
همــان گونــه کــه پیش بینــی می شــد، 
در  اساســی  قانــون  نگهبــان  شــورای 
جدیــد  تحریم هــای  اعمــال  آســتانه 
ایــاات متحــده امریــکا، ایحــه الحاق 
ایــران به کنوانســیون مقابله بــا تأمین 
خــاف  را   )CFT( تروریســم  مالــی 
شــرع و قانون اساســی تشــخیص داد و 
عمًا ایــن ایحه را رد نمود. براســاس 
شــورای  ســخنگوی  صحبت هــای 
نگهبــان، این شــورا حدود 20 ایــراد به 
این ایحه وارد دانســته که این ایرادات 
به همــراه نظر منفی مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، به 
مجلس شــورای اســامی عودت داده شده اســت. درصورت 
اصــاح ایــرادات شــورای نگهبــان در مجلــس، ایــن مصوبه 
مجدداً به شورای نگهبان باز خواهد گشت، امری که براساس 
صحبت های رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس بعید به 
نظر می رســد. در صــورت اصرار مجلس بــر مصوبه موجود، 
ظاهراً سرنوشــت این ایحــه نیز مانند بقیــه لوایح مربوط به 
FATF، در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام رقــم خواهد 
خــورد. در ایــن یادداشــت به بررســی تأثیــرات رد ایــن ایحه 

توسط شورای نگهبان می پردازیم.
براساس آخرین مهلتی که نهاد FATF به ایران داده است، 
سرنوشــت چنــد قانون منجملــه ایحه الحاق به کنوانســیون 
CFT می بایســت تعییــن تکلیف گــردد. پــس از تصویب این 
ایحه در مجلس شــورای اسامی به هر حال این مصوبه باید 

تعیین تکلیف شــود و احتمااً در مجمع تشخیص مصلحت 
با اصاحات اندکی تأیید خواهد شــد اما فارغ از روش تعیین 
تکلیف آن، سیاستمداران و تصمیم گیران داخلی باید بر بعد 
رســانه ای و سیاســی رد این لوایح توجه کافی داشته باشند. در 
اجــاس اخیــر FAFT تعــدادی از کشــورهای عضــو این نهاد 
معتقــد بودند اگر به ایــران مهلت دوباره اعطا شــود، ر ویه ای 
خطرناک را بین بقیه کشورها رواج خواهد داد که بدون اجرای 
تعهدات، از عکس العمل های قهری این نهاد مصون بمانند. 
رد ایحه الحاق به CFT و عدم تعیین تکلیف بقیه لوایح این 
سیگنال را به کشورهای عضو FATF علی الخصوص مخالفین 
عادی شدن شرایط ایران خواهد داد که علیرغم تاش دولت 
مســتقر، هســته مرکزی قدرت در ایــران عاقه مند بــه اجرای 
الزامات این نهاد نیســت. ارســال این ســیگنال قطع به یقین 
در جلســه آتی این نهــاد تأثیرگذار خواهد بــود و عمًا نه تنها 
وضعیت تبادات بانکی ایران در شرایط تحریم را کامًا قفل 
می نمایــد، بلکــه اعتبار و وجهه کشــورهای اروپایــی که تاش 
کردند ایران به لیســت سیاه بازنگردد را نیز تحت الشعاع قرار 
می دهــد. با توجه به ســوابق موضوعاتی ماننــد توقف اجرای 
ســند2030، عکس العمــل نهادهــای قدرت داخلــی در برابر 
برجام و آشــنایی کشــورهای غربی با ســاختار قدرت در ایران، 
این شبهه ایجاد خواهد شد که حتی با فرض تصویب الزامات 
مربوطــه هــم ایران ممکن اســت اجــرای الزامــات مربوطه و 
توصیه هــای FATF را با بهانه های مختلــف به تأخیر بیندازد 

بعــد،  و حتــی در دولت هــای 
اجرای آنها را متوقف نماید.
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مرکــز آمار ایران نرخ بیکاری تابســتان امســال را 
12.2 درصــد اعــام کرده اســت در حالــی که در 
جدول بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر، بیکاری 
جوانان 15 تا 29 سال و بیکاری جمعیت 10 ساله 
فارغ التحصیان دانشــگاه  نرخ بیــکاری زنان دو 
برابر مردان است. البته بیکاری باای زنان بحث 
تازه ای نیست. فی المثل در همین آمار، بیکاری 
فارغ التحصیــان مــرد دانشــگاه ها 13.5 درصد 
اســت در حالی که این آمار در زنان 28.8 اســت 
اما اینکه چرا بیکاری زنان دو برابر مردان است، بحث تازه ای نیست نه 

در ادبیات بازار کار جهان و نه کشورهای در حال توسعه و خاورمیانه.
امــا این میــزان اختــاف در نرخ بیــکاری زنــان و مردان ریشــه های 
فرهنگی - اجتماعی دارد.  در یک جامعه سنتی تلقی عمومی این است 
که مردان نان آور خانواده هستند و زنان نیروی کار درجه دوم محسوب 
می شــوند و اگر مرد و زنی در شرایط مساوی از یک بنگاه درخواست کار 
کنند، مردان  شــانس بیشتری برای به دســت آوردن شغل دارند. از آن 
سو می بینیم که حتی گاه زنان تحصیلکرده هم در این جوامع بر این باور 
صحه می گذارند که مردها باید در اولویت تصاحب فرصت های شغلی  
قرار گیرند؛ در صورتی که این تحلیل از زاویه دید کان درســت نیســت.  
در سطح کان افراد شایسته می توانند به افزایش بهره وری و تولید یاری 
رسانند و به این ترتیب حتی بر فرصت های شغلی بیفزایند و در مقابل 
کســانی که شایستگی ندارند و فرصت های شــغلی را اشغال می کنند، 
ممکن اســت بهره وری و تولید را کاهش دهند و در نتیجه فرصت های 
شغلی را از میان ببرند. کارفرماها  هم در این میان استدال های خود را 
دارند از جمله اینکه  فرزندآوری و مسئولیت های خانوادگی زنان سبب 
می گردد که زنان نیروی کار قابل اعتمادی برای کارفرما نباشند. حال اگر 

شرایط اقتصادی در وضع مطلوبی هم نباشد.
بــه عاوه مشــاغل بــه دو گــروه »مردانــه« و »زنانه« تقســیم شــده 
اســت. بسیاری از مشــاغل مانند رانندگی تاکســی و اتوبوس، مهندسی 
ســاختمان، کارشناسی جنگل، کار در بســیاری از کارخانه ها  و... مردانه  
بــه حســاب می آینــد و مشــاغل محدودی کــه در واقــع تــداوم وظایف 
خانگی زنان هستند، از جمله آموزش و  بهداشت و مراقبت از کودکان  
و ســالخوردگان مشاغل زنانه شناخته می شوند. از هر سو که به بازار کار 
بنگرید، فرصت های شغلی برای زنان بسیار محدود است. در وضعیت 
کســادی و رکــود وضع بســیار بدتر می شــود چون فرصت های شــغلی 
جدید بشــدت محدود می شــود و خــواه ناخواه همین مشــاغل ناکافی 
هم با تبعیض جنســیتی سهمیه بندی می شود.   بنابراین در وضعیت 
کنونی بازار کار ایران، زنان مجبورند یا از بازار کار خارج شوند یا مدت های 
طوانی در جست وجوی شغل باشند و در نهایت به کارهایی با دستمزد 
پایین رضایت بدهند. نرخ های باای بیکاری زنان نشانگر گرایش شدید 

زنان به حضور در بازار کار، بویژه در میان زنان تحصیلکرده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری فارغ التحصیان 
مرد دانشــگاه های ما نیز از نرخ بیکاری عمومی کشــور بااتر اســت؛ در 
حالی که بسیاری از فارغ التحصیان مرد  عمًا در مشاغلی حضور دارند 
که به یک معنا جزو مشاغل کوتاه مدت و کاذب به شمار می روند نظیر 
رانندگی در اپلیکیشن های اینترنتی حمل و نقل شهری و انواع مشاغل 
خرده فروشــی که هیچ کدام به تخصص دانشــگاهی نیــازی ندارد.  اما 
چون دختران فارغ التحصیل دانشــگاه ها امکان فعالیت در بسیاری از 
این گونه مشــاغل را ندارند؛ شــرایط در بازار کار برای آنان وخیم تر  و در 
نتیجه فاصله نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده نسبت به فارغ التحصیان 

مرد بسیار بیشتر است. 
امروز آمار غیر رسمی نشان می دهد که حدود  یک میلیون نفر راننده 

در یکی از اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی فعالیت می کنند و مقدار قابل 
توجهی از این راننده ها فارغ التحصیان مرد دانشــگاه ها هســتند که به 
خاطر توقعات و فشــارهای اقتصادی در مشــاغلی جذب می شوند که 
عماً با تخصص آنها همخوانی ندارد، بنابراین اتفاق عجیبی نیست که 
می بینیم امروز پسران فارغ التحصیل که مدرک کارشناسی ارشد دارند، 

قطعات تلفن همراه می فروشند یا تعمیرات موبایل انجام می دهند.
در نهایــت آنچــه می تــوان گفــت اینکــه در وضعیت بحرانــی بازار 
اشتغال کشور  هجوم مردها  به سمت فعالیت های غیر تخصصی کوتاه 
مدت و ناایمن به خاطر انتظارات سنتی و عرفی موجود از آنها طبیعی 
به نظر می رسد  و درست از همین ناحیه است که فرصت های شغلی 
بــرای فارغ التحصیــان دختر بســیار محدود می شــود. امــروز زنان 70 
درصد دانشجویان دانشگاه ها را تشکیل می دهند و عمًا خود دانشگاه 
هم به پناهگاه بیکاران تحصیلکرده تبدیل شده است، این یعنی حتی 

تحصیات صورتی از بیکاری پنهان است.
گرچــه نمی توان چندان آمــوزش عالی را در این بــاره مذمت کرد- 
به خاطر اینکه وقتی فشــار تقاضا از ســوی جامعه برای تحصیل وجود 
دارد آموزش عالی هم توســعه پیدا می کند و این توسعه بیشتر رنگ و 
بوی توسعه کمی را به خود می گیرد-  اما آنچه در این باره قابل تحلیل 
اســت، اینکه اقتصاد ما توان ایجاد شــغل را ندارد.  از آن سو خانواده ها 
می خواهنــد در حــد تــوان از فرزنــدان خود حمایــت کننــد و وقتی این 
دو عامــل را در کنار هم قرار می دهیم می بینیــم تمایل برای باا بردن 
ســطح تحصیــات و مهارت ها طبیعی اســت،  گرچه حتی اگــر رأی به 
توقف  توسعه کمی دانشگاه ها بدهیم پرسش این خواهد بود: تکلیف 
4 میلیــون جــوان بیــکار در بــازار کاری کــه ظرفیت پذیرش این لشــکر 
میلیونی را ندارند، چیســت؟ در چنین وضعیتی معلوم اســت که بازار 

فرصت های شغلی تخصصی تا چه اندازه محدود است.
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جذاب تر می شود
 زنان الجین 

پای کوره های سفال

گـــزارش
گـروه سیاسـی

ســاعت 11 روز یکشــنبه، 13 آبــان 97؛ 
ورق در بــورس تهــران کــه از ســاعات 
ابتدایــی صبــح رشــدی 900 واحدی را 
تجربه می کرد به یکباره برگشت. پایان روز شاخص ها بیش از 
۵30 واحد افت کرده بود. زمینه این ریزش نه 11 هزار کیلومتر 
آن طرف تر در واشــنگتن بلکه چند صد متر پایین تر از میدان 
فردوســی ایجاد شــده بــود. جایی که شــورای نگهبــان ایحه 
CFT کــه یکــی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اســت را با 
20 ایراد مختلف رد کرد. بدین ترتیب روزی که قرار بود نقطه 
آغاز دور دوم تحریم های امریکا باشد، در ایران با این نگرانی 

بــه پایان رســید که آیــا قرار اســت برخی تصمیمــات داخلی 
بار فشــارهای خارجی را مضاعف کنــد؟ خبر رد ایحه الحاق 
ایران به کنوانســیون منع تأمین مالی تروریســم را عباسعلی 
کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبان در حســاب شــخصی 
توئیتر خود اعام کرد، با این جمات: »شورای نگهبان ایحه 
الحــاق دولت جمهوری اســامی ایران به کنوانســیون مبارزه 
بــا تأمین مالی تروریســم )CFT( را در جلســات متعدد خود 

مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. …

 »سی اف تی«
دوباره در مجلس

 ایرادات شورای نگهبان به یکی از لوایح »اف ای تی اف« 
واکنش های بسیاری را به دنبال داشت

CFT گزارش »ایران« از تغییر جهت بازارها پس از رد

صفحه های 2 و 4 را بخوانید
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»ایران« در گفت و گو با فعاان 
اقتصادی جدیدترین گزارش بانک 

جهانی را بررسی کرد

در »ایران جوان« بخوانید
 - حال و هوای جوانان حرم؛

از کفشداری تا نقاره خانه 
- یک فنجان کتاب

چشــمانم بکشم؛ چشــم هایم نور و قلبم جا افتخــار می کنــم که خــاک کفــش زائــران را به چون همه زندگی ام را از امام و اهل بیت دارم. می دانــم، بــه این نوکــری هم افتخــار می کنم »مــن خــودم را خــادم نــه، نوکر امــام رضا(ع) انجــام می دهد بــا لفظ »نوکری« یــاد می کند: به زبان می آورد و بارها و بارها از کاری که اینجا سعادت نمی داند. تمام جمله هایش را با گریه در حرم امام رضا(ع) نصیبش شده چیزی جز به نامش افتاده و بااخره ســعادت کفشداری معروف اســت و این را که بعد از 7 ســال قرعه در میــان جوان های کفشــداری به خوشــرویی و جوان های این بخش افتخاری کار می کنند.امام رضا(ع) را تحویل می گیرد. البته بیشتر پیر تا صبح می آید حرم و بــا احترام کفش زائران است و در طول هفته 12 ساعت افتخاری شب و فامیلش ندارد. اســتخدام یــک ارگان دولتی 
آنها هم هفته ای یک مرتبه به صورت افتخاری دانشجوی دکتری و همســرش پزشک است و او از جوان دیگری به نام مشیری یاد می کند که پیدا می کند.«

کتیبه های ضریــح، تعمیرات داخــل ضریح، 
دلیــل درها و پنجره های نقره هم با آنهاست. را  عشــق  هــم  محمدپــور  جــا مثل آهن ربــا می ماند، دل می گــذرد و من به جان حرف های پدر و مادرم محضرش ســام بگویی. 13 ســال از آن زمان از آقا تشــکر کنی کــه اجازه داده یکبــار دیگر به یعنی سعادت نصیبت شــده، تازه باید هر روز هــر روز صبــح بــه امام رضــا(ع) ســام بدهی با خود آقا. پدرم هم گفت همین که قرار است بدهد پیش خودش کار کنی، تو برو برکت پولت مادرم گفت من از امام رضا(ع) خواستم اجازه گفتم کار سختی است و نمی توانم ادامه بدهم. حقوق می گیرند. خاصه رفتم خانه و به مادرم که در آســتان کار می کنند زیــر 2میلیون تومان سخت و حقوق کم. همین اانش جوان هایی نقاشــی ســقف دارالحجه شروع شــده بود. کار با جان و دل کار می کنیم. خود من وقتی آمدم، گلدسته ها است اما فقط به عشق امام رضا(ع) از ســخت ترین کارهــا شســت و شــوی گنبــد و »از بین کارهایی که اینجا انجام می شــود یکی ماندگاری اش در این آستان می داند و می گوید: هــادی 

می گیــرم و به لطف آقا تــوی زندگی کم ندارم این ساعت ها که هر ربع یک بار می زنند، جان به خانــه بر می گردم. من با صــدای زنگ خبر ســر حال می آیم، حرم و غــروب با حال گرفته ســن دارم امــا هر روز به عشــق این ســاعت ها رفت و من شــدم دکتر این ســاعت ها. 70سال داروگر باشــم دو ســال که ماندم حاجی از دنیا داشتم. یک روز آمدم اینجا تا وردست حاج آقا »جــوان که بودم در بازار، حجره ساعت ســازی دقیق بودن شان مطمئن شود:

شد، چون صفر تا صد نقاره خانه را بلد بودم، به پدرم حاج امیر محمد به بیماری سختی دچار ســالگی نقاره خانه را دیده ام و از 8سال قبل که صدایــش می کردیم می رفتم طبل بنــدی. از 2 بچگــی بــا پدربزرگــم حــاج احمد که حــاج آقا می کنند، آنها را می ســپارند دســت عباس: »از بــا تجربه تریــن. طبل ها که نیاز بــه تعمیر پیدا نقاره زن ها کم سن ترین است اما یک جورهایی عباس اقوام شکوهی با 30 سال سن، در جمع 
جای او آمدم نقاره زنی.

مانــده بــه طلــوع خورشــید نقاره ها ســحر را در ماه رمضان هم به رســم قدیم دو ساعت بعد از نماز مغرب و عشــا هم نقاره می زنند. البتــه به مناســبت اعیــاد، ســاعت 8 صبح و را باا مــی رود تا برای نقاره زدن آماده شــود. قــرار دارد و عبــاس روزی دو مرتبــه 112 پلــه نقــاره خانه امــام رضــا(ع) در صحن انقاب برویم یا به کارهای متفرقه رسیدگی کنیم.«
عبــاس می گویــد: »حــال و هــوای نقاره خانه اعام می کنند.
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دور مران از در و راهم بدهحال و هوای جوانان حرم؛  از کفشداری تا نقاره خانه 
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├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p مهندســی هوا فضاســت، کار در بخش »مفروشــات« آســتان قــدس رضــوی را به هرکار ببرند. بعضی ها هــم می توانند جای دیگری کار کنند اما مثل علی جهانی که دانشــجوی رضــا(ع) را تحویل بگیرند یا ویلچر ســالمندی را در یکی از صحن ها این طرف و آن طرف ویلچر می کشــد. خیلی ها ســال ها توی نوبت می ماننــد تا چند وقتی کفــش زائران امام یکــی فرش پهــن می کند، یکــی نقــاره می زند، یکــی ســاعت ها را تنظیم می کنــد و یکی

دیگری ترجیح می دهند.
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دانشــجوی  دارد،  ســال   23 جهانــی  ده دل از حرم علی موقعیت کار مرتبط با رشته تحصیلی اش پهن هستند جارو می کشیم و مرتب می کنیم.« مســقف و کفشــداری ها را که به صــورت ثابت نمی کنیم و فقط فرش های داخل صحن های در صحن هایــی که ســقف ندارنــد فرش پهن جمع می کنیم. هوا که ابری باشد یا باران بیاید، شیفت توی صحن های مختلف فرش، پهن  و از ظهر همراه تعداد دیگری از جوان ها در ســه درس هایم برســم از ساعت 7 صبح تا 3 بعد بخش مفروشــات کار می کنــد: »برای اینکه به مهندســی هوا فضــا اســت و از 4 ســال قبل در علــی 

هم که یک جورهایی شــده ایم ســوگلی حرم و می کنیم به امام رضا(ع) نزدیک هستیم. حاا تک تک ما افتاده که پابندمان کرده و احساس بکشیم. آنقدر اتفاق های عجیب و غریب برای بهزیســتی، حاضــر نبودیــم دســت از ایــن کار می شــد و بعضی ها به مــا می گفتند بچه های 
مسئوان سختی کارمان را درک کرده اند.

ë ...حقوق بگیــر و جوان هــای مشــهدی آنجــا کار 750نیــروی افتخاری و تعــداد زیــادی از افراد شــماره یک شــوید، کارگاه بزرگــی می بینید که از صحــن جامــع رضــوی کــه وارد پارکینــگ  زعفران نمی کارم اما

پاسخ به تحریم در سالروز تسخیر
راهپیمایی روز 13 آبان در سراسر کشور برگزار شد

فرمانده کل سپاه خطاب به ترامپ: هرگز مردم ایران را تهدید نکن

اگــر تــا دیــروز از شــکاف دولت-ملــت 
یا شــکاف بیــن نســلی در ایران ســخن 
گفته می شــد، حاا باید شکاف در افکار 
عمومــی و تقســیم آن به دو نــوع افکار 
عمومی رســمی و غیررســمی را هم به 
این فهرســت اضافه کرد. پژوهشــگران 
جامعه شناســی  اســاتید  و  اجتماعــی 
معتقدنــد ماهیــت، ســاز و کار و شــیوه 
درک افــکار عمومــی در ایــران تغییــر 
کرده اســت؛ نه فقط مانند سابق تحت 
تأثیر تبلیغات رسمی نیست، بلکه این 
رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی 
هســتند که افکار عمومی ایران را شکل 
و  شــدت  معتقدنــد  آنــان  می دهنــد. 
سرعت تغییرات افکار عمومی در ایران 
نیز به مراتب زیاد شــده است، تا جایی 
که افکار عمومی آبــان ماه 97 متفاوت 
از افکار عمومی فروردین و اردیبهشــت 
مــاه 97 اســت. ایــن گزاره ها، دیــروز در 
نشســت »افــکار عمومی و رســانه ها در 
ایــران« در دانشــکده علــوم اجتماعــی 
دانشــگاه تهــران مطــرح شــد. عبــاس 
عبــدی، علــی ربیعی،  هــادی خانیکی، 
ســبحان یحیایی، زهیر صباغ پور، ســید 
از  کاظمــی  عبــاس  و  عقیلــی  وحیــد 

حاضران در این نشست بودند.
ë  بــه ایــران  عمومــی  افــکار  در  تحــول 

روایت عبدی
عبــاس عبــدی ســخنرانی خــود بــا 
عمومــی  افــکار  در  »تحــول  موضــوع 
ایــران« را بــا ایــن جملــه آغــاز کــرد که 
در یــک ســال گذشــته بویــژه دی مــاه 
96، تحــول کیفــی و رادیکالــی در افــکار 

عمومی ایران ایجاد شد.
وی با تفکیک افکار عمومی ایران به 
دو بخش »رویی و سطحی« و »عمیق« 
و با بیان اینکه حوزه سطحی به سهولت 
تغییر می کند، اما رویه عمیق به سادگی 
تغییــر نمی کنــد و نشــانه فرآیندهــای 
عمیق تــر در جامعه اســت، اظهار کرد: 
در حوزه ســطحی افــکار عمومی ایران، 
در یک ســال گذشــته، بی اعتمــادی به 
از 40  اشــخاص  و  وعده هــا  مســئوان، 
درصــد بــه 70 درصــد افزایــش یافتــه 

اســت، همچنیــن بی اعتمادی نســبت 
به موقعیت ها و انتظاراتی که حاکمیت 
از آینــده ترســیم می کنــد بــاا رفتــه و 
گاه بــه 85 درصــد هــم رســیده اســت. 
این پژوهشــگر اجتماعی با بیــان اینکه 
نســبت بــه آینده کشــور هــم ناامیدی و 
بــی اعتمــادی وجــود دارد، اضافه کرد: 
اهمیــت ایــن مســأله در ایــن اســت که 
بقیه مســائل تحــت تأثیر خــوش بینی 
یا بدبینی نســبت به آینده جامعه قرار 
می گیــرد و هر اتفاقــی در این چارچوب 

تفسیر می شود.
عبــدی با اشــاره بــه اینکــه از ابتدای 
بــا  عمومــی  افــکار  همیشــه  انقــاب 
سیاست خارجی همراه بود و در بدترین 
دولت ها هیچ گاه میــزان همراهی ها از 
60 درصــد کاهش نمی یافــت، از وجود 
یک معضل جدی در این باره خبرداد و 
اضافه کرد: اینها در ایه رویی و سطحی 
افکار عمومی بود که به نوبه خود زمینه 
بــروز تغییرات ایه های زیرین یا عمیق 

افکار عمومی را فراهم آورده است.
وی، ســبک زندگــی، روابط جنســی، 
نقــش زنان و دیــن را مؤلفه های اصلی 
ایه عمیق افکار عمومی ایران برشمرد 
و گفت: افــکار عمومی در ایــن حوزه ها 
به طــرز واضحی تغییر کرده اســت، به 
عنــوان مثــال دربــاره حجــاب، حضــور 
زنــان در ورزشــگاه ها یــا حــوزه دیــن در 
یک ســال گذشــته تغییرات جــدی رخ 
داده اســت، تا جایی کــه در تاریخ ایران 
سابقه نداشته است که 50 درصد مردم 

بگویند روزه نمی گیریم.
وی بــا بیــان اینکــه حاکمیــت افکار 
عمومــی را به رســمیت نمی شناســند، 
اما در انتخابات به آن متوسل می شود، 
ادامــه داد: عمــل دیگــری که بحــران را 
ایجــاد کرد، امتــزاج بیش از حــد دین و 
دولت اســت، در حالی که حتی رهبری 
انقاب بر اســتقال دین از دولت تأکید 
ایــن  اخیــر  ســال های  در  امــا  داشــت، 
امتــزاج تشــدید شــد کــه نامــه آیت اه 

یزدی اوج آن را نشان داد.
عبدی، مهم ترین عامل برای تغییر 
شکســت  را  ایــران  در  عمومــی  افــکار 
سیستم در حوزه رسانه دانست و تأکید 
کرد: در حوزه رسانه ای انحصار شکست، 

تــا جایــی کــه اگــر در گذشــته 90 درصد 
از رادیــو تلویزیــون اســتفاده می کردند، 
اکنون تنها 42 درصد اســتفاده می کنند 
و 53 درصــد از رســانه های دیگــر و این 
یعنــی صــدا و ســیما به عنــوان ابــزار از 
دســت رفته اســت. این فعال سیاسی، 
خروج مرجعیت رســانه ای در کشــور را 
مسأله کلیدی دانست و اظهار کرد: این 
یعنی مرجعیت تولید فکر و افکار دیگر 
در داخل کشــور نیســت، ضمــن  اینکه 
منابع غیررسمی به جای منابع رسمی 
فعال شده اند و در همین شرایط، شاهد 
به حاشیه رفتن مرجعیت های سنتی و 
رســمی مانند روشــنفکران هستیم و در 
مقابل ســلبریتی ها و افراد غیرشناخته 

شده مرجعیت را به دست دارند.
وی در پایــان نتیجه گیــری کــرد کــه 
همه اینها به این معنی اســت که افکار 
عمومــی در ایــران در حال شــکل گیری 
رســمی،  ســاخت  نظــر  از  کــه  اســت 
غیررســمی تلقــی می شــود، امــا اتفاقاً 
در حــال رشــد اســت و ایــن مهم تریــن 
خطر اســت، زیرا هر چــه افکار عمومی 
غیررســمی تر شــود، ممکن است رشد 
بیشتری داشته باشد. به باور عبدی، به 
این ترتیب ایران جامعه ای با دو رسانه، 
بــا دو نوع اجتماعی شــدن و با دو افکار 
عمومــی داریــم کــه یکــی رو به رشــد و 

دیگری رو به افول است.
ë  و رســانه  عمومــی،  افــکار  ربیعــی؛ 

سیاست
علی ربیعی، وزیر سابق رفاه، تعاون 
و کار اجتماعی اما به صفت دانشگاهی 
خود، دیگر ســخنران این نشســت بود. 
وی در سخنرانی خود با موضوع »افکار 
عمومی، رســانه و سیاســت« نخســتین 
شــاخص افــکار عمومی ایــران در دوره 
جدیــد را تغییر با ســرعت باا دانســت 
و گفــت: این ســرعت به گونه ای اســت 
کــه افــکار عمومــی ایــران در آبــان مــاه 
اردیبهشــت  و  فروردیــن  بــا  حتــی   97
هــم متفــاوت اســت و این تغییــر برای 
هــر جامعــه ای از جنبه هــای هویــت و 
ثبات بــرای ایجاد یــک زندگی مطلوب 

اجتماعی خطرناک است.

معاون اجتماعی سازمان برنامه 
و بودجه خبر داد؛ اختصاص 

500میلیون دار به صنعت داروسازی

در نشست بررسی تحول افکار عمومی بررسی شد
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 علی ربیعی: افکار عمومی بسیار بدبین شده است و این بدبینی حتی در اعتماد به 
6خانواده و دوستان هم دیده می شود
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نصراه پژمانفر، نماینده نزدیک به جبهه پایداری از تهیه 
ســه طرح در مجلس برای مقابله با فشارهای روانی ایجاد 
شده توسط امریکا خبر داده است. طرح اول ناظر به تنبیه و 
تحریم کشورهای همکاری کننده با امریکا در تحریم ایران 
اســت. طرح دوم قرار است دار را از معادات بین المللی 
حــذف کنــد و طرح ســوم هم به گفتــه نماینده مشــهد در 
ارتباط با موضوع احتمال حمله ســایبری امریکا به کشــور 
اســت و در صــورت حملــه ســایبری و قطــع یا اختــال در 

اینترنت کشور، با اقدام نیروهای مسلح مواجه شود.
اما این طرح ها چقدر واقع بینانه هســتند؟ برای قضاوت این پرسش به سراغ 
توضیحــات خود پژمانفر می رویم. مثــًا او درباره طــرح اول این گونه توضیح 
داده اســت: »اولیــن طــرح، طرح تنبیه کشــورهای همــکار با امریــکا در اعمال 
تحریم علیه ایران اســت و بر اســاس این طرح، هر کشوری که در این اقدامات 
تحریمی با امریکا همکاری کرده باید با آنها مقابله به مثل کرد و فروش نفت 
و گاز را به آنان ممنوع و تحریم هایی نیز نسبت به آنان داشته باشیم. این طرح 
دارای سه ماده است.« به نظر می رسد طراحان این طرح حتی به ابتدایی ترین 
مســائل درباره پیشــنهاد خود هم نیندیشــیده باشــند. چرا که اواً یکی از ابعاد 
همکاری کشورها با امریکا در تحریم ایران خود به معنای عدم خرید نفت و گاز 
کشــورمان اســت. حاا چطور طراحان محترم می خواهند فروش نفت و گاز را 
به کشورهایی که خودشان از خرید آن از کشورمان صرف نظر کرده اند، ممنوع 
کنند؟ خب این کشورها که پیشاپیش خودشان را از لیست خریداران نفت و گاز 
ایــران خارج کرده اند، در این شــرایط تحریم فروش به آنها چه معنایی دارد؟ 
نکته بعدی اینکه، قسمت اعظم تحریم امریکا علیه کشورمان ناظر به کاهش 
فروش نفت و گاز و به صفر رساندن آن است. اساس اظهار نظرهای مقامات 
طرفین در این ماه ها هم بر همین موضوع اســتوار بوده که امریکایی ها اصرار 
داشــتند می توانند فروش نفت و گاز ایران را صفر کنند و مســئوان کشــورمان 
تأکید می کنند که امریکا توان چنین کاری ندارد. به عبارتی بنیان اصلی مقابله 
ما با تحریم های  امریکا در شــرایط فعلی تاش برای حفظ میزان فروش مان 
اســت. در این شــرایط اینکه خودمان قانونی بگذاریم که این فروش را محدود 
کند، آیا معنی ای جز خودتحریمی می تواند داشته باشد؟ آیا طراحان این طرح 
به این دو مورد ساده و پیش پا افتاده نیندیشیده بودند و آیا تدابیر و تصمیمات 
آنهــا برای بقیــه حوزه ها هم همینقدر تناقضات آشــکار و زیان بــاری را همراه 

دارد؟
یــا درباره طــرح دوم آقــای پژمانفر توضیــح داده که این طرح »حــذف دار از 
معامــات بین المللی اســت زیــرا دار نمــاد امریکایی هاســت و آنــان تاش 
می کنند از این موضوع به عنوان ابزار ســوء اســتفاده کنند و ما به عنوان کشــور 
پیشتاز در مقابله با امریکا مانند کشورهای دیگر معامله با دار را حذف کنیم و 
دولت موظف شود بعد از تصویب این قانون هر معامله با دار را قطع و با انزوا 
قرار دادن امریکا در این حوزه تأثیرات ازم را داشته باشیم.« اینکه ایران دار را 
از روابط اقتصادی اش با کشورهای مشخصی، آن هم با موافقت طرفین حذف 
کنــد یک بحث اســت و اینکه ایــران دار را از مناســبات بین المللی حذف کند 
بحث دیگری. ما برای اینکه در مبادات دو طرفه خود با کشورهایی نظیر ترکیه 
یا روسیه اقدام به حذف دار کنیم، ماه ها مذاکره کردیم که البته همین کار هم 
برایمان بدون تبعات نبوده. آن وقت قرار اســت با کدام ســاز و کار دار را از کل 
مبادات اقتصادی بین المللی حذف کنیم؟ کل سهم ایران از اقتصاد جهانی 
به گواه گزارش صندوق بین المللی پول، 1/29 درصد است. با این سهم ایران 
بــا چه تاکتیکی می تواند معتبرترین واحد ارزی جهان که حدود 60 درصد کل 
ذخایر ارزی جهان را شامل می شود، منزوی کند؟ آن هم در شرایطی که طیف 
تهیه کننده این طرح همان کســانی هســتند که با موضوع FATF که اســتمرار 
روابط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای دوست و همپیمان هم در گرو آن 
است، مخالفت می کنند. یا همین طور باید پرسید که نیروهای مسلح چگونه 
می تواننــد جلوی قطع احتمالی اینترنت را بگیرنــد؟ یعنی اگر چنین اقدامی 
توســط امریکا رنگ واقعیت بگیرد، آن وقت این نیروهای مســلح هســتند که 

باید واکنش نشان دهند یا متخصصان علوم مربوطه در کشور؟
در نهایــت باید پرســید که آیا قرار اســت مقابله با اقدامات امریــکا در داخل با 
چنیــن طرح هایــی کــه ابتدایی تریــن مســائل آن هم ســنجیده نشــده صورت 
بگیــرد؟ چنیــن واکنش هــای نامتناســب، غیر منطقی و حســاب نشــده ای آیا 
باعث نمی شــوند که دشــمن خارجی ما امیدوارتر و نیروی های داخلی کشور 
ناامیدتر شوند؟ در حالی که طرح های تحریمی علیه کشورمان در بزرگ ترین 
و ثروتمندترین اندیشکده ها و مراکز امریکایی با ساعت ها کار کارشناسی تهیه 
می شــوند، پیش کشــیدن چنین دســت طرح هایــی که در همان نــگاه اول هم 

بیشتر شبیه طنز هستند، چه پیام و پیامدی خواهد داشت؟

نماینــده میرجــاوه و خــاش در مجلــس 
و  ایــران  محلــی  معتمــدان  رایزنــی  از 
ایرانــی  بــرای آزادی مرزبانــان  پاکســتان 
خبــر داد و گفــت: طبــق اخبــار واصلــه و 
اشــراف اطاعاتــی، مرزبانان ربوده شــده 
گــزارش  هســتند.به  کامــل  ســامت  در 
خانه ملــت، علی کرد ضمــن قدردانی از 

نیروهای ســپاه پاســداران انقاب اسامی 
در راســتای همــکاری و پیگیری وضعیت 
مرزبانــان ربــوده شــده، افزود: هــم اکنون 
از همــه ظرفیت هــا و توانمندی هــا بــرای 
آزادی هرچه ســریعتر مرزبانان کشورمان 
اســتفاده می شــود.وی تصریح کــرد: وزیر 
امورخارجه کشورمان و همچنین فرمانده 

نیروی زمینی سپاه پاسداران برای پیگیری 
وضعیت سربازان ایرانی به پاکستان سفر 
کردند و رایزنی هایی انجام دادند. شامگاه 
دوشنبه 23 مهرماه، تعدادی از بسیجیان 
بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه 
مراقبتــی در نقطه صفر مرزی )میرجاوه( 
استقرار داشــتند، با خیانت و تبانی عامل 

یا عوامل نفوذی گروهک های ضدانقاب 
ربــوده شــده و بــه خــاک پاکســتان انتقال 
داده شــدند. ســخنگوی ســپاه هم  گفت: 
احتمــااً گروهک هــای تروریســتی که این 
اقدام را کرده اند وابســته به ســرویس های 
عربستانی هستند. به گزارش مهر، سردار 
رمضان شریف با یادآوری اینکه مرزبانان 

در همــه دنیــا از یــک احتــرام خاصی نزد 
ملت هایشــان برخوردار هســتند بویژه اگر 
مرزبانــان محلی باشــند و از کــوی و برزن 
خود حفاظت و حراســت کنند، ادامه داد: 
بویــژه در منطقــه سیســتان و بلوچســتان 
کــه بــه دلیــل شــرایط خاصــی کــه داریم 
بــه ســرویس های  وابســته  گروهک هــای 

بیگانــه همــواره تــاش مــی کنند بــه این 
مرزبانان ما آســیب وارد کننــد. وی افزود: 
اان کــه ایــن اتفــاق ناگــوار رخ داده ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی از تمام ظرفیت 
محلــی خود و قدرت نرمــی که در منطقه 
را  بلوچســتان دارد موضــوع  و  سیســتان 

بشدت دنبال می کند.

نماینده میرجاوه و خاش در مجلس:
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»سی اف تی« دوباره در مجلس
ایرادات شورای نگهبان به یکی از لوایح »اف ای تی اف« واکنش های بسیاری را به دنبال داشت

معاون رئیس جمهوری: دولت کمک می کند با اصاح سی اف تی، نظر شورای  نگهبان تأمین شود

وی، ضمــن مهــم توصیــف کــردن ســرعت 
تغییــرات افکار عمومی، به گونه ای که ســال 
به ســال در افکارسنجی ها، نوع نگاه به خدا و 
عبادت هم تغییر می کنــد، ادامه داد: ویژگی دیگر افکار عمومی 
در ایران، کم شدن دوره های زمانی تحول است، به گونه ای که ما 

با تپه های زیاد، اما متفرق به عنوان نقاط عطف روبه رو هستیم.
ربیعــی درعین حال گفت که باوجود این تنــوع، دیدگاه های این 
تپه ها یا کوهانه های افکار عمومی به هم نزدیک است و افزود: ما 
با مسأله دگرخودپنداری روبه رو هستیم، به این معنی که نسلی 
کــه دی مــاه 96 در 100 شــهر ایران بــه خیابان آمد، دیده شــد که 

عوامل فرهنگی مشابهی آنان را تهییج کرده بود.
وی بحــران مرجعیــت و اقتــدار، کــم اثرشــدن گروه هــای مرجع 
شــناخته شــده مانند روشــنفکران و روحانیون و گســترش نقش 
ســلبریتی ها در ســاختن افــکار عمومــی را دیگــر شــاخص افکار 
عمومــی در دوره جدیــد برشــمرد و ادامــه داد: افــکار عمومــی 
بســیار بدبین شــده است و این بدبینی حتی در اعتماد به خود یا 
خانواده و دوســتان هم دیده می شود و این یعنی مجموعه ای از 
اعتمادها کاهش یافته اســت. این استاد دانشگاه، سیاسی شدن 
افکار عمومی و تسری سیاست به همه حوزه ها را شاخص دیگر 
عنــوان کــرد و گفت: در حوزه رســانه نیز تحوات زیــادی رخ داده 
اســت، امروز هر کدام از ما یک رسانه هستیم و به این ترتیب اگر 
در گذشــته قدرت رســانه با رادیو تلویزیون ســنجیده می شد، اما 
امروز همه رســانه هستند. ربیعی با اشاره به اینکه افکار عمومی 

بشــدت رســانه ای شــده اســت، ادامــه داد: هنوز معتقدم ســهم 
ارتباطات میان فردی در شکل گیری افکار عمومی محفوظ است، 
اما رسانه های ذره ای شده هم تشکیل افکار عمومی را دشوار کرده 
و هــم به پیچیدگی افکار عمومی افزوده اســت. وی با بیان اینکه 
سیاست ورزی از حوزه بسته به حوزه عمومی تسری یافته است، 
اظهــار کــرد: دیگر مانند گذشــته بدون حوزه عمومــی نمی تواند 
سیاســتگذاری عمومی شــکل بگیرد، به عنوان مثــال، اگر تنها با 
یک بخشــنامه شــاه به عنوان انقاب ســفید، آن تحوات بزرگ 
رقم خــورد، دیگر امروز نمی توان بــدون تعامل با افکار عمومی 
سیاستی را دنبال کرد.  ربیعی با بیان اینکه جامعه به قدری متکثر 
و پیچیده شــده است که هر پروژه ذی نفعان متعدد دارد، گفت: 
برای مواجهه با شرایط جدید باید آزادی رسانه بویژه رسانه های 
مسئول دنبال شود، همچنین به اخاقی شدن رسانه ها بازگردیم 
و در نهایــت اینکــه همه ما به شــنیدن نیاز داریــم و باید جنبش 

عظیم گفت وگوی اجتماعی و حرف زدن را برپا کنیم.
ë یحیایی: بیشترین خشونت در تلویزیون تولید می شود

ســبحان یحیایی، استاد دانشگاه، دیگر سخنران این نشست بود. 
وی در گفتار خود با موضوع »برون ایســتادگان رسانه های دولتی 
و افــکار عمومــی« در ایــن بــاره گفــت کــه در رســانه های خاص، 
مخاطب خاص و مرزگذاری پســندیده است، مانند شبکه چهار 
که قرار نیست مخاطب عام داشته باشد، اما وقتی رسانه ای ملی 
می شود، باید از دایره نامخاطبان خود کم کند، زیرا هرچقدر دایره 

محذوفان کمتر باشد، اثرگذاری رسانه هم بیشتر می شود.

وی بــا بیــان اینکــه بــرون ایســتادگان رســانه کســانی هســتند که 
چارچوب های متفاوت و فاصله گذاری جدی با نظم مستقر ایجاد 
می کنند، اظهار کرد: گروه های برون افتاده سیاسی که نمی توانند 
حــزب تشــکیل دهنــد یــا در انتخاباتــی نامــزد شــوند، از جملــه 
بخش هایی هستند که رسانه رســمی آنان را نادیده می گیرد، اما 
نکته اینجا اســت گرچه این برون ایســتادگان رســانه ای خاموش 
هســتند، امــا در بزنگاه هــا و نقــاط عطــف سیاســی و اجتماعــی 
تأثیرگــذار هســتند. یحیایی، آرام بــودن، خاموش بــودن، فقدان 
کنشگری سیاســی، دیگری را فرومایه دیدن و خودپنداری مثبت 
را از ویژگی های این برون ایستادگان دانست و افزود: اما این برون 
ایستادگان انرژی متراکمی دارند که در بزنگاه تاریخی، می توانند 
تحــول آفرین و اثرگذار باشــند. این اســتاد دانشــگاه، اعتراضات 
دی مــاه 96 را مجالــی برای بــروز و ظهور این برون ایســتادگان از 
رســانه های رسمی برشمرد و ادامه داد: برون ایستادگان صدایی 
ندارنــد، امــا در شــرایطی ماننــد 96 صــدای خــود را بــه خیابــان 
می آورند و چون نمی توانند حزب یا رســانه داشته باشند و در آن 
مطرح شوند، خیابان جایگزین حزب و رسانه می شود. وی با بیان 
اینکه عمومی شدن اینان در خیابان متفاوت از دیگر تظاهرهای 
رســمی در خیابــان اســت، گفت: بــه همین دلیــل واکنش نظم 
مستقر نســبت به آنان توأم با دستپاچگی است. به باور یحیایی، 
بیشترین خشونت در تلویزیون تولید می شود، سیاست رسانه ای 
مــا وضعیت بی مخاطــب را خلق می کنــد و در نهایت نیز برون 

ایستادگان از رسانه های رسمی به رسانه های دیگر کوچ می کنند.

┓]┖ピ┒ ┗├ ┖┒ 《e ‶ブぃ]ピ┗ぁピ

ســاعت 11 روز یکشــنبه، 13 آبان 97؛ ورق 
در بــورس تهــران کــه از ســاعات ابتدایــی 
صبح رشدی 900 واحدی را تجربه می کرد 
بــه یکباره برگشــت. پایان روز شــاخص ها 
بیــش از ۵30 واحد افت کــرده بود. زمینه 
این ریزش نه 11 هــزار کیلومتر آن طرف تر 
در واشــنگتن بلکه چند صد متــر پایین تر 
از میدان فردوســی ایجاد شــده بود. جایی 
که شــورای نگهبان ایحــه CFT که یکی از 
لوایــح چهارگانه مرتبط با FATF اســت را 
بــا 20 ایراد مختلف رد کــرد. بدین ترتیب 
روزی کــه قــرار بــود نقطــه آغــاز دور دوم 
تحریم های امریکا باشــد، در ایــران با این 
نگرانــی به پایان رســید کــه آیا قرار اســت 
برخــی تصمیمــات داخلی بار فشــارهای 

خارجی را مضاعف کند؟
خبــر رد ایحه الحاق ایران به کنوانســیون 
منــع تأمین مالی تروریســم را عباســعلی 
کدخدایی، ســخنگوی شــورای نگهبان در 
حســاب شــخصی توئیتر خود اعــام کرد، 
با ایــن جمات؛ »شــورای نگهبــان ایحه 
الحــاق دولت جمهوری اســامی ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
)CFT( را در جلســات متعــدد خود مورد 
بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی 
دانست. این نظر شامل موارد خاف شرع، 
خــاف قانــون اساســی و ابهــام، در موعد 
مقرر برای مجلس شورای اسامی ارسال 
شــده است.« او سپس در گفت وگوهایی با 
خبرگزاری های مختلف اعام کرد که این 
شورا حدود 20 مورد ایراد به این ایحه وارد 
کرده که هم شامل موارد شرعی می شوند 
و هــم مربوط به قانــون اساســی. البته آن 
طــور که کدخدایــی گفته، مــواردی هم در 
این زمینه به ابهامات این شــورا ربط دارد. 
کدخدایی البته جزئیات این ایرادها را بازگو 
نکرده است. کدخدایی به تسنیم هم گفت 
که »همزمــان با بررســی مصوبه مجلس 
دربــاره ایحــه CFT، مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظــام نیز این ایحه را بررســی 
و دربــاره آن اعــام نظــر کــرده اســت.« بر 
اساس اظهارات این عضو شورای نگهبان، 
ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره ایحه CFT شــامل عدم انطباق با 
سیاست های کلی است که شورای نگهبان 
آنهــا را در نامه ای به مجلس ارســال کرده  

است.

ë پیامی برای مهلت چهار ماهه تا بهمن
با این تصمیم حاا عمًا سه ایحه از چهار 
ایحــه مرتبــط بــا FATF وارد باتکلیفــی 
جدی شــده اند. آن هم در شرایطی که روز 
27 بهمن مــاه فرصــت چهارماهــه داده 
شــده به ایران برای خروج از لیســت سیاه 

پایــان می یابــد. در فاصله ســه مــاه و نیم 
مانده تا آن روز سؤال خیلی ها در ایران این 
اســت که آیا این بار کار لوایح چهارگانه در 
این مهلت زمانی به پایان می رسد؟ گروه 
ویــژه اقدام مالــی یا همــان FATF روز 27 
مهرمــاه در پایــان نشســت 6 روزه خود در 
پاریس بــا رویکــرد فنی و غیرسیاســی، به 
رغم تــاش امریــکا و متحدینش بــا ارائه 
مهلت چهار ماهه به ایران موافقت کرده 
و خواســتار ســرعت دادن به مسیر اصاح 
و تکمیــل اقدامــات باقیمانــده شــده بود. 
همان زمان هــم FATF در بیانیــه خود از 
برخــی تعلل هــا در ایران انتقاد کــرده بود 
امــا تأکیــدش بر ایــن بود کــه انتظــار دارد 
تــا آن تاریــخ یعنــی 27 بهمن ماه تکلیف 
لوایح چهارگانه مرتبــط با این موضوع در 
کشورمان مشخص شود. در زمان اجاس 
مهرمــاه FATF مصوبــات مجلــس روی 
لوایح چهارگانه به عنوان یک پالس مثبت 
از تهران ارزیابی شــده بودند که این ارزش 
را داشــت تا این کارگــروه مهلت مجددی 
بــرای تکیل این روند به ایــران بدهد. حاا 
پــس از آن تحوات به نظر نمی رســد گیر 
کــردن دو ایحــه پالرمــو و اصــاح قانــون 
مبــارزه با پولشــویی در مجمع تشــخیص 
 CFT مصلحــت نظــام و حــاا رد ایحــه
توسط شورای نگهبان باز هم چنان پالس 

مثبتی به همراه داشته باشد.
 
ë مسیر سخت یا آسان؟

ارزیابــی رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس از نامه شــورای 
نگهبان برای رد این ایحه آنقدرها مثبت 
نیســت. حشــمت اه فاحت پیشه ظهر 
دیروز اظهاراتی داشــت که نشان می دهد 
این بار قدری کار مجلس برای رفع ایرادات 
شورای نگهبان سخت تر از مصوبات قبل 
باشــد. فاحــت پیشــه به تســنیم گفته که 
»شــورای نگهبــان بنــدی در نامــه خود به 
مجلس آورده است که به نظر می رسد به 
کلی CFT را رد کرده است. چون در آن بند 
آمده با توجه به اینکه ایرادهایی وجود دارد 
کــه قابل اصاح نیســت، لذا ایــن مورد به 
نظر می رسد در نظر شورای نگهبان خاف 
منافع ملی اســت.« منظور فاحت پیشه 
در این اظهارات کامًا روشن است؛ شورای 
نگهبان نه جزئیات CFT، بلکه اصل آن را 
مغایر منافع ملی دانســته اســت. با وجود 
این حســینعلی امیری، معــاون پارلمانی 
رئیــس جمهــوری بــه خبرآنایــن گفتــه 
اســت: »دولــت کمــک می کند بــا اصاح 
ســی اف تی، نظــر شــورای  نگهبــان تأمین 
شــود.« امیری ایحــه CFT را برای کشــور 
مهــم خوانــد و اظهار کــرد: »قانون شــدن 

بــه CFT ازمــه استانداردســازی  الحــاق 
مناســبات و ارتباطات و تعامات سیستم 
بانکــی ایــران با سیســتم مؤسســات مالی 
دیگــر کشــورهای جهــان اســت. ایــران به 
تعامــات بانکــی و مالی با دیگر کشــورها 
معتقد اســت بنابراین دولت همه سعی 
خــود را می کنــد تــا با اصــاح مصوبــه در 
همین مرحله نظر شورای نگهبان تأمین 
و الحــاق بــه CFT قانــون شــود.« البته در 
اینکه شــورای نگهبان در تشخیص منافع 
ملی چقدر دارای اختیار اســت هم شک و 
شبهه زیادی وجود دارد. اینکه آیا این شورا 
می تواند ایحه یا طرحی را با دایلی فراتر 
از مغایرت با قانون اساســی و شرع رد کند 
یا خیر؟چه اینکه بهروز نعمتی، سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس هم به »ایران« گفته 
است که همین مسأله یکی مباحث جلسه 

دیروز هیأت رئیسه مجلس بوده است.
 
ë فرصت 20 روزه و یک ابهام

ابهام دیگر درباره تصمیم شورای نگهبان 
بــه پایــان مهلــت زمانی ایــن شــورا برای 
بررسی ایحه CFT برمی گشت. روز شنبه 
ایرنا با انتشــار گزارشــی تأکید کرد که طبق 
قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای 
رد ایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله 
بــا تأمین مالی تروریســم )ســی اف تی( به 
پایان رســیده و درنتیجــه، این ایحه عمًا 
به قانون تبدیل شــده اســت. بــا وجود این 
در توضیحاتی که بهروز نعمتی به »ایران« 
داده، تأکید کرده است که این موضوع آن 
طور که گفته شده، نیست. به گفته نعمتی 
تاریخ تحویــل نامه CFT از طرف مجلس 
به شــورای نگهبــان روز 16 مهرماه و تاریخ 
 نامــه ارجــاع آن 6 آبان اســت کــه مهلت 
20 روزه در آن رعایــت شــده. امــا مســأله 

فقط این نیست، چرا که تاریخ نامه هیأت 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به شــورای نگهبان روز 13 آبان ، یک هفته 
پــس از پایــان مهلــت 20 روزه اســت. این 
نامــه در همــان روز 13 آبــان یعنــی دیروز 
از شــورای نگهبــان بــه مجلــس فرســتاده 
شــده اســت. آن طــور کــه بهــروز نعمتــی 
گفته، اشــکال اینجاست که اشــاره شورای 
نگهبان به مغایرت ایحــه CFT با منافع 
ملــی ناظر بــه همین نامه هیــأت نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت 
که در مهلت قانونی ارســال نشده و اساساً 
نمی توانــد در ایــن روند مورد اســتناد قرار 

بگیرد.
 
ë روند کار در مجلس

ایحه CFT بــا این وضعیت یک بار دیگر 
در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی 
خواهــد شــد. فاحت پیشــه گفته کــه این 
مســأله یکشــنبه دو هفتــه آینــده و پس از 
سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه 
خود در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد. 
آن طــور که او توضیــح داده، اصرار بر نظر 
قبلــی کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس، رفع ایــرادات یا پذیرش 
نظر شــورای نگهبان و رد ایحه سه حالت 
کلــی اســت که پــس از بررســی ایــن مهم 
مشخص خواهد شــد و از سوی سخنگوی 
اعــام  مجلــس  صحــن  در  کمیســیون 
می شــود. بعــد از اعــام نظــر کمیســیون 
درباره این ایحه در صحن علنی مجلس 
نیــز بایــد دربــاره ایــن موضــوع رأی گیری 
شــود. اگر در صحن پارلمــان این موضوع 
)رد طــرح( رأی آورد ایــن ایحه به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام نمــی رود و اگر 
نماینــدگان بر مصوبــه قبلی خــود اصرار 

داشــته باشــند، آن وقــت ایــن ایحــه بــه 
مجمع تشخیص می رود.

 
ë واکنش ها به تصمیم شورای نگهبان

اقــدام شــورای نگهبــان در رد ایحــه یــاد 
شــده واکنش هایی هم از سوی چهره های 
سیاســی به همراه داشته. از جمله حمید 
ابوطالبی مشاور رئیس جمهوری با اشاره 
بــه همیــن اقــدام در توئیتر خود نوشــت: 
»ایــن رونــد، ســه چالــش پدید مــی آورد: 
1- چالش مغایرت شــرع و قانون اساسی 
بــا لوایح مبارزه با پولشــویی و تأمین مالی 
تروریســم. 2-چالش تصویب دیگر لوایح 
مربوطــه. 3- چالــش زمــان چنــد ماهــه 
باقیمانده.« او ادامه داده اســت که »برای 
حفظ  منافــع ملی و عدم بروز مشــکل در 
ایــن جدال اقتصادی، نبایــد این امر مهم 
را در مســیر جدالــی عرصه هــای تصویب 
علیرضــا  همچنیــن  انداخــت.«  قانــون 
رحیمی، عضو هیأت رئیســه مجلس هم 
نوشته اســت: »ایرادهای شــورای نگهبان 
در جلســات مقامــات ارشــد دولــت با آن 
شــورا توضیح داده و رفع ابهام شــده بود. 
الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی  
تروریســم  CFT را )با وجود شرایط 7 گانه 
الحاقی مجلــس( همچنان بــرای امنیت 
ملی ایــران مفیــد می دانیــم. منافع ملی 
کشــور بــا تعامل دســتگاه ها بهتــر محقق 

می شود.« 
رحیمــی در توئیــت دیگــری هــم نوشــته 
اســت: »اگر چــه ترکیــب شــورای نگهبان 
اساســاً سیاســی نیســت، امــا رویکــرد آن 
نســبت بــه ایحــه CFT بنوعــی جبــران 
تاش هــای مخالفــان FATF در داخــل و 
بیرون مجلس بــود. نمایندگان مجلس و 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

با هوشیاری بیشتر و درک واقعی از منافع 
و امنیت ملی نســبت بــه ایحه، تصمیم 
خواهنــد گرفــت.« در همیــن حــال جال 
میرزایــی، نماینــده اصاح طلب مجلس 
هــم در گفت وگو با »ایلنا« از لــزوم رایزنی 
مجدد و بیشــتر با اعضای شورای نگهبان 

برای حل این مسأله سخن گفته است.
 
ë چرا 13 آبان؟

بــا وجــود ایــن یکــی دیگــر از نقــاط ابهام 
مربــوط به رد ایحه CFT توســط شــورای 
نگهبــان، اعــام آن همزمــان بــا 13 آبان 
یعنــی روز آغاز تحریم های امریکا اســت. 
برخی از جمله غامرضا مصباحی مقدم 
گفته انــد کــه ایــن مســأله اتفاقی بــوده اما 
فاصله 8 روزه بین ارجاع نامه به مجلس 
تــا اعام آن یعنــی فاصله 6 تــا 13 آبان را 
شــاید بتوان نشــانه ای دانســت که اتفاقی 
بــودن اعــام این تصمیــم در روز 13 آبان 
را رد می کنــد. ســؤال اینجاســت کــه چــرا 
ایــن مســأله در فاصلــه این روزهــا خبری 
نشــده بود؟ خبرآناین با اشــاره به همین 
موضــوع و تأثیر منفی خبر اعام شــده بر 
بازار نوشــته اســت: »علی رغم فشــارهای 
روانــی تیــم عملیــات روانــی کاخ ســفید 
برای بــه هم ریختن بازار ایران در آســتانه 
13 آبــان خوشــبختانه بازار هیچ واکنشــی 
نســبت به ایــن موضوع نشــان نــداد و تیر 
مقامات امریکایی به ســنگ خورد. در این 
شــرایط همچنان این ســؤال مطرح است 
کــه چرا شــورای نگهبــان که قرار بــود نظر 
خود را حــدود یک هفته قبل اعام کند با 
تأخیــری آن را به روز 13 آبان موکول کرده 
است؟ آیا در این حالت به جای انعکاس 
وســیع راهپیمایی بزرگ ملت ایران علیه 
امریکا در رســانه های غربی توئیت جناب 
سخنگو برجســته نمی شــود و راهپیمایی 
ملت در حاشیه قرار نمی گیرد؟ و سؤاات 
دیگــری که امید مــی رود جناب کدخدایی 
پاســخ مناســبی برای آن داشــته باشند.« 
سایت انتخاب نیز به همین موضوع اشاره 
کــرده و در مطلبــی انتقادی آورده اســت: 
»تردیدی نیســت که یکی از اهداف دولت 
ترامــپ در روز 13 آبــان، ایجــاد التهاب در 
بازار هــای کشــور بــوده؛ از طرفی، بررســی 
بازار هــا  مختلــف از جملــه بازار ارز نشــان 
می دهد جنگ روانی کاخ سفید عمًا تأثیر 
مورد نظر را نداشته و تغییر محسوسی در 
بــازار داخلی  ایجاد نشــده اســت. با وجود 
این، چــرا ما باید به دســت خود به چنگ 
روانــی دولت ترامــپ و تحقق اهداف آنها 
در تخریب اقتصاد کشور  کمک کنیم؟ اگر 
همــان هفتــه قبــل خبــر رد CFT را اعام 

می کردید، چه تقاوتی داشت؟!«

س
فار
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این درحالی اســت که در ســال 1390، وزیر 
 FATF اقتصاد وقــت در نامه ای بــه رئیس
قول پیگیری جهت اخذ تأیید ایحه CFT از 
شورای نگهبان را به این نهاد داده و پیش بینی کرده بود ایحه 
CFT بدون هیچ مشــکلی توسط شــورای نگهبان تأیید خواهد 
شــد! بعید اســت وزارت اقتصاد بدون هماهنگــی با نهادهای 
قدرت، چنین پیش بینی را به صورت مکتوب به FATF ارسال 
نمایــد. در ایــن شــرایط نهــاد FATF در برابر سیاســت دوگانه 
هســته اصلــی قدرت نســبت به دو دولــت مســتقر در دو زمان 
مختلف چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ رد ایحه الحاق 
بــه CFT بــا وجود رفع تمــام ابهامات اعضای شــورای نگهبان 
توســط کارشناســان دولت، بدون هزینه نبوده و بعد سیاسی و 
رســانه ای منفی در داخل و خارج از کشــور ایجاد خواهد نمود. 
رد ایــن ایحه به بازیگران داخلی و خارجی این پیام را مخابره 
می نمایــد کــه نهادهــای صاحــب قــدرت داخلــی، اراده ای به 
تصویب الزامات مربوطه  نداشــته و ندارند. یقیناً با ارسال این 
ســیگنال های منفی، دســت مخالفان ایران و ابی های تشدید 
فشــار بر جمهوری اسامی برای بازگشت ایران به لیست سیاه 
پر خواهد شــد. از طرف دیگر ارسال پیام دوگانه از ایران، انگیزه 
کشورهای اروپایی حامی برجام در انجام اقدامات مؤثر جهت  
بهره برداری ایران از منافع برجام را کاهش خواهد داد و دور از 
 FATF تصور نیســت در صورت برگشــت ایران به لیست سیاه

عمًا اقدامات این کشورها به حالت تعلیق درآید.

 ادامـــــه از
صفحه اول

 ادامـــــه از
صفحه اول



جبهــه  هماهنگــی  شــورای  پیونــد 
اصاحات و شورای عالی سیاستگذاری 
اصاح طلبان هیــچ رقم باورپذیر نبود. 
شــورای  و  سیاســتگذاری  شــورای  چــه 
هماهنگــی در ماه هــای گذشــته رابطه 
پرتنــش و پراعتراضی را از ســر گذرانده 
در  نهــاد  دو  ایــن  پیونــد  خبــر  بودنــد. 
چنــد روز گذشــته در حالی مطرح شــد 
کــه خیلــی از احــزاب اصاح طلــب در 
جلســه ای که منشأ انتشار چنین خبری 

بوده، حضور نداشته اند.
محســن رهامی که خود نیز در شــورای 
اصاح طلبــان  سیاســتگذاری  عالــی 
عضویــت دارد، خبــر پیوســتن شــورای 
هماهنگــی اصاحــات بــه این شــورا را 
قطعــی ندانســته و می گوید که اســاس 
بحــث مــا در خصــوص شــورای عالــی 
بــودن  سیاســتگذاری، خــاف قانونــی 
فعالیت آن اســت. او با تأکیــد بر اینکه 
تعدادی از احزاب اصاح طلب اساســاً 
اصاح طلبــان  سیاســتگذاری  شــورای 
را به عنــوان جبهه فراگیر نمی شناســند 
بــر تشــکیل پارلمــان اصاحــات بــرای 
حــل مشــکات موجــود تــا فرارســیدن 

انتخابات آینده تأکید کرد.
ادامــه  در  را  گفت وگــو  ایــن  مشــروح 

بخوانید:
ë  شــورای کــه  بــود  آمــده  خبرهــا  در 

هماهنگی جبهــه اصاحات به شــورای 
عالی سیاســتگذاری پیوســت، با وجود 
این همه اختاف در مورد ادامه فعالیت 
شورای عالی سیاستگذاری، این تصمیم 

از کجا پیدا شد؟
هنوز این تصمیم قطعی نیست.

ë  امــا در خبرهــا اینگونــه اعــام شــده
است...

