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یادداشت
فاطمه محمدی؛جامعه شناس و پژوهشگرحوزه زنان و خانواده

عید امسال خیلی از خانم های چادری و خانواده های 
مذهبی نتوانسته و نمی توانند چادر نو بخرند! در کنار 
افزایش تمام قیمت ها و هزینه ها، چادر مشکی هم رشد 
قیمت چشــمگیری را تجربه کرد. با یک پرس وجوی 
ساده دســت تان می آید که چادرهای آماده، قیمت  مناســب تری نسبت به قواره 
چادری دارند، اما خیلی از خانم های چادری ترجیح می دهند از چادرهای ســنتی 

ایرانی استفاده و پارچه های مشکی قواره ای تهیه کنند.
رشد قیمت چادر، آن  هم در کنار حساسیت های جامعه در مسئله عفاف و حجاب و 
سنتی بودن جامعه ایرانی، می تواند میزان اقبال به این کاال را در بین خانواده ها با 

چالش مواجه کند. 
متأسفانه دیگر از چادرهای مناسب باکیفیت به دلیل قیمت باال در عرضه به عنوان 
حجاب الکچری یاد می شود. در حال  حاضر یک قواره چادر حدود یک میلیون تومان 
قیمت دارد و یک خانواده کارگر چیزی نزدیک بــه یک چهارم حقوق ماهانه اش را 
باید برای خرید یک قواره چادر هزینه کند. حاال اگر این خانواده یک یا 2دختر هم 

داشته باشد، این هزینه 2 یا 3 برابر هم می شود.
ما وقتی دردی را درمان نکنیم، با گذشت زمان این درد بدخیم تر شده و درمانش 
سخت تر و گاهی ناممکن می شــود. ما در همه این ســال ها جز شعار، کاری برای 
چادر و فرهنگ حجاب انجام نداده ایم. راه حل مشکل گرانی چادر، شناخته شدن 
آن به عنوان کاالی فرهنگی اســت که اگر چادر و اقالم عفــاف و حجاب به عنوان 
اقالم فرهنگی به رسمیت شناخته شــوند، قطعا با دریافت اعتبارات الزم با کاهش 
چشمگیر قیمت مواجه خواهیم بود. درحال حاضر هم قیمت چادرمشکی در تولید 
تنها کارخانه داخلی افزایش داشته و هم چادرهای وارداتی و متأسفانه عدم نظارت در 
عرضه نیز مزید بر علت شده و تولیدکنندگان با هر قیمتی که سود بیشتری برایشان 
داشته باشد، این اقالم را در کیفیت های مختلف به دست مصرف کنندگان می رسانند 
که این اقدامات موید بی عملی در عرصه سیاســت  فرهنگی و واگذاری امر فرهنگ 
به نظام بازار است. اینکه حیات فرهنگی را همانند کاال ببینیم، به این معناست که 
آرمان و ارزش های اسالمی را نادیده انگاشته ایم. ما باید بدانیم مسئله حجاب به جز 
اینکه امری الهی و دینی است، یک مقوله مهم و حساس فرهنگی به حساب می آید 
و این درحالی است که ما از بعد فرهنگی پوشــش و حفظ حریم غافل شده و به جز 
عدم کنترل قیمت و بازار اقالم عفاف و حجاب روی مقوله های فرهنگسازی و ابعاد 

فرهنگی مسئله حجاب هم کار نکرده ایم.
 خوشــبختانه ما در کشــور، قانون حجاب و عفاف و قانون مد و لباس داریم که در 
هردو مورد دستگاه ها در حوزه حجاب و عفاف وظایفی دارند و به نظر می رسد حمایت 
اقتصادی از پوشش چادر هم یکی از وظایف ایجابی باشد. درحال حاضر آیا از تولید 

و واردات چادر حمایت می شود؟
نزدیک به 2۶نهاد و ســازمان متولی بحث عفاف و حجاب هستند که در سال های 
گذشته و در مناسبت های مختلف، عملکردشــان به یک نمایشگاه و یک فروشگاه 
زدن محدود می شد؛ درحالی که این کار اصال در حیطه کاری دستگاه ها نیست، بلکه 
در حوزه کاری تولید کنندگان محصوالت عفاف و حجاب است. این دستگاه ها باید 
تسهیل گری، کار فرهنگی و تبلیغ و حتی کنترل بازار عرضه را در دستور کار داشته 
باشند؛ درحالی که تبلیغات ضدحجاب بسیار عیان است و حتی در سال های اخیر 
شاهد رشد مدلینگ در عرصه پوشاک و حتی محصوالت حجاب بوده ایم، اما کسانی 

که در این حوزه کار می کنند حتی نمی دانند چه کسانی تولید و عرضه کننده اند!
نکتــه قابل توجه اینجاســت که وزارت صمت موظف اســت بــه تولیدکنندگان 

محصوالت حجــاب یارانه بدهد. واقعا جای ســؤال اســت 
کارگروه مد و لباس با ایــن همه هزینــه و بودجه ای که از 

 دولــت و بیت المال دریافت می کنــد، دقیقا چه کار مفیدی در ایــن عرصه انجام
 داده است؟

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانیدچالش قیمت چادر

یک سناریوی بدبینانه برای سال آینده 
سیدکمال سیدعلی، کارشناس مسائل مالی و ارزی با 
تأکید بر اینکه بانک مرکزی کار سختی در پیش دارد، 
گفت: هنوز تحریم ها پابرجاست و ما همچنان در جنگ 
تمام عیار اقتصادی به سر می بریم. از این منظر، دولت 
ســیزدهم و تیم اقتصادی اش باید شرایط متناسب با 

تحریم و تشدید تحریم را در دستور کار داشته باشند.

جزئیاتی تازه درباره کمک طرح دارویار به مردم
 ســیدحیدر محمــدی، رئیــس ســازمان غــذا و دارو 
در گفت وگــو با همشــهری آنالین گفــت: هم اکنون 
۹۹درصد تولید دارو در داخل کشــور انجام می شود 
و در صنعت تجهیزات پزشــکی ایــن امیدواری وجود 
دارد کــه در این حوزه هــم اتفاقــات مثبتی را شــاهد 

باشیم.

۱۰ نشانه افراد دروغگو
زبان بدن همیشه راز درون افراد را افشا می کند. طبق 
همین اصل کســانی که دروغ می گوینــد نیز عالئمی 
در زبــان بــدن خــود بــروز می دهنــد .اگــر می خواهیــد 
نشانه های فرد دروغگو را بشناسید در اینفوگرافیک 
همشهری آنالین به ۱۰مورد آن اشــاره شده است که 

می توانید مطالعه کنید.

کشف جالب یک سیاره جدید به اندازه زمین در نزدیکی ما 
به  تازگی سیاره ای کشف شده که تقریبا به اندازه زمین 
اســت و بــه دور ســتاره ای کوچــک می گردد و نســبتا به 
ما نزدیک اســت. ایــن ســیاره کــه کا2، 4۱5بــی  نامیده 
می شود، 72سال نوری از ما فاصله دارد و شباهت ها )و 
تفاوت های( آن با دنیای خودمان ممکن است تا حدودی 

چگونگی تکامل سیارات زمین مانند را روشن کند.

موضوع اول فیلم ها در جشنواره چهل و یکم
از مجمــوع 24فیلــم راه یافتــه بــه بخــش ســودای 
سیمرغ جشــنواره چهل و یکم، ۶فیلم مربوط به گونه 
فیلم هــای پیرامــون داســتان ها و شــخصیت های 
۸سال دفاع مقدس است. همشــهری آنالین در یک 
اینفوگرافی به بررسی فیلم های به نمایش درآمده در 

جشنواره فیلم فجر پرداخته است.

اقتصاد

سالمت

سبک زندگی

دانش

جشنواره

سال گذشته بود که فیلم ســینمایی »منصور« به کارگردانی 
سیاووش سرمدی اکران شد؛ فیلمی که به بخش هایی از زندگی 
شخصی شهیدستاری و دورانی که در فرماندهی نیروی هوایی 
حضور داشــت، می پرداخت. در آن فیلم محسن قصابیان نقش 
شهیدستاری را بازی می کند و فیلم 
که محصول اوج بود، توانست تماشاگر 
خود را داشته باشد. به فاصله یک سال از 
تولید این فیلم حاال زندگی شهیدســتاری سوژه 

فیلم یک کارگردان فیلم اولی شده است...

گفت وگو با اتابک نادری، بازیگر نقش شهیدستاری در »هایپاور«
ستاری همیشه  در کارزار بود
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15

16

تعامل و ارتباط دوســویه بین ادبیات و ســینما، از 
دیرباز یکی از جریان های مهم و پایدار در سینمای 
جهان و ایران بوده و هســت و در این رهگذر، آثار 
ماندگار بســیاری تابه حال خلق شده که اکنون 

از پشتوانه های قوی ســینما در جهان و ایران 
محسوب می شود. در محدوده سینمای ایران 
هم موضوع اقتباس های ســینمایی از آثار 
ادبیات داستانی همواره مطرح بوده و هست...

تجلیل مدرس »روش ها و تکنیک های فیلمنامه اقتباسی«
سینمای  شگفت انگیز ایران

ظرفیت های ادبیات برای اقتباس های سینمایی در »واژه در قاب« 
ساختار شناسی اقتباس ادبی در سینما

14

هر مسیری که از رویکردهای   روسای جمهور 
اســبق طی شــد، تأثیرش را خواه ناخواه بر 
دهه1380جشــنواره فیلم فجر، به عنوان یک 
جشــنواره دولتی گذاشــت و نمی توان نقش 
سیاست های رســمی دولت اصالحات و دولت 
احمدی نژاد را بر این رویداد نادیده گرفت. همانطور 
که شعارهای رئیس دولت اصالحات در دوره دوم 

ریاست جمهوری او در دولت هشتم...

نگاهی به فراز و نشیب های  جشنواره فیلم فجر در دهه80
شور جوانی

برنامه های بخش بین الملل چهل ویکمین جشنواره فیلم فجر با 
همه حاشیه هایی که گریبانگیرش شد، در حال اجراست 

و دست اندرکاران جشــنواره تالش دارند این حواشی 
خللی جدی در این برنامه ها ایجاد نکند. روابط عمومی 
موزه سینما اعالم کرده کمال بن وناس، استاد ادبیات و 
سینمای فرانسه در تونس، بعد از ورک شاپ »روش ها 
و تکنیک های فیلمنامه اقتباسی« در سالن فردوس 

از تاالرهای موزه سینما بازدید کرد...

ویژه های  امروز

پروازعقابهاازدلکوه
 همه جزئیات نخستین پایگاه »زیرزمینی« نیروی هوایی ارتش

که روزگذشته رونمایی شد

 روزگذشته در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی
از 2ماهواره بومی طلوع3 و ناهید2 رونمایی شد

 زاکانی: عقب افتادگی ها در شهر زیاد 
و همت ما برای رفع مشکالت مردم است

عملیات اجرایی  خانه سازی توسط شهرداری تهران  آغاز شد

معرفی پهپادها  و جنگنده های نیروی هوایی ارتش

واحدهای مسکونی در کدام مناطق  ساخته می شوند؟

رهبر معظم انقالب:

 اگر حضور بانوان  
در   انقالب نبود    این انقالب 

وز نمی شد پیر

محمدرضا پهلوی:

زنان فقط  زمانی اهمیت  پیدا  می کنند 
که  زیبا  و جذاب باشند

محمدرضا پهلوی:

 زنان کار بزرگی  در 
تاریخ انجام نداده    و حتی 

یک آشپز  بزرگ نبوده اند

56سال
میانگین امید 
 به زندگی  

 زنان ایران 
بود.

33قاضی
زن در کل کشور 
فعال بودند.

6درصد
 کسانی که 

تحصیالت تکمیلی 
داشتند زنان 

بودند.

40درصد
 پزشکان متخصص 
کشور هم اکنون زنان 

هستند.

 مقایسه آزادی و کرامت زنان ما،  قبل و بعد از انقالب
50درصد

 فارغ التحصیالن 
بعد از انقالب زنان 

هستند.

|دوره جدید| شماره 4|50 هزارتومان|

بررسی چهار دهه برگزاری جشنواره فیلم 

فجر در گفت وگو با فریدون جیرانی

 همچون 
غدر یک آینه  آشیانه سیمر

سال های شکوفایی

شور جوانی
فریادها و نجواها

ویژه جشنواره فیلم فجر

پرونده جشنواره

ادامه در 
صفحه2

داده نما
گرافیک؛ مهدی سالمی

هزاران پرچم افتخار
سازمانزیباسازیدرایامدههفجر14هزارپرچم

درمعابراصلیشهرنصبکرد

پرچم ها و تزئینات شهر در ایام دهه فجر 

المان های مسیر راهپیمایی انقالب

برنامه های دهه فجر

اهتزاز نزدیک به 14 هزار پرچم در معابر اصلی که 10 هزارقطعه از 
این تعداد به صورت عمودی، کنار بزرگراه ها و 3 هزار پرچم در مسیر 

اتوبوس های بی آرتی نصب شده است.

برگزاری رویداد »کاتبان روایت انقالب« در خانه اتحادیه با همکاری 
20 هنرمند که روی 600 پارچه 8 متری شعار های دوران انقالب را 

خطاطی می کنند.

رونمایی از 
 11دیواره نگاره

 مربوط به انقالب

نصب 97 ابرپرچم 
و نما پرچم در نمای 

ساختمان های بلند شهر

اجرای مراسم سرو قامتان 
در مراسم عین الدوله درباره 
دیوار نگاره های شهدا

 رونمایی از المان
حاج قاسم در بزرگراه 

شهید سلیمانی

110 نقطه در 
پایتخت برای 

برگزاری مراسم 
تعیین شده است.

 14 هزار پرچم 
 در تهران 
 نصب شده

 است.

97 ابرپرچم و 
نما پرچم در نمای 

ساختمان های بلند 
نصب شده است.

حجله نمادین 
شهدای انقالب در 
پالزای هفتم تیر 
برپا شده است.

»دهکده فوتبال« 
در شهر ورزش 
بوستان والیت 
ایجاد شده است.

 پوئم سمفونی گام دوم انقالب اسالمی با عنوان 
»آینده روشن« رونمایی می شود.

نصب ماکت 6 تلویزیون قدیمی برای نمایش فیلم های انقالب

نصب ماکت 4 رادیو قدیمی برای نمایش برنامه های صوتی و آثارروز های انقالب

نصب ماکت 18 دوربین عکاسی قدیمی برای عکس های ایام انقالب

نصب 40 سازه برای ایجاد موکب در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

ایجاد  تونل پرچم در مسیر راهپیمایی 22 بهمن

111نماینده
زن در ادوار مجلس 

شورای اسالمی تاکنون 
حضور داشته اند.

15درصد
 پزشکان متخصص 

در آن دوران زن 
بودند.

36نماینده
زن در مجالس قبل 

انقالب فعالیت 
می کردند.

صفحه9

1121قاضی
 زن در دادگاه ها
هم اکنون حضور 
دارند.

77سال
میانگین امید 
به زندگی زنان 
در حال حاضر 
است.

رهبر معظم انقالب:

 زن های برجسته  در کشور مایه افتخارند
 و در کشور ما  زیاد هستند

 توصیف »زن ایرانــی« در کالم  رهبری
 را  با اسکن این کیو آرکد  ببینید.



چهارشنبه 19 بهمن 21401
 شماره  8710

 نیروی هوایی ارتش 
از نخستین پایگاه »زیرزمینی« 

خود با نام »عقاب۴۴« رونمایی کرد

علیرضا احمدیگزارش
روزنامهنگار

 آمادگی برای امدادرسانی
 به سوریه و ترکیه

رئیسجمهــوردرتماسهایتلفنــیجداگانهبا
روســایجمهورترکیــهوســوریه،ازآمادگــی
جمهوریاســامیبرایامدادرســانیفوریبه
زلزلهزدگانایندوکشورخبرداد.بهگزارشپایگاه
اطاعرسانینهادریاستجمهوری،سیدابراهیم
رئیســیدرگفتوگویتلفنیبابشاراسدگفت:
ایرانهموارهدرروزهایسختکنارملتودولت
سوریهبودهواکنوننیزبرایامدادرسانیفوریبه
زلزلهزدگانسوریهایآمادگیدارد.رئیسجمهور
ســوریهنیزدراینگفتوگوباقدردانیازتماس
وابرازهمدردیرئیسجمهورایــران،باتوجهبه
اینکهایننخستینزلزلهدرسوریهدر۲۵۰سال
گذشتهبودهاست،خواستاربهرهمندیازتجارب
وتوانمندیهایایرانبرایامدادرســانیبهتربه
زلزلهزدگانشد.رئیسیهمچنیندرگفتوگوی
تلفنیباهمتایترکیهایخــود،بااعامآمادگی
ایرانبرایاجابتفورینیازهــایامدادیطرف
ترکیهای،ابــرازامیدواریکردباتــاشوتدابیر
دولتترکیه،آالممردماینکشورهرچهسریعتر

تسکینیابد.
رجبطیباردوغاننیزدراینگفتوگوباقدردانی
ازحسننیتوابرازهمدردیرئیسجمهورایران
بادولتوملــتترکیه،اینزلزلــهرابزرگترین
زلزلهدر۵۰ســالاخیردراینکشوردانست.وی
همچنیناظهــارامیدواریکــردبتوانندهرچه
سریعتراقدامهایامدادیاولیهرابهپایانبرسانند.

نقلقولخبر

یادداشت

دولت

جای هر مجرمی زندان نیست 
غالمحســین محســنی اژه ای، رئیــس 
قوه قضاییه: بــدون تردیــد عناصری که 
حضورشــان برای امنیت و آرامش مردم 
و جامعه مضر است به هیچ وجه نباید از 
زندان آزاد شوند و جای آنها زندان است، 
اما آیا هرکس مرتکب جرم می شود باید 
به زندان برود؟ چنانچه فرد مورد اشــاره 
به زندان رفت چه آسیب هایی به خود او 

و خانواده اش تحمیل می شود؟/ ایسنا

حمله اصفهان را پاسخ می دهیم
ســردار رمضــان شــریف، ســخنگوی 
ســپاه: عامالن حمله ناموفق بــه یکی از 
مجتمع های کارگاهــی وزارت دفاع ایران 
در اصفهــان پاســخ مناســب را دریافــت 
خواهنــد کــرد و پشــیمان خواهنــد شــد. 
دشمن می داند هرگونه اقدام علیه ایران 
مجازات ســختی به دنبال خواهد داشت 
و آنها به خوبــی معنای مقابله بــه مثل را 

خواهند فهمید./فارس

شهریور1400مأخذ قیمت ها باشد 
علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس: دولت 
موظف بوده درصورت حذف ارز ترجیحی 
از کاالهــای اساســی، دارو و تجهیــزات 
پزشکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت 
آن به صورت کاالبرگ اقدام کند. قرار بود 
مأخذ قیمت ها شهریور سال1400 باشد 
که ایــن مهــم در کشــور عملیاتی نشــده 
و ایــن خــالف قانــون اســت. / خبرگــزاری 

صدا و سیما

پایگاه هوایی زیرزمینی نهاجا رونمایی شد

 

پایگاه زیر زمینــی جنگنده هــای ایران ! 
حاال با رویش جنگنده ها چه می کنید ؟

# عقاب_44

@davood_bg
S.davood bagherzadeh

ما بردیم  
 # عقاب_44

@__sametin__
میم.عین 

ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران اونی 
 نیســت کــه یــه عــده برانــداز تصــور 
می کنن، بلکه این شکلی برای مردم و 
کشورش پشتوانه محسوب می شه!!

 # عقاب_44

@Mojtaba14109505
M.N.R مجتبی

موضــع قــدرت بــه روایــت کلمــات؛ 
سرلشــکر باقری: اگر پایگاهــی از یک 
کشور در هر کجای جهان برای تهاجم 
به جمهــوری اســالمی ایران اســتفاده 
شــود عــالوه بــر رژیــم صهیونیســتی، 
آن پایگاهــی کــه مبــدأ حرکــت رژیــم 
صهیونیستی اســت، نیز مورد تهاجم 

سنگین قرار خواهد گرفت.
 # عقاب_44

@Basira333
بصیرا نوری

پایگاه شــکاری #عقــاب_44 در عمق 
زمین و دل کوه معادالت هوایی منطقه 
غرب آســیا رو کال بهــم می زنــد و ایران 
قدرت اول هوایی منطقه شــد. در این 
پایــگاه جنگنده هــای راهبــردی ارتــش 
و موشــک های بــرد بلنــد و پهپاد هــای 
حجومی و متناســب با سوخو۳۵ های 

خریداری شده می باشد .
# ایران_قوی

@AngryBirds313
Angry Birds

به مناسبت روز نیروی هوایی، این نیرو با حضور 
رئیس ستادکل نیروهای مســلح و فرمانده 
کل ارتش، از نخستین پایگاه زیرزمینی خود 
رونمایی کرد؛ پایگاهی که گذشــته  از نقش 
بسزای آن در حفاظت از جنگنده های ارتش، 

هزینه های نگهداری را نیز به میزان قابل توجهی 
کاهش خواهد داد.

به گزارش همشهری، رونمایی از این پایگاه 
راهبردی در شــرایطی اســت که ساخت 
پایگاه های هوایی برای حفاظت از جنگنده ها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اهمیتی 
که در ســال های اخیر با توجه به پیشرفت 
تســلیحات »هوا به زمین« و افزایش دقت 

و قدرت تخریب آنها، از اهمیت دوچندانی 
برخوردار شده است. ازسوی دیگر ساخت 
این گونه پایگاه ها در نقاط مختلف، متناسب 
با نیازها و با ضریب ایمنی بــاال، با توجه به 
طراحی و استقرار در زیرکوه ها، قابلیت اجرای 
عملیات غافلگیرانه هوایی را از مکان و زمان 
دور از انتظار دشمنان فراهم می کند. همچنین 
در جریان بازدید سرلشکر محمدباقری از 

پایگاه »عقــاب۴۴« نیروی 
هوایی ارتش، برای نخستین بار 
از موشک کروز بردبلند هواپایه 
با نام »عاصــف« هم رونمایی 

شد؛ موشکی که روی جنگنده 
»سوخو2۴« نصب می شود و قابلیت انهدام 

اهداف را از بردهای دور و خارج از رینگ های 
پدافندی دشمن دارد.

اهمیت ساخت پایگاه  هوایی زیرزمینی
   رعایت اصول پدافند غیرعامل

   مصون ماندن از دید ماهواره های جاسوســی، 
پهپادها و هواپیماهای شناسایی

   ارتقای قابل توجه کیفیت حفاظت از جنگنده ها
   کاهش محســوس در هزینه های به کارگیری 
سامانه های پدافندی برای حفاظت از پایگاه های 

هوایی
   برتری حفاظتی نسبت به پایگاه های روزمینی

   مقاومت در برابر بمب های سنگرشکن
   حفاظــت از جنگنده هــا درمقابــل حمالت 

بیولوژیک و شیمیایی 

امکانات و قابلیت ها
   برخوردار از سامانه هشدار )آلرت(

   طراحی پست فرماندهی
   بهره مندی از آشیانه های نگهداری جنگنده

   دارای مراکز تعمیر و نگهداری هواپیما
   برخوردار از تجهیزات ناوبری و فرودگاهی

   طراحی مخازن سوخت
   قابلیت تجهیز جنگنده ها به سامانه های جنگ 
الکترونیک، بمب ها و موشک ها، ازجمله »یاسین«، 

»قائم« و »آصف«
   فراهم آوردن امکان »عملیات دورایســتا« و 

افزایش برد راهبردی برای اهداف دوردست 

از وابستگی تا خودکفایی
با پیروزی انقالب اســالمی، فراینــد خودکفایی 
نیروی هوایی ارتــش، که یکی از وابســته ترین 
بخش های نیروهای مســلح ایران به مستشاران 
خارجی و به ویژه آمریکایی ها به حســاب می آمد، 
کلید خورد و کارکنان و متخصصان این نیرو، عالوه بر 
درخشش ویژه در سال های دفاع مقدس توانستند 
در حوزه های مختلف، گام های مؤثری را در ارتقای 
توان عملیاتی و رزمی نیروی هوایی ارتش بردارند. 
پس از شکل گیری جهاد خودکفایی در نیروی هوایی 
ارتش در سال1362و با دستورات رئیس جمهور وقت 
)حضرت آیت اهلل خامنه ای(، گام های درخشانی در 
حوزه خودکفایی این نیرو برداشته شد و نیروهای 
جــوان و انقالبی در فرایند آماده ســازی ، تعمیر، 
نگهداری و ساخت قطعات جنگنده ها اقدام های در 
خور تحسینی انجام دادند؛ رویکردی که همچنان 
ادامــه دارد و نمودهای آن را می تــوان در ارتقای 
وضعیت ناوگان جنگنده های ارتش و افزایش توان 

پهپادی نیروی هوایی مشاهده کرد.

نخستین شهر زیرزمینی پهپادی ارتش
پایــگاه عقاب۴۴تازه تریــن نمونــه از پایگاه هــای زیرزمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در حالی دیروز رونمایی شــد که بررسی ها نشان 
می دهد پیشینه ساخت پایگاه های زیرزمینی در نیروهای مسلح کشور حدودا 
به چند دهه قبل بازمی گردد؛ رویکردی که برای حفاظت از یگان های موشکی 
سپاه پاسداران در پیش گرفته شد. در این میان ارتش نیز در سال های اخیر 
 اقدام های مهمی در زمینه ســاخت پایگاه های زیرزمینی انجام داده است
 بر همین اساس هم بود که در خردادماه سال جاری، ارتش برای نخستین بار 
از پایگاه سری و زیرزمینی پهپادی313 رونمایی کرد؛ ظرفیتی تازه در حوزه 
قدرت پهپادی کشور که به صورت ویژه ای در کانون توجه رسانه ها و محافل 
سیاسی - نظامی جهان قرار گرفت. پایگاه پهپادی313 که در عمق چند صد 
متری زمین ساخته شده است، میزبان انواع مختلف از پهپادهای ارتش است؛ 
پهپادهایی که با ماموریت های مختلف، آماده اجرای ماموریت های محوله از 
مبدأ این پایگاه هستند. با رونمایی از پایگاه پهپادی313، برای نخستین بار از 
تسلیحاتی رونمایی شد که روی پهپادهای ارتش استفاده می شود که ازجمله 

آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
   بمب های سری قائم    موشک الماس
    بمب های بالدار باالبان     موشک آذرخش
   موشک کروز حیدر1    موشک هواپایه شفق

 گوشه ای از دستاوردهای نیروی هوایی 
ارتش پس  از پیروزی انقالب  اسالمی

   آغاز تعمیر قطعات حساس تجهیزات و سامانه های هوایی
   راه اندازی نهضت قطعه سازی در نیروی هوایی 

   راه اندازی سامانه تصویری بومی شبیه ساز فانتوم
   بازآماد جنگنده ها و هواپیماهای ساخت خارج

   ساخت جک هواپیمای ایلوشین
   تجهیز جنگنده ها به تسلیحات و بمب های جدید 

    تولید انواع پهپادها با ویژگی هایی متفاوت
   ساخت و بهره برداری از جنگنده های بومی

   راه اندازی گردان های رزمی - پهپادی در اسفندماه93در همه پایگاه های هوایی

چالش قیمت چادر
امرمداخلهبایددرکارگروهمدولباساصناف
واتحادیههاصورتپذیرد،امامتأســفانه
افرادیجزواعضاهستندکهاغلبغیرمتخصصبودهواینموضوع
سببمیشــودکارگروهخروجینداشتهباشد.مگربنانبوداین

کارگروه،مدولباسراساماندهیکند؟
االنچهمقداراینکارگروهتوانستهاستذائقهمردمراتغییردهد؟
ماچقدردرکوچهوخیابانلباسهایایرانی-اسامیمیبینیم؟
تولیداتاندکملیباچهقیمتوبرایچهمیزانمصرفکنندهای

دربازاروجوددارد؟
آیاتوانرقابتباوارداتدراقامعفافوحجابدرکشوروجود

دارد؟
آیااینکارگروهبرایذائقهتنوعطلبدهههشتادیتصمیمسازی

داشتهوتوانستهالگویمناسبیطراحیکند؟
متأسفانهمتولیانامرتنهابهبرگزارینمایشگاههایفروش؛آنهم
باقیمتهایباالوتقریبابدونتوجهبهنیازوســلیقهمتقاضیان
اکتفاکردهاندوایندرحالیاستکهبرگزارینمایشگاهفروش
محصوالتحجاببهتولیدکنندگاناینحوزهبازمیگرددویک
نهاددولتیبایدسیاستگذاری،ذائقهسازی،ساماندهی،الگوسازی
وتســهیلگریوراهبریکند؛نهکاراجرایی؛آنهمدرسطوح

خردومعمولی!
متأســفانهدرروندمســئلهعفافوحجابماصرفابهتشکیل
کارگروههایمتعددوصدوربخشنامهوآییننامههایغیراجرایی
بسندهکردهایموهمچناندستواسطهگریومافیایاینحوزه
بهشدتبازاســت.تازمانیکهمامتولیمشخصیهمراهبایک
شاخصاستاندارددرعرصهاقامعفافوحجابنداشتهباشیم،
فقطعفافوحجابراخاصزنانبدانیم،بهمسئلهبانگاهورویکرد
فرهنگینگاهنکنیموتمامفضارابهبرپایینمایشــگاههدایت
کنیم،نهتنهامشکلاینحوزهحلنخواهدشد،بلکهروزبهروزبر
مشکاتاینحوزهوسایرآسیبهایاجتماعینیزخواهیمافزود.

پرواز عقاب ها از

دل کوه

ویژگی های عقاب44
   دارای قابلیت پذیــرش و عملیاتی کردن انواع 

جنگنده های شکاری و بمب افکن
   دارای قابلیت پذیرش و عملیاتی کردن پرنده های 

بدون سرنشین نیروی هوایی ارتش
   درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل در طراحی 

و ساخت پایگاه
   رفع نیازهای عملیاتی نیروی هوایی ارتش با توجه 

به نوع عملیات ها
   دارای قابلیت پذیــرش و به کارگیری عملیاتی 

جنگنده های جدید نیروی هوایی ارتش
   نگهــداری از جنگنده هــا در مکان های امن و 

تجهیز آنها

انواع پهپادهای نیروی هوایی ارتش

جنگنده های بومی نیروی هوایی ارتش

کمان 12
رزمی

 کمان 22
رزمی - شناسایی

ابابیل3
رزمی -شناسایی

ابابیل5
رزمی - شناسایی

کرار
رزمی -انتحاری

آرش
انتحاری

فطرس
رزمی

امید
انتحاری

مهاجر6
مراقبتی-رزمی

کاربرد پهپادها در نیروی هوایی ارتش
   انجام ماموریت های شناسایی و مراقبت
   مشاهده صحنه نبرد
   جمع آوری اطالعات
   انجام پروازهای رزمی
   اجرای جنگ الکترونیک
   اجرای عملیات فریب دشمن
   انجام عملیات های رزمی- انتحاری
   اجرای ماموریت های آموزشی و پشتیبانی فرماندهی

آذرخش
ماموریت: تهاجمی

سرعت: 1/5ماخ
 وزن با تجهیزات: 

15هزار تا 18هزار کیلوگرم
قابلیت حمل مهمات: 

4500کیلوگرم

شفق
ماموریت: چندمنظوره

ویژگی: رادارگریز و 
فوق سبک

سرعت: 2/5ماخ
قابلیت حمل مهمات: 
هوا به هوا و هوا به سطح

صاعقه
ماموریت: چندمنظوره

سرعت: 2ماخ
وزن با تجهیزات: 15هزار 

تا 18هزار کیلوگرم
قابلیت حمل مهمات: 
انواع موشک  هوا به هوا

قاهر313
ماموریت: تهاجمی
ویژگی: رادارگریز

 و نشست و برخاست از 
باندهای با طول کوتاه

قابلیت حمل مهمات: 
حمل 6موشک

کوثر
ماموریت: تهاجمی
ویژگی: جنگنده و 

بمب افکن
سرعت: 1/6ماخ

قابلیت حمل مهمات: 
حمل 4موشک هوا به هوا

سیاستخارجی

توصیه های رئیسی به فرانسه
رئیسجمهورباابرازتأسفازمحاسباتغلطبرخیکشورهای
اروپاییدربارهمحیطداخلیایران،آنراناشیازعدمدرک
حقیقتملتباعظمتایرانووابستگیبهمنابعاطاعاتی
معانددانستوبهسفیرجدیدفرانســهتوصیهکردانتقال
صحیححقایقجامعهایرانبههیأتحاکمهفرانسهراوظیفه

اصلیخودبداند.
سیدابراهیمرئیسیدرمراســمدریافتاستوارنامه»نیکوال
ُرش«،ســفیرجدیدفرانســهدرایــران،نســبتبهغلبه
افراطگراییدرفرانسهوحمایتازاسامستیزیهشدارداد.
ُرشنیزدرایندیدارباابرازامیدواریبهبهبودوگســترش
همکاریهایفیمابین،گفت:ازطرفرئیسجمهورفرانسه
ماموریتدارمدرجهترفعسوءتفاهمهایموجوددرروابط
وگسترشهمکاریهای۲کشورتاشکنم.آمادهگسترش

همکاریهابایونانهستیم.
رئیسجمهوردرمراسمدریافتاســتوارنامه»استلیانوس
گاوریایل«ســفیرجدیدیونانهمابرازامیدواریکردکه
روابطصمیمیودوستانهایرانویونانبسترمناسبیبرای
گسترشهمکاریهادرعرصههایمختلفاقتصادی،سیاسی
وفرهنگیباشد.بهگزارشایرنا،سیدابراهیمرئیسیبااشاره
بهاینکهتحریمهایظالمانهنتوانستهجمهوریاسامیایران
رادرعرصهرشدوپیشــرفتمتوقفکند،گفت:جمهوری
اسامیایرانازتوســعهروابطبایوناناستقبالمیکندو
معتقدیماینهدفقابلتحققاست.سفیرجدیدیونانهم
گفت:یونانبراساساصلاحتراممتقابلدرسیاستخارجی
خودبهدنبالگسترشروابطباایراندرحوزههایموردعاقه

طرفیناست.
دیدارباسفرایجدیداروگوئهوزیمبابوهازدیگربرنامههای
دیپلماتیکرئیســیدرروزگذشــتهبود.رئیسیدردیدار
با»برالدوروکهنیکوالفانگین«ســفیرجدیــداروگوئهبا
بیاناینکهارادهجمهوریاســامی،گســترشهمکاریها
باکشــورهایآمریکایالتینازجملهاروگوئهاست،افزود:
زمینههایمناسبیبرایبهفعلیترســیدنظرفیتهای
متقابلوجودداردکهتحققآنها،تاشمضاعفمسئوالن

۲کشوررامیطلبد.

ادامه از 
صفحه اول
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بافت فرسوده؛ تهدید جدی پایتخت
اعضای شورای شهر تهران، برای چندمین بار درخصوص 

ایمن  و مقاوم سازی  ساختمان ها در برابر زلزله، هشدار دادند

وقوع زلزله های اخیر شهر خوی و کشورهای ترکیه و سوریه 
که تلفات و تخریب های وسیع و گسترده ای در پی داشت، 
سبب شــد تا بار دیگر اعضای شورای شــهر تهران نسبت 
به وجود بافت های فرســوده پایتخت کــه تهدید جدی در 
هنگام وقوع زمین لرزه هســتند و ضرورت ایمن سازی آنها، 

هشدار دهند.
 مهدی چمران، رئیس شورای شــهر ضمن ابراز همدردی با 
زلزله زدگان گفت: »شاهد هســتیم در چند لحظه یک شهر 
ویران می شــود و باید با مقاوم سازی از این اتفاقات جلوگیری 
کرد. ازاین رو، سازمان نظام  مهندســی باید در این خصوص، 
دقت کافی داشته باشد و شهرداری و وزارت راه و شهرسازی هم 
نظارت نهایی را در این زمینه انجام دهند تا در زمان وقوع زلزله 
با خرابی های گسترده مواجه نشویم.« به گفته او، وجود بیش 
از 4هزار و 700هکتار بافت فرسوده، خطر و تهدیدی است که 
بیخ گوش تهران قرار دارد و نباید از آن غفلت شود. به همین 
دلیل ایمن ســازی به عنوان یک اصل در برنامه چهارم توسعه 

شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش همشهری، دیروز در یکصدوبیست وهفتمین جلسه 
شورای شهر تهران جعفر شــربیانی، عضو هیأت رئیسه شورا، 
نامه ای را خطاب به رئیس شــورا با این مضمون قرائت کرد: 
»اعضای پارلمان شــهری قصــد دارنــد 5روز از حقوق خود 
را داوطلبانه بــرای کمک و حمایت به مــردم زلزله زده خوی 
اختصاص دهند.« در ادامه هم طــرح دوفوریتی مجوز کمک 
15میلیارد تومانی شهرداری تهران به زلزله زدگان خوی اعالم 
وصول و تصویب شــد که در نهایت اعضای پارلمان شــهری 
خواستار صرف این مبلغ در بخش سرمایه ای شدند. همچنین 
برخی از اعضای شورای شــهر تهران، زلزله ترکیه و سوریه را 
به مثابه زنگ هشداری دانســتند و در قالب تذکر و پیشنهاد 

خواستار تعیین تکلیف بافت های فرسوده و ناپایدار شدند.

تصمیم گیری پس از بحران دیر است
مهدی پیرهادی گفت: »کشــور ما در کمین زلزله اســت و 
شهر تهران نیز از این امر مستثنی نیســت. پایتخت بیش از 
4هزار هکتار بافت فرسوده و بخش زیادی بافت ناپایدار دارد. 
برخی صرفا به جهت فعالیت های سیاســی و تخریب اذهان 
عمومی، سعی کردند نوســازی، بهســازی و بازسازی بافت 
فرسوده در تهران به تأخیر بیفتد. با وقوع زلزله مشابه ترکیه در 
تهران، فاجعه ملی رخ می دهد. اگر امروز دولت و وزارت راه و 
شهرسازی نسبت به این موضوع)نوسازی بافت های فرسوده( 
نیندیشند، پایتخت دچار بحران می شود و تصمیم گیری بعد 

از بحران دیر است.«

زلزله ترکیه؛ هشداری برای تهران
ســیدمحمد آقامیری هم صحبت هایش را با این سؤال که اگر 
زلزله 7ریشتری در تهران رخ دهد چه اتفاقی می افتد؟ شروع 
و عنوان کرد: »حدود 30ســال از دوره بازگشت زلزله باالی 
7ریشتر در تهران می گذرد و همیشه هشدارها در این زمینه 
بوده است که تهران مستعد زمین لرزه بیش از 7ریشتر است. 
هم اکنون طراحی های سازه براســاس مقاومت در برابر زلزله 
8 تا 9ریشتر انجام شده اما به شــرط اینکه مقررات مهندسی 

درست رعایت شود.«

بافت های ناپایدار، تعیین تکلیف شوند
نرجس سلیمانی هم خواســتار تعیین تکلیف فوری و قطعی 
بافت های فرسوده و ناپایدار در تهران شد و گفت: »پس از وقوع 
زلزله در بم اصالحیه ای با عنوان طراحی ساختمان های مقاوم 
در برابر زلزله موسوم به اصالحیه ۲800 صورت گرفت که باید 
مورد توجه قرار گیرد. ضرورت دارد صدها هکتار بافت فرسوده 
و ناپایدار پیرامون گســل های دارآباد، لویزان، ری و... فوری و 

قطعی تعیین تکلیف شوند.«

پایش ایمنی ساختمان های آموزشی و درمانی
ناصر امانی هم موضوع ایمنی ساختمان های درمانی و آموزشی 
و مجتمع های مســکونی را مطرح کرد و گفت: »پیشگیری از 
حوادث زلزله احتمالی تهران نیازمند رعایت اصول مهندسی در 
زمان ساخت و شناسایی ساختمان های ناایمن از بعد سازه ای 
است که سازمان نظام  مهندسی مسئولیت آن را بر عهده دارد. 
بسیاری از مراکز آموزشــی و درمانی تهران فرسوده هستند و 
ضرورت دارد این مراکز پایش و میزان فرسودگی آنها مشخص 

شود.«

افزایش بهای خدمات مراکز فرهنگی
در ادامه اعضای شورای شــهر به بررسی لوایح تعیین عوارض و 
بهای خدمات شهرداری تهران در ســال140۲ پرداختند و با 
افزایش 30درصدی نرخ بها و عوارض دکل های مخابراتی، افزایش 
40درصدی بهای خدمات کارشناســی و فنی سامانه هوشمند 
پایش و اعالم حریق ســازمان آتش نشانی و افزایش اندک بهای 
بلیت برج میالد، موزه ها و مراکز فرهنگی موافقت کردند؛ همچنین 
لوایح عوارض بر مشاغل شهر تهران)کسب وپیشه(، عوارض بر 
تابلوهای تبلیغات محیطی و تجاری و بهای خدمات اتباع خارجی 

و مهاجرین بدون افزایش تصویب شدند.

بهای بلیت برج میالد
بازدیدکنندگان داخلی از کل طبقات

120 هزار تومان
بازدیدکنندگان داخلی از سکوی باز

80 هزار تومان 
بازدیدکنندگان خارجی از کل طبقات

 2۵ دالر

بازدیدکنندگان خارجی از سکوی دیدباز

1۵ دالر

امــروز و در جریان بیســت وهفتمین 
رویــداد شــنبه های امیــد و افتخــار، 
مــورد  خورشــیدی  نیــروگاه  یــک 
بهره بــرداری قــرار می گیــرد. ایــن 
نیروگاه ۱۳۰کیلوواتی در منطقه۱۳ و 
در انتهای پیاده راه ســامت بوستان 
جنگلــی ســرخه حصار احــداث شــده 
است که 2۳7عدد پنل دارد. با توجه 
به مصــرف روزانــه ۴۰۰کیلوواتی برق 
در بوســتان ســرخه حصار، در واقــع 
ایــن نیــروگاه خورشــیدی،توانایی 
تامین حداکثر یک سوم برق مصرفی 
روزانــه ســرخه حصار در ۶ماهــه اول 

سال را دارد.

130
کیلووات

مدیرعامــل ســازمان بوســتان ها و 
فضــای ســبز شــهرداری تهــران گفت: 
طــرح بهــاران خدمــت بــا شــعار »آمد 
بهــار جان هــا« بــا توجــه بــه پیــش رو 
بــودن مناســبت هایی همچــون بهــار 
طبیعــت و بهــار قــرآن اجرایــی شــده 
است. به گفته علی محمد مختاری،در 
ایــن راســتا بهســازی فضــای ســبز بــا 
کاشــت گل هــای فصلــی ازجملــه پیاز 
اللــه در میادین و معابر اصلــی، ایجاد 
۴۵۶قطعــه فــرش  گل بــه مســاحت 
تقریبــی ۶.7هکتــار در حاشــیه معابر 
و بزرگراه ها و نیز راه اندازی کاروان های 
گل در ســطح شــهر در مناســبت های 
مختلف صورت خواهد گرفت. هرس 
درختــان، کنــد و کــوب فضــای ســبز، 
بازپیرایــی باغچه ها، رفیوژهــا، رمپ و 
لوپ و حاشیه بزرگراه ها از جمله  دیگر 
اقداماتــی اســت کــه در راســتای طرح 

بهاران خدمت انجام می شود.

456
فرش گل

نقل قول خبر

عدد خبر

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگارشورا

 رونمایی از 
دومین کتاب گردشگری تهران

یــر میــراث  عــزت هللا ضرغامــی، وز
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: 
مســئوالن  بــا  مختلفــی  جلســات 
یــم؛ یکــی از  شــهرداری تهــران دار
اقدامــات مهــم مــا در ســال گذشــته، 
انتشــار کتــاب راهنمــای گردشــگری 
تهــران بــود کــه به صــورت حرفــه  ای 
انجــام شــد و احتمــاالً کتــاب راهنمای 
گردشــگری شــماره2 نیز که مربوط به 
تهران اســت، در روزهای آتی رونمایی 
می شــود. ایــن کتــاب دربــاره تورهــا و 
طبیعت اطراف تهران است. همچنین 
جلساتی با مسئوالن منطقه فرهنگی 
و گردشــگری عبــاس آبــاد داشــتیم و 
امیدواریم بتوانیم برنامه های مفیدی 

را برای آینده کلید بزنیم.

4800دکل مخابراتی در پایتخت
شــهاب الدیــن حســینی، مدیرعامــل 
شــرکت ارتباطــات مشــترک شــهر:  
تــا ســال ۱۴۰۰ قــرارداد ۳ســاله بــا 
شــرکت های مخابراتــی داشــته ایم و  
متأسفانه به دلیل ساختاری، ایراداتی 
وجود داشت و تعداد درخواست هایی 
که برای دریافت مجوز نصب دکل های 
مخابراتی ارسال می شد، واقعی نبود. 
براساس بررسی های صورت گرفته در 
کارگروه هــا، درخواســتی بــرای صــدور 
مجوز در شرکت نداریم و اقدامات در 
حال انجام است و منتظر نرخ عوارض 
هســتیم. مجمــوع تعــداد دکل هــای 
موجود شــهر بررســی شــده و ۴هــزار و 
۸۰۰ دکل در تهران احصا شده است.

 ساخت   10569 واحد مسكونی 
در تهران توسط شهرداری

 در بیست و ششمین رویداد شنبه های امید 
و افتخار شهرداری تهران، کلنگ ساخت

 10 هزار و 569 واحد مسکونی 
توسط علیرضا زاکانی زده شد

 پروژه های مردمی 
در سطح مناطق 

ظرفیت 

6749 واحد

منطقه ۲۲
منطقه ٤

منطقه ٥

منطقه ۲۱

منطقه ۲

منطقه ۱

منطقه ۱۸

منطقه ۳

منطقه ۱٥

منطقه ٦

منطقه ۹

منطقه ۲۰

منطقه ۱٦

منطقه ۱۲

منطقه ۷

منطقه ۱٤

منطقه ۸

منطقه ۱۱

منطقه ۱۳

منطقه ۱۹

منطقه ۱۰

منطقه ۱۷

منطقه 22  
محدوده هوانیروز 
ظرفیت 

240واحد

 منطقه 20 
محدوده دولت آباد- شرکت توسعه 

مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر 
ظرفیت 

456 واحد

 منطقه 19 
محدوده نعمت آباد-
موقوفه مروی
)مسکن پرسنل 
آتش نشانی(
ظرفیت 

1140 واحد

 منطقه 1۸ 
محدوده شمس آباد 

ظرفیت 

540 واحد

 ســاخت 10هــزار و 500واحــد مســکونی در 
بیست و ششمین رویداد شنبه های امید و افتخار 
به مناســبت دهه فجر در منطقه 19 تهران آغاز 
شــد. طبق برنامه، شــهرداری تهران به وعده ای 
که ابتدای ســال برای شــروع عملیات ساخت 
180هزار واحد مسکونی جدید از طریق همکاری 
با دیگر نهادها و تســهیل گری در صدور مجوزها 
داده بود، نزدیک تر شــد. این در حالی اســت که 
دیروز خبر تفاهم ساخت 40هزار واحد مسکونی 
بین موقوفات  مــروی و شــهرداری پایتخت نیز 

رسانه ای شد.
شهردار تهران هم دیروز در 
مراسم آغاز عملیات ساخت 
خانه هــای جدیــد جبران 
عقب ماندگــی در تامیــن 
مسکن برای اقشار مختلف، 
به ویژه کم درآمدهــا و مســتأجران را بااهمیت 
توصیف کرد و گفت: ما وظیفــه ای جز کار برای 
شهروندان نداریم؛ زیرا عقب افتادگی ها زیاد است. 
همت ما فارغ از هیاهوهای بیرونی باید معطوف به 
گره گشایی از زندگی مردم باشد تا با این کار امید 

در زندگی شهروندان ایجاد کنیم.
به گزارش همشهری، قسمتی از خانه های جدید 
که احداث می شــوند، مربوط به تامین مســکن 
بــرای کارکنان ســازمان آتش نشــانی واقع در 
منطقه 19 است. علیرضا زاکانی بیان کرد: »وجود 
بی عدالتی در تهران و فاصله طبقاتی بین شمال و 
جنوب پایتخت یکی از مســائل آزاردهنده است. 
از وعده های مدیریت شــهری جدید، کم کردن 
این فاصله طبقاتی بود و پــروژه امروز نیز یکی از 
نماد های اجرایی شــدن این وعده اســت. محور 
تالش های ما رفع بی عدالتی در تهران اســت؛ به 
همین جهت معتقدیم بعضی از مناطق شهر مانند 

مناطق جنوبی ازجمله مناطق 18، 19 و ۲0 نیاز 
به توجه بیشــتر دارند. مناطقی مانند منطقه 19 
ظرفیت های قابل توجهی دارند که باید به خوبی 
از آنها اســتفاده و در آینده ای نزدیک چهره این 

مناطق از شهر تهران دگرگون شود.«
او مدیریت مشارکتی را یکی از رویکردهای مهم 
مجموعه تحت مسئولیت خود دانست و گفت: »در 
تالشیم از تمام ظرفیت های موجود در دستگاه ها 
و نهادهای مختلف استفاده کنیم؛ به عنوان مثال 
در همین نقطه از شهر تهران با همکاری موقوفه 
مدرسه مروی و حضرت آیت اهلل تحریری به دنبال 
ساخت 40هزار واحد مســکونی باکیفیت برای 

شهروندان تهرانی هستیم.«
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
ناامنی های متعدد در شهر تهران افزود: »راه حل 
مقابله با مخاطرات پایتخــت تالش برای آبادانی 
و ســازندگی اســت. بهترین حوزه برای آبادانی 
شهر تهران مسکن است. ما به مردم وعده دادیم 
مسئله بدمسکنی و بی مســکنی را حل کنیم. از 
طریق تســهیل گری به دنبال ایجاد فضایی برای 
ساخت وساز برای عموم مردم هستیم تا کسانی که 
امکان ساخت مسکن مستحکم را دارند، بتوانند با 
استفاده از این تسهیالت در ایمن سازی شهر تهران 

به ما کمک کنند.«

خانه هایی با عمر 100ساله
ســکاندار پایتخت ادامــه داد: »عمر متوســط 
ساختمان ها در کشور ما تقریباً 30سال است و بعد 
از 3دهه عملیات تخریب آن سبب تحمیل هزینه 

اضافی برای مجموعه مدیریت شهری و شهروندان 
می شود. امروز سازندگان خوب کشور ما با ساختن 
خانه های ایمن، مســیری را طی می کنند که به 
متوسط عمر ساختمان ها روزبه روز می افزاید و به 

عدد 70 تا 100سال نزدیک می شود.«
شــهردار تهران در بخش پایانی ســخنان خود 
گفت: این ظلم بزرگی است که عده ای در کشور 
ما به دنبال سیاه نمایی از وضعیت موجود هستند؛ 
درحالی که آینده روشن است و مشکالت فعلی نیز 

با همت مضاعف رفع خواهد شد.

افزایش 400درصدی صدور پروانه ساختمانی 
معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهــران نیز در 
مراسم آغاز عملیات اجرایی 
ساخت 10هزار و 500واحد 
افزایــش  از  مســکونی 
400درصدی صدور پروانه ساختمانی در برخی 
مناطق پایتخت خبر داد.حمیدرضا صارمی گفت: 
»ســال گذشــته شــهردار تهران بحث مداخله 
شــهرداری در موضوع مســکن را به عنوان یک 
راهبرد مطــرح کرد. آمارها نشــان می داد که در 
تهران اگر نــرخ تخریب و اســتهالک را ۲درصد 
درنظر بگیریم -با توجه به تعداد پارسل های شهر 
- و اگر عمر ساختمان را 50سال درنظر بگیریم، 

باید ساالنه ۲0هزار پروانه ساختمانی صادر شود.
او افزود: »آمار صدور پروانــه در اواخر دهه 90 به 
5هزار مورد  رسیده بود و باید در این سال ها ۲8 
تا 3۲هزار پروانه ســاختمان صادر می شــد. این 

امر نشــان می داد که راهبرد شــهرداری درباره 
مداخله در مسکن یک ضرورت است و این مداخله 
باعث شده شــهرداری تا حدود 80هزار واحد در 

بخش هایی که ورود کرده را مدیریت کند.«
او ادامه داد: »خبر خوشــی که امــروز می توانیم 
به مردم اعالم کنیم این اســت که بــا مصوبات 
کمیسیون ماده 5در بافت فرسوده و مشوق های 
بند 15، در برخی از مناطق بین 400 تا 500درصد 
پروانه ســاختمانی در بخش هایــی از بافت های 

فرسوده رشد داشته است.«

8هزار پروانه ساخت
به گفته صارمی،شــهرداری تهــران در موضوع 
مسکن مداخله مستقیم ندارد، بلکه یک مداخله 
تعریف شــده دارد. معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهران گفت: »بعد از چندین ســال 
کاهش صدور پروانه، در این دوره تا کنون در صدور 
پروانه های ســاختمانی نســبت به سال گذشته 
1500مورد افزایش داشتیم و امیدواریم تا پایان 

سال این تعداد به 8هزار پروانه برسد.
در ساخت وســاز های مدیریــت شــده تمــام 
اســتانداردهای الزم رعایت می شود و در کیفیت 
و تغییر در فناوری ساخت طی سال های گذشته 

اتفاقات مناسب و ویژه ای افتاده است.«
صارمی با اشاره به ســخنان یکی از مدیران سابق 
شــهری تهران که اعالم کرده بود؛ زلزله به تهران 
نزدیک است، گفت: »دوستان باید به  این سؤال ما 
پاسخ بدهند که چگونه با برنامه ریزی های آنها آمار 
صدور پروانه در بافت فرسوده از 11هزار پروانه به 
1400پروانه رســید؟ آیا نباید در استراتژی های 
خود دقت می کردند؟ آنها باید پاســخگو باشند. 
با اقدامات آنها رشد قیمت زمین به 70درصد در 
برخی مناطق رسید و محدودیت طبقه ایجاد شد 
و قاعدتا سودآوری کاهش پیدا کرد و ساخت کم 
شد. امروز ما مدعی هســتیم که چرا دوستان به 
وظایف شان عمل نکردند و امیدواریم تهران را به 

رونق ساخت وساز برسانیم.«

10500خانه جدید برای تهرانی ها
علیرضا زاکانی در مراسم آغاز ساخت واحد های مسکونی جدید: با ساخت خانه های ایمن، به متوسط عمر ساختمان ها اضافه می شود

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

خرید بلیت، بدون اتالف وقت 
با اعالم شرکت بهره برداری 

متروی تهران و حومه، امکان مترو
خرید و شــارژ آنالین بلیت 
مترو فراهم شده است. به این ترتیب شهروندان 
و مسافران شهر زیرزمینی می توانند پیش از 
مراجعه به ایستگاه های مترو، برای تهیه بلیت 
 یا شارژ کارت های اعتباری از خدمات آنالین 
استفاده کنند. به گزارش همشهری، هادی زند، 
سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از 
ارائه خدمات هوشمند در حوزه خرید و شارژ 
غیرحضوری بلیــت مترو خبــر داد و گفت: 
»امکان دریافت خدمات مرتبط با بلیت مترو 
در سایت ها و اپلیکیشــن های گوشی همراه 
ازجمله سایت و اپلیکیشن »تهران من« وجود 
دارد و مسافران محترم می توانند بدون اتالف 
وقت، سفر خود را با مترو آغاز کنند. استفاده از 
این خدمــات آنالیــن به جای اســتفاده از 
دســتگاه های داخل ایســتگاه های مترو  یا 
مراجعه به باجه های فــروش بلیت می تواند 
منجر بــه صرفه جویی در زمــان و همچنین 
آسایش بیشتر مسافران شود.« از این طریق 
شهروندان می توانند با خرید بلیت تک سفره، 

بارکد بلیت را روی گوشی همراه خود دریافت 
و هنگام تردد صفحه نمایش گوشــی را روی 
گیت گذاشته و عبور کنند. همچنین از طریق 
این اپلیکیشن ها می توانند از مقدار مبلغ کارت 
بلیت اعتباری خود نیز مطلع شوند و درصورت 

لزوم موجودی کارت را افزایش دهند.

