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چرا می گويند فتوشاپ است؟
ادعاهمــانادعاســت.هیچفرقینكــرده.دولت
بختیارهمعكسســال57همافرانراانكارکرد.
گفتدستكاریومونتاژشدهاست.حاالهمانكار
میکنند.حرف،همانحرف44ســالقبلاست.
میگویندتصاویرحضورمیلیونیمردم»فتوشاپ«است.اینادعاهرسالتكرار
شده؛امسالالبتهغلیظتر.مجبورندامسالبیشترازگذشتهایندروغرادربوق
وکرناکنند.نمیتوانندزیربارحقیقتبروند.چرا؟»فتوشاپاست«دلیلدارد.
دلیل يکم؛پیشبینــینمیکردند.انقالبکهمجازیباشــد،خیالوتوهم
همایجــادمیکند.طراحانآشــوبمیدانســتندهمهچیزجعلیاســت،
اماسیاهلشــكرهایایناغتشــاش،نه.الیکهــایروباتهارابــاورکردند.
تعمیمجمعیــتاندککفخیابانبهسراســرشــهرهاراپذیرفتند.حاالدر
22بهمنباتصویرواقعیمردممواجهشــدند.پیشبینیکهنه،حتیفكرش
راهمنمیکردندکهجمعیتبیشــترازســالهایقبلشــود.خب،دراین
مخمصه،چارهچیســت؟باعكسهاوتصاویرجمعیــتمیلیونیچهکنند؟
راهینیســتبهغیرازمتوســلشــدنبههمانادعایقدیمی؛فتوشــاپ

است.
دلیل دوم؛در5ماهگذشتهچقدرفراخواندادند؟حسابوکتابشازدست
خودشانهمخارجشدهاســت.نتیجهفراخوانهاچهشــد؟اپوزیسیوندر
جمعکردنچندصدنفرهمناتوانبود.فراخوانهاواعتصابهافراترازفضای
مجازینرفتند.شكســتمطلقواژهمناسبیاســتبرایتالشهایماههای
گذشتهبراندازان.خب،حاالدراینوضعیت،باشوکناشیازحضورمیلیونی
ملتدرراهپیماییچهکنند؟آنشكستهایقبلیرامیشدباتحریف،دروغ
وفریبرفوکاریکرد،حاالباواقعیتتصاویــراعجابانگیزجمعیتمیلیونی
22بهمنچهکنند؟تنهاراهشایناســت؛بگوینداینتصاویرواقعینیستو

فتوشاپاست.
دلیل ســوم؛دروغپردازی،تقطیع،تحریف،سانســورو...اینهــاابزارهای
انقالبشانبود.بمبارانخبریرســانههایضدایرانیباهمینابزارهاممكن
شــد.حربهدیگرشــانچهبود؟اســتفادهازتصاویرفتوشــاپی.رویافكارو
احساســاتعمومیباهمینتصاویــرجعلیتأثیرگذاشــتند.پربازدیدترین
عكسهایاینشــورشرابافتوشاپســاختند؛فقطمربوطبهاینچندماه
همنبود.فتوشــاپعكسنویدافكاریرویتصویرحســنیزدانیکهیادتان
نرفتهاست.دستاپوزیســیونبارهادراینتصویرسازیهاروشد.خب،حاال
میتواناســتفادهازهمینترفندرابهجبههمقابلنسبتداد.بهترینراهفرار
ازواقعیتحضورچشــمگیرمردمهمیناســت؛یککالمبگوییمفتوشاپ

است.
دلیل چهارم؛رویپالکاردیدرراهپیمایی22بهمننوشــتهبودند:»دالر
44میلیونهمبشــهبازمیایــمراهپیمایــی!«ازاینپــالکاردبهراحتیرد
نشــوید.اینتیرخالصبودبهمحاسبهاشــتباهبراندازان.محاسبهچهبود؟
تورم،گرانی،قیمتدالر،مشــكالتریزودرشــتاقتصــادی،همهوهمه
بایدمــردمراحداقلامســالدرخانههامینشــاند.غلطبود؛مــردمگالیه
دارند،معترضهســتند،امااینپرچمبرافراشــتهشــدهجمهوریاسالمی
رازمیــننمیگذارند.اعترافبهمحاســبهغلطســختاســت؛آنهمبعد
ازماههــاشــعاردادنورجزخوانیکــردن.چارهچیســت؟بایــدبگویند

»فتوشاپاست«.
روزگارینخســتوزیرنظامیپهلویهاگفتکهصدایشعارهایمردمنوار
اســت.مردمهمبهخیابانآمدندوگفتنــد:»بازهممیگینــواره،نوارکهپا
نداره.«حــاالحكایتدورانماهمهمیناســتواینقصــههمچنانادامه

دارد.

یادداشت
دانیال معمار؛  سردبیر
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اینكشورها
باالتریننرختورمرادارند

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تورم 
در کشورهای مختلف جهان  در سال 2022 پرداخته است. بر این اساس 
9 کشور جهان، تورمی بیش از ۴0 درصد دارند كه ایران هم در میان این  

9كشور جا دارد.

 کمتر از
 بیش از 5 درصد 

 40 درصد 

 بین
 بین 5 تا 10درصد

  10 تا 20 درصد 
 بین

  20 تا 40 درصد 

10 كشور با باالترین تورم 

تورم

زیمبابوه 

 2۸5
درصد

ایران 

 49
درصد

ونزوئال 

 210
درصد

سریالنکا 

 48
درصد

سودان 

 155
درصد

سورینام 

 48
درصد

ترکیه 

 73
درصد

یمن 

 44
درصد

آرژانتین 

 72
درصد

اتیوپی 

 34
درصد

 ۳9 
کشور 

 41 
کشور 

 8 
کشور 

 9 
کشور 

 96 
کشور 

در جست وجوی شهر زنده
دردهه80کهرویكردشهرداریتهرانتغییرپیداکردهبود،
یكیازانتقاداتیکهبهآنواردمیکردند،چنینبود:این
وظایفورویكردهاوچشماندازهایجدیدتعریفشدهچه
ربطیبهشهرداریدارد؟البتهدردهه80وقبلترازآن،
چنیناستداللیشایدموجهجلوهمیکرد.همهانتظارداشتندکهشهرداری،خیابانهارا
آسفالتکند،زبالههاراجمعکند،بهسرووضعظاهریشهربرسدوکارهاییازایندست
رادنبالکند.طبیعیبودباچنیننگاهی،انجامکارهایفرهنگی،اجتماعی،ورزشیو...
توسطشهرداری،میتوانستبرایهمهمسئلهسازوغیرقابلدرکباشد.اماباوجودهمه
اینانتقادها،رویكردجدیددنبالشدونگاهبهشهرداریازیکخدماتدهندهصرفدر
برخیازحوزههایشهری،بهحكمرواییشهریتغییرپیداکرد؛نهادیاارگانیاابرسازمانی
کهمیتوانستچشماندازهایبلندفرهنگی،اجتماعی،ورزشیو...همداشتهباشدوازهمه

عناصرشكلدهندهیکشهربهاینمنظورسودببرد.
امروزهامانگاهبهشهرداری،باآننگاهدهههشتادیمتفاوتاست؛حاالهمهدرککردهاند
کهبهتراستنگاهشانبهشهردارینهبهعنوانیکخدماتدهندهصرفشهری،کهباید
یکابرسازمانچندجانبهوجامعباشدکهدرهمهحوزهها،حرفیبرایگفتندارد.بهواقع
چنینرویكردی،باعثشدتاحتینگاهوتعریفماازشهرنیزتغییرپیداکند؛حاالشهر
جاییبودکهمیتوانستهمقرارگاهماباشد،همآرامشگاهماوهممحلیبرایگذرانوقت

واوقاتفراغت؛کهمیتواندباعثرشدروحوروانوشخصیتمانیزبشود.
ماجرایرقابت6هزارگیمردربرجمیالد،درقالبنخستینجامبازیهایالكترونیكیو
درقالبجشنوارههایآرماننیزازهمینجاناشیمیشودوباهمینرویكردقابلتوجیه
ودفاعاست.بهواقعاینرقابت،کهامیداستدنبالشودوپروپیمانترنیزبهکارشادامه
بدهد،ادامههماننگاهحكمرواییشهریبهشهرداریداشتناستتانگاهصرفاًخدماتی.
ایننگاه،ازآنجاناشیمیشــودکهدرککنیمبایدنسبتبهمقتضیاتزمانونسبتبه
نسلهایجدیدتر،سرگرمیهاوفراغتهایبهروزتردغدغهوتعهدجدیداشتهباشیم.
نسلهایامروز،انیمیشنرادوستمیدارند،بابازیهایالكترونیكیزندگیمیکنندو
گوشیهوشمند،تبلتو...ازدستشــاننمیافتد.تامدتهامتولیانامرعادتداشتند
کهمدامگالیهکننداینچهوضعشاست؟چرااینهابهجایکتابخواندن،فعالیتهای
فرهنگیسالمو...درگیرچنینوضعیتیهستند؟اماگاهیبایدگالیهراکنارگذاشتو
بهجایتفسیروضعیتوبحرانپیشآمده،آستینباالزدوبهتغییروضعیتپیشآمده
فكرکرد.خب،حاالکهنسلهایامروزوحتینسلهایدیروزمادرگیررسانههایجدید،
تولیداترسانهایوالكترونیکجدیدترشدهاند،چهبایدکرد؟یابایدبهگالیههاادامهداد
واینجامعهمخاطب،بههمانمصرففرهنگیغالباًخارجیبپردازدوهرکسیدردنیای

موازیخودشسیرکندیااینكهباتوجهبهظرفیتهاییکهوجوددارد،کاریکرد.
البتهبازیهایرایانهایتولیدشــدهدرداخلکشورکمنیســتندوبنیادملیبازیهای
رایانهایهمدراینزمینهفعالیتهایپرشــماریداشتهاســت.البتهکهشرکتهای
خصوصیومتخصصانکارکشتهوجوانبسیاریهمدراینحوزهدارندکارمیکنند.با
اینحالتولیداتداخلیبهقدرنیازنیستند.پسبهترینشیوهآناستکهدررقابتهایی
کنترلشده،گیمرهاوعالقهمندانامروزیچنینســرگرمیهاییدورهمجمعشوند.
همیناجتماعاتاستکهشهررازندهترمیکند،جوانانونوجوانانراشادمانترمیسازد
وامكانکنترلبیشترینسبتبهبازیهایرایانهایومحصوالتفرهنگیموجوددرسبد

خانوارهارامیدهد.
اجتماعاتيکهبرخــالفتبلیغاتگســتردهماههاياخیر،نشــانميدهدهمیندهه
هشتاديهاوهفتاديها،اتفاقابیشترپايکارهستندوبیشترمایهميگذارندودررقابتي

باعنوانیکشهید،گردهمميآیندوچهچیزيبهترازاین؟
این،تنهایكیازجلوههاینگاهحكمرواییشهریداشتنبهشهرداریمیتواندباشد.پس
بایدنسبتبهانتقادهاییازایندستکهاینمواردچهارتباطیبهشهرداریدارد،گذشت
وجهانیترفكرکرد؛چراکهدنیایامروزداردبهاینسمتمیرود:استفادهازهمهعناصر

شكلدهندهیکشهربرایسرزندگیورشدآن....

دریچه
عیسی محمدی ؛  دبیرگروهجامعه
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پنجاه ونهمین کنفرانس امنیتی مونیخ در روزهای 
28، 29 و 30بهمن مــاه با حضور ســران حدود 
40کشور و هیأت های نمایندگی ارشد 90کشور 
برگزار شد؛ کنفرانســی که بیش از آنکه از جنبه 
تصمیم ســازی ها برای حل وفصل بحران های 

جهانی مورد توجه قرار گیرد، حاشــیه هایش 
برجسته شد.به گزارش همشهری، این حاشیه ها 
در شرایطی اســت که کارشناسان معتقدند این 
کنفرانــس از اهداف ادعایی خــود با محوریت 
»تعمیق صلح جهانی« فاصلــه گرفته و بیش از 
هرچیز با تبدیل شدن به عرصه ای برای فرافکنی 
علیه دولت هایی مانند ایران و روســیه، در حال 
دامن زدن به بحران های موجود در ســطح نظام 
بین الملل اســت. کنفرانس امنیتی مونیخ که به 

»داووس امنیتی« شــهرت یافته و به نشستی با 
هدف تأیید روندهای غربی حاکم بر ساختار نظام 
جهانی بدل شده  اســت، از سال1963 به صورت 
ساالنه برگزار می شــود؛ کنفرانسی که به نوعی 
می توان آن را محصول جنگ ســرد دانست.در 
این میان پنجاه ونهمین کنفرانس امنیتی مونیخ 
در شرایطی برگزار شــد که با وجود عدم دعوت 
از مقام هــای ایرانی، برخالف رویه ســال های 
گذشــته، مباحث مربوط به ایران، از اصلی ترین 

محورهای این کنفرانس به شمار می رفت و آمریکا 
و تروئیکای اروپایی تالش ویــژه ای کردند تا با 
دعوت از برخی چهره هــا و جریان های معاند، 
ضمن مشروعیت بخشــی به آنــان، به رویکرد 
بحران سازی برای جمهوری اسالمی که در ماه های 
اخیر به صورت مستمر پیگیری شده  است، ادامه 
دهند. با وجود این، اما برگزاری این نشســت با 
حاشــیه هایی پررنگ تر از متن همراه بود که در 

ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم.

5پردهازنمایش»صلحسازی«
مونیخ در طول 2روز برگزاری کنفرانس امنیتی، عرصه تظاهرات گسترده شهروندانی بود که به آتش افروزی سیاستمداران شان اعتراض داشتند 

رسانه های دنیا از سفر رئیسی به چین چه نوشتند؟
جبران چین خط اصلی تحلیل های رسانه ای در ارتباط با سفر اخیر رئیسی و اصالح برخی مواضع پیشین رئیس جمهور این کشور بود

برنامه رو به گسترش روابط خارجی دولت سیزدهم با 

گزارش2
شرق و افزایش همکاری ها با چین و روسیه ازجمله سفر 
اخیر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به چین مورد 
توجه تحلیلگران و رسانه های خارجی بوده است. گزارش زیر به نکات 
محل توجه این سفر از زاویه دید رســانه های غربی می پردازد.نگرانی 
توسعه روابط ایران با چین و روسیه محل نگرانی بوده است و اخیرا آنتونی 

بلینکن، وزیر امور خارجه  آمریکا روابط ایران و روسیه را نگرانی بزرگ و 
فزاینده خود توصیف کرد. این نگرانی ها به طور مشــابه در روزنامه ها و 
خبرگزاری های غربی نیز قابل رصد است.خبرگزاری رویترز برخالف نظر 
برخی تحلیلگران داخلی مبنی بر عقب نشینی چین از تأکیدات سابق بر 
ضرورت لغو تحریم های ایران در چارچوب برجام با تیتر »چین و ایران 
خواستار لغو تحریم های ایران شدند« گزارش سفر را پوشش داده بود. 

این خبرگزاری بین المللی انگلیسی با اشاره به طرح های مشترک ایران 
و چین شامل گسترش تجارت الکترونیک و کشاورزی نوشته بود: این 
نمایش همکاری یک تقابل جویی به علت خشم ایران در دسامبر سال 
گذشته میالدی )آذرماه1401( بر سر بیانیه بود که چین و کشورهای 
حاشــیه خلیج )فارس( در جریان سفر شــی جین پینگ به عربستان 

سعودی صادر کردند.

ابراهیم فاتحیگزارش
روزنامه نگار

چشم انداز ازسرگیری 
مذاکرات تهران - ریاض

نخســت وزیر عراق، کــه دولــت متبوعش در 
ســال های اخیر میزبانی گفت وگوهای امنیتی 
جمهوری اسالمی و عربستان ســعودی باهدف 
ازسرگیری روابط دوجانبه را برعهده  داشته است، 
اعالم کــرد دیدارهای دوطرف به زودی ازســر 

گرفته خواهد شد.
به گزارش همشــهری، محمد شیاع الســودانی 
درجریان نشســتی در حاشیه کنفرانس امنیتی 
مونیخ، با اعالم اینکه تالش ها برای نزدیک کردن 
رویکردهای ایران و عربســتان ازســوی بغداد 
 ادامه دارد، از گشایش های تازه از گفت وگوهای
 تهران -ریاض و انجــام دیدارهای جدید دراین 
زمینــه خبرداد.اظهــارات نخســت وزیر عراق 
در شــرایطی بود که پیش از این، فواد حســین، 
وزیر امورخارجه عراق نیــز در روزهای اخیر در 
گفت وگو با شــبکه »العربی« تأکیــد کرده بود 
نشست های قبلی مسئوالن ایرانی و سعودی در 
بغداد در سطح امنیتی و اطالعاتی بوده و بغداد 
اکنون درصدد برگزاری نشســتی جدید بوده و 

روابط تهران و ریاض مثبت تر از قبل شده است. 

نقل قول خبر

خبر

سیاست خارجی

تمهیداتویژهبرایایرانیانخارجاز
کشور

احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور: برخــی 
ایرانیان خارج از کشــور تصور می کنند 
نمی توانند به کشور سفر کنند، اما این 
امکان وجود دارد و حدود ۹۵درصد از 
آنان عالقه مند به حفظ ارتباط  هستند. 
اجــرای تمهیــدات ویــژه بــرای ایرانیــان 
خارج  از کشور از برنامه های دولت بوده 
و اقدام هــای خوبی هــم در ایــن زمینه 

انجام شده  است./ایرنا

هیاهویرسانهایدرمسیر
»ایرانهراسی«

وزارت  ســخنگوی  کنعانــی،  ناصــر 
امورخارجه: طرح رســانه ای تفسیرهای 
غیرحقوقــی از حادثه حمله به ســفارت 
جمهوری آذربایجــان در تهــران، اقدامی 
ســازنده در مســیر پیگیــری حقوقــی و 
قضایــی پرونــده نیســت. بهتر اســت از 
هرگونــه پیــش داوری، سیاسی ســازی و 
تبلیغاتی کردن موضوع اجتناب شــود. 
ایران آماده است تا نتایج تحقیقات را در 
اختیار طرف آذربایجانی قرار دهد./ مهر

ایران اینترنشنال به بهانه حفظ امنیت عواملش 
فرار را برقرار ترجیح داد

کنفرانس مونیخ ؛ پر سروصدا و بی نتیجه!

حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشور 
زلزله زده سوریه 

 
عه عه قــرار بــود آخونــدا جمع کنــن برن 
ونزوئالپــس چی شــد برنامه عوض شــد 

شماها رفتین واشنگتن

@Joneidimr
Mohammadreza joneidi

ایرانیــان  عزتمندانــه  حضــور  بعــداز 
درمراســم۲۲ بهمــن نوشــتم انقــالب 
خمینی بمثابه سانتریفیوژ ی بودکه نسل 
ایرانیان رو غنی ســازی کــردو تفاله هاش 
رو بیــرون انداخــت ظاهــرا کنفرانــس 
مونیخ بدون توجه به تنزه طلبی ایرانیان 
متوهمانــه اصــرار بربازیافــت ضایعات و 
نخاله های مزبور و عودت شــان به داخل 

کشور رو داره!

@SajjadiDariush
Dariush Sajjadi

یــه کشــور زلزلــه اومــده و چنــد هزارنفــر 
جونشــون رو از دســت دادن؛ هنــوز 
جنازه هــا زیــر آواره؛ مــردم مصیــب زده و 
بی پناهن؛ کمک هــا کم و دیر می رســه و 
قلب مردم جهــان به خاطر ایــن حجم از 
مصیبــت تــو فشــاره.تو چنین شــرایطی 
فقط یــه موجودیــِت رذل می تونه به این 
مــردم بی پنــاهِ مصیبــت زده حملــه کنه؛ 

فقط  اسرائیل.

@RaHosseini0
سیده راضیه حسینی

حمله رژیم تروریســت صهیونیســتی به 
کشوری که تحت تاثیر یک زلزله مهیب 
قرار دارد، بار دیگر خوی درندگی، رذالت 
اخالقــی و شــقاوت یــک رژیــم منحوس 

تروریستی را به جهانیان نمایش داد...
شــهادت چندیــن شــهروند مظلــوم و 
 بیگنــاه ســوری از زن و مــرد را بــه ملــت 

مصیبت زده سوریه تسلیت می گوییم...
#رژیم_موقت

@Mauretaniarms
SHAHED

اجالس امنیتی مونیــخ با ۲ غایــب بزرگ 
یعنی ایــران و روســیه برگــزار شــد داخل 
ســاختمان، صحبــت از خصومــت و 
نظامی گــری بــود و بیــرون از ســاختمان، 
تظاهــرات گســترده ضدجنــگ افــکار 
عمومــی واقعــا چقدر بــرای غــرِب مدعی 
اهمیت دارد؟چشم شــان را به واقعیت، 
عیارِ بــه اصطــالح »اپوزیســیون« و حتی 

نظر مردم خودشان بسته اند.

@AbediniElham
الهام عابدینی

 
ایوهللا دارین مردم بدبخت رو به مبارزه در 
خیابون های کشورشون و خشونت علیه 
عناصر امنیتــی و نیــروی انتظامی دعوت 
میکنین بعد خودتــون بخاطر یه احتمال 
امنیتی در لندن    رفتین اونور دنیا؟ واقعا 
دلقکیدمــن نمیدونــم ایــن مردمــی کــه 
شمارو دنبال میکنن کین،هنوز نمیخوان 

چشم هاشونو وا کنن؟

@PersianMusliim
Seyed | سید

 
نفــرت پراکنــی و اخبــار جعلــی  شــبکه 
اینترنشــنال انقــدر رو شــده که روبــاه پیر 
دیگــر حاضر نیســت حضــور این شــبکه 
غیرحرفه ای در لندن برایش هزینه ســاز 
باشــد.حاال بــه بهانــه تهدیــد کــوچ کردند 

پیش یانکی ها.
#امپراتوری_دروغ

@a_s_zabihpoor
آمنه سادات ذبیح پور

 
بلــه، یــک تصمیــم کوچــک جمهــوری 
اسالمی مبنی بر تروریست نامیدن ایران 
اینترنشــنال چقدر می تواند معــادالت را 
تغییر دهد، به حدی که در خاک خودشان 

نیز احساس عدم امنیت کنند
#ایران_مقتدر

@zarea_11
مهدی زارع

 مکرون و سردرگمی معاندان
 در شرایطی که جریان های معاند در روزهای اخیر حساب ویژه ای 
روی حمایت دولت های غربی باز کرده اند، اما سردرگمی راهبردی 
مقام های اروپایی در مواجهه با جمهوری اسالمی، کنفرانس مونیخ 
را به عرصه ای برای رسوایی جریان های معاند تبدیل کرد؛ موضوعی 
که ســخنان رئیس جمهور فرانســه یکی از نمودهای آن به شمار 
می رود. امانوئل مکرون که در ماه های اخیــر و در گفت وگوهای 
مختلف با چهره های ضدانقالب، ازجمله مسیح علی نژاد بر حمایت 
این کشور از آنان تأکید کرده بود، در جریان کنفرانس مونیخ گفت 
که به »تغییر رژیم« اعتقادی ندارد. او به این نکته هم اشاره کرد که 
از نظر وی، تغییر رژیم در سایر کشورها نتوانسته درگیری ها را حل 

کند و یک شکست کامل بوده است.

  تدابیر امنیتی بی سابقه
کنفرانس امنیتی 3 روزه مونیخ امســال در شرایطی برگزار شد که 
برگزارکنندگان در اقدامی بی سابقه، از مقام های روس و ایرانی برای 
حضور در ایــن کنفرانس دعوت نکرده بودنــد. در مقابل اما حضور 
معاون اول و مشاور امنیتی رئیس جمهور، وزیر دفاع، وزیر امورخارجه 
و چند مقام بلندپایه دیگر آمریکایی در کنار ۶0ســناتور و نماینده 
کنگره این کشور، نشان دهنده رویکرد واشنگتن در قبال کنفرانس 
امسال بود. بررسی ها نشان می دهد در ۶دهه گذشته هرگز چنین 
هیأت بزرگی از آمریکا در کنفرانس مونیخ شرکت نکرده است. بر این 
اساس خبرها از برقراری تدابیر امنیتی بی سابقه در این شهر حکایت 
داشت و حدود 5هزار پلیس برای برقراری امنیت این کنفرانس به کار 

گرفته شده بودند.

  شکست پروژه اپوزیسیون سازی 
دولت های غربی امســال و در جریان برگــزاری کنفرانس امنیتی 
مونیخ تالش کردند گام های بلندتری در مسیر »اپوزیسیون سازی 
برای جمهوری اســالمی« بردارند؛ رویکردی که البته ناکام ماند و 
موفقیتی دراین زمینه برای آنان به همراه نداشت. طرح انتقادهای 
گسترده نسبت به مواضع ضدایرانی چهره های معاند حاضر دراین 
نشست ازســوی ایرانیان، به ویژه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
نشــان داد دعوت از چهره هایی مانند رضا پهلوی، نازنین بنیادی و 
مسیح علی نژاد که راهبرد مشروعیت زدایی از جمهوری اسالمی را 
پیگیری می کردند نه تنها با دستاوردی همراه نبوده، بلکه به عرصه ای 
برای نمایش عمق اختالف های موجود درمیان جریان های برانداز 

تبدیل شده است.

 اعتراض گسترده به جنگ افروزی
با وجود اینکــه دولت های غربی تالش کردنــد کنفرانس مونیخ را بــه عرصه ای برای 
موج سازی علیه ایران و روسیه تبدیل کنند، اما تظاهرات گسترده مخالفان این نشست 
ساالنه در خیابان های مونیخ، از مخالفت های گسترده با رویکردهای دولت های غربی 
حکایت داشت. هزاران معترض با تجمع در خیابان های مونیخ، خواستار توقف ارسال 
سالح های غربی به اوکراین شــدند. تظاهرکنندگان در مونیخ با سردادن شعارها و در 
دست گرفتن پالکاردهایی، دولت های غربی را به دلیل دامن زدن به آتش درگیری ها در 
اوکراین محکوم کردند. ازسوی دیگر رسانه های آلمانی، کنفرانس مونیخ را فرصتی برای 
ریخت وپاش های مالی از جیب مالیات دهندگان این کشور ارزیابی کرده و اعتقاد دارند 

این نشست تاکنون هیچ برایندی برای صلح جهانی نداشته است.

  دیکتاتوری با نقاب دمکراسی
پنجاه ونهمین کنفرانس امنیتی مونیخ با حاشیه های جالب توجه بسیاری همراه بود، 
اما اظهارات چهره های معاند جمهوری اسالمی که به این نشست دعوت شده بودند، 
در رسانه های اجتماعی بازتاب گسترده ای یافت و با انتقادهای بسیاری همراه شد. رضا 
پهلوی طی مصاحبه ای در حاشیه این کنفرانس تمایالت استبدادی خود را پنهان و 
اظهارکرد که باید بتوان راه نوآورانه ای برای »سلطنت انتخابی« پیدا کرد. نظریه پردازی 
عجیب او اما با واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی همراه شد که بیش از 
هرچیز برخورد طنزآمیز کاربران ایرانی به چشم می آید. نظریه پردازی برای حاکمیت 
دیکتاتوری، آن هم با نقاب دمکراسی، تناقض فاحشــی بود که انتقادهای فراوانی را 

به دنبال داشت.

اسرائیل، پشت صحنه نمایش ثابتی
عباس سلیمی نمین، پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به حضور 
پرویز ثابتی رئیس اداره ســوم )امنیت داخلی( ساواک در دوره 
پهلوی بین تجمع ضدانقالب خارج از کشــور به همشــهری 
آنالین گفت: »به طور قطع بیرون آمدن افرادی مانند ثابتی که 
کار تشکیالتی و اطالعاتی می کنند معنای خاص خود را دارد. 
این اقدام پیامی را به جریان وابسته به پهلوی ها می دهد و نشان 
می دهد که گویا امکانات بسیار زیادی در پشت صحنه دارند که 
یک نمونه آن را علنی کرده اند. سلیمی نمین درباره جریان پشت 
صحنه حضور ثابتی در تجمع اخیر لس آنجلس آمریکا معتقد است 
»ثابتی در این سال ها در خدمت صهیونیست ها بوده است. همه 
عناصر برجسته ساواک، که تربیت شده صهیونیست ها بودند، بعد 
از انقالب اسالمی کجا رفته اند؟ اینکه ثابتی بگوید، اسرائیل نرفته 
و در آمریکا و انگلیس ساکن بوده است، در حد ادعاست. ضمن 
اینکه اگر اسرائیل هم نرفته باشد، در کار تشکیالتی نیاز به حضور 
در مکان خاصی نیست. اسرائیل در این کشورها فعالیت می کند.« 
او هشدار داد:» بحث پرویز ثابتی مسئله قابل تاملی برای همگان 
خواهد بود که اگر یک لحظه غفلت کنیم همه دســتاوردهای 
ما از بین خواهد رفت. مــا مبارزات زیادی کرده ایم، تا ســلطه 
صهیونیست ها از ایران رخت بربندد. اگر به هر دلیلی غفلت کنیم 
دستاوردهای ما به خطر می افتد و ما را به شرایطی به مراتب بدتر 

از دوران استبداد پهلوی ها برمی گرداند.«

تعهد روابط عمیق تر با تهران

خبرگزاری الجزیــره قطر با اشــاره به عکس قبل از ســفر 
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور پای نقشــه ایران با 
محوریت نام خلیج فارس روی نقشه، این تصویر را پیامی به 
شی جین پینگ دانست که بیانیه مشترک با رهبران ۶کشور 

شورای همکاری خلیج )فارس( امضا کرده بود.
این خبرگزاری با تیتر »سفر رئیســی به پکن چه تأثیری بر 
روابط ایران و چین خواهد داشت؟« به امضای 20توافقنامه 
براســاس ســند همکاری جامع 25ســاله ایران و چین در 
سال2021 اشاره کرده و نوشته بود: علیرضا پیمان پاک، رئیس 
ســازمان توســعه تجارت ایران که در تالش های ایران برای 
تقویت روابط اقتصادی با روسیه نیز فعال بوده است، گفت که 
ارزش این قراردادها )با چین( حداقل 3.5میلیارد دالر است. 
اندیشکده انستیتو واشنگتن نیز در گزارشی تحلیلی به این 
مسئله اشاره داشت که »به نظر می رسد رئیسی و رئیس جمهور 

شی جین پینگ در دیدارها و بیانیه ها مایل بودند تنش هایی 
را که 2ماه پیش و پس از ســفر شی جین پینگ به عربستان 
سعودی به وجود آمد را حل کنند.« روزنامه وال استریت ژورنال 
آمریکا هم با اشاره به ارتباط سفر رئیســی به چین، مسائل 
عربستان و همکاری های مشترک با روسیه نوشت: »یکی از 
اهداف سفر کاهش فشارهای ناشی از سفر شی جین پینگ به 
عربستان سعودی در  ماه دسامبر بود که واکنش های شدیدی 
را در ایران به دنبال داشت.« همچنین در تحلیل این روزنامه 
آمده بود: »براساس گزارش  ماه گذشته شرکت داده های انرژی 
و کشتیرانی ورتکسا )Vortexa( مستقر در لندن، واردات نفت 
چین از ایران در دسامبر به طور متوسط به رکورد 1.2میلیون 
بشــکه در روز افزایش یافت که بیش از 130درصد نسبت به 
سال قبل باال رفت.« فایننشنال تایمز هم نوشته بود: »به گفته 
تحلیلگران تنش های فزاینده بین واشنگتن و پکن به چین 

انگیزه داد تا روابط با تهران را بیشتر تقویت کند.« 

خبرگزاری بلومبرگ نیز در تحلیل سفر اخیر رئیسی به چین 
این عنوان را برای مطلب خود انتخاب کرده بود: »شی جین 
پینگ در مقابل فشار آمریکا برای محدود کردن تجارت نفت، 
روابط عمیق تر با ایران را متعهد شد.« این خبرگزاری به این 
نکته اشاره داشت که این سفر پس از هشدار آمریکا به چین در 

مورد واردات نفت خام ایران انجام شد.
خبرگزاری ســی ان ان آمریکا در بخشی از تحلیل خود از این 
سفر نوشته بود: »درحالی که تحریم های غرب، اقتصاد ایران 
را فلج می کند، پکن به حفظ اقتصاد تهران کمک کرده است. 
چین بزرگ ترین مشتری نفت ایران است که بشکه های تحریم 
شــده، اما ارزانی را خریداری می کند که دیگر کشورها به آن 

دست نمی زنند.«

وال استریت ژورنال: واردات نفت چین از ایران  130درصد افزایش یافته است
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ســی و دومین رویــداد امیــد و افتخــار شــهرداری تهران، 
امروز در حالــی برگزار می شــود که قــرار اســت در آن پارک 
جنگلــی 500هکتــاری بهره برداری شــود. شــهرداری تهران 
در راســتای توســعه فضای ســبز پایتخت که ریه های تنفسی 
 شهر محســوب می شــود، ســاخت کمربند ســبز به مساحت 
هزار و 500هکتار را پیش بینی کرده که امروز )اول اســفند( نخستین 
فاز آن در منطقه 20در مسیر جنوب به شــمال بزرگراه امام علی)ع( 
بهره برداری می شود و فازهای بعدی هم تا 15اسفند افتتاح خواهد شد.

به گزارش همشهری، دیروز با حضور سجاد محمدعلی نژاد، مدیرکل حوزه 
شهردار تهران سی و یکمین رویداد امید و افتخار با هدف افتتاح و آغاز ساخت 
۷پروژه عمرانی منطقه 4برگزار شد. علی نژاد در این مراسم گفت: »یکی از 
کسری هایی که در این منطقه داریم، بحث حمل ونقل به ویژه مترو است که 
بر همین اساس، کلنگ زنی توسعه شــرقی خط 4مترو انجام شده و تزریق 
ویژه ای در حوزه اتوبوس و ون های جدید به منطقه خواهیم داشت. امسال 
تمرکز ما روی پروژه های نیمه تمام است و تا پایان سال ۱۰۰پروژه محلی در 
شهر افتتاح می شود. برای سال آینده عالوه بر تکمیل پروژه های باقیمانده، 
هزار و 4۰۰پروژه جدید از طریق کمپین »من شهردارم« پیش بینی و حدود 
3هزار میلیارد تومان به آنها اختصاص داده  شــده است.« مقبره الشهدای 
پارک مجیدیه، عملیات ساخت گذر ۱۵متری شــادمان، پیاده روسازی و 
مناسب سازی خیابان های شاهد و جشــنواره، جمع آوری آب های سطحی 
خیابان های بنی هاشم و فرجام، تعریض خیابان دانش، مسقف سازی  پایانه 

علم و صنعت و ... برخی از پروژه های منطقه 4 بودند.

توسعه ریه های تنفسی شهر
در سی و دومین رویداد امید و افتخار امروز، فاز نخست کمربند سبز تهران در منطقه 2۰بهره برداری می شود

مهدی  اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

حل مشکالت پایتخت با مولدسازی 
اموال شهرداری

جلسه بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض نوسازی و پسماند روز 
گذشته با حضور شهردار تهران و معاونان هماهنگی و امور مناطق، 
مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران و شهرداران مناطق 22گانه 
در خیابان بهشــت برگزار شد. در این نشســت علیرضا زاکانی 
با تأکید بر مولدســازی گفت که تدبیر ما برای حل مشکالت، 
جلب مشــارکت مردم و نهادهای مختلف برای سرمایه گذاری 

در پروژه های شهر و همچنین مولدسازی اموال شهرداری است.
به گزارش همشهری، طبق سنوات گذشته، شهرداری تهران در 
اسفندماه اقدام به توزیع عوارض نوسازی و پسماند می کند و با 
ارائه تمهیداتی چون بهره مندی از جایزه خوش حسابی فرصتی 
فراهم می کند تا شهروندان با پرداخت به موقع عوارض از تخفیف 
استفاده کنند؛ چراکه برخی از شهروندان پرداخت عوارض را به 
زمان نقل وانتقال ملک واگذار می کنند و همین امر سبب کاهش 
درآمدهای پایدار شــهرداری تهران می شــود. در این نشست 
راهکارهای ترغیب و تشویق شهروندان برای پرداخت عوارض در 
موعد تعیین شده بررسی شد و سکاندار پایتخت هم گفت: »طی 
سال های گذشته با یک عقب افتادگی تاریخی روبه رو بوده ایم که 
برای حل آن، هم به کار بزرگ و هم به اعتبار سنگین نیاز داریم؛ 
مثالً نوسازی حمل ونقل شهری تهران ۵۰۷ همت )هزار میلیارد 
تومان( اعتبار الزم دارد که رقم بزرگی  است.« علیرضا زاکانی با 
بیان اینکه درآمدهای شهرداری کفاف جبران عقب ماندگی ها 
را نمی دهد، تأکید کرد: »به همین دلیل قدرت عمل ما نسبت 
به قبل کاهش یافته و در مقایســه با ابتدای دهه 9۰، یک پنجم 
شده است. در چنین شرایطی ما به دنبال جلب مشارکت مردم 
و سرمایه گذاران و مولدسازی اموال شهرداری هستیم. پس باید 
شهرداران مناطق با تشکیل اتاق های فکر متعدد و مختلف در پی 
ایده های خالق در راستای استفاده از ظرفیت های بزرگ مناطق 
باشــند؛ چراکه اگر کار علمی و فوق العاده ای نکنیم، نمی توانیم 

انتظار ایجاد تحولی همه جانبه در شهر تهران داشته باشیم.«

وصول 2هزار میلیارد تومان عوارض
علیرضا جاوید، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری هم در 
این نشست رقم عوارض نوسازی و پسماند را 8هزار و ۵۰۰میلیارد 
تومان اعالم کرد و گفت: »باتوجه  به بخشودگی کم نظیری که 
پیش بینی شده، امیدواریم امسال ضریب تحقق درآمدی بیشتری 
داشته باشیم و حداقل 2هزار میلیارد تومان از این عوارض وصول 

شود.«
علی خشنود، مدیرکل اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری 
تهران هم گزارشــی از وصول عوارض سال گذشــته ارائه داد و 
عنوان کرد: »سال گذشته بالغ بر هزار و 98۰ میلیارد تومان رقم 
وصولی شهرداری از قبض های عوارض بوده، اما در سال جاری تا 
2۰دی ماه و قبل از توزیع قبوض حدود هزار و 2۰میلیارد تومان 
عوارض دریافت کرده ایم. مطابق قانون درآمدهای پایدار، امسال 
بخشودگی خوبی در بخش عوارض نوسازی درنظر گرفته شده 
است که مطابق آن تمامی تخلفات شــهروندان از سال ۱348 
تاکنون قابلیت بخشش دارد و همین مسئله می تواند مشوق خوبی 

برای پرداخت عوارض باشد.«

نامه به سران 3 قوه تأثیری بر بودجه 
نداشته است

اعضای شورای شــهر مدتی پیش نامه ای 
درخصوص وضعیت آلودگی هوای تهران 
به سران 3 قوا ارسال کردند. طبق آخرین 
اطالعاتی که به دست شورای شهر رسیده، 
رئیس جمهور نامه را به وزارتخانه ها و سازمان هایی مانند صنعت، 
معدن و تجارت، نفت، سازمان محیط زیست که در این باره وظایفی 
را برعهده دارند، ارجاع داده است. رئیس قوه قضاییه نیز نامه اعضای 
شورای شــهر پیرامون بحث آلودگی هوا را به سازمان بازرسی 
کل کشور ارسال کرده و این ســازمان نیز طبق وظیفه قانونی 
خود پیگیر ترک فعل های سازمان ها و نهادهای مختلف است. 
همچنین سازمان بازرسی کل کشــور اعالم کرده برای مدیران 
ادوار گذشته تشکیل پرونده صورت گرفته تا مشخص شود چرا به 

وظایف قانونی خود عمل نکرده اند؟
اینکه درحال حاضر ارجاع  نامه اعضای شــورای شهر از طریق 
روسای جمهور و مجلس به ســوی دستگاه ها و کمیسیون های 
مربوطه چه نتیجه ای را حاصل می کند، حائز اهمیت است، اما 
تا این لحظه به عنوان اعضای شورا که خواهان چنین مسئله ای 
بوده ایم درباره نتیجه این پیگیری ها و تأثیر محسوس و مشهود آن 

اطالعاتی به دست ما نرسیده است.
طبق بودجه ای که دولت به مجلس تقدیم کرده نه تنها ارسال نامه 
اعضای شورای شهر درخصوص آلودگی هوا در بودجه تغییری رخ 
نداده، بلکه در برخی از بخش ها کاهش هم داشته است. البته اینکه 
مجلس چه تصمیمی در این باره می گیرد نیز مهم است. باید ببینیم 
نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان تهران درباره بحث آلودگی 
هوای پایتخت چه تصمیمی را در بودجه خواهند گرفت و اعتبار 
قابل قبولی را برای ســال آینده پیش بینی می کنند یا خیر! باید 

منتظر نتیجه کمیسیون تلفیق مجلس در این خصوص باشیم.
اعضای شورای شهر تهران از شهردار تهران، به دلیل داشتن معاون 
پارلمانی و حضورشان در هیأت دولت این توقع را دارند که پیگیری 

و مطالبه جدی از مجلس و دولت داشته باشند.
متأسفانه بودجه ای که دولت برای مجلس ارسال کرده در حوزه 
حمل ونقل عدد قابل قبولی نیســت و طبق این بودجه فقط 4تا 
۵اتوبوس و ۵۰تا 6۰متر خط مترو اضافه می شــود. در شرایطی 
که یکی از راه های مبارزه با آلودگی هوا توسعه حمل ونقل عمومی 
است، وقتی چنین بودجه ای پیش بینی شود وضعیت برای سال 

آینده مناسب نخواهد بود.

نقل قول خبر

نرگــس معدنی پــور، رئیــس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران 
از کاهش هزار و 600میلیارد تومان اعتبار 
حــوزه فرهنگــی در بودجــه ســال آینــده 
شــهرداری خبــر داد و گفــت: »بــا توجــه 
 بــه اینکــه اولویت شــورای شــهر، تجهیز 
و توســعه نــاوگان حمل ونقــل عمومــی 
اســت، بودجــه 9هــزار و 100میلیــارد 
تومانی فرهنگی و اجتماعی بــه 7هزار و 

500میلیارد تومان رسیده است.«

1600
میلیارد تومان

امیر قاسمی، رئیس ستاد گردشگری شهر 
تهــران از افزایش مســیرهای گردشــگری 
کوهســتان خبر داد و عنوان کرد: »اکنون 
4مسیر گردشگری کوهستان در منطقه 
یک وجــود دارد و قصــد داریم با همکاری 
سازمان ورزش تمام مسیرها را شناسایی 
کنیم. ســال آینده تعداد این مســیرها به 
10مــورد می رســد و همچنیــن نــرخ بلیت 
 موزه های شــهرداری از سوی شورای شهر 

تعیین می شود.«

10
مسیر

عدد خبر

نگاه

زینب زینال زاده؛ روزنامه نگاردر شهر

ارسال الیحه فرونشست  به مجلس
قامیــری، رئیــس کمیتــه  ســیدمحمد آ
عمــران شــورای شــهر تهــران: الیحــه 
فرونشســت زمین در اســفند مــاه با نظر 
کارشناســان در اجــاس شــورای عالی 
استان ها مطرح و پس از جمع بندی برای 
ارسال به مجلس شــورای اسامی جهت 
تصویب، رأی گیــری خواهد شــد. در این 
الیحه، تکلیف، شرح وظایف و مسئولیت 
سازمان ها و نهادها مشخص شده است.

ساخت  پل جدید تقاطع بوستان ارم
مســعود حق لطفی، مدیرعامل ســازمان 
مهندســی و عمران شــهر تهران: عملیات 
احــداث پــل جدیــد تقاطــع بوســتان ارم و 
کانال ســیل برگردان غــرب آغاز شــد. این 
پل نســبت به پل قبلی ظرفیــت ترافیکی 
بیشــتری دارد و پیش بینی می شــود سال 
آینده زیر بار ترافیک برود. طول این پل ۳5 
متر و دهانه آن 1۸ متر اســت و عرشــه آن 
به صورت دال بتنی درجا ساخته می شود. 

سخنگوی شــهرداری تهران از 

ترافیک
احــداث ۱۰ جایگاه ســوخت 
سریع النصب تک سکو با مشارکت 
بخش خصوصی خبر داد و گفت که این کار تا 2 ماه 
آینده در تهران عملیاتی می شود. به گزارش شهر، 
عبدالمطهر محمدخانی درباره احداث جایگاه های 
سوخت سریع النصب در تهران گفت: »پیرو دستور 
شهردار تهران و مصوبه هفتادوهشتمین جلسه 
شورای اسالمی شهر تهران مبنی بر »ابالغ طرح 
توسعه، ساماندهی و تسهیل احداث جایگاه های 
سوخت رسانی در شهر تهران با اولویت جایگاه های 
کوچک  مقیاس« اقدامات متناسب در دستور کار 
قرار گرفت.« به گفته او، کمبود جایگاه های عرضه 

ســوخت، توزیع و پراکندگی بعضاً نامناسب این 
جایگاه ها در سطح شهر، جلوگیری از اتالف وقت 
شهروندان در دسترســی به جایگاه ها، مهم ترین 
اهداف این اقدام هستند. محمدخانی در ادامه تأکید 
کرد: »شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهران به عنوان کارگزار مناطق، بــرای احداث و 
بهره بــرداری از جایگاه هــای کوچک مقیــاس 
سوخت رسانی در محدوده شــهر تهران از طریق 
مشارکت بخش خصوصی با احداث در زمین های 
معرفی شده در مناطق مختلف اقدام کرده است. در 
مرحله اول احداث ۱۰ جایگاه تک سو در زمین های 
معرفی شده مناطق ۱، 3، 4، 8، 9، ۱۵، ۱6، ۱8، 2۰، 

2۱ در دستورکار قرار گرفته  است«.
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دام هایی که پیش خور شد
 گرانی نهاده های دامی و هزینه های تولید طی یک سال گذشته 

بسیاری از دامداران سنتی و عشایر را ناچار به فروش دام کرده است

رد پای کاهش قدرت خرید در بازار گوشت
دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی می گوید: نسبت به 
یک سال قبل، دقیقاً 50درصد از تقاضای گوشت قرمز و 30درصد 
از گوشت مرغ کاهش پیدا کرده است و در مورد ماهی نیز کاهش 
قدرت خرید مردم به شدت محســوس است. مسعود رسولی در 
مورد افزایش قیمت گوشت بسته بندی که به دستاویزی برای شایعه سازی در مورد 
قیمت گوشت تبدیل شده اســت، افزود: قیمت پایه گوشت الشه گوسفندی تقریباً 
295هزار تومان است که 7درصد آن برای چربی و ضایعات خارج می شود و شرکت های 
بسته بندی باید بخشی از الشه مانند قلوه گاه و گردن را زیر قیمت خرید بفروشند و 
در این فرایند با احتساب هزینه ها  ناگزیر قیمت سایر گوشت های بسته بندی تفاوت 
محسوسی با قیمت قصابی ها پیدا می کند. به گفته او از 700شرکت بسته بندی گوشت 

تقریباً 120مورد آن فعال هستند و 20درصد آنها در یک سال اخیر تعطیل شده اند.

عرضه گوشت گرم گوسفندی 2برابر می شود
مدیرعامل ســازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شــهرداری 
تهران، با بیان اینکه فروش گوشــت 500هزار تومانی واقعیت 
ندارد و حاصل فضاسازی در فضای مجازی است، به فارس گفت: 
میانگین قیمت گوشت شــقه در نقاط مختلف تهران هم بین 
280تا 290هزار تومان است. ایوب فصاحت با بیان اینکه عرضه گوشت گرم گوسفندی 
232هزار تومانی از 10روز آینده 2برابر می شود و چند محموله گوشت دیگر وارد تهران 
خواهد شد، توضیح داد: گوشت گوسفندی گرم 232هزار تومانی به صورت گسترده 
در 22میدان میوه و تره بار شــهرداری و در اقصی نقاط شهر تهران عرضه می شود. به 
گزارش همشهری، تولید گوشت در کشور به مرز خودکفایی رسیده و به عقیده فعاالن 
حوزه دامداری، با نزدیک شدن به فصل بهار، عرضه دام از سوی دامداران بیشتر می شود 

و قیمت را در بازار می شکند.

گروه اقتصادیگزارش

این روزها جهش قیمت گوشت قرمز همه را شگفت زده کرده 
است. با توجه به قرار گرفتن در آســتانه سال نو و همچنین 
حلول ماه مبارک رمضان و افزایش طبیعی مصرف، پرســش 
عمومی این اســت که آیا روند افزایش قیمت مواد پروتئینی 
ادامه می یابد؟  به گزارش همشهری، درحالی که دولت تالش 
دارد با عرضه گوشت گرم وارداتی، از پیشروی بیشتر قیمت 
مواد پروتئینی جلوگیری کند، افت تولید و عرضه گوشت قرمز 
تولید داخل به ویژه در دی ماه نشان می دهد که اگر سیاست 
رشد تولید دنبال نشود، قیمت  گوشــت، روندی کاهشی را 

تجربه نخواهد کرد.

   روندی که قابل پیش بینی بود
راز گرانی گوشــت با درنظر گرفتن شــاخص تولید و کشتار قابل 
پیش بینی بود؛ چنان که در ماه های گذشــته سیاست حمایت از 
تولید گوشت مرغ با افزایش عرضه نهاده ها و خوراک مرغداری ها 
باعث شد تا قیمت در برخی هفته ها نزولی شود، اما در مقابل این 
دامداری ها بودند که شاهد رشد هزینه تولید و البته کاهش تولید 
بودند؛ به گونه ای که سرانه مصرف گوشت قرمز را در مرحله بحرانی 
قرار داده و حتی میانگین قیمت گوشــت قرمز در داخل از قیمت 

جهانی آن فاصله محسوس گرفته است.

راز گرانی گوشت
 مقدار تولید گوشت قرمز، در دی ماه 1401 نسبت به آذرماه امسال 18درصد

و نسبت به دی ماه پارسال 21درصد کم شده است

  هشداری که شنیده نشد
درحالی که نگاه سیاستگذار و تنظیم گر بازار گوشت به کشتارگاه ها دوخته شده، اما اگر این نگاه به 
دامداری ها و وضع تولید متمرکز شده بود، معمای گرانی گوشت قرمز قابل پیش بینی بود. مرکز آمار 
پیش از این فاش کرده بود که تعداد گاو و گوســاله پروار شده در دامداری ها، در پاییز امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 22درصد افت کرده و از سوی دیگر تعداد گوسفند و بره پرواری در دامداری ها 

از 5.7میلیون رأس در تابستان امسال به 4.2میلیون رأس در پاییز امسال کاهش یافته است.

  کاهش 21درصدی تولید
تازه ترین داده های رسمی مرکز آمار نشان 
می دهد مقــدار تولید گوشــت قرمز در 
کشتارگاه های رسمی در دی 1401نسبت 
به آذرماه امســال 18درصد و نســبت به 
دی ماه سال گذشته 21درصد افت کرده 
اســت. بر این اســاس در دی ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان 
عرضه گوشت گوسفند و بره 13درصد، بز 
و بزغاله 7درصد، گاو و گوساله 28درصد، 
گاومیش 12درصد و شتر 12درصد کاهش 
داشته است. با درنظر گرفتن وزن گوشت 
گوســفندی و گوساله در ســبد مصرفی 
مردم، این میزان کاهش در تولید و عرضه 
باعث شــده تا قیمت این فرآورده رشد و 
ســرانه مصرف خانوارها افت محسوس را 

تجربه کند.

  چالش بین عرضه و تقاضا
بررسی های همشهری از روند عرضه گوشت 
قرمز در کشتارگاه های رسمی نشان می دهد 
که در فاصله خرداد 1400تا اســفند همان 
ســال، هر  ماه باالی 50هزار تن گوشت قرمز 
عرضه شــده و در فروردین ســال 1401در 
نتیجه کاهش میزان مصرف و تقاضا به 47هزار 
تن در  ماه رسیده اســت. در ماه های بعد اما 
روند عرضه گوشــت قرمز صعودی بوده و در 
شــهریور 1401به باالترین میزان از دی ماه 
ســال 1399رســیده و تولید به 58هزار تن 
رسید. روند کاهشــی تولید و عرضه گوشت 
قرمز در ماه هــای بعد نشــان از یک چالش 
بین عرضه و تقاضا داشت و در دی ماه امسال 
میانگین تولید گوشت قرمز به اندکی بیش از 
41هزار تن رسید که کمترین میزان از بهمن 

سال 1399به شمار می رود.