نه؛ آن خبر قطعی نیســت. برای اینکه 
هنــوز تکلیــف پارلمــان اصاحــات یــا 
همان بحث مجمع عمومی اصاحات 
کــه تعــدادی از احــزاب اصاح طلــب 
خواســتار تشــکیل آن هســتند، روشــن 

نشــده اســت؛ فعًا تاش ما این اســت 
که احزاب اصاح طلب برای انتخابات 
در یک صف واحد وارد صحنه بشــوند. 
اصاحــات  سیاســتگذاری  شــورای  در 
یــک مســأله مهــم و محــل بحــث این 
اســت کــه در آن خــاف قانــون عمــل 
شــده، چرا کــه وجود اشــخاص حقیقی 
در جبهــه در قانــون احــزاب پیش بینی 
نشــده اســت. آنچه در قانــون به عنوان 
جبهــه داریــم، بایــد متشــکل از احزاب 
باشــد؛ یعنی شــخصیت  هــای حقوقی 
نــه  باشــند  داشــته  عضویــت  آن  در 
شــخصیت های حقیقی. از طرف دیگر 
هــم بحــث تعــداد اشــخاص حقیقــی 
مطرح اســت کــه اگر تعــداد ایــن افراد 
زیاد باشد ممکن است که در رأی گیری، 
اکثریت با آنان بوده و اشخاص حقوقی 
تحــت شــعاع اشــخاص حقیقــی قــرار 
بگیرنــد. مســأله دیگــر ایــن بــود کــه از 
اســتانها و شهرســتان ها در ایــن شــورا 
حضور نداشتند. گایه جدی و بحقی که 
وجود داشــت این بود که تصمیمات در 
تهران گرفته می شــود و برای کل کشــور 
نســخه می  پیچنــد. در مســأله  ای مثل 
انتخابات ریاســت  جمهوری نمی شود 
مردم آذربایجان ، کردستان ، خوزستان 
و... را نادیــده گرفــت. در حالــی کــه مــا 
مــی  دانیــم کــه همــه اعضــای شــورای 
سیاستگذاری، تهران  نشین بودند. این 
افــراد می  آمدند سیاســت  هــای کلی را 
هــم در بحث انتخابــات مجلس و هم 
ریاســت جمهــوری تعیین مــی  کردند. 
در انتخابات ریاست جمهوری که حتی 
فــرد کاندیــدا را هــم اعام مــی   کردند؛ 
هرچنــد در انتخابــات مجلــس تعیین 
کاندیــدا را بــه شهرســتان ها و اســتانها 
واگــذار مــی  کردنــد امــا سیاســت  های 
کلــی را در تهــران تعییــن مــی  کردنــد. 
بنابراین مســأله مهم عاوه بر اینکه در 
این جبهه باید غلبه با احزاب باشد و ما 
هــم تاش می  کنیم به ســمت حرکت 
حزبــی برویــم، حضور جدی اســتان ها 
و شهرســتان  هاســت. آنهــا هم اکنــون 
در شــورای عالی سیاســتگذاری حضور 

نیروهــای خــط امــام کــه ریاســت آن را 
ســید هادی خامنه ای برعهــده دارند یا 
آقای کواکبیان در حزب مردم ســااری 
عالــی  شــورای  بــه  جــدی  انتقــادات 
سیاســتگذاری دارنــد و حاضر نیســتند 

این شورا با این روال پیش بروند.
ë  پس احتمااً به سمت تشکیل پارلمان

می  روید؟
شورای هماهنگی سر جای خود خواهد 
ماند چون متشــکل از احزاب است. اما 
در مــورد ترکیــب و چگونگــی آن بایــد 
چانه بزنیم. شاید با راه انداختن مجمع 
عمومــی یــا پارلمــان اصاحــات، اصًا 
علت وجوبی شــورای سیاســتگذاری از 
بین برود. شــاید مدل دیگــری در بیاید 
که بــا آنچــه تاکنون بــوده کامــًا مغایر 

است.
ë  در جلســه اخیر با آقــای خاتمی در این

خصوص بحثی صورت گرفت؟
ایشــان نمی  خواهند مســتقیم دخالت 
کننــد تــا این احســاس بــه وجــود بیاید 
کــه تنها یــک نفر همه مســائل را ســر و 
ســامان می دهد. بیشترین تأکید ایشان 
در جلســات این اســت که مشــکات را 
رفــع کنیــد و حرفشــان هــم این اســت 
دخالــت  نمی خواهنــد  مســتقیم  کــه 
کننــد، البته حق دارنــد دخالت اینها به 
صاح نیســت؛ چون مــا در این صورت 
از حالــت حزب ســااری در می آییــم و 
بــه شخص ســااری می رســیم و در این 
حالــت عواقــب ایــن کار فقــط بــه یک 
نفــر کــه شــخص آقــای خاتمــی باشــد 

بازمی گردد.
ë  رئیــس به عنــوان  عــارف  آقــای  نظــر 

شورای سیاستگذاری چطور؟
ایشان هم همین طور؛ ایشان خودشان 
کــه حزبی ندارند و دوســت دارند که به 
شــکلی این اختافات قبل از انتخابات 
جمع شود و طوری شود که چند لیست 
انتخاباتــی بیــرون نیایــد. امــا در مــورد 
اینکــه چگونــه ایــن کار را انجــام دهیم 
که منافع همه تأمین شــود، یک مدل و 
فرمول خاص صددرصدی را به دست 

نیاورده ایم.
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به دنبال اجرایی شدن تصمیم آمریکا 
و بازگرداندن تحریــم های نفتی ایران، 
ســفیر اتحادیــه اروپــا در روســیه گفت: 
»اتحادیــه اروپــا هــر کاری بتوانــد برای 
حفــط منافــع اقتصــادی ایــران پس از 
خــروج آمریــکا از برجام انجــام خواهد 
داد«.»مارکوس ادرر« در ادامه تصریح 
کــرد: »در همیــن راســتا اتحادیــه اروپــا 
مکانیســم ویــژه پرداخــت بــه ایــران را 

راه اندازی خواهد کرد تا از ایران در برابر 
تحریم های آمریکا محافظت کند«.

در  فرانســه  برمن«ســفیر  »ســیلوی 
مســکو هــم  تأکیــد کــرد کــه کشــورش 
شــرکت های  از  محافظــت  آمــاده 
فرانســوی در برابــر تحریم هــای امریکا 
علیــه ایران اســت. به گزارش ایســنا به 
نقــل از خبرگــزاری اینترفکــس، ســفیر 
فرانســه در مســکو گفــت: مــا آماده ایم 

تا از شــرکت های فرانســوی که خواهان 
ادامــه تجــارت با ایــران هســتند پس از 
آنکه تحریم های واشنگتن علیه تهران 

اعمال شد، محافظت کنیم.
ë  پکــن بــه همکاری هــای خود بــا ایران 

ادامه می دهد
سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز  
گفت: پکن بــا سیاســت یکجانبه گرایی 
امریکا مخالف است و با در نظر گرفتن 

مســئولیت خود در عرصــه بین المللی 
اســامی  جمهــوری  بــا  همــکاری  بــه 
ایــران ادامــه می دهد. به گــزارش خانه 
ملت، »پانگ ســن«  در دیدار با حسین 
امیرعبداللهیــان دســتیار ویــژه رئیــس 
بین الملــل  امــور  مدیــرکل  و  مجلــس 
حائــز  بــا  اســامی،  شــورای  مجلــس 
اهمیت خواندن حفظ روابط دو کشــور 
چین و ایران بعد از اعمال تحریم های 

جدید امریکا، افزود: مناسبات دوجانبه 
پیگیری شــود؛ همکاری های موجود دو 
کشــور منطبــق بــر قوانیــن بین المللی 
است. حسین امیرعبداللهیان، دستیار 
ویــژه رئیــس مجلــس و مدیــرکل امور 
بین الملــل مجلــس نیــز در ایــن دیدار 
اقدامات تحریمی ترامپ علیه ایران را 
تاشــی پرهزینه و بی فایــده خواند. وی 
با تبییــن تحوات اخیــر منطقه، گفت: 

ایران از هر تاشی برای توقف جنگ در 
یمن استقبال می کند، هر چند همزمان 
با شــعار امریــکا مبنی بــر توقف جنگ 
علیــه یمن، حمــات هوایی عربســتان 
به یمــن در روزهای اخیر افزایش یافته 
اســت و هیچ نشــانه مثبتی از عربستان 
دیــده  جنــگ  توقــف  بــرای  امــارات  و 
نمی شــود؛ بایــد مســأله یمن صرفــاً از 

طریق سیاسی، حل و فصل شود.
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خبــر اول اینکه، شــبکه ســعودی العربیه ادعــا کرد، 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
در جریان سفرش به عمان، پیامی تهدید آمیز برای 
ایران فرستاده است. به گزارش تابناک، خبرنگار شبکه العربیه در قدس 
اشــغالی ضمن مخابره این خبر، به جزئیات این پیام تهدیدآمیز هیچ 
اشــاره ای نکرده اســت. بنابراین گزارش ، نتانیاهو هفته گذشته از طریق 
عمــان، پیامــی به ایــران انتقال و به جمهوری اســامی هشــدار داد تا از 
ساخت موشک در محدوده لبنان خودداری کرده یا ریسک کشاندن این 
کشــور به جنگ ســوم با اســرائیل را قبول کند. »ایتان بن دیوید«، مشاور 
معاون امنیت ملی رژیم صهیونیســتی در دیــدار با »اورلئان ا کاوالیر«، 
مشاور امنیت ملی فرانسه از وی خواست تا از نخست وزیر لبنان بخواهد 

کارخانه های موشکی حزب اه را منحل کند.
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خبــر دیگــر اینکــه، علــی اکبــر جوانفکــر، مشــاور مطبوعاتــی محمــود 
احمدی نــژاد رئیــس جمهوری دولت هــای نهم و دهم، بــه اتهام تمرد 
از امر مأموران قضایی و انتظامی به 91 روز حبس قطعی محکوم شــد. 
جوانفکر با اعام این خبر به ایرنا اظهار داشت: پس از گذشت چند سال 
از مراجعه مأموران دادستانی به روزنامه ایران در سال 1390، دادستانی 
از من و ســه نفر از خبرنگاران پیشــین روزنامه ایران به اتهام تمرد از امر 
مأموران قضایی و انتظامی شکایت کرد و پرونده تشکیل داد. وی گفت: 
در پی تشــکیل ایــن پرونده، به 91 روز حبس تعزیــری در دادگاه کارکنان 
دولت محکوم شــدیم و اخیراً نیز این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید 
و قطعی شده است. مهران عبداه پور، وکیل مدافع علی اکبر جوانفکر 
نیز از تشــکیل پرونده قضایی جدید برای موکلش در دادسرای فرهنگ 
و رســانه خبر داد. وی گفت: قرار اســت امروز، دوشنبه موکلم برای ارائه 
توضیحــات درخصــوص ایــن پرونده به شــعبه دوم دادســرای فرهنگ 
و رســانه مراجعــه کنــد. عبداه پور با بیــان اینکه اتهــام جوانفکر در این 
پرونده نشــر اکاذیب اســت، افــزود: این پرونده به دنبال انتشــار مطلبی 
توســط موکلم در یک پســت تلگرامی تشــکیل شــده اســت کــه طی آن 
جوانفکر از سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود به گزارش های مربوط 

به سوء استفاده یکی از مسئوان رسیدگی کند.
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شــنیدیم کــه، رئیــس جمهــوری امریکا مدعی شــد کــه مقامــات ایرانی 
بااخــره بــرای گفت وگــو با واشــنگتن به میــز مذاکــره بــاز می گردند. به 
گــزارش مهر، »دونالــد ترامپ« با تأکیــد دوباره بر اعمال »شــدیدترین 
تحریم ها« علیه ایران گفت که مقامات جمهوری اسامی بااخره برای 
مذاکــره درباره توافق جدید اتمی بازخواهند گشــت. وی روز جمعه نیز 
از آمادگــی خــود برای انجام توافق جدید با ایران خبــر داده بود. ترامپ 
کــه در جمع هوادارانش در ایالت ایندیانا ســخنرانی می کرد، بار دیگر از 
برجام به عنوان توافقی بســیار بد یاد کــرد و افزود که به جای آن توافق، 

شدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال می کنیم.
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دســت آخر اینکه، حسام الدین آشــنا، مشــاور رئیس جمهوری در پاسخ به 
توئیتی، درباره ماجرای قتل های زنجیره ای توضیحاتی ارائه کرد .به گزارش 
»ایران«، او در توئیتی نوشت: »مطمئن هستم که وزیر وقت اطاعات نه در 
آن جنایات دخیل بوده و نه از آمران آن خبر داشت. من در همان سال 13٧٧ 
در روزنامه های انتخاب و جمهوری اســامی با نام مســتعار بهمن شناســا 
مطالب ازم را در این باره نوشته ام .این پرونده به سخت ترین و خشن ترین 
وجه ممکن مورد رسیدگی قرار گرفت.« آشنا در توئیت دیگری اضافه کرد: 
آنچه در ســازمان قضایی نیروهای مسلح اتفاق افتاد، به هیچ وجه کمتر از 

اصل قتل ها نبود. روزی باید از آقای نیازی سؤاات سختی پرسید.
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پیوستن شورای هماهنگی به شورای عالی اصاح طلبان قطعی نیست 
محسن رهامی در گفت و گو با »ایران«:

ترامــپ با خروج از برنامــه جامع اقدام 
کــه  »برجــــــــــــام«  جهانــی  مشــترک 
ویــن  در  میــادی   2015 ژوئیــه   14 روز 
تصویــب و بــه قطعنامه 2231 شــورای 
امنیت ســازمان ملل متحد تبدیل شد، 
در جایــگاه یک قانون گریــز بین المللی 
قــرار گرفــت. نــه تنهــا امریــکا خــود بــه 
قانــون پایبند نمانــد؛ حتی به شــیوه ای 
کامًا غیرقانونی شــرکت ها و اروپایی ها 
بــا  و  نکننــد  تبعیــت  تحریم هــا  از  کــه 
ایران بــه تجارت بپردازنــد، تهدید کرد. 
بی تردیــد پشــت پــرده انگیــزه امریــکا 
بــرای نقــض شــدید و شــرم آور قوانین 
بین المللی، دایل سیاسی، ایدئولوژیک 
و غیرمنطقی است. اگر واشینگتن بر این 
عقیــده بود که ایــران به تعهــدات خود 
پایبند نبوده اســت )یا به نوعی به دنبال 
دستیابی به ســاح های اتمی یا توسعه 
آنها بوده اســت( قطعاً آن را به شــورای 

امنیت ارجاع می داد.
ترامــپ  نابجــای  موضع گیری  هــای 
درقبال کشوری مانند ایران که به تمامی 
تعهدات خود احترام گذاشته در قیاس 
بــا مواضعش مقابل عربســتان که قتل 
خاشــقجی را در روز روشــن کــه قطعاً با 
دســتور از بااترین مقامات »پادشــاهی 
ســعودی« در دفتر رســمی کنســولگری 
داد؛  رخ  اســتانبول  در  کشــور  ایــن 
خجالت آور است. تنها دلیل این تفاوت 
این است که عربســتان علیه جمهوری 
اســامی ایران و به مســتأجر فعلی کاخ 

ســفید نزدیک است. در آســتانه اعمال 
مرحلــه دوم تحریم هــای امریــکا علیه 
ایران؛ ازم است که اروپا و سایر کشورها، 
بیش از همیشه مقابل تاش هژمونیک 
ایاات متحده برای واداشــتن جهان به 
اقداماتــی غیرقانونــی و نقــض قوانیــن 
بین المللــی بایســتند.اتحادیه اروپــا بــا 
مخالفت صریح با سیاست های امریکا 
بــرای نجات »برجام« شــجاعت و اراده 
خــود را اثبات کرد. ســوئیس نیز موظف 
است در برابر تندروهایی که با استفاده از 
استدال هایی گوناگون سعی در نزدیکی 
بــه سیاســت های ترامــپ و جدایــی از 
اتحادیــه اروپا دارند مقاومــت کند.ازم 
می دانــم بــه تندروهــای اروپایــی که به 
٧ تــز بی شــرمانه امریکایی هــا متوســل 
می شــوند پاسخ داده شــود تا بدانند که 
بــه بزرگ تریــن اشــتباه و افراطی تریــن 

بهانه ها اتکا کرده اند.
آنها می گویند برجام چیزی 

جــز یــک بیانیــه غیرقابــل 1
اثبات از قصد ایران نیست. 
ایــن دروغ اســت؛ زیــرا این بیانیــه کامًا 
قابــل کنتــرل و اثبــات اســت و سیســتم 
کــه  تعهــد  ایــن  آزمایــی  راســتی 
پیشــرفته ترین سیستم جهانی به شمار 

می آید آن را تأیید می کند.
مؤثــر  برجــام  می گوینــد 

نخواهد بود؛ چرا که الزام آور 2
نیست. این نیز دروغ است، 
زیرا به تصویب شــورای امنیت سازمان 
ملــل متحــد رســیده و بایــد به عنــوان 
قانونی الزام آور اجرا شود؛ ایاات متحده 

نیز نمی تواند با آن مخالفت کند.

معتقدند کــه امکان تأیید و 

بســیار 3 ایــران  در  بازرســی 
هــم  ایــن  اســت.  محــدود 
اشــتباه اســت. چرا کــه بر اســاس توافق 
جامع پادمان، آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی مجــاز بــه دسترســی بــه تمامــی 
ناوگان هســته ای ایــران بــرای نظارت و 
بازرســی در هــر زمــان و هــر مــکان بــه 
انتخــاب خود بــرای اطمینــان از کاربرد 
صلح آمیز آن است. آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی همیشــه در گزارش هــای 
خود تأکید کرده که امکان دسترســی به 
تمامی سایت های مورد نظر خود برای 
گــزارش   12 اســت.  داشــته  را  بازرســی 
آژانــس انــرژی اتمــی از زمــان تصویب 
برجام در ســال 2015 نشان می دهد که 
ایران کامــًا به تعهداتــش پایبند بوده. 
بنابرایــن ترامــپ تنهــا به ایــران حمله 
آژانــس  کل  اعتبــار  بلکــه  نمی کنــد 
بین المللــی انــرژی اتمــی درخصوص 
عدم اشاعه ساح  های اتمی را زیر سؤال 
می بــرد و جایــگاه آژانــس را تضعیــف 

می کند.
بر این باور هستند که امکان 

بازرسی از تأسیسات نظامی 4
وجــود نــدارد. ایــن ادعــا بــا 
دربــاره  جــدی  ســوء تفاهمی  و  اشــتباه 
وظایف و عملکرد سیستم تأیید آژانس 
انــرژی اتمــی مطرح می شــود. چــرا که 
وظیفــه آژانــس تشــخیص نظامــی یــا 
غیرنظامــی بــودن یــک مکان نیســت؛ 
بلکه اتمی یا غیراتمی بودن یک سایت 
جــزو حــوزه وظایــف آژانــس بــه شــمار 

می آید.

اســتناد  ایــن  بــه  برخــی 

می کننــد کــه برنامــه جامع 5
اقدام مشترک »برجام« به 
مدت زمانی محدودی اختصاص دارد. 
ایــن ادعــا هــم تــا حــدودی درســت و 
تاحــدودی غلــط می باشــد. چــرا که در 
پایان دوره 8 ســاله پس از برجام، ایران 
بایــد پروتــکل الحاقــی آژانــس انــرژی 
اتمــی را تصویب کرده باشــد. در نتیجه 
تمامــی ابزارهــای موجــود بــرای ادامه 
بررسی فعالیت های هســته ای ایران را 
در اختیــار خواهــد داشــت. زیرا بــر پایه 
پروتــکل الحاقی، بازرســی حــق آژانس 
اســت و برخاف بازرسی ویژه نیازی به 
تصویــب شــورای حکام ندارد. از ســوی 
خــود  بازرســی های  در  آژانــس  دیگــر، 
برمبنــای پیوند نامه پیوســتی حق دارد 
به هر جایی که برای انجام وظایف خود 

ضروری می داند، دسترسی پیدا کند.
 برخی معتقدند که برنامه 

جامــع اقــدام مشــترک بــا 6
ایــران  موشــکی  توســعه 

مقابلــه نمی کند: این ادعا درســت؛ اما 
مثل آن اســت که یک گربــه را به خاطر 
ســگ نبــودن ســرزنش کنیــم. در واقع 
هــدف از برنامــه جامع اقدام مشــترک 
مقابله با برنامه هســته ای ایران بود، نه 
 B برنامه موشکی. حتی اگر به ضمیمه
قطعنامه 2231 شورای امنیت مراجعه 
کنیم )که از ایران خواسته شده تا 8 سال 
پــس از پذیــرش برجــام، به هیــچ گونه 
موشــک های  بــا  درارتبــاط  فعالیــت 
حمــل  قابلیــت  دارای  کــه  بالســتیک 
شــلیک  جملــه  از  هســته ای  کاهــک 
موشــک بــا اســتفاده از تکنولــوژی ایــن 
قبیــل موشــک های بالســتیک، دســت 
نزنــد( چنین موضوعی وجود ندارد. در 
این صورت باید بنا به نیاز و درخواست 
جدیــد امریــکا و اســرائیل یــک پرونده 
موشــک های  درخصــوص  جدیــد 
بالســتیک ایران بگشــاییم و پروســه ای 
دیگر را در پیش بگیریــم. اتحادیه اروپا 
نیز آمادگی اجرای این پروسه را دارد اما 

به شرط اجرای کامل توافق هسته ای.

آنهــا معتقدنــد کــه هــدف 

اصلی برنامــه جامع اقدام 7
بــرای  »برجــام«  مشــترک 
اروپاییــان ابتدا برخــورداری از ماهیت 
اقتصــادی آن اســت. ایــن یــک دروغ 
اســت. چرا که هدف اصلــی برجام در 
نخســتین گام انجام معامات تجاری 
بــا ایران بــود در غیــر این صــورت این 

توافق مفهومی نداشت.
دلیــل اصلــی ایــن توافــق حل مســأله 
هســته ای ایــران به شــیوه دیپلماســی 
چندجانبه گرایی بود. به نظر می رســد 
کــه ایــن تاش هــا بــرای نجــات نظــم 
چندجانبه گرایــی  بســتر  در  جهانــی 
بــرای اتحادیه اروپا بســیار با اهمیت تر 
از چشــم اندازهای اقتصــادی ایرانیان 
در مقایســه با بازارهــای ایاات متحده 
اســت.بنابراین مهم است که سوئیس 
بــه تعهداتــش در حمایــت از اتحادیه 
اروپــا وفــادار بمانــد؛ زیــرا ایــن کشــور 
طــی چنــد دوره مذاکره نقــش مهمی 
در ســال های گذشــته ایفا کــرد و محل 
تــداوم  در  بــود.  مذاکــرات  اجــرای 
همیــن رونــد نیــز آلــن برســت رئیس 
همتــای  از  ســوئیس،  کنفدراســیون 
ایرانــی خــود حســن روحانــی در اوایل 
و  آورد  عمــل  بــه  دعــوت  ژوئیــه  مــاه 

در»برن« دیدار کردند.
در واقع ســوئیس چیــزی را با بزدلی یا 
قرار گرفتن در پشت سر نقض کنندگان 
قوانیــن بین المللی به دســت نخواهد 

آورد؛ حتی اگر آنها ابرقدرت باشند. 
*معاون سابق وزیر خارجه سوئیس

»letemps« :منبع 

ندارند و بارها هم نســبت به این قضیه 
اعتراض کرده  ایم. تاش ما این اســت 
که از اســتان ها و شهرســتان  هــا دعوت 
تصمیم گیری هــا  در  را  آنهــا  و  کــرده 
دخالت بدهیم. این دموکراسی نیست 
که بگوییم ما در تهران نشســته  ایم و به 
کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری 
1400 رســیده  ایــم، آن وقــت اطاعیــه 
کــه  بخواهیــم  اســتان ها  از  و  بدهیــم 
تبعیت کنند تا اختافی به وجود نیاید.

مســأله دیگــر کــه اخیــراً به طــور خیلی 
جدی مطرح شده، بحث حضور اقوام و 
قومیت ها و اقلیت های دینی و مذهبی 
اســت. مثــًا در انتخاب آقــای روحانی 
بیشــترین  دوره  دو  هــر  در  خاتمــی  و 
درصــد شــرکت کنندگان مــا در ســطح 
کشــور، برادران اهل ســنت در سیستان 
و بلوچستان و استان کردستان بوده اند. 
نســبت شــرکت آنــان در انتخابــات در 
کشــور بی  نظیر بــود. ٧5 درصــد مردم 
سیســتان و بلوچســتان یا کردســتان به 
آقای روحانی رأی دادند؛ در حالی که در 
تصمیم گیری های مربوط به انتخابات 
حتــی یک نفــر از آنان حضــور ندارند و 
این مسأله باعث انتقاد جدی دوستان 
اهل سنت شده است. این مسأله را باید 

بجد حل کنیم. گرچه نجابت و کرامت 
دوســتان شهرستان  ها ، استان  ها ، اهل 
ســنت و کــرد و... باعــث شــده کــه با ما 
همراهــی کنند؛ اما انتقاد جدی بر روند 
تصمیم گیری ما وارد اســت. نزدیک به 
15 میلیون اهل ســنت در کشور داریم، 
امــا در تصمیمــات ما حتی یــک نفر از 
آنان هم حضــور ندارند. دولت محترم 
با وجــود وعده هــا و وعیدهــا حتــی یک 
اســتاندار اهل سنت هم انتخاب نکرده 
است. در مورد ُکردها هم همین است. 
یــک  به عنــوان  سیاســتگذاری  شــورای 
مرجــع فراگیــر کــه باید چتر آن شــامل 
همه مردم ایران شــود و سیاســت هایی 
اتخــاذ کنــد کــه همــه احســاس کننــد 
نمایندگان شــان در ایــن شــورا حضــور 
دارنــد و منافــع سیاســی و تشــکیاتی و 
قومیتــی آنــان تأمیــن می شــود، فاقــد 

چنین کارایی است.
ë  قصــد دارید این خواســته  هــا را در چه 

قالبی برآورده کنید؟
مــا مرتــب جلســه داریــم کــه آیــا ایــن 
موضــوع را در قالب پارلمان اصاحات 
قــرار دهیــم یــا اینکــه مجمــع عمومی 
اصاحــات را تشــکیل دهیــم؛ بااخــره 
بایــد راه حلــی پیــدا کنیــم کــه قبــل از 

یــک  بتوانیــم  انتخابــات  فرارســیدن 
مجمــع فراگیــری را بــرای همــه مردم 

ایران ایجاد کنیم.
ë پس بحث پیوستن وجود ندارد؟

در  احــزاب  از  بســیاری  هیچ وجــه؛  بــه 
جلسه اخیر حضور پیدا نکردند.

ë چند حزب؟
28 حــزب داریــم کــه 8 حــزب اصــًا 
نیامدنــد؛ البتــه احــزاب اصاح طلــب 
منحصــر در ایــن 28 حــزب نیســتند و 
اصــاح  طلــب  تشــکل های  و  احــزاب 
فــراوان دیگــری هــم هســتند که نــه در 
شــورای هماهنگــی جبهــه اصاحــات 
حضــور دارنــد و نــه در شــورای عالــی 
سیاســتگذاری و بایــد چتــر جامع تــر و 
فراگیرتری وجود داشــته باشد تا اینها را 

هم شامل شود.
ë  ایــن احزابــی که حضــور نداشــتند به

نشانه مخالفت حضور نیافتند؟
بــود؛  دیدگاه هــا  همیــن  به دلیــل  بلــه 
گفتند تا این مشــکل حل نشود، شورای 
به عنــوان  را  سیاســتگذاری اصاحــات 

یک حزب فراگیر نمی شناسیم.
ë  حزب اعتماد ملی پرچمــدار موضوع

پیوستن به شورای سیاستگذاری شده؟
نه؛ خبرها ضد و نقیض اســت. مجمع 
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حسام الدین آشنا و بعیدی نژاد مطرح کردند

rf╁┠ブ┐╇━╀〉┖ブペ┖┒〉┘ブ─q【ぁ┖ブ〈├jぁ
آیا خاشــقچی به این خاطر به قتل رســیده کــه منبع مالی 

ایران  اینترنشنال را به گاردین لو داده است؟

حسام الدین آشــنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهــوری در صفحــه توئیتــر خــود، بــه طرح 
پرســش هایی درخصــوص قتــل »جمــال خاشــقچی« 
روزنامه نگار منتقد آل ســعود و ارتباط احتمالی آن با افشاگری های روزنامه 

گاردین درخصوص منبع مالی یک شبکه معاند فارسی زبان پرداخت.
به گزارش ایرنا، آشــنا با اشــاره به اظهارات اخیر »لیندســی گراهام« ســناتور 
امریکایــی کــه پیــش از قتل خاشــقچی، از حامیان عربســتان ســعودی بود، 
نوشــت: آیا گراهــام متــن بازجویی ســعودی ها از جمال خاشــقچی را دیده 

است؟
وی درخصوص افشاگری های روزنامه گاردین درخصوص منبع مالی شبکه 
ضدانقــاب »ایران  اینترنشــنال« نوشــت: آیا منبع گاردیــن در گزارش منبع 
مالی ایران اینترنشــنال، جمال خاشــقچی بود؟ آیا خاشــقچی به این خاطر 

به قتل رسیده که منبع مالی ایران  اینترنشنال را به گاردین لو داده است؟
آشــنا بــا طرح پرسشــی دیگــر ادامــه داد: چرا فایــل صوتی بازجویی منتشــر 

نمی شود؟
روزنامــه گاردیــن پیــش از این در گزارشــی کــه در همان روز قتل خاشــقچی 
منتشــر شــد، افشــا کرده بود که بودجه 250 میلیون داری شــبکه تلویزیونی 

ایران اینترنشنال را دولت عربستان سعودی تأمین می کند.
آشــنا در همیــن رابطه در توئیــت دیگری یادآور شــد: ســعود القحطانی که 
طبق گزارش رویترز، کســی بود که در روز قتل خاشــقچی از او بازجویی کرده 
و آمــر قتلش بود، طبق گــزارش دوم گاردین، پدرخوانده  ایران  اینترنشــنال 
اســت.گاردین در گــزارش دومی کــه هفته گذشــته در همین ارتباط منتشــر 
کرد، از قحطانی به عنوان نماینده تام ااختیار »محمد بن سلمان« ولیعهد 

سعودی یاد کرده بود که در تأمین بودجه این رسانه دست داشته است.
در همیــن رابطــه، »حمیــد بعیدی نژاد« ســفیر ایــران در انگلیــس هم روز 
شــنبه نوشــت: همزمانی اعام ســعودی به عنــوان منبع مالی شــبکه ایران 
اینترنشــنال از ســوی گاردیــن به نقل از »یــک فرد مطلع ســعودی«، با قتل 
خاشــقچی، ایــن ســناریو را تقویت کرده اســت کــه منبع گاردین، خاشــقچی 
بوده اســت.وی ادامــه داد: روشــنگری گاردین پیرامون نقش خاشــقچی در 
این پرونده، حاا هم وظیفه اخاقی و حرفه ای و هم خواسته جهانی است.

یادداشت
*]ぅ━┗プ ̈┇┗】┉
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امریکا پس از آنکه نتوانست صادرات نفت 
خام ایران را به صفر برساند، تصمیم گرفت 
که بــه خریداران نفت خــام ایران معافیت 
بدهد. در این میان اخباری به گوش می رسد 
که 8 کشور که خریدار عمده نفت خام ایران 
هستند معافیت گرفته اند. ظاهراً اسم این 
کشــورها هــم امــروز رســانه ای خواهد شــد. 
تاکنون نــام کره جنوبی، چیــن، ژاپن، هند و 
 ترکیه اعام شــده اما گمانــه زنی ها در مورد 

3 کشور دیگر ادامه دارد.
اما این معافیت ها دائمی نیســت و امریکا 
برای کاهش صادرات نفت ایران همچنان 
در تاش اســت. تاشــی که امور بین الملل 
شــرکت ملــی نفــت در حــال خنثی ســازی 
آن اســت و بــه نوعــی جنگ بدون ســاح و 
خونریزی میان دو کشور شکل گرفته. تاکنون 
امریــکا اولین شکســت را پذیرفتــه و حاضر 
به اعطای معافیت شــده است. در این باره 
رضا پاکدامن، کارشناس حقوق بین الملل 
نفت به »ایران« توضیح داد: »دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری امریکا بدون شناخت بازار 
جهانی نفــت خام اعــام کرد کــه امریکا از 
برجام خارج خواهد شد و برای صفر کردن 
صــادرات نفت خام ایران تمام تاشــش را 
می کنــد. موعد مقــرر را هــم 4 نوامبر یعنی 
روز گذشته تعیین کرده بود. اما بازار جهانی 
نفت خام توان اجرای این برنامه را نداشت و 

فعاان بازار تا اندازه ای مقابل این تحریم ها 
ایستادگی کردند. چراکه تولیدکنندگان توان 
افزایش تولید به اندازه 2 میلیون و 300 هزار 
بشکه نفت خام صادراتی ایران را نداشتند و 
مصرف کنندگان هم با توجه به مؤلفه های 
تعریف شــده در پاایشــگاه هایشان، امکان 
ایــن جایگزینی نفت خام دیگــری. از طرف 
دیگر خرید نفت خام ایران برای مشــتریان 
در شرایط فعلی جذابیت دارد. این موضوع 
به تنوع سبد نفت مصرفی آنها و همین طور 
دریافت تخفیف های احتمالی بازمی گردد.«
او ادامــه داد: »اما معافیت ها موقت اســت 
و بــا وجــود اینکــه قــرار نیســت صــادرات 
نفــت ایــران بــه صفر برســد، توجــه به یک 
نکتــه ضروری می رســد. پس از اتمــام دوره 
معافیت کشــورها، دور زدن تحریم ها برای 
ایران راهکار درســتی نیســت. بایــد به جای 
برنامه ریزی برای دور زدن تحریم ها به دنبال 
مدیریت آنها باشــیم. به ایــن ترتیب که به 
جــای خودفریبی، باید با شــناخت درســت 
از این موضوع و درک واقعیت ها شــرایط را 
مدیریت کرد. چراکه سیســتم های نظارتی 
امریکایــی پیچیده و قوی اســت و نمی توان 
آنهــا را فریــب داد. البتــه با این نــگاه دولت 
در ماه هــای اخیــر مذاکــرات بــا اروپــا بــرای 
ایجــاد یک شــبکه جدید مالــی را آغــاز کرد 
کــه با یورو کار کنــد. این اقــدام ازم اما کافی 
نیســت.« پاکدامن تصریح کرد: »پیش نیاز 
این اســت که تحریم های امریکا را بدرستی 
بشناسیم. امریکا برای معامله گران با ایران 

مجازات ســنگینی وضع کرده و کشــورهای 
جهان به روابط تجاری با امریکا محتاج تر از 
داد و ســتد های نفتی با ایران هســتند. هیچ 
عقل ســلیمی در این شــرایط این ریسک را 
نمی پذیرد. مگر آنکه شــرکت های مستقل 
یا کاغذی باشــند. در مورد این شرکت ها نیز 
ایران باید محتاطانه رفتار کند.« کارشــناس 
حقوق بین الملل نفت معتقد اســت: »در 
دوران تحریــم باید ظرفیت هــای داخلی را 
بازشناســی کرد، پروژه ها را بر اســاس منابع 
مالــی بازتعریف کــرد و اولویــت  بندی ها را 
تغییــر داد. ضمــن آنکــه در ایــن دوره باید 
روابــط تجــاری بین المللــی را هم از نــو و بر 
اســاس واحدهای پولی غیــر از دار تعریف 
کــرد. کارآمدســازی نظــام اقتصــادی نیــز 
موضوع مهم دیگری اســت کــه می تواند با 

کوچک سازی دولت شروع شود.«
ë امریکا به ناچار معافیت داد

محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران در 
اوپک می گوید که در 3ماهه سوم سال جاری 
تمام کشــورهای عضو و غیرعضــو در اوپک 
توانســته اند فقــط 360 هــزار بشــکه در روز 
به عرضه نفــت خام در بــازار بیفزایند. این 
موضوع زنــگ خطر افزایــش قیمت نفت 
خام به بااتر از 100 دار برای هر بشــکه را به 
صــدا درآورد و از ایــن رو امریکایی ها با توجه 
به نارضایتی هــای اجتماعــی و همین طور 
نزدیک شــدن بــه زمــان انتخابــات نوامبر، 
بیــن نفت گــران و معافیــت به خریــداران 
گزینه دوم را انتخاب کردنــد. او در گفت و گو 

بــا »ایــران« ادامــه داد: »بلــوف تــوان تولید 
مازاد متحدان امریکا در منطقه برما شده 
اســت اما ایران نیز باید با هوشــیاری در این 
مســیر گام بــردارد. راهکارهــای کوتاه مدت 
مقابلــه بــا تحریم هــای ثانویــه امریکا بهتر 
اســت محرمانه باقی بماند امــا راهکار های 
بلندمــدت بایــد هرچــه ســریع تر تدویــن و 
اجــرای آن آغاز شــود.« خطیبی با اشــاره به 
اینکه باید ایران هر طور که شــده وابســتگی 
بودجه به درآمدهای نفتی را کم کند، اظهار 
کرد:»نبایــد بــه معافیت هــا دلخــوش بود. 
بایــد برای بهبود شــرایط وابســتگی بودجه 
بــه درآمدهای نفتی را کم و از خام فروشــی 
فاصله گرفت. باید پاایشــگاه در کشورهای 
مقصد بخریم و یا اجاره کنیــم. درآمدهای 
نفتــی باید صــرف ســرمایه گذاری شــود نه 

هزینه های جاری کشــور. این موضوع نقطه 
ضعف و پاشــنه آشیل اقتصاد ایران است و 
هر بار کشورهای جهان می خواهند به ایران 
فشار وارد کنند، از این ابزار استفاده می کنند.«

ë  کاهــش صــادرات نفت ایــران بر بــازار اثر
می گذارد

امــا برخــی  مســئوان کشــور نیــز بــر ایــن 
بــاور هســتند کــه تحریم ها هــر تأثیــری که 
می خواسته است تاکنون گذاشته و از این به 

بعد شرایط چندان تغییری نخواهد کرد.
نایــب رئیــس کمیســیون انــرژی مجلــس 
شورای اسامی با بیان اینکه صادرات نفت 
ایــران هیــچ گاه متوقــف نمی شــود، گفــت: 
صــادرات نفــت ایــران بدون شــک به صفر 
نمی رســد، اما کاهش صــادرات نفت ایران 

نیز تأثیر خود را در بازار خواهد گذاشت.

حســین امیری خامکانــی با تأکید بــر اینکه 
جایگزینی نفت ایران ازســوی دیگر کشورها 
یک بلوف سیاســی اســت، به »شانا« گفت: 
جو روانی ســبب شــده فشــارهای تحریمی 
پیش خور شــوند و از این به بعد باید شــاهد 
ثبات باشیم. بدیهی است شکست تحریم 
نفتــی و افزایــش قیمت نفــت در مجموع 
کاهــش نســبی صــادرات نفــت را جبــران 
می کند و درآمدهای نفتی را در حد معقولی 

حفظ خواهد کرد.
ë  پــول خریــد نفت هنــد از ایــران بــه روپیه

پرداخت می شود
بــا مهلــت 180 روزه ای کــه امریــکا پیــش از 
اجرای تحریم ها علیه صــادرات نفت ایران 
داد، هنــد و ایران جزئیات مکانیزمی را که به 
دهلی نو اجازه می دهد پول خرید نفت ایران 
را تمامــاً به روپیــه به حســابی در یک بانک 
هندی واریز کند  نهایی می کنند. این موضوع 
یکی از راهکارهای ادامه همکاری های نفتی 
میان دو کشور است. به گزارش تایمز ایندیا، 
هند سیســتم قبلــی واریــز پــول خرید نفت 
بــه حســابی در بانــک UCO را کــه فعالیت 
بین المللی نداشــته و در معرض تحریم ها 
قرار نمی گیــرد، احیا خواهد کرد. با این حال 
پیــش از ایــن ۴۵ درصــد پول نفت ایــران به 
روپیه نزد بانک UCO واریز شده و ۵۵ درصد 
دیگــر به یــورو پرداخت می شــد. امــا این بار 
ایــران کل پول نفت خود را به روپیه دریافت 
خواهد کرد و انتظار مــی رود از این پول برای 

تأمین پول واردات از هند استفاده کند.

وضعیت بازارکار ایران در تابســتان امسال 
نشــان می دهد کــه دراین فصل همــراه با 
رشــد نرخ بیکاری نرخ مشــارکت نیز رشــد 
داشته است. براساس گزارش رسمی مرکز 
آمار ایران بررسی نرخ مشارکت اقتصادی 
)نرخ فعالیت( جمعیت 10 ســاله و بیشتر 
نشان می دهد که 40.9 درصد جمعیت در 
سن کار )10 ساله و بیشتر( از نظر اقتصادی 
فعــال بوده انــد؛ یعنی در گروه شــاغان یا 
بیــکاران قــرار گرفته انــد. همچنیــن نتایج 
نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی 
در بیــن زنان نســبت بــه مــردان و در نقاط 
شهری نسبت به نقاط روستایی کم تر بوده 
است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت 
اقتصادی کل کشور نشــان می دهد که این 
شــاخص، نسبت به فصل مشــابه در سال 
قبــل )تابســتان 1396(0.2 درصد افزایش 
داشــته اســت. بررســی نســبت اشــتغال 
جمعیت 10 ســاله و بیشتر بیانگر آن است 
کــه 35.9 درصــد از جمعیــت در ســن کار 
شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان 
بیشــتر از زنــان و در نقاط روســتایی بیشــتر 
از نقاط شــهری بــوده اســت. دراین فصل 
نرخ مشــارکت برای مــردان برابر بــا 65.2 
درصــد بوده که با رشــد 0.2 درصدی بیش 
از 317 هــزار نفــر به این جمعیــت افزوده 
اســت. همچنین نرخ مشــارکت زنــان نیز 

16.3 درصد اعام شده که با رشدی نصف 
مردان 77 هزار و 726 نفر بیشتر شده اند.

ë رشد 158 هزار نفری شاغان
جمعیــت شــاغلین 10 ســاله و بیشــتر نیز 
در ایــن فصل 23 میلیــون و 956 هزار نفر 
بوده که نســبت به فصل مشــابه سال قبل 
158 هزار نفر افزایش داشــته است. بدین 
ترتیــب 35.9 درصــد از جمعیت در ســن 
کار کشــور شــاغل بوده اند که با وجود رشــد 
عددی تعداد شــاغان 0.1 درصد از ســهم 
شــاغان کاسته شــده اســت. از بیش از 23 
میلیون شاغل کشور 19 میلیون و 613 هزار 
نفر را مردان تشــکیل می دهند که 110 هزار 
و 697 نفر به تعداد آنها افزوده شده است. 
ســهم زنان نیز این جمعیــت 4 میلیون و 
341 هزار نفر بوده که رشــد 47 هزار و 425 
نفری را نشان می دهد. بررسی اشتغال در 
بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد 
کــه درتابســتان 1397، بخــش خدمات با 
49,5 درصد بیش ترین ســهم اشــتغال را 
به خود اختصــاص داده اســت. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با 31.6 درصد و 

کشاورزی با 18.9 درصد قرار دارند.
ë سهم زنان و مردان در بیکاری

بررســی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر 
نشــان می دهد که 12,2 درصد از جمعیت 
فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. روند 

تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این 
شاخص نسبت به تابستان 1396 به میزان 
0.7 درصد افزایش داشته است و جمعیت 
بیکار کشــور با 237 هزار نفــر افزایش به 3 

میلیون و 326 هزار نفر رسیده است.
درحالــی کــه نــرخ کل بیــکاری برای کشــور 
12.2 درصد بوده این نرخ برای مردان 10.3 
درصــد ولــی بــرای زنــان 19.8 درصــد بوده 
است. براین اساس از کل جمعیت بیکاران 
2 میلیــون و 251 هــزار و 723 نفــر را مردان 
تشــکیل می دهنــد کــه 207 هــزار و یک نفر 
زیاد شده اند. جمعیت زنان بیکار نیز دراین 
فصل یک میلیون و 75 هزار و 131 نفر بوده 
کــه تعداد آنهــا 30 هــزار و 300 نفرافزایش 
یافتــه اســت. درالگوی بیــکاری کشــور نرخ 
بیــکاری جوانــان 15 تــا 24 ســاله بــه 27.2 
درصد رسیده است که بیش از دو برابر نرخ 
بیکاری کل کشور اســت. براین اساس 826 
هزار و 364 نفر از جوانان این رده سنی بیکار 
بوده اند که با وجود رشد نرخ بیکاری آنها 15 
هزار و 736 نفر از تعداد آنها کم شده است. 
درایــن رده نــرخ بیکاری جوانان مــرد 23.6 
درصد و زنان 40.3 درصد اعام شده است. 
درحالی که بیکاران جوان مرد 20 هزار و 730 
نفــر افزایش یافته اند 36 هــزار و 466 نفر از 
جمعیت جوانان زن بیکار کاسته شده است. 
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ســاله حاکی از 

آن اســت که 24,9 درصد از فعاان این گروه 
سنی در تابستان 1397 بیکار بوده اند. بررسی 
تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نســبت به فصل مشــابه 
در ســال قبــل )تابســتان1396( 0.8 درصد 

افزایش یافته است.
ë 1.3 میلیون فارغ التحصیل بیکار

درمیــان  را  بیــکاری  نــرخ  کــه  زمانــی 

فارغ التحصیان دانشــگاهی بررسی کنیم 
به نرخ 18.7 درصد می رســیم که این نرخ 
برای مردان 13.5 و برای زنان 28.8 درصد 
بوده اســت. بدین ترتیــب درمجموع یک 
میلیون و 313 هزار و 96 فارغ التحصیل در 
تابستان امســال بیکار بوده اند که 96 هزار و 
273 نفر به تعداد آنها افزوده شــده است. 
ســهم مــردان از این بیکاری نیــز 622 هزار 

نفر اســت که بیــش ا ز 75 هزار نفر بیشــتر 
شده اند. زنان فارغ التحصیل نیز در مجموع 
690 هــزار نفر بــوده که 20 هزار نفر بیشــتر 
شــده اند. بررســی ســهم اشــتغال ناقــص 
نشــان می دهــد کــه درتابســتان 1397، 10 
درصد جمعیت شاغل، به دایل اقتصادی 
)فصل غیــرکاری، رکــود کاری، پیدا نکردن 
کار با ساعت بیشتر و...( کم تر از 44 ساعت 
در هفتــه کار کــرده و آماده بــرای انجام کار 
اضافــی بوده اند. این در حالی اســت که 41 
درصــد از شــاغلین 10 ســاله و بیش تــر، 49 

ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند.
افــرادی که بــدون دریافت مــزد برای یکی 
از اعضــای خانــوار خــود کــه با وی نســبت 
خویشــاوندی دارنــد، کار می کنند)کارکنان 
فامیلــی بــدون مــزد(؛ کارآموزانــی کــه در 
بــا  ارتبــاط  در  فعالیتــی  کارآمــوزی  دوره 
فعالیت مؤسســه محل کارآمــوزی انجام 
می دهند، یعنی مســتقیماً در تولید کاا یا 
ارائه خدمات ســهیم هســتند؛ محصانی 
کــه در هفتــه مرجــع مطابق تعریــف، کار 
کرده انــد و تمــام افــرادی کــه در نیروهــای 
مســلح به صــورت کادر دائــم یــا موقــت 
خدمت می کنند)نیروهای مســلح شامل 
پرسنل کادر، درجه داران و سربازان وظیفه 
ازجملــه  انتظامــی(  و  نیروهــای نظامــی 

گروه های افراد شاغل محسوب می شوند.

کارشناسان در گفت و گو با »ایران« پیشنهاد دادند
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جغرافیای سنی و جنسیتی اشتغال در ایران
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یک بازار، دو واکنش
CFT تغییر جهت در بازارها پس از رد

سرانجام موعد تحریم های مرحله دوم 
امریــکا علیــه ایــران فرارســید. از دیروز و 
همزمــان بــا 13 آبــان مــاه تحریم هــای 
نفتــی و بانکی دولت امریــکا علیه ایران 
کلیــد خــورد، تحریم هایــی که برخــی از 
کارشناسان اعتقاد دارند که آثار آن پیش 

خور شده است.
از ماه هــا قبل بخشــی از مــردم و فعاان 
ببیننــد  تــا  بودنــد  منتظــر  اقتصــادی 
تحریم های جدید امریکا که حیاتی ترین 
بخش هــای اقتصاد ایــران را هــدف قرار 
گرفتــه اســت، چــه تأثیــری در بازارهــا، 
ایجــاد  آنهــا  معیشــت  و  کار  و  کســب 
می کند. اما برخــاف دوره های قبل این 
بــار بازارهــا واکنــش متفاوتی نســبت به 
محدودیت هــای تحریــم از خــود نشــان 

داد.
درحالــی کــه انتشــار اخبــار مربــوط بــه 
تحریــم بازارهــا را بــا نوســان شــدیدی 
می رســد  به نظــر  امــا  می کــرد،  مواجــه 
کــه ایــن بارشــرایط تفــاوت کرده اســت. 
از یــک ســو بانــک مرکــزی کــه به تازگــی 
عالــی  شــورای  از  ویــژه ای  اختیــارات 
هماهنگی اقتصادی با حضور ســران قوا 
برای ســاماندهی بــازار ارز گرفته اســت، 
به شــهادت فعــاان اقتصادی توانســته 
اســت بــازار ارز را مدیریت کند و از ســوی 

دیگــر همین آرامــش نســبی هفته های 
اخیرباعث شد تا نوسان گیران و مردمی 
که نگران دارایی های خود بودند درتبدیل 

دارایی ها به ارز و طا تردید کنند.
برهمین اســاس همانگونه که از یک روز 
مانده به کلید خوردن تحریم مشــخص 
بــود، بازارها از ســاعات ابتدایــی کار خود 
نســبت به اعمال این محدودیت جدید 
بر اقتصاد ایران خونسرد بودند، اما اتفاق 
دیگری این مســیر را تغییر داد. درحالی 
که در ابتدا نرخ ارز و طا تفاوت چندانی با 
نرخ روزهای قبل خود نداشت و شاخص 
کل بــورس هــم تــا ســاعت 9.5 صبــح 
نزدیک به هزار واحد رشد کرده بود انتشار 
خبر رد ایحهCFT )کنوانسیون مبارزه با 
تأمین مالی تروریسم( در شورای نگهبان 
و بازگردانــدن آن بــه مجلــس شــورای 
اســامی این جریان را تغییــر داد. بدین 
ترتیب نرخ دار در صرافی ها به نزدیک 
14 هزار و 500 تومان رســید و ســکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید هم از 4 میلیون و 

600 هزار تومان عبور کرد.
ë حال و هوای بازار ارز

از  یکــی  مطلــوب  رامیــن  بــاره  درایــن 
بــا  درگفت و گــو  تهــران  بــازار  صرافــان 
»ایــران« دربــاره حال و هوای بــازار ارز در 
روز اعمــال تحریم ها گفــت: درحالی که 
درشروع کار بازار قیمت ها تغییر چندانی 
 CFT بــا قبل نکرده بود اما خبر رد ایحه
باعث شــد تا نرخ دار در صرافی ها رشد 

کنــد. در روز 12 آبــان دار در بــازه قیمتی 
14 تــا 14 هــزار و 100 تومان بــود که دیروز 
ایــن نرخ به نزدیک 14 هزار و 500 تومان 
رسید. با این حال به گفته وی شرایط بازار 
ارز طبیعی اســت و صف خریدی شــکل 

نگرفته است.
همچنیــن عبــاس شــرفی صــراف دیگر 
بــازار تهران با اشــاره بــه آرامش بــازار ارز 
بــه »ایران« گفــت: هم اکنــون متقاضیان 
براحتی می توانند نیاز ارزی خود را تأمین 
کننــد. به گفته وی غیر از ارزهای خدماتی 
مانند مسافری و دانشجویی که با سازوکار 
خــاص خــود توزیع می شــود، متقاضیان 
می توانند تا سقف 5 هزار دار خرید کنند.

صرافــی،  ایــن  توضیحــات  براســاس 
کارت  ارائــه  درمقابــل  را  ارز  صرافی هــا 
ملــی، کارت بانکــی کــه به نــام متقاضی 
باشد و شماره موبایل عرضه می کنند که 
این 5 هزار دار تنها یکبار در سال عرضه 
بــرای  فــردی  کــه  می شــود. درصورتــی 
بــاردوم قصــد دریافت ارز داشــته باشــد 
اطاعاتی که در ســامانه ســنا ثبت شــده 

مانع فروش ارز به خریدار می شود.
ë سکه خریدار چندانی ندارد

در بازار سکه و طا نیز وضعیت مشابهی 
حاکم بود به طوری که براساس گفته های 
محمد کشــتی آرای عضو هیــأت مدیره 
اعمــال  اتحادیــه طــا و جواهــر در روز 

تحریم ها تقاضای چندانی برای ســکه و 
طا در بازار وجود ندارد و درمجموع بازار 
آرام است. با وجود این خرید و فروش در 
بازار طا به احتیاط زیادی انجام می شود 
و قیمت هــا نیز نســبت به روزهــای قبل 

افزایش قابل توجهی نداشته است.
دیــروز در بازار آزاد ســکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۴ میلیــون و ۵70 هزار تومان 
و هر قطعه ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
تومــان  هــزار   3۵0 و  میلیــون   ۴ قدیــم 
معامله  شــد. هر گرم طــای 18عیار هم 
۴2۴ هزار و 800 تومان ارزش گذاری شــد، 
ضمــن آنکه هر اونــس طــا در بازارهای 
جهانی با قیمت 1233 دار قیمت خورد.

ë  کل شــاخص  واحــدی   530 عقبگــرد 
بورس

بازارســهام نیــز دو نوع واکنــش متفاوت 
از خود نشــان داد، در ابتدا صعودی شــد 
و لــی در ادامــه راه از صعــود بازمانــد و 
عقبگرد کرد. شــاخص کل بورس تا قبل 
از ســاعت 10 صبح نزدیک به هزار واحد 
رشــد کرد امــا در ادامه روز منفی شــد به 
طوری که در پایان معامات روز یکشنبه 
13 آبانماه 97 با کاهش 530 واحدی به 

رقم 182 هزار و 918 واحد رسید.
شــاخص کل هم  وزن امــا با کاهش 225 
واحــدی عــدد 27 هــزار و 900 واحد را به 
نمایش گذاشــت. شــاخص ســهام آزاد 
شــناور نیز با کاهــش 901 واحدی به رقم 
192 هــزار و 350 واحــد دســت یافــت. 
شــاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 
449 واحــدی بــه رقــم 135 هــزار و 805 
واحد دســت یافت که شاخص بازار دوم 
با کاهش 771 واحــدی عدد 359 هزار و 

311 واحد را به نمایش گذاشت.
دیــروز همچنین شــاخص کل فرابورس 
)آیفکس( نیز با کاهش 23 واحدی روی 
رقــم یک هزار و 984 واحد متوقف شــد. 
ارزش کل معامات دیروز بورس تهران 
در حالی به بیــش از 605 میلیارد تومان 
نمایش داده شــد که ناشــی از دســت به 
دســت شــدن بیش از دو میلیــارد و 127 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله 

طی 149 هزار و 4 نوبت داد و ستد بود.
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نــرخ بیکاری زنــان در تمام ادوار و دهه های گذشــته بااتر از 
مردان بوده اســت. اصواً زنــان ایرانی به فرصت های کم تر 
شــغلی دسترســی دارند و مشــارکت آنهــا در فعالیت های 
اقتصادی کم تر اســت امــا درباره اینکه چه عواملــی در این 
باره نقش آفرینی می کنند، می توان مثال هایی زد. از کوچک 
بــودن کیــک اقتصاد کشــور تــا دامنه زیــاد ســن کار گرفته تا 
بحث های فرهنگی و مقررات نوشته و نانوشته ای در افزایش 

نرخ بیکاری زنان نقش دارند.
یکی از عوامل تعیین کننده در به هم خوردن توازن جنسیتی 
بیکاری، عهده دار شدن بار تکفل از سوی مردان است. از سوی دیگر وقتی افزون بر 
نرخ بیکاری باا مطابق آمار رسمی 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار انباشته داشته 
باشــیم، معلوم است مردان بیشــتر به دنبال تأمین معیشت خواهند بود حتی 
اگر، فارغ التحصیان دانشگاه ها هم باشند. در واقع اولویت آنها تأمین معیشت 
اســت بنابرایــن الزاماً در حوزه های تخصصی خود مشــغول به کار نمی شــوند. 
تحقیقــی که ســال گذشــته وزارت کار انجــام داد نشــان می دهد نرخ مشــارکت 
حتی در مردانی که در بازه ســنی 35 تا 50 ســال قرار دارند اشــباع شــده است و 
این گروه ها در مشــاغلی وارد شــده اند که تخصصی نبوده، از طرفی با اینکه نرخ 
بیکاری زنان بسیار بااتر است اما آنها بیشتر وارد فضاهای تخصصی شده اند. در 
واقع مردان به خاطر عهده داری بار تکفل چندان در انتظار شغل های باکیفیت 
نمانده اند و بیشتر شغل های بی کیفیت را اشغال کرده اند و در شرایط فعلی هم 

که کیک اقتصاد ما کوچک تر شده این مسأله تشدید شده است.
وقتی به ســال های اخیر بویژه شــش ســال گذشــته نگاه می کنیم می بینیم نرخ 
مشــارکت زنــان افزایــش یافته اســت، اگرچه به نســبت اســتانداردهای موجود 
جهانــی همچنان پایین اســت، اما ایــن افزایش نرخ مشــارکت لزومــاً منجر به 
کاهش بیکاری نشــده است. در واقع تمایل زنان تحصیلکرده برای ورود به بازار 
باا رفته است اما آنها چون شغل درخوری در بازار کار کشور نیافته اند -ترجیح 
زنان تحصیلکرده این است که وارد مشاغل تخصصی شوند - سهم چندانی هم 

از اشتغال کشور نداشته اند.
واقعیت این است که در چنین فضایی سیاستگذاری باید به سمتی برود که بستر 

اشتغال برای زنان باز شود تا به تبع آن کیک اقتصاد کشور هم بزرگ تر شود.
 فضــای اشــتغال کشــور و واقعیت های امروز کســب و کار نشــان دهنــده تمایل 
این فضا به تمرکز روی کســب و کارهای متوســط و کوچک است، بدان سبب که 
ســرمایه گذاری های بزرگ و کان فعلی ریزش چندانی به ســمت پایین ندارد 
بنابراین ضرورت دارد کسب و کارها را از پایین به باا رونق دهیم. وقتی با حجم 
باایی از تحصیلکرده های بیکار مواجه هســتیم عماً در سیاســتگذاری ها راهی 
نداریــم جز اینکه به ســمت افزایش نرخ مشــارکت برویم و آنچــه فضای رونق 
اقتصــادی را در شــرایط فعلی تســهیل می کند و کیک اقتصــاد را از پایین به باا 
بزرگ می کند سرمایه گذاری و توجه به کسب و کارهای متوسط و کوچک است. 
گرچه عامل نگران کننده ای وجود دارد که اگر نرخ مشارکت زنان را افزایش دهیم 

اما در ازای این افزایش، شغل واقعی ایجاد نکنیم.
سیاســت های  کــردن  باانــس  بــه  برنامه ریــزان  و  سیاســتگذاران  اســت  ازم 
جنسیت زده اشتغال کشور توجه کنند. ما در دنیایی نیستیم که زنان تحصیلکرده 
بــه ســمت شــغل های کم کیفیــت بروند، از ســویی مشــاغل دولتی هم اشــباع 
شــده اند، راهکار این اســت که فعالیت هــای اقتصادی کوچک اما رو به رشــد را 
توسعه دهیم. البته نشانه هایی از این نوع فعالیت ها در جامعه ما دیده می شود، 
زنانی که تحصیات دانشگاهی دارند و فی المثل کل زنجیره طراحی، دوخت و 
تجاری سازی در بازارها را دنبال می کنند برای این منظور سیاستگذار باید قوانین، 
مقررات، مجوزها و تأمین مالی را به گونه ای تسهیل کند که ورود زنان به بازار کار 

با سهولت بیشتری امکانپذیر شود.

یادداشت
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ë تعریف مرکز آمار از شاغل
طبق تعریف مرکز آمار ایران، شاغان، افراد 10 ساله و بیشتر هستند که در طول هفته 
مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنا به دایلی به طور موقت 

کارشان را ترک کرده باشند.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان 
دامپزشکی از کاهش 90 درصدی 

کانون های بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در آبان ماه خبر داد و 

گفت: تنها سه کانون بومی و صنعتی 
در استان های اصفهان، چهارمحال 

و بختیاری و مازندران شناسایی و 
معدوم شد./مهر

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران گفت: ایران با تولید 

بیش از 88 درصد زعفران دنیا 
مقام نخست جهان را در اختیار 

دارد و پارسال سهم کشور ما از بازار 
صادراتی این محصول به 96 درصد 

رسید./مهر

معاون مسافری راه آهن اعام 
کرد:26 رام قطار فوق العاده 
به مقصد مشهد مقدس در 

روزهای پایانی ماه صفر راه اندازی 
می شود./ایرنا

بانک جهانی در گزارشی اعام کرد 
شاخص سهولت تجارت فرامرزی 
ایران با اجرای پنجره واحد تجارت 
فرامــرزی از رتبــه 166 ســال 2018 
بــه رتبــه 121 در ســال 2019 ارتقــا 

می یابد./ایسنا

26

45

96

90
 درصد 

کاهش 
آنفلوانزای 

پرندگان

 درصد 
بازار صادراتی 

 زعفران
 سهم ایران

قطار 
فوق العاده 

برای سفر به 
مشهد

پله ارتقای 
سهولت 
تجارت 

فرامرزی ایران

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمار، 
گــروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب 
درصــد   55.28 و   27,35 بــا 
افزایش، موجب افزایش 33.61 
درصــدی شــاخص کل قیمــت 
بــه فصــل  تولیدکننــده نســبت 

مشابه سال قبل شده  اند./ایلنا 27
درصد افزایش 

تورم فصلی 
محصوات 

مرغداری

مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
توزیــع  از  نفتــی  فرآورده هــای 
سراسری گازوئیل با کیفیت یورو 
۴ تا پایان امسال در سراسر کشور 
خبر داد و گفت: 9 اســتان جدید 
به گســتره توزیع گازوئیــل یورو ۴ 

افزوده شد./ایلنا 9
استان به 

گستره توزیع 
گازوئیل یورو 

4 در کشور 
افزوده شد
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گزارش های بین المللی مانند همین گزارش انجام کســب 
و کار 2019 منطــق جمــع آوری خاصــی دارد کــه بــه تبع آن 
دســتاوردهای خاصی هــم ایجاد می شــود و در حال حاضر 
محل گفت و گو نیســت، اما من به عنوان فعــال اقتصادی و 
کسی که در حوزه اقتصاد نظر دارد، مهم ترین مشکات را در 
کوتاه مدت شــدن بسیار زیاد دوره های کسب و کار می بینم. 
وقتی که زمینه اقتصادی بســیار کوتاه مدت باشد و تحوات 
در متغیرهــای اقتصاد کان نظام روشــن و قابل پیش بینی 
نداشته باشد، تصمیم گیری غیرممکن می شود.  این کوتاه 
مدت بودن به نحوی اســت که ریســک ها قابل اندازه گیری 
هم نیستند، چه رسد به اینکه قابل مدیریت باشند. امروز فراتر از هر اتفاق دیگری 
قابلیت پیش بینی را از دســت داده ایم. به نظر من اگر شــاخص های شــکل گیری 
سرمایه و سرمایه گذاری وضعیت بســیار بدی در اقتصاد ایران دارند، تمامش به 
همیــن حوزه برمی گردد.  مســائل دیگر مثل مجوزهــا، طوانی بودن فرآیندهای 
دولتی، فســاد اداری، دسترســی نامناســب به منابع مالی برای شــروع کسب و کار 
و... به صورت شــاخص های مســتقل در بررسی هایی در سطح ملی و بین المللی 
بررسی و جمع بندی می شود، اما در شرایط فعلی آنچه مهم تر است، بسیار کوتاه 
مدت شــدن فضای کســب و کار در ایران است که حتی امکان تصمیم گیری های 

کوتاه مدت را هم از فعال اقتصادی سلب کرده است.

یادداشت
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حســین عبــده تبریــزی، اقتصــاددان گفــت: پیش بینی هــای 
اقتصــادی، تــورم و... دربــاره امســال، متفــاوت با آنچــه توقع 
داشــتیم، بود که در این زمینه عوامل دیگری غیر تحریم های 
امریــکا و ترامــپ دخیــل هســتند. عبــده تبریــزی در همایش 
روش های تأمین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق بازار 
سرمایه با تأکید بر اینکه حمایت از کارآفرینی بنگاه های دانش 
بنیان در سطح دولت، شهر و سطح NGO قابل طرح و تعقیب است، اظهار کرد: 
کمک هــا و ضمانت هــای دولتی در این رابطه مهم اســت اما صرف این کمک ها، 

چندان کارساز نیست. 
وی با اشاره به اهمیت استارتاپ ها گفت: طی ۴0 سال گذشته با توجه به نرخ رشد 
نازل )2.۳( و نرخ رشــد نســبتاً باای جمعیت )2.1(، ارزش چندانی خلق نکرده و 
ثروت افزایش نیافته است. اما استارتاپ ها می توانند به انباشت سرمایه بینجامند 
و ارزش و ثــروت خلــق کنند. اســتارتاپ ها و دانش بنیان ها فقط ابزاری برای رشــد 
کارآفرینی نیستند، آنها ابزار بسیار مهمی هستند که شهر و دولت می تواند از آنها 

به مثابه محرکه های رشد اقتصادی استفاده کند./ایسنا

»┒【ボ] ┫ペ┖ 《ペ ╇パブ╀ ┓╈ピ』 ╊【┌┗′«
عبــاس آخونــدی، وزیــر پیشــین راه و شهرســازی در کانــال 
تلگرامی خود نوشت: »گفتن گزاره های نامرتبط، متعارض 
و متضــاد در فرهنــگ سیاســی ایران بســیار متداول اســت. 
شــاید هم موضــوع ژرف تر از این باشــد و در نظام معرفتی 
ما ایرانیان رخنه کرده  باشــد. دوســتی اخیراً گفته  است: اگر 
همــه چیــز را به بازار بســپاریم و فکــر کنیم که دســت نامرئی قیمــت بازارها را 
می تواند متعادل کند این تفکر و اقدامات مبنی بر آن، موجب از دســت رفتن 
اقشــار ضعیف کشــور می شود. البته این سخن جدید نیســت و هر روزه از سوی 
کســان زیــادی بــرای توجیه سیاســت های صدها بــار شکســت خورده در توزیع 
بی حاصــل منابع عمومی بیان می شــود. کســان دیگری نیز کمــی آن طرف تر 
همین سخنان را البته با هدف جنگ مقدس با لیبرالیزم بیان می کنند. رسانه و 
ضدرسانه های زنجیره ای نیز این مأموریت بزرگ را لحظه ای از یاد نمی برند و 
مرتب با بوق و کرنا به آن می پردازند. چه ارتباطی بین این دو وجه وجود دارد؟ 
البته مرحوم والد فرموده اند که هیچ ارتباطی نیست! طنز داستان در این است 
کــه همین دوســتان و حضرات هــر روز ختم  ام من یجیب برای ســرعت یافتن 
فرآیند خصوصی سازی جلب سرمایه  بخش خصوصی و حتی سرمایه  خارجی 
می گیرند. فرض ذهنی حضرات این است که عده ای به عنوان سرمایه گذار باید 
یافت شــوند تا سرمایه گذاری کنند، ســازمان حمایت برای محصول و خدمت 
آنان قیمت گذاری کند و تعزیرات هم انبار آنان را تاراج کند و در پایان آنان نیز 

بسیار خشنود و سپاسگزار باشند و به سرمایه گذاری ادامه دهند.

rp〈ぁ┓╁] r╁┭〈′ 〞ぁピ┓》 qブ》 ┪┗┠ ┟ぃپ
محمود جام ســاز، اقتصاددان، با برشمردن پیش شرط های 
هدایــت منطقی نقدینگی، گفت: باید در شــاکله یک نظام 
اقتصــادی فــارغ از رانــت، فســاد و دخالت هــای نامطلــوب 
دولت، نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. او در گفت و گو 
با مهر افزود: برای پرداختن به اولویت های اقتصادی کشور، 
باید یک استراتژی از پیش تعریف شده بر مبنای الزامات علم اقتصاد و با توجه 
به نیازهای واقعی اقتصاد کشــور تدوین کرد. جام ســاز با اشــاره به انتخاب وزیر 
جدیــد برای وزارتخانه اقتصــاد گفت: اینکه تصور کنیم با انتخاب یک فرد برای 
یک وزارتخانه همچون امور اقتصادی و دارایی، می توانیم اسباب رهایی کشور را 
از رکود، فقر و معضات دیگر فراهم کنیم، درست نیست. اگر بنا باشد مشکات 
اقتصادی کشور که گریبان حوزه های مختلف را گرفته، حل کرده و ریشه فساد را 
بخشــکانیم، باید یک استراتژی بلندمدت و دقیق تدوین کنیم و بدانیم که این 
مشــکات با برنامه های کوتاه مدت و به صورت خلق الســاعه از بین نمی روند. 
جام ســاز تأکید کرد: باید یک ســاختار اقتصادی نوینی بر اســاس الزامات علم 
اقتصاد شکل گیرد که نقش بخش خصوصی واقعی ورقابت پذیری را در اولویت 
داشته باشد؛ به نحوی که دولت باید با نگاه جدیدی به »محور قرار دادن بخش 

خصوصی« در جهت کارآفرینی و توسعه اقتصادی کشور بنگرد.
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محمد راســتاد، مدیرعامل ســازمان بنــادر ودریانــوردی، در 
نشســت تخصصــی نقــش پدافنــد غیرعامــل در حمــل و 
نقل دریایی گفت: دشــمن درصدد اعمال تحریم هاســت 
امــا ظرفیــت 2۳0 میلیون تنی بنادر کشــور امکان مقابله با 
تحریم ها را دارد.کشورهایی که هیچ گاه بروز تهدید عملی در شرایط غیرعادی 
نداشــته اند، بنادر خود را برای این شــرایط آماده کرده انــد، بنابراین ما در ایران 
که شــرایط سختی را در گذشته در حوزه حمل و نقل دریایی تجربه کرده ایم که 
نمونه آن تخریب کامل بندر خرمشهر در روزهای نخست جنگ تحمیلی است، 
باید زیرســاخت های بنادر را برای این موقعیت هــا آماده کنیم. در زمان جنگ 
تحمیلی و پس از تخریب بندر خرمشهر، کشور آمادگی تأمین زیرساخت های 
جدید بندری را نداشت و در نتیجه از بنادر کوچک در زمان های سخت استفاده 

کردیم تا زمانی که بندر شهید رجایی توسعه یافت. 
همچنین در این دوره جنگ تحمیلی، اســکله های بندر چابهار، کمک شایانی 
به تأمین مایحتاج اساسی کشور کرد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ایران 
یکی از بزرگترین ناوگان دریایی نفتی و غیرنفتی دنیا را دارد و از پس تحریم ها 

بخوبی بر می آید./مهر

ë  معافیــت ترکیــه از تحریم های ضــد ایرانی امروز مشــخص
می شود

رخســار پکجان، وزیــر بازرگانی ترکیــه، اعام کرد این کشــور 
نشــانه های اولیــه ای دریافــت کرده کــه از جمله کشــورهایی 
اســت کــه از تحریم هــای امریکا ضــد ایران معاف شــده اند، 
امــا همچنــان منتظــر روشــن شــدن ایــن موضــوع در روز 
دوشــنبه)امروز( اســت.پکجان گفت: ترکیه برای تأمین انرژی خود بشــدت به 
واردات وابسته است و ایران به دلیل نزدیک بودن و همچنین کیفیت و قیمت 
مطلوب نفت خود، یکی از منابع عمده نفت ترکیه بوده است. اطاعات اولیه 
رسیده این است که ترکیه در میان هشت کشور مستثنی خواهد بود، اما هنوز به 

طور قطعی نمی دانیم و این مسأله روز دوشنبه روشن می شود./مهر
ë عرضه دوم نفت خام در بورس  20 آبان

آنطــور که مدیرعامل بــورس انرژی اعام کرد از 20 آبــان ماه عرضه دوم نفت 
در بورس با حدود ۷20 هزار بشــکه انجام خواهد شــد.مدیرعامل بورس انرژی 
اعام کرد در روز 20 آبان ماه )یکشــنبه هفته آینده( ۷20 هزار بشــکه نفت ارائه 
می شود و قیمت پایه آن حدود ۷۶ دار و 29 سنت پیش بینی شده است. قیمت 
پایه برای عرضه دوم نسبت به عرضه اول که حدود ۷9 دار بود کاهش دارد و 
علت آن به کاهش قیمت نفت در بازار جهانی در روزهای اخیر برمی گردد که 
شرکت ملی نفت نرخ را پایین تر اعام کرده است. حسینی این را هم گفت که 
حداقل میزان خرید نفت حدود ۳5 هزار بشکه است و نرخ آن در یک روز هم 
می تواند بر اســاس عرضه و تقاضا متغیر باشد. بنا به گفته مدیرعامل شرکت 
بــورس انــرژی، در عرضه اول حدود 2۸0 هزار بشــکه با قیمــت نهایی ۷۴ دار 
و ۸۵ ســنت یعنی حدود ســه دار و 1۵ ســنت پایین تر از نرخ پایه فروش رفته 

است./ایسنا
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راهکارهای بخش خصوصی برای بهبود کسب و کار
»ایران« در گفت و گو با فعاان اقتصادی جدیدترین گزارش بانک جهانی را بررسی کرد

چهره ها

12۸؛ عــددی اســت کــه بانــک جهانی 
بواســطه آن از رتبــه ایــران بــرای انجام 
کســب و کار در میــان 190 کشــور دنیــا 
حکایــت می کنــد. فضــای کســب و کار 
در ایــران زیــاد مطلــوب نیســت و زمان 
زیادی اســت که کارشناســان اقتصادی 
دربــاره  خصوصــی  بخــش  فعــاان  و 
آن هشــدار می دهنــد و معتقدنــد کــه 
و  تحریــم  هــر  از  بیشــتر  آن  اهمیــت 
نجفــی  محمدرضــا  اســت.  تهدیــدی 
منش، رئیس کمیســیون تسهیل کسب 
و کار اتــاق تهران دربــاره گزارش جدید 
بانک جهانــی به  »ایران« می گوید:»در 
تفســیر گزارش بانک جهانی باید به دو 
مســأله توجه کرد؛ یکی نمــره و دیگری 
رتبه. امســال نمره ایران نسبت به دوره 
قبل نزدیک به 2.5 نمره بهبود داشــته 
اســت امــا چــون بقیه تــاش بیشــتری 
کردند، رتبــه اندکی پایین آمده اســت. 
در بعضــی شــاخص ها مثــل تجــارت 
پیشــرفت  بیشــترین  ایــران  فرامــرزی، 
را تجربــه کــرده اســت. این نکته نشــان 
می دهد در هر قســمتی از فرآیند کسب 
و کار کــه تاش کنیم، نمــره ایران قابل 
افزایــش اســت. در حــال حاضــر، نمره 
شاگرد اول کاس ۸6 است ما ۳0 نمره 
بــا آن فاصلــه داریم. در گــزارش بانک 
جهانی 10 ســرفصل وجــود دارد که هر 
کدام شان کامًا نشــان می دهند در چه 
حوزه هایــی چــه اقداماتــی بایــد انجام 
داده شــود. گزارش هــای جهانــی از این 
منظر که تکلیف ما را با خودمان روشن 
می کننــد، واقعــاً بایــد راهنمــای عمل 
سیاســتگذاران باشند.« نمره کلی ایران 
برای ســال 2019 به 56.9۸ رسیده و در 

سال 201۸ نیز 54.64 بود.
ë  قوانیــن؛ اصلی تریــن مســأله انجــام

کسب و کار
نســبت  ســال 2019  گــزارش  در  ایــران 

بــه 201۸، در شــش شــاخص نمره اش 
بااتر رفته و در چهار شــاخص نیز هیچ 
تغییری نداشته است. بیشترین میزان 
افزایش نمره نیز با 1۸.۳2 نمره مربوط 
به حوزه تجــارت فرامرزی بوده اســت. 
سیده فاطمه مقیمی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی تهــران در گفت و گو با »ایران« 
می گویــد: »در اتــاق تهــران خیلی روی 
این مسأله کار کرده ایم. در بهبود برخی 
از ایــن نمره ها، عملکرد اتــاق به خاطر 
آنکه کمیســیون ویژه ای هــم در همین 
حوزه راه انداخت، در پایش کسب و کار 
و گــزارش دهــی و نمره دهی آن بســیار 
مؤثر بوده است. مسأله اصلی پیشرفت 
نمــره ایــران نیــز بــه تجــارت فرامرزی 
برمی گردد. با وجود مشکاتی که وجود 
دارد، عملکرد دولت نســبت به گذشته 
باعــث ارتقای کســب و کار فرصت های 

تجاری خارجی شده است.«
مقیمــی ادامه می دهد:»مســأله دیگر، 
اســت.  گمــرک  بــه  مربــوط  عوامــل 
به خاطــر ایجاد پنجــره واحــد گمرکی، 
نمــره ایــران بهبــود داشــته اســت. این 
مســأله تلنگــری بــه دولــت می زند که 
مؤثرتریــن عامــل بــرای بهبــود فضای 
هــر  در  هســتند.  قوانیــن  کار  و  کســب 
جایی که قوانین کشور روزآمد شده اند، 
شــده  بــاز  کارهــا  از  گرهــی  بســرعت 
اســت. نه تنهــا دولت، بلکــه مجموعه 
حاکمیــت باید توجه داشــته باشــند که 
»قوانیــن« اصلی ترین مســأله فعاان 
کار  و  کســب  انجــام  بــرای  اقتصــادی 
اســت. آن هــم در شــرایطی کــه کشــور 
دوبــاره درگیــر تحریم هــا شــده اســت، 
تنها با حذف قوانین دســت و پاگیر و به 
روز کردن آنها می توان شــرایط را برای 

فعالیت مساعد کرد.«
ë  اصاحات ساده قضایی و بهبود قابل

توجه اقتصادی
رئیس کمیســیون تســهیل کســب و کار 
اتــاق تهــران می گوید:»چه در شــرایط 
تحریم و چه در شــرایط عادی، مســأله 

اصلــی بــرای همــه این اســت کــه باید 
شــرایط کســب و کار در داخــل کشــور 

روان تــر شــود. اان متأســفانه شــرایط 
ما ســخت تر هم اســت. اولیــن کار این 

اســت کــه همان طــور کــه امریکا ســتاد 
تحریــم بــرای ایران ســاخته اســت، ما 

هم باید ستادی مشخص برای مقابله 
بــا تحریــم داشــته باشــیم، فــردی بــا 
اختیارات کامل رئیس این ســتاد باشد 
کــه تمام تمرکزش را روی آن قرار دهد 
و بتواند با عکس العمل های مناســب، 

هر عمل امریکا را خنثی کند.«
را  کارهایــی  می دهد:»تمــام  ادامــه  او 
کــه بایــد در داخــل کشــور بــرای بهبود 
وضعیــت کســب و کار انجام شــود، ما 
سال گذشته در اتاق بازرگانی استخراج 
کــرده بودیــم. همیــن گــزارش بانــک 
جهانی هم نشــان می دهد که در حوزه 
ورشکســتگی رتبه و نمره خیلی پایینی 

داریم. 
ســال   4.5 ورشکســتگی  بــه  رســیدگی 
طول می کشد، در حالی که قوه قضائیه 
می تواند تمهیدی بیندیشــد تا کارهای 
مربــوط به آن ظرف شــش مــاه انجام 
شــود. همین اقدام اصاحــی می تواند 
باعث شــود که رتبه ایران بســیار بهبود 
پیــدا کنــد. در کل بــه نظــر مــن عمــده 
شاخص هایی که در آن خیلی ضعیف 
هســتیم، به عملکرد نهادهای قضایی 
برمی گــردد.« ایــران در شــاخص حــل 
 1۳1 رتبــه  در  ورشکســتگی،  فصــل  و 
جهان قرار دارد.  تأکید روی کارآفرینی، 
تاش برای پرورش بخش خصوصی و 
کارآفرینــی با تأکید بر کســب و کارهای 
کوچک و متوســط، یکــی از اصلی ترین 
محورهای گزارش امسال بانک جهانی 

بود.  
جیم یونگ کیــم، رئیس بانک جهانی 
می گوید:»دولت ها وظیفه بسیار بزرگ 
ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی را 
برعهده دارند؛ فضایی که شــرکت های 
کوچــک و متوســط بتوانند در آن رشــد 
می دهد:»مقــررات  ادامــه  او  کننــد.« 
ســالم و کافــی بــرای کارآفرینی و رشــد 
اســت.  ضــروری  خصوصــی  بخــش 
بدون آنها، ما هیچ شانســی برای پایان 
دادن به فقر گســترده و افزایش رفاه در 

سراسر جهان نداریم.«

 سال بیست وچهارم  شماره 6917
 دوشنبه   14 آبان 1397

اخـــبار
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گزارش بانک جهانی بر اساس شاخص ها و پیشرفت ها طی سال گذشته تهیه شده و وضعیت چند ماه اخیر در آن لحاظ نشده است. با توجه به 
تعدد بخشنامه ها و قواعد دست و پاگیر در این دوره چند ماهه، فکر می کنم حاا وضعیت فرق می کند. همه می دانیم که هرچه فضای کسب و 
کار نامساعدتر باشد با کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود. در حال حاضر قوانین و مقررات خلق الساعه قدرت تصمیم گیری را از فعال اقتصادی 
گرفته است. در تمام موضوعات، می خواهیم همه چیز را به صورت بخشنامه ای تنظیم کنیم و این نشدنی است. دخالت دولت در بازار و کسب 
و کارها طی ماه های اخیر افزایش پیدا کرده و همین دخالت فضای کسب و کار را نامساعد کرده است. تورم قوانین و تعدد مجوزها هم مسأله ای 
اســت که ســال ها درباره آن صحبت کرده ایم. تصور کنید که برای ایجاد یک شــرکت، تنها برای دریافت عدم ســوء پیشــینه باید حداقل یک ماه 
معطل شــوید و درگیر هماهنگی بین ســازمان های مختلف باشــید. تنها در صورتی که مقررات زاید را از بین ببریم و سیســتم های کسب و کار را 

آناین و به روز کنیم، می توانیم پیشرفت داشته باشیم.

┘┖ピ ┎┗] 《] 〞├ピ 〝ブボ┄ ╊┓┴ ؛《┵┈ブ┼
مهم تریــن مشــکل ما در هــر حوزه، به عدم ثباث برمی گردد. مهم ترین مســائل فعلی هم عدم ثبات اقتصادی در ارتباط با سیاســت 
خارجی اســت. من کاهش ارزش پول ملی را فاجعه تلقی نمی کنم ولی عدم ثبات برای کســب و کارها فاجعه اســت. اگر قیمت دار 
بتدریج باا رود و افزایش پیدا کند و ســیر صعودی ممتد داشــته باشــد، می شــود آن را تحمل کرد ولی وقتی به یکباره نرخ دار 10 هزار 
تومان و 15 هزار تومان می شــود و شــبیه به یک سینوس باا و پایین می رود، عدم ثباتی غیرقابل تحمل است. من به عنوان یک فعال 
اقتصــادی انتظــارم از دولــت این نیســت که کاری کند تا نــرخ دار ثابت بماند، چرا کــه به هر حال تورم وجــود دارد و نرخ ارز هم مثل 
کااهــای دیگــر اســت. اما وقتی رابطه ارز بــا دیگر مؤلفه های اقتصادی قطع می شــود، یعنی جایی که ارز باید باا بــرود، دولت با ورود 
پول های نفتی مانع آن شود و قیمت ارز غیرواقعی باشد، کسب و کارها بیش از هر زمان دیگری متضرر می شوند. اقتصاد کشور ما در 

حال حاضر بی ثبات است و به همین خاطر کسب و کارها نمی توانند در آن پیشرفت کنند.

یادداشت
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»خــود تحریمــی« واژه ای که ایــن روزها از 
تولید کنندگان زیاد شــنیده می شــود. برای 
پیگیری این واژه ابتدا ســراغ خودروسازان 
رفتیم که با بیشترین صنایع )60صنعت( 
قطعــه  خودروســازان؛  دارنــد.  همــکاری 
سازان و مردم را عامل خود تحریمی خود 
می داننــد و می گویند: قطعه ســازان چند 
وقتی است که قطعه به ما نمی فروشند و 
همین امر باعث شــده تولید خــودرو روند 
کاهشــی بیشــتری بــه خــود بگیــرد. مردم 
هم رفتار مشخص با این صنعت داشتند 
کــه همه با آن مواجه شــدیم و آن خرید با 
هدف حفظ ارزش پول و سود بردن است. 
خودروسازان دو اتفاق عنوان شده را دلیل 
ضربه خــوردن صنعت خودرو می دانند و 
معقتدند کاری که دو گروه یاد شده کردند، 

تحریم خارجی نکرد.
همــان  کــه  اصلــی  فروشــندگان  امــا 
صحبــت  می شــوند  قطعه ســازان 
خودروســازان را بــه گونــه ای دیگــر تعبیــر 
کردند. فعاان صنعت قطعه سازی اظهار 
داشــتند: ما نمی خواهیم به خودروسازان 
بدعهدی کنیم اما وقتی با ارز آزاد قطعات 
را می خریــم چــاره ای جــز افزایش قیمت 

نداریم. لذا خودروســازان به جای آنکه در 
زمینه قیمت با قطعه سازان کنار بیایند، بر 

قیمت های گذشته خود اصرار دارند.
ë ارز نیما به قطعه سازان نرسید

از طرفی ارز سامانه نیما هم هنوز نتوانسته 
بــه آن فعالیتــی که هدفگذاری شــده بود، 
برســد از همیــن رو چــاره ای جز خریــد ارز 
آزاد برای قطعه سازان نمانده است. البته 
یکــی از تولیدکنندگان قطعه کــه در زمینه 
ترمز فعالیت دارد و حداقل وابســتگی 50 
درصــدی به واردات دارد، می گوید: ندادن 
قطعه هم صحت دارد و هم ندارد. اما این 
اتفاق در مورد تمام قطعه ســازان نیست. 
برخــی از قطعــه ســازان چنین رفتــاری را 

دارند.
ë از آب گل آلود ماهی می گیرند

شــاید برخی هــا چنیــن واکنشــی از ســوی 
قطعه ســازان را درســت بداننــد و بگویند 
سال ها خودروسازان در حق قطعه سازان 
ناحقــی کردنــد و بدهــی معوق آنهــا گواه 
این ادعا اســت. حال قطعه ســاز به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی رفتار کامًا طبیعی در 
تولید دارد و نمی خواهد با فروش قطعه بر 
زیان خود بیفزاید بخصوص در شــرایطی 
که خودروسازان همچنان در پرداخت پول 

قطعه همکاری نمی کند.
به هر ترتیب شرایط فعلی کشور به گونه ای 

نیست که برخی ها بخواهند از آب گل آلود 
ماهی بگیرند. چرا که عدم همکاری قطعه 
ســاز و خودروساز منجر به رشد قیمت ها و 
نرسیدن مردم به خودروهایی می شود که 

قرار است سال آینده تحویل بگیرند.
ë پرداخت 180 روز و مرگ قطعه ساز

محســن رزم خواه از قطعه ســازان کشــور 
دربــاره خــود تحریمــی که از ســوی قطعه 
ســازان صــورت گرفتــه اســت به »ایــران« 
گفــت: برخی هــا ممکــن اســت از فروش 
قطعه امتنــاع کنند اما اکثر قطعه ســازان 
بواسطه افزایش قیمت دار، توانایی خرید 
مواد اولیه ندارند. اگر خودروسازان تصمیم 
به اصاح قیمت ها نگیرند، قطعه سازان 
با حاشــیه ضرر بیشــتری مواجــه خواهند 
شــد و چه بسا هم اکنون هم وارد خط زیان 

شدند و خوشبینانه و بسیار محدود قطعه 
سازان با سود و زیان برابر فعالیت می کنند.

وی خاطرنشــان کــرد: قطعــه ســازانی که 
بیشــترین وابســتگی در واردات را دارنــد با 
زیان بیشــتری مواجــه شــدند. مانند ترمز 
کــه ۷0 درصــد آن مــواد اولیــه اســت و در 
کل 50 درصــد ارز بــری دارد. لــذا در ایــن 
شــرایط اگر خودروســاز قیمت هــای خرید 
خــود را تغییــر ندهــد مشــکات مــا روز 
افزون می شــود و حتــی منجر به تعطیلی 
قطعــه ســاز می شــود. رزم خــواه بــا بیــان 
اینکــه خودروســازان از 90 تــا 1۸0 روز پــول 
قطعــه ســازان را می دهند، تصریــح کرد: 
وقتــی قیمت هــا مرتــب در حــال افزایش 
است چگونه پرداخت 1۸0 روز می تواند به 

حیات قطعه ساز کمک کند؟

ë  خودروســازان 15 هــزار میلیــارد تومــان
بدهی دارند

محمدرضــا نجفی منش رئیــس انجمن 
ابتــدای  همگن ســازی قطعــه در همــان 
صحبت هایــش بدقولــی قطعه ســازان را 
رد کــرد و بــه »ایــران« گفت:چنیــن امری 
پــول  نیســت. قطعــه ســازان  پذیرفتنــی 
ندارنــد کــه مواد اولیــه مورد نیــاز را بخرند 
بدین جهت توان تولید را از دســت دادند. 
وی افــزود: خودروســازان بیــش از 15 هزار 
میلیــارد تومــان بــه قطعــه ســازان بدهی 
دارند و این بدهی فعالیت قطعه سازان را 

دچار اختال کرده است.
ë ارز نیما به تعداد محدودی رسید

بهرام شهریاری دیگر قطعه ساز کشورمان 
هــم گفــت: ارز نیمــا بــه تازگی فعال شــده 
اســت. امــا تا قبــل از آن قطعه ســازان با ارز 
آزاد، واردات مــواد اولیــه را انجام می دادند. 
کســانی هم که به ارز سامانه نیما دسترسی 
پیــدا کردنــد تعدادشــان بســیار کم اســت. 
وی بــا بیان اینکه مردم به خــودرو به عنوان 
کاای ســرمایه ای نــگاه می کننــد وایــن امر 
اتفاق بدی در صنعت خودرو است، افزود: 
خودروســازان کاهش تولید داشــتند اما این 
امــر نباید به صف کشــی مردم بــرای خرید 
خودرو منتهی شود. این صنعت با رفتارهای 

هیجانی مردم آسیب بیشتری می بیند.

ë حاضر نیستم قطعه بفروشم
یکــی از دیگر از قطعه ســازان که خواســت 
نامــش عنــوان نشــود، گفــت: همــکاری ام 
را بــا خودروســازان قطــع کــردم و حاضــر 
نیســتم بــه آنهــا قطعه بفروشــم. چــرا که 
بدهی های گذشته شــان را کنار گذاشــتند و 
اکنون می گویند هر قطعــه ای را که بگیرند 
تنها ۸0 درصد ارزش آن را)با قیمت گذاری 
خودشــان( و بــا فاصله زمانــی ۳ الی 5 ماه 
به قطعه ساز پرداخت می کنند. وی افزود: 
طی چند ماه اخیر تمام کانال های ارتباطی 
ما با خودروســازان و قطعه ســازان جهانی 
قطع شــده اســت و آخرین بانک چین بود 
کــه آن هــم همکاری خــود را متوقــف کرد. 
حال حتی از چین هم نمی توان مواد اولیه 
را تأمیــن کرد. خودروســازان همــواره مورد 
حمایت سیاســت گذاران بودنــد و هر زمان 
که این صنعت با چالشی مواجه شد منابع 
مالی به ســمت آنها سرریز شــد. زمانی که 
کمپیــن نه به خــودروی ملی راه افتــاد، وام 
25 میلیون تومانی هم برای ترغیب مردم 
بــه خرید خودروی ملی تصویب شــد و آن 
زمــان هزار میلیــارد تومان در قالــب وام به 
خریــداران خــودرو پرداخت شــد. اگــر این 
حمایت هــا بدرســتی از صنعت خــودرو و 
قطعه ســازی می شد شاید اکنون ما به فکر 

تحریم نبودیم.

』┖┒【┐ 』 《┵┭╀ n〈┈
خودروسازان: قطعه سازان ما راتحریم کردند و قطعه نمی دهند /  قطعه سازان: 15 هزار میلیارد تومان از خودرو سازان طلبکار هستیم

یادداشت
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جدول رابطه خودروسازان و قطعه سازان
میزان بدهی خودروسازان: 15 هزار میلیارد تومان

مدت پرداخت پول قطعه: ۳ الی 5 ماه

میزان بدهی ایران خودرو: 2500 میلیارد تومان )تا سال 94(

میزان بدهی سایپا: 1۸ هزار میلیارد تومان)تا سال96(

سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی بین ۳ تا ۳.5 درصد

میزان تولید خودرو بیش از 40 درصد کاهش یافت

تولید روزانه خودرو کمتر از 2900 دستگاه
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بی ثباتــی و پیش بینی ناپذیــری، دخالــت دولــت در بازار، تــورم قوانین و بخشــنامه ها به ترجیع بندی در میــان تحلیل های 
کارشناسان و فعاان اقتصادی تبدیل شده است. روز شنبه نظرخواهی »ایران« از ۳5 نفر از اقتصاددانان، مدیران تشکل ها و 
فعاان بخش خصوصی نشان می داد که 20 درصد عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و آزادسازی اقتصادی را مهم ترین 
اولویت تیم اقتصادی دولت با توجه به آغاز تحریم های جدید می دانند. امروز نیز تحلیل برخی از اعضای پارلمان بخش 

خصوصی با توجه به گزارش انجام کسب و کار 2019 بانک جهانی تأکیدی دوباره بر همین گزاره ها بود.
فاطمه مقیمی:  مجموعه حاکمیت باید توجه داشته باشند که قوانین اصلی ترین مسأله  برای انجام کسب و کار است.

محمدرضا نجفی منش: عمده شاخص هایی که در آن خیلی ضعیف هستیم، به عملکرد نهادهای قضایی برمی گردد.
حسن فروزان فرد: کوتاه مدت شدن دوره های کسب و کار، فضایی را ساخته که ریسک ها قابل اندازه گیری و قابل مدیریت نیستند.
سید رضی حاج آقا میری: من کاهش ارزش پول ملی را فاجعه تلقی نمی کنم ولی عدم ثبات برای کسب و کارها فاجعه است.

عباس آرگون: در حال حاضر قوانین و مقررات خلق الساعه قدرت تصمیم گیری را از فعال اقتصادی گرفته است.

ピ┓k 〝┖ブ┉─ ┲』┗┠ qピ┗ペ ブぃ]┒ qブ》┖【┡k [ぁ┗━『ペ′〉┓؟!
در دنیای تجارت چین در حال کمتر کردن فاصله خود با امریکا به عنوان یک کشــور مناســب برای سرمایه گذاری است. اما 
نیوزلند همچنان با تسهیل تأسیس شرکت در این کشور، جایگاه نخست خود را در لیست بهترین کشورها برای سرمایه گذاری 
حفظ کرده است.  نکته قابل توجه این است که چین و هند با تغییرات در قوانین، رشد قابل ماحظه ای در یک سال اخیر 
داشته اند، هر چند هنوز در جمع 10 کشور برتر نیستند. رده های بعدی این لیست بعد از نیوزلند شامل سنگاپور، دانمارک، 

هنگ کنگ، کره جنوبی، گرجستان، نروژ، امریکا، بریتانیا و مقدونیه می شود./ بلومبرگ



ë یادداشت »معافیت های نفتی، فیگور ترامپ«، رضا زندی
این گزاره خبری که »ترامپ در به صفر رساندن صادرات نفت 
ایران تا 4 نوامبر شکســت خورد« گزاره درســت و دقیقی است. 
چــه، رئیس جمهوری امریکا در بیش از ســه ماه گذشــته تمام 
ابزار تبلیغاتی و لجستیکی خود و تیم همراهش در کاخ سفید 
را به کار گرفت تا فروش نفت ایران را به صفر برســاند.... اینکه 
ترامــپ به هر دلیل ولو به خاطــر عدم افزایش قیمت نفت قبل از انتخابات کنگره، 
ناچار شده است که به برخی از کشورها مجوز خرید نفت ایران را اعطا کند، حتی اگر 
این معافیت ها به طور موقت باشــد به معنی شکســت در طرح تبلیغاتی به صفر 
رســاندن صادرات نفت ایران تا چهارم نوامبر اســت... معتقدم حتماً بایــد آن روی 
سکه را هم دید. نباید برخی شیپور به دست بگیرند و به خاطر معافیت های موقت 
امریــکا دم از پیــروزی بزننــد که یعنی همه اهداف تحریمی امریکا شکســت خورده 
است. این دیدگاه غیر واقع بینانه کمکی به مقابله با شرایط تحریمی نمی کند. برای 
کاســتن از مخاطرات تحریم، اولین اصل واقع بینی همراه با تدبیر اســت... طبیعی 
اســت که وزارت نفت نمی تواند بــه اقدامات اجرایی که برای مقابله با تحریم نفتی 
اتخاذ می کند، اشــاره کند. پس این روزها فقط اخبار منفی تحریم ها منتشــر خواهد 
شد. شاید فقط بتوان نوشت در میان موج اخبار منفی و ناامیدکننده، خبرهای مثبتی 
هم برای تأمین منافع کشور هست که منتشر نمی شود. من همین جا به عنوان یک 
خبرنگار از مخاطبانم عذرخواهی می کنم که برای حفظ منافع ملی کشورمان، گاهی 
نمی توانم همه ایه های اخبار نفتی را منتشر کنم. به نظرم در این شرایط منافع ملی 
بر موفقیت های حرفه ای ارجح است. امیدوارم بسرعت روزی فرا برسد که پس از از 
بین رفتن تحریم ها، بتوانیم همه ابعاد اخبار این روزها را منتشر کنیم. تا آن روز دوست 
دارم مسئوان به فکر مردم باشند و کاسبان تحریم را پشت »همه درها« نگه دارند. 
مردم نیز با درک شرایط سخت کشور همدلی شان را افزون کنند و به فکر گذر »ایران 
عزیزمان« از »پیچ ترامپ« باشند. »پیچ ترامپ« شل خواهد شد اگر انتخابات کنگره را 
ببازد و شل تر می شود وقتی از »مردم ایران« ناامید شود. ترامپ با آن فیگور در پوستر 

تبلیغاتی ضد ایرانی اش مستحق ناامیدی است. باید ناامیدش کنیم.

ë سرمقاله »جادوی بازار-تابوی دولت«، محمود صدری
رجــوع به تاریخ و تجربه کشــورهایی که کار خــود را با »نهاد پرقدرت 
دولت« آغاز کردند و ســرانجام از آن روش فاصله گرفتند و مقایسه 
وضع ایران امروز با دیروز آنها نشــان می دهد که اواً نهادسازی آنها 
در غیاب دســت های مداخله گر معطوف به رانت آغاز شــد و هنر آنها در همین بود 
که پیش از دراز شدن دستان تطاول گر نهادها، راه را بر آنها بستند و اقتصاد را به سوی 
آزادسازی و خصوصی سازی کشاندند و ثانیاً ایران امروز آزمایشگاهی نیست که بشود 
ابتدا شــرایط پیشــنهادی را در آن ایجاد کرد و آنگاه نهادهای نوساخته را سامان داد. 
ایران امروز غوطه ور در نهادهای پیش ســاخته اســت و دســت برقضا همین نهادها 
اقتصــاد شــده اند و همه توش و توانــش را گرفته اند. به همین علــت راه ایران، دیگر 
نمی تواند راه همتایان دیروز و پیش افتادگان امروز باشد. تاریخ را نمی توان از نو نوشت. 
راه امــروز ایران، اجرم گردن نهادن به حکم علم اقتصاد اســت کــه راز ناکارآمدی و 
پایین بودن بهره وری را پیش چشم همگان گذاشته است و راه پیشنهادی اش چیزی 
نیســت مگــر درآمدن از قاب تابــوی دولت و دیدن جادوی بازار یا همانا بازگذاشــتن 
ذهن هــای ایده پــرداز و دســتان کار: یعنــی بنگاه هــای بخش خصوصــی. آن دولت 
نیرومندی که نهادگرایان گمان می کنند خواهد توانست پیشران اقتصاد ایران شود، در 
واقع نتیجه و تالی اقتصاد نیرومند اســت نه مقدمه آن. دولت ایران به قدر نیازهای 
اقتصاد امروز کشور، توانمند هست و اگر بخواهد می تواند بند از دست و پای اقتصاد باز 
کند. قدرتی هم که دولت در فردای توسعه اقتصادی به آن نیاز دارد، اقتداری مشابه 
دیکتاتوری های آسیایی در دهه ۱۹۷۰ نیست، بلکه نهادی است با قدرت بامنازع در 
زمینه قاعده ســازی و داوری فعالیت های بخش خصوصی که اقتصاد توانای کشــور 

خود به خود به دولت عطا خواهد کرد و ایجادش به فرمان نیاز نخواهد داشت.

ë »سرمقاله »انزوای امریکای ترامپ
دیگر فهرســت روزافزون کشــورهای مخالف سیاســت های امریکا 
نیست که نشانگر اعتراض و مخالفت همیشگی این قبیل کشورها 
نســبت زورگویی هــای واشــنگتن باشــد بلکــه کشــورهایی را در بــر 
می گیرد که حتی همین حاا هم در فهرست نزدیکترین متحدان امریکا قرار دارند 
ولی باید چشم و گوش بسته، از سیاست های غیرمنطقی امریکای ترامپ اطاعت 
کنند و کمترین حق اعتراض و مخالفتی هم برای آنها قابل تصور نیســت. همین 
تصمیمات به ظاهر جدی و قطعی ترامپ هم قدم به قدم لغو یا تعدیل می شود 
و ترامپ وادار به عقب نشــینی شــده و می شود. مستثنی کردن 8 کشور برای خرید 
نفت از ایران، به منزله اعتراف تلخ کاخ ســفید به این واقعیت اســت که ترامپ با 
تمامی توان و ظرفیت سیاسی – اقتصادی و تبلیغاتی امریکا هم نتوانست کاری از 
پیش ببرد و ناچار به عقب نشینی شد... سیزدهم آبان از این پس ُبعد چهارمی نیز 
خواهد داشت و آن تازه ترین شکست و رسوایی دیپلماسی ضدانسانی امریکاست 

که حتی متحدانش هم آن را تأیید نمی کنند.

هرگز مردم ایران را تهدید نکن
فرمانده کل سپاه خطاب به ترامپ:

غلبه بر جنگ اقتصادی هم نزدیک خواهد بود

وزیر دفاع مهم ترین تهدید منطقه ای 
و  بیگانــگان   مداخلــه  و  حضــور  را 
مهم ترین عنصر ثبات ساز در منطقه 
را مشــارکت همه کشــورها برای ایجاد 
امنیــت دانســت و دربــاره پیــام تولید 
جنگنــده کوثــر و افزایش تــوان نیروی 
هوایی ایران در سطح منطقه و جهان 
گفــت: »ما همواره اعــام کرده ایم که 
تــاش می کنیــم تا ملت هــای منطقه 
باشــند.  آرامــش  و  ثبــات  صلــح،  در 

امنیــت منطقــه یــک موضــوع به هم 
پیوســته است و باید کشورهای منطقه 
دســت به دســت هم بدهند و امنیت 
ایســنا،  به گــزارش  کننــد.«  تأمیــن  را 
امیــر ســرتیپ حاتمــی بــا حضــور در 
گفت و گویــی تلویزیونــی در خصــوص 
وزارتخانــه  ایــن  اولویــت  بندی هــای 
برای تجهیــز نیروهای مســلح با بیان 
اینکــه »آنچــه بــرای دفاع نیــاز داریم 
تأمین می کنیــم و با هیچ کس رقابت 

دائمــی  »اولویــت  گفــت:  نداریــم«، 
ما تــوان موشــکی مــا و قــدرت هوایی 

راهبردی اولویت بعدی ماست.«
»تــوان  کــرد:  تأکیــد  دفــاع  وزیــر 
در  مؤثــر  عنصــر  ایــران،  موشــکی 
بــرای  اســت؛  تهدیــد  از  بازدارندگــی 
همیــن اســت کــه دشــمنان روی این 
مســأله حساســیت دارنــد؛ چــون مــا 
خــود  امنیــت  حفــظ  کــه  می دانیــم 
ایــن  بــه  منطقــه،  در  دوســتانمان  و 

توانمندی وابســته اســت؛ لــذا برنامه 
موضــوع  ایــن  بــرای  دقیقــی  بســیار 
مــا  »دشــمنان  افــزود:  وی  داریــم.« 
صرفــاً نمی خواهنــد بــه شــکل زبانی 
پــی  در  آنهــا  بلکــه  کننــد؛  ممانعــت 
تقویت ضدموشک در منطقه هستند؛ 
ما هم متناسب با آن، کیفیت، دقت و 
توان موشکی خود را پیگیری می کنیم 
تا هدفی که امنیت ما را تهدید می کند 

مورد اصابت قرار دهیم.«

وزیــر دفــاع همچنیــن با اشــاره به 
همــکاری ســازمان صنایــع هوایــی بــا 
شــرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها 
جنگنــده  تولیــد  در  کشــور  صنایــع  و 
»ظرفیت هــای  کــرد:  تصریــح  کوثــر، 
بســیار خوبــی در کشــور وجــود دارد و 
منابعــی که ما به این حوزه تخصیص 
می دهیــم تعیین می کند که در ســال 
تولیــد  ایــن جنگنــده  از  نمونــه  چنــد 

شود.«
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مراسم ۱3 آبان روز ملی استکبارستیزی 
دیروز در سراســر ایران برگزار شد. اعام 
تحریم های جدید امریکا علیه کشورمان 
در آســتانه این روز و اجرایی شــدن آنها 
همزمــان بــا ایــن روز ملی، ســبب شــد 
تــا حضــور قشــرهای مختلــف مردمی 
بیشــتری  اهمیــت  از  مراســم  ایــن  در 
برخــوردار شــود. ســخنرانان در مراســم 
متعــدد ضمن تشــریح وقایع ســه گانه 
حادث شــده در ایــن روز یعنــی، تبعید 
امــام خمینی، کشــتار دانش آمــوزان در 
ســال 5۷ و فتح انه جاسوســی در سال 
دولت هــای  ناتمــام  توطئه هــای   ،58
را  ایــران  نظــام  و  امریــکا علیــه ملــت 
یادآور و البته تأکید کردند که ایســتادگی 
ملــت در برابر این هجمه های ســنگین 
نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی رمز ناکام 
مانــدن کاخ ســفید بوده اســت. چنانکه 
در قطعنامــه پایانی این راهپیمایی هم 
تأکید شــد که با همان صابت 4۰ ساله 
در برابــر توطئه هــای جدیــد و اعمــال 

فشارهای ترامپ می ایستیم.
جعفــری  علــی  محمــد  ســردار 
انقــاب  فرمانــده کل ســپاه پاســداران 
اســامی کــه ســخنران مراســم تهــران 
مقابل ســفارت سابق امریکا بود، گفت: 
در تاریــخ چهــل ســاله انقاب اســامی 
و پیروزی هــا  شــاهد روزهــا، نصرت هــا 
 و وقایــع شــگفت انگیزی ماننــد واقعــه 
۱3 آبان هســتیم که با اندکی ژرف نگری 
دســت پرقــدرت الهــی را در غلبــه بــر 

مشکات در این سال ها شاهد هستیم.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در 
۱3 آبان ســه حادثه تاریخــی و مهم رخ 
داده اســت که نشــان دهنده قداســت و 
اهمیــت این روز و به قــول رهبر معظم 
انقــاب بیانگر چالش عمیق و مســتمر 
امریــکای جهان خــوار  بــا  ایــران  ملــت 
اســت، افــزود: اولیــن حادثــه مربوط به 
۱3 آبان ســال ۴3 است که شاه با دستور 
مستشــاران و دیپلمات های مســتقر در 
انه جاسوســی برای مخفی نگه داشتن 
و خاموش کردن نــدای حق طلبی امام 
خمینــی)ره(، دســتور تبعیــد ایشــان را 
بــه ترکیــه صادر کرد و درســت ۱۵ ســال 
بعد در ســال ۵8 جهان شــاهد خفت و 
خواری امریکایی ها و جبران آن حرکت 
سرکوبگرانه و امریکایی که می خواستند 
نــدای حق طلبــی امــام)ره( را خاموش 
کننــد، بودند.سرلشــکر جعفــری افزود: 
حادثــه دیگــری کــه در ۱3 آبــان رخ داد 
بــه  انقابــی  دانش آمــوزان  شــهادت 
دســتور رژیم بود که در آن حادثه تعداد 
زیادی از دانش آمــوزان در خاک و خون 
ســال  همــان  در  خونشــان  و  غلتیدنــد 
را تضمیــن  اســامی  انقــاب  پیــروزی 
کــرد.وی بــا اشــاره به فضــای حاکــم بر 
جامعــه در ســال های نخســت انقــاب 

اســامی بویــژه در ســال ۵8،  اظهارکرد: 
در آن روزها شاهد استقرار دولت موقت 
لیبــرال بودیــم کــه امریکایی هــا بــا آنها 
ارتباطاتی گرفته و مشغول توطئه بودند. 
جوانان انقابی و دانشــجویان مسلمان 
پیــرو خــط انقــاب کــه تحمــل دیــدن 
چنین حــرکات منحرف کننده انقاب را 
نداشــتند، به صورت محــدود و فقط در 
چند دانشگاه در تهران تصمیم گرفتند 
که با رعایت طبقه بندی بسیار باا اقدام 

به حرکتی در این زمینه کنند.
داد:  ادامــه  ســپاه،  کل  فرمانــده 
تظاهــرات  شــد  قــرار  اســاس  برایــن 
ضدامریکایی از دانشــگاه به سمت انه 
جاسوســی انجام شــود و فقط تعدادی 
از دانشــجویان و مســئوان دانشــگاهی 
انــه  بــه  اســت  قــرار  کــه  می دانســتند 
جاسوسی حمله شــود؛ وقتی جمعیت 
مقابل انه جاسوسی رسید با فضاسازی 
و جــوی کــه در جمعیــت ایجــاد شــد، 
به صــورت طبیعــی جلــوه داده شــد که 
تســخیر انه جاسوســی از دل جمعیت 
برآمــده و همــان لحظــه ایــن تصمیــم 
گرفته شده است. در نتیجه دانشجویان 
بــا دلــی راســخ و تــوکل بــر خدا بــه انه 
جاسوســی حمله کردنــد و ظرف زمانی 
محــدود دیپلمات ها و جاسوســان را به 
اســارت خــود درآوردند کــه این حرکت 
در همان لحظات نخست با تأیید بسیار 

قاطع امام خمینی)ره( مواجه شد.
کــرد:  تصریــح  ســپاه  کل  فرمانــده   
بســیار خطرنــاک  در مجمــوع حــرکات 
امریکایی هــا، بــا اشــغال انه جاسوســی 
و دســتگیری دیپلمات هــا و جاسوســان 
از آن روز مــا دیگــر در  و  یافــت  خاتمــه 
جمهوری اســامی دیپلمات یا جاسوس 
امریکایی یا انه ای که بتواند علیه انقاب 
اســامی برنامه ریــزی کند، نداشــتیم به 
همیــن دلیــل شــاهد پیشــرفت در ابعاد 
مختلف بوده ایم، البته امریکایی ها از آن 
زمــان در خــارج کشــور برنامه ریزی هایی 
علیه انقاب اسامی طراحی و اجرا کرده 
و می کننــد، اما این اقدام تفاوت زیادی با 
اینکه در کشــور ما سفارتی داشته باشند و 

از این جا فعالیت کنند، دارد.
سرلشــکر جعفری با بیان اینکه باید 
به شکست های امریکا توجه کرد، گفت: 
دانســتن نکاتــی بــرای حــوادث امــروز 
مهم اســت. اگر سال ۵8 انه جاسوسی 
برچیده نمی شد انقاب ما به ۴۰ سالگی 
نمی رســید و امریکا انقاب اسامی را با 
شکســت روبــه رو می کرد. ایــن موضوع 
برای کسانی که به دنبال مذاکره هستند 
قابــل توجــه اســت. سرلشــکر جعفری 
اظهــار کــرد: برخی مســئوان بــه ظاهر 
انقابــی ما از تســخیر انه جاسوســی به 
وحشت افتاده بودند و توصیه می کردند 
گروگان های امریکایی آزاد شوند. برخی 

دیگــر نظرشــان را اعــام نمی کردنــد، 
امــا چنین موضوعــی را در دل هایشــان 
داشــتند و بعدهــا هــم در مواضع شــان 
ایــن موضــوع بــروز و ظهــور پیــدا کــرد.
جعفری خاطرنشــان کــرد: تنها عده ای 
از مســئوان در رأس آنهــا رهبر معظم 
انقــاب با این موضوع موافق بودند و با 
حضور خود در روزهای نخســت در انه 
جاسوسی حمایت خود را اعام کردند. 
از آنجــا بود کــه رابطه عاشــقانه جوانان 
بــا رهبر معظــم انقاب شــکل گرفت و 
این ارتبــاط بعدها با حضور در جبهه ها 

بیشتر شد.
فرمانده سپاه در پایان گفت: غلبه بر 
جنگ اقتصادی هم نزدیک خواهد بود، 

امــا جمله پایانی ما به رئیس جمهوری 
عجیــب و غریــب امریــکا این اســت که 
هرگــز مردم ایران را تهدید نکن؛ چرا که 
هنوز ناله های نظامیان شما در طبس و 
ملوان های شما در خلیج فارس شنیده 
می شــود و شــما می دانید که روزانه چه 
مقدار از کهنه ســربازان شما در امریکا از 
افسردگی دســت به خودکشی می زنند. 
مــا را تهدیــد نظامــی نکنیــد و از تهدید 

نظامی نترسانید.
ë پرچم امریکا به آتش کشیده شد

مراســم  در   راهپیمایی کننــدگان 
انــه  مقابــل  در  حضــور  بــا  آبــان   ۱3
جاسوســی امریــکا شــعار مــرگ بــر آل 
هیهــات  و  امریــکا  بــر  مــرگ  ســعود، 

من الذله را سر دادند. آنها پرچم امریکا 
مراســم  ایــن  کشــیدند.در  آتــش  بــه  را 
همچنین ماکت هایی از موشک ذوالفقار 
بــه نمایــش درآمد.طبق اعام شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســامی مراســم 
راهپیمایی ۱3 آبان سال جاری در تهران 
از سوی ۱۲۰ خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 
تعــدادی  شــد.  داده  پوشــش  خارجــی 
از خبرنــگاران خارجــی در مصاحبــه بــا 
افــراد شــرکت کننده در ایــن راهپیمایــی 
بویژه دانشــجویان و دانش آمــوزان نظر 
آنها را در مــورد اعمال مجدد تحریم ها 
از ســوی امریــکا علیــه ایــران، تأثیــر آن 
بــر زندگی مــردم ایــران و رابطــه ایران و 
امریکا جویا شــدند. راهپیمایی کنندگان 

نخســت وزیر  نتانیاهــو  از  پاکاردهایــی 
رژیم صهیونیســتی کــه روی این پاکارد 
واژه تورقوزآباد نوشــته شــده و همچنین 
ترامپ را در دســت داشــتند.در حاشــیه 
راهپیمایــی ۱3 آبــان بنــری کــه روی آن 
امریــکا  داری  صــد  عکــس  تعــدادی 
حرکــت  مســیر  در  بــود  بســته  نقــش 
شــرکت کنندگان در این راهپیمایی روی 
زمین پهن شــده بــود. واکس زدن کفش 
راهپیمایان روی پرچم امریکا و اسرائیل 
غاصب بــا هزینه »3 مرگ بــر امریکا«، 
آتش کشــیدن و عبــور از روی پرچم این 
کشورها، برگزاری کارگاه دشمن شناسی و 
غرفه کودکان از بخش های مختلفی بود 

که در راهپیمایی دیروز دایر بود.

قطعنامه روز استکبارستیزی:
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قطعنامــه تظاهــرات سراســری مــردم همیشــه در صحنه ایران اســامی به 
مناســبت یوم اه ۱3 آبان »روز ملی مبارزه با استکبارســتیزی« در پایان این 

مراسم در مقابل انه جاسوسی خوانده شد.
به گزارش ایرنا، در این قطعنامه آمده است:

۱ - استکبارســتیزی یکی از مهم ترین شــاخصه های انقاب اسامی و نزاع 
بین اســام و کفر است که هرگز محدود به زمان خاصی نبوده و نیست لذا 
کمــاکان با عمل بــه وظیفه دینــی و انقابی خود، این مبــارزه مقدس را تا 
نابودی کامل نظام سلطه و خوی استکباری دولت سلطه جو و استعمارگر 

امریکا به عنوان کاملترین مصداق استکبار ادامه خواهیم داد.
۲ - خــروج عهدشــکنانه امریــکا از برجــام و تشــدید 
سیاســت های خصمانه ســردمداران جنایت پیشــه  
ام الفساد قرن علیه نظام مقدس جمهوری اسامی 
ایران با تحمیل جنگ خاص از نوع روانی - رسانه ای، 
اقتصــادی و عملــی علیــه ملــت، بــار دیگر دشــمن 
شــماره یک و غیرقابل اعتماد بودن طاغوت اعظم، 
امریــکای پلید را اثبــات نمود که در همیــن رابطه با 
تبعیــت از مواضع حکیمانه مقتدای عظیم الشــأن 
عزیزتــر از جانمان، مخالفت قاطــع خود با تکرار هر 
نــوع مذاکــره و در هــر موضــوع با رژیم عهدشــکن و 

شیطان صفت امریکا را اعام می داریم.
3 - بــا الهــام از رهنمودهــای گهربــار مقــام معظم 
رهبــری، ازمــه عزت و حفظ اســتقال کشــور را اتکا 
به توانمندی های داخلی و شــرط غلبه بر تنگناهای 
معیشتی کنونی تحمیل شده از سوی شیطان بزرگ 
امریــکا را جامــه عمل پوشــاندن به معنــای واقعی 
کلمــه به اقتصــاد مقاومتی در همه ابعاد دانســته و 

اقدامات عملی مسئوان ذیربط در این رابطه را قاطعانه خواستاریم.
4 - با همان روحیه، صابت و ایستادگی چهل ساله در برابر چهل سال توطئه 
و دسیســه طاغوت اعظم، امریکای جهانخوار علیه نظام اسامی و به شکست 
انجامیدن دشــمن شــماره یک بشــریت، بار دیگر با اســتعانت از خداوند قادر 
متعال، لحظه شناسی و تمرکز بر ترفند رذیانه اخیر مصداق اَتم استکبار امریکا 
و جنــگ تحمیلی از نوع خاص روانی - رســانه ای، اقتصــادی و عملی از جمله 
تحریم های ظالمانه اخیر را با شکست مفتضحانه ای دیگر مواجه و ان شاءاه 

تعالی سرافرازانه از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد.
5 - اســتمرار حمایــت از ملــل تحــت ســتم امریــکای ســلطه جــو و رژیــم 
جعلــی و کودک کش صهیونیســتی را وظیفه دینی و انســانی خود دانســته 

و پشــتیبانی همه جانبه مســئوان محترم نظام از جبهــه مقاومت در برابر 
خوی استکباری نظام سلطه را خواهانیم.

6 - ازمه بالندگی بیش از پیش نظام اســامی با دســتاوردهای بی بدیل چهل 
ســال گذشــته را عدم دلبســتگی به قدرت های پوشالی و عهدشــکن و استفاده 
حداکثــری از توانمندی هــای بالقوه نســل جوان پویا، خاق و انقابی دانســته و 

اهتمام مسئوان در تحقق این مهم را مصرانه خواهانیم.
۷ - شکســت هیمنه پوشــالی طاغوت اعظم، امریــکای جهانخوار در وقوع 
انقاب دوم و تسخیر عزت آفرین انه جاسوسی شیطان بزرگ را ارج نهاده 
و بــار دیگــر بر ضــرورت عمل به وظیفه دســت انــدرکاران تعلیــم و تربیت 

اعــم از وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در اختصاص 
بخشــی از محتوای کتب درسی به اسناد درس آموز انه جاسوسی امریکای 

پلید را مطالبه جدی خود اعام می داریم.
8 - غلبــه بــر دشــمن ددمنــش و بــه شکســت انجامیــدن جنــگ ترکیبــی 
تحمیلی امریکای ســلطه جو، مســتلزم حفظ روحیه استکبارستیزی تمامی 
مســئوان تحــت زعامت مقتدای عظیم الشــأن امت اســامی می باشــد که 
ضمــن فراخــوان تمامی مدیران نظام اســامی بــرای عمل به ایــن وظیفه 
دینــی و انقابــی، آمادگی تا پای جــان خود برای اطاعت محــض از فرامین 
و رهنمودهــای گهربــار و حکیمانــه امــام المســلمین رهبــر معظــم انقاب 

حضرت آیت اه العظمی امام خامنه ای را اعام می داریم.
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رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکه 
مــردم مــا در صحنه حاضر هســتند 
و اســتقال و عــزت خــود را حفــظ 
کــرد، گفــت: امریکایی هــا  خواهنــد 
گفته اند که جمهوری اسامی چهل 
ســالگی انقاب را نخواهد دید؛ ولی 
این خــواب هیچگاه تعبیــر نخواهد 
آیــت اه  ایســنا،  گــزارش  بــه  شــد. 
آملی اریجانی در حاشــیه مراســم 
ایــن  پیــام  کــرد:  اظهــار  آبــان،   ۱3
راهپیمایــی بــرای اســتکبار جهانــی 
ایــن  امریکاســت،  آن  ســرکرده  کــه 
اســت که مــردم بصیر و هوشــیار ما 
در صحنه حاضر هســتند و استقال 
و عــزت خــود را حفــظ خواهند کرد 
و  امریــکا  زورگویی هــای  تســلیم  و 
اذنابــش نخواهند شــد. وی با تأکید 
بــر اینکــه بــا چنیــن ملــت بصیــری 
نبایــد  قــدرت  زبــان  بــا  هیچــگاه 
ایــن مــردم  صحبــت کــرد، افــزود: 

آزمــوده هســتند و در طــول چهــل 
ســال انقاب در برابر همه فشار ها و 

تحریم ها ایستادگی کرده اند.
اشــاره  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
بــه ادعــای امریــکا  مبنــی بــر اینکــه 
اســامی چهــل ســالگی  جمهــوری 
ایــن  از  دیــد،  نخواهــد  را  انقــاب 
موضوع به عنوان خوابی که هیچگاه 
تعبیر نخواهد شــد، یــاد کرد و گفت: 
امریکایی هــا گفته انــد کــه جمهوری 
را  انقــاب  ســالگی  چهــل  اســامی 
نخواهد دید؛ ولی این خواب هیچگاه 
ایــن ملــت،  تعبیــر نخواهــد شــد و 
قدرتمندتــر  و  ســرافرازتر  اســتوارتر، 
بــه مســیر خــودش ادامــه می دهــد. 
وی یادآور شــد: آن کســانی کــه رو به 
افــول هســتند، امریــکا و قدرت های 
شــیطانی منطقه انــد و همیــن حــاا 
نیز نشــانه های آغاز این افول، روشن 
اســت. آملی اریجانی بــا بیان اینکه 

به این ملت هوشــیار و جوانان بصیر 
و توانمند و عزتمند افتخار می کنیم، 
تأکید کرد: مطمئن هســتیم که نصر 
الهی همراه ملــت ایران خواهد بود. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
ملــت ایــران همچنــان شــعار مرگ 
بر امریکا را ســر می دهنــد؛ دلیل این 
اســتمرار و مداومت چیســت، اظهار 
کــرد: امریکایی ها، عــزت و قدرت ما 
را نشــانه گرفته اند و بــا اصل انقاب 
و مردم غیور ایران مخالف هســتند و 
اگرچه در ظاهر شعار هایی می دهند، 
چهــل  طــول  در  رفتارشــان  ولــی 
ســال انقــاب همیــن را نشــان داده 
اســت و هرچه تــوان داشــته اند برای 
ضربه زدن بــه مردم و انقــاب ما به 
میــدان آورده اند. رئیس قوه قضائیه 
گفــت: باید با همــه توان با اســتکبار 
مقابله کنیم و ایــن مردم نیز مقابله 

کرده اند و استوارتر خواهند ایستاد.
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رئیــس مجلس بــا بیان اینکــه ۱3 آبان 
نمــاد مقاومــت ملــت ایــران در برابــر 
استکباراست، گفت: ترامپ کوچک تر از 

آن است که بتواند ایران را از پا درآورد.
علــی  خانه ملــت،  به گــزارش 
اریجانی در نطق میان دســتور افزود: 
قریــب بــه 8۰ ســال اســت کــه دولــت 
امریــکا در امــور داخلی ایــران دخالت 
می کند و نمونه هایی از انواع خیانت ها 
و جنایت هــا علیــه ملــت ایــران در آن 
به وفور دیده می شــود. رئیس مجلس 
با تشــریح توطئه هــای مختلف امریکا 
علیــه نظــام و ملت ایــران افــزود: رمز 
توفیقــات ملت در مقابــل این هجمه 
ماجراجویانــه متنوع امریکا، شــناخت 
ملــت از ظلــم و جــور شــیطان بزرگ، 
اعتماد بــه تفکر و هدایت هــای امام و 
توافق در ایســتادگی در مقابل دشمن 
زمــان  گذشــت  داد:  ادامــه  بــود.وی 
نشــان داد که تصمیم و انتخاب مردم 

منطقی، معقول و بســیار پر ثمر برای 
آینده کشــور بود، تصمیمی که به همه 
متجاوزان دیروز و امروز آموخت که هر 
کس قصد تجاوز و اشــغال خاک ایران 
را کند، تصمیــم به نابودی خود گرفته 
اســت چراکه ملــت ایران همــان گونه 
که صــدام را تا مرحله نابودی تعقیب 
کــرد، هــر متجــاوز دیگــری را معــدوم 

خواهد کرد.
اریجانــی یــادآور شــد: اکنــون آقای 
ترامــپ همچــون صدام قصد ســتیز با 
ملت ایــران گرفته اســت، او می خواهد 
مســتقیماً ملــت ایــران را مورد ســتم و 
شــکنجه قرار دهــد، او به ســتیز با ملت 
ایران بویژه زنان و کودکان ایران آمده و 
عجیب اســت آقای ترامپ با این همه 
شــرارت از شــعارهای ملــت در مقابله 
با شــیطنت های امریکا اظهار ناراحتی 
می کنــد، امریــکا بایــد مطمئن باشــد، 
امــروز ملــت ایران نشــان خواهنــد داد 

که آقــای ترامپ کوچک تر از آن اســت 
کــه بتوانــد ایــران را از پــا درآورد. همان 
گونه که ملت ایــران صدام را تا نابودی 
تعقیــب کــرد و تروریســت های مــزدور 
امریکایــی داعش را تــا نابودی تعقیب 
کــرد، بــر جانیان کاخ ســفید خســران و 

پشیمانی مستولی خواهند کرد.
وی ادامــه داد: ملت ایران با رهبری 
داهیانه حضــرت آیــت اه خامنه ای و 
بــا همبســتگی هرچــه بیشــتر راه حفظ 
عزت و اســتقال را پــی خواهد گرفت و 
در این شــرایط رعایــت وحدت صفوف 
و همگرایی قوای مختلف و جریان های 
سیاســی بیــش از هــر زمــان ضــرورت 
دارد و امیدواریــم عقــای جریان هــای 
مختلف سیاســی راهبرد درستی داشته 
دیــروز  جلســه  اســت  گفتنــی  باشــند. 
مجلــس زودتر از موعد به پایان رســید 
تــا نماینــدگان در راهپیمایــی ۱3 آبــان 

شرکت کنند.
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و  آمــوزش  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
پــرورش بــا انتقــاد از اعمــال خشــونت 
علیــه  خشــونت  گفــت:  مــدارس  در 
دانش آموزان به هر شکلی که باشد، قابل 
توجیه نیســت و اثرات مخربی بر روح و 
روان آنهــا می گذارد. رضوان حکیم زاده 
درباره تنبیه بدنی دانش آموز بوشهری 
و اعمال خشونت در مدارس به ایلنا، 
گفت: خشــونت در مدرسه مغایر 
با بحث تعلیم و تربیت است 

و جریــان تربیــت را تحت الشــعاع قرار 
می دهد؛ این خشــونت ممکن اســت از 
طرف بزرگترها نسبت به دانش آموزان 
یــا حتــی بالعکــس در مدرســه صورت 
بگیــرد. در واقع خشــونت به هر شــکلی 
که باشــد، غیرقابل قبول اســت و اثرات 
افــراد  روان  و  روح  در  ناگــواری  خیلــی 
وجــود  کــرد:  تصریــح  وی  می گــذارد. 
یــک نــگاه جامع در مــورد پیشــگیری از 
خشونت در مدارس ضرورت دارد، زیرا 

خشــونت و تنبیه فقط به شکل فیزیکی 
نیســت. بــه تعبیــر دیگــر بایــد دربــاره 
بحث خشــونت و قلدری در مدارس به 
والدین، معلمان و دانش آموزان آگاهی 
ازم را بدهیــم و راجــع بــه حقوق شــان 
بیشــتر با آنها صحبــت کنیم تا افــراد از 
ایــن طریــق یــک نــگاه جامع بــه بحث 
خشونت و قلدری مدارس داشته باشند 
و تنها تمرکزها روی وقایع خاص نباشد. 
قطعــاً اگــر ایــن برنامــه و نــگاه جامع را 

داشــته باشــیم، اتفاقــات ناگــوار از ایــن 
دســت را کمتر خواهیم دید. حکیم زاده 
ادامــه داد: بــرای اینکــه بتوانیــم به یک 
راه حــل و راهــکار خوب و مناســب برای 
رفع تنبیه بدنی در مدارس برسیم باید 
تمــام ابعاد و انواع خشــونت را بررســی 
کنیــم. همچنیــن پیگیــری این مســأله 
توسط هر یک از افراد ذیربط در آموزش 
و پــرورش در هــر ســطحی که هســتند، 
می توانــد تأثیرگــذار باشــد. حکیــم زاده 

مدیــران  و  معلمــان  اکثریــت  افــزود: 
بــر اســاس آموزش هایــی کــه دیده اند، 
محیط خیلی خوب و صمیمانه ای را در 
مدارس فراهم می کنند، اما در این میان 
گاهی اوقات ممکن اســت، اتفاقاتی که 
مطلوب ما نیســت، رخ بدهد، از همین 
رو معاونت پرورشــی آموزش و پرورش 
و بقیــه معاونت ها ســعی می کننــد، در 
برنامه هایشــان بــه ایــن موضــوع توجه 

کنند.   
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دبیر کل اتباع ســازمان تأمین اجتماعی گفت: تعداد مســتمری بگیران 
خارجی این ســازمان ۲ هزار و ۵۸۱ نفر است.  به گزارش ایسنا، احمدرضا 
خزاعــی افزود: عراقی ها با ۱۳۹۰ نفر بیشــترین تعداد مســتمری بگیران 
خارجی در کشور را تشکیل می دهند و اتباع افغانستان با ۹۰۳ نفر و هندوستانی ها با ۱۲۶ نفر 
در رتبه های دوم و ســوم تعداد مســتمری بگیران غیرایرانی این سازمان هستند. وی اظهار 
کرد: در میان مستمری بگیران خارجی تأمین اجتماعی، اتباع کشورهای پاکستان، بنگادش، 
آلمان، ترکیه، امریکا، جمهوری آذربایجان، انگلستان، ایتالیا، فیلیپین، لبنان، فرانسه، هلند، 
کویــت، کانــادا، ســوئیس، ژاپن و مالزی نیز قــرار دارند. امــروز نزدیک به ۴۲ هــزار و ۵۰۰ نفر 
بیمه شده اصلی تبعه خارجی در داخل ایران تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار 

گرفته اند که با احتساب افراد تبعی خود جمعیتی بالغ بر ۸۲ هزار نفر را شامل می شوند.

خبــــر

مــاه  چنــد  در  می دهــد  نشــان  گزارش هــا 
در  داروهــا  از  برخــی  فــروش  آمــار  اخیــر 
بــه  یافتــه  افزایــش  کشــور  داروخانه هــای 
گونه ای که این معضل توانسته هزینه های 
ســنگین و سرســام آوری به نظام ســامت 
کشــور تحمیل کند. مصــرف بی رویه و البته 
خودســرانه دارو مشکلی است که این روزها 
به دنبال افزایش خود درمانی در میان اقشار 
مختلــف جامعــه، به وفــور دیده می شــود.
خود درمانی و افزایش تقاضا برای مصرف 
خودســرانه دارو به عنوان حلقه ای معیوب 
از زنجیــره درمــان چنــان جدی شــده که به 
گفته ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو برخی 
از ســوپرمارکت ها هم اقدام بــه فروش دارو 
می کنند. در اینجا این سؤال پیش می آید که 
چه عواملی باعث شده تمایل به خرید دارو 
آنهم بدون تجویز پزشک افزایش یابد و کار 
را به جایی برســاند که با وجود هشــدار های 
مکرر مبنی بر برخورد بــا داروخانه هایی که 
بدون نســخه دارو می فروشند باز هم با این 
مشــکل مواجه باشیم؟ یا شاهد این باشیم 
که دیگر فقــط داروخانه مرجع تحویل دارو 
نباشــد و ســوپرمارکت ها هم پای در کفش 
داروخانه ها داشته باشند. گپ و گفتی کوتاه 
با متقاضیان داروهای بدون نســخه، نشان 
می دهد ناتوانی در پرداخت ویزیت پزشکان 
و افزایــش دانــش و آگاهــی فــردی عواملی 

مؤثر در بروز این مشکل است.
دکتر سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن 

داروســازان در گفت و گــو بــا »ایــران« چنین 
می گویــد: وقتــی بــه مصــرف نابجــای دارو 
به صــورت عــام اشــاره می شــود، معمــوًا 
منظور خود درمانی است. آنتی بیوتیک ها 
جزو داروهایی هســتند که مصــرف بی رویه 
آنها نه تنها می تواند برای فرد مخاطره آمیز 
باشــد، بلکه بواســطه افزایش ریســک بروز 
مقاومــت میکروبی، می تواند ســامت کل 
جامعــه را به خطر بینــدازد. دکتــر فاطمی 
می افزاید: اما بعضی از این مصارف نا بجا، 
سوء مصرف است؛ یعنی فرد با وجود اینکه 
بیمار نیست، اما از دارو برای مقاصد دیگری 
ماننــد رفع عوارض اعتیــاد، افزایش تمرکز 
بــرای امتحانــات، چاقی یا اغری اســتفاده 

می کند.
خانــواده داروهــای آرامبخش - خــواب آور 
مانند: کلونازپــام، داروهــای محرک مانند: 
ریتالیــن، مخــدر ماننــد: ترامــادول و انــواع 
جملــه  از  پردنیزولــون  ماننــد:  کورتون هــا 
داروهایی هستند که بیشتر از بقیه مورد سوء 

مصرف قرار می گیرند.
وی تأکیــد می کند: براســاس آمار ســازمان 
غــذا و دارو، هــر ایرانی به طور متوســط ۵۰۰ 
عدد دارو در سال مصرف می کند که حدود 
۱۰ تا ۱۵ درصد آن خودســرانه و نابجاست. 
مصرف خودســرانه داروها نه تنها می تواند 
درمــان را به تأخیــر بیندازد، بلکــه به دلیل 
ســنجیده نشــدن عــوارض جانبــی دارو بــا 
شرایط بیمار، باعث وخیم تر شدن بیماری 

هم می شود.نایب رئیس انجمن داروسازان 
تأکید می کنــد: تخمین زده می شــود که در 
ایــران حدود ۵ درصد علت مراجعه مردم 
به بیمارستان و درمانگاه ها به دلیل عوارض 
ناخواسته داروهاست که بخش عمده ای از 

آن به دلیل خود درمانی رخ می دهد.
در ادامه امین عینک چی، کارشناس حوزه 
دارو سه عامل را دلیل مصرف بی رویه دارو 
عنــوان می کنــد: پایین بــودن قیمــت دارو، 
نبود نظام آموزشــی درســت و نبود نظارت 
مناســب ؛ تمایل مردم بــه مصرف بی رویه 

دارو را افزایش داده است.
وی می افزایــد: هرچنــد در ماه هــای اخیر با 
افزایــش قیمــت دارو روبــه رو شــده ایم امــا 

بازهــم قیمــت دارو در کشــور ما نســبت به 
بسیاری از کشــورهای جهان پایین تر است. 
ارزان بــودن از یک ســو و در دســترس بودن 
از ســوی دیگــر باعث شــده اســت بســیاری 
از مردم با مشــاهده نشــانه های بیماری به 
ســراغ داروخانه رفتــه داروی مورد نیاز خود 
را تهیــه کننــد. عینــک چــی تأکیــد می کند: 
بسیاری از افرادی که برای تهیه داروی بدون 
نســخه بــه داروخانه هــا مراجعــه می کنند 
وضعیــت بــد اقتصــادی خــود را مطــرح 
می کنند و می گویند تــوان پرداخت ویزیت 
5۰ و 7۰ هزارتومانی  ندارند. بســیاری از این 
بیماران گمان می کنند با هزینه بسیار کمتر 
می تــوان برخــی داروها از جمله مســکن و 

آنتی بیوتیک تهیــه کرده و بیمــاری خود را 
درمــان کننــد. وی می افزاید: برخــی از آنها 
هم با دردســت داشــتن نســخه های قبلی 
می خواهند دوباره همــان دارو را تهیه کنند 
چــرا کــه می گویند مطمئنم پزشــک دارو را 
تمدید خواهد کرد و من دیگر توان پرداخت 

7۰ هزارتومان ویزیت را ندارم.
البته گروه دیگری هم هستند که با مراجعه 
بــه داروخانه تقاضــای داروی خاصی دارند 
که نیازمند نسخه پزشــک است. این دسته 
از بیماران که معمواً مســافر هستند و ادعا 
می کننــد داروی خود را جا گذاشــته اند. وی 
در ادامه می افزاید: یک حساب سرانگشتی 
نشــان می دهد در ماه های اخیــر حدود ۳۰ 

درصد به متقاضیان داروهای بدون نسخه 
اضافه شــده اســت. البتــه این افراد بیشــتر 
داروهای مسکن و آنتی بیوتیک درخواست 
می کننــد. این کارشــناس دارویی همچنین 
به موضوع آموزش و نظارت اشــاره کرده  و 
می گویــد: آمــوزش، موضوع مهمی اســت 
که متأسفانه در کشور ما جدی گرفته نشده 
اســت. مردم باید بپذیرنــد، ارزان بودن، در 
دســترس بودن و فراوان بــودن منابع نباید 
باعــث شــود بدون آینــده نگــری و توجه به 
عوارض و پیامدهای آن به سراغ استفاده از 
این منابع بروند. از ســوی دیگر هنگامی که 
مکانیزم درستی برای استفاده تعریف نشده 
اســت باید اهرم بازدارنده مناسب تعریف 
شــود، البته زمــان اینکه مأمــوران در کمین 
بنشــینند تا فرد یا افــراد خاطی را دســتگیر 
کنند، گذشــته است. عینک چی در ادامه به 
مشــکل داروخانه ها در دریافت طلب خود 
از بیمه اشــاره کرده و می گوید: داروخانه ای 
که مشکات مالی دارد ممکن است داروی 

بدون نسخه هم بفروشد.
دکتر کیانوش جهانپور ســخنگوی سازمان 
غذا و دارو در خصوص نظارت بر تخلفات 
صــورت گرفتــه در بــازار دارو می گویــد: بــا 
بازرسی های میدانی و نظارت های معمول 
و ســنتی نمی توان کاری از پیش برد و باید 
شــیوه های نظــارت ارتقــا یافتــه به صورت 
هوشــمند و برپایه فناوری اطاعات انجام 

گیرد. 

داروخانه ای که مشکات مالی دارد داروی بدون نسخه هم می فروشد 

گرانی ویزیت پزشکان، عامل مصرف خودسرانه دارو
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ایــران برای نخســتین بار میزبان چهلمین نشســت اجاس جهانی 
گردشگری شــد. معاون گردشگری کشــور تعداد میهمانان نشست 
اعضــای وابســته بــه ســازمان جهانــی گردشــگری در همــدان را 6۰ 
میهمــان از ۲6 کشــور جهــان اعــام کــرد و حضــور ایــن کشــورها را نمونــه ای از ناتوانی 
امریکا در محدود کردن ارتباطات ایران دانســت. در این برنامه بین المللی میهمانانی 
از اندونــزی، اســپانیا، آفریقــای جنوبی، نیجریــه، آلمان، امریــکا، فناند، پرتغــال، پرو، 
آرژانتیــن و... حضــور دارند. به  گــزارش »ایران«، »ولی تیموری« در نشســت خبری این 
رویداد بین المللی گفت:»گردشگری در شرایط تحریم های امریکا، عاوه بر کارکردهای 
معمــول، نقــش مؤثــری در خنثی ســازی حربــه امریــکا و مقاومــت ملــی مــا دارد.« او 
گردشگری را ابزاری کارآمد در خدمت دیپلماسی دانست که می تواند فریاد مظلومیت 
ما را به گوش جهانیان برســاند. به اعتقاد تیموری، در محافل بین المللی از گردشگری 
به عنوان ابزاری کارآمد برای تعامل، تفاهم و صلح استفاده می شود و ما با مدد جستن 

از همین ویژگی مهم در مقابل تصویرسازی های غیرواقعی امریکا خواهیم ایستاد.
تیمــوری عضویــت در ســازمان جهانــی گردشــگری را دو نوع دانســت و گفت:»یکی 
عضویــت رســمی و دیگــری عضویــت وابســته کــه عمدتــاً بخش هــای خصوصــی 
گردشــگری کشــورها را شامل می شــود.« ایران با ۱6 عضو وابســته رتبه دهم را بعد از 
کشورهای اسپانیا، امریکا، مکزیک، ژاپن، ایتالیا، پرتغال، روسیه، انگلستان، آرژانتین 
و کلمبیا در ســازمان جهانی گردشــگری دارد. تیموری برگزاری همایش بین المللی 
بهره گیــری فرهنگی از فناوری های نوین اطاعات و ارتباطات با موضوع گردشــگری 
فرهنگــی را از رویدادهای جنبی این اجاس دانســت و گفت:»این همایش با شــعار 
جهانی امسال گردشگری یعنی »گردشگری و تحوات دیجیتال« مطابقت دارد.« در 
این رویداد، نمایشگاه تخصصی از استارتاپ های گردشگری و فناوری های دیجیتالی 
گردشــگری نیز برگزار خواهد شــد. تیموری گفت:»همچنین سه پنل پیش بینی شده 
اســت، در نظر داریم تفاهمنامه ای با ســازمان جهانی گردشــگری به امضا برسانیم. 
میهمانان این رویداد از دبیرخانه ســازمان جهانی گردشــگری و دبیرکل آن، اعضای 
وابســته و رســمی خواهند بود. همچنین ســفرای کشــورهای مختلــف در این برنامه 
حضور دارند.« او چالش اصلی صنعت گردشگری را ضعف رسانه ای و عدم توفیق 
ارائه تصویر واقعی از جامعه امروز ایران دانست و گفت:»ما باید با تقویت مناسبات 
رسانه ای تاش کنیم تا در بازار رقابت گردشگری به دیگر رقبای بین المللی نبازیم.«

همدان پیش از این اجاس میزبان برنامه »همدان ۲۰۱۸« بود. خبرنگاران حاضر در 
این نشست اعتقاد دارند که همدان نتوانست از آن رویداد بین المللی استفاده کند.

معاون گردشگری کشور در پاسخ به خبرنگاران گفت:»ممکن است که ما کمتر از این 
فرصت اســتفاده کرده باشیم اما عضویت در سازمان های تخصصی یکی از مزایایی 
اســت که می تــوان حداقــل در جریان اتفاقــات و تصمیمــات کان دنیا قــرار گرفت. 
حضور در فضاهای بین المللی بستر استفاده از مشورت های علمی را فراهم می کند. 
قطعاً این عضویت مزایای بسیاری را در پیش خواهد داشت. میزبانی از این اجاس 
ما را به کشورهای مختلف دنیا معرفی می کند، اگر قرار بود خودمان این اطاع رسانی 
را انجام دهیم باید هزینه های زیادی می کردیم.« تیموری گفت: با ســازمان جهانی 
گردشــگری برای تدوین برنامه راهبردی گردشــگری با حضور و تأثیرگذاری ایران در 
ســطح بین الملــل توافق کرده ایم. به گفته او در اجــاس جهانی همدان، چهره های 
بین المللــی با اشــتهار علمی در حوزه گردشــگری نیز حضور پررنگــی در این رویداد 
تخصصی خواهند داشت. ایران با میزبانی همدان از ۲۱ تا ۲5 آبان برای نخستین بار 

پذیرای نشست اعضای سازمان جهانی گردشگری )UNWTO( خواهد بود.
امروز 557 نفر از ۱57 کشورعضو وابسته سازمان جهانی جهانگردی هستند که سهم 

ایران از این تعداد هم اکنون ۱6 عضو است.
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دو سال از روزی که سازمان حفاظت محیط زیست کشور ایحه حمایت 

از محیــط بان ها را به بهارســتان فرســتاد، می گــذرد. ایحه ای کــه هر بار 

با شــهادت یک محیط بان  دوباره از ســوی رســانه ها روی میــز مدیران و 

مجلســی ها می رفت تا وعده تصویب آنها را بدهنــد اما هنوز به صحن 

علنی مجلس نرسیده است! »علی ابراهیمی« عضو کمیسیون کشاورزی 

مجلس4 آذرماه ســال 96 از تصویب ایحه حمایــت از محیط بانان در 

ایســتگاه پایانی خبر داده و گفته بود:»بررســی ایحه حمایت از محیط 

بانان در دستور کار مجلس قرار داشته و به فراموشی سپرده نشده است.«
»جمشــید محبت خانی« فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت  

کشــور بــه »ایران« می گوید: »4۰ روز اســت که ایحه حمایــت از محیط بانان به هیأت 
رئیســه مجلس تقدیم شــده است.« عیســی کانتری رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت هم خود به طور مســتقیم با »علی اریجانی« رئیس بهارســتان وارد گفت و گو 
شــده تــا ایحــه حمایــت از محیــط بانان هر چــه زودتــر تأییــدش را از مجلســی ها در 
صحن علنی بگیرد و تصویب شود. به گفته محبت خانی این ایحه دو سه  بند بیشتر 
نیســت. پردیسانی ها بیش از هرچیزی بر بند ۱۳ و ۱4 ماده ۱۲۲ این ایحه تأکید دارند. 
او می گوید: »این بندها شــامل نیروهای مسلح می شــود اما محیط بانان از شمول آن 
خارج هستند. اگر این ایحه تصویب شود سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر طبق 
قانون بودجه ای برای جبران خسارت محیط بانان یا طرف مقابل اختصاص می دهد.« 
او موضــوع دیگــر این ایحــه را بیمه تکمیلی و بیمــه عمر می داند که شــامل کارکنان 
نیروهای مســلح می شــود اما ســهمی از آن به محیط بانان نمی رســد. محبت خانی 
می گوید:»معمواً وقتی مشکلی برای محیط بانان پیش می آید چون پول کافی برای 
درمان ندارند با مشکل رو به رو می شوند اما این ایحه اجازه نمی دهد که این هزینه ها 
از جیب محیط بانان برود.« ایحه حمایت از محیط بانان نیم نگاهی هم به کارمندان 
کمک محیط بانی و همیاران محیط زیســت دارد. به گفته محبت خانی دراین ایحه 
پرداخت هزینه و خســارت همکاران محیط زیســت از جمله همیاران هم دیده شــده 
است. در نهایت اگر این ایحه بتواند رأی موافق نمایندگان را در صحن علنی بهارستان 
بگیرد، یگان حفاظت محیط زیست هم صاحب ردیف مستقل بودجه ای خواهد شد.

»به گفته فرمانده یگان محیط زیســت کشــور با گذشت چهار دهه 
از تشکیل یگان حفاظت محیط زیست کشور اما این یگان ردیف بودجه مستقل برای 
وظایــف محوله ندارد، این در حالی اســت ایحه حمایت از محیط بانــان هم اکنون در 

دست هیأت رئیسه است.«

ســررسید
 :〉┓┴』13:5 ‶ブペジ
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فرهنگســتان ســوئد با انتخاب یک عضو جدید دیگر در 
هیــأت انتخــاب برنــده نوبل ادبیــات، تمام کرســی های 
خالــی پس از رســوایی اخاقــی در این نهــاد ادبی و لغو 
نوبل ۲۰۱۸ را کامل کرد. فرهنگســتان ســوئد )آکادمی ســوئد(، نهاد ادبی که 
مســئولیت انتخــاب برنده نوبــل ادبیات را بر عهــده دارد اعام کرد »ماتس 
مالم« پروفسور ادبیات دانشگاه گوتنبرگ و متخصص زبان های نوردیک را 

به عنوان عضو جدید خود انتخاب کرده است.

آن سوی 
مرز
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مدیــر هنــری و رهبــر دائــم ارکســتر ملــی ایــران برخــی از 
برنامه هــای آینده این مجموعه تحــت نظر بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی را معرفی کرد. فریدون شهبازیان مدیر هنری 
و رهبر دائم ارکســتر ملی ایران در حاشــیه تمرین ایــن مجموعه برای اجرای 
کنســرت »وداع« با اشــاره به ورود فعالیت های این ارکســتر به ســومین ســال 
فعالیت بیان کرد: ارکســتر ملی ایران روز ۲۷ مهر ماه ســال ۹۷ وارد ســومین 
سال فعالیت خود شد و در نگاهی کلی به فعالیت های این چند سال می توان 
گفــت ما در این ۲ ســال بیــش از ۲۵ اجرا داشــتیم و می توانــم بگویم بیش از 
۱۰۰ قطعــه موســیقی اجــرا کردیم. این آهنگســاز و نوازنــده افزود: مــا در این 
مدت با هفت خواننده متفاوت روی صحنه رفته  و میهمان هفت شهرســتان 
با اجرای برنامه های مختلف بوده ایم. در عین حال در کشــورهای آذربایجان 
و روســیه هم بــه اجرای برنامــه پرداختیم که همــه این برنامه ها با اســتقبال 
خوب مخاطبان مواجه شــد. رهبر ارکســتر ملی ایران درباره برنامه های پیش 
روی ارکستر ملی ایران توضیح داد: در پنج ماهی که تا پایان سال مانده است 
پنــج اجــرای جدید خواهیم داشــت که در برنامه ای با عنوان »شــب حســین 
علیــزاده« آثــار او را اجــرا خواهیم کــرد. شــهبازیان ادامه داد: »شــِب روح اه 
خالقی« و »شب علی تجویدی« را هم داریم و یک شب به خوانندگی حسین 
علیشاپور برنامه ای را اجرا می کنیم. ما همچنین تصمیم داریم که آثار فردین 
خلعتبری را هم در یکی از شــب های اســفند اجرا کنیم. در بهمن ماه هم که 
طبق معمول هر ســال در جشــنواره موســیقی فجر برای ۲ شــب روی صحنه 
می رویــم. شــهبازیان در پایــان گفــت: مــا در این ۲ ســال از جوانانی اســتفاده 
کرده ایــم که همه بدون اســتثنا فارغ التحصیل یا دانشــجوی رشــته موســیقی 
هســتند و شــاید ارکستر ملی ایران جوان ترین ارکســتری باشد که در کشورمان 
وجــود دارد و از ایــن نظــر هــم به خــودم می بالم و هــم لذت می بــرم که این 

جوانان در کنار یکدیگر این قدر متمرکز و خوب به اجرای برنامه می پردازند.

 ╆ブ┵┼ ۲۰۰ 〞├ピ【┐┖┒ 

┒ブ┠┖ピ ┗ぁ┘』 ┘ピ 〉ブ─【k ╋╉ぃ┼ ‶ピ┒┗o┖ブk 』
۲۰۰ فیلمســاز و فعال فیلم کوتاه به سیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــه خاطر پروانــه نمایش 
نگرفتــن ۱٤ فیلــم کوتــاه راه یافتــه بــه ســی و پنجمیــن 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران نامه نوشــته و درخواســت کردند که اجازه ندهد 

حق فیلمسازان جوانی که سرمایه های فرهنگی کشورند پایمال شود.

»┿┡┴ ┗『┠ 〞┽》« ┗p━ぁピ』┖ r『╉╈ピ 〞¨┵] 』 r]ブ¨ペ ،r╉ぃ╁┴
ُاپرای »برانگیخته« که روایتی عاشــقانه از »هفت شــهر عشــق عطار« است، 
در هفــت پرده و با حضور ســاار عقیلی، روزبه بمانــی و روزبه نعمت اللهی 
در تــاار بــزرگ وزارت کشــور روی صحنه خواهــد رفت که در ایــن ُاپرا عاوه 
بــر اجرای برخی آثــار به عنوان خواننــده، نقش آفرینی هایــی را نیز به عهده 

خواهند داشت.

q┒ブ┵′ qピ┗ペ »rfぁ┘ブ┸【ペ« 〉┖ピ【〈┡┈ 〉┙ぁブ┈
پیمــان معــادی بازیگــر و کارگــردان ایرانی با فیلــم »بمب؛ یک عاشــقانه« 
جایــزه بهتریــن کارگردانــی را از ششــمین دوره جشــنواره بین المللــی فیلم 

»بوغازیچی« استانبول دریافت کرد.

┠ぁ┗ペ ブ┉k ピ┖ ‶【ぁ┙ぁ【╉─ ┘ピ 〞ぁブl╋؟
علــی دهکردی رئیــس انجمن بازیگران ســینما ضمن اشــاره بــه مطالبات 
بــاای بازیگــران از تهیه کنندگان تلویزیونــی از نبود مرجعی برای رســیدگی 
بــه شــکایات در ایــن زمینه گایــه کرد. او به مهــر گفت امروز کمتــر بازیگری 
می توانیــد ســراغ بگیرید که از تلویزیون طلبکار نباشــد. همچنین ســیدعلی 
حمیدی قائم مقام ســیمافیلم تأکید کرد که ســازمان صدا و ســیما نســبت 
بــه تعهــدات مالــی خــود بــه عوامــل برنامه هــا حســاس اســت و بدقولــی 

تهیه کننده ها نیز پیگیری می شود.

»┗┽┤« ‶ブぁブپ q┖ピ┒ピ┙┴ qブ》┘』┖ ┖┒ ブ》ブ¨〈ぃ├ r╉ぃ┭┵─ ╊あ┴ピ
ســینماهای سراســر کشــور از روز سه شــنبه ۱5 آبان همزمان با شــب رحلت 
حضرت رســول اکرم)ص( و شــهادت امام حســن مجتبی)ع( از ســاعت ۱۷ 
تعطیل هســتند و در همین روز فیلم های کمدی از صبح تا ســاعت ۱۷ هم 
اجازه نمایش ندارند. همچنین در روز چهارشنبه، ۱6 آبان ماه و نیز پنجشنبه 
۱۷ آبان مــاه که مصادف با شــهادت امام رضا)ع( اســت، تمام ســینماهای 
کشــور تعطیل هستند. براساس این خبر، سینماها پس از دو روز تعطیلی از 

روز جمعه هجدهم آبان ماه دایر خواهند بود.

rp]ブ┐ ┟ぁブ¨] 《lボ┠ 《┑┝] q┙ぃ¨′ ┘ピ »┖└ジ« ‶ピ┒┗o┖ブk 《ぁあo
فیلــم ســینمایی »آذر« بــه کارگردانی محمــد حمــزه ای در حالی وارد شــبکه 
نمایش خانگی شد که نسبت به نسخه اکران شده، تغییراتی داشته و حذفیاتی 
در آن صــورت گرفته اســت. محمد حمــزه ای )کارگردان فیلــم آذر( با گایه از 
ممیزی هــای چند باره این فیلم بدون اطــاع او و همچنین دانلود غیرقانونی 
آن از طریق برخی سایت ها به ایلنا گفته است: ای کاش وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی به جای آنکه نگران ممیزی فیلم ها باشــد به دنبال راهکارهایی برای 

صیانت از فیلم ها و همچنین حفظ حقوق سرمایه گذاران آثار باشد.

ブぃ╈ブ━ぁピ qブ¨〈ぃ├ 〉┘【′ ┖┒ r]ピ┗ぁピ ╋╉ぃ┼ ۲۰۰ 【ぃ┠┖ジ
ســرجیو توفتــی رئیس مــوزه ملی ســینمای ایتالیا کــه برای حضــور در برنامه 
پژوهشــی و تخصصی »نگاهی به ســینمای نئورئالیســم ایتالیا«به ایران سفر 
کرده  اســت، عصر شــنبه ۱۲ آبان ماه ۱3۹۷ از موزه ســینمای ایران بازدید و با 
»علیرضــا قاســم خان« مدیرعامل موزه دیدار کرد. در ایــن دیدار رئیس موزه 
ملی ســینمای ایتالیا از ثبــت و نگهداری ۲۰۰ فیلم ایرانی در آرشــیو این موزه 
خبر داد. سرجیو توفتی از بهرام بیضایی، امیر نادری، پرویز کیمیاوی، منوچهر 
طیاب، ناصر تقوایی، شاهرخ گلستان، احمد فاروقی قاجار و... نام برد که آثار 

آنها در میان این لیست و آرشیو موزه سینمای ایتالیا موجود است.

روی خـط 
خـــــــبر

┗┡] 〉ピ┖ ┖┒ ┒ピ┖ ‶ブぃ〈┝┍′ ┘ピ 〉┘ブ─ rペブ━k

نقش آفرینی »بودجه« در یک معادله پیچیده
گزارش »ایران« از مشکات پیش رو و دغدغه تأمین ارز برای برگزاری جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر

 q┘┖ピ 〝あl┡′ ╇┌ qピ┗ペ q┗ぃpぃپ ┒ブ┠┖ピ
┗┉┼ r╁ぃ├【′ 〉┖ピ【〈┡┈

مدیــرکل دفتر موســیقی می گویــد، تهیــه ارز تخفیف دار 
برای جشــنواره موســیقی فجــر دســت برگزارکنندگان را 
بــرای انتخــاب گروه هــای خارجی بیشــتر بــاز می گذارد 
وگرنــه به طور حتم حداقل چند گروه خارجی در این رویداد حضور خواهند 
داشــت. علی ترابی از صرفه جویی در تیم اجرایی ســی وچهارمین جشنواره 
موســیقی فجر سخن می گوید اما تأکید می کند که صحبت های قبلی درباره 
اینکــه نتوانســتیم ارز دولتی بگیریم بــه هیچ وجه به این معنــا نبود که گروه 
غیرایرانــی در جشــنواره حضــور نخواهد داشــت. او به ایســنا گفته اســت که 
در بدتریــن شــرایط اقتصــادی هم چند گــروه را حتماً در جشــنواره خواهیم 
داشت. آن طور که مدیرکل دفتر موسیقی گفته وزارت ارشاد به شکل جدی 
پیگیر تأمین ارزان تر ارز اســت و هرچند زمان زیادی به جشــنواره نمانده اما 

دفتر موسیقی با چند گروه مد نظر به توافق کامل رسیده است.

فرهنـــگ

مدت هاســت کــه نوشــته های مهــدی 
محســنیان راد از جملــه منابــع مهــم 
دانشگاهی رشــته های علوم ارتباطات 
اجتماعــی به شــمار می آیــد و اغلــب 
عاقــه منــدان به تحصیــل در مقاطع 
کارشناســی ارشــد و دکتــری ناگزیــر به 
مطالعه حداقل چند عنوان از تألیفات 
او هســتند. این جامعه شناس و استاد 
دانشــگاه کــه عمــده آثــارش در حــوزه 
ارتباطــات اســت ایــن روزها مشــغول 

نــگارش کتابی دیگــر در همیــن حوزه 
اســت. هنــوز عنــوان ایــن نوشــته تــازه 
محسنیان راد قطعی نشده اما آن طور 
کــه خــودش گفتــه بــه احتمال بســیار 
»رســانه شناســی« نام خواهــد گرفت. 
آن طــور که محســنیان راد گفته اســت، 
او ایــن کار را به درخواســت انتشــارات 
»ســمت« انجام داده است، این کتاب 
ارتبــاط  »وســایل  کتــاب  راســتای  در 
جمعــی« مرحــوم کاظــم معتمد نژاد 

از  نوشــته شــده کــه حــدود ٤۱ ســالی 
انتشار آن می گذرد. این استاد دانشگاه 
ضرورت تألیف تازه ترین نوشــته اش را 
در تحواتی می داند که طی این سال ها 
رخ داده و معتقــد اســت حاا وقت آن 
شــده که کتابی دیگر جایگزینش شود. 
تألیــف »رســانه شناســی« حــدود پنج 
سالی اســت که از سوی محســنیان راد 
و با همــکاری تعدادی از دســتیارانش 
آغــاز شــده اســت. ازجملــه آثــار ایــن 

استاد دانشگاه که از شاگردان پروفسور 
کاظم معتمدنژاد، پدر علوم ارتباطات 
»ارتبــاط  بــه  می تــوان  اســت  ایــران 
شناسی«اشــاره کــرد کــه بــا دو مقدمه 
از حمیــد موانــا و معتمدنــژاد، ســال 
۹5 بــه چــاپ شــانزدهم رســید کــه در 
آن انــواع مدل هــای ارتباطی انســان با 
انســان، حیوان و ماشین مورد مطالعه 
قــرار گرفتــه و در آن بیــش از همــه در 
مــورد انواع ارتباطات انســان با انســان 

اعم از کامی و غیرکامی بحث شــده 
است. »روزنامه نگاران ایران و آموزش 
روزنامه نــگاری در ایــران«، »انقــاب، 
)مقایســه  ارزش هــا  و  مطبوعــات 
مشــروطیت(«،  و  اســامی  انقــاب 
و  ایــران«  رادیــو  محتــوای  »تحلیــل 

»ریشــه های فرهنگی ارتباط 
در ایــران« عنــوان برخــی 

کتاب هــای  از  دیگــر 
اوست.

در روزهــای انتهایی هفته پیــش بود که 
نشست خبری سی و هفتمین جشنواره 
تئاتــر فجــر برگزار شــد. در این نشســت 
مســائلی مطرح شــد کــه برای بســیاری 
پیــش آورد  را  ایــن ســؤال  از حاضــران 
کــه بــا توجه به شــرایط کنونی سیاســی، 
اقتصــادی و وضعیتــی کــه بــرای آینده 
نزدیــک متصوریم، آیا اصواً جشــنواره 
جشــنواره های  دیگــر  )و  فجــر  تئاتــر 
انقــاب  پیــروزی  مقطــع  بین المللــی 
اســامی( امســال نیز می تواند بــه روال 

معمول تمام این سال ها برگزار شود؟
در حالــی کــه جشــنواره بین المللــی 
تئاتــر فجــر پــا بــه ســی وهفت ســالگی 
گذاشته و در تدارک میزبانی از گروه های 
نمایشــی داخلــی و خارجی اســت؛ نادر 
برهانی مرند، دبیر جشــنواره تئاتر فجر، 
معتقــد اســت، چالش هــای پیــش روی 
جشــنواره امســال، از تحــوات سیاســی 
ارز  بحــث  بخصــوص  و  بین المللــی  و 
طبیعتــاً  و  باشــد  مســتثنی  نمی توانــد 
شــرایط کنونــی امــا و اگرهــای بســیاری 
ســی وهفتم  جشــنواره  روی  پیــش  را 
گذاشته است. به گفته او بار دیگر شاهد 
خواهیم بود که مسأله اقتصاد فرهنگ و 
رابطه اش با تصمیم گیری های سیاسی 
در حوزه ملی و بین المللی بسیار پررنگ  
خواهد بود. یکی از بخش های جشنواره 
امســال کــه بســتر برخــی از نگرانی هــا 
بخــش  اســت،  ارز  تأمیــن  حــوزه  در 
نمایش های حوزه بین المللی است که 
از قــرار معلوم و آنگونه کــه در فراخوان  
ایــن جشــنواره آمــده، میزبــان حداکثــر 
نمایــش   ۱5 و  غیرایرانــی  نمایــش   ۸
ایرانــی خواهد بــود. گروه هــای راه یافته 
داخلــی و خارجــی بـــه ایــن مســابقه با 
توجه بـــه ویژگی هــای اجرایــی نمایش 
و مشـــاوره گــروه ارزیابــی و انتخــاب، بر 
اســاس ضوابــط اعطــای کمــک مالــی 
جشــنواره، حداقــل هفتادمیلیــون ریال 
و حداکثر دویســت  میلیــون ریال کمک 
هزینــه دریافــت می کننــد تــا در نهایت 
بــرای کســب ســه عنــوان جایــزه، یعنی 
»جایزه بــزرگ«، »جایزه ویــژه داوران« 
و »رتبه هــای برگزیده« بــا هم به رقابت 
بپردازنــد. در کنــار بخــش بین الملــل، 
بخش دیگری که مســتقیماً با مسأله ارز 
و نوســانات قیمت آن دســت به گریبان 
خواهــد بود، بخش »تئاتر ملل« اســت. 
نادر برهانی مرند در گفت و گو با »ایران« 

در توضیــح ایــن بخــش ویــژه می گوید: 
»ایــن بخش تئاتــر ملل با هــدف ایجاد 
فرصتــی بــرای معرفــی آثــار دیگر ملل 
جهــان و زمینه ســازی بــرای تعامــات 
فرهنگی برگزار می شود که در این بخش 
آثــاری از گروه هــای نمایشــی غیرایرانی 
شــرکت خواهنــد داشــت تــا عــاوه بــر 
تعامات فرهنگی که از آن ســخن گفته 
شــد، مخاطبان و هنرمنــدان تئاتر ایران 
هــم بــا خصلت هــا و ویژگی هــای تئاتــر 
دیگر کشــورها بیشــتر آشنا شــوند. همه 
می دانند که ما در شرایط دشواری به سر 
می بریم و به لحاظ تأمین ارز مشــکات 
و دغدغه هایی داریم که حل شان بسیار 

دشوار است.«
ë بودجه همان است که بود

ایجــاد  باعــث  کــه  نکتــه ای  اولیــن 
نگرانی می شود عدم تخصیص بودجه  
بیشتر برای جشنواره سی وهفتم نسبت 
بــه جشــنواره ســال گذشــته اســت؛ آن 
هــم در حالــی که پــس از خــروج امریکا 
تحریم هــا  دوبــاره  اعمــال  و  برجــام  از 
دچــار  کشــور  در  ارز  قیمــت  وضعیــت 
مشــکاتی شــده اســت. همین موضوع 
هم باعث شــده تا ذهن دبیرجشنواره و 
دیگر مدیران حوزه های فرهنگی مرتبط 
با جشنواره تئاتر را به خود مشغول کند. 
نــرخ ارز دولتــی و شــکل تخصیــص آن 
برای جشــنواره های فرهنگــی همچنان 

در هاله ای از ابهام است.
امــا برهانی مرند دبیر این جشــنواره 
معتقــد اســت: »بــا تدبیر به دنبــال حل 
این مشکل هستیم تا هم از لحاظ کیفی 
لطمه ای به جشنواره سی وهفتم و آثار به 
نمایش درآمده در این جشــنواره نخورد 
و هــم انتخاب هــای نهایــی تعارضــی با 
بحث بودجه تعیین شده برای جشنواره 
نداشــته باشــد.« ســال گذشــته بخــش 
تئاتر ملل جشــنواره تئاتر فجر از ۱۴۷ اثر 
خارجی، ۱۹ اثر را برای اجرا انتخاب کرد و 
این آثار در فرم های مختلف صحنه ای، 
خــارج از صحنــه، ویدئــو اینستالیشــن، 
تعاملــی  نمایش هــای  پرفورمنــس، 
محیطی و... از کشورهای آلمان، فرانسه، 
بلژیک، هلند، برزیل، گرجستان، عراق، 
آذربایجــان، ترکیــه، ایتالیــا، ســوئیس و 
یونــان به ایران آمدند و مشــکلی خاص 
از بابت تأمین ارز وجود نداشــت و همه 
چیــز در ایــن زمینــه بــا خوبی و خوشــی 
تمــام شــد. بــا این حال ســعید اســدی، 
مدیــر بخش بین الملل ســی و هفتمین 
جشــنواره تئاتر فجر دربــاره چالش های 
جشــنواره امســال در بخــش بین الملل 

امســال بــه »ایــران« می گوید:»نکتــه ای 
کــه قابــل دقــت و توجــه اســت، بودجه 
محدود ما در جشنواره سی وهفتم است 
و باانرفتن رقم بودجه)آن هم در سالی 
کــه بیشــترین مشــکات ارزی را داریم( 
نســبت به سال گذشــته. پس خیلی دور 
از ذهــن نیســت کــه ایــن روزها بــا توجه 
بــه مســائل و مشــکاتی کــه وجــود دارد 
برنامه ریــزی، مدیریــت و اجرای بخش 
بین الملل را با مشــکل روبه رو کرده و آن 

را دشوار می کند.«
ë دولت جشنواره را تنها نخواهد گذاشت

چندی پیش ستاد برگزاری جشنواره 
ســی وهفتم تئاتر فجر با حضور مجتبی 
حســینی معــاون هنــری وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی و مدیــران جشــنواره 

تشــکیل جلســه داد و حســینی در ایــن 
جلســه به صراحت اعام کرد که دولت 
درباره تأمین ارز دولتی و دغدغه تأمین 
ارز بخــش بین الملــل آمــاده همــکاری 
اســت و با تعامل با مدیران اجرایی این 
جشــنواره و اطاع از شــکل  درخواســت 
و نیــاز ایــن جشــنواره می توان تــا حدود 
زیادی مشــکات پیش رو را مرتفع کرد. 
بــه گفتــه او همــه اذعــان دارند امســال 
بــه لحــاظ اقتصــادی مشــکاتی وجــود 
دارد امــا بدنــه دولت تمــام تاش خود 
را می کنــد تــا این جشــنواره بــه بهترین 
شــکل برگزار و بــه اهداف خــود نزدیک 
شــود. بــا ایــن حــال؛ نادربرهانــی مرند 
دبیرجشنواره و سعید اسدی دبیربخش 
بین الملل اذعان دارند، هنوز وضعیت 

مشخص نیست و آنها در انتظار اباغیه 
دولت در این زمینه  هستند.

ë شاید بخش بین الملل را کنار بگذاریم
بــه  پاســخ  در  مرنــد  برهانــی  نــادر 
پرســش »ایران« دربــاره احتمال حذف 
بخــش بیــن الملل از جشــنواره امســال 
می گوید: تا کنــون هیچ اباغیه ای مبنی 
بــر نحوه تخصیــص ارز دولتــی دریافت 
نکرده ایــم که بدانیم با چه ســاز و کاری 
باید پیش برویم و دستمان تا چه اندازه 
باز اســت و مســیرهای پیــش رو چگونه 
خواهد بــود. ما همچنان ایــن نگرانی را 
بــرای بخش بین الملل خــود داریم و تا 
جایــی کــه بتوانیــم و امکانش را داشــته 
باشــیم تمــام ســعی مان را می کنیــم تا 
بر این مشــکات فائق شــویم یا حداقل 

راهکارهایــی بــرای آن درنظــر بگیریــم 
کــه جشــنواره امســال هــم آنچنــان کــه 
در  شــأن نام جشــنواره تئاتر فجر اســت 
برگــزار شــود و لحظــه ای در ایــن راه پــر 
دســت انداز و ســخت از تــاش دســت 
برنمی داریــم. مــا تــا این لحظه ســعی 
کردیــم انتخاب هایی داشــته باشــیم که 
کمتر برای حضورشان در ایران مشکلی 
پیــش بیاید. در واقع مــا تاش داریم به 
لحاظ کیفی ســطح گروه های نمایشــی 
کــه بــرای اجــرا بــه ایــران می آینــد را در 
همان ســطح درجه یــک نگه داریم و با 
تبــادل نظــر و همــکاری به عنــوان مثال 
نســبت بــه تعــداد نفراتشــان بــه یــک 
جمع بندی برسیم. یا تمرکز خود را روی 
گروه ها و کشورهایی بگذاریم که فاصله 
جغرافیایی شان با ما آنچنان زیاد نباشد 
که هزینه کمتری برایمان داشــته باشد. 
حتماً آنها نیز شرایط کشور ما را در حال 
حاضــر می داننــد و همــکاری خواهنــد 
کــرد. اگر نتوانیــم در این بخش به آنچه 
می خواهیم برســیم، آن وقت می رویم 
به این ســمت که قید گروه های نمایش 
درجــه یک را بزنیــم و تمرکزمان را روی 
پذیرش گروه های درجه دو بگذاریم که 
البتــه امیدوارم در این صــورت، مردم و 
اهل فرهنگ کشــور شــرایط مــا را درک 
کنند. او در ادامه درباره راهکارهای برون 
رفت از این چالش نیز می گوید: فعًا که 
در حال چانه زدن هســتیم و همان طور 
کــه حتمــاً همــه صحــه می گذارنــد این 
معادلــه چنــد وجهــی و بســیار پیچیده 
اســت. بازهــم تأکید می کنم کــه این اما 
و اگرهــا نشــانه کــم آوردن مــا نیســت و 
نخواهد بــود و ما پارامترهای مختلف را 
در نظــر می گیریم. البته یک بخش اش 
مالــی و ارزی  اســت و مشــکات دیگری 
هــم وجــود دارد کــه ترجیــح می دهــم 
اصــًا  نکنــم.  رســانه ای  را  آنهــا  فعــًا 
دلــم نمی خواهــد بگویــم کــه مشــکل 
مــا، مشــکلی حــل نشــدنی اســت امــا 
بســیار  و  دارنــد  وجــود  مشــکات  ایــن 
هــم سرســخت هســتند. خیلــی راحت 
نیســت کــه ایــن حــرف را بزنــم و خــود 
من هم به این مســأله فکر نمی کنم اما 
اگــر خدای نکــرده به بن بســتی بخوریم 
کــه بدانیــم آبــروی جشــنواره زیرســؤال 
خواهد رفت ممکن است امسال بخش 
بین الملل را کنار بگذاریم. می دانیم که 
مدیران باادســتی هم کنار ما هســتند و 
در این وادی ما را تنها نخواهند گذاشت 
و می داننــد کــه ایــن جشــنواره آبــروی 

فرهنگی کشور ماست.
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ارکستر»مانجین«۲۹ آبان ماه نخستین 
اجرای خــود را درتاار وحــدت به روی 
صحنه می برد؛ ارکستری به سرپرستی 
ارســان کامکار نوازنده برجسته ویولن 
تازگــی  بــه  ارکســترکه  درایــن  عــود.  و 
آثــاری  اســت  قــرار  شــده  راه انــدازی 
ازهوشنگ و ارسان کامکار و همچنین 

تعدادی قطعات کردی اجرا شود.
ارســان  تعبیــر  بــه  »مانجیــن« 
کامکاربــه معنای »دوســت داشــتنی« 
دردوران  مــن  می گویــد:  او  اســت؛ 
دوســت  کــه  را  کســانی  کودکــی ام 
می داشتم با این نام خطاب می کردم.

گفت و گــو  در  کامــکار  ارســان 
هــدف  درخصــوص  »ایــران«،  بــا 
ازشــکل گیری این ارکســتر گفــت: ایده 
شکل گیری این ارکستربه سال ها پیش 
برمی گــردد و طــی صحبت با بــرادرم 
گرفتیــم  کامکارتصمیــم  هوشــنگ 
درکنارگــروه موســیقی کامکارهــا یــک 
ارکستر زهی هم تشکیل شود تا بتوانیم 

کنســرت هایی  بــا  متفــاوت  کنســرتی 
که پیــش ازاین بــا این گروه اجرا شــده 
برگزارکنیــم اما هرباربــه هردلیلی این 
اتفاق میسرنشــد تا آنکه به این نتیجه 
رســیدم ازشــاگردان آموزشــگاه خودم 
برادرانــم  موســیقی  هنرجویــان  از  و 
شرکت داشــته باشند.ازطرفی بسیاری 
از شاگردانم مشتاق بودند درارکسترما 
حضــور داشــته باشــند و بارهــا اصــرار 
برایــن بود یک ارکســتر جدید تشــکیل 

بدهیم.
ونیــم  ســال  یــک  اوافزود:حــدوداً 
تشــکیل  ارکســتر»مانجین«  گذشــته 
شــد وطــی ایــن مدت زمــان هفتــه ای 
یک جلســه تمریــن برگــزار کردیم. اما 
بعــد از مدتی متوجه شــدم تــوان این 
دوســتان بیــش ازآن چیــزی اســت که 
ما ازیــک ارکســتر آموزشــگاهی انتظار 
داریــم بنابراین تصمیــم گرفتیم ابتدا 
معرفــی  جداگانــه  ارکســتربه صورت 
شــود وموجودیت خود را نشــان بدهد 
وبعــد هدفی کــه به دنبال آن هســتیم 
در پیــش بگیریم.ناگفتــه نماند شــاید 
اجرای ما تنها به تهران خاصه نشــود 

و دردیگرشــهرهای ایران هم کنســرت 
برگزار کنیم.

به گفته ارســان کامکاربعد ها شاید 
ارکســتر مانجیــن به صــورت مشــترک 
اجــرای  گــروه موســیقی کامکارهــا  بــا 
کنســرت داشــته باشــد. دراین ارکســتر 
تــازه تأســیس ارســان کامکاررهبــری 
گــروه را بــر عهــده دارد.او درایــن بــاره 
بیــان کــرد: پیــش از ایــن یکــی - دو بار 
رهبری ارکســتر ســمفونیک را برعهده 

داشــته ام امــا ادعــای رهبری نــدارم و 
قرارنیســت با ایجاد این ارکستر خودم 
را به عنــوان یــک رهبــر معرفــی کنــم. 
این ارکســتربرای هنرجویان موســیقی 
اســت. ارســان کامکاردرپاســخ به این 
ســؤال که آیا هنرجویان آموزشگاه های 
ارکســتر  درایــن  می تواننــد  دیگرهــم 
ایــن  گفــت:  باشــند  داشــته  شــرکت 
ارکســترمختص هنرجویــان موســیقی 
حــدوداً  کــه  اســت  کامــکار  بــرادران 
به دلیــل  و  نفراســت   5۰ آن  اعضــای 
محدودیــت درجــا ایــن امــکان وجــود 
ندارد. به نظر من دیگر آموزشگاه های 
موســیقی هم باید این ایده را در پیش 
بگیرنــد و ارکســترراه اندازی کننــد چــرا 
که اغلب هنرجویان موســیقی به گروه 
نــوازی عاقه مند هســتند. البته شــاید 
این دوســتان درحد نوازندگان ارکســتر 
ســمفونیک نباشــند امــا بایــد آموزش 
ببیننــد و دراین مســیر تربیت و تقویت 
معــدودی  تعــداد  ایــران  در  شــوند. 
ارکســتر وجــود دارد و ظرفیــت جــذب 
ارکســترهای ملــی ایران و ســمفونیک 

تهران هم محدود است.

ارکستر جدید »مانجین« نخستین اجرای خود را روی صحنه می برد
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جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر 
بــزرگ  نوعــی  بــه  و  اصلی تریــن 
ترین رویداد تئاتری کشــور اســت و 
درســطح منطقه نیز همــواره یکی 
از اصلی ترین و شناخته شــده ترین 
جشــنواره ها در این حوزه شــناخته 
بــرای  مــا  تــاش  تمــام  می شــود. 
جشــنواره امســال این اســت که بتوانیــم به شــکلی پربار 
آن را برگــزار کنیــم و مــن از آقــای برهانــی مرنــد و ســایر 
دوســتان دســت اندرکار خواســته ام که برنامه ریزی بسیار 
دقیقی داشــته باشــند تــا بتوانیم با اعمال یــک مدیریت 
درســت مشــکات و چالش های مربوط به بحث مربوط 
به شــرایط حاد اقتصــادی، تحریم ها و مشــکات ارزی را 
پشــت ســر بگذاریم. به هر صورت این واقعیتی است که 
ما به دلیل تحریم های ظالمانــه امریکا و افزایش قیمت 
ارز و بخصــوص دار بــا مســائلی روبــه رو خواهیــم بــود و 
ایــن مســائل کمی مــا را آزار خواهد داد. امــا به طور حتم 

از این مســأله عبور خواهیم کرد و شــخص وزیر و معاون 
فرهنگــی ایشــان هــم قــول مســاعدت داده انــد و ما هم 
تاشــمان را در ایــن حــوزه از طریــق رایزنی  با کشــورهای 
از  مختلــف انجــام داده ایــم. جــذب اسپانســر و اعتبــار 
فرهنگ دوســتان یکــی از راهکارهایی اســت کــه در حال 
پیگیری آن هســتیم. همان طور که گفته شد این جشنواره 
آنقدر صاحبنام هست که بســیاری از کشورها و گروه های 
فرهنگی برای حضور در آن اشــتیاق دارند و در این مسیر 
هم همیشه با جشنواره همکاری کرده اند. به عنوان مثال 
در جشــنواره تئاتر عروســکی که آن را پشت سر گذاشتیم 
دو گــروه از فرانســه با شــعار» نه بــه ترامــپ« آمدند و در 
جشــنواره شــرکت کردنــد. آنهــا شــرایط مــا را می دانند و 
کامًا در راســتای تعامات فرهنگی با یکدیگر مشترکات 
و باورهایــی داریم که در زیر ســایه هنــر و بخصوص تئاتر 
به آنها می رســیم. پس با وجود مشــکاتی که درباره اش 
ســخن گفتیم این قول را می دهیم که جشنواره امسال به 

مطلوب ترین شکل ممکن برگزار خواهد شد.
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   افقي:

1 - سرمربی تیم نساجی مازندران- فیلسوف فرانسوی
2-  حلقوم- کشــوری بر کرانه دریای ســرخ در شــمال شرقی 

آفریقا- نام اولین فضانورد
3-  بیخود و بیهوده- پسر فریدون- غذا و خواربار

4-  گلی خوشبو- پژمرده- دختر گشتاسب
5-  درجه کوتاهی و بلندی صدا- حنا- امر نوشتن- بخار

6-  کشور آفریقایی- امر به سپردن- میان
7-  امیدواری- بزرگ ترین کلیسا- دریای ناآرام

8-  موجد استقال هند-  گوالیدن- مرکز کشور مالت
9-  آتشدان- غده فوق کلیه- لکوموتیو

10-  یار کلنگ!- پوست پیرا- شهری تاریخی در فرانسه در کرانه رن
11-  اثر رطوبت- متین- حالتی از ماده- زمین سخت

12-  جدا از هم- پرمخاطب ترین کتاب سال 88 در ایران- برادر قابیل
13-  نظریه انتقال روح- جانشین- پرنده پا بلند و گردن دراز

14-  از اعداد ترتیبی- ایالت آفتابگردان- توده چیزی
15-  نصیــب- از جای هــای دینی 

شهرستان بویراحمد

 عمودي:

1-  اثر ژرژ سیمنون- جزایر دوگانه
2-  پارچــه تزئینی پــرده- گونه ای 

زیرانداز دورویه- فرزندزاده
ریاضــی-  مجهــول  حــرف    -3

ترعه- عزیز همگان
زیــاد  غصــه  راســت-  ســوی    -4

خوردن- تندیس
از  کــه  خوراکــی  آخــر-  رمــق    -5

اسفناج درست می کنند- جهنم
6-  قطعــه زمیــن زراعتی- حرف 
خوراکی- باقی گذاشتن- پوشاک 

بااتنه
خیــال-  آرشــه ای-  ســازی    -7

مقدس ترین برکت الهی
پرنــده شــاهنامه-  بی بــاک-    -8

یک ششم هر چیز
دریــا-  الهــه  مرتبــه-  و  قــدر    -9

انعام
10-  بــزرگ- فریــاد بلنــد- مگر- 

بیم
11-  حاصــل آرد و آب- میهمانی 
برای جشن عروسی یا سفر مکه- 

نفرین
12-  ســبزی خوراکی و خورشتی- 

ضمیر جمع- محبت
میکروســکوپ-  نــوع  یــک    -13
شهرکی در ایالت می سی سی پی- 

رونق و فراوانی
هنرهــای  از  یکــی  عقایــد-    -14

ترکیبی- شهر تاریخی کرمانشاه
15-  خوب و خوش- تابلوی رنوار
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   افقي:

1 - آخرین خوشــنویس نستعلیق فرن حاضر با نام کوچک میرزا 
محمد حسین- ایما و اشاره با پلک

2-  رنگ- نام خانوادگی- پایتخت غنا
3-  جناح چپ- این یا آن؟- ماشین تسطیح جاده

4-  نام 11 فرعون مصر- پول سامورایی ها- نزدیکی جستن
5-  مخالف- زور و قوه- موج چهارم انقاب صنعتی- بخیل

6-  خجالتی- ظرف مکعب در دار- صندلی راحتی
7-  مناره دریایی- گیاهی طبی- لوای پا!

8-  جوشیدن- کلمه شرط- حوض
9-  دستگاه تنفسی جانوران آبزی- جلسه شرح پایان نامه- گل عشوه

10-  فرزند زاده- گیرنده خانگی- یک صدم چیزی
11-  دریا- تازه و نو- قله- برجستگی ته کفش

12-  مجموعه ای از شش ستاره- ویتامین انعقاد خون- حقوق قدیم
13-  آشفته و پرآشوب- رشته شمشیربازی- قطعی برای کتاب

14-  آتشفشان اروپا- مقر اصلی بیشتر نهادهای اتحادیه اروپا- سوغاتی از کشمیر
15-  خط مخصوص روشندان- شاخه ای از زمین شناسی

 عمودي:

1-  داور بین المللــی کــه اخیراً 
رده بندی جام جهانی و دربی 

را سوت زد- خالص
جاسوســی  ســازمان    -2
خاطره انگیــز  اســرائیل- 

خانوادگی- داروی هوشبری
3-  ســریالی از جــواد افشــار- 
پارچه سبک نخی- دوم عرب

4-  پهلــوان نامــی شــاهنامه- 
شله- بهنجار

5-  حــرف تنفر- دانشــگاهی 
مشــهور  زنــدان  فرانســه-  در 

پایتخت
6-  غلط گیــر اداری- نغمــه- 

عروس هزار داماد- چاره
7-  هنرپیشــه طنــز- تنیدن- 

زنجیره
8-  دیگ سر گشــاد- تاخت و 

تاز- روکش لباس
خوراکــی-  ســبزی  درد-    -9

چستی و چااکی
10-  حرف نداری- ظرفی برای 
تف دادن- وسیله احتیاطی- 

هافبک پرسپولیس
11-  یک طــرف صورت- ثاثه 

مصر- بیکاره و بی عار
پیچ گوشــتی-  نوعــی    -12

مفت- جاری کردن حکم
مثــل-  شــکل-  خــوش    -13

اعضای داخلی بدن
اســت!-  یکــی  حرفــش    -14
بدرخشــد-  شــب  در  آنچــه 

نشست و انجمن
15-  ز عمــل... برآید- خوراکی 

خوش طعم استان اردبیل
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گشتی در کارگاه های سفالگری همدان

زنان الجین پای کوره های سفال
ベ】╂┶ぃ s〉ボ 》〈ブ┘━

├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p

»90 درصد کارگران صنعت سفال همدان 
زن هستند. کمتر کســی این را می داند اما 
واقعیــت این اســت کــه کارهای ســخت، 
ســفالگری  صنعــت  پرمــال  و  تکــراری 
همدان بر دوش زن هاســت.« این را یکی 
از کارگران زن در شهرک صنعتی الجین 
همدان به من می گوید. ســاعت سه بعد 
از ظهر به شــهرک می رســم. شهرکی پر از 
کارگاه تولید ســرامیک و ســفال، آنقدر که 
گیج می شــوی کدام ســمت بروی. برخی 
کارگاه ها درحال تعطیلی اند و کارگران زن 
در حــال خــروج از کارگاه. اغلب ســرویس 
دارنــد چــون بــرای رســیدن بــه الجین یا 
همدان وسیله مناسبی گیرشان نمی آیند. 
برخــی هم هنــوز تــوی کارگاه ها مشــغول 
کارنــد تــا پنج و شــش بعــد از ظهــر. زنان 
کمتر پشــت چرخ سفالگری می نشینند و 
بیشتر کارهای جانبی را برعهده می گیرند. 
شست وشــو، تــراش دادن، صیقــل دادن 
اندکــی  تعــداد  چنــد  کاری.هــر  رنــگ  و 
هــم هســتند که پشــت چــرخ ســفالگری 
می نشینند ولی بیشــتر کارگران می گویند 
این کار آنقدر ســخت است که بیشتر زنان 
از آن فراری اند. برخی هم می گویند چون 
کار تخصصی است، بیشتر کارفرماها میلی 
برای به کارگیری زنان برای نشستن پشت 

چرخ ندارند.
از صاحب یکی از کارگاه ها می خواهم 
بــا کارگــران زن صحبــت کنــم. می گویــد 
کارفرماهــا چنــدان عاقه ای بــه گفت وگو 
بــا کارگران شــان ندارند چــون نمی توانند 
کارگرهــا را بیمــه کنند و آنها هم همیشــه 
گایه می کنند و او یک استثناســت که این 

اجازه را به من می دهد. با اشاره سر، باابر 
را نشانم می دهد؛ محل کار کارگران زن در 
طبقه باا. مردان کارگر را می بینم که پایین 
مشــغول کارند. در کوره باز اســت، کاســه و 
بشقاب ها دو سویش چیده شده اند و آتش 

در میانه می سوزد.
نشســته اند.  دورهــم  زن  کارگــران   
می گویند روی سفال ها دوغاب می مالند. 
ســهیا، مریم و زهــرا حاضر بــه گفت وگو 
می شــوند. ایــن اســامی را هــم خودشــان 
شغل شــان  از  می دهنــد.  پیشــنهاد 
شرمنده اند. می گویند هیچ کس نمی داند 
اینجــا کار می کننــد، عاقه ای هــم ندارند 
کســی بدانــد. می گوینــد اینجــا نســبت به 
زن هایی که کار می کنند، دید خوبی وجود 
نــدارد. بارهــا از مــن می خواهنــد عکســی 
ازشان نگیرم. چند دقیقه ای طول می کشد 

تا کمی احساس راحتی کنند.
 مریــم لیســانس محیط زیســت دارد. 
به در و دیوار زده تا کاری در رشــته خودش 
پیــدا کنــد، امــا هیــچ وقــت موفق نشــده. 
می گوید نصف کارگران شــهرک صنعتی 
الجین را زن ها تشــکیل می دهنــد اما اگر 
توی الجین بگردی، هیچ زنی ســفالگری 
نمی کند. اگر هم زنان در کارگاه ها مشغول 
به کارند، کارهایی شبیه آنها می کنند مثل 
دوغاب زدن، شســت و شــو و تــراش، البته 

مشبک کاری هم هست.
و  کــرده  پهــن  پارچــه ای  زمیــن  روی 
نشســته اند: »اگر میزی بود شاید راحت تر 
کار می کردیم.« می پرسم چرا نمی گویید 
میــز بخرنــد؟ ســهیا می گویــد  برایتــان 
مــن روی زمیــن راحت تــرم و بعــد رو بــه 
همکارانــش می گویــد امــا خانــم غفوری 
را یادتــان می آیــد؟ همیشــه روی میــز کار 

می کرد.

زن هــا از هشــت صبح تا پنــج عصر در 
کارگاه هســتند. کارگاهی پر از گــرد و خاک 
که مدام به سرفه می اندازدشان. جلویشان 
پر ازکاســه ها و ظروف ســفالی است: »اان 
عــادت کرده ایم. اوایل خیلــی گرد و خاک 
آزارمــان مــی داد. ماهــی 800 هــزار تومان 
حقوق بگیریم رکورد زده ایم، ولی معموًا 
تومــان  هــزار  تــا 30  روزی25   دســتمزد 
است.« چند تا از زن ها بیمه هستند و بقیه 
نه. همین طور که حرف می زنند لحظه ای 
دست از دوغاب زدن نمی کشند. همه شان 
متفق القول می گویند در این کارگاه واقعاً 
امنیــت دارنــد. ایــن بــاا راحت هســتند و 
را هــم خودشــان  ناهارشــان  و  صبحانــه 
می آورند و صاحب کارشان هم مرد خوبی 

است.
 رفت و آمد، یکی از مهم ترین مشکات 
کارگــران زن الجیــن اســت: »شــهرک از 
الجیــن فاصلــه دارد. از اینجا تا الجین را 
بــا مینی بــوس می رویم و بعــد از الجین 
راه می افتیم سمت همدان. حدوداً ماهی 
200 هزار تومان کرایه می دهیم. ببین دیگر 

چقدر برایمان می ماند؟«
زهرا گره روســری اش را ســفت می کند 
و بــا تکان دادن دســت هایش گرد و خاک 
تــوی هــوا را نشــانم می دهــد: »ایــن گرد و 
خاک ریه هایمان را داغان کرده. هیچ وقت 
هم که دکتر نمی رویم. نمی دانم سالمم، 

مریضم؟ تا صبح سرفه می کنم.«
آنها نمی دانند طبق ماده 7۵ قانون کار 
انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور 
بــرای کارگــران زن ممنــوع اســت و طبــق 
مــاده 92 همین قانون همه واحدهایی که 
شــاغان در آنهــا به اقتضای نوع کارشــان 
در معــرض بروز بیماری های ناشــی از کار 
قــرار دارند، باید برایشــان پرونده پزشــکی 

سفال الجین با کارگران زن و هزار داستان نگفته، هنوز یکی از قطب های 
سفالگری کشور محسوب می شود. هنوز وقتی از بازارهای سفال همدان 

می گذری رنگ های آبی و سبز سفال ها چشمانت را خیره می کند؛ حاصل 
رنج زنانی که از بردن نامشان در یک گزارش هم وحشت دارند

جاهــای دیگــر می آورنــد. هرچند کیفیت 
خاک خیلی فرقی ندارد و چند نوع خاک 
را با هم مخلوط می کنند تا خاک با کیفیت 

به دست بیاید.«
او دربــاره ســفال الجیــن کــه برخــی 
بــرای  و  اســت  ســرب  حــاوی  می گوینــد 
ســامت ضرر دارد هــم توضیح می دهد: 
»بــراق بــودن کار به ســرب موجــود در آن 
ارتبــاط دارد. تمام رنگ های بــراق حاوی 
سربند. اما تمام سفال ها از درجه 850  به 
باا پخت می شود و برخی باای هزار و در 
این دما سرب ضررش را از دست می دهد. 
ما خودمان در خانه مان از ظروف ســفالی 

استفاده می کنیم.«
 او از زیــاد شــدن دســت در کارگاه هــای 
ســفال الجیــن هــم گایــه دارد: »قبــًا 
دســت کم 10 تا 15 فروشــگاه وجود داشت 
و40 تا 50 کارگاه. اما اان 150 تا 160کارخانه 
بزرگ به غیر از روستاهای اطراف فقط در 
شــهرک صنعتی فعال اســت. این روزها 
روســتاها هــم پــر از کارگاه شــده. خیلــی 
از الجینی هــا بــرای کاهــش هزینه هــا در 
روســتاهای اطــراف کارگاه زده انــد. برخی 
کارگاه هــا اان بــا تیــراژ بــاا روزی 3هــزار 
بشــقاب تولیــد می کننــد. کســی کــه مثل 
ما با دســت کارکــرده می دانــد ظرف های 
دست ســاز کج و کولگی دارند، تعدادشان 
کم است. اان کارخانه ها روزی 10 هزار تکه 
کاسه درست می کنند که تمام پرس است 
و بازهم اســمش ســفال اســت. این هنر با 
این اوصاف درحال از دســت دادن هویت 
است.« به گفته او، بیشترین سفال همدان 
به عراق و افغانستان فرستاده می شود؛ دو 
کشــوری که دنبال جنس ارزان و مانده اند. 
اما اگر صادرات سفال به ترکیه باشد چون 
یک کشــور توریســتی اســت ممکن است 
به دست توریســت های سایر کشورها هم 
برســد و به قیمــت مناســبی از کارگاه های 

الجین خریداری شود.
ســفال الجیــن بــا کارگــران زن و هــزار 
داســتان نگفتــه، هنــوز یکــی از قطب های 
سفالگری کشــور محسوب می شــود. هنوز 
وقتی از بازارهای ســفال همدان می گذری 
رنگ های آبی و سبز سفال ها چشمانت را 
خیره می کند؛ حاصل رنج زنانی که از بردن 
نام شان در یک گزارش هم وحشت دارند.
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کارگاه داریــم نصف بیشــتر کارگرانش زن 
هســتند. با توجه به بازار کســاد ایــن روزها 
بیشــتر از ایــن واقعــاً نمی توانیــم حقــوق 

بدهیم و بیمه بپردازیم.«
چند زن مقابل کارگاه شــان ایستاده اند 
و منتظــر رســیدن ســرویس هســتند. اول 
از همــه تأکیــد می کننــد دوســت ندارنــد 
اسم شــان بیاید. آخر خیلی هــا نمی دانند 
اینجــا کار می کنند. دختــر جوانی می گوید 
اگــر خانم ها نباشــند، اصاً چرخ شــهرک 
صنعتی الجین نمی گــردد 90 درصد کار 
با آنهاســت. زن دیگر می گوید: »از کارمان 
راضی هستیم حاا هم که سرویس داریم، 
خیلی اوضاع بهتر شــده و راحت می رویم 

و می آییم.«
امــا کارگــران زن الجیــن و قصه شــان 
همــه ماجــرای ســفال همــدان نیســت. 
یکــی از فروشــندگان ســفال الجیــن که تا 
همیــن چهار ســال قبــل در کار تولید بوده 
برایــم می گویــد: »آنقدر از خــاک الجین 
اســتحصال شــده که اان اجازه نمی دهند 
از خــاک اینجا  اســتفاده شــود و خــاک را از 

تشــکیل شــود و دســت کم ســالی یک بــار 
توسط مراکز بهداشتی- درمانی معاینه و 
آزمایش شــوند و نتیجه آزمایش ها نیز در 
پرونده کاری شــان ثبت شــود. آنها از هیچ 
کــدام از ایــن قوانین خبر ندارنــد. فقط کار 

می کنند و کار.
ســهیا آهــی می کشــد: »آخــه کــی به 
ما اهمیــت می دهد؟ مگر نــه اینکه طبق 
قانــون کار بایــد یــک میلیــون و خــرده ای 
دســتمزد بگیریم، بیمه باشیم؟ کدامش 
رعایت می شود؟ ته تهش برایمان بماند 
600تومــان در ماه اســت.« ســهیا و مریم 
هر دو مجردند. می گویند آنها راحت ترند 
امــا زهــرا کــه یــک بچــه ســه ســاله دارد، 

سختی های کارش بیشتر هم هست: »بچه 
را می گذارم پیش مادرشــوهرم و می آیم. 
شوهرم چند سال است معتاد شده و خرج 

زندگی افتاده گردن من.«
سهیا از ســال 92 در کارگاه های سفال 
الجیــن کار می کنــد. پشــت چــرخ هــم 
نشسته. می گوید کار سختی است هرچند 
دوســت دارد یــاد بگیــردش، مینــاکاری را 
هم دوســت دارد: »این کار آنقدر وقت گیر 
اســت کــه نمی رســم. طاقتم طاق شــده. 
یک سال دیگر هم می خواهم بمانم. بعد 
می نشــینم توی خانه چــون مطمئنم کار 
دیگری پیدا نمی کنم. همدان کشــش کار 

ندارد.«

مریــم یــک مدتی هــم طــراح جدول 
بوده و با لیسانس محیط زیست نتوانسته 
هیچ کاری پیدا کند: »ای بابا لیســانس که 
چیزی نیســت آنها که دکترا دارند هم این 
روزها بیکارند. خانم محیط بان هم قبول 
نمی کنند. دنبال معلم شدن هم بودم اما 

آن هم به جایی نرسید.«
صاحب کارگاهی در شــهرک صنعتی 
و  شــو  و  شســت  »در  می گویــد:  الجیــن 
دوغاب، زن ها تیزتر از مردها هستند. همه 
این کارها قبل از کوره رفتن انجام می شود 
وقتــی گل ها هنوز خام هســتند. زن ها هم 
دست شــان تیــز اســت، هــم ظریف ترند. 
نصــف کارگرهــای ما خانم هســتند حتی 
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اولیــن بــاری کــه جنــازه را دیــدم، چهــار ســاله بــودم. ماشــین نعــش  کــش 
شــهرداری آمــده بود، جنازه عمه »باشــی« را روی تختــه ای آوردند و من در 
پیچ کوچه، کنار دیوار کاهگلی سرک کشیده بودم و به آن جنازه آرام خوابیده 

نگاه می کردم. مفهومی از مرگ در ذهن نداشتم اما اشک می ریختم.
می دانســتم ایــن آرام خوابیــدن یعنــی جدایــی همیشــگی؛ یعنی نبــودن برای 
همیشه. این را کسی به من نگفته بود خودم به تنهایی آن روز صبح پاییزی، در 
نرم نرم ریزش باران و بوی کاهگل و خیسی سنگفرش های کوچه دریافته بودم.
بعد از آن جنازه های بســیاری دیدم و با هریک دریغ و درد در من رســیده تر 
و بالیده تر شــد.تا درآن روز ســرد وقتی به پنجدری آمــدم و دیدم مادرم زیر 
چادر پرســتاره اش آرام مرده  اســت، مرگ در من دوید. در پاهایم، وقتی که در خود شکســتند و من 
کنــار مادر همیشــه خوابیــدم. در خاطره هایم و در زندگــی ام دوید. مثل یک خار فــرو رفت و دلم را 
ریــش کــرد. حاا که این »عکس  نوشــت« را می نویســم؛ دو نــگاه را بخوبی می فهمــم؛ زنی که درد 

می کشد از فراق، گسستن از عزیز از غم جدایی.

این غمناکی از مرگ، جغرافیا نمی شناسد خواه در پنجدری خانه کاهگلی در شهر دوردست کویری 
باشد، یا در دهکده ای میان جنگل های استوایی. مرگ، مرگ است و غمبار.

 در ســوی دیگر مردی که آرام خوابیده  اســت. »رؤیاهایی که داشت« به حقیقت رسیده، سیاهان به 
بیشتر حقوق خود دست یافته اند. شاید آن هنگام که »جیمز  آرل ری« دستش را به خون »مارتین« 

می شست او آرام ترین آدم جهان بود.
 اصــًا حتمــاً وقتی آن  روز »رزا پارکس« زن ســیاه پوســت از روی صندلی اتوبوس عمومی در شــهر 
مونتگمری به خاطر یک ســفید پوست برنخاســت و زندانی شد، هرگز گمان نمی کرد حرکتی شکل 

بگیرد که نتیجه آن رفع تبعیض رنگ و نژاد باشد.
او »مارتین لوتر کینگ« رهبر مبارزات سیاهان امریکا، آرام با جامه ای آراسته خوابیده است. خوابی 
که پایان رؤیاهای هر انســانی اســت. اما مهم تر از این پایان راهی  اســت که تا این پایان آمده  است و 

چگونه آمده است.
...  و نترسیم از مرگ

مرگ پایان کبوتر نیست
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و فامیلش ندارد. اســتخدام یــک ارگان دولتی 
است و در طول هفته 12 ساعت افتخاری شب 
تا صبح می آید حرم و بــا احترام کفش زائران 
امام رضا)ع( را تحویل می گیرد. البته بیشتر پیر 

و جوان های این بخش افتخاری کار می کنند.
در میــان جوان های کفشــداری به خوشــرویی 
معروف اســت و این را که بعد از 7 ســال قرعه 
به نامش افتاده و بااخره ســعادت کفشداری 
در حرم امام رضا)ع( نصیبش شده چیزی جز 
سعادت نمی داند. تمام جمله هایش را با گریه 
به زبان می آورد و بارها و بارها از کاری که اینجا 
انجــام می دهد بــا لفظ »نوکری« یــاد می کند: 
»مــن خــودم را خــادم نــه، نوکر امــام رضا)ع( 
می دانــم، بــه این نوکــری هم افتخــار می کنم 
چون همه زندگی ام را از امام و اهل بیت دارم. 
افتخــار می کنــم که خــاک کفــش زائــران را به 
چشــمانم بکشم؛ چشــم هایم نور و قلبم جا 

پیدا می کند.«
او از جوان دیگری به نام مشیری یاد می کند که 
دانشجوی دکتری و همســرش پزشک است و 
آنها هم هفته ای یک مرتبه به صورت افتخاری 
در حرم کار می کنند. می گوید نه نیاز مالی دارند 
نه چیزی، بســیار با اخاق، خوشــرو و پر انرژی 
هســتند و تنهــا ارادت به امام رضاســت که هر 

هفته آنها را به این آستان می کشاند.

ë اینجا مثل آهن ربا می ماند 
کار  حــرم  هنــری  واحــد  در  کــه  جوان هایــی 
می کنند، از بهمن ماه به استقبال بهار می روند؛ 
شست وشــوی گنبد و گلدســته ها، پــاک کردن 
ایــوان و درهــای طایــی و... طرح »اســتقبال از 
بهــار«. هــادی محمدپــور مســئول این بخش 
اســت: »هــر دو ســال یکبــار گنبــد را پرداخــت 
می کنیم تا جرمی که در اثر آلودگی هوا روی آن 
نشســته از بین برود. در طول سال هم آبگیری 
گنبد را داریم. گلدســته ها هم به همین شکل. 
با این تفاوت که کار شســت و شــوی گلدسته ها 
به دلیــل مقرنس کاری ها پیچیده تر اســت و 5 

روز تا یک هفته زمان می برد.«
به گفتــه هادی جنس گنبــد از مس اســت و از 
آنجا که طا بهترین عایق و نگهدارنده اســت، 
خشت خشت آن به شکل سنتی با طا آبکاری 
شــده، 20 نفــر از جوان هایــی کــه عضــو واحــد 
هنــری آســتان هســتند و نقاشــی های هنــری، 
ظریف کاری و آینه کاری های حرم با آنهاست، 
شست و شوی گنبد و گلدسته ها را به شیوه های 
خاص انجام می دهند تا گنبــد، ایوان و درهای 
طا در اثر شســت و شــو ســاییده نشود. همین 
جوان ها کتیبه هــای دور گنبد را رنگ می زنند و 
با داربست، گنبد را خشت به خشت به صورت 
ردیفــی می شــویند. ضمــن اینکــه طــاکاری 

کتیبه های ضریــح، تعمیرات داخــل ضریح، 
درها و پنجره های نقره هم با آنهاست.

دلیــل  را  عشــق  هــم  محمدپــور  هــادی 
ماندگاری اش در این آستان می داند و می گوید: 
»از بین کارهایی که اینجا انجام می شــود یکی 
از ســخت ترین کارهــا شســت و شــوی گنبــد و 
گلدسته ها است اما فقط به عشق امام رضا)ع( 
با جان و دل کار می کنیم. خود من وقتی آمدم، 
نقاشــی ســقف دارالحجه شروع شــده بود. کار 
سخت و حقوق کم. همین اانش جوان هایی 
که در آســتان کار می کنند زیــر 2میلیون تومان 
حقوق می گیرند. خاصه رفتم خانه و به مادرم 
گفتم کار سختی است و نمی توانم ادامه بدهم. 
مادرم گفت من از امام رضا)ع( خواستم اجازه 
بدهد پیش خودش کار کنی، تو برو برکت پولت 
با خود آقا. پدرم هم گفت همین که قرار است 
هــر روز صبــح بــه امام رضــا)ع( ســام بدهی 
یعنی سعادت نصیبت شــده، تازه باید هر روز 
از آقا تشــکر کنی کــه اجازه داده یکبــار دیگر به 
محضرش ســام بگویی. 13 ســال از آن زمان 
می گــذرد و من به جان حرف های پدر و مادرم 
پی بــرده ام. اینجــا مثل آهن ربــا می ماند، دل 

کندن از این آستان راحت نیست.«

ë زندگی من با ساعت حرم تنظیم شده 
جوانی اش در این آســتان سپری شده و از حاا 
غصــه اش گرفتــه عیــد امســال که بازنشســته 
می شــود چطــور دوری از صــدای تیــک تــاک 
تــاب  را  رضــا)ع(  امــام  آســتان  ســاعت های 
بیاورد: »می دانم بعد از بازنشستگی زیاد عمر 

نمی کنم!«
حاج محمدعلی عنبرانی 70 ســاله، 35ســال 
اســت که 200 ســاعت صحن هــا و بخش های 
مختلــف آســتان رضــوی را تعمیــر و تنظیــم 
می کند. از 7 صبح می آید و تا بعد از ظهر که در 
حرم است به 50ساعت سرکشی می کند، بقیه 
ســاعت ها هم کــه در بخش های دیگر آســتان 
هستند، اگر مشکلی پیدا کنند یا مسئول بخش، 
ســاعت را بــرای تعمیر مــی آورد پیش حاجی 
یا حاجی خودش می رود و ســاعت را درســت 
می کنــد: »خیلــی وقت هــا نیمه شــب تماس 
می گیرنــد و می گوینــد حاجــی فــان ســاعت 
خوابیــده و من بســرعت خودم را می رســانم. 
برای اینکــه حتی اگر یک دقیقــه جلو یا عقب 

شوند ناراحت می شوم.«
به گفته حاج آقا عنبرانی ساعت صحن آزادی 
120 ســاله است و ساعت صحن انقاب بیشتر 
از 55 سال سن دارد. قدیم ترها این ساعت ها را 
با دست کوک می کرده و حاا که برقی شده اند 
کار او راحت تر شــده. با این حال هر روز 100 پله 
را باا می رود تا به ســاعت های سردر برسد و از 

دقیق بودن شان مطمئن شود:
»جــوان که بودم در بازار، حجره ساعت ســازی 
داشتم. یک روز آمدم اینجا تا وردست حاج آقا 
داروگر باشــم دو ســال که ماندم حاجی از دنیا 
رفت و من شــدم دکتر این ســاعت ها. 70سال 
ســن دارم امــا هر روز به عشــق این ســاعت ها 
ســر حال می آیم، حرم و غــروب با حال گرفته 
به خانــه بر می گردم. من با صــدای زنگ خبر 
این ساعت ها که هر ربع یک بار می زنند، جان 
می گیــرم و به لطف آقا تــوی زندگی کم ندارم 

و هــر روز فقــط بــه نیت مــردم و باز شــدن گره 
مشکات شان دعای توسل می خوانم.«

ë کم سن ترین نقاره زن 
پدر، پدربزرگ، عمو و بیشــتر اقوام پدری اش 
نقــاره زن بوده انــد و هســتند. وقتی بچــه بود، 
همســن و ســال هایش آرزو داشــتند مثــل او 
بروند نقاره خانه و آســتان امام رضــا)ع( را از 
آن باا ببینند. از بس روی قابلمه های مادرش 
ریتم نقاره زن های آستان را تمرین کرده بود ، 
هر بــار فامیل دور هم جمع می شــدند و  از او 

می خواستند برایشان نقاره بزند.

عباس اقوام شکوهی با 30 سال سن، در جمع 
نقاره زن ها کم سن ترین است اما یک جورهایی 
بــا تجربه تریــن. طبل ها که نیاز بــه تعمیر پیدا 
می کنند، آنها را می ســپارند دســت عباس: »از 
بچگــی بــا پدربزرگــم حــاج احمد که حــاج آقا 
صدایــش می کردیم می رفتم طبل بنــدی. از 2 
ســالگی نقاره خانه را دیده ام و از 8سال قبل که 
پدرم حاج امیر محمد به بیماری سختی دچار 
شد، چون صفر تا صد نقاره خانه را بلد بودم، به 

جای او آمدم نقاره زنی.

10 نفــر ثابــت هســتیم و چند نفر هــم نیروی 
افتخــاری که هفتــه ای یک نوبــت می آیند اما 
مــن، عمویــم و 8 نفر دیگــر هــر روز دو نوبت 
می آییم حرم که نقــاره قبل از طلوع و بعد از 
غــروب آفتــاب را بزنیم. 20 دقیقــه، 10دقیقه 
اول را بــا یــک ریتــم و 10 دقیقــه دوم را با یک 

ریتم دیگر.
یــک نفر ســر نواز اســت، دو نفر پس نــواز و به 
نیت امام هشــتم، 8 نفر هــم کرنا می زنند که 
گاهــی تعدادشــان بــه 10 نفــر می رســد. فقط 
ماه هــای محــرم و صفــر نقاره خانــه تعطیل 
اســت و همین دو ماه از ســال می توانیم سفر 

برویم یا به کارهای متفرقه رسیدگی کنیم.«
نقــاره خانه امــام رضــا)ع( در صحن انقاب 
قــرار دارد و عبــاس روزی دو مرتبــه 112 پلــه 
را باا مــی رود تا برای نقاره زدن آماده شــود. 
البتــه به مناســبت اعیــاد، ســاعت 8 صبح و 
بعد از نماز مغرب و عشــا هم نقاره می زنند. 
در ماه رمضان هم به رســم قدیم دو ساعت 
مانــده بــه طلــوع خورشــید نقاره ها ســحر را 

اعام می کنند.
عبــاس می گویــد: »حــال و هــوای نقاره خانه 

را هیــچ جای دیگری پیــدا نمی کنم. حاج آقا 
همیشه می گفت پسرم مریض هم که بودی 
خــودت را بکشــون حــرم، خــوب می شــوی. 
خدابیامرز راســت می گفت، اینجا روحم تازه 
می شود. من تبعیدی امام رضا هستم؛ هرجا 
که باشــم طلوع و غروب خورشید باید خودم 
را برســانم حــرم. برای همین اســت که جای 
دیگری هم نمی توانم مشغول به کار شوم.«

ایــن آســتان، خودشــان را  همــه جوان هــای 
تبعیدی امام رضا می دانند. دست خودشان 
نیســت، کار قلب شان اســت که نمی توانند از 

این صحن و سرا دور بمانند.

 سال بیست وچهارم  شماره 6917  دوشنبه  14 آبان 1397

iran-newspaper

حال و هوای جوانان حرم؛  از کفشداری تا نقاره خانه 

دور مران از در و راهم بده
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شاید اگر ما جوان ها توی بخش های دیگری کار کنیم، حقوق بیشتری بگیریم اما همین 
مزدی که از امام رضا)ع( می گیریم آنقدر پر برکت است که حاضر نیستیم دست از این کار 

بکشیم. حتی سال های قبل که گاه و بی گاه به ما بی احترامی می شد و بعضی ها به ما می گفتند 
بچه های بهزیستی، حاضر نبودیم دست از این کار بکشیم. آنقدر اتفاق های عجیب و غریب 
برای تک تک ما افتاده که پابندمان کرده و احساس می کنیم به امام رضا)ع( نزدیک هستیم
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یکــی فرش پهــن می کند، یکــی نقــاره می زند، یکــی ســاعت ها را تنظیم می کنــد و یکی 
ویلچر می کشــد. خیلی ها ســال ها توی نوبت می ماننــد تا چند وقتی کفــش زائران امام 
رضــا)ع( را تحویل بگیرند یا ویلچر ســالمندی را در یکی از صحن ها این طرف و آن طرف 
ببرند. بعضی ها هــم می توانند جای دیگری کار کنند اما مثل علی جهانی که دانشــجوی 
مهندســی هوا فضاســت، کار در بخش »مفروشــات« آســتان قــدس رضــوی را به هرکار 

دیگری ترجیح می دهند.

 ┖c【╉ペ ┗━┐┒ qブぁダ؛ 

r]ブ『┈ rぁ【p╈ピ ブ─ ┓〈╀┗┥╀ ┘ピ

プブ━k ‶ブ┉〈┼ jぁ

r╈ブ┐ ベぃ┈ ブペ ブぃ]┒ ┖』┒

┘qぃ
┓ 〞

プ┎┾
┥ 

┗┓

دانشــجوی  دارد،  ســال   23 جهانــی  علــی 
مهندســی هوا فضــا اســت و از 4 ســال قبل در 
بخش مفروشــات کار می کنــد: »برای اینکه به 
درس هایم برســم از ساعت 7 صبح تا 3 بعد 
از ظهر همراه تعداد دیگری از جوان ها در ســه 
شیفت توی صحن های مختلف فرش، پهن  و 
جمع می کنیم. هوا که ابری باشد یا باران بیاید، 
در صحن هایــی که ســقف ندارنــد فرش پهن 
نمی کنیم و فقط فرش های داخل صحن های 
مســقف و کفشــداری ها را که به صــورت ثابت 
پهن هستند جارو می کشیم و مرتب می کنیم.« 
علی موقعیت کار مرتبط با رشته تحصیلی اش 
هم داشــته و دارد اما راضی نشــده دل از حرم 
بکنــد. در تأییــد صحبت هــای علــی یکــی از 
مســئوان اداره مفروشــات آســتان می گویــد: 
»به طــور معمــول در ســه نوبــت صحن هــای 
مابیــن  اگــر  البتــه  فــرش می شــوند،  مطهــر 
نمازهــای یومیــه هــم در صحن ها مراســمی 
باشــد، فرش پهن می شود به طوری که ساانه 
بالغ بر 30 میلیون متر مربع مفروش می شود 
کــه از این میــزان حدود 150 هــزار متر مربع به 
ایــام وادت و 100هزار متر مربع مربوط به ایام 

شهادت است.«
این مسئول امور  مفروشات  همچنین از حدود 
350 جوانی می گوید که در این بخش مشغول 
کارنــد و تعدادی از آنهــا دانش آموز و تعدادی 
هم دانشــجو هســتند که در ســه نوبت و بسته 
به ساعت درسی شــان در حرم مشغول به کار 
می شــوند. به گفتــه وی وظیفه آنها این اســت 
کــه فرش های دو در ســه را بــا 18 کیلوگرم وزن 
2 ساعت مانده به اذان پهن و حدود 2 ساعت 
بعد از نماز جمع کنند. البته این آمار به غیر از 
حــدود 70 هزار متر مربع فرش دســت بافتی 
است که در صحن های مسقف و رواق ها پهن 

است.
 کار در بخــش مفروشــات یکی از ســخت ترین 
کارهــای آســتان قــدس رضــوی اســت و علی 
خدمــات  واحــد  مســئول  به عنــوان  جهانــی 
مفروشــات در ایــن زمینه می گوید: »شــاید اگر 
مــا جوان ها توی بخش هــای دیگری کار کنیم، 
حقوق بیشتری بگیریم اما همین مزدی که از 
امام رضا)ع( می گیریم آنقدر پر برکت است که 
حاضر نیســتیم دست از این کار بکشیم. حتی 
سال های قبل که گاه و بی گاه به ما بی احترامی 

می شــد و بعضی ها به مــا می گفتند بچه های 
بهزیســتی، حاضــر نبودیــم دســت از ایــن کار 
بکشیم. آنقدر اتفاق های عجیب و غریب برای 
تک تک ما افتاده که پابندمان کرده و احساس 
می کنیم به امام رضا)ع( نزدیک هستیم. حاا 
هم که یک جورهایی شــده ایم ســوگلی حرم و 

مسئوان سختی کارمان را درک کرده اند.

ë ...زعفران نمی کارم اما 
از صحــن جامــع رضــوی کــه وارد پارکینــگ 
شــماره یک شــوید، کارگاه بزرگــی می بینید که 
750نیــروی افتخاری و تعــداد زیــادی از افراد 
حقوق بگیــر و جوان هــای مشــهدی آنجــا کار 
می کننــد. از تعمیــر صندلی هــای چرخــدار تا 
تعمیــر هــر وســیله  فنی دیگــری اینجــا انجام 
می شــود. یکی از این جوان ها مهدی اســت که 
15 ســالی ســابقه دارد: »از سربازی که برگشتم 
گچــکاری و کارهــای متفرقــه انجام مــی دادم. 
بــه پیشــنهاد یکــی از آشــناها آمــدم آســتان. 
می خواســتم وارد بخش مفروشات بشوم، اما 
این بخش فقــط دانش آموزها و دانشــجوها را 
می گرفت و من را که سنم بیشتر بود فرستادند 

کارگاه فنی.
تــا   210 کار  ســاعت   8 ازای  در  ســال ها  آن 
تک تومــان حقوق می گرفتــم. مزایای دیگری 
هــم نداشــتم اما همیــن که حقوق بگیــر امام 
رضــا)ع( بودم به دنیــا می ارزید. یادم هســت 
یک حــاج آقایی می گفت: »به یک نفر زمینی 
می دهند در آن ســیب زمینی می کارد اما یکی 
هم پیدا می شــود کــه در همان زمیــن زعفران 
مــی کارد. ســعی کن اینجا یک جــوری کار کنی 
که امام رضا)ع( راضی باشــد و هر وقت دیدی 
کار برایت عادی شــد، قبل از اینکه کســی به تو 
بگویــد خودت از اینجا برو! این حرف هنوز هم 
یــادم هســت و نمی گویــم حکم کســی را دارم 
کــه در زمینم زعفــران مــی کارم، اما همین که 
بارها و بارها لطف امام رضا)ع( را در زندگی ام 
دیــده ام، همســر و 3 فرزندم ســالم هســتند و 
زندگی ســاده ام رو به راه اســت برای من کافی 

است.«

ë نوکر امام رضا)ع( هستم 
در بخــش کفشــداری آســتان امــام رضــا)ع( 
فعالیت می کند و عاقه ای به بازگو کردن اسم 
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جوانی که برای رهایی، سفر را انتخاب کرد

دور دنیا با جیب خالی
ســه ســال قبل ســعید به عنوان یک کوهنــورد حرفه ای می خواســت به 
ســهند صعود کند اما صبح با درد قلب از خواب بیدار شد. نمی توانست 
دســتش را تکان بدهــد. در اوج آمادگی ناتوان شــده بــود. درد که تمامی 
نداشــت مدت ها با او همراه شــد تا اینکه مســیر زندگی اش را تغییر داد. 
حاا سه سال است این جوان 33 ساله از بین همه پیشه ها و فعالیت ها، 
ســفر را انتخاب کرده و قصد دارد در آینده ای نزدیک دور دنیا را با فروش 
دســت ســازه هایش بگردد. درآمد سعید شهریاری از ســاختن زیور آات 
و فروش آنها به مردم شــهر و روستاهایی تأمین می شــود که به آنجا سفر 
می کنــد. زندگی اش همانی شــده که همیشــه دلــش می خواســته. برای 
همین میهمان روزنامه ایران اســت تا از ســبک زندگــی متفاوتش برای 

جوان هایی بگوید که مدت ها است منتظر تغییر نشسته اند.

سهیا نوری
گزارش نویس

╊┒【ペ 〝ゾぃ》 re 〉【『╀ [′
پیرمردی که سال های جوانی اش را در مجالس عزاداری اهل بیت گذراند

اول  کــه  هیأت هــا  ســیاهی   و  بیرق هــا 
محــرم روی دیوارهــا کوبیــده می شــد 
آنچنــان دل جوان ها را کنــار بزرگترها و 
پیرغامان هیأت ها می برد که خیلی ها 
کار و زندگی شــان را کنار می گذاشــتند و 
این دو ماه می شــدند خدمتگزار هیأت  
و عزاداران؛ بدون اینکه فکر کنند بیرون 
رسم شــان  و  اســم  و  شــغل  هیــأت  از 
از دست شــان  چیســت، هــر کاری کــه 
برمی آمــد انجــام می دادنــد؛ چای دم 
می کردند و استکان و ظرف می شستند 
و آشــپزی می کردنــد تــا نام شــان بیــن 

کســانی کــه دل بــه پیامبــر)ص( و اهل  
بیتش سپرده اند ثبت شود.

بــا همیــن راه و  حــاج حســین خانــی 
رســمش شــناخته می شــود. مردی که 
اان 86 ســاله و یکــی از قدیمی هــای 
و  اســت  تهــران  آهن فروشــان  هیــأت 
بارها میــان حرف هایش و هربار که نام 
امــام حســین)ع( را مــی آورد بغضش 
می ترکد و اشــک می ریزد. با اینکه چند 
سالی است نمی تواند مثل سابق برای 
کــه پیشکســوت آن محســوب  هیأتــی 
می شــود کار کند، احترامش سر جایش 
هســت و هرســال به یاد همان ســال ها 
و عشــقی که همیشــه دارد گوشه هیأت 
می نشــیند و روضه گوش می کند و هم 

سن و سال های حاج حسین برای بقیه 
و جوان ترها تعریف می کنند که او چراغ 
هیــأت را روشــن می کــرده. گوش هــای 
حــاج حســین ســنگین شــده و خــوب 
نمی شــنود و برای اینکه گفت وگو کنیم 
پســرش کمک مان می کند اما گذر این 
ســال ها چیزی را از ذهنش پاک نکرده 
و هنــوز هــم قصه ها و خاطــرات دوران 
کــه در هیــأت گذرانــده  را  جوانــی اش 
خــوب بــه یــاد دارد و تعریــف می کند. 
انگار نشســته باشــی میان سیاهی های 
ســرای  دیــوار  و  در  بــه  شــده  کوبیــده 
سلیمان خان بازار و چای زغالی بنوشی 
و میان خاطره های حاج حسین روضه 

بشنوی.

ë  از چند سالگی کار کردن در هیأت 
را شروع کردید؟

از 18 ســالگی. هیأتــی بود به اســم 
کــه  تهــران  بــازار  آهن فروشــان 
بنیانگــذارش حــاج رضــا همدانی 
اســت.  برقــرار  هــم  هنــوز  و  بــود 
محرم هر ســال در ســرای سلیمان 
خــان بــازار هیــأت برپــا می شــد و 
هــر هفتــه چهارشــنبه شــب ها هم 
برای عزاداری ها و مراسم مذهبی 

مجلس داشت.
ë کارتان آنجا چه بود؟

آن  بــودم.  هیــأت  قهوه چــی  مــن 
زمان گاز و آب لوله کشــی نداشتیم 
و پشــت بام به پشــت بام لوله کشی 

می رســاندیم  را  آب  و  می کردیــم 
به هیأت. بعد هر شــب ســاعت 3 
نصــف شــب می آمدیم و بــا زغال 

چای دم می کردیم. 
درســت  چــای  بــا  هیــأت  چــراغ 
کــردن ما روشــن می شــد. خیلی 
وقت هــا دم زغال ما را می گرفت 
و یک شیشه آبلیمو آنجا گذاشته 
بودیم که هر کســی دم زغال او را 
گرفــت آبلیمــو بخــورد و حالش 

بهتر شود.
 خیلــی وقت هــا صــورت و دســت 
زغال هــا  همیــن  بــا  پاهایــم  و 
می ســوخت. اان دیگر نمی توانم 
قــوری را بــردارم و می نشــینم یک 

گوشــه و روضــه گــوش می دهم به 
عشق امام حسین)ع(.

ë  در می آمدنــد  هــم  دوســتان تان 
هیأت کمک تان کنند؟

ثابــت  قهوه چــی  دو  هیــأت  بلــه. 
بازاری هــا  از  چندتــا  و  داشــت 
هــم بودنــد کــه می آمدنــد کمــک 
چــون  می شســتند،  اســتکان  و 
کاســه های  نبــود  لوله کشــی  آب 
بزرگ مســی داشــتیم که پــر از آب 
تــوی  را  اســتکان ها  و  می کردیــم 

همان کاسه ها می شستیم.
ë  و محــرم  در  عــزاداری  قدیم هــا   

صفر بــا امروز چقدر فرق داشــت؟ 
مخصوصاً عزاداری جوان ها.

زمــان  آن  داشــت،  فــرق  خیلــی 
بازاری های  مخصوصًا هیأت هــای 
قدیــم تهــران طبل و دهــل و علم 
کشی و زنجیرزنی نبود. حاجی های 

بــازاری جلــوی هیــأت و جوان هــا 
پشت سرشــان می ایستادند و بعد 

هم بچه ها.
بــازار ســلیمان خان و چارســو  دور 

یگانه خدامی
خبرنگار جوان قدیم

سعید با یک کوله سبک، مقدار کمی مواد 
غذایی و لوازم اولیه برای ساخت زیورآاتش 

راهی شهرهای مختلف ایران و جهان 
می شود. اگر مسافت طوانی باشد معموًا 

مسیر رفت را به صورت هوایی و مسیر برگشت 
را زمینی سفر می کند. اما فاصله شهرهای 

مورد نظرش را زمینی طی می کند تا چیزهای 
بیشتری ببیند، با آدم های مختلفی آشنا بشود 

و تجربه های تازه به دست بیاورد. برای تردد 
بین شهرها هم از راننده ها کمک می گیرد و 

مجانی سوار می شود
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دیدن کارهای جالب و خاقانه جوانان برای کمک به مردم دل هرکســی را 
شــاد می کند. نمونه اش نوشته پشــت یک وانت که راننده آن اعام کرده 
بود حمل بار برای افراد نیازمند رایگان اســت. وحید کرمی جوان 34 ساله 
را در بزرگــراه مدرس می بینــم و از او می خواهم گپ کوتاهی با هم داشــته 
باشیم؛ اینکه در این روزهای سخت و انواع فشارهای اقتصادی و تنگناهای 

مالی با چه انگیزه ای چنین کاری می کند.

ë ایده جابه جایی رایگان بار نیازمندان چطور شکل گرفت؟ 
کمــک بــه دیگــران دغدغــه  خیلــی از مــردم اســت. ایرانی هــا بــه طــور 
ذاتــی از خدمت رســانی بــه عمــوم لــذت می برنــد و مــن هــم بــا همین 
کــه چطــور  بــودم  از کودکــی شــاهد  بــزرگ شــده ام.  فکــر در خانــواده 
بــودم و  بــه نیازمنــدان کمــک می کننــد. مدت هــا مغــازه دار  خانــواده 
 همیشــه ســعی می کــردم بخشــی از درآمــدم را بــرای افــراد نیازمنــد
 کنــار بگــذارم. متأســفانه شــرایط اقتصــادی بــه گونــه ای پیــش رفت که 
نتوانســتم به کار در مغازه ادامه بدهم و از 5 سال قبل با خرید این وانت 
در بازار به عنوان پیک مشغول به کار شدم. در اینستاگرام با این نوع کمک 
به نیازمندان آشنا شدم و تصمیم گرفتم من هم سهمی داشته باشم و با 
این جمله پشت وانت اعام کردم که حاضرم بار افراد نیازمند را رایگان 
جابه جــا کنم تا آنهــا حداقل دغدغــه ای از بابت کرایه حمل بــار و اثاثیه 
نداشته باشند. خوشبختانه در این مدت پی بردم که مردم در این زمینه 
 بســیار صادق هســتند و افرادی که از من کمک خواســتند، واقعاً نیازمند

 بودند.
ë  در این مدت چه تعداد افراد نیازمند درخواســت کمک کردند و بهترین

تصویری که در ذهنت مانده، چیست؟
طــی این مــدت بار و اثاثیــه خیلی ها را رایــگان جابه جا کــرده ام. معموًا 
هفتــه ای ســه یا چهار تمــاس در این زمینــه دارم و بافاصله برای کمک 
مــی روم. یکــی از ایــن تماس هــا مربوط به شــخص خیری بود کــه از من 
خواســت برای یک خانواده نیازمند یک یخچال ببرم. من هم بافاصله 
قبــول کــردم و آن را بــه جنــوب شــهر بــردم. یــک زن همــراه ســه فرزند 
خردسالش در یک خانه کوچک زندگی می کردند و همه از دیدن یخچال 
خیلی خوشــحال شــدند. لحظه ای به یــاد ماندنی بــود و از اینکه من هم 

سهم کوچکی در شادی این بچه ها داشتم، خوشحالم.
بایــد حقیقتی را بگویــم و آن هم اینکه از وقتی خدمــت به افراد نیازمند 
را جــزو یکی از برنامه هــای اصلی کارم قــرار داده ام، برکت زندگی ام هم 
بیشتر شده. من مجرد هستم و بعد از فوت پدرم همراه با مادرم زندگی 
می کنم و تا همین اندازه کار از دستم برمی آید. امیدوارم این کار عمومی 
شــود و همــه در کنــار هم بتوانیم بخشــی از دغدغه های افــراد نیازمند را 

برطرف کنیم و جامعه بهتری بسازیم.
ë چطور می توان کمک به افراد نیازمند را در جامعه نهادینه کرد؟ 

به نظر من هر کدام از ما در هر شــغل یا جایگاهی که هســتیم می توانیم 
کمــک حــال افــراد نیازمند باشــیم. من به عنوان کســی که با ماشــین بار 
جابه جــا می کنــم می توانــم بار افــراد نیازمنــد را جابه جا کنم و کســی که 
پزشک اســت می تواند یک روز رایگان بیماران بی بضاعت را درمان کند 
و کســی که راننده اســت رایگان افراد نیازمند را به مقصد برســاند.  مهم 
نیســت که چــه جایگاهی داریم مهم این اســت که در آن جایگاه دســت 
افــراد نیازمنــد را بگیریــم. مــن بارها شــاهد صحنه های زیبــای کمک به 
افــراد نیازمنــد بــوده ام.  افرادی که ناشــناس هســتند و هیچگاه دوســت 
ندارند نامی از آنها برده شــود ولــی با همه وجود به کمک مردم نیازمند 
می آینــد. اگــر کمــک به دیگــران بــه یک فرهنــگ تبدیل شــود مــا دیگر 
شــاهد غــم و اندوه افــراد نیازمند نخواهیــم بود و آنها همیشــه به کمک 
مــردم دلگــرم خواهند بــود. من هیچگاه ایــن کارها را بــرای تبلیغ انجام 
 نمی دهم و خوشــحال می شــوم که افــراد نیازمند بــرای جابه جایی بار با 

من تماس بگیرند.
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گپی با یک راننده خیر
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اینطــور کــه از حرف هایــش برمی آیــد 
تــا چند ســال قبــل دوســت قدیمی یا 
صمیمی نداشته چراکه به دلیل شغل 
پــدرش هرچند ســال یکبــار در یکی از 
شــهرهای ایــران زندگــی کرده انــد امــا 
از وقتــی کوهنــوردی را شــروع کرد کوه 
شــد بهتریــن دوســتش، بــرای همین 
می گویــد: »مــن به کــوه و لــذت دیدن 
بــودم.  کــرده  پیــدا  اعتیــاد  طبیعــت 
مدتی که به خاطر دردهای ناشــناخته 
نمی توانســتم کوهنــوردی کنــم کافه 
بودم تا اینکه با زوجی آشــنا شدم که با 

هزینه کم ســفر می کردند. این شــد که 
به ســرم زد کار آنهــا را دنبال کنم تا باز 
لــذت دیدن را تجربه کنم. البته تا قبل 
از اولین ســفر باورم نمی شــد بتوانم با 
هزینــه اندک از پس یک ســفر چند ده 
روزه بربیایــم ولــی شــد. مــن در ســفر 
32روزه ام به شهرهای جنوب و جنوب 
شــرق ایران که یک شروع طوفانی بود 

فقط 300 هزارتومان هزینه کردم.«
ســال گذشــته هم که اولین سفرش به 
خــارج از ایــران را تجربــه کــرد، هزینه 
گرجســتان،  بــه  ماهــه اش  ســه  ســفر 

ارمنســتان و ترکیــه شــد 2 هــزار دار. 
البته بخشــی از این پــول را برای خرید 
کــه  همراهــش  تلفــن  و  گــرم  لبــاس 
ســرقت شــده بود صرف کرد. امســال 
هم کــه به دلیل برگــزاری جام جهانی 
نیاز به ویزا نداشــت نزدیک به 50 روز 
در روسیه و گرجستان ماند، بازی های 
در  دیــد،  نزدیــک  از  را  جهانــی  جــام 
بازارچه هــای محلی و بیــن المللی که 
به بهانه جام جهانی برگزار شــده بود 
هــم فقط بــه انــدازه تأمیــن هزینه هر 
روزش شرکت کرد و بیشتر وقتش رابه 

دیدن و لذت بردن گذراند.
ســعید  شــبیه  افــرادی  بــه  دنیــا  در 
می گوینــد TRAVELER بــا توریســت 
فــرق دارند زیرا بــا کمتریــن هزینه به 
ســفر می روند و هدف شــان فقط لذت 
بــردن از محیــط اطراف، آشــنا شــدن 
بــا موقعیت هایی کــه نمی شناســند و 
ارتباط گرفتن با تازه هاست. سعید که 
بعــد از دیپلم، مدتی به عنوان ویزیتور 
و بعد هم مشاور اماک کار کرده بود، 
ســماجت و تحمل نه شنیدن را خوب 
یاد گرفته بود و از اینکه شــاید در طول 
ســفر بــه ســبک یــک مســافر، چندان 

مــورد قبــول اطرافیانــش قــرار نگیرد، 
نگــران نبــود. همیــن طــور اگــر کســی 
کمکــش نکند، متوجــه دغدغه هایش 
یــا  نشــوند  مســافر  یــک  به عنــوان 

اتفاق هایی از این دست.
»درســت است آدرنالین و لذت دیدن 
در ســفر بســیار پررنگ تر از کوهســتان 
بی خیــال  نمی توانســتم  امــا  اســت 
درآمــد بشــوم از طرفی نمی خواســتم 
مثل خیلی ها یک شــغل ثابت داشته 
باشــم و آخــر هر مــاه را بگــذارم برای 
ســفر، می خواســتم در ســفر زندگــی و 
کار کنم. چون مطمئن بودم زیورآات 
برای هرکسی جذابیت دارد با دوستم 
داشــت  سررشــته  کار  ایــن  تــوی  کــه 
صحبت کردم. کوله ام را بستم و رفتم 
خانه اش. تا صبح کار را از او یاد گرفتم 
و راهی سفر شدم. در آن سفر استقبال 
زیــادی از کارم نشــد، امــا مــن انــرژی 

خوبی گرفتم.«
یــک کولــه ســبک، مقــدار  بــا  ســعید 
کمــی مــواد غذایی و لــوازم اولیه برای 
ســاخت زیورآاتــش راهــی شــهرهای 
می شــود.  جهــان  و  ایــران  مختلــف 
اگــر مســافت طوانــی باشــد معمــوًا 

و  هوایــی  به صــورت  را  رفــت  مســیر 
مســیر برگشــت را زمینی سفر می کند. 
امــا فاصلــه شــهرهای مــورد نظــرش 
تــا چیزهــای  را زمینــی طــی می کنــد 
بیشــتری ببینــد، با آدم هــای مختلفی 
آشــنا بشود و تجربه های تازه به دست 
بیــاورد. بــرای تــردد بیــن شــهرها هم 
از راننده هــا کمــک می گیــرد و مجانی 
سوار می شود: »در هر سفر یک مقوای 
بــزرگ دارم که روی آن بــا خط مردم 
همان منطقــه،  انگلیســی و گاهی هم 
فارســی می نویســم »من بــه دور دنیا 
ســفر می کنم بــا فروش این وســایل.« 
ایــن موضــوع بــرای مــردم دنیــا هــم 
جذابیــت و هــم اهمیــت دارد بــه این 
خاطــر هم از من خرید می کنند اما در 
ایــران هنــوز خیلی جا نیفتــاده. جدا از 
این من در ســفرهایم بــه ایران و حتی 
خــارج از ایران فهمیدم مردم ایران از 
توریســت های خارجی بیشتر استقبال 
می کنند. بارها شــده فــرم لباس هایم 
ایرانی هــا را بــه شــک انداختــه و برای 
خریــد جلــو آمده اند امــا وقتی متوجه 
پــس  پــا  شــده اند  ایرانــی ام  لهجــه 
کشــیده اند. حتــی چنــد وقــت قبل در 
ســفرم بــه گرجســتان یــک ایرانــی که 
نوشته روی مقوا را خواند گفت همین 
تــو را مــن  پــول خوشــگذرانی  مانــده 
بدهم! بــه این خاطــر تصمیم گرفتم 
خــط فارســی را از روی مقواهایی که با 

خودم می برم پاک کنم.«
ســعید در ســفر برای خودش قوانینی 
دارد. اول اینکه هدف اصلی اش لذت 
بردن از دیدن اســت نه کســب درآمد. 
بــرای همیــن بــه انــدازه نیاز یــک روز 
زیور آات درست می کند و می فروشد. 
دوم اینکــه ســعی می کنــد در ســفر به 
مناطــق محــروم یا کم بضاعــت مواد 
غذایــی ضــروری اش را از مغازه هــای 
محلی خریداری کند تا کمکی هرچند 
کوچــک بــه کســب درآمــد اهالــی آن 
منطقه کند. قانون ســومش این است 
که اگر فردی تــوان مالی برای خریدن 
زیورآات را نداشــت آن را هدیه دهد. 
چهارم اینکه سعی می کند خودش را 
به بازارچه های محلی هرشهر برساند 
تا بی واســطه با مردم آن منطقه که با 

خــود واقعی شــان به خریــد می آیند و 
چانه می زنند رو به رو شود.

اوایــل کــه زندگــی ســعید شــد ســفر، 
زیــاد می شــنید کــه ابد مجرد هســتی 
و بدهــکار هم نیســتی و بــرای خودت 
می روی تفریح در صورتی که خودش 
را  ســفرها  اولیــن  »وقتــی  می گویــد: 
شــروع کردم 80 میلیون تومان بدهی 
داشــتم، اما به قــول روانشــناس ها که 
دســت  از  می خواهــی  اگــر  می گوینــد 
بایــد  شــرایط ســخت خــاص شــوی 
تغییر ایجاد کنی، من ســفر را انتخاب 
و  عاطفــی  شکســت  بــرای  تــا  کــردم 
مالــی ام راه چــاره پیدا کنــم. الحق که 
انتخــاب درســتی بــود. در ایــن مــدت 
را  بدهــی ام  از  تومــان  میلیــون   50
پاس کــردم، هزینه همه ســفرهایم را 
درآوردم و ایــن همــه شــهر و کشــور را 

هم با کمترین هزینه دیدم.«
ســعید کــه بــا فــروش زیور آاتــش در 
روزی  از  ایــران  مختلــف  شــهرهای 
50 تــا 500 هــزار تومــان و در خــارج از 
ایران از 20 تــا 50 و گاهی هم 100 دار 
فــروش داشــته، موقــع فروش دســت 
تخفیــف  خارجی هــا  بــه  ســازه هایش 
نمی دهــد: »در تمــام دنیــا توریســت 
یــا مســافر را به عنــوان منبــع درآمــد 
در نظــر می گیرنــد درصورتــی کــه در 
ایــران این طــور نیســت. مــردم تا یک 
چشــم آبی می بینند نمی گذارند هیچ 
هزینــه ای از جیبــش بدهــد درصورتی 
کــه بــا وضعیــت ارز تــوی کشــور مــا، 
تفریــح و خریــد بــرای یــک خارجــی 
رقم چندانی نمی شــود. باید بگذاریم 
هزینه کنند چون تنها راه کسب درآمد 
توریســم  صنعــت  همیــن  مســتقیم 
است. خیلی هایشــان از اینکه به ایران 
بیایند و مورد میهمان نوازی ایرانی ها 
در  می کننــد،  اســتقبال  بگیرنــد  قــرار 
صورتــی که مــردم کشــورهای اروپایی 
حتــی ســاده ترین غذایشــان را هــم با 

یک توریست شریک نمی شوند.«
ســفرهایش  طــول  در  بازهــم  ســعید 
اتفاق های خوب و بد را تجربه می کند 
اما خسته نمی شود. هدف او خستگی 
ســرش نمی شــود و دلــش می خواهد 

بقیه جوان ها هم تجربه اش کنند.
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کوچک و چارســو بزرگ ســینه زنی 
هــم  بعــد  و  می کردنــد  ســنگین 
می رفتند کوچه کانتری خانه حاج 
آقا پنبه چی ناهار می خوردند. غذا 

تــوی مجمــع )ســینی های  را هــم 
و  می ریختنــد  قدیمــی(  بــزرگ 
و  می نشســتند  دورش   چهارنفــر 

می خوردند.

ë  پیش می آمــد که دوســتان تان را
تشویق کنید به هیأت بیایند؟

مــن  از  کــه  بودنــد  کســانی  بلــه. 
می پرســیدند کجا می روی؟ نشانی 

ســر  می آمدنــد  اول  و  می گرفتنــد 
می زدنــد و یــک چــای می خوردند 
و می رفتند و دفعه بعد می آمدند 
پــای روضــه می نشســتند و هیأتــی 
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سال قبل وقتی تصویری از باقر احمدی جوان دانشجوی مقطع دکتری که برای 
تأمین هزینه های زندگی کولبری می کرد در فضای مجازی منتشر شد، نگاه ها 
به سوی غرب کشــور جلب شــد؛ جایی که خیلی از جوانان به خاطر نداشتن 
شغل مجبور به کولبری هستند. با چاپ سرگذشت این جوان در روزنامه ایران، 
خوشبختانه یکی از بیمه های کشور او را استخدام کرد تا با دغدغه کمتری ادامه 
تحصیــل دهد. این بار هم با جوان دیگری از کولبرها همکام می شــویم که با 
23 سال سن کلکســیونی از مدال های قهرمانی دوومیدانی در عرصه کشوری 
و آســیایی دارد اما چند ماهی اســت بــرای تأمین هزینه هــای زندگی کولبری 
می کنــد. طاها غفاری اهل مریوان اســت و می گوید شــغل نمی خواهد بلکه 

حمایتی می خواهد که بتواند بازهم برای کشور افتخار بیافریند.
ë طاها از گذشته ات بگو و اینکه چطور شد به دو و میدانی عاقه مند شدی؟  

از کودکی عاقه زیادی به دو ومیدانی داشــتم و اســتعداد خوبی هم در این 
ورزش دارم. 7 ســال اســت که به شــکل حرفــه ای در دو ومیدانــی و در مواد 
گوناگون این ورزش فعالیت می کنم و به گفته بسیاری از مربیان و قهرمانان 
دو و میدانــی من یک اســتعداد در این ورزش هســتم. بارها در رقابت های 
قهرمانی کشور در رشته صحرانوردی و همچنین دو 800 متر تا 21 کیلومتر 
بر ســکوی قهرمانی ایســتاده ام و دو بار هم در رقابت های قهرمانی آسیا در 
رشــته صحرانوردی که در فوکوکای ژاپن برگزار شد قهرمان شدم. برای من 
»نه« وجود ندارد و هیچ وقت احساس نکرده ام که نمی توانم قهرمان شوم.

ë با وجود کسب قهرمانی های متعدد در ورزش چطور شد سراغ کولبری رفتی؟ 
کسی که می خواهد در ورزش قهرمانی موفق باشد نباید دغدغه مالی داشته 
باشد اما متأسفانه من برای تأمین هزینه های زندگی از 5 ماه گذشته کولبری 
می کنــم. کاری کــه با خطرات زیادی همراه اســت و مــن همه این خطرات 
را بــا همــه وجود حس کرده ام. البته به ایــن کار افتخار می کنم و هیچ وقت 
برای کمک دســتم را جلوی کســی دراز نکــرده ام. اینکه چرا ســراغ کولبری 
رفتم به این دلیل بود که کسی حاضر نبود از من حمایت مالی کند. مشکل 
من شغل نیست ولی کسی که می خواهد در آینده پرچم ایران را در آسیا و 
جهان برافراشته کند باید حمایت مالی شود. حمایت مالی از یک استعداد 
دوومیدانی و کسی که مدال های مختلف آسیایی و کشوری دارد از توان مراکز 
صنعتی یا دولتی خارج نیست. همه جای دنیا قهرمانان دو صحرانوردی از 
روستانشینان و کسانی هستند که وضعیت مالی ضعیفی دارند و دونده های 
صحرانورد همیشه کم توقع هستند. هزینه ما شاید یک سوم کسانی است که 

در پرورش اندام فعالیت می کنند.
ë  تا حاا به اینکه ممکن اســت در مســیر کولبری آســیب ببینی و در جوانی  

مجبور به خداحافظی از ورزش قهرمانی شوی فکر کرده ای؟
هربار که مسیر 8 کیلومتری کوهستان های اورامانات را با بار 40 کیلویی روی 
دوش طی می کنم به همه این چیزها فکر می کنم. در این مسیر کوهستانی 
بارها مرگ را با تمام وجود حسم کرده ام. به اینکه اگر لحظه ای پاهایم روی 
سنگ های نازک بلغزد و به ته دره بروم و برای گرفتن کرایه 160 هزار تومانی 
آسیب ببینم و برای همیشه خانه نشین شوم فکر کرده ام اما چاره ای ندارم. 
اگر هم در این راه بمیرم با عزت می میرم. تا زمانی که پاهایم توان داشــته 
باشــد و آســیبی نبینند کولبری می کنم و ورزش را هم ادامه می دهم. البته 
رئیس فدراســیون دوومیدانی تماس گرفت و پیشــنهاد شغل آتش نشانی 
داد، اما خود او هم می داند که دغدغه کســی که در عرصه قهرمانی حضور 
دارد شغل نیست. بسیاری از دونده های دنیا از حمایت اسپانسرهای مالی 
برخوردارند و تنها به تمرین و قهرمانی فکر می کنند اما اینجا دغدغه اول ما 

نان است و بعد از آن اگر شد، ورزش.

r┗└ぅ┍ ┼┝】ぃ
┗プq〈┘ポ┑ گـــپ

زیبا تصمیم گرفت زندگی دخترهای روستا 
و خواهر و برادرهایش را تغییر دهد تا 

سختی هایی که تجربه کرده بود برای آنها 
هم تکرار نشود.  در روستای محل زندگی زیبا 
دیپلم گرفتن یک افتخار بود و او که شده بود 

مایه افتخار خانواده، راحت تر به روستاهای 
اطراف می رفت تا موانع سر راه زنان، دختران 

و بچه های پر تعداد روستا را بردارد.
 شده بود معلم نهضت و دختران و زنان 

بازمانده از تحصیل را که هیچ انگیزه ای برای 
پیشرفت نداشتند تا سرحد امید به آینده 

پیش برد

سازمان ملل چگونه زیبا عزیزی  را به عنوان برترین زن روستایی جهان انتخاب کرد؟

رؤیای دختر بلوچ
از قصرقند تا الگویی جهانی

زیبا عزیزی ، زاده روســتای عزیزآباد شهرستان »قصرقند« استان سیستان 
و بلوچســتان اســت و همین چنــد روز پیش ســازمان ملــل او را به عنوان 
چهارمین بانوی روســتایی برتر جهان و برترین زن روستایی ایران معرفی 
کرد. قبل از اینکه به دنیا بیاید شناســنامه دار شــد، برای همین خودش هم 
دقیق نمی داند متولد چه ســالی اســت. پدر و مادرش سال 62 برای دختر 
نداشته شان شناســنامه گرفته بودند تا کوپن بیشــتری بگیرند. درحالی که 
چند سال بعد زیبا در آخرین شــب ماه رمضان به دنیا آمد. 5 ساله بود که 
به روســتای »ِده َجن« که در زبان بلوچی به زن برتر می گویند، کوچ کردند 
تا در نبود پدر که آن وقت ها بــرای تأمین مخارج زندگی به دوبی رفته بود 

در کنار خانواده پدری زندگی کم دردسرتری داشته باشند.

سهیا نوری
گزارش نویس

حاا که بیشــتر از 25 ســال از آن زمان 
می گــذرد، زیبا آن روزها را نصفه نیمه 
بــه خاطر مــی آورد و این طــور تعریف 
می کنــد: »دورتریــن خاطراتــم بــرای 
وقتــی اســت کــه مــادرم هــم خیاطی 
می کرد هم بزها را به چرا می برد. من 
هــم با ســن و ســال کــم، از خواهر یک 
ســاله ام مراقب می کردم و به کارهای 
خانه می رسیدم. آن وقت ها مادر من 
تنها زن روستا بود که اجاق گاز داشت 
و بــا اینکــه بایــد حســابی صرفه جویی 
می کــردم تا کپســول گاز خالی نشــود، 
امــا خوشــحال بــودم کــه مثــل بقیــه 
نمی کنــم.  درســت  غــذا  آتــش  روی 
از اینکــه مــادرم آن همــه کار می کــرد 
خــودم  بــه  بــودم،   ناراحــت  خیلــی 
می گفتم قول بده بزرگ که شدی این 
روزهــا را جبــران کنــی! البتــه هرچقدر 
بزرگتــر می شــدم چــون پــدرم نبــود، 
ســختگیری های مادرم بیشــتر می شد 
طــوری که حتــی بــرای مدرســه رفتن 
کلی التماســش کردم. بــرای اولین بار 
چنــد معلــم آمده بودند بــه بچه های 
روســتای ما و روستاهای اطراف درس 

بدهند، در صورتی که توی روســتای ما 
نه مدرسه ای بود نه جایی که معلم ها 

شب را آنجا بمانند.«
پدربــزرگ زیبــا که از ریش ســفیدهای 
منطقه و حال مشــکات مردم روستا 
بــود، در خانه اش به معلم ها جا داد و 
همین شد شــروعی برای تغییر مسیر 

زندگی زیبا.
آن وقت هــا خانه زیبــا، عمو، عمه ها و 
پدربزرگش به یک حیاط مشرف بود و 
یک جورهایــی در کنار معلم های تازه 
وارد روســتا زندگــی می کــرد. چند متر 
آن طرف تــر هــم احمد بلوچــی خانه 
گلــی قدیمی اش را در اختیار معلم ها 
گذاشــته بــود تا بچه های روســتا در آن 
درس بخواننــد. زیبــا و عمه اش اولین 
محســوب  روســتا  اولی هــای  کاس 
می شدند اما در روستای آنها تعصب 
وجــود  دخترهــا  بــه  نســبت  خاصــی 
داشــت. پدر بزرگ زیبا هم فقط برای 
این راضی شــده بود دخترش مدرسه 
برود کــه تحــت تأثیر معلم هــای تازه 

وارد قرار گرفته بود.
زیبا که بــه کمک پدربزرگــش ابتدایی 

شــده بود، بــاز تنور را روشــن می کرد و 
شام می پخت، آخر شب هم می رفت 
سراغ درس هایی که چند ماه اول سال 
تحصیلی، برای هیچ کدام شــان کتاب 

نداشت.
هــم  ســختگیر  معلــم  یــک  قضــا  از 
داشــت که اهمیت نمی داد زیبا کتاب 
دارد یــا نــه، امتحانــش را می گرفت و 
درســش را می پرســید. زیبا هم که سر 
کاس شــش دانگ حواســش را جمع 
می کرد ســؤال ها را تا حــد قابل قبولی 
جــواب مــی داد امــا تــا مدت هــا برای 
جوابــی  ســوخته اش  سرآســتین های 
نداشــت کــه بــه خانــم »کــی خــواه« 
بدهد: »بــه  جای لباس فــرم، پیراهن 
بلوچی می پوشیدم و چون هر روز نان 
می پختم ســر آستین همه لباس هایم 
ســوخته بــود و خانــم معلــم این یک 
مــورد را قبــول نمی کرد ولــی چند ماه 
بعد که کتاب دار شــدم و پشت سرهم 
نمره های 19 و 20 گرفتم خانم معلم 

شد بهترین دوست و همراه من.«
زیبا تصمیــم گرفت زندگی دخترهای 
روســتا و خواهر و برادرهایش را تغییر 
دهد تا سختی هایی که تجربه کرده بود 
برای آنها هم تکرار نشــود. آن وقت ها 
در روســتای محــل زندگی زیبــا دیپلم 
گرفتــن یــک افتخار بــود و او که شــده 
بود مایه افتخار خانــواده، راحت تر به 
روســتاهای اطــراف می رفت تــا موانع 
بچه هــای  و  دختــران  زنــان،  راه  ســر 

پر تعداد روستا را بردارد.
 شــده بود معلم نهضــت و دختران و 
زنــان بازمانــده از تحصیــل را که هیچ 
انگیــزه ای برای پیشــرفت نداشــتند تا 
سرحد امید به آینده پیش برد. درکنار 
تدریــس، تحصیــل را در رشــته علــوم 
اجتماعی ادامه داد. دانشــگاه بهترین 
فرصــت را برایــش ایجاد کــرده بود تا 

آرزوهای کودکی اش را واقعی کند:
نهضــت  تــوی  تدریســم  »دوره 
اســتخدام  و  شــد  تمــام  ســوادآموزی 
آمــوزش و پــرورش شــدم. دیگــر توی 
همــان مدرســه هایی که خــودم درس 
قبــل  مــی دادم.  درس  می خوانــدم 
از هرکســی بــه فکــر خانــواده ام بــودم 
وضعیــت  از  را  آنهــا  می خواســتم  و 
سختی که داشتند نجات بدهم. پدرم 
کــه درآمدش بــه تعداد شــترهایی که 
رام می کرد بســتگی داشــت، از ناحیه 
دنــده دچار شکســتگی شــد و از دوبی 
برگشــت. مــن عــاوه بــر اینکــه هوای 
مــادرم را داشــتم پا به پــای پدرم توی 
می کــردم.  کار  هــم  کشــاورزی  زمیــن 
دیگــر کســی به مــن نمی گفــت دختر 
یعقــوب، همــه پســر یعقــوب صدایم 

می زدند.
 بــه غیــر از کمک در مخــارج خانه وام 
گرفتــم و خانــه پــدرم را بزرگتــر کردم 
تا خواهــرو برادرهایم برای خودشــان 
یــک اتــاق داشــته باشــند. بــا خواهر و 
برادرهایم فارســی صحبت می کردم، 
نــگاه کــردن  بــه  اینکــه مــادرم  بــرای 
مسابقات کشــتی و فوتبالم گیر ندهد، 
آنقــدر از ایــن ورزش هــا بــرای پــدرم 
تعریــف کــردم کــه دیگــر بــا مــن پای 
تلویزیــون می نشســت و مســابقه ها را 
دنبــال می کرد. خانواده کــه کم کم رو 
بــه راه شــد، بایــد می رفتم ســراغ هم 

زبان هایم. 
راه بــرای ارتباطــم با خیرین باز شــده 
بــود و به آنهــا می گفتم دوســت دارم 
تبعیضی را که بین دخترها و پسرهای 
دلــم  بــردارم،  دارد  وجــود  منطقــه 
می خواهــد دختران روســتا هم امکان 
درس خواندن داشــته باشــند، بتوانند 
با هنــر بومی منطقه پــول دربیاورند و 

پســران روســتا هــم به خاطر نداشــتن 
لــوازم التحریــر و امکانــات تحصیلــی 
از درس جــا نمانند. خوشــبختانه آنها 
دغدغه هــای مــن را بــاور کــرده بودند 
و همراهــی ام می کردنــد تــا جایــی که 
کافــی بــود پا به یک روســتا بگــذارم تا 
کمــک  و  بشــوند  جمــع  دورم  اهالــی 

بخواهند.
ایــن وضعیت ادامه پیدا کــرد تا اینکه 
امــام  جمعیــت  بــه  پیــش  دوســال 
هــم  آنهــا  شــدم.  معرفــی  علــی)ع( 
کــه یقین پیــدا کردنــد بــرای کمک به 
مــردم زادگاهــم هرچــه تــوان داشــته 
باشــم به کار می گیرم مــن را به عنوان 
یکــی از مربی های جمعیــت در خانه 
ایرانــی شهرســتان قصر قنــد انتخاب 
کردنــد. وقتــی آمــدم تهران و شــهری 
بــه ایــن بزرگــی با ایــن همــه امکانات 
را دیــدم در راه برگشــت بــه قصــر قند 
بــه خــودم گفتــم کارهایــی که تــا اان 
بایــد  و  بــود  هیــچ  مــی دادی  انجــام 

فعالیت هایت را بیشتر کنی.
در  ایرانــی«  »خانــه  خوشــبختانه 
منطقــه بخوبــی جــا افتــاد و عــاوه بر 
اینکــه اهالــی از این موقعیــت بخوبی 
اســتفاده می کنند، خیریــن هم به این 
فعالیت هــا اعتمــاد دارنــد بــه طوری 
کــه تا بــه امروز بــه کمک آنها، بیشــتر 
از 200 مدرســه در این منطقه ســاخته 
و تعمیــر شــده اســت. کتابخانه هــای 
متعــددی راه انــدازی شــد. در مناطق 
ســرویس  از  ذهنیتــی  کــه  مختلــف 
بهداشــتی نداشــتند، چندین دستگاه 
رفــع  بــرای  و  بهداشــتی  ســرویس 
مشــکل آب آشامیدنی چندین مخزن 
نگهداری آب آشــامیدنی ساخته شد؛ 
خانواده های نیازمند شناسایی شدند. 
تاکنون چندین مرتبه بســته های مواد 
غذایــی و لوازم التحریر در میان اهالی 
و دانش آمــوزان منطقــه توزیع شــده. 

نگاه های سخت گیرانه و تبعیض آمیز 
تا حد زیادی کمرنگ شــده و بســیاری 
از جوان های روستای من و روستاهای 

اطراف به آینده امیدوار شده اند.«
موفقیت های پی در پی او و تأثیری که 
در رشد منطقه برجای گذاشت، باعث 
شــد سازمان ملل او را به عنوان یکی از 
زنان روستایی منتخب جهان معرفی 
کند. هرچند خــودش می گوید: »البته 
کــه مســئولیتم بیشــتر شــده امــا همه 
شــادمانی ام از این اســت کــه ولوله ای 
بــر پــا شــده در میــان اهالــی روســتای 
و  قنــد  قصــر  شهرســتان  و  عزیز آبــاد 
انگیزه ای دوچنــدان درجوان های این 

منطقه زنده کرده است.«

را تمــام کرد، بــرای مقطــع راهنمایی 
بایــد می رفــت روســتای »هیــت« کــه 
فاصلــه زیادی بــا ِده َجن نداشــت اما 
باز مادرش مخالــف بود و زیبا یک بار 
دیگــر پدربزرگش را جلو انداخت تا به 
هدفــش برســد. بــرای اینکــه بهانه ای 

دســت مــادرش ندهــد، صبــح خیلی 
زود بیــدار می شــد و قبــل از رفتــن بــه 
مدرســه نــان می پخــت، جــای بزها را 
تمیــز و حیــاط را آب و جــارو می کــرد، 
ناهــار می پخــت و بعدازظهــر هــم که 
از مدرســه برمی گشــت اگــر نــان تمام 
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می شدند.
کــه  ماندنــد  آنقــدر  خیلی هــا 
بعــد  و  شــد  ســفید  موهایشــان 

بچه هایشان هیأتی شدند. 
می آمدنــد  بودنــد،  هــم  بعضــی  
پیدایشــان  دیگــر  و  می رفتنــد  و 

نمی شد.
 اهل این حرف ها نبودند.

ë  بزرگترهــا از اینکه شــما جوان ها 
به هیــأت می رفتیــد و کار می کردید 

استقبال می کردند؟
خیلی. وقتــی دو ماه محرم و صفر 
تمــام می شــد، بــرای یادبود شــال 
ترمه یا پارچه کت و شــلواری به ما 

هدیه می  دادند.
کســی نیازی به این چیزها نداشت 
اما به عنوان تشکر و تشویق این کار 

را می کردند.
ë  در هیأت بــه نیازمندان هم کمک

می کردیــد؟ اینکه باهم کمک جمع 
کنید برای کسی که نیازمند است.

کســانی بودنــد کــه خیــر و پولــدار 
بودنــد و پول جمــع می کردند و به 
کســی که نیازمند بود می رساندند. 
بــرای هیأت هم به وســع خودمان 

کمک می کردیم. 
گــرد،  ســینی  و  بادیــه  می رفتیــم 
اســتکان و قاشق و هرچه ازم بود، 
می خریدیم که هیأت کم و کســری 

نداشته باشد.
ë  کــدام یــک از خاطره هایــی که از 

آن دوران دارید برایتان خیلی عزیز 
است و یادش می افتید.

مــن معجــزه زیــاد دیــده ام. یــک 
ســال ســیاه کوبی کرده بودیم برای 
ســرای  گفتنــد  روز  یــک  و  هیــأت 
ســلیمان خان آتش گرفتــه، خیلی 
ترســیدیم و همــه دویدیــم ببینیم 

چــه شــده و چــه بایــی ســر هیأت 
آمده. 

و  بــود  گرفتــه  آتــش  کاروانســرا 
ســوخته بود امــا تمــام محوطه ای 
که سیاه کوبیده بودیم سالم مانده 

بود.
امــام  برکــت  از  همــه  اینهــا   

حسین)ع( بود.
ë  بــرای خودتان هــم اتفاقی پیش 

آمــد کــه بگوییــد از برکــت همیــن 
هیأت ها و عزاداری ها بوده؟

جوان بودم و مسافرت رفته  بودیم 
بندرانزلی. پســرم بچــه بود و رفت 
دریا، یک دفعه موج بلندی آمد و 

بچه ام را برد.
 رفتــم کنــار دریــا و دیــدم بچــه ام 

غرق شده و نیست. 
گفتم یا امام حســین)ع( بچه ام را 

نجات بده. 

دو نفــر بــا قایــق رفتند ســمتش از 
آب بیرونــش آوردند امــا دوباره از 

دستشان افتاد توی دریا. 
گریه می کردم و از امام حسین)ع( 
می خواســتم بچــه ام را ســالم نگه 
بیــرون  آب  از  را  او  بااخــره  دارد، 

آوردند و رفتیم بیمارستان.
بــا اینکه کلی آب بــاا آورد دکترها 
اســت.  ســالم  بچــه ام  گفتنــد 
بــه را  بچــه ام  حســین)ع(   امــام 

 من برگرداند.
ë   بــرای خودتــان ایــن همــه ســال

خدمــت در هیــأت چــه نتیجــه ای 
داشته؟

چهــار ســتون بدنــم ســالم اســت. 
هســتم.  حســین)ع(  امــام  بیمــه 
گاهــی وقت ها پاهایــم درد می کند 

اما فقط همین.
چی از این مهمتر؟



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

r┗└ぅ┍ ┼┝】ぃ
├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p

[ブ┘
ぃブ /

[プぃ
┘┮┶

¨ プ┩
┗ :プ

『  ├
m┵

s│┽
プぃ┗┓

 : ├
m┵

یک فنجان کتاب
در این کافه می توانید چای بنوشید و کتاب امانت بگیرید

ما سعی می کنیم جوانان را به مطالعه کتاب تشویق کنیم و در این 
راه با شهر کتاب و دانشگاه های مختلف همکاری می کنیم. 70 درصد 

مشتری های ما خانم ها هستند و این نشان از این دارد که خانم ها 
بیشتر اهل مطالعه هستند. خانواده ها هم سعی می کنند در هدیه 

دادن کتاب مشارکت داشته باشند

»کتــاب به ما هدیــه بدهید چــای میهمان ما باشــید.« نوشــته ای که نگاه 
عابــران را بــرای لحظــه ای خیــره می کنــد. کتاب هایــی که با نظم در ســه 
قفســه در انتهای ماشین چیده شــده و ناخواســته تو را به سوی خودروی 
نارنجی رنگ می کشــاند تا در کنار مصطفــی و محمدرضا به دنیای کتاب 
گام برداری. اینجا خیابان گیان در تقاطع پاسداران است. هوای ابری و 
بارانی فضا را شاعرانه کرده و بوی ســیب زمینی تنوری روی زغال و قهوه 
اسپرســو فضای پیاده رو را پر کرده اســت. کافه کتاب را می شود از ابتدای 
خیابــان دید. جایی که دو پســرجوان با شــوق و ذوق زیاد مشــغول آماده 
کردن بســاط پذیرایی از مشــتری ها هســتند. در این کافه خبری از نشستن 
دور میز و نوشــیدن قهوه و کشیدن سیگار و غرق شــدن در گوشی موبایل 
نیســت. اینجا یا کتاب هدیه می دهی و لیوانی چای میهمان می شــوی یا 

لیوانی چای می نوشی و کتابی امانت می گیری.

وقتــی آتاری آمــد آنقدر اتفــاق مهمی 
بود که به هر بهانه الکی راه می افتادیم 
خیلــی  کــه  کســی  خانــه  می رفتیــم  و 
خوشــبخت بود و آتاری داشــت. تا قبل 
از آن تفریح فقط هفت سنگ بود و گل 
کوچیــک و اگــر خیلی شــانس داشــتیم 
دوچرخه ســواری. اما آتــاری یک اتفاق 
دربــاره اش  کــه  چیــزی  بــود.  خــاص 
نشــنیده بودیم و همه چیز آن تازه بود؛ 
از دســتگاهی کــه به تلویزیــون وصلش 
نشــان  را  بــازی  تصاویــر  و  می کردیــم 

مــی داد تــا نوارهــای بازی و دســته های 
می بینــم  می کنــم  فکــر  کــه  اان  آن. 
چقدر همه چیز در مقایسه با بازی های 
هیوایــی امــروز ســاده بــود امــا همــان 
تصویر ســاده و بازی هایی که شاید حاا 
کودکانــه بــه نظرمــان برســد عجیب و 

هیجان انگیز بود.
اگر تابستان بود که صبح تا شب خواب 
آتــاری می دیدیم و حتماً قبلش نقشــه 
کشــیده بودیم کــه امتحانات خــرداد را 
مثًا شــاگرد اول شــویم و پــدر و مادر را 
توی رودربایســتی بگذاریم که برایمان 
آتاری بخرند. اما اگر شــاگرد اول نشــده 
بودیــم یــا جیب خانــواده اجــازه نداده 

بود چاره ای نداشــتیم جــز اینکه خیال 
ببافیم و بعد بگردیم دنبال دوســت یا 
فامیلی کــه با خوش شانســی آتاری به 

دست آورده بود.
خیلــی وقت هــا جمــع می شــدیم و دو 
نفــر دو نفــر می نشســتیم پــای بــازی. 
نوبــت تعییــن می کردیــم و مشــخص 
می کردیــم هرکــدام چقــدر می توانیــم 
بــازی کنیــم. امــا مگــر آتــاری شــیرین 
می گذاشــت بــه ایــن عهــد و پیمان هــا 
وفــادار بمانیــم؟ نتیجه چه بــود؟ دعوا 
و کشــتی گرفتــن و زدن همدیگــر. دعوا 
می کردیم که کدام دســته آتاری به کی 
بیفتد. ســر نخواستن دسته خراب دعوا 

بود و هرکی می باخت می گفت: »قبول 
نیست، دسته خراب دست من بود.«

هــم  ســال  و  ســن  آتــاری  البتــه 
نمی شــناخت. از بچه هــای 7، 8 ســاله 
معتادش می شــدند تــا جوان ها و حتی 
پــدر و مادرهــا. بــازی هــم زیاد داشــت 
پرطرفدارترینــش در ایران هواپیما بود. 
هواپیمــا را بایــد هدایــت می کردیــم و 
تــاش می کردیــم از موانــع ســر راهش 
بگذریم، شلیک کنیم به چیزهایی مثل 
هواپیماهای دشــمن و نگذاریم آنها ما 
را بزنند. وسط بازی هم بنزین مان تمام 
می شــد و باید حواس مان بود که قبل از 
ته کشــیدن بنزین برویــم پمپ بنزین  و 

بنزین بزنیم. وقتی هم بنزین می زدیم 
آهنگ بامزه ای پخش می شد که خیلی 
از مــا یادمان هســت. رالــی، زیردریایی، 
تنیــس، دزد و پلیس هم بودند که البته 

به اندازه هواپیما طرفدار نداشت.
شــدند  زیــاد  کــه  آتــاری  طرفــداران 
مغازه هایی باز شــد که می شد پول داد و 
در آنها آتاری بازی کرد و منت دوســت و 
فامیل را نکشید؛ همان گیم نت امروزی. 
آنجا هم با هم مســابقه می دادیم و داد 
و فریادمــان می رفــت بــه آســمان و آن 
وقت مغــازه دار فریــاد مــی زد: »مراقب 
دسته آتاری باش، بچه اینقدر اون دسته 

خلبانی رو فشار نده می شکنه!«
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ë بوی قهوه با طعم کتاب 
دو  هــر  محمدرضــا  و  مصطفــی 
درحال سپری کردن 29 سالگی سرحال 
و شاداب، مشغول آماده کردن سفارش  
مشــتری ها هســتند. چنــد دختر و پســر 
جــوان هم مشــغول بررســی کتاب های 
کافه. هر کدام کتابی در دست گرفته اند 
رســولی  مصطفــی  می زننــد.  ورق  و 
کارشــناس ارشــد مکانیک و کارشــناس 
طراحــی مخــازن در یــک شــرکت نفت 
مهنــدس  محمدرضــا  و  اســت  گاز  و 
مکانیــک و کارشــناس طراحــی مخازن 
تحت فشار. هر دو معتقدند نسل جوان 
بایــد از فضــای مجــازی دل بکنــد و بــه 
فضــای واقعــی رو بیــاورد و تنهــا راه آن 
هم مطالعه کتاب است. آنها از اهداف 
ایــن کار و روزی کــه در کنار هم تصمیم 
به راه اندازی کافه کتاب ســیار انداختند، 
می گوینــد: »10 ماهــی اســت کــه کافــه 
کتــاب را راه انــدازی کرده ایم. هدف این 
بــود کتاب هایی کــه در خانه هــا مانده و 
سال هاســت خاک می خورند در چرخه 
و گردش قرار بگیرند تا همه بتوانند آنها 
را مطالعه کننــد. مصطفی در حالی که 
مشــغول مرتب کردن کتاب های داخل 
قفســه اســت، می گویــد: »در ایــن بیــن 
کســانی هســتند که توانایــی مالی خرید 
کتــاب ندارنــد و بــا توجــه بــه بــاا رفتن 

هزینه هــای زندگــی ترجیــح می دهنــد 
پول کتاب را برای رفع نیازهای اساســی 
هزینــه کننــد. تصمیــم گرفتیم بــا کافه 
کتاب این موقعیت را در اختیار آنها قرار 
بدهیم تا کتاب های مورد عاقه شــان را 
امانــت بگیرند و بخوانند. از طرف دیگر 
تجربه ثابت کرده اســت کسی که کتاب 
بخــرد و مالــک آن باشــد، شــاید هیــچ 
زمــان آن را نخواند و بگوید بااخره یک 
روز می خوانم اما وقتی به شــکل امانت 
در اختیارش قرار بگیرد متعهد می شود 

آن را بخواند.
مصطفــی می گویــد: »رفاقــت من و 
محمدرضا وارد دهمین سال خود شده 
و در دانشــگاه هــم همــکاس بودیــم. 
هردو عاشــق مطالعه کتاب و نوشــیدن 
قهوه. در دفتر کار هم همیشه قهوه های 
مختلــف را امتحــان می کردیــم. قبــل 
از اینکــه کافــه کتــاب را راه انــدازی کنیم 
همیشــه دو کتاب مختلف می خریدیم 
از مطالعــه کتاب هــا را عــوض  و بعــد 
می کردیــم و دربــاره مطالــب آن باهم 

حرف می زدیم.
ســیار  کافه هــای  کلــه  و  ســر  وقتــی 
شــد  پیــدا  تهــران  تیــر  ســی  خیابــان 
محمدرضــا پیشــنهاد داد مــا هــم یک 
کافه سیار داشته باشیم اما با این تفاوت 
کــه هم کافه باشــد و هــم کتابخانــه. به 

با یک کتابخانه بزرگ. کتاب های زیادی 
کنار هم ردیف شده بودند و به ما اجازه 
داد بــه انتخاب خودمان هــر چند جلد 
کتــاب می خواهیم برای کافــه برداریم. 
مــن و مصطفــی هــم 60 جلــد کتــاب 
انتخــاب کردیم و آن را به کتابخانه کافه 
اضافه کردیم. این بهترین هدیه ای بود 

که در این 10 ماه از مردم گرفته ایم.

ë فضای واقعی، فضای مجازی
اینکــه چــرا ســرانه مطالعــه در بین 
مــردم بخصــوص نســل جــوان کاهش 
پیــدا کــرده بحثــی اســت کــه خیلــی از 
زوایــای  از  و کارشناســان  صاحبنظــران 
مختلف به آن پرداخته اند اما مصطفی 
و محمدرضــا نظــر دیگری دارنــد. آنها 
از  بیشــتر  مجــازی  فضــای  معتقدنــد 
فضای واقعی که در آن زندگی می کنیم 
برای نسل جوان باورپذیر شده و از طرف 
دیگر سیستم غلط آموزشی باعث شده 
که دانش آمــوزان به مطالعــه کتابی به 
جــز کتب درســی فکر نکننــد. مصطفی 
می گویــد: »ســال ها قبــل اگــر در مترو و 
یــا اتوبــوس کســی را در حــال مطالعــه 
کتــاب می دیــدم، امــروز خبــری از ایــن 
افــراد نیســت. در اتوبــوس و مترو همه 
ســرها به جای کتاب توی گوشی موبایل 
است و اغلب مشغول سرک کشیدن به 

شبکه های مجازی و یا بازی هستند. اما 
کتاب ما را با فضای واقعی آشنا می کند 
و مــا تاش می کنیم به ســهم خودمان 
بــرای آشــتی دادن دوبــاره جوان هــا بــا 

کتاب و مطالعه تاش کنیم.«
اینکــه  بیــان  بــا  هــم  محمدرضــا 
ایرانی هــا زمانــی در دنیــا بــه هــوش و 
بودنــد،  معــروف  مطالعــه  و  ذکاوت 
خیلــی  مــا  »متأســفانه  می گویــد: 
سطحی نگر شــده ایم و در کودکی کسی 
بــه مــا کتــاب خوانــدن را نیاموختــه و 
عمًا کتاب غیردرســی از سبد خانوارها 
حذف شــده. مــا تاش می کنیــم به هر 
نقطــه ای از شــهر و یــا مکانــی کــه برای 
برپایــی کافه کتــاب می رویم بر اســاس 
مخاطب آن منطقــه کتاب در کتابخانه 
کافه قرار دهیم. اگر بیشــترین مخاطب 
ما نوجوان ها باشــند کتاب های مناسب 
ســن آنها را ارائه می کنیم و اگر دانشجو 

باشند کتاب های دانشگاهی.«
و  نوجوانــان  اســتقبال  وقتــی  بــار  هــر 
انگیــزه  بیشــتر  می بینیــم  را  جوانــان 
پیــدا می کنیــم. به طــور مثال چنــد بار 
وقتــی کنــار فرهنگســراها کافــه را برپــا 
کردیــم با وجــود آنکه در فرهنگســراها 
از  کتابخانــه وجــود دارد امــا اســتقبال 
کافه کتاب به انــدازه ای بود که در کمتر 
از یک ســاعت همه کتاب های رمان به 

امانــت گرفته شــد و مــا مجبور شــدیم 
برای درخواســت های کتــاب نام آنها را 
بنویسیم تا در زمان بعد این کتاب ها را 
تهیه و به دســت مشتری ها برسانیم. با 
وجود گسترش فضای مجازی و عادت 
کردن مــردم به خوانــدن متن هایی که 
شــاید ارزش زیــادی ندارنــد، هنــوز هم 
مــردم تشــنه مطالعــه کتاب هســتند و 
ایــن را مــن و مصطفــی بــا همــه وجود 
درک کرده ایــم. وقتی می بینیم که یک 
جوان هم سن و سال ما با چه عاقه ای 
از کتاب هایی که خوانده اســت می گوید 
و تعــدادی از آنهــا را نیز بــه کافه هدیه 
می کنــد انگیــزه بیشــتری بــرای ادامــه 
کار پیــدا می کنیــم. مــا در مرحلــه بعد 
می خواهیــم بــا راه انــدازی ســامانه ای 
کتاب هــا را بــه شــکل اینترنتــی هــم در 
اختیــار عاقه مندان قرار بدهیم. یعنی 
امانــت  و  کــه فرصــت آمــدن  کســانی 
گرفتن کتاب را ندارنــد می توانند کتاب 
مــورد عاقه شــان را در ســایت بخوانند 
و اگــر مناســب بــود آن را بــه دیگــران 
نیــز معرفی کننــد. مقدمات ایــن کار را 
فراهــم کرده ایــم و در آینده نزدیک آن 

را راه اندازی خواهیم کرد.
خیلــی از مــردم وقتــی بــا کافــه کتــاب 
روبه رو می شوند عاوه بر امانت گرفتن 
کتاب عکســی هم بــه یــادگار می گیرند 

این ترتیب کافه کتاب شــکل گرفت و با 
خریــد این فولکس دکوراســیون داخلی 
آن را تغییــر دادیــم و قســمت انتهایی 
آن را به شکل کتابخانه درآوردیم. برای 
شروع کار خودمان 300 جلد کتاب تهیه 
کردیــم. البتــه تعــدادی از ایــن کتاب ها 
را بــر اســاس ســلیقه ای که نســل جوان 
امروز می پسندد خریدیم و در کتابخانه 
قــرار دادیــم. در این مدت کوتــاه تعداد 
کتاب هــا به بیش از 4 هزار جلد رســید و 
این یعنی اینکه مردم هنوز هم عاشــق 
بــا کتــاب هســتند.  مطالعــه و زندگــی 
خیلی از مشــتری های کافه، کتاب هایی 
را که مطالعــه کرده اند به کافه ما هدیه 
می دهنــد و مــا هــر بــار تعــدادی از این 
کتاب هــا را در کتابخانــه قــرار می دهیم 
امانــت  بــرای مطالعــه  تــا مشــتری ها 

بگیرند.«
 رمان های جذاب، کتاب های نایاب

از  برخــی  محبوبیــت  از  مصطفــی 
کتاب هــا می گویــد و ایــن کــه برخــی از 
کتاب های نایاب در کافه کتاب آنها پیدا 
می شــود: »کافــه کتــاب ما چهار قفســه 
دارد و رمان، فلســفه، شعر، نمایشنامه 
و همیــن طور کتاب های دانشــگاهی در 
هــر قفســه آن قــرار می گیــرد و معموًا 
رمان هــا بیشــترین مشــتری را دارنــد و 
برخی از رمان ها هم درخواســت کننده 
اگــر  معمــواً  دارد.  بقیــه  از  بیشــتری 
مشــتری، کتاب مورد عاقــه اش را پیدا 
نکند عنوان کتــاب را به ما می گوید و در 
اولیــن فرصت آن را تهیــه می کنیم. هر 
جلد کتاب هم برای سه ماه امانت داده 
می شــود و مشــتری ها که اکثــر آنها هم 
جوان هســتند فقط نام و شماره تماس 
را در دفتــر کافه می نویســند و اگر بعد از 
ســه ماه کتاب برنگــردد، به آنها پیامک 
می زنیــم. هــدف ایــن اســت کــه کتــاب 
برگــردد و دوبــاره در چرخه قــرار بگیرد 
تــا افــراد بیشــتری آن را مطالعــه کنند. 
اســتقبال جوان هــا در این مــدت باعث 

دلگرمــی ما شــده، طــوری که بســیاری 
از آنهــا وقتــی امانــت را برمی گرداننــد 
چنــد جلــد کتــاب هــم بــه کافــه کتــاب 
هدیــه می دهنــد و حتی گاهــی کتاب نو 
می خرند و هدیه می کنند. در این مدت 
تعــدادی از هنرمنــدان هــم بــه جمــع 
مشــتری های کافــه کتاب اضافه شــدند 
و حتــی برخی ما را بــرای انتخاب کتاب 

راهنمایی هم می کنند.«
حرف هــای  ادامــه  در  محمدرضــا 
مصطفی از درخواســت های زیاد مردم 
محلــه  در  کتــاب  کافــه  حضــور  بــرای 
آنهــا می گویــد: »ما ســعی می کنیــم از 
جنــوب شــهر تــا بــاای شــهر در نقــاط 
مختلــف حاضــر باشــیم و هرجــا که ما 
را دعــوت کنند و شــرایط آنجــا از جمله 
برق رســانی مناسب باشــد، یعنی به ما 
بــرق بدهند حتماً آنجــا خواهیم رفت. 
ما ســعی کرده ایم قید زمــان و مکان را 
بــرای عاقه منــدان به مطالعــه حذف 
کنیم تــا بهانه ها بــرای مطالعه نکردن 
کمتر شــود. ولــی اگر بخواهــم صادقانه 
حرف بزنــم توقع این همه اســتقبال را 
نداشتیم. هر روز از نقاط مختلف تهران 
مــا را دعوت می کنند تا کافه را آنجا برپا 
کنیــم و هر روز هم بــه تعداد کتاب های 

کتابخانه اضافه می شود.
مــا ســعی می کنیــم جوانــان را بــه 
در  و  کنیــم  تشــویق  کتــاب  مطالعــه 
ایــن راه بــا شــهر کتــاب و دانشــگاه های 
مختلف همکاری می کنیــم. 70 درصد 
مشــتری های مــا خانم ها هســتند و این 
نشان از این دارد که خانم ها بیشتر اهل 
مطالعه هســتند. خانواده ها هم ســعی 
می کنند در هدیه دادن کتاب مشــارکت 
داشــته باشــند. در ایــن مــدت بارهــا بــا 
صحنه هــای جالبــی مواجــه شــده ایم. 
یک روز مرد میانســالی گفت به مسجد 
می روم و بعــد از نماز برمی گردم باهم 
جایی برویم. نیم ســاعت بعد برگشت 
و مــا را به خانه اش دعوت کرد؛ خانه ای 

آشــنایی  باعــث  عکس هــا  همیــن  و 
بیشــتر مردم بــا این کافه شــده اســت. 
به نوعــی می توان گفت فضای مجازی 
بــه معرفی این کافه کمک کرده اســت 
و وقتــی به یــک محله جدیــد می رویم 
متوجــه می شــویم کــه خیلــی از اهالی 

محل با این کافه آشنایی دارند.
ë گنجینه سیار، چای مجانی 

کیســه پارچــه ای حــاوی چنــد جلــد 
کتــاب را محکــم در دســتانش گرفتــه و 
بســرعت از آن ســوی خیابــان به طرف 
کافه کتاب می آید. محمدرضا به دختر 
جوان اشــاره می کند و می گویــد یکی از 
مشــتری های ثابت کافه کتاب است که 
تاکنــون بیــش از 50 جلــد کتــاب هدیه 
کرده. سوده سمیعی دختر 32 ساله ای 
کــه بیــش از هــزار جلــد کتــاب خوانده 
و معتقــد اســت اگــر یــک روز مطالعــه 
نکنــد، زندگی اش از مــدار عادی خارج 
می شــود، از طریق اینســتاگرام بــا کافه 
کتــاب آشــنا شــده و معتقــد اســت این 
بهتریــن ایــده بــرای عاقه منــد کــردن 
نســل جوان بــه مطالعــه کتاب اســت: 
»از کودکــی عاقــه زیــادی بــه مطالعه 
کتاب پیدا کــردم و این عاقه همچنان 
ادامــه دارد و اگر یــک روز کتاب نخوانم 
تــا  می خــورد.  بهــم  زندگــی ام  ریتــم 
قبــل از آشــنایی بــا کافــه کتــاب خیلــی 
از کتاب هایــی را کــه خوانــده بــودم بــه 
کتابخانه حسینیه ارشاد هدیه می کردم 
امــا افــراد زیــادی هســتند کــه بــه ایــن 
کتابخانــه کتــاب هدیه می دهنــد و بعد 
از آشــنایی با کافه کتاب تصمیم گرفتم 

کتاب هایم را به اینجا هدیه کنم.
بیشــتر کتاب هایی که هدیــه داده ام 
رمــان و چنــد جلــد کتــاب روانشناســی 
اســت و هــر بار هــم میهمــان کافــه به 
صــرف چــای و قهوه هســتم. ایــن ایده 
بســیار خوبی اســت و همیشــه جوان ها 
از ایده های جدید اســتقبال می کنند. از 
دیدگاه من وقتی کسی کتاب می خواند 
با زندگی افراد مختلفی آشنا می شود و 
می تواند از آنها در زندگی اش اســتفاده 
کنــد. بهتریــن کتاب هایــی کــه بــه کافه 
رویــا  رمان هــای  داده ام  هدیــه  کتــاب 
پیرزاد و فریبا وفی رمان نویسان معاصر 
است و امیدوارم یک روز مطالعه کتاب 
بــه یکی از عادت هــای هر روز زندگی ما 

تبدیل شود.
مبینــا ســعی می کنــد همچنــان که 
قهــوه اش را می نوشــد، کتابــی هم بین 
کتاب های کافه برای امانت گرفتن پیدا 
کند. او که عاقه زیادی به داســتان های 
انگلیســی دارد، می گویــد: »وقتی برای 
اولیــن بــار ایــن کافــه را دیــدم تعجب 
کــردم. برخــاف خیلــی از کافه هــا کــه 
غذاهــای  و  رایــگان  فــای  وای  تبلیــغ 
رنگارنــگ و فســت فــود می کننــد، این 
کافــه کتــاب امانــت می دهد و تشــویق 
می کنــد که همه مطالعــه کنند. همین 
نوآوری باعث شــد من هم جذب شوم 
و مدت ها اســت که یکی از مشتری های 
ثابت این کافه هستم. من روحیه هنری 
دارم و عاشق چنین حرکت هایی توسط 
همسن و سال های خودم هستم. اینجا 
بدون اینکه چیزی از کسی بگیرند، به او 
کتــاب می دهند و این خیلــی تأثیرگذار 
است. متأسفانه در کودکی مان جز چند 
کتاب قصه که برای ما می خوانند، دیگر 
خبری از کتاب نیست و در مراحل رشد 
یــک کودک تــا به ســن نوجوانــی کتاب 
کمترین نقــش را دارد. بــه نظرم اینکه 
یــک کتابخانــه ســیار در نزدیک تریــن 
فاصله تا محل زندگی یا کار، شــما را به 
خواندن کتاب تشویق کند خیلی جالب 
اســت و من هم سعی می کنم تا جایی 
کــه بتوانم، به ایــن گنجینه ســیار کتاب 

هدیه بدهم.«
بــا خــودم فکــر می کنــم ســری بــه 
کتابخانه ام بزنم شــاید مــن هم کتابی 
کافــه  بــه  و  کــردم  پیــدا  هدیــه  بــرای 
کتــاب آوردم. اینکــه فکــر کنــی کتابــی 
را کــه خوانــده ای چنــد نفــر دیگــر هــم 

می خوانند، شادی بزرگی است. 

نوستالژی
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ازدواج دختران و تعیین سن مناسب و قابل قبول برای آنان، چالشی 
اســـت که ســـال ها با نگرش های مختلف در جامعه دست به دست 
می شـــود و هر گروهی از ظن خـــود می خواهد در این میدان، ســـخن 
خود را به کرســـی بنشاند غافل از اینکه موضوع مهم مصلحت عالیه 
دختران نوجوان است که باید مورد بحث و بررسی قرارگیرد. افرادی 
در این مورد تصمیم می گیرند و پیشـــنهاد می دهند که شاهد تضعیف 
خانـــواده، عدم تحکیـــم مبانی خانـــواده و افزایش طاق و سســـتی 
روابط زن و شـــوهر هســـتند – بخصوص طاق عاطفی - و هیچ کدام 
از اقدامات آنان مفید برای دسترســـی به نتیجه مطلوب و کاهش آمار جدایی ها نبوده است. 
طی ســـال های گذشـــته مکرر با تغییر دولت یا تغییر مجلس شـــاهد پیشـــنهادات گوناگونی 
در این موضوع هســـتیم.دریغ که فرصت حاصله از اجماع بینش های فوق الذکر از دســـت 
می رود و دو چهره از افزایش دختران مجرد و بی عاقگی به ازدواج شـــاخص شده و از طرفی 

همچنان شاهد اعام آمارهای ناشی از ازدواج های زودهنگام هستیم.
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ــویم که بعید  ــ ــراد خواهان ازدواج مطمئن ش ــ اف
ــــدف ازدواج  ــد. حال نگاهی به ه ــ به نظر می رس
ــؤال را به خاطر بسپاریم  ــ ــته باشیم و این س ــ داش
که چه کسی پاسخگوی جبران خسارت حاصله 
ــــت؟ و در آینده اگر  ــای زودهنگام اس ــ از ازدواج ه
ــران نوجوان را در نظر نگیریم چه  ــ مصالح دخت
آسیب هایی به آسیب های سابق افزوده خواهد 

شد. امروز به کمی آینده نگری نیاز داریم!
ــای یک  ــ ــه بر مبن ــ ــــت ک ــــدی اس ازدواج، پیون
ــراردادی که  ــ ــــکل می گیرد، ق ــرارداد قانونی ش ــ ق
ــار و تبعات خاصی نیز  ــ ویژگی خاصی دارد و آث
ــــکیل  ــود. حاصل این پیوند، تش ــ بر آن بار می ش
نهادی با ساختاری اصولی که دارای پایه و اساس 
ــــب و مطلوب باشد، است. بخصوص که  متناس
برای آن استمرار و دوام مورد انتظار است و اینکه 

ثمرات نیکویی به بار آید.
ــــم در پایداری خانواده نقش  چند عامل مه
ــاق حقوق و  ــ ــــدی و انطب ــــت قانونمن دارد. نخس
ــــی از مهم ترین عوامل  ــه یک ــ تکالیف زوجین ک
ــئولیت  ــ ــــاس قانون، مس ــــت. بر اس ــداری اس ــ پای
مشترک زوجین منجر به نظم و انضباط داخلی 
شده و منجر به پایه ریزی بنایی متفاوت از دیگر 
ــد. ازدواج منطبق با قانون،  ــ قراردادها خواهد ش

ضوابط خاص مندرج در بند بند مواد قانونی را 
به همراه دارد و امنیت ازدواج را تأمین می کند 
ازاین رو قانونگذار صحت ازدواج را مورد تأیید 
قرار می دهد. قانون برای افراد قائل به کرامت 
ــــت ازاین رو  ــاب آزادانه اس ــ ــانی و حق انتخ ــ انس
ــــرط مهم و  ــــت در ازدواج را ش ــوع رضای ــ موض
ــد. قانون برای قصد ازدواج جایگاه  ــ ازم می دان
ــه بدون قصد و نیت  ــ ــــت چرا ک ویژه ای قائل اس
ــــت که  ــفره ای نشس ــ ــر س ــ ازدواج نمی توان بر س
ــــما نسبت به  ــما را رقم می زند ولی ش ــ آینده ش
آن شناختی ندارید. موضوع تشخیص و احراز 
هویت زن و مرد و عدم شبهه در آن بر این مبنا 
ــــت و اینکه باید با اختیار- نه با  شکل گرفته اس

اکراه – تن به ازدواج داد.
ــــی  نیک به اذن پدر بنگریم، این اجازه ناش
ــد و عاقه او به  ــ ــئولیت پدر در قبال فرزن ــ از مس
ــــت نه فقط تحکم  ــایش و امنیت فرزند اس ــ آس
ــلطه پدرانه. لذا اگر این نیت نیکوی پدر به  ــ و س
چالش کشیده شود و مشخص گردد که این اذن 
ــــت قانون این  ــــت مصلحت فرزند نیس در جه
پیش بینی را کرده است که فرزند بتواند با تمرد 
ــه دادگاه مراجعه کند و از  ــ از پذیرش وصلت ب
ــــک در صورت  قاضی احقاق حق نماید. بی ش
ــــی اجازه این وصلت  ــات اجبار و اکراه، قاض ــ اثب
ــوء نیت یا  ــ ــــخیص هرگونه س را نخواهد داد. تش
ــــت که علت موجه و  تهدید و اجبار با دادگاه اس

ناموجه را تشخیص و حکم می دهد.
ــاره ازدواج دختران  ــ اگر به ماده 1041 که درب
ــون مدنی در  ــ ــــت بنگریم، قان ــال اس ــ زیر 13 س
ــاره دارد: 1-  ــ ــه شرط مهم اش ــ ماده مذکور به س
ــــخیص دادگاه صالح  رعایت مصلحت 2- تش
ــرای ازدواج  ــ ــــخت گیری ب ــــی. این س 3- اذن ول
ــــن 13 سال است که قاعدتاً باید  دختران زیر س
ــتثنایی صورت گیرد. حال آنکه  ــ ــرایط اس ــ در ش
افراد باای 13 سال از توانایی و شناخت بیشتری 
برخوردارند و امکان اعتراض به وضعیت پیش 

آمده برای آنان امکان پذیرتر خواهد بود.

حاصل عقد ازدواج، تشکیل نهاد خانواده، 
ــالیان متمادی زندگی مشترک،  ــ طی کردن س
مشارکت در غم ها و شادی ها و وجود فرزندانی 
ــرو  وجود  ــ ــان در گ ــ ــات و مماتش ــ ــــت که حی اس
والدینی مهربان، آگاه و فهیم است. حال چگونه 
ــتری  ــ ــوان قراردادی به این اهمیت در بس ــ می ت
اتفاق افتد که در آن رضایت، اختیار، آگاهی و در 

مجموع شناختی وجود نداشته باشد؟
ــه طرق  ــ ــــت و جز ب ــــدی ازم اس ــکاح عق ــ ن
ــده در قانون قابل انحال و فسخ  ــ پیش بینی ش
ــع فرزندانی  ــ ــــل آن در اکثر مواق ــــت. حاص نیس
است که به همراه تولدشان به والدین، حقوق، 

مسئولیت و وظایف خاص محول می شود.
ــــوق و  ــوهر و حق ــ ــــف زن و ش در ازدواج وظای
مسئولیت آنها مشخص است. بخش اخاقی 
این ازدواج ضرورت حسن معاشرت و مشارکت 
زوجین و همکاری آنان در نهاد خانواده را تبیین 
ــــت. با اوصاف برشمرده شده، چگونه  کرده اس
ــر سفره عقد  ــ می توان دخترکی نوجوان را بر س
ــواده را  ــ ــــکیل خان ــوز هدف از تش ــ ــاند که هن ــ نش
ــــی ندارد.  ــفه ازدواج اطاع ــ ــد و از فلس ــ نمی دان
ــــت،  ــرای ازدواج نکرده اس ــ دخترکی که نیتی ب
ــــت  ــد ازم دس ــ ــدارد و به رش ــ ــــت قلبی ن رضای
ــه روبه روی  ــ ــــت؛ دخترکی که از پروس نیافته اس
ــــش رو برای او  ــــت و فرآیند پی خود مطلع نیس
ــــت کم گرفتن ازدواج که  ــناخته است.دس ــ ناش
یکی از مهم ترین پیوندهای اجتماعی و تشکیل 
ــــت، وضعیت  دهنده جامعه بزرگ کنونی اس
ــــدن تجرد،  ــز از ازدواج، طوانی ش ــ ــــی گری کنون
ــانده است و  ــ کاهش فرزندآوری و... را به بار نش

باید راهی سنجیده تر برای آن یافت.
ــفید و تقدیم  ــ ــیدن یک لباس س ــ آیا با پوش
چند زیور آات می توان رضایت قلبی دختران 
ــالم و  ــ ــــکیل یک خانواده س نوجوان را برای تش

متناسب جلب کرد؟
آیا با روش ازدواج در خردسالی می توان به 

کاهش طاق و رضایتمندی در ازدواج رسید؟

ــوان بدون  ــ ــــت که دختران نوج نگرانی آنجاس
ــــکیل خانواده و آموزش درباره  ــناخت از تش ــ ش
ــئولیت های  ــ مس و  ــود  ــ خ ــــف  تکالی و  ــوق  ــ حق
ــــی بگذارند  ــا به محیط ــ ــــی پ ــترک در زندگ ــ مش
ــــکیل خانواده که  ــد اهداف عالیه تش ــ که در رون
ــــت  ــــدت و همکاری طرفینی اس همانا معاض
ــوند که قابل جبران  ــ ــتی هایی مواجه ش ــ با کاس
ــد. اهمیت قرارداد ازدواج در عصر کنونی  ــ نباش
دیگر فقط به روابط زوجیت بر نمی گردد بلکه 
ــــی در این قرارداد نه تنها  هر فعل یا ترک فعل

ــــل از ازدواج  ــه زوجین بلکه به فرزندان حاص ــ ب
ــــیب  ــه خانواده های طرفین آس ــ ــــن  ب و همچنی
وارد می کند. تشدید اختافات خانوادگی، بیم 
ــــی از ترفند و  ــرانی که بدون آگاه ــ دختران و پس
سیاست در زندگی بسرعت تصمیم می گیرند 
ــــدم آمادگی محیط  ــدام می کنند بیانگر ع ــ و اق
پیرامونی است. باید به جای تکرار مکرر تغییر 
ــود و  ــ این مواد....تصمیم خردمندانه گرفته ش
ــال برای همیشه  ــ ــــن13 س به ازدواج های زیر س
ــــم و آگاهی  ــر آنکه به عل ــ ــود. مگ ــ پایان داده ش

 مصلحت های قانونی
در تعیین حداقل سن ازدواج دختران
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به موجب ماده 15 قانون حفاظت محیط زیســـت مصوب 
ســـال 1353 چنانچـــه محیط بانـــی تحت نظر دادســـتان 
آموزش های ازم را دیده باشـــد ضابط خاص دادگســـتری 
محسوب می شـــود. یعنی بر اساس این قانون محیط بانان 
از لحاظ کشـــف، تعقیب، پیگیری و حفظ صحنه جرم باید 
تحت نظر دادســـتان عمل کنند. در واقع این ضابط خاص 
دادگســـتری بودن دو وجهی اســـت. یعنی از حیث اجرای 
دســـتور دادستان تحت نظر دادســـتان می باشند اما از نظر 
اجـــرای دســـتورات اداری به طور کامل متعلق به ســـازمان 

حفاظت محیط زیست هستند.
امـــا موضوع حائـــز اهمیتی که سال هاســـت مـــورد بحث 
قانونگذاران و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد موضوع قانون بکار گیری 
ساح از سوی محیط بانان است که براساس این قانون چنانچه مأموران حفاظت 
از محیط زیست آموزش های ازم را دیده باشند مشمول قانون به کار گیری ساح 
می شوند. زیرا مخاطبان محیط زیست به طور عمده شکارچیانی هستند که مجهز 
به ساح های غیرمجاز می باشند و از آنجایی که ساح های مجاز حافظان محیط 
زیست به موجب قانون تأیید می شود و صاحیت آنها به تأیید حراست سازمان 
حفاظت محیط زیســـت می رسد و یگان ســـازمان حفاظت محیط زیست آنها را 
تأیید می کند و اســـلحه در اختیار آنها قرار می دهد و این افراد مجاز به بکار گیری 

حمل ساح هستند.
 اما سؤال اینجاســـت که آیا وقتی محیط بانان مجوز بکار گیری ساح را دارند فاقد 

مسئولیت های حقوقی و کیفری هستند یا خیر؟
در واقـــع در عمـــل با وجود اینکه محیط بانان بدرســـتی و مطابق قانون از ســـاح 
استفاده کرده اند اما برخی محاکم قضایی چندان به این موضوع توجه نداشته اند. 
یعنـــی به آن میزان که قوانین برای نیروهای مســـلح بســـیار خـــوب و کامل اجرا 
می شـــود در خصوص محیط بانان بدرســـتی اجرا نمی شـــود. بنابراین در جهت 
حمایت از محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست یک ایحه ای تحت عنوان 
ایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان به مجلس شورای اسامی ارائه داد که 
براساس آن محیط بانان از لحاظ بکارگیری ساح و مسئولیت های کیفری و حقوقی 
و همچنین مزایای مربوط به آن مشمول قانون بکارگیری ساح شوند. یعنی اگر 
محیط بانی هنگام بکارگیری از ساح به فردی خسارت وارد کند، طبق قانون جبران 
زحمات و خسارات کارکنان ســـازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم 
زیســـت محیطی باید از آن محیط بان حمایت شود و برای آنکه بتواند خسارتش 
را جبـــران کند به او پول داده شـــود.  اما به دلیل آنکه اعتبـــارات آن قانون از محل 
ضرر و زیان جانوران وحشی کشف شده به دست می آمد و آن حق الکشف مأمور 
حساب می شد، در واقع نمی توانستیم جبران خسارت ناشی از بکارگیری اسلحه 
محیط بانان کنیم. در واقع با وجود اینکه در آن قانون این اجازه به ما داده شده اما 
منابع مالی کافی در اختیار ما گذاشته نشده است. بنابراین به دلیل محدود بودن 
منابع مالی و از آنجایی  که برای حمایت از محیط بانان نیاز به پذیرفتن یکســـری 
اعتبارات از دســـتگاه هایی بود که از ســـاح اســـتفاده می کنند و موظفند اعتبارات 
مربوط به آنان را از حیث جبران خســـارات مربوطه تأمین کنند این ایحه تدوین 
شد. هم اکنون در جهت حمایت از محیط بانان دولت به مجلس پیشنهاد داد که 
مکلف می شود در بودجه سنواتی اعتبارات مورد نیاز را پرداخت کند، بنابراین این 
ایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی تصویب شده و قرار 

است در صحن علنی بررسی شود.
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نگرانی آنجاست که دختران نوجوان بدون شناخت از 
تشکیل خانواده و آموزش درباره حقوق و تکالیف خود و 

مسئولیت های مشترک در زندگی پا به محیطی بگذارند که 
در روند اهداف عالیه تشکیل خانواده که همانا معاضدت و 
همکاری طرفینی است با کاستی هایی مواجه شوند که قابل 

جبران نباشد
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 بــا توجه بــه گرمایش کره زمیــن، افزایش 
وهمچنیــن  گلخانــه ای  گازهــای  میــزان 
احتمال تمام شــدن ذخایر ســوخت های 
انرژی هــای  ســوی  بــه  نگاه هــا  فســیلی، 
پــاک رفتــه اســت. در ایــن راســتا انــرژی 
خورشــیدی حــرف نخســت را می زنــد و 
راه انــدازی  از کشــورها به دنبــال  بســیاری 
کارخانه ها و نیروگاه های تولیــد این انرژی 
با کمک پنل های خورشــیدی هســتند. اما 
چــه کشــورهایی در این زمینه پیشــتازند و 
بزرگ ترین نیروگاه های خورشیدی جهان 

کدامند؟
ë چشم اندازی مناسب برای خاورمیانه

درحــال حاضــر بزرگ تریــن کارخانه های 
تولید انرژی خورشــیدی )فتوولتائیک( که 
ســریع ترین رشــد انرژی پــاک را در جهان 
دارد در چیــن، هندوســتان و امریــکا قــرار 
دارنــد و ایرلند و ایســلند هم از کشــورهای 
موفــق در کاهــش مصــرف ســوخت های 
فسیلی محسوب می شوند. البته باید گفت 
که خاورمیانه هم در حال ورود به این حوزه 
اثرگــذار در آینــده بوده و قرار اســت برخی 
صحراهــا و کویرهای آســیا و خاورمیانه به 
محلی بــرای ســاخت و توســعه پنل های 
خورشیدی و تولید انرژی های پاک تبدیل 
شوند. پارک خورشیدی »محمد بن رشید 
امــارات متحــده عربــی  آل مختــوم« در 
یکــی از نوآوری هــا در خاورمیانه اســت که 
انتظــار مــی رود تا ســال 2020 حــدود هزار 
مگاوات انرژی خورشیدی تولید کند و گفته 
می شود که این رقم تا سال 2030 به حدود 
5هــزار مگاوات خواهد رســید. ایــن پارک 
خورشــیدی همچنیــن می توانــد از میزان 
دی اکســید کربنــی کــه ســاانه در جهــان 
تولید می شود، تا 6.5 میلیون تن بکاهد که 
خود نقشی چشمگیر در کاهش گرمایش 
کــره زمیــن دارد. در صورتی کــه همه چیز 
بخوبــی پیش بــرود ســاکنان دوبــی انرژی 
پاک خواهند داشــت. گفتنی است که این 
مجموعه شامل مرکز نوآوری و همچنین 

مرکز پژوهش و توســعه نیــز خواهد بود تا 
در کنــار تولید انــرژی خورشــیدی، ابتکار و 
نوآوری نیز در این مرکز وجود داشته باشد.

البتــه ایــن تنها طــرح ابتــکاری خاورمیانه 
نیست و عربســتان سعودی نیز قرار است 
در قالب طرحVision 2030  و با همکاری 
Softbank بزرگ تریــن پــروژه خورشــیدی 
جهــان را در بیابان هــای عربســتان ایجــاد 
کنــد. در قالب این طرح قرار اســت حدود 
200گیگاوات انرژی خورشیدی تولید شود 
که ایــن رقم می توانــد 95درصــد از انرژی 
بــرق مــورد نیــاز عربســتان را تولیــد کنــد. 
هرچند با توجه به رسوایی قتل خاشقجی 
 ،Softbank ســهام  ســقوط  وهمچنیــن 
احتمال مــی رود که این طرح نیز همچون 
پروژه 200میلیاردی نئوم عربستان در هاله 
ابهــام بوده و به تعویق بیفتد تا این کشــور 
عربی براحتی به چشم اندازهای مورد نظر 

خود دسترسی پیدا نکند.
ë  انــرژی تولیدکننــده  بزرگ تریــن  چیــن 

خورشیدی جهان
بلکــه  پرجمعیت تریــن  تنهــا  نــه  چیــن 
بزرگ ترین تولیدکننده انرژی خورشــیدی 
جهان هم محسوب می شــود؛ کشوری که 
بــرای بیــش از یــک دهــه بااتریــن میزان 
گازهای گلخانــه ای را تولید می کرد و زغال 
سنگ سوخت اصلی آن محسوب می شد 
امــروزه دغدغه انرژی هــای پــاک را دارد و 
قرار است تا ســال 2020، برای نسل جدید 
انرژی هــای نوین 364میلیــارد دار هزینه 
کند. هرچند اکنون میزان انرژی خورشیدی 
تولید شده در این کشور چندان زیاد نیست 
ولــی انتظار مــی رود تــا ســال 2020 انرژی 
خورشــیدی تولیــدی به رقــم 110گیگاوات 
برسد و تا ســال 2030 نیز حدود 20درصد 
مربــوط  کشــور  ایــن  مصرفــی  انــرژی  از 
و  پــاک  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بــه 
ســوخت های غیرفسیلی باشد. همچنین 
ایــن کشــور هدف گــذاری کرده اســت که تا 
سال 2020 حداقل 210گیگاوات انرژی پاک 

از انرژی باد تولید کند.
بزرگ ترین نمونه نیروگاه خورشیدی چین 
وســعتی معادل 43کیلومترمربع دارد که 

ظرفیــت آن، تولیــد هــزار و 547مــگاوات 
انرژی خورشیدی است. این پروژه که دیوار 
 )Great Wall of Solar(بزرگ خورشــیدی
 Tengger نــام دارد در پــارک خورشــیدی
Desert واقــع در کویر Tengger اجرا شــده 
اســت. در واقع این نیروگاه خورشــیدی در 
3.25درصد از زمین های بایر این منطقه 
راه اندازی شــده است و می تواند با توسعه 
بیشتر حدود 1.5گیگاوات انرژی خورشیدی 

تولید کند که رقم نسبتاً مناسبی است.
امــا ایــن تنهــا نیــروگاه خورشــیدی بزرگ 
کــه  چیــن نیســت و در کنــار خانه هایــی 
گرفته انــد همــه  آنهــا تصمیــم  مالــکان 
نیازهای خــود را از انرژی خورشــید تأمین 
کننــد، یک پارک انرژی خورشــیدی بزرگ 
دیگر نیــز بــا نــام Longyangxia Dam در 
چین راه اندازی شــده اســت. این پــروژه با 
 Longyangxia پروژه ســد هیدروالکتریکی
یکپارچــه شــده و هــر دو طرح بــه یکدیگر 
کمک می کنند. درواقــع این نیروگاه تولید 
انرژی خورشــیدی به نگهداری آب در سد 
کمک می کند. در این کارخانه تولید انرژی 
خورشــیدی که 27کیلومتر مربع وســعت 
دارد، 850مگاوات انرژی تولید می شــود و 
بایــد گفت که این رقم بــرای تأمین انرژی 

برق 200هزار خانوار چینی کفایت می کند.
گفتنی اســت که برای ســاخت این مزرعه 
خورشیدی معادل 920میلیون دار هزینه 

انجام شده است.
ë  خورشــیدی نیــروگاه  و  هندوســتان 

روباتیک
کشــورهایی  از  یکــی  نیــز  هندوســتان 
محسوب می شــود که از انرژی خورشیدی 
از  یکــی  اســت.  گرفتــه  مناســبی  بهــره 
انــرژی  تولیــد  کارخانه هــای  بزرگ تریــن 
خورشــیدی در هندوســتان Bhadla است 
کــه 45کیلومترمربــع مســاحت دارد و آن 
را جواهر راجســتان می داننــد. این نیروگاه 
و  هــزار  تــا  می توانــد  اکنــون  خورشــیدی 
انــرژی خورشــیدی تولیــد  365مــگاوات 
کنــد. ولــی بــا توجه بــه اینکه هر چهــار فاز 
آن به اتمام رســیده اســت، انتظار می رود 
این رقم تا دســامبر 2019 به حــدود 2هزار 
و 255مگاوات انرژی الکتریســیته برســد. 
با توجه به شــرایط موجود انتظــار می رود 
کــه این رقــم به هندوســتان کمــک کند تا 
به هــدف خود یعنــی تأمیــن 17درصد از 
انــرژی مورد نیاز این کشــور از طریق انرژی 

خورشیدی برسد.
انــرژی   هندوســتان یــک نیــروگاه تولیــد 

مســاحت  بــا  هــم  دیگــر  خورشــیدی 
10کیلومترمربع و تولید 648مگاوات انرژی 
خورشــیدی در اختیــار دارد کــه ششــمین 
مزرعه خورشــیدی بزرگ جهان محسوب 
می شود. این نیروگاه خورشیدی که در آن، 
2.5میلیون پنل خورشــیدی جای گرفته تا 
انرژی مورد نیاز 750هزار نفر را تأمین کند، 
تنها در عرض 8ماه و با هزینه 679میلیون 
دار درســپتامبر 2016 ساخته شــد. یکی از 
نکات جالب توجه این نیروگاه خورشیدی، 
از سیســتم های فناورانــه در آن  اســتفاده 
اســت. به عنوان مثال نظافــت این مزرعه 
خورشیدی به عهده یک سیستم روباتیک 
است؛ سیستمی که برای تأمین شارژ مورد 
نیــاز خود بــرای ســرویس دهی بعــدی، از 
انــرژی این پنل های خورشــیدی اســتفاده 

می کند.
Kurnool نیــز یکــی دیگــر از کارخانه های 
بــزرگ تولید انــرژی جهان در هندوســتان 
محسوب می شود. در این کارخانه 24هزار 
کیلومترمربعــی، بیــش از 4میلیــون پنــل 
خورشیدی نصب شده است و هرپنل هم 
ظرفیت تولید انرژی 315تا 320واتی دارد. 
کل انرژی تولیدی این مزرعه خورشــیدی 
که با هزینه یک میلیارد داری ساخته شده 

است، هزار مگاوات است. گفتنی است که 
در یــک روز آفتابــی می توان از این ســایت 
خورشــیدی 8میلیــون کیلــووات ســاعت 
انرژی برق تولید کرد؛ نیرویی که پاسخگوی 
کل نیاز ســاکنان منطقــه Kurnoolخواهد 

بود و این، رقم چشمگیری است.
ë  انــرژی تولیــد  کارخانــه  قدیمی تریــن   

خورشیدی
یکــی دیگــر از کشــورهای موفــق در حــوزه 
انــرژی خورشــیدی، امریکاســت. در ایــن 
راســتا باید گفت کــه بزرگ تریــن کارخانه 
تولیــد انــرژی ایــاات متحــده امریــکا در 
رزمونــد کالیفرنیــا قــرار دارد. ایــن کارخانه 
که مساحتی بالغ بر 13کیلومتر مربع دارد 
و یکــی از قدیمی تریــن کارخانه های تولید 
انــرژی محســوب می شــود در ســال 2013 
مورد بهره برداری قرار گرفت. در این پارک 
فناورانه حدود 1.7میلیون پنل خورشیدی 
به کار رفته که می تواند انرژی برق مورد نیاز 
255هــزار خانه یعنی حــدود 17درصد از 
انرژی کالیفرنیا را تأمین کند. از بزرگ ترین 
نیروگاه ها و کارخانه های خورشیدی موجود 
در امریکای شــمالی و جنوبی نیز می توان 
به کارخانه های تولید انرژی خورشیدی به 
مساحت 24کیلومترمربع با 2میلیون و 300 
عدد پنل خورشیدی در مکزیک اشاره کرد. 
در ایــن کارخانه ها به ترتیــب 427مگاوات 
و 327مــگاوات انــرژی خورشــیدی تولیــد 
می شود. اما باید گفت که هدفگذاری شده 
اســت تولید ســاانه انرژی خورشــیدی در 
مکزیــک به هزار و 8700گیگاوات برســد و 
تــا ســال 2024 حــدود 35درصــد از انرژی 
برق مورد نیاز این کشور از محل انرژی های 
پــاک و تجدیدپذیــر تأمیــن شــود. گفتنــی 
اســت که این نیروگاه خورشــیدی با هزینه 
650میلیــون داری ســاخته شــده اســت.
البته روند ساخت کارخانه ها و نیروگاه های 
انرژی خورشیدی در جهان منحصر به این 
چند کشــور نیســت و روندی رو به افزایش 
دارد. حاا دیگر کشــورهای مختلف جهان 
طرح هایی بــرای تأمیــن انرژی مــورد نیاز 
خود از طریق خورشید در دست اجرا دارند 

یا به آن فکر می کنند.

وزیر ارتباطات:

 ITU ┚あ┈ピ ┘ピ rペ【┐ qブ》┗ボ┐ 

〞├ピ 〉ピ┖ ┖┒
 ITU وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در بازگشت از اجاس
دوبی با اشاره به دیدارها و مذاکرات فشرده با همتایان خود 
در این اجاس گفت که خبرهای خوبی از این اجاس در راه 

است که بزودی اعام می شود.
بــه گزارش »ایران«، محمدجواد آذری جهرمی با اشــاره به ماقات با دبیران کل 
ITU و APT، از مذاکرات فشرده با وزیران ارتباطات کشورهای همسایه و همچنین 
وزیران و هیأت هایی از آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی خبر داد و گفت: 
توسعه همکاری های دوجانبه و جلب حمایت این کشورها از جمهوری اسامی 

ایران در مجامع بین المللی از عمده محورهای این مذاکرات بود.
 ITU وی ضمن تشکر از میزبانی موفق امارات متحده عربی در برگزاری اجاس
در دوبی افزود: خبرهای خوبی از این اجاس در راه است که بزودی اعام خواهم 
کــرد. بنــا بر این گزارش، وزیر ارتباطــات و فناوری اطاعات پیش از ایــن از دیدار و 
 ITU گفت و گو با وزیران ارتباطات اندونزی، آذربایجان و ترکیه در حاشیه اجاس

در دوبی خبر داده بود.

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات:
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مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از ســرمایه گذاری وزارت ارتباطات، پیشــنهاد 
رده بندی امنیتی برای اپلیکیشن های داخلی را مطرح کرد.

به گــزارش »ایــران«، حمیدرضــا احمدیــان دربــاره عرضه اپلیکیشــن های 
داخلی و لزوم بررســی امنیتــی آنها به لحاظ جلوگیری از انتشــار بدافزار در 
قالب اپلیکیشــن، گفت: مســائل مرتبط با حوزه اپلیکیشــن ها به طور مرتب 
از ســوی بخش هــای مرتبط بــا موضوع از جمله مرکز ماهر رصد می شــود و 
نکات ازم و مطالب آموزشــی برای مقابله با بدافزارها مطرح می شــود اما 
واقعیت این اســت که باید به رده بندی امنیتی برای اپلیکیشن های داخلی 

توجه کرد.
وی گفت: ما در وزارت ارتباطات باید از لحاظ فنی کمک های مدنظر را انجام 
داده و حمایت کنیم تا فروشگاه های عرضه کننده اپلیکیشن های اندرویدی به 

سمت بررسی میزان امنیت برنامه هایی که عرضه می کنند، بروند.
احمدیان یکی دیگر از مشکات این بخش را کاربردی نبودن قانون کپی رایت 
برای رفع مشکات موجود در حوزه فاوا عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 
مهم تریــن مســأله مرتبط به قانــون کپی رایت، به بهبود فرآیندهــای اجرایی، 
نظــارت و مــوارد نظیر آن باز می گــردد که در این زمینه بایــد مدل مطلوب در 

زمان تدوین این قانون، پیگیری و سازماندهی شود.
وی بــا بیــان اینکه در این حــوزه از نظر نهادی مشــکات جدی وجــود دارد و باید 
نهــادی به صورت مســتقل و با هماهنگی ســه قوه، اجرای مالکیــت معنوی را به 
عهده بگیرد، ادامه داد: الزاماً هم ازم نیست این نهاد دولتی باشد. در این زمینه 
می توان از تجربه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس+10 به شکلی دیگر، استفاده 
کرد. مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات، گفت: در 
حوزه نوآوری و کمک پایدار به بخش فاوا، به مشــخص شــدن محورها و ضرورت 

وجود برنامه های راهبردی و اجرایی مؤثر اعتقاد داریم.
وی گفــت: اولیــن مورد کــه باید مورد توجــه قرار گیــرد حمایت های صحیح و 
منطبق با مدل از چرخه نوآوری با در نظر گرفتن دانشگاه، صنعت و بازار است 
که این ها باید در یک اکوسیســتم تعاملی و صحیح شکل بگیرند و تقویت هر 

یک اگر با تضعیف دیگری باشد به نتیجه نمی رسد.
احمدیــان ادامه داد: موضوع دیگر بحث تحرک بخشــی به بازار اســت و باید 
تــاش کنیــم بازار چــه در بعد داخلی و چــه در بعد بین المللی فعال باشــد. 
بحث تدوین برنامه و مدل های درســت برای هدایت ســرمایه گذاری موضوع 
دیگری اســت کــه باید از تــوان داخلــی، ظرفیت ایرانیان خارج کشــور و ســایر 
ســرمایه گذاران بین المللی استفاده شود تا انتقال دانش فنی و سرمایه گذاری 

بدرستی شکل بگیرد.
مدیــرکل دفتر نوآوری و حمایــت از ســرمایه گذاری وزارت ارتباطات افزود: 
در نهایت باید توسعه صادرات فاوا نیز مدنظر قرار گیرد. چرا که نیاز داریم 
مرزهــای صــدور دانش و خدمــات و کاا را بزرگتر کنیم و برنامه مشــخصی 
داشــته باشــیم و وزارت ارتباطــات در همیــن راســتا کارهــا و برنامه هایــی را 

شروع کرده است.

رئیس سازمان فناوری اطاعات:

سهم کشورها از انرژی خورشیدی چقدر است؟

اخـــبار

گجت پوشــیدنی Wear Space با پوشاندن 
دور ســر، تمامــی صداهای بیرونــی را در 3 
سطح مســدود کرده و زمینه تمرکز واقعی 
در ذهــن کاربر را فراهــم می کند.به گزارش 
»ایران آناین«، امروزه با وجود مشغله های 
بســیار، تمرکــز کــردن بــر حــل مســائل و 
موضوعــات مهــم بــه چالشــی ســخت و 
پیچیده تبدیل شــده اســت. بــرای حل این 
مشکل یک کمپانی ژاپنی گجت پوشیدنی با 

نام Wear Space را طراحی و ســاخته است 
که کاربران با قرار دادن آن بر صورت، تمرکز 
ذهن خود را تحت کنتــرل گرفته و در زمان 
بسیار اندکی می توانند بر موضوع مورد نظر 
تمرکز کــرده و راهکاری را برای حل آن پیدا 
کنند. این گجت پوشیدنی با پوشاندن بینی 
و دهــان کاربــر، زمینــه تمرکــز بــاا در کاربر 
را فراهــم می کنــد. این سیســتم هوشــمند 
چشم انداز افقی چشم را تا زاویه 60 درصد 

کاهــش داده و کاربــر را تشــویق به تمرکز بر 
موضــوع مورد نظر می کند.این سیســتم با 
نوار منحنی متشــکله از مواد انعطاف پذیر 
بر دو طرف صورت و چشم قرار می گیرد تا 
حواس پرتی از محیط خارج را کاهش دهد. 
اندازه این سیستم به دلیل انعطاف پذیری 
باا بین 54 تا 62 سانتیمتر تغییر کرده و به 
سادگی می توان دو طرف انتهایی این گجت 
را بــه یکدیگر نزدیک یــا دور کرد.این گجت 

هوشمند در عین حال به دو جفت هدفون 
مسدود کننده ســر و صدا تجهیز شده است 
تا آلودگی های صوتی از محیط بیرونی را به 
ذهن کاربر ارسال نکرده و تمرکز واقعی را از 
وی ســلب نکند. این هدفون در ســه سطح 
صداهای محیط بیرونی را کاهش می دهد؛ 
همین امر نیز باعث می شــود کاربــر در هر 
محیط و سرو صدایی تمرکز واقعی خود را 

با این گجت هوشمند به دست آورد.

ایــن سیســتم پوشــیدنی براحتی با گوشــی 
هوشــمند یا رایانــه کاربر هماهنگ شــده و 
می تــوان از طریــق بلوتــوث آن را مدیریت 
کرده و همزمان آهنگ هــای مورد عاقه را 
نیــز گوش داد. باتری Wear Space با هر بار 
شــارژ شدن 3 ســاعت عمر مفید دارد. این 
کمپانی بدون اعــام زمان واقعی ورود این 
گجت به بازارهای جهانی، اعام کرده است 

این سیستم بزودی عرضه خواهد شد.
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آن سوی خبر

از نوع دیگر
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دو کمیته تخصصی در مجلس نمایندگی انگلیس و کانادا 
از مــارک زاکربرگ مدیرعامل فیس بوک خواســته اند تا در 
برابر یک کمیته مشــترک و در حضــور نمایندگان مجالس 
کشورهای مختلف شهادت دهد. به گزارش مهر، هدف از این کار بررسی تاش های 
فیس بــوک برای مقابله با انتشــار اخبار جعلی اســت. دمیــن کالینز رئیس کمیته 
رسانه ای مجلس نمایندگان انگلیس با همکاری باب زیمر همتای کانادایی خود 
قصــد دارد زاکربــرگ را تحــت فشــار قرار دهد تا وی خود شــخصاً در این نشســت 
حضور یابد و پاسخ های قانع کننده ای ارائه دهد. در ماه های اخیر، زاکربرگ به علت 
نقض حریم شخصی کاربران فیس بوک، انتقال بدون اجازه داده های خصوصی 
آنها به افراد و شرکت های ثالث، ناتوانی در جهت مقابله با انتشار اخبار جعلی و 

غیره مجبور شد شخصاً در کنگره امریکا و پارلمان اروپا شهادت دهد.
کمیته ای که زاکربرگ باید در برابر آن شهادت دهد، کمیته بزرگ بین المللی نام 
دارد و قرار اســت اولین جلســه آن در تاریخ 27 نوامبر تشــکیل شــود و نمایندگان 

مجالس چند کشور دیگر در آن حضور خواهند داشت.
در نامه ای که برای دعوت از زاکربرگ برای شــرکت در این جلســه برای وی ارسال 
شده، آمده است: ما درک می کنیم که برای شما ممکن نیست در جلسات تمامی 
مجالــس قانونگذاری کشــورها حاضر شــوید. اما معتقدیم کاربران شــما در دیگر 
کشورها هم به پاسخگویی فیس بوک از طریق خود شما نیاز دارند و تصور می کنیم 
شما می خواهید به این مسئولیت خود عمل کنید. زاکربرگ در واکنش به این نامه 

واکنشی از خود نشان نداده است.
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30 ســال پیــش در چنین روزی اولین بدافــزار با نام کرم 
موریــس )Morris Worm( در ســطح اینترنــت پخــش 
شده و در مدت کوتاهی 10 درصد از رایانه های متصل به 

شبکه امریکا را از کار انداخت.
 به گزارش »ایران آناین«، »رابرت تاپان موریس« یکی از دانشــجویان دانشگاه 
کورنــل در تاریــخ )2 نوامبــر ســال 1988(، برنامه ای نوشــت که می توانســت به 
یک رایانه دیگر راه یافته و در آن تکثیر شــود. اشــکال در برنامه نویســی این نرم 
افــزار تحقیقاتی، در مدت زمان کوتاهی آن را به ابزاری مخرب تبدیل کرده و به 
شــبکه و رایانه های متصل به اینترنت آسیب جدی زد. مکانیسم گسترش کرم 
موریس بدین گونه بود که ابتدا از مدیر سیستم در ارتباط با وجود نسخه ای از این 
نرم افزار پرسیده می شد. اما الگوریتم موریس که با اخال مواجه شده بود، حتی 
در صورت پاســخ مثبت مدیر، باز هم نرم افزار را روی سیستم کپی می کرد. این 
برنامه بارها و بارها بر سیستم رایانه کپی شده و شبکه را با مشکات جدی مواجه 
می کرد. موریس که از عملکرد اخال گرایانه برنامه اینترنتی خود کامًا شگفت 
زده شده بود، در پی حل این مشکل برآمد. چرا که این بدافزار به سرعت حدود ۶ 
هزار رایانه متصل به اینترنت را آلوده کرده و دامنه فعالیت تخریبی آن حتی به 
آزمایش های پروازی ناسا نیز کشیده شده بود. این بدافزار در عین حال در مدت 
زمانی بســیار کوتاه سرورهای اینترنت که به سیستم عامل های سان و یونیکس 

VAX/BSD مجهز بودند را کند کرده و از کار انداخت. 
موریس برای پایان دادن به خســارت های ایجاد شــده در ابعــاد بزرگ دولتی و 
ســازمانی، با همــکاری یکی از دوســتانش، وصله ای نرم افزاری بــرای مقابله با 
بدافزار در حال گسترش را طراحی کرده و با عرضه آن در سطح اینترنت مشکل 
را حــل کــرد. اما این پایــان ماجرا نبود؛ چــرا که مقامات پلیــس امریکا تنها یک 
روز پــس از رفع مشــکل، موریس را به جرم آسیب رســانی بــه نهادهای دولتی و 

خصوصی، به عنوان اولین مجرم اینترنتی دستگیر کردند. 
وی از دانشــگاه اخراج شــده و مجبور به پرداخت جریمه ای 10 هزار داری شــد. 
به دنبال این حادثه سازمان هایی برای مقابله با حوادث امنیتی در امریکا و دیگر 
نقاط جهان شــکل گرفت که در هماهنگی فعالیت های مقابله با حمات ضد 

امنیتی آموزش و تجهیز شبکه ها و روش های پیشگیرانه نقش مؤثری داشت.
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رئیس ســازمان فنــاوری اطاعات با بیان 
اینکــه هیچ یــک از ســناریوهای احتمالی 
تحریم منجربه قطع اینترنت نمی شود، 
تنها راه کاهش تأثیرپذیری از تحریم ها را 

اتصال بیشتر به جهان دانست.
به گــزارش »ایران«، امیر ناظمی با اشــاره 
به تحریم های احتمالــی امریکا در حوزه 
اینترنت گفت: شــبکه اینترنت حکمران 
خاصی ندارد و یک شبکه عنکبوتی است 
و تــک تــک بازیگــران آن می توانند فقط 
در حیطــه توانمنــدی خــود بــازی کنند و 
هیچ کــس نمی توانــد برای نقــاط اتصال 
تعیین تکلیف کند و این واقعیت شــبکه 

اینترنت است.
وی با بیان اینکه در مورد تحریم احتمالی 
کــه  دارد  وجــود  ســناریو  پنــج  اینترنــت 
هیچ کدام از آنها منجربه قطعی اینترنت 
نمی شــود،  تحریم هــا  دوره  در  ایــران 
افزود: نخســت ایجــاد محدودیــت برای 
میزبانــی مالکان ســایت های ایرانی روی 
دیتاســنترهای خارجی اســت تا همچون 
شــرکت ها، ســایت ها نیز تحریم شــوند و 
نتواننــد خدمــات میزبانــی و هاســتینگ 
دریافــت کننــد کــه در ایــن حالــت اتفاق 
سنگینی رخ نمی دهد چراکه زمانی برای 
انتقال میزبانــی از کشــورهای خارجی به 

ایران وجود دارد.
دوم  حالــت  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
تحریم ها را قطع دسترسی کاربران ایرانی 
بــه خدمات ســایت ها و اپلیکیشــن های 
مختلــف از یــک عرضه کننــده خارجــی 
دانســت و اظهار کرد: از این نوع خدمات 
می تــوان بــه ایمیل یا تضمیــن امنیت و 
نوع پرداخت اشاره کرد که مجموعه ای از 
خدمات به شمار می روند. به عنوان مثال 
برخی از خدمات گــوگل به ایرانیان ارائه 

نمی شــود که با وجود جدیــد نبودن این 
تحریم ها ممکن اســت دامنه آن تغییر 
کنــد و تأثیراتی همچــون افزایش هزینه 
و کاهــش کیفیت ســرویس را بــه همراه 
داشته باشد اما آنچنان جدی نیست که 
اختااتی را به صــورت بلندمدت ایجاد 

کند.
 TLD( ناظمــی با اشــاره بــه تحریم هــای
به نــام  مربــوط   )Top Level Domain
دامنه هــای اینترنتی تصریح کرد: تحریم 
نــام دامنه هــای اینترنتی نیز چند شــکل 
بــا  دامنه هــا  شــامل  نخســت  کــه  دارد 
پســوندهای عــام COM. و NET. اســت 
و شــکل دیگر شــامل پســوند نام کشورها 
مثل IR. می شــود که این تحریم نیز برای 
کاربران داخل ایران اتفاق نمی افتد. بلکه 
دسترسی کاربران خارج ایران به سایتی با 
پســوند دامنه IR. که میزبانی آن در کشور 
دیگــر باشــد، قطــع می شــود که بــا جابه 
جایی میزبانی به داخل کشورمشکل رفع 

می شود.
رئیس ســازمان فناوری اطاعات اختال 
در دسترســی بــه ســایت های ایرانــی یــا 
خدمــات  ایرانیــان  بــه  کــه  ســایت هایی 
می دهد را خشن ترین نوع تحریم دانست 
که کاماً مغایر با انواع حقوق بین الملل و 
حتی حقوق بشر است و گفت: سرورهایی 
هســتند که نام دامنه را بــا آدرس موجود 
تطبیق می دهند تا آدرس دهی به سمت 
ســرور انجام شود که به آنها روت سرورها 
می گوییــم کــه دارای تعــداد مشــخصی 
اگــر بگوینــد  در دنیــا هســتند. بنابرایــن 
تمــام دامنه ها از روی آن برداشــته شــود 
اختااتی ایجاد می شــود که البته به نظر 
می رســد از نظر فنــی امکان ناپذیر باشــد 
چون دائماً روت ســرورها به روز می شوند 

و نمی تــوان به صــورت دســتوری ایــن کار 
را انجام داد هرچنــد که راه حل های فنی 
نیز برای مقابله با آن وجود داشــته باشد 
که البته همه این تحریم ها خاف قوانین 
بین المللی اســت و با فرض اینکه امریکا 
می خواهــد کار غیرقانونی و خــاف روند 
بین المللی انجام دهــد، به عنوان فرض 

در نظر گرفته می شود.
وی در ادامــه بــه تحریم هــای ممکن در 
حــوزه اینترنت و ایجــاد محدودیت ها در 
تبادات مالی اشاره کرد و افزود: معموًا 
داده از دیتاسنترهای ما خارج و در مقابل 
داده هایــی از دیتاســنترهای خارجی وارد 
کشور می شود که تراز مثبت و منفی دارند 
و بایــد به ازای قســمت بدهــکاری هزینه 
آن پرداخــت شــود که تحریم هــای مالی 
اجازه پرداخت هزینــه را نمی دهد که در 
این صــورت نیــز معمواً مشــکل جدی 
بــه وجود نمی آید بلکه می توان از طریق 
ارائــه خدمات دیگــر تراز خــود را منفی و 

مثبت کنید.
ناظمی با بیان اینکه اگر چنین اتفاق هایی 
قطعــی  بــه  منجــر  مجمــوع  در  بیفتــد 
اینترنت نمی شــود، خاطرنشان کرد: این 
ســناریوها نیــز منجربــه اختــاات کوتــاه 
مدت و چند روزه ای می شود که به سادگی 

نیز قابل رفع خواهد بود.
معــاون وزیــر ارتباطــات، در تشــریح راه 
حــل کاهــش تأثیرپذیــری از تصمیمات 
دیگــران که تحریم نمونه ای از آن اســت، 
گفت: معنی آن این اســت که باید خیلی 
خیلــی به دنیــا وصل باشــیم و اگــر امروز 
تعداد زیادی دیتاسنتر در داخل داشتیم 
را  دنیــا  ســایت های  از  زیــادی  تعــداد  و 
میزبانــی می کردیــم و تعــداد زیــادی از 
ارائه دهندگان خدمات ترجیح می دادند 

کــه در ایران میزبانی شــوند، حتی شــاهد 
ایــن اختــاات جزئــی هــم نبودیــم. بــه 
عبارتی هرچقدر جهانی تر شــویم امکان 
تأثیرپذیری ما کمتر است و تنها راه مقابله 
اصلی و بلندمدت تأثیرپذیری این است 

که در دنیا بتوانیم نقش بزرگی ایفا کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به علت جهانی 
نشــدن ایران در حوزه اینترنــت و فناوری 
اطاعات اظهار کرد: نگرانی هایی در کشور 
وجود دارد که ناشی از کم دانشی بعضی 
از بازیگران یا مشــاوران آنها اســت چراکه 
زمانــی فکــر می کردیــم راه اصلــی بــرای 
استقال، به صفر رســاندن رابطه خود با 
دیگران است و برای استقال باید واردات 
بــه صفر برســد و با صفــر شــدن واردات، 

مستقل تر هستیم.
رئیس ســازمان فناوری اطاعات با اشاره 
بــه اینکــه مســتقل ترین کشــورهای دنیــا 
آنهایــی هســتند کــه واردات آنها زیــاد اما 
دارای صادرات بیشــتری هســتند، گفت: 
موقعــی اســتقال مــا حفظ می شــود که 
باوجــود واردات زیــاد، صــادرات بیــش از 
واردات باشد. در واقع آلمان باوجود 1500 
هــزار میلیــارد دار صــادرات دارای 1200 

هزار میلیارد دار واردات است.
معــاون وزیــر ارتباطــات تغییر نــگاه در 
کشــور را ضــروری دانســت و ادامــه داد: 
تصمیــم گیری هــای کوتــاه مــدت نیــز 
وضعیت کشور را خدشه دار کرده است، 
چراکه اگر شبکه اجتماعی را داخل کشور 
می خواهیم میزبانی کنیم معنی ضمنی 
آن ایــن اســت کــه شــبکه اجتماعــی را 
تعطیل نکنیم و اگر فردی حرفی نوشت 
که ما نمی پســندیم به جای فیلتر کردن 
آن شبکه اجتماعی، آن صفحه یا بخش 

فیلتر شود نه همه آن.
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آرزوهای بر باد رفته 
قسمت چهل و ششــم/ غام نگران رضای نوجوان 
بود. پسربچه ای بی خانمان که یک دزد از کار افتاده 
او و چند پسر خیابانگرد دیگر را دور هم جمع کرده 
بود و آنها را به گدایی و سرقت و جیب بری در شهر 
وا می داشت و در مقابل جای خواب و دادن غذا هر 
چه را که بچه ها به دســت می آوردند از چنگ شــان 

در می آورد.
توســط نوچه هــای  ربــوده شــدن  از  پــس  را  رضــا 
مهنــدس قابی به کجا انتقال داده انــد؟ و آیا او را 

در گوشه ای از همین باغ زندانی اش کرده اند؟
غام با چنین پرســش هایی نگران رضا بود و بیش از گرفتاری خودش به 
نجات او می اندیشید... لواهای خشک و زنگار گرفته در بزرگ انبار سرد و 
نمور به جیر جیر افتاد و غام پاهای سه مرد را تشخیص داد که در فضای 
لخــت انبار طنین انداخت و هر ســه بــه او نزدیک شــدند. دو مرد غام را 
کشان کشان به میانه انبار بردند و به پشت به یک ستون طناب پیچ کردند.

چشم هایش را وا کنین.
صدای مهندس قابی سردســته دزدان طا و جواهر را تشــخیص داد و با 
گشــوده شدن چشــم بند او را دید که فاتحانه دست ها را پشت کمرش به 

هم قاب کرده بود و با خشم و غرور نگاهش می کرد.
سکه ها و جواهرات را کجا قایم شون کرده ای حرومزاده؟

غام با تعجب خودش را به بی خبری زد و پرسید:
کدوم جواهرات آقای مهندس؟
مهندس قابی با خشم تشر زد:

کدوم طا و جواهر؟ همونی که تو رو فرســتادم بری خونه ای تو شــمرون و 
از گاوصندوق شون سکه های طا و جواهراتش را بدزدی بیاری برای من؟

غام با پوزخندی جواب داد:
خونه همون سرهنگ پیری که زن جوانی داره اسمش چی بود؟

لحظه ای خودش را به بی خبری زد و آنگاه ادامه داد:
هــا... جنــاب ســرهنگ مدبــری. اســم خانمــش چی بــود؟ مهســا خانم. 
همــون زن خوشــگل جوانــی که از ســر خیانت باهاش ســر و ســری داری. 
وای اگــر ســرهنگ بفهمه میدونی چی میشــه آقا مهندس؟ تازه شــنیدم 
جناب ســرهنگ با خانمش و پسری که از زن اولش داره تو این شلوغی ها 
می خوان به امریکا فرار کنن و تو هم با مهسا خانم مخفیانه قرار گذاشتی 
پشــت سرشــون بــه امریــکا پــرواز کنی و مخ مهســا خانــم را زدی کــه بیاد 
سراغت و تو امریکا با هم خوش بگذرونید و سرهنگ این پیرمرد ساده دل 
را قال بگذارید. می بینی آقای مهندس من همه چیزو فهمیدم. تازگی ها 
فهمیدم مخ مهسا خانم را زدی همه ثروتش را به چنگ بیاری و بعد که 
ثروتــش را کش رفتی تو غربت ولش کنی به امان خدا. آره آقای مهندس 
می دونی من چه چیزهایی را فهمیدم؟ لب های مهندس قابی از شدت 
خشــم به رعشــه افتاد و صورتش بــه کبودی زد. با مشــت به صورت غام 

کوبید که خون از دماغش به پهنای صورتش پاشید.
غــام در حالــی کــه شــراره های خشــمی جنونی آمیــز در چشــم هایش 
می درخشید، با لب های پرخونش به مهندس قابی تف کرد که گردی از 

خون و آب دهان صورتش را پوشاند.
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بــی احتیاطــی راننده هنگام پارک خودرو موجب ســقوط آن بــه دره فرحزاد 
شــد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران 
ســاعت ۷:۴۰ صبــح یکشــنبه بــا دریافــت خبــر وقوع ایــن حادثــه بافاصله 
آتش نشانان ایستگاه ۹۴ را به محل حادثه واقع در دره فرحزاد، خیابان آبشار 
اعزام کرد.به گفته مهدی حیدری فرمانده آتش نشانان اعزامی، بی احتیاطی 
راننــده در پارک نامناســب خودرو ســواری پــژو ۴۰۵ و رعایت نکــردن اصول 
ایمنی باعث شد این خودرو به عمق ۱۰ متری یکی از دره های منطقه فرحزاد 
ســقوط کنــد.  بــا توجه بــه محبوس شــدن راننده 32 ســاله در داخــل خودرو 
ســواری، با احتیاط کامل توسط آتش نشانان از داخل این وسیله نقلیه بیرون 

آورده شد و او را با برانکارد به باای دره و کنار جاده منتقل کردند.

سقوط به دره هنگام پارک خودرو

ブ】』〉
ぅ┡

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست مراقب 
روبات هایــی کــه کاربــر را بــه صفحــات فیشــینگ )جعلی( 
هدایــت می کنند، باشــند. به گزارش پلیس، ســرهنگ تورج 
کاظمــی ضمــن هشــدار بــه کاربران فضــای مجــازی گفت: 
بــر اســاس پرونده هایی کــه در این اداره مطرح شــده اســت 
متهمــان با تهیــه روبات یا اپلیکیشــن ارائه دهنــده خدمات 
مختلف از جملــه افزایش فالوئر، دوســت یاب، صیغه یاب، 
ردیــاب، دوربیــن لخــت کــن و... در فضای مجــازی اقدام به 
جــذب مشــتری کــرده و بــه بهانــه نصــب برنامه بــه منظور 
فعالسازی اپلیکیشــن از کاربر درخواســت واریز مبلغ اندکی 

)معمواً 2۰۰۰۰ ریال( و ارجاع به صفحه فیشینگ می کنند. 
این روبات های راه اندازی شــده اغلب امکان ارجاع به درگاه 
ندارند و به شــکل مســتقیم اطاعات و رمــز کارت طی چند 
مرحله از کاربر گرفته شده و در تمامی موارد پیغام ساختگی 
عدم ارتباط با بانک یا تراکنش ناموفق نشــان داده می شود. 
همچنین در بسیاری از موارد، مجرمین اقدام به تبلیغ روبات 
یا اپلیکیشــن های جعلی در کانال های پر بازدید شــبکه های 
اجتماعی بویژه تلگرام و اینستاگرام )با چند صد هزار عضو( 
کــرده و بــه این ترتیــب برنامه مــورد نظر در معــرض دید و 

دسترس کاربران نرم افزارهای اجتماعی قرار می گیرد.

و دوست یاب روبات صیغه یاب  با  کاهبرداری 

گــروه حــوادث- زهــره صفــاری/ شــمارش معکوس 
بــرای نجــات جوان مشــهدی از چوبه دار آغاز شــده 
اســت. 4 ماهــی اســت کــه هــر شــب کابــوس اعــدام 
می بینــد و حــاا از مهلتــی کــه خانــواده مقتــول بــه او 

داده اند تنها یک هفته دیگر باقی است...
ماجــرا از شــامگاه ۱۹ تیــر آغــاز شــد. آن شــب شــوم، 
»مســعود« بــا چنــد نفــر از جوانــان روســتا درگیــر و 
زخمی شــده بــود. وقتی اقوامــش او را به بیمارســتان 
می رساندند بیشــتر غرور شکســته اش آزارش می داد 
تا زخم های تنش به همین خاطر وقتی خونریزی اش 
قطع و زخم هایش پانســمان شــد فقط به فکر بیرون 
رفتن از بیمارستان و انتقام بود. ساعتی بعد به سختی 
از تخت پایین آمد تا بتواند هر چه زودتر حسابش را با 

کسانی که این با را سرش آورده بودند، تسویه کند.
در راه با دوستش هم تماس گرفت و ماجرای درگیری 
را به او گفت. قرار شد چند نفری سر قرار بروند. میدان 
دوئل در یکی از باغ های روســتا بود. هوا تاریک شده و 
چشم، چشــم را نمی دید. در چشم بر هم زدنی همه 
بــه جان هــم افتادنــد. »مســعود« هــم کــه چوبی در 
دســت داشــت وارد دعوا شــد و لحظاتــی بعد صدای 
فریــاد یکــی از آنهــا همه را بــه عقب نشــاند. ضربات 
سنگین »مسعود« کار دستش داد و »اسماعیل« یکی 
از جوانان روســتا، غرق در خــون بی حرکت روی زمین 

افتاد. همه از ترس فرار کردند. اما دیگر برای هر کاری 
دیر شــده بود. ســاعتی بعد دســتبند آهنی بر دســتان 
»مســعود« گره خــورد و او به اتهام قتل »اســماعیل« 

بازداشت شد.
بــا اعتــراف صریــح متهــم جــوان، پرونــده بــا صــدور 
دادگاه  دوم  شــعبه  بــه  عمــدی  قتــل  کیفرخواســت 
کیفری یک بجنورد ارسال شد و قاضی پس از شنیدن 
اظهارات »مسعود« و درخواست اولیای دم برای اشد 

مجازات، او را به قصاص نفس محکوم کرد.
ایــن حکــم قرار بــود اواخر مهر مــاه به اجــرا درآید اما 
با پادرمیانی و وســاطت معتمدان، خیرین و خانواده 
قاتل، اولیای دم یک ماه به »مســعود« فرصت دادند 
تــا در صــورت تأمیــن پــول دیــه از حق قصــاص خود 
بگذرنــد و ایــن جــوان 25 ســاله را آزاد کننــد. پــدر پیر 
»مســعود« با کمک همشــهریان و بســتگانش در یک 
ماه گذشــته توانسته اند ۱8۰ میلیون تومان جمع کنند 
این در حالی اســت که پسر جوان برای رهایی از مرگ 
۱2۰ میلیون تومان دیگر نیاز دارد و باید تا 22 آبان دیه 

درخواستی را فراهم کند.
خیریــن و نیکوکارانــی کــه می توانند بــرای رهایی این 
جــوان از چوبــه دار، او و خانــواده اش را یــاری دهنــد 
بــا گــروه جویندگان عاطفــه روزنامــه ایران به شــماره 

885۰۰۱۰۰-۰2۱ تماس بگیرند.

این جوان برای رهایی از مرگ 
┍ポ┹ 《ポp┘』ゃぁ┱╂【فقط یک هفته مهلت دارد

دختری که به دنبال آشــنایی با یــک مرد در فضای 
انگیز تریــن  غــم  بــود  کــرده  ازدواج  او  بــا  مجــازی 
ماجــرای زندگــی اش را تجربــه کرد. ایــن زن جوان 
با مراجعه به پلیس اســتان خراسان رضوی گفت: 
مــن کــه در خانــه پــدری دختری شــاد و سرشــار از 
آرامــش بــودم ناگهــان درگیر یک رابطه احساســی 
شــدم و تصمیــم عجوانــه ای گرفتــم که غــرورم را 

شکست و مرا به مرز پوچی و بی هدفی کشاند.
دختــر درســخوان خانــواده بــودم. چند خواســتگار 
خیلــی خــوب داشــتم، اما به همه شــان جــواب رد 
دادم و خیلــی مصمــم می گفتم فعــًا می خواهم 
ادامــه تحصیل بدهــم. دوران تحصیل و دانشــگاه 
بســرعت گذشــت. مدرک تحصیلی ام را که گرفتم 
پدر و مادرم گفتند باید کم کم مهیای ازدواج بشوم 

و سر و سامان بگیرم.
امــا من بــا ســختگیری های بیش از حــد و اندازه به 
خواســتگاران جواب رد دادم. در همان شــرایط بود 
که شــغل مناســبی پیدا کــردم. به ســر کار رفتم و با 
پولــی که پس انداز کرده بودم بــرای خودم جهیزیه 

دهان پرکنی فراهم آوردم.
اما دیگر خواستگار دل بخواهی در خانه مان را نزد. 
در همیــن اوضاع و احوال بود که در فضای مجازی 
با مردی جوان آشــنا شــدم. می گفت همســرش را 
طــاق داده و دنبــال یک شــریک خوب و شایســته 
برای زندگی اش است. ارتباط ما در فضای مجازی 
آغاز شــد. حســابی اســیر احساســات هیجانی شده 

بــودم. متأســفانه با وجــود مخالفت خانــواده ام به 
خواســتگاری مرد مورد عاقه ام جواب مثبت دادم 
و ازدواج کــردم امــا حــاا می فهمــم چقدر اشــتباه 
کرده ام. شوهرم آن فرد شایسته ای نبود که فکرش 

را می کردم.
مــا زندگــی مشــترک خــود را بــا کمک هــای پــدرم 
احســاس  هیــچ  شــوهرم  ولــی  کردیــم  شــروع 
مســئولیتی نداشــت و ســرکار نمی رفت. هــر موقع 
بیــکار ماندنــش  هــم می خواســتم دربــاره علــت 
حرفی بزنم امروز و فردا می کرد و چشــم به حقوق 
مــن دوخته بود.بــاز هم برای حفــظ آبرویم چیزی 
نگفتــم و ســکوت کــردم ولــی مدتی اســت متوجه 
شــده ام کــه او موادمخــدر مصرف می کنــد و خیلی 
تندخــو و بداخــاق شــده اســت. در آخریــن جــر و 
بحثمــان آنچنان کتکــم زد که تا چنــد روز خجالت 
می کشــیدم به خاطر کبودی زیر چشم هایم از خانه 
بیرون بیایم.پدر و مادرم متوجه این موضوع شدند 
و مــرا بــه خانه شــان بردند. امــروز هم بــه کانتری 
آمده ام و پیگیر شــکایت از این شوهر بی احساس و 
بی مسئولیت هستم. روزی که خانواده ام می گفتند 
ایــن آدم اهل زندگی نیســت و به درد تو نمی خورد 
مغرورانــه با صدای بلند می گفتم »چشــم حســود 
کــور« تــا آنهــا حســاب کار دستشــان بیایــد و دیگــر 
نظــری ندهند.امــا حــاا می فهمم که هــر قدر هم 
باسواد و دانشگاه رفته باشیم باید احترام بزرگتر ها 

را حفظ و در کارها با آنها مشورت کنیم.

ماجرای غم انگیز عشق اینترنتی

موزه غذاهای نفرت انگیز

دختر 2 ساله در خودرو یخ زد

زوج امریکایــی به دلیل ســهل انگاری و مرگ دختر 2 ساله شــان در خودرو 
شــخصی بازداشــت شــدند.به گزارش مترو، این زوج  دختر 2 ساله خود را 
ســاعتها در هوای بســیار ســرد خیابان درون خودرو رها کرده بودند.پلیس 
اوهایــو امریــکا، ایــن زوج ســهل انگار را بــه جرم قتل فرزندشــان دســتگیر 
کرد.ســخنگوی پلیــس بیان کرد کــه دخترک کامًا درون خــودرو یخ زده و 

پزشکان نتوانسته اند وی را از مرگ نجات دهند.

واژگونی مرگبار جرثقیل در چین
واژگونی یک جرثقیل روی چند خودرو در چین 15 کشــته 
برجا گذاشــت.به گزارش شــینهوا، این حادثه در اســتان 
»گانسو« و فقط چند روز پس از سقوط اتوبوس به رودخانه 
»یانگ تسه« و مرگ سرنشینان اتوبوس رخ داده است. بنا 
بر گزارش های پلیس، این جرثقیل پس از واژگونی باعث 
آســیب به 31 خودرو، مــرگ 15 نفر و جراحــت 44 راننده 

شد.

ماساژ زیر ساطور
تایلندی هــا نــوع خاصــی از ماســاژ را بــرای مشــتریان 
اســتفاده می کننــد کــه به ماســاژ چاقــو معروف اســت. 
ایــن نوع ماســاژ بســیار عجیب و ترســناک و مخصوص 
کشــورهای آســیای شــرقی بخصوص تایلند است که با 
چند ساطور بزرگ انجام می شود! مشتریانی که به این 
مراکــز مراجعــه می کنند زیر حرکات تیغه ســاطورهای 

تیز قرار می گیرند و آرامش خاصی را تجربه می کنند.

8کودک انگلیسی به علت سقوط سرسره بادی شهربازی 
»ووکینگ« بشــدت مجروح شدند.به گزارش دیلی میل، 
کودکان از ارتفاع 3۰ فوتی – ۹ متری - در شهربازی شهر 
»ســوری« بریتانیــا ســقوط کــرده و امدادگــران کودکان 
زخمــی را با هلــی کوپتر به بیمارســتان منتقــل کردند.

گزارش های رســیده نشــان می دهد که در زمان حادثه 
اعضــای خانواده کودکان شــاهد ســقوط سرســره بادی 
بــوده و بشــدت وحشــت کرده اند.گزارش هــای پلیــس 
نشــان می دهــد بــرای امدادرســانی 2۰ آمبوانــس در 

محل حادثه حاضر شدند.

حادثه در شهربازی بریتانیا

کشف 60 هزار اسکلت باستانی در لندن
کارگران هنگام حفاری برای ساخت راه آهن 6۰ هزار اسکلت باستانی 
را در نزدیکــی ایســتگاه »یوســتون« لنــدن کشــف کردند.بــه گزارش 
میرر، در پی این کشــف بیش از ۱۰۰۰ باســتان شــناس در حال انجام 
حفاری های بیشــتر در این منطقه هستند.به گفته باســتان شناسان، 
ایــن حفاری ها بزرگ ترین حفاری در انگلســتان به شــمار می رود.

گفتنی است تاکنون اسکلت ۱2۰۰ تن از بــــــــومیان متعلق به قرن 
۱8 و ۱۹ میادی از دل خاک بیرون کشیده شده است.

بازداشت بانکدار آذربایجانی و همسر ولخرجش
ولخرجی هــای همســر یــک بانکــدار آذربایجانی راز پولشــویی های 
شــوهرش را فاش کرد.به گزارش دیلی اســتار، »جهانگیر حاجییو« 
بانکــدار معروف آذربایجانی به همراه همســرش »زمیرا حاجییو« 
توســط آژانس ملی مبارزه با جرایم فســاد مالی دســتگیر شــده اند. 
جواهــرات 4۰۰ هــزار پوندی آنها نیز ضبط شــده تا به پرونده فســاد 
مالی شــان رســیدگی شــود.گزارش های موجود نشــان مــی دهد که 
ظــرف یک دهه گذشــته »زمیــرا« بیش از ۱6 میلیــون پوند را صرف 

مخارج شخصی خود و زندگی لوکسش کرده است.
اطاعات موجود پلیس و آژانس نشــان می دهد که وی برای خرید 
کیــف، کفش و لباس های گــران قیمت خود و خوشــگذرانی هایش 
میلیون ها پوند هزینه کرده است که گمان می رود در پی فساد مالی 
همســرش در بانــک و پولشــویی بــه این ثروت دســت یافته اســت.
پلیس اعام کرده اســت که خرید ها توسط 35 کارت اعتباری که از 
سوی بانک همسرش صادر شده از فروشگاه ها و جواهرفروشی های 

مختلف خریداری شده است.

تمرین های  سخت 
کونگ فو برای  کودکان چینی

تمرین هــای اجباری و ســخت آمــوزش کنگ فو 
برای کودکان چینی واکنش های زیادی در فضای 
مجــازی به  دنبــال داشــت.به گــزارش آواکس 
ایــن  درد  از  ناشــی  گریه هــای  تصاویــر  نیــوز، 
کودکان هنگام تمرین خانواده ها را تحت تأثیر 
قــرار داده اســت. خانــواده ایــن کــودکان مبلغ 
۹ هــزارو8۰۰ یــوان معــادل ۱۱۹5 دار امریــکا 
برای یک ســال تحصیل فرزندانشان پرداخت 
کرده اند.برخی از این پســران فقط 3 سال سن 
داشته و مجبورند هر روز به تمرین های سخت 

خود در مدرسه استان سیچوان ادامه دهند.
 

سرقت های سریالی 
پیرزن بازنشسته

پلیس فرانســه از بازداشــت یــک پیرزن به 
جــرم ۷۰۰ فقــره ســرقت از فروشــگاه های 

اسباب بازی خبر داد.
ایــن   ،  LCIتلویزیونــی کانــال  به گــزارش 
اتهــام  بــه  زن هفتــاد و دو ســاله پاریســی 
بیــش از ۷۰۰ فقــره دزدی از مغازه هایــی 
که بیشترشــان اســباب بــازی فروشــی بود، 
بازداشت شده اســت. براساس تحقیقات، 
وی اجناس دزدی را در اینترنت به فروش 
رســانده اســت، وی از ژوئــن 2۰۱8 حــدود 
اینترنــت  در  فــروش  تبلیــغ  آگهــی   ۹5۰

گذاشته است.
پلیــس اعام کرده اســت که طی بازرســی 
از خانه ایــن فرد بازنشســته، موفق به پیدا 
کردن یک هزار اموال مســروقه که از شــش 
فروشــگاه  اســباب بــازی ربــوده و همچنین 
بیش از 4۰ هزار یورو پول نقد شــده اند. وی 
اعتراف کرده که سرقت ها را از روی بیکاری 

انجام داده است.
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نفــرت انگیزتریــن، بدبوترین و بدمزه تریــن غذاهای دنیا کــه می تواند 
جایگزیــن گوشــت باشــد در موزه ســوئد بــه نمایــش عمــوم درآمد.
به گــزارش ســی ان ان، ایــن غذاهــا شــامل نوشــیدنی ها، پیــش غذا و 
غذاهــای مختلف است.مؤســس مــوزه دکتر »ســاموئل وســت« که 
یک روان شــناس اســت، گفت: »مصرف گوشــت و تأثیر منفی آن بر 
محیط زیســت باعث شــده تا غذاهایی جایگزین گوشــت با پروتئین 
باا شود البته هرکســی توانایی خوردن چنین غذاهایی را ندارد. بیشتر 
شرکت کنندگان می گویند این غذاها نفرت انگیز هستند و خوردنشان 

کار آسانی نیســت.«وی اضافه می کند آنچه باعث انزجار می شود به 
فرهنگ تغذیه ای افراد بازمی گردد.در این منوی وحشــتناک  پنیر های 

گندیده، کرم ها، خفاش ها، موش ها و... دیده می شود.«
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متهم زن در دادگاه: 
دیه بدهم توانم  نمی 

گــروه حوادث - معصومــه مرادپور / زن جــوان که به اتهام 

قتل شبه عمد یک مرد در خانه مجردی اش به پرداخت 
دیــه محکوم شــده دیروز از زنــدان به شــعبه دهم انتقال 
یافت و با تقدیم درخواســت اعسار به قضات گفت توانایی مالی برای پرداخت 
دیــه کامــل را ندارد.به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، براســاس اوراق این 
پرونده ساعت 4:30 دقیقه سحرگاه 24 فروردین امسال امدادگران اورژانس در 
تمــاس با کانتری 110 باغ فیض از کشــته شــدن مردی در خانــه یک زن تنها در 
منطقه اشــرفی اصفهانی خبر دادند. مأموران ضمــن تحقیق پی بردند زن 32 
ســاله ای به نام شــهرزاد پس از درگیری با پســر مورد عاقــه اش به نام بهنام که 
قصــد ازدواج باهــم را داشــتند با یک ضربه چاقــو به گردن او را به قتل رســانده 
اســت. شــهرزاد در بازجویی انگیزه درگیری اش را اعتیاد بهنام به شیشــه اعام 
کــرد و گفــت: قصد بیرون کردن او را از خانه داشــتم که با هم درگیر شــدیم.این 
زن در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدباقر 
قربان زاده و با حضور دو قاضی مستشــار پای میز محاکمه ایستاد.در این دادگاه 
پدر بهنام گفت: پســرم مدتی بود که مواد مخدر را کنار گذاشته بود ولی شهرزاد 
مدعی شده بهنام بار دیگر به دام اعتیاد افتاد بود که به همین خاطر با او درگیر 
شده و او را کشته است. ولی واقعیت این است که آن شب نامزد سابق پسرم با او 

تماس گرفته بود و همین موضوع باعث درگیری آنها شده است.
ســپس شــهرزاد در برابــر قضات ایســتاد و منکر قتــل عمد شــد. وی گفت: بعد 
ازمــرگ همســرم به تهران آمــدم و یک خانه اجــاره کردم، چهارســال بود که با 
بهنام آشنا شده بودم. او مواد مخدر را کنار گذاشته و از من خواستگاری کرده بود 
و خانواده هایمــان هم از این ماجرا مطلع بودند. آن شــب بهنام به دیدنم آمد 
و من هم برایش شــام آوردم. بعد از خوردن شــام گفت که می خواهد به خانه 
دوستش برود. به همین خاطر یک پایپ مخصوص مصرف شیشه و یک چاقو را 
روی جا کفشی گذاشت و گفت چون نیمه شب است می ترسد پلیس به او ظنین 
شود. به همین خاطر آنها را همراه خودش نبرد. با دیدن پایپ شوکه شدم و به 
او اعتراض کردم اما گفت متعلق به دوســت اوســت، بهنام از خانه بیرون رفت 
و ســاعت 2 نیمه شــب به خانه بازگشــت. او حال طبیعی نداشت و من متوجه 
شــدم شیشه مصرف کرده است. از او خواستم خانه ام را برای همیشه ترک کند 
و دیگر به دیدنم نیاید اما او چاقو را از روی جاکفشــی برداشــت و مرا تهدید کرد، 
من او را هل دادم و چاقو را از دستش گرفتم بهنام عصبانی شد. به همین خاطر 
در حالــی که چاقو در دســتانم بود در خانه را باز کــردم و او را به بیرون هل دادم.
شــهرزاد در حالی که بشــدت اشــک می ریخت ادامه داد: چند دقیقه بعد در را 
بــاز کــردم و ناباورانه بــا لکه های خون در راهــرو روبه رو شــدم. نمی دانم چطور 
چاقــو بــه گردن بهنام برخورده بــود. او را به داخل خانــه آوردم و همان موقع با 
اورژانــس تماس گرفتــم اما فقط چند دقیقــه بعد از رســیدن آمبوانس بهنام 
مقابل چشــمانم جان داد. من واقعاً قصد کشــتن او را نداشــتم و حاا شرمنده 
پدر و مادرش هستم.سپس رئیس دادگاه اعام کرد با توجه به دفاعیات متهم 
و همچنین آثار بریدگی ســطحی روی جســد اتهام شــهرزاد از قتل عمد به شبه 
عمد تبدیل می شود.سپس دادرسان شعبه دهم دادگاه شهرزاد را به جرم قتل 
شبه عمد به دیه کامل محکوم کردند اما صبح دیروز این زن با درخواست اعسار 
همــراه دو شــاهد در دادگاه حضــور یافت وبه قضــات گفت توانایــی مالی برای 

پرداخت همه دیه را ندارم و سپس قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ پســر جوانــی که هفت ســال پیــش در جریان ســرقت انگشــتر 

مرتکب قتل شــده بود برای ســومین بار در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان 
تهــران محاکمــه شــد.به گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده ازشــامگاه بیســت و هشــتم تیــر 91 به دنبال تمــاس تلفنی بــا کانتری 
157 کیانشــهر در پــی جــدال چند پســر در بوســتان نارون شــروع شــد. در این 
نــزاع خونیــن مهدی 22ســاله بــه کام مرگ فرو رفــت.در نخســتین تحقیقات 
کارآگاهان دریافتند؛ پسر 26 ساله ای به نام بهزاد و عمویش فاضل 22 ساله با 
مهدی و برادر وی درگیر شــده بودند که درایــن درگیری بهزاد با قمه به گردن 
و دست مهدی  زده و به همراه عمویش گریخت.برادر مهدی به نام محمد که 
شــاهد جنایت بود به پلیس گفت: چند روز پیش در پارک نارون قدم می زدم 
که یک انگشــتر پیــدا کردم وآن را به فاضل نشــان دادم. فاضــل وقتی فهمید 
انگشــتر از جنــس طاســت دیگــر آن را پس نداد. بیســت و هشــتم تیر بر ســر 
همین موضوع با هم درگیر شــدیم. بهزاد که داخل پارک بود با شــنیدن ســر و 
صــدای ما، جلو آمــد و از عمویش طرفداری کرد. همان موقع مهدی هم ســر 
رسید و به کمک من آمد. بهزاد با قمه ای که در دست داشت به برادرم حمله 
کــرد و او را زد.پلیس با اطاعاتی که به دســت آورد بــه ردیابی دو متهم فراری 
پرداخــت. اما 13 شــبانه روز از جنایت گذشــته بود که بهزاد بــا پای خودش به 
پلیس آگاهی رفت و ادعای بی گناهی کرد وی گفت: آن شب با شنیدن هیاهو 
در پارک به محل درگیری رفتم و با بدن نیمه جان مهدی رو به رو شدم. برادر 
مهدی هم باای ســرش ایســتاده بود و گریه می کرد. من هیچ نقشــی در قتل 
نداشــتم. از طریق خانواده ام فهمیدم متهم به قتل مهدی هســتم و به همین 
خاطر به اینجا آمدم تا حقیقت مشــخص شــود.چهار روز پس از مطرح شدن 
ایــن ادعا فاضل هــم به اداره آگاهی پایتخت رفت و از جزئیات درگیری گفت. 
به این ترتیب بهزاد به ناچار لب به بیان حقیقت گشود.وی گفت: از پیدا شدن 
انگشتر طا خبر داشتم و به محض اینکه فهمیدم مهدی  و برادرش با عموی 
کوچکــم درگیــر شــده اند به خانــه پدرم رفتــم. من قمــه ای را کــه در پارکینگ 
مخفی کرده بودم به دســت گرفتم و چند دقیقه بعد به پارک نارون برگشتم. 
مهدی که چوب در دســت داشــت به مــن حمله کرد و برای دفــاع از خودم با 
قمه به گردنش زدم اما نمی خواستم او را بکشم. من و فاضل وقتی فهمیدیم 
مهدی جان ســپرده، وحشــتزده سوار یک موتور شــدیم و از تهران فرارکردیم.

چند روز در شــهرهای شــمال غرب کشور ســرگردان بودیم اما به خاطر عذاب 
وجدان به تهران برگشتیم و تسلیم شدیم.

این متهم در شــعبه 71دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه ایســتاد و 
بــه قصاص محکوم شــد.حکم صادره در دیوان عالی کشــور تحت بررســی بود 
که بهزاد درخواســت اعاده دادرســی را مطرح کرد و خواستار رسیدگی دوباره به 
پرونده اش شــد.با گذشت 4سال از جنایت درخواســت اعاده دادرسی متهم در 
دیوان عالی کشــور پذیرفته شــد اما فاضل -عموی متهم - به دیوانعالی کشــور 
رفــت وخــودش را قاتل معرفی کرد ایــن اقرار باعث نقض حکم صادره شــد و 
متهــم بار دیگر درشــعبه دهم محاکمه شــد امــا چون فاضل متواری شــده بود 

بدین ترتیب قضات باردیگر بهزاد را به قصاص محکوم کردند.
امــا بازهــم دیوانعالی رأی صــادره را تأیید نکردند برای همین صبــح دیروز بار 
دیگــر متهــم در شــعبه چهــارم دادگاه کیفری به ریاســت قاضــی عبداللهی وبا 

حضور دو مستشار پای میز محاکمه ایستاد.
در ایــن جلســه اولیــای دم باردیگر قصاص عامل قتــل فرزندشــان را از قضات 

درخواست کردند. سپس بهزاد - متهم- در جایگاه ایستاد و منکر قتل شد.
پس ازپایان اظهارات متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

اخبار
گروه حــوادث/ تیــم تحقیق در یــک پرونده 

قضایــی به چهــار دلیل رســیدند کــه باعث 
شــد تنها مظنــون پرونده پس از چهار ســال 
بازداشــت شــود.به گزارش خبرنــگار جنایی 
»ایران«، 4 مهر ســال 93 مرگ پســر جوانی 
در بیمارســتان الغدیــر بــه بازپرس کشــیک 
قتل و تیم تحقیق اعام شد. به دنبال اعام 
این خبر تحقیقات از سوی بازپرس جنایی و 
تیم بررسی صحنه جرم آغاز شد. بررسی ها 
نشــان می داد که پســر جوان به نــام میاد با 
جســم نوک تیزی مانند قمه به قتل رسیده 
و ســاعاتی قبل از مرگ پسر دایی اش او را به 
بیمارســتان منتقل کرده اســت.در نخستین 
گام کارآگاهــان بــه ســراغ تنها شــاهد ماجرا 
رفتنــد. مرد جــوان در تحقیقات گفت: من و 
پســرعمه ام در حــال عبور از خیابــان بودیم 
کــه چهــار مــرد ســوار بــر دو موتورســیکلت 
راهمــان را ســد کردند. آنها بــه میاد گفتند 
تو بــرادر مهیــار هســتی؟ وقتی میــاد تأیید 
کرد ناگهان مردان موتور سوار به جان میاد 
افتادنــد و با قمه او را زدند. من به طرفداری 
از پسرعمه ام وارد دعوا شدم که در این میان 

زخمی هم شدم.
دستگیری تنها مظنون حادثه

 از آنجایــی که مردان موتورســوار اســم برادر 

میــاد را آورده بودنــد، مأموران به ســراغ او 
رفتند. با اطاعاتی که مهیار در اختیار پلیس 
قــرار داد و تحقیقات میدانــی، عامل اصلی 
این درگیری که مــرد جوانی به نام هرمز بود 
شناســایی شــد.هنوز 24 ســاعت از جنایــت 
نگذشــته بود که کارآگاهان راهی خانه هرمز 
شــدند اما مرد جوان آنجــا را ترک کرده بود. 
آنهــا بــه محــض ورود بــه خانــه بــا ماشــین 
لباسشــویی روشن و لباس های خونی داخل 
آن مواجه شدند. تحقیقات برای دستگیری 
هرمز ادامه داشت تا اینکه 5 مهر مرد جوان 
در مخفیگاهش دســتگیر شــد. هرمز زمانی 
کــه در مقابــل تیم تحقیق قــرار گرفت منکر 
جنایــت شــده و ادعا کرد کــه در زمان قتل با 

نامزدش بوده است.
از آنجایــی کــه هیــچ مدرکی علیــه هرمز در 
دســت نبــود و مرد جوان منکــر جنایت بود، 
با قــرار وثیقه 200 میلیــون تومانی 11 بهمن 

سال 93 آزاد شد.
ایــن  عامــان  دســتگیری  بــرای  بررســی ها 
جنایت ادامه داشت تا اینکه با گذشت چهار 
سال از جنایت و بررسی های صورت گرفته از 
سوی بازپرس شــعبه چهارم دادسرای امور 
جنایی تهران مدارکی به دست آمد که نشان 

می داد هرمز در این جنایت نقش دارد.

در تحقیقــات تیــم جنایــی چهــار مــدرک 
به دســت آمد، نخســتین مورد این بود که 
مأمــوران ســاعت 12 شــب 4 مهــر زمانی 
که برای دســتگیری وارد خانه هرمز شــده 
بــوده  روشــن  لباسشــویی  بودنــد ماشــین 
و لباس هــای خونــی داخل آن پیدا شــده 

بود.
دومیــن دلیــل اظهــارات یــک شــاهد بود، 
ایــن مــرد کــه چهــار ســال عــذاب کشــیده 
بــود با حضــور در دادســرای جنایی مدعی 
شــد: زمانــی کــه ایــن اتفــاق افتــاد هرمــز 
را  بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت میــاد 
بــا قمــه زده اســت. هرمــز می دانســت که 
حــال میاد وخیم اســت و از من خواســت 
از بیمارســتان و خانــواده او تحقیــق کنم و 
متوجــه شــوم که وضع جســمی اش چطور 
اســت. مــن هــم پیگیــری کــردم و متوجــه 
شــدم که میاد کشــته شــده اســت. همان 
زمــان بــه هرمــز زنــگ زدم و خبــر مــرگ 
میــاد را دادم. او مــرا تهدیــد کــرد کــه اگر 
حرفــی به پلیس بزنم، بایی ســر خودم و 
خانواده ام می آورد، من هم از ترس جانم 
در ایــن مــدت ســکوت کــردم. امــا عــذاب 
وجــدان یک لحظه هم مرا آرام نگذاشــت 
و مدام خواب مقتول را می دیدم. او از من 

می خواســت که واقعیت را برما کنم.
ســومین دلیلی کــه برای تیــم تحقیق وجود 
داشــت اظهارات پســردایی مقتــول بود.اما 
آخریــن دلیل صحبت های نامزد هرمز بود.  
او گفــت: هرمز در زمان جنایت با من نبود و 
آن شب فقط من 10 دقیقه او را دیدم و بعد 

از آن هم از او بی خبر بودم.

دستور بازداشت
پلیســی،  قــرار دادن مــدارک  کنــار هــم  بــا 
بررســی ها حکایت از آن داشــت که هرمز در 
ایــن جنایــت دســت دارد. بدیــن ترتیب به 
دستور بازپرس جنایی مرد جوان دو روز قبل 
بازداشــت شــد. در حالی که متهم همچنان 

منکر قتل است تحقیقات از او ادامه دارد.

4 دلیل برای بازداشت یک متهم به قتل  

کــه  خشــن  دزدان  حــوادث/  گــروه 

خــود  قدمــی  چنــد  در  را  پلیــس 
می دیدند با گــروگان گرفتن دو مرد 
بــه ســمت مأمــور  پرتــاب ســاتور  و 
پلیــس تصمیم بــه فرار داشــتند اما 

در دام پلیس گرفتار شدند.
به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، 
زن  آبــان،   11 صبــح    9:30 ســاعت 
میانســالی با پلیــس تماس گرفت و 
گفــت دو مرد در حال باز کردن قفل 
پنجــره خانــه همســایه ما هســتند و 

به نظر می رسد که سارق باشند.
بــا تمــاس زن میانســال بافاصلــه 
 128 کانتــری  گشــت  مأمــوران 
دو  شــدند.  محــل  راهــی  تهران نــو 
مــرد جــوان بــا مشــاهده مأمــوران 
جعبــه ای را کــه همــراه داشــتند به 
ســمت آنها پرتاب کــرده و از محل 

شدند. متواری 
دقایقی بعد ناگهان ســرباز کانتری 

با شــنیدن صدای فریاد کمک خواهی از خانه ای در همان حوالی بافاصله خود را به 
محل رسانده و در مقابل در ورودی یک خانه با دو مرد جوان درحالی که قمه و ساتور 

به دست داشتند مواجه شد.
متهمــان بــا دیــدن مأمور پلیس یکــی از ســاکنان خانه را گــروگان گرفته و با گذاشــتن 
ســاتور زیــر گردن گروگان جوان از مأمور کانتری خواســتند تا به آنهــا اجازه فرار دهد. 
اما در حالی که مأمور جوان سعی داشت با صحبت آنها را وادار به تسلیم کند ناگهان 
ســارق عصبانی شــد و ســاتوری را که زیر گردن گروگانش گذاشــته بود به سمت مأمور 
پلیس پرتاب کرد. در همین هنگام همدســتش که قمه ای در دســت داشــت از پله ها 
باا رفت. در همین موقع همسایه طبقه اول که با شنیدن سر و صدا به راه پله ها آمده 
بود نیز از ســوی همدست ســارق گروگان گرفته شد. افسر کانتری نیز با رعایت قانون 
به کارگیری ســاح به ســمت پای او شــلیک کرد. گروگانگیر قمه به دست بدین ترتیب 
نقش زمین شــد و همدســتش نیز مجبور به تســلیم شــد. درنهایت پــس از 20 دقیقه 

تاش دو گروگان آزاد شــده و متهمان دستگیر شدند.
ســرهنگ رســول بهرامی - رئیس کانتــری 128 تهران نو- با اعام ایــن خبر گفت: در 
بازرســی از متهمان مقداری طا و جواهر، پول و وســایل ســرقت از قبیل پیچ گوشتی، 
دیلم و همچنین یک قبضه چاقو ســاخی و ســاتور کشــف شــد. متهمان برای بررسی 

پرونده به اداره ششــم آگاهی پلیس پایتخت منتقل شدند.

پایان دو گروگانگیری 
در 20 دقیقه

گــروه حوادث/ مرد ســابقه دار با معرفی خــود به عنوان مأمور 

پلیــس بــه ســراغ خودروهایــی می رفــت کــه سرنشــینان آن 
حجاب مناســبی نداشــته یا صدای ضبط ماشینشان بلند بود 
تــا از آنهــا اخاذی کند.به گــزارش خبرنگار جنایی »ایــران«، 12 
مهــر مــرد جوانی بــه پلیس مراجعــه و از مردی شــکایت کرد 
کــه با عنــوان مأمور از او ســرقت کــرده بود. او گفت: »ســاعت 
1:30 دقیقــه بامــداد 12 مهــر با خودرو در خیابان فردوســی به 
ســمت داروخانــه در حــال تردد بــودم که مرد جوانی ســوار بر 
موتورســیکلت از من خواست کنار خیابان توقف کنم. او گفت 
پاک خودروام مشکوک است و به تفتیش خودروام پرداخت. 
بعد هم از من خواســت تا همراه او به اداره آگاهی بروم. به او 
گفتم برای چه باید با شما بیایم؟ که در جواب از من خواست 
هر چه پول داخل کارت عابر بانکم دارم را به حســاب او واریز 
کنــم. من هم که به علت تهیه داروهای مادرم عجله داشــتم 
550 هــزار تومــان به حســاب او واریــز کردم«.با شــکایت مرد 
جــوان تحقیقات آغاز شــد و مأموران به بازبینــی دوربین های 
مداربســته خیابــان فردوســی پرداختنــد. از ســویی با بررســی 
تراکنــش مالــی حســاب مالباختــه موفــق به شناســایی متهم 
شــدند که از مجرمان ســابقه دار بود. تحقیقات نشــان می داد 
مصطفــی 20 ســابقه کیفری به اتهــام جعل عنوان و ســرقت 

دارد. بدین ترتیب وی بازداشت شد.
و  کــرد  اعتــراف  خــود  به جــرم  دســتگیری  از  پــس  متهــم 

گفــت: افــرادی را کــه صــدای ضبــط خودروشــان زیــاد بــود یا 
سرنشینانشان حجاب مناسبی نداشتند انتخاب کرده و خودم 
را مأمــور معرفــی می کردم. از آنها می خواســتم همراه من به 
اداره آگاهــی بیاینــد آنها نیــز از ترس دســتگیری مبالغی را که 

می خواستم به حسابم واریز می کردند.
ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفی، معاون مبارزه با ســرقت های 
خــاص پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با اشــاره به انتشــار بدون 
پوشــش تصاویــر متهــم، گفــت: بــا توجــه بــه ســوابق متهم و 
اعتراف به دهها فقره ســرقت تحت پوشــش مأمور در مناطق 
مختلف شهر تهران بخصوص مرکز شهر بازپرس شعبه دوم 
دادســرای ناحیه 34 پایتخت با درخواست چاپ تصویر بدون 
پوشــش متهم از مالباختگان خواســت برای اعام شکایت به 
اداره پنجم پلیس آگاهی پایتخت در خیابان وحدت اســامی 

مراجعه کنند.

گــروه حــوادث/ مــردی افغــان که بــا ســفارش مدل 

گوشی، دستور سرقت تلفن همراه از پایتخت نشینان 
را صادر و سپس گوشی های مسروقه را از کشور خارج 

می کرد از سوی پلیس دستگیر شد.
بدنبــال  »ایــران«،  جـــــــــنایی  خبرنــگار  به گــزارش 
سرقت های ســریالی گوشــی تلفن همراه از عابران 
و راننــده هــای خودرو، تحقیقات پلیســی آغــاز و در 
بررســی های صورت گرفته مشخص شــد که 5 مرد 
و یک زن به صورت شیفتی سوار بر دو موتورسیکلت 

شده و در سطح شهر پرسه می زدند.
 موتورســواران یا گوشی های تلفن را از دست افرادی 
کــه در حــال عبور از خیابــان بودنــد می قاپیدند یا به 
سراغ راننده هایی می رفتند که پشت فرمان در حال 
صحبت با تلفن بودند و گوشی را سرقت می کردند.
متهمان پس از دســتگیری برای تحقیقات به شعبه 
پنجم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت منتقل شدند. 
آنهــا زمانی کــه در مقابل بازپــرس ایردموســی قرار 
گرفتند به ســرقت هایشان با همدستی زن جوان که 
نامــزد یکی از متهمــان بود اعتراف کردنــد.در ادامه 
بررسی ها مشخص شد متهمان گوشی های سرقتی 
را بــه مــرد مغــازه داری می فروختنــد کــه در یکــی از 

پاساژهای معروف موبایل فروشی بود.

کردنــد.  دســتگیر  را  وی  مأمــوران،  ترتیــب  بدیــن 
متهــم جوان گفــت: از وقتی که این مغــازه را گرفتم 
پیشــنهادهای زیادی در رابطه با خرید گوشــی تلفن 
همراه مســروقه داشتم. تا اینکه مدتی قبل با مردی 
افغان آشنا شدم که خریدار گوشی های تلفن همراه 

مسروقه بود. 
او به من گفت حاضر اســت گوشــی های سرقتی را از 
من به قیمت مناســب خریداری کند. او گوشــی های 
ســرقتی را به افغانســتان و پاکستان منتقل می کرد و 
بــه همین دلیل پلیس نمی توانســت رد گوشــی ها را 
بزند اما مرد افغان برای این کار یک شــرط داشــت، 
مــن بایــد گوشــی هایی را بــرای او مــی آوردم که مرد 
افغــان خــودش ســفارش می داد.با وسوســه پولدار 
شدن، این بار وقتی سردسته باند سارقان به سراغم 
آمد به او گفتم خریدار گوشی های مسروقه هستم به 
شــرط اینکه خودم مدل آن را سفارش بدهم. او هم 
پذیرفت و هر چند روز یک بار من سفارش ها را به او 
می دادم و طبق فهرستی که به او می دادم سردسته 
بانــد برایم گوشــی مــی آورد و من نیز به مــرد افغان 

می فروختم.
بــا اظهــارات متهم، مرد افغان نیز بازداشــت شــد و 

تحقیقات در این مورد ادامه دارد.

اخاذی از مردم به بهانه بدحجابیفهرستی برای سرقت گوشی همراه

گروه حــوادث: کامران علمدهــی / پرونده قتل 

ملیکا- دختر 5 ساله فاورجانی - که به سبب 
ناتوانــی پدرش در پرداخت هزینه مواد مخدر 
از ســوی فروشنده مواد ربوده و بعد از چند روز 
بــر اثر شــکنجه جان باخته بود صبح یکشــنبه 
- بیســتم آبــان - در شــعبه اول کیفــری یــک 

دادگستری اصفهان رسیدگی خواهد شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، هشــتم 
شــهریور امســال بــود که یــک فروشــنده مواد 
مخدر پســر 10 ســاله مرد معتادی را که به وی 
بدهــکار بود، ربــود. وی فکر می کرد بــا این کار 
مــرد معتاد حســابش را تســویه می کنــد اما با 
گذشــت 5 روز وقتی دریافت وی قادر نیســت 
بدهــی اش را بدهــد در اقدامــی وحشــیانه از 
پنجــره خانه ایــن مرد معتــاد وارد خانــه آنها 
شد و این بار دختران خانواده به نام های ملیکا 
5 ســاله و مریــم 18 ســاله را هم با زور اســلحه 
ربــود و به مدت 23 روز ایــن دو خواهر را مورد 
شکنجه و تجاوز قرار داد. در نهایت پنجم مهر 
ملیــکا بــر اثر شــدت جراحــات و دیر رســاندن 
بــه مرکز درمانــی جانش را از دســت داد. مرد 
جنایتکار نیز وقتی از مرگ ملیکا با خبر شــد از 
مخفیگاهش فرار کرد. پس از شکایت خانواده 
ملیــکا ردیابی ها بــرای دســتگیری متهم آغاز 

شــد و ســرانجام پلیس آگاهی استان اصفهان 
در حالــی که متهم چندبار هم اقدام به تغییر 
مخفیگاهــش کــرده بــود، او و همدســتانش را 
دســتگیر کرد. این در حالی بود که پدر خانواده 
پــس از ربــودن فرزندانش از ســوی مــرد مواد 
فــروش چنــد بــار قصــد شــکایت بــه کانتری 
داشت که هربار با تهدید و ضرب و جرح متهم 
روبه رو می شد و همین تهدیدات مانع شکایت 
او از متهم می شــد.حاا با گذشــت حدود یک 
مــاه و نیــم از ایــن ماجــرا دادگاه رســیدگی بــه 
اتهامــات مجرم ایــن پرونده با کیفرخواســت؛ 
قتل عمــد، آدم ربایــی، کــودک آزاری، حبس 
غیرقانونــی و ضــرب و جــرح عمــدی برگــزار 
خواهــد شــد.علی اکبــر هــادی وکیل شــاکیان 
پرونــده در گفت و گــو با خبرنگار گــروه حوادث 
»ایران« عنوان کرد: ایــن پرونده از همان ابتدا 
با پیگیری دادســتان اصفهــان و رئیس پلیس 
آگاهــی اســتان با ســرعت به ســرانجام رســید 
و بافاصلــه پس از دســتگیری روند رســیدگی 
بــه پرونده آغــاز شــد و کیفرخواســت متهم با 
موارد متعــدد اتهامی صادر شــد. البته متهم 
در همــه مراحــل بازجویــی تــاش می کــرد تا 
مسیر تحقیقات را به انحراف بکشاند اما موارد 
اتهامی چون به صورت مستند و مستدل وجود 

دارد راه گریزی ندارد.
وی در پاســخ به این ســؤال که متهم به لحاظ 
ســامت روانی مشــکلی دارد یــا خیر، تصریح 
کــرد: پزشــکی قانونــی ســامت روانــی او را در 
موقــع وقوع جــرم تأییــد کرد ضمــن اینکه در 
معاینــه روانشناســان به ایــن نکته هم اشــاره 
اســتبدادی هماننــد  او شــخصیتی  کــه  شــده 
صدام)دیکتاتور عراق( دارد و این حکم نشان 
می دهد که متهم مسئول اعمال و رفتارهایش 

بوده است.
هــادی در جــواب ایــن پرســش کــه وضعیــت 
شــکایت مریم، خواهر بزرگتر ملیکا که مدعی 
اســت مورد آزار و اذیت جنســی از سوی متهم 
قــرار گرفته بود، به کجا رســیده، نیز گفت: این 
پرونده هم در جریان است اما به دلیل آنکه در 
پرونده های اینچنینی یا باید متهم چهار بار به 
تجاوز اقرار و اعتراف کند یا چهار نفر شــهادت 
بدهند، پرونده در مرحله تحقیقات بیشتر قرار 
گرفته اســت. چرا که در محل حبس این افراد 
چهار نفر حضور نداشته اند و متهم هم تاش 
می کنــد با انکار این اتهام - تجاوز- از مجازات 
بگریــزد. البته پزشــکی قانونی پــس از معاینه 
مریــم موضوع تجــاوز را تأیید کرده اســت. اما 

باید دید در دادگاه چه اتفاقی خواهد افتاد.

متهم به قتل  »ملیکا«  شخصیتی شبیه »صدام« دارد

اقرار در دیوانعالی متواری شد! از  قاتل پس 
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»مســجد  مرمــت  و  بازســازی  طــرح 
سفید« )آق مچید( 600 ساله مراغه در 
آذربایجان شــرقی با گذشت ســال ها از 
آغاز آن، به دلیل مرمت ناشیانه، چنگی 
به دل نمی زنــد و بدون روح و معماری 
اصیل ایرانی و اسامی است. استفاده از 
مصالح امروزی چون آهن و سنگ های 
گرانیتی در مرمت پنجره ها و دیوارهای 
آن، همه نشان از تعجیل و توجه نکردن 
به اصولی است که باید در زمینه مرمت 

آثار تاریخی رعایت شود.
بــه گــزارش ایرنــا، »یعقــوب طالبــی«، 
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع 

دســتی و گردشــگری مراغه با اشــاره به 
اجــرای طــرح مرمت ایــن اثــر تاریخی، 
گفــت: اجرای این طــرح به دلیل کمبود 
اعتبــارات بــا وقفــه ای طوانــی همــراه 
بود، لکن از ســال 95 با مشارکت میراث 
فرهنگی و بخش خصوصی با 8 میلیارد 
ریــال ســرعت گرفت و در حــال تکمیل 

است.
طالبــی با بیــان اینکه هم اکنــون مرمت 
درصــد   95 از  تاریخــی  مســجد  ایــن 
پیشرفت برخوردار است، افزود: مرمت 
این اثر با تکمیل بخشی از محوطه ضلع 
شــرقی این بنا بــزودی بــه بهره برداری 

می رسد.
وی با اشاره به نحوه مرمت این مسجد، 
اضافــه کــرد: هزینــه بــر بــودن و لــزوم 

اســتحکام بنا در بخــش داخلی موجب 
اســتفاده از برخی مصالح غیرســنتی از 

جمله آهن و گرانیت شده است.

در همین حال، »ســیدهادی موسوی«، 
کارشــناس باستان شناســی و حوزه آثار 
تاریخــی نیــز در زمینه مرمت »مســجد 
بناهــای  مرمــت  در  گفــت:  ســفید«، 
تاریخی بایــد حفظ اصالت بنــا رعایت 
شود. مرمت انجام شده در بنای مسجد 
ســفید بیشــتر نوســازی بوده تــا مرمت، 
لیکــن انجــام کار مرمــت این گونــه آثار 
تاریخــی باید توســط کارشناســان خبره 
انجــام گیــرد. بــرای نمونــه در احیــای 
مسجد »شجاع الدوله« این شهرستان، 
بنــای  از  باقــی مانــده  بخــش کوچــک 
تاریخــی آن حفــظ و در کنــار آن ســایر 

بخش ها با تأســی از شــیوه معماری آن 
مرمت شده و این در حالی است که این 
امر در مرمت مسجد سفید مورد غفلت 

قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: ســردر ورودی )هشــتی( 
اســتفاده  بــرای  مســجد  ایــن  تاریخــی 
در قالــب پیــاده رو خیابــان جــام جــم، 
عقــب کشــی شــده و اصالــت خــود را از 
دســت داده اســت. به دلیل مرمت این 
اثر تاریخی، ســاختار هندســی این بنا از 
دســت رفتــه و تنها چیــزی کــه اصالت 
آن حفظ شــده، فقط ســتون ها و سقف 

چوبی آن است.

  »هوشــنگ بازوند«، استاندار کرمانشاه اعام کرد: میزان 
صادرات اســتان از ابتدای امســال تا پایان مهرماه نســبت 

به مدت مشابه سال قبل 47 درصد رشد داشته است.
  »فرهــاد ســرخوش«، رئیــس دفتر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه در 
آذربایجان غربی با اشــاره به افزایش 7سانتیمتری تراز دریاچه نسبت به زمان 
مشــابه ســال گذشــته، گفت: تراز دریاچه روز12 آبان ماه به یکهزار و 270 متر و 

24 سانتیمتر رسید.
  حجت ااســام »سید جال حســینی«، معاون تبلیغات وارتباطات اسامی 
آســتان قدس رضوی، از آمادگی حرم مطهر امام رضا)ع( برای پذیرایی و ارائه 

خدمات فرهنگی به زائران در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.
  »رحیــم دانیالــی« مدیــر کل محیط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: برنامه 
جابه جایــی کوره هــای گچ و آجرپزی اصفهان برای کاهش آلودگی هوا از ســوی 

سازمان صنعت، معدن و تجارت محقق نشده است.
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 گروه ایران زمین/  صادرات استان قزوین در 7 ماه گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳0 درصد رشد یافت و 

54 کشور خواهان محصوات این استان بودند.
»منوچهر حبیبی« معاون اقتصادی اســتاندار قزوین افزود: در این مدت ۳9۳ 
میلیون دار کاا به وزن ۳2۵ هزار تن از گمرکات این استان صادر شده که شامل 
مواد شوینده، پاستیک رول، چیپس و ظروف بسته بندی پاستیکی بوده است.
وی مقصــد عمده صادرات اســتان را کشــور های عراق، افغانســتان، پاکســتان، 

ترکیه و ترکمنستان اعام کرد.
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گروه ایران زمین/  محور ریلی جنوب به منظور بازسازی ایستگاه های حدفاصل 
»بیشــه« تــا »کارون« در منطقــه لرســتان به مدت دو روز مســدود شــده و هیچ 
قطــاری در آن تردد نمی کند. بر اســاس ایــن گزارش، به دلیــل انجام عملیات 
بازســازی مسیر ریلی خرمشهر به سمت تهران در منطقه لرستان، محور ریلی 
جنــوب در روزهای یکشــنبه و دوشــنبه این هفته مســدود اســت. پــس از اتمام 
عملیات بازســازی، حرکت قطارهای محور جنــوب از روز 15 آبان ماه مجدداً از 

سر گرفته می شود.
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گروه ایران زمین/  از ابتدای امسال صادرات محصوات صنایع دستی هرمزگان 
یک میلیون و 820 هزار دار ارزآوری داشــته اســت. »ســهراب بناوند«، معاون 
صنایع دســتی اداره  کل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری هرمزگان 
گفــت: ایــن محصوات از گمرکات اســتان به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس، 
ترکیه و برخی کشورهای اروپایی صادر شده است.محصوات سفالی، حصیری، 
شیشــه ای و خــوس دوزی از مهم تریــن محصــوات صادراتی هرمزگان اســت. 
بناوند با اشاره به اینکه سال گذشته نیز 2 میلیون و 200 هزار دار از محصوات 
صنایع دســتی هرمزگان صادر شد، اظهار داشت: بیش از ۶8 هزار نفر در زمینه 
تولید صنایع دستی در هرمزگان شناسایی شدند که مشغول به فعالیت هستند. 
گابتــون دوزی، خــوس دوزی، شــک بافی، گلــدوزی، ســفالگری، حصیربافــی، 
گلیم بافــی، قالی بافــی و گل هــای شیشــه ای از جملــه صنایع دســتی هرمزگان 

هستند.
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گروه ایران زمین/  به منظور کمک به احیای دریاچه ارومیه، بیش از 42 میلیون 
و 900 هزار مترمکعب فاضاب پس از تصفیه به این دریاچه سرازیر می شود.

»رســول اکبــری«، رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامــل آب و فاضــاب شــهری 
آذربایجان غربــی گفــت: حجــم فاضــاب جمع آوری شــده اســتان طــی 6 ماه 
نخســت امســال 48 میلیون و 28۳ هزار مترمکعب بوده اســت. در نظر داریم 
بخشــی از این فاضاب ها را تصفیه و به دریاچه ســرریز کنیم. وی با بیان اینکه 
100 درصد جمعیت شهری آذربایجان غربی از آب آشامیدنی بهره مند هستند، 
یادآور شــد: کیفیت آب آشــامیدنی شــهرها یکی از مهم ترین مؤلفه های مورد 
توجه این شــرکت اســت. در این راســتا 12 تصفیه خانه آب شــرب در شــهرهای 
مختلف استان، آب مورد نیاز را مورد تصفیه قرار می دهند. رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل آب و فاضاب شــهری آذربایجان غربی با اشــاره به منابع تأمین 
آب شــرب شــهرهای مختلف استان، یادآور شــد: 24۳ حلقه چاه آب در استان 
وجــود دارد کــه از این تعــداد 20۳ حلقه چاه فعال بوده و بــرای تأمین نیاز آبی 

هم استانی ها به کار گرفته می شود.

rぁピ┕┸ ┒ピ【′ 〉┗ぃ┐└ ┖┒ q┙k┗′ ‶ブ━├ピ ╋┉〈پ 《ボ─┖
گروه ایران زمین/  اســتان مرکزی از لحاظ ذخایر مناســب مواد غذایی در کشور 
در جایگاه پنجم قرار گرفته اســت. سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی با اشاره به 
اینکه تاکنون 500 هزار تن گندم در ســیلوها ذخیره شــده که این میزان، دوبرابر 
نیاز ســاانه اســتان اســت، افزود: لحاظ کردن موضوعات پدافنــد غیرعامل در 

بحث ذخیره سازی از اولویت های استان است.

[ぁ』┙╀ ┲┖ピ┙′ ┘ピ ┖ブ━l》 ┖ピ┙》2 ┘ピ ┓〈╀ ┖┓〈┹e 〞┠ピ┒┗ペ┘ブ┸ジ
گروه ایران زمین/  عملیات برداشــت چغندر قند از ســطح 2 هزارو ۵0 هکتار از 
مزارع کشــاورزی اســتان قزوین آغاز شــد. »تورج بنیادی« مدیر زراعت سازمان 
جهاد کشــاورزی استان قزوین گفت: پیش بینی می شود از این میزان سطح زیر 
کشت بیش از 9۵ هزار تن محصول چغندر قند برداشت و تحویل کارخانه قند 
شود. تاکنون حدود 12 هزار تن محصول برداشت و تحویل کارخانجات قند شده 
اســت. روزانه تعداد 1۵0 کامیون از استان قزوین و سایر استان ها چغندر قند به 

کارخانه قند استان تحویل داده می شود.
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عملیــات عمرانــی راه آهن مراغــه - ارومیه به عنوان یکــی از طرح های ملی به 

اتمام رسیده و آماده افتتاح است.
»ابراهیم مبارک قدم«، مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی در گفت و گو 
با ایرنا با اشاره به اینکه این طرح قرار است بزودی توسط یکی از مقامات ارشد 
کشــوری به بهره برداری برســد، افزود: مســیر خط آهن 182 کیلومتری مراغه - 
میاندوآب - مهاباد - نقده - ارومیه در ســال 81 آغاز شــد و آذربایجان غربی را 
به اســتان های آذربایجان شــرقی، زنجان، قزوین و بااخره به مرکز کشور وصل 
می کند. گفتنی اســت برای هــر کیلومتر ریل گذاری این طــرح 45 تا 50 میلیارد 
ریال و برای کل آن 5 هزار و 400 میلیارد ریال هزینه شده که بخش عمده آن در 
دولت تدبیر و امید بوده است. این مسیر ریلی دارای 4 ایستگاه است و ایستگاه 
ارومیه با 16 هزار مترمربع زیربنا و یک ســالن ترانزیت، بزرگ ترین ایستگاه این 

مسیر به شمار می رود.
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اخبـــار

کاهش صددرصدی آب ورودی سدهای هرمزگان

خشکسالی بی ســابقه هرمزگان در 50 
ســال اخیر و کاهــش صددرصدی آب 
ورودی بــه 2 ســد بــزرگ ایــن اســتان 
کــه تأمین کننــده بخــش بزرگــی از آب 
شــهر بندرعباس و روســتاهای حاشیه 
آن اســت، موجــب نگرانــی مــردم در 
در  آب  احتمالــی  کمبــود  خصــوص 
بخش خانگی شده اســت. جغرافیای 
خاص اســتان 71 هزار کیلومتر مربعی 
هرمزگان شــرایطی را فراهــم کرده که 
فاصله مرز غربی تا شــرقی این استان 
باشــد و  یــک هــزار کیلومتــر  از  بیــش 
طبیعی اســت که پراکنش باران در آن 
بســیار متفاوت اســت و در سال زراعی 
حــوزه  در  بــارش  متأســفانه  گذشــته 
شــرقی این اســتان که عمده ســدهای 
اســت  واقــع شــده  نیــز در آن  اســتان 
بشــدت کاهــش یافتــه و ایــن شــرایط 
اســت.  زده  رقــم  هرمــزگان  بــرای  را 
بررسی ها نشان می دهد، میزان بارش 
در ســال آبــی 96-95 نســبت به زمان 
درازمدت 77 درصد و نســبت به سال 
زراعــی قبــل از آن 80 درصــد کاهــش 
داشــته کــه ایــن مســأله موجــب صفر 
شــدن روان آب هــای ورودی به ســدها 

شده است.
ë  ســدهای بــه  آب  ورودی  شــدن  صفــر 

»استقال« میناب و »شمیل« و »نیان«
مدیرعامــل  مایــی«  »هوشــنگ 
در  هرمــزگان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
کــرد:  تصریــح  »ایــران«  بــا  گفت و گــو 
آمــار ثبــت شــده در خصــوص حجــم 

بــه ســدهای اســتان طــی  ورودی آب 
50 ســال گذشــته حاکــی اســت مــا در 
حــدود  ســال  خشــک ترین  در  اســتان 
آب  ورودی  مترمکعــب  20میلیــون 
بــه ســد »اســتقال« مینــاب و حــدود 
بــه  ورودی  مترمکعــب  10میلیــون 
)ایــن  »نیــان«  و  »شــمیل«  ســدهای 
دو ســد نزدیــک هــم هســتند و از یــک 
رودخانه تغذیه می کنند( داشــته ایم و 
هیچ کس تصــور نمی کــرد ورودی آب 
به ســدهای اســتقال میناب و شــمیل 
و نیــان بــه کاهش صددرصدی برســد 
و عمــًا صفــر شــود. وی در خصــوص 
وضعیــت ســد »چگیــن« نیــز گفــت: 
این ســد نیز کاهــش آورده داشــته، اما 
به دلیل اینکه از ســال های قبل ذخیره 
مناســب تری داشــته و کمتر از آب این 
سد برای آب شرب اســتفاده می شود، 

با چالش مواجه نشده است.

ë  عمــده مینــاب  اســتقال  ســد 
تأمین کننده آب بندرعباس

معمــوًا  اخیــر  ســال های  در 
80درصــد آب شــرب مــورد نیاز شــهر 
بندرعبــاس از ســد اســتقال مینــاب و 
20 درصــد از ســوی ســدهای شــمیل و 
نیان تأمین می شد، البته سد استقال 
بخــش  نیــاز  مــورد  آب  همچنیــن 
کشــاورزی مینــاب را تأمیــن می کــرد و 
شــاید بــه همیــن دلیل اســت کــه خبر 
کاهــش صــد درصــدی ورودی آب بــه 
این سدها مردم بندرعباس را بیش از 

پیش نگران کرده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
هرمــزگان در پاســخ بــه ایــن نگرانــی 

مــردم، گفــت: از ماه های پایانی ســال 
را  شــرایطی  چنیــن  انتظــار  کــه  قبــل 
داشــتیم دســت بــه کار شــدیم و برای 
تأمیــن آب شــرب مــردم بندرعبــاس 
اقدام بــه حفر 25 چــاه در اطراف این 
ســدها کردیــم کــه تاکنــون 2۳ حلقــه 
تجهیز شــده و در حال حاضر مشکلی 
برای تأمیــن آب مردم نداریم، ضمن 
اینکه مردم همــکاری خوبی در چنین 
شــرایطی دارند و جای تشــکر دارد. اگر 
مردم بــه همین منوال بــا ما همکاری 
کنند، سال آبی جاری را نیز با اطمینان 

پشت سر خواهیم گذاشت.
موایی این را هم افزود که بسیاری 
از مــردم نگراننــد مبــادا با اســتفاده از 
ایــن 25 چــاه جدید باز هم فشــار روی 

منابع زیر زمینی بیشــتر شــود، اما باید 
بگویم که ایــن چاه ها در مناطقی حفر 
شــده که ذخایر زیر زمینی ســدها بوده 
)ســدها دارای مخــازن زیرزمینــی و رو 
زمینــی هســتند( و فشــاری روی منابع 

زیر زمینی آب وارد نمی کند.
ë  هرمــزگان زیرزمینــی  آب  ســفره های 

ســاانه 300 میلیون مترمکعــب اضافه 
برداشت دارد

ســاانه  می دهــد،  نشــان  آمــار 
از  آب  مترمکعــب  1.5میلیــارد 
هرمــزگان  زمینــی  زیــر  ســفره های 
برداشــت می شــود کــه در واقــع بیش 
از ۳00 میلیــون متــر مکعــب اضافــه 
برداشــت را شــامل می شــود. ایــن در 
حالی اســت که در این اســتان 25 هزار 

تنهــا 17  کــه  حلقــه چــاه وجــود دارد 
هــزار حلقــه آن مجــاز اســت و مابقــی 
برداشــت  آب  غیرقانونــی  به صــورت 
می کننــد که فشــار مضاعفــی را بر این 

منابع وارد می کند.

ë  تأمین آب کشــاورزی اراضــی میناب
از چاه

موایــی با اشــاره بــه اینکــه اراضی 
طریــق  از  مینــاب  شــهر  کشــاورزی 
می شــود،  ســیراب  اســتقال  ســد 
اظهارداشــت: بــرای تأمیــن آب مورد 
بندرعبــاس  اطــراف  روســتاهای  نیــاز 
از  صنعــت  و  کشــاورزی  اراضــی  و 
می شــود،  اســتفاده  چــاه  550حلقــه 
ضمن اینکه بیشــتر صنایع به استفاده 

آورده انــد.  روی  کــن  شــیرین  آب  از 
در حــال حاضــر ظرفیــت آب شــیرین 
کن هــای صنعــت در ایــن اســتان 25 
میلیــون متــر مکعــب و در بخــش آب 
شــرب شــهری 16 میلیــون مترمکعب 

است.

ë  هرمــزگان آبــی  اراضــی  درصــد   76
مجهز به آبیاری نوین است

و  هــزار   156 دارای  هرمــزگان 
500هکتار اراضی کشــاورزی آبی است 
کــه بخشــی از ایــن اراضــی در اطــراف 

شهر میناب قرار دارد.
»ایمــان پژمایه« مدیــرآب و خاک 
ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان در 
گفت و گــو با »ایــران« در این خصوص 
تصریــح کــرد: اراضــی اطــراف میناب 
بیشــتر باغی و بخشــی زراعی است که 
امســال هیــچ آبــی از ســد اســتقال به 
دســت آنهــا نرســیده اســت. به دنبال 
خشکســالی های پــی در پی در اســتان، 
کشــاورزان ایــن منطقه به این شــرایط 
عــادت دارنــد و آب مــورد نیــاز خود را 
از چاه های کشــاورزی تأمین می کنند و 

فعًا نگرانی خاصی وجود ندارد.
مدیــرآب و خــاک ســازمان جهــاد 
کشــاورزی هرمزگان خاطرنشــان کرد: 
در سال های گذشته کشاورزان گام های 
شــیوه های  در  تغییــر  بــرای  خوبــی 
آبیاری از ســنتی به نوین برداشــته اند، 
هــزار   10۳ هم اکنــون  کــه  به گونــه ای 
هکتار از اراضی آبی اســتان به ســامانه 
آبیاری تحت فشــار مجهز شــده است. 
هرمزگان ساانه 2.7 میلیون تن تولید 

محصول کشاورزی دارد.

مؤسســه فرهنگی اکو در تهــران به عنوان 
نماینده سازمان بین المللی اکو موافقت 
کــرد تا کرســی شــهر جهانی ابن ســینا در 
مقر این ســازمان در وین پایتخت اتریش 

تأسیس شود.
به گزارش ایرنا، »عباس صوفی« شهردار 
همدان در نشست خبری اجاس جهانی 
گردشــگری با اشاره به اینکه چندی پیش 
درخواســت این کرسی به اکو ارسال شد و 
با این درخواست موافقت شد، افزود: این 

اتفاق می تواند همدان را به عنوان یکی از 
شهرهای فرهنگی دنیا معرفی کند.

اکــو  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صوفــی 
زیرمجموعــه ای از ســازمان ملــل متحــد 
اســت، اظهــار داشــت: چنیــن اتفاقــات 
بین المللی می تواند در توسعه  و معرفی 
همــدان مؤثــر باشــد. اجــاس جهانــی 
بــرای  موقعیــت  بهتریــن  گردشــگری 
معرفــی جاذبه های گردشــگری همدان 
به عنــوان پایتخــت تاریخ و تمــدن ایران، 

به گردشــگران سراســر دنیاســت. تاکنون 
در حوزه گردشــگری نتوانستیم همدان را 
به جهانیان معرفی کنیم و ظرفیت های 
بی نظیــر آن چــون آرامــگاه بوعلــی و غار 
علیصــدر می تواند ایــن شــهر را در حوزه 
اظهــار  وی  کنــد.  جهانــی  گردشــگری، 
داشــت: در این مدت جلساتی با سفیران 
بلژیــک، ســوئیس،  اتریــش،  کشــورهای 
ایــران برگــزار  یونــان، برزیــل و ژاپــن در 
کردیــم و مذاکراتی در خصوص توســعه 

صنعت گردشگری اســتان با آنان انجام 
دادیــم. هفتــه گذشــته همــدان به عنوان 
نخستین شــهر جهان در اجاس جهانی 
گردشگری عضو شــد که این می تواند در 
توسعه صنعت گردشگری این شهر مؤثر 
باشد. با توجه به عضویت همدان در چند 
نهــاد بین المللــی، در آینــده ای نزدیــک 
مرکز توســعه همکاری هــای بین المللی 
شــهر همــدان راه اندازی می شــود که این 
مرکــز هدایــت و مدیریت ایــن نهادهای 

بین المللی را به عهده می گیرد. این مرکز 
می تواند برای توســعه حوزه گردشــگری 
کشــور مفید باشــد و یــک گام بلنــدی در 
صنعت گردشــگری همــدان بــردارد. در 
پایــان ایــن نشســت از تمبــر یادبــود این 
اجاس و همچنین پوستر جشنواره پاییزه 
همدان رونمایی شــد. چهلمین اجاس 
جهانــی گردشــگری از 21 تــا 2۳ آبــان بــا 
حضــور اعضــای کشــورهای مختلــف به 

میزبانی همدان برگزار می شود.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان: برای جایگزینی منبع تأمین آب شرب بندرعباس 25 حلقه چاه حفر کردیم

┗プ┢┽ブ 《┘『┙
 ┗プq〈┘ポ┑

╇┐ピ┒ ┓ぃ╈【─ qブe 《╁ペブ├ rペ ┞』┗┼
تاکنون 80 درصد چای تولید امسال به بازار عرضه شده که این 

میزان فروش طی سال های اخیر بی سابقه بوده است.
»محمــد صادق حســنی«، مدیر اجرایی اتحادیــه کارخانه های 
چایســازی شــمال کشــور در گفت و گو بــا ایرنا افــزود: تــا آذرماه 
پیش رو نیز چای باقیمانده به فروش خواهد رفت وهیچ چایی در انبار کارخانه های 
چایســازی باقی نمی ماند. فروش بی ســابقه چای در بازار داخلی با تاش چایکاران 
در برداشــت کیفی برگ سبز و کارخانه های چایسازی در تجهیز و نوسازی واحدهای 

کارخانه های چایسازی انجام شده است.
مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه های چایسازی شمال کشور با اشاره به اینکه مردم ایران 
به خرید و مصرف چای به عنوان یک کاای ایرانی تمایل پیدا کرده اند، اظهار داشت: 
امســال ســال خوبی در فروش چای بوده و تنها سالی اســت که چای انتقالی به سال 
آینده نخواهیم داشــت. امسال در مجموع 25 هزار تن چای خشک با کیفیت تولید 
شــده که 5 هزار تن نیز چای انتقالی ســال قبل، به فروش رســیده اســت. وی با بیان 
اینکه چای مرغوب ایرانی در کشور مصرف می شود و 9 هزار تن چای متوسط داخلی 
نیز صادر شــده، افزود: تولید با کیفیت و فــروش چای، نتیجه کمک های دولت طی 
ســال گذشــته برای به زراعی باغ های چای، تجهیز و نوسازی کارخانه های چایسازی 
است و انتظار داریم برای سال زراعی آینده نیز این کمک ها از سوی دولت و مجلس 
در بودجه سال 98 مدنظر باشد. مدیر اجرایی اتحادیه کارخانه های چایسازی شمال 
کشور خاطرنشان کرد: تاکنون کارخانه های چایسازی 85درصد قدرالسهم خود بابت 
بهای برگ ســبز به چایکاران را پرداخــت کرده اند و 14 میلیارد تومان باقی مانده که 

این مقدار نیز تا آذرماه پرداخت و تسویه خواهد شد.
وی به تخصیص و پرداخت بموقع سهم دولت در شرایط سخت اقتصادی و تجهیز 
و نوسازی واحدهای چایسازی و تولید چای مرغوب در کارخانه های چایسازی اشاره 
و اضافه کرد: پرداخت بموقع دولت موجب شد که تسویه حساب زودتر انجام گیرد 

و چای هم بخوبی به فروش رود.

گزارش 
خـــبری
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گزارش 
مـــصور

《┸ピ┗′ »┓ぃ┽├ ┓┉┝′« r╈【┤ピ┗ぃ┸ 〞′┗′

 سال بیست وچهارم  شماره 6917
 دوشنبه  14 آبان 1397



وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: اجرای 
تماشــای  چــون  بانشــاط  برنامه هــای 
در  و  دارد  ادامــه  مــدارس  در  فوتبــال 
شــده  شناســایی  مصادیــق  بــاره  ایــن 
و ابــاغ می شــود.  بــه گــزارش فــارس 
ســید محمــد بطحایــی وزیر آمــوزش و 
پرورش در حاشیه مراسم نواخته شدن 
زنــگ استکبارســتیزی و راهپیمایــی ۱۳ 

آبــان درباره پخــش فوتبال فینــال جام 
باشگاه های آسیا در مدارس، اظهار کرد: 
اقدامی که  روز شنبه انجام شد در جهت 
شــادابی و نشــاط دانش آمــوزان بــود و 
کاری کــه اتفاق افتاد مدیــون همکارانم 
در مــدارس اســت. مدیــران مــدارس و 
معلمــان با وجــود نبود امکانــات که در 
مــدارس بــا آن مواجه هســتیم ایــن کار 

بســیار زیبــا را رقــم زدند، یعنــی بچه ها 
تمریــن کردنــد که بــه بهانه دیــدن یک 
مسابقه، چگونه در کنار همدیگر شادی 
از  یکــی  کــرد:  اضافــه  بطحایــی  کننــد. 
هدف هایــی کــه در دوره هــای آموزش و 
پــرورش بایــد دنبــال کنیم و متأســفانه 
جایــش در مــدارس خالیســت، اینگونه 
بــا  را  کــه دانش آمــوزان  برنامه هاســت 

نشــاط می کنــد. تــاش می کنیــم امثال 
این مناســبت را که روز شنبه اتفاق افتاد 
در طــول ســال تحصیلی دنبــال کنیم و 
در موضوعــات مختلفی که در مدرســه 
اتفــاق می افتــد، بچه هــا در کنــار هــم و 
همــدوش یکدیگــر مشــارکت کننــد کــه 
موجب می شود نشاط و شادمانی بسیار 
مثبت و مؤثر تربیتی برایشان به ارمغان 

بیاورد. وزیر آموزش و پرورش در پاســخ 
به این پرســش که آیا دستورالعملی در 
این خصــوص تدویــن می شــود، گفت: 
این موضوع در حوزه پرورشــی است که 
دســتورالعمل داریم ولی باید مصادیق 
را تشــخیص داده و ابــاغ کنیــم . وی در 
خصــوص عــدم امکانــات در مــدارس 
نیــز افــزود: ایــن موضــوع یک بــار دیگر 

مظلومیت آموزش و پرورش و مدارس 
را نشــان داد کــه در مــدارس مــا گاهــی 
اوقات یک تلویزیــون ۱۴ اینچ که بچه ها 
بتوانند از آن استفاده کنند، وجود ندارد.

بطحایــی در خصوص تأمین امکانات و 
تجهیزات مــدارس ادامــه داد: امروز به 
بهانــه برنامه روز گذشــته )شــنبه(، این 

موضوع را در دولت گزارش می دهم.

وزیر آموزش و پرورش :

┒┖ピ┒ 《′ピ┒ピ ┚┖ピ┓′ ┖┒ ╆ブボ─【┼ qブ┠ブ¨─ ‶【e ┪ブ┡]ブペ qブ》 《′ブ]┗ペ qピ┗┈ピ
معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:

 〞┵〈┤ 《ペ 《━┽》 [ぁピ ┖っ┒ ‶【ぃ╉ぃ′500
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معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از اختصاص مبلغ 
500 میلیون دار به صنعت داروسازی کشور خبر داد و گفت: 
این مبلغ در هفته جاری تخصیص داده می شــود. البته این 
موضوع که این مبلغ به بیمه ها داده شــود یا صنعت به صورت مســتقیم از آن 

بهره برداری کند، در حال بررسی است.
سعید نمکی در گفت و گوبا ایرنا درباره تخصیص این مبلغ از صندوق توسعه 
ملی برای کمک به صنعت داروســازی کشــور اظهار داشــت: این مبلغ مربوط 
به کمک به صنعت داروســازی داخلی اســت تا مشــکات صنعت داروسازی 
برطرف شــود. برنامه ریزی ها در این راستا اســت که صنعت داخلی داروسازی 

بیشترین بهره برداری را از این مبلغ داشته باشد.
وی افزود: با این حال به دنبال شیوه تخصیص 
این مبلغ به صنعت داروسازی هستیم که این 
مبلغ را در اختیار سازمان های بیمه گر یا بانک 
مرکزی بگذاریم. البته نظر به این است که این 
مبلــغ برای تخصیــص به صنعت داروســازی 

کشور، در اختیار بانک مرکزی باشد.
نمکــی ادامــه داد: در حــال حاضر بیشــتر نظر 
مــا این اســت کــه ایــن مبلــغ در اختیــار بانک 

مرکزی باشد تا صنعت داروسازی بتواند به صورت مستقیم پروفورم های خود 
را گشــایش دهد؛ زیرا 97 درصد داروی کشــور تولید داخل و ســه درصد وارداتی 
است و به همین علت این مبلغ باید در راستای حمایت از صنعت داخلی دارو 

هزینه شود.
معــاون اجتماعی ســازمان برنامــه و بودجه گفــت: راهکارهــای مختلف برای 
تخصیص این مبلغ با جلســاتی که با ســندیکای تولیدکنندگان دارو و نماینده 

اتاق بازرگانی در صنعت داروی تولید داخل در حال بررسی است.
بودجه بیماران خاص

معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه بیماران خاص نیز بیان 
کــرد: برای بیماران خاص مانند بیماری ام اس، دیالیــزی، پروانه ای حدود 200 
میلیارد تومان در ســال جاری در نظر گرفته شــد که طی 6 ماه اول ســال نصف 
این مبلغ تخصیص داده شد و نصف دیگر نیز پرداخت می شود. برای سال 98 
نیز همین بودجه با مقداری افزایش درنظرگرفته می شود. معمواً افزایشی که 

اعمال می شود به تعداد بیماران و جمعیت تحت پوشش بستگی دارد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

‶ピ┗ぁピ ┖┒ 』┖ピ┒ ┓ぃ╈【─ qピ┗ペ ブ》 r〈ぃe ┒ブ『〈┡ぃپ
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو گفت: اقدامات 
در زمینــه تولیــد دارو بایــد تحت نظــارت فنی 
ســازمان و با رعایت ضوابط سازمان غذا و دارو 
از نظــر ســامت،  ایمنــی، کیفیت و اثربخشــی 
باشد. به گزارش ایســنا، دکتر کیانوش جهانپور 
افــزود: این موضوع جزو مــوارد همکاری هایی 
بوده که با ســازمان منطقــه آزاد چابهار مطرح 
شــده و بــه طــور اخص بــا ســازمان غــذا و دارو 

صحبتی در این زمینه انجام نشــده اســت. قاعدتاً هرگونه سرمایه گذاری چه از 
ســوی چینی ها و چه توســط کشــورهای دیگر اگر بخواهد در داخل کشورمان در 
ایــن حوزه به صورت تولید مشــترک انجام شــود،  باید بر اســاس ضوابط فنی و 
قانونی سازمان غذا و دارو باشد. در عین حال قطعاً سازمان غذا و دارو از هرگونه 
ســرمایه گذاری کــه منتج به توســعه تولید داخلــی در حوزه دارو یــا تجهیزات و 

ملزومات پزشکی شود،  استقبال می کند.
ســخنگوی ســازمان غذا و دارو ادامــه داد: باید توجه کرد که همــه این اقدامات 
باید تحت نظارت فنی ســازمان و با رعایت ضوابط ســازمان غــذا و دارو از نظر 
سامت،  ایمنی، کیفیت و اثربخشی باشد. جهانپور همچنین گفت: البته هنوز 
درخواستی در این زمینه به سازمان غذا و دارو اعام نشده است. به هر حال در 
چنین مباحثی تک تک موارد باید مشــخصاً با مجوز سازمان غذا و دارو،  تحت 

نظر این سازمان و بر اساس ضوابط فنی سازمان غذا و دارو باشد.
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معاون فعالیت های گروهی و اردویی ســازمان بســیج دانش آموزی گفت: دور 
دوم اعزام ها از ۱2 آبان شروع شد البته اردوی راهیان نور کامًا اختیاری است.

به گزارش فارس مجتبی ندافیان معاون فعالیت های گروهی و اردویی سازمان 
بســیج دانش آمــوزی بیان کرد: تابســتان امســال ۱7 هــزار نفــر از دانش آموزان 
بسیجی، آموزش تشکیاتی و بصیرتی دیدند تا از مهر در مدارس با کمک مدیر 

و معلم مسئولیت هایی را که برعهده آنها قرار گرفته، انجام دهند.
معاون فعالیت های گروهی و اردویی ســازمان بســیج دانش آموزی با اشاره به 
اینکه شــعار امسال سازمان بســیج دانش آموزی، دانش آموز انقابی و مدرسه 
انقابــی اســت، افزود: ســه برنامــه را به صورت ویــژه دنبال می کنیــم از جمله 
اردوهــای جهــادی و ســازندگی و اردوهای راهیان نور اســت که ۱۵ مهر امســال 
افتتاحیه اردوی راهیان نور را از شــهر نجف آباد داشــتیم. در این شهرستان یک 
مدرســه حــدود 2۴0 شــهید در دوران انقــاب تقدیم کرده اســت. البتــه اردوی 
راهیان نور کامًا اختیاری اســت و به دلیــل محدودیت منابع به برخی مدارس 
یک اتوبوس سهمیه می دهیم اما چون استقبال دانش آموزان زیاد است مجبور 

به قرعه کشی می شویم. 
ندافیان خاطرنشــان کرد: از ۱۵ مهر تا آخر مهــر دانش آموزان دختر به مناطق 
عملیاتــی غرب و پســران به مناطق عملیاتــی جنوب اعزام شــدند که به دلیل 
پیــاده روی اربعیــن اردوها متوقف شــد و از ۱2 آبــان مرحله دوم اردوهــا را آغاز 
کردیــم کــه دختــران بــه جنوب و پســران به غــرب و شــمال غرب کشــور اعزام 

می شوند تا با آرمان های شهدا بیعت کنند.
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ســازمان حــج و زیارت بــا صدور فراخــوان عمومی از تمامــی دارندگان قبوض 
ودیعه گــذاری حج تمتع دعوت کرد تا نســبت به تکمیــل اطاعات خود اقدام 
کنند. به گزارش پایگاه اطاع رســانی حج و زیارت؛ این سازمان طی اطاعیه ای 
اعــام کــرد: به منظــور ســاماندهی اولویت هــا، اطاعــات و ارتباطــات، از کلیه 
دارنــدگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع دعوت می شــود از امروز دوشــنبه ۱۴ 
آبان، نسبت به تکمیل اطاعات خود در سامانه رزرو حج سازمان حج و زیارت 

به نشانی reserve.haj.ir اقدام کنند.
تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع ازم است اطاعات خود را در 
سامانه یاد شده تکمیل کنند. هدف از این فراخوان آن است که دارندگان قبوض 
ودیعه گذاری حج، اطاعات شــخصی خود را در این ســامانه تکمیل، اصاح و 
به روز رسانی کنند تا ضمن ساماندهی کلی اولویت های باقیمانده برای تشرف، 
برقراری ارتباطات بعدی ســازمان حج و زیارت با ایشــان، اطاع رسانی نسبت 
به اولویت ها، برنامه های آموزشــی و توجیهی و ثبت تغییرات بعدی احتمالی 

امکان پذیر باشد.
به تناســب ســهمیه تعیین شــده در هــر ســال، اولویت های تشــرف، به ترتیب 
اولویت در همان ســال اعام می شود و بر همین اساس اولویت های تشرف به 

حج سال ۱۳98 بزودی اطاع رسانی خواهد شد.
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اخبـــار

 
چنــد ســالی اســت در میــان عــزاداران 
تهرانی و یزدی چهره های متفاوت دیده 
می شــود. چهره هایی که خــوردن نذری 
در روز تاســوعا و عاشــورا یا اربعین برای 
خــود آنهــا از تجربه هــای منحصربفرد 
است. گردشگرانی از اروپا و آسیا که دینی 
متفــاوت بــا اســام دارند اما هــم نذری 
می دهنــد و هم در پخت غــذا همکاری 
می کننــد. کســانی کــه »ســیدمصطفی 
فاطمــی« مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
در  یــزد  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
گفت و گــو بــا »ایــران« از آنهــا به عنــوان 
یــاد می کنــد و  »گردشــگران معنــوی« 
مرز مشــخصی را بین آنها و گردشگران 

مذهبی و زیارتی قائل است. 
یــا  مذهبــی  »گردشــگران  می گویــد:  او 
زیارتــی کســانی هســتند کــه در مراســم 
دیدنی خودشــان شــرکت می کننــد، اما 
هســتند  افــرادی  معنــوی  گردشــگران 
از یــک آییــن یــا دیــن کــه بــرای دیــدن 
مراسم دینی و آیینی دیگری می آیند.« 
گردشــگران اروپایی در صدر گردشگران 
معنوی یزد قــرار دارند. به گفته فاطمی 
حضــور آنهــا امســال ۳0 درصــد رشــد 

داشته است. حضور گردشگران معنوی 
در یزد در حالی رشد داشته که براساس 
و  خصوصــی  و  دولتــی  بخــش  آمــار 
به دنبــال اعمــال تحریم هــای یکجانبه 
امریکا، گردشــگران خارجی ایران بویژه 
یافتــه  کاهــش  درصــد   40 اروپایی هــا 
معنــوی  گردشــگران  میــان  در  اســت. 
حضــور  اســپانیایی ها  اروپــا،  از  ایــران 
بیشــتری دارند. همیــن حضور متفاوت 
بــه گفته فاطمی باعث شــده تــا میراث 
فرهنگی یزد تورهای ویــژه ای برای آنها 
تــدارک ببینــد. او می گوید: »بســیاری از 
گردشگران خارجی شــناختی از مسائل 
مذهبــی مــا ندارنــد.« او بــه اطاعــات 
غلط موجــود در فضای مجــازی درباره 
مراســم تاسوعا و عاشورا اشاره می کند و 
می گوید:»گردشــگران خارجی وقتی در 
فضای مجازی درباره مراســم تاسوعا و 
عاشورا  جست و جو می کنند به آنها یک 
مراسم خشن معرفی می شود اما وقتی 
به یزد می آیند با یک مراســم مردمی و 

بدون خشونت رو به رو می شوند.«
او تنــوع آیین های یــزد را از جمله دایل 
جلــوداری این شــهر کویــری در پذیرش 
گردشــگر معنــوی می دانــد و می گویــد: 
»یزد پایگاه ادیان الهی اســت، بنابراین 
ما برای گردشگران معنوی برنامه ریزی 

داریــم؛ اینکه چــه نیازی دارنــد وعائق 
آنها چیســت؟« او از حضــور راهنمایان 
گردشگران مسلط به زبان های مختلف 
خبــر می دهــد و می گویــد معمــواً یک 
روحانی هم در کنار راهنما قرار می گیرد 
گردشــگران  بــه  را  ازم  توضیحــات  تــا 
بدهد. به گفته فاطمی تعداد گردشگران 
معنوی اربعین امســال یــزد آنقدر زیاد 
بــود که بیــن چند حســینیه و حتی چند 
شهر تقســیم شــدند. عاوه بر یزدی ها، 

میبدی هــا، اردکانی هــا، اهالــی تفــت و 
مــردم مهریز هــم میزبان گردشــگرانی 
از اســپانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین، 
ســنگاپور،  نیوزیلنــد،  لیتوانــی،  هلنــد، 
بودنــد.  اتریــش  و  چــک  کره جنوبــی، 
برخــی از این گردشــگران بــرای باردوم 
بــه تماشــای مراســم زیبــای عــزاداری 
یزدی ها می نشستند. یزدی ها ۳2 آیین 
در مراســم محــرم و صفــر دارنــد که در 

فهرست ملی ثبت شده است.

عــاوه بر مراســم  مختلفی چــون نخل 
بــرداری، علــم بــرداری، کتــل بــرداری، 
شــیوه هماهنــگ و مردمــی ســینه زنی 
خــود  بــه  را  بســیاری  توجــه  یزدی هــا 

مشغول داشته است.
یزدی ها مراســمی دارند به نام »جوش 
عــزاداری  ســبک های  از  یکــی  دوره«. 
دایــره وار  به صــورت  عــده ای  کــه  آنهــا 
کمــر  دســت  یــک  بــا  و  می ایســتند 
بغل دســتی خــود را گرفتــه و بــا دســت 

دیگــر ســینه می زننــد؛ ســادات هــم در 
سردســته این عزاداری می ایســتند و به 
اجرای جــوش می پردازنــد. ضرباهنگ 
سینه زنی یزدی ها به صورت سه ضرب، 
چهارضرب، پنج ضرب، شــش ضرب و 
بااتر اســت. در برخی محله ها نوحه ها 
بــا ضرباهنــگ حماســی اجرا می شــود 
که در نــوع خود کم نظیر اســت. اجرای 
تاریخــی  بافــت  در  قدیمــی  مراســمی 
یزد جلــوه ویژه ای به مراســم عــزاداری 
این شــهر ثبت جهانی شــده در یونسکو 
می دهد. به گفته فاطمی، گردشــگرانی 
که به هوای شــرکت در مراسم اربعین، 
تاســوعا یا عاشــورا  می آیند معمــواً دو 
ســه روزی میهمــان ایــن اســتان کویری 
خواهند بود. او می گوید: »بعد از تجربه 
موفــق یزدی هــا، کاشــانی ها و قمی هــا 
هم امســال به سمت جذب گردشگران 
معنوی رفته اند.« گردشگری معنوی به 
گفتــه فاطمی از جمله گردشــگری های 
پرطرفــدار و شــناخته شــده در جهــان 
اســت. براســاس آمــاری کــه او می دهد 
امســال یزد در مراســم اربعین حسینی 
شاهد حضور ۱79 گردشگر خارجی بود. 
یــزد بیــش از ۳۶۵ حســینیه دارد. ایــن 
شهر باستانی در ۱8 تیر۱۳96 در لهستان 

به ثبت جهانی رسید.

در حوادثــی ماننــد ســقوط از بلنــدی یــا 
بــروز هرگونه مشــکل جســمی در محیط 
مدرســه تــا رســیدن اورژانــس و نیروهای 
امــدادی بــا هــدر دادن زمانی کوتــاه و در 
عین حال طایی ممکن اســت زیان های 
جبران ناپذیری به فرد آســیب دیده وارد 
شــود، در حالــی که با فراگیــری دوره های 
افزایــش  و  اولیــه  کمک هــای  آمــوزش 
حــس نــوع دوســتی و کمــک بــه دیگران 
بویــژه در ســنین نوجوانــی هنــگام بــروز 
حوادث ناگهانی، دانش آموزی به تنهایی 
می تواند جان همکاســی خــود را نجات 
دهــد. به گفتــه رئیــس ســازمان جوانــان 
هــال احمــر در ســال گذشــته در یکی از 
شهرســتان ها دانش آمــوزی با انجام یک 
آتل بنــدی ابتدایــی تــا رســیدن اورژانس 
توانســت به کاهش درد دوســت خود که 
بر اثر افتادن هنگام دویدن آســیب دیده 
بود، کمــک کند. دانش آمــوز دیگری هم 
در منــزل بــا بــد شــدن حــال مادربزرگ 
پیرش سریع میزان فشار او را اندازه گیری 
کرده و با انجام کمک های اولیه توانست 
تا رســیدن پزشــک جــان مادربــزرگ پیر 

خود را از مرگ نجات دهد.
 شــهاب الدین صابونچــی در ایــن باره به 
»ایــران« می گویــد: بیــش از 95 درصــد 
نیروهای هــال احمر داوطلب هســتند. 
بــر خــاف تصــور عموم کــه هنــگام بروز 
بحران هایــی ماننــد ســیل و زلزلــه فکــر 
می کنند که نیروهای پرســنلی و سازمانی 
در حــال امداد هســتند، بیشــتر نیروهای 
امــدادی از داوطلبــان هســتند و تنهــا 5 
درصــد نیروهــا از کارمنــدان اســتخدامی 
ایــن ســازمان هســتند. نیروهای رســمی 
این ســازمان نیز مسئول رسیدگی به امور 

اداری داوطلبان هستند.
رئیــس ســازمان جوانــان هــال احمــر با 
اشــاره به اینکه اســاس عملکرد سازمان 
هــال احمــر بشردوســتی اســت، اضافه 
اذهــان عمومــی تصــور  نبایــد  می کنــد: 
کنند کــه تنها هنــگام وقوع زلزله و ســیل 
نیروهای هال احمر فعال هستند، بلکه 
در مواردی مانند بحران خشکسالی اخیر 
و نذرآب نیز این سازمان با ورود به مسأله 
توانســت مشــکات بســیاری از ســاکنان 

شهرستان های درگیر را مرتفع کند.
به گفتــه وی در کشــورهای توســعه یافته 
ســازمان هایی  در  داوطلبانــه  فعالیــت 
ماننــد صلیــب ســرخ یــک امتیــاز مثبت 

اســتخدام شــدن در  و  کار  بــرای جــذب 
ادارات و شرکت هاســت در حالــی کــه در 
کشور ما چنین نگاهی به این مقوله وجود 
نــدارد. باید معنای عام کمک داوطلبانه 
در کشــور ترویــج یابــد و در این خصوص 

رسانه ها تکلیف سنگینی بر دوش دارند.
دکترصابونچــی بــا بیــان اینکــه ســازمان 
آســیب های  حــوزه  در  احمــر  هــال 
اســت،  کــرده  جــدی  ورود  اجتماعــی 

می افزایــد: در بحث پیشــگیری از اعتیاد 
تفاهمنامه ای با ستاد مبارزه با موادمخدر 
ایــن  و وزارت کشــور امضــا کردیــم و در 
انجــام  ایجابــی  و  ســلبی  کار  خصــوص 
دادیــم بــه ایــن ترتیــب کــه آموزش های 
ازم را بــه نوجوانان ارائه می دهیم و آنها 
هم در مدارس و کانون های آموزشــی به 
همســن های خــود آمــوزش می دهنــد و 
به صــورت زنجیره ای ســعی می کنیم در 

تمامی مدارس کشور در حوزه پیشگیری 
اطاعــات ازم را در اختیار دانش آموزان 
قــرار دهیــم. در بحــث ایجابــی هــم در 
زمینــه  در  توانمندســازی  و  کارآفرینــی 
اســتارتاپ ها و مشــاغل خــرد خانگــی در 
استان های مختلف با برگزاری دوره های 
در  گســترده ای  فعالیت هــای  آموزشــی 

حال انجام است.
احمــر  هــال  جوانــان  ســازمان  رئیــس 
ارائــه  از  خانگــی  مشــاغل  زمینــه  در 
و  می دهــد  خبــر  بــازار  بــه  محصــوات 
می گویــد: بــا همــکاری ســازمان فنــی و 
حرفــه ای، کاس هــای آموزشــی 6 ماهه 
ازم  گواهی هــای  و  برگــزار  ســاله  دو  تــا 
بــه افــراد ارائه می شــود، برخــی حتی به 
مرحله کارآفرینی هم می رســند و برخی 
ایــن  می شــوند،  کار  بــازار  جــذب  دیگــر 
افــراد با قرار گرفتن در مســیر اشــتغال و 
درآمدزایی در نهایت با حســی مثبت به 
نیــروی داوطلــب هــال احمر پیوســته و 
در زمینه های مختلف به همنوعان خود 
کمــک می کننــد. در حال حاضــر بیش از 
500 هــزار نیــروی داوطلب در کل کشــور 

فعال هستند.
ë  مقصــر حادثــه دبیرســتان دخترانــه در

قزوین که بود؟
چنــدی پیــش نوجوانی با پوشــش هال 
خــون  قنــد  تســت  انجــام  بــرای  احمــر 
از  و  شــده  دخترانــه ای  دبیرســتان  وارد 
دانش آموزان با ســوزنی اشــتراکی تســت 
گرفتــه اســت، ایــن اقــدام مشــکوک کــه 
بیماری هــای  بــروز  ســبب  می توانســت 
خطرناکــی مانند ایدز شــود خانواده های 

این دانش آموزان را بشدت نگران کرد.
صابونچــی با تأکید بر این نکته که صرف 
اینکه شــخصی لباس نهادی را پوشــیده، 
نبایــد بــه او اعتمــاد کــرد، می گویــد: بــا 
آموزش و پرورش در خصوص طرح های 
سراســری در کل کشــور تفاهمنامه هــای 
مفصلی امضا کرده ایم و اگر طرحی حتی 
به صــورت مــوردی در مدرســه ای خاص 
هــم بخواهــد اجــرا شــود، حتمــاً بایــد با 
سازمان مکاتبه رسمی شود. متأسفانه در 
خصوص مدرسه فوق الذکر فرد متخلف 
فقــط لبــاس هال احمــر را پوشــیده بود 
و حتــی عضــو ســازمان هــم نبــود، مدیر 
و مســئول مدرســه عمــًا در ایــن زمینــه 
کوتاهی کرده اند. اســتفاده از عنوان هال 
احمــر و زیــر ســؤال بــردن ســازمان جرم 
اســت، ما در حــال پیگیری هــای قضایی 
هســتیم تا خاطیان را محکــوم کرده و به 

سزای عمل خود برسانیم.

اروپایی ها در صدر گردشگران معنوی اربعین یزد
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رئیس سازمان جوانان هال احمردر گفت و گو با »ایران« اعام کرد 

┚┖ピ┓′ ┖┒ ┚┖┒ピ┒ r╉′ ┊┗┬ qピ┗┈ピ
کمیســیون اجتماعــی و شــوراهای مجلــس پس از بررســی 
طــرح استفســاریه تبصــره یــک اصــاح قانــون ممنوعیت 
به کارگیــری بازنشســتگان، بــه آن رأی ندادنــد. ســخنگوی 
کمیســیون شــوراها و امور داخلی کشــور دراین باره گفت: در جلســه دیروز طرح 
استفســاریه تبصره یــک اصاح قانــون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان در 

دستور کار بود که رأی نیاورد و شهردار تهران باید تا 2۶ آبان برود.
اصغر ســلیمی ضمن تشــریح جلســه دیروز کمیســیون شــوراها و امور داخلی 
کشور به ایسنا گفت: در جلسه دیروز طرح استفساریه تبصره یک اصاح قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان در دســتور کار بود که کمیسیون شوراها این 
استفساریه را که موضوع آن این بود که آیا همچنان که وزیران و معاونین رئیس 
جمهــوری در قانون منع به کارگیری بازنشســتگان مســتثنی هســتند، شــهردار 
تهران نیز مستثنی می شود؟ بررسی کرد. وی ادامه داد: در جلسه آقای الویری از 
شورای عالی استان ها حضور داشتند و پس از بحث و بررسی این استفساریه در 
کمیسیون رأی نیاورد؛ براین اساس مطابق نظر کمیسیون شوراها شهردار تهران 
باید تا تاریخ 2۶ آبان اســتعفا کند. همچنین استفســاریه قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی هم بررسی و در نهایت رد شد. تنها سه نفر 

از اعضای کمیسیون با این استفساریه موافقت کردند.
ë انتخاب ۵ کاندیدا باعث تضعیف رای به ماندگاری افشانی می شد

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به بررسی موضوع شهردار تهران در کمیسیون 
اجتماعی و کمیســیون شــوراهای مجلس گفــت: اگر ما برای شــهرداری تهران 
۵ کاندیــدا انتخــاب می کردیــم این موضــوع باعث تضعیف رأی بــه ماندگاری 
افشانی می شد. به همین دلیل اعضا بر سر تأخیر در انتخاب کاندیداها اجماع 

کردند.
محســن هاشــمی رفســنجانی در حاشــیه جلســه علنــی شــورا گفت: بــر مبنای 
تعهدی که اعضای شــورای شــهر بــه شــهرداری داده اند تــاش حداکثری این 
اســت که ایشان را در شهرداری تثبیت کنیم. وی افزود: تعدادی از دستگاه های 
به کارگیــری  منــع  قانــون  خصــوص  در  را  مسائل شــان  توانســته اند  اجرایــی 
بازنشســتگان به طرق مختلف حل کنند. در مجلس با درخواست شورای شهر 
و پیگیری نمایندگان تهران تاش بر این اســت که مسأله تثبیت شهردار تهران 

و کانشهرها حل شود. 
هاشــمی افزود: قانون منع به کارگیری بازنشســتگان 2۴ شــهریور تصویب شد و 
۳۱ شــهریور در روزنامه رسمی ثبت شد. بعضاً نظر حقوقدانان این است که ما 
دو ماه پس از ثبت در روزنامه رسمی وقت داریم قانون را اجرا کنیم، اما برخی 
می گوینــد تــا ۱۵ روز پس از اباغ نیز وقت داریم که در این صورت زمان ما تا ۱۵ 

آذر خواهد بود به هرحال حداقل تا اول آذرماه وقت داریم. 
رئیس شــورا با اشــاره به کاندیداهایی که برای شهرداری تهران انتخاب شده اند 
بیــان کــرد: مــا اســتعام کردیم و کســی در این میان نبــود که کمتر از ۳ ســال تا 
بازنشســتگی وقت داشته باشــد. خود من هم چهار سال وقت دارم البته بیشتر 
عاقه دارم در شــورای شــهر باقی بمانم. هاشــمی ادامه داد: انتخاب شــهردار 
تهران حزبی و جناحی نیست و در جلسات شورا با طمأنینه در این مورد بحث 
می شــود. اعضای شــورای شهر براحتی می توانند به شــهردار منتخب خود رأی 
دهنــد چــرا کــه رای ها مخفی اســت. اگــر نظر کمیســیون مجلــس در خصوص 

ماندگاری شهردار تهران منفی باشد به انتخاب کاندیداها ادامه می دهیم.
رئیس شورا درباره اینکه چرا اعضای شورای شهر تمایل ندارند هاشمی شهردار 
شود، با خنده گفت: شاید به این دلیل است که آنها عاقه شدیدی به من دارند 
و می خواهند من در شــورا حضور داشــته باشم، البته بعضی از اعضا هستند که 

مرا دوست ندارند و می خواهند من شهردار شوم.
ë خطر تخریب حدود یک چهارم مدارس تهران

زهرا نژادبهرام هم در جلسه دیروز گفت: بیش از هزار واحد آموزشی تهران در 
بافت فرســوده قرار دارد و مناطق 9، ۱0، ۱۱، ۱2 و ۱۴ بیشــترین مدارس فرسوده و 

ناامن را دارند.
شورایی ها همچنین دیروز به بازگشت هولوگرام به عنوان یکی از منابع غیر نقد 

رأی مثبت دادند.
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شــاید خیلی از ما اســم طــرح ملــی دادرس حتی به 
گوشمان هم نخورده باشد اما از آن جا که از اسم این 
طــرح هم پیداســت، با آمــوزش کمک هــای اولیه به 
دانش آموزان می توان جان بســیاری را نجــات داد. مخصوصاً در محیط 

خانه که اغلب اعضای خانواده آموزش کمک های اولیه ندیده اند.
صابونچی درباره این طرح توضیح می دهد: طرح ملی دادرس فعًا در 
دبیرســتان ها در حال اجرا شــدن اســت و در آن کمک های اولیه و امداد 
و نجــات را به دانش آمــوزان آموزش می دهند. همــه مدیران مدارس با 
این طرح آشــنا هســتند و تمامــی طرح هــای اجرایی و پزشــکی از جمله 
آزمایش های سراســری تحت این طرح هســتند و مدیران مدارس نباید 
بــه هیچ فردی که غیــر از این طرح برای هرگونــه اقدامی از جمله انجام 
آزمایش وارد مدرســه می شــود، اعتماد کنند. او دربــاره این طرح اضافه 
می کند: امروزه کیفیت آموزش در کشــور ما با استانداردهای بین المللی 
برابری می کند تا جایی که قابلیت ارائه و عرضه آموزش ها را در کل دنیا 
داریــم. در مرحلــه اول، گروه هــدف در طرح ملــی دادرس نوجوانان ۱۳ 
تا ۱4 ســاله یعنی دانش آموزان پایه هفتم و هشــتم دبیرســتان هستند و 
فعًا روی این گروه سنی متمرکز هستیم. پس از حادثه مدرسه شین آباد 
پــی بردیــم کــه آموزش هــای پزشــکی و امــداد و نجات تــا چه انــدازه ای 
می تواند در همــان دقایق اولیه ای که حادثه ای اتفاق می افتد، در نجات 
جان انســان ها مفید باشــد. در این طرح مراحلی مانند پناه گیری ایمن، 
آواربرداری، حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ، شکسته بندی و آتل گیری، 
اطفای حریق و اســکان اضطراری مانند چادرزنی بــه نوجوانان آموزش 
داