
پیروز نماد تــاش و نبرد برای زنده  ماندن اســت. 
یوزپلنگ آســیایی ایــران که حاال چشــم فعاالن 
حیات وحش جهان برای مانــدگاری اش در ایران 
به آن دوخته شــده اســت، در لبه پرتگاه انقراض 
است. پیروز اما در این میان به مدد رسانه ها توانست 
مشهورترین یوزپلنگ آســیایی ایران لقب بگیرد و 
میلیون ها هشتگ توییتری در  فضای مجازی و ده ها 
تصویر گرافیکی و کارتونی را از آن خود کند و بارها 
بر صدر اخبار رسانه ها و عکس یک صفحات نخست 

روزنامه ها بنشیند.
پیروز اما از عصر دیروز به اتاق عمل منتقل شد تا پس 
از 4روز ماندن در بیمارســتان مرکزی دامپزشــکی 
تهران، 10ســاعت طایی نبرد برای بقــا را به مدد 
دامپزشکان متخصص کشور و مشاوره مرکز حفاظت از 
حیات وحش آفریقای جنوبی پشت سر بگذارد. احتمال 
ماندگاری پیروز از همان زمــان انتقال به اتاق دیالیز 
بسیار اندک بود و پزشکان معتقد بودند که آغاز دیالیز 
صفاقی برای پیروز می تواند به معنای پایان حیات این یوزپلنگ باشد. پیروز برخاف 
آذر و توران هرگز از شیر مادر تغذیه نشد. مادرش که او را به همراه 2برادرش با عمل 
سزارین به دنیا آورد، به این دلیل که بوی آدمیزاد گرفته بود، نپذیرفت و پیروز شیر 
مادر نخورد. 2برادر پیروز هم چند روز پس از زایمان »ایران« تلف شدند. اما پیروز به 
همت متخصصان و دامپزشکان و البته تیمارگرش زنده ماند. حاال او سومین عفونت 
حاد کلیوی را درحالی پشت ســر می گذارد که پزشکان احتمال تلف شدن این یوز 

آسیایی ایران را حین یا پس از عمل جراحی و انجام دیالیز باال دانسته اند.
پیروز اگر زنده از اتاق دیالیز خارج شده باشد، یک پیروزی برای ایران است و اگر هم 
نماند و حین عمل یا دیالیز تلف شود، با تمام غم انگیز بودن داستان این سلبریتی 
حیات وحش ایران، باز هم می توان به تجربه تکثیر پیروز در اسارت امید بست. پیروز 
حتی در صورت مرگ هم، ماندگار خواهد بود. پزشــکان اعام کرده اند که او نیاز 
مبرم به خون همخوان دارد و تنها گونه ای که برایش یافته اند، مادرش ایران بود. اما 
ایران حاال باردار است. این موضوع را رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران 

چند دقیقه پیش از آغاز جراحی پیروز برای انجام دیالیز به همشهری گفته است.
پیروز ادامه دارد. آذر و توران 2یوزپلنگ ماده چندماهه امیدها برای تکثیر در اسارت 
یوز را افزایش داده اند و مادر پیروز با توجه به آنچه رئیس بیمارســتان دامپزشکی 
مرکزی تهران خبر داده است چندی بعد توله جدید خود را به دنیا می آورد. تجربه 
تکثیر در اسارت پیروز که البته با نقدها و نظرهای بسیار مواجه بود، برای ایران که 
نخســتین تجربه در افزایش جمعیت گونه در معرض انقراض کشور بود، توانسته 
است 10 ماه یک گونه در حال انقراض را در کشور زنده نگاه دارد و بر این اساس مرگ 

پیروز پایان یوزپلنگ آسیایی ایران نیست.

60 ساختمان پرخطر 
 بدون هیاهو  ایمن سازی شد

افتتاح ۵۲جشنواره مردمی

 مجلس طرف 
پولدارها را می گیرد؟
کمیسیون تلفیق، تنها امید بازگرداندن  خانه های لوکس 

به فهرست مالیات است

داغ شدن موضوع ساختمان های ناایمن با آتش سوزی خیابان بهار

جشنواره  های آرمان با حضور شهردارتهران و خانواده شهید آرمان 
تیعلی   وردی  در حسینیه جماران افتتاح شد
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صفحه17

اصل ماجرای منتشرنشدن فهرست ساختمان های 
ناایمن پایتخت  را که این روزها دوباره بر ســر زبان ها 

افتاده  با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

اصل ماجرای حذف مالیــات خانه های لوکس در 
صحن مجلس  و  بررسی آن در کمیسیون تلفیق را  با 

اسکن این کیو آرکد  ببینید.

صفحه3

علت حذف عبارت »واحدهای مسکونی« از قانون 
مالیات خانه های لوکس

همه دالیلی که باعث شده فهرست اسامی 
بناهای پرخطر منتشر نشود
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یادداشت یادداشت
حجت االسالم حسین کاظم زاده؛ پژوهشگر محمد باریکانی؛ دبیر گروه زیست بوم

ملتی که به رشد و بلوغ سیاســی اجتماعی می رسد، 
نه تنها تهدید بر او کارگر نیست، بلکه آن را قلب ماهیت 

کرده، تبدیل به فرصت می کند.
باالتر از این و به تعبیر ســردار دل ها: »میزان فرصتی که در تهدیدها وجود دارد در 

خود فرصت ها وجود ندارد.«
با همین زاویه نگاه است که در ادبیات دینی ما در دل با، نعمت نهفته است.

گزارش قرآن از برخی مسلمانان در ماجرای جنگ احزاب که تمامی گروه های معاند، 
روبه روی جمعیت اندک مسلمانان صف بندی کردند این است که جز بر ایمان این 

جمع مخلص افزوده نشد:
ۥۚ َوَما  ُ َوَرُسولُُه ُ َوَرُسولُُهۥ َوَصَدَق ٱللَّ ا َرَءا ٱلُمؤِمُنوَن ٱألَحَزاَب َقالُواْ َهَذا َما َوَعَدنَا ٱللَّ َولَمَّ

َزاَدُهم إاِلَّ إِیَمنا َوتَسلِیما
تجربه انقاب اسامی هم همین مسئله را تأیید می کند.

هر وقت که دشمن همه اهرم های خود را برای فشار بر ملت، فعال کرد، مردم رشید 
ایران، همین را سکوی پرتاب و صعود خود کردند.

نسخه نهایی و به روزش، ماجرای تحریم است که سبب بروز استعدادهای ملت ایران 
شد و در یک فقره اش و طبق آمارهای رســمی، نزدیک به ۳00محصول تحریمی 

توسط شرکت های دانش بنیان کشور در دوران تحریم، تولید داخل شده است.
آخرین محصول این عزم ملت که در همین چند روز پیش توسط محققان دانشگاه 
تبریز تولید و به بازار عرضه شــد، چســب نفرکس )Naphrax(  برای کاربردهای 
آزمایشگاهی و یک محصول تحریمی است و با همان کیفیت خارجی اما با یک چهارم 

قیمت، روانه بازار شده است.
یا مورد دیگر تولید داروهای جدید ســرطان و بیماری های خاص در روزهای شلوغ 
اغتشاش بود؛ ایامی که شاید تصور این بود که کشور، جز به جمع شدن این ماجرا به 

مسئله دیگری فکر نمی کند.
عمده این است که دشمن، توان محاسبه رفتار مردم مومن ایران را ندارد.

نظام محاسباتی اش تابع قواعدی است که در ایران جواب نمی دهد.

 درباره تولید
 300محصول تحریمی

پیروزی در  پروژه پیروز
رزا کمالی وقتی بــا فرامرز عزیزی پــور ازدواج کرد و به 
شهرستان قلعه گنج رفت، می دانست که روزهای سختی 
پیش رو خواهد داشــت. قلعه گنج از کمترین امکانات 
شــهری و تفریحی محروم بود و او از همان روزهای اول 
حضورش با اتفاقات تلخی مواجه شد که هنوز هم از 
یادآوری آنها غمگین می شود. او که متولد 1367 
و مادر 4فرزند است، می گوید: »احساس کردم 
زنان در این منطقه مظلومیت بیشتری دارند و ...

رزا کمالی، مسئول گروه جهادی:
طالی من در قلعه گنج است!
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با حسن احمدی، داستان نویس درباره رمان »آدم های غلط«
صدای شکنجه های  ساواک را می شنوم
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این روزها تماشاگران یک کنسرت پاپ برای حضور در سالن کنسرت باید 
حداقل 180هزار و حداکثر 600هزار تومان بپردازند و این در حالی است 
که عالقه مندان به تئاتر هم با میانگین حداقل 80هزار تومان می توانند 
نمایش دلخواه خود را تماشاکنند. سالن های سینما با بلیت 4۵هزار تومان 
در حالی فیلم هایشان را اکران می کنند که به زعم خیلی ها مخاطب 
سینما قشر متوسط جامعه است. اگر بلیت های سینما گران شود، 
به طور حتم تعداد مخاطبان کم می شود؛ پس این بازه، زمان 

مناسبی برای افزایش بلیت سینما نیست...

تهیه کنندگان در گفت وگو با همشهری عنوان کردند:
فعال گران نکنید

چندی پیش حســن احمدی رمانی درباره »ســاواک« با 
عنوان »آدم های غلط« منتشر کرد. این کتاب داستان 

فردی به نام محســن را روایت می کنــد که مأموران 
ساواک، پدرش را به شهادت رسانده اند و خودش هم 

توسط آنها گرفتار می شــود.  در مدت گرفتاری 
محسن در زندان ساواک، ماجراهایی برای مادر 

 پیرش اتفاق می افتد کــه در این کتاب روایت
 می شود...

ویژه های  امروز داده نما
گرافیک: علیرضا بهرامی

 صفر تا صد بودجه 1402 
شهرداری تهران

رقم كلی بودجه  شهرداری برای سال 1402

۷۰ درصد امکانات زیرساختی  در مناطق جنوب شهر تهران

۷5.99۰ میلیارد تومان

۳۰ درصد از آن  در مناطق شمالی هزینه می شود.

جزئیات مصارف مأموریتی الیحه بودجه ســال 1402 شــهرداری تهران كه در 
یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسالمی شــهر تهران به تصویب رسید، 

به شرح زیر است: 

امور اجتماعی و فرهنگی 

 75.500 
میلیارد تومان

خدمات شهری و محیط زیست 

 11.500 
میلیارد تومان

شهرسازی و معماری 

 2.300
میلیارد تومان

حمل ونقل و ترافیک 

 34.500
میلیارد تومان

ایمنی و مدیریت بحران

 4.290  

میلیارد تومان

توسعه مدیریت  و هوشمندسازی شهری 

 16.400
میلیارد تومان

۲0

  »کادر فنی تیم ملی را تقویت 
خواهیم کرد.« این جمله جواد 

داوری دقایقی پــس از انتخابش 
به عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال 

بود. تصور این بود کــه داوری رویاهای 
بزرگی برای تیم ملی دارد و می خواهد تیم را به 

مربی خارجی نامداری بسپارد. چند روز قبل از اینکه 
داوری از مجمع رأی اعتماد بگیرد...

 پروژه  تکثیر در اسارت
 یوزهای ایرانی ادامه می یابد

 با انجام  پروژه تکثیر در اسارت، حتی مرگ »پیروز«  هم امیدها را  برای حفظ نسل یوزهای ایرانی زنده نگه می دارد 

برای پیروز چه کارهایی
 تا به حال صورت گرفته است

300 محصول 
تحریمی  در 

ایران تولید شد

 پنجمین تورتهرانگردی همشهری 
این بار در پارک فناوری پردیس

 پارک فناوری پردیس کجاست
و در آن چه خبر است؟

پرونده ویژه
روز 

میزبان ها

 وضعیت آبی
وضعیت زرد

استقالل با تیمی بازی دارد که به همه 
مدعیان باخته و سپاهان به زمین حریفی 
می رود که از همه مدعیان امتیاز گرفته است

 هفته بیســت ویکم لیگ برتــر فوتبال ایران 
که دیروز آغاز شــده، امروز با 4بازی پیگیری 
می شــود. از بیــن مدعیان قهرمانــی، امروز 
استقالل و سپاهان در زمین حریفان خود بازی 
سختی دارند و البته تراکتور هم به زمین نفت 
آبادان می رود و شاید کار تبریزی ها ساده تر از 
2تیم دیگر باشد. امروز هوادار و مس رفسنجان 
هم دقیقا 8روز بعد از تقابل در جام حذفی، یک 
بازی تکراری را در ورزشگاه دستگردی اکباتان 

برگزار می کنند.

  نساجی مازندران - استقالل
این مســابقه، تکرار بازی سوپرجام این فصل 
اســت که با تک گل ارســالن مطهری و برد 
استقالل به پایان رسید. 2قهرمان سال گذشته 
البته یک بار هم در دور رفــت لیگ جاری به 
مصاف هم رفتند که آن مســابقه هم با نتیجه 
3بر یک به ســود آبی ها تمام شــد و نساجی 
خیلی خوش شانس بود که گل های بیشتری 
دریافت نکرد. بــازی یک طرفه اســتقالل و 
نساجی در نیم فصل اول یکی از عجیب ترین 
بازی های این ســال ها بود و امید گلی که تیم 
ساپینتو در این مســابقه خلق کرد باالترین 
امید گل ثبت شــده از زمان اندازه گیری این 
پارامتر در لیگ برتر بوده اســت. استقالل در 
آن مسابقه می توانست رکورد پرگل ترین بازی 

تاریخ لیگ را بشــکند و 
حتی کوین یامگا هم اگر 

موقعیت هایش را تبدیل به گل می کرد االن با 
فاصله زیادی بهترین گلزن فصل بود.

هفته بیســت ویکم لیگ برتــر فوتبال عصر 
دوشنبه با 3بازی آغاز شد. در نخستین بازی 
ذوب آهن در زمین خــودش مس کرمان را 
با یک گل برد و بعــد از 8هفته باالخره رنگ 
پیروزی را دید. بازی این دو تیم همسایه در 
جدول که هر دو به ســختی پیروز می شوند 
با یک گل به خــودی عجیــب از کرمانی ها 
تمام شد تا ذوب آهن موقتا 3رتبه در جدول 
صعود کند و مهدی تارتار بعد از مدت ها نفس 
راحتی بکشد. فرزاد حسین خانی، سرمربی 
مس کرمان هم با دریافت کارت قرمز در این 

مسابقه اخراج شد.
در دومین بازی دیروز گل گهر مقابل پیکان 
شروعی توفانی داشت و در نیمه اول با 2گل 
پیــش افتــاد. گل اول را در دقیقه11رضا 
شکاری روی اشتباه فاحش رشید مظاهری 
زد تا تیره روزی های دروازه بان سابق استقالل 
و سپاهان در ترکیب پیکان ادامه پیدا کند. 
گل دوم هم در دقیقه28توسط نوید عاشوری 
به ثمر رســید. پیکان در نیمــه دوم تالش 
زیادی برای برگرداندن نتیجه انجام داد اما 
فقط یک بار توسط مهدی لیموچی موفق به 
گلزنی شد تا در نهایت بازی را با نتیجه 2بر 
یک واگذار کند. بعد از گل پیکان، درگیری 
عجیبی بیــن بازیکن این تیم بــا دروازه بان 
گل گهــر رخ داد کــه این درگیــری باعث 
مصدومیت داور مســابقه هم شــد! گل گهر 
هفته گذشته هم ملوان را برده بود و حاال با 
2برد متوالی به بازی حساس مقابل استقالل 

رسیده است.
اما ســومین بازی دیروز، مصاف پرسپولیس 
با نفت مسجدســلیمان بود که در ورزشگاه 
آزادی برگزار شــد. پرســپولیس در باالی 
جدول رتبه دوم را داشــت و نفــت از پایین 
جدول تیم دوم محسوب می شد. اتفاقا جدال 
این دو تیم با برتری تیم قعــر جدولی آغاز 
شــد و حمالت نفت به کسب یک پنالتی در 
دقیقه12انجامید. امــا پنالتی پیمان میری 
کاپیتان مسجدســلیمانی ها توسط بیرانوند 
مهار شــد تا باز هم اتفاقات بازی با گل گهر 
برای پرســپولیس تکرار شود. تیم یحیی در 
ادامه توســط سینا اســدبیگی به گل رسید 
و مهدی ترابــی هم قبل از پایــان نیمه اول 
توانست نخستین گل فصلش را بزند و بازی 
را 2بر صفر کند. در نیمه دوم سرخپوشــان 
بــه حفــظ نتیجــه پرداختنــد و حمالت 
نصفه ونیمه نفت هم ثمری نداشت تا اینکه 
در دقیقه87مهدی عبدی جانشین پریرا شد 
و 2دقیقه بعد روی پــاس وحید امیری گل 
سوم بازی را به ثمر رســاند. عبدی هم مثل 
ترابی بعد از مدت ها برای پرســپولیس گل 
 زد و این نخستین گلش در فصل جاری بود. 
پرسپولیس با این پیروزی 42امتیازی شد و 
هم امتیاز با سپاهان در رتبه دوم قرار گرفت. 
سپاهان امروز در اراک به مصاف آلومینیوم 
می رود و قرمزها امید به توقف صدرنشین در 

این بازی دارند.

پیش بازی
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استقالل در حالی وارد ثلث سوم و سرنوشت ساز لیگ برتر می شود که 
آسمان این تیم کامال آفتابی است. ریکاردو ساپینتو مسابقات آسان را 

می برد و مدعی قهرمانی است
با تیم من می توانستیم قهرمان آسیا شویم 

مصطفی هاشمی که پیش از ارمغانی سرمربی بود، بعد از یک سال 
سکوتش را شکست و از عملکرد فدراسیون و وضعیت تیم ملی 

بسکتبال گالیه کرد 18
20

پخش زنده

برنامه بازی

ليگ برتر ايران - هفته 21

فوالد

ملوان
18:00
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ليگ برتر ايران - هفته 21

آلومینیوم

سپاهان
16:30

صنعت نفت

تراکتور
18:00

هوادار

مس رفسنجان
15:00

نساجی

استقالل
16:00

یوونتوس

تورینو
23:15

کرمونزه

آاس رم
21:00

سری آ  ايتاليا

بریستول سیتی

منچسترسیتی
23:15

فوالم

لیدز
23:15

جام حذفی انگليس
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منچستریونایتد

وستهام
23:15

جام حذفی انگليس
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لیورپول

ولورهمپتون
23:30

آرسنال

اورتون
23:15

ليگ برتر انگليس

 ادامه  در
 صفحه18

مهدي ترابي و مهدي عبدي نخستين گل هاي فصل شان را
 زدند تا پرسپوليس با 3گل بر قعرنشين پيروز شود

دشت اول
3

0

پرسپوليس

نفت م.س

گزارش بازی

ح|
صال

ی 
جتب

س|م
  عک

   

مقلّد فرگی

صفحه4

صفحه های ۲1 تا ۲4صفحه3

 6500
فرصت شغلی 

در  پارک فناوری برای نخبگان و 
متخصصان کشور فراهم شده است.

 1300
محصول فناورمحور

با فعالیت دانش بنیان ها و گروه های 
نوآور بومی ایجاد شده است.

 356
شرکت دانش   بنیان

و گروه نوآور در پارک فناوری پردیس 
فعالند و محصول تولید می کنند.

 235
میلیون یورو

به دلیل فعالیت پارک فناوری از 
کشور خارج نشد.

اصل مـاجرای   
ماندگاری پروژه 
علمــی پیــروز  
نســل  تداوم  و 
یوز هــای ایرانی 
را  بــا اســکن این 

کیو آرکد  ببینید.

دیدهشوید
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
تبلیغات درون واگن ها

1پذیرش آگهی 8 1 9
با 

در متـرو

مصطفی هاشمی  بعد از یک سال سکوتش را شکست
با تیم من می توانستیم قهرمان آسیا شویم

صفحه های 14 و 1۵
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گسترش همکاری های راهبردی ایران و روسیه 
در حوزه های مختلف که در ماه های اخیر افزایش 

قابل توجهی داشته، زمینه ساز هراس آمریکا و 
تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
شده؛ موضوعی که با بررسی موضع گیری های 
اخیر برخی مقام های غربی درباره ایران و روسیه 

بیش  از گذشته به چشم می آید.

به گزارش همشــهری، افزایش فضاسازی ها  و 
اعالم نگرانی از روابط تهران -  مســکو که در 
ماه های اخیر بارها شفاف سازی های الزم درباره 
آن ازسوی مقام های ایران و روسیه انجام شده 
و همچنین اعمال تحریم ها به صورت مستمر 

علیه 2کشور، ازجمله نمودهای هراس برخی 
دولت های غربی از تعمیق مشارکت راهبردی 
ایران و روسیه به حساب می آید. این موضوع 
نمودهای مختلفی دارد که در ادامه مورد بررسی 

قرار می گیرد:

علیرضا احمدیگزارش
روزنامهنگار

یادداشت

نقلقولخبر

پشت پرده جهش های ارزی
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهــور:  
جهش هــای ناگهانــی قیمــت ارتباطــی به 
مولفه هــای بــازار و تجــارت نــدارد و صرفــا 
نتیجــه انتظار تورمــی و تالش بــرای ایجاد 
تالطم و التهاب در عرصه اقتصاد است که 
از خارج کشــور ایجاد می شــود. متأسفانه 
برخی نیز در داخل در آتــش آن می دمند. 
دولــت وظیفه خــود می دانــد تالطم هــا را 
 کنتــرل و آرامــش را بــر بــازار حاکــم کنــد.

/ پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهور

معنای »مصونیت« در موضوع 
مولدسازی 

محمدجعفــر منتظــری، دادســتان کل 
کشــور: مصونیــت افــرادی کــه در هیأت 
می کننــد،  تصمیم گیــری  مولدســازی 
به معنای آن نیســت کــه اگر فــرد تخلفی 
کرد، از تعقیب دور می ماند. آنها در قبال 
تصمیم هایــی کــه دربــاره ســرمایه های 
موجود براساس کار کارشناسی و در قالب 
آیین نامه ای که درنظر گرفته شده، اتخاذ 

می کنند، مصونیت دارند./ایسنا

فعالیت های انتخاباتی الریجانی؟ 
منوچهــر متکــی، رئیــس خانــه احــزاب: 
علــی الریجانــی جلســاتش را به منظــور 
حضــور در انتخابــات ســال آینده مجلس 
آغاز و در بعضی استان ها نیز تشکیالتش 
را ســاماندهی کرده اســت و قصــد ورود 
بــه انتخابــات را دارد، امــا اینکــه خودش 
می آید یا نه، 2 روایت متفاوت وجود دارد؛ 
برخی معتقدند خــودش می آید و بعضی 
می گوینــد شــخصا در انتخابــات شــرکت 

نمی کند./فارس

 چه خبر از خروج سفرا از تهران؟

 صادرات دانش بنیان عامل مهمی در پیشرفت 
اقتصادی

ایران منزوی نشد که هیچ، سوریه هم از انزوا 
خارج شد!

  پول ضدیت با ایران و ایرانی از کجا 
تامین می شود؟

 
می گفتند »سفرا را از ایران فرا بخوانید«، 
»مذاکــره بــا ایــران را متوقــف کنیــد«، 
»ســپاه را در فهرســت تروریســتی قــرار 
دهیــد« اما آنچــه اتفــاق افتــاد، مالقات 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

با وزیر خارجه بلژیک بود.

@Abolfath
امیرعلی ابوالفتح

 
چنــد روز قبــل اولیــن دســتگاه های 
ســونوگرافی و اکوکاردیوگرافــی ســاخت 
ایــران در یــک کشــوری کــه اصــال روزی 
فکرش را هــم نمی کردم نصب شــد. به 
امید روزهای بهتر برای #ایران عزیزمان.

#صادرات

@taghipour_1988
Mostafa Taghipour

 
دیپلماسی زلزله

بعد از حضور روسای پارلمان های عربی 
بــه ریاســت محمــد حلبوســی، رئیــس 
مجلس عــراق در دمشــق، امروز ســامی 
شکری، وزیر خارجه مصر هم به سوریه 
آمد تا با بشــار اســد دیــدار و گفتگو کند. 
 به نظــر حصــر سیاســی 12 ســاله دولــت
 # سوریه با شکســت روبه رو شد و پایان 

یافته است.

@hasannia_ir
محمدعلی حسن نیا

 
ایــن روزها همه مــی گویند : رضــا پهلوی 

پولش را از مامانش می گیرد
باز این بابا منبع پولیش مشخص است  

مریم رجوی از کجا می گیرد؟
منافقین پاسخی دارند؟

قطعا نه
روزی که او و دیگرانشان به کمک صدام 
 1۷ هــزار ایرانــی مســتقیم و ۳۰۰ هــزار

دشــمنان   ، کشــتند  غیــر مســتقیم   
فهمیدند باید به پایشان پول بریزند...

@Mr_tahlilgar_
آقای تحلیلگر

افشای ریاکاری حقوق بشری غرب در ژنو
وزیرامورخارجهایرانکهبهمنظورشرکتدرپنجاهودومیناجالسشورایحقوقبشر

سیاست
خارجی

سازمانمللبهژنوسفرکردهاست،درجریانسخنرانیخوددرایننشستتأکیدکرد
شورایحقوقبشــربهدورازرســالتاصلیخود،بهابزاریدردستغربیهاتبدیل

شدهاست.
بهگزارشهمشهری،حســینامیرعبداللهیاندرحالیبهسوءاستفادهغربیهاازموضوعحقوقبشر
اشارهکردکهشورایحقوقبشرسازمانمللمتحددرنخستینروزهایآذرماهگذشتهقطعنامهای
ضدایرانیدربارهآنچه»وضعیتحقوقبشردرایران«خواندهشدهبودرابهتصویبرساند.اقدامهای
ضدایرانیماههایاخیردولتهایغربیواستفادهابزاریوریاکارانهآنانازموضوع»حقوقبشر«در
شرایطیادامهداردکهدستگاهدیپلماسیایرانتصمیمگرفتدرسطحباالییدرنشستجاریشورای
حقوقبشرسازمانمللشرکتکند،چراکهازیکسوجریانمقابلتالشمیکندازحضورمؤثرهیأت
ایرانیدرایننشستجلوگیریکندوازسویدیگرتشریحدیدگاهومواضعجمهوریاسالمیدراین
حوزهازاهمیتویژهایبرخورداراست.برهمیناساسهمبودکهامیرعبداللهیاندرجریانسخنرانی
دیروزخوددرپنجاهودومیناجالسشورایحقوقبشرسازمانمللبرپایبندیجمهوریاسالمیبر
»احتراموارتقایحقوقبشر«تأکیدکرد.رئیسدستگاهدیپلماســیبهایننکتههماشارهکردکه
»احترامبهحقوقبشروکرامتانســانی«برایجمهوریاسالمییک»ارزشاساسی«استکه»در

رسومملیایرانیانریشهداردوبهطورجدیدراعتقاداتمذهبیمانهفتهاست«.

آلمان و افزایش خطر ظهور 
راستگرایی افراطی 

طیچندسدهگذشــتههموارهدوعنصرناسیونالیسمافراطیو
رقابتهایســنتیقدرتهایطرازاولاروپایی،مهمتریندلیل
بروزجنگوناامنــیدراروپاوجهانبهشــمارمیرفت.ایندو
پدیدهپیشترعاملبــروزجنگهایبزرگوخانمانســوزی
شــدکهبیتردیدآلمانیکیازعناصراصلــیآن،حداقلطی
150سالگذشــتهتاریخاروپامحسوبمیشــود.اینکشوردر
مخالفتباروندهایغالباروپاییکهپسازصلحوستفالیشکل
گرفت،خســارتهایجبرانناپذیریرابهاروپاوســایرمناطق

جغرافیاییتحمیلکرد.
مخالفتبانظمحاکمحتیدربینبسیاریازمتفکرانوفیلسوفان
آلمانینیزبرجستهوتعدادیازآنهانسبتبهارزشهایلیبرالیسم
تردیدنشاندادهودمکراسیرانهادیغربی،دگرهویتیونابرابر
بانهادارزشیآلمانیتلقیمیکردند.درایندورانپرفرازوفرود،
غربگریزیمشخصهسیاستآلمانومتقابالآلمانهراسینیز
ازجملهمولفههایبرجستهسیاستخارجیقدرتهایاروپایی
بهشمارمیآمد.حاصلاینتقابل،استمرارمناسباتمناقشهبرانگیز

وبروز2جنگجهانی،درنیمهاولقرنبیستمبود.
امااروپاپسازچندســدهجنگوخونریزی،سعادتخویشرا
درتقویتهمگراییوپذیرشهویتمشــترکجستوجوکرده
کهموفقیتهایآنهادراینمســیرغیرقابلانکاراســت.دراین
فرایند،آلمان)غربی(باوجوداینکهازنظراقتصادیوصنعتیرشد
قابلاعتناییداشت،امابهروایتسیاسیمدرنیتهاقبالینشاننداده
وازاینحیث،ازآخرینسرزمینهایاروپاییبهشمارمیرفت.این
رویکردپسازسقوطنظامبینالمللیدوقطبی،اتحاددوآلمانو
حتیتاپایاندوره16سالهزمامداریآنگالمرکل،صدراعظمآلمان،
نیزحفظشد.همزمانباافولغربآمریکایی،خروجانگستاناز
اتحادیهاروپاییوبروزجنگبینروسیهواوکراین،آلمانباپشتوانه
فکریوفرهنگیتالشهاییرادربســترغــرباروپاییآغازوبا
حمایتجریانهایافراطی،هویتسیاسیوایدئولوژیکیخویش
رابهعنوانمظهرغربوروایتگرآندرمناسباتبارقبایدیرین،
ازجملهفرانسهوانگلستانبازتعریفکرد.دراینراستاسالگذشته
مجلسآلمان)بوندستاگ(مبلغ100میلیاردیوروبرایتقویت
بنیهنظامیبهتصویبرساند.اینبودجهقابلتوجهزنگخطررا
برایسایررقبایمنطقهایاینکشوربهصدادرآورد.درحالیکه
اوالفشــولتز،صدراعظمآلمانایناقدامرا»پاســخدرستیبه
نقطهعطفکنونیتاریخآلمان«ارزیابیکردهاست،کاچینسکی،
سیاستمداربانفوذلهستان،آلمانرابهسیطرهجوییدراروپامتهم
کرد.رهبرحزبملیگرایحاکملهستاندرادامهافزود:»وضعیتی
کهدرآنیکیازکشورهایاروپاییکهامروزبعدازروسیهبزرگترین
اســت،برنامههاییرابهصورتمســالمتآمیزانجاممیدهدکه
زمانیمیخواستباروشهاینظامیانجامدهد.«تقویترویکرد
تهاجمیبرلیندرسخنرانیاخیرصدراعظمشولتزدرکنفرانس
امنیتیمونیخ)جمعه28بهمنماه(قابلرصداســت.ویدراین
کنفرانسبااشارهبهجنگاوکراین،تأکیدکرد:آلمانهزینههای
نظامیخودراافزایشخواهددادوبههمینمنظوربهیکصنعت
دفاعیقوینیازدارد.صدایرســایکاچینسکی،بهعنوانیکی
ازبرجستهترینتئوریسینهایپوپولیستراستگرایاروپایی،
نشاندهندهعمقنگرانیحداقلبخشمهمیازاروپانسبتبهظهور
مجددناسیونالیستخودشیفتهآلمانیاست.انتظارمیرودسایر
رهبراناروپایی،بهویژهکشورهاییکهطعمتلختهاجمژرمنهارا
چشیدهاند،صدایناقوسشومناسیونالیسمافراطیآلمانیراشنیده
وقبلازآنکهخیلیدیرشــود،رویاهایبهخاکنشستهنازیها
راکهاینباردرلباسخوشرنگســبزهایحامیمحیطزیست،
مدافعاندروغینحقوقبشر،راستگرایانافراطیونئونازیهاظهور
ونمودپیداکردرادرنطفهخفهکنند.آلمــانباورداردکهمظهر
فرهنگ،روح،آزادی،هنروپرچمدارآندرنظمنوینجهانیاست
واظهاراتسخیف،مداخلهجویانهوخارجازنزاکترئیسجمهور،
صدراعظمووزیرخارجهاینکشوردرقبالتحوالتماههایگذشته
کشورمانوحمایتقاطعازاغتشاشگراننیزدرهمینچارچوب
قابلارزیابیاست.متأسفانهطی2دههگذشتهجمهوریاسالمی
ایراننیزناخودآگاهموجبتقویتمشــروعیتبینالمللیآلمان
شــد.اصوالآلمانپسازجنگجهانیدوم)بهویژهآلمانغربی(،
باوجودرشــداقتصادیخیرهکننده،اجــازهوروددرعرصههای
مهمسیاســتبینالمللراپیدانکرد،اماجمهوریاسالمیایران
کشوریکهجایگاهقابلاعتناییدرساختارهایبینالمللی،بهویژه
شورایامنیتسازمانمللمتحد،آژانسبینالمللیانرژیاتمیو
سایرسازوکارهایبینالمللینداردوحتیعضوباشگاههستهای
بینالمللینیزمحسوبنمیشــود،رابهمهمترینگفتوگوهای
هستهایتاریخآژانسبینالمللیانرژیاتمی)ازسال1382تابه
امروز(دعوتکرد؛اقدامیکههیچتوجیهمنطقیومحکمهپسندی
ندارد.سؤالیکهمسئوالنجمهوریاسالمیایرانبایدبهآنپاسخ
گویندایناستکهچرادرکنار5قدرتبینالمللیعضوشورای
امنیتسازمانملل،کشــوریمثلآلماندرهمهادوارمذاکرات
هستهایحضورداشتهاست؟چرااینامکانبهکشوریمثلایتالیا
دادهنشد؟باچهاستداللیعبارت1+4یا1+5کماکاندرمذاکرات
دورهایدردستورکارقراردارد؟آیاایناقداممشروعیتبخشیبه
توسعهطلبیوناسیونالیسمافراطیوخطرناکآلماننیست؟آیا
وقتآننرسیدهاینکشورازروندمذاکراتآتیاحتمالیآیندهکنار
گذاشتهشود؟!افکارعمومیمنتظرپاسخاینپرسشازسویوزارت
امورخارجهوتیممذاکرهکنندگانارشدهستهای)رفعتحریم(است.

محسن رستمی؛ کارشناسمسائلبینالملل

نگرانی های پهپادی واشنگتن
توســعههمکاریهــای
راهبردیایرانوروسیه،
بیشازهمــه،مقامهای
کاخسفیدرانگرانکردهاست؛
برهمیناســاسهــمبودکه
درروزهایاخیربهمناســبت
سالروزحملهروسیهبهاوکراین،
بهعنوانبخشیازتحریمهای
گســتردهعلیهروسیه،آمریکا
محدودیتهــایبازرگانــی
جدیدیراعلیهایرانوبالروس
اعمــالکــرد.ازســویدیگر
وزارتبازرگانــیآمریکااعالم
کردتدابیرکنتــرلصادراتی
جدیدیبرایارسالپهپادهای
ایرانبهروســیهمعرفیکرده

است.

تغییر معادالت در آسمان منطقه
افزایــشهمکاریهایایران
وروســیهدرحــوزهدفاعی
مهمتریــن از نظامــی، -
نگرانیهــایدولتهــایغربــیو
بهویــژهواشــنگتندرایــنزمینه
بهشــمارمــیرود.بــرایناســاس
استراتژیســتهایآمریکاییهــادر
ماههایاخیرنگرانیهایگستردهای
رابهدلیلتحویلجنگندههایجدید
سوخو35بهایرانازسویروسیهابراز
کردهاند.آنانمعتقدندافزایشچنین
همکاریهاییمیانتهرانومســکو،
بازدارندگیآمریکاورژیمصهیونیستی
دربرابرجمهوریاسالمیرابهصورت
قابلتوجهیکاهــشخواهدداد.این
موضوعبهصورتویــژهنگرانیهایی

رابرایتلآویوبههمراهداشتهاست.

هراس از تغییر موازنه در غرب آسیا
یکیازمحوریترینترسهای
دولتهایغربیوبهویژهآمریکا
نسبتبهتوسعههمکاریهای
راهبردیتهران-مسکو،تغییرموازنه
قــدرتدرخاورمیانهاســت.باتوجه
بهچنینموضوعیهــمبودکهاخیرا
مقامهــایوزارتدفــاعآمریــکادر
گفتوگوییباپایــگاه»المانیتور«،از
تبعاتتشدیدشراکتایرانوروسیه
برایموازنهقــدرتدرمنطقهغرب
آســیاابرازنگرانیکردهاند.مقامهای
پنتاگــونهمچنیناذعــانکردهاند
اضافهشــدنفناوریهایروسیهبه
مجموعهگستردهپهپادهای»شاهد«
ایران،زمینهسازافزایشخطراتاین
پهپادهابراینظامیــانآمریکاییدر

منطقهخواهدشد.
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نشانه های این هراس چیست؟

بازی تحریمی علیه ایران و روسیه
درروزهایاخیراتحادیهاروپــاوانگلیس،تحریمهایتــازهایراعلیهبرخی
نهادهاوچهرههایایرانیوروساعمالکردندکهنشاندهندهافزایشنگرانی
آنانازتقویتهمکاریهایهمهجانبهتهرانومسکوســت؛ایندرحالیاست
کهمقامهای2کشوربارهااعالمکردهاندهمکاریهایدوجانبهایرانوروسیه
براساسمنافعمشترکدرحالگسترشاستوعلیههیچکشورثالثینیست.با
وجوداین،امادرروزهایاخیراتحادیهاروپانیز32فردو2نهادایرانیرابهفهرست
تحریمهایخوداضافهکردودولتانگلیسهمباصدوربیانیهای،92فردونهاد

روسویکشرکتایرانیرادرفهرستتحریمهایخودقرارداد.

 ایران هراسی در لندن
رکناطالعاتوزارتدفاعانگلیسدرتــداومادعاهایمقامهایغربیدرباره
مشارکتتسلیحاتیایرانباروسیهدرجنگاوکراینکهبارهاازسویتهرانرد
شدهاست،عنوانکرد:پهپادهایساختایراناز15فوریه)26بهمن1401(به
اینسودرجنگاستفادهنشدهاست.دراینبیانیهادعاشدهاوکراینبیناواخر
ژانویهواوایلفوریه،دستکم24پهپاد»شاهد«رامنهدمکردهاست.براساس
ادعایوزارتدفاعانگلیس،عدمبهکارگیریپهپادهایایرانی»نشــاندهنده
خالیشدنانبارروسیهوتالشاحتمالیمسکوبرایسفارشهایجدیداست.«

3 ترس بزرگ غرب از اتحاد راهبردی تهران -مسکو
آمریکا،اتحادیهاروپاوانگلیسدرروزهایاخیرتحریمهایتازهایراعلیهایرانوروسیهاعمالکردهاند

انتقاد اژه ای از گزینش افراد خوب ولی ناکارآمد 
رئیسقوهقضاییهروزدوشنبه

قضایی
درهفدهمینسفراستانیخود
بــهاســتانمرکــزیرفــت.
غالمحســینمحســنیاژهایدرنشســتبــا
تولیدکنندگانوکارآفریناناقتصادیبه3محور

مهمپرداختکهگزیدهآنهارامیخوانید:

مابایداموررابهگونهایتدبیرکنیمکهمردم
ماامنیتورفاهداشتهباشــندوباوجودبرخی
اختــالفســلیقهها،درکنارهمیــکزندگی
مسالمتآمیزداشــتهباشندودنیاوآخرتشان
تأمینشود؛برخیفکرمیکننداگردنیاراداشته
باشیمآخرتراازدستمیدهیمحالآنکهاین

نگاهدیناسالمنیست.

باارزشترینسرمایههربخشی،نیرویانسانی
آنبخشاست؛متأسفانهبعضادرمدیریتبرخی
دستگاههابرخیاموربهافرادیسپردهمیشود

کهباوجودآنکهانســانهایخوبیهستند،اما
کارآمدیالزمراندارند.ازســوییدیگر،گاهی
نقطهضعفهاییدریکانسانشایستهوکارآمد
پیدامیشــود؛حالسؤالایناســتکهآیابه
واســطهاینضعفهابایدایننیرویشایستهو

کارآمدراازحیزانتفاعساقطکرد؟

توصیهایکههموارهبههمکارانقضاییخود
میکنمآناســتکهبهصرفوصولگزارشاز
ناحیهضابط،اقدامبهبازداشتفردیکهدرصنف
وقشریفعالاســتنکنندوپیشازبازداشت
اینفرد،تمامتبعاتوشــرایطواطرافقضیه
رابســنجندوببینندآیابابازداشتفردمزبور،
بهفعالیتاقتصادیواشــتغالزاییاووفعالیت
بنگاهتولیدیاو،لطمهواردمیشــودیاخیریا
اقداماشتباهانحرافیاتخلفویبدونبازداشت
قابلاصالحهستیاخیرکهاگرایناقدامبدون

بازداشتصورتگیرداثراتخوبیدارد.

نشانه های گشایش برجامی؟
افزایشگمانهزنیهاپیرامون

ســفرهفتهآیندهمدیرکلدیپلماسی
آژانسانرژیاتمیبهتهران
درشــرایطیاســتکهناظرانبینالمللی
معتقدندرایزنیهایبرجامیواردفازتازهای
شدهوحضوررافائلگروسیدرایرانمیتواند
بهگرهگشاییازگفتوگوهایرفعتحریمها
کمکقابلتوجهیکند.بهگزارشهمشهری،
افزایشتالشهابرایازســرگیریمذاکرات
ازسویمیانجیهاواعالمآمادگیطرفینبرای
جمعبندیگفتوگوها،نشانههاییاستکهاز
تحوالتجدیددراینحوزهخبرمیدهد.با
وجودفضاســازیهایانجامشــدهازسوی
طرفهایغربیپیرامونفعالیتهایصلحآمیز
هســتهایایرانکهدرهفتههایگذشتهبار
دیگراوجگرفتهاســت،کارشناســانبراین
اعتقادندکهسفرگروسیبهتهراننقشمهمی
درورودمذاکراتبهفازجدیددارد.درچنین

شــرایطیوزیرامورخارجهایراندردیداربا
همتایفنالندیخودکهدرحاشیهنشست
شورایحقوقبشردرژنوانجامشد،ازتوافق
برایسفرمدیرکلآژانسانرژیاتمیبهتهران
خبردادواعالمکردجمهوریاسالمیازماه
سپتامبرسالگذشتهمیالدی،آمادهاحیای
برجاموبازگشتهمهطرفهابهتوافقبوده،
امارویکرددوگانهآمریکاومتعاقبا،محاسبات
غلطآنهادربارهاغتشاشــاتاخیرداخلیدر
ایران،باعثایجادوقفهدرتوافقشد.ازسوی
دیگرسخنگویسازمانانرژیاتمیایراننیز
دیروزازسفرقریبالوقوعگروسیبهایرانخبر
دادواعــالمکــرددرروزهــایگذشــته
گفتوگوهایســازندهوامیدوارکنندهایبا
هیأتاعزامیآژانسانجامشدهاست.بهروز
کمالوندیابــرازامیدواریکرداینســفر،
زمینهسازهمکاریهایبیشتروپدیدآمدن

افقروشنترمیانایرانوآژانسشود.
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یک ماجرای قدیمی بر سر اینکه چرا شهرداری تهران 
فهرست بناهای ناایمن پایتخت را منتشر نمی کند، 
دوباره سر باز کرده است؛ ماجرایی که پس از حادثه 
آتش سوزی ساختمان 153خیابان بهار مطرح شده 
و خیلی ها می پرسند که شهرداری تهران از این کار 

امتناع می کند؟ 
اما اصل ماجرا چیست؟ آیا شهرداری واقعا تمایل ندارد 
که این اسامی را منتشــر کند یا ماجرا چیز دیگری 

است؟ پاسخ این سؤال در چند نکته نهفته است:
طبق قانون و موارد حقوقی، انتشــار لیســت  1
بناهای ناایمن باید از سمت دادستانی تهران صورت 
بگیرد و قانونا شهرداری تهران نمی تواند برای این کار 

اقدام کند.
اگر اسامی ساختمان های بزرگ ناایمن منتشر  2
شود، بی تردید استرس و اضطراب به جان ساکنان، 
کسبه یا افراد مشغول به کار در این بناها می افتد که در 

کوتاه مدت چاره ای برای عالج آن وجود ندارد.
شهرداری تهران به جهت اخالقی، افراد متخلف  3
در این رابطه را به دستگاه قضایی معرفی می کند، اما 
اینکه اسامی آنها منتشر شــود یا نه و چه مجازاتی 
برایشان درنظر گرفته شــود، قانونا بر عهده دستگاه 

قضاست.
شــهرداری تهران طی ماه های گذشــته و در  4
سکوت رســانه ای، از میان 129بنای بسیار پرخطر 
شناسایی شده، 60ساختمان را با همکاری دیگر نهادها 
و مالکان شان ایمن سازی کرده است. ارسال اخطاریه و 
انجام مراحل الزم برای سایر بناهای بسیار پرخطر و 
پرخطر و ناایمن با اولویت های کمتر نیز همچنان ادامه 

دارد.
بنابراین مسئله بر سر انکار ســاختمان های ناایمن 
نیست، اما چالش انتشار و عدم انتشار ساختمان های 
ناایمن با توجه به ابعاد آن زوایای بسیاری دارد. تهران 
129ساختمان پرخطر از لحاظ آتش نشانی دارد که 
بنا بر گفته رئیس سازمان آتش نشانی شهر تهران این 
تعداد به 70ساختمان رســیده است. روند این گونه 
است که لیست ســاختمان های ناایمن در اختیار 
مرجع قضایی قرار می گیرد و مرجع قضایی نیز روی 

آن احکامی را صادر می کند؛ بنابراین ایمن سازی و 
اصالح صورت می گیرد، اما چرا نباید اسامی بناهای 

ناایمن منتشر شود؟

التهاب در جامعه با انتشار فهرست
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری، 

دادستان کل کشور: 
انتشار لیست ســاختمان های ناایمن تهران منجر 
به التهاب می شود. بحث انتشــار، مصلحت نیست. 
شفاف ســازی  خوب اســت، اما برخی از مسائل را 
مسئوالن باید بدانند و نسبت به آنها بی تفاوت نباشند و 
در جهت حل شان تالش کنند. لیست ساختمان هایی 
که در تهران ایمنی ندارند توسط شهرداری تهران به 

دادگستری استان تهران تحویل داده شده است.

پلمب ناایمن ها؛ بدون تعارف
علیرضا زاکانی، شهردار تهران:

ساختمان های ناایمن به 2دسته تقسیم می شوند؛ یا 
نوسازی می خواهند یا نیازمند بهسازی هستند و ما از 
طریق دادستانی با مسئوالن این ساختمان ها تعامل 
برقرار می کنیم که در اسرع وقت بهسازی یا نوسازی 
شوند و اگر عدم ایمنی ساختمان به میزانی باشد که 
برای شهروندان خطرآفرین شود، به حکم دادستانی 
آن ساختمان را پلمب می کنیم. ما ساختمان هایی 
را که خیلی ناایمن هستند، حتما پلمب می کنیم و 
تعدادی را هم تا حاال پلمب کرده ایم و در این خصوص 
تعارف نداریم. اعالم کردن اســامی ساختمان های 
ناایمن جز ضربه زدن بــه آرامش مردم هیچ  چیزی 
ندارد؛ ما توسط دادســتانی پلمب می کنیم و مردم 
دیگر نمی تواننــد به آنجا وارد شــوند و این موضوع 
دیگر اعالم کردن نمی خواهد. با وجود این، مجموعه 
شهرداری تهران وظیفه انتشار اسامی ساختمان های 

ناایمن را ندارد.

انتشار فهرست دردی را دوا نمی کند
 قدرت اهلل محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

تهران: 
عنوان شده است که 129ساختمان پرخطر در تهران 
داریم، اما خبر خوش اینکه تعداد این ســاختمان ها 
به 70 مورد رســیده اســت. آیا اگر فهرست منتشر 
شــود مردم ورود پیدا نمی کنند؟ باید انرژی مان را 

روی ایمن ســازی بگذاریم. اســامی فقط چند روز 
در رســانه دوام می آورد و به دست فراموشی سپرده 
می شود. لیست ساختمان های پرخطر تهران در قوه 
قضاییه و شورای شهر موجود است. سال 1402برای 
ســاختمان های بســیار پرخطری که نســبت به 
ایمن سازی بی تفاوت بوده اند، حتما حکم می گیریم 
و انشعاباتشان را قطع می کنیم تا صاحبان آنها پای 
کار بیایند. مهم تر از این لیست، تغییر کاربری تعدادی 
از ســاختمان ها در 5منطقه 10،11،12،15 و 16 
بوده که تبدیل به انبار شده و در کنار بافت فرسوده 
وضعیت بدتر می شود. آنان هر فضایی دارند را به انبار 
مواد شیمیایی و... تبدیل کرده اند. همزمان با حریق 
ساختمان 153، حدود 15آتش سوزی در ناصرخسرو 
داشتیم؛ بنابراین انتشار لیست ها دردی دوا نمی کند. 

اگر منتشر کردیم با سایر ساختمان ها چه می کنید؟

چرا باید فضا ملتهب شود؟
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران:

موضوع ساختمان های ناایمن تهران پیچیده است. 
به یک معنا همه بافت فرسوده تهران ساختمان های 
ناایمن محســوب می شوند و مشــخص است این 
ســاختمان ها در ادواری ساخته شــده که قوانین و 

مقررات ملی ساختمان برای آنها تعریف نشده بود.
شــهرداری تهران وظیفه ای دارد کــه باید اقدامات 
قانونی را انجــام دهد. برخــی از وظایــف از زاویه 
کمیسیون ماده 100و بخشی از ابعاد آتش نشانی و 
پایش ساختمان ها بدون حاشیه سازی  و فضاسازی 
صورت گرفته اســت. ضمانت اجرایــی باالتر برای 
انجام برخی از این اقدامات کارساز است، ولی حکم 
کمیسیون ماده 100حکم قانون بوده و االن بابت فک 
پلمب که ساختمان 153داشته تحت پیگرد قانونی 
است. رسانه ها در قوانین خود بحث وحشت عمومی 
یا public panic را دارند که طبق رویه های مرسوم، 
خط قرمزهایی را در این خصوص اعمال می کنند. حال 
شهرداری تهران چرا باید فضای ملتهب برای مردم 
ایجاد کند؟ به عنوان شهرداری این وحشت را در رسانه 
ایجاد نمی کنیم و دوره اینکه سازمان ها و نهادها به 
جای انجام وظایف قانونی، سروصدای رسانه ای داشته 
باشند، گذشته است و این اقدامات باید منسوخ شود. 
ساختمان های ناایمن با هماهنگی میان دستگاهی 
رفع خطر خواهند شد و اگر مدیریت یکپارچه شهری 

نداریم باید با مدیریت انقالبی و جهادی ساختمان ها 
ایمن سازی  شــوند. در همین راستا مدیریت بحران 
شهرداری تهران نیز هزار ساختمان در تهران را رصد 
کرده و 33هزار ساختمان دیگر را نیز در دستور دارد 

تا پایش کند.

60 ساختمان پرخطر  بدون هیاهو ایمن سازی شد
همه دالیلی که باعث شده فهرست اسامی بناهای پرخطر منتشر نشود

فاز نخست متروی کرج پس از 2دهه انتظار به بهره برداری رسید 

قطار شهری کرج تا تهران امتداد پیدا می کند 

 پس از گذشت حدود 2دهه از کلنگ زنی متروی کرج، 

مترو
سرانجام فاز نخست خط 2 قطار شهری این کالنشهر 
هم جوار تهران، طی مراســمی با حضور وزیر کشــور، 
استاندار البرز و شهردار شهر کرج افتتاح شــد و به بهره برداری رسید تا 
سال ها انتظار شهروندان کرجی سرانجام در هشتم اسفند 1401به پایان 
برسد. به گزارش همشهری، وزیر کشــور در مراسم افتتاح خط 2 قطار 
شهری کرج، ضمن تقدیر از تالش های دست اندرکاران این پروژه گفت:»در 
یک سال ونیم گذشته پروژه قطار شهری شتاب ویژه ای داشته است. کرج 
کالنشهری مهم است، استان البرز نیز یک استان راهبردی به شمار می رود 
که بخش قابل توجهی از بار حمل ونقلی تهران را بر دوش دارد. مسیری که 
امروز افتتاح شد، پایه ای برای رسیدن به خط متروی تهران است.« احمد 

وحیدی اقدامات انجام شده در بخش متروی کشور را قابل  قبول دانست و 
گفت:»بیش از 330 کیلومتر مترو در کشــور اجرا شده و درنظر داریم 
230 کیلومتر دیگر را نیز با 137 ایستگاه احداث کنیم؛ همچنین قرار است 
به زودی قسمت قابل توجهی از آن به ثمر برسد، احداث مترو اقدام مهمی 
است و تأثیر بسیاری بر حمل ونقل دارد و موجب کاهش ترافیک می شود. 
در این راستا تأمین اعتباری 2 هزار و 200 میلیارد تومانی صورت گرفت 
که قرار است 600 میلیارد تومان آن امسال اختصاص داده شود. کشور در 
حال تالش و حرکت رو به جلوست، مردم سرافراز و پرافتخار ما در 22 بهمن 
حماسه ای نو آفریدند و این مهم یک نقطه عطف از پر کشیدن ملت ایران 
به یک اوج جدید در تقابل با توطئه های دشمن بود. هیچ چیز نمی تواند 

اراده مردم را برای پیمودن راه های بلند متوقف کند.«

 اتصال خط 2متروی کرج به فردیس 
مجتبی عبداللهی، اســتاندار البرز نیز با تبریک اعیاد شــعبانیه، 
گفت:»وجود حمل ونقل همگانی از شاخصه های کشورها و شهرهای 
توسعه یافته است؛ کرج به عنوان چهارمین کالنشهر کشور بخشی از 
خط دو متروی درون شهری را افتتاح کرد که این نشان دهنده یک 
عزم به سمت توسعه یافتگی است. درنظر داریم ادامه خط دو متروی 
کرج را به داخل شهرستان فردیس ادامه دهیم که این کار نیازمند 
تعامل بین مدیریت های شــهری کرج و فردیس اســت. درصدد 
هستیم به ســمت توسعه زیرســاخت ها حرکت کنیم تا کمبودها 
جبران شود. با این اقدام ثابت می کنیم در سال های گذشته جدیتی 

برای رفع کمبودها وجود نداشته است.