تولید یکی از باکیفیت ترین گوشت های قرمز کشور، قرار گرفتن در میان 
قطب های دامپروری، بهره برداری از بزرگ ترین کشــتارگاه صنعتی و 
ظرفیت تولید 4هزار دام هم نتوانست روستاییان »وامنان« را از فروش 
دام برهاند؛ روستایی در بخش چشمه  ساران شهرستان آزادشهر گلستان 
که از گذشته به علت وجود مراتع گسترده، شغل دامداری در آن رونق 
فراوان داشته ، اما حاال سر و کار دامداران به جای دام و علوفه با کارگری 
و مهاجرت است. وامنان بیش از 2هزار نفر جمعیت دارد که از گذشته 
بسیاری از آنها به دلیل مشکالت شــغلی به شهرهای اطراف مهاجرت 
کرده  اند، اما از یک سال گذشته این مهاجرت افزایش یافته است؛ نکته ای 

که یکی از اهالی روستا به آن اشاره می کند.
آنطور که ابراهیم عادلی ماجرا را شرح می دهد، افزایش قیمت نهاده های 
دامی از کیلویی 5هزار تومان به 12هزار تومان موجب شده بسیاری از 
اهالی عطای دامداری را به لقایش ببخشند و از خیر دام هایشان بگذرند.

عادلی خود هم به همراه بسیاری از اهالی جمعیت دام هایش را کاهش 
داده اســت: »قبال 100راس دام داشــتیم، اما سال گذشــته 60 تا را 
فروختم. ماهی 10میلیون تومان از کشاورزی درآمد داشتم، اما هر چه 
درمی آوردم به جای اینکه خرج خانه و زندگی کنم باید به همراه یارانه 

خرج دام ها می کردم که آن هم به دلیل گرانی نتیجه نداشت.«
تولید دامی روســتاییان در گذشــته روزی 8-7تن شــیر و 2 تا 3تن 
 گوشت قرمز بوده اســت که حاال از آن اعداد و ارقام، به یک تن شیر و

200-300کیلو گوشت قرمز رسیده؛ کاهشی که در کنار خود بیکاری 
دامداران و کارگری آنها در شــاهرود، گرگان و تهــران را هم به همراه 

داشته است.
علی اکبر شــاملو، یکی از همان هایی اســت که در جریــان گرانی ها 
400راس گوسفند خود را فروخته و چند تایی را برای دل بچه هایش 
نگه داشته است. او حاال با کارگری روزگار خود را می گذراند و می گوید: 
»یک عمر آقای خودمان بودیم و حاال باید در زمین و کارگاه مردم در 

شهرهای غریبه کارگری کنیم.«
شاملو، توضیح می دهد که اغلب اهالی روستایشان دامدار بوده اند و سال 
گذشته با گرانی ها دام خود را فروختند، آن هم در شرایطی که قرار شد 
پولش را چند ماه بعد و حتی یک سال بعد بگیرند: »ما که دام هایمان را 
فروختیم، قیمت افزایش یافت و حاال با همان پول نمی توانیم دام بخریم. 
این دام ها را در شرایطی فروختیم که هزینه پالک کوبی برای دریافت 

حواله یارانه را هم از جیب پرداخت کرده بودیم.« 
دیگر اهالی روستا هم صحبت های این دو دامدار را تأیید می کنند؛ صداها 
پراکنده است، اما همگی بر گرانی نهاده ها، فروش دام و از بین رفتن شغل 
دامداری شان تأکید دارند. کاهش دام و تغییر شغل عشایر گرچه از 2دهه 
گذشته در گلستان آغاز شده بود، اما سال گذشته افزایش قابل توجهی 
داشت؛ هرچند سازمان جهادکشاورزی گلستان طرح پرورش قراردادی 
دام و طیور در این استان را اجرا کرده، اما در برای دامداران سنتی هنوز 

بر همان پاشنه  می چرخد.

حاال نه دام داریم نه کار!
لرستان با داشتن بیش  از 3میلیون و600هزار راس دام سبک و سنگین 
و تولید ساالنه 215هزار تن شــیر یکی از تولیدکنندگان مهم شیر در 
کشور است، اما دامداران این استان به  واسطه خشکسالی های پی درپی 
و گرانی نهاده های دامی و کمبود آنها در بازار حال  و روز خوشی ندارند و 

با مشکالت متعددی دست به گریبان هستند.
بیشتر نهاده های دامی با افزایش قیمت در بازار آزاد به فروش می رسد 
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366000

ماهیچه 
گوسفند

255000

سردست 
گوساله

255000

 ماهیچه 
گوساله

264000

 راسته 
 گوساله 

بدون استخوان

292000

 راسته گوسفند
با استخوان

295000

 سردست 
گوسفند با 

ماهیچه

323000

كف دست 
گوسفند با 

ماهیچه

360000

كف دست 
گوسفند بدون 

ماهیچه

آزادسازی قیمت ها و آزاد شدن قیمت نهاده های دامی، 
موجب شد هزینه تولید گوشت قرمز به روایت کارشناسان 

تا 1۰۰درصد افزایش یابد؛ ۸۰درصد هزینه های تولید متعلق 
به نهاده و علوفه است و از آنجایی که به دلیل خشکسالی و 
کمبود علوفه، نهاده ارتباط مستقیمی با تولید گوشت قرمز 

دارد، دامداران سنتی دچار مشکل شدند. 
نگهداری دام ها به دلیل افزایش هزینه ها به صرفه نبود و 
از سویی، تولید به شرط همین هزینه های باال هم درآمد 

چندانی نداشت. این شرایط موجب شده است بسیاری 
از دامداران سنتی در روســتاها به ویژه در میان جمعیت 
روستایی و عشایری عطای دامداری را به لقایش ببخشند و 
قید دام هایشان را بزنند. حداقل تالش دامداران برای حفظ 
شغل سنتی و آبا و اجدادی شان هم کاهش جمعیت دام ها و 

فروش دام های پرهزینه مانند میش بوده است.

سیده زهرا عباسی -راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

کی
 سا

ود
سع

ی/ م
هر

مش
ا: ه

س ه
عک

بهار 1400

بهار 1401

تابستان 1401
قیمت هر کیلو گوشت گوساله

 125 
هزار تومان

هر کیلو شقه گوساله

 160 
هزار تومان

قیمت هر کیلو گوشت گوساله

 195 
هزار تومان

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی

 137 
هزار تومان

هر کیلو شقه گوسفندی

 163 تا 200 
هزار تومان

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی

 190 
هزار تومان

مدیرعامل اتحادیه دام سبک:
 گوسفند ها را با ادامه روند فعلی

باید به موزه بفرستیم
قیمت پایین خرید تضمینی، افزایش600درصدی قیمت 

نهاده ها و جبران نشدن رشد هزینه تولید، باعث کاهش 
تعداد دام نر پروار و افزایش قیمت آن شده است 

افزایش قیمت گوشت قرمز به یکی از 
جنجالی ترین موضوعات روز تبدیل شده 
است. اگرچه درباره قیمت نیم میلیون 
تومانی گوشت گوسفندی تکذیبیه های 
متعددی صادر شده، اما واقعیت بازار نشان می دهد قیمت  
گوشت تفکیک شــده در قصابی ها چیزی در همین حدود 
است. بخش عمده ای از گرانی گوشت به رشد قیمت دام زنده 
برمی گردد. همشهری در گفت  وگو با افشین صدر دادرس، 
مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور به بررسی علل گرانی 

گوشت پرداخته است.

کاهش آمار تولید دام یکی از دالیل گرانی گوشت 
عنوان می شــود، دالیل کاهش تولید چه بوده و چقدر در 

افزایش قیمت گوشت نقش داشته است؟
اگر آمار تعداد دام سبک در پاییز 1401را در گزارش مرکز آمار 
مالحظه کنید، می بینید که در بهار امسال تولید دام سبک نسبت 
به سال های 1400، 99و 98افزایش خیلی خوبی داشته و ما در 
بهار امسال نه تنها کاهش تولید نداشتیم بلکه نسبت به سال های 
قبل هم افزایش تولید خیلی خوبی داشتیم. اما اگر همین گزارش 
را دنبال کنید می بینید که در تابســتان و پاییــز 1401تعداد 
دام به شدت کاهش پیدا کرده اســت. یکی از دالیل این کاهش 
تولید این بود که قرار بود دولت بعــد از حذف ارز 4200تومانی 
حمایت هایی از دامدار به عمل بیاورد که این کار را نکرد. بعد از 
حذف ارز دولتی قیمت نهاده های دامی 5تا 6برابر افزایش پیدا 
کرد؛ درحالی که قیمت دام تولیدی ما بــه این میزان باال نرفت. 
شاخص قیمت تولید کننده در پاییز نشان می دهد قیمت دام 21 
تا 22درصد نسبت به سال قبل رشد داشته؛ در شرایطی که قیمت 
نهاده 600درصد باال رفته است؛ بنابراین بخش تولید برای ادامه 

کار نیاز به حمایت داشت که این حمایت انجام نشد.
خرید تضمینی چقدر از هزینه هــای تولید را 

پوشش داد؟
در تابستان امسال بنا به درخواست دامداران، رئیس جمهوری در 
خراسان شمالی به آنها قول داد که دولت، خرید تضمیمی دام را در 
برنامه امسال داشته باشد. براساس اصالحیه قانون خرید تضمینی 
در این نوع خرید محصول مورد نظر به شــورای قیمت گذاری و 
اتخاذ سیاست های حمایتی ارجاع می شود و بعد از محاسبه قیمت 
تمام شده، خرید تضمینی براســاس این قیمت انجام می شود. 
وزارت جهاد کشاورزی موضوع را به شورای قیمت گذاری نبرد 
و به جای آن شورا های استانی را تشکیل داد و دام را زیر قیمت 
تمام شده خریداری کرد. این اتفاق باعث شد دامداران متحمل 
ضرر و زیان زیادی شوند و دام هم به قیمت واقعی خود نرسید. از 
سوی دیگر تعداد زیادی از دامداران دامشان را در تابستان برای 
کشتار تحویل دادند، وجه این دام قرار بود 2ماهه تحویل داده شود 
که این اتفاق هم نیفتاد و هنوز تعداد زیادی از دامداران پولشان 
را دریافت نکرده اند. این ماجرا باعث شد دامدارانی که بخشی از 
دام خود را به امید دریافت وجه و پروار کردن بقیه دام خود برای 
زمستان و شب عید تحویل داده بودند، به دلیل کمبود نقدینگی 
مجبور شوند مابقی دام خود را هم کشتار کنند و کاهش تعداد دام 

در پاییز و زمستان امسال دقیقا به همین دلیل بود.
 گفته می شود برخی تولیدکننده ها دام خود را 
عرضه نمی کنند، این موضــوع درصورت صحت، چقدر در 

گرانی گوشت تأثیر داشته است؟
برخالف آنچه برخی اعالم می کنند گرانی ها به این علت نیست 
که دامدار دام را نگه  داشته، چون نگهداری دام به هیچ عنوان برای 
دامدار توجیه اقتصادی ندارد. علت گرانی این است که االن دام نر 
پروار شده کم است و این کمبود باعث شده براساس قانون عرضه 

و تقاضا قیمت آن افزایش پیدا کند.
چرا روند رشد قیمت در پاییز شتاب گرفت؟

به صورت روند طبیعــی و نرمال در 6ماهه اول ســال تعداد دام 
به دلیل زایش های زمســتانه و بهاره خیلی بیشتر است و تولید 
دام در مقایسه با 2 فصل دیگر بســیار باالتر است. در تابستان و 
پاییز زایش ها به نسبت کمتر است و در مقابل مصرف گوشت در 
6ماهه اول سال کمتر از 6 ماهه دوم است. روند افزایش تقاضا در 
6 ماهه دوم سال باعث می شود به طور طبیعی در این بازه زمانی 
همواره افزایش قیمتی را داشته باشیم، اما اتفاقاتی که در باال به 
آن اشاره کردم باعث شد امسال با افزایش قیمت عجیب و غریبی 

مواجه باشیم.
 امسال اخبار زیادی درخصوص کشتار دام مولد 

نیز منتشر شد، این اخبار واقعیت داشت؟
این اتفاق در پارسال و امسال رخ داد و عکس ها و فیلم های زیادی 
هم در این زمینه منتشر شد. وقتی دام مولد به کشتارگاه می رود 
اگر آبستن باشد جنین آن هم طبیعتا حذف می شود و بره ای که 

باید به گوشت تبدیل شود راهی به بازار و سفره ها پیدا نمی کند.
 قاچاق دام چقدر در کاهــش عرضه دام به بازار 

داخلی مؤثر بوده است؟
قاچاق قطعا سهمی در این ماجرا داشته، اما به عقیده من این نقش 
پررنگ نیست. قاچاق دام عمدتا از مرزهای غربی کشور صورت 
می گیرد که در نیمه دوم سال به دلیل صعب العبور بودن این مناطق 
آمار قاچاق چندان باال نیست. از سوی دیگر دامی که بازارپسندی 
صادراتی دارد برخالف آنچه تصور می شود، دام درشت جثه است 

که این نوع دام بازارپسندی کمتری در داخل کشور دارد.
 چرا با پیش بینی چنین شرایطی، اقدامی عملی 

برای کنترل آن انجام نگرفت؟
تمام کارشناســان غیردولتی در طول 3ســال گذشته، امروز را 
پیش بینی می کردند، اما متأسفانه اقدام مناسبی در این زمینه 
انجام نشد. زمستان سال گذشته هم ما با افزایش قیمت گوشت 
مواجه بودیم که باید زنگ هشــدار را برای مسئوالن به صدا در 
می آورد، اما این اتفاق نیفتاد و رشد قیمت فقط به صادرات نسبت 
داده شد و با واردات به صورت مسکن و مقطعی پوشش داده شد؛ 
اقدامی که امروز هم در حال انجام است بدون اینکه سیاستگذاری 
در این بخش تغییری کرده باشــد. درحالی که اگر ارز اختصاص 
داده شده به واردات به ریال تبدیل می شد و به صورت تسهیالت 
برای تامین سرمایه  در گردش به دامداران داده می شد، این اقدام 
حمایتی می توانست بخش زیادی از مشکالت بخش تولید را حل 
کند. سیاستگذاری های دولتی در طول 3 سال گذشته، تولید را 
هدف گرفته و اگر قرار باشــد این روند ادامه پیدا کند به جایی 
می رسیم که باید با ذره بین دنبال گوسفند باشیم و گوسفندانمان 

را به موزه بفرستیم.

فرخنده رفائی؛ روزنامه نگارگفت وگو
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وعده کاهش ۱۵۰هزارتومانی قیمت گوشت
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با استمرار روند واردات، وعده 
کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰هزارتومانی قیمت هر کیلو گوشت و بازگشت 
به نرخ منطقی محقق خواهد شد. ســیدمحمد آقامیری گفت: 
کیفیت گوشــت های وارداتی به لحاظ بــار میکروبی و بیماری 
هیچ گونه مشکلی ندارد چراکه پس از آزمایش های الزم، اجازه ورود داده می شود. او با 
بیان اینکه مقادیر زیادی گوشت وارد شده است، گفت: واردات گوشت تا رسیدن بازار 
به آرامش و بازگشت به نرخ منطقی خود ادامه دارد؛ ازاین رو به دامداران توصیه می شود 
که از نگهداری دام به امید افزایش قیمت اجتناب کنند چراکه با استمرار واردات، وعده 
ارزانی دام و گوشت محقق می شــود. او گفت: با توجه به موج افزایش قیمت گوشت، 
واردات در ابتدا توانست روند گرانی و نوسان قیمت را متوقف کند و استمرار این روند 

منجر به کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰هزارتومانی هر کیلو گوشت قرمز خواهد شد.

شکست قیمت با عرضه انبوه دام زنده
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام گفت: با عرضه انبوه دام زنده 
سبک، قیمت گوشت قرمز در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ 
کاهش خواهد یافت. منصور پوریان گفــت: افزایش کاذب قیمت 
گوشت گوسفندی ناشی از نوســان نرخ ارز، نوسان قیمتی برخی 
کاالها، تأخیر در حمل ونقل به دلیل شرایط آب و هوایی و سودجویی برخی دالل ها ایجاد 
شد. به گفته وی، از اواسط اسفندماه دام های اســتان های جنوبی کشور به بازار عرضه 
می شود، زیرا با گرم شدن هوا و خشک شدن مراتع، نگهداری دام سخت می شود. او تأکید 
کرد: اکنون با عرضه مویرگی گوشت قرمز منجمد و گوشت گرم وارداتی، قیمت گوشت 
گوسفندی در برخی استان ها و مناطق تهران فروکش کرده است. به گفته او امسال به دلیل 
بارش های مناسب در اکثر استان ها زایش ها نسبت به ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است 

و پیش بینی می شود از اواخر اسفندماه عرضه دام زنده به بازار افزایش یابد.

  از دامداری تا کشتارگاه
برای رمزگشــایی از معمای گرانی گوشــت قرمز، یک شاخص 
دیگر، ارزیابی وضعیت عرضه این فرآورده در مقاطع مشــابه، در 
طول 6سال گذشته است. مرکز آمار می گوید میزان تولید ماهانه 
گوشــت قرمز از 3۲.8هزار تن در دی ۱396به ۲۵.۱هزار تن در 
دی ۱397رســیده و پس از آن طی 3سال متوالی عرضه روندی 
صعودی را تجربه کرده؛ به گونه ای که با رشــد ۱۰۰درصدی از 
۲۵.۱هزار تــن در دی ســال ۱397به ۵۱.8هزار تن در ســال 
۱۴۰۰رســید، اما در دی ۱۴۰۱با کاهش تولید و عرضه گوشت 
قرمز به ۴۱هزار تن، این نگرانی ایجاد شده که آیا انگیزه پرورش 

گاو و گوسفند در دامداری ها افت کرده است؟ 
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روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی از دی ۱399 تا دی ۱4۰۱ / هزار تن

و دامدار کماکان مجبور است نهاده های مورد نیاز خود را با قیمت گزاف 
از طریق بازار آزاد تأمین کند که این امر بسیاری از دامداران را ناتوان از 

هزینه های نگهداری دام ها کرده است.
علی پوریان از دامدارانی است که چندی پیش مجبور شد ۱۲۰راس دام 
خود را بفروشد و قید زندگی عشایری را بزند. پوریان 37ساله به همراه 
خانواده خود به روستای »گله دار« در لرستان مهاجرت کرده است و حاال 
فقط از 3۰راس دام خود نگهداری می کند: »عشایری و دامداری شغل 
آبا و اجدادی من بود، اما نتوانستم از پس هزینه های علوفه و نگهداری 
دام برآیم. برای همین هم مجبور شدم تعداد زیادی از گوسفندهایم را 
بفروشم.« پوریان از زندگی در روســتا چندان راضی نیست، اما فقط 
بسیاری از افراد مانند او زیر بار هزینه های گران زندگی و علوفه، مجبور 

شده اند به روستا بیایند و کوچ نشینی را کنار بگذارند.
او که شغل اصلی خود را از دست داده، بیکاری در روستا را هم رنج آور 
می داند و این روزها در سرمای زمستانی و درحالی که دیگر کار کشاورزی 
نیست، با کاروان عشایری همراه شــده درحالی که پاییز همین امسال 
۲۰۰راس دام خود را فروخته و چیزی از زندگی عشایری برایش نمانده: 
»به فکر هســتم که روی زمین مردم کارگری کنم و خرج زندگی را در 

بیاورم. دامداری بلد بودم که حاال بیکار شدم.«
پوریان از اینکه دیگر مثل گذشته نمی تواند دامداری کند، گالیه دارد: 
»خیلی از ما عشایر چاره ای غیراز فروش دام سر راه خود ندیدیم. بماند 

که دام هایمان را هم زیر قیمت فروختیم.«
غصه در صدایش طنین انداز می شود و می گوید که دام هایش را به ارزانی 
فروخته است؛ ۲۰۰راس بز و گوسفند: »نتوانستم از عهده مخارج زندگی 

بربیایم، نه می توانستم دام را تامین کنم نه زندگی خودم را.«

روزگاری تولیدکننده بودم
استان زنجان به واسطه دور بودن از منابع علوفه ای، ظرفیتی در راستای 
تولید نهاده های دامی مورد نیاز خود ندارد و سهمیه بندی خوراک دام از 
سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام و براساس میزان تولید تقسیم بندی 
میان دامداری ها انجام می شود. بخش سنتی اما عمده جمعیت دام استان 
را شامل می شود. رضا حسینی اهل روستای »الگزیر« شهرستان ابهر در 
زنجان، از همان دامداران سنتی است که بعد از ۱۵سال دامداری، چند 

ماهی است با فروش دام های خود روزهای بیکاری را تجربه می کند.
او ۱۰۰راس گوسفند داشته که دیگر نمی توانسته است از عهده تامین 
نهاده برایشان بربیاید. حسینی خود را در این تصمیم تنها نمی بیند و 
معتقد است شرایط اقتصادی بسیاری از دامداران را به این تصمیم وادار 
کرده است. پولی که از فروش دام دست حسینی را گرفته، قدری خرج 
بدهکاری ها شده و قدری هم برای خرج روزمره: »راستش را بخواهید 

چیزی دستم را نگرفت. حتی نتوانستم یک ماشین بخرم.«
او که روزها را به کارگری می گذراند، ادامه می دهد که یک روز کار هست 
و فردایش نیســت درحالی که پیش از این با داشتن دام ها تولیدکننده 

بودم و دامداری می کردم.

دامداری که دامش را فروخت، چه کند؟
عشایر ایران با سهم ۱.68درصدی از جمعیت، اما ۲۵درصد گوشت قرمز 
کشور را تولید می کنند، ولی همین جمعیت هم مانند دامداران سنتی 
و روستایی در یک سال گذشته بسیاری از دام های خود را فروخته اند و 

حتی با زندگی کوچ نشینی خداحافظی کرده اند.
اتفاقی که برای بسیاری از عشایر ایل بختیاری هم افتاده است؛ نمونه اش 

محسن بختیاری است که حاال ساکن روســتای »اسالم آباد« از توابع 
بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه وبویراحمد است 
که ۱۰۰رأس دام خود را با قیمت جفتی 7میلیون تومان فروخته است و 
حاال با ۵۰، 6۰راس بز زندگی را می گذراند. روستاییان دیگری هم مانند 
او ناچار به فروش دام هایشان شــده اند و به جای دامداری در باغ های 
دیگران یا شهرهای اطراف کارگری می کنند. هزینه ها به قدری افزایش 
یافته که بختیاری سال گذشته 6۰میلیون تومان کم آورده است و حاال 

می گوید کارگری هر چند درآمدش کمتر است، اما حداقل ضرر ندارد.
پسرعموی او، حاج خدایار بختیاری از عشــایر یاسوج هم گرچه هنوز 
پایبند کوچ  نشینی است، اما او هم به ناچار 7۰راس از دام های خود را در 
همین چند ماه گذشته فروخته است: »قیمت کاه سفید از کیلویی هزار 
تومان به 6هزار تومان رسید، کنستانتره کیلویی ۲8۰۰تا۱۱3۰۰ هم 
افزایش قیمت داشت و کاه از 3۵۰۰ تا کیلویی ۱۰هزار تومان باال رفت. با 
این هزینه ها، خیلی ها مثل من جمعیت دام شان را کم کردند و خیلی ها 
هم همه دام شان را فروختند و ساکن حاشیه شهر یاسوج یا روستاهای 
اطراف شــدند. دامداری که دامش را بفروشد دیگر چه کاری می تواند 
بکند؟« فروش دام ها آنطور که حاج خدایار می گوید در همه ایل ها رخ 
داده و هیچ دامداری سال گذشته نه تنها به سود نرسیده بلکه ضرر هم 
داده است؛ این در حالی اســت که همه آنهایی که دام خود را فروختند 

چند ماه یا یک سال بعد پول دریافت کرده یا می کنند.
امســال اما همه امید دامداران به بارندگی های رخ داده اســت تا بلکه 
قیمت علوفه کاهش یابد تا بتوانند دام هــای باقیمانده را نجات دهند 
و جمعیت شــان را زیاد کنند. بنابر اعالم ســازمان امور عشــایری هر 
یک میلیمتر کاهش بارندگی یک کیلوگــرم از تولید علوفه در مراتع را 
کم می کند. این مشکل عشایر را هم در کوچ بهاره و هم در کوچ پاییزه با 
چالش تغذیه و نگهداری دام به عنوان مهم ترین منبع امرار معاش مواجه 
کرده است و بسیاری از عشایر ناچار به فروش دام های مولد خود شده اند.

چرا باید دام خود را نگه دارم؟
فروش دام زنده برای دامدارانی که در ضرر گرانی نهاده های دامی هستند، 
به صرفه تر است. آن هایی که دام را نگه  داشته اند، گاهی برای تغذیه شان 
به ناچار از نهاده های بی کیفیت یا خوراک نامرغوب استفاده می کنند که 
این، ارزش دام شان را کاهش می دهد. این را فرهاد از دامداران روستایی 
کرمانشاه می گوید: »گرانی نهاده های دامی به قدری به ما فشار آورده 
اســت که گاهی به ناچار از خوراک بی کیفیت برای سیر کردن دام ها 
استفاده می کردیم. چند وقت پیش گوسفندی در روستا مرده بوده وقتی 
شکمش را باز کردیم دیدیم که نهاده ها در روده اش مانده و دام را تلف 
کرده. گاهی حتی خاک آجر توی این نهاده ها می ریزند. در این شرایط 
چرا باید دام  خود را نگه دارم؟« او اهل روستای »درکه« است؛ روستایی 
که طی این مدت فقط 3۰ درصد دامدارانش دام خود را نگه داشــتند. 

دامی هم که مانده برای تامین گوشت و شیر خانواده است.
بیش از 6۰ درصد دامداران منطقه از ورشکستگی می گویند و این موضوع 
دهان به دهان میان اهالی می چرخد که نه فقط خودشــان که اهالی 

روستاهای اطراف هم درگیر این مشکل شده اند. 
حواله های جهاد کشاورزی هم که برای تامین نهاده دامی به دامداران 
اختصاص یافته بود هم گویا چندان کارشان را راه نینداخته است؛ یا برای 
آن در نوبت های طوالنی می مانند یا اصال در ازای حواله ها چیزی دریافت 
نمی کنند. در این شــرایط فروش دام زنده بهتر اســت تا اینکه دامدار 

بخواهد دام خود را با نهاده های کم و بی کیفیت سیر کند. 

هزینه باالی تولید گوشت 
 علت افزایش نرخ مواد پروتئینی از دوربین شاخص تورم تولید کننده چیست؟

یک شاخص تعیین کننده و اثرگذار بر قیمت تمام شده گوشت و محصوالت و فرآورده های گوشتی 
به شاخص قیمت تولیدکننده در گاوداری های صنعتی بازمی گردد. براساس اعالم مرکز آمار ایران 
از سال۱397 تاکنون صعودی بوده و هزینه تولید را باال برده است. یک عامل اصلی افزایش هزینه 
تولید در بخش دامداری ایران بی تردید جهش قیمت ارز است به گونه ای که در یک روند ۱۰ساله 
می توان اثر جهش نرخ ارز بر هزینه تولید گوشت را مشــاهده کرد. مرکز آمار ایران می گوید: نرخ 
تورم ساالنه تولیدکننده در گاوداری های صنعتی ایران در ســال۱39۱ با رشدی 6۱.۵درصدی 
مواجه شده و در ســال۱39۵ به صفر درصد و در سال بعد شاخص تولید گاوداری های صنعتی به 
8.8درصد رسید. اما این روند استمرار پیدا نکرد و در ۴ســال و 9 ماه بعد با نوسان نرخ ارز، هزینه 
تولید در گاوداری های صنعتی قد کشــید و به ۵9درصد در پایان سال۱۴۰۰ و در پاییز امسال به 
7۱.9درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه فصلی از بهار۱۴۰۰ تا پاییز امسال هم همین گزاره را 
تأیید می کند به گونه ای که نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در گاوداری های صنعتی در سطوح 

باال و دورقمی نوسان داشته است. 

رشد باالی ۵۰درصدی نرخ تورم 
مصرف کننده گوشت در 2سال گذشته

مرکز آمار ایران می گوید: نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کاالیی گوشت قرمز و ماکیان یعنی طیور 
شامل مرغ و سایر پرنده های حالل گوشت در دی ماه ۲سال اخیر باالی ۵۰درصد بوده است. باالترین 
نرخ تورم ثبت شده در این گروه کاالی پروتئینی در دی سال ۱398 به میزان 69.7درصد ثبت شده 
و در ۱۰سال اخیر نوسان قیمت این کاال متفاوت بوده به گونه ای که در فاصله دی ماه سال های ۱393 
تا ۱39۵نرخ تورم تک رقمی بوده و بعد از آن روندی صعودی داشته و در دی ۱399 به ۱۵.6درصد 
رسید و ۲سال پیاپی است که در دی ماه مردم شاهد نرخ تورم نقطه به نقطه باالی ۵۰درصد در راسته 
فروشندگان گوشت قرمز و گوشت ماکیان هستند. البته یک هفته دیگر با انتشار نرخ تورم بهمن ماه 

۱۴۰۱ از تازه ترین تحوالت قیمتی در سبد خوراکی های مردم رونمایی خواهد شد.

امید به باران های اخیر
گرانی نهاده ها نه تنها دامداری های ســنتی که حتی دامداری های نیمه صنعتی را هم تحت الشعاع قرار داده است؛ 
مثالش دامداری نیمه صنعتی محســن عبدالملکی و 2 برادرش  در روســتای »دوالیــی« از توابع بخش مرکزی 
شهرستان تویسرکان است که به مرز ورشکستگی رسیده اســت. عبدالملکی توضیح می دهد که این دامداری را 
به صورت ورشکسته خریداری  و با 60گاو راه اندازی کرده اند، اما بعد از بازپرداخت وام ها و تجهیز آن، گرانی نهاده ها 
موجب شده دوباره به ورشکستگی برسد: »حاال فقط 10گاو را نگه داشته ایم تا گاوداری متروکه نشود، اما همان ها را هم 
می فروشیم.« واحدهای مرغداری و دامداری روستا هم اوضاع بهتری ندارد و اغلب آنها با افزایش هزینه ها و کاهش 
درآمد به ورشکستگی نزدیک شده اند. عبدالملکی اما توضیح می دهد که بارندگی های اخیر امید روستاییان را برای 

نگه داشتن دام های باقی مانده بیشتر کرده است.

مکث

پاییز ۱4۰۱

اول زمستان ۱4۰۱

بهمن ۱4۰۱

قیمت هر کیلو گوشت گوساله

 22۰ 
هزار تومان

قیمت هر کیلو گوشت گوساله

 28۰ 
هزار تومان

قیمت هر کیلو گوشت گوساله

 28۵ 
هزار تومان

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی

 22۵ 
هزار تومان

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی

 29۰ 
هزار تومان

قیمت هر کیلو شقه گوسفندی

 3۵۰ 
هزار تومان

افزایش قیمت گوشت و واکنش نمایندگان 
 وزیر جهادکشاورزی

امروز به مجلس می رود 
قیمت افسارگســیخته گوشت در 
روزهای اخیر تنش های زیادی با خود 
به همراه داشته است. به طوری که بنا 
به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس شــورای اســامی، وزیر 
جهادکشاورزی دوشــنبه)امروز( برای پاسخگویی به 
مجلس دعوت شده است. سیدجواد ساداتی نژاد اخیرا 
از مجلس کارت زرد دریافت کــرده و باید دید می تواند 
نمایندگان را مجاب کند تا صرفا با تذکر کار را تمام کنند یا 
توضیحات او نمایندگان را قانع نخواهد کرد. محمدجواد 
عســکری، رئیس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی به سؤاالت همشهری آناین درباره گرانی گوشت 

و مشکات پیش آمده پاسخ داده است.

از چند  ماه قبل در مورد گرانی گوشت هشدار 
داده شده بود و گران شــدن نهاده های دامی و ناتوانی 
دامداران در نگهداری از دام  های خود هم مطرح شده بود، 
چرا دولت چنین وضعیتی را پیش بینی نکرده و برای رفع 

مشکات احتمالی برنامه ریزی نکرده است؟
ما در حوزه نهاده های دامی و پروتئیــن قرمز دچار افزایش 
قیمت جهانی شــده ایم، منتها اکنون باید فضــا را مدیریت 
کنیم. امروز در بازدیــد از غرفه فروش گوشــت در میادین 
میوه وتره بار، مشاهده کردم که گوشــت های بی کیفیت به 
مردم عرضه می شود گوشتی که 3۰ تا ۴۰درصد چربی داشت. 
احتمال می رود که این گوشت ها اغلب دام های حذفی یا مازاد 
کشورهای دیگر هستند. تأکید من این است که این حوزه باید 
با دقت بیشتری مدیریت و بر آن نظارت شود. از سوی دیگر 
وزیر کشاورزی هم برای پاســخ به سؤاالت نمایندگان و ارائه 
توضیحات به مجلس دعوت شده است. قبال هم تأکید کرده 
بودیم در مورد میوه شب عید و پروتئین سفید و قرمز به گونه ای 

عمل شود که مشکلی پیش نیاید.
در شرایط این چنینی اقدامات مجلس چیست؟ 

آیا ممکن است وزیر استیضاح شود؟
با پیگیری هایی که تاکنون مجلس انجام داده اســت، وزیر 
کشاورزی در رابطه با کل مشــکالت بخش کشاورزی کارت 
زرد گرفته است. در راستای بحث نظارتی ما گفتیم که حوزه 
ماموریتی خود را اصالح کند. حدود 6۰مکاتبه در مورد مسائل 
حوزه کشاورزی، مرغ، تخم مرغ، نهاده های دامی و کشاورزی، 
گوشت سفید و قرمز و لبنیات با آقای رئیس جمهور صورت 
گرفته است و ایرادات و کم کاری و سهل انگاری ها را در قالب 
بازرسی به سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی اعالم 
کرده ایم. روز دوشــنبه نتیجه نشست کمیســیون را اعالم 

خواهیم کرد.
آیا پیش بینی می کنید وزیر جهادکشاورزی با 

کارت قرمز مجلس مواجه شود؟
مجلس با کســی تعارف نــدارد و با هر فردی کــه در حوزه 
خدمتگزاری نتواند خوب انجام وظیفه کند، برخورد می کند 
و حتما پیگیری قانونی صورت خواهــد گرفت. ضمن اینکه 
رویکرد ما تعامل با دولت اســت و معتقدیم که باید به دولت 
کمک کنیم که در حال کمک هم هستیم، ولی در جایی که 
وزرا نتوانند به درستی کار انجام دهند این حق قانونی مجلس 

است که تذکر یا کارت زرد و قرمز بدهد.
مجلس برای کنترل قیمت ها چه راهکارها و 

پیشنهادهایی دارد؟
برخی راهکارها در نشست های مشترک بین مجلس و دولت 
مطرح شده و باید نتایج آن را در آینده نزدیک دید، پیش بینی 
ما این اســت که به زودی قیمت ها تغییراتی از نظر کاهشی 

خواهند داشت.
یعنی مردم منتظر کاهش قیمت باشند؟

گوشــت باید در بازار کیلویی ۲3۰هزار تومان عرضه شود و 
قیمتی بیش از این قابل قبول نیست. مجلس به هیچ عنوان 
قیمت های گزاف و گران را نخواهد پذیرفت، اگر چنین موردی 
باشد حتما با آن برخورد خواهد شد. در چنین مواردی دستگاه 
قضایی هم باید ورود کنــد و برخوردهای الزم صورت گیرد. 
البته قسمتی از مشــکالتی که برای کشور در بحث گرانی ها 
به وجود آمده است، مربوط به فضای بین المللی است. جنگ 
اوکراین و روسیه روی همه اینها تأثیر گذاشته است. مجلس نیز 
با دولت در تعامل است و نگاه ما این است که با تعامل کارها را 
پیش ببریم همانطور که تا کنون اینگونه بوده است. در جاهایی 
ایراداتی وجود دارد و برخی از دستگاه ها کم کاری می کنند ما 

نیز طبق قانون برخورد و پیگیری می کنیم.
با نزدیک شدن به عید نوروز تقاضا افزایشی 
خواهد بود، فکری برای دسترســی آســان تر مردم به 

مایحتاج شان شده است؟
در جلساتی که با دولت داشته و داریم در این زمینه صحبت 
شده و به ویژه در جلسه امروز مجلس با وزیر جهادکشاورزی 
درباره میوه، تخم مرغ، مرغ و گوشت شب عید تصمیم گیری 
خواهیم کرد که در آســتانه عید نــوروز در این اقالم کاهش 

قیمت صورت گیرد.
واردات تا چه حدی می تواند مشکات موجود 

را کاهش دهد؟
به خاطر افزایش قیمت نهاده هــای دامی تعدادی از دام های 
مولدمان از بین رفته است، اما تعداد دام ها در شرایطی است 
که نیاز کشور را فراهم کند و به واردات نیازی نیست چرا که 
ما در حال صادرات دام سبک هستیم و اگر بحث صادرات را 
مدیریت کنیم، نیازی به واردات نداریم. اگرچه برای روزهای 
نیاز، واردات نیز باید صورت گیرد. تأکید ما بر این اســت که 
دستگاه های متولی به ویژه وزارت جهادکشاورزی و صمت باید 
ورود جدی در حوزه توزیع و نظارت داشته باشند. میزان تولید 
محصوالت پروتئینی قرمز و سفید در کشور به گونه ای است 

که نیاز کشور را تامین می کند.
پس ایراد کار و دلیل گرانی های موجود در عین 

تولید باال چیست؟
ایرادات در دســتگاه های اجرایی و مربوط به مدیران است. 
در توزیع و نظارت مشــکل وجود دارد، اگر در این دو حوزه 
مشکالت حل شــود، به طور کل مشــکالت حل و قیمت ها 
تثبیت خواهد شــد. تالش خواهیم کرد که تا عید قیمت ها 
تثبیت شــود. در مورد میوه شــب عید هم امــروز گزارش 
نهایی داده خواهد شد و قرار اســت که سیب قرمز و سیب 
طالیی، پرتقال تامسون و والنسیا با قیمت مناسب در اختیار 

مصرف کننده قرار گیرد.

فتانه احدی؛ روزنامه نگارمجلس
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 اختالف شخصی
انگیزه قتل مداح  تبریزی

2روز پس از کشف جسد مداح 
تبریزی در یکی از خیابان های 
این شهر که بر اثر اصابت 3گلوله 
به قتل رسیده بود، پلیس عامل 

این جنایت را دستگیر کرد.
به گــزارش همشــهری، روز 
پنجشنبه 27بهمن ماه امسال 

جسد این مداح 47ساله به نام هابیل آفاق آذر در شرایطی در اطراف 
میدان بسیج تبریز کشف شد که بررسی ها نشان می داد بر اثر اصابت 
3گلوله به قتل رسیده است. به دنبال کشف جسد با حضور بازپرس 
جنایی تبریز تحقیقات در این باره کلید خورد و تیم های مختلفی 
از پلیس آگاهی تالش های خود برای شناســایی عامل جنایت را 

آغاز کردند.
بابک محبوب علیلو، دادســتان مرکز آذربایجان شرقی در این باره 
گفت:  به محض اطالع از وقوع قتل، دستورات قضایی برای بررسی 
ابعاد این حادثه صادر شد و تیمی زیرنظر بازپرس ویژه قتل دادسرای 
استان آذربایجان شرقی در پلیس آگاهی استان تشکیل و بررسی 
ابعاد مختلف جنایت آغاز شــد تــا اینکه متهم به قتل ســرانجام 

دستگیر شد.
در همین حال ســرهنگ ابراهیم محمودی، رئیس پلیس آگاهی 
استان آذربایجان شرقی جزئیات بیشتری از این پرونده را بازگو کرد 
و گفت: با تالش شــبانه روزی کارآگاهان اداره جنایی، شنبه شب 
مردی که روز پنجشنبه هفته گذشته، این مداح   را با شلیک 3گلوله 

به قتل رسانده بود، در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.
وی ادامه داد: در همــان بازجویی های اولیه متهــم به جرم خود 
اعتراف کــرد و انگیزه اش از ارتکاب این جنایت را اختالف بر ســر 
مســائل شــخصی اعالم کرد و هم اکنون با صدور قرار قانونی در 
بازداشت به سر می برد و تحقیقات برای روشن شدن زوایای پنهان 

این قتل ادامه دارد.

قتل در ایران، دستگیری در افغانستان
پســری جوان که یکی از دوســتانش را در تهران به قتل رسانده و 
به افغانستان فرار کرده بود، در آنجا دســتگیر شد و اسرار جنایت 

را فاش کرد.
به گزارش همشهری، شامگاه 29بهمن، کارگری جوان برای سرکشی 
به انبار ساختمانی که در آن مشغول کار بود رفت و با صحنه عجیبی 
روبه رو شد؛ دستی از زیر زمین بیرون زده بود. کارگر جوان وحشت زده 
پلیس را خبر کرد و طولی نکشید که قاضی محمد وهابی، بازپرس 
جنایی تهران به همراه تیم بررسی صحنه جرم راهی ساختمان در 

حال ساخت که حوالی جوادیه تهران بود شدند. 
پس از کندن زمین و انجام بررســی ها، جســد مردی جوان از دل 
خاک بیرون کشیده شــد که به نظر می رسید چند ماهی از مرگش 
می گذرد. مقتول با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده و دستمالی 
دور گردنش پیچیده شــده بود. کارگران ساختمان با دیدن جسد 
وی را شناختند و او کسی جز نگهبان ساختمان نبود که از چند ماه 
قبل به طرز مشکوکی ناپدید شده و هیچ کس از سرنوشت او خبری 
نداشت. مقتول جوانی 20ساله به نام بصیر و اهل افغانستان بود. در 
ادامه تحقیقات ســرکارگر مقتول به مأموران گفت: بصیر به تازگی 
در ساختمان مشــغول به کار شــده بود اما مدتی قبل به من گفت 
که قصد رفتن به افغانســتان را دارد. از او خواستم چند روزی صبر 
کند تا نگهبان جدید اســتخدام کنم و با شرایط کار آشنا شود. وی 
ادامه داد: من یکی از همشهریان بصیر را اســتخدام کردم اما یک 
روز به طرز عجیبــی بصیر غیبش زد و ناپدید شــد. یک هفته بعد 
 هم نگهبان جدیدی که اســتخدام کرده بودم بــدون هیچ دلیلی

 خداحافظی کرد و رفت.
در بازرسی از ساختمان نیمه ساز، تیم جنایی با آثار خون در ورودی 
اتاقک نگهبانی مواجه شدند که مشــخص بود بسیار قدیمی است. 
آثار خون این فرضیه را مطــرح می کرد که نگهبان جوان در آنجا به 
قتل رسیده و بعد جسدش در انباری دفن شده است. از سوی دیگر با 
توجه به گفته های سرکارگر، این فرضیه مطرح شد که احتماال قتل 
توسط نگهبان دوم صورت گرفته است. تحقیقات نشان می داد که 
خانواده مقتول در اداره پلیس ایران و افغانستان گزارش ناپدیدشدن 
او را اعالم کرده اند. در این شرایط بود که خانواده بصیر وقتی متوجه 
قتل پسر جوان شدند راهی اداره پلیس افغانستان شده و از همشهری 
خود یعنی نگهبان دوم شــکایتی مطرح کردند.نگهبان دوم که به 
افغانستان رفته بود در آنجا دستگیر شــد و در بازجویی ها به قتل 
اعتراف کرد. او گفت: مدتی بود که با مقتول دچار اختالف شده بودم 
تا اینکه روز حادثه در درگیری او را با ضربات چاقو به قتل رساندم و 
حتی دستمالی دور دهانش پیچیدم تا مطمئن شوم که خفه شده و 

جانش را از دست داده است.
براســاس این گزارش، از آنجا که قتل در تهــران رخ داده، بازپرس 
جنایی تهران دستور استرداد متهم به ایران را داده تا از طریق اینترپل 

به ایران منتقل شود.

 کشف پیکر کوهنورد مفقودشده 
در کرکس

یک روز پس از ســقوط بهمــن در ارتفاعات کرکــس که موجب 
مفقودشدن زنی کوهنورد شــده بود، امدادگران هالل احمر پیکر 

بی جان او را کشف کردند.
به گزارش همشهری، روز شــنبه یک گروه ۱۵ نفری از شهرستان 
خمینی شــهر برای صعود به قله کرکس به منطقه کشه شهرستان 
نطنز اعزام شده بودند که 4 نفر از اعضای این گروه در مسیر سقوط 
بهمن قرار گرفته و 3 نفر آنها با مصدومیت جزئی روبه رو شدند، ولی 

نفر چهارم که یک زن بود در بهمن گرفتار و مدفون شد.
به دنبال وقوع این حادثه 40 امدادگر هالل احمر از شهرستان نطنز 
و اصفهان و همچنیــن کوهنوردان نطنز و بادرود و خمینی شــهر 
جست وجو برای یافتن کوهنورد مفقود شده را آغاز کردند. حجم زیاد 
انباشت برف بر اثر سقوط بهمن عملیات جست وجو را دشوار کرده 
بود با وجود این عملیات ادامه پیدا کرد تا اینکه عصر دیروز )یکشنبه( 

تیم جست وجو موفق به کشف پیکر این کوهنورد شدند.
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اعالم این خبر گفت: متأسفانه پس از ساعت ها جست وجو توسط 
نیروهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان و تیم 

کوهنوردی جسد خانم مفقودشده پیدا شد. 

کوتاه از حادثه

مردم پیشوای ورامین چشم انتظار راه اندازی مترو هستند
سال هاســت که وعده راه اندازی متروی پیشــوای ورامین به 
ساکنان داده شده اســت.اکثرافرادی که در این منطقه زندگی 
می کنند محل کارشان تهران یا شهرهای اطراف است و خودروی 
شخصی هم ندارند. تعداد وسایل حمل ونقل عمومی هم اصال 
جوابگوی این میزان از جمعیت نیست؛ مخصوصا در فصل سرما 
و مواقع بارندگی. از مسئوالن درخواســت داریم هر چه زودتر 
نسبت به راه اندازی متروی این شهر ها اقدام کنند تا هم بخش 
بزرگی از هزینه های رفت وآمد ســاکنان که اغلب هم از قشــر 
 کم درآمد جامعه هستند کم شود و هم ساعات کمتری را درگیر

ترافیک باشند.
مسلمی از پیشوا

آیا گرفتن هزینه هنگام تحویل کارت سوخت قانونی است؟
اخیرا خودرویی را از یکی از شرکت ها تحویل گرفتم که چند روز 
پیش مأمور پست کارت سوختش را درب منزل آورد.در کمال 
تعجب درخواســت ۱00هزار تومان پول نقد را در ازای تحویل 
کارت کرد. وقتی هــم که با اعتراض من مواجه شــد گفت که 
می توانم روز بعد به اداره پست مراجعه کنم و پول را آنجا پرداخت 
کنم آن هم به شکل نقد چون کارت بانکی را قبول نخواهند کرد! 
با شرکتی که خودرو را از آن تحویل گرفته بودم تماس گرفتم و 
ماجرا را بازگو کردم در پاسخ گفتند که تمامی هزینه ها پرداخت 
شده و نیازی به پرداخت هیچ گونه وجهی نیست. سؤال من این 

است که آیا پرداخت پول به اداره پست قانونی است یا نه؟ 
رشیدی از کرج

مدیریت آب، نیازمند تجدید نظر است 
به رغم بارش های خوب این میزان بارش در مقایســه با سنوات 
قبل تر کافی نبوده و جبران کم آبی نمی کند ضمن اینکه دمای 
هوا هم متناسب با فصل پایین نیامد در نتیجه برف ها به سرعت 
در حال آب شدن و سرازیر شدن به ســمت سدها هستند.در 
این میان اهمیت مدیریت آب بیشتر نمایان می شود که   آب ها 

هرز نروند .
شریفی از تهران

برخی پزشکان نسبت به شرح حال بیمار کم توجه هستند
چند وقت پیش به علت بیماری به درمانگاهی در شهرک بعثت 
تهران مراجعه کردم و پزشــک همزمان تزریق پنی ســیلین و 

آنتی بیوتیک خوراکی تجویز کرد. 
متأســفانه بعد از تزریق و خوردن آنتی بیوتیک ها دچار آلرژی 
شدید شــدم. مجددا به همان پزشــک مراجعه کردم و حالم 
را برایش شــرح دادم. دوباره پنی ســیلین تجویــز کردند که 
این بــار به قدری حالم بد شــد که کارم به بســتری در بخش 
 آی سی یو کشید. طوالنی شدن مدت بیماریم منجر به اخراج از 

محل کارم شد. 
پزشــک معالجم ابتدا عذرخواهی کرد و بعد مدعی شد که این 
قبیل اتفاقات عادی است و پیش می آید! سؤال من این است که 
چرا یک پزشک تا این حد نسبت به گزارش بیمار از شرح حالش 
بی توجه است و آیا پزشکان ملزم نیستند که اثرات جانبی دارو را 

بر بیماران بررسی کنند؟ 
این قبیل بی توجهی هــا در مواردی می توانــد منجر به مرگ 

بیمار شود.
خلیلی از کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

240سارق در اجرای طرح تشدید مبارزه با سرقت در پایتخت دستگیر شدند

وقتی دزد تی شرت به گنج رسید

انفجار گاز در خانه ای روســتایی موجب تخریب کامل 4خانه شــد، جان 
2نفر را گرفت و 6نفر دیگر را مصدوم و راهی بیمارســتان کرد. به گزارش 
همشهری، ســاعت ۱4:20دقیقه دیروز )یکشــنبه( به آتش نشانی تبریز 
خبر رسید که انفجار مهیبی در روستای کرکج اتفاق افتاده و چندین خانه 
تخریب شده است. دقایقی از اعالم این خبر می گذشت که 4تیم عملیاتی، 
خود را به محل حادثه رساندند. آتش نشانان در محل حادثه با ویرانه های 
4خانه روستایی مواجه شدند و چندین خانه دیگر نیز آسیب دیده و به چند 
دستگاه خودرو که در آن اطراف قرار داشت نیز خسارت وارد شده بود. در این 
شرایط بود که عملیات امداد و نجات آغاز شد. اکبر دشتی، معاون عملیات 
سازمان آتش نشانی تبریز در این باره به همشهری گفت: شواهد اولیه نشان 
می داد که انفجار گاز در یکی از خانه ها، موجب وقوع این حادثه شده است. 
این انفجار به حدی قدرت داشت که باعث تخریب صددرصدی 4خانه شده 
بود و به خانه های مجاور و خودروهایی که آنجا پارک بودند نیز آسیب وارد 
کرده بود. او ادامه داد:  هنگام وقوع انفجار، ساکنان خانه ها حضور داشتند و 
شماری از آنها زیر آوار گرفتار شده بودند. به همین دلیل عملیات جست وجو 
و نجات آغاز شد و دقایقی بعد، آتش نشانان موفق شدند 8نفر را از زیر آوار 
بیرون بیاورند که متأسفانه 2نفر از آنها جان خود را از دست داده بودند. او 

درباره علت اصلی این انفجار گفت: نشت و انفجار گاز یکی از خانه ها، باعث 
وقوع انفجار شده است، اما اینکه این نشت چگونه رخ داده، نیاز به بررسی های 
کارشناسی دارد. از سوی دیگر، وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس استان 
آذربایجان شرقی گفت:  به دنبال این حادثه 6دستگاه آمبوالنس به آنجا اعزام 
شد. در این حادثه 2نفر شامل دختری 7ساله و خانمی 2۵ساله جان خود را 
از دست دادند و 6زن و مرد دیگر نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند. 
او ادامه داد:  از میان مصدومان 3نفر در بیمارستان بستری هستند که یکی 
در بخش مراقبت های ویژه و 2نفر دیگر در بخش سوختگی بستری و 3نفر 

دیگر نیز مرخص شده اند.

گفت و گو2

تازه ترین طرح پلیس پایتخت که با رویکرد 
برخورد با ســارقان اجرا شــد با دستگیری 
240دزد حرفــه ای پایان یافــت. به گزارش 
همشهری، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس 
پلیس پایتخت دیروز در جمع خبرنگاران به تشریح جزئیات این طرح پرداخت و گفت: همانطور که 
فرمانده فراجا تأکید کرد، طرح تشدید مبارزه با سارقان در کشور اجرا شده و در تهران هم نتایج خوبی 
داشته است که امروز نتایج آن را می بینید. وی با بیان اینکه اجرای این طرح ادامه خواهد داشت، گفت: 
در مجموع 240 نفر از سارقان پایتخت در این مرحله از طرح دستگیر شده اند که از این تعداد حدود 
۸0درصد سابقه دار هستند. همچنین 51باند سرقت در این طرح شناسایی و منهدم شد. وی در ادامه 
به تشریح سرنوشت اموال مسروقه از سوی دزدان پرداخت و گفت:  بخش زیادی از تلفن های همراه که 
سارقان سرقت می کنند از کشور خارج و بخش قابل توجهی از آن نیز توسط مالخران اوراق می شود. 
رئیس پلیس پایتخت درباره سرنوشت طالهای مســروقه نیز گفت: معموال طالهای مسروقه ذوب 
می شوند و نتیجه تمامی این اقدامات به مالخران و فعالیت آنها گره خورده است. سردار محمدیان خطاب 
به مالخران و افرادی که کاالهای مشکوک سرقتی را خرید و فروش می کنند، گفت: مالخران و آن دسته 
از کاسبانی که اقدام به خرید و فروش کاالهای مشکوک می کنند بدانند که اقدامات پیچیده پلیسی 
علیه آنها شروع شده و در روزهای آینده سراغ آنها می رویم. وی ادامه داد: چرخه سرقت قطع نمی شود؛ 
مگر اینکه مالخران شناسایی و دستگیر شوند؛ چراکه این مالخران هستند که به سرقت دامن می زنند. 
فرمانده انتظامی تهران با اشاره به سامانه »نما« گفت: پلیس آگاهی اقدام به راه اندازی سامانه »نما« کرده 
است تا مالباختگان بتوانند در کمترین زمان اموال سرقتی خود را از طریق این سامانه شناسایی کنند. 