مراحل خرید بلیت مترو از اپلیکیشن 
تهران من:

 ابتدا اپلیکیشــن تهران من برای 
سیستم عامل اندروید را از سایت 1

 IOS دریافت کنید. )نسخه my.tehran.ir
به زودی در اختیار شهروندان قرار خواهد 

گرفت.(
پس از بازکردن برنامه درصورتی که 

حساب کاربری در اپلیکیشن تهران 2
من ندارید، وارد قسمت ثبت نام شوید.

 اطالعات مورد نیاز را وارد و سپس 
گزینه ثبت نام را انتخاب کنید.3

 پــس از وارد شــدن بــه برنامه 
درصورت نداشتن موجودی، مبلغ 4

اعتبــار خــود را انتخــاب یا بــه دلخواه 

وارد کنید.
 در درگاه پرداخت، اطالعات کارت 

بانکی خود را وارد کنید.۵
 پس از افزایش موجــودی اعتبار 

خــود، ابتــدا گزینــه بلیــت 6
درون شهری، سپس گزینه بلیت تک سفره 

را انتخاب و تعداد بلیت را مشخص کنید.
 پس از انجام عملیــات تنها با قرار 

دادن صفحه شطرنجی داده شده 7
مقابل چشمی گیت می توانید از بلیت خود 

استفاده کنید.

نحوه شارژ کارت بلیت مترو و اتوبوس:
 پس از اطمینان از موجودی اعتبار 

خود، از قسمت بلیت درون شهری، 1
کارت بلیت را انتخاب کنید.

 اگر کارت بلیت مورد نظر ثبت نشده 
بود، کارت جدید را ثبت کنید.2

مبلغ مورد نظر را وارد و گزینه شارژ 
بلیت را انتخاب کنید.3

 پس از ثبت کارت خود، می توانید 
ترددهــا و موجودی خــود را نیز 4

مشاهده کنید.
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4هزارواحدمسکونیبرایآتشنشانان
قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران: از 
خردادماه1401 در سازمان آتش نشانی با توجه به بروز مشکالت انباشته شده در 10سال گذشته، رفع 
مشکالت معیشتی پرسنل در دستورکار قرار گرفت. با بررسی هایی که انجام شده از ۵300پرسنل 
آتش نشانی 4هزار نفر فاقد مسکن هستند که اغلب در حاشیه شهر تهران مستأجر هستند. برخی 
دیگر از ساکنان تهران نیز مجبور به کوچ به اطراف تهران شده اند. در همین راستا، ساخت 4هزار 
واحد مسکونی برای کارکنان آتش نشانی هدف گذاری شده است. مطمئن هستیم که ظرف 18 تا 

20 ماه مسکن کارکنان آتش نشانی تحویل داده می شود.

مکث
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فرخنده رفائیخودرو
روزنامهنگار

درصورت تأیید تصمیم کمیســیون تلفیق الیحه بودجه1402 در 
مجلس و شورای نگهبان، در سال آینده همه خودروهای داخلی در 
بورس کاال عرضه خواهد شد. کمیسیون تلفیق همچنین به دولت 
اجازه داده، انواع خودروهای کارکرده، با 5سال کارکرد را برای ایجاد 

تعادل در بازار خودرو وارد کند.
به گزارش همشهری، بازار خودرو در ماه های اخیر، به واسطه نبود 
تعادل میان عرضه و تقاضا و رشد نرخ ارز آشفتگی زیادی را در قیمت 
شاهد بوده، همزمان ابهام در شــیوه عرضه خودرو و تصمیم های 
متناقض نهادهای تصمیم گیر هم به این ابهامات دامن زده است. 
عرضه خودرو در بورس با وجود نقدهای وارد بر آن، به واسطه کشف 
قیمت هایی پایین تر نســبت به بازار آزاد برای خودروهای عرضه 
شده، در ماه های اخیر توانست تأیید بســیاری از کارشناسان را 
به عنوان سازوکاری به نسبت موفق دریافت کند. اما در پی 3هفته 
جنجال، در طول هفته جاری شورای رقابت با انحصاری تشخیص 
دادن بازار خودروهای سواری تولیدی، مونتاژی و وارداتی ضمن 
تدوین دستورالعملی جدید، بورس کاال را از روش های عرضه خودرو 
حذف و اعالم کرد خودروهای داخلی پس از ترازیابی و تعیین قیمت، 

باید در سامانه یکپارچه به فروش برسند.

نسخه مجلسی برای بازار خودرو
درصورتتأییدمصوبهکمیسیونتلفیقدرمجلسوشوراینگهبان،درسالآیندهکلخودروهایتولیدداخلدربورسعرضهخواهدشد

شاخصهایپیشنگرنشانمیدهند،افزایش70تا90درصدیهزینهتولیدمتهماصلیرشدنرخگوشتقرمزومرغدرزمستانامسالبودهاست
دالیل افزایش قیمت گوشت از دوربین هزینه  تولید

مرکزآمارایرانباانتشار2گزارش

کشاورزی
جداگانهازدالیلافزایشقیمت
گوشــتمرغوقرمزدرزمستان

امسالپردهبرداریکرد.
طبقتخمینمرکزآمار،هزینهتولیددرصنعت
گاوداری،درفصلپاییزامســال،نسبتبهفصل
مشــابهســالقبل،72.5درصدوهزینهتولید
درصنعتمرغداری88.2درصدبیشــترشــده
اســت.افزایشهزینهتولیدالبتهبررشدقیمت
فرآوردههایگوشتیازجملهگوشتمرغوقرمز

اثرگذارخواهدبود.
انتظارمیروددولتسیاستیرابرایپایینآوردن
هزینهتولیددرپیشبگیردتانرختورمکاالهای
خوراکیبهویژهموادپروتئینیولبنیدرشبعید

امسالوبهارسالآیندهباالترنرود.

تورم در راسته لبنیاتی ها
بهگزارشهمشهری،ازآنجاکهبیشترلبنیاتاز
شیرگاوتهیهمیشود،شاخصتورمدراینبخش
بیانگرچشــماندازقیمتتمامشــدهمحصوالت
لبنیشامل،شیر،ماست،کرهوپنیرخواهدبود.
مرکزآمارایرانمیگوید:هزینهتولیدشــیردر
پاییزنسبتبهتابستانامسال1.4درصد،نسبت
بهپاییزســالگذشــته85.7درصددریکبازه
یکسالهمنتهیبهفصلپاییزامسال87.6درصد

افزایشیافتهاست.
ایننهادآماریمیگوید:هزینهتولیدمحصوالت
گاوداریهایصنعتیدرپاییزامســالدرهمه

استانهاافزایشیبودهوبیشــترینرشدهزینه
تولیدفصلیدراســتانسیســتانوبلوچستان
با12.9درصــدوکمترینمیزانهمدراســتان
خراســانجنوبیبانیمدرصدثبتشدهاست.
بیشــترینهزینهتولیــدگاوداریهایصنعتی
درپاییزامسالنســبتبهپاییزســالگذشته
راگاودارانآذربایجــانغربیبــا91.8درصدو
کمترینراگاودارانبوشــهریبــا45.3درصد

تجربهکردهاند.

احتمال افزایش قیمت گوشت مرغ
یافتههایمرکزآمارنشانمیدهدهزینهتولید
مرغگوشتیدرپاییزامسالنسبتبهپاییزسال
قبل103درصدافزایشیافتهودریکبازهزمانی

یکســالههمهزینهتولیداینکاال73.1درصد
رشدکردهاست.اینگزارشمیافزاید:بیشترین
افزایشهزینهتولیــدمرغداریهایصنعتیدر
پاییزامسالنسبتبهپاییزسالگذشتهدراستان
کرمانشاه21.7درصدثبتشده؛درحالیکهدر
همینبازهزمانیهزینهتولیددراستانخراسان
رضوی16.3درصدکاهشیافتهاست.مرکزآمار
میگوید:شــاخصکلتولیددرمرغداریهای
صنعتیایراندرفصلپاییزامســالنســبتبه
فصلمشابهسالقبل،درهمهاستانهاباافزایش
روبهروبودهوبیشترینمیزانافزایشمربوطبه
اســتانچهارمحالوبختیاریبا125،4درصدو
کمترینمیزانافزایشآنمربوطبهاستاناردبیل

با40،3درصدبودهاست.

فروش نفت به مردم
محسنخجســتهمهر،مدیرعاملشرکت
ملینفتایرانمیگوید:انتشاراوراقارزی،
اقدامجدیدیاســتودرنخستینزمان
درمرحلهشروعازطریقایناوراق،نفت
بهفروشخواهدرســید.بهگفتهاینمقامنفتی،مجوزانتشار
اوراقارزیباهدففروشنفتبهمردمازسویشورایپولو
اعتبارصادرشدهاست.ماجرایفروشاوراقارزیباهدفتامین
مالیطرحهایباالدستوپاییندستینفتبارها،درسالهای
گذشتهمطرحشدهامادرعملبهنتیجهملموسینرسیدهاست.
بااینحال،متنوعسازیروشهایتامینمالیپروژههایملی
صنعتنفتیکضرورتاســتامامهماعتمادسازینسبت
بهبازدهایناوراقاســت.ضمنااینکهچهمیزانازنیازسنگین
صنعتنفتایرانبهسرمایهگذاریازمحلانتشاراوراقارزی،
پوششدادهخواهدشدهممحلتاملاست.اگرنرخبازدهاین
اوراقجذابباشد،انتظارمیرودمشارکتدرخریدایناوراق
افزایشیابدوبخشیازنیازبهسرمایهگذاریرابرآوردهسازدو
ازسویدیگرایناوراقارزی،میتواندراهگشایکسانیباشد
کهنگرانافتارزشپساندازشانهستندومیتوانندآنرابه

اوراقارزیتبدیلکنند.
داستانفروشنفتخامبهمردمپیشازایندرابتدایدولت
سیزدهمهماززبانمدیرعاملشرکتملینفتمطرحواعالم
شــدهبودکهاینکاردرقالباوراقگواهیسپردهکاالیینفت
صورتمیگیرد.مردادسال99همدولتحسنروحانیازطرح
گشــایشاقتصادییاهمانفروشنفتخامبهمردمرونمایی
کرد؛طرحیکهدرنهایتبهدلیــلمخالفتمجلسبهنتیجه
نرسید.اکنونکهشورایاقتصاداجازهانتشاراوراقارزینفتیرا
داده،بایدمنتظراعالمجزئیاتآنماندودیدکهدرنهایتتامین
ســرمایهبخشنفتدرقالبجدیدبرکدامالگواستوارشدهو
حجمانتشاراوراقچهمیزانخواهدبود.یکیازگزینههایجدی
ایناستکهباانتشاراوراقارزینفتی،نقدینگیجمعشدهاز
اینطریق،بهپروژههاینفتیتزریقخواهدشد.اوراقگواهی
ســپردهکاالیینفتکهبرپایهنفتخاممنتشرخواهدشد،با
احتسابنوسانقیمتجهانینفتخام،دربورسعرضهخواهد
شد.اوراقموردنظردربازارثانویهیعنیتابلویبورسقابلمعامله
خواهدبود.متقاضیاندرزمانتسویه،میتواننداوراقخودرابه

بشکههاینفتتبدیلکنند.

نکات تنظیم بازار برنج
  خبــر:معــاونتوســعهبازرگانــیوزارت
جهادکشاورزیازواگذاریتنظیمبازاربرنجخارجی
بهانجمنواردکنندگانبرنجایرانخبرداد.محسن
شیراوندگفت:باتوجهبهسیاستهایکلیدولت
برایکاهشتصدیگریوباهدفساماندهیامور
اجراییبازاربرنجخارجی،تفاهمنامهایبینمعاونت
توسعهبازرگانیباانجمنواردکنندگانبرنجایرانو

بخشخصوصیفعالدراینحوزهبهامضارسید.
  نقد: طبقاظهاراتمعاونتوسعهبازرگانیوزارت
جهادکشاورزی،اینتفاهمنامهبهمنظورواگذاری
اموراجراییازقبیــلوارداتواقداماتتنظیمبازار
برنجاســتکهبخشخصوصیتحتنظارتودر
چارچوبضوابطوسیاســتهایابالغــیوزارت
جهادکشاورزیاقدامخواهدکردوحمایتازتولید
داخلومصرفکنندگاننیزدرسیاستهایابالغی
لحاظمیشود.پیشازاینتجربهموفقیدرواگذاری
بازاربهصنفمرتبطدرحوزهشــکرانجامشدهوبا
فرضمتناسببودنشرایطفعلیبازاربرنجباشرایط
آنزمانبازارشــکر،اینبارنیزمیتواندپیامدهای
مثبتیبرایبازارومردمبههمراهداشــتهباشد؛اما
نکتهمهمایناســتکهنقشآفرینیصنفمرتبط
باشکردرتنظیمبازاراینکاالدرشرایطیانجامشد
کهوارداتشکرازفهرستمشموالنارزترجیحی
خارجشدهوعماًلهیچرانتیبرایواردات،توزیعو
فروشآنوجودنداشتدرحالیکهدرشرایطفعلی،
وارداتکشوروبهخصوصوارداتکاالهایاساسی
مشمولدریافتارزترجیحیبرمبنایدالر28هزار
و500تومانیاستواختالف57درصداینارزباارز
بازارآزادعمالًرانتقابلتوجهیبرایواردکنندگانبه
همراهدارد.برهمیناساس،واگذاریتنظیمبازاربرنج
بهصنفمرتبط،بایدبالحاظکردنشکافقابلتوجه
میانارزتخصیصیبهوارداتاینکاالبابازارآزادانجام
شودزیرادرکفبازار،برنجایرانیبراساسهزینههای
مبتنیبرنرخارزآزادقیمتگذاریمیشودواختالف
قابلتوجهیبابرنجوارداتیداردازاینروافزایشتقاضا
برایبرنجخارجیوافزایشقیمتآندراثررشــد

تقاضابسیارمحتملاست.

چهرهروز

نقدخبر

 احداث پل خلیج فارس
از سر گرفته شد

ساختپلارتباطیجزیرهقشمبهسرزمیناصلیکهاز7سال
پیشمتوقفشدهبود،ازدیروزدردستورکارقرارگرفت

عملیاتاجراییپلاستراتژیکخلیجفارسپساز7سالتوقف،
طیمراسمیباحضوردبیرشورایعالیمناطقآزاد،مدیرعامل
منطقهآزادقشــم،نمایندگانمجلس،معاونوزیراطالعات،
فرماندهقرارگاهمدینهمنورهوتنیچندازمســئوالناســتان

هرمزگانازسرگرفتهشد.
بهگزارشهمشهری،بندرپلدر60کیلومتریغرببندرعباس،
نزدیکتریننقطهسرزمینیبهجزیرهقشممحسوبمیشودکه
قراراستبااحداثپلکابلی3430متریبهبندرکاوهدرجزیره
قشممتصلشود.هزینهاحداثاینپلکه7سالپیشبهدالیلی
ازجملهمباحثزیستمحیطیمتوقفشدهبود،450میلیون
یوروبرآوردشده؛امابااحتسابامتدادزیرساختهایمرتبطبا
اینپلتاخطوطسراسریراهآهنوشبکهبزرگراهیکشور،باید

منابعبسیارباالتریصرفاینکارشود.

مختصات پل خلیج فارس
پلخلیجفارسازبنــدرپلهرمزگانآغازمیشــودوباطول
3430متربهبندرتاریخیالفتدرقشــممتصلمیشودکه
نزدیکتریننقطهاینجزیرهبهســرزمیناصلیاست.عرض
عرشهاینپل32متربودهودارای4باندرفتوبرگشتخودرو،
یکخــطریلیوخطوطاضطــراریوپیادهرواســتوطبق
اظهارنظــرمتولیانامر،پیشــرفتفیزیکــیآنبه15درصد
میرســد.طراحانپروژهاحداثپلخلیجفارس،اتصالبندر
بینالمللیکاوهقشمبهسرزمیناصلیازطریقاحداثشبکه
ریلیوبزرگراهیراتحتعنوانتوسعهکریدورشمال–جنوب
دنبالمیکننــد؛درحالیکــهتحققاینمهمجــزبااحداث
92کیلومتربزرگراهو86کیلومتــرراهآهنازمبدأبندرکاوهتا
خطوطسراسریکشورمیسرنیست.نکتهدیگراینکهدرشرایط
فعلی،مجریانپلخلیجفارس،هزینهاحداثسازهپلراحدود
460میلیونیوروودورهاتمامآنرا3.5ســالبرآوردکردهاند؛
امااینســرمایهگذاریبافرضاجرایدرستطرح،فقطبرای
ساختپلکفایتمیکندوهزینهاحداثزیرساختهایمورد
نیازبرایاتصالاینپلبهکریدورحملونقلیشمال-جنوبباید
ازمحلبودجههایعمرانیتأمینشود.بهنظرمیرسداحداث
کلزیرساختمرتبطبااینپلبهجزهزینههایتوسعهبندری

درقشم،چندانازکلاعتبارساختاینپلکمترنباشد.

پل خلیج فارس، جایگزین مسیر دریایی
درشرایطفعلی،ارتباطقشموسرزمیناصلیازطریقمسیر
دریاییبنــدرحقانیوبندرپلبرقراراســتوباســاختپل
خلیجفارس،مسیربندرپلدربندرعباسبهبندرالفتدرقشم

سایهبرمسیردریاییموجودخواهدانداخت.
جدایازاعتبــارقابلتوجهموردنیازاجــرایپلخلیجفارس
کهبهنظرمیرســداولویتهــایمهمتریماننــدخطریلی
رشت-انزلی-آستارا،توسعهبندرچابهار،ریلچابهار-زاهدان،
اتصالریلیشلمچه-بصره،بندرجاســکوسواحلمکرانرا
دورمیزند،نکتهقابلتأملدراحداثپلخلیجفارس،توجیه
اقتصادیواجتماعیاینطرحاســت.درشــرایطفعلی،سفر
دریاییبالندینگکرافتواتوبــوسدریایی)کاتاماران(یکی
ازلذتهایســفردریاییبهقشماســتکهیکمنبعکسب
درآمدبومیانمنطقهنیزمحســوبمیشــود.بــااحداثپل
خلیجفارس،هزینهسفراحتماالًبهصورتعوارضاستفادهازپل
بهسرمایهگذارانپلاختصاصداشتوبومیانبندرپلوجزیره

قشمازایندرآمدمحرومخواهندشد.
نکتهدیگراینکهدرشرایطفعلی،زیرساختهایبندریایراندر
مسیرکریدورشمال-جنوبباکمبودمواجهنیستودربهترین
حالت،بندرکاوهقشمفقطمیتواندبهعنوانیکظرفیتبالقوه
دراینکریدورمدنظرقراربگیرد.البته،باوجوداینکهاحداثپل
خلیجفارسدرشرایطفعلیتوجیهاقتصادیواجتماعیندارد؛
امادرصورتفعالســازیکریدورشمال-جنوب،حتمانیازبه
احداثاینپلنیزمحســوسخواهدبودوآنزمانمیتوانبا
توجیهاقتصادیوبانگاهیبهعوایدفعالیتاینپلنســبتبه
احداثآناقدامکرد؛هرچنددراینوضعیتنیزبایدآسیبهای

احتمالیآنبهمحیطزیستمدنظرقرارگیرد.

پروژه احداث هاب جدید نفتی در قشم
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشمبااشارهبهازسرگیریاحداث
پلخلیجفارسمیگوید:احداثاینپلنقشمهمیدرتوسعه
کریدورشمال-جنوبکشــوروتوسعههمهجانبهوپرسرعت
جزیرهقشــمایفامیکند،باتوجهبــهبرنامهریزیهایانجام
شدهبرایتبدیلجزیرهقشــمبههابنفت،گازوپتروشیمی
توسعهزیرساختهایجزیرهازجملهاحداثپلضروریاست.
افشــارفتحالهیدرگفتوگوبافارسمیافزاید:قشمعالوهبر
ظرفیتهایحوزهانرژیدارایپتانســیلفراوانیبرایتوسعه
بندریاســتوازهمینرویتوســعهبندرکاوهباپتانســیل
بارگیری-باراندازیحدود2میلیونکانتینردرسالبهعنوان
یکیازحلقههایاصلیدربهرهبرداریازپروژههایاستراتژیک
دردستورکاراست.اوجزیرهزیبایقشمرایکیازسرمایههای
ملیمتعلقبههمهایرانیانعنوانکردهومیگوید:بااقدامات
زیرساختیصورتگرفتهطیماههایگذشتهدرمسیرپیشرفت
وتوسعهحرکتمیکندوباریلگذاریانجامشدهبرایمسیر

پیشرفتجزیرهآیندهروشنیدرپیشرودارد.

گزارش

   خودرو در بورس ماند
کمیســیونتلفیقالیحهبودجــه1402ضوابــطجدیدعرضهو
کشفقیمتخودروهاراتصویبکرد.رحیمزارع،سخنگویاین
کمیسیوناعالمکرد:شــرکتهایخودروســازداخلیموظفند
ازابتدایســالآیندهخودروهایتولیدیخــودرادربورسکاال
وبراســاسضوابطمربوطعرضهکنند.براســاسمصوبهجدید،
شــورایرقابتنیزموظفاســتتاپایانفروردین1402قیمت
جدیدخودروهارابراساسآنالیزهزینهتمامشدهوبادرنظرگرفتن
هزینههایتحقیقوتوسعهوهزینههایمالیمرتبطبافعالیتهای
تولیدیمــوردتأییدحســابرسمحاســبهودربازههایحداکثر
3ماههمجددابهروزرسانیکند.درمصوبهجدیدکمیسیونتلفیق
همچنینبورسکاالموظفشده85درصدازمابهالتفاوتقیمت
کشفشدهدربورسوقیمتمصوبشــورایرقابترابهحساب
متمرکزوجوهوزارتکشوروسازمانشهرداریهاودهیاریهاواریز
کندتابهمنظورتوسعهحملونقلعمومیدرونشهریمتناسببا
شاخصجمعیتومحرومیتدراختیارشهرداریهاقرارگیرد.بر
ایناساسسهمخودروسازانازسودعرضهمحصوالتشاندربورس

کاالفقط15درصدخواهدبود.

   عرضه خودرو در بورس فعال ادامه دارد
دیروزسخنگویاقتصادیدولتنیزباحمایتازمصوبهکمیسیون
تلفیق،دستورالعملخودروییشورایرقابتراناکاملتوصیفکرد
تادولتومجلسعمالعلیهاقداماتشورایرقابتهماهنگشوند.
احسانخاندوزی،وزیراقتصادگفت:جزئیاتمصوبهشورایرقابت
میتوانستبهتروکمککنندهتربهوضعاقتصادباشد.اوتأکیدکرد:
امابراساسمصوبهکمیسیونتلفیق،سازوکاربورسکاالهمچنان
مورداستفادهقرارخواهدگرفتامااینمصوبهبهتصویبدرصحن

مجلسنیازدارد.

   جای خالی حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده
نکتهقابلتوجهایناســتکههمتولیدکنندهوهممصرفکننده
ازتصمیماخیرکمتریننفعراازمصوبهکمیسیونتلفیقخواهند
برد.باواریز85درصدازرقممابهالتفاوتقیمتکشفشدهخودروها
دربورسباقیمتمصوبشــورایرقابت،بهحســابخزانهعمال
خودروسازهاسودچندانیازمسیرعرضهخودرودربورسنخواهند
بردواینامر،بانگاهتوسعهایوزارتصنعت،کهپرکردنشکافبین
عرضهوتقاضا،بارشدتولیدداخلیخودروراهدفگرفته،درتضاد
است.ازسویدیگرمصرفکنندگانهمکهبایدبهاجبارخودروهای
موردنیازخودرابانرخرقابتــیودربورسکاالبخرند،نفعیازاین

ماجرانخواهندبرد.

   خودرو کارکرده وارد می شود
کمیســیونتلفیقهمچنیندرتصمیمیدیگر،بهدولتاجازهداد
خودروهاییتا5سالکارکردراواردکند.برایناساسدولتباتوجه
بهمحدودیتبودجهارزیوارداتخودرو،اجازهخواهدداشتبرای
تامینبازار،انواعخودروهایسواری،کشنده،کامیون،ون،اتوبوس
ومینیبوسبا5سالکارکردواردکند؛تصمیمیکهبهاعتقادفعاالن
اینحوزهنقشمؤثریدرتنظیمبازارخودروخواهدداشت.وزارت
صمتابتدایامسالودرپیتدوینآییننامهوارداتخودرو،واردات

هرگونهخودرویدستدومراممنوعدانستهبود.

2 درصدتورم فصلی

88.2 درصدتورم نقطه به نقطه

66.3 درصدتورم ساالنه

تورم تولید در مرغداری ها در پاییز 1401

2.8 درصدتورم فصلی

72.5 درصدتورم نقطه به نقطه

71.9 درصدتورم ساالنه

تورم تولید در گاوداری ها در پاییز 1401

ســود خودروســازان از فــروش هــر دســتگاه خودرو 

در سال آینده، نسبت به قیمت پایه تعیین شده در 

شورای رقابت، فقط 15درصد خواهد بود

 کمیســیون تلفیــق در عیــن تأکید بــر عرضه بــورس، 

شورای رقابت را به عنوان مسئول تعیین قیمت پایه 

فروش خودروهای صفر کیلومتر تعیین کرده است
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 در جریان رونمایی از 2 ماهواره بومی طلوع 
۳ و ناهید 2در مراسم بزرگداشت روز فناوری 
فضایی،  عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات از خیز کشور برای تبدیل 
شــدن به قطب فضایی منطقه خبر داد. به 
گزارش همشهری، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در این مراسم، ابراز امیدواری کرد 
که جمهوری اســالمی ایران تا پایان دولت 
سیزدهم، به صادرکننده خدمات فضایی در 
منطقه تبدیل شود. او با تأکید بر اینکه، نگاه 
دولت سیزدهم به صنعت فضایی، یک نگاه 
راهبردی، فرصت ساز و اقتدار آفرین است 
گفت: صنعت فضایی تنها یک صنعت با نگاه 
اقتصادی نیســت، بلکه یک صنعت اقتدار 
آفرین است؛ چون فناوری های این حوزه در 
جهان دارای پیچیده ترین  استانداردهاست و 
بر همین اساس، بومی سازی فناوری فضایی، 
کار بسیار سختی است.   او گفت: اینکه ما 
توانسته ایم در این عرصه بدرخشیم و جزو 
10کشور برتر جهان با چرخه کامل فضایی از 
طراحی و ساخت ماهواره و پرتاب و بر مدار 
قرار دادن آن تا بهره بــرداری از داده های 
فضایی باشیم، افتخاری است که ریشه در 

نگاه راهبردی  به این صنعت در کشور دارد.

خیز ایران برای تبدیل شدن به قطب فضایی 

رسیدن فروش دانش بنیان ها به ۴۰۰هزار میلیارد تومان 
براســاس گزارشــي کــه معاونــت علمی 

دانش بنیان
ریاست جمهوری درباره دستاوردهای اقتصاد 
دانش بنیانی انقاب اســامی منتشــر کرده 
تعداد شــرکت هاي دانش بنیان کشــور به بیــش از 8هزار و 
46شرکت رسیده است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری، بر همین اســاس تعداد 
شرکت های دانش بنیان نوپاي نوع یک حدود 295مجموعه و 
تعداد شــرکت های دانش بنیــان تولیدی نوع یــک بیش از 
701شرکت است. جمع کل شــرکت های نوع یک هم حدود 

996مجموعه به ثبت رسیده است.
در این گزارش آمده اســت که تعداد شرکت های دانش بنیان 
نوپــاي نوع2 بیــش از 1955شــرکت، تعداد شــرکت های 
دانش بنیان تولیــدی نوع2 حدود 4054شــرکت، جمع کل 
شرکت های نوع2 بیش از 6009شــرکت، تعداد شرکت های 
دانش بنیان نوپاي نوع3 حدود 551شرکت و تعداد شرکت های 

دانش بنیــان تولیدی نوع3 بیش از 490شــرکت و جمع کل 
شرکت های نوع3 حدود 1041شرکت است.

رشد ۸۵درصدی فروش
کاهش میانگین زمان ارزیابی از 110روز در سال1400، 
به حدود 50روز در ســال1401 از دیگر دســتاوردهای 
قابل توجــه در ایــن حوزه اســت. فروش شــرکت های 
دانش بنیــان در ســال مالــی1400 نســبت به ســال 
مالی1399)86درصــد( از 215هزار میلیــارد تومان به 
400هزار میلیارد تومان و تعداد اشــتغال شــرکت های 
دانش بنیان در سال1400 نسبت به سال1399)60درصد( 
از تعــداد 213هزار به 342هزار رشــد کرده اســت. در 
مجموع تعــداد 70پروژه راهبردی و گلوگاهی براســاس 
نیاز دستگاه ها و شــرکت ها به مبلغ حدود 3هزار میلیارد 

تومان)56میلیون دالر( به اجرا درآمده است.

دانش بنیان ها به تفکیک موضوعی
تعداد شــرکت های دانش بنیان به تفکیک حوزه های فناوری 
شامل فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی: 362شرکت؛ 
داروهای پیشــرفته: 480شــرکت؛ مواد پیشرفته)شیمی و 
پلیمر(: 1130شــرکت؛ ماشــین آالت و تجهیزات پیشرفته: 
1721شــرکت؛ تجهیــزات پزشــکی: 326شــرکت، برق و 
الکترونیک: 1821شرکت؛ فناوری اطاعات: 1778شرکت؛ 
تجاری سازی : 397شرکت و خاق و علوم انسانی: 31شرکت 
می شــود. حجم تقاضا برای ارزیابــی دانش بنیــان و تعداد 
شــرکت های ارزیابی شده امســال و سال گذشــته، افزایش 
دوبرابری درخواست های شــرکت ها برای دریافت تأییدیه را 
نشان می دهد. همچنین در 10ماهه نخست سال1401 نسبت 
به سال گذشته)از 750شرکت در سال1400 به 1420شرکت 
در 10 ماه نخســت سال1401( نیز شــاهد رشد 90درصدی 

شرکت های دانش بنیان جدید هستیم.

 رونمایی گوگل
 ChatGPT از رقیب 

گوگل از ربات هوش مصنوعی خود بــه نام Bard که قرار 
است با هوش مصنوعی ChatGPT رقابت کند، رونمایی 
کرد. به گزارش بی بی سی، شرکت گوگل در پست وباگی 
روز دوشــنبه اعام کرد Bard قبــل از عرضه عمومی در 
هفته های آینده توسط گروهی از آزمایش کننده های مورد 
اعتماد، استفاده خواهد شــد. Bard براساس مدل المدا 
با زبان بزرگ موجود گوگل ساخته شــده است. این غول 
فناوری همچنین از ابزارهای هوش مصنوعی جدید برای 

موتور جست وجوی فعلی خود خبر داد.
ربات های چت هوش مصنوعی برای پاســخ به سؤاالت و 
یافتن اطاعات طراحی شــده اند. ChatGPT شــناخته 
شده ترین نمونه این ربات هاســت. آنها از آنچه در اینترنت 
است به عنوان پایگاه داده استفاده می  کنند. ساندار پیچای، 
رئیس گــوگل در وباگی نوشــت: بارد به دنبــال ترکیب 
وســعت دانش جهان با قدرت، هوش و خاقیت مدل های 
بزرگ زبان است. پیچای تأکید کرد آنها همه تاششان را 
کرده اند که ســرویس های هوش مصنوعی گوگل جسور و 
مسئولیت پذیر باشند، اما توضیحی در مورد اینکه چگونه 
بارد از اشــتراک  گذاری محتــوای مضر یــا توهین  آمیز 
جلوگیری می کند، نداد. او گفت که ایــن پلتفرم در ابتدا 
روی یک نسخه ســبک المدا کار خواهد کرد که به انرژی 
کمتری نیاز دارد تا افراد بیشتری بتوانند به طور همزمان از 

آن استفاده کنند.

بارد قرار است چه کار کند؟

گوگل درباره بارد در وباگ  خود نوشت: واقعاً هیجان  انگیز 
اســت که روی این فناوری  ها کار کنیم، مــا تحقیقات و 
پیشرفت  های عمیق خود را به محصوالتی تبدیل می  کنیم 
که واقعاً به مردم کمک می کنند. این سفر را ما با مدل  های 
زبانی بزرگ طی کرده  ایم. 2 ســال پیش ما از نسل بعدی 
قابلیت  های زبــان و مکالمه با اســتفاده از مدل زبان برای 
برنامه های گفت وگو )یا به اختصار LaMDA( پرده برداری 
کردیم. حاال مدتی است روی یک سرویس آزمایشی هوش 
 LaMDA مصنوعی مکالمــه  ای کار کرده ایم که توســط
پشتیبانی می شود و آن را Bard نامیده ایم. امروز، با گشودن 
آن بــه روی آزمایش  کنندگان مورد اعتمــاد، گام دیگری 
رو به جلو برداشــته  ایم تا در هفته های آینده آن را به طور 
گسترده تر در دسترس عموم قرار دهیم. بارد از اطاعات وب 
استفاده می کند تا پاسخ های تازه و باکیفیت ارائه دهد. بارد 
می تواند خروجی خاقیت و سکوی پرتاب کنجکاوی باشد 
و به شما کمک کند تا اکتشــافات جدید تلسکوپ فضایی 
جیمز وب ناسا را برای یک کودک 9ساله توضیح دهید، یا 

درباره بهترین مهاجمان حال حاضر فوتبال بیشتر بدانید.
ما در ابتدا آن را با نســخه مدل سبک وزن LaMDA خود 
منتشــر می کنیم. این مدل بســیار کوچک تــر به قدرت 
محاســباتی بســیار کمتری نیاز دارد که کمک می کند تا 
کاربران بیشــتری را مقیاس کنیم و بازخورد بیشــتری 
دریافت کنیم. مــا بازخورد خارجی را بــا آزمایش داخلی 
 Bard خود ترکیب می  کنیم تا مطمئن شویم که پاسخ های
با کیفیت، ایمــن و بر پایه اطاعات واقعی اســت. ما برای 
این مرحله از آزمایش هیجان  زده هستیم تا به ما در ادامه 

یادگیری و بهبود کیفیت و سرعت Bard کمک کند.
بسیار مهم اســت که تجربیات ریشــه  دار در این مدل ها 
را به شــیوه ای جسورانه و مســئوالنه به جهان بیاوریم. به 
همین دلیل است که ما متعهد به توسعه مسئوالنه هوش 
مصنوعی هستیم: در سال 2018، گوگل یکی از نخستین 
شــرکت هایی بود که مجموعه ای از اصول هوش مصنوعی 
را منتشــر کرد. ما همچنان به ارائه آمــوزش و منابع برای 
محققان خــود ادامه می دهیم، با دولت ها و ســازمان های 
خارجی برای توسعه استانداردها و بهترین شیوه ها شریک 
می شویم و با جوامع و کارشناسان برای ایمن و مفید کردن 

هوش مصنوعی همکاری می  کنیم.

پاسخ قطعی تر برای سؤاالت ریزتر
ChatGPT می تواند به سؤاالت پاسخ دهد و درخواست ها 
را به صــورت متنی براســاس اطاعات اینترنت در ســال 
2021انجام دهد. می تواند ســخنرانی ها، آهنگ  ها، کپی 
بازاریابی، مقاالت خبری و مقاالت دانشجویی تولید کند. 
هم اکنون اســتفاده از آن برای مردم رایگان است، اگرچه 
هر بار که کســی این کار را انجام می دهد، چند پنی برای 
 ChatGPT سازنده OpenAI شرکت هزینه دارد. شرکت
اخیرا یک ردیف اشتراک را برای تکمیل دسترسی رایگان 
اعام کرده است. اما کارشناسان معتقدند هدف نهایی چت 
بات ها در جست وجوی اینترنتی است که جایگزین صفحات 
پیوندهای وب با یک پاسخ قطعی شود. ساندار پیچای گفت 
که حاال مردم از جست وجوی گوگل برای پرسیدن سؤاالت، 

ظریف تر از قبل استفاده می کنند.
درحالی که، برای مثال، یک ســؤال رایج در مورد پیانو در 
گذشته ممکن بود این باشد که چند کلید دارد، اکنون این 
احتمال بیشتر است که یک نفر از گوگل بپرسد آیا یادگیری 
آن از گیتار دشوارتر است؟ پاسخ این سؤال، ساده و فوری 
نیســت. پیچای نوشــت: هوش مصنوعی در این لحظات 
می تواند مفید باشد و بینش هایی را برای سؤاالتی که هیچ 
پاسخ درستی وجود ندارد ترکیب کرده و به مخاطب ارائه 
کند. به زودی، ویژگی های مبتنی بر هوش مصنوعی را در 
بخش جست وجوی موتور گوگل خواهید دید که اطاعات 
پیچیده و دیدگاه های متعدد را بــه قالب های قابل هضم 

تبدیل می کند.

اظهارات ضد ونقیض درباره »صیانت« 
یک روز پس از آنکه حسن نوروزی، نماینده عضو کمیسیون 
مشترک طرح صیانت در گفت وگویی مدعی تصویب این طرح 
در کمیسیون شــد، موجی از تکذیب ها در این رابطه صورت 
گرفت. به گزارش همشــهری، به دنبال ایــن جنجال جدید، 
سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسامی گفت که »طرح صیانت« از دستور کار مجلس خارج 
شده  و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی تواند به 
شورای نگهبان ارسال شــود. رضا تقی پور، رئیس کمیسیون 
مشترک طرح هم، خبر ارســال این طرح به شورای نگهبان 
را به شدت تکذیب و اعام کرد این طرح به کلی تغییر کرده  و 

خبری از نسخه های قبلی در طرح تصویب شده نیست.
تقی پور در این رابطه گفت: »گزارش« طرح، ارســال شــده 
است. قرار بود هیأت رئیسه، طرح را در دستور صحن بگذارد 
و بعد خودشان اعام کنند. برابر آیین نامه، مدت زمان اجرای 
آزمایشی آن باید در صحن رأی گیری شود. هیأت رئیسه باید 
در این خصوص تصمیم بگیرد. سایت انتخاب گزارش داده که 
حتی روز گذشــته این ماجرا باعث درگیری لفظی در مجلس 
شده است. در جلسه علنی روز گذشته، جال رشیدی کوچی 
با حضور مقابل صندلی حسن نوروزی با صدایی بلند خطاب به 
وی بیان کرد: شما دارید جامعه را به هم می ریزید و می خواهید 
مردم را به کف خیابان بکشــید، حتی رئیس کمیسیون نیز 

اظهارات شما را )درباره طرح صیانت( تکذیب کرده است.

در ادامــه تعدیــل نیــروی گســترده 
 Dell غول های فناوری جهان، شــرکت
از اخراج ۶۵۰نفــر از نیروهای خود خبر 
داده اســت. طی  ماه گذشــته میالدی 
بیش از ۸۰هزار نفر نیروی انســانی در 
شــرکت های بــزرگ فنــاوری کار خود را 
از دست دادند؛ اما هنوز برنامه تعدیل 
نیــرو در ایــن شــرکت ها تمــام نشــده 
اســت. آلفابت به عنوان شرکت مادر 
گــوگل در یکــی از بزرگ تریــن تعدیــل 
نیروها،بــه تازگی از اخــراج 12 هزار نفر 

خبر داده بود. 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
جریــان  در  ســعودی،  عربســتان 
 دومیــن کنفرانــس فنــاوری ریــاض،
 LEAP 2023 اعالم کرد شــرکت های 
بزرگ فناوری همچون مایکروسافت و 
اوراکل، بیــش از ۹میلیــارد دالر در این 

کشور سرمایه گذاری می کنند.
مقام های سعودی مدعی شده اند که 
مایکروســافت می خواهــد رقمــی بالغ 
بــر 2.1میلیــارد دالر و اوراکل نیــز بــرای 
ســاخت مراکز جدیــد رایانــش ابری در 
ریاض، 1.۵میلیارد دالر در عربســتان 

سعودی سرمایه گذاری کند.

650
نفر

۹
میلیارد

رمزگشایی از خط میخی 
دانشمندان موفق شدند با کمک فناوری هوش 
مصنوعی بــه  نــام Fragmentarium ابزاری 
بســازند که با وصل کردن تکه هــای پراکنده 
نسخه ای بســیار قدیمی از حماسه گیلگمش 
را شناســایی کند. در حقیقت آنها بــا این کار 
موفق به رمزگشایی از یک لوح باستانی 2هزار 

ساله شدند.
به گزارش ســایت فیز، نســخه جدید حماسه 
گیلگمش که در این لوح 2 هزار ساله پیدا شده، 
قرار اســت به زودی به صورت دیجیتال منتشر 
شود. انریکه خیمنز، استاد ادبیات نزدیک به شرق 
باستان در مؤسسه آشورشناسی دانشگاه لودویگ 
ماکسیمیلیان مونیخ و همکارانش از سال2018 
درحال توسعه ابزاری برای تبدیل لوح های خط 
میخی به داده های دیجیتال بوده اند. آنها تاکنون 
22هزار تکه متن باســتانی را پردازش کرده اند 
و می خواهند در  ماه فوریــه2023 ابزار خود را 

به صورت عمومی عرضه کنند. 

اینترنت

عدد خبر

دانش

هوش مصنوعی

پنجاه وسومین نمایشــگاه تخصصی دستاوردهای 
صنعت هسته ای در محل برج میاد برگزار شده و تا 

روز جمعه 21بهمن میزبان عموم مردم است.
در این نمایشــگاه، نمونه شماتیک ســانتریفیوژ، 
میله های ســوخت، دســتگاه گداخت هسته ای، 
محصوالت پزشکی و کشــاورزی و موارد دیگر در 
معرض دید عموم قرار گرفته و مســئوالن غرفه ها 
برای بازدیدکننــدگان توضیح می دهند که صنعت 

هسته ای چه مزایایی برای مردم و کشور دارد.
شــاید وقتی مردم کلمه هســته ای را می شنوند، 
نخستین چیزی که به ذهن آنها خطور می کند بمب 
و انرژی هسته ای برای تولید برق باشد. این در حالی 
اســت که کاربردهای متنوع این صنعت در زندگی 

بسیاری از مردم مشاهده می شود.
 

سالمت
یکی از کاربردهای قابل توجه فناوری هسته ای در 
حوزه سامت مردم اســت که تولید رادیوداروهای 
تشخیصی و درمانی بخشــی از آن به شمار می رود. 
اکنون به طور ســاالنه یک میلیون بیمار از خدمات 
رادیودارویی ســازمان انرژی هســته ای بهره مند 
می شوند. همچنین 190مرکز پرتودهی از خدمات 

رادیودارویی این سازمان استفاده می کنند.

اگر تصــور می کنید که ســانتریفیوژ تنهــا برای 
غنی ســازی  اورانیوم کاربرد دارد، این موضوع را به 
دانســته های خود اضافه کنید که سانتریفیوژهایی 
وجود دارند که در حوزه ســامت کاربــرد دارند. 
ســانتریفیوژ توبوالر و ســانتریفیوژ زونال پیوسته 

برای تولید انبوه واکسن، ســانتریفیوژ بانک خون و 
اولترا سانتریفیوژ برای ســامت مردم به چرخش 
در می آیند. لیزرها هم بخشــی از فناوری هسته ای 
برای سامت مردم به شــمار می آیند. لیزر جراحی 
پروستات، لیزر سنگ شکن کلیه، لیزر دندانپزشکی 

بافت نرم، لیزر کم توان و لیزر CO2 زیبایی بخشی از 
محصوالت فناوری هسته ای هستند.

فنــاوری هســته ای همچنین خدمــات پرتوی و 
بهداشــتی هم برای مردم به ارمغــان می آورد که 
تولید پلیمرهای ســوپر جاذب بهداشــتی، تولید 
ژل آنتی باکتریال ســونوگرافی و دستگاه نمایشگر 
آلودگی کل بدن برای شناســایی مــواد پرتوزای 

سطحی بخشی از این خدمات به شمار می رود.
 

دامپزشکی و دامی
فناوری هسته ای همچنین در دامپزشکی کاربردهای 
قابل توجهی دارد. تولید واکســن بیماری ویروسی 
سندروم لکه سفید میگو، تولید واکسن چهارظرفیتی 
تب برفکی و تولید آغوز پایدار بخشــی از کابردهای 

فناوری هسته ای در دامپزشکی است.
 

کشاورزی، گیاه پزشکی و اصالح نباتات
در حوزه خدمات پزشکی و گیاه پزشکی هم فناوری 
هسته ای قادر به کنترل آفات گرم گلوگاه انار در باغ ها، 
کنترل مگس میوه مدیترانه و قارچ کش بیولوژیک 
است. این در حالی است که اصاح نباتات هم بخشی 
از نتایج توسعه فناوری هسته ای محسوب می شود. 
تولید برنج مقاوم به تنش شوری و خشکی، تولید ارقام 
پنبه موتانت، تولید ارقام جدیــد موتانت جو، تولید 
گندم مقاوم به شوری و ورس)خمیدگی ساقه(، تولید 
موتانت لوبیا و تولید انــواع گیاهان تزئینی، مزایایی 

است که کشاورزان را بهره مند می کند.

فناوری هسته ای برای رفاه مردم
دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در حوزه های سامت، کشاورزی و صنایع در برج میاد در معرض دید عموم قرار گرفته است

   فناوری فضایی در زندگی 
یکی از مأموریت های اصلی ســازمان فضایی 
این اســت که فناوری فضایی را وارد زندگی 
مردم کند تا اگر مردم شــاهد پرتاب و بر مدار 
قرار گرفتن ماهواره ها در کشور بودند، احساس 
کنند قرار اســت که دانش و فناوری فضایی، 
گره ای از زندگی شان باز کند. زارع پور با اشاره 
به بازدید مقــام معظم رهبری از نمایشــگاه 
توانمندی های داخلی و شرکت های دانش بنیان 
گفت: در آن دیدار شاهد بودیم که مقام معظم 
رهبــری، ســؤالی از وزیر کشــاورزی درباره 
تولید گندم در سطح کشــور داشتند که وزیر 
کشاورزی هم در پاسخ به خأل آمار و اطاعات 
دقیق اشاره کردند. بنده معتقدم،  حلقه مفقوده 
نظام پایش در کشور، تصاویر ماهواره ای است. 
ذکر ایــن مثال نشــان دهنده راهبردی بودن 

صنعت فضایی است. 

   رونمایی از دو ماهواره بومی تازه 
روز گذشته در این مراسم همچنین از نمونه پروازی ماهواره 
سنجشــی طلوع 3 و نمونه کیفی ماهواره مخابراتی ناهید 2 
رونمایی شد و برخی از تصاویر ارسالی از ماهواره خیام برای 
نخستین بار به نمایش گذاشته شد. ماهواره خیام، یک ماهواره 
سنجشی با دقت کمتر از یک متر است که در مرداد ماه به فضا 
پرتاب شده و در مدار قرار گرفته بود. ماهواره »ناهید 2« هم 
دارای وزنی حدود 120 کیلوگرم و طول عمر بیش از 2 سال 

در مدار باالی 500 کیلومتر زمین قرار می گیرد.
این ماهواره دارای سیستم پیشــرانش با قابلیت جابه جایی 

ارتباطات است و تســت ارتباطات مکالمه را روی باند 
مایکروویو فراهم می کند.

ماهواره »طلوع 3« ماهواره ای سنجشــی است که 
سازمان فضایی ایران سفارش ســاخت آن را داده 
که شــرکت صنایع مخابراتی ایران )صا ایران( کار 
ساخت آن را بر عهده داشته اســت. این ماهواره با 
وزن 150 کیلوگرم، ســنگین ترین ماهواره ساخته 
شده در کشور تلقی می شود و با دقت تصویربرداری 

5 متر سیاه و سفید و 10 متر رنگی در مدار 500 
کیلومتری زمین قرار می گیرد.

   پرتاب جدید در فصل بهار
زارع پور همچنین در جمع خبرنگاران از آمادگی برای پرتاب ماهواره ظفر تا 3 ماه اول 

سال آینده خبر داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات همچنین در مورد ساخت منظومه های ماهواره ای، 
تأکید کرد: در این خصوص، پروژه هایی تعریف شــده و قرار است طراحی و ساخت 

منظومه ماهواره های مخابراتی را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی تأکید کرد: برنامه ما این است که تا پایان کار دولت سیزدهم، آن را عملیاتی کنیم 

و این ماهواره ها ساخته، پرتاب شده و وارد چرخه استفاده شوند.
همچنین حسن ســاالریه، رئیس ســازمان فضایی ایران اعام کرد: به زودی قدم به 
عرصه های جدید طراحی و ساخت ماهواره های دقیق تر سنجشی، راداری، مخابراتی و 

پرتابگرهای سنگین تر به منظور رسیدن به حق طبیعی مان خواهیم گذاشت.

   شکل گیری هلدینگ فضایی در کشور 
در مراسم روز گذشته، سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع هم گفت: 
وزارت دفاع با ظرفیت های دانشی و فنی کشور و با همکاری شرکت های 
دانش بنیان، به دنبال ایجاد هلدینگ فضایی با نام کیهان است که هدف 
آن، طراحی منظومه های ماهواره ای خواهد بود و به کمک آن می توانیم 
به زودی طراحی منظومه های ماهواره ای را در داخل کشور داشته باشیم.

او گفت: طی 15 سال گذشته وزارت دفاع در حوزه مغز افزار، سخت افزار، 
نرم افزار و سازمان افزار، دستاوردهای زیادی را به دست آورده و در توسعه 

و تجهیز فناوری های فضایی، گام های بلندی برداشته است.
به گفته فرحی، در وزارت دفاع زیرســاخت های الزم بــرای ماهواره ها، 

ماهواره برها، پرتاب، کنترل ماهواره ها و... آماده شده است. 

خدمات آزمایشگاهی
فناوری هسته ای انواع خدمات آزمایشگاهی را عرضه می کند. سیستم های اندازه گیری هسته ای، 
آنالیز هسته ای، آزمون های فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی، آزمون های زیستی، خدمات شناسایی 
کمی و کیفی و خدمات دوزیمتری در حوزه آزمایشگاهی به شمار می آیند که نتیجه توسعه فناوری 

هسته ای طی سال های متمادی در کشور است.
دوزیمتری به محاسبه دوز جذبی در مواد و بافت گفته می شود که ناشی از پرتوگیری از پرتوهای 

یونیزان و غیریونیزان است.

مکث

محمد کرباسیفضا
دبیرسرویس دانش و فناوری

روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی، از 2 ماهواره بومی طلوع3 و ناهید2 رونمایی شد
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روزنامه نگار
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هر چه از زلزله 7.8ریشتری ترکیه و سوریه می گذرد، 
گزارش های منتشر شده از ابعاد گسترده فاجعه ای 
که در مناطق زلزله زده رخ داده است، حکایت دارند. 
درحالی که هزاران نیروی امدادی درحال جست وجو 
برای نجات افراد گرفتار زیر آوار خانه ها و ساختمان ها 
هستند، سازمان بهداشت جهانی در گزارشی اعالم 
کرده که احتمال دارد تعداد قربانیان این فاجعه به 

20هزار نفر برسد.
به  گزارش همشــهری به نقــل از رویتــرز، زلزله 
شــدید بامداد دوشــنبه که جنوب ترکیه و شمال 
ســوریه را لرزاند به 10اســتان در ترکیه و چندین 
شهر در سوریه آســیب های جدی وارد کرده است. 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه اوضاع 
را در این 10اســتان فاجعه آمیز دانســت و در این 
مناطق به مدت 3 ماه حالت فوق العاده اعالم کرد. وی 
همچنین از اعالم آمادگی 70کشــور برای عملیات 
جست وجو و نجات در مناطق زلزله زده خبر داد و گفت 
که ترکیه قصد دارد هتل هایی را در مرکز گردشگری 
آنتالیا به طور موقت در اختیار آوارگان زلزله قرار دهد.