سیمین برادرانگزارش
روزنامه نگار

افتتاح ۵2جشنواره مردمی
جشنواره  های آرمان با حضور شهردارتهران و خانواده شهید 

آرمان علی   وردی  در حسینیه جماران افتتاح شد

شهردار تهران در مراسم افتتاح جشنواره های مردمی شهرداری 
تهران با عنوان رویداد آرمــان گفت: ما مکلفیم به مردم خدمت 
کنیم و برای ساخت زندگی بهتر و خدمت به آنها با یکدیگر رقابت 

داشته باشیم.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی گفت: 52جشنواره 
ذیل رویداد مردمی آرمان تعریف شده است؛ به عنوان مثال برای 
ما موضوع تامین سالمت و نشــاط شهروندان همواره مهم بوده 
است؛ به همین دلیل جشنواره ای با محوریت این موضوع به عنوان 
قهرمان شهر طراحی شد که ذیل آن 600 هزار نفر در 16رشته 
ورزشــی با هم رقابت کردند. در زمینه اوقات فراغت شهروندان 
نیز شهرداری تهران برنامه دارد و در همین رابطه هفته گذشته 
اختتامیه نخستین رویداد بازی های رایانه ای برگزار شد. طی این 

رویداد 6هزار شرکت کننده در 10روز با هم رقابت کردند.
شهردار که در حســینیه جماران ســخن می گفت، ادامه داد: 
روزگاری نه چندان دور این حسینیه منشأ تحول و تغییر جدی 
در عرصه جهانی بود. امام عظیم الشأن ما  4دهه قبل با تمسک بر 
اسالم و تکیه بر مردم توانست انقالب را به پیروزی برساند. انقالب 
اســالمی رویدادی عظیم بود و در نتیجه آن نقشه همه کسانی 
که سال ها در جهت اهداف شــیطان کوشش می کردند،  نقش 

بر آب شد.
او تاکید کرد: اتفاقاتی که در حیطه ســرگرمی و سالمت مردم 
رخ می دهد باید به سایر بخش ها مانند قرآن، ایمنی شهر و... نیز 
تسری پیدا کند تا مردم در بخش های مختلف با هم رقابت کنند و 
بهترین ها انتخاب شوند یا در حوزه اجتماعی مبتنی بر همین الگو 
اگر بسیج مردمی برای کمک به همنوعان شکل نگیرد، زندگی 
اقشار ضعیف جامعه دچار چالش خواهد شد. ما مکلفیم به مردم 
خدمت کنیم و برای ساخت زندگی بهتر و خدمت به آنها با یکدیگر 

رقابت داشته باشیم.

۵2 رویداد فرهنگی 
در حاشیه این مراسم که با حضور خانواده شهید علی وردی همراه 
بود، دبیر جشنواره های فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری تهران 
گفت: در قالب سلسله جشنواره های آرمان قرار است 52 رویداد 
فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، ادبی و قرآنی در سطح شهر 

تهران برای شهروندان برگزار شود. 
رضا سیفی یادآوری کرد: نخستین رویداد در این زمینه، امسال 
در حوزه تفریح و ورزش با موضوع »قهرمان شهر« در تهران آغاز 
شد. قرار است اختتامیه این جشنواره که افتتاحیه آن در تیرماه  
برگزار شد، در اواخر اسفندماه برگزار شود. در جشنواره »قهرمان 
شهر« حدود 700هزار نفر از شهروندان تهرانی در قالب ۸رشته 

ورزشی شرکت کردند.
دبیر جشنواره های فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری تهران 

برخی بخش های دیگر جشنواره آرمان را نیز شرح داد:
  در جام بازی های الکترونیک حدود 6 هزار نفر ثبت نام کردند. 
این رقابت ها برای نخستین بار در سطح کشور برگزار  شد. ویژگی 
دیگر این جام دعوت برگزیدگان بــه اردوی تیم ملی بازی های 

الکترونیک است.
  جشنواره مدیحه ســرایی، رویداد فرهنگی دیگری است که 
طراحی شــده و اکنون فراخوان و ثبت نام آن برای عالقه مندان 

شروع شده است.
  در جشنواره رسانه، شهروندان تهرانی به ویژه دهه هشتادی ها و 
نودی ها در کنار عموم شهروندان قرار است درباره هویت محالت، 
هویت تاریخی، خرده روایت های هر محله و قهرمانان هر محله 

تولیداتی داشته باشند و در این جشنواره شرکت کنند.
  جشــنواره قرآنی که زمان برگزاری آن با ایام عیدنوروز و  ماه 
مبارک رمضان مصادف می شود، در 3حوزه حفظ، قرائت و تفسیر 
برگزار می شود که مسابقه جذابی خواهد بود. این جشنواره ویژه 

نوجوانان تدارک دیده شده است.

 ایستگاه متروی دادمان
2۷ اسفند در خدمت شهروندان

به گفته مجری خــط هفت متروی تهران 27 اســفند به عنوان 
تاریخ افتتاح ایستگاه دادمان انتخاب شــده است. تک ورودی 
این ایستگاه در سمت شــمال غرب چهارراه دادمان- پاک نژاد 
به بهره برداری می رسد و ورودی دوم در بخش جنوب شرقی در 
نیمه اول سال آینده افتتاح  می شود. 500 میلیارد تومان برای این 
ایستگاه هزینه شده است. به گزارش همشهری آنالین، ایستگاه 
دادمان و کتاب، جزو 2 ایستگاهی هستند که قرار است به ترتیب 
در اسفند امســال و خرداد 1402 افتتاح شوند. به گفته محمود 
یوسفی، مجری خط 7  متروی تهران هر یک از این ایستگاه های 
جدید به طور میانگین 30 تا 450 هزار ظرفیت جابه جایی مسافر را 
ایجاد خواهند کرد. او می گوید: تست گرم 3.5 کیلومتری خط 
مترو را در ایســتگاه دادمان انجام داده ایم و 350 میلیارد تومان 
نیز هزینه کرده ایم. موضوع دیگر این خط مربوط به ایســتگاه و 
تجهیزات مربوطه است. این ایســتگاه همزمان با فعالیت ۸ پله 
برقی و 2 آسانســور افتتاح می شــود. ورودی جنوب شرقی که 
سال بعد افتتاح خواهد شــد، 4 پله برقی دارد.یوسفی با اشاره به 
اینکه به طور معمول 100 میلیارد تومان صرف هزینه معماری 
هر ایستگاه می شــود، می افزاید: برنامه ما این است که ایستگاه 
کتاب در 6 ماهه اول سال آینده افتتاح شود و برآورد هزینه این 
ایستگاه نیز 600 میلیارد تومان است. قرار است هیچ سقف کاذبی 
در ایستگاه کتاب استفاده نشود و در واقع مسافران امکان دیدن 

تأسیسات را دارند.

حمیدرضــا صارمــی، معــاون معمــاری 
و شهرســازی شــهرداری تهــران از رشــد 
74درصــدی پروژه هــای مناسب ســازی  
شهر تهران در سال 1401 خبر داد و گفت: 
با تعیین ردیف بودجه مجزا برای عملیات 
مناسب ســازی  مناطــق 22گانــه، امــکان 
نظارت دقیق بر کیفیت اجرای پروژه های 

مناسب سازی  مناطق فراهم می شود.

74
درصد

مهدی هدایت، رئیس سازمان نوسازی 
شــهر تهــران: تهــران 200هــزار پــاک 
ناپایدار دارد. بخشــی از این پاک هایی 
کــه بایــد نوســازی شــوند، در بافــت 
فرسوده هستند که البته ۵0درصدشان 
طی ســال های اخیر نوســازی شــده اند. 
ســاکنان بافت پایــدار نیز دیدنــد که در 
زلزلــه خوی یــا ترکیه چــه اتفاقــی افتاد.  
توصیه می شود که شهروندان نوسازی 

منازل را انجام دهند.

200
هزار 

روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
مترو اعام کرد: طبــق برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه، قطعــه میانــی خــط ۶ 
متــرو در بخــش حدفاصــل ایســتگاه 
تربیت مدرس تا ایســتگاه میــدان امام 
حســین)ع( به طول تقریبــی ۹کیلومتر 
با 4ایستگاه، قرار است در هفته پایانی 
اســفند ماه ســال جاری افتتــاح شــود. 
بــا محقــق شــدن ایــن مهــم، درواقــع 
27کیلومتــر از مســیر خــط ۶ در قالــب 
17ایستگاه به صورت یکپارچه در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.

27
کیلومتر

تقدیر از مادران چشم به راه در 
فرهنگسراهای تهران

آیین گرامیداشت مادران شــهدای جاویداالثر در 
قالب ویژه  برنامه »مادران چشــم  به  راه« همزمان با 
سالروز والدت حضرت علی اکبر)ع( و روز جوان، به 
همت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در 
فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود. به گزارش 
همشــهری، حمیدرضا خونویی، معــاون فرهنگی 
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، با اعالم این 
خبر افزود: این برنامه با هدف تکریم مادران شهدای 
جاویداالثر همزمان با میالد حضرت علی اکبر)ع( و روز 

جوان در فرهنگسراهای شهر تهران برگزار می شود.
او اضافه کرد: در این برنامه کــه با حضور گروه های 
مردمی و با محوریت حضور نوجوانان برپا می شود، 
از 30نفر از مادران شــهدای جاویداالثر در ســطح 
مناطق 22گانه شــهر تهران تقدیر به عمل می آید.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران با اشاره به سابقه برگزاری این برنامه بیان کرد: 
تفاوت این دوره از »مادران چشم به راه« در انتخاب 
شهدای جاوید االثر نوجوان است. همچنین بناست 
اجرای بخش های مختلف برنامه توســط نوجوانان 
صورت گیرد. ویژه برنامه »مادران چشم به راه« شنبه 
13اســفندماه میزبان جمعی از خانواده های معظم 
شــهدا، ایثارگران، جانبازان و چهره های فرهنگی 
خواهد بود. عالقه منــدان می توانند برای حضور در 
برنامه، به نزدیک ترین فرهنگسرای محل زندگی خود 
مراجعه کنند و برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 

1۸37تماس بگیرند.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل و نقل

 خبر

جشنواره

امن سازی دره فرحزاد
احمــد احمدی صــدر، رئیــس ســازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی: 
یکــی از اولویت هــای اصلــی قــرارگاه 
اجتماعــی شــهر تهــران، رســیدگی بــه 
وضعیت ســاماندهی دره فرحزاد بود که 
خوشــبختانه با اقدامات و تدابیر صورت 
گرفتــه توســط اعضــا در چندیــن نوبــت 
نســبت به جمــع آوری معتــادان متجاهر 

و خرده فروشان مواد مخدر اقدام شد .

آمادگی اتوبوسرانی برای استقبال 
از بهار

مهدی علیزاده، سرپرســت شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران: در روزهای پایانی سال، 
تعداد سفرهای روزانه ازجمله استفاده از 
اتوبــوس به میــزان قابل توجهــی افزایش 
می یابد و مجموعه اتوبوســرانی اقدامات 
الزم را به منظــور اســتفاده حداکثــری از 
توان نــاوگان متناســب بــا افزایش حجم 

تقاضای سفر به کار گرفته است. 

پیگیری حضور کارشناسان برای 
بررسی پایداری ساختمان بهار

ســخنگوی  محمدخانــی،  عبدالمطهــر 
شــهرداری تهــران: کارشناســان نظــام 
مهندسی برای بازدید از ساختمان 10طبقه 
خیابان بهار به محل اعزام می شوند. با توجه 
به نظر کارشناســان، درصورتی که آســیبی 
متوجه ســاختمان های اطراف باشــد، باید 

تمهیدات موردنیاز صورت گیرد.

27کیلومتر طول خط2
متروی کرج است.

6کیلومتر از این مسیر 
به صورت آزمایشی به 

بهره برداری رسید.

ایستگاه آیت هللا طالقانی تا 
4۵ متری گلشهر، ایستگاه 

این مسیر ۶کیلومتری 
است.

یک رام قطار با 7واگن در 
این مسیر مسافران را 

جابه جا می کند.

این خط از دانشگاه 
خوارزمی آغاز شده و تا 

شهرستان مالرد در استان 
تهران ادامه خواهد داشت.

تا پایان دوره ششم شورای 
اسالمی شهر کرج این پروژه 

تکمیل خواهد شد.

ابعاد اجتماعی و اخالقی انتشار لیست
 ایجــاد مشــکل در گــذران زندگــی کســبه و 

مشاغل فعال
 ایجاد التهاب در جامعه

 تأثیر روانی بر شهروندان 
 ایجاد ضربه به آرامش مردم

 شــهرداری تهران به دنبال ایجاد تشــنج در 
جامعه نیست

 کاهش انگیزه و از بین رفتن ترس مالکین 
برای رفع خطر

 جو رسانه ای تنها چند روز پس از اعام
 ابعاد فنی

 لیست ها قابل اتکا نیست و ممکن است 
تغییر کند

 معیــار ســنجش پرخطــر دانســتن فقــط 
براســاس ضوابــط آتش نشــانی اســت؛ نــه 

شاخص های فنی ساختمان 
  لیست این ساختمان ها طبقه بندی خاصی 

ندارد 
 ایمنی ساختمان ها براساس همه پارامترها 

و شاخص ها مشخص نیستند
 همه بافت فرســوده تهران ساختمان های 

ناایمن محسوب می شوند
 پیگیری ساختمان های ناایمن با هماهنگی 

میان دستگاهی از سوی شهرداری تهران
 انجام روند ایمن سازی  توســط شهرداری و 

معرفی به دادستانی
 ابعاد امنیتی 

  به هم ریختگی در نظام مسئولیت 
 احتمال خرابکاری در ساختمان های ناایمن

 ایجاد رعب و وحشت در تهران
 تعقیــب قانونــی و پلمــب ســاختمان های 

ناایمن با حکم قضایی
 انجام انتشار عمومی فقط با نظر دادستانی 

و وزیر کشور
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احمد میرخدائیگزارش
روزنامهنگار

با رأی نمایندگان مجلس به حذف عبارت »واحدهای مسکونی« 
از تبصره مربوط بــه مالیات واحدهای مســکونی و باغ ویالهای 
گران قیمت در الیحه بودجه 1402، عماًل خانه های لوکس از شمول 

مالیات خارج شدند.  به گزارش همشهری، براساس پیشنهاد دولت 
در جزء )1( بند )ذ( تبصره )۶( ماده واحده الیحه بودجه سال 1402، 
واحدهای مسکونی و باغ ویالهای مجاز که ارزش آنها با احتساب 
عرصه و اعیان بیش از 20میلیارد تومان باشــد، مازاد بر این مبلغ 
مشمول مالیات به میزان 2در هزار می شوند، اما نمایندگان مجلس 
در جریان بررسی این الیحه در صحن علنی، با رأی مثبت به پیشنهاد 
یکی از نمایندگان مبنی بر حذف عبارت واحدهای مسکونی از این 

تبصره، دچار اشتباهی شــدند که در نتیجه آن، نه تنها واحدهای 
مسکونی گران قیمت از پرداخت مالیات معاف شدند، بلکه اجرای 
ســایر مفاد تبصره را نیز منتفی کرد؛ چراکه با حذف واحدهای 
مسکونی از این تبصره، فقط باغ ویالهای گران قیمت در شهرهای 
باالی 100هزار نفر جمعیت مشمول مالیات هستند که در این مورد 
نیز به واسطه استقرار اغلب این باغ ویالها در مناطق کم جمعیت، 

عماًل اجرای قانون امکان پذیر نیست.

مجلسطرفپولدارهارامیگیرد؟
کمیسیونتلفیقبودجه،تنهاامیدبازگرداندنخانههایلوکسبهفهرستمالیاتاست

تداومروندرشدقیمتبهموازاتنوساننرخدالر،قیمتبرخیخودروهاراظرفهفتهاولاسفندتا100میلیونتومانباالبرد
جهش قیمت خودرو در هفته اول اسفند

تغییراتشتاباننرخارزدریکهفتهاخیرنوسانقیمت

خودرو
دربازارخودرورانیزافزایشدادهاست.افزایشقیمت
خودروازآذرامسالشتاببیشتریگرفتوتغییرات
روزانهولحظــهایقیمت،بازارخودرورادرشــرایطیویــژهقرارداد
بهطوریکهدرفاصلهآذرتااسفندبیشترخودروهایپرفروشبازاربیش
از50درصدگرانشدند.اینرشدباشروعاسفندماهبهموازاتنوسان
قیمتدالرادامهیافتهوتغییراتقیمتدربرخیمحصوالتظرفیک
هفتهگذشتهبیشاز20درصدبودهاست.بهعنوانمثالپژوپارسساده
درفاصلهبیناولتاهشتماسفند21درصدمعادل110میلیونتومان
رشدقیمتداشتهاست.پژو207اتوماتپانورامانیز80میلیونتومان
رشدداشتهودیروزبهجمعخودروهاییکمیلیاردیتولیدداخلوارد
شد.بررسیهاهمچنیننشــانمیدهددر8روزابتدایاسفندقیمت
خودروهایخارجیثابتبودهوهیچگونهافزایشینداشتهاست.درکنار
خارجیهابرخیخودروهــایداخلینیزدریکهفتهاخیررشــدی
نداشتهاندکههایماS7وسورنپالسازآنجملهاند.هایماکهدرفاصله
ابتدایبهمنتااسفند160میلیونتومانگرانترشدهبوددریکهفته
گذشــتهتغییرقیمتنداشــتهوهمچنانباقیمتیــکمیلیاردو
410میلیونتومانمعاملهمیشود.سورنپالسنیزدریکماههبهمن
110میلیونتومانرشدداشــتاماروزگذشتهباقیمت570میلیون
تومانیقیمتخوردکهابتدایاسفندمعاملهشدهبود.برخیکارشناسان
علتثباتقیمتاینخودروهابهویژههایماراعرضهدربورسوالبته

نبودکششبیشتردربازارارزیابیمیکنند.

بازار تشنه عرضه است
تداومافزایشقیمتخودرودرحالیاستکهبهگفتهفعاالناینحوزه،
بازارخودروهمچناندررکودیسنگینبهسرمیبردوخریدارانبرای
تغییراتمثبتدراینبازارلحظهشــماریمیکننــد.رئیساتحادیه
نمایشگاهدارانوفروشندگانخودرويتهراندرگفتوگوباهمشهری،
قیمتکنونیخودروهاچهداخلیوچهمونتاژیوچهقیمتعنوانشده
برایوارداتیهاراغیرمنطقیدانستوگفت:بازارتشنهعرضهخودرو
وریزشقیمتهاســت،چراکهقیمتهایفعلیازنظرمصرفکننده
غیرمنطقیاست.سعیدموتمنیبااشارهبهافزایش۳0تا80درصدی
قیمتخودرودرکارخانه،اضافهکرد:حاشیهبازارهمچنانوجوددارد

وبررســیقیمتهااختالف۹تا2۳میلیونتومانــیقیمترادربازار
خردهفروشینشانمیدهد.موتمنیبااشارهبهشکافعمیقبینعرضه
وتقاضاافزود:تازمانیکهشرکتهایخودروسازعرضهراافزایشندهند

تغییریدرشرایطفعلیبازارایجادنخواهدشد.

عرضه بیشتر و احتمال کاهش قیمت
صرفنظرازتأثیرمنفیتغییراتنــرخارزبرقیمتها،بازارخودروطی
هفتهگذشتهشاهداخبارمثبتیهمبود.تعیینتکلیفعرضهوفروش
خودروهایخارجیبارونماییازسامانهجدیدثبتنامبرایاینخودروها
ونخستینفروشبدونقرعهکشیخودروهایداخلیکهبرایآنهم
سامانهمستقلیتعریفشده،اتفاقاتیاستکهمیتواندباافزایشعرضه
انتظارتورمیرادربازارخودروکاهشدهد.مدیرکلصنایعخودروي
وزارتصنعت،معدنوتجارت،روزیکشــنبهازآغازطرحپیشفروش

خودروهایداخلیخارجازفرایندقرعهکشــیبرایهمهخودروهای
داخلیخبردادکهقراربودازروزچهارشنبههفتهجاری)10اسفندماه(
اجراییشود؛طرحیکهدرآنهمهثبتنامکنندگانمیتوانندخودرو
دریافتکنند،امازمانتحویلخودروهابین۳ماهتایکسالمتفاوت
خواهدبود.بهگفتهعبداهللتوکلیالهیجانــی،دراینطرحمتقاضیان
درصورتعدمتمایلبهدریافتخودروبازمانانتظاربیشتر،میتوانند
انصرافخودرااعالموپولخودراازحسابوکالتیخارجکنند.اینطرح
قراربودازچهارشنبههفتهجاریآغازشوداماساعتیپسازرسانهای
شدنآناعالمشدکهاجرایآنیکهفتهبهتأخیرافتادهاست.سامانه
ثبتنامخودروهایوارداتینیزازروزشنبهآغازبهکارکردومتقاضیان
اینخودروهابــابلوکهکردن500میلیونتوماندرحســابیوکالتی
میتوانندبرایدریافتخودروهاییکهجزئیاتبرندومدلآنهادرمرحله

بعداعالممیشود،ثبتنامکنند.

کشف فلز استراتژیک در ایران
ابراهیــمعلیموالبیگــی،مدیرکلدفتر
اموراکتشــافوزارتصنعت،ازکشــف
نخستینذخیرهلیتیومدرکشورخبرداد
وگفت:کشفاینذخیرهدراستانهمدان

نویدبخشکشفذخایردیگریدرایناستانخواهدبود.
فلزلیتیومیکفلزکمیابواســتراتژیکدردنیاستکهازآن
درتولیدباتری،خودروهایالکتریکیونیروگاههایهستهای
بهعنوانخنککنندهاستفادهمیشــود.اینفلزهمچنیندر
فضاپیماهاوموشــکهاکاربردداردوکشورهایمعدودیدر
دنیاوجوددارندکهدارایذخایرلیتیومهستند.درحالحاضر
شــیلیبزرگترینمعادنلیتیومرادردنیاداردوکشورهایی
ماننداسترالیا،چین،آرژانتین،برزیل،زیمبابوه،آمریکاوپرتغال
ازمعدودکشورهاییهســتندکهدارایذخایراینفلزگرانبها
هستند.کشفاخیردرایرانبهاینمعناستکهحاالایراندر

زمرهاینکشورهاست.
لیتیومبرخالفدیگرمحصوالتمعدنیدرحجمکمودرابعاد
کیلوگرمخریدوفروشمیشود.اینموضوعبهعلتقیمتباالو
سختیاستحصالآناست.درصورتیکهبتواندراستحصالو
تولیداینمادهمعدنیبهمزیترسید،عماًلارزشافزودهباالیی

برایایرانایجادخواهدشد.
مدیرکلدفتراموراکتشافوزارتصنعتمیزانذخیرهقطعی
محدودهیادشــدهرا8میلیونو500هزارتنکانسنگلیتیوم
اعالمکردوگفت:درجهانامروزاینفلزاستراتژیکوباارزش
بهعنوانیکیازنیازهایتکنولوژیروزمحسوبمیشود.اوبه
منابعمحدودلیتیومدرطبیعتونقشحســاسآندرتهیه
باتریهایالکتریکی،صنایعپیشرفته،صنایعدفاعیوتهیهو
تولیدآلیاژهایمنحصربهفردواستراتژیکاشارهوتأکیدکرد:
درسالهایاخیرتمرکزوتوجهروزافزونیبهاکتشاف،استخراج
وفرآوریوبازیافتلیتیومازمنابعشناختهشدهآنشدهاست.

بانک مرکزی فرمانده ارزی شد
اعضایشورایعالیهماهنگیسرانقوادرجلسهیکشنبهشب
خودتصمیمگرفتندتااختیاراتبیشتریبهبانکمرکزیبدهند
بلکهبتواندجلویافزایشنرخارزرابگیرد.بااینتصمیمهمه
صادرکنندگانبزرگبایدبهفرمانمحمدرضافرزین،تمامی
آنچهصادروارزآنرادریافتمیکنندتاآخریندالربهچرخه

اقتصادیکشوربازگردانند.
بهگزارشهمشــهری،بستهپیشــنهادیبانکمرکزیبرای
دریافتاختیاراتالزمباهدفمهارقیمتارزدرحضورسرانقوا
ودبیرشورایعالیامنیتملیبهتصویبشورایعالیهماهنگی
اقتصادیرسیدوقرارشدتامجلس،قوهقضاییهودستگاههای
اجراییبرایکنترلوکاهشنرخارزبابانکمرکزیهماهنگ
شوند.دراینجلسههمچنینبانکمرکزیگزارشیازاقدامات
انجامشدهدرزمینههمکاریصادرکنندگانبخشهایدولتیو
غیردولتیبرایعرضهارزهایحاصلازصادراتدرسامانهبانک
مرکزیومرکزمبادلهوچگونگیتامینارزموردنیازکاالهای

وارداتیارائهکرد.
احسانخاندوزی،وزیراقتصادوسخنگویاقتصادیدولتدیروز
بااعالماینکهسرانقواباافزایشاختیاراتبانکمرکزیبرای
مداخلهمؤثرتردربازارارزموافقتکردند،گفت:ازاختیاراتیکه
رئیسکلبانکمرکزیدرجلسههماهنگیسرانقوامطرحوبا
آنموافقتشد،اینبودکهتمامصنایع،شرکتها،زیربخشهای
دولتی،زیرمجموعهوزارتصمتوسایرصادرکنندگانبایدبه
قواعدبانکمرکزیتمکینکننــدوارزحاصلازصادراترابه
کشوربازگردانند.اوگفت:بانکمرکزیشرایطیفراهمکرده
استکههمبانکهایدولتیوصرافیهایزیرمجموعهوهم
صرافیهایتضامنی،ارزخودراارائهکنندوراهکاربانکمرکزی
دراینزمینهبهخوبیاجرامیشود.آثاراختیاراتجدیدبانک

مرکزیبرایمداخلهدربازارارزرابهزودیخواهیمدید.

حقوق معلق مسافران هوایی
  خبر:محمدمحمدیبخش،رئیسســازمان
هواپیماییکشوریدربارهعلتتأخیرپروازایرالینها
واطالعرسانینامناسببهمسافرانگفت:بخشیاز
اینتأخیرهاباتوجهبهشرایطپیشآمدهدروضعیت
فعلیقانونیاست.درصورتیکهتأخیرهاغیرقانونی
باشد،مسافرانمیتواننددرســازمانهواپیمایی

کشوریازآنشکایتکنند.
  نقد:تأخیــرپروازهاوجابهجایــیزمانپرواز
بدوناطالعرسانیمناسببهمسافرافزایشیافته
است.بهطوریکهمتوســطزمانتأخیرپروازهای
داخلیبه100دقیقهرسیدهوطبقآخریناصالحیه
آییننامهحقوقمسافر،مسافرانمیتوانندبهدلیل
تأخیریالغوپروازهاحقــوقخودراپیگیریکنند؛
امارئیسســازمانهواپیماییکشــوریخوانش
متفاوتیازدالیلتأخیرپروازهاداردکهاینخوانش
بافرایندشفافوصریحآئیننامهحقوقمسافردر
اینبارهمتفاوتاســت.محمدمحمدیبخش،به
ایسناگفت:بخشــیازتأخیرهاباتوجهبهشرایط
پیشآمدهدروضعیتفعلی،قانونیاستوبخشی
همغیرقانونی.درصورتیکــهتأخیرهاغیرقانونی
باشد،مسافرانمیتوانندشــکایتکنند.اودرباره
علتجابهجاییزمــانپروازبرخیشــرکتهای
هواپیمایینیزاعالمکرد:برنامهپروازیایرالینها
مشخصاست،امااحتمالداردبلیتهاازآژانسهای
مسافرتیخریداریشدهکهخودآژانسبایدباتغییر
ساعتپروازپیامکارســالکند.بهتراستمتولی
صنعتهواییمعادلتالشیکهبرایتثبیتقیمت
بلیتبهکارمیبندند،براجرایدرستقوانینفروش

بلیتوانجامبهموقعپروازهانیزنظارتکند.

چهرهروز

گزارشکوتاه

نقدخبر

تیراژتولیدخودروبهمرزیکمیلیوندستگاهرسید
رکورد تولید خودرو در بهمن ماه شکست

آمارهانشانمیدهدشرکتهایخودروسازدربهمنماهامسال
110هزاردستگاهخودروســواریتولیدکردهاند.اینمقدار،
باالترینمیزانتولیــدماهانهازابتدایســال1400تاکنون
است.بااینمیزانتولید،تیراژتولیدخودروبهمرزیکمیلیون

دستگاهرسید.
بهگزارشهمشــهری،میزانتولیدخــودرودردهه۹0فرازو
نشــیبهایزیادیداشتهاست.آمارهانشــانمیدهدتولید
خودرودریکدههاخیرچندانروندباثباتیراطینکردهاست.
طبقاطالعاتموجودمیزانتولیدخــودروازابتدایدهه80
شروعبهرشدکردوبایکروندباثباتتاپایانایندههبهمرز
1.4میلیوندستگاهرسید.بااینحال،همزمانباآغازدهه۹0
روندتولیدخودرودوبارهشــیبنزولیراطیکردبهطوریکه
درطولســالهای1۳۹1و1۳۹2روندتولیدخودروبهسطح
625هزاردستگاهدرسالرسید.بعدازآندوبارهتولیدشروعبه
رشدکردودرنهایتتاسال1۳۹6میزانتولیدخودروبهسطوح
اواخردهه80درمحدوده1.4میلیوندستگاهرسیدامااینروند
داومنداشتوازسال1۳۹7باردیگرتیراژتولیدخودروبهموازات
افزایشتحریمهاعلیهایرانباکاهشمواجهشدودرنهایتدر
سال1۳۹8به750هزاردســتگاهودرسال1400به866هزار
دستگاهرســید.درچنینشــرایطیاماازابتدایسالجاری
سیاستهایتازهایبرایافزایشتیراژتولیدبهکارگرفتهشدو
حتیوزارتصنعتاعالمکرددرسالجاریتیراژتولیدخودرو
به1.5میلیوندستگاهخواهدرسید.آنطورکهتازهترینآمارها
نشانمیدهدباافزایشمیزانتولیدازآبانماهامسالتیراژتولید
خودروهایسواریبهمرزیکمیلیوندستگاهرسیدهاماهنوزبا

هدفگذاری1.5میلیوندستگاهفاصلهدارد.

تولید 11ماهه
آمارهانشانمیدهد۳شرکتایرانخودرو،سایپاوپارسخودرو
در11ماهامسالجمعا۹84هزارو1۳1دستگاهخودروسواری
تولیدکردهاندکهاینمیزاندرمقایســهبامدتمشــابهسال
قبل18.8درصدافزایشنشانمیدهد.جمعکلخودروهای
تولیدشدهدر11ماهامســال155هزارو868دستگاهبیشتراز
پارسالبودهاست.نکتهحائزاهمیتایناستکهشرکتهای
خودروسازدرهمینمدتبیشازیکمیلیونو۳8هزاردستگاه
خودروسواریفروختهاندکهاینمیزاننیزدرمقایسهبا11ماه
سالقبل۳0درصدافزایشنشانمیدهد.بخشیازخودروهای
فروختهشدهدراینمدتمربوطبهخودروهاییبودکهازسال
قبلدرپارکینگخودروسازاندپوشــدهبود.تحتتأثیراین
میزانفروشدرآمدحاصلازفروششرکتهایخودروسازنیز
67.8درصدافزایشیافتهاست.اینشرکتهادرطول11ماه

سالجاری2۳0هزارمیلیاردتومانخودروفروختهاند.

رکوردشکنی تولید در بهمن ماه
آمارهاهمچنیننشانمیدهدازابتدایآبانماهتیراژتولیداز
مرز100هزاردستگاهدرماهفراتررفتهاستواینمیزانتولید
دربهمنماهبه110هزاردستگاهرســیدهکهباالترینرکورد
تولیدماهانهازابتدایسال1400تاکنوناست.اینمیزانتولید
15درصدباالترازدیماهاســت.دربهمنماهامسالهمچنین
شرکتهایخودروسازی106هزارو675دستگاهخودروسواری
فروختهاندکهاینمیزاننیز1۳درصدباالترازماهگذشتهاست.
چنانچهســطحتولیددراینمیزانحفظشود،انتظارمیرود
کهتیراژتولیدخودروتاپایانســالجاریبهمرزیکمیلیون
و100هزاردستگاهبرسد.برآوردمیشودچنانچهشرکتهای
خودروسازبتوانندسطحتولیدرادرارقامفعلیحفظکنندرکورد
تولیدخودروکهمربوطبهســال1۳۹6است،درسال1402
شکستهشــودوتیراژتولیدخودروبتواندازمرزیکمیلیونو
400هزاردستگاهفراتررود.برخیکارشناسانبراینباورندبازار
داخلیباتولیداینمیزانخودروبهاشباعخواهدرسیدامابرخی
دیگرازکارشناسانمعتقدندنیازساالنهبازاربیشاز2میلیون

دستگاهاست.

مقایسه تیراژ تولید خودرو در 11ماه امسال نسبت به پارسال

نام شرکت
درصد تغییر11 ماهه 1401- دستگاه

فروشتولیدفروشتولید
55۲۲5,139,8، 748 537,386 ایران خودرو

35810,6۲۲,۲، 618 3۲۲,779 سایپا
1۲616,014,7، 878 1۲3,966 پارس خودرو

18,8۲9,9 1,038,۲44  984,131 جمع

تولید

بازارسهام

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

2190

2738

8187

7639

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

نماگرهای بازارسهام در مبادالت دیروز

نماگر
شاخص کل - واحد

شاخص هم وزن - واحد
ارزش معامالت خرد - میلیاردتومان

ارزش بازار - هزار میلیاردتومان

مقدار
1809135
534462
10377
8317

درصد  تغییر  
0.27

-0.36
-24.9
0.20

سرچشمهاشتباه
دولتدرالیحهبودجهسال1402باهدفارتقایعدالتمالیاتیوسپردنبارمالیاتیبردوش
برخوردارتریناقشــارجامعه،تبصرهمربوطبهاخذمالیاتازواحدهایمسکونیوباغویالهای
گرانقیمتواعیانیراتکرارکرد،امادرجلسهبررسیالیحهبودجه1402،اکثریتنمایندگان
مجلسبدونتوجهبهنتیجهوعواقبرأیخود،بهپیشنهادحذفعبارت»واحدهایمسکونی«
ازاینتبصرهرأیمثبتدادند.باحذفاینعبارتازمتنجزء)1(بند)ذ(تبصره)6(مادهواحده
الیحهبودجهسال1402،عماًلهمهواحدهایمســکونیگرانقیمتازشمولمالیاتمعاف

میشوندوابطالاینرأینیزامکانپذیرنیست.

امیدشعبدهبازیدرکمیسیونتلفیقدرصحنمجلسچهگذشت؟
درجلســهعلنینوبتصبحروزیکشــنبه
مجلسودرجریانبررســیالیحهبودجه
1402،محمدمهــدیمفتح،ســخنگوی
کمیســیونبرنامهوبودجهپیشــنهادکرد:
عبــارت»واحدهایمســکونی«ازبند)ذ(
تبصره)6(مادهواحدهالیحهبودجهســال
1402حذفشــود؛چراکهبــهاعتقاداو،با
اخذمالیاتازواحدهایمسکونی،مالکانبا
افزایشاجارهبهاآنراجبرانخواهندکرد.
بهدنبالاینپیشــنهاد،فاطمــهمقصودی،
نمایندهمــردمبروجرددرمجلــسنیزدر
موافقتباپیشنهادمفتح،گفت:اخذمالیات
ازواحدهایمسکونیوخودرو،یعنیاینکه
داشتنخانهوماشیندیگرجزوحقوقمردم

نیست.درنهایتاینپیشــنهاددرحالیکه
برخیازنماینــدگاندرمخالفتباآنفریاد
2-2سرمیدادندوخواستارمخالفتباآن
بودندبا152رأیموافــق،6۳رأیمخالف
و8رأیممتنــعازمجمــوع245نماینده
حاضردرصحنبهتصویبرسید.اینمصوبه،
اعتراضبرخیازنمایندگانرابهدنبالداشت
کهمعتقدبودنداینکار،بنــدمربوطهرااز
کارکردخودجدامیکند.مالکشــریعتی
نیاسر،سخنگویکمیسیونانرژیمجلسو
ازمخالفاناینمصوبه،خطاببهنمایندگان
گفت:باحذفعبارت»واحدهایمسکونی«
کاخهاوپنتهاوسهایآجودانیهوالهیهاز

دریافتمالیاتمستثناشدند.

بابرگشتمصوبهمجلسبهکمیســیونتلفیقبودجه
1402بانظررئیسمجلس،یکفرصــتبرایجبران
اشتباهنمایندگانمجلسوجوددارد،امااینفرصتنیز
چندانسادهنیست.درحقیقت،براساسآییننامهداخلی
مجلس،نماینــدگاندیگرنمیتواننــدواژهواحدهای

مسکونیرابهقانونبودجهبازگردانندوکمیسیونتلفیق
بایدواژهوعباراتدیگریرابهتبصرهپیشنهادیدولت
بیفزایدتادرصورتتصویبدوبارهنمایندگانمجلس،
دوبارهواحدهایمســکونیباالی20میلیاردتومانبه

جرگهمشموالنمالیاتبرگرداندهشوند.

ورودرئیسمجلسبهماجرا
بعدازتصویبپیشنهادحذفعبارتواحدهایمسکونیازتبصرهمربوطبهمالیاتخانههایلوکسودرشرایطیکه
احتماالًبسیاریازرأیدهندگاننمیدانستندچهچیزیراتصویرکردهاند،اختالفنمایندگانموجبشدرئیسمجلس
کهگویامتوجهعواقباینمصوبهشدهبود،واردعملشودوبندمورداختالفرابهکمیسیونتلفیقبرگرداند.درحقیقت
باحذفعبارتواحدهایمسکونی،فقطباغویالهامشمولمالیاتخواهندبودوبههمیناستناد،محمدباقرقالیباف
گفت:دربند)ذ(تبصره6الیحهبودجه،برایاخذمالیاتازویالهانیزقیدجمعیت100هزارنفریبرایشهرهاآورده
شدهاست؛درحالیکهاغلبویالهادرشهرهاومحیطهایبسیارکوچکهستند؛ازاینروباتوجهبهابهاماتموجود،بند

مربوطهرابهکمیسیونتلفیقارجاعمیدهیمتاموردبررسیبیشتریقرارگیرد.

مالیاتبرخودروهایباالی3میلیارد
درجریانرأیپرحاشیهنمایندگانمجلسبهمعافیتمالیاتیواحدهایمسکونیگرانقیمت،خبرهایینیزدرمورد
مخالفتنمایندگانمجلسباپرداختمالیاتخودروهایباالی۳میلیاردتومانمنتشرشدکهبررسیهانشانمیدهد
آنچهموردمخالفتنمایندگانقرارگرفته،افزایشمالیاتبرایاینخودروهابودهواصلمالیاتبهتصویبرسیدهاست.
برایناساس،طبقمصوبهمجلس،انواعخودرویسواریووانت2اتاق)کابیندار(دارایشمارهانتظامیشخصیدر
اختیارمالکاناعمازاشخاصحقیقیوحقوقیکهقیمتروزآنهاباالی۳میلیاردتومانباشد،درسال1402بهازایمازاد

بر۳میلیاردتومانمشمولمالیاتساالنهخودروبهنرخیکدرصدخواهندبود.

قیمت- توماننام خودرو
اول فروردین

قیمت – تومان
اول اسفند

قیمت- تومان
8اسفند

مقدار تغییر
در اسفندماه

درصد تغییر
در اسفندماه

۲890000005۲0000000630000000110000000۲1,15پژو پارس ساده
1980000003350000003750000004000000011,94ساینا S دنده  1401

1401 R 198,000,000345,000,000380,000,00035,000,00010,14کوییک
510,000,0009۲0,000,0001,000,000,00080,000,0008,70پژو ۲07اتومات پانوراما

۲8900000051000000055000000040,000,0007,84رانا پالس
190,000,00033۲,000,000357,000,000۲5,000,0007,53تیبا صندوقدار

477000000840000000900000000600000007,14دناپالس اتومات توربو 1401
189000000340000000364000000۲40000007,06تیبا۲

375000000640000000675000000350000005,47دنا تیپ یک 1401
318000000570000000600000000300000005,۲6پژو ۲06تیپ 5

4۲0000000865000000910000000450000005,۲0تارا اتومات 1400
3650000006950000007۲5000000300000004,3۲پژو ۲07دنده پانوراما 1400

EF7 ۲61,000,000505,000,0005۲5,000,000۲0,000,0003,96سمند
1710000003100000003۲0000000100000003,۲3پراید 131
1900000003۲0000000330000000100000003,13پراید 111
3۲600000057000000057000000000,00سورن پالس

7900000001400000000140000000000,00هایما S7توربو
37000000006100000000610000000000,00کیا سورنتو

13000000003100000000310000000000,00هیوندا النترا
ix ۲,350,000,0005,400,000,0005,400,000,000.0,00سانتافه
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رئیس سازمان صداوسیما در نخستین یادواره شهدای رسانه محور مقاومت مطرح کرد
هزینهمقاومترابهشیرینیمیپذیریم

نخستین یادواره شهدای رسانه محور 

مقاومت با عنوان »راویان مقاومت« رسانه
دیــروز در مرکــز همایش هــای 
بین المللی صدا و سیما با حضور خانواده شهدای رسانه 
از ایران، عراق، یمن، ســوریه، افغانستان، فلسطین و 
لبنان و چهره هایی همچون فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، رئیس سازمان صداوسیما و 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

فرهنگ ایثار و شهادت، شاخصه جهاد
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران، در بخشی از سخنان خود در این یادواره 
گفت: همه رسانه ها الزم است بر گسترش محتوای غنی 
فرهنگ ایثار و شهادت تأکید ویژه ای داشته باشند و با 
استفاده از کارشناسان و با برنامه ریزی صحیح و جامع 
همراه با پشتیبانی سایر دستگاه ها به ویژه دستگاه های 
مرتبط با نشر فرهنگ ایثار و شهادت، با نگاهی فراملی 
اقدام کنند چرا که نسل کنونی و فردای جوامع، نیازمند 
آشنایی با شــهدا، ایثارگران، فرهنگ ایثار و شهادت 
جهت الگوگیری در زندگی فردی و اجتماعی هستند. 
فرهنگ ایثار و شهادت یکی از شاخصه های اصلی جهاد 
و مبارزه حق علیه باطل است و تاریخ ایثار و شهادت به 
صدر اسالم و دوره حیات پیامبر عظیم الشأن اسالم)ص( 

برمی گردد.
همچنین وی تصریح کرد: اگر بپذیریم که فرهنگ، آن 
چیزی است که زندگی و ارزش های انسانی را به وجود 
می آورد و با لحاظ کردن دیدگاه مکتبی و اعتقادی مان 
آن را مجموعه ای از نظام ارزشی اسالم در همه جوانب 
فردی و جمعی بدانیم، آنگاه بهتر می توان به اهمیت و 
ارزش شهادت به عنوان یک فرهنگ تأثیرگذار و اصیل و 

نقشی که در اصالح امور جامعه دارد، پی برد.

محصوالت رسانه ای، شهیدساز است 
ســردار اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی، هم ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای رسانه مقاومت گفت: وقتی شهدا در 
فضای رســانه بروز می یابند یک ارزش مضاعف شکل 
می گیرد. ویژگی های ارزشــمند شهدا بسیار است و با 
ســالح دوربین خود ارزش ها را به عالم معرفی کردند. 
ما در کربال باالترین ارزش های بشــری را داشتیم. اگر 
انتقال این حماسه ها توسط حضرت زینب)س( و امام 
ســجاد)ع( اتفاق نمی افتاد، ارزش هــای بزرگ نهفته 
می ماند. بنابراین شهدای رســانه ادامه دهنده راه این 
بزرگان هستند. آنها در برابر صهیونیست جهانی، این 
ارزش ها را عملیاتی کردند. ما و شما در عصری زندگی 

می کنیم که واژه مقاومت جزو برجسته ترین واژه ها در 
مجامع اسالمی و غیراسالمی محسوب می شود. شهدای 
عرصه مقاومت و رسانه هایی که همراه آنها بودند درست 
توانستند جلوه های زیبای مقاومت را منعکس کنند که 
تمام جهان در مقابل مقاومت سر تسلیم فرود می آورد.

فرمانده نیروی قدس سپاه خاطرنشــان کرد: در این 
جنگ ترکیبی اخیر، رســانه جزو اصلی ترین سالح ها 
بود، اما امروز جبهه مقاومت و رسانه مقاومت با وجود 
همه محدودیت هایی که داشــته، با تــالش هر روزه، 
ظرفیت خود را افزایش داده اســت، البته که باید این 
مسیر استمرار داشته باشد. امروزه رسانه توانسته است 
خوب ایستادگی کردن بر سر ارزش ها را به جامعه نشان 
بدهد. شــما خانواده شــهدا بدانید که پرچم شهدای 
رسانه برافراشته  است. محصوالت رسانه ای که شهدای 
شما تولید کرده اند در سراسر جهان شهیدساز است و 

ارزش های انسان های عالی مقام را نهادینه می کند.

هزینه ها منجر به انتفاع خواهد شد 
پیمان جبلــی، رئیس ســازمان صدا و ســیما که در 
نخستین »یادواره شهدای رســانه مقاومت« در مرکز 
همایش های بین المللی ســازمان صدا و سیما سخن 
می گفت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم نادر 
طالب زاده گفت: در جنگ سخت، دشمن به دنبال نابود 
کردن خطوط مقدم و بمباران مواضع ما و عقب نشینی 
ما از موضعی به موضع دیگر است. در جنگ نرم، دشمن 
از نظر فیزیکی دنبال این کارها نیســت بلکه به دنبال 
تحریف واقعیت و گمراه کردن اســت. شهدای رسانه 
مقاومت در 2جبهه ســخت و نرم جنگیدنــد. آنها در 
عرصه جهاد تبیین برای مقابله با توطئه های نرم جان 

خود را فدا کردند.
جبلی با اشاره به گمراه شدگان از مسیر واقعیت گفت: 
آنها قربانیان جنگ نرم هســتند. در ماه های اخیر که 
۴۴سال در برابر تمام توطئه ها ایستادگی کرده بودیم 
نوع جدیدی از جنگ ترکیبی را تجربه کردیم. آنها برای 
به زانو درآوردن کشورمان در عرصه اقتصادی و فکری 
تمام توان خود را به میدان آوردند. ما هزینه مقاومت را 
به شیرینی می پذیریم. اتفاقا ایستادگی در راه مقاومت 

هزینه اش هم سرمایه گذاری است. 
 تصاویــر 22 بهمــن را دیدیــد. ایــن جمعیــت

چند ده میلیونی که پس از گذشــت ۴۴سال با افتخار 
وفادار است، دســتاورد مقاومت است، هزینه مقاومت 
نیست. درست است که هزینه هایی باید بپردازیم، اما 
این هزینه ها منجر به انتفاع خواهد شد و محور مقاومت 
روزبه روز تعیین کننده تر، منسجم تر و متحدتر خواهد 

شد. این، آورده ای برای همه است. 

 هشدار شمقدری
درباره سریال »حضرت موسی)ع(«

همزمان با هفتمین سالگرد درگذشــت هنرمند انقالبی، فرج اهلل 
سلحشــور، جمعی از هنرمندان با حضور بر ســرمزار وی واقع در 
امامزادگان سیدجعفر و حمیده خاتون باغ فیض، یاد و خاطره این 

هنرمند قرآنی را گرامی داشتند.
در این برنامه چهره هایی نظیر جواد شمقدری، حسین طالبیگی، 
ســیداحمد میرعالیی، قربان محمدپور، احمــد فراهانی، مهدی 
عظیمی، عطاءاهلل سلمانیان، علی غفاری، محمود گبرلو، اکبر حر، 
روح اهلل شــمقدری و... به همراه خانواده مرحوم فرج اهلل سلحشور 
حضور به هم رســاندند. محمود گبرلو در این مراسم با بیان اینکه 
سلحشور از پیشکســوتان فعالیت هنری ارزشــی در قبل و بعد از 
انقالب بوده است، عنوان کرد: سلحشور از افرادی بود که پیام امام 
را مبنی بر اینکه ما با سینما مخالف نیستیم، بلکه با فحشا مخالفیم 
به خوبی پیگیری کرد. جواد شــمقدری، رئیس پیشــین سازمان 
سینمایی و کارگردان سینما نیز    با بیان اینکه زنده یاد سلحشور در 
طول دوران کاری اش با بی مهری های زیادی روبه رو بود، گفت: یادم 
می آید یک سال در جشنواره ای من داور بودم و زنده یاد سلحشور 
فیلمی را ارائه کرده بــود و بقیه داوران به جز بنده او را مســخره 
می کردند و نمی خواستند فیلمش را ببینند و درواقع قصد داشتند 

ندیده فیلم را بزنند، اما من مانع از این اتفاق شدم.
وی تأکید کرد: اخیراً شــنیده ام به فضل الهی قرار اســت سریال 
»حضرت موسی)ع(« آغاز شود؛ البته همواره مسئوالن و مدیران 
در رابطه با چنین تولیداتی کوتاهی می کنند و این بلیه ای است که 
از اول انقالب به شدت آن را شاهد بوده ایم و این جمع حاضر همه 
چوب عدم حمایت مســئوالن را خورده اند. اما همه ما که امروز در 
هفتمین سالگرد رحلت این مرد بزرگ اینجا جمع شده ایم،  می دانیم 
روح ایشان ناظر جمع ماســت و به او می گوییم تالش می کنیم تا 
مسیرش را ادامه دهیم و به رغم کارشکنی ها و عدم حمایت هایی که 

وجود دارد، نمی گذاریم مسیر او بی تحرک باقی بماند. 
شمقدری در بخش پایانی اظهارات خود گفت: من امیدوارم سریال 
»حضرت موسی)ع(« به همان مدلی که ایشان دنبالش بود، ساخته 
شــود. همه ما می دانیم اهمیت زندگی حضرت موسی)ع( درست 
جایی است که می خواهد حکومت تشکیل دهد و قوم بنی اسرائیل با 
او مقابله می کنند.  کلیدی ترین و استراتژیک ترین زمان در زندگی 
حضرت همین جاست و نباید اینطور باشد که خدایی ناکرده بخش 
اول سریال ساخته شود و بعداً دیگر این بخش های مهم و کلیدی 
به تولید نرسد. این زنگ خطری است که صدای آن شنیده می شود 
و مســئوالن باید تدبیر ویژه ای برای این اتفاق داشته باشند و مانع 
از عدم تولید این بخش استراتژیک شوند. قطعاً ارزش معنوی این 

سریال برای مرحوم سلحشور محفوظ است.

 صدور۱۱۷مجوز ساخت
درطول یک سال

معاون ارزشیابی سازمان سینمایی: به سلیقه و نیاز 
مخاطب توجه کرده ایم

بر اساس گزارش عملکرد یک ساله 
معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان 
سینمایی، شــورای پروانه ساخت 
ســازمان ســینمایی در یک سال 
گذشــته مجوز ۱۱۷عنــوان اثر 
 با موضوعــات مختلــف را صادر
کرده است. به گزارش روابط عمومی 
سازمان سینمایی، حبیب ایل بیگی 
ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله شورای پروانه ساخت سینمایی 
گفت: همزمان با شروع به کار این شورا در آذرماه سال ۱۴۰۰ تا ۱2 
بهمن ۱۴۰۱، پروانه ساخت ۱۱۷ فیلم سینمایی صادر شده است که 
از این تعداد ۱۵فیلم کمدی، ۱۶فیلم در حوزه دفاع مقدس، ۹فیلم در 
حوزه پلیسی - معمایی، ۱۶ فیلم در حوزه خانوادگی، ۶فیلم در حوزه 
تاریخی، ۶ فیلم در حوزه ورزشی، ۷ فیلم در حوزه کودک و نوجوان، 
۶فیلم در حوزه اخالقــی و تربیتی، ۴فیلم در حوزه روانشناســی، 
۳فیلم در حوزه فلســفی، 2۵فیلم در حوزه اجتماعــی، ۳ فیلم با 
موضوع گروهک منافقین و یک فیلم نیز در حوزه انقالب اســالمی 
بوده است. وی با اشاره به توجه شورا به تنوع مضامین فیلمنامه ها در 
صدور پروانه ساخت و برگزاری جلسات متعدد با سازندگان این آثار 
افزود: اغلب آثار راه یافته به چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر، در این دوره پروانه ساخت گرفته اند. اگرچه بخشی از فیلم های 
دارای مجوز، به جشنواره نرسیدند اما با وجود این در اکران آثار، تنوع 
مضامین را بیشتر خواهیم دید. همچنین در این دوره تالش شده از 
تلخی، سیاهی و فیلم های ناامید کننده پرهیز شود. معاون ارزشیابی 
و نظارت سازمان سینمایی با توضیح اینکه توجه به سلیقه و نیازهای 
مخاطب، بخشی از دغدغه شورای پروانه ساخت فیلم است، ادامه داد: 
فیلم های کمدی در بین مخاطبان، همیشه با استقبال زیادی روبه رو 
بوده اند بر این اساس شورای پروانه ساخت به منظور تامین جدول 
اکران، ۱2پروانه ساخت فیلم  کمدی را صادر کرده است.  فیلم کمدی 
»بخارست« ازجمله فیلم هایی است که پروانه ساخت آنها در همین 
دوره صادر شده و تاکنون اکران موفقی داشته است. ایل بیگی درباره 
مالحظاتی که برای صدور پروانه ساخت آثار کمدی درنظر گرفته 
می شود، عنوان کرد: یکی از مواردی که در شورای پروانه ساخت به 
آن توجه می شود، قابلیت تماشای محصول نهایی برای همه اعضای 
خانواده، بدون محدودیت سنی اســت. همچنین توجه به رعایت 
خط قرمزها در نکات طنز و دیگر موارد موجود در فیلم از دیگر اصول 
این شوراســت تا آثار از ظرفیت مخاطب پذیری بیشتری برخوردار 
شوند.  مراد این است که محصول نهایی این قابلیت را داشته باشد که 
همه اعضای خانواده با هم بتوانند آن را ببینند و از محدودیت سنی 
برخوردار نباشد. شوخی ها و مواردی هم که در فیلم هست از خط 
قرمزها خارج نشود و این ظرفیت را داشته باشد که مخاطب بیشتری 

را به خود جلب کند.  

