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بازار سکه و طای ایران درماه ها، هفته ها و روزهای گذشته 
از رخدادهــا و عوامل متعددی تأثیر پذیرفته اســت که این 

عوامل به دو دسته درونی و بیرونی قابل تقسیم است.
در بخــش خارجــی و بیرونــی می تــوان بــه افزایــش بهای 
جهانی اونس طا اشاره کرد. تنها در یک هفته اخیر فلز زرد 
با رشــد حدود 7 داری مواجه شده است و خود را به باای 
1317 دار رســانده اســت. عاوه براین برخــاف یک دهه 
گذشته با اتمام طای موجود در ایه های سطحی معادن، 
اســتخراج کنندگان برای دســتیابی به ذخایــر طایی که در 
عمق چند کیلومتری معادن قرار دارد باید هزینه بیشتری 

کنند که همین عامل به رشد تدریجی قیمت اونس کمک کرده است.
تنش های سیاســی و اقتصادی که در عرصه بین الملل ایجاد شده است نیز یکی 
از عواملی است که از خارج از مرزها بر بازار داخلی طا تأثیر گذاشته است. دراین 
زمینه مناقشــات اقتصادی و تجاری امریکا با چین و اروپا و همچنین کره شمالی 
مواردی اســت که تحلیلگران بازار طا را به این باور رســانده است که بهای اونس 

طا روند صعودی را طی خواهد کرد.
شــاید مهم ترین عامل بیرونی که این روزها بر بازار طای ایران اثرگذاشته است، 
موضوع برجام و نزدیک شــدن به موعد تمدید آن از ســوی دولت امریکا باشــد. 
از ماه هــا پیــش رئیس جمهــوری امریکا تهدیدات خــود را درخصــوص خروج از 
برجام رسانه ای کرده است و اکنون که به این موعد نزدیک می شویم، هیجان بازار 
افزایش یافته است. نکته ای که دراین خصوص باید به آن اشاره کرد این است که 
با تقویت زیرساخت های صنعتی و تولیدی کشور، میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از 

این عوامل بیرونی که تحت کنترل نیستند نیز کاهش خواهد یافت.
امــا درخصــوص عواملی که از داخل کشــور به رشــد قیمت ها در بــازار طا منجر 
شده است، تحلیل اقتصادی و منطقی نمی توان ارائه داد. در بازاری که در مدت 
کوتاهی نرخ سکه از محدوده 1.7 میلیون تومان به 2.1 میلیون تومان افزایش یافته 
است، تحلیل اقتصادی جایگاه چندانی ندارد و بیشتر این هیجانات است که بازار 

را به پیش می برد.
ایــن درحالــی اســت کــه دولــت از 21 فروردیــن مــاه امســال بــا اجــرای سیاســت 
یکسان سازی نرخ دار طرح های مختلفی برای ســاماندهی بازار ارز و بازار موازی 
آن یعنی سکه در دست اجرا دارد که باید منتظر به ثمر رسیدن آنها بود. بنابراین 
درشــرایط فعلی که هنوز این سیاست ها به نتیجه نرسیده است هرگونه تحلیلی 
پشــتوانه کافــی ندارد و به همین دلیل باید به دولت فرصــت داد تا با پیش بردن 

سیاست های خود در آینده ای نزدیک آن را به نتیجه برساند.
درشــرایطی که بازار ســکه و طا با نوسانات شــدید قیمتی مواجه می شود به طور 
معمول برخی از مردم برای کســب ســود یا حفــظ ارزش دارایی هــای خود برای 
خرید ســکه و طا اقدام می کنند. این درحالی است که هیچ ضمانتی برای اینکه 
خریداران طا و سکه در آینده به سود برسند وجود ندارد و درصورتی که وضعیت 

تغییر کند به طور قطع آنها متضرر خواهند شد.

فنــی  و  حقوقــی  رویکــردی  فیلترینــگ 
در راســتای اعمــال حاکمیــت و موافــق 
شــهروندی  آزادی هــای  در  محدودیــت 
اســت. چنانچــه بــه هــر دلیــل در نظــام 
سیاســی ایــران اســتفاده از ایــن ابــزار بنــا 
شــود، می بایســت مجوز قانونــی مجرای 
اعمال شــود نه تفســیر قضایی؛ در قانون 
اساســی و منشــور حقــوق شــهروندی بــه  
در  محدودیــت  و  فیلترینــگ  صراحــت 
فضای مجازی رد شــده اســت لکن قانون در نظام حقوقی ایران 
اجل بر همه امور است. بنابراین اگر بخشی از حاکمیت کشور بنا 
دارد مانع از شیوع تلگرام در اتمسفر فضای مجازی شود شایسته 
اســت، مســیر این ممانعــت در پیچ و خم های مجلس شــورای 
اســامی لحاظ شــود. در حقوق اساسی ایران اصل مهمی به نام 
تفکیــک قوا حکومت دارد و بی شــک قوه قضائیه اجــازه ورود به 
اختیــارات دولتی را نخواهد داشــت همان گونه کــه دولت مجوز 
دخالــت در موضوعات قضایی را ندارد. البتــه نظارت و دخالت 
نسبی و موضوعی نه عمومی و اساسی در قانون برای هر سه قوا 
دیده شــده است و درهمین راستا نهادهایی چون دیوان عدالت 
اداری، ســازمان بازرسی، کمیســیون اصل ۹۰، وزارت دادگستری 
و معاونت های پارلمانی تأســیس شده اند لکن هیچ کدام جنبه 
ورود مستقیم و خدشه در اصل استقال قوا را ندارد اگر حضراتی 
در کسوت مسئول بنا دارند در کشور، مانع از ادامه فعالیت تلگرام 
و محدودیت در حق دسترســی شــهروندان شوند می بایست در 
صــدد وضع قانون محدودیت فضای مجــازی همراه با مراعات 

همــه تشــریفات قانونگــذاری از طریــق ارائــه طــرح یــا ایحه در 
مجلس شورای اسامی باشند؛ بدون حاکمیت قانون محدودیت 
در خدمات عمومی وجاهت اساسی و مشروعیت نخواهد داشت 
چرا که یک  حق مکتســب و یک آزادی مشــروع سلب یا حداقل 
محدود شــده اســت و اگر این محدودیت را به طرق دیگر به غیر 
از حکومت قانون عادی، تحمیل کنیم بی شک از سمت ملت و 
جامعه حقوقی پذیرفته نخواهد شد و خواسته و ناخواسته شکاف 

بین مردم سااری و قانونمداری را با حاکمیت فراخ تر کرده ایم.
هر کشــوری نظــام حقوقی مختص به خود را دارد ممکن اســت 
راهکاری که در نظم عمومی روسیه جنبه مشروع دارد در حقوق 
عمومــی ایران پذیرفته نشــود و بر عکس؛ متأســفانه عــده ای در 
کشور با اقداماتی خارج از حیطه وضع قانون خواسته و ناخواسته 
موجب تضعیف قانونمداری و ســوق شهروندان به سوی عدول 
از قانون هســتند. در امور اساسی و عمومی حکم یا قرار یا دستور 
حکومتی در جایی مشــروعیت دارد که به شکل قانون یا با مجوز 
قانون در حکم قانون، مجرا گردد یا دست کم درجهت خواست 
اکثریت صادر شــود پر واضح است در صورتی که فاقد یکی از دو 
مشــخصه فوق باشد پذیرفته نخواهد شــد و فاصله ها را افزایش 
خواهــد بخشــید. امیدوارم دلســوزان انقــاب و نظام اســامی از 
اقداماتی که فرای اراده اکثریت و خارج از تشــریفات قانونگذاری 
در نظام سیاسی کشور متصاعد می  شود را مانعی محکم باشند 
و از خدشه به وحدت ملی و اصول قانون اساسی و منشور حقوق 
شــهروندی جلوگیــری بــه عمــل آورنــد. قرائت های شــخصی  و 
شــاذ و فاقد وجاهت حقوقی، موجب تضعیــف اصول انقاب و 

ارزش های نظام مقدس جمهوری اسامی است.
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فرزند مهدی کروبی خبر از دیدار دو روز پیش اسماعیل دوستی با مهدی کروبی 
داد و گفــت: مــن از مقامــات شــنیده ام که شــورای عالی امنیت ملی بــه دنبال 
حل موضوع و رفع حصر اســت. حســین کروبی در گفت وگو با جماران در مورد 
 تأثیر نامه پدرش بر روند ماقات های شــخصیت های سیاســی و گشــایش های 
پیش آمده، گفت: خود ما هم احتمال می دادیم که فرق کند ولی هیچ تغییری 

نکرده و هیچ اتفاقی رخ نداد. 
وی در ارزیابی دیدارهای انجام شده و تأثیر آنها برای گشایش های بیشتر یا رفع 
حصر بیان کرد: من از مقامات شــنیده ام که شــورای عالی امنیت ملی به دنبال 
حــل موضــوع و رفع حصر اســت ولی تاکنــون اقدامی انجــام نداده انــد و زمان 

خاصی برای این موضوع اعام نکرده اند.

اول دفتر
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دبیر شــورای عالــی امنیت ملی با تبیین ابعاد جنــگ ادراکی که از 
ســوی امریــکا و رژیم صهیونیســتی برای قــرار دادن گــزاره جعلی 
تســلیم- جنگ در برابر افکار عمومی دنبال می شــود، اظهارکرد: 
به عنوان مســئول نهاد امنیت ملی کشــور با صراحــت و اطمینان 
اعــام می کنــم کــه به دلیــل بــرآورد دشــمنان از اقتدار سیاســی و 
آمادگــی نظامــی و امنیتــی جمهوری اســامی در ابعــاد داخلی و 
خارجی و همچنین فقدان اراده، انسجام و توان عملیاتی دشمن، 
امکان شکل گیری هیچگونه جنگی متصور نیست.به گزارش ایرنا، 
علی شــمخانی دیروز در گردهمایی فرماندهــان نیروی انتظامی 
جمهوری اســامی که در ســتاد فرماندهی این نیرو برگزار شــد، به 

اظهــارات و اقدامــات رئیس جمهوری متوهم امریــکا در موضوع 
برجــام اشــاره کرد و گفــت: موفقیت یا شکســت برجــام به عنوان 
توافقی سیاســی و امنیتی که به تأیید شــورای امنیت سازمان ملل 
رســیده، آزمونی تاریخی بــرای ارزیابی اثرگــذاری منطق گفت و گو 
به جــای منازعــه وهمچنین میــزان کارآیی نهادهــای بین المللی 
بــرای حل و فصل مســالمت آمیز چالش های گوناگــون در جهان 
است. وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزود: نیروی انتظامی 
به عنوان سازمانی که بیشــترین ارتباط را با ایه های اجتماعی دارا 
است می تواند به عنوان حسگر بسیار مهم، شرایط و نیازمندی های 

جامعه را در ابعاد مختلف تشخیص داده و منعکس کند.
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یک نماینده مجلس در واکنش به حکم مسدود سازی تلگرام پیشنهاد داد

- علیرضــا رحیمــی: رئیس مجلس برای اطاع ســران قــوا از واقعیات، فیلترینــگ تلگرام را در صحــن رأی گیری کند
- محمدامیــن قانعــی راد در گفــت وگــو با »ایــران«: نگاه امنیتی به مســأله فناوری کارایی خود را از دســت داده اســت
- »ایران« در گفت و گو  با وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس ایجاد کانال در شبکه اجتماعی فیلتر شده را بررسی کرد

〞├ピ╆ブ┸┘r》ブぃ├،‶┓┵′┘ピブ′╋『├
درســت روز کارگر بود که پــای درد دل 
کارگران معدن »زمســتان یــورت« در 
سوســرای آزادشهر گلستان نشستیم. 
حتماً بخش نخســت گزارش را همان روز خواندید؛ روزی 
کــه روز کارگــر بــود و نــه کارفرمــا. کار حرفــه ای می طلبید 
میکروفــن را به کارفرما هم بســپاریم امــا در روز کارگر این 
دور از انصــاف بــه نظر می رســید ولــو تقدیــم 1۰۰ کلمه از 
هــزار و 5۰۰ کلمــه ای کــه کارگــران رنجدیــده ایــن معدن 
برای بیان مشکات یک ساله خود پس از آن حادثه تلخ، 
در اختیــار داشــتند. هرچنــد کارگــران هم به ســختی وارد 
گپ و گفــت شــدند. هم از خبرنــگاران به خاطر یک ســال 
کنار گذاشــتن موضوع دلگیر بودند و هم هراس از اخراج 

و... پیگیری های ما نشــان داد دیه  قربانیان پرداخت شده 
و معدن به روال گذشــته کار می کند اما خیلی چیزها هم 
پشــت گوش انداخته شــده تا شــاید در فراموشخانه افکار 
عمومــی پنهان شــود. ابد در این وضعیــت بد اقتصادی 
کارفرما هم تمام توانش را برای بهبود اوضاع به کار گرفته 
اما واقعیت این اســت که مشکات کارگران و معدنچیان 
یکــی، دوتا نیســت ؛ از اضطــراب تأخیرهــای احتمالی در 
پرداخت حقوق تا باتکلیفی وضعیت بیمه ها. وضعیت 
کارفرما ها نیز چه بسا چندان آباد نباشد. طبیعی است که 
برای خروج از وضعیت رکودی که به آن مبتا هستیم باید 

سخن آنها را هم شنید 

 روایــــــت
گروه گـــزارش

گزارش »ایران« از مشکات کارگران معدن »زمستان یورت« پس از یک سال

امروز لبنانی ها در انتخابات پارلمانی کشورشان شرکت خواهند کرد 

روایت معلمی که در کنار تدریس در مناطق محروم لبخند را به دانش آموزان هدیه می کند

ورود بهارستان به ماجرای فیلترینگ

صفحه 9 را بخوانید
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از سوی هیأت وزیران تصویب شد یک پژوهشگر مسائل آموزشی مطرح کرد 

و  موافـــــــقان  بحـــــث 
مخالفان مسدودسازی 
از  بعــد  تلگــرام 
و  جمهــوری  رئیــس  کوتــاه  یادداشــت 
اعــام مخالفــت دولــت با فیلتر شــدن 
این پیام رســان، داغ تر شــده است. حاا 
روشــن شــده کــه دولــت موافــق بــا این 

تصمیــم نبــوده و مهم تــر از آن، اینکــه 
دربــاره  تصمیم گیــری  در  اجماعــی 
پدیــده ای که بیــش از 4۰ میلیون ایرانی 
را دربــر می گیرد، وجود نداشــته اســت. 
اعام حکم قضایی برای مسدود سازی 
تلگــرام در حالــی هفتــه گذشــته صادر 
شــد کــه مجلــس شــورای اســامی در 

تعطیات به ســر می بــرد و حاا مردم 
در انتظــار واکنــش موکان خــود به این 
موضــوع هســتند. اگــر چــه در چنــد روز 
گذشــته هم تفاوت ســلیقه بهارســتانی 
هــا در اظهار نظرهای آنها مشــهود بود 
اما هنــوز از جانــب قوه مقننه کــه اتفاقاً 
نهــاد اصلــی قانونگــذاری و نظــارت در 

کشــور است، موضع رســمی بیان نشده 
است. علیرضا رحیمی، نماینده تهران 
در مجلــس به علی اریجانی پیشــنهاد 
شــدن  فیلتــر  امــروز  جلســه  در  کــرد 
تلگــرام را بــه رأی نماینــدگان بگــذارد. 
محمدامین قانعی راد، جامعه شــناس 
هــم در گفت وگوی خــود با »ایــران«، از 

پیامدهای اجتماعی این مسدودســازی 
ارتباطــات هــم در گفــت  گفــت. وزیــر 
وگویــی کوتــاه بــا »ایــران« دربــاره ایــن 
مسأله سخن گفت که آیا ایجاد کانال در 
شبکه اجتماعی فیلتر شده جرم است؟ 

 روایــــــت
گروه اقتصادی
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گزارش نهایی دایل سانحه سانچی اعام شد

با  ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار؛

┓┠┘ブ┸ジr′ブ┱]qブ》j]ブペ╊ブ┸┒ピ
┗ぃぃ┹─┗ぃ┝′┖┒‶ブ〈ボ╈

ro┓]┘〉ブぃ├《━┑─┗ペ┿┡┴┿┡′┗├
16

10 و 20

5

6

صفحات 2 ، 3 و 8 را بخوانید

[ブ┘
ぃブ /

 r└
‶┎

 ̈s╊
┵

プ〉┞
ぃブ



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16اردیبهشت 1397

ورود بهارستان به ماجرای تلگرام 
علیرضا رحیمی نماینده اصاح طلب مجلس از رئیس مجلس خواست فیلترینگ تلگرام را در بهارستان به رأی بگذارد 

حسینی، معاون وزیر ارشاد:

 ┖ブぃ━┐ピ q┖ピ┕oピ』 ┻╈ブ┑′ 〞╈』┒
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وزارت  اســتان های  و  مجلــس  امــور  حقوقــی،  معــاون 
ارشــاد می گویــد: دولت با کلیات طرحــی که درخصوص 
اختیــار صدور مجوز و نظارت بــر »صوت و تصویر فراگیر 
در فضــای مجــازی« مطرح اســت، مخالف اســت؛ طــرح نه فقــط در حوزه 
صــوت و تصویر، بلکــه در حوزه های دیگــر هم ایرادهایــی دارد. نظر ما این 
اســت که دولت باید در این زمینه ایحه بدهد نه اینکه با طرح مجلس این 
موضــوع پیگیری شــود. چون ایحه از جامعیت بیشــتری برخــوردار خواهد 
بود. ســید هادی حســینی در گفت وگو با »انتخاب«، درباره موضوع واگذاری 
اختیــار صدور مجوز و نظارت بر »صوت و تصویر فراگیر« در فضای مجازی 
بــه صدا و ســیما گفــت: این بحث در روزهای اخیر فراگیر شــده و بخشــی از 
مــردم را نگران کرد. براســاس نظــر مقام معظم رهبــری، »صوت و تصویر 
فراگیر« در فضای مجازی برعهده صدا و سیماســت. پس از اباغ ایشان به 
رئیــس جمهــوری، آقای رئیس جمهــوری نیز آن را به شــورای عالی فضای 

مجازی دادند تا »فراگیر« را تعریف کند. 
حســینی گفت: هنوز شــورای عالــی فضای مجازی هیــچ تعریفی از »صوت 
و تصویــر فراگیــر« ارائــه نکــرده اســت. همزمان مجلس مشــغول بررســی 
قانون صدا و ســیما بود و در یکی از جلســات یکی از کارگروه های کمیســیون 
فرهنگی این موضوع مطرح شــد و بدون تعریف به تصویب رسید. او ادامه 
داد: فراگیر از نظر ما محدودیت هایی دارد و فضاهایی اســت که  جامعیت 

فراوان دارد. 
ارتباط در صدا و سیما یکطرفه است اما فضای مجازی دوطرفه است، یعنی 
شــما قادر هســتید تصویر و صوت قرار دهید و از طرف مقابل جواب بگیرید. 
اما در صدا و سیما این طور نیست؛ در آنجا پیام از طریق صوت یا تصویر به 
شــما می رســد و منتظر پاسخ هم نیست. برداشــت ما از فراگیر این است اما 
بــه هر حال در شــورای عالی فضــای مجازی که دســتگاه های مختلف در آن 

حضور دارند تعریف جامعی ارائه و همان مبنای قانونی خواهد شد.

سردار شریف، سخنگوی سپاه:

 〉┘┖ブボ′ qブ》 m┖ ┖┒ qピ 〉┘ブ─ ‶【┐
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ســردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقاب اسامی 
و  رئیــس ســتاد انتفاضــه و قــدس شــورای هماهنگــی ســازمان 
تبلیغــات اســامی اظهــار کــرد: بــا ورود نســل ســوم و چهــارم 
فلســطینیان، خون تــازه ای در رگ های مبارزه ضدصهیونیســتی 

جریان یافته است.
بــه گزارش ســپاه نیوز، وی کــه در اولین نشســت برنامه ریزی روز 
جهانی قدس سخن می گفت، افزود: با ورود نسل سوم و چهارم 
فلســطینیان به میدان مبارزه و ازجان گذشتگی و نثار بیش از ۵۰ 
شــهید و هــزاران زخمی در ایــن مدت، خون تــازه ای در رگ های 
مبــارزه ضدصهیونیســتی جریــان یافتــه کــه بــه یــاری خداونــد 
متعــال ثمربخش خواهد بــود و اراده امت اســام اجرای توطئه 
امریکایی- صهیونیســتی انتقال سفارت امریکا به بیت المقدس  

را با هزینه ای سنگین روبه رو خواهد ساخت.
وی افــزود: امروز موضــوع راهپیمایی های »بازگشــت« به عنوان 
راهبرد جدیدی که در فلســطین شکل گرفته است، تحولی جدی 
را رقم زده و با میدان آمدن خیل عظیم مردم، »نفی اســرائیل« 

بیش از پیش در اراده فلسطینی ها دنبال می شود.

‶ピ┗『─ ブペ プ┗┹′ ┫ペピ』┖ ┳┭╀ ┘ピ »プ┗┴ 《ぁ┒ブ┍─ピ« ╆ブボ╁━├ピ
اتحادیــه عــرب در بیانیــه ای از قطــع روابــط دیپلماتیک مغرب بــا ایران 
حمایــت کــرد. به گــزارش تابنــاک، »محمــود عنیفی« ســخنگوی »احمد 
ابوالغیــط« دبیــرکل اتحادیــه عــرب گفت: بــا تصمیم مغرب بــرای قطع 
روابــط بــا ایــران بــه دلیل مداخــات خطرنــاک و مــردود تهــران در امور 
داخلــی این کشــور )مغــرب( اعــام همبســتگی می کنیــم. هفته گذشــته 
»ناصــر بوریطــه« وزیــر خارجــه مغرب، ایــران را متهــم کرد کــه از طریق 
حزب اه لبنان، روند تجهیز گروه نظامی-سیاســی »جبهه پولیســاریو« به 
اســلحه را تســهیل کرده اســت و پس از آن بــود که مغــرب از قطع روابط 
خود با تهران خبر داد. این اتهام بافاصه از سوی ایران و حزب اه لبنان 

شد. تکذیب 

اخبـــــار

معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا اشــاره 
به نقش اساســی نظام اداری در توســعه 
کشــور، اظهــار کــرد: امــا متأســفانه امروز 
شاهد آن هستیم که به جای آن که نظام 
اداری کمــک بــه پیشــبرد توســعه کشــور 
داشــته باشــد، به ترمزی تبدیل شــده که 

سرعت توسعه کشور را کند می کند.
بــه گزارش ایرنــا، اســحاق جهانگیری در 
جلســه شــورای عالی اداری، نظام اداری 

فعلــی کشــور را دارای مشــکات جــدی 
دانست و افزود: نظام اداری کشور نه تنها 
کمکی به توســعه کشــور نمی کند بلکه از 

رضایتمندی مردم نیز می کاهد.
وی با اشاره به نقشه راهی که برای اصاح 
نظام اداری کشور در شــورای عالی اداری 
بــه تصویب رســیده اســت، خاطرنشــان 
کرد: با اقداماتی که بر اساس این مصوبه 
در دســتگاه های اجرایی به انجام رســیده 

اســت، شــاهد تغییــرات مثبتی هســتیم 
امــا همچنــان بــا اهــداف کمــی تعییــن 
شــده فاصلــه زیــادی داریم.جهانگیــری 
اســتخدامی  و  اداری  امــور  ســازمان  از 
کشــور خواست ســاز و کاری برای پیگیری 
مصوبــات مرتبط بــا اصاح نظــام اداری 
تدویــن کند و افــزود: ازم اســت تحقق و 
اجــرای مصوبات اصــاح نظــام اداری با 
دقــت پیگیــری شــود و هر 6 ماه گزارشــی 

در ایــن بــاره ارائه شــود تا نحــوه همکاری 
دســتگاه ها در اجرای برنامه اصاح نظام 
اداری مشخص شود و دستگاه های موفق 
و ناموفق از یکدیگر قابل تشخیص باشند.
وی با اشاره به برنامه جامع اصاح نظام 
اداری که سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور برای سال های 97 تا 99 تدوین کرده 
اســت، تصریح کرد: با توجه به دیدگاه ها 
و نظــرات مختلف اعضای شــورای عالی 

برنامــه جامــع، ازم  ایــن  دربــاره  اداری 
است که سازمان امور اداری و استخدامی 
جلســه ای با دســتگاه های مربوطه و سایر 
اعضــای شــورا برگــزار و درباره تســریع در 
اجرای برنامه جامع اصــاح نظام اداری 
بــه تفاهــم و جمع بندی برســند و نتیجه 
کننــد. مطــرح  شــورا  آتــی  جلســه  در  را 
جهانگیری همچنین با اشاره به پیشنهاد 
مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری 

و اســتخدامی مبنــی بر تشــکیل ســازمان 
ملی مهاجرت کشور، اظهار داشت: ایران 
کشــوری است که جمعیت زیادی از اتباع 
خارجــی در قالــب پناهنــده و مهاجــر به 
آن وارد می شــوند و با توجه به وجود ســه 
میلیــون نفــر مهاجــر و اتبــاع خارجی در 
کشــور، ازم اســت که اداره امور مربوط به 
این افــراد به صورت یکپارچه و منســجم 

انجام شود.

»تلگــرام«، پیام رســان خارجــی کــه از 
ســوی طیــف گســترده ای از مــردم بــا 
ظــن برخــورداری از امکانــات و امنیت 
گرفتــه  قــرار  اقبــال  مــورد  مناســب  
بــود، پــس از گرفتــار آمــدن بــه حکــم 
»مسدودســازی« صادر شــده از ســوی 
یک قاضی دادســرای فرهنگ و رسانه، 
موضــوع بحــث مخالفــان و موافقــان 
ایــن  فیلترینــگ قرار گرفته اســت. این 
بحث هــا بِویــژه پــس از موضعگیــری 
اخیــر رئیس جمهوری کــه در آن تأکید 
شــده بود »فیلتر و مسدودســازی اخیر 
تلگرام توسط دولت اجرا نشده و مورد 
تأییــد دولــت نیســت« یــک بــار دیگــر 
داغ شــد.چنین اســت در حالی که یک 
نماینــده منســوب به جبهه پایــداری از 
موضــع اخیــر رئیس جمهــوری درباره 
فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده، نماینده 
عضو فراکسیون امید مجلس خواستار 
رأی گیــری در مجلس برای سرنوشــت 

این پیام رسان شده است.
به گــزارش خبرگزاری »دانشــجو«، 
روز گذشته ســید حسین نقوی حسینی 
مجلــس  در  ورامیــن  مــردم  نماینــده 
شــورای اســامی در صفحــه »توئیتــر« 
خود از جمله کســانی بود که به موضع 
روحانــی واکنــش نشــان داد و نوشــت: 
»آقای رئیــس جمهــوری! دولتمردان 
انــدازه تلگــرام  بــه  محتــرم؛ ای کاش 
بــرای حــل ایــن دغدغه ها هم بســیج 
می شــدیم: معیشــت، اشــتغال، مهار 
بــازار ارز و دار 6 هــزار  گرانــی، ثبــات 

تومانی.«
حــال آنکــه بــی تردید آنچه ســبب 
خــود  صریــح  موضــع  روحانــی  شــد 
دربــاره مسدودســازی ایــن پیام رســان 
از  بــر حمایــت  کنــد، عــاوه  اعــام  را 
»فضــای امن مجــازی« و ایســتادن در 
برابر روند مبتنی بر »عدم طی مراحل 
قانونــی امــور اجرایی« به  عنــوان »امر 
در  نظــام«  جمهوریــت  بــا  متعــارض 
خواســت جامعه ریشه داشت. چه این 
پیام رسان به  واسطه گستردگی کاربران 
و بســتر مشاغل متعدد بودن با زندگی 
روزمــره مردم و حتی با معیشــت آنان 

پیونــد خــورده بود. تــا آنجا کــه واکنش 
مسدودســازی  از  پــس  آن  کاربــران 
همچون واکنش کسانی بود که با کمبود 
یک کاای اساسی مواجه شده اند. فارغ 
از درســتی یا نادرســتی ایــن وضعیت، 
عاوه بر رئیــس جمهوری برخی دیگر 
از چهره هــای سیاســی و رســانه ای بــه 
موضعگیــری و چاره جویی در این باره 

پرداختند.  
چنان که علیرضا رحیمی، نماینده 
عضو فراکسیون امید و عضو کمیسیون 
امنیــت ملــی مجلــس  روز گذشــته از 
رئیــس قــوه مقننه خواســت تا مســأله 
فیلتر تلگرام توســط قــوه قضائیه را به 
رأی بگذارد. به گزارش پانا، رحیمی در 
توئیت خود نوشــت: »در جلســه فردا، 
رئیس مجلــس برای اطاع ســران قوا 
از واقعیــات جامعه، فیلترینگ تلگرام 
را در صحــن، رأی گیــری کنــد. نتیجــه 
رئیــس  اســت.  رأی نماینــدگان مهــم 
مجلــس وظیفه دارد از حقوق ملت به 

شایستگی دفاع کند.«

 مهاجری: بــا مردم صادق باشــید تا 
سراغ تلگرام نروند

مســئول  مدیــر  مهاجــری،  مســیح 
نیــز  اســامی«  »جمهــوری  روزنامــه 
بــا اختصــاص ســرمقاله ایــن روزنامــه 
ایــن  طــرح  بــا  تلگــرام،  موضــوع  بــه 
انتقــاد که »تلگــرام با همه زشــتی ها و 
زیبائی هایــش نباید مســأله اصلی این 
روزهــای کشــوری همچــون جمهــوری 
مســائل  مــا  باشــد.  ایــران  اســامی 
مهم تری داریم که تلگرام در مقایســه 
محســوب  فرعــی  مســائل  از  آنهــا  بــا 
می شــود ولی متأســفانه نوع برخورد با 
آن موجب شــده اکنون جایــگاه خود را 
بــا مســائل اصلی عوض کرده اســت«، 
کــه  نــدارد  وجــود  »تردیــدی  نوشــت: 
تلگرام، نه مطلقاً بد اســت و نه مطلقاً 
خــوب. یــک ابــزار اســت کــه چگونگی 
یــا  بــد  را  از آن می توانــد آن  اســتفاده 

خوب و زیبا یا زشت جلوه دهد.«
مهاجــری با یــادآوری »اهل رســانه 
از تلگــرام اســتفاده های زیــادی بــرای 

در  روزنامه نــگاری  امــر  در  تســهیل 
زمینه انتقال ســریع مطالــب، فیلم ها، 
حتــی  و  مــدارک  و  اســناد  عکس هــا، 
عرضه روزنامه در قالب الکترونیک آن 
بــه دورترین نقاط جهــان و در کمترین 
زمــان ممکن برده اند« و حتی »اقشــار 
مذهبــی، انقابی و ســینه چــاک نظام 
بــا بــه راه انداختــن صدها هــزار کانال 
تلگرامی، امکانات گســترده ای را برای 
تبلیــغ دیــن، افــکار سیاســی و انقابی 
خــود در جهــت حمایــت از انقــاب و 
نظام جمهوری اســامی پدید آورده و 
ارتباطــات قدرتمندی را برای پیشــبرد 
ســریع اهــداف خــود شــکل داده اند«، 
نوشــت: »درســت اســت که عــده ای با 
اســتفاده از تلگــرام ضربه هــای زیادی 
بــه اخــاق، پایه هــا و بنیــان خانــواده و 
حتی امنیت ملی کشور وارد ساخته اند 
ولی نکته مهم این اســت کــه اوًا نباید 
فقــط جنبه منفــی را دیــد و بــا تکیه بر 
آن قضــاوت کــرد و تصمیــم گرفــت و 
ثانیاً بــه این واقعیت باید توجه کرد که 
فیلتــر کــردن در شــرایط امــروز جهان، 
نمی تواند موجب خارج شــدن تلگرام 
از دســترس کاربــران شــود. بــه همیــن 
دلیــل بایــد بــا پدیــده بســیار پیچیــده 
ارتباطــی  امکانــات  اصــواً  و  تلگــرام 

جهان معاصر دقیق تر برخورد کرد.«
او در توضیــح راه حــل پیشــنهادی 
خــود بــرای چگونــه مواجهه بــا پدیده 
همه گیــری همچــون تلگــرام نوشــت: 
»آنچــه می توانــد بــر مفاســد تلگــرام 
فائق آید، عملکرد صادقانه مســئولین 
اســت. اعتماد مــردم را جلــب کنید تا 
اعتقــادات و اخــاق و همراهــی مردم 
بــا نظــام حفــظ شــود. در ایــن صورت 
اســت کــه تلگــرام نفــوذ و جاذبــه خود 
را از دســت می دهــد و در برابــر آنچــه 
مســئوان بگوینــد و بخواهند مقاومتی 
تردیــدی  باشــد.  داشــته  نمی توانــد 
نداشــته باشــید که فیلتر کردن و حکم 
قضایی و بخشــنامه و فشــار نمی تواند 
بــر تلگرام فائق آید، آنچــه می تواند بر 
تلگرام فائق آید، صداقت شماست که 
اعتماد مردم به شــما را جلب می کند 

و هــر چیزی که در برابر اراده شــما قرار 
گیرد را از کار خواهد انداخت.«

 قائــم  مقــام مصبــاح یــزدی: رئیس  
جمهــوری حق مخالفت بــا فیلترینگ 

تلگرام را ندارد
قائــم  مقام آیــت اه مصباح  یزدی 
در مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امام 
اتــکای  نقطــه  امــا  قــم،  خمینــی)ره( 
موضعگیــری خود را مخالفــت با حق 
موضعگیــری  در  جمهــوری  رئیــس 
نســبت به فیلترینــگ تلگرام قــرار داد 
و بــا بیــان اینکه بر اســاس قانــون، قوه  
قضائیــه بایــد تلگرام را فیلتــر می کرد، 
گفت: رئیس  جمهــوری حق مخالفت 

با فیلترینگ تلگرام را ندارد.
به گــزارش ایلنــا، آیــت اه محمود 
»فیلترینــگ  اینکــه  بیــان  بــا  رجبــی 
مطلــق  صــورت  بــه  مجــازی  فضــای 
مطــرح نیســت، بلکه فیلتــر آن بخش 
از فضــای مجــازی مورد نظر اســت که 
دشــمنان مان  دســت  در  مدیریتــش 
قرار دارد«، تلگرام را یکی از بســترهای 
در  نظــام  مخالفــان  اســتفاده  مــورد 
جریــان اغتشاشــات دی مــاه ســال9۶ 
دانســت. این عضــو جامعه مدرســین 
رأی  از  دفــاع  در  قــم  علمیــه  حــوزه 
قضایی صادر شده برای مسدودسازی 
تلگــرام گفــت: »اصــوًا قــوه قضائیــه 

در همــه شــرایط و زمان هــا، آنجــا کــه 
منافــع ملی بــه مخاطــره بیفتــد، باید 
بــه عنــوان مدعی العموم وارد شــده و 
وظیفــه اش را انجام دهد؛ ایــن کار قوه 
قضائیه، نــه تنها خاف آزادی هایی که 
در قانــون اساســی برای مــردم تعریف 
شــده، نیســت، بلکه اگر بــه این وظیفه 
عمــل نکنــد، خــاف قانــون مرتکــب 
شــده اســت.«او بــا طــرح ایــن  نظر که 
داخلــی  پیام رســان های  طراحــی  اگــر 
قبــل از گســترش پهنای بانــد اینترنت 
انجــام می شــد تــا قطعــاً ۴۰ میلیــون 
پیام رســان  همــان  ســراغ  بــه  ایرانــی 
داخلــی می رفتند و این طور نمی شــد، 
افزود: »من باورم نمی آید، این ســخن 

دولتی هــا و آقــای روحانــی، فقــط بــه 
خاطر وجود رقابت در فضای مجازی و 
وجود پیام رسان های مختلف به منظور 
انتخــاب آزادانه مردم یا فقط به خاطر 
اطاع رسانی آزاد میان مردم باشد. ما 
با خود مسئولین بخش فضای مجازی 
کشــور و کســانی که مســتقیماً مســئول 
بودنــد صحبــت می کنیــم؛ خودشــان 
)تلگــرام(،  فضــا  ایــن  کــه  می گوینــد 
فضایــی اســت مضــر؛ یعنــی تصریــح 
می کننــد این فضــا )تلگــرام(، فضایی 
اســت که برای جامعه ما و ارزش هایی 
کــه ملت مــا به آن پایبند اســت و برای 
کلیــت نظــام بــر اســاس آن ارزش هــا 

شکل گرفته زیانبار است.«
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خبر

مسیح مهاجری: تردیدی نداشته باشید که 
فیلتر کردن و حکم قضایی و بخشنامه و 

فشار نمی تواند بر تلگرام فائق آید، آنچه 
می تواند بر تلگرام فائق آید، صداقت 

شماست که اعتماد مردم به شما را جلب 
می کند و هر چیزی که در برابر اراده شما 

قرار گیرد را از کار خواهد انداخت.

روز جمعه انجام شد

 q┖ピ┗┭┨ピ 〝ブ╀あ′
‶ブ━┝〈¨k┗─ 』 ‶ピ┗ぁピ ‶ブ]ブペ┘┗′

فرمانــده هنــگ مــرزی اتــرک و مرزبــان درجه یک اســتان 
گلســتان از انجام ماقات مرزی درجه یک اضطراری بین 
مرزبانان ایران و ترکمنســتان به دنبال دستگیری سه تبعه 
متخلف این کشــور همســایه در دریای خزر و درخواســت آزادی آنان خبر داد. به 
گــزارش ایرنــا، ســرهنگ محمدرضا ســراوانی با بیــان اینکه ایــن ماقات جمعه 
گذشــته و در خاک ترکمنســتان برگزار شــد، اظهار کرد: مرزبان کشور همسایه در 
منطقه اترک خواســتار اطاع از آخرین وضعیت ســه ترکمنستانی دستگیر شده 

در دریای خزر شد. 
این ســه تبعه چند روز پیش با تجاوز به آب های جمهوری اســامی اقدام به 
ســرقت امــوال ماهیگیــران ایرانی کرده بودند که از ســوی مأمــوران دریابانی 
اســتان گلســتان دســتگیر شــدند. وی اضافــه کــرد: با وجــود اینکه چنــد تبعه 
متخلــف ترکمنســتان بــه هشــدارهای نیروهــای دریابانی جمهوری اســامی 
توجــه نکردنــد و پــس از صدمــه زدن بــه شــناور نیروهــای گشــتی اقــدام بــه 
فــرار کردنــد، امــا نیروهــای دریابانــی جمهوری اســامی با اقدام ســنجیده و 
بــدون تیرانــدازی مســتقیم بــه متخلفــان و تنهــا بــا شــلیک هوایی اقــدام به 
دســتگیری آنان کردند. سرهنگ ســراوانی با بیان اینکه پرونده اتباع متخلف 
ترکمنســتان تحویــل مرجــع قضایــی شــده اســت، تصریــح کــرد: متأســفانه 
تیرانــدازی  بــه  اقــدام  مشــابه  درحــوادث  ترکمنســتان  دریابانــی  نیروهــای 
مســتقیم به صیادان ماهیگیر ایرانی می کنند که بعضًا منجر به کشــته شــدن 

می شود. آنان 
مرزبان درجه یک اســتان گلســتان ادامه داد: در این ماقات مرزی مرزبان کشور 
ترکمنستان پس از اطاع از نحوه دستگیری اتباع متخلف کشورش و قدردانی از 
رفتار حســنه مأموران دریابانی جمهوری اســامی، تقاضای پیگیری آزادی آنان 
را در صــورت امــکان مطرح کرد. قــول پیگیری موضوع به طــرف ترکمنی داده و 
اعــام شــد که اتباع متخلف کشــور همســایه در اختیــار مراجع قضایی هســتند و 
چنانچه با حکم قاضی آزاد شــوند، بافاصله نســبت به تحویل آنان به مرزبانی 

ترکمنستان اقدام می شود.
ســرهنگ ســراوانی همچنین گفــت: در این ماقــات مرزی درخواســت اطاع از 
آخریــن وضعیــت یــک تبعــه ایرانی کــه در تاریخ اول فروردین امســال از ســوی 
مأموران ترکمنســتان در دریای خزر زخمی و دســتگیر شــده بود، مطرح شــد که 
در پاســخ به این درخواســت، مرزبان ترکمنستان گفت که وضعیت عمومی این 

تبعه ایرانی خوب و در بیمارستان بستری است.
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رئیس  جمهوری امریکا در یک سخنرانی بار دیگر از توافق 
هسته ای ایران و گروه 1+5 انتقاد کرد. دونالد ترامپ در این 
ســخنرانی با اشــاره به آنچه به گفته وی هشدارهای برخی  
کارشناســان دربــاره اجتنــاب از صحبت کردن درباره کره شــمالی بــوده، گفت: 
»برای سالیان متوالی ما این مشکل را داشتیم و آنها می گفتند صحبت نکنید. 
ممکــن اســت او )رهبر کره شــمالی( را عصبانــی کنید. حرف نزنیــد. اگر بیانیه 
وحشتناکی درباره ایاات متحده صادر شود، شما چیزی نگویید.« ترامپ افزود: 
»همین اتفاق درباره ایران افتاده است. ما آن توافق وحشتناک را امضا کرده ایم 
و آنهــا در خیابان هــا راهپیمایــی می کنند و مرگ بر امریــکا می گویند.« ترامپ 
در ادامــه گفــت: »من گفتم وقتــی آنها راهپیمایــی می کنند و مــرگ بر امریکا 
می گوینــد، کی بــا آنها توافق امضا می کند؟« ترامپ در ادامه به انتقاد از »جان 
کری«، وزیر خارجه ســابق امریکا پرداخت و گفت: »او بهترین مذاکره کننده ای 
که ما دیده ایم، نیســت. هیچ وقت از مذاکرات کنار نکشــید، مگر در آن مسابقه 
دوچرخه ســواری که زمین خورد و پایش شکست. فقط همان موقع بود! گفتم 
ااقل نگو پایت شکســته؛ داخــل مذاکرات بمان و بگو کــه نمی خواهی مذاکره 
کنــی. این طوری شــاید توافق بهتری بکنی.« رئیس  جمهــوری امریکا در ادامه 
گفــت: »و مــن از این ماجرا یاد گرفتم که آدم در ســن 73 ســالگی در مســابقه 

دوچرخه سواری شرکت نمی کند.« 

i┖【ぁ【ぃ] ┖┒ ┻ぁ┗┰ ブペ q┗k ┖ピ┓ぁ┒ qブ┴┒ピ
جان کری، وزیر امور خارجه پیشین امریکا که یکی از طراحان اصلی 
تیم امریکایی مذاکرات هسته ای به شمار می آید، در دو ماه گذشته 
دو بار با محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. این 
خبر را روزنامه بوستون گلوب چاپ امریکا منتشر کرده و نوشته جان 
کری در راستای تاش برای حفظ برجام با وزیر امور خارجه ایران که 
ماه گذشته برای شرکت در یک نشست در مجمع عمومی سازمان 
ملــل بــه نیویورک ســفر کرد، دیــدار و دربــاره راه های حفــظ برجام 
رایزنی کرد. دونالد ترامپ تهدید کرده که در صورت اضافه نشــدن 
موارد تازه به توافق برجام در موعد بعدی رفع تحریم های ایران که 

آخر این هفته است، از این کار خودداری خواهد کرد.

╊ブ┈┗ペ r╈ブ¨━┌ピ r┠ブپ』┗┼ qブ》┓′ブぃپ ┘ピ m┗ボ′【╉ペ ╇ぃ╉┍─
بلومبرگ در گزارشــی به قلم دیوید وینر، به پیامدهای گســترده خروج احتمالی 
امریکا از برجام پرداخته و از جمله به افزایش قیمت نفت و به هم خوردن موازنه 
قدرت در منطقه و تأثیرات ســوء این خروج بر مذاکرات با کره شمالی اشاره کرده 
اســت. به گزارش انتخاب، در بخشــی از این گزارش آمده اســت: فروپاشی توافق 
هسته ای می تواند ضربه بزرگی به رئیس جمهوری حسن روحانی و اصاح طلبانی 
باشد که از راه حل سیاسی دیپلماتیک برای بن بست هسته ای حمایت می کردند. 
برجام یک دســتاورد آشکار کمیاب برای روحانی بود؛ کسی که در سال گذشته به 
کمک آن در انتخابات پیروز شد. فروپاشی برجام زمینه قدرت یابی رادیکال ها که 
بارها بر غیر قابل اعتماد بودن امریکا در مذاکره تأکید می کردند را فراهم می کند.

╋ぁ┖ピ┕p] ブ『〈─ ピ┖ ┻ぁ┗┰ :〉┒ピ┘ ‶ブ┩′┖
سخنگوی دولت اصاحات به تحرکات علیه وزیر امور خارجه کشورمان 
واکنــش نشــان داد. به گزارش ایــران آنایــن، عبداه رمضــان زاده در 
توئیتر خود نوشــت: »در این شــرایط حمایت از ظریــف را وظیفه خود 
می دانم. نباید او را تنها گذاشــت.« گفتنی است در روزهای اخیر عاوه 
بــر روزنامه کیهان که حمات تندی را علیه وزیــر خارجه ترتیب داده، 
برخی دانشــجویان هم هفته گذشــته در دانشــگاه امیر کبیر به خودرو 

ظریف حمله کردند.
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هفته گذشــته فیلترینگ تلگــرام باز هم خیلــی از نگاه ها را به 
سمت مفهوم مهم »حقوق شهروندی« چرخاند. مفهومی که 
شاید چیزی بیش از یک قرن می شود که کشور ما درگیر تحقق 
آن است؛ یک بار در لباس شعار ایجاد عدالتخانه و مجلس و 
یک بار دیگر داشتن حق انتخاب برای تعیین سبک زندگی. اما 
در همیــن هفته رویدادی دیگر هم رخ داد که وجه عمیق تری 
از بحران حقوق شهروندی در کشور ما را به رخ می کشید؛ علی 
اکبــر رائفی پور، ســخنران و نظریه پــرداز اصولگــرا و نزدیک به 
جریان های تندرو این جناح در یک ســخنرانی دو فوتبالیست 
پیشکسوت کشور یعنی مهدی مهدوی کیا و کریم باقری را به باد استهزا گرفت و با 
اشاره به حضور این دو در تبلیغات تولیدات لبنی خطاب به آنها گفت که به جای 
اظهار نظر درباره مســائل مهمی چون وضعیت منطقه و شــرایط کشور و اقتصاد، 
بهتر اســت بروند و دوغ و ماســت خود را تبلیغ کنند. رائفی پور برای این اظهارنظر 
خود درباره این دو فوتبالیســت یک استدال مشــخص داشت؛ اینکه مهدوی کیا و 
باقری »تخصصی« در زمینه مســائل سیاســی و اقتصادی و اجتماعــی ندارند و به 

همین دلیل هم نباید در این رابطه اظهارنظر کنند.
در نگاه اول شــاید به نظر برســد که چنین استدالی نمی تواند بیراه باشد. اما کمی 
دقت نظر ما را به این نتیجه می رســاند که نه تنها این اســتدال در جوامع امروزی 
نمی تواند توجیهی داشــته باشد بلکه نقطه آغاز مرگ دو مفهوم بنیادین جامعه 
مدنی و حقوق شــهروندی اســت که پایه های شــکل گیری دنیای جدید هستند. دو 
مفهومی که البته پیوستگی بسیار جدی هم با هم دارند. در واقع این استدال درباره 
اینکه چون مهدوی کیا و باقری تخصص ندارند، پس نباید اظهارنظر کنند مانند این 
است که بگوییم در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری فقط باید افراد متخصص 
و دانش آموخته رشــته های علوم سیاســی یا اقتصاد رأی بدهند و بقیه چنین حقی 
ندارند، چون متخصص نیستند. عبث بودن این استدال کاماً مشخص است. یا 
مثًا با این استدال باید تکلیف کرد که نمایندگان مجلس فقط به طرح ها و لوایحی 
که مرتبط با تخصص و مدرک تحصیلی آنها است محدود شوند و حق اظهارنظر و 

اعام رأی درباره موارد خارج از حوزه تخصص خود را نداشته باشند.
مفهوم جامعه مدنی آنجایی شکل می گیرد که تک تک افراد جامعه، فارغ از نوع 
تخصص و جایگاه شان اواً حقوق برابری داشته باشند، ثانیاً امکان تأثیرگذاری در 
اداره جامعه برای همه آنها فراهم شــود و ثالثا حق اظهارنظر آزادانه درباره تمام 
شئون شرایط عمومی کشور را نیز دارا باشند. بنابراین، این استدال که افراد به عنوان 
شــهروند فقط می توانند در حوزه تخصص خودشــان اظهارنظر کنند، اصلی ترین 
اسم رمز تعطیل کردن حقوق شهروندی و جامعه مدنی و شروع نوعی از تمامیت 

خواهی است.
در واقــع مطرح کننــدگان ایــن اســتدال در منطقــی کــه پیــش  می کشــند حــوزه 
تصمیم گیری و تصمیم سازی عمومی را با حوزه اظهارنظر و موضع گیری در مقام 
یک شــهروند، آگاهانه یا ناآگاهانه خلط کرده اند. تخصص یک شــهروند در جایی 
معنی پیدا می کند که او یا در مقام تصمیم گیر و تصمیم ساز قرار بگیرد یا قرار باشد 
خدمتی به جامعه ارائه کند. بنابراین در دفاع از دو پیشکسوت فوتبالیست کشورمان 
در چارچــوب مفهــوم حقــوق شــهروندی و جامعــه مدنی نــه تنها بایــد مخالفتی 
سرسخت با قضاوت استهزا گونه رائفی پور و امثال او داشت بلکه باید کوشید که او 
و همفکرانــش را متوجه این موضوع کرد کــه نوع موضع گیری به ظاهر موجه آنها 
چیزی نیســت جز بازگشــت به موقعیتی در اعماق تاریخ بشــر کــه حق اظهارنظر 
افراد در عرصه عمومی هیچ معنای عملی نداشت. البته به این شرط که بپذیریم 
رائفی پور و رائفی پورها از روی ســهو و ندانســتن چنین قضاوتی درباره حقوق اولیه 

شهروندان دارند، نه از روی آگاهی.

تلگرام ،ظرفیتی برای تقویت گفت و گو و مدارا 
نگاه امنیتی به مسأله فناوری کارآیی خود را از دست داده است

پیامدهای اجتماعی فیلتر شدن فراگیر ترین شبکه پیام رسان در گفت و گو با محمد امین قانعی راد ، جامعه شناس

 دیـــگه 
چه خبر

هر نقدی، فقــط تندخویــی می کردند و 
هیچ نقدی را بر نمی تابیدند. اما کسانی 
که تا دو سال پیش در واکنش به هر نقدی 
اتهــام می زدنــد و مــدارا نکــردن از خود 
نشــان می دادند و مثــًا از گروه تلگرامی 
خارج می شدند و می گفتند به ما توهین 
شده است، در دوره های اخیر می دیدیم 
که این افراد هنگام بحث در شــبکه های 
تعصب هــا،  آن  دیگــر  اجتماعــی 
تنــد  و  غیر اخاقــی  موضع گیری هــای 
را از خــود بــروز نمی دهنــد و ایــن یعنی 
شبکه های اجتماعی جایی برای تمرین 
گفت و گو بودند، بویژه اینکه ما در فضای 
اخــاق  رعایــت  و  گفت و گــو  واقعــی، 
هنــگام گفت و گو را تمریــن نکردیم. اما 
این شــبکه ها در عمل تا حــد زیادی این 

کمبود را برطرف کرد.
اکنون با مســدودکردن این فضا و امکان 

چه اتفاقی می افتد؟
احتمالــی  پیامدهــای  دربــاره  بایــد 
فیلترینــگ فکر کرد. امــا در یک عبارت، 
می توان گفت همه محسناتی که درباره 
بــا  برشــمردیم،  ارتباطــی  فضــای  آن 
مسدودکردن آن، دیگر در اختیار جامعه 
نخواهــد بود و مســائل بار دیگــر به روال 

سابق باز خواهد گشت.
ë  شما در چند روز گذشته که تلگرام فیلتر

شد، چه واکنش هایی را رصد کردید؟
آنچــه مــن دیدم، نوعــی حالــت انتظار 
خوشــبینانه بــرای رفــع فیلترینــگ بود. 
یعنــی مردم هنوز منتظرند این مســأله 
حل شــود، آنان می گویند مسأله بزرگی 
نیست، یا خود نظام حل می کند یا ما با 
استفاده از فناوری های ضدفیلترینگ از 
آن عبور می کنیم. به عبارت دیگر مردم 
چنــدان فکر نکردند که فاجعه ای اتفاق 
افتــاده اســت. آنــان بــا تکیه بــر تجارب 
فیلترینگ های گذشته فکر می کنند این 
مســأله هم به نحوی حل خواهد شــد و 
از آن عبور خواهند کرد. بســیاری هم به 
واکنش دولــت امید بســته اند که دولت 

میانجیگری کند.
شــما در یکی از ســخنرانی های ســال 96 
خود گفتید کــه انگار نظــام اجتماعی ما 
ســوراخ اســت؛ یعنــی فشــارهای زیادی 

بــه نظــام وارد می شــود، اما این فشــارها 
بی آنکه نتیجه ای داشته باشد، در نهایت 
بپرســم  می خواهــم  می شــود.  تخلیــه 
چــرا تصمیماتــی ماننــد مســدود کردن 
تلگرام، بارهــا تکرار می شــود و آزموده را 

می آزماییم؟
سیســتم فکــر می کنــد بایــد در مقابــل 
ایــن مســائل واکنش نشــان بدهــد. زیرا 
بــا فیلترینــگ وجــدان گروه هایــی که از 
می شــوند،  دار  جریحــه  آزادی هــا  ایــن 
آرام می شــود. در زمینــه ماهــواره هــم 
مســأله این بود که برخی نمی توانستند 
را  زندگــی  مختلــف  ســبک های  آزادی 
ببینند و این مســأله آنــان را آزار می داد. 
بــه همیــن دلیــل گاهــی می بینیــم کــه 
بــرای آرام کردن این قشــر، برخوردهای 
نمایشــی بــا ماهــواره می شــود. ضمــن 
اینکــه معمواً نگاه سیســتم نســبت به 
مقوله هــای فناورانــه، امنیتــی اســت که 
بتدریــج ناکارآیی این نــگاه امنیتی خود 
را نشــان می دهــد. امــا این نگاه کســانی 
که در این سیســتم بخشی از قدرت را در 
اختیار دارند، اعم از بخشی از روحانیت، 
علما، بخشــی از نماینــدگان مجلس یا 
نیروهــای اصولگــرا، گروه هــای مذهبی، 
ائمه جمعه را راضی می کند. می دیدیم 
کــه ائمــه جمعــه بارهــا و بارهــا گفتنــد 
تلگــرام فــان و بهمان اســت، سیســتم 
تا چــه زمانی می توانــد در مقابل این ها 
واکنــش نشــان ندهــد؟ اینان کــه نقش 
باایی هم در حاکمیت دارند، مطالباتی 
دارنــد که حاکمیت فکــر می کند باید به 
مطالبات آنان پاسخ بدهد. ضمن اینکه 
در این مسیر رویه ای انتخاب می شود که 
خودشــان هم می دانند این رویه کارآیی 
ندارد، اما برای آن اقشار، آرامش بخش 
است. از این سو، تصمیم به فیلترکردن 
باعث می شــود اســتفاده کنندگان از این 
فضاها به احتیاط بیشتری واداشته شوند 
و کنتــرل پذیرتر شــوند. بــه همین دلیل 
سیســتم از این ابزارها اســتفاده می کند، 
امــا در نهایــت ایــن اقدامــات پاســخگو 
نیســت. زیرا ما در توســعه، به مســیری 
افتاده ایم که بســتن فضاهــای ارتباطی 
جــواب نمی دهد، اما گاهــی کارکردهای 

جانبی و سیاســی دارد و بــه قول برخی، 
مصرف داخلی یا گاهی مصرف خارجی 
هــم دارد. تصمیم بــه فیلترینگ را باید 

در این چارچوب تحلیل کرد.
پرســش آخــر؛ اشــاره کردیــد کــه تلگرام 
به ســمت  را  مــا  ناخواســته  و  خواســته 
گفت و گو، تحمل پذیری، نقد و کاستن از 
بار عاطفی ســوق داد. با فیلتر، این مسیر 
متوقف می شود یا جامعه ما راه گفت و گو 

و مدارا را ادامه می دهد؟
ایــن  تــداوم  و  گفت و گــو  تحقــق  بــرای 
مســیر، نیازمنــد فضاهایی هســتیم. در 
ایــران، فضــای جمعــی در مکان هــای 
واقعــی برای گفت و گو بســیار ضعیف و 
اغلب موقتی اســت و این باعث کاهش 
مهارت های گفت و گو و ارتباط می شــود. 
مختلــف  مســائل  گرفتــار  هــم  مــردم 
زندگی خود هســتند کــه فرصت حضور 
در این فضاهای واقعی را ندارند. خوبی 
تلگــرام همیــن بود کــه در میانــه چنین 
درگیری هایی، مردم با حضور در تلگرام 
بــه ســهولت در گفت و گوهــا مشــارکت 
بــا هــم حــرف می زدنــد و  می کردنــد، 
شــاید بار اول یا دوم به هم تهاجم کنند 
و اخــاق را نادیــده بگیرند، امــا بتدریج 
میــان  تفاهمــی  و  می شناســند  را  هــم 
آنان پیدا می شــود. این یک نوع تمرین 
مهارت هــای ارتباطــی بــود کــه فضــای 
تلگرام امــکان آن را فراهم کــرد. اما اگر 
این فضا نباشــد، چطور می توان تمرین 
آن مهارت ها را ادامه داد؟ در این شرایط 
یا به فضای واقعی نیازمندیم که در این 
بــاره مشــکل داریم، یا اینکه شــبکه های 
اجتماعی تداوم یابد؛ یا اینکه شبکه های 
جدید جایگزین شبکه های قدیم مانند 
تلگرام شــود. حاا هم برخی کاربران به 
کوچ کردن به فضای جدید فکر می کنند، 
برخی هم تلگرام را نگه خواهند داشت. 
در پاسخ به شما، معتقدم این استمرار 
بســتگی بــه فضایــی دارد کــه در آینــده 
جایگزیــن تلگــرام خواهــد شــد؛ و ایــن 
فضا - مناســب بودن یا نامناسب بودن 
آن- مشــخص می کنــد کــه در تمریــن 
مهارت های ارتباطی دچار زوال خواهیم 

شد یا این مسیر را ادامه می دهیم.