روز گذشــته، آمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه 
از مرز 5هزارنفر عبور کرد و تنهــا در ترکیه تا عصر 
دیروز آمار قربانیان بیــش از 3هزار نفر و مجروحان 
نیز بیش از 15هزار نفر اعالم شد. درحالی که هزاران 
نیروی نجــات، عملیات جســت وجو را در مناطق 
زلزله زده ادامه می دهند، تالش آتش نشــانان برای 
اطفای حریقی که از صبح دوشنبه بندر اسکندرون 
در ترکیه را در برگرفته، ادامه دارد. این بندر در جنوب 
ترکیه به دلیل زلزله، آسیب های ساختاری شدیدی 
را متحمل شده و تمام فعالیت های آن متوقف شده 

است. آتش سوزی در این بندر پس از زلزله و به دلیل 
جابه جا شدن کانتینرهای انباشــته در آنجا آغاز و 
این کانتینرها ناگهان دچار آتش ســوزی شدند که 
تالش برای مهار آتش ادامه دارد. ابعاد کامل فاجعه 
در مناطق زلزله زده ترکیه و ســوریه هنوز مشخص 
نشده است و سخنگوی یونیسف به خبرنگاران گفته 
که زمین لرزه ها ممکن است هزاران کودک را کشته 
باشــند. وی ادامه داد:  ما می دانیم که تعداد زیادی 
از مدارس، بیمارستان ها و سایر امکانات پزشکی و 
آموزشی در اثر زمین لرزه ها آســیب دیده یا ویران 
شــده اند و این زمین لرزه را مخرب ترین زلزله طی 
تقریبا 100سال گذشته دانست. این در حالی است 
که پناهجویان سوری در شمال غرب سوریه و ترکیه 

بیشترین آسیب را در این حادثه دیده اند.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که تعداد کل 
تلفات ممکن است از 20هزار نفر هم فراتر رود؛ این 
در حالی اســت که زمین لرزه ای با شدت مشابه در 
ســال1999 در این منطقه دست کم جان 17هزار 
نفر را گرفت. مقامات ترکیه اعالم کرده اند که حدود 
13.5میلیون نفر در این زمین لرزه آسیب دیده اند 

و مقامات ســوریه نیز گفته اند که ایــن زمین لرزه 
خانه هایی را که در شمال سوریه حدود 100کیلومتر 
از کانون زلزله فاصله دارند ویران کرده و باعث مرگ 
ساکنان آنها شده است. زلزله مهیب بامداد دوشنبه 
تا عصر دیروز با دست کم 243پس لرزه همراه بوده 
که بزرگ ترین آن 7.7ریشــتر و چند ساعت پس 
از زلزله اصلی ثبت شــده اســت. به گفته مقامات 
ترکیه 6217ساختمان در 10استان این کشور فرو 
ریخته اند و بیش از 338هزار نفر آواره در خوابگاه ها، 

دانشگاه ها و پناهگاه ها اسکان داده شده اند.
درحالی کــه به دنبــال زمین لرزه هولنــاک بامداد 
دوشنبه، شایعات زیادی مبنی بر وقوع زمین لرزه های 
بزرگ تــر در مناطق زلزله زده بین مــردم پیچیده، 
مقامات ســازمان مدیریت بالیای ترکیه از طریق 
شبکه های تلویزیونی، رادیویی و شبکه های اجتماعی 
به مردم هشدار می دهند که اخبار را فقط از طریق 
مراجع و رسانه های رسمی دنبال کنند و به شایعات 
توجه نکنند. به دنبال این زمین لرزه در ترکیه 7روز 
عزای عمومی اعالم شده و تالش ها برای نجات افراد 

گرفتار زیر آوار ادامه دارد.

جواد عزیزیگزارش
روزنامه نگار

نیروهای هالل احمر در ترکیه
زلزله مهیب در ترکیه و سوریه سبب 
شد تا کشورهای مختلف کمک های 
انسان دوســتانه خود را روانه این 
کشورها کنند. هالل احمر کشورمان 
نیز روز گذشته 6گروه از امدادگران 
را همراه با اقالم درمانی و امدادی به 
ترکیه اعزام کرد. پیرحسین کولیوند، 
رئیس جمعیت هالل احمر در این باره 
گفت: ظهــر سه شــنبه، 45نفر در 
قالب 6تیم امــدادی و درمانی، برای 
کمک رسانی به مردم زلزله زده کشور 
ترکیه اعزام شدند. او در ادامه گفت:  
همچنین اقالم دارویــی، امدادی و 
تیم آنست و سگ های زنده یاب نیز 
همره این تیم ها اعزام شده اند و قرار 
است پس از مستقر شدن در مناطق 

زلزله زده امدادرسانی آغاز شود.

مکث

آمار قربانیان زلزله در سوریه
زلزله هولناک بامداد دوشنبه در شمال سوریه تاکنون براساس آماری که شبکه المیادین اعالم 
کرده جان ۲۳۰۰ نفر را گرفته است. کار امدادرسانی و خارج کردن زلزله زدگان از زیر آوار گسترده 
ساختمان ها همچنان ادامه دارد. نهادهای بین المللی و کشورهای جهان نیز ارائه کمک ها به ترکیه 

و سوریه را آغاز کرده اند و پیش بینی می شود شمار قربانیان زلزله در این دو کشور افزایش یابد.

آمار

اسرار مسمومیت دانش آموزان قمی
در شــرایطی که تاکنون دانش آموزان 7مدرســه دخترانه در 
استان قم به طرز مرموزی مسموم شده اند، هنوز علت اصلی این 
مسمومیت ها مشخص نشده و آخرین راهکار مسئوالن، تعطیلی 

2روزه همه مدارس در این استان بود.
به گزارش همشهری، شروع این ماجرا به بیش از 70روز قبل 
برمی گردد. نهم آذرماه امسال بود که 18 دانش آموز هنرستان 
دخترانه نور به دلیل مسمومیت در بیمارستان بستری شدند، 
مسمومیتی که با عالئم بی حالی، سوزش گلو و سرگیجه همراه 
بود. حدود2هفته بعد بــار دیگر این اتفاق در این هنرســتان 
تکرار شد و این بار 51دانش آموز مســموم و به مرکز درمانی 

منتقل شدند.
این 2 حادثه در شــرایطی رقم خورد که علت مســمومیت ها، 
مشــخص نبود و اصلی ترین گمانه زنی هــا، گازگرفتگی بود. 
با وجود این، در ادامه این مسمومیت های عجیب 5مرتبه دیگر 
نیز در سایر مدارس دخترانه قم اتفاق افتاد تا این مسمومیت ها 
به معمایی عجیب تبدیل شــود. روز 17بهمن آخرین حادثه 
در مدارس حضرت فاطمه الزهرا)س(، مدرســه شاهد رضوی و 
هنرستان سیدحسن برقعی رخ داد و در مجموع 61دانش آموز 
مســموم شــدند. تکرار این حوادث، موجب نگرانــی والدین 
دانش آموزان شــد. طوری که در ادامه حسن غریب، دادستان 
قم نیز بر ضرورت شناســایی علل حادثه ناگوار مســمومیت 
دانش آموزان دخترانه تأکید کرد. عالوه بر آن مجتبی ذوالنوری، 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در اظهاراتی مدعی 
شــد که احتمال دارد این حوادث یک نوع خرابکاری باشد. او 
گفت: احتمال می دهیم این،  یک کار خرابکارانه در حد محدود 
است که باید عوامل آن شناسایی شــوند. در2 دستگاه امنیتی 
و آموزش و پرورش، پیگیر حادثه هســتیم، ولی اصل این اقدام 

مسئله نگران کننده ای نیست.
در شرایطی که این اظهارات ماجرا را پیچیده تر کرده بود، کمی 
بعد مجید محبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم اعالم 
کرد که یافته های اولیــه از حوادث قبلی و مشــابه،  وجود گاز 
منوکسیدکربن را در تعدادی از مدارس تأیید می کند و بررسی ها 
برای شناسایی علت های احتمالی دیگر نیز ادامه دارد. در چنین 
وضعیتی، مســئوالن اداره کل آموزش و پــرورش قم چاره را 
در تعطیلی 2روزه همه مدارس دیدند و روزهای سه شــنبه و 

چهارشنبه همه مدارس قم تعطیل شد.
از سوی دیگر، روز گذشــته ماجرای مسمومیت های سریالی 
دانش آموزان قمی به صحن علنی مجلس شــورای اســالمی 
کشــیده شــد و احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم 
خواستار اعزام هیأت ویژه ای به قم برای بررسی علت این حوادث 
شــد. او گفت: از وزرای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، 
کشور و اطالعات می خواهم هیأت ویژه ای جهت بررسی و یافتن 
علت بروز این حادثه تلخ به قم اعزام کنند؛ این موضوع شوخی 
بردار نیست. اقدام عاجل به عمل آورید. از شما می خواهم هرچه 
سریع تر به این موضوع رسیدگی و خانواده های قمی را از نگرانی 

خارج کنید.

کوتاه از حادثه

دروس ارائه شده اختیاری در دانشگاه ها مناسب رشته نیست
در دانشکده علوم ارتباطات بعضا دروسی ارائه می شود که ربطی 
به رشته تحصیلی ندارد یا بعضا دروس اختیاری ارائه می دهند که 
وابسته به پیش نیاز است که چه بسا دانشکده آن را تا ارائه درس 

اختیاری عرضه نکرده است. واقعا در دانشکده ها چه خبر است؟
آیتی از تهران 

احداث خط 1۰مترو در دست بررسی و برنامه ریزی است
روابط عمومی شــرکت راه آهن شــهری تهران و حومه)مترو( 
پیرو چاپ پیــام مردمی با عنوان »ایســتگاه متــرو به محله 
دهکده المپیک برسد« در ســتون با مردم روز 15دی ماه پاسخ 
داده اســت: هم اکنون موضوع احداث خط 10متروی تهران از 
وردآورد در منطقه22 تا تهرانپارس در منطقه4 توسط شرکت 
راه آهن شهری تهران و حومه)مترو( در دست بررسی و احداث 
اســت. این خط دارای 11ایســتگاه در منطقه22 است که از 
مبدأ ایســتگاه وردآورد آغاز و با پیمایش نوار شمالی و مرکزی 
منطقه به ایستگاه دهکده المپیک در غربی ترین نقطه منطقه 
خواهد رسید و بعد از آن تا تهرانپارس ادامه پیدا خواهد کرد و 

به طور کامل محدوده منطقه 22را پوشش خواهد داد.

اینترنت پرسرعت را به مردم بازگردانید
اینترنت در کشور ما برای تعدادی وسیله کسب وکار است و برای 
بسیاری وسیله انجام کار اداری، سرگرمی و تفریح. با توجه به نیاز 
مبرم جامعه به انجام امور اداری به واسطه اینترنت و قرار گرفتن 
مبنای ارائه خدمات اغلب سازمان ها بر اینترنت و نیاز جامعه به 
تفریح و سرگرمی به خصوص برای بیماران و سالمندان، گرانی 
و ســخت بودن تأمین هزینه خروج از خانه و سفر و بهره مندی 
از دیگر سرگرمی ها تقاضا این است که اینترنت پرسرعت را به 
جامعه بازگردانند و در عوض اغتشاشگران را شناسایی و دستگیر 

کرده و از اینترنت و سایر خدمات محروم کنند. 
روزبهانی از تهران

پول مسکن مهر را تکمیل کردیم، واحد را دیگران تحویل گرفتند
در مسکن مهر پردیس بعد از کلی دوندگی موفق شدیم تکمیل 
وجه کنیم. دو ماه بعد از تکمیل وجه متوجه شدیم واحدی که 
قرار بود به ما بدهند به کسی دیگر واگذار شده و خانواده آن فرد 
در حال اسباب کشی هستند. توجیه شان هم این بود که شما دیر 
واریز کردید. مگر مسابقه است؟ هر واحدی هم مشخص است که 
به چه کسی تحویل داده شود. این چه روال نادرستی است که 

برخی مسکن های مهر در پیش گرفته اند.
پیلوار از دماوند

خط تاکسی قلهک به پاسداران نیازمند ساماندهی است
تاکســی های متروی قلهک به چهارراه پاســداران در ساعت 
اوج تردد مســافران نیســتند و زمینــه را برای سواســتفاده 
مســافرکش های شــخصی فراهم می کنند. مسافرکش های 
شــخصی هم به جــای کرایــه 5هزارتومانی مصــوب، مبلغ 
10هزار تومان می گیرند. با تعدادی از رانندگان تاکسی که بعضا 
در آن خط کار می کنند موضوع را مطــرح کرده ایم می گویند 

ساعت 6غروب کار ما تمام شده و قرار نیست در ایستگاه باشیم!
الفت از تهران

 
سفرکارت ها، هزینه استفاده کننده را چند برابر می کنند

تعدادی از ادارات و ســازمان ها به کارمندان خود ســفر کارت 
می دهند که رقم بازپرداخت آن یک ساله است. این سفر کارت ها 
طرف قــرارداد با تعــدادی از هتل ها، رســتوران ها، مکان ها و 
آژانس هاست و صاحب کارت در واقع محدود به شرایطی است 
که ســفرکارت با آنها قرارداد منعقد کرده است. مثال اگر مکان 
اقامت مسافر را شبی یک میلیون محاسبه کنند و شما احساس 
کنی شــاید نصف این مبلغ هم نمی ارزد و اعتراض کنید، منت 
سرتان می گذارند که این قرارداد یک سال دیگر پول می شود و 
برای همین گران تر از حالت عادی می شود. این سفر کارت فقط 
هزینه اقامت است و قطعا مسافران در سفر هزینه های جاری و 
غیره هم دارند که با این حساب یک سفر با سفرکارت گاهی تا دو 

سه برابر یک سفر با انتخاب و هزینه شخصی درمی آید.
رشیدی از یاسوج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

پاسخ مسئوالن

تیم های امدادی هالل احمر کشورمان راهی ترکیه شدند

احتمال افزایش قربانیان تا 20هزار نفر
   قدردانی سوریه 

ازکمک های ایران
محمد عرفان، معاون وزیر حمل ونقل سوریه 
همزمان با ورود هواپیمای حامل کمک های 
انسان دوســتانه ایران به فرودگاه دمشق از 
اهتمام و پیشتازی جمهوری اسالمی ایران 
در ارســال کمک های بشردوستانه به زلزله 
زدگان سوریه قدردانی کرد. مهدی سبحانی، 
سفیر کشورمان در سوریه نیز که در فرودگاه 
حضور داشت گفت این هواپیما حامل 45 تن 
کمک های بشردوستانه شامل پتو، چادر، دارو 
و مواد غدایی اســت که بالفاصله به مناطق 

زلزله زده منتقل خواهد شد. 
وی ادامــه داد: دومیــن هواپیمای حامل 
کمک های جمهوری اسالمی ایران به مردم 
زلزله زده سوریه امروز )سه شنبه( در فرودگاه 
حلب و سپس ســومین هواپیما در فرودگاه 

الذقیه به زمین خواهد نشست.
 خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( نیز دیروز 
از ورود نخستین هواپیمای حامل کمک های 
بشردوستانه ایران حامل 45تن کمک های 
غذایی، بهداشــتی و دارویــی برای مردم 
سوریه به فرودگاه دمشــق خبر داده بود. 
پیش تر رئیس ســازمان هواپیمایی سوریه 
اعالم کرده بود که 5هواپیما حامل کمک های 
بشردوستانه از سوی ایران، امارات متحده 
عربی، روســیه و هند روز سه شــنبه وارد 
فرودگاه دمشــق و الذقیه می شوند. وزارت 
خارجه سوریه در بیانیه ای از کشورهای عضو 
سازمان ملل، دبیرخانه این سازمان، کمیته 
بین المللی صلیب سرخ و ســایر نهادهای 
دولتی و غیردولتی خواســت تا به سوریه و 
دولت این کشور برای حل فاجعه انسانی ناشی 

از زلزله اخیر کمک کنند.
وزارت خارجه ســوریه افزوده اســت: این 
نهادها می توانند در زمینه نجات زلزله زدگان، 
بیرون کشــیدن جنازه ها و ارائه کمک های 
غذایی و بهداشتی به شــهروندان سوری 
کمک کنند. وزارت خارجه سوریه همچنین 
از کشورها و نهادهایی که با ملت این کشور 
ابراز همبستگی و برای کمک به آنان در این 
شرایط دشوار اعالم آمادگی کردند، نهایت 

قدردانی را کرد.

روز گذشته و با گذشــت بیش از ۲4ساعت از 
زلزله هولناکی که بخش هایی از جنوب ترکیه 
و شمال سوریه  را لرزاند، شبکه های اجتماعی 
پر شــد از فیلم ها و عکس هایی از عملیات 
نجات. نجات کودکان خردســالی که زیر آوار 

گیر کرده بودند اما امدادگران توانسته بودند با 
آواربرداری، به آنها رسیده و نجات شان دهند. 
این عکس ها، بخشی از عملیات نجات کودکان 
در ترکیه و سوریه را نشان می دهد که امیدها 
برای نجات افراد بیشتر را زنده نگه داشته است. 

لحظه های شیرین نجات
 زلزله ترکیه ربطی به خوی ندارد

به دنبال زمین لرزه مرگبار ترکیه و سوریه، شایعاتی 
مبنی بر ارتباط این زلزله با زلزله خوی مطرح شــد 
که رئیس کمیته عمران شــورای اســالمی شهر 
تهران در پاسخ به آن گفت: علت زلزله ترکیه گسل 
آناتولی شرقی است که تا خوی هزار کیلومتر فاصله 
دارد؛ اینکه شایعه شده ممکن است زلزله ترکیه در 

تبریز نیز روی دهد، واقعیت ندارد. 
حجت االسالم ســیدمحمد آقامیری با بیان اینکه 
گسل خوی با عنوان گســل سیه چشمه ارتباطی با 
ترکیه ندارد، ادامه داد: ســؤال اصلی این است که 
158 سال از آخرین زلزله در تهران به قدرت 7 ریشتر 
گذشته و آیا تهران مســتعد این زلزله است و با این 
زلزله چه اتفاقی در تهران خواهد افتاد؟ وی با بیان 
اینکه ســازه های فعلی که امروز ساخته می شود، 
درصورت ساخت صحیح و درست، مقاومت در برابر 
8 تا 9 ریشــتر را دارد، تأکید کرد: ضروری است این 

هشدار را جدی بگیریم و توجه به آن صورت بگیرد.

پیگیری
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فرانسه در اعتصاب
با شــروع ســومین دور اعتصابات گســترده در 
فرانسه علیه برنامه دولت امانوئل مکرون درباره 
بازنشســتگی، خدمات در بسیاری از بخش های 
خدماتی این کشور مختل شده است. کارمندان و 
کارگران بخش های حوزه های انرژی، حمل ونقل، 
پاالیشــگاه ها و کشتی ســازی ها در بسیاری از 
شــهرها به ویژه پاریس، پایتخت فرانســه از روز 
سه شنبه به اعتصاب پیوستند. خبرگزاری فرانسه 
گزارش داده است که همزمان با آغاز اعتصاب ها، 
تولید برق شرکت EDF، که تامین کننده اصلی 
انرژی فرانسه است، 2500مگاوات کاهش یافت. 
همچنین بخــش قابل توجهی از مســافرت ها با 
قطار و اتوبوس های بین شهری لغو شده و به دلیل 
استفاده بیشتر شهروندان از وسایل نقلیه شخصی 
همزمان با اعتصاب، ترافیک چندین کیلومتری 
خودروها در خیابان های مختلف شهرها به وجود 
آمده است. همچنین اداره کل هوانوردی فرانسه 
)DGAC( به دلیــل اعتصــاب کارمندان بخش 
کنترل پرواز از شــرکت های هواپیمایی خواسته 
است تا از هر 5پرواز فرودگاه پاریس یک پرواز را 
لغو کنند و معلمان و دانش آموزان هم در سراسر 
کشور به اعتصابات پیوســتند. الیحه اصالحات 
مورد نظر دولت مکرون برای بازنشستگان به دنبال 
افزایش سن بازنشســتگی از 62سال به 64سال 

است.

نقل قول

 خبر

آمریکا گرفتار شکاف داخلی است
هنــری کیســینجر وزیــر خارجــه اســبق 
آمریــکا: امروز مــا مجددا گرفتار شــکاف 
داخلی و بی نظمی بین المللی بر سر اینکه 
چه کسی هســتیم و از چه چیزی حمایت 
می کنیــم شــده ایم. کار مــا بــرای فراهــم 
آوردن انســجام داخلــی الزم به منظــور 
مواجهــه بــا چالش هــای پیش رویمــان 

سخت است. )خبرگزاری تاس(

جهان به سوی جنگی گسترده تر 
می رود

آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان 
ملل:جامعه جهانی با چشــمانی بســته 
حرکــت  گســترده تر  جنــگ  به ســوی 
نمی کند، بلکه با چشمانی باز به سمت 
آن پیشــروی می کند. احتمــال صلح در 
اوکرایــن رو به زوال اســت و درگیری های 
بیشــتر و خونریــزی در حــال افزایــش 

است. )راشا تودی(

اغراق درباره تعطیلی سفارت ها در 
کابل

ضمیــر کابلــوف، فرســتاده ویژه روســیه 
در امــور افغانستان:شــایعات دربــاره 
تعلیق کار نمایندگی های دیپلماتیک در 
کابل مبالغه آمیز اســت. مثال عربستان 
به دلیــل محــدود شــدن و  ســعودی 
ممنوعیت کار پرســنل زن محلــی، برای 
یــک هفتــه کارکنــان دیپلماتیکــش را از 
کابــل به طــور موقــت خــارج کــرده و این 

تعطیلی همیشگی است. )اسپوتنیک(

 زلزله در سوریه جنگ زده 
فاجعه به توان 2

به فاصله کمتر از 100کیلومتر از کانون زلزله بزرگ 7.8ریشتری 
ترکیه در استان »قهرمان مرعش«، در همسایه جنوبی ترکیه نیز 
مناطقی از شمال غرب سوریه به  شدت دچار خسارت شده اند 
و در این میان اســتان های ادلب و حلب، متحمل بیشــترین 
خسارت ها هســتند. حتی از ســال ها قبل از زلزله بزرگ اخیر 
نیز، شهر حلب تحت تأثیر جنگ داخلی سوریه به شدت آسیب 
دیده بود و بسیاری، چهره این شــهر را در طول جنگ به دلیل 
حجم زیاد آوار ساختمان های فروریخته به یک شهر زلزله زده 
تشبیه می کردند. زلزله بزرگ ترکیه باعث شده تا حلب بعد از 
این نه فقط یک شهر جنگ زده که همزمان یک شهر زلزله زده 

هم باشد.
المانیتور گــزارش می دهد که برخی از شــمالی ترین مناطق 
سوریه از جمله روستای کوچک بسنایا واقع در مرز با ترکیه بر 
اثر زلزله به طور کامل ویران شــده است و آمار تلفات در برخی 
مناطق دور افتاده هنوز به روشنی مشخص نیست. هزاران خانه 
در شمال غرب سوریه ویران شده و گروه های امدادی وضعیت 
فوق العاده در شــمال غرب ســوریه اعالم کرده اند. در حلب و 
تقریبا همه شهرهای این استان مردم در سرمای هوا بیرون از 
ساختمان ها شب را به روز می رسانند، چون پس لرزه ها همچنان 
ادامه دارد. ســوریه زخم های 12ســال جنگ را بر خود دارد. 
جاده ها و زیرســاخت های این کشور به شدت آسیب دیده اند و 
تحریم های بین المللی از سال ها قبل از زلزله باعث کمبود شدید 
مواد غذایی، فروپاشی اقتصادی و شیوع بیماری های واگیردار 
شده  بود. در واقع سوریه سال هاست در نقطه بحرانی قرار دارد 
و اکنون زلزله زدگان این کشور به سختی قادر به کاهش درد و 

رنج خود هستند.
عالوه بر حلب، استان ادلب ســوریه نیز ازجمله مناطقی است 
که بیشــترین آســیب را از زمین لرزه اخیر دیده است. ادلب 
آخرین منطقه تحت کنترل شورشــیان مســلح است و طی 
بیش از یک دهه گذشته، میلیون ها آواره جنگ در اردوگاه ها 
و خانه های نیمه ویران این استان ساکن بوده اند. حتی قبل از 
وقوع زمین لرزه، سازمان ملل اعالم کرده بود که تعداد افرادی 
که در استان ادلب به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، بیشتر 
از هر زمان دیگری اســت و 70درصد از جمعیت این استان به 

کمک فوری نیاز دارند. 
هفته گذشــته نیز برنامه جهانی غذا هشــدار داده بود که نرخ 
گرسنگی در ســوریه به باالترین حد خود از زمان آغاز جنگ 
رسیده است و در این میان مناطق شمال غرب سوریه وضعیت 
بدتری دارند. براساس این گزارش 2.9میلیون نفر از شهروندان 
ســوریه در معرض خطر گرســنگی اند و 12میلیون نفر دیگر 
نمی دانند که وعده غذای بعدی را چگونه تهیه کنند. سازمان 
ملل تخمین می زند که 90درصــد از 18میلیون نفر جمعیت 
ســوریه در فقر زندگی می کنند و اقتصاد این کشــور به دلیل 
تحریم، جنگ، خشکســالی و همه گیری کرونــا و پیامدهای 
بحران و سقوط مالی لبنان آسیب دیده است. مصطفی بن لمیح، 
هماهنگ کننده سازمان ملل به رویترز می گوید: »زلزله وضعیت 
را بدتر کرده است و مشکالت شهروندان چند برابر شده است.« 
با وجود بحران هایی که ســوریه متحمل شده است، اما حمایت 

بین المللی از این کشور بحران زده بسیار کم 
است. سازمان ملل در سال 2022کمتر 

از نیمــی از 4.4میلیــارد دالر 
بودجه مورد نیــاز خود 

برای کمک به سوریه 
آورد  به دســت  را 
و اگــر ایــن روند 
ادامه یابــد، هیچ 
چشم انداز روشنی 
برای شــهروندان 
سوریه ســاکن در 
مناطق زلزله زده 

دیده نمی شود.

جهان نما

زلزله مرگبار 7.8ریشــتری دوشــنبه یکی از بدترین 
زلزله های دوران معاصر اســت که بخش هایی از ترکیه 
و ســوریه جنگ زده را به کام بحران کشیده است. شمار 
قربانیان تا کنون از 5هزار نفر عبور کرده و بدون شــک 
احتمال افزایش قربانیان باتوجه به آمار باالی کسانی که 
همچنان زیر آوار باقی مانده اند وجود دارد. در شرایطی 
که انبوهی از کمک های بین المللی به ترکیه سرازیر شده 
و گروه های نجــات به طور شــبانه روزی به دنبال یافتن 
بازماندگان این واقعه دردناک هستند، یک نفر هست که 
تالش دارد تا در راس عملیات امداد و نجات دیده شود؛ 

رجب طیب اردوغان.
زلزله در شرایطی بخش هایی از ترکیه را در هم کوبیده 
که کمتر از 100روز دیگر )24اردیبهشــت( قرار است 
انتخابات سراســری سرنوشت ساز این کشــور برگزار 
شــود؛ انتخاباتی که اردوغان وعده داده برای آخرین بار 
در آن شرکت خواهد کرد. نظرســنجی های انتخاباتی 
پیش از زلزله از رقابت نزدیک میان اردوغان و رقبایش 
حکایت داشتند. در شرایطی که تمامی مخالفان اردوغان 
برای شکســت او متحد شــده اند، کارشناسان سیاسی 
معتقدند که رئیس جمهور ترکیــه در انتخابات پیش رو 
با جدی ترین چالش حیات سیاســی خود در 20ســال 

گذشته روبه رو خواهد شد.
به نظر می رسد، زلزله مرگبار اخیر فضای سیاسی ترکیه را 
بیش از پیش پیچیده کرده است چرا که ناتوانی اردوغان 
در مدیریت این بحران می تواند ناقوس مرگ سیاسی او 

را به صدا درآورد.

تالش برای پرهیز از اشتباه تاریخی 
 )Gzero( وب سایت خبری - تحلیلی جی زیرو
می نویسد: رجب اردوغان به خوبی می داند که 
نباید فاجعه سال1999 دولت بولنت اجویت، 
نخســت وزیر وقت ترکیه را تکرار کند. در آن 
ســال مدیریت ناکارآمد دولت در زلزله مرگبار 
ازمیت که بیش از 17هزار کشــته برجای گذاشت 
نارضایتی های گســترده ای را ایجاد کرد، به ویژه 
اینکه بعدها مشــخص شد فســاد اداری مرتبط با 
اعطای مجوزهای غیرقانونی به ســاختمان  ها باعث 

افزایش قربانیان این حادثه شــده اســت. پیامدهای 
اقتصادی این زلزله که در مناطق پرجمعیت نزدیک به 
استانبول رخ داده بود نیز به یک بحران سیاسی تمام عیار 
برای دولت تبدیل شــد. مجموع ایــن تحوالت باعث 
رویگردانی ترکیه  ای ها از احزاب در قدرت شــد. 3سال 
بعد، یعنی در سال2002، شــهروندان دسته دسته به 
حزب عدالت و توسعه اردوغان رأی دادند و او از آن زمان 

تاکنون در راس قدرت بوده است.
باتوجه به این تجربه، اردوغان تالش خواهد کرد به عنوان 
فرمانده میدان در مدیریت بحران دیده شود. او به سختی 
تالش می کند تا از خطاهایی چون تابستان 2 سال پیش 
)2021( احــراز کند؛ زمانی که دولتش بــرای مقابله با 
بدترین آتش سوزی های تاریخ ترکیه امکانات کافی در 
اختیار نداشت و پیشنهادات جامعه جهانی برای کمک 
را نیز رد کرد.  رئیس جمهور ملی گــرای ترکیه این بار با 
کنار گذاشتن تعصبات خود حتی از کمک های یونان نیز 

استقبال کرده است.
»امره پکر« تحلیلگر گروه اوراسیا به وب سایت المانیتور 
می گوید: »درصورتی کــه اردوغان به عنــوان فرمانده 
مدیریت بحران به خوبی عمــل کند حزب حاکم عدالت 
و توســعه می تواند از منافع چنین حضــوری بهره مند 
شــود و رقبای انتخاباتی اردوغان عمال نمی توانند مانع 
کسب امتیاز سیاسی او از این مسئله شوند. در این میان، 
دست احزاب اپوزیسیون بسته است و بهترین کاری که 
می توانند انجام دهند، پیوستن به بسیج امدادی و حمایت 
از تالش های دولت اســت. در غیراین صورت، اردوغان 

می تواند آنان را به سیاسی کردن این فاجعه متهم کرده و 
موقعیت آنان را در انتخابات تضعیف کند.«

بحران زلزله؛  فرصت مغتنم در سیاست خارجی 
رئیس جمهور ترکیه می تواند از بحران پیش آمده برای 
تقویت موقعیت دیپلماتیک خود در عرصه بین المللی 
نیز استفاده کند. امره پکر با اشاره به درخواست رسمی 
آنکارا از متحدانش در پیمان ناتو بــرای کمک به این 
کشــور می گوید: »اردوغان که در ماه های اخیر لحن 
نسبتا متخاصمانه ای نســبت به متحدان خود داشته، 
اکنون به واسطه زلزله ویرانگر دوشنبه می تواند درهای 
تعامل با آنان را گشوده و همسایگانش را نیز محک بزند. 
اردوغان می تواند از بحران پیش آمده برای ایجاد موازنه 

در سیاست خارجی خود استفاده کند.« 
درنهایت اینکه، زلزله اخیر فقط مشکل ترکیه نیست. 
این زلزلــه بخش هــای گســترده ای از مناطق تحت 
کنترل مخالفان اردوغان در ســوریه را نیز تحت تأثیر 
قرار داده اســت؛ جایی که پیش از زلزله هم به واسطه 
11سال جنگ داخلی تخریب شــده و میلیون ها آواره 
در اردوگاه های آن زندگی می کنند. اردوغان در ماه های 
اخیر در چرخشــی آشــکار، پس از بیش از یک دهه 
حمایت از مخالفان بشــار اســد، رئیس جمهور سوریه 
و اجرای 4عملیات نظامی فرامرزی در شــمال سوریه 
گفته بود که تمایل دارد با بشار اسد دیدار کند. به گفته 
پکر، اکنون وقوع این زلزله در ترکیه و سوریه می تواند 
شرایط را برای عادی سازی روابط میان آنکارا و دمشق 

تسریع کند.

تهدید اقتصادی 
اما تبعات زلزله روی دیگــری نیز دارد. ترکیه هم اکنون 
با یکی از بدترین بحران های اقتصــادی خود از زمان به 
قدرت رســیدن اردوغان و حزب حاکم عدالت  و توسعه 
در سال2002 روبه رو است. با تورم ساالنه 80درصدی، 
لیر ترکیه 30درصد از ارزش خود را در برابر دالر از دست 
داده اســت. زلزله اخیر نیز ارزش لیــر را بیش از پیش 
کاهش داده است. رکود اقتصادی حتی پیش از زلزله نیز 
محبوبیت اردوغان را نشانه رفته بود و احزاب اپوزیسیون 
برای نخستین بار امیدوار شده اند که می توانند اردوغان 
را در میدان انتخابات شکســت دهند. حال باید دید که 
دولت اردوغــان چگونه تبعات اقتصــادی زلزله مرگبار 

دوشنبه را مدیریت خواهد کرد. 

بهاره محبیگزارش
روزنامه نگار
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زلزله ترکیه، ناقوس مرگ سیاسی اردوغان؟
 100 روز مانده به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری در ترکیه، ناتوانی دولت در مدیریت بحران ناشی از زلزله

می تواند پایان عمر سیاسی اردوغان را رقم بزند

نفر تحت تاثير زلزله 
تركيه قرار گرفته اند.

ساختمان كامال 
فروريخته است.

در وضعيت اضطراری به 
مدت 3 ماه قرارگرفته اند.

نفر درگير عمليات امداد 
و نجات هستند.

خانه سيار توسط قطر 
به تركيه و سوريه ارسال 

خواهد شد.

پيشنهاد كمك به تركيه 
داده اند.
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تلفات مرگبارترین زلزله ها در ترکیه
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گرینویچ

غذای رايگان برای زلزله زدگان

 

 زلزله مهيب در ترکيه و ســوریه  که تــا به حال جان 
چند هزار نفر را گرفته و البته بيش از همه دنيا، مردم 
در این دو کشــور را تکان داده اســت. آمار قربانيان، 
ساعت به ساعت به صورت وحشــتناکی باال می رود. 
در این ميان، سلبریتی ها و اشــخاص معروف، تا آنجا 
که می توانند از نفوذ و شهرت خود استفاده می کنند تا 
به وسيله آن، حتی شده قدم کوچکی برای بهبود زندگی 
مردم مصيبت دیده بردارند. بوراک، آشپز سرشناس و 
بين المللی ترکيه هم در ویدئویی تأثيرگذار، از ارتش 
این کشور خواســته تا آماده باش بدهد و به داد مردم 
برسد. این آشپز معروف، در یک ویدئو، درحالی که اشک 
از چشم هایش جاری است و به سختی صحبت می کند، 
خطاب به ارتش می گوید: »همگی باید برای کمک به 
مردم بشتابيم. مردم در این ســرما دوام نمی آورند.« 
او همچنين گفته است که رستوران هایش در ترکيه، 

غذای رایگان به مردم ترکيه می دهند.

پاداش کار نیکو، 13سال بعد
 

از ميان تمامی انســان ها، کودکان قطعا افرادی هستند که 
بدون هيچ چشمداشت و انتظاری به دیگران کمک می کنند 
و کار خير انجام می دهند، اما این دليل نمی شــود که چرخ 
روزگار، به نفع آنها نچرخد و کار خيرشــان بی جواب بماند. 
یک دختر جوان در کانادا، بعد از 13سال به چيزی رسيده که 
خودش گفته پاداش کار خيرش در 5سالگی بوده است. این 
خانم، بعد از اینکه برای نخستين بار بليت بخت آزمایی خرید، 
48ميليون دالر برنده شــد و به جوان ترین کانادایی تبدیل 
شــد که برنده چنين جایزه هنگفتی می شود. جوليت المور 
به درخواست پدربزرگش که به او گفته بود حاال دیگر دختر 
بزرگی شده و باید شانسش را امتحان کند، این بليت را خریده 
بود. داستان اما به این خاطر جالب تر می شود که این دختر، 
13ســال پيش، وقتی که قلکش را به یک مراسم جمع آوری 
کمک های خيریه برده بود، حســابی معروف شد و حاال همه 
در کانادا می گویند که این جایزه هنگفت، پاداش آن کار خير 
خالصانه است. او در 5سالگی، وقتی شنيده بود که صليب سرخ 
برای افراد بی خانمان کمک جمع می کند، به اصرار خودش 
تمام 61دالر و 38ســنت موجود در قلکش را به صليب سرخ 
هدیه کرد. او گفته با پول جایزه می خواهد به دانشگاه برود و 

رویایش که تحصيل پزشکی است را محقق کند.

مرگ و زنده شدن دوباره
 

ماجرای مرگ و زنده شدن دوباره یک پيرزن در نيویورک، 
حسابی در آمریکا جنجالی شده و پای پليس و دادستانی را 
به ماجرا باز کرده است. ماجرا از این قرار است که چند روز 
پيش یک خانه سالمندان به خویشاوندان یک خانم 82ساله 
که در این مرکز نگهداری می شــد اطالع داد که این پير زن 
درگذشته اســت. مرگ افراد در خانه های سالمندان اتفاق 
تقریبا روزمره ای است و این مورد هم چندان کسی را غافلگير 
نکرد، اما مسئله این بود که این زن، چند ساعت بعد از اینکه 
اعالم شد فوت کرده، در سالن تدفين، دوباره نفس کشيدن 
را از سر گرفت و همه را غافلگير کرد. این مورد چنان عجيب 
و غيرقابل باور بود که خيلی زود پای پليس به ماجرا باز شد 
و دادستانی دستور داد که ماجرا بررسی شود. چندی پيش، 
در مورد مشابهی در یک ایالت دیگر، یک زن در آستانه دفن 
زنده شد و خانه ســالمندانی که مرگ او را اعالم کرده بود، 

10هزار دالر جریمه شد.

کاری که هزاران ســال کيمياگری و ساختن 
معجون هــای عجيــب و آیين هــای غریب 
نتوانست به سرانجام برساند را، عصر دیجيتال 
شدنی می کند و نوع بشــر، سرانجام می تواند 
به دیرینه ترین و بزرگ ترین آرزویش برســد 

و جاودانه شود.
این جاودانگی البته با چيزی که بشر هميشه 
فکــر می کرده فــرق دارد و فارغ از جســم و 
ماده پوســيدنی و فاسد شــدنی ماست و در 
متاورس اتفاق می افتد. مدیرعامل شــرکت 
ســومنيوم اســپيس که عمده فعاليتش در 
زمينه متاورس اســت، گفته اســت که این 
 ،ChatGPT شرکت، به لطف هوش مصنوعی
چند سال در راه رسيدن به آواتارهای جاودانه 
پيش افتاده و2 ســال دیگر، می تواند الگوی 
جاودانگی دیجيتال را به انســان ها ارائه دهد. 
 این قابليــت که »برای هميشــه زندگی کن

 )Live Forever( » نام دارد، در واقع بازسازی 
اشخاص به صورت دیجيتال و ساختن آواتاری 
از آنهاســت که بــه لطف هــوش مصنوعی، 
می تواند در متاورس به زندگــی ابدی ادامه 
دهد. یعنی اگر شــما به این شرکت سفارش 
بدهيد که آواتار شما را بســازد، حتی بعد از 
مرگ هم می توانيد با فرزنــدان و دیگر افراد 
خانواده تان صحبــت کنيــد. پيش تر گفته 
می شــد که این پروژه، حدود 5سال دیگر به 
نتيجه خواهد رســيد اما پيشرفت چشمگير 
هوش مصنوعی، آن را حدود2 سال و یا کمتر 

به سرانجام خواهد رساند.
البته این پروژه، با توجه بــه محدودیت های 
هوش مصنوعــی، کامل نيســت و قطعا در 
زمينه ارتباط بــا بازمانــدگان متوفی، دچار 
مشکل خواهد شد. اما با توجه به پيشرفت های 
چشمگير در زمينه هوش مصنوعی، انتظار این 
است که در سال های بعدی، آواتارها تا جای 
ممکن در چت کردن هــا و صحبت کردن ها، 

منطقی و قابل درک صحبت کنند.
فارغ از پيشــرفت های فناوری و مسئله مالی، 
این نکته مهم وجــود دارد که اصال کســی 
بعد از مرگمان می خواهد مــا را ببيند یا نه؟ 
اصال فرزنــدان و دوســتان و بازماندگانمان، 
در آینده می خواهند ســراغ مــا بيایند یا نه؟ 
فکرش را بکنيد که نسخه ای دیجيتال و ابدی 
از خودمان در یک گوشــه دنيــای مجازی و 
دیجيتال ســاخته ایم،  که این بار نه چند ماه 
و چند ســال، که تا ابد چشــم انتظار سالم و 

احوالپرسی کسی هستند.

فرهنگ و زندگي

اکسیر ديجیتال جاودانگی

حافظ

ز کار ما و دل غنچه صد گره بگشود
نسیم گل چو دل اندر پی هوای تو بست

عمری در جهان کلمات زیسته 
اســت. دلتنگ که می شــود، 
اشعار ترانه خوان روح خسته اش می شوند. آجر به آجر خانه اش 
با اشــعار کهن و نویی که گاه و بی گاه زمزمه می کند، آشــنا            
بوده که داســتان ها حکایت دیگــری از زندگی او هســتند. 
سال های بسياری است که کتاب ها را می گشاید و با آدم های 
جهان داستان همراه می شود. هر داستانی که آغاز می کند، شور 

سفری دیگر در او جان می گيرد.
او در داستان ها، ســاکن کاخ ها و بيغوله ها می شود، یا دریاها، 
دشت ها و جنگل ها و شــهرها را در می نوردد. مرد سال هاست 
که ســوای اشــک ها و لبخندهای زندگی اش با اندوه و رنج و 
شادمانی های آدم های داســتان همراه شده است. راهروهای 
تنگ و ســاکت کتابخانه هــای شــهر، او را می شناســند و 
 کتاب فروشــی ها، او را به تماشای خواســتنی ترین ویترین ها 
فرا می خوانند و او می تواند ساعت ها به تماشای کتاب ها بایستد. 
دلش می گيرد، وقتی می داند کتابی را خوانده اما داستانش را از 
یاد برده است. عنوان بعضی کتاب ها، چشمانش را ستاره باران 
می سازد. انگار شوق و التهاب سال های دور در او زنده می شود. 
نوجوانی اش با داستان های جنایی، ضربان یافت و جوانی اش با 
رمان هایی که خوانش آخرین جمالتش ابرهای حسرت را روانه 
آسمان دلش می کرد. بعدتر دنيای خواندنی هایش وسعت یافت 
اما گرفتاری های زندگی هی بروبازو نشان داد و زمانی که از آِن 
او بود را تنگ تر کرد، با همه این احوال تا فرصتی مهيا می شد، 
پناه می برد بــه کتاب ها. حاال اما در سایه ســار برف پيری که 
نشسته  است به جانش، گویا فراغ بالی هست که بيشتر بخواند، 
هر چند چشم هایش زود خسته می شوند و هوش و حواسش 
سر ناسازگاری دارد، با همه این احوال می خواند و عاشق تر از 
هميشه عطر کلمات را به جان می کشد. اما این روزها با حسرتی 
بزرگ دست به گریبان است. او می داند که وقت تنگ است و 

کتاب های نخوانده بسيارند... بسيار.

دغدغه خوب

مریم ساحلی

همه کتاب های نخوانده

گل به جای 
گلوله

قاِب انقالب

قاب های انقالب بسیارند 
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 4دهه، دست به دست 
چرخیده که بعضاً نام خالق شان گم و فراموش شده 
اســت. و ما، در چهل وچهارمین فجر آن پیروزی؛ 
چندتايی از شناسنامه دارهايشان را برگزيده ايم؛ 
آنهايی که دســت کم می دانیم آفريننده شان چه 
کسانی هستند. تا به قدر وســع بکوشیم و سری 

بگردانیم در البه الی خاطرات مصور انقالب قرن.

حمیدرضا محمدی

 درست است که فرماندهان ارتش گماشته 
شاه بودند و مواجب بگیرش و برای همین هم 
حاضر بودند به هر مستمسکی چنگ زنند تا 
آن تاج و تخت را حفظ کنند اما بدنه نیروی 
نظامی ايران يعنی ســربازان و حتی بعضًا 
فرماندهان میانی از مــردم بودند و با مردم. 
شايد در آن آغاز، چاره ای جز اطاعت از مافوق 
نداشتند اما ســرانجام پا را از روی دل شان 
برداشتند و اسلحه ها را کنار گذاشتند و به 
هموطنان شان پیوستند و نشان دادند آنان 

نیز از بیدادگری خسته شــده اند و حاضر 
نیســتند برای آن جرثومه ظلــم، به روی 

مردم شان آتش ببندند و ماشه بچکانند.
 ،)Michel Lipchitz( و اين قاب میشل لیپشیتز
عکاس فرانسوی خبرگزاری آسوشیتدپرس 
حکايت از همین دارد و سربازانی را در جريان 
تظاهراتی در اصفهان، در دی 1357نشــان 
می دهد که بــر لوله های تفنگ شــان، گل 
میخک نشانده اند تا بگويند که دوران گلوله 

تمام شده و روزگار گل فرا رسیده است.

اين پرنــده اخمــو و بی اعصاب، در 
جنوب حسابی شناخته شده است. 
کوسه های جنوب، نام يک اسکادران از 
فانتوم ها در جنوب کشور بود که با اين 
رنگ آمیزي و استتار خاص، در نیروی 
هوايی زبانزدند. خــود اين هواپیما 
هم، برای يکی دو نســل از ايرانی ها، 

خاطره  انگیز و دوست داشتنی است. در دوران جنگ، هیچ پسری پا نمی گرفت 
مگر اينکه بخواهد وقتی بزرگ شد، خلبان جنگنده شود. در هر خانواده و فامیلی، 
يک پسر بود که لباس های خلبانی اش را روز و شب به تن می کرد و با آن به ديگران 
فخر می فروخت. در آن سال ها، نماد جنگنده ها، همین فانتوم ها يا همان اف-4 های 
نیروی هوايی بودند که هر ماموريت موفقیت آمیز آنها در راه دفاع از میهن، دل ملت 
را شاد می کرد. بدون نیروی هوايی، دفاع مقدس شکل ديگری می گرفت و بسیاری 
از فتوحات و خاطره های شیرين نسل های قديمی تر ايرانیان، شکل نمی گرفت. 
اين نیرو اما فقط خلبانان شجاع و غیورش نیست؛  مجموعه ای از نیروهای فنی و 
متخصص با مجاهدت، تخصص و وطن پرستی، نیروی هوايی را سرپا، زنده، عملیاتی 

و دشمن هراس نگه می دارند. روز نیروی هوايی، مبارك اين فرزندان شجاع وطن.

ديگر دوره و زمانه نگاه ســنتی به 
زنان و اين که »دخترها بايد در خانه 
بنشینند« گذشته و در اين 44سالی 
که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، 
زنان توانمندی تربیت شــده اند که 
دوش به دوش مــردان در اجتماع 
حضور دارند و آرزوهايشان را محقق 
می کنند. نمونه اين بانوان توانا را در 
عرصه های مختلف ورزشی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی ديده ايد. نمونه 
بارزش، مهناز بهرامی نخستین و تنها 
بانوی راهدار کشور است. بانويی از 
خطه لرستان که با ماشین سنگینش، 
برف هــا را در دل صعب العبورترين 
محورها کنار زده و راه را برای مردم 
باز می کند. اين بانوی پرتالش عرصه 
راهداری که اين روزها به شدت پرکار 
بوده و زمان های طوالنی را در میان 
انبوهی از برف، برای خدمت به مردم 
سپری می کند، از کودکی به رانندگی 
عالقه داشته و بعد از گرفتن مدرك 
پايه يک رانندگی، تصمیم گرفته که 
در اداره راهداری الیگودرز کار کند. 

با اينکه در ابتدا مخالفت هايی وجود 
داشته اما ســماجت هايش به نتیجه 
می رســد و بعد از گذراندن چندين 
مرحله تست فنی، در اداره راهداری 
مشغول به کار می شود. بهرامی شغلش 
را عاشقانه دوست دارد و همین باعث 
می شود تا ســختی های اين شغل 
چندان به چشمش نیايد. همین که 
راه باز می شــود تا يک خانم گرفتار 
در برف زودتر به بیمارستان برسد و 
فارغ شود، همین که راه باز می شود تا 
عوامل خدمات رسان بتوانند برق و گاز 
يک منطقه صعب العبور و دورافتاده را 
وصل کنند، همین که فرد رها شده 
از برف، دعای خیری را بدرقه راهش 
می کند، همه و همه باعث می شود که 
اين راهدار از شغلش نه  تنها خسته 
نشود، بلکه شوق خدمتش روزبه روز 

بیشتر شود. 

قهرمانان  خوب

کوسه های پرنده جنوب

ملکه برفی

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

مدرسه ای برای اوتیسمی ها
آنطور کــه آمارهای ســازمان آموزش 
و پــرورش می گویــد، در کردســتان 
1500دانش آموز با نيازهای ویژه وجود 
دارد که 120نفر آنها دارای اختالل خاص 
و یا اوتيسم هســتند که قابليت دریافت 
آموزش دارند. همانطور که می دانيد در 
تمام نقاط کشــور برای بچه هایی که دارای معلوليت اند مدارسی با 
عنوان مدارس اســتثنایی وجود دارد، اما آموزش به کودکانی که به 
اختالل اوتيسم مبتال هستند، کمی متفاوت است و به دليل رفتارهای 
پيچيده ای که دارند، شاید مدارس اســتثنایی هم چندان برایشان 
مفيد نباشد و نياز به مدرسه تخصصی داشته باشند. خوشبختانه به 
همت خيران، قرار است نخستين مدرسه با ساختار اوتيستيک در این 
استان که تعداد دانش آموزان دارای اختالل اوتيسم در آن باالست، 
ساخته شود و کلنگ زنی این مدرسه هم روز گذشته انجام شده است. 
این مدرسه در مساحت 3600مترمربع به همت آموزش و پرورش 
و مجمع خيرین مدرسه ســاز اســتان احداث خواهد شد. فرماندار 
ســنندج هم در این باره گفته: زمين این مدرســه به عنوان زمين 
آموزش و پرورش استثنایی مشهور بود که با همکاری راه وشهرسازی 
و اداره کل آموزش و پرورش استثنایی این زمين برای مدرسه اوتيسم 
انتخاب شد و به عنوان مدرسه خيرســاز احداث خواهد شد. خيران 
مدرسه ساز هم ساخت این مدرسه را برعهده گرفته اند که اميدواریم 

تا سال آینده افتتاح شود.

فرشته های هوايی نجات
یکــی از مشــکالت اصلــی مناطــق 
صعب العبور و کوهســتانی در اســتان 
کهگيلویه و بویراحمــد - در کنار دیگر 
مشکالت این مناطق محروم- رفت وآمد 
مردمان این مناطــق به ویژه برای درمان 
اســت. اما اتفاق خوبی که بــه تازگی در 
این زمينه افتاده این اســت که اورژانس کهگيلویــه و بویراحمد به 
بالگرد مجهز شده و این فرشــته نجات عالوه بر نجات جان مادران 
باردار و ســایر بيماران، به یاری کودکان و مــردم در محروم ترین و 
دورافتاده ترین نقاط استان رسيده تا دیگر کسی به خاطر صعب العبور 
 بــودن راه ها، جانش بــه خطر نيفتــد. معموال هــم مارگزیدگی و 
عقرب گزیدگــی در این مناطق زیاد اســت و اگر کســی دچار این 
مسموميت شود، باید به سرعت به بيمارســتان انتقال پيدا کند که 
خوشــبختانه اورژانس هوایی این مشــکل را برطرف کرده اســت. 
نمونه اش همين چند روز پيش بود که یک پســر 10ســاله و دختر 
بچه 4ساله در منطقه ســيالب و کلوار دچار عقرب گزیدگی شدند و 
امدادرسانی اورژانس هوایی 115 موجب نجات جان این کودکان شد. 
درحالی که مرداد سال گذشته که این استان بالگرد هوایی نداشت، 
پسر بچه 4ساله ای به نام سامان غفوری از اهالی روستای سيدصالح 
شهرســتان بهمئی به دليل عقرب  گزیدگی و طوالنی شــدن زمان 
مسموميت جان خود را از دست داد. اميدواریم که تعداد این بالگردها 
در همه اســتان های دارای مناطق صعب العبور افزایش پيدا کند تا 

دیگر خانواده ای در غم از دست دادن عزیزی، رخت عزا به تن نکند.

رصد پلنگ ايرانی در دره پلنگی
 محيط بانــان شهرســتان فریمان حين 
گشــت و کنترل منطقه شــکارممنوع 
ژرف موفق به مشاهده و ثبت یک قالده 
پلنگ در دره پلنگی این منطقه شده اند. 
هرچنــد پارســال در منطقــه کليالق 
مشاهده یک قالده پلنگ ماده به همراه 
توله هایش گزارش شــد، اما این برای نخســتين بار اســت که یک 
قالده پلنگ در منطقه دره پلنگی شکارممنوع ژرف مشاهده و ثبت 
می شود. منطقه ای که این قالده پلنگ مشاهده شده، مرز 2منطقه 
شکارممنوع کليالق و ژرف و مشترک با شهرستان های تربت  حيدریه، 
فریمان، زاوه و تربت  جام است. منطقه شکارممنوع ژرف شهرستان 
فریمان با شــرایط جغرافيایی جلگه ای و کوهستانی، مکان مناسبی 
برای زیســتگاه های حيوانات وحشی اســت. آنطور که رئيس اداره 
محيط زیست شهرســتان فریمان گفته، خوشبختانه برای حفاظت 
بيشتر از گونه های جانوری وحشی تاکنون چندین کالس آموزشی 
برای اهالی روستاهای حاشيه منطقه شــکارممنوع که در مجاورت 
حيات وحش قرار دارند، برگزار شــده اســت و اداره محيط زیســت 
شهرســتان هم تمام تالش خود را در حفاظت از پلنگ ایرانی، این 

گونه جانوری نادر و در خطر انقراض به کار گرفته  است.

خانه دار شدن 5قلوها
یکی از وعده های دولت، خانه دار شــدن 
خانواده هایــی بود که صاحــب فرزندان 
چندقلو می شوند. احتماال با خودتان فکر 
مي کنيد که تا این وعده عملی شود و یک 
خانواده داراي چندقلــو بخواهد خانه دار 
شود، بچه ها به سن مدرســه رسيده اند! 
اما اینطورها هم نيست. عينک بدبينی را از چشم بردارید و با این خبر 
خوب لبخند بزنيد: یک خانواده گنبدکاووســی که به تازگی صاحب 
5قلو شده اند، در کمتر از 24ساعت صاحب خانه شدند. در واقع بانوی 
ترکمن 33ساله گنبدی عصر روز پنجشنبه هفته گذشته در سومين 
زایمان خود دارای 3 پســر و 2 دختر شد. 5قلوها 2خواهر دیگر 13 و 
5 ســاله هم دارند و پدر آنها به عنوان کارگر ساختمانی امرار معاش 
می کند. مدیرکل راه وشهرسازی گلستان اینطور توضيح داده که: بعد از 
شنيدن خبر تولد 5قلوها در گنبدکاووس، وزیر راه وشهرسازی بالفاصله 
با بنده تماس گرفت و دستور واگذاری یک واحد مسکونی به پدر این 
5قلوها را داد. بــا توجه به تکليف قانون حمایــت از خانواده و جوانی 
جمعيت، وزارت راه وشهرســازی توجه ویژه ای به این موضوع دارد. 
بنابراین با دستور وزیر راه وشهرسازی و پيگيری های استاندار و اداره 
کل راه وشهرسازی، طی کمتر از 24ساعت 5قلوهای گنبدی صاحب 
یک واحد مسکونی ویالیی با تجهيزات شدند. قرار است با بهره برداری 
از واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در گنبدکاووس یک 
واحد به این خانواده هدیه شود و تا آن زمان، این خانواده در این خانه 

ویالیی سکونت خواهند داشت.

احمد محمود

زمین سوخته

بوک  مارک

 حاال، پيشانی جوان خاکستری پوش 
است. عرق و خاک هم قاطی شده 
است و تمام پيشانی اش را پوشانده است. ناگاه از باالی سر جوان 
خاکستری پوش چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه 
جدا شده اســت و همراه موج انفجار باال رفته است و تو خوشه 
خشک نخل بلند پایه گوشــه حياط ننه باران گير کرده است. 
آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک، تمام 
دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست، از بند دوم قطع 
شده است و سبابه اش مثل یک درد، مثل یک تهمت و مثل یک 

تير سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.

فریدون جیرانی

من مادر 
هستم

مــورد  در  اینقــدر    
زندگی مــون برای دیگران 
نگو ناهيد. مردم اون چيزی 
که دوســت دارنــد رو از 
حرف های تو می شنون، نه 

اون چيزی که تو ميگی... . 

دیالوگ
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 درخشش زنان 
به وقت انقالب

جایــگاه زن ایرانــی در گذر تاریــخ اگرچه در 
پاره ای زمان ها قابل  تأمل بوده، اما در 2زمان و 
در 2تاریخ، تغییرات و تحوالت عمیقی را تجربه 
کرده اســت؛ پیش و پس از انقالب اسالمی. از 
دوره پهلوی اول و دوم که با سلطه فرهنگ بیگانه 
مواجه شد تا انقالب اسالمی که از رنج بردگی و 
حاشیه نشینی روی قله عزت و سربلندی ایستاد 
و هم اینک در دوران طالیی رشــد و شکوفایی 
خود به سر می برد. بی شــک انقالب اسالمی به 
رهبری امام خمینی)ره( تحولی اساسی و ژرف 
در وضعیت زنان جامعه ایــران به وجود آورد، 
جایگاه و منزلت واقعی آنها را اعتال بخشــید و 
دامنه مشارکت شان را گسترش داد؛ نقشی که 
در هیچ دوره ای از تاریخ چنین پررنگ و واضح 
نبوده است؛ این در حالی بود که در دوره پهلوی 
دوم در وضع اجتماعی زنان دگرگونی هایی پدید 
آمد و امکان ورود آنان به سطوح باالی تحصیلی 
و اشتغال بیشتر شد. با پیگیری علما و مراجع 
تقلید هم قانون منع حجاب لغو شد، اما در عین 
حال، سیاست های فرهنگی و اجتماعی حکومت 
محمدرضا پهلوی به گونه ای بود که حجاب مانعی 
برای پیشرفت اجتماعی زنان به  شمار می رفت. 
از ســوی دیگر حکومت پهلوی تالش می کرد 
نقش و جایــگاه زنان را با اســتفاده از الگوهای 
غربی، مورد توجه قرار دهد و با اینکه در این دوره 
برخی آزادی ها و امتیازات اجتماعی به زنان داده 
شده بود، اما شاه مخلوع در حقیقت اعتقادی به 
احیای نقش و جایگاه واقعی زن در ایران نداشت 
و در عمل هم خدمتی در این باره انجام نداد. او در 
گفت وگویی تلویزیونی با اوریانا فاالچی، خبرنگار 
ایتالیایی در ســال52 مواضعش درباره نقش و 
جایگاه زنان را به خوبی عنوان کرد؛ مصاحبه ای 
که خبرنگار، ســؤالش را این طور آغاز می کند: 
»درباره زنان از شــما نقل می کنم که گفته اید 
زنان در زندگی یک مرد باید بدانند چطور زیبا، 
سپاسگزار و زنانه باشند. شما ممکن است در برابر 
قانون برابر باشید، اما توانایی های برابر ندارید. 
شما هرگز یک میکل آنژ یا باخ یا حتی یک آشپز 
فوق العاده تولید نکرده اید. شما متقلب و شرور 
هستید. شما متقلب و شرور هستید؛ همه شما. 

شما همه این چیزها را گفته اید؟«
شاه: »نه با این کلمات خاص؛ نه.«

خبرنگار: »خب، این فکر که زنان میکل آنژ و باخ 
یا حتی یک آشپز خوب نساخته اند؟«

شاه: »این را گفته ام.«
خبرنگار: »پس شما حس می کنید که زنان از این 

جنبه برابر نیستند و هوش و توان برابر ندارند.«
شاه: »تا االن که نداشته اید، شاید در آینده پیدا 

کنید. همیشه استثنا هم پیدا می شود.«
خبرنگار: »استثنا؟«

شاه: »بله، اما در مجموع، دوباره می گم که کی 
شماها دانشمند درجه یک تولید کرده اید؟«

خبرنگار: »مادام کوری.«
شاه: »این فقط یک نفر است.«

خبرنگار: »اما ما کلی مشــکل برای جلو رفتن 
داشتیم، احتماالً به خاطر افکاری از جنس همین 
فکرها. آیا شما فکر می کنید همسر شما یکی از 

این استثناهای کمیاب است؟«
شاه: »بستگی دارد؛ از چه جهت؟«

خبرنگار: »آیا شما فکر می کنید که همسر شما 
به خوبی یک مرد می تواند حکومت کند؟«

شاه: »ترجیح می دم جواب ندم.«
خبرنگار: »اما شما همسرتون رو نایب السطنه 
این کشور کرده اید. اگر شــما بمیرید، همسر 
شما رهبر این کشور خواهد بود و می گویید که 
مطمئن نیستید که ایشون بتونن به خوبی یک 

مرد بر کشور حکومت کنند؟«
شاه: »نمی دونم در شرایط بحران چه واکنشی 
نشان خواهد داد. این ســؤال ها غیرقابل پاسخ 

هستند. چطور از من انتظار دارین...«
اما با روی کار آمدن نظام جمهوری اســالمی 
ایران، تغییر و تحوالت اساسی در تمام سطوح 
نظام اجتماعی رخ داد که شــامل زنان هم بود. 
نظامی که بنیانگذارش امام خمینی)ره( با همان 
جمله معروفش بود: »مرد از دامن زن به معراج 
می رود.« تا جایگاه رفیع بانوان در جامعه ایرانی 
را اثبات کند. ایشان در مصاحبه ای تلویزیونی 
درباره زنان گفته بودند: »در زمان رژیم پهلوی 
که فریاد می کردند آزاد زنان و آزاد مردان، چه 
فعالیتی زنان داشــتند؟ فعالیتی که ما از زنان 
می دیدم این بود که چند نفر جمع شوند و با آن 
وضع فجیع سر قبر رضاخان، تشکر کنند که ما 
را آزاد کردید. چطور آزاد کرد؟ فکر این نبودند 
که چه آزادی به آنها اعطا شده و تا چه اندازه آنها 
می خواستند که زن ها یا مردها آزاد باشند.« در 
بخش دیگری از صحبت های خود هم اشــاره 
کردند: »زنان در این نهضت سهم بزرگی داشتند 
و در طول آن تاکنون که در غیاب رژیم ســابق 
است می بینیم که زنان در همه مسائل شرکت 
دارند؛ در قضیه پاکسازی، جهاد سازندگی، در 
همه این امور فعاالنه شــرکت می کنند و آزاد 
هستند. این وضعیت آن زمان و این زمان است 
و تفصیل آن را شما می دانید.« این نگاه بعد از 
امام)ره(، توســط رهبر معظم انقالب نیز تداوم 
داشته و دارد. وی امکان نیل به باالترین مدارج 
و مراتب علمی، فقهی، فلسفی و... را برای زنان 
محفوظ می داند: »...یک روز یک خانم بزرگوار در 
ایران - در اصفهان - بود، به نام »بانوی اصفهانی« 
که خانم بسیار عالی مقامی بود. مجتهده، عارف و 
فقیه بود. اما فقط او بود. امروز بحمدهلل دختران 
جوانی که در آینده نه چندان دور به مقامات عالی 
علمی، فقهی و فلسفی می رسند، بسیارند. اینها 
افتخار نظام اسالمی هستند و پیشرفت زن یعنی 

این )1373/7/20(.«

نگاه

زن زندگی آزادی
مقایسه آزادی و کرامت زنان ما، قبل و بعد از انقالب

از برکات مهــم انقاب اســامی هویت 
بخشیدن و شخصیت دادن به زنان ایرانی بود 
که نتیجه آن را می توان در حضور جدی تر، 
تخصصی تر و علمی تر آنها در عرصه های 

مختلف اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی و 
سیاسی دید. حاال 44سالی است که دیگر 
نقش زنان در اجتماع به عنوان ابزاری برای 
تبلیغات خاصه نمی شــود، بلکه ما شاهد 
زنانی هستیم که با حضور و مشارکت خود در 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی توانسته اند 
پســت های مهمی از مشاور رئیس جمهور 
گرفته تا وزارت و نماینده مجلس و شوراهای 

اســامی و... را عهده دار شوند. با پیروزی 
انقاب اسامی که البته زنان هم نقش زیادی 
در به ثمر نشستن آن داشتند، تاش شده 
تا حد امکان از استعداد فکری و توانمندی 
عظیم زن برای تعالی او و جامعه اســتفاده 
شود و این امر در درجه اول در جهت تحکیم 
بنیان خانواده به عنوان اصل اساسی تعالی 
جامعه مدنظر قرار گرفته اســت. در کنار 

تمام این پیشرفت ها و اثربخشی های زنان 
کشــورمان در عرصه های مختلف، نقش 
بانوان در دفاع مقــدس و دنباله های آن تا 
امروز، بسیار غرورانگیز بوده و هست. زنان 
توانمند ایرانی با اراده محکم و عزمی راسخ 
در مسیر آبادانی کشــور تاش می کنند. 
فرقی نمی کند کشور با بحران های سیاسی 
و اجتماعی دســت و پنجه نــرم کند یا با 

بحران های بهداشتی و درمانی هر جا الزم 
باشد زنان دوشادوش مردان در حوزه ای که 
در آن تخصص دارند، آگاهانه و هوشمندانه 
به میدان می آیند و برای دفاع از ارزش های 
انقاب شان تاش می کنند. جایگاه زنان در 
نظام جمهوری اسامی به قدری واالست که 
مقام معظم رهبری می فرمایند: »زن ریحانه 

است؛ نه قهرمان«.

گروه اجتماعیگزارش
روزنامه نگار

صعود بورس روی موج  كمیسیون تلفیقآوردگاه گردشگری ایران با اروپا
نمایشگاه بین المللی گردشگری در اوج ایران هراسی با مشارکت 47کشور جهان 

گشایش یافت
به دنبال رای مثبت کمیسیون تلفیق به عرضه خودرو در بورس کاال، شاخص 

کل بورس تهران دیروز 1.2 درصد رشد کرد
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دوره پهلویمقایسه جایگاه زنان قبل و بعد از انقالب
بعد از پیروزی انقالب اسالمی

نسبت پزشکان متخصص زن به مرد

15
درصد

40
درصد

25درصدرشدداشتهایم
نسبت پزشکان فوق تخصص زن به مرد

9
درصد

30
درصد

21درصدرشدداشتهایم
نسبت پزشکان متخصص زن در 

حوزه زنان به پزشکان مرد

16
درصد

98
درصد

82درصدرشدداشتهایم

پزشک

2ویژگی جایگاه 
اجتماعی زنان 

تمایزی  تقریبًا  1
بین  زنــان  و مردان  برای 
حضــور اجتماعی وجود 
نداشت و امکان  حضور و 
فعالیــت  در عرصه های 
مختلــف  اجتماعــی را 
همانگونه  که  حق  مردان  
می دانست ، حق  زنان  نیز 

به  شمار می آورد.

حضور اجتماعی  2
زنان  با توجه  به  ضوابط و 
مقررات  خاص  برگرفته  از 
اســام  تعریف  می شد. 
مهم ترین  وجه  بارز آن  هم  
رعایت  حجاب  و پوشش  
اســامی بود و از زنان  
مسلمان  جامعه  نیز چنین  
انتظار می رفت  که  نشان  
دهند حجــاب  با زندگی 
اجتماعی منافاتی ندارد. 
یعنی از سویی، مشارکت  
و حضوری فعال  در جامعه  
داشته  باشــند و از سوی 
دیگر، حریم  شــرع  را 

رعایت  کنند.

2 ویژگی تحول 
علمی درباره زنان 

دیدگاه  متفاوت   1
مطرح  شده  پس  از پیروزی 
انقاب  اسامی باعث  شد 
بســیار  گــروه   تــا 
گسترده تری از زنان  در 
عرصه هــای اجتماعی، 
نقــش  و حضــور قابل  
توجهی داشته باشند. کار 
و اشــتغال هم متاثر از 
جنسیت، سن و طبقات 
و  نبــوده  اجتماعــی 
زمینه ساز حضور گسترده 
زنــان در فعالیت هــای 

اجتماعی شد.

با افزایش تعداد  2
دانشجویان زن، بسیاری 
از کرســی های استادی 
آموزش عالی نیز به آنها 
اختصاص داده شد. رشد 
تحصیلی زنــان تا جایی 
پیش رفت که یک وزیر 
زن در دهه 80 سکان داری 
وزارت بهداشــت را بر 

عهده گرفت.

2 ویژگی 
مشارکت 
سیاسی و 

اقتصادی زنان 

کت  ر مشــا 1
سیاســی و اقتصــادی 
از  یکــی  به عنوانــی 
مهم ترین شــاخص های 
توسعه مطرح است و در 
دوران قبــل از انقاب 
زنان  سیاسی  مشارکت 
۶.۵ درصــد در مناصب 
کلیــدی و مشــارکت 
اقتصادی شــان هم ۳0 
درصدی نیروی کار بوده 
است. اما در دوران پس از 
انقاب حضور جدی بانوان 
در عرصه های اقتصادی و 
اجتماعــی بــه بیش از 
دوبرابر شــرایط قبل از 
انقاب رسید به گونه ای که 
اکنون مشارکت اقتصادی 
در میــان جامعه زنان به 
حدود 1۳درصد رسیده 

است.

یمز  ک تا ر یو نیو 2
گزارشــی را منتشر کرد 
مبنی بر اینکــه انقاب 
1۹7۹ میادی )سال ۵7( 
نقطه  عطفــی برای زنان 
ایرانــی در همه  حوزه ها 

بوده است.

 نگاه به زنان 
بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

ی
ض

قا

33
1121

نفر در دوره پهلوی

نفر بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

34 برابرشدهاست

سندگان
نوی

10
4000

نفر در دوره پهلوی

نفر بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

400 برابرشدهاست

مردم نهاد

5
2700

سازمان در دوره پهلوی

سازمان بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

540 برابرشدهاست

شران
نا

0
800

نفر در دوره پهلوی

نفر بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

اینحوزهعمالبعدازانقالباحیاشدهاست

ی
امید به زندگ

56.6
77.1

سال در دوره پهلوی

سال بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی

21 سال بیشتر شده است

دل
ا عا

 من
ی/

هر
مش

س: ه
عک

ورزشی

تعداد رشته های فعال ورزشی زنان
دورهپهلوی

 7
رشته

بعدازپیروزی
انقالباسالمی

 38
رشته

بیشاز5 برابرشدهاست

مربیان ورزشی زن فعال

 9
مربی

 35000
مربی

3800
برابرشدهاست

تعداد داوران زن

 7
داور

 16000
داور

2286
برابرشدهاست

تعداد ورزشگاه های اختصاصی زنان

 1
ورزشگاه

 30
ورزشگاه

30
برابرشدهاست

مدال های ورزشی زنان در عرصه 
رقابت های آسیایی

 5
مدال

 200
مدال

40
برابرشدهاست

6
درصد

40
درصد

6.5برابرشدهاست

مدیر 
دولتی و ارشد

برخورداری زنان از سواد

35
درصد

95
درصد

نزدیکبه3
برابرشدهاست

دختران در حال تحصیل در مقطع ابتدایی

35
درصد

50
درصد

15درصد
رشدداشتهایم

فارغ التحصیالن دانشگاهی

6
درصد

50
درصد

8برابررشد
داشتهایم

سهم زنان از کرسی های استادی دانشگاه

1
درصد

21
درصد

21برابر
شدهاست

سهم زنان در میان اعضای هیأت علمی

2
درصد

35
درصد

15برابر
شدهاست

تحصیل

مجلس

کسب111
کرسیمجلستوسطزناندر
11دوره

رشدمشارکتزناندرمجلسبه
60درصد

ورزش

 16111
باشگاهورزشیفعالبرایزنان
درکشور

 3302
مدالکسبشدهتوسطزناندر
رویدادهایجهانی

سینما

903
زنفیلمساز

2000
عواملپشتصحنهسینما

114
جایزهملیفیلمسازانزنایرانی

128
جایزهجهانیفیلمسازانزنایرانی

اشتغال و 
کارآفرینی

4200
صندوقاعتباراتخردزنان
روستایی

2390
زنعضوهیأتمدیرهشرکتهای
دانشبنیان

آمارهای دیگر پس از انقالب
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 شماره  8710

میزان ذرات آالینده هوا در ایران 
برابر استاندارد جهانی است   ۶

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بیان اینکه 
ســال گذشــته آلودگی هوا 8 میلیارد دالر خسارت ناشی 
از مرگ ومیر در ۲۷شهر کشــور برجا گذاشته است، گفت: 
میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی هوا در بزرگساالن باالی 
۳۰سال در ســال۱۴۰۰ بیش از ۲۰هزار نفر بوده است. به 
گزارش ایســنا، مهدی قربانی در همایش روز هوای پاک 
که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در 
کرج برگزار شد، با بیان اینکه آلودگی هوا به تعبیر جهانی 
به عنوان قاتل خاموش شناخته می شود، گفت: ساالنه حدود 
۷ میلیون مرگ زودرس در دنیا به علت انتشار ذرات پی ام ۲.۵ 
اتفاق می افتد. کیفیت هوا ابرچالشی است که طی چند سال 
گذشته ایران را درگیر کرده است. در سال۱۴۰۰ میانگین 
ساالنه غلظت ذرات پی ام موجود در هوا حدود ۳۰میکرون 
در مترمکعب بوده که این 6 برابر استانداردهای تعیین شده 

جهانی است.
وی توضیح داد: در ۲۴۲روز از سال گذشته غلظت پی ام۲.۵، 
باالتر از میانگین جهانی، یعنی حــدود ۱۵میکروگرم در 
مترمکعب بوده اســت. آلودگی هوا در سال گذشته حدود 
8میلیارد دالر در ۲۷شهر کشور خسارت ناشی از مرگ ومیر 

به بار آورده است.
این مسئول با اشاره به اینکه شرایط محیط زیست در سطح 
جهانی ریشه در رفتار انســان ها دارد، گفت: باید برای حل 
مسائل محیط زیســتی خود را جزئی از اکوسیستم بدانیم 
و تالش کنیم به جــای نظام های اکولوژیــک، نظام های 
اجتماعــی اکولوژیک را پیــاده کنیم. حل این مســئله با 
حل مشــکل صنایع و واحدهای صنعتی متفاوت اســت و 
پیچیدگی زیادی دارد که همین امر تصمیم گیری را برای 
قانونگذاران دشــوار می کند. برای حل مشکل آلودگی هوا 
باید مســئله حکمرانی را از مدیریت جدا کنیم. حکمرانی 
باید بســته مرتبط با حل معضل آلودگی هوا را تدوین کند 
و در اختیار مدیریت قرار دهد. علی سالجقه در این مراسم 
گفت: پیــش از این برای ســنجش میــزان گردوغبار در 
مناطق مختلف، دســتگاه هایی از آلمان وارد می شــد که 
هر کدام از آنها 6 میلیارد تومان قیمت داشت. شرکت های 
دانش بنیان دانشــگاه تهران هریک از این دستگاه ها را با 
۳۵۰میلیون تومان می سازند که تا کنون فرایند ساخت آن 
در تهران، قم و خوزستان آغاز شــده است. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور در پاسخ به وضعیت گردوغبار 
خوزستان گفت: پنجشنبه گذشته ســفری به این استان 
داشتم و خوشــبختانه فعاًل تمام دشت خوزستان مرطوب 
اســت ولی هنوز میزان گردوغبار آن ۱۰۰۰پی پی ام است. 
منشأ ۹۵درصد گردوغبار استان خوزستان خارجی است و 
کشور عراق هنوز اقدامی برای کنترل آن صورت نداده  است.

خبر روزنقل قول خبر

قطعه انواع پرنده مهاجــر آبزی و کنار 
آبزی در اســتان گلســتان سرشماری 
شدند که در مقایسه با ۱۵6هزار قطعه 
ســال۱۴۰۰ حــدود ۵۰درصد کاهش 
جمعیــت را نشــان می دهــد. کاهش 
مهاجــرت پرندگان به دلیــل تغییرات 
اقلیمی و خشکسالی است. سرشماری 
پرنــدگان در ۲۳زیســتگاه مهــم آبی 
گلســتان ازجمله تاالب های آلماگل، 

آالگل و آجی گل انجام شده است.

86
هزار

جدید نفــت در تــاالب هورالعظیم حفر 
خواهد شــد؛ تاالبی که ۱۲۰۰هکتار از آن 
به واســطه  فعالیت های نفتی خشک شده 
و با کم آبی شــدید روبه روست. شکستن 
لوله های نفتی و احداث جاده های دسترسی 
به تاسیسات نفتی که مانع از تبادل آبی در 
بستر تاالب شــده، از اصلی ترین مشکالت 
تاالب هورالعظیم است. هم اکنون ۳۷درصد 

از بستر تاالب خشک شده است.

35
چاه

عدد خبر

حل مشکل سراوان تا 8سال دیگر
علی سالجقه، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت: نخســتین برنامه جامع 
پسماند برای ســراوان در اســتان گیالن 
تدویــن شــده و در 2گام 4ســاله انتظــار 
داریم مشــکل پســماند ســراوان به طور 
کامل حــل شــود. خوشــبختانه در حوزه 
پسماند اقدامات مناسبی انجام شده و 
چرخش مالی 80هزار میلیارد تومانی آن 
که به صورت کامالً کثیف در جریان بود 

شفاف سازی شد.

سهم اندک محیط زیست از بودجه
رضــا انجم شــعاع، معــاون امورمجلــس 
ســازمان محیط زیســت: بــرای اجــرای 
قوانیــن و مقــررات و حفاظــت از مناطق 
بودجــه  کــه  اســت  نیــاز  چهارگانــه 
محیط زیســت از ۶80میلیاردتومــان بــه 
۳۷00میلیــارد تومــان و ســهم بودجــه 
محیط زیســت از 0.18درصــد بــه نیــم 
درصــد از کل بودجــه افزایــش یابــد امــا 
بودجه پیشنهادی برای 1402 نیز تنها 0/2 

درصد است.

آوردگاه گردشگری ایران با اروپا
نمایشگاه بین المللی گردشگری در اوج ایران هراسی با مشارکت ۴۷کشور جهان گشایش یافت

نمایشــگاه مشــترک بین المللی گردشگری و 
صنایع دســتی، با حضور وزیر میراث فرهنگی و 
سفرای خارجی در تهران و مشارکت ۲۰۰شرکت 
از ۴۷کشــور جهان در فضای 6۷هزار مترمربع 
صبح دیــروز در نمایشــگاه بین المللی تهران 

گشایش یافت.
 این شــانزدهمین ســال برپایی نمایشــگاه 
بین المللی گردشــگری تهران و سی ودومین 
سال برپایی نمایشــگاه ملی صنایع دستی در 
کشــور اســت که تا روز جمعه و به مدت ۴روز 

ادامه دارد.
 ترکیه، عراق، قطر، ژاپن، اندونزی، تاجیکستان، 
قزاقستان، مالزی، هندوستان، روسیه و ونزوئال 
مهمانان مستقر در این دوره از نمایشگاه هستند 
و فرستادگان این کشــورها همراه با نمایندگان 
عمــان، افغانســتان، امــارات متحــده عربی، 
آذربایجان، ارمنستان، لبنان، لیبی، الجزایر، چین، 
اقلیم کردستان عراق و گرجســتان، مذاکرات 

دوجانبه توسعه همکاری های گردشگری با ایران 
را در دستور کار دارند.

وام 30میلیون تومانی سفر نداریم
علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
کشور در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا 
وام ۳۰میلیون تومانی سفر به بازدید کنندگان 
در نمایشگاه امســال پرداخت می شود، گفت: 
رویکردی با عنــوان تحریک تقاضای ســفر 
برای تدوین دســتورالعمل تبصــره۱8 قانون 
بودجه۱۴۰۱ به همــراه طرح توجیهی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
به دولت پیشــنهاد شــد و وزارت اقتصاد نیز 
این پیشنهاد را تصویب کرد، اما اجرایی شدن 
این مصوبــه منوط به تخصیــص یافتن منابع 
از محل تبصره۱8 اســت که تاکنون اعتبارات 
از محل تبصره۱8 به ایــن موضوع تخصیص 
نیافته است؛ بنابراین وام ســفر در نمایشگاه 
گردشگری امسال آنطور که یکی از همکاران 
این وزارتخانه پیش تر اعالم کــرده بود، ارائه 

نمی شود.

20میلیون تومان وام برای خرید صنایع دستی
مریم جاللی دهکردی، معاون صنایع دستی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در 
پاسخ به این سؤال همشهری که چه مشوق هایی 
بــه مــردم و بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه 
صنایع دســتی ارائه می شــود، اعالم کرد: مبلغ 
۳۰میلیارد تومان از محــل صندوق کارآفرینی 
امید برای خرید اقساطی صنایع دستی تخصیص 
یافته اســت وعالقه مندان به خرید محصوالت 
صنایع دستی می توانند در بازدید از نمایشگاه تا 
سقف ۲۰میلیون تومان وام با سود 8 تا ۱۲درصد 
برای خرید محصوالت موردنیــاز در مراجعه به 

غرفه صندوق کارآفرینی امید دریافت کنند.
جاللی افزود: گیرندگان وام خرید صنایع دستی 
هــم می توانند ایــن مبلــغ را در نمایشــگاه 
صنایع دســتی که تا روز جمعه در تهران ادامه 
دارد،  هزینه کنند و هــم می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های مورد تأیید، تولیدات صنایع دستی 

خریداری کنند.
معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به این سؤال 
که آیا مصوبه دولت مبنی بر تکلیف دســتگاه ها 

برای اختصاص یک درصــد از بودجه خود برای 
خریــد صنایع دســتی همچنان پابرجاســت، 
گفت: دستگاه های دولتی در روز چهارم برپایی 
نمایشگاه صنایع دستی مکلف به خرید محصوالت 
صنایع دستی شده اند و در پایان نمایشگاه اسامی 
دستگاه هایی که بیشترین خرید صنایع دستی را 

انجام داده اند، اعالم می شود.

محمد باریکانیگزارش
روزنامه نگار

نبردتازهباایرانهراسی
نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران، امسال 
درست در شرایطی برپا شده است که ایران در 
یک نبرد یکجانبه گردشــگری با اروپا و برخی 
کشورهای همسایه اســت. برخی کشورهای 
اروپایی، ایران را در فهرست قرمز سفر قرار داده  و 
از گردشگران خواسته اند به ایران سفر نکنند. نبرد 
گردشگری ایران و اروپا در شرایطی آغاز شده 
است که ایران هراسی در جهان به اوج خود رسیده 
و روند ورود گردشگران اروپایی و آمریکایی به 
کشور در چند ماه اخیر به طور کامل متوقف شده 
است. گردشگرانی هم که از 4کشور افغانستان، 
ترکیه، آذربایجان و پاکستان در۶ماه اخیر وارد 
ایران شده اند، عمدتا یا در قالب آوارگان جمعی 
ناشی از جنگ به ایران آمده یا با هدف درمان به 
کشورمان رســیده اند.  وزارت میراث فرهنگی 
تالش دارد در همکاری با کشورهای همسایه و 
هدف گردشگری  و تولید محتوای گردشگری به 
زبان های مختلف از شدت ایران هراسی در جهان 
بکاهد؛ برهمین اساس است که نمایشگاه این 
دوره از حساسیت ویژه برخوردار است و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
با دعوت از بخش خصوصی 47کشــور هدف و 
اختصاص 20غرفه به کشورهای خارجی در این 
نمایشگاه، قصد دارد بازار گردشگری جهان را 
حفظ کند. علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری 
در این باره به همشــهری می گوید: گزارشی به 
برخی دســتگاه ها ارائه و تأکید کرده ام برخی 
کشورها تصاویر نادرست از ایران نشان می دهند 
و وزارت خارجه شان توصیه عدم سفر به ایران 
درج کرده اند. متأســفانه این رفتارها بازارهای 
گردشگری ایران را حتی در کشورهای همسایه 
تحت تأثیر قرار داده است. او گفت: با هدف مقابله 
ایجابی با تصویرسازی منفی از ایران، پیشنهاد لغو 
روادید با 50کشور را در بازارهای جدید نوظهور و 
بازارهای هدف گردشگری ایران به دولت ارائه 
دادیم. در این فهرست، کشورهای عضو بریکس 
هستند که جمعیت و درآمد مناسب دارند. برخی 
کشورهای همسایه نیز در این فهرست گنجانده 
شــده  و تا آنجا که اطالع دارم وزارت خارجه و 
دستگاه های مسئول با لغو روادید با تعدادی از 
آنها موافقت کرده اند. شالبافیان گفت: با گرفتن 
مصوبه صادراتی بودن درآمد ناشی از گردشگری 
ورودی خدمات صندوق توسعه صادرات به حوزه 
گردشگری تسری یافت و اگر اتفاقی رخ  دهد که 
تورهای ورودی کنسل شوند،  تورآوران حمایت 

می شوند.
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دهه فجر به روزهای پایانی نزدیک می شود 
و امســال هم این مناســبت و گرامیداشت 
10روزه پیروزی انقالب اسالمی در همه شهرها 
و اســتان ها با کلنگ زنی طرح های جدید یا 

بهره برداری از طرح های تکمیل شده همراه 
شده اســت. مجموع طرح های کلنگ زنی 
یا بهره برداری در ایام دهه فجر امســال به 
عدد 23هــزار و 761مورد می رســد که از 
این میــان، 21هزار و 648طــرح تکمیلی و 
قابل بهره بــرداری بــوده و 2113طرح نیز 
کلنگ زنی شــدند یا در روزهای آینده آغاز 
به کار خواهند کرد. اعتبــار کل پروژه های 

قابــل افتتــاح 1.555.012.445میلیون 
ریال و اعتبــار طرح های قابــل کلنگ زنی 
3.220.616.045میلیون ریال اعالم شــده 

است.
نگاهی به جــدول طرح های اســتانی در 
دهه فجر، نشــان می دهد بیشــترین سهم 
از پروژه ها مربوط به اســتان های خراسان 
رضــوی بــا 1465، گلســتان بــا 1451، 

سیستان وبلوچســتان با 1273، مازندران 
با 1255و خوزســتان با 1187مورد است. در 
ایام هفته دولت هم این استان ها صدرنشین 
طرح های عمرانی بودنــد. از کل پروژه های 
دهه فجر امسال در اســتان ها، اما کمترین 
ســهم به قم 60، البرز 170، کرمانشاه 384، 
 یــزد 400 و خراســان جنوبــی 417مورد 

رسیده است.

سهم استان ها از طرح های دهه فجر
23هزار و 761 طرح در ایام دهه فجر، در حال کلنگ زنی یا افتتاح است که خراسان رضوی، گلستان، سیستان وبلوچستان، مازندران و خوزستان بیشترین سهم را از این طرح ها دارند 

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

 ساخت  کارخانه های جدید
 در سیستان وبلوچستان

علی نبوی، معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ســازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( در جریان سفر به 
استان سیستان و بلوچستان روز گذشته )18بهمن( با استاندار 
سیستان و بلوچســتان در زاهدان دیدار کرد. در جریان سفر، 
تکمیل پروژه ها و  ساخت کارخانه »گسترش صنایع بلوچ« در 
شهرستان ایرانشهر و ســاخت کارخانه »آریا تایر هامون« در 

منطقه سیستان واقع در شمال استان مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش همشهری، در این جلسه با تأکید استاندار سیستان 
و بلوچســتان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، قرار 
شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به اتمام پروژه ها 
و  عملیاتی کــردن طرح های خود در اســتان ازجمله این دو 

کارخانه اقدام کند.
استاندار سیستان و  بلوچســتان در این جلسه اظهار کرد: در 
کارخانه گســترش صنایع بلوچ ایرانشهر باید تمامی بخش ها 
ایجاد و  فعال شود تا این کارخانه به سوددهی کامل برسد. ما در 
کنار همه سرمایه گذاران دولتی و  خصوصی به دنبال رفع همه 
مشکالت و موانع پیش روی ســرمایه گذاران ازجمله سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع هستیم.
محمد کرمی با بیان اینکه شــرکت های دولتی برای توسعه 
سیستان و بلوچستان باید ورود جدی تری داشته باشند، گفت: 
این شرکت ها باید در این منطقه ســرمایه گذاری کنند و این 

انتظار در دولت مردمی دوچندان شده است.
معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ســازمان گسترش و 
نوســازی صنایع ایران )ایدرو( نیز اظهار کرد: ایدرو به عنوان 
سازمانی دولتی با ســرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان 
به دنبال توسعه صنعتی، ایجاد اشــتغال و رونق بخشیدن به 
اقتصاد این منطقه است و این موضوع را به عنوان یک اولویت 
دنبال می کند.علی نبوی خاطرنشان کرد: با پیگیری اداره کل 

صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان و همراهی این 
مجموعه با ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران، روند 
توسعه طرح ها و اتمام پروژه های سازمان گسترش و نوسازی 

صنایع ایران در این استان تسریع خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار سیستان وبلوچستان نیز در این باره به 
همشهری می گوید: 2 پروژه ذکر شده در این سفر فقط مربوط 
به سازمان ایدروست و ما در تعامل با نهادها و سازمان های دیگر 

پروژه هایی تعریف کرده ایم.
داوود شهرکی با بیان اینکه این دو پروژه در سال های گذشته 
مصوب شده بود، می افزاید: هدف ســفر درواقع بازدید از این 
پروژه ها و تسریع آنها بود.به گفته وی، کارخانه بلوچ قرار است از 
تولید نخ تا تولید پارچه فعال شود و بعد روی صنعت پوشاک هم 
سرمایه گذاری کنیم، اما پروژه در شرایط فعلی 300نفر اشتغال 

دارد و فعال شدن ریندگی 500نفر اشتغال ایجاد می کند.
شــهرکی همچنین درباره کارخانه تایر هامــون نیز توضیح 
می دهد که این طرح در دوران ســاخت اشتغال خوبی ایجاد 
می کند، اما اشتغال زایی آن بعد از ساخت بیش از یک هزار نفر 
خواهد بود.توسعه سواحل مکران، توسعه مزارع موز و نخیالت 
و همچنین طرح های گردشــگری بخش دیگری از طرح های 
صنعتی سیستان وبلوچستان است که با هدف توسعه اقتصادی 

و اشتغال زایی در دستور کار قرار دارند.

کاالبرگ الکترونیک در گیالن 
گیالن یکی از مجریان طرح کاالبرگ الکترونیکی اســت که از 

هفته اول اسفند در استان اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، اســتاندار گیالن افزود: اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی از سیاست های دولت سیزدهم برای رفاه اجتماعی 
مردم است و گیالن به عنوان یکی از استان های مجری این طرح 

انتخاب شده است.
اســداهلل عباســی عنوان کرد: پیش تر وقتی یارانه به حســاب 
مردم واریز می شد با توجه به سنواتی که طی می شد با افزایش 
قیمت ها، یارانه تعیین شــده به مرور زمان ارزش نسبی خود را 
از دســت می داد. لذا دولت برای حفظ قدرت و حمایت از مردم 
در بخش مربوط به خرید، طرح کاال بــرگ الکترونیکی را اجرا 

می کند.
عباسی گفت: گیالن یکی از استان هایی است که از هفته نخست 
اسفند مجری این طرح خواهد شد؛ لذا در زمان حاضر در مرحله 
شناسایی و ثبت فروشگاه ها هستیم که از دهم بهمن آغاز شده 

و همچنان ادامه دارد.
وی تصریــح کرد: اعتبــار کاالبرگ یک ماه زودتــر به کد ملی 

سرپرست خانوار شارژ می شود.
استاندار گیالن تصریح کرد: اصل بر استفاده مردم از کاالهای 
مورد نیاز و ضروری است، امااگر سرپرست خانوار نخواهد از اعتبار 
در زمان مقرر استفاده کند مبلغ یارانه به حساب سرپرست خانوار 

واریز می شود و می تواند این مبلغ را نقدی دریافت کند.
عباســی با تأکید بر اینکه طرح کاالبــرگ الکترونیکی از نظر 
اقتصادی برنامه خوبی اســت، اظهار کــرد: کاالبرگ و اجرای 
طرح کاالبرگ الکترونیکی برای حمایت از قدرت خرید مردم، 
همچنین حفظ و نگهداری ارزش نسبی یارانه هایی هست که به 
مردم پرداخت می شود و همانطور که قول داده بودیم براساس 

تکلیف قانونی به درستی عمل خواهیم کرد.
اســتاندار گیالن تأکید کرد: جزئیات اســتفاده از کاالبرگ و 
فروشگاه هایی که مردم می توانند به آنها مراجعه کنند، پیش از 
اجرا تشریح می شود. کاالبرگ الکترونیکی، کاالبرگ دیجیتال، 
کاالبــرگ اینترنتی، پول و اعتباری اســت کــه در حمایت از 

شهروندان برای تهیه کاال و اقالم اساسی توزیع می شود.

اقتصاد

خبر روز

مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی 
همدان گفت: شهر جواهرات در زمینی 
به وســعت ۱۲هکتــار در منطقــه اراضــی 
حیــدره بــاالی شــهر بــا ســرمایه گذاری 
خارجی از کشــور عــراق در شــهر همدان 
 ایجــاد می شــود. بــه گــزارش ایرنــا، 
حســن پیمانــی افــزود: ســرمایه گذار 
عراقــی بــرای راه انــدازی ایــن طــرح کــه 
۱۱ســال راکــد مانــده اســت ۱۰۰میلیــون 

یورو سرمایه گذاری می کند.

12
هکتار

مراســم رونمایــی و آغــاز بــه فعالیــت 
۲۹اتوبــوس جدیــد نــاوگان حمل ونقــل 
شــهری مشــهد برگــزار شــد. بــه گــزارش 
تســنیم، جــواد اصغــری، سرپرســت 
شــهرداری مشــهد گفت: این اتوبوس ها 
از نوع کــف کوتاه فاقــد پلــه و دارای رمپ 
ورود ویلچــر جهــت توان یابــان اســت. 
همچنیــن اتوبوس هــای خریداری شــده 
دارای اســتاندارد آالیندگــی یــورو 4 و 5 

مجهز به فیلتر DPF هستند 

29
دستگاه

 مدیرکل انتقــال خون یــزد گفت: بــا توجه 
بــه وضعیــت بیماری هــا و ســوانح و نیــز 
افزایــش تخت هــای بســتری الزم اســت 
فضــا و تجهیزات انتقــال خون اســتان طی 
۱۰ســال آینده ۲.5برابر افزایــش پیدا کند. 
محمدرضــا آقایــی افــزود: تاکنــون هیــچ 
بیمــاری بــرای دریافــت خــون در اســتان 
معطــل نمانــده اســت و ســازمان انتقــال 

خون هیچ جایگزینی ندارد.

2/5
برابر

کلنگ زنی بزرگ ترین پردیس 
علم و فناوری در قزوین

کلنگ بزرگ ترین پردیس علم و فناوری کشور در 
شــهر آبیک به زمین زده شد. به گزارش ایرنا، فاز 
اجرایی نخست این پروژه که از مهم ترین مصوبات 
ســفر معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور در 
سال گذشــته به اســتان بود با اعتباری بیش از 
۴0میلیارد تومان در هفتمین روز از دهه فجر به 
زمین زده شد.رئیس پارک علم و فناوری استان 
قزوین گفت: بزرگ تریــن پردیس علم و فناوری 
کشور در زمینی به مساحت 72هکتار و با اعتبار 
اولیه ۴0میلیارد تومان جانمایی شده که عملیات 
اجرایی فاز نخست آن در 15هکتار از امروز آغاز 

می شود.
جعفر احمدی ادامه داد: بــا افتتاح این پردیس 
و براســاس ســرانه 17 تا 30 نفر برای 3900 تا 
۴600نفر در ســطح منطقه اشتغال زایی خواهد 
شــد.رئیس پارک علم و فنــاوری قزوین با بیان 
اینکه مطالعات فازهای بعدی این پروژه نیز از ماه 
آینده آغاز می شود، تأکید کرد: مدت زمان درنظر 
گرفته شــده برای بهره برداری از این مجموعه تا 
سال1۴07 پیش بینی شده و عملیات خاکبرداری 

فاز 15هکتاری آن نیز امروز کلنگ زنی شد.
درصورت بهره برداری، پردیــس علم و فناوری 
آبیک می تواند عالوه بر توســعه علمی کشور و 
منطقه، 500میلیارد تومان برای قزوین آورده به 

همراه داشته باشد.

عدد خبر

 خبر

نماد های شهری در جزیره کیش
المان ها یا نمادهای شهری ازجمله عناصر ویژه در طراحی 

شهری است که به کمک هنر معماری و پیکره سازی از 
ویژگی های اشکال و حجم ها، استفاده شده و مفاهیم خاصی را 

به مخاطب انتقال می دهد.
منبع: فارس

هرمزگانعکس خبر

یزد

خراسان رضوی

همدان

قزوین

کلنگ زنی قابل افتتاح تعداد پروژه ها

آذربایجان شرقی
1057
1040
17

بوشهر
850
637
213

خوزستان 
1187
1177

10

قم 
60
59
1

کردستان 
490
471
19

کرمان 
739
663
76

زنجان  
921
804
117

سمنان  
1019
900
119

سیستان و بلوچستان  
1273
1181
90

فارس  
778
732
46

قزوین  
877
837
40

تهران 
884
843
41

چهارمحال و بختیاری 
547
459
88

خراسان جنوبی
417
399
18

خراسان رضوی
1465
1277
188

خراسان شمالی
517
470
47

آذربایجان غربی
893
809
84

اردبیل
686
572
114

اصفهان 
432
381
51

البرز 
170
166
4

ایالم  
546
488
58
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کرمانشاه 
384
376

8

کهگیلویه و بویراحمد 
528
450
78

گلستان 
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نگارگذرهای خیابانی با تصویر انقالب
عالوه بر طرح های عمرانی، مدیریت  شــهری و روســتایی در 
استان های مختلف کشور، برنامه های دیگری هم اجرا کرده اند که 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور آنها 
را در ۴گروه رویدادهای فرهنگی، فضاسازی و تبلیغات محیطی، 
برپایی ایستگاه های سالمت و نشاط و مسابقات ورزشی و حمایت 

از اقتصاد مقاومتی دسته بندی می کند.
مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با همشهری با بیان اینکه در گروه 
اول بیش از 10هزار نشست و رویداد فرهنگی، هنری و اجتماعی 
برگزار می شود، اظهار می کند: مهم ترین این رویدادها را می توان 
نورافشانی در 2هزار نقطه شــهری و 3هزار نقطه روستایی در 
انتهای مختلف، برپایی محافل بازخوانی تاریخ انقالب اسالمی، 
عرضه محصوالت فرهنگی و اجرای جشنواره های محلی دانست.

به گفته وی، در بخش فضاسازی و تبلیغات محیطی هم گالری و 
نگارگذرهای خیابانی به نمایش تصاویر پیروزی و دستاوردهای 
انقالب اسالمی اختصاص یافته اند.همچنین مسابقات ورزشی و 
ایستگاه های سالمت و همچنین بازارچه های خیریه و معرفی 
کارآفرینان برتر بخش دیگری از برنامه های حوزه مدیریت شهری 

و روستایی در 2گروه دیگر است.
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بــه دنبــال رای كمیســیون تلفیق بــرای عرضه 
محصوالت شركت های خودروســاز در بورس، روز 
گذشته شاخص كل بورس تهران با 1.2 درصد رشد 
مواجه شد . در 3 هفته گذشته اقدامات شورای رقابت 
برای خــروج خودرو از بورس كاال به افت شــاخص 
بورس و نزول 26 میلیارد دالری ارزش بورس منجر 

شده بود.
به گزارش همشهری، جنجال های عرضه خودرو در 
بورس كاال تمامی ندارد و هر روز یك نهاد تازه مصوبه 
جدیدی در مورد عرضه خودرو در بورس كاال تصویب 
می كند. در ابتدای هفته جاری و به دنبال انتشــار 
دستورالعمل شورای رقابت كه فرمول جدیدی برای 
قیمت گذاری خودرو تعیین كــرده و رای به خروج 
خودرو از بورس كاال داده بود، شاخص بورس با نزول 
مواجه شد. از ابتدای بهمن ماه كه بحث قیمت گذاری 
خودرو در شورای رقابت مطرح شــده، بازار سهام 
26 میلیارد دالر افت كرده و 8 هزارو 200 میلیارد تومان 
نقدینگی سهامداران خرد از بازار سهام خارج شده 
است. این موضوع موجب شده ارزش روزانه مبادالت 
خرد 60 درصد كاهش یابد و از 10 هزار میلیارد تومان 

به 4 هزار میلیارد تومان برسد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس دیروز با انتقاد 
از مصوبه شورای رقابت گفت: با ورود شورای رقابت 
عرضه خودرو در بورس كاال متوقف شد و این سیگنال 
خیلی بدی برای بازار بود ریزش بی ســابقه بورس 
پس از توقف عرضه رخ داد. عرضه خودرو در بورس 
عالمتی است برای این كه ما از قیمت گذاری دستوری 
فاصله بگیریم و به حقوق سهامداران احترام بگذاریم. 
زمانی كه این موضوع منتفی شــد، جو بی اعتمادی 
ایجاد شد و موجب شد تقاضای سهام كاهش یابد، 
خریداران سهام عقب نشینی كنند و كاهش قیمت ها 

اتفاق بیفتد.

رأی جدید و واكنش بورس
2 روز بعد از انتشــار دستورالعمل شــورای رقابت 
برای خروج خودرو از بــورس كاال و تعیین فرمول 
قیمت گــذاری روز گذشــته كمیســیون تلفیق 
مجلس طرحــی را تصویب كرد كه براســاس آن 
شــركت های خودروســاز می توانند از سال آینده 

همه محصوالتشــان را در بورس كاال عرضه كنند. 
مهدی طغیانی، سخنگوی كمیســیون اقتصادی 
مجلس دیروز در همین بــاره گفت: تصمیم گیری 
عرضه خودرو در بورس كاال از شــورای رقابت اخذ 
می شود و به بورس كاال سپرده خواهد شد. تصویب 
این طرح دركمیسیون تلفیق، واكنش مثبت بورس 
را  درمبادالت دیروز درپی داشــت و موجب شــد 
شــاخص كل بورس تهران با 18 هزارو 655 واحد 
افزایش معادل 1.2 درصد رشد كند. تحت تاثیر این 
رشد، دیروز سه شنبه ارزش كل بازار سهام كه در روز 
دوشــنبه به 159 میلیارد دالر كاهش یافته بود بار 

دیگر به كانال 160 میلیارد دالر صعود كرد.

كالبد شكافی مصوبه كمیسیون تلفیق
مصوبه روزگذشته كمیسیون تلفیق مجلس 3 محور 
اصلی دارد. محور نخستش این است كه خودروسازان 
از سال آینده تمام محصوالت خود را باید در بورس كاال 
عرضه كنند و محور دومش این است كه قیمت های 
پایه خودروها باید در شورای رقابت تعیین و پس از 
تایید حسابرس اعالم شود. شورای رقابت همچنین 
موظف است حداكثر ظرف 3 ماه قیمت های پایه را 
به روزكند. اما مهم ترین بند مصوبه كمیسیون تلفیق، 
بندی است كه در آن خودروسازان موظف می شوند 
85 درصد مابه التفاوت قیمت كشف شده در بورس كاال 
و قیمت پایه را به حســاب وزارت كشــور و سازمان 

شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی واریز 
كنند. این موضوع می تواند جریانات نقدی شركت های 
خودروســاز را به شــدت تحت تاثیر قرار دهد بعید 
اســت انگیزه های الزم برای شركت های خودروساز 
برای عرضه محصوالتشــان در بورس كاال به وجود 
بیاید. درواقع طبق قواعد مالــی، مانده جریان های 
نقدی حاصل از درآمدهای عملیاتی در حساب های 
خود شــركت از اهمیت زیادی برخوردار است و در 
صورت خروج حتی بخشی از این مقدار از حساب های 
شركت های خودروســاز، كه با زیان های سنگین و 
كسری وجوه در گردش مواجهند، این شركت ها به 
سرعت با كسری منابع مالی و افزایش زیان ناشی از 
افزایش هزینه های مالی مواجه می شوند. در پیامد 
این، خودروســازها با مشكل تامین هزینه های شان 
مواجه می شوند. همین حاال هم جمع كل زیان انباشته 
شركت های خودروســاز به 130 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. اما عاملی كه موجب شده این شركت ها 
سرپا بمانند درآمدهای عملیاتی آنهاست كه صرف 
پرداخــت هزینه های جاری می شــود و در صورتی 
كه قرار باشــد این مبلغ به حســاب های شركت ها 
واریز نشــود، خودروسازها به ســرعت وارد مرحله 

ورشكستگی و بحران های كارگری می شوند.

صعود بورس روی موج  كمیسیون تلفیق
به دنبال رای مثبت كمیسیون تلفیق به عرضه خودرو در بورس كاال، شاخص كل بورس تهران دیروز 1.2 درصد رشد كرد

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

تغییرات یک ساله قیمت ماست
قیمت ماست ســاده در بازه زمانی یك ساله نزدیك 
به 2برابر شد. به گزارش همشهری، رصد تغییرات 
قیمت ماست نشان می دهد شركت های تولیدی بین 
60تا 100درصد قیمت محصوالت خود را افزایش 
داده اند. میانگین قیمت هر كیلو ماست ساده بهمن 
سال گذشته 17هزار تومان بود كه امروز این رقم به 

30هزار تومان رسیده است.

انتشاراوراقسلفموازیخودرو،هفتهآیندهدربورسكاال
مدیر بازارهای مشتقه و صندوق های كاالیی بورس كاال با بیان اینكه اوراق سلف موازی خودرو هفته 
آینده در بورس كاال منتشر می شود، گفت: عرضه اوراق سلف موازی استاندارد وانت كارا ۲۰۰۰ تک كابین 
برای تأمین مالی تولید شركت بهمن موتور با سررسید ۲ ساله و با ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال از هفته 
آینده در بورس كاال آغاز می شود.رحمان آراسته افزود: در صورت تمایل خریدار اوراق، امكان تحویل 
فیزیكی اوراق به معنی تحویل وانت كارا ۲۰۰۰ تک كابین در سررسید مطابق با مشخصات قرارداد و 
مقررات جاری فراهم است. او همچنین با بیان اینكه۲ خودروساز دیگر نیز در مرحله تكمیل مدارک 
برای انتشار این اوراق هستند ادامه داد: با توجه به نیاز فعلی كشور در خصوص افزایش تولید و كاهش 
هزینه های تمام شده در صنعت خودرو، پیش بینی می شود بهره گیری از سرمایه های عمومی و هدایت 
مستقیم آن به صنعت خودرو در بستر بازار سرمایه نقش چشمگیر ی در توسعه این صنعت داشته باشد.

مكث

تاالر شیشه ای

ارقام به میلیارد تومان

1.555

1.55۰

1.545

1.54۰

1.535

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

شاخص كل بورس تهران در مبادالت دیروز 18 هزارو 655 
واحد، معادل 1.21 درصد رشد كرد و به یك میلیون و 556 
هزارو 515 واحد رسید. شاخص كل هم وزن نیز با 8 هزارو 

210 واحد رشد  به 484 هزار و 460  واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه،قیمت سهام 480 
نماد معامالتی رشد و 160 نماد كاهش یافت. قیمت 

15 نماد معامالتی هم تغییر نكرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی 
به 3 هزارو 293 میلیارد تومان سهام خریدند اما 
در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی به 

3 هزارو 458  میلیارد تومان رسید. 165 میلیارد تومان از 
سهامی كه دیروز سهامداران حقیقی فروختند توسط 

سهامداران حقوقی خریداری شد.

صعود
نزول

بدون تغییر

فروش حقوقی

فروش حقیقی

888

1053

3458

3293

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

سوپرماركت

آخرین تغییرات قیمت مرغ در میادین
قیمت مرغ تازه كامل بســته بندی در میادین میوه و تره بار از 
ابتدای بهمن 4هزار تومان افزایش یافته است. براساس نرخ نامه 
جدید میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران، بخش زیادی از 
تغییرات قیمت مرغ در یك هفته اخیر رخ داده، به این ترتیب كه 
از 11بهمن ماه تا روز گذشته 3.400تومان به قیمت هر كیلوگرم 
مرغ تازه كامل افزوده شده است. این افزایش در حالی است كه 
قیمت جدید مرغ همچنان با اختالفــی 10هزار تومانی از نرخ 
مصوب 63هزار تومانی پایین تر است. قیمت مرغ تفكیك شده 

نیز در این مدت 7درصد افزایش یافته است.

قیمت در 18بهمن قیمت در 30دی

مرغ کامل 
بسته بندی
48.9۰۰
5۲.9۰۰

مغز ران 

81.8۰۰
87.9۰۰

ران بدون 
پوست
7۰.7۰۰
76.۰۰۰

سینه با 
استخوان 

8۰.5۰۰
87.8۰۰

شنیسل 
سینه

93.7۰۰
1۰4.۰۰۰

بال کبابی 
ساده

6۲.9۰۰
67.4۰۰

فیله مرغ

115.5۰۰
1۲1.7۰۰

ساق بدون 
پوست

83.7۰۰
9۰.۰۰۰

قیمت به تومان

میادین

قیمت ها به تومان
بهمن 1400
بهمن 1401

میهن، پرچرب 
900گرمی

۲۰.۰۰۰
3۰.۰۰۰

بهمن 1400
بهمن 1401

کاله، الکتیویا 
کم چرب 900گرمی

۲8.۰۰۰
48.۰۰۰

بهمن 1400
بهمن 1401

دامداران، همزده 
پرچرب 2.2کیلویی

4۲.۰۰۰
75.۰۰۰

بهمن 1400
بهمن 1401

کاله، کم چرب- 
1.5کیلویی

37.5۰۰
5۰.۰۰۰

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عك

2
25

73
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روز گذشته ۳ فیلم دیگر از 
بخش بین الملل جشنواره 
معرفی  شــده و به نمایش 
درآمدنــد.   در ســومین 
روز نمایش ایــن آثار که 
دیروز سه شنبه ۱۸ بهمن 
ماه از ســاعت ۱۵ در سالن 
۳ پردیس ملت آغاز شد، 
»شن«  ســینمایی  فیلم 
به کارگردانی ویزاکســا 
چاندراسکارام ساعت ۱۵ 
محصول کشور سریالنکا، 
فیلم ســینمایی»زندگی 
عاشــقانه « به کارگردانی 
کوجی فــوکادا  محصول 
کشور ژاپن ساعت ۱۷:۳۰، 
فیلم ســینمایی » موهبت 
الهی« به کارگردانی اصل 
ژورائوا محصول کشــور 
قرقیزستان ساعت ۲۰ به 

نمایش درآمد.

وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی گفت: عده ای نباید 
با سیاســی کاری معیشت 
اهالی ســینما را گروگان 
بگیرند، ما بــا این روش 
نادرست و خطرناک مخالف 

هستیم.
محمدمهدی اســماعیلی 
عصر سه شنبه با حضور در 
پردیس سینمایی ملت محل 
برگزاری چهــل و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم 
فجر )خانه جشــنواره( در 
جمع خبرنگاران، گفت:  من 
از چند ماه پیش این صحبت 
را خدمت اهالی ســینما 
گفته ام، عــده ای نباید با 
سیاسی کاری معیشت اهالی 
سینما را به گروگان بگیرند. 
این کار خطرناک است و ما با 
این روش مخالفیم و آن را 

نادرست می دانیم.
اسماعیلی با تاکید بر این 
که فضا را برای کار جمعی 
اهالی سینما فراهم کردیم 
و ادامه خواهیم داد اظهار 
داشت: اجازه نخواهیم داد 
عده ای سینما و اهالی سینما 
را با بازی های سیاســی به 

گروگان خودشان بگیرند.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســماعیلی در پاســخ 
به ســوالی دربــاره رونق 
جشــنواره گفت: درباره 
میزان اســتقبال عدد و 
رقم ها باید صحبت کنند. 
امروز آقای خزاعی رئیس 
سازمان سینمایی و آقای 
دبیر جشــنواره  امینی، 
با عدد و رقم نشــان دادند 
میزان حضور مردم به مراتب 
از سال های گذشته وسیع 

تر بوده است.
وی با اشــاره بــه رونق 
جشنواره تئاتر فجر گفت: 
در تئاتر چنان اســتقبالی 
شد که در سالن های تئاتر 
مردم روی زمین نشســته 
بودند. من در حیاط دولت 
وقتی گفتم سالن ها مملو از 
جمعیت است،که یکی، دو 
عکس از افتتاحیه را نشان 
دادند. اما بعد مشخص شد 
چه استقبال فزاینده ای رخ 

داده است.
اســماعیلی  افــزود: در 
جشــنواره شهرستان ها 
که دیروز شروع شد موج 
استقبال و همراهی را شاهد 
هستیم. در ســینماهای 
مهم تهران عدد اشــغال 
سینماهایمان بسیار باال و 
در مواردی باالی ۹۰ درصد 
 اســت. این نکته نشــان 
می دهد مــردم اهل قهر 
با ســینما نیـــستند. با 
سیـاست هـای خــوبی که 
اتفاق افتاده و فیلم هایی که 
به جشنواره رسیده، فضای 
الفت، وفاق و همبستگی بین 
خانواده های ایرانی و سینما 

تقویت شده است.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی گفــت: آغوش 
وزارت ارشاد به روی همه 
هنرمندان باز اســت و اگر 
کسی دچار اشتباهی شده 
باشــد فضا باز است و ما از 
هنرمندان  تمام  بازگشت 

استقبال می کنیم.

سال گذشــته بود که فیلم سینمایی 
»منصور« بــه کارگردانی ســیاووش 
ســرمدی اکــران شــد؛ فیلمی که 
به بخش هایــی از زندگی شــخصی 
شهیدستاری و دورانی که در فرماندهی 
نیروی هوایی حضور داشت، می پرداخت. در آن فیلم محسن قصابیان 
نقش شهیدستاری را بازی می کند و فیلم که محصول اوج بود، توانست 
تماشاگر خود را داشته باشد. به فاصله یک سال از تولید این فیلم حاال 
زندگی شهیدستاری سوژه فیلم یک کارگردان فیلم اولی شده است؛ با 
این تفاوت که این فیلم دورانی را به تصویر می کشد که شهیدستاری در 
پدافند نیروی هوایی حضور داشت. »هایپاور« نام فیلمی به کارگردانی 
هادی محمدپور است؛ یکی از فیلم اولی های حاضر در جشنواره فیلم 
فجر. محمدپور از هنرمندان خوی اســت که پیش تر تله فیلم هایی 
را تولید کرده و قرار اســت با این فیلم در جشــنواره حضور داشته 
باشــد. اتابک نادری در این فیلم نقش شهیدستاری را بازی می کند؛ 
بازیگری که از تئاتر آمده و در این سال ها حضور پررنگی در سریال های 
تلویزیونی داشته است. نادری که تجربه بازی در سریال »شوق پرواز« 
یداهلل صمدی را هم داشته از حضورش در نقش شهیدستاری می گوید: 
»با توجه به شناختی که از قهرمانان پروازی داشتم و همچنین به واسطه 

عالقه ای که داشتم، نقش را پذیرفتم.«

چطور شد که نقش شهیدستاری را در فیلم سینمایی هایپاور 
پذیرفتید؟

بعد از نوروز بود که بازی در این نقش به من پیشــنهاد شــد. بعد از 
پیشنهاد کمی دودل بودم، اما با توجه به اینکه قبال در سریال »شوق 
پرواز« بازی کرده بودم و شناخت و عالقه زیادی به قهرمانان پروازی 

داشتم، نقش را پذیرفتم.

سال پیش هم فیلم سینمایی »منصور« اکران شده بود. این 
موضوع به لحاظ نوع کار و تکرار سوژه برایتان سخت نبود؟

راستش وقتی نقش را قبول کردم، به دوستان فیلم »منصور« زنگ زدم 
و حتی با آقای محسن قصابیان، بازیگر شهیدستاری که از دوستانم 
است، صحبت کردم. او به من پیشنهاد کرد که حتما نقش را قبول کنم 
و گفت: »قرار نیست نقش یک شخصیت را تنها یک نفر بازی کند و 
این نقش به نام کسی هم ثبت نشده است. لذت کار این است که همه 
بازیگران نقش های مختلف را بازی کنند.« خودم هم به این موضوع 

فکر کرده بودم و بدم نمی آمد این نقش را تجربه کنم.

میان قصه فیلم »هایپاور« و »منصور« تفاوت هایی وجود دارد؟ 
در فیلم منصور عالوه بر زندگی شخصی، زمانی که شهید ستاری در 
فرماندهی نیروی هوایی بود، سینمایی شد، اما در »هایپاور« دوران 
معاونت عملیات و پدافندی وی را به تصویر کشیده اند. زمانی که شهید 
ستاری در پدافند نیروی هوایی بود جنس کارش در دوران جنگ فرق 
می کرد و این فیلم نشان می دهد که در آن دوران چگونه امنیت آسمان 

حفظ می شد و این امنیت مستلزم یک پدافند هوشمند بود.

پروسه تولید فیلم چند وقت به طول انجامید؟
پیش تولید »هایپاور« ۳۰روز قبل از عید نوروز آغاز شد و از خردادماه 
هم تصویربرداری آن کلید خورد. فیلمبرداری تقریبا ۳۰جلسه طول 

کشید. البته کار در یک فیلم نظامی هم سختی های خودش را دارد.

در خیلی از فیلم های تلویزیونی و سریال ها بازی کرده اید و 
تجربه حضور در فیلم های سینمایی را هم دارید. این کار همکاری تان با 

یک کارگردان فیلم اولی بود؛ شناختی از کارگردان داشتید؟
اول این را بگویم که قبال در یک فیلم داســتانی با هادی محمدپور 

همکاری داشتم و او را می شناختم، اما موضوع اصلی اعتمادی است که 
باید میان بازیگران، عوامل و کارگردان وجود داشته باشد. این اعتماد 
دوطرفه است. تیمی که چیده شد هم حرفه ای بود. از مشاور کارگردان 
گرفته تا تصویربردار و تدوینگر »هایپاور« از حرفه ای هایی بودند که 
حضور داشتند و همین مجموعه شرایط باعث شد به طور جدي حضور 
داشته باشم. همکاری می تواند یک ریسک هم باشد و البته برای خودم 
یک تجربه خوب بود؛ ما بچه های تئاتــری می گوییم که کار کردن با 
افراد مختلف باعث می شود که خیلی چیزها یاد بگیریم و در سینما هم 
این گونه است. در مدیوم تصویر زیاد کار کرده ام، اما باید تالش می کردم 

که به این نقش و شخصیت بروم و این موضوع دغدغه ام شده بود.

برای بازی در این نقش مشاورانی هم داشتید؟
در این فیلم، مشاوران نظامی حضور داشــتند. در صحبت هایی که 
داشتیم، مشاوران می گفتند که قرار نیست در این فیلم قهرمان خلق 
کنیم. ستاری همیشه در کارزار بود و می گفتند خودش را بازی کنم تا 

فیلم به سمت شعاری شدن پیش نرود.

با توجه به تولید »منصور« در سال گذشته و »هایپاور« 
به نظرتان برای تماشاگر قیاس پیش نمی آید؟

خب، این مقایسه طبیعی اســت. ما در مواجهه با نقش های یکسان، 
نگاه های مختلف داریم، اما نکته ای که قبال هم به آن اشــاره کردم، 
این اســت که در »هایپاور« بعد دیگری از شخصیت و فعالیت شهید 
ستاري به تصویر کشیده شده است و با فیلم »منصور« تفاوت زیادی 
دارد. سازندگان فیلم هم نمی خواســتند به شخصیت اثر بپردازند 
و بیشتر هدفشان این اســت که بگویند در آن دوران پدافند نیروی 
هوایی چگونه فعالیت می کــرد و در زمان جنگ چه کارهایی صورت 

گرفته است. 

گفت وگو با اتابک نادری، بازیگر شهیدستاری در فیلم »هایپاور«

 ستاری همیشه
 در کارزار بود

گفت و گو

روزنامه نگار
فهیمه پناه آذر

گزارش

نظرات مهمانان برنامه ها 
موضع خودشان است

واکنش رئیس سازمان صداوسیما به حرف های 
مهمان برنامه» هفت«

برنامه »هفت« با اینکه از شبکه3 به شبکه نمایش 
کوچ کرده و دیگر مســعود فراســتی هم در آن 
حضور ندارد، اما حاشــیه هایش را در خانه قبلی 
جا نگذاشــته و با آنها به خانه جدید آمده است. 
یکشنبه شب، ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما 
و تلویزیون، یکشنبه شب مهمان برنامه »هفت« 
بود و درباره ســینماگران زن، حرف هایی زد که 
واکنش های زیــادی را چه در فضــای مجازی و 
چه در رسانه های رســمی به دنبال داشت. حتی 
دوشنبه شب، در قســمت »میز نقد« برنامه، امیر 
قادری پیش از اینکه ســخنانش را آغاز کند، به 
حرف های طالبی واکنش نشــان داد و بیان این 
صحبت ها را از رســانه ملی نادرســت خواند. در 
تازه ترین واکنش بــه صحبت های طالبی، پیمان 
جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در حاشیه مراسم 
تجلیل از خانواده های شهدا گفت: »ما در فضای 
غبارآلودی که در ماه های اخیر با آن روبه رو بودیم 
شــاهد موضع گیری های غلطی از سمت برخی 
چهره ها و هنرمندان بودیم که تصورات، تحلیل ها 
و روایت های غلط آنها باعث شد اینها به عرصه ای 
وارد شــوند که شــاید بخش زیادی از واقعیت را 
نتوانســتند ببینند و ســخنانی بیان کردند که 
احساسات بخش عمده ای از جامعه را جریحه دار 
کرد. واکنش ها به این رفتارهــا، عکس العمل ها 
و کنش هــا طبیعتاً متفاوت بوده و آنچه توســط 
مهمان و کارشــناس برنامه ها مطرح می شــود 

طبیعتاً موضع و نظر خودشان است.«
وی درباره ادبیات به کاررفتــه در این برنامه هم 
گفت: »آنچه باید به آن توجه کرد این اســت که 
در فضایی که به مقدس ترین مقدسات ما در طول 
ماه های گذشته توهین شده و با وجود فتنه ای که 
پشت سر گذاشته ایم، طبیعی است که واکنش ها و 
عکس العمل هایی صورت بگیرد که البته بعضی از 
این نظرات با ادبیات بهتری می توانست بیان شود. 
شاید با ادبیات مناسبی بیان نشد، اما واکنشی به 
آن رفتارها و اظهارنظرهایی است که در طول این 

چند ماه بیان شده بود.«
بهروز افخمی در برنامه دوشــنبه شب »هفت« 
نیز در قبــال اعتراض امیر قــادری به حرف های 
طالبی و واکنش خودش در مقــام مجری هفت 
به حرف های کارگردان »قالده هــای طال«، آن 
حرف ها را طنزآمیز دانســت و سرگرم کنندگی 

سینما را وظیفه اصلی آن قلمداد کرد.

به دنبال جنجال نیستیم
محمد تنکابنــی، تهیه کننده »هفــت«، درباره 
قسمت حاشیه ساز این برنامه با حضور ابوالقاسم 
طالبی به ایســنا گفت: در این قســمت سوژه ما 
ِعرق ملی در ســینمای ایران بود که بابت آن کار 
محتوایی انجام شــده بود. آقــای طالبی هم بر 
همین مبنا دعوت شــده بودند که به حوزه عرق 
ملی در ســینمای ایران بپردازند؛ اما از جایی به 
بعد جهت صحبت های مهمان بــا موضوعی که 
مدنظرمان بود، متفاوت شــد و این اتفاقی است 
که در بسیاری از برنامه ها رخ می دهد. به هر حال، 
در برنامه موضوعی مشــخص می شود، مهمانی 
دعوت می شــود و در جاهایی دســت مهمان و 
کارشناس بسته نیســت. در این برنامه هم آقای 
طالبی یکســری نکاتی را فرمودند که بر مبنای 
همیــن آزادی بیان بــوده و قاعدتا صحبت هایی 
که انجام می دهند به کارشــناس و مهمان برنامه 

مربوط است.
وی با بیان اینکه ایــن اتفاق ســناریویی از قبل 
چیده شــده نبــود و مهمــان برنامــه در لحظه 
صحبتی را انجــام داد، گفت: این نــوع موارد در 
برنامه »هفــت« روال خاصی نیســت که بگویم 
هر ســری به دنبال جنجــال هســتیم؛ چراکه 
موضوع و محور برنامه ما کامال مشــخص اســت.

 آقای طالبی به عنوان فیلمســاز صحبت هایی را 
انجام دادند که قطعا اگر الزم باشد خودشان باید 
پاسخگو باشــند؛ چرا که موضوع و فضای برنامه 
ما کامال مشــخص بود. تنکابنی دربــاره واکنش 
بهروز افخمی هم به ایــن صحبت ها گفت: آقای 
افخمی در برنامه شــامگاه گذشــته »هفت« هم 
همین نکتــه را عنوان کردند که بــه هر حال این 
صحبت ها نظر شخصی مهمان بوده  و خنده های 
ایشــان متوجه ادبیاتی بوده که ابوالقاسم طالبی 

بــه کار می بُــرد و این جمــالت برایش 
چیزی در حد شوخی و مزاح بوده است.

نمایش 3 فیلم 
خارجی در بخش 

بین الملل

آغوش وزارت 
ارشاد به روی همه 
هنرمندان باز است 
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در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر  ازسینما ی ایران
 نگاهی به فراز و نشیب های

  جشنواره فیلم فجر در دهه80
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 »در پس جنگ« و مهاجرینی 
که  به ایران آمدند

»در پس جنگ« به کارگردانی محمدحسین محمودیان نگاهی 
اجمالی به تاریخ معاصر افغانستان دارد؛ سال هایی که کمونیست ها 
کودتا کردند تا بعد از آنکه مردم افغانستان در مقابل کمونیست ها 
در درجه اول و بعد وقتی که حکومت شوروی کشورشان را اشغال 
کرد در برابر این کشور ایستادگی کردند و حماسه ای را رقم زدند 

که خودشان به آن سال های جهاد می گویند.
به گفته محمودیان، کارگردان این مستند، این فیلم مروری بر این 
سال ها دارد و از اینجا نشات گرفته تا بدانیم که چرا عده زیادی از 
مردم افغانستان مهاجر شده اند. یکی از کشورهایی که بیشترین 
مهاجر را پذیرفته ایران باشــد. به نظر می آمد که پاسخ این سؤال 
برای هر ایرانی که می پرسد چرا تعدد انواع مهاجران را می بیند و 
چرا افغان ها کشور خود را ترک کرده و به آنجا برنمی گردند الزم 

بود که در این فیلم به پاسخ این سؤال ها می رسد.
به همین دلیل مســتند با این سؤال آغاز می شــود که »بیش از 
4دهه است که مهاجرین افغانستانی را در ایران می بینیم . بر این 
مردمان چه گذشته که امروز بسیاری از آنها مهاجر هستند؟« این 
مستند سعی دارد پاسخي برای این سؤال پیدا کند. در حقیقت، 
مستند با مروری بر دوران آرامش افغانستان به زمانی می رسد که 
آنها مجبور به ترک وطن و مهاجرت می شوند. محمودیان ارتباط 
نزدیکی با افغانستانی ها داشته و پیش تر نیز مستندی را درباره آنها 
ساخته بود؛ این مســتند به معرفی افغانستانی های مهاجر موفق 
می پرداخت و سراغ چهره های افغانستانی هایی که پزشک، جراح، 
استاد دانشگاه و یا هنرمند هستند، رفته بود. وی در گفت وگویی 
درباره تولید این مستند می گوید: »آشنایی من با مردم افغانستان 
به ســال ها قبل برمی گردد ولی به طور نزدیــک از زمانی که نادر 
طالب زاده کاس های فیلمســازی اســامی را با حضور جوانان 
افغان برگزار کرد این آشنایی شــکلی جدی تر به خود گرفت. در 
کارهایی که آنجا ساخته می شد فیلمسازان جوان افغان پیرامون 
حضور مهاجرین افغان در ایران فیلم می ساختند. در آن زمان من 
از طریق روایت فتح مدیریت تولید این آثار را برعهده داشتم. یادم 
است سال78 مجموعه ای با عنوان »روایت هجر« ساخته شد که 
از ســیما هم روی آنتن رفت. در این کار به برخی مشکات مردم 
افغانستان در ایام مهاجرت توجه شده بود؛ کاری که از زیبایی های 

بصری خوبی بهره می برد.«

مستند فجر 

 سینمای 
شگفت انگیز ایران

تجلیل مدرس ورک شاپ »روش ها و تکنیک های فیلمنامه اقتباسی« 
در بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر  ازسینمای ایران

برنامه های بخــش بین الملل 
چهل ویکمین جشنواره فیلم 
فجر با همه حاشــیه هایی که گریبانگیرش شــد، در 
حال اجراست و دست اندرکاران جشنواره تاش دارند 
این حواشــی خللی جدی در این برنامه ها ایجاد نکند. 
پیرو برنامه های این بخش، روابط عمومی موزه سینما 
اعام کرده، کمال بن وناس، استاد ادبیات و سینمای 
فرانسه در تونس، بعد از برگزاری ورک شاپ »روش ها و 
تکنیک های فیلمنامه اقتباسی« در سالن فردوس موزه 
سینما که در بخش بین الملل چهل و یکمین جشنواره 
فیلم فجر صورت گرفت، از تاالرهای موزه سینما بازدید 
کرد. وی در این بازدید گفــت: از اینکه به ایران آمدم 
خوشحال و بســیار شگفت زده شــدم و با دیدن موزه 
ســینما در واقع بهترین بازدید تاریخی ام را در ایران 
به ثبت رســاندم. فرهنگ ایرانی نشان دهنده اصالتی 
است که همیشه در همه جای جهان از آن یاد می شود. 
اتفاق بسیار خوبی اســت که جوایز و آثار سینمایی در 
چنین باغ ایرانی زیبایی نگهداری می شود و جالب است 
که دیدن آن تنها به جوایز و آثار، محدود نیســت بلکه 
نشان دهنده پیشرفت فنی سینمای ایران و جایگاهی 
است که برای هنرمندان سرزمینی که تمدنی دیرینه 

دارد، قائل شده اند.
کمال بن ونــاس با بیــان اینکه خوب اســت تا همه 
کشــورهای جهان موزه سینما داشــته باشند، بیان 
داشت: قطعا وقتی به تونس برگردم درباره سفر جذابم 
به ایران و مخصوصا حس خوبی که از دیدن این بنای 
تاریخی پیدا کردم خواهم نوشــت و آنهــا را به یادگار 
نگه خواهم داشــت. وی با بیان اینکه از دیدن گنجینه 
زنده یاد عباس کیارستمی در موزه سینما شگفت زده 
شده است، گفت: عباس کیارستمی از نوادر سینما بود 
و برای مــن نه تنها یک کارگــردان حرفه ای بلکه یک 
شخصیت مهم تأثیرگذار در ســطح جهان، سینمای 

تونس و همه طرفداران سینماســت. از اینکه در یک 
مرکز ســینمایی جوایز و یادگاری هــای این هنرمند 
نگهداری می شــود بسیار خوشحال شــدم و از دیدن 
جوایز او لــذت بردم. ایــن بازدید در واقــع خاطرات 

سینمای کیارستمی را در من زنده کرد.
کمال بن وناس خاطرنشــان کرد: عباس کیارستمی 
دیگر در جمع ما ســینماگران نیست اما می توانیم در 
کنار آثار و جوایز ارزشــمند او بایســتیم و به او ادای 
احترام کنیم. از اینکه فرصتی فراهم شــد تا با دیدن 
آثار استاد کیارستمی خاطراتش در ذهنم زنده شود، 

تشکر می کنم.
وی در پایان بیان داشت: برای گسترش همکاری های 
بیشــتر بین ایران و تونس خوب اســت تــا مراودات 
فرهنگی بیشــتری صورت گیــرد و بتوانیم به صورت 
مشترک هفته فیلم در ایران و تونس برگزار کنیم و به 

سینماگران سرشناس بپردازیم. 

گزارش

 نشست رسانه ای فیلم سینمایی »روایت ناتمام سیما« به کارگردانی علیرضا صمدی و تهیه کنندگی 
مجید رضاباال، شب دوشنبه1۷بهمن پس از پایان اکران این فیلم سینمایی با حضور اهالی رسانه در 

سالن پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

علیرضا صمدی )کارگردان(: فضای   1
مجازی مک کافین است 

    در نگاهم به ســینما ســعی دارم فقط نسبت 
به خودم چند گام جلوتر بروم. ادعای چندانی در 
فیلمسازی ندارم و فکر می کنم اگر بشود قصه ای 
تعریف کنم که مخاطب سالن را ترک نکند، کارم 

را کرده ام.
    من 3فیلم ساخته  ام؛ »صحنه زنی« اکران آناین 
خوبی داشت و در کل ســعی داشته ام فیلم هایم 
فضای متفاوتی داشته باشند و ژانرهای مختلف را 
تجربه کنم. تجربه در ژانرها برای من مسئله است.

     فضای مجازی بخشی از روزمره ماست. موبایل 
از زندگی ما جدا نمی شــود و تمــام زندگی ما را 
تحت تأثیر قرار داده است. باید کنشی که در فضای 
مجازی هست را درنظر داشت. برای من این سؤال 
وجود داشت که آیا نسبتی بین گناه، جرم و مکافات 
عمل وجود دارد؟ فضای مجازی در این فیلم بیشتر 
برای من یک مک کافین است؛ آدمی که در گذشته 
خطایی کرده و این گذشــته مثــل بومرنگ به او 

برمی گردد.
     نمی توانم بگویم تحت تأثیــر فیلمی نبوده ام 

یا از ملودرام های جهان تأثیــر نگرفته ام. وظیفه 
ملودرام این است که تا پایان مخاطب را نگه دارد. 
من که نمی خواهم سینما را اختراع کنم و ادعاهای 

عجیبی داشته باشم که کار مهمی کرده ام.
     برای من قصه گویی مهم اســت و چندان به 
جایزه فکر نمی کنم؛ همین که مخاطب بتواند فیلم 

را تا پایان تحمل کند، کار بزرگی کرده ام.
     تناقضی بــرای من در زندگی وجــود دارد و 
انسان هایی را دیده ام که دانشــی دارند، اما به آن 
عمل نمی کنند. برشت می گوید: او که نمی داند و 
کاری می کند نادان است و او که می داند و اشتباه 

می کند، جنایتکار است.
     من روایت درستی گذاشــتم که یک نفر این 
روایت درست را منتشر می کند و روایت غلطی هم 
وجود دارد که در سطح جهان هم پیش از این رخ 
داده و برای جانی دپ و کوین اسپیسی هم مطرح 
شــد. من در وضعیتی که در فیلم ترســیم کردم 
می خواستم بگویم سره از ناســره باید جدا شود. 
مسئله این است که ما در خلوت آدم ها نیستیم و 
نمی توانیم به طور مثال بگوییم شاهد بیاور و این 

موضوع را هم باید درنظر بگیریم.

     دیالوگی در فیلم هست که کاراکتر می گوید: 
»من رضایت نداشتم.« این واژه »رضایت« برای 

من خیلی اهمیت دارد.
     من در این قصه که روایت ناتمام سیماســت 
می خواستم نشان دهم داستان ادامه دارد. این را 
در فرم و بعد از تیتراژ آوردم و خواستم بگویم قصه 

این رنج و درد همچنان ادامه دارد.

2  مجیــد رضابــاال )تهیه کننــده(: 
فیلمنامه ای که به روز بود

    در وهله اول درک و شــناخت من از علیرضا 
صمدی و انگیــزه او باعث این همراهی شــد. او 
فیلمنامه هایی نوشته بود که با هم خواندیم. این اثر 
را که خواندم احساس کردم موضوعی به روز است 

که با آن دست به گریبان هستیم.
    فکر می کردم این اثــر می تواند یک منظومه 
فکری باشد که بتوانیم شخصیت های این چنینی 
را که در فیلم مطرح می شود، بشناسیم. شخصیت 
جدی فیلمنامه برای من سیماست؛ کسی که رنج 
را تحمل می کند و می تواند آن را در شــخصیتی 

متعالی تر نمایش دهد.

»روایت ناتمام سیما« و اهمیت قصه گویی

آغاز به کار بازار فیلم جشنواره فجر
بازار جشنواره بین المللی فیلم فجر با تأکید رئیس سازمان سینمایی مبنی بر 
اینکه اهداف برنامه ریزی شده برای این بخش به نتیجه رسیده است به صورت 

رسمی عصر روز گذشته، 18بهمن ماه در برج میاد افتتاح شد.
محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی به همراه مجتبــی امینی، دبیر 
جشنواره فیلم فجر، رائد فریدزاده، معاون بخش بین الملل جشنواره و دیگر 
مدیران و دست اندرکاران جشــنواره به برج میاد رفتند تا بخش بازار این 
جشنواره را به صورت رسمی افتتاح کنند .بازار جشنواره فیلم فجر امسال در 
محلی جدا از سینمای رسانه و پس از ادغام دوباره بخش بین الملل جشنواره 
فجر با بخش ملی در بهمن ماه برگزار می شود و طی 2روز گذشته کار خود را 
تقریباً آغاز کرده است امسال نمایندگانی از کشورهای ترکیه، عمان، سوریه، 
روسیه و افغانستان در کنار برخی مؤسسات و انجمن های سینمایی داخلی 
در این بازار حضور دارند. برای افتتاح رســمی بازار، محمد خزاعی با حضور 
در برج میاد از غرفه ها دیدن و با مهمانان گفت وگو کرد.  به گفته وی، یکی 
از مهم ترین برنامه هایی که در ســینمای ایران طراحی می شود، اقتصاد در 
حوزه بین الملل است؛ چیزی که همیشه دنبال آن هستیم و اتفاق نیفتاده 
اســت. البته مراوده با کشــورهای اروپایی و آمریکایی هم به روال گذشته 

انجام می گیرد.
وی ادامه داد: بازار جشنواره امسال باشکوه تر از سال های گذشته با متمرکز 
شدن در منطقه ادامه دارد و تمام کسانی که شرکت کرده اند حداقل تا امروز 
ابراز رضایت می کردند و جمع بندی آنها را در پایان می توانیم داشته باشیم. 
خزاعی در ادامه درباره اینکه چرا اسامی مهمان ها اعام نشده است، گفت:   
این اتفاق خواهد افتاد. البته مهمان های بازار احتیاج به معرفی ندارند؛ چون از 
نام غرفه ها مشخص است که از کدام کشور هستند، ولی این را تأکید می کنم 

که ما به اهدافی که برای این بازار پیگیری می کردیم، رسیدیم.
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هر مســیری کــه از رویکردهای   روســای 
جمهور اسبق طی شد، تأثیرش را خواه ناخواه 
بر دهه1380جشــنواره فیلم فجر، به عنوان 
یک جشــنواره دولتی گذاشــت و نمی توان 
نقش سیاست های رســمی دولت اصالحات 
و دولت احمدی نژاد را بر این رویداد نادیده 

گرفت.
همانطور کــه با شــعارهای رئیــس دولت 
اصالحــات در دوره دوم ریاســت جمهوری 
او در دولــت هشــتم، دربــاره گفت وگوی 
تمدن هــا، گســترش ارتباطــات و تعامل 
بین المللی، توســعه سیاســی و فرهنگی و 
جامعه مدنــی ادامه داشــت و خروجی این 

نــگاه را همزمان بــا پیشــرفت تکنولوژی و 
هنر دیجیتال و گســترش اینترنت و فضای 
مجازی در ســینما و در ویترین جشــنواره 
فیلم فجــر در نیمــه اول دهه1380دیدیم، 
شــعارها و برنامه های احمدی نژاد در دولت 
نهــم، دربــاره محرومیت زدایی، مبــارزه با 
فســاد و عدالت گســتری و ایجــاد فضای 
آرمانــی و آرمان خواهــی در کشــور، برای 
مقابله با معضالت فرهنگی هم در ســینما و 
سیاست های جشنواره فیلم فجر در نیمه دوم 

دهه1380نمود داشت.
دهه1380امتــداد همان فضای بــاز جامعه 
در دوران بعد از انتخابات ســال1376بود. با 
حضور احمد مسجدجامعی در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و حضور محمدحسن پزشک 
و محمدمهدی حیدریان، به عنــوان معاونان 
ســینمایی در دوره دوم  دولــت اصالحــات، 
این فضــای باز در راســتای گفتمان فرهنگی 

اصالحــات حرکت کرد و در فضای ســینما و 
فیلم ها به وضــوح خودی نشــان داد. پررنگ 
شدن سینمای موســوم به اجتماعی، با تأکید 
بر رئالیســم، توجه به طبقه متوســط شهری 
که پیش تــر کمتر جایی در فیلم ها داشــتند، 
طرح مســائل زنان که در پاره ای مواقع با نگاه 
فمینیســتی همراه بود، ساخت آثاری با نقش 
محســوس و مؤثر رســانه و مطبوعات به تبع 
افزایش روزنامه های متأثر از فضای باز جامعه، 
ساخت آثاری درباره تابوهایی  که پیش تر امکان 
مواجهه منتقدانه با آنها وجود نداشت، پرداختن 
به مســائل جوانان و نگاه معترض و منتقدانه 
نسل جوان در مســائل سیاســی و بازخوانی 
ســینمای جنگ و دفاع مقدس در قالب هایی 
تازه و به دور از کلیشه دهه های1360و1370از 
نتایــج سیاســت های دولت هشــتم بود که 
چشمه هایی از این آثار در جشنواره فیلم فجر 
در سال های1380تا 1384به نمایش درآمدند.

شور جوانی
نگاهی به فراز و نشیب های  جشنواره فیلم فجر در دهه80
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بررسی چهار دهه برگزاری جشنواره فیلم 

فجر در گفت وگو با فریدون جیرانی

 همچون 
غدر یک آینه  آشیانه سیمر

سال های شکوفایی

شور جوانی
فریادها و نجواها

ویژه جشنواره فیلم فجر

کارنامه 40ساله
جشنواره فجر

آینه نسل جوان
نسل جوان معترض، عاصی و یاغی هم  پیرو جامعه، نماینده هایی در سینمای 1
ایران و جشنواره فیلم فجر در نیمه اول 
دهه1380داشــت. فیلم »نفس عمیق« ساخته 
پرویز شهبازی از فیلم های حاضر در بخش مسابقه 
سینمای ایران در بیست ویکمین جشنواره فیلم 
فجر، هوای تازه ای در ایــن زمینه بود. »بوتیک« 
)حمید نعمت اهلل( از آثار بیست ودومین جشنواره 
فیلم فجر که سیمرغ بهترین فیلم اول را به دست 
آورد، اعتراضــش به وضعیت جوانــان محروم و 
سرگردان، اما آرزومند و در پی رؤیا، در سال های 
دهه1380را در قالب روایتی تلخ و تأثیرگذار بیان 

می کند. 

بازخوانی جنگ
که ازجمله فیلم های بیستمین جشنواره 2  »قارچ سمی« ساخته رسول مالقلی پور 
فیلم فجر بود، با خوانشــی تازه ســراغ 
جنگ می رود و به چالش تنفس و زیست آدم های 
دفاع مقدس در جامعــه دهه1380می پردازد و 
وضعیت خیلی از رزمندگان دیروز در جهان امروز 
را نمایندگی می کند. از تغییرات زمانه و تأثیرات 
دهه1380بر سینما و جشنواره فیلم فجر همین 
بس که حتی نخســتین فیلم فیلمســازی چون 
ابراهیم حاتمی کیا در دهه1380ســراغ اوضاع 
اجتماعی پس از جنگ می رود و نگاه منتقدانه اش 
را در قالب طرح قصه خانواده ای جنگ زده مطرح 

می کند. 

گفتمان مهندسی فرهنگی
هنر و به ویژه ســینما هــم برمی گردد و 3  با روی کارآمدن دولت نهم، ورق فرهنگ و 
به تدریج اثرات آن را در ســینمای ایران و 
خاصه جشــنواره فیلــم فجر می بینیم. شــعارهای 
احمدی نژاد، با بازوهــای اجرایی دولــت در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی تبدیل به گفتمان مهندسی 
فرهنگی در سینما شد و به شکل محسوسی خودش را 
در مهم ترین رویداد سینمایی ایران از سال1384به 
بعد نشان داد. مفهوم جنگ نرم هم که برای مقابله با 
تهاجم فرهنگی طرح شده بود، هرازگاهی در سینما هم 
پیگیری و رصد می شد و می توانستیم ثمره این نگاه را 
در سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر و شیوه برگزاری 

آن ببینیم.

پدیده سینمای معناگرا
نوظهــور  پدیده هــای  از  یکــی  دهه1380سینمای ایران که در جشنواره 4  
فیلم فجر نیز متجلی شــد و حتی بخش 
ثابتی برای خودش پیدا کرد، سینمای معناگرا بود؛ این 
امر حاصل خط مشی فکری دولت اصالحات و متأثر از 
گفتمان تعامل فرهنگی و قدمی برای جهانی شــدن 
کشور بود. محمدمهدی حیدریان، معاونت سینمایی 
وقت در گفت وگو با مجله »فیلم« در توضیح سینمای 
معناگرا، هر اثر با نگاهی فراتــر از جهان مادی و تأثیر 
عوامل غیرمادی بر جهان مادی باشد را معناگرا خوانده 
بود، اما در عمل این نگاه غالباً منجر به تولید فیلم های 
ســردرگم، ریاکارانه و چه بســا بی معنایی می شد که 

طبیعتاً قدرتی هم در جذب مخاطب نداشتند.

گزارش

روزنامه نگار
علی رستگار

شروع و پایانی درخشان و میانه ای متوسط
باوجــود برخــی نشــیب ها، جشــنواره فیلــم فجــر در 
دهه1380فرازهای خوبی هم دارد و دست کم ازنظر حضور 
کارگردانان صاحب نــام، نمایش فیلم های خــوب و ظهور 
چهره های جدید در شاخه های مختلف سینما به ویژه درزمینه 
کارگردانی و بازیگری نمره قبولی می گیرد؛ البته این موفقیت 
پیوسته نیســت و چه بســا در یک حرکت سینوسی اتفاق 
می افتد، اما بااین حال هنوز سینمای ایران مخاطبانی دلداده 
داشت و همچنان در ترکیب عشــق آنها به سینما و رقابت 
فیلم های خوب از کارگردانان شناخته شده و جوانان مستعد، 
زمستان برفی گرم می شد و کماکان صف سینما، دلپذیرترین 

نوبت و معطلی صف های عالم بود.
جشــنواره فیلم فجر در آغــاز دهه1380و در بیســتمین 
دوره، یکی از بهترین ســال هایش را سپری می کند و حضور 
فیلمســازانی چون ناصر تقوایی، کیانوش عیــاری، ابراهیم 
حاتمی کیا، رســول صدرعاملی، بهمن فرمــان آرا، داریوش 
مهرجویی، رســول مالقلی پور، فریدون جیرانی، علی ژکان، 
سیروس الوند، ابوالحسن داوودی، مرضیه برومند و... بر اعتبار 
جشنواره می افزاید؛ ضمن اینکه این حضور صرفاً در حد آوازه 
نیست و برخی از این فیلمسازان، فیلم هایی در حد نام خود هم 
ساخته اند؛ ازجمله فرمان آرا با »خانه ای روی آب«، تقوایی با 
»کاغذ بی خط«، حاتمی کیا با »ارتفاع پست«، جیرانی با »شام 
آخر«، صدرعاملی با »من ترانه 15سال دارم«، داوودی با »نان 

عشق و موتور 1000«.
دوره بیســت ویکم فیلم فجر اگرچه در مقایسه با اعتبار نام 
فیلمســازان و کیفیت فیلم ها و حضور آثار شاخص، به پای 
دوره قبلی نمی رسد و از قضا خبر چندانی از سانس فوق العاده 
نیست، اما به هرحال حضور آثاری چون »اینجا چراغی روشن 
است« )رضا میرکریمی(، »شب های روشن« )فرزاد مؤتمن(، 
»فرش باد« و »گاهی به آســمان نگاه کن« )کمال تبریزی( 
چراغ جشنواره را روشــن نگه می دارد، ولی روشنایی بیشتر 
از آن 2فیلم و فیلمساز دیگر است؛ یک فیلم اولی به نام اصغر 
فرهادی با »رقص در غبــار« و فیلم کالت »نفس عمیق« به 

کارگردانی پرویز شهبازی.
بیست ودومین دوره فیلم فجر پرشورتر از دوره قبلی برگزار 
می شــود و حضور چهره هایــی چون مســعود کیمیایی با 
»سربازهای جمعه«، داریوش مهرجویی با »مهمان مامان«، 
عزیزاهلل حمیدنژاد با »اشــک ســرما«، احمدرضا درویش با 
»دوئل«، اصغر فرهادی با »شــهر زیبا«، رسول مالقلی پور با 
»مزرعه پدری« و کمال تبریــزی با »مارمولک« گرمابخش 
جشنواره هســتند. حمید نعمت اهلل هم که با »بوتیک« در 
بخش فیلم های اول و دوم، پدیده و غافلگیری این دوره است. 
همچنین باید به ظهور شــهرام مکری به عنوان استعدادی 
جوان اشاره کرد که با فیلم کوتاه »توفان سنجاقک« توجهات 

را جلب می کند.

پالن
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ساختار شناسی اقتباس ادبی در سینمای ایران
ظرفیت های باالی ادبیات برای اقتباس های سینمایی، از محورهای اصلی کتاب »واژه در قاب« است

دریچهجستار های تاریخی

داستان های ژاپنی

فلسفه

 برپایی اختتامیه 
چهلمین جایزه کتاب سال 

آیین پایانی »چهلمین جایزه کتاب سال و سی امین جایزه جهانی 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران« با حضور رئیس جمهوری 
برگزار خواهد شد. به گزارش همشهری، آیین پایانی »چهلمین 
جایزه کتاب سال و سی امین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری 
اســالمی ایران« با حضور رئیس جمهوری، اهالی قلم و اصحاب 
فرهنگ و دانش، امروز چهارشــنبه، نوزدهم بهمن ماه ســاعت 
14:30 در تاالر وحــدت تهران برگــزار و از پدیدآورندگان آثار 
برگزیده قدردانی می شود. جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران با هدف شناسایی و معرفی کتاب های برتر، کمک به اعتالی 
سطح دانش و فرهنگ مکتوب جامعه اسالمی، حفظ استقالل 
و هویت فرهنگی و حمایت و تشــویق پدیدآورندگان متعهد و 
متخصص برگزار می شود. کتاب های بررسی شده در این دوره، 

نخستین بار در سال 1400 منتشر شده  اند.

دادنامه سهروردی
ســی ونهمیـــــن نشســت از 
مجموعــه درس گفتارهایــی 
درباره ســهروردی به »دادنامه 
ســهروردی« اختصاص دارد که 

با حضور دکتر سیدمصطفی محقق داماد، چهارشنبه 1۹ بهمن 
ساعت 1۵ برگزار می شود. تاریخ قضا و داوری به درازای تاریخ بشر 
است. ولی نحوه رسیدگی و رأی صادره قضات همواره نشان دهنده 
شخصیت فردی دادرسان و حاکمان وقت و میزان اجرای عدالت 
در فضای حاکم بر جوامع بوده است. سهروردی حکیم ایرانی و 
بنیانگذار حکمت اشراق از قربانیان این مقوله است. اتهام او چه 
بود؟ وبای ذنب قتل؟ و چگونه او را محکوم کردند؟ مطالبی که 
قضات آنها را کفر تشــخیص می دادند چه بود و مراد حکیم چه 
بود؟ عالقه مندان می توانند این نشســت را از اینستاگرام مرکز 
فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.

خداوندگار لحن 
کتــاب »خداونــدگار لحن« با 
زیرعنوان» نامه هــای تازه یاب 
قائم مقام فراهانــی« به اهتمام 
محمــد طلوعــی، محمدرضا 

بهزادی و محمد میرزاخانی از سوی انتشارات پرنده منتشر شده 
است. این اثر شامل ۵2مرقع تازه یاب از قائم مقام فراهانی است 
که به تازگی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان رونویسی و بعد 
از حدود 1۵0سال منتشر شده است. نسخه های منحصر به فرد 
این مجموعه گنجینه نثر فارسی را فربه تر می کند و دست افزار 
مناسبی برای نویسندگان و نوجویان نثر فارسی است. منشأت 
قائم مقام که بخشی از آنها به نامه های نوشته شده از سوی وی 
اختصــاص دارد، از بزرگ ترین آثار ادبی عصر قاجار به شــمار 
می آید. قائم مقام با این اثر، انقالبی در نثر فارسی به وجود آورد و 
به تدریج پس از وی ساده نویسی در نثر فارسی رواج یافت و به 
همین جهت قائم مقام به »صاحب سبک بودن« شهرت پیداکرد، 
اما باید یادآور شــد که قائم مقام بانی ساده نویسی در نثر نبوده 
است بلکه پیش از وی چرخ ساده نویسی به حرکت درآمده بود 
و او تنها سیر آن را شتاب بخشید. این کتاب 128صفحه ای به 

بهای46هزارو۵00تومان منتشر شده است.

 دفتری
از داستان گنجی 

کتاب »دفتــری از داســتان 
گنجی« نوشــته »موراساکی 
شیکی بو« را قدرت اهلل ذاکری 

به فارسی برگردانده و از سوی انتشــارات پرنده منتشر شده 
است. »داســتان گنجی« را که بیش از هزار ســال پیش و به 
قلم نویسنده  زنی با نام موراســاکی شیکی بو خلق شد؛ گاهی 
آن را نخســتین رمان جهــان، گاهی نخســتین رمان مدرن 
جهان، گاهی نخستین رمان عاشقانه جهان و گاهی نخستین 
رمان روانشــناختی جهان نامیده اند و در این بــاره هنوز بین 
محققان بحث هایی در جریان اســت، اما هیچ شــکی وجود 
ندارد که این داســتان در ادامه »خر طالیــی« اثر آپولیوس 
و »ســاتیریکون« اثر پترونیوس، قدیمی تریــن رمان بعد از 
جهان باستان است. کتاب حاضر اگرچه یک دفتر از ۵4 دفتر 
داستان گنجی است، اما همانطور که داستان رستم و سهراب 
می تواند مستقل از شاهنامه بیان شود، »یوگائو« نیز می تواند 
داستانی مستقل باشــد؛ با این همه، خالصه 3دفتر قبلی نیز 
آورده شده است. چاپ دوم این کتاب در 126صفحه، به بهای 

44هزارو800تومان منتشر شده است.

در کتاب »واژه در قاب: ساختار شناســی جریــان اقتباس ادبی در  سینمای ایران«، نویسنده بعد از مقدمه ای کوتاه، در فصلی با عنوان 1
»طلوع ســینمای اقتباســی« به موضوع اقتبــاس از ادبیات کهن 
می پردازد. فصل بعدی، اقتباس از ادبیات معاصر ایران است و در ادامه هم به 
مسئله اقتباس از نمایشنامه )ایرانی- خارجی( اشاره می شود و فصل بعدی با 
این موضوع به اقتباس از ادبیات خارجی اختصاص یافته است. بخش دیگر 
کتاب، »بررسی ویژه« نام دارد که در آن، روند اقتباس در 2فیلم »دایره مینا« 
)داریوش مهر جویی( و »چکمه« )محمدعلی طالبی( بررســی شده است. 
همچنین در ادامه این رویکرد نویسنده، بررسی فیلم های سینمایی دایره مینا، 

ساخته داریوش مهرجویی و چکمه، ساخته محمدعلی طالبی قرار دارد.

از موضوعــات مهمی کــه نویســنده در کتــاب »واژه در قاب:  ساختار شناسی جریان اقتباس ادبی در ســینمای ایران« به آن 2
پرداخته، مسئله اهمیت اقتباس در سینما ست. اینکه، اقتباس ادبی 
در سینما، خونی حیات بخش برای دنیای تصویر به شمار می آید و ادبیاتی 
غنی که ساختار درســت روایت را در خود انعکاس داده است، می تواند به 
بهترین وجه، ماده خام مناسبی برای ارائه یک داستان سینمایی خوب باشد. 
ادبیات داســتانی که شــامل انواع داســتان های کوتاه، قصه های منظوم، 
نمایشنامه و رمان ها می شود، عناصر الزم برای داستانی سینمایی را داراست؛ 
چراکه عناصری چون شخصیت، بحران، کشمکش، نقطه عطف، پایان بندی 

و شروع را دربردارد.

گزارش

روزنامهنگار
علیاهللسلیمی

در چند سال اخیر که معضل فیلمنامه و  فقدان طرح داســتانی منســجم برای 5
شکل گیری فیلمنامه ای مستحکم، نقصی 
در سینمای کشور به شمار می رود، ضرورت نگاهی 
دوباره و جدی به گنجینه ادبیات داستانی غنی ایران، 
بیش از پیش حس می شود. کتاب »واژه در قاب« به 
این نکته تاکید و یادآوری می کند: »آثاری که از دل 
آداب و رسوم و فرهنگ این مرز و بوم ریشه گرفته اند، 
ماده خام مناسبی را برای سینما فراهم می سازند. در 
این زمینه، با نگاهی جدی تر می توان این سؤال را 
مطرح کرد که ســینمای ایران تا چــه میزان در 
شــکل گیری آثارش، وام دار ادبیات داســتانی و 
گونه های مختلف آن است. آیا رویکرد سینماگران به 
ادبیات ســرزمین مادری، نتیجه ای مثبت در پی 
داشته و به ترقی فیلمساز و نویسنده انجامیده است 
یا نه و فیلمسازانی که از این طریق به خلق آثارشان 
پرداخته اند، توانسته اند برای خود صاحب جایگاهی 
شوند و به اصطالح، به سینمای »خود« برسند. آیا 
آثاری که به این شیوه و بر اســاس شالوده ادبیات 
داستانی شکل گرفته اند، در تاریخ سینمای ایران 
ماندگار شــده اند یا دیگر نام و نشانی از فیلمساز و 
نویسنده آن اثر ادبی باقی نمانده است؟ وقتی از این 
زاویه به مسئله »اقتباس« سینمای ایران از ادبیات 
داستانی می پردازیم، به حوزه هایی بر می خوریم که 

هنوز به طور جدی به آن پرداخته نشده است.«

داستانی از روش روشنی پیروی می کند 6 اقتباس ادبی در مفهوم خلق فیلمنامه 
و سینمای ایران آنچنان وام دار و متأثر از 
ادبیات داســتانی )ایرانی و خارجی( نیست و در 
بیشتر موارد به ســراغ آثار سطحی و ملودرام های 
نازل و به شدت تاریخ مصرف دار رفته است. نویسنده 
با اشاره به این موضوع می نویســد: »یک اثر ادبی 
برجسته قادر به تأثیر گذاری شگفت بر اثر سینمایی 
است و برای فیلم، نوعی منزلت فرهنگی به همراه 
دارد. مانند هر پژوهشنامه دیگر، مشکالت بسیاری 
بر ســر راه وجود دارد که مهم ترین آن، فقر منابع 
مورد نیاز در این زمینه اســت. شاید به سختی و با 
جســت وجو اثر ادبی مورد نظر را بتوان یافت؛ اما 
برخی از آثار ســینمایی، گویا در هیچ فیلم خانه و 
مرکز معتبری وجود ندارند و برای دستیابی به این 
آثار و بررسی ســاختار آنها به راه های دیگری باید 

توســل جســت که در بیشــتر موارد، 
نتیجــه ای هــم حاصــل نمی شــود.«

فیلمنامه نویسان بسیاری تهیه فیلم براساس اقتباس از آثار ادبی را مورد 3 از زمــان تولد ســینما، ســال های زیادی می گــذرد و فیلمســازان و 
توجه قرار داده اند. اقتباس از آثار ادبی در سینمای کشورهای صاحب سبک، 
بســیار با اهمیت و دارای جایگاه مخصوص به خود است؛ تا آنجا که در جشنواره های 
معتبر در بحث مربوط به فیلمنامه، 2جایزه مجزا درنظر گرفته شده است؛ جایزه ای برای 
بهترین فیلمنامه اقتباسی و جایزه دیگر برای بهترین فیلمنامه غیراقتباسی. وقتی در 
کشورهای صاحب سبک این مسئله را بررسی می کنیم، با آمار شگفت انگیزی روبه رو 
می شویم. فیلم های ماندگار و مهمی چون »تولد یک ملت«، »ساحره شهر زمرد«، »بر 
باد رفته«، »ملکه آفریقا«، »کازابالنکا«، »ماجرای نیمروز«، »خوشــه های خشم« و 

کالسیک مشهوری چون »پدرخوانده«.

ادبیات و سینما رسانه هایی اند که دارای زبان و چارچوب مخصوص به خود  هستند؛ اما با وجود این، روند تصویری شدن اثری ادبی در نوع خود، جالب و 4
جذاب به نظر می رســد. مولف اثر با یادآوری این موضوع می نویسد: »آثار 
اقتباسی چشم اندازهایی نوین برای معرفی ادبیات هر ملت به جهانیان می نمایاند. با 
نگاهی به سینمای دیگر کشــورهای صاحب ســبک، درمی یابیم که بسیاری از آثار 
سینمایی در آن کشورها براســاس رمان و ادبیات داستانی شکل گرفته اند؛ حتی در 
سینمای تجاری که هدف اصلی آن حفظ گیشه است نیز این مسئله به روشنی دیده 
می شود. چه بسیار نویسندگانی که از طریق رسانه جهانی سینما به جهان شناسانده 
شدند و آثارشان در کشورهای دیگر نیز در معرض دید عالقه  مندان گذاشته شد و در 

سرزمین های مختلف، طرفداران خاص خود را یافتند.«

تعامل و ارتباط دوسویه بین ادبیات و 
سینما، از دیرباز یکی از جریان های مهم 
و پایدار در سینمای جهان و ایران بوده 
و هست و در این رهگذر، آثار ماندگار 
بسیاری تابه حال خلق شده که اکنون 
از پشتوانه های قوی سینما در جهان و ایران محسوب می شود. 
اگر از سینما و ادبیات جهان  که موضوع اقتباس های سینمایی از 
آثار ادبی پررنگ و قابل توجه است بگذریم، در محدوده سینمای 
ایران هم موضوع اقتباس های سینمایی از آثار ادبیات داستانی 
همواره مطرح بوده و هست. در این راستا، کتاب های متعددی 
هم تالیف و منتشر شــده که یکی از آنها، اثری با عنوان »واژه 

در قاب: ساختار شناســی جریان 
اقتباس ادبی در ســینمای ایران« 
اثر مزدا مرادعباســی است که به 
بررسی مسئله اقتباس در سینمای 
ایران از سال 1313 تا 1386 هجری 
شمسی و درباره  چگونگی حضور 
ادبیات داستانی داخلی و خارجی در 
فیلم های سینمایی تاریخ کشورمان 

پرداخته است.



بعد از مدت ها مذاکره و گمانه زنی، باالخره قرارداد 
رسمی بین کارلوس کی روش و فدراسیون فوتبال 
قطر امضا شد. به این ترتیب مربی پرتغالی از حاال 
تا جام جهانی2026 روی نیمکت عنابی پوشان 
خواهد نشست. این موضوع از ابعاد مختلف جالب 
توجه اســت و حتی احتمــال رویارویی ایران با 

کی روش در طول سال های 
آینده به میزان باالیی وجود 

دارد. با این حال در این مقطع شاید بازخوانی یک 
اتفاق جنجالی خالی از لطف نباشد.

پوست موز
امیرمحمدیعقوبپوریادداشت

روزنامه نگار

انتخاب یک مربی داخلی برای تیم ملی، چه 
خطراتی دارد؟ تجربه به ما چه می گوید؟

همه  چیز به سمت این پیش رفته که تیم ملی ایران 
صاحب یک سرمربی داخلی شود. اظهارات وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال حول همین محور است 
و به نظر می رسد تحریم ها، مشکالت مالی و مصایب 
همکاری زیانبار با مارک ویلموتس، تصمیم سازان 
فدراسیون فوتبال را به چنین سمت و سویی سوق 
داده است. در این میان برخی مربیان داخلی هم 
به دفاع از هم صنفان خود برخاسته اند؛ از آن جمله 
است مجید جاللی، رئیس سابق کانون مربیان که 
سابقه نامه نگاری با مقامات سیاسی علیه برانکو و 
کی روش را دارد. جاللی معتقد است در این مقطع 
نوبت استفاده از مربی ایرانی است. با این همه اما در 
عین احترام به همه مربیان داخلی، به نظر می رسد 
بخشیدن نیمکت تیم ملی به آنها یک بازی 2 سر 
باخت باشــد که احتماال نه تیم ملی از آن سودی 
خواهد برد و نه به نفع مربی مورد نظر تمام می شود. 
این موقعیت، چیزی شبیه پوست موز است که زیر 

پای مربی ایرانی انداخته می شود.

سابقهناخوشایند
دهه 80 برای فوتبــال ملی ایــران 2 نیمه کامال 
متفاوت داشت. در نیمه اول آن دهه، هدایت تیم 
ملی ایران برعهده میروســالو بالژوویچ و سپس 
دســتیار او یعنی برانکــو ایوانکوویچ گذاشــته 
شــد. در پی اتفاقات یکشنبه ســیاه منامه، ما به 
جام جهانی2002 نرســیدیم، اما کیفیت فوتبال 
تیم چیرو از ســوی همه ناظران تأیید می شد. او 
تیم خوبی ساخته بود و پس از آن برانکو توانست 
موفقیت های قابل توجهی به دست بیاورد. صعود 
بــه نیمه نهایی جام ملت های آســیا با چاشــنی 
پیروزی 4گله بر کره جنوبی و راهیابی آســان به 
جام جهانی2006 از آن دست بود، هرچند اختالفات 
شــدید در تیم و عدم حمایت کافی فدراسیون از 
برانکو باعث شــد ایران در آلمان نتایج مطلوب و 
مورد انتظار را نگیرد. از اینجــا وارد نیمه دوم دهه 
80 شدیم؛ جایی که 3 ســرمربی ایرانی حضوری 
ناموفق روی نیمکت تیم ملی داشــتند. شکست 
خانگی برابر عربســتان با علی دایی، باخت به تیم 
جوان کره جنوبی با امیر قلعه نویی و 2توقف دردناک 
مقابل 2کــره و حذف از مقدماتــی جام جهانی با 
افشــین قطبی، بدترین روزهای فوتبــال ملی را 
ساخت. پرسش اینجاست که آیا امروز هم قرار است 
از سر خشم و استیصال به همان سمت برویم؟ یعنی 
باز قرار است چون یک مربی خارجی نتایج الزم را 
نگرفته، نفر ایرانی به جایــش بگذاریم و آزموده را 
بیازماییم؟ خودتان در 20 ســال گذشته خدمات 
مربیان داخلی و خارجی تیم ملی را مقایسه کنید و 

ببینید آیا چنین انتخابی درست است؟ 

مردمفرصتمیدهند؟
غیر از ابعاد فنی، درست یا غلط سطح مدارای افکار 
عمومی با مربیان خارجی بسیار باالتر از همتایان 
ایرانی آنهاست. یقین بدانید اگر یک مربی داخلی 
در جام ملت ها 3گل از ژاپن می خورد تا آخر عمر 
باید در انزوا و تنهایی ســر می کرد، اما کارلوس 
کی روش با وجود چنین نتیجه ای بار دیگر سرمربی 
تیم ملی شد و برخی هم از او حمایت کردند! به هر 
حال بخشی از مردم دلخوش به تخصص و تجارب 
مربیان خارجی هستند، اما این آستانه تحمل در 
قبال مربیان داخلی واقعا پایین تر است. اگر دل تان 
برای تیم ملی نمی ســوزد، الاقل به شــخصیت 
گزینه های داخلی رحم کنیــد و آنها را در چنین 
موقعیتی قرار ندهید. سکوت 9ماهه علی دایی را 
بعد از باخت به عربستان به یاد بیاورید، همینطور 
محاکمه تلویزیونی امیر قلعه نویی و نیز له شدن 
افشــین قطبی را. بله؛ شــاید پذیرفتن پیشنهاد 
هدایت تیم ملی بسیار وسوسه کننده به نظر برسد، 
اما ممکن است پایانش به شیرینی آغازش نباشد.

مگرقراراستبرایباختآمادهشویم؟
یک استدالل رایج طی روزهای گذشته در دفاع 
از مربیان بومی این بوده که: »مگر با مربی ایرانی 
بیشتر از 6گل از انگلیس می خوردیم؟« بله، شاید 
شکست مان در آن بازی سنگین تر نمی شد، اما 
پرســش اینجاســت که مگر ما باید برای باخت 
و ناکامی برنامــه بریزیم؟ اگر قرار اســت باز هم 
6تا بخوریم که هیچ؛ اصال ســرمربی تیم ملی را 
با قرعه کشــی انتخاب کنید)!( اما اگر قرار است 
برای موفقیت برنامه داشــته باشیم، بهتر است 
ســراغ مربیان خارجی بادانــش برویم و یادمان 
باشــد اگر ویلموتس کالهبردار از آب درآمد و از 
سوءمدیریت شدید فدراسیون ســود برد، قرار 
نیست همه مربیان بین المللی همین شرایط را 
داشته باشند. انتخاب صحیح، حتما راهگشاست.

9سال بعد

چهره روز
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فرصت آخر کارلتو
امشب پرافتخارترین تیم های 2قاره در جام جهانی باشگاه ها با هم 
بازی دارند. این در حالی است که شنیده می شود آنچلوتی شرایط 

خوبی روی نیمکت ندارد و شاید به زودی اخراج شود

یزدانی به صدر رسید
پس از پایان نخستین مرحله مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی 

رده بندی جدید اوزان دهگانه اعالم شد. طبق رده بندی جدید پس از 
مدت ها حسن یزدانی با 3پله صعود باالتر از دیوید تیلور قرار گرفت

پخش زنده

ليگ برتر ايران - هفته 19

صنعت نفت
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مثاًل کدام کشف؟

شما بودید، نمی گرفتید؟

اگر زحمتی نیست، برنده شو!

وزنكته بازی سوژه ر

وز چهره ر

خبر آخر

بازگشت بانوان
 مدتی کوتاه بعد از باز شدن درهای استادیوم ها 
به روی تماشاگران، به نظر می رسد که باید منتظر 
ورود دوباره بانوان به ورزشگاه ها نیز باشیم. رئیس 
فدراســیون فوتبال در مجمــع انتخابات هیأت 
فوتبال کردســتان، اعالم کرد که فدراســیون 
مخالف حضور بانوان در استادیوم ها نیست و دلیل 
رقم نخوردن این اتفاق، نبود زیرســاخت کافی 
بوده اســت. با این حال تاج در بخش دیگری از 
صحبت هایش نیز تأکید کرد که به احتمال بسیار 
زیاد از هفته آینده، بانوان نیز در ورزشگاه آزادی 
حاضر می شــوند و در طبقه دوم این اســتادیوم 
می نشینند. این اتفاق اوایل لیگ بیست و دوم نیز 
رخ داد؛ تصمیمی که با استقبال بسیار خوب بانوان 
روبه رو شد. آنها توانستند به کمک بلیت فروشی 
آنالین، به تماشــای بازي های تیم محبوب خود 
بروند. با وجود این برای مدتی با بازگشت کرونا و 
مسائلی از این دست، خبری از حضور تماشاگرها 
در ورزشــگاه نبود و حاال در 3 هفته گذشــته، 
دوباره تماشاگرها خودشان را به دیدارهای لیگ 
برتر رسانده اند. ظاهرا قرار اســت از هفته آینده 
نیز بانــوان بتوانند حداقل در ورزشــگاه آزادی 

دیدارهای تیم محبوب خود را از نزدیک ببینند.

9سال بعد
در حقیقت پیش از این، اسم 
کی روش و قطــر زمانی کنار 
هم آمده بــود که مربی پرتغالــی متهم به تبانی 
با این کشور عربی شــد. موضوع به 9سال پیش 
و مســابقات انتخابی جام جهانــی2014 برزیل 
برمی گردد؛ جایی که 2 شکست باورنکردنی برابر 
لبنان و ازبکستان، شرایط تیم ملی ایران را بسیار 
دشوار کرد. در آن زمان این شایعه به طور وسیعی 
در محافل فوتبالی منتشر شد که کی روش با قطر 
تبانی کرده و دنبال آن است که با حذف ایران از 
مرحله انتخابی، به صعود قطر کمک کند. مربی 
پرتغالی به شدت از این موضوع برآشفت و بعدها 
هم در بازگویی ماجرا، حتی یکی از مســئوالن 
ارشد وزارت ورزش را متهم کرد که چنین ادعایی 
داشته است. کی روش گفته بود: »فکر کنید که به 
یکی بگویید که فالنی بازی را فروخته است. اصال 
می توانید تصور کنید که یک مربی بازی را به تیم 

حریف بفروشد؟«
نهایتا اما تیم ملی موفق شد هر 3 بازی پایانی مرحله 
گروهی را ببرد و به دور نهایی جام جهانی صعود کند. 
تیم ایران ابتدا در دوحه با تک گل رضا قوچان نژاد 
تیم ملی قطر را شکست داد تا همه شایعات به پایان 
برسد، پس از آن هم با پیروزی بر لبنان و کره جنوبی 
به جام جهانی رسید. اینگونه بود که شایعه تبانی 

کی روش با قطر برای همیشه رد و مدفون شد.

برد بزرگ سپاهان
در آخرین بازی روز گذشته، سپاهان در اهواز با یک 
گل فوالد را برد و صدرنشین باقی ماند. تیم مورایس 
در غیاب 4بازیکن اصلی اش به این میدان آمده بود اما 
با گل به خودی مدافع سابق خودش محمد نژادمهدی 
پیش افتاد و در ادامه فوالد نتوانست به گل برسد و 
شکســت را پذیرفت. تیم نکونام در چند صحنه تا 
آســتانه گلزنی پیش رفت اما بدشانسی بازیکنان و 
البته درخشش پیام نیازمند باز هم اهوازی ها را در 
گلزنی ناکام گذاشت. تیم نکونام در 4بازی نیم فصل 
دوم فقط یک گل زده و ســوای بازی پرحاشــیه با 
پرسپولیس اصال نتایج خوبی نگرفته است. فوالد با 
این شکست در رتبه هشتم باقی ماند و هفته آینده 
هم در رفسنجان بازی سختی با مس خواهد داشت.

تنها تیم این فصل که هنوز در خانه خودش 
پیروز نشده نفت آبادان است. برزیلی های 
لیگ برتر که امســال اصال اوضاع خوبی 
نداشته اند، امروز در حالی از پرسپولیس 
میزبانی می کنند که در 9میزبانی قبلی به 3مساوی و ۶باخت رسیده اند. 
به جز نفت آبادان، ســایر تیم ها حداقل یک برد خانگی را در این فصل 
داشــته اند. از ســوی دیگر، تنها تیم هایی که هنوز در خانه خودشان 
نباخته اند مس رفسنجان و تراکتور هســتند. تراکتور در تبریز 9بازی 
انجام داده و به 4برد و 5مساوی رسیده است. مس رفسنجان هم از 9بازی 
در شهر خودش 3برد و ۶مساوی به دست آورده است. تعداد باخت های 

خانگی این دو تیم مثل بردهای خانگی نفت آبادان هنوز صفر است.
 

گل دیروز آرش رضاوند، دومین گل سریع 
استقالل در این فصل بود. رضاوند که با 
پایان مصدومیت و بازگشــت به میادین 
نقش مؤثری در بردهای اخیر استقالل ایفا 
کرده، دیروز در دقیقه4:32 بازی با نفت مسجدسلیمان گل اول بازی را 
زد. پیش تر و در هفته ششم فصل جاری هم پیمان بابایی مقابل نساجی 
در همین دقایق گل زده بود اما گل او 38ثانیه زودتر از گل رضاوند به 
تور دروازه رسید. در آن بازی استقالل می توانست در همان نخستین 
دقیقه صاحب یک ضربه پنالتی شود اما داور بازی اعتقادی به پنالتی 
نداشت و ثانیه هایی بعد، پیمان بابایی در دقیقه3:54 آن مسابقه دروازه 
علیرضا حقیقی را باز کرد. رتبه سوم گل های زودهنگام استقالل هم 

گل محمد محبی به هوادار است که در دقیقه 8 به ثبت رسیده است.
 

روند شکســت ناپذیری مس رفسنجان 
باالخره بعد از 9بازی متوقف شد و این تیم 
نتوانست هفته های شکست ناپذیری اش را 
دورقمی کند. رفسنجانی ها در این فصل 
فقط یک باخت داشتند که مقابل پرسپولیس و در هفته نهم رخ داده 
بود. بعد از آن باخت، 9بازی بعدی مس با 2برد و 7مساوی همراه بود. 
اما این تیم دیروز نتوانست دهمین بازی اش را هم بدون باخت بگذراند 
تا دســتش به بهترین رکورد این فصل نرسد. بهترین رکورد فصل در 
اختیار استقالل اســت که در نیم فصل اول 13هفته را بدون شکست 
سپری کرد. پرسپولیس هم بعد از باخت هفته هفتم مقابل تراکتور در 
9هفته بعدی شکستی نداشت اما باالخره به فوالد باخت تا مثل مس 

رفسنجان روی عدد9 متوقف شود.
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هفته نوزدهم لیگ برتر که دیروز آغاز شــد، امروز با 
برگزاری 4بــازی به پایان می رســد. از جمع تیم های 
صدرنشــین و مدعی قهرمانی، اســتقالل و سپاهان 
روز گذشــته بازی های خود را انجام دادند و حاال این 
پرسپولیس است که فرصت دارد 24ساعت بعد از رقبا 
و با آگاهی از نتایج آنها دوباره به صدر جدول برگردد. 
به خصوص که حریف امروز سرخپوشان، تیم ماقبل آخر 

جدول رده بندی است.
 

   نفت آبادان – پرسپولیس
هر دوی این تیم ها در پایان هفته گذشته تیم های دوم 
جدول رده بندی بودند؛ پرسپولیس از باالی جدول دوم 
بود و صنعت نفت از پایین. آبادانی ها بعد از سال ها که در 
میانه های جدول روزهای کم مخاطره ای را می گذراندند 
و خطر سقوط تهدیدشان نمی کرد، در این فصل دوباره 
شبیه سال های دورشان شده اند؛ سال هایی که باید در 
انتهای جدول برای سقوط نکردن می جنگیدند. نفت 
آبادان یکی از رکودداران ســقوط از لیگ برتر است و 
امســال تغییر چندباره کادر فنی هم هنوز نتوانسته 
آنها را از قعر جدول جدا کند. زردها در این فصل فقط 
2برد داشته اند که هر 2برد هم خارج از خانه به دست 
آمده است؛ یعنی پرســپولیس امروز میهمان تیمی 

است که هنوز نتوانســته در خانه خودش پیروز شود. 
پرسپولیس اما در 9بازی خارج از خانه 5بار پیروز شده 
و فقط یک بار شکست خورده است. سرخپوشان البته 
در بدترین فرم خودشان به پست آبادانی ها خورده اند. 
تیم یحیی از 2بازی اخیر فقط یک امتیاز گرفته، به خاطر 
مشــکالت داوری اعصاب درست و حســابی ندارد و 
دروازه بان ملی پوش تیم هم به دلیــل اخراج در بازی 
قبلی غایب بزرگ این میدان است. با وجود این، امروز 
هیچ نتیجه ای جز پیروزی و کسب 3امتیاز قرمزپوشان 
را راضی نخواهد کرد. یحیی که هفته گذشــته تهدید 
کرده بود با امیدهایش به لیگ ادامه خواهد داد، امروز 
آخرین امیدهایش را در آبادان جســت وجو می کند؛ 
آخرین امیدها برای ماندن در کــورس و بازگرداندن 
جام به خانه پرســپولیس. امروز یک چشم تماشاگر 
به بازیکن های 2تیم است و چشم دیگرش به داور که 
با توجه به 2بازی قبلی پرسپولیس، بیشتر از همیشه 
زیر ذره بین خواهد بود. قضاوت این بازی بر عهده پیام 

حیدری است.

   هوادار – تراکتور
همه می دانند که تراکتور با پاکو خمز کامال اوج گرفته 
و یکی از بهترین تیم های چند هفته اخیر بوده است. 

حاصل کار تراکتور در 4هفته اخیــر 3برد و تنها یک 
مساوی بوده و این در حالی است که حریفانش تیم هایی 
مثل فوالد، گل گهر و اســتقالل بوده اند. تیم محبوب 
تبریزی ها با ایــن کارنامه امروز به مصاف شــاگردان 
ســاکت الهامی می رود که اگرچــه در میانه جدول 
می پلکند اما آنها هم در هفته هــای اخیر فرم خوبی 
داشته اند. هوادار اگرچه در فصل جاری ۶باخت داشته 
اما در ۶بازی اخیرش هیچ باختی نداشته و بعید نیست 
بتواند تراکتــور را هم متوقف کند. بــازی رفت 2تیم 
در تبریز بدون گل مساوی تمام شــده بود و هوادار در 
بازی برگشــت نیز به همین نتیجه راضی اســت. آیا 
تراکتوری ها هم به این نتیجه راضی هســتند؟ اصال 

حرفش را هم نزنید.

   گل گهر – مس کرمان
یکی از اتفاقــات جالب این فصل بــرای گل گهر این 
است که هنوز نتوانســته تیم های هم استانی خودش 
را شکست دهد. شاگردان قلعه نویی در 2بازی با مس 
رفســنجان و یک بازی با مس کرمان به 3مســاوی 
رســیده اند و امروز چهارمین و آخرین بازی شان را با 
تیم های اســتان کرمان انجام می دهنــد. گل گهر در 
رتبه چهارم جدول است و مس کرمان در رتبه سوم از 

پایین جدول. اما در بازی رفت 2تیم، این مس بود که 
2بار از حریف پیش افتــاد و گل گهر فقط به لطف یک 
گل به خودی آن هم در دقیقه 2+90 توانست از شکست 
فرار کند. گل گهر در این هفته ها نتایج خوبی نگرفته 
و برای نخســتین بار در فصل جاری 4هفته متوالی را 
بدون برد گذرانده است. مس کرمان در حالی به زمین 
ســیرجان می رود که در 9بازی خارج از خانه اش 7بار 

شکست خورده و فقط 2مساوی گرفته است.

   ذوب آهن – ملوان
این مسابقه 2تیمی است که یکی از آنها کامال روی فرم 
است و دیگری بدترین هفته هایش را سپری می کند. 
ملوان در 9بازی اخیرش فقط یک باخت به استقالل 
داده و در سایر بازی ها موفق بوده است. برای تیمی که 
از 9بازی قبلی اش ۶بازی را باخته بود، این تحول خیلی 
بزرگی است. در عوض ذوب آهن طی ۶هفته اخیر رنگ 
پیروزی را ندیده و 3باخت و 3مساوی به دست آورده 
است. تیم مهدی تارتار فقط در ابتدای فصل ۶بازی را 
بدون برد گذرانده بود که البته آن مقطع هم با ۶مساوی 
و بدون باخت تمام شــد. ذوب آهن برای فــرار از این 
شرایط نیازمند پیروزی بر ملوان است وگرنه کم کم باید 

به زندگی در جمع قعرنشین ها عادت کند.

دربی کرمان و جنگ آبادان
پرسپولیس امروز در آبادان به مصاف صنعت نفت می رود که تا امروز در شهر خودش حتی یک  برد هم نداشته است

در عصبانیت تصمیم نگیر!
اولین بازی پرسپولیس بعد از ادعای بزرگ یحیی برای بازی کردن با امیدها

امروز و در چارچوب مسابقات هفته نوزدهم 
لیگ برتر، پرســپولیس در حالی به مصاف 
نفت آبادان خواهد رفــت که همه منتظرند 
ببیننــد یحیــی گل محمــدی باالخره به 
تصمیم جنجالی اش در مــورد بازی دادن 
به امیدها عمل می کند یا نــه. او که بعد از 
بازی با آلومینیوم حسابی از دست اشتباهات 
داوری عصبانی بود، اعالم کرد در اعتراض به 
شرایط موجود از این به بعد تا پایان فصل با 
بازیکنان امید در مسابقات حاضر می شود. 
بعد از آن خبر رسید 10بازیکن زیر 23سال 
دیگر سرخپوشان هم با نظر یحیی از سازمان 
لیگ کارت بازی گرفته  اند تا شاید در آبادان 

به میدان بروند.

 امروز و در نخســتین مســابقه بعد از آن 
اظهارات، مشخص خواهد شــد آیا یحیی 
به وعده اش عمل می کند یا نه. این سؤال، 
طی روزهای اخیر بسیار پرتکرار بوده است. 
در حقیقت سرمربی پرسپولیس در وضعیت 
بدی قرار گرفته؛ اگــر امیدها را بازی بدهد 
و تیم نتیجه نگیــرد مورد مالمت هواداران 
قرار خواهد گرفت و اگر همچون گذشته به 
نفرات اصلی بازی بدهد، از موضعش عقب 
نشسته است. البته که اشتباهات داوری در 
این دو بازی به ضرر پرســپولیس بوده، اما 
پیام ایــن تنگنا برای یحیی این اســت که 
هرگز در عصبانیت تصمیــم نگیر یا قول و 

قرار نگذار.

روز
آرش و مهدی

قائدی و رضاوند ستاره های دیروز آبی ها بودند و 
استقالل به رکورد 10گل در 3بازی اخیرش رسید

 هفته نوزدهم لیگ برتر با 3بازی پرگل آغاز شد؛ البته پرگل به نسبت 
لیگ ایران که معموال بازی هایش دفاعی و کم گل از آب درمی آیند 
اما در این 3مسابقه هر ۶تیم گل زدند و هیچ تیمی کلین شیت نکرد. 
حتی بازی 2تیــم گل نخور آلومینیوم و مس رفســنجان که تصور 
می شد بدون گل تمام شــود، با 3گل زیبا برای طرفین همراه بود و 
رفســنجانی ها که کمترین باخت های این فصل را داشته اند، برای 
دومین بار شکست خوردند. استقالل هم در مصافی که با درخشش 
مهدی قائدی و بازگشــت او به اوج همراه بود، با 3گل بر قعرنشین 

جدول چیره شد.

  یک کف دست تا هت تریک
اســتقالل بعد از 2برد پرگل به مصاف تیم آخر جدول رفت و نفت 
مسجدســلیمان هم بعد از 13هفته دوری از پیروزی و 7هفته گل 
نزدن به ورزشــگاه آزادی آمد. رضا عنایتی از زمان نشســتن روی 
نیمکت نفتی ها به 2مساوی بدون گل رسیده بود و شاید اگر در دقایق 
ابتدایی گل نمی خورد، در این بــازی هم به تکرار همان نتیجه فکر 
می کرد. اما آرش رضاوند در همان دقایق ابتدایی تکلیف را روشــن 
کرد و دروازه میهمان را گشود. گل رضاوند در چهارمین دقیقه زده 
شد و حمالت بعدی استقاللی ها در نیمه اول نتیجه ای نداشت تا در 
ابتدای نیمه دوم باز هم این رضاوند باشد که با پاس زیبایش موقعیت 
را برای گل دوم فراهم می کند. پاس آرش را مهدی قائدی در موقعیت 
تک به تک با کرمانشــاهی تبدیل به گل کرد. اتفاق مهمی که بین 
2نیمه رخ داد، مصدومیت دروازه بان استقالل و ورود گلر سوم این 
تیم به زمین بود. در غیاب سیدحسین حسینی، گلر دوم آبی ها یعنی 
علیرضا رضایی هم در این بازی دچار مصدومیت شد تا فرصت به سینا 
سعیدی فر برسد و این دروازه بان گمنام یک نیمه از دروازه آبی پوشان 
محافظت کند. بازی تا دقیقه90 با همین نتیجه 2بر صفر پیش رفت 
اما وقت های تلف شده پر از اتفاقات ریز و درشت روی هر دو دروازه 
بود. ابتدا مهدی قائدی گل دوم خودش و سوم استقالل را زد. سپس 
نفتی ها روی یک پرتاب اوت و اشتباه سعیدی فر به گل رسیدند و بازی 
3بر یک شد. 2دقیقه بعد آبی ها با فرار قائدی صاحب یک ضربه پنالتی 
شدند و خود قائدی پشت توپ ایستاد تا هت تریک کند اما پنالتی او 
توسط کرمانشاهی مهار شد و مهدی 2گله باقی ماند. قائدی که بعد 
از هفته ها دوباره درخشش را آغاز کرده، در 2بازی اخیر 3گل زده، یک 

گل ساخته، یک پنالتی برای تیمش گرفته و حاال از 
مدعیان آقای گلی هم هست. خوبی لیگ ایران این است 
که اگر کسی از همین امروز هم گلزنی را آغاز کند می تواند 

مدعی عنوان آقای گلی باشد!

  آلومینیوم در اوج
جدال آلومینیوم و مس رفسنجان در اراک هم با برتری 2بر یک میزبان 
تمام شد. تخصص این دو تیم در فصل جاری، گل نخوردن بود اما در 
این بازی هر دو تیم گل زدند و حتی پای گادوین منشا هم به گلزنی 
باز شد. محمدرضا آزادی، ستاره اراکی ها و گلزن ترین بازیکن این 
تیم در نیمه اول دروازه حامد لک را باز کرد و به جمع ۶گله های 
لیگ اضافه شد. این گل را هانسل زاپاتا ساخت که در ابتدای نیمه 
دوم خودش دومین گل را وارد دروازه لک کرد. مس رفسنجان 
که در این فصل فقط یک بار باخته بــود، در دقایق باقیمانده 
سعی زیادی کرد که از دومین شکســت فرار کند اما فقط 
یک بار توسط منشا به گل رسید و نتیجه را واگذار کرد. 2تیم 
تا قبل از این مسابقه هم امتیاز بودند اما آلومینیوم با این 

برد خودش را از حریف جدا کرد و 3امتیاز فاصله گرفت.

  وطنی غمگین ماند
مصاف نساجی و پیکان در قائمشهر برای تیم میزبان 
بازی حیاتی و مهمی بود. نســاجی هفته های زیادی 
است از پیروزی فاصله گرفته و میزبانی از پیکان را 
فرصت خوبی برای کســب پیروزی آن هم جلوی 
چشم هوادارانش می دانست. وقتی داور در ابتدای 
نیمه دوم یک پنالتی برای قائمشهری ها گرفت، 
این هدف کامال در دســترس به نظر می رسید 
چون حامد شیری مثل همیشــه پنالتی را گل 

کرد و نساجی را پیش انداخت. اما تیم حمید مطهری 
موفق به حفظ این 3امتیاز نشد و مهاجم بامزه پیکان 
-شــرزود تمیروف- موفق شد گل تســاوی را به 

حقیقی بزند و ورزشگاه را روی سرش بگذارد. این 
بازی 1-1 تمام شد تا نساجی از 5بازی اخیرش 

فقط 2امتیاز گرفته باشد.
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مرتضی پورعلی گنجی که به شــکلی 
غیرمنتظــره در جام جهانی2022 
فیکس شــد، برای خداحافظی با 
کی روش یک پیام طعنه آمیز منتشر 
کرده: »همه بازیکنایی که حتی یک 
وجب پرچم ایران رو در کشورهای مختلف 
باال نگه می دارن کشف خودت هستن رئیس.« خب البته می دانید 
که مدت هاســت فوتبال ایران با بحران درخشش لژیونرها مواجه 
اســت؛ یعنی اگر در اواخر دهه90 میالدی یک دو جین ستاره در 
بوندس لیگا داشتیم یا سال200۶ بخش زیادی از بازیکنان تیم ملی 
در اســپانیا و ایتالیا و... توپ می زدند، االن در 5 لیگ معتبر جهان 
فقط 2نماینده داریم؛ سامان قدوس که سفت به نیمکت برنتفورد 
چسبیده و سردار آزمون که 13 ماه اســت یک گل برای لورکوزن 
زده. شاید هم منظور پورعلی گنجی مهدی طارمی است که در این 

صورت باید یادش انداخت او را علی دایی کشف کرده، نه رئیس!

دســت کم تا زمان تنظیم این مطلب 
هنوز تکلیف کاوه رضایی روشــن 
نشده است. مهاجم نیم فصل اول 
تراکتور کــه قــراردادش را با این 
تیم فســخ کرده، یک تفاهمنامه با 
استقالل دارد که براســاس آن باید به 
جمع آبی پوشان برگردد. به هر دلیلی هم اگر این اتفاق رخ ندهد، 
او 10میلیــارد تومان غرامت خواهد گرفت! حاال ســاپینتو کاوه 
را نخواســته و چون این بازیکن کال اهل اظهارنظر نیست، بازار 
شایعات در موردش داغ شده اســت. بر همین اساس می گویند 
رضایی با استقالل سازش نمی کند و می گوید یا مفاد آن قرارداد 
45میلیاردی باید اجرا شود یا 10میلیارد خسارت را می گیرد. خب 
البته شاید خیلی ها خوش شان نیاید، اما انصافا اگر خودتان بودید و 
با این مدیران آماتور چنین قراردادی می بستید، از خیر 10میلیارد 

می گذشتید؟ مشکل از رضایی نیست، از آقایان مدیر است.

این روزها که بحــث احتمال حضور 
یک مربــی ایرانــی روی نیمکت 
تیم ملی داغ شــده، دوباره اســم 
امیر قلعه نویی به عنــوان یکی از 
گزینه ها ســر زبان ها افتاده است. 
مشکل اما اینجاســت که 10سال از 
آخرین موفقیت امیر می گذرد و او در این مدت با وجود حضور 
در تیم های متمول و پرمهره ای همچون اســتقالل، سپاهان و 
گل گهر، هیچ جامی کسب نکرده است. از زمانی هم که احتمال 
حضور دوبــاره قلعه نویی در تیم ملی مطرح شــده، نتایج او در 
سیرجان خراب شده است. در 4هفته گذشته، گل گهر هیچ بردی 
کسب نکرده و در آخرین مســابقه خود نیز با 4گل به سپاهان 
باخته؛ حریفی که تازه یک نیمه هم 10نفره بوده است. گل گهر 
امروز میزبان مس کرمان اســت؛ خواستیم به امیرخان توصیه 

کنیم اگر زحمتی نیست، الاقل تیم چهاردهم جدول را ببرد!

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

111839-19116229سپاهان1
71436-18106221پرسپولیس2

151136-19106326استقالل3

20530-1886425گل گهر4

19429-1885523تراکتور5
9528-1977514آلومینیوم6

9425-19413213مس رفسنجان7

15124-1959516فوالد8

222-15-1857613هوادار9
422-24-1957720نساجی10

521-18-1856713ملوان11

521-14-194969پیكان12

19-14-18310514ذوب آهن13
714-20-18351013مس کرمان14

1211-22-18251110صنعت نفت15
2711-40-19251213نفت مسجد سلیمان16
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دوئل تیم های قرن
 فرصت

آخر کارلتو
رائول، زیدان، توخل و دیگران برای 

صندلی او کمین کرده اند

گفته می شود اگر کارلو آنچلوتی جام جهانی 
باشگاه ها را هم از دســت بدهد، ممکن است 
اخراج شود. همین دیروز خبر رسید که باشگاه 
لیدزیونایتد انگلیس کــه در رده17لیگ برتر 
جای دارد و به تازگی جســی مارش را اخراج 
کرده اســت، به رائول پیشنهاد سرمربیگری 
داده و اســطوره رئال این پیشنهاد را رد کرده 
است. رائول که هم اکنون هدایت تیم دوم رئال 

یعنی کاستیا را در دست دارد، در تابســتان امسال پیشنهاد 
سرمربیگری شالکه را هم که قبال در آن توپ زده، رد کرده بود. او 
مترصد روزی است که خیلی زود فرا خواهد رسید و کاپیتان سابق 
رئال مادرید هدایت تیم اصلی را در اختیار خواهد گرفت. پیش از 
رائول 2 بازیکن سابق دیگر این تیم یعنی دل بوسکه و زیدان که 

سرمربی کاستیا بودند، به تیم اصلی رسیده و جام های زیادی را 
به تاالر افتخارات رئال مادرید افزوده بودند. شاید رائول هم بتواند 
در همین مسیر گام بردارد. حتی از زیدان هم به عنوان جانشین 
احتمالی آنچلوتی یاد می شود تا برای بار سوم به عنوان سرمربی به 
سانتیاگو برنابئو برگردد. از دیگر مربیانی که در دسترس هستند 
می توان به توماس توخل اشاره کرد که چند ماهی است تیم ندارد 
و همچنین پوچتینو که یک رئالی و ضدبارسایی است یا یورگن 

کلوپ اگر اخراج شود، می تواند گزینه رئال مادرید باشد.

زلزله شدید اخیر ترکیه و سوریه تلفات ورزشی هم داشته. خوشبختانه حال 
علی قلی زاده که در منطقه زمین لرزه بوده خوب است و برای علی کریمی و 
مجید حسینی هم که در راه بودند، اتفاقی نیفتاده اما از چند ورزشکار ایرانی 
که در این کشور به سر می بردند، هنوز اطالعی در دست نیست. 3 ورزشکار 
ایرانی عضو تیم ملی قطع عضو شامل حامد مطرودی از شهرستان شادگان، 
مهدی ســعیداوی از شهرستان سوســنگرد که جانباز ۵۰درصد است و 
محمدرضا میراحمدی از شهرستان رامهرمز که به عنوان لژیونر در تیم های 

ترکیه حضور داشتند، گویا زیر آوار مانده اند و هنوز از آنها خبری نیست.
   درپی وقوع این زمین لرزه مهیب 7.8ریشتری در جنوب ترکیه، اتحادیه 
جهانی کشتی از مرگ 7  کشــتی گیر ترکیه تا لحظه نگارش این مطلب 
خبر داد. طاها آکگل، چهره شــاخص کشــتی جهان و دارنده مدال های 
طالی جهان و المپیک با اعالم اینکه 3۰ تا ۴۰ کشــتی گیر یک باشــگاه 

ورزشی زیر آوار یک ساختمان مانده اند، خواستار کمک فوری برای نجات 
این کشتی گیران شــد. رســانه های ترکیه نیز دیروز اعالم کردند اجساد 
2 کشتی گیر ۱۴ و ۱۵ ساله را بیرون کشیده اند. در مجموع فعال 7  کشتی گیر 

جان باخته اند.
   یک تیم کامل فوتبال در ترکیه زیر آوار مانده. هتلی که اعضای باشگاه 
کاهرامان )قهرمان( ماراش اسپور در آن اقامت داشتند، تخریب شد و اعضای 
این باشگاه دسته سومی فوتبال ترکیه زیر آوار ماندند. یکی از اعضای کادر 
فنی کاهرامان ماراش نجات پیدا کرده و تالش ها برای نجات سایر اعضای 

این باشگاه از آوار زلزله ادامه دارد.
   ولکان دمیرل، دروازه بان پیشــین تیم ملی ترکیه که در قامت مربی 
تیم هاتای اسپور، زلزله در این منطقه را به چشم دیده، با چشمانی اشکبار 

تقاضای کمک کرد.

   کریستین آتســو، وینگر تیم هاتای اسپور ترکیه که در دیدار روز 
پیش از زمین لرزه مقابل کاسیم پاشا با ضربه ایستگاهی موفق به گلزنی 
شد در زلزله ترکیه زیر آوار است و عملیات برای یافتن او ساعت هاست 
 آغاز شــده که البته عصر دیروز خبر رســید او زنده از زیر آوار خارج

شده است.
   یک روز پس از آنکه باشگاه ینی ماالتیا اسپور اعالم کرده احمد ایوب 
ترک ارسالن دروازه بان 28 ساله این باشگاه همچنان زیر آوار است، تالش 
برای نجات این دروازه بان نتیجه داد. تانر ساووت، مدیر این باشگاه به همراه 

6بازیکن دیگر تا عصر دیروز هنوز زیر آوار بودند.
   جسد بی جان ایوپ تورکاســالن، دروازه بان ینی ماالتیا اسپور ترکیه 

)28ساله( زیر آوار پیدا شد.
   نادر جوخدار بازیکن سابق تیم ملی ســوریه و پسرش تاج، جان خود 

را از دست دادند. طبق بیانیه  ســایت باشگاه الوثبه )تیمی که جوخدار در 
ســال های 2۰۰3 و 2۰۰۴ در آن توپ می زد( این خبر تأیید شده است. 
جوخدار در 2 سال حضورش در تیم ملی سوریه )۱99۵تا ۱997( ۱۴ بازی 

و 9 گل ملی به ثبت رساند.
   زلزله اخیر در ترکیه نیز باعث تعلیق تمامی بازی های سوپرلیگ فوتبال 

این کشور شده است.
   وینچنتزو مونتال، ســرمربی ایتالیایی تیم آدانادمیر اسپور که در بطن 
زمین لرزه حضور داشته، گفته است: »همراه با آدانادمیراسپور 2 روز است 
در استانبول حضور داریم اما بازی مان لغو شد. می دانم در آدانا زلزله به شدت 
حس شده و بســیاری از بازیکنان مان نگران خانواده ها هستند. اخباری 
درخصوص ریزش ساختمان ها شنیده شد و حتی هتلی که من در آن اقامت 

داشتم تخلیه شده و آتش گرفته است.«

تلفات 
ورزشی ها 
در زمین لرزه 
ترکیه

دقیقــا 3 روز پــس از آنکه پــپ گواردیوال، بــا انتقاد از 
ریخت وپاش تاد بولی در چلســی بــرای خرید بازیکن 
گفته بود: »هیچ وقت فراموش نمی کنــم که 8 یا 9 تیم 
در لیگ برتر بودند که نامه زدند تا ما را متوقف کنند تا از 
لیگ برتر خارج شویم اما حاال چلسی این همه بی حساب 
در حال خرید است و صدای کسی در نمی آید«، باشگاه 
منچسترسیتی متهم به تخلفات مالی گسترده و تهدید 
به کسر امتیاز و جریمه سنگین شد. حتی شایعه شده که 
ممکن است قهرمانی های این تیم از آنها پس گرفته یا این 

باشگاه به دسته پایین تر فرستاده شود! 
ســازمان لیگ برتر ۴ سال اســت روی پرونده باشگاهی 
منچسترســیتی کار می کند، یعنی پیــش از زمانی که 
یوفا این باشگاه را به دلیل رعایت نکردن فیرپلی مالی از 
حضور در لیگ قهرمانان اروپا محــروم کرد اما بالفاصله 
روشن نشد پشت پرده چه اتفاقاتی رخ داده و چه مبالغی 
جابه جا شده بود که این جریمه مورد بخشش قرار گرفت. 

گواردیوال در بهار امسال در پاسخ به سؤالی درباره شرایط 
اقتصادی منچسترســیتی به گاردین گفته بود: »وقتی 
متهم شــدند، از آنها خواســتم توضیح دهند. این کار را 
کردند و آنها را باور کردم. بعد گفتم اگر به من دروغ بگویید، 
فردا اینجا نیستم. می روم و دیگر دوست تان نخواهم بود.« 
حاال سرمربی اسپانیایی کمی دیگر باید صبر کند تا اگر 
تخلفات اثبات و اعتراض ها رد شد، از سرمربیگری این تیم 

کناره گیری کند.
اتهامات نسبت داده شده به باشگاه منچسترسیتی، مربوط 
به اطالعات مالی مرتبط با درآمدهای باشــگاه، جزئیات 
حقوق های پرداختی بــه مربیان و بازیکنــان این تیم، 
مقررات یوفا، درآمدزایی، ثبات و همکاری با مســئوالن 
بازرسی سازمان لیگ است. زمان تخلفات به دوره حضور 
روبرتو مانچینی روی نیمکــت این تیم برمی گردد. خود 
این مربی ایتالیایی قراردادی صوری و پنهانی با باشگاهی 
در ابوظبی بسته بود تا حقوقش دوبرابر شود، بدون آنکه 

کسی بفهمد قوانین دور زده شده. البته تمامی فعالیت های 
مالی باشــگاه از  ماه سپتامبر ســال2۰۰9 تا پایان فصل 
۱9-2۰۱8 مورد بررسی قرار گرفته و ۱۰۰مورد تخلف 
دیده شده است. پرونده برای رسیدگی به یک کمیسیون 
مســتقل ارجاع یافته. فعالیت این کمیســیون ها کامال 
مستقل از لیگ برتر و باشگاه های عضو آن است. مطابق با 
بندهای W20 ،W19 و W26 اساسنامه انضباطی لیگ 
برتر انگلیس، اعضای این کمیسیون توسط هیأت قضایی 

مستقل سازمان لیگ برتر انتخاب خواهند شد.
در بخشی از بیانیه 736 کلمه ای لیگ برتر آمده است: »باشگاه 
اطالعات مالی دقیقی را طی این سال ها ارائه نکرده به ویژه 
در رابطه با درآمدهای رســمی اعالم شــده خود )از جمله 
درآمد اسپانسر طرف های مرتبط و هزینه های عملیاتی آن(، 
دستمزد مدیریتی برای یک دوره ۴ ساله به طور کامل اعالم 
نشــده، قوانین لیگ برتر در مورد سود و پایداری در فصول 

۱6-  2۰۱۵، ۱7 - 2۰۱6 و ۱8- 2۰۱7 نقض شده و...«

خبرنگار میرر با یکی از دوستان داخل CFG )گروه فوتبال 
سیتی( صحبت کرده و این جواب را شنیده: »باشگاه نگران 
هیچ چیزی نیست چون اگر به سراغ خلدون بیایند، کل 
لیگ برتر را به آتش می کشد.« البته جریمه سقوط بعید 
است و ممکن اســت ۱۵امتیاز مثل یوونتوس از این تیم 
کسر شود. حتی تخمین زده می شود جام های این تیم هم 
از آنها گرفته نخواهد شد. من سیتی به قدری امتیاز جمع 
کرده که با کسر ۱۵امتیاز باز هم باالتر از لیورپول و چلسی 
در جدول لیگ قرار می گیرد. پیش از این ســابقه داشته 
قهرمانی تیم ها از آنها گرفته شــود؛ مثل مورد یوونتوس 
که پس از هیاهوی کالچوپولی به دســته پایین تر رفت و 
قهرمانی از آنها پس گرفته شد که البته تخلف یووه مالی 
نبود و به تبانی و چینش داوران مربوط می شــد. باشگاه 
مارسی هم به دلیل تخلفات مالی برنار تاپی در لیگ فرانسه 
به کسر امتیاز محکوم شد و قهرمانی را از دست داد اما جام 

باشگاه های اروپا از آنها پس گرفته شد.

همه سناریوهای احتمالی بررسی 
تخلفات باشگاه منچسترسیتی کسر امتیاز، پس گرفتن جام و سقوط

بیشتر باشگاه های لیگ برتری از این موضوع استقبال کرده اند. یکی 
از باشگاه های لیگ که جایی در 6 تیم بزرگ ندارد، گفته که از اتهامات 
علیه من سیتی استقبال می کند. هیچ زمان مشخصی برای اعالم نتیجه 
در مورد اتهامات لیگ به من سیتی تعیین نشده، اما باشگاه های دیگر 
می خواهند قبل از پایان فصل حکم صادر شود. با این حال، یکی از منابع 

گفته که صدور رأی احتماال سال ها طول بکشد. من سیتی تا 23فوریه 
فرصت دارد تا به اتهامات پاسخ دهد، تا آن زمان، کی سی موری روزن، 
رئیس هیأت قضایی لیگ، ترکیب کمیسیون 3 نفره را که توسط یک مقام 
ارشد رهبری خواهد شد، تأیید کرده است. گفته می شود اتحادیه فوتبال 
انگلیس اسناد و ایمیل های مهمی را از یک افشاگر جاسوس درون باشگاه 

دریافت کرده؛ بدون این نشت از خودی، پرونده ای علیه منچسترسیتی 
تشکیل نمی شد. در مورد قبلی هم که یوفا این باشگاه را محروم کرده بود، 
هکرهای پرتغالی به اسناد باشگاه دست یافته بودند. طبق قوانین لیگ 
برتر، بعد از برگزاری دادگاه و اعالم حکم نهایی دادگاه حکمیت ورزشی 

)CAS(، باشگاه منچسترسیتی حق اعتراض نخواهد داشت.

باشــگاه 

منچسترســیتی وکالیی دارد 

که گفته می شود سالی بیش از ۱۰۰ میلیون 

پوند حقوق می گیرند. تیم حقوقی منچسترسیتی 

متوجه تعداد قابل توجهی از اتهامات شــد و مقرراتی که 

آنها ۱8مورد آنها را نقض کردند، به اشتباه ۴مورد در اطالعیه 

اصلی اعالم شد و بعدا توسط لیگ برتر تغییر یافت. درصورتی 

که جریمه منچسترسیتی در پرونده نقض مقررات مالی لیگ 

برتر، گرفتن جام های قهرمانی لیگ برتر از این تیم باشد، آن 

6جام  به این تیم ها می رسد؛ منچستریونایتد )2۰۱۱-۱2(، 

لیورپول )۱۴-2۰۱3(، منچستریونایتد )2۰۱7-۱8(، 

لیورپول )۱9-2۰۱8(، یونایتد )2۰2۰-2۱( 

و لیورپول )2۰2۱-22(.

امشب پرافتخارترین تیم های 2قاره در جام جهانی باشگاه ها با هم بازی دارند

امشب رئال مادرید احتماال برای تنها جام 
باقیمانده در فصل مبارزه می کند؛ در 
مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشگاه ها 
در ربــاط، پایتخت مراکــش و مقابل 
تیم االهلی مصــر. در اللیگا با توجه به 
اختالف 8امتیازی با بارسلونا بعید است 
آبی برای رئالی ها گرم شود. در نیمه نهایی 
کوپا دل ری هم ال کالسیکوی رفت و برگشت در 
پیش است و در لیگ قهرمانان حریفان تا بن دندان 
مسلح آماده اند تا تیمی را که خرید نمی کند از صدر به 
زیر بکشند. برنده این بازی در فینال به مصاف برنده 
بازی شــب گذشته الهالل عربســتان و فالمینگوی 

برزیل خواهد رفت.
خبر بد برای هواداران باشگاه اسپانیایی این است که 
تیبو کورتوا که در جریان گرم کــردن پیش از بازی 
با مایورکا دچار آســیب دیدگی شــد، به این بازی و 
حتی به فینال احتمالی هم نمی رســد. کریم بنزما 
شــاید در فینال در دسترس باشــد. رئال برای این 
مسابقه دست کم 6غایب دارد؛ کورتوا، بنزما، میلیتائو، 
لوکاس واسکس، مندی و ادن آزار. چند بازیکن مثل 
آریباس، ماریو مارتین، مارول، لوئیس لوپس و لوکاس 
کانیزارس )پسر کانیزارس بزرگ( از تیم کاستیا به تیم 

اصلی برای این بازی دعوت شده اند.
   وینی در 8بازی آخر خارج از خانه گل یا پاس گلی 
ثبت نکرده. در بــازی با مایــورکا بازیکنان این تیم 
با 29 خطا رکــورد اللیگا را شکســتند )۱۰بار روی 
وینیسیوس( و هواداران میزبان به وینیسیوس شعار 

نژادپرستانه دادند.
   االهلــی به لطــف بردهــای چشــمگیر در دور 
مقدماتی، جای خود را در ۴مرحلــه آخر رزرو کرد. 
آنها در دور اول، اوکلند سیتی، قهرمان لیگ قهرمانان 
OFC )کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه( را 3بر صفر 
شکست دادند. آنها سپس روز شنبه سیاتل ساندرز را 
یک بر صفر شکست دادند و محمد مجدی گل دقیقه 

88 را به ثمر رساند.
   االهلی رکــورد قابل قبولی در جام باشــگاه های 
جهان دارد و 3 بار در سال های 2۰۰6، 2۰2۰ و 2۰2۱ 
مقام سوم را کسب کرده است. این تیم تاکنون 7 بار در 
جام باشگاه های جهان حاضر بوده ولی هرگز نتوانسته 
به فینال برسد. مارسل کولر، مربی سوئیسی االهلی 

گفته چون مراکش در جام جهانی اسپانیا را برده، آنها 
هم می توانند رئال مادرید را ببرند و به فینال برسند.

   االهلی که با ۱۰ قهرمانی آفریقا در تاریخ رکورد دار 
اســت، ۴2 بار هم قهرمان لیگ مصر شده و هواداران 
این تیم خودشان را پرافتخارترین تیم تاریخ می دانند، 
هر چند که برخی جام های آنها از نظر رســمی جدی 
گرفته نمی شــود. این باشــگاه که ۱۱6 سال قدمت 
دارد، به گفته هوادارانش بیش از ۱۴۰ جام کسب کرده 
که البته سایت های رسمی ۱۰۵جام از این جام ها را 
شامل لیگ، جام حذفی، سوپرجام داخلی و جام های 

بین المللی معتبر می دانند.
   2 تیم بهترین باشگاه های قرن بیستم جهان و آفریقا 
هستند. رئال در سال 2۰۰۰ با رأی گیری از مربیان و 
خبرنگاران عنوان بهترین باشگاه قرن را کسب کرد و 
االهلی نیز بهترین باشگاه قرن بیستم قاره آفریقا شد. 
برای انتخاب االهلی، عملکرد تیم هــای آفریقایی از 
سال ۱96۴ به بعد مورد محاســبه قرار گرفته بود و به 

همین دلیل االهلی باالتر از زمالک قرار گرفت.
   تنها تقابل 2 تیم به ۵آگوست 2۰2۱ در یک بازی 
دوســتانه برمی گردد. مصری ها به حــدی ذوق زده 
بودند که این بازی را »مسابقه قرن« نامیدند. 7۵ هزار 
تماشــاگر برای دیدن بازی به ورزشــگاه بین المللی 
قاهره آمدند و االهلی با تک گل ساندی دروازه سزار 

سانچس را باز کرد و پیروز شد.
   رئال مادرید ۴ بار در ســال 2۰۱۴ و 3 بار متوالی 
بین سال های 2۰۱6 تا 2۰۱8 قهرمان این رقابت ها 

شده است.
   االهلی در فصل 23-2۰22 شروعی بدون شکست 
داشــته و در 2 بازی اخیر خود پیروز شده است. آنها 
همچنین در ۵ بازی اخیر خود دروازه خود را بســته 

نگه داشته اند.
   رئال مادرید یکشــنبه ســومین شکست خود در 
ســال 2۰23 را متحمل شــد و با نتیجه یک بر صفر 
مقابل رئال مایورکا در اللیگا شکست خورد. همچنین 
این دومین بار در 3 بازی بــود که آنها موفق به گلزنی 

نشدند.
   آندرس ماتیاس ماتونتــه کابررا داور اهل اروگوئه 
قضاوت این بازی را به عهده دارد. وی در جام جهانی 
اخیر هم حضور داشت و بازی کرواســی و کانادا در 

مرحله گروهی را قضاوت کرد.
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ملی پوشان هاکی کشورمان، شروعی توفانی در رقابت های 
جام جهانی2023 آفریقای جنوبی داشــته اند و با نتایج 
درخشان برابر آمریکا و استرالیا، گام بلندی برای صعود 
به دور دوم این رقابت ها برداشته اند. تیم ملی ایران، دیروز 
دومین پیروزی را برابر استرالیا جشن گرفت و تیم ملی 
این کشور را با نتیجه 6بر4 شکست داد. این سومین بازی 
ایران در این رقابت ها بود. در بــازی قبل، ایران آمریکا را 

گلباران کرد و با نتیجه 8بر3 به پیروزی رسید.
ساسان حاتمی نژاد، وحید صمدی، یعقوب 

بهرامی، محمد اثنا عشــری، محسن 
بهلولــی، نویــد طاهــری، بهداد 

بیرانونــد، مهدی شــاهرخی، 
حمید نورانیان، محمد کریمی، 
امیر مهــدی میرزاخانی، رضا 
عبادیفر، رضا نوروزاده و میعاد 
کرامتی بازیکنــان حاضر در 

جام جهانی آفریقــای جنوبی 
هستند. هدایت این تیم را رجب 

نورانی )سرمربی(، امیر چهاردولی 
)سرپرست(، رسول باباصادقیان )مدیر 

فنی( و امیر میرزایی )مربی( برعهده دارند.
تنها ناکامی ایران در این رقابت ها در پورتوریا، در بازی 
اول رقم خورد، جایی که در انتهــای یک بازی نزدیک، 
 شــاگردان نورانی با نتیجه 5بر4 برابر آرژانتین شکست 
خوردند. آرژانتین، تیم هفتم رنکینگ جهانی اســت و 
کسب این نتیجه در بازی اول، نشانه ای از آمادگی باالی 
تیم ایران در این بازی ها بود. اوج درخشــش تیم ایران، 
در بازی دوم بود که با گلباران آمریکا، تیم بیســت ودوم 
رنکینگ جهانی به پایان رسید. ستاره ایران در این بازی 
اما نه خط آتش آن که ساسان حاتمی نژاد دروازه بان تیم 
بود که عملکردش، با تمجید ســایت فدراسیون جهانی 
هم مواجه شد. ایران در این بازی، 2برصفر جلو افتاد اما 

آمریکا به بازی برگشــت و در پایان نیمه اول، بازی 3-3 
شد. در ادامه بازی، آمریکا فشار بسیار زیادی روی دروازه 
ایران وارد کرد اما درخشش حاتمی نژاد، آنها را در گلزنی 
ناکام گذاشت. در انتهای بازی، آمریکا دروازه بان خود را 
بیرون کشید تا با نفرات بیشتری در حمله حاضر شود و 
همین باعث شــد تا ایران، گل های زیــادی وارد دروازه 

خالی آمریکا کند.
بعد از ایــن بازی، بهــداد بیرانوند کاپیتــان تیم ملی 
ایران به سایت فدراسیون جهانی گفته بود: 
»ما در برابر آرژانتین خیلی بد بودیم، 
تاکتیک هــا و سیســتم مان خیلی 
بد بود اما امروز خوب بودیم و از 
فرصت هایمان استفاده کردیم. 
تیم آمریکا تیم خوبی است اما 
فکر می کنم امــروز تیم ایران 

بهتر بود.«
سایت فدراسیون جهانی هاکی 
در تحلیل خود از بازی نوشــته 
است: »نتیجه بازی، بازتاب شرایط 
کلی آن نبوده و ایران با استفاده کامل از 
ریسک آمریکا، این نتیجه را رقم زده است.« 
برخالف سایت فدراسیون جهانی، ســایت فدراسیون 
ملی ایران، با تأخیــر زیاد به این بازی هــا می پردازد و 
انعکاس نتایج تیم ملی، با تأخیر فراوان در این ســایت 

انجام می شود.
ایران، در چهارمین بازی خود در مرحله گروهی، امشب 
ســاعت20:30 با آفریقای جنوبی میزبــان این بازی ها 
مسابقه خواهد داد. آخرین بازی ایران در مرحله گروهی 
هم فــردا ســاعت15:50 برابر جمهوری چــک برگزار 
می شــود. رقابت های جام جهانی هاکی داخل سالن در 
2 گروه 6 تیمی برگزار می شــود و 4 تیم برتر هر گروه به 

مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا می کنند.
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یاری و کمک
13 - حج بر او واجب است - 
پروفیل فلزی به شکل زاویه 

قائمه
14 - آزادی - رمــان تاریخی 
نوشته رومن گاری، نویسنده 

فرانسوی
15 - کمنــد - فضای جلوی 
عدسی چشم را پر می کند - 

باز کننده قفل
  

عمودی:
1 - پایتخت باستانی مصر - 
غذای ســنتی ایرانی که پایه 
آن برنج است - پس داده شده

2 - گوشــه و کنــاره - بدون 
معطلی -  نشانه جمع

3 - کوهی کوچک پیش روی 
خانه کعبه -  اهل قبور - پیشوا

4- پوســت درخــت خرما - 
خداونــدی - زبان رســمی 

ایرانیان
5- بــه نزدیکــی گره های 
فرش گفته می شــود -  زاده 
چهارپایان - دارای نوک بسیار 

باریک
6- تکرار حرفی - فروختن به 
قیمت پایین تر از قیمت اصلی-  

فیلسوف دیالکتیک
7- پیشــوندی منفــی- از 
ماهیان خاویاری دریای خزر-  

فدراسیون جهانی بسکتبال
8 - شماره پرونده - ضمیری 

عربی - بلندمرتبه
9 - بی نظیــر - آلبومی با آواز 

حسام الدین سراج - ماه دهم
10- ســراب - مثل و مانند - 

میوه خوب
11- قدرت و تحمل - هر بخش از 
مسابقه بوکس - از حواریون حضرت 

عیسی)ع(
12- زن نازا - گناهکار - نسبتا خوب
13- جالد اســتالین - شهری در 

شمال شرقی فرانسه - دشوار
14- میان - فیلمی ساخته مجید 

مجیدی - غیرقابل انکار
15- یاران پیغمبــر)ص( - توصیه 

برای حل مشکل - نام آذری

هرسناعذابساحم
ناتسمرسفانيتسا

دبفوشكمماهيا
سردادريسوملبا
هتيلخينرزفادن
كايرتورشرتات
تخلباجياهاگرخ
ييمامتسوبحما

رازينانتعاردب
بكشياساينااق

اسايشكتسدوهيت
رفحبايناناياش
ورهارينزامنن
يرادلتهداشرهوگ
ندرمشهلاجررسي 15
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793584612
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یزدانی 
به صدر 
رسید

تیم ملی هاکی، بعد از 2پیروزی حیاتی، امروز در چهارمین بازی خود در رقابت های 

جام جهانی آفریقای جنوبی، برابر میزبان به میدان می رود 
درخشش هاکی در آفریقا

بازی 
دیــروز تیــم ملی 

ایران برابر استرالیا، با یک 
دقیقه سکوت در ابتدای بازی 
برای ادای احترام به قربانیان و 
بازمانــدگان زلزله مهیب در 

ترکیه و سوریه شروع 
شد.

پس از پایان نخستین مرحله مســابقات رنکینگ دار اتحادیه 
جهانی که به میزبانی کرواســی برگزار شــد، اتحادیه جهانی 
رده بندی جدیــد اوزان دهگانه را اعالم کــرد. طبق رده بندی 
جدید پس از مدت ها حسن یزدانی با 3پله صعود باالتر از دیوید 

تیلور قرار گرفت.

  دیدار در فینال
حســن یزدانی در تورنمنت کرواسی موفق شــد تمام رقبایش 
را با امتیاز عالی شکســت دهد و صاحب مدال طال شود. دیوید 
تیلور در مسابقات جهانی صربســتان که در سال2022برگزار 
شد توانســت یزدانی را شکســت دهد و از همان زمان در صدر 
جدول 86کیلوگرم قرار گرفت. تیلور در مســابقات کرواســی 
غایب بود و به این ترتیب یزدانی توانســت مجموع امتیازاتش را 
به 4800برساند و باالتر از تیلور که 4500امتیاز داشت در صدر 
رنکینگ وزن 86کیلوگرم قرار بگیرد. با توجه به اینکه تا قبل از 
مسابقات جهانی 4مسابقه رنکینگ دیگر هم برگزار خواهد شد، 
قطعا دیوید تیلور حداقل در یکی از آنها به میدان خواهد رفت و 
امتیازاتش را افزایش خواهد داد. 
اگر تیلور مجــددا به صدر هم 
برگردد و یزدانــی در رده 
دوم باشــد دیدار این دو 
کشــتی گیر به شــرط 
گذر از تمام رقبایشان 
در مســابقات جهانی 
2023در فینال خواهد 
بــود. به نظر می رســد 

کادر فنی نیز به دنبال همین اســت که اتفاقات سال2018تکرار 
نشود. در آن سال یزدانی و تیلور در دور نخست با یکدیگر روبه رو 
شدند که یزدانی با شکســت در مقابل تیلور به جدول بازنده ها 
رفت و با پیروزی در مقابل سایر رقبایش به مدال برنز دست یافت.

  کامران و رحمان کماکان در صدر
ایران در اوزان 57، 70و 97کیلوگــرم نماینده ای در بین 4نفر 
برتر ندارد. رضا اطری در وزن 61کیلوگرم پس از کسب مدال 
طال در مســابقات کرواســی به رده دوم ایــن وزن صعود کرد 
و بعد از دی هیگوچــی ژاپنی قرار گرفت. رحمــان عموزاد به 
پشتوانه طالی مســابقات جهانی 2022کماکان در صدر وزن 
65کیلوگرم قرار دارد. یونس امامی که در تورنمنت کرواســی 
به مدال نقره رســید و در مســابقات جهانی 2022هم مدال 
برنز گرفت پــس از کایــل داک آمریکایــی در رده دوم وزن 
74کیلوگرم قرار دارد. محمد نخودی پــس از جردن باروز در 
رده دوم وزن 79کیلوگــرم قرار دارد. علی ســوادکوهی دیگر 
نماینده ایران در وزن 79کیلوگرم اســت که در مسابقات جام 
جهانی باروز را شکست داد. ســوادکوهی در کرواسی نماینده 
ایران بود که به مدال طال رسید. او هم اکنون در رده چهارم وزن 
79کیلوگرم قرار دارد. کامران قاسمپور که مدال طالی جهان در 
سال های 2021و 2022را در کارنامه دارد کماکان نفر اول وزن 
92کیلوگرم است. در دســته فوق سنگین هم امیرحسین زارع 

پس از طاها آکگول از ترکیه در رده دوم قرار دارد.
3مســابقه باقیمانده رنکینگ اتحادیه جهانی در سال2023به 
میزبانی کشــورهای مصر، قرقیزستان و مجارســتان برگزار 

خواهد شد.

رنکینگ جدید اتحادیه کشتی 
اعالم شد؛ حسن یزدانی، رحمان 
عموزاد و کامران قاسمپور در 
صدر اوزان خود قرار گرفتند



آهی و فرحناز
نمونه دیگر جریان دلدادگی شهریار آهی )پیشکار 
مالی تیمسار اویسی( و فرحناز بود، از همان روزهای 
اول که آهی بــه مراکش آمد، بر آن شــد که دل 
فرحناز را به دست بیاورد. اما به دست آوردن فرحناز، 
دختری که در عین حالی کــه در آرایش کردن 
افراطی و در لباس پوشــیدن بی پروا بود، ولی در 
روابط سختگیر و طالب عشق و دلدادگی بود، نیاز 
به برنامه ریزی دقیق داشت؛ به خصوص که فرحناز، 
دوست پسری هم به نام نادر معتمدی که از کودکی 

با او و رضا بزرگ  شده بود، داشت.
کتاب پس از سقوط، خاطرات مسعود انصاری

 ازدواج ناکام شهناز 
و اردشیر زاهدی

ازدواج شهناز و اردشیر 
زاهــدی  به دلیــل 
پایبند نبودن اردشیر 
زاهــدی بــه زندگی 
زناشویی چندان نپایید 
و در ســال1343 به 
جدایی انجامید. در یکی از اســناد ساواک، دلیل 
طالق این دو،  الابالی گری شهناز در روابط نامشروع  

با شهرام پهلوی نیا، فرزند اشرف بیان شده است:
»من یک شب بعد از مهمانی، واالحضرت شهناز و 
واالحضرت شهرام را سوار کردم. در عقب اتومبیل 
کاری کردند که من خجالت کشیدم. جعفر گفت: 
مگر واالحضرت خانِم اردشیر زاهدی نبود؟ اکبر 
گفت: چرا جدایی شان هم روی همین کارها شده؛ 
یعنی این نقشه ها را واالحضرت اشرف می کشد که 
واالحضرت شهناز را برای شهرام بگیرد. اردشیر 
هم که مرد متعصبی بود، از اینطور کارها خوشش 
نیامد و گفت: یا نباید به تمام کاخ ها بروی یا اینکه 
از هم جدا شــویم. باز هم واالحضرت اشرف جلو 
افتاد آن قدر گفت تا کارشان به طالق انجامید؛ ولی 

شاهنشاه نگذاشتند زن شهرام بشود.«
زنان دربار به روایت اسناد ساواک

ممنوع الورود به کاخ 
محمدرضا شــاه، جدایی و طردهایی را که خود 
تجربه کرده بود، در مورد نخستین فرزندش، شهناز 
تکرار کرد. هنگامی که این دختر بچه 6 ساله شد، او 
را به یک مدرسه خارجی در سوئیس فرستاد. وی 
به مدت 5سال در آنجا زندگی کرد، بدون آنکه با پدر 
خود مالقاتی داشته باشد؛ فقط مادرش ملکه فوزیه 
با او دیدار می کرد. در سال1951 )1320( هنگامی 
که 11ساله شد و درست به اندازه  سال های نوجوانی 
شاه در خارج از کشور زندگی کرده بود، به او اجازه 
داده شد که برای گذراندن تعطیالت تابستانی به 
تهران بیاید. در این ماه ها، وی در خانه کوچکی در 
نزدیکی کاخ شاه اقامت گزیده بود؛ او اجازه نداشت 
در کاخی که شاه و همسر دومش)ثریا اسفندیاری( 

در آن زندگی می کردند اقامت کند.
ماروین  زویتس، شکست شاهانه

ماجرای خیانت به علیرضا 
یکی از ایــن روزها، علیرضا با دوســت دخترش 
شــاه پری به دیدار رضا پهلوی آمــد. من و رضا و 
شاه پری نشســته بودیم و به موسیقی مالیمی 
گوش می دادیم و از هر دری حرف می زدیم. در این 
بین متوجه شدم که شاه پری، بدجوری به رضا نگاه 
می کند و رضا هم از این دلبری استقبال می کند و 
به قول معروف اشارات نامه رسان شده اند. پیش از 
آن که کار خراب تر شود، در فرصتی به رضا گفتم: 
او دوست دختر برادر توست و ظاهرا هم علیرضا از 
او خوشش می آید. رضا گفت: نظر علیرضا را در این 
مورد می پرسم. فردای آن روز علیرضا را خشمگین 
و ناراحت دیدم؛ درحالی کــه مرتب قدم می زد و 
تکرار می کــرد )Elshefte Grande( که ظاهرا 
منظورش آن بود که از پشت به او خنجر زده و در 
حق او نامردی شده است، سعی کردم کمی آرامش 
کنم. گفت من راضی نبودم، مسئله را به خود رضا 
و شاه پری واگذار کردم؛ زیرا هرگز فکر نمی کردم 
رضا در حق من چنین کند و یا دختر چنین بی وفا 
باشد. البته دختر هم اصرار داشت که هر دوی آنها را 
دوست دارد؛ به هرحال رابطه رضا و شاه پری ادامه 
یافت. این اتفاق چنان علیرضا را ناراحت کرد که 

آن را یکی از دالیل اقدام به خودکشی او می دانند.
کتاب پس از سقوط، خاطرات مسعود انصاری

 شهناز، جهانبانی 
و ال.اس.دی

خدایا چه شب بدی است، دارم دیوانه می شوم، 
امشب شهناز وارد شد. خودم به فرودگاه رفتم و 
او را برداشته به کاخ سعدآباد بردم. در راه چقدر 
صحبت، داللت و خواهش کردم که تو را به خدا تا 
شاهنشاه را زیارت نکرده اید، خسرو )پسر سپهبد 
خلبان نادر جهانبانی( را نبینید؛ ایشــان قولی 
به من دادند و بعد هم در مورد مباحث فلســفی 
صحبت کردیم که آیا اســتعمال ]ال.اس.دی[ 
L.S.D خوب است یا نه؟ عرض کردم جان من، 
این دوای پدرسگ، ســلول های دماغ شما را از 
بین می برد و قابل تحمل نیست. ایشان معتقدند 
که مثل سیگار یا قلیان است. یاللعجب در تأثیر 
این پسر )خســرو جهانبانی( پدرسگ روی این 
دختر. به هر صورت منزل آمده، به پدر خســرو، 
سپهبد جهانبانی تلفن کردم که اگر می خواهید 
کار خسرو به سامان برسد، نگذارید امشب پیش 
واالحضرت برود. بیچاره به من گفت: خسرو پیش 
پرنس علی، پسر مرحوم علیرضاست و یک هفته 
است که از پیش ما فرار کرده است؛ تمام امیدهایم 

مبدل به یأس شد.
کتاب یادداشت های امیراسداهلل علم

بیشتر بدانیم
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خیابانی که قراربود شانزلیزه باشد 
 سومین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری به یک خیابان قدیمی 

در قلب پایتخت  رسید

24

سه مسیر  در الله زار
قبل از اینکه وارد خیابان الله زار شــویم، وارد ناصرخســرو می شــویم؛ ابتدای 

ناصرخسرو؛ همانجا که مردان و جوانانی ایستاده اند ...

اسرار خیانت

دختران شاه
محمدرضا شــاه پهلوی در پی ازدواج های خود دارای 3دختر 
به نام های شهناز، فرحناز و لیال شد. شــهناز از ازدواج اول او و 
فرحناز و لیال از ازدواج ســوم او بودند. آنها به دلیل سن و سال 
پایین و حضور عمه های قدرتمند چندان مجالی برای عرض اندام 

در دربار نیافتند. 

شهناز؛ دختری که دوست داشتند پسر باشد
تولد شهناز پهلوی در» آبان سال 1319« با 
خشم و ناراحتی خاندان پهلوی توأم شد. 
چراکه این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند 
پسری که جانشین و ولیعهد محمدرضا 
پهلوی باشد نقشــه ها کشیده بودند. در 
این میان رضاشاه، بزرگ خانواده پهلوی، کسی که در تمام مدت 
حضور ملکه فوزیه در ایران سعی کرده بود با توجهات ویژه دل او 
را به دست آورد، پس از شنیدن این خبر خشمگین شد و از فرط 
عصبانیت تمام وسایل روی میز دفترش را با عصا به پایین پرت 
کرد! او از آن زمان کمتر به فوزیه توجه کرد و اعضای خانواده پهلوی 
به ویژه تاج الملوک از سر ناسازگاری با فوزیه برآمدند. فوزیه ایران 
را ترک کرد و سال بعد به دلیل پافشاری فوزیه، دربار ایران ناچار شد 
طالق او را صادر کند. از این پس شهناز که از یک سو از محبت مادر 
جدا شده بود و از سوی دیگر پدر را به دلیل مشغله و خوشگذرانی 
در کنار خود نداشت تنها شد. او از سن 10 سالگی با ثریا به عنوان 
نامادری روبه رو شد، با تمام تالش های ثریا هرگز با او از در دوستی 
درنیامد، تنها پس از کودتای 1332حاضر به بازگشــت به ایران 
شد. اندکی بعد به خواست شاه در ســال 1335به عقد اردشیر 
زاهدی، پسر فضل اهلل زاهدی عامل کودتای 1332درآمد. پس از 
به دنیاآمدن تنها فرزندشان مهناز در سال 1337، به سبب عیاشی 
اردشیر زاهدی، شهناز شاهزاده تنهای دربار به تنگ آمده و تنها با 
دخترش در حصارک ساکن شد و به تدریج به موادمخدر »ال. اس. 
دی« روی  آورد. وی در سال 1343پس از فوت سرلشکر فضل اهلل 
زاهدی از اردشیر زاهدی جدا شد و به زندگی هیپی گری و کولی وار 
رو آورد. پس از مدتی به سوییس رفت. در آنجا با خسرو جهانبانی، 
فرزند سپهبد جهانبانی که مشغول تحصیل در رشته نقاشی و یک 
هیپی تمام عیار بود آشنا شد و اندکی بعد بدون اجازه دربار با او 
ازدواج کرد. او سال ها پس از به دنیا آمدن دختر دوم فوزیه و پسرش 
کیخسرو در آنجا  ماند تا اینکه به وساطت فرح دیبا بخشیده شده 
و به ایران آمد. شهناز پیش از انقالب به مذهب رو آورد و نام خود را 
به هاجر تغییر داد. وی از آن به بعد با روسری در مجالس خصوصی 
شرکت می کرد. شاه در روزهای آخر حیات مایملک خود را بین 
فرزندانش تقسیم کرد به میزان 8 درصد از ارث خود را به شهناز 
بخشید و 2 درصد را به فرزندش »مهناز« داد و جمعاً 10  درصد از 
ارث شاه به آنها رسید. شهناز که پس از فوت پدرش به تقسیم بندی 
ارث واقف شد و دانست که به او حدود 7 درصد کمتر از فرحناز و لیال 
داده اند به دادگاه فرانسه شکایت برد. با وجود این با همان میزان 
8 درصد صاحب پول و ملک زیادی شد که خود، شوهر و فرزندانش 

بتوانند به راحتی در پاریس زندگی کنند. 

فرحناز؛ روابط جنسی نامشروع با برادر 
فرحناز دختر دوم محمدرضاشــاه در 
اســفندماه ســال 1341 به دنیا آمد. او 
تحصیالت خود را در ایران و در مدرسه 
ویژه نیاوران در تهــران انجام داد ولی با 
وقوع انقالب 1357ایران در نوجوانی به 
همراه خانواده خود ناگزیر به فرار از کشور شد. در اوایل دهه 80به 
مصر و بعدها به آمریکا رفت. او خواهر تنی رضا پهلوی، علیرضا و 
لیال پهلوی است و با سرمایه هنگفتی که از ارثیه پدرش به دست 
آورد، سهامدار چند مؤسسه و کارخانه بزرگ آمریکا شد. فرحناز 
در برخی از مهمانی های دربار به دلیل نداشتن جذابیت ظاهری 
حتی دعوت نمی شده و خانواده پهلوی وی را مانند جزامی ها در 
پستو نگه می داشتند. گفته شده از آنجا که وی نتوانست با ستار 
خواننده پاپ قبل از انقالب ازدواج کند برای جبران این شکست 
عشقی به برادرش رضا پهلوی پناه برده و این روابط عاطفی باعث 
شد پس از مدتی روابط جنسی نامشروع میان این خواهر و برادر 
شکل بگیرد. این روابط تا سال ها بعد در خارج کشور نیز ادامه 
داشته و حتی گفته می شود علیرضا پهلوی یکی از مخالفان این 
نزدیکی جنسی بوده و بار ها به برادر هوسباز خود تذکر داده بود 
ولی غریزه شهوت رضا پهلوی را کور و کر کرده بود و بی توجه به 
این هشدار ها به روابط خود ادامه می داد و گفته می شودیکی از 
دالیل مرگ مشکوک علیرضا پهلوی که همه نزدیکان خاندان 
پهلوی آن را متوجه رضا پهلــوی می دانند مخالفت و تهدید 
علیرضا پهلوی به افشای روابط نامشروع برادرش با فرحناز و 

دوست دختر علیرضا بوده است.

لیال؛ ناکام در زندگی
لیال ســومین دختر محمدرضا پهلوی 
و آخرین فرزند او و فرح پهلوی اســت 
که در ســال 1349»فروردین«به دنیا 
آمد. او کوچک ترین خواهر رضا پهلوی، 
علیرضا پهلوی، فرحناز پهلوی و خواهر 
ناتنی شهناز پهلوی بود. با پیروزی انقالب 1357ایران در سن 
هشت ســالگی مجبور به ترک ایران به همراه خانواده اش و 
زندگی در تبعید شد. لیال پهلوی پس از پایان تحصیالت دوران 
ابتدایی، تحصیالت عالی خود را در ایاالت متحده آمریکا و در 
دانشگاه براون در رشته ادبیات تطبیقی با گرایش زبان آلمانی 
و فلسفه اسکاندیناویایی به اتمام رســاند. او با وجود داشتن 
تحصیالت عالیه در رشته ادبیات تطبیقی به شدت افسرده بود 
و از سردردهای شدید میگرن و دردهای عضالنی رنج می برد. 
همین موضوع باعث شده بود که گوشه عزلت گزیند و در جمع 
دوستان حاضر نشود. شکست عشقی او آخرین قطره از این 
جام بود که او را لبریز ساخت و در 31سالگی دست به خودکشی 
زد. علت مرگ او را اســتعمال بیش از حد قرص های مسکن و 
داروهای اعصاب بیان کرده اند. او در سال 1988میالدی در کنار 

قبر مادربزرگش در پاریس دفن شد.

مکث
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رسوایی وارثان تاج و تخت
سرگذشت فرزندان پهلوی با نکبت همراه است؛ از خودکشی لیال و علیرضا گرفته تا خیانت و برادرکشی

»فرزندانم درحالی که در محوطــه کاخ نیاوران بازی 
می کردند، شعارهای »مرگ بر شاه« را می شنیدند و 
همین موضوع تأثیر بسیار بدی بر روحیه حساس آنها 
گذاشت.« سخن که به اینجا می رسد، بغض گلوی فرح 
پهلوی را می فشــارد. فرح در حال واکاوی ریشه های 
فروغلتیدن لیال و علیرضا پهلــوی، 2فرزندش در دام 
اعتیاد و سپس خودکشی است. در اتاقی که با مجری 
شبکه »من و تو« مصاحبه می کند، جای بسیاری از افراد 
خالی است. در محل اقامت فرح، جای خانواده زنده یاد 
دکتر حســین فاطمی واقعا خالی است تا برای ملکه 
پهلوی بازگویند که تیرباران او به عنوان وزیر خارجه 
دولت دکتر مصدق، درحالی که تنی به شدت تب دار 
داشت، با روح »حســاس« آنها چه کرده است؟ کاش 
خانواده دکتر فاطمی با فرح پهلوی روبه رو می شدند و به 
او می گفتند که پس از کودتای 28مرداد1332، چه ها 
بر سر آنها آمده و آیا این مصیبت ها، آنها را همچون لیال 
و علیرضا به سوی اعتیاد و خودکشی سوق داده است؟!

 
غریقان دریای ثروت

پس از مردن شاه، همسر، فرزندان و خواهران و برادران 
او هر کدام مسیر خود را برای ادامه زندگی برگزیدند. 
وجه تشابه این مسیرهای متفاوت، بهره مندی تمامی 
آنها از ثروتی عظیم بود. عکس ها و فیلم هایی که به ویژه 
طی سال های اخیر از زندگی اعضای خاندان پهلوی و 
منازل کاخ مانند آنها در آمریکا و اروپا انتشار یافته، به 
خوبی نشــان می دهد که برای آنها فقدان شاه، هرگز 
مترادف با مضیقه مالی یا فروکاســته شــدن از رفاه 
اقتصادی نبوده است. شــاید به همین دلیل باشد که 
تاکنون جعبه ســیاه دارایی های هنگفتی که شاه و 
خانواده اش از ایران به خارج منتقل کرده اند، به صورت 

دقیق، رمزگشایی نشده است.

هتل لئونارد، لندن، 20خرداد1380
لیال پهلوی به عنوان آخرین فرزند شاه، 9ساله بود که 
پدرش مجبور به فرار از ایران شد. او پس از مرگ پدر و به 
مدد سهم االرث کالنش، توانست به گران ترین مدارس 
و دانشگاه های آمریکا راه یابد. توانمندی مالی این امکان 
را نیز برای او مهیا کرده بود که بتواند برخی آثار هنری 
گرانبها را گرد آورد. با این وصف، انتشار خبری از او در 
20خرداد1380، نزدیکانش را شوکه کرد. لیال پهلوی 
در این تاریخ در هتل لئونارد، در مرکز لندن به ســر 
می برد و با مصرف 270قرص خواب آور به زندگی اش 

پایان داد. خاندان پهلوی که می دانستند خودکشی در 
خانواده شاه، از بحرانی عمیق در آن حکایت می کند، 
جامه ای از مظلوم نمایی بر این رسوایی پوشاندند و اعالم 
کردند که خودکشی لیال پهلوی، 21سال پس از مرگ 
پدرش، ناشی از افسردگی دیرپایی است که فقدان پدر 

برای او رقم زد.

بوستون، آمریکا، 14دی1389
درحالی که نزدیک به 10سال از خودکشی لیال پهلوی 
می گذشت، خبر دیگری از خانواده شاه انتشار یافت که 
این بار بسی شوکه کننده تر از خبر خودکشی لیال بود. 
براساس گزارش ها، علیرضا پهلوی، سومین فرزند شاه، 
در 14دی1389، در منزل شــخصی اش در بوستون 
آمریکا به زندگی خود پایان داد. علیرضای 44ساله برای 
خودکشی از راهکاری خشن تر استفاده کرد و دست 
به اسلحه شد تا هیچ امکانی برای بازگشت به زندگی 
وجود نداشته باشد. او حدودا 12ساله بود که پدرش 
از ایران فرار کرد. علیرضا نیز مانند لیال توانسته بود با 
بهره بردن از میراث شاه، در برخی از هزینه مندترین 
دانشگاه های آمریکا درس بخواند. با این وصف، توجیه 
خودکشی علیرضا برای خانواده شاه بسیار سخت بود. 
این بار هم آنها ترجیح دادند به جای بازگویی حقیقت، 
خودکشی علیرضا پهلوی را ناشی از افسردگی بخوانند 
که پس از خودکشی خواهر کوچک ترش، لیال، گریبان 
او را گرفته است. پس از گذشت 6سال از این خودکشی، 
فرح دیبا در مصاحبه ای با »من و تو« برای نخستین بار 
فاش کرد که علیرضا پهلوی به دلیل اعتیاد و نیز جفاها 
و خیانت های دوســت دخترش دست به خودکشی 
زده اســت. جالب آنکه در بیانیه خاندان پهلوی )در 
سال1389( پس از خودکشی علیرضا، تصریح شده بود 
که او به دلیل آزردگی و غمی که نسبت به رویدادهای 
ایران داشته، دست به این اقدام زده است! ادعایی که با 
اظهارات فرح در ســال1395، در تضاد کامل است و 

گواهی بر صداقت نداشتن خاندان پهلوی است.

خاندان منحوس پهلوی آنقدر  ظلم در قبال مردم ایران زمین 

داشــته اند که سرگذشــت هرکدام از این خانواده را ورق گزارش
می زنید با نکبت و رذالت همراه اســت. بعــد از تبعید این 

خانواده از ایران هیچ کدام از فرزندان و خانواده شاه به صورت عادی نتوانستند 
زندگی خود را اداره کنند تــا جایی که خواهران و مادر شــاه در غربت و 
افسردگی از دنیا رفتند و حتی در تشــییع جنازه شان هم خانواده پهلوی 

حضور نیافت و یا بدتر از آن دختر کوچک شــاه در لندن خودکشی کرد و 
علیرضا پهلوی که پسر دوم شاه بود در مرگی مشکوک در آمریکا که شائبه 

قتل وی توسط برادرش همچنان بر سر زبان هاست از دنیا رفت.

برادرکشی
رســانه های ایــران در 
 1 3 4 5 یبهشــت د ر ا
خبر به دنیا آمدن پســر 
خانواده سلطنتی پهلوی 
را مخابره کردند. علیرضا 
پهلــوی چهارمین فرزند 
محمدرضا شاه بود که بعد 
از شــهناز، رضا و فرحناز 
پهلوی متولد شد. با توجه 
به قوانین شاهنشــاهی، 
ولیعهد کشــور مشخص 
شــده بود. مدتی از تولد 
علیرضا نگذشــته بود که 
بار دیگر توجــه خانواده و 
رسانه ها به ولیعهد جلب 
شد و به دنیا آمدن پسر دوم 
محمدرضا شاه به حاشیه 
رفت. در سال57 و با انقالب 
مردم ایران شاپور علیرضا 
به همراه خانواده اش، ایران 
را ترک کــرد. در خارج از 
کشــور علیرضــا پهلوی 
پس از مرگ پــدرش به 
کلــی از حلقه سیاســی 
خانــواده پهلــوی کنار 
گذاشته شــد. او در خارج 
از کشور، تحصیالت خود 
را ادامه داد و در رشته های 
موسیقی و ایران شناسی 
فارغ التحصیل شد. او حاال 
تحصیل کرده تریــن فرد 
خانواده پهلوی به حساب 
می آمد. به همین دلیل رضا 
پهلوی از ترس اینکه روزی 
برادرش جای او را بگیرد، 
بایکوت خبری او را تشدید 
کرد. شاپور علیرضا غیر از 
ایــن نامهربانی ها، مدام با 
مشــکالت دیگــری نیز 
دست وپنجه نرم می کرد. 
ازجملــه مــرگ پدرش، 
خودکشی خواهرش لیال، 
ارتبــاط بــرادرش رضا با 
معشــوقه اش، غرق شدن 
نامــزدش در یک ســفر 
تفریحی و باز شدن پایش 
به دادگاه. او دوباره  ازدواج 
کرد و فعالیت های عادی و 
روزانه اش را از سر گرفت. اما 
ناگهان خبری همه را شوکه 
کرد. جسد علیرضا پهلوی 
در منــزل شــخصی اش 
درحالی که مــورد اصابت 
گلوله قرار گرفته بود، پیدا 
شد. پیش از پایان تحقیقات 
پلیــس، رضا پهلــوی در 
بیانیــه ای اینترنتی اعالم 
کرد که بــرادرش به دلیل 
مشــکالت روحی و روانی 
خودکشــی کرده است. 
دلیلی که با آنچه طرفداران 
سلطنت از روحیات شاپور 
علیرضا ســراغ داشتند، 
قانع کننده نبــود. درباره 
معمای مرگ شاپور علیرضا 
در مـیان سـلطنت طلبـان، 
فرضیه هــای مختلفــی 
مطرح شد، اما این فرضیه 
واقعی تر به نظر می رسید. 
برخــالف ادعــای رضا 
پهلــوی در مصاحبــه با 
رســانه های فارسی زبان، 
او صراحتــا در مصاحبه با 
فوکوس آنالین می گوید: 
با سازمان اطالعاتی آمریکا، 
ســیا در ارتباط اســت و 
می خواهد یک روز به تاج 
و تخت ایران برسد. روحیه 
قدرت طلبــی کــه اجازه 
مــی داد ممنوعیت های 
جدیدی را بــرای علیرضا 
پهلوی، رقیب بی ادعای تاج 
و تخت پادشاهی به وجود 
آورد تا مبــادا مزاحمتی 
برای او داشــته باشــد. 
شکست های رضا پهلوی 
به عنوان رهبر اپوزیسیون 
در طرح هــای سیاســی 
ضد جمهوری اســالمی، 
برنامه زندگــی علیرضا را 
به کلی تغییر می دهد. به 
رضا پهلوی خبر می رسد 
که در جلسات دوستانه ای 
علیرضا پهلوی گفته است 
که قصد دارد دوباره به ایران 
بازگردد. فکرش را بکنید، 
خبــر بازگشــت علیرضا 
پهلوی بــه ایــران... این 
بازگشت شکست بزرگی 
بــرای خانــدان پهلوی و 
سازمان پشتیبانش به شمار 
می آید و زحمات چند ساله 
آنها را به هدر می دهد. به 
همین دلیل، رضا پهلوی 
و سازمان های پشتیبانش 
تالش می کنند تــا برای 
همیشــه به این داستان 

پایان دهند.
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روزگار پول سیاه 
گردشگران خود را از مسیر خیابان های ناصرخسرو و امیرکبیر به ضلع شــرقی میدان امام خمینی )ره( یا همان میدان توپخانه سابق 
می رسانند؛ درست مقابل ساختمان آجری بانک شاهنشــاهی ایران که نصراهلل حدادی می گوید: »بانک شاهنشاهی نخستین بانک 
ایران است که سال 1267شــخصی با نام بارون جولیوس دو رویترز یهودی-انگلیسی به کمک یک تاجر شــیرازی و با اعطای وام به 
ناصرالدین شاه، امتیاز تاسیس آن را خرید. تا پیش از تاسیس این بانک، مسکوکات )ســکه با فلزهای نیکل، مس، نقره و طال( در بازار 
داخلی دارای ارزش و قابل دادوستد بودند. سکه نیکل و مس را پول سیاه و سکه نقره و طال را پول سفید می دانستند. با تاسیس این بانک، 
انگلیسی  ها پول کاغذی را وارد بازار می کنند. تا سال ها مردم در برابر پول کاغذی که در زمان ناصرالدین شاه اسکناس صد تومانی بیشتر 
منتشر می شد، مقاومت می کردند. چون نقل رشوه، ربا و نزول این بانک میان مردم پیچیده بود و بسیاری از تجار در دام آن گرفتار شده 
بودند. یکی از اهدافی که در سایه تاسیس این بانک دنبال می شد کاهش ارزش پول ملی ایران و گسترش بازار واحد پولی اروپایی بود. تا 
اینکه سال1327دولت وقت ایران، خواستار تعطیلی بانک شاهنشاهی شد و بانک های ملی )به روایتی با کمک مالی مردم( و قشون سپه 
را تاسیس کرد تا نظام اقتصادی و مالی ایران از سلطه انگلیس و روسیه خارج شود. البته این اتفاق به صورت کامل در ساعت 14:30روز 
12بهمن 1331به دستور دکتر مصدق رخ داد تا ضرب سکه، عیارسنجی ارزش پول و مدیریت بازار مالی داخلی از طریق نظام بانکی ملی 
انجام پذیرد. گفته می شود معمار اصلی ساختمان بانک شاهنشاهی، استاد لرزاده بوده که آن زمان بنای آن را در زمین ملک قهرمان میرزا 

یکی از شاهزادگان قجری، پی  ریزی می کنند. ساختار معماری این میدان بر پایه قرینه سازی استوار بوده است.« 

خیابانی که قرار بود شانزلیزه باشد
سومین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری به یک خیابان قدیمی در قلب پایتخت  رسید

روایت گردشگران

 نماد تجدد خواهی مبتذل
خیابان الله زار؛ نماد تجدد خواهی سطحی و مبتذل رژیم پهلوی. 
طاغوتی که چهره رضاخانی اش دیگر عوض شده و راه دیگری برای 
چاپیدن کشورها درنظر گرفته. قبل از اینها، اصالحات امیرکبیر 
را بدون تعارف در حمام فین، ســر می بریدند اما حاال با پنبه سر 
می برند؛ با وابستگی، فساد. ایستگاه اول تهران گردی این هفته را 
در دارالفنون، جنوب خیابان الله زار، توقف کردیم؛ دارالفنونی که به 
انگیزه این تاسیس شد که نهاد تربیت نیروی متخصص نیاز کشور، 
بومی و ملی باشد، نه مرعوب غرب و بی اعتقاد به ایران. آنچنان که 
قبل و بعد امیر این چنین بود. استادانش را امیرکبیر، شرط کرده 
بود که از روس و انگلیس نباشند؛ 2استعمار کهنه آن زمان. عمدتا 
از اتریش، استاد دعوت می کردند. خیلی روشن بود که امیر در طرح 
طاغوت آن زمان، وصله ناجور است و باید حذف شود. عمال بعد از 

امیر هم پروژه استقالل آموزشی ایشان ابتر می ماند.
ایستگاه دوم: بانک شــاهی انگلیسی اســت که در تقابل با بانک 
ملی )که با همت مردم و تجار و... تاسیس شده( به میدان آمده و 

استقالل اقتصادی ما را نشانه گرفته.
آقای قهرمانی، از تهیه کنندگان بعد از انقالب و از کســبه قدیمی 
تهرانی که به فراخور شــغلش، بــه این خیابان زیــاد رفت وآمد 
می کرده، راوی برنامه می شود؛ » هر وقت به این خیابان می آمدم، 
چندشم می شد از بس صحنه های زننده می دیدم. هیچ زنی در این 
خیابان از تعرض در امان نبود. خیابان ها از ســاعت 7 شب به بعد 
برای حضور خانواده ها به هیچ وجهی امنیت نداشت و زبانم الکن 
است از بیان حوادث این داستان ها.« همه اینها را قهرمانی گفت و 
بعضی از مردم هم جمع شده بودند و گوش می دادند. مردی از میان 
جمعیت داد زد که شرایط اقتصادی امروزمان را هم بگو. اینها را هم 
با االن مقایسه کن. نزدیکش رفتم، دستش را گرم فشردم، گفتم 
شرایط اقتصادی مان بد است قبول، ما هم مثل شما ولی خداییش 
آنقدر که ما از بزرگ تر هامان شنیدیم، مردم آن زمان عید به عید 
برنج می خوردنــد، االن چطور؟آن موقع در اطرافیان تان کســی 
ماشین داشت؟ االن چطور؟ گفت: مدیران و مسئوالن گند زدند 
به کشور، دزدند، فاسدند و...گفتم: خواهش می کنم جمع نبندید، 
چقدر مدیر و مسئول به درد بخور و مردمی و پاکدست داریم. بله 
دزد و فاسد هم داریم که باید دست شان از این مملکت کوتاه بشود. 
این مملکت 300 هزار شهید داده، شــوخی نیست. اینجا دیگر 
بغضش ترکید و گفت: برادر من یکی از همین 300 هزارتاست. از 
انگشت شمار خلبانان اف 14)اگر اشتباه نکنم( بود. بارها از آمریکا 
و انگلیس، نامه رسمی برایش آمد که دیگر برای ایران پرواز نکنید، 
در بهترین کشــورها برای خود و خانواده تان، اقامت می گیریم. 
برادرم همه نامه ها را پاره کرد و گفت صدها سعید)نام برادر شهید( 
فدای دختران سه ساله این کشور. بوسیدمش و از هم جدا شدیم.

دیگر وقت نماز شــده بود. مســجد بزرگ الله زار نمــاز را اقامه 
کردیم.امام جماعت مسجد، نوه مرحوم آیت اهلل شاه آبادی )استاد 
امام خمینی)ره(( است. هر روز از قم می آید. مسجد مرحوم قوام 
و شیخ رجبعلی خیاط، مسجد مرحوم الله زاری و مسجد هدایت 
)آیت اهلل طالقانی( که در الله زارنو قرار دارد محل رفت وآمد بزرگانی 
اســت که در ظلمتکده این خیابان، پرچم حق را برافراشتند و از 
مردم دستگیری می کردند؛ زنان و مردانی که فریب خورده بودند 
و باطن پاکی داشــتند با نفس حق این عارفــان مردمی، به خود 
می آمدنــد و امثال مصطفی دیوونه و خیــل کثیری از خانم های 

توبه کار که ثمره تالش این بزرگان بودند.
جلوی در ورودی یک پاساژ ایستاده بودیم و راهی برای عبور مردم 
باز گذاشــته بودیم.باز هم مردم جمع شدند و انتقاداتی را مطرح 
می کردند. اما انگار مطالب مطرح شــده به مذاق عده ای از کسبه 
پاساژ خوش نیامد؛ کسبه ای که البته در جمع ما حاضر نشده بودند 
و تنها از دور شعار می دادند و هو می کردند، بهانه آوردند که شما 
جلوی کاسبی ما را گرفتید، با احترام و ادب به حرفشان )که البته 
قبول نداشــتیم( پاســاژ را ترک کردیم و رفتیم سراغ جنرال مد. 
جنرال مد، نماد ســبک زندگی آمریکایی در مد لباس ایران بود. 
نخستین خیاطی های مدرن آمریکایی همزمان با شرکت جنرال مد 
در الله زار تاسیس شد. اینها را اســتاد حدادی از مورخین تاریخ 
معاصر می گفت. جنرال مد در کنار جنرال استیل که برند لوازم 
خانگی آمریکایی است و جنرال الکتریک به دست بهایی ها اداره 
می شــد، همگی حکایت از حمله همه جانبه به فرهنگ و سبک 
زندگی ایران بوده اســت؛ مهاجمانی که با انقالب اسالمی، سیلی 
سختی خوردند و سنگرهایی را در ایران، از دست دادند اما هنوز 

از پای ننشسته اند.
به در ورودی روزنامه کیهان که روزگاری مجله زن روز در آن چاپ 
می شده، می رسیم. آقای امینی که به قول خودش بیش از 10سال 
اســت روی پروژه زن روز کار می کند و کتابش در همین موضوع 
با نام»آن صخره مرجانی« در دســت چاپ است، روایتش را آغاز 
می کند. زیرساخت گسترده مجله شگفت آور است، پرتیراژترین 
مجله در تاریخ این کشــور که به عدد 200 هزار نسخه می رسد و 
بازوی اصلی پهلوی در ماجرای ترسیم الگوی زن در جامعه ایران 
به شمار می رفت. در سال های ابتدایی دهه 40 که این پروژه کلید 
خورد تا 10 سال، اســتقبال مردم، باال بود اما از سال ۵0 به شکل 
شگفتی، زنان به این پروژه آمریکایی، بی رغبت می شوند و دوگانه 
زن سنتی و مدرن از بین می رود و طبقه ای شکل می گیرد که من 
آنها را زنان نهضت می نامم؛ زنانی که تصمیم گرفتند با حفظ هویت 
اسالمی خود اثرگذار اجتماعی باشند؛ تا جایی که مجله زن روز، 
در همان ســال های ۵2 یا ۵3 نظرسنجی انجام می دهد که شما، 
مخاطب ما با چــادر مخالفید یا نه؟ نزدیک بــه 80درصد موافق 
چادر بودند. اما اشرف، خواهر مفسد محمدرضا شاه )دقت کنید 
از مسئولین بلند پایه رژیم( گفته بود که ما اجازه نمی دهیم چادر 

به سر زنان ایرانی برگردد. ما به عصر کجاوه نشینی برنمی گردیم.
ایستگاه آخر ما هم نرسیده به میدان بهارستان، شرکت سهامی 
انتشــار بود؛ انتشــارات غیرانتفاعی ای که به همت آقایان یداهلل 
ســحابی، مطهری، طالقانی، احمد آرام، کاظــم یزدی و بازرگان 
افتتــاح شــد.آقای رضایی که از قدیمی های شــرکت اســت و 
پیرمردی خندان، در را به رویمان باز می کند. اهل طالقان است 
و نام خانوادگی اش، رضاخانی بوده و به دلیل مخالفت با رضاخان، 

فامیلی اش را تغییر داده است.
به گرمی ما را به سالن همایش و جلسات انتشارات که قدیمی ترین 
اتاق شرکت اســت، راهنمایی می کند و اینکه:»ما بعد از کودتای 
28 مرداد و موج ســنگین نفوذ چپ ها و توده ای ها، دستمان در 
بحث با اینها واقعــا خالی بود. این را با مرحوم طالقانی و شــهید 
مطهری در میان گذاشتم و همین بهانه گفت وگوهای آقایان شد 
و این شرکت تاسیس شد. یکی از شاهکارهای انتشارات ما کتاب 
»داستان راستان« شهید مطهری بود که تا سال ۵1، ۵7 هزار تیراژ 
داشت. کتاب »پرتوی از قرآن« مرحوم طالقانی هم همین حدود 
چاپ شد.خاطرم هست کتاب داستان راستان را خدمت مرحوم 
عالی نسب و ابریشمی که دو تن از ناموران ایران در زمینه صنعت 
هستند، بردم، دیدم کتاب و استاد را از من بهتر می شناختند، هر 
کدام 1000 نسخه از کتاب را خریدند و کنار محصوالت شان که 
چراغ والور بود، هدیه می گذاشتند و این برای مردم، خیلی جذاب 
بود. البته انتشــارات ما قطره ای بود در مقابل سیل بنیان برافکن 

کتاب های انحرافی.«
اینها همگی روایت مختصری بود به هویت یک ملت اصیل و غیور 

که می خواستند همه سرمایه اش را به یغما ببرند و نتوانستند.

حجتاالسالمحسینکاظمزاده

اللهزارازقدیمیترینخیابانهایتهراناســتکهروزگاربلندیبرآندردورههایمختلف
گذشتهاســت؛روزگاریکهباغیبزرگبودوپرازاللهیاروزهاییکهروشنفکراندرآنبرای
بحثوگفتوگودورهمیبرگزارمیکردندیاحتیدورانیکهمراکزفرهنگیوتفریحیاشروبه
ابتذالوفسادگذاشتتافرهنگایرانی-اسالمیدرتهاجمفرهنگبیگانهبهفراموشیسپرده
شود.خیاباناللهزاربهسببدورانرفتهبرآنحائزاهمیتوبررسیاست.برایهمین،برخیازمراکزاجتماعیوسیاسیآندر

سومینتورتهرانگردیمرکزتهرانشناسیهمشهری،مقصدگردشگرانوکارشناسانمیشود.

سحرجعفریانگزارش
روزنامه نگار

دسیسه علیه نخستین اقدامات آموزشی و بومی
ایستگاه نخست سفر یک روزه به خیابان الله زار، مدرسه دارالفنون 
در خیابان ناصرخسرو است؛ محل آموزش علوم و فنون جدید که 
بسیاری آن را نخستین دانشگاه مدرن تهران می دانند. گردشگران 
همراه با استادان و راویان ســومین تور، از در ورودی کوچک وارد 
مدرسه ای شدند که بزرگان متعددی در آن تعلیم و تربیت دیده اند. 
نصراهلل حدادی، تهران  شناس روایتگری دارالفنون را با این جمله 
آغاز می کند: »در معماری قدیم از ســنگ خارا یا همان گرانیت 
برای ســاخت نهایی راهروها و پله ها اســتفاده می کردند. کسی 
علت آن را می داند؟« بعد از کمی سکوت، حدادی ادامه می دهد: 
»به دلیل وجود شیارهای بسیار ریز در بافت این نوع سنگ، احتمال 
سرخوردن روی آن به حداقل می رسد.« از راهرویی تقریبا باریک 
و طوالنی، پیش می رویم. بعد از گذر از دری بزرگ و چوبی، حیاط 
با درختانی سر به آسمان ساییده و حوضی بزرگ نمایان می شود. 
صدای پرندگان، بی وقفه شنیده می شود. حدادی رو به گردشگران 
می گوید: »ویژگی معماری اصیل ایرانی در گذشته، درون گرایی آن 
بوده است؛ یعنی همه پنجره ها رو به درون و حیاط خانه و عمارت 
باز می شدند. به غیر از این ویژگی متمایز، می توان از توجه معماران 
آن زمان به 3عنصر نور، درخت و آب )حوض( هم نام برد؛ عناصری 
که به دلپذیری فضای خانه و عمارت و همچنین کاهش احتمال 
خطر به وقت وقوع بالیی مانند آتش سوزی )استفاده از مصالح ایمن 
مانند آجر ایرانی( کمک می کرد.« گردشگران دقایقی را سرگرم 
تماشا و عکاسی از حیاط فراخ دارالفنون می شوند. حجت االسالم 
کاظم زاده، عضو خانه طالب جوان می گوید: »موضوع ســومین 
تور تهرانگردی ما بــه خیابان و محدوده اللــه زار اختصاص دارد 
که قرار بــوده در زمان پهلوی با هدف رواج ســبک زندگی غربی 
و فســاد، به شــانزلیزه ایران تبدیل شــود.« حدادی در این باره 
می گوید: »امیرکبیر ازجمله عالم ترین و مردمی ترین دولتمردان 
در سلســله قاجار بوده که اهداف بزرگی را در راســتای فرهنگ، 
اقتصاد و سیاست ملی دنبال می کرد؛ اهدافی که دست بیگانگان 
را از منابع و سرمایه های ایران کوتاه می کرد و واضح است که این 
ایجاد اســتقالل و ملی گرایی به کام دشــمنان داخلی و خارجی 

خوش نمی آمد. امیرکبیر دارالفنون را 9دی 1230خورشــیدی 
بنانهاد تا نظام آموزش و پرورش ایران مستقل از مقاصد دولت های 
استعمارگر باشــد؛ نظامی مدرنیزاسیون شده براساس آموزه های 
بومی ایران. امیرکبیر معتقد بود فرهنگ غنی ایران باید از طریق 
یک نظام آموزشی بومی، ارائه شود. او دارالفنون را با همه امکانات 
تاسیس کرد تا محصالن به بهانه بورسیه، غرب زده و غرب نشین 
نشــوند. حتی برای بعد از فارغ التحصیلی محصالن از دارالفنون، 
طرح دارالصنایع را تدارک دید تا محصالن بالفاصله بعد از تعلیم، 
سرگرم صنعت، هنر و نظام شــوند. همچنین معتقد بود استادان 
دارالفنون نباید غیرایرانی باشــند. برای این منظور سعی داشت 
هم دانش آموختگان ایرانی فرنگ رفته را به کشور بازگرداند و هم 
هزینه های هنگفتی که صرف بورسیه شاهزادگان می شد را صرف 
به خدمت گیری استادان خارجی در دارالفنون کند. اما متأسفانه 
با توجه به دسیســه های فراوانی که علیه نخســتین صدراعظم 
ناصرالدین شــاه شــد، او 11یا 12روز بعد از افتتاح دارالفنون به 
شهادت رسید. دولت مســتعجل امیرکبیر او را از ادامه اقدامات 
تأثیرگذارش بازداشت. همچنان که دشمنان حتی پس از مرگش 
نیز او را با تحریف رها نکردند. ساختمان اولیه دارالفنون تا حدود 
سال 1302پابرجا بود تا اینکه در زمان پهلوی اول دستور تخریب و 
ساخت دوباره آن صادر می شود. نیکوالی مارکف روسی، معمار دوم 
این بنای تاریخی است. مدرسه دارالفنون تا قبل از انقالب مشروطه 
در خدمت طبقه اشــراف و اعیان بود و بعد از 127۵همه اقشار از 
شاهزاده و درباری تا رعیت و عوام از تحصیل در آن بهره می بردند. 
تا همین 2۵، 20سال پیش هم هیاهوی دانش آموزان در آن شنیده 
می شد اما حاال توسط سازمان آموزش و پرورش در حال بازسازی و 
تبدیل به موزه است. در تأیید اقدامات این صدراعظم ایرانی همین 
بس که رهبر معظم انقالب فرموده اند اگر قرار است تأثیرگذار باشیم 
در مدت اندک مانند میرزا تقی خان فراهانی )3سال و 27یا 28روز( 
هم می توان تأثیرگذار بود.« در ادامه، گردشــگران از کالس های 
درسی که بسیاری از شــخصیت های برجســته علمی، هنری، 

اقتصادی و سیاسی در آنها مشغول مشق بودند، بازدید کردند.

مغازه مدفروشی خواص

بعد از اقامه نماز در مسجد بزرگ الله زار، گردشگران با پیاده روی 
در بخش هایی از کوچه مهران و برلن، خود را به پاساژ جنرال  مد 
می رسانند. قهرمانی در روایت این مرکز خرید قدیمی می گوید: 
»ظهور پدیده مد و مدگرایی در تهران با شکل و شمایلی مدرن 
را می توان به مرکز جنرال مد تهران در سال 1340نسبت داد. آن 
زمان که اوضاع اقتصادی عموم مردم نابه سامان بود و کاخ نشینان 
از بیشترین منابع درآمدی و امتیازی برخوردار بودند، رژیم پهلوی 
به دنبال ضریب دادن تجمل، مد و گرایش جوانان به سبک و سیاق 
کشورهای غربی و اروپایی بود. از خیاط خانه و بوتیک زینت شاه 
محدوده خیابان امیریه اگر بگذریم جنرال مد یکی از بزرگ ترین 
و به روزترین مراکز مدگرایی در تهران محسوب می شد؛ مرکزی 
که در کنار ده ها خیاط خانه )بیشتر ارمنی( خیابان الله زار فعالیت 
خود را از حدود سال 1341آغاز کرد. جنرال مد نخستین بنگاه 
تولیدی مد بود که قرار بود دنباله رو بوتیک ها و مغازه های بزرگ 
نیویورک، لنــدن و پاریس در طراحی مد و ایجــاد بازار مصرف 
باشد. البته که بیشتر مشتری های آن از خانواده اعیان و مقربین 
دربار سلطنتی بودند. به ویژه از زمانی که پای اجناس خارجی و 
وارداتی نیز به این مرکز باز شــد. از آنجا که این مرکز فروش در 
مجاورت محله های ثروتمندنشین و سفیران سفارتخانه ها بود، 
مورد استقبال آنها قرار گرفت. در واقع خیاطی مدرن و طراحی 
پوشاک آن هم منطبق بر معیارها و اصول زیبایی شناسانه غرب 
و اروپا با فعالیت جنرال مد بسیار قوت گرفت.  در این میان چون 
اغلب بانوان در آن زمان چادری بودند راهی به آن مرکز نداشتند 
و همانطور که عرض کردم استقبال از مدگرایی آن هم با سبک 
و سیاق غیرایرانی فقط محدود به طبقه ثروتمند جامعه می شد 
که خود را روشنفکر و مدرن می دانســتند.« حدادی نیز تأکید 
می کند: »از دهه 20، حکومت به دنبال غالب کردن فرهنگ غرب 
بر ایران بود. یکی از مظاهر ایــن ادعا هم راه اندازی مراکز تولید و 
فروش مد بود. در خیابان الله زار هم فروشــگاه های فراوان فعال 
شــد مانند پیرایش، توماجیان، ُمدیس )مزون مخصوص شاه( و 
چین چیال. چین چیال نوعی پشم نرم و بلند از خرگوش است که 
فردی با نام ســیدضیا آنها را در اراضی عباس آباد فعلی پرورش 
می داد برای تزیین سردســت پالتوی زنانه که آن روزها بســیار 
 مد بود. لوگــوی جنرال مد طوری طراحی شــده بود که مفهوم

»برای همه اعضای خانواده لباس داریم« را القا می کرد. فضای داخلی 
فروشــگاه هم به گونه ای بود که وقتی وارد آن می شدند گویی وارد 
یکی از شهرهای فرنگی شــده اند. در واقع با افزایش فروشگاه هایی 
این چنین، می خواستند تولید پوشاک ملی را از ما بگیرند و اشرافیت 

را رواج دهند. از بین بردن هویت برای مالکان این فروشگاه 

و البته صاحبان حکومت در پشــت پرده به گونه ای بود که با اجرای 
»حراج« سعی در ترغیب دیگر طبقات جامعه در مصرف محصوالت 

خود داشتند.«
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انتشاراتی برای روشنگری
ایستگاه آخر، شرکت سهامی انتشــار است. محمدرضا رضایی 
در توضیح روایت مؤسسه انتشــار می گوید: »در دهه هاي  20و 
30اغلب کتابفروشــی های تهران حوالی خیابان ناصرخســرو، 
بازاربزرگ و جمهوری واقع بودند. از دهه40کتابفروشی ها ضمن 
افزایش تعداد، به حوالی دانشگاه تهران نقل مکان کردند. طولی 
نکشــید که آن حوالی به پاتوقی برای کتابخوان های مذهبی و 
توده ای تبدیل شد؛ پاتوقی که بعضا جلسات بحث و گفت وگو هم 
در آن شکل می گرفت. آن زمان من ویزیتور یا همان فروشنده 
سیار کتاب در شــرکت انتشار بودم؛ شــرکتی انتشاراتی که با 
همراهی مهنــدس بازرگان و مرحوم طالقانــی آغاز به کار کرد. 
مدتی که مشغول کار بودم، متوجه یکسری مشکالت شدم که 
کتابخوان های مذهبی از آنها گالیه داشتند مانند کمبود منابع 
اختصاصی و عمیق یا فقدان منابع مذهبی به زبان ساده. فرصتی 
پیش آمد و در محضر بزرگانی مانند مطهری، طالقانی و بازرگان 
این مشکالت را مطرح کردیم. آنها نیز در جلسات شرکت انتشار، 
مشکالت را پیگیری کردند و مقرر شد تا کتبی هم نگارش پیدا 
کنند و به چاپ برسند که »داســتان راستان« یکی از آنهاست. 
خالصه با سختی فراوان این مراحل طی شد و بنده نیز به سبب 
عالقه  و شغلی که داشتم خودم کتب آماده چاپ را برای تصحیح 
به دست استاد مطهری می رساندم. داستان راستان که چاپ شد 

آن را به کتابفروشی های مختلف برای معرفی بردم. فروش آن به 
قدری بود که در بازار کتاب، همه از آن حرف و سخن می گفتند. 
تا سال 1351بیش از 57هزار نسخه از آن را منتشر کردیم. سال 
1351نیز استاد مطهری تصمیم گرفتند با راه اندازی انتشارات 
صدرا، چاپ کتاب هایشان را ادامه دهند. حدادی روایت را ادامه 
می دهد: »لطفی که شرکت انتشار با چاپ کتاب های موردنیاز در 
حق مردم و اهل کتاب کرده واقعا جبران ناشــدنی است. ویژگی 
دیگر محصوالت فرهنگی این شرکت، ارزان قیمت بودن آنهاست. 

گاهی پیش آمده که در قیمت گذاری متضرر هم شده اند.«

سرکوب آزادی بیان در مطبوعات و سیرک دختر شایسته

حاال دیگر نوبت مؤسســه مطبوعاتی و روزنامه کیهان اســت. 
گردشــگران مقابل در اصلی آن می ایستند و محمدرضا امینی، 
نویســنده و پژوهشــگر می گوید: »روزنامه کیهان نخستین بار 
3خرداد 1321توســط عبدالرحمن فرامرزی به عنوان مالک و 
مصطفی مصباح زاده منتشر شد. این روزنامه در حکومت پهلوی 
به مثابه یک تریبون و ارگان دولتی فعالیت می کرد به طوری که 
انتصاب و عزل در آن از ســطح مدیریتی تــا خبرنگاری زیرنظر 
حکومت وقت انجــام می گرفت. حتی یک اتاق ویژه سانســور 
در این مؤسســه وجود داشــت که همه مطالب چاپ فردا از آن 
ســردرمی آورد. این یعنی ســرکوب آزادی بیان. به عنوان مثال 
میناب به دالیل بســیار ازجمله آب و هوای خوش، موردتوجه 
خاندان پهلوی بود. دهه50 سیلی در این شهر جاری می شود. یک 
زن باردار در پی آن آسیب می بیند و چون امکانات برای رساندن 
او به بیمارستان در این شهر کافی نبوده، زن فوت می کند. یکی 
از خبرنگاران کیهان این داســتان را در قالب گزارشــی پوشش 
می دهد و گزارش به چاپ می رســد. همین مسئله باعث توقیف 
روزنامه می شود؛ چرا که شاه آن گزارش را سندی بر اجحافش در 
حق اهالی میناب می دید. چند روز بعد از رفع توقیف نیز همان 
خبرنگار، در ستونی به توضیح و تفصیل خدمات بی شمار حکومت 
پهلوی به شهر میناب می پردازد! مجله زن روز یکی  از مجالت و 
زیرمجموعه روزنامه کیهان است که بهمن 1343 به چاپ رسید. 
متولیان فرهنگی ایــن مجله بکر به دنبال سیاســت های کالن 
سلطنتی در حوزه زنان با رویکرد شیوه های زن مدرن شده، بودند. 
نخستین شــماره زن روز با آگهی مراسم انتخاب دختر شایسته 
سال ایران به دست مردم رسید. در واقع این هدف اصلی متولیان 
بود که در پی سیاست های بین المللی دنبال می شد. همان سال، 
39کشــور دیگر درصدد اجرای مراســم دختر شایسته بودند. 

دی ماه 1344 این مراسم در سطح جهانی برگزار شد و نماینده ای 
از ایران نیز در آن حضور داشت. ویژگی های دختر شایسته )ابتدا 
این مراســم با نام های دختر بهار و دختر ایران برگزار می شــد( 
شــامل خوش تیپ بودن، خوش عکس بودن، خوش اندام بودن، 
زیبا بودن، با سلیقه بودن، باهوش بودن، رمانتیک بودن بود که باید 
زیر25سال، ازدواج نکرده و از خانواده محترمی می بود. در قبال 
این ویژگی ها جوایزی مانند ساعت مچی یا رادیو ترانزیستوری 
می دادند. البته جوایز در بخش جهانی شامل گردش یک ساله دور 
دنیا، 5هزار دالر نقد  و ده ها دست لباس بود. تا سال 1350آمار 
شرکت کننده های این مراســم قابل توجه بود اما یکباره با سیر 
نزولی مواجه شدند؛ ســیری که متولیان و سیاستگذاران آن را 
نگران کرد طوری که در شماره ای از مجله تیتر زدند دخترها، از 
امل ها نترسید! یک دختر هم نامه به دفتر مجله می فرستد که من 
دختری تحصیل کرده و چادری از یک خانواده فرهنگی هستم و 
این مقاله شما کامال مغایر با واقعیت های جامعه است. این بدان 
معناست که فرهنگ عموم جامعه به واسطه بارقه های انقالب، رو 
به سوی فرهنگ اسالمی و ایرانی حرکت می کرد. مجله زن روز که 
رکورد پرتیراژترین مجله تاریخ مطبوعات ایران را داشت تا منافع 
خود را در تهدید و خطر دید، دست به کار شد تا تصویر جدیدی 
از زن مدرن در حال رانندگی، تحصیل در دانشگاه، فعالیت های 
اداری و دولتی ارائه دهد. حتی ســال 1355بــا حمایت دولت 
رفراندوم مطبوعاتی برگزار کرد که آیا موافق چادر هستی یا نه؟ 
نتیجه این شد که فرهنگ دستوری و مغایر با ارزش های عموم 
جامعه آنها شکست خورد. بیش از 85درصد از زنان شرکت کننده 
در رفراندوم رأی به چادر و پوشش اسالمی دادند. این پایانی بود 
برای مجله زن روز که بعد از پیروزی انقالب اسالمی با رویکردهای 

متناسبی به چاپ خود ادامه داد.«
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روایت گردشگران

 صنعتگری که بعد از شهادت امیر کبیر نابینا شد
وقتــی وارد حیاط دارالفنون شــدیم با هجــوم بی امان صدای 
گنجشک ها مواجه شدیم صدایشــان گاهی آنقدر زیاد می شد 
که شــنیدن صدای راوی و روایتش را ســخت می کرد. زیبایی 
بی نظیر معماری ایرانی همه را تحت تأثیر قرار می داد.راوی گفت: 
3 عنصر اصلی معماری اصیل ایرانی درخت، نور و آب اســت. به 
حوض بزرگ و زیبای وســط حیاط اشاره کرد و گفت وجود آب 
برای انسان آرامش بخش است. و من در دل به این فکر می کردم 
که چقدر تفاوت است بین معماری غربی و ایرانی؛با اندکی توجه 
به هرکدام می توان جایگاه سالمتی روح و نفس را فهمید.راوی 
ادامه می دهد:به دلیل معماری درونگرای اینجا تمامی کالس ها 
در روز روشن هستند بدون استفاده از برق! اینجا چند روز قبل از 
شهادت امیرکبیر افتتاح می شود، امیرکبیر برای انتخاب استاد 
معیار هایی متفاوت داشــت! نباید از استادان انگلیسی و روسی 
برای آموزش در این مکان اســتفاده کنندو... . دوره ریاست امیر 
کوتاه بود ولی در این مدت کوتاه خدمت هایی کرد که برسر زبان ها 
افتاد.روایتی جالب می شــنویم. مردی فقیر که در خیابان های 
تهران گدایی می کند و وقتی از او گذشــته اش را می پرســند از 
امیر می گوید؛ صنعتگری که یک کاالی خارجی را به دســتور 
امیر درست می کند و کار به تولید انبوه و کارگاه می رسد اما عمر 
کوتاه امیر مانع سرانجام رسیدن کار می شود و به جای تقدیر از 
او تقاضای پولی که برای کارگاه و تولید انبوه گرفته را می کنند. 
مرد که پولی ندارد، پس آنقدر به سرش ضربه می زنند تا کور شود 
و به گدایی بیفتد! و چه فرق است بین دورانی که امیر بر سرکار 
بود و آن دورانی که نبود، اما حیف که برای این انسان بزرگ فقط 
کتاب های انگشت شماری نوشته شده و این فقر منابع باعث شده 
است که شناخت این مرد بزرگ مورد بی مهری واقع شود. پس از 
عبور از الله زار و گذشته تلخش به محل نشریات روزنامه کیهان 
می رسیم؛ جایی که در گذشته مجله ای به اسم زن روز را منتشر 
می کرد. موضوعی که در این مجله بیشتر به چشم می خورد دختر 
شایسته ســال بود و رواج غرب گرایی و غرب زدگی.راوی اشاره 
می کند که ثبت نام برای شرکت در مسابقه دختر شایسته سال در 
ابتدا بسیار زیاد بوده ولی بعد سیر نزولی پیدا کرد. راوی عکسی از 
جلد مجله را نشان می دهد، جلد اصلی مجله زنی با حجاب است و 
نشان می دهد طرح های پوشش اسالمی بیشتر بین مردم طرفدار 

داشته تا طرح های بی هویت غربی.

معصومه شاکری؛ دانشجو

روایت گردشگران

تاریخ را از زبان که می شنویم؟
هویت و تاریخ شــان را بگیر، پیوندهای بیــن ارزش ها و آنچه مایه 
افتخارشان اســت را از بین ببر، آنگاه بنده تو می شوند. تا حدی که 
با کمال میل وطن و ناموس شان را در اختیارت می گذارند و چون 
بردگان مسخ شده حرف هایت را تکرار می کنند. اندیشه آزاد باب 
میل اربابان خارجی نیست، آنها هیچ گاه ملت آگاه را برنمی تابند. آگاه 
که باشی می فهمی ثروت ات را بیگانه به غارت می برد، می فهمی تو 
شبیه سرباز شطرنجی هستی که از خود هیچ اختیاری نداری و تنها 
مقاصد صحنه گردانان را برآورده می کنی. آگاه که باشی می فهمی 
و آنها این فهمیدن را نمی خواهند. برایت جایی می سازند پر از قمار 
و شراب وگناه تا سرگرمت کنند و مشغول خودت باشی نه حوادث 
سرنوشت ساز پیرامونت. ذهنت را به گونه ای در دست می گیرند که 
خودت امیرکبیرت را به قتل برسانی. چون امیر زنده، زنده می کند 

و این یعنی مرگ آنها.

عاطفه خاکسار؛ دانشجوی دکتری شریف

روایت گردشگران

شانزلیزه در  تهران
تهران چه کم از پاریس دارد؟ این ســؤالی بود که ناصرالدین شــاه 
وقتی پاریس را دید از خودش پرســید و جوابی که به خود داد البد 
این بود:»یک شــانزلیزه«  قرعه به نام خیابان الله زار افتاد که تقریباً 
در مرکز شهر بود. شاید اگر مغازه هایی از تمام مارک های معروف دنیا 
در الله زار دور هم جمع می شدند و خانه های الکچری و سینما هم به 
آن اضافه می شد؛ خیابانی برای خرید از تمام برندهای مطرح دنیا_ 
آن وقت ناصرالدین شاه هر وقت هوای پاریس به سرش می زد، چند 
قدمی در الله زار راه می رفت و یادی می کرد از شانزلیزه تا به سرزمینی 
که پادشــاهش بود افتخار کند.  اما در ذهــن امیرکبیر، صدراعظم 
ناصرالدین شاه، تهران مدرســه و دانشگاه وکارخانجات تولیدی کم 
داشت تا برســد به پاریس و از پاریس جلو بیفتد، پس »دارالفنون« 
ساخت؛ مکانی برای ساختن انسان های آینده ساز.آرزویش این بود 
که به جای بلور های روسی و صنایع انگلیسی، خودمان کارخانه داشته 
باشیم. شرط کرده بود معلم روسی و انگلیسی در این مدرسه تدریس 
نکند تا مبادا سبک زندگی غربی و شرقی فرهنگ ما را از درون تهی 
کند. اما در مسابقه خودباوری و خودفروختگی، در مبارزه علم و جهل، 
آنکه ساده تر و بی زحمت تر و جذاب تر بود، چشم مردم را گرفت. جهل 
توانست عقل را به مسلخ حمام فین کاشان بکشاند. سال های سال این 
مبارزه ادامه داشت، میدان این مبارزه، گاه دارالفنون بود که دست های 
خائنان و غرب گرا ها با اندیشه های اسالمی_ایرانی امیرکبیر دست و 
پنجه نرم می کرد، گاه در شانزلیزه، دست خدا از آستین امثال »سید 
مهدی قوام« بیرون می آمد و در مرکز فساد تهران، مسجد می ساخت.
در ایام مشروطه، یادگار امیرکبیر، شد مرکز علم آموزی به تمام اقشار 
مردم، تا ریشه عقب ماندگی در ســواد را بخشکاند و شجره طیبه ای 
بنشاند با میوه هایی مثل دکتر قریب، محمد معین، مصطفی چمران 
و...اما شانزلیزه در ایام پهلوی شد مرکز جوالن روشنفکران غرب زده 

و کاباره هایی برای تفریح سیاستمداران.

زهرا سادات حسنی؛  طلبه سطح دو

شانزلیزه ای که مرکز فساد شد

ایســتگاه بعدی، خیابان الله زار، مقابل ساختمان متروکه تئاتر 
تهران است؛ خیابانی شــلوغ و مملو از مغازه های الکتریکی که 
اغلب با سازه ای قدیمی و کمی بازسازی، تنگ هم قرار گرفته اند. 
کاظم زاده با اشــاره به کارکرد فرهنگی و تفریحی این خیابان تا 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، می گوید: »حکومت های وابسته 
پیشین در ایران، ابتذال و فساد را در بسته بندی مدرنیزاسیون 
به مردم پیشــکش می کردند که در این گــذار، خیابان الله زار 
حکایت های بسیار دارد.  این حکایت ها را در ادامه از زبان محمد 
قهرمانی، به عنوان یکی از افرادی که آن سال ها به واسطه شغلش 
در این محدوده رفت وآمد داشــتند، خواهیم شنید.« قهرمانی، 
نیز این چنین روایت می کند: »پدرم ســال ها ســرایدار یکی از 
ســینماهای خیابان الله زار بود. من هم به همین سبب در این 
خیابان رفت وآمد زیادی داشتم. خیابان الله زار فعلی، باغی بزرگ 

و پر از گل های الله بوده که در زمان ناصرالدین شاه توسط یکی 
از متمولین شهر خریداری می شود تا طرح تبدیل آن محدوده به 
خیابان شانزلیزه ایران برگرفته از خیابانی در پاریس، اجرا شود؛ 
طرحی که با وقوع انقالب مشــروطیت، اجرایی نشد؛ چرا که در 
زمان مشــروطیت خیابان الله زار پاتوق ثابت روشنفکران برای 

برگزاری دورهمی های اجتماعی و سیاسی بود. 
در دوره پهلوی اما فضای خیابان الله زار رو به سوی فساد اخالقی 
و محافل لهو و لعب گذاشت. 16سینما در این خیابان )10سینما 
در الله زار و 6سینما در کوچه ملی( تاسیس شد که نخستین آنها 
سینما رکس نام داشت. در این سینماها با یک بلیت 2فیلم پخش 
می کردند؛ یکی فیلمفارســی و دیگری خارجی. و چون اغلب، 
فیلم های غیرفرهنگی و مستهجن در آنها نمایش داده می شد به 
مرکزی برای ترویج فساد و بی بندوباری تبدیل شده بودند. شما 
به این فضای ضدفرهنگی سینماهای الله زار آن زمان، پذیرایی 
با انواع مشروبات الکلی را هم اضافه کنید. بنابراین سینما در آن 
زمان، کارکرد فرهنگی و تفریحی نداشت بلکه دقیقا برعکس! از 
سویی با توجه به مرکزیت این خیابان و بورس بودنش برای عرصه 
صفحات گرامافون و دستگاه های پخش موسیقی در خودروها، 
بسیاری از مسافران و افرادی که از سایر شهرها و روستاها راهی 
تهران می شدند حتما به آن سری می زدند. به مرور زمان خیابان 
الله زار به پاتوق دختران فراری فریب خورده و افراد هم جنس گرا 
تبدیل شد. رهگذران ثابت این خیابان برای پیدا کردن مشتری 
با هدف فساد اخالقی، ســکه هایی در جیب خود قرار می دادند و 
مدام آنها را به صدا می آوردند؛ صدای این سکه ها مانند کدی برای 
شناسایی بود! برخی از سینماهای این خیابان برای جبران درآمد 
اندک شان، اقدام به راه اندازی ســالن تئاتر، ترانه و رقص کردند. 
خیلی از خواننده های معروف قبــل از انقالب به ویژه خوانندگان 
زن، از همین سالن های کاباره ای به شهرت رسیدند؛ کاباره هایی 
که در قرق افراد الابالی، دائم الخمر و مفسداخالقی چه مرد و چه 
زن بودند و امنیت اجتماعی در آنها زیر صفر قرار داشت.« حدادی 
در تأیید صحبت های قهرمانی، می گوید: »بین ســینماداران و 
ســالن داران خیابان الله زار رســم بود که مردی را بزک کنند و 
مقابل در ورودی سینما یا سالن به حالت رقص و آواز قرار دهند تا 
مشتری ها برای ورود ترغیب شوند. آن زمان خیابان الله زار مرکزی 
برای رواج لمپنیسم بود. حتی روایتی معتبر است که وقتی زلزله 
بویین زهرا رخ داد و جهان پهلوان تختی به جمع آوری کمک های 
مردمی پرداخت به ایشان گفتند برو از کاباره های شلوغ الله زار 
مانند کاباره آقارضا سهیال، پول جمع کن و ایشان گفتند که اینها 
خودشان زلزله زده اند! زنی هم بود که ابتدای خیابان الله زار  آش 
می فروخت و مامان آش، صدایش می کردند! هم اکنون نیز بسیاری 
از برنامه سازان تلویزیونی آن طرف آبی اصل و نسبشان به مالکان 
کاباره های ساواکی در این خیابان می رسد؛ کاباره هایی که جلسات 
مهم سیاسی و دولتی در آنها برگزار می شد و صندلی ها و میزهای 
اصلی آنها در اجاره ســاواکی ها و مأموران حکومتی بود. در 
مورد کوچه ملی هم باید بگویم که هیچ فرد آبروداری 
از این کوچه عبور نمی کرد؛ چرا که آنجا فجایع 

اخالقی شرم آوری رخ می داد.« 
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سه مسیر
 در الله زار

قبل از اینکه وارد خیابان الله زار شویم، وارد ناصرخسرو  
می شویم؛ ابتدای ناصرخسرو؛ همانجا که مردان و جوانانی 
ایستاده اند دســت در جیب و گاهی زیرلب می گویند 
»دارو«. سال هاست اینجا به همین موضوع شناخته می شود. این صدای یک درد ریشه دار در 
جان جامعه ایران است. گره خوردن اقتصاد ایران به دالر باعث شده، قیمت دارو هم تحت تأثیر 
کم ارزش شدن پول ملی قرار بگیرد و پیداکردنش مشکل باشــد. دارو، همان که در تولید و 

تهیه اش در داخل سال هاست با دست های پیدا و پنهان دشمن درگیریم؛ چه داروهای هسته ای 
و چه دیگر داروها. دارو همان که در اوج تحریم ها راه ورودش را برای بیماران ایرانی بسته بودند. 
دارو همان که در اوج کرونا همه تالش شان را کردند با رسانه هایشان که امید و اعتماد مردم به 
داخلی هایش را مسخره کنند و از بین ببرند تا مردم آویزانشان بمانند. عده ای واقعا باورشان 
کرده بودند که خارجی اش بهتر است. خیلی دیر دریافتند خطا می کنند. با همین کام تلخ از یک 

زخم کهنه و گنگ و دردآور اما واقعی به سردر دارالفنون می رسیم.

روایت گردشگران

روایت گردشگران

 از دارالفنون تا مجله زن روز
وقتی که رسیدم گروه زودتر از من رسیده بود و استاد حدادیان 
وســط حیاط داشــت از امیرکبیر می گفت که دستور ساخت 
دارالفنون را داده بوده تا دیگر الزم نباشد وسایل زندگی مان را 
از غرب وارد کنیم. اگر امیرکبیر باشی و یک صنعتگر پیدا کنی 
به او سفارش ساخت نخستین ســماور ایرانی را می دهی و بعد 
که صنعتگر نمونه کارش را ارائه کرد صد تومان پول می دهی که 
کوره و ابزار تولید انبوه فراهم کنــد اما اگر زاویه نگاه آدم های با 
مغز پوسیده را داشته باشی دلت می خواهد »اصلش« را داشته 
باشی یعنی فرنگی اش را و تو برای پس گرفتن همان صدتومان 
که حاال کوره و ابزار صناعت شده آنقدر به سر صنعتگر می زنی 

تا کور شود.
خیالتان را راحت کنم من امروز فهمیدم طفلکی ســازندگان 
فرنگی هم از همان زمان که امیرکبیر دســتور داد واردات بلور 
به ایران ممنوع شــود مواظب اند که یک وقت اصل چیزی مثل 
استکان و نعلبکی و شیشــه قلیان در بازارهای ما با فرعش که 
همان ساخت ایران خودمان است اشــتباه گرفته نشود. برای 
همین همان موقع عکس ناصرالدین شــاه را روی اســتکان و 
نعلبکی و شیشه قلیان زدند و این محصوالت را رایگان به ایرانی ها 
هدیه دادند تا هم نماد اصالت کاال باشــد و هم به قول دوستم 
مانع از شکستن آنها به احترام شاه.همان شاهی که در مستی، 
دست خطش را می گرفتند که فالن زمین قلهک برای انگلیس 

خوب است و فالن زمین برای کشور دیگر.

از پیاده روهای باریک و شلوغ الله زار رد شدیم و رسیدیم جلوی 
ساختمانی که سر در آن نوشته شده بود »تئاتر تهران« و من با 
دیدن تندیس یک زن روی سر در تئاتر به عنوان یک زن سرم را 
از تأسف تکان دادم. برای من که رشته تحصیلی ام مطالعات زنان 
است و تاریخ فمینیسم و زنان غربی را از حفظم شاید دیدن این 
تصویر یعنی یک دنیا حرف که در کتاب ها و مستندها با آنها آشنا 
شده بودم ولی هرگز تصور نمی کردم آنقدر به ما نزدیک باشد و 
این تازه شروع یک حس بد بود. حس بدی از جنس محدودیت و 
سلب آزادی که از اینجا به بعد هر چه از دارالفنون فاصله می گرفتم 
بیشتر می شد.در ایســتگاه بعدی تور، دقایقی جلوی ساختمان 
جنرال مد ایستادیم تا بشــنویم چطور فروشگاه های جنرال مد 
پوشاک خانواده و به ویژه زن ایرانی را تغییر می داد یا بهتر بگویم 
عفت زن ایرانی را به تاراج می برد. درست همانجا بود که یک مرد 
شعار داد زن زندگی آزادی و من تازه آنجا بود که مطمئن شدم این 
شعار یک شعار مردانه است نه زنانه چون هیچ زنی که ظاهرش با 
ما متفاوت بود چنین چیزی نگفت. سؤال های بسیاری در ذهنم 
نقش بسته بود اما مقابل ساختمان مؤسسه کیهان جواب سؤالم 
را گرفتم وقتی که روایت مجله زن روز سال های دهه های40و 50 
را شنیدم که چگونه دوقطبی بی حجاب و با حجاب را در جامعه 
دامن زده بودند و شاخص زن شایسته بودن را تناسب اندام و بقیه 

ویژگی های جسمی زن می دانستند.

دیگر امیرکبیر نبود که ...

ناصرالدین شــاه ازســفرپاریس به ایران بازگشــت. خاطرات 
خیابان شــانزه لیزه پاریس، لحظه ای از ذهنش دور نمی شــد. 
شاه هوسرانی که حکومت را به جاسوسان و دست نشانده های 
خارجی داده بود هرروز بیش از پیش به فکر خوشگذرانی بود! 
کشــور با بی تدبیری درحال ازبین رفتن بود.شــاه در نشست 
با مســئوالن به این نتیجه رســید که درختان باغ الله زار قطع 
شده و خیابانی مانند شــانزه لیزه درتهران ساخته شود با همان 
گراند هتل! دیگر امیرکبیری نبود کــه اولویت های مملکت را 
به شاه گوشزدکند و بر حرفش مصربمانند. ساخت خیابان با نام 
الله زار شروع و در زمان پهلوی کامل شد با۱5 سینما، تئاترخانه، 
پیاله فروشی)مشروب فروشــی(، کاباره، لباس فروشــی با مد 
غربی، خیاط خانه های غربی، ســاختمان های به سبک غربی، 
رستوران های متعدد، فروشــگاه های معروفی با نام های جنرال 
مد و...که صاحب امتیازان آن افراد معلوم الحالی بودند با هدف 
وبرنامه های خاص وحساب شــده! هیچ جا خبری ازخدا ودین 
نبود! درخیابان به آن بزرگی نه مســجدی، نه حسینیه ای، نه 
تکیه ونه حاجی بازار مومن ومتعهدی! خالی از تمامی آثار دین!

درهمین اوضاع نابسامان چندین روحانی با عزم و اراده، مخلص، 
مردمی و درد آشــنای مردم با نام های ســیدمهدی الله زاری، 
سیدمهدی قوام و.. شروع به ساخت مســجدبزرگ، آن هم در 
وسط خیابان الله زارکردند! و این بدین معنا بود که نمی شود در 
میدان کارزار با دین خدا یک مسلمان باتقوای الهی میدان را رها 
کرده و لباس عافیت بپوشد؛ باید مثل سیدمهدی ها با لباس تقوا 

به مهلکه ها رفت. خودرا حفظ کرد و دیگران رانجات داد.

وارد دارالفنون که می شــویم با همان دیوارهای بلند و طرح 
معماری قدیمی اش که شــبیه حوزه های علمیه دلگشــا و 
روح افزاست، کالس های درســی را می بینیم که داخل آنها 
تصویر فارغ التحصیالن این مدرســه از مفاخر ایران زده شده 
و در برخی از کالس ها نیز تصویر رجالی از کشورهای اروپایی 
که به ایران می آمدند تا علم جدید غربی را به دســت جوانان 
این کشور برســانند. امیرکبیر بعد از سفرهای خارجی اش به 
این نتیجه رسیده بود که به برپا کردن چنین ساختاری برای 
رشد و پیشرفت کشور نیاز داریم؛ جایی که فنون و علوم را وارد 
کشور کنیم. مســئله مواجهه با تمدن غرب از دیرباز در ایران 
یک چالش جدی بود. طرح امیرکبیر البته نسبت به طرح هایی 
که بعد از آن در ایران جاری شد، معقول تر بود. طرح امیرکبیر 
ایجاد یک قوه عاقله بود که از بستر هویتی خود ما برمی خیزد و 
انتخاب می کند چگونه در مواجهه با رشد غرب، خودش انتخاب 
کند. او حتی صاحبان فنون کهنه ایرانی را به خدمت می گرفت 
تا تالش کنند دانش و نرم افزار تولید کاالهای مدرن را کشف 
کنند و آموزش دهند. رشته های علمی دارالفنون 7رشته بود؛ 
3رشته آن نظامی، پیاده نظام و سواره نظام و توپخانه و 2رشته 
آن پزشکی، جراحی و داروسازی و یکی هم مربوط به معدن و 
کانی شناسی؛ رشته های علمی که جالب است در آن زمان با 
هوشمندی انتخاب شده بود. اینکه طرح امیرکبیر چه اندازه 
کم خطا و بی نقص بوده بحثی اســت که در جای خود باید به 
آن پرداخت اما سؤال این است که این جریان چرا ادامه پیدا 
نکرد؟ امیرکبیر 4-3 ســال بعد هم خودش و هم راهبردش 
در مواجهه با غرب حذف شد. دلیل اصلی اش یک کلمه بود: 

ضعف حاکمیت.
حاکمیت آن اراده تدبیر کننده جامعه است. ایده ها و طرح ها 
و اندیشه ها زمانی در کشور پیش می رود که بر پایه یک اراده 
عمیق و قوی بنا شده باشد. ضعف این ســتون اصلی و راس 
حقیقی تمدنی که در طول تاریخ به مرور مرگ تمدن مسلمین 

را باعث شده بود، مسیر امیرکبیر را نیز مسدود می کرد.

نیت سوداگرانه انگلیسی ها
از در دارالفنون که خارج می شویم در میدان امام)ره( به یک 
ساختمان بزرگ و قدیمی می رسیم که باالی آن نوشته شده 
»بانک بازرگانی« و تابلوهای جدید هــم روی آن قرار گرفته 
است با نشان بانک تجارت. آری یک بانک قدیمی گوشه میدان 
»توپخانه«. نهاد مالی ایران تا پیش از ۱266شمسی، صرافی ها 
بودند. حضور بانک در ایران توسط انگلستان انجام شد. مرکزش 
در لندن بود و شعبه هایی در کشورهای آسیایی داشت. در ایران 
هم شعبه زد. به نیت سوداگرانه محض توسط انگلیسی های 
یهودی. حاکمان ما پذیرفته بودند بدون هیچ گونه محاسبه ای 
که این نهاد مالی جدید چه اقتضائاتی دارد، اراده صاحبان آن 
چیست و چه ویرایشــی را بر جامعه ایرانی خواهد زد. حضور 
نهادهای تمدن غربی در ایران به مــرور تالش می کرد جان 
ایران را تسخیر کند. سکه ها به مرور در دستان صاحبان بانک 
جمع و پول جایگزین می شد. درباره کارکرد بانک و نقش آن در 
پشتیبانی شخصیت های حقوقی یا همان شرکت های بزرگ 
سرمایه دار و جمع کردن سرمایه های خرد مردم به نفع چرخش 
اقتصادی آن غول های دنیاخور مدرن باید در جای خود سخن 
گفت. اما همین جا کنار توپخانه شــما، یــک نهاد اجتماعی 
جدید با همه اقتضائاتش سر بر می آورد و ایران بی خبر از آنچه 
بناست به مرور به سرش بیاید. توپخانه نمی توانست مانع آن 
شود. امر دیگری الزم بود. صدای »دارو دارو«گفتن جوانان و 
طرح دارالفنون امیرکبیر و حاال پیکره ساختمان قدیمی به نام 

بازرگانی و تجارت مقدمه خوبی است تا وارد الله زار شویم.

خاطره های دردآور
الله زار، خیابانی شلوغ با مردان و جوانانی که مشغول تالشند 
و مغازه های الکتریکی و کاالهای برقی و گاهی صنعتی. عبور 

از این خیابان دشوار اســت. این چه نامی است؟ چرا الله زار؟ 
قبل از آنکه اساسا چنین خیابانی شکل بگیرد، اینجا باغ های 
پر از الله بوده. الله زار بوده این خیابان اما از اوایل مشروطیت 
و ورود معنای آزادی مدرن و نهادهای آن به کشور، به مرور آن 
باغ های الله خراب شدند و به جایش خیابانی در قلب ارتباطات 
مردم پایین شهر تهران شــکل گرفت که هنوز که هنوز است 
خاطره دردآور آن در ذهن های مردم زنده است؛ خیابانی پر از 
کاباره ها که سر درش مردانی ایستاده بودند و دعوت به خوردن 
شراب و آب جو می کردند و می رقصیدند. داخل کاباره ها زنان 
آوازه خوانی که می خواندند و دورتا دورشان مردم می نشستند 
و می نوشیدند و تخدیر می شــدند. در حاشیه هایش صدای 
جرق جرق پول خردها در جیب مردان هم جنس باز که دنبال 
تور کردن سوژه هایشان بودند. آن زمان البته آنقدرها این فحشا 
آرم رنگین کمانی و ادا و اطوار روشنفکری امروز غربی نداشت، 
صدای فیلم های داخل سینما ها نیز در خیابان پخش می شد 
تا مردم ترغیب و وارد شوند. سینما در آن سال ها مهم ترین و 
لذت بخش ترین ابزار تفریح مردم بود. نه اینکه فقط فیلم های 
خارجی باشد، فیلمفارسی یا فیلم آبگوشتی که با »گنج قارون« 
و امثال آن شروع می شد هم بود. بستر قصه ها ارتباط دو طبقه 
اجتماعی بود؛ یکی طبقه فقرا و نادارها و دیگری طبقه پولدارها 
و مرفهین؛ عشــق بازی این دو طبقه که ناعادالنه در کشــور 
شکل گرفته بودند. حسرت دنیا و اشرافیت برای مردم کوچه 
و بازار و ندارهای شهر خوب بود. الزم بود تا خود را نشناسند 

و فراموش کنند.

ماجرای یک نشریه پرتیراژ
روبه روی تئاتر تهران ایستادیم. سخن از وضعیت الله زار گفته 
می شد و آنکه این خیابانی نبود که بتوان غروب از یک ساعتی 
به بعد حاضر شــد؛ خصوصا زنان و دختران در اینجا امنیت 
نداشتند. یکی از شــاهدان عینی می گفت در اینجا دیده بود 
چگونه اراذل شهر، زنی را کامال برهنه کرده بودند و پاسبان هم 
که آمده بود پولی کف دستش گذاشته بودند و رفته بود. وسط 
خیابان جلوی چشم همه کامجویی می کردند. نگاهی به سر در 
تئاتر تهران می کنیم؛ نهادهایی که در این خیابان ساخته شده 
بود تا در توده مردم یک فرهنگ و سبک زندگی خاصی شکل 
بگیرد و خروجی آن تخدیر باشد و خواب و بی خیالی. جالب تر 
آنکه بسیاری از جلسات مسئوالن و مؤثرین در همین کاباره ها 

انجام می شد. 
حاکمیت می پســندید، تقویت می کرد و رشــد می داد. اوج 
این درد را وقتی از کوچه برلن عبــور می کنی و وارد خیابان 
فردوسی و سپس روبه روی مؤسســه کیهان قرار می گیری 
متوجه می شویم. داستان نشریه »زن روز« پر تیراژترین نشریه 
ایران را شنیده اید؟ اساسا این ارگان تاسیس شد برای ترویج 
دختر شایســته ســال. اول هم نامش دختر بهار بود بعد شد 
دختر ایران و بعد دختر شایسته سال. این جریان یک تصمیم 
بین المللی بود. دختری که این ویژگی ها را داشته باشد: »خوش 
عکس«، »خوش تیپ و زیبا«، »شیک پوش«، »خوش اندام«، 
»رمانتیک«، »امروزی«، »زیر بیست و پنج سال« و »مجرد« 
باشد. این نشریه رکورد فروش و تیراژ را در تاریخ نشریات ایران 
زده بود. مردم می خریدند. زنان از هم قرض می گرفتند تا تماشا 
کنند. زن باید آنطور می شــد که آنها می خواستند. این بار نه 
به روش رضاخانی بلکه به روشی پیچیده تر. هیچ وقت کسی 
نپرسید چرا باید استادان دانشــگاه ها اگر زن هستند مکلف 
باشند که بدون حجاب در دانشگاه حاضر شوند؟ زن باید نماد 
اشرافیت می شد مثل همه  چیز، یا اشرافیت یا عطش آن. مثل 
سیگار دانهیل که با جمله »نشانه اشرافیت« تبلیغ می شد یا 
»جنرال مد«. عطش اشرافیت و وابستگی به فرهنگ و تمدن 
بیگانه و غرب باید در جان مردم رسوخ می کرد. روزی اشرف 
پهلوی در همین مؤسسه می آید و فریاد می زند »نمی گذاریم 

چادر به سر زنان و دختران برگردد«.

خودمان باشیم و هویت خودمان
از دارالفنون تا الله زار با 2ســبک از مواجهه با مدرنیته روبه رو 
شدیم؛ یک سبک امیرکبیر که می گفت عقل را در راس بنشانیم 
و انتخاب کنیم اما خودمان باشیم و هویت خودمان. یک سبک 
بعد از مشروطه و طرح پهلوی که می گفت هویت ات را بده تا 
برود و به جایش همه وجودت را وابسته کن. کدام عقل سالمی 
این راهبرد را می پذیرد؟ پس راهش آن است که تخدیر شوید. 
عقل باید نباشد. بپوشانیم و کفر کنیم آن هویت نورانی خودمان 
را. کفر، خروجی اش تسلط بیشتر طاغوت است که الذین کفروا 
اولیائهم الطاغوت. حاکمان جامعه ای که هویت حقیقی اش را رها 
می کند طاغوت خواهد بود. یخرجونهم من النور الی الظلمات. 

طاغوت اینگونه گام به گام بیچاره ترشان می کنند.

قصه مردان خدا
اما داســتان الله زار روی دیگری هم دارد کــه نمی توان از آن 
سخن نگفت؛ »مسجد الله زار«. این مسجد اینجا چه می کرد؟ 
قصه مردانی که در این محل رفت وآمد می کردند و با شجاعت 
سینه سپر می کردند و وارد منطقه ممنوعه می شدند. آیت اهلل 
سیدمهدی الله زاری یکی از آنها بود. او وقتی یکی از بازیگران 
معروف فیلم های مسئله دار را می بیند به او می گوید: »کجایید؟ 
مدتی اســت در مســجد غایبید و من دلتنگ شــما هستم 
می خواستم به تئاتر بیایم که دیدار تازه کنیم«. چرا؟ چه کار با 
او دارد؟ چه حقیقتی را دنبال می کند این روحانی اهل معرفت؟ 
بزرگانی از الله زار عبور کرده اند ازجمله سیدمهدی قوام که زن 
بدکاره را کنار خیابان سوار ماشین می کند و بعد پاکت پولی را 
که بعد از منبر به او داده بودند بــه زن می دهد و می گوید من 
نمی دانم چقدر در این پاکت پول هســت اما قسمت می دهم 
به حضرت زهرا)س( که تا وقتی در این پاکت پول هست سراغ 
این کار نرو. اینها نه فکر آبرو بودند و نه اسیر نفسشان. مردان 
مردی که اهل تقوا بودند. به تعبیر سیدعلی خامنه ای حقیقت 
تقوا یعنی مراقبت که وارد آتش شوی و دستگیری کنی و خود 
نسوزی. همین سیدمهدی قوام بود که مصطفی دیوونه را دید و 
گفت الت ها به چه شناخته می شوند و مصطفی گفت به نمک 
خوردن و نمکدان نشکستن. و بعد سیدمهدی به او جمله ای 
گفت که مصطفی را دیوانه کرد. پس پای سفره حق اگر نمک 
می خوری نمکدان مشــکن. کمی باالتر وقتی وارد شــرکت 
»سهامی انتشار« می شوید که در کوچه ای گمنام با در و دیواری 
قدیمی که سال های سال است جای پای بزرگانی از این کشور 
بوده است با ابعاد این حقیقت بیشتر آشنا می شویم. اینکه چگونه 
اندیشمندان این کشور دست به دست هم می دادند تا بنویسند و 
بگویند و به دست مردم برسانند. آقای رضایی، پیرمرد دنیا دیده و 
مسئول این انتشارات در آنجا تعریف می کرد که چگونه مرتضی 
مطهری تصمیم گرفت برای جوان و نوجوان کتاب »داستان 
راستان« را بنویسد تا سخن اسالم به دست مردم برسد و چگونه 
مرحوم عالی نسب و ابریشمی پول دادند 2هزار نسخه از آن را 
خریدند و داخل جعبه های چــراغ عالء الدین و والور که تولید 
می کردند گذاشــتند و در بین مردم پخش کردند و چطور در 
اوج نداری کتاب های اندیشــمندان انقالبی را به دست مردم 
می رساندند. و چگونه ساواک می آمد و کتاب ها را جمع می کرد 
و چه و چه. ایران در جانش سم بیگانه پرستی و تخدیر و وابستگی 
را وارد کردند اما نشناختند که این هویت محصول تالش قرن ها 
مجاهدت مردانی است که نمی ترسیدند و وارد میدان می شدند 
و دست می گرفتند و عظیم تر و مردتر از همه امام خمینی کبیر 
بود که وقتی آمد همه داشته های این هویت را شناخت و به کار 
گرفت و کل این ملت را بیدار کرد. این راهبرد سوم بود. کامل تر 
از حتی سبک امیرکبیر. بیداری این جامعه آنقدر عظیم بود که 
امام آن را »معجزه« می دانست؛ معجزه ای به دست خدا. واقعیت 
رخ داده بود. یک جامعه متحول شده بود. یک جامعه بیدار شده 
بود. تصمیم گرفته بود همه آن سموم را که ذره ذره به جانش 

کرده بودند بیرون بریزد.

نهضت کسب دانش 
دوران روح اهلل

 آری حتی دارالفنون 
هم برای این ملت 

ترسیم دقیق و کاملی 
از آینده شان نبود. 

دوران دیگری شروع 
شده بود؛ دوران 

روح اهلل. نهضت کسب 
دانش از همان دهه 60 

شکل گرفت. مردم 
می آموختند، باید 
می آموختند باید 

می فهمیدند. رهبران 
توصیه به کتاب 

می کردند؛ ترویج دانش 
و باالتر از آن ترویج 

عقالنیتی نورانی. حاال 
دانش در ایران تولید 

می شد و از درون جان 
همین جوانان انقالب 

علمی در دهه هاي 
90 و 80 شکل گرفت؛ 

جهشی عجیب و 
غریب. این تازه یکی از 
ابعاد انقالب همه جانبه 
این مردم بود. زمان آن 

بود که الله زار دوباره 
الله زار باشد. باغ های 

الله زار همه ایران را 
پر می کرد و مردان 
الهی به کثرت و در 

سنین جوانی در همه 
عرصه ها وارد شدند. 

فتح الفتوح انقالب 
تربیت آنها بود. ستون 
حکومت الهی وقتی به 
اراده مردمی متحول و 
انقالبی بر پا می شود، 
تمدن اسالمی شروع 

می کند به شکل گیری 
و پیشرفت. کار تمام 
نشده. هنوز همه آن 

سموم از جان این مردم 
خارج نشده. هنوز 

صدای دارو دارو گفتن 
ناصرخسرو و درد 

معیشت مردم و رنج 
ناشی از هجوم رسانه ای 
و فرهنگی پایان نیافته. 

اما مسیر امروز کجا و 
مسیر آن زمان. امروز 

هویتی بیدار شده و 
حیات یافته در حال 

صیرورت است و بر این 
بستر می توان مقابل 

آن طاغوت دوام آورد و 
مقاومت کرد و می توان 

پیش رفت و دردها را 
یکی یکی درمان کرد.

مکث

روایت گردشگران

تصمیم گیری های مهم در الله زار
دارالفنون، نخســتین مقصد اســت، مکانی در ابتدای خیابان 
ناصرخسرو با حرف های بسیار که بنیانگذار آن فقط ۱0 روز شاهد 
فعالیتش بود و پس از آن، در حمام فین کاشــان، با خیانت های 
بسیار، به شهادت رسید؛ امیرکبیر را می گویم.با شهادت امیرکبیر، 
خانه فن ها یا همان دارالفنون به محل تحصیل اشراف، مبدل شد 
و سال ها طول کشید تا با انقالب مشروطه، مردم عادی هم بتوانند 
به مرور به آن، راه پیدا کنند.در بزرگی امیرکبیر، همین بس که در 
مدت کوتاه صدارتش که فقط چند روز بیشتر از سه سال به طول 
انجامید، کارهای بزرگ و مؤثری را پایه گذاشت و از انجام بسیاری 

فسادها جلوگیری کرد.

بعد از خروج از دارالفنون، وقتی میدان موسوم به توپخانه را دور 
بزنی به مقصد دوم یعنی بانک بازرگانی می رسی؛ بانکی که توسط 
یک تاجر یهودی انگلیسی پایه گذاری شد و چه ها که بر سر ملت 
ایران و بازرگانان نیاورد! از بنیاد نهادن بنای نامبارک ایجاد اسکناس 
و نابودی مسکوکات -که ارزش واقعی داشتند نه اعتباری- تا بنای 
ناپاک دریافت بهره به ازای وام های پرداختی که موجب از بین رفتن 
زندگی ها و کسب وکار بسیاری شد.چند قدم دیگر که جلو بروی، 
تابلویی توجه را به خود جلب می کند: »تئاتــر تهران«.خیابان 
الله زار که این سالن نمایش را در خود جای داده است حرف های 
بسیار برای گفتن دارد. این خیابان که به دلیل وجود باغ الله، به 
این نام مشهور شد در ســال های نه چندان دور، شاهد انبوهی از 
مراکز خوشگذرانی و عیاشی بوده است.این خیابان در دوره انقالب 
مشروطه تبدیل شد به فضای روشنفکری و پاتوق گفت وگوهای 
سیاسی و همچنین تفریح مردم. در دوره پهلوی هم کار این خیابان 
به آنجا رسید که افراد آبرودار و اهل فکر و فرهنگ، واهمه داشتند 
و بعضا حیا می کردند وارد آن خیابان شوند، بانوان که جای خود 
داشتند. در این جو عجیب و حیرت زا که تصورش هم برای نسل 
ما باورنکردنی است، حضور مســئوالن رده باالی زمان پهلوی و 
نیروهای ساواک در این کافه ها و کاباره ها حتی برای تصمیم گیری 
بر تعجب ما می افزاید! در گوشه ای دیگر از این خیابان، در کوچه 
مشهور »برلن«، پاساژی دیده می شود با نام »جنرال مد«، مرکز 

مد و مدسازی با ارائه انواع پوشاک با برند و نشان های آمریکایی.
 مرکزی که هدف آن، ذائقه سازی در بین اشراف بود و در فصول حراج، 
طعم آن به مذاق افراد ســطح پایین تر هم چشانده می شد. اما چند 
خیابان آن طرف تر جایی است پر از شور و اشتیاق و حماسه؛ »شرکت 
سهامی انتشارات«. دفتری که روزگاری توسط جوانان و استادانشان 
با هدف پاسخگویی به سؤاالت مردم شکل گرفت. استادانی که خأل 
آموزش مفاهیم راهبــردی و کاربردی معنوی و اســالمی را در آن 
بلبشوی فرهنگی، مشاهده و احساس خطر کردند و برای رفع این 
مشکل، چاره را در آن دیدند که با همکاری یکدیگر با راه اندازی یک 
انتشارات، قدمی هرچند کوچک بردارند، گرچه آینده، بزرگی آن قدم 
را ثابت کرد؛استاداني چون احمد آرام، آیت اهلل طالقانی، شهید مرتضی 
مطهری، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یداهلل سحابی و دکتر کاظم 
یزدی با همراهی شــاگردان خود، این مجموعه عظیم را راه اندازی 

کردند تا مواضع و تفکر اسالم را بیان کنند.

ریحانه عبدی؛ کارشناس علوم قرآنی و حدیث

روایت گردشگران

برگی از تاریخ یک مجله
ایــن بــار، »الله زار گــردی« قــرار اســت خــأل تاریخ دانی و 
تاریخ خوانی مان را پر کند. در میان داستان های بازار و دارالفنون 
و جنرال مد و تئاتر و سینما و آســیب های اخالقی و اجتماعی، 
داستان یک مجله از دفتر روزنامه کیهان جالب است. راوی بیان 
می کند: » آنچه امروز خواهم گفت حاصل ده، دوازده سال صرف 
عمر و مطالعه درباره آن است.« شــاید در جهان بحران های آب 
و انرژی و گرم شدن زمین، تعبیر »بحران زن« کمی تعجب آور 
باشد اما حقیقت آن است که بیشتر آن چیزی که مشکل اصلی 
بشریت است، مسائل مرتبط با معنویت انسان، اخالق انسان و رفتار 
اجتماعی انسان ها با یکدیگر، و همینطور مسئله زن، جایگاه زن 

و شان زن در جامعه است. یک بحران حقیقی! 
نسخه پیچان سال های قبل از انقالب اسالمی که با نام فریبنده 
مدرنیسم با نسخه فرهنگ غربی به دنبال عالج این بحران بودند، 
نام ایران را به 3۹ کشور دیگری که طی یک تصمیم بین المللی قرار 
بر برگزاری مسابقه دختر شایسته گذاشتند، پیوند زدند. مسیر 
یافتن نماینده ایران در مسابقه هم، فراخوان دختران خاص بود. این 
فراخوان و تبلیغ مسابقه دختر شایسته، اساس تأسیس مجله ای 
زیر مجموعه مؤسسه کیهان شد به نام »زن روز«. محبوبیت زن روز 
تا حدود سال هاي 50 و 4۹، صعودی بود و در جلب توجه مخاطبان، 
موفق اما رفته رفته از این محبوبیت کم شد. موضوعی که خبر از 
تغییر ذائقه و فکر مردم می داد زنانی که پیش شــرط حضورشان 
در جامعه حجاب بود. حتی در سرمقاله یکی از شماره های مجله 
از رانندگی زنان چادری با تعجب یادشــده بود. یک بار هم که در 
این مجله مقاله ای در نقد چادر از یک سناتور مجلس چاپ شد، 
نامه های اعتراض آمیز بســیاری از طرف مردم به دفتر روزنامه 
گسیل شد و برای همین در چهار شماره از مجله، رفراندوم موافقت 
یا مخالفت با حجاب برگزار شد که بیش از هشتاد درصد مردم با 
چادر موافق بودند. آنها که حاال به خود آمده بودند، در پی مقابله با 
این نقش آفرینان جدید برآمدند. فی المثل چاپ مقاله ای با عنوان 
»بهتر از چادر« که در آن، به توصیف زنانی پرداخته شده بود که 
پوشش داشتند ولی چادر نه. اما ســؤال مهم اینجاست، آیا این 
چادری ها، زنان سنتی بودند که آنها را تحت فشار قرار داده بودند؟ 
زنان سنتی شــرقی که در تعریف، همچون عنصری در حاشیه و 
بی نقش در تاریخ حضور داشتند، جایشان در مطبخ و پستو خوش 
بود و سرنوشت شــان معلوم؟ نه! آنها نه زن سنتی بودند و نه زن 
به اصطالح مدرن؛ نه این را کاماًل قبول داشتند نه آن را؛ نه این را 
کاماًل رد می کردند و نه آن را. ملغمه ای از این و آن هم نبودند. در 
واقع آنها در حال بیان ادبیات جدیدی بودند. آنها نماد یک الگوی 
سوم بودند؛ الگوی »زِن نه شــرقی نه غربی«  انسان هایی که زن 
بودند، عفیف بودند، محجبه و شریف بودند و در عین حال، در متن 

و مرکز بودند. در یک کالم، »زن مسلمان« ایرانی.

فاطمه حقیری؛ کارشناس کامپیوتر

مریم خدابخش؛ طلبه سطح سه مطالعات زنان

میتراآفریدگان؛ ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

سینما در آن 
سال ها مهم ترین و 

لذت بخش ترین ابزار 
تفریح مردم بود. نه اینکه 

فقط فیلم های خارجی 
باشد؛ فیلمفارسی یا 
فیلم آبگوشتی که با 

»گنج قارون« و امثال آن 
شروع می شد هم بود

شیخ علی مهدیانیادداشت
استاد حوزه
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