حمید، سارقی ســریالی بود که به  خودروها 
دستبرد می زد و لوازم داخل آنها را به سرقت 
می برد. او در یکی از ســرقت ها در صندوق 
عقب خودرویی را باز کرد و با یک ساک لباس 
مواجه شد. با دیدن تی شرت قرمزرنگی که 
داخل ساک بود از آن خوشش آمد و ساک را 
با خودش به خانه برد و به گفته خودش همین 

تی شرت قرمز او را به گنج رساند.

از سرقتی بگو که به قول خودت 
باعث شد به گنج برسی؟

من سارق لوازم داخل خودرو هستم. تخصصم 
در این زمینه است. معموال در صندوق عقب 
ماشــین ها را باز می کنم و هرچه داخل آنها 
باشد، برمی دارم. 2ماه قبل از زندان آزاد شدم 
و سرقت هایم را آغاز کردم. وقتی آفتاب غروب 
می کرد، بین ساعت ۸تا 12شب راهی سرقت 
می شدم تا اینکه یک شــب از یک خودروی 

ال نود سرقت کردم و ماجرای عجیبی رخ داد.
تنها بودی یا همدست هم داشتی؟

نه با دوستم می رفتیم سرقت. باندمان 3عضو 
دارد؛ 2نفرمان سارقیم و یک نفرمان مالخر. 
من و دوستم بعد از ســرقت، اموال مسروقه 
را به مالخر می دادیم و او سهم ما را پرداخت 

می کرد.
آن ماجــرای عجیبی که گفتی 

چه بود؟
آن شب به همراه دوستم در خیابان شریعتی 
به دنبال یک ماشین می گشتیم تا از آن سرقت 

کنیم که چشم مان به یک ال 90افتاد. اتفاقی 
آن ماشین را انتخاب کردیم. پالکش برای 
آمل بود و وقتی دستگیرشدم فهمیدم 

که صاحبش با خانواده اش از آمل به 
تهران آمده بود که در مراسم عقدکنان 
و عروســی یکی از اقوامش شرکت 

کند. آن شــب من در صندوق 
عقب را باز کردم تا وسایل 

داخلش را سرقت کنم، 
اما داخل ماشین فقط 
یک ســاک بود. زیپ 
آن را باز کردم و دیدم 
است.  لباس  داخلش 

می خواســتم بی خیال 
شــوم، اما یک دفعه یک 

تی شرت قرمزرنگ مردانه 
دیدم و چشــمم را گرفت. 

وقتی دیدم مــارک دار 
است،  ســاک لباس را 
برداشتم و با خودم به خانه 
بردم. آن شب ساک را که 

خالی کردم، یک دفعه از داخلش یک کیسه 
بیرون افتاد. در کیسه را باز کردم و با دیدن 
آن همه طال شوکه شدم. تا چند دقیقه مبهوت 
مانده بودم و بعد بی اختیار شــروع کردم به 
فریاد کشیدن. باورم نمی شد که در یک سرقت 
به گنج برسم. داخل کیسه به جز طالها، چند 
کارت هدیه هم بود که از خوشحالی تصمیم 

گرفتم بزمی بر پا کنم.
چه بزمی؟

رفتم رستوران و یک پرس کباب برگ و چنجه 
خودم را مهمان کردم.

ارزش طالهای ســرقتی چقدر 
بود؟

آنطور که شاکی می گوید حدود یک میلیارد و 
300میلیون تومان.

با کارت هدیه ها چه کردی؟
برای خــودم فندک گران قیمــت خریدم. 
من عاشــق فندکم و همیشه دوست داشتم 
کلکسیونی از فندک های شیک داشته باشم. 
2فندک مارک خریدم و غذای حسابی خوردم.
چند مورد ســرقت در این 2ماه 

انجام دادی؟
باالی 130مورد، اما معموال از سرقت ها چیز 
ارزشمندی گیرمان نمی آمد؛ شاید مثال ادکلن 
یا مقدار کمی پول. این نخستین باری بود که با 

یک گنج مواجه شدم.
با طالها چه کردید؟

طالها را به همدستم دادم تا آنها را کم کم بفروشد.
چه شد که گیر افتادی و 

دستگیر شدی؟
همین تی شــرت قرمز شاکی 
که در تنم اســت باعث شد تا 
دستگیر شــوم. آن شب من 
ســاک لباس را صرفا به خاطر 
همین تی شرت سرقت کردم. 
همان شــب هم تی شــرت را 
پوشــیدم و حتی با آن به 
خرید و رستوران رفتم؛ 
چون تی شرت شاکی را 
پوشــیده بودم، ظاهرا از 
طریق همین تی شــرت و 
دوربین های مداربسته لو 

رفتم.
از  انگیــزه ات 

سرقت ها چه بود؟
بی پولی و اعتیادم به گل. از 
وقتی معتاد شدم، زندگی ام 
خراب شــد. بــرای پول 
 خرید گل بود که ســرقت 

می کردم.

ســعید، یکــی از مجرمان 

گفت و گو۱
دستگیر شده در طرح پلیس 
است. او کارگر یک کارخانه 
بود، اما چند ماه قبل از سوی 
کارفرمای خود اخراج شد و پس از آن به دنبال 
راهی برای انتقام بود تا اینکه نقشــه سرقت 

مسلحانه کشید. گفت وگو با او را بخوانید:

چطور از کارفرمایت سرقت کردی؟
از یک ماه قبل نقشه سرقت از او را کشیدم و برای 
اجرای آن به شهرهای غربی کشور سفر کردم و یک 
اسلحه خریدم. سپس به تهران برگشتم و 21بهمن ماه 
به خانه کارفرمایم حمله کردم و ماشین پرادوی او را 

به سرقت بردم.
چطور وارد خانه شدی؟

کارفرمایم ساکن برجی در سعادت آباد است. او وضع 
مالی خیلی خوبی دارد و شب حادثه متوجه شدم 
مهمان دارد. رفتم زنگ همسایه طبقه پایینی را زدم 
و گفتم مهمان طبقه باالیی هســتم. به این ترتیب 
وارد ساختمان شدم و بعد زنگ واحد کارفرمایم را 
زدم. البته از قبل صورتم را با ماسک پوشانده بودم 
و کالهی بر سر داشتم. به محض ورود، اسلحه را به 
سمت مهمان ها گرفتم و تهدید کردم که اگر کسی 
حرفی بزند ماشه را می کشــم. همه وحشت کرده 
بودند. آنها را در اتاقی زندانی کردم و بعد ســراغ 
کارفرمایم رفتم و گفتم سوئیچ و مدارک ماشینت 
را بده. او هم از ترس تسلیم خواسته من شد و به این 

ترتیب بود که ماشین پرادوی او را دزدیدم.

چرا پرادو؟
می خواستم با یک تیر دو نشان بزنم؛ نخست 
انتقام از کارفرمایم که بی دلیــل مرا اخراج 
کرد. او به من تهمت زد و بعــد مرا از کارخانه 
بیرون انداخت. هدف بعــدی ام این بود که با 
ماشــین او مواد مخدر جا به جا کنم، اما خیلی 
زود گیر افتادم و دستگیر شدم. فکر می کنم 
 کارفرمایم صدایم را شناخته و به همین دلیل

لو رفته ام. 

الهه فراهانیجنایی
روزنامه نگار

تحقیقات برای یافتن دختر اصفهانی که 7 ماه قبل 
در جریان ســفر به شــیراز مفقود شــده بود با پیگیری

دستگیری یازدهمین مظنون وارد مرحله تازه ای 
شد. به گزارش همشــهری، این دختر 22ساله که سما جهانباز نام 
دارد تیرماه امســال همراه با مادر و برادرش برای دیدن عمه اش به 
شیراز سفر کرده بود. او روز 2۵تیرماه امسال برای فروش یک قطعه 
طال به تنهایی به یک طالفروشــی در معالی آبــاد رفت و تلفنی به 
مادرش خبر داد که ۱۵تا 20دقیقه دیگر به خانه برمی گردد اما بعد از 
این تماس تلفنی گوشی اش خاموش شد و اعضای خانواده اش هرچه 
تالش کردند نتوانستند او را پیدا کنند. آنها در ادامه از پلیس کمک 
خواستند و مأموران نیز تالش های گســترده ای برای یافتن دختر 
گمشــده انجام دادند اما تحقیقات پلیس تاکنون نتوانسته باعث 
رازگشایی از مفقود شدن مرموز دختر جوان شود. از آن زمان تاکنون 
۱0نفر به ظن دست داشتن در مفقود شدن سما بازداشت شدند و 
تحت بازجویی قرار گرفتند اما هیچ مدرک محکمی علیه هیچ یک از 

آنها به دست نیامد و همگی آزاد شدند تا اینکه روز گذشته سرپرست 
دادسرای جنایی شیراز از دستگیری یازدهمین مظنون در این پرونده 
خبر داد و گفت امیدوار است با دستگیری این مظنون اسرار مفقود 
شــدن دختر اصفهانی در شــیراز برمال شود. افشــین محمدی 
دره شوری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و 
جرائم امنیتی شیراز در این باره گفت: تحقیقات قضایی این پرونده 

به صورت شبانه روزی و دقیق تحت نظر بازپرس شعبه ۱3دادسرای 
ویژه رسیدگی به امور جنایی و جرائم امنیتی شیراز ادامه دارد و اخیراً 
یک نفر دیگر مرتبط با این پرونده بازداشت شده است و تحقیقات 
قضایی و پلیسی در جریان است. او در ادامه گفت:  هنوز از سرنوشت 
این دختر جوان خبر قطعی در دســت نیســت. در روند پیگیری و 
بررسی سرنوشت این دختر اصفهانی تاکنون ۱۱نفر دستگیر شدند 
که تعداد ۱0نفر به دلیل تکمیل اولیه تحقیقات و رفع ظن فعاًل آزاد 
شده اند و اخیراً یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شده است.  این مقام 
قضایی خاطرنشان کرد: اقدامات پلیسی و اطالعاتی با نظارت مستقیم 
مقام قضایی همچنان ادامه دارد و همه دســتورات الزم قضایی به 
ضابطین برای باز شدن گره این پرونده همچنان ادامه دارد و ان شاءاهلل 
بتوانیم زودتر به نتیجه برسیم و درخصوص آن اطالع رسانی کنیم. 
معاون دادســتان شــیراز در ادامه گفت:  به لحاظ قضایی و پلیسی 
درخصوص سرنوشت سما هر موضوعی محتمل و از فرضیات است و 
در این باره پسر پیراهن قرمزی که پدر سما مدعی است که او دخترش 
را ربوده نیز دستگیر شد و مدت ها در بازداشت بود که با بررسی های 
انجام شده توسط تیم ویژه پلیس آگاهی و بررسی دوربین ها و به دلیل  

فقدان دالیل بزهکاری، فعاًل آزاد شده است.

بازداشت یازدهمین مظنون در پرونده دختر گمشده

ماموران پلیس آگاهی تهران در این طرح اعضای یک باند 
سرقت مسلحانه را دستگیر کردند که به کارگاه های مختلف 
دستبرد می زدند. با دســتگیری این باند، وقتی کارآگاهان 
وارد مخفیگاه متهمان شدند با تجهیزات پلیسی مانند تابلو 
ایست و چراغ گردان مواجه شدند که نشــان می داد اعضای این باند جرائم 
دیگری هم مرتکب شده اند. آنها در نقش مأمور دست به زورگیری می زدند، 

اما طعمه هایشان افراد معمولی نبودند. گفت وگو با سرکرده باند را بخوانید:

 از تجهیزات پلیسی برای چه کاری استفاده می کردید؟
اخاذی از قاچاقچیان مواد مخدر. نقشه ما این بود که ابتدا خودروهای نیسان را 
سرقت می کردیم و با آن به کارگاه های مختلف دستبرد می زدیم. در مرحله بعد 

با ماشین سرقتی به شهرهای مرزی می رفتیم و مواد مخدر داخل آن جاسازی 
می کردیم و به تهران می آوردیم. مرحله بعد اخاذی از موادفروشــان بود. 
شگردمان این بود که به آنها مواد می فروختیم و برای معامله قرار مالقات تعیین 
می کردیم. بعد از فروش مواد و گرفتن پول، محل قرار را ترک می کردیم، اما 
همدستان دیگرمان که از قبل آن محل را زیرنظر داشتند به تعقیب خریداران 
مواد می پرداختند و در محلی خلوت  سد راهشان می شدند و خودشان را مأمور 
جا می زدند و مواد را از آنها می گرفتند. بعد دوباره همین مواد را به موادفروشان 

دیگر می فروختیم و نقشه  را ادامه می دادیم.
آنها متوجه نمی شدند که سرشان را کاله گذاشته اید و همه  چیز 

زیر سر خودتان است؟
آنقدر حرفه ای عمل می کردیم که متوجه نمی شدند.

اگر حرفه ای بودید، چطور دستگیر شدید؟
هنوز خودم هم نمی دانم که پلیس چطور ما را گیر انداخت.

زورگیری از موادفروشان!

گروگان گیری مسلحانه برای سرقت پرادو

ماجرای گنج و تی شرت قرمز 

گروگان گیری به خاطر اختالف مالی2کشته  در انفجار مرگبار گاز شهری
مردی که از چند روز قبل توسط مردان مسلح به گروگان گرفته شده بود در عملیات 
ویژه پلیس نجات یافت و سرکرده گروگان گیران دستگیر شد. به گزارش همشهری، این 
مرد 48ساله چند روز قبل درحالی که از یکی از خیابان های چابهار می گذشت توسط 
چند مرد مسلح ناشناس که صورت های شان را پوشانده بودند با تهدید اسلحه به یک 
پژو پارس منتقل و ربوده شد. چند رهگذر که این صحنه را دیده بودند دقایقی بعد با 
پلیس تماس گرفته و گروگان گیری را گزارش کردند. آنها نتوانسته بودند شماره پالک 
خودروی گروگان گیران را یادداشت کنند؛ اما آنطور که می گفتند آنها 4نفر و مسلح به 
کالشنیکف بودند. به دنبال این گروگان گیری بالفاصله مأموران پلیس وارد عمل شدند. 
آنها ابتدا به تحقیق درباره فرد ربوده شده پرداختند و از طریق نزدیکانش دریافتند که 
او از مدتی قبل با چند نفر دچار اختالف مالی شده بود و به احتمال زیاد این آدم ربایی 
با اختالفات مالی مرتبط است. با وجود به دست آمدن این اطالعات اما معلوم نبود که 
گروگان گیران فرد ربوده شده را به کجا منتقل کرده اند. در این شرایط تحقیقات پلیس 
برای چند روز ادامه یافت تا اینکه سرانجام کارآگاهان موفق شدند محل نگهداری مرد 
ربوده شده را شناسایی و در عملیاتی ضربتی او را آزاد کنند. با دستگیری عامل اصلی 

این گروگان گیری  تالش ها برای دستگیری همدستان او نیز ادامه دارد.

گفت و گو3

مالک پرداخت یارانه ها تغییر کند 
چند ســالی اســت که اختصــاص و واریز یارانه ها براســاس 
دهک بندی صورت گرفته است.این که عدالت اجرا شود بسیار 
خوب است و جای تقدیر دارد اما مشکل اینجاست که با گرانی ها 
و تورمی که اخیرا شاهدش هستیم جدا از کافی نبودن رقم یارانه، 
تعداد خانوارهایی که به دهک های پایین تر ســقوط کرده اند 
بیشتر شده است. جا دارد مسئوالن با تجدید نظر دراین مورد، 
هم رقم واریزی را افزایش دهند و هم خانوارهای بیشتری را زیر 

پوشش این طرح و کمک های دولتی قرار دهند.
اکبری از زنجان 

پله برقی های سطح شهر را رفع نقص و تعمیر کنند
 به واسطه شغلم در محله ها و خیابان های مختلفی تردد می کنم. 
مدت هاست می بینم که تعداد زیادی از پله های برقی در مناطق 
مختلف شهر از کار افتاده اند و حتی ورودی برخی از آنها را قفل 
زده و بسته اند! این در حالی است که خیلی از این پله های برقی 
مربوط به پل های عابری است که کنار اتوبان ها قرار گرفته اند و با 
توجه به وضعیت فعلی شان مردم مجبور به عبور و مرور از اتوبان 
هستند که مخصوصا در شب بســیار خطرناک و حادثه آفرین 
اســت.چند روز پیش خانم پیری که قصد باال رفتن از پله ها را 
داشت نتوانست و مستاصل مانده بود. چرا پله برقی ها را تعمیر 

نمی کنند.
 هاللی از تهران
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هفته نامه گاردین]انگلیس[
بحران پس از زلزله

شدت بحران انسانی و تلفات 2زمین لرزه ای که بخش هایی 
از جنوب ترکیه و شمال ســوریه را با خاک یکسان کرد، 
بسیار زیاد اســت. 2 هفته پس از این زمین لرزه ها، اکنون 
نگرانی اصلی درباره چگونگی دفن قربانیان و نحوه مراقبت 
از بازماندگان در میان آوارها و در شرایط یخبندان سخت 

زمستانی است.

حملهموشکیبهزلزلهزدگان!
بشار اسد در راه خلیج فارسمردمسوریهدرحالیکهبابحرانزلزلهمرگباراخیردستوپنجهنرممیکنند،هدفحمالتداعشورژیمصهیونیستینیزقرارگرفتهاند

بشاراسد،رئیسجمهورسوریهدرکمترازیکسال،
پسازسفربهابوظبی،باردیگرراهیاینشیخنشین
خلیجفارسخواهدشــد.اودراینسفرقراراست
براینخستینباردریکدههگذشته،راهیعمان
همشود.روزنامهســعودیالشرقاالوسطبااعالم
اینخبروبااشــارهبهتماسکشــورهایمختلف
عربیبادولتسوریهپساززلزلهبزرگاخیرافزوده
است:»زلزلهباعثخروجدمشقازانزواشدهاست.
آندستهازکشورهایعربیکهمیخواهندروابط
خودبادولتسوریهراازســربگیرند،وقوعزلزله
اخیررادلیلخوبیبرایتسریعنزدیکیسیاسیاز
طریقتماسهایتلفنییاانجامدیدارهایدوجانبه
میدانند.«هنوزمقاماتسوریهیامقاماتعمانیو
اماراتیدربارهاینخبرروزنامهسعودیوصحتو

سقمآنواکنشینشانندادهاند.

نقلقول

خبر

کیوسک

اوکراین،جزوایالتهایآمریکانیست
مارجــری گریــن تیلــور ، نماینــده حــزب 
جمهوریخواه آمریکا: آمریکا خود با بدهی 
سهمگین 34هزار میلیارد دالری روبه رو 
شــده اســت؛ مرزهایش هر روز از ســوی 
هزاران مهاجر، مورد هجوم قرار می گیرد 
و آمریکایی ها بر اثر خروج قطار از ریل در 
اوهایو مسموم می شوند؛ در این شرایط 
کمــک بــه اوکرایــن جایــز نیســت؛ چــون 
اوکرایــن پنجــاه و یکمیــن ایالــت آمریــکا 

نیست. )توییتر( 

نقشهراهعبورازبحرانلبنان،باید
لبنانیباشد

عمــرو موســی، دبیــرکل ســابق اتحادیــه 
عرب: نقشه راه برون رفت لبنان از بحران 
باید لبنانی باشد، سپس برای آن حمایت 
و تأییــد فراهــم کنیــم؛ امــا بایــد از لبنــان 
که بــه امــور و منافــع خــود آگاه تر اســت، 
سرچشــمه بگیــرد و تعیین منافــع لبنان 
در هیچ پایتخت دیگری درست نیست. 
لبنان باید به خودش تکیه کند. )ســایت 

النشره(

 کارتر روند درمان سرطان را 
متوقف کرد و به خانه رفت

جیمیکارتر98سالهاعالمکردکهترجیحمیدهد
باقیروزهایعمرشرابهدورازبیمارستانودرکنار

خانوادهسپریکند

»جیمیکارتر«،ســیونهمینرئیسجمهورآمریکاکهدر
حالحاضردر98سالگیبهسرمیبرد،تصمیمگرفتهاست
تاازادامهدرمانخوددرمرکزپزشکیصرفنظروباقیمانده

عمرخودرادرخانهباخانوادهسپریکند.
اینخبــررامرکــزکارتراعالمکــردهوافزودهاســتکه
رئیسجمهورپیشــینآمریکاادامهعمرخودراخانهاشدر
جورجیاباامکاناتالزمبرایمراقبتهایویژهدرمانیسپری
خواهدکرد.کارترکهدرحالحاضررکورددارطوالنیترین
عمردرمیانرؤسایجمهورآمریکاست،درسالهایاخیربا
برخیبیماریهاازجملهسرطانپوستکهبهکبدومغزش
سرایتکردهوهمچنینآســیبدیدگیهایزیادبهدلیل

چندبارزمینخوردندستوپنجهنرممیکند.
رئیسجمهورســابقآمریکابههمراههمســرش»روزالین
کارتر«95سالهدریکمزرعهدرشهرپلینزایالتجورجیا
زندگیمیکنندکــهآنرادرســال1961خریداریکرده
بودند.کارتردرسالهایاخیرکمتردرانظارعمومیظاهر
شــدهودرمراســمتحلیفجوبایدندرژانویه2021نیز
نتوانستشــرکتکند.بایدن4ماهبعدازکارتردرخانهاش

عیادتکرد.
کارترتاقبلازآنکهازنظرجسمیدچارضعفشدیدشود،در
برخیفعالیتهایاجتماعیمشارکتداشت.نیویورکتایمز
ایناقداماترادرحوزههایبشردوستانهدرمناطقمختلف
جهان،شــاملاقداماتیازجملهساختوســازدرمناطق
آفریقایی،نظارتبرانتخاباتدربرخیکشورهاومیانجیگری
دربرخیبحرانهاعنوانکردهاســت.اوســالگذشتهاز
درخواســتگروههایمحیطزیســتیبــرایجلوگیریاز
ساختجادهشنیدریکپناهگاهملیحیاتوحشحمایت
کرد.دوره4ســالهریاســتجمهوریکارتر،پسازجنگ
ویتنامورسواییواترگیتبودواوباتوجهبهشرایطآنزمان
وافزایشبدبینــیافکارعمومیبهنهادریاســتجمهوری
برایبازگرداندناعتمادبهکاخســفیدتــالشکرد.کارتر
همچنیــندرتوافقنامهکمپدیویدبــرایصلحبینرژیم
صهیونیســتیومصرمیانجیگریکرد.بــااینحالبحران
اشغالسفارتآمریکادرتهرانازســویدانشجویانپیرو
خطاماموبازداشت444روزه52دیپلماتآمریکاییازسوی

آنهادرپاییز1979بهکاهششــدید
محبوبیــتکارتــردرآمریکامنجر
شدواودرتالشبرایانتخابمجدد
درانتخابــاتریاســتجمهوری

آمریکااز»رونالــدریگان«
فرماندارسابقکالیفرنیادر
سال1980شکستخورد.

تقالی آمریکا برای توقف قطعنامه 
ضداسرائیلی سازمان ملل

قطعنامهفلسطینیهاعلیهرژیمصهیونیستیدرباره
شهرکسازیهادرکرانهباختری،امروزدرشورای

امنیتبهرأیگذاشتهمیشود

یکروزقبلازآنکهشورایامنیتسازمانمللدربارهقطعنامه
ارائهشدهازســویفلســطینیهادربارهشهرکسازیهای
صهیونیســتهادرکرانهباختریتشــکیلجلسهبدهدو
رأیگیریکنــد،آنتونیبلینکــن،وزیرخارجــهآمریکابا
محمودعباس،رئیستشکیالتخودگردانفلسطینتماس
گرفتتااوراقانعکندکهقطعنامهپیشــنهادیبهشــورای
امنیتعلیهتلآویوراپسبگیرد.وبسایتتحلیلیآکسیوس
بهنقلاز2منبعآگاهگزارشدادهکهوزیرخارجهآمریکادر
تالشاستتاباوساطتمیاناسرائیلوتشکیالتخودگردان،
مانعازرأیگیریقطعنامهعلیهتلآویودرشــورایامنیت
سازمانمللشــود.قراراســتدراینقطعنامهکهامروزدر
شورایامنیتبهرأیگذاشــتهمیشود،شهرکسازیهای
رژیمصهیونیستیدرکرانهباختریتحتعنوان»اشغالگری«

محکومشود.
اگراینقطعنامهدرشــورایامنیتمطرحشــود،احتماال
آمریکاناچارخواهدبودکهآنراوتوکنــد؛اقدامیکهبارها
واشنگتنبرایحمایتازتلآویوانجامدادهاست،امابهنظر
میرسدهزینهانجامچنیناقدامیدرحالحاضربرایکاخ
سفیدبسیاربیشترازگذشتهباشد.آمریکابارهااعالمکرده
کهباشهرکسازیاســرائیلدرکرانهباختریمخالفاست
وبلینکننیزدرســفراخیرخودبهبیتالمقدس،مخالفتش
باشهرکسازیهارااعالمکرد.بااینحال،وتویقطعنامهای
کهقراراستهمسوبامواضعفعلیکاخسفیدشهرکسازیها
رامحکومکند،درتناقضباسیاســتهایاعالمیواشنگتن
است.آکسیوسدرگزارشخود،بهانهمقاماتآمریکاییبرای
وتویاینقطعنامهضداســرائیلیرانگرانیهایآنهادرباره
تشدیدرویاروییفلســطینیهاوصهیونیستهادرآستانه
ماهرمضانمیداند.مقاماتفلسطین،سازمانمللراآخرین
راهحلدیپلماتیکخودبرایتوقفاشغالگریصهیونیستها
میدانندوحتیممکناســتبعدازبهبنبسترسیدندر
شورایامنیت،باردیگرمسیرمحکومیتصهیونیستهارادر

مجمععمومیسازمانمللدنبالکنند.
درشرایطیکهکشــورهایجهانبراســاسقطعنامههای

سازمانملل،شهرکســازیهایاسرائیل
درکرانــهباختــریرا
غیرقانونیمیدانند،
امااینرژیمتاکنون

هیــچاقدامی
برایتوقف
آنانجــام
ه د ا نــد

است.

دریچه

جهاننما

تلآویو،نقابازچهره
برداشتهاست

گیدون لوی، ســتون نویس 
روزنامه هاآرتص: جهانشاهد
تغییراتکامالفاحشیدرتلآویو
است.دولتجدیداســرائیلبه
نخستوزیریبنیامیننتانیاهوو
باحضورعناصریچونایتماربن
گویردرمقاموزیرامنیتداخلی
بهســرعتدرحالتبدیلشدن
بهیکنظامسیاســیبنیادگراو
فاشیستیاست.تصمیمسازاندر
تلآویونقابازچهرهبرداشتهاندو
دیگرحتیدرظاهرنیزبهحفظ
ارزشهاییچوندمکراســیکه
غرببرآنتأکیدداردنیزتظاهر
نمیکنند.برهمیناساساست
کهامروزشاهدشکافهایعمیق
سیاســیدرتلآویوهســتیم.
راســتگرایانافراطیکــهامروز
کابینهراتشکیلدادهاند،نسبتبه
راستگرایاندراروپاوآمریکابسیار
تندروترهستندوطرحهایآنان
نهتنهاامنیتمنطقهایرابهخطر
انداختهکهماهیتنظامسیاسی
درتلآویورانیزتهدیدمیکند.
شــایدباوجودایــنتغییرات،
آمریــکاهمچنانادعــاکندکه
اســرائیلهنوزخطمقدمغرب
درخاورمیانهاســتاماواقعیت
ایناســتکهامروزتهدیدهااز
همهجهتنمایانشده؛ازتالش
نتانیاهــوبــراینابــودینظام
قضاییگرفتهتاتشدیدرویکرد
نژادپرســتانه،تضییــعحقوق
آشــکارفلســطینیها،افزایش

نظامیگریو....

تحلیل

سوریه در انتظار خشکسالی تاریخی 
زلزله  مرگبــار اخیر که ســوریه را در هم 
کوبیده تنها فاجعه طبیعی نیســت که این 
کشــور را هدف قرار داده است. المانیتور 
گزارش داده سوریه که یکی از کم بارش ترین 
دوران های خود را پشت ســر می گذارد با 
خشکسالی تاریخی روبه روست؛ به طوری 
که حجم تولید محصوالت کشاورزی ازجمله 
گندم به یک چهارم میــزان پیش از جنگ 
داخلی در این کشور رســیده است. طبق 
این گزارش، خشکسالی تاریخی سوریه که 
از زمستان2020 آغاز شده، یکی از بدترین 
خشکسالی های تاریخ معاصر این کشور در 
70سال گذشته است؛ به گونه اي که بارش 
باران در اســتان های شمال شرقی مانند 
حسکه، رقه و دیرالزور که بیشترین محصول 
گندم سوریه را تولید می کردند بین 75 تا 

95درصد کاهش یافته است.

مکث

2هفتهپساززلزلهمرگباردرشــمالســوریهکهبیش
از6500کشــتهویکمیلیونآوارهبهجاگذاشــتهوچند
روزپسازحمالتتروریســتیداعشبادههاجانباخته،
رژیمصهیونیستینیزبهمناطقمسکونیدرحومهدمشق
حملهموشکیکردهاست؛حملهایشــبانهکه5شهیدو

15زخمیدرپيداشتهاست.
بهگزارشسایتالنشره،وزارتخارجهسوریهدرواکنش
بهحملهاخیرصهیونیستهاباانتشاربیانیهایاعالمکرده
است:»اینتجاوزهادرحالیصورتگرفتهکهسوریهپراز
زخمودرداستوقربانیانشدرزلزلهرادفنمیکند.این
تجاوزدرراستایهدفقراردادناهدافغیرنظامیازجمله
منازلومراکزخدماتیوفرودگاههاوبنادرســوریهاست؛
درراستایایجادرعبووحشتدرمیانمردمیاستکه
همچنانازپیامدهایفاجعهبارزلزلهرنجمیبرندوهمزمان
باتجاوزهایداعشصورتگرفتهکهبهکشتهشدندهها
غیرنظامیدرحومهشرقیشهرحمصمنجرشدهاست.«

خبرگــزاریرســمیسوریه)ســانا(گــزارشدادهکه
رژیمصهیونیســتی22دقیقهبامدادیکشــنبهباشلیک
موشکازسمتجوالن،نقاطیدرشهردمشقواطرافآن
ازجملهمحلههایمسکونیراهدفقراردادهاست.گرچه
پدافندهواییسوریهتعدادیازاینموشکهارارهگیری
وساقطکردهامادرنتیجهاینحمله،تاکنون5نفرازجمله
یکنظامیشهیدو15شهروندنیزمجروحشدهاندکهحال

بعضیازآنهاوخیمگزارششدهاست.
درهمینحالاحســانعطایا،نمایندهجهاداسالمیدر
لبنان،دیــروزدرمصاحبهایباالمیادینبدوناشــارهبه
جزئیاتگفتهکهدرحملههواییاخیرصهیونیســتهابه
دمشقتالششــدهتایکیازفرماندهاناینجنبشترور

شودکهناکامماندهاست.
دولتفعلــیرژیمصهیونیســتیکــهتندروتریندولت
دستراســتیتلآویوبهشــمارمیرود،اززمانرویکار
آمدنبنیامیننتانیاهوبارهادرســوریهبهتجاوزنظامی
دســتزدهودرمقابلســکوتجامعهجهانیحاکمیت
ملیاینکشــوررانقضکردهاست.ایندرحالیاستکه
درچندهفتهاخیربهویژهاززمانوقوعزلزلهمرگباراخیر
درســوریه،گروهتروریســتیداعشنیزبرحمالتخود
افزودهاســت.درتازهتریناقدام،تروریستهایداعشبا
حملهبهغیرنظامیاندرجنوبغربسوریه،53شهروند
ســوریهایکهاغلبمردمعادیبودندراهدفقراردادند.

مسئوالنبیمارستانیگفتهاندکهپسازبررسیجنازههای
اینافرادمتوجهشــدهاندکههمگیبراثرشلیکگلولهاز
فاصلهنزدیکبهسر،جانخودراازدستدادهاند.بهعبارت
دیگر،همهاینافرادابتدااســیرشدهوسپسباشلیکبه
سرشانکشتهشدهاند.قربانیانمشغولجمعآوریقارچدر
بیابانهایحمصبودند.شنبههفتهگذشتهنیز16نفردر
حملهایمشابهدرهمانمنطقهکشتهشدند.قربانیانآن

حملههممشغولجمعآوریعلوفهبودند.

حمله به مناطق پرجمعیت مسکونی 
تصاویرمنتشرشدهدرشــبکههایاجتماعیبهخصوص
توئیترنشــانمیدهدکهدرحملهدیروزیکساختمان
10طبقهدرمحله»کفرسوســه«ویرانشــدهوطبقات
پایینآندرهمشکستهاســت.یکیازساکناناینمحله
بهوبســایتخبری-تحلیلیمیدلایستایگفتهاست:

»صدایانفجاردیوانهکنندهووحشتناکبود.«
همزمانباحملهجنگندههایرژیمصهیونیستیبهدمشق،
سایت»رادارتلالمســیح«نوشــتهکهارتشسوریهدر
جنوبشهرشــهبانیزموردحملهموشکیجنگندههای

صهیونیستیقرارگرفتهاست.
رژیمصهیونیستیازاظهارنظررسمیدربارهاینحمالت
خودداریکردهاســت.اینرژیمپیشازایــننیزدرباره
تجاوزهایخودبهسوریهونقضحاکمیتملیاینکشور
رویکردسکوترادرپیشگرفتهبود.روزنامهلوموندبااشاره
بهحمالتاخیراینرژیمنوشته:»اسرائیلازابتدایجنگ
داخلیدرسوریهدرسال2011تاکنونصدهاحملهنظامی

بهسوریهداشتهودراغلبمواردمدعیاستکهسایتهای
نظامیومواضعارتشسوریهراهدفقراردادهدرحالیکه
حمالتروزیکشنبهمناطقپرجمعیتمسکونیدراطراف

دمشقرانشانهرفتهاست.«
روزنامهالغدنیزنوشــتهکهمدیریتکلآثارباســتانیو
موزههایســوریهیکشــنبهدربیانیهایاعالمکردهکه
بخشهاییازقلعهتاریخیدمشقدرحملهصهیونیستها
آســیبدیدهاســت.دراینبیانیهآمدهاســت:»دشمن
اسرائیلیبرخینقاطرادردمشــقواطرافآنهدفقرار
دادکهموجبخســاراتبزرگیدرمؤسسهفنیهنرهای
کاربردیقلعهدمشــقومرکزفرهنگیکفرسوســهشده

است.«
رامیعبدالرحمن،رئیسدیدهبانحقوقبشــرســوریه
مســتقردرانگلیسنیزبااستنادبهشــبکهگستردهایاز
منابعداخلیسوریهبهروزنامهلوموندگفتهاست:»حمله
روزیکشنبهمرگبارترینحملهتلآویوبهپایتختسوریه
است.«نظامیانصهیونیستماهقبلنیزباحملهبهفرودگاه
بینالمللیدمشق4شهروندسوریهایازجمله2نظامیرابه
شهادترساندند.حمالتتجاوزکارانهرژیمصهیونیستی
علیهسوریهدرآنزماننیزبااعتراضرسمیدولتدمشق
ودرخواستازسازمانمللبرایتوقفاینحمالتهمراه

بود.

تشدید حمالت به سوریه در دولت نتانیاهو 
اززمــانرویکارآمــدندولــتجدیــددرتلآویوبه
نخســتوزیریبنیامیننتانیاهوکــهتندروتریندولت
رژیمصهیونیســتیلقبگرفتهاســت،حمالتنظامیان
صهونیستبهســوریهبهطورقابلتوجهیافزایشیافته
است.عالوهبرتشدیدحمالتبهسوریه،تالشبرایتشدید
تدابیرامنیتیوقضاییعلیهفلسطینیهادرسرزمینهای
اشغالی،تمدیدقوانینآپارتایددراراضیاشغالی،تشدید
شهرکسازی،بهرهگیریازحداکثرنیروهابرایمصادره
وتخریباموالعامالنعملیاتهایضدصهیونیستیو...،
همگیحلقههایتکمیلیرویکردافراطگرایانهدولتجدید

رژیمصهیونیستیهستند.
جنبشمقاومتاسالمیحماسباانتشاربیانیهایتجاوز
مجــددجنگندههایصهیونیســتیبهخاکســوریهرا
بهشدتمحکومکردهاست.بهگزارشمرکزاطالعرسانی
فلسطین،اینجنبشبراهمیتمقابلهباتجاوزهاوجنایات
دشمنصهیونیســتیازطریقوحدتویکپارچگیامت
اسالمیوعربیتأکیدواعالمکردهاستکهرژیماشغالگر
صهیونیستیخطریجدیبرایفلسطین،امتوصلحو

امنیتکلمنطقهاست.

 
هدیه شیرانگزارش

روزنامهنگار

همزمانبابرگزاریکنفرانس
امنیتــیمونیــخدرآلمان،
وزیــرخارجهپیشــینچین
اعالمکردهکهاینکشــوربرایتوقفجنگ
دراوکراینطرحصلحابتــکاریارائهخواهد
داد.وانگیــیکهدرنشســتامنیتیمونیخ
حضورداشت،درسخنانخوددرایننشست
خواســتارصلحوگفتوگوبرایتوقفجنگ
بیناوکراینوروسیهشدوگفتکهکشورش
ابتــکارعملبــرایپایاندادنبــهجنگرا

بهدستخواهدگرفت.
وانگیــیکهاکنــونعضوکمیتــهمرکزی
حزبکمونیســتچیــناســت،گفتکه
موضعکشــورشدرقبالبحــراناوکراین
طیروزهایآیندهباانتشــارسندیبهافکار
عمومیجهانــیاعالمخواهدشــد.اوگفت:
»تمامیــتارضیهمهکشــورهابایدرعایت
شــود.بااینحال،بهنظرمیرســدبرخیاز
کشــورهاطرفدارمذاکــراتموفقیتآمیزیا
پایاندادنبهجنگدراسرعوقتنیستند.«او
همچنینازهمهطرفهایدرگیردراوکراین
خواستتابهمفادمنشــورمللمتحدپایبند

باشــند.وانگییدراینارتباطگفت:»مانه
مینشینیموجنگراتماشامیکنیمونهبه
آتشجنگدامــنمیزنیم.مابهدعوتبرای
صلحوگفتوگوادامهخواهیمداد.«براساس
گزارشرســانههایآلمانی،طرحابتکارصلح
چینبرایجنگاوکراینازسویشیجین
پینگ،رئیسجمهوراینکشورارائهشدهودر
24فوریهودرنخستینسالگردجنگازسوی
وزیرخارجهچینتشریحخواهدشد.جزئیات

بیشتریازاینطرحهنوزاعالمنشدهاست.

طرح صلح چین برای جنگ اوکراین
همزمانباسالگردجنگاوکراینمقاماتچینیقراراستطرحصلح

ابتکاریخودرابرایتوقفجنگارائهدهند
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گرینویچ

راننده 3ساله
 

رانندگی در خون بعضی آدم هاست و از سنين بسيار 
پایين، چنان مهارتی در این کار پيدا می کنند که آدم 
را شگفت زده می کند. با این حال دیدن پسر3 ساله اي 
که به زور همزمان پاهایش به پدال می رسد و از باالی 
فرمان جاده را می بيند، کمی نادر است. زین صوفواغلو، 
پسر یک موتورســوار حرفه ای در ترکيه، با مهارت 
باالیش در رانندگی با سوپرماشين ها، حسابی توجه ها 
را به خود جلب کرده و به شهرتی جهانی رسيده است. 
کنان، پدر خانواده، خودش راننــده حرفه ای موتور 
است و به همين خاطر، پسرش عمال کنار موتورها و 
ماشين های اســپرت و لوکس بزرگ شده است. پدر 
زین فيلم های رانندگی پســرش را منتشر کرده که 
با مهارت باال، ماشين های گران قيمت را دوبله پارک 
می کند و بــا آنها مانورهای ســنگينی می دهد. این 
فيلم ها، باعث شهرت این پسر کوچک شده و او هم به 

اندازه پدرش، سرشناس شده است.

آزادی جغد عاصی
 

جغد ماجراجویی که در نيویورک به یک ســلبریتی و البته 
نماد آزادی تبدیل شده، موفق شده با زرنگی اش، آزادی اش 
را به دست بياورد. این جغد که فالکو نام دارد، هفته هاست از 
باغ وحش مرکزی شهر فرار کرده و تالش کارکنان باغ وحش 
برای به دام انداختن او، بی نتيجه مانده است. این جغد باالی 
باغ وحش پرواز می کند و عموما نزدیک آن این طرف و آن 
طرف می رود. فرار او، داســتانی پرهيجان و بامزه بود؛ چند 
هفته پيش، او در یک برنامه ویژه، در باغ وحش به نمایش 
گذاشته شد اما در همان روز برگزاری، اوضاع به هم ریخت 
و برخی افراد ســعی کردند به باغ وحش آسيب وارد کنند. 
فالکو هم از موقعيت استفاده کرد و از قفس فرار کرد. خيلی 
زود کارکنان پارک و حتی پليس، یک عمليات تجسسی و 
زنده گيری گسترده را شروع کردند اما فالکو دم به تله نداد. او 
دوباره باالی باغ وحش پرواز می کرد و کارکنان در روزهای 
اخير، عالوه بــر طعمه، صدای جغدهــای هم گونه فالکو را 
پخش می کردند تا مگر او را به دام بيندازند. فالکو هرچند به 
این صداها واکنش نشان داده اما فریب نخورده و همچنان 
آزاد است. مردم شهر، عالقه زیادی به این جغد پيدا کرده اند 
و مقامات باغ وحش گفته اند، فعال از فکر زنده گيری و حبس 

دوباره این جغد بيرون آمده اند. 

بازنشستگی کارگر کهنسال
 

افراد کهنســال زیادی هســتند کــه به خاطر نداشــتن 
بازنشســتگی خوب، همچنان مجبورند بــا وجود کهولت 
سن، به شدت کار کنند. باربرا، زن 72ساله ساکن کارولينای 
جنوبی هم وضعيت مشابهی داشت. او مجبور بود به عنوان 
راننده پيک برای یک رستوران زنجيره ای کار کند. اما توجه 
و کمک یک خانواده، او را از این کار ســخت خالص کرد. 
ماجرا این است که وقتی او می خواست غذای یک خانواده 
را تحویل دهد، روی پله ها ليز خورد و افتاد. وقتی اعضای 
خانواده بيرون رفتند، دیدند که این زن به شــدت نگران و 
خجالت زده  است که غذا را درست تحویل نداده. وقتی آنها 
وضعيت او را متوجه شدند، فيلم ســر خوردن او را منتشر 
کردند و برای او به صورت آنالین درخواســت کمک مالی 
دادند. خيلی زود، مردم متوجه باربرا و وضعيتش شدند و 
بيش از 263هزار دالر برای او جمع آوری شــد. باربرا هم با 
کمک این پول، موفق شــد بدهی هایش را بدهد و خود را 

بازنشسته کند.

پرواز در زمستان آبی آشوراده  در استان گلستان   عكس/ همشهری: حامد خورشیدی اول آخر

 زمين لرزه هولناک در سوریه و ترکيه که جان ده ها 
هزار انســان را گرفته، جامعه جهانی را شوکه کرد. 
کشورهای زیادی خيلی ســریع کمک ها و تيم های 
امدادی خود را به این دو کشــور فرستادند و پویشی 
جهانی برای کمک به مردم در مناطق زلزله زده به راه 
افتاد. در کنار آن، شخصيت های سرشناس در ترکيه 
و سوریه و دیگر کشورهای جهان هم دست به دست 
هم دادند تا از ثروت و شــهرت خــود برای کمک به 
قربانيان زلزله استفاده کنند. از آمریکا ، آلمان و روسيه 
گرفته تا کره، ســلبریتی های سرشناس کمک های 
زیادی به زلزله زدگان اهدا کردند و از جامعه جهانی 
خواســته اند مردم مصيبت زده را در ترکيه و سوریه 
فراموش نکنند. هنرمندان، ورزشکاران، اینفلوئنسرها 
و حتی چهره های سرشناس سياسی در ترکيه و دیگر 
کشورها، از نفوذ خود در این راه استفاده کرده اند. تا 
حاال چندین ميليارد دالر از همين طریق برای مردم 
مصيبت دیده کمک جمع شــده و انتظار می رود در 

آینده، کمک های بيشتری هم جمع آوری شود.
در یکی از نخستين درخواســت ها، اسالم ماخاچف 
قهرمان روسيه-داغســتانی، بعد از کســب عنوان 
قهرمانی جهان در رشته ورزشــی ام ام ای، از جامعه 
جهانی خواست به مردم در ســوریه و ترکيه کمک 
کنند. در یکــی از اقدامات چشــمگير، ماهر زین، 
خواننده سرشناس عرب شخصا به مناطق زلزله زده 
در ترکيه سفر کرد و با انتشار ویدئوهایی در تویيتر، به 
مردم درباره وضعيت آسيب دیدگان آگاهی بخشی 
کرد و از آنها کمک خواست. بال حدید، مدل سرشناس 
فلسطينی-آمریکایی هم که در اینستاگرام نزدیک 
به 60ميليون فالوور دارد، در حســاب شخصی خود 
درباره وضعيت در سوریه و ترکيه آگاهی بخشی کرده  
و روش های کمک مالی آنالین به مردم در این مناطق 
را در دسترس فالوورهایش گذاشــته است. یکی از 
ورزشکاران سرشناس که در این مدت فعاليت های 
چشمگيری داشــته، مســعود اوزیل، فوتباليست 
آلمانی-ترکيه ای است که گروهی از هواداران باشگاه 

بشيکتاش را بســيج کرده و همراه با آنها، بسته های 
امدادی را برای ارســال به مناطق زلزله زده ارســال 
می کند. ليونل مسی ستاره تيم ملی آرژانتين، هری 
کين کاپيتان تيم ملی فوتبال انگليس، و کریستيانو 
رونالدو ســتاره فوتبال دنيا، از دیگر ورزشــکارانی 
هستند که هم مستقيما به زلزله زدگان کمک مالی 
کرده اند و هم در حســاب های خود در شــبکه های 
اجتماعی، درباره وضعيت آنها اطالع رسانی کرده اند. 
در کره هم ســتاره های کی پاپ، به صورت فعاالنه ای 
همچون دیگر هنرمندان سراسر جهان برای کمک به 
مردم زلزله زده بسيج شده اند و کمک های مالی زیادی 

جمع آوری کرده اند.
نقش ستاره ها در خود ترکيه البته به شدت پررنگ تر 
است؛ 8 شبکه تلویزیونی رادیویی و تعداد زیادی از 
سلبریتی ها و ســتاره های سرشناس ترکيه، بنيادی 
را به نام »یک قلب برای ترکيــه« ایجاد کرده اند و تا 
حاال، بيش از 6ميليارد دالر کمک برای مردم زلزله زده 
جمع آوری کرده اند. ســتاره ها، عالوه بر کمک های 
نقدی، به صورت تلفنی، به مــردم زنگ می زنند و از 
آنها درخواســت کمک می کنند. حتی رجب طيب 
اردوغان، رئيس جمهور ترکيه هــم در برنامه تلفنی 
زنده این بنياد شرکت کرده و گفته است که اطمينان 
دارد مردم چنان سخاوتمند هستند که مقدار بسيار 
زیادی پول جمع آوری خواهد شــد. او وعده داده که 
تمای پول های جمع آوری شده، برای مردم زلزله زده 

خرج خواهد شد.

کار خوب

اتحاد جهانی ستاره ها برای زلزله زدگان

حافظ

همه شب در اين امیدم که نسیم صبحگاهی
به پیام آشنايان بنوازد آشنا را

کارآفرینی، اتفاق خوبی 
است اما خوب تر است اگر 
این کار، راهکارهایی برای ایجاد اشتغال زنان داشته باشد. به 
این خوبی، یک نکته دیگر را هم اضافه کنيد؛ حفظ سالمت 

محيط زیست.
همه این ویژگی ها، زیرسر یک  شرکت سوئدی است که 
با ساخت موتورســيکلت های برقی ساخت زنان، انقالب 

خودروهای الکتریکی را در شرق آفریقا آغاز خواهد کرد.
موتورســيکلت های Boda boda درواقع تاکسی هایی 
هستند که جاده های کنيا را در اختيار خود دارند؛ چراکه 
ارزان ترین وسيله نقليه اند و حدود 6درصد از زندگی مردم 
شرق آفریقا برای امرار معاش به این تاکسی ها وابسته است. 
این شرکت سوئدی، قرار است این وسيله پرمصرف را که 
باالترین توليدکننده دی اکسيد کربن در هوای شهر است، 

با موتورسيکلت شرکت سوئدی جایگزین کند.
6 ســال پيــش، Enter Roam به عنوان یــک پروژه 
تحقيقاتی در دانشگاه لينشــوپينگ سوئد، تاسيس شد. 
موتورسيکلت برقی »روم ایر« که اکنون قرار است جایگزین 
موتورسيکلت های بودا بودا شود، در کنيا طراحی شده و 
40درصد از کارکنان این شــرکت، زن هســتند. قيمت 
موتورها هرکدام 1500دالر )1250پوند( اســت که این 
قيمت کمتراز بسياری از موتورهای مشابه است. از سوی 
دیگر این موتورها آالینده نيستند و کارکرد آنها 75درصد 
ارزان تر از موتورهای معمولی اســت. شــرکت اینتر روم 
با به کارگيــری و آزمایش 160عدد موتــور »روم ایر« در 
جاده های خاص و خشک آفریقا و کاندیدا شدن برای جایزه 
Earthshot Prize اکنون برای توليد ساالنه 150هزار 

موتور »روم ایر« تا سال2026 اعالم آمادگی کرده است.

تکنولوژی خوب

مهتاب خسروشاهی

تحول با موتورهای زنانه

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

آبی مثل آرامش
خوشبختانه از موج هشتم کرونا در ایران 
عبــور کرده ایــم و می توان روزبــه روز به 
کمرنگ تر شــدن این ویروس اميدوارتر 
شــد. طبق آخرین وضعيــت رنگ بندی 
شهرهای کشور، تعداد شهرهای با وضعيت 
قرمز مانند هفته های گذشته صفر و تعداد 
شــهرهای با وضعيت نارنجی نيز یک شهر بوده است. همچنين تعداد 
شهرهای با وضعيت زرد از 95 به 90 شهر و تعداد شهرهای با وضعيت 
آبی از 352 به 357 شهر رسيد. یعنی نقشه ایران در حال حاضر، حسابی 
آبی و نوید  دهنده روزهای خوش و آرامش اســت؛ حــاال که دوباره به 
روزهای آرام کرونایی بازگشــته ایم، برخی گمانه زنی ها این اميدواری 
را می دهند که شاید از تابســتان آینده دیگر مسئله ای با کرونا نداشته 
باشيم، اما باید بدانيم که نمی توان درباره ویروس هزار رنگ و هزار چهره 
کرونا، پيش بينی دقيقی انجام داد و نمی دانيم که آیا با جهشی خطرناک 
یا موج دیگری از این بيماری مواجه خواهيم شــد یا حکایت کرونا به 
نقطه پایان خود رسيده است؛ بنابراین باید مراقب باشيم و حداقل در 
مکان های شلوغ و خطرناک ماسک بزنيم. در عين حال حواس مان باشد 
که تعطيالت نوروزی را هم با احتياط بگذرانيم تا بعد از آن قرار نباشد با 
کرونا دست و پنجه نرم کنيم. ضمن اینکه هر فرد باالی 18سال که 6 ماه 
از آخرین تزریق دوز واکسن کرونایش گذشته باشد، باید برای تزریق دوز 
بعدی واکســن، مراجعه کند. به هر حال برای کمک به کادر درمان در 
قطع زنجيره انتقال این ویروس منحوس، الزم است که همه ما به موقع 

واکسيناسيون را انجام دهيم.

محموله های امدادی برای کوهرنگ
همانطور که در روزهای گذشــته گفتيم، 
نيروهای جهادی و گروه های امدادی برای 
کمک به ســاکنان کوهرنگ که در برف 
مانده اند، آماده هســتند و از همان دقایق 
اوليه بــارش برف و کــوالک، امدادگران، 
نجاتگران، کارکنــان جمعيت هالل احمر 
استان و گروه های جهادی در کنار مردم بودند و با عمليات مختلف به آنها 
امدادرسانی کردند. به تازگی هم توزیع اقالم ضروری و 7تن مواد غذایی 
و زیستی بين 40روستای محاصره شده در برف انجام شده و در این مدت 
213نفر اسکان اضطراری داده شدند و همچنين 14نفر به مراکز درمانی 
منتقل شدند. آنطور که پيداست، مشــکلی درخصوص ارائه خدماتی 
مثل آب، برق، گاز و مخابرات به مردم شهرستان وجود ندارد و شرایط 
شهرستان رو به بهبود است؛ ضمن اینکه برای خارج کردن بخشی از برف 
از شهرها و روستاها جهت امکان تردد خودروها و افراد و امکان رفت وآمد 
راحت تر، بخش خصوصی و خود مردم با تجهيزات شخصی اعم از لودر، 
تراکتور، کاميون، وانت و... پای کار آمده اند و قطعا بدون این گروه های 
مردمی و جهادی، عماًل هنوز راه ها بســته بود و مردم امکان رفت وآمد 
نداشتند. این گروه های مردمی در کنار جمعيت هالل احمر همچنين 
برای کمک به افراد سالمند و نيازمند و احياناً تهيه مایحتاج و انجام خرید 

هم اقدام کرده اند و این افراد را تنها نگذاشته اند.