تلگرام فیلتر شــد، بی آنکــه جامعه این 
تصمیــم را پذیرفتــه یــا بــا آن همراهی 
کامل داشته باشد. با محمدامین قانعی 
راد جامعه شــناس و اســتاد دانشگاه در 
این باره گفت و گــو کردیم که تلگرام چه 
پیامدهای اجتماعی و سیاســی داشــت 
و نبــود ایــن پیــام رســان، بــه نوبــه خود 
چــه پیامــدی به دنبــال دارد؟ او تلگــرام 
را زمینــه ای کارا بــرای گفت و گــو و مــدارا 
تصمیــم  بــود  معتقــد  و  می دانســت 
بــه فیلترکــردن، بــدون توجــه بــه ایــن 
ظرفیت ها و براساس نگاه امنیتی و برای 
پاسخ به بخش هایی از عرصه قدرت که 
مخالف این فضــای آزاد بودند، صورت 

گرفت. این گفت و گو را بخوانید.
 به عنوان یک جامعه  شناس بفرمایید

چه پیامدهای اجتماعی برای فیلترینگ 
تلگرام متصور می توان بود؟

پیش از بحث درباره پیامد فیلترشــدن، 
باید ببینیم از نظر سیاســی یا اجتماعی 
تلگــرام چــه پیامــدی بــرای جامعــه ما 
دارد کــه در نبــود ایــن پیام رســان، ایــن 
ظرفیــت را در اختیار نخواهیم داشــت. 
تا زمان فعال بــودن تلگرام، می دیدیم 
که هنگام بروز مسائل مختلف در کشور 
کــه برخــی حــاد، تنــد و ناراحت کننــده 
بودنــد، واکنش هــای عاطفــی بســیاری 
می شــد،  ایجــاد  شــهروندان  میــان  در 
برمی انگیخــت  را  زیــادی  بحث هــای 
ایجــاد می کــرد.  زیــادی  نگرانی هــای  و 
دولــت یا نظــام معمواً توجــه چندانی 
به ایــن واکنش هــا و نگرانی ها نمی کرد، 
رویدادهــای  آن  دربــاره  همیــن  بــرای 
حــاد اطاع رســانی چندانی نمی شــد تا 
مــردم دریابند که اوضــاع بواقع چگونه 
هســت و چگونه نیســت. در غیــاب این 
اطاع رســانی رســمی، خــود مــردم در 
گروه ها یــا کانال های تلگرامی درباره آن 
مسأله با هم بحث و گفت و گو می کردند. 
بــا این بحث ها می دیدیم کــه بتدریج و 
بــا گذشــت زمــان، از بار عاطفــی حادثه 
کاســته می شــد، افکار عمومی به نحوی 
یکدیگر را متقاعــد می کردند و یک نوع 
آرام ســازی اتفاق می افتــاد. مردم باهم 
بحــث می کردند، اطاعــات را رد و بدل 
و تجزیــه و تحلیل می کردنــد. اگر پدیده 
در ابتــدا خــود را به صــورت یک فاجعه 
نشــان مــی داد، افــراد هنــگام گفت و گــو 
ابعــاد دیگــر مســأله را بــه هــم نشــان 
می دادند و می گفتند این مسأله، غیر از 
بعــد فاجعه بودنش، بعــد دیگری هم 
دارد و این امکان هم وجود دارد که فان 
طــور نباشــد. در ایــن بحث ها، مــردم از 
یکدیگر مستندات می خواستند و بحث 
می کردند. این شــرایط باعث می شد به 
جای آنکه آن مســأله بغرنج تر، پیچیده  
تــر و دشــوارتر شــود، بــه آن پــر و بــال 
داده و تراژیک تــر شــود، کــم کــم به یک 
پدیده عادی تبدیل می شــد تا جایی که 
می دیدیــم حتی بــرای آن طنز ســاخته 
می شد. به این ترتیب، شبکه اجتماعی 
ماننــد تلگــرام، یک نــوع هاضمــه ای را 
ایجــاد می کــرد کــه مطابــق آن حوادث 
اجتماعی هضم ناپذیر بتدریج به نحوی 

هضم می شدند.
قطعــاً منظــور شــما حوادثــی اســت که 
دســتگاه های خبــری رســمی و تبلیغاتی 
ما اشــاره ای به آنهــا نمی کنند یــا اخبار و 

تحلیل های یکجانبه منتشر می کنند؟
کــه  اســت  رویدادهایــی  منظــور 
سازمان های خبری و رسانه های رسمی، 
یــا دربــاره آن صحبــت نمی کردنــد یــا 
اطاعاتی درباره آن به مردم نمی دادند 
و همواره این خود مردم بوده و هســتند 
که درباره این مســأله صحبت می کنند. 
ضمــن اینکــه در ایــن مــوارد، در وهلــه 
اول مردم از این دســت حــوادث نگران 
هســتند و اتفاقــاً چــون حاکمیــت فکــر 

می کنــد این حوادث نگران کننده اســت 
دربــاره آن حرف نمی زنــد. برای همین 
یک نوع ســکوت خبری دربــاره آن رواج 
دارد یــا درنهایــت دو ســه خبــر رســمی 
منتشــر می شــود و پــس از آن، انقطــاع 
حاصــل می شــود. امــا نگرانی مــردم با 
ایــن دو خبر رفع نمی شــود و ایــن اخبار 
متقاعدکننــده نیســتند. در ایــن هنــگام 
اجتماعــی  شــبکه های  در  مباحثاتــی 
کــه  می گیــرد  صــورت  کســانی  میــان 
یکدیگر را می شــناختند و این شــناخت 
باعــث می شــد نتواننــد هر حرفــی را به 
زبــان بیاورنــد، به عبــارت دیگــر، اساســاً 
نمی توانســتند حرف های بی پایه بزنند 
و ســعی می کردنــد با ســخنان مســتدل 
یکدیگــر را اقناع کننــد. برخاف نگرش 
اولیه مســئوان که اگر درباره مســأله ای 
گفت و گو شــود، مشــکلی ایجاد می شود 
درعمــل  کــرد،  ســکوت  بایــد  فلــذا  و 
می دیدیم که نه از طریق سکوت، بلکه از 
طریق گفت و گو، هم راهگشایی می شد، 
هــم نگرانی ها کاهــش می یافــت و هم 
فضــای عاطفــی آرام می شــد و بعــد از 
دو ســه روز آرامشــی در جامعــه ایجــاد 
می شــد و در بحث هــای آنــان هیجــان 
دیــده نمی شــد و به ســمت یک منطق 
کشــیده می شــدند. مجموع این شرایط 
به این معنی است که وقتی تصمیم به 
حذف و فیلتر تلگرام گرفته شد، باید به 
این مســائل هم فکر کرد. به این ترتیب 
فیلترینــگ تلگــرام به معنــای ســکوت 
در بســیاری از مــوارد و حوادث اســت که 
حاکمیــت و دولــت فکر می کننــد نباید 

درباره آنها حرف زد.
پیامد این سکوت چیست؟

بایــد جــور دیگری به این پرســش شــما 
پاســخ داد. اساســاً تحقــق ایــن ســکوت 
ممکــن نیســت. زیــرا مــردم در نهایت 
راهــی را خواهند یافت تا این ســکوت را 
بشــکنند. بااخره مــردم خاقیت هایی 
جــو  و  جســت  را  مســیرهایی  و  دارنــد 
مســائل  دربــاره  بتواننــد  تــا  می کننــد 
مختلــف حرف بزنند. حال، یــا آن راه ها 
بــرای گفت و گــو را پیدا می کننــد یا اینکه 
مســائل به صورت شــایعه های سنگین 
مطرح خواهد شــد که دیگــر جایی برای 
گفت و گــو و تجزیــه و تحلیــل آنها وجود 
نخواهــد داشــت. پیــش از ایــن، وقتــی 
 شــایعه ای در فضــای مجــازی مطــرح 
حــرف  آن  دربــاره  دیگــران  شــد،  مــی 
می زدند و سند می خواستند و در نهایت 
ثابت می کردند که شــایعه دروغ اســت 
یــا بــه این ابعــادی کــه مطرح می شــود 
نیســت، امــا وقتــی فضایــی نیســت که 
درباره شــایعه حرف زده شــود، طبیعتاً 
حرف هایــی زده خواهــد شــد که ممکن 
اســت آن حرف هــا متضمــن اتهامــات 
ســنگین بــه افــراد و نهادهــای رســمی 
کشــور باشــد که این امر به نوبه خود روز 
به روز فضای اجتماعی را آلوده  تر کرده 
و بدبینــی اجتماعی را افزایش می دهد. 
زیــرا شــایعه زمانــی گســترش می یابــد 
کــه امــکان گفت و گــو بویــژه گفت و گوی 
انتقادی درباره آن وجود نداشته باشد و 

نتوان آن مسأله را تجزیه و تحلیل کرد.
با توجه به سویه های مثبت وجود فضای 
مجازی، تصمیم بــرای فیلترکردن با چه 
ذهنیتــی اتخاذ می شــود؟ با وجــود نگاه 
جامعه شناسانی چون شما، چه جامعه 
شناسانی به حاکمیت مشاوره می دهند؟ 
برپایه چه بینشی تصمیم گرفته می شود 
کــه مجــرای تنفســی جامعــه ایــن گونه 
به صــورت دســتوری از دســترس خــارج 

شود؟
مجرای تنفســی، عبارت مناســبی است 
که برای این مســأله به کار بردید. ســعی 
داشــتم این عبارت را به کار نبرم، اما به 
یــک معنا فضــای مجــازی اتفاقاً چنین 
کارکردی داشــت. زیــرا در این فضا افراد 
خود را تخلیه می کردند و نوعی سوپاپ 
اطمینــان محســوب می شــد. بــه قــول 

عامــه، افــراد با بیان چهارحرف، ســبک 
می شــدند و این سبک شــدن ها چه بسا 
مانــع اقدامــات حادتــری از ســوی افراد 
می شــد. امــا عاوه بــر ایــن رخدادهایی 
مطالبــات  می پیوســت،  وقــوع  بــه  کــه 
آرام آرام در یــک فضــای عقانــی بیان 
می شــد و بســیاری از مســائل تبییــن و 
روشن می شد. بنابراین یک بعد، تبیین 
مســائل و بعــد دیگــر عاطفــی و تخلیه 
شدن اســت. اما اینکه می گویید جامعه 
شناســانی بایــد در ارتبــاط بــا حاکمیت 
باشــند و برای تصمیماتی از این دســت 
بــه آنــان مشــاوره بدهنــد، ابــد چنیــن 
کارشناسانی را در اختیار ندارند، درعین 
اینکــه دایلی وجود دارد که شــبکه های 
اجتماعــی عملکردهــای دیگــری هــم 
دارند، مثًا نظام را نقد می کنند و گاهی 
نیز شــاید حرف های رادیــکال می زنند. 
به نظــر می رســد نظر حاکمیت بیشــتر 
معطــوف بــه این حــوزه یعنــی نظرات 
رادیکال در گوشــه و کنــار فضای مجازی 
اســت و نگــران ایــن امــر هســتند، حال 
آنکه بایــد کارکردهــای آشــکار و پنهان، 
کارکردهای خواســته و ناخواسته فضای 
مجازی به صورت یک مجموعه، تحلیل 
و ارزیابــی شــده و ســپس تصمیم گیری 
شــود، نه اینکه بــه صورت بخشــی و آن 
هــم بخش بســیار کوچکی ماک شــود. 
در بســیاری از مــوارد اساســاً می بینیــم 
که یک سیســتم و یک شــبکه اجتماعی 
کارکردهایی دارد که انتظارش را نداریم 
و برای آن برنامه ریزی نکردیم. به همین 
دلیــل اســت کــه فناوری هــا در فرهنگ 
و  می دهنــد  ماهیــت  تغییــر  مصــرف، 
اســتحاله پیــدا می کنند. به عنــوان مثال 
گفته می شد در سال های نخست ابداع، 
تلفــن ابــزاری بــرای ارتبــاط مقام هــای 
دولتــی و تجار بــود، اما در ادامــه ابزاری 
برای ارتباط زنان خانه دار و تعامل آنان 
هم شد. این نشان می دهد که فناوری ها 
در ضمــن تحــول، کارکردهــای جدیدی 
می یابنــد. منظــور ایــن اســت کــه گاهی 
تعبیــر تهدیدآمیــز از یک فنــاوری ارائه 
می کنیم، امــا در ادامه می بینیم که طی 
یک فرآیند، اتفاقاً برای جامعه فرصت 
ایجاد می کند. این نکته ای است که باید 

به آن توجه شود.
یکی از انتظــارات و برنامه های حاکمیت 
از فیلترینگ، سوق دادن مردم به سمت 
رســان های  پیــام  و  رســمی  رســانه های 
داخلی است. آیا تصمیم به فیلتر تلگرام، 
آن هم به این صورت، این هدف را محقق 

می کند؟
رســانه های رســمی تاحــد زیــادی نفوذ 
خــود را از دســت داده انــد و شــبکه های 
اجتماعــی و برخی کانال هــای تلگرامی 
نقــش زیــادی در آگاه کــردن و توســعه 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  آگاهی هــای 
داشــتند. تحلیل هــای ارائه شــده در این 
فضا، بســیار خوانده می شــد. افــرادی را 
می شــناختم کــه ســال ها کتــاب و حتی 
روزنامــه نمی خواندند، امــا در ارتباط با 
شــبکه های اجتماعــی بــه ناچار بــه این 
ســمت کشــیده شــدند کــه تحلیل هــا را 
بخواننــد. امــا اکنــون هــم خواننــدگان و 
هــم نویســندگان از ایــن فضــا محــروم 
می شــوند. ما در ســال های اخیر شــاهد 
ظهــور نویســندگان زیادی بودیــم. افراد 
زیادی کانال تلگرام داشتند و تولید کننده 
متن بودند؛ ولو اینکه متن ها همه علمی 
نباشــد یا تولید زیاد متن از سوی کسانی 
باشــد که مهارت دانشــی باایی نداشته 
باشــند، اما ایــن افــراد بتدریــج در حال 
رشــد و پــرورش بودند. مطالــب هرچه 
بود، افراد در حال تمرین نوشــتن و فکر 
کردن بودند. به عبارت دیگر، شبکه های 
اجتماعی، خواســته یا ناخواسته درحال 
پرورش نسل نویسنده، تحلیلگر و متفکر 
بودنــد. عاوه بــر این ها، بتدریج شــاهد 
تربیت نسل پر ادعای پر حرف تندخویی 
بودیم که تا دو ســال پیش در واکنش به 
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گفــت:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
جلسه مشترک کارشناســان این شورا با 
نماینــدگان مجلس بــرای نهایی کردن 
ایحــه جامع انتخابات این هفته برگزار 

می شود.
به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز 
شنبه در نشســت خبری در مورد ایحه 
جامع انتخابات افزود: رئیس کمیسیون 
شــوراها و امور داخلی کشور در مجلس 

اعام کرد که بررســی کارشناسی در این 
زمینه انجام شــده اســت.وی افــزود: بر 
این اســاس بنا شده این هفته جلسه ای 
با حضــور کارشناســان شــورای نگهبان 
و مجلس شــورای اســامی برگــزار و در 
مورد متن نهایی که هم اکنون در مرحله 

کارشناسی است، اعام نظر شود.
اظهــار  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
امیدواری کرد بزودی شــاهد ارائه ایحه 

یا طرح جامع انتخابات برای بررســی در 
مجلــس باشــیم.کدخدایی در پاســخ به 
این ســؤال که آیا شورای نگهبان به رجل 
سیاســی، شــاخص های دیگــری اضافه 
کــرده اســت، پاســخ داد: نظر این شــورا 
پیش از این اعام شده و مطلب جدیدی 

مطرح نیست.
وی همچنیــن درمورد اینکه آیا در بحث 
رجل سیاسی موضوع جنسیت و حضور 

زنان مطرح شــده اســت؟ گفــت: همان 
مطلبــی که پیــش از این گفتــه ام مطرح 
اســت و مطلــب جدیــدی وجود نــدارد، 
بایــد ببینیــم قوانین چه وضعیتــی پیدا 

می کنند.
در  نگهبــان  شــورای  حقوقــدان  عضــو 
پاسخ به ســؤالی درباره آمادگی شورای 
نگهبان درباره انتخابات مجلس آینده 
اظهارداشت: تا سال 98 زمان انتخابات 

بعــدی فاصلــه زیــادی اســت، شــما به 
پیشــواز رفته اید. شــورای نگهبــان فعًا 
کار خاصی انجام نمی دهــد و اقدامات 

و آمادگی ها طبق روال انجام می گیرد.
بــه  پاســخ  در  همچنیــن  کدخدایــی 
پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از 
حقوق دان ها گفته باید فیلتر تلگرام به 
تصویب مجلس برسد و نباید دادستان 
در این زمینه اعام نظر می کرد، توضیح 

داد: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی در 
این زمینه نــدارد، اگر مصوبه ای تقدیم 
شــورای نگهبان شــود دربــاره آن اعام 
نظر می کنیم اما هر حقوقدانی می تواند 
نظر خودش را اعام کند. وی همچنین 
درباره ایحه پالرمو گفت:آنچه در متن 
ایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال 
تایپی بوده اســت و مــا آن را به مجلس 

شورای اسامی اعام کردیم.
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ë  مردم در نهایت راهی را خواهند یافت تا این ســکوت را بشــکنند. بااخــره مردم خاقیت هایی
دارند و مسیرهایی را جست و جو می کنند تا بتوانند درباره مسائل مختلف حرف بزنند

ë  در ایــن فضا افراد خــود را تخلیه می کردند و نوعی ســوپاپ اطمینان محســوب می شــد. به قول
عامه، افراد با بیان چهارحرف، سبک می شدند و این سبک شدن ها چه بسا مانع اقدامات حادتری از سوی افراد می شد. 
اما عاوه بر این رخدادهایی که به وقوع می پیوســت، مطالبات آرام آرام در یک فضای عقانی بیان می شــد و بسیاری از 

مسائل تبیین و روشن می شد
ë  مردم چندان فکر نکردند که فاجعه ای اتفاق افتاده اســت. آنان با تکیه بر تجارب فیلترینگ های گذشــته فکر می کنند

این مســأله هم به نحوی حل خواهد شــد و از آن عبور خواهند کرد. بسیاری هم به واکنش دولت امید بسته اند که دولت 
میانجیگری کند

ë  برای تحقق گفت و گو و تداوم این مسیر، نیازمند فضاهایی هستیم. در ایران، فضای جمعی در مکان های واقعی برای
گفت و گو بســیار ضعیف و اغلب موقتی اســت و این باعث کاهش مهارت های گفت و گو و ارتباط می شــود. مردم هم 
گرفتار مسائل مختلف زندگی خود هستند که فرصت حضور در این فضاهای واقعی را ندارند. خوبی تلگرام همین بود 

که در میانه چنین درگیری هایی، مردم با حضور در تلگرام به سهولت در گفت و گوها مشارکت می کردند

بـــــــرش

یادداشت
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افزایش 5 درصدی تعرفه های پزشکی بخش دولتی و خصوصی
دبیر شورای عالی بیمه سامت اعام کرد

تعرفه ویزیت پزشکان 6 در صد رشد داشته است 
دبیــر شــورای عالــی بیمه ســامت از 
اعــام تعرفه هــای پزشــکی ســال 97 
بخــش  چهــار  در  گفــت:  و  داد  خبــر 
دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی 
و خیریه، تعرفه های پزشــکی با رشــد 

5 درصدی همراه است.
دکتــر علیرضــا اولیایــی منــش از 
ســال  پزشــکی  تعرفه هــای  اعــام 
تعرفه هــای  گفــت:  و  داد  خبــر   97
خدمات تشخیصی و درمانی امسال 
دولتــی،  بخــش  چهــار  شــامل  کــه 
خصوصــی  غیردولتــی،  عمومــی 
و خیریــه اســت، در آبــان و آذرمــاه 
ســال 96 در شــورای عالــی بیمــه به 
تصمیم گیــری رســید و بــه ســازمان 
برنامــه و بودجــه پیشــنهاد شــد کــه 
این تعرفه ها به میزان تورم اعامی 
سازمان برنامه و بودجه رشد داشته 
باشــد، امــا به دلیل مشــکات مالی 
ســازمان های بیمه گــر و دولت، این 
بحــث بــه تعویــق افتــاد و بااخــره 
رشــد  پیشــنهاد  برنامــه  ســازمان 

5 درصــدی را به دولــت اعام کرد و 
متعاقــب آن دولت نیــز در روزهای 
گذشــته رشد 5 درصدی تعرفه های 
دولتــی،  بخــش  چهــار  در  پزشــکی 
و  خصوصــی  غیردولتــی،  عمومــی 

خیریه را مصوب کرد.
رشــد  جزئیــات  درخصــوص  وی 
تعرفه هــای پزشــکی ســال 97 افزود: 
عمومــی  دولتــی،  بخــش  چهــار  در 
غیردولتی، خصوصی و خیریه، تعرفه 
6 درصــدی،  رشــد  پزشــکان  ویزیــت 
تخت هــای  هتلینــگ  تعرفــه 
بیمارســتانی در تمام بخش ها، رشــد 
8 درصــدی، خدمــات دندانپزشــکی 
رشد 2 و نیم درصدی و همچنین جزء 
فنــی خدمات پزشــکی نیز با رشــد 2 و 

نیم درصدی همراه است.
دبیــر شــورای عالی بیمه ســامت 
تصریح کرد: با توجه به اینکه هتلینگ 
بــا  بیمارســتان ها در تمــام بخش هــا 
مشــکل مواجه بــود، بیشــترین تمرکز 
روی رشــد تعرفــه هتلینــگ و بعــداز 

آن، ویزیــت پزشــکان اســت کــه ایــن 
تغییــرات در ســقف 5 درصــد اعمال 

شده  است.
دکتــر اولیایــی منش با بیــان اینکه 
حق ســرانه بیمه خدمــات درمانی 10 
درصــد و ســرانه پزشــک خانــواده نیز 
5 درصــد رشــد داشــته اســت، گفت: 
اقدامــی که برای نخســتین بــار انجام 
شــد، ایــن بــود که امســال جــزء فنی و 
جزء حرفــه ای را از هم تفکیک کردیم 
و جــزء فنــی را جداگانــه رشــد دادیم، 
چرا که جزء فنی مربوط به هزینه های 
غیر دســتمزدی اســت و این هزینه ها 
خودبــه خود هرســاله رشــدی دارند و 
چنانچه بخواهیم این دو جزء را با هم 
افزایــش دهیــم، به بخــش فنی ظلم 
می شــود و پــا به پای تــورم رشــد پیدا 
نمی کند، لذا این تفکیک به شــفافیت 

موضوع می انجامد.
دبیــر شــورای عالی بیمه ســامت 
درخصــوص ضریــب ریالــی خدمات 
ضریــب  امســال  گفــت:  پاراکلینیــک 

ریالی خدمات پاراکلینیک بخصوص 
خدمــات رادیولــوژی، تصویربــرداری 
و آزمایشــگاه در بخــش خصوصــی با 
ضریب ریالی ســایر خدمات پزشــکی 
یکســان شده اســت، یعنی از این پس 
ضریــب  ســه  خصوصــی،  بخــش  در 
دو  تنهــا  بلکــه  نــدارد،  وجــود  ریالــی 
ضریــب ریالی برای خدمات بســتری 

و خدمات ســرپایی درنظر گرفته شده 
است.

وی بــا بیان اینکه خدمــات گلوبال 
نیــز بــا رشــد تعرفــه 5 درصــدی نیــز 
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  اســت،  همــراه 
مشکات مالی ســازمان های بیمه گر، 
امســال تاش شــد، تعرفه ها از رشــد 
ایــن  تــا  باشــند،  برخــوردار  مناســبی 

ســازمان ها قابلیــت پرداخت داشــته 
باشــند و زمان پرداخــت بدهی ها کم 
پرداخــت  بموقــع  مطالبــات  و  شــده 

شود.
وی تأکیــد کــرد: رشــد تعرفه هــا و 
و  درمانــی  تشــخیصی،  هزینه هــای 
دارویــی در ســال 97 پایین تــر از نــرخ 

تورم عمومی کشور خواهد بود.
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دیروز نخســتین روز از اجرای طرح ترافیک جدید در پایتخت بود، براســاس 
ســهمیه های پیش بینــی شــده 103 هــزار خــودرو می توانســتند دیــروز وارد 
محــدوده مرکزی شــوند. ترافیــک اما روان بــود و طبق مشــاهدات میدانی، 
خودروها برای تردد در این منطقه با مشــکل ویژه ای روبه رو نبودند. آن طور 
که ســرهنگ عابدی، جانشــین رئیس پلیس راهور به »ایران« می گوید هیچ 
تغییر محسوســی در روز اول اجرای طرح در ســطح شــهر مشــاهده نشــده و 
وضعیــت بــار ترافیکی تقریبــاً مشــابه روزهای عــادی بوده اســت. وی البته 
می گویــد: »از آنجا که روز اول اجرای طرح با روز شــنبه مصادف شــده و این 
روز نیز برخاف ســایر روزهای هفته، بار ترافیکی ســبک تری دارد، نمی توان 
درباره تبعات طرح نظر قطعی داد. چراکه ممکن اســت در روزهای آینده، 

شرایط جدید، موجب افزایش یا کاهش بار ترافیکی شود.
وی دربــاره فرجه 15 روزه ای کــه برای ورود کنندگان غیرمجاز به محدوده 
طرح در نظر گرفته شــده، می گوید: رانندگانی که ندانســته یــا ناآگاهانه وارد 
محدوده طرح می شــوند، تا پایان اردیبهشــت ماه فرصت دارند در ســامانه 
شــهرداری ثبت نام کنند. اگر این اتفاق نیفتد، همه جریمه ها اعمال خواهد 
شد. محتوای پیامک ارشادی که برای رانندگان ارسال می شود، به این شرح 

است:
»مالک خودرو به شــماره.... شــما وارد محدوده طرح ترافیک شــده اید و 
مجوز ورود ندارید لطفاً به ســایت مراجعه کرده و نســبت به ثبت نام و شارژ 
حســاب کاربری خود اقــدام کنید در غیر این صورت عــاوه بر جریمه ورود، 

جریمه عوارض هم از شما کسر می شود.«
ســرهنگ عابــدی اضافــه می کنــد: »هنــوز نمی تــوان وضعیــت مثبت یا 
منفی طرح جدید را ارزیابی کرد، چراکه بخشــی از خلوتی بار ترافیکی دیروز 
مربوط به شــهروندانی بود که اطاعات زیــادی برای ورود به محدوده طرح 
نداشــتند و بخشی دیگر نیز مسافرت بودند، اما طی روزهای آینده، می توان 
درباره اجرای طرح جدید با توجه به تغییرات ویژه ای که نسبت به سال های 

گذشته پیدا کرده، قضاوت کرد.«
تنهــا یــک روز از اجــرای طــرح ترافیــک جدیــد گذشــته، اما حاشــیه های 
ثبت نــام و ســهمیه بندی ها کــه قــرار بــود در طــرح جدیــد، تا حــدود زیادی 
محــدود شــود و البتــه نســبت به ســال قبــل، 50 درصد هم کاهش داشــت، 
همچنــان ادامــه دارد. از جملــه اصلی تریــن انتقــادات به فعالیت ســامانه 
ثبت نام متقاضیان طرح، برمی گردد که دیروز با وقفه های متعددی مواجه 
بود، تا جایی که حتی برخی سایت های خبری به اعتراض کابران اشاره کرده 
و خبر از مســدود شــدن ســامانه برای ســاعاتی دادند، این وضعیت البته به 
علــت حجم ترافیک، هر از چند ســاعت تکرار می شــد. جالــب اینکه برخی 
خبرها به شــکل مســتقیم به خطای سیســتمی طرح اشاره داشــته و معتقد 
بودنــد کــه افراد تنها به ازای هر بار ورود و خــروج به محدوده طرح ترافیک، 
هزینه می پردازند که این هزینه شامل ورود به محدوده زوج و فرد نمی شود 
و به عبارتی برای رانندگان، ورود به این محدوده رایگان محسوب می شود.

البتــه پیــش از ایــن قــرار بود تــا بــرای ورود به محــدوده زوج و فــرد نیز از 
شــهروندان، هزینــه ای مجزا دریافت شــود کــه این طرح بــا مخالفت پلیس 
مواجه و رد شد. اگرچه امکان پولی شدن محدوده زوج و فرد نیز دور از ذهن 
نیســت و ممکن اســت کــه در آینده ای نه چندان دور که ســه مــاه به صورت 

آزمایشی درنظر گرفته شده، رانندگان مجبور به پرداخت عوارض بشوند.
هم اکنــون اگــر راننــده ای حســابش را به میزان کافی شــارژ نکرده باشــد، 

درصورت ورود به محدوده زوج و فرد هم جریمه خواهد شد.
براساس این گزارش، طرح ترافیک جدید در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از ســاعت ۶:30 تــا 19 اجــرا می شــود. ایــن طرح عــاوه بر روزهــای جمعه و 
تعطیــات رســمی، در روزهــای پنجشــنبه نیــز اجــرا نخواهد شــد و ورود به 
محــدوده طرح ترافیک در ایــن روزها برای عموم شــهروندان آزاد و رایگان 

است.
امســال به هیچ وجه فروش ســاانه و یکجــای طرح ترافیــک وجود ندارد 
و نــرخ عــوارض تــردد در محدوده طــرح ترافیک برای هر روز براســاس نوع 

معاینه فنی خودرو و ساعات ورود و خروج محاسبه می شود.
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معاون وزیر بهداشت خبر داد
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معاون اجتماعی وزیر بهداشت از بررسی پایلوت وضعیت 
خودکشــی در چهــار اســتان ایــام، کرمانشــاه، کردســتان و 
همــدان خبــر داد و گفت: یکــی از نگرانی هــای ما در بحث 
خودکشــی اســتفاده از قــرص برنــج بــود. بــر همیــن اســاس چندی پیــش وزیر 
بهداشــت نامه ای را در این زمینه به ریاســت قوه قضائیه نوشــتند و درخواســت 
کردنــد که در موضــوع خرید و فروش قــرص برنج اقدامــات کنترلی جدی تری 
انجام شــود. بویژه در برخی اســتان های شــمالی کشــور قرص برنج در دسترس 

عامه مردم بود و از آن استفاده می کردند که مشکات زیادی را ایجاد می کرد. 
 دکتر ســیدمحمد هادی ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت در ادامه 
صحبت هایــش بــه تعییــن اولویت هــای شــورای اجتماعــی کشــور در حوزه 
آسیب های اجتماعی اشاره و اظهار کرد: این اولویت ها بر اساس تأثیرگذاری 
که هر یک از آسیب های اجتماعی روی عامه مردم داشت، تعیین شدند. بر 
همین اســاس نخستین آسیب اجتماعی که بسیار حائز اهمیت است و قرار 
شــد همه دســتگاه ها روی آن متمرکز شــوند، اعتیاد بود. زیرا برابر آمار ستاد 
مبــارزه بــا مواد مخدر، نزدیک به دو میلیــون و 850 هزار نفر مبتا به اعتیاد 

در کشور داریم که هر یک از آنها خانواده ای را متأثر کرده اند.
ایــازی بــا بیان اینکه در عین حــال اعتیاد در آســیب های اجتماعی دیگر هم 
دخالت دارد، ادامه داد: به عنوان مثال اعتیاد آســیب هایی چون متارکه، سرقت 
و... را هم به دنبال دارد. دومین مسأله حائز اهمیت در شورا بحث حاشیه نشینی 
بود. زیرا نزدیک به 11 میلیون نفر حاشیه نشین در حاشیه کان شهرها و شهرهای 
بزرگ داریم و بســیاری از کســانی که در حاشــیه شــهرها هســتند، درگیر مسائل 
مربوط به آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد نیز هستند. در این زمینه وزارت راه 
و شهرسازی به عنوان دبیر رسیدگی به این موضوع شناخته شد و در حوزه اعتیاد 

ستادمبارزه با مواد مخدر اقدامات ازم را پیش می برد. 
وی ادامــه داد: ســومین مســأله مــورد بحث در شــورای اجتماعی کشــور 
بحــث طــاق بــود. زیــرا آمــار طــاق در کشــور رو بــه افزایش اســت و طبق 
گزارش های سازمان ثبت احوال، متأسفانه آمار طاق در سال 96 نسبت به 
ســال 95 افزایش داشــته است. دبیر رســیدگی به این موضوع هم دبیرخانه 
شــورای عالی انقاب فرهنگی شــد و بر اســاس تقســیم کار انجام شده، قرار 
اســت وزارت بهداشــت آموزش هایی شش ســاعته را برای تمام افرادی که 
می خواهند ازدواج کنند در سطح خانه های بهداشت و مراکز جامع سامت 
برگــزار کنــد که خوشــبختانه مقدمات انجام ایــن کار فراهم شــده و در حال 

انجام آن هستیم.

خبـــر

رئیس شــورای شــهر تهــران از لــزوم برگزاری 
نمایشگاه های محلی و منطقه ای گل در تهران 
خبر داد و با اشاره به سرانه پایین مصرف گل و 
گیاه در تهران، گفت: به مردان توصیه می شود 
هــر شــب بــرای خانم هــای خــود گل بخرند. 
محسن هاشمی در آیین افتتاح شانزدهمین 
نمایشــگاه گل و گیــاه با بیان اینکه بر اســاس 
استانداردهای بین المللی سرانه فضای سبز 
هر شــهروند 10 متر اســت که بر اساس اعام 

مســئوان شــهرداری این ســرانه در تهران 16 
متر است، ادامه داد: اما دقت داشته باشید که 
بر اساس برنامه توســعه ای پایتخت در سال 
آخر این ســرانه باید به 18 متر نیز می رســید. 
مســئوان  کــه  نمی دانــم  البتــه  افــزود:  وی 
شهرداری چگونه به این عدد سرانه رسیده اند 
و باید بررسی شود که آیا در این سرانه فضای 
ســبز حاشــیه اتوبان ها نیز لحاظ شــده اســت 
یــا نــه؟ و آیا فضای ســبز حاشــیه بزرگراه ها را 

می تــوان به عنوان ســرانه فضای ســبز هر نفر 
در نظــر گرفت؟! رئیس شــورای شــهر تهران 
اظهار کرد: در شهر تهران بوستان هایی وجود 
دارد که مشکل تملک دارند و مسائل حقوقی 
آنهــا بایــد هــر چــه ســریعتر تعییــن تکلیف 
شــود و از ســوی دیگر بوســتان هایی داریم که 
درخت هم در آنها کاشته شده، اما می بینیم 
کــه ســاختمان با تراکــم بــاا در آنها ســاخته 
می شــود و حداقل چهار، پنج مورد می توانم 

نــام ببرم کــه در گذشــته بوســتان بودنــد؛ اما 
حــاا تبدیل به ســاختمان شــده اند و با اینکه 
شــورای شــهر نیز ورود کرده به دلیل مســائل 
حقوقی از پــس معرکه بر نمی آییــم که ازم 
است حراست شهرداری، بازرسی و سرپرست 
شــهرداری تهــران روی این مســأله حســاس 
باشند. هاشــمی با بیان اینکه بر اساس اسناد 
باادســتی قرار بــود که در تهــران و حومه آن، 
درختان پهن برگ و نه ســوزنی برگ کاشــته 

شــود، گفــت: اما می بینیــم که به دلیــل آنکه 
کاشت درختان سوزنی برگ راحت تر است و 
زود رشــد می کنند و شهرداری هم می خواهد 

بــکارد،  را  درختــان  عجلــه  بــا 
شــهرداری  در  مســئوان 

به جــای درختــان پهن 
بــرگ، ســوزنی بــرگ 

می کارند که باید این 
مسأله اصاح شود.

توصیه محسن هاشمی در آئین افتتاح نمایشگاه گل و گیاه :
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عضو هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد بهداشت ایران: 
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امــروز چهــار ســال از آغاز جراحــی نظام 
سامت کشــور می گذرد و حاا در آستانه 
پنج ســالگی طرح تحول نظام ســامت 
آمارها و گزارش ها نشــان می دهد که این 
طرح موجب رضایتمنــدی 70 درصدی 
مردم شــده و به اعتقاد مسئوان اجرایی 
کشور کار بی سابقه ای در تکمیل و نوسازی 
شــبکه های بهداشــتی و مانــدگار کــردن 
پزشــکان متخصص در مناطــق محروم 
صــورت گرفتــه اســت امــا بــا وجــود این 
برخی ایــرادات و چالش ها در برابر طرح 
تحــول نظــام ســامت عنــوان می شــود. 
نخســتین ایراد وارد بــر طرح تحول نظام 
ســامت که منجربــه بارمالی ســنگین و 
انباشت بدهی های سازمان های بیمه گر 
شد بیمه شــدن 11 میلیون ایرانی آن هم 
بدون پرداخت حق ســرانه بــود. افزایش 
تعــداد بیمه شــده ها، تعرفــه و خدمات 
تحت پوشش بیمه نیز سه ایراد عمده ای 
اســت که بار مالی نظام سامت را بسیار 
افزایــش داد. بنــا بــه گفتــه متخصصــان 
حوزه سامت در آن برهه این کار به خاطر 
عدم هماهنگــی وزارت بهداشــت و رفاه 

اتفاق افتاد.
دکتــر شــهرام توفیقــی، عضــو هیأت 
مدیره انجمن علمی اقتصاد بهداشــت 
ایــران در گفت و گو با »ایران« طرح تحول 
ســامت را یکــی از عملکردهــای مثبت 
و چشــمگیر دولــت حاضر ارزیابــی کرد و 
یادآور شــد: »از جمله نکات مثبت طرح 
تحول نظام سامت بسته کاهش سزارین 
است که البته بسته به مناطق جغرافیایی 

در برخی قسمت ها کمتر موفق بود.
طــرح تحــول ســامت از نظــر بســته 
مربوط به ماندگاری پزشــکان در مناطق 
محروم خوب پیش رفت. طرح ماندگاری 
هم دسترسی مردم را در مناطق محروم 
راحت تــر کــرد و هــم بیمار یابــی بهتــری 
انجــام شــد اما به دایــل ســاز و کار اداری 
برخــی جاهــا نتوانســتیم بهــره ای را کــه 
می خواســتیم بگیریــم. در برخــی موارد 
بســته ترویج زایمان طبیعی و ماندگاری 
موجب شد نرخ زایمان طبیعی در مراکز 
تشــکیات زایمانــی و دولتــی در برخــی 
محروم تــر  اســتان های  بویــژه  اســتان ها 
بســیار افزایش پیدا کند که نشــان می داد 
مــردم ایــن خدمــات را نیاز داشــتند ولی 

نمی توانستند به سیستم مراجعه کنند.«
دکتر توفیقی در ادامه افزود: »در بسته 
امداد هوایی رشــد قابل توجهی داشتیم. 

اورژانــس  بالگردهــای  تعــداد  افزایــش 
یکی از بســته های بــا ارزش طــرح تحول 
نظــام ســامت اســت. در بســته مقیمی 
کــه بــر اســاس آن مقــرر شــد پزشــکان 
متخصص بــا دریافــت حــق مقیمی در 
مراکــز بیمارســتانی مقیــم شــوند نتایج 
خوبــی در شــهرهای متوســط به دنبــال 
داشــت اما در شــهرهای کوچــک آن طور 
کــه انتظــار داشــتیم بســته های مقیمــی 
نتوانســت راضی کننــده باشــد هــر چنــد 
اثرات اجتماعی و دسترســی خوبی برای 

نیازمندان داشت.«
به گفتــه او، هزینــه اثــر بخشــی بســته 
در  متخصــص  پزشــکان  کــردن  مقیــم 
بیمارســتان ها در شــهرهای متوسط، باا 
بود چون واقعاً نیازمندی مردم را بخوبی 
پاســخ داد اما همه اینها هزینه های قابل 
توجهی را به نظام ســامت تحمیل کرد. 
وزارت بهداشــت مجبــور بود بــرای تمام 
اقامت هــا چــه به عنــوان مقیمــی و چــه 
مانــدگاری مبلــغ قابل توجهــی را جهت 

جبران خدمت پرداخت کند.
از منظر این کارشناس حوزه سامت، 
بسته کاهش فرانشیز را می توان مهم ترین 
بسته طرح تحول نظام سامت برشمرد: 
»هیچ مسئولی فراموش نمی کند سال 92 
و 93 چه شرایطی در بیمارستان ها حاکم 
بود. کاهش فرانشیر آنقدر اهمیت داشت 
کــه ســال ها تعرفه هــای مراکــز درمانــی 
افزایــش پیــدا نکرده بــود یعنی نــه تنها 
پولی که بیمه ها بابــت دریافت خدمات 
می دادنــد  دولتــی  بیمارســتان های  بــه 
پایین بــود بلکه تورم عمومی هزینه های 
بیمارستان ها را بشدت افزایش داده بود. 
در حالی که بیمارســتان بنــگاه اقتصادی 
غیر انتفاعی اســت و باید منابع دریافتی 
آن با هزینه هایش همخوانی داشته باشد 
امــا به دلیــل افزایــش نیافتــن تعرفه ها، 
دریافتــی بســیار پاییــن و هزینه ها بســیار 
باا بود. در آن ســال ها این اختاف آنقدر 
زیاد شــد که بیمارســتان ها مجبور شدند 
پــول را از بیمــاران بگیرند، غذا بــه اندازه 
کافــی نداشــتند، ملحفه هــا تمیــز نبود و 
نظافت اتاق ها انجام نمی شــد و... چون 
بیمارســتان پــول نداشــتند و دریافتــی از 

محل بیمه ها پایین بود.«
او بــا تأکید بر اینکــه افزایش تعرفه ها 
بحــران  از  بیمارســتان ها  نجــات  بــرای 
بی پولــی بــود، گفــت: دولــت یازدهــم از 
از  گرفــت  تصمیــم  کار  ابتــدای  همــان 
محل منابع مالیاتــی فاصله بین قیمت 
تمام شــده خدمات سامت و پولی را که 
بیمــه پرداخت می کرد به بیمارســتان ها 

بپــردازد و این بار اضافه به بیمار تحمیل 
نشود و بیمار در حد فرانشیز و نه مازاد بر 
آن را بپــردازد. ایــن اقدام برای ســال اول 
می توانســت اثر بخش باشــد امــا دولت 
نمی توانســت ایــن کار را به طــور مــداوم 
انجــام دهد و ازم بــود تعرفه ها افزایش 
پیدا کند تا به طور قانونی و اصولی درآمد 
بیمارســتان بــاا بــرود به همیــن جهت 
طــرح بــاز نگــری ارزش نســبی خدمات 
و افزایــش تعرفه هــا در دســتور کار قــرار 
گرفــت. افزایــش تعرفه هــا بــرای نجات 
بیمارستان ها از بحران بی پولی و نه برای 
افزایــش درآمد پزشــکان بــود امــا به هر 
حال پزشکان و سایر خدمات درمانی هم 

منتفع شدند.
عــده ای معتقدنــد؛ همیــن افزایــش 
تعداد بیمه شده ها که به یکباره 10 میلیون 
جمعیت به فهرست بیمه شدگان اضافه 
کرد فشار زیادی را به سازمان های بیمه گر 
تحمیل کرد. این عضو شورای آینده نگاری 
ســامت فرهنگســتان علوم پزشــکی در 
همین زمینه یادآور شــد: »طبق پوشــش 
فراگیــر ســامت در برنامــه جهانی تأکید 
شــده بود دولت هــا تمام افــراد جامعه را 
تحت پوشش بیمه قرار دهند این وظیفه 
بر دوش وزارت رفاه گذاشته شد. برآوردها 
نشــان می داد حدود 5 میلیــون نفر افراد 
بدون پوشش بیمه در کشــور وجود دارند 
بــه همین دلیل مقرر شــد ســازمان بیمه 
ســامت، افــراد بیمه نشــده را شناســایی 
و تحت پوشــش قــرار دهد امــا در عمل و 
در مجمــوع حــدود 11 میلیــون نفــر برای 
پوشش بیمه همگانی ثبت نام کردند بعد 
از آن وزار ت رفــاه باید تصمیم می گرفت 
یــا باید همه مــردم را تحت پوشــش قرار 
می داد یــا اینکه باید خدمات بیشــتری را 

وارد بسته خدمت می کرد.«
به گفتــه او، افزایش تعداد تخت های 
بیمارســتانی و ســاخت بیمارســتان های 
و  تقاضــا  محــروم  مناطــق  در  جدیــد 
مصــرف خدمــات ســامت را زیــاد کرد. 

هر چند بشــدت معتقدیم، اضافه کردن 
انجــام  بایــد  بیمارســتانی  تخت هــای 
می گرفــت. بنابرایــن افزایش دسترســی 
کاهــش  و  ســامت  به خدمــات  مــردم 
پرداختی از جیب و کنترل نشــدن عرضه 
خدمات موجب شــد هزینه هــا تقریباً دو 
برابر آنچه پیش بینی شــده بــود افزایش 
مشــکات  دیگــر  طــرف  از  کنــد.  پیــدا 
اقتصــادی و عمومی دولت موجب شــد 
منابــع مالی  که قرار بود بــرای 5 میلیون 
بیمــه شــده در اختیــار ســازمان بیمه گر 
قــرار گیرد بــه وقوع نپیوســت. همچنین 
مکانیســم های نظارت وزارت بهداشــت 
برای کنترل هزینه ها مؤثر نیفتاد و از همه 
این ها مهم تــر وزارت بهداشــت در طول 
طرح تحول نتوانســت از نظــام ارجاع که 
نقش بســیار مؤثری در مدیریت مصرف 

و تقاضا دارد بهره بگیرد.
 مهم تریــن دلیلــی کــه موجب شــد، 
نتایــج شــیرین طــرح تحــول کمــی تلخ 
شــود ناتوانی وزارت بهداشــت در اجرای 
کامل نظــام ارجاع بود و نکته دیگر اینکه 
وزارت بهداشت اشتباه محاسباتی داشت 
به طوری که در افزایش تعرفه ها و ارزش 
نســبی نتوانســت عادانــه و متناســب با 
منابــع تصمیم گیری کند و ســرعتش در 
مدیریت مصرف و اســتاندارد کردن ارائه 
خدمات پایین بود.« با همه این تفاســیر 
راهکار کارشناســان حوزه ســامت درباره 
برون رفت وزارت بهداشــت از مشکات 
پیــش آمده و تــداوم اجــرای طرح تحول 
نظام ســامت، اجــرای نظام ارجــاع ولو 
به طور ناقص در همه استان ها است.آنها 
همچنین توصیــه می کننــد، راهنماهای 
مدیریــت  تجویــز  اســتاندارد  و  بالینــی 
مصرف باید به کمک بیمه ها اجرا شود و 
وزارت بهداشت نباید به دنبال پول بیشتر 
بــرای اجــرای طرح هایــش باشــد بلکه از 
محل تنظیم مقررات و اســتاندارد کردن 
ارائــه خدمت و صرفه جویــی در هزینه ها 

خدمات ارائه دهد.
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هیــأت وزیــران آیین نامــه اجرایــی مربــوط بــه بازنشســتگی 
کارکنان دولت در ســال 97 را تصویب کــرد. به گزارش پایگاه 
اطاع رســانی دولت، هیأت وزیران در جلسه  05 /02 / 1397 
به پیشــنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان های برنامه و بودجه کشور و 
اداری و اســتخدامی کشــور و بــه اســتناد بند )ب( تبصــره )12( مــاده واحده قانون 
بودجه سال 1397 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب 

کرد:
ماده 1- در این آیین نامه اصطاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- دســتگاه های اجرایی: دســتگاه های موضــوع ماده )1( قانــون برنامه 
پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســامی 

ایران - مصوب 139۵
ب- کارکنــان مازاد: کارکنان رســمی و غیررســمی که تشــخیص مــازاد بر نیاز 
بودن براســاس سیاســت های اصاح ســاختار نیروی انسانی دســتگاه اجرایی و 
قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر 

دستگاه تعیین و به تأیید بااترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد رسید.
ج- کارکنــان غیررســمی: کارکنــان پیمانی، قــرارداد کار معین )مشــخص( و 

قرارداد کارگری.
ماده 2- دستگاه های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای 
بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی پیش بینی کرده اند می توانند طبق قوانین و 
مقررات مربوط و همچنین براساس بند )ب( ماده )1( این آیین نامه نسبت به انجام 
امور بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی اقدام کنند. در صورت عدم پیش بینی 
اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار 
پیش بینی شده، دستگاه های اجرایی می توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش 

اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده کنند.
مــاده 3- دســتگاه های اجرایی مجازند امــوال و دارایی های غیرمنقول مازاد 
در اختیــار خــود را به اســتثنای انفال و اموال دســتگاه های زیر نظر مقام معظم 
رهبــری و موارد مصداق مندرج در اصل هشــتاد و ســوم )83( قانون اساســی و 
اموال مشــمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
)۴۴( قانــون اساســی – مصــوب 1387- را مطابــق قوانین و مقــررات مربوط به 
فــروش رســانده و منابــع وصولی را بــه ردیف هــای )210201( )منابــع حاصل از 
فروش ســاختمان ها و تأسیســات دولت( و )210202( )منابــع حاصل از فروش 
و واگذاری اراضی دولتی( نزد خزانه داری کل کشــور واریز کنند. ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور موظف اســت پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار 
ردیف )3۶-۵30000( جدول شماره )9( قانون بودجه سال1397 کل کشور را به 
طور متناســب برای اجرای مفاد بند )ب( تبصره )12( ماده واحده قانون بودجه 

سال جاری به دستگاه های اجرایی ذینفع اختصاص دهد.
ماده ۴- دســتگاه های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت 
اعتبار موضوع این آیین نامه از خزانه داری کل کشور، نسبت به اجرایی کردن 
ســازوکار مندرج در بنــد )ب( ماده )1( این آیین نامه اقــدام و برای آگاه کردن 
افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوان مازاد شناخته شده اند، 
اطاعــات ازم را مطابــق قوانیــن و مقــررات مربــوط )از جملــه مــاده )122( 
قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 138۶- ( درخصوص میزان وجوه 

بــاز خریدی متعلقه، در اختیار آنان قرار دهند.
تبصــره - اولویت با پرداخت پایان خدمت بازنشســتگان براســاس قوانین و 

مقررات مربوط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده ۵- دســتگاه های اجرایی می توانند از اعتبــارات موضوع این آیین نامه 
بــرای اجرایــی کردن مــاده )۴۵( قانون الحاق مــوادی به قانون تنظیم بخشــی 
از مقــررات مالی دولــت )1(- مصوب 138۴- و آیین نامــه اجرایی و اصاحات 
بعــدی آن اســتفاده کنند.ماده ۶- اجرای قســمت اخیر بنــد )ج( تبصره )12( 
مــاده واحــده قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور موضوع تأمیــن اعتبار برای 
همسان ســازی حقوق بازنشســتگان لشــکری و کشــوری از محل فــروش اموال 
و دارایی هــای منقــول و غیرمنقــول مــازاد دولــت موضوع مــاده )27( ضوابط 
اجرایــی قانــون بودجــه ســال 1397 کل کشــور موضــوع تصویب نامه شــماره 

۴۴30/ت۵۵2۴1ه مورخ 23 /01 /1397 بر اجرای این آیین نامه حاکم است.
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سکه دوباره به باای 2 میلیون تومان رسید
گزارش »ایران« از بازار ارز و طا در نخستین روز هفته:

با ادغام مؤسسه ثامن در بانک انصار؛

معاون وزیــر راه و شهر ســازی و رئیس 
ســازمان بــاز آفرینــی شــهری ایــران از 
افزایــش دوره بــاز پرداخت تســهیات 
در محات باز آفرینی شهری از12 سال 

به 15 سال خبر داد.
ســازمان  عمومــی  روابــط  به گــزارش 
هوشــنگ  ایــران،  شــهری  بازآفرینــی 

گفــت:  خبــر  ایــن  اعــام  بــا  عشــایری 
براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
و با تصویب و اباغ شورای پول و اعتبار، 
در  یکــم  خانــه  تســهیات  بهــره  نــرخ 
بافت های ناکارآمد شــهری از 8 درصد 
به 6 درصد کاهــش و دوره باز پرداخت 
افزایــش ســال   15 بــه  ســال   12 از   آن 

 تغییر پیدا کرد. 
کســانی  اســاس  برهمیــن  افــزود:  وی 
شــهری  ناکارآمــد  بافت هــای  در  کــه 
80میلیــون  تســهیات  درکان شــهرها 
تومانی دریافت می کردند می بایست با 
نرخ ســود 8 درصــد و دوره باز پرداخت 
12 ســال و قســط ماهیانــه 865 هــزار 

تومان اقســاط را باز پرداخت نمایند که 
براســاس مصوبــه جدید شــورای پول و 
اعتبــار نرخ بهره تســهیات به 6 درصد 
کاهــش و دوره باز پرداخت به 15 ســال 
افزایــش و مبلــغ قســط هــم بــه میزان 

675 هزار تومان شده است.
عشــایری در ادامه شــرط خانــه اولی را 

در بافت هــای ناکارآمد شــهری الزامی 
اظهــار داشــت:  ادامــه  و در  ندانســت 
محتــرم  ریاســت  دســتور  اســاس  بــر 
جمهــوری، زوج هــای جــوان در تأمین 
مسکن در بافت های نارکارآمد شهری 
تســهیات  از  اســتفاده  اولویــت  در 

هستند.

گروه اقتصادی - پس از چند روز آرامش 
رونــد  اواخــر هفتــه گذشــته  از  نســبی، 
صعــودی قیمت ها به بازار ســکه و طا 
بازگشــت و در نخستین روز هفته جاری 
این روند به اوج خود رسید. به طوری که 
یک بار دیگر سکه تمام بهار آزادی طرح 

جدید از مرز 2 میلیون تومان عبور کرد.
از سوی دیگر در بازار آزاد ارز نیز قیمت ها 
رو بــه افزایش گذاشــت و ارزهای عمده 
بــازار رکوردهای تازه ای به نام خود ثبت 
کردنــد. به اعتقــاد کارشناســان نزدیک 
شــدن به موعد تمدید توافق هســته ای 
برجــام و تهدیدهای امریکا برای خروج 
از آن یکــی از مهم تریــن دایــل رشــد 

قیمتی در این دو بازار است.
ë  رشــد 460 هزار تومانی ســکه از ابتدای

سال
روزگذشــته در بــازار انــواع ســکه و طــا 
بــا رشــد قابــل توجهــی همــراه شــد و 
رکوردهــای قیمتــی جدیــدی بــه ثبــت 
رســید. دراین روز هرقطعه ســکه تمام 
بهــار طــرح جدیــد بــا جهــش 115 هزار 
تومانی به دو میلیــون و 75 هزار تومان 
رســید. نگاهی به روند قیمتی این سکه 
نشــان  تاکنــون  ســال جاری  ابتــدای  از 
می دهد که سکه تمام بیش از 460 هزار 
تومــان گران شــده اســت. درآخرین روز 

معاماتی ســال گذشــته ســکه تمام با 
قیمتی در حدود یک میلیون و 614 هزار 
تومان به فروش می رسید که دیروز این 
نــرخ به بــاای دو میلیون تومان رســید. 
همچنین از ابتدای اردیبهشــت ماه نیز 
نرخ این ســکه با رشــد 246 هزار تومانی 

مواجه شده است.
همچنین روزگذشــته ســکه تمام طرح 
قدیــم نیز با افزایش 75 هزار تومانی به 
یــک میلیــون و 950 هزار تومان رســید. 
درایــن روز نیــم ســکه به یــک میلیون و 
18 هــزار تومــان صعــود کــرد که نشــان 
دهنده رشــد 58 هزار تومانی آن بود. از 
سوی دیگر ربع سکه هم با رشد 30 هزار 
تومانی خود را به 600 هزار تومان رساند. 
این درحالی است که تمام سررسیدهای 
ســکه آتی یعنی اردیبهشــت تا دی ماه 
نیــز از مرز دو میلیون تومــان عبور کرده 
است. دراین روز سررسید دی ماه امسال 
برای ســکه تمام با رشد 92 هزار تومانی 

به دو میلیون و 216 هزار تومان رسید.
عــاوه برایــن در بــازار طــا نیز هــر گرم 
طای 18 عیار به رقم تاریخی 193 هزار 
و 234 تومــان رســید کــه 4733 تومان 

بیشتر از روز کاری قبل از آن بود.
رشــد  جــاری  هفتــه  روز  نخســتین  در 
رشــد  کنــار  در  ارز  بــازار  در  قیمت هــا 

بــه  را  آن  کــه  طــا  اونــس  1.3داری 
1315دار رســاند زمینه رشد قیمتی در 

بازار طا و سکه را فراهم کرد.
ë پیش فروش 6 ماهه سکه تمام شد

از دیــروز و با دســتور بانک مرکزی پیش 
فــروش ســکه در سررســید شــش ماهه 
نیز بســته شــد. پس از آنکه صرافی ها از 
چرخه خرید و فروش ارز حذف شــدند، 
ســکه به عنــوان بــازار همراســتای ارز با 
تقاضای زیادی همراه شــد به طوری که 
سررســیدهای پیــش فروش ســکه یکی 
پــس از دیگــری متوقــف شــد.از اواخــر 
فروردیــن مــاه ســال جاری و همزمان با 
تحواتی که در بازار ارز ایجاد و سیاســت 
جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد، نحوه 
پیــش فروش ســکه نیــز تغییر کــرد و از 
دو سررســید شــش ماهه و یک ساله به 
هفت مرحله افزایش یافت. با این حال 
در فاصلــه کمتــر از دو هفتــه از اجرایــی 
شــدن روند جدیــد پیش فروش ســکه، 
بانــک ملــی از ثبت نــام سررســید یــک 
ماهه خودداری کرد و دلیل این موضوع 
نیز پر شــدن ظرفیت اعام شد. چندی 
نکشید که سررسید سه ماهه نیز متوقف 
و در پنج سررســید دیگر ادامه پیدا کرد. 
تا اینکه روزگذشته در شعب بانک ملی 
ثبت نام برای پیش فروش شــش ماهه 

معاون وزیر راه و شهر سازی مطرح کرد
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r]ピ┗ぁピ qっブk ┘ピ 〞ぁブ¨┌ 〉』┗o┖ブk ╇ぃl┡─ 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارگروه ویژه 
حمایت از کاای ایرانی جهت رفع مشکل واحدهای تولیدی 
در حوزه های مختلف از جمله مالیات و بیمه امسال تشکیل 
می شود. رضا رحمانی در گفت و گو با ایرنا گفت: نامگذاری امسال از سوی رهبرمعظم 
انقاب به عنوان حمایت از کاای ایرانی فرصت مناسبی را برای پشتیبانی بیشتر از 
تولید داخلی فراهم ساخته است. وی اضافه کرد: سال حمایت از کاای ایرانی راهکار 
اساسی و راهبردی مناسب برای حل معضات کشور از قبیل بیکاری، تورم و اشتغال 
نیز هست. این مسئول ادامه داد: برنامه های متنوع و ویژه ای برای حمایت از کاای 
ایرانی تهیه شده است که طیف وسیعی از اقدام ها در بخش های صنعت از جمله 
پوشــاک، کیف و کفش، پروژه های بزرگ صنعتی، توسعه معادن کوچک، صنایع 

دریایی و جذب سرمایه گذاری های خارجی را شامل می شود.

╊ブ┈┗ペ ┘ピ ┓┵ペ q┖ブl¨》 ╊』ピ┓─ qピ┗ペ ブپ』┖ピ ro┒ブ′ジ
نشریه آلمانی اشپیگل شامگاه جمعه در گزارشی به نقل از یک مقام 
ارشــد اتحادیه اروپا نوشــت: کشــورهای اروپایی برای پایان ]احتمالی[ 
برجام آماده می شوند و مواردی همچون نحوه حمایت از شرکت های 
خود از پیامدهای تحریم های جدید امریکا را در دســت بررسی دارند. 
بــه گزارش ایرنا، این رســانه به نقل از مقام مذکور کــه نام او محرمانه 
مانده است، می افزاید: بانک سرمایه گذاری اروپا می تواند با حمایت از 
امضای قرارداد با ایران، نقشی در این زمینه ایفا کند. اشپیگل با تأکید 
بر ســنگینی کفه دیپلماتیک این اقدام نســبت بــه پیامدهای عملی 
آن، می افزاید که این موضوع حامل پیامی برای ایران و نشــان دهنده 

»آمادگی اتحادیه اروپا برای تداوم سرمایه گذاری« خواهد بود. 

〞┵〈┤ ┟┑ペ ┖┒ r┈┖ブ┐ 《ぁブ′┗├ ┖っ┒ ┒┖ブぃ╉ぃ′ 6 ベぁ【┥─
از زمان اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( در دی ماه ســال 1394 تاکنون، 
6میلیــارد دار ســرمایه گذاری خارجــی در بخــش صنعت، معدن و تجارت کشــور 
تصویــب شــده اســت. به گــزارش ایرنا، رشــد ســرمایه گــذاری، جذب شــرکت های 
سرمایه گذاری و اتصال به زنجیره جهانی به عنوان اولویت های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در سال های گذشته مطرح بوده و هست. به دنبال گشایش های حاصل شده 
در روابط خارجی پس از استقرار دولت یازدهم و اجرای برجام، شاهد دستاوردهای 
مختلفی بودیم که از جمله آنها رشد ســرمایه گذاری خارجی در کشور است. این در 
حالی است که با وجود کارشکنی های امریکا علیه ایران در فضای بین المللی، حجم 
عمده ای از ســرمایه گذاری های انجام شده توســط شرکت های معتبر اروپایی بوده 
است. به عنوان نمونه، کشور آلمان به عنوان یکی از قطب های صنعتی جهان پس از 

برجام فقط در بخش صنعت کشور حدود 2 میلیارد دار سرمایه گذاری کرده است. 
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مدیرعامل شــرکت مهندســی آب و فاضاب کشور گفت: بر اساس 
مــاده 8 مصوبــه هیــأت وزیران کــه در کارگروه ســازگاری بــا کم آبی 
مورد تأیید قرار گرفته مشترکان پرمصرف آبی جریمه خواهند شد. 
حمیدرضا جانباز در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه با توجه به شرایط 
بحران آب در کشور جریمه مشترکان پرمصرف در بعد مالی و قطع 
آب خواهد بود، گفت: در حال حاضر وضعیت منابع آبی به گونه ای 
اســت که مجبور به انجام این کار هســتیم. به گفته وی اگر مشترکان 
رعایت الگوی مصرف نداشــته باشــند، مجبور خواهیــم بود تا برای 

تأمین آب سایر مشترکان آب این دسته از مشترکان را قطع کنیم. 

نیز متوقف شد.
پیش از این مدیران بانک مرکزی دلیل 
توقف را پر شــدن ظرفیت تعیین شــده 
بــرای پیش فــروش اعام کــرده و گفته 
بودند که با توجه به اهمیت تعهداتی که 
برای تولید سکه های پیش فروش وجود 
دارد بایــد در تولیــد و توزیــع آن کیفیت 
سکه های تولیدی و اعتماد مردم به سکه 
بانــک مرکزی مورد توجه قــرار گرفته از 
این رو با توجه به محدودیت هایی که در 

خط تولید ســکه های طا در ضرابخانه 
وجــود دارد، سررســیدهایی که ظرفیت 

آنها پر می شود، متوقف خواهد شد.
ë رشد قیمت ها در بازار آزاد ارز

مــاه  فروردیــن   21 روز  از  کــه  درحالــی 
امسال با تعیین نرخ 4200 تومانی برای 
دار سیاســت تــک نرخی کلیــد خورد، 
همچنــان ایــن ارز در بــازار غیررســمی 
و دالــی بــا نرخ هایی بــه مراتــب بااتر 
خریــد و فروش می شــود. به طــوری که 

گزارش هــا نشــان می دهــد که دیــروز با 
کمیاب شدن دار در بازار دالی نرخ این 

ارز به نزدیک 6400 تومان رسید.
همچنیــن درایــن روز هــر یــورو با رشــد 
31 تومانــی به 7345 تومان رســید. اما 
بااترین میزان افزایش به پوند انگلیس 
اختصاص داشــت که دیروز 251 تومان 
گــران شــد و بــه 8540 تومــان رســید. 
در بــازار درهــم امــارات نیــز بــا جهــش 

53تومانی 1718 تومان قیمت خورد.

در آستانه اعام تصمیم ترامپ در مورد برجام
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صــادرات نفت ایران در ماه آوریل به 2.۴8 
میلیــون بشــکه در روز رســید کــه بااترین 
رقم از زمان لغو تحریم ها  طی بیش از دو 
سال گذشــته است. در شــرایط فعلی اکثر 
خریداران نفت ایران از کشــورهای اروپایی 
هســتند و از طرفی با حضور فعاانه ایران 
در بازارهای بین المللی کشــورهایی چون 
عربســتان بیش از نیاز بازار، نفت وارد بازار 
نمی کند به گونه ای که قیمت ها کنترل شده 
و نوســان قیمــت در ایــن حــوزه به حداقل 
خود رســیده اســت. بعد از برداشته شدن 
تحریم هــا، ایران توانســت جایگاه خــود را 
بــه روزهــای اوج بــاز گرداند به گونــه ای که 
5 اردیبهشــت ســال 95 وزیر اقتصاد وقت 
اعــام کرد: با اجرایی شــدن برجــام و رفع 
تحریم هــا، 700 هــزار بشــکه به صــادرات 

روزانه نفت اضافه شده است.
صــادرات نفــت ســومین تولید کننــده 
بزرگ عضو اوپک در حالی به بااترین رقم 

از زمان لغو تحریم ها رسیده که این جهش 
صادراتــی تنها چند هفتــه قبل از تصمیم 
احتمالی دولــت امریکا به خروج از برجام 
اتفاق افتاده است و این احتمال وجود دارد 
که صــادرات نفت ایــران در اثــر تحریم ها 

تحت تأثیر قرار گیرد.
آمارهــای رفت و آمد کشــتی ها نشــان 
می دهــد میــزان صــادرات نفت ایــران در 
مــاه گذشــته میــادی بــه 2.48 میلیــون 
بشــکه در روز رســیده در حالی که این رقم 
در مــاه مــارس 2.06 میلیــون بشــکه بوده 
اســت. آمارهای تانکری نشان می دهد که 
این افزایش صــادرات با کاهش 4 میلیون 
بشــکه ای حجم نفــت ذخیره شــده ایران 
روی دریــا همزمــان بــوده اســت.آمارهای 
مؤسسه کپلر نشان می دهد: »ایران توانسته 
صادرات نفت خود را به صورت ماه به ماه 
به میــزان قابل ماحظــه ای افزایش دهد 
که این افزایش عمدتاً ناشــی از آزادســازی 

ذخایر روی دریای این کشور بوده است.«
بر این اســاس با زمزمه خروج امریکا از 
برجام، روزنامه انگلیســی فایننشال تایمز 
طی گزارشی نوشت: صنعت انرژی ایران، 
هدف اصلــی تحریم های احتمالی دولت 
امریکا قــرار دارد.ایــن روزنامه در خبر خود 
نوشــته اســت: زمانی که معاون وزیر نفت 
ایــران از بزرگتریــن پاایشــگاه نفــت ایــن 
کشــور بازدید می کرد، یک پیام آشکار را به 
دشــمنان ایران مخابره کرد. او گفت: حتی 
اگر ترامپ مجدداً ایران را تحریم کند، ایران 
همچون ابتدای دهه جاری با کمبود شدید 

بنزین مواجه نخواهد شد.
علیرضا صــادق آبادی، در مــاه جاری 
میادی در حاشیه بازدید از پاایشگاه ستاره 
خلیج فــارس اظهار داشــت: »مــا با هیچ 
مشکلی در زمینه عرضه بنزین چه از نظر 
کمــی و چه از نظر کیفــی مواجه نخواهیم 
بود.... ما برای تکمیل این پاایشگاه و تولید 

بنزین نیازمند واردات هیچ گونه تجهیزات 
و مواد )اساسی( نیستیم.« مقامات ایرانی 
پاایشــگاه ســتاره خلیــج فــارس را یکی از 
نمونه های پیشــرفت صنعت نفت ایران 
بعــد از اجرای توافق برجــام می دانند. اما 
اگــر ترامــپ تهدید خود مبنی بر خــروج از 
برجام را عملی کند، بخشــی که بیشترین 
آســیب را خواهد دید، مهم ترین صنعت 
ایران یعنی صنعت انرژی اســت. به گفته 
ایمان ناصری، تحلیلگر مؤسســه اف جی 
ای: »بخــش انرژی هدف اصلی )اقدامات 
ترامپ( است.« وی افزود: »هرگونه خروج 
امریــکا از برجام یــا وضع مجدد تحریم ها 
ابتدا به صادرات نفت ایران و در درازمدت 
به ظرفیت های پاایشگاهی و تولید آینده 
این کشور آسیب خواهد زد.« اما اگر امریکا 
تحریم هــای جدیــدی علیه ایران بــه اجرا 
بگذارد چالش اصلی حکومت ایران حفظ 

دستاوردهای حوزه انرژی خواهد بود. 

گروه اقتصادی - پرونده ادغام مؤسســات 
و بانک های نظامی به مرحله اجرا رسید. 
پس از گمانه زنی های گوناگون و اظهارنظر 
جســته و گریخته مســئوان درباره ادغام 
اعتبــاری  و  بانک هــا و مؤسســات مالــی 
نظامــی از اواخر ســال گذشــته ایــن طرح 
جدی و مراحــل اجرایی آن نیز رفته رفته 
روشن تر شد. در شهریورسال گذشته امیر 
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح اعام کرد که مؤسسه های 
مالــی وابســته بــه نهادهــای نظامــی در 
چارچوب قانون ساماندهی می شود. پس 
از آن در اســفند ماه ســال گذشــته معاون 
نظارتی بانک مرکزی به صورت رسمی از 
ادغام مؤسسه تعاونی اعتبار ثامن و مهر 
اقتصــاد در بانــک انصار خبــر داد و اعام 
کــرد که تا بهار 97 کار ادغام انجام خواهد 

گرفت.
براســاس گفته هــای فرشــاد حیــدری 
ایــن توافــق بیــن نیروهای مســلح انجام 
شــده و هم اکنــون در مراحــل اجرایی آن 
هستیم. امیدواریم در روزهای باقیمانده 
در ســال جاری فرآینــد ادغام را آغــاز و در 
بهــار ســال آینــده ادغــام را نهایــی کنیم. 
ایــن  ســپرده گذاران  بــه  همچنیــن  وی 
مؤسســات اطمینان داد کــه هیچ نگرانی 
نداشــته باشــند چرا که این ادغــام یکی از 

رویکردهای مناســب بانــک مرکزی برای 
تقویت نظام بانکی است.

بــرای  گام  نخســتین  ترتیــب  بدیــن 
پــروژه ادغام بانک های نظامی برداشــته 
شــد تــا اینکــه طــی روزهــای اخیــر وعده 
بانــک مرکزی بــرای آغاز ادغــام بانک ها 
و مؤسســه های مالی وابســته به نهادهای 
نظامــی و انتظامــی با پیوســتن مؤسســه 
اعتباری ثامــن به بانک انصار کلید خورد 
و انتظار مــی رود در ماه های آینده شــاهد 
بــه هــم پیوســتگی بیشــتر آنهــا باشــیم. 
طبق طرح کلــی بانک مرکزی قرار بر این 
است که شــش بانک و مؤسسه حکمت، 
قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن 
در مرحلــه اول بــه دو بانــک و در نهایــت 
بــه یک بانک بزرگ تبدیل شــوند. درکنار 
بانک های حکمت، قوامین و انصار، ســه 
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، مهر اقتصاد 
و ثامــن نیز وجود دارد که در جریان ادغام 

از اولویت بیشتری برخوردارند.
ë پروژه وارد مرحله اجرا شد

هفتــه دوم اردیبهشــت مــاه امســال 
وعــده بانــک مرکزی جامه عمل پوشــید 
و ســپرده گذاران مؤسســه ثامــن پیامکــی 
دریافــت کردند که در آن اعام شــده بود 
حســاب های آنها به بانــک انصار منتقل 
شده است؛ دستگاه های خودپرداز مستقر 

در شعب مؤسسه ثامن نیز به نشان بانک 
انصار تغییر کرد.

بــا آغــاز فرآینــد ادغام مؤسســه ثامن 
در بانــک انصــار، بانــک صــادرات ایــران 
که تا پیــش از ایــن در خودپردازهایش به 
کارت های ثامن خدمــات ارائه می کرد، از 

12 اردیبهشت این اتصال را قطع کرد.
بانــک انصار نیز در اطاعیــه ای روش 
این ادغام را تشریح و اعام کرد: در مرحله 
نخســت تجمیع، با حمایت و هماهنگی 
بانک مرکزی، شعب تعاونی اعتبار ثامن 
به شعب بانک انصار تبدیل و سپرده های 
آن به بانک منتقل می شــود و در روزهای 
آتی همانند سایر مشتریان بانک انصار از 
خدمات کامل بانکی از جمله شبکه شتاب 

بهره مند می شوند.
ë تکلیف مهر اقتصاد چه شد؟

مهر اقتصاد، دیگر مؤسسه ای است که 
وعده ادغام آن داده شده اما هنوز اجرایی 
نشــده اســت؛ بانــک مهر اقتصــاد تاش 
می کند به عنوان یک بانک مستقل مجوز 
خود را برای فعالیت در نظام پولی کشور 
از بانک مرکــزی دریافت کند در حالی که 
مســئوان بانک مرکزی در رایزنی با ستاد 
کل نیروهای مســلح، برنامــه جامع تری 
مبنی بر ادغام همه بانک های وابسته به 

نهادهای نظامی را دنبال می کنند.

ë 3340 شعبه نظامی ها
در نظــام پولــی کشــور اکنــون نیــروی 
ترتیــب  بــه  ارتــش  و  ســپاه  انتظامــی، 
بنیانگذاران و سهامداران اصلی بانک های 
قوامین، انصار و حکمت ایرانیان هستند 
و مؤسســه اعتباری کوثــر بــه وزارت دفاع 
و نیروهــای مســلح تعلــق دارد؛ اغلــب 
ایــن بانک هــا تــا پیــش از اخــذ مجــوز از 
قالــب صندوق هــای  در  بانــک مرکــزی 
قرض الحســنه فعــال بودنــد و در فرآیند 
ســاماندهی نظــام پولــی کشــور در اواخر 
دهه 80، مجوز تأســیس بانک یا مؤسسه 

اعتباری را دریافت کردند.
اگــر بــه ایــن فهرســت مؤسســه ثامن 
متعلق به بنیاد تعاون سپاه و مهراقتصاد 
وابســته بــه بســیج را بیفزاییم، فهرســت 
مؤسســه های مالی وابســته بــه نهادهای 
نظامــی و انتظامــی بلندتــر می شــود؛ به 
همیــن ســبب تصمیــم نظــام، ادغــام و 

تجمیع این مؤسسه هاست.
بانک های قوامیــن، انصار، حکمت و 
مؤسسه کوثر در مجموع بیش از یک هزار 
و 940 شعبه دارند که اگر به آن، 800شعبه 
مهر اقتصاد و 600 شعبه ثامن را بیفزاییم 
شــمار آنهــا از ســه هــزار و 340 شــعبه در 
سراســر کشــور فراتــر می رود که با شــعب 

بانک ملی ایران برابری خواهد کرد.



مدیرعامل شــرکت بازرگانــی دولتی ایران 
گفت: برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان 
30 هزار تن شــکر، 10 هزار تن روغن خام و 
30 هزار تــن برنج از طریق فروشــگاه های 

زنجیره ای عرضه می شود.
یــزدان ســیف در نشســت خبــری اظهــار 
و  تولیــد  حــوزه  در   96 ســال  در  داشــت: 
بازرگانی محصوات کشاورزی سال خوبی 
رقم خورد، قریب به 2 میلیون تن شــکر را 
در کشــور تولیــد کردیم که به طــوری که در 
طــول 122 ســال عمر صنعت قند و شــکر 
ســابقه نداشته اســت و امروز نیز به سمت 
تولید و خودکفایی این محصول در حرکت 
هســتیم. در حوزه تولید گندم نیز در ســال 
96 ســال خوبــی داشــته ایم 543 هــزار تن 
گندم یا معادلش را به خارج از کشور صادر 
کرده ایم که 340 هزار تن آن صادرات آرد، 
58 هزار تن صــادرات گندم و 190 هزار تن 
مشتقات آرد بوده است که در این حوزه 40 
هزار نفر اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم 
ایجاد شده است. سیف همچنین در مورد 
خرید تضمینــی گندم در ســال جدید هم 
گفت: تا 14 اردیبهشت 928 هزار تن گندم 
از کشاورزان تحویل گرفته ایم که سال 96 در 
همین زمــان 663 هزار تــن تحویل گرفته 
شــده بود. وی بــه این نکته هم اشــاره کرد 
که امســال خرید گندم صرفاً از کشاورزانی 
در  اطاعات شــان  کــه  می شــود  انجــام 
سامانه پهنه بندی ثبت شــده و کشاورزانی 
کــه اطاعات شــان مشــکل داشــته باشــد، 

عماً امکان انتقال وجه بــرای آنها فراهم 
نیســت. وی در مورد توزیع اقام مربوط به 
تنظیم بازار ماه مبارک رمضان هم گفت: 
برای تثبیت بازار با هماهنگی انجمن های 
صنفی و صنایع کشــور اعم از روغن نباتی، 
شکر و ماکارونی تاش کرده ایم که بازار کم 

تنش و بی تنشی داشته باشیم.
وی اضافــه کــرد: 30 هــزار تــن برنــج 
و  زنجیــره ای  فروشــگاه های  طریــق  از 
تعاونی هــای کارگــری توزیــع می شــود که 
قیمــت هــر کیلوگــرم برنــج 1121 هنــدی 
بــه  تحویــل  بــرای  عمــده  صــورت  بــه 
فروشــندگان هــر کیلوگــرم 5200 تومــان و 
بــرای مصرف کننــدگان 5500 تومــان در 
هر کیلوگــرم خواهد بود. همچنین قیمت 
 PR11 هــر کیلوگرم برنــج درجه دو هنــدی
درب انبــار عمده فروشــی 2300 تومــان و 
بــرای مصرف کننــده 2600 تومــان در هــر 
کیلوگرم خواهد بود. برنج تایلندی شمالی 
هــم تحویل بــه فروشــندگان هــر کیلوگرم 
3600 تومــان و بــرای مصرف کننــده هــر 
کیلوگــرم 3900 تومــان خواهد بود. ســیف 
از تخفیــف 10 درصــدی بــرای روغن نباتی 
توزیعی در فروشــگاه زنجیــره ای خبر داد و 
گفت: شــکر هــم 20 هزار تن بــرای صنایع 
از جملــه شــیرینی، شــکات بــه صــورت 
فلــه ای توزیع خواهد شــد و 10 هــزار تن به 
صورت بســته بندی از طریق فروشگاه های 
زنجیــره ای بــرای مصرف کننــدگان توزیــع 

می شود.

هیأت وزیــران در روزهای اخیر  بندی را 
تصویب کردند که به موجب آن قیمت 
آب و بــرق 7 درصــد افزایــش می یابد. 
قانــون  ایــن  خصــوص  در  نیــرو  وزیــر 
می گوید که هدف اصاح قیمت این دو 
کاای اساســی در کنار مدیریت مصرف 
است. افزایشی که به اندازه قیمت یک 

نان بربری است!
به گــزارش »ایران«، رضــا اردکانیان 
ایــن موضــوع را روزگذشــته در حاشــیه 
نمایشــگاه  و  جشــنواره  ســومین 
توانمندی های بهره برداری و نگهداری 
در صنعــت آب و فاضــاب کشــور بــا 
رویکــرد ارتقای تــاب آوری بیان کــرد. او 
می گویــد: افزایــش 7 درصــدی قیمت 
آب و برق در راستای اصاح قیمت این 
کاا بوده. اگر ارزانی یک کاا و هر کاایی 
موجــب مصرف بی رویه شــود درســت 
نیست پس افزایش 7 درصدی قیمت 
آب و بــرق بــه انــدازه قیمــت یــک نان 
بربری اســت. وزیر نیرو بازهــم بر لزوم 
مدیریت مصــرف آب و برق تأکید کرد 
و گفت: موافق گران شدن نیستم بلکه 
می گویم هــر چیزی قیمت خــودش را 
پیــدا کند پس اگــر ارزانی یــک کاا و هر 
کاایی موجب مصرف بی رویه شود این 

درست نیست.
او ادامه داد: در آینده این خود مردم 
هستند که با این مصرف بی رویه هزینه 
بیشــتری خواهنــد پرداخــت. به عنوان 
مثــال اگــر مــا قیمــت بــرق را واقعــی 
نکنیــم و موجــب شــود که در تابســتان 
مصرف بی رویه داشــته باشــیم و کشور 
وارد چرخه خاموشــی شود هزینه ای که 
هر یک از مردم برای تحمل خاموشــی 
پرداخت خواهند کرد، به مراتب بیشتر 
از افزایــش قیمــت اســت. اردکانیان در 
خصوص احتمــال وقوع خاموشــی در 
تابســتان امســال و تأثیر خشکســالی ها 
نیز گفت: تاش می کنیم که این اتفاق 
رخ ندهد. اصلی ترین اتکای ما به خود 

مردم است.

کــه  خواســت  مــردم  از  نیــرو  وزیــر 
از همیــن امــروز بــه خــود بگوینــد کــه 
»نــه می خواهــم آب قطــع شــود و نــه 
می خواهــم خاموشــی داشــته باشــم و 
بــرای ایــن موضوع هــرکاری نیاز باشــد 

انجام خواهم داد.«
او می گوید: تک تک مردم خودشان 
بایــد مدیــر آب و بــرق باشــند. اگــر 10 
درصد بهره وری آب را بهبود ببخشــیم 
بــه انــدازه بیــش از آنچــه کــه مصــرف 
می کنیم آب خواهیم داشت. البته این 
بدین معنی نیست که به فکر آب جدید 
یــا ورود تکنولوژی هــای جدیــد و آبهای 
ژرف نیستیم. در حال حاضر 3 میلیارد 
مترمکعــب پســاب در کشــور داریم که 
نه تنها تصفیه نمی شــود بلکه موجب 
آلــوده شــدن همیــن آب هــای محدود 
نیز می شــود. وزیــر نیرو با تأکیــد بر این 
موضوع گفت: آب  خاکستری باید وارد 

چرخه مصرف شود.
ë  عرصه آب نباید جوانگاه رقابت های

منطقه ای و سیاسی شود
ایــن  افتتــاح  آییــن  در  نیــرو  وزیــر 
همایش نیز با تأکید بر اینکه نباید اجازه 
بدهیم عرصه آب جوانگاه رقابت های 
منطقــه ای و سیاســی شــود، گفــت: در 
ســال جاری به دلیــل محدودیت منابع 
آب و تحرک پذیــری بــاای ایــن حــوزه 
نیازمند هوشیاری سطح باایی هستیم 
تا بخش حساس آب به عرصه ای برای 

برخی مسائل دیگر تبدیل نشود.
او ادامــه داد: ایــن مرکــز از امــروز به 
منظــور افزایــش اســتفاده از تعامــات 
اجتماعی برای اشاعه فرهنگ مصرف 
صحیح آب و مدیریت تقاضا در کشــور 

راه اندازی شده است.
وزیر نیرو زیربنای مدیریت صحیح 
منابع زیست محیطی را اخاق دانست 
و افزود: پسرفت های ما در زمینه منابع 
زیســت محیطــی رابطــه مســتقیم بــا 
دور شــدن مــا از اخاقیــات دارد. محال 
اســت که جامعــه غیراخاقی را ســراغ 

داشــته باشــید که مبانی اخاقی در آن 
فرو پاشیده باشد و توانسته باشد منابع 
زیســت محیطــی بویژه آب را به شــکل 

صحیحی مدیریت کند.
ë خشکسالی رویداد غیرمترقبه نیست

همچنین مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضاب کشــور با اشــاره به اینکه شاهد 
تغییرعلمــی در منطقه هســتیم و باید 
خــود را با کم آبی ســازگار کنیــم، گفت: 
رویــداد غیرمترقبــه  یــک  خشکســالی 

نیست.
حمیدرضا جانباز با اشــاره به اینکه 
40 هــزار میلیــارد تومــان تخصیصــات 
آب و فاضــاب و بهره برداری در کشــور 
موضــوع مهمی اســت کــه باید بــه آن 
توجه شــود، گفت: نمی توان به تنهایی 
برای تأمین خدمات پایدار به مدیریت 
تأمیــن بــه تنهایــی اکتفا کرد پــس باید 
مدیریــت تقاضا و مصــرف بجد دنبال 

شود.
وی با اشــاره به اینکه در جا انداختن 
ایــن موضوع یعنــی مدیریــت تقاضا و 
مصــرف بایــد اقدامــات زیــادی انجام 
داد، گفــت: اســتفاده از ظرفیت بخش 
خصوصــی در بهره برداری از تجهیزات 
آب و فاضاب بســیار مهم اســت پس 
بایــد شــرکت هایی را تقویــت کنیــم که 
در ایــن چالش هــای پیــش  رو بتواننــد 
ســرویس و خدمات مؤثر و مطمئن به 

مردم ارائه کنند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضاب 
کشــور بــا اشــاره بــه چالش هــای حوزه 
بهره بــرداری صنعــت آب و فاضــاب 
گفت: ما در منطقه شــاهد تغییر اقلیم 
هســتیم پس خشکســالی یــک رویداد 
غیرمترقبه نیست پس باید پذیرفت که 
ایران در یک شــرایط اقلیم خشکسالی 
قــرار دارد و دیگــر میــزان بارش هــا قرار 
نیســت که افزایــش یابد بایــد پذیرفت 
رشــد فزاینــده جمعیــت و مصــرف در 
کشور رخ داده و باید سازگاری با کم آبی 

را جدی بگیریم و آن را حل کنیم. 
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آمارهــا از شــهر تهــران نشــان می دهــد 
بیشترین رشد قیمت و معامات مربوط 
بــه واحدهای مســکونی بااتر از ســطح 
متوســط بوده اســت. بــه گزارش ایســنا، 
رشــد ۴8 درصدی معامات واحدهای 
بیش از 200 متر مربع شــهر تهران، رشد 
۵2 درصــدی معامــات آپارتمان هــای 
رشــد  و  تومــان  میلیــون   ۶00 از  بیــش 
3۵ درصــدی معامــات منطقــه یــک، 

نمایه هایی است که نشان می دهد سهم 
خریــد و فروش به قصد ســرمایه گذاری 
همزمان با رشد قیمت مسکن در ابتدای 
چشــمگیری  به طــور   139۶ زمســتان 
افزایش یافته اســت. این در حالی است 
کــه فروردین ماه امســال شــاهد کاهش 
۶.3 درصــدی کل معامات نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل و افزایش 29.۵ 
درصدی قیمت بوده ایم. شرایط جدید 

حاکــی از آن اســت کــه همزمان با رشــد 
قیمــت ارز، دو اتفــاق در بــازار مســکن 
افتــاده اســت؛ گروهــی بــه قصــد حفظ 
ســرمایه خــود بــه ســمت دارایــی ثابت 
روی آورده انــد و فروشــندگان، همزمان 
قیمت هــای پیشــنهادی را بــاا بردنــد. 
در  میدانــی  بررســی های  بــه  توجــه  بــا 
فروردیــن مــاه ســال جاری در منطقه ۵ 
قیمت پیشنهادی تا ۶0 درصد و قیمت 

قطعی تا ۴7 درصد رشد نشان می دهد. 
امــا در نیمه جنوبی شــهر تهران جهش 
معامات محسوس نبوده است. به طور 
مثــال کمتریــن میــزان رشــد کل شــهر 
تهــران بــه منطقــه 19 بــا تنهــا ۴ درصد 
افزایش نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
تعلــق داشــته و ایــن در حالی اســت که 
میانگین رشد قیمت مسکن شهر تهران 

29.۵ درصد بوده است.
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 ｇ進砿態滋沼も

ë  زعفران وارد قراردادهای آتی 
بورس می شود

بــازار  تنظیــم  دفتــر  معــاون 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفت: 
قراردادهــای آتــی زعفــران در 
بــزودی  ایــران  کاای  بــورس 
راه اندازی می شــود کــه اتفاقی 
کشــاورزی  بخــش  در  مثبــت 
اســت و مزایــای زیــادی بــرای 
زعفرانــکاران و ارزآوری کشــور 
بــه همراه دارد.  مجید حســنی 
مقدم در گفت وگو با ایســنا، به 
راه اندازی قرارداد آتی زعفران 
در بــورس کاای ایــران اشــاره 
آتــی  قــرارداد  کــرد:  اظهــار  و 
زعفران، ابزار بســیار مناسبی از 
لحاظ شــفافیت، کشف قیمت 
و تأمیــن منابــع مالــی بخــش 

کشاورزی است. 
ضـــمـــن ایـنـکــــــــه بـــــاعــــــث 
حرکـــــــت کــــــردن بــه ســمت 
محصــول،  استاندارد ســازی 
تنظیــم بــازار و پیش بینی پذیر 
حســنی  می شــود.  آن  کــردن 
مقــدم گفــت: یکــی از مزایــای 
راه اندازی قرارداد آتی زعفران، 
بــازار  کــردن  پذیــر  پیش بینــی 
اســت؛ بــه طــوری کــه فعــاان 
این عرصه وارد بازار آتی شــده 
و بــا تجزیــه و تحلیــل، زعفران 
را برای ماه هــای آینده معامله 
می کننــد کــه ایــن امر عــاوه بر 
در  قیمتــی  نوســانات  پوشــش 
آینــده، چشــم انداز مناســبی از 
آینــده بازار برای زعفرانکاران و 

فعاان بازار ارائه می دهد.

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16 اردیبهشت 1397

گزیده

تغییر مسیر کشتی چینی، علت اصلی حادثه سانچی
گزارش نهایی دایل سانحه سانچی اعام شد

گروه اقتصادی /  5 کشــور ذینفع در سانحه 
ســانچی، خطای انســانی و قصور دیدبانی 
از  را  اختیــار  در  ابزارهــای  از  اســتفاده  در 
علت های اصلی تصادف دوکشتی ایرانی و 
چینی می دانند اما سه کشور ایران، پاناما و 
بنگادش تأکید دارند که اشتباه محاسباتی 
افســر کشــتی کریســتال و تغییــر مســیر به 
ســمت راســت که 1۵ دقیقه قبل از سانحه 
آغاز شــده بــود باعث تصــادف با نفتکش 

سانچی بوده است.
مســئوان ســازمان بنــادر و دریانوردی 
روز گذشــته گزارش نهایی حادثه ســانچی 
که پس از 5 ماه بررســی توسط نمایندگان 
5کشــور ایــران، چین، هنگ کنــگ، پاناما و 
بنــگادش جمع آوری شــده اســت را ارائه 
کردنــد. آنچــه کــه از جمع بنــدی گــزارش 
به دست آمده،این است که خطای انسانی 
عامــل حادثــه بــوده و خدمه هر دوکشــتی 
در تشــخیص خطر تصادف و جلوگیری از 
بــروز حادثه مقصر بوده انــد اما آنچه که 3 
کشــور ایران، پاناما و بنگادش بر آن اتفاق 
نظر دارند این است که تغییر مسیر کشتی 
چینــی 15 دقیقــه قبــل از تصــادف علــت 
حادثه است و اگر این تغییر مسیر رخ نداده 
بود حادثه ای هم بــه وجود نمی آمد. نادر 
پســنده، مدیرکل دریایی ســازمان بنــادر و 
دریانوردی و رئیس هیأت ایرانی رســیدگی 
بــه ســانحه گفــت کــه طبــق ارزیابی هــای 
فنی، فله بر کریســتال عامل وقوع ســانحه 
برخورد بین دوکشــتی شناخته شده است. 
بــر ایــن اســاس تغییر مســیر کریســتال به 
ســمت راســت که 1۵ دقیقه قبل از سانحه 
اتفــاق افتــاد باعث ایجــاد موقعیت خطر 
تصادف شــد و اگر این تغییر مسیر صورت 
نمی گرفــت، تصــادف رخ نمی داد.بــا این 
حال محمد راســتاد رئیس سازمان بنادر و 

دریانــوردی تأکید کرد در اینکه دو کشــتی و 
خطای انســانی در ایــن حادثه نقش دارند 
تردیدی نیست اما 3 کشور ذینفع معتقدند 
در هر صورت تغییر مسیر کریستال حادثه 

را رقم زده است.
امــا چینی هــا علــت اصلــی ســانحه را 
عدم خروج کشــتی سانچی از مسیر کشتی 
کریســتال عنوان کرده اند، به گفته پســنده 
چینی هــا همچنیــن معتقدنــد دیــده بان 
ســانچی خطر را به افسر ســوم اعام کرده 

بود ولی وی کاری انجام نداده بود. 
رئیس سازمان بنادر همچنین در مورد 
پرداخت غرامت در حادثه ســانچی گفت: 
غرامت بحث حقوقی است.شــرکت های 
حقوقی بزرگی در حال بررسی این موضوع 
هستند.خســارت آلودگی، خســارت اشــه 
بــرداری، خســارت از دســت دادن کشــتی، 
خســارت محموله، غرامت ملوانان و... در 

دستور کار است.
ë گزارش نهایی مورد تأیید کمیته رسیدگی

و  بنــادر  ســازمان  دریایــی  مدیــرکل 
دریانــوردی گفــت:  هفته گذشــته ســومین 
نشســت کمیته رسیدگی به ســانحه برگزار 
شــد،  جمعــا ســه دوره نشســت در چیــن 
انجــام شــد کــه ده روز بــه طــول انجامید و 
هفته گذشته گزارش نهایی مورد تأیید همه 

کشورها قرار گرفت.
ë کریستال تغییر مسیر می دهد

وی افــزود:16 دیمــاه 96 ســاعت 19:3۴ 
افســر اول کریستال به منظور تنظیم مسیر 
هدایت کشتی، مسیر را از 217 درجه به 22۵ 
درجه تغییر می دهد، که همین تغییر مسیر 
عامل حادثه می شود. به گفته پسنده افسر 
اول کریستال؛ مدعی است که سیگنال های 
سانچی را روی رادار خود نمی دیده است در 
حالی که برای هیــچ دریانوردی قابل قبول 

نیست که کشتی بزرگ آن هم در سه مایلی 
روی رادار یــک کشــتی مشــخص نباشــد.

ممکن اســت، یا رادار خراب باشد، یا اینکه 
افسر، تنظیمات رادار را درست انجام نداده 
اســت کــه ســیگنال های اطــراف را بخوبی 
دریافــت نکنــد. وی افــزود: ســاعت 19:۴2 
 VDR افسر سوم ســانچی در صدایی که در
وجــود دارد، بــا خــود می گویــد اگــر اقدامی 
کنم وضعیت بدتر می شود، سانچی خطر 
را فهمیــده بود، اما برای فــرار از خطر راهی 
ندارد، چون کشتی ماهیگیری سمت راست 
آن را پر کرده است و طبق قانون اگر خطری 
پیش آید باید به سمت راست رود، بنابراین 
سانچی مجبور اســت ادامه مسیر دهد، در 
حالی کــه تغییر مســیر ســانچی 1۵ دقیقه 

زمان نیاز دارد.
ë اطاعات به افسر سوم داده نمی شود

و  بنــادر  ســازمان  دریایــی  مدیــرکل   
دریانــوردی افــزود: زمانــی کــه وضعیــت 
اضطــراری اســت، تعویــض شــیفت روی 
کریستال انجام می شود، افسر اول شیفت 
ناوبــری، شــیفت را بــه افســر ســوم واگذار 
می کنــد و بافاصله هم مــی رود، در حالی 
که کریســتال هنوز متوجه سانچی نیست، 
ضمن آنکه افســر اول زمانی که شــیفت را 
به افسر سوم واگذار می کند، باید حدود 1۵ 
دقیقه در پل فرماندهی حضور داشته باشد 
تا اطاعات را به افســر ســوم بدهــد و بعد 
بــرود، در حالی که افســر اول با اعام اینکه 
ترافیک جدی نداریم، شــیفت را به افســر 
ســوم واگذار می کند و می رود، بنابراین پل 

فرماندهی را ترک می کند.
رئیس هیأت ایرانی بررســی ســانحه 
ســانچی خاطرنشان کرد: ســاعت 19:۴۶ 
ملوان سانچی خطر تصادف با کریستال 
را در 1۶ مایلــی تشــخیص می دهد، پنج 

فلش به ســمت کریســتال زده می شود، 
از  ســانچی  ســوم  افســر  ســاعت 19:۴7 
دیده بان می پرسد کشتی کوچک است؟ 
درســته؟ کــه ملــوان پاســخ می دهــد نه، 
کشــتی بزرگ است،  افســر سوم می گوید 
چــرا اینگونه اقــدام می کند؟ هنــوز تا این 
لحظــه افســر ســوم و دیده بان کریســتال 
متوجه خطر تصادف با سانچی نشده اند. 
وی ادامه داد: ســاعت 19:۴8 افســر سوم 
ســانچی بــا کاپیتــان تمــاس می گیــرد و 
می گوید کشتی در سمت راست با فاصله 
عبور صفر داریم، فاصله خیلی کم است 
و کشتی بزرگ است، اما تا این لحظه هنوز 
افسر سوم کریستال متوجه سانچی نشده 
است. کشتی بزرگی نظیر سانچی حداقل 
۵ دقیقه بــرای تغییرات اولیــه زمان نیاز 
دارد. افســر ســوم کریســتال تازه فهمیده 
اســت که ســانحه در حال رخ دادن است 
و ســکان را تمام به راســت نگــه می دارد. 
می دهــد،  رخ  تصــادف   19:۵0 ســاعت 
کاپیتان ســانچی دستور می دهد سیستم 

اعام اضطرار فعال شود.
پســنده گفــت:  ســاعت 19:۵1 عرشــه 
ســانچی بافاصله پــس از برخورد منفجر 

می شود و حریق بزرگ رخ می دهد، کاپیتان 
دستور روشن شــدن پمپ های ضدحریق 
می دهد، محموله ســانچی روی کریســتال 
ترشــح می کند و دماغه کریستال نیز آتش 
می گیرد، کاپیتان کریستال دستور موتور به 
عقب و ترک کشتی می دهد تا از انفجار دور 
شــود. ســاعت 19:۵2 انفجارات پــی در پی 
در دریا رخ می دهد و گازهای ســمی ناشی 
از اشــتعال تمامــی محــل را دربرمی گیرد. 
ســاعت 19:۵3 آتش روی سانچی در حال 
توســعه اســت، موتور و ژنراتورهــای موتور 
ســانچی از کار می افتاد، زیــرا حریق بزرگ 
اکسیژن را بابت عملکرد موتور گرفته است، 
ژنراتورهــای اضطراری یک دقیقه روشــن 
می شوند و از کار می افتند و پس از آن حریق 

و انفجار پی درپی ادامه دارد.
ë  هر دو کشــتی نتوانستند ارزیابی درستی

از تصادم داشته باشند
وی تأکید کرد: هر دو کشتی نتوانسته اند 
مطابق با قانون ۵ کنوانســیون جلوگیری از 
تصــادم در دریا با موضــوع الزام دیده بانی 
کامــل از طریــق دیــدن و شــنیدن و تمامی 
ابزارهای در اختیار نسبت به خطر تصادف 

آگاهی ازم را به عمل آورند.
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معاون اکتشــاف و تولید توتال اعــام کرد در صورت تمدید 
نشــدن تعلیــق تحریم های امریــکا ضد ایران، این شــرکت 
فرانســوی بــرای دریافت معافیت ویژه تــاش خواهد کرد. 
به گــزارش پایگاه خبری آرگــوس، آرنود برویاک، معاون اکتشــاف و تولید توتال، 
در تشــریح راهبــرد باادســتی ایــن شــرکت در خاورمیانــه و آفریقــا، از عــزم این 
 شــرکت برای ادامه حضور در ایران خبر داد. وی گفت: در ایران، ما منتظر موعد

12 مه )22 اردیبهشت ماه( هستیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد؛ اگر دولت امریکا 
تعلیــق تحریم هــا را تمدید نکنــد، ما تاش خواهیم کــرد که برای فــاز 11 پارس 
جنوبی یک معافیت ویژه دریافت کنیم که همان کاری است که درباره فازهای 2 

و 3 پارس جنوبی انجام دادیم.

〞┠┕o [─ ‶【ぃ╉ぃ′ :.2 ┘ピ ╆ブ├┖ブپ ┒っ【┼ 〝ピ┖┒ブ┤
انجمــن فــواد ایــران اعام کــرد: میــزان کل صــادرات زنجیره فــواد با 
توجه به رشــد تولید این محصوات در ســال 96 از 9.2 میلیون تن عبور 
کرد. به گزارش ایرنا از این انجمن، ســال گذشــته شــرکت های فوادســاز 
 ایرانــی میــزان تولیــد فــواد خــام را 19 درصــد و محصــوات فــوادی را

 9 درصــد افزایــش دادنــد بــه شــکلی کــه 21 میلیــون و 884 هزارتــن 
 فواد خام در کشــور تولید شــد؛ این رقم در ســال 95 بالغ بر 18 میلیون 
 و 466 هــزار تــن بــود. برپایــه ایــن گــزارش، ســال گذشــته 19 میلیــون 
و 776 هــزار تن انواع محصوات فوادی )کاف، تیرآهن، ورق عریض، 
میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره( در کشور تولید شد.

〞┼┖ ┗─ピ┗┼ r]ブ『┈ ┓┠┖ ┘ピ ‶ピ┗ぁピ ┖┒ ┒っ【┼ ┓ぃ╈【─ ╋┉┌
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حالی حجم تولید فواد در ایران ظرف 
ســه ماه نخست ســال 2018 میادی در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل 47 
درصــد رشــد کرد که این میــزان در دنیا طی این مــدت 4.1 درصد بود. محمد 
شــریعتمداری افزود: رشد 10 برابری فواد ایران نشان می دهد که باید در این 
زمینه فعالیت بیشــتری صورت گیرد. وی ادامــه داد: در طول فعالیت دولت 
تدبیــر و امیــد میزان تولید در زنجیره فــواد از 120 میلیون تن در ســال به 200 
میلیون تن رســیده و 80 میلیون تن ظرفیت تولید جدید در این بخش ایجاد 
شــده اســت. وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت یکــی از مصادیق بــازار اقتصاد 
مقاومتی را توجه به زنجیره فواد ذکر و بیان کرد: در اســتان های مزیت دار در 
این زمینه از جمله خراســان رضوی گام های بلندی برداشته شده و طرح های 
زیادی در چند سال اخیر در منطقه معدنی مربوط به سنگ آهن بهره برداری 

شده است.

┓]┒┗k ブ┩′ピ 《′ブ〈╁┼ピ【─ 』┒ ┓〈╉》 』 ‶ピ┗ぁピ
ایــران و هلنــد در دومیــن نشســت کمیتــه مشــترک کشــاورزی در روزهای 
چهارشنبه تا جمعه این هفته در اهه، دو توافقنامه همکاری امضا کردند. 
به گزارش ایرنا، دومین نشست کمیته مشترک کشاورزی جمهوری اسامی 
ایران و هلند با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی ایران به ریاست 
»اســکندر زنــد« معــاون وزیر و رئیــس مرکز تحقیقــات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی با میزبانی دولت هلند از 12 لغایت 14 اردیبهشــت ماه جاری در 
اهه برگزار شد. هیأت ایرانی در جریان مذاکرات با خانم »ماریولیان سونما« 
معاون وزیر کشاورزی و نیز معاون دانشگاه »واخنینگن« هلند به توافق های 
جامعی در حوزه های پژوهشی، آموزش حرفه ای و سرمایه گذاری مشترک، 

بازاریابی محصوات کشاورزی و مدیریت آب و خاک دست یافت.



کمتــر از یــک مــاه و نیــم دیگــر کنکــور 
سراسری 97 دانشــگاه ها برگزار می شود 
و نزدیــک بــه 950 هــزار داوطلــب هفته 
اول تیرمــاه با هم بــه رقابت می پردازند. 
به گزارش »ایــران« این روزهــا با نزدیک 
شدن به برگزاری آزمون سراسری دوباره 
تــب کاس های کنکور  داغ شــده اســت. 
نایــب رئیــس شــورای مؤسســان مراکــز 
آموزشــی کشــور در ایــن بــاره می گویــد: 
حدود ۱۱ هزار و ۳00 آموزشگاه علمی در 
سراسر کشور وجود دارد  که از این  تعداد 
9۱۲ آموزشــگاه مجــاز و 9۵0 آموزشــگاه 
اســت،بنابراین  تهــران  در  غیرمجــاز 
خانواده ها فریب آموزشگاه های غیرمجاز 

را نخورند.
حــال  در  می افزایــد:  ادامــه  در  وی 
حاضــر ۱0 تا ۱5 مؤسســه بــزرگ آموزش 
کنکــور در کشــور وجــود دارد کــه در بیــن 
خانواده ها ایجاد التهاب آزمون می کنند 
کــه اصلی ترین کار این مؤسســات القای 
نیاز دانش آمــوزان بــه کاس های کنکور 
و کتاب هــای آموزشــی آنهــا اســت. ایــن 
مؤسســات ادعا می کنند بــا خواندن یک 
کتاب یا خرید یک دی وی دی یا شــرکت 
در آزمون ها حتماً در رشته موردعاقه تان 
قبــول خواهید شــد. مهــا صالح پــور ۱8 
ساله داوطلب رشته علوم تجربی است و 
می خواهد در رشته دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران قبول شود. خودش 
روایــت عجیــب و غریبــی از مؤسســات 
کنکــور دارد. او می گویــد: »ســال گذشــته 
بود که برای پیدا کردن مؤسسســه کنکور 
خوب به چند آموزشگاه رفتم. قیمت ها 
بســیار باا بود از ۱0 میلیون تومان شروع 
می شد تا ۱00 میلیون. جالب بود مؤسسه 
کنکــوری را پیــدا کــرده بودم کــه بهترین 
معلم هــای تهــران در آنجا کاس کنکور 
در  اگــر  می گفتنــد  مشــاوران  و  داشــتند 
این مؤسســه ثبت نــام کنید مــا تضمین 
می کنیــم کــه شــما در یکی از رشــته های 
پزشکی قبول شــوید. قیمتی که به پدرم 
پیشنهاد دادند ۱00 میلیون تومان بود. ما 
هم این هزینه را نداشــتیم البته من دلم 

می خواست دندانپزشکی قبول شوم اما 
آنها تضمین دندانپزشکی را نمی دادند 
و فقط گفتند یکی از رشــته های پزشــکی 
می توانید قبول شــوید.«او تأکید می کند: 
»مؤسسات معروف هم رقم های باایی 
می گرفتنــد از ۱0 میلیــون تومــان شــروع 
می شــد تا ۳0 میلیون تومــان. در نهایت 
بــا 8 میلیون تومان در مؤسســه کنکوری 
ثبت نــام کــردم کــه فقــط آزمون هایش 
کمــک  می کنم،کتاب هــای  شــرکت  را 

آموزشی را خودم خریدم.«
فاطمه رضایی هــم دانش آموز دوره 
پیــش دانشــگاهی علوم انســانی اســت. 
او نیــز در آزمون هــای یکــی از مؤسســات 
آموزشــی کنکــور ثبت نــام کــرده اســت 
 ۱0 »حــدود  می گویــد :  بــاره  ایــن  در  و 
میلیــون تومان تاکنــون هزینــه آزمون ها 
و کتاب های آموزشــی یکی از مؤسســات 
کنکور و کاس های خصوصی مدرسه ام 
حقــوق  بتوانــم  امیــدوارم  اســت  شــده 
دانشگاه تهران قبول شــوم. البته رقابت 
بسیار بااســت و این را مشاوران مؤسسه 
آموزشــی بــه من گفتنــد.« وی درپاســخ 
بــه اینکــه هزینــه ای کــه او بــرای کاس 
کنکور در رشــته علوم انســانی داده است 
گران نیســت، می افزاید: »مؤسسه ای که 
ثبت نام کردم نسبت به دیگر مؤسسه ها 
خیلی خوب می گرفت برخی  مؤسسه ها 
۱0 تــا ۲0 میلیــون می گرفتنــد البته چون 
مدرســه های غیردولتــی کــه بــرای دوره 
پیش دانشــگاهی برنامه های ویــژه ای را 
در قالــب کاس های فوق برنامــه دارند 
خیلی بــه معلــم خصوصی آموزشــگاه 

نیازی نداشتم.«
ë 950 آموزشگاه غیرمجاز در تهران

علیــزاده  قــدرت اه  همــه  ایــن  بــا 
نایــب رئیــس شــورای مؤسســان مراکــز 
آموزشی کشور به خانواده ها در خصوص 
آموزشگاه های غیرمجاز هشدار می دهد 
 ۳00 و  هــزار   ۱۱ حــدود   : می گویــد  و 
آموزشــگاه علمی در سراسر کشور داریم 
البتــه در تهــران 9۱۲ آموزشــگاه مجــاز و 
9۵0 آموزشــگاه غیرمجــاز اســت. نایــب 

رئیس شــورای مؤسســان مراکز آموزشی 
کشــور در برنامــه تلویزیونی پرسشــگر با 
آموزشــگاه های  »چالش هــای  موضــوع 
آزاد، علمــی و کنکــور« اظهــار مــی دارد: 
بــه نزدیــک  می دهــد  نشــان   آمارهــا 
۳00 هــزار شــغل از محــل آموزشــگاه ها 
از  زیــادی  تعــداد  اســت،  شــده  ایجــاد 
ایــن مراکــز، آموزشــگاه هایی هســتند که 
معلمــان صاحــب تجربه در آمــوزش و 
پــرورش وارد آن شــده و ســرمایه گذاری 
کرده انــد و انگیزه شــان کمــک به بخش 

آموزش است و سودجویی نیست.
وی با بیان اینکه نواقصی در آموزش 
رســمی وجــود دارد کــه آموزشــگاه های 
رسمی آن را جبران می کنند، افزود: شاید 
۱0 مؤسسه هســتند که در بین خانواده ها 
ایجــاد التهاب آزمون و کنکــور می کنند و 
نمی توان ۱۱ هزار مؤسسه دیگر را به دلیل 
جوی که آن ۱۵ مؤسســه ایجــاد کرده اند، 

قربانی کنیم.
ë جذب 80 درصد از دواطلبان کنکور

علیزاده با اشاره به اینکه 80درصد از 
داوطلبان آزمون سراســری در مؤسسات 
آموزشی کنکور ثبت نام می کنند می گوید: 
بسیاری از خانواده ها با کاس های کنکور 
آشــنا  صداوســیما  تبلیغــات  طریــق  از 
می شوند و همین تبلیغات موجب شده 
تا همه دانش آموزان عاقه مند به رفتن 
کاس های کنکور باشند.البته تحقیقات 
ما نشــان می دهد که این مؤسسات تأثیر 
چندانــی در قبولــی دانش آمــوزان ندارد 
و ایــن تــاش خــود داوطلــب اســت کــه 

می تواند تأثیر گذار باشد.
وی تأکید می کند: آمار دقیقی درباره 
گردش مالی آموزشگاه های کنکور وجود 
نــدارد چرا کــه آنها بنابــر دایلی تمایلی 
ندارند تا گردش مالی خود را اعام کنند 
اما فکــر می کنم بیش از 8 هــزار میلیارد 
تومــان گــردش مالی ایــن آموزشــگاه ها 

باشد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  علیــزاده 
آموزشگاه های کنکور هزینه های بسیاری 
از خانواده هــا می گیرنــد اظهــار می کنــد: 

برخــی از مؤسســات تا رقــم ۱00 میلیون 
تومــان هــم می گیرنــد وحتــی برخــی از 
ســاعتی  آنهــا  خصوصــی  معلم هــای 
700هزار تومان از خانواده دانش آموزان 

دریافت می کنند.
علیزاده به مشــکات آموزشگاه های 
آزاد اشــاره کرد و گفت: مشــکل اساســی 
ما مراکز غیرمجاز است که مجوز از هیچ 
نهــادی ندارنــد یــا از نهادهــای دیگــری 
دانشــگاهی،  جهــاد  شــهرداری،  چــون 
وزارت ارشاد و... مجوز فعالیت فرهنگی 
دریافــت می کننــد؛ از ســوی دیگر همین 
کانون هــای زبــان مجــوزدار از آمــوزش و 

پرورش هم با ما رقابت می کنند.
ë  در کنکــور  مؤسســات  برخــی  نقــش 

جهت دهی به برنامه های آموزش و پرورش
مدیرکل مــدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
نحــوه نظــارت بــر آموزشــگاه های آزاد 
زیرســاختی  اقدامــات  گفــت:  علمــی 
قــوی نظارتــی در دســت انجام اســت و 
ســامانه ای قوی راه اندازی شــده اســت؛ 
اکثــر مراکــز مــا مشــکلی در خصــوص 
تعرفه هــای  طبــق  و  ندارنــد  شــهریه 
دولتــی فعالیت می کنند و شــهریه های 
بــه آموزشــگاه های  نامتعــارف عمدتــاً 

غیرمجاز مربوط است.
بــه  اشــاره  بــا  تهرانیــان  مجیــد 
آزاد  آموزشــگاه های  چالش هــای 
علمــی در کشــور اظهــار کــرد: آمــوزش 
جــزو تکالیف دولت اســت امــا آموزش 
غیررســمی و تکمیلــی در عیــن اینکــه 
مــورد نیــاز مــردم اســت، جــزو تکالیف 
قانونگــذار  اینجــا  در  نیســت.  دولــت 
امــکان ارائه آموزش های غیررســمی را 
از طریق مشارکت های مردمی و بخش 

خصوصی فراهم کرده است.
مدیــرکل مــدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در 
راســتای رفع تبعات زیانبار فعالیت این 
مؤسســات، وزارت آمــوزش و پرورش در 
سال گذشــته آزمون های ورودی مدارس 
خاص را در دوره ابتدایی حذف و استفاده 

از کتب کمک آموزشــی را در دبســتان ها 
ممنوع کرد، گفت: اگر در مجلس، دولت 
و ســایر بســترها از ایــن تصمیم حمایت 
شــود می توانیــم قــول بدهیــم بســیاری 
از ایــن نگرانی هــا طــی چندســال آینــده 

برطرف شود.
تهرانیــان ادامــه داد: از ســوی والدین 
هم نگرانی داریم زیرا در بســیاری مواقع 
به این مؤسسات سودجو کمک می کنند 
چــه  می پرســند  مــدارس  مدیــران  از  و 
آزمونی طی سال برگزار می کنند. در واقع 

برخی والدین خودشــان طالب برگزاری 
آزمون و کتب کمک آموزشی هستند. به 
همین علت نیازمند فرهنگ سازی قوی 
در ایــن زمینــه هســتیم. دولــت با حذف 
آزمون هــا وارد ایــن مســیر شــده اســت و 
البته برنامه هــای اصاحی ادامــه دارد و 
ســال آینده نیز یک ســاماندهی در کتب 
کمک آموزشــی مقطع متوسطه داریم و 
استانداردهایی برای کتبی که می خواهد 
ســازمان  ســوی  از  شــود  مــدارس  وارد 

پژوهش لحاظ خواهد شد.
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نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور گایه کرد 

80 در صد از داوطلبان آزمون سراسری جذب کاسهای کنکور می شوند

ایجاد التهاب کاذب کنکور توسط 10آموزشگاه 
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رئیس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ستاد 
کل نیروهای مســلح از حضور ۲000 سرباز 
تحصیلکرده در شــرکت های دانش بنیان 
در ســال جاری به منظــور مهارت آمــوزی 
خبر داد. ســردار موسی کمالی گفت: از 
سال گذشــته مهارت آموزی سربازان 
جــزو برنامه های ســتاد کل نیروهای 
مسلح قرار گرفت و بنا شد صدهزار 
مهارت آمــوزی  آموزش هــای  نفــر 
در  داد:  ادامــه  وی  بگیرنــد.  فــرا  را 

ســال گذشــته صد و ســه هزار نفر آموزش 
مهارت آمــوزی را فراگرفتنــد، امســال نیــز 
برای آمــوزش مهارت آموزی بــه ۲00 هزار 
نفــر برنامه ریــزی کرده ایــم و امیدواریم با 
برنامه ریزی بموقع ۲00 هزار نفر در شمول 
طرح مهارت آموزی قرار بگیرند. او تصریح 
کــرد: در همیــن راســتا نیــز ۱9اردیبهشــت 
نخســتین همایش ملــی مهارت آموزی با 
حضور مسئوان لشــکری و کشوری برگزار 
می شــود. ســردار کمالی خاطرنشــان کرد: 

برنامه های مهارت آموزی شامل سربازان با 
تحصیات عالیه نمی شد، از همین رو مقرر 
شد تا در برنامه ریزی های جدید به صورت 
آزمایشــی حــدود دو هــزار نفر از ســربازان 
تحصیلکرده را که دارای مدرک تحصیلی 
بااتر از کارشناســی هستند به شرکت های 
دانش بنیان معرفی کنیــم. وی ادامه داد: 
ســربازان تحصیلکرده که به شــرکت های 
 دانش بنیــان معرفی می شــوند بــه مدت
۶ تا یکسال با توجه به رشته تحصیلی شان 

تخصــص می آموزنــد در صورتی کــه این 
ســال های  در  بــود  موفقیت آمیــز  طــرح 
بعــد نیز آن را گســترش می دهیــم و افراد 
بیشتری در شمول این طرح قرار می گیرند 
تا ســربازان تحصیلکرده نیــز آموزش های 
مهارت آمــوزی را از ایــن طریق فرابگیرند. 
ســردار کمالی ادامه داد: این سربازان بعد 
از فراگرفتن این مهارت ها یا در شرکت های 
دانش بنیان مشــغول فعالیت شــده یا در 
این دوره ها می آموزند که چگونه می توانند 

کارآفرینــی کرده و شــرکت تشــکیل دهند 
و کســب وکار راه بیندازنــد. او در پاســخ بــه 
این ســؤال که گفته می شود قرار است؛ ساز 
وکاری برای امریه  جوانانی که در تشــکل ها 
فعالیــت می کنند، تعیین شــود تا بتوانند 
۶ مــاه از دوران ســربازی خــود را در ایــن 
تشــکل ها بگذراننــد، گفــت: آنچــه توافق 
شــده این است که ســربازان تحصیلکرده 
هــم بتواننــد در شــرکت های دانش بنیان 

آموزش های مهارت آموزی را فرابگیرند.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی: 
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معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزودن 
ســهم اضافه کار از حقوق به مستمری و پاداش بازنشستگی 
 بازنشســتگان کار ســختی اســت، گفــت: مشــکل محاســبه 

اضافه کار بازنشستگان بزودی حل می شود.
محمدحســن زدا اظهــار کرد: بخش بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی براســاس 
تکلیف، دستورالعمل اضافه شدن حق بیمه در اضافه کار کارکنان دولت را از سال 

گذشته صادر و این بخشنامه را به شعبه ها ارسال کرد.
وی تصریــح کــرد: بــه همین منظور ســفارش ســاخت نرم افــزار آن را به شــرکت 
خدمات ماشینی تأمین از شرکت های وابسته به سازمان تأمین اجتماعی داده ایم 
و به محض اینکه به ما تحویل دهند و سیســتم را نصب کنیم اقدامات ازم برای 
پرداخت این مبالغ انجام خواهد شد. معاون تأمین اجتماعی ادامه داد: به محض 
اینکه نرم افزار را به ســازمان تأمین اجتماعی ارائه کنند طی یک دســتورالعملی 
دستور نصب نرم افزار صادر می شود تا مشکل افزودن سهم اضافه کار از حقوق به 
مستمری و پاداش بازنشستگی این افراد حل شود. زدا اضافه کرد: همه این مراحل 
جهت رفع این مشکل نشان می دهد که اراده برای انجام کار وجود دارد اما یکسری 
مشــکات فنی و تکنیکی برای برنامه نویســان ایجاد کرده اســت. معاون بیمه ای 
سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: هنوز نحوه محاسبه اضافه کار بازنشستگان 
مشــخص نیســت چون تنوع اضافه کار زیاد اســت و برخی از بازنشستگان دو ماه 
تا بیش از ۲0 ســال از بیمه شــان حق بیمه از اضافه کار آنها کســر شده است و باید 

برنامه ای نوشته شود که بدون ایراد همه را پوشش دهد.
وی بــا بیــان اینکه ایــن موضوع مربوط به افرادی اســت کــه تا قبل از ســال ۱۳95 
بازنشسته شده اند، خاطرنشان کرد: این کار تا حدودی سخت و زمان بر است و فکر 
می کنم در آینده ای نزدیک این مشــکل حل شود. اراده ما بر این است که بتوانیم 

بدون مشکل این موضوع را حل کنیم.

مدیر کل توانمندسازی بهزیستی:
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 مدیــرکل توانمندســازی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: در 
اجرای برنامه غربالگری اوتیســم از ســال 95، تاکنون ۱۳ هزار نفر 
غربالگری اوتیســم شــدند که از این تعداد، 800 نفر مبتا به این 
اختال شناخته شدند. افروز صفاری فرد گفت: سازمان بهزیستی 
کشور برای کودکان دو تا پنج سال کشور برنامه غربالگری اوتیسم 
اجــرا می کنــد امــا وزارت بهداشــت نیــز به تازگــی ایــن کار را آغاز 
کــرده اســت. بنابراین برای جلوگیــری از موازی کاری بهتر اســت 
وزارت بهداشــت، کــودکان کمتــر از دو ســال را کــه بهزیســتی بــه 
آنان دسترســی ندارد غربالگری کند. وی افزود: وزارت بهداشــت 
مدعی اســت که اکنون غربالگری اوتیســم را برای کــودکان از بدو 
تولــد انجــام می دهد امــا حقیقت این اســت که اولویــت آنان نیز 
کودکان دو تا پنج ســال است. صفاری در ادامه از طراحی سامانه 
آناین غربالگری اوتیســم از سوی بهزیستی خبر داد و گفت: این 
ســامانه تا ماه آینده رونمایی می شــود چرا کــه مراجعه حضوری 
بــرای والدیــن چندان راحت نیســت و آنان می تواننــد با پر کردن 
پرسشــنامه آناین از وضعیت مشــکوک بودن به اختال اوتیسم 

فرزند خود، مطلع شوند.

اخبـــار
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  اگر از شـــما بپرسند که بزرگترین مشکل گوشـــی های هوشمند چیست چه 
پاســـخی می دهید؟ مطمئنًا اکثر کاربران یک پاسخ برای این سؤال دارند و 

آن خالی شدن سریع شارژ باتری گوشی است. 
فرقی نمی کند که جدیدترین گوشـــی حال حاضر بازار را گرفته باشـــید چرا 
که بعد از مدت کوتاهی شـــاهد این تجربه ناخوشایند خواهید بود. راه های 

گوناگونی برای فرار از خالی شدن شارژ گوشی وجود دارد. 
یکـــی از این راه ها این اســـت که نوتیفیکیشـــن برنامه هایی که زیـــاد از آنها 
اســـتفاده نمی کنیـــد را خامـــوش کنیـــد، اینترنـــت گوشـــی را زمانـــی که به 

روشـــن  داریـــد  احتیـــاج  آن 
از  اســـتفاده  میـــزان  کنیـــد، 
اپلیکیشن هایی که انرژی زیادی 
از گوشی شما می گیرند را کمتر 
کنیـــد و... اما یکی دیگـــر از این 
از برنامه هایی  اســـتفاده  راه هـــا 
است که به شـــما کمک می کند 
تا میزان شارژ باتری گوشی خود 
را همیشـــه پر نگه دارید. یکی از 
 Kaspersky ایـــن اپلیکیشـــن ها
ایـــن  اســـت.    Battery Life
و  شناســـایی  بـــرای  اپلیکیشـــن 

کنترل برنامه های پر مصرف گوشـــی شـــما طراحی شـــده است. این برنامه 
به ســـادگی کارهایی که نیاز اســـت را انجام می دهد و نیازی نیســـت که شما 
بـــرای کار با آن اقـــدام پیچیده ای انجـــام دهید. بعد از نصـــب و راه اندازی 
برنامه خودش کارش را به درستی انجام می دهد.  این برنامه با اسکن تمام 
اپلیکیشـــن های نصب شده روی گوشـــی پرمصرف ترین اپ روی دستگاه را 
شناســـایی و آنها را به شـــما معرفی می کند تا در صورت نیاز فعالیتشان را 
متوقـــف کنید. یکی از قابلیت هـــای اصلی این برنامـــه تفکیک برنامه های 
 Kaspersky Battery Life مهـــم از کم اهمیت اســـت.  برای ایـــن کار هـــم
اپلیکیشـــن های مهم را در یک لیســـت ســـفید می گذارد تا در زمان بســـتن 
اپ هـــای پرمصرف مشـــکلی بـــرای کار این اپ هـــا پیش نیاید. ایـــن برنامه 
به صورت رایگان در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید قرار گرفته است.

چندی پیش یکـــی از خبرگزاری ها خبری 
منتشـــر کرد مبنی بر اینکه مجلس شورای 
اسامی )بخصوص کمیســـیون فرهنگی 
مجلس( طرحی را مطرح کرده اســـت که 
در صـــورت تصویب، بعد از فیلتر شـــدن 
پیـــام رســـان های خارجی ایجـــاد کانال در 
این پیام رسان ها جرم محسوب می شود. 
 در خبـــر ایـــن خبرگـــزاری آمـــده اســـت:
پیشـــنهادی  واحـــده  مـــاده  »براســـاس 
ســـاماندهی پیام رســـان ها در مجلس، در 
صورت فیلتر یک پیام رســـان، ایجاد کانال 
در آن جرم تلقی خواهد شد. طبق گفته این 
خبرگزاری فعالیت تمام پیام رســـان های 
اجتماعـــی اعـــم از داخلـــی و خارجـــی در 
کشـــور منوط به اخـــذ مجـــوز ازم از وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعـــات خواهد بود 
و ایـــن وزارتخانه مکلف اســـت ظرف یک 
مـــاه شـــرایط و ضوابط اعطای مجـــوز را با 
همفکـــری دســـتگاه های مربـــوط تدوین 
کـــرده و بـــه تصویب شـــورای عالی فضای 
مجازی برســـاند و این وزارتخانه می تواند 
پیام رســـان های فاقد مجوز را مسدود کند 
و کســـانی که در پیام رســـان های داخلی و 
خارجی بـــدون مجوز فعالیـــت می کنند، 
مســـتوجب محکومیت حبس یـــا جزای 
نقدی درجه 8 خواهند بود. از ســـوی دیگر 
پیـــام رســـان های بـــدون مجوز مشـــمول 
مجازات تعزیری، کیفـــری، درجه 5 قانون 
اسامی خواهند بود و در صاحیت محاکم 
جمهوری اســـامی ایـــران اســـت.« در پی 
انتشار این خبر که در بســـیاری از سایت ها 
نیـــز بازنشـــر داده شـــد، روزنامه ایـــران به 
ســـراغ وزیرارتباطات و فناوری اطاعات و 
نماینده های مجلـــس بخصوص اعضای 
کمیسیون فرهنگی رفت تا از صحت و سقم 
آن مطلع شـــود. از سوی دیگر در گفت و گو 
با کارشناســـان حقوقی فضای مجازی نیز 
سؤال شـــد که آیا تصویب چنین طرحی و 
تبدیل آن به قانون، از سوی جامعه پذیرفته 

و راه حل مؤثری خواهد بود.

ë ابراز بی اطاعی از وزیر تا نماینده
بعد از انتشار این خبر ابتدا روزنامه ایران 
به سراغ وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
رفت، چرا که در طرح مطرح شده، چندین 
بار نام وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
ــده که  ــ ــــن طرح گفته ش ــــت. در ای آمده اس
ــــی باید از  ــان های داخلی و خارج ــ پیام رس
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات مجوز 
دریافت کنند و از سوی دیگر اگر پیام رسان ها 
دارای مجوز نباشند از سوی این وزارتخانه 
ــواد آذری  ــ ــد. محمدج ــ ــد ش ــ ــر خواه ــ فیلت
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
ــــت: »در جریان  ــــن باره به »ایران« گف در ای
ــتم و احتمال می دهم  ــ ــنهاد نیس ــ این پیش
طرحی از سوی نمایندگان محترم مجلس 
بوده است، چرا که در دولت چنین ایحه ای 

مطرح یا مصوب نشده است.«
روزنامه ایران سپس به سراغ نمایندگان 
ــدر نماینده  ــ ــــت. فاطمه ذوالق مجلس رف
ــیون فرهنگی مجلس  ــ تهران و دبیر کمیس
درباره مطرح شدن این طرح در کمیسیون 
ــــن طرحی  ــــس گفت: چنی ــــی مجل فرهنگ
ــورای  ــ ــــی مجلس ش ــیون فرهنگ ــ در کمیس
اسامی مطرح نشده است و استناد مطرح 
شدن چنین طرحی به کمیسیون فرهنگی 
ــدارد. چون حتی  ــ ــــی ن مجلس پایه و اساس
ــیون  ــ ــز در این باره در این کمیس ــ حرفی نی
زده نشده است. نصراه پژمانفر نماینده 
مشهد نیز از این طرح ابراز بی اطاعی کرد و 
ما را به سخنگوی کمیسیون فرهنگی ارجاع 
ــــخنگوی کمیسیون  داد. احد آزادیخواه، س
فرهنگی مجلس نیز در این باره گفت: آنچه 
گفته می شود صحت ندارد و چنین طرحی 
ــورای  ــ ــــی مجلس ش ــیون فرهنگ ــ در کمیس
ــــت. آزادیخواه در  اسامی مطرح نشده اس
پاسخ به این سؤال که آیا چنین طرحی در 
ــیون های مجلس  ــ ــــس یا دیگر کمیس مجل
ــــت: از  ــــت یا خیر، گف ــده اس ــ ــز مطرح ش ــ نی
ــدارم. مرتضی  ــ ــــی ن ــوع اطاع ــ ــــن موض ای
موسویان رئیس مرکز رسانه های دیجیتال 
ــاور در کمیسیون فرهنگی  ــ که به عنوان مش
و شورای عالی فضای مجازی حضور دارد 
ــــی ابراز بی اطاعی کرد و  نیز از چنین قانون

گفت: من در جلسات شورای عالی فضای 
مجازی و کمیسیون فرهنگی حضور دارم و 
ــده و درباره آن چیزی  ــ چنین طرحی را ندی
ــاید در حد تنها یک پیشنهاد  ــ نشنیده ام ش
بوده که علنی شده است. تا جایی که اطاع 
دارم افراد می توانند از هر پیام رسان داخلی 

و خارجی استفاده کنند.
موسویان در ادامه با بیان اینکه فقدان 
ــور  ــ قوانین در زمینه فضای مجازی در کش
کاماً مشهود است، افزود: باید حرف هایی 
که زده  یا طرح هایی که ارائه می شود دارای 
ــــوی نهادهای مربوطه ارائه  پختگی و از س

شده باشد.
ــور ما هم یک  ــ ــویان گفت: در کش ــ موس
ــــی فضای  ــورای عال ــ ــــی به نام ش نهاد عال
مجازی وجود دارد و فکر می کنم مصوباتی 
ــورا داشته، مناسب فضای سایبر  ــ که این ش

بوده است.
وی افزود: دیگر کشورها مانند امریکا و 
اروپا نیز قوانین مربوط به فضای سایبری را 
به صورت کاماً کارشناسی تصویب و اجرا 
ــال 2000 به فعالیت  ــ می کنند. امریکا از س
ــــمیت داده و تاکنون  در فضای مجازی رس
230 قانون در فضای سایبری مصوب کرده 
است. در سال 2016 در اتحادیه اروپا نیز در 
حفاظت از صیانت شخصی افراد قوانینی 
ــال 2018 برای  ــ ــا مواد مؤثر مصوب و تا س ــ ب
ــان تعیین کرده  ــ ــورهای عضو خود زم ــ کش
است که آن را در قانون ملی خود وارد کرده 
و اجرایی کنند بنابراین در کشور ما نیز باید 

قوانین بدرستی مطرح و مصوب شوند.
ë یک طرح ضد حقوق شهروندی

ــــی درباره  ــان حقوقی و قضای ــ کارشناس
ــتند که  ــ ــــده معتقد هس ــانه ای ش ــ طرح رس
ــــری در بر  ــه  مؤث ــ ــــی نتیج ــــن طرح های چنی
ــــی عضو  ــــت. محمد کاظم ــد داش ــ نخواه
ــراز  ــ اب ــا  ــ ب ــــس  مجل ــــی  قضای ــیون  ــ کمیس
ــه »ایران«  ــ ــــی از چنین طرحی ب بی اطاع
ــــقم این خبر  ــــت: ابتدا باید صحت و س گف
ــود و من هنوز در این باره مطلبی  ــ تأیید ش

نشنیده ام.
کاظمی عضو کارگروه تعیین مصادیق 
ــــی اگر مطرح  ــان اینکه حت ــ ــه با بی ــ مجرمان

یک منبـــع ناشـــناس در گفت و گو بـــا وال 
استریت ژورنال خبر داده که تلگرام از ارائه 
نخستین پول مجازی رسمی خود موسوم 
به »گرام« منصرف شـــده است. البته این 
موضوعی است که گرچه به شکل رسمی 
اعام نشـــده اما از ســـوی برخـــی از منابع 

ناشناس و موثق مطرح شده است.
پاول  انصـــراف  انتخـــاب،  به گـــزارش 
دوروف از عرضه نســـخه عمومی ارزهای 
دیجیتال باعث سرخوردگی گروه بزرگی از 
سرمایه گذارانی می شود که قصد داشتند 
با سرمایه گذاری بزرگ 1.7 میلیارد داری 
خـــود، بزرگ تریـــن رکـــورد را در این حوزه 
ثبـــت کنند. امـــا نکته مهم تـــر، علت این 

ماجراســـت. یک منبع ناشـــناس دیگر در 
گفت و گو با وال اســـتریت ژورنال می گوید، 
علت اصلی عقب کشـــیدن پاول دوروف 
از برنامه های ارز دیجیتـــال، تا حد زیادی 
به مقررات فزاینده ای مرتبط اســـت که از 
سوی کمیســـیون اوراق بهادار و کمیسیون 
معاماتـــی کاا و دیگـــر قانونگـــذاران به 
این شـــرکت اعمـــال می شـــد و در نتیجه 
برنامه ریزی های تلگـــرام را برای ICO به 

تعلیق می انداخت.
از مـــاه ژانویه به بعـــد، چارچوب های 
نظارتـــی بســـیار تغییـــر کرده انـــد. در ماه 
 SEC فوریه نیز جی کایتـــون، رئیس دفتر
گفت: بسیاری از ســـازمان های اطاعاتی 

غیردولتـــی که در حـــوزه ارزهای دیجیتال 
کار می کننـــد، فعالیت هایـــی غیرقانونی 
دارنـــد و در صورتـــی کـــه از قوانین جدید 
تبعیت نکنند با عواقبی ســـخت رو به رو 
خواهند شـــد. اما یک فرضیـــه ثانویه نیز 
برای رغبت نداشـــتن پـــاول دوروف برای 
پیگیری ماجرای ارزهـــای دیجیتال وجود 
دارد. درواقع برخی کارشناسان معتقدند با 
توجه به درآمد باای دوروف طی ماه های 
 ICO اخیـــر، وی دیگر چنـــدان نیازی بـــه
ندارد. نخستین پیش فروش تلگرام در ماه 
فوریه 850 میلیون دار از 81 سرمایه گذار 
را تقدیم این شـــرکت کرد و در ماه مارس 
نیز این شـــرکت اعام کرد که با موفقیت 

850 میلیون دار دیگر از 94 ســـرمایه گذار 
در دور دوم فعالیت های خود کسب کرده 
اســـت. در مجموع، تلگرام موفق شده از 
کمتـــر از 200 ســـرمایه گذار خصوصی 1.7 

میلیارد دار سرمایه جذب کند.
اما شـــاید ســـؤالی کـــه پیـــش می آید 
این باشـــد که تکلیف این حجم ســـرمایه 
جمع آوری شـــده چه خواهد شد؟ ظاهراً 
قرار اســـت این پول به ســـوی پروژه شبکه 
»Opengram Telegram« حرکـــت کنـــد 
که پلتفرمی زیرساختی است؛ پلتفرمی که 
قرار است به عنوان یک جایگزین برای ویزا 
یا مسترکارت کار کند. حال باید دید نقشه 

دوم پاول دوروف چیست.

نقشه »پاول دوروف« پس از تعلیق ارز دیجیتال تلگرام چیست؟
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بـــر اســـاس آمارهـــا از 7.3 میلیـــارد نفـــر جمعیـــت دنیا، 
4.2میلیارد نفر امروز به اینترنت دسترسی دارند که در کشور 
مـــا طبق اعام وزارت ارتباطات 56 میلیون نفر به اینترنت 
دسترسی دارند و بیش از 937 هزار وب سایت با دامنه ).ir( نیز در کشور فعالیت 
می کنند. به  گزارش ایسنا، با توجه به تاش های صورت گرفته در وزارت ارتباطات 
برای توسعه صنعت  آی سی تی، مسئوان از رشد 10 برابری اینترنت در کشور خبر 
داده و اعام می کنند 56 میلیون ســـیم کارت در اختیار مردم قرار دارد که از این 
میزان نزدیک به 80 درصد از »اینترنت همراه« اســـتفاده می کنند. آمار دیگر به 
وجود اینترنت نســـل سوم و چهارم در 1038 شهر و 28 هزار روستا مربوط است. 
همچنین در کسب و کارهای اینترنتی، 51 هزار نفر متقاضی فعال سازی فروشگاه 
اینترنتی و کســـب نماد »اعتماد« هســـتند که از میان این متقاضیان 31هزار نفر 
موفق به دریافت نماد اعتماد شده اند و به مردم توصیه شده که برای خریدهای 
اینترنتی صرفاً از فروشگاه های دارای نماد اعتماد خریداری کنند.  آن سوی این 
رشـــد اینترنت اما به جرایم سایبری مربوط اســـت که طبق اعام رئیس پلیس 
فتا، از سال 1390 تاکنون میزان جرایم سایبری افزایش چشمگیری داشته است.  
نکته قابل توجه اینکه در حمات ســـایبری، بانک ها و مؤسسات پولی و مالی در 
اولویت و هدف اصلی هستند. همچنین زیرســـاخت های مخابراتی، حوزه های 
انرژی مثل بـــرق وگاز، صنایع پخش فرآورده های نفتی نیز جزو اهداف حمات 
ســـایبری بوده اند و به گفته مســـئوان اساســـاً این حمات به دنبـــال اختال در 
نظام پولی و بانکی و زیرســـاخت های کشور صورت می گیرد. گفتنی است بیشتر 
بانک هایی مورد هدف واقع شـــدند که دارای بیشترین مشـــتری و گردش مالی 
بودند و بیشـــترین حمات نیـــز از نوع DDOS )ایجاد اختال( بوده اســـت. آمار 
نشـــان می دهد که در روز بیش از 6 تا 7 میلیون حمله ســـایبری به کشـــور اتفاق 
می افتد که درصدی از آن تأثیری در زیرساخت ها، سامانه ها و غیره ندارند، اما بنا 
بر اعام مسئوان در سال گذشته، 296 حمله جدی به سامانه و زیرساخت های 
کشـــور صورت گرفت که مبدأ و منشـــأ 50 درصد از این حمات از سوی امریکا و 
چین و 30 درصد از سوی برخی کشورهای اروپایی مثل هلند وآلمان بوده است. 
البته خوشبختانه تاکنون هیچ آسیب جدی به زیرساخت های کشور نداشتیم و با 
هم افزایی دستگاه های مسئول اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه مطلوبی صورت 
گرفته است.  گفتنی است که بیشـــترین جرایم سایبری مربوط به تهران بزرگ، 
خراسان رضوی، فارس و اصفهان بوده است و کمترین جرایم نیز در استان های 

یزد، لرستان، ایام، کهگیلویه و بویراحمد و جزیره کیش اتفاق افتاده است.

آیا ایجاد کانال در شبکه اجتماعی فیلتر شده جرم است ؟
وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس در گفت و گو با »ایران« بررســی کردند

خـــبر

کردن چنین طرحی نیز در مجلس یا درهر 
ــته  ــ نهاد تصمیم گیر دیگری صحت داش
ــزود: بارها  ــ ــــت، اف ــد، طرح خوبی نیس ــ باش
ــاد محدودیت ها نمی توان  ــ گفته ایم با ایج
فضای مجازی را مدیریت کرد تنها باید با 
ــای مجازی را  ــ انجام کارهای فرهنگی فض

کنترل کرد.
کاظمی نماینده مایر با تأکید بر اینکه 
تصویب چنین قوانینی هیچ وقت جوابگو 
نبوده است چرا که ما پیش از این نیز چنین 
ــته و قوانینی را نیز مصوب  ــ تجربیاتی داش
کردیم، افزود: مگر استفاده از ماهواره جرم 
ــــد؟  ــــی درباره آن مصوب نش ــود و قانون ــ نب
ــتی مردم چقدر این قانون را رعایت  ــ براس
ــع آوری ماهواره ها و  ــ ــا در جم ــ ــــد؟ آی کردن
ــا این  ــ ــــل کردیم؟ آی ــــق عم ــا موف ــ ویدئوه
ــــد؟ اگر  ــردم پذیرفته ش ــ ــــوی م قانون از س
صدا وسیمای ما برنامه های خوبی تهیه و 
پخش کرده بود که مردم نیازی نمی دیدند 
ــراغ  ــ ــتفاده کنند. اگر مردم س ــ از ماهواره اس
ــــت که  ــد به این دلیل اس ــ ــواره می رون ــ ماه

ــیما پیدا  ــ ــه می خواهند را در صدا وس ــ آنچ
نمی کنند و با اینکه استفاده از ماهواره جرم 
است ولی استفاده می کنند و این قانون را 
ــدر با تصویب چنین  ــ نپذیرفته اند. هر چق
قوانینی مبارزه کنیم نتیجه عکس خواهیم 
ــــردن چنین  ــرح ک ــ ــــن مط ــــت. بنابرای گرف
طرح هایی باز بی نتیجه خواهد بود. ما اگر 
ــان های خوب بومی ایجاد کنیم و  ــ پیام رس
مردم آنها را بشناسند و بدانند خوب است 
خودجوش و بدون اجبار و تصویب قانونی 

از آن استفاده می کنند.
بهداد عباسی کارشناس حقوقی فضای 
مجازی نیز درباره پیشنهاد چنین طرحی 
ــه برخی از  ــ ــانه ای و ب ــ گفت: طرحی که رس
ــــب شده، درباره  نمایندگان مجلس منتس
ــبکه های  ــ ــــت( ش ــاد محدودی ــ تحدید)ایج
ــد که به  ــ ــــت و به نظر می رس اجتماعی اس
ــــی روی آن انجام  ــه کار کارشناس ــ هیچ وج
ــان  ــ ــارات این طرح نش ــ ــــت. عب ــده اس ــ نش
ــبکه های اجتماعی  ــ می دهد که صرفاً از ش
ــازی شده است و اگر  ــ مانند تلگرام شبیه س

ــون درآید در  ــ چنین طرحی به صورت قان
آینده نزدیک به دلیل تغییرات تکنولوژیکی 
ــــک قانون ناکارآمد و متروک  و فناوری به ی

تبدیل خواهد شد.
ــناس با بیان اینکه قوانین  ــ این جرم ش
ــه پذیر  ــ ــــری باید جامع ــژه قوانین کیف ــ بوی
ــار  ــ ــه آم ــ ــئوان مربوط ــ ــزود: مس ــ ــد، اف ــ باش
استفاده کنندگان از پیام رسان ها را می دانند 
ــد که چنین  ــ ــــن چگونه فکر می کنن بنابرای
ــود،  ــ طرحی اگر به صورت قانون مصوب ش
می تواند جامعه پذیر باشد بنابراین به طور 
ــون تبدیل  ــ ــــن طرحی به قان قطع اگر چنی
شود، حالت ضد اجتماعی خواهد داشت و 
اجرای این قانون نیز با مشکات عدیده ای 

روبه رو خواهد شد.
ــناس حقوقی فضای مجازی در  ــ کارش
ادامه گفت: قوانین کیفری باید قابل اثبات 
ــاده  ــ ــــی و بار اثباتی آن س ــد و ادله اثبات ــ باش
ــه قانون  ــ ــر مصوب و ب ــ ــد. این طرح اگ ــ باش
تبدیل شود، هزینه های بسیاری در اجرا به 

جامعه تحمیل خواهد کرد.
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بـــه دنبال تاش روســـیه برای فیلتر تلگـــرام، برخی منابع 
اینترنتـــی در ایـــن کشـــور دچار اختال شـــده و بســـیاری از 
وب سایت ها از دسترس خارج شـــده اند. خبرگزاری روسی 
گزارش داد که برای حل این مشکل مسکو قصد دارد از یک نوع خاص وی پی ان 
با نام وی پی ان ســـفید اســـتفاده کنـــد. خبرگزاری اینترفکس روســـیه اعام کرد 
که دولت این کشـــور قصد دارد از وی پی ان ســـفید برای جلوگیری از اختاات 
تصادفـــی منابع اینترنتی بعد از فیلتر کردن پیام رســـان تلگرام اســـتفاده کند. 
البته این خبرگزاری اطاعات بیشـــتری درباره وی پی ان سفید و نحوه عملکرد 
آن ارائه نکرده است. سازمان نظارت بر رسانه های روسیه فیلترینگ پیام رسان 
تلگرام را در پی حکم یک دادگاه در این کشور به اجرا گذاشت که در پی آن بیش 
از 20 میلیون  آی پی آدرس از دسترس کاربران روس خارج شده است. به دنبال 
این اقدام ســـازمان نظارتی روســـیه برخی از منابع اینترنتی این کشور از جمله 

سایت های اینترنتی خدماتی دچار اختاات موقتی شدند.
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ترامپ مدت هاســـت که در جســـت وجوی یک فرد شـــاخص برای 
تصدی پســـت مشـــاور علمی اســـت تا این فرد را به عنوان مســـئول 
سیاستگذاری اداره علوم و فناوری کاخ سفید منصوب کند؛ موضوعی 
که با »بیل گیتس« در میان گذاشـــته شـــد و وی دســـت رد به ســـینه 
ترامـــپ زد. بـــه گـــزارش »ایـــران«، هرچند »بیل گیتس« مؤســـس 
مایکروســـافت روابط خوبی با حزب جمهوری خـــواه امریکا دارد اما 
به نظر می رســـد چندان عاقه ای به همکاری با ترامـــپ ندارد و به 
همیـــن دلیل هم پیشـــنهاد وی را رد کرد هرچند بهانـــه وی این بود 
که در صورت همکاری با ترامپ، این پســـت تمام وقت به وی اجازه 
نمی دهد از وقتش برای اجرای پروژه های بلندپروازانه خود استفاده 
کند. بیـــل گیتس از حدود دو دهه قبل بنیـــاد بیل و ملیندا گیتس را 
تأســـیس کرده که بودجه مـــورد نیاز برای اجـــرای طرح های علمی 
و تحقیقاتی مختلفـــی را تأمین می کند. ایـــن طرح ها در زمینه های 
مختلفی مانند تغییرات آب و هوایی، مقابله با بیماری های عفونی 
و غیره اجرا می شوند. به همین دلیل هم به نظر می رسد که بهترین 

گزینه برای این پست که همچنان خالی است، باشد.
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روسیه که به دنبال افزایش صادرات کااهای روسی و بازکردن بازار روسیه به روی 
شـــرکت های خارجی است از راه اندازی یک فروشـــگاه اینترنتی به سبک آمازون 
توسط »اسبربانک« بزرگترین بانک دولتی روسیه در این کشور خبر داد. به گزارش 
ودوموســـتی، »گرمان گراف« مدیرعامل اسبربانک گفت: این بازار بزرگ تجارت 
آناین نسخه ای روســـی همانند آمازون است که دارای پلتفرم برای فروشندگان 
است و تمامی عملیات های مالی، خدمات حمل و نقل و پردازش سفارش کاا 
با بااترین کیفیت توسط ما انجام می شود و عاوه بر بازار داخلی، تجارت آناین 
بین المللی را نیز انجام می دهد. این مقام روس تأکید کرد: شبکه آناین فروش 
کاای روسی فرصت های جدیدی را برای بازار تجارت الکترونیکی، کسب و کارهای 
کوچک و متوسط فراهم خواهد کرد. در ماه آگوست سال 2017 میادی اسبربانک 
روسیه توانســـت با پرداخت 30 میلیارد روبل، 45 درصد سهام بزرگترین سایت 

اینترنتی فروش کاا را در این کشور با نام یاندکس مارکت خریداری کند.
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پس از اعام حکـــم فیلتر تلگرام، 
ایـــن پیـــام رســـان روی تلفـــن همراه 
اینترنـــت  شـــرکت های  برخـــی  و 
ثابـــت از جملـــه مخابـــرات مســـدود 
شـــد. در حالـــی کـــه ایـــن پیام رســـان 
خانگـــی  اینترنت هـــای  برخـــی  روی 
همچنـــان قابـــل دریافـــت بـــود ولـــی 
دسترســـی  کاربـــران،  گفتـــه  طبـــق 
ایرانی هـــا بـــه ایـــن شـــبکه بـــه صفـــر 

رسیده و باقیمانده سرویس دهندگان 
 اینترنتـــی نیـــز تلگرام را از دسترســـی 

خارج کردند.
حکـــم قاضی بـــرای فیلتـــر کردن 
شـــبکه اطاع رســـانی تلگـــرام دهـــم 
اردیبهشـــت ماه اعـــام و از همان روز 
ازم ااجرا شـــد. پس از ایـــن اعام، از 
ســـاعات اولیه روز یازدهم اردیبهشت 
ماه دسترسی به تلگرام در سه اپراتور 

تلفـــن همراه مســـدود شـــد و ســـپس 
شـــرکت های  برخـــی  روی  تلگـــرام 
شـــرکت  جملـــه  از  ثابـــت  اینترنـــت 
مخابـــرات ایـــران فیلتر شـــد اما روی 
ثابت  اینترنـــت  شـــرکت های  برخـــی 

همچنان باز بود.
شـــرکت های  کاربران  اعـــام  بنابر 
بـــه  دسترســـی  ثابـــت،  اینترنـــت 
ثابـــت  شـــرکت های  روی  تلگـــرام 

بیشـــتری مســـدود شده اســـت و چند 
شـــرکت بـــزرگ اینترنتـــی جـــزو آنها 
هســـتند. البته هنوز مشـــخص نیست 
بـــه  ایـــن مرحلـــه دسترســـی  در  کـــه 
شـــرکت های  تمامـــی  روی  تلگـــرام 
اینترنت ثابت مســـدود شـــده یا هنوز 
کـــه  مانده انـــد  باقـــی   شـــرکت هایی 

مشمول نشده اند.
پیـــش از ایـــن نیـــز یک مقـــام آگاه 

نزدیک بـــه کمیته فیلترینـــگ درباره 
اینکـــه چـــرا بـــا وجـــود ابـــاغ حکـــم 
دادســـتانی، تلگرام روی تلفن همراه 
فیلتـــر شـــده امـــا هنـــوز روی شـــبکه  
اینترنت ثابت اجرا نشـــده، گفته بود: 
اجرای  زمانبندی شـــده  برنامـــه  طبق 
کار فنی فیلترینـــگ تلگرام به صورت 
مرحلـــه  به مرحلـــه انجام می شـــود و 

هم اکنون نیز در حال انجام است.
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در سال های گذشته بسیاری از غواصان با استفاده از رایانه های بسیار کوچکی که به صورت دستبند یا ساعت مچی بر دست بسته 
می شد اطاعات حیاتی ازجمله عمق، مدت زمان غواصی و همچنین دمای محیط و سرعت باا آمدن را محاسبه می کردند. 
اخیراً کارآفرینان کره جنوبی دستگاه ارزان قیمتی طراحی کردند که غواصان با بهره  گیری از آن قادر خواهند بود گوشی هوشمند 
خود را به رایانه ای با صفحه نمایشـــگری بزرگتـــر و رنگی تبدیل کنند. 
دستگاه )Diveroid mini( براحتی بر قاب گوشی های هوشمند ضدآب 
 LenzO، WaterShot، Meikon ساخته شده توسط شرکت هایی مانند
و Mpack متصل شـــده و تا عمق 60 متری آب می توان از آن اســـتفاده 
کرد. این دستگاه با داشتن یک باتری سلولی با عمر دو ساله، قادر است 
عمـــق و دمای آب را اندازه  گیری کرده و با اســـتفاده از یک بلوتوث کم 
مصرف تمامی اطاعات را به یک اپلیکیشن منتقل کند. این اپلیکیشن 
نیز وضعیت های مختلف غواصی را محاســـبه کرده و اطاعات مهم 
و حیاتی را از طریق شـــبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد. زمانی 
کـــه غواص با موبایـــل خود عکس گرفته یا ویدئویـــی را ضبط می کند، 
این اپلیکیشن به منظور رفع تیرگی محیط تاریک آب، به طور خودکار 
توازن رنگ سفید را برقرار می کند. این دستگاه درعین حال قادر است با 
کمک گرفتن از قطب نمای تلفن همراه به غواص نشان دهد که امواج 
او را به کدام سمت می برند. در پایان نیز کاربر به جای انتقال دستی داده ها به رایانه، اپلیکیشن را فعال کرده و تمامی اطاعات 

ثبت شده در گوشی را منتقل می کند. در حال حاضر قیمت این دستگاه 159 دار برآورد شده است.

 تبدیل گوشی هوشمند به رایانه غواصی 
قـــــاب 
s‶ぅ┲┵┘ぅفناوری  ̈プ│ぅボ
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   افقي:
1- گونه ای پارچه نخی سبک – غشای خارجی قلب

2- کشوری در قاره کهن – نقل کننده – ناشایست
3- جانوری درختزی – سرمربی سایپا – استیک رویی چرخ اتومبیل

4- دختر عرب – بله روسی – عکسبرداری رایانه ای – نوبت بازی
5- ویتامین کیوی – مایع ضد عفونی کننده – پرستار کودک 

6- به حد مطلوب نرسیده – پارچه نخی لطیف و نازک – غصه
7- آبیاری زمستانی – چاپ خودکار – عقاید 

8- ماه سریانی – کلمه شرط – ضعف و ناتوانی
9- خط نوشته – محصول قناد – موسیقی بومی ویژه هرمزگان و بوشهر

10- جانشین او – اسکلت فلزی اصلی ماشین – میانجی
11- هدیه و تحفه فرســتادن – این روســتا به کشــت و تولید توت فرنگی )چیلک( در 

منطقه شهرت دارد – قهوه
12- رعایت نزاکت – غذایی که از فرآیند بســتن شــیر سویا به دست می آید – ضمیر 

بی حضور – کاهخود 
13- آواز نیکو – پست فطرت – شاگرد میرعماد

مســیح  حــواری   12 از  یکــی   -14
– خواهــان آب – ســاختمان فــرو 

ریخته
15- پایتخت سنت لوسیا – سنگی 

قیمتی 
 عمودي:

1- یکی از مهم ترین صنایع دستی 
ایران – یاخته پیکری

2-یاقوت سرخ – خطاکار – ابواب
3- نوعــی هواگــرد – درخشــان – 
از گرانتریــن  ایــن درخــت  چــوب 

چوب های دنیا است
4- امر شنیدن – سازمان بهره وری 
انرژی ایران – مخفف شاه – زمان 

مقرر
5- فقیر – دلبری – صد مترمربع

6-رود اروپایــی – تیــم فوتبالی در 
فرانسه – قراول

7- خاطر – فیلمــی به کارگردانی 
محمــد حســین مهدویــان )روی 
پــرده ســینما( – یــک نــوع بــازی 

جذاب
8- پادشــاه بــزرگ – رشــته ای در 

شیمی – لهجه
9- مأمــور نظــم – الــکل چــوب – 

بازی فکری کودکان
10- اتحاد و صمیمیت – اتحادیه 
شرکت های هواپیمایی – گل و ای
11- پول رایج ژاپن – شرف و عفت 

– رفتگر
 – دلیــر   – ســینمایی  بــرش   -12

سیطره – جوان
13- قصد – بیمارستانی در شمال 
غرب تهران – محفظه اســتیکی 

تایر 
14- آرزوی خیالــی – نعره و فریاد 

– پاره خط جهت دار
15- پاسیبو - هیدروگرافی

   افقي:
1- کشور فیل ها – تناقض و ناهمگونی

2- ســریال در حال پخش شبکه سوم با بازی عالی گلچهره 
سجادیه – جایزه علمی ادبی بین المللی – آغاز شده

3- ریزه چوب و علف – صدای اسب – برقرار
4- مخفف تو را – یازده!- سپاسگزار – پشت، عقب

5- نشانه فعل مضارع – نام دخترانه – خودرو جنگی
6- الهه شکار رومیان – بی صدا – جنس جنگجو

7- شاعر یوش – پارکت – طای سبز
8- سروش و ندادهنده – کامیون ارتشی – 92 سانتیمتر

9- شهر آلمان – دوست داشتنی – یار عذرا
10- اولین 3 رقمی – قانونگذار – قله ای در بخش خورش رستم شــهر هشــجین 

واقع در خلخال
11- مدرسه عالی – روشنایی ها – باغ وحش بیگانه

12- پرداختنی واجب در راه خدا – کبوتر جدولی – چارق – بی غش
13- ایالتی در شمال شرقی هند – نقد نیست – چاشنی کباب کوبیده

14- مربوط به حمل و نقل – سامانه جامع اطاع رسانی ناشران – لباس شنا
از  برخــی  حــل  بــرای   -15
مشــکات باید از آن گذشــت 
تیــم ملــی فوتبــال  – گلــزن 

کشورمان
 عمودي:

1- عمارت و بنا – جایی برای 
بررسی ستاره ها

 – ســرخ  رنــگ  انــواع  از   -2
پیــروان دیــن موســی )ع( – 

جایی که سقف داشته باشد
3- دیــوارش بلنــد اســت! – 

هاک – بیماری خفیف
 – زندگانــی   – تاجریــزی   -4
ضمیر جمع – از ابزار نجاری

5- ویرگول – ریز و کوچک! – 
صدای تمسخر

6- اشــاره بعید – واحد طول 
– مجمع، مجلس

7- از آثــار بلــوغ بر پوســت – 
شهر اســتان خراسان رضوی 

– عکسبرداری رایانه ای 
8- جنگل شاعرانه – میان – 

چشمداشت
9- قلوب – دودمانی ایرانی – 

با واج آید
10- واحد سطح – نقش ها – 

مچاله شده
11- شاید پیدا شود! – نوازنده 

– لباس خانم ها
12- نیــاکان – تذکــره – دیــوار 

خراب – جای مطمئن
قابــل  ســبک  لپ تــاپ   -13
تشــنه   – مصبــاح   – حمــل 

فریب
عمــق  کــم  قســمت   -14
رودخانه – پشیمان – مخلوط 

گوگرد و آرسنیک
15- مورد نیاز فراموشکار – از 

ظروف ازم در کافی شاپ ها

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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یلحاسلابتوفهکس1

اغیردهوهقامیا2

ورسادلیمزاول3

ایاپیاتپتنان4

رنورننتساکنا5

اخخسانیتسودج6

ماکهلوقمفیرشت7

گنیروالسارجوم8

امنبشمکارتهیا9

ههعیدورالددع10

بکیریزومکبوا11

یاپدرراپسارت12

هفافلنابزرقی13

قوشملاجرتیعمج14

یراتسییوترویلا15

123456789101112131415

شوریکسولراکقاف1

یراکالاغشمرفر2

انامربمتوقای3

قمدزاملنزیدد4

لهسیلاتسورهر5

بخیسدعرلیاوی6

هبلتییوسروانش7

ارواودونریلها8

یهدهدفلاخمهنن9

نراموطکسیردگ10

ازیخارفامسمل11

ارتوورهرهتوس12

رگیورنزمهتخا13

اروهچنیالولهب14

میبیرونیجنسفیط15

ظاهــراً همــه چیــز بــه وضعیــت عــادی 
خــودش برگشــته و معدنچی هــا ســر کار 
می رونــد و غــروب خســته و خاک آلود به 
برمی گردنــد. معــدن »زمســتان  روســتا 
را  گلســتان  سوســرای  روســتای  یــورت« 
می گویــم که اردیبهشــت ماه ســال پیش 
زیــر  معدنچی هایــش  و  شــد  منفجــر 
خروارهــا خــاک و زغــال ســنگ مدفــون 
شدند. آنهایی که برای کمک به دل تونل 
ســرد و تاریــک و بی انتهــا زدند هــم زنده 
برنگشــتند. درســت یک ســال گذشــته و 
هنوز اهالی روستای سوســرا و حاجی آباد 
و نرگس چال و وطن و فارســیان و مهدی 

آباد و غزنوی عزادارند.
از  پــردردی  دل  زمســتان  معدنچیــان 
اتفاقــات گذشــته دارنــد، وحشــت دارند 
کامــی بــه زبــان بیاورنــد. هــراس دارند 

کــه از کار بیکار شــوند. می گوینــد در قلب 
بهشــت کار می کنند با شــرایط جهنمی! 
آنهــا حقــوق دی و بهمــن و فروردیــن و 
عیدی شــان را هنــوز نگرفته انــد. بــه آنها 
گفته انــد اگــر بیشــتر کار کنند و اســتخراج 
بیشتر شود، حقوقشــان را خواهند گرفت 
وگرنه باید منتظر بمانند و عجله ای برای 
گرفتن حقوق نداشــته باشــند. کسی هم 
حق اعتراض ندارد وگرنه اخراج می شود!
برای رســیدن بــه معدن زمســتان یورت 
باید از آزادشهر به »نوده« برویم و از آنجا 
هم در جــاده ای باریک که هر دو طرفش 
را جنــگل احاطه  کــرده، راهمــان را ادامه 
بدهیم و 5 کیلومتــر بعد از پادگان ارتش 

برسیم به ورودی معدن.
ســاعت از 6 غروب گذشته و 3 معدنچی 
کنــار جــاده منتظــر ماشــینی هســتند که 
روستایشــان  نزدیکی هــای  تــا  را  آنهــا 
برســانند. دو نفرشــان از فــرط خســتگی 
روی ســبزه ها دراز کشــیده اند و نفر ســوم  

ایســتاده تــا ماشــینی گیــر بیــاورد. از آنها 
اجازه می گیریم برای عکاســی. نمی شود 
حدس زد لباس هایشان قبل از اینکه گرد 
سیاه زغال به خود بگیرد، چه رنگی بوده . 
یکی شان لباس سربازی ارتش به تن دارد 
و دو نفر دیگر لباســی شــبیه به لباس کار. 
عــادت کرده انــد بــه کاه کارشــان و حتی 
موقع دراز کشیدن روی چمن ها هم آنها 
را از روی سرشــان برنمی دارند. صورت  و 
دست هایشــان از گرد زغال، سیاه است و 

فقط سفیدی چشم ها پیداست.
هنوز چندتایی بیشتر عکس نینداخته ایم 
برامــون  »آقــا  می گویــد:  یکی شــان  کــه 
دردســر درســت نکنی. فــردا عکس مون 
رو می ذاریــد تــوی ایــن ســایت پایت هــا، 
و  می بیننــد  معــدن  مســئول های 
اخراج مــون می کنــن.« معدنچــی ای که 
کنــار جــاده ایســتاده، شــروع می کنــد بــه 
مســخره کردن: »چیزی از تو پیدا نیست. 
کی می خواد بفهمه این عکس کدوممون 

هســت. اان بــا این وضعیــت بری پیش 
فک و فامیات می شناســنت؟ نه به خدا 
کسی نمی شناســه.« بعد هر سه  می زنند 

زیر خنده.
از وضعیــت معــدن می پرســم کــه آیــا 
نسبت به ســال گذشته که حقوق درست 
و حســابی نمی دادند و بیمه ها را به جای 
حــق بیمه معدنــکار، خیاط و آرایشــگر و 
کتابدار و آشپز رد می کردند، وضعیتشان 
بهتر شــده؟ وضعیت ایمنی و تجهیزاتی 
که باید در اختیارشان قرار بگیرد، چطور؟

جــواب نمی دهند. صم وبکــم. می گویم 
یعنــی همه چیــز عالی اســت کــه جواب 
نمی دهید؟ یا اینکه می ترسید؟ اگر ترس 
دارید که اســم و فامیلتــان را توی گزارش  
بنویســم خیالتــان تخت باشــد کــه هیچ 
نشــانه ای از شــما نمی آورم که فردا مورد 
بازخواســت قــرار نگیریــد. با ایــن حرف، 
کم کم یخشــان باز می شــود. یکی شان که 
ســن و ســالش از بقیــه بیشــتر اســت و به 
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گفته خودش نزدیک 18 ســالی می شــود 
تــوی معــدن کار می کنــد، شــروع می کند 
به درددل کــردن: »وضعیت اینجا فرقی 
نکرده. بعد از چندماه تعطیلی به خاطر 
انفجار، وقتی معدن خواســت شــروع به 
کار کنه، مجبور شدن که یک کم وضعیت 
رو سروســامون بــدن. خیلــی از نیروهــای 
قدیمــی رو به خاطر اعتراضاتی که ســال 
گذشته کرده بودن دیگه راه ندادن. حقوق 
عقب مونده کارگرها رو برای گرفتن مجوز 
مجدد بازگشــایی معــدن پرداخت کردن 
ولی توی این چند ماهه هنوز حقوق ها رو 

نصفه کاره می دن.
حقــوق مــن ماهــی یــک میلیــون و صــد 
هــزار تومنه که بعضی ماه هــا 700 – 800 
تومنــش رو مــی دن. حقوق بــرج 10 و 11 و 
بــرج یک امســال و عیدی رو هــم ندادن. 
کــه  دادن  قولــی  نداریــم.  پــول  می گــن 
حقوق های معوقــه رو پرداخت کنن ولی 
بــا بدقولی هایی کــه از اینها ســراغ داریم، 

بــه این زودی ها دســتمون پــول نمی دن. 
ما هم کارگریم و مجبوریم بگیم چشــم، 
چون اگه اعتراض کنیم سریع اخراجمون 

می کنن.«
شرایط شــان  از  معدنچی هــا  گایه هــای 
غم انگیز اســت. مثــًا به گفته خودشــان 
باید تجهیزاتی مثل کاه و چراغ و چکمه 
و لبــاس و ماســک را خودشــان بــا هزینه 
شخصی تهیه کنند و اگر معدن به آنها هر 
تجهیزاتی بدهد، از حقوقشان کم می کند.

یکــی از معدنچی هــا کــف چکمــه اش را 
نشــان می دهد که پاره شــده اســت: »هر 
2 مــاه چکمــه و لباســمون از بیــن می ره. 
معدن هیچی به ما نمی ده و باید چکمه 
و دســتکش و لباس رو خودمون بگیریم. 
مگه چقدر حقوق می دن که این وســایل 
رو از جیــب بخریــم! بچه هایــی کــه تــوی 
معدن هــای دیگــه مثل معدن شــاهرود 
کار می کنــن، می گــن اونجا حقوق ها ســر 
وقته، بیمه درســت و حســابی براشون رد 
می شــه و ســهمیه لباس و چکمــه دارن. 
ایــن  از  معــدن  مســئوان  و  نیســت  کار 
قضیه سوءاســتفاده می کنــن و هر قانونی 
که دلشــون بخواد برامــون وضع می کنن. 
ســؤال من اینــه که مگه نگفتــن پیمانکار 
معدن صددرصد مقصر شــناخته شده، 
پس چــرا هنــوز ســرکاره؟ چرا هنــوزم که 
هنــوزه داره به مــا معدنچی ها که حقوق 

وزارت کاری باید بگیریم، زور می گه؟«
از جــاده پرشــیب معــدن صــدای پاییــن 
آمــدن مینی بوســی می آیــد کــه بــا دنده 
سنگین حرکت می کند. معدنچی ها از ما 
چند  متری فاصله می گیرند. می ترســند 
کســی راپورتشــان را بدهد که بــا خبرنگار 
صحبت کرده اند. مینی بــوس قرمزرنگ 
وارد جــاده اصلــی می شــود و آنهــا را هم 

سوار می کند.
هرچنــد دقیقــه تعــدادی از معدنچی ها 
بــا موتور و ماشــین یا پای پیــاده از معدن 
ســمت  می رونــد  و  می زننــد  بیــرون 
نظــر  عــکاس  دوربیــن  روستاهایشــان. 
بعضــی از معدنچی هــا را بــه خود جلب 
می کنــد.  آنهایی کــه دل پــردردی دارند، 
جلــو می آینــد. مردانــی بــا صورت هــای 
ســیاهی کــه شــب و روز در قلــب معــدن 

زمستان یورت کار می کنند.
یکــی از معدنچی هــا کــه اهــل روســتای 

وطــن اســت و ســال پیــش هــم 5 نفــر از 
داده،  دســت  از  را  هم روســتایی هایش 
شــروع می کند به گایه: »گفتن وضعیت 
بعد از حادثه انفجار بهتر می شه. حقوق 
بــرج 7 و 8 و 9 تقریبــاً ســر وقــت بود ولی 
از بــرج 10 وضعیــت دوبــاره خراب شــد. 
ایمنــی معدن هم که داغــون داغونه. اگر 
توی این معدن 50 نفر دیگه هم بمیرن، 
باز همین آشه و همین کاسه. یک بازرس 
از اداره کار نمــی آد بــه معــدن ســر بزنه. 
اگر بخوایــم بریم اداره کار برای شــکایت 
یا برای ســابقه بریم ســریع زنگ می زنن 
بــه اینجا و می گــن فانی اومــده. ما برده 
و غامشون نیســتیم که این طور برخورد 
می کنــن. انســان هســتیم و اهــل همیــن 
منطقه. اینها دارن ما رو استثمار می کنن 
چــون می دونــن چــاره ای جــز کار کــردن 
حتی با این حقــوق چندرغاز توی معدن 

رو نداریم.«
از او و همراهــش می پرســم آیــا شــورای 
کار دارنــد کــه از حقوقشــان دفــاع کنــد؟ 
»در  می دهــد:  جــواب  هم روســتایی اش 
قانــون کار آمــده هر کارگاهی که بیشــتر از 
50 نفر کارگر داشــته باشه باید شورای کار 
تشکیل بده ولی معدن این قانون رو اجرا 
نمی کنه و اجازه نمی ده شورای کار شکل 
بگیــره. اگر شــورای کار داشــتیم، مطمئناً 
می تونســت از حقمون در مقابل کارفرما 
دفــاع کنــه. بــه عنــوان مثــال هنــوز طرح 
طبقه بندی مشاغل توی این معدن اجرا 

نمی شه.«
معدنچی دیگری که به جمع مان اضافه 
می شود، از وضعیت کار در عمق معدن 
می گویــد: »حقوقــی کــه مــا می گیریم در 
مقابل کاری که انجام می دیم خیلی کمه. 
ما در تاریکی محض با چراغ قوه به عمق 
2 هــزار متــری می ریم و ســاعت ها جایی 
که رطوبت زیادی داره و هوایی در جریان 
نیســت، کار می کنیم. اون هم نزدیک به 
8 ساعت. بیشتر بچه ها مشکل ریوی پیدا 
کردن. خیلی ها رو می دونم که از اســپری 
اســتفاده می کنن. ما جــون و جوونی مون 
رو بــرای این کار گذاشــتیم  در مقابل یک 
میلیــون  کــه اون هــم  یک خــط درمیون 
می گیریم. نمی دونیــم بیمه هامون چی 
رد شــده؛ معدنچــی، خیــاط، آرایشــگر یا 

آشپز!؟

از همــه اینها که بگذریــم خانواده هامون 
راضی نیســتن کــه توی معــدن کار کنیم. 
می ترســن مثل 43 نفری که ســال پیش 
تــوی انفجار از دســت رفتن، مــا هم توی 
یــک اتفــاق بایی ســرمون بیاد. یــک بار 
صبح زنگ می زنن، یک بار ظهر ،یک بار 

هم عصر. خیلی نگرانمون هستن.«
عمــو رحیــم اهــل روســتای نرگس چــال 
اســت و چنــد ســالی بیشــتر نمانــده بــه 
زدن  حــرف  موقــع  بازنشســتگی اش. 
سینه اش خرخر می کند. می گوید حقوقی 
که می گیرد، کفاف خــرج زن و 4 بچه اش 
را نمی دهــد. دوتا از بچه هایش دانشــجو 

هستند:
»کسی که گذرش به این منطقه می افته، 
بــه خــودش می گــه به بــه چــه منطقــه 
سرســبز و خوش آب و هوایی! نمی دونن 
کــه زندگی مون با چه ســختی و مشــقتی 
می گــذره. زمیــن و بــاغ و ســرمایه ای هم 

نداریم که دلمون به اونها خوش باشه.
توی معــدن هم که ارزشــی برامون قائل 
نیستن. حرفشون اینه که فقط کار کنید. به 
فکر اســتخراج بیشتر هستن و اهمیتی به 
کارگر نمی دن. هنوز خیلی از مشکاتمون 
توی معدن حل نشــده. بعضی از بچه ها 
بــه خاطر خورده شــدن حقشــون مجبور 
کــه چنــد  بــرن معــدن شــاهرود  شــدن 
ســاعت با اینجا فاصله داره کار کنن. یک 
هفتــه اونجا می مونــن و یک هفتــه برای 
اســتراحت به خونه هاشــون برمی گردن. 
اگــر می تونســتم من هــم می رفتــم ولی 
بایــد حواســم بــه پــدر مریضم باشــه. ما 
کــه جوونی مــون تــوی این معــدن از بین 
رفت، امیدوارم وضعیت زمســتان یورت 
بهتر بشه و کســانی که تازه میان برای کار 
حداقل حقوق درست و حسابی بگیرن و 

بیمه معدن براشون رد بشه.«
ساعت نزدیک 8 شب است و معدنچیان 
شــیفت شــب از سراشــیبی بــاا می روند 
تا ســوار مینی بــوس شــوند. آدم هایی که 
خطر ریزش تونل و زنده به گور شدن را به 
جان خریده اند. آنها با کمترین دســتمزد 
کار می کنند و بیمه  درســت و درمانی هم 
ندارنــد. همــه اینها بــه کنــار، معدنچیان 
زمستان یورت پس از حادثه سال گذشته 
دقیقاً نمی دانند با خانواده های نگرانشان 

چه کنند.

سهم ما از معدن، سیاهی زغال است
مشکات کارگران معدن »زمستان يورت« همان است که بود
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ë  بــه نظرتان شــرایط منطقــه ای بخصوص
بحران سوریه و حمله های مداوم اسرائیل در 
خاک ســوریه چه تأثیری بــر نتیجه انتخابات 
لبنان خواهد گذاشــت و به نفع کدام جریان 
سیاسی خواهد بود حزب اه یا مخالفان آن؟

جیمــز فــارول: اســرائیل روشــن ســاخته که 
اقدامــات ایران را تحمل نمی کند، اقداماتی 
که سبب حضور نظامی عمده یا تسلیحاتی 
پیشــرفته ایــران در آن ناحیــه می شــود. در 
سوریه مشخص نیست وضعیت به کدامین 
سو در حال حرکت است. هیچ دلیلی وجود 
ندارد باور داشته باشیم، اسرائیل از حمات 
اخیــر خــود کــه در رســانه ها گــزارش شــده، 
عقب نشــینی کند. برخــی معتقدند همان 
گونــه کــه »وادیمیر پوتین« برای نخســتین 
بــار درباره این حمات صحبت کرد شــاهد 
برآمدن دامنه منازعه میان طرفین از ســایه 
و هویــدا شــدن آن باشــیم. اکنــون بازیگران 
در وضعیتی هســتند که خود را در شــرایطی 
می بیننــد که یا باید تاش کنند باقی بمانند 
و قوی باشــند یــا می بازند و وجهه شــان را از 
دست می دهند. روسیه می خواهد این پیام 
را به جهان بفرســتد که منازعه میان ایران و 
اسرائیل اگر دامنه دار شود زمینه ساز گسترش 

یک جنگ گسترده  تر خواهد بود.
طبــق گزارش ها لبنان ۱.۵ میلیــون پناهجو از 
ســوریه دارد. تاریــخ خشــونت های روی داده 
در مورد اردوگاه پناهجویان فلســطینی نشان 
می دهد که تا چه اندازه احساســات لبنانی ها 
در این باره شکننده و ناخوشایند است. در این 
میان حضور حزب اه در منازعه سوریه نیز به 

تشدید این موضوع کمک کرده است.
 هر چند از دیدگاه حزب اه به نظر می رسد، 
منازعــه ســوریه دیــر یــا زود تأثیــرش را بــر 
شــیعیان در لبنــان می گذاشــت. در نتیجه، 
از دیــد آن گروه باید زودتــر درباره حضور در 
منازعــه ســوریه تصمیــم گرفته می شــد. نه 
آنکــه منتظر می ماندند تا دامنــه منازعه به 

لبنان برسد.
شــدن  قطبی تــر  باعــث  احساســات  ایــن 
انتخابات لبنان می شود با این حال، به نظر 
نمی رســد که جنگ ســوریه به طــور مؤثری 
باعث شــکل دهی دوباره به سیاســت لبنان 
شود یا آنکه نفوذ حزب اه در سیاست لبنان 

را کاهش دهد.
رنــدا اســلیم: مــن انتظــار نــدارم پیکربندی 
قــدرت فعلــی در لبنــان تغییر محسوســی 
داشــته باشــد و به نظرم ســاخت قــدرت در 
آن کشــور پــس از انتخابات تقریباً یکســان و 
همچون گذشــته باقی خواهد ماند. سه گانه 
هیــأت حاکمه بــه رهبری »میشــل عــون«، 
»نبیه بری« و »ســعد حریــری« باز هم پس 
از انتخابات پیش رو در هســته اصلی قدرت 
در سیاســت لبنان باقی خواهنــد ماند. البته 
یک تغییــر عمده در دوره پــس از انتخابات 
در صحنه سیاســت لبنان ایجاد خواهد شــد 
و آن اینکــه دیگــر شــاهد بلوک های قدیمی 
۸ مــارس و ۱۴ مــارس در شــکل ســابق آن 
نخواهیم بود. با اطمینان می تواند گفت که 
چند دستگی در درون هر یک از آن دو بلوک 
ظاهر خواهد شــد کــه بیــش از اختاف نظر 

میان این دو بلوک است.
ë  برخی مدعی هستند که حزب اه با حضور 

در سوریه از میزان محبوبیتش در داخل لبنان 
کاسته شده اســت. برخی دیگر نیز می گویند 
عربستان سعودی با اقدامات خصمانه علیه 
حزب اه و با حمایت از ســعد حریری سبب 
شــده تا گرایش بیش تری به ســوی حزب اه 
جلب شود. کدام ایده را به واقعیت نزدیک تر 

می دانید؟
جیمز فــارول: واقعیت آن اســت که حضور 
حــزب اه در ســوریه طیف قابــل توجهی از 
لبنانی ها را خشمگین ســاخته است اما این 

موضــوع در مورد پایگاه طرفداران حزب اه 
در داخل لبنان صدق نمی کند. ســعودی ها 
در اتحاد با ســعد حریری مدعی هستند که 
می توانند به ثبات در سیاســت لبنان کمک 
کنند. با این حال، واقعیت آن اســت که این 
وضعیت خود سبب ایجاد بی ثباتی و تزلزل 
سیاسی در لبنان شده و قطب  بندی ها ادامه 

خواهند یافت.
رندا اســلیم: واقعیت آن است که حزب اه 
هنوز هــم محبوبیت خــود را بخصــوص در 
هســته مرکزی جمعیت شیعه لبنان حفظ 
کرده اســت. این گــروه همچنین  محبوبیتی 
را در میان مسیحیانی کســب کرده است که 
برای حزب اه به دلیل مبارزه آن گروه علیه 
داعش احترام قائل هســتند و بــه این اقدام 
آنــان اعتبــار می دهنــد. حــزب اه هنــوز اما 
مشکل عمده ای با سنی های لبنان دارد. این 
مشکل دو طرفه است. بسیاری از سنی ها در 
لبنان بر این باورند که مسلح بودن یک گروه 
غیر دولتی می تواند ســوء ظن ها را نسبت به 

اهداف آن گروه )حزب اه( افزایش دهد.
ë  برخی ناظران می گویند مردم لبنان از فساد

سیاســتمداران مســن در آن کشــور ناراضــی 
هســتند و انگیزه ای برای مشارکت ندارند. به 
نظر شما آیا میزان مشارکت در این انتخابات 
تفاوتــی نســبت بــه دوره هــای قبــل خواهد 

داشت؟
جیمز فــارول: تاکنــون صحبتــی از اعتراض 
دربــاره ثبت نــام انتخاباتی به میــان نیامده 
اســت. واقعیــت آن اســت که اگــر بخواهید 
روی سیاست در یک کشور تأثیرگذار باشید، 
بایــد در آن مشــارکت کنید. من عمیقــاً باور 
دارم کلیــد تثبیــت وضعیت لبنان و کســب 
اطمینان از توازن قوا در آن کشــور شرکت در 
رأی گیری اســت و نه شلیک گلوله و منازعه 

میان بازیگران مختلف سیاسی.
رندا اسلیم:  افراد تازه ای وارد فهرست جامعه 
مدنی برای شرکت در رقابت های انتخاباتی 
شــده اند. ۱۱۱ زن بــرای مشــارکت در رقابــت 
انتخاباتــی ثبت نــام کرده انــد. در فهرســت 
ارائــه شــده در عکار تنهــا نــام نامزدهای زن 
دیده می شــود. این برای نخســتین بار است 
که در انتخابات لبنان مهاجران نیز شــرکت 
می کننــد. در قانــون انتخاباتــی جدیــد کــه 
مبتنــی بر نمایندگی تناســبی اســت شــاهد 
روندهای انتخاباتی هســتیم که فضا را برای 
حضور نامزدهای غیرسنتی به منظور در هم 
شکســتن انحصار قدرت ازسوی چند حزب 
فراهم می کنــد و باعث کثرت گرایی بیش تر 
در پارلمــان خواهــد شــد. همــه ایــن مــوارد 
می توانند ســبب شــوند، نــرخ مشــارکت در 
این دوره از انتخابات در مقایسه با دوره های 

قبلی بیشتر باشد.
ë  به نظرتــان مهم تریــن چالش پیــش روی

لبنان پس از انتخابات چیست؟
جیمز فارول: تشکیل یک دولت تازه.

رندا اســلیم:  شــهروندان انتظار دارند دولت 
به امور اقتصادی سروســامان دهد. مسائلی 
که در ذهن اکثر رأی دهندگان لبنانی هستند، 
عبارتنــد از : مراقبت ها و خدمــات درمانی و 
بهداشتی، اشتغال، فساد، آموزش و امنیت 
ملی. نرخ بیکاری جوانان بااست و فساد نیز 
شایع است. همچنین، میزان سرمایه گذاری 
خارجی به دلیل بی ثباتی سیاسی در سوریه و 
افزایش گمانه ها درباره احتمال بروز جنگ 
میــان حــزب اه و اســرائیل افزایــش نیافته 

است.
ë  خبر اســتعفای ســعد حریری و بازگشــت

دوبــاره او بــه لبنــان چــه تأثیــری بــر نتیجــه 
انتخابات لبنان دارد؟ آیا شــانس زیادی برای 
جنبش المســتقبل تحــت رهبــری او در این 

انتخابات وجود دارد؟
جیمز فــارول: حریــری اقدامــات نــادر و کم 
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  ارزیابی صحنه سیاسی لبنان همزمان با برگزاری انتخابات
در گفت و گوی اختصاصی »ایران« با »جیمز فارول« و»رندا اسلیم«

مبارزه با فساد و دیگر هیچ
لبنان در خاورمیانه اسیر استبداد سیاســی و بنیادگرایی مذهبی، هنوز هم به عنوان 
تنها »دموکراســی ســکوار« در منطقه شــناخته می شود. کشــوری که »موزائیکی« 
از فرقه هــا و طایفه های مختلف اســت و پس از تحمل رنج 15 ســاله جنگ داخلی 
)1۹۹۰-1۹۷۵( اکنــون بــه بلــوغ سیاســی و حیــات همراه با تســاهل و به رســمیت 
شناختن »دیگری« رسیده است. مشــکل امروز لبنان اما جنگ نیست بلکه فساد 
سیاســی و اقتصادی و نخبه گرایی هیأت حاکمه ای است که ســال ها است، دست 
نخورده باقی مانده است و گروه های مختلف اجتماعی از جمله جوانان خواستار 
ایجاد تغییرات اساســی در آن کشــور و تغییر وضع موجود هســتند. آیــا آنان موفق 
خواهند شــد در انتخابات امروز لبنان که برای نخســتین بار از سال ۲۰۰۹ میادی به 
این ســو برگزار می شود به این خواســته خود دست یابند؟ وضعیت احزاب سنتی 
و جریانات سیاســی در ســپهر سیاســی لبنان چگونــه خواهد بود؟ این پرســش ها و 
پرســش های بیش تر را بــا »جیمز فارول« مشــاور ســابق فرماندهی عملیــات ویژه 
استراتژیک امریکا و مشــاور جان مک کین ســناتور امریکایی و »رندا اسلیم« مدیر 
دیپلماســی خط دو در مؤسســه خاورمیانه و پژوهشــگر مؤسســه سیاست خارجی 
دانشگاه »جان هاپکینز« در میان گذاشتم که می خوانید. پاسخ های آنان برآمده از 
نوع نگاه غربی به مسائل لبنان و جهت آشنایی خوانندگان با این نوع نگاه است و 

به معنای تأیید آنها از سوی روزنامه »ایران« نیست.
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جیمز فارول: لبنان از نظر رتبه بندی 
فساد رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۸۰ کشور 

جهان دارد. لبنان باید این مشکل را حل 
کند. باید زمینه مشارکت برای همکاری 

تعریف شود و نخبگان قدرتمند که 
در رقابت با یکدیگر هستند راه حلی 

منطقه ای برای رسیدگی به این مسائل و 
بهبود کیفیت زندگی در لبنان بیابند

 رندا اسلیم: واقعیت آن است که حزب اه 
هنوز هم محبوبیت خود را بخصوص در 

هسته مرکزی جمعیت شیعه لبنان حفظ 
کرده است. این گروه همچنین  محبوبیتی 
را در میان مسیحیانی کسب کرده است که 

برای حزب اه به دلیل مبارزه آن گروه علیه 
داعش احترام قائل هستند و به این اقدام 

آنان اعتبار می دهند

مــن اعتقــاد دارم لبنان 
همچنان نرخ مشارکت 
قبــل  انتخابــات  ماننــد 
در آن کشــور را داشــته باشــد. درســت است که 
برخی لبنانی ها از شــرکت در انتخابات دلســرد 
شــده اند با این حال، از ســوی دیگــر تغییرات و 
اصاحات در قانون انتخابات می تواند مشــوق 
منظــور  بــه  رأی دهنــدگان  بــرای  انگیــزه ای  و 
مشــارکت بیش تــر در انتخابات باشــد. درحال 
حاضــر، لبنان بــا چالش هایــی کلیــدی مواجه 
اســت مانند بدهی ملی کان، مدیریت بحران 
پناهجویان ســوری، اجتناب از جنگ با اسرائیل 
و مقابله با فشــارهای اجتماعی مانند سیســتم 
آموزشــی بســیار بد و بحران زباله ها. می بینیم 
که بحران ها در لبنان اندک نیســتند و مدیریت 
آن نیز کار آســانی نیســت. رأی دهندگان لبنانی 
بــه چند نکته پیــش از انتخاب گزینه های شــان 
و شــرکت پای صندق هــای رأی توجه می کنند: 
امنیــت، رفاه و آزادی کشورشــان و امنیت، رفاه 
و آزادی خــود و خانواده شــان. با توجه به نظام 

فرقه ای حاکم بر لبنان، احزاب و نامزدها عمدتاً 
به مســائل مشابه احزاب در دیگر کشورها چون 
مراقبت هــای بهداشــتی، آموزشــی و مالیاتــی 
نمی پردازند. احزاب لبنانی درعوض بر امنیت، 
رفــاه و آزادی برای فرقــه و طایفه خاص خود و 
اعضای آن اشاره می کنند و بر این موضوع تأکید 
دارند. امیدوارم که مردم لبنان پس از انتخابات 
پیش رو در لبنان دســت باا را پیدا کنند. کلیت 
انتخابــات و برگــزاری آن بــرای ایــن اســت کــه 
صدای مردم و خواســته های آنان شنیده شود. 
لبنــان دارای سیســتم انتخابات خاصی اســت 
که کرســی ها در آن براســاس وابستگی مذهبی 
تقســیم شــده اســت. از یــک ســو این سیســتم 
خوب نیست چرا که تقســیمات فرقه ای سبب 
تضعیــف وحدت ملی شــده و باعث می شــود 
تــا لبنانی هــا خــود را متعلــق به فرقــه و طایفه 
خاص شــان بداننــد و در وهلــه نخســت خود را 
شهروند ملی کشور لبنان قلمداد نکنند در سوی 
دیگــر اما اکنون لبنان از جنگ داخلی گذر کرده 
و به طور قابل توجهی در صلح و آرامش به سر 

می برد. لبنان بســیار بهتر از دیگر جوامعی که 
فرقه ها و طایفه های مذهبی و قومیتی مختلف 
دارنــد از جمله ســوریه، عراق یا یمن توانســته 
نظام اجتماعی و سیاســی خود را شــکل دهد. 
ایــن اعتبــاری برای لبنان محســوب می شــود. 
در نتیجــه، با وجــود آنکه معتقــدم لبنان باید 
گام های جدی به سوی دور شدن از نظام فرقه 
گرایانه بــردارد و عملی کــردن اقداماتی چون 
پذیرش موضوع ازدواج مدنی، سرمایه گذاری 
روی نظــام انتخاباتــی تناســبی و ایجــاد اتــاق 
دومــی در پارلمــان کــه کرســی های آن را بــه 

طــور کامل بــرای نامزدهای غیر فرقــه ای و غیر 
طایفه ای قائل شــود باید اعتراف کنم آن کشور 
هنوز هم با وجود مشکات توانسته یکپارچگی 
و انسجام خود را حفظ کند و این موضوع بسیار 
مهمی اســت. نباید انتظار تغییرات اساسی در 
وضع موجود در نظام سیاسی را داشت چرا که 
اکثر احزاب خواستار تغییرات بنیادین نیستند. 
چالش اساســی برای لبنان تشکیل دولت پس 
از انتخابــات اســت. اگــر امکان تشــکیل دولت 

وجود داشته باشد و اگر شهروندان لبنان به این 
باور برســند که انتخابات عادانه و منصفانه ای 
برگــزار می شــود احتمــال وقــوع اعتــراض زیاد 

نخواهد بود.

*معاون سابق فرســتاده ویژه امریکا برای مذاکرات 
اسرائیل و فلســطین )۲۰۱۷-۲۰۱۴( و معاون دستیار 
مدیر خاورمیانه در آژانس توســعه بین الملل ایاات 
متحده)USAID(، مدیر ســابق اندیشــکده بروکینگز 
در دوحــه و دیپلمــات ســابق امریکا در لبنان و ســایر 

کشورهای خاورمیانه

یادداشت
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سابقه ای انجام داده است. عده ای با بدبینی 
معتقدند سعودی ها او را مجبور به استعفای 
موقت کردند. با این حال، واقعیت آن است 
که شــواهد زیادی برای تأیید این ادعا وجود 
ندارد. مهم آن است که او به لبنان بازگشت. 
موقعیــت سیاســی آینــده او از ســوی ســایر 
احزاب به چالش کشیده می شود با این حال، 
 حریری کمــاکان مهم ترین چهره در ائتاف
۱۴ مارس باقی خواهد ماند. من فکر می کنم 
ایــن وضعیــت ادامــه می یابــد و او به عنوان 

نخست وزیر به کار خود ادامه خواهد داد.
رندا اسلیم:  حریری و حزبش به احتمال زیاد 
بخشــی )حدود ۱۰ تا ۱۲ کرسی(  که اکنون در 
اختیار دارند را از دســت خواهنــد داد. با این 
حال، حریــری کماکان رهبر اصلی ســنی ها 
در سیاست لبنان باقی خواهد ماند با وجود 
آنکه صحنه سیاسی ســنی های لبنان اکنون 
در مقایســه با گذشــته دچار تشــتت و تفرقه 
بیشتری شده است حریری اما محبوب ترین 

سیاستمدار لبنانی سنی باقی خواهد ماند.
ë  به نظرتــان پایگاه رأی سوسیالیســت های

ترقی خواه بــه رهبری »ولید جنبــاط« تا چه 
اندازه در نتیجــه انتخابات تأثیرگذار خواهند 
بود؟ در این میان جنباط به سمت کدام نیرو 

نزدیک خواهد شد حزب اه یا المستقبل؟
جیمــز فــارول: موضــع »جنبــاط« در حــال 
تغییــر بــوده اســت. او در ســال ۲۰۱۱ میادی 
از ائتــاف ۱۴ مارس دور شــد و رهبری حزب 
را بــه تیمور پســرش ســپرد. دروزی ها نگران 
قانون انتخابات جدید هستند. آنان ۸ درصد 
از جمعیــت کل لبنــان را تشــکیل می دهند 
می توانــد  تناســبی  نمایندگــی  سیســتم  و 
بــرای چشــم انداز آنان مضر باشــد. جنباط 
فــردی باهوش و سیاســتمداری دانا اســت و 
ائتاف هایی را ایجاد می کند که بهترین منافع 
را برای جمعیت دروزی های لبنان به همراه 
داشته باشند. او به این کار خود ادامه خواهد 
داد. از دید او مهم آن است که انتخاب هایش 

بهترین نفع را به دروزی ها برسانند.
جایــگاه  می کنــم  فکــر  مــن  اســلیم:  رنــدا 
انحصاری »ولید جنباط« به عنوان نماینده 
دروزی ها با شکاف هایی مواجه شود که البته 
چشــمگیر نخواهد بــود. حریــری و جنباط 
همــکاری خــود را حفــظ کــرده و اســتحکام 
خواهند بخشــید و فکــر نمی کنم وضعیت 
کنونــی به این زودی ها تغییــر کند. نیروهای 
لبنانــی بــه رهبــری »ســمیر جعجــع« نیــز 
احتمااً یک یا دو کرســی بیشتر را از آن خود 

خواهد کرد.
ë  بین قدرت هــای خارجی ایران، عربســتان

ســعودی و فرانســه کدام کشــور در انتخابات 
پیش رو دست باا را خواهد داشت؟

جیمز فارول: حزب اه ممکن اســت به پول 
ایران نیاز داشــته باشــد با این حــال، خود به 
تنهایــی از نظر سیاســی نیرویی مســتقل در 
داخــل لبنــان محســوب می شــود. واقعیت 
آن اســت که نقطه قوت حــزب اه لبنان نه 
نزدیکــی به ایــران بلکه اســتفاده از حمایت 
توده های مســلمان اســت که با تکیــه بر آن 
ارائــه  بــه شــهروندان  خدمــات اجتماعــی 
می دهد. ایــن نقطه قوت واقعــی حزب اه 
در جامعــه لبنان اســت. البتــه از نقطه نظر 
سیاسی به گمانم حزب اه نیازمند تحوات 
اساســی اســت که مــن بعیــد می دانــم این 
تحــول روی دهــد. ســعودی ها بــه حریــری 
کمک رسانی می کنند و نقش آنان در قدرت 
بخشــی به او چشمگیر است. من نمی دانم 
فرانســه چگونــه بر انتخابــات لبنــان نفوذ و 
تأثیــر خواهد داشــت. واقعیت آن اســت که 
به شــکلی بهتــر یا بدتــر همه ایــن بازیگران 
خارجی تأثیر قابل توجهی در تضمین ثبات 
لبنان دارنــد. تمام این بازیگــران باید توجه 
داشــته باشــند، اگر بــه ثبات لبنــان بی توجه 
باشند فاجعه ای چون ســوریه در کنار گوش 
لبنان اســت. بدین ترتیب، بهبود وضعیت 
لبنــان بســتگی بــه توانایــی رهبــری تاکنون 
درهم شکســته لبنان بــرای یافتــن راهی به 
منظور ایجاد فرصت های شغلی، حراست از 
حاکمیت ملی و کاهش فســاد دارد. لبنان از 
نظر رتبه بندی فساد رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۸۰ 
کشــور جهان دارد. لبنان باید این مشــکل را 
حل کند. باید زمینه مشارکت برای همکاری 
تعریــف شــود و نخبــگان قدرتمنــد کــه در 
رقابت با یکدیگر هستند راه حلی منطقه ای 
برای رسیدگی به این مسائل و بهبود کیفیت 

زندگی در لبنان بیابند.
رنــدا اســلیم:  بــه گمانــم هیــچ یــک. ایــن 
رأی دهنــدگان لبنانی خواهند بود که دســت 
باا را خواهند داشــت و نمایندگان و رهبران 

مدنظرشان را انتخاب خواهند کرد.
ë  ســعد حریری و یارانش هشدار می دهند که

حزب اه خواهان ایجاد حکومتی مذهبی در 

لبنان است و سعی می کنند در بین لبنانی ها 
بخصوص مســیحیان هــراس ایجــاد کنند. 
بــه نظرتــان این نظــر حریــری و طرفدارانش 
تا چه انــدازه به واقعیت نزدیک اســت؟ آیا 
حزب اه قصد تشکیل حکومت مذهبی در 

لبنان را دارد؟ آیا می تواند؟
جیمز فــارول: حــزب اه دولتــی مذهبی در 
لبنــان ایجــاد نخواهد کــرد. حــزب اه فاقد 
حمایت کافی سیاسی برای اجرای این طرح 
اســت. پیامدهــای تاش برای تشــکیل یک 
دولت مذهبــی می تواند بــروز دوباره جنگ 
داخلــی در آن کشــور باشــد. منافع سیاســی 
حزب اه در آن صورت به خطر می افتد. در 
نتیجه، تاش برای تشکیل یک دین سااری 
در لبنان در راستای منافع حزب اه نیست و 

منافع آن گروه را به خطر خواهد انداخت.
مــن  نظــر  از  هــراس  ایــن  اســلیم:  رنــدا 
غیر منطقــی اســت. حــزب اه عاقــه ای به 
تشکیل دولتی مذهبی ندارد. عاوه بر آن، به 
نظر می رسد از نظر سیاسی نیز چنین ایده ای 
در کشــوری ماننــد لبنان قابل اجــرا نخواهد 
بود. کشوری که در آن هیچ مذهب یا فرقه ای 
نمی تواند در اکثریت باشد. حزب اه نیز این 

موضوع را بخوبی درک می کند.

ë  در رأی دهنــدگان  بــرای  اصلــی  اولویــت 
انتخابات پیش رو چیســت؟ گفته می شــود 
مبارزه با فســاد و مشــکات اقتصادی. آیا این 
درست است؟ آیا هیچ یک از احزاب سیاسی 

لبنان توانایی حل این مشکات را دارند؟
جیمز فارول: یافتن شــغل، مبارزه با فســاد، 
از  حراســت  اجتماعــی،  خدمــات  ارائــه 
حاکمیت ملی و یافتن راهی برای گشــایش 
فضای سیاســی که متأســفانه اکنــون تحت 

سلطه نخبگان حاکم قرار دارد.
رندا اســلیم: بــه گمانم امــروز در لبنان هیچ 
حزب سیاســی لبنانی وجود ندارد که بتواند 
اولویت هــای کنونــی را تحقــق بخشــیده و 
خواســته های مردم لبنان را برآورده کند. به 
گمانم شــجاعت و استقامت جامعه مدنی 
در لبنان می تواند فشار از پایین به باا را برای 
اعمال تغییرات بر رهبری سیاسی لبنان وارد 
کند. این در حالی اســت که رهبران سیاســی 
روی حفظ وضعیت موجود ســرمایه گذاری 
کرده اند. آنان از این وضعیت ســود می برند 
و نمی خواهنــد تغییــری ایجاد شــود و برای 
تحول عمده انگیزه ای ندارند جامعه مدنی 
اما با در دســتور کار قــرار دادن لزوم مبارزه با 
فســاد و اصاحات سیاسی می تواند رهبران 

سیاسی را تحت فشار قرار دهد.
ë  برخــی معتقدنــد نظــام انتخاباتی مبتنی

بر تقســیم فرقــه ای مشــکل سیاســت لبنان 
است. نظر شما چیست؟ آیا راه برون رفتی از 

فرقه گرایی در لبنان وجود دارد؟
در  فرقــه ای  تقســیم بندی  فــارول:  جیمــز 
لبنــان به خــودی خود چالش هایــی را بر آن 
کشــور تحمیل می کنــد با ایــن حــال، از دید 
اکثریــت لبنانــی ایــن عملگرایانه تریــن راه 
بــرای حفظ ثبات در آن کشــور اســت. با این 
حال، مشــخص نیست که در آینده چه روی 
خواهــد داد و تــا چــه میــزان حــس محروم 
شــدن به اعضای فرقه های مختلف دســت 
می دهد. مســیحیان باور دارند کــه در قانون 
تــازه می تواننــد ۱۰ کرســی دیگــر پارلمــان را 
برنده شــوند. در سیستم پیشین مسلمانان 
می توانســتند بــه نامزدهایــی رأی دهنــد که 
مورد پشتیبانی از سوی احزاب غیر مسیحی 

بودند.
رنــدا اســلیم: پیمــان طائــف در ســال ۱۹۸۹ 
میادی نقشــه راهــی را برای گــذار تدریجی 
و آرام لبنــان از طایفه گرایی سیاســی فراهم 
کرده بود اگر این نقشه راه بخوبی بخصوص 
در زمــان پــس از پایــان جنــگ داخلــی در 
ســال های ۱۹۹۱-۱۹۹۰ میادی اجرا می شــد 
لبنان در جایگاهی متفاوت از موقعیت امروز 
قرار می گرفت. اشغال لبنان توسط سوریه و 
رویدادهــای پس از آن مانــع از اجرای کامل 
پیمان طائف شد. اکنون دیگر اجرای پیمان 

طائف امکان پذیر نیست.
ë  در ســال ۲۰1۵ اعتــراض به بحــران زباله را

به دلیــل ناکارآمــدی دولت در بیروت شــاهد 
بودیم. آیــا به نظرتــان ممکن اســت دوباره 
شــاهد اعتراضات دیگــری پــس از انتخابات 
لبنان باشیم؟ آیا در لبنان ثبات سیاسی برقرار 

خواهد شد؟
جیمز فارول: کسی چه می داند؟ شاید.

رندا اســلیم: در صورتی که بحران اقتصادی 
تشــدید شــود احتمــال آن زیــاد اســت کــه 
لبنــان در  از بخش هــای جامعــه  بســیاری 

تظاهرات اعتراضی شرکت کنند.
ë  ســوریه در بحــران اســت. آیا دولت اســد

توانایــی مداخله در انتخابات لبنــان را دارد؟ 
این ادعایی اســت که از سوی مخالفان اسد و 
حزب اه مطرح می شــود. وضعیت کنونی 
دولت اســد چــه تأثیری بــر انتخابــات لبنان 

خواهد گذاشت؟
جیمــز فارول: اســد آن قدر ســرگرم مســائل 
داخلی ســوریه و درگیر جنــگ داخلی در آن 
کشور است که دیگر فرصت مداخله و ایفای 
نقش در انتخابات لبنان را نخواهد داشــت. 
این شــاید نخستین باری باشــد که سوری ها 
نمی توانند در عرصه انتخابات لبنان حضور 

فعال و جدی داشته باشند.
رنــدا اســلیم: اســد بشــدت درگیر جنــگ در 
داخــل ســوریه اســت. بی ثباتــی در ســوریه 
مستلزم حضور دائمی حزب اه برای جنگ 
با مخالفان دولت سوریه است. این مشارکت 
حــزب اه لبنان در ســوریه نقطه قوتی برای 
سیاســت لبنان محســوب می شــود. البته با 
نابودی داعش در ســوریه برای حزب اه کار 
کمی ســخت تر خواهد شــد چرا که دشوارتر 
می توانــد ســایر گروه هــا و احــزاب لبنانــی را 
متقاعد کند که نیاز به حضور نظامی آن گروه 

در سوریه وجود دارد.
ë  بــه نظرتــان نتیجــه انتخابــات لبنــان بــه

 نفــع کــدام ائتــاف سیاســی خواهــد بــود؟
1۴ مارس یا ۸ مارس؟

درون  در  تحــرکات  برخــی  فــارول:  جیمــز 
ائتاف ها وجود خواهند داشت. با این حال، 

به نظر می رسد نتیجه هر آن چه باشد تکرار 
پیکربندی فعلی ساختار قدرت است. با این 
حال، یکی از تحوات جالب توجه آن اســت 
که ۱۱۱ زن برای نامزدی به منظور شرکت در 
رقابت های انتخاباتی ثبت نام کرده اند. این 
در حالی است که زنان در پارلمان لبنان پنج 
کرسی دارند. بخشــی از فعاان حقوق زنان 
در کارزاری تــاش دارند تا تعداد نمایندگان 
زن در پارلمان را به میزان پنج برابر افزایش 
دهنــد. در نتیجه، انتخابات پیش روی لبنان 
برای نقش زنان در عرصه سیاست آن کشور 

حائز اهمیت خواهد بود.
رندا اسلیم:  من فکر نمی کنم که ائتاف های 
قدیمــی به هیچ وجه وجود داشــته باشــند. 
مــا اکنــون دو ائتــاف تــازه جدید داریــم. در 
ســویی ائتافی به رهبری حریری و متحدان 
دروزی و مســیحی او داریم و در ســوی دیگر 
حزب اه و متحدان مسیحی و سنی آن گروه 
قرار دارند. چهره ای که حکم داور را میان دو 
بلــوک دارد »میشــل عون« اســت که انتظار 
مــی رود جنبش میهنــی آزاد جریــان تحت 
رهبــری اش بیش ترین ســهم از جــذب رأی 
مسیحیان را حفظ کرده و به خود اختصاص 

دهد.



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16 اردیبهشت 1397



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16 اردیبهشت 1397



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16 اردیبهشت 1397



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16 اردیبهشت 1397



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6772
 یکشنبه   16 اردیبهشت 1397



اعضای بدن مرد جوانی که در ســـانحه 
تصادف موتورســـیکلت مـــرگ مغزی 
شـــده بود زندگی تـــازه ای به چند بیمار 

نیازمند بخشید.
آخریـــن بـــرگ دفتـــر زندگـــی محمـــد 
توحیدلـــو با ایثار و بخشـــش رقم خورد 
و خانواده این جـــوان با اهدای اعضای 
بـــدن او لبخنـــد را بـــه چهـــره 4 بیمـــار 
دردمنـــد نشـــاندند. بهـــرام پرنلو دایی 
محمد که در آخرین ساعت های زندگی 
او همراه با خانواده اش اعضای بدن او 
را به بیماران نیازمند بخشیدند با بیان 
گوشـــه ای از روحیه فداکاری این جوان 
گفت: 35 ســـال قبـــل محمد بـــه دنیا 
 آمد. او پنجمین پســـر خانـــواده بود و از

7 ســـال قبـــل که پـــدرش از دنیـــا رفت 
ســـعی می کرد جـــای خالـــی او را برای 
مـــادر پر کنـــد. عاقـــه زیادی بـــه مادر 
داشـــت و می گفت نباید اجازه بدهیم 
مادر یک لحظـــه جای خالی پدرمان را 
احساس کند. در مغازه الکتریکی که در 
میدان رهبر باز کرده بـــود کار می کرد و 

بسیار آرام و مؤدب بود. 
همیشـــه دوســـت داشـــت بـــه دیگران 
کمک کنـــد و می گفت تا زمانی که زنده 
هســـتیم و می توانیـــم باید بـــه دیگران 
کمک کنیم شـــاید فردا ایـــن فرصت را 

پیدا نکنیم و خیلی زود دیر شود.
وی ادامـــه داد: محمـــد ســـعی می کرد 
تـــا زودتر از ســـاعت معمول مغـــازه را 
تعطیل کند و کنار مادرش برود. عاوه 
بر مـــادر توجه خاصی بـــه خواهرانش 
داشـــت و ســـعی می کرد تا آنهـــا کمتر 
جـــای خالی پـــدر را حس کننـــد. روزی 
 کـــه آن حادثه تلخ اتفاق افتاد ســـاعت
7 شـــب بود. محمد ســـوار بـــر موتور به 
خانـــه بازمی گشـــت کـــه در بیـــن راه با 
خودرویـــی تصادف کـــرد و زمین افتاد. 
شدت ضربه به حدی بود که با سر زمین 
خورد و بیهوش شد. او را به بیمارستان 
منتقـــل کردنـــد و وقتـــی با مـــا تماس 
گرفتنـــد بافاصلـــه همـــراه برادرانش 
به آنجا رفتیـــم. تا چند روز هوشـــیاری 
داشـــت و همـــه چیـــز حکایـــت از این 
داشت که حال عمومی اش بهتر است 
اما بعد از 4 روز سکته قلبی کرد. او را به 
اتاق آی سی یو منتقل کردند و پزشکان 
20 دقیقه تاش کردند تا او را احیا کنند 
و بعد از آن وقتی قلب شروع به تپیدن 
کـــرد به مـــا گفتنـــد مغـــز از کار افتاده و 
محمد مرگ مغزی شده است. سه روز 
در همین وضعیت قرار داشت و سطح 
هوشـــیاری اش کاهش پیدا کـــرده بود. 
کاری جز دعا از دســـت ما بر نمی آمد و 
مادرش ســـاعت ها از پشت شیشه اتاق 
به چشمان بسته پسرش خیره می شد 
تا شـــاید برای چند لحظه باز شـــود اما 

ایـــن انتظار بیهوده بود. بعد از ســـه روز 
پزشـــک معالج محمد به ما پیشـــنهاد 
اهـــدای اعضای بـــدن او را مطرح کرد. 
تصمیم بسیار سختی بود و می دانستم 
کـــه مـــادرش راضـــی نخواهد شـــد. با 
خواهـــرم درباره اهـــدای عضو صحبت 
کـــردم. او و دیگر خواهـــر زاده هایم هم 
عقیده بودیم که با اعضای بدن محمد 
چند انســـان دیگر به زندگی بازخواهند 
گشـــت و ایـــن بااترین ثوابی اســـت که 
می تواند شـــامل حال  انســـان شـــود. با 
دســـتور پزشـــک، محمد به بیمارستان 
در  و  شـــد  دانشـــوری منتقـــل  مســـیح 
آنجا نیز 5 پزشـــک با انجـــام معاینات 

مختلـــف مرگ مغزی محمـــد را تأیید 
 کردنـــد و مـــا نیز اعضـــای بـــدن او را به

4 بیمار نیازمند بخشیدیم. این بهترین 
و مهم تریـــن تصمیم زندگی مان بود و 
می دانیم که محمد نیز از این تصمیم 
راضی اســـت و او برای ما همیشه زنده 
خواهد بود. همه او را به خوش اخاقی 
و مهربانی می شـــناختند و این بخشش 
نـــام او را برای همیشـــه مانـــدگار کرد و 
همـــه ما به وجـــود او افتخـــار می کنیم. 
هیچ لذتی بااتر از این نیســـت که چند 
بیمـــار نیازمند که زندگی شـــان به یک 
عضو حساس بند اســـت با گرفتن این 

عضو تولد دوباره ای را جشن بگیرند.
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پیرمرد در حیاط مدرســـه روبه رویش ایستاد، دستار از ســـر برداشت، دستش را روی 
قلبش گذاشت و با گویش سیستانی و صدای بلند دعایش کرد. شبیه این صحنه را 
قبل تر دیده بود، همان روزی که زن بلوچ در جاده خاکی روســـتا سر راهش را گرفت 
و در حالی که به پهنای صورت اشک می ریخت از او به خاطر اینکه وسایل تحصیل 
بچه هایش را فراهم کرده بود به زبان بلوچی تشکر می کرد. پیرمرد یک نفس واژه ها 
را پشت سر هم ردیف می کرد و از خداوند برای خانم معلم روستا اتفاق های خوب 
می خواســـت در حالی که خانم معلم واژه ها را گم کرده بود و قادر به ســـخن گفتن 
نبود. تنها چیزی کـــه در آن لحظات از پرده ذهنش عبور کرد این نوید بود که انگار به 

رسالت یک آموزگار واقعی نزدیک تر شده است.
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 سرمشق عشق
بر تخته سیاه زندگی

ــــن صحنه ها را  ــور قدیمی ای ــ نرجس ن
ــوز هم که  ــ ــا دیده، اما هن ــ ــا و باره ــ باره
ــــض به گلویش  ــان می کند بغ ــ مرورش
ــــک  ــدازد و قطره های اش ــ چنگ می ان
ــــم ــد. معل ــ ــه اش راه می گیرن ــ  روی گون
ــابقه استان سیستان و بلوچستان  ــ با س
ــتان  ــ ــــی در این اس ــد زندگ ــ ــا ریتم کن ــ ب
پهناور بخوبی آشنا است. با اینکه میل 
به زندگی در میان مردمان دیار آفتاب 
بسیار کم است، دوری آنها از پایتخت 
ــــح  ــــع صحی توزی از  ــا  ــ ت ــده  ــ ــــث ش باع
ــــب بمانند و  ــات رفاهی بی نصی ــ امکان
ــــل دانش آموزان  ــه تحصی ــ ــــی ادام حت
ــــت، اما او  ــــختی امکانپذیر اس هم بس
ــد خانواده ها را راضی  ــ برای آنکه بتوان
ــان  ــ کند تا با درس خواندن فرزندان ش

موافقت کنند بسیار کوشیده است.

ë شروع یک زندگی واقعی 
برای مرور سال هایی که به واسطه 
زادگاهش  ــوزان  ــ دانش آم به  تدریس 
ــــل کرده  ــادی را تحم ــ ــــختی های زی س
ــال  ــ ــــش را ورق زد تا به س تقویم ذهن
ــید. »همزمان  ــ رس نخست فعالیتش 
با آغاز فعالیتم در سال 1382 ازدواج 
ــته بود که  ــ ــاً 20 روز گذش ــ کردم. تقریب
راهی روستای بنت از توابع شهرستان 
نیک شهر شدم. این روستای محروم 
ــــن نقطه  ــوان آخری ــ ــــم به عن ــوز ه ــ هن

ــود،  ــ ــناخته می ش ــ ــور ش ــ ــــی کش آموزش
ــــخت ترین حالت های زندگی را در  س
ــــدم. به دلیل  ــــم دی آن منطقه به چش
ــتم به  ــ ــــی نمی توانس ــافت طوان ــ مس
ــاکن بودم یعنی  ــ ــــهری که در آن س ش
ــه  ــ ــردم به همین خاطر س ــ ــــل بازگ زاب
ــه دوران  ــ ــــی ک ــام را در حال ــ ــال تم ــ س
ــد فرزندم  ــ ــارداری و حتی تول ــ عقد، ب
ــاد در  ــ ــاق افت ــ ــــی اتف ــازه زمان ــ در آن ب
ــیار  ــ بس ــرایط  ــ ش در  و  ــتا  ــ روس ــان  ــ هم
ــپری کردم. بعد از آن دوره  ــ سخت س
ــتان »میرجاوه«  ــ ــاله به شهرس ــ سه س
ــه بازهم با  ــ ــا ک ــ ــــدم. از آنج ــــل ش منتق
محل زندگی ام فاصله زیادی داشتم 
نمی توانستم در رفت و آمد باشم، به 
همین خاطر تنها دو روز آخر هفته ها 
همسر و دخترم را می دیدم و در سایر 
روزها نگهداری از دخترمان به عهده 

همسرم بود.«
ــــن موضوع  ــا بیان ای ــ ــــی ب نورقدیم
ــال ابتدای فعالیتم به  ــ ادامه داد: 6 س
ــــخت و در اوج بی امکاناتی  ــــدری س ق
ــــت که لحظه ای نبود از خداوند  گذش
ــیر را نخواهم. بااخره  ــ توان ادامه مس
ــای آن  ــ ــرم پ ــ ــه من و همس ــ ــــری ک صب
ــتاده بودیم نتیجه داد و در حالی  ــ ایس
که به هیچ عنوان انتظارش را نداشتم 
کارهای انتقالم به شهرستان هیرمند 
ــال به محل  ــ ــد از 6 س ــ ــد. بع ــ انجام ش

زندگی ام نزدیک شدم. تازه آن زمان 
ــرم به سراغ اجاره یک  ــ بود که با همس
خانه رفتیم، کارتن وسایل جهیزیه ام 
ــترک ما  ــ ــــی مش ــــم و زندگ ــاز کردی ــ را ب
ــال واقعی شد. فعالیت ها  ــ بعد از 6 س
ــرای عاقه مند  ــ ــــم ب ــــن ه ــــاش م و ت
ــه تحصیل،  ــ ب ــاختن دانش آموزان  ــ س
ــــن  ــات ای ــ ــــدون امکان ــتاهای ب ــ در روس

شهرستان ادامه پیدا کرد.

ë تپش مهربانی
ــــی نورقدیم ــــس  نرج ــه  ــ اینک ــا  ــ  ب

ــالی که  ــ ــه 15 س ــ ــال دارد در هم ــ 36 س
ــــت از او به عنوان  مشغول تدریس اس
ــــده  ــاد ش ــ ــتان ی ــ ــده اس ــ ــــم برگزی معل
را  او  ــئولیت  ــ مس ــوع  ــ موض ــــن  همی و 
ــــش را  ــد. تحصیات ــ ــنگین تر می کن ــ س
ــه داده و  ــ ــته علوم تجربی ادام ــ در رش
ــال ها تدریس دروس علوم  ــ در این س
ــــی  راهنمای ــع  ــ مقط در  را  ــــی  ریاض و 
ــالی  ــ ــته اما حاا چند س ــ ــده داش ــ برعه
است که در کنار معلمی مدیریت یک 
مدرسه دخترانه در مقطع دبیرستان 
ــــی هنوز هم  ــــت ول هم به عهده او اس

عاشق معلم بودنش است.
ــــط به عنوان یک مدیر  »از اینکه فق
فعالیت کنم به هیچ عنوان احساس 
ــه خودم  ــ ــدارم. من همیش ــ ن رضایت 
ــــم، معلمی که  ــــم می دان را یک معل
ــــخصی،  ــــی ش ــر در زندگ ــ ــــدم اگ معتق
خانوادگی و اجتماعی دانش آموزانم 
تأثیر نگذارم رسالتم را بخوبی انجام 
ــال ها بارها و بارها  ــ نداده ام. در این س
ــه ام تا با  ــ ــه دانش آموزانم رفت ــ به خان
ــان صحبت کنم و دلیل  ــ پدر و مادرش
ــا از ادامه  ــ ــودن آنه ــ ــــی ناراضی ب اصل
ــــم.  بدان را  ــان  ــ فرزندان ش ــــل  تحصی
مشکل عمده آنها مسائل مالی است 
ــا حدی که در توانم  ــ به همین خاطر ت
ــــف و خیرین  ــز مختل ــ ــا مراک ــ ــــت ب هس
ــرم و از کمک های آنها  ــ ــاط می گی ــ ارتب
ــود وضعیت دانش آموزانم  ــ برای بهب
ــبختانه  ــ خوش ــــم.  می کن ــتفاده  ــ اس
از  ــه  ــ ک ــــم  داری ــــی  مهربان ــان  ــ مردم
ــــت تحصیلی  ــه بهبود وضعی ــ کمک ب
ــروم  ــ مح ــــق  مناط ــوزان  ــ دانش آم
ــوند، من هم بواسطه  ــ شادمان می ش
ــته ام  ــ توانس ــون  ــ تاکن ــراد  ــ اف ــــن  همی
بسیاری از نیاز های مالی خانواده های 
ــــم تا  ــــرف کن ــروم را برط ــ ــــق مح مناط

فرزندان شان از تحصیل باز نمانند.«
ــر نرجس نور  ــ ــیاری از افراد خی ــ بس
ــند، همان طور که  ــ قدیمی را می شناس

ــــهرهای  ــاکنان هیرمند و ش ــ ــتر س ــ بیش
ــرای  ــ ب ــتند  ــ هس ــنا  ــ آش او  ــا  ــ ب ــراف  ــ اط
ــه با او  ــ ــتر تماس هایی ک ــ ــــن بیش همی
ــال کمک یا  ــ ــود برای ارس ــ گرفته می ش
درخواست کمک است. او تنها به فکر 
دانش آموزان مدرسه خودش نیست، 
ــرای دانش آموزانی که  ــ ب بلکه قلبش 
ــراف درس می خوانند  ــ در مدارس اط
ــه از این  ــ ــر کمکی ک ــ ــد و ه ــ ــــم می تپ ه
ــــن  بی ــد  ــ می رس ــــرف  ط آن  و  ــــرف  ط
دانش آموزان منطقه تقسیم می کند.

این طور که می گوید همسری بس 
ــه پای او برای رفع  ــ همراه دارد که پا ب
ــای دانش آموزان منطقه تاش  ــ نیازه
ــــن همه پر  ــــی که ای ــد؛ تنها کس ــ می کن
ــــت.  ــرم اس ــ ــه من داده همس ــ ــال ب ــ و ب
ــال ها محکم ترین  ــ ــام این س ــ او در تم
تکیه گاه من و بدون تعصب همراهم 
ــتاد دانشگاه است، اما  ــ بوده است. اس
ــــق محروم  ــوزان مناط ــ ــای دانش آم ــ پ
ــــک کارگر  ــبیه ی ــ ــد ش ــ ــه در میان باش ــ ک
ــــت تحصیلی آنها  برای بهبود وضعی
ــان زحمت  ــ ــــت خانواده هایش و معیش
ــــت پیش  ــد وق ــ ــــن چن ــد. همی ــ می کش
ــــک به ــــی نزدی ــــن تهران ــــی از خیری  یک

ــال کرد  ــ ــــش برایم ارس ــزار لنگه کف ــ ه
ــای  ــ ــا جفت ه ــ ــان آنه ــ ــد از می ــ ــه بای ــ ک
ــان دانش آموزان  ــ ــدا و می ــ ــــش را پی کف
ــــک هفته تمام من  توزیع می کردم. ی

ــه حیاط  ــ ــد از ظهرها ب ــ ــرم بع ــ و همس
ــریع تر  ــ ــه می رفتیم تا هرچه س ــ مدرس
ــای  ــ ــــم، روزه ــــت کنی ــا را جف ــ کفش ه
ــدادی از دانش آموزان  ــ ــــم تع ــر ه ــ آخ
ــد و در نهایت 700  ــ ــه کمک ما آمدن ــ ب
ــدا کردیم که عاوه بر  ــ جفت کفش ج
ــوزان خودم  ــ ــــع در میان دانش آم توزی
ــــت از کفش ها را  ــــک به 300 جف نزدی

ــرای  ــ ب ــه  ــ ک ــــی  نورقدیم ــــس  نرج
ــــش  ــران زادگاه ــ ــــدن دخت ــواد ش ــ باس
ــد  ــ نمی کن ــــغ  دری ــــی  تاش ــــچ  هی از 
ــنگی را موضوع مهمی می داند  ــ گرس
ــــکات  ــــش را با مش ــه دانش آموزان ــ ک
ــنگی  ــ ــازد؛ گرس ــ ــادی رو به رو می س ــ زی
ــه در میان  ــ ــــت ک ــوع دیگری اس ــ موض
ــایع  ــ ش ــه  ــ منطق ــــن  ای ــوزان  ــ دانش آم
است. بعضی از آنها در طول یک ماه 
تنها یک مرتبه غذای گرم می خورند 
ــاط با خیرین  ــ ــــن خاطر در ارتب به همی
ــــم کنم  ــرایطی را فراه ــ ــته ام ش ــ توانس
ــر روز صبح در  ــ ــوزان ه ــ ــه دانش آم ــ ک
ــد همچنین  ــ ــه صبحانه بخورن ــ مدرس
ــانی، به  ــ ــــظ کرامت انس به منظور حف
غذا  ــنواره های  ــ جش ــزاری  ــ برگ ــه  ــ بهان
ــــک همه  ــار با کم ــ ــــت یکب ــد وق ــ هرچن
ــه  ــ ــئوان مدرس ــ و مس ــوزان  ــ دانش آم
دیگ های بزرگی از غذا، آش، سوپ، 
ــوا و خوراکی های دیگر  ــ ــله زرد، حل ــ ش
ــان برنامه  ــ ــــم و در پای ــار می گذاری ــ را ب

ــــف غذا را در  ــــم به بهانه های مختل ه
ــــرف می ریزم تا  ظرف های یکبار مص
ــه خانه ببرند  ــ ــوزان با خود ب ــ دانش آم
یا اینکه قابلمه ها را به دانش آموزانی 
و  ــــم  می ده ــــت  هس ــرم  ــ مدنظ ــه  ــ ک
ــــت  ــما اس ــ ــــم این بار نوبت ش می گوی
ــویید،  ــ ــا را به خانه ببرید و بش ــ ظرف ه
ــــت که آن ظرف ها را  این در حالی اس
به اندازه کل اعضای خانواده شان  پر 

از غذا می کنم.
ــا از این همه  ــ ــه تنه ــ ــور قدیمی ن ــ ن
تاش و زمانی که صرف دانش آموزان 
ــــاس خستگی  زادگاهش می کند احس
ــان و مالش را  ــ ــه برکت ج ــ ــدارد بلک ــ ن
ــا می داند. برای  ــ ــــن فعالیت ه از همی
ــه  ــ ــد »هم ــ ــه می گوی ــ ــــت ک ــــن اس همی
ــا  ــ ــــم را زیب ــال های تدریس ــ ــــختی س س
می بینم چرا که روحم را صیقل داده 
ــــت و امید دارم نتیجه این عشق و  اس
عاقه به دانش آموزان را در موفقیت 

دو فرزندمان ببینم.«

 روایت معلم جوانی که در کنار تدریس و باســواد کردن دختران
در محروم ترین نقطه کشــور لبخند را به دانش آموزان هدیه می کند
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نه تنها از این همه تاش و زمانی که صرف 
دانش آموزان زادگاهش می کند احساس 
خستگی ندارد بلکه برکت جان و مالش را 
از همین فعالیت ها می داند.همه سختی 

سالهای تدریس را زیبا می بیند چرا که 
روحش را صیقل داده است و امیدوار است 

نتیجه این عشق و عاقه به دانش آموزان 
را در موفقیت دو فرزندش ببیند

ــده  ــ ــــن و جنس تفکیک ش که بنا بر س
ــردم و به  ــ ــــدارس اطراف ب ــه م ــ بود ب

دانش آموزان هدیه کردم.

ë روحی که صیقل داده شده
»در حال حاضر محل خدمت من 
روستای »شنُدل« از توابع شهرستان 
ــداد زیادی از  ــ ــــت، اما تع هیرمند اس
ــتاهای  ــ روس ــاکن  ــ س ــــم  دانش آموزان
ــده، آل گرگ،  ــ ــراف – آبیل، پل رن ــ اط
ــیدی، دال آباد و... هستند. گاهی  ــ س
دوری  ــــل  به دلی ــان  ــ مادرش و  ــدر  ــ پ
ــافت اجازه نمی دهند به مدرسه  ــ مس
ــد. برای اینکه مانع این موضوع  ــ بیاین
ــا  ــ ــا را صبح ه ــ ــدادی از آنه ــ ــوم تع ــ ش
ــان را هم با  ــ ــه و تعدادی ش ــ به مدرس
ــاعت مدرسه به خانه  ــ تمام شدن س
ــانم.  ــ ــان می رس ــ یا نزدیک خانه هایش
ــه منزل مان  ــ ــــن ب ــــم با م ــدادی ه ــ تع
ــان را  ــ ــــکاات درسی ش ــد تا اش ــ  می آین

بر طرف کنم.«
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سردار اشتری:  

مبارزه با قاچاق اولویت اصلی نیروی انتظامی
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تشکیل قرارگاه مقابله با قاچاق کاا و ارز، 
مبارزه با این پدیده شوم را اولویت ناجا برشمرد و گفت: برای حمایت کاای 

ایرانی مبارزه با قاچاق کاا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 ســردار حســین اشــتری در گردهمایی سراســری فرماندهان و معاونان ناجا 
افزود: با توجه به اینکه امسال سال حمایت از کاای ایرانی است این موضوع 
از اهمیت باایی برخوردار است چرا که یکی از راه های تحقق این امر، مقابله 

و مبارزه با کاای قاچاق است که با جدیت پیگیری شود.
وی تصریــح کــرد: کاهــش تلفــات جاده ای و تعیین ســهم ســایر دســتگاه ها 
و مسئولیت ســازی آنهــا در مبحــث تصادفــات از دیگــر اولویت هــای ناجا در 
ســال جاری به شــمار می آید.این مقام عالی انتظامی کشور، مبارزه با عرضه 
و توزیع مواد مخدر را از دیگر برنامه های ناجا در سال جاری برشمرد و افزود: 
اولویت های تعیین شده ناجا باید با بهره مندی از تمام ظرفیت های درون و 
برون سازمانی به مرحله اجرا درآید و از مشارکت مردمی و خیرین امنیت ساز 
نیز باید بیش از گذشــته در حفظ و ارتقای امنیت اســتفاده شــود تا ان شاء اه 

بتوان به نتایج مطلوب در این زمینه دست یافت.
وی افزود: برون سپاری، توسعه کمی و کیفی خدمات انتظامی، ساماندهی و 
انضباط بخشی فعالیت های اقتصادی همگی پایه و مبنای اولویت های ناجا 
به شــمار می آید که باید با ســرمایه گذاری در این زمینه ها، اولویت های مزبور 

را عملیاتی کرد.

کشف 104 هزار یورو 
در چمدان مسافر ماکو

مســافر اتوبــوس تهــران - ماکــو به خاطــر حمل 104 هــزار یورو 
جریمــه شــد.مدیر کل تعزیــرات حکومتــی آذربایجان غربــی 
گفــت: دایــره مبــارزه بــا قاچــاق کاا و ارز شهرســتان خــوی در 
ایســتگاه ایواوغلــو به یک اتوبوس مســافربری در مســیر تهران 
به ماکو مشــکوک شــدند و به بازرسی از مســافران پرداختند که 
در وســایل یکــی از مســافران حــدود 104 هزار یورو که به شــکل 
ماهرانه ای جاســازی شده بود کشف شــد.محمد اقوامی افزود: 
یوروهای کشــف شــده به نفع دولت ضبط و متهم به پرداخت 

هشت میلیارد و 790 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

فروش سکه های تقلبی در فضای مجازی
مرد کاهبردار که با انتشار فیلمی در شبکه های اجتماعی مدعی بود گنج 
پیدا کرده وقتی دنبال مشــتری می گشت به دام مأموران پلیس افتاد.این 
جوینده گنج قابی با ایجاد کانال و پروفایل در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعــی خــود را جوینــده گنــج معرفــی کــرده و مدعی بــود می خواهد 
ســکه های طــا و عتیقه جاتــش را بفروشــد. مأمــوران پلیــس پیشــگیری 
پایتخــت نیــز بــا اطــاع از ایــن ماجــرا در تحقیقــات تخصصــی موفق به 
شناســایی متهم شــده و وی را دستگیر کردند.در بازرسی از وسایل او بیش 
از 30 ســکه تقلبی کشــف شد که شباهت بســیار زیادی با نمونه های اصل 
داشــت.در ادامه تحقیقات ده ها نفر از کسانی که قربانی کاهبرداری های 
وی شــده بودند از سراســر کشــور شناســایی شــدند و مشــخص شــد متهم 

میلیون ها تومان از آنها با همین شیوه کاهبرداری کرده است.

پرونده پزشک تبریزی 
در انتظار رای دیوان عالی کشور

پرونــده  حــوادث/  گــروه 

پزشــک تبریزی که بــه اتهام 
قتــل همســر و مادربزرگــش 
شــده  محکــوم  به قصــاص 
اســت، در حالــی بــه دیــوان 
عالی کشــور رفتــه که پدر وی 
مدعــی اســت پســرش قاتل 
نیســت و ابهامات زیادی در 

این پرونده وجود دارد.
 وکای ایــن پزشــک نیــز بــه 
رأی صــادره اعتــراض کــرده 
قضــات  رأی  انتظــار  در  و 
هســتند.چند  عالــی  دیــوان 
پزشــک  ایــن  پــدر  قبــل  روز 
در گفت و گــو بــا »ایلنــا« بــه 
پرونــده  در  ابهام هــا  برخــی 
پســرش اشــاره کرده و گفت: 17 مهر 96 پسرم قرار بود برای ما 
غذای نذری بیاورد اما این غذا به دســتش نرسیده و خودش از 
آشــپزخانه نزدیک محــل کارش برایمان غــذا خریده بود. بعد 
هم با همســرش بــه خانه ما آمد. اما چون خودش کار داشــت 
بعد از رســاندن همســرش و دادن غذاها خانه را ترک کرد. آن 
روز همســر علیرضــا قرص هــای اغری آورده بود کــه ما همراه 
غــذا خوردیــم و حالمــان بد شــد. اما وقتــی اورژانس آمــد او از 
مــا خواســت دربــاره قرص ها چیــزی نگوییم. همان روز پســرم 
را بــه اتهام مســموم کــردن عمدی غذاهــا به آگاهــی بردند. او 
آنجا ماجرای کپســول های اغری را گفته بــود و تناقضی نیز در 
میــان حرف های او و ما وجود نداشــت.  وقتی باقیمانده غذای 
همســرم آزمایش شــد در آن گاز فســیل پیدا کردند که احتماًا 
بــه خاطــر کپســول ها بــود. امــا غــذای پســرم در یخچال ســالم 
بــود. ضمن اینکه وقتی پســرم غذاهــا را به من داد مــن آنها را 
بیــن اعضای خانه تقســیم کــردم.وی همچنین مدعی شــد که 
عروســش از مدتی قبل قصد خودکشــی داشــته است و والدین 
المیــرا خودشــان هم قصد دخترشــان را تأیید کردنــد. او ادامه 
داد: پســرم آن روز فرصتی برای مسموم کردن غذاها نداشت. 
علیرضا به رأی صادره معترض است و یک ماه است اعتصاب 
غذا کرده است.  امیدوارم دیوان عالی موشکافانه این پرونده را 
بررســی کند.پس از انتشــار این گفت و گو، رئیس کل دادگستری 
اســتان آذربایجان شــرقی درباره این پرونده در اظهاراتی کوتاه 
بــه خبرنــگار »ایــران« گفــت: »رای ایــن پرونده در دادگســتری 
آذربایجــان شــرقی صــادر شــده و متهم بــه آن اعتــراض کرده 
است. اگر اظهارات پدر »علیرضا صلحی« واقعیت باشد بدون 

شک دیوان عالی کشور رأی را خواهد شکست.«
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راننده مسافربر که چمدان یک توریست 
فرانســوی را سرقت کرده بود در کمتر از 

یک ساعت دستگیر شد.
ایــن مــرد فرانســوی کــه قصــد ســفر به 
چالوس را  داشت سوار بر یک خودروی 
مســافربری راهــی شــمال کشــور شــد. 
حوالی ظهر وی برای صرف ناهار مقابل 
یــک رســتوران بین راهی توقــف کرد اما 

دقایقــی بعد که از رســتوران خارج شــد 
تا ســوار بر خودرو به سفرش ادامه دهد 
متوجه غیبت راننده شــد. این در حالی 
بــود کــه تمامــی وســایل مرد فرانســوی 
نیــز در خودرو مانده بــود. لحظاتی بعد 
که وی مطمئن شــد وســایلش از ســوی 
راننــده ســرقت شــده از کارگر رســتوران 

خواست موضوع را به پلیس خبر دهد.

 - فیروزخــواه  حســنعلی  ســرهنگ 
فرمانــده انتظامی کرج - گفت: با اعام 
گزارش این ســرقت موضوع در دســتور 
کار مأمــوران کانتــری 34 گرمــدره قرار 
گرفت.بافاصله کار بررسی دوربین های 
مداربسته پمپ بنزین ها و مسیر حرکت 
خــودرو آغــاز و در کمتــر از یک ســاعت 
پلیــس موفــق بــه شناســایی خــودرو و 

دستگیری راننده شد.وی در بازجویی ها 
وقتی خود را با شــواهد و مدارک مستند 
رو بــه رو دیــد لب به اعتراف گشــود و به 
جرم خود مبنی بر سرقت 50 یورو، 400 
هــزار تومان پول نقد، چمدان و وســایل 
توریســت فرانســوی اعتراف کرد. متهم 
برای تحقیقات بیشــتر در اختیار دادسرا 

قرار گرفت.
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 زنــی کــه از همســر مرحومــش امــاک 
زیــادی بــه ارث بــرده بــود، بــا تعییــن 
مهریه ســنگین بــه مردی که 12 ســال از 
خــودش کوچکتــر بــود »بله« گفــت. او 
تصور می کرد در ازدواج دوم، سرنوشت 
تلخ گذشته اش تغییر خواهد کرد، اما با 
زندانی شــدن مرد رؤیاهایش، پی به راز 

بزرگی برد.
زنــی  خانــواده،  دادگاه  شــعبه 264  در 
میانســال، تنها نشســته و منتظــر بود تا 
بــه پرونــده اش رســیدگی شــود. قاضی 
»غامحسین گل آور« مشغول مطالعه 
پرونــده قطور »مطالبه مهریــه«  بود. او 
بعد از ســکوتی کوتاه، سرش را بلند کرد 
و گفــت: »خانــِم ســپیده...؛ همســرتان 
از زنــدان درخواســت اعســار در مــورد 
پرداخت مهریه کرده، یعنی اعام کرده 
توانایــی پرداخت مهریه 1000 ســکه ای 

شما را ندارد. نظرتان را بیان کنید.«
ســپیده تلخندی زد و جــواب داد: »اگر 
از  قبــول می کــرد تعجــب می کــردم. 
آدمی که با حقه و دروغ وارد زندگی ام 
وانمــود  دســتگیری  روز  تــا  و  شــده 
چنیــن  دارد،  دوســتم  کــه  می کــرده 

خواسته ای دور از ذهن نبود.«
زن میانســال همانطــور که جای خالی 
حلقــه را در انگشــتش لمــس می کرد 
گفــت:» 20 ســال پیــش همســر اولــم 
بــه خاطر یــک بیمــاری اعــاج فوت 
کــرد و مــن را بــا یــک دختــر نوجــوان 
تنهــا گذاشــت. مــا پیــش از آن زندگی 
مهنــدس  همســرم  داشــتیم،  خوبــی 
 15 از  بیــش  ازمرگــش  بعــد  و  بــود 
ملــک، زمیــن و ویــا برایمان بــه ارث 
گذاشــت. همــان روزهــا خواســتگاران 
زیــادی داشــتم، امــا تصمیــم گرفتــم 
دختــرم را بــزرگ کنــم تا فــرد موفقی 
در زندگی اش شــود تــا اینکه بعد از 10 
ســال بــرای تحصیل به خــارج رفت و 
من تنها شدم. در این مدت با ورزش، 

مســافرت و شــرکت در کارهای خیریه 
ســرم را گرم می کردم تــا اینکه در یک 
میهمانــی بــا »متین« آشــنا شــدم. او 
مــرا به یک میهمانی دیگر دعوت کرد 
و بتدریــج بــا هم معاشــرت بیشــتری 
پیدا کردیــم. او مــردی چرب زبان بود 
کــه در هــر دیــداری برایــم هدیه هــای 
مختلفــی می گرفت. ماشــین خارجی 
ســوار می شــد و لباس های گرانقیمت 
می پوشــید. در دیدارهایمان گفته بود 
از همسرش جدا شــده و فرزندشان را 
هــم بــه او ســپرده اســت. بااخره یک 
روز از مــن درخواســت ازدواج کــرد که 
قبــول نکــردم. چراکــه 12 ســال از من 
کوچکتــر بود و من که ده ها خواســتگار 
را رد کرده بودم، نمی توانســتم چنین 
ریســکی کنــم. بنابرایــن راضی شــدم 
مدتــی عقــد موقت داشــته باشــیم تا 
در آینده شــناخت بیشتری از هم پیدا 
کنیم. ســه ســال از این ماجرا گذشــت 
و هرکــدام در خانــه خودمــان زندگــی 
می کردیــم و هفتــه ای یکــی دو روز را 
بــا هــم می گذراندیم تا اینکــه یک روز 
گفت؛ پــدر و مادرش دختــری برایش 
در نظــر گرفته انــد. ســپس اصــرار کرد 
به صــورت رســمی بــا هم عقــد کنیم 
و حتــی گفــت مهریــه ســنگینی برایم 
در نظــر می گیــرد. مــن هــم بــه ایــن 
نتیجه رســیده بودم که بهتر اســت در 
ســفرهای فامیلــی با همســرم حضور 
داشــته باشــم و بــه این ترتیب جشــن 
مختصــری گرفتیــم به طور رســمی به 
عقــد  دائــم اش درآمــدم. بعــد هــم 
در خانــه من واقــع در خیابان فرشــته 
زندگی مشترکمان را شروع کردیم...«

را  زن  حــرف  قاضــی  موقــع   همــان 
از  کــه  شــد  گفت:»چــه  و  کــرد  قطــع 
هــم جدا شــدید؟ چون طبــق مدارک 
موجــود 3 ســال پیــش حکــم طــاق 
شــما صادر شده است...«سپیده آهی 
کشــید و گفت:»حــس یــک زن هیــچ 
وقــت بــه او دروغ نمی گویــد. من هم 
ایــن مــرد  دائــم احســاس می کــردم 

اول  روزهــای  دارد.  مرمــوزی  رفتــار 
آشــنایی تصــور می کردم چــون وضع 
مالی اش خوب اســت به طمع دارایی 
به ســراغم نیامده و خودم را دوســت 
دارد. امــا بعــد از عقــد به بهانــه اداره 
بــرادرش گاهــی یکــی - دو  کارخانــه 
شــب بیشــتر به خانه نمی آمــد. حتی 
در ســفرهای خارجی هــم همراهی ام 
از  یکــی  در  اینکــه  تــا  نمی کــرد. 
مســافرت ها که به دیدن دخترم رفته 
بــودم، خبــردار شــدم متین بــه جرم 
کاهبــرداری 400 میلیــارد تومانــی از 
دیگران دســتگیر شــده است. وقتی به 
ایران برگشتم به ســراغ اسناد اماکم 
رفتم تا با گرو گذاشــتن آنها همســرم 
را آزاد کنــم. امــا همانجــا فهمیدم که 
تمامــی اماکــم در رهن بانک اســت. 
متأســفانه متین بــه خاطر دسترســی 
بــه اســناد و مــدارک آنها را بــه عنوان 
وثیقــه بــه رهــن بانــک ســپرده و وام 
گرفتــه بود. تمامــی، طاهــا، پول ها و 
قالیچه ها را هم بــرادرش از آپارتمان 
مــا بــرده بــود. بنابرایــن ناچــار شــدم 
علیــه او شــکایت کنــم. در حالــی کــه 
او بــه خاطــر کاهبــرداری بزرگــش به 
حبــس ابــد محکــوم شــده اســت. بــا 

گذشت از 700 سکه مهریه ام بااخره 
موفق شــدم طاق غیابــی بگیرم. اما 
همچنــان درگیــر پرونده هــای متعدد 
اماکــم در دادگاه هــای دیگر هســتم. 
نــه  نــه می توانــم آنهــا را بفروشــم و 
پولــی برایم مانده که خــرج کنم. تنها 
دلخوشــی ام مهریه ام بــود که آن هم 

اینطور شده...«
در  مطالبــی  نوشــتن  از  پــس  قاضــی 
پرونده از زن میانســال خواســت تا زیر 
ورقــه را امضا کند. ســپس توصیه کرد 
در صــورت امــکان مدارکــی از دارایــی 
ســابقش  همســر  موجــود  امــوال  و 
را بــه دادگاه ارائــه دهــد تــا زودتــر بــه 
مهریــه اش دســت پیدا کند. ســپیده از 
روی صندلــی بلند شــد و پــای برگه را 
امضــا کــرد و بــه ســمت در رفــت تا از 
دادگاه خــارج شــود. اما در آســتانه در 
ایســتاد و گفــت:» یــادم رفــت بگویــم 
کــه بعــد از عقدمــان بــه جــز مــن بــا 
چنــد زن دیگــر هم ارتباط داشــته و به 
بهانه حضور در کارخانه به ســراغ آنها 
می رفت. البته بعد از دستگیری اش از 
این موضوع خبردار شدم. آنوقت بود 
کــه فهمیــدم احســاس بد مــن از کجا 

آب می خورد!«

کاهبرداری میلیاردی شوهر جوان از 
بیوه ثروتمند
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گروه حوادث/ سارق حرفه ای که با جرثقیل اقدام 

بــه ســرقت خودروهــای پارک شــده کنــار خیابان 
می کرد از سوی پلیس دستگیر شد.

بــه گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«؛ نیمه شــب 
11 اردیبهشــت مرد میانسالی با پلیس 110 تماس 
گرفــت و گفــت: یــک نیســان مجهــز بــه جرثقیل 
می خواهــد خــودروی پرایــدی را کــه کنــار خیابان 
پارک شــده همــراه ببــرد ظواهــر خــودرو و راننده 

نشان می دهد قصدش سرقت باشد.
با تماس مرد میانسال مأموران کانتری حکیمیه 
بافاصله خود را به محل رسانده و راننده جرثقیل 

را که قصد فرار داشت دستگیر کردند.
نخستین بررســی ها نشــان می داد خودروی پراید 
خیابان هــای  از  یکــی  از  فروردیــن   30 تاریــخ  در 

تهرانپارس سرقت شده و وسایلش را دزدیده اند.
بدیــن ترتیب پرونــده ای در پایگاه چهــارم پلیس 
آگاهــی تهــران بزرگ تشــکیل و بررســی ها در این 
خصــوص ادامــه یافت.راننــده جرثقیــل کــه ابتدا 
خــود را محمد احمدی معرفی کرده بود در ادامه 
تحقیقــات هویت خــود را افشــا کرد. محســن 32 
ســاله که از ســارقان ســابقه دار بود مدتــی قبل به 
اتهام ســرقت خودرو و فروش آنها به شــیوه ســند 

نمره تحت تعقیب پلیس آگاهی بوده است.
درحالی که محسن منکر سرقت ها بود، کارآگاهان 
بــه  کــه محســن  را  از خودروهــای ســرقتی  یکــی 
خواهــرش داده بــود شناســایی کردنــد. همچنین 
قطعاتــی از یــک خــودروی تیبــای ســرقت شــده 
نیــز داخــل مخفیــگاه متهم جوان کشــف شــد. با 
شناســایی مالــک خــودرو وی گفــت: خــودرو ام را 
بــرای فروش در ســایت دیوار و شــیپور آگهی کرده 
بــودم. شــخصی بــا من تمــاس گرفــت و خودش 
را خریــدار خــودرو معرفی کرد. با او قرار گذاشــتم 

تــا خودرو را ببینــد. زمانی که اوآمد، پشــت فرمان 
نشست، هنوز چند دقیقه ای از حرکت ما نگذشته 
بود کــه ناگهان ماشــین خاموش شــد. وی مدعی 
شــد که ماشــین دارای نقــص فنی اســت و به این 
ترفنــد مرا از ماشــین پیاده کرد تــا نگاهی به موتور 
ماشــین بینــدازم. اما بــه محض پیاده شــدن من 
خودش ماشــین را روشــن کرد و بســرعت از محل 
متواری شــد. بعد از چند روز پلیس خودروام را در 
جاده دماوند پیدا کرد.همزمان با شناسایی متهم 
از ســوی مالک خودروی تیبا وی مجبور به اعتراف 
شد.سرهنگ کارآگاه فخرالدین افراسیابی، رئیس 
پایــگاه چهارم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ گفت: 
»متهــم تاکنــون بــه 8 فقــره ســرقت در پوشــش 
خریدار و همچنین سرقت خودروهای پارک شده 
در سطح شهر تهران با استفاده از خودروی نیسان 
جرثقیــل، در مناطق شــرق تهــران اعتــراف کرده 

است. تحقیقات از وی ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ شــش مأمور پلیــس ســبزوار کــه در جریان 

تعقیــب و گریز متهم فراری، ســه نفر را با شــلیک گلوله به 
قتل رسانده بودند در جلسه ای 4 ساعته محاکمه شدند.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، این درگیری مرگبار 4 
آبان 94 در تهران رخ داد و در جریان آن شش مأمور مسلح 
با کاشــنیکف و کلت به  ســمت سرنشــینان خــودروی پراید 

شلیک کردند که سه سرنشین پراید جان باختند.
این شــش مأمور که سه نفر از آنها مأمور امنیت و اطاعات 
و ســه نفــر نیز از پلیــس آگاهی بودنــد هفته گذشــته پس از 
صدور کیفرخواســت بــرای محاکمــه به شــعبه دوم دادگاه 
کیفری انتقــال یافتند. صبح دیروز متهمان برای رســیدگی 
بــه پرونده شــان پیــش روی قضــات این شــعبه به ریاســت 
قاضــی محســن زالــی و قاضــی محمــدی مستشــار دادگاه 

ایستادند.

در آغــاز جلســه دادگاه خانــواده ســه مقتــول در جایــگاه 
ایســتاده و خواســتار قصــاص شــدند. در ادامــه متهمــان 
بــه ترتیــب در برابــر قاضی قــرار گرفتــه و به دفــاع از خود 
پرداختنــد. یکــی از آنهــا به قاضــی گفت: ما مســیر زیادی 
دنبــال آنهــا بودیم و حدود 12 بار شــلیک هوایی داشــتیم 
امــا راننــده پراید بــدون توجه به ایــن هشــدارها به راهش 
ادامــه داد. وقتی خودرو متوقف شــد، مظنون پیاده شــد و 
دســتش را به کمرش برد که ما تصور کردیم قصد شــلیک 
دارد و تیرانــدازی کردیم. این اظهارات در حالی بیان شــد 
کــه بررســی صحنه جرم آثار خــون را داخل خودرو نشــان 

می داد.
در پایان این جلسه 4 ساعته و نفسگیر، با توجه به اظهارات 
متناقض شش مأمور پلیس، قضات دادگاه وارد شور شدند 

تا برای این پرونده تصمیم گیری کنند.

سرقت خودرو از کنار خیابان با جرثقیل

محاکمه 6 مأمور پلیس

 rプ『 》┦╁
《プp┓ブ┓

 s』╊╉ブ└ポ┵ ]‶』ボ
┗プq〈 》¨プ〈┙【┗

راهزنان  مسلح 
محموله های سفارشی را می دزدیدند

گروه حوادث/ 4 مرد مســلح که با سفارش اینترنتی محموله های گران 

قیمــت اقــدام به ســرقت می کردنــد هنــگام فروش امــوال در بــازار به 
دام افتادنــد. به گــزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، رســیدگی به پرونده 
این ســارقان مســلح با شــکایت یــک راننــده در دســتور کار پلیس قرار 
گرفــت. وی گفت: ســاعتی قبل یــک محموله را که مربوط به دســتگاه 
بــازی »پلی استیشــن« بــود بــه آدرس خریــدار در یک انبــار می بردم. 
این محموله اینترنتی ســفارش داده شــده بود. به محض ورود به انبار 
متوجه متروکه بودن آن شــدم. خواســتم از انبار خارج شــوم که 4 مرد 
درحالی که چهره هایشــان را پوشــانده بودند با تهدید اسلحه جعبه ها 
را از من سرقت کردند. با شکایت مرد جوان تحقیقات برای دستگیری 
مردان مســلح آغاز شد. درادامه مأموران با شکایت های مشابه مواجه 
شدند. شکایت هایی که در آن خریدها در فضای مجازی صورت گرفته 
بــود و زمانــی که پیک هــا به محــل تحویل خریدهــا می رفتند از ســوی 
مردان مســلح مورد ســرقت قرار می گرفتند.همچنین در برخی از این 
شکایت ها مردان مسلح در خیابان های خلوت شهر راه را بر پیک های 

موتوری می بستند و با تهدید ساح وسایل آنها را سرقت می کردند.
دستگیری در بازار 

 بررســی ها برای دستگیری سارقان مســلح ادامه داشت. از آنجایی که 
احتمال می رفت سارقان وسایل مسروقه را در بازار بفروشند کارآگاهان 
تمرکز خود را روی بازار فروش محموله های سرقتی قرار دادند و بدین 

ترتیب موفق به شناسایی و دستگیری سارقان مسلح شدند.
پژمان، سردســته این باند متهم ســابقه داری اســت که چند ماه قبل از 
زندان آزاد شــده بود وی در تحقیقات گفت: پارســال به خاطر ســرقت 
بــه زندان افتادم. در زندان با کوروش آشــنا شــدم. نقشــه ســرقت ها را 
در زنــدان طراحــی کردیم و برای اینکــه یادمان نرود شــگردهایمان را 
روی پاکت ســیگار می نوشــتیم.بعد از آزادی طبق قــول و قرارهایی که 
در زنــدان بــا کــوروش داشــتیم تصمیم به ســرقت گرفتیم امــا این بار 
مســلحانه تا پول بیشــتری بــه جیب بزنیم. البتــه برای ایــن کار نیاز به 
افــراد بیشــتری داشــتیم، دو نفر از هــم محلی هایمان را بــرای این کار 

شناسایی کردیم.
 تمــام برنامه ریزی ها را در فضای مجــازی انجام می دادیم. این طوری 
کســی به ما شــک نمی کرد و پیگیر نمی شدند که چرا باهم در مراوده و 
رفت و آمد هســتیم. ســاعت و زمان ســرقت ها را در گروه تلگرامی مان 

می نوشتیم و سر ساعت در محل قرار حاضر می شدیم.
بــرای اجرای نقشــه مان دو شــگرد داشــتیم. شــگرد اول این بــود که به 
بــازار می رفتیم و مغازه هــا را زیر نظر می گرفتیم. پیک های موتوری که 
وسایل نو را سوار موتورهایشان می کردند تعقیب می کردیم. در محلی 
خلــوت راه را بــر آنهــا ســد می کردیــم و نقشــه مان را اجــرا می کردیم. 
شــگرد دوم مــا شناســایی افــراد در فضــای مجــازی بــود. به ســایت ها 
می رفتیــم و ســفارش خریــد به تعداد زیــاد می دادیم. محــل قرارمان 
همیشــه انبارهــای متروکــه بود. زمانی کــه به محل قرار می رســیدند با 
تهدید ســاح وسایل را سرقت می کردیم و چون صورت هایمان را هم 
پوشانده بودیم مطمئن بودیم که پلیس ردی از ما به دست نمی آورد. 
اســلحه را هــم از یکــی از شــهرهای مــرزی خریــده بودیــم. بــه دنبــال 
اعترافات متهمان، تحقیقات برای مشــخص شــدن ســایر سرقت های 

احتمالی آنها ادامه دارد.
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ثانیه های حیاتی برای نجات »محمدپرهام«

پنــج جوینــده گنج کــه با حفــاری یک 
شــیء  قطعــه  ده هــا  روســتایی  خانــه 
تاریخی 700 ســاله کشــف کرده بودند 
از سوی پلیس همدان دستگیر شدند.
ســرهنگ پژمــان قویمــی - فرمانــده 
انتظامی شهرســتان همدان- با اعام 
این خبــر گفت: چند روز قبل مأموران 
کردنــد  دریافــت  گزارشــی  پلیــس 

مبنــی بــر اینکــه 5 نفــر در یــک خانــه 
روســتایی مشــغول حفاری بــرای پیدا 
کــردن عتیقه و آثار تاریخی هســتند. با 
اطمینان از صحت موضوع و دریافت 
مجوز قضایی، مأموران وارد خانه شده 
و در بازرســی ها 11 قطعه تخت سنگ 
منقوش به نقش های دوران اســامی 
و هفت قطعه ظروف ســفالی شکسته 

را کشف کردند.
عملیــات  ایــن  در  نیــز  متهــم  پنــج 
مریانــج   17 کانتــری  بــه  و  دســتگیر 

منتقل شدند.
حضــور  بــا  گفــت:  قویمــی  ســرهنگ 
کارشناســان میــراث فرهنگــی اصالت 
آثار تاریخی کشف شده تأیید و قدمت 

این آثار 700 سال تخمین زده شد.

نفس هــای  اســت  روزی  چنــد 
»محمدپرهــام« بــه شــمارش افتــاده. 
دیگــر حتــی دســتگاه های اکســیژن نیــز 
بــه  را  کوچکــش  ریه هــای  نمی تواننــد 
حرکــت وادارنــد. صورتــش بــه کبــودی 
می زند و پزشــکان برای نجات او ناگزیر 
گلــوی  در  روزنــه ای  ایجــاد  بــا  شــدند 
نحیفــش راه تنفســی بازکننــد... 7 مــاه 
پیــش بــود. »محمــد پرهــام« تنها یک 
ماه داشــت که دستان و پاهایش کم کم 
سست شد و از کار افتاد. مادرش بی تاب 
شــده بود. هر روز ساعت ها کنار پسرش 
می نشست، دست ها و پاهای بی رمقش 
را نوازش می کرد و اشک می ریخت. پدر 
او نیــز به هر دری مــی زد که بتواند راهی 
برای نجات پســرش پیــدا کند. امــا...در 
فاصله دو هفته چندین پزشک »محمد 
پرهــام« را معاینــه کردنــد و تشــخیص 
تنبلــی دادنــد)!( اما ســرانجام پزشــک 
متخصــص مغــز و اعصــاب کــودکان با 
بررســی شــرایط نوزاد، علت بیمــاری را 
تشــخیص داد. او نمی خواســت پیــش 
از اطمینــان از بیمــاری نــوزاد 2 ماهــه 
خانــواده اش را نگــران کنــد. بــه همیــن 
خاطر آزمایشی برایش نوشت که بعد از 

یک ماه جوابش آمد؛ نتیجه ای که مانند 
آواری بــر ســر خانــواده »محمدپرهام« 
ویــران شد...پســر کوچولــو بــه بیمــاری 
»اس ام ای« یــا »آتروفــی عضانــی« از 
نــوع اول مبتا شــده بود...حــاا 6 ماه از 
آن روزهــا گذشــته و »محمدپرهام« که 
بیمــاری حتــی ریه هایــش را نیــز درگیر 
کــرده، 2 مــاه و نیــم اســت روی تخــت 
بیمارســتان کــودکان تهــران خوابیــده و 
تنها با حرکات ســر و چشمانش آغوش 
می کند...پــدر  طلــب  را  خانــواده  گــرم 
ایــن کودک بــه خبرنگار »ایــران« گفت: 
»محمدپرهــام فرزنــد دوم مــا اســت. 
پزشــکان پس از تشــخیص این بیماری 
اعــام کردند که مشــکل پســرم ممکن 
است به خاطر ازدواج فامیلی یا به خاطر 
اختال در ژن ها باشد. پسرم تا یک ماه 
پــس از تولــدش جنب و جــوش زیادی 
داشــت اما ناگهان حــرکات بدنش کند 
شــد و پس از کلــی آزمایــش و معاینه 
بـــــــــــیماری  تشــخیص  پزشــکان 
عضانــی«  »آتروفــی  یــا  ای«  »اس ام 
از نــوع یک دادنــد. آن طور که پزشــکان 
می گوینــد در این شــرایط به دلیل رشــد 
ســریع بیمــاری کــودک بیش از 2 ســال 
عمــر نمی کنــد. مــن و همســرم وقتــی 
متوجــه ایــن بیماری شــدیم ابتــدا فکر 
می کردیم که فقط پســر مــا مبتا به آن 

اســت امــا زمانــی کــه در بیمارســتان ها 
رفــت و آمــد کردیم فهمیدیــم کودکان 
بســیاری بــه این بیمــاری ســخت مبتا 
هستند. آن طور که بررسی هایمان نشان 
داده ایــن بیمــاری به صــورت تدریجی 
کاهــش  را  عضــات  و  بافت هــا  تــوان 
داده و زمانــی خطرنــاک می شــود که به 
بافت های تنفسی برسد. اتفاقی که برای 
»محمد پرهام« افتاده است.«وی افزود: 
»صبح 20 اســفند ســال گذشــته پســرم 
نفســش قطع و صورتش کبود شــد. او را 
اورژانسی به بیمارستان رساندیم و از آن 
موقع تا به حــال در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتان کودکان تهران بســتری 
خاطــر  بــه  اســت  روزی  چنــد  و  اســت 
مجبــور  ریــه اش،  بافت هــای  نارســایی 
شــدند از گلوی او راه تنفســی بازکنند. در 
این شرایط پســرم حتی دیگر نمی تواند 
سرش را تکان دهد و دیدن این وضعیت 

برای ما واقعاً عذاب آور است.«
کمپینی بــرای نجــات کــودکان مبتا به 

»اس ام ای«

پدر »محمد پرهــام« درباره اقداماتی که 
تاکنــون برای درمان پســرش انجام داده 
بود، نیز گفت: »تا سال های قبل درمانی 
برای این بیماری وجود نداشت اما اواسط 
ســال گذشــته از طریــق فراخوانــی کــه با 
خانواده های کودکان مبتا به این بیماری 

تشــکیل دادیــم متوجه شــدیم شــرکتی 
امریکایی دارویی به نام »اسپینرازا« برای 
درمــان این بیمــاران تولیــد کــرده که در 
کشورهای ترکیه، بلژیک و... مورد استفاده 
قرار گرفته است. هزینه این دارو بسیار باا 
است اما از زمانی که این اتفاق افتاده یکی 
از کودکان با حمایت مردم و رســانه ها به 
بلژیک فرســتاده و روند درمانش شــروع 
شــده اســت. البته دو کودک دیگــر نیز با 
همین کمک ها در مسیر اعزام بودند که 

بیماری مهلتشان نداد و جان باختند.«
هنــوز  می گوینــد  پزشــکان  کــه  »آنطــور 
وضعیت پســرم ناامیدکننده نیست و اگر 
ژن به او تزریق شود بیماری کنترل خواهد 
شد. با وجودی که کارمند هستم اما تاکنون 
هر هزینــه ای که ازم بــوده انجــام دادیم. 
حــاا هم با توجه به اینکه پســرم هوشــیار 
است از ما خواستند که دستگاه مخصوصی 
را بخریــم و »محمــد پرهــام« را بــه خانه 
ببریم. اما اگر او بازهم مشکل تنفسی پیدا 
کند چطور بایــد نجاتش دهیــم. بیماری 
»محمدپرهام« زندگی خواهر 11 ساله اش 
را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هیچ کدام 
از مــا آرام و قــرار نداریــم. در حــال حاضر 
نیز تنها خواسته ما این است که بتوانیم با 
حمایت مســئوان و مردم، پسرم را برای 
درمان به خارج بفرســتیم تا بیــش از این 

شاهد درد و رنجش نباشیم.«
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مدیرعامل ستاد دیه کشور از وجود 500 راننده محکوم 

به پرداخت دیه در زندان های کشور خبر داد.
ســید اسداه جوایی با اعام این خبر گفت: با اصاح 
و تصویب قانون بیمه شــخص ثالث، در شــرایط فعلی در کل کشــور فقط 
500 نفــر راننــده محکــوم  بــه پرداخت دیــه در زندان هــا داریم کــه در این 
فهرســت خراسان شــمالی، خراســان جنوبی و ســمنان اســتان های بدون 
زندانــی دیه هســتند.وی افزود: بدهــکاران مالی درصد باایــی از زندانیان 
جرایم غیرعمد را شــامل می شوند. این افراد به دلیل نبود آشنایی کامل با 

اوراق تجاری چک و بدون سوء نیت مجرمانه گرفتار زندان شده اند.

‶【ぃ′ブk ブペ 』hپ ┺┒ブ┥─ ┖┒ 《━┡k 《├

برخــورد یک دســتگاه پــژو 206 بــا کامیــون در جاده دشتســتان 
استان فارس، سه نفر کشته و یک نفر مصدوم داشت.

ســرهنگ جابر پاپری - رئیس پلیس راه اســتان بوشــهر- گفت: 
این حادثه ســاعت 1:30 بامداد شــنبه اتفاق افتاد و هر 4 کشــته 
و مصدوم از سرنشــینان پژو بودند. خــودروی پژو از کنارتخته به 
دالکــی در حــال حرکــت بود که بــا کامیون حامــل گوجه فرنگی 
تصادف کرد. رئیس پلیس راه استان بوشهر بیان کرد: علت این 

تصادف در دست بررسی است.
 

╇ペブペ ‶ピ┓]┘ ┖┒ ╇─ブ╀ ╊ピ┓┴ピ
مرد بدهکار که به جرم قتل طلبکارش به قصاص محکوم شده بود صبح 
دیروز به دار مجازات آویخته شد. این مرد 27 ساله بهمن سال94 از جوانی 
25 ســاله بــه نام جابر پولــی قرض گرفته بود اما بر ســر همیــن موضوع با 
یکدیگر اختاف پیدا کردند و مرتکب قتل شد.سید یونس حسینی عالمی 
- دادســتان مرکز اســتان مازندران- با اعام این خبر گفت: حکم قصاص 
ایــن زندانــی پس از صدور از ســوی دادگاه کیفری اســتان و تأییــد در دیوان 
عالــی کشــور و اجــازه از رئیس قــوه قضائیه، صبــح دیروز با حضــور قاضی 
اجرای احکام، پزشک قانونی و خانواده مقتول در محوطه زندان بابل اجرا 

شد.

اخبار

نوبت مرگ
برای دانشمند 104 ساله

دانشــمند 104 ساله اســترالیایی وقتی دریافت به یک بیماری اعاج مبتا 
شده برای مرگی خودخواسته راهی یک کلینیک پزشکی در سوئیس شد.

»دیوید گودال« یک بوم شناس مشهور است وی پس از آنکه دادگاه ایالت 
»ویکتوریا«ی اســترالیا مجوز مرگ خودخواسته بیماران اعاج و مبتایان 
بــه ناتوانی ذهنــی و روانی را صادر کرد، تصمیم گرفــت راهی این کلینیک 
در شــهر بازل ســوئیس شــود تا بــه زندگی خود پایــان دهد. امــا وی مجبور 
اســت مدت زمان طوانی در فهرســت انتظارمرگ بماند. با این حال وی 
در اجرای تصمیم خود پافشــاری دارد. گودال 104 ساله به عنوان پژوهشگر 
افتخــاری تا ســال 201۶ با دانشــگاه کووان شــهر پرت در اســترالیا همکاری 

داشت.

زلزله ای به قدرت 6.9 ریشــتر جزیره هاوایی را بشــدت لرزاند و باعث وحشــت ســاکنان منطقه شــد. این زمین لرزه در 40 ســال گذشــته 
بی سابقه بوده است. به گزارش دیلی میل، این زمین لرزه نیمه شب جمعه رخ داد و باعث فوران آتش فشان و وحشت ساکنان محلی 
شد. گزارش های رسیده نشان می دهد که مرکز زمین لرزه پیرامون آتش فشان »کیاویا« بوده است و پس از آن دهها پس لرزه نیز داشته 
است. در پی این حادثه هزاران نفر از ساکنان منطقه به دلیل حرکت مواد مذاب ناشی از فوران آتش فشان مجبور شدند خانه های خود 
را ترک کنند. اطاعات منتشــر شــده نشــان می دهد که این زمین لرزه بزرگ ترین و قوی ترین زمین لرزه از ســال 1975 میادی تاکنون 
اســت که در جزیره رخ داده اســت. با شــروع زمین لرزه و فوران آتش فشــان مقام های مسئول دستور تخلیه ســریع خانه های روستایی 

منطقه را صادر کرده و ارتش به حالت آماده باش درآمده است.

گربه اشرافی
گربه یکی از مقام های کشور ایتالیا پس  
از مــرگ وی صاحــب ثــروت هنگفــت 
این زن شــد. »سیســیا آنا« که ســال ها 
در شورای وزیران ایتالیا فعالیت داشت 
چند روز قبل در ســن 88 سالگی از دنیا 
رفــت. وی کــه در شــهر ورونــای ایتالیــا 
زندگــی می کرد صاحب گربــه ای با نام 
»پیلــه« بــود کــه او را از خیابــان پیــدا و 

بزرگش کرده بود.
 از آنجا که »سیســیا« همسر و فرزندی 
نداشــت، مدتــی پیــش از مــرگ تمــام 
ثــروت خــود را بــه حیــوان خانگــی اش 
بخشــید. در حــال حاضــر دارایــی ایــن 
صنــدوق  نماینــدگان  توســط  گربــه 

سرمایه گذاری نگهداری می شود.
بــه درخواســت »آنــا« ایــن گربــه بایــد 
تحت مراقبت دامپزشکی باشد و محل 
زندگی راحت و هر آنچه برای آســایش 
وی ازم اســت، تهیه شود.پس از مرگ 
صاحبش این گربه بــه محل نگهداری 
منتقــل  میــان  در  خانگــی  حیوانــات 
شــده و در حال جســت و جوی صاحب 
جدیــدی بــرای او هســتند.  به گــزارش 
اســپوتنیک، پــس از مــرگ ایــن گربــه، 
دارایــی او بــه یکــی از مراکــز حمایت از 

حیوانات اختصاص داده می شود.

تومور 60 کیلویی در شکم یک زن
پزشــکان امریکایــی در یــک جراحی طوانــی تومــور 60 کیلویی را از 
شــکم یــک زن خارج کردنــد. به  گزارش دیلی اســتار، زن 38 ســاله 
کــه هــر روز شــکمش بزرگ تــر می شــد و دردهــای شــدیدی در این 
ناحیه داشــت بــرای یافتن علــت بیمــاری اش به پزشــک مراجعه 
کرد. پزشــکان نیز پس از انجام آزمایش و اســکن متوجه وجود یک 
تومور بزرگ در دستگاه گوارش این زن شدند. دکتر »وان اندیلیان« 
متخصــص بالینــی در این بــاره گفت:»مــا این زن را در بیمارســتان 
»کانتیکات« جراحی کردیم و پس از 5 ســاعت موفق شــدیم تومور 
60 کیلویــی را از شــکم وی خــارج کنیم این اتفاق بســیار نادر بوده و 

تومور هر روز رشد می کرد.«

رانش زمین در میانمار
بارش باران های ســیل آســا و رانش زمین در میانمار 
جــان 17 نفــر را گرفــت و ده ها ناپدید بر جا گذاشــت. 
به گزارش یاهو، رانش زمین باعث ریزش یک معدن 
در شــمال میانمار شــده و کارگرانی را که مشغول کار 
بوده اند غافلگیر کرده اســت. بنا بــر گزارش ها، رانش 
زمین منطقه روستایی »هاکانت« در ایالت »کچین« 
را بشــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و باعــث تخریــب 
بســیاری از خانه ها شده اســت. اطاعات منتشر شده 
نشــان می دهد که قربانیان، اغلــب کارگران معدن و 

مردم فقیرنشین این روستا هستند.

سیاب مرگ در کنیا
بارش هــای موســمی در اســتان »کیکیفــی« و طغیــان 
رودخانــه »ســاباکی« نایروبــی باعث مــرگ 100 کنیایی 
شــد. به گزارش یاهو، در پی این ســیاب نیروهای نظامی 
و هلی کوپترهای امداد به کمک آســیب دیدگان شتافتند. 
بنا بر گزارش های رســیده از صلیب سرخ حدود 260 هزار 
نفــر در ایــن ســیاب بی خانمــان شــده اند و خانه هــا و 
زمین های کشــاورزی زیادی تخریب شــده است. »کیب 
کمبــوی« از پلیــس منطقه در ایــن باره گفت:»اجســاد 
ده ها تن در سراســر رودخانه پیدا شده است و عملیات 

امداد رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد.

جعبه کروکودیل ها 
در فرودگاه لو رفت

50بچــه کروکودیل که در جعبه های بزرگ از مالزی به انگلســتان 
قاچاق شده بود از سوی پلیس فرودگاه کشف شد.به گزارش یاهو، 
مأمــوران فــرودگاه »هیتــرو« انگلیس ایــن محموله قاچــاق را که 
غیر قانونی وارد پرواز انگلســتان شده بود پیدا کرد. بنابر اطاعات 
منتشر شده تمامی کروکودیل ها یک سال سن داشته و از گونه های 
نادر آب های شــور هستند و قاچاقچیان قصد فروش کروکودیل ها 
را داشــته اند. بــه گفته مأموران پلیــس این حیوانــات اغلب برای 

فروش گوشت و پوستشان در مزارع پرورش داده می شوند.

افزایش قربانیان طوفان شن درهند
شــمار قربانیان طوفان شــن در هند بــه 116 نفرافزایش یافــت. به گزارش دیلی 
اســتار، طوفان شــن روز چهارشــنبه گذشــته شــروع و تــا روز پنجشــنبه در ایالت 
اوتار پرادش و راجســتان ادامه داشــته اســت و بیش از 250 نفــر را مجروح کرد.  
ســرعت تندبادهــا 130 کیلومتر بر ســاعت تخمین زده شــده و قطعی درختان 
و برق مناطق مختلف را در پی داشــته اســت.  دولت هند اعام کرده اســت که 
خانواده هــای آســیب دیــده در این حادثــه مبلــغ 4400 پوند به عنوان خســارت 
دریافت خواهند کرد. گزارش بیمارستان دو ایالت نشان می دهد که تنفس شن 
باعث بروز بیماری های چشــمی و اسهال شدید در میان ساکنان مناطق شده و 
مشــکات تنفسی زیادی را در پی داشته است. »هیمونت گرا« وزیر خارجه هند 
نیز در این باره گفت:»این طوفان بدترین فاجعه در 20 سال گذشته بوده است.«

100 هزار دار 
جریمه بی توجهی به اسب

مرد امریکایی که به دلیل بی توجهی باعث بیمار شــدن 

اســبش شــده بود به پرداخــت جریمــه 100 هــزار داری 

محکوم شد. به گزارش اسکای نیوز، این اسب 8 ساله از 

سوی سازمان حمایت از حیوانات در کارولینای شمالی 

تحت مراقبت قرار گرفته است.

بــه گفتــه دامپزشــکان، بی توجهــی در نگهــداری از این 

حیوان سبب شــده اســت تا دچار عفونت های پوستی 

و صدمــات جســمی و روحــی زیــادی شــود. با شــکایت 

ســازمان حمایــت از حیوانــات، صاحب این اســب به 

پرداخت جریمه 100 هزار داری محکوم شده است.
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وحشت ساکنان جزیره  از زلزله و آتش فشان
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سامت شناگاه های سواحل شمال زیر ذره بین
رئیس اداره دریایی اداره  کل حفاظت محیط زیست مازندران: امسال شناگاه های آلوده تا زمانی که رفع آلودگی نشوند، اجازه بازگشایی ندارند

کـوتـــاه
ازایران

ســاری - مهــوش ســلملیان/ وقتــی هرم 
گرمای خورشــید بر تن ســواحل شمالی 
بتابــد و دمای هوای این منطقه شــرجی 
بــرای شــنا و اســتفاده از آب دریــا فراهم 
شــود، خیــل عظیــم گردشــگران از نقاط 
مختلف کشــور از هر فرصتی بهره برده و 
خود را به سواحل زیبای خزر می رسانند. 
ســواحلی کــه یکــی از هدایــای بی شــمار 
خداوند برای ساکنان این قطعه سرسبز از 
ایران بزرگ است. اما هر بار با فرا رسیدن 
فصل شنا، یک دغدغه بزرگ ذهن تمام 
گردشــگران و استفاده کنندگان از سواحل 
را بــه خــود مشــغول می کنــد و آن اینکه 
آیا شــناگاه های ســواحل خزر از ســامت 
کافی برای شــنا برخوردارند؟ هر سال در 
این ایام دســت اندرکاران محیط زیست 
به عنــوان متولیــان اصلــی تعییــن ایــن 
مهــم بعد از پایش هــای تخصصی خود 
درباره ســالم بــودن یا آلودگی شــناگاه ها 
اعام نظر می کنند. امســال نیز در حالی 
که هنوز برودت هوا اجازه شــروع شــنا در 
دریــا را نــداده، مســئوان محیط زیســت 
مازندران در این باره به متولیان شناگاه ها 
هشدار داده اند که در صورت آلوده بودن 
را  آن  از  بهره بــرداری  اجــازه  شــناگاهی 

نخواهند داد.
ë شناگاه های آلوده باز نمی شود

»مریم الســادات موســوی« رئیس اداره 
دریایی اداره  کل حفاظت محیط زیست 
مازنــدران در ایــن بــاره گفته که امســال 
شــناگاه های آلــوده تــا زمانــی کــه رفــع 

آلودگی نشوند، اجازه بازگشایی ندارند.
ë 3 بار سنجش

توجه به بحث ســامانه پساب بهداشتی 

و فاصله با رودخانه از مواردی اســت که 
بنــا بر اظهــارات این مقام مســئول باید 
مورد توجــه ویژه قرار بگیــرد، چرا که در 
فصل شــنا 2 بار و فصل غیرشــنا یک بار 
سنجش آلودگی میکروبی در دستور کار 

قرار دارد.
ســال گذشــته 13 شــناگاه در ســه اســتان 
شــمالی کشــور از مجمــوع بیــش از 135 
به دلیــل  ســواحل  سالم ســازی  طــرح 
مناســب نبــودن بــرای شــنا، پرچــم زرد 
دریافت کرده بودند. این اتفاق در جریان 
اجــرای طــرح پرچم گــذاری شــناگاه ها با 
هدف مشخص شدن شناگاه های سالم از 
آلوده صورت گرفته بود که برای نخستین 
بــار در کشــور و در اســتان های مازندران، 
گلســتان و گیان به اجرا در آمده بود. در 
رونــد اجــرای این طــرح شــناگاه هایی که 
در پایش هــا و اندازه گیری هــا بار آلودگی 
نداشــتند پرچم آبی و شــناگاه های آلوده 
پرچــم زرد دریافت می کردنــد که در این 
رونــد 13 شــناگاه در ســه اســتان شــمالی 
در  شــناگاه   2 درمازنــدران،  )10شــناگاه 
گیــان و یک شــناگاه در گلســتان( پرچم 

زرد دریافت کردند.
ë پرچم گذاری شناگاه های مشکوک

میــان  از  کــه  بــود  ارتبــاط  همیــن  در 
در  ســواحل  سالم ســازی  طــرح   135
کــه  شــناگاه   50 شــمالی  اســتان  ســه 
زیســتی  محیــط  ریســک های  احتمــال 
در آنهــا نســبت به بقیــه بااتــر و میزان 
بــود  بیشــتر  آنهــا  بــه  مــردم  مراجعــه 
بــرای پرچم گــذاری انتخاب شــدند، اما 
اداره  مســئوان  وعده هــای  اســاس  بــر 
کل دفتــر بررســی آلودگی هــای دریایــی 

سازمان محیط زیست قرار شد با تأمین 
منابع مالی از ســوی اســتانداری ها تمام 
135 شــناگاه اســتان های شــمالی ســال 
97 در طرح شبکه پایش و پرچم گذاری 
قرار گیرند. البتــه جانمایی برخی از این 
شــناگاه ها و واقع شــدن آنهــا در مصب 
رودخانه هــا کــه آلودگی آنهــا را به دنبال 
دارد نیــز مــورد توجــه متولیان امــر قرار 
گرفتــه و»ضیاء الدیــن الماســی« مدیــر 
کل دفتــر بررســی آلودگی هــای دریایــی 
ســازمان محیط زیست تأکید بر تغییر و 
جابه جایی این مکان ها برای ســال های 
بعد داشــت، اتفاقی که هنــوز به مرحله 

اجرا در نیامده است.
ë سرنوشت فاضاب های شهری

 400 ســاانه  رســمی  آمارمنابــع  طبــق 
آاینده هــا  انــواع  مترمکعــب  میلیــون 
درشــمال کشــورتولید می شــود که فقط 
40 درصــد آن تصفیــه و بقیه به صورت 
دریــای  بــه  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
خــزر می ریــزد، بحثــی کــه »محمدرضا 
محمودی« معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضاب شــهری مازنــدران نیز بر 
آن صحه گذاشته و تأیید کرده است. بنا 
بر اظهارات این مقام مسئول از مجموع 
فاضــاب  مکعــب  متــر  میلیــون   120
خانگــی اســتان تنهــا 16 درصــدش بــه 
داخــل کانــال فاضاب شــهری می ریزد 
و بقیه یا وارد ســفره های زیرزمینی شده 
رودخانه هــا  ســطحی  آب هــای  وارد  یــا 

می شود.
اگرچــه براثر بــارش باران در این اســتان 
گاهی خودپایشــی در رودخانه ها و حتی 
شــناگاه های آلوده صورت می گیرد ولی 

مدرســه  قبــل  ســال   47 دانش آمــوزان 
راهنمایی »طالب آملی« شهر آمل عصر 
روز جمعه گذشــته در یــک دورهمی کنار 
هم جمــع شــدند و خاطرات حــدود نیم 
قرن پیش دوران مدرســه را بــا قدردانی از 

مدیران و معلمان خود مرور کردند.
بــه  گــزارش ایرنــا، در ایــن مراســم کــه بــا 
فراخوان و برنامه ریزی قبلی به مناســبت 
گرامیداشــت هفتــه معلــم برگــزار شــد، 
250نفر از دانش آموزانی که سال 1350در 

ایــن مدرســه درس می خواندنــد، حضور 
یافتنــد. دانش آموزان دهــه پنجاهی آمل 
کــه برخــی ازآنــان درحــال حاضــر دارای 
بخش هــای  در  اجرایــی  مســئولیت های 
دولتــی و خصوصــی در سراســر کشــور و 
حتــی خارج از کشــور هســتند، در ایــن روز 
قیــد کار و زندگی خود را زدنــد و یاد دوران 
نوجوانی افتادند و یک دل ســیر خاطرات 
آن دوران را با یکدیگر مرور کردند. با اینکه 
شرکت کنندگان در این مراسم بدون استثنا 

هر کدام بیش از 55 سال از بهار عمرشان 
سپری شده بود، ولی مجلس حال و هوای 
دورهمی دوســتانه نوجوانان و جوانانی را 
داشــت که پس از سال ها دوری یکدیگر را 
می دیدند.16 معلم مدرسه طالب آملی 
در ســال 50 هــم در ایــن مراســم حضــور 
داشــتند که دهــه 70 عمرشــان را ســپری 
می کننــد، ولــی این موضوع باعث نشــده 
بود تا جلســه به یک دورهمی تشــریفاتی 
تبدیــل شــود. یکــی از بخش هــای جذاب 

ایــن دورهمی، تعریــف خاطــرات دوران 
مدرسه توسط تعدادی از شرکت کنندگان 
بود که وقتی با حرکات نمایشی هم همراه 
می شــد، نشســت را از خنده حاضــران به 
مرز انفجار می رساند. برای بسیاری از این 
افراد دیدار با همکاسی ها آن هم در یک 
مکان و پس از حدود نیم قرن غیر ممکن 
تصور می شــد و این یکــی از نکاتی بود که 
ســبب شــد این روز برای همه آنان یکی از 

بهترین روزهای زندگی شان شود.
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در حالی که متولیان امر به دنبال شناسایی مکان هایی مناسب برای احداث طرح های جدید سالم سازی 
دریا هستند دغدغه بزرگی به نام آلودگی از طریق رودخانه ها، دریای خزر را تهدید می کند؛ رودخانه هایی 
که روزگاری محلی برای شــنای شــمالی ها بود و امروز وجودشــان مایه دردسر شــمالی ها شده است. این 
وضعیت چالش بزرگی را پیش روی مسئوان امر به وجود آورده که برای گذر از آن تنها باید مدیریت پسماند در مناطق ساحلی 
صورت بگیرد و اجرای طرح های تصفیه فاضاب با سرعت بیشتری انجام شود.طول سواحل سه استان شمالی شامل ساحل 
استان های گیان، مازندران و گلستان حدود 750 کیلومتر است که حدود 400 کیلومترآن درمازندران و بقیه در دو استان دیگر 
شــمالی واقع شــده است. دریای خزر اکنون در محاصره تعداد زیادی رودخانه آلوده و پسماندهای برجا مانده از بهره برداران 
)مسافران( است که ساماندهی نشدن این وضعیت می تواند کل این ساحل را در آینده نه چندان دور از قابلیت استفاده سودمند 
خارج کند. در حال حاضر آب افزون بر 20 رودخانه مازندران به دریای خزر می ریزد که اکثر این رودخانه ها به دلیل عقب ماندگی 

این استان از فاضاب شهری دارای آلودگی زیست محیطی ناشی از رهاسازی فاضاب خانگی هستند.

بـــــرش

‶ピ┗ぁピ q┗━′ 144 ╋e┗پ ┘ピ┙━》ピ 
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گــروه ایــران زمین/ پرچــم 144 متــر مربعی ایران، به نشــانه 
اقتدار، رشادت ها، ایثارگری های شهدا و دوستی با کشور های 
همســایه، درنقطــه صفر مــرزی ســرپل ذهــاب در مجاورت 

بازارچه مرزی »تیله کوه« این شهرستان استان کرمانشاه نصب شد.
»محبت جمالی نیا«، فرماندار سرپل ذهاب خاطرنشان کرد: با این اقدام، آرامش و 
امنیت نظام جمهوری اسامی ایران در نقاط صفرمرزی به رؤیت تمام کشور های 

بیرونی و همسایه ها رسیده است.

r┠ブپ d╈ブ′ 
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گــروه ایــران زمیــن/ یکهزارهکتــار از بیابان هــای منطقــه »گتــی« 
شهرستان جاسک هرمزگان، با هدف تثبیت ماسه های روان و برای 

مقابله و کاهش اثرات بیابان زایی، مالچ پاشی شد.
»امیــد ذاکری« مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری هرمزگان با 
اشــاره به اینکه این طرح از ســال گذشته در حوزه شرق جاسک آغاز 
شده، گفت: برای اجرای این طرح 2۶ میلیارد ریال از محل صندوق 

توسعه ملی هزینه شده است.
منطقه گتی یکی از کانون های بحران فرســایش بادی با شــدت زیاد 
اســت که در طــرح مطالعاتــی بیابان زدایی »بیاهــی - چنالی« قرار 

دارد.
2۸ کانــون بحرانــی فرســایش بادی با وســعت 31۸ هــزار هکتار در 
هرمزگان وجود دارد.33 روستا نیز در معرض هجوم شن های روان 

است.
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گروه ایران زمین/ پرواز های فرودگاه یاســوج که از 29 بهمن ماه ســال گذشته به  
دنبال ســقوط هواپیمای »ای تی آر« شــرکت آسمان تعطیل شده بود، از امروز 

)یکشنبه( از سر گرفته می شود.
»عزیــز فیلی« معاون عمرانی اســتاندارکهگیلویه و بویراحمد افزود: طی چند 
روز گذشته 2بار پرواز آزمایشی به مقصد فرودگاه یاسوج انجام شد که خلبانان، 

ایمنی و سامانه ناوبری این فرودگاه را تأیید کردند.

╋┡╀ qブ》 ‶ブ━┝╉┑] 《┵├【─
گــروه ایــران زمیــن/ بــا توجــه بــه فرســوده و غیــر اقتصــادی بــودن 
نخلستان های موجود قشم، طرح توسعه این نخیات در دستور کار 

جهاد کشاورزی این شهرستان هرمزگان قرار گرفت.
»مالــک یزدان پناه« مدیر جهاد کشــاورزی قشــم با اشــاره به اینکه 
ســطح زیرکشــت نخلســتان های ایــن منطقــه 700هکتار اســت که 
متأســفانه تولید مناســبی ندارند، افزود: در اســفند ماه سال گذشته 
بیــش از ۵هزار اصلــه نهال خرما در بیــن بهره برداران ۴0روســتا به 

صورت رایگان توزیع شد.
وی بــه اهمیت آمــوزش بهره برداران اشــاره کرد و گفــت: دوره های 
آموزشــی با حضور نخلداران با هدف ارتقای دانش بهره برداران در 

روستاها برگزارمی شود.

60 درصــد گردشــگران خارجــی ورودی 
به آذربایجان شــرقی را اتباع کشــورهای 
ترکیــه و جمهــوری آذربایجان تشــکیل 

می دهند.
»فرشــاد رســتمی«، معاون گردشــگری 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری آذربایجان شــرقی 
درگفت و گو با ایرنا، مجموع گردشــگران 
را  اســتان در ســال 96  ایــن  بــه  ورودی 
4میلیــون و 300 هزار نفر اعــام کرد که 
از این تعداد 530 هزار نفر را گردشگران 

خارجی تشکیل می داد.
بــه  مربــوط  آمــار  داد:  ادامــه  رســتمی 
فراوانی نفر- اقامت این تعداد گردشگر 
ورودی به این استان یک میلیون و ۸30 

نفــر - اقامــت بــود کــه از این رقــم 243 
هزار نفر- اقامت مربوط به گردشــگران 
خارجی اســت. در نوروز امسال مجموع 
نفر- اقامت حوزه گردشگری آذربایجان 
شــرقی 460 هزار و 440 نفر - اقامت بود 
که این آمار نســبت به مدت مشابه سال 
قبــل رشــد 40 درصــدی را تجربــه کــرد. 
تعــداد گردشــگران خارجــی  مجمــوع 
ورودی به استان طی تعطیات نوروزی 
2هزار و 165 نفر بود که این تعداد از 27 
اســفند ســال 96 تا 13 فروردین امســال 
وارد آذربایجان شــرقی شــده و با اقامت 
در این اســتان از آثار و ابنیه های تاریخی 
دیدن کرده اند. این آمار نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد 17 درصدی داشته 

تاکنون 19 کیلومتــر از 36 کیلومتر تونل 
انتقال آب از رودخانه »زاب« کردســتان 
بــه دریاچه ارومیه ســاخته شــده و برای 
17 کیلومتر باقیمانده نیز 11 هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز است.
دفتــر  رئیــس  ســرخوش«،  »فرهــاد 
اســتانی ســتاد احیای دریاچه ارومیه در 
آذربایجــان غربــی در گفت و گــو بــا ایرنا 
اعــام کــرد: این طرح انتقــال آب بیش 
از 53 درصــد پیشــرفت دارد و تاکنــون 
14هزار میلیارد ریال برای آن هزینه شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه اعتبــار این طرح از 

صندوق توســعه ملی تأمین می شــود، 
افزود: طرح مذکور مشکل تأمین اعتبار 
نــدارد و یکــی از اقدامــات مهــم ســتاد 

احیای دریاچه ارومیه به شمار می رود.
ســرخوش زمان دقیــق آغاز ایــن طرح 
را ســال 95 عنــوان کــرد و یــادآور شــد: 
این طــرح تا پایان ســال 9۸ افتتــاح و با 
بهره برداری از آن، ســاانه 650 میلیون 
مترمکعــب آب بــه پیکره ایــن دریاچه 

وارد می شود.
وی بــا اعــام اینکــه مســاحت فعلــی 
نگیــن آبی خطــه آذربایجان بــه 2 هزار 
گفــت:  رســیده،  299کیلومترمربــع  و 

مساحت دریاچه نسبت به 6 ماه گذشته 
296 کیلومترمربع افزایش یافته است.

ســرخوش ارتفاع امــروز دریاچه ارومیه 
از آب هــای آزاد را یک هــزار و 270 متر و 
76 ســانتیمتر اعام کرد و افزود: ارتفاع 
دریاچــه نیــز نســبت بــه 6 ماه گذشــته 

4۸سانتیمتر افزایش یافته است.
رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه 
ارومیــه در آذربایجان غربی با اشــاره به 
عملکرد موفق این ستاد در جلوگیری از 
ادامه روند خشک شدن دریاچه ارومیه، 
گفت: ارتفاع دریاچه ارومیه در مقایسه 
بــا کمتریــن تــراز ثبــت شــده بــرای آن 

72ســانتیمتر فاصلــه دارد و این نتیجه 
تاش های دولت در تحقق وعده احیای 

دریاچه است.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه این ســتاد نقش 
طرح هــای  اجــرای  بــرای  هماهنگــی 
احیــای این دریاچــه را دارد، اضافه کرد: 
اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه این ســتاد 
بــرای اتمام طرح هــای احیــای دریاچه 
در اختیار دســتگاه های اجرایی دخیل از 
جمله شــرکت آب منطقه ای، ســازمان 
حفاظــت  کل  اداره  کشــاورزی،  جهــاد 
محیط زیست و اداره کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری قرار می گیرد.
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گروه ایران زمین/ ششــمین جشــنواره توت فرنگی در روســتای »شــفیع آباد« 
بخش فندرسک شهرستان رامیان گلستان با استقبال پرشور مردم برگزار شد.

»ابراهیــم کریمــی«، مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
گلســتان با اشــاره به اینکه در تاش هستیم جشــنواره بزرگ توت فرنگی را به 
ثبت برســانیم، اظهار داشــت: در آینده ای نزدیک محل دائمی برای برگزاری 

این جشنواره ایجاد می شود.
اجرای موســیقی سنتی، برگزاری مســابقه های شاد و متنوع، برپایی نمایشگاه 
صنایع دســتی و محصــوات توت فرنگــی و غذایــی روســتا از برنامه هــای این 

مراسم بود.

┖【┡k 《ペ ┓ぁ┓┈ r┠┖ブペ 《]ブ′ブ├ ┒』┖』 
《ボ〈┠ 《├ ┘』┖ ┘ピ 

سازمان هواشناسی از ماندگاری سامانه بارشی در کشور تا امروز )یکشنبه( خبر داد 
و اعام کرد، از روز سه شنبه سامانه بارشی دیگری از غرب و شمال غرب کشور وارد 
می شود.به گزارش این سازمان، طی امروز و فردا با وزش بادهای غربی پدیده گرد 
و خاک نیز دربرخی استان ها مشاهده می شود. همچنین در این مدت بارش باران 
خفیف وپراکنده هم تهران را تحت تأثیرقرار می دهد که شدت بارش ها در شمال 
پایتخت پیش بینی می شود.درهمین حال، ســازمان هواشناسی از وقوع سیاب و 
آبگرفتگی معابر در استان های غربی و مرکزی کشور به دلیل فعالیت سامانه بارشی 
در این مناطق خبر داد و اعام کرد، امروز)یکشــنبه( نیز بارش هایی درمناطقی از 

شمال  غرب، دامنه های جنوبی و شمالی البرز مرکزی پیش بینی می شود.

اســت، در همین مدت در ســال گذشته 
یک هزار و ۸50 نفر گردشــگر خارجی از 

کشورهای مختلف وارد استان شده بود.
رســتمی، عــاوه بــر کشــورهای ترکیــه و 

جمهوری آذربایجان، گردشــگران کشور 
عــراق و برخــی از کشــورهای اروپایــی را 
جزو بیشــترین فراوانی ورودی گردشگر 

خارجی به آذربایجان شرقی بیان کرد.

پایش فصلی از شناگاه ها و سواحل خزر 
از سوی محیط زیست انجام می شود. در 
شرایط فعلی وضعیت بحرانی پیرامون 
آلودگــی دریــای خــزر نداریــم، ولــی بــا 
جمــع شــدن فاضاب هــای خانگــی از 
رودخانه ها وضعیت ما به سمت عادی 

شدن نیز می تواند سوق پیدا کند.
هرچنــد مقامــات مســئول در دانشــگاه 
علوم پزشکی مازندران بر این باورند که 

حــدود 40 درصد از شــناگاه ها آلوده اند، 
امــا بــه این موضــوع باید توجه شــود که 
وضعیت بــار میکروبی شــناگاه ها پایدار 

نیســت و بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــا و 
تمهیدات مســئوان ذیربط قابل تغییر 

خواهد بود.

╇ブ【
プ〈┗プ

l :├
m┵

[いぅp ┗┓ ╋】┞ぅp ╈┍プ┝

プ〈┘ぃ
ブ :├

m┵



〞├ピ rp〈┈ 《╁┭〈′ ╇┅′ ‶┓〈╈ qブ》 ‶ブ━├┖ブ¨ぃペ :پ′ピ┗─
ë ایندیپندنت )بریتانیا(: دونالد ترامپ در ادامه 
ســخنرانی های جنجالــی اش روز گذشــته گفــت 
که برخــی بیمارســتان های لندن فــرق چندانی 

با مناطق جنگی ندارند و همان قدر در آنها نشــانه ها و پیامدهای خشونت تند با 
چاقو وجود دارد که در خیابان های امریکا با ساح گرم جریان دارد. با این تفاوت 
که نکوهش امریکایی ها بابت این مســأله بیشــتر از چیزی اســت که شــامل حال 
انگلیســی ها می شــود! رئیس جمهوری امریکا در نطقی تازه که طــی آن به ابعاد 
مختلف کاری خود پرداخت، در قیاس فضای تند سرشار از اسلحه در کشورش )که 
مرگ و میر ها و انتقادات زیادی را برانگیخته است( با شرایط زندگی در کشورهای 
اروپایی گفت: ادعا شده که در لندن کنترل ساح ها و محدود کردن خشونت های 
بی رویه در سطحی باا است اما اگر سری به بیمارستان های لندن بزنید، می بینید 
تعداد مراجعه کنندگان که براثر چاقو خوردن و خونریزی های خطرناک کارشان به 
آنجا کشیده شده اصًا اندک نیست. به کف زمین بیمارستان های لندن که سرشار 

از خون است چشم بدوزید تا به صحت حرف من ایمان بیاورید.

〞]【′┖』 ┖┒ »┗ぁブ├ j┈« ベぃ┉┴ ┒┖【′
ë نیویــورک تایمــز )امریــکا(: به محــض اینکه 
جک ســایر یک اســلحه گــرم خرید و با شــکوه 
و تحســین از واقعــه کشــتار چنــدی پیــش در 

یــک مدرســه در پارک لند فلوریدا یــاد کرد، اطرافیانش یقیــن کردند که افکار 
جنایتکارانه ای در مغز وی در حال تکوین است. دیری نپایید که پلیس »سایر« 
18 ساله را که دانش آموز سابق دبیرستانی در شهر 2هزار و 700 نفری فیرهیون 
واقع در ایالت ورمونت امریکا است بازداشت کرد و استدال آورد که در اتومبیل 
وی نقشــه ای را یافتــه که حــاوی یک برنامه تند و پر برخورد در دبیرســتانی در 
منطقه است. در بخشی از ژورنالی هم که »سایر« روی آن نقشه فوق را کشیده، 
ایــن جمله آمــده بود: »تا جایی که بتوانم آدم خواهم کشــت.« با این اوصاف 
بازداشــت اولیه وی منطقی به نظر می رســید و مردم احســاس امنیت کردند 
امــا به آرامی ماجرا فروکش کرد و ســرانجام دادگاه عالــی ورمونت او را به قید 
وثیقه آزاد و دادگاهی بدوی را مکلف به صدور رأی درباره تخلف های کوچک 
وی کرد. مشــکل اینجاست که اهالی فیرهیون حاا می ترسند پلیس دست به 

مماشات زده و یک قاتل بالقوه هیواوار را در جامعه رها کرده باشد.

ブ》 q┒【┵├ [ぃペ ┖┒ ┓ぁ┓┈ qブ》 〝┒ブ┴ ┆ピ』┖
ë گلف نیوز )امارات(: در عربستان که سال ها به 
زنــان حتی حق رانندگی داده نمی شــد، امواج 
تغییراتــی تــازه و عجیب در حال شــکل گیری 

اســت. یکی از بارزترین آنها را می توانید در تمرینات جسمانی و روحی بیابید 
که به تازگی در بین ســعودی ها باب شده و دولت هم برخاف گذشته مهاری 
بر آن نزده اســت. ســرآمد آنها را باید یوگا شمرد که هرچند یک آیین  قدیمی 
و شــرق و غرب در زمینه آرامش افکار و رواج یافته توســط هندی ها اســت، اما 
ســعودی ها به شکل یک پدیده نو با آن برخورد کرده اند. »امانی اایذبحانی« 
مدرس عمده یوگا در شهر ریاض که مراجعه کنندگان پرشماری در سال 2018 
یافته اســت، می گوید: یوگا شــاید در نگاه اول یک اعتیاد بی ثمر از جانب افراد 
غیرمعتقد به آن به شمار آید اما ذهن ها را شفاف و برای قبول مسئولیت های 

بزرگ آماده و جسم و روح را به مناسب ترین شکل همسو می کند.
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مردم شــهر تریــر در آلمــان دیروز به مناســبت دویســتمین 
سالگرد تولد کارل مارکس، متفکر و جامعه شناسی که افکار 
و ایده هایش بنیان و شالوده جنبش های سوسیالیستی است 
و تفکر مارکسیسم را بنا نهاده است، مراسمی برگزار کردند و 

مجسمه های او را عرضه کردند. 

گرفتــن  پــس  بــا  صهیونیســتی  رژیــم 
درخواســت خود برای کسب کرسی در 
شــورای امنیت سازمان ملل، پذیرفت 
که از مشــروعیت کافی برای حضور در 

چنین موقعیتی برخوردار نیست. 
به گزارش »ایــران« به نقل از گاردین، 
ایــن رژیــم بــا آلمــان و بلژیک بر ســر 
تصاحــب این کرســی رقابــت می کرد. 
شــورای امنیت دارای 5 صندلی برای 
اعضای دائمی خود که شــامل امریکا، 

فرانســه  و  بریتانیــا  چیــن،  روســیه، 
می شــود، اســت و 15 عضو غیردائمی 

دارد.
 نماینده اســرائیل در ســازمان ملل در 
ایــن بــاره گفــت: »پــس از گفت و گو با 
شــرکای خود تصمیم گرفتیم که فعًا 
از رقابت هــا خارج شــویم«. در همین 
حــال، همزمان بــا برگزاری ششــمین 
نــوار  در  بازگشــت  تظاهــرات  جمعــه 
غزه، شــهروندان عــرب اســرائیلی نیز 

در نزدیکــی مرز بــا نوار غزه دســت به 
راهپیمایــی زدنــد و همبســتگی خــود 
را بــا مردم غــزه اعام کردنــد. وزارت 
بهداشــت فلســطین هم اعام کرد که 
بــا بر جای مانــدن 11۴۳ تن زخمی در 
نــوار غزه، احتمــاًا ایــن پرحادثه ترین 

جمعه تظاهرات است. 
طی این تظاهرات، سربازان ارتش این 
رژیم از گاز اشــک آور و حتی گلوله های 
واقعــی بــرای صدمــه زدن بــه مــردم 

اســتفاده کرده انــد. دولــت  فلســطین 
امریــکا نیز کــه در تدارک طــرح صلح 
میــان فلســطین و رژیم صهیونیســتی 
اســت، در ســفر اخیــر وزیر جنــگ این 
رژیــم بــه امریــکا از او خواســته بودنــد 
تــا از چهــار محلــه در قــدس شــرقی 
معتقدنــد  ناظــران  بکشــند.  دســت 
در آینــده احتمــال دارد ایــن مناطــق 
 به عنــوان پایتخــت فلســطین انتخاب

 شود.

p┘】》 ┉『ــプ] / این روزها ســپهر سیاســی 
 لبنــان آبســتن اتفاقــی مهم اســت. پــس از
9 ســال این نخستین بار اســت که این کشور 
در آســتانه انتخابــات پارلمانــی قــرار گرفته 
اســت. امروز، بیش از ۳ میلیــون و 600 هزار 
نفــری که بــرای رأی دادن در ایــن انتخابات 
ثبت نــام کرده انــد، پــای صندوق هــای رأی 
خواهنــد آمــد و از میــان 58۳ نامــزد، 128 
تــن را بــرای حضــور در پارلمــان کشورشــان 
انتخاب می کنند. به گزارش »ایران« به نقل 
از خبرگزاری الجزیره، برای برخی لبنانی های 
خارج نشــین، از 27 آوریل فرصت رأی دادن 
فراهــم بــود. تقریبــاً بیــش از 66 درصــد از 
12 هــزار و 615 تــن لبنانــی ای که در 6 کشــور 
عربــی )مصر، عربســتان ســعودی، امارات 
متحده عربــی، کویت، قطر و عمان( زندگی 
می کننــد، برگه های رأی خــود را به صندوق 
انداخته اند تا تاریخ کشــور خود را حتی از راه 
دور هــم که شــده، بســازند. جبران باســیل، 
وزیــر خارجــه لبنــان در صفحــه توئیتر خود 
نوشت: »من بسیار مفتخرم که شاهد حضور 
گسترده لبنانی های خارج نشین در انتخابات 
کشــورمان بودم. این نشــانگر آغاز مســیری 
است که تا بازگشت تمام لبنانی ها به خاک 
کشورشان پایان نمی پذیرد.« نتایج رأی گیری 
خــارج پــس از پایان رأی گیری امروز منتشــر 
خواهد شــد. میشــل عــون رئیس جمهوری 
لبنــان خواســته بــرای تســهیل رأی گیــری و 
حضور گســترده مردم از 4 تــا 8 مه تعطیل 
عمومی شــود. او در درخواست خود مطرح 
کــرده کــه بــا ایــن تعطیلــی 4 روزه، مدارس 
تبدیل به پایگاه های رأی گیری خواهند شد. 
از ســال 2009، لبنانی ها دو بار شــاهد سقوط 
دولتشان بودند؛ یک بار در سال 2011 و دومی 
در سال 201۳. کرسی رئیس جمهوری از سال 

2014 تــا ســال 2016 یعنــی به مــدت 29 ماه 
خالی مانــده بود و چندین بــار پارلمان آنها 
به مرز فروپاشی نزدیک شد. چنین شرایطی 
باعث تشــدید اهمیت ایــن دور از انتخابات 

پارلمان شده است.
    چشم انداز سیاسی

نظــام سیاســی کنونــی لبنــان در ســال 
1989 پــس از 15 ســال جنــگ داخلــی و با 
دخالت عربستان ســعودی به وجود آمد. 
با شــرایط مورد توافــق، 128 صندلی میان 
مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد و فرمول 
»میثاق وطنی« ســال 194۳ که به موجب 
آن رئیس جمهــوری ایــن کشــور بایــد یک 
مســیحی مارونی، نخســت وزیر مســلمان 
مســلمان  پارلمــان  ســخنگوی  و  ســنی 
شــیعی باشــد، به اجرا درآمد. با ترور رفیق 
حریری، نخست وزیر لبنان در فوریه 2005 
بــر پیچیدگــی اوضــاع افــزوده شــد. مرگ 
حریــری باعث به وجود آمدن جنبشــی به 
نام انقاب ســدر شــد کــه از دولت ســوریه 
می خواست به 29 سال حضور نظامی خود 
در لبنان پایان دهد. پس از آن بود که میان 
دو طیف سیاسی حزب اه که مدافع سوریه 
بــود و ائتــاف 14 مارس که حامــی غرب و 
عربســتان بود، جدایی افتاد. این انفصال، 
فضای سیاسی لبنان را بیش از همیشه دو 
قطبی کرد. این انتخابات در شرایطی برگزار 
می شود که مهم ترین عناصر سیاسی لبنان 

به شرح زیر است:
پارلمان: در پارلمــان لبنان برای حفظ 
تــوازن و تعادل نیروها، نیمی از صندلی ها 
به نامزدهای مسلمان می رسد و نیم دیگر 
به نامزدهای مســیحی. این قانون از ســال 

2009 به تصویب رسید.
کابینه: کابینه کنونی که در دسامبر 2016 

تشکیل شده، شامل سعد حریری در مقام 
نخست وزیر و 29 وزیر دیگر می شود.

میشــل  فرمانــده  رئیس جمهــوری: 
عــون از ســال 2016 توانســت بــر صندلــی 
ایــن  بنشــیند.  لبنــان  ریاســت جمهوری 
صندلی به مدت 2 ســال خالی بود. میشل 
ســلیمان رئیس جمهــوری ســابق پــس از 
پایان دوره ریاســت جمهوری اش در ســال 

2014، این کرسی را ترک کرد.
نخست وزیری: سعد حریری تاکنون دو 
بار به عنوان نخست وزیر وارد بازی سیاسی 
لبنان شده اســت. یک دوره از سال 2009 تا 
سال 2011 و دیگری از دسامبر 2016 تا کنون. 
سال گذشته طی رویدادی عجیب، حریری 
در ریاض استعفای خود را اعام کرد و پس 
از چنــد روز که به کشــور خود بازگشــت این 
اســتعفا را پس گرفت. بســیاری از ناظران 
معتقدند آل سعود او را گروگان گرفته بود و 
حتی روزنامه ای امریکایی مدعی شد که او 
طی این دوران بارها از مقام های آل سعود 

سیلی خورده بود.
    حزب اه در گردنه خطرناک توطئه ها

انتخابــات پارلمانــی لبنــان در حالــی 
برگزار می شود که شرط عدالت و بی طرفی 
بارهــا و بارها زیر پا گذاشــته شــده اســت. از 
ماه ها قبل تاش ها برای به حاشــیه راندن 
حــزب اه آغــاز شــده بود اما ســید حســن 
نصــراه دبیرکل ایــن حزب، بــا حضوری 
مقتدرانــه از آرمان ها و اهــداف حزب خود 
دفاع کــرد. این حــزب، از ماه هــای پیش از 
آغاز تبلیغــات انتخاباتــی، هدف حمات 
سیاســی، روانــی و مالی امریکا، عربســتان 
ســعودی و هم پیمانانــش در منطقه قرار 
گرفت تا ســقف حضورش در پارلمان آتی 
کاهش یابد. به گزارش ایســنا، اتهام جدید 
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نــــــما

پــاورقـی

لبنان در مسیر تغییر
امروز میلیون ها لبنانی در انتخابات پارلمانی کشورشان شرکت خواهند کرد تا دروازه های تغییر را به روی سپهر سیاسی خود بگشایند

به گفته منابع رسانه ای و میدانی
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┓ぃ┽├ ┎ブk 〝ブ┴あ┬ピ ╆【ビ┝′
ییتــز بــه کاخ ســفید گــزارش مــی داد کــه در واقــع در جریــان »بازیابــی تصادفی« 
شــنودهای مجاز، متن گفت و گوی فلین با کیســلیاک به دســت آمده است. یعنی 
به دادگاه سری نظارت براطاعات خارجی ظاهراً اجازه داده شده بوده شنودی را 

انجام دهد و تصادفاً به گفت و گوی فلین دست یافته است.
بعد از آنکه افشــاگری های ادوارد اســنودن مدتی عرصه را بر لیبرال ها تنگ و آنها را 
از ایــن تجاوز به حریم خصوصی عصبانی کــرد، دادگاه نظارت بر اطاعات خارجی 
اهمیتی ناخوشایند و بدنام کننده پیدا کرده بود. اما اکنون اهمیت دیگری یافته بود . با 
این تفاوت که این بار به نفع لیبرال هایی بود که امیدوار بودند از این شنود »تصادفی« 
به عنوان راهی برای ربط دادن گروه ترامپ به توطئه ای وسیع با روسیه استفاده کنند. 
مک گان، پریبوس و بنن که هر کدام قبًا هم نسبت به قضاوت و قابل اطمینان بودن 
فلین تردید داشــتند – بنن او را »خرابکار« می خواند – فوراً در مورد پیام ییتز رایزنی 
کردند. دوباره از فلین در مورد گفت و گویش با کیســلیاک ســؤال شــد؛ همچنین به او 
گفته شــد که ممکن است حرف هایش ضبط شده باشد. او مجدداً هر گونه تفسیری 
را در مورد اینکه ممکن است این گفت و گو هدف دار بوده باشد مورد تمسخر قرار داد.
از دیدگاه کاخ ســفید، افشــاگری ییتز چیــزی در حد این بود که »مثًا پی برده باشــد 
شــوهر دوستش با کسی رابطه داشــته و، بر طبق اصول، باید در مورد او به دوستش 
بگویــد.« آنچه برای کاخ ســفید هشــدار دهنده تر بــود این بود که چگونــه در بازیابی 
تصادفی شنودها که در آن نام شهروندان امریکایی باید »مخفی« نگه داشته شود – 
و فرآیندهای پیچیده ای برای »آشکار« کردن نام ها ازم است – ییتز این طور راحت 
و بی دردسر توانسته به فلین دست یابد؟ همچنین به نظر می رسید گزارش او تأیید 
می کرد که نشت اطاعات به واشنگتن پست در مورد این شنودها از طریق اف-بی-
آی، وزارت دادگستری، یا منابع کاخ سفید در دوره اوباما بوده – که این بخشی از سیل 
فزاینده افشاگری ها در تایمز و واشنگتن پست، دو مقصد محبوب افشاگران بود. کاخ 
سفید در ارزیابی پیام ییتز به این نتیجه رسید که این بیشتر نمایانگر مسأله دار بودن 
ییتز است تا مشکلی در ارتباط با فلین که همیشه دردسرساز بوده و حتی تهدیدی از 
طرف ییتز محسوب می شود. وزارت دادگستری با کادر وسیع آن و دادستان هایی که 

به اوباما گرایش دارند، در گروه ترامپ هم جاسوس دارد.
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プ』┉ 《【┘p] /    ســه ســال پیــش هنگامی 
که امــارات متحده عربی بــه ائتاف تحت 
امر عربســتان پیوست تا ســهمی در کشتار 
وحشیانه یمنی ها داشته باشد، شاید کمتر 
تحلیلگر منطقه ای و بین المللی پیش بینی 
می کــرد، این تجاوز که به بهانه بازگرداندن 
دولت مســتعفی و فــراری یمن بــه قدرت 
آغاز شده بود، به اشغالگری بینجامد. امروز 
امــارات متحــده عربی جزیره اســتراتژیک 
ســقطری در جنوب یمن را به اشغال خود 
درآورده و به نخســت وزیر دولت مستعفی 
یمــن و 10 وزیر همراهش که روز پنجشــنبه 
گذشــته بــرای بازدید، بــه این جزیــره رفته 
بودند نیز اجازه نــداده جزیره را ترک کنند. 
به گزارش »ایران« به نقل از ســایت شبکه 
خبــری الجزیــره قطــر، یــک مقــام دولت 
مســتعفی یمن کــه خواســته نامش فاش 
نشــود دربــاره اشــغالگری امــارات گفــت، 
امــارات متحده عربــی، فرودگاه ها و حریم 
دریایــی جزیره ســقطری را یــک روز پس از 
آنکــه 4 فروند هواپیمای نظامــی و بیش از 
100 نیــروی نظامی خود را در آنجا مســتقر 
کــرد، بــه اشــغال خــود درآورد. ایــن مقام 
دولــت مســتعفی یمــن ضمــن محکــوم 
کردن اقدام اشــغالگرانه امارات ادامه داد، 
نظامیان اماراتی همچنین روز جمعه اجازه 
خــروج احمــد عبید بن دغر، نخســت وزیر 
دولــت مســتعفی یمــن و 10 وزیــر او را کــه 
روز پنجشــنبه برای بازدیــد از جزیــره، وارد 

سقطری شده بودند، ندادند.
این مقام دولت مستعفی یمن در گفت و گو 
بــا خبرنگار شــبکه خبــری الجزیــره افزود: 

امارات فرودگاه و بندر سقطری را علی رغم 
حضــور یــک دولــت یمنــی در ایــن جزیره 
اشــغال کرده اســت. کاری که امــارات دارد 
در این جزیــره انجام می دهــد »یک اقدام 
تجاوزکارانه« است. به گفته وی، از عربستان 
سعودی خواسته شده است بازرسانی را به 

جزیره سقطری اعزام کند.
سقطری که یکی از میراث های ثبت شده در 
یونسکو اســت حدود 60 هزار نفر جمعیت 
دارد و با داشــتن ۳ هزار متر باند فرودگاهی 
یــک مــکان ایــده آل بــرای فــرود جت های 
جنگنده و هواپیماهای نظامی بزرگ است. 
امارات اخیراً این جزیره را به مدت 99 ســاله 
اجاره کرده و تأیید کرده بود که عملیات های 
نظامی خود را به آنجا منتقل می کند. سایت 
خبری »النشره« نیز به نقل از کاربران یمنی 
در فضای مجازی نوشت، نظامیان اماراتی 
پنجشــنبه گذشــته طی عملیات هلی برن، 
در فرودگاه این جزیره پیاده شده و نظامیان 
وابسته به دولت مستعفی یمن را از فرودگاه 
فــراری دادند.  ســاکنان جزیره ســقطری به 
خبرنــگار شــبکه خبــری الجزیــره گفته اند، 
پرچم امارات بر فراز ســاختمان های دولتی 
ایــن جزیــره نصب شــده و تصاویر بــن زاید 
آل نهیان، ولیعهد امارات نیز در داخل این 
ســاختمان های دولتی به چشــم می خورد. 
اعزام نیروهای نظامی امارات به این جزیره 
روز پنجشنبه گذشــته همزمان با بازدید کم 
ســابقه دغر، نخســت وزیر دولت مستعفی 
یمــن از ایــن جزیــره اســتراتژیک شــد. روز 
پنجشنبه صدها نفر از ســاکنان جزیره برای 
خوشــامدگویی به دغر تجمع کــرده بودند. 

آنهــا حضــور امــارات در جزیــره را محکــوم 
می کردند و شعارهایی در راستای اتحاد یمن 
سر می دادند. دولت مستعفی منصور هادی 
و امارات ســه سال اســت که رسماً در جنگ 
علیه حوثی های یمن با هم متحد هســتند 
اما پس از آنکه امارات درصدد افزایش نفوذ 
خــود در جنوب یمــن برآمد روابــط هادی و 

امارات نیز به سردی گراییده است. 
بنا بر گزارش میدل ایست آی، هادی پیشتر 
امارات را متهم کرده بود که رفتاری شبیه به 
اشــغالگران دارد. عــاوه بر هادی، بســیاری 
از تحلیلگــران معتقدنــد امارات با اشــغال 
جزیره سقطری تازه ترین حرکت یک کشور 
حاشیه خلیج فارس برای افزایش نفوذ خود 
در خــارج از مرزهایش را انجام داده اســت. 
جزیره ســقطری در ســاحل »ســومالیلند«، 
جایی که امارات ســرمایه گذاری سنگینی در 

بندر تجاری »بربرا« کرده، واقع شده است. 
روزنامــه »ایندیپندنــت« انگلیــس نیــز در 
گزارشی اختصاصی درباره سقطری نوشت، 
امارات متحده عربی تهدیدی اســتعماری 
بــرای جزیــره ســقطری یمــن کــه شــبیه به 
بهشــت اســت، به شــمار مــی رود. خبرنگار 

ایــن روزنامه که به شــکل مخفیانــه و به دور 
از دید شبه نظامیان وابســته به امارات خود 
را به این جزیره زیبا رســانده اســت، نوشت، 
ســقطری یکی از مکان هایی است که تحت 
رشــد  بــه  رو  و  مــدرن  »امپراطــوری  نفــوذ 
امارات« قرار گرفته است. امارات این جزیره 
را که تحت کنترل نیروهای منصور هادی بود 
اشغال و پایگاه نظامی و شبکه های ارتباطی 

در آن تأسیس کرده است.
 فعــاان بر این باورند که ابوظبی قصد دارد 
ایــن جزیــره یمــن را بــه پایگاهــی نظامی و 
منطقه گردشگری تبدیل کند. براساس این 
گــزارش، موقعیت راهبــردی این جزیره که 
بین آســیا، جهان عرب و آفریقا قرار گرفته، 
امــارات را بــرای اشــغال آن تحریــک کــرده 
است. ایندیپندنت نوشــت، عدم شفافیت 
در مورد اقدامات امارات در جزیره سقطری 
برخی گمانه زنی ها در خصوص نقشــه این 
کشــور برای اشغال این جزیره را بیشتر کرده 
اســت و از طرفــی حــرف و حدیث هایــی در 
مــورد اینکه منصور هــادی این جزیــره را به 
مدت 99 ســال به امارات اجاره داده اســت، 

شنیده می شود.
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عصــر جمعه به وقــت واشــنگتن دونالد ترامــپ، رئیس 
جمهوری امریکا اعام کرد، زمان و مکان دیدار تاریخی اش 
با رهبر کره شــمالی تعیین شده است و بزودی این تاریخ 
 و مکان دیدار، رســماً اعام می شــود. به گزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری 

 ای بی سی، او افزود: سفر در حال برنامه ریزی است و من قرار است بزودی با کیم 
جونگ اون، رهبر کره شــمالی دیدار کنم. ما حاا مکان و زمان مشخصی برای 
این دیدار داریم و بزودی آن را اعام می کنیم. رئیس جمهوری امریکا همچنین 
به این مسأله اشاره کرد که اخبار خوب بزودی درباره سه امریکایی محبوس در 
کره شمالی منتشر می شود. وی تصریح کرد: ما اقدامات خوبی در ارتباط با این 
گروگان ها انجام داده  و با رهبری کره شمالی ارتباط برقرار کرده ایم. کیم دونگ 
چول، تاجر ۶0 ساله برای دو سال است که در کره شمالی در حبس است. کیم 
هاک سونگ و تونی کیم نیز که هر دو برای دانشگاه علوم و فناوری پیونگ یانگ 
کار می کردند، یک سال است که در بازداشت به سر می برند. کیم جونگ اون با 
آزادی این سه تبعه امریکایی موافقت کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی 
نیز دیروز شــنبه اعام کرد، پیونگ یانگ به عنوان نخســتین اقدام عملی برای 
تحقق صلح در شبه جزیره کره و در چارچوب بیانیه پانمونجوم، ساعت رسمی 
خــود را بــا کره جنوبی یکی کرد. کره شــمالی در ســال 2015 در اقدامی ناگهانی 
 ســاعت رسمی کشورش را ۳0 دقیقه عقب برد تا با ساعت رسمی کره  جنوبی 
یکــی نباشــد. به گــزارش خبرگــزاری فرانســه، دولــت کــره شــمالی همچنیــن 
درخواســتی بــرای صدور مجــوز ایجاد یــک کریــدور هوایی از پیونــگ یانگ به 
اینچئــون در کره جنوبی به ثبت رســانده و این درخواســت هم اکنون به دولت 
کره جنوبی اباغ شده و هماهنگی های ازم در دست اقدام است. این اقدامات 
مثبت کره شمالی در حالی صورت گرفته است که طرف امریکایی هنوز گامی 
عملی برای کاهش تنش ها در شــبه جزیره کره برنداشــته و حتی خبر احتمال 
کاهش شمار نظامیان امریکایی در کره جنوبی را نیز تکذیب کرده است. ترامپ 
جمعه شــب در مصاحبه ای در پاسخ به ســؤالی درباره اینکه آیا کاهش تعداد 
نظامیــان امریکایی در کره  جنوبی یکــی از گزینه های چانه زنــی در مذاکرات با 
رهبر کره شمالی است، گفت: حقیقتاً خیر، در زمان فعلی خیر، مطمئناً خیر. 
براســاس اعام پنتاگون، امریکا 28 هزار سرباز در شبه جزیره کره مستقر کرده 

است.
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دونالــد ترامپ قصــد دارد، یک ارتش فضایی تشــکیل  دهد تا در کار 
شاخه های متداول ارتش مشغول فعالیت شود. به گزارش ایسنا، به 
نوشته روزنامه دیلی میل، رئیس جمهوری امریکا در دیدار با اعضای 
تیم فوتبال ارتش امریکا در کاخ سفید تأکید کرد: در فضا هر روز بزرگتر 
می شــویم، هم به لحاظ نظامی و هم ســایر دایــل و ما با جدیت به 
نیروی فضایی فکر می کنیم. او با اشــاره به پنج قوه نیروهای مســلح 
ایاات متحده امریکا شامل ارتش، نیروی دریایی، تفنگداران، نیروی 
هوایی و گارد ساحلی گفت: ما به ششمین شاخه هم فکر می کنیم که 
نیروی فضایی خواهد بود. این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ 
به تشکیل یک نیروی فضایی اشاره می کند. او نخستین بار در مارس 
بــه این ایده اشــاره کــرده و به اهمیــت روز افزون فضــا به عنوان یک 

میدان نبرد بالقوه پرداخت.
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روزنامه غیردولتی »اجیپت ایندیپندنت« 
چاپ مصر در گزارشــی نوشت: براساس 
توافقی کــه اخیراً میان ریــاض و واتیکان 
امضا شده است، عربستان سعودی برای 
نخستین بار با ساخت کلیسا در این کشور 
موافقت کرده است. به گزارش ایرنا، این 

روزنامــه بــه نقل از یک منبــع نزدیک به 
پاپ اعام کرد: این توافق میان کاردینال 
»جــان لوئیــس تــوران«، رئیس شــورای 
گفت و گوی ادیان واتیکان وابسته به پاپ 
و »محمــد بــن عبدالکریــم العیســی«، 
دبیرکل عربستانی اتحادیه جهان اسام 

منعقد شده اســت. براساس این توافق، 
یک کمیته مشترک مرکب از نمایندگان 
دو طرف برای نشســت های آینده ایجاد 

می شود. 
همچنیــن این کمیتــه، هر دوســال یکبار 
منجــد  »پــل  داشــت.  خواهــد  نشســت 

الهاشم«، نماینده پاپ در خاورمیانه نیز 
در این خصوص گفت: بحث هایی برای 
ساخت کلیســا در عربســتان وجود دارد. 
سه تا چهار میلیون مسیحی در عربستان 
زندگی می کنند کــه امیدواریم این افراد، 

کلیسایی )برای عبادت( داشته باشند.
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کشورهای غربی و عربستان علیه حزب اه 
مبنــی بــر کمــک تســلیحاتی بــه جبهــه 
پولیســاریو مــوج جدیــدی از تبلیغــات در 
منطقه بود که از یک ســو حضور انتخاباتی 
حــزب اه را هــدف گرفت و از ســوی دیگر 
به دنبال ایجاد اجماع سیاسی عربی علیه 
حزب اه در آستانه انتخابات پارلمانی بود. 
حزب اه قدرتمندترین حزب سیاسی این 

کشــور با وجود تمــام ایــن توطئه ها تاش  
می کند حضور سیاسی خود را ادامه دهد و 
در ائتافی با جنبش امل، فهرســتی به نام 
»امید و وفاداری« شــامل نامزدهای هر دو 
جنبــش به انتخابــات راه پیدا کرده اســت. 
حــزب اه تنها حزبی در لبنان اســت که با 
ســاح فعال و قدرتمند مقاومت توانسته 
بارهــا و بارهــا کشــور را از گزنــد خطــرات 

مختلــف از جمله تروریســم نجــات دهد. 
به گــزارش »ایران« به نقل از پایگاه خبری 
نشــنال، رهبــران حــزب اه به مــردم قول 
داده انــد کــه طــی ایــن دور از رقابت هــا بــر 
مسائل و مشکات داخلی تمرکز کنند و در 
این میان به جمعیت شیعه که با تجربیات 
تبعیض آمیــز زیــادی دســت و پنجــه نرم 

می کنند، توجه درخوری کند.
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به گزارش »ایران آناین«، در کشــوری که زنان تنها ســه درصد از جمعیت نمایندگان پارلمان را تشــکیل 
 می دهنــد، رکــورد 86 زن نامــزد انتخابــات بــرای تصاحب صندلــی 128 تایــی پارلمان لبنان خــود اتفاق 
قابل توجهی است. از تعداد 976 نماینده ای که برای حضور در انتخابات 6 مه  ثبت نام کرده اند، 111 تن، زن 
هستند. وقتی این تعداد را با 12 زنی که در سال 2009 برای حضور در پارلمان نامزد شده بودند مقایسه کنید، متوجه می شوید که 
زنان خیز بلندی برای حضور در عرصه سیاسی کشورشان برداشته اند. اما با انتشار فهرست نهایی نامزدها و مشخص شدن 58۳ 
نفر به عنوان نامزد نهایی، 22 درصد از نامزدهای زن از فهرست جا مانده اند. با وجود این، ظاهراً برای 86 زنی که در فهرست باقی 

مانده اند، رسانه ها و سپهر سیاسی لبنان آمادگی کافی را ندارد. 
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ë یادداشت »گذر از انتقام به حقوق« ، عمادالدین باقی
و حــاا حمیــد بقایــی در زندان اســت. هم او کــه زمانی اگر 
نــه ماننــد رئیس خــود، زندانیان سیاســی را مــزدور امریکا 
می دانست )که بعضاً جرمی جز انتقاد نداشتند( اما حتماً 
نســبت به شــرایط زندانیان بی تفاوت بود. به همین سبب 
امروز همه ساکت هستند و شاید خوشحال. فضا به گونه ای 
اســت که اگر کســی به شــیوه برخورد با اینان اعتراض کند، 
متهم می شــود به مدافع احمدی نــژاد بودن چون بقایی و 
مشــایی در دوره احمدی نژاد دســت راســت و چپ او بودند... فراموش نکنیم 
که مجرم نیز حقوقی دارد. زمانی کشــور از نظر استانداردهای حقوق بشری به 
جایگاه مطلوب خواهد رسید که حتی بتوان از حقوق مجرمان )نه از خودشان 
یا عقایدشان یا جرمشان( هم دفاع کرد و متهم نشد. مجرم  هم باید احساس 
کند عدالت در حق او رعایت می شود و جامعه نسبت به بی عدالتی درباره او بی 
تفاوت نخواهد بود. مجرم  هم باید عادانه مجازات شود. ما که امروز از حقوق 
قاتــان و از حقــوق زندانیانی که مرتکب جرم شــده و به جامعه یا شــهروندان 
زیان رسانده اند، دفاع می کنیم، چرا از حقوق بقایی و مشایی نباید دفاع کنیم؟

ë یادداشت »مطبوعات و حق آزادی«/ کامبیز نوروزی
در همیــن ســال های اخیــر منشــأ آشــکار شــدن بســیاری 
از فســادهای صاحبــان قــدرت همیــن فضــای مجــازی و 
پیام رســان ها بوده اســت. دوم اینکــه اگر قرار بــه مقابله با 
پیام رســان ها باشــد، بی تردید راه آن بستن نیست. تجربه صدساله 
نشان می دهد که با تکنولوژ ی های ارتباطی نمی توان از مسیر بستن 
و ممنوعیت مقابله و رقابت کرد. رقبای فضای مجازی رســانه های 
رســمی و حرفه ای هستند که اگر دســت و پای شان باز باشد، قادر به 
رقابت خواهند بود. اگر رسانه ها، از جمله مطبوعات و خصوصاً صدا 
و سیما بتوانند از آن مقدار آزادی و امنیت حرفه ای برخوردار باشند 
که قــدرت جلب اعتماد مخاطبان را بیابند همان گونه که در خیلی 
از کشــورهای دیگر نیز مشاهده می کنیم، از میزان تقاضای گسترده 
مــردم بــرای اســتفاده خبــری و تحلیلــی از پیام رســان ها و فضــای 
مجازی کاســته شده و رسانه ها قادر خواهند بود منبع اصلی تغذیه 
اطاعات جامعه باشند. تأمین و تضمین آزادی و امنیت و استقال 
مطبوعات عاوه بر ارتقای یکی از حقوق ملت، این امکان را فراهم 
می آورد که افکار عمومی کشــور بتواند نیازهای خود به اطاعات را 
از منابعــی معتبــر و مطمئن تأمین کند و از میــزان تقاضا به منابع 
ناشناخته و غیرحرفه ای فضای مجازی و نیز از اثرگذاری آنها طبعاً 

کاسته خواهد شد. این یک ضرورت ملی است.
 

ë  یادداشــت »تلگــرام؛ مجازی کــه به واقعیــت نزدیک تر
بود«،حسین آخانی

بعد از ۲۰ ســال کار دانشــگاهی و شــاید ۳۸ کار فرهنگی و 
علمی به تجربه دریافتم که این سندروم خاورمیانه ای عاقه ای به گوش کردن 
نظر دیگران و پذیرش آن ندارد. فرقی ندارد نظر شما در یک جمع دانشگاهی 
باشــد که همه تحصیلکرده خارج هســتند یا در جمعی دولتــی که اعضای آن 
یکه ورچین شــده اند؛ رفتار همه یکسان اســت؛ تلگرام عصیانی بود برای دیده  
شــدن و شــنیده  شــدن... به آنها که بــا رفتارشــان کاری کرده اند کــه ۴۰ میلیون 
ایرانی به پاول دروف روســی تبعیــدی اعتماد کنند، می گویم این خیلی  خیلی 
برای کشــور خطرناک است... راه بازگشت اعتماد مردم استفاده از محدودیت 
نیست. این روش ها در دنیای جدید چندان کارایی ندارد. شما کافی است فقط 
یک شبکه تلویزیونی درست کنید که صدای اکثریت و حتی اقلیت های کوچک 
در آن حق پخش داشــته باشــد. اگر ندیدید که بعد از مدتی همه سرشــان را از 
موبایل ها بلند کرده و تلویزیون را نگاه کنند. بگذارید در آن شبکه مِن دانشگاهی 
حرفم را در مورد اشــکاات علم در کشــور یا محیط زیســت کشــور بدون لکنت 
زبان بگویم. به بقیه گروه های اجتماعی هم چنین حقی را بدهید، این تنها راه 

مبارزه با شبکه های ماهواره ای و شبکه هایی از جنس تلگرام است.
 
ë یادداشت »اصاح طلبان و رنجی که می بریم!«، عباس حاجی نجاری

ماجرای این روزهای شــهرداری تهران و گرفتار شــدن این 
کانشــهر و پایتخت کشــور ایران در خأ مدیریت شــهری، 
محصــول رقابت  هــا و چالش هــای درونــی یــک جریــان 
سیاســی اســت که رقابت های درونی این جریان طی سه دهه اخیر 
منشأ چالش   ها و مشکات جبران ناپذیری در کشور شده که ناتوانی 
در انتخاب یک شــهردار توانمند برای تهــران تنها نمونه کوچکی از 

آن است.
ایــن روزهــا در مورد چرایی ناتوانی شــورای شــهر تهران در رســیدن 
بــه یک گزینــه کارآمد برای مدیریت شــهری، حــرف و حدیث های 
زیادی شــنیده می شــود که اگــر از برخی گمانه هــای نگران کننده در 
زمینــه اهــداف پنهان در ایــن عدم انتخــاب برای ایجــاد نارضایتی 
اجتماعــی در تهران در آســتانه چالش هســته ای کشــور بگذریم که 
خــود به لحاظ اطاعاتی باید مورد توجه دســتگاه های ذی ربط قرار 
گیــرد، در خوش بینانه   تریــن حالت این خأ تصمیم گیری ناشــی از 
کشمکش های طیف های قدرت در این جریان برای تسلط بر یکی از 
حساس   ترین مسئولیت های اجرایی کشور است که برای آنها سکوی 
پــرش رســیدن بــه مســئولیت های اجرایی مهم تــر کشــور در آینده 
تفسیر شده است، اما واقع امر این است که منافع بخشی و جناحی 
در ایــن انتخــاب بــر مصالح ملی غلبه داشــته که البتــه این ترجیح 
منافع بخشــی در جریان مذکور مســبوق به ســابقه اســت.... اگرچه 
شــاید اولیــن نتیجه ایــن عملکرد ادبار مــردم به این جریان باشــد، 
اما این از یک ســو می تواند به ناامیدی مردم از قابلیت جریان های 
سیاســی در اداره کشــور بینجامد و از ســوی دیگر می تواند به تاش 
بــرای چالش آفرینی هــای جــدی برای کشــور جهت بقــا در عرصه 
سیاســی منجر شــود که نقش افراطیون این جریان در آشــوب های 
اخیر و حمایت آنها از شبکه های اجتماعی دامن زننده به آشوب  ها و 
مخالفت با مدیریت فضای مجازی در رسانه  ها و مواضع چهر های 

شاخص جریان، تنها نمونه های آشکار آن است.
 

ë  »ســرمقاله »جنگ با ایران! اف گــزاف ترامپ و نتانیاهو
سعداه زارعی

یکــی از اقدامات محتمل رژیم اســرائیل که با ســابقه آن نیز 
می خواند، توســل به جنگ اســت... اگر رژیم تل آویو چنین قصدی داشــت، آن را 
تا لحظه شــروع عملیات مخفی می کــرد و طرف مقابل را در شــرایط غافلگیری 
قــرار می داد و مضاف بر این، اســرائیل خود را یــارای درگیری پرحجم و نامحدود 
با ایران و حزب اه نمی داند و از آن تجربه تلخی دارد. اما این را هم می دانیم که 
اســرائیل نمی تواند مرتب از تهدید سخن گوید ولی در عمل کاری نکند بنابراین 
طبعــاً باید در انتظار اقدامات نظامی اســرائیل طی روزهــا و هفته های آینده بود 
و بــرای آن برنامه ریــزی کرد. رژیم صهیونیســتی می داند که حــزب اه و ایران در 
زمینــی کــه خود آن را طراحی نکرده باشــند، بازی نمی کننــد و هرگاه با وضعیتی 
مواجه گردند از طریق خلق وضعیتی دیگر پاسخ می دهند... امریکا در مواجهه با 
ایران دچار سردرگمی است و قادر به تصمیم گیری نیست. در این فضا، نتانیاهو 
به مقامات اطراف ترامپ توصیه می کند یک سال به ایران فشار آورید تا به توافق 
در حوزه های موشکی و منطقه ای تن دهد. در نهایت شرایط نشان می دهد رژیم 
اسرائیل برای توسل به اقدامات علیه ایران با دو محدودیت زمان و توانایی مواجه 
است که هر کدام عامتی از جنگ یا پذیرش شرایط سخت را به او نشان می دهند.
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تعیین شروط رجل سیاسی کار مجلس است نه شورای نگهبان
مطهری نایب رئیس مجلس:

دگرخوان

دو مــاه بعــد از آنکــه شــورای نگهبــان 
احــراز  بــرای  را  یازده گانــه  شــروطی 
شــرایط رجل سیاسی منتشر کرد، علی 
مطهــری نایــب رئیــس دوم مجلــس 
گفته اســت که چنیــن اقدامی دخالت 
در کار مجلسی ها است. شورای نگهبان 
آن  از  پــس  را  یازده گانــه  شــروط  ایــن 
اعــام کرد که بــه دنبــال رد صاحیت 
مجدد زنان ثبت  نام کرده در انتخابات 
ریاســت جمهــوری دوازدهم، بــاز هم 
موضــوع حق زنــان جهت نامــزدی در 
این انتخابات و لزوم تغییر نگاه شورای 
نگهبان به بحث رجل سیاسی به شکل 

وسیعی مطرح شد.
انتقادات به این شورا البته بعد از اعام 
شــروط یازده گانه نیز پایان نگرفت و از 
قضا بیشــتر هم شــد. عموم کسانی که 
این انتقادات را داشــتند، معتقد بودند 
کــه شــورای نگهبان همچنــان در میان 
این شــروط یازده گانه این ســؤال که آیا 
زنــان هــم می تواننــد بــه عنــوان رجل 
سیاسی محسوب شوند یا خیر را به طور 
کامل مســکوت گذاشــته است. پیش از 
آن هم ســخنگوی شــورای نگهبــان در 
پاســخ به ســؤاات متعددی در همین 
رابطــه تنها به این جملــه اکتفا می کرد 
که »زنــان هم می تواننــد مانند مردان 
بــرای ایــن انتخابــات نام نویســی کنند 
و مانعــی برای نام نویســی آنهــا وجود 

ندارد.« 
کدخدایی البته توضیح نمی داد که آیا 
زنــان امــکان تأیید صاحیت شــدن را 
دارند یا به صــرف زن بودن، در نهایت 
نمی توانند در لیســت نامزدهای مورد 
تأییــد شــورای نگهبــان قــرار بگیرنــد. 
هــر چنــد ایــن موضــوع بارهــا توســط 
منتقدان نظر شــورای نگهبــان مطرح 
شــد اما علی مطهری در ســخنان اخیر 
خــود در گفت وگو با خانه ملت از زاویه 

متفاوتی به مســأله دیگری اشــاره کرد 
نگهبــان  شــورای  اساســاً  اینکــه  آن،  و 
حــق تعیین این شــروط را ندارد. نایب 
رئیــس مجلــس گفتــه اســت: مجلس 
شــورای اســامی باید نسبت به تعیین 
شــروط رجــل سیاســی اقــدام کنــد تــا 
شورای نگهبان نتواند بی جهت فردی 
را رد صاحیــت کند. او تأکیــد کرده که 
»اساساً اقدام شورای نگهبان در تعیین 
شرایط رجل سیاسی نوعی قانونگذاری 
بــوده و دخالت در کار مجلس شــورای 
نماینــده  می شــود.«  تلقــی  اســامی 
تهــران در مجلــس اظهار کرده اســت: 
»ماک هــا و ویژگی های رجل سیاســی 
را بایــد مجلــس شــورای اســامی بــه 
صــورت مصوبه تعیین و بعد شــورای 
نگهبــان تأیید کنــد، نه اینکه این شــورا 
ماک هــا را تعییــن کنــد.« وی ادامــه 
داده اســت: »شــورای نگهبان می تواند 
برای خودش چارچوبی داشته باشد که 
هرگاه مصوبه مجلس شورای اسامی 
ارائه شد، طبق آن نظر بدهند نه اینکه 
ایــن موارد قانــون شــود.« نایب رئیس 
مجلس افــزوده اســت: »بنابراین باید 
در اصاح قانون انتخابات این موضوع 
بیایــد و معیارها کامًا مشــخص شــود 
تــا اینکه نتواننــد بی جهت کســی را رد 

صاحیت کنند.«
آنکــه  از  پــس   ،95 ســال  اســفند 
سیاســت های کلــی انتخابــات توســط 
شــد،  ابــاغ  انقــاب  معظــم  رهبــر 
نجات اه ابراهیمیان، عضو حقوقدان 
شــورای نگهبان هــم در گفت وگویی با 
روزنامــه ایــران، دربــاره شــرایط احراز 
رجل سیاســی ایــن گونه توضیــح داده 
بــود: »اگــر مــراد از ایــن بنــد )تعییــن 
ریاســت  نامزدهــای  ویژگی هــای 
جمهوری( فقط در حدود تفسیر اصل 
قانــون اساســی باشــد، مخاطــب فقط 

شــورای نگهبــان اســت، یعنی تفســیر 
کنید رجلی که گفته شــده مرد است یا 
زن، چه نقشــی در سیاســت یا مذهب 
داشــته باشــد و امثال آن. اما اگر بیش 
از آن باشــد، مثًا به ســن مشــخص یا 
ســابقه مدیریتی خاص و تحدید شده 
نظر داشته باشیم اگر مشکل مغایرت 
بــا قانون اساســی نداشــته باشــد دیگر 
فقط شــورای نگهبان مخاطب نیست 
و مرجــع ایــن »تعریــف و تشــخیص« 
بــه قواعد عمومی واگذار شــده اســت. 
اگر مربوط به تفســیر باشــد، به شورای 
غیــر  اگــر  و  اســت  مربــوط  نگهبــان 
تفســیری باشــد، بــه عهده قــوه مقننه 
اســت امــا اگــر شــورای نگهبــان ورای 
تفسیر، مجاز باشد قیودی هم بگذارد، 
راه بــرای اینکــه مجلــس در ایــن مورد 
قانونگذاری کند، باز می شــود زیرا قبًا 
گفته می شد مجلس نمی تواند قیودی 
اضافه کند. اگر گفته شود تعیین کردن 
شــرایط  کــردن  اضافــه  ســال،  و  ســن 
نیست، بلکه تعیین معیارهای عینی و 
عرفی »رجل سیاسی« یا »مدیر و مدبر 
بودن« است، مجلس می تواند در این 
بــاره قانونگــذاری کنــد زیــرا مجلــس 
شــورای اســامی صاحیــت اصلــی و 
اولیه تقنین را دارد.« ابراهیمیان در آن 
مقطع گفته بود: »بر اســاس تفســیری 
شــورای  دارم،  اساســی  قانــون  از  کــه 
نگهبــان فقــط می توانــد مصادیــق را 
تشــخیص بدهد. معیارها اگر مشــکل 
مغایرت با قانون اساسی مرتفع فرض 
و  اســت  قانونگــذاری  مســتلزم  شــود 
طبق قانون اساســی اختیارات شــورای 
نگهبــان منصوص و محــدود به موارد 
مصرح است. ما نمی توانیم اختیارات 
شــورای نگهبان را توسعه بدهیم و هر 
جا هم که شک کردیم شورای نگهبان 
وظیفــه اضافــی دارد یــا نــه، اصــل بــر  

نبــود آن اســت. بنابرایــن تصــور مــن 
این است شــورای نگهبان طبق قانون 
اساســی اختیــار قاعده گــذاری بــه این 
نحــو را نــدارد، امــا زمانی کــه مجلس 
قانونگذاری قاعده وضع کرد، شــورای 
نظــر  اســاس  بــر  می توانــد  نگهبــان 

تفسیری خود عمل کند.« 
بــود:  کــرده  اعــام  صراحــت  بــه  وی 
»بــه نظــر مــن بــا توجــه بــه اینکــه در 
سیاســت های کلــی بر»تعییــن دقیــق 
معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی 
و اختصاصــی داوطلبــان در چارچوب 
قانون اساسی« تأکید شده است، چون 
شــورای نگهبــان قــدرت قانونگــذاری 

نــدارد، می توانــد راه را بــرای دخالت و 
تقنین توسط مجلس شــورای اسامی 
بــاز کند.  درنتیجه دولــت هم می تواند 
در ایحه اش این تعریف را منظور کند 
منتها شــورای نگهبان در مقام بررسی 
مغایرت یا   مغایرت نداشتن به تفسیر 

خود از رجل سیاسی اتکا دارد.«
آن سخنان ســال 95 ابراهیمیان دقیقاً 
چیزی شــبیه به انتقادی است که علی 
مطهــری مطــرح کــرده اســت. اینکــه 
یــک عضو شــورای نگهبــان بــه همراه 
نایــب رئیــس مجلــس در دو مقطــع 
بــر این نکتــه تأکیــد دارنــد که شــورای 
نگهبــان صاحیــت تعییــن شــرایط را 

نــدارد می توانــد در نــوع خــود اتفاقــی 
مهــم باشــد، امــا اینکــه ایــن اتفــاق و 
اظهارنظرهــای مهــم در عمــل چقدر 
می توانــد بــرای عقب نشــینی شــورای 
نگهبان از این شروط و واگذاری تعیین 
آنها به مجلس شــورای اســامی تأثیر 
بگذارد موضوع دیگری است که پاسخ 

دادن به آن به این سادگی ها نیست. 
هر چنــد زاویــه انتقــادی کــه مطهری 
مطــرح کــرده می توانــد در ادامــه بــه 
عنوان اســتناد جدید طرفــداران ورود 
ریاســت  انتخابــات  بــه عرصــه  زنــان 
جمهوری، در انتقاد از رویکرد شــورای 

نگهبان مطرح شود.

چهارمیــن جلســه رســیدگی بــه اتهامات 
عوامــل گروهک تروریســتی داعش که در 
حمله به مجلس شــورای اسامی و حرم 
مطهــر امــام راحــل دســت داشــتند، روز 
گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقاب اسامی 
بــه ریاســت قاضــی صلواتــی برگزار شــد. 
در این جلســه به اتهامــات »ر. ب« متهم 
ردیف ســوم پرونده رســیدگی شــد، فردی 
که در یکی از شــهرهای مرزی کشور مربی 
ورزش بــود، امــا در انتقــال داعشــی ها بــه 
داخل، پشتیبانی از آنان و اسکورت اعضای 
گروه تا تهران نقش داشــت. باوجود اقاریر 
ثبت شده و شواهد دادگاه، متهم در جلسه 

روز گذشته اتهامات خود را رد کرد.
بــه گــزارش میــزان، قاضــی صلواتــی در 
ابتــدای ایــن جلســه، معاونــت در افســاد 
جعــل  اعــدام،  مســتوجب  فــی اارض 
شناســنامه و کارت ملــی و خریــد، حمل و 
نگهداری اسلحه و مهمات سبک و سنگین 
را از اتهامات »ر.ب« عنوان کرد و خواســتار 

دفاع متهم از خود شد.
»ر.ب« در پاســخ بــا بیان اینکــه من مربی 
باشــگاه ورزشــی هســتم، اظهار کــرد: یک 
روز که از باشگاه برمی گشتم، »الف« به در 
خانــه ما آمد و گفت چند نفر از آشــنایانم 
می خواهنــد وارد کشــور شــوند بیــا بــا هم 
به ســراغ آنها برویــم. من هم چــون به او 
بدهــکار بودم و او قرار شــده بود بابت این 
کار مقداری پول به من بدهد، پیشــنهاد او 

را قبول کردم.
در ایــن هنــگام قاضــی صلواتــی پرســید: 
یعنــی شــما نمی دانســتید کــه آنــان چه 
کســانی هســتند و با چــه هدفی ایــن گونه 
وارد کشــور می شــوند؟ که متهم منکر این 
مسأله شــد و بار دیگر تکرار کرد: من اصًا 

آنان را نمی شناختم و فقط می دانستم که 
از آشنایان الف هستند و چون به او بدهکار 

بودم، پیشنهادش را قبول کردم.
وی ادامــه داد: پــس از مراجعــه بــه مکان 
مــورد نظــر آنــان را نیافتیــم، امــا بــا کمی 
جست وجو پس از حدود ۲۰ دقیقه آنها را 

پیدا کرده و به داخل آوردیم.
در ایــن هنگام نیز قاضــی صلواتی با بیان 
اینکه براساس گزارش ها این افراد در آنجا 
گم شــده بودند و چون شما راه بلد بودید 
الف از تو خواسته بود که بروید و راه را برای 
آنــان پیــدا کنیــد و شــما از اعضــای فعال 

گروهک های تکفیری بوده ای. 
متهم »ر. ب« به قاضی گفت: پس از رفتن 
به مرز و آوردن آنان، آنها را به خانه یکی از 
دوستان بردیم و حدود یک هفته در آنجا 
اســکان داشــتند و پس از یک هفته دوباره 

آنها را به یک خانه دیگر منتقل کردیم.
باز هم قاضی خطاب به او پرسید: مگر قرار 
نبود شــما پول بگیــری و آنــان را به داخل 
بیــاوری؟ پس برای چــه آنــان را این چند 
روز همراهــی می کردی؟ که متهم پاســخ 
داد: چون هنوز پولم را از الف نگرفته بودم، 
آنان را همراهی می کردم تا بتوانم پولم را 

بگیرم.
 قاضــی صلواتــی بــا اشــاره بــه اظهــارات 
متهمان دیگــر گفت: براســاس اظهارات 
»س« به شــما پول داده تا به خانواده اش 
برســانی، شــما چقدر پول گرفتی و کجا به 

آنان تحویل دادی؟
اصــًا  را  فــرد  ایــن  مــن  گفــت:  ب«  »ر. 
و  خانــه  می دانــم  نــه  و  نمی شناســم 
خانواده اش کجا هســتند. مــن اصاً از این 

فرد پول و دار نگرفته ام.
قاضی صلواتــی دوباره خطــاب به متهم 

اقاریــر،  براســاس  گفــت:  ســوم  ردیــف 
اظهارات و گزارشــات شما می دانستید که 
این افراد یک تیم تروریســتی هســتند و با 
چه هدفــی به ایران آمده انــد، بنابراین در 
حرف هایتان صداقت داشته باشید. قاضی 
بار دیگر گفت: شما در وارد کردن اسلحه ها 
به آنان کمک کرده ای که متهم گفت: من 
اصــًا خبر نداشــتم و نمی دانســتم که کار 
آنان در ایران چیســت. امــا در این هنگام، 
قاضی صلواتی به اقاریر و گزارشات پرونده 
اســتناد و اظهــار کرد: شــما نظــر دو نفر را 
جلب کرده بودیــد که به حرم مطهر امام 
رضــا)ع( رفته و مکان های حســاس آن را 
برای انجام عملیات تروریستی مشخص 
کننــد، شــما به دو نفــر پیشــنهاد دادید که 
در حــرم امام رضــا )ع( عملیات انتحاری 

انجام دهند.
متهــم در اینجا نیز اتهامات خود را رد کرد 
و گفــت: من اصاً چنیــن کاری نکردم. اما 
قاضــی صلواتی گفــت: پس لطفــاً درباره 
ارتباط خــود با گروهک تروریســی داعش 
توضیح دهیــد که متهم گفــت: من هیچ 
گونــه ارتباطــی بــا داعــش نداشــته ام کــه 
می توانید ایــن موضوع را برویــد و پرس و 

جو کنید.
در این هنگام، مستشــار دادگاه خطاب به 
متهــم گفــت: پس چرا آنــان را بــرای وارد 
شــدن به ایــران کمک کــردی و آنــان را در 

ایران اسکان دادی؟
متهــم پاســخ داد: من نمی دانســتم آنان 
از  و فکــر می کــردم  بــرای چــه آمده انــد 
آشنایان الف. هستند. مستشار دادگاه از او 
پرســید: مگر شما کمربند انتحاری آنان را 
در زمان ورود ندیده بودی؟ که متهم منکر 
این مســأله شــد.  پــس از اظهــارات ضد و 

نقیض متهم و عدم صداقت در بیاناتش، 
نماینده دادستان با کسب اجازه از ریاست 
دادگاه در جایــگاه قــرار گرفته و بخشــی از 

اقاریر متهم را قرائت کرد.
نماینده دادســتان تهران گفت: براســاس 
اقاریــر و اظهــارات، این متهم گفته اســت 
که آنان مقدار زیادی اســلحه و مهمات به 
همراه داشتند که از من خواستند برایشان 
بیــاورم یا در بخــش دیگــری از اقاریر خود 
گفته اســت زمانی که آنان وارد می شدند، 
مــن از یکی از آنان پرســیدم کــه برای چه 
کمربنــد انفجــاری بــه خــود بســته اید که 
پاسخ دادند اگر ما را گرفتند، بتوانیم خود 
را منفجر کنیم. همچنین براســاس اقاریر 
»س« یکی دیگر از متهمین گفته است که 
»ر.ب« از نظر مدیریتی بسیار کاربلد است 

و بسیار مورد اطمینان ق. بوده است.
نماینــده دادســتان در ادامــه بــه ســابقه 
کیفری متهم هم اشــاره ای داشته و گفت: 
این متهم در ســال ۸۶ ســابقه بازداشــت 
داشته که جرم وی قاچاق اسلحه و حمل 
و نگهداری ادوات جنگی بوده اســت. این 
فــرد عــاوه بــر شــغل مربیگــری، خرید و 
فروش خودرو را هم انجام می داده است. 

وی دچار فقر مالی نبوده است.
نماینده دادستان خطاب به رئیس دادگاه 
گفت: متهم در این عملیات تروریستی تا 
زمان انجام آن در تهران، با آنان همکاری 

داشته است.
نماینــده دادســتان بــا توجه بــه اظهارات 
متناقــض متهــم خطــاب به متهــم چند 
ســؤال پرســیده و گفت: آقای »ر. ب« شما 
در اقاریــر خــود گفتیــد کــه اینهــا از همان 
بــدو ورود با خود جلیقــه انفجاری، کلت و 
کاش داشــته اند. چرا همان زمان که این 

موضوع را فهمیدید، از آنان جدا نشدید؟ 
براســاس گزارشــات آنهــا در مدتــی که در 
اســتان کرمانشــاه بوده اند، گفته بودند که 
بــرای تبلیــغ داعــش آمده اند بــا توجه به 
آگاهی شما از این موضوع چرا از آنان جدا 

نشدید؟
نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید: 
ســؤال دیگــر من این اســت که اگر شــما از 
اهداف آنان خبر نداشتید پس چرا مداوم 
آنــان را از خانــه ای بــه خانــه دیگر منتقل 
می کردید و حتی ماشین هایتان هم تغییر 
می کرد؟ چرا وقتی که فهمیدید آنان مواد 
شیمیایی را برای ساخت بمب می خواهند 
همکاری خود را با آنان ادامه دادید؟ آیا از 
خودتان نپرسیدید که چرا آنان چندین بار 
خانه َشان را عوض می کنند و منظورشان از 

امن نبودن خانه چیست؟
نماینده دادســتان خطاب به متهم ادامه 
داد: آیا افراد عادی در رفت و آمد ها و سفر 
بــه تهران احتیاج بــه اســکورت دارند؟ آیا 
شما در تیم اسکورت آنان نبودید؟ آیا شما 

نبودید که آنان را از گلوگاه های امنیتی عبور 
می دادید؟

نماینده دادستان تهران در ادامه با استناد 
به گزارش وزارت اطاعات مهمات کشف 
شــده از خانه تروریســت ها را برشــمرد که 
متهم بــرای آنان فراهم کرده بود؛ اقامی 
قبضــه  یــک  کاش،  قبضــه  ســه  چــون 
کلت، یک قبضه مسلســل، چهار کمربند 
انتحاری، ســه جلیقــه انتحاری، خشــاب، 
نارنجــک، صداخفه کــن، مواد شــیمیایی 
پیش ســاز بمــب، ۵۰ متر فتیلــه، ۵۰ عدد 
چاشــنی، تایمــر، کیــت انفجــاری و لــوازم 
فنی ســاخت اســلحه کشــف شــده است. 
همچنین تعــدادی گلوله تــوپ، خمپاره، 
میــن، خمپاره فســفری، نارنجــک و مین 
والمــر کشــف گردیــده کــه از ســوی متهم 

مخفی شده بودند.
جلسه رسیدگی به اتهامات »ر.ب« متهم 
ردیف سوم پرونده در  اینجا به پایان رسید 
 و بــه گفته قاضی صلواتی، جلســه بعدی 

۱6 اردیبهشت برگزار می شود.

رئیــس  جمهــوری فرانســه دربــاره خروج 
امریــکا از توافق هســته ای با ایران هشــدار 
داده و آن را بــه منزلــه »بــاز کــردن جعبــه 
پاندورا« خوانده اســت. به گزارش فارس، 
»امانوئــل مکــرون« در مصاحبه ای با 
مجله آلمانی»اشپیگل« درباره 
خــروج امریکا از برجام گفت: 
»این به منزله باز کردن جعبه 
پاندورا خواهد بود و می تواند 

به معنی جنگ باشــد.« رئیس  جمهوری 
فرانسه علی رغم این گفت: »فکر نمی کنم 
دونالــد ترامپ خواهــان جنگ باشــد.« او 
همچنیــن در ایــن مصاحبــه گفتــه اینکــه 
می بینــد ترامپ، توافق هســته ای بــا ایران 
را بــه خاطر آنکه توســط رئیس  جمهوری 
ســابق امریــکا حاصل شــده »فاجعــه« یا 
»کابوس« می خواند، او را »بسیار ناراحت« 
می کند.  مکــرون گفته که در ماه ســپتامبر 

تاش کرده ترامپ را به ماندن در برجام و 
گســترش دادن آن قانع کند. او می گوید در 
آن زمان ترامپ با این درخواست مخالفت 
کــرد.  در همین حال شــماری از مقام های 
دیگــر اروپــا هــم در واکنــش بــه تهدیدات 
برجامی ترامپ خواستار پایبندی دولت او 
به توافق هسته ای با ایران شده اند. چنان که 
»هلگا اشمید«، دبیرکل سیاست خارجی و 
امنیتــی اتحادیــه اروپا هــم در مصاحبه با 

این نشریه آلمانی گفته اســت: »امیدوارم 
کــه امریــکا کمــاکان از این توافــق حمایت 
کنــد. برجــام بر اســاس اعتماد بنا نشــده، 
بلکه بر تعهدات ملموس، ســاز و کارهای 
راســتی آزمایی و نظارت هــای بلندمــدت 
آژانــس اســتوار شــده اســت.« هشــدار بــه 
برجــام  از  خــروج  بــه  تصمیــم  عواقــب 
در حالــی اســت کــه ریچــارد گرنل، ســفیر 
جدیــد امریکا در آلمــان در مصاحبه ای با 

»فاکس نیــوز«، خواســتار توقف مــراودات 
تجاری شــرکت های آلمانی با ایران شــده 
اســت. »گرنل« در سخنانی مدعی جویانه 
ایران را »حامی تروریســم دولتی« خواند و 
گفت: »چرا کشوری باید خواستار تجارت با 
آنها باشــد؟ بنابراین من فکر می کنم ازم 
است من برای شرکت های آلمانی توضیح 
بدهم که نباید در داخل ایران تجارت کنند. 

این کار صحیح نیست.«
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ë  پیش از این ابراهیمیان عضو شــورای نگهبان به »ایران« گفته بود:  با توجه به اینکه در سیاست های   
کلی بر»تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون 
اساسی« تأکید شده است، چون شورای نگهبان قدرت قانونگذاری ندارد، می تواند راه را برای دخالت و 
تقنین توسط مجلس شورای اسامی باز کند.  درنتیجه دولت هم می تواند در ایحه اش این تعریف )رجل سیاسی( را منظور 

کند منتها شورای نگهبان در مقام بررسی مغایرت یا   مغایرت نداشتن به تفسیر خود از رجل سیاسی اتکا دارد

بــــــرش
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سایه سنگین نرخ ارز روی ناشران خارجی
گزارش »ایران« از بخش ناشران خارجی سی و یکمین دوره نمایشگاه کتاب تهران

نایب رئیس مجلس شــورای اسامی 
از حذف نام محمدرضا شــجریان در 

صداوسیما انتقاد کرد.
بــا  دریادداشــتی  مطهــری  علــی 
عنــوان »نکتــه ای دربــاره یــک برنامــه 
صداوسیما«، در اینستاگرام خود نوشته 
روز  کــه  کاردان هــا  برنامــه  »در  اســت: 
جمعــه بعدازظهر بازپخش شــد، آنجا 
کــه مجری برنامــه جناب آقــای کاردان 

از مــن دربــاره موســیقی ســنتی و پــاپ 
ســؤال کــرد و اینکــه صــدای کــدام یک 
از خواننــدگان را می پســندی، بنــده نام 
چنــد تن از خوانندگان ســنتی و در رأس 
آنهــا آقــای شــجریان را ذکر کــردم ولی 
صداوســیما نــام ایشــان را حــذف کرد. 
ایــن کار را صحیــح نمی دانــم. اگر ما به 
یک موضع سیاســی آقای شــجریان در 
فضای هیجانی ســال 88 انتقاد داشته 

باشــیم نبایــد آن را بــه همــه عرصه هــا 
سرایت دهیم. اینها را سخت گیری های 
بیجا می دانم. جالب اســت که چند روز 
پیش این مطلب را بــه آقای دکتر علی 
عســکری رئیــس ســازمان صداوســیما 
گفتــم، ایشــان گفــت من هــم ایــن کار 
را درســت نمی دانــم.« دعــوای رســانه 
ملی با استاد شــجریان به امروز و دیروز 
برنمی گردد چند ســالی است که از ذکر 

نام و پخش صدای اســتاد به بهانه های 
مختلــف دررادیــو و تلویزیون ممانعت 
شــده اســت. آثارایشــان با صدای دیگر 
خواننــدگان پخش می شــود. آثــاری که 
بــه گفتــه اســتاد شــجریان بــرای مردم 
و بــه عشــق ســرزمینش ایــران خوانــده 
شــده او هنرمنــدی اســت کــه نامش در 
تاریخ موســیقی ایران بویــژه آواز ایرانی 
ثبــت شــده اســت. ســال 95 در برنامــه 

نظر ســنجی »دوباره گوش کن« قطعه 
»ایران  ای ســرای امید« که نخستین بار 
با صدای ایشــان خوانده شــده اســت با 
صدای خواننده ای دیگراز شــبکه نسیم 
پخــش شــد کــه واکنش هــای بســیاری 
مبــارک  مــاه  نمانــد  ناگفتــه  داشــت. 
رمضان نزدیک است و همچنان پخش 
دعای »ربنا« با صدای استاد در هاله ای 

از ابهام خواهد بود.

اوایــل  در  ارز  قیمــت  صعــودی  ســیر 
ســال جاری منجــر بــه انصــراف برخی 
ناشران خارجی برای حضور مستقیم در 
نمایشگاه کتاب تهران شد. همان روزها، 
ناشــران  داود موســایی، مدیــر کمیتــه 
خارجی اعام کرد که بواســطه مســائل 
آنهــا  رأس  در  و  سیاســی  اقتصــادی، 
نوســانات قیمــت ارز چنیــن اتفاقی رخ 
نداده و امســال هم آثار ناشــران بخش 
»اتین« و »عرب« به صورت تجمیعی 
در نمایشــگاه امســال عرضه می شــود. 
حــاا ســی و یکمیــن دوره از نمایشــگاه 
حالــی  در  تهــران  کتــاب  بین المللــی 
میزبان عاقه مندان اســت که می توان 
ردپای پررنگ این اتفاق اقتصادی را در 
عرضه و تقاضای کتاب ناشــران بخش 

خارجی دید.
به گزارش »ایران« دراین دوره نوسانات 
قیمت ارز، بیش از هر بخشــی بر بخش 
ناشــران بخــش خارجی تأثیر گذاشــته، 
بخشــی کــه تأمیــن کتاب هــای آنهــا به 
طور مســتقیم از کشــورهای دیگر انجام 
می شــود و طبیعــی اســت کــه فــراز و 
فرودهای قیمت ارز تأثیر بسیاری برآن 
بگــذارد. زینــب اکبــری، مســئول غرفه 
»فرهنــگ معاصر« از ناشــران مســتقر 
در بخــش اتیــن اســت. بــه گفتــه وی 
در نمایشــگاه کتــاب ســال گذشــته این 
مؤسســه کتاب هــا را بــا پونــد پنــج هزار 
و پانصــد تومــان وارد کــرده اما امســال 
بــا پونــد هفت هــزار و پانصــد تومان که 
همین مســأله گویای تفاوت قابل توجه 
در ارتباط با قیمت کتاب های خارجی به 

شمار می آید.
انگلســتان، فرانســه و ترکیــه عمــده 
کشــورهای طرف حساب این مؤسسه 
هستند، اکبری معتقد است نوسانات 

در  توجهــی  قابــل  تأثیــر  ارز  قیمــت 
کاهش قــدرت خرید مــردم از بخش 
گذاشــته  برجــای  خارجــی  ناشــران 
است. او تأکید کرد کتابی که »فرهنگ 
معاصر« برای سال قبل با هشتاد هزار 
تومــان عرضه کرده امســال با قیمتی 
بیشــتر از یکصد هزار تومان به فروش 

می رسد.
مجیــد ضیافتی، مســئول غرفه »جهان 
علــم« می گویــد که ایــن موزع کتــاب از 
امریــکا، روســیه،  انگســتان،  کشــورهای 
آلمان و فرانسه کتاب هایی در حوزه های 
مختلــف وارد ایران می کند. او هم تأکید 
دارد کــه بخشــی از مراجعه کننــدگان به 
این بخش از نمایشگاه کتاب امسال تنها 
تماشــاگر هســتند و وقتی از قیمت های 
کتاب هــای زبان اصلی باخبر می شــوند 
اعتــراف می کنند کــه توان خریــد آنها را 
ندارنــد. در ایــن بیــن اغلــب مشــتریان 
آنهــا ســازمان ها و کتابخانه ها هســتند، 
چــرا که بواســطه برخــورداری از بودجه، 
امکان خرید کتاب های گران تر برای آنها 

مهیاست.
در ایــن بخــش از نمایشــگاه، کتاب هــا 
اغلب بــا تخفیف هــای 10 و حتی بیش 
از 50 درصــد هــم عرضــه می شــوند، 
کافی اســت به ســراغ یکی از غرفه های 
بخــش اتین یا عــرب برویــد و کتابی را 
انتخاب کنید، آن وقت اســت که قبل از 
درخواســت شــما برای اعمــال هر گونه 
تخفیفــی، خــود فروشــنده کتــاب را بــا 
تخفیــف عرضه می کند تا بلکه از خرید 

آن منصرف نشوید.
ضیافتی یکی از مشــکات مهم بخش 
ناشــران خارجــی را در ایــن می دانــد که 
هنگام ثبت آثاری که موزع ها درخواست 
خریــد آنها از ناشــران خارجــی را دارند 
قیمت دار یا پوند مشــخص اســت اما 
مشکل وقتی اســت که بحث تبدیل آن 

به پول خودمان به میان می آید.

ë  اما و اگرهای پیش رو در اســتفاده از ارز 

دولتی

در گفت و گو با ناشران این بخش برخی 
از آنــان گله داشــتند که ارز چهــار هزار و 
200 تومانــی تنهــا بــه کتاب هایی تعلق 
می گیــرد کــه ثبت شــده باشــند، این در 
حالی اســت کــه وزارت بازرگانــی تأکید 
دارد کتــاب بــه ثبــت احتیــاج نــدارد. از 
همیــن رو امــکان اســتفاده از ارز دولتی 
براحتی برای موزع ها فراهم نمی شود، 
هرچنــد که بــه گفته موزع هــا همین که 
کتــاب نیاز بــه ثبت نــدارد منجــر به آن 

می شود که واردات آن راحت تر باشد.
ملیحه رمضانی، مسئول غرفه »دانش 
گســتر« هــم می گویــد کــه از کشــورهای 
مختلفــی همچــون انگلســتان، امریکا، 
هنــد و ســوئیس کتاب های دانشــگاهی 
کــه  دارد  تأکیــد  هــم  او  می کننــد.  وارد 
افزایــش قابــل توجــه ارز تأثیر بســیاری 
در خرید کتاب های آنان داشــته و حتی 
منجــر بــه آن شــده کــه موزع هــا قدری 
دســت به عصاتــر و با احتیاط بیشــتری 
بواســطه  بزننــد.  انتخــاب  بــه  دســت 
وجــود برخــی تحریم هــا علیــه ایــران، 
وارد کنندگان کتاب در اغلب موارد موفق 
به خرید بی واســطه کتاب نمی شــوند و 
به ناچــار باید خرید آنان به شــهرهایی 
همچــون دبی منتقل شــده و بعــد وارد 

ایران شود.
سیداحمد لواآور، مدیر مؤسسه شرکت 
»کتــاب ســال« می گویــد مؤسســاتی کــه 
در کشــورهای دیگــر دارای دفتر هســتند 
شرایط  بهتری نســبت  به دیگران دارند 
چــرا کــه قــادر بــه خریــد اعتبــاری کتاب 
می شــوند. او بــا توجه به نوســانات ارزی 
اخیر معتقد اســت که وضع خرید کتاب 
در ایــن بخــش از نمایشــگاه ضعیف تــر 
از دیگــر ســالن ها بــه شــمار می آیــد. او 
هــم تأکیــد دارد که امــکان خریــد کتاب 
بــا ارز دولتی چندان میســر نیســت و او و 

همکارانــش اغلب بــا ارز آزاد دســت به 
خرید زده انــد. به گفته این فعال عرصه 
نشر، آنان سال گذشته با پوند چهار هزار و 
پانصد تومان موفق به خرید می شوند اما 
امسال با پوند هشت هزار و پانصد تومن! 
البته قیمت هایی که موزع های مختلف 
بــرای خریدهــای خــود اعــام کردنــد با 
توجه به زمانی که هر یک دست به خرید 

زده اند قدری متفاوت است.
او تأکید کرد که میانگین قیمت آثاری که 
وارد کرده اند برابر با 80 پوند است که با 
احتســاب پونــد آزادی که خودش گفت 
برابر با 680 هزار تومان می شود. جالب 
اســت که بدانید کتاب های عرضه شده 
در بخش اتیــن قیمت هایی به مراتب 
بااتر از بخش عرب دارند چرا که اغلب 
عرضه کننده کتاب های مرجع هســتند، 
کتاب هایــی کــه قیمــت آنها تــا چندین 

میلیون تومان هم می رسد.
محمد مجبتی، مســئول غرفه مؤسســه 
»حــورث الدولینــه للنشــر و التوزیع« در 
بخــش عــرب کتاب هایــی در حوزه های 
از  می کننــد.  عرضــه  فلســفه  و  تاریــخ 

آنجایــی که این ناشــر عــرب خریدهای 
خــود را از مصــر، کشــور خــودش انجام 
می دهد با مشکل چندانی روبه رو نشده 
اســت. بخــش قابــل توجهی از ناشــران 
بخش عرب به طور مستقیم از کشورهای 
خــود کتــاب وارد می کننــد، از همیــن رو 
در مقایســه بــا ناشــران بخــش اتین با 

مشکات کمتری روبه رو شده اند.
پای صحبت با این ناشــر عرب زبان که 
بودیم برخــی از مراجعه کنندگان گایه 
داشتند که چرا کتابی که سال قبل چهل 
هزار تومان به فروش رســیده امســال با 
هشــتاد هزار تومان عرضه شــده است. 
امیــر دهلگــی، مســئول غرفه مؤسســه 
»ویــژه نشــر« هــم از کشــورهای مصــر، 
لبنان، ســوریه و عراق دســت به واردات 
کتاب به کشورمان می زند. به گفته وی، 
موزع ها اغلب برج 10 خریدهای خود را 
انجام می دهند و از همین رو با مشکات 

کمتری روبه رو می شوند.
آن طور که دهلگی به ما گفت، مسئوان 
نمایشــگاه کتــاب هــر ســال بــه موزع ها 
اعــام می کننــد کــه کتاب هــای خــود را 

بــا چــه نــرخ ارزی بــه مــردم بفروشــند 
امــا امســال چنین اتفاقــی رخ نــداده، از 
همین رو هر یک از مؤسسات و موزع ها 
بــا نرخی که خود می خواهند دســت به 
فروش می زنند. او تأکید دارد که مؤسسه 
آنان سال قبل از هر کتاب حداقل بیست 
نسخه خریداری می کرده اما این تعداد 
امسال به کمتر از 10 نسخه رسیده است. 
برخاف بخش اتین کتاب های بخش 
عربــی چنــدان گــران قیمت نیســتند و 
اغلــب هــم موضوعات مذهبــی دارند. 
یکــی از خریــداران بخــش عــرب تأکید 
کرد که سال گذشته با مبلغ یک میلیون 
تومان موفق به خرید کتاب های بسیاری 
از ایــن بخش شــد، در حالی که امســال 
با همیــن میزان پــول کتاب های بســیار 
کمتــری خریــداری کــرده اســت. کاظم 
ظهور مســئول غرفه»المرکــز ااکادمی 
اابحاث« از لبنان هم معتقد به افزایش 
قابــل توجه قیمت هاســت، هرچند که 
تأکیــد دارد خرید مردم متوســط بوده و 
برخاف دیگــر همکارانش چندان هم 

ناراضی نیست.

q┗『┭′ ┒ブ╁━]ピ 』 r╉′ 《]ブ├┖ ┘ピ ‶ブぁ┗┉┠ ╊ブ] ┺┕┌

』┖ブ━ぃk 〝┗┝〈k qピ┗┈ピ ┖┒ ┗ぃ┐ゾ─
برگزاری کنســرت »کیتــارو« آهنگســاز و نوازنــده ژاپنی که 
پیش تــر قرار بــود 16، 17 و 18 اردیبهشــت در تــاار وزارت 
کشــور برگــزار شــود، بــا یــک هفتــه تأخیــر 22، 23 و 27 
اردیبهشت در همان سالن روی صحنه خواهد رفت.به گفته گروه برگزارکننده 
این برنامه گروه »کیتارو« قرار بود شامگاه چهارشنبه 12 اردیبهشت وارد تهران 

شوند، اما ویزای آنها عصر روز سه شنبه 11 اردیبهشت صادر شده است.

q┒ピ┘ジ ┆┗ペ ┖┒ r─ブぃペ 』 ブぃ]┗پ 〝┗┝〈k
کنســرت »خالــی از شــب - خالــی از تــو«، بــا حضــور حســین پرنیا 
آهنگســاز و نازنین بیاتی بازیگر ســینما و تلویزیون ســاعت 21 و 30 

جمعه 21 اردیبهشت در سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود.

╆ブボ─【┼ r╉′ ╋ぃ─ ┒』┗├ ┘ピ rぁブ¨]』┖ 
آیین بدرقه ملی پوشــان و رونمایی از ســرودهای تیم ملی فوتبال یکشنبه 30 
اردیبهشــت مــاه در تاار وحــدت برگزار می شــود. در این آییــن، مدیران حوزه 
ورزش و فرهنــگ و هنــر، بازیکنــان و مربیــان تیــم ملــی فوتبــال، هنرمندان، 

ورزشکاران و پیشکسوتان هنر و ورزش حضور دارند.

《〈┍┤ ‶ブぁ┗┉′ 』 r〈┼ ‶ブ┌ピ┗┬ [¨┉]ピ [┡┈ [ぃ━┝┑] q┖ピ┙o┗ペ
ســاعت 17 روز شــنبه )22 اردیبهشــت مــاه( دســت اندرکاران ســینما در تــاار 
زنده یــاد ســیف اه داد در خانه ســینما گرد خواهنــد آمد تا آیین بزرگداشــت 
پیشکسوتان حرفه طراحان فنی و مجریان صحنه سینمای ایران را برگزار کنند.

‶┓〈╈ ┖┒ »╇kジ ┞ピ┒« qピ┗ペ qピ 〉┙ぁブ┈
انیمیشن »داش آکل« ساخته هاجر مهرانی برنده بهترین انیمیشن 
جشــنواره مستقل فیلم لندن شد. جشنواره فیلم مستقل لندن یک 

جشنواره بریتانیایی است که هر سال در ماه آوریل برگزار می شود. 

〞┠┖ 』 ┘ピ┗ぃ┠ ┖┒ ‶ブ┉]┘┖ピ ╆ピ┒┖ピ 』 ┗『╉k ‶ブ『ぃk 〝┗┝〈k
 »کیهان کلهر« موزیسین برجسته ایرانی در ماه های آینده بار دیگر به همراه »اردال ارزنجان« 
در شــهرهای ایــران به اجــرای برنامه خواهد پرداخــت. در ادامه این تور کنســرت ها، این دو 
هنرمند در تابستان به شهرهای اصفهان، کرمانشاه، تبریز، همدان و سنندج سفر خواهند کرد.

ブ′ ╆┒ ┺┗┌ ┘ピ qピ 《┠【o

بامداد چهارشــنبه دوازدهم اردیبهشــت ماه 1397 پس از 5 سال و البته چندین 
بار خلف وعده، بااخره »عصبانی نیستم« به نمایش عمومی در آمد؛ اکرانی که 
اگر چه دیر اتفاق افتاد اما خوشحالم که بااخره مردم و بخصوص هم نسان من 
این فیلم و بازی های درخشــانش را می بینند. تماشــای این فیلم تاریخ مصرف 
ندارد چرا که هیچ کس نمی تواند از 8 ســال رنجی که جوانان هم نســل من کشید 
بگــذرد و رضــا درمیشــیان از این اتفاق نگذشــته اســت. این فیلم درباره 8 ســال 
فضای بســته ای اســت که برای جوانان هم نســل ما ایجاد شد. 8 سالی که از عمر 
ما به یغما رفت و نتیجه آن یأس و سرخوردگی برای جوانانی بود که با امیدهای 
زیاد پای صندوق رأی آمدند. درباره ایامی است که همه ما می توانستیم درست 
آموزش ببینیم، رشــد کنیم و زیرســاخت های آینده را بسازیم اما جز سرخوردگی 
برای ما چیزی باقی نماند.  این فیلم بهترین ســند مقابل کســی است که مسبب 
تمام این مشــکات اســت و عجیب اینکه امروز در نقش اپوزیســیون حاضر شده 
اســت. »عصبانی نیستم« مدرکی است مقابل این چهره که »تو اصًا نمی توانی 
ادای اپوزیسیون را در آوری، این حرف ها به شما نمی خورد!« »عصبانی نیستم« 
بخوبی گویای وضعیت جوانان هم نسل من است. دوستانی که ستاره دار شدند، 
جوانانــی که بــا ذوق رأی دادند اما کســی احترامی به رأی آنها نگذاشــت و... رضا 

توانسته گوشه ای از این مشکات و حرف دل ما را به تصویر بکشد. 

ë درسگفتارهای دکتر شفیعی کدکنی

»ایــن کیمیای هســتی« عنــوان کلی مجموعــه ای به قلم 
دکتــر محمدرضا شــفیعی کدکنی درباره حافظ اســت که 
در ســه جلد از ســوی انتشــارات سخن به نمایشــگاه آمد. 
جلد اول این مجموعه »جمال شناســی و جهان شعری« 
حافظ، جلد دوم »یادداشــت ها و نکته ها« درباره هســتی شناسی شعر حافظ 
و جلد ســوم »درسگفتارهای دانشــگاه تهران« نام دارد. شفیعی کدکنی شاعر 
و منتقد اســت که هم بر ادبیات کاســیک فارسی و هم به ادبیات مدرن ایران 

شناخت وسیعی دارد و با ادبیات جهان هم تا حدودی آشنا است.
ë دیدار با خجسته کیهان

خجســته کیهان مترجم آثــاری چون »دختــری از پرو« و »قهرمــان عصر ما« 
اثــر ماریــو بارگاس یوســا و رمــان »باهــم بــودن« از آناگاوالدا روز سه شــنبه 18 
اردیبهشــت از ســاعت 15 الی 17 در غرفه بنگاه ترجمه و نشــر کتاب پارســه با 

عاقه مندان آثارش دیدار می کند.
ë دیگر نبودم و مسعود احمدی

روز سه شــنبه این هفته مسعود احمدی در غرفه انتشــارات مروارید از ساعت 
16 الــی 20 بــا عاقه منــدان آثــار ش دیدار و گفت وگــو می کنــد و از جدید ترین 

مجموعه شعرهایش به نام »دیگر نبودم، مرده بودم« رونمایی می شود.

روی خط 
خـــــبر

حواشی 
نمایشگاه 
کتاب تهران
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اردیبهشــت  ایــران: 

مــاه را می تــوان مــاه 
ازآن  ماهــی  و  تئاتــر 
اهالی تئاتر عنوان کرد. اردیبهشت ماه که 
روز جهانــی تئاتــر را نیــز در دل خود جای 
داده هرســاله بهانــه ای بــه دســت اهالی 
تئاتر می دهد تا سلســله برنامه هایی را در 
قالب جشن تئاتر برگزار کنند. امسال و در 
پانزدهمیــن دوره برگزاری، این جشــن ها 
با همــکاری خانه هنرمندان ایــران برگزار 
می شــود. طبــق برنامه ریزی اعام شــده 
هشتمین روز این جشن به اختتامیه جشن 
داشــت؛  اختصــاص  کارگردانــان  کانــون 
برنامه ای که به خاطر تجلیل از 6 هنرمند 
خوشــنام عرصه بازیگــری از بخش هایی 
بود که مــورد توجه عاقه مندان تئاتر قرار 
گرفت. طبق قرار وعده شده در برنامه ای 
کــه عصر جمعــه 14 اردیبهشــت مــاه در 

سالن شهناز خانه تئاتر برگزار شد، ضمن 
تجلیــل از ژاله علو، جمشــید جهانــزاده، 
ناصر آقایــی، هرمز هدایــت، محمد باقر 
مراســم  پورحســینی،  پرویــز  و  کریم پــور 

بزرگداشت دکتر محمد کوثر برگزار شد.
مراسم با خوشامدگویی سهراب سلیمی 
دبیر جشــن بزرگداشــت روز جهانی تئاتر 
آغــاز شــد و در ادامه محمودرضا رحیمی 
دبیــر جشــن کانــون کارگردانــان گــزارش 
کانــون  جشــن  پانزدهمیــن  از  کوتاهــی 
کارگردانــان ارائه داد. طبق گفته رحیمی، 
در این جشنواره شش گروه جوان از مقطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و آموزشگاهی 
در شــش شــب نمایش هــای خــود را در 
فضایی غیر رقابتی به روی صحنه بردند. 
در ادامــه دبیــر پانزدهمین جشــن کانون 
کارگردانــان از هرمــز هدایــت و جمشــید 
جهانــزاده دعوت کــرد تا جوایز ســه گروه 

اول کارگردانان جوان را به آنها اهدا کنند. 
گروه های نمایش »مســتخدم ماشینی«، 
»پیکر زن همچون میدان نبرد« و »خرده 
جنایت هــای زن و شــوهری« ســه گروهی 
بودند که در بخش نخست اهدای جوایز، 
تقدیر شده و جوایز خود را از دو پیشکسوت 

تئاتر دریافت کردند.
پــس از اجــرای موســیقی توســط گــروه 
وصل یار بــه سرپرســتی ابراهیم اثباتی 
از کتــاب عبدالحســین نوشــین نوشــته  
در  شــد.  رونمایــی  حاجی پــور  احســان 
ادامه هرمز هدایت، پرویز پورحســینی، 
جمشید جهانزاده و محمدباقر کریم پور 
از طرف خانه  تئاتر و مؤسسه  هنرمندان 
پیشکســوت تقدیر شــده و لــوح تقدیر و 
هدایای خــود را دریافت کردنــد. در این 
بخش پرویز پورحسینی بعد از دریافت 
ور  آزادی  هوشــنگ  از  تقدیــرش  لــوح 

کــه بتازگــی از دنیا رفته اســت، یــاد کرد. 
در ادامــه مریــم معتــرف از نخســتین 
همکاری اش با ژاله علو گفت و مدالیوم 
کانــون کارگردانــان خانــه  تئاتــر را بــه او 

تقدیم کرد.
پس از تقدیر از پیشکسوتان و اهدای جوایز 
سه گروه نمایش »کلفت ها«، »چه کسی از 
ویرجینیا ولف می ترسد« و »مده آ« نوبت 
به بزرگداشت محمد کوثر رسید. مدالیوم 

کانون کارگردانان به اصغر همت ســپرده 
شد تا به دست دختر محمد کوثر برساند. 
او ضمن گرامیداشت یاد دکتر کوثر گفت 
که در آینــده خواهیم فهمیــد که جامعه  
تئاتــر چــه اســتاد بزرگــی را از دســت داده 
اســت. ایــرج راد نیز در مــدح محمد کوثر 
گفت که گرچه شــاگرد او نبوده اما محمد 
کوثر یکی از کسانی است که به تئاتر ایران 
خدمات زیادی کرده و شــاگردان بزرگی را 

پرورانده است.
برگزار کننــده  برومنــد  محمــد  از  تقدیــر 
نخستین جشنواره  عروسکی مشهد با نام 
جیگــی جیگــی و اجــرای دیگــری از گروه 
وصل پایان بخش این مراسم بود. در این 
بخش ابراهیم اثباتی سرپرست این گروه 
یاد و نام ناصر چشــم آذر را گرامی داشت 
و حضار به احترام این موسیقیدان بزرگ 

در سکوت ایستادند.

تجلیلاز6هنرمندپیشکسوتبایادیازناصرچشمآذر
در جشن کانون کارگردانان تئاتر ایران صورت گرفت
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و  شــد  برگــزار  آســیا 2019  ملت هــای  جــام  قرعه کشــی 
فوتبــال ایــران در مرحله گروهــی این رقابت هــا در گروه 
D بــا تیم هــای عــراق، یمن و ویتنــام همگروه شــد. تیم 
ملــی در گروهی قرار گرفت که قطعًا بــرای فوتبال ایران 
گروه مشــکلی نخواهد بود البتــه اصلی ترین رقیب ایران 
را باید عراق بدانیم، تیمی که چندین ســال اســت برای 
ما در برخی مقاطع مشکل ســاز می شــود که این به دلیل 
اشــتراکات فرهنگــی میــان دو کشــور اســت. صعــود بــه 
مرحلــه بعدی مســابقات جام ملت ها بــه دلیل صعود 
دو تیــم از ایــن مرحله بــرای فوتبال ایران چندان مشــکل نخواهــد بود، تیمی 
که سال هاســت در فوتبال آســیا آقایی می کند و به عنوان قدرت آســیا شناخته 
می شــود. حذف تیم ملی ایران به دســت عراق در جام ملت های آســیا 2015 
یــک اتفــاق خاص بود و قرار نیســت این موضوع باعث هراس مان شــود. تیم 
ملــی در جــام ملت هــای آســیا در گــروه خوبی قــرار گرفتــه و قطعاً شــاگردان 
کی روش شانس خوبی برای قهرمانی در این رقابت ها دارند. ایران تیمی است 
که به جام جهانی روسیه می رود و با بزرگان فوتبال جهان رو در رو می شود به 
همیــن دلیل تیم های یمــن و ویتنام را نمی توان رقبای جــدی مرحله گروهی 
جام ملت ها بدانیم. بازی دشوار ما در این مرحله با تیم ملی عراق است چرا 
که این بازی تکلیف سرگروهی را مشخص می کند اما تیم ملی ایران تجربیات 
بیشــتری نسبت به حریف ســنتی خود دارد و این تجربیات می تواند فوتبال ما 
را به مراحل پایانی جام ملت ها برساند. اولویت اصلی فوتبال ما جام جهانی 
اســت و در موقعیت کنونــی باید گام به گام پیش برویم و به فکر آماده ســازی 
تیم مان در جام جهانی باشــیم. در شــرایط کنونی برگــزاری اردوهای منظم و 
بازی هــای تدارکاتــی اولویت اصلی اســت و بایــد توجه ویژه ای به این مســائل 
شود. پس از پایان جام جهانی و تماشای بازی های تیم ملی می توان عملکرد 

شاگردان کی روش را برای حضور در جام ملت ها بخوبی تحلیل کرد.

چشمی:اگرزمانجشنقهرمانیاتفاقیمیافتاد
چهکسیپاسخگوبود؟

گفت وگوی »ایران« با مدافع - هافبک ملی پوش استقال

اســتقال قهرمان جام حذفی شــد تا یک جام به 
هوادارانــش هدیــه دهد، امــا بی نظمی در جشــن 
قهرمانی باعث شــد تا صدای خیلــی از بازیکنان 
در بیاید. یکی مثل سیدحسین حسینی با ناراحتی 
راهی رختکن شــد، یکی هــم مثل روزبه چشــمی 
دنبال مــدال خود می دویــد. اتفاقاتی کــه فقط در 
ایران می افتد و هیچ کجای دنیا شاهد آن نیستیم. 
خبرنگار »ایــران« در رابطه با قهرمانی اســتقال، 
اتفاقــات عجیب جشــن و دیگر مســائل بــا روزبه 
چشــمی مدافع - هافبک اســتقال کــه این فصل 
برای تیمش مهره کلیدی بــود، صحبت کرد که در 

زیر می خوانید:
ë .از قهرمانی در جام حذفی شروع کنیم

بایــد به نوعــی زحمات این چنــد مــاه را به بار 
می نشــاندیم. خدا را شــکر با تاش همــه بچه ها و 
کادر فنی موفق به کســب جام شــدیم و امیدوارم 

مسیری برای فصل آینده و بازی های دیگر باشد.

ë  خیلی ها تصــور می کردنــد فینال را بــا اختاف
گل های بیشتر ببرید.

بله، همه این تصور را داشتند که بازی ما راحت 
اســت، در صورتی که خونه بــه خونه خیلی خوب 
بازی کرد. خدا را شــکر می کنم که بــازی را بردیم و 

قهرمان شدیم.
ë ظاهراً از مراسم جشن قهرمانی شاکی بودید؟

آنقدر تماشــاگر و افراد غیرمسئول داخل زمین 
بودند که خودم نمی دانســتم کجای زمین هستم! 
هر جشــن و مراســمی تعریفی دارد. مگر می شــود 

جشن آنقدر بی نظم باشد؟
ë  خیلی ها با برگزاری فینال در خرمشهر مخالفت

کرده اند.
بحث ما برگزاری مراســم اســت. اگــر اتفاقی 
برای کسی می افتاد، چه کسی باید جواب می داد؟ 
باید تدابیری می اندیشــیدند که پایان بازی و موقع 

مراسم این همه آدم وسط زمین نمی آمدند.
ë مدال قهرمانی ات هم گم شد؟

مدال قهرمانی را که ظاهراً دوستان پیدا کردند. 
وقتی زمان بازی تماشاگر داخل زمین می پرد، باید 

پیش بینــی می کردند که پایان مراســم چه اتفاقی 
می افتد. تماشاگر هیجان دارد، دوست دارد آن را 

تخلیه کند.
ë  مرحلــه در  ذوب آهــن  بــا  بــازی  داری  قبــول  

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مهم ترین 
بازی استقال محسوب می شود؟

قطعــاً همین طور اســت. ما بایــد به فکر 
ایــن بازی باشــیم و تمرکزمــان را بــرای این 
دیدار بگذاریم. فینال جام حذفی تمام شد 
و باید به فکر بازی با ذوب آهن باشیم. برای 
رسیدن به مراحل بااتر آسیا باید ذوب آهن 
را شکســت بدهیــم. هــر چند کــه تیم های 
ایرانی با هم برخورد کردند، اما چاره ای جز 

شکست ذوب آهن نداریم.
ë  از شــرایط فعلــی بگذریــم! فکــر می کنی

استقال فصل آینده با شفر موفق عمل کند؟
همه دوست داریم استقال نتیجه بگیرد. 

امیدوارم شــرایط طــوری رقم بخــورد که فصل 
آینده بتوانیم نتایج خوبی کسب کرده و هواداران 

را شاد کنیم. نتایجی خیلی بهتر از امسال.

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران در تازه ترین 
گفت وگویــش با مجله فورفورتــو توصیه هایی به 
بازیکنــان و مربیان جوان بــرای افزایش کارایی 
ارائه داده اســت. کارلوس کــی روش در ابتدا 
در مــورد تفاوت های موجود بین ســرمربی و 
کمک مربی گفت: سرمربی یک رهبر است 
کــه تمام تصمیمات مختلف از جانب تیم 
را بایــد هدایــت و مدیریــت کنــد. اگــر قرار 
باشــد یــک نصیحت بکنــم این اســت که 
صرفنظــر از هــر موقعیتی که فوتبــال تو را 

در آن قــرار می دهــد، مثبــت اندیش بــاش. این 
یــک نصیحــت ارزشــمند ولــی اجرای آن بســیار 
سخت است چرا که با وجود آنکه خیلی از مردم 
فکــر می کننــد، مربیگــری کاری بســیار ســخت و 

طاقت فرسا است.
او در پاســخ به این ســؤال کــه بازیکنان بزرگی 
و  بــکام  دیویــد  زیــدان،  زین الدیــن  همچــون 
کریســتیانو رونالدو مهارت های یکســانی دارند؟ 
افــزود: بازیکنان بــزرگ به خاطر جادو، شــانس 
یــا چیزهــای دیگــر تبدیــل بــه بازیکنــان بــزرگ 

نشده اند. آنها به خاطر دو عنصر مهم تبدیل به 
بهترین بازیکنان جهان شدند. یک هوش، رفتار 
منظــم جهت آمادگــی برای جلســات تمرینی و 
همیــن طور مراقبت از خود و دوم که من بســیار 
بــه آن عقیــده دارم ایــن اســت کــه ورزشــکاران 
بزرگ از نظر ذهنی و روانی نسبت به ورزشکاران 
ســطح عادی، قوی تر هســتند و این فــرق باعث 
می شــود که آنها نسبت به بازیکنان دیگر متمایز 

شوند.
ســرمربی تیم ملی فوتبال 

ایران در پاســخ به این ســؤال که آیــا فکر می کند 
برخی از مربیان سعی دارند تا فوتبال را پیچیده 
جلــوه دهند؟ بیان داشــت: مــن جزو ایــن افراد 
نیســتم. فوتبال بازی بســیار ســاده ای اســت. در 
فوتبــال ماننــد زندگی، کســانی کــه توانایی درک 
باایــی داشــته باشــند موفق تــر هســتند. مــن با 
فوتبــال خیابانــی بــزرگ شــده ام و خیلــی آزاد 
فوتبــال بازی می کردم. ســپس مربی شــدم و در 
مربیگــری هم به اصل فوتبال و ســادگی آن 

نیز اعتقاد داشتم.
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تیــم ملی تنیــس روی میز کشــورمان در مرحله نیمه نهایی مســابقات جهانی 
ســوئد روز گذشــته به مصــاف اوکراین رفــت. در این بازی و در نخســتین جدال 
دو تیــم، نیمــا عالمیان 3 بر صفر مغلوب کو لی شــد و در مســابقه دوم نوشــاد 
عالمیان 3 بر 2 پیروز شــد. نوشــاد در حالی به برتری 3 بر 2 رســید که 2 بر صفر 
از حریفش عقب بود. مســابقه ســوم دو تیم بین افشــین نوروزی و پیریش چپا 
برگزار شــد که نوروزی 3 بر 2 پیروز شــد و در مســابقه آخر نیز نوشاد توانست کو 
لی را 3 بر یک شکست دهد. با این نتیجه ایران در مجموع 3 بر یک پیروز شد و 
ضمن صعود به فینال دسته 2، راهی دسته یک جهان شد تا نتیجه ای تاریخی 
به دست بیاید. ایران در فینال باید به مصاف برنده مجارستان و اسلواکی برود.
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تمرینات تیم ملی فوتبال در شــرایطی از نو اســتارت زده می شود 
که فقط 5 نفر در تمرینات روزهای نخســت حاضر خواهند بود و 
بقیه یا گرفتاری شــرکت در لیگ قهرمانان آســیا را دارند یا لژیونر 

هستند و در خارج از کشور بسر می برند.

ピ【╈┖ブ┠ rぁブپ』┖ピ qブ》┓ぃ′ピ ┯┽┌ qピ┗ペ rぁブ┨┖ r]┙╉o
کاوه رضایی جمعه شــب یک گل انفرادی زیبا زد تا تیمش شــارلوا در ادامه 
دیدارهــای پلــی آف لیــگ فوتبــال بلژیک تیم گنــت را 0-1 شکســت بدهد و 
شــانس خود را بــرای راهیابی به فصل بعدی مســابقات اروپایی حفظ کند. 

رضایی یک کارت زرد هم در این بازی گرفت.

rペ』┒ ┖┒ ブ》 ┎┗├ [ぁ┗¨─ 』 ┖ピ┗╁━├ピ
کاروان تیم فوتبال پرســپولیس به قصد دیدار دوشــنبه شب برابر 
تیــم الجزیــره در مرحله یک هشــتم نهایــی لیگ قهرمانان آســیا 
بعدازظهــر دیروز وارد دوبی و در هتل ایرانیان این شــهر مســتقر 
شد. نفرات این تیم دیشب یک جلسه تمرین سبک را نیز در این 

محل برگزار کردند.

╋ぁ┗ボペ ブぃ]ブپ├ピ ブぁ ‶ブ¨╈ジ 《ペ ピ┖ ╊ブ┈┗پ【├ :┗┽┠
وینفــرد شــفر پیشــنهاد کرد حاا که یک دربــی تازه بین تیم او- اســتقال- و 
پرســپولیس پیــش آمــده و این دو رقیــب قدیمی بایــد 29 تیر در ســوپرجام 
فوتبال کشــور روبه روی یکدیگر بایســتند، مکان برگزاری این دیدار به آلمان 
یا اسپانیا انتقال یابد و به جای تاریخ مذکور، زمانی دیرتر را برای آن در نظر 
بگیرند زیرا اواخر تیر ملی پوشــان ســرخابی ها به ســبب حضورشان در جام 

جهانی، خسته و فرسوده خواهند بود.

〞┠┕o┖┒ r╉′ ╋ぃ─ ┿ペブ├ 〞┝ぃ╈ブペ┓〈》
سعید فاتحی پوادی، نخستین هندبالیست لرستانی تیم ملی روز 
گذشــته دار فانی را وداع گفت. وی بر اثر مشــکل ریه یکی دو بار به 
کما رفته بود و این اواخر از طریق دستگاه اکسیژن نفس می کشید. 
فاتحــی پــوادی که ۵۶ ســال داشــت، دوشــنبه 1۷ اردیبهشــت در 
خرم آبــاد به خاک ســپرده می شــود. گروه ورزشــی روزنامــه ایران 

درگذشت این پیشکسوت ورزش را تسلیت می گوید.

»┗o』┒ブ┈« 《ぃ╉┴ q┓〈ペ  9 ╇¨┵╈ピ┖【━├┒
در حالی که علی کریمی برای ادامه همکاری با سپیدرود اعام آمادگی کرده 
است، سران این باشگاه گیانی ابقا شده در لیگ برتر دستورالعملی 8 بندی را 
تهیه کرده اند که شامل شروط ازم برای ادامه این همکاری می شود و کریمی 
موظف به پذیرش و اجرای آنها است. این در حالی است که »جادوگر« بارها 
گفته و ثابت کرده است که فقط با اختیارات تام و تمام در یک تیم کار می کند.

╋〈k j¨k ╋》ブo┒ピ┘ ╋ぃ─ 《ペ ╋》ピ【┐ r′ :q』ブ┼┗′
در نخســتین واقعه مرتبط با تغییر مربیان پس از اتمام لیگ برتر فوتبال کشــور، 
روز گذشته صمد مرفاوی به جانشینی عبداه ویسی هدایت استقال خوزستان 
را که به ســختی از ســقوط به دســته ای پایین تر گریخت، برعهده گرفت. مرفاوی 
پــس از احراز این ســمت، گفت چون خوزســتانی اســت، به اهــواز آمده تا دینش 
را به فوتبال این اســتان ادا کند. وی فوتبال را عشــق مردم خوزســتان نامید و ابراز 
امیدواری کرد که برنامه هایش عملی شود. عبداه ویسی نیز ادعا کرد مسئوان 
اســتقال خوزستان رفتار مناسبی با وی نداشــته اند و به عنوان مثال در اتاقش در 
هتل محل اقامت تیم را قفل می کردند و وی مجبور می شد شب قبل از مسابقه 
در خانه خود بخوابد. وی افزود: جالب تر اینکه شب عید نامه ای دستم دادند که 
در آن اطاع داده شده بود از سوی باشگاه 200 میلیون تومان جریمه شده ام حال 

آنکه اگر آدم هم می کشتم، دیه ای بیشتر از ۷0 میلیون برایم تعیین نمی شد!!

اخبــار

ブ》 〞╉′ ╊ブ┈ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ r]ブ′┗『╀ ┗ぃ┝′ 《ペ r》ブp]
تیــم ملــی ایــران جمعــه شــب بــا قرعــه خود 
در جــام ملت های آســیا آشــنا شــد و تیم های 
عراق، ویتنــام و یمن به عنــوان حریفان ایران 
در مرحلــه گروهــی   شــناخته شــدندکه بــازی 
بــا عــراق تنها محــک جــدی ایــران در مرحله 
گروهــی خواهــد بود. ایران پــس از صعود وارد 
مســیر اصلی خود برای قهرمانی می شود و در 
صورت اول شــدن در گروه خود در یک هشــتم 
 B/E/F نهایــی بــا یکــی از تیم های ســوم گــروه
بــازی خواهد کرد. در این دوره 2۴ تیم در جام 

ملت ها حاضرند و تیم های ســوم هم شــانس 
صعود خواهند داشــت که احتمال سوم شدن 
تیم هــای اردن، کــره شــمالی و عمــان وجــود 
دارد و بــه نظــر می رســد حریــف ایــران، تیــم 
متوســطی خواهد بــود. این در حالی اســت که 
برخی ســرگروه ها با حریف آســان تری روبه رو 
می شــوند اما به نظر می رســد حریف ایران در 
بازی دوم مرحله حذفی ســخت تر اســت، چرا 
که این احتمال وجود دارد ملی پوشان ایران با 
چیــن بازی کنند. دیدار قبــل از فینال ایران نیز 

یک بازی ســخت اســت و اگر شــگفتی عجیبی 
رخ ندهــد، ژاپــن یا اســترالیا حریــف احتمالی 
ایران هســتند. اما در آن ســوی جدول شــانس 
کره جنوبی و عربســتان برای فینالیســت شدن 
بیشــتر اســت. این مســیر نشــان می دهد ایران 
بــرای فینالیســت شــدن بایــد چیــن و ژاپــن را 
شکســت دهــد و در فینــال هــم کــره جنوبــی 

حریف احتمالی تیم ملی است.
ë دایی: امیدوارم در امارات قهرمان شویم

علی دایــی، اســطوره فوتبال ایــران در واکنش 

به قرعه کشــی جام ملت های آسیا اظهار کرد: 
»تیــم ملــی شــانس اصلــی صعــود از مرحله 
مقدماتــی را خواهد داشــت و در هر شــرایطی 
می توانیم به دور بعد صعــود کنیم. امیدوارم 
که این بار در امارات جام را باای ســر ببریم و 

این آرزوی ما است.«
ë اقبالی: تنها مشکل ایران، عراق است

مســعود اقبالی، کارشناس فوتبال گفت: »تیم 
ملــی در جــام ملت هــای آســیا فقــط در دور 
مقدماتــی با عراق مشــکل دارد ولــی ما از این 

مرحله می توانیم عبور کنیم. مشــکل اساســی 
ما همیشه در دور نهایی مسابقات است جایی 
کــه بــه تیم های ژاپــن و کره برخــورد می کنیم، 
البتــه تیم ما اکنون برای جــام جهانی در حال 
آماده شدن اســت و این می تواند اتفاق خوبی 
باشــد که ایــن تیم بــرای جام ملت های آســیا 
خــود را آماده کند. فوتبال عراق شــباهت های 
زیــادی بــا فوتبــال ایــران دارد به همیــن دلیل 
است که ما بیشتر با عراق نسبت به ژاپن و کره 

به مشکل می خوریم.«

یادداشت

sぃプ┩┗┇プ┍┘ぅ¨ブ
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بازی امشــب بارســلونا با رئــال مادرید در هفته 
ســی و ششــم لیگ فوتبال اســپانیا که از ساعت 
23/15 شروع می شود، هیچ حساسیت جدولی 
ندارد و به واقع بارسلونا قهرمانی اش را از 10 روز 
پیــش قطعی کرده و اگربازی امشــب و 3 دیدار 
بعد از آن را هم ببــازد، به جایگاهش لطمه ای 
وارد نمی شــود امــا ال کاســیکو و جذابیت های 
آن به گونه ای اســت که از ماحظات فوق تأثیر 
نمی پذیرد و داغی همیشگی آن غیرقابل بحث 
و تردید اســت. برای رئال مادرید که برای حفظ 
جایگاه ســومی اش در جدول رده بندی محکوم 
به کسب نتیجه ای خوب در دیدار یکشنبه شب 
اســت، این جذابیت اضافی هــم وجود دارد که 
اگــر بارســا را شکســت بدهــد، نخســتین باخت 
فصــل را در الیگا به رقیب قدیمی اش تحمیل 
خواهــد کــرد و این شــاید قــدری از درد عمیق و 
ممتد کهکشــانی  ها که در تمام طول فصل بین 
10 تــا 19 امتیاز از بارســا عقــب بوده اند )و اینک 
نیــز 15 امتیــاز کمتر دارند( بکاهــد. با این حال، 
بارســا پاییز سال پیش در مسابقه رفت با وجود 

برگزاری آن در برنابئو، با نتیجه 0-3 برنده شد 
و حاا که مشــغولیت شرکت در لیگ قهرمانان 
اروپا را هم ندارد و به لحاظ جسمانی سرحال تر 
اســت، برای حفظ رکورد درخشان امسالش در 

الیگا سنگ تمام خواهد گذاشت.
ë نگاه به تاریخ

مجمــوع  در  تیــم  دو  دیدارهــای  تاریــخ  در 
جام های مختلف که به رقم کلی 2۷0 می رســد، 
بارســا 112 بــرد و رئال 99 پیروزی کســب کرده اند 
و 59 بــازی هــم به تســاوی کشــیده شــده اســت. 
کهکشــانی  ها در ایــن تعــداد مســابقه 443 گل 
زده اند ولی بارسا به 4۷0 گل رسیده است. اگر هم 
فقط تقابل های آنان در الیگا مبنا گذاشته شود، 
در 1۷5 مســابقه بین دو ســو ۷2 برد به رئال و ۷0 
پیروزی هم به بارسا اختصاص یافته و 33 دیدار 
هم با نتیجه تســاوی پایــان گرفته اســت. در این 
مســابقات، مادریدی ها 284 گل و آبی و اناری  ها 
280 گل بــه ثبــت رســانده اند. اگــر هــم خواهان 
یکطرفه ترین بردهای دو تیم باشید، باید متذکر 
شــویم پیــروزی 1-11 رئال مقابل رقیــب کاتاانی 
در 19 ژوئــن 1943 در کوپا دل ری، قاطع ترین برد 
رئالی ها بوده و بارســا نیز در 24 سپتامبر 1950 در 
الیگا، رئــال را 2-۷ درهم کوبید. یکطرفه ترین و 

جالب ترین پیروزی ســال های اخیر نیز در فصل 
2011-2010 با نتیجه 0-5 به نفع بارسا در نوکمپ 
رقم خورد و از ترکیب آن ســال بارســا هنوز پیکه، 
بوســکتس، اینی یســتا و مســی در ترکیــب آبــی و 

اناری ها حاضرند.
ë به یمن وجود زیزو

با وجــود ایــن، رئال امشــب با این دلخوشــی 
قــدم به دویســت و هفتــاد و یکمین ال کاســیکو 
می گــذارد کــه ســرمربی فرانســوی اش هرگــز در 
نوکمــپ تســلیم بارســا نشــده اســت. زین الدین 
زیــدان کــه او را زیــزو می نامنــد، چــه بــه صورت 
بازیکن و چه به عنوان مربی، به بارســا زخم های 
متعــددی زده و در نخســتین بــازی اش در مقام 
ســرمربی رئال با شکســت ناپذیری بارســا در 39 
مسابقه متوالی پایان بخشید و حتی در سوپرجام 
فصل جاری فوتبال اسپانیا نیز بارسا را در نوکمپ 
بــا نتیجه عالی 1-3 شکســت داد. زیزو تا به حال 
8 جــام برای رئال فتح کرده اما نتایج ضعیفش 
در فصــل جــاری در رقابت های داخلی اســپانیا، 
جایگاه او را سســت و فقط به سبب دستاوردهای 

موفقش در اروپا، وی را ماندنی کرده است. 
ë همان دو ستاره همیشگی

نیــازی بــه گفتن نیســت که هــر نتیجــه ای در 

دیــدار امشــب حاصل آید، نقش و ســهم کریس 
رونالدو و لیونل مســی در ثبت آن فراوان خواهد 
بــود. مردانــی کــه یک بــار دیگــر در طــول فصل 
درخشــیده اند و البتــه مســی بــا 32 گل زده بــر 
رونالدو 24 گله ااقل در الیگاه ســایه ای اساســی 
انداختــه اســت. اینکــه مســابقه امشــب آخرین 
ال کاســیکوی اینی یســتا بــه ســبب جدایــی او از 
بارســا در پایان فصل اســت، بر نکات جالب این 
دیدار می افزاید )و این البته در صورتی اســت که 

اینی یســتا از مصدومیت روزهای اخیرش رهایی 
یابــد و بــه میــدان بیایــد( و رئال بــا جوان ترهایی 
مثــل اسنســیو و مارکیزیــو، آینــده را از حــاا برای 
خود پایه ریــزی کرده ولی به گفته زیدان، تمایلی 
نــدارد بــرای رقیب قدیمــی اش در شــروع دیدار 
امشــب تونل قهرمانــی بزند )ایســتادن به صف 
به نیت ادای احترام به قهرمان لیگ(، مسأله ای 
که نشــان می دهــد »رقابت تبدیــل به خصومت 

شده« دو تیم پایان و حد و اندازه ای ندارد.

q┖ボ】┛╀ 《ゃ┄┚ダ
┗プq〈》¨プ〈┙【┗
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یکــی از هــواداران اســتقال کــه نامش 
اســماعیل بهداروند و 34 ســاله است، 
صندلــی  و  ســنگ  پرتــاب  به دلیــل 
در جریــان مســابقه پنجشــنبه شــب تیــم محبوبــش برابــر 
خونه به خونه در فینال جام حذفی فوتبال کشور در خرمشهر، 
بینایی چشم راســتش را از دست داد. برادر این هوادار گفت 
بــر اثــر پرتاب ســنگ از چشــم اســماعیل خون می پاشــید و 
بــه زحمــت توانســته اند وی را از ورزشــگاه خــارج کننــد و به 
بیمارســتانی در شیراز برسانند اما آنجا از پزشکان شنیده اند 
هیچ شانسی برای بازگرداندن بینایی چشم راست وی وجود 
نــدارد. وی افــزود: شــغل بــرادرم جوشــکاری اســت و با این 

وضع، طبعاً شــغلش را هم از دســت خواهد داد. او دختری 
دو ساله دارد و بیمه هم اعام کرده چون درگیری بوده، بیمه 
به او تعلق نمی گیرد حال آنکه برادرم ســاکن نشســته بود و 
سنگ به چشمانش خورد. کامبیز بهداروند برادر این هوادار 
که خودش نیز در ورزشــگاه نفت و گاز اروندان حضور داشته 
ادامــه داد: »عمل اصلی چشــم برادرم باقــی مانده و حیف 
کــه او چشــمش را از دســت داد. شــده خانــه و زندگی مان را 
بفروشیم این کار را می کنیم اما این چشم برای برادرم دیگر 
چشــم نخواهد شــد. ما انتظار داریم کمک مــان کنند و یکی 
پاســخ مــان را بدهد. جوابگــوی برادرم که دختر 2 ســاله اش  

منتظر اوست چه کسی خواهد بود؟«

بــــرش

23/15 امشب؛ یک ال کاسیکوی داغ دیگر در نوکمپ
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به بهانه برگزاری سی ویکمین 
نمایشگاه کتاب تهران

 ‶┓]ピ【┐ 〝ブぃペ┒ピ 

〝ブぃペ┒ピ ‶┓]ピ【┐ 』

اگرچــه همچنــان ناشــرانی که در حــوزه ادبیــات کار می کنند 
یکــی از پربازدیدتریــن و پرفروش تریــن غرفه هــای نشــر در 
نمایشگاه کتاب محسوب می شوند اما بسیاری اوقات با افراد 
مختلفی رو به رو شده ام که سؤالی مشترک از من پرسیده اند: 
»خوانــدن ادبیــات به چــه دردی می خورد؟ و اصــًا چرا باید 
ادبیــات خوانــد؟« و تأســف آنجــا بــود کــه یکــی از همــکاران 
دانشــگاه کــه خــود صاحب قلم هم هســت، جملــه ای گفت 
که باورم نمی شــد از دهان او می شــنوم. جملــه اش این بود: 
»خواندن رمان کاری بیهوده است و به تولید علم هم کمکی 

نمی کند، پس چرا باید رمان بخوانیم؟!«
 بایــد بــه این افراد حــق داد که بــا ادبیات چنیــن مواجهه ای 
داشــته باشــند البتــه این بــدان معنی نیســت که حــرف آنها 
منطقــی اســت بلکــه چــون ناآگاهنــد پــس حــق دارنــد. در 
ســرزمینی کــه تاریــخ و معمــاری و هنــر آن با ادبیــات گرهی 
عمیــق و ناگسســتنی داشــته، ایــن جفــای بزرگــی اســت کــه 
بگوییــم ادبیات و خواندن آن به چــه دردی می خورد؟ اینجا 
نمی خواهــم بــه معنــا و مفهــوم و فلســفه  وجــودی ادبیــات 
بپــردازم، بلکه فقــط از جنبه کارآمدی ادبیــات به عنوان یک 
نیاز ضروری و مبرم اشاره می کنم و می گذرم تا زمانی دیگر.

چــه کســی می تواند ادعــا کند که در حــوزه  یکی از رشــته های 
مختلــف علــوم پایه، 
علوم پزشکی و علوم 
یــا  مطالعــه  انســانی 
کار می کنــد و نیازمند 
ادبیــات نیســت؟ چه 
چه  گفتــاری  ادبیــات 
نوشــتاری؟  ادبیــات 

البته مطمئن هســتم که  کسانی خواهند گفت چنین افرادی 
وجــود دارند؛ اما این اطمینــان از کجا می آید؟ از آنجا که پای 
صحبت های مجری برنامه های مختلف رســانه های داخلی 
می نشــینیم و در آن ادبیاتــی فاخر نمی یابیــم، از آنجا که در 
گفتار سیاســتمداران مختلف کشــور خبری از ادبیات توانمند 
فارســی نمی بینیم، از آنجا کــه در جامعه فرهنگ گفت و گو و 
گفتمــان جایش را بــه فرهنگ دیگری داده اســت، از این »از 

آن جا که« ها تا چندین صفحه می توان نوشت و نوشت.
خوانــدن ادبیــات و ادبیــات خوانــدن، مقوله ای اســت که اگر 
در جامعــه مــا جایگاه مطلوب خــودش را پیدا کنــد می توان 
امیــد داشــت که تحولــی عمیق در نــوع رفتار ما ایجاد شــود. 
دایــره واژگان یــک فــرد از طریق ادبیــات و به طور خــودکار و 
ناخودآگاه اضافه می شــود. اگر کسی نخواند، فقر واژگانش را 
در یک صحبت چند دقیقه ای می شــود دریافت. ]گذشــته از 
تأثیــر ماهــوی خواندن ادبیات و رمان بر غنا و تجربه زیســتی 
فــرد[ مــن پــا را فراتــر می گــذارم و می گویــم خوانــدن حتــی 
محــدوده واژگان روی لحــن افراد هم تأثیر مســتقیمی دارد. 
هــر قــدر واژگان فــرد ضعیــف باشــد، لحــن گفتــارش هم از 
ســطوح پایین تری برخوردار اســت و در نتیجــه کامش تأثیر 
کمتری خواهد داشــت. هر قدر دایره واژگان گسترده تر باشد، 
ســخنور و نویســنده ما هنــگام مواجهه با مســأله مورد بحث 
خــود، علمی تر و حرفه ای تر برخورد می کند. به قول حضرت 
موانا: »آدمی مخفی اســت در زیر زبان.« پس برای اینکه ما 
را بــه نیکــی و زیبایی بشناســند بایــد کام و واژگانــی زیبا و در 
عین حال علمی داشــته باشــیم و این میســر نمی شود، مگر 

آنکه با ادبیات آشتی کنیم.
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              امام حســین علیه السام: زبان آدمیزاد، هر روز به 
اعضاى او نزدیك می شود و می گوید: چگونه آید؟ 
آنهــا می گویند: اگر تــو ما را به خودمــان واگذارى، 
خوب هستیم و می گویند: از خدا بترس و کارى به 
ما نداشته باش: و او را سوگند می دهند و می گویند: ما فقط به واسطه تو 

پاداش می یابیم و به واسطه تو، مجازات می شویم.
خصال ص6 - مستدرک الوسایل ج 9، ص 25، ح 10105 - بحاراأنوار)ط-بیروت( 
ج 68، ص278، ح 14 

سـخن روز

محمدحسین ُبشرویه ای)بدیع الزمان فروزانفر( از آن جمله 
اساتید فاضل ادبیات بود که شاگردی شاگردانش در دانشگاه 
 برای برخی اساتید نسل های بعدی موجب افتخار بود؛ 
چه برسد به شاگردی خود آن دردانه...
آغاز: 14 شهریور 1276 فرجام: 16 اردیبهشت 1349 نــــگاره

خبــر اول اینکــه رئیــس جمهــوری در صفحه 
اینستاگرام خود نوشته: »فیلتر و مسدودسازی 
اخیــر تلگرام نه توســط دولت اجرا شــده و نه 
مورد تأیید دولت است. دکتر روحانی همچنین 
نوشــت: سیاســت دولت یازدهــم و دوازدهم 
مبتنــی بر ایجــاد فضای امــن مجازی بــوده و 
نه امنیتــی. و تاکنون هیچ شــبکه اجتماعی یا 
پیام رسان »توســط این دولت« مسدود نشده 
و نخواهد شد.«. ضمن تشکر از اعام مواضع 
صریح ایشون، فقط  ای کاش اینو تو اینستاگرام 
نمی نوشــتن و از تریبون های دیگه استفاده می کردن. حاا از فردا باید 

فراخوان راه بندازیم اینستاگرامو فیلتر نکنن!

خبــر دوم اینکه »خبرآناین« تیتری زد با عنــوان »حمله تند روزنامه 
جــوان به کارگــردان )فیلــم( عصبانی نیســتم« در بخشــی از مطلب 
بــه نقل از این روزنامه نوشــته شــده: »خیلی ها جمله »من فیلمســاز 
غیروابسته ام« درمیشیان را کنایه ای به جمله معروف »من فیلمساز 
وابسته ام« ابراهیم حاتمی کیا می دانند اما حقیقت ماجرا آن است که 
اتفاقاً رضا درمیشیان در نسبت با حاتمی کیا به لحاظ سیاسی همواره 
گرایش های پررنگ تری از خود بروز داده و از وابســتگی های سیاسی و 
اقتصادی آشکار و عیان بی بهره نبوده است.« می گم یه نفر پیدا شده 
تــو این مملکت که با صــدای بلند اعام کرده عصبانی نیســت! حاا 
اینقد بهش گیر بدین تا اینم اعصابش بهم بریزه. ااقل بذارین این یه 
نفر همینجوری با اعصاب پوادین بمونه شاید یه پله بتونیم تو لیست 

عصبانی ترین مردم بریم بااتر!

خبر بعدی اینکه غامعلی حدادعادل در همایش دهه پنجم انقاب؛ 
بایدها و نبایدها گفت: »من هیچ نگرانی نسبت به احمدی نژاد ندارم. 
یک دورانی گذشته و دوران قبلی تکرار نمی شود و همه این شعارها را 
ناشی از این می دانم که خود این آقایان، این واقعیت را درک کرده اند 
و می خواهند هر طور شده از این روند سراشیبی جلوگیری کنند«. اینکه 
حــداد عادل هیچ نگرانی نداره خیلی خوبه بنده هم به نوبه خودم از 
ایشون بابت ریلکس بودن همیشگیشون حمایت می کنم، فقط تنها 
مشــکلی که وجود داره اظهارات ایشــونه کــه اصواً بــرای خواصه و ما 
مردم عادی چیزی حالیمون نمی شه. هرچه من سعی کردم بفهمم 
منظــورش از »این آقایان« کیه نفهمیدم یا اینکه کدوم واقعیتو درک 
کردنــد؟ و می خوان از کدوم روند سراشــیبی جلوگیری کنند؟ به هر رو 

امیدوارم اونی که باید بگیره گرفته باشه!
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منــزوی  حســین  و  مــن  رفاقــت   یــک: 
)1 مهر 1325 - 16 اردیبهشــت  1383( 
به ســال های 20 سالگی مان برمی گردد. 
اوایل دهه 50 هر دو جوانی بیست وشش 
– بیســت و هفــت ســاله بودیــم. مایــه  
آشــنایی ما شــعر بود و حســین منزوی 
هم شــاعری پر شــور و من هم بسیار به 
او عاقه مند بودم. این عاقه و دوســتی 
ســال های ســال ادامــه یافــت. حســین 
منــزوی، واقعاً آدم منزوی و تنها گزینی 
بود؛ چندان اهل رفاقت با کســی نبود. اســتمرار رفاقت ما هم با 
مدارای من میســر شــد. او کژتابی ها و گاه بی قراری هایی داشــت 
کــه برای هــر کس قابل فهــم یا پذیــرش نبود. از طرفی حســین 
منــزوی غروری شــاعرانه داشــت و گویی آن ویژگی هــای رفتاری 
و شــخصیتی، ســپر دفاعی برایش بود. بعد تر وقتی از زنجان به 
تهران مهاجرت کرد این روحیه تشدید شد و هجرت بر این مسأله 

دامن زد. او برای من رفیقی عزیز بود.
دو: حســین منزوی ســرآمد غــزل معاصر ایــران اســت و دریغا که 
کار ها و خاقیتش سال های سال با توطئه سکوت همراه بود. حتی 
هوشنگ ابتهاج که برای بسیاری در غزل دلپذیر است، شعر هایش 
بوی ســعدی و گاه حافظ می دهد و فضایی قدمایی دارد. در حالی 
که سروده های حسین منزوی به غزل معاصر فارسی تشخص داد 
و مشــی دیگری را در غزلسرایی فارســی باب کرد. کسانی از بزرگان 
غزل معاصر هم از او پیروی کردند اما به دلیل جایگاه و نام شان به 
روی خودشان نیاوردند و از تأثیر پذیری شان از حسین منزوی حرفی 
نزدنــد. کســانی هم پــا را فراتر گذاشــتند و برخی فتــح الفتوح های 
منزوی در غزل را به نام خودشــان ثبت کردند و حســین منزوی در 
مقدمه یکی از کتاب هایش از این مسأله گله می کند. مثاً نگاه کنید 

به کتاب خاطره های هوشنگ ابتهاج، او در این کتاب اصًا از حسین 
منــزوی حرفی نمی زند، در حالی که ســال ها با هم در رادیو همکار 
بودند و هوشنگ ابتهاج از نزدیک حسین منزوی را می شناخت. در 
حیات حسین منزوی کسانی از بزرگان ادب فارسی متأثر از غرض ها 
و نظر های شــخصی سکوت کردند و از او حرفی نزدند؛ اما برخی از 
این بزرگان بعد از مرگ حسین منزوی، زبان به سخن و تمجید از 
او باز کردند و ابد دیگر خیال شان راحت شده بود که او مرده است، 
نیست تا غزل های دیگری خلق کند و دیگر خطری برای شان ندارد.
سه: حسین منزوی نه تنها غزلسرایی بزرگ بود، بلکه در حوزه های 
دیگر شــعر هم، شــاعری خاق بــود. او فقط غزلســرا نبود بلکه 
شــعر آزاد هم نوشــت. هرچند برخی بزرگان او را قدر ندانستند، 
مردم و شــاعران جوان بیش از پیش به شعر هایش توجه کردند 
و می کنند. با توجه به گســتره متنوع و وســیع طبع آزمایی حسین 
منــزوی در عرصه شــعر بی شــک آینــدگان بیش تر از قبــل از او و 

شعر هایش و تأثیر ش بر غزل فارسی خواهند گفت.

»شب های روشــن« بی گمان، تک خال 
ســینمایی فــرزاد موتمــن اســت. فیلم 
اقتباسی نسبتاً آزاد از داستانی از فئودور 
داستایوفســکی، نابغــه روس اســت که یک عاشــقانه را با لحنی 
سرد و البته بی هیچ ادا و اصولی روایت می کند. یک استاد تنهای 

ادبیات که در مسیر خود به زنی تنها برمی خورد و...
رویا: این قاب چرا خالیه؟

استاد: هنوز عکس مناسب اش پیدا نشده
رویا: پیدا می شه... هیچ قابی بی عکس نمی مونه

آرامــگاه شــاه فیــروز، یکی از بناهای تاریخی ســیرجان اســت که 
در فاصلــه 1۴ کیلومتری جنوب شــرقی شــهر بر فــراز صخره ای 
از ســنگ ســبز تیــره به ارتفــاع 30 متــر قــرار دارد. ایــن آرامگاه، 
دراصل یک چهارطاقی آجری با هشــت ستون و سقفی گنبدی 
شکل اســت. آجرهای این بنا به شکل مربع هستند و مردم این 
نواحی نقل می کنند که در ســاختمان آن از شــیر شــتر اســتفاده 

شــده تا بنا محکم ســاخته شــود و پا برجا بماند. در اطراف آن و 
در تمام ســطح تپه ای که بنا روی آن ســاخته شده، قسمت های 
شکســته و باقیمانده ظروف ســفالی به چشــم می خورد و وجود 
تمدنی عظیم را در این نواحی نشان می دهد. چهار ستون از این 
ساختمان خراب شده و فرو ریخته، اما سقف آن هنوز روی چهار 
ستون مستحکم دیگر باقیمانده اســت. مردم سیرجان معتقد 
هســتند که این مقبــره متعلق به ابوکالیجار پســر عضــد الدوله 
دیلمی است اما با توجه به شیوه معماری آن این بنا متعلق به 

دوره ایلخانی قرن هشتم و نهم است.
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ë پیام از نوع اقدام
متن منتشــر شــده از ســوی رئیــس جمهــوری در اینســتاگرام 
مبنــی بر اینکــه »فیلتر تلگــرام نه مــورد تأیید دولت اســت و 
نــه توســط دولت اجــرا شــده« بازتــاب گســترده ای در فضای 
مجازی داشــت. برخی کاربران ضمن استقبال از متن رئیس 
جمهوری، خواستار اقدام عملی از سوی دولت شدند. برخی 
نیز مطرح کنندگان چنین درخواستی را به دور از واقعیت های 
جامعــه ایران دانســتند و نوشــتند همین پیــام در واقع نوعی 
اقدام عملی اســت. کاربرانی از روحانی برای شفافیت »حکم 
سفارشــی« و ایستادگی برای گفتن »محرمانه نداریم«، تشکر 
کردند و خواستار تنها نگذاشتن روحانی در این مقطع شدند. 
کاربری با اشاره به اینکه روحانی در قضیه فیلتر تلگرام »دولت 
پنهان« را افشــا کرد و قدرت خودش را نشــان داد، این سؤال را 
مطرح کرد که اگر دولت پنهان و دولت آشکار همراستا بودند 

چه پیامدهایی داشت؟
ë دروغ سازی

اینکه نشریه اصولگرا در تیتر خود دولت را مسئول فیلتر تلگرام 
معرفی کرد، در حالی که روحانی در اینستا گرام با فیلتر تلگرام 
مخالفت کرد در فضای مجازی بازتاب داشت.برخی کاربران 
نوشــتند مخالفان می خواهنــد دولت را مقصر جلــوه دهند و 

هواداران آن را ناامید و از صندوق های رأی دور کنند.

ë اقبال عمومی با دوپینگ
از طریــق  آینــده  اینکــه اخــذ نوبــت در برخــی بانک هــا در 
پیام رســان های داخلی انجام شود، مورد توجه و انتقاد برخی 
کاربــران فضای مجازی قــرار گرفت. این کاربــران رویکرد یک 
بانــک دولتــی را در اعــام اینکــه بــزودی اخذ نوبــت از طریق 
پیام رسان...... انجام خواهد شد، شیوه ای نادرست برای جذب 

مخاطب عنوان کردند.
ë حق تشخیص مردم

پیــام آیــت اه سیســتانی کــه از مــردم عــراق خواســته بــه 
سیاســتمداران فاســد رأی ندهند مورد توجه و استقبال برخی 
کاربــران فضای مجازی قرار گرفــت. از دیدگاه آنها این مرجع 
تقلید نگفته که آنان باید از انتخابات حذف شوند و برای مردم 
حق انتخاب و تشــخیص قائل شده است.  یک فعال سیاسی 
نیز در متنی در فضای مجازی نظر نهادهای داخلی را به این 
نکته جلب کرد که هر نظر و حکمی که در طول تاریخ اسام از 
سوی یک صاحب فتوای معتبر صادر یا تأیید شده باشد، نباید 

از سوی هیچ نهاد و مرجعی خاف اسام دانسته شود.
ë دور زدن با چند هزار تومان

در پــی فیلترینگ تلگرام برخی کاربران فضای مجازی نوشــتند 
فــروش اینترنت ویژه کــودکان و نرم افزارهای فیلترینگ خانگی 
از درآمدهای جانبی مهم شرکت های خدمات دسترسی در دنیا 
است، اما در ایران فروش دور زدن فیلترینگ تجارت پردرآمدی 
بوده که در روزهای اخیر رونق گرفته است. این کاربران این سؤال 
را مطرح کردند که با چه هزینه ای فیلتر انجام می شود که کاربران 

با چند هزار تومان برای یک ماه، آن را دور می زنند.

مجازســـتان

14 سال از مرگ حسین منزوی غزلسرای معاصر گذشت

توطئه سکوت
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همکارانش در دانشــکده خاورشناسی 
فرهنگستان علوم روسیه خبر داده اند 
که پروفسور ایوان میخایلویچ ِاسِتبلین- 
کامینسکی، خاورشناس معروف روس که آثار پرشماری درباره 
تاریــخ و فرهنگ و زبان های ایرانی و ایرانیان نوشــته، دیروز در 
سن ۷2 سالگی در زادگاهش »سن پترزبورگ« روسیه درگذشته 
اســت. کامینسکی که از معروف ترین مترجمان کتاب »اوستا« 
به زبان روســی به شــمار می رود، متولد سال 1۹۴۵ در لنینگراد 
)سن پترزبورگ( و از آخرین شخصیت های سرشناس مکتب 
ایران شناسی کهن اتحاد شوروی بود. او پژوهش های متعددی 
دربــاره زبان های ایرانــی، از جمله زبان های پامیــری و تاریخ و 

فرهنگ »بدخشــان« انجــام داده بــود. او 
فرزند میخایلویچ اســتبلین- کامینسکی، 
پژوهشــگر  و  معــروف  شــناس  زبــان 
فرهنــگ  و  تاریــخ  و  زبان هــا  سرشــناش 
مردمان اسکاندیناوی است که آثار زیادی 
در زمینه زبان شناسی از خود به جا گذاشته 

است.
عاقه ایوان میخایلویچ به ایران شناســی 
از زمانی شــروع شــد کــه ســال 1۹۶۴ برای 
مدتی در کاوش های باســتان شناســی در 
تاجیکســتان، ترکمنســتان، قرقیزســتان، 
در جنــوب اورال، ایــران و ناحیه شــینچان 
چین شــرکت داشت. او در ســال 1۹۶۷ در 

یک روستا در وایت خودمختار بدخشان در شرق تاجیکستان 
از  کامینســکی ســال 1۹۶8  اســتبلین  پروفســور  بــود.  معلــم 
دانشــکده خاورشناسی دانشگاه ســن پترزبورگ در رشته زبان 
و ادبیات ایران فارغ شــد و در بخش خاورشناســی فرهنگستان 
علوم روســیه به ادامه دوره دکترا و فعالیتهای علمی در زمینه 
ایران شناسی پرداخت. او سه سال بعد از پایان نامه خود درباره 

»آواشناسی تاریخی زبان وخانی« دفاع کرد.
کامینســکی بــه زبان هایی مانند فارســی، خوارزمی، اوســتایی، 
پارسی میانه و باستان، سغدی، اوستیایی، پامیری و همچنین 
زبان هــای عربــی، اتیــن و یونانــی کهن مســلط بــود و بیش از 
1۵0 کتاب و مقاله علمی، غالباً درباره زبان های ایرانی شرقی، 
فرهنــگ و قوم هــای ایرانی، از خــود برجا 
گذاشته است. از کارهای عمده او می توان 
از ترجمــه منتخبــی از ســرودهای اوســتا 
به زبان روســی در قالب شــعر نــام برد که 
برای نخســتین بار ســال 1۹۹0 در دوشنبه 
منتشر شــد. سه ســال بعد مجموعه ای از 
سرودهای اوستا با ترجمه او در مسکو هم 
منتشــر شــد و در ســال 200۹ مجموعه ای 
زرتشــت«در  »گات هــای  عنــوان   تحــت 
سن پترزبورگ منتشر کرد. او چند مدخل 
دانشــنامه »ایرانیکا« نوشــته و در کشور ما 
نیــز از او به عنوان »چهــره ماندگار« تقدیر 

شده است.

کامینسکی شرق شناس برجسته روس درگذشت
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آشنایی من با حسین منزوی به سال های دهه شصت برمی گردد 
و آن روزگار من به انجمن فرخی یزدی در کرج می رفتم و ایشان 
هــم بــه آنجا می آمد و ارتباط ما با هم از آن دوران شــروع شــد و 
بعدهــا با محمدعلی بهمنی، محمدســلمانی و آقای حســین 
نعمتــی در جلســات انجمن هایــی مثــل خواجــوی کرمانــی، 
سه شــنبه های اندیشه یا جلســات خانم غزل تاجبخش شرکت 

می کردیم.
منزوی شــاعر بســیار باهوش و باســوادی بود و ادبیات کاسیک 
را بخوبــی هــم به واســطه عاقــه اش و هم به دلیــل تحصیات 
دانشــگاهی اش بســیار خــوب می شــناخت و به آن مســلط بود 
و در واقــع پشــتوانه ای غنــی در این زمینه داشــت. همین باعث 
شــد  او بــا همیــن شــناخت و اســتعداد و پویایی که داشــت پا بر 
دوش بــزرگان بگــذارد و خــود را به عنــوان بــزرگ غــزل معاصر 
فارســی مطرح و ماندگار کند. او همیشــه به افق  دور نظر داشت 
و هوشــمندانه ایــن راه را انتخاب کرده بــود و همان طور که همه 
می دانند منزوی بر ظرفیت غزل معاصر فارسی افزود و در کنار 
چهره های شاخصی همچون بانو سیمین بهبهانی او نیز در فرم 
و شکل عروضی بدایع فراوان و البته درخور و دلنشین بسیار دارد 
و همین مسأله ظرفیت افزایی برای غزل ما را به همراه داشت. 
یکــی از تفاوت هــای منــزوی با دیگــر چهره های شــاخص حوزه 
غزل فارسی این بود که منزوی در بیان خود بی محابا و جسورتر 
بود؛ علی الخصوص در شعرهای عاشقانه. او غزل را به جوهر و 
ذات مغازلــه نزدیک کرد، اگر چه بی توجه به مســائل اجتماعی 
اطــراف خــود هم نبود که به قول مایاکوفســکی شــعر ســفارش 
جامعه اســت. بــا این همه بزرگ ترین افســوس من این اســت 
کــه مردی به این بزرگی، در زمان حیاتش آنقدر که باید و شــاید 
قدر و حرمت ندید و بعد از رفتنش بســیاری او را عزیز داشــتند و 
نقل قول ها کردند و خاطره ها ساختند. کسانی که شاید آن زمان از 

او دوری می کردند بعد از مرگش رفیق گرمابه و گلستان او شدند 
و بــاز خاطره مرده پرســتی ها را تکــرار کردند و ایــن حیف بزرگی 
اســت برای ما و جامعه ادبی مان که چهره ای چون منزوی بعد 
از مرگش با القابی شــناخته شــود که پیش از مرگش شــاید هیچ 
کدام از آنها را ندید و نشنید. از اینها که بگذریم امروز بر هیچ کس 
پوشیده نیست که شعر منزوی الگویی برای غزل معاصر فارسی 
اســت. حســین منزوی به ظاهر آدم تلخی بود. تلخی که شــاید 
خودخواســته بود. در واقع برای حریمش حد و مرزی مشــخص 
قائــل بــود اما هر جا که احســاس امنیــت می کــرد آن روی طناز 
و شــیرینش را می شــد دید با لطیفه های زیبا و شیرین و صدایی 
جــذاب و دوســت داشــتنی. بارها پیــش آمد کــه در محفل های 
خصوصی با هم آواز خواندیم و حال به آن روزها که فکر می کنم 
دلتنگ حسین منزوی می شوم... کسانی مثل منزوی باید بیشتر 
از اینهــا در زمــان حیاتشــان قدر ببیننــد، بعد از مرگشــان به چه 
درد می خورد القاب و عناوین. این شــعر او شــرح رنــج خود او و 
دیگر انســان های بزرگ همه اعصار اســت: شاعر تو را زین خیل 

بی دردان کسی نشناخت...
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