 »سینمامتروپل«
 ظرفیت خوبی برای اکران دارد

تهیه کننده فیلم سینمایی »سینمامتروپل« معتقد است که 
این فیلم پتانسیل اکران خوبی دارد و بخش قابل توجهی از 
اهالی سینما و کارشناسان که شرایط اکران را رصد می کنند، 
پیش بینی کرده اند که »سینمامتروپل« اکران موفقی خواهد 

داشت. البته که باید شرایط اکران بررسی شود.
سیدحامد حسینی، تهیه کننده با اشــاره به احتمال اکران 
هفتمین ساخته بلند ســنیمایی محمدعلی باشه آهنگر در 
ایام نوروز۱۴۰2 گفت: باید شرایط اکران را بررسی کنیم و 
ببینیم چه فیلم هایی در سبد اکران نوروزی قرار می گیرند. 
تهیه کننده فیلم سینمایی »ســینمامتروپل« با بیان اینکه 
پیام های خوبی از منتقدان دریافت کرده  اســت به سایت 
خبری صبا می گویــد: نقدهایی که خوانــدم و پیام هایی 
که دریافت کردم، غالبــا حاوی  نظرات خوبــی بود که در 
بعضی از آنها توصیه هایی نیز شده بود. خوشبختانه برآورد 
خوبی از نقدها و نیز مسئله موفقیت فیلم در اکران عمومی 
گرفتیم. این فیلم که محصول بنیاد سینمایی فارابی است، 
در چهل ویکمین جشــنواره بین المللی فیلم فجر توانست 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین 
فیلمبرداری و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد 

را به دست آورد.

 خبر

خبر 

اکران

رخداد 

سینما

سکانس هایی که حذف نمی شوند
 تهیه کننده »آســوده باش« درباره 
جزئیات آخرین نقشــی که شهرام 
عبدلی در آن ظاهر شده بود، گفت: 
به خاطر عرقی که بــه آقای عبدلی 
دارم قرار شد قصه شهرام با برداشت 
۷ســکانس نهایی شــود و داستان 

او پایان یابد. امیر رحیــم زاده، تهیه کننده ســریال درباره 
ســکانس های بازی مرحوم عبدلی به ایرنا می گوید: »آقای 
عبدلی حدود ۹سکانس داشــت که ۷سکانس آن برداشت 
شد. اخبار رسانه ها درست نیست؛ قرار نیست نقش عبدلی را 

حذف و بازیگر جایگزین به پروژه اضافه کنیم.«
وی افزود: » به خاطر عرقی که به شخص آقای عبدلی دارم و 
در جلسه ای که با نویسنده و تیم کارگردانی گذاشتیم قرار بر 
این شد که برای 2سکانسی که از شهرام عبدلی باقی مانده 
فیلمنامه به نحوی بازبینی شــود که قصه شهرام با برداشت 

۷سکانس نهایی و داستان او قطع شود.«
وی ادامه می دهد: »قصه به نحوی تعبیه شده که ۱۰۰درصد 
به واقعیت نزدیک است و همه با هم قصه را می بینیم و از این 
اتفاق خرسند می شویم. این قول را هم می دهیم که آخرین 
کار شــهرام عبدلی نازنین و عزیزمان یک کار ماندگار و مانا 
خواهد بود.« شهرام عبدلی، بازیگر سینما و تلویزیون که از 
روز جمعه 2۹بهمن به علت خونریزی مغزی در کمای عمیق 
فرو رفته بود، شنبه ۶اســفندماه در بیمارستان قائم مشهد 

درگذشت.
وی شــامگاه 2۸بهمن مــاه دچــار خونریزی مغــزی و به 

بیمارستان  قائم مشهد منتقل شده بود.
این بازیگر ۴۶ســاله برای بازی در سریال آســوده باش به 
کارگردانی حسن حج گذار در مشهد به سر می برد که با افت 

هوشیاری ناگهانی مواجه شد. 

 استقبال روسیه
از حضور فیلم های ایرانی در مسکو

مســعود احمدوند، رایــزن فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در 
فدراسیون روســیه با ایوان کودریاتســف، رئیس کمیته انتخاب 
جشنواره بین المللی فیلم مســکو که اخیرا با مساعدت این رایزن  
به عنوان مهمان جشــنواره فیلــم فجر به تهران ســفر کرده بود، 
دیدار و گفت وگو کرد.  به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی در این دیدار کودریاتسف از تجربه جدید و خوب 
سفر به ایران حین برگزاری جشــنواره فیلم فجر سخن گفت و از 

دست اندرکاران برنامه ها و همتایان در تهران، تشکر کرد.
وی از اینکه ارتباطات جدیدی برای تعامالت آینده پیدا شده است، 
ابراز خرسندی کرد و گفت: هیأت روسی در کنار جشنواره فجر در 
بازار فیلم هم شرکت کرد و تجربه بســیار  خوبی بود و این فرصت 
مناسبی برای آشنایی بیشتر با ظرفیت ها و روش های کار در حوزه 
سینماســت. از اینکه داوران به فیلم های روسی 2جایزه دادند هم 
خوشحال هستم. کودریاتســف تأکید کرد: باید دایره فعالیت ها و 
ارتباطات را بزرگ تر کنیم و از شما می خواهیم تا صاحبان فیلم های 
بلند ایرانی را تشویق کنید در جشــنواره فیلم مسکو که  ماه آوریل 

2۰2۳برگزار می شود، شرکت کنند. 

فعال گران نکنید
تهیه کنندگان در گفت وگو با همشهری عنوان کردند:

 افزایش قیمت بلیت سینما باعث کاهش تماشاگران می شود 

این روزها تماشــاگران یک کنسرت پاپ 
برای حضور در سالن کنسرت باید حداقل 
۱80هزار و حداکثر 600هزار تومان بپردازند 
و این در حالی اســت که عالقه مندان به 

تئاتر هم با میانگین حداقل 80هزار تومان 
می توانند نمایش دلخواه خود را تماشاکنند. 
سالن های سینما با بلیت 45هزار تومان در 
حالی فیلم هایشان را اکران می کنند که به 
زعم خیلی ها مخاطب سینما قشر متوسط 
جامعه است. اگر بلیت های سینما گران شود، 
به طور حتم تعداد مخاطبان کم شده و  زمان 

مناسبی برای افزایش بلیت سینما نیست. 

     ناگزیر به افزایش قیمت هستیم 
گمانه زنی برای افزایش قیمت بلیت سالن های سینما همچنان    

ادامه دارد. این افزایش قیمت هر ســال با مشــخص شــدن 
فیلم های نوروزی همراه می شود.

هنوز جلسات نهایی شورای صنفی نمایش درباره افزایش قیمت 
بلیت به پایان نرســیده و هیچ نرخی اعالم نشده  ، اما همایون 
اســعدیان به عنوان دبیر شــورای صنفی نمایش معتقد است: 
به طور قطع افزایش قیمت بلیت خواهیم داشت چون بسیاری 
از سالن های ســینمایی در مجتمع های تجاری هستند که با 
افزایش شارژ مواجه شــده و در کنار افزایش حقوق کارمندان و هزینه های دیگر، اگر قیمت بلیت 

افزایش پیدا نکند با تعطیلی سالن های سینمایی روبه رو خواهیم شد.

     منطقی برای افزایش بلیت وجود ندارد 
جلیل شعبانی، تهیه کننده فیلم سینمایی »سرهنگ ثریا« که 
سال گذشــته هم تهیه کنندگی »منصور« را برعهده داشت، 
درباره افزایش قیمت بلیت های سینما به همشهری می گوید: 
»در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در سینما داریم، اعم 
از فروش گیشه تا حضور تماشاگران در ســینما و نوع اکران 
فیلم ها، سینمای ایران گنجایش و ظرفیت افزایش قیمت را 
ندارد. قشر متوسط، مخاطبان اصلی سینما هستند و افزایش 
قیمت بلیت های سینما به طور حتم مشکل ساز خواهد شد و 

 این مشکل در پر کردن سالن های ســینما  تأثیر خواهد داشت.« شعبانی همچنین تأکید می کند:
» افزایش قیمت بلیت ســینما، زمانی منطقی اســت که فیلم ها بدون هیچ مشکلی اکران شوند، 
سالن های سینما هم پر از مخاطب باشد و فروش خوبی در سینما داشته باشیم. وقتی سالن سینما 

پر نیست معنایی برای گرانی بلیت وجود ندارد.« 

     افزایش قیمت تعادل   ایجاد نمی کند  

مهدی عظیمی از دیگر تهیه کنندگان سینما اما از راه های برون رفت 
می گوید. اینکه اگر بلیت گران نشــود تهیه کنندگان و سینماداران 
متضرر می شــوند و اگر افزایش بلیت داشــته باشــیم، مخاطبان 
نمی توانند به سینما بیایند. وی راهکار اصلی را   ایجاد سکوهای جدید 

نمایش و بسترهای اکران می داند.
تهیه کننده فیلم »هایپاور« به همشهری می گوید:» این موضوع را 
باید از چند زاویه نگاه کنیم. ما هر قدر بلیت ســینما را ارزان کنیم، 
به طور حتم مخاطبان بیشــتری خواهیم داشــت، اما از یک طرف 

هزینه های تولید یک فیلم آنقدر باالست که حتی با همین افزایش قیمت بلیت هم جبران نمی شود.«
  عظیمی همچنین با عنوان این موضوع که تکیه به سالن های نمایش برای رونق اکران و گیشه   اشتباه 
است، ادامه می دهد:» هیچ تهیه کننده ای با اکران فیلم در سالن سینما نمی تواند هزینه های خود را جبران 
کند و این در وضعیت االن سینمای ایران غیرممکن است. هر چقدر هزینه بلیت افزایش یابد باز هم عقب 

هستیم و به تعادل نمی رسیم.«
مدیرعامل اسبق انجمن سینمای انقالب و دفاع  مقدس با بیان اینکه به  نظر می رسد اگر بخواهیم به شرایط  
کمی قابل قبول  برسیم باید به طور متوسط بلیت سینما به ۱۰۰ هزار تومان برسد، ادامه داد: »هماهنگ 
نبودن هزینه ها با درآمد سینماها و فیلمسازان سبب می شود که تأکید کنیم تمرکز بر استفاده از سینمای 
سالنی به عنوان تنها بســتر اکران و نمایش فیلم یک تصمیم اشتباه است و باید فضای جدیدی را ایجاد 
کنیم. نمی دانم چه اصراری است که این اشتباه همچنان ادامه داشته باشد. درحالی که همین پلتفرم ها 

االن یک بستر نمایشی هستند.«
وی تأکید می کند:»نه با افزایش قیمت بلیت می توانیم در اکران موفق باشیم و نه هزینه ها جبران می شوند 
و تنها راهش پیدا کردن راهکاری مفید و اجرایی اســت. ایجاد بسترهایی که گفتم می تواند یک راهکار 
سازنده باشد که هم به نفع تماشاگران سینما بوده و هم به نفع سازندگان فیلم باشد. شاید مورد جدی اش 
کپی فیلم ها باشد، اما می توان برای آن هم راهکاری ایجاد کرد. اگر قرار باشد این سینما نجات پیدا کند باید 
اضافه بر سالن های سینمایی، سینماگران و مسئوالن و نیز متخصصان امر مثل شرکت های دانش بنیان 

فضایی ایجاد کنند تا به عرضه فیلم ها کمک کنند.« 

9فیلم برای اکران نوروزی؛ تکلیف 4فیلم مشخص است

در کنار موضوعاتی چون افزایش قیمت بلیت، تب اکران فیلم های نوروزی 
هم وجود دارد. اکرانی که قرار است کارش را با نمایش تقریبا 9فیلم از هفته 
 چهارم اسفند آغاز کند.  اســعدیان، دبیر شورای صنفی نمایش می گوید:
» فیلم های »چپ راست«، »بخارست« و »مالقات خصوصی« قطعاً در اکران 
نوروزی باقی می مانند و فیلم »خط استوا« هم که قرارداد 3 هفته ای دارد 
درصورت حفظ کف فروش، می تواند به اکران خود ادامه دهد. برای اکران 
نوروزی 4 تا 5 فیلم دیگر اضافه خواهند شد و فعاًل 4 فیلم متقاضی شده اند. 
برای بقیه متقاضیان هم تا یکشنبه هفته آینده فرصت باقی است. احتمال 
دارد، در این میان، فیلم »سرهنگ ثریا« هم باشد؛ فیلمی که تهیه کننده اش 

عنوان کرده در حال بررسی است.«
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مرد بدهکار که تصــور می کرد تنها راه پایــان دادن به 
مشکالت مالی اش سرقت است، نقشه دستبرد مسلحانه 
به طالفروشی را کشید اما تنها ثانیه هایی پس از سرقت 

مسلحانه گیر افتاد.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش مــردی که کاله 
به سر و ماسکی به صورت داشــت، وارد یک طالفروشی 
در خیابان نظام آباد شد. او یک ســاک در دست داشت 
و پس از ورود اســلحه ای از زیر کاپشنش بیرون کشید 
و به ســمت طالفروش و شــاگردش نشــانه رفت. دزد 
مسلح ســاکی را که به همراه داشــت روی پیشخوان 
مغازه گذاشــت و با تهدید از مرد طالفروش خواســت 
طالی پشــت ویترین را داخل آن بریــزد. طالفروش و 
شاگردش تصور کردند که اسلحه قالبی است و به همین 
دلیل خواستند با مرد جوان درگیر شوند اما او گلوله ای 
به سمت دیوار شــلیک کرد و گفت که با کسی شوخی 
ندارد. طالفروش و شــاگردش برای حفظ جان شــان 
روی زمین نشســتند و سارق مســلح تعدادی النگو از 
 داخل ویترین سرقت کرد و داخل ســاکش قرار داد. او 
به ســرعت از مغازه خارج شــد که فرار کنــد اما آنقدر 

دستپاچه بود که تنها ثانیه هایی پس از سرقت گیر افتاد.

دستگیری
سارق پس از خروج از طالفروشی سوار موتورش شد که در 
همین هنگام مرد  طالفروش آژیر خطر را به صدا درآورد. 
همزمان شاگردش از مغازه خارج شده و با فریاد از مردم 
کمک خواست. همین باعث دستپاچگی سارق شد و او که 
سوار بر موتورش در حال فرار بود،  تعادلش را از دست داد، 
موتورش واژگون شد و زمین خورد. همین اتفاق موجب 
شد تا مردم وی را محاصره کنند و دزد مسلح، فرصتی برای 

الهه فراهانیدادسرا
روزنامه نگار

تصمیم عجیب
متهم 37ساله است و به گفته خودش نخستین بار است که دست به خالف 

زده است. گفت وگو با او را می خوانید.

انگیزه ات از سرقت چه بود؟
رسیدن به پول و پرداخت بدهی هایم. دیگر از بی پولی خسته شده بودم، از 
اینکه به هر دری می زدم باز نمی شــد. می خواستم ریسک کنم تا زندگی ام 
دگرگون شود اما اشتباه کردم. اگر می دانستم عاقبتش اینطور می شود هرگز 

دست به خالف نمی زدم.
چرا سرقت از طالفروشی را انتخاب کردی، آن هم مسلحانه؟

احساس کردم راحت تر است. فکر ســرقت از بانک یا صرافی را هم داشتم 
اما وقتی تمام جوانب را ســنجیدم دیدم دزدی از بانک و صرافی به مراتب 

پردردسرتر از طالفروشی است. ریسکش باال بود و ممکن بود گرفتار شوم.
نقشه را به تنهایی کشیدی؟

من همدستی ندارم.
چرا کارت به اینجا کشید؟

وضعیت زندگی همکار سابقم مرا وسوسه کرد. من قبال در باربری کار می کردم 
اما مدتی قبل تصادف کردم و کمرم آسیب دید. دیگر نتوانستم در باربری کار 
کنم و بیکار شدم. من یک پسربچه بیمار دارم. او 2ساله است و بیماری ریوی 
دارد. هزینه داروهای او از یک طرف، بیکاری خودم از طرف دیگر و هزینه های 
سرسام آور زندگی موجب شد که برای مدتی از دوستان و آشنایانم پول قرض 
بگیرم. حدود 30میلیون تومان بدهی داشتم. یک روز به سراغ یکی از همکاران 
سابقم رفتم. از  او7میلیون تومان طلب داشتم و می خواستم پولم را پس بگیرم. 
وقتی پیش او رفتم با دیدن وضعیت زندگی اش شگفت زده شدم. گوشی گران، 
ماشین مدل باال و... به او گفتم چطور با حقوق ناچیزی که در باربری می گرفتی 
توانستی زندگی ات را بسازی؟ در اوج ناباوری به من گفت که همه  چیز را از راه 
خالف به دست آورده است. حرف های او وسوسه به جانم انداخت. از آن پس 
هر شب فکر و خیال می کردم تا اینکه من هم تصمیم گرفتم دلم را به دریا بزنم 

و ریسک کنم.
اسلحه را از کجا تهیه کردی؟

همانطور که گفتم از همکارم 7میلیون تومان پول طلب داشتم. او اسلحه را به 
جای بدهی اش به من داد. بعد کلی تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که از 
طالفروشی سرقت کنم. طالفروشی را هم از چند روز قبل شناسایی کردم و روز 
حادثه در اطراف طالفروشی پرسه زدم تا اینکه در فرصتی مناسب وارد آنجا 
شدم. اما خب من آدم بدشانسی هستم و در زندگی هیچ وقت برگ برنده ای 
در دستم نبود. درست لحظاتی بعد از سرقت تعادلم را از دست دادم و موتورم 

واژگون شد و دستگیر شدم.

گفت و گو

احتمال ریزش ساختمان 153خیابان بهار جدی است

 دستور مهم دادستان 
در پرونده ساختمان بهار

کوتاه از حادثه

در آستانه سال نو تعداد وسایل حمل ونقل عمومی را افزایش دهید
 در روزهای آخر ســال و با نزدیک شدن به سال نو به  قدری حجم 
ترافیک و تردد در خیابان های شهر زیاد شده که خود من به  عنوان 
یک کارمند هر قدر هم که زود از خانه راه می افتم باز هم با تأخیر به 
محل کارم می رسم. حاال ایستادن در صف انتظار اتوبوس، عذابی 
که بر اثر فشار جمعیت داخل آن متحمل می شویم و امکان ابتال به 
ویروس های سرماخوردگی به علت فضای کم و تراکم جمعیت جای 
خود دارد. از مسئوالن درخواست داریم تا حداقل در این یک  ماه آخر 

سال تعداد اتوبوس های خطوط مختلف را افزایش دهند.
امام قلی از تهران 

بر نحوه عملکرد تاکسی های اینترنتی نظارت شود
اخیرا اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی امکانی را با عنوان »عجله 
دارم« به نرم افزارشان اضافه کرده اند. این امکان برای مواقعی است که 
یک مسافر عجله دارد و می خواهد هرچه زودتر از تاکسی استفاده کند. 
حاال تا این جای کار ایرادی ندارد، اما نکته جالب و عجیب اینجاست که 
تقریبا دیگر هیچ راننده ای با شیوه عادی، مسافر قبول نمی کند؛ یعنی 
در نهایت مسافر باید از آیکون عجله دارم استفاده کند و رقمی بیشتر 
از حالت عادی پرداخت کند! این وضعیت که مسافران را در فشار و 

ناچاری قرار می دهد، منصفانه و اخالقی نیست و باید اصالح شود.
گلدره از تهران

 دولت رقم یارانه ها را در سال جدید افزایش دهد
حقیقتا رقم فعلی یارانه های واریزی هیچ تناســب و سنخیتی با 
گرانی ها و وضعیت بازار ندارد. یکی از راه های کمک دولت به مردم 
باال بردن رقم یارانه ها متناســب با تورم در هر سال است. این کار 
می تواند بخشی از مشکل معیشــتی هموطنانمان خصوصا قشر 

کم درآمد را حل کند.
 علمداری از شوشتر

عامالن مســموم کردن دانش آموزان قمی هرچه زودتر 
شناسایی و مجازات شوند

اخیرا عــده ای از خــدا بی خبر اقــدام به مســموم کردن 
دانش آموزان دختر در شهرســتان قــم کرده اند که موجب 
نگرانی والدین و عدم عالقه و ترس دانش آموزان برای حضور 
در کالس های درس شده است. عده ای، عاملین این جنایت 
را گروه های تندرویی شــبیه به طالبان می دانند که مخالف 
تحصیل دختــران هســتند و قرائت غلطی از دیــن دارند. 
درحالی که شــعار و رهنمود پیامبراکرم)ص( طلب علم از 
گهواره تا گور برای همه زنان و مردان است. عامالن این اقدام 
غیرانسانی باید هرچه زودتر شناسایی و به مردم معرفی و به 
مجازات عمل زشت شان برسند تا دیگر کسی نتواند با تفسیر 

غلط و گمراه کننده از دین به مردم آسیب برساند.
 سیادتی از قم

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دزد مسلح طالفروشی لحظاتی پس از سرقت زمین خورد و دستگیر شد

فرار ناکام سارق دستپاچه

زن جوانی که پس از قتل همسرش در 

جنایی
غرب کشور تحت تعقیب پلیس بود، 

در تهران دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبــل پرونده ای از 
دادسرای یکی از شــهرهای غربی کشور به دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شــد که نشان می داد، زنی که 

مظنون در قتل همسرش است به پایتخت فرار کرده و 
در یکی از محله های تهران مخفی شده است. ماجرای 
این جنایت به هجدهم بهمن برمی گشت. آن روز مردی 
جوان با شلیک گلوله در خیابانی د ریکی از شهر های 
غرب کشور به قتل رسید.در تحقیقات معلوم شد که 
همسر مقتول که با وی اختالف داشته در این جنایت 

محاکمه 5نفر از اعضای گروه تروریســتی داعش به 

پیگیری
اتهام دست داشــتن در حمله به حرم شاهچراغ )ع( 
همچنان ادامه دارد و در پنجمین جلســه جزئیات 

تازه تری از ارتباطات بین اعضای این گروه برمال شد.
به گزارش همشهری، در تازه ترین جلســه محاکمه تروریست های 
 داعشــی کــه در دادگاه انقــالب اســالمی شــیراز بــه ریاســت
 قاضی سیدمحمود ساداتی برگزار شد ابتدا سیده حمیده حسینی پور، 
نماینده دادستان مرکز استان فارس در جایگاه ایستاد و گفت: متهمان 
بار ها به عدم اطالع عامل اصلی حمله به زائران شــاهچراغ )ع( اشــاره 
کرده اند؛ اما در تحقیقــات پرونده و اعترافات متهمان در دادســرا و 
همچنین اظهاراتشــان در جلسات پیشــین به ارتباطات دوطرفه و 
گرفتن دستورات از طریق فضای مجازی و شبکه اجتماعی تلگرام و 
همچنین تشکیل گروه با ســایر مرتبطین با این حمله تروریستی در 
شبکه اجتماعی ایمو اشــاره و عنوان کرده اند علت استفاده از تلگرام 
رعایت جنبه های امنیتی در عملیات بوده است. او ادامه داد: در اغلب 
تصاویر استخراج شده از گوشی تلفن همراه متهم عکس هایی با مهمانان 
اعزامی از سوی عبداهلل سعید در حال نشان دادن انگشت اشاره به نشانه 
پایبندی به گروه داعش یافت شده است، ضمن آنکه تمامي هزینه های 
پشتیبانی، تدارکات و پذیرایی از مهمانان نیز توسط عبداهلل سعید به 
متهم ردیف دوم پرداخت شده است. در ادامه این جلسه ضمن نمایش 
تصاویر استخراج شده از تلفن های همراه متهمان و بررسی هویت افراد 

در پنجمین جلسه محاکمه عامالن حمله به حرم شاهچراغ)ع( مطرح شد

ارتباط امن تروریست های داعش در تلگرام و ایمو
انفجار مرگبار مین در 

دهلران
انفجــار میــن بــه جامانــده از دوران 
دفاع مقدس در دهلران جان یکی از عشایر 
کوچرو را گرفت.به گزارش همشــهری، 
این انفجــار در منطقــه صمانه بخش 
دشت عباس اتفاق افتاد. لطیف صادقی، 
فرماندار ویژه دهلــران درباره این حادثه 
گفت: هرچند پیکر این فرد که از عشایر 
کوچرو بود با حضور فوریت های پزشکی 
به درمانگاه دشت عباس منتقل شد؛ اما 
او بر اثر برخورد با مین و مواد منفجره به 
جامانده از دوران جنگ تحمیلی در دم 

فوت شده بود.

نقش دارد اما او فراری شــده بود. پلیس به شواهدی دستگیری زنی که پس از قتل شوهرش فراری شده بود
دست یافت که نشان می داد زن جوان با همدستی یک 
مرد همسرش  را به قتل رسانده اما آن مرد نیز فراری 
شده بود. به این ترتیب فرضیه جنایت از سوی این زن 
و مرد قوت یافت و دستور دســتگیری آنها صادر شد. 
تحقیقات در این پرونده جنایی ادامه داشــت تا اینکه 
مشخص شد زن و مرد جوان به پایتخت فرار کرده اند. 
با این سرنخ،  مخفیگاه زن جوان در یکی از محله های 

تهران شناسایی شد و او دیروز در عملیاتی غافلگیرانه 
دســتگیر شــد. وی وقتی برای تحقیق به دادسرای 
جنایی تهران منتقل شد قتل شوهرش را انکار کرد و 
گفت: بعد از قتل شوهرم، چون با هم اختالف داشتیم 
ترسیدم پلیس دستگیرم کند و به همین دلیل تصمیم 

به فرار گرفتم.
پرونده ایــن جنایت بــرای ادامه روند رســیدگی به 

دادسرای جنایی شهرستان مربوطه ارسال شد.

فرار پیدا نکند. از سوی دیگر مأموران پلیس ظرف مدت 
کوتاهی به محل سرقت رسیدند و دزد مسلح را خلع سالح 
و دستگیر کردند. در بازرسی از ســاکی که وی به همراه 
داشت، تعداد زیادی النگو کشف شد و متهم که بازداشت 
شده بود دیروز برای تحقیقات به شعبه دوم دادسرای ویژه 
سرقت منتقل شــد. او وقتی پیش روی بازپرس علیرضا 
بهشتی قرار گرفت، به سرقت مسلحانه اعتراف کرد و مدعی 
شد به دلیل مشکالت مالی دست به سرقت زده  است. متهم 
با دستور قاضی پرونده بازداشت شــد و برای تحقیقات 

بیشتر در اختیار اداره آگاهی قرار گرفت.

حاضر در تصاویر به نحوه ارتباطات آنان در فضای مجازی و اقدام به از 
بین بردن حساب کاربری های ایجاد شده پس از اتمام عملیات، اشاره 
شد. سپس حمیداهلل کابلی، متهم ردیف پنجم به سابقه آشنایی خود 
با متهم ردیف اول پرونده محمد رامز رشیدی پرداخت و گفت: حدود 
1۰روز قبل از حادثه تروریستی شاهچراغ)ع( رامز با من تماس گرفت 
و گفت شیراز اســت و قصد دارد در شــیراز خانه اجاره کند. او از من 
خواست موضوع آمدنش به شیراز را به خانواده اش نگویم. چندبار از رامز 
درخصوص علت زندانی شدنش در افغانستان سؤال کردم که پاسخی 
نداد. من فقط مخاطب فعالیت های تبلیغی این گروه بودم، اما هیچ گاه 
فعالیتی در این گروه نداشته ام. در نهایت رئیس دادگاه ختم جلسه را 

اعالم و ادامه رسیدگی به این پرونده را به جلسه دیگری موکول کرد.

چند روز پس از آتش سوزی در ســاختمان 153خیابان بهار در 
شرایطی که بررسی ها از ناپایداری سازه ساختمان بعد از حادثه 
حکایت دارد دادستان تهران دســتور داد تا 2ساختمان مجاور 

تخلیه شوند.
به گزارش همشــهری، بعــد از آتش ســوزی در طبقات زیرین 
ساختمان 1۰طبقه خیابان بهار که صبح شنبه اتفاق افتاد و ده ها 
آتش نشان بعد از حدود 12ساعت تالش توانستند آتش سوزی را 
مهار کنند حاال بحث ها درباره ایمن بودن این ساختمان و احتمال 

ریزش آن جدی است.
صبح دیروز جلسه کارگروه تخصصی مدیریت بحران منطقه ۷ با 
محوریت ساختمان 153 خیابان بهار با حضور شهردار و جمعی 
از مدیران منطقه، اعضای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، 
نمایندگان آتش نشانی، اورژانس، پلیس راهور و مرکز تحقیقات 
راه و مسکن و شهرسازی در ســتاد مدیریت بحران برگزار شد. 
علی نصیری، رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران درباره 
این جلســه گفت: با توجه به اتمام عملیات اطفای حریق توسط 
سازمان آتش نشانی، ساختمان 153 تحویل منطقه و مقرر شد 
تا پایش در آن انجام شــود. به همین دلیل یک تیم نقشه بردار 
در ساختمان مجاور مستقر شدند و مرتبا جابه جایی هایی که در 
ساختمان رخ می دهد را از هر ۸ تارگت تعیین شده بررسی و به 

ما ارسال می کنند.
او در این باره گفت: براساس بررسی های تیم نقشه بردار گزارشی 
به ما رسید مبنی بر اینکه بین تارگت 5و ۶ جبهه شرقی ساختمان 
جابه جایی قائم رخ داده است. بنابراین با تأکیدات شهردار تهران 
باید براساس نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین 
مرکز تحقیقات راه و شهرســازی تصمیمات بــرای تخریب و یا 

عدم تخریب ساختمان اتخاذ شود.
نصیری در ادامه گفت: با شرایط موجود تا به االن دل نگرانی در 
مورد این ساختمان وجود نداشــته اما باید شرایط ایمنی درنظر 
گرفته شود و با پیش بینی های الزم و سنجیدن جوانب مختلف از 
بروز مشکالت جدی جلوگیری کنیم. طی صحبت های انجام شده 
با دادستان تصمیم بر آن شد که 2پالک در اطراف این ساختمان 
تخلیه شود و گاز، برق و آب ساختمان هم قطع شود تا درصورت 

ریزش احتمالی ساختمان شاهد بروز حوادث ثانویه نباشیم.
از سوی دیگر نصراهلل آبادیان شهردار منطقه۷ نیز درباره سرنوشت 
این ساختمان گفت: صبح بعد از وقوع حادثه نامه ای برای اداره کل 
معماری و ساختمان درخصوص استفاده از کارشناسان سازمان 
نظام مهندسی ماده2۷ ارسال شد. در نهایت اداره کل معماری و 
ساختمان تقاضا را به نظام مهندســی ارجاع داده و کارشناسان 
نظام مهندســی برای بازدید از ســاختمان به محل اعزام شدند 
تا درخصوص خطرناک بودن و یا پایدار بودن ســاختمان از نظر 
سازه ای، نظر داده و درصورت اینکه آسیبی متوجه ساختمان باشد 

تمهیدات مورد نیاز و مقاوم سازی  صورت گیرد.

وداع با آتش نشان شهید
مراسم تشییع و خاکســپاری پیکر آتش نشان شهید قریب رضا 
دارابی صبح دیروز)دوشنبه( در امامزاده علی اکبر چیذر برگزار 

شد.
این آتش نشان وظیفه شــناس در جریان عملیات اطفای حریق 
ساختمان خیابان بهار بر اثر سقوط به چاهک آسانسور به شهادت 
رسید. روز گذشته پس از آنکه شــمار زیادی از آتش نشانان در 
محوطه اداره مرکزی آتش نشانی تهران در مراسمی با این شهید 
وداع کردند، پیکر او برای مراسم تدفین به امامزاده علی اکبر چیذر 
منتقل شــد. در این مراســم که با حضور خانواده شهید و جمع 
کثیری از آتش نشانان و شهروندان در آستان امامزاده علی اکبر 
برگزار شد، خانواده و دوستان شــهید دارابی با او وداع کردند و 
پیکرش در مراسمی باشکوه به خاک سپرده شد. مراسم ختم و 
یادبود این شهید گرانقدر امروز)سه شنبه، 9اسفند ماه( از ساعت 
15:3۰تا 1۷در آســتان مقدس امامزاده علی اکبر محله چیذر 

برگزار می شود.
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هفته نامه ویک ]انگلیس[
دفاع اوكراین؛ یک سالگی جنگ در اروپا 

جنگ مرگبار روسیه و اوكراین وارد دومین سال خود شد 
و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در ســالگرد آغاز این 
درگیری در كی یف به ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور 
اوكراین، اطمینان داد كه آمریکا و كشورهای غربی فارغ از 
اینکه جنگ چقدر طول بکشد از اوكراین حمایت خواهند 
كرد. اما واقعیت این اســت كه در دیدارهای خصوصی و 
گفت وگوهای غیررســمی همواره با نگرانی این پرسش 
را مطرح می كنند كه »واقعا جنگ چقدر قرار است طول 
بکشد؟« و اینکه »آیا می توان روســیه را وادار كرد كه 
شــرایط صلحی كه مورد قبول اوكراین است را بپذیرد یا 
خیر؟« فعال كه مسکو و كی یف هر دو امیدوارند كه دیگری 
در میدان جنگ به زانو درآید و به همین دلیل هر دوطرف 

بر ادامه جنگ اصرار دارند. 

تنشدرکرانهباختری،شکافدرتلآویو
اختالفات سیاسی در تل آویو باعث شده صهیونیست ها قادر به كنترل تنش های فزاینده در كرانه باختری نباشند

تالش های آمریكا برای جداكردن روسیه از سیستم سوئیفت، برخی كشورها از جمله عربستان را به سمت دوری از سیستم مالی مبتنی بر دالر سوق داده است

آغازی بر پایان هژمونی دالر 
سال گذشته كه عربستان سعودی اعالم كرد قصد 

گزارش 2
دارد تا ســازوكار معامله نفت با چین در چارچوب 
پرداخت با »یوان« را بررســی كند، اهمیت مسئله 
چندان مورد توجه قرار نگرفت. ناظران بسیاریـ  اغلب غربیـ  در 
آن زمان اهمیت این مسئله را در حد یک ژست نمادین و تاكتیكی 
برای اعمال فشار احتمالی بر آمریكا یا در نهایت ارسال پیام سیاسی 
تقلیل داده و آن را نادیده گرفتند. با این حال پس از گذشــت یک 
سال به نظر می رســد كه عربستان ســعودی مصمم تر از همیشه 
به دنبال اجرایی كردن این طرح است. »محمد الجَدان« وزیر دارایی 
عربستان، در نشست ابتدای ســال جاری در داووس فاش كرد كه 
ریاض تمایل دارد تا معامالت نفتی خود را نه تنها به یوان كه با طیف 

مختلفی از ارزهای دیگر انجام دهد.
اما عربستان تنها كشوری نیســت كه قصد دارد تا از سلطه دالر بر 
معامالت بین المللی خود بكاهد یا آن را كامال حذف كند. برخی از 
متحدان آمریكا مانند هند، پاكستان و امارات متحده عربی نیز در 
ماه های گذشته با روســیه و چین قراردادهایی امضا كرده اند تا در 
ازای نفت یا كاالهای دیگر ارزهایی غیراز دالر دریافت كنند. عراق 
آخرین كشوری است كه تصمیم گرفته  از سلطه دالر فاصله بگیرد. 
دولت عراق اخیرا اعالم كرده كه قصد دارد تا تجارت خارجی خود با 

چین را به طور مستقیم با یوان تنظیم كند.
وب سایت خبریـ   تحلیلی میدل ایست مانیتور می نویسد: تصمیم 

این كشــورها كه احتماال در آینده ای نزدیک تعدادشان بیشتر هم 
خواهد شد، نشان دهنده تغییری بنیادین در جامعه جهانی به سوی 
»نظام پولی غیرمتمركز جهانی به دور از دالر« است. دلیل این تغییر 
در وهله نخست، به اشتباه محاسباتی واشنگتن بازمی گردد كه در 
پی آغاز جنگ روسیه و اوكراین، تحریم های بسیار سنگینی را علیه 

مسكو اعمال كرد.
به نظر می  رسد كه آمریكا با اعمال تحریم  علیه روسیه، قطع ارتباط 

مسكو با نظام پرداخت سوئیفت و مسدود كردن 350میلیارد دالر از 
ذخایر طال و ارز این كشور، در واقع ضربه سهمگینی   به اعتبار خود 
و دالر وارد كرد. این اقدام واشــنگتن به طور چشمگیری اعتماد به 
نظام مالی دالرمحور را در میان بسیاری از كشورها هدف قرار داد، 
به ویژه كشورهایی كه مدت ها بود نسبت به هژمونی آمریكا بدبین 
شده بودند و همین امر سبب شد تا نسبت به نگهداری ذخایر خود به 
دالر دچار شک و تردیدهای جدی شوند. دقیقا به همین دلیل است 
كه جنگ اوكراین می تواند نقش حیاتی در سرنوشــت دالر داشته 
باشد. اگر اوكراین در این جنگ پیروز شود شاید بخشی از اعتماد 
جهانی به دالر احیا شود اما اگر كی یف شكست بخورد این می تواند 

فاجعه بزرگ تری برای دالر باشد.
با این حال، به نظر می رسد كه عربستان سعودی قصد ندارد   برای 
تعیین سیاست های خارجی و اقتصادی خود منتظر نتیجه جنگ 
بماند. ریــاض گرچه بر حفظ روابط با واشــنگتن تأكیــد دارد اما 
همزمان به فكر گسترش روابط با مسكو و پكن و سایر قدرت ها  در 
شرق است. عربستان به تجارت با دالر حداقل در آینده ای نزدیک 
ادامه خواهد داد اما درها را برای پذیرش ارزهای دیگر نیز باز خواهد 
گذاشت. عربستان ســعودی نشــان داده كه تمایل دارد   به بلوک 
اقتصادی متشكل از برزیل، روســیه، چین، هند و آفریقای جنوبی 
)بریكس( بپیوندد كه یكی از دالیــل آن فاصله گرفتن از ه ژمونی 

دالر است.

مسلمان شدن كشیش 
برجسته مقیم آمریکا

»هیالریون هیگی« كشــیش برجسته كاتولیک 
شرقی مستقر در آمریكا مسلمان شد و این تصمیم 
خود را شــبیه بازگشــت به خانه توصیف كرد. 
به  گزارش میدل ایست مونیتور، هیالریون هیگی 
كه پس از گرویدن به دین اســالم نام »ســعید 
عبداللطیف« را برای خود برگزیده اســت، تأیید 
كرده كه شــناختش از اسالم به ســال ها پیش 
بازمی گردد و اكنون تصمیم گرفته تا آن را اعالم 
كند. سعید عبداللطیف كه متولد دهه ۸0 میالدی 
اســت در حال حاضر ۴0ســال دارد. او ۱۴سال 
به عنوان كشــیش كار كرده و یكــی از منتقدان 
اسالم به شــمار می رود. این كشــیش سابق كه 
در سال 2007از ارتدوكس روسی به مسیحیت 
كاتولیک گرویده بود در صفحه فیسبوک خود از 
مسلمان شدنش خبر داده و گفته است كه 20سال 
پیش با اسالم آشنا شده است. سعید عبداللطیف 
نوشــته: »پیش از ایــن به عنوان یک كشــیش 
موقعیت امیدواركننده ای داشتم و تحصیلكرده 
بودم، اما اعتقادات درونی من تغییر كرد. نمی توان 
به سادگی در مالءعام كشیش و راهب و در خلوت 
مســلمان بود.« این كشیش ســابق كه تا همین 
اواخر قصد داشت صومعه ای مسیحی در كالیفرنیا 
تأسیس كند، توضیح داده كه گرویدن او به اسالم 

در واقع     مثل بازگشت به خانه است. 

نقل قول

 خبر

كیوسک

هنوزنمیتوانیمعضویتسوئددرناتو
راتاییدکنیم

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه: 
آنكارا هنوز قادر به تایید پیوســتن سوئد 
به ناتو نیست زیرا مقامات سوئدی فقط 
تعدادی از تعهدات خــود را اجرا کرده اند. 
اســتكهلم بــه مــا اعــام كــرده کــه حــزب 
کارگــران کردســتان  همچنــان در ســوئد 

فعالیت می کند.) تی آرتی(

منزویکردنروسیهشکستخوردهاست
ســرگئی الوروف، وزیــر خارجــه روســیه: 
تعداد کشــورهایی که تمایل خود را برای 
پیوســتن بــه گــروه اقتصــادی بریکــس و 
سازمان همکاری شانگهای ابراز کرده اند 
بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه 
است. جهان وارد عصر تغییرات غیرقابل 
بازگشت تاریخی شده است. تاش غرب 
برای تحمیل اراده و قوانین مورد نظر خود 
بر دیگران کاماً بیهوده و شكست خورده 
اســت. مســکو موفــق شــده بــا تضمیــن 
همکاری با اکثر کشورها، نقشه های غرب 
برای منزوی کردن روســیه را خنثی کند و 
روابط خود را گسترش دهد.) اسپوتنیک(

نگرانیهادرموردسنمنبجاست
جــو بایــدن، رئیس جمهــور آمریــکا: ایــن 
کاما به حق اســت که بعضی ها مسائلی 
را دربــاره ســن و ســال مــن مطــرح کنند. 
چنین موضوعاتی کاما بجاست. مشكلی 
نیست؛ تنها چیزی که می گویم این است 
كــه مــن را تماشــا کنیــد و ببینیــد كــه چه 

خواهم كرد.)هیل(

قاهره-دمشق در مسیر تنش زدایی
سفر بی سابقه وزیر خارجه مصر به سوریه از تغییر رویكرد 

قاهره پس از یک دهه در قبال دولت بشار اسد حكایت دارد 

همانطور كه پیش بینی می شد، پس از زلزله مرگباری كه شمال 
سوریه را ویران كرد و بیش از 6هزار كشته به جا گذاشت، روند 
پذیرش دولت بشار اسد در جمع كشورهای عربی سرعت گرفته 
 است. وزیر خارجه مصر دیروز در سفری بی سابقه در بیش از یک 
دهه گذشته، به دمشق سفر كرد تا با بشار اسد و دیگر مقام های 
سوریه دیدار كند. این سفر تاریخی به  معنای آب شدن یخ روابط 
قاهره-دمشق است كه طی یک دهه گذشته روابط حسنه ای با 
هم نداشته اند. سفر »سامح شكری«، وزیر خارجه مصر، یک روز 
پس از ســفر هیأت اتحادیه بین المجالس به دمشق انجام شده 
است. پس از وقوع زلزله مرگبار چند هفته قبل، اغلب ناظران با 
اشاره به حجم گسترده پیام های ابراز همدردی پیش بینی كرده 
بودند كه این واقعه مرگبار روند تنش زدایی در روابط سوریه و 
جهان عرب را تسریع كند. كشورهای عربی پس از آغاز جنگ 

داخلی در سوریه، روابط خود را با دمشق قطع كرده بودند.

خبرگزاری دولتی سانا در ســوریه گزارش داده كه بشار اسد در 
دیدار با ســامح شــكری، وزیر خارجه مصر، بر ضرورت تقویت 
روابط دوجانبه تأكید كرده اســت. این دیدار در ادامه دیدارهای 
دیپلماتیكی است كه طی ماه های اخیر بار دیگر سوریه را به جمع 
كشورهای عرب منطقه وارد كرده است. رئیس جمهور سوریه هفته 
گذشته در نخستین سفر رسمی خود پس از زلزله مرگبار اخیر، به 
عمان و امارات سفر كرد. پیش از آن، وزیر خارجه اردن به دمشق 
رفته بود كه نخستین سفر یک مقام اردنی به سوریه از زمان جنگ 
داخلی در این كشور به  شــمار می آید. عبداهلل بن زاید آل نهیان، 
وزیر خارجه امارات متحده عربی نیز پس از زلزله با اسد دیدار كرد 
و دیگر كشورهای عربی كه روابط خود را با دمشق قطع كرده بودند، 
ازجمله عربستان ســعودی و مصر، كمک های انسان دوستانه به 
سوریه ارسال كردند. سامح شكری، دوشنبه در ادامه سفر منطقه ای 
خود راهی آنكارا شد. این سفر در شرایطی صورت گرفت كه روابط 
مصر و تركیه نیز در چند دهه گذشته به دلیل حمایت آنكارا از دولت 
برآمده از گروه اخوان المســلمین كه توسط عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهور فعلی مصر، كنار گذاشته شد متشنج بود. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، »مولــود چاووش اوغلو  « وزیر خارجه تركیه، 
ضمن استقبال از سفر وزیر خارجه مصر به كشورش گفت:»مصر 
در شرایط دشوار پس از زلزله دســت دوستی و برادری به ما داده 
است. توسعه روابط 2كشور نه تنها به نفع هر دو طرف است كه برای 

ثبات، صلح و توسعه منطقه نیز مهم است.«

 گوانتانامو؛ روی تاریک 
جنگ علیه تروریسم

آزادی برادران پاكستانی از گوانتانامو كه 2دهه از عمرشان 
را بدون اتهام در حبس بودند توجه جامعه جهانی را بار 

دیگر به این زندان جلب كرده است    

محمد و عبدالرحیم ربانی ســرانجام پس از نزدیک به 20 سال 
حبس از زندان گوانتانامو آزاد شدند. برادران ربانی متهم بودند 
كه به سازمان تروریستی القاعده كمک كرده اند، اما از آنجا كه 
هیچ گاه به طور رســمی متهم نشــدند عمال نگهداری شان در 
گوانتانامو غیرقانونی بوده است. 2 برادر در سال 2002 در كراچی 
بازداشت شده و به مقر سازمان سیا در افغانستان منتقل شده 
و از آنجا به گوانتانامو برده شدند.  محمد و عبدالرحیم گفته اند 
كه در طول ســال های حبس بارها و بارها توسط آمریكایی ها 
شكنجه شده اند. سال گذشته نیز »ســیف اهلل پراچه« یكی از 
 قدیمی ترین زندانیــان گوانتانامو آزاد شــد. پراچه كه اكنون
 70 ســال دارد نیز نزدیک به 2دهه بدون اتهام مشــخص در 
بازداشــت بود. روزنامه پاكستانی داون نوشــته: »آزادی این 
زندانیان بار دیگر توجه جهانیان را بــه فصلی تاریک از جنگ 
علیه تروریســم جلب كرده است: اســتفاده از بازداشتگاه های 
غیرقانونی برای دور زدن نظام های حقوقی و جلوگیری كردن 
از دفاع متهمان از خــود در برابر اتهامات وارده شــده به آنان. 
واقعیت این است كه گوانتانامو و مراكز شبیه به آن، لكه ننگی 
بر چهره آمریكا و كشورهای دیگری است كه ادعای حقوق بشر 
دارند؛ لكه ای كه به راحتی پاک نمی شود.«   اكثر افرادی كه در 
گوانتانامو نگهداری می شدند، به حمایت از تروریسم متهم بودند، 
اما هرگز در دادگاه های آمریكا محاكمه نشــدند. عالوه بر این، 
استفاده از شكنجه كه در برخی كشورها آزادانه توسط مجریان 
قانون مورد استفاده قرار می گیرد نیز توسط سربازان آمریكایی 
استفاده شده است؛ توسط كسانی كه سوگند می خورند به دنبال 
حفظ نظم مبتنی بر قانون هســتند.  واقعیت این اســت كه در 
طول جنگ علیه ترور هیچ قانونی وجود نداشت و حقوق ده ها 
نفر كه بخش زیادی از عمــر و دوران جوانی خود را بدون اتهام 
در زندان گذراندند نقض شده است. عالوه بر این، همانطور كه 
ظهور گروه تروریستی داعش ثابت كرد، این سیاست ها كمک 
چندانی به مبارزه با تروریسم نكرده است. داون می نویسد: »با 
نقض قوانین و پایمال كردن حقوق بشــر نمی توان با تروریسم 
مبارزه كرد. باراک اوباما، رئیس جمهور ســابق آمریكا، سال ها 
پیش وعده داده بود كه گوانتانامو را تعطیل می كند، اما پس از او 
2 رئیس جمهور دیگر در این كشور بر سر كار آمدند و این وعده 

هنوز محقق نشده است.«

دریچه

جهان نما

تلآویوبهدنبال
درگیریبیشتراست

محمد شهاده، نویسنده و تحلیلگر 
فلسطینی:كابینه راســت افراطــی 
اســرائیل خشــونت ها را در مناطق 
فلســطینی تشــدید می كند. تشدید 
خشونت ها در كرانه باختری بهانه الزم 
را به صهیونیست های تندرو برای انجام 
رادیكال ترین و خطرناک ترین اقدامات 
خواهــد داد. وزرای راســت افراطی 
نتانیاهو به عمد به دلیل منافع سیاسی 
خود، به خشــونت  ها و تنش ها دامن 
می زنند. چرا بن گویــر، امكانات برای 
اسرای فلسطینی را محدود می كند؟ 
چون او می خواهد تمام این سرزمین 
را در آتش و تنش ببیند و واقعیت های 
جدیــدی را بــه فلســطین تحمیل 
كند. در بلندمــدت، تندروها به دنبال 
بهانــه ای برای الحــاق كرانه باختری 
و اخراج فلســطینی ها از این منطقه 
هستند و بهانه خود را برای انجام این 
اقدام، تامین امنیت شهرک نشــینان 
می دانند؛ پس هرچه خشونت در كرانه 
باختری بیشتر باشد، صهیونیست های 
تندرو اجرای اهــداف خود را عملی تر  

می بینند. 
در واقع به نظر می رســد كــه دولت 
راســت گرای نتانیاهو به دنبال زمان 
مناسب برای یكسره كردن درگیری ها 
به جای مدیریت آن اســت. تندروها 
تالش دارند تا راه حــل 2 دولتی برای 
فلسطین را به طور كامل از بین ببرند. 
درگیری ها و حمالتی كــه این روزها 
علیه فلســطینی ها در كرانه باختری 
صورت می گیرد، بخشی از دستور كار 
آنها برای دمیــدن در آتش تنش ها در 

فلسطین است.

تحلیل

در جدیدترین دور تشدید تنش ها در كرانه باختری، 
شــامگاه یكشــنبه بر اثر حمله شهرک نشینان به 
شهرک »حواره« واقع در جنوب شهر نابلس، حداقل 
یک فلسطینی به شهادت رســید و حدود ۴00نفر 
دیگر زخمی شدند. تصاویر، گویای به آتش كشیدن 
تعدادی از خانه های فلســطینی ها و شمار زیادی از 
خودروهای آنها توسط شهرک نشینان صهیونیستی 

است.
رسانه های اسرائیلی، حمله شهرک نشینان به شهرک 
حواره را با شعار »انتقام« عنوان كرده اند. خبرگزاری 
فلسطینی »وفا« گزارش داده كه شهرک نشینان با 
چوب و آهن و حتی سالح سرد هرچه را كه می دیدند 
مورد حمله قرار می دادند. براساس گزارش وب سایت 
نیوعرب، شهرک نشینان كه برخی از آنها افراد مسلح 
نقابدار بودند، به 30خانه آسیب رساندند و ۱5خودرو 

را سوزاندند.
درگیری در شــهرک حواره میان صهیونیست ها و 
فلســطینی ها یكی از ده ها درگیری میان دوطرف 
است كه از ابتدای ســال  جاری میالدی یعنی طی 
كمتر از 2 ماه گذشته اتفاق افتاده است. چند ساعت، 
قبل از درگیری حــواره، یک جوان فلســطینی در 
عملیات مسلحانه 2 سرنشین یک خودرو را با گلوله از 
پای درآورده بود. این اقدام در واكنش به یورش چند 
روز قبل نظامیان صهیونیست به اردوگاهی در حومه 
نابلس اتفاق افتاد كه به شهادت حداقل ۱۱فلسطینی 

منجر شد.
مركز اطالع رسانی فلسطین در جدیدترین آمار خود 
از تنش ها و درگیری های ســال 2023اعالم كرده 
كه امسال خونین ترین ســال كرانه باختری از سال 
2000تا كنون اســت و با شــهادت یک فلسطینی 
در حمله دیشب به شــهرک حواره، تعداد  شهدای 
فلسطینی در كرانه باختری به 62نفر رسیده است. 
همچنین در همین مدت كوتاه، عملیات  فلسطینی ها 
به كشته شدن حداقل 32صهیونیست منجر شده كه 
آمار تلفات ها برای صهیونیست ها نیز باالترین از سال 

200۸تاكنون است.

مذاكرات بی نتیجه در اردن
درگیری یكشنبه شب گذشته در شهرک حواره تنها 

چند ساعت پس از برگزاری نشست امنیتی »عقبه« 
انجام گرفت كــه هدف از آن توقــف عملیات های 
فلســطینیان در اراضی اشــغالی بود. این نشست 
روز یكشنبه با میانجیگری آمریكا میان تشكیالت 
خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به میزبانی 
اردن در بندر عقبــه برگزار شــد و در آن عالوه بر 
نمایندگان فلســطینی و صهیونیستی، نمایندگان 

قاهره و واشنگتن نیز حضور داشتند.
هدف از برگزاری این نشســت ایجــاد توافق های 
امنیتی الزم برای توقف تنش ها به ویژه در آستانه  
ماه رمضان عنوان شــد، اما درگیری ها در حواره 
نشان داد كه نشست عقبه قادر به كنترل اوضاع و 
تنش ها در كرانه باختری نیست. الجزیره گزارش 
داده كه پس از نشســت عقبه تل آویو متعهد شده 
كه به مدت 6 ماه هیچ گونه شهرک سازی  جدید را 
تصویب نكند. اما به نظر می رسد كه صهیونیست ها 
به این امتیــاز حداقلی هم پایبنــد نخواهند بود، 
چرا كه بزالل اســموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل كه 
شهرک های صهیونیستی در كرانه باختری تحت 
مدیریت او اداره می شوند، روز گذشته در واكنش 
به نتایج نشســت عقبه گفت كه او هیچ توافقی در 
مورد توقف شهرک ســازی ها در كرانه باختری را 

نمی پذیرد.
افزایش تصاعدی تنش ها در كرانه باختری به ویژه 
حادثه شــهرک حواره همزمان با نشست امنیتی 
عقبه نشــان می دهد كه میز مذاكــره نمی تواند 
تعیین كننده تحوالت این روزهای فلسطین باشد. 
روی كارآمدن تندروترین كابینه تاریخ تل آویو به 
ریاست نتانیاهو باعث شده تا فلسطینی ها بیش از 
گذشــته از آینده خود در مناطق اشغالی احساس 
خطر كنند و به نظر می رســد بخشــی از عملیات  
فلســطینی ها در كرانه باختری طی كمتر از 2 ماه 
گذشــته در واكنش به برنامه های اعالمی از سوی 
وزرای تنــدرو كابینه نتانیاهو صــورت می گیرد؛ 
كابینه ای كه بــه دنبال افزایش شهرک ســازی  و 
الحاق تدریجــی كرانه باختری بــه دیگر مناطق 

اشغالی است.