برف بازی خوزستانی ها
استان ها و مناطق جنوبی ایران به خاطر 
شــرایط اقليمی و گرمای هــوا، معموال 
زمستان ها رنگ برف به خود نمی بينند و 
تجربه ساکنان این خطه از کشور از بارش 
برف، هر چند ســال یک بار است. امسال 
اما زمستان متفاوتی برای جنوبی ها رقم 
خورده اســت. بارش بی امان برف در فواصل زمانــی مختلف باعث 
شده تا جنوب کشور هم سفيد پوش شــود. نمونه اش منطقه تاراز، 
در130کيلومتری شمال شرق مسجد سليمان است که یک منطقه 
تفریحی برای اهالی خوزســتان و چهارمحال و بختياری محسوب 
می شود. قله تاراز مرز بين استان خوزستان و چهارمحال و بختياری 
است که این روزها جایی اســت برای تفریح و گردشگری زمستانی 
اهالی جنوب. از درست کردن آدم برفی بگيرید تا تيوپ سواری و برف 
بازی که خوزستانی ها در تاراز آن را تجربه می کنند. در مسير سفر به 
منطقه گردشگری تاراز، گردشگران می توانند از چشم اندازهای طبيعی 
منطقه گردشگری شيمبار نيز لذت ببرند. این منطقه گردشگری در 
مسير جاده اندیکا- شــهرکرد قرار گرفته و از شهرستان های مسجد 
سليمان، اللی و ایذه قابل دسترسی است. این را هم اضافه کنيم که در 
سفر به منطقه تاراز، 3 فصل پایيز، بهار و زمستان را از نزدیک می توان 
لمس کرد؛ چرا که در مسير مسجدسليمان طبيعت سرسبز و بهاری، 
در شيمبار جلوه های پایيزی و در تاراز چشم اندازهای زمستانی قابل 

مشاهده است.

ساخت ايران
اگر دور و برتان فرد ناشنوایی باشد حتما 
می دانيد هزینه کاشت حلزون مصنوعی 
چقدر باالســت؛ چون این حلزون ها از 
خارج وارد می شوند. البته احتماال این 
را هم می دانيد که شرایط رایگان بودن 
هزینه کاشت حلزون گوش هم فراهم 
شده بود و خيلی از افراد توانستند از این امکان استفاده کنند، با 
این حال وارد کردن این حلزون ها از کشورهای دیگر ميليون ها 
دالر خرج روی دست دولت می گذاشت. حاال خبر خوب این است 
که محققان جوان ایرانی توانسته اند با بومی سازی  کاشت حلزون، 
ضمن صرفه جویی ميليون دالری ارز، در تحقق رؤیای ناشنوایان، 
سهيم باشند. حلزون های مصنوعی ساخت ایران، قابليت استفاده 
طوالنی مدت بدون نياز به شــارژ باطری را دارند. دیگر اینکه با 
جدیدترین فناوری روز دنيا ساخته شــده اند، وزن کمی دارند و 
در ابعاد کوچکی که به راحتی می توانند با محصوالت خارجی در 
بازارهای جهانی رقابت کنند و حتی از آنها جلو بزنند. در چند سال 
اخير و به  خاطر تحریم ها و محدودیت هایی که به آن دچار  شده 
ایم، بسياری از کاالهایی که تا پيش از این از کشورهای دیگر وارد 
می شدند، توسط دانشمندان ایرانی ساخته شده و حاال به توليد 
انبوه هم رسيده اند. حلزون مصنوعی هم یکی از همين کاالهاست 
که اميدواریم به زودی تعداد زیادی از آن توليد شود تا دیگر نيازی 

به واردات آن نداشته باشيم.

بسیاری مايكل جردن را، بهترين بازيكن 
تاريخ بســكتبال می داننــد. ديگرانی 
هســتند که در اين باره ترديد دارند. اما 
چیزی که حاال همه بدون اختالف آن را 
قبول دارند، اين اســت که اين اسطوره، 
بزرگ ترين نیكوکار تاريخ بســكتبال 
است. ستاره تكرارنشدنی شیكاگوبولز 
در ســال های دور، همین آخر هفته در 
تولد 60ســالگی اش، 10میلیون دالر به 
يک بنیاد حمايت از کودکان هديه کرده 
تا نشــان بدهد چقدر به انجام کارهای 
انسان دوستانه اهمیت می دهد. کار اين 
بنیاد که »برآوردن آرزوهــا« نام دارد، 
محقق کردن آرزوی کودکان است. اين 
بنیاد در طول حیات 43ساله اش، تا حاال 
چنین هديه ای از يک فرد دريافت نكرده 
بود. جردن از سال2008 به عنوان سفیر 
برآوردن آرزوها با ايــن بنیاد همكاری 
می کند. اين بنیاد گفته اســت جردن تا 
حاال آرزوی صدها کودك را در سراســر 
دنیا برآورده کرده است. جردن 15فصل 
در لیگ بسكتبال آمريكا بازی کرد، 5بار 
به عنوان بهترين بازيكن انتخاب شــد و 
قبل از اينكه در ســال2003 بازنشسته 
شــود، 6بار قهرمان اين بازی ها شد. او 
قراردادهای تجاری بسیار پرسودی با چند 
برند معروف بسته و  وضیعت مالي بسیار 
خوبي دارد و به لطف آن  میلیون ها دالر 
به انواع کارهای نیكوکارانه و اجتماعی 

کمک کرده است.

چهره  خوب

نمایش وحدت اقوام ایرانی اسطوره نیکوکار

معموال جشــنواره هایی که آیين ها، آداب و فرهنگ و 
دســتاوردهای قوم های مختلف در ایران را به نمایش 
می گذارند، جالب و جذاب اند. از این دست جشنواره ها 
هر ســال به مناســبت های مختلف برگزار می شوند. 
امسال اما جشنواره ملی اقوام و عشایر برای نخستين 
بار دارد در منطقه اسالمشهر برگزار می شود و تا حاال 
هم اســتقبال کنندگان زیادی داشــته است؛ چرا که 
این جشنواره در روز مبعث حضرت رسول )ص( یعنی 
27بهمن برپا شــده و بوی نان هــای محلی و طنين 
موســيقی اقوام ایرانی رنگ و بویی خاص به این دیار 
جنوب غرب تهران داده  است. تمامی اقوام ایرانی از تُرک 
و کرد و لر بگير تا ترکمن، عرب، مازنی، گيلک و بلوچ و 
دیگر اقوام ایرانی در کنار هم رنگين کمان رنگ ها و آداب 

را تشکيل داده اند و نمایشگاهی جذاب را برپا کرده اند. در 
این نمایشگاه همانطور که گفته شد نمایندگانی از اقوام 
گردهم آمده و فروش سوغات و صنایع دستی، برگزاری 
بازی های بومی، محلی و عشــایری و اجرای جشن و 
موسيقی های محلی ازجمله برنامه های این رویداد ملی 
اقوام و عشایر است. هر غرفه از این جشنواره مخصوص 
به یکی از اقوام ایران است و در هر کدام از غرفه ها، افراد با 
لباس محلی غذاها ، سوغاتی ها و صنایع دستی مربوط ، 
آن اقليم را تهيه می کنند و به معرض نمایش می گذارند. 
موسيقی هم بخش جدایی ناپذیر فرهنگ هر قومی است 

و این نمایشگاه جایی برای عرضه آن؛ در غرفه ها صدای 
موســيقی قوم های مختلف از جنوبی ها تا شمالی ها 
برپاست و عالقه مندان زیادی را به خود جذب می کند؛ 
البته همه اینها را باید در کنار شــب های موسيقی و 
 جشن های محلی این جشنواره گذاشــت تا لذت آن 
چند برابر شــود. این جشــنواره که تا 12 اسفندماه 
ادامه خواهد داشــت، به همت فرمانداری شهرستان 
اسالمشــهر و با مشــارکت اداره ميــراث فرهنگی و 
گردشگری، شهرداری و شورای اسالمی شهر اسالمشهر، 
سازمان های فرهنگی اجتماعی و سيما و منظر شهری، 
ادارات صمت و فرهنگ و ارشاد اسالمی دایر شده و قرار 
است پنجم اسفند هم ميزبان مسئوالن کشوری باشد. 
اگر عالقه مند شده اید که به این جشنواره سری بزنيد 
و یک روز را با حــال و هوایی متفاوت خوش بگذرانيد، 
می توانيد همه روزه از ساعت 11 تا 22 به خيابان صياد 
شيرازی، روبه روی فرمانداری اسالمشهر مراجعه کنيد 

و از فضای شاد این جشنواره لذت ببرید.
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یادی از شهید علی چیت سازیان

  در »گلستان یازدهم« 
چه گذشت 

کتاب »گلستان یازدهم« 
خاطرات زهرا پناهی روا، 
همســر شــهید علــی 
چیت ســازیان است که 
می تــوان آن را نمونه ای 
خــوب و بالــغ از این نوع 
روایــات دانســت. ایــن 

کتاب با زبانی صادقانه به شــرح زندگی یک سال 
و هشت ماهه  مشــترک شهید چیت ســازیان و 
همسرشان پرداخته است؛فرمانده ای که در جبهه 
به دلیل مهارت های رزمی و شجاعتش به عقرب 
زرد معروف بود، در خانه با مادر و همســرش به 
اندازه ای با مهر و محبت رفتار می کند که گویی این 
قلب رئوف هیچ گاه سابقه حضور در حرب را نداشته 
است. گلستان یازدهم به زیباترین شکل توانسته  
است قسمت مهمی از نیمه  پنهان زندگی شهید 

چیت سازیان را به مخاطبان معرفی کند.
نقطــه  اوج کتاب جایی اســت که پیکر شــهید 
برای مصون ماندن از گزند منافقیــن، تا قبل از 
خاکسپاری در بیرون از شهر نگهداری می شود و 
خانواده  چیت سازیان برای نخستین بار به دیدن 
پیکر شهید می روند؛ »خیابان بی انتها را به سرعت 
طی کردیم. کسی چیزی نمی گفت. همه با بهت 
و سکوت از پشت شیشه های ماشین به زمین های 
پوشیده از برف نگاه می کردیم. کمی بعد، ته آن 
خیابان، کانتینری پیدا شد، پشت کامیونی بزرگ. 
چند ماشین پاترول ســپاه هم دور و برش پارک 
شــده بود. چند نفر از آمبوالنس پیاده شــدند و 
رفتند جلوی کانتینر. ما هم از ماشین پیاده شدیم. 
دِر یخچال کانتینر را باز کردنــد. تابوت را پایین 
آوردند. حاج صادق با قدی خمیده و شــانه های 
پایین افتاده جلو رفت. آقا ناصر دوید و تابوت را در 
آغوش گرفت. مادر دستم را گرفته بود. دِر تابوت 
را باز کردند. منصوره خانــم نالید: »الهی قربانت 
برم! مادرت بمیره علی! دیشــب اینجا خوابیدی 
عزیزم!...« همه به گریــه افتادند. مادر به هق هق 
افتاد. بی اعتنا به کسانی که دور و برمان ایستاده 

بودند گریه می کردم.«
متن تقریــظ رهبر انقــاب بر این کتــاب  ـ که 
خاطرات خانم پناهی روا از همسر شهیدش )سردار 
علی چیت سازیان( به قلم خانم ضرابی زاده است  ـ 

بدین شرح است: 

بسم  اهلل  الرحمن  الرحیم
»این روایتی شورانگیز است از زندگی سراسر جهاد و 
اخالِص مردی که در عنفوان جوانی به مقام مردان الهی 
بزرگ نایل آمد و هم در زمین و هم در مأل اعلی به عّزت 

رسید. هنیئاً له.
راوی ـ شریک زندگی کوتاه اوـ نیز صدق و صفا و اخالص 

را در روایت معصومانه خود به روشنی نشان داده است.
در این میان، قلم هنرمند و نگارش آکنده از ذوق و لطف 
نویسنده اســت که به این همه جان داده است. آفرین 
بر هر دو بانو؛ راوی و نویسنده کتاب.« کتاب گلستان 
یازدهم به زبان های اردو، روسی، آذری و عربی ترجمه 

شده است. چاپ سی و یکم کتاب در بازار موجود است.

یادی از شهید حاج حسین همداني

خداحافظ ساالر  
»خداحافــظ ســاالر« 
داســتانی  روایــت 
برگرفتــه از خاطــرات 
پروانــه چراغ نــوروزی، 
همسر سرلشــکر شهید 
حاج حسین همدانی است 
که در ســال ۹۶ از سوی 

مرکز مطالعات پژوهشــی ۲۷ بعثت )نشر ۲۷( و 
به قلم حمید حسام روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب به زندگی و فراز و نشــیب های این 
شــیرزن بزرگ پرداخته که از کودکی آغاز و 
نهایتا به شهادت سردار همدانی در سال ١٣۹٤ 

ختم می شود.
شــروع کتاب از ســال ۹۰ و بحران سوریه و 
دمشق که در آستانه سقوط قرار داشت، آغاز 
می شود و با بازگشت و تداعی خاطرات دوران 
کودکی همسر شهید در دهه ٤۰ ادامه می یابد. 
این کتاب حاصل ٤٤ ساعت مصاحبه با همسر 
 شهید اســت که نوع روایت داســتانی هیچ 

دخل و تصرفی را در آن وارد نکرده است.
ســردار شــهید حســین همدانی از اعضا و 
بنیانگذاران ســپاه همدان و کردستان بود و 
از سال ١٣۵۹ در دفاع مقدس شرکت داشت. 
وی همچنیــن از فرماندهان منطقه عملیاتی 
»بازی دراز« در جبهه کرمانشــاه بود و مدتی 
فرمانده لشکر انصارالحسین)ع( همدان شد. 
 شــهید همدانی همچنین جانشــین قرارگاه

 امام حسین)ع( و مشــاور فرمانده کل سپاه 
پاسداران و فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص( 
تهران بوده است. دســت آخر نیز حین انجام 
ماموریت مستشاری در ســوریه به شهادت، 

آرزوی دیرینه اش رسید.
اســتقبال از کتــاب »خداحافظ ســاالر« و 
خاطرات همسر شهید حاج حسین همدانی، 
این کتاب را در مدت یک ســال و نیم به چاپ 
شصت و پنجم رساند.حسام برای تالیف کتاب، 
سی و چند ســال خانواده شــهید همدانی را 
می شــناخت و گویی او جزئی از این خانواده 
است و در نهایت داســتان به شیوه صمیمی 
برای مخاطب روایت می شود. این اثر به عربی 

نیز برگردان شده است.

یـاد

معرفی کتاب

حسرت دامادی پسرها بر دلم ماند
پای صحبت های مادر شهیدان، امیر و مجید فرزعلیان

از قدیم گفته اند بچه بادام اســت و نوه مغز بادام. 
مادر شــهیدان امیر و مجید فرزعلیان هم ابتدای 
گفت وگو را با یاد نوه اش آغاز می کند و می گوید: 
»خدا ۲پســری که به من امانت داده بود را پیش 
خودش بــرد اما در عوض یک نوه شــیرین زبان و 
مهربان به من داد که با نــگاه کردن به او دلم غنج 
می رود. اسم نوه ام را امیر گذاشته ایم، پسرک کاما 
شبیه دایی اش است و من هر وقت صدایش می زنم 
انگار امیرم را صدا می زنم، بس که این بچه حرکات و 

رفتار و صحبت کردنش شبیه امیر است.«
صدیقه خانی بانویی معتقد و متشرع است که در 
زمان بارداری ســعی می کرده تا جایی که امکان 
دارد مواظب غذایــی که می خورد باشــد مبادا 
لقمه ای شبهه داشته باشد. برای همین از ابتدا تا 
انتهای بارداری و در زمان شیردهی به فرزندانش، 
پرهیزهای خاص خودش را داشــته و می گوید: 
»وقتی باردار بودم بیش از همیشه به لقمه شبهه دار 
حساس بودم. سعی می کردم هر روز قرآن بخوانم و 
حین کار کردن یا زمان قبل از خواب ذکر می گفتم 
تا بچه هایم از همان دورانی که هنوز به دنیا نیامده 
بودند با قرآن مانوس شوند و بعد از تولدشان نیز در 
زمان شیردادن و موقع خوابیدنشان حتما برایشان 

قرآن می خواندم.«

عادت داشتند دست من و پدرشان را می بوسیدند
مادر گریزی هم به روزهای کودکی امیر و مجید 
می زند و می گوید: »چه بچه صبور و مهربانی بود 
امیر! در دوران مدرســه هیچ وقت نشــد که مثا 
به دلیل شیطنت کردن معلم هایش از من یا پدرش 
بخواهند به مدرســه برویم. مجید هم همینطور 
بود، بچه های درسخوانی بودند و همیشه معلم و 
مدیر مدرسه شان از آنها راضی بود. این دو در خانه 
هم بچه های آرامی بودند و کمک حالم بودند. اگر 
می دیدند من کارم زیاد است بافاصله بدون اینکه 

من از آنها بخواهم به کمکم می آمدند.«
امیر و مجید اگر چه ٣ســال با هم فاصله ســنی 
داشــتند اما این فاصله ســنی باعث نشده بود تا 
مثل برخی بچه های دیگر مدام با یکدیگر جنگ 

و دعوا داشــته باشند یا بر سر اســباب بازی و... با 
یکدیگر گاویز شــوند، در عوض این ۲بچه شبیه 
بچه های دوقلویــی بودند که تمام کارهایشــان 
شبیه به یکدیگر بود، حتی شهید شدنشان. صدیقه 
خانی می گوید: »یادم نمی آیــد هیچ وقت من یا 
پدرشان درباره نماز خواندن یا روزه گرفتن به این 
بچه ها سخت گرفته باشیم. امیر و مجید کوچک 
بودند و به ســن تکلیف نرسیده بودند که با دیدن 
نماز خواندن من و پدرشان، آنها هم نماز می خواندند 
و روزه می گرفتند. هر چقدر پدرشان می گفت که 
روزه کله کنجشــگی بگیرید قبول نمی کردند و 
روزه هایشان را کامل می گرفتند. مسجد رفتن و 
قرآن خواندن شان هم تا زمان شهادت شان ترک 
نمی شد. پســرها از همان کودکی عادت داشتند 
که دست و پای من و پدرشان را ببوسند و کمک 
حالمان باشند. االن هم یک پسر دارم که هرچه از 
ایمان و تقوایش بگویم کم گفته ام. این پسرم هم 
خیلی کمک حالم است و نمی گذارد آب توی دلم 

تکان بخورد.«

کمک های داوطلبانه قبل از پیروزی انقالب
زمان پیروزی انقاب، امیر١٣ساله و مجید ١۰ساله 
بود. اگر چه در ماه های آخــر نزدیک به پیروزی 
انقاب دانش آموزان هم همانند دیگر اقشار مردم 
ســعی می کردند در تظاهرات ها شرکت کنند اما 
خللی در درس خواندن این ۲برادر ایجاد نشــده و 
همزمان هم درس شان را می خواندند و هم برای 
کمک به مردم به مسجد محل می رفتند. خانی در 
این باره می گوید: »امیر به ما می گفت شما خانم ها 
نباید در خانه باشید و باید به ما کمک کنید، هر چه 
مافه در خانه داشــتیم برای کمک به زخمی ها 
به مســجد برده بود. صابون ها و شیشه خالی ها را 
هم برای درست کردن کوکتل مولوتف با خودش 

می برد.
با شــروع جنگ کمک های بچه ها بــاز هم ادامه 
پیدا کرد. امیر و مجید به رغم سن کم شان به من 
می گفتند شما هم در خانه نمان و بیا مسجد. من 
آن موقع بچه هایم کوچک بودند اما دلم نمی آمد در 

خانه باشم. برای همین به کمک خانم های دیگر 
در مسجد محل می رفتم و برای رزمندگان لباس 
می دوختیم، میوه و آجیل بسته بندی می کردیم 
و... تا اینکــه امیر تصمیم گرفت بــه جبهه برود. 
نخستین بار یواشــکی و بدون اطاع من و پدرش 
رفت و مدتی در جبهه بود و برگشت. وقتی برگشت 
پدرش گفت من با رفتنت موافق نیستم. بعد که 
دوباره خواســت برود به ما گفت راضی باشید که 
من می خواهم به جبهه بروم، اول راضی نمی شدم 
پسربزرگم را جلوی توپ و تانک بفرستم اما باالخره 
به رفتن اش رضایت دادم. وقتی که برای آموزش 
دیدن به پادگان رفت، هر جمعه من و پدرش برای 

دیدنش می رفتیم.«
امیر تا قبل از شــهادتش ۲بار به جبهه رفت، بار 
ســوم که می خواســت برود، مادر و پدرش تا دم 
پادگان امام حسین)ع( همراهی اش کردند. مادر 
به آن روزها اشاره می کند: »آن روز انگار به دلمان 
افتاده بود که این بار آخری اســت که پسرمان را 
می بینیم. پســری که می رفــت و می آمد و من و 
پدرش را می بوسید و قربان صدقه مان می رفت و 
هر کاری داشــتم برایم انجام می داد و می گفت از 
من راضی باشید، اما باالخره با خودم کنار آمدم و به 
رفتنش رضایت دادم، امیر رفت جبهه و دل من را 
هم باخودش برد. موقعی هم که سوار اتوبوس شد 
انگار دلش نیامد همینطوری برود، دوبار پیاده شد 
و پیش من و پدرش آمد و بوسیدمان و گفت از من 
راضی باشید. ما هم از زیر قرآن ردش کردیم تا برود.
زمان عملیات خرمشــهر من با عمه بچه ها برای 
زیارت به قم رفته بودیم که شنیدم خرمشهر آزاد 
شــده، در حرم بودیم که یک لحظه خوابم برد و 
امیر را دیدم که کفن پوشیده و یک گل قرمز روی 
کفن اش است. بیدار که شدم به عمه بچه ها گفتم 
این بچه شهید شده. خواهر شوهرم گفت: زبانت را 
گاز بگیر، این چه حرفی است که می زنی! گفتم: 
من االن خواب بچــه ام را دیدم، موقع رفتنش هم 
قیافه و حرکاتش طوری بود که گفتیم امیر برود 

برنمی گردد.«

خدا را شکر کردم
خانی آهی از ته دل می کشد و می گوید: تا بخواهند 
خبر شهادت بچه ام را برایم بیاورند، طاقت نیاوردم 
و برای کمک به رزمنده  ها رفتم خرمشهر. هر کاری 
از دســتم برمی آمد انجام می دادم. یک بار داشتم 
به زخمی ها آب می دادم کــه دیدم یک وانت آمد 
که تعداد زیادی شــهید را با خــودش آورده بود 

و شهدا را کف سالن گذاشتند. شــهدایی که در 
اثر ماندن زیر آفتاب و گرمای شــدید خوزستان 
صورت هایشان سوخته بود. ناخودآگاه به آن سمت 
رفتم و دیدم پیکر امیر هم بین شهداست. همان جا 
گفتم خدایا شکرت، این پسر دوست داشت در راه 
اسام شهید شود. بعد هم برای اینکه بعدا راحت 
بتوانم پیکر امیر را پیدا کنم مقنعه ام را از ســرم 
درآوردم و ســر امیر کردم. حدود ۲۰پیکر شهید 
را داخل آمبوالنس گذاشتند و من هم پیکر امیر 
را داخل همان آمبوالنس گذاشــتم و همراهشان 
تا تهران آمدم و پیکرهــا را تحویل دادیم. فردا که 
برای شناسایی پیکرها رفتیم با همان مقنعه ای که 
سر امیر کرده بودم، بافاصله پیدایش کردم. موقع 
تدفین پیکر امیر، مجید خیلــی بی تابی می کرد 
و می گفت انتقام خون امیــر را باالخره می گیرد. 
همان جا با خودم گفتم این بچه هم ماندنی نیست.

به رفتنش راضی نبودم
مجید هم پسر درســخوانی بود و نمره های خوبی 
می گرفت. تعــدادی از دوســتانش برای تحصیل 
به دبیرســتان ســپاه رفته بودند، مجید هم دلش 
می خواســت به آنجا برود، خانــواده هم مخالفتی 
نکردند. مــادر به آن روزها اشــاره می کند: »چون 
راه مدرســه تا خانه دور بود، امیر شب جمعه ها به 
خانه می آمد. ۲هفته بــود که نمی آمد خانه، ما هم 
تصور می کردیم که در مدرسه مانده. پرس و جو که 
کردیم فهمیدیم به جبهه رفته است؛ همان موقعی 
بود که عملیات کربای۵ شروع شده بود. دلم طاقت 
نیاورد و رفتیم به سمت پشت جبهه. همان جا دیدم 
ترکش به پایش خورده و مجروح شده، مجروحان 
را که سوار آمبوالنس کردند، من هم همراهشان تا 
تهران آمدم. مدتی با همان ترکشی که در پایش بود 
به مدرسه رفت و دوباره گفت که می خواهد به جبهه 
برود. گفتم: بچه! تو هنوز خوب نشده ای. صبر کن 
بعد که سالم شدی برو جبهه. گفت: از کجا معلوم 
تا آن موقع جنگ تمام نشــده باشــد، اصا از کجا 
معلوم شاید یک روز که داشتم از خیابان رد می شدم 
ماشین به من زد و مردم. آن وقت دلت نمی سوزد که 
بچه های مردم در جبهه شهید شده اند و من در وسط 
خیابان مرده ام، حرفی برای گفتن نداشــتم برای 
رفتن مجید هم خودمان رضایت دادیم. این بار که از 
جبهه برگشت تصمیم گرفتیم دست اش را بند کنیم 
تا دیگر هوس جبهه رفتن به سرش نزند. برای همین 
دختری را برایش نامزد کردیم، اما به نامزدش هم 

گفته بود تا وقتی جنگ هست او به جبهه می رود.«

 آخرین دیدار
بار آخری که می خواســت به جبهــه برود مادر 
و پــدرش رفتند خیابان طالقانی، پشــت دیوار 
مکتب الصادق نشستند تا بتوانند موقع رفتن او 

را ببینند. 
مادر از آن روز می گوید: »از 8صبح به آنجا رفته 
بودیم و حاال دیگر صدای اذان ظهر می آمد، برای 
اینکــه بتوانیم از وضعیت بچه ها مطلع شــویم 
پدرشــان رفت ۲۰تا رادیو خرید و داد به من و 
گفت برو در بزن و اینها را بده داخل و به این بهانه 
از وضعیت بچه ها خبر بگیــر. در که زدم، خود 
مجید آمد در را باز کرد و گفت: چرا اینجا آمده اید؟ 
گفتم: برای دیدن تو از صبح اینجاییم، ناراحت 
شــد و گفت: هیچ پدر و مادری اینجا نیست و 
فقط شما هســتید. من جلوی بچه ها خجالت 
می کشم. اما ما نرفتیم. ســاعت ٤عصر بود که 
دیدیم ۶تا اتوبوس وارد محوطه مدرســه شد و 
بچه ها را ســوار کرد. اتوبوس ها که بیرون آمدند 
رادیوها را بین بچه ها تقسیم کردیم و همان جا 
 شد دیدار آخرمان با مجید که این بار به کردستان

 اعزام می شد.«
 به بهشت زهرا)س( رفته و سر مزار امیر نشسته 
بود و داشت درددل می کرد. یک لحظه در عالم 
 رؤیا دید که مجید آمده کنار امیر نشسته است. 
خودش اینطور تعریف می کنــد: »به خانه که 
رسیدم دیدم پشــت در اتاق پر از کفش است، 
از دخترم پرســیدم خبری شــده؟ گفت: شما 
که رفتی بهشــت زهرا)س(، پیش نماز مسجد 
و تعدادی از همســایه ها آمدند منزلمان. هنوز 
وارد اتاق نشده بودم که پدر بچه ها بدوبدو از اتاق 
بیرون آمد. دیدم چشم هایش قرمز شده، گفتم: 
برای شهادت مجید گریه کرده ای؟ گفت: نه انگار 
سرما خورده ام. گفتم: من می دانم مجید شهید 
شده. خودم مجید را کنار امیر در بهشت زهرا)س( 
دیدم. خاصه که باالخره گفتند مجیدم شهید 
شــده و باید برای دیدنش به بهشت زهرا)س( 
برویم. همان مقنعه ای که موقع شــهادت سر 
امیر کرده بودم سرم کردم و رفتم. تعداد زیادی 
شهید از کردستان آورده بودند که در اثر سرمای 
شدید هوا بدن هایشان یخ زده بود. صورت تمام 
شهدا را با گاب شسته بودند. مجید را که دیدم، 
مقنعه ام را که از ســر امیــر درآورده بودم دور 
سرمجید پیچیدم تا فردا راحت تر بتوانم در بین 

شهدا ببینمش.
فردا مجید را به خانه آوردیم، حیاط را فرش پهن 
کرده بودم، لباس هایش را از تنش درآوردیم. از 
سرمای شدید کردستان شاید حدود ١۰دست 
لباس تنش کرده بود. پیراهن و کت و شلواری 
که برای عروسی اش خریده بودیم را تنش کردم. 
کف دســت و پاهایش را حنا گذاشتم و سرش 
نقل پاشیدم.حســرت دامادی این دو پسرم در 
دلم ماند. حاال ســال ها از آن روزها گذشته، به 
عکس پســرها که نگاه می کنم می گویم خوش 

به ســعادت تان که خدا و دین 
را شناختید و جان تان را در راه 

اسام هدیه دادید!

شهید خرمشهر
امیر فرزعلیان پنجم تیرماه سال1345متولد شد. او نخستین 
فرزند صدیقه و حبیب اهلل بود که تا اول متوسطه در رشته تجربی 
تحصیل کرد و با شــروع جنگ تحمیلی علیه ایران، تفنگ را 
جایگزین قلم کرد و به عنوان بسیجی و داوطلبانه راهی جبهه های 
جنگ شد. امیر در اردیبهشت سال1361در خرمشهر بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید.

مکث

شهید کردستان
مجیدفرزعلیان، دومین فرزند خانواده است که هجدهم خرداد 
سال1347متولد شــد و بعد از پایان دوران راهنمایی دبیرستان 
مکتب الصادق)ع( را برای تحصیل انتخاب کرد. اگر چه سن مجید 
برای حضور در جبهه کم بود اما ســرانجام او نیز به جبهه رفته و 
بعد از 2بار مجروحیت، با سومین حضورش در جبهه در اول بهمن 

سال1366در منطقه ماووت عراق به دوستان شهیدش ملحق شد.

مکث

صدیقه خانی، بانویی خوش مشرب و مهربان است؛ مادری که 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

2فرزند را تقدیم اسالم کرده و می گوید اگر باز هم قرار باشد 
دشمنان به دین و میهن مان تعدی کنند ابایی از فدا کردن 
فرزندان دیگرش ندارد و حتی حاضر است خودش نیز - با وجود کهولت سن - جانش را فدای اسالم 
کند. مادری که 3دهه از شهادت پسرانش گذشــته و به رغم اندوه از دست دادن فرزندان رشیدش 

می توان صالبت و اقتدار را در صحبت هایش حس کرد.

 شهید 
سیدحمید میرافضلی

و حال شــما  ای سرور و آقا 
و موالی من! به حرمت آن 
لحظه ها و ثانیه های مقدسی 
که مخلصان در جبهه ها، شما 
را به صورت عینی مشاهده 
می کنند، َقَسم تان می دهیم 

که ما را شفاعت کنید.
 ما را به درگاه ایزد رحمان که 
لحظه ای روا َمدارد بر ما، آن 
ننگی را که تاریخ از کوفیان 
یاد می کند که حتی وحشت 
داریم از تصــور آن و تکرار 

تجربه  تلخ آنها ... 
و خدا روا نــدارد به امت ما 
اینگونه زیستن را ... پس؛ 
شما  ای موالی من! یاری مان 
دهید بر ثبوت قدم در پیروی 
خالصانه از نایب برحق خود. 

 شهید 
علی صیاد شیرازی

پروردگارا! رفتن در دست 
توست. من نمی دانم چه 
موقع خواهم رفت، ولی 
می دانــم که از تــو باید 
بخواهم مــرا در رکاب 
امــام زمانم قــرار دهی 
 و آن قــدر با دشــمنان

 قسم خورده ات بجنگم 
تا به فیض شهادت برسم.

 شهید 
شیرعلی سلطانی

اگر ریختن خون ناقابل 
من فرج موالیم امام زمان 
را نزدیک تر می کند پس  
ای خمپاره هــا خونم را 
بریزید. بــه امید دیدار 
در بهشــت موعود، کنار 
دست امام حسین)ع( و 

همه خوبان عالم.

 شهید 
علیرضا کریمی

من با قلبی روشــن، خون 
خود را برای اسالم می ریزم 
و پیام می رسانم که با جاری 
شــدن خون مان است که 
حکومت مــا نورانی تر و به 
حکومت عدل صاحب الزمان 
می شــود.  متصل  )عج( 
حکومت  کــه  امیدوارم 
 مــا زمینه ســاز انقالب

 امام مهدی)عج( باشد.

 شهید 
علی منیف اشمر

یـــا  مــن !   مـــوالی  
 صاحب   الزمان )عج (! چقدر 
آرزو داشتم  که  شهادتم  در 
مقابل  دیدگان  و وجود مبارک  
شما باشد؛ ولی  طوالنی  بودن  
غیبت  شما و اشتیاق  من  به  
موال و سرورانم  و اجداد پاکت ، 
موجب  شد که  نتوانم  بیش  از 
این  در انتظار بمانم . از خداوند 
می خواهم  که  با این  شهادت ، 
اجر شهادت  در رکاب  شریف  

شما را به  من  عطا فرماید.

 شهید 
محمدتقی سالخورده

ســالم بر محمد، سالم بر 
منتظری که منتظران زیادی 
در انتظار اویند، منتظری که 
منتظر است تا منتظرانش 

به خود آیند.

امام زمان عج 
در وصیت نامه شهدا
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پرداخت داستانی یک زندگینامه
نگاه محمدرضا سرشار به کتاب »کاشف دریاهای نور« نوشته یوسف یزدیان

دریچهداستان ایرانی

داستان کودکان

قصه های کهن

فراخوان الک پشت های پرنده 

»الک پشت پرنده« برای داوری کتاب های کودک و نوجوان که 
در بهار و تابستان ۱۴۰۱ منتشر شده اند، فراخوان داد.

به گزارش همشهری، گروه »الک پشــت پرنده« با اعالم این 
فراخوان خطاب به ناشران و پدیدآورندگان کتاب های کودک 
و نوجوان نوشته است: »داوری کتاب های کودک و نوجوان که 
در بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ برای اولین بار چاپ شده اند، در 
گروه الک پشت پرنده آغاز شده است. اگر ناشر یا پدیدآورنده  
کتاب هســتید و هنوز آثارتان را برای بررسی و ارزیابی ارسال 
نکرده اید، می توانید یک یا 2 نســخه از کتاب را تا ۱۵ اســفند 
۱۴۰۱ به نشانی فروشگاه شهرکتاب مرکزی بفرستید. فروشگاه 
شهرکتاب مرکزی در تهران، خیابان شریعتی، نبش کوچه  کالته 

واقع شده است.
روی بســته حتماً نام الک پشت پرنده را بنویســید. لطفاً این 
فراخوان را دست به دست کنید تا ناشران و پدیدآورندگان عزیز 

باخبر شوند.«

طرار، رنجه مباش
یک شب »رابعه« در صومعه نماز 
می کرد. ماندگی در او اثر کرد، در 
خواب رفت و از غایت استغراق، 
حصیر در چشم او شکست، خون 

روان گردید و او را خبر نبود.
دزدی درآمد.»رابعه« چادری داشت؛ برگرفت. خواست بیرون 
بیاید، راه در بازنیافت. چادر گذاشت و رفت، راه باز دید. بازگشت و 

باز چادر برگرفت وآمد؛ باز راه نیافت و چادر گذاشت.
سرانجام از گوشه صومعه آواز آمد که: »ای مرد، خود را رنجه  مدار 
که او چندین سال است خود را به ما سپرده است. ابلیس، زهره 
ندارد که ِگرد او گردد، دزدی را کــی زهره آن بَود که ِگرد چادر 
او گردد؟ برو  ای طرار، رنجه مباش. اگر یک دوست خفته، یک 

دوست بیدار است.«
تذکره االولیا – عطار نیشابوری

تکنولوژی
»تکنولوژی« عنوان مجموعه ای 
از داســتان های کوتــاه علــی 
موذنی اســت. ایــن مجموعه 
شامل ۵داستان کوتاه با اسامی 

تکنولوژی، رضایت، تولد، بالش و شیرخوارگی است که نسخه 
ابتدایی آنها در دهه های ۵۰ و 6۰ و 7۰ تالیف شده و در ادامه طی 
دهه ۹۰ از سوی نویسنده بازنویسی و ویرایش مجدد شده است.

موذنی نویسنده ای گزیده جوست. اهل تفکر و توجه در ساخت 
فضای داستانی است. داستان را ابزاری تفننی برای بازگویی یک 
اتفاق نمی داند و به گواه بسیاری از آثار مکتوب داستانی و حتی 
نمایشی او، این موضوع برایش بستری به منظور ارائه دیدگاه های 
عمیق معرفت شناسی درباره زندگی و حواشی آن است. به دلیل 
همین اعتبار است که در بسیاری از داستان های او می توان نوعی 
زاویه دید و پیشنهادی ویژه برای زیست را شاهد بود. داستان های 
او در این مجموعه نیز بــه همین اعتبار،بیانگر نــگاه نقادانه و 
خاصش به چارچوب های مادی و فکری حاکم بر زندگی فکری 
او ست؛ دورانی که عصری مهم در تولید ادبیات اعتراضی در ایران 
بوده است. انتشارات نیستان این مجموعه داستان ۹2صفحه ای 

را به بهای ۴2هزار تومان منتشر کرده است.

خاطرات یک مگس
دفتر خاطرات یــک عنکبوت، 
دفتر خاطرات یک کرم و دفتر 
خاطرات یک مگــس، عناوین 
3 کتابی هستند که به تازگی از 

سوی انتشارات نیستان به چاپ دوم رسیده اند.  دورین کرونین   
نویسنده،  هری بلیس  تصویرگر و ســمیرا کمالی مترجم این 
مجموعه 3جلدی هستند. در کتاب خاطرات یک مگس، مگِس 
کوچکی به مدرسه می رود. او نخست نگران این موضوع است 
که خود تنها کســی اســت که غذای مانده می خورد، اما پس 
از دیدن بچه مگس های دیگر متوجه می شــود که همگی آنها 
غذای مانده می خورند. او در کالس پرواز پی می برد که مگس ها 
ماهرترین هوانوردهای کره زمین هســتند. نویسنده در این 
کتاب از زبان یک مگس خاطرات روزهایــی از زندگی او را به 
رشته تحریر درآورده است. در پایان، بچه مگس در مقایسه خود 
با قهرمان های بزرگ گمان می کند که هیچ گاه نمی تواند یک 
قهرمان بزرگ باشد، اما دوست کرم او می گوید که دنیا به همه 
نوع قهرمان نیاز دارد. انتشارات نیستان، هر یک از عناوین این 
3جلد را به بهای 7۵هزار تومــان برای مخاطبان کودک راهی 

بازار کتاب کرده است. 

تألیف و تدوین بحاراالنوار 
در فصول ۹ گانه کتاب »کاشــف دریاهــای نور«، 
به ترتیب با نمازشــب خوانی محمدباقر در نوجوانی، 
هوش و ذکاوت وی در تحصیل علوم دینی از همان 
سنین پایین، ســفر یکی از برادران بزرگ تر او برای 
زیارت خانه خدا -با قصد عزیمت به هند برای تبلیغ 
و ترویج تشیع پس از ســفر حج- شرکت پدرش در 
مراسم تاجگذاری عبداهلل میرزا، پسر ۹ساله شاه صفی، 
و نصیحت کردن او به در پیش گرفتن رفتار عادالنه با 

مردم توسط مجلسی پدر است. 
در فصل پنجم، محمدباقر2۵ ساله، و تازه ازدواج کرده 
است اما در همین ســن، دارای تألیفات ارزشمندی 
است، و به همین ســبب نیز، از سوی برخی علمای 
وقت، لقب »عالمه« گرفته اســت. در فصل ششم، 
که مصــادف با تاجگذاری شــاه صفی دوم اســت، 
مالمحمدباقر، خود صاحب پسری نوجوان است که 
وی نیز در رشته علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد، و 
خود مالمحمدباقر، به جد مشغول گردآوری احادیث 
۱۴معصوم، برای تألیف و تدوین دایره المعارف عظیم 
»بحاراالنوار« است. در فصل هفتم، که دیگر دوران 
میانسالی مالمحمدباقر مجلسی است، شاهد حضور 
وی در مجلس تاجگذاری دوم شاه صفی دوم- این بار با 
تغییر نام به »شاه سلیمان«- و انتساب مالمحمدباقر 
به شیخ االسالمی دارالسلطنه، از سوی وی -با وجود 

اکراه مجلسی از پذیرش این سمت- هستیم.  

توصیه به مدارا با مردم
فصل هشتم در سال ۱۱۰۵ می گذرد. در این فصل، 
مالمحمدباقر، در مراسم تاجگذاری شاه سلطان حسین 
جوان حضــور می یابــد و به طور غیرمســتقیم او 
را به مــدارا با مــردم توصیه می کنــد. در ضمن، از 
او درخواســت صدور 3فرمان، مبنی بــر غیرمجاز 
شمردن شراب فروشی و نوشیدن مسکرات در کشور، 

غیرقانونی کردن کبوتربازی، و متوقف کردن جنگ 
بین طایفه ها را می کند. آخرین فصل کتاب، یعنی 
فصل نهم، در ســال ۱3۱۰ می گذرد؛ و مشتمل بر 
مراسم تشییع جنازه او در 73  سالگی، با شکوه هر چه 
تمام تر، با حضور شاه سلطان حسین، و دفن وی در 

کنار پدرش هستیم.

زبان و بیان قابل قبول
این اثــر، از نظر ســاختار و پیرنــگ، از چارچوب 
»زندگینامه« فراتر نرفته اســت، زیرا میان فصول 
آن، منطق درونی خــاص و پیونــد اندامواری، جز 
رعایت ترتیب توالی زمانی وقوع رویدادها با محوریت 
شخص مالمحمدباقر مجلسی، برقرار نیست. ضمن 
اینکه به عامل کشمکش و تعلیق نیز، چه در فصول 
۹ گانه مذکور به طور مستقل، و چه در کل اثر، توجه 
الزم صورت نگرفته اســت. از نظر پرداختی اما، به 
پرداخت داستانی نزدیک شــده است. بنابراین، 
در مجموع، ایــن اثر را حداکثــر می توان »یک 
زندگینامه با پرداخت داســتانی« قلمداد کرد. 
زبان و بیان کار، در مجموع، قابل قبول اســت. 

هر چند متن، در مواردی نیاز به اصالحاتی دارد. 
مثال در صفحه 2۹، دو بیت شعر از سعدی، از زبان 

مالمحمدباقر مجلسی، به شکل ذیل، خطاب به 
شاه صفوی خوانده می شود: »اگر 

توقع بخشایش خدایت هست 
به چشــم عفو و کــرم بر 

شکستگان بخشای. دیار 
مشرق و مغرب مگیر 
و جنــگ مجوی دلی 
به دست کن و زنگی 
ز خاطری بزدای«. 

اصل این شــعر، 
بلندتر  بسیار 

از این است و نویســنده کتاب، برای رعایت ایجاز، 
فقط دو بیتش را، از دو جــای مختلف آن برگزیده، 
اما بی هیچ فاصله، پشت سر هم آورده است. این در 
حالی اســت که الزم بود با استفاده از عالمت تعلیق 
و تقطیع )...(، یا شگردهای نوشتاری دیگر، تقطیعی 
بودن این شــعر را نشان می داد. اشــکال دیگر این 
بخش، این است که معلوم نیست چرا این دو بیت، 
پس و پیش آورده شده اند. )بر مبنای شعر اصلی، بیت 
دوم باید قبل از بیت اول می آمد.( دیگر اینکه، مصرع 
دوم بیت دوم، نادرست ثبت شده و به همین سبب 
از نظر وزنی، دچار اشکال شــده است. )درسِت این 
مصرع، این است: »دلی به دست کن و زنگ خاطری 
بزدای.«( در صفحــات ۴6 و ۴7 نیز، دو بیت شــعر 
از صائب تبریزی، پشــت 
سر هم و بی هیچ نشان 
فاصله ای نقل شده 
اســت. درحالی که 
در اصل شعر، میان 
این دو بیت، ابیات 
متعدد دیگری وجود 
دارد؛ یعنی در اصل 
شــعر، ایــن دو بیت، 
بی فاصله، پشت سر 

اخیرا کتاب »کاشــف دریاهای نور«، زندگینامه عالمه مالمحمدباقر مجلســی، به قلم نویســنده 
خوش قریحه، آقای یوسف یزدیان وشاره، از انتشارات به نشر را خواندم. این کتاب، در ۶۴ صفحه قطع 
وزیری کوتاه، با کاغذ گالسه، نقاشی های ۴رنگ و جلد گالسه، در سال۱۴۰۱ با ظاهری خوش آب و رنگ و 
نفیس انتشار یافته است. نام اثر، برگرفته از عنوان مشهورترین اثر مالمحمدباقر مجلسی )بحار االنوار( 
است. )هرچند ترجمه کامل نام مذکور »دریاهای نورها«- و نه دریاهای نور- است.(  این کتاب در 9 فصل 

تدوین شده که هر فصل نیز نامی مجزا دارد.

هم نیســتند. در اینجا نیز الزم بود نویسنده کتاب 
به لطایف الحیلی، تقطیعی بودن این شــعر را نشان 
می داد، تا مخاطبی که با اصل شعر آشنا نیست، به 
اشتباه نیفتد. در صفحه ۴7، تعبیر »وجود ذی  وجود« 
به کار رفته است که درست آن، »وجود ذیجود« است. 

محتوای مناسب برای مخاطبان
در این نوشته، نام کتاب های متعددی آمده؛ ولی در 
مورد آنها، برای نوجوان مخاطــب اثر، توضیح الزم 
و گاه هیچ توضیحی داده نشــده است. درحالی که 
الزم بود این کار، یا به شکلی غیرمستقیم در داخل 
متن اصلی، یا به صورت پانوشت یا پی نوشت، انجام 
می شد. همچنین در نگارش چنین آثاری، الزم است 
در انتهای کتاب، سال شــمار زندگی و فعالیت های 
علمی و قلمی فرد مورد نظر، آورده شود. درحالی که 
این کار، در این کتاب صورت نگرفته است. همچنان 
که سال دقیق تالیف و انتشار کتاب های مجلسی نیز، 
در داخل متن، یا به صورت پانوشت یا پی نوشت، ذکر 
نشده است. کتاب »کاشف دریاهای نور«، با توجه به 
سن مخاطب، از نظر محتوایی، مناسب و سالم است.

 در صفحات 3۹-38، از قول مالمحمدباقر مجلسی 
 گفته شــده اســت: »تنها خوبی صفویــه در این

 صد و اندی سال که روی کار آمده اند، این بوده که 
مذهب تشیع را مذهب رسمی کشور اعالم کرده و 
حمایت های جسته و گریخته هم از علمای دین و 
مدرســه های علمیه کرده اند.« این در حالی است 
که اوال حمایت های صفویه از علما و مدرســه های 
علمیه، »جســته گریخته« نبوده، بلکه اســتمرار 
داشته و به شکل مؤثر بوده اســت. در ثانی، همین 
دو کار آنان، به تنهایی نیز، خدمات بســیار بزرگی 
به کشور و تشیع بوده  است. درعین حال که، دامنه 
خدمات سلسله صفویه به کشور و مردم ایران، بسیار 
فراتر از این دو مورد اســت. از آن  جمله، پایان دادن 
عمر حکومت های کوچک متعــدد ضعیف، با عمر 
کوتاه، به صورت همزمان در جای جای ایران و اداره 
کشور به شکل ملوک الطوایفی، یکپارچه کردن ایران 
با ایجاد یک حکومت مرکزی قــوی در آن، تقویت 
هویت ملی، برقراری امنیت سراســری به بهترین 
شکل ممکن، دستیابی به پیشرفت های چشمگیر 
سیاسی، اقتصادی، نظامی، علمی و صنعتی، در حد 
بسیار خوب در کشور است که یک نمونه از آن را در 
معماری های متعدد باشکوه باقی مانده از این دوران 

مشاهده می کنیم.



11 دوشنبه 1 اسفند 1401
 شماره  8718

نخستین آسمانخراش تهران کاخی معروف  است

تهرانی ها با اتوبوس های ٢طبقه خاطــرات زیادی دارند؛  نصیبه سجادی
اتوبوس هایی که برای سروســامان دادن به وضع آشــفته روزنامه نگار 

خیابان های تهران به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شد و انصافا هم طی سال ها توانست اوضاع 
آبرومندی به این ناوگان ببخشد اما چه شد که این اتوبوس ها وارد شهر تهران شدند.  نیمه اول 
دهه ٣٠ اتوبوس های پایتخت قراضه بود و راننده ها رفتار زننده ای با مسافران داشتند. اوضاع 
آنقدر خراب بود که صــدای وزیرالوزرا درآمد و به سرلشــکر تندخویش ماموریت داد در 
اســرع وقت به این وضعیت خاتمه دهد. ١٠ ماه طول نکشــید که سرلشــکر مهدی قلی 
علوی مقدم، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تاسیس کرد و ٢۵٠ اتوبوس از انگلیس وارد 
تهران شد. با ورود اتوبوس های ٢طبقه به شهر، مردم باذوق و خوشحالی وصف ناپذیری سوار 

اتوبوس ها می شدند؛ وقتی اتوبوس به ایستگاه ها می رسید هورا می کشیدند، همدیگر را هل 
می دادند و برای رفتن به طبقه دوم اتوبوس ها سرودست می شکستند. اصال یکی از تفریحات 
تهرانی ها این بود که سوار این اتوبوس های ٢طبقه شوند و از باال عابران و خودروها را نگاه 
کنند. نخســتین اتوبوس هایی که به تهران آمد )درست 64سال پیش(، »رودمستر« نام 
داشت که در آن از انتها باز می شــد و اتوبوس قرمز »لیالند« معروف به اتوبوس دماغی و 
»لیالند آبی « که دماغ نداشت. تهرانی ها تا مدت ها وقتی سوار این اتوبوس ها می شدند یکی 
از شوخی هایشان این بود که از راننده بپرسند آقای راننده طبقه باال کجا می رود و هرهر بزنند 
زیرخنده و رد شوند. اتوبوس های ٢طبقه تا سال ١٣٧٢ در شهر تردد داشت و بعد از این سال 

از رده خارج و به گاراژ هنگام، قبرستان اتوبوس های اسقاطی و فرسوده رفت.

هورا، اتوبوس 2طبقه!
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 ماجرای جغد های
 کاخ سلطنتی  و  ترور شاه

بهترینقصههایتاریخیتهرانجایزهمیگیرند

صفحه »روایت تهران« که پیش روی شماســت، به انعکاس روایت های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت ها و نامداران، خیابان ها و گذرها، 

واقعه های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه ها و ماجراهای پس پشت این عکس ها.شما هم می 

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

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

 نشانی  و شماره تماس ما: mahaleh@hamshahri.org  و ۴۶۴- 2۳۰2۳۴۵۵

مریم قاسمی   نخستین آسمانخراش تهران بیش از ۱۰۰ سال پیش در دوره ناصرالدین شاه به سبک و سیاق ساختمان های 
مدرن اروپایی ساخته شد اما این معماری اروپایی دردی از اتفاقات نحس روی داده در این بنا دوا نکرد، روزنامه نگار 

چراکه ظاهرا ردپای یک جفت جغد شوم در پرونده آن دیده شده بود. حتما خبر دارید که بخشی از کاخ »شمس العماره« در مجموعه 
تاریخی و فرهنگی کاخ گلستان به همت شهرداری مرمت شده و در سازمان یونسکو نیز به عنوان یکی از آثار و میراث فرهنگی ایرانی، 

ذیل فهرست میراث فرهنگی جهان به ثبت رسیده است. 
این بنای تاریخی و ارزشمند که ۳۵ متر طول و ۵ طبقه دارد، به جز سبک طراحی منحصربه فردش دارای ویژگی های دیگری نیز بوده 
است. مثاًل در آن دوران اگر باالی بام آن قرار می گرفتید می توانستید دشت های گسترده تهران را از محدوده شمیران تا شهرری 

به راحتی تماشا کنید.
کاخ شمس العماره بنایی است که برای نخستین بار در ســاخت آن از فلز استفاده شده است. این ساختمان مشرف بر تمام شهر 
تهران بود و جالب اینکه ساعتی که بر باالی آن نصب شده هدیه ملکه ویکتوریا، پادشاه بریتانیا، به ناصرالدین شاه قاجار بوده است. 
اما جالب ترین داستانی که درباره این ساعت وجود دارد این است که دو جغد   در آن زندگی می کردند که هر بار از خانه شان بیرون 
می رفتند اتفاق بدی می افتاد. مثاًل جعفر شهری، از مورخان و نویسندگان تهران در دوره قاجار، در کتابش ترور ناصرالدین شاه و 
پایان حکومت محمدعلی شاه را به خروج این جغدها از خانه شان نسبت داده است.طبق اسناد تاریخی به جامانده، آن زمان برای 

ساخت کاخ شمس العماره ۴۰ هزار تومان هزینه شده است.

سمیرا باباجانپور آپارتمان های آجری سرخ رنگ شهرزیبا در غرب تهران تحولی 
در شهرک سازی  نوین ایران ایجاد کرد، شهرکی که قرار بود محل روزنامه نگار 

استراحت مهمانان مسابقات ورزشی آســیایی ١۹٧4 تهران باشد. مسلماً خانه ها باید از 
ویژگی های منحصربه فردی برخوردار می بود تا نظر مهمانان خارجی را جلب کند و میزبانی 
ایران را به رخ بکشد. این موضوع زمینه ساخت یک شهرک مدرن را در زمین های غرب 
پایتخت فراهم کرد و در فاصله زمانی کوتاهی آپارتمان هایی با نمای آجری ســرخ به نام 
شهرزیبا ساخته شد. با همه هزینه ای که انجام شــده بود، اما درباریان از این واحدهای 
٧۸متری خوش شان نیامد و میزبانی مهمانان خارجی مسابقات آسیایی را به جای دیگری 
منتقل کردند و سرنوشت این واحدهای ساخته شده که به هزار دستگاه معروف شده بود، 

طور دیگری رقم خورد. »جواهر نصیحت کن«، از اهالی قدیمی محله شهرزیبا می گوید: 
»شهرزیبا به دلیل هزار واحد ساختمانی که در ابتدا ساخته شد به محله هزار دستگاه با 
ساختمان های نما آجری و مدرنش بین تهرانی ها معروف شد. نمای سرخ آجرها این شهرک 
را متمایز کرده بود و نوع معماری شهرک و امکانات رفاهی که برای آن درنظر گرفته بودند 
باعث شده بود تا متقاضی سکونت در این شــهرک زیاد شود. به خصوص که غرب تهران 
به واسطه روستاهای کن، باغ فیض، حصارک و سولقان بیشتر بافت روستایی داشت و ساخت 
چنین ساختمان هایی بسیار موردتوجه قرار گرفت.«  نصیحت کن می گوید: »البته شکوه و 
زیبایی این ساختمان ها زیاد دوام نیاورد و االن می توان این آپارتمان ها را جزو فرسوده ترین 

آپارتمان های پایتخت نام برد.«

محله ساختمان های سرخ رنگ
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مریم باقرپور
روزنامه نگار 

در مسیر بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری تنها یک زیرگذر وجود دارد 
که آن هم طرشت شمالی را به طرشــت جنوبی وصل می کند 
اما ماجرای شــکل گیری این زیرگذر خواندنی اســت. بزرگراه 
شیخ فضل اهلل نوری فعلی در دهه۵٠ با نام بزرگراه ایوبی روی باغ های ساکنان طرشت ساخته 
شد و بزرگراه محله طرشت را به ٢بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرد. برخی شرط اهالی 
طرشت برای همکاری در ساخت بزرگراه را ایجاد مسیر دسترسی محلی برای تردد بین 
٢محل  و ایجاد مسیر مالرو می دانند. به همین دلیل سال١٣۵١ همزمان با ساخت بزرگراه، 
زیرگذر هم ساخته شد تا اهالی راحت تر رفت وآمد کنند. این عکس یادگاری روی زیرگذر را 
هم »علی اصغر حسینمردی« برایمان ارسال کرده است. »احمد مداح« قدیمی ترین نجار 

محله که شاهد ساخت زیرگذر بوده، می گوید: »با ساخت زیرگذر، باغ و درخت های تنومندی 
تخریب شدند. زیرگذر هم طوری ساخته شده بود که ٢ االغ با بارهایشان بتوانند از آن عبور 
کنند. در واقع محصوالت باغداران طرشت شمالی با عبور از این زیرگذر به طرشت جنوبی و 
خیابان آزادی می رسید.« به گفته ساکنان قدیمی بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری در سال های 
بعدتر با اینکه خودروهای کمی از زیرگذر عبور می کرد زیرگذر آسفالت شد. حسن جعفری 
که در نانوایی اش به بخش جنوبی زیرگذر باز می شود، می گوید: »آسفالت ها آنقدر عمق 
زیرگذر را کم کرد که کم کم مردم برای  تردد با هم دعوایشان می شد به همین دلیل بعدها 
آن را یکطرفه کردند.«زیرگذر چوب تراش یا به قول قدیمی ها زیرگذر طرشت، این روزها 

یکطرفه شده و خیابان شهید چوب تراش را به خیابان تیموری وصل می کند.
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عکس یادگاری اهالی با تنها زیرگذر محله طرشت
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روزگاری بزرگ ترین و پررونق تریــن زورخانه تهران بود و مقامات  ثریا روزبهانی
عالی رتبه سیاسی بســیاری که از گوشــه و کنار جهان به تهران روزنامه نگار 

می آمدند مهمان این زورخانه می شدند تا از نزدیک با آیین های پهلوانی ایرانی ها آشنا شوند. 
گواه این ادعا تصاویر روسای جمهور، سفرا و مشاهیر کشورهای مختلف در زورخانه است که 
در راهروی باریک زورخانه، نصب شده است. برخی معتقدند هدف از ساخت این زورخانه در 
محوطه بانک ملی خیابان فردوسی، پرورش روحیه جوانمردی و امانتداری کارمندان بانک 
بوده است.طراحی و ساخت ساختمان زورخانه در سال١٣٢۵به محسن فروغی پیشنهاد شد 
و یک سال بعد به بهره برداری رســید. معماری این زورخانه ساده و سنتی با تکیه بر اصول 
معماری زورخانه ای ایران و سقف آن گنبد شکل است.همه زورخانه ها برای نشستن مرشد و 

نواختن ضرب، جایگاه اختصاصی دارند که سردم نامیده می شود.بر خالف زورخانه های دیگر، 
زورخانه بانک ملی برای مرشد، سردم ندارد. کتیبه ای سنگی روی سردر ورودی این زورخانه 
قرار دارد که تصاویری از شاهنامه روی آن نقش بسته است. ساخت این سردر سنگی را به 
استاد ابوالحسن خان صدیقی )پدر مجسمه سازی  نوین ایران( سپردند و او هم نقش برجسته 
سه خوان شاهنامه را طراحی کرد. نقش نخست به کمند کشیدن زن جادوگر، دوم کشته 
شدن دیوسفید و نقش آخر هم کشته شدن اژدها به دست رستم را روایت می کند. اغلب در 
این زورخانه شــعرهای رزمی که بیشــتر از کتاب شاهنامه فردوســی برگزیده می شد، 
می خواندند. از دیگر هنرمندانی که در این زورخانه، هنرنمایی کرده  می توان به فتح اهلل عبادی 

اشاره کرد که نقاشی های 4 جهت داخل ساختمان را کشیده است.

باشکوه ترین زورخانه قدیمي پایتخت
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صدور رأی برائت بــرای مدیرعامل یکی از پلتفرم ها 
را می توان گامــی مثبت در نظام قضایی دانســت. 
همچنین اتفاق اخیر، یکــی از نگرانی های قدیمی 
پلتفرم هــای بومی را رفع می کند و باعث می شــود 
که آنها با امیدواری و آســوده خاطری بیشتری به 
فعالیت های خود ادامه دهند. درواقــع، با این رای، 
موضوع »مســئولیت کیفری محتوا« تعیین تکلیف 
شد و اکنون می توان برای پرونده های مشابه به عنوان 
»رویه« به آن استناد کرد. سال 1398 مدیرعامل یکی 

از پلتفرم های بومی به اتهام »فراهم نمودن موجبات 
فساد و فحشــا و تشویق به فســاد از طریق ایجاد 
تبلیغات« به یک ســال حبس محکوم شد. این رأی 
اگرچه در سال 1400 و پس از اعتراض به رأی صادره، 
به 91روز تقلیل یافت، اما اصل مســئله به قوت خود 
باقی ماند. درواقع، نظام قضایی از این شــخص رفع 
اتهام نکرد و تنها برای او تخفیف درنظر گرفت. اکنون 
به نظر می رسد، براساس مصوبه شورای عالی فضای 

مجازی کشور و آیین نامه حمایت حقوقی از 
فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی، 
رأی برائت صادر شــده و مســئولیت 

کیفری محتوای بارگذاری شــده از سوی 
کاربر، متوجه پلتفرم نیست.

 حکمی به نفع
استارت آپ ها

صدور یک رأی مثبت از سوی دستگاه قضایی، یکی از موانع همیشگی 
شرکت های فعال اینترنتی کشور را از سر راه برداشته است 

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

آریتمی و سکته قلبی، سوغات 
جدید کووید-19

مشــکالت قلبی ازجمله تپش قلب و آریتمی، اگرچه سوغات 
کووید طوالنی مدت اســت اما اخیرا در زیرسویه های جدید 
اومیکرون نیز مشــاهده می شــود. به گــزارش یاهونیوز، این 
عارضه جدیدی نیســت. پیش از این وقتــی افرادی که دچار 
کووید طوالنی می شدند به مشکالت قلب نیز مبتال می شدند. 
براساس مطالعه ای که توسط محققان انجام شده است، حتی 
یک مورد خفیف ابتال به کووید می تواند منجر به افزایش خطر 
مشکالت قلبی مانند نارسایی قلبی و سکته برای حداقل یک 
سال شــود. این محققان از دانشگاه سیدار ســینای در پاییز 
گذشــته اعالم کردند که مرگ ومیر ناشی از حمالت قلبی در 
طول موج های همه گیری کرونا افزایش یافته اســت، به ویژه 
در سنین بین 25 تا 44ســال که معموال جمعیتی کم خطر 
هســتند. داده های در حال افزایش همچنــان از این یافته ها 
و یافته های مشابه پشــتیبانی می کنند. دکتر اندرو مارکس، 
متخصص قلب و پروفســور بیوفیزیک در دانشــگاه کلمبیا و 
استیون ریکن، در تالش برای تعیین اینکه چرا و چگونه کووید 
می تواند بر قلب تأثیر بگذارد، بافت قلب افــرادی را که بر اثر 
کووید جان باخته  انــد، مورد مطالعه قــرار داد. عالوه بر قلب 
انســان، قلب موش هایی که به کووید آلوده شده بودند را نیز 

مورد مطالعه قرار داد.

افزایش سطح استرس اکسیداتیو و التهاب و تغییرات در سطح 
کلسیم قلب انسان به دلیل آسیب به سیستم تنظیم کننده یکی 
از یافته های آنها بود. به گفته محققان، چنین تغییراتی می تواند 
 منجر به آریتمی یا نارســایی قلبی شــود. درد قفسه سینه و

تاکی کاردی یا ضربان غیرعادی ســریع قلب، در درازمدت در 
بین بازماندگان کووید شایع است. بافت قلب موش نیز افزایش 
درصد فیبروز و اتساع فیبرها را نشان داد. با این اتفاق پمپاژ خون 
برای قلب دشوارتر شده و می تواند منجر به نارسایی قلبی شود. 
مرگ سلول های قلب و لخته شدن خون در قلب موش هایی که 
به کووید-19 آلوده شده بودند نیز مشاهده شد. مارکس گفت: 
پزشکان باید از تغییرات قلبی مرتبط با عفونت  های کووید آگاه 
باشند آن را تحت نظر قرار دهند. او امیدوار است که تحقیقاتش 
منجر به افزایش آگاهی در مورد پیامدهای قلبی بالقوه و مخفی 

ویروس کووید در پزشکان شود.

تصویب پیش نویس الیحه حفاظت 
از داده های شخصی 

پیش نویس الیحه پیشــنهادی حمایت و حفاظــت از داده های 
شخصی در هفتمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مطرح 
و کلیات آن به تصویب رسید. به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، این جلسه به ریاست عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و همچنین با حضور محمدعلی زلفی گل، وزیر 
علوم، تحقیقات و فنــاوری، روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، معاون 
علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهوری، پیمان 
جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی و نمایندگان 
وزرای اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح، صنعت، معدن و تجارت، اطالعات، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی در وزارت ارتباطات برگزار شــد. 
در این جلسه الیحه پیشــنهادی حمایت و حفاظت از داده های 
شخصی که در کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تهیه و تدوین شده 
بود، مورد بررسی قرار گرفت. این الیحه پس از تصویب در کارگروه 
ویژه اقتصاد دیجیتال به هیأت دولت ارجاع داده خواهد شد تا در 
جلسه هیأت دولت نیز به تصویب برسد و پس از آن برای تبدیل به 

قانون به مجلس شورای اسالمی ارجاع می شود.

دانشاینترنت

  بیــش از ۶۰ کشــور جهــان ازجملــه 
آمریکا و چین یک فراخوان برای اقدام 
جهــت اســتفاده مســئوالنه از هــوش 
مصنوعــی در ارتــش امضــا کردنــد. 
کارشناســان حقــوق بشــر و محققــان 
معتقدند ایــن بیانیــه از لحــاظ قانونی 
بازدارنده نیست و نگرانی های مختلف 
این حوزه مانند پهپادهایی که با هوش 
مصنوعی پــرواز می کنند یا روبات های 
قاتلــی کــه می تواننــد بــدون دخالــت 
انســان فعالیت کننــد را برطــرف کرده 

است.
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یک خــودروی پرنــده با ظرفیــت ۲ نفر 
در ژاپــن پــرواز آزمایشــی انجــام داد. 
این خودرو بــه ارتفاع ۳۰ متــری زمین 
رفــت و مســافت ۴۰۰ متر را طــی کرد. 
این وســیله نقلیه بدون خلبان در یک 
مســیر از قبــل تعیین شــده پــرواز کرد 
و بــر فــراز دریا بــا ســرعت ۳۶ کیلومتر 
برســاعت به مدت ۳ دقیقه ونیم چرخ 

زد.
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   مسئولیت فراهم کردن بسترعدد خبر
محمد جعفر نعنــاکار، مدیرکل حقوقی ســابق 
ســازمان فناوری اطالعات ایــران، در گفت وگو با 
همشــهری در ابتدا از قوانین موجود مانند قانون 
مدنــی، قانون مســئولیت مدنی، قانــون تجارت 
الکترونیکی و قانون جرایــم رایانه ای که اکنون در 
قانون مجازات اسالمی ادغام شده است، نام می برد.

این حقوقدان با اشــاره به اینکه ما در کشــور در 
ارتباط بــا پلتفرم ها با 2 رویکرد مواجه هســتیم. 
می گوید: »یــک رویکرد دارا بودن مســئولیت و 
دیگری عدم مســئولیت پلتفرم هاســت که هر دو 

به صورت توامان دیده می شود.«
به گفته او »وقتی شما طبق قوانین موجود به مسئله 
نگاه می کنید، کسی که مهیاکننده هر بستری است، 
در »حدود« فراهم کردن آن بستر مسئولیت دارد. 
این مسئله با احراز هویت صحیح و اعتبارسنجی از 
اتفاقی که در آن بستر قرار است، رخ دهد قابل حل 
است و با KYC، KYD و KYX امکان پذیر خواهد 
بود. درواقع، پلتفرم باید بداند که مشتری کیست 

و چه داده ای را با چه فرایندی رد و بدل می کند«.
نعناکار تأکید می کند که »اگر ایــن اتفاق به طور 
صحیح رخ ندهد، مســئولیت از سمت مشتری به 

پلتفرم یا فراهم کننده بستر انتقال می یابد«.

   مسئولیت تولید محتوا
عنوان اتهامی مدیرعامل پلتفرمی که رأی برائت او صادر شد »فراهم نمودن 

موجبات فساد و فحشا و تشویق به فساد از طریق ایجاد تبلیغات« بود.
اما زمانی که پرونده به شــعبه تجدید نظر می رود، پس از بررســی های 
الزم در رأی نهایی قاضی دادگاه تجدیدنظر آمده اســت که مســئولیت 
کیفری انتشــار و عرضه محتوای مجرمانه در پلتفرم هــای کاربر محور 

داخلی برعهده کاربر منتشرکننده آن است و مدیر سامانه های ارائه کننده 
خدمات میزبانی صرفاً با تحقق شرایطی نسبت به محتواهای منتشرشده 

مسئولیت دارند.
همین موضوع، زمینه الزم برای آرای بعدی را فراهم می کند، چرا که براساس 

موضوع »رویه« سایر قضات و همچنین وکال می توانند به آن استناد کنند.

   مسئولیت پلتفرم ها
با این اوصــاف یکــی از تکالیــف پلتفرم ها 
مسئولیت اجتماعی آنهاست. به همین خاطر 
بسیاری از پلتفرم ها مانند توییتر یا فیسبوک با 
استفاده از برچسب هایی، مشخص می کنند که 

محتوای منتشر شده می تواند نادرست باشد.
یکی از راهکارهایی که پلتفرم ها برای نظارت 
بر انبوه محتواهای منتشر شده می توانند به کار 
بگیرند، استفاده از سیستم های هوش مصنوعی 

برای حذف محتوای مجرمانه است.
همچنین پلتفرم هایی مانند یوتیوب همواره 
می توانند به عنوان ابزاری دوگانه درنظر گرفته 
شــوند. درحالی که یوتیوب اکنــون به عنوان 
بزرگ ترین دانشنامه ویدئویی جهان سرشار 
از محتوای آموزشــی در همه حوزه هاست، با 
این حال می توان ویدئوهایی را هم پیدا کرد که 

به سالمت روان گـروه های مختلف اجتماعی 
آسیب می زند. بنابراین، مسئله خودتنظیم گری 
پلتفرم ها یکی از مسائلی است که پلتفرم ها باید 
به آن توجه ویژه کنند و برای این کار ابزارهای 

در دسترس را به کار بگیرند.

   دنیا چه می کند؟
مســئولیت پلتفرم ها در برابر محتوای ارسال شــده 
از ســوی کاربــران، موضوعی جهانی اســت. اگرچه 
ماده230 قانون حفظ حرمــت ارتباطات )CDA( از 
پلتفرم های آمریکایی در این موضوع حمایت می کند، 
اما احضار آنها از سوی مراجع مرتبط همیشه محتمل 
است. بر این اساس، شــاهد بوده ایم که کنگره آمریکا 
به احضار مدیران گــوگل، فیســبوک و توییتر رأی 
داد تا در مورد سیاســت های این شــرکت ها درباره 
محتوای منتشر شده در این پلتفرم ها به پرسش های 
سناتورها پاسخ دهند. همچنین اتحادیه اروپا در سال 
2018 با شــرکت های فناوری به توافقی دست یافت 
که شــبکه های اجتماعی بتوانند بر حســب قوانین 
خودتنظیمی این شرکت ها، محتوای فیک، نامناسب 
و غیرقانونی را از پلتفرم هایشــان حذف کنند. با این 

حال، موضوع خودتنظیمی نافی قانونگذاری نیست.
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 سن سوادآموزی
 ۶۵ سال می شود

سن امید به زندگی در کشور به 75 سال 
رسیده و بر این اساس، سن سوادآموزی 
با مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 

15سال افزایش پیدا خواهد کرد

سن سوادآموزی در کشــور 10تا 49سال است، 
اما به گفته علیرضا عبدی، رئیس سازمان نهضت 
سوادآموزی قرار است این عدد به 65 سال افزایش 
پیدا کند و در انتظار مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی است. او البته معتقد است که آموزش های 
سوادآموزی دیگر نباید به خواندن و نوشتن کفایت 
کند و انواع دیگر چون سواد رسانه ای، سواد مالی 

و... هم باید وارد این حوزه شوند.

یک میلیون و 7۰7 هزار نفر بی سواد مطلق
سن امید به زندگی در کشــور افزایش یافته و به 
75سال رسیده؛ بنابراین مصوبه قبلی مربوط به 
سن ســوادآموزی نیازمند تغییراتی است که به 
تاکید رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اقدامات 
الزم در این باره انجام شــده اســت. او در حاشیه 
رونمایی از فراخوان رهیافت های نوین سوادآموزی 
در زیست بوم جدید در این باره توضیحات بیشتری 
داده و گفته: »محدوده ســنی درنظر گرفته شده 
برای سازمان نهضت سوادآموزی باید باالتر برود. در 
حال رایزنی با شورای  عالی انقالب فرهنگی هستیم 
که این محدوده سنی را که به تصویب شورای عالی 
آموزش و پرورش هم رســیده، تا 65 سال باالتر 
ببریم.« عبــدی با بیان اینکه بــه منظور تعمیق 
یادگیــری، کالس هایی را با عنــوان کالس های 
تلفیقی برگزار کرده انــد، می گوید: »امیدواریم با 
طرح هایی که در پیش رو داریم در مسیر تعمیق 
سوادآموزی موفق باشــیم و در عین حال مسیر 
را به گونــه ای پیش ببریم که تعداد بیشــتری از 
بازماندگان از تحصیل، ســواد را فرابگیرند.« او با 
بیان اینکه امســال 150هزار نفر در بازه 10تا 49 
سال به میزان افراد باسواد اضافه شده اند، عنوان 
می کند: »البته آزمون ها به  تدریج در حال برگزاری 
است و این رقم افزایش پیدا می کند. برخی از این 
افراد تا ســوم ابتدایی و برخی دیگر تا پایه ششم 
تحصیل کرده اند.« عبدی همچنین از یک میلیون 
و 707 هزار نفر بی ســواد مطلــق و 2میلیون و 
50هزار نفر نوسواد خبر می دهد و می گوید: »فکر 
می کنم اگر جریان سوادآموزی را با سرعت و شتاب 
بهتری ادامه دهیم و در کنار آن تعمیق سواد را هم 
پیش ببریم، با رصد و پایش دقیق به عدد واقعی 
بی سوادی نزدیک تر خواهیم شد. عددهای قبلی بر 
مبنای خوداظهاری بوده و با طرح های جدید رقم 

بی سوادی مطلق کیفی تر خواهد شد.«

باسوادی به سرانجام می رسد
رئیس سازمان نهضت ســوادآموزی همچنین از 
صدور مدرک برای کســانی که سواد قرآنی دارند 
هم خبر می دهد و می گوید: »در کشور افرادی را 
داریم که در مسیر آموزش قرآن سواد یاد گرفته اند. 
این افراد بسیار راحت می توانند بنویسند و بخوانند، 
اما از طریق سیستم رسمی نظام آموزشی کشور 
باسواد نشده اند. تالش می کنیم برای این افراد هم 
آزمون هایی برگزار کنیم تا مدرک پایان دوره ابتدایی 
برای آنها نیز صادر شده و در جمع باسوادان کشور 
ثبت شــوند.« عبدی با بیان اینکه تا پایان دولت 
سیزدهم تعداد باسوادان 10 تا 49سال به عدد قابل 
دفاعی خواهد رسید، تأکید می کند: »فکر می کنم 
در 2ســال آینده اگر همکاری های خوبی صورت 
بگیرد ما عدد 97 را تا 9۸.5 درصد برسانیم که عدد 
خوبی در دنیا به شمار می رود. باسواد کردن 3 درصد 
باقیمانده بی سوادان در این گروه سنی کار بسیار 
سخت و مشکلی است؛ چراکه پیدا کردن بی سواد 
یک موضوع و قانــع کردن او برای باسواد شــدن 
موضوعی دیگر اســت. اما باید به نرخ تثبیت که 
99درصد است، برســیم. از سوی دیگر 15درصد 
از ظرفیت های خود را به آموزش افراد بی سواد 49 
سال به باال اختصاص داده ایم تا کسانی که خودشان 
مایل هستند، مراجعه کنند و از اقدامات آموزشی 

بهره مند شوند.« 
این مســئول ادامه می دهد: »شــاید نتوان گفت 
پایان بخشی بی ســوادی را خواهیم داشت؛ چون 
برخی به دالیل جسمی، ذهنی یا فرهنگی امکان 
باسوادی را ندارند یا سواد ناپذیرند، اما آنچه برای ما 
تکلیف شده این است که بتوانیم جریان سوادآموزی 
را تا پایان دولت به ســرانجام خوبی برسانیم و در 
پایان دولت بگوییم در حوزه سوادآموزی پایه، به 
سرانجام بخشی رســیده ایم. اگر بخواهیم ایران، 
کشور پیشرفته ای باشد نمی توانیم بزرگساالن و 
جریان سوادآموزی بزرگساالن را متوقف کنیم، اما 
باید نگاه جدیدی داشته باشیم. دیگر سواد خواندن 
و نوشــتن به تنهایی کفایت نمی کند و باید انواع 
دیگری از سواد چون ســواد رسانه ای، سواد مالی 
و... نیز تعریف شود. بعد از سوادآموزی پایه هم باید 
وارد گام دوم سوادآموزی شویم.«  به گزارش ایسنا، 
رئیس سازمان نهضت ســوادآموزی با بیان اینکه 
مسائلی همچون کرونا عدد بی سوادان را افزایش 
داده است، عنوان می کند: »حدود 200هزار نفر در 
2 سال کرونا از مسیر تحصیل جا ماندند؛ این افراد 
به دالیلی ازجمله اینکه نتوانستند یا نخواستند در 
این مدت به مدارس بروند یا از ابتال به کرونا ترسیدند 
یا به دلیل مشکالت اقتصادی ناشی از شیوع کرونا 
قادر به ادامه تحصیل نشدند. بخشی از این افراد که 
زیر 10 سال دارند با اقدام معاونت ابتدایی آموزش و 
پرورش و اجرای طرح شهید محمودوند رصد شده 
و به تحصیل بازگشتند.« به گفته عبدی، کسانی 
که به آموزش افراد بی ســواد کمک کنند مبالغی 
را تحت عنوان حقوق، مزایا و پاداش از ســازمان 
نهضت سوادآموزی دریافت می کنند، اما هرکس 
که بی ســواد باشــد و خودخوانده مدرک بگیرد، 

یک میلیون پاداش می گیرد.

آموزش

دهه هشتادی ها در جام آرمان
در نخستین جام بازی های الکترونیکی جایزه بزرگ تهران چه خبر بود؟

نخستین جام بازی های الکترونیکی جایزه 
بزرگ شــهر تهران با حضور ۶هــزار نفر از 
گیمرهای نوجوان و جوان سراســر کشور 
به مــدت 7روز در برج میالد برگزار شــد؛ 
جشنواره ای که به نام شهید آرمان  اهلل وردی 
مزین شــده بود و الحق که حضور پررنگ 
نوجوانان و جوانان در آن چشمگیر بود. در 
این جشنواره، از کودکان 8ساله تا میانساالن 
۵۵ساله عاشق گیم  شــرکت کرده بودند. 
خیلی ها خانوادگی آمده بودند و تعداد زیادی 
هم در قالب تیم هایی از هم سن و ســاالن از 
گوشه و کنار کشور خود را به پایتخت رسانده 
بودند تا جایزه بزرگ ایــن رقابت ها را از آن 

خود کنند.

عاشقان گیم در پایتخت
ســوله هایی که برای پذیرایــی از این رقابت ها 
  ) Clash Royal(در 5 رشــته کلــش رویــال
  موبایلی در 2 گروه خانم هــا و آقایان، تَِرک مانیا

) Track Mania(، فیفا23 و E  فوتبال23 طی 
مدت 7روز تجهیز و آماده شــده بودند. در طول 
7روز برگزاری این رقابت ها شاهد پرهیجان ترین 
لحظات عمر برتریــن گیمرهای ایران در رقابت 
ســخت با همدیگر بودند؛ بچه هایــی که برای 
شرکت در این رقابت ها نه مســافت دور و دراز 
شــهرها حریف شان می شــود، نه تعداد رقبای 
قدرشان؛ یا مشغول بازی هستند یا محو تماشای 
رقابت دوستان شان. چنان در عمق بازی ها فرو 
رفته اند که حین گفت وگو نیز چشــم از مانیتور 
برنمی دارند؛ انگار دیگر این شــیوه گفت وگو با 
آنها شده اســت. می گویند اگر این مسابقات در 
دورترین نقطه ایران هم برگزار شــود، ما با سر 
می دویم! نمونه شان پیام حاجی زاده است؛ یک 
هفته ای می شود که از بوشهر همراه با دوستانش 
شــال و کاله کرده و راهی تهران شده. می گوید 

7سال ســابقه شــرکت در این گونه رقابت ها را 
داشــته و از 6سالگی ســابقه گیمری دارد: »در 
مســابقات حذف شــدم اما ماندم برای تشویق 
دوســتانم. هیجان بازی ها اینقدر زیاد است که 

نمی توانیم دل بکنیم و برویم.«

زیر سایه آدرنالین خالص
رضا و رامین هم از اصفهان خود را برای شرکت 
در این رقابت ها به تهران رسانده اند. رضا می گوید 
برای شرکت در رقابت گیمرها به اکثر شهرهای 
ایران سر زده است؛ از کیش و شــیراز گرفته تا 
مشــهد و تهران، که به گفته او »الحق در تهران 
کیفیت برگزاری مسابقات با هیچ کدام از شهرها 
قابل قیاس نیست«. رضا هم از 10 سالگی تجربه 
بازی دارد، اما بازی حرفه ای را از 1۸ سالگی دنبال 
کرده. درحالی که مشــغول بازی پرهیجانش با 
هم تیمی اش اســت، می گوید: »در این رشــته 
آدرنالین روی هزار است و من عاشق هیجان.« 
اما این هیجان دوســتی هیچ وقت مانع از ادامه 
تحصیل او نشــده و رضا با مدرک فوق لیسانس 
حســابداری یکی از گیمرهای تحصیلکرده این 
رقابت هاست. رضا تا به حال کسب عنوان چهارمی 
و اولی رقابت های کشوری را تجربه کرده و معتقد 
اســت کیفیت رقابت های تهران بــا هیچ یک از 

رقابت ها قابل قیاس نیست.

آرزوهای بزرگ
خیلی از گیمرها نزد رفقای شــان با اسم خاصی 
خطاب می شــوند؛ از تاپ گیمر مشهد گرفته تا 
تومخی اصفهان. رامین را دوستانش »تومخی« 
صدا می کنند، خودش می گویــد علت آن هم 
دفاع سفت و سختش در بازی است؛ چون هیچ 
وقت کم نمی آورد. دکمه های دســته تند تند 
زیر انگشتان دست شــان باال و پایین می شود و 
لحظه ای آرام و بی حرکت نیستند. گاهی آنقدر 
هیجان بازی برای شان باالست که با یک نفس 
عمیق در انتهای بازی ســعی می کنند به حالت 
عادی برگردند. رامین که تجربه کســب عنوان 
سومی مسابقات کشوری کیش را در کارنامه اش 

دارد، می گوید تنها آرزویش شرکت در مسابقات 
جهانی است و امید دارد به زودی محقق شود.

رقابت های تهران چیز دیگری بود
محمد که جثه ای الغر با پوســتی گندمی دارد 
و کالهی مشــکی برعکس روی سرش گذاشته 
را همه تاپ گیمر کشــور معرفی می کنند. اهل 
مشهد است و به گفته خودش 11سالی می شود 
که به صــورت حرفه ای گیم  را دنبــال می کند: 
»14ساله بودم که در مســابقات کشوری مقام 
اول را کســب کردم و این موفقیت باعث شــد 
تا تمام عمر دیگر دســت از ســر گیم برندارم.« 
خنــده ای می کند و می گوید:»هــم یک گیمر 
هستم، هم یک ایرانگرد؛ البته این خصلت همه ما 
گیمرهاست«. او 2 دوره در مسابقات جهانی هم 
شرکت کرده و به لحاظ کیفی رقابت های تهران را 
بهترین رقابت های داخلی کشور معرفی می کند و 
می گوید تا به حال هیچ کجا مانند تهران برای این 
رشته ارزش قائل نشده بود:»ما برای نخستین بار 
در کشور در فضایی حرفه ای به رقابت پرداختیم، 
بدون اینکه دغدغه سرعت پایین اینترنت یا برق 

را داشته باشیم!«

جوانمردی به آیین بازی های الکترونیکی
جام بازی های الکترونیک علی و حسین را هم از 
کرج جزو شرکت کننده ها داشت؛ کرجی هایی 
که در این یک هفته برگزاری مســابقات پای 
ثابت ســالن های برگزاری رقابت ها بودند. هر 
از چند گاهی هم مجبور شــده بودند به رسم 
قوانین نانوشته و دلی خود به خاطر تیم دست از 
رقابت بردارند و از ادامه مسابقات کنار بروند، آن 
هم به نفع تیم. حسین کسی است که با وجود 
آمادگی باال به خاطر تیمــش از رقابت ها کنار 
رفته، اما می گوید این کار برای تیم کمترین کار 
بود. او تأکید می کند:»فکر نکنید در بازی های 
الکترونیک، جوانمردی و تیم داری وجود ندارد، 
اتفاقاً در این رقابت ها به اندازه رقابت های زنده 
هم جوانمــردی داریم هم اصــول تیم داری را 

رعایت می کنیم«.

دختران هم بودند
سالن دائم از جمعیت تشــویق کننده پر و خالی 
می شود؛ البته دختران هم در این رقابت ها سهمی 
برای خود داشتند. هم در رشته کلش رویال زنانه، 
هم در رشــته مانیا که به گفته شرکت کنندگان 
رضایت بخش بوده است. الناز که به همراه تیمی 
از دوستانش در ســالن برگزاری رقابت ها حاضر 
بود، می گوید:»خوبی این جام فرصتی بود که در 
اختیار دختران هم قرار گرفت، در واقع این شرایط 
باعث شد تا خانواده ها در کنار هم در این رقابت ها 

حاضر شوند.«

بهترین رقابت بازی های الکترونیک در تهران
لقمــان شــاورانی، رئیس انجمــن ورزش های 
الکترونیک کشور هم که در حاشیه برگزاری این 
رقابت ها در سالن برگزاری مسابقات حاضر بود، در 
گفت وگو با همشهری، نخستین جام جایزه بزرگ 
بازی های الکترونیک تهــران را یکی از بهترین 
دوره های رقابت های بازی هــای الکترونیک در 
کشور برشمرده و می گوید:»در این جشنواره قرار 
شد اعضای تیم ملی برای شرکت در رقابت های 
آسیایی هم انتخاب شوند، به خاطر همین استقبال 
خوبی از برگزاری این جشنواره شد، به طوری که 
در طول زمان کوتاه ثبت نام متقاضیان 6هزار نفر از 
گیمرها برای شرکت در این رقابت ثبت نام کردند. 
برگزاری 2 بازی موبایلی هم از دیگر ویژگی های 
این رقابت ها بود که بســتر حضــور خانواده ها را 
فراهم کرده بود.« شــاورانی با اشاره به مشارکت 
خوب شهرداری تهران در برگزاری این جشنواره و 
تالش برای برگزاری به بهترین نحو به گونه اي که از 
شرایط استاندارد بین المللی برخوردار باشد، اضافه 
می کند:»برای نخستین بار در طول تاریخ برگزاری 
رقابت های بازی های الکترونیک شاهد برگزاری با 
چنین امکانات و شرایطی بودیم که این امر حکایت 

از تغییر نگاه همه به بازی های الکترونیک دارد.«

همه استانداردهای مسابقه رعایت شد
محمد مشــهدی یاری، دبیر اجرایی جشنواره 
جایزه بزرگ بازی هــای الکترونیک جام آرمان 

 اهلل وردی هم در گفت وگو با همشهری، با بیان 
اینکه این جام یکی از 52رویدادی اســت که 
قرار اســت در قالب جشــنواره های فرهنگی، 
ورزشــی، اجتماعی و هنری آرمــان در تهران 
برگزار شــود، ادامه می دهد:»استقبال خوب 
بچه ها و خانواده هــا به خصوص گیمرهای تاپ 
ایران از این رقابت چشــمگیر و قابل توجه بود. 
این رقابت ها از 23بهمن در تهران آغاز شــد و 
تا 30بهمن ادامه داشــت. در این مدت تمامی 
فینالیســت ها مشخص شــدند و رقابت فینال 
روز 5اسفند در ســالن همایش های برج میالد 
به صورت زنده برگزار خواهد شــد.« او با ابراز 
خرسندی از رضایت تمامی شرکت کننده ها از 
کیفیت برگزاری این رقابت ها می گوید:»ما سعی 
کردیم با رعایت تمام اســتانداردهای جهانی 
و بهره گیری از تیــم داوری و اجرای رقابت ها 
از میــان انجمن بازی های الکترونیک کشــور 
که زیرنظــر وزارت ورزش فعالیت دارد زمینه 
برگزاری حرفه ای این رقابت ها را فراهم کنیم.«

دو جایزه بزرگ داشتیم
رضا سیفی، دبیر جشنواره های فرهنگی و هنری 
شــهرداری تهران هم در گفت وگو با همشهری 
با بیان اینکه سلســله جشــنواره های آرمان در 
قالب 52رویداد علمی، ورزشی، فرهنگی، هنری 
و اجتماعی برگزار خواهد شــد، می گوید:»این 
جشنواره ها با جشنواره قهرمانان شهر کار خود را 
شروع کردند و با جشنواره بازی های الکترونیک 
ادامه یافتند.« او با بیــان اینکه تاکنون به فضای 
برگزاری مسابقات گیم به گفته گیمرها توجهی 
نشــده بود، می افزاید:»شــهرداری تهران برای 
نخستین بار در فضایی استاندارد نسبت به برگزاری 
این رقابت ها اقدام کرد و با اختصاص 2 جایزه بزرگ 
ویژه برگزیدگان این رقابت هــا، انگیزه گیمرها 
را برای شــرکت دراین رقابت هــا، افزایش داد.« 
به گفته او، قرار است رقابت میان برگزیدگان این 

جام و تیم هنرمندان با مضمونی 
طنز برای پخش از صداوسیما 
در ایــام نــوروز تهیه شــود.

زمستان آفتابیگاوخونی با زاینده رود زنده شد 
بارش های خوب زمستان با پرآب کردن زاینده رود لب های تشنه تاالب گاوخونی 

را هم سیراب کرد
گزارش همشهری از گیشه سینماها در هفته گذشته
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120نفــر از بانوان در مقطع کاردانی رشــته 

امداد
فوریت های پزشکی فارغ التحصیل خواهند شد. 
رئیس ســازمان اورژانس کشــور از احداث 
پایگاه های اورژانس بانوان در کالنشهرها خبر می دهد. میعادفر با 
بیان اینکه این پایگاه ها ویژه هســتند، ادامه می دهد: »در هر 
مأموریت همراه 2خانم باید یک پرسنل مرد به مأموریت اعزام 
شود. البته برای راه اندازی پایگاه های اورژانس محدودیت های 
فضای فیزیکی داریم اما تالش می کنیم تا پایگاه های بانوان در 
کالنشهرها راه اندازی شــود. البته با توجه به فارغ التحصیلی 
120نفر از بانوان در مقطع کاردانی رشته فوریت های پزشکی، 

تالش سازمان اورژانس این اســت که پذیرش دانشجویان در 
مقطع کارشناسی انجام شود.« به گفته این مسئول در حال حاضر 
هر پایگاه اورژانس کشور حدود 3میلیارد تومان در طول یک سال 
هزینه جاری دارد و کل بودجه ســازمان 6900میلیارد تومان 
است: »با احتساب تعداد پایگاه های اورژانس در کشور حدودا 
2هزار میلیارد تومان با کسری بودجه مواجه هستیم. این کسری 
بودجه از طریق درآمد بیمارســتان ها جبران می شود که کار 
سختی است.« میعادفر تأکید می کند: »بودجه ساالنه اورژانس 
باید به گونه ای تصویب شــود تا برای تأمین، بازسازی و تعمیر 

آمبوالنس مشکلی نداشته باشیم.«  /باشگاه خبرنگاران جوان

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم از تداوم 

پیگیری
مســمومیت دانش آموزان در مدارس این 
استان خبر داد و اعالم کرد که روز گذشته 
هم 11دانش آموز در قم با عالئم مسمومیت به مراکز درمانی 
منتقل شدند. ماجرای مسمومیت دانش آموزان قمی از 9آذر 
امسال و برای اولین بار از هنرستان دخترانه نور قم آغاز شد 
و حاال با گذشــت نزدیک بــه 3 ماه همچنــان ادامه دارد. 
دانش آموزانی که با حضور در مدرسه دچار عالئم تنفسی، 
ســوزش گلو و حالت تهوع شــده و به بیمارستان منتقل 
می شوند اما حال عمومی آنها خوب است. مسئوالن استانی 

هم هنوز تصمیمی برای رهایی از این وضعیت اتخاذ نکرده و 
پاسخ شان هم تا امروز ناآگاهی از دالیل بروز این مسئله است 
تا نگرانی والدین این دانش آموزان از وضعیت فرزندانشان در 
مدارس هر روز تشدید شــود. البته بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت روز گذشته برای مشخص شدن علل این حادثه، 
حکم ویژه ای را به معاونت درمان این وزارتخانه ابالغ و اعالم 
کرد که این موضوع در سطح ملی در حال دنبال شدن است. 
یوســف نوری، وزیر آموزش و پرورش هم اوایل این هفته 
گفته بود که تیمی ویژه در تهران برای پیگیری مســئله 

دانش آموزان قم تشکیل شده است.

مسمومیت دانش آموزان قمی ادامه دارداحداث پایگاه های اورژانس بانوان در کالنشهرها

۲۰هزارمیلیارد تومان 
تسهیالت اشتغال زایی

مرتضی فیروزآبادی، معاون 
خودکفایی و اشتغال کمیته 
امــداد امام خمینی)ره(: 
امســال حدود ۳۳۰هزار 
فرصت شــغلی ایجاد و 
۲۰هزار میلیــارد تومان 
مددجویان  به  تسهیالت 
کمیتــه امــداد در حوزه 
اشتغال زایی پرداخت شده 
است. پرداخت تسهیالت 
نسبت به ســال گذشته 
افزایــش ۲.۵برابری دارد 
و امیدواریم با همکاری و 
مســاعدت بانک ها، سایر 
پرونده هــای معطل مانده 
درخصــوص دریافــت 
ســوی  از  تســهیالت 
مددجویان تا پایان ســال 
جمع بندی شود تا این افراد 
نیز از دریافت تســهیالت 

محروم نباشند.

افزایش ابتال به اسهال 
خونی در کشور

شهنام عرشی، سرپرست 
مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشــت: 
امسال 7هزارو181 بیمار 
مبتال به اسهال خونی در 
کشور شناســایی و تحت 
درمان قرار گرفت که نسبت 
به سال گذشته 49درصد 
افزایش داشته است. حدود 
۶۶درصد مــوارد ابتال در 
مناطق شهری و ۳4درصد 
در نقاط روســتایی بوده 
اســت. رعایت بهداشت 
و شست وشوی  دســت 
صحیح دست ها، استفاده 
از آب آشامیدنی بهداشتی، 
ضد عفونی  و  شست وشو 
صحیح میوه و ســبزی ها 
ازجمله اقدامــات اصلی 
برای پیشگیری از ابتال به 
اســهال خونی است. درد 
شکم، شروع ناگهانی تب 
باال، احساس فوریت برای 
دفع مدفوع، از دست دادن 
اشتها، کاهش وزن، سردرد، 
خســتگی، حالت تهوع، 
استفراغ و کم آبی بدن از 

عالئم این بیماری است.
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فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

آمار شکایت های 
ثبت شده در آموزش و 

پرورش
قاســم احمدی الشکی، 
معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت آموزش و پرورش: 
موارد مربوط به خشونت 
در مدارس ما بسیار بسیار 
کم است و سال گذشته به 
ازای هر 1۰هزار نفر  ۰/۰۳4 
درصد شکایت ثبت شده 
است؛ یعنی  هر 1۰هزار نفر، 
۳4شکایت. البته این آمار 
شــکایتی صرفا مربوط به 
شکایت مرتبط با خشونت 
نبوده است، بلکه آمار کلی 
شکایت هاست. شاید در 
بررســی های جدیدتر و 
مربوط به ســال تحصیلی 
جاری، آمار شکایت ها به 
یک صدم درصد این آمار 
هم نرسد و بسیار کمتر شده 

باشد.
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بارش های اخیر در باالدســت حوضه آبریز تاالب گاوخونی 
عالوه بر پرآب كردن زاینده رود و برگرداندن زندگی دوباره به 
شهر اصفهان، بستر تاالب بین المللی گاوخونی را نیز هر چند 
به مقدار كم، اما مرطوب كرد و حــاال باتوجه به وعده های 
مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان، انتظار می رود بخش هایی از 
این تاالب 47 هزار هکتاری كشور احیا شود. زاینده رود، این 
اصلی ترین رود منتهی به تاالب گاوخونی، سال های گذشته 
نیز در ایام نوروز جریان طبیعی آب را به خود دیده اســت.  
تصاویر منتشرشده از جریان یافتن آب در زاینده رود اصفهان 
دوباره مردمی را نشــان می دهد كه كنار این رودخانه زنده 
جمع شده اند. محمد درویش، فعال محیط زیست 29بهمن ماه 
با انتشار تصاویری نوشت: »سال ها بود زاینده رود را با این 
هیبت آب ندیده بودم كه از بین هر ۱7دهانه پل مارنان عبور 
كند؛ رخدادی كه به بركت باران تاریخی و شگفت آور دیار 
زنده رود از دیروز تا امروز رنگ واقعیت گرفته است و فردا تن 
خشک گاوخونی را هم خیس خواهد كرد.« جریان سیالبی 
كه در پی بارش های كم سابقه 2۵ و 2۶ بهمن و طغیان رودخانه 
شور دهاقان روز پنجشــنبه وارد رودخانه زاینده رود شده 
بود، پس از حدود 72 ساعت به ایستگاه پایانی رسید. جریان 

آب در زاینده رود از بند شــاخ كنار ورودی تاالب گاوخونی 
نیز عبور كرده اســت. محمود چیتیــان، معاون حفاظت و 
بهره برداری شركت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به افزایش 
جریان یافتن دوباره آب در رودخانه زاینده رود در پی ورود 

سیالب رودخانه شــور و رواناب های بین حوضه ای گفت: با 
توجه به اینکه در زمان حاضر آب برای كشــاورزان شرق و 
شبکه های آبیاری توزیع می شود، قطعًا تالش می كنیم مقدار 
مناسبی از این جریان به سمت تاالب گاوخونی هدایت شود.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

بهبود وضعیت كم آبی با بارش ها
مدیرکل اداره منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان تهران 
با بیان اینکــه بارندگی هــای اخیر تا حد چشــمگیری به 
بهترشــدن وضعیت آبخوان ها در برخی از استان هایی که 
برف بیشتری دریافت کرده اند انجامید، گفت: با وجود کمبود 
۲0 میلی متری بارندگی ها نسبت به بلندمدت با ذوب ذخایر 

برفی، بارندگی ها بیشتر از میانگین بلندمدت می شوند.
به گزارش ایســنا و به  گفته رضا بیانی،پیش بینی می شود 
در ســال جاری، آبخوان ها در اســتان هایی همچون شمال 
خراسان رضوی، خراسان شــمالی، ناحیه رویشی زاگرس و 
استان های آذربایجان شرقی و غربی به بهترین وضعیت خود 
برســند. رضا بیانی، درباره میزان بارندگی ها و ذخایر آب در 
آبخوان ها گفت: میزان بارندگی های کشور تاکنون و بدون در 
نظر گرفتن برف های ذوب نشده، نزدیک به 100 میلی متر 
ثبت شده و این در حالی اســت که میانگین بارندگی ها در 
بلندمدت حدود 1۲0 میلی متر است بنابراین در حال حاضر 
نسبت به بلندمدت حدود ۲0 میلی متر کمبود بارش داریم 
اما اگر ذخایر برفی نیز ذوب شوند، پیش بینی می شود میزان 

بارندگی ها بیشتر از میانگین بلندمدت شود.
وی افــزود: محدوده خط برف کشــور در حــال حاضر 40 
میلیون هکتار اســت، درصورتی که طی 4ســال گذشته، 
مســاحتی که برف دریافت می کرد 14 میلیون هکتار بود و 
اگر میانگین ارتفاع برفی که در کشــور ثبت شده نزدیک به 
۵0 سانتی متر باشد در 40 میلیون هکتار، میلیاردها لیتر آب 
 ذخیره می شــود. وی با تأکید بر نفوذ آب های زیرزمینی در 
آبخوان ها توسط پوشش گیاهی، جنگل کاری، جنگل های 
طبیعی در کشــور و همچنین اراضی دیم موجود به عنوان 
مسئله ای مهم گفت:  شــرایط برای کشاورزی دیم می تواند 
دوباره فراهم شــود و حتی می توانیم از بــذر هیبرید برای 
تولید گندم اســتفاده کنیم و با کمک آن در کاشــت گندم 
به خودکفایی برسیم. وی افزود: تقریبا ۵0 درصد از بارندگی ها 
تبخیر می شــود، ۲۵  درصد به صورت روانــاب و ۲۵ درصد 
نیــز در زمین نفوذ می کنــد؛ البته چون بیشــترین میزان 
بارندگی در کشور، در فصل زمســتان رخ می دهد؛ بنابراین 
میزان تبخیر کمتر از ۵0 درصد اســت. مدیرکل اداره منابع 
طبیعی و  آبخیزداری اســتان تهران ادامــه داد:  عملیات 
آبخیــزداری نیز در هــر  هکتار ۵۲0 مترمکعــب آب نفوذ  
می کند. جنگل ها و عرصه های مرتعی نیز که مســاحت آنها 
حدود 8۲ میلیون هکتار اســت، حدود ۵0 میلیون هکتار از 
این میزان، عرصه های مرتعی درجه یک و درجه ۲هستند و 
در هر هکتار مرتع نیز نزدیک بــه ۵00 تا ۲۵00 مترمکعب 
آب نفوذ می کند. بیانی تأکید کرد: در حال حاضر نیز آب های 
پشت سد تقریبا به 40 درصد رســیده است و با بارندگی ها، 
روانا ب هــا و ذوب برف ها، وضعیت بهتر شــده و پیش بینی 
می شود که بارندگی ها در زمستان جاری نسبت به بلندمدت 

و سال های گذشته بهتر باشد.

خبر روزنقل قول خبر

محیط زیست تا پایان سال ۱۴۰۱ راه اندازی 
می شود و به  گفته سیدابوالقاسم موسوی، 
مدیــرکل دفتــر مشــارکت های مردمــی و 
مســئولیت اجتماعــی ســازمان حفاظــت 
محیط زیست، خانه های محیط زیست در 
راستای ایجاد بستر الزم برای حضور مردم 
در صحنه حفظ و صیانت از محیط زیست 
کشــور، راه اندازی می شــوند. از 2 ماه و نیم 
گذشــته نیــز ۸۵۵ خانــه محیط زیســت 

تاسیس شده است.

 ۱۴۰۱
خانه 

کشــور در یــک برنامــه جدیــد، رصــد 
می شوند و رتبه بندی این باغ وحش ها 
آغــاز شــده اســت. غالمرضــا ابدالــی، 
سرپرســت دفتــر حفاظــت و مدیریــت 
حیات وحــش می گویــد: ۵ شــاخص 
ســختگیرانه در نظر گرفته شده و همه 
بــاغ وحش ها به صورت جــدی و جامع، 
تحت رصد قرار گرفته است و نمره دهی 

باغ وحش ها نیز صورت می گیرد.

 7۰ 
باغ وحش

عدد خبر

مراحل پایانی بازنگری قانون پسماند 
در مجلس

فراکســیون  رئیــس  رفیعــی؛  ســمیه 
محیط زیســت مجلــس: بازنگــری قانون 
مدیریــت پســماند در ایســتگاه پایانــی 
مجلس است و امیدواریم  شاهد اتفاقات 
مثبت در ایــن حوزه باشــیم. درخصوص 
شیرابه های پسماند در کشور، معضالت 
زیســت محیطی بزرگــی داریــم کــه اگر به 
سرعت راهکار پیدا نکنیم، به یک معضل 

اساسی تبدیل خواهند شد.

حقابه قانونی محیط زیست، زاینده رود 
و تــاالب گاوخونی۳1۳میلیــون 
مترمکعب آب در سال است که سهم 
گاوخونی17۶میلیــون مترمکعب در 
سال های خشــکی زاینده رود تعیین 
شده و تأمین این میزان حقابه می تواند 

کارکرد اکولوژیک آن را حفظ کند. 
هفته گذشته احمدرضا الهیجان زاده، 
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان در نشستی درخصوص 
نیازهــای زیســت محیطی تــاالب 
گاوخونی گفته بود کــه با مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای جلساتی داشته و 
در تالش است برای فروردین ماه حقابه 
خوبی فراهم شود. ســازمان حفاظت 

محیط زیست امیدوار است که حقابه 
تاالب گاوخونــی از برف هایی که در 
کوهرنگ نشسته به بستر تاالب برسد، 
ولی تا زمان آب شــدن برف ها میان  
وعده ها تا عمل متولیان، کشاورزان و 
فعاالن محیط زیست همیشه فاصله ای 

هست. 
سال هاســت که زاینده رود تقریبا در 
تمام طول سال خشک است و همین 
موضوع باعث شــده که کشاورزان در 
سال های گذشته دست به تجمع هایی 
بزنند. مسئوالن هر سال در این موقع 
از سال برای مدتی کوتاه آب زاینده رود 
را باز می کنند تا کشاورزان بتوانند به 

کشت غالت بپردازند.

حقابه گاوخونی از برف کوهرنگ
حسین یاری، سرپرســت معاونت آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خبر از ذخیره 
۳میلیون و 100 هزار مترمکعب رواناب در ســازه های 
آبخیزداری نیمه شرق و جنوب استان اصفهان می دهد و 
می گوید: بند تغذیه مصنوعی مبارکه و سازه های کنترل 
سیالب  رود شور در مجموع ۵00 هزار مترمکعب سیالب 
را کنترل کردند کــه در حال حاضر نیز این ســیالب از 
سازه های آبگیری شده به مرور در حال جریان به سمت 
رودخانه زاینده رود است. امیدها برای رسیدن آب به پهنه 
گاوخونی آرزویی است که حتی در سیالب  سال های 97 

و 98 هم رخ نداد. 
در 4نوبت رها ســازی آب از ســد زاینده رود  در گذشته 
حتی یک مترمربع آب به گاوخونی نرسیده بود. سیالب 
رودخانه شور در ســال جاری هم پشت بند های منطقه 
ذخیره و به کانال های کشــاورزی روانه شد. حشمت اهلل 

انتخابی، فعال محیط زیست نیز می گوید: سد رودشتین 
تا گاوخونــی 1۲0کیلومتر فاصله دارد و بســتر طبیعی 
رودخانه معموال در این بخش عموما خشــک است. اگر 
آبی به پیکره زاینده رود در شــرق اصفهــان و گاوخونی 
برسد، رواناب هایی است که در این 1۲0کیلومتر جاری 
شده است؛ این آب جدا از آب رهاسازی شده از باالدست 

زاینده رود است.
 80 درصد حقابه گاوخونی از زاینده رود و ۲0 درصد آن 
از رودهای فصلی و رواناب هایی در شمال، شرق و جنوب 
تاالب تامین می شود. سیالب های شمالی نیز که به تاالب 
منتهی می شــوند معموال از طریق خــرم رود، میان کوه 
رودشت، رودخانه شیراز و ســیالب های شرق تاالب از 
کوه های کم ارتفاع شهرستان ابرقو و سیالب های جنوب 
از طریق چشمه ریزه در کوه های شرق سمیرم به تاالب 

می رسند. 

آبخیزداری ۳میلیون مترمکعب آب

هزینه کاهش و رفع آالیندگی از جرایم 
واحدهای صنعتی کسر می شود

هلنــا کعبــی؛ مدیــر دفتــر پایش ســازمان 
حفاظت محیط زیست: مطابق تبصره ۷ 
ماده 2۷ قانــون مالیات بــر ارزش افزوده، 
هزینه اقداماتــی که در راســتای کاهش و 
رفع آالیندگی انجام  شود با تأیید سازمان 
حفاظت محیط زیست از جرائم واحدهای 
صنعتــی کســر می شــود. واحدهایــی کــه 
بهینه سازی و رفع آالیندگی داشته باشند 

مشمول صنایع سبز می شوند.

گاوخونی با زاینده رود زنده شد 
بارش های خوب زمستان با پرآب کردن زاینده رود لب های تشنه تاالب گاوخونی را هم سیراب کرد

رنا
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پیش به سوی اسکار
»همه  چیز همه جا به یکباره« جایزه اصلی انجمن 

کارگردانان را برد

دانیل کوان و دانیل شاینرت برای فیلم »همه  چیز همه جا به 
 )DGA( یکباره« جایزه اصلی انجمــن کارگردانان آمریکا
را به خود اختصاص دادند و قدم بزرگی به سوی موفقیت در 

اسکار۲۰۲۳ برداشتند.
به گزارش ورایتــی، انجمن کارگردانــان آمریکا که حدود 
۱۹هزار عضو رای دهنده دارد، در طول تاریخ ۷۵ساله خود، 
معتبرترین پیش بینی کننده برای جایزه بهترین کارگردانی 
اســکار بوده و تنها8 برنده جایــزه )DGA( این انجمن، 
نتوانســته اند جایزه اســکار کارگردانی را کسب کنند که 
آخرین مورد آن سم مندس برای فیلم »۱۹۱۷« بود که در 
سال ۲۰۲۰ رقابت اسکار کارگردانی را به »بونگ جون هو« 

)انگل( باخت.
در طول تاریخ جوایز ســینمایی اســکار در 88 موردی که 
یک فیلم برنده شاخه بهترین کارگردانی شده در ۶۷ مورد 
هم جایزه بهترین فیلم را  به خود اختصاص داده است. فیلم 
»همه  چیزهمه جا به یکباره« با نامزدی در ۱۱ شاخه پیشتاز 

نامزدهای نودو پنجمین دوره جوایز سینمایی اسکار است.
 به گزارش ایســنا، دنیل کوان و دنیل شــاینرت معروف به 
»دنیلز«، سومین گروه کارگردانی هستند که موفق به کسب 
جایزه اصلی انجمن کارگردانان آمریکا می شوند. آنها در این 
راه از رقیب قدرتمندی به نام استیون اسپیلبرگ عبور کردند 
که با ۱۳بار نامزدی و ۳جایزه، پرافتخارترین سینماگر در این 
جوایز است و امسال با فیلم »فبلمن ها« برای کسب چهارمین 

جایزه انجمن کارگردانان آمریکا در رقابت بود.
تاد فیلد برای فیلم »تار«، جوزف کوزیســنکی برای ساخت 
فیلم اکشن »تاپ گان: ماوریک« و مارتین مک دونا برای فیلم 
»بنشی های اینیشــرین« دیگر نامزدهای جایزه دستاورد 
کارگردانی فیلم های بلنــد در هفتاد وپنجمین دوره جوایز 

ساالنه انجمن کارگردانان آمریکا بودند.
در شاخه بهترین کارگردانی فیلم اول هم شارلوت ولز برای 
فیلم »افترسان« جایزه انجمن کارگردانان آمریکا را در رقابت 
با آلیس دیوپ )ســنت عمر(، اودری دیــوان )اتفاق(، جان 
پاتون فورد )امیلی جنایتکار( و آنتونیا کاسیژانوویچ )مورینا( 

دریافت کرد.
همچنین جایــزه انجمــن کارگردانان آمریــکا در بخش 
سریال های درام به سم لوینســتون برای سریال »مثل مرغ 
مگس خوار بی حرکت بایست« رسید و »بیل هادر« هم برای 

سریال »باری« برنده شاخه بهترین سریال طنز شد.
هلن شاور هم برای »چه کسی آنجاســت؟« جایزه بهترین 
فیلم تلویزیونی یا مینی سریال را از جوایز »DGA« به خود 

اختصاص داد.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جاد آپاتو، مجری 
مراسم در مونولوگ افتتاح مراســم با شوخی با اینکه جای 
تعجب دارد که ایالن ماســک هنوز این مراسم را نخریده و 
اینکه هیچ فیلمساز زنی امسال در ردیف کارگردان های نامزد 

سال جای نداشت، مراسم را آغاز کرده بود.
در  ماه ژانویه نامزدهای این جوایز معرفی شده  بودند و همان 
زمان هم به حضور نداشــتن هیچ فیلمساز زنی در فهرست 

نامزدها انتقاد شده بود.

درگذشت جورج تی. میلر 
»جورج تی. میلر« کارگردان شناخته شده سینمای استرالیا در ۷۹ 
سالگی در شهر ملبورن بر اثر حمله قبلی درگذشت. به گزارش ایسنا 
به نقل از دیلی میل، این فیلمساز افسانه ای به مدت۵دهه در صنعت 
سینما فعال بود و فیلم استرالیایی معروف »مردی از رودخانه برفی« 
را در سال ۱۹8۲ کارگردانی کرد و در اوایل دهه ۹۰ به هالیوود رفت و 
چندین فیلم محبوب آمریکایی با محوریت حیوانات ازجمله »داستان 
بی پایان۲« و »آنــدره« را کارگردانی کرد. میلر اغلب با فیلمســاز 
اســترالیایی دیگری به همین نام که فیلم های »مکس دیوانه« را 

کارگردانی کرده اشتباه گرفته می شد. 
»جورج میلر« کارگردان »مکس دیوانه« با عالقه از میلر صحبت و 
پیش از این عنوان کرده بــود: »اغلب ای میل های طرفداران جورج 
تی.میلر را به اشتباه دریافت می کنم و وقتی فیلم »مردی از رودخانه 
برفی« اکران شد، گروهی از دوستان مادرم به خاطر ساختن چنین 
فیلم دوست داشتنی ای به من تبریک گفتند و اظهار کردند که بهتر 

از »مکس دیوانه« است.«
جورج تی.میلر در سال ۱۹4۳ در اسکاتلند به دنیا آمد و در 4سالگی 
به استرالیا مهاجرت کرد. سیگرید تورنتون، بازیگر نامزد جایزه امی 
که در ۵ساخته ازجمله مینی سریال »آخرین یاغی« با این کارگردان 
همکاری کرده بود، با انتشــار تصویری از میلر در اوایل دهه ۱۹8۰ 
میالدی به درگذشت این ســینماگر واکنش نشــان داد و او را یک 
همکار پویا با حس طنزی دیوانه کننده توصیف کرد. میلر با ساخت 
فیلم وسترن »مردی از رودخانه برفی« در سال ۱۹8۲ با بازی »کرک 
داگالس« به شهرت دست یافت. این فیلم در استرالیا ۱۷.۲ میلیون 

دالر فروخت و به فروش بیش از ۲۰ میلیون دالر در سراسر 
جهان رسید که الهام بخش ساخت دنباله این فیلم نیز 
شد. با گذشت بیش از 4۰ ســال، »مردی از رودخانه 
برفی« همچنان یکی از ۲۰ فیلم پرفروش داخلی در 

تاریخ گیشه سینمای استرالیاست.
آخریــن فیلم میلر در ســال ۲۰۰۹ 

باعنوان »طعمه« ســاخته شد 
او اما پــس از اختــالف با 

تهیه کنندگان، خواستار 
حذف نــام خــود از 

تدوین نهایی شد. 

»خط استوا« اولین فیلم اکران نوروزی 

فیلم سینمایی »خط اســتوا« از سوم اســفند روی پرده سینماها 
می رود. در جلسه ۳۰بهمن شورای صنفی نمایش مقرر شده است 
که فیلم ســینمایی »خط اســتوا« به کارگردانی اصغــر نعیمی و 
تهیه کنندگی احسان ظلی پور به سرگروهی پردیس هنر شهر آفتاب 
شیراز اکران شود.   سعید خانی، مدیر دفتر پخش خانه فیلم  به  ایسنا 
گفت: از آنجا که مدت ها بود فیلمی روی پرده نیامده و مخاطب، بیشتر 
به دنبال فیلم جدید اســت و ما هم »خط استوا« را جزو گزینه های 
نوروزی »خانه فیلم« مدنظر داشــتیم، تصمیم گرفتیم آن را اکران 
کنیم منتها ۳ هفته زودتر این کار را انجام دادیم چون با توجه به فضای 
کمدی و مفرح فیلم تصور کردیم که »خط استوا« می تواند در این 
شرایط، مخاطب را به سینما بکشاند. سیامک انصاری، فرهاد اصالنی 

و آزاده صمدی، بازیگران این فیلم   هستند.

درگذشت عالءالدین قاسمی 
عالءالدین قاســمی، هنرمند 
باسابقه تعزیه روز ۲۹ بهمن ماه 
به دنبــال یــک دوره بیماری 
طوالنی مــدت درگذشــت. 
داوود فتحعلی بیگی، هنرمند 
باسابقه نمایش های ایرانی در 
گفت وگویی ایــن خبر را تأیید 

کرد. این کارگردان و کارشــناس نمایش های ایرانی با ابراز تأسف 
فراوان از درگذشت این هنرمند از خاکسپاری او در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س(خبر داد. مراسم تشــییع مرحوم قاسمی دوشنبه 
اول اسفند برگزار می شود. فتحعلی بیگی از قاسمی به عنوان یکی از 
بهترین هنرمندان تعزیه خوان ایران یاد کرد و افزود: ایشان در بسیاری 
از شهرهای ایران و در خارج از کشور به اجرای تعزیه پرداخته بود و 
صدای بسیار تأثیرگذاری داشت. واقعا حیف شــد که او را از دست 
دادیم، او جزو هنرمندانی که به ســختی می توان برایش جایگزینی 
پیدا کرد.وی با یادآوری بیماری طوالنی مدت قاســمی اضافه کرد: 
متأسفانه این اواخر خیلی بدحال بود. به طوری که بار دیگر سکته کرد 
و  در بیمارستان از دنیا رفت.عالءالدین قاسمی، ازجمله هنرمندانی بود 
که در جشنواره آوینیون هم به اجرای تعزیه پرداخته بود و در معرفی 

این هنر به دیگر کشورها نقش بسزایی داشت.

اعتراض کارگردان »هفت بهار نارنج« 
فرشاد گل سفیدی که بیشــتر به عنوان مدیر فیلمبرداری شناخته 
می شود، امسال با نخستین فیلمش در مقام کارگردان در جشنواره 
حاضر بود. »هفت بهار نارنج« که علی نصیریان به واسطه حضور در 
آن برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد شد، فیلمی است که از 
نظر سازنده اش مورد بی مهری داوران جشــنواره فجر قرار گرفته 
است. فرشاد گل ســفیدی می گوید که بابت هفت بهار نارنج الیق 
تشویق بوده نه تنبیه. او در گفت وگو با مهر می گوید: آنچه برای من 
جای تعجب داشت این بود که یکی از داوران جشنواره فجر، 4،۳شب 
پیش از آنکه به صورت رسمی اعالم شود که داور جشنواره است، در 
صفحه شخصی خودش در فضای مجازی مطلبی را درباره فیلم من 
منتشر کرد که هنوز هم این مطلب در صفحه  اش وجود دارد. ایشان 
بسیار بی رحمانه و مغرضانه نسبت به فیلم من برخورد کرده ! او حتی 
یک دروغ درباره فیلم من نوشــته و اعالم کرده که 
فیلم »هفت بهارنارنج« با پروانه ویدئویی ساخته 
شده؛ درحالی که پروانه ســینمایی این فیلم در 
۲4اسفند سال ۹۹ صادر شده و ما در اردیبهشت 
۱4۰۰ آن را فیلمبرداری کردیم. داور جشنواره با 
انتشار این دروغ در صفحه رسمی خود، فیلم 

مرا تحقیر کرده است.  

اکران

یاد

جشنواره

سینمای جهان

زمستان آفتابیاسکار
گزارش همشهری از گیشه سینماها در هفته گذشته

یکی از راه های متداول سنجش میزان 
موفقیت سینما، مثل هر بازار دیگری، 
محاسبه تعداد مصرف کنندگانش است. 
وقتی فیلم های روی پرده تماشاگر دارد 
و می فروشــد، عده ای از تحلیلگران بر 
این اعتقادند که در این وضعیت می توان 
از روزهای آفتابی و خوش سینما سخن 
گفت، حتی اگر بهمن ماه برفی و سردی 
را تجربه کرده باشیم. پاییز امسال برای 
سینمای ایران چنان خزان زده و بی بار و 
برگ بود که می توان استقبال   از سینما 
در فصل زمستان را نشانه ای از موفقیت 
تفســیر کرد. در تعطیالت آخر هفته 
گذشته، سینماها فروش بهتری را تجربه 

کردند و این امید را در دل مســئوالن و 
دست اندرکاران سینما به وجود آوردند 
که چند فیلم روی پــرده از این ظرفیت 
برخوردارند که تکانی به اوضاع دهند. 
البته نباید فراموش کرد که سنجش میزان 
موفقیت ســینما و فیلم های روی پرده 
تنها با معیارهای اقتصادی بازگوکننده 
همه واقعیت نیست. به هر حال، فیلمی 
مثل »بخارست«، به رغم فروش باالیی 
که در قیاس با سایر فیلم های روی پرده 
دارد، کمدی ای کلیشه ای است که هرگز 
نمی تواند سلیقه   مشــکل پسندان را 
راضی کند. فروش فیلم ها صرفا معیاری 
از میزان استقبال سینماروها به دست 
می دهد و نمی توانــد در ارزیابی کیفی 
فیلم ها مورد استناد باشد. در این گزارش، 
وضعیت فروش فیلم ها در هفته گذشته را 

بررسی کرده ایم. 

ناصر احدیگزارش
روزنامه نگار

   بیش از 300هزار نفر به سینما رفتند
مطابق آنچه در »سمفا« )سامانه مدیریت فروش و اکران سینما( آمده، در ۷روز اخیر ۱۳فیلم روی 
پرده بیش از ۹میلیارد تومان فروش داشــتند و بیش از ۳۰8هزار نفر در بیش از ۱۳هزار ســانس 
به تماشای این فیلم ها نشستند. براســاس این آمار، میانگین تماشاگران هر سانس ۲۳.۶نفر بوده 
است. نکته ای که باید درباره تعداد تماشاگران در این ۷روز به خاطر داشت این است که فقط در روز 
سه شنبه که بلیت سینما نیم بهاست، فروش سینما در حدود یک میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بود 
و حدود 8۰هزار نفر به ســینما رفتند. به عبارت دیگر، اگر 8۰هزار نفر را از ۳۰8هزار نفر کم کنیم، 
جمعیت سینمارو در ۶روز دیگر هفته در حدود ۲۲8هزار نفر بوده است. تأثیر قیمت بلیت در تعداد 
تماشاگران سینما از همین جا به خوبی مشخص می شود. سال گذشته که قرار بر افزایش قیمت بلیت 
شد، برخی ها از بی تأثیر بودن قیمت بلیت در تعداد تماشاگران سینما گفتند، ولی هرچه گذشت، 
بیشتر آشکار شد که قیمت بلیت سینما یکی از عوامل اساسی در پر شدن صندلی های سینماهاست.

   این 3کوچک نیست
در تعطیالت هفته گذشته، از روز پنجشنبه تا روز شنبه که به دلیل مبعث پیامبر اسالم)ص( 
تعطیل بود، ۱۳فیلِم روی پرده در حدود ۵میلیــارد و ۹۰۰میلیون تومان فروختند. در این 
تعطیالت، ۱۵8هزار و ۲۳۲نفر در ۶هزار و ۲4سانس تماشاگر فیلم ها بودند. به طور میانگین 
در هر سانس ۲۶.۲تماشاگر به تماشــای این فیلم ها نشستند که ۳نفر از میانگین تماشاگِر 
هر سانس در ۷روز اخیر بیشتر است. این ۳نفر بیشتر در هر سانس رقمی نیست که مدیر و 
مسئول یا تهیه کننده و سینمادار را ذوق زده کند، اما در وضعیتی که سینما مدت  مدیدی در 

کما بود، این ۳ـ با همه کوچکی اشـ  برای دست اندرکاران سینما امیدبخش است.

   رقابت کمدی و درام 
پیشتاز فروش سینما، در این تعطیالت، »بخارسِت« مسعود اطیابی  با بازی پژمان جمشیدی و حسین 
یاری بود که با ۵۹هزار و 8۷۳تماشــاگر در هزار و ۵۳4سانس بیش از ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان 
فروخت. نکته جالب درباره »بخارست« این است که این فیلم به طور میانگین در هر سانس ۳۹تماشاگر 
داشت؛ یعنی تقریبا ۱۳نفر بیشتر از میانگین ۲۶.۲نفری هر ســانس. »بخارست« اگر موفق شود در 
فروش از »سگبند« مهران احمدی ســبقت بگیرد، دومین فیلم پرفروش ســال می شود و با فروش 
۷۷میلیاردی »انفرادی«، فیلم های اول و دوم پرفروش سال به نام اطیابی سند می خورد. فعال اطیابی، 

فارغ از کیفیت آثارش، ترفندهای شعبده بازی در گیشه را خوب می شناسد.
دومین فیلم پرفروش تعطیالت، نه یــک فیلم کمدی، که یک درام اجتماعی بوده اســت. »مالقات 
خصوصی« ساخته امید شمس است که هوتن شکیبا و پریناز ایزدیار در آن حضور دارند. در تعطیالت، 
۳۶هزار و ۵۵۲نفر در هزار و ۲۳۰سانس این فیلم را تماشا کردند و فروش یک میلیارد و 4۵۶میلیون 
تومانی آن را رقم زدند. میانگین تعداد تماشاگر این فیلم در هر ســانس ۲۹.۷نفر بوده است. فروش 
»مالقات خصوصی« از این بابت مهم است که معموال فیلم های کمدی در باالی جدول فروش عرض 
اندام می کنند و درحالی که جز »بخارست«، »چپ، راســت« همـ  که فیلمی کمدی استـ  بر پرده 

سینماهاست، فروش این درام اجتماعی اهمیتی مضاعف می یابد.
سومین فیلم پرفروش این بازه زمانی هم کمدی »چپ، راسِت« حامد محمدی است که در آن رامبد 
جوان، پیمان قاسم خانی، سارا بهرامی و ویشکا آسایش بازی کرده اند. در تعطیالت، ۲8هزار و ۱۱8نفر 
در هزار و ۱۹۳سانس این فیلم را تماشــا کردند و فروش یک میلیارد و 8۲میلیون تومانی آن را سبب 
شدند. میانگین تماشاگران در هر ســانس این فیلم ۲۳.۵بود که از میانگین ۲۶.۲نفری تماشاگر هر 

سانس در تعطیالت تقریبا ۳نفر کمتر است. 

نکته ای کــه تقریبا دربــاره همه فیلم های 
روی پرده می توان گفت این اســت که نه در 
تلویزیون و نه در فضــای مجازی تبلیغات 
آنچنانی ندارند و به رســم ســال های دور 
تبلیغــات دهان به دهان اســت که فروش 

فیلم ها را رقم می زنــد. در حدود 4میلیارد 
و 738میلیــون تومان فــروش فیلم ها در 
تعطیالت به 3 فیلم گفته شده تعلق داشت 
و ســهم 10فیلم دیگر تقریبا یک میلیارد 
و 262میلیون تومان بود. بایــد دید روند 
فروش فیلم ها در روزها و هفته های آتی چه 

سمت وسویی پیدا می کند.
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نمایی از فیلم چپ راست

سیدجمال ساداتیان، تهیه کننده سینما معتقد است که فیلم های 
در حال اکران، نتوانســته اند نظــر تماشــاگران را جلب کنند و 
اعتمادسازی ای که باید صورت بگیرد، حاصل نشده و اگر فیلم های 

خوب اکران شود به طور حتم فروش بهتری خواهند داشت.
ساداتیان درباره رونق این روزهای ســینمای ایران به همشهری 
می گوید:» اگر بخواهیم یک مقایسه و ارزیابی دقیق داشته باشیم، 
باید استانداردهای جهانی ضریب اشغال صندلی ها را ببینیم چقدر 
است. به طور مثال، قبل از شــیوع کرونا در آمریکا براساس فروش 
فیلم ها، هر فرد 4بار در سال به سینما می رفت که در دوران کرونا 
افول پیدا کرد. حال مــن به فروش قطعات بلیت در ایران اشــاره 
می کنم. در سال ۹8 که هنوز کرونا شــروع نشده بود ۲۷میلیون 
قطعه بلیت فروخته شــد که بر این اساس، فروش گیشه یک سال 
ســینمای ایران ۳۰۰میلیارد تومان بود. این رقم در دوران کرونا 
به شدت افول پیدا کرد و بعد از کرونا هم ریزش داشت.« تهیه کننده 
فیلم »به رنگ ارغوان« به دهه ۶۰هم اشاره می کند و اینکه در آن 
دوران با وجود جنگ و مشــکالت فراوان و همچنین جمعیتی که 

وجود داشت، مردم بیشتر به ســینما می رفتند و براساس فروش 
فیلم ها در آن دهه، هر ایرانی ۲ بار در سال به سینما می رفت. وی در 
ادامه توضیح می دهد:»دهه ۹۰با توجه به میانگین فروش فیلم ها، 
یک نفر به سینما می رفت. به نظرم مهم ترین عامل رفتن مردم به 
سالن های سینما، فیلم است. فیلمی که بتواند با مردم ارتباط برقرار 

کند، فروش خوبی خواهد داشت و این به وضعیت اقتصادی مرتبط 
نیست.« ســاداتیان ۲معیار مهم در فروش فیلم را تولید فیلم های 
موردپسند مخاطبان و سالن های مناسب، به روز و استاندارد می داند 
و می گوید: »در سال های اخیر، سالن های خوبی افتتاح شده و اما 
فیلمی که بتواند اعتماد سازی  کند، کمتر اکران شده است. مشکل 
اساســی، جذب مخاطب فیلم اســت.« تهیه کننده فیلم »متری 
شیش و نیم« در پاسخ به این ســؤال که با توجه به جریانات پیش 
آمده به نسبت پاییز، فروش فیلم ها در زمستان ۱4۰۱ قابل قبول 
بوده و آیا در ماه های آتی آمار مخاطبان بیشتر خواهد شد یا خیر؟ 
توضیح می دهد:»درست است که وضعیت فروش فیلم ها و تعداد 
مخاطبان نسبت به چند هفته گذشته بهبود یافته اما اگر بخواهیم 
ارزیابی دقیق تری   داشته باشــیم، باید استانداردهای جهانی را در 
نظر بگیریم. پاییزی که گذشت اتفاقات زیادی افتاد و مردم سینما 
نرفتند اما فیلم های جدید و همچنین دور شدن از وضعیت بحران، 
باز هم به سینماها رونق بخشیده است. اما این نکته را باید در نظر 
داشته باشیم که۶ ماه اول ســال که فیلم های جدید اکران شدند و 
اتفاقی هم صورت نگرفته بود، ۹میلیون قطعه بلیت فروش رفته و 
اگر نیمه دوم ســال هم ناآرامی ها را فاکتور بگیریم، نهایت همین 
مقدار و شاید به خاطر فیلم فجر، کمی بیشتر فروش بلیت داشتیم 
و باز هم فروش ۱8تا ۲۰میلیون قطعه بلیت برای سینمای ایران کم 
است.« ساداتیان به نکته دیگری هم اشاره می کند؛ اینکه »برخی 
از فیلم هایی که ساخته می شوند، تهیه کننده دولتی دارند و شاید 
دغدغه بازگشت سرمایه در اکران عمومی را ندارند و همین باعث 
می شود که ســینمادارها بیشــترین لطمه را از اکران فیلم داشته 

باشند.«

گیشهبافیلمخوبنجاتپیدامیکند
سال خوب با فیلم خوب رقم می خورد

فهیمه پناه آذر
روزنامه نگار
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مثل

فوالد
باش!

فوالد آخرین بازمانده تیم های ایرانی در 
لیگ قهرمانان آسیا امشب با الفیصلی 

عربستان بازی می کند
همه اتفاق های مهم فوتبال ایران، این اواخر 
به قطر مرتبط شده اند؛ از دیدارهای باشگاهی 
در آســیا گرفته تا جام جهانــی و حتی جام 
ملت های آسیا که زمستان ســال آینده در 
همین کشــور برگزار می شود. حاال هم نوبت 
به برگزاری یک نبرد بســیار حســاس برای 
فوتبال ایران در این کشــور رســیده است؛ 
جایی که آخریــن تیم ایرانــی باقیمانده در 
دیدارهای این فصل لیگ قهرمانان، در یکی 
از نمادین ترین ورزشــگاه های کشــور قطر 
یعنی استادیوم الثمامه با الفیصلی عربستان 
مسابقه می دهد؛ جدالی که برای هر دو تیم 
بسیار سرنوشت ساز خواهد بود. فوالد در دور 
گروهی، به خوبــی انتظارها را برآورده کرد و 
در 6مسابقه، حتی با یک شکست هم روبه رو 
نشــد. 3برد و 3تســاوی، فوالد را در جایگاه 
تیم صدرنشــین قرار داد تا ایــن تیم بدون 
دغدغه خــودش را به دور حذفی برســاند. 
اگر فوالد انتظارهــا را برآورده کرد، الفیصلی 
حتی فراتر از حد انتظار ظاهر شد. هیچ کس 
انتظار نداشت این تیم از گروه السد، الوحده 
و نسف قارشــی صعود کند امــا الفیصلی در 
روز پایانی، صدرنشــین شد تا حاال بخشی از 
رقابت های حذفی لیگ قهرمانان باشد؛ تیمی 
که البته فصل گذشته با وجود درخشش در 
آسیا، از لیگ عربستان سقوط کرد و حاال در 

سطح دوم این کشور دیده می شود.
حضور در ایــن مرحله، برای فــوالد اهمیت 
بسیار زیادی دارد؛ اتفاقی که به نظر می رسد 
تأثیر بسزایی روی شرایط این تیم هم گذاشته 
باشد. اگر فوالد در آسیا حضور نداشت، شاید 
نکو در شروع فصل این باشگاه را ترک کرده 
بود اما باقی ماندن در جدول آســیا، بهانه ای 
بود تا این مربی به ســایر پیشــنهادها پاسخ 
منفی بدهد. نکونام به استقالل نرفت و در تیم 
ملی هم دستیار کی روش نشد تا در چنین روز 
حساســی، روی نیمکت فوالد حضور داشته 
باشد. باشگاه نیز به هیچ قیمتی نمی خواست 
این مربی را از دســت بدهد؛ چــرا که پروژه 
آســیایی این فصل فوالد با حضور او شروع 
شده بود. این همکاری ادامه پیدا کرد و بودن 
در آسیا هم، چسبی برای نگه داشتن دو طرف 
کنار هم بود. روز سرنوشت ســاز فوالد حاال 
باالخره از راه رسیده و آنها عصر امروز باید به 
مصاف الفیصلی برونــد. نکو قبل از این بازی 
حساس، از انگیزه و اشتیاق زیاد شاگردانش 
حرف زده و تمایل آنها به تاریخ ســازی برای 
فوالد را آشکار کرده اســت. جواد باور دارد 
که با وجود شکست های اخیر در لیگ برتر، 
تیمش کامــال برای این بازی آماده اســت و 
با روحیه خوبی به مصــاف الفیصلی می رود. 
ســرمربی حریف هم با اعتماد به نفس بسیار 
خوبی در کنفرانس مطبوعاتی، از شــناخت 
دقیقش از فوتبال ایران حرف زد. مارینوس 
اوزونیدیس به شــاگردانش هشــدار داد که 
باید مراقب جنگندگی و بــازی فیزیکی تیم 
حریف باشند و در برابر این تیم مرتکب هیچ 
اشتباهی نشــوند. با وجود ســقوط از سطح 
اول فوتبال عربســتان، الفیصلی هنوز نفرات 
بسیار خوبی را برای تقابل با فوالد در اختیار 
دارد. روسی در پســت وینگر، یکی از نفرات 
کلیدی این تیم به شــمار مــی رود. ماریانو 
وازکز و ویلی سمدو نیز می توانند چهره های 
خطرناکی برای فوالد باشند. بین این دو تیم 
یک وجه اشتراک کلیدی وجود دارد. هر دو 
از مدت ها قبل منتظر این بازی بوده اند و این 
نبرد برایشان بسیار مهم تر از همه رقابت های 
داخلی اســت. در حقیقت آنهــا همه  چیز را 
رها کرده اند تا در بازی امروز بدرخشــند و با 
توجه به اینکه لیگ قهرمانان در این دوره نیز 
به صورت تک بازی برگزار می شود، هر اتفاقی 
در این جدال حساس، ممکن خواهد بود. هم 
نکو و هم سرمربی یونانی الفیصلی، خواب های 
بزرگی برای تیم شــان دیده اند و قصد ندارند 
به همین زودی از رویاپردازی دست بکشند.

تغییرات زیــاد در پنجره زمســتانی، شــاید 
فوالدی ها را کمی نگران این مســابقه حساس 
کند. آنها در چند هفته اخیر نشان داده اند که 
هنوز با رســیدن به هماهنگی ایده آل، فاصله 
دارند. با وجود این چهره هایی مثل کریستوفر 
کنت، اشــکان دژاگه، ساسان انصاری و روبرتو 
تورس با تجربه ای که دارند می توانند به نفرات 
جوان تر فوالد در این مســابقه کمک کنند. نه 
فقط این بازی، بلکه ادامه این مسیر برای نکونام 
بسیار حیاتی خواهد بود. او به خوبی می داند که 
در غیاب تیم هایی مثل النصر عربستان یا السد 
قطر، همه  چیز برای ماجراجویی در آسیا فراهم 
خواهد بود. سرسخت ترین رقیب برای فوالد در 
این منطقه الهالل است که شکست دادنش در 
تک بازی، غیرممکن نیست. با وجود این، همه 
تمرکز فوالد فعال روی همین مسابقه حساس 
با حریف عربســتانی است؛ نبردی که می تواند 
این تیم را به جمع 8 تیــم برتر این فصل لیگ 

قهرمانان برساند.
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قلعه تاریک
چرا باید نگران حضور احتمالی امیر قلعه نویی روی نیمکت تیم ملی باشیم؟ 
چرا این انتخاب می تواند به زیان هر دو طرف باشد؟ به جرأت می توان گفت 

امیر سال هاست در دوران نزولی و سراشیبی قرار گرفته است

توهین ها ادامه دارد، رقص ها نیز

1819

پخش زنده

برنامه بازی

سه شنبه 2 اسفند  1401

چهارشنبه 3 اسفند  1401

آ. فرانکفورت

اینتر

ناپولی

پورتو

23:30

23:30

لیورپول

الیپزیش

رئال مادرید

منچسترسیتی

23:30

23:30

لیگ قهرمانان اروپا

آلومینیوم

گل گهر

نساجی

فوالد

15:00

18:00

جام حذفی

سه شنبه 2 اسفند  1401

چهار شنبه 3 اسفند  1401

استقالل مالثانی

سپاهان

مس کرمان

پرسپولیس

14:00

17:00

هوادار

مس رفسنجان
15:00

استقالل

ملوان
15:30

جام حذفی

نود ارومیه

پیکان
14:00

ختافه

والنسیا
23:30

اللیگا اسپانیا

رافائل سيلوا: در ليگ ملوان را شکست 
داديم اما بازي حذفي کاماًل متفاوت 

است و بايد با تمرکز کامل به ميدان برويم

اختالف

نگران کننده
نیست

3امتیازی

پیش بازی

الهالل

شباب االهلی
21:30

الفیصلی

فوالد
18:30

لیگ قهرمانان آسیا

وینی این فصل در همه ورزشگاه ها مورد آزار قرار گرفته؛ مشکالت از جایی 
آغاز شد که وینی پس از گلزنی کنار زمین به رقص و سامبا می پرداخت و 

این احتماال در فرهنگ هواداری فوتبال در اسپانیا توهین است
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یعنیعلیهفکریمصاحبهمیکردی؟

البتهجزاستقالل!

درجستوجویفالوور

وزنكته بازی سوژه ر

قلعه تاریک
چرا باید نگران حضور احتمالی امیر قلعه نویی 

روی نیمکت تیم ملی باشیم؟ 

بهروز رسایلی|  سردرگمی فدراسیون فوتبال در 
مورد انتخاب ســرمربی جدید تیم ملی باعث شده 
به طور پیوسته شــایعات ضد و نقیضی در این مورد 
منتشر شود. یک شــایعه مهم حضور احتمالی امیر 
قلعه نویی روی نیمکت این تیم است. در حقیقت اگر 
قرار باشد فدراسیون ســرمربی ایرانی انتخاب کند، 
یکی از محتمل ترین گزینه ها شــخص قلعه نویی 
است. امیر طی این سال ها به دفعات گزینه هدایت 
تیم ملی شده و چیزی نمانده بود پیش از اسکوچیچ 
به این منصب برسد، اما هر بار موانعی در راه این وصال 
پیش آمده است. شاید او امروز خودش را از هر زمان 
دیگری به صندلی محبوبش نزدیک تر می بیند، اما 
دالیلی وجود دارد که نشان می دهد انتخاب قلعه نویی 
برای سرمربیگری تیم ملی نمی تواند به سود هیچ یک 
از طرفین باشــد. چنین تصمیمی احتماال به منزله 

استقبال زودهنگام از یک ناکامی بزرگ خواهد بود.

  مردی در سراشیبی دوران حرفه ای
پرسش اساسی اینجاست که اساسا چرا یک مربی 
باید گزینه نشســتن روی نیمکت مهم ترین تیم 
فوتبال کشور باشد؟ آیا جز این است که او در این 
مســیر باید شایستگی الزم را داشــته باشد و این 
ســزاواری را به طور پیوســته اثبات کند؟ خب آیا 
امیر قلعه نویی از چنین فاکتوری برخوردار است؟ 
مسلما نه. به جرأت می توان گفت امیر سال هاست 
در دوران نزولی و سراشــیبی کارش به عنوان یک 
مربی قرار گرفته است. اگر دهه 80و 2سال ابتدایی 
دهه90بــرای قلعه نویی یک عصر طالیــی و پر از 
موفقیت به شمار می آمد، حاال 10سال است که او 
هر فصل را به امید جبران مافات در فصل آینده به 
پایان می رساند. یک دهه از آخرین جامی که امیر در 
فوتبال ایران برده سپری شده است. او که همیشه 
با تیم های ثروتمند و پرمهره کار کرده، در همین 
بازه زمانی هم روی نیمکت اســتقالل، سپاهان و 
گل گهر نشســته اما موفقیت خاص و چشمگیری 
نداشته است. گاهی مقاطعی پیش می آید که امیر 
نتایج خوبی به دست می آورد و هواداران سنتی اش 
را امیدوار می کند اما باز هم سر بزنگاه شاهد تزلزل و 
ناکامی تیم های او هستیم. به عنوان مثال قلعه نویی 
در همین فصل جاری برای مدتی با گل گهر به صدر 
جدول نزدیک شد اما درست جایی که باید امتیازات 
الزم را برای قهرمانی کسب می کرد، دوباره همه  چیز 
را از دست داد. تیم سیرجانی از 5بازی آخرش تنها 
یک پیروزی به دست آورده و در پایان ثلث دوم لیگ، 
8امتیاز از صدر جدول عقب افتاده اســت. گل گهر 
امسال به پرسپولیس و اســتقالل باخته و در بازی 
برگشت با سپاهان در حالی با 4گل مغلوب حریف 
شد که تیم اصفهانی تقریبا یک نیمه کامل با 10نفر 
بازی کرد. با جمیع این شرایط، آیا واقعا قلعه نویی 
بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی است؟ حتی اگر 
به توانایی های او ایمان هم داشته باشید، باز بعید 
است بتوانید نســخه فعلی این مربی را برای قبول 

چنین مسئولیتی بپذیرید.

  افکار عمومی کنار می آیند؟
با وجود شاهکار تیم مهدی تاج در ماجرای مارک 
ویلموتس و نیز بازگردانــدن کارلوس کی روش به 
تیم ملی، نظرسنجی ها نشــان می دهد هنوز هم 
بیشــتر مردم ترجیح می دهند یــک مربی خوب 
خارجی روی این نیمکت بنشیند. حاال فرض کنید 
قلعه نویی یــا هر مربی ایرانی دیگــری در این بازه 
زمانی هدایت تیم ملی را بــر عهده بگیرد و مثال در 
جام  ملت های آسیا موفق نشود؛ اتفاقی که با توجه به 
فرم درخشان فعلی رقبا، اصال دور از انتظار نیست. 
در این شرایط آیا فکر می کنید مردم با مربی ایرانی 
کنار می آیند و به او زمان بیشــتری می دهند؟ آیا 
برای خود قلعه نویی خوب است که برای دومین بار 
سرمربی تیم ملی شــود و باز هم در پایان یک جام 
ملت های ضعیف دیگر از کار کنار بــرود؟ در این 
صورت اسم او با چه شرایطی در تاریخ فوتبال ایران 
بایگانی خواهد شد؟ بله؛ یک مرد همیشه بازنده. تیم 
ملی برای او شــاید یک وسوسه جذاب باشد اما در 
شرایط فعلی بیشتر یک قلعه تاریک به نظر می رسد.

آمارهای ضعیف بیرانوند در 4-3 هفته 
اخیر باعث شــد عنوان برترین بازیکن 
فصل جاری از دســت او خارج شود و 
دوباره به ریکاردو آلوز برســد. بیرانوند 
در بازی با فوالد و هوادار گل خورد و نتوانست کلین شیت کند، در 
بازی با آلومینیوم اخراج شد و در بازی با نفت آبادان هم که غیبت 
داشت. او در هر 3بازی نمره پایین تر از 7گرفت و میانگین نمراتش 
در این فصل با افت شدیدی مواجه شد. دروازه بان شماره  یک تیم 
ملی حاال با میانگیــن امتیاز 7.38 اگرچه هنــوز در صدر جدول 
دروازه بان هاســت اما در بین تمامی بازیکنان لیــگ به رتبه دوم 
سقوط کرده و رتبه اول را به هافبک خارجی تراکتور بخشیده است.

پاس گل هــای پرتعداد ریــکاردو آلوز 
باعث شده او در آستانه شکستن رکورد 
پاس گل در تمامی ادوار لیگ برتر ایران 
بایســتد. اما دلیل برتــری او بر تمامی 
بازیکنان و صدرنشینی اش در جدول فوتبالیست های این فصل ایران 
فقط پاس گل هایش که صادر می کند نیســت. آلــوز در 6بازی اخیر 
تراکتور، هرگز نمره پایین تر از 7.2 نگرفته است. آخرین بازی ضعیف او 
در هفته دوازدهم مقابل پیکان بود که نمره6.56 گرفت و در دقیقه64 
هم تعویض شد. مهندس فصل جاری لیگ، فقط در 2بازی نمره زیر 
7 گرفته و باالترین نمره اش هم 8.36 بــوده که در بازی با ذوب آهن 
به دست آمده است. آلوز در حال حاضر با میانگین امتیاز 7.46 باالتر 
از بیرانوند و مغانلو و بقیه، بهترین بازیکن حال حاضر لیگ برتر است.

رتبه سوم جدول برترین بازیکنان لیگ 
در فصل جاری در اختیار شهریار مغانلو 
اســت که با عملکرد عالی اش در چند 
هفته اخیر، رشــد قابل توجهی در این 
جدول داشته است. تعداد گل های مغانلو در 6هفته اخیر از گل های 
او در 14هفته قبل از آن بیشــتر بوده و او در نیم فصل دوم حسابی 
اوج گرفته است. میانگین نمرات این مهاجم در 3هفته اخیر 8.21 
بوده و او را در جدول بازیکنان کامال باال کشیده است. شهریار حاال 
با میانگین7.37 فقط یک صــدم نمره کمتــر از بیرانوند دارد و در 
رتبه سوم بازیکن های لیگ نشسته است. بعد از او رامین رضاییان 
)سپاهان( و حسین پورحمیدی )آلومینیوم( با میانگین نمرات 7.32 
در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند و آرش رضاوند هم ششم است.

7/38

7/46

8/21

متريكاآماربازی

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

121942-20126231سپاهان1
91439-20116323پرسپولیس2

151339-20116328استقالل3

22634-2097428گل گهر4

19533-2096524تراکتور5
9529-2078514آلومینیوم6

9628-20513215مس رفسنجان7

225-16-2067714هوادار8

124-17-2059616فوالد9
522-26-2057821نساجی10

622-21-2057815ملوان11

721-16-204979پیكان12

120-17-20311616ذوب آهن13
618-22-20461016مس کرمان14

1312-24-20261211صنعت نفت15
2712-40-20261213نفت مسجد سلیمان16

معمای ازبک
چرا آمد؟ چطور رفت؟ چرا بازی نکرد؟

اگر قرار باشد از معماها و اسرار فوتبال ایران در فصل جاری یاد 
کنیم، قطعا باید نامی هم از عزیزبیــک آمانوف در میان بیاید؛ 
هافبک ازبکســتانی اســتقالل که همه چیزش مبهم بود! این 
بازیکن 25ســاله هر زمان که فرصت بازی در استقالل را پیدا 
کرد نشــان داد مهارت قابل توجهی دارد و حقش است بیشتر 
مورد استفاده قرار بگیرد. او خالق بود و پا به توپ خوبی داشت. 
با این حال نه فرهاد مجیدی و نه ریکاردو ساپینتو اعتقادی به 
این بازیکن نداشتند و در برنامه های تاکتیکی خود سهمی برای 
او قائل نبودند. فصل گذشته آمانوف بعد از خراب کردن پنالتی 
مقابل نســاجی در جام حذفی عمال تبدیل به نیمکت نشــین 
محض شــد و فرهاد مجیدی دیگر به او اعتماد نکرد. این فصل 
هم ساپینتو از ابتدا بنای ناســازگاری با این بازیکن را گذاشت. 
مربی پرتغالی حتی در شرایطی که تیمش بد نتیجه می گرفت و 
هافبک خالق هم نداشت، حاضر نمی شد از آمانوف استفاده کند. 

در طول ماه های گذشته به دفعات شایعه قرار گرفتن آمانوف در 
فهرست مازاد آبی ها منتشر شد.

به این ترتیب هافبک ازبک تبدیل به یک معما در استقالل شد 
اما موضوع زمانی شــکل عجیب تری به خودش گرفت که این 
بازیکن بین دو نیم فصل حاضر به جدایی از جمع آبی پوشــان 
نشد. باشگاه به او پیشــنهاد داده بود به طور توافقی جدا شود، 
اما آمانوف قبول نکرد. با وجود این بالفاصله بعد از پایان پنجره 
زمســتانی، هافبک ازبکســتانی از ایران رفت و حاال هم پست 
خداحافظی با هواداران را منتشــر کرده است. باشگاه استقالل 
در واکنش به این اتفاق اعالم کرده از آمانوف به فیفا شــکایت 
خواهد کرد. به این ترتیب کلکسیون اسرار این بازیکن تکمیل 
شد. حاال نمی دانیم آمانوف چرا آمد، چرا آنقدر کم بازی کرد، 
چرا با وجود نیمکت نشینی جدا نشد و چرا برخالف قوانین فیفا 

ناگهان از ایران رفت! 

امیرحسین اعظمی|  نیم فصــل دوم سال گذشته بود که رافائل 
سیلوا مدافع برزیلی استقالل پیراهن این تیم را بر تن کرد؛ زمانی 
که سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند از استقالل جدا شدند. 
انتظار می رفت اســتقالل با جدایی این دو بازیکن در خط دفاع با 
چالش مواجه شود ولی ســیلوا خیلی زود خودش را در استقالل 
نشــان داد و تبدیل به یکی از عناصر مهم در خط دفاعی این تیم 
شد. سیلوا در این فصل هم یکی از مهره های مورد اطمینان ریکاردو 
ساپینتو است. او امیدوار اســت که در این فصل دومین قهرمانی 
پیاپی را هم با اســتقالل جشن بگیرد. ســیلوا که معموال ارتباط 
محدودی با رسانه ها دارد، دقایقی کوتاه با همشهری گفت وگو کرد.

  از بازی با پیکان شــروع کنیم که روند خوب 
خودتان را در لیگ برتر ادامه دادید.

می دانستیم بازی بسیار سختی در پیش است اما هدف مهمی در 
این فصل داریم و برای رسیدن به آن باید در هر بازی آماده باشیم 
و فقط به برد فکر کنیم. همه تیم ها کیفیت خوبی دارند و هر چه 
مسابقات به سمت جلو پیش می رود، کار سخت تر می شود. هدف 
ما چیزی جز گرفتن 3امتیاز نبود که به آن رسیدیم؛ این یعنی یک 
قدم به جلوتر رفتن. حاال هم به بازی بعدی فکر می کنیم که باید با 

ملوان در جام حذفی روبه رو شویم.

  فصل گذشته با استقالل قهرمان لیگ شدی، چقدر 
احتمال می دهی این اتفاق در لیگ امسال هم تکرار شود؟

اتفاق خوبی بود که فصل گذشــته تجربه کــردم. ما تیم خوبی 
داشــتیم و با شایستگی به چیزی که اســتحقاقش را داشتیم، 

رسیدیم. امسال هم تیم خوبی داریم و تا اینجا 39امتیاز 
گرفته ایم. 10بازی دیگر هم باقی مانده که هر کدام از آنها 
اندازه یک فینال مهم است، ما برای رسیدن به موفقیت 

باید در هر بازی بجنگیم. می دانیم که بــازی به بازی کار 
سخت تر می شــود اما با همه توان برای کسب بهترین نتایج 

می جنگیم.
 

  سپاهان و پرسپولیس رقیبان اصلی شما 
هستند. در مورد این دو تیم چه صحبتی داری؟

همه تیم ها برای ما قابل احترام هستند ولی تمرکزمان باید 
روی کار خودمان باشد. اگر می خواهیم موفق شویم، باید 

خوب امتیاز بگیریم.

  اختالف 3امتیازی با سپاهان برای شما 
نگران کننده نیست؟

این اختالف نگران کننده نیست چون 10بازی باقی 
مانده و می توانیم به صدر جدول برسیم.

  در مورد بازی با ملــوان در جام 
حذفی چه صحبتی داری؟

بازی در این جام شرایط خودش را دارد و هر تیمی 
اگر اشتباه کند، فرصتی برای جبران ندارد. ما در 

لیگ آنها را شکســت دادیم ولی این یک بازی 
متفاوت است. باید با تمرکز باال بازی کنیم 

تا به مرحله بعدی برویم.

اختالف 3امتیازی 
نگران کننده نیست رشــید مظاهری که طی سال های 

اخیر تجــارب ناکامی داشــته، 
به تازگی به برخی از اشتباهاتش 
اعتراف کرده و از آن جمله گفته 
است: »اگر به عقب برگردم، علیه 
فرهاد مجیدی مصاحبــه نمی کنم.« 
اشاره او به همان اظهارات عجیبی اســت که در بدو جدایی از 
استقالل و پیوستن به سپاهان انجام داد. مظاهری در آن زمان 
با کنایه گفته بود: »فوتبال یعنی همین. اصال آدم لذت می برد. 
هی پاس، پاس، پاس...« هرچند این فرمــول خیلی زود برای 
مظاهری تبدیل شد به »هی گل، گل، گل« و او آنقدر گل خورد 
که از سپاهان کنارش گذاشتند. حاال هم خوب است که رشید 
اشتباهش در این مورد را پذیرفته اما سؤال این است که یعنی اگر 
به گذشته برگردیم، مثال همان حرف ها را علیه محمود فکری 

می زنی؟ بدبختانه اشتباهات شما یکی، دو تا نیست اخوی!

فوتبال ایران همیشــه در بازه زمانی 
»نقل وانتقاالت« قــرار دارد؛ یعنی 
یا بازیکنان به طور رسمی در حال 
جابه جایی هســتند، یا پنجره ها 
بسته شده، اما شایعات در این مورد 
ادامه دارد. مهم ترین دلیل این اتفاق هم 
آن است که فوتبال ما متن الغر و حاشیه فربهی دارد؛ یعنی داخل 
زمین خبر چندانی نیســت و همه بیرون زمین سرگرم هستند. 
در همین راستا شایعه شده یک باشگاه صنعتی با محمدحسین 
کنعانی زادگان مذاکره کرده و حاضر شده برای یک فصل بازی، 
40میلیارد تومان به این بازیکن بپردازد. صحت و سقم این شایعه 
را نمی دانیم، اما جالب است که از قول کنعانی نوشته اند: »عاشق 
پرسپولیسم و فقط برای این تیم بازی می کنم.« خب البته جمله 
او یک »به جز استقالل« کم دارد، وگرنه آقای مثال متعصب لیگ 

شانزدهم آبی پوش نمی شد و فورا »4« نشان نمی داد!

حواشــی مربوط به محرومیت اخیر 
ســاپینتو ادامــه دارد و گروهــی 
از اســتقاللی ها، مجــازات مربی 
پرتغالی را برنمی تابند. در این میان 
یک مجری تلویزیونی به اسم پیمان 
طالبی هم اســتوری گذاشته و نوشته 
عده ای دنبال قهرمان کردن یک تیم خاص هستند. ما کاری به 
صحت و سقم این ادعا و جزئیات مربوط به پرونده ساپینتو نداریم، 
اما انصافا هر چه استوری و پست از اغلب مجریان صداوسیما در 
مورد فوتبال منتشر می شود، نتیجه ای جز افزایش بی احترامی و 
تشنج بین هواداران ندارد. اوضاع طوری است که انگار این دوستان 
عمدا دنبال ایجاد جنجال هستند تا فالوور جذب کنند؛ مثل همین 
بزرگوار که سابقه توهین به اسطوره های فوتبال ایران را هم دارد. 
کاش یکی از شروط استخدام مجری در تلویزیون این بود که از 

آنها تعهد بگیرند کال در مورد فوتبال چیزی نگویند و ننویسند!

رافائل سیلوا: در لیگ ملوان را شکست دادیم اما بازی حذفی 
کاماًل متفاوت است و باید با تمرکز کامل به میدان برویم

باید بجنگیم
خب، استقالل تیم بزرگی است که 

سابقه روشــنی در ایران و فوتبال آسیا 

دارد. از یک تیم بزرگ همه انتظار موفقیت 

دارند، خصوصا هواداران اســتقالل. ما 

بایــد بجنگیم تــا بــه هدفمان

برسیم.

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران که دیروز با یک بازی 
آغاز شد، امروز با برگزاری 3بازی دیگر ادامه پیدا می کند که در مهم ترین 
بازی تیم اســتقالل میزبان ملوان انزلی خواهد بود. دیروز و در شــروع 
مرحله یک هشتم نهایی، دو تیم دســته اولی پارس جنوبی جم و دریای 
بابل به مصاف هم رفتند که این مسابقه در پایان 120دقیقه بدون گل 
مساوی تمام شد و باالخره در ضربات پنالتی این جمی ها بودند که با غلبه 
بر میزبان شمالی به مرحله یک چهارم رسیدند. این بازی البته جنجال های 
فراوانی هم داشت و کادر فنی دریای بابل در چند صحنه با ورود به زمین 
مسابقه اعتراض شدید خود را به داوری نشان دادند. اما باالخره مسابقه 
بدون گل تمام شد و در پنالتی ها پارس جنوبی به عنوان نخستین تیم، 
جواز ورود به جمع 8تیم برتر جام حذفی را به دست آورد. اما امروز 3بازی 
دیگر برگزار می شود که 2بازی در تهران خواهد بود و شاید حتی هر 3تیم 

صعودکننده امروز تهرانی باشند.

  آبی و سفید؛ رنگ های کالسیک جام حذفی
جدال استقالل و ملوان، یکی از بازی های کالسیک در تاریخ جام حذفی 
اســت. این دو تیم -به خصوص در ســال های دورتر- تقابل های بزرگ و 
حساسی در مراحل باالی این جام با یکدیگر داشته اند. استقالل و ملوان قبال 
6بار در جام حذفی با هم روبه رو شده اند؛ ازجمله 4بار در نیمه  نهایی، یک بار 

در فینال و یک بار هم در همین مرحله یک هشتم نهایی. تقابل این 2 تیم 
در فینال سال1369با پیروزی و قهرمانی ملوان به پایان رسید. طی 4تقابل 
2 تیم در نیمه نهایی هم 2بار استقالل و 2بار ملوان راهی فینال شده اند. 
بازی آبی ها با قوی سپید در مرحله یک هشتم نهایی سال92هم مصاف 
جالبی بود که در آن دراگان اسکوچیچ و امیر قلعه نویی روی نیمکت 2تیم 
نشسته بودند و در نهایت ژنرال توانست دراگان را حذف کند. بنابراین طی 
6رویارویی قبلی در جام حذفی، هر کدام از تیم ها 3بار موفق به حذف رقیب 
شده اند و تساوی کامال برقرار است. امروز یکی از 2 تیم باید برای چهارمین 
بار حذف را بپذیرد و به برتری حریف اقرار کند. نتیجه 2بازی استقالل و 
ملوان در لیگ امسال حکایت از برتری بی چون وچرای آبی ها دارد اما بعید 
نیست در این بازی روی دیگری از تیم مازیار زارع ببینیم. شاگردان جوان 
مازیار در لیگ جاری 2بار به استقالل باختند و در انزلی و تهران مجموعا 
7گل از استقالل دریافت کردند. اما مشخصه ملوانی ها در این 2 بازی این بود 
که هرگز دفاعی و محتاطانه بازی نکردند و این ریسک را پذیرفتند که مقابل 
تیم پرمهره ساپینتو کامال باز و هجومی بازی کنند. شاید تفکرات مازیار 
زارع در این مسابقه حذفی کامال با بازی های لیگ متفاوت باشد و در آن 
صورت باید دید سفیدپوشان می توانند یکی از بهترین خطوط حمله لیگ 
را از کار بیندازند یا نه. آماده ترین بازیکن حال حاضر استقالل مهدی قائدی 
است که اگر روند گلزنی و گلسازی اش در این مسابقه هم ادامه داشته باشد، 

انزلی چی ها روز سختی مقابل او خواهند داشت. در اردوی استقالل مهدی 
مهدی پور همچنان مصدوم و دور از میدان است. علیرضا رضایی، دروازه بان 
جوان این تیم هم هنوز بهبود پیدا نکرده اما چون حسین حسینی به میدان 

برگشته آبی ها مشکلی درون دروازه احساس نمی کنند.

  جنگ چغرها در اکباتان
در کنار بازی استقالل و ملوان، 2 بازی دیگر هم امروز انجام می شود تا 
تعداد تیم های راه یافته به مرحله یک چهارم به 4 تیم برسد. امروز در تهران، 
هوادار میزبان مس رفسنجان خواهد بود که هر 2 تیم از چغرها و نبازهای 
لیگ جاری هستند. فقط کافی است آخرین بازی 2 تیم را در لیگ به یاد 
بیاوریم که هوادار توانست پرسپولیس را ببرد و مس رفسنجان هم با 2گل 
بر فوالد چیره شــد. این 2 تیم غول کش حاال باید برای انتخاب یکی از 
تیم های مرحله یک چهارم نهایی تقابل سختی را در ورزشگاه دستگردی 
اکباتان داشته باشند که ممکن است تا ضربات پنالتی هم ادامه پیدا کند. 
مس در 11هفته اخیر و هوادار در 8هفته اخیر فقط یک باخت داشته اند. 
در دیگر بازی امروز هم پیکان با نود ارومیه روبه رو می شــود که میزبان 
این بازی تیم دسته دومی نود خواهد بود. نود که در گروه الف لیگ2رتبه 
هفتم را دارد در مرحله قبلی بعثت کرمانشاه را برده و پیکان هم استقالل 

خوزستان را حذف کرده است.

استقالل در لیگ 2بار ملوان را برده و امروز در جام حذفی به دنبال سومین 
پیروزی است اما شاید تیم مازیار امروز جور دیگری بازی کند شب هت تریک؟
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ورق برگشت

و خروج
داروین

به فاصله چند روز دوباره رؤیای 
قهرمانی آرسنال زنده شد

وینیسیوس حاال دشمن اصلی هواداران همه تیم هاست

توهین ها ادامه دارد 
رقص ها نیز

»در زمان سکوت پیش از بازی شــنیدیم که یک نفر به 
وینیسیوس فحاشی کرد و این تأسف بار است. بعد از آن 
شعار می دادند که وینیسیوس بمیری! دیدم که پدرانی 
که کنار بچه هایشان بودند، حرکات زشتی با انگشتانشان 
انجام می دادند.« این حرف های کورتوا شــرح وضعیتی 
است که برای وینیسیوس در بازی با اوساسونا در پمپلونا 
روی داده بود. قرار بود اللیگا از این بازی روی توهین های 
نژادپرستانه و تهدیدآمیز علیه وینیسیوس تمرکز کند. 
وینی این فصل در همه ورزشگاه ها مورد آزار هواداران و 
بازیکنان و حتی مربیان حریف قرار گرفته. خاویر آگیره، 
سرمربی مکزیکی مایورکا رسما از بازیکنانش می خواست 
وینی را بزنند و مصدوم کنند. در بازی با اتلتیکو هواداران 
تیم حریف عروسک وینی را به دار آویختند. راه رئال برای 
رسیدن به دروازه حریف استفاده از سرعت و تکنیک این 
وینگر برزیلی است و حریفان یاد گرفته اند چطور او را مهار 
کنند؛ یک مدافع خشــن را روبه روی وینی می گذارند تا 
در طول بازی او را بزند یا مدام توهیــن کند. آرائوخو در 
ال کالسیکوی سوپرجام توانست با این روش این بازیکن 
را مهار کند. تماشاگران هم وظیفه خود را انجام می دهند. 
مشکالت از جایی آغاز شد که وینی به سبک همبازیانش 
در تیم ملی برزیل پس از گلزنی کنار زمین به رقص و سامبا 
می پرداخت و این احتمــاال در فرهنگ هواداری فوتبال 
در اسپانیا توهین است. فعال که تالش های اللیگا - البته 
اگر تالشی واقعی وجود داشته باشد - برای جلوگیری از 
فحاشی به وینیسیوس کوچک ترین نتیجه ای نداشته و 
نژادپرستان همچنان در ورزشگاه ها جوالن می دهند. در 
بازی رئال مادرید و اوساسونا در ال سادار نیز این اتفاقات 
تکرار شد. از همان یک دقیقه سکوت به یاد زلزله زدگان 
سوریه و ترکیه، تماشاگران شعارهای توهین  آمیز را شروع 

کردند. واکنش وینیســیوس در صفحه توییترش 
این بــود: »توهین ها ادامــه دارد... و رقص ها هم 

همینطور...«
پیش بینی می شــود اللیگا و فدراســیون فوتبال 
اسپانیا در واکنش به این موضوع جدیتی نداشته 
باشــند. شــاید به دلیل پروژه ســوپرلیگ که 
رئال مادرید سردمدار آن اســت چنین رفتاری 
طبیعی به نظر برســد. حتی ممکن است وینی 
به خاطر توهیــن بــه داور در این بــازی دچار 
محرومیت شود. در دقیقه30 که وینیسیوس با 
موی گومس درگیری پیدا کرده بود، تصاویری از 

وینی شکار شده که به داور توهین می کند. وینی ادعا 
کرده مخاطبش داور نبوده و می خواسته به بازیکن حریف 

واکنش نشان دهد. در هر دو صورت محرومیت هایی 
در راه خواهد بود اما بازیکنان، آگیره و تماشاگران از 

محرومیت و جریمه در امان خواهند بود.
   رئال مادریــد در 18بــازی متوالــی مقابل 
اوساسونا شکست نخورده اســت. از سویی در 
9بازی متوالی در ال ســادار نباخته است که هر 
دو رکورد در تاریخ رئال مادرید بی سابقه هستند.

   تیبو کورتوا هم به رکورد 100برد اللیگایی 
در پیراهن رئال مادرید رسید.

   آنچلوتی که عالقه ای به بازی دادن به جوان های 
کاســتیا ندارد، در این بازی یک پدیده جدید رو 
کرد. آلوارو رودریگز که اخیرا به همراه اروگوئه در 
جام ملت های جوانــان آمریکای جنوبی با 6گل 
آقای گل شــده، از دقیقه87 که وارد زمین شد، 
2پاس گل داد که یکی از آنها مردود اعالم شد. او 

بازیکنی قدبلند اما پابه توپ است.

فدریکو 

والورده که زننــده گل اول رئال 

در پیروزی 2 بر صفر مقابل اوساسونا بود، به 

گلزن ترین هافبک رئال مادرید از زمان خامس رودریگز 

تبدیل شــد. او در این بازی به رکورد 150بازی اللیگایی 

رسید؛ 126بار برای رئال و 24بار برای دپورتیوو. فده در این 

فصل 12گل در همه تورنمنت ها زده است. در یک دهه اخیر 

فقط یک هافبک در رئال بیش از او در یک فصل گل زده است: 

خامس با 17گل در فصل15-2014. او حاال سومین گلزن 

برتر فصل رئال مادرید اســت که فقط وینیسیوس و 

بنزما با 16گل را باالتر از خود دارد. رودریگو 

گوئس با 10گل چهارم اســت.

باتالقی برای بایرن!
بایرن مونیــخ و نتیجه گرفتن در برابر حریفی 
به اسم گالدباخ، ظاهرا در این سال ها به 2خط 
موازی تبدیل شده اند که در هیچ شرایطی به 
هم نمی رسند. مونیخی ها این بار هم روبه روی 
این حریف شکســت خوردند تا طلسم شان 
همچنان پابرجا بماند. صفحه توییتر باشــگاه 
مونشن گالدباخ نیز، واکنش جالبی به این نتیجه 
درخشان 3 بر 2 داشــت. آنها تصویری بسیار 
عصبانی از اولیور کان، مدیر باشگاه بایرن روی 
سکوها منتشر کردند و در توصیف آن نوشتند: 
»وقتی یان ســومر را هم می خری اما باز هم 
نمی توانی مونشن گالدباخ را شکست بدهی!« 
ظاهرا حتی پیوستن بهترین بازیکن این تیم 
به بایرن هم نتوانســت اوضاع را تغییر بدهد. 
این ماجرا نکته کنایه آمیزتری هم داشت؛ اینکه 
بایرن هفته گذشته مقابل پاریس به پیروزی 
رسید اما روبه روی گالدباخ شکست خورد. در 
حقیقت مونشن گالدباخ کاری را انجام داد که 
مسی، امباپه و نیمار نیز قادر به انجامش نبودند! 
آنها متخصص شکست دادن بایرن هستند و 

باید این تجربه را به دیگران نیز منتقل کنند.
بایرن مونیخ که در 20هفته گذشته بوندس لیگا 
فقط یک بار شکست خورده بود، حاال در برابر 
گالدباخ بازنده شد؛ نتیجه ای که صدرنشینی این 
تیم در بوندس لیگا را دوباره به خطر انداخت. 
اخراج زودرس اوپامکانو البته تأثیر زیادی در 
رقم خوردن این نتیجه داشــت. مدافع میانی 
بایرن تنها 8دقیقه بعد از شــروع بازی اخراج 
شد و کاری کرد که مونیخی ها یک بازی کامل را 
با 10نفر پشت سر بگذارند. حتی با وجود این هم 
آنها بعد از دریافت گل اول، توانستند بازی را به 
تساوی بکشانند و در پایان نیمه نخست بازنده 
به رختکن نروند اما یوناس هافمن و مارکوس 
تورام با 2گل تماشایی، کار بایرن را ساختند و 
حتی گل دیرهنگام ماتیاس تل هم نتوانست 

این تیم را به بــازی برگرداند. این نتیجه برای 
شاگردان ناگلزمان، نگران کننده بود. اتفاقی 
که برد دلچسب آنها در زمین پاریس را به شدت 
تحت تأثیر قرار داد. این نتیجه را البته می شود 
روی حساب رکورد همیشه بد بایرن روبه روی 
گالدباخ گذاشت. آخرین پیروزی مونیخی ها 
مقابل این حریف، اواســط سال2021 به دست 
آمده و پس از آن بایــرن دیگر هرگز موفق به 
شکست دادن گالدباخ نشده است! مونیخ در 
5تقابل اخیر با این تیم تنها 2امتیاز گرفته و 3بار 
شکست خورده است. آنها در 4نبرد آخرشان 
با این تیم، 11گل خورده اند و اصال نتوانسته اند 
خوب دفاع کنند. در بردهــای قبلی گالدباخ 
روبه روی بایرن، یان ســومر درون دروازه این 
تیم دیده می شد اما حتی رفتن سومر به بایرن 

هم چیزی را عوض نکرد.
شاید تنها نکته امیدوارکننده این بازی برای 
بایرن، درخشش آلفونسو دیویس و 2پاس گل 
این بازیکن بود؛ ســتاره ای که به نظر می رسد 
آرام آرام در حال بازگشت به فرم خوب گذشته 
است. ماتیاس تل هم البته در نخستین بازی 
بوندس لیگایی برای بایرن گل زد تا هواداران این 
تیم را به آینده امیدوار نگه دارد. این نکته را هم 
نباید از یاد برد که سرمربی تیم به ستاره هایی 
مثل جمال موسیاال، سانه و کانسلو استراحت 
داده بود؛ تصمیمی کــه در رقابت نزدیک در 
صدر جدول بوندس لیگا با انتقادهایی از سوی 
هواداران بایرن نیز روبه رو شده است. به هر حال 
کابوس بایرن روبه روی گالدباخ همچنان ادامه 
دارد و این تیم نمی تواند به این حریف غلبه کند؛ 
طلسمی که شاید در پایان فصل برای مونیخی ها 
کمی گران تمام شود. صدرنشینی این تیم در 
بوندس لیگا به شدت با تهدید روبه رو شده و باید 
دید در پایان دیدارهای این هفته، چه رده ای 

انتظار این تیم را در جدول خواهد کشید.

بازگشت ویرجیل

برای لیورپول در پیروزی 2 بر صفر مقابل نیوکاسل یک اتفاق 
خوب و یک اتفاق ناگوار افتاد. ویرجیل فن دایک پس از مدت ها 
مصدومیت به ترکیب برگشت و به تیمش برای ثبت کلین شیت 
کمک کرد اما همزمان داروین نونیس دچار آسیب دیدگی کتف 
شد، آن هم قبل از بازی حساس این هفته لیگ قهرمانان مقابل 
رئال مادرید. با وجود بازگشت ویرجیل به ترکیب دفاعی، باز هم 
لیورپول در برابر تیم 10نفره آسیب پذیر بود و به همین دلیل 
دروازه بان این تیم آلیسون، بهترین بازیکن زمین شد. ژوتا هم 
به تمرینات برگشته و به بازی با رئال می رسد اما کوناته و لوییس 
دیاس هیچ جوره برای این بازی آمــاده نخواهند بود. در اردوی 
رئال مادرید اوضاع بهتر است. ادن آزار )که بازی به او نمی رسد(، 
لوکاس واســکس، کارواخــال و کورتوا همگــی از مصدومیت 
برگشــته اند. کریم بنزما برای بازی این هفته اســتراحت کرده 
است و تونی کروز که دچار تب و بیماری بود تا این مسابقه بهبود 

خواهد یافت.
    روند 17بازی بدون شکست نیوکاسل در 
این فصل که با لیورپول شــروع شده بود، با 

همین تیم به پایان رسید.
    ادی هو نخســتین ســرمربی تاریخ 
اســت که در 10بــازی متوالی لیگ 
برابــر لیورپــول، شکســت خورده 
اســت. لیورپول در 3 بازی اخیر خود 
در پریمیرلیــگ مقابــل نیوکاســل 

شکست ناپذیر بوده.
    آخرین باری که نیوکاســل در یک 
بازی لیگ 2گل خــورده بود به بازی رفــت مقابل لیورپول در 
آنفیلد برمی گشــت. قرمزها تنها تیمی در لیگ هســتند که 
توانسته اند نیوکاسل را شکســت دهند؛ هم رفت و هم 

برگشت.
    2درصــد گل های دریافتی نیوکاســل در 
این فصل توســط لیورپــول وارد دروازه این 

تیم شده.
    روبرتو فیرمینو با حضــور در این بازی به 

رکورد 350بازی برای لیورپول رسید.

شــنبه به طرز عجیبی همه اتفاقات فوتبال به ســود آرســنال 
رقم خورد. پس از شکســت 3 بر یک و ناعادالنه این تیم مقابل 
منچسترسیتی، به نظر می رسید رؤیای قهرمانی برای توپچی ها 
از بین رفته باشد اما شنبه سرنوشت دیگری را رقم زد. آرسنال 
حاال با پیروزی دقایق پایانی مقابل استون ویال و با توجه به تساوی 
غیرقابل پیش بینی من سیتی مقابل ناتینگهام با 2امتیاز برتری 
و یک بازی کمتر نسبت به سیتی به صدر برگشت. توپچی ها باید 
این پیروزی را مدیون دیبو یا همان امیلیانو مارتینس باشــند 
که 2گل به آنها هدیه کرد و به تیم ســابقش برای بازگشت به 
کورس قهرمانی کمک رساند. او روی شوت دقیقه94 جورجینیو 
واکنش بدی نشان داد و گل به خودی زد و دقایقی بعد وقتی برای 
جبران گل خورده روی ضربه کرنر به سمت دروازه حریف رفته 
بود جا ماند و گل چهارم را هم مارتینلی در غیاب او وارد دروازه 
خالی کرد. تام هنکس، بازیگر 2اســکاره هالیــوود که طرفدار 

استون ویالست این شکست 4 بر 2 را از نزدیک دید.
منچسترسیتی هم 2ســاعت بعد امتیاز از دست داد و در مقابل 
ســاوتهمپتون یک بر صفر شکســت خورد. برویم ببینیم چه 

اتفاقاتی از لحاظ آماری در این 2بازی رخ داد.

  آرسنال
    آرسنال برای نخســتین بار از دسامبر 
2009)2بر یک مقابــل لیورپول( در یک 
بازی خارج از خانه در لیــگ برتر خارج از 
لندن، زمانی که نیمه اول بازی را شکست 

خورده بود، پیروز از زمین بیرون آمد.

    الکساندر زینچنکو نخستین گل خود در لیگ برتر را در بازی 
شماره92 در این رقابت ها با ضربه شــماره74 به ثمر رساند. او 
سیزدهمین گلزن متفاوت آرسنال در این فصل لیگ برتر است 

که بیشترین گلزنان را در بین تیم ها دارد.
    ســاکا در این فصل روی 17گل تأثیر مستقیم گذاشته. این 
آمار برای رشــفورد که پس از جام جهانی متحول شده، 15گل 

است.
    این چهاردهمین پیروزی آرســنال در ویالپارک بود که با 
بیشــترین پیروزی های این تیم در زمین وستهم در لیگ برتر 

برابر است.
    عادت جدید آرسنال این است که گل اول را بخورد. این تیم 
در 4بازی از 5بازی آخر گل اول را دریافت کرده که یکی بیش از 

18بازی قبل تر است.

  منچسترسیتی
    این نخستین بار پس از آوریل2021 
)مقابل لیدز( است که سیتی مقابل تیم 
تازه صعودکرده موفق به کسب پیروزی 
نمی شود. پیش از این 9بازی پیاپی را از 

چنین تیم هایی برده بودند.
    ناتینگهام 7بازی آخر مقابل تیم های مدافع عنوان قهرمانی را 
باخته و 29گل در برابر 3گل از آنها دریافت کرده بود. آنهابرای 
نخستین بار از سال 1994که منچستریونایتد را بردند مقابل تیم 

مدافع عنوان قهرمانی شکست نخوردند.
    کایل واکر به رکورد 350بازی در لیگ برتر رسید.

  چلسی
    چلســی هم این هفته در خانه 
یک بر صفر به ساوتهمپتون باخت و 
همین که هواداران علیه گراهام پاتر 
شــعار دادند و خواهــان اخراجش 
شدند. اعتراض تماشاگران فقط به خاطر یک باخت نیست. 
چلســی خوب نتیجه نمی گیرد. پاتر با چلسی در 14بازی؛ 

2پیروزی، 4 تساوی و 8 باخت.
    بازیکنان چلسی در بازی با ساوتهمپتون )یک بر صفر( 
و دورتموند )یک بر صفر( 32شوت به دروازه زدند بدون به 

ثمر رساندن هیچ گلی.
    از زمانی که پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی به پایان 
رســیده، چلســی 4بار به میدان رفته و پیروز نشده و 
تنها یک بار موفق به گلزنی شده؛ 8 خرید جدید، 389 

میلیون دالر، یک گل.
    یک برد در 10بازي؛ این بدترین عملکرد چلسی از 

سال 1995تاکنون است.
    چلسی برای نخستین بار از فصل 88-1987مقابل 

ساوتهمپتون در لیگ دبل شد.
    برای نخستین بار از آوریل 2014 که به ساندرلند 

باختند، چلسی مقابل تیم آخر جدول بازنده شد.
    چلسی در 3بازی از 6بازی خانگی اخیرش شکست 
خورده؛ 2برد و یک تســاوی. این برابر اســت با تعداد 

شکســت های خانگی در 25بــازی قبــل از آن در 
استمفوردبریج.
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افقی:
1- زمــزمــه کــــردن- 

تسکین دهنده- گونه
2- ویتامیــن انعقاد خون- 
پایتخــت هنــر و فرهنگ 

استرالیا- ماه دهم میالدی
3- نظــارت و مراقبــت- 

کارکشته- کامیون ارتشی
4- بــیــــان عـقـیـده- 

هدیه دادن- شکرگزار
 5- مایـه زحمـت دیگران- 

درگذشته
6- سرنوشــت- فالکــت 
و خــواری- روشــی برای 

پایین آوردن تب بیمار
7- از ظروف آزمایشگاهی- 

سرور و آقا- دلفریب
8- علم االبدان- ناسازگاری 

در عقیده- ناپسند
9- لگد- واحد پول فرانسه- 

اشعه فرابنفش
10- مــادون- الســتیک 
داخلــی تایــر خــودرو- 

خجسته
11- ماترک- معشوق

12- جــاودان- آنگونــه- 
صـفار

13- برداشــت محصول- 
درخت جوان- نوعی بافته 

زینتی
14- کاالهــا- شــفاهی- 

صدای پاره شدن کاغذ
15- بــوی رطوبت- ســم 
موجود در توتون- سســت 

و تنبلش
  

عمودی:
1- حمله نظامی- بســیار 
کهنه و غیرقابل اســتفاده- 

چانه
2- ســواره- بــا شــدت و 

فوریت- امیدوار کردن
3- طبیعــی و معمولــی- 

حروف ادغام در زبان عربی
4- برجســته- مخفــی و 
پنهان- نوعی زیبایی پنهان 

در برخی افراد
5- مرتعــش- زیانــکار- 

فراموشی
6- شتر عربی- امام علی)ع( 
مومــن  را گمشــده  آن 

می داند- جوال
7- امــر بــه رفتــن دارد- 
انسداد رگ به وسیله لخته 

خون- ستایشگر
8- بتن مســلح- خواندن 

قـرآن- انس
9- همنشین- خلق کردن- 

خط کش مهندسی
 10- نام اروپایی ساز چنگ-

 داستان کـــوتاه- لـــباس 
اتاق عمل

 11- مـــحافظ گل- خـواجـــه 
اهـل راز- سـودمند

12- دو دلی- گوشه ای در دستگاه 
همایون- مـکعب جـورچین

 13- قـــطار بـــرقی شـــهری- 
اسباب و لوازم

 14- ذکر حاجیان در مراسم حج-
چـشمه- مـدفن نظامی

15- پرورش یافتــه- مجموعــه 
داستانی نوشــته احمد محمود- 

فـرمان اتومبیل

سانكساطبربشاك
وللوعجمقابطنا
خيرمدماوتفربر
تمامالعاتيمها

پهنامگليناوك
امنيسيراكننست
شرموببنرايور

يياروماسنيرخا
رومهيطعگنجرگ
اسانلفياديشهم
بنامرفشزوماج
رمياتيشكرستلك
تشهمانداييراب
كانلوهيلنودوا
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4427
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

641732958
953168472
872459316
139825647
728641539
564397821
297583164
485216793
316974285

متوسط

 6 8     1  
3    2  9   
 2    7 4  3
   5    3 1
         
7 8    3    
2  1 6    7  
  9  5    8
 4     1 6  154382769

836971524
972564138
285713496
643895217
791246853
318429675
527638941
469157382

ساده

متوسط

968435712
374128956
125967483
492576831
513849627
786213594
251684379
639751248
847392165

سخت

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

ساده

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

وزارت - خبرنگاران و تناقض 
انتخابات فدراسیون دوچرخه سواري روز گذشته در سالن 
فارسي آکادمي ملي المپیک برگزار شد که طي آن هاشم 
کندي به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. این انتخابات 
پشت درهاي بسته و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد 
که با اعتراض اهالي رسانه همراه بود. سیدمحمد پوالدگر، 
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان بعد از 
انتخابات دوچرخه سواری در مورد محروم شدن خبرنگاران 
از حضور در مجمع انتخاباتی، گفت: »طبق کدام اساسنامه 
بوده کــه خبرنگاران می توانند در مجمع باشــند؟ طبق 
قانون فقط اعضای مجمــع می توانند در انتخابات حاضر 
باشند. غیر از آنها هر کس دیگری بخواهد بیاید، تعریف 
دارد. امروز طبق شرایط خواستیم مجمع طبق روال عادی 
برگزار شود. زمانی که شرایط عادی بود اجازه دادند حضور 
داشته باشید.« پوالدگر در پاسخ به این پرسش که آیا در 
هر انتخابات یک تصمیم متفاوت گرفته می شود، گفت: 
»قانون نیست که خبرنگار باشد!« او در پاسخ به این سوال 
که آیا در انتخابات شمشیربازی تخلف صورت گرفته که 
خبرنگاران حاضر بودند، گفت: »خیر. امروز تشخیص این 
بود که بعدا بیایید. خبری از دســت شما در رفته است؟ 
دیر ارسال کردید؟ چیزی شده است؟ اصل این است که 

انتخابات در شرایط خوبی برگزار شود.«

پاسخ دادمرز به هيات 
كشتی خوزستان

پویا دادمرز، دارنده مدال های طال و نقره امیدهای جهان، 
هفته گذشته طي مصاحبه اي انتقاد تندي از رئیس هیات 
کشتي خوزستان داشت و از کم توجهي مسئوالن کشتي 
استان گالیه کرد. خیلي زود هیات کشتي خوزستان به 
این صحبت ها واکنش نشــان داد و عنوان کرد به تازگي 
60میلیون تومان به دادمرز پرداخت شده است و او از طرف 
شخصي هدایت مي شود تا این صحبت ها را علیه رئیس 
هیات کشتي خوزستان انجام دهد! دادمرز که ملي پوش 
تیم ملي ایران در جهاني 2022 نیز بود، در پاســخ به این 
بیانیه هیات خوزستان گفت: »مبلغ 60میلیون تومان از 
سوی اداره کل ورزش استان خوزستان به عنوان پاداش 
مدال آوری در 2سال اخیر به من داده شد و هیات کشتی 
خوزســتان تنها پس از دریافت این پول، آن را به حساب 
ما واریز کرده اســت. متاسفانه مســئوالن هیات کشتی 
خوزستان موضوعی را مطرح کردند که به هیچ وجه صحت 
ندارد. آنها به جای رســیدگی به وضعیت کشتی گیران 
ملی پوش استان خوزستان، به دنبال مطرح کردن مسائلی 
هستند که واقعیت ندارد.« خوزستان مهد کشتي فرنگي 
محسوب مي شــود و جدال هیات کشــتي این استان با 
کشــتي گیران ملي پوش مي تواند کشتي خوزستان را به 

حاشیه ببرد.

مرحله پلي آف لیــگ برتر والیبال با پیــروزي یزدي ها آغاز 
شد. شــهداب یزد، قهرمان فصل پیش که این فصل هم در 
پایان مســابقات مرحله گروهي صدرنشین جدول بود، عصر 
دیروز مقابل ایفاســرام اردکان قرار گرفــت. این بازي براي 
یزدي ها اهمیت ویژه اي داشت. آنها سال قبل نیم فصل دوم 
را با علیرضا طلوع کیان آغاز کردند و با این مربي به قهرماني 
لیگ رســیدند اما بعد از اتفاقاتي که پس از جام باشگاه هاي 
آسیا افتاد، طلوع کیان برکنار شد و نیم فصل دوم امسال روي 
نیمکت ایفا نشست. پیروزي در مقابل سرمربي سابق انگیزه 
محمدرضا تندروان و بازیکنانش را دوچندان کرده بود. البته 
که پیروزي در این بازي آنها را یک قــدم به حضور در جمع 
4تیم، رســیدن به فینال و تکرار قهرماني نزدیک  تر مي کرد 

که این اتفاق افتاد. 
شــهداب و ایفاســرام در 2بازي مرحله گروهي نتایج متفاوتي 
گرفتند. در بازي رفت اردکان 3 بر 2 برنده بود و در بازي برگشت 
شــهداب 3 بر یک. با این نتایج پیش بیني برنده کمي ســخت 
بود. دیروز بازي با برتري اردکاني ها آغاز شــد. در سالن والیبال 
ورزشــگاه آزادي که میزبان مرحله  پلي آف است، بعد از رقابتي 
نزدیک اردکان 28 بر 26 ست را به پایان برد اما خوشحالي آنها 
هم با همین ست به پایان رسید. در 3 ست بعدي شهداب 25 بر 

21، 27 بر 25 و25 بر 16 به پیروزي رسید. اختالف 2تیم در هر 
ست نمایان تر شد و حاال یزدي ها امیدوارند در بازي دوم هم به 
پیروزي برسند و اولین تیمي باشند که به جمع 4تیم مي رسند. 

بازي برگشت عصر سه شنبه برگزار مي شود. 

   غفور همچنان بدون جام 
امیر غفور دیروز امتیازآورترین بازیکــن زمین بود. غفور دیروز 
بیشــترین امتیــازات را براي شــهداب گرفــت؛ 32 امتیاز از 
103امتیاز کامل تیم. بازیکن ســابق تیم ملي حسرت گرفتن 
جام در ایران را دارد. او ســال گذشــته بازیکن سپاهان بود و با 
صدرنشــیني ســپاهان در مرحله گروهي و صعود این تیم به 
جمع 4تیم، غفور امیدوار بود در لیگ جام مي گیرد اما سپاهان 
نتوانست فینالیست شــود و غفور آرزو به دل ماند. او این فصل 
پیراهن شهداب را پوشید و حاال امیدوار است با این تیم بتواند 

روي سکوي اول برود. 

  تندروان: يك بازي مانده 
شــهداب بازي اول را برده اما تندروان، سرمربي این تیم از تیم 
حریف بیشتر از تیم خودش تعریف کرد: »این دیدار یک رقابت 
میان تیم های اول و هشتم جدول نبود، تیمی که مقابل شهداب 

بازی کرد به اعتقاد من جایگاهش هشــتم جدول نبود و با این 
کیفیت و بازیکنان متعدد ملی پوش می توانســت در جدول در 
رده های سوم و چهارم قرار گیرد. می دانستیم که بازی سختی 
مقابل این تیم داریم، تیم حریف ست اول و دوم شهداب را تحت 
فشار قرار داد اما شرایط بازیکنان در ست سوم و چهارم مطلوب تر 
شد و توانستیم این مســابقه را با پیروزی به پایان برسانیم.« او 
از حاال به بازي بعدي فکر مي کند: »این فقط یک بازی بود و به 
اتمام رسید و یک بازی دیگر روز سه شنبه داریم، کل مجموعه 
شهداب برای بازی بعدي تمرکز خواهند داشت. هیچ تمرکزی 
بر دیدار هــای مرحله بعد نخواهیم داشــت و فقط به بازی دور 

برگشت فکر می کنیم.« 

   طلوع كيان: برمي گرديم
طلوع کیان، سرمربي ایفاسرام استان یزد را برنده بازي مي داند: 
»این بازی جشن والیبال یزد بود، برنده و بازنده ندارد، قطعاً یک 
نماینده از اســتان یزد مدال می گیرد.« ایفاســرام در این بازي 
علي اصغر مجرد را نداشــت. طلوع  کیان درباره غیبت او توضیح 
داد: »این بازیکن یک وزنه ای بود که تجربه تیم را بیشتر می کرد 
و به دلیل آسیب دیدگی نتوانســت در این مسابقه حاضر شود، 
امیدواریم به زودی مصدومیتش برطرف شود و سالمتی خود را 

به دست آورد.« اردکاني ها هم براي بازي بعدي نقشه مي کشند: 
» بازی زیبایی را دیدیم اما مسابقه در ست چهارم بازی از دست 
ما خارج شد و در دریافت به خوبی عمل نکردیم. قطعا به خوبی 
تمرین و ریکاوری مي کنیم و برای بــازی بعدی با قدرت آماده 
خواهیم شــد تا حداقل والیبالی ها و تماشاگران بتوانند از بازی 

لذت ببرند.« 

  هورسان هم جلو افتاد 
هورسان رامســر و پاس گرگان هم دیگر بازي مرحله پلي آف را 
انجام دادند. بازي این دو تیم نزدیک بود. رامسري ها بازي را بهتر 
شروع کردند و ست اول را 25 بر 18 بردند. نتیجه ست دوم دور 
از انتظار بود. پاس با درخشش امین اسماعیل نژاد 25 بر 9 ست 
را برد. ست سوم هورسان به بازي برگشت و 25 بر 20 به پیروزي 
رسید. اما در ســت چهارم پاس تالفي کرد و با نتیجه 25 بر 19 
بازي را به ست پنجم کشاند. در ست پنجم هورسان 15 بر 13 
برنده بود. رامســري ها با یک پیروزي جلو افتاده اند و امیدوارند 

روز سه شنبه بازي دوم را هم ببرند.
امروز در روز دوم مســابقات هراز لبنیات آمل با فوالد سیرجان 
بازي مي  کند و پیکان هم مقابل نیان الکترونیک خراســان قرار 

مي گیرد.

نفس راحت شهداب و هورسان
در اولين روز از مرحله پلي آف ليگ برتر واليبال، شهداب يزد و هورسان رامسر 

به پيروزي رسيدند و يك قدم به حضور در جمع 4تيم نزديك تر شدند 
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زندگــی همــه  صنعــت هســته ای در 
مــا جــاری شــده اســت. هرقــدر جلوتــر 
می رویم نیاز به آن بیشتر هم می شود. 
ضمن اینکــه یک زنجیــره پیونــدی بین 
تکنولوژی هــای پیشــرفته اســت. مثــا 
کوانتوم که علم آینده دنیا ســت و ایران 
هــم در ایــن زمینــه بســیار خــوب عمــل 

کرده است

زهرا خلجیگفت و گو
روزنامه نگار

حرکت بر لبه دانش 
دهکده جهانــی، اینترنت، کتــاب و جریان آزاد 
اطالعات را فراموش کنید. شــاید در بسیاری از 
حوزه های علم و فناوری بتوانید به راحتی با کمی 
تالش و گذراندن دوره و دانشگاه، اطالعات خوبی 
به دست آورید. در برخی از حوزه ها اما هنوز دیتا و 
دانش قطره چکانی با سختی و مرارت زیاد به دست 
می آید. فناوری هســته ای حداقل برای ایرانی ها 
دوره و کالس ندارد و برای به دســت آوردن این 
دانش خون های زیادی از جوانان این کشور ریخته 

شده است.
فناوری هســته ای از آن حوزه هایی است که در 
جهان نمی گذارند هر کسی به آن ورود کند و علم 
آن را به دســت آورد. حوزه هایی که به لبه دانش، 
مشهور هســتند و ایرانی ها در سال های گذشته 

تالش کرده اند بر آن مسلط شوند.
این وضعیتی است که ایران ســال ها در صنعت 
فضایی هم داشــته است. هیچ کشــوری نبوده 
است که برای ایران ماهواره طراحی کند، بسازد 

و پرتاب کند.
بهانه همیشــگی جلوگیری از دستیابی ایران به 
دانش هسته ای هم همیشــه تنها یک چیز بوده 

است: احتمال استفاده از بمب اتم.
آمریکایی ها با داشــتن ۹۲نیروگاه هســته ای، 
بیشترین ســهم در اســتفاده از انرژی هسته ای 
جهان را دارند. از مجموع برق تولید شده توسط 
نیروگاه های هســته ای کل دنیــا، ۳۱درصد آن 
متعلق به تنها کشوری است که از روی سیاه علم 

برای کشتار نسل بشر استفاده کرده است.

روز سیاه علم 
کاش هیچ وقت در روز ۶ آگوســت ســال۱۹۴۵ 
ساعت به ۸:۱۵ صبح نمی رسید. اکثر دانشمندان 
جهان احتماال هنوز هم ایــن دعا را می کنند که 
کاش خورشید در سیاه ترین روز تاریخ بشر طلوع 
نمی کرد تا در عرض یک دقیقه هیروشیما با خاک 
یکسان نشود. شاید حتی نخبه ترین دانشمندان 
جهان هم تصور نمی کردند که مقام های آمریکایی 
دســت به چنین حماقتی علیه نوع بشر بزنند و 
برای تنها بار در تاریخ در هیروشیما و ۳روز بعد در 
ناکازاکی از بمب اتمی برای کشتار جمعی استفاده 
کند. کسی نمی دانست علم بشر قرار است خودش 
بالی جان خودش شــود و آمریکایی ها دست به 
کاری بزنند که هیچ کس، هیچ وقت نمی تواند آن 

را با همه حرف و حدیث ها توجیه کند.
زمانی که انریکو فرمی در ســال۱۹۳۴ در یکی 
از آزمایشگاه های دانشــگاه شیکاگو تولید انرژی 
هسته ای را برای نخســتین بار کشف کرد شاید 
هیچ وقت فکر نمی کرد کشورش این دانش را در 

بدترین و شرورانه ترین مسیر استفاده کند.
کشــف انرژی هســته ای زمانی رخ داد که تیم 
تحقیقاتی انریکو فرمی، مشــغول بمباران کردن 

هسته اورانیوم با نوترون بودند.
۱۱سال بعد اما استفاده از گرمای حاصل شکافت 
هسته اتم که معادل انفجار ۱۶هزار تن تی ان اتی 
بود باعث شد تا هر چیزی تا شعاع ۱.۵کیلومتری 
در هیروشــیما از بین برود. علم بشر بالی جانش 
شده بود و »پسرک« خالفکار آمریکا هیروشیما 

را ۴۸ثانیه پس از پرتاب تبدیل به گورستان کرد.

خیز ایران برای پیشتازی 
آمریکا با این ســابقه ســیاه طی همه سال های 
گذشــته تالش کرده تا مانع از دستیابی جوانان 
ایرانی به فناوری و دانش هسته ای شود. فناوری 
هســته ای اکنون در همه صنایع کاربــرد دارد و 
کشورهای غربی همیشه تالش کرده اند تا ایران 
به جای تولید کننده نقــش مصرف کننده را در 
استفاده از مزایای فناوری هسته ای داشته باشد. در 
صفحات پرونده امروز روزنامه همشهری می توانید 
با طیف وسیعی از حوزه هایی که دانشمندان ایرانی 
در تالش برای استفاده از فناوری هسته ای در آنها 

هستند آشنا شوید.
بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در گفت وگوی ویژه این پرونده، 
از تالش دانشمندان ایرانی برای استفاده از فناوری 
هســته ای در حوزه های مختلف گفته اســت. او 
در این گفت وگــو تأکید کــرده درحالی که این 
علم هزاران شاخه دارد، کشــورهای غربی فقط 
استفاده نظامی را درنظر می گیرند و به همین دلیل 
نمی خواهند ایــران در هیچ حــوزه ای از انرژی 
هسته ای پیشرفت کند. در اخبار هم غنی سازی  
ایران را به ساخت بمب اتم ربط می دهند تا مردم 
دنیا و حتی ایرانی ها را تحت تأثیــر قرار دهند و 
این ابزار فشــاری باشــد برای اینکه کال از تولید 
این نوع انرژی دست بکشــیم حتی اگر در بحث 
نظامی نباشــد. این در حالی اســت که اورانیوم، 
سوختی است که بیشترین استفاده را برای تولید 
انرژی هسته ای دارد چون اتم های اورانیوم تقریبا 
راحت از هم جدا می شــوند. استفاده اقتصادی از 
دانش هســته ای اکنون نیازمند ورود گسترده تر 
شــرکت های دانش بنیــان به این حوزه اســت. 
اســتارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان مثل 
حوزه های دیگر می توانند با اســتفاده از این علم 
زندگی مــردم را بهتر و راحت تــر کنند و حتی 
در بخش هایی مثل پزشــکی باعث نجات جان 

آدم ها شوند.
آمریــکا و چین حتی چند ســالی اســت که در 
حال تالش برای اســتفاده از فیوژن یا همجوشی 
هسته ای هستند تا خورشــید مصنوعی را روی 
زمین بسازند و این مســیر را جایگزین شکافت 
هسته ای کنند. دانشمندان ایرانی نشان داده اند 
که مانع تراشــی های خارجی هیچ وقت نتوانسته 
جلودار آنها برای پیشرفت باشد. صنعت هسته ای 
در زندگی همه ما جاری شده و نمی توان آینده را 
بدون آن تصور کرد. هرقدر جلوتر می رویم نیاز به 
آن بیشتر هم می شود و ایران عزم پیشتازی را در 

این حوزه دارد.

زاویه دید
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بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با همشهری از پیشرفت چشمگیر ایران در همه حوزه های هسته ای با وجود کارشکنی غربی ها می گوید

اســتفاده صلح آمیز از انرژی هســته ای در 
رســانه های رســمی و اجتماعی همیشه 
تحت الشعاع اســتفاده های غیرصلح آمیز و 
نظامی قرار گرفته است. اما حقیقت این است 
که مهم ترین کاربردهــای این صنعت مهم و 
پیشرفته در دنیا در حوزه های مختلف ازجمله 
تولید برق، کشاورزی و پزشکی و بهداشتی، 
صنعتی و... شاید مغفول مانده باشد؛ حوزه هایی 
که بیشــترین اثر را در زندگی روزمره مردم 
دارد. در ایران نیز اصلی ترین کاربردهای این 
انرژی حیاتی در همین حوزه هاست که اتفاقا 
شاهد پیشرفت های مهم و چشمگیری هم از 
سوی دانشمندان این حوزه ها هستیم. بهروز 
کمالوندی، ســخنگو و معاون رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در امور بین الملل، حقوقی و 
مجلس در گفت وگو با همشهری درباره مزایا و 
اهمیت گسترش این انرژی در ایران و همچنین 
علل تمایل نداشتن غرب به دستیابی ایران به 
این فناوری ارزشــمند به طور مفصل توضیح 

داده است.

دستیابی و استفاده از فناوری هسته ای چرا 
برای کشورمان ایران، مهم است؟

 بسیاری از کشورهای دنیا حتی کشورهای کوچک 
به دنبال دستیابی به این فناوری هستند، اما ممکن 
است خیلی از این کشــورها با چشم دیگری به 
این فناوری نگاه کنند یعنــی نگاه غیرصلح آمیز 
اما در ایران عمده توجه ما به ابعاد صلح آمیز این 
صنعت اســت؛ چراکه تقریبا هربخش از زندگی 
ما را دربرمی گیرد. درســت است که فقط بخش 
تولید سالح هسته ای در رسانه ها سروصدا کرده، 
اما فناوری هســته ای به طور گسترده در زندگی 

ما اثر دارد.
 مهم ترین حــوزه ای که فناوری هســته ای 
می تواند شکل زندگی مردم را بهبود ببخشد، 

چه حوزه ای است؟
 اولیــن و مهم ترین حــوزه، برق اســت. تولید 
بــرق در نیروگاه هــای اتمــی عالوه بــر اینکه 
محیط زیست دوســت اســت، اصطالحا بار پایه 
)Base Load( هــم هســت؛ یعنی همیشــه 
قابل دسترس است. انرژی های تجدیدپذیر مثل 
آب و باد و آفتاب به دلیل اینکه همیشه در دسترس 
نیستند، ممکن است چالش ایجاد کنند، بنابراین 
چون نیروگاه های اتمی بار پایه هستند، همیشه 
در دسترس است و می توان روی آن حساب کرد. 
انرژی هســته ای همچنین ارزش افزوده بسیار 
باالیی دارد یعنی با استفاده از میزان کمی از مواد، 
انرژی بسیار زیادی تولید می شود. به طور نمونه 
نیروگاه های دیگر برای تولیــد هزار مگاوات برق 
باید حداقل ۱۴میلیون بشکه نفت مصرف کنند. 
معادل این گاز یا مازوت هم هســت که مشکل 
ایجاد آلودگی دارد، اما در سوخت اتمی این مشکل 

وجود ندارد. پســماند ســوخت اتمی هم پس از 
مصرف به شکل های دیگر قابل استفاده است اما 
نهایتا زباله اش هم به صورت ایمن و بدون مشکل 
نگهداری می شود. به خصوص کشوری مثل ما که 

امکانات دفن برای زباله اتمی هم دارد.
 پس طبق گفته شما با استفاده از انرژی اتمی، 

تولید برق در کشور بیشتر می شود؟
طبق محاســباتی که با نرم افزارهای بین المللی 
WASP یــا LEAP یــا message بــرای 
اندازه گیری میزان برق اتمی که در کشــور باید 
تولید شود انجام شده اســت، برق ایران باید ۸ تا 
۱۲درصد اتمی باشد. هدف دولت هم این است که 
ظرف ۲ تا ۳سال آینده میزان برق کشور که االن ۸ 
تا ۱0هزار مگاوات است به ۱00هزار مگاوات برسد. 
اگر متوسط این میزان را درنظر بگیریم،  ۱0هزار 
مگاوات برق تولیدی در ایران باید از طریق انرژی 

اتمی تولید شود.
و دیگر حوزه های کاربردی انرژی اتمی که ایران 
نیز در آن به پیشرفت و استفاده رسیده است؟ 
 حوزه مهم دیگر بهداشــت اســت. عکس های 
ایکس ری،  ام آر آی، اسکن و غیره به انرژی هسته ای 
نیاز دارند. همه اینها نیازمند چشمه هایی هستند 
که مواد اصلی آنها اتمی اســت. در شرایطی که 
دارو تحریم اســت، اگر نمی توانســتیم این مواد 
را تولید کنیم یــک میلیون بیمار کــه نیازمند 
عکسبرداری به روش هســته ای هستند، ناچار 
می ماندند امــا حاال ما به مدد پیشــرفت در این 
حوزه نه تنها این یک میلیون را پوشش می دهیم 
بلکه رادیو داروی ۳00 تــا ۴00هزار نفر در خارج 
کشور را هم تامین می کنیم. در حوزه کشاورزی 
نیز این انرژی استفاده های متعدد دارد؛ از اصالح 
بذر گرفته تا نگهداری محصوالت در انبار. میزان 
ماندگاری محصوالت کشاورزی که باید در انبار 
نگهداری شود درصورت تابش یک پرتوی گاما، 
از یک هفته به ۲ماه می رســد. در دنیا نیز از این 
روش استفاده می شود. استفاده صلح آمیز از این 
انرژی به قدری متنوع اســت که پرداختن به آن 
از حوصله این گفت وگو خارج است. اهمیت این 
تکنولوژی در این اســت که صنایع دیگر را جلو 
می برد. به عنوان مثال، لیزر که بــا ذرات فوتون 
کار می کند، هم در برش های خیلی ظریف مثال 
در جراحی چشم و جراحی های زیبایی استفاده 
می شود و هم در صنعت که با استفاده از آن فوالد 
را برش می دهند. هرچقدر این علم جلوتر می رود، 
استفاده آن می تواند متنوع تر شود. ارزش افزوده 

آن هم اهمیت زیادی دارد. حتی با پرتوهای 
هسته ای می توان وسایل پزشکی را استریل 
کرد و به جای استفاده یک بار مصرف، بارها 

از آنها استفاده کرد.
 آمریکا بیشترین سهم را در استفاده 
از انرژی هســته ای و نیروگاه های 

فعــال دارد، اما همیشــه تالش 
می کند ایران در مسیر دستیابی 

به فناوری صلح آمیز هسته ای 
تحت فشار بین المللی باشد، 
علت این تالش برای منزوی 

کردن ایران چیست؟
 انرژی هســته ای در عین اینکه اســتفاده های 
متعددی دارد، بســیار علم پیچیده ای اســت و 
همه کــس نمی تواند به آن دســت پیــدا کند. 
تالش کشــورهای غربی در این است که تا حد 
امکان ایران به جــای تولیدکننده، در این زمینه 
مصرف کننده باشد. اما دانشمندان ایرانی موفق 
شده اند در مهم ترین جنبه های انرژی هسته ای 
به پیشرفت های قابل توجهی برســند. بنابراین 
پیشرفت علوم و تکنولوژی های پیشرفته، هم از 
نظر اقتصادی و هم علمی و حتــی نظامی به ما 
قدرت می دهد که آمریکا از قدرت نظامی ایران 
می ترسد. اما لزوما کشور ما در سطح نظامی جلو 
نمی رود. درحالی که این علم هزاران شاخه دارد، 
آنها فقط اســتفاده نظامی را درنظر می گیرند و 
به همین دلیل نمی خواهند ایران در هیچ حوزه ای 
از انرژی هسته ای پیشــرفت کند. در اخبار هم 
غنی ســازی  ایران را به ســاخت بمب اتم ربط 
می دهند تا مردم دنیا و حتی ایرانی ها را تحت تأثیر 
قرار دهند و این ابزار فشاری باشد برای اینکه کال 
از تولید این نوع انرژی دست بکشیم حتی اگر در 

بحث نظامی نباشد.

 ارزش افزوده استفاده از این انرژی برای کشور 
چقدر است؟

 ممکن اســت یک کشــور کوچک نیازی برای 
سرمایه گذاری در این انرژی نبیند و به کشورهای 
همسایه وابسته باشــد اما ایران کشور کوچکی 
نیست و برای ۸۵میلیون جمعیت باید یک منبع 
مطمئن و دم دست داشته باشد به ویژه در شرایط 
تحریم. به عنوان مثال، در زمینه رادیوداروها، هر 
قدر اهمیت آن باال مــی رود، طول عمرش کمتر 
می شــود. مثال رادیودارویی وجود دارد که طول 
عمرش بین ۱0 تا ۱۵دقیقه است و نمی توان آن 
را وارد کرد. پس باید خودمان آن را تولید کنیم. 
حتی در برخی مواقــع نیاز داریم که دســتگاه 
شتاب دهنده را در بیمارســتان مستقر کنیم تا 

همانجا تولید و مصرف کند.
 دانش هســته ای در جهان به عنوان یکی از 
حوزه های پیشــرفته و به اصطالح لبه دانش 
شناخته می شود. دانشــمندان ایرانی چه 

مسیری برای رسیدن به آن طی کرده اند؟
تکنولوژی یعنی اختراع و احتیاج ما در ابداع است. 
وقتی کسی پشت در می ماند باالخره با پشتکار 
این در را باز می کند. در دانشگاه های خارجی به 
دانشــمندان ایرانی اجازه تحصیل در رشته های 
مرتبط با هســته ای داده نمی شود مگر در رشته 
پزشکی هســته ای بســیار کم و با اکراه. در این 
شــرایط وقتی ما تالش کردیم خودمان آستین 
باال بزنیم، یاد بگیرم و تجربه کنیم. اگر تجهیزات 
داشته باشیم مسلما بهتر پیش می رویم اما وقتی 
نداریم خودمان تولید می کنیم چون انگیزه داریم. 
االن در بحث غنی سازی  بومی روش های ما حتی 
از روش های مرسوم در دنیا هم پیشرفته تر است. 
دانشمندان ایرانی با استفاده از مهندسی معکوس 
و ایده های خودشان چیزهایی تولید کرده اند که 
چون صفر تا صد آن بومی اســت، به راحتی هم 
قابل اصالح اســت. االن زمان میوه دادن درخت 
صنعت هسته ای است و خارجی ها در واقع قصد 
دارند جلوی آن را بگیرند و به اصطالح این درخت 
را بخشکانند. چون در بحث روابط بین الملل هر 
کشوری ضعیف باشد گوشه ای نشسته و کسی به 
آن کاری ندارد اما به مجردی که قدرتمند شود، 
در چالش قدرت می افتد. اگر در زمینه هسته ای 
و دفاعی قدرتی نداشــتیم و دســتمان جلوی 
کشورهای دیگر دراز بود کسی به ما کاری نداشت 
اما حاال به دلیل ترس از قدرت ایران تالش می کنند 
که خواسته های خودشان را تحمیل کنند 
اما در نهایت این قدرت ماست که به 
آنها تحمیل می شود و مجبورند 

آن را بپذیرند.
آینده ایران در فناوری های 
هسته ای را چطور پیش بینی 

می کنید؟
در حال حاضر مسئوالن رده 
باالی کشــور، رهبر معظم 
انقــالب و رئیس جمهوری 
یک برنامــه بلندمدت در 
این زمینه دارند. سازمان 

انرژی اتمی هم یک برنامه ۲0ساله تعریف کرده 
اســت که تمام حوزه های مختلــف را در چرخه 
سوخت از اکتشاف تا پســماندداری، حوزه های 
پزشکی و کشاورزی همه را دربرمی گیرد. هدف 
این است که ایران یکی از کشورهای پیشرفته دنیا 
در شاخه های مختلف این صنعت باشد. کشورهایی 
که درحال حاضر در همه حوزه ها فعال هســتند 
انگشت شمارند و ایران جزو کشورهای اصلی است 
که در همه شاخه ها فعال است و با سرعت پیش 
می رود. ما هر سال یک پیشرفت را در حوزه های 
مختلف معرفی می کنیم و آینده بسیار روشنی در 

این صنعت داریم.
 در چه حوزه هایی برای پیشــرفت کشور 

سرمایه گذاری شده است؟
مهم ترین سرمایه گذاری ها در حوزه برق است. 
۲تا نیروگاه به غیــر از نیــروگاه فعلی در حال 
ساخت اســت و برای هر کدام حدود ۵میلیارد 
دالر سرمایه گذاری شده است. فکر نمی کنم هیچ 
پروژه ای در کشور با این ابعاد از سرمایه گذاری 
داشته باشیم. تولید ۱0هزار مگاوات برق را هم 
در برنامه داریم که خوشــبختانه از سوی دولت 
این اجازه را داریم تا از منابع و روش های مختلف 
بین المللی اســتفاده کنیم که آن را گسترش 
بدهیم تا به درصد مورد نظر برسانیم. در حوزه 
سامانه های پرتودهی برای مصارف کشاورزی و 
استریل وسایل پزشــکی بنا داریم مراکزمان را 
که فعال ۲تاســت، به ۱0مرکز برسانیم. آمایش 
سرزمینی هم انجام شــده و مکان های مختلف 
به شــکل عمده در قطب های کشاورزی درنظر 
گرفته شده است تا محصوالت بدون جابه جایی 
به میزانی که مضر نیســت و فقط برای از بین 
بردن باکتری هاست پرتودهی شوند تا به محض 
رسیدن به بازار مصرف کامال سالم و تازه بمانند. 
در کل هدف بزرگ این صنعت و ریاست سازمان 
انرژی هسته ای این اســت که فقط در مبحث 
علمی این انرژی باقی نمانیم بلکه بعد از سطح 
تحقیقاتی به مرحله صنعتی هم برسیم. بنابراین 
هم صنایع را درگیر می کنیم و هم بخشی را به 

بخش خصوصی منتقل می کنیم.
 آینده را می توان بدون استفاده از فناوری 

هسته ای تصور کرد؟
 امکان ندارد. صنعت هســته ای در زندگی همه 
ما جاری شــده اســت. هرقدر جلوتر می رویم 
نیاز به آن بیشتر هم می شود. ضمن اینکه یک 
زنجیره پیوندی بین تکنولوژی های پیشــرفته 
اســت. مثال کوانتوم که علم آینده دنیا ســت و 
ایران هم در این زمینه بسیار خوب عمل کرده 
اســت، ۳حوزه اصلی دارد؛ کامپیوتر، مخابرات 
و محاسبات. کامپیوترهای کوانتومی در آینده 
می توانند هــزاران برابر قــدرت کامپیوترهای 
فعلی عمل کنند. حاال از ایــن علم در بیولوژی 
هم استفاده می شــود. ما در ایران دانشمندانی 
داریم که روی کوانتوم در زیست شناســی کار 

می کنند که در حوزه سالمت، 
تحقیقات و بررسی های ژنتیک 
بدن انســان کمــک می کند.

خیز دانش بنیان در فناوری هسته ای یک فناوری، چندین کاربرد
 فناوری هسته ای با تالش دانشمندان ایرانی وارد حوزه های مختلفی شده 

که می تواند زندگی مردم را بهتر کند
شرکت های استارت آپی و دانش بنیان طی سال های اخیر نقش مهمی در 

پیشرفت فناوری هسته ای داشته اند

زندگی آینده بدون هسته ای ممکن نیست
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نکتهها

سهم کشورها از 
انرژی هسته ای 

 برقــی کــه از تعداد 
نیروگاه هــای موجــود 
اکنون تولید می شــود، 
معــادل 2553 ترا وات 
ساعت است. در حالی که 
30.9درصد از برق تولید 
شده از انرژی هسته ای 
در جهان به وسیله آمریکا 
تولید می شود، 52 درصد 
از بــرق این کشــور به 
وســیله نیروگاه هــای 
هسته ای در حال تولید 

است.

تحول در پزشکی 
پزشــکی  تکنیک های 
سال های  طی  هسته ای 
اخیــر در نجــات جان 
انســان ها نقش پررنگی 
ایفا کرده است. تحریم ها 
باعث شد که دانشمندان 
ایرانــی بــرای تولید 
رادیو داروها خودشــان 
دست به کار شوند. همین 
موضوع باعث شد که نام 
داروهــای رادیواکتیوی 
بیشــتر از گذشــته بر 
زبان هــا جاری شــود. 
دانشــمندان ایرانی بر 
همین اساس، برای تولید 
رادیوداروهای تشخیصی 
و درمانی اقــدام کردند. 
اکنون به طور ساالنه یک 
میلیون بیمار از خدمات 
رادیودارویی ســازمان 
انرژی هســته ای ایران 

بهره مند می شوند. 

تولید برق
اگر پیش از ایــن از گاز، 
انرژی آب و سایر عناصر 
موجود در طبیعت برای 
تولیــد برق اســتفاده 
می شــد، حــاال انرژی 
هسته ای باید جایگزین 
آنها می شــود؛ انرژی ای 
که پایان آن کمتر محتمل 
بود. ایران هم اگرچه در 
سال1329هجری شمسی 
فعالیت های هســته ای 
خود را آغــاز کرد اما در 
1353با تاسیس  ســال
ســازمان انرژی اتمی و 
انعقاد قرارداد ســاخت 
نیروگاه اتمی بوشــهر، 
پروژه تولید برق با انرژی 
هســته ای را کلید زد. 
اکنون دانشمندان ایرانی 
با تولید بــرق از انرژی 
هسته ای تالش می کنند 
تا ســوخت های فسیلی 
برای نسل های بعد باقی 
بماند. برخی منابع ادعا 
می کنند که هــر 5روز 
یک نیروگاه هسته ای در 
جهان آغاز به کار می کند.

منطقه 
کشف نشده

تحلیل روند سطح تقاضا 
و منابع عرضه  انرژی در 
جهان، توجه بــه روند 
تهی شدن منابع فسیلی 
در دهه هــای آینــده و 
مزیت های زیست محیطی 
و اقتصــادی انــرژی 
هســته ای، از عواملی 
هستند که سبب شده اند 
تا در راســتای توسعه 
پایدار، این انرژی یکی از 
حامل های قابل دسترس و 
مطمئن در جهان به شمار 

رود.
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آینده

یک فناوری، چندین کاربرد
 فناوری هسته ای با تالش دانشمندان ایرانی وارد حوزه های مختلفی شده که می تواند زندگی مردم را بهتر کند

عمادالدین قاسمی پناه: فناوری هسته ای کاربردهای متعددی دارد که برای 
زندگی روزمره ما نه تنها الزم بلکه ضروری است. این در حالی است که بخش 
قابل توجهی از مردم تصور می کنند که از انرژی هســته ای فقط بمب تولید 
می شود. شناخته شــده ترین کاربردهای صلح آمیز، مفید و ضروری فناوری 
هسته ای تولید برق و داروهای تشــخیصی و درمانی است. در شرایطی که 

سوخت های فســیلی دنیا آلودگی های زیادی به همراه دارند و رو به اتمام 
هســتند، مقرون به صرفه ترین و مطمئن ترین منبع برای تولید برق، انرژی 
هسته ای است. هرچند برخی معتقدند که انرژی خورشیدی هم جزو انرژی های 
پاک محسوب می شود اما فناوری هسته ای به خاطر کاربردهای متعدد آن در 
زندگی روزمره، در اولویت کشورهای بسیاری قرار گرفته است اما کاربردهای 

دیگر فناوری هسته ای در حوزه هایی مانند کشاورزی، صنعت، هنر و اکتشافات 
فضایی قابل توجه و گاهی اعجاب برانگیز است. فناوری هسته ای در زندگی 

روزمره ما نقش پررنگی دارد و در آینده با افزایش کاربردهای این فناوری در 
سایر حوزه ها، بهره مندی از فناوری هسته ای توجیه و اهمیت بیشتری 

خواهد یافت.

تکنیک های پزشکی هسته ای طی سال های اخیر در نجات جان انسان ها نقش پررنگی ایفا کرده است. تحریم ها باعث شد که دانشمندان ایرانی برای تولید رادیو داروها خودشان دست به کار شوند. همین 
موضوع موجب شد که نام داروهای رادیواکتیوی بیشتر از گذشته بر زبان ها جاری شود. دانشمندان ایرانی بر همین اساس، برای تولید رادیوداروهای تشخیصی و درمانی اقدام کردند. اکنون به طور ساالنه 
یک میلیون بیمار از خدمات رادیودارویی سازمان انرژی هسته ای ایران بهره مند می شوند. همچنین 190مرکز پرتودهی از خدمات رادیو دارویی این سازمان استفاده می کنند. همین طور سانتریفیوژ 
توبوالر و سانتریفیوژ زونال پیوسته برای تولید انبوه واکسن، سانتریفیوژ بانک خون و اولترا سانتریفیوژ از دستاوردهای دانشمندان ایرانی است. لیزرهای متنوع ازجمله 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. فناوری هسته ای همچنین خدمات 
پرتوی و بهداشتی هم برای مردم به ارمغان می آورد که تولید پلیمرهای سوپر جاذب بهداشتی، تولید ژل آنتی باکتریال سونوگرافی و دستگاه نمایشگر 

آلودگی کل بدن برای شناسایی مواد پرتوزای سطحی بخشی از این خدمات به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته غربی، روش های تشخیصی 
و درمانی به قدری منظم، قابل اعتماد و دقیق شده اند که تقریباً از هر 3بیمار، یک نفر از روش های درمانی یا تشخیصی رادیو داروها بهره می برد. 

فناوری هسته ای در شاخه های مختلف پزشکی مانند انکولوژی، قلب و عروق، نورولوژی، پنومولوژی و اطفال نقش ایفا می کند. پزشکان 
از تکنیک های تشخیصی مانند رادیوداروها، اسکن ها یا ایزوتوپ های رادیویی استفاده می کنند و از درمان های مرتبط با پرتودرمانی که 
شامل پرتوهای ایکس و همچنین تشعشعات عناصر رادیواکتیو یا تجهیزات تولیدکننده تشعشع مانند شتاب دهنده هاست، استفاده 
می کنند. فراتر از تشخیص و درمان بیماری ها، استریل کردن تجهیزات پزشکی، یادگیری در مورد فرایندهای بیولوژیک با استفاده 

از ردیاب ها یا مطالعه خواص سلول های تومور ازجمله موارد دیگر استفاده از فناوری هسته ای است.

تحول در پزشکی

وقتی به تدریج زمزمه های افول سوخت های فسیلی در دنیا 
آغاز شد، کشورها اســتفاده از انرژی هسته ای برای تولید 
برق را جدی تر گرفتند. اگر پیــش از این از گاز، انرژی آب 
و سایر عناصر موجود در طبیعت برای تولید برق استفاده 

می گردید، حاال انرژی هسته ای باید جایگزین آنها می شد؛ 
انرژی ای که پایان آن کمتر محتمل بود. ایران هم اگرچه 
در سال1329هجری شمسی فعالیت های هسته ای خود را 
آغاز کرد اما در سال1353با تاسیس سازمان انرژی اتمی و 
انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، پروژه تولید برق 
با انرژی هســته ای را کلید زد. اکنون دانشمندان ایرانی با 
تولید برق از انرژی هسته ای تالش می کنند تا سوخت های 
فسیلی برای نســل های بعد باقی بماند. برخی منابع ادعا 
می کنند که هر 5روز یک نیروگاه هسته ای در جهان آغاز 
به کار می کند. این آمار حتی اگر دقیق هم نباشــد، نشان 
از اهمیت انرژی هســته ای در تولید برق برای سراسر دنیا 
دارد. آخرین آمارها)اردیبهشت1401( بیانگر آن است که 
آمریکا با 92رآکتور هســته ای قابل بهره برداری بیشترین 
اســتفاده را از این فناوری می برد و این در حالی است که 
ایران تنها یک رآکتور قابل بهره بــرداری دارد. با این حال، 
برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به تولید برق هسته ای 

پایدار کرده بود.

تولید برق

 هیدرولوژی یا »آب شناســی« درواقع علم مطالعه آب در 
کره زمین است که در مورد پیدایش، چرخش و توزیع آب در 
طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش های 
آب در محیط و ارتباط آن بــا موجودات زنده بحث می کند. 
آب شــیرین کن های هســته ای یکــی از دســتاوردهای 
فناوری هسته ای در کشور اســت. درواقع از حرارتی که در 
قلب رآکتورهای هســته ای تولید می شــود، برای تبخیر و 
شیرین سازی آب استفاده می کنند. همین حاال آب شیرین کن 
نیروگاه اتمی بوشهر که در ســال93 به بهره برداری رسید، 
می تواند روزانه تــا 10هزار مترمکعب آب دریا را شــیرین 
کند. همچنین فناوری هسته ای به کمک متخصصان آمده 
تا مطالعات در مورد هیدرولوژی از دقت بیشتری برخوردار 
شود. هیدرولوژی ایزوتوپی یک تکنیک هسته ای است که از 
ایزوتوپ های پایدار و رادیواکتیو برای دنبال کردن حرکات آب 
در چرخه هیدرولوژیکی استفاده می کند. از این ایزوتوپ ها 

می توان برای تحقیق در مورد منابع آب شیرین زیرزمینی 
و تعیین منشأشان، نوع بار آنها، وجود خطر نفوذ یا آلودگی 
توسط آب شور و امکان اســتفاده پایدار از آنها استفاده کرد. 
با ثبت سطوح تریتیوم رادیواکتیو زمین در اعماق مختلف، 
می توان میزان ذخیره آب را اندازه گیری کرد که یک جنبه 

حیاتی در مدیریت منابع آب است.

 نقش فناوری هسته ای
 برای مدیریت آب

فناوران هســته ای کشــورمان همچنین در حوزه دامپزشکی حضور 
بسیار مؤثری داشته اند. تولید واکســن بیماری ویروسی سندروم لکه 
سفید میگو، تولید واکسن چهارظرفیتی تب برفکی و تولید آغوز پایدار 
بخشی از کاربردهای فناوری هسته ای در دامپزشکی است که به کمک 

دامداران و پویایی اقتصاد کشور آمده است.

دامپزشکی و دامی

از نیروگاه هسته ای تا خورشید 
مصنوعی

 دانشــمندان آمریکایی و چینی به طور مجزا درحال 
تالش برای یک فناوری ویژه هســتند که می تواند 
منابع نامحدودی از انرژی را تولید کند. همجوشــی 
هسته ای متکی به سوخت های فسیلی نیست و مانع 
از تولید گازهای گلخانه ای مضر می شــود. بنابراین 
چنین فنــاوری ای می تواند تبدیل بــه ابزاری برای 
مقابله با چالش تغییرات آب و هوایی شود. همچنین از 
دستگاهی که این فرایند در آن اتفاق می افتد به عنوان 
»خورشید مصنوعی« نام برده می شود، چراکه آنچه در 
خورشید اتفاق می افتد، قرار است در زمین اجرا شود.

 
همجوشی هسته ای چیست؟

همجوشی هسته ای)fusion( شــبیه فرایندی است که 
در خورشــید اتفاق می افتد و باعث می شود، انرژی بسیار 

زیادی تولید شود.
دانشمندان بیش از 50کشور از دهه 1960در تالش برای 
بازسازی آن در زمین بوده اند و امیدوارند که این فرایند در 
نهایت بتواند مقادیر عظیمی از انرژی پاک را برای جهان 
فراهم کند. در همجوشی هسته ای، جفت های ذرات ریز 
به نام اتم گرم  با فشار به همدیگر فشرده می شوند تا یکی 

از آنها از دیگری سنگین تر شود.
این فرایند برعکس شکافت هسته ای )fission( است که 
در آن اتم های سنگین از هم جدا می شوند. اگرچه اکنون 
نیروگاه های هسته ای از شکافت هسته ای برای تولید برق 
استفاده می کنند، اما تالش دانشمندان بعضی از کشورها 

معطوف به استفاده از همجوشی هسته ای است.
 

اهمیت همجوشی هسته ای
شکافت هسته ای زباله های رادیواکتیو تولید می کند که تا 
حدی خطرناک است که باید صدها سال به شکلی ایمن 
محفوظ بماند. این در حالی است که زباله های تولید شده 
ناشی از همجوشی هســته ای رادیواکتیو کمتری دارند و 

بسیار سریع تر تجزیه می شوند.
همجوشی هسته ای به سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز 
نیاز ندارد. همچنین این فرایند گازهای گلخانه ای تولید 
نمی کند و به تغییرات آب و هوایی دامن نمی زند. بیشــتر 
آزمایش های همجوشی از هیدروژن استفاده می کنند که 
می توان آن را از آب دریا و لیتیوم و با هزینه پایین استخراج 
کرد. این موضوع به این معنی اســت که میلیون ها سال 
می توان از این منابع سوخت استفاده کرد. ارزش همجوشی 
هسته ای به حدی است که به طور استعاری از آن با عنوان 
»جام مقدس« تولید انرژی نام برده می شود. در افسانه های 
مسیحی قرون وسطا، جام مقدس ظرفی بوده که در »شام 
آخر« حضرت عیسی)ع( به همراه حواریون از آن نوشید و 

نماد لطف خداوند به شمار می آید.
 

همجوشی هسته ای چگونه کار می کند؟
هنگامی که 2 اتم از یک عنصر سبک مانند هیدروژن گرم 
با یکدیگر ترکیب می شــوند و یک عنصر سنگین تر مانند 
هلیوم را تشــکیل می دهند، این واکنش هسته ای مقادیر 
زیادی انرژی تولید می کند که می تواند جذب شــود. اما 
ترکیب 2عنصر یکســان در واقعیت بســیار سخت است. 
چون بار مثبت یکسانی دارند و به طور طبیعی یکدیگر را 
دفع می کنند. به همین خاطر، برای غلبه بر این مقاومت به 
انرژی زیادی نیاز است. در خورشــید، این اتفاق به خاطر 
دمای بســیار باال )حدود 10میلیون درجه سانتی گراد( و 
فشار قابل توجهی معادل بیش از 100میلیارد برابر فشار 

جو زمین رخ می دهد.
این درحالی است که دانشمندان   از تکنیک های مختلف 
برای بازسازی این شرایط استفاده کرده اند، اما ثابت شده 
است که حفظ دما و فشــار باال برای زمان الزم این فرایند 
بسیار دشوار است. با این حال، گروهی از دانشمندان اعالم 
کرده اند کــه با موفقیت از لیزر 192پرتــوی برای تبدیل 
مقدار کمی هیدروژن به انــرژی کافی برای تأمین انرژی 
حدود 15تا 20محفظه استفاده کرده اند. این اتفاق به این 
معنی است که برای نخستین بار دانشمندان توانسته اند 
قدرت بیشــتری از لیزرهایــی که از آنها بــرای آزمایش 

استفاده می کردند تولید کنند.
 

امکان همجوشی هسته ای در مقیاس بزرگ
با وجود برخی پیشرفت های امیدوارکننده طی چند سال 
اخیر اما تا رسیدن به گداخت یا همان همجوشی هسته ای 
در مقیاس بــزرگ ســال ها فاصله داریم. در مــاه فوریه، 
دانشمندان اروپایی در آزمایشگاه JET مستقر در بریتانیا 
رکورد جهانی خود را برای مقدار انرژی تولید شده در طول 

5ثانیه شکستند.
اما حتی آزمایش موفقیت آمیز قبلی، انرژی بیشــتری از 
آنچه برای کارکرد لیزرها در وهله اول الزم بود تولید نکرد. 
همچنین برنامه تحقیقاتی برای رســیدن بــه این نقطه 

میلیاردها دالر هزینه داشته است.
 

ایمنی گداخت هسته ای
آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( همجوشی هسته ای 
را »ذاتاً ایمن« خوانده است. شــرایط الزم برای شروع و 
حفظ یک واکنش همجوشی به حدی است که از کنترل 

خارج شدن آن غیرممکن است.
شــکیال گونزالس دی ویســنته، از کارشناســان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی می گوید: »فیوژن یا همجوشــی 
یک فرایند خودمحدودکننده است. یعنی اگر نتوانید این 

واکنش را کنترل کنید، دستگاه خاموش می شود.«
میزان کمتر زباله های رادیویی تولید شــده به وسیله این 
فرایند  در مقایسه با شکافت هسته ای نگهداری و حفظ آن 

را آسان تر می کند.

مزایای محیط زیستی
در صورتی که دنیا به چنین دستاورد مهمی مجهز شود، 
بسیاری از دغدغه های زیست محیطی برطرف می شود. 
پاک بودن این انرژی مانع از  این می شود که سوخت های 

فسیلی فعلی در نیروگاه ها به کار گرفته شوند. 
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تاریخ

نقش فناوری هسته ای در صنعت بسیار قابل توجه است. 
به طوری که دانشــمندان ایرانی به تولیــد انواع لیزرهای 
صنعتی و کاربردهای آن در صنایع خودروسازی، راه آهن 
و دفاعــی دســت یافته اند. تولید انواع ســانتریفیوژهای 
صنعتی و کاربــرد آن در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی، 
پزشکی، آزمایشگاهی، داروســازی و غذایی هم در شمار 

سانتریفیوژهایی به شــمار می آیند که صرفا برای تولید 
ثروت و سالمت مردم کاربرد دارند. توانایی عبور پرتو گاما 
از سنگ ها به ما کمک می کند منابعی مانند نفت و گاز را 
شناسایی کنیم. از مواد هســته ای مانند سزیم1۳7 برای 
شناسایی چگالی آســفالت، خاک و بتن استفاده می شود. 
تکنیک های هسته ای همچنین برای شناسایی حوزه های 
آب زیر زمینی، هدایت آب های سطحی و زیرزمینی، کشف 
و کنترل نشت و ایمنی سدها کاربرد دارد. عالوه بر این، در 
شیرین کردن آب های شور هم انرژی هسته ای کاربرد دارد. 
این در حالی است که اســتفاده از ایزوتوپ ها و تشعشعات 
در صنایع مدرن برای توسعه و بهبود فرایندها، اندازه گیری، 
اتوماسیون و کنترل کیفیت بسیار مهم است. اکنون تقریبا 
همه شاخه های علوم به روش های مختلف از تکنیک های 
هسته ای اســتفاده می کنند. به عنوان مثال، ردیاب ها در 
تجهیزات صنعتی گرانقیمت برای به دست آوردن اطالعاتی 
استفاده می شوند که عمر عملیاتی آنها را افزایش می دهد. 
کاربرد دیگر این تکنیک ها شــامل دریافت اشعه ایکس از 
ســاختار داخلی قطعات خاص برای بررسی کیفیت آنها 

بدون آسیب یا تغییر ترکیب مواد است.

دستیار صنعت

رونق کشاورزی

استفاده از تکنیک های هسته ای در حوزه هنر شاید عجیب 
به نظر برسد. درحالی که فناوری هسته ای امکان پی بردن به 
قدمت و اصالت آثار هنری را فراهم می کند. همچنین برای 
حفاظت از آثار تاریخی نیازمند استفاده از فناوری های جدید 
به ویژه فناوری هسته ای هســتیم. به طوری که چندسال 
پیش، در حاشیه سمینار کاربردهای فناوری هسته ای در 
پژوهش های میراث فرهنگی که در محل ســازمان انرژی 
اتمی برگزار شــد، این موضوع مورد توجه قرار گرفت. یکی 
از کاربردهای بسیار رایج فناوری هســته ای، رادیوگرافی 
با اشعه ایکس است. استفاده از این تکنیک، نگاهی عمیق 
به یک اثر هنری بــرای تعیین تکنیک نویســنده، تغییر 
ترکیب معرفی شده به وســیله هنرمند، ترمیم های قبلی 
اثر یا اصالت آن و بســیاری از جنبه هــای دیگر را ممکن 
می ســازد. این یک تکنیــک غیرمخرب اســت که برای 
نخستین بار در سال1895در دانشگاه مونیخ برای مطالعه 

یک نقاشی استفاده شد و پس از سال1914به طور نظام مند 
مورد استفاده قرار گرفت. برای تعیین سن آثار هنری هم از 
فناوری هسته ای استفاده می شود. برای چنین کاری، این 
تکنیک از کربن14استفاده می کند که شامل تعیین مقدار 
این ایزوتوپ موجود در یک جســم آلی برای یافتن ســن 

نمونه است.

ارزیابی آثار هنری

 

فناوری هسته ای از دیروز تا امروز
اطالعات غالب مردم از پاگیری انرژی هســته ای در کشور 
عموما به دهه80 شمســی برمی گردد. درحالی که برنامه 
هسته ای ایران در اواخر دهه20 کلید خورد. فرایند ساخت 
نیروگاه اتمی بوشهر، به عنوان شناخته شده ترین نیروگاه 
و قدیمی ترین پروژه هســته ای ایران در سال1353 طی 
یک قرارداد آغاز شد. اما این قرارداد پس از عضویت ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســال1337 و سپس 
عضویت در پیمان عدم تکثیر سالح های هسته ای، معروف 

به »ان پی تی« در سال1347 امضا شد.
 

توقف و حرکت
با پیروزی انقالب اسالمی در ســال1۳57 و سپس آغاز جنگ 
تحمیلی که 8ســال به طــول انجامید، به ناچــار فعالیت های 
هســته ای ایران به خاطر اولویت بندی هزینه ها متوقف شــد. 
1۳ســال پس از پایان جنگ ایران و عــراق و درحالی که به نظر 
می رســید طی این مدت کارهای قابل توجهــی در این صنعت 
صورت گرفته اســت، در 20فروردین1۳81 خبری از ســوی 
رئیس جمهور وقت در رسانه ها منتشر شد. درواقع، دانشمندان و 
متخصصان ایرانی طی این مدت توانسته بودند برای نیروگاه های 

هسته ای ایران سوخت هسته ای تهیه کنند.
از جمله این فعالیت هــا، قرارداد راه انــدازی واحد یک نیروگاه 
اتمی بوشهر بود که در 18دی1۳7۳ بین ایران و روسیه منعقد 
شد، هرچند بدعهدی طرف مقابل مشکالت فراوانی را در مسیر 

رسیدن به هدف اجرا کرد.
 

تحمیل هزینه
با این حال در ســال1۳85 خبر غنی ســازی  اورانیوم به میزان 
۳.5درصد نشان داد که دانشــمندان ایرانی مسیر موفقیت را به 
درستی طی کرده اند. اما این موفقیت هزینه های زیادی داشت، 
چراکه کشورهای متخاصم برای متوقف ماندن فرایند دستیابی 
به آن، بیکار ننشستند و شــهادت مسعود علی محمدی به عنوان 
نخستین شهید هســته ای در دوم دی ماه1۳88 کام مردم را تلخ 
کرد. درحالی که تصور می شــد ترور این اســتاد فیزیک دانشگاه 
تهران و نماینده ایران در پروژه سزامی )مرکز تابش سینکروترون 
برای تحقیقات و علوم کاربردی در خاورمیانه( روند موفقیت های 
ایران را متوقف یا حداقل با کندی مواجه کند، اما ایران 2سال بعد، 
یعنی در 2۶بهمن1۳90 از ساخت میله سوخت هسته ای 20درصد 
غنی شده و بارگذاری آن در رآکتور تحقیقاتی 5مگاواتی تهران خبر 
داد. ترورهای سلسله وار دانشمندان هســته ای تنها پروژه برای 
متوقف کردن برنامه هسته ای ایران نبود. تخریب مراکز هسته ای به 
طرق مختلف، قطعنامه های پیاپی و تحریم هایی که هیچ گاه مدرک 
مستدلی برای آنها ارائه نشد، بخشی دیگر از اقدامات بین المللی 

برای توقف موفقیت های دانشمندان ایرانی بود.
 

آدرس غلط بمب هسته ای
در سراســر دنیا تبلیغ می شــود که ایــران  دنبال دســتیابی 
به بمب هســته ای اســت و ایجاد محدودیت ها بــا این هدف 
صورت می گیــرد. این در حالی اســت که بعضــی از تحلیل ها 
حاکــی از ایــن موضوع اســت کــه قطعنامه هــا، تحریم ها و 
محدودیت هــا بــرای دســت نیافتن ایــران بــه آن بخش از 
 دانش هســته ای اســت کــه از آن با عنــوان لبــه تکنولوژی
 )edge of technology( نــام برده می شــود. همجوشــی 
 هســته ای )fusion( در شــمار فناوری های لبــه تکنولوژی 
)edge of technology( قرار می گیرد. درواقع کشورهایی که 
به این فناوری دست یابند، به عنوان حاکمان آینده جهان تثبیت 
خواهند شد، چراکه منابع فراوان انرژی در اختیار این کشورها 
قرار می گیرد. اکنون تنها آمریکا و چین در حال تالش جدی برای 
ساخت خورشید مصنوعی یا همان فناوری همجوشی هسته ای 

هستند، هرچند هنوز موفق نشده اند.

 تخریب تجهیزات هسته ای ایران
آمریکا و اسرائیل همکاری گســترده و دیرینه ای برای حمالت 
ســایبری به ایران دارند. به ویژه این موضــوع در یک حمله به 
تاسیسات هســته ای ایران نمود یافت. در 22 تیر 1۳89 کشف 
ویروس استاکس نت که برای جاسوسی در تأسیسات هسته ای 
ایران توســط آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شده بود یک 
جنجال تمام عیار را در دنیا رقم زد. حمله سایبری به نیروگاه های 
هسته ای ایران به وسیله ویروس اســتاکس نت نخستین نمونه 
از حمالت آمریکا به سیســتم های کامپیوتری یک کشور دیگر 
بود که تخریب فیزیکی ایجاد کرد. نیویورک تایمز 2 ســال پس 
از این حمله که از سوی ایران کنترل شد، فاش کرده که ساخت 
این ویروس طی پــروژه ای به نام بازی هــای المپیک به صورت 
مشترک از ســوی آمریکا و رژیم صهیونیســتی صورت گرفت. 
پروژه بازی های المپیــک در دولت بوش آغاز شــد و بعد ادامه 
یافت. براساس گزارش نیویورک تایمز، آمریکا برای آزمایش این 
ویروس در آزمایشــگاه مخفی خود، آن را روی سانتریفیوژ های 
کهنه ای که در سال 200۳ از سوی لیبی تحویل غرب داده  شده 
 بود، آزمایش کرد. نقش اسرائیل در این حمله از یک واحد نظامی 
موسوم به واحد 8200 شروع شد. چند سال بعد بدافزار رجین با 
مشخصاتی شبیه استاکس نت کشف شد که گروه های امنیتی به 

آن لقب استاکس نت 2 را دادند.  

 سیاست استمرار
زمانی که تحریم کنندگان دریافتند که بــا تحمیل هزینه های 
انسانی و مالی به ایران امکان متوقف کردن برنامه هسته ای وجود 
ندارد، اســتراتژی خود را از »توقف« به »کنترل« تغییر دادند. 
این اســتراتژی البته گاهی به صورت همزمان هم اجرا می شد. 
درحالی که نخســتین مذاکره هسته ای با ۳کشــور اروپایی، در 
29مهر1۳82 صورت گرفت، اما درنهایــت، مذاکرات با اضافه 
شدن ۳کشــور دیگر به طرف مقابل شــکل جدی تری به خود 
گرفت. این مذاکرات در انتها پس از سال ها کش و قوس نتیجه 
داد و باالخــره با عنوان برنامــه جامع اقدام مشــترک یا همان 
»برجام« در تابستان1۳94 از ســوی ایران و کشورهای موسوم 
به 1+5 امضا شــد. صرف نظر از مفاد برجام و مخالفان داخلی و 
خارجی آن، مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور وقــت آمریکا این قرارداد در عمــل از َحّیز انتفاع 
خارج شد. اردیبهشت1۳97 ترامپ رسما اعالم کرد که از برجام 
خارج می شود. برنامه هسته ای ایران از زمانی که آغاز به کار کرد، 
»توقف«، »تعلیق«، »کندی« و »شــتاب« را تجربه کرده است. 
با این حال آنچه به نظر می رسد این است که سیاست های کالن 
کشور برای توسعه این فناوری که زمین بازی را برای بازیگران 

عوض می کند، »تداوم با عقالنیت« است. 

در حوزه خدمات پزشکی و گیاه پزشکی، دانشمندان ایرانی قادر به کنترل آفات گرم گلوگاه انار در باغ ها، کنترل مگس میوه مدیترانه و قارچ کش بیولوژیک 
هستند. این در حالی است که اصالح نباتات هم بخشی از نتایج توسعه فناوری هسته ای محسوب می شود. تولید برنج مقاوم به تنش شوری و خشکی، ارقام 
پنبه موتانت،  ارقام جدید موتانت جو، گندم مقاوم به شوری و ورس)خمیدگی ساقه(، موتانت لوبیا و انواع گیاهان تزئینی مزایایی است که کشاورزان 
را بهره مند می کند. اکنون کشور ما در همه این موارد توانمند شــده است. با این حال، در کشاورزی، تکنیک های ایزوتوپ رادیویی 
و تشعشع برای بهبود کیفیت غذا از طریق القای جهش در گیاهان و دانه ها با هدف به دست آوردن ارقام محصول مورد نظر 
بدون نیاز به انتظار برای فرایند طوالنی جهش طبیعی اســتفاده می شود. توجه به این نکته ضروری است که ایجاد 
جهش به معنی تولید محصول تراریخته نیست و نگرانی هایی که در مورد محصوالت تراریخته مطرح می شود 
ارتباطی با جهش از طریق تکنیک های هسته ای ندارد. فناوری هسته ای همچنین در کنترل آفات، افزایش 
تولید موادغذایی و کاهش میزان استفاده از کودهای مختلف بسیار مفید است. پایان دادن به استفاده 
از کودهای شیمیایی می تواند به حفظ محیط زیست کمک کند. جلوگیری از زاد و ولد حشرات در 
گندم و جو، باردهی بیشتر گندم، برنج و پنبه، جلوگیری از جوانه زدن پیاز و سیب زمینی در انبار 
و استفاده از خاک و آب شور در کشاورزی بخشی دیگر از خدمات فناوری هسته ای به صنعت 
کشاورزی است. همچنین جلوگیری از خمیدگی ساقه محصوالتی مانند گندم که در زمان 
برداشت مشکالت زیادی ایجاد می کند، یکی دیگر از تکنیک های هسته ای به شمار می رود.

اکتشافات فضایی

 سهم کشورها 
در استفاده از انرژی هسته ای 

آخرین آمارهای منتشر شده نشان می دهد که انرژی هسته ای حدود 5 درصد از کل انرژی جهانی را 
تشکیل می دهد و بسیاری از کشورها با این فناوری، برقی تولید می کنند که باعث رها شدن کربن 

در محیط زیست نمی شود.

 برقی که از تعداد نیروگاه های موجود اکنون تولید می شود، معادل 2553 ترا وات ساعت است. در 
حالی که 30/9 درصد از برق تولید شده از انرژی هسته ای در جهان به وسیله آمریکا تولید می شود، 

52 درصد از برق این کشور به وسیله نیروگاه های هسته ای تولید می شود. 

آمریکا
% 30/9 

فرانسه
% 13/3 

چین
% 13/5 

روسیه
% 7/9 

بلژیک
% 1/3 

سوئد
% 1/9 

کانادا
% 3/6 

انگلستان
% 1/8 

اکراین
% 2/8 

اسپانیا
آلمان 2/2 %

% 2/4 
چک
% 1/1 

کره جنوبی
% 6 

ژاپن
% 1/7 

هند
% 1/6 

سایر 
کشورها
% 8/1 

 فناوری هسته ای این امکان را در اختیار اقلیم شناسان و دانشمندان محیط زیست 
قرار داده تا داده های قابل اعتمادتری در مورد تغییرات آب و هوایی جمع آوری کنند و 
تأثیر رویدادهای آینده آب و هوایی را تخمین بزنند. همچنین از تکنیک های هسته ای 
برای حل مشکالت آلودگی های مختلف محیط زیســتی مانند مشکالت ناشی از 

دی اکسید گوگرد استفاده می شود

حفظ محیط زیست

استفاده از باتری های هسته ای در صنایع فضایی سال هاست که مورد توجه قرار گرفته است. یکی از 
کاربردهای اصلی باتری های هسته ای ناوبری فضایی است. ایران هم با پیشرفت های قابل توجهی که در 
حوزه فضا داشته است، علی القاعده باید بتواند به این فناوری دست یابد. استفاده از باتری های هسته ای 
در صنایع فضایی به معنی تامین انرژی برای ابزارهای دقیق ماهواره ها و کاوشــگرهای سیاره ای با 
ژنراتورهای قوی  تر اســت تا بتوانند به سیارات نزدیک زمین برســند و اطالعات دریافت شده را به 
زمین ارسال کنند. سفرهای بدون سرنشین به سیارات فراتر از منظومه شمسی در ماموریت هایی با 

تجهیزات روباتیک انجام شد که از برق تولید شده توسط ایزوتوپ رادیویی پلوتونیوم2۳8تغذیه 
می شد. نیمه عمر این ایزوتوپ 87.74سال است و می تواند برای چندین قرن به اندازه کافی 

فعال بماند تا ماموریت های فضایی را تامین کند. به عبارت دیگر باتری های هسته ای در سفرهای 
بین سیاره ای استفاده می شوند و می توانند چندین سال دوام بیاورند. باتری های هسته ای معموال 

راندمانی معــادل 5- 0.1درصد دارند و این در حالی اســت که دســتگاه های بتاولتائیک)نوعی از 
باتری های هسته ای( با راندمان باال می توانند به بازدهی ۶تا 8درصد برسند.
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سازمان انرژی اتمی شاید برای 
نخستین بار است که دارای یک 
سند جامع شده تا براساس آن 
فناوری هســته ای را در تمامی 
محورها و ابعاد علمی آن گســترش دهد. در این 
سند به بحث اقتصاد هســته ای توجه ویژه شده 
است. این سند راه را برای بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان باز می کند تا با نوآوری و فعالیت خود 

سهم مهمی از اقتصاد این صنعت به دست آورند.
در بین بســیاری از شــرکت های دانش بنیان 
فقط تعــداد کمی از آنهــا توانســته اند وارد 
حوزه های حساسی مثل فناوری هسته ای شده 
و از کاربردهای مختلف ایــن فناوری برای حل 

نیازمندی های فناورانه  کشور استفاده کنند.
رضا قلی پور پیوندی، مدیرعامل یکی از معدود 
شــرکت های دانش بنیان فعــال در این حوزه 
می گوید: حوزه اصلی این شــرکت، استفاده از 
پرتوهای رادیواکتیو به ویــژه پرتوهای گاما در 
صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی، فوالد، سیمان، 
نفت، گاز و سایر صنایع است که بیشتر در حوزه 

ابزار دقیق استفاده می شود.

منطقه کشف نشده
تحلیل روند ســطح تقاضا و منابع عرضــه  انرژی در 
جهان، توجه به روند تهی شــدن منابع فســیلی در 
دهه هــای آینــده و مزیت های زیســت محیطی و 
اقتصادی انرژی هســته ای، از عواملی هســتند که 
سبب شده اند تا در راستای توسعه پایدار، این انرژی 
یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن در جهان 

به شمار رود.
در سایر حوزه های اقتصاد هســته ای، کاربرد پرتوها 
بازار نیــم تریلیــون دالری دنیا، ظرفیت مناســب 
ســرمایه گذاری و جذابیــت کافــی بــرای حضور 
شــرکت های دانش بنیان را در کشــور ایجاد کرده 
اســت. امروزه تجارت پرتو بخش مغفــول مانده در 
اقتصاد کشــور اســت که می توان با انسجام بخشی 
بین سیاســت های علم و فناوری و سیاســت های 
تجاری، اشتغال آفرینی قابل توجهی را رقم زد. دامنه 
فعالیت های مربوط به کاربرد پرتوها بســیار متنوع 
و وسیع اســت. موضوع تأمین غذای سالم موضوعی 
کلیدی بــرای دولت هاســت. امروزه با پیشــرفت 
تکنولوژی روش هــای متعددی بــرای نگهداری و 

تأمین غذای سالم ایجاد شده که یکی از مهم ترین آنها 
استفاده از دانش هسته ای است )فرایند پرتودهی(. 
طبق آمارهای بین المللی حدود ۳0درصد محصوالت 
کشاورزی و مواد غذایی به پسماند تبدیل می شوند و 
فرایند پرتودهی می تواند موجب کاهش ضایعات شود.
کاربرد پرتوها در صنعت نفت، پتروشــیمی و پلیمر 
نیز صفحه وسیعی از فرصت ها برای سرمایه گذاری 
و اشتغال آفرینی اســت. باتوجه به جغرافیای وسیع 
کشور جمهوری اسالمی ایران و هم مرزی با کشورهای 
نفت خیز شــمال و جنوب، تأمین تجهیزات پرتویی 
با کاربرد در صنایع نفت، گاز، پتروشــیمی و پلیمر 
فرصت استثنایی سرمایه گذاری و ورود شرکت های 
دانش بنیان است که می توانند عالوه بر تأمین نیازهای 
داخل و اشتغال آفرینی پاســخگوی نیاز همسایگان 
باشد.موضوع ســالمت و بهداشت جامعه نیز همواره 
ارتباط تنگاتنگی با فناوری هســته ای داشته است، 
اما امروز ســهم کاالهای دانش بنیان بخش سالمت 
و بهداشــت از صادرات قابل قبول نیست و در اقتصاد 
کشــور نمود کافی نــدارد. تولیــد هیدروژن های 
پوشــش دهنده زخم، پودرهای بنــد آورنده خون، 
پلیمرهای رهایش دارو، استریل تجهیزات پزشکی، 

تولید رادیوداروهای تشــخیصی، تسکینی و درمانی 
ظرفیت مناسبی برای توســعه اقتصاد دانش محور 
سالمت است؛ تا جایی که در حال حاضر بیش از نیمی 
از تجهیزات پزشکی در دنیا به ویژه ایمپلنت ها و ظروف 
آزمایشگاهی و... با پرتوهای یون ساز استریل می شوند 

و رشد ساالنه ۹درصدی برای آن گزارش شده است.

یک روند جهانی 
حضور استارت آپ ها در حوزه جهانی به تازگی جهش 
جدی داشته اســت. جف بزوس، بنیانگذار آمازون 
و یکــی از ثروتمندترین افراد جهــان چندی پیش 
100میلیون دالر در یک اســتارت آپ حوزه انرژی 
که قصد دارد از همجوشی هســته ای به عنوان یک 
منبع انرژی پاک اســتفاده کند سرمایه گذاری کرد. 
 این بودجه برای ســاخت و بهره بــرداری از کارخانه 
» Demonstration Fusion « و تأییــد عملکرد 

فناوری »جنرال فیوژن« درنظر گرفته شده است.
یک اســتارت آپ دانمارکی قصــد دارد رآکتورهای 
هسته ای کوچکی را روی شــناورهایی که مستقیما 
به شبکه وصل می شــوند، قرار دهد که می توانند تا 
ســال۲0۲۵ انرژی مورد نیاز همه کشورهای دنیا را 

تأمین کنند.
یک اســتارت آپ انــرژی در اوریگــون می خواهد 
دیدگاه جهان را نســبت به انرژی هســته ای تغییر 
دهــد. اســتارت آپ NuScale Power در حــال 
مطالعه روی یک تکنولوژی رآکتوری جدید اســت 
که در آزمایشگاه دانشــگاه ایالتی اوریگون در حال 
انجام بوده و فصلی تازه را در جنجال قدیمی مربوط 
به نیروگاه های هســته ای رقم خواهــد زد. آخرین 
 نمونه مربوط به استارت آپ ژاپنی انرژی همجوشی

 )Kyoto Fusioneering (KF است که در آخرین 
دور مالی خــود، 1.۳۳میلیارد یــن )11.7میلیون 
دالر( جمع آوری کرد. و آن را یک قدم به هدف خود 
برای فعال کردن انرژی همجوشــی تجــاری بادوام 
نزدیک تر کرد. اســتارت آپ KF از توســعه چندین 
برنامه همجوشی جهانی، ازجمله رآکتور نمونه اولیه 
همجوشی هســته ای STEP در بریتانیا پشتیبانی 
خواهد کرد. هــدف برنامــه STEP بهره برداری از 
پتانسیل همجوشی هسته ای است. فرایندی که بسیار 
پرطرفدار است و انرژی ای مشابه ستارگان و خورشید 
تولید می کنــد و می تواند عمال الکتریســیته پایدار 

بی پایان را فراهم کند.

خیز دانش بنیان در فناوری هسته ای 
 شرکت های استارت آپی و دانش بنیان طی سال های اخیر نقش مهمی در پیشرفت فناوری هسته ای داشته اند 

 صنعت هسته ای ایران هم در مسیر توسعه تولید و اشتغال دانش بنیان قرار گرفته است 

گزارش

اورانیوم؛ کلید فناوری هسته ای
اورانیوم سوختی است که بیشترین استفاده را برای تولید انرژی 
هســته ای دارد چون اتم های اورانیوم تقریبا راحــت از هم جدا 
می شوند. اورانیوم نیز یک عنصر بسیار رایج است که در سنگ های 
سراسر جهان پیدا می شود. با این حال، نوع خاصی از اورانیوم مورد 
استفاده برای تولید انرژی هســته ای، به نام U-235، نادر است. 
U-235 کمتر از یک درصد اورانیوم موجود در جهان را تشکیل 
می دهد. پس از استخراج از معدن، اورانیوم باید از سایر مواد معدنی 
نیز جدا شود. همچنین قبل از استفاده باید پردازش شود. از آنجایی 
که می توان از سوخت هسته ای برای ساخت سالح های هسته ای 
و همچنین رآکتورهای هســته ای استفاده کرد، تنها کشورهایی 
 )NPT( که بخشی از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای
هســتند مجاز به واردات اورانیوم یا پلوتونیوم، سوخت هسته ای 
دیگر هستند. یک رآکتور هسته ای معمولی ساالنه حدود ۲00تن 
اورانیوم استفاده می کند. فرایندهای پیچیده باعث می شود مقداری 
اورانیوم و پلوتونیوم، دوباره غنی شده یا بازیافت شود. این میزان 
استخراج، استخراج و فناوری را که باید انجام شود کاهش می دهد. 
اورانیوم ســوخت اصلی رآکتورهای هسته ای است و می توان آن 
را در بســیاری از نقاط جهان یافت. برای تولید سوخت، اورانیوم 
استخراج می شــود و قبل از اینکه در رآکتور هسته ای بارگیری 
شــود، از مراحل تصفیه و غنی ســازی  عبور می کند. غنی سازی  
غیرصلح آمیز اورانیوم برای ســاخت بمب اتم ۹0درصد است که 
ایران در این سطح غنی سازی  انجام نمی دهد. معادن اورانیوم در 
بسیاری از کشورها فعالیت می کنند اما بیش از 8۵ درصد اورانیوم 
در 6 کشور قزاقستان، کانادا، اســترالیا، نامیبیا، نیجریه و روسیه 
تولید می شود. از نظر تاریخی معادن معمولی )یعنی معادن روباز یا 
زیرزمینی( منبع اصلی اورانیوم بوده اند. در ایران نیز چند سال پیش 
برخالف انتظار ذخایر زیادی اورانیوم در اطراف شهر یزد در سطح 
و عمق زمین پیدا شد. بعد از آن ایران توانست تولید کیک زرد خود 
را به صورت چشــمگیری افزایش دهد. نتایج امیدوار کننده ای از 
احتمال کشف 4 معدن جدید اورانیوم در عمق 600 تا 700 متری 
وجود دارد که با راه اندازی آنها تولید کیک زرد کشــور در آینده 
نزدیک به 100 تن در سال خواهد رسید. عملیات بهره برداری از 

بزرگ ترین معدن اورانیوم در شهر بافق نیز اخیرا آغاز شده است.

دانشفناوری

 فناوری هسته ای برای مقابله
 با بحران غذایی 

نیاز دائمی و مســتمر انســان به غذا، آن را بــه یک موضوع 
اســتراتژیک برای همه دولت ها و ملت ها تبدیل کرده است. 
همچنین تقریبا کل منابع اولیــه و تولیدکننده غذا از طریق 
کشاورزی، پرورش دام، طیور و شیالت که عناوینی چون کاالی 
حســاس، کاالی خاص و کاالی استراتژیک برای آنها انتخاب 

شده، حاصل می شود.
اهمیت غذا به حدی است که دانشمندان را به تالش برای تولید 
محصوالت آزمایشــگاهی مانند گوشت آزمایشگاهی ترغیب 
کرده و نتایجی هم حاصل شده است. با این حال پس از تولید، 
مسئله سالمت و فسادناپذیری و همچنین حفظ و ماندگاری غذا 

به صورت درازمدت، از دیرباز مطرح بوده است.
 انســان انواع روش ها را در طول تاریخ برای دســتیابی به این 
اهداف آزموده و اکنون فناوری هســته ای را به عنوان یکی از 
مؤثرترین روش ها برگزیده است.جلوگیری از فاسد شدن مواد 
غذایی از دغدغه های همیشگی ما انسان ها بوده است. به ویژه در 
بحران ها نیاز به غذا بیش از همیشه احساس می شود. کشور ما 
هم یکی از کشورهایی است که بروز بالیای طبیعی مانند زلزله 
در آن کم نبوده است.اکنون با اســتفاده از ۲روش پاستوریزه 
کردن و استریلیزه کردن می توان مانع فاسد شدن مواد غذایی 
شد. پاستوریزه کردن که در آن از تشعشعات ضعیف استفاده 
می شود، در کوتاه مدت مفید است، اما با استریلیزه کردن که از 
اشعه قوی گاما استفاده می شود، غذاها برای مدتی طوالنی سالم 
می مانند. این در حالی است که تشعشع گاما نه تنها مزه و بوی غذا 
را از بین نمی برد، بلکه شکل آن را حفظ می کند.از تکنیک های 
هسته ای همچنین نه تنها می توان برای حفظ غذا استفاده کرد، 
بلکه تولید آن را هم می توان افزایش داد. تکنیک های هسته ای 
می توانند مانع جوانه زدن دانه ها در انبار شــوند و حشرات را 
کنترل و نابود کنند. تکنیک های هسته ای هم باعث به تأخیر 
انداختن زمان رسیدن محصوالت و هم باعث افزایش سرعت 
رسیدن آنها می شوند. این تکنیک ها رشد قارچ ها در مواد غذایی 
را به تأخیر می اندازند و می توانند به طوالنی تر شدن ماندگاری 
گوشت کمک کنند.شاید حاال بیشــتر بتوان به نقش فناوری 
هسته ای در بقای نوع بشر پی برد، با این شرط که از آسیب های 

آن جلوگیری شود.
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