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ورزشاقتصاد

گروه سیاسی     معاون اول رییس جمهور 
با انتقاد از کســانی که به دنبــال تضعیف 
دولت در شرایط حســاس کنونی هستند، 
گفــت: امروز تضعیــف دولت متــرادف با 
تضعیف نظــام و تضعیف نظــام منجر به 
تضعیف امید مردم به آینده و نگرانی نسبت 
به افق هــای پیش روی جامعه می شــود. 
این اتفاق خواست و برنامه اصلی دشمنان 
برای اجرایی کردن اقدامات خصمانه علیه 

جمهوری اسامی ایران است.
اســحاق جهانگیــری صبــح دیــروز در 
همایش روسای نمایندگی های جمهوری 
اســامی ایران در خارج از کشور با تبریک 
دهه کرامت و میاد با سعادت امام رضا)ع(  
اظهار داشــت: امروز کشــور در شــرایط 
خطیری قرار گرفته اســت اما این شرایط 
فلج کننده نیســت، بلکه شــرایط جدید، 
پیچیده و دشواری اســت و برای مواجهه با 
آن نیازمند درک صحیح مسائل و توجه به 

راهکارهای ابتکاری هستیم.
معاون اول رییــس جمهور با بیــان اینکه 
واقعیت های پیش رو به مــا می گویند که 
در کنار انبوهی از محدودیت ها ، فرصتهای 
جدیدی ایجاد شــده اســت، تصریح کرد: 
نخســتین وظیفه مــا شــناخت دقیق و 
مسئولیت پذیری نســبت به مسایل پیش 
رو اســت. جهانگیــری دولت را پیشــران 
اصلــی مدیریت وضعیت پیچیــده فعلی و 
طایه دار مواجهه با مسائل منطقه ای،  بین 
المللی و مشــکات داخلی کشور دانست و 
اظهار داشت: واقعیت این است که دولت به 
تنهایی قادر نیست شرایط دشوار پیش رو 
را حل کند و نیازمند پشتیبانی و همکاری 
همــه نهادهــای حاکمیتی و قوای ســه 
گانه اســت تا بتواند وظایف خود را به نحو 

مطلوب انجام دهد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
امــروز از بااتریــن تا پایین ترین ســطح 
حاکمیــت نیازمند وحدت نظــر و وحدت 
رویه هســتیم، تصریح کرد: نباید با تشتت 
نظر و اعمال نظرهای مختلف به دشــمنان 
عامت های غلــط و ناصحیح از شــرایط 
کشــور بدهیم. ما نیازمند فهــم، راه حل و 
اقدام مشــترک برای عبور از موانع پیش رو 

هستیم.
وی در ادامه با بیــان اینکه در هیچ مقطعی 
میــان اقتصاد و سیاســت و نیز سیاســت 
خارجی و سیاســت داخلی کشــور چنین 
ارتباط تنگاتنگی وجود نداشــته اســت، 
خاطر نشــان کرد: امروز مسائل خارجی به 
شدت از مسائل سیاســت داخلی و مسائل 
سیاســت داخلی از مســائل خارجی تاثیر 
می گیرد. همانطور که رفتار سیاســی ما، 
اقتصاد کشــور را تحــت تاثیر قــرار داده، 

عملکــرد اقتصادیمــان نیز تاثیــر تعیین 
کننده ای بر سیاســت خارجی و سیاست 
داخلی داشته اســت. بنابراین باید در این 
شرایط با اتکا به راهکارهای صحیح بتوانیم 
با کمترین هزینه از این برهه حســاس گذر 

کنیم.
جهانگیری با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقاب که فرمودنــد » زمان، زمان حمایت 
نهادهــا از یکدیگر اســت و زمــان، زمان 
محوریت نقش دولت و اتحاد ملی اســت« 
گفت: امروز بیش از همیشــه به اتحاد ملی، 
محوریت دولت و حمایت قــوا و نهادهای 
حاکمیتی نیازمندیم زیرا تجربه نشان داده 
است که بزرگترین مســائل و مشکات در 
فضای اعتماد عمومــی و امید به آینده قابل 

حل است.
رییس ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
افزود: در ســال ۹۲ دولت تدبیر و امید بعد 
از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، 
اتحادیه اروپا و آمریــکا کار خود را آغاز کرد 
اما پیش از انجام هر اقدامی از ســوی دولت 
همه شــاخص های اقتصادی بهبود یافت و 
ثبات در اقتصاد کشــور حاکم شد زیرا امید 
و اعتماد مردم به دولت، نظام و آینده کشور 

افزایش یافت.
وی ادامــه داد: اگر اعتمــاد و امید مردم و 
ســرمایه اجتماعی وجود داشــته باشــد، 
پیچیده ترین مســائل با ســاده ترین راه 
حل ها قابل حل اســت و بالعکس درفضای 
بــی اعتمادی که انســجام، اتحــاد ملی و 
اعتماد مردم به حکومت تخریب شده باشد 
برای حل ساده ترین مســائل با مشکات 

پیچیده و دشواری روبرو می شویم.
جهانگیری با تشــریح ترفندهای سیاسی 
و رسانه ای دشــمن برای فرسایش سرمایه 
اجتماعی،  از اقدامــات هماهنگ آنها برای 
ترسیم چهره ای ناخوشایند از نظام و دولت 
ایران به مردم خبر داد و اظهار داشــت: آنها 
این انــگاره را در فضای رســانه ای پررنگ 
می کنند کــه آینده ای بــرای ایران وجود 
ندارد و دولت و نظام ناکارآمــد بوده و قادر 
نیســت که مشــکات مردم را حل و فصل 
کند. معاون اول رییس جمهور افزود: آنچه 
در این روزها و در فضای عمومی مشــاهده 
می شود تاش برای تقویت ایجاد ذهنیتی 
منفی و نادرست از نظام در جامعه است که 
در نهایت مردم را نســبت به افق های آینده 

نگران کنند.
وی اظهــار داشــت: مــا پیــش از جنگ 
اقتصــادی در جنگ تمــام عیار رســانه 
ای و سیاســی قرار گرفته ایم. دشــمنان 
می خواهند اذهان و افکار عمومی کشور را 
در اختیار گرفته و سپس بخش های بعدی 

نقشه خود را عملیاتی کنند.

جهانگیری اضافه کرد: دشــمنان عاوه بر 
نظام و دولت تاش می کنند همه جریانات 
اثرگذار سیاسی مانند جریان اصاح طلب 
که می توانند نقش موثــری ایفا کنند و نیز 
همه شخصیت ها و ســرمایه های نمادین 
موثر و مورد قبــول مردم را بــی خاصیت 
نشــان داده و از این طریق بــه اهداف خود 

دست پیدا کنند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
همه وظیفه دارند در این نبرد سیاســی و 
رسانه ای فعال شــده و جامعه را نسبت به 
انگاره ســازی های نادرســت آگاه کنند، 
تصریح کــرد: امــروز هنر دیپلماســی و 
هنر گفتگــو باید خــود را در عرصه داخلی 
و بیــن المللــی نمایــش دهد و بــه افکار 
عمومی تصویری صحیــح از واقعیات ارایه 
کند. وی با اشــاره به عملکرد آمریکا در راه 
اندازی جنگ اقتصادی علیه کشــورمان، 
گفت: همه باید مصمم تمام مساعی و توان 
خود را بکار بگیریم تا ملت ایران با کمترین 
هزینه شرایط پیش رو را با سربلندی پشت 

سر بگذارند.
جهانگیری بــا تاکید بر اینکــه باید از همه 
سرمایه ها و ظرفیت های کشــور استفاده 
شــود، خاطر نشــان کرد: اتحاد سیاسی 
جــدی ضــرورت امــروز ماســت. همه 
مســئولین عالی رتبه کشــور باید نمایش 
بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند. 
در همین راستا به فضل الهی در هفته های 
آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم 
بــود و جریانات و شــخصیت های نمادین 

کشور در کنار هم قرار خواهند گرفت.
معــاون اول رییس جمهــور اهمیت نقش 
نخبگان و آگاه شــدن آنها از شرایط کشور 
را یادآور شــد و افزود: ما از هر راهکاری که 
بیانگر عزم ملی در داخل و در میان ایرانیان 
مقیم خارج به منظور تبدیــل تهدید ها به 

فرصت حمایت می کنیم.
وی اســتفاده از ظرفیــت ایرانیــان مقیم 
خارج از کشــور را ضروری خواند و با بیان 
اینکه دستگاه های امنیتی و اطاعاتی باید 
در این شــرایط اختیارات ازم را به سفرای 
کشــور بدهند، افزود: اگــر از ظرفیت های 
علمی کشــور، ایرانیــان مقیــم خــارج و 
توانمندی مدیران کشور به خوبی استفاده 
شــود قادر خواهیم بود مســائل را به نحو 

مطلوب حل و فصل کنیم.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه 
ایران بــا وجود همه مشــکات از فرصت و 
ظرفیت های بی نظیری برخوردار اســت،  
تصریح کرد: جمعیت جــوان تحصیلکرده 
و خــاق کشــور بــه خصــوص در حوزه 
فعالیت هــای دانــش بنیــان می توانند 
معجزات بزرگــی خلق کننــد و در زمینه 

منابع طبیعی نیز ایــران از نظر ذخایر نفت 
و گاز در جایگاه نخست دنیا قرار دارد ضمن 
آنکه توانمندی صنعتی بسیار باایی نیز در 
کشور وجود دارد و با اتکا به این ظرفیت ها 

محدودیتی برای توسعه نداریم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه موقعیت 
جغرافیایی ویژه و استراتژیک ایران، خاطر 
نشــان کرد: ایران با کشــورهای همسایه 
خود روابطی صمیمانه دارد و آمریکایی ها 
نمی توانند حتی تصور کنند که روابط ما با 

همسایگانمان تا این حد خوب است.
جهانگیری با اشــاره به روابط دوســتانه و 
صمیمانــه ایران بــا عــراق و ترکیه خاطر 
نشــان کرد: ما می توانیم در شــرایطی که 
محدودیت وجود دارد بسیاری از نیازهای 
خود را حتی بدون ارتباط با دســتگاه های 
رســمی این کشــورها، از طریق ارتباط دو 

ملت تامین کنیم.
معــاون اول رییــس جمهور اضافــه کرد: 
اقتصــاد ایــران اقتصاد بزرگی اســت و به 
گزارش موسســات اقتصادی بین المللی 
در جایگاه ۱۸ اقتصاد دنیا قرار دارد. حجم 
مبادات تجاری ایران بــا دنیا حدود ۲۰۰ 
میلیارد دار است و اقتصادی به این بزرگی 
قابل حبس شدن نیســت. ایران کشوری 
اســت که نه تنها کمترین بدهی خارجی را 
در دنیا دارد بلکه بخشی از دارایی کشور در 
خارج از کشور مســدود است و حدود ۱۰۰ 
میلیارد دار ذخایــر ارزی در خارج از ایران 

داریم.
وی افزود: ایران کشــوری است که بدهی 
داخلی آن با دیگر کشــورها قابل مقایسه 
نیست بعنوان مثال کشور ژاپن ۲۰۰ درصد 
تولید ناخالــص داخلی خــود بدهی دارد 
اما ایران کشــوری اســت که بدهی هایش 
در مقابل مطالبات آن بســیار ناچیز است 
و ارزش دارایی هــای دولــت چنــد برابر 
نقدینگی اســت که در جامعــه وجود دارد 
و اگر بخواهد بخشــی از ایــن دارایی ها را 
بفروشــد می تواند نقدینگــی موجود در 

جامعه را جمع آوری کند.
جهانگیــری در بخش دیگری از ســخنان 
خود با بیان اینکه آمریکا به اشــتباه تصور 
می کند که با فشار بر اقتصاد ایران می تواند 
به زندگی مردم فشــار وارد کند و با جنگ 
رسانه ای و سیاســی مردم را به ستوه آورد، 
گفت: آنها تصور می کنند کــه مردم ایران 
دست به اقدامات غیرقابل کنترل می زنند 
و این تصور نادرستی است که درباره مردم 
ایران دارند و فکر می کنند که ملت ایران به 
راحتی حاضر اســت از یک دولت خارجی 
برای آســیب زدن به کشــور و دولت خود 

استفاده کنند.
   ادامه در صفحه 2

 اسحاق جهانگیری:
 به زودی همه شخصیت های نمادین کشور کنار هم قرار خواهند

وعده دیدار نزدیک است
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چه کسی با دم شیر بازی می کند؟

دکتر صاح الدین هرسنی      مدرس علوم 
سیاسی و روابط بین الملل 

 حســن روحانی رئیس جمهور در همایش اخیر 
روســای نمایندگی های ایران خارج از کشــور، 
اظهار داشت: امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی 
جز تسلیم و پایان دستاوردهای ملت ندارد. او در 
فرازی از ســخنان خود در خطاب با دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا گفــت: آقای ترامپ: ما مرد 
شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ 
هســتیم، با دم شــیر بازی نکنید، پشیمان می 

شوید.
این ســخن که به دنبال مواضــع اعامی ترامپ 
مبنی بر به صفر رســاندن صــادرات نفت ایران 
گفته شده اســت، اگرچه انعکاس نمایش قدرت 
و اقدامی پیشــگیرانه در پاســخ به تصمیم های 
آتی آمریکای عصر ترامپ محســوب می شود، اما 
کمکی به بهبود وضعیت و آنچه را ایران در شرایط 

حاضر به دنبال آن است، نمی کند. 
آنچه بیش از همه موجب ترغیب روحانی در این 
نوع اظهار نظر ها شده اســت، استقبالی است که 
برخی  محافظه کاران از گفته ها و مواضع اخیر او 
نشــان داده اند. به واقع این گونه اظهار نظر ها در 
یک نگاه انعکاس و بیانگر سیاست های گردش به 
راست او و همچنین نزدیکتر شدن دیدگاه های او 

به محافظه کاران است.  
حال و تحت این شــرایط، اگر چه تــوان ایران در 
تهدید به بســتن و انســداد تنگه هرمز قابل انکار 
نیست، اما این موضع، گزینه مناسبی برای ایران 
در مقابله با آمریکا نیســت. به عبارت دیگر، اتخاذ 
این الگوی عمل ایــران در مقابله بــا رفتار های 
ایذایی آمریکا بســیار پر هزینه و همراه با چالش 
های فراوان خواهد بود. در صورتــی که راه های 
آسان و کم هزینه تری برای مقابله با آمریکا وجود 

دارد. 
برای کشــوری که اقتصــادش شــبیه اقتصاد 
کشــور های اســکاندیناوی نیســت و کشورش 
درگیر بحــران و چالش هــای فراوانــی چون: 
بحــران آب، برق،خشکســالی، بیکاری،تــورم، 
اختــاس، فیلترینگ، بحــران ارز، مال باختگی 
و آلودگی های زیست محیطی اســت، این گونه 
اظهار نظر ها نه تنها بهترین  گزینه ممکن نیست، 
بلکه عزم آمریکا را برای مهار و انزوای ایران جدی 

تر می کند. 
روحانی شــیخ دیپلمات است نه سرهنگ تهدید. 
به این ترتیب می توان نوعی سیاســت لبه پرتگاه 
را در جهت گیری ها و  اظهار نظــر های روحانی 

مشاهده کرد. 
واقعیت آن است که کشور با توجه به سیاست های 
خصمانــه ترامپ،جریــان های عبــری- عربی 
و همچنین رفتــار های کج دار و مریــز اروپا وارد 
جنگ اقتصادی شده اســت، لذا در شرایط حاضر 
هیچ نیــازی برای وارد شــدن بــه مرحله جنگ 
نظامی نیست. چراکه اجرایی ســازی آنچه را که 
روحانی این روز ها بــر آن تاکید می کند، موجب 

اجماع جهانی علیه ایران می شود. 
مزید بر آن، اجرایی ســازی تهدیــدات ایران در 
انسداد و بستن تنگه هرمز موجب واکنش حساب 
شده از طرف کشور هایی می شود که در این آبراه 
منافع حیاتی دارنــد. حتی این اقــدام ایران می 
تواند موجب همراه شــدن اروپا، چین و روسیه به 

جامعه جهانی علیه ایران شود.
از ســوی دیگر نظم ضد ایرانــی محافل عبری- 
عربی همواره با ائتاف ســازی در صــدد مهار و 
انزوای ایران اســت. محققا هرگونه اقدام ایران در 
بستن تنگه هرمز چه بسا که بخواهد موجی از هم 
افزایی را برای مهار و انزوای بیشــتر ایران فراهم 

کند. 
در یک نگاه واقع بینانه باید گفت که هم ایران و هم 
آمریکا به توان و قابلیت هــای یکدیگر در اجرایی 
سازی تهدیدات واقفند. لذا تحت این شرایط،  اگر 
چه به صفر رســاندن صادرات نفت ایران از سوی 
آمریکا در حکم بازی با دم شــیر اســت، به همان 
میزان نیز بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در 

حکم همین بازی است. 
حال مطمئن تریــن و کم هزینه تریــن راه برای 
مقابله جویی با سیاســت های خصمانه ترامپ و 
جریان های عبری- عربی نه همنوایی با محافظه 
کاران و نه ســوق دادن کشــور به لبــه پرتگاه و 
تعقیب سیاست جنگ، بلکه باید تعقیب سیاست 
تعامل با جهان و اتخاذ رویکرد آشــتی جویانه با 
همسایگان از یک طرف و سامان دادن به اقتصاد 
بیمار و ناتوان و انجام اصاحات اقتصادی از سوی 
دیگر باشــد. مطمئنا تعقیب این سیاست موجب 
امنیت اقتصادی حتی  در صورت به  صفر رسیدن 
صادرات نفت از ســوی آمریــکا و مجموعه های 

عبری- عربی خواهد بود.

سخن نخست

هزینه-فایده در امور معنوی

غامرضا فدایی      استاد دانشگاه 

 در مسائل اقتصادی هزینه-فایده اصل، و مثال های 
آن فراوان اســت و نیازی به ذکر آن نیســت، اما در 
امور معنوی هم هزینه فایده مطرح اســت منتها به 
صورت دیگر. در امور معنوی هزینه ای که می شــود 
وقت اســت و عمر و تأثیراتی که در دراز مدت بر فرد 
و جامعه می گذارد تغییر اســت و تفــاوت. از آن جا 
که به ویژه در امور معنوی هزینــه گران و تفاوتی که 
ایجاد می شــود طوانی مدت اســت لذا مقاومت در 
برابر تغییر مهم ترین مزاحم کار اســت. مثال دنیوی 
و ملموس تر در معنویات آمــوزش و پرورش و تغییر 
فرهنگ اســت که هر جامعه ای بسته به همت خود و 
نگاه آینده نگر رهبران آن، بر آن تأکید می کند. ملتی 
هم چون مــا هزینه کردن در آن را جــزو هزینه های 
جاری می خواند و ملت های دیگــری، همانند ژاپن 
که عما مســلمانند، اگر چه اســماً نیســتند آن را 
امری سرمایه ای می دانند و بر اساس اعتقادات خود 
بیشــترین بها را به معلمان می دهنــد و بزرگ ترین 
سرمایه گذاری را در امور آموزشی می کنند و بی شعار 
به اهداف خود می رســند. در امور معنــوی اگرچه 
ســرمایه گذاری دیر جواب می دهد ولی باید جواب 
بدهد، باید مشخص شــود ظرف مدتی که برای آن 
هم حساب و کتابی اســت حاصل سرمایه گذاری ها 
چه شد و چه به دســت آمد. تربیت نسل جدید، اگر 
پدران و مادران گرفتار ســنتی غلط باشــند بسیار 
دشــوار اســت. این که می گویند باید نســلی برود 
نســلی دیگر بیاید همین اســت. قوم موسی پس از 
دیدن آن همه معجزات از او وقتی می خواستند وارد 
سرزمین کنعان شوند. گفتند ما این جا می نشینیم و 
تو و خدایت به جنگ ظالم برو! و از این رو مقرر شــد 
آن ها تا به روی کار آمدن نســل جدیــد، در بیابان ها 
سرگردان باشــند. اجتناب، اســتنکاف و یا غفلت از 
پذیرش هزینه-فایــده در امور معنــوی، صدمات و 
لطمات جبران ناپذیری دارد. عده ای ممکن است آن 
را طنز بدانند و عده ای به خاطــر عدم توان آن را فعًا 
به کناری نهند، ولی دشمنی که بر ملتی طمع دارد، 
زمام کار را به عهده می گیرد و نرم نرمک و با حســاب 
در فرهنــگ و باور ملتــی نفوذ می کنــد و از غفلت، 
ســردرگمی، بی برنامگی و یا گرفتار مسائل روزمره 
شدن آن ها سوءاســتفاده، و در درازمدت برنامه خود 
را اجرا می کند. این برنامه ها همه جانبه و با یک هدف 
صورت می گیرد و به گونه ای عمل می شود که جامعه 
هدف، خود، بعد از مدت ها بیدار می شــود که دیگر 

کار از کار گذشته است.
   ادامه در صفحه 2

یادداشت

ماجرای فروش »اردوگاه باهنر« چه بود؟

 چماق بدهی ها
 بر سر منظریه

گفت وگو با علی دلگشا، کارگردان 
»آخرین کسی که آقای کاف-الف را دید«

 فرار از  روزمرگی
 با سینما

 آیا غول های فناوری
 بیش از حد قدرتمند شده اند

 خداوندگان
 صفر و یک

فاطمه اســماعیلی    هفتــه گذشــته حمیدرضا 
حاجی بابایی، رئیس فراکســیون فرهنگیان مجلس 
در نامه ای به رئیس جمهــور از فروش اردوگاه دانش 
آموزی باهنر در ســال ۹۵ به یک سوم قیمت گایه و 

خواستار برخورد با مسببین شد.

ســحر آزاد    اولین تجربه فیلم بلند علی دلگشا با 
عنوان »آخرین کســی که آقــای کاف-الف را دید« 
این روزها در سینماهای هنروتجربه درحال نمایش 

است.

 میاد شفیعی    شــرکت های فناوری دنیا با پاسخ 
دادن به سواات رایج، دنیا را تغییر داده اند. 

میز تیتر

bahardaily وادت ثامن اائمه حضرت امام رضا )ع( مبارک باد



هزینه-فایده در امور معنوی
   ادامه از صفحه اول

فرزندآوری و تربیــت آن برای پر کردن شــکاف 
جمعیتی یکــی از این موارد اســت. ملتی که یا به 
خاطر راحتی خود و یا به خاطر مخارج ســنگین 
زندگی که از جانب حکومت و وابستگان سیاسی و 
اقتصادی آن، بر آن ها تحمیل شده از فرزندآوری 
استنکاف می کنند و آن را دســت  کم می گیرند، 
در آینده ای نه چنــدان دور، شــاهد خواهند بود 
که دیگران بر آنها مســلط خواهند شد و خواهند 
فهمید که غفلت های گذشــته چه بر ســر آن ها 

آورده است.
برون رفــت از چالش هــا و رســیدن به شــاه راه 
توســعه و عدالت کار ساده ای نیســت و زمان بر و 
طوانی مدت، و به نوعی در لحظه، غیرمحســوس 
اســت. مثال آن گرفتاری ایجاد شــده توســط 
موادمخدر اســت که در آینده معلوم خواهد شــد 
که ما چه از دســت داده ایم و تازه پــس از آن همه 
تاش و هزینه به نقطه اول هم نرســیده ایم. البته 
اگر برون رفــت حاصل و کامل شــود. همه این ها 
زمان برند و طبیعی اســت که کار یک نسل است و 

در طول زمان اتفاق می افتد. 
در این گونه موارد همکاری ملــت و دولت الزامی 
است. اگر چه در مسائل اقتصادی هم الزامی است، 
اما در مسائل معنوی این همکاری باید بیشتر باشد 
و عاوه بر آن، باید نوعی اعتقاد هم وجود داشــته 
باشــد و اا، اصــا کار پیش نمی رود. مثا شــما 
می خواهید کســی را عالِم کنید اما او نمی خواهد، 
نمی ِکَشــد، و یا ظرفیت ندارد، پس نیروی شــما 
به هدر می رود. ملتی نمی خواهد در دنیا ســربلند 
زندگی کند و همــواره چه به طور مســتقیم و یا 
غیرمســتقیم وابســته به قدرت های مادی باشد 
شــما هر چه تاش می کنید گویی خود را خسته 
کرده ایــد! البته هیچ ملتی نیســت کــه نخواهد 
ســربلند زندگی کند، اما گاه عوامل درونی سبب 
می شود که مردم اعتماد خودشــان را از رهبران 
از دست می دهند. این جاســت که حرف دیگران 
بیشتر کارگر می افتد، ولی غافل از این که آن ها از 
وضع موجود تبری می جویند در حالی که از وضع 
آینده به هیچ وجه مطمئن نیســتند و نتیجه این 

می شود که از چاله به چاه پناه می برند! 
در این صورت شــما هر چه بیشتر فعالیت و هزینه 
کنید او اگر اعتقاد نداشته باشد و یا نخواهد، نه تنها 
شــما هزینه می پردازید بلکه باعث تاشی فکری 
و روحی ملت خود می شــوید. در بین کشورها اگر 
دولتی به عنوان مثال راه رستگاری را برای ملتش 
می خواهد باید تفاهــم، اعتماد و اعتقــاد را بین 
آن ها به وجــود آورد و چنان چه آن ها نخواهند و یا 
نفهمند و یا دیگران بــر روی مغز آ  ن ها کار کنند نه 
تنها توفیقی حاصل نمی شود بلکه باعث فروپاشی 
بیشتر خواهد شد. مگر حضرت علی نبود که چون 
دید ملتش به او توجه ندارند و یا عدالتش را تحمل 
نمی کنند و یا تحت تأثیر اغواگران قرار گرفته اند، 
ســرانجام آن ها را نفرین کرد و گفت خدایا مرا از 

آن ها بگیر و بدتر از من را بر آن ها مسلط کن! 
خودخواهی رهبران یکی از آفت های بزرگ است 
که بایــد از آن پرهیز کنند وگرنــه صدمه فراوان 
می بینند و به جامعه لطمــه می زنند. واقع نگری و 
آینده پژوهی بر اســاس توجه به گذشته و حال و 
تحلیل آن است. شعار دادن کاری از پیش نمی برد. 
تُرکتازی آفت بزرگی است که اگر چه ممکن است 
نیت، صادق باشد ولی تحمل مردم هم باید لحاظ 

شود.
شــما می خواهید ملت خود را به مقصدی )مادی 
و یا معنوی( ببریــد و هدایت کنیــد و از این رو به 
کشــورهای دیگــر کمــک می کنید و یــا افقی 
دوردست ترسیم می کنید، ولی متوجه می شوید 
که ملت خودتان گرفتار آسیب هایی شده است که 
جبران پذیر نیست. در این جا نمی توانید با قطعیت 
به مســیر ادامه دهید مگر آن که دوبــاره با ملت 

تجدید عهد و میثاق کنید.
انســان عاقل برای کارهــای خود برنامــه دارد. 
این برنامه هــا باید مقــدور و امکان پذیر باشــد 
و اا خســارات آن بیشــتر از فایده آن خواهد بود. 
این که بعضی مســئوان با توجه به شرائط فعلی 
بلندپروازی کنند، باید دید تا چه اندازه واقع بینانه 
عمل می کنند. من ممکن اســت آرزو داشته باشم 
رئیس جمهور شوم ولی امکاناتی که در اختیار من 
است توان دهدار شدن را به من نمی دهد، بنابراین 
این تاش هم بــه قول معروف »وســمه بر ابروی 

کور« خواهد بود.
اگر یمنی هــا به عنــوان مثال مبــارزه می کنند 
و از همــه چیز خود می گذرند برای این اســت که 
آینده روشــنی را برای خود ترســیم می کنند و 
نمی خواهند دولت متجاوز بر خاک آن ها حکومت 

کند و منابع آن ها را به یغما ببرد. 
در جنگ ۸ ســاله هم وضعیت ما همین طور بود. 
هر ملت دیگــر هم که با اســتکبار مبارزه می کند 
باید توجیهات قوی داشته باشــد و در عین حال، 
نیروهای داخلی را هم از دســت ندهــد. اگر قرار 
باشــد مقاومت ها سر انجام به نوشــیدن جام زهر 
منجر شــود، پس چه بهتر برای مبارزه سناریوی 
دیگری طراحی شود، تا به چنین سرانجامی مبتا 

نشود.
داستان بعضی از فعالیت ها مانند این مثل می ماند 
که کسی کاسه ماستی داشت و آن را در کنار دریا 
به آب ریخت. گفتند چه می کنی؟گفت می خواهم 
دوغ درســت کنم. گفتند که با ایــن کار که دوغ 
درست نمی شود. در پاسخ گفت، اما اگر بشود چه 
می شود! باید توجه داشــت که برنامه ها نباید آن 
قدر آرمایان گرایانه باشد که قابل دسترس نباشد 
و یا خسارات آن به گونه ای نباشــد که همه قوای 

داخلی را به تحلیل ببرد و نتیجه ای عکس دهد.

محدودیت های جدید در قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسامی قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشستگان را اصاح و محدودیت های 

جدیدی را در این قانون اعمال کردند.
نماینــدگان در جلســه علنی دیروز  طــرح اصاح 
قانون ممنوعیت بــه کارگیری بازنشســتگان را با 
اصاحاتی به تصویب رســانده و دایره به  کارگیری 
بی ضابطه بازنشســتگان در دســتگاه های اجرایی 
را محــدود کردند. این طرح که بــا ۱۹۴ رای موافق 
از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلســه به تصویب رسید، 
تنها اجازه به کارگیری بازنشســتگان بندهای الف، 
ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که 
شامل روسای ســه قوه،  معاون اول رییس جمهور،  
نواب رییس مجلس شورای اسامی، اعضای شورای 
نگهبان، وزرا، نماینــدگان و معاونان رییس جمهور 
هستند را می دهد و مشــموان بندهای د و ه را که 
شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا 

و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
مــاده واحده ایــن طرح به شــرح زیــر در مجلس 
به تصویــب رســید: تبصره یــک: بــه کارگیری 
بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای الف، 
ب و ج مــاده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشــوری 
مصــوب ۸ مهــر ۱۳۸۶ و همچنین بــه کارگیری 
بازنشســتگان نیروهای مســلح با تدابیر فرماندهی 
معظم کل قوا صرفا در دســتگاه متبــوع خود مجاز 
است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطاعات 
تا ســقف یک درصــد از مجموع نیروهای شــاغل 
رســمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در 
وزارتخانه مذکور مجاز اســت. دارنــدگان اجازات 
خاصــه مقام معظم رهبــری، جانبــازان باای ۵۰ 
درصد، آزادگان باای ســه سال اســارت و فرزندان 

شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
این طرح با ۱۹۴ رای موافــق، ۳۶ رای منفی و ۲ رای 
ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلســه به تصویب 

مجلس رسید.

اولتیماتوم ۶۰ روزه به استانداران 
معاونان وزرا و سفرای بازنشسته

یــک نماینــده مجلــس گفت: بــا اصــاح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان، ظرف ۶۰ روز 
تمامی استانداران، معاونان وزرا و سفرای بازنشسته 

باید کرسی مسئولیت را ترک کنند.
علی محمد شــاعری در گفتگو با مهر، با اشــاره به 
اصاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان 
در جلســه علنی دیروز مجلس اظهار داشــت: پس 
از تائید این قانون در شــورای نگهبــان و اباغ آن، 
ظرف مدت ۶۰ روز تمامی استانداران، معاونان وزرا، 
ســفرای بازنشســته و هم ترازان آنها که بازنشسته 
هستند، باید کرسی مســئولیت را ترک کنند. وی 
تصریح کرد: جوانان به این کرســی ها تکیه خواهند 
زد و رضایتمندی در جامعــه افزایش می یابد؛ دولت 

جوان تر شده و سرعت انجام کارها افزایش می یابد.

 علی چگینی سفیر جدید ایران
 در هند شد

علی چگینــی به پیشــنهاد محمدجــواد ظریف و 
موافقت رئیس جمهور به عنوان ســفیر جدید ایران 

در هند منصوب شد.
 در ادامه تغییرات و انتصابات جدید در سفارتخانه ها 
و نمایندگی های ایــران در خارج از کشــور، »علی 
چگینــی« مدیرکل فعلــی کنســولی وزارت امور 
خارجه به پیشــنهاد محمدجــواد ظریف و موافقت 
رئیس جمهور بــه عنوان ســفیر جدید ایــران در 
»هندوستان« منصوب شد. چگینی در کارنامه خود 

سابقه سفارت ایران در کوبا )هاوانا( را دارد.
ســفارت ایران در هند حدود ۶ ماه است بدون سفیر 
به ســر می برد؛ پیش از این غامرضا انصاری، سفیر 
ایران در دهلی نو بود که بهمن ماه ســال گذشته به 
عنوان معاون اقتصادی دســتگاه دیپلماسی معرفی 

و منصوب شد.

فرصت دو هفته ای استیضاح کنندگان 
به وزیر علوم

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس از 
جزئیات جلســه دیروز نمایندگان با وزیر علوم خبر 

داد.
میرحمایت میــرزاده در گفت و گو با سیاســی ایلنا 
درباره جلسه روز ســه شنبه کمســییون آموزش 
و تحقیقات کــه به بررســی اســتیضاح وزیر علوم 
اختصــاص داشــت، گفــت: غامی وزیــر علوم و 
نمایندگانی که درخواســت اســتیضاح این وزیر را 
داشتند در جلسه کمیسیون حاضر شده و به بررسی 

موضوعات مطروحه پرداختند.
این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقــات گفت: 
سواات نمایندگان بیشــتر در خصوص افت شدید 
ســطح علمی در کشــور، عدم فعالیت بهینه وزارت 
علوم، به کارگیری بازنشســتگان در مدیریت و عدم 
ســاماندهی تشــکات دانشــجویی بود. وی ادامه 
داد: وزیر علوم هم درباره ایــن مباحث توضیحات 
مفصلی را ارائه داد و قرار بر آن شــد که نایب رئیس 
کمیســیون آموزش بــه همــراه نمایندگانی که 
خواستار استیضاح بودند با وزیر و مسئوان وزارت 
علوم میزگردی را تشــکیل دهند و آقای غامی در 
آن نشســت مدارک و دایل خود را به نمایندگان 
ارائه دهد که درصورت قانع شــدن، نمایندگان از 

درخواست استیضاح صرف نظر کنند.
میرزاده گفت: این نشست به دو هفته آینده موکول 
شــده، یعنی دوهفته به وزیر علوم فرصت داده شده 

است.
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فرهــاد کیانفرید    قــرار بر ایــن بود که 
ایحه منــع بــه کارگیری بازنشســتگان 
بتوانــد انقابی در چرخه مدیریتی کشــور 
ایجاد کند اما روز گذشــته کــه این ایحه 
بــا رای ۸۰درصد از نماینــدگان مجلس به 
تصویب رســید، ناگهان همه تصورات فرو 
ریخت. این مصوبه با وجــود نامش اما مملو 
از استثناهایی اســت که موجب نارضایتی 
در افکار عمومی شــد و به همــان اندازه که 
نماینــدگان از آن راضی بودنــد اما فعاان 
سیاسی و کاربران شــبکه های اجتماعی با 
آن مخالفت کردند. زیــرا در این طرح که با 
۱۹۴ رای موافــق از ۲۴۰ نماینده حاضر در 
جلسه به تصویب رسید، اجازه به کارگیری 
بازنشســتگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری که شامل 
روسای ســه قوه،  معاون اول رئیس جمهور،  
نــواب رئیس مجلس شــورای اســامی، 
اعضای شــورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و 
معاونان رئیس جمهور هســتند را می دهد. 
همچنین بــه کارگیری بازنشســتگان در 
ســمت های مذکــور در بندهــای الف، ب 
و ج مــاده ۷۱ قانــون مدیریــت خدمات 
کشــوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین 
به کارگیری بازنشســتگان نیروهای مسلح 
با تدابیر فرماندهی معظــم کل قوا صرفا در 
دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری 
بازنشســتگان در وزارت اطاعات تا سقف 
یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی 
ایــن وزارتخانه در هــر رده مدیریتی صرفا 
در وزارتخانه مذکور مجاز اســت. عاوه بر 
اینها دارندگان اجــازات خاصه مقام معظم 
رهبری، جانبازان باای ۵۰ درصد، آزادگان 
باای ســه سال اســارت و فرزندان شهدا از 

شمول این قانون مستثنی هستند.
مجموع اینها موجب شده که سریعا فعاان 
سیاســی و کاربران شــبکه های اجتماعی 
به این مصوبــه واکنش نشــان دهند و در 
ابه ای اظهار نظرها دو نگرانی عمده وجود 
داشــت. اول اینکه چه کســانی جایگزین 
می شــوند؟ به عقیده منتقدان این مصوبه 

ممکن است فضا به ســمتی رود که دوباره 
ماجرای انتصــاب ژن های خــوب به میان 
آید و اصا شایسته سااری به حاشیه رانده 
شــود. به عنوان مثال آذر منصــوری فعال 
سیاســی اصاح طلب نوشــت: »آیا قانونی 
وجود دارد که مانع بازنشســتگی اجباری 
غیرخودی ها درشــرایط  مختلف شود؟ آیا 
قانونی وجود داردکه مانع ازدخالت و اعمال 
سلیقه نهادهای امنیتی دربکارگیری افراد 
در مســئولیت ها شود؟ براســتی قراراست 
بعدازتصویــب قانــون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان با چه  معیــاری و تضمینی ، 

شایستگان به کار گرفته شوند؟«
 همچنین ســعید شــریعتی دیگــر فعال 
سیاســی نیــز در این بــاره نوشــت: »از 
نماینــدگان مجلس بــرای تصویب منع به 
کارگیری بازنشســتگان تقدیــر می کنم. 
کشور به دمیدن نشــاط جوانی در مدیریت 
اجرایی نیاز دارد. اما نگرانی این اســت که 
جای خالی مدیران پیر را نور چشــمی هایی 
بگیرند کــه بی هیچ شایســتگی  خاص در 
۱۵ سال گذشــته در اجزای دولت چپانده و 

رزومه دار شده اند.«
همچنین یکی از کاربران در این باره نوشت: 
»بابت طرح منع به کارگیری بازنشستگان 

حواســمون شــش دنگ جمع هستش که  
ژن خوب آقــازاده، خانــوم زاده فامیل قلی 
و .... بوی کباب بهشــون نخوره. گام بعدی 
جلوگیری از نفوذ این افراد اســت که بدون 
تخصص و صرفــا با رانــت به دنبــال میز 

مدیریت هستند.«
یا کاربــر دیگری کــه در این باره نوشــت: 
»همان اندازه که برای تصویب طرح  منع به 
کارگیری بازنشستگان خوشحالیم به همان 
اندازه برای حضور ژن های خوب، آقازاده ها 

و دور سفره انقاب نشسته ها نگرانیم!«
یکی دیگر از کاربــران در نوشــته خود به 
نکته ای اشــاره کــرد که دلیــل نارضایتی 
دســته دوم از این مصوبه است. وی نوشت: 
»این قانون  منع به کارگیری بازنشســتگان 
احتمااً ظرفیت بدنــه  ارکان های مختلف 
دولتی رو خالی می کنه برای ورود آقازاده ها 
و مســئول زاده ها! قانون داریم برای منع به 
کارگیری اقوام و وابســتگان مسئوان ؟! یا 

این هم کلی استثناء داره؟!!!«
استثناهای موجود در این مصوبه همانطور 
که بااتر اشاره شــد، باعث ایجاد انتقادهای 
بســیاری شــد.  یکی از کاربران در این باره 
نوشــت: »اگر این طرح اصــاح قانون  منع 
به کارگیــری بازنشســتگان قابلیت اجرا 

شدن داشت با هشــتاد درصد رای تصویب 
نمیشــد. اونم با ابی وحشــتناکی که این 
روزا در جریان بود. چــون انقدر ماده تبصره 
و راه های عجیب غریبی برای دور زدن این 

مصوبه وجود داره که بماند.«
 همچنیــن یکی دیگــر از کاربران شــبکه 
اجتماعی در این باره نوشــت: »جشــن و 
ســرور برای تصویب طرح  منع به کارگیری 
بازنشســتگان تازه جدا از تمام استثنائاتی 
که داردزمانــی حقیقی می شــود که مثا 
بعد از قانونی شــدن آن، دست کم ۵ درصد 
از جوانان بــدون  پارتــی و  ژن خوب به کار 

گرفته شوند.«
در این میان پــس از تصویب ایــن مصوبه  
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس دهم در 
پاســخ به این ســوال که آیا اعضای مجلس 
خبرگان مشــمول قانون  منع به کارگیری 
بازنشستگان می شــوند یا خیر، اظهار کرد: 
»ایــن قانون مشــمول مجلــس خبرگان 
رهبری نمی شود و تنها افراد مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشوری تبصره های ماده 

۷۰۱ را در بر می گیرد.«
 بنابراین مشخص شــد که مجلس خبرگان 
رهبری هم به اســتثناها افزوده شده است. 
نکته جالــب توجه ایــن بود که بــا وجود 
تمامی این انتقادها امــا نمایندگان مجلس 
از تصویب این طرح بســیار خشنود بودند. 
یکی از ایــن افراد فرید موســوی بود که در 
صفحه تویتری خود نوشت: » از نمایندگان 
ارجمند و همــکاران محترمم کــه با رای 
هشتاد درصدی خود طرح منع به کارگیری 
بازنشستگان را تصویب کردند و گامی مهم 
در تسهیل و تســریع فرایند توسعه کشور 

برداشتند سپاسگزارم.«
با همه ایــن تفاســیر طبق ایــن مصوبه ۱۷ 
استاندار، ۸۰ معاون اســتاندار و ۱۲۰۰ مدیر 
بازنشسته باید از پســت های مدیریتی کنار 
بروند اما نکته مهم این اســت که چه کسانی 
جایگزین می شــوند؟ و نباید فراموش کرد که 
همچنان ایه های باای مدیریتی بدون تغییر 

و با حضور بازنشستگان اداره خواهد شد.

   ادامه از صفحه اول
معاون اول رییس جمهــور با یادآوری اینکه دولت از شــرایط 
سخت اقتصادی مردم آگاه است و از فشار به طبقات متوسط و 
ضعیف جامعه اطاع دارد، گفت: با وجود همه مشــکات وقتی 
شاخص های اقتصادی را مرور می کنیم، وضعیت شاخص های 
۴ ماه نخست سال جدید در مقایســه با سال گذشته بهتر است 
ضمن آنکه درآمد ارزی و بودجه دولت نســبت به ســال قبل 
بهبود یافته و تاکنون ۲۱ برابر ســال گذشــته بودجه عمرانی 

پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در ۴ ماهه سال 
جاری بــا افزایش همراه بــوده، گفت: این در حالی اســت که 
صادرکنندگان متعهد شــده اند که ارز حاصل از صادرات را به 
چرخه اقتصاد کشــور بازگردانند و احتمال آن وجود دارد که 
میزان صادرات خود را کمتر از آنچه واقعیت اســت اعام کنند 
اما با این حال میزان صادرات نســبت به سال گذشته که چنین 

الزامی در کار نبود افزایش پیدا کرده است.
جهانگیری بــا بیان اینکه میــزان واردات نیز در ســال جاری 
با افزایش همــراه بوده، گفت: عده ای به دنبال آن هســتند که 
بگویند در شرایط ســختی که کشــور با آن مواجه است نباید 
واردات کاا انجام شود اما براســاس قوانین کشور دولت اجازه 
ندارد مانع واردات کاا شــود و حق دارد فقــط از طریق اعمال 

تعرفه واردات را کنترل کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه از زمانی که مطلع شدیم 
آمریکا بدنبال محدود کردن منابع ارزی ایران اســت سیاست 
گذاری های ازم را انجام دادیم، خاطر نشــان کرد: برنامه های 
دقیقی تهیه شــده که اقتصاد کشور به شکل مطلوب اداره شود 
البته جنگ سیاســی و رسانه ای دشمن آغاز شــده و همه باید 
به صحنه بیایند تــا امید مردم را احیا کنند کــه در این صورت 

برنامه های دولت قابل اجرا و راهگشا خواهد بود.

وی اظهار داشت: از سال گذشته که زمزمه محدودیت ها شنیده 
می شد و دولت احســاس کرد که در اثر سیاست های دشمنان 
نخستین قشری که ممکن است آســیب ببینند اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه اســت، تصمیم گرفته شد که میزان دریافتی 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی را سه برابر 
افزایش دهیم و این میزان در سال جاری متناسب با تورم رشد 
داشته و ۷ هزار میلیارد تومان نیز ردیف بودجه ای تعیین شد تا 

بتوان به طبقات آسیب پذیر رسیدگی ویژه شود.
جهانگیری افــزود: به هر میزان که احســاس کنیم به قشــر 
متوسط و ضعیف جامعه فشــار وارد می شــود متناسب با آن 
شــرایط، تمام نیازهای اصلی مردم را چــه از طریق یارانه ، چه 
از طریق کاابرگ و چه از روش هــای دیگر تامین خواهیم کرد 
و سیاســت هایی متناسب با شــرایط پیش روی کشور تنظیم 

خواهد شد تا زندگی مردم دچار آسیب نشود.
معاون اول رییس جمهور با اشــاره به ادعــای آمریکا مبنی بر 
توقف صادرات نفت ایران این ادعا را واهی توصیف کرد و گفت: 
آمریکاییها دروغ می گویند که نمی خواهند به مردم ایران فشار 

بیاورند؛ آنها بیشــترین ســخت گیری ها را برای واردات دارو 
که از نیازهای اساسی مردم ایران اســت،  انجام می دهند. همه 
برنامه های تحریمی آمریکاییها برای آسیب زدن به ملت ایران 
است. وی با بیان اینکه همه برنامه ها و سیاست های دولت قابل 
اصاح است و نخبگان کشــور می توانند نظرات اصاحی خود 
را به دولت ارائه دهند، افزود: تیم دولت نیز قابل اصاح اســت 
و هر کس که فکــر می کند نمی تواند در این دوران ســخت در 
جهت حل مسائل مردم تاش کند بهتر است مسئولیتش را به 
دیگری بسپارد. همه باید با انگیزه پای کار باشیم تا اداره کشور 

مختل نشود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نفت کشور باید صادر شود، سفرای 
ایران را ســربازان خط مقدم این جبهه دانســت و گفت: اگر تا 
اان میزان فروش نفت در روز ۲.۵ میلیون بشکه بود باید تاش 
کنیم در دوره تحریم های آمریکا میزان فروش نفت بیشتر شود 
و برای این کار راهکارهای متعددی وجود دارد مانند تهاتر و نیز 

ایجاد انگیزه در میان مشتریان نفت ایران.
معــاون اول رییس جمهــور با اشــاره به اینکــه آمریکایی ها 
گروه هایی را مامــور کرده اند تا با کشــورهایی کــه تمایل به 
همکاری با ایران دارند مذاکره و آنها را از این کار بازدارند، خاطر 
نشــان کرد: ســفرای ایران نیز باید چنین برنامه هایی داشته 
باشند و با شرکت های خصوصی بین المللی ارتباط برقرار کنند 
و زمینه را برای همــکاری فراهم آورند چرا کــه این بار اجماع 
جهانی به نفع ایران و علیه آمریکا اســت و آمریکا در انزوای بین 

المللی قرار دارد.
در این نشست پس از سخنان معاون اول رییس جمهور تعدادی 
از سفرای جمهوری اسامی ایران در کشــورهای دیگر ضمن 
اعام آمادگی خود برای همراهی کامل با سیاســت های دولت 
و تاش برای مقابله بــا تحریم های آمریــکا،  دیدگاه ها و نقطه 

نظرات خود را مطرح کردند.

نماینده دماوند در نطق دیــروز خود در 
صحــن علنی بــه حذف اصــاح طلبان 
و نظارت اســتصوابی شــورای نگهبان، 
تفتیش دانشجویان، شــطرنجی کردن 
ســید محمد خاتمی و برخورد گزینشی 
با اقلیت هــا و البته حصر رهنــورد و میر 
حسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض 

کرد.
قاســم میرزایی نیکو در نطق دیروز خود 
در صحن علنی مجلس با بیان اینکه ما به 
مردم قول دادیم که تدبیــر کنیم اما چرا 
بداخاق شدیم، گفت: چه بگویم از هزار 
داستان هزار دســتان، ۱۴۰۰ سال پیش 
پیامبر اســام در ســرزمین جاهلیت با 
تمدن  خود گفت وگو کــرد، او گفت برای 
تمام کردن اخاق برانگیخته شــدم و به 

مردم اصول اصاحات را یاد داد. 
او ادامــه داد: مردم نه شــرقی هســتند 

نه غربــی آن ها بــه جمهوری 
اســامی رای دادند و در دوران 
اصاحات و سازندگی و دوران 
بگم بگم هــا و دوران بی برجام 
جایی نرفتنــد. در وضعیتی که 
جهان به آن مبتا اســت ایران 
می تواند پرچمدار حق در بازی 

گادیاتورها باشد و به دشمنان بگوید که 
اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید.

میرزایی نیکو گفت: در سال ۲۰۰۱ رئیس 
جمهور وقت طرحی به نــام گفت وگوی 
تمدن ها را مطرح کرد که نــام ایران را به 
خوبی در بین جهانیان مطرح کرد. حذف 
اصاح طلبان و نظارت استصوابی شورای 
نگهبان، تفتیش دانشجویان، شطرنجی 
کردن ســید محمد خاتمــی و برخورد 
گزینشی با اقلیت ها و البته حصر رهنورد 
و میر حســین موســوی و مهدی کروبی 

مثل بیماری اعاجی به جان 
کشور افتاده است.

ایــن نماینــده اصاح طلــب 
مجلس گفت: مــا نباید به این 
مــردم دروغ بگوییــم و منافع 
گروهــی را بــر  منافــع فردی 
ترجیح بدهیم. بــاور کنیم که 
مردم می فهمنــد. وقت آن رســیده که 
به ایــن موضوعــات توجه کنیــم: پایان 
چندصدایــی در داخــل، حــذف دولت 
مــوازی غیر پاســخگو بــا نهادهایی که 
تصمیم می گیرند، بــه کارگیری مدیران 

کارامد.
او گفت: منشا بسیاری از فسادها تبعیض 
است، شــورای نگهبان مسئول نظارت بر 
حق مردم اســت و با خدمت شهروندان 
متعهد به مردم بوده اســت. باید ایه های 
فاســد را بزداییم، تغییر در اقتصاد ملی و 

حذف بنیادهــا حاکمیتی ازم اســت، 
نظــارت بــر دســتگاه ها باید از ســوی 
رسانه های آزاد فراهم شود، باید به تحقیر 
جامعه با دخالت در حریم خصوصی آن ها 

پایان دهیم.
این نماینده اصــاح طلب مجلس گفت: 
کمترین راه اصاحات تکیه بر پتانســیل 
و خاقیت های مــردم و گفت وگوی ملی 
و مراجعه به آرای مردم اســت. ۴۰ سال 
گذشــت، نان نخوردن بلدی نمی خواهد 

اما ما بلد نیستیم نیندیشیم.
او نطقش را با شــعری از پابلو نرودا تمام 
کرد: »به آرامی آغاز به مــردن می کنی، 
اگر ســفر نکنی، اگر کتابــی نخوانی، اگر 
به اصــوات زندگی گوش ندهــی، اگر از 
خودت قدردانی نکنی، بــه آرامی آغاز به 
مردن می کنی زمانی که خودباوری را در 

خودت بکشی«

واکنش  افکار عمومی به قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

یک مصوبه و دوصد استثنا

اسحاق جهانگیری: به زودی همه شخصیت های نمادین کشور کنار هم قرار خواهند

وعده دیدار نزدیک است

گایه از نظارت استصوابی، حصر و  شطرنجی کردن خاتمی

میز خبریادداشت

تریبون



چراییخاموشیها
 اسماعیل داودی    تابستان امسال با خاموشی های 
پراکنده آغاز شــد و همچنان ادامه دارد؛ این روند نه 
تنها زندگی روزمره، بلکه رونــد فعالیت واحدهای 

اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
زنگ تلفن به صدا در می آید؛ آقایی پشت خط است؛ 
بدون اینکه خود را معرفی کند با عصبانیت از قطعی 
برق گایه کرده و می گوید مغازه دار است و به دلیل 
قطع شدن برق مقدار زیادی سوسیس و کالباس در 
مغازه اش فاســد شــده و آنها را در جوی آب ریخته 
است. با او صحبت می کنم، صدایش را پایین تر می 
آورد و می گوید: »با یک وام بانکی این سوپرمارکت را 
برای تامین معاش خانواده ام راه انداخته ام؛ کسب و 
کارم مدت هاست خوابیده و رونق چندانی ندارد؛ در 
این حال و احوال، برق مغازه هر روز قطع می شــود و 
روزانه به دلیل خراب شدن برخی اقام، ضرر و زیان 
می دهم؛ مگر یک مغازه نُقلی چقدر ســود دارد که 
بخواهم برای قطعی برق، روزانــه صدها هزار تومان 

خسارت بدهم؟« 
این گفت وگو من را به یــاد آن کارگر مرغداری می 
اندازد که به دلیل تلف شدن مرغ ها اشک می ریخت 
و می گفت: »مالک این مرغداری نیستم اما نان ما از 

همین جا می آید«.
از این دســت اخبار در یک ماه اخیر کم به گوشمان 
نخورده اســت؛ »هزاران مرغ بر اثر قطعی برق تلف 
شــدند«، » مواد اولیــه واحدهای صنعتــی در اثر 
قطعی برق از بین رفــت«، »واحدهای صنفی تاوان 
قطعی های مکرر برق را می دهند«، »فاســد شدن 
مواد غذایی داخــل یخچال به هنــگام قطع برق«، 
»قطعی برق بــه چراغ های راهنمایی هم رســید«، 
»حبس روزانه ده ها نفر در آسانســور به دلیل قطعی 
بــرق« و ... تنها گوشــه ای از پیامدهای قطعی های 

پراکنده برق در یک ماه اخیر است.
در این شرایط، مردم همه  گناه ها را به گردن وزارت 
نیرو به عنــوان متولی تامین نیاز انرژی کشــور می 
اندازند؛ انتظار مردم به حق اســت اما خاموشــی ها 
متهم ردیف اول ندارد؛ در چنین شرایطی به نظر می 
رسد باید مســاله »چرایی خاموشی ها« کمی برای 

افکار عمومی باز شود.
عوامــل مختلــف در قطعی های برق نقــش دارند؛ 
قانونگذاران، مجریان، تولیدکنندگان و بویژه مصرف 
کنندگان؛ به طوری کلی به جرات می توان گفت کل 
زنجیره دچار مشکل اســت. صنعت برق، سرمایه بر 
اســت و اضافه کردن هر مگاوات بــه ظرفیت تولید، 
به منابع مالی نیــاز دارد؛ نمی توان بودجه این بخش 
را کاهش داد اما انتظار داشــت نیروگاه و تاسیسات 

جانبی به اندازه نیاز کشور ساخته شود. 
با نگاهی بــه دو رقم در تامین اعتبــارات بخش برق 
می توان به عمــق این فاجعه پی برد؛ امســال برای 
تبدیل نیروگاه های سیکل باز به نیروگاه های سیکل 
ترکیبی - که تاثیر زیادی در کاهش مصرف سوخت 
و افزایش بازدهــی نیروگاه ها دارد - یک هزار و 100 
میلیارد تومان اعتبار درخواســت شــده اما فقط 6 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
دولت منابع کافی برای ســرمایه گذاری در نیروگاه 
سازی ندارد و بخش خصوصی نیز به دلیل مطالبات 
معوقی که از وزارت نیرو دارد، انگیزه ای برای حضور 

در این بخش ندارد.
در همین ارتباط، فاصله عمیِق بین قیمت تمام شده 
تولید برق با نرخ های تکلیفــی موجب کمبود منابع 
مالی این صنعت شده اســت؛ به زعم سیاستگذاران، 
اصاح قیمت انرژی الکتریکی پیامدهای اجتماعی 
دارد و این مساله سالهاست اصاح قیمت های برق را 

به تعویق انداخته است.
قیمت تمام شــده هر کیلووات ســاعت برق اکنون 
110 تومان اســت اما با نرخ هر کیلووات ساعت 70 
تومان عرضه می شود؛ به عبارتی وزارت نیرو اکنون 
به ازای هر کیلووات ســاعت بــرق 40 تومان یارانه 
پرداخت می کند. این ارزان بودن قیمت برق موجب 
بدمصرفی در میان مصرف کنندگان شــده اســت؛ 
زمانی که قیمت برق ارزان باشــد، آیا مردم به سمت 

افزایش راندمان تجهیزات برقی حرکت می کنند؟
با این حال، همه مشــکات را نمی تــوان به گردن 
ســازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسامی و 
مردم انداخت و وزارت نیرو را مبرا دانست؛ مسووان 
وزارت نیرو عمده چالش خود در تامین برق تابستان 
امسال را »محدودیت در تولید برق در نیروگاه های 
برقآبی« و »افزایش درجه هوا« می دانند اما ســوال 
اینجاست که با توجه به افزایش پنج درصدی مصرف 
برق در هر ســال و با توجه به اینکــه محدودیت در 
منابع آبی اتفاقی جدید نیســت، آیــا نباید ظرفیت 
نیروگاه ها متناســب با نیاز کشور افزایش می یافت؟ 
آیا با کاهش تلفات در شبکه توزیع، نمی شد بخشی 

از کمبود نیازها را جبران کرد؟
همچنان که گفته شــد، خاموشــی های تابستان 
امســال، نتیجه چرخه ای معیوبی اســت و وزارت 
نیرو نیز همواره محدودیت هــای مالی صنعت برق 
را مطرح کرده اســت. درارتباط بــا چالش های این 
صنعت، سندیکای شرکت های تولیدکننده برق سه 
روز پیش بیانیه ای با عنــوان »آدرس غلط ندهید« 
صادر و بــا طرح چرایی خاموشــی ها، اعــام کرد: 
»تردیدی نیســت اگر چرخ صنعت بــرق بر همین 
منوال باشــد، درآینده نــه چنــدان دور از حرکت 
خواهد ایســتاد و این صنعت مادر، زمین گیرخواهد 

شد«.
به زعم سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، »از 
آنجا که اجرا و آماده ســازی طرح های صنعت برق 
بویژه در بخش تولید برای بهره برداری بســیار زمان 
بر و سرمایه بر است، باید از شــرایط تابستان امسال 
درس بگیریــم و برای اینکه در آینده به مشــکاتی 
به مراتب ســخت تر و گســترده تر مواجه نشویم، از 
همین امروز با واقع بینی و بــدور از عافیت طلبی به 

فکر چاره ای اساسی باشیم«.

سکه؛۳میلیونو۴۳۶هزارتومان
در بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با ۲6 هزار و ۵00 تومان افزایش، 

به سه میلیون و 4۳6 هزار تومان رسید.
در جریان معامات دیروز بــازار آزاد تهران، قیمت 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید با ۲6 
هزار و ۵00 تومــان افزایش به ســه میلیون و 4۳6 
هزار تومان رســید. هر ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم ســه میلیون و 1۹4 هــزار و ۵00 تومان، نیم 
سکه یک میلیون و 661 هزار تومان، ربع سکه ۸4۲ 
هزار و ۵00 تومان و ســکه یک گرمــی 4۵6 هزار و 
۵00 تومان است. هر اونس طا در بازارهای جهانی 
1۲۲4 دار و ۲4 سنت و هر گرم طای 1۸ عیار نیز 

17۳ هزار و ۵۸0 تومان است.
  

داربین9000تا9۳00تومان
دیروز در خیابان فردوســی، دار آمریکا در بازار آزاد 
۹۳00 تومان به فروش رســید و خریــد آن ۹ هزار 
تومان بود. همچنین دار کانادا 7 هــزار تا 7 هزار و 
۲00 تومان، یورو 10 هزار و ۵00 تا 11 هزار تومان و 

یوان چین هزار تا هزار و 400 تومان معامله می شد.
  

متوسطقیمتمسکندرتهرانمتری
۷میلیونتومان

یک گزارش رسمی منتشر شــده نشان می دهد که 
متوسط قیمت مسکن در تهران به 6 میلیون و ۹۸7 

هزار تومان برای هر متر مربع رسیده است.
دفتــر برنامه ریزی و اقتصــاد مســکن وزارت راه و 
شهرســازی به تازگی متوســط قیمت هر مترمربع 
آپارتمــان در تهران طی تیرماه ســال جــاری و نیز 
تعداد معامات مســکن در ماه گذشــته را منتشر 
کرد.  بر اســاس این گزارش، در تیرماه ســال جاری 
1۳ هزار و 7۹6 فقره معامله مســکن به امضا رسیده 
که نسبت به ماه گذشــته )خرداد ماه( 141۳ فقره از 
تعداد معامات کاسته شده است. همچنین متوسط 
قیمت مســکن در تیرماه امســال برای هر مترمربع 
6 میلیون و ۹۸7 هزار تومان برآورد شــده است. این 
در حالی است که متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در خرداد ماه امسال 6 میلیون و 4۹0 هزار 
تومان بود که بــه معنی افزایش ۵00 هــزار تومانی 
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نسبت به خرداد 
ماه بوده اســت؛ ضمن اینکه همین میزان افزایش را 
)۵00 هزار تومان برای هر مترمربــع( نیز در خرداد 
ماه نسبت به اردیبهشــت ماه شاهد بوده ایم. گزارش 
معاونت مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
می افزایــد: گرانترین منطقــه تهــران در تیرماه، 
منطقه یک با متری 1۵ میلیــون و 4۳ هزار تومان و 
ارزانترین منطقه نیز منطقــه 1۸ با متری ۳ میلیون 
و ۳0 هزار تومان بوده اســت. منطقه سه با میانگین 
متری 1۲ میلیــون و 667 هزار تومــان در رتبه دوم 
مناطق گرانقیمــت پایتخت در تیرماه قرار داشــت 
و پس از آن منطقه 6 با متوســط متــری ۹ میلیون و 
6۳0 هزار تومان، ســومین منطقــه لوکس پایتخت 
شناخته می شد. همچنین در بخش محله های ارزان 
تهران می توان به منطقه ۲0 با میانگین متری ســه 
میلیون و 1۵6 هزار تومان و منطقه 17 با متوسط هر 
مترمربع ســه میلیون و ۲۸4 هزار تومان اشاره کرد، 
ضمن اینکه 11 منطقه در تهران با میانگین کمتر از ۵ 
میلیون تومان در هر متر واحدهای مسکونی معامله 
شــده اند. بر اســاس اعام وزارت راه و شهرسازی، از 
نظر تعداد معامات نیز مانند ماه های گذشته منطقه 
۵ بــا 1670 فقره معاملــه پرطرفدارتریــن منطقه 
پایتخت در زمینه خرید مســکن بــود، این در حالی 
اســت که همین منطقه در اردیبهشت ماه با داشتن 
۲۲۹6 فقره معامله رکوددار تعداد معامات مسکن 
در پنج ســال اخیر به شــمار می رود. پس از منطقه 
پنج نیز منطقه چهار و دو بــه ترتیب با 11۲6 و ۹۹۳ 
فقره معامله مسکن، از دیگر محات پرتقاضای خرید 
مسکن به شمار می رود. در تیرماه امسال منطقه 1۹ 
با داشتن تنها ۸۳ فقره معامله، کم تقاضاترین منطقه 
تهران به شمار می رود که این روند در دو ماه گذشته 

نیز تکرار شده بود.
  

جایگزینال90مشخصشد
ایران خودرو با انتشار بخشنامه ای به نمایندگان خود 
در سراسر کشور، محصول جایگزین برای خودروی 
تندر۹0 را مشــخص کرد. به نظر می رسد علت این 
اقدام عدم وجــود قطعه برای تولید خودرو باشــد و 
لذا ایران خودرو برای جلوگیری از ســرگردانی ثبت 
نام کننــدگان اقدام به معرفی خــودروی جایگزین 
کرده است.  شــرکت ایران خودرو در بخشنامه ای 
به نمایندگان خود نوشــت: به اســتحضار میرساند 
با توجه بــه تاخیــر در تعهدات تکمیل وجه شــده 
خودروهای تندرE۲ دســتي و تندر پاس اتومات 
مطابق برنامه فروش های ذیل، مشتریان مي توانند 
 CROSS H۳0 در صــورت تمایل بــه خــودروی
تبدیل کنند، بنابراین نمایندگي هاي مجاز موظفند 
در این خصوص اطاع رســاني و تبدیل در سیستم 

سیتریکس به مشتریان ارائه کنند.
  

سامانهجامعگمرکیمبنایقیمت
گذاریکااهابرایارزدولتی

ســامانه جامع گمرکی مبنای قیمت گذاری کااها 
برای تخصیص ارز دولتی شــد. مســئوان گمرک، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی 
در جلسه ای مهم در خصوص مبنای قیمت گذاری 
کااها توافق کردند. بر این اســاس مقرر شد، سامانه 
جامع گمرکــی مبنای قیمت گــذاری کااها برای 

تخصیص ارز دولتی شود.
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میز خبریادداشت

گروه اقتصادی    ســخنگوی قــوه قضاییه 
از تشــکیل پرونده برای40 شــرکت وارد 
کننده تلفن همراه خبــر داد و گفت: عامل 
بانک مرکزی کــه ارز را می گرفته و گران تر 
از قیمت بازار توزیع می کرده هم بازداشــت 

شده است.
 حجت ااسام غامحسین محسنی اژه ای 
در نشست مشترک با مســئوان ناجا و در 
جمع خبرنگاران با اشاره به فشار اقتصادی 
دشمن علیه کشورمان گفت: در این شرایط 
می بینیم برخی افراد سودجو هم اقداماتی 
می کنند، به همین دلیل تمام دســتگاه ها 
موظف بــه برخورد جدی بــا متخلفان این 

حوزه ها شدند.

دستگیری عامل توزیع ارز بانک مرکزی
وی با بیان اینکه از ناحیه بانک مرکزی برای 
کنترل تخلفات، اقداماتی انحام شده است، 
افزود: از اواخر سال گذشته تا به امروز نیروی 
انتظامی وظایــف ذاتی خود و دســتورات 
قضایی را انجام داده اســت و تاش ویژه ای 
انجام دادند. حقیقتا دنبال این هســتند که 

حق بیت المال استیفاء شود.

بازداشت 13 نفر در حوزه سکه و ارز
ســخنگوی دســتگاه قضــا در خصــوص 
بازداشتی ها در حوزه ارز و سکه تاکید کرد: 
1۳ نفر در این حوزه دســتگیر شــدند و در 
رابطه با ثبت سفارش هم پنج نفر بازداشت 
هســتند. در خصوص توزیــع ارز چند نفر 
از جملــه عامل بانک مرکزی کــه ارز را می 
گرفته و توزیع می کرده، بازداشــت شــده 
است. این فرد و همکارش بازداشت هستند.

وی افزود: دو نفر که صرافی مجاز بودند نیز 
بازداشت شدند. محسنی اژه ای با بیان اینکه 
این صرافی ها با کارت ملی های اجاره ای ارز 
را برمی داشــتند، گفت: اینها با مبالغ ناچیز 
۳0 تا 40 هزار تومــان کارت ملی فرد را می 

گرفتند و ارز را خودشان برمی داشتند.
ســخنگوی قوه قضاییــه به پرونــده ثبت 
سفارشــات خودرو اشــاره کــرد و گفت: 
وقتی قرار شــد ارز 4۲00 تومانی به کااها 
اختصاص یابــد، بیــش از ۵0 میلیارد دار 
برای این موضــوع اختصاص مــی یابد که 
در این رابطــه افرادی در مظــان اتهام  قرار 
گرفتند که در حال بررسی است. نمی توانیم 
بگوییم چه تعداد از اینهــا تخلف کرده اند. 

محســنی اژه ای با بیــان اینکــه تعدادی 
از اینهــا ارز دریافتی را بــرای کاایی غیر از 
کاای مشخص شده مصرف کردند، گفت: 
تخلف در این حوزه نیز مشــهود است و در 
حال بررسی هســتیم. وی ادامه داد: وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت در نامه ای اعام 
کرده اســت که بخشــی از این تخلفات را 
سال گذشته دیدیم، ســوال اینجاست که 
این وزارتخانه چــه اقداماتی انجــام داد؟. 
توضیح این افراد این اســت که به تعزیرات 
و وزارت اطاعات گزارش دادند. می گویند 
نامه نگاری کردیم و ما در حال پیگیری این 
مســاله هســتیم. معاون اول قوه قضائیه از 
تحقیقات بازپرس ویژه به این موضوع خبر 
داد و گفت: حسب اطاع اعام شده است که 
یا این نامه ها به دو نهاد اعام شــده نرسیده 
و یا هنوز به قوه قضاییــه ندادند. وی افزود: 
سوال دیگر این است که پس از شناسایی  چه 
اقداماتی برای کارمندان متخلف خود انجام 
دادید؟ البته چند نفر منفک شده بودند که 

خب این اقدام کافی نبود.

تخلف ۵7 شرکت در پرونده واردات 
خودرو

ســخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مدیر 
کل توســعه و تجــارت، معاون ایــن فرد، 
مسئول سفارش و طراح ســایت بازداشت 
هســتند. ۵7 شــرکت در این زمینه به نظر 
می رســد که تخلف دارند کــه از این تعداد 
بازپرس با کمک ناجا مشــغول رسیدگی به 
این موضوع است. محســنی اژه ای با بیان 

اینکه از این ۵7 شــرکت هــم احضارهایی 
داشتیم، گفت: بعید اســت که کارمندی به 
سادگی کار این شرکت ها را انجام داده باشد 
و موضوع پرداخت یا عدم پرداخت رشوه نیز 

در حال بررسی است.

تشکیل پرونده برای 4۰ شرکت متخلف در 
واردات تلفن همراه

وی   در خصوص تخلفات حوزه تلفن همراه 
گفت: 40 شــرکت پرونده دارنــد و اجماا 
تخلفاتی محرز شــده اســت. برخی از این 
شــرکت ها فاکتورهایی صادر کردند که به 
افرادی تلفن همراه فروخته اند. از خریداران 
تحقیق شده و مشخص شده است که برخی 

از این فاکتورها صوری است.

احضار مدیرعامل شستا
محســنی اژه ای از احضار مدیر عامل شستا 
خبــر داد و گفت: تحقیقــات در این زمینه 
و مرتبــط با پرونــده واردات تلفــن همراه 
ادامه دارد. معاون اول قــوه قضائیه خطاب 
به متخلفان حوزه های ارز، ســکه، خودرو و 
تلفن همراه گفت: قطعا اگر پیش از بازداشت 
مراجعه کنند مشمول تخفیف می شوند اما 
پس از بازداشــت با قاطعیت با آنها برخورد 
مــی شــود. محســنی اژه ای در خصوص 
هماهنگی  بیــن دســتگاه ها در برخورد با 
مفاسد گفت: ممکن اســت ضابط برخی از 
این پرونده ها وزارت اطاعــات، ناجا و قوه 
قضاییه باشــد. تا این لحظه ناجا بیشترین 

زحمت بر عهده اش بوده است.

وی در خصــوص آخرین وضعیــت پرونده 
»مظلومین« گفت: این فرد به همراه تیم 1۵ 
نفره چند سال پیش، تحت تعقیب قرار می 
گیرد، کیفرخواســت برای این فرد به اتهام 
اخال در نظام اقتصادی صادر می شــود و 
پرونده به دادگاه می رود اما بانک مرکزی در 
آن موقع اعام می کند که این فرد عامل ما 
است. اینکه در آن موقع باید به دنبال بانک 
مرکزی می رفتیم  یا نه هم ســوالی است که 
دنبال این هم هســتیم . اژه ای افزود: فردی 
که توسط ناجا شناســایی میدانی شده بود، 
مشخص شــد که مبالغ ســنگینی هر روز 
فروش می کند، نیروی انتظامی دستیگرش 
می کند، وزارت اطاعــات و بانک مرکزی 
هر دو گفتند که این فرد مرتبــط با ما بوده 
است. این فرد با تایید کتبی و شفاهی با قرار 
وثیقه آزاد می شود. مشــخص شده که این 
فرد تخلفاتی داشته اســت و دوباره با توجه 
به تحقیقات جدید این فرد دســتگیر شده 
اســت. این ســوال را باید از بانک مرکزی 
بپرســیم که این فرد کــه فقط پنــج روز 

بازداشت بوده چرا تایید شده است.

عامل بانک مرکزی دار را گرانتر از قیمت 
بازار می فروخت

سخنگوی دســتگاه قضا ادامه داد: یکی از 
تخلفات این بوده که باید مطابق بازار عرضه 
کند تا قیمت باا نرود اما ایــن فرد گران تر 
می فروخته و باید از بانک مرکزی بپرســیم 
آیا شــما خبر داشــتید؟ اگر خبر نداشتند 
فردی که دار در اختیارش قرار دادید با چه 

مکانیزمی کنترل می کردید؟

۵۰نفر از مدیران صمت ممنوع الخروج 
شدند

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 
در  جمع خبرنگاران در پاســخ به  سوال مهر 
مبنی بر اینکه یکی از متهمــان زن پرونده 
واردات خودرو فرار کرده است، این در حالی 
اســت که آیت اه آملی اریجانی بر ممنوع 
الخروجی  مســئوان وزارت صنعت تاکید 
داشــتند، فرار این فرد چطور بوده اســت؟ 
گفت: فرشــته تنگســتانی فردی است که 
فرار کرده اســت. وی افزود: این فرد پیش از 

تشکیل پرونده قضایی فرار کرده است.
وی  درباره ممنــوع الخروجی ها  هم گفت: 

۵0 نفر در این رابطه ممنوع الخروج شدند.

گروه اقتصادی     تا چنــد روز دیگر، قرار اســت رئیس  کل 
جدید بانک مرکزی از ســوی دولت معرفی شده و با امضای 
رئیس جمهور، روانــه ســاختمان میرداماد شــود تا فصل 

جدیدی از کار سیاستگذاری پولی و ارزی آغاز شود.
رفتن ولی اه ســیف، رئیس کل بانک مرکزی از ســاختمان 
میرداماد تقریبا قطعی شــده اســت. موضــوع آنقدر جدی 
اســت که این روزها رایزنی های بســیاری از سوی نزدیکان 
رئیس جمهور با گزینه های پیشــنهادی ریاســت کلی بانک 
مرکزی در حال انجام اســت. حتی برخی نزدیکان سیف نیز 
استعفا داده و به کار دیگری مشغول شــده اند. مدیران بانک 
مرکزی یکی پس از دیگری ارتباطات خــود با بانک مرکزی 
را قطع می کنند و زمزمه های تغییر آنهــا در فضای مجازی، 

دست به دست می چرخد.
بانک مرکزی شاید اکنون، یکی از حســاس ترین برهه های 
حیات خود را ســپری می کند. اوضاع شاخص های اقتصادی 
خوب نیســت و هر روز که می گذرد، دامنــه التهابات ارزی 
گسترده تر می شود. به همین دلیل اســت که انتخاب فردی 
به عنوان رئیس کل آن هم در شرایط این چنینی، هم برای او 
حائز ریسک اســت و هم برای دولت. قطعا جایی برای سعی و 
خطاکردن در انتخاب رئیس کل وجود ندارد؛ چراکه هر لحظه 
باید تصمیم جدیدی اتخاذ شود و این تصمیمات نباید دامنه 

برخی نابسامانی ها در نظام پولی و ارزی کشور را بیشتر کند.
اهالی ســاختمان میرداماد نیز بر این باورند که بانک مرکزی 
استقال ازم را ندارد و هر فرد دیگری هم که به جای ولی اه 
ســیف، رئیس کل بانک مرکزی مســئولیت بپذیرد، به طور 
قطع نمی تواند آن طور که باید و شاید، اوضاع را سامان دهد؛ 
مگر اینکه رئیس جمهور و دولــت، تصمیم بگیرند که یک بار 

برای همیشه سایه ســنگین خود را از بانک مرکزی  بردارند 
و اجازه دهنــد که راهکارهای کاما اقتصادی و نه سیاســی، 

مبنای تصمیم گیری ها شود.
اکنون بانک مرکزی منتظر تحوات جدیدی اســت که البته 
باید به ســرعت هر چه تمام صــورت گیرد و اگر قرار اســت 
رئیسی برود و رئیســی بیاید،  چرخه تصمیم گیری در بانک 
مرکزی نباید دچار وقفه شــود و به بهانه آمدن رئیس جدید 
و تغییر و تحــوات معاونان و مدیــران کل، کار عقب بیفتد و 
به کندی پیش برود. اکنون بانک مرکزی یک فرمانده جدید 
می خواهد. فرماندهی که در شــرایط جنگی به خوبی بتواند 
جنگ ارزی را مدیریت کرده و شــرایط را به ســمت آرامش 
پیش ببرد. این فقط بانکها و باجه نشینان نیستند که برایشان 
گزینه رئیس کلی بانک مرکزی مهم است، بلکه اکنون فعاان 
اقتصادی، صادرکنندگان و واردکنندگان و حتی کاســبان 
جزء هم منتظرند ببیند که رئیس کل بانک مرکزی چه کسی 
خواهد بود و با چه رویکردی قصد دارد ســکان ســاختمان 

میرداماد را به دست گیرد.
برخی شــنیده ها حکایت از طرح نام هایــی همچون مجید 
قاســمی، مدیرعامل کنونی بانک پاســارگاد کــه در دوران 
جنگ نیز رئیس کل بانک مرکزی بوده اســت، علی طیب نیا، 
وزیر ســابق امور اقتصادی و دارایی، علــی دیواندری، رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهــور و عبدالناصر همتی، رئیس کل ســابق بیمه 
مرکزی بــرای احراز پســت رئیس کلی بانــک مرکزی خبر 

می دهند.
محمد اهوتی، عضــو کمیته ارزی اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با مهر با اشاره به حساسیت 

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: پذیرفتن مســئولیت 
ســنگین ریاســت بانک مرکزی در شــرایط کنونی، بسیار 
شجاعت و جسارت می خواهد، چراکه شرایط اقتصادی کشور 
به شدت نابسامان است و از سوی دیگر، مسائل ارزی به عنوان 
یک موضوع مهم در کشور به شــمار می رود که متاسفانه، از 
اواخر سال گذشته، نرخ دار در این فضا، شروع به افزایش کرد 
و علیرغم همه سیاستگذاری هایی که رخ داده است، کماکان 

اعداد و ارقام رو به باایی را تجربه می کند. 
وی افزود: ما به عنــوان فعاان اقتصادی مطلع هســتیم که 
قدرت خرید مردم با افزایش نــرخ ارز کاهش و هزینه مصرف 
خانوار افزایش می یابد. از طرفی نیز فاصله طبقاتی در برخی 
مواقع با سیاســتهای متعدد بیشتر می شــود و به هر صورت 
اشــکاات جدی در زندگی آحاد جامعه و افــراد جامعه رخ 
خواهد داد که اثرات منفی دارد؛ لذا به نظر می رسد در صورتی 
که رئیس کل جدید، این مسئولیت خطیر را بپذیرد، در وهله 
اول باید اختیارات ازم را داشته باشــد و به عنوان فردی که 
مســتقا تصمیم می گیرد و سیاســت های بانک مرکزی را 
تعیین می کند، عاوه بر اینکه کار را پیش می برد، نســبت به 

تصمیمات خود نیز مسئول باشد.
عضو شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از سوی 
دیگر، مهار نقدینگی باید یکی از دســتورکارهای جدی رئیس 
کل جدیــد بانک مرکزی بوده و منابع را به ســمت اشــتغال و 
سرمایه گذاری هدایت نماید تا از ورود به بازارهای سوداگرایانه 
جلوگیری شــود. در عین حال، کار خوبی کــه در دوره کنونی 
بانک مرکزی اتفاق افتاد و ساماندهی موسسات غیرمجاز را در 
برگرفت، باید از ســوی رئیس جدید با قدرت و قوت ادامه یابد و 

یکی از دغدغه های جدی رئیس کل جدید باشد.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

تخلف۵۷شرکتدرپروندهوارداتخودرو

خداحافظی سیف از ریاست

تبوتاببانکمرکزیبرایآمدنرئیسکلجدید

وزیر صنعت با عذرخواهی از مردم نسبت 
به تخلف صورت گرفتــه در حوزه واردات 
غیرقانونی خودرو، از انتشــار فهرســت 
صدنفره اسامی واردکنندگان غیرقانونی 

خودرو خبر داد.
برنامــه  در  شــریعتمداری  محمــد   
حاا خورشــید گفــت: لیســت صدنفر 
واردکنندگان متخلف را منتشر خواهیم  
کرد. البته این لیســت افرادی اســت که 
مجموعا نمایندگی متعلق بــه آنها بوده 
اســت؛ نه اینکه الزاما آنها اقــدام به ثبت 
ســفارش کرده باشــند؛ بلکه این اقدام 
به وســیله کاربرانی صورت گرفته است 
که به آنها اجازه داده شــده اســت. وزیر 

صنعت، معدن و تجارت افزود: 
این اتفــاق که به هــر دلیلی از 
ســوی کاربــران، کارمندان و 
واردکنندگان صــورت گرفته، 
اتفاق خوبی نبوده اســت، چه 
در این دولت یا آن دولت انجام 
شده باشــد، به همین دلیل از 

محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می 
کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده 
شده است، این فســاد به صفر میل کند و 
روش های ما موثر باشــد. شریعتمداری 
همچنین بــه ارائه توضیحاتــی در مورد 
تخلفات جدیــد واردات خودرو پرداخت 
و با اشــاره به اینکه توقف ثبت ســفارش 

در تیرماه ســال گذشته توسط 
وزیر وقت صنعت ) نعمت زاده 
( آن هم به صورت دســت خط 
غیرقانونی بود، اظهارداشــت: 
نعمــت زاده در قالــب نامه ای 
در ۲4 تیرماه ۹6 به خسروتاج 
نوشته اســت» با توجه به اینکه 
ممکن اســت تصمیم گیری کمیسیون 
زیر بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات 
خودرو به صورت ســی بی یو که در شرف 
نهایی شــدن اســت طول بکشــد و این 
موضوع منشاء مسائلی شــود که برخی 
به اطاعات دسترسی پیدا کنند از امروز 
ثبت سفارش انواع خودروهای سواری  به 

طور موقت متوقف شود.«
وی در پاســخ بــه این پرســش کــه آیا 
وزیروقت صنعت می توانســت به صورت 
دست نویس این دســتور را بدهد، افزود: 
نه عمًا دســتور توقف ثبت سفارش باید 
از ســوی مراجع بااتری صادر می شد. به 
اعتقاد من اگر تمهیداتی بــرای نحوه باز 
پس گرفتــن این درآمدها بــه کارگرفته 
نشــود قطعاً این امر منجر به سود جویی 

عده ای خاص خواهد شد.
وزیر صنعــت تصریح کــرد: حتی نعمت 
زاده در نامه اخیر خــود این تصمیم خود 
را درست دانســته و گفته است این کار را 

باید می کردم و کار خوبی بود.

عذرخواهیوزیرصنعتبابتتخلفخودرو
واردات



پیام رسان های داخلی در محاق
مهدی نجفی خواه   چهــار پیام رســان ایرانی در 
بیانیــه ای مشــترک از مرکز ملی فضــای مجازی 
خواســته اند تکلیف تداوم یا عدم حضور دو نســخه 
غیررســمی تلگرام )هاتگرام و طاگرام( را مشخص 
کند.اعتراض مدیران پیام رسان های داخلی درباره 
فعالیت غیررســمی تلگرام در ایران ادامه دارد. این 
فعاان مجازی مدعی هســتند فعالیت نسخه های 
غیررســمی تلگرام که فیلترینگ آن را دور می زنند، 
سبب شــده تا مخاطبان به این پیام رسان ها توجهی 
نکنند. ادعای این شــرکت ها منطبق بر آماری است 
که وزیر ارتباطات و دبیر کارگــروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه ارائــه داده اند و »خارج نشــدن 
کاربران از تلگرام و بی میلی به نصب پیام رسان های 

داخلی« را نشان می  دهد.

 بحران امنیت در پیام رسان های داخلی
کارشناســان متعــددی در ماه هــای گذشــته با 
داغ تر شــدن تنور فیلترینگ تلگرام و بازار استفاده 
از پیام رســان های داخلــی، در مــورد امنیت این 
پیام رســان ها پژوهش کــرده  و گزارش های خود 
را در اختیار رســانه ها قرار داده انــد. کلیدواژه همه 
این گزارش هــا رمزگــذاری ضعیــف در برخی از 
پیام رســان های داخلی اســت که این مسئله سبب 
شده تا هکرها به شماره فرد، محتوا و حتی در برخی 
موارد به عکس های ارسالی دسترسی پیدا کنند. هر 
چند برخی از پیام رســان ها نیز افزایش امنیت را در 
دستور کار قرار داده اند، اما ادامه این روند بدبینی به 

این پیام رسان ها را افزایش می دهد.

 پیام رسان محبوب کاربران ایرانی
کابران ایرانی در ســه دوره زمانی از پیام رســان ها 
اســتقبال کردنــد. در دوره اول نرم افزارهایی چون 
واتس آپ، وی چت و تانگو مورد اقبال کســانی قرار 
گرفت که گوشی های هوشمند داشتند؛ زیرا در آن 

دوره، این گوشی ها در دسترس همگان نبود.
در موج دوم که اســتفاده از این نرم افزارها فراگیرتر 
از قبل شــده بود و گوشی های هوشــمند با قابلیت 
اینترنت پرسرعت و پردازش سریع، متنوع تر از قبل 
شده بودند، وایبر مهم ترین نرم افزار در بین ایرانی ها 
شــد. افزایش اقبال عمومی کاربران به شــبکه های 
اجتماعی و ارتباطی، موجب افزایــش امکانات این 
نرم افزارها هم شد هر چند پس از مدتی با کند شدن 
سرعت وایبر و اختال در کار این نرم افزار، دوره این 
نرم افزار به پایان رســید.دوره ســوم را باید انحصار 
کامل تلگرام بدانیم چرا که با گســترش تکنولوژی 
گوشی های هوشمند و دسترسی فراگیر به اینترنت، 
تلگرام با ارائه امکانات ازم به کاربران خود، توانست 
مخاطبان فراوانی به دست آورد. مهم ترین وجه دوره 
سوم، کاهش مخاطبان سایر پلت فرم های دسترسی 
به اینترنت و انحصــار فضای اطاعاتــی در اختیار 
تلگرام بود. این نرم افزار بــه یک باره واجد نقش های 
متفاوتی شامل پیام رسان، شبکه اجتماعی، وباگ، 
خبرخــوان، نامه رســان الکترونیکی و... شــد و به 
همین، دلیل سایر نرم افزارها و سامانه های اینترنتی 
بازدیدشان کمتر شــد.با توجه به شــرایط کشور و 
همچنین اختاف نظر های موجــود، تلگرام با رای 

مقام قضایی، فیلتر و از دسترس کاربران خارج شد.
برخاف سنوات گذشــته که محدودیت دسترسی 
به یک اپ موجب کاهش اقبال بــه آن و جایگزینی 
با پیام رسان جدید می شــد، این بار کاربران راه های 
مختلفی را برای دسترسی مجدد به تلگرام امتحان 
کردند و در کنار فیلترشــکن ها، هاتگرام و طاگرام 
منجی کاربران شــدند تــا برخــاف فیلترینگ به 

خواست خود برسند.

 از پیام رسان ها چه انتظاری داریم؟
مهم ترین ویژگی های مدنظــر مخاطبان ایرانی در 
این ســال ها ســرعت انتقال پیام، تنوع امکانات در 
دسترس، راحتی کار با پیام رسان و امنیت ارتباطی 
بوده و عاوه بر این موارد، نیازهای خبری و تا حدی 
آموزشی و ســرگرمی ایرانی ها را نیز برآورده کرده 
اســت. کاربر ایرانی زمانی تلگــرام را برگزید که این 
نرم افزار بیش از سایر رقبا امنیت و امکانات در اختیار 
کاربر خود قرار می داد و در ادامه، نســخه های به روز 
شده امکانات بیشــتر و امنیت بااتر را به کاربر هدیه 

می داد.
هم اکنون برای جایگزینی ایــن نرم افزار باید رقیبی 
پا به میدان بگذارد که در همه زمینه ها از تلگرام برتر 
باشــد. این که یک پیام رسان، پســوند ملی را یدک 
بکشد و در موارد متعددی با ضعف همراه باشد، تنها 

موجب آزردگی خاطر کاربر ایرانی می شود. 
تجربه 4 ماه ابتدای امســال نشــان داد که با فشار 
،تهدیــد و تبلیغــات گســترده رســانه ها بویــژه 
صداوســیما نمی توان کاربران را مجبــور به نصب و 

استفاده از پیام رسانی کرد.
پیام رســان های داخلی بــرای جــذب مخاطبان 
باید مســیر اعتمادســازی را طی کنند که اولین و 
مهم ترین گام، حفظ استقال و اعتمادآفرینی است. 
بهانه آوردن بــرای توجیه بی توجهــی مخاطبان و 
بیانیه نویســی برای حــذف رقیب، نه تنهــا اعتماد 
عمومی به ایــن پیام رســان ها را افزایش نمی دهد، 
بلکه برای مخاطب احســاس وابستگی پیام رسان ها 

را ثابت می کند.
گام دیگر، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده از سوی 
پیام رسان هاست. براســاس اظهارنظر کارشناسان، 
اختال  مکــرر در عملکرد پیام رســان ها، امکانات 
محدود و امنیت پایین برخــی از آن ها، دایل اصلی 

اقبال پایین مخاطبان ایرانی است. 
پس از گسترش استفاده از پیام رســان ها، کاربران 
ایرانی نحوه انتخاب را به خوبــی آموخته اند و اکنون 
با رویکرد سلبی نمی توان انگیزه ای برای استفاده از 

پیام رسان های داخلی ایجاد کرد.

 مقاومت وزارت کشور 
برای صدور شناسنامه سمن ها 

معاون ســاماندهی امــور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان در مورد مطرح شــدن دوبــاره طرح احیای 
ســازمان ملی جوانان، گفت: رئیس جمهور دستور 
داده و تاکید کرده اســت که موضوع احیای سازمان 
ملــی جوانان حتی اگر شــده از ســوی نمایندگان 

مجلس به شکل یک طرح مطرح شود.
محمدمهدی تندگویان در جلسه دیدار وزیر ورزش 
و جوانان با اعضای ســازمان های مردم نهاد جوانان 
استان های بوشــهر و گلستان با اشــاره به سرانجام 
حل مشکل شناسه ســازمان های مردم نهاد جوانان 
نیز افزود: قصد داریم در صورتی که وزارت کشور در 
مورد صدور شناسه این ســازمان ها همکاری نکرد 
موضوع را رســانه ای کنم و اعام کنــم که در عرض 
یک سال گذشــته چندین بار و در چه سطوحی نامه 
ارسال کرده ایم. وی ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان 
سه یا چهار بار به شکل دستی تفاهم نامه را به هیات 
دولت برده اســت، بنابراین بین سطوح وزراء در این 
مورد مشکلی وجود ندارد اما بدنه کارشناسی وزارت 

کشور در مورد این موضوع مقاومت می کند.
تندگویان افزود: علی رغم اینکه شــرایط اعام شده 
وزارت کشــور را پذیرفته ایم امــا همچنان موضوع 
شناسه تشکل ها به سرانجام نرســیده است. به غیر 
از یکسال گذشته که این موضوع را پیگیری کرده ام 
مکاتبات مربوط به حل مشکل شناسه سمن ها بیش 
از هفت ســال اســت که در قالب انجام مکاتبات در 
حال پیگیری است. معاون ســاماندهی امور جوانان 
اظهار کرد: سر قولم در مورد حل این مشکل هستم 
و امیدوارم این مشکل تا شهریور ماه به نتیجه برسد. 
در صورت صدور شناســه ســازمان های مردم نهاد 
موضوع مجامع اســتانی به مجمع ملــی جوانان نیز 

حل می شود.

تلگرام هرگز رفع فیلتر نمی شود
معاون دادستان کل کشــور گقت: تلگرام هرگز رفع 

فیلتر نمی شود.
عبدالصمد خــرم آبادی در کانال شــخصی خود در 
پیام رسان سروش نوشــت: تلگرام هرگز رفع فیلتر 
نخواهد شد. شایعه بی اســاس رفع فیلتر تلگرام که 
به منظــور تنفس مصنوعی به پیکــر نیمه جان این 
شبکه هر از چندگاهی منتشــر می شود، نمی تواند 
روند  مهاجــرت مردم به پیام رســان های داخلی را 
متوقف کند. انشاء اه با برنامه ریزی های انجام شده 
در آینده نزدیک و با برطرف شــدن برخی از موانع، 
مهاجرت به پیام رســانهای داخلی تکمیل شــده و 
گام بلندی در تحقق شــبکه ملی اطاعات برداشته 

خواهد شد.

ممنوعیت فروش اسباب بازی های 
شبه ساح

فرمانده انتظامی تهران بــزرگ از ممنوعیت فروش 
اسباب بازی های شبه ساح در فروشگاه ها خبر داد.

سردار حســین رحیمی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
فروش اسباب بازی ها و اقام شــبیه به هفت تیر و ... 
در فروشگاه ها اظهارکرد: خوشبختانه در این زمینه 
هماهنگی خوبی میان پلیس و اصناف وجود دارد و 
اصناف به این مساله و شبه ساح هایی که استفاده از 

آنها خاف است واقف هستند.
وی با بیان اینکه برخی از این وســایل ممکن است 
سبب شود تا شــهروندان در روبه رو شــدن با افراد 
زورگیر دچار اشــتباه شــده و گمان کنند که ساح 
واقعی اســت، گفت: اصناف آگاه هستند و این موارد 

به واحدهای صنفی نیز اطاع داده شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افــزود: اگر این قبیل 
ساح ها در مغازه ای باشد، خاف قانون و جرم است 
و طبیعتا اگر پلیس نیز از وجود آنها با خبر شود، برابر 
قانون با این تخلف برخورد خواهد شــد. رحیمی در 
پایان با اشــاره به ارتباط خوب میان پلیس و اصناف 
اظهارکرد: ارتباط تنگاتنگ میــان پلیس با اصناف 

است و من از همکاری اصناف تشکر می کنم.

جزئیات آزمون کاردانی به 
کارشناسی سال ۹۷

مشاور عالی سازمان ســنجش آموزش کشور خبر 
داد:براســاس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون 
کاردانی به کارشناســی ناپیوســته ۱۶ کد رشــته 
امتحانــی در روز جمعــه ۱۲ مرداد مــاه ۹۷ در ۶۷ 

شهرستان و ۷۱ حوزه امتحانی برگزار خواهد شد.
حسین توکلی با اشــاره به جزئیات آموزش کاردانی 
به کارشناسی سال ۹۷  به ایلنا گفت: آزمون کاردانی 
به کارشناســی ناپیوسته ســال ۹۷ جمعا برای ۶4 
کدرشــته گرایش برگزار می شــود که پذیرش در 
4۸ کدرشــته امتحانی منحصرا براســاس سوابق 
تحصیلی صورت می گیرد و گزینش در ۱۶ کدرشته 
امتحانی دیگر براســاس نمره آزمون خواهد بود. در 
آزمون کاردانی به کارشناســی ناپیوسته ۹۷، جمعا 
تعداد ۸4 هــزار و 4۸۹ نفــر برای شــرکت در ۶4 
کدرشته امتحانی ثبت نام نموده اند که از این تعداد 
۳4 هزار و ۸۹۲ نفر زن و مابقی مرد هستند، در واقع 

4۱.۳۰ درصد داوطلبان زن هستند.
وی ادامه داد: از تعداد ۸4 هزار و 4۸۹ داوطلب ثبت 
نام کننده، تعداد ۱۲ هزار و ۱۵۱ نفر، متقاضی یکی 
از 4۸ کدرشته امتحانی هســتند که گزینش آن ها 
براساس سوابق تحصیلی اســت. از تعداد ۸4 هزار و 
4۸۹ داوطلب ثبت نام کننــده در آزمون فوق تعداد 
۷۲ هزار و ۳۳۸ متقاضی شرکت در آزمون یکی از ۱۶ 
کدرشــته امتحانی که گزینش آن ها براساس نمره 
آزمون است، می باشــند که از این تعداد ۳۰ هزار و 

۸۱۵ نفر زن و مابقی مرد هستند.
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میز خبریادداشت

فاطمــه اســماعیلی    هفته گذشــته 
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون 
فرهنگیان مجلــس در نامــه ای به رئیس 
جمهور از فــروش اردوگاه دانــش آموزی 
باهنر در سال ۹۵ به یک سوم قیمت گایه و 

خواستار برخورد با مسببین شد.
حاجی بابایی در این نامه از شــرکتی به نام 
»واســط مالی شــهریور ســوم« نام برده و 
اعام کرده اســت که این شــرکت اردوگاه 
باهنر را به یک ســوم قیمت در قالب اجاره 
به شرط تملیک از وزارت آموزش و پرورش 

خریداری کرده است.
اردوگاه ۱۰ هکتــاری منظریــه که کانون 
برگزاری بســیاری از برنامه های فرهنگی، 
پرورشی و اردویی برای دانش آموزان اقصی 
نقاط کشور اســت به قدری اهمیت دارد که 
انتشــار خبر فروش و واگــذاری اش آن هم 
به یک ســوم قیمت موجــی از انتقاد و دل 
نگرانی ها را روانــه وزارت آموزش و پرورش 

کرده است.
اعضای شــورای شــهر تهران نیز در جلسه 
اخیر شورا از این موضوع ابراز نگرانی کردند. 
احمد مســجد جامعی در این باره گفت که 
»مگر می شــود اردوگاه منظریه را به حراج 
گذاشــت؟ این وظیفــه اخاقــی، عرفی، 
شهری و ... همگان اســت که باغات و فضای 

سبز تهران حفظ شود.«
آرش حســینی میانی، دیگر عضو شورای 
شــهر نیز  بر ضرورت صیانــت و حفاظت از 
باغات و میراث طبیعی شــهر تهران تاکید 
کرد و گفت: یکی از ایــن مجموعه ها اراضی 
اردوگاه شــهید باهنر در شمال تهران است 
که در اختیــار و مالکیــت وزارت آموزش و 
پرورش اســت. این مجموعه در یک قطعه 
به مســاحت 4۶۰ هزار متر مربع با کاربری 
فضای ســبز تثبیت شــده و ســه قطعه به 
مساحت ۲۰۰۰ متر با کاربری تثبیت شده 
آموزشی همگی در پهنه G۳۲۳ قرار گرفته 

است.
وی افزود: این اراضــی دارای تعداد زیادی 
درخت کهنســال اســت و طبــق مصوبه 
کمیسیون ماده پنج شــهر تهران با توجه به 
مســاحت ملک نیازمند طرح ویژه هستیم. 
بر اســاس آنچــه کــه در خبرها شــنیده 
می شــود زمزمه خطر واگذاری این ملک به 
یک شــرکت خصوصی وجود دارد. هر چند 
بر اســاس اظهارات مشــاور وزیر آموزش و 
پرورش تا کنــون بازپرداخت طبق برنامه از 
طریق ســازمان برنامه صورت گرفته است 
اما از وزارت آموزش و پرورش خواســتاریم 
ضمن گــزارش از رونــد این کار بــه افکار 
عمومی و جامعه بــزرگ و محترم معلمین 
اعام کند که نحوه واگــذاری و مفاد آن به 
چه ترتیب بوده و برنامه این وزارتخانه برای 
حفظ و نگهداری از مجموعه چگونه خواهد 

بود؟.
در این میان وزارت آمــوزش و پرورش نیز 
سکوت خود را شکست و به بیان توضیحاتی 
پیرامون این ماجرا پرداخت. الهیار ترکمن، 
معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 

آموزش و پرورش بــا بیان اینکــه ما اجازه 
فروش ملک دولتی را نداریم و اردوگاه باهنر 
به صورت اجاره به شــرط تملیــک واگذار 
شده اســت گفت: در ســال ۹۵ به استناد 
تبصره ۱۲ قانــون بودجــه، اوراق صکوک 
می توانست در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد 
که یکی از آنها اجاره به شــرط تملیک بود. 
بر این اســاس وثیقه ملکی گذاشته و پولی 
دریافت می شــد. در اینجا بعد از سررسید، 

وثیقه ملکی عینا عودت داده می شود. 

ماجرای اجاره به شرط تملیک اردوگاه 
باهنر چه بود و چرا آموزش و پرورش دست 

به این کار زده است؟
سال هاســت که آموزش و پــرروش برای 
پرداخت به موقــع پاداش پایــان خدمت 
فرهنگیان با مشکل روبروست و تبصره های 
الحاقی به لوایــح بودجه چنــدان اثرگذار 
و راهگشا نبوده و در ســال های قبل عمدتا 
تبدیل بــه منابع پولــی نشــده اند. یکی از 
مشــکاتی که وزارت آمــوش و پرورش در 
دولت یازدهم با آن مواجه شد بدهی انباشته 
شده ای بود که قبل از ســال ۹۲ و۹۳وجود 
داشــت و به بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان 
می رســید. دولت با توجه به همه مضیقه ها 
و مشــکات اقتصادی که در آن سال با آن 
روبرو بود به ســمت بودجه هــای انقباضی 
رفت و در لوایح بودجــه، ردیف خاص برای 

پاداش پایان خدمت فرهنگیان ندید.
پــاداش بازنشســتگان ســال ها ۹۳ و ۹4 
پرداخت نشــده بود و امیدی نیز به وصول 
منابعی کــه جهــت تامین پــاداش پایان 
خدمت بازنشستگان ســال ۹۵ باشد وجود 
نداشــت. پیگیری ها بــرای دریافت اعتبار 
از سوی وزارتخانه  شــروع و در نهایت  قرار 
شد جلسات مشترکی در ســازمان برنامه و 
بودجه بــرای حل این مشــکل ترتیب داده 

شود.
طبق اظهارات منصور مجــاوری، مدیرکل 
وقــت برنامــه و بودجــه وزارت آموزش و 
پــرورش، » بودجــه ســال ۹۵ در مجلس 
مشــمول اصاحاتی شــد و نماینــدگان و 

شورای نگهبان آن را تصویب و تائید کردند 
و با این مصوبه به دستگاه های اجرایی اجازه 
داده شده بود تا نسبت به اخذ اوراق صکوک 
اجاره اقدام کنند و با نقدینگی اوراق صکوک 
اجاره نسبت به پرداخت بدهی های دستگاه 

به افراد حقیقی و حقوقی اقدام شود.«
آمــوزش و پرورش از  جمله دســتگاه هایی 
بود که می توانســت از مصوبه اوراق صکوک 
اجاره اســتفاده کند. ایــن وزارتخانه در آن 
زمان بدهی حدود ۱۳ هــزار و ۶۹۵ میلیارد 
تومانی به افراد حقیقی و حقوقی داشــت و 
می توانســت از این مصوبه اســتفاده کند. 
از ســوی دیگر  باید تا قبل از پایان سال ۹۵ 
اقدام به تسویه حساب پاداش بازنشستگان 
سه سال گذشته و ســایر بدهی های وزارت 

آموزش و پرورش می کرد.
مجاوری در ایــن باره توضیــح داد: »برای 
اوراق صکــوک وزارت آمــوزش و پرورش 
موضوع را از  سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
امور اقتصــاد و دارایی پیگیــری کردیم؛ با 
توجه به مصوبــه هیئت دولــت در نهایت  
4۰۰۰ میلیــارد تومان  در اختیــار وزارت 
آموزش و پرورش، ۱۰۰۰ میلیارد تومان به 
وزارت علوم و مبالغ دیگری در اختیار سایر 
دســتگاه ها از جمله وزارت بهداشــت قرار 
گرفت و منابع به جهت ضمانت در کارگروه 
مربوط بررســی شــد. باید ملکی با شرایط 
مناســب به عنوان ضمانت و ارائه لیســت 

بدهی ها و مستندات دیگر ارائه می شد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش افزود: اردوگاه 
باهنــر از نظر اهمیــت در امور آموزشــی 
و پرورشــی برای کلیــه مســئوان عالی 
دولت  و آموزش و پرورش  مشــخص است 
و یک دلیل برای معرفی ایــن ملک همین 
اهمیت ویژه اردوگاه بود و شاید اگر به جای 
اردوگاه  چندین مدرســه دیگر انتخاب می 
شد قیمت آن ها به چهار هزارمیلیارد تومان 
نمی رســید. در نهایت ملک اردوگاه شهید 
باهنر به کار گروه مربوطه معرفی و بر اساس 
نظر کارشناسان رسمی دادگستری قیمت 
گذاری شــد. وزارت آمــوزش و پرورش در 
فروش اوراق و معرفی شــرکت  مطرح شده 

و برخی موارد دیگر هیچ دخالتی نداشــته 
اســت؛ هر چند قرارداد مربوطــه را جهت 
اجــرای قــرارداد و وثیقه مربوطه توســط 
نمایندگان دســتگاه های ذیربط برای اخذ 

وجه از سازمان بورس امضاء کردیم.«
علی الهیار ترکمن، معــاون وزیر آموزش و 
پرورش نیز  درباره برخــی ابهامات دیگر از 
جمله عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی 
ســازمان برنامه و احتمال تملک بخشی از 
اردوگاه اظهــار کرد: پیگیــری می کنیم تا 
اقساط وام دریافت شده ماه به ماه پرداخت 
شــود و اصا اینگونه نیست که سه قسط آن 
پرداخت نشده باشــد. قانون بودجه اینگونه 
نبود کــه بتوانیــم اردوگاه باهنــر را مازاد 
اعام کــرده و بفروشــیم. وزارت علوم هم 
کار مشــابهی  را انجام داده و ملک دانشگاه 
کاشان را به وثیقه گذاشته و پولی را دریافت 

کرده است.
 با این حــال هنوز نگرانی هایــی پیرامون از 
دست رفتن این ســرمایه ملی وجود دارد و 
ازم است به آن پاسخ داده شــود. از جمله 
همین دغدغــه در نامه ســحرخیز، معاون 
سابق وزارت آموزش و پرورش به نمایندگان 
مجلس نمود پیدا کرده اســت. وی در این 
نامه نوشــته اســت: »جهت تنویــر افکار 
جامعــه فرهنگیان فرهیخته یاد آور شــوم 
که در اوراق اجاره تامین نقدینگی، واســط 
با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه 
حاصله به وکالت از طــرف آنها، یک دارایی 
ثابت مشــهود را از بانی خریداری می کند و 
ســپس همان را پس از خرید مجددا به بانی 

اجاره می دهد.
پس به صراحت باید گفته شــود دستگاهی 
با نام آموزش و پــرورش به علت نیاز مبرم به 
مبلغ 4۰۰۰ میلیارد تومان، اردوگاه مذکور 
را به شرکت واســط موسوم به شهریور سوم 
فروخته اســت و مجددا در قبــال پرداخت 
۵۶۰۰ میلیاردتومــان بــه شــرکت، آن را 
به صورت اجاره به شــرط تملیک به دست 
خواهد آورد.  پس در فروخته شدن اردوگاه 
به آن شرکت واســط تردیدی نیست اما به 
دســت آوردن مجدد، منوط به آن است که 
اصل پول و ســود ۱۶۰۰ میلیاردی آن طی 
اقساط معین شــده به شــرکت واسط باز 

گردانده شود.
 وی ادامه داد: براساس توافق به عمل آمده، 
قرار اســت  دولت هر ســاله در دو قسط در 
تاریخ ســوم ماه های خرداد و آذر نسبت به 
تادیه اقســاط مبلــغ ۵۶۰۰ میلیارد تومان 
اقدام کند و اعتبار آن توسط دولت در ایحه 
پیشنهادی بودجه سنواتی دیده شود. اینک 
ازم اســت که وزارت آموزش و پرورش به 
این پرسش اساســی و سرنوشت ساز پاسخ 
گوید که آیا چنیــن اعتباری در قالب ایحه 
پیشــنهادی دولت به مجلــس، پیش بینی 
و اعام شــده اســت؟ در صورت عدم پیش 
بینــی ازم، نگرانی دســتگاه های نظارتی 
امری طبیعی است زیرا در آن صورت، دیگر 
اردوگاهی با نام شــهید باهنــردر مالکیت 

آموزش و پرورش نخواهد بود.«

فرماندار تهران از وجــود ۱۰ هزار معتاد 
متجاهر در کمپ های تهــران خبر داد و 
گفت: برابر قانون این افراد باید تنها ســه 
ماه در کمپ ها نگهداری شــوند اما علی 
رغم هزینه ای که دارند معتادین متجاهر 

تا ۹ ماه در کمپ ها نگهداری می شوند.
عیســی فرهادی در نشســت بررســی 

مشــکات منطقه ۷ تهران،  گفت: منطقه ۷ یکی از 
مناطق پیشرفته شــهر تهران محسوب می شود و 
دسترسی های مناسبی همچون بزرگراه رسالت و 
صیاد شیرازی را دارد عاوه بر اینها دسترسی های 
خوبی به بــازار نیز از این منطقه وجــود دارد و این 
منطقه بــا وجود ۱۳ ایســتگاه متــرو قطعا زمینه 
مناســبی را برای تســهیل رفت و آمد شهروندان 
فراهم کرده اســت. وی افــزود: منطقــه ۷ از نظر 
ســرانه های خدماتی از جمله ســرانه فضای سبز 
اقدامات موثــری را انجام داده کــه امیدواریم در 

آینده مشــابه این اقدامات ادامه داشته 
باشد. در این منطقه ۷ بیمارستان وجود 
دارد در حالــی که در برخــی از مناطق 
جنوبی شــهر تهران با وجــود جمعیت 
بسیار فشــرده، تخت بیمارستانی وجود 
ندارد. فرهــادی تاکید کرد: قطعا معضل 
کمبود تخت های بیمارستانی به زودی 
در تهران با احداث ســه بیمارســتان ۱۰۰۰ تخت 
خوابی مرتفع خواهد شد که یک بیمارستان آن در 
منطقه ۲۲ ، بیمارستان دیگر در شرق تهران و یک 
بیمارســتان نیز در جنوب تهران احداث خواهند 
شــد. وی ادامه داد: منطقه ۷ دارای ۵4 درمانگاه، 
دو کانتــری و دو پــادگان اســت، همچنین در 
حوزه فرهنگی نیز پنج سینما، ۱۵ کتابخانه، ۱۹4 
مدرســه و ۲4 مرکز آموزش عالی در آن قرار گرفته 
است. در این منطقه ۵۸ مســجد و یک کنیسه نیز 

وجود دارد.

ماجرای فروش »اردوگاه باهنر« چه بود؟

چماق بدهی ها بر سر منظریه

فرماندار تهران خبر داد
وجود 10 هزار معتاد متجاهر در کمپ ها

شــهردار تهران در حاشــیه آیین پایانی 
رقابت های نشاط ســالمندی، از آمادگی 
شهرداری تهران برای اجرای ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان در شهرداری 

خبر داد.
 ســید محمدعلی افشــانی درباره برنامه 
شــهرداری برای ســالمندان گفت: نام 
این برنامه نشاط ســالمندان است. یکی 
از مهم ترین برنامه های ما در شــهرداری 
تهران ایجاد نشــاط و شــادی است که 
جامعه امــروز بیش از هر زمانــی به این 

نشاط نیاز دارد. این برنامه برای 
انسان های با تجربه ای است که 
با روحیــه در چنین برنامه های 

شرکت می کنند. 
وی ادامه داد: آن چه امروز جای 
نگرانــی دارد، گوشــه گیری و 
انزوا برای نسل جوان ما است و 

زمینه نشاط عاملی برای موفقیت در دیگر 
عرصه ها به خصوص مشارکت برای اداره 
شــهر خواهد بود. برنامه من به مشارکت 
شهروندان تاکید دارد و شهروندان زمانی 

مشارکت خواهند کرد که هم به 
مسئوان اعتماد داشته باشند و 

هم نشاط و امید داشته باشند.
شــهردار تهــران همچنیــن 
در پاســخ به پرسشــی درباره 
طرح ممنوعیت بــه کارگیری 
بازنشســتگان در نهادهــای 
دولتی و اینکه آیا شهرداری برای اجرای 
این طرح در صــورت تصویب در مجلس 
آمادگی دارد، اظهار کرد: معلوم است که 
آمادگی داریم. من جزو کســانی هستم 

که بارها از نمایندگان خواســتم این کار 
انجام شــود. برای اینکه کسانی که ۳۰ یا 
۳۵ سال ســابقه دارند، می توانند باتوجه 
شرایط عمومی و قانون موجود به عنوان 
مشــاور، یا در بخش هــای خصوصی از 
تجربه خود اســتفاده کننــد و در چرخه 
اقتصاد کشور باعث رونق تولید و توسعه 
کشور شــوند. به همین دلیل این بحث 
یک ضرورت است و امیدوارم در مجلس 
تصویب شــود. من در این زمینه مشکلی 

ندارم.

آمادگی شهرداری تهران برای اجرای طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
چهره
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موافقت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
 برای احداث چند کارخانه 

در سیستان و بلوچستان
استاندار سیســتان و بلوچســتان از موافقت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( برای احداث چند 
کارخانه در شهرستان های »ســراوان«، »دلگان«، 
»سرباز« و بخش »کورین« شهرستان زاهدان خبر 

داد.
 سید دانیال محبی، استاندار سیستان و بلوچستان 
با محمد مخبر، رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( کشــور دیدار و پیرامون ایجاد اشتغال در 

سطح استان و مناطق روستایی گفتگو کرد.
استاندار سیستان و بلوچســتان در این رابطه گفت: 
در این دیدار با رئیس ســتاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( کشــور برای ســاخت ۲ دبیرستان شبانه 
روزی دخترانه و پســرانه در منطقــه »کریم آباد« 

زاهدان توسط این ستاد توافق شد.
وی همچنیــن از موافقت مخبر بــرای احداث چند 
کارخانه در شهرستان های »ســراوان«، »دلگان«، 
»سرباز« و بخش »کورین« شهرستان زاهدان خبر 

داد.
محبی گفــت: در این دیدار به اهمیــت توجه ایجاد 
اشتغال در روســتاها تاکید شــد که با توافق ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام  )ره( مقرر شد این ستاد 
در حوزه ایجاد اشــتغال پایدار در مناطق روستایی 
استان سیســتان و بلوچستان نیز ســرمایه گذاری 

کند.

 آسفالت معابر شهر کرمان
 اصاح می شود

 مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری کرمان از 
اصاح و ُمَضرس سطح آســفالت برخی معابر شهر 

کرمان خبر داد.
عطاءاه منوچهری در گفتگو بــا مهر اظهار کرد: بنا 
به درخواســت شــهرداری های مناطق چهارگانه، 
جهت اصاح برآمدگی سطح آسفالت که در ترافیک 
عبــوری اخال به وجــود آورده بود، کار آســفالت 
تراشــی و مضرس کردن )ایجاد ناهمواری و خراش 
سطحی( سطح آسفالت در نقاط مورد نظر انجام شد. 
وی با تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداشــت مناسب 
و بهبود وضعیت موجود معابر شــهر کرمان، افزود: 
آسفالت تعدادی از معابر پر تردد شهر از جمله پارک 
شــهید مطهری، پل شــهید رجایی و ... تراشیده و 

مضرس شد.
مدیرعامل ســازمان عمــران شــهرداری کرمان 
همچنین از اجرای آســفالت کوچه مالک اشــتر و 
فرعی پنجم کوچه کربا در منطقه یک شهر کرمان 

خبر داد.

۵۱۵ بارنامه در پایانه کرمانشاه 
صادر شد

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشــاه از صدور ۵۱۵ مــورد بارنامــه در پایانه 
کرمانشــاه از صبح امروز خبر داد و گفت: مشکلی در 

زمینه جابه جایی نداریم.
بهمن خسروانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در 
زمینه حمل و نقل و جا به جایی بار مشــکل خاصی 
وجود نــدارد، اظهار داشــت: در زمینــه بارگیری 
مشــکلی نداریم و از صبح امروز تا کنون ۵۱۵ مورد 
بارنامه صادر شده اســت. وی با بیان اینکه اینکه روز 
دوشــنبه حدود ۳۰ درصد بار جا به جا نشده است، 
افزود: با این وجــود ۷۰ درصد بار جا به جا شــده و 

حدود یک هزار و ۱۰۰ بارنامه صادر شده است.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
کرمانشاه بیان داشــت: پیش بینی می شود امروز و 
با توجه به حضور راننــدگان درصد بار مانده کمتری 
داشته باشــیم. خســروانی تصریح کرد: بارگیری 
متوقف نشــده اســت و در این زمینه مشــکلی در 
سطح اســتان نداریم. این مقام مســئول در پایان از 
رانندگانی که کار خدمت رســانی را در تمام شرایط 

انجام می دهند قدردانی کرد.

 مرمت بزرگ ترین قلعه ایام
 آغاز شد

قلعه ساســانی شــیاخ به عنوان یکی از بزرگ ترین 
قلعه های غرب کشور توســط اداره میراث فرهنگی 

استان ایام مرمت می شود.
 قلعه شــیاخ  واقــع در روســتای ســرکمر از توابع 
بخش زرین آباد دهلران، بزرگ تریــن و منحصر به 
فردترین بنای تاریخی اســتان ایام و غرب کشــور 
محسوب می شــود.این بنای تاریخی که متعلق به 
دوره ساسانیان است و در فهرســت آثارملی کشور 
به ثبت رسیده است درســالهای گذشته درحالی در 
وضعیت نابسامانی قرار داشت که هم اکنون توسط 
اداره میراث فرهنگی اســتان ایام مورد مرمت قرار 

گرفته است.
عبدالملــک شــنبه زاده مدیــر کل اداره میــراث 
فرهنگی اســتان ایام با اعام ایــن خبر گفت: قلعه 
شــیاخ به عنوان یکی از بزرگ ترین قلعه های غرب 
کشور از قســمت هایی مانند دروازه ورودی، باروی 
بزرگ، برجک هــای نگهبانی، اتاق های مســکونی 
و کانال های انتقال آب تشــکیل شــده و یکی از آثار 
بسیار منحصربه فرد شهرســتان دهلران در استان 
ایام به شــمار می رود. وی تصریح کــرد: این بنای 
متعلق به دوره ساســانی که به دلیــل وقوع زلزله در 
دوره های گذشته مورد آسیب قرار گرفته هم اکنون 

استحکام بخشی دیوارهای آن آغاز شده است.

غربشرق

گروه ســرزمین    زمان طایی در هنگام 
زمین لرزه برای کاهش تلفات انســانی باید 
به انتخاب بهترین مکان بــرای پناه گرفتن 
ختم شود اما فرار در هنگام زلزله می تواند به 

فاجعه جبران ناپذیر تبدیل شود.
 کرمان یکی از استان های زلزله خیز کشور 
محسوب می شود به همین دلیل نگاه به این 
شهر برای کاهش مخاطرات در زمان زمین 
لرزه باید در سطح بسیار فراتر از سایر استانها 
باشــد این نگاه می تواند به برنامه ریزی در 
راســتای پیشــگیری از حوادث برسد که 
اهرم هایی مانند مقاوم سازی خانه ها، مقاوم 
سازی زیر ســاخت های شــهری و اجرای 
صحیح مدیریت بحــران را می توان در این 
خصوص به کار گرفــت اما یکی از مهمترین 
اقداماتی که باید در کرمان در دســتور کار 
قرار گیرد آمــوزش همگانی مــردم برای 
رفتارهای صحیح در زمــان بروز حوادث به 

خصوص زمین لرزه است.

فرار بزرگترین اشتباه است
هر چند گفته می شــود کرمان دارای یکی 
از بااترین ســطح های آمادگی در خصوص 
مدیریت بحران اســت اما وقتی به اقدامات 
عمومی که باید در ســطح جامعه انجام شود 
دقــت کنیم عمــا کارهای زیــادی انجام 
نشده اســت. هنوز مردم کرمان نمی دانند 
در صورت بروز زمین لرزه قــوی باید به چه 
مکان هایی به عنوان منطقــه امن مراجعه 
کنند همچنین رفتارهای مــردم در زمان 
بروز زمین لرزه معقول نیست. وقتی به آمار 
۹۵ نفری مصدومان زمین لرزه شب گذشته 
نگاه کنیم می توانیم به این مساله پی ببریم 
که مردم نمی دانند در زمــان بروز زلزله چه 

کاری انجام دهند.
فرار از راه پله ها، پرت شدن عمدی از طبقه 
دوم، فرار در فضای باز و برخورد با اجســام، 
قرار گرفتن در محدوده ساختمانهای چند 
طبقه بعد از زمیــن لرزه، هجــوم به پمپ 
بنزین ها و حضور مجــدد در خانه ها بعد از 
زمین لرزه های بزرگ و یا ترک نکردن خانه 
بعد از اتمام لرزش از جمله مشاهدات زلزله 

گذشته است.
امــا نباید تــوپ را فقــط در زمیــن مردم 
انداخت چون عما مردم کرمان هیچ مانور 

عمومی سراسری زمین لرزه را تجربه نکرده 
اند، آموزش های فراگیر به مردم داده نشده 
اســت و حداقل هیچ برنامه منسجمی برای 

این آموزش ها وجود ندارد.
آموزش هایی نیــز که به مــردم به صورت 
محدود داده شده اســت اثر گذار نبوده و به 
صورت جزیره ای در هر دســتگاه به صورت 
جداگانه انجام می شود و برایند آموزش های 
محــدود بــه نتیجــه قابل توجهــی ختم 

نمی شود.
در زمین لرزه بامداد دیــروز کرمان ۹۵ نفر 
مصدوم شــدند که شــامل ۹۱ نفر در شهر 
کرمان و ۴ نفــر در مرکز زمین لــرزه بوده 
است اما نکته این اســت که در شهر کرمان 
حتی یک آجر هم از دیوار نریخته اســت اما 

بیشترین مصدوم را داشته است.
وقتی در ایــن خصوص با رئیــس اورژانس 
پیــش بیمارســتانی کرمــان بــه گفتگو 
نشستیم وی این آمار را مایه تاسف دانست 
و بیان کرد: تمام این افــراد در زمان فرار از 
زمین لرزه دچار جرحات شــده اند که ۱۴ 
نفر دچار شکستگی شــده و در بیمارستان 
بستری هستند، در زمینه لرزه های متعدد و 
شدید ماههای اخیر در کرمان مجموع افراد 
مصدوم به ۳۵۰ نفر می رســد که همگی به 

صورت غیر مستقیم مجروح شده اند.
محمد صابری گفت: آمــوزش ازم به مردم 
داده نشــده اســت، مردم باید بدانند که در 
کرمان که شهری زلزله خیز است باید رفتار 

معقول را در زمــان بروز زمین لــرزه انجام 
دهیم و مهمترین نکته در زمان طایی بروز 
زمین لرزه این اســت که به هیچ عنوان فرار 
نکنیم، فرار بیشترین خطر را در زمین لرزه 

ایجاد می کند.

بعد از اتمام زمین لرزه خانه را ترک کنید
وی تصریح کرد: باید مکانهای ایمن خانه را 
شناسایی کنیم و به اعضای خانواده آموزش 
دهیم در زمان زمین لــرزه در این مکانهای 
پناه بگیرند و بعد از اتمــام لرزش بافاصله 
به طریق امن از خانه خارج شوند و در مکان 
امن پنــاه بگیرنــد. وی گفت: تمــام افراد 
مصدوم بــه دلیل رفتارهای غیــر عاقانه و 
برخورد با اشیاء یا پرت شدن دچار جراحت 

شده اند.

کرمان به یک مانور عمومی و سراسری 
نیاز دارد

صابری بیان کرد: اســتحکام سازی خانه ها 
و چینش صحیح وســایل خانه بسیار مهم 
اســت در روســتاهای کوهبنان و هجدک 
شاهد کمترین خســارتها بودیم دلیل این 
امر استحکام بخشــی خانه ها بوده است اما 
وضعیت در شــهر کرمان با وجود خانه های 
غیر مقاوم مناســب نیســت و بایــد برای 
اســتحکام بخشی سازه های شــهر کرمان 

چاره اندیشی شود.
وی گفت: کرمان طی ماه های اخیر شــاهد 

زمین لرزه هــای متعدد با شــدت باا بوده 
اســت و این یعنی باید مردم را آماده کنیم 
و برگزاری یک مانور سراســری در شــهر 
کرمان ضروری است. رئیس اورژانس پیش 
بیمارســتانی کرمان بیان کرد: جای تعجب 
دارد در کرمان برای فرار از خانه باید ۹۱ نفر 
مصدوم داشــته باشــیم و مردم ساعتها در 
خارج از خانه بودند اما در ســیرچ که مرکز 
زمین لرزه بــود دقایقی بعــد از زمین لرزه 

مردم مجددا وارد خانه ها شدند و خوابیدند.
شــهردار کرمــان نیــز در گفتگو بــا مهر 
اظهارداشــت: قدمت خانه های شهر کرمان 
بااســت و تعــداد خانه های غیــر مقاوم و 
فرســوده با عمر باا نیز زیاد است به همین 
دلیل باید یک برنامه ریزی منسجم و جامع 

برای مقاوم سازی شهر انجام شود.
ســید مهــران عالــم زاده بیــان کــرد: 
گزارش هایــی در خصوص خســارت های 
جزیی به خانه ها در زمین لرزه های هجدک 
در یافت کرده ایم که باید برای اســتحکام 
بخشــی این خانه ها چاره اندیشــی شود و 
با توجه بــه نقدینگی مردم به تســهیات 
ویژه بــرای مقاوم ســازی نیــاز دارند که 
وزارتخانه هــای مربوطه باید بــه این نکته 
توجه کننــد در واقع اعتبار مقاوم ســازی 
که به کرمان اختصــاص می یابد نباید مانند 
شهری که گسل ندارد باشد بلکه باید اعتبار 

ویژه در نظر گرفته شود.
وی ادامــه داد: ما نامــه نگاری هایی در این 
خصوص انجام داده ایم و البته نظارت ها نیز 
در خصوص ساخت و ســازیها در کرمان با 

سخت گیری در حال انجام است.
مدیرعامــل جمعیت هال احمر اســتان 
کرمان نیــز در گفتگو با مهر اظهارداشــت: 
در خصوص آموزشهای همگانی ما نزدیک 
بــه ۶۳ خانوار آمــوزش داده ایــم اما برای 
آموزش عمومی و گســترده بــه اعتبار نیاز 
داریم که ســتاد بحران باید در این خصوص 
چاره اندیشــی کند اما هال احمر آمادگی 

آموزش دادن به مردم را دارد.
رضا فاح بیان کرد: این آمادگی را هم داریم 
کــه در صورت اعــام نیــاز ادارات به ازای 
صدور گواهی آموزشی برای هر نفر به مبلغ 
۱۵ هزار تومان دوره های آموزشی را برگزار 

کنیم.

مردم برای مقابله با زلزله آماده نیستند

هنگام زمین لرزه فرار نکنید

  
به  تقديمى  دادخواست  مطابق   478 شناسنامه  شماره  به  وند  زينى  احمد  آقاى   
كالسه پرونده 270/1004/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده شده كه شادروان معصومه نوروزى به شماره شناسنامه 177 
در تاريخ 96/12/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
تاريخ   415 وند شماره شناسنامه  زينى  اصغر  على   1  : به  است  منحصر  مرحوم  آن 
شماره  وند  زينى  قاسمعلى   2 متوفى    پسر  تهران  از  صادره   1334/4/12 تولد 
شناسنامه 429 تاريخ تولد 1337/1/1 صادره از تهران پسر متوفى  3 سيروس 
پسر  تهران  از  1343/8/25 صادره  تولد  تاريخ   462 وند شماره شناسنامه  زينى 
1344/6/8 صادره  تولد  تاريخ   478 وند شماره شناسنامه  زينى  احمد   4 متوفى  
تولد  تاريخ   10117 شناسنامه  شماره  وند  زينى  حميد   5 متوفى   پسر  تهران  از 
شناسنامه  شماره  وند  زينى  مجيد   6 متوفى   پسر  كرج  از  1349/12/21صادره 
7 مينا زينى وند شماره  تاريخ تولد 1354/1/15 صادره از كرج پسر متوفى    12
شناسنامه 450 تاريخ تولد 1340/5/10 صادره از تهران دختر متوفى  و مرحوم 
باستناد  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك  ندارد  ديگرى  ورثه 
ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به 

اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 

 110/40911           رئيس شعبه 1004 مجتمع شماره 21 شوراى حل اختالف شهر تهران 

 آقاى حيدر حيدرى به شماره شناسنامه 468 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 

از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح   316/1006/97

 91/12/19 تاريخ  در   184 شناسنامه  شماره  به  خلج  هاجر  شادروان  كه  شده  داده 

است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه 

به : 1 على حيدرى شماره شناسنامه 336 تاريخ تولد 1330/9/10 صادره از وردآورد 

فرزند متوفى   2 عباس حيدرى شماره شناسنامه 2 تاريخ تولد 1336/4/51 صادره از 

تهران فرزند متوفى  3 حيدر حيدرى شماره شناسنامه 468 تاريخ تولد 1340/11/1 

تولد  تاريخ  متوفى  4 معصومه حيدرى شماره شناسنامه 2  فرزند  وردآورد  از  صادره 

1338/4/2 صادره از كن فرزند متوفى  5 سودابه حيدرى شماره شناسنامه 2030 

تاريخ تولد 1344/12/1 صادره از تهران فرزند متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 

امور  قانون  ماده 361  باستناد  را  مزبور  درخواست  مقدماتى  تشريفات  انجام  با  اينك 

حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد. 
 110/40908           رئيس شعبه 1006 مجتمع شماره 21 شوراى حل اختالف شهر تهران 

 دادنامه تاريخ رسيدگى:97/4/16 شماره پرونده:457/606/97 شماره دادنامه:585   

تهران   دادگسترى  اختالف  حل  شوراى  12و13  مجتمع   606 رسيدگى:شعبه  مرجع 

خواهان :آقاى عادل نوجوان كلخوران   خوانده:مرتضى قاسمى      خواسته:مطالبه وجه 

به مبلغ 50/000/000 ريال گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق بطرفيت 

جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه  داشته  تقديم  خوانده 

تشريفات قانونى در وقت فوق العاده شعبه به تصدى امضا كننده ذيل تحت نظر قرار 

گرفت و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شعبه 

606 ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى قاضى 

شورا  در خصوص دعوى عادل نوجوان كلخوران به طرفيت مرتضى قاسمى به خواسته 

مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه يك فقره سفته به شماره و تاريخ 990851 مورخ 

90/6/20 با احتساب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت 

تاخيرتاديه با التفات به اينكه ارايه سند عادى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين 

به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور در يد مدعى  

داللت بر بقا دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و 

اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلسه شورا حضور نيافته و ايراد 

و دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته اليحه دفاعيه اى هم ارسال ننموده و 

مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى مانده و همچينن خوانده دليلى مبنى بر 

برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى خواهان را 

محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و515 و519و522 قانون آئين دادرسى 

دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به 

پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 150/000 ريال و خسارت 

حكم  كامل  اجراى  زمان  لغايت  مورخ 90/6/21  واخواست سفته  تاريخ  از  تاخيرتاديه 

طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و 

اعالم مينمايد راى صادره غيابى بوده وظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 

در همين شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى 

محل ميباشد. 
تهران  شهرستان  و13   12 مجتمع   606 شعبه  قاضى                 110/40906  

خواهان حسين احمدى دادخواستى به طرفيت حميد رضا علوى به خواسته الزام به فك 
پالك خودرو كه جهت رسيدگى به شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران ارجاع گرديده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود و اطالع از مفاد آن نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه نمايد و وقت رسيدگى مورخ 97/6/21 ساعت 

9/30 صبح تعيين شده است و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بهم رساند. 
 110/42376                             مدير دفتر شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران 

آقايان محمدصادق زمان زاده-  به  ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم  آگهى   
عشقعلى   فرزند  برزليقى  محمدى  على  هرمز  كرامتى-  محمدعلى  عبادى-  محمدصادق 
خواهان اكرم اكرمى بانى دادخواستى به طرفيت خوانده هرمز على محمدى برزليقى- 
محمدصادق عبادى- ابراهيم اكرمى بانى- محمدعلى كرامتى- محمد صادق زمان زاده  
به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك- مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980213801044 شعبه 189 دادگاه 
عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/8/1 
ساعت 9/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/42373  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   189

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به مسعود دهقان مرد فرزند رحمان  
خواهان ژنگ شوآن دادخواستى به طرفيت خوانده مسعود دهقان مرد به خواسته الزام 
به ايفاى تعهد مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709980213200135 
وقت  و  ثبت  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179 شعبه 
رسيدگى مورخ 97/6/18 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/42369  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179

 خواهان شهرام شفقى دادخواستى به طرفيت خوانده سيد محمد فرزاد خواه به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709980231900186 
وقت  و  ثبت  تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   154 شعبه 
رسيدگى مورخ 97/7/18 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل  تاريخ  از  يك ماه پس 
خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110/42367                     منشى شعبه 154 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

 اجراييه شماره پرونده: 9609982160400008 محكوم له: مجيد رضائى فرزند على 
موجب درخواست  به  به:  محكوم  اصغر  على  فرزند  زرقى  افسانه  عليه:  محكوم  اصغر  
اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 9609972160401359 محكوم عليه محكوم 
است به پرداخت مبلغ 2/540/000/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرى 
و ابطال تمبر اوراق به انضمام خسارات تاخير تاديه چك مذكور از تاريخ سررسيد چك 
تا اجراى كامل دادنامه وصول محكوم به بر طبق جدول شاخص قيمت هاى اعالمى بانك 

مركزى در حق محكوم له و پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  قاضى                                 110/42364  
تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   39

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقايان سهراب حسنى و كريم كريمى 
هومونلو و جعفر قلى و حسين حسنى آذر داريانى  خواهان آقاى قدير گلچين دادخواستى 
به طرفيت خواندگان آقايان سهراب حسنى و كريم كريمى هومونلو و جعفرقلى و حسين 
حسنى آذر داريانى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك و مطالبه خسارات دادرسى 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709980010700297 شعبه 108 
دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/7/18 
ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                       110/42357  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   108

على  كاظمى  عليرضا  له:  محكوم   9609982161600633 پرونده:  شماره  اجراييه   

حميد  عليه:  محكوم  ماشااله  فرزند  اكبر  على  كاظمى  زهرا  محمدعلى-  فرزند  اكبر 

كريمى اندرى  محكوم به:  به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه 

9709972161600142 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 500/000/000 

ريال اصل خواسته به عالوه خسارات دادرسى و حق الوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه 

برابر شاخص تورم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى به صندوق دولت. 

حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير                                 110/42354   

تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   80 شعبه 

اجرائيه مشخصات محكوم له:على خوش نظر فرزند محمد مشخصات محكوم عليه:حميد 

به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  على   فرزند  بنيسى  يارى  غنى 

شماره 9609981100101134 و شماره دادنامه مربوطه 9709971100100124 

محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000ريال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 2/562/500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم 

دادخواست تا زمان كامل پرداخت دين در حق خواهان محكومند و نيم عشر دولتى در 

حق دولت محكومند. 

مجتمع   1001 شعبه  دفتر  مسئول          110/40919  

تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  يك  و  بيست  شماره 

خانم ليدا حسيبى به شماره شناسنامه 43 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 

داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   970254

شده كه شادروان مينو نيسانى به شماره شناسنامه 105 در تاريخ 96/4/7 اقامتگاه 

دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 على 

ذوالفقار شماره شناسنامه 2296 تاريخ تولد 1358/6/8 صادره از تهران پسر متوفى   

2 ميترا حسيبى شماره شناسنامه 110 تاريخ تولد 1342/3/12 صادره از كرمانشاه 

دختر متوفى  3 ليدا حسيبى شماره شناسنامه 43 تاريخ تولد 1345/1/18 صادره از 

پيرانشهر دختر متوفى  4 مريم ذوالفقار شماره شناسنامه 931 تاريخ تولد 1363/1/1 

انجام تشريفات  با  اينك  ندارد  و مرحوم ورثه ديگرى  متوفى    تهران دختر  از  صادره 

مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 

مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/40917           رئيس شعبه 1001 مجتمع شماره 21 شوراى حل اختالف شهر تهران 

پرونده:235/1005/97  به   كالسه  و دادخواست ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 

شاملو  هما  خواهان:   15:30 ساعت   97/6/20 مورخ  شنبه  سه  روز  رسيدگى:  وقت 

حل  شوراى  تسليم  دادخواستى  خواهان  وجه   خواسته:مطالبه  عمرانى  خوانده:مهشيد 

اختالف نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1005 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 

شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و 

بتجويز ماده 73 قانون آئين مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى 

ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 

جهت رسيدگى حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
 110/40916         مدير دفتر شعبه 1005 شوراى حل اختالف مجتمع 21 تهران 

به كالسه  به شماره شناسنامه 2517 مطابق دادخواست تقديمى  خانم مهناز جعفرى 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   1008/1004/96 پرونده 
 2332 شناسنامه  شماره  به  جعفرى  ابراهيم  شادروان  كه  شده  داده  توضيح  چنين 
در تاريخ 94/8/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
تولد  تاريخ   3119 شناسنامه  شماره  جعفرى  اسماعيل   1  : به  است  منحصر  مرحوم 
1335/12/11 صادره از آبادان برادر متوفى   2 كتايون فدايى شماره شناسنامه 
940 تاريخ تولد 1335/4/5 صادره از مسجد سليمان همسر متوفى  3 مهناز جعفرى 
متوفى   خواهر  آبادان  از  1342/12/8 صادره  تولد  تاريخ   2517 شماره شناسنامه 
آبادان  از  تاريخ تولد 1339/2/28 صادره  4 فاطمه جعفرى شماره شناسنامه 512 
 1347/4/24 تولد  تاريخ   538 شناسنامه  شماره  جعفرى  شهناز   5 متوفى   خواهر 
صادره از آبادان خواهر متوفى  6 معصومه جعفرى شماره شناسنامه 520 تاريخ تولد 
1341/9/22 صادره از آبادان خواهر متوفى  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با 
امور حسبى  باستناد ماده 361 قانون  را  انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
از متوفى  يا وصيتنامه اى  تا هركسى اعتراضى دارد و  نمايد  در يك نوبت آگهى مى 
واال  دارد  تقديم  اين شعبه  به  ماه  يك  آگهى ظرف مدت  نشر  تاريخ  از  باشد  او  نزد 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/40914           رئيس شعبه 1004 مجتمع شماره 21 شوراى حل اختالف شهر تهران 



باز هم قرارداد ترکمانچای
فاطمه پاقلعه نژاد      تیم ملــی فوتبال ایران یکی از 
بخت های اصلی قهرمانی جام ملت های آســیا است 
و کی روش اگر بماند با همان شــیوه خودش در این 

مسیر پیش خواهد رفت.
 این بار حســین کانی از کارلوس کــی روش انتقاد 
کرده و گفتــه قرارداد ســرمربی چیزی شــبیه به 
ترکمانچای اســت. این ادعا را مازیار ناظمی مسئول 
روابط عمومی وزارت ورزش مدعی شده و در صفحه 
اینستاگرامش عکسی گذاشــته که نشان می دهد 
احتماا این حرف ها در گفت و گو با ســایت وزارت 

ورزش مطرح شده است.
این انتقــاد اما با همه انتقادهای از این دســت قبلی 
فرق دارد. فارغ از اینکه حســین کانی چه جایگاه 
کانی در فوتبال ایران دارد و مردی است که با گلش 
یکی از بزرگتریــن قهرمانی های ایران در آســیا با 
شکست اســرائیل رقم خورده، اهمیت حرف های او 

در جایگاهی است که دارد.
حســین آقای کانی یکی از اعضــای کمیته فنی و 
توسعه فدراسیون فوتبال است و کسی که با هیجان 
این جمله را منتشــر کرده، یکی از نزدیکان به وزیر 

ورزش.
در همه روزهای گذشته بعد از جام جهانی، منتقدان 
کی روش روی آمار تیم ملی مانور داشتند. به سبک 
بازی دفاعی تیم ملی اشاره داشتند. اینکه هیچ پانی 
برای فوتبال تهاجمی نداشــتند. خیلی از منتقدان 
بر اســاس گفته برانکو که تیم ملی ایران یک مربی 
جسور و شــجاع مثل دالیچ که برای بردن به زمین 
برود، نداشــت؛ به کی روش می تازنــد و از او انتقاد 
می کنند. آنهــا می گویند تیــم ملی نیــاز به بازی 
مالکانه، حمات زیاد و سبکی متفاوت از آن چیزی 

که ارائه می کند، دارد.
قرارداد ســرمربی اما دقیقا صراحت دارد برای اینکه 
مثا تیم را به جام جهانی ببرد. او فلســفه فوتبالش 
مشــخص اســت. چیزی کــه خودش اســمش را 
می گذارد مسئولیت پذیری. برای بازیکنانش نقش 
تعیین می کند و آنها در زمیــن دقیقا همان را پیاده 
می کنند. بــرای همین در منطــق او، مالکیت توپ 
خیلــی اهمیت ندارد و خــودش بارهــا گفته: »در 
فوتبال فقط یک نسخه شــفابخش داری، پیروزی. 
در کل بازی اگر یک فرصت گل داشــتی، باید همان 

را گل کنی.«
این ایده، ســابقه مربیگری این مربــی در ایران که 
تیمی جوان را ســاخته و با آن به جام جهانی رسیده. 
آنجا درخشــان ترین نتایج تاریخ ملی ایران در جام 
جهانی را گرفته و همه حاشیه های دیگری که داشته 
نشــان می دهد که او در جام ملت ها هم از اسلوبش 
عدول نمی کند. به شــیوه خودش پیــش می رود. 
حاا اگر این شیوه مثل بازی ایران و کره در انتخابی 
جام جهانی سبب شــد تا تیم ملی ایران بتواند بدون 
موقعیــت دادن به حریف، آنها را با گل های بیشــتر 
حمــات متعدد شکســت دهد، ممکن اســت آن 
شکلی باشد یا اگر فشار زیاد بود، بازی می شود مثل 
بازی با اســپانیا و مراکش که ما کاما در اک دفاعی 

مان هستیم و به انتظار می نشینیم. 
در این شــرایط اگر کمیته فنی ایران از این ســبک 
بازی گایه دارد، باید خودشــان شرایط جدیدی را 
ترسیم کنند، باید مثل فدراســیون فرانسه در بین 
ســبک های مختلف فوتبالی، بهتریــن روش برای 
ایران را برگزینند و بر اساسش مربی مورد نیاز ایران 
را انتخاب کنند. قرار نیســت که آنها هم در جایگاه 
اپوزیسیون از تشکیات خود انتقاد کنند. اگر امروز 
مهدی تاج درباره قرارداد جدید با ســرمربی مذاکره 
ای می کند باید بر اســاس نظر کارشناسی این افراد 
باشد و اگر چنین نیست، اول باید پاسخ دهند بر چه 
ماکی صندلی هایی را اشــغال کرده اند که قابلیت 
اجرایی نــدارد و خودشــان می دانند حرف شــان 

اثربخش نیست. 
یا یکی مثل مازیار ناظمی که شــگفت زده می شود، 
از دوره تمدید قرارداد 4 ســال قبل این سرمربی در 
حوالــی وزارت ورزش و همین جایگاه امروزش بوده 
و می دانستند چه قراردادی بسته می شود پس امروز 
جای شگفتی نیســت. یا امروز اگر به قرارداد جدید 
فکر می شود باید به این خواســته های منتقدان هم 
توجه شــود و اان باید بگوید آیــا وزارت ورزش از 
فدراسیون خواســته این خواسته های منتقدان هم 

اجرایی شود؟
آنچه از کی روش خواســته شده تنها رساندن تیم به 
فینال است. تنها یک شرط و بعد که این قرارداد اگر 
امضا شد، این گروه، هیچ کدام نباید چیزی بگویند. 
حتی وقتی منتقدان به سبک بازی انتقاد می کنند، 
دیگر کی روش مقصر نیست، این آدم ها که کارشان 
را درســت انجام ندادند باید محاکمه شــوند نه مرد 

پرتغالی که شفاف مدل خودش را پیش برده است.

 غیبت ادامه دار وریا غفوری
 در تمرین استقال

 مدافع هافبک اســتقال باز هــم در تمرین این تیم 
حاضر نشد.

 تمرین روز سه شنبه اســتقال در مجموعه صنایع 
دفاع برگزار شــد. در این تمرین وریا غفوری باز هم 
غایب بود. این بازیکن بــه دلیل مصدومیت جزیی و 
پرداخت نشــدن مطالبات فصل گذشته اش اردوی 
آبی ها در ترکیه را ترک کرد و روز دوشنبه جلسه ای 
با فتحی سرپرست اســتقال برگزار کرد ولی باز هم 

در تمرین استقال حاضر نشد. 
محمد دانشگر، مدافع اســتقال که روز دوشنبه در 
تمرین استقال مصدوم شــده بود و علی کریمی که 
برای مســائل مالــی در باشــگاه اســتقال حاضر 
شــده بود، در این تمرین شرکت داشــتند.  آرمین 
سهرابیان، مدافع استقال که روز دوشنبه در جریان 
تمرین این تیم دچار مصدومیت شــده بود، در این 
تمرین به صورت اختصاصــی و جداگانه تمرین کرد 
و در کارهای گروهی شــرکت نداشت. فوتبال درون 
تیمی محــور اصلی این تمرین بود. ســینا خادم پور 
در اواســط تمرین استقال حاضر شــد و به صورت 

اختصاصی کار کرد.

 مدافع پرسپولیس
 به بازی با پدیده می رسد

مصدومیت مدافع پرســپولیس برطرف شده است 
و این بازیکــن می تواند در هفته نخســت لیگ برتر 

مقابل پدیده بازی کند
 شــجاع خلیل زاده بــه دلیــل درد از ناحیه گردن 
نتوانســت در دوهفته از تمرینات پیش فصل با هم 
تیمی هایش در پرســپولیس تمرین کنــد. مدافع 
سرخپوشــان پایتخت که در هفته گذشــته نیز بار 
دیگر با مصدومیت خود دســت و پنجه نرم می کرد 
زیر نظر پزشــکان این تیم تمرین کرد تا خودش را 
به بازی نخســت پرســپولیس در هجدهمین دوره 
رقابت های لیگ برتر برســاند. از قرار معلوم مشکل 
خلیل زاده رفع شده اســت و کادرفنی سرخپوشان 

می تواند از وی در بازی با پدیده مشهد استفاده کند.
تیم فوتبال پرسپولیس ســاعت ۲۰:4۵ پنجشنبه 
هفته جــاری در هفتــه نخســت هجدهمین دوره 
لیگ برتر در ورزشــگاه امام رضا )ع( به مصاف پدیده 

مشهد می رود.

روباه ها به دنبال جهانبخش
 باشگاه لستر سیتی انگلیس پیشــنهاد جدیدی به 

علیرضا جهانبخش داده است.
در حالــی که گفتــه می شــود پیوســتن علیرضا 
جهانبخش به تیم برایتون تمام شده است و هافبک 
تیم ملی فوتبال ایران به زودی به این تیم انگلیســی 
ملحق خواهد شد، اکنون برخی رسانه های انگلیسی 
خبر می دهند کــه لسترســیتی در آخرین لحظه 
به پای میز مذاکره بازگشــته و قصــد دارد بهترین 
گلزن فصل اخیر اردویژه هلنــد را از چنگ برایتون 
درآورد. لسترسیتی پیش از این هم نسبت به جذب 
جهانبخش عاقه مند بود، اما در ادامه برایتون از این 

باشگاه لیگ برتری سبقت گرفت.

شرط انتقال تبریزی به استقال
باشگاه ذوب آهن شــرایط انتقال مرتضی تبریزی به 

استقال تهران را رسما اعام کرد.
 در چند ماه گذشته باشگاه استقال به دنبال جذب 
مرتضی تبریــزی، مهاجم تیم فوتبــال ذوب آهن 
بوده است و در این بین شــایعات زیادی درباره رقم 
درخواستی باشــگاه ذوب آهن اصفهان برای دادن 

رضایت نامه تبریزی در رسانه ها مطرح می شد.
دیروز ســعید آذری، مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان با ارســال نامه ای به امیر حســین فتحی، 
سرپرست مدیر عاملی باشگاه اســتقال رسما رقم 
درخواستی باشــگاه ذوب آهن برای فروش تبریز را 
اعام کرد. او در این نامه با اشاره به مذاکره و صحبت 
با مرتضی تبریزی رقم درخواستی باشگاه ذوب آهن 
برای فروش مرتضــی تبریــزی را ۱۸ میلیارد ریال 
اعام و برای باشگاه استقال از تاریخ ارسال این نامه 
ســه روز فرصت تعیین کرد تا این مبلغ را به حساب 
باشــگاه ذوب آهن واریز کند تا این باشگاه با جدایی 

تبریزی و پیوستن به استقال موافقت کند.

تراکتورسازی درخواست ترابوزان 
را رد کرد

باشگاه ترابزون اســپور ترکیه طی نامه ای از باشگاه 
تراکتورسازی درخواســت کرد برای انجام دیداری 
دوستانه به کشــور ترکیه ســفر کند که با موافقت 

باشگاه روبرو نشد.
 باشــگاه ترابزون اســپور ترکیــه روز دوشــنبه با 
ارســال نامه ای از باشــگاه تراکتورســازی تبریز 
درخواســت کرد تــا در تاریــخ ۲9 جــوای )7 
مردادمــاه( برای برگــزاری دیداری دوســتانه به 
کشور ترکیه سفر کند. باشــگاه تراکتورسازی نیز 
در نامه ای رســمی عنوان کرد با توجه به فشــردگی 
دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران ایــن تیم قادر به 
حضور در کشــور ترکیه در تاریخ مذکور نمی باشد 
ولی عاقه مند اســت تــا در اولیــن فرصت ممکن 
برنامه ریزی های ازم برای انجام دیداری دوســتانه 
صورت گیرد. باشــگاه فوتبال ترابزون اسپور باشگاه 
فوتبال ترکیه ای اســت که در ســال  ۱9۶7 در شهر 
ترابزون تأسیس شده است و هم اکنون در سوپر لیگ 
فوتبال ترکیه بازی می کند. این تیم با ۶ قهرمانی و ۸ 
نایب قهرمانی در لیگ از باشگاه های پرافتخار سوپر 

لیگ فوتبال ترکیه به شمار می رود.
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میز خبریادداشت

فرهاد عشــوندی     ســرمربی تیم ملی 4 
شرط برای فدراســیون فوتبال گذاشته تا 
قرارداد پیشــنهادی آنها که مشروط است 

را بپذیرد.
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی ایران 
از ۶ماه منتهی به جــام جهانی، در روزهایی 
که بر خاف همیشه که منتقدانش به او ایراد 
می گرفتند که هیچ وقت ایران نیســت، هر 
روز ایران بــود و بیش از ۱4 ســاعت در روز 
کار می کرد. طــوری که صــدای کارکنان 
کمپ تیم هــای ملی هم در آمــده بود. این 
روزها دقیقا همــان روزهای پــر از دعوای 
آماده ســازی تیم ملی بودند. روزهایی که 
او اصرار داشــت بازیکنانــش را در اختیار 
داشته باشــد اما تقویم نامناسب ای اف سی 
و عدم همکاری کنفدراســیون فوتبال آسیا 
با تیم های ملی قاره کــه در این رخداد مهم 
حضور داشتند سبب شد، باشگاه های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا به خواست 
هواداران شــان، زیر بار در اختیار گذاشتن 

بازیکنان به تیم ملی نروند.
در نهایت هم دعواهایــی رخ داد که همه در 
یادمان مانده اســت. کارلوس کی روش که 
این روزها با انتقادهــای زیادی چون مادی 
گرایی و گران بودن قراردادش متهم شــده 
و نقد می شــود، جالب اســت که شش ماه 
تمام و درست در حســاس ترین روزها پولی 
نگرفته و انتقادی هم نکرده و تا قبل از اعام 
مهدی تاج، یــک بار هم در ایــن باره گایه 
ای نکرده بود. او به دلیــل تحریم های مالی 
آمریکا، نتوانســته بود پولی از ایران بگیرد 
اما ترجیح داده بود بــه کارش ادامه دهد و 
همراه با شــاگردانش به دنبال هدفی باشند 

که داشته اند.
آنها اگرچــه مهمترین نتایــج تاریخ ایران 
در جــام جهانی را بــه دســت آورده اند اما 
همچنان از سوی منتقدان نقد می شوند. با 
این وجود فدراسیون فوتبال ایران و وزارت 
ورزش در روزهای بعــد از جام جهانی اعام 
کــرده اند می خواهنــد با این مربــی ادامه 

بدهنــد. مقامات باادســتی فدراســیون 
فوتبــال که قبــل از جام جهانــی حتی به 
حامیان ســرمربی می تاختند و برای شان 
پرونده ســازی می کردند و حتی شایعاتی 
درباره آلترناتیوســازی برای ســرمربی از 
سوی شان شــنیده می شــد که بخشی از 
آنها می تواند همین شایعات مذاکره یا ارائه 
پیشــنهاد به مربیانی چون دالیچ باشد، بعد 
از جام جهانی و تمجیدهای مردمی، تمجید 
رئیس جمهور و البته تعریف ســتایش آمیز 
عالی ترین مقامات کشــور از نحوه بازی تیم 
ملی در دفاع از نام کشور، در چرخشی ۱۸۰ 
درجــه ای می خواهند با کــی روش ادامه 

دهند.
ولی جو موجــود و منتقدان ســبک بازی و 
انتظار برای قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها 
سبب شده اســت آنها بند رسیدن به فینال 
را برای تمدید 4 ســاله قــرارداد پیش روی 
کارلوس کی روش قرار دهند. ک روش برای 
پذیرش این بند، در تهران موافقتش را اعام 
کرد و رفت. حدود ده روز بعد او امید داشت 
مهدی تاج با دســت پر برای مســکو، خبر 
تمدید نهایی قرارداد را اعام کند. تاج اما 4 
شرط سرمربی که بخشی از آنها باید از سوی 

وزارت ورزش و نهادهای باادســتی دیگر 
تضمین شود را نتوانســته بود نهایی کند و 
برای همیــن از کــی روش فرصتی مجدد 

خواسته بود.
این خواســته ها اما چه هســتند؟کارلوس 
کی روش که با پیغامی از ســوی خبرآناین 
درباره اینکه آیا واقعــا در این ۶ ماه حقوقش 
را نگرفتــه بود، مواجه شــده بود، بــا تائید 
این مطلب، بــرای اولین بار 4 شــرطی که 
به فدراســیون فوتبال ارائه کــرده را خیلی 
شفاف گفته است. 4شــرطی که درباره دو 
مورد آن در روزهای اخیر بحث هایی شــده 
بود اما برای دو شــرط دیگر تا به حال بحثی 

به میان نیامده بود.
ســرمربی در ایــن متن بــرای خبرآناین 

نوشته است:
»سام فرهاد

با آرزوی بهترین ها
درست است اما با توجه به چیزی که خودت 
می دانی من هیچوقت دوســت نداشــتم 
درباره خودم صحبت کنم. طی جلسه قبلی 
که داشتم، فکر می کنم بین من و آقای تاج 
و فدراســیون این توافق انجام شد که برای 
موفقیــت تیم ملی در جام ملت های آســیا 

یکسری اقدام ضروری به نظر می رسد.
۱. حمایت های مالی و تدارکاتی  از تیم ملی 
برای حضــور در رقابت های جــام ملت ها. 
البته که هیچیک از این ها نباید فقط در حد 

قول بدون عمل باشد!
۲. اقدامات ازم برای هفت بازیکن ســرباز 
تیم ملی. ما از ۱٣ ژوئــن ۲۰۱7 منتظر ارائه 

راه حل برای چنین مسئله ای هستیم.
٣. رسیدگی به معوقات عقب افتاده قرارداد.

4. و در آخر؛ قراردادی رســمی و مکتوب از 
سوی فدراسیون فوتبال ایران. تا اینکه همه 
چیز در حد حرف نباشــد و تمامی مباحث 
مربوط بــه بازیکنان و کادرفنــی به امضا و 

توافق برسد.
این توافقی بــود که بین من و فدراســیون 

فوتبال/آقای تاج انجام شد.
با آرزوی بهترین ها
کارلوس کی روش«

او این بار به فدراســیون ایران خیلی شفاف 
گفته اســت اگر قرار به رســیدن به فینال 
جام ملت های آسیا اســت، این اتفاق دور از 
دســترس نخواهد بود اما به شرطی که این 
خواسته ها فراهم باشــند. او البته خواسته 
این ها به عنوان بند های قرارداد در برگه ای 
که امضا می شــود، وجود داشته باشند. تاج 
حاا می داند امضای چنین قراردادی یعنی 
او اگر نتواند همه این خواســته ها را فراهم 
کند، اتوماتیــک وار قرارداد برای 4 ســال 
تمدید می شود اما آنها بر اساس شروطی که 
برای شان تبیین شده باید قرارداد سرمربی 
را تنها در صورت رســیدن به فینال، برای 4 

سال تمدید کنند.
برای همین هم هست که مذاکرات سرمربی 
با فدراســیون ایــران تقریبا پیــش نرفته 
و در حالتی پر از ســکوت باقی مانده است. 
کی روش این خواســته ها را ایــن بار خیلی 
شــفاف برای اطاع فوتبال دوستان ایرانی 
گفته است و باید دید حاا پاسخ مهدی تاج 
به این اظهار نظــر صریح کارلوس کی روش 

چه خواهد بود؟

گروه ورزشی     مراســم معرفی بهترین های فوتبال ایران در 
فصل گذشــته بی نظم تر، بی برنامه تر و بی تدبیرتر از سالهای 
گذشته برگزار شــد به گونه ای که برخی مدعوین با ناراحتی 

مراسم را ترک کردند.
 »مراســم معرفی برترین های فوتبال ایران در فصل 97-9۶ 
روز اول مرداد از ساعت ۲۰:٣۰ در ســالن همایش های برج 
میاد برگزار می شــود« این عنوانی بود که روی کارت های 
دعوت ارسالی از سوی سازمان لیگ قید شده بود تا مدعوین 
امیدوار باشــند کار به نیمه های شــب و تکرار اتفاقات کسل 

کننده سالهای گذشته نمی کشد.
امیدواری و خوش بینی مدعوین هم این بود که مســئوان 
ســازمان لیگ که به صورت گروهی و در همه بخش ها و ریز 
و درشت راهی جام جهانی روسیه شــده بودند و بیش از ۱۵ 
روز اوج نظم و انضباط را دیده بودند، حداقل یک دســتاورد از 
این سفر خواهند داشت و آن هم نظم در برگزاری یک مراسم 

است!
مراسمی که طبق اعام قبلی قرار بود از ساعت ۲۰:٣۰ دقیقه 
آغاز شود با تاخیری عجیب ســاعت ۲۲:٣۰ دقیقه به سمت 
آغاز شدن رفت. اما این آغاز شــدن به قیمت ناراحتی برخی 
مهمانان و پیشکسوتان تمام شد و حسن روشن پیشکسوت 
اســتقال با ناراحتی و بیــان اینکه »با گاو و گوســفند بهتر 

برخورد می کنند« مراسم را ترک کرد.
مراسم همانطور برگزار شــد که انتظار می رفت! یک مراسم 
بی نظم، بی برنامه و بدون تدبیر برای رعایت شــأن مهمانان 
و برترین ها. مراسمی که مسئوان ســازمان لیگ فقط قصد 
داشتند برگزارش کنند و همه را هم راضی کنند. مراسمی که 
هیچ تدبیر حرفه ای برای آن نشــده بود و ظاهرا تنها دغدغه 
مســئوانش این بود که لباس ها و کت و شــلوارها یکدست 

باشند!
از بد بودن مراسم معرفی برترین ها هر چه بنویسیم کم است 
و ظاهرا گوش شنوایی هم نیست و مســئوان سازمان لیگ 
کار خودشــان را در اوج بی نظمی دنبال می کنند. اما پرسش 
اصلی از مسئوان این ســازمان که به صورت گروهی و ریز و 
درشت راهی روسیه شده بودند این است که دستاورد حضور 

پرتعداد شما در جام جهانی چه بود؟
از حضور پرتعــداد در جام جهانی کدام ســوغات را برای این 

فوتبال آوردید که بشود گفت حالتان باشد میلیون ها تومان 
هزینه کردن از بیت المال؟ شاید هم در ورزشگاه ها نبودند تا 
نظم در برگزاری مسابقه و یک مراســم را ببیندند. شاید هم 
به نفع شان نیست که یک مراســم بی حرف و حدیث برگزار 
کنند. مگر می شود به فاصله کمتر از یک ماه از دیدن آن همه 
مراســم زیبا و منظم چنین مراسم زشت و بی نظمی را برگزار 

کرد؟
مگر می شــود برای معرفی برترین های فصل گذشته فوتبال 
ایران که چند ماه پیش تمام شــده بود، ۵ ساعت مهمانان را 
در سالن نگه داشت؟ مگر می شــود بهترین داور فوتبال ایران 
و آســیا و یکی از بهترین داوران جام جهانی را پنج ســاعت 

نگه داشت تا وقتی سالن خالی شــد و مهمانان رفته بودند در 
ثانیه های آخر از او تقدیر کرد؟ مسئوان سازمان لیگ اینها را 

از کجا یاد گرفته اند؟
احترام به پیشکسوتان و تماشاگران را از کجا یاد گرفتند؟ در 
روســیه که هر چه دیدیدم احترام بود و برخورد خوب. پس 
چرا با برخی مهمانان بدرفتاری شــد و کار به درگیری لفظی 
کشیده شــد؟ چرا باید چند صد کارت دعوت پخش کرد که 
سالن برای نشستن جا نباشد و ورود مهمانان با مشکل مواجه 
شود و آنها که باید باشند قهر کنند و بروند و سالن بماند برای 

افرادی که جایشان در این مراسم نبود؟
سازمان لیگ چرا به جای پیشرفت هر سال پسرفت می کند؟ 
مدیر روابط عمومی ســازمان لیــگ با کدام اســتدال ادعا 
می کند که اختتامیه لیگ گذشــته از اختتامیه جام جهانی 
۲۰۱۸ زیباتر بود. یا ما هر دو مراســم را ندیده بودیم یا معنای 

زیباتر بودن را متوجه نمی شویم! 
اینجا که دیگر یگان ویــژه و نیروی انتظامــی و عوامل دیگر 
نبودند که مسئوان سازمان لیگ بخواهند بی نظمی مراسم 
را گردنشــان بیندازند. حاا دیگر بهانه شان چیست؟ نگران 
این هستیم که این بی نظمی و بی برنامگی وارد لیگ هجدهم 
شود و حضور پرتعداد مسئوان ســازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال در روســیه نتیجه عکس بدهد و راه رفتن خودمان را 

هم فراموش کنیم!
آیا نمی شــد برای هر بخش مراســم جدایی گرفــت تا هم 
کوتاهتر و زیباتر باشــد و هم شأن ورزشــکاران و برترین ها 
که یک فصل برایش زحمت کشــیده بودند رعایت شــود؟ 
آیا نمی شــود برای فوتبال پایه که تعدادشــان هم زیاد بود 
یک مراســم جدا گرفت؟ برای بانوان در بخش های مختلف 
هم همینطور. اینها کــه درگیر جام جهانــی نبودند؟ البته 

مسئوان سازمان لیگ درگیر جام جهانی بودند! 
مگر می شــود کل فوتبال را در یک مراســم تقدیر کرد؟ آیا 
نمی شــد مراســم های دیگری گرفت و از چند پیشکسوت 
و زحمتکش دیگــر هر بخش هــم تقدیر کرد؟ می شــد اما 
نمی خواستند یا نمی توانستند. این مراسم ما را بیشتر از قبل 
نگران برگزاری لیگ هجدهم کرد. با این حال چند روز دیگر 
صبر می کنیم تا افتتاحیه لیگ هجدهم را ببینیم. شاید واقعا 

افتتاحیه لیگ برتر ایران از افتتاحیه جام جهانی زیباتر شد!

تعهداتی که تاج و دوستان هنوز رسما نپذیرفتند!

4 شرط کی روش برای ادامه همکاری

دستاورد سفر گروهی مسئوان سازمان لیگ به جام جهانی

رفته بودید روسیه چه کار؟

مسئوان باشگاه پرســپولیس تهران از 
دســت یک مدیر برنامه فوتبال به شدت 

دلخور و شاکی هستند.
پرسپولیســی ها اعتقاد دارنــد این مدیر 
برنامه فعال در نقل وانتقاات اســتقالی 
است و می خواهد تیشه به ریشه قهرمان 
دو دوره گذشته لیگ برتر بزند! منبعی که 
دیروز این خبر را در اختیارمان گذاشــت 
مدعی شــد صادق محرمی توسط همین 
مدیر برنامه اســتقالی وسوسه شده و به 

دیناموزاگرب کرواسی رفته است.
بــا توجــه بــه بســته بــودن پنجــره 

باشــگاه  نقل وانتقــاات 
پرســپولیس به حکــم فیفا، 
مسئوان این تیم خیلی تاش 
کردند صــادق محرمــی را از 
رفتن به کرواســی منع کنند، 
اما حریــف ایجنــت موردنظر 
نشــدند و در نهایت هــم این 

جوان مســتعد به دیناموزاگرب پیوست. 
گفته می شــود مدیر برنامه های فرشــاد 
احمدزاده هم همین فرد اســت. در حالی 
که شماره ۱۰ پرسپولیس خیلی امیدی 
به دعوت یه تیم ملی نــدارد و مورد توجه 

کارلوس کی روش هم نیســت 
به اروپا رفت تا با برخی تســویه 
حســاب کند! شــنیدیم کوچ 
عجیب فرشــاد احمــدزاده به 
لیگ عجیب تر )!( لهســتان نیز 
زیر ســر همین مدیر برنامه به 
زعم پرسپولیسی ها، استقالی 
بوده است.حاا وحید امیری هم به فرشاد 
احمــدزاده و صــادق محرمی پیوســته 
اســت. ســتاره ملی پوش پرســپولیس 
وســط مذاکره با حمیدرضا گرشاسبی به 
ترکیه ســفر کرد و همه را قال گذاشــت! 

پرسپولیســی ها معتقدنــد در جدایــی 
وحید امیری هم رد پای این مدیر برنامه 
استقالی دیده می شود! بر همین اساس 
مسئوان باشــگاه پرســپولیس تاش 
می کنند پای این مدیر برنامه اســتقالی 
را از باشــگاه خود قطع کنند که البته کار 

دشواری است!
از ما نشــنیده بگیرید، اما ظاهــراً مدیر 
برنامه هــای محمــد انصــاری و مهدی 
شریفی هم همین فرد اســت. کسی که 
پرسپولیسی ها از او دلخورند، اما هنوز هم 

دو بازیکن دیگر در این تیم دارد.

بایی که مدیر برنامه استقالی سر پرسپولیس آورد!
باشگاه

ُمهر تایید بر قهرمانی پرسپولیس
کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال پس از بررسی 
پرونــده جنجالی دیدار ســوپرجام بیــن تیم های 
استقال و پرســپولیس، رای به شکست انضباطی 
آبی ها و قهرمانی سرخپوشــان داد. در رای  کمیته 
انضباطی درباره مســابقه ســوپر جام بین تیم های 
اســتقال و پرســپولیس تهران آمده است: کمیته 
انضباطی با احراز تقصیر باشــگاه اســتقال تهران 
در عدم برگزاری مســابقه ســوپر جام در روز جمعه 
مورخ ۲9/4/97 مســتنداً به بند یک ماده 9۶ و نیز 
ماده ۶۱ مقررات انضباطی و بند یک ماده ۱۰ و ماده 
۱4 اساسنامه فدراسیون فوتبال و با رعایت ماده 9٣ 
مقررات انضباطی به جهت عدم مطالبه خســارت از 
سوی سازمان لیگ با اعمال تخفیف تیم استقال را 
در مسابقه مذکور سه بر صفر بازنده اعام می نماید.  

سوپرجام



کارما و کوپال

منوچهر دین پرست      منتقد 

فیلم »کوپال« ســاخته کاظم مایی را که از سوی 
بســیاری از جشــنواره های بین المللی تحســین 
شده اســت، می توان اثری توصیف کرد که بیننده 
را در بخش هــای مختلفــی شــگفت زده می کند؛ 
فیلم نامــه ای دقیق و حساب شــده که بر اســاس 
فلسفه کارما داستان پردازی شــده. »کوپال« قصه 
یک شکارچی حرفه ای و باســابقه به نام دکتر احمد 
کوپال است که تاکسیدرمیست است و ایفای نقش 
دکتر کوپال با بازی حیرت آور زنده یاد لوون هفتوان 
بود کــه در نقش هــای متفاوتی در زمــان حیاتش 
ایفای نقش کرد. در این اثــر موقعیت های فانتزی و 
تازه ای رقم خورده اســت که بی شک می توان گفت 

در سینمای ایران کم سابقه بود.
اســتفاده درســت از زاویه دید، برخورد درســت 
از نــوع POV و بازی هــای فوق العــاده لــوون در 
کلوزآپ مدت ها بود کــه در فیلم های ســینمایی 
رعایت نمی شــد، اما در »کوپال« با یک ایده خاص 
و اجرایــی خاص تــر بی تردید تبدیل شــد به اثری 
ماندگار در ســینمای ایران. این اجرای قوی بدون 
شــک مدیون فیلم برداری مجید گرجیان است. در 
»کوپال« ما با اتفاقاتی ســینمایی روبه رو هســتیم 
که هم پای اســتاندارد های جهانــی پیش می رود. 
این که نویســنده و کارگردان بســیار جســورانه از 
پایان باز برای داستان می پرهیزد و داستان را کامل 
و با پیام های مشــخص اجرا می کند هم قابل بحث 
است. همین که این تشــخیص به وجود بیاید که با 
تمام جذابیت های داســتانی با پایان باز در سینما، 
کارگردان یا نویســنده ای بداند که باید داستانش را 
به سرانجام برساند، از جســارت های قابل تحسین 

»کوپال« است.
پرهیز از پرگویی و اســتفاده از اکــِت بازیگران این 
روزها جز در سینمای تجربی تبدیل به کیمیا شده. 
در اکثر فیلم ها مواجه می شــویم با کاراکتر هایی که 
خودشــان را توضیح می دهند و به شــعور مخاطب 
توهین می کنند و اجازه تخیــل و هم ذات پنداری را 
از مخاطب می گیرند، و این یکی از ایراداِت مخل در 

فیلم های روز سینماست.
سینمای فیلم »کوپال« مقید به تصویر و صداست و 
وام داِر داستانی درســت و حساب شده است. رعایت 
بخش های فانتزی فیلم با همین قابلیت های بصری 
و صوتی بارها من را شــگفت زده کرد. یکی از آن ها 
قســمتی اســت که صدای فریاد کمــک کوپال در 
صدای موســیقی، اول تنیده و بعد حذف می شود. 
برای تصاویــری توام با حس وحشــت یــا انزجار 
انگار خط کشــی ای وجود دارد کــه هیچ چیز از حد 
تعیین شــده و معقول عبور نمی کنــد، و این باز هم 

احترام به مخاطب است.
داســتان های جانبی به موقع به بدنه داستان اصلی 
وارد می شود و مثل یک تابلوی کاژ ناشیانه به چشم 
نمی آید و به بدنه اصلی داســتان تجــاوز نمی کند. 
اســتفاده از قابلیت هــای بصــری در فیلم برداری 
از زاویه نگاه ســگ کوپال، هایکو، از شــاهکار های 
این فیلم اســت که راوی داســتان را برایمان عوض 
می کند و این باعث می شــود ریتم درستی به فیلم 
بدهد و همیــن اتفاق وقتی می افتد که ما داســتاِن 
در حاِل وقوع را از دوربین های مداربســته مشاهده 
می کنیم. این نوع برخورد با یک متن را در سینمای 
کوتاه هنوز می شــود دید و نمی توان نادیده گرفت 
که کاظم مایی وام دار ســینمای کوتاه اســت و از 
آن مسیر درست به ســینمای بلند وارد شده. فضای 
برزخی، از جــان گرفتِن حیوانــات و نوع جان دادن 
آن هــا و درگیری های درونی شــخصیت کوپال در 
کابوس هایش و کابوســی که در بیــداری هم در آن 
گرفتار می آید، به خودی خود شاهکار است. فلسفه 
کارما را فقــط در عاقبِت این شــکارچی نمی بینیم، 
بلکه در جاهای مختلفی از فیلم بدبینی پخش شده 
است؛ مثا در حق شناسی و بازگشــِت کلیدساز به 
منزل کوپــال که با دیــدِن فیلم حتما ایــن نکته را 
هم خواهید دید، یا در عاقبتی کــه برای هایکو رقم 
می خورد، بحث تاوان دادن اســت و احترام به همه 
عناصر زندگی. هر چند که طبیعــت و حیوانات در 
این فیلم برجسته می شــود، اما انسانیت و اخاق به 
چالش کشیده می شود. تعهد و عشق، مراقبت از هر 
کام که می گوییم و قدمی که در زندگی برمی داریم 
و شــروع پیام های بصری فیلم با دستی که زخمی و 
شکسته است، شروع داستانی است که بیان می کند 

حوادثش با همین دست رقم خورده است.
پرهیز از شعارهای کامی و نگاه از باا حتی به کسانی 
که ممکن است متن این فیلم نامه انگشت اتهام را به 
سوی آن ها گرفته باشــد، به خودی خود قابل تقدیر 
است. به قول کیارســتمی بزرگ قرار نیست داستان 
یک فیلم واقعی باشد، قرار است جوری تعریف شود 

که باورپذیر باشد و مخاطب آن را باور کرده باشد.
باید برای این اثر به همــه عوامل فیلم تبریک گفت و 
حسرت خورد از این که دیگر دکتر کوپال، یا درواقع 

لوون عزیزمان، در بین ما نیست.

 »توران خانم«
 دوباره اکران اینترنتی می شود

مجتبــی میرتهماســب و رخشــان بنی اعتمــاد 
کارگردان های مســتند »توران خانم« با اعام آغاز 
اکران دوم  این مســتند از ۲۰ مرداد ماه،گزارشی از 

اکران دوره اول آن  را ارایه کردند.
مســتند»توران خانــم« که بــه زندگــی توران 
میرهادی، معمار نهادهای کودکی و مادر علِم تعلیم 
و تربیت نویــن در ایران می پردازد، بــرای اولین بار 
از ۲۶ خرداد به مدت ۴۸ ســاعت اکــران اینترنتی 
شد که این نمایش با اســتقبال مخاطبان همراه بود 
به نحوی که اکران آن ۴۸ ســاعت دیگر هم تمدید 
شد.این استقبال اما ســازندگان این مستند را برآن 
داشته اســت تا اکران دومی را از ۲۰ مرداد برای آن 
در نظــر بگیرند.رخشــان بنی اعتمــاد و مجتبی 
میرتهماســب همراه بــا اعام این خبــر، گزارش 
آماری را از تماشاگران مســتند »توران خانم« ارائه 

کرده اند.
در ایــن گــزارش نکاتی دربــاره اکــران مجموعه 
کارستان مطرح شده اســت:»ایده  اکران اینترنتی، 
ایــده ای قدیمی بــود که حتی ســال گذشــته که 
شــش فیلم ســری اول مجموعه  فیلم های مستند 
کارستان را به پخش رســاندیم، قابل اجرا نبود. هم 
به دایل فنی و زیرســاخت های فضای مجازی و هم 
به دایل اجرایی اکــران فیلم در ایــران. تا پیش از 
این، متکی بودیم به توان و ظرفیــت اکران در گروه 
 DVD ســینماهای هنر و تجربه و بعد از آن پخش
در شــبکه نمایش خانگی و نســخه های VOD بر 
روی اینترنــت؛ که با همیــن امکانات و بــا در نظر 
گرفتن بی اعتنایی صداوســیما به پخش فیلم های 
ما، خوشبختانه توانســتیم مجموعه کارستان را به 
ظرفیت قابل قبولی از مخاطِب هدف برسانیم که در 

سینمای مستند ایران کم نظیر بوده است.«

بهرام رادان در »ایده اصلی« 
بهــرام رادان در فیلم »ایده اصلی« بــه کارگردانی 
آزاده موگویی بازی خواهد کــرد. رادان پیش از این 

در فیلم »تراژدی« با موگویی همکاری کرده بود.
بهرام رادان در دومین همکاری خود با آزیتا موگویی 
پس از بــازی در فیلم »تراژدی« بــه جمع بازیگران 
»ایده اصلی« پیوســت. ایران، کانادا و یک کشــور 
اروپایــی تاکنون به عنــوان لوکیشــن های اصلی 
»ایده اصلی« انتخاب و فیلمبرداری این فیلم اوایل 
مرداد ماه در جزیره کیش آغاز می شود. اسامی دیگر 
بازیگران و دیگر عوامــل فیلم نیز بــه زودی اعام 
خواهد شد. آزیتا موگویی عاوه بر کارگردانی، تهیه 

کنندگی فیلم »ایده اصلی« را هم به عهده دارد.
 

 اعضای کمیته انضباطی
 کارگروه اکران حکم گرفتند

 با انتخاب شورای عالی اکران و با حکم محمدمهدی 
حیدریــان، رییــس ســازمان ســینمایی، رضــا 
ســعیدی پور و حبیب اســماعیلی به عنوان اعضای 
کمیته انضباطــی کارگروه اکران ســینمای ایران 
منصوب شدند.  در جدیدترین جلســه شورایعالی 
اکران، رضا سعیدی پور و حبیب اسماعیلی به عنوان 
اعضای کمیته انضباطی انتخاب شدند. پیش از این 
سیدضیا هاشــمی به عنوان عضو و دبیر این کمیته 

معرفی شده بود.
در ماده ۱۳ فصل ســوم نظام نامه اکران ســینمای 
ایران آمده اســت: »با توجه به اهمیت اجرای دقیق 
قرارداد، آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی 
کارگروه اکران، کمیته انضباطی کارگروه اکران که 
اعضای آن توســط شــورایعالی اکران پیشنهاد و با 
حکم ریاست سازمان سینمایی منصوب می شوند، 

تشکیل می شود.«
 

 فیلم های کوتاه هنروتجربه 
هفته دوم مرداد می آیند

مجموعه فیلم هــای کوتاه تابســتانه هنروتجربه  از 
هفته دوم مرداد اکران می شــوند و بــه همین دلیل 
جلسه هم اندیشی با حضور کارگردان های این فیلم، 
کارگردان های اکران نوروز و مدیر ســینمای هنر و 

تجربه برگزار شد.
با توجه به موفقیت اکــران مجموعه فیلم های کوتاه 
نوروز، نشســتی با حضور کارگردانان این فیلم ها به 
همراه کارگردانان فیلم های کوتاه برنامه تابستانه با 
حضور جعفرصانعی مقدم مدیرعامل سینمای هنر 
وتجربه و امیرحسین علم الهدی جلسه هم اندیشی 
برای تداوم موفقیت اکران مجموعه فیلم های کوتاه 

برگزار شد. 
در ایــن جلســه کاوه مظاهــری کارگــردان فیلم 
کوتاه »روتــوش« و آرین وزیر دفتــری کارگردان 
فیلم »هنوز نــه« از تجارب اکــران فیلم های کوتاه 
نوروز  و کمپیــن فیلم کوتاه ســخن گفتند و دایل 
موفقیت های ایــن فیلم ها را در اکران برشــمردند. 
این فیلمسازان ضمن اســتقبال از نمایش فیلم های 
کوتاه در دوره جدید نمایش سینمای هنر و تجربه بر 
هم افزایی بین فیلم سازان، ســینمای هنر و تجربه و 
نمایندگان و عاقمندان این نوع سینما در شهرهای 
مختلف تاکید کردنــد. مجموعــه فیلم های کوتاه 
تابســتانه فیلم کوتاه از هفته دوم مرداد ماه به اکران 

سراسری درخواهند آمد.
»سایه فیل« ســاخته  آرمان خوانساریان، »هشتک 
ســاعت چهار« ســاخته عاطفه محرابی، »تناوب« 
ساخته علی خوشدونی فراهانی، »سکوت« ساخته 
مشــترک فرنوش صمدی و علی عســگری، »باران 
آهسته می بارد« ساخته ســعید نجاتی و »مارلون« 
ســاخته درناز حاجی ها فیلم هایی هستند که قرار 

است از هفته دوم مرداد به نمایش در آیند.
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میز خبرنقد

ســحر آزاد    اولین تجربه فیلم بلند علی 
دلگشــا با عنوان »آخرین کســی که آقای 
کاف-الف را دید« این روزها در سینماهای 
هنروتجربه درحال نمایش اســت. دلگشا 
یکی از فارغ التحصیان مدرسه فیلم سازی 
هیاج اســت و امیرشــهاب رضویان تهیه 
کنندگی اثرش را برعهــده دارد. او می گوید 
حرفه اصلی اش سینما نیست و یک روز که 
از زندگی و کار احســاس خســتگی کرد به 
سراغ سینما رفت و به همین دلیل از نتیجه 
این کار راضی اســت. هنر و تجربه در مورد 
»آخرین کسی که آقای کاف-الف را دید« با 

او هم کام شده است.

  فیلم نامه های دیگری هم نوشــته 
بودید یــا از ابتدا همیــن فیلم نامه 
را برای اولیــن کار بلندتان انتخاب 

کردید؟
تنهــا فیلم نامه بلنــدم همین بــود منتهی 
یکســری فیلم نامه کوتاه هم کار کرده ام که 
آن ها را نمایش نداده ام. »چکش«،»ماجرای 
یک روز تابســتانی«، »بازداشــتگاه شماره 
۱۳« و »ســد معبر دات کام« و »گلمور« جز 
فیلم های کوتاهم هســتند. همه کاره فیلم 
»گلمور« خودم بــود و در آن بازی هم کردم 

منتهی هنوز تدوین نشده است.

  بین این فیلم های کوتاه، اثری بوده 
که فضای آن به فیلم بلندتان نزدیک 

باشد؟
تقریبا همه شان به فضای همین کار نزدیک 
هســتند اما »ماجرای یک روز تابستانی« 
و »بازداشــتگاه شــماره ۱۳« کارهــای 
اقتباســی از کتاب »داستان های رومی« به 
نویســندگی  آلبرتو موراویا هستند. این دو 
فیلم کوتاه و فیلم بلندم شــبیه هم هستند 
یعنــی می توان گفــت هیچ کــدام از آن ها 
فیلم های رئال و واقعی نیســتند و فضاهای 

توهمی دارند.

  دلیل عاقه تان بــه چنین فضایی 
چیست؟

من فیلم ساز حرفه ای نیستم و کارم تجارت 
در بازار اســت پس وقتی دچــار روزمرگی 
می شوم به ســراغ ســینما می روم. ضمن 
این که کارهای کاســیک هیجان کمتری 
برایم دارند و به همین دلیل فضاهایی که در 

این فیلم دیدید، برایم جذاب تر است.

   ارتباط شما و امیرشهاب رضویان 
برای ساخت این فیلم چقدر بود؟

ایشــان چــون کارهــای مختلفــی انجام 

می دهند، سرشــان خیلی شــلوغ است و به 
همین دلیل از ابتدا نمی خواستم سراغ آقای 
رضویان بروم اما برای گرفتن مجوز به معضل 
تهیه کننده برخــورد کردم. دو ســال بود از 
آموزشــگاه آقای رضویان بیرون آمده بودم. 
به چند نفر مراجعه کردم تا تهیه کننده فیلم 
شوند، حتی گفتم ازم نیست سرمایه گذاری 
کنند همین که نامشان به عنوان تهیه کننده 
باشــد، کافی اســت بــرای این کــه بتوانم 
مجــوز بگیریــم و در نهایت در این مســیر 
قرار گرفتم کــه یا باید از خیر ســاخت فیلم 
می گذشــتم یا تهیه کننده ای پیدا می کردم. 
نزد آقای رضویان رفتم و ایشــان هم با روی 
گشــاده قبول کرد. من باید کارم را در پاییز 
شــروع می کردم و ۱۵ روز هم از آذر گذشته 
بود و او هم مشــغول ســاخت فیلم خودش 
بود امــا چندین بار که در شــمال مشــغول 
فیلم برداری بودیم، تمــاس گرفت و درباره 
فیلم با هم صحبت کردیم، چندباری هم من 
تماس گرفتم و در مورد روند کار و چگونگی 
پیشرفت مراحل صحبت کردیم. البته او چند 
جمله واقعا مفید گفت مثل این که این کار به 
یک فیلم بردار هنرمند نیاز دارد. فیلم بردار ما 
شــاید همه خصوصیاتی را که آقای رضویان 
مدنظر داشت، نداشته باشــد اما بد هم نبود. 
ضمــن اینکه بعدا یکــی دوبار آقــای بایرام 
فضلی افتخار داد و ســر فیلم بــرداری آمد و 
بعدا آقای رضویان راش هــا را دید. آن زمان 
ســینمای هنروتجربه نبود و به همین دلیل 
باید تدوین را براســاس اکران عمومی انجام 
می دادیم تا بیننده خســته نشود و سینما را 
ترک نکند. بخشی از فیلم من حالت تئاتری 
پیدا می کند که خیلی طوانی تر و در نسخه 
اصلی این بخــش تئاتری برجســته تر بود. 
به این نتیجه رســیدیم که اگر قرار باشــد، 
اکران عمومی داشته باشــیم، حوصله مردم 

ســرمی رود. آقای رضویان من را به ابراهیم 
ســعیدی معرفی کــرد کــه روی زندگی ام 
خیلــی تاثیر گذاشــت و تدوین گر بســیار 

باسوادی است.

   چقدر از فیلم وقتی قرار شــد برای 
اکران عمومی آماده شود، حذف شد؟

این فیلم حدود ۸۵ دقیقه اســت که به یک 
فیلــم ۶۲ دقیقه ای تبدیل شــد. فیلم های 
۶۰ دقیقه ای نه فیلم کوتاه هســتند نه فیلم 
بلند. فقــط یک بار فیلم را به جشــنواره ای 
فرســتادم و فردی از آن جشنواره زنگ زد و 
گفت که براساس قوانین جشنواره، فیلم ها 
باید باای ۷۰ دقیقه زمان داشــته باشند و 
اگر فرصتی داری زمان فیلــم را بلندتر کن 
اما من به دلیل مشغله های دیگرم نتوانستم 

زمان فیلم را زیادتر کنم.

   خودتان چقدر از نتیجه کار راضی 
هستید؟

هرکس به من رســید گفت چرا کار اولت را 
این گونه درست کردی؟ من فیلم را این گونه 
ســاختم چون کارنامه ای نداشــتم و آینده 
شغلی برایم مهم نبود پس با جسارت کامل 
به سراغ ســاخت چنین فیلمی رفتم و گفتم 
در بدترین حالت این گونه است که فیلم بد 
درمی آید. از نتیجه کار راضی ام اما معتقدم 
فیلم نامه ام خیلی قوی تــر و بهتر بود. البته 
من به این فیلم به عنوان یک شکســت نگاه 
نمی کنم و فکر می کنم اگر شرایطش پیش 
بیاید، نســخه دوم این فیلــم را با تجربه ای 
که اان دارم بســازم. این فیلم به اندازه یک 
فوق دیپلم ســینما برایم ارزش داشــت و 
شاید بتوانم قسمتی از دینی را که ادا نشده 
بود در نســخه بعدی با همیــن فرمت اما با 

پروداکشن بهتر بسازم.

   بــازی  بازیگرهــای فیلم چندان 
یکدست نیســت، تجربه خودتان در 

این زمینه چطور بود؟
این فیلم اولین تجربه بازی گردانی من بود. 
حــدود ۵۰ درصد بازیگــران از افراد محلی 
بودند چون می خواســتیم بخشــی از فیلم 
به صورت مســتند باشــد و کاژ ما شامل 
تله تئاتر، سینمای مســتند و عکاسی بود. 
خیلی جاها اساید به مردم نشان می دهیم. 
بازیگران بسته به موقعیتی که قرار داشتند 
بازی هایشان عوض می شد. جاهایی از فیلم 
رئال، ســورئال و اکسپرسیونیســتی بود و 
تشخیص من ۶_۷ ســال قبل این گونه بود 
اما اان شــاید خودم هم منتقد فیلم باشم 
ضمن اینکه تولید فیلم داستان های خودش 
را دارد مثا از افــراد غیرحرفه ای باید پنج-
شش برداشــت بگیرید و یکی از آن ها را که 
بهتر بود، انتخاب کنید چون ممکن اســت 

دیگر جلوی دوربین نیایند.

   طــرح دیگری هم برای ســاخت 
دارید؟

در این فاصله چهار -پنج فیلم نامه نوشته ام 
اما هیچ کدام را تمام نکرده ام. دوســت دارم 
یک مستند هم بسازم اما نیاز به کوهنوردی 
دارم. پارســال که تاش کردم کوهنوردی 
کنم، وضعیــت جســمانی ام به هم ریخت. 
مشــکات مالی هم هست، شــاید بتوانم 
یک کار ســینمای بدنه انجام دهم که البته 
المان های هنری داشــته باشــد. یک طرح 
دارم کــه کمدی تــراژدی اســت و اگر آن 
را ســاختم و پولی از آن باقــی ماند صرف 

کارهای ناتمامم می کنم.

   تجربه اکران در هنروتجربه چطور 
بود؟

هنروتجربــه اســتراتژی فیلم ســازان را 
مشــخص می کند و یک اتفاق خیلی خوب 
اســت. جدای از بحث اکــران، وقتی به یک 
ایده فکــر می کنید به شــما کمک می کند 
که بفهمید متعلق به ســینمای هنروتجربه 
اســت یا بدنه مثا مرتب بــه من می گفتند 
ریتم فیلم کند است اما مخاطب هنروتجربه 
متوجه می شود سکون در تصویر معنا دارد 
و حوصله اش پرورش یافته تر است. به نظرم 
در وهله اول، ارزش هنروتجربه در این است 
که به دیدگاه شما غنا می بخشد به خصوص 
در بحث ایده، ســاختن و تدویــن. اکران، 
بحث بدی اســت. هیچ انتظــاری نمی رود 
فیلمی مثل اثر من در سینمای بدنه نمایش 
داده شــود و حتی از روز اول چنین تصوری 

نداشتم.

گروه فرهنگی    دبیر نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه گفت: 
امسال برای همراهی با وضعیت اقتصادی و فشارهای موجود؛ 
جشــن ما آبرومند اما به دور از صرف هزینه های بسیار برگزار 

خواهد شد.
نشســت اعام آثار منتخب جشن مســتقل فیلم کوتاه برای 
داوری نهایی، توســط هیات انتخاب این رویــداد به همراه 
رونمایی از پوستر نهمین دوره ی این رویداد صنفی، سه شنبه 
)۲ مرداد ماه( با حضــور پیمان نهان قدرتــی دبیر این دوره 

جشن در تاار زنده یاد سیف اه داد خانه سینما برگزار شد.
در ابتدا پیمان نهان قدرتی دبیر نهمین دوره جشــن مستقل 
فیلم کوتاه در سخنان کوتاهی گفت: ۲۱ نفر از اعضای هیئت 
انتخاب این دوره جشــن وقت گذاشــتند و کارهــا را دیدند 
امیدوارم نتیجه و خروجی آن مورد قبول همه باشد. همه در 
رسانه ها خوانده و شــنیده اید که جشن امسال خانه سینما با 
توجه به شــرایط اقتصادی موجود و فشارهای مختلف به دور 

از هزینه رایج آن برگزار می شود.
او خاطرنشان کرد: انجمن فیلم کوتاه ایران هم با توجه به این 
تفکر، در نظر دارد همچون سالهای گذشته جشن امسال را با 
آبرو ولی به دور از ریخت و پاش به سرانجام برساند و با صدای 
رسا اعام می کند ما فیلمسازان و فعاان فیلم کوتاه از صرف 
هزینه های کان دوری میکنیم زیرا کــه فیلم کوتاه با وجود 
همه کمبودها و نداری ها با شــرایط موجود ساخته است  و بر 
راس هرم سینمای ایران قرار دارد و گواه آن کسب افتخارات 
متعدد در فستیوال های دنیا است. با آرزوی اینکه فیلم کوتاه 

ایران بر بلندای این شکوه باقی بماند.
در ادامه این نشســت، با حضور مازیار میــری، دبیر اجرایی 

جشن، پیمان نهان قدرتی و مسعود امینی تیرانی و همچنین 
طاها ذاکر طراح پوستر نهمین جشــن مستقل فیلم کوتاه از 

پوستر این دوره جشن رونمایی شد.
سپس اســامی ۳۸ فیلم منتخب »نهمین جشن فیلم کوتاه« 
اعام شد که عبارتند از: آن ســوی دریاچه/عماد خدابخش، 
آدم پران/امیر رضا جالیان،افســرده نیستم/محمدارسان، 
باگ/کیوان محســنی، بچه خور/محمد کارت،  برافراشــتن 
بادبان/شــرمین مجتهد زاده، برف تابستان/امین چادگانی، 
پیدایش/آبتیــن مظفــری، تاول/مرتضی شــمس، تاخیر/
علی عســگری، تو هنوز اینجایی/کتایون پرمر، تکلیف/علی 
خوشدونی فراهانی، تلخ/مجید اســماعیلی، تراداد/محدثه 
تیموری، تیرگی/ بابــک بیگی، ثبوت/مصطفی ســلیمانی، 

جشــن/بهنام عابدی، دریا موج مــوج می لرزد/امیر غامی، 
دریــای تلخ/فاطمه احمــدی، دور از خانه/فرهــاد دل آرام، 
رورانس/ســوگل رضوانی، ســاقی/علیرضا اســفندیار نژاد 
،ساعت ۱۷/پدرام نور،  سیندرا/مهدی آقا جانی،  شب چره/

مهدی محمد نژادیان، شــو تایم/میاد با وفا، عافیت/حمید 
رضا وفاخواه،قرار/امید شمس، گاو آمریکایی/فاطمه طوسی، 
گسل/سهیل امیر شریفی، گوش سیاه/بهزاد آزادی، ماقات 
خصوصی/فرهاد غریبی،مثل بچه آدم/آریــن وزیر دفتری، 
مکافات/مســعود جهانبخش، موج کوتاه/محمد اسماعیلی، 
مونالیزا/عباس عمرانی،  نقش/فرنوش صمدی، هدیه/ســحر 

ستوده.
طاها ذاکر درباره طراحی پوستر جشــن مستقل فیلم کوتاه 
گفت: خوشــبختانه دســت من باز بــود و محدودیتی برای 
طراحی نداشتم و چون بچه ها روحیه نو و جدیدی داشتند و 

با وجود چند اصاحیه، این پوستر پذیرفته شد.
پیمان نهان قدرتی بعــد از اعام اســامی فیلمهای منتخب 
جشــن فیلم کوتاه بیان کرد: دو فیلم با نام مشترک »پاگرد« 
بــا فیلمنامه ای مشــترک به دلیــل مشــکات قانونی بین 
ســازندگان دو اثر با تصمیم هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه 
و دبیر جشن تا تعیین تکلیف از سوی مقامات مرجع با حفظ 
حقوق برای جشــن فیلم کوتاه، از حضور در این جشن کنار 

گذاشته شدند.
در پایان مراسم هم پوســتر این جشن توسط منتخبین فیلم 
کوتاه امضاء شد. »نهمین جشــن فیلم کوتاه« توسط انجمن 
فیلم کوتــاه ایران )ایســفا( و به دبیری پیمــان نهان قدرتی 

بصورت آکادمی ۲۹ مردادماه برگزار خواهد شد.

گفت وگو با علی دلگشا، کارگردان »آخرین کسی که آقای کاف-الف را دید«

فرار از  روزمرگی با سینما

»نهمین جشن فیلم کوتاه« ۲9 مردادماه برگزار می شود

معرفی آثار منتخب جشن مستقل فیلم کوتاه

مدیرکل هنرهای نمایشی اعام کرد که 
تمام مطالبات باقیمانده از جشنواره سی 

و ششم تئاتر فجر پرداخت و تسویه شد.
شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی 
معــاون هنــری وزارت ارشــاد درباره 
وضعیت مطالبــات باقیمانده از ســی و 
ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر به مهر گفت: کل دیــون و مطالبات 
جشنواره ســی و ششــم تئاتر فجر که از 

ســال گذشــته باقیمانده بود، 
پرداخت و تسویه شــد و دیگر 

رقمی باقی نمانده است.
وی دربــاره اینکــه وضعیــت 
پرداخت بودجه سی و هفتمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتر 
فجر چگونه خواهد بود، تأکید 

کرد: شــاید با رصد ۱۰ ســال اخیر این 
موضوع مشخص شود که همیشه یکی از 

معضات جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر این بــوده که اعتبار 
مورد نظــر آن در زمــان مقرر 
اختصاص پیدا نکــرده و عمده 
جشــنواره های تئاتری نیز در 
ســالیان گذشــته دچــار این 

معضل بوده اند.
کرمی اظهــار کــرد: تمام تاشــمان را 
می کنیم که اعتبار جشــنواره را به موقع 

در اختیار دبیرخانه آن قرار دهیم.
مدیــرکل هنرهــای نمایشــی در پایان 
ســخنان خود تصریح کرد: بــا توجه به 
شــرایط اقتصــادی موجــود باید پیش 
بینی شــرایط را برای بودجه و اعتبار سی 
و هفتمین جشــنواره تئاتر فجر داشــته 
باشــیم و تاش می کنیم با روند مثبتی 
وضعیت اعتبار جشــنواره و تخصیص آن 

را طی کنیم.

مطالبات تئاتر فجر سی و ششم تسویه شد
صحنه



اضطراب را در جهت مثبت و مفید 
بکار بگیریم

 پویش پورمحمد      روزنامه نگار 

اضطراب نوعی انرژی اســت و شــما بــا آگاهی از 
ســطح اضطراب خود می توانید از ایــن انرژی برای 
برقراری تعــادل زندگی بهره ببریــد. گرچه گاهی 
اوقات اضطراب به حدی جدی اســت که به درمان 
پزشــکی نیاز دارد؛ ولی اضطراب روزمــره، یکی از 
واقعیات زندگی اســت و حتی می تواند مفید باشد. 
بن روزن روانشــناس و نویســنده کتــاب »قدرت 
آگاهی در کســب وکار و زندگــی« در مصاحبه ای 
توضیح می دهد که چگونــه بهره گیری از اضطراب 
به نتایج مثبت ختم می شود. همان طور که جهان با 
سرعت بیشتری تغییر می کند و عدم قطعیت بیشتر 
می شــود، احتمال اینکه اضطراب و استرس بر شما 
غلبه کند، بیشتر می شــود. اغلب مردم خودشان را 
به ترس های غریزی تسلیم می کنند. از طرف دیگر 
انکار کردن اضطراب به مشکات شخصیتی دیگری 
مانند خودپسندی منجر می شود. اما اگر می خواهید 
توازن زندگی را حفظ کنید، می توانید به شــیوه ای 
مثبت از اضطــراب بهره ببریــد و آن را بــه یکی از 

نیروهای قدرتمند زندگی تبدیل کنید.
نخستین مانعی که در این راه وجود دارد، نگاه کردن 
به اضطراب از دریچه یک لنز منفی است. همان طور 
که روزن می گوید، ما از اضطراب می ترسیم و سعی 
می کنیــم از آن اجتناب کنیم. اما ایــن نگاه از تفکر 
تدافعی ناشــی می شــود و حال ما را بدتر می کند. 
واقعیت این است که ما به اضطراب نیاز داریم، همان 
زمانی کــه می خواهیم صبح زودتــر از خواب بیدار 
شویم، یا زمانی که ذهنمان به ما هشدار می دهد که 
مراقب باشیم. ما باید اضطراب را به عنوان یک بخش 

طبیعی تجربه انسانی قبول کنیم.
یکی دیگــر از موانع، تفکر اشــتباهی اســت که در 
مواجهه با تغییرات داریم. انسان ها در طول قرن های 
گذشــته، تغییــر را معادل بــا »خطر« یــا »عامل 
تهدیدکننده« زندگی می دانســتند. اما ثبات، توهم 
است. این عدم قطعیت اســت که واقعیت دارد. عدم 
اطمینان و قطعیت، به اضطراب و آسیب پذیری شما 
منجر می شــود. اضطراب شــما را نگران می کند، یا 
باعث می شود که از شــرایط بگریزید، چراکه حس 

می کنید کنترل کامل زندگی را در دست ندارید.
معمواً مردم سه سطح اضطراب را تجربه می کنند: 
اضطراب بیش ازحد، اضطراب متوســط و اضطراب 
پاییــن. البته اضطراب مســری اســت. بــن روزن 
می گوید: ما ســطوح اضطراب خود را بــه دیگران 
منتقــل می کنیــم، زیرا بــا یکدیگر در تماســیم. 
مطالعات نشــان می دهد که شــما اگر با یک مدیر 
بی اخــاق، غیرمنصف یا بیش ازحــد مضطرب کار 
کنید، فشــارخونتان باا می رود. اضطراب شــدید، 
بســیاری از مردم را از پای درمــی آورد. اضطراب، 
انرژی اســت و اگر بدانید که باید چگونه رفتار کنید، 

می توانید تعادل زندگی را دوباره به دست آورید.

اضطراب بیش ازحد باا
برخی از افراد به طــور طبیعی اضطراب شــدیدی 
دارند و این یک مشکل محســوب می شود. به گفته 
روزن، این افراد نیــاز دارند که محق دیده شــوند، 
قدرتمند و موفق باشــند و کنترل امور را در دســت 
داشته باشند. آن ها غالباً همه چیزهای اطراف خود 
را مرتب می کنند و بدگمان و مشــکوک هســتند. 
روزن در ادامــه می گوید: اگر همیشــه انتظار دارید 
تحســین و احترام دریافت کنید، یا زیــاد ناامید و 
دلســرد می شــوید، یا دائماً احســاس بی قراری و 

ناشکیبایی می کنید، بیش ازحد مضطربید.

اضطراب بیش ازحد پایین
اضطراب بسیار پایین هم نشانه خوبی نیست. در این 
حالت شما سر خود را زیر برف کرده اید، نمی خواهید 
ریسک کنید، وضعیت فعلی را پذیرفته اید و درواقع 
در حباب زندگی می کنید. اگر شما بسیار آرمان گرا 
و محتاط هســتید و خودتان را از تمام تغییراتی که 
در اطرافتان می گــذرد جدا نگــه می دارید، در این 
گروه قرار دارید. جهان ســریع تر از قدرت سازگاری 
ما تغییر می کند. ما باید نــکات جدیدی یاد بگیریم 
و نمی توانیــم به مدت طوانی، وضعیــت موجود را 
وضعیت بهینه بدانیم. بهتر اســت گاهی به استقبال 
تغییرات بروید و سطح مناسبی از اضطراب را تجربه 

کنید.

اضطراب خوب
سطح متوســط اضطراب، تنشی را ایجاد می کند که 
انگیزه بخش حرکت روبه جلوی شــما است، بدون 
اینکــه بخواهید مقاومت کنید، تســلیم شــوید یا 
اتفاقات پیش رو را تحت کنتــرل درآورید. به گفته 

روزن این اضطراب یک انرژی مولد است.
در این راه اولین قدم، پذیرفتــن اضطراب یا راحت 
بودن با »عدم راحتی« است. بســیاری از مردم فکر 
می کنند که هــدف از زندگی، شــاد بودن اســت 
ولی این طور نیســت. هدف این اســت که زندگی 
کاملی داشــته باشــید. گاهی روزهــای خوبی را 
ســپری می کنید و گاهی روزهای بدی را پشت سر 
می گذارید. مهارت نا آســوده بودن را تمرین کنید. 

مطمئن باشید که به خوبی از عهده آن برمی آیید.

نسخه ایت شبکه های اجتماعی چه 
کاربردی دارد؟

یکی از کارهای مهمی که غول هــای تکنولوژی در 
جهان برای کاربران جهان ســومی با سرعت پایین 
اینترنت انجام دادند، توســعه و ارائه نسخه ایت از 
اپلکیشن های خود است.  بسیاری از اپلیکیشن های 
مختلف همچون شبکه های اجتماعی از نسخه ایت 
)Lite( نیز عاوه بر نســخه اصلــی، بهره می گیرند 
که برای آن دســته از کاربرانی که سرعت اینترنت 
کشورشــان پایین اســت و یا حافظه گوشی بسیار 
کم و محدود است، توسعه داده شــده است تا آن ها 
نیز بتوانند از قابلیت های اصلی و محوری بســیاری 
از شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های متعدد 
اســتفاده کنند و اخبار و گزارش های موردنظر خود 
را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند. یکی دیگر از 
مزایای نصب و دانلود نسخه ایت این اپلیکیشن ها، 
مصرف بســیار پایین باتری موبایل است، به گونه ای 
که کاربران با نصب و استفاده از شبکه های اجتماعی 
موردنظر می توانند تا حد زیادی در بهینه ســازی در 
مصرف باتری و افزایش مدت زمان شارژدهی گوشی 
هوشمندشــان کمک کنند. از شبکه های اجتماعی 
که نسخه ایت خود را توســعه داده اند، می توان به 
فیس بوک ایت، فیس بوک مســنجر ایت، توییتر 
ایت، اســکایپ ایت و اینســتاگرام ایت اشــاره 
کرد و کاربران بایــد به منظور دریافت این نســخه 
به فروشــگاه آناین و اینترنتی گوگل پلی اســتور 

مراجعه کنند.
 

 سامسونگ
 گوشی هوشمند گیمینگ می سازد

 شایعه شده که سامســونگ در حال ساخت گوشی 
هوشمند گیمینگ اســت. اما برنامه فعلی کمپانی 
برای پیشــتازی در عرصه بازی، معرفی قابلیت های 
منحصربه فــرد محصواتی مثل گلکســی نوت ۹ 
اســت. به گفته یکی از اعضای سامســونگ که تنها 
با نام توییتری _MMDDJ شــناخته می شــود، 
کمپانــی در حال ســاخت یــک تلفن هوشــمند 
مخصوص بازی است. این منبع که تاکنون چندین 
خبر معتبر از محصوات عرضه نشــده سامسونگ را 
پخش کرده و گفته می شــود به بعضی از همکاران 
سامســونگ در چیــن نزدیک اســت، جزئیاتی در 
این باره به اشــتراک نگذاشــت. ولی تاکید کرد که 
محصول یادشــده،  تلفن هوشــمند انعطاف پذیری 
نیســت که کمپانی هم اکنون مشــغول ساخت آن 
است و قرار اســت در ۲۰۱۹ رونمایی شود. گزارشی 
از بلومبرگ در اوایل هفته مدعی شــده بود که تلفن 
هوشمند تاشو، پیشنهاد مناسبی برای زیرمجموعه 
کوچکی از مشــتریانخواهد بود، که شامل گیمرها 
می شــود؛ اما جزئیات زیادی درباره ایــن خبر ارائه 
نشده بود. تاش های گسترده ای برای تجاری سازی 
گوشــی هوشــمند مخصوص بازی، از اواخر سال 
۲۰۱۱ و عرضــه محصــول اکســپریا پلی ســونی 
اریکسون تا اواخر ســال ۲۰۱۷ که ســازنده لوازم 
بازی، ریزر، ریــزر فون را معرفی کرد، انجام نشــده 
بود. اما از آن زمان تاکنون شــیائومی، بلک شــارک 
را و نوبیــا نیز محصولــی در همین عرصــه معرفی 
کردند؛ محصوات جدیدی شــامل ریزر فون ۲ نیز 
در راه هستند. سامسونگ هم با این مدل محصوات 
غریبه نیســت، اما تاکنون فعالیت های خود در این 
زمینه را به چین محدود کرده بود؛ بازاری که در آن 
تولیدکنندگان داخلی تا حــدی قیمت ها را پایین 
می آورند که تمام نمونه های الکترونیکی سامسونگ 
در حاشــیه قــرار می گیرنــد و کمپانــی را مجبور 
می کنند برای احیای فروش، ریسک های بیش تری 
انجــام دهد. کمپانــی کره ای هم اکنــون در تاش 
است که صنعت بازی را توســط دیگر محصواتش 
در اختیار بگیرد. همان طور کــه مدیر عامل اجرایی 
بخش تلفن هوشــمند کمپانی، دی جی کوه، اعام 
کرد، اس پن گلکســی نوت ۹ شــامل قابلیت های 
ویژه ای خواهد بود کــه در بازی می تــوان از آن ها 
اســتفاده کرد. با آنکه جزئیات این خبر اعام نشده 
است، اما با رونمایی Galaxy Note۹ در ۱۹ مرداد 

تمام سواات در این مورد پاسخ داده خواهند شد.
 

ترجمه های آخرالزمانی گوگل 
باعث شگفتی کاربران شد

تا به حال کاربران بارهــا از ارائه ترجمه های عجیب 
و غریب توســط خدمات ترجمه گــوگل یا گوگل 
ترنســلیت خبر داده انــد و این بار هم یــک رویداد 
عجیب دیگر مورد توجه قرار گرفته اســت.  اگر شما 
زبان موری که زبان متداول در میــان برخی قبایل 
کشــور نیوزلند اســت را به عنوان زبان مبدا ترجمه 
انتخاب کرده و کلمه ســگ را به انگلیســی ۱۶  بار 
تایــپ کنید، پیام عجیــب زیر ظاهرمی شــود: روز 
قیامت ســه دقیقه به ۱۲ اســت. ما شــخصیت ها و 
تحوات چشــمگیری را در جهان تجربه می کنیم. 
اما اگر کلمه dog را یک بار بیشــتر تایپ کنید عاوه 
بر جمله باا این مطلب هم به ان اضافهمی شــود: ... 
این امر نشانه آن اســت که ما در حال نزدیک شدن 
به پایان جهان هســتیم و مســیح بازمی گردد. در 
نهایت با تایپ چندباره کلمــه dog صفت »به نحو 
فزاینده ای« بــه جمله  ما در حال نزدیک شــدن به 
پایان جهان هستیم افزودهمی شود. به نظرمی رسد 
الگوریتم های هوش مصنوعی گــوگل قادر به درک 
منطق تکرار کلمات در برنامه مترجم این شــرکت 
نیستند و در زمان ترجمه کلمات از زبان هایی مانند 
موری یا ســومالیایی که لغت در آنها بسیار کوتاه تر 

هستند دچار خطا و مشکل می شوند.
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آناینیادداشت

محققان در تحقیقی با حضور 
۱.۱ میلیون شــرکت کننده، 
۱۲۷۱ ژن را کشــف کرده اند 
که تحصیــات آکادمیک را 
حتی قبل از رفتن به مدرسه 

پیش بینیمی کند.
طبق تحقیقی جدید می توان 

مدتها قبل از آنکه کودک وارد مدرســه 
شــود، با کمک ژن ها دســتاوردهای 

آکادمیک  او را پیش بینی کرد.  
محققان ۱۲۷۱ ژن مختلف را شناسایی 
کرده اند کــه با ســطح تحصیات فرد 
مرتبط اســت. آنهــا با اســتفاده از این 
اطاعــات یک »نمــره پلــی ژنیک« 
)polygenic score( ابــداع کرده اند 
که قابلیت پیش بینی سال هایی را دارد 
که فرد صرف تحصیات علمیمی کند. 
ضریب خطــای ایــن روش ۱3 درصد 
اســت.  تیمی از محققان بین المللی از 
جمله پژوهشــگران دانشــگاه کلورادو 

بولدر با همراهی دیگران طی 
دو ســال این تحقیق را انجام 

داده اند.
در این پژوهــش محققان به 
دنبــال ارتباط میــان ژن ها 
و تعــداد ســال هایی بودند 
که فرد در مدرســه گذرانده 
است. شرکت کنندگان در این تحقیق 
3۰ ساله و بااتر و بیشتر از نژاد اروپایی 
بودند. اطاعات ژنتیــک از ۷۱ مخزن 
اطاعاتی از جملــه UKBiobank و 
 ۲3and شــرکت های خصوصی مانند

Me گرفته شد.

تحقیق مذکور با حضــور ۱.۱ میلیون 
شرکت کننده از ۱5 کشــور دنیا انجام 
شــد و یکی از بزرگترین پژوهش های 

ژنوم های انسانی به شمارمی رود.
 عوامــل دموگرافیــک  ماننــد درآمد 
خانوار، میزان تحصیات والدین و غیره 

نیز همین قدرت پیش بینی را دارند.

مهندسان دانشگاه ام آی تی 
موفق به تولید ربات بســیار 
کوچکی شــده اند کــه تنها 
یک دهــم میلیمتر ضخامت 
دارد و متشــکل از مدارهای 
مینیاتــوری  الکترونیکــی 

است.
 مواد تشــکیل دهنده این ربات به گونه 

ای طراحی شده اند که باعث
می شود ربات یادشــده بتواند به راحتی 
در هوا یا بر روی آب شناور و معلق بماند 
و نســبت به جمع آوری اطاعات مورد 

نیاز اقدام کند.
هــدف اصلــی از طراحی ایــن ربات 
تســهیل جمع آوری داده های مختلف 
در مورد شــرایط آب و هوایی اســت. 
تولید ربات هــای در ابعــاد کوچک با 
توجه به ضــرورت اســتفاده از انبوهی 
از قطعــات الکترونیــک در طراحــی 
این محصوات پیشــرفته یک چالش 

اما  جدی محسوبمی شــود، 
پژوهشگران سرانجام توانسته 
اند قطعــات الکترونیکی در 
ابعاد یــک میلیونیــم تا یک 
میلیاردیم متر طراحی کنند 
کــه تولیــد میکروربات ها را 

ممکن می کند.
ایــن نــوع ربات ها عــاوه بــر حوزه 
هواشناســی در زمینه هایــی همچون 
علوم پزشکی، مهندســی و نظامی نیز 
کاربرد خواهند داشــت و با آنهامی توان 
انبوهــی از امــور از وضعیــت پاایش 
مواد نفتی در پاایشــگاه ها تا وضعیت 
ســامت بدن انســان را به طور آنی و 

لحظه به لحظه کنترل کرد.
محققان دانشــگاه ام آی تیمی گویند 
این فناوری هنوز مراحل شــکل گیری 
آغازین خود را سپریمی کند و در آینده 
بسیاری از حوزه های علمی و صنعتی را 

تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

ریزترین ربات جهان از راه رسیدژن هایی که تحصیات را پیش بینی می کنند
فناوریژنتیک
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 میاد شفیعی    شــرکت های فناوری دنیا 
با پاسخ دادن به ســواات رایج، دنیا را تغییر 
داده اند. در حــال حاضر ســواات دنیا در 
مورد خود شــرکت های فناوری و چگونگی 

عملکرد آن ها است.
موسســان دنیــای فنــاوری در دنیــای 
استارتاپ ها، از بیشــترین احترام برخوردار 
هســتند. موســس در کنــار کارآفریــن، 
شــخصیتی منحصربفرد دارد کــه جامعه 
و دنیا را فراتــر از بقیه می بینــد و تغییرات 
گســترده تری در آن هــا ایجــاد می کند. 
چنین شــخصیتی، انقابی عمل می کند و 
برای ســوااتی که بقیه برای آن ها پاسخی 
نداشــته اند یا حتــی به فکر آن هــا خطور 
نکرده است، راه حل مناسبی ارائه می دهد. 
سواات بیشــتر اوقات یا پیچیده هستند یا 
بسیار فراگیر هســتند که کسی نمی تواند 

به راحتی پاسخ آن ها را بیابد.
از نظر پــل گراهام، موســس اســتارتاپ 
انکوباتــور Y Combinator، در مقاله ای 
در ســال ۲۰۰5، اکثر ایده های عالی، جنبه 

سوالی دارند. او در مقاله گفت:
ایده های ناقص، سواات جالبی هستند که 
پاسخ آن ها باید پیدا شود. بهترین سواات، 
آن هایی هســتند که حل آن ها در نگاه اول، 
مشکل اســت. اســپم از نظر من، غیر قابل 
تحمل بــود و من حس کردم کــه احتمال 
شناســایی آن از نظر آماری وجود دارد. غیر 
قابل تحمل بودن مشــکل، می تواند حس 

حل کردن آن را در شما به وجود بیاورد.
وجود همین سوال ســاده، منشأ پیدایش 
بســیاری از اســتارتاپ ها اســت. موسس 
از خودش می پرســد که چرا »مــن نتوانم 
مشــکلی خاص را حل کنم«. او پس از کار 
فراوان، پاســخ مناســبی برای حل مشکل 
 ،Reed Ha侘ings پیدا می کند. براســاس
ســوالی که موجب پیدایش نت فلیکس شد 
این بود که چــرا فروشــگاه های ویدیویی، 
مانند باشگاه های ســامتی، حق عضویتی 
ساده در اختیار مشــتریان قرار نمی دهند؟ 
داستان زندگی بسیاری از غول های فناوری 
با جواب دادن همین ســواات شکل گرفته 
اســت. ســوال گوگل این بود که چــرا راه 
مناســبی برای رتبه بندی نتایج جست وجو 
وجود ندارد. اوبر هم از خود پرســید که چرا 
برنامــه و نرم افزاری برای تاکســی گرفتن 
وجود نــدارد. توییتر به دنبــال راهی برای 
منتشــر کــردن گفته هــا در یــک فضای 
مشــخص با مخاطبان مشخص می گشت. 
حتی شــرکت هایی به این بزرگی هم منشأ 
پیدایــش پیچیــده و عجیبی داشــته اند 
و برخی از ایده های آن ها منســوخ شــده 
اســت؛ ولی موفقیت آن ها مدیون سواات 
پیچیده  و رایجی اســت که آن هــا راه حلی 
مناســب برای آن ها یافته اند؛ سوااتی که 

میلیون ها نفر، حســی مشــترک نسبت به 
آن ها داشته اند.

موسســان در ســال ۲۰۱8، تنها به نتایج 
جســت وجو و فروشــگاه های ویدیویــی 
بســنده نکردند و ســراغ سیاست، فرهنگ 
و چینــش نظام جهانــی رفتنــد. در حال 
حاضر، تنها پرسیدن سوال و یافتن مسائل 
غیر قابل تحمــل و یافتن جواب مناســب 
آن ها، نمی تواند پاســخگوی تمامی اهداف 
شــرکت های فناوری باشــد. آن هــا باید 

خودشان را به چالش بکشند.
شــرکت های فناوری برتــر دنیــا، از نظر 
سیاســت، وارد انقابی مستمر شده اند. اگر 
آن ها تنها برای یافتن پاســخ سواات ساده 
تأسیس شده باشند، ســواات یا پاسخ داده 
شــده اند یا فراموش شــده اند یا به قدری 
تکرار شده اند که به ایدئولوژی شرکت برای 
توجیه اهدافش تبدیل شــده اند. سواات، 
پایه و اساس تشکیل شــرکت ها هستند و 
شــرکت ها بدون اینکه خودشــان تصمیم 
گرفته باشند به موسســات تبدیل شده اند. 
اکنون مهم ترین ســوال بــرای افرادی که 
تحت تأثیر دنیــای فناوری هســتند، این 
اســت که این صنعــت چه تأثیــری روی 
دنیایــی کــه این شــرکت ها می ســازند، 

می گذارد.
اولیــن ســوال آســانی کــه می تــوان از 
شــرکت های بــزرگ فناوری پرســید، در 
مورد ماهیت اصلی آن ها است؛ ماهیتی که 
آن ها در مورد آن به مشــتریان خود حرفی 
نمی زنند. توییتر و فیسبوک تنها مکان هایی 
برای ماقات و آشــنایی با افراد نیســتند، 
بلکه تشــکیات جدیدی هستند که بر پایه 
بازارهــای تبلیغاتی متمرکز بنا شــده اند. 
اوبر تنها یک شــرکت خودرو نیست، بلکه 
شرکتی است که برای ساخت ایه ترانزیت 
خصوصــی و جدیــدی در مکان های تحت 
پوشــش خود، تاش می کند. آمازون تنها 
نقش رقیــب را برای فروشــگاه های کتاب 

یا خرده فروشی های خشــت و مات بازی 
نمی کند؛ بلکه مدل لجســتیکی جدیدی 
برای مبادله و انتقال کاا، رســانه و خدمات 

است.
پاسخ به سوال ماهیت شرکت های فناوری 
بزرگ، منجربه پیدایش ســواات دیگری 
می شــود. فیســبوک چگونه با اتصال دنیا، 
درآمدزایــی می کنــد؟ )ایــن شــرکت با 
معامــات تبلیغاتی که کاربــران در آن ها، 
نقش منفعل دارنــد، درآمدزایی می کند(. 
فیســبوک چگونه در مورد برنامــه آینده 
خود، تصمیم گیری می کند؟ )از سیگنال ها 
و الگوریتم ها برای موارد مربوط اســتفاده 
می کند(. توییتر چگونه در ســاخت مجدد 
گفتمان عمومی، درمــورد کاربران معلق، 
تصمیم گیری می کند؟ )توییتر براســاس 
قوانین اجباری و کمک گســترده  و مخفی 
نیروی کار قرارداد چنیــن کاری می کند(. 
آیا رانندگان اوبر، اســتخدام شده اند؟ )اگر 
بخواهیم سختگیرانه پاســخ دهیم، جواب 

منفی است(.
ســواات دیگر، جنبه فنی بیشتری دارند. 
یک ســوال آســان با پاسخی ســخت این 
است که چه کســی مالک محتویاتی است 
که در اینســتاگرام آپلود می شــوند؟ )شما 
مالک هســتید؛ مگر اینکه مجوز اســتفاده  
از آن ها را به اینســتاگرام داده باشــید(. آیا 
اینستاگرام ما را شنود می کند؟ تبلیغات این 
شــبکه اجتماعی، گاهی اوقات بیش ازحد 
به جســتجوهای ما در دیگر اپلیکیشــن ها 
نزدیک هستند )پاســخ به این سوال از نظر 
لفظی، منفی است؛ ولی شرکای اینستاگرام 
و سایر شــرکت هایی که اطاعات اینترنتی 
شــما را جمع آوری و تحلیــل می کنند تا با 
اســتفاده از آن ها تبلیغات مناســبی برای 
اینســتاگرام فراهم کنند، در عمل حرکات 
شما را زیر نظر می گیرند و به حرف های شما 
گوش می دهند. درواقع شــما با جست وجو 
کردن با موبایل خود، عائــق خودتان را به 

سمع و نظر شــرکت ها می رسانید(. آمازون 
اکو چگونه است؟ آیا آن هم حرکات ما را زیر 
نظر دارد؟ )شــاید این گونه نباشد. اکو تنها 
زمانی بــه حرف های ما گــوش می دهد که 

کلمه »الکسا« را به زبان بیاوریم(.
شرکت هایی که نســبت به سواات آسان، 
بیشترین آســیب پذیری را دارند، آن هایی 
هســتند که رقیب قبلی یا همتــای فعلی 
خاصی ندارند. مثا گوگل نگران از دســت 
دادن کاربران خود نیست و تنها می خواهد 
که آن ها از گوگل و محصوات آن، بیشــتر 
اســتفاده کنند. چنین کسب و کارهایی در 
طراحی مجدد و تغییر دادن زندگی آناین، 
بیشــترین آزادی عمل را دارنــد، حتی اگر 
کاربران درخواســتی مبنی بــر تغییر ارائه 
نکرده باشــند. فیســبوک و تا حدودی هم 
آمازون، بلندتریــن نقطه در عرصه خدمات 
خود محسوب می شوند و مورد قابل مقایسه 

دیگری با آن ها با وجود ندارد. 
شــرکت ها با ســرعتی بســیار باا در حال 
مواجه شدن با مشکاتی هســتند که باید 
حل شوند. البته مشــکات برای همه غیر 
قابــل تحمل هســتند، به جز شــرکت ها. 
وقتی مارک زاکربرگ برای پاســخ گویی در 
مورد مسائل فیســبوک، به مراجع قانونی 
آمریکا و اروپا احضار شد، سوااتی که جواب 
دادن به آن ها بســیار دشوار بود، آسان ترین 
ســواات از نظر پرســیدن بودند؛ آیا آقای 
زاکربرگ که شرکت شان با چنین اطاعاتی 
تجارت می کند، مایل هســتند نام هتلی را 
که دیشب در آن اقامت داشــتند یا افرادی 
را که طی هفته گذشته به آن ها پیام دادند، 
با مردم دنیا در میان بگذارند؟ )نه، البته که 
نه(. فیســبوک چگونه درآمدزایی می کند؟ 
)جواب مبهــم: با اســتفاده از تبلیغات(. آیا 
فیســبوک رقیبی هــم دارد؟ )صددرصد؛ 

مثا... ایمیل؟(.
شــرکت هایی هســتند کــه در مقابــل 
درخواســت های آســانی که پاســخ دادن 
به آن ها ســخت اســت، ایمن هستند. مثا 
نت فلیکس، پاســخ آســانی برای تقاضای 
مــردم دارد: کاربــران پــول می دهنــد، 
نت فلیکــس اســتریم می کند. شــرکت 
اپل هم با فروش کااهای گــران با روندی 
منظم، درخواســت ها را بــرآورده می کند. 
نکته مشترک بین چنین شرکت هایی این 
است که تقاضای اساسی از آن ها با حمایت 
مشتریان دو برابر می شــود. آن ها در مورد 
نیازهای مشــتریان خود سوال می پرسند و 

براساس نیازها کار می کنند.
البته اوضــاع برای بقیه غول هــای فناوری 
متفاوت اســت. درخواســت های ســاده و 
آسان، ســختی زیادی را به شرکت متحمل 
می کنند. این شــرکت ها با رشد خود، تنها 

نباید به فکر کنار زدن رقبای خود باشند. 

آیا غول های فناوری بیش از حد قدرتمند شده اند

خداوندگان صفر و یک

 مهندسان شرکت فرانســوی میشلن از 
ســال ۲۰۲۰، ضایعات چوب را جایگزین 

مواد اولیه نفتی در تایر خواهند کرد.
ساخت تایر از چوب؟ شــاید در نگاه اول 
این ایــده ماننــد انیمیشــن عصرحجر 
)The Flint侘ones( به نظر برســد، ولی 
درواقع مهندســی تایرهای چوبی بسیار 
پیشــرفته تر اســت. مدتی اســت که با 
توجه به ذخایر نفتی محدود کشــورهای 
مختلف جهــان و البته تنش شــدید در 
بازار طای ســیاه، تولیدکننده های تایر 

به دنبــال جایگزینی مواد اولیه 
جدیــد به جای نفت هســتند. 
به نظر می رســد که شــرکت 
فرانسوی میشلن، ایده انقابی 
تایرهای چوبــی را به واقعیت 

تبدیل خواهد کرد.
بر اساس گزارش منتشر شده، 

مقامــات میشــلن )Michelin( قصد 
دارند تا ســال ۲۰۲۰ تایرهــای چوبی 
را به بازار عرضــه کنند. ســیریل روژه، 
رئیس بخــش نوآوری و علمی میشــلن 

اعام کرد که مهندســان این 
شرکت به دنبال کنار گذاشتن 
بخش زیــادی از نفــت مواد 
اولیه تایرها هستند و بر اساس 
شــده،  انجام  ازمایش هــای 
چــوب و ضایعــات آن راه حل 
مناسب این هدف خواهد بود. 
عاوه بــر تایرهای چوبی، این شــرکت 
فرانسوی قصد دارد بااستفاده از فناوری 
چاپ ســه بعدی، تایرهایی با عمر بسیار 
باا تولید کنــد تا یک خــودرو در تمام 

عمر مفیــد بــا تجهیز یک دســت تایر 
کارخانه ای، بی نیاز باشد.

روژه در این مــورد گفت: ایــن یک رؤیا 
نیســت. احتمــااً اولین ماشــین های 
تولیــدی این تایرهــا را تا ســال ۲۰۲۰ 
داشــته باشــیم و بعد از آن صنعت تایر و 
اســتیک این نوع، از لحاظ تولید و تقاضا 
گســترش پیدا خواهــد کــرد. در مورد 
پیشــرفت صحبت می کنیــم؛ امیدوار 
هستیم که در سال ۲۰۲۰، اولین تایرهای 

چوبی را به نمایش بگذاریم.

میشلن، از چوب در ساخت تایر استفاده خواهد کرد
خودرو
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