تشدید شکاف های داخلی در تل آویو
اگرچه بخشــی از تنش های امــروز كرانه باختری 
تحت تأثیر درگیری ها میان نیروهای فلســطینی و 
نظامیان صهیونیستی صورت می گیرد، اما اوضاع در 
تل آویو نیز چندان مساعد نیست. در ۸ هفته گذشته 
مخالفان نتانیاهو در تل آویو و دیگر شهرهای اشغالی 
به شــدت علیه سیاســت ها و برنامه های او به ویژه 
دستكاری ها در سیستم قضایی دست به تظاهرات 
زدند. تایمز اسرائیل، جمعیت معترضان این هفته را 
كه در شامگاه شنبه خواستار لغو طرح های نتانیاهو 
بودند، تا 300هزار نفر عنوان كرده است. نكته قابل 
توجه آن اســت كه اعتراضات ضد دولتی در رژیم 
صهیونیستی محدود به گروه های چپ نیست، بلكه 
گروه های محافظه كار و همكاران سابق نتانیاهو نیز 
به جرگه مخالفان او پیوسته اند. یائیر الپید چپ گرا، 
نخست وزیر پیشین و رهبر مخالفان كابینه نتانیاهو 
در واكنش به حوادث حواره گفته است كه اقدامات 
تندروهای یهودی مانع اقدامات ارتش برای مقابله 
با فلسطینی هاســت. الپید حتی خواســتار مقابله 
نیروهای پلیس با صهیونیست های افراطی قبل از 
برخورد با فلسطینی ها شــده است. همچنین بنی 
گانتز، سیاستمدار راست گرا و وزیر جنگ و همكار 
سابق نتانیاهو نیز پس از درگیری های اخیر حواره 
با انتقاد از سیاست های افراطی نتانیاهو گفت: »ما 
با یک فاجعه امنیتی روبه رو هستیم؛ بخش هایی از 
دولت به ترور دامن می زند و نتانیاهو ما را به سمت 

یک بحران امنیتی بزرگ خواهد كشاند.« 

رضا عموییگزارش ۱
روزنامه نگار

نتانیاهو به  دنبال کودتا 
شمار زیادی از ساكنان مناطق اشغالی 
فلسطین معتقدند كه بنیامین نتانیاهو با 
تغییر سیستم قضایی و كاهش اختیارات 
قضایی دادگستری ها در حال انجام یک 
كودتا به نفع خود اســت. نویسندگان 
عبری زبان ازجمله نمرود فالشنبرگ 
در یادداشتی نوشته است كه روی كار 
آمدن نتانیاهو در واقــع لحظه پایان 

دمکراسی در تل آویو است.
وب ســایت مجله »پالس 974« كه در 
تل آویو منتشر می شود، كابینه تندرو  
نتانیاهو را یک حکومت فاشیســتی 
توصیف می كند و می نویســد: در چند 
هفته گذشــته بخش قابل توجهی از 
ســرمایه های خارجی در حال خروج 
از تل آویو است و ســرمایه گذاران و 
صهیونیســت های ثروتمند به تدریج 
پول خود را به خــارج منتقل می كنند، 
متخصصان جوان هم به دنبال رفتن به 
اروپا هســتند، چون همه می دانند كه 
برنامه های كابینــه نتانیاهو تا چه حد 

زیانبار خواهد بود.

مكث
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گرینویچ

اسکن سنگ قبر
 

خدا نشان ندهد اما نوشته روی سنگ قبر عزیزان، در 
همه جای دنيا، یک دلمشغولی بزرگ است. یک مرد 
مبتکر آمریکایی اما این مشــکل را به شيوه ای بسيار 
نوین حل کرده است. این مرد 55ساله که یک مهندس 
و مخترع اســت، برای اینکه تا جای ممکن بتواند در 
وصف خوبی های پدرش بر ســنگ مزارش بنویسد، 
ابتکاری فناورانه انجام داده و امکان اســکن یک متن 
را روی ســنگ قبر او ایجاد کرده است. به این صورت، 
کسانی که باالی این قبر می روند، می توانند کد کيوآر 
 ساخته شده از پالستيک فشرده شده را که باالی قبر 
گذاشته شده اسکن کنند و آنجا چيزی که پسر این مرد 
درباره او نوشته را بخوانند. طبيعتا آنجا دیگر محدودیت 
جا وجود ندارد و بازماندگان می توانند هر چند وقت یک 
بار، متن نوشته را تغيير بدهند. پسر این متوفی گفته 
که قطعا پدرش از این ابتکار او استقبال می کرده است.

تاالبنفسمیکشد

قرنطینه 3 ساله!
 

دنيا دیگر رســما از دوران قرنطينه به خاطر کرونا گذشته 
و گاهی اصال فراموش می کنيم که چــه هفته ها و ماه های 
پرالتهابی را در حبس خودخواسته خانگی سپری می کردیم. 
قرنطينه، اتفاقی مربوط به گذشــته به نظر می رسد، اما نه 
برای همه. یک زن و پسرش در هند، بعد از 3 سال قرنطينه 
مطلق خانگی، سرانجام به زور پليس از خانه بيرون کشيده 
شده و مستقيم به بخش روانی یک بيمارستان منتقل شدند. 
این زن، در سال 2020 با شروع کرونا خود و پسر 7 ساله اش 
را قرنطينه کرد. همسر او هم در قرنطينه همگانی، در خانه 
بود اما بعدا که دوران قرنطينه سراسری تمام و مجبور شد 
به سرکار برود، اجازه نداشــت به خانه اش برود. او مدت ها 
خرید های خانه را انجام می داد و برای همســر و پســرش 
غذا می برد اما سرانجام خسته شد و به پليس مراجعه کرد. 
پليس در ابتدا داستان او را باور نمی کرد اما وقتی به خانه اش 
رفت، دید که همسرش در را قفل کرده و برای بيرون آمدن 
مقاومت می کند. پليس گفته خانه را آشــغال برداشــته و 
اوضاع پسر، بسيار وحشــتناک بود، در حدی که از کثيفی 
نمی شد او را تحمل کرد. در تمام این مدت، این پسر، مطلقا 
با هيچ انسان دیگری به جز مادر و پدرش تعامل نداشته که 

در وضعيت حاد روانی قرار دارد.

اختالف 75سانتی دو قلوها

 
تصور عمومی از دوقلوها این اســت که همسان باشند اما 
حتی اگر همسان هم نباشند، شــباهت زیادی با هم دارند 
و کافی اســت کنار هم قرار بگيرند تا دیگران متوجه شوند 
دوقلو هستند. دو خواهر دوقلوی ژاپنی اما چنان تفاوتی با 
هم دارند که به سختی می توان باور کرد نسبتی با هم دارند. 
تفاوت آنها، فيزیک های بدنی کامال متفاوت شــان ا ســت؛ 
آنها با هم 75سانتی متر اختالف قد دارند. این اختالف قد، 
نه تنها توجه ها را به خود جلــب می کند که نام این دو نفر را 
به عنوان دوقلوهایی که بيشترین اختالف قد را با هم دارند، 
وارد کتاب رکوردهای جهانی گينس کرده است. خواهران 
کيکوچی، در حال حاضر 33ســال دارند. یکــی از این دو 
خواهر، دچار یک ناهنجاری استخوانی شده که مانع رشد او 
شده و به همين خاطر، از یک سن به بعد، دیگر قد نکشيده 
است. او گفته که سال ها از این مسئله خجالت می کشيده 

اما حاال با ظاهرش، کنار آمده است.

براساس آخرین آمار 
سازمان جهانی غذا 
)فائو( که در ســال 2022ميالدی منتشــر شد، 
دورریز ســاالنه موادغذایی 35ميليون تن است. 
به این عدد، آمار 828ميليون گرسنه را نيز اضافه 
کنيد! تا متوجه شــوید اگر کسی بتواند از دورریز 
فقط یک نوع ميوه جلوگيری کرده و عالوه برآن، 

کارآفرینی کند، کار بزرگی کرده است.
کامــرون و موپی دیــن، زن و شــوهر کارآفرین 
ساکن جين جين، در منطقه بوندبرگ کوئيزلند، 
توانســته اند با راه اندازی یک کارخانه کوچک و 
خانوادگی، صدهــا هزار ميوه انبــه را که مطابق 
با اســتانداردهای ســوپرمارکت ها نيســتند، از 
سطل زباله نجات داده و از آنها محصول جدیدی 
توليد کنند. کارخانه ایــن زوج که » جين جين و 
خشکبار« نام دارد، درواقع کارخانه آبگيری از ميوه 
انبه است که پس از آبگيری ميوه ها، از باقی مانده 
آنها نيز محصوالت خشک و لذیذی توليد می کنند.

کامرون دیــن دربــاره کارخانه کوچک شــان 
می گوید:» کار ما به صنعت کمــک می کند تا از 
محصوالت درجــه B و C هم بتوانــد توليدات با 
کيفيت و قابل اســتفاده ای توليد کند.« او اضافه 
می کند:»جالب اینجاست که پس از فرایندهای 
انجام شده، محصول در بسته بندی درجه A به بازار 

فرستاده می شود؛ عالوه براینکه کارخانه ما توانسته 
اشتغال زایی هم داشته باشد.« به گفته موپی دین، 
بعضی از این انبه ها فقط توســط پرندگان نوک 
خورده و آسيب جدی  هم ندیده اند؛ بنابراین کامال 

قابل استفاده هستند.
ساالنه حدود 4هزار تن ميوه انبه به کارخانه وارد 
شــده و محصوالت جدیدی از آن توليد می شود. 
اگرچه انبه ميوه اصلی وارد شــده به این کارخانه 
اســت، اما آناناس، ســيب، گالبی، توت فرنگی، 
زغال اخته و انجير نيز وارد این کارخانه شده و به 
ميوه خشک تبدیل می شــوند. مرکبات ازجمله 
پرتقال، پرتقال تو ســرخ، گریپ فــروت، ليمو، 
ليموترش و گوجه فرنگی نيز از دیگر محصوالتی 
است که برای تهيه ميوه خشک در فصل خود وارد 
کارخانه می شوند. در فصل انبه این کارخانه 7 روز 
در هفته با بارگيری از سراسر کشور فعال است و با 
حداکثر ظرفيت کار می کند. درحال حاضر تعداد 
پرسنل این کارخانه، 80نفر است اما قرار است با 
افزایش ميزان توليد، تعداد پرســنل نيز افزایش 
یابد. این زوج در تالش هستند تا با توسعه امکانات 
کارخانه، عالوه بر افزایش ميزان توليد، آمار پرسنل 
را نيز باال برده و امکاناتی مانند انبار های پيشرفته، 
بسته بندی  بهتر و... را نيز به کارهای کارخانه خود 

اضافه کنند.

ایده خوب

مهتاب خسروشاهی

اسکناس هايی با طعم انبه و گوجه!

حافظ

از صبا هر دم مشاِم جاِن ما خوش می شود

آری آری طیِب انفاِس هواداران خوش است

چشم های مهربان فوک های کاسپين 
از یک ســو و نگاه عميــق اردک های 
سرحنایی و سرســفيد، فالمينگوها، 
غازهای پيشــانی ســفيد کوچک و 
کاکایی های عزیز از دیگر سو، حکایتی 
شــنيدنی از زندگی را در دل خویش 
نهان ســاخته اند. آنها ردیف به ردیف 
چشم انتظار کودکانی هستند که از راه 
برسند و در برشان بگيرند؛ کودکانی 
که مشتاق باشــند به شنيدن روایت 

روشن زندگی در تاالب و دریا.
 »تاالب نفس می کشــد« نامی  است 
که تنی چند از بانــوان توانمند اهل 
انزلی بر نمایشــگاه هنرهای دستی 
خویش نهاده اند. آنها نشســته اند و با 
یک دنيا اميد به فرداها، کوشــيده اند 
تــا دست ساخته هایشــان از تاالب 
بين المللی انزلــی و زندگی جاری در 
آن نشان داشته باشــد. داستان این 
تصميم هم برمی گــردد به خرداد ماه 
ســال گذشــته که به دنبال انتشــار 
فراخوانی از سوی مؤسسه  »حافظان 
طبيعت پایدار« نوشين نقوی، هنرمند 
و مدیرعامــل این مؤسســه، آموزش 
ســاخت تعدادی از پرندگان تاالبی و 
گونه های جانوری شــاخص بومی به 
این بانوان را آغاز کــرد. آنها در ادامه  
کار با نگاهی عميق به محيط زیســت 
اطراف شــان، روایت تاالب و زندگی 
ســاکنانش را در دل دست سازه های 

دیگر خویش نيز گنجاندند و سرانجام 
بر آن شدند که در قالب یک کار جمعی 
محصوالتشــان را در معرض نمایش 
و عرضــه بگذارند. اینک همه شــهر 
می دانند که این بانوان عاشــقانه دل 
به داســتان زندگی در جهان اطراف 
خویش سپرده اند و می خواهند دیگران 
نيز صدای نفس های به شماره افتاده 
تاالب و دل نگرانی اهالی آن را بشنوند. 
آنان ســال ها شــاهد رنج های بسيار 
تاالب بوده اند و خواسته اند به اميد از 
راه رسيدن روزهای روشن، قدمی در 
مسير افزایش آگاهی پيرامون اهميت 
حفظ محيط زیســت و نجات تاالب 
انزلی بردارند. آنها عروســک هایی را 
خلق کرده اند تا کودکان دیارشــان، 
دیگــر ســاکنان سرزمين شــان را 
بشناســند و بداننــد آنهــا نيز چون 
آدمی حق حيــات دارنــد؛ حقی که 
سال هاست گاه با سهل انگاری و گاهی 
با خودخواهی، فساد و زیاده خواهی، 
آمــاج تازیانه های مرگ قــرار گرفته 
اســت.  و اما ســرانجام بایــد گفت: 
نمایشــگاه »تاالب نفس می کشــد« 
در اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
بندرانزلی از روز ششــم تــا دوازدهم 
اسفندماه، صبح ها از ساعت 9تا 13و 
بعدازظهرها از ســاعت 15:30تا 18 
البته به غير از بعدازظهر سه شنبه نگاه 

عالقه مندان را به تماشا می خواند.

نمی دانيم چه حکایتی اســت کــه روزهای پایانی ســال و دم دمای 
عيد عده ای به صرافت فروش گونه های جانوری وحشــی می افتند و 
عده ای هم این حيوانات را خریداری می کننــد؛ مثال می روید بازار، 
ماهی گلی عيد بخرید برای ســفره هفت ســين، اما می بينيد عالوه 
بر ماهی قرمز، الک پشــت و سمندر هم می فروشــند. اصال کسی تا 
به حال از خودش پرســيده که چرا باید ســمندر در خانه نگه دارد؟ 
یا به آبزیان عجيب و غریب آب و غذا بدهد و در یک گوشــه از خانه 
حبس شــان کند؟ درصورتی که این حيوانات به حيات وحش تعلق 
دارند و جایشــان در خانه و محيط زندگی انســان ها نيســت. اصال 
ســر همين ماهی گلی هم یک وقتی بحث و دعوا بود که بهتر است 
بی خيال خرید ماهی بيچاره شوید؛ چراکه این حيوان زبان بسته در 
یک تنگ بدون اینکه خریدارش بدانــد چطور باید از او مراقبت کند، 
خيلی دوام نمی آورد. خالصه اینکه بهتر است خيالتان را راحت کنيم 
و بگویيم که خرید و فروش گونه های وحشــی و این قبيل حيوانات 
ممنوع اســت و با عرضه کنندگان و فروشــندگان آن برخورد قاطع 
و قانونی می شــود. مدیرکل حفاظت محيط زیســت هم در این باره 
توضيح داده و گفته؛ با توجه به ممنوعيــت قانونی نگهداری، حمل، 
عرضه، خرید، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای 
آنها، درصورت مشــاهده هرگونه تخلف در این زمينه، ضمن توقيف 
حيوانات و رهاسازی آنها در طبيعت، با افراد خاطی براساس قوانين 
و مقررات به شدت برخورد می شود. فروشندگان به فکر زیرآبی رفتن 
هم نباشند؛ چراکه گشت و نظارت مســتمر توسط مأموران اجرایی 
یگان حفاظت محيط زیســت از مراکز خرید و فــروش ماهی قرمز و 
پرنده فروشی ها انجام می شود. به هر حال آبزیان نقش مؤثری در حفظ 
 اکوسيســتم طبيعی خود دارند و صيد بی رویه آنها می تواند موجب 
بر هم خوردن شــرایط طبيعی و مطلوب این گونه های جانوری شود؛ 
بنابراین اگر موقع خرید عيد، چشمتان به این حيوانات بيچاره افتاد 
که قصد فروششان را دارند، بی تفاوت نباشيد و به اداره محيط زیست 

شهرتان اطالع دهيد تا موضوع را پيگيری کنند.

دغدغه

عید ما، عزای الک پشت ها و سمندرها

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

بارانعروسك
برایكودكانزلزلهزده

 زمين لرزه هولناک در ترکيه و ســوریه، جان بيش از 
50 هزار نفر را گرفتــه و زندگي صدها هزار نفر را تلخ 
کرده اســت. در روزها و هفته هاي اول، توجه همه به 
افرادي بود که زیر آوار مانــده بودند اما حاال که بيش 
از 3 هفته از زمين لرزه گذشــته، خيلي ها به یاد این 
افتاده اند که کودکان و خردساالن هم آسيب زیادي 
از این فاجعــه دیده اند و به یکبــاره باید چيزهایي را 
تحمل کنند که حتي براي بزرگســاالن هم ســخت 
و ســنگين اســت. پيش از این اقداماتي براي بهبود 
شــرایط زندگي کودکان در مناطق زلزله زده انجام 
گرفته بود اما هواداران باشگاه معروف بشيکتاش در 
ترکيه،  کاري کرده اند که توجه مردم دنيا، به کودکان 
و نيازهاي  آنها در این بحران جلب شــده است. ده ها 
هزار هوادار این باشــگاه، در بازي تيمشــان با آنتاليا 
اسپور، هزاران عروسک را به داخل زمين انداخته اند 
تا به دســت کودکان در مناطق بحراني برسد. پرتاب 
عروسک ها، در ساعت 4 و 17 دقيقه انجام شد چون 
اولين زمين لرزه، روز ششــم فوریه درست در همين 
ساعت ترکيه و سوریه را لرزاند. این اقدام، مورد توجه 
رسانه ها در سراسر دنيا قرار گرفته و توجه جهاني به 
وضعيت کودکان در این بحران را افزایش داده است. 
این اولين بار نيســت که هواداران این باشگاه،  چنين 
اقدامي مي کنند. آنها در ســال 2011 هم همين کار 

را براي کودکان زلزله  زده در شهر وان انجام دادند. 
فوتبال ترکيــه، همچون دیگر بخش هــاي جامعه، 

در این هفته ها براي کمک به زلزلــه زدگان و تقدیر 
از نيروهاي امدادي بسيج شده اســت. پيش از این، 
تيم ترابوزان اسپور در بازي خود با تيم بازل سوئيس 
در ليگ اروپا، شمایلي عظيم از یک امدادگر که یک 
کودک را نجات مي دهد در ورزشگاه آویزان کرده بود. 
این باشگاه همچنين عواید حاصل از فروش بليت بازي 
را به یک صندوق مربوط به زلزله زدگان اهدا کرد و با 
بنري که روي آن نوشته بود »درکنارتان هستيم«، به 

زلزله زدگان دلداري داد.

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب
خوش خربخوش خرب

خوش خرب
خوش خرب

خوش خرب

جهادگران خستگی ناپذير
خوشبختانه خبرهایی از این دست زیاد 
اســت؛ اینکه یک گروه جهــادی برای 
انجام خدمات درمانی و پزشــکی، راهی 
مناطق محروم می شــوند و مــردم را به 
 صورت رایگان درمــان می کنند. یکی از 
این گروه های جهادی، کاروان ســالمت 
 قرارگاه محروميت زدایی پيشــرفت و آبادانی ســپاه کربالست که
این بار مقصدش روستای غریب محله از منطقه هزارجریب شهرستان 
بهشهر بود. مسئول اجرایی این قرارگاه می گوید: با توجه به پایش و 
سنجش صورت گرفته که با همکاری مرکز بهداشت و درمانی روستای 
غریب محله و پزشــک خانواده این روستا و روستاهای منطقه انجام 
شد، برنامه ریزی برای اعزام گروه جهادی پزشکی در این منطقه، در 
دستور کارشــان قرار گرفته اســت. این برنامه به  صورت مشترک با 
گروه جهادی تخصصی پزشــکی همت عالی مازندران با مشارکت 
مرکز بهداشــت و درمانی غریب محله و سازمان بسيج سازندگی در 
این روستا برگزار و به اهالی روستاهای گالش محله، شيرداری و ولم 
نيز خدمت رسانی پزشکی انجام شد. 7پزشک عمومی و متخصص در 
این برنامه شرکت  داشتند که ضمن ویزیت، مشاوره و نسخه نویسی، 
تحویل دارو به این بيماران را نيز برعهده داشتند. همانطور که گفتيم 
ارائه خدمات پزشکی به مردم، از فعاليت های تخصصی این قرارگاه 
در روستاهای مناطق محروم است و خبر خوب اینکه  در سال آینده 

نيز این فعاليت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

آوازخوانی زير پل خواجو
در اصفهان، کمتر پيش می آید که وقتی 
از پل خواجو  گذر می کنيد، برای شنيدن 
آوازی، اندکی درنگ نکنيد. پل خواجو، 
جدای از معماری و جاذبه توریستی اش، 
مانند سالن کنسرتی است که گاه به دليل 
صداهای زیبــا و دلنشــين، جایی برای 
نشســتن روی ســکوهایی که حکم ردیف اول ســالن کنسرت را 
دارند، نيســت و برخی از مردم روی پله های پل می نشينند و چشم 
بر نوازندگی آب و گوش به صدا می ســپارند.این ســنت پير و جوان 
نمی شناسد؛ هرکسی اندک صدایی دارد و شاید دل غمگين و گرفته، 
زیر دهانه پل خواجو می آید و با خواندن آوازی که شاید در دستگاه 
شور، اصفهان و... باشــد، دیگران را به وجد می آورد. اما طی روزهای 
گذشــته، مطلبی با موضوع ممنوعيت آوازخوانی در پل خواجو در 
فضای مجازی منتشر شــد که واکنش اصفهانی های اهل هنر را در 
پی داشــت. مدیرکل ميراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان با تکذیب این خبــر می گویــد: بی تردید اصفهان 
یکی از اصلی ترین مراکــز پيدایش مکاتب موســيقی اصيل ایرانی 
اســت. با توجه به معماری خاص پل تاریخــی خواجو که به صورت 
3طبقه طراحی شــده است، از حدود 4ســده قبل تاکنون، برخی از 
اصفهانی های خوش قریحه با حضــور در طبقات تحتانی پل خواجو 
به ویژه روی بند ســنگی این پل و در طبقه زیرین شاه نشين مرکزی 
آن همراه با نوای دلنشين زاینده رود، اقدام به اجرای موسيقی سنتی 
می کردند. اصفهانی ها خيال شان راحت باشد که این روند فرهنگی و 
هنری همچنان ادامه دارد و کسی نمی تواند باعث ممنوعيت آن شود.

بوستانی با درختان میوه
پارک ها و بوستان ها معموال جایی است 
 برای گذرانــدن فراغــت و مجالی برای

 لذت بــردن از فضای ســبز و طبيعت. 
معموال هم، گونه های خاصی از درختان 
و گياهان در بوســتان های هر شــهر - 
متناسب با اقليم و آب و هوای آن شهر - 
کاشته می شود. اما خبر جالب و خوب امروز ما این است که شهرداری، 
بوستانی را با عنوان بوستان سجادی در محله پامنار احداث کرده که 
قرار است برای استفاده شهروندان درختان ميوه در آن کاشته شود؛ 
شهردار منطقه 12تهران در این باره گفته است: این پروژه که از ابتدای 
آبان ماه سال جاری آغاز شده، در اواخر بهمن ماه به پایان رسيده و هم  
اکنون به منظور بهره برداری در اختيار ســاکنان محله پامنار و دیگر 
شــهروندان تهرانی قرار گرفته اســت. به گفته این مسئول، در این 
بوستان نهال های سيب، گيالس و توت مجنون کاشته شده که هم 
با شکوفه های خود، بهار زیبایی به بوستان ببخشند و هم شهروندان 
بتوانند از ميوه های آنها بهره مند شــوند؛ همچنين درختچه هایی از 
قبيل یاس هلندی، یوکا، بربریس، پيراکانتــا و برگ بو در این بافت 

گياهی به کار رفته است. 

کار خوب

آخر مصور

 صبر شیرين/  مجيد صالحی

باهنرزنان
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متهم: هوش مصنوعیهنوز صدای شکنجه شدگان ساواک در گوشم است
گفتوگوباحسناحمدی،داستاننویس

دربارهرمان»آدمهایغلط«
همزمانبافراگیرشدنبحثهادربارهپیشرفتهوشمصنوعی،تصادفمرگباریک

خودرویتسالباعثشدهخیلیهادراینزمینهدچارشکوتردیدشوند
 »ترگل« را 

یک شبه نخوانید!
اینکتابمیتواندپاسخگویسؤاالت

شمادربارهحجابباشد

اگر به دنبال پاســخی برای ســؤاالت تان 
درباره حجاب هســتید، به شما پیشنهاد 
می کنیم کتاب»تــرگل« را بخوانید. کتاب 
»ترگل« نوشته »عماد داوری« در 20بخش 
به 20دلیل عقلی و روانشناسی برای حجاب 
می پردازد.»ترگل« کــه کتاب صوتی آن 
هم منتشــر شــده، به دالیل دینی برای 
حجاب نمی پردازد و فقط از جهت عقالنی 
و روانشناســی درباره  پوشش اسالمی و 
چادر با مخاطب ســخن می گوید.ترگل، 
خالصــه ای از دانســتنی های مهم برای 
دختران برگرفته از سلسله بیانات آیت اهلل 
سیدابوالحسن مهدوی )حفظه اهلل( است. 
یکی از ویژگی های مهــم این کتاب عالوه 
بر قلم روان، تصویــری و تمام رنگی بودن 
آن اســت که جذابیتی دوچندان به متن 

بخشیده است.

دالیل عقلی برای حجاب 
توجهبــهمقولهمهمدختروپســر،مردوزن
وتفاوتهــایایندوجنــسمخالف،توجه
دادنبهدالیــلعقلیبرایداشــتنحجاب
کمکگیریازآیاتوروایاتبرایتأییدحکم
عقل،نگاهدینیوتوجــهبهارزشهایدینی،
توجهدادنبهتخریببســیارزیادفیلمهای
مبتذلوشبکههایاجتماعیدرمسئلهحجاب
ازبخشهایخواندنیکتابترگلاست.دراین
کتابخوانندهبامسئلهحجابودالیلعقلی
اینمســئلهکهیکیازضروریاتدینشمرده
میشــودبهخوبیوازطریقبرهانودالیل
عقلیآشنامیشود.همچنیناینکتاببرای
مبلغانوفعاالنفرهنگیبسیارقابلاستفاده
استومیتوانندباکمکگیریازاینکتاببه
شبهاتپیرامونمسئلهحجاببادالیلعقلی

پاسخدهند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم: 
»فرقدنیایامروزبادنیایدیروزایناســت
کهدیگرنیازینیســتمردیامکاناتوپول
خسروپرویزراداشتهباشــد،امروزهمینکه
پســریفنمحبتوارتباطرابدانــدوالبته
چندرغازیهمتهجیبشپولداشــتهباشد،
بهراحتیمیتواند،دههادخترجوانوزیبارو
رافریبدادهوباآنهاارتباطصمیمانهایبرقرار
کند.شــایددورواطرافتاندیدهباشــیدآقا
پســرهایجوانیراکهبهیکی،نهدوتاکهبا
دههادختردوستشــدهانداینهاازدوستیبا

یکدخترو2دخترسیرمیشوند؟....
عدهایمیگویند،آزادیدرپوششوبرهنگی،
حرص،طمــعوحسکنجــکاویراکاهش
خواهددادودیگرمردوزندرجامعه،باقصد
شهوتبهیکدیگرنگاهنمیکنند.مابابیانآمار
رســمیاینصحبتراردمیکنیموخواهیم
گفت،جوامعیکهبرهنگیوپوشــشراآزاد

گذاشتهاند،درچهوضعیبهسرمیبرند....«

پرتیراژترین کتاب حجاب
ترگل،پرتیراژترینکتابحجابدرسالهای
اخیراســتکهایــنروزهابهچاپشــصتم
رسیدهاســت.مطالعهاینکتابارزشمندبه
همهسنینباالی15ســالتوصیهمیشود.
درمقدمهاینکتابآمدهاســت:»میگویند
جنگاولبهازصلحآخر!شــماکهتاجسرید
اماباعــرضپوزشقبلازشــروعمطالعه،از
خودتانبپرسیدچقدرمنطقیهستید؟صاف
وروراســت!اگرخودتانراشخصیمنطقی
میدانید،مشــتاقانمیزباننگاهمهربانتان
خواهیمبوددرغیراینصورتاگرفکرمیکنید
احساساتتانبرمنطقتانغلبهدارد،همین
االنکتــابراببندیــدوبگذاریدکنــار،اگر
قصدخواندنکتــابرادارید،بهخودتانقول
دهید،برمبنایعقــلومنطقمطالعهکنید.
قسمتهایمختلفکتابمکملیکدیگرندو
بعضیقسمتهادرتأییدوتکمیلقسمتهای
قبلیآمدهاند،پسازخواندنآن،وقتینتیجه
خواهدداشتکههمهآنبادقتخواندهشود؛
بنابراینقضاوترابسپاریدبهوقتیکهخواندن
کتابتمامشد.اینطورنیستکهفقطخانمها
موظفبهرعایتحجابوعفتباشندوآقایان
آزاد،نه!آقایانهمبایدپوشیدهباشنداماچون
زیباییکمترینسبتبهخانمهادارند،پوشش
آنهانیزکمتراســت،مثاًلنیازنیســتموی
سرشانرابپوشانند،همچنینآقایانهمباید
عفیفباشــنداماچونمردانبهخاطرقدرت
جسمانیوبرتریجسمانیمیتوانندبهزنان
ظلمکنندوبرخالفتمایالتزنرفتارکردهو
بهآنهاتعرضکنند،رویعفتوپوششزنان
بهعنوانیکعاملبازدارنده،تأکیدبیشترشده
است.بنابراینبحثپوششباتوجهبهدالیلی
کهخواهیمگفت،ازبعدیبررسیشدهاست
کهبیشترمربوطمیشودبهخانمها.زنومرد
بهعنوانانسان،برتریهاوتفاوتهایویژهای
نسبتبهدیگرموجوداتدارندمانندمیلبه
تکامل،میلبهتحصیلعلــم،میلبهتأثیربر
اجتماعو...امادرایننوشتار،مردوزنازبعدی
خاصبررسیشدهاند،میلبهزیبابودن،میل

بهزیبادیدن.«
اینکتابرایکشــبهنخوانیــدبلکههرروز
یکــیدوقســمتازآنرامطالعــهکنیــد
مطالب»تــرگل«،مجموعــهایاســتاز
آگاهیهاییکهالزماســتهردخترخانمی

آنهارابداند.

مهناز عباسیانیادداشت
روزنامهنگار

طالی من در قلعه گنج است!
رزاکمالی،مسئولگروهجهادیکهازطالوسرمایهشخصیخودبرایآبادانیمناطقمحرومگذشتهاست

رزا کمالی وقتی با فرامرز عزیزی پور ازدواج 
کرد و به شهرستان قلعه گنج رفت، می دانست 
که روزهای ســختی پیش رو خواهد داشت. 
قلعه گنج از کمترین امکانات شهری و تفریحی 
محروم بود و او از همان روزهای اول حضورش با اتفاقات تلخی مواجه شد که هنوز هم از یادآوری 
آنها غمگین می شود. او که متولد 1367 و مادر 4فرزند است، می گوید: »احساس کردم زنان در 
این منطقه مظلومیت بیشتری دارند و روزگار را با سختی بیشتری گذران می کنند. تصمیم خود 
را گرفتم. باید برای حال خوب خود و بانوان این منطقه دست به کار می شدم.« کمالی چشم اندازی 
که برای خود ترســیم کرده بود مادری با 6فرزند بود، اما سرنوشت و تقدیر الهی به گونه ای رقم 
خورد که بتواند در کنار فرزندآوری، فعالیت داوطلبانه و اجتماعی را در قلعه گنج شروع کند. او که 
اکنون مادر 4فرزند قد و نیم قد است، یکی از زنان کارآفرین شناخته شده در استان کرمان است و 
تولید کنندگان بسیاری از زنان و مردان قلعه گنج، کرمان و دیگر استان ها با او همکاری دارند. رزا 
کمالی، برایمان از چگونگی شروع کارش در قلعه گنج می گوید و از موانعی  که موفق شد با همراهی 

همسر و فرزندانش از آنها عبور کند.

بــراینگهــداریازخواهرزادهامبــهقلعهگنج
رفتهبودم.خواهرممعلمبودوهمینرفتوآمد
منبهقلعهگنجزمینهایشــدبرایآشــناییو
خواستگارییکیازمعلمانبهنامفرامزعزیزیپور
ازمن.بایدبرایشروعزندگیمشترکازکرمان
بهقلعهگنجمیرفتم.بااینشــهرومشکالتش
غریبهنبودماماوقتیبعدازازدواجدراینشــهر
زندگیکردممتوجهآســیبپذیریخانوادهها
بهویژهزنانشــدم.درهمانهفتهوماههایاول
زندگیمانبااتفاقاتعجیبوغریبیروبهروشدم.
شنیدمکهدختریجوانسمخوردهوخودکشی
کرده.چندمــاهبعددختردیگریخودســوزی
کردو...برایمنشنیدناخبارحوادثناشیاز
خودکشی،قابلهضمنبود.محرومیتاینمنطقه
وآسیبهایاجتماعیفراوانیکهوجودداشت
تحملزندگیرابهویژهبرایزنانســختکرده
بود.بهنظرمدختــرانوزناناینمنطقهبهدلیل
نبودامکاناتآموزشی،ورزشــیوتفریحیو...
مظلومواقعشدهبودند.چشــمانداززندگیکه
برایخودمترســیمکردهبودممادریبا6فرزند
بود.آنقدربهبچهعالقهداشــتمکهمیخواستم
تماموقتمرابابچههایمبگذرانم،اماسرنوشتو

تقدیرالهیبهگونهایرقمخوردکهبتوانمدرکنار
فرزندآوری،فعالیتداوطلبانهواجتماعیرادر

قلعهگنجشروعکنم.

برای حال خوب، دست به کار شدم
چندماهازازدواجمانگذشــتهبودومندیدم
اگربخواهمهمینطوربــدونفعالیتاجتماعی
پیشبرومنتیجهایجزخســتگیروحیبرای
منبهدنبالنخواهدداشــت.دلممیخواســت
حالخودموبانــوانآنمنطقــهراخوبکنم.
دستبهکارشــدموچونتاحدودیدورههای
ورزشیراگذراندهبودمسعیکردمازراهورزش
بابانوانقلعهگنجارتباطبرقرارکنم.ایندرحالی
بودکهمنبهدلیلناآشناییبالهجهمحلیمردم
قلعهگنجنمیتوانستمباآنهاهمکالمشوماماازهر
راهیبودسعیکردمآنهارابهورزشعالقهمندو
ازاینراهباآنهاارتباطبرقرارکنم.کمکممتوجه
سایهسنگینمشکالتاقتصادیومعیشتیبرسر
خانوادههاشدمکهتبعاتناخوشایندیبهدنبال
داشــت.باخودفکرکردمکهآنجــازمینزیاد
استوآبهمشیرینوچهکاریبهترازکاشت
گیاهان!باادارهتحقیقاتکشــاورزیهماهنگ

کردموهمراهخانمهاکاشتگیاهانداروییرا
شروعکردیم.

نزدیکعیدهمکارگاهشــیرینیپزیراباچند
نفــرازدخترانراهانــدازیکردیم.نــوروزرابا
شــیرینیپختنگذراندیموبعدسراغهنرهای
دیگررفتیم.نخستیننمایشگاهحصیربافیدر
کرمانرابرگزارکردیمامااصالدیدهنشدیم!حتی
اسمیهمازمابردهنشد.راســتشرابخواهید
همینکهمیدیدمحالهمهماخوباستبرایم
کافیبود.باتولدهربچــهام،کارمبرایچندماه
متوقفمیشدوخانهنشــینمیشدمامادوباره
شروعمیکردم.کارهایگروهیبابانوانانجام
میدادیم؛ازگلسازیگرفتهتانقاشیرویدیوار
مســاجدراداوطلبانهانجــاممیدادیم.همهما
احتیاجبهحالخوبداشتیموکمکمتجربههای

ماازکارگروهیبیشتروبیشترشد.

همکاری خانوادگی
قبلازازدواجمطالعهزیادیدربارهآسیبهای
تکفرزندیداشتمومتوجهشدهبودمکهفرزند
کممیزانآسیبپذیریخانوادهراباالمیبرد.از
طرفیبیناطرافیانمانمشــکالتتکفرزندی
رادیدهبودموتصمیمداشــتمبعــدازازدواج
6فرزندداشتهباشم.اکنونخداراشکر4فرزند
دارم.فرزنداولمانحســین،14ســالداردو

بعدازاو3فرزنددیگــردارم.ابوالفضل
10ساله،حلما5ســالهاستوپارسا
دوســالونیمدارد.آنهادرمحیط
خانوادهباهمبازیمیکنند،درس
میخوانندوعشــقومحبتبه

همدیگر،کمــککردنو
بخششوایثارراتجربه

میکننــد.درتمام
مدتیکهمشغول
بهفعالیتهستم
همسرمهمراه
اســت مــن

واگرکمــکخانوادههایمانبــودبهطورقطع
نمیتوانستممســیریکهدرآنقدمبرداشته
بودمراادامــهدهم.درمــواردیمجبوربودیم
منوهمسرمبرایشــرکتدرجلسهایحضور
داشتهباشیمیابرایرسیدگیبهکارهابهخارج
ازقلعهگنجبرویم.دراینصورتنگهداریبچهها
رابهخانوادههایمانمیســپردیم.درمدتیکه
منمشغولکاروفعالیتخارجازمنزلهستم،
پسربزرگمحسینبهخواهروبرادرانکوچکتر
ازخودشرسیدگیمیکند.اوایلگاهیشاکی
میشــدودوستداشــتهمیشــهدرخانهو
درکنارشانباشم،امابعدهاکهبزرگترشددرک
بیشتریازمسائلومشــکالتدوروبرشپیدا
کرد.برایشتوضیحمیدادمکهماقرارنیســت
فقطخوببخوریم،خوببپوشیموتفریحکنیم
وکاریبهایننداشتهباشیمکهدراطرافمانچه
میگذرد.مادرقبالهمنوعانوهمشهریهای
خودمسئولیتداریم.برایاومیگفتمکههمه
مابراییکهدفتالشمیکنیمتاحالهمدیگر
راخوبکنیم.حسینبسیارهمراهماست.وقتی
همنمایشگاهبرپامیکنیمتاجاییکهبهدرسش
لطمهنخــوردکمکمیکندوخودراشــریک
کارمامیداندوحتیبرایفــروشدرغرفهها
کمکمیکند.منهمتاجایــیکهبتوانمبرای
نگهداریبچههاوزحمتیکهمیکشدبهاوحقوق
میدهم.معتقدمپدرومــادرمیتوانندروی
بچههاتأثیرمثبتیبگذارند.همســرمدر
ایامنوروزیکیازراویانشهدادراردوی
راهیاننوراست.وقتیکتابهایمربوط
بهزندگیشهدارامطالعهمیکندپسرم
همبهشناختنزندگیشهداعالقهمند
میشــودوخودشهمشروعبه
مطالعهمیکنــد.ازفروردین
امسالکهکارمرابهصورت
جــدیشــروعکــردم،
همهاعضــایخانوادهام

همراهمبودهاند.

تشکیل گروه جهادی »مرد میدان«
بعدازچندســالفعالیتبرایرونقکسبوکار
مشاغلخانگیوصنایعدستی،وقتآنرسیده
بودتاباهمفکریهمدیگرازظرفیتهایموجود
درقلعهگنجاســتفادهکنیم.20فروردینسال
1400پیامیرادرگروههایمجازیمنتشرکردم
وپرسیدمکهموافقیددورهمجمعشویموبرای
محصولپیازقلعهگنجکهرویدستکشاورزان
ماندهفکریبکنیم؟میزانمشــارکتآنقدرباال
بودکهگروهماتبدیلبهگروهجهادیشد.برای
انتخابنامشهمازمیانچندنامپیشــنهادی
نامجهادی»مــردمیدان«راانتخــابکردیم.
شــروعکردیمبهجمعکردنمحصــوالتپیاز،
خشککردن،سرخکردنوبســتهبندی.بعداز
2ماه،کارباموفقیتپیشمیرفت.ازجمعآوری
پیازوفراهمکردندستگاهخشککنتابستهبندی
توسطاعضایگروهجهادیانجاممیشد.بهدلیل
اینکهدرقلعهگنجدستگاهخشککننداشتیم،
پیازرابــهکرمــانمیآوردیم.باهمــتزنانو
مردانقلعهگنج،توانســتیماعتمادمسئوالنرا
جلبکنیم.سپاهپاسدارانکرمانپیشنهادداد
تمرکزمانرارویموضوعاقتصــادمنطقهقرار
دهیم.بعــدازآن،پختوفروششــیرینیهای
مخصوصکرمانراشــروعکردیم.درتهرانهم
مغازهایبرایفروشمحصوالتخانگیکلمبه،
قوتوو...اجارهکــردم.باانگیزهوپشــتکارهمه
اعضا،گــروهجهادیمابهمرکــزیبرایفروش
محصوالتقلعهگنج،راور،منوجان،زرندو...تبدیل
شــد.باتالشوهمراهیخانوادهام،منکهزنی
خانهداربودم،مدیرعاملشرکتیبهنام»چینود
کارمانیا«شدم.»چینود«بهمعنایچگونهزیستن
و»کارمانیا«همکهاشــارهبهنامکرمانیهادارد.
برایثبتشرکتپیشوند»نوین«رااضافهکردیم
وامیدواریمکهبتوانیمبرایمعرفیصنایعدستی

ومحصوالتخانگــیکرمان،
ایــنراهرامصممتــرازقبــل

ادامهدهیم.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامهنگار

حلقه ازدواجم را فروختم، اما ناامید نشدم
همراهی مردان و زنان قلعه گنج از محاسن و نقاط قوت کاری است که 
رزا کمالی، شروع کرده است. او در این باره می گوید: »یک جرقه کافی 
بود تا همه مردم امیدوار شوند و تغییر در سبک زندگی را شروع کنند. 
برای منی که راه و چاه را بلد نبودم، اگر حمایت مردمی را نداشتم به طور 
قطع با مشکالت جدی روبه رو می شدم. آنقدر این مردم پای کار بودند 
که من حاضر بودم از جیب خودم خرج کنم اما کار تعطیل نشود. حتی 
حلقه ازدواج، گردنبند و طالهای دیگری که داشتم را فروختم تا بتوانم از 
عهده مخارج کار بربیایم. با هنری که از بانوان سراغ داشتم حاضر نبودم 
سفارشات جدید مشتری ها را رد کنم. وقتی مشتری به من می گفت: 
»سوزن دوزی بلوچی دارید؟« می گفتم: »بله! چرا که نه!« و سریع موضوع 
را با بانوان در میان می گذاشتم و گروه سوزن  دوزی را تشکیل می دادیم. 
اوایل ما فقط جلو می رفتیم بدون اینکه برنامه مشخصی داشته باشیم. 
گاهی به من انتقاد می کردند که چرا در چند شاخه فعالیت می کنی! کارت 
به هم ریخته است! اما من اهمیت نمی دادم و فقط به دنبال کار و حال خوب 

برای مردم این منطقه بودم. وقتی با خانم افسانه احسانی آشنا شدم، شناخت بیشتری از فوت و فن کارآفرینی پیدا 
کردم. خانم احسانی موفق شده بود عروسک های بومی را به ثبت ملی برساند. او مانند تکیه گاهی برای نهال نو پای 
ما بود. گروه ما 120نفر از زنان و مردان پای کار دارد و امیدوارم روزی بتوانیم محصوالتمان را به خارج از کشور صادر 

کنیم. این خواسته، آرزوی محالی نیست و با همتی که من از مردم این خطه سراغ دارم دور از دسترس نیست.

مکث

پویش بازاریابی
فروش محصــوالت در خارج از 
استان کرمان موضوعی است که 
رزا کمالی به آن اشــاره می کند: 
»محصوالت زیادی داشــتیم، 
اما باید برای فــروش آن فکری 
می کردیــم. تولید کننــدگان 
بســیاری تماس می گرفتند و 
درخواست فروش محصوالت خود 
را داشتند. از طرفی مشتری هایی 
هم از شهرها و استان های مختلف 
داشتیم که متقاضی محصوالت 
کرمان بودند. باید این حلقه اتصال 

برقرار می شد تا مشتری را به تولید کننده مرتبط می کردیم. به مرور زمان، ایده طرح »نذر مشتری« به ذهنم 
رسید. این طرح را با شهرداری، میراث فرهنگی، جهادکشاورزی و محیط زیست در میان گذاشتم. هدفمان 
بهبود اکوسیستم جنوب کرمان با استفاده از صنایع دستی و محصوالت خانگی بود. این طرح پیشنهادی در 
جشنواره فرصت های جهادگران از میان 2هزار طرح ارائه شده، جزو 22طرح منتخب کشوری شد. به دلیل 
مشکالت موجود در بازاریابی، نام پویش نذر مشتری را به »پویش بازاریابی« تغییر دادیم تا توجه بیشتری را 

نسبت به رفع مشکالت موجود در این زمینه جلب کنیم.«

مکث

چگونه کودکان 
را به نماز خواندن 

تشویق کنیم؟

والدین نخستین 
الگوی عملی برای 
آموزش فرزندان 
به شمار می آیند 

بنابراین اگر به دنبال 
پاسخ این سؤال 

هستید که چگونه 
فرزندان تان را به 

نماز خواندن تشویق 
کنید؟ قبل از هر 

اقدامی خودتان باید 
در نماز خواندن الگوی 
مناسبی باشید. انجام 
چند راهکار ساده و 
عملی می تواند شما 

را در تربیت اسالمی و 
تشویق فرزندان تان 
به اقامه نماز کمک 

کند: 

 اقامه نماز جماعت در 
خانه و به صورت خانوادگی، 

حضور در مسجد برای 
اقامه نماز جماعت، حذف 

مستحبات و طوالنی نشدن 
نماز، ارتباط با هم سن و 

ساالنی که نماز می خوانند، 
تشویق آنها در محافل 
خانوادگی و دوستان از 
راه هایی است که کمک 

می کند تا والدین بتوانند 
فرزندان خود را از سن کم به 

نماز خواندن ترغیب کنند.

 شنیدن صدای اذان در 
خانه، آراسته بودن هنگام 
نماز خواندن، سجاده تمیز 

و مرتب و از همه مهم تر 
خواندن نماز اول وقت بعد 
از اذان، مقدماتی است که 
می تواند موجب کنجکاوی 
کودکان شود و اهمیت این 

کار مهم را در ذهن آنها 
ایجاد کند.

 بسیاری از والدین 
این سؤال را دارند که 
از چه سنی کودکان را 
به نماز خواندن تشویق 

کنند؟ امامان معصوم)ع( 
هفت سالگی را بهترین سن 
برای شروع نماز خواندن 
کودکان توصیه کرده اند. 
از آنجا که کودکان هنوز 
به سن تکلیف شرعی 

نرسیده اند توصیه شده 
والدین از شیوه تشویق 
برای ترغیب کودکان 

استفاده کنند. 

 والدین هنگام آموزش 
نماز نباید سختگیر باشند 

و از روش های تنبیهی 
استفاده کنند! 

  اگر بچه ها نماز صبح را 
به دلیل خواب آلودگی 

نخواندند آنها را سرزنش 
نکنید اما به آنها اوقات 
شرعی و وقت نماز را 

آموزش دهید تا به مرور 
بدانند که نماز باید 

درساعت مقرر ادا شود.
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هنوز صدای شکنجه شدگان ساواک در گوشم است
گفت وگو با حسن احمدی، داستان نویس درباره رمان »آدم های غلط«

مهارترمان

رمان

 قبل از خواب از کتابخوان
استفاده نکنید!

بسیاری از مردم قبل از خواب با استفاده از کتابخوان ها مطالعه 
می کنند تا به آنها کمک کند به خواب بروند و نمی دانند که این 

فناوری در واقع باعث می شود خواب دیرتر سراغ آنها بیاید.
به گزارش آن پی آر، طرفداران کتاب مخصوصا آنها که عادت به 
مطالعه قبل از خواب دارند، عالوه بر انتخاب کتاب مناسب برای 
مطالعه به چیز دیگری هم فکر می کنند و آن نحوه مطالعه است. 
اگر عادت به اســتفاده از کتابخوان ها داشته باشید، دیگر اینکه 
چقدر مطالب خسته کننده باشند، اهمیت ندارد. مطالعات اخیر 
نشان می دهد هنگام اســتفاده از کتابخوان ها به خواب رفتن 

سخت تر خواهد بود!
بنا بر این گــزارش، محققان، تیم ۱۲ نفره ای از جوانان ســالم 
را به  مــدت ۲ هفته در اتــاق خصوصی بیمارســتان بریگهام 
بوســتون مورد بررســی قرار دادند. در این پژوهش از نیمی از 
افراد خواســتند به صورت متوالی از ســاعت ۵ عصر به مطالعه 
کتاب های کاغذی مشــغول باشــند و از نیمی دیگر خواستند 
که کتاب را از روی آی پد بخوانند. ســپس ایــن دو گروه جای 
 خــود را با هم عــوض کردند. نتیجــه در آکادمــی ملی علوم
)National Academy of Sciences( منتشر شد که تمایز 
آشکاری را نشان می داد. شرکت کنندگان ابراز کردند که هنگام 
نگاه کردن بــه کتابخوان ها احســاس خواب آلودگی کمتری 
نسبت به زمانی که از کتاب کاغذی استفاده می کردند داشتند 
و همچنین حدود ۱0 دقیقه دیرتر نســبت به زمانی که کتاب 
کاغذی مطالعــه می کردند به خواب می رفتنــد. اگرچه هر دو 
گروه ۸ ساعت خواب داشتند، اما گروهی که کتاب الکترونیکی 
استفاده کرده بود، زمان کمتری در حالت REM )خواب عمیق( 

قرار می گرفت.
نه تنها این گروه بعد از بیداری احساس بی خوابی داشتند بلکه 
ساعت ها طول می کشــید تا کامال بیدار شوند و به همان سطح 
هوشیاری نســبت به زمان اســتفاده از کتاب کاغذی برسند. 
دانشــمندان علت این تغییر را طول موج نور ســاطع شده از 
کتابخوان ها می دانند که می تواند ریتم روزانه بدن را گیج کند و 
به تأخیر بیندازد. این نور فقط مربوط به دستگاه های کتابخوان 
نمی شود بلکه شامل تمام دستگاه ها مثل گوشی، تبلت و انواع 
کتابخوان ها مثل کیندل و... می شود؛ اما کتاب های الکترونیکی 
بدون نور مثل کیندل با نوری شــبیه کاغذ، بیشتر شبیه کتاب 

چاپی هستند.

 وزارت درد
رمــان »وزارت درد« نوشــته 
»دوبراوکا اوگرشــیچ« داستان 
تجزیه کشــور یوگســالوی و 
تبعیدشدگان این کشور به هلند 

است. با فرار از یوگسالوی در زمان تجزیه، تانیا لودسیچ اکنون 
استاد ادبیات در دانشگاه آمســتردام شده است. این کالس پر 
از تبعید شدگان جوان یوگسالوی اســت که با وجود شرایط 
سختی که در آن به  سر می برند، اما یادگیری را رها نمی کنند. 
قهرمان داستان، تانیا شاگردان خود را تشویق به ادامه زندگی 
می کند و سعی بر امید بخشــیدن مجدد به آنها دارد و به آنها 
پیشــنهاد می دهد که درباره شــرح حال این وضعیت شــان 
مقاله هایی بنویســند و در مورد تجربیات خود راجع به تجزیه 
کشورشان با مردم صحبت کنند. تانیا که در دانشکده ادبیات 
یوگسالوی تدریس می کند، در پی این تصمیم اش درسی به نام 
یوگونوستالژی را تدریس کرده و از دانشجویان می خواهد در این 
درس مقاله های خود را تهیه کنند و درمورد جدایی از وطنشان 
با یکدیگر صحبت کنند. نشر نو چاپ چهارم رمان »وزارت درد« 
نوشته »دوبراوکا اوگرشیچ« را با ترجمه نسرین طباطبایی در 

3۲0صفحه به بهای ۱40هزار تومان منتشر کرده است.

زنان تشنه قدرت
رمان »زنــان تشــنه قدرت« 
نوشــته »برنــار کی رینی« را 
ابوالفضل  اهلل دادی به فارســی 
برگردانده و به  تازگی از ســوی 

نشر نو منتشر شده است. در این رمان 37۵صفحه ای، حکومت 
ساقط شده است، مردان از رأس قدرت به زیر کشیده شده اند 
و زنان حکومت را تماما در ید قدرت خود دارند. سال هاســت 
مرزهای کشور به روی بیگانگان بسته شده و اطالعاتي منتشر 
مي شوند که امپراتوري زنان صالح مي بینند. ژودیت، »شباِن« 
زنان که پس از مرگ مادرش جانشین او شده آن سرزمین را با 
مشت آهنین اداره می کند؛ مضحکه ای سیاسی در دل رژیمی 
هذیان زده. بــه موازات روایت اصلی در ایــن رمان، خاطرات 
پرستاری معمولی پیش کشــیده می شود که به حریم شبان 
راه می یابد و واقعیت پارانویایی قــدرت و مواهب کارگزاران 
حکومت و بوالهوسی های جنون آمیز آنها را به تصویر می کشد. 
برنار کی رینــی )زاده ۲7ژوئن ۱97۸(، نویســنده و منتقد، 
بلژیکی است. وی همچنین استاد حقوق عمومی در دانشگاه 
بورگوندی است. نشر نو این رمان را به بهای ۱90هزار تومان 

منتشر کرده است.

ابتدا می خواهم قدری درباره ساواک 
به لحاظ داســتانی برایمان صحبــت کنید. 
کتاب هایی که درباره شکنجه های ساواک منتشر 

شده است، راضی کننده است؟
کتاب های متعددی در حوزه تاریخی منتشر شده، 
اما در عرصه ادبیات داســتانی چندان کتاب زیادی 
منتشر نشده است. البته انتشارات »به نشر« در حوزه 

ادبیات  داستانی در این عرصه فعال بوده است.
کتاب ها از کدام نویسندگان بود که 

توجه شما را برانگیخت؟
یکی از نویسندگان، مصطفی جمشیدی و دیگری 
علی اکبر واالیی است. اولی کتابش را با عنوان »تیغ و 
تاج« و دیگری با نام »خلوت مدیر« راهی بازار کتاب 
کرد. یکی از کتاب ها را هم من نوشتم که مربوط به 

زندان و شکنجه های ساواک است.
از داستان و ماجراهای کتاب خودتان 

برایمان بگویید.
شخصیت نخست رمان »آدم های غلط« زنی است 
که پســرش به زندان می افتد و پس از افتادن او به 
زندان اذیت ها و آزارهایی به او می رسانند. او پس از 
این مکافات ناچار می شود خانه اش را عوض کند و 
تا مدت ها به دنبال پسرش این سو و آن سو می گردد. 
پدر آن پســر هم راننده کامیونی است که به کشور 
عراق رفت وآمد داشته. وقتی در کامیون او یک نوار 
کاست با صدای امام خمینی)ره( پیدا می کنند، آن 
پدر سر به نیست شده و از آن پس پسر خانواده با هزار 
دردسر مواجه می شود. ســاواک دست از سر او هم 
برنمی دارد. چندبار او را می گیرند و آزادش می کنند.

این رمان چقدر مســتند به تاریخ 
اســت؟ چگونه تاریخ را از زاویه دید خودتان 
به عنوان نویسنده کتاب روایت کرده اید؟ برای 

به دست آوردن مواد خام داستان و مصالح کار چه 
پیش زمینه هایی داشتید یا تهیه کردید؟

کسانی را می شــناختم که به زندان ساواک افتاده 
بودند و می دانستم که چگونه شــکنجه شده اند و 
ساواک چه بالهایی سرشان آورده است. از این زاویه 
سعی کردم که آن اتفاقات را برای خواننده هوشمند 
امروز بازآفرینی کنم؛ ازجمله شکنجه هایی که زیر 
دسِت ســاواکی های معروف اعمال می شد، اینکه 
زندانیان را به اتاق می بردند و آپولو به آنها می بستند. 
یا مرد و زنی را به شــکل برعکس به پنکه ســقفی 

می بستند و شکنجه می دادند.
رمان شما هم با همین خشونت روایت 

می شود؟
نه! به هر حال اگر قرار بود جزء به جزء این وقایع در 
حوزه ادبیات  داستانی به همین شکل لخت و عریان 
ذکر شــود لطفی نداشــت و از حوزه ادبیات خارج 

می شدیم.
وقایعی کــه می فرماییــد ازجمله 
آویختن به پنکه ســقفی در متن و بطن تاریخ 
اتفاق افتاده اســت؟ این پرسش را از این حیث 
مطرح می کنم که با گذشــت بیش از 4 دهه از 
انقالب شاید در برخی اذهان چنین تصورهایی 
شکل گرفته باشد که بیشتر این روایت ها داستان 
یا تخیل محض است. آنچه امروز درباره ساواک 

و شکنجه هایش گفته می شود، واقعیت دارد؟
اتفاقات پیچیده تری در زندان های ســاواک شــاه 
افتاد. من سعی کرده ام گوشه کوچکی از آنها را برای 
شخصیت محســن در رمانم بازتاب دهم. بعدها که 
به ســاختمان »موزه عبرت« رفتم به چشم دیدم 
که چنین شکنجه هایی واقعیت داشته است. هنوز 
شکنجه شــدگان و آدم هایی که در حمام می زدند 

و می گفتند یک دقیقــه دیگر باید 
از حمام خارج شــوید، در گوشم 

است.
با چه اشخاصی 
ارتباط داشتید که داستان 

را اینچنین روایت کردید؟
پســرخاله ای داشتم 

کــه او را پیــش 
انقــالب  از 

چندی پیش حســن احمدی رمانی، درباره »ســاواک« با عنوان 
»آدم های غلط« منتشر کرد. این کتاب داستان فردی به نام محسن 
را روایت می کند که مأموران ساواک، پدرش را به شهادت رسانده اند 

و خودش هم توسط آنها گرفتار می شود. 
در مدت گرفتاری محسن در زندان ساواک، ماجراهایی برای مادر 
پیرش اتفاق می افتد که در این کتاب روایت می شــود. همچنین 

نویسنده، شکنجه ها و ماجراهایی را که 
برای محسن در زندان اتفاق می افتد، به 
تفصیل برای مخاطــب توضیح می دهد. 
احمدی، سابقه سال ها فعالیت در زمینه 
انیمیشن و شبکه پویانمایی برای کودکان 
و نوجوانان را دارد و این کتابش هم برای 

گروه سنی نوجوان به چاپ رسیده است. 
با این  داستان نویس و پژوهشگر حوزه تاریخ انقالب، درباره موضوع 
کتابش، تاریخ و گوشه هایی از ادبیات  داستانی ای که می تواند مستند 

به تاریخ باشد، گفت وگو کرده ایم.

دستگیر کردند. من خواندن و نوشتن و ورود به حوزه 
ادبیات  داستانی را مدیون او بودم. او به نوعی نخستین 
معلم من بود. ساواک او را گرفتند و پس از مدت ها 
شــکنجه و مرارت آزادش کردند. این نمونه ها را در 
ذهن داشتم یا درباره برادران جهان آرا و خود محمد 
می دانســتم که در زندان حتی اجازه خواندن قرآن 
هم نداشــتند. بعدها که به آن موزه رفتم، عکس ها 

و نام هایشان را دیدم که در گوشه ای ثبت شده بود.
چقدر از تاریخ می توان عبرت گرفت؟

تاریخ پــر از درس اســت. امــا متأســفانه عبرت 
نمی گیریم.

این روزهــا روی چــه کتابی کار 
می کنید؟

به هیچ عنوان نمی خواهم غر بزنم، اما اینکه پرسیدید 
این روزها چــه کار می کنم، در یــک کالم باید 
با اندکی لبخند، این را اضافــه کنم که تبدیل 
شده ام به یک آدم غرغرو که می بیند، می شنود 
و احساس می کند، اما کاری از دستش ساخته 
نیست. این شیوه و ساختار ذهنی و زبانی باعث 
می شــود که خودم هم اذیت شــوم و 
خیلی چیزهــا را در دلم بریزم 
و بازگو نکنم یا ســعی کنم 
تاریخ را به عبارتی قورت 
بدهم. این کار به مراتب 

سخت است.

فرشاد شیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار

درباره آدم های غلط
کتاب »آدم های غلط« تازه ترین دستمایه حسن احمدی از جمله رمان های انقالب است. 
نویسنده با انتخاب عنوان ادبی »آدم های غلط« و مرکزیت بخشیدن به آن در داستانش 
به تعامل آدم ها و روابطشان پرداخته و عماًل بر نقش افرادی که اسیر روابط فاسد سیاسی 
و اجتماعی شده اند و برایشان مهم نیست که زندگی افراد و ازجمله خودشان رو به نابودی 
است، تأکید می کند. آنچه مسلم است افراد غلط پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری به وجود 
می آورند و البته این ویژگی دهشتناک عصر طاغوت است. حسن احمدی در شرح حوادث 
آدم های غلط با تمسک به ســبک واقع گرایانه به توصیف افراد، مکان و فضای حاکم بر 
داستان پرداخته و عموم را برای درک آن فرا می خواند. او از طریق نامگذاری مناسب برای 
اشخاص داستانی اش، شخصیت ها را معرفی کرده و پرده از اوضاع روحی آنها برمی دارد و 
شخص را در برابر خود، اجتماع و پروردگار نشان می دهد. زبان داستان بی پیرایه است و 
نویسنده تمام تالش خود را صرف تشریح ذهن و عملکرد و میزان عالقه مندی 2 شخصیت 
اصلی داستان- محسن و احترام خانم- کرده است. محسن کریمی جوانی 28ساله، دبیر 
شیمی یکی از مدارس شهر ساری است. مرگ مشکوک پدر، محسن را آزار می دهد. او در 
تکاپوی کشف است اما موفق نمی شود. محسن در فکر انتقام است، اما بعدها به این نتیجه 

می رسد که باید با رژیم مستبد و ایادی اش مبارزه کند.

مکث
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میز خبر

مدیــر تعــاون روســتایی گیــان گفــت: 
۲۰۰ تــن میــوه ویــژه شــب عید توســط 
روســتایی  تعــاون  اتحادیــه  شــبکه 
و ذخیره ســازی  اســتان خریــداری 

شده  است. 
به گزارش ایرنا، عباس جعفرپور اظهار 
کرد: ســازمان تعاون روســتایی گیان، 
امســال نیز همانند ســال های گذشته 
نســبت به خریــد و ذخیره ســازی میوه 
شب عید توسط شبکه اتحادیه تعاون 

روستایی استان اقدام کرده است. 

200
تن 

مدیــرکل راه و شهرســازی کرمانشــاه 
بــا اشــاره بــه اجــرای بخشــی از کریــدور 
بزرگراهی غرب کشور در استان، گفت: 
۷۵ درصد کریدور بزرگراهی غرب کشور 
در کرمانشــاه تکمیــل شــده اســت. به 
گزارش مهر، مهــرداد آهکی اظهار کرد: 
کریــدور بزرگراهی غرب کشــور به طول 
14۵۰کیلومتــر، مرز بــازرگان را بــه بندر 
امــام خمینــی)ره( در خوزســتان متصــل 
می کند که 1۵۰ کیلومتر از این شبکه در 

کرمانشاه قرار دارد.

75
درصد 

عدد خبر

گیالن

کرمانشاه

فارسعکس خبر

»صدای پای بهار« در شیراز
بهار »شیراز« زبانزد خاص و عام است؛ آنگونه که با شکوفه های درختان بادام، 

سیب، آلبالو و نسترن شروع می شود و با به گل نشستن درختان نارنج در 
 اردیبهشت ادامه دارد؛ اما هر سال در ابتدای اسفند،

کوچه پس کوچه های شهر راز، مملو از رنگ های سفید، بنفش و قرمز شده و 
فضا آکنده از عطرهای روح افزای بهاری می شود. عکس ها: فارس

گلستان؛ پایلوت محرومیت زدایی 
از روستاها

اســتاندار گلســتان گفت: »طرح۴۰۴۰« یکی از خدمات 
ارزشمند در دولت سیزدهم اســت که اجرای آزمایشی آن 
از این استان و در راســتای محرومیت زدایی از روستاهای 

کمتربرخوردار آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری گلستان، علی محمد 
زنگانــه گفت: عملیــات اجرایــی طرح پس از شناســایی 

روستاهای واجد شرایط در استان گلستان آغاز می شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی 
استان را دهک های کمتر برخوردار تشکیل می دهند، گفت: 
امیدواریم بــا اجرای این طرح در دولت ســیزدهم خدمات 

شایسته  به مردم این خطه ارائه شود.
وی ادامه داد: محرومیت زدایی از مهم ترین برنامه های دولت 
سیزدهم است و در گلستان هم توسعه روستامحور به عنوان 

یکی از برنامه های کالن در دستور کار قرار دارد.
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تالش براین است که درآمد 
سرانه خانوار استان به میانگین کشوری در افق سال۱۴۰۴ 
رسانده شود و در این مسیر توانمندســازی روستاها نقش 

بسزایی دارد.

 افزایش 184درصدی درآمد 
گمرک اصفهان

مدیرکل گمــرک اصفهان گفت: درآمد گمرک اســتان در 
سال جاری ۱۸۴درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

افزایش یافت.
به گزارش ایرنا، رسول کوهســتانی افزود: گمرک استان در 
مدت یادشــده ۲۲هزار و ۲۹۱ میلیارد ریال درآمد داشت 
که نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۱۸۴درصد افزایش 

نشان می دهد.
وی با اشــاره به واردات کاال از طریق گمرکات استان اظهار 
 کــرد: ۱۳۹هزار و ۶۰۹ تــن کاال بــه ارزش ۶۶۷ میلیون و
۶۲۲ هــزار دالر از طریــق گمــرکات اســتان ترخیــص 
شــده که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل از نظر 
 وزن ۳۴درصــد و از حیــث ارزش ۱۶درصــد افزایــش 

داشته است.
مدیرکل گمرکات اصفهان اضافه کرد: در این مدت تشریفات 
 واردات از طریــق گمــرک اصفهان ۷۲ هزار تــن به ارزش
 ۴۳۵ میلیون و ۸۷۵ هزار دالر بود که ۶۵ درصد از کل واردات 
گمرکات استان را به خود اختصاص داد که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزن۲۰ درصد و از نظر ارزش ۱۷درصد 

رشد داشت.

کاهش شالیزارها برای  
مقابله با خشکسالی

کاهش ۱۰درصدی شالیزارها در مازندران و جایگزین کردن ارقام باکیفیت 
درگیالن، راهکار این دو استان  برای عبور از  خشکسالی اعالم شده است

کشت برنج در 19استان کشور انجام می شود، 
اما آمارها نشــان می دهد که سهم گیالن و 
مازندران در تولیــد این محصول 75درصد 
و سهم سایر استان ها فقط 25درصد اســت. گیالن رتبه نخست،  مازندران رتبه دوم و بعد از آن 
به ترتیب گلستان، خوزستان، فارس، لرستان، ایالم، قزوین، آذربایجان شرقی، زنجان، سیستان 
 و  بلوچستان، چهارمحال  و  بختیاری، کهگیلویه  و  بویراحمد، خراسان رضوی، اردبیل، کرمانشاه، 
اصفهان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی قرار دارند که روی  هم رفته حدود 600هزار هکتار اراضی 
کشور را به کشت برنج اختصاص داده اند. با وجود اینکه از چهارم تیر  سال 1398بخشنامه ای به 
2استان گیالن و مازندران ارسال شد که به دلیل استراتژیکی بودن محصول برنج و موضوع تامین 
آب شالیزارها، تا می توانند برنج بکارند، اما انتشار اخباری مبنی بر کاهش 36 درصدی بارندگی در 

مازندران و 40درصدی در گیالن، نگرانی هایی را درباره کشت برنج به وجود آورده است.

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

گلستان

اصفهان

 کاهش 10درصدی شالیزارهای مازندران    
کشــت برنــج در مازنــدران به طــور 
معمول با شخم و شــیار، خزانه گیری و 
آب تخت کردن شــالیزار، از  ماه اسفند 
آغاز می شود و به طور معمول در اواخر 

فروردین به مرحله نشاء می رسد.
رئیــس جهادکشــاورزی مازندران در 
این باره به همشهری می گوید: کاهش 
بارندگی و در کنــار آن، افزایش دما و 
البته کاهش ظرفیت آب گیری در سدها و آب بندان ها، موجب شده است تا مدیریت بهینه آب 
و تغییر کشت با محصول کم آب بر مورد توجه قرار گیرد. حسن عنایتی با اشاره به اینکه در ماه 
جاری باید شخم و شیار، خزانه گیری و آب تخت کردن شالیزارها انجام شود، می افزاید: کشاورزان 
برای این کار می توانند از هرزآب و آب بارندگی استفاده کنند، اما تأکید ما این است که حدود 
۷تا ۱۰درصد کل شالیزارهای استان که با تنش آبی در زمان کمبود بارش مواجه هستند، سراغ 
کشت جایگزین بروند. در واقع از کشــاورزان می خواهیم اگر آب مطمئن ندارند سراغ کشت 
جایگزین بروند.  به گفته او، مدیریت بهینه آب و تناوب آبیاری هم در کل شالیزارهای مازندران 

مورد توجه قرار گرفته است تا کمبودها جبران شود.

 جایگزینی ارقام باکیفیت در گیالن
هر ایرانی ســاالنه ۳۶کیلوگرم برنج 
مصرف می کند؛ بخــش زیادی از این 
مصرف ساالنه از شالیزارهای گیالن 
به دســت می آید. هرچند این استان 
هم مانند مازندران در ســال زراعی 
جاری، با کاهش بارندگی مواجه شده 
اســت؛ به طوری که طبق آمار اعالم 
شده، میزان بارش های آن تاکنون تا 
۴۰درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل، کاهش یافته است. همچنین ذخیره سدهای 
این استان نیز ۲۰تا ۳۰درصد کمتر از سال گذشته است. با وجود این، مدیر روابط عمومی 
سازمان جهادکشاورزی گیالن تأکید می کند که حجم شالیزارهای این استان نسبت به سال 
گذشته تفاوتی نخواهد کرد. مهدی صادقپور در گفت وگو با همشهری از توصیه های فنی 
به کشاورزان خبر می دهد که شامل جایگزین کردن ارقام باکیفیت برای گذر از خشکسالی 
است. او با بیان اینکه پیش بینی ها از بارندگی در فروردین و اردیبهشت خبر می دهد، تأکید 
می کند: امیدواریم این بارندگی ها، کمبودها را جبران کند اما به هرحال سال گذشته هم 
درگیر خشکسالی بودیم که با توصیه های فنی توانستیم نه تنها از حجم شالیزارها کم نکنیم 

بلکه افزایش محصول هم داشته باشیم.

 کاهش ذخیره سدها و آب بندان ها    
از مازندران خبر می رسد که کاهش بارندگی و کم شدن رواناب ها، منابع آب کشاورزی شرق استان 
را تحت تأثیر شدید قرار داده؛ به طوری که جهادکشــاورزی بر لزوم انتخاب ارقام کم آب بر در برنج 
کاری و حتی جایگزینی کشت تأکید می کند. طبق اعالم رسمی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی 
کشور، بارش ۵ماهه سال زراعی جاری مازندران منتهی به بهمن نسبت به مدت مشابه دوره آماری 
بلندمدت، حدود ۳۷درصد  و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶درصد کاهش داشته است. مدیر 
زراعت سازمان جهادکشاورزی مازندران، وضعیت منابع آبی مازندران، به خصوص ۲سد در شرق 
این استان را وخیم توصیف می کند و می گوید: وضعیت منابع آبی آب بندان های استان نیز خوب 
نیست؛ کشاورزان به علت کم بارشی نتوانستند آب بندان های استان را پر از آب کنند. خلیل حقیقی، 
از شالیکاران شرق استان می خواهد نسبت به کشــت جایگزین برنج با مراکز خدمات کشاورزی 
هماهنگ باشند و براساس توصیه و پیشنهادهای کارشناســان، اقدام به کشاورزی کنند. در حال 
حاضر، مخزن سدهای استان فقط ۳۷درصد آب دارد که نسبت به سال گذشته، افت ۴۷درصدی 
را نشان می دهد. آب آب بندان های استان هم معادل ۵۱درصد است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، کاهش ۲۶درصدی را نشان می دهد.
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بزرگ نمایی قابلیت های بعضی از فناوری ها گاهی فجایعی را 
رقم می زند که جبران ناپذیر اســت. یکی از آخرین نمونه ها 
شاید تصادف خودروی تســا با ماشین آتش نشانی باشد که 
باعث مرگ یک نفر شده است. با این تصادف، اکنون انگشت 
اتهام به سوی سیستم خودران یا همان اتوپایلوت تسا نشانه 
رفته اســت. همچنین طی روزهای اخیر، هوش مصنوعی در 
حوزه های مختلف به عنوان عاملی برای کاهبرداری های متعدد 
مورد توجه قرار گرفته است. مورد دیگر هم عکس یک کودک 
در آغوش مأمور امداد در جریان زلزله ترکیه بود که کل عکس 
جعلی تشخیص داده شــد. کارشناسان همیشه بر دووجهی 
بودن فناوری تأکید داشــته اند. با ظهور یک فناوری برخی از 
شرکت ها و اشــخاص ذی نفع تاش می کنند آن را به گونه ای 
برجسته کنند که هدف از آن احتماال تاش برای جذب سرمایه 
جهت پیشبرد پروژه هاست. متاورس هم سال گذشته در ابتدا 
غوغایی به پا کرد، اما به مرور، تب آن کاهش یافت و اکنون کمتر 

در مورد آن گزارشی منتشر می شود.

   اتوپایلوت، قاتل راننده؟
برخورد شــدید یک خودروی تســا مدل S با یــک کامیون 
آتش نشــانی در آمریکا یک بار دیگر به تردیدها درباره سیستم 

خودران اینگونه خودروها دامن زد.
حادثه اخیر، نخستین نیست و احتماال آخرین هم نخواهد بود. 
کارشناســان، این حادثه را یک تصادف معمولی نمی دانند، نه 
از این جهت که شــدت آن به حدی بوده که راننده در صحنه 
وقوع تصادف جان باخته و سرنشــین دیگر با جراحات شدید 
به بیمارستان منتقل شده است، بلکه مسئله این است که این 
تصادف نخستین ســانحه ای نبوده که تســا با یک خودروی 

امدادی تصادف می کند.
تحقیقات در مورد این شرکت آمریکایی از تابستان ۲۰۲۱ برای 
۱۱ مورد مشــابه که راننده از اتوپایلوت اســتفاده می کرده در 
جریان است. این تصادف ها در مجموع منجر به زخمی شدن ۱۷ 

نفر و کشته شدن یک نفر شده  است.
تحقیقات حداقل در مورد تصادف اخیر به نتیجه نرسیده است، 
چراکه پلیس هنوز نتوانســته با سرنشــین بازمانده از تصادف 
صحبت کند. حتی برخی می گویند شــاید راننده از اتوپایلوت 
اســتفاده نکرده و این تصادف بر اثر خطای انسانی راننده رخ 

داده باشد.

    کالهبرداری با هوش مصنوعی
مدتی پــس از معرفی نســخه جدید بینگ 
که از چت بــات مبتنی بر هــوش مصنوعی 
اســتفاده می کند، کاهبــرداران هم بیکار 
ننشســتند و توکن های جعلی را با استفاده 
از این فنــاوری ایجاد کردنــد. درواقع این 
کاهبرداری ها به خاطر هیجان و فضایی است 
 که این روزها برای استفاده از هوش مصنوعی
ChatGPT ایجاد شده اســت. محبوبیت 
چشمگیر چت بات هایی مثل ChatGPT و 

بینگ چت باعث شده که توکن های زیادی 
وانمــود کنند کــه مربوط به ایــن پروژه ها 
هســتند؛  برای مثال، بررسی های یک گروه 
تحقیقاتی نشان می دهد که حداقل ۲۰ توکن 
با نام BingChatGPT در بــازار رمزارز ها 
به وجود آمده است. در بین آنها ۱۲ توکن در 
BNB Chain بایننس، ۶ توکن در اتریوم و ۲ 

توکن در Arbitrum قرار دارند.
 PeckShield شــرکت امنیت ســایبری

 در توییتــی دربــاره ازدیــاد توکن هــای
 BingChatGPT تأیید می کند که حداقل 
3مورد از این توکن ها »هانی پات« هستند و 
۲ مورد مالیات زیادی در هنگام فروش دارند.

هانی پات شــکلی از کاهبرداری رمزارزی 
اســت که در آن مالک پــروژه ادعا می کند 
اگر کاربر مقداری پول به او بدهد، ســرمایه 
بیشتری را دریافت خواهد کرد، اما در عمل 

چنین اتفاقی نمی افتد.

   نظر حقوقدانان
حقوقدانــان درباره مواردی کــه هوش مصنوعی عامل یک ســانحه 
شناخته می شود، نظرات مختلفی دارند. امیر خداداد همدانی، مدرس 
دانشــگاه و حقوقدان فناوری های نو با تأکید بــر اختاف نظر در این 
مورد می گوید: »مســئولیت مدنی در ارتباط با جرائمی که از ســوی 
هوش مصنوعی رخ می دهد، محل اختاف حقوقدانان سراسر جهان 
اســت.« خداداد همدانی به نظر برخی از حقوقدانان اشــاره می کند 
که معتقدند برنامه نویس هوش مصنوعی یا اشــخاصی که مســئول 
پشتیبانی فنی سیستم هستند، در این مورد مسئولیت دارند. به گفته 

او »براساس این نظر حقوقی، برنامه نویسان و گروه پشتیبانی سیستم 
باید پیش بینی های الزم را به عمل آورند تا ابزار مرتکب جرم، خسارت 
و صدمه جانی و مالی به دیگــران وارد نکند«. با این حال، این مدرس 
دانشــگاه تأکید می کند که برخی دیگر از حقوقدانان، سرمایه گذار را 
مسئول حادثه می دانند. خداداد همدانی بر این اساس، سرمایه گذاران 
شــرکتی را که در طراحی این هوش مصنوعی هزینه کرده اند ضامن 
می داند و می گوید: »ادله این گروه از حقوقدانان مبتنی بر بهره برداری 

اقتصادی از ثمرات هوش مصنوعی است.«

متهم: هوش مصنوعی
همزمان با فراگیرشدن بحث ها درباره پیشرفت هوش مصنوعی، تصادف مرگبار یک خودروی تسا باعث شده خیلی ها در این 

زمینه دچار شک و تردید شوند

هوش 
مصنوعی

عمادالدین قاسمی پناه
روزنامه نگار

 کمتر از ۱۰ پرونده قضایی
برای کسب وکارهای با اینماد

براساس آمارهای فراجا در ۲سال گذشــته کمتر از ۱۰پرونده 
قضایی برای کسب وکارهای دارای اینماد تشکیل شده و بیشتر 
پرونده های قضایی در حوزه کســب وکارهای فاقــد اینماد و 

صفحات شبکه های اجتماعی بوده  است.
علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر امکن فراجا، در پاســخ به 
پیوست درباره وضعیت کســب وکارهایی که در سال گذشته 
اقدام به حذف لوگوی اینماد کرده بودند، عنوان کرد: ما در سال 
گذشته دغدغه های پلیس را درباره تبعات امنیتی حذف اینماد 
کسب وکارها و همچنین در حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
به مراجع تصمیم گیر ارائه کردیم. مرکز فضای مجازی دادستانی 
کل کشور و وزارت صمت نیز به این مســئله ورود کردند و در 

نهایت این موضوع حل شده است.
نوروزی اعام کرد: کســب وکارهای دارای اینماد تحت نظارت 
پلیس قرار دارند و مردم برای خرید از این سایت ها اعتماد کامل 
داشته باشند. پلیس آمادگی الزم را برای ساماندهی این مسئله 
دارد. نوروزی درباره تســهیل فرایند استعام ها گفت: در حوزه 
استعام ها به رغم اقداماتی که از ســال۹۶ صورت گرفته بود، 
سرعت و دقت پایینی در این فرایند برقرار بود که حقیقتاً در  شأن 
مردم نبود اما امروز فرایند اســتعام تسریع و برخط شده است 
چراکه ما موظفیم براساس قانون و مصوبه هیأت مقررات زدایی 
تمام اســتعام ها را به صورت برخط انجام و ظرف مدت ۱۵روز 

نیز پاسخ دهیم.
او ادامه داد: ما در همکاری با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
جهت حمایت از کسب وکارها به این فرایند شتاب بخشیدیم و 
با دقتی که لحاظ کرده ایم تنها نیم درصد از درخواست ها با رد 
صاحیت مواجه شده اند. به طور مشخص افرادی که پرونده هایی 
در حوزه مالی و مربوط به کسب وکارها داشــته باشند در این 
فرایند رد صاحیت می شــوند. اما تا حد امــکان تاش کردیم 
افراد را از فعالیت کســب وکاری منع نکنیــم و راه اعتراض نیز 

گشوده است. 

این مسئله تنها به کاهبرداری محدود نیست  قاچاق کاال، تقلبی 
بودن و سرقتی و کم کیفیت بودن کاال نیز بررسی می شود.

همچنین در این نشست، امین کاهدوزان، رئیس مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک، به مسئله اعتبارسنجی اینماد کسب وکارها 
اشــاره کرد و گفت: اصلی ترین هدف اینماد حمایت از حقوق 

مصرف کننده است. 

رونمایی از لپ تاپ رول شونده 
کنگره جهانی موبایل در بارسلونا در حال برگزاری است و در این 
نمایشگاه لپ تاپی مفهومی نظر کاربران را جلب کرده است. لنوو 
از لپ تاپی رونمایی کرده است که نمایشگری رول شونده دارد 
و به همین خاطر می تواند ابعادی بین ۱۲.۷تا  ۱۵.3اینچ داشته 
باشد. بنابراین اگر به فضایی بیشتر  از حالت معمول نیاز داشته 

باشید، می توانید پنل آن را باز کنید.
به گزارش انگجت، نمایشگر رول شــونده این لپ تاپ مفهومی 
که هنوز برای تولید انبوه آماده نیست از طریق موتورهای دوقلو 
به صورت عمودی باز می شود و یک پنل کشــیده را در اختیار 
کاربر قرار می دهد. این نمایشــگر با توجه بــه اینکه به صورت 
عمودی باز می شود، بیشتر مناسب مطالعه اسناد و کدنویسی 
است تا تماشای فیلم و سریال. بااین حال اگر چنین محصوالتی 
به صورت تجاری روانه بازار شوند، مســلماً شاهد بهینه سازی 
نرم افزارها برای بهترین استفاده از آنها خواهیم بود. این محصول 
مانند لپ تاپ های معمولی به چندین پورت مجهز شده است که 
 USB-C در سمت چپ و یک پورت USB-C شامل دو پورت
به همراه جک 3.۵میلی متری هدفون در سمت راست می شود. 
البته در سمت راســت با دکمه پاور و همچنین دکمه ای برای 

افزایش اندازه نمایشگر هم سروکار داریم.

رویداد سرمایه گذاری فناوری با حضور 
استارت آپ ها و سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی در محل پارک فناوری پردیس 
از روز گذشــته آغاز به کار کرد و تا دهم 
اســفند ادامه دارد. ۱۰۰ شرکت دانش 
بنیــان، اســتارت آپ و ســرمایه گذارها 
از ۱۲ کشــور حضــور دارنــد. ترکیــه، 
ارمنستان، بنگالدش، مالزی، سوریه، 
افغانســتان، کنیــا و گینه از کشــورهای 

حاضر در این رویداد هستند.

12
کشور

 روح هللا دهقانــی فیروزآبــادی، معــاون 
علمی فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیان 
اعــالم کــرده اســت کــه کشــورهای 
عضــو D8 می تواننــد بــا اســتفاده از 
ظرفیت هــای منطقــه ۱۰ ابرشــرکت 

مشترک راه اندازی کنند.
وی گفــت: نــوآوری یــک مفهــوم جدید 
رو بــه جلوســت و در همــه عرصه هــای 
نوآوری الزم است رســوخ کند؛ این یک 

اجبار است.

 1۰
ابرشرکت

فناوری

عدد خبر
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افزایش حق التحریر دفاتر 
رسمی به شرط تأیید 

» طی 3ســال گذشــته، تغییری در تعرفه ها و 
حق التحریر دفاتر رسمی انجام نشده و بسیاری 
از سردفترداران و دفتریاران ناچار به استعفا از این 

ِسمت و تعطیلی فعالیت خود شده اند.« 
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران 
با بیان این مطلب به همشهری از مقرون به صرفه 
نبودن فعالیت فعاالن این عرصه در کشور به دلیل 
اصالح نشــدن حق التحریرها و جبران نشــدن 
هزینه های فزاینده این دفاتر خبــر داد و گفت: 
پیشنهادی به رئیس قوه قضاییه برای افزایش حق 
التحریر ســردفترداران و دفتریاران ارائه و تالش 
شــده که متناســب با نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی، تعرفه حق التحریر این دفاتر افزایش 
داشته باشد. امیدواریم درصورت موافقت رئیس قوه 
قضاییه، بعد از 3سال شاهد اصالح حق التحریرها 
در سال 1402برای پایداری فعالیت این دفاتر در 

کشور باشیم.
خندانی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضر 
8700دفترخانه در کشــور فعالیت دارند، ادامه 
داد: در آزمون امسال هم از میان 52هزار متقاضی 
صالحیــت 9500نفــر پذیرفته شــدند. تعداد 
دفترخانه ها اکنون بیش از نیاز کشــور است و در 
همه استان ها و شهرستان ها با مازاد دفتر رو به رو 
هســتیم. برای مقرون به صرفه کــردن فعالیت 
این دفاتر در قالب برون ســپاری برخی خدمات 
غیرقضایی ازجمله ثبت مالکیت معنوی، صدور 
سند مالکیت، انحصار وراثت و 17نوع فعالیت دیگر 

در دفترخانه ها قابل انجام خواهد بود.
او همچنین از الکترونیکی کــردن 180میلیون 
صفحه سند رسمی مکتوب در دفاتر اسناد رسمی 
در کشور و پایان دادن به روند ثبت دستی اسناد 
در دفترخانه ها هم خبر داد و تأکید کرد: اســناد 
9هزار جلد سند رسمی مکتوب در دفترخانه ها 
)که هر جلد شامل ده ها هزار سند است( به شکل 
الکترونیک ثبت و ضبط شده اســت. این اسناد 
قابلیت دسترســی سریع به اســناد را در جریان 

استعالم دستگاه ها فراهم کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به 
این سؤال که اســناد مکتوب دفترهای قدیمی 
چه خواهد شد؟ بیان کرد: برنامه ای برای امحای 
دفاتر قدیمی در دستور کار نیست؛ چرا که برخی 
از این اســناد دارای اصالت تاریخی هستند و 
باید از آنها مراقبــت کرد. به همین دلیل تالش 
می کنیم با ایجــاد یک مرکز، ایــن دفاتر را به 
شکل مناسب و با رعایت استانداردهای ایمنی و 

امنیتی نگهداری کنیم.

تناسبی بین تورم و تعرفه های 
پزشکی دیده نمی شود 

تعرفه های پزشــکی متناســب با تورم نیست و 
همانطور که دســتمزدها دچار تغییر می شود، 
تعرفه های پزشکی هم باید همسان با تورم باشد. 
ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران با بیان این مطلب تأکید کرد: جامعه 
پزشکی جدا از ســایر صنوف و حرفه ها نیست و 
تعرفه های پزشکی هم باید همسان با دستمزدها 
باشد. با ثابت نگه داشــتن تعرفه ها، مشکل حل 
نمی شود؛ زیرا شاهد افزایش قیمت سایر کاالها 
هستیم که بر هزینه جامعه پزشکی همچون سایر 

اقشار جامعه تأثیرگذار است.
او ادامــه داد: در حال حاضر قیمت یک ســطل 
ماست بیشــتر از تعرفه یک متخصص است و ما 
نمی توانیم نسبت به این قبیل افزایش قیمت ها، 
بی اعتنا باشیم. ادعا می کنند نرخ تورم 40 درصد 
است که البته واقعی نیست؛ اما همین 40 درصد 
هم در تعرفه های پزشــکی در نظر گرفته نشده 
است. خسرونیا با تأکید بر اینکه با این درخواست 
ما نمی خواهیم پرداخــت از جیب مردم افزایش 
پیدا کند، تأکید کرد: از ســازمان برنامه و بودجه 
درخواست کرده ایم که تعرفه ها مطابق با تورم باشد. 
دولت هم باید بیمه ها را تقویت کند تا پرداخت از 

جیب مردم افزایش نداشته باشد./ مهر 

جزئیات اجرای طرح تلفیقی 
نهضت سوادآموزی

»کالس های ســوادآموزی به علت پراکندگی و 
کم شدن تعداد ســوادآموزان به صورت تلفیقی 
برگزار خواهد شد.« مهدی نامجومنش، مدیرکل 
دفتر نظارت، سنجش و ارزیابی تحصیلی سازمان 
نهضت ســوادآموزی وزارت آمــوزش و پرورش 
با اعالم ایــن خبر گفت: این ســازمان با توجه به 
پراکندگی و کم شــدن ســوادآموزان، امســال 
رویکــردی را در نظر گرفته که براســاس آن، به 
جای اینکه آموزش دهنــدگان در هر کالس یک 
تا 3نفر را جذب کنند، کالس ها به صورت تلفیقی 
برگزار شود. او با بیان اینکه در اجرای کالس های 
تلفیقی 2هدف اصلی دنبال می شــود، ادامه داد: 
پیش از این، آموزش دهندگان شکایت می کردند 
که نمی تواننــد به عنوان مثال 10ســوادآموز را 
در دوره انتقال پیدا کنند و وقتــی تعداد به حد 
نصاب نرسد، کالس تشکیل نمی شــود. به این 
دلیل، کالس تلفیقی متشکل از سوادآموزان در 
3دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم خواهد بود و 
آموزش دهندگان می توانند حداقل 9سوادآموز را 
در 3دوره جذب کنند. به گفته این مسئول، سال 
تحصیلی سوادآموزان از اول آذر آغاز شده و تا 15 

اسفندماه ادامه دارد.

میز خبر

شناسایی 402گونه بیماری نادر در ایران
ازدواج های فامیلی، قومی و قبیله ای متهم اول در تولد کودکان با بیماری های نادر است

بیماران نادر، اسمشان هم مانند نام بیماری های 
عجیب و غریبشان ناشناخته است. کمتر کسی 
در جامعه با این گروه از بیماران آشناســت؛ 
مگر آنکه یا خودش یکی از این بیماران یا در 
خانواده پذیرای بیماری از این جنس باشــد. 
گرچه حاال در سایه فعالیت بنیاد بیماری های 
نادر، حدود 5هزار نفر از مبتالیان به 402نوع 
بیماری نادر در ســامانه »سبنا« شناسایی 
شده اند، اما کارشناســان و متخصصان علم 
ژنتیک معتقدند در ایران بالغ بر 2میلیون نفر 
بیمار نادر موجود است! 2سالی طول کشید تا 
هشتم اسفندماه در تقویم به نام بیماران نادر 
نامگذاری شــود و حاال بعد از نامگذاری یک 
روز به نام بیماران نادر که نخستین خواسته 
این گروه از بیماران و حامیان اجتماعی آنها 
بود، این گروه از بیماران منتظر اجرایی شدن 
سند بیماران نادر در کشور هستند؛ سندی که 
مصوبه دولت را گرفته، اما برای اجرایی شدن 
معطل مانده است. هشتم اسفندماه فرصتی بود 
تا به بهانه روز بیماران نادر، دورهمی صمیمی 
تشکل های مردم نهاد فعال در این حوزه همراه 
با مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس در محل 

بنیاد بیماران نادر برگزار شود.

قرارشان ساعت 10صبح بود، اما خیلی هایشان از 
همان ساعات اولیه صبح خود را به بنیاد رسانده 
بودند. در میانشان از هر سن و قشری دیده می شد؛ 
از دخترک های     10-11ســاله تا زنان و مردان 
میانســال. البته جمعیت پدران و مادران حامی 
فرزندان دارای بیماری های نادر هم در این میان 
کم نبودند، اما یک چیز در همه مشترک بود و آن 
لبخند گرمی بود که بر صورت هایشــان داشتند 
و این لبخند، وقتی گرم تر و شــیرین تر شد که 
آنها در جمع خــود هم رئیس مرکــز ارتباطات 
مردمی و هم معاون زنان و خانواده ر ئیس جمهوری 
را دیدند. در میانه نشســت هــم که محمدعلی 
محســنی بندپی، عضو کمیســیون بهداشت و 
درمان به جمعشــان افزوده شد، دلگرمی شان از 
بابت پیگیری مسائل و مشکالت پیش رویشان 
و اجرایی شــدن ســند بیماران نادر بیشتر شد؛ 
مخصوصاً ماهــان میرزاجانی، بیمــار مبتال به 
»میاستنی گراویس«؛ جوانی که با حرف هایش 
در جلسه اشــک خیلی ها را درآورد. روی ویلچر 
نشسته اســت؛ نه ویلچر برقی که این روزها نیاز 
واقعی اوست، بلکه یک ویلچر معمولی و قدیمی. 
باهوش است و بااســتعداد، اما همه دغدغه های 
این روزهایش ادامه تحصیل و تامین هزینه های 
سنگین درمانش اســت؛ موضوعی که هر بار به 
پدر و مادرش نگاه می کند می توان شرم و خجالت 
ناشی از دشواری های این اهداف را در چشم هایش 

دید. با وجود شرایط سخت بیماری که این روزها 
تحمل می کند، دوره دبیرســتان را در مدارس 
نمونه دولتی خوانده و حاال دانشــجوی دانشگاه 
صنعتی قم است: »دانشجوی رشته کامپیوترم، 
اما امکان حضور در دانشــگاه به خاطر مشکالت 
تنفسی و شــیوع بیماری کرونا را ندارم. با اینکه 
با هزار مصیبت برگه مهمان برای دانشــگاه های 
تهران را گرفته ام، هیچ کدام از دانشگاه ها پذیرشم 
نمی کنند.« از هزینه های ســنگین درمانش نیز 
چنین می گویــد: »خیلی از داروهــای ما تحت 
پوشش بیمه نیستند و همین مسئله باعث شده 
تا در تأمین این داروها با مشکالت بسیاری روبه رو 
شویم. خود من به خاطر اینکه نتوانسته ام یکی از 
داروهایم را در 6 ماه گذشته به بهانه تحریم، وارد 
نشدن دارو و در نهایت گرانی آن در بازار آزاد تهیه 
کنم، هر روز وضعیت بیماری ام شدیدتر می شود و 
این را از تغییر حالت انگشت های دستم می شود 
فهمید.« او یکی از جوان های باهوش و مســتعد 
کشور است، اما بیماری دســت و پایش را بسته 
اســت. به گفته خودش بابت تأمین تنها یکی از 
قرص هایش باید ماهانه 7میلیون تومان پرداخت 
کند: »می خواهم کارآفرین شــوم تا برای تمام 

بیماران نادر شغل ایجاد کنم.«

ظاهرمان سالم است فقط
مصطفی محقق هم جوان دیگری اســت که در 
ظاهر سالم است و سرزنده، اما ابتالیش به بیماری 
آلوپسی آن هم از 9سالگی او را مانند همه بیماران 
دیگر با چالش هایی در زندگی روبه رو کرده است: 
»همه مردم وقتی ظاهر ما را می بینند باورشــان 
نمی شود بیمار هســتیم؛ حتی مراکز حمایتی 
هم که شــناختی از بیماران نادر ندارند، حاضر 
نیستند از ما حمایت کنند.« حرف های مصطفی 
تمام نشده که مریم شیخی، از یک ردیف عقب تر 
حرف هایش را تأیید می کند؛ او اسکرودرمی دارد 
و گرچه ظاهری آراسته و مرتب دارد، اما می گوید 
درد همه وجودش را در بر گرفته است. 47ساله 
است، ولی تنها 16سال است که از وجود بیماری 
در بدنش خبردار شده: »هزینه های دندانپزشکی 
ما بسیار گران است؛ ضمن اینکه هیچ دندانپزشکی 
حاضر به پذیرش ما نیست. گروه بیماران ما دچار 
پوکی استخوان شدید هســتند، اما نمی توانیم 
به خاطر هزینه های باالی درمان، دوره های درمان 
را دنبال کنیم.« به گفته او، خیلی از بیماران نادر از 
کودکی مبتال به یک بیماری هستند؛ فقط از آن 
خبر ندارند و به خاطر بی اطالعی از این موضوع و 
مصرف داروهای اشتباه به  شدید شدن بیماری 

خود کمک می کنند.

بچه های همیشه گرسنه
منصور محمدی، نماینده انجمــن بیماران نادر 
 PKU هم در این نشست از مصائب بیماران PKU
برای جمع گفت؛ بیمارانی که همه از آنها به عنوان 
بچه های همیشه گرسنه یاد می کنند: »این بچه ها 

به هیچ وجه نمی توانند مــواد پروتئینی مصرف 
کنند و باید غذاهای رژیمی استفاده کنند. خوردن 
گوشــت، مرغ، تخم مرغ، پنیر و... برای بچه های 
ما مانند سم مهلک است. تشــنج های شدید و 
مکرر این بچه ها آنها را دچار عقب افتادگی های 
ذهنی می کند.« از کمیابی داروهای این گروه از 
بیماران که می گوید، بغض راه گلویش را می بندد: 
»بچه های ما باید حتماً غذاهای رژیمی بخورند؛ 
از برنج رژیمی گرفته تا ماکارانی رژیمی و شــیر 
رژیمی؛ این در حالی است که ما تنها 2تولید کننده 
غذای رژیمی در کشور داریم و آنها هم درست و 
حسابی حمایت نمی شوند؛ به خاطر همین تأمین 
این غذاها برای ما بسیار گران تمام می شود؛ مثاًل 
یک بســته ماکارونی رژیمی کمتر از 100هزار 
تومان و یک کیلو برنج رژیمی کمتر از 250هزار 

تومان نیست.«

کسی بیماری سندروم ویلیامز را نمی شناخت
در گوشه دیگر سالن، خانواده ای گرم و صمیمی 
نشسته اند. فرزندشان که مبتال به بیماری سندروم 
ویلیامز اســت، می گوید: »ما اصالتاً اهل جنوب 
هستیم.« با همه ســریع گرم می گیرد و مهربان 
است. پدرش حسن خسروتاج می گوید: سال ها 
طول کشــید تا توانســتیم خانواده هایی مانند 
خودمان را پیدا کنیم. اصالً کسی نمی دانست اسم 

بیماری فرزندش چیست، حاال گروهی در فضای 
مجازی داریم و برای معرفی این بچه ها به جامعه 

تالش می کنیم.«
می گوید مبتالیان به سندروم ویلیامز کروموزوم 
7 شان افتادگی دارد و 28ژن از آن خارج می شود: 
»این بیماران هم مشکالت قلبی و عروقی دارند 
و هم مشــکالت کلیوی و دنــدان. درواقع یکی 
از مشــکالت بیماران نادر این است که چندین 
بیماری را با هم دارند؛ این مســئله هم درمان را 
سخت می کند و هم هزینه های آن را باال می برد.«

حتی پزشــکان نیز برخــی بیماری ها را 
نمی شناسند

بیماران مبتــال به توبروزاســکلوروزیس هم در 
جمع حاضر بودند. رئیسی، نماینده این بیماران 
می گوید: »مــا حتی برای یک ســرماخوردگی 
کوچک هم نمی توانیم بچه هایمــان را نزد یک 
پزشک معمولی ببریم. حتماً باید پزشک معالج 
با این بیماری آشنا باشد تا در تجویز داروها اشتباه 
نکند. محدودیت های دارویی بچه های مبتال به 

توبروزاسکلوروزیس زیاد است.«
از تشــنج های مقاوم در برابر درمان این بیماران 
که می گوید نگاهی به دخترک 10ساله خودش 
می کند. نگاهشان که در هم گره می خورد نفسی 
عمیق می کشد و می گوید بیماران نادر در جامعه 

غریب هســتند؛ حتی خیلی از پزشکان هم این 
بیماران را نمی شناسند و آنها را با بیماران خاص 
اشــتباه می گیرند؛حتی نام بیماری ها هم برای 

پزشکان ناشناخته است.

شناسایی 5هزار بیمار
درددل هایشان زیاد است. نوروزی معاون علمی، 
آموزشــی و پژوهشــی بنیاد ملی بیماران نادر 
می گوید: »براســاس ســامانه ای که ما طراحی 
کرده ایم تا به حال حدود 5هــزار نفر بیمار نادر 
شناسایی و ساماندهی شده اند، اما متخصصان علم 
ژنتیک معتقدند با توجه به آمار باالی ازدواج های 
فامیلی در ایران دست کم ما 2میلیون بیمار نادر 

در کشور داریم.
به گفته او، تا کنون 402نوع بیماری نادر در ایران 
شناسایی شده که اغلب آنها مختص و ویژه منطقه 
ایران اســت: »تعداد گونه های بیماری های نادر 

شناسایی شده در دنیا 7هزار نوع است.«
نوروزی اشــتغال، تحصیل، تأمیــن تجهیزات 
درمانی و دارویی را مهم ترین چالش های فراروی 
این بیماران می دانــد و می گوید: »متأســفانه 
شناخت جامعه از بیماران نادر بسیار کم است و 
این شناخت اندک باعث شــده تا این بیماران با 

چالش های بسیاری روبه رو شوند.«
به گفته او، اجرای سند بیماران نادر می تواند پایانی 
بر تمامی دغدغه های پیش روی این بیماران باشد؛ 
سندی که مصوبه اش را از دولت گرفته، اما هنوز 

اجرایی نشده است.

بیمه ها حمایت کنند
محمدعلی محســنی بندپی، عضو کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تأیید 
تمامی مشکالت پیش روی این بیماران بر ضرورت 
حمایت بیمه ها از این گروه از بیماران تأکید کرد 
و گفت: »بدون حمایت های شرکت های بیمه گر، 
اگر این بیماران گنج قارون هم داشــته باشند، 

نمی توانند از پس هزینه های درمانی برآیند.«
او گفت: »هزینه های درمان بیماران نادر هم برای 
بیمار و خانواده اش سخت است و هم برای دولت 
گران تمام می شــود؛ بنابراین بهتر است به جای 
برخی لجبازی ها ســر تعظیم در برابر علم فرود 
آوریم و با توســل به علم ژنتیک و یافته های آن 
اجازه تولد کودکان دارای این مشکالت را ندهیم.«

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه اگر در 
خانواده ای یک فرزند معلول وجود داشته باشد 
بحثی نیســت، اما اگر 2فرزند معلول در یک 
خانواده متولد شود باید دولت ها پاسخگو باشند 
می گوید که چرا از این اتفاق با الزام خانواده به 
انجام آزمایش های ژنتیــک جلوگیری نکرده 
اســت. هر فرد معلول عالوه بر اینکه خودش 
باید با مشکالت و چالش های بسیاری دست و 

پنجه نرم کند، دولت ها را نیز 
با چالش های متفاوتی همراه 

می کند.

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

200 میلیون
دالر داروی ایرانــی در 
سال آینده صادر خواهد 
سیدحیدر  به گفته  شد. 
محمدی، رئیس سازمان 
غــذا و دارو، یکــی از 
برنامه ریزی هــای انجام 
شــده در این باره، رفع 
محدودیــت صــادرات 
با تقویت بــازار دارویی 
است و ســال آینده با 
توجه به اینکه مشــکل 
ارز ترجیحی وجود ندارد، 
با تأمین پایدار، مشــکل 
صادرات هم رفع خواهد 

شد.

8 هزار
چادر امدادی و 44هزار 
پتو طی 2 ماه گذشته در 
هالل احمــر ایران تولید 
شده اســت. محمدرضا 
امیریــان، مدیرعامــل 
صنایع نساجی هالل احمر 
با اعالم ایــن آمارها، به 
تولیدات دیگر هم اشاره 
کرد و گفت: در این مدت 
۱0۸ تُن لوله مبلی و 3هزار 
ثوب انواع پوشاک گرم، 
23هزار و ۹00عدد انواع 
ساک نظامی و محصوالت 
سراجی و 325عدد کیف 
کمک هــای اولیه تولید 

شده است.

40 درصد
پزشــکی  تجهیــزات 
موردنیاز کشــور تولید 
داخــل اســت. بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت 
با اعالم این مطلب گفت: 
البته کیفیت بسیار مهم 
است و تولید داخلی هم 
باید کیفیت داشته باشد. 
از ســوی دیگر باید به 
اندازه نیاز و مصرف داخل، 
تولید شود. بنابراین اگر 
2شرط کیفیت و تولید به 
اندازه نیاز را داشته باشد، 
قطعًا از تولیدات داخلی 

استفاده می کنیم.

18 دارو
آســپرین،  متفورمین، 
آتــورواستـــــاتین، 
کسین  و تیــــر و لــو
ســدیم، فاموتدیــن، 
متوپرولول، آملودیپین، 
نیتـروگلیســـــرین، 
قرص ســـرماخوردگی 
بـــــزرگســــاالن، 
لوزارتــــان پتاســیم 
)هیدروکلروتیازیــد(، 
کپســول گاباپنتیــن، 
پنتوپــرازول، ویتامین 
ب۱، امپرازول، کلینیدیوم 
)کلردیازپوکســاید(، 
پــروپرانولـــــول و 
اســتامینوفن بیشترین 
داروهای مصرف شده از 
ابتدای سال تا پایان بهمن 
در فهرست بیمه سالمت 

است.

11 هزار
مربی پرورشی و مشاور در 
آموزش و پرورش جذب 
اصغر  به گفته  می شوند. 
باقرزاده، معاون پرورشی 
و فرهنگی وزارت آموزش 
و پــرورش مجوز جذب 
این نیروها بــا موافقت 
براساس  رئیس جمهور، 
جغرافیای نیاز در معاونت 
پرورشی کســب شده 

است.

سونامی مرگ در  پایتختپیروز ماندگار می شود
با   انجام شدن  پروژه تکثیر در اسارت، حتی مرگ »پیروز«  هم امیدها را  برای 

حفظ نسل یوزهای ایرانی زنده نگه می دارد
 11 اسفند

 80 سال قبل در شهر تهران تیفوس جوالن می داد

۱4۱6

ازدواج فامیلی؛ مقصر اصلی
پروفســور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک هم در این نشســت همــراه بیماران و 
خانواده هایشان بود؛ کسی که به گفته بیماران حکم پدربزرگ آنها را دارد و وجودش باعث 
دلگرمی این خانواده ها شود. فرهود در گفت وگو با خبرنگار همشهری می گوید: تکثر 
بیماران نادر در ایران ریشه در ازدواج های قومی و قبیله ای در مناطق مختلف کشور دارد؛ 
ازدواج هایی که هم در شمال و جنوب کشور دیده می شود و هم در شرق و غرب کشور رخ 
می دهد، اما به طور نسبی در استان هایی مانند استان سیستان و بلوچستان بیشتر است.
به گفته فرهود، بیماری های نادر بدون اســتثنا بیماری های ژنتیکی هســتند که با 
بیماری های خاص و... تفاوت دارند و اگر به موقع شناسایی نشوند، بیمار را با چالش های 
بسیاری رو به رو می کنند: »تشخیص و پیشگیری ارزان ترین راه مقابله با بیماری های نادر 
است. امروزه در دنیا روش های نوین و جدیدی برای پیشگیری از ابتال به این بیماری ها 
به کار گرفته می شود؛ البته اســتفاده از این روش ها در خارج از کشور برای هر ایرانی 
متقاضی چیزی حدود 20میلیون تومان آب می خورد، اما تالشمان را کرده ایم که با انتقال 
این امکانات به داخل کشور هم بستر انجام آزمایش  های به روز ژنتیک را فراهم و هم از 

صرف هزینه های هنگفت و خروج ارز از کشور جلوگیری کنیم.«
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10ساعت حیاتی برای مرگ و زندگی پیروز، توله یوزپلنگ آسیایی از ساعت 4 و 15 دقیقه عصر دیروز شروع 
شد. پیروز، اولین توله  یوزپلنگی است که در ایران برای نصب دستگاه دیالیز صفاقی راهی اتاق عمل شده 
است. این توله یوزپلنگ دقیقا فردا 10ماهه می شود و هنوز معلوم نیست آیا این گونه به شدت در حال انقراض 
آفتاب صبح امروز را خواهد دید یا نه؟ در لحظه نوشتن این گزارش، او هنوز از اتاق عمل بیرون نیامده و هنوز 

در شرایط سالمت ناپایداری به سر می برد. شرایط کلیوی پیروز در روزهای گذشته اگرچه به گفته 
امید مرادی، رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران  »اندکی بهتر« شده، اما 2راه در 
صورت عدم بهبود عملکرد کلیه ها، پیش روی پیروز است؛ همودیالیز یا دیالیز صفاقی. 

ظاهرا آخرین بررسی ها پیش از جراحی نشان داد که بهترین انتخاب پیش رو دیالیز 
صفاقی است. علت انتخاب این روش امکان ناپذیر بودن دسترسی به خون مادر 
پیروز است؛ چراکه ایران برای دومین بار باردار شده است. بر اساس تحقیقات 
صندوق حفاظت از یوزپلنگ، هنوز معلوم نیست که چرا یوزپلنگ های در اسارت 

بیشتر از همتایان وحشی خود مستعد ابتال به بیماری مزمن کلیوی هستند. 
به گفته برندی مورنکو کمپبل، از اعضای این صندوق، رژیم غذایی، سن، 

تنوع ژنتیکی و استرس مزمن به عنوان عوامل خطر مطرح شده است. 
این بار نارسایی حاد کلیوی آن چیزی است که این توله یوزپلنگ 

را در آستانه مرگ قرار داده و شروعش از انسداد دستگاه 
گوارشی است که از ابتدای تولد درگیر آن بوده و 

همچنان هست.
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با   انجام شدن  پروژه تکثیر در اسارت، حتی مرگ »پیروز«  هم امیدها را  برای حفظ نسل یوزهای ایرانی زنده نگه می دارد

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

دریچه

پیروزماندگارمیشود

    برای پیروز چه کارهایی انجام شده است؟
امید مرادی، رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران: مشکالت کلیوی 
گربه سانان طیف وســیعی دارد. یکی از مواردی که امکان درمان برای آن وجود 
دارد، همانی است که پیروز با آن درگیر اســت. نارسایی  های مزمن کلیوی بعضا 
منجر به تغییر ساختار عملکردی کلیه می شود و نمی توان برای آن کاری کرد. در 
مورد به کارگیری روش همودیالیز برای پیروز، اول باید بدانیم که آیا استفاده از این 
روش به حیوان کمک می کند یا باعث مرگش می شــود؟ ما محدوده استانداردی 
)standard reng( دربــاره  پارامترهای خونی یوزپلنگ آســیایی نداریم؛ پس 
نمی توانیم از این روش استفاده کنیم. اقدام به این کار می تواند باعث سکته قلبی 
یا ادم مغزی حیوان زیر دستگاه دیالیز شود. شاید بگویید می توانیم با مدل سازی 
از شباهت هایی که این زیرگونه با زیرگونه آفریقایی دارد، استانداردهای دستگاه 
مثل سرعت دیالیز، فیلتر ها و... را مطابق با گربه سانان به دست بیاوریم، اما این هم 
موضوعی است که باید در مورد آن بحث کرد. برای انسان یا حتی سگ و گربه، در 
زمان گردش خون در دستگاه دیالیز از خون جایگزین یا پروتئین هایی مثل آلبومین 
استفاده می شود تا بیمار بر اثر افت فشار خون نمیرد، ولی برای یوزپلنگ ما چنین 
جایگزینی نداریم و حتی از جایگزین های حیوانی )سگ و گربه( هم نمی توانیم 
استفاده کنیم. تنها گزینه موجود خون ایران، مادر پیروز است که ظن 
بارداری برایش وجود دارد و شــوک خونگیری باعث ســقط 
جنین می شود. پس به احتمال قریب به یقین احتمال 
اســتفاده از همودیالیز برای پیروز غیرممکن 
اســت و بحث ما نبود دستگاه نیست. 
آخرین راهکار تشخیصی دیالیز 

صفاقی است. 

    تجربه تکثیر شکست نخورده است
آنچه پیروز توله یوزپلنگ 10 ماهه پشت سر می گذارد، بسیار دردناک است، اما به 
اعتقاد مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست این تجربه دردناک باعث کسب تجربه 
در نگهداری آذر و توران شده است. به گفته حسن اکبری، معاون سازمان، نمی توان 
الزاما پروژه تکثیر در اسارت را ناموفق دانست. تمام پروژه تکثیر در اسارت و یوزهایی 
مانند پیروز، آذر، توران، ایران، فیروز و دلبر فقط بخش کوچکی از فرآیند حفاظت 
از یوزپلنگ ایرانی هستند. البته با توجه به وضعیت بحرانی یوزپلنگ، قطعا این 
گونه نیازمند توجه بیشتری است، ولی ما حتما باید به سایر گونه های حیات وحش 
نیز توجه کنیم؛ به خصوص که گونه های دیگری هم در کشــورمان وجود دارند 
که وضعیت آنها چندان از یوزپلنگ بهتر نیست و ما بخشی از اعتبارات، تالش ها و 

نیروهای کارشناسی خودمان را به دیگر گونه های حیات وحش معطوف می کنیم.

    زیستگاه، مهم تر از اسارت است
نتیجه این جراحی هرچه که باشــد تداوم امید برای تکثیر در اســارت یوزپلنگ 
آسیایی است، اما نباید فراموش کرد که حفاظت از زیســتگاه، ارزشی به مراتب 
بیشتر از تکثیر در اســارت گونه های درون آن دارد. این را مدیران فعلی سازمان 
حفاظت محیط زیست، حاال که یوزپلنگ آسیایی به شدت در معرض انقراض قرار 
گرفته، بهتر از گذشــتگان می دانند. به گفته علیرضا شهرداری، تیمارگری که از 
روز اول تولد تا کنون یک روز را هم بدون پیروز نگذرانده »ارزش یک توله یوز در 
طبیعت کنار مادرش، صدها بار بیشــتر از تکثیر این گونه در 
اسارت، آن هم به این شکلی است که تاکنون پیش 
رفته است. نباید برای حفاظت از یوز در 

طبیعت زمان را از دست داد.«

هکتــار از 56میلیــون هکتــار عرصه هــای 
مستعد گردوغبار کشور به کانون گردوغبار 
تبدیل شده است. براساس مطالعاتی که 
توســط ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
هواشناســی و دانشــگاه ها انجام شــده در 
همیــن تابســتان گذشــته میــزان آلودگــی 
هوای شهر اصفهان به دلیل اضافه شدن 
گردوغبار و ذرات معلق 25درصد افزایش 

یافته است.

34
میلیون

ارزش کاشــت نهــال غیراقتصــادی و در 
زمینــه تولیــد اکســیژن، تولیــد و ذخیــره 
آب، جــذب گردوغبار، ترســیب کربــن و... 
است. عباســعلی نوبخت، رئیس سازمان 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گفت: مــا در 
حال آماده سازی  ســند مردمی سازی تمام 
فعالیت هــای ســازمان منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری هســتیم که بخــش قابل توجه 

آن آماده شده است.

80
درصد

عدد خبر

پیوستن ایران به معاهده پاریس
در دست بررسی است 

علــی ســاجقه؛ رئیــس ســازمان حفاظــت 
محیط زیست: الحاق ایران به موافقتنامه 
آب و هوایی پاریس، در کارگروهی زیرنظر 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال 
بررســی اســت و نظر نهایی دولت در این 
خصوص پــس از اتمــام بررســی ها اعام 
می شــود. ما به عنوان دستگاه تخصصی 
نظر خود را اعام می کنیم اما این موضوع 
از جنبه های تخصصی، حقوقی و امنیتی 

در حال بررسی است.

معدن در صدر عوامل تخریب زیستگاه
مدیــرکل  الهیجــان زاده؛  احمدرضــا 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان: 
در صــدر چالش هــای حیــات وحــش، 
تخریــب زیستگاه هاســت کــه افــرادی 
بــا عناویــن مختلــف، توســعه و اشــتغال 
را دســتاویزی بــرای ورود بــه عرصه هــای 
طبیعی می کننــد که یکــی از آنها توســعه 
بی رویــه معــادن و ضعــف قانــون ازجمله 
مــاده 2۴ قانــون معــادن بــوده کــه بــرای 

محیط زیست مخرب است.
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خبر

امیدورؤیاهمسفرمیشوند
حاال که امید)تک درنای سیبری( با جفت بلژیکی خود »رؤیا« مسیر 
جدیدی را در زندگی آغاز کرده سؤال این است که آیا این دو پرنده 
در مهاجرت به سیبری با هم همســفر می شوند؟ آیا 15سال تنها 
مهاجرت  کردن »امید« به پایان رسیده و سال آینده این دو را با هم 

در فریدونکنار خواهیم دید؟
ایرنا گزارش داده است که بعد از 15سال دوباره رقص و آواز درنای 
نر برای جلب توجه درنای ماده در منطقه فریدونکنار از سر گرفته 
شده اســت؛ به عبارتی تاریخ برای امید تک درنای فریدونکنار 
دوباره تکرار شد. امید تک درنای سیبری را که 15سال است به 
تنهایی برای زمســتان گذرانی وارد فریدونکنار می شود را قطعا 
خیلی ها می شناسند، این پرنده که تنها بازمانده از جمعیت غربی 
درنای سیبری است از لحاظ وفاداری و حفظ مسیر مهاجرتش به 
ایران به قهرمانی تبدیل شده که در این مدت به تنهایی کریدور 
غربی مهاجرت که به ایران ختم می شد را حفظ کرده است؛ اما 
مسئله این است که این تک درنا تا چه زمانی می تواند این رسالت 
را انجام دهد؛ اگر اتفاقی برایش بیفتد و تلف شــود و یا به مرگ 
طبیعی بمیرد، آن وقت تکلیف چیســت؟ بعد از انجام اقدامات 
بین المللی ۶بهمن ماه امسال » رؤیا« جفت »امید« از بلژیک به 
ایران آمد و با رعایت پروتکل هــای الزم وارد منطقه فریدونکنار 
شد. ابتدا در سازه رهاسازی  در محل زمستان گذرانی امید جای 
گرفت که بعد از دیدن رفتارها و آواهای مخصوص از سوی این دو 
پرنده، با مشاوره های بین المللی تصمیم بر رهاسازی گرفته شد. 
بر این اساس رهاسازی به طور تدریجی انجام گرفت و باعث شد تا 
امید بعد از 15سال دوباره رقص و آواز را از سر بگیرد تا توجه  رؤیا را 
به خود جلب کند و بعد از آن هر دو به رقص درآمدند. این نزدیکی 
بارقه امید را در دل دوستداران محیط زیست برای حفظ این مسیر 

پروازی و ادامه نسل این گونه جمعیتی روشن کرد.
زمانی که رؤیا وارد ایران شد، پروفسور جورج آرچیبالد، بنیانگذار 
بنیاد بین المللی درنا)ICF( در پیامی ضمن قدردانی از همکاران 
 )CBCCBelguim(ایرانی و مرکز پــرورش درنا در بلژیــک
گفت: همه با هم دعا کنیم که این دو درنای سیبری به سرزمین 
زادآوری در ســیبری مهاجرت کنند و آنجا یک درنای جوان را 

پرورش دهند و سپس در امنیت به تاالب ایران بازگردند.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست در این باره گفت: انتظار داریم که امید و  رؤیا نیمه 
اول اسفندماه مهاجرت کنند. غالمرضا ابدالی افزود: اکنون این 
دو پرنده کامال با هم هســتند و به خوبی با هــم کنار آمده اند و 
امیدواریم با همدیگر مهاجرت کننــد اما اگر با درصد کمی این 
اتفاق نیفتد سناریوی دومی تعریف کرده ایم که از  رؤیا نگهداری 
کنیم تا سال آینده که امید دوباره به ایران برگردد. همچنین عضو 
تیم بین المللی احیای درنای سیبری درباره شرایط امید و  رؤیا به 
ایرنا گفت: امید و  رؤیا شبانه روز در کنار هم هستند، تغذیه بسیار 
عالی در طبیعت دارند، پرواز می کننــد، آواز می خوانند و آماده 
مهاجرت هستند، در واقع شواهد نشان می دهد  که حتما با هم 

مهاجرت می کنند.

    مشکالت پیروز چیست؟
حسناکبری،معاونمحیططبیعیسازمانحفاظتمحیطزیست:
»همه می دانیم که پیروز توله ای است که با سیستم ایمنی ضعیف و وزن 
نامتعارف بسیار کم به دنیا آمده و شیر مادر نخورده  است. پیش از این پیروز 
درگیر عفونت های متعددی بوده و مجبور شده ایم با نظر دامپزشکان در 
دوره های متعدد داروهای متفاوتی به او بدهیم. پیروز در شرایط طبیعی 
به دنیا نیامده؛ در نتیجه توانایی مقابله با عوامل بیماری زا را ندارد. این بار 
مانند گذشته با مشــکل گوارش و دفع راهی بیمارستان شد. اول تصور 

کردیم که روده اش مسدود شده، اما با آزمایش  خون مشخص شد که مقدار 
زیادی ادرار و مدفوع در بدنش تجمع پیدا کرده و همین مسئله منجر به 
ایجاد عفونت شده است. کم کاری کلیه تاثیر سریعی روی سیستم های 
دیگر بدن حیوان می گذارد. شرایطش نسبت به قبل اندکی بهتر است، اما 
هنوز کامال ناپایدار است. امیدواریم که جسم پیروز به درمان ها پاسخ دهد. 
نمی توان به این سوال پاسخ داد که چند درصد احتمال دارد پیروز زنده 
بماند. خوشبختانه مراکز داخل و خارج از کشور برای بهبود شرایط پیروز 

همکاری خوبی می کنند.«

ترکیب گوشت قرمز و سفید،کمی بلدرچین  و خرگوش

دیمرداد

یک قالده یوز یوز ماده با 3تولهیوز ماده با 4توله 

2توله یوز ماده
 )آذر و توران(

 2قالده یوز

یکی از توله ها در جاده 
عباس آباد میامی تلف 

شد. 

سن 3توله یوز 10 ماه 
تخمین زده می شود.

محور خاکی کوه بابا به شهر 
جاجرم خراسان شمالی؛ 

جنسیت نامعلوم

۲توله یوزپلنگ تازه متولد 
شده )بین 1۸ تا ۲0روزه( 

توسط یک چوپان در منطقه 
توران پیدا و زنده گیری شد.

محیط بانان پارک 
ملی توران موفق به 
تصویربرداری از آنها 

شدند.  اما جنسیتشان 
مشخص نیست.

یوزپلنگهاییکهدر6سالگذشتهازبینرفتهاند

تصادفجادهایخراسانشمالییارقلی)نر(

تصادفجادهایگذرگاهمیاندشتوتورانمانا)ماده(

پناهگاهحیاتوحشراوراستانپویان)نر(
مرگطبیعیکرمان

نامعلوموثبتنشدهشهرستانمیامیاستانسمنانبینام)ماده(

تصادفمحورعباسآباد-میامیبینام)تولهیوزماده(

آذر

دیدهشدنچندخانوادهیوزپلنگباتولههایشانو
چندیوزبالغدیگردرزیستگاههایشمالییوزپلنگ
آســیاییامیدهارابرایافزایشویادستکمثابت
ماندنجمعیتیوزهادرکشورنسبتبهسالگذشته
بیشــترکردهاســت.تورانمهمترینوغنیترین
زیســتگاهیوزپلنگآســیاییدرایراناســتو
سرشماریهایسالگذشتهنشــاندادهاستکه
9قالدهیوزاوالبالغودومادر2سالمنتهیبه1400در
دوربینهایتلهایثبتشدهاندکهدرزیستگاههای
شــمالیزندگیمیکننــد.مدیــرکلحفاظت

محیطزیستسمنانحاالخبراز»ثبت17قالدهیوز
دردوربینهایتلهایمیدهــد.«6ماده،2نروبقیه
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زیبایی تیمچه های ایرانی )حیاطی که دورتادور آن مغازه است(  نصیبه سجادی
به حدی است که امکان ندارد گردشگری به ایران بیاید و سری روزنامه نگار 

به بازار تهران و تیمچه اش نزند. ساخت هر یک از تیمچه ها ماجرای خاص خودش را دارد 
اما تیمچه حاجب الدوله با داستان تلخی گره خورده است.

وقتی میرزا تقی خان امیرکبیر همراه ناصرالدین میرزای ولیعهد برای تاجگذاری به تهران 
می آمد، میرزاتقی خان برای تأمین هزینه سفر ولیعهد از محمدمهدی ملک التجار مبلغی 

پول قرض گرفت.
بعد از به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، امیرکبیر در عوض پول قرضی، دستور ساخت 
بازارچه امیر را به ملک التجار داد و او در حدود ۸۰  ماه بازارچه و کاروانســرایی ساخت تا 

کاالهای ایرانی و تولیدات داخلی در آن به فروش برسد.

بازار و کاروانسرای امیر خیلی زود شهرت پیدا کرد و جهانگردان در خاطرات خود بارها از 
این بازار، اهمیت و زیبایی آن نوشته اند. این کاروانسرا یکی از دیدنی های شهر تهران در 
دوره قاجار بود. با کشته شدن امیرکبیر و به قدرت رسیدن میرزاآقاخان نوری، تالش برای 
کم رنگ کردن نام امیرکبیر در بازار تهران آغاز شد و صدراعظم جدید، دستور ساخت  سرا 
و تیمچه هایي را در گوشه و کنار در محدوده بازار داد. یکی کنار بازار خندق به نام تیمچه 
صدراعظم و تیمچه ای هم در راسته بازار کفاش ها که اجازه ساختش به علی حاجب الدوله 
مقدم مراغه ای )فراشباشی ناصرالدین شاه( قاتل امیرکبیر داده شد؛ تیمچه ای با معماری 
چشم نواز و بسیار زیبا. ارنست ارسل، جهانگرد بلژیکی در کتاب خاطراتش آورده است: 
»کاروانسرای حاجب الدوله، جذاب ترین تیمچه  زمان قاجار، هدیه ای دندان گیر بود که 

ناصرالدین شاه به قاتل امیرکبیر داد.« 

۱۱ اسفند ۸۰ سال قبل در شهر تهران تیفوس جوالن می داد
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سونامی مرگ در  پایتخت
دولـت وقـت به طـور رسـمی در  بهاره خسروی

١١اسفند ماه سال ١٣٢١ شمسی، روزنامه نگار 
شیوع بیماری همه گیر تیفوس را اعالم کرد. بیماری تیفوس، 
یکی از نتایج مخرب جنگ جهانی دوم برای ایرانیان بود که به 
سبب حضور اسرای لهستانی در ایران و لباس های آلوده به 

شپش آنها در کشور شیوع یافت.
کانون اصلی تیفوس، پادگان عشرت آباد به دلیل کمبود بودجه 
ارتش و نبود بهداشت عمومی میان سربازان بود اما لباس های 
آلوده به شپش سربازان لهستانی که با قیمت ارزان به ایرانیان 

فقیر فروخته می شد هم این بیماری را شدت داده بود.
براساس آمارهای رســمی، روزانه در تهران، هزار نفر بر اثر 
تیفوس به کام مرگ می رفتند. وزارت بهداری ٣ بیمارستان 
و یک زایشــگاه را در تهران برای درمان بیماران تیفوسی 
اختصاص داد و همچنین برای خدمت رســانی بهتر و تامین 
امکانات بیشتر، دولت تصمیم به ســاخت یک بیمارستان 
۵٠٠ تختخوابی برای بیماران تیفوسی گرفت. برای حل این 
بحران، وزارت دارایی بخشــی از عمارت این وزارتخانه را 

برای ساخت بیمارســتان جدید در اختیار وزارت بهداری 
قرار داد و برای خریــد ١٠٠ تختخواب ٢ میلیون ریال کمک 
کرد. همچنین ساختمان زایشگاه »بنگاه حمایت از مادران« 
به یکی از ساختمان های ســلطنتی منتقل شد و ساختمان 
زایشــگاه به بیماران تیفوســی اختصاص پیدا کرد. بهار 
سال ١٣٢٢بود که وزیر بهداری وقت امان اهلل اردالن، برای 
پاسخگویی به نمایندگان مجلس شورای ملی احضار شد. 
در این جلســه دکتر ملک زاده از وزیر بهداری خواست تا 
فکری به حال گرســنگی و ضعف مردم به ویژه افراد فقیر 
کند. امان اهلل خان در این جلســه با ارائه گزارش هایی از 
اقدامات انجام شده از سوی وزارت بهداری برای جلوگیری 
از گسترش و مقابله با سرایت تیفوس، از خرید یک میلیون 
واکسن تیفوس خبر داد و گفت: »ما اکنون در بیمارستان 
شــفا، نجات و رازی به طور تقریبی ٣٠٠ تختخواب داریم 
که بیمارهای تیفوســی را می پذیریم ولی آنچه مشهود 
اســت بیماری زیادتر از این است و متأسفانه محلی برای 

نگهداری آنها نیست.«
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تیمچه؛ هدیه دندان گیر شاه به قاتل امیرکبیر

ابوذر چهل امیرانی  نخستین بانک کشور ۱۱بهمن ســال۱۲۶۷ شمسی با صدور 
امتیازنامه ای از سوی ناصرالدین شاه قاجار و با فرمان سلطنتی روزنامه نگار 

ملکه بریتانیا به بارون جولیوس دو رویتر بانکدار یهودی- انگلیسی با مشارکت حاجی 
سیدعلی اکبر تاجر شیرازی راه اندازی شد. تا دوره قاجار، صرافان وظیفه انتقال وجه را 
برعهده داشتند و محل فعالیت آنها بین مردم به تجارتخانه معروف بود. تجارتخانه برادران 
تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه، ازجمله آنها 
بودند تا اینکه نخستین بانک کشور راه اندازی شد که تصویر آن را در همین دوره مشاهده 
می کنید. »بانک جدید شرق« که در شمال شــرقی میدان توپخانه سابق قرار داشت، 
ایده های بانکداری اروپایی را به کشــور وارد کرد و دســت به چاپ اسکناس زد. البته 

اسکناس ها شبیه قبض هایی بود که به صورت حواله خزانه داری به مشتری ها داده می شد. 
اوایل مردم که در خریدهای خود از سکه استفاده می کردند، اعتماد زیادی به پول کاغذی 
نداشتند و همین موضوع سبب شد جوزف ربینو، نخستین مدیر بانک شاهنشاهی ایران، 
دستور داد برای گسترش استفاده از اسکناس، این حواله ها در زمان واگذاری مشتری ها 
به بانک قابل تبدیل به سکه نقره باشد. این حواله ها فقط برای خریدهای کوچک و روزانه 
افراد مورد استفاده قرار می گرفت و ارزش آن ۵قران بود. پس از راه اندازی بانک شاهنشاهی 
که آن هم از سوی انگلیسی ها انجام شد، بانک جدید شرق تعطیل و بانک شاهی جایگزین 
آن شد. تمامی فعالیت های این بانک هم پس از پیروزی انقالب اسالمی به موجب الیحه 

ملی شدن بانک ها، به بانک تجارت واگذار شد.

نخستین بانک کشور در قلب پایتخت
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پریسا نوری
روزنامه نگار 

در ابتدای دهه۲۰ میدانی در شرق تهران ساخته و 
نام فوزیه همســر اول محمدرضا شاه بر آن گذاشته 
شد. هیچ اطالع دقیقی از طراح و معمار این میدان 
در دست نیست اما میدان به زیبایی طراحی شده بود و با آبنمایی در میانه که دور 
تا دورش با حوض و فواره و چمن آراســته بود، چشم نوازی می کرد. یک دهه بعد 
از ساخت میدان فوزیه، 4مجسمه اسب نیز در میانه میدان قرار گرفت و به محلی 
برای بازی بچه ها و عکس یادگاری گرفتن تهرانی ها تبدیل شد. این اسب ها آنقدر 
برای تهرانی ها به ویژه شرق نشــینان تازگی داشــت که تا مدت ها به این میدان، 

میدان چهاراسب می گفتند.

درست در همان سال ها که میدان فوزیه با سینماهای اطرافش به تفرجگاهی برای 
ساکنان شرق پایتخت تبدیل شده بود و تهرانی ها را به این تکه از شهر می کشاند، 
فوزیه، دختر شــاهزاده مصری، از شاه پهلوی جدا شــد و به همین دلیل خیلی 
زود میدان به نام دختر شاه، شهناز نامگذاری شــد. در اواخر دهه4۰ که مسجد 
امام حسین)ع( در ضلع شمال غربی و بیمارستان جورجانی در ضلع شرقی میدان 
شهناز ساخته شد، یکباره شمار مراجعه کنندگان به این تکه از شهر افزایش یافت 
و فضای میدان برای  تردد وسایل نقلیه کافی نبود. به همین دلیل مجسمه اسب ها 
از میدان برداشته شد و طرح ساخت زیرگذر در این میدان به اجرا درآمد. بعد از 

پیروزی انقالب اسالمی هم نام میدان به امام حسین)ع( تغییر کرد.
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میدان عکس یادگاری تهرانی ها

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- ٢٣٠٢٣۴۵۵

با 

در متـرودیدهشوید
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
تبلیغات درون واگن ها
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@hamshahrinews @hamshahrinews
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روز 

میزبان ها

 وضعیت آبی
وضعیت زرد

استقالل با تیمی بازی دارد که به همه 
مدعیان باخته و سپاهان به زمین حریفی 
می رود که از همه مدعیان امتیاز گرفته است

 هفته بیســت ویکم لیگ برتــر فوتبال ایران 
که دیروز آغاز شــده، امروز با 4بازی پیگیری 
می شــود. از بیــن مدعیان قهرمانــی، امروز 
استقالل و سپاهان در زمین حریفان خود بازی 
سختی دارند و البته تراکتور هم به زمین نفت 
آبادان می رود و شاید کار تبریزی ها ساده تر از 
2تیم دیگر باشد. امروز هوادار و مس رفسنجان 
هم دقیقا 8روز بعد از تقابل در جام حذفی، یک 
بازی تکراری را در ورزشگاه دستگردی اکباتان 

برگزار می کنند.

  نساجی مازندران - استقالل
این مســابقه، تکرار بازی سوپرجام این فصل 
اســت که با تک گل ارســالن مطهری و برد 
استقالل به پایان رسید. 2قهرمان سال گذشته 
البته یک بار هم در دور رفــت لیگ جاری به 
مصاف هم رفتند که آن مســابقه هم با نتیجه 
3بر یک به ســود آبی ها تمام شــد و نساجی 
خیلی خوش شانس بود که گل های بیشتری 
دریافت نکرد. بــازی یک طرفه اســتقالل و 
نساجی در نیم فصل اول یکی از عجیب ترین 
بازی های این ســال ها بود و امید گلی که تیم 
ساپینتو در این مســابقه خلق کرد باالترین 
امید گل ثبت شــده از زمان اندازه گیری این 
پارامتر در لیگ برتر بوده اســت. استقالل در 
آن مسابقه می توانست رکورد پرگل ترین بازی 

تاریخ لیگ را بشــکند و 
حتی کوین یامگا هم اگر 

موقعیت هایش را تبدیل به گل می کرد االن با 
فاصله زیادی بهترین گلزن فصل بود.

هفته بیســت ویکم لیگ برتــر فوتبال عصر 
دوشنبه با 3بازی آغاز شد. در نخستین بازی 
ذوب آهن در زمین خــودش مس کرمان را 
با یک گل برد و بعــد از 8هفته باالخره رنگ 
پیروزی را دید. بازی این دو تیم همسایه در 
جدول که هر دو به ســختی پیروز می شوند 
با یک گل به خــودی عجیــب از کرمانی ها 
تمام شد تا ذوب آهن موقتا 3رتبه در جدول 
صعود کند و مهدی تارتار بعد از مدت ها نفس 
راحتی بکشد. فرزاد حسین خانی، سرمربی 
مس کرمان هم با دریافت کارت قرمز در این 

مسابقه اخراج شد.
در دومین بازی دیروز گل گهر مقابل پیکان 
شروعی توفانی داشت و در نیمه اول با 2گل 
پیــش افتــاد. گل اول را در دقیقه11رضا 
شکاری روی اشتباه فاحش رشید مظاهری 
زد تا تیره روزی های دروازه بان سابق استقالل 
و سپاهان در ترکیب پیکان ادامه پیدا کند. 
گل دوم هم در دقیقه28توسط نوید عاشوری 
به ثمر رســید. پیکان در نیمــه دوم تالش 
زیادی برای برگرداندن نتیجه انجام داد اما 
فقط یک بار توسط مهدی لیموچی موفق به 
گلزنی شد تا در نهایت بازی را با نتیجه 2بر 
یک واگذار کند. بعد از گل پیکان، درگیری 
عجیبی بیــن بازیکن این تیم بــا دروازه بان 
گل گهــر رخ داد کــه این درگیــری باعث 
مصدومیت داور مســابقه هم شــد! گل گهر 
هفته گذشته هم ملوان را برده بود و حاال با 
2برد متوالی به بازی حساس مقابل استقالل 

رسیده است.
اما ســومین بازی دیروز، مصاف پرسپولیس 
با نفت مسجدســلیمان بود که در ورزشگاه 
آزادی برگزار شــد. پرســپولیس در باالی 
جدول رتبه دوم را داشــت و نفــت از پایین 
جدول تیم دوم محسوب می شد. اتفاقا جدال 
این دو تیم با برتری تیم قعــر جدولی آغاز 
شــد و حمالت نفت به کسب یک پنالتی در 
دقیقه12انجامید. امــا پنالتی پیمان میری 
کاپیتان مسجدســلیمانی ها توسط بیرانوند 
مهار شــد تا باز هم اتفاقات بازی با گل گهر 
برای پرســپولیس تکرار شود. تیم یحیی در 
ادامه توســط سینا اســدبیگی به گل رسید 
و مهدی ترابــی هم قبل از پایــان نیمه اول 
توانست نخستین گل فصلش را بزند و بازی 
را 2بر صفر کند. در نیمه دوم سرخپوشــان 
بــه حفــظ نتیجــه پرداختنــد و حمالت 
نصفه ونیمه نفت هم ثمری نداشت تا اینکه 
در دقیقه87مهدی عبدی جانشین پریرا شد 
و 2دقیقه بعد روی پــاس وحید امیری گل 
سوم بازی را به ثمر رســاند. عبدی هم مثل 
ترابی بعد از مدت ها برای پرســپولیس گل 
 زد و این نخستین گلش در فصل جاری بود. 
پرسپولیس با این پیروزی 42امتیازی شد و 
هم امتیاز با سپاهان در رتبه دوم قرار گرفت. 
سپاهان امروز در اراک به مصاف آلومینیوم 
می رود و قرمزها امید به توقف صدرنشین در 

این بازی دارند.

پیش بازی
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استقالل در حالی وارد ثلث سوم و سرنوشت ساز لیگ برتر می شود که 
آسمان این تیم کامال آفتابی است. ریکاردو ساپینتو مسابقات آسان را 

می برد و مدعی قهرمانی است

با تیم من می توانستیم قهرمان آسیا شویم 
مصطفی هاشمی که پیش از ارمغانی سرمربی بود، بعد از یک سال 
سکوتش را شکست و از عملکرد فدراسیون و وضعیت تیم ملی 

بسکتبال گالیه کرد
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حداقلمسابقاتانگلیسرامیدیدی!

بهبه؛چهتقابلهایی!

خوبباشی،خوبمینویسند

پیش بازینكته بازی

وضعیت آبی 
وضعیت زرد

اما تیــم حمید مطهــری با 
خوش شانســی فقــط 3گل 
خورد و البته در همین ورزشگاه مقابل پرسپولیس 
هم 5گل دریافت کرد تا نشــان دهد به استادیوم 
آزادی آلرژی سختی دارد. حاال نساجی چی ها در 
شهر خودشان میزبان استقالل هستند و باید نشان 
دهند الاقل در زمین خودی می توانند به پروپای 
بزرگان بپیچند. قهرمان  فصل گذشته جام  حذفی، 
هفته قبل در تکرار فینال این جام، آلومینیوم اراک 
را حذف کرد تا با روحیه ای بهتر به مصاف استقالل 
بیاید؛ هر چند که در این مسابقه هم برتری فنی 
از آن اراکی ها بود و نشان می داد نساجی هنوز در 
روزهای افت خودش به ســر می برد. »امید شهر 
خسته« در 10بازی اخیرش فقط یک برد داشته و 
امروز اگر یک مساوی هم از استقالل بگیرد راضی 
است؛ استقاللی که مهدی قائدی را در اوج دارد و 
به جز مهدی مهدی پور تقریبا همه مصدومانش به 

میدان برگشته اند.

  هوادار - مس رفسنجان
همزمان با بازی نساجی و استقالل در ساعت15، 
2تیم هوادار و مس رفسنجان هم در تهران مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند. رفســنجانی ها رکورددار 
مساوی در لیگ برتر هستند و جام حذفی را هم 
با یک نتیجه مساوی و در ضربات پنالتی از دست 
دادند. البته آخرین بازی مس در لیگ برتر مقابل 
فوالد بود که اســتثنائا با پیروزی رفسنجانی ها 
تمام شــد. آخرین بازی هوادار هم در لیگ برتر 
با پیروزی این تیم مقابل پرسپولیس تمام  شده 
است. باید دید 2تیمی که فوالد و پرسپولیس را 
در هفته بیســتم مغلوب کرده اند امروز در غرب 

تهران به چه نتیجه ای می رسند.

  آلومینیوم - سپاهان
سپاهان صدرنشین از ســاعت16:30امروز بازی 
ســختی را مقابل آلومینیوم آغاز می کند و چشم 
همه رقبای ایــن تیم به اراک دوخته می شــود. 
آلومینیوم این فصل خیلی خوب یقه مدعیان را 
گرفته و همین موضوع رقبای سپاهان را امیدوارتر 
کرده اســت. تیم مهــدی رحمتی هــر دو تیم 
پرسپولیس و استقالل را در ورزشگاه آزادی بدون 
گل متوقف کرد و جالب اینکــه نتیجه بازی اش 
در زمین ســپاهان هم صفر- صفر مساوی بوده 
است. البته پرسپولیس در اراک این تیم را با یک 
گل برد و سپاهان هم امیدوار است امروز همین 
کار را تکرار کند وگرنه باید شــاهد نزدیک شدن 
رقبای صدرجدولی اش باشــد. آلومینیوم 2مهره 
تأثیرگــذارش یعنی محمدرضــا آزادی و میالد 
فخرالدینی را به خاطر محرومیت در اختیار ندارد. 
ســپاهان هم محرومان پرشــماری دارد. فرشاد 
احمدزاده و شهریار مغانلو از قبل محروم بودند و 
سیاوش یزدانی هم با اخراج در بازی جام حذفی، 
طبق قانون از بازی بعدی سپاهان در لیگ محروم 
خواهد بود. در غیاب این 3مهــره، مورایس کار 
ســختی برای چیدن ترکیب اصلــی اش خواهد 
داشت و غیبت بهترین گلزنان هر دو تیم، احتمال 
یک مساوی بدون گل دیگر را باال خواهد برد. مگر 
اینکه سپاهان در اراک هم همان قدر خوش شانس 

باشد که در اهواز و مقابل فوالد بود.

  نفت آبادان - تراکتور
آخرین بــازی امروز، تقابل 2ســرمربی خارجی 
لیگ جاری خواهد بود؛ یکــی از باالی جدول و 
دیگری از آخرین رتبه رده بندی. تاوارس برزیلی 
در راه نجــات صنعت نفت از ســقوط، دورنمای 
امیدوارکننده ای به آبادانی ها نشان نداده و امروز 
هم در میزبانــی از تراکتور، کار خیلی ســختی 
در پیش خواهد داشــت. پاکو خمس در 6بازی 
اخیرش 4برد و 2مساوی برای تراکتور به دست 
آورده و امروز هم قطعا بــرای پیروزی در آبادان 
حاضر شــده اســت. تراکتور تیم پنجم جدول 
است و هر 4تیم باالی ســرش صنعت نفت را در 

آبادان برده اند.

استقالل از همان نخستین هفته های فصل، 
باالترین آمار خطا را در لیگ داشته و هنوز 
هم عنــوان خطاکارترین تیم متعلق به 
ارتش ســاپینتو اســت. آبی ها به طور 
میانگین در هر بازی 16.1بار خطا می کنند و 13.2بار متحمل خطا 
می شــوند. با این آمار آنها در تعداد خطاها تیم اول و در خطاهای 
متحمل شده تیم هشتم فصل بوده اند. بعد از استقالل، خطاکارترین 
تیم های لیگ به ترتیب گل گهر، هوادار و فوالد هستند و کمترین خطا 

را بازیکنان پیکان و نســاجی انجام می دهند. پرسپولیس هم با میانگین 
11.5خطا در هر بازی، جزو 3تیم کم خطای لیگ است و در عوض بیشترین 
خطاها را متحمل می شود. میانگین خطاهای انجام شده روی سرخپوشان 

16.5خطا در هر بازی است؛ بیشتر از هر تیم دیگری در فصل جاری.

در لیگ برتر فوتبــال ایران، مس کرمان 
کمتر از تمام تیم هــا مالکیت توپ دارد، 
کمترین پاس ها را می دهــد و کمترین 
دقت پاس هم به همیــن تیم اختصاص 
دارد. اینکه کرمانی ها توانسته اند در همه این پارامترها ضعیف ترین 
عملکرد را داشته باشند - حتی ضعیف تر از 2تیم آخر جدول- در نوع 
خودش جالب توجه است. سایت متریکا میانگین مالکیت توپ مس 
کرمان را تا این مقطع 43.8درصد ثبت کرده است. تعداد پاس های این 
تیم نیز به طور میانگین 355.4پاس در هر بازی بوده است. یعنی حدودا 
200پاس کمتر از پرسپولیس که در این زمینه رکورددار لیگ است. 
همچنین 72.3درصد از پاس های کرمانی ها درست به مقصد رسیده 

که ضعیف ترین عملکرد در بین 16تیم لیگ برتر محسوب می شود.

بعد از مس کرمان، کمترین میزان مالکیت 
توپ در فصل جاری متعلق به ذوب آهن 
اصفهان بوده که فقط در 44.9درصد زمان 
بازی ها توپ را در اختیار داشته است. نفت 
آبادان، قعرنشین لیگ برتر صاحب میانگین 45.3درصد مالکیت توپ 
است و سومین تیم ضعیف لیگ در این زمینه محسوب می شود. همین 
2تیم در تعداد پاس هم دومین و سومین تیم ضعیف لیگ هستند اما 
در این بخش رتبه هایشان برعکس اســت. مس کرمان، نفت آبادان، 
ذوب آهن، پیکان و نساجی 5تیمی هستند که میانگین پاس هایشان 
در هر بازی کمتر از 400بوده است. باالترین تعداد پاس در این فصل به 
پرسپولیس )545.6( اختصاص دارد. تیم یحیی تنها تیمی است که 

میانگین پاس هایش از مرز 500عبور کرده است.

16.1

43.8

44.9

متريكاآماربازی

بهروز رسایلی|  استقالل در حالی وارد ثلث سوم و سرنوشت ساز لیگ برتر می شود که آسمان این 
تیم کامال آفتابی است. آبی ها در 5دیدار اخیرشان به طور پیاپی به پیروزی دست یافته اند و در شرایطی 
که به نظر می رســید در مقطعی از فصل از کورس قهرمانی عقب افتاده اند، توانستند بار دیگر امیدها 
را برای فتح دومین جام متوالی زنده کنند. آنها این هفته با نساجی بازی دارند و البته پس از آن باید 

آماده 2دیدار دشوار متوالی مقابل گل گهر سیرجان و فوالد خوزستان باشند.

  همه مسابقات 3 امتیاز دارد
می گویند فلسفه الکس فرگوســن، سرمربی اساطیری منچســتریونایتد این بود که همه مسابقات 
فوتبال 3امتیاز دارند و هیچ 3امتیازی مهم تر از 3امتیاز دیگر نیست! بنابراین اهمیتی ندارد که شما 
نتوانید در بازی رودررو با آرسنال یا لیورپول به پیروزی دســت پیدا کنید. اگر هم چنین اتفاقی رخ 
نداد، این فرصت برایتان فراهم است که تیم های متوســط و پایین جدولی را ببرید و همان باال، در 
کورس قهرمانی بمانید. استقالل لیگ بیست ودوم دقیقا از همین فرمول تبعیت کرده است؛ تیمی که 
تقریبا هیچ مسابقه بزرگی را نبرده، اما به ضعیف ترها رحم نکرده و خیلی کم امتیاز مفت از دست داده 
است. استقالل بدون اینکه پرسپولیس، سپاهان یا تراکتور و حتی فوالد را ببرد در پایان هفته بیستم 
39امتیاز کسب کرده؛ تقریبا 2امتیاز به ازای هر بازی که در شرایط طبیعی برای کسب عنوان قهرمانی 
افاقه می کند. بنابراین شاید بیراه نباشد اگر ساپینتو را مقلد فرگی بدانیم؛ مردی که بازی های کوچک 

را هم مهم می بیند و 90دقیقه کنار زمین حرص و جوش می خورد.

  برنده داستان سیاوش
به قول قدیمی ها فوتبال »رو« ندارد. یک سیب را که هوا بیندازی، صد تا چرخ می خورد و پایین می آید. 
بنابراین شاید بعدا این داستان عوض شود، اما فعال ســاپینتو برنده مطلق پرونده جنجالی سیاوش 
یزدانی است. او از ابتدای فصل عالقه چندانی به این بازیکن نداشت و نهایتا پس از نخستین بازی دور 
برگشت و زمانی که یزدانی برابر ســپاهان مرتکب خطای پنالتی شد، عذر او را خواست. این تصمیم 

ّمقلد فرگی

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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23-17-21411617ذوب آهن10

522-26-2057821نساجی11
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821-18-2149810پیكان13
718-23-21461116مس کرمان14

1312-24-20261211صنعت نفت15
3012-43-21261313نفت مسجد سلیمان16

 فوتبال ایران مشکالت جدی و پرشمار ساختاری 
دارد. در این مورد اساسا نیازی به بحث نیست و 
هرچه بگوییم تکرار مکررات به شــمار می آید. 
با این همه، حتی در همین بســتر معیوب هم 
برخی اخباری که منتشر می شود به واقع دور از  
شأن و برخورنده است. به عنوان مثال در حالی 

پرسپولیس دیروز به مصاف نفت مسجدسلیمان 
رفت که سرخپوشان برای اقامت در هتل به منظور 

برپایی اردوی قبل از بازی مشکالتی داشتند. گویا 
چک های باشگاه برای تســویه طلب هتل پاس نشده و 

همین موضوع برای سرخپوشان مشکل ساز شده بود. البته که فقط 
پرسپولیس درگیر این داستان نیست و بسیاری از دیگر تیم های 

لیگ هم از این مشــکالت دارند؛ نمونه اش مس 
رفسنجان که به تازگی با همین مشکل مواجه 
بود و حتی ویدئوهایی از عصبانیت شدید محمد 
ربیعی هم منتشر شــد. در لیگ های پایین تر، 
بعضی تیم ها حتی پول ســفر به شــهرهای 
مختلف و برگزاری مسابقات خود را هم ندارند، 
اما اینکه چنین اتفاقاتــی در مورد قطب های 
سنتی و مهم فوتبال کشــور با این همه هوادار 
رخ بدهد واقعا قابل هضم نیست. می دانیم که نباید 
منتظر معجزه در مدیریت فوتبال ایران باشیم، اما انصافا 
کاری کنید که دیگر سطح دغدغه ها در مورد بزرگ ترین تیم های 

کشور، تسویه طلب هتل نباشد.

سطح دغدغه؛ پول هتل!
جنس نگرانی ها در فوتبال ایران  کامال متفاوت است

فوالد »عزیزتر« شد
نهمین صعود الهالل عربســتان به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا با شکوه هرچه تمام تر 
و رقم خوردن یک نتیجه شگفت انگیز اتفاق افتاد؛ 
جایی که الهالل موفق شد تیم نامدار الدحیل را 
در خاک خــودش قطر بــا 7گل در هم بکوبد و 
نشان بدهد که قدرت مطلق فوتبال آسیا به شمار 
می رود. البته که الهالل پیش از این هم نشــان 
داده بود چه تیم خوفناکی است. آنها این اواخر 
در جام جهانی باشگاه ها حاضر بودند و 
توانستند در مجموع 2 دیدار خود، 
6گل به فالمینگو و رئال مادرید، 
قهرمانان آمریــکای جنوبی و 
اروپا بزنند. آنها تیم پرســتاره و 
ثروتمندی هستند؛ تیمی که از تمام 

امکانات الزم برای قدرت نمایی بهره می برد. همین 
چند روز گذشته فیلم های کوتاه و باورنکردنی از 
داخل هواپیمای اختصاصی الهالل منتشــر شد 
که تعجب بســیاری را برانگیخت. آنها تجهیزاتی 
دارند که شاید برخی باشــگاه های اروپایی هم از 
آن بی بهره باشند. الهالل در حالی به فینال لیگ 
قهرمانان رسید که طی 8حضور قبلی اش در این 
مرحله، 4بار فاتح جام شده و عنوان پرافتخارترین 
تیم قاره کهن را در اختیار دارد. این، فرصتی برای 

بهبود آمار الهالل است.
اتفاقاتی که در جریــان نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا رخ داد اما بار دیگر ارزش مقاومت جانانه فوالد 
ایران در برابر این تیم در مرحله قبلی را روشن و بلکه 
آن را دوچندان کرد. وقتی الدحیل در کشور خودش 

7گل از الهالل دریافت می کند، ببینید که بازیکنان 
فوالد چه کار بزرگی کردند که توانســتند تقریبا 
90دقیقه در برابر این تیم ایستادگی کنند. فوالد در 
حالی با گل دقایق پایانی موسی مارگا مقابل نماینده 
عربستان شکست خورد که در طول بازی توانسته 
بود بخت های مسلمی برای گلزنی ایجاد کند و حتی 
تیر دروازه حریف را بلرزاند. چه بسا اگر خودباوری 
بیشتری نزد بازیکنان نماینده ایران وجود داشت، 
آنها می توانستند به نیمه نهایی برسند و به جاه طلبی 
شگفت انگیز خود ادامه بدهند. حاال با این نتیجه، 
فوالد بین هواداران ایرانی عزیزتر شــده و ارزش و 
احترام بیشتری پیدا کرده است. آنها بدون سرمربی 
و با کمترین هزینه ممکن تیمی را جان به لب کردند 

که خیلی جدی مشتری جذب لیونل مسی است!

برتری حیرت انگیز الهالل در برابر الدحیل، ارزش کار نماینده ایران را دوچندان کرد

کمی بحث برانگیز شد، اما حاال بیشتر مخاطبان حق را به سرمربی پرتغالی استقالل می دهند. از یک 
سو آبی ها بدون سیاوش آرام تر و موفق تر بوده اند و از سوی دیگر اشتباهات یزدانی با پیراهن سپاهان 
در برابر پرسپولیس، کمر تیمش را شکست. حاال سرمربی استقالل می تواند بادی به غبغب بیندازد و 

به تصمیم درستی که گرفته مباهات کند. هرچند گفتیم که هنوز برای جمع بندی زود است.

  طلسم بزرگ را می شکند؟
در آماری عجیب، بعد از انقالب هیچ مربی خارجی موفق نشده با استقالل قهرمانی در لیگ را تجربه 
کند. تنها خارجی موفق روی نیمکت آبی ها وینفرد شفر بوده که او هم یک بار جام حذفی را برده است. 
یکی از دالیل این مسئله هم آن است که اساسا استقاللی ها کمتر به مربی خارجی فرصت داده اند. با 
این حال امروز ساپینتو در موقعیتی قرار گرفته که شاید این طلسم غریب را بشکند. او فرصت دارد 
با فتح لیگ بیست ودوم، اسم خودش را در تاریخ باشگاه استقالل جاودانه کند؛ ماموریتی که دشوار 

است اما غیرممکن نیست.

ادامه از 
صفحه17

در مورد ریکاردو ساپینتو که مسابقات 
آسان را می برد و مدعی قهرمانی است

در شرایطی که از مدت ها قبل اخبار 
رســمی در مورد تقابل دوســتانه 
تیم های فوتبال ایران و روسیه در 
فروردین ماه منتشــر شده است، 
حاال سرمربی روس ها می گوید هنوز 
این بازی قطعی نشــده! در مصاحبه ای 
که از آقای والری کارپین منتشر شــده، او با لحنی کامال سرد و 
بی تفاوت می گوید اطالع زیــادی از بازی با ایــران ندارد و البته 
بخش جذاب تر داستان جایی است که می گوید حتی مسابقات 
تیم کشورمان را در جام جهانی 2022 ندیده است: »چیزی یادم 
نمی آید. من بازی های این تیم را تماشا و دنبال نکردم. ضمن اینکه 
باید صبر کنیم تا برگزاری مسابقه تأیید شود.« خب استاد، تماشای 
جام جهانی که دیگر نیازی به قطعی شدن مسابقات دوستانه ندارد. 
حاال فوتبال ایران را دوست نداشتی، حداقل به عنوان یک سرمربی 
ملی، مسابقات انگلیس را تماشا می کردی که اینقدر بی خبر نمانی! 

بعد از چند روز گمانه زنی و انتشــار 
شایعات غیررسمی، سرانجام یورگن 
کلینزمن آلمانی سرمربی تیم ملی 
کره جنوبی شد. به هر حال یورگی 
چهره سرشناسی در جهان فوتبال به 
شمار می رود و اگرچه در مورد کیفیت 
مربیگری او نگاه های متفاوتی وجود دارد اما حضورش در آسیا به 
افزایش جذابیت فوتبال در این منطقه کمک خواهد کرد. آخرین 
اصطکاک فوتبــال ایران با کلینزمن بــه جام جهانی 2022قطر 
برمی گردد؛ جایی که او مشــاور عالی فیفا بــود و در اظهاراتی از 
رویکرد بازیکنــان و مربیان ایرانی در زمینه اعتــراض به داوران 
شکایت کرد. حرف های او واکنش تند کی روش را به دنبال داشت، 
تا جایی که کلینزمن ناچار به عذرخواهی شد. با این شرایط حاال 
تقابل او با تیم ملی ایران یا قطــر که هدایتش را خود کی روش بر 

عهده دارد می تواند جذاب و تماشایی باشد.

ســرانجام طلسم شکســت و سردار 
آزمون موفق شد نخستین گل فصل 
جدیــدش را در بوندس لیگا برای 
لورکوزن به ثمر برساند. این بازیکن 
در ادامه روند خوبی که از چندی قبل 
در پیش گرفته، یکشنبه شب موفق شد 
دروازه فرایبورگ را باز کند. او 2بازی قبل در برابر ماینتس یک پاس 
گل داد و یک پنالتی گرفت، در مسابقه قبلی پنالتی اول تیمش را 
در لیگ اروپا برابر موناکو به گل تبدیل کرد و این هفته هم سرانجام 
موفق شد در جریان تســاوی یک - یک لورکوزن برابر فرایبورگ 
دروازه حریف را باز کند. راستش این است که سردار کم کم دارد 
عالئم حیاتــی اش را در زمین فوتبال نشــان می دهد. این مدت 
انتقادات از او زیاد بود، اما نمایش خوب این بازیکن ورق را برگردانده 

است. خوب باش تا در موردت خوب بنویسند؛ به همین راحتی.
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 اللیگا
زنده شد

با شکست غیرمنتظره بارسلونا 
مقابل تیم ته جدولی، رقابت به لیگ 

اسپانیا برگشت
شکست بارســلونا برابر تیم ته جدولی 
آلمریا هزینه های زیادی روی دســت 
بارسلونا گذاشــت. هم اختالف امتیاز 
بارسا با رئال مادرید در جدول دورقمی 
نشــد و به 7امتیاز کاهش یافت، هم در 
آستانه ال کالسیکوی پنجشنبه شب در 
چارچوب مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری، 
لواندوفســکی  مصدوم شد و به احتمال 
زیاد این بازی را از دست داد. حاال ژاوی 
برای ال کالســیکوی رفت جام حذفی، 
لوا، دمبله و پــدری را در اختیار ندارد. 
مصدومیت لواندوفســکی همسترینگ 
است و احتمال کمی وجود دارد به بازی 
پنجشنبه برسد. او ممکن است 14روز 
از مســابقات دور بماند. زمان احتمالی 
دوری مصدومین بارســا؛ لواندوفسکی 
2 هفته،  دمبله 2 هفته و  پدری 3هفته. 
لوا احتماال بازی با والنسیا و بیلبائو را هم 
از دست خواهد داد. البته یک خبرنگار 
نزدیک به بارســلونا ادعا کرده که این 
ستاره لهستانی به بازی با  رئال می رسد. 
او گفته لواندوفســکی فقط از خستگی 
عضالنی رنج می برد و مصدومیتی در کار 
نیست، اما به نظر می رسد برای رسیدن 
به ال کالسیکوی روز پنجشنبه مشکلی 
وجــود دارد. آرائوخــو، رافینیا و کنده 
که به دلیل خســتگی در بازی با آلمریا 
حضور نداشتند، پنجشنبه در دسترس 

خواهند بود.
    روبرت لواندوفســکی قبل از جام 
جهانی در 14 بازی اللیــگا 12 گل به 
ثمر رســاند، اما پس از جام جهانی در 
6 بازی اللیگا تنهــا 2 گل وارد دروازه 

حریفان کرد.
    ایــن شکســت وضعیــت ژاوی را 
دوباره وخیــم کرد. با وجــود پیروزی 
در ال کالسیکوی فینال ســوپرجام و 
کســب نخســتین جام پس از 14ماه، 
ژاوی ممکن اســت موقعیتش به خطر 
افتاده باشد. الپورتا پس از فعال کردن 
اهرم های مختلف اقتصادی و واریز کردن 
پول های زیاد به باشگاه و خرید بازیکنان 
زیاد، نمی خواهد تیمش سینوسی عمل 
کند. آنها در اروپا به شدت ضعیف بودند 
و حتی از لیگ اروپا هم حذف شــدند. 
شاید نرســیدن به فینال جام حذفی 
و شکســت احتمالی در ال کالسیکوی 
برگشــت اللیگا آینده ژاوی را در این 

باشگاه تباه کند.
    تنها خبر خوش برای بارســایی ها 
که تیم شــان در عرض چنــد روز هم 
از رقابت هــای اروپایــی به دســت 
منچستریونایتد حذف شد و هم اقتدار 
در لیگ را از دســت داد، این است که 
برای ال کالسیکوی رفت کوپا دل ری 

گونســالس گونســالس به عنوان 
داور برگزیده شــده که برای این 
تیم خوش یمن است. بارسا در این 

فصل با داوری او سوسیداد، اتلتیکو 
و سلتاویگو را شکست داده است.

    بارســلونا 47 ســانتر مقابل آلمریا 
انجام داد که باالتریــن تعداد از فصل 

06-2005 به حساب می آید.
    برای نخســتین بار از سال 2015 
بارســلونا در یک بازی اللیــگا در  ماه 

فوریه شکست خورد.
    برای نخســتین بار بارسلونا پس از 

بازی با بایرن در  ماه اکتبر، گل نزد.
    بارسا به اعتراف ژاوی بدترین بازی 
این فصل خود در اللیــگا را به نمایش 
گذاشت. فران تورس تنها بازیکنی است 
که در کل مسابقه یک دریبل موفق در 

یک سوم آخر زمین انجام داده است.
    در 17 بــازی قبلــی، آلمریــا تنها 
3 امتیاز، از 3 تساوی کســب کرده بود 
اما در بازی با بارســلونا در یک بازی به 
اندازه 17بازی قبلی امتیاز به دست آورد!

صفر. این عدد باالخره از روی تعداد گل های سردار آزمون در رقابت های این فصل بوندس لیگا برداشته شد. 
او با یک جاگیری بسیار خوب، پاس بیرون پای هم تیمی اش را به گل تبدیل کرد تا یکی از فنی ترین گل های 
این هفته لیگ آلمان را به ثمر رسانده باشد. این گل برای ستاره ایرانی لورکوزن، معنی متفاوتی داشت. اول 
از همه، او موفق شد جواب بسیار خوبی به اعتماد ژابی آلونسو بدهد. آلونسو برای دومین هفته پیاپی سردار 
را در ترکیب ثابت تیمش به زمین فرستاد و حتی بعد از دریافت گل حاضر به تعویض این بازیکن نشد. او 
برای سردار صبر کرد و مهاجم ایرانی هم نشان داد که ارزش این صبر را داشته است. شادی گل سردار اما 
نشان داد که او یک انگیزه مهم دیگر هم داشته است. ظاهرا آزمون در آستانه پدر شدن قرار گرفته و همین 
مسئله انگیزه اش را برای درخشیدن در آلمان به اوج رسانده است. یک خبر بسیار خوب برای ستاره ای که 
یک سال بسیار سخت را پشت سر گذاشته است. حاال آزمون دیگر دلیلی برای ترک فوتبال آلمان ندارد. 
او این اواخر یکی از بهترین های لورکوزن بوده و با یک پاس گل، یک پنالتی دقیق و حاال یک والی دیدنی، 
همه  چیز را برای خودش تغییر خواهد داد. خانواده سردار، به زودی 3 نفره می شود. در بین ستاره های این 
نسل فوتبال ایران، آزمون نخستین بازیکنی است که مرحله تازه ای از زندگی را با پدر شدن شروع خواهد 

کرد؛ اتفاقی که بدون شک پختگی و آرامش بیشتر او در زمین فوتبال را رقم می زند.

بنزین سبز یا دردسر نیمکت بزرگ؟
فلیکس سانچز کیست و آیا به کار فوتبال ایران می آید یا خیر

مقاومت مهدی تاج باالخره شکســته شد و او اســم یکی از گزینه های 
خارجی هدایت تیم ملــی را فاش کرد. تاج البته مســتقیما از فلیکس 
سانچز اسم نبرده اما اشاره به مذاکره با »سرمربی سابق تیم ملی قطر« 
مقصدی به جز همین اسم ندارد. اگر این اتفاق رخ بدهد، ایران و قطر رسما 
مربیان شان را با هم عوض کرده اند. فلیکس از چند جهت، گزینه ایده آلی 
برای نیمکت تیم ملی است و از چند جهت دیگر، انتخابی بحث برانگیز 
برای فدراسیون فوتبال خواهد بود. در حقیقت این انتخاب مزایای خاص 
خودش را دارد اما نمی توان با اطمینان کامل آن را مثبت دانست و نواقص 
احتمالی را هم نادیده گرفت. از همه جالب تر اینکه فدراسیون قصد دارد 
سرمربی تیم ملی را در بیست و هشــتمین روز از اسفند معرفی کند. در 

حقیقت سرمربی جدید تیم ملی به محض پشت سر گذاشتن معارفه، 
باید تیم ملی را به اردو ببرد. انتخاب این تاریخ نشان می دهد که سطح 

تصمیم گیری ها در فدراسیون فوتبال، چگونه است.

  خاصیتی که الزمش داریم
فلیکس سانچز کیست؟ این مربی در بارسلونا متولد شده و بدون داشتن 
ســابقه بازی، برای یک دهه در آکادمی فوتبال بارسا کار کرده است. در 
حقیقت نخستین چیزی که این مربی را تعریف می کند، تجربه کار کردن 
در رده پایه در یکی از بهترین آکادمی های دنیای فوتبال است. او وقتی به 
الماسیا رفت که فقط 21 ساله بود و تا 31 سالگی نیز در این آکادمی باقی 

ماند. در حقیقت ریشه های ذهنی او به عنوان یک مربی، در الماسیا شکل 
گرفتند. سال 2006 بود که سانچز تصمیم به ترک اسپانیا گرفت. قطری ها 
برای راه اندازی آکادمی بزرگ اسپایر، تحت تأثیر توانایی استعدادیابی در 
فوتبال اسپانیا بودند و سانچز به سرعت به عضو مهمی از این آکادمی تبدیل 
شد. او نسل جدیدی از پسران نوجوان را در قطر تحویل گرفت و آنها را در 
مسیر فوتبالیست شدن قرار داد. قطری ها هم متوجه شدند که باید به این 
مربی و سبک اش اعتماد کنند. او بعد از 5 سال کار کردن در اسپایر، هدایت 
تیم ملی زیر 19 ساله های قطر را بر عهده گرفت و با این تیم قهرمان آسیا 
شد. او تیم زیر 23 ساله های این کشور را هم روی سکوی سوم قاره کهن 
قرار داد. موفقیت بزرگ ســانچز اما بعد از انتقال به تیم بزرگساالن رقم 
خورد؛ جایی که او توانست قطر را به قهرمان آسیا تبدیل کند و بزرگ ترین 
موفقیت تاریخ فوتبال این کشور را بسازد. چرا این موفقیت اصال تصادفی 
نبود؟ چون ســانچز با همین تیم از رده پایه کار کرد و آن را به بلندترین 
قله در فوتبال آسیا رساند. ستاره هایی مثل معز علی و اکرم عفیف، از دل 
همین سیستم بیرون آمدند و با یک برنامه ریزی منطقی، چهره فوتبال قطر 
در آسیا را عوض کردند. با نشاندن سانچز روی نیمکت، ما صاحب آخرین 

مربی قهرمان آسیا خواهیم شد؛ مردی که بدون شک اقبال عمومی نسبت 
به جذبش بیشتر از مربیان داخلی است. مسن ترین تیم جام جهانی در این 
مقطع، بیشتر از همیشه به استعدادهای جوان نیاز دارد. در ایران خبری از 
آکادمی اسپایر نیست و کشف مهره های جوان را خود فلیکس باید با توجه 
به سیستم فوتبال باشگاهی انجام بدهد. فوتبال ایران در این مقطع بیشتر 
از همیشه به جوانگرایی نیاز دارد و این تغییر نسل با حضور یک مربی مثل 
فلیکس که عمرش را صرف کشف استعدادهای جوان کرده، ممکن خواهد 
شد. این را هم از یاد نبریم که فدراسیون گزینه های خارجی متعددی ندارد 
و دستش برای انتخاب یک مربی خارجی برای تیم ملی چندان باز نیست.

 
   نیمکت، بزرگ تر از مربی؟

این گزینه را باید از زاویه دیگری هم مورد بررسی قرار داد. حقیقت آن 
است که سانچز، هرگز به جز قطر در کشور دیگری تجربه جدی مربیگری 
نداشته است. نتایج او با تیم ملی قطر در جام جهانی نیز افتضاح بودند. 
این تیم با 3 شکست متوالی از تورنمنت کنار رفت شد و به نظر می رسید 
بازیکنانش به خصــوص از لحاظ روحی، اصال آماده شــرکت در چنین 

تورنمنتی نیستند. شاید نیمکت تیم ملی بزرگ تر از سانچز باشد و این 
موضوعی است که همیشه دردسرساز خواهد شد. در دوران اسکوچیچ 
نیز این مسئله بارها برای تیم ملی حاشیه درست کرد و در نهایت به رقم 
خوردن تغییر قبل از شــروع جام جهانی ختم شد. در حقیقت فلیکس 
سانچز یک تیم مستعد از پسربچه های قطری را تحویل گرفته و با همانها 
پله پله باالتر رفته است. اگر او مربی خوبی نبود، قطری ها برای جام جهانی 
به او اعتماد نمی کردند اما تضمینی وجود ندارد که او بتواند یک پروژه تازه 
و متفاوت را با حضور ستاره های ایرانی برای تیم ملی تعیین کند. همه 
می دانند که در ایران امکانات کافی برای پرورش استعدادهای جدید در 
اختیار ســانچز قرار نمی گیرد. او در یک تقویم شلوغ سرمربی تیم ملی 
می شود و درصورت رسیدن به این جایگاه، باید تمرکزش  را روی مسائل 
اولیه تیم بگذارد. در نتیجه شانس تیم سازی و پرورش نسل برای این مربی 
در فوتبال ایران به حداقل خواهد رســید. پس تردیدهایی در مورد این 
انتخاب وجود دارد که باید جدی گرفته شوند. سانچز را در قطر با وجدان 
کاری و مرخصی های محدودش می شناختند اما در فضای فوتبال ایران، 

انتظارات بزرگ تری از این مربی وجود خواهد داشت.

جام شماره یک
تن هاخ هم منچستریونایتد را پس از 6سال به جام رساند و هم خودش رکوردهایی زد

سرمربی هلندی کمتر از یک سال برای کسب نخستین جام در 
منچستریونایتد فرصت نیاز داشت و از این لحاظ زودتر از همه 
مربیان تاریخ این باشــگاه به جام رسید. فرگوسن 4 سال طول 

کشید تا برای شیاطین سرخ جام بیاورد.
   مدت زمانی که مربیان منچستر برای کسب نخستین جام 
نیاز داشتند؛ سرمت بازبی )6ســال و 6ماه(، منگنال )4سال و 
5ماه(، دوهرتی )4ســال و 5ماه(، سرالکس فرگوسن )4سال(، 
اتکینسون و لوئیس فان خال )21ماه(، ژوزه مورینیو )281روز( 

و حاال اریک تن هاخ )276روز(.
   او نخستین سرمربی هلندی در تاریخ رقابت های کارابائو کاپ 

)جام اتحادیه( است که قهرمان این  جام می شود.
   نکات عجیب؛ آژاکس و منچســتر قبل از تن هاخ به ترتیب 

به مدت 5 و 5.5سال هیچ  جامی کسب نکرده بودند.

    گل اول را برخالف جریان 

بازی کاســمیرو وارد دروازه نیوکاسل کرد. این 

برزیلی که ســابقه 5قهرمانی اروپا با پیراهن رئال مادرید 

را دارد، کسی است که تفاوت را در منچستریونایتد رقم زده و ثابت 

کرده در 31ســالگی خرج کردن 70میلیون یورو برای جذب او ریســک 

معقولی بود. اصوال وقتی پای جام در میان باشــد، کاســمیرو می درخشد. 

هافبک برزیلی در طول دوران بــازی خود در 14 فینال باشــگاهی به میدان 

رفته و در 13 فینال به پیروزی رســیده و تنها یک جام را از دســت داده است. 

به طور متوسط، 92.86 فینال ها با حضور کاســمیرو با پیروزی به پایان رسیده.

    ســتاره برزیلی از یــک راه دیگر هم در تاریــخ فوتبال انگلیــس ماندگار 

شــد. او تبدیل بــه پنجاهمین بازیکــن تاریخ منچســتریونایتد شــده 

کــه در ومبلــی بــرای این باشــگاه موفــق بــه گلزنی می شــوند.

    کاسمیرو در 12 بازی اخیر خود در تمامی رقابت ها 4 گل به 

ثمر رسانده است، یک گل بیشتر از 89 بازی قبلی خود 

که رکوردی فوق العاده برای او به حساب 

می آید.

رشــفورد 
حاال در تمامی مراحل 

کارابائو کاپ برای منچســتر 

توانســته اســت گل بزند. او با 

6 گل زده عنــوان آقــای گلی 

این دوره جام اتحادیه را 

برای خود کرد.

اریک تن هاخ هنوز نیامده، به منچستریونایتد سروسامانی 
داده. سرمربی هلندی با کنار گذاشتن کریستیانو رونالدو، 
احیای رشفورد و خرید کاســمیرو، تیمش را یکدست تر و 
رقابتی تر کرده. آنها اکنون در همه جام های ممکن حضور 
دارند و یکی از آنها را برده اند. پیروزی 2بر صفر در ومبلی 
و در فینال جام اتحادیه، هم دست نیوکاسل و عربستان را 
از جام کوتاه کرد و هم نخستین جام باشگاه من یونایتد از 
سال2017 به این سو را برای آنها به ارمغان آورد تا فاصله 
افتخارات این باشگاه با لیورپول کمتر شود. در حال حاضر 
منچستریونایتد 43جام مهم کسب کرده، در برابر 45جام 
لیورپول. آرســنال با 30، چلسی با 25 و منچسترسیتی با 
23جام در رده های بعدی جای دارند. از جنگ جهانی دوم 
به این طرف، منچستریونایتد 40جام کسب کرده که تنها 

یکی کمتر از جام های لیورپول در همین مقطع است.

دستیار سابق فرگوســن هم اکنون دســتیار ســرمربی هلندی است. با او 
موفقیت ها تضمینی است. این مربی که زمانی هدایت تیم ملی انگلیس را هم 
در دست داشت، کمک زیادی به تن هاخ کرده است. روند کاری مک الرن این 

موضوع را بهتر نشان می دهد.

1999
استیو مک الرن 
به عنوان دستیار 

سر الکس فرگوسن 
افسانه ای در 

منچستریونایتد 
فعالیت کرد و موفق 
به کسب سه گانه شد.

2008
مک الرن در توئنته، 

اریک تن هاخ را 
به عنوان دستیار خود 
انتخاب کرد تا او بعدها 

هدایت آژاکس را 
برعهده بگیرد و سپس 

راهی یونایتد شود.

2023
تن هاخ نخستین 
قهرمانی خود با 

منچستریونایتد را در 
حالی جشن گرفت 

که استیو مک الرن را 
به عنوان دستیار در 
کنار خود می دید.

منچستریونایتد تنها  2 بازی 
از 31 بازی اخیــر خود را در 
تمامی رقابت ها شکســت 

خورده است.

من یونایتد طی  مــاه فوریه 
موفــق به کســب یک جام 
شده و این درحالی است که 
چلسی در این  ماه موفق به 

پیروزی نشده است.

منچســتریونایتد اکنــون 
قهرمان 6 دوره از مسابقات 

کارابائوکاپ شده.
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 تا 

فر
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از رکورد تازه برای
لئو مسی

پاریس و 
بایرن مونیخ با 
برد 3 گله برابر 

رقبای خود این 
هفته را پشت 
سر گذاشتند. 

بایرن توانست 
بر اونیون 

برلین که رقیب 
مستقیمش در 

بوندس لیگا بود، 
غلبه کند. این 

2 تیم هفته آینده 
در لیگ قهرمانان 
باید با هم روبه رو 

شوند.

Lionel Messi
پاری ســن ژرمن به لطــف درخشــش امباپه 
و مســی با نتیجه 3بر صفر مارســی را شکست 
داد تا عالوه بــر گرفتن انتقام شکســت در جام 
حذفی، فاصله امتیازاتش با ایــن تیم را به 8امتیاز 
افزایش دهد. همین دو فوق ســتاره در غیاب نیمار 
مصدوم برای فتح مارســی کافی بودند؛ دقیقه25گل 
امباپه با پاس مسی، دقیقه29گل مســی با پاس امباپه 
و دقیقه55گل امباپه با پاس مســی. ســتاره آرژانتینی 
در آستانه مراسم جایزه د بســت فیفا که آخر شب دیشب 
برگزار شد، گل باشگاهی شماره700 خود را به ثمر رساند؛ 
840 بازی باشــگاهی، 700 گل، 672 گل برای بارســلونا و 
28 گل برای پاری سن ژرمن. تعداد پاس گل های باشگاهی او 
هم به عدد299 رسید. حاال تنها یک  پاس گل دیگر تا رسیدن 

به 300پاس گل باشگاهی فاصله دارد.
    در میان بازیکنانی که همچنان به فوتبال مشغول هستند، 
تنها کریســتیانو رونالدو موفق شــده 700 گل باشگاهی به 
ثمر برســاند. او در 943 بازی موفق به ثبت این رکورد شده 
بود. رونالدو یک شــب زودتر از مســی باز هم بــرای النصر 

هت تریک کرد و تعداد گل های باشگاهی اش را به عدد 827  
در 1151 بازی رساند؛ 5گل برای اسپورتینگ، 450گل برای 
رئال، 101گل برای یوونتوس، 8گل برای النصر و 145گل 
برای منچستریونایتد. رونالدو 118 گل ملی هم در کارنامه 

دارد.
    مسی حاال بهترین گلســاز این فصل اروپا هم محسوب 
می شود. بیشترین پاس گل در این فصل 5لیگ معتبر اروپا؛ 
مسی و دی بروینه با 12 پاس گل در صدر. نیمار با 11، کولو 
موانی بــا 10و کواراتخلیا با 9پــاس گل در رده های بعدی 

هستند.
    لیونل مسی در دوران باشگاهی 68800 دقیقه بازی کرده، 
700 گل به ثمر رسانده، 48 هتریک داشته، 52ایستگاهی را 
به گل تبدیل کرده، 75گل خــارج از محوطه جریمه زده و 

24گل هم با ضربه سر به ثمر رسانده است.
    آمار مســی در این فصل لیگ فرانسه؛ 20 بازی، 12 گل، 
12 پاس گل )بیشترین(. آمار او در این فصل با پاریس در تمام 

رقابت ها؛ 28 بازی، 17گل و 16پاس گل.
    امباپه سومین بازیکنی است که بیشترین پاس گل را از 
مسی دریافت کرده است. بازیکنانی که مسی بیشترین پاس 
گل را در دوران حرفه ای خود به آنها داده؛ ســوارس )39(، 

نیمار )20(، امباپه و پدرو )17( و اتوئو )16(.
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افقی:
1- هــال- اکثریت- بخش 

اصلی نوشته
2- رب النوع آفتاب- آلبومی 

با آواز علی رستمیان
 3- وســـط- دشـــمنان- 

فـرود آمـدن
4- ســربازی- مغــازه دار- 

حوض کم عمق تزیینی
5- به زور کســی را به کاری 
واداشتن- بدون دقت الزم- 

ضمیر انگلیسی
6- نوعی موســیقی غربی- 
مؤسسه- ز...بود مرد را راستی
 7- حــبــل الـــوریــــد- 
پـرورش دهنده -  نـوید دادن

8- فیلمی بــه کارگردانی و 
بازی مارلون براندو 

9- دارای خرابــی مختصر- 
خو ش اندام- پارک ملی توران 

را در این استان ببینید
10- قدرت- معادل فارسی 

اینترنت- روز گذشته
11- کـچل- فیلمی ساخته 
مجیــد مجیدی- مســابقه 

پایانی
12- دســـتگاه قــدیـمـی 
 نـمایش فیلم- فـریادرس- 

هم رزم گانـدی
13- مـــوادمعدنی فـلزدار- 

کیسه کش حمام- حسرت

14- مــراســـم پـــایانی 
جشــنواره ها- جـــانوری 

پـستاندار از خانواده موش
15- از نام هــای خرمــا در 
 مـــراحل رشــد- نـــرده- 

کـرم ابـریشم
  

عمودی:
1- نـــصیب و قــــسمت- 

مـعبد برج مانند
 2- ســـفید- حـفاظـــت- 

کوزه سفالین
3- هـــدیه چـهره گـشایی 
عروس- صدای خنده بلند- 

پـزشک
4- کلیــدی در موســیقی- 

تـجربه ها- چـند بیت
5- جایز- دفتر خرید و فروش 
خـانه- نـوعی فراورده قندی 

سـرخ کـردنی
6- بـازتـــاب- سیاه پـوش 
عـدالت خواه- مـرغ سعادت

7- نوعی بازی برای سنجش 
مــــهارت هـدف گـیری- 

بـدزبانی- مسـاوی
8- هنرمند دوربین به دست- 

منسوب به یمن- اسب سیاه
 9- از واحد های سنتی وزن- 
بیماری که نمی تواند حرکت کند- 

غروب کردن
10- پول- درختی در بهشت- 

در ساختمان سازی  به کار می رود
11- چـراغ- مساوی و برابر- مقعر

12- ســیم پیچ- ســردار شهید 
دهالویه- روحانی زرتشتی

 13- زادگاه- نــوعـــی خـــار- 
پـایتخت تـبت

14- خـیـس- بزرگ ترین خطاط 
نستعلیق دوره صفوی- روئـیدن

15- گـوشـــه ای در دســتگاه 
هـمایـون- گـــلی که در مرداب 

می شـکفد

هبرگربماونرحس
اتكيماحادخگنر

برعروپلضفلاوبا
يتالارسانينل
لميتشرتناسهر
هسيايديسررسز
رجاژاريويدملا
توخنديهانينين
ارتيمشيلوپدوك

تهكرابمدنورا
ياوگلاهلدانه
وماكتبعلارسو
يمارياباضردمحم
لانرداوكاايرا
پلاامنرودترصن 15
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

628173594
734659821
159824736
397246158
215738649
846915372
481397265
563482917
972561483

متوسط

4     2 9  6
     7 3 1  
 3 6  1     
7  2     4  
         
 1     6  7
    6  4 2  
 2 8 5      
9  4 8     3879241365

421356879
536897421
653978142
142563987
987412536
798124653
214635798
365789214

ساده

متوسط

471382956
289657314
536419782
792136845
645798231
813245697
157963428
328574169
964821573

سخت

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

ساده

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

لیلی خرسند|  »کادر فنی تیم ملی را تقویت خواهیم کرد.« این جمله 
جواد داوری دقایقی پس از انتخابش به عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال 
بود. تصور این بود که داوری رویاهای بزرگی برای تیم ملی دارد و می خواهد 
تیم را به مربی خارجی نامداری بســپارد. چند روز قبل از اینکه داوری از 
مجمع رأی اعتماد بگیرد، تیم ملی در پنجره های انتخابی به قزاقســتان 
باخته بود و آنهایی که تیم ایران را با سابقه قهرمانی در آسیا، خیلی باالتر از 
قزاق ها می دیدند و این شکست برایشان توجیهی نداشت، از حرف داوری 
استقبال کردند. ایران با هاشمی بحرین را در بازی رفت و برگشت با اختالف 
برد،  ســوریه را هم در  بازی اول شکســت داد ولی  با 2شوت در حالی که 
تا دقیقه 32 ،  13امتیاز جلو بود،به قزاقســتان باخت، تیمی که آن زمان 
مربی آمریکایی و گارد خارجی داشت .  اما جانشین او که نه خارجی بود و 
نه نامدار، نتایج بهتر که نگرفت، ایران را تا مرز تحقیر هم پیش برد. سعید 
ارمغانی هر چند در بازی  دوم سوریه را شکست داد و در تهران هم ژاپن را 
برد، اما شکست تیم او در بازی برگشت مقابل قزاقستان در حالی که حدادی 
و یخچالی را داشــت  ، باخت در تهران و هنگ کنگ به چین و شکست با 
اختالف باالی 30امتیاز به اســترالیا و ژاپن )بازی برگشــت( انتقادها به 
تیم ارمغانی را روزبه روز بیشتر کرد. همه می دانند که اگر استرالیا حاضر 
می شد به ایران بیاید و بازی برگشت را انجام بدهد یا قزاقستان نتایج بهتری 
می گرفت و حداقل بحرین را می برد، ایران نمی توانست جام جهانی 2023را 
ببیند. همه این اتفاقات بسکتبالی ها را شاکی کرده و البته مصطفی  هاشمی 
را شاکی تر از همه. حاال که بازی  های تیم ملی در انتخابی ها به پایان رسیده و 
صعود قطعی شده، هاشمی سکوتش را شکسته و حرف هایی را که یک سال 

در دلش نگه داشته در گفت وگو با همشهری به زبان می آورد.

    فدراسیون بسکتبال با این بهانه که می خواهد کادر 
فنی را تقویت کند، شما را برکنار کرد. اما تیم بعد از شما نتایجی 

گرفت که خوشایند جامعه بسکتبال نبود.
من همیشه این حق را به فدراسیون و هر مدیری که جایی را اداره می کند 
داده ام تا  هر تصمیمی که می خواهد  برای مجموعه اش بگیرد. بحث سر 

این نیست که چرا من را کنار گذاشــتند و مربی دیگری انتخاب کردند. 
داوری برای تیم ملی خودش ســرمربی انتخاب کرده  و خودش هم باید 
جوابگو باشد. من از موضوع دیگری ناراحت شدم که به خود او هم گفته ام. 
داوری در مجمع وقتی یکی با شیطنت میکروفن جلویش گذاشت و درباره 
تیم ملی پرســید، خیلی عجوالنه جواب داد. می توانست بگوید من تازه 
انتخاب شده ام، اجازه بدهید عرقم خشک شود، با اتاق فکرم صحبت کنم، 
بعد نظر می دهم اما خیلی راحت گفت می خواهم کادر فنی را تقویت کنم.

 
    آن روز همه تصور می کردند داوری می خواهد یک 

کمک مربی خارجی بیاورد و کادر فنی را تقویت کند. 
هر مربی دیگری می توانست بیاورد اما او با این حرفش به من توهین کرد. 
خیلی روشن گفت که من ضعیف بوده ام و می خواهد نفر بهتری بیاورد.

داوری 2سال شاگرد من بود. من در این مدت حرمت نگه داشتم و به خاطر 
اینکه تیم ملی دچار تزلزل نشود، حرفی نزدم اما االن می خواهم از حقم 
دفاع کنم. در فدراسیونی که سرپرست داشت و معلوم نبود صاحبش چه 
کسی است، در سالنی که غبار  غم گرفته بود، مسئولیت تیم ملی را به عهده 
گرفتم و 3ماه کار کردم. بدون حامد حدادی و بهنام یخچالی ، با ســجاد 
مشایخی و ارسالن کاظمی که کرونا گرفته بودند و بدن هایشان تحلیل 
رفته بود و نمی توانستند با تیم تمرین کنند، به قزاقستان با کادر آمریکایی 
و گارد یورولیگی اش به خاطر یک اشتباه من و یکی دو اشتباه بازیکنان با 
اختالف 4امتیاز باختیم. خودتان دیدید که به خاطر آن باخت چه هجمه ای 
علیه من به راه افتاد. بحرین را با اختالف 36امتیاز در زمین خودش بردیم. 
می گویند جوانگرایی کردیم، همه این بازیکنان به اضافه 6بازیکن دیگر در  
اردوی تیم من هم بودند . اصال مسئله جوانگرایی و پیرگرایی نیست، مهم 
این است که باید بهترین ها در تیم باشند. ما فقط با کلمات بازی می کنیم.

 
    شعار داوری این بود که می خواهد نیمکت تیم ملی 

را سنگین کند. 
سنگین کر د و از این به بعد سنگین تر هم می شود. 

    اگر می ماندید می توانستید نتایج بهتری بگیرید؟
اگر همان تیم به کارش ادامه می داد، صد درصد خیلی زودتر به جام جهانی 
صعود می کردیم، صد درصد در کاپ آسیا به فینال می رسیدیم و 60درصد 
احتمال قهرمانی تیم وجود داشت. مسیری را که داشتیم می رفتیم تغییر 
دادند، فقط به خاطر اینکه نظر شخصی من درباره رئیس فدراسیون چیز 

دیگری بود.
 

    در انتخابات نظرتان روی کاندیدای دیگری غیر از 
داوری بود؟

بله فقط به خاطر اینکه طرف نامز د دیگری بودم، مرا کنار گذاشتند اما مگر 
فدراسیون فقط یک نفر است؟ بسکتبال مال همه است، با هر تفکری. باید 
دید چه کسي دلسوز است و سالمت کار می کند نه اینکه فقط نگاه کنیم 
ببینیم چه کسي با ماست. اینطوری که همیشه  فقط از 10درصد پتانسیل 

بسکتبال استفاده می کنیم.
 

    گویا می خواهند مربی خارجی بیاورند و حتی شایعه 
شده که بچیروویچ سرمربی می شود.

مبارک باشد. یادتان باشــد نتایج همه چیز  را مشخص می کند. افرادی 
که باید به رئیس فدراسیون مشاوره بدهند باید باتجربه، عاقل و دنیادیده 
باشند اما بعضی  از  مشاوران، چه آنهایی که داخل هستند  و چه آنهایی که 

خارج از کشور احساسی با قضایا برخورد می کنند. 
 

    چرا؟ مشکل از کجاست؟
بســکتبال ما مربی تمرین دهنده و مدرس خوب می خواهد نه سرمربی 
خارجی. مــدال بازی های آســیایی را می خواهیم ولی بــا این وضعیت 
نمی توانیم موفق شویم. مشکل ما این است که نمی دانیم چه تصمیمی را 
در چه زمانی بگیریم و عجوالنه کار می کنیم. به هر حال با این تصمیمات 
تیم نتیجه نگرفت و متأسفانه مرا هم شریک اتفاقاتی کرده اند که جامعه 

بسکتبال آن را قبول ندارد.

با تیم من می توانستیم 
قهرمان آسیا شویم 

مصطفی هاشمی که پیش از ارمغانی سرمربی بود، بعد از یک سال سکوتش را 
شکست و از عملکرد فدراسیون و وضعیت تیم ملی بسکتبال گالیه کرد

  پنجمی رضایی
رقابت ها در رشته کشتی آزاد 6 و 7اسفندماه در شهر اسکندریه 
برگزار شد. می توان گفت جز طاها آکگول قهرمان جهان و المپیک 
کشــتی گیر مطرحی در این رقابت ها حاضر نبود. آمریکایی ها با 
نفرات دوم و سوم خود شرکت کرده بودند و تیم ایران هم با نفرات 
جوان و کم تجربه در این رقابت ها حاضر شده بود. یاسین رضایی 
در وزن 61کیلوگرم، حسین ابوذری در 74کیلوگرم، امیرحسین 
کاووسی در 79کیلو و امیرحسین فیروزپور در وزن 97کیلوگرم 
ملی پوشــان ایران در جام ابراهیم مصطفی بودند. یاسین رضایی 
در وزن غیرالمپیکی 61کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، 
در دور دوم با نتیجه 19بر8 کشتی گیر الجزایری را شکست داد. 
او در کشتی دوم خود با نتیجه 20 بر 12 مقابل والدیمیر کودرین 
از قزاقستان به پیروزی رســید و به نیمه نهایی رسید. رضایی در 
نیمه نهایی 18بر6 مقابل تایربک ژوماشبیک از قرقیزستان شکست 
خورد و از رسیدن به فینال بازماند. نماینده ایران در دیدار رده بندی 

هم مقابل آرسن هارتوریان با نتیجه 10بر صفر شکست خورد و 
نتوانست روی سکو قرار بگیرد.

  حذف زودهنگام
حســین ابوذری در وزن 74کیلوگرم پس از اســتراحت در دور 
نخست، در دور دوم با نتیجه 5 بر 2 مقابل سنور دمیرتاش شکست 
خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در نیمه نهایی، ابوذری 
از دور مسابقات حذف شد. دمیرتاش کشتی گیر کهنه کار ترکیه، 

مدال های برنز جهان و المپیک را در کارنامه دارد.

  بهترین جایگاه 
امیرحســین کاووســی در وزن غیرالمپیکی 79کیلوگرم پس از 
استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر فتایریا از 
الجزایر را شکست داد. او در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 5بر 
2 مارستیلر از آمریکا را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید. 

کاووسی برای رسیدن به دیدار نهایی، بوالت ساکایف از قزاقستان 
را با نتیجه 7بر 6 شکست داد و فینالیست شد. نماینده کشورمان 
در فینال با نتیجه 10 بر 7 مقابل کنتچادزه از گرجستان شکست 

خورد و به مدال نقره رسید.

  برنز فیروزپور
امیرحسین فیروزپور باتجربه ترین کشتی گیر ایران در تیم 4نفره 
اعزامی به مصر بود کــه در وزن 97کیلوگرم کشــتی می گرفت. 
فیروزپور در دور اول با قرعه اســتراحت روبه رو شد و در دور دوم با 
نتیجه 9 بر صفر مصطفی الدرس از مصر را شکست داد. او در مرحله 
یک چهارم با نتیجه 11 بر 4 مخسود ویسالوف از ازبکستان را از پیش 
رو برداشت و به نیمه نهایی رســید. فیروزپور در این مرحله مقابل 
زبیگنیو بارانوفسکی از لهستان با نتیجه 6بر 4 شکست خورد و به 
دیدار رده بندی رفت. او در دیدار نیمه نهایی با نتیجه 7بر صفر موزاری 

مچدلیدزه از اوکراین را شکست داد و به مدال برنز قناعت کرد.

پایانبیطال
تیم 4نفره کشتی آزاد ایران 
در مصر بدون کسب مدال 
طال به کارش پایان داد
 دومین رقابت رنکینگ اتحادیه جهانی 
کشتی به میزبانی کشور مصر برگزار شد. 
این مسابقات تحت عنوان جام »ابراهیم 
مصطفی« در 2 رشته آزاد و فرنگی برگزار شد. 
فرنگی کاران که با 3نماینده در این رقابت ها 
شرکت کرده بودند به 2مدال طال دست 
یافتند اما آزادکاران با 4کشتی گیر بدون 
کسب مدال طال به کارشان پایان دادند.
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چند قاب از پارك پردیس
 پارك فناوري پرديس  فضاهاي  عمومي بسياري در خود جاي داده است

 كه  در اين صفحه برخي از اين امكانات را كوتاه معرفي كرده ايم

اینجا علم به ثروت تبدیل می شود
 گشت و گذار در پاركی كه توانمندی و ظرفيت های علمی 

نخبگان ايرانی را به نمايش گذاشته است 

 راه اندازی شبکه فن بازار ملی ایران براساس 
نقشه جامع علمی کشور که در آن به ایجاد و 
توسعه  دفاتر فن بازارهای  منطقه ای و تخصصی 
تاکید شده و نیز ابالغیه شورای عالی انقالب 
فرهنگی و معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست 

جمهوری  از وظایف پارک های فناوری است.

وظیفه اصلی شبکه فن بازار  ملی
حاال اصال شبكه فن بازار ملی چيست و قرار است 
چه رسالتی بر دوش كشد؟ شبكه فن بازار ملی به 
بيانی ساده، شبكه ای شناسي شده و دسته بندی 
شــده از افراد و مراكز تقاضا و عرضه محصوالت 
علمی و فناورانه است. وظيفه اصلی شبكه فن بازار 
ملی ايران به عنوان يكی از مجموعه های اقماری 
پارك فناوری پرديس، كمک بــه رونق مبادالت 
فناورانه و انتقال تكنولوژی در اكوسيستم نوآوری 
و فناوری كشور است. اين مبادالت در حوزه های 
بازاريابی و فروش محصوالت دانش بنيان و فناورانه، 
ســرمايه گذاری بر روی اختراعات، استارت آپ ها 
و طرح های فناورانه، رفع نيــاز فناورانه صنايع با 
اســتفاده از ظرفيت شــركت های دانش بنيان و 

فناورانه و نيز تبادل دانش  فنی است.
يكی از اقدامات شــبكه فن بازار ملی ايران توسعه 
دفاتر در استان های كشور و شبكه سازی در نقاط 
مختلف كشور محسوب می شود. در همين راستا به 
استناد آيين نامه تاسيس و راهبری شبكه فن بازار 
ملی ايران )مصوب هيات امنــای پارك فناوری 
پرديس(، شــبكه فن بازار ملی ايــران در تمامی 
استان های كشور و نقشه جامع علمی كشور موظف 
به ايجاد دفتر فن بازار منطقه ای و تخصصی است. 
اين دفاتر پايگاهی بــرای ارتباط عرضه كنندگان 
و متقاضيان فناوری در حوزه هــای مذكور برای 
اســتفاده از ظرفيت كشور در راســتای توسعه 

مبادالت فناوری َشان است.
هر دفتر فن بازار دارای يک متولی است. اين متولی 
يک نهاد حاكميتی مرتبط با حوزه علم و فناوری  
است كه وظيفه همكاری با شــبكه فن بازار ملی 
ايران برای توسعه بازار فناوری در استان و يا حوزه 
تخصصی را بر عهده دارد. هر دفتر فن بازار دارای 
حداقل يک كارگزار تجارت فناوری )بروكر( برای 

اجرای برنامه های توسعه بازار فناوری است.

شبکه کارگزاران تجارت فناوری 
تمام اقدامات اجرايی به منظور همرسانی عرضه 
و تقاضای فناوری توســط شركت های خصوصی 
دارای صالحيت از سوی شبكه فن بازار ملی ايران 
انجام می شــود. اين شــركت های كارگزاری در 
استان های مختلف مستقر هســتند. كارگزاران 
تجارت فناوری به نوعی واسط نوآوری بين عرضه 
كننده و متقاضی هســتند. اين كارگزاران زبان 
فناوری را به زبان تجارت و بــازار و بالعكس برای 
عرضه كننده و متقاضی ترجمه كــرده و فراتر از 
يک مشاور تا حصول مبادله نهايی در كنار طرفين 

قرار می گيرند.

سامانه شبکه 
شــبكه فن بازار ملی ايــران دارای بانک جامعی 
از اطالعات فناورانه كشــور شــامل شركت های 
دانش بنيــان و فناور، محصــوالت دانش بنيان و 
فناورانه، فرصت های سرمايه گذاری و تقاضاهای 
فناوری است. تمام اشــخاص حقيقی و حقوقی 
می تواننــد در اين ســامانه ثبت نام كننــد و به 
ارائه دســتاوردها و نيازهای فناورانــه خود اقدام 
كنند. اين ســامانه دارای زيرســامانه هايی برای 
هــر فن بــازار منطقــه ای و يا تخصصی اســت 
كه تمــام اطالعات آن افــراز جغرافيايــی يا آن 
حــوزه تخصصــی در آن زيــر ســامانه موجود 
 است. آدرس ســامانه شــبكه فن بازار ملی ايران

 techmart.ir است.

رویدادهای تجاری 
فن بازار ملی ايران در راســتای تسهيل و تسريع 
همرســانی عرضه و تقاضا در زيست بوم نوآوری 
و فناوری كشــور، رويدادهای تجاری متنوعی را 
طراحی و اجرا كرده اســت. اين رويدادها توسط 
كارگزاران مورد تاييد شبكه فن بازار ملی ايران در 4 

حوزه به شرح زير برگزار می شود:
  فســتيوال های نوآوری  ها و اختراعات )عرضه 

نوآوری ها به صنايع و سرمايه گذاران(
   نشست های بهره  برداری از توان داخلی )عرضه 

محصوالت به مشتريان دولتی وصنايع بزرگ(
   رويدادهای استارت آپ دمو )ارائه استارت آپ ها 

به سرمايه گذاران(
  رويدادهای ريورس پيــچ  )اعالم نياز صنايع به 

فناوران، استارت آپ  ها و شركت  های دانش  بنيان
بنابراين شــبكه فن بازار ضمن چابک ســازی و 
حمايتگری فرآيندهای علمی و فناورانه به دنبال 
رونق اقتصادی بر پايه دستاوردهای بومی، جهانی 
و علمی است كه يكی از مهم ترين نيازهای مدرن 

جامعه امروز محسوب می شود

شبكه جامع نوين 
براى رونق اقتصادى 

دستاوردهاى بومی علمی 

دريچه

تولید 300محصول تحریمی
پنجمين تور گردشگری مركز تهران شناسی همشهری به پارك فناوری پرديس رسيد

پارک فناوری پردیس کجاست؟
برای رســيدن به پارك بزرگ و مجهز فناوری كه 
به بهشت فناوری منطقه شــهرت دارد، بايد راهی 
كيلومتر 20جاده دماوند و شــهر جديد پرديس 
شــويم؛ جايی بيرون از تهران با جاده ای كه هنوز 
برف های زمستانی اش آب نشده اند و سرمای هوايش 
استخوان می سوزاند. اتوبوس گردشگران تور مركز 
تهران شناسی همشهری با عبور از اين جاده تقريبا 
ســفيدپوش و تونل های پياپــی اش، در موقعيت 
جغرافيايی شهر پرديس كه مصوبه ايجاد آن سال 
1368تصويب شد، قرار می گيرد. شهری صنعتی 
كه بيش از 4هــزار هكتار وســعت دارد و بيش از 
200هزار  نفر جمعيــت را در پهنه خود جای داده 
است. البته در افق سند توسعه شهر پرديس جمعيت 
600هزارنفری پيش بينی شــده است. اتوبوس از 
كنار مجتمع های مسكونی يک شكل و يک رنگ، 
كارخانه های صنعتی و توليدی، مراكز دانشگاهی، 
مجموعه های خدماتی و رفاهی می گذرد تا اينكه 
باالخره بعد از گذر آخرين پيچ منتهی به شــرق، 
تابلوی پارك فنــاوری پرديس نمايان می شــود. 
گردشگران ضمن پياده شدن از اتوبوس با كنجكاوی 
فراوان، اطراف خود را می كاوند. ساختمان های بزرگ 
و اغلب شيشه ای، فضاهای عمومی خوش ساخت با 
معماری منحصر به فرد حسابی توجه شان را جلب 
كرده است. باورش سخت است كه حوالی پايتخت، 
جايی با اين شكل و شــمايل مدرن بنا شده باشد. 
همين كنجكاوی و ناباوری دســت به دســت هم 

می دهند تا گردشگران دقايقی از رفتن بازبمانند.

 پای متخصصان و سرمایه گذاران در میان است
 آفتاب ظهرگاهی در جدال با سرمای هواست كه 
امير علی تفرشی، از كارشناسان روابط عمومی پارك 
فناوری به اســتقبال می آيد. بعد از خوش و بش و 
پذيرايی مختصر، گردشگران با راهنمايی او قدم به 
سالن كنفرانس ساختمان مركزی می گذارند. حاال 
كمی، خستگی اين راه طوالنی از جان به در شده كه 
تفرشی اين چنين می گويد: »پارك فناوری پرديس 
به عنوان نخستين و بزرگ ترين پارك فناوری كشور 
در ســال 1380به همت جمعی از متخصصان و 
سرمايه گذاران و زيرنظر نهاد رياست جمهوری )مركز 
همكاری های فناوری و نوآوری رياست جمهوری( 

تاسيس شد. پيش از آن، مطالعات مكان يابی پارك 
روی 3منطقه پيشنهادی اطراف تهران متمركز شده 
بود كه با توجه به ويژگی های اقليمی و جغرافيايی 
شــهر جديد پرديس، فــاز6آن در 20كيلومتری 
شرق پايتخت، به عنوان مكان مناسب احداث پارك 
فناوری به انتخاب نهايی رســيد. در همان ســال 
1380ضمن تملک اراضی پرديــس نوآوری )فاز 
يک(، كلنگ احداث پارك به زمين زده و پذيرش 
واحدهای فناور بومی بالفاصله آغاز شد.« حسين 
كاظم زاده، عضو خانه طالب جوان برای مفهوم سازی 
بهتر درباره عنوان پارك فناوری، می پرسد: » چرا 
به اينگونه مجموعه ها و مراكز، عنوان پارك الصاق 
می شــود؟« تفرشــی، گويی منتظر اين پرسش 
بود، برای همين بی درنگ پاسخ می دهد: »اغلب 
مجموعه های صنعتی و اقتصادی، محيطی بسته، 
كليشه ای و عاری از تنوع و رنگ دارند. نقطه ضعفی 
كه در مجموعه های فناورمحور نوين مورد بررسی و 
توجه قرار گرفت تا فرايند جذب ايده، توليد انبوه، 
تجارت و يا به عبارتی ساده تر، تبديل علم به ثروت 
در محيط هايی با معماری زيبايی شناختی و ارائه 
خدمات رفاهی صورت گيرد. بديهی ا ست كه عنوان 
پارك بــرای محيط هايی با چنيــن ويژگی هايی 

مناسب است.«

تاسیس نخستین پارک فناوری سالمت کشور 
چشــم انداز و اهداف بلندمدت اين پارك در سال 
1391به تصويب رسيد. تفرشی ادامه می دهد: »در 
ســال 1392عمليات اجرايی آماده سازی  پرديس 
دانش )فاز 2( به وســعت 18هكتار آغاز شد. اين 
درست سالی بود كه نمايشگاه بين المللی فناوری 
و نوآوری با عنوان اينوتكس به صورت ساالنه فعاليت 
خود را آغاز كــرد. همچنين در اين ســال وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی كشور موافقت 
خود را نسبت به تاسيس نخستين پارك فناوری 
ســالمت كشــور در پارك پرديس ابراز داشت كه 
اساســنامه مربوط به آن در سال 1393به تصويب 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسيد. همچنين 
منشور پارك فناوری در سايه علم، دانش، تخصص، 
توانمندی، هم افزايی ناشی از مبادله مؤثر اطالعات، 
هم كوشــی و بهره برداری از تسهيالت مشترك، 
پی ريزی شد كه سرفصل های دهگانه آن عبارتند 
از: آينده نگری )امروز فوريت دارد و فردا »اهميت«(،  
تعالی گرايی، كارآفرينی، نفوذ در بازارهای جهانی، 
همكاری و همگرايی، ســيمای شــهری جذاب و 
دعوتگر، توســعه فناوری، حفظ محيط زيســت و 

رعايت همسايگان و اصل جهان گرايی.«

توسعه اراضی به نفع علم
كارشــناس روابط عمومی درباره تاريخچه پارك 
فناوری می گويد: »ســال 1393تمليک و تثبيت 
اراضی پرديس كارآفرينی )فاز 3( به وسعت 31هكتار 
انجام شد و در سال 1393مركز شتاب دهی نوآوری 
برای ساماندهی به امور شتاب دهنده های فناوری و 
رويدادهای كارآفرينی در كشور در پارك كارش را 
آغاز كرد. همچنين در سال 1397برای نخستين بار 
در ايران، كارخانه های نوآوری »آزادی« و »های وی« 
به عنوان شعب پارك و محلی برای استقرار و فعاليت 
گروه های استارت آپی افتتاح شدند كه با استقبال 
فراوان استارت آپ ها همراه بود. در سال 1399نيز 
قرارداد الحاق 20هكتار جديد )فاز 4( به پارك در 
مجاورت پرديس كارآفرينی منعقد و همان ســال 
پارك فناوری اقتصاد ديجيتال نيــز در زمينی به 
مساحت 30هكتار به مجموعه پارك فناوری پرديس 
اضافه شد. به همه اين موارد، ايجاد شبكه فن بازار، 
شبكه تبادل اطالعات كشورهای عضو دی 8، شبكه 
مراكز رشد ايده های نوآورانه و برگزاری رويدادهای 

ملی و بين المللی فناوری را هم اضافه كنيد.«

متولی و مسئول این پارک کیست؟
يكی از سؤال های پر تكرار گردشــگران از تفرشی 
اين اســت كه متولی و مســئول اين پارك علمی 
كيست؟ او كوتاه شــرح می دهد: »اساسنامه پارك 
فناوری پرديس، نهاد رياست جمهوری را به عنوان 
سازمان مؤســس اين پارك می شناسد. طبق اين 
اساسنامه، هيأت امنای پارك به رياست معاون اول 
رئيس جمهور و عضويت 14نفر از شــخصيت های 
علمی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی كشور به عنوان 
اعضای حقوقی و حقيقی شكل می گيرد. البته پس از 
تاسيس معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری در 
سال 1386، معاون علمی و فناوری رئيس جمهور نيز 
)ضمن اصالح اساسنامه( به عنوان نايب رئيس هيأت 

امنا به تركيب هيأت امنای پارك پيوسته است«.

اعضای این مرکز علمی بزرگ
واحدهای فناور، اعضای پارك فناوری هستند. در 

حال حاضر بيش از 356شركت دانش بنيان تمليكی 
و اســتيجاری، 105شــتاب دهنده در بخش های 
مختلف فضای كار اشــتراكی، فن بازار، شــبكه 
اقتصادی، تبادل اطالعات و سالمت پرديس فعال 
هستند كه از ميان آنها بيش از 170شركت تأييديه 

دانش بنيانی را كسب كرده اند. 
بسياری از شركت های عضو خانواده پارك فناوری 
پرديس محصوالتی توليد می كنند كه تعداد معدودی 
از كشورهای دنيا به فناوری توليد آنها دست يافته اند. 
همچنين توليدات خانواده پــارك فناوری پرديس 
پاسخگوی بســياری از نيازهای كشــور در زمينه 
محصوالت تحريمی است. از اين رو پارك فناوری نقش 
بسزايی در تجاری سازی نتايج پژوهش های علمی، 
خودكفايی كشور در حوزه فناوری های پيشرفته و 
خنثی سازی اثر تحريم های ظالمانه عليه كشور دارد. 
نكته مهم ديگر كه گردشگران در اين بخش بسيار 
خواهان كســب اطالعات در مورد آن بودند، شيوه 
جذب و عضويت در اين پارك است. برای عضويت در 
پارك فناوری می توان به 4 شيوه عمل كرد؛ عضويت 
در بخش اراضــی با واگذاری زمين يــا اجاره ملک، 
عضويت در مركز رشــد فناوری نخبگان، عضويت 
در شعب پارك فناوری پرديس و عضويت در پايگاه 
جذب متخصصان و كارآفرينان ايرانی خارج از كشور 

كه هريک دارای ضوابط و مقررات خاص خود است.

فضاهای عمومی پارک
بعد از جلسه معرفی پارك فناوری پرديس و پيش 
از اقامه نماز ظهر، گردشگران از فضاهای عمومی و 
خدماتی آن ديدن می كنند. در اين پهنه فضاهای 
عمومی بسياری گنجانده شده است. برج فناوری 
پرديس، مجتمع سراج )ساختمان اداری پارك علم 
و فناوری(، مسجد حضرت فاطمه الزهرا)س(، مقبره 
شــهدای گمنام پارك فناوری پرديس، نمايشگاه 
دائمــی محصــوالت فناورانه )در اين نمايشــگاه 
محصوالت شركت های فناوری پزشكی، دارويی، 
تجهيزاتی، نانوفنــاوری، نرم افــزار و الكترونيک، 
مكانيک و مخابــرات به نمايش درآمده اســت(، 
مجتمع تجاری سازی و فن بازار با زيربنای بيش از 
7هزار و 700مترمربع )محل استقرار شركت های 
نوپا، برگزاری كالس های آموزشــی و مشاوره ای 
كســب وكار(، مركز همايش ها با ظرفيت بيش از 
270نفر، بوستان دانشــمندان، مجتمع فرهنگی، 
تجاری و رفاهی بــا زيربنای 12هــزار مترمربع و 
5بلوك مجزا شامل هتل، رستوران، آبنما، واحدهای 
تجاری و مســجد، آبنمای مركــزی، هتل پارك 
فناوری با مســاحت 3هزار و 600مترمربع شامل 
20اتاق، زمين های بازی چندمنظوره، ساختمان 
چندمنظوره، بلــوك تجاری، مركز بهداشــت و 
درمانــگاه و البته ســاعت نمای آفتابی )توســط 
يكی از اعضای پارك در ســال 1399، ساخته و در 
ســكوی مركزی اين مجموعه نصب شــده است.  
اين ســاعت نما تلفيقی از تكنولوژی های دقيق و 
طراحی ديجيتال با سنت و فرهنگ ايرانی است كه 

نمونه  مشــابه داخلی و خارجی 
نــدارد( هــم از بخش های مهم 
اين مجموعه به شــمار می آيند.

مزایای استقرار در پارک
یکی از مهیج ترین بخش های معرفی پارک  فناوری برای گردشگران، 
برشمردن مزایای استقرار و فعالیت در آن است که 3بخش »قانونی«، 
»رفاهی« و »کسب وکار« را دربرمی گیرد. مزایای قانونی استقرار در این 
پارک متفاوت شامل معافیت مالیات بر عملکرد ساالنه به مدت 20سال از 
زمان صدور مجوز استقرار توسط مدیریت پارک، معافیت مالیات حقوق 
کارکنان شاغل در شرکت های فناور مستقر در پارک، معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده )در تعامالت فی مابین اعضای پارک های فناوری(، معافیت 
از هرگونه عوارض متداول کشــور مانند عوارض شهرداری، آزاد بودن 
نقل و انتقال ارز از خارج از کشور به پارک و برعکس آن از طریق شبکه 
بانکی، اشتغال نیروی انسانی و روابط کار براساس مقررات اشتغال در 
مناطق آزاد، بهره مندی از امتیاز ویــژه فنی برای حضور در مناقصات 
و همچنین ترک تشریفات آن، تســهیالت خدمت نظام وظیفه برای 
کارکنان شرکت های عضو، معافیت عوارض، حقوق گمرکی و مالیات بر 
ارزش افزوده واردات تجهیزات در حوزه تخصصی فعالیت است. مزایای 
زیرساختی و رفاهی آن نیز شامل تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز 
شــرکت ها، خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی، هتل، رستوران های 

سنتی و فست فود، کافه، باشگاه ورزشــی، خشکشویی، زمین های 
بازی، مهد کودک، فروشگاه زنجیره ای، مرکز خدمات درمانی، مسجد، 
خدمات بانکی متنوع، خدمات خودرویی و فروشگاه می شود. در بخش 
مزایای کسب وکار هم می توان به استقرار و نزدیکی به شرکت های بزرگ 
نام آور معتبر داخلی و بین المللی، صندوق توسعه فناوری های نوین، 
صندوق قرض الحسنه حامین فناوری پردیس، صرافی نوین، مشاوران 
متنوع حسابداری، مالیاتی و بیمه ای، کارگزاران متنوع بورس، مشاوران 
صادراتی و حقوقی، مرکز داوری و شــورای حل اختالف شرکت های 
دانش بنیان، بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری، جذب سرمایه و 
انتقال فناوری، بهره مندی از ظرفیت سازمانی پارک در ترک تشریفات 
مناقصات قراردادهای پژوهشی و تجاری سازی، امکان بهره برداری از 
شبکه وسیع همکاران داخلی و خارجی، استفاده از مزایای همجواری 
واحدهای فناور جهت توسعه بازار خارجی و تولید فناوری های جدید، 
امکان اســتفاده از خدمات تخصصی فناوری و کسب وکار در پارک و 
بهره مندی از حمایت های مالی و معنــوی در قالب آیین نامه حمایتی 

اشاره کرد.

مكث

آن طرف آبی ها 
چه می گویند؟ 

سفیران و مسئوالن علمی 
خارجی بســیاری از پارک 
فناوری پردیس بازدید و دفتر 
یادبود این پارک علمی را امضا 
کردند و یادداشت نوشتند. در 
اینجا برخی از این یاداشت ها 

را بخوانید:

جوزف تیلور
عضو فرهنگستان علوم آمریکا 
 از دوستان جدیدم در ایران 
برای فراهــم  کردن امکان 
بازدید از پــارک فناوری 
بسیار سپاسگزارم. بسیار 
تحت تأثیر قــرار گرفتم 
به خاطــر آنچــه تاکنون 
انجــام داده اید و همچنین 
طرح هایی که برای آینده 
دارید. امیدوارم که یک روز 
بازدید دیگر داشته باشم 
و همچنین چشــم انتظار 
بهتر شــدن روابــط بین 
کشورهایمان هستم. با تمام 

آرزوهای خوب برای شما.

کریستین بوشمن
وزیر اقتصاد اتریش 

 تبریکات، پــارک فناوری 
پردیس خیلــی تأثیرگذار 
است و یکی از جالب ترین 
محل هایی است که تاکنون 
دیده ام. امیــدوارم باز هم 
به زودی اینجا را بازدید کنم.

میرا کومار
رئیس مجلس هند 

موقعیت بزرگی برای بنده 
و هیأت همــراه در بازدید 
از پارک فنــاوری پردیس 
و مشــاهده پیشرفت های 
ایــران در عرصــه علم و 
فناوری فراهم شد. همچنین 
بهره بــرداری از تندیس 
آچاریا جی.ســی.بوس در 
این مــکان مایــه افتخار 
است. بهترین ها را برایتان 

آرزومندم.

چونلی بای
رئیس آکادمی علوم جهانی 

امیدوارم پارک علم و فناوری 
پردیس دستاوردهای بزرگی 
کسب کند و محرکی برای 
پیشــرفت بی وقفه علم و 
فناوری و توسعه اقتصادی 

ایران باشد.

مارتینا دالیچ
معاون نخست وزیر کرواسی 

 من به عنوان نماینده دولت 
جمهوری کرواسی امیدوارم با 
اجرای پروژه های زیادی که در 
آینده انجام خواهد شد روابط 
اقتصادی و علمی کشور های 
جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری کرواسی ارتقا یابد.

ویکا خومالو
سفیر آفریقای جنوبی 

از هماهنگی این بازدید و 
میزبانی شما سپاسگزاریم. 
این بازدید بســیار خوب 
برگزار شد و آموزنده بود.

فناوری هایی که ایران به آنها 
رسیده است خیلی دور از 
انتظار بوده اســت. این امر 
موقعیت  ایجــاد  موجب 
برای همکاری های محتمل 
بین بخشــی خواهد بود. 
جمهوری آفریقای جنوبی 
تعــدادی از نوآوری ها را از 
طریق دولت یا دانشگاه ها 
ایجاد کــرده اســت. ما 
امیدواریم که روابط میان 
پارک فناوری را با مراکز یا 
پارک های نوآوری پرتوریا 
شکل دهیم. ما امیدواریم 
یک بار دیگر هــم پارک را 

بازدید کنیم.

امیدآفرینی اجتماعی ازجمله کلیدواژه های مهمی  است که به مثابه محرک 
پیشــرفت و توســعه پایدار جوامع عمل می کند، به ویژه در عصر حاضر 
که با توجه  به ویژگی هایی مانند گســترش و گردش پرسرعت اطالعات، 
قدرت نمایی حداکثری رسانه ها و فناوری های هوشمند، بازار جنگ های 
نرم و کنترل از راه دور با هدف ایجاد یاس، از بین بردن عزت ملی و در نهایت، 
افزایش سیطره   امپریالیسم، حسابی داغ است. شاید این پرسش پیش  آید 
که امیدآفرینی اجتماعی چیست و چگونه محقق می شود؟ امیدآفرینی 
اجتماعی، کنش جمعی در راستای وقوع رویدادهای سازنده ملی است که 
ذیل سرمایه اجتماعی قرار دارد و از طریق اطالع رسانی و تبلیغات دقیق 

و مستمر با موضوع دستاوردهای بومی کشور در عرصه های گوناگون علوم 
بشر صورت می گیرد. همچنان که رهبر معظم انقالب نیز بارها در سخنرانی ها 
و بیانات خود، مدیران و مسئوالن دولت های مختلف را نسبت به اهمیت و 
اولویت این کلیدواژه مهم و شاخص جهانی توسعه پایدار توصیه  کرده اند؛ 
توصیه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی و فرهنگ ایرانی که همواره ضرورت 
عملی »گفتمان تحلیلی« و »جهاد تبیین« را به عنوان بایسته ای دولتی و 
مردمی یادآور می شود. تولید بیش از 300 محصول تحریمی توسط شرکتهای 
دانش بنیان کشــور، در دوران تحریم،  بهانه ای خوبی بود تا گردشگران و 
کارشناسان مرکز تهرانشناسی همشهری در پنجمین تور خود راهی پارک 
فناوری پردیس؛ بزرگترین مرکز علم و فناوری های اقتصادی کشور شوند 
تا ضمن شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های علمی و کمتر شناخته شده 
نخبگان در حوزه شرکت های دانش بنیان، نوآفرین و گروه های »کمک نوآور« 

یا همان استارت آپی، مبلغ پیشرفت های فراگیر آنان باشند.

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار
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 اینجا علم به ثروت
 تبدیل می شود 

گشت و گذار در پارکی که توانمندی و ظرفیت های علمی نخبگان ایرانی را به نمایش گذاشته است 

روایت گردشگران

دستاوردهای بی نظیر پارک
گذر از جاده پرشیب دماوند که با کوه هایی سفیدپوش از برف، 
احاطه شده بود، به واسطه وجود مغازه ها و رستوران هایی در 
حاشــیه جاده، برایم تداعی کننده خاطره ای نوستالژیک از 
کودکی، در سفر به شمال بود و ناخودآگاه حس خوشایندی 

به سراغم آمد.
بعد از طی یک مســیر طوالنی، باالخره بــه نگهبانی پارک 

فناوری پردیس رسیدیم و وارد پارک شدیم.
محوطه پهناور پارک، متشــکل از چنــد خیابان، چندین 
کوچه، یک میدان و تعداد زیادی ساختمان با فضاهای سبز و 
درختکاری های زیبای میان شان بود. نکته جالبی که توجهم 
را به خودش جلب کرد، معماری هــای زیبا و منحصر به فرد 
ساختمان ها بود، به طوری که معماری هر ساختمان، کامال 

با دیگری متفاوت بود!
همین که وارد میدان شــدیم، گنبد زیبای مسجد نمایان 
شد. بعد از ملحق شدن به گروه و اقامه نماز در مسجد زیبای 
پارک، به سمت فضای کار اشتراکی کوآپ )co up( حرکت 
کردیم. ضمن قــدم زدن در محوطه پارک بــا توضیحات 
کارشناس روابط عمومی پارک همراه شدیم: »در سال های 
پایانی دهه ۷۰ شمسی سبک و ســیاق سنتی  فعالیت های 
اقتصادی به تدریج، جای خودشــان را به روش های جدید 
و نوآورانه تری می داد. در کشــور ما هم، اقتصاد دانش بنیان 
برای اینکه راه خودش را به چرخه اقتصادی باز کند، نیازهای 
زیادی داشت که ایجاد یک محیط تســهیل گر برای ورود 
فناوری به فرایند تولید، یکی از ملزومات آن بود. اینگونه بود 
که در اوایل دهه 8۰ پارک فناوری پردیس در شــهر جدید 
پردیس با وسعت 2۰ هکتار به همت ۴ هم بنیانگذار و زیرنظر 
نهاد دولتی معاونت علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری تأسیس شد. پردیس به تهران نزدیک بود 
و زیرساخت های مناسبی داشــت. فعالیت های زیرساختی 
پارک از همان ابتدا آغاز شــد و همزمان شرکت های اولیه با 
واگذاری زمین، شروع به طراحی و ساخت مراکز تحقیقاتی 
خودشان کردند. نخستین شرکت ها در سال ۱۳8۵ در پارک 
مستقر شدند و در سال های بعد ساختمان استیجاری و مرکز 
رشد فناوری نخبگان هم، در پارک ایجاد شد. طی چند سال 
بعد، شرکت های بیشتری که اغلب فعالیت هایشان در حیطه 
الکترونیک و نرم افزار، فناوری زیستی و تجهیزات پزشکی، 
فناوری نانو، اتوماسیون و مکانیک پیشــرفته بود به پارک 
پردیس اضافه شدند. همزمان با تکمیل فاز اول پارک که نام 
پردیس نوآوری را گرفته بود، عملیات اجرایی آماده سازی  فاز 
دوم هم در ۱8 هکتار آغاز شد و هدف گذاری توسعه فازهای 
بعدی پارک، تا تبدیل شــدن به بزرگ ترین منطقه فناوری 
غرب آسیا، با وســعتی در حدود یک هزار هکتار به تصویب 
رسید. همزمان با این اقدامات توسعه ای، بعضی پروژه های 
ملی و بین المللی هم در پارک تعریف شد. ایجاد شبکه فن 
بازار ملی ایران به عنوان بزرگ تریــن مرجع تبادل فناوری 
کشور، تاسیس شبکه تبادل فناوری کشورهای عضو گروه 
دی هشت )D8(، راه اندازی نمایشــگاه بین المللی فناوری 
و نوآوری به نام اینوتکس، راه انــدازی جایزه مصطفی)ص( 
و ایجاد مرکز شــتاب دهی نوآوری، از جملــه این اقدامات 
بود که پارک را به عنوان مرجعی در حــوزه فناوری معرفی 
کرد. رشــد تقاضا محور پارک فناوری پردیس و اســتقبال 
شرکت های دانش بنیان از آن و نقشی که در توسعه زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور داشت منجر به تاسیس 2 کارخانه 
نوآوری آزادی و کارخانه نوآوری  های وی در تهران به عنوان 
شعب پارک و محلی برای اســتقرار و فعالیت های تیم های 

استارت آپی در سال ۱۳۹۶ شد.
 کارخانه نوآوری آزادی نخستین کارخانه نوآوری در کشور 
است و به عنوان شــعبه ای از پارک فناوری پردیس در محل 
یکــی از کارخانه های قدیمــی اما متروک تهــران، فضای 
جدیدی را برای صاحبان ایده و استارت آپ ها در زیست بوم 
فراهم کرده، مهم ترین رسالت پارک فناوری پردیس حمایت 
از تجاری ســازی  و کمک به فروش محصــوالت فناورانه و 
دانش بنیان تعریف شــده اســت. در مجموع بیش از ۳۵۰ 
شرکتی که عضو پارک هستند با ایجاد فرصت اشتغال برای 
۶۵۰۰ نخبه و متخصص، بیــش از ۱۳۰۰ محصول فناورانه 
منحصر به فــرد را تولید کردند. حاال 2۰ ســال از زمانی که 
این پارک به نظام ملی نوآوری و حلقه ای از زنجیره توســعه 
اقتصاد دانش بنیان اضافه شــده، می گذرد و شــرکت های 
فعال در پارک توانســتند با حضور در بازار ۴۰ کشــور، به 
توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان هم کمک کنند. این 
دستاوردهای بی نظیر، توانسته این محیط را به عنوان بهترین 
جلوه و ویترین جذاب فناوری کشــور معرفی کند و میزبان 
دیپلمات ها و هیأت های سیاسی و علمی جهان باشد که از 
این پارک بازدید می کنند. چشم انداز پارک فناوری پردیس، 
تبدیل شدن به بزرگ ترین قطب تولید و تجاری سازی  نوآوری 
در غرب آسیا، در راستای افق ســند چشم انداز بیست ساله 
کشور و منطقه است.« به محوطه »فضای کار اشتراکی کو آپ 
)co up(« رسیدیم.  بعد از نشستن روی صندلی های بدون 
پشتی و رنگارنگ سالن، با توضیحات مسئول مربوطه همراه 
شدیم: »اوایل سال ۱۳۹8 طراحی و ساخت این فضای کار 
اشتراکی، با مســاحتی حدود ۱2۰۰ مترمربع آغاز شد. این 
فضا که از مزیت همجواری با شرکت های دانش بنیان پارک 
و مرکز رشــد فناوری نخبگان پارک برخوردار است، دارای 
فضاهای کارگاهی و آزمایشگاهی، آمفی تئاتِر روباز و حیاط 
اختصاصی است و امکان میزبانی از نزدیک به ۱۰۰ فریلنسر 
و تیم اســتارت آپی را دارد. این فضا با استفاده از ترکیبی از 
مفاهیم سبک های مینیمال و های تک )high tech(، همراه 
با احساس راحتی و حس تعلیق طراحی شده است تا حس 

زندگی در فضای کار در کنار یکدیگر را القا کند.«

علم، همان ثروت است
گردشــگران مرکــز تهران شناســی 
همشهری ســاعت ۱2یکی از روزهای 
نخســت اســفند ماه به پارک فناوری 
پردیس در شرق تهران رسیدند. بعد از 
معرفی اجمالی و پخش کلیپ بخش های 
مختلف پارک توسط »امیرعلی تفرشی« 
از کارشناســان روابط عمومــی پارک، 
بازدیــد از فضاهــای عمومــی پارک و 
فضاهای اختصاصی برخی شرکت های 
استارت آپی مستقر در مرکز رشد فناوری 
نخبگان آغاز شد. آشــنایی با پارکی که 
در آن علــم به ثروت تبدیل می شــود، 

زیســت بوم منســجم فناوری ایران در 
کنار هم قرار گرفته، حمایت های مادی و 
معنوی به صورت واقعی نمود عینی پیدا 
می کنند، جریان هــای مؤثری ازجمله 
شبکه فن بازارملی ایران )شناسایی تقاضا 
و عرضه(، صندوق توســعه فناوری های 
نوین، مرکز شــتابدهی نــوآوری، طرح 
توانمندسازی صدف، پردیس سامیت، 
اینوتکس، شبکه تبادل فناوری دی هشت 
و... در آن شــکل گرفته انــد، حســابی 
گردشــگران را به وجد آورده بود. یکی 
از گردشگران می پرسد: »به نظرم کمتر 

کسی از وجود ظرفیت عظیم این پارک 
مطلع است. درحالی که معرفی مستمر 
آن می توانــد نخبگان و اســتعدادهای 
بی شــماری را جذب کند.« تفرشــی 
توضیح می دهد: »بله باید در این زمینه 
بیشتر تالش کنیم. تاکنون هم طرح ها و 
برنامه های ملی و بین المللی بسیار برگزار 
کرده و می کنیم تا هم استعدادهای بالقوه 
را کشف و هم شرایط رشد آنها را فراهم 
کنیم. نکته مهم در ایــن ارتباط تعامل 
مستقیم و پویای نهادها و سازمان های 

دیگر با پارک است.«

کارخانه ایده سازی آزادی
یکی از بخش ها یا به عبارتی دقیق تر یکی 
از شــعب پارک فناوری پردیس در تهران 
کارخانه آزادی است، کارخانه ای بزرگ و 
متفاوت نسبت به همه آن کارخانه هایی 
که دیده ایم یا در ذهن متصور هســتیم. 
توضیحــات مربــوط بــه ایــن بخش را 
گردشــگران در کلیپی کوتاه در ســالن 
کنفرانس ساختمان مرکزی پارک تماشا 
کردند. تفرشی توضیحات کلیپ را اینطور 
تکمیل می کند:»کارخانه نوآوری آزادی، 
نخســتین کارخانه نوآوری کشور است؛ 
کارخانــه ای که حلقه اتصال دانشــگاه و 

واحدهای صنعتی در رونق کسب وکارهای 
نوآور و پیشرفت اقتصادی کالن محسوب 
می شــود. ورودی این کارخانه گروه های 
جوان با ایده های بکر هستند که با حضور 
در فضای آموزشی و بهره گیری از امکانات 
و تجهیزات آن، ثروت آفرینی می کنند. در 
این کارخانه برنامــه و طرح های فراوانی 
بــرای ترویــج کارآفرینــی و راه اندازی 
کســب وکارهای متنوع اجرا می شود که 
تامین بودن زیرساخت هایی مانند فضاهای 
شتاب دهنده و نوآور، فضاهای کار اشتراکی 
و سرمایه گذارهای ریســک پذیر، سبب 

حمایت ایده پــردازان و کارآفرینان ُخرد 
می شــود. این کارخانه بر کالبد فرسوده 
یک کارخانــه قدیمی و متــروک حوالی 
میدان آزادی ســال ۱۳۹۷تاسیس شد و 
تا به امروز بیش از 2هزار و ۵۰۰کارآفرین 
در قالب بیش از ۵۰۰گروه استارت آپی در 
آن فعالیت داشته و دارند. همچنین ۹مرکز 
شــتاب دهنده و 2فضای کار اشتراکی در 
۱۰سوله این کارخانه ۱8هزار مترمربعی 
وجود دارد که به عقیده فعاالن آن یکی از 
برترین ظرفیت های زیست بوم فناوری در 

راستای رشد ایده هاست.«

جایی برای بزرگ ترین رویدادهای علمی کشور
نمایشگاه اینوتکس یکی از رویدادهای مهم زیست بوم فناوری 
و نوآوری است که توسط پارک فناوری پردیس برگزار می شود. 
دوســتی در توضیح این رویــداد می گوید:»نمایشــگاه های 
بین المللی با موضوع علمی و فناوری پل ارتباطی بین بازرگانان، 
فناوران، صنعت گران و محققان کشــورهای مختلف اســت و 
تنها برای نمایش کاالهــا و انجام مذاکرات تجــاری پیرامون 
آنهــا برگزار نمی شــوند؛ بلکه اطالعــات گوناگــون در زمینه 
آخرین اســتانداردهای کیفی، آخرین پیشرفت های صنعتی، 
دستاوردهای پژوهش علمی و ایده های اقتصادی و تکنولوژیکی 
نیز هنگام برگزاری این دست از نمایشــگاه ها مورد تبادل قرار 
می گیرند.« پارک فناوری پردیس از ســال ۱۳۹۰نمایشــگاه 
بین  المللی نوآوری و فناوری )اینوتکس( را با حضور شرکت های 
بین المللی برگزار کرده اســت. این پــارک از طریق برگزاری 

نمایشــگاه تالش می کند که عالوه بر معرفی فناوری  های روز 
به صنایع بزرگ و متوسط، ارتباط سازی سرمایه  گذاران داخلی 
و بین  المللی با شرکت ها و اســتارت آپ  ها، مشارکت و همکاری 
بین شرکت های فناور و اســتارت آپ  های داخلی و بین  المللی، 
گفت وگو و شبکه سازی بین فعاالن اکوسیستم نوآوری و فناوری، 
مشــتریان محصوالت فناورانه را به تولیدکنندگان آنها متصل 
کند و همچنین سرمایه گذاران را با فرصت های سرمایه گذاری 
در طرح های فناورانه یا اســتارت آپ ها آشــنا کند. همچنین 
به منظور دستیابی به این مجموعه اهداف، رویدادها و بخش های 
جانبی متعددی در طول ســال از طریــق دبیرخانه اینوتکس 
برگزار می شــود.« جایزه مصطفی)ص( نیز ازجمله بزرگ ترین 
رویدادهای علمی و فناوری کشورهای اسالمی )2ساالنه( است 

که در پارک فناوری پردیس متولد شده است.

گام به گام تا رشد ایده
سؤال  پرتکرار گردشــگران این اســت که ایده های نوآور چطور 
شناســایی می شــوند؟ ســعید دوســتی، از دیگر کارشناسان 
روابط عمومی پارک که همراه گردشگران است در این باره پاسخ 
می دهد» مراکز رشــد پارک فناوری پردیس ســالی 2بار برای 
جذب ایده های نو فراخوان می دهد تا دانشــجویان صاحب ایده 
و کسب وکارهای ثروت آفرین در آن مشــارکت کنند. ایده های 
ارسالی توسط گروه داوران متخصص مورد ارزیابی قرار می گیرند 
تا در نهایت با توجه به ظرفیت هر دوره، تعدادی از ایده ها پذیرش 
می شــوند. صاحبان این ایده ها برای توانمندسازی و پیاده سازی  
ایده محوری، برای مدت تقریبا 2 ماه وارد فضاهای کاری اشتراکی 

با عنوان »کوآپ« می شوند تا مفاهیم و ادبیات مدیریت کسب وکار، 
تجاری سازی  کسب وکار، شبکه سازی و بسیاری مطالب دیگر را در 
تعامل با شرکت های موفق و ســودآور داخلی و خارجی آموزش 
ببینند. در پایــان این دوره 2ماهه صاحبان ایــده محوری مورد 
ارزیابی قرار می گیرند تا درصورت تأیید نهایی، فرصت اســتقرار 
در واحدهای مختلف مرکز رشــد را بیابند و از خدمات و مزایای 
پارک بهره مند شوند. فرصت استقرار در واحدهای پارک تملیکی 
یا استیجاری )کم بها( است. البته عالوه بر این موارد، پارک فرایند 
شناســایی و جذب اســتعدادها را از طریق برگزاری ایونت های 

متعدد در دانشگاه ها نیز پیگیری می کند.«

موزه هوانوردی در هواپیما
 در امتداد مسیر گشت و گذار در پارک فناوری، هواپیمایی بزرگ در محوطه باز پارک نمایان می شود. تفرشی 
کوتاه می گوید:»موزه هوانوردی هم در داخل هواپیمای ایلیوشین است؛ هواپیمایی که از فرودگاه مهرآباد و 
پس از خارج شدن از چرخه پرواز به  پارک فناوری پردیس آمده است. در این موزه تجهیزات علوم هوانوردی 

برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با این حوزه نمایش داده شده است.

پنجمین تور مرکز تهران شناســی همشــهری به پارک فناوری رســید. در 
بزرگ ترین پارک فناورمحور کشور که بسیاری از فعاالن و اثرگذاران عرصه علم، 
کسب وکارهای نوین، کارآفرینی و اقتصاد پویا آن را با عنوان بهشت فناوری منطقه 
می شناسند. گشت و گذار در این پارک متفاوت عالوه بر افزایش آگاهی گردشگران 
نسبت به گستردگی حوزه های مرتبط با کسب وکارهای نوین و بومی سازی شده، حس غرور و همبستگی اجتماعی را به 
اوج می رساند. همان حس خوشایندی که منجر به امیدآفرینی اجتماعی و عزت نفس جمعی می شود تا مصمم تر از پیش 

در مسیر خودکفایی دوشادوش یکدیگر قدم برداریم. گزارش این تور امیدآفرین را در زیر بخوانید.

سمیرا سعادت

سحر جعفریانگزارش
روزنامه نگار

شرکت دانش   بنیان

محصول فناورمحور1300
از طریق فعالیت شرکت های دانش بنیان و گروه های نوآور بومی ایجاد شده است

 و گروه نوآور در پارک فناوری پردیس فعال هستند
356

فرصت شغلی و اقتصادی6500
به واسطه فعالیت ها و حمایت های مادی و معنوی پارک فناوری برای نخبگان و 

متخصصان کشور فراهم شده است.
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کاش همه اینجا را ببینند
مادرم چند ســالی هســت که از تهران به پردیس نقل مکان 
کرده است هر دفعه که برای دیدنشان به پردیس می رفتم، نگاهم 
به تابلویی می افتاد که جهت مکانی را نشان می داد که درست 

نمی دانستم چه جور جایی  است »پارک فناوری پردیس.«
فکر می کردم البد یکســری دانشــمند دور هم جمع شده اند 
و کارهای بــزرگ تحقیقاتی انجــام می دهند! تــا اینکه با تور 
تهران گردی همشهری، برای بازدید از این پارک راهی پردیس 
شدیم. جاده برایم تکراری بود ولی این بار اواخر جاده، به سمت 
پارک تغییر مســیر دادیم. چیزی که می دیدم، اصال شبیه یك 
دانشگاه یا شهرک صنعتی نبود. فضای باز، ساختمان های شیك 
و نوساز، فروشگاه، فضای سبز، مسجد و حتی مقبره الشهدا؛ به 

دور از شلوغی و رفت وآمد ماشین و کامیون.
فضا خیلی جذاب بود. چه خوب بود اگر محیط های کار، اینقدر 
آرام و متنوع بود. وقتی وارد سالن کنفرانس شدیم، تازه متوجه 
شــدم که اینجا فقط یك محیط علمی نیست بلکه یك فرصت 
است؛ فرصتی برای جوان های ایده پرداز و خالق؛ جوان هایی که 
فکرهای بزرگ در سرشان اســت و تنها چیزی که از مسئوالن 

کشورشان می خواهند، جدی گرفتن آنهاست.
اینجا جایی اســت که اگر ایده ای داشته باشــی که قابل رشد 
و تبدیل به ســرمایه باشد، از آن اســتقبال می کنند و خدمات 
متنوعی ارائه می دهند تا به نتیجه برسید؛ خدماتی مثل آموزش، 

دفتر کار، سرمایه گذار، وام، بازار و فرصت ارائه بین المللی.
هرچند برای پذیرش ایده، سختگیری و دقت زیادی می شود و 
از متخصصان حرفه ای آن بازار کار کمك می گیرند و احتمال 
پذیرفته نشــدن ایده ات زیاد اســت، اما همان جلسه داوری 
به خیلــی از جوانان کمك کرده تــا به این امر پــی ببرند که 
اگر ایده شــان تغییراتی بکند، یك گام بــه موفقیت نزدیك تر 
می شــوند، یا مهم تر از آن اینکه حرفه ای های بازار با بررســی 
بازار کار آن طرح، به جوان تازه کار این واقعیت را می گویند که 
ایده ات بازار ندارد، بهتر است وقت ات را تلف نکنی. به این شکل 
جلوی تلف شــدن مقدار زیادی از عمر یك جوان را می گیرند. 
اینجا متوجه شدم شکســت خوردن، ناامید شدن نیست، بلکه 

فرصتی است برای جهت یابی درست.
اینجا جوانانی را دیدم که با سرمایه بســیار اندک اما با همت و 

پشتکار عالی، فکرهای بزرگی را به واقعیت تبدیل می کردند.
 مهم تر آنکه اینجا نه تنهــا مربیان حرفه ای، ســرمایه گذاران 
متخصص و محیطی جذاب در اختیار جوانان خالق است، بلکه 
محیط این قابلیت را دارد تا جوان تر ها از داســتان شکست ها و 
موفقیت ها و تجربه دیگر فعاالن بهره ببرند. محصوالتی که اینجا 
دیدم آنقدر متنوع بود که وقت اجازه نداد به طور کامل داستان 
هر کدام از آنها را از زبان راهنمای تور بشنوم. شاید هم به خاطر 
این بود که روزی چندین بار تورهای بازدید کننده از مدارس و 
دانشگاه ها و مراکز علمی و دولتی، حتی از کشورهای دیگر برای 

بازدید و آشنایی و گرفتن ایده به اینجا می آیند.
خالصه آنکه این پارک و آن روز برای من، روز زنده تر شدن امید 
بود؛ روز قوی ترشدن ایمان به ایران قوی، روز دیدن جوانان فعال 
و امیدوار، روز دیدن فرصت ها و کســانی که تهدید را تبدیل به 
فرصت کرده بودند. برایشان احترام زیادی قائل بودم و هستم و 
خواهم بود. کاش همه مردم ایران اینجا را ببینند؛ »پارک فناوری 

پردیس« و »ایران قوی« را.

روایت گردشگران

روایت گردشگران

رونق ساخت ایران
پایگاه خبری و اقتصادی بلومبرگ، در گزارشــی تحت عنوان 
»اقتصادی که ترامپ تالش کرد نابود کند با »ســاخت ایران« 
رونق می گیرد«، با اشاره به فعالیت شرکت دانش بنیان »با سالم« 
تمرکز روی کســب وکارهای کوچك )small business( را 
راهکار بی اثر کردن تحریم ها می دانــد. بنابراین تحریم با آنکه 
یك تهدید اســت اما با ظرفیت مردمی دانش بنیان ها، تبدیل 
به فرصت شــده و االن ۳۰۰ محصول ایرانی بــا نمونه خارجی 
تحریمی، تولید می شود. جایزه مصطفی)ص( نشان عالی علم 
و فناوری جهان اسالم است که به همت بنیاد علم و فناوری 
مصطفی دوســاالنه برگزار می شــود. هدف این دوساالنه 
حمایت از دانشــمندان مسلمان سرتاســر دنیاست، جایزه 
نقدی آن که ۵۰۰ هزار دالر اســت، از محل کمك واقفین و 
خیرین حوزه علم و فناوری تامین می شــود. آمار شکست و 
موفق نشدن استارت آپ ها در جهان چیزی حدود 7۰درصد 
است؛ یعنی از هر 1۰۰استارت آپ که ایده خالقانه و نوآورانه 
می زنند، تنها ۳۰ایده موفق می شــود و بــه تولید تجاری و 
پیداکردن بازار در میان مردم می انجامد. به اذعان کارشناس 
روابط عمومی پارک فنــاوری پردیس، این آمار در این مرکز 
به حدود ۵۰درصد رسیده است. این را از استعداد بی مانند 

ایرانی ها و خالقیت شان می فهمم.
یکی از شرکت ها که در پارک حضور دارد تیم طراحی بازی 
رایانه ای است؛ جوانانی که همدیگر را در پارک پیدا کرده اند و 
لیگ مافیا را ساخته اند. چیزی نزدیك به 8۰۰هزار کاربر فعال 
دارند. فکر کنم عدد خوبی است. چیزی که برایم جالب است، 
توجه فرهنگی تیم است که می گویند این بازی اعتماد به نفس 
کاربران را باال می برد. بســیاری از آدم ها در این بازی، توان 
صحبت کردن در جمع را پیدا کرده اند. بچه ها در این بازی یاد 

می گیرند که به هر کسی اعتماد نکنند.
به حرف هایش کمی اشکال دارم و اینکه این بازی کمی قبح 
دروغ را می شکند. اما اینکه به بعد فرهنگی و تربیتی کارشان 
توجه دارند، جالب است. افق کارشان هم طراحی بازی های 
بین المللی است که هم سودآوری بیشتری دارد و هم برای 

کشور ارزآوری.

دستاوردهای بومی
ایستگاه آخر تور، نمایشگاه دائمی محصوالت فناورانه شرکت های 
عضو پارک فناوری پردیس است جایی که دستاوردهای بومی در 
آن مایه افتخار و امید است. سعید دوستی با اشاره به هر بخش از 
طبقات محصوالت در این نمایشگاه می گوید:»در این نمایشگاه 
بیش از 4۰شرکت، محصوالت خود را به نمایش گذاشته است. 
همه داروهای این بخش مجوز ســازمان غــذا و دارو را دارند و 
در داروخانه های کشــور بازار فروش خود را پیدا کرده اند. شما 
می توانید نخستین داروی درمان میگرن در دنیا را اینجا مالحظه 
بفرمایید. دارویی کامال ایرانی بر پایه گیاهی که صادرات هم دارد. 
داروهای مربوط به درمان کووید- 19که ثبت اختراع بین المللی 
هم شده اســت. داروهای مکملی و تقویتی براساس فناوری نانو 
مانند قرص های آهن که نواقص داروهای مشــابه در تیره کردن 
دندان های فرد مصرف کننده را ندارد. در واقع هم نواقص برطرف 
شــده و هم کیفیت آن را ارتقا بخشــیده اند. داروهای مربوط به 
کودکان را به صورت خوراکی های مورد عالقه آنها مانند پاستیل 
عرضه می کنند تا مصرف شان آسان تر باشد. تجهیزات پزشکی 

مانند دستگاه انتقال لنز به چشم که در دنیا تکنولوژی آن بسیار 
محدود اســت و حدود ۵یا 6کشور به آن دســت پیدا کرده اند. 
داروهای ویژه درمان بیماری های مختلف از ســرطان در زنان تا 
بیماری های پوستی، واکسن آنفلوآنزا و مننژیت که در بازار نیز 
عرضه می شوند. دستگاه  ونتیالتور، برش جراحی )به 1۵کشور 
صادر می شود(، کشت جنین، دستگاه شست و شوی وسایل اتاق 
عمل، پروتزساز، فرستنده آنالوگ دیجیتال، روبات جست وجوگر 
معادن، دوربین های کنترل ســرعت )نسل 4(، پمپ خأل، پرتال 
ثبت و بررسی اثر انگشــت، عنبیه چشم، پرینت سه بعدی، مواد 
مصالح ســاختمانی، رزیــن و تجهیزات فرآموز ازجمله ســایر 
محصوالت این نمایشــگاه اســت.« صحبت های دوستی که به 
پایان می رسد، گردشگران باز هم اصرار دارند که برای معرفی این 
پارک و محصوالت بومی سازی شده در آن اقدام جدی و سراسری 
صورت گیرد. هر چند خودشــان با هم قرار گذاشته اند در اسرع 
وقت، دوستان و اقوام دور و نزدیك خود را از وجود و فعالیت های 

پارک علم و فناوری مطلع کنند.

کار و آموزش در فضایی مشترک
پیش از ورود به بخش »کوآپ« یا فضای کار 
اشتراکی، گردشگران با ساعت نمای آفتابی 
پارک فناوری مواجه می شوند. ساعتی بزرگ، 
با گوی های فلزی ســفید و متعدد که کلیت 
آن هیچ شــباهتی با ســاعت ندارد. تفرشی 
می گویــد:» این ســاعت متفــاوت را یکی 
از شــرکت های عضو پارک با عنوان فب لب 
طراحی و تولید کرده اســت. اعداد ساعت با 

تابش نور آفتاب بر گوی های کوچك و بزرگ 
روی صفحه مستطیلی ســاعت نقش بسته 
می شــود. به عنوان مثال االن اگر دقت کنید 
می توانیــد متوجه عالمتی شــوید که بین 
عدد 2و ۳ وجود دارد به عبارتی یعنی ساعت 
به طور تقریبی 2و نیم است.« گردشگران بعد 
ساعت خوانی به شیوه هندســی و قدیمی، 
راهی بخش فضای کار اشتراکی کوآپ شدند. 

تفرشی می گوید:»رســالت اصلی این بخش 
ایجاد زیرساخت های مناسب فیزیکی برای 
استارت آپ ها، افراد و فری لنسرها )آزادکارها( 
اســت تا در کنار هم به کار مشــغول شوند، 
شبکه سازی  کنند و تیم شان را گسترش دهند. 
این فضای اشتراکی با کم کردن دغدغه های 
روزمره این قشر و همچنین جذاب کردن فضا 

به کسب وکار ایشان رونق می دهند.

 طراحی و ساخت فضای اشتراکی مینیمال
 فضای اشتراکی مینیمال با مساحتی حدود هزار و 2۰۰مترمربع، 
اوایل ســال 1۳98آغاز شــد. این فضای اشــتراکی که از مزیت 
همجواری با شرکت های دانش بنیان و مرکز رشد فناوری نخبگان 
پارک برخوردار است، دارای فضاهای خدمات زیرساختی مطلوب، 
فضای رویدادی و حیاط اختصاصی است و امکان میزبانی از بیش 
از 1۰۰فری لنســر )آزادکار( و تیم استارت آپی را دارد. این فضا با 
استفاده از ترکیبی از مفاهیم سبك های مینیمال و های تك همراه 
با احساس راحتی و حس تعلیق طراحی شده است تا حس زندگی 
در فضای کار در کنــار یکدیگر را القا کند. یکی از کارشناســان 
روابط عمومی پارک دراین باره می گوید:» تکلیف شــرکت های 
بزرگ که روشن است می آیند و در پارک زمین و واحد می خرند و 
شروع به کار می کنند. شرکت های متوسط در واحدهای استیجاری 
پارک مستقر می شوند، اما شرکت و هسته های فناور نوپا در صورت 
دارا بودن شرایطی تعیین شده از سوی مرکز رشد فناوری نخبگان، 
به بخش کوآپ یا فضاهای کاری اشتراکی ورود پیدا می کنند. با 
ورود به این بخش، شروع دوره آماده سازی  مسیر برای تیم ها شکل 
می گیرد که این دوره هم افزایی، توانمندســازی برای مدیریت 
کســب وکار و تجاری ســازی محصول خود را آغاز می کنند. در 
جلسات همنشینی نیز برای انتقال درس آموخته های شرکت های 
بزرگ شــرکت می کنند. اینجاست که سرنوشــت شرکت ها و 
هســته های فناور نوپا برای ادامه فرایند توســعه کسب وکار در 

مرکز رشــد یا جهت تکمیل ایده محوری در فضای کار اشتراکی 
مشخص می شــود. به طور میانگین 7۰درصد از استارت آپ های 
ایران در ۳سال نخســت شــروع فعالیت خود با شکست مواجه 
می شــوند اما این آمار در پارک فناوری پردیس ۵۵درصد است. 
چالش های گروه های استارت آپی در ایران عالوه بر مسائل مالی 
و بازار، نبود نیروی متخصص و حرفه ای نیز هســت. بعد از اتمام 
دوره 6ماهه پیش رشد، دوره ۳ساله رشد آغاز می شود که در واقع 
شرکت در مرحله رشد به بازار وتوسعه کسب وکار خود می اندیشد 
و همچنین در این مرحله شرکت ها از برنامه های حمایتی پارک 
فناوری پردیس بهره مند می شوند.حسین کاظم زاده، عضو کانون 
طالب ایران می پرســد: »نمونه ای از کســب وکارهای کوچك 
که به موفقیت  رسیده را برای ما شــرح می دهید؟« او می گوید: 
»شرکتی بود که در سنوات گذشــته به مرکز رشد مراجعه کرده 
است که با بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت هایی که پارک ایجاد 
کرده است اکنون توانســته جزو شرکت های اراضی پارک شود و 
اکنون تولید انبوه در حوزه فعالیت خود دارد. هسته فناور نوپایی 
هم بود که با هدایت و راهنمایی مشــاوران و بهره مندی از مزایا و 
حمایت های پارک محصول اولیه خــود را تغییر داده و هم اکنون 
جزو تولید کنندگان محصول با ســطح فناوری باالست. بنابراین 
اکوسیستم و زیست بوم فناوری پارک فضایی ایده آل برای رشد و 

رونق اقتصادی به شمار می آید.«

ژن برتر اینجا جایگاهی ندارد
ساختمان مرکز رشد ایستگاه بعدی در این تور است که گردشگران در آن حاضر می شوند جایی که واحدهای مختلف آن در 
اختیار گروه های استارت آپی است. به عنوان مثال گروهی که روی سیستم ارتباط اینترنتی آسان مرکز پشتیبانی شرکت ها 
فعالیت می کند. یا گروهی جوان که بازی های رایانه ای موبایلی طراحی و تولید می کنند. یکی از گردشگران از مسئول گروه 
استارت آپ این بازی های رایانه ای می پرسد: »ظرفیت پارک فناوری توانسته از شما به عنوان نیرویی جوان و مستعد حمایت 
کند؟« او نیز پاسخ می دهد:»بله به طور حتم. میزان اجاره اندک، آموزش های تخصصی که در اینجا دریافت کرده ایم قابل قیاس 
با محیط های خارج از پارک نیست. ویژگی دیگر پارک هم این است که در اینجا سفارشی بودن یا به عبارتی همان ژن برتر 

جایگاهی ندارد. فقط باید بااستعداد باشی و دارای ایده های فناور.«

 7000
نفر

روزانه در پارک فناوری 
پردیس تردد دارند

 18000
میلیارد تومان

در سال 1400 توسط 
بخش خصوصی در پارک 
سرمایه گذاری شده است

 1480
عضو نوآور

حضوری و غیرحضوری در 
پارک فعالیت دارند

 80205
میلیارد ریال

هزینه تحقیق و توسعه پارک 
فناوری برآورد شده است

 40
بازار بین المللی

در راستای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان و گروه های نوآور پارک 

فناوری پردیس برای محصوالت ایرانی 
به وجود آمده است

 20000
میلیارد تومان

فروش یک ساله محصوالت 
 پارک فناوری ارزیابی 

شده است

 280000
مترمربع

فضای پژوهشی در پارک فناوری 
احداث شده است

235 
 یورومیلیون

به دلیل فعالیت شرکت های پارک فناوری 
از خروج ارز از کشور جلوگیری شده است

 8900
نفر

 نیروی انسانی در پارک و 
شعب آن کار می کنند

مهدی علیزاده، مهندس نساجی

زهراسادات حسنی، طلبه سطح 2



سه شنبه 9 اسفند 241401
 شماره  8725

ژاد
سن

عبا
د
مح
ی/

هر
مش

س:ه
عک

چند قاب 
از پارک
پردیس

پاركفناوريپرديسفضاهاي
عموميبسياريدرخودجايداده
استکهدراينصفحهبرخيازاين
امکاناتراکوتاهمعرفيکردهايم

روايتگردشگرانروايتگردشگران

روايتگردشگران

 خودتحقیرکنندگانی که 
کشور را وابسته کردند

اينبارشگفتانههایتهرانگردیمانبسياربودوهمهآنهامربوط
بهبعدازپيروزیانقالباسالمی.

قراربودازجادهپرپيچوخموپوشــيدهازبرفبهپاركفناوری
پرديسدرکيلومتر۲۰جادهدماوندبرويم.هنگامورودبافضايی
بسيارگستردهودارایساختمانهاوساختارهایکاماًلبهروزو

جذابروبهروشديم.
کارشناسانروابطعمومیتوضيحدادندکهپاركفناوریپرديس
درسال۱۳۸۰بهمنظوربهابخشیوزمينهسازیرشد،توليدو
فروشمحصوالتفناورانودانشبنيانهادرزمينههایمختلف
درمســاحتی۱۸هکتاریآغازبهکارکردهاستوقراراستبه
بزرگترينپاركفناوریدرغربآسيابهمساحتهزارهکتاری

تبديلشود.
دراينپاركنوآوریهادرمحيطیجذابومناســببرایرشد
فکرینوآوراندرشرايطکاری،آموزشی،اجرايیوباارتباطگيری
باسرمايهگذارانفراهمشدهومحصوالتمختلفتوليدوعرضه
میشود.پاركهایفناوریکشورزيرنظرمعاونتعلمیوفناوری

رياستجمهوریمشغولبهکارهستند.
بهسالننمايشگاهپاركرفتيمدرگوشهگوشهآنتوليداتمختلف
واعجابانگيزجواناناينمرزوبومبهچشممیخوردازساخت
داروی»ميگرنکات«کهبهعنواننخستيندارویدرمانميگرن
درجهاناستتاويتاميندیکهبهصورتنانواثربخشیمیکند.
قطرهآهنليپوزوفرکهازسياهشدندندانکودکانجلوگيری
میکندتاساختدستگاههمودياليز،روباتنشتيابکهبرای
نشتگازدرپتروشيمیاستفادهمیشــود،دستگاهسايدلودر
کهبرایبارگيریوتخليهموادحفاریشــدهدرداخلتونلهاو
معادنزيرزمينیوانتقالآنبهواگنهايانقالهاستفادهمیشود
وراندمانبارگيریرابهطورچشمگيریافزايشمیدهدوصدها
توليدديگر....اينپاركفناوریدرزمينههایمختلففعالاست
ازايجادبسترمناسبکسبوکاربرایفعاليتوحضورحرفهای
شرکتهایدانشبنيانونوآوردرجهتحفظنخبگانوجذب
متخصصانايرانیغيرمقيموفنــاورانخارجیوبرآوردهکردن
نيازهایکشورگرفتهتافعاليتهایحرفهایدرزمينهبازارسنجی،

ايدهپردازی،پژوهشعلمی،طراحیو....
رهبرمعظمانقالببادستاندرکاران،فناورانودانشبنيانهای
اينپاركفناوریدائمادرسالهایمختلفديدارداشتهوجزو
مشوقاناصلیآنهاهستند،ايشانازاولانقالبباديدنعملکرد
جهادگرانميادينخدمتکهباکمترينامکاناتبزرگترينکارها
راانجامدادند،باورداشتندکهمامیتوانيمبهباالترينمدارجعلمی
وعملياتیبرسيم.باديدندستاوردهایجوانانمرزوبومکشورمان
يادصحبترزمآرانخستوزيروقتمحمدرضاپهلویافتادمگفته
بود:مردمکشورماتوانايیادارهصنعتپيچيدهنفتراندارندحتی
بلدنيستنديکلولهنگ)آفتابه(بسازند.خودتحقيرکنندگانیکه
کشورراوابستهکردندوازگندموآردگرفتهتاکرهوپنيروشکر

موردنيازکشورراازخارجواردمیکردند.

 اطالع رسانی به مردم 
درباره پیشرفت ها 

امروزهمراهدوستانمقدمبهجايیگذاشتمکهقباًلفقطنامآنرا
شنيدهبودم.ازبزرگترينپاركکشورصحبتمیکنمامانهپارکی
کهبرایبازیوتفريحساختهشدهباشدبلکهمکانیبرایپيشرفت
علممحلیبرایاستقراروتوسعهشرکتهایدانشبنيانوفنآور
کهدرسال۱۳۸۰باهدفتبديلعلمبهثروتتأسيسشدودرآن
ايدههاینوآورانهپسازطیفرايندیبهمرحلهتجاریمیرسند.
بســياریازمحصوالتیکهدرزندگیروزمرهمااستفادهمیشود
توسطشرکتهایمستقردراينمجموعهساختهمیشود،مثل
داروها،بازیهایموبايلی،دوربينهایکنترلسرعت،تجهيزات
پزشکیو....دراينپاركفعاليتهایمتنوعیدرراستایپيشرفت
علموفناوریانجاممیشودازجملهآموزش،فنبازارکهدرواقع
نقشواسطهبينبازارعرضهوتقاضاراايفامیکند،جايزهمصطفی
کهنوبلاسالمیمحســوبمیشودو....قســمتیازاينپارك
مرکزرشدناميدهمیشودکهدرحقيقتگروههابعدازپذيرش،
فعاليتخودراازآنجاآغازمیکننــد.وازامکاناتوحمايتهای
مجموعهبهرهمندمیشوند.دربخشديگریازآنسالنیهست
کهمحصوالتشــرکتهایمســتقردرپاركدرآنبهنمايش
گذاشتهشدهاست.ازداروهایمنحصربهفردوبومیسازیشدهتا
پروتزوتجهيزاتپزشکیونظامیوآموزشیو...کهبعضیازاين
محصوالتتنهادر۵يا۶کشــوردنياتوليدمیشودوماجزوآنها
هستيم.اطالعمردمازاينپاركوفعاليتهایآنوپيشرفتهای
صورتگرفتهدرکشورايراندرشرايطسختدشمنیهاوتحريمها

میتوانددرزندهنگهداشتنوافزايشاميدآنانمؤثرباشد.

باید قوی باشیم 
دردنيــایامروز،يککشــوريــابايدقویباشــديــاتنبه
زيادهخواهيهايکشورهایقدرتمنددهد.اگربخواهیمستقل
باشی،اگربخواهیخارجازصحنهبازیابرقدرتهاحرفیبزنیيا
بابرخوردنظامیتنبيهمیشویوچنانچهزورشانبهتونرسد،

تحريمتمیکنند.
چگونهابرقدرتهازورشــانبهمانمیرسد؟جواباينسؤالدر

همانقویشدننهفتهاست.
قویشــدنيعنیازعلمودانشمــانبرایرفــعنيازهاوحل
چالشهایکشورکمکبگيريمقویشدنيعنینگذاريمبهبهانه
تحريم،داروراازبيمارانماندريغکنندوخودمانتوليدکننده
آنداروشــويم.قویشــدنيعنیبادانشبومیپهپادبسازيم
وامنيتمــانرادرمنطقهایکهآمريکاباعثناامنیاششــده
تامينکنيمقویشدنيعنیبومیسازیدانشهستهای،يعنی
راهسازیسدسازی،ساختماهوارهو....وقتیقویشويمآنگاهما

تعيينکنندهسرنوشتمانهستيم،نهبيگانگان.

مریم مشکی میترا آفریگان

عاطفه خاکسار؛ دانشجوینانوفيزيک

برج فناوری

برجفناوریپرديس۲هزارو۳۰۰مترمربع
مســاحتوارتفاع4۰مترازسطحزمين،
متشــکلاز9طبقهرویزميــنو۲طبقه
زيرزميندارد.دراينساختمانکهبهشکل
مثلثقائمالزاويهطراحیشــده،فضاهايی
برایمعرفیونمايــشفناوریهاینوين
ازجملهفنــاوریاطالعــاتوارتباطات،
فنــاورینانــو،زيســتفناوریوســاير
فناوریهایکشــورپيشبينیشدهاست.
همچنينامکاناستفادهازبرجفناوریبرای
کاربریاداری،اتاقجلساتواطالعرسانی،

تاسيساتیورفاهینيزوجوددارد.

مرکز همایش ها
مرکزهمايشهایپاركفناوریپرديسدارای۲ورودیشرقوغربمجزاستکه۲مسيرپلهفراردرمجاورتدربهایخروجیسالنآمفیتئاترآن
تعبيهشدهاست.ظرفيتسالنآن۱7۲نفراست.اينسالنباتجهيزاتمناسبیمانندسن،ميز،تريبونسخنرانی،ويدئوپروژکتور،سيستمرکوردتصاوير

ديجيتال،پردهنمايشدرجهيکو۶پروژکتورويژهپذيرایمهمانانداخلیوخارجیاست.

مسجد حضرت فاطمه الزهراس

مســجدحضــرتفاطمهالزهــرا)س(با
زيربنایحدودهزارمترمربعشاملسرسرا،
شبستاناصلی،شبستانبانوانوهمچنين
وضوخانــهزنانهومردانه،دفترمســجدو
اتاقخــادمدرپــاركفنــاوریپرديس
ساختهشدهاســت.جلوههایبسياریاز
معماریوهنرايرانیاســالمیدرطراحی
مســجدپاركموردنظرقرارگرفتهاست.
اينمعماریوهنِرآميختهبامهندســی،
شــاملگچبری،کاربنــدی،آجرکاری،
کاشیکاری،مقرنسکاری،منبتکاریو

خوشنويسیاست.

مقبره شهدای گمنام

پيکرپاك۲شــهيدگمنامدرپــاركفناوری
پرديسبهخاكسپردهشدهاست.يکیازاين
شهدا۱9سالهبودهوپيکراودرمنطقهبوارين
تفحصشدهاست.اينرزمندهجواندرعمليات
ايذايیوالفجر۸درسال۱۳۶4بهشهادترسيده
است.درکناراينشهيدگمنامجوان۲۳سالهای
آرميدهکهپيکرپاکشدرمنطقهشرهانیتفحص
شدهوبراساسبررسیهادرعملياتمحرمسال
۱۳۶۱بهشهادترسيدهاست.درطراحیاين
بناازطرفیبه۲مفهومدانشوفناوریوازطرف
ديگربهمفاهيمشرف،شــهادتوجهادتوجه

شدهاست.

بوستان دانشمندان

فضایســبزعمومــیپرديسنــوآوریبه
مســاحت۲۱هزارمترمربعطراحیواجرا
شدهاست.درفضایسبزپاركازگونههای
مختلفگياهیمتناسببااقليممنطقهمانند
ســدروس،اقاقيا،کاجنقرهای،سروشيراز،
بيدمجنون،انواعســاناز،انواعشمشــادو
ياسهلندیاستفادهشــدهاست.بوستان
دانشمندانبهمســاحت۸هزارمترمربعدر
فضایميانیپرديسنوآوریقرارگرفتهکه
درآن۲آبنمایموزيکالطراحیوســاخته
شدهاست.دراينفضاتنديسدانشمندانیاز

کشورهایمختلفنصبشدهاست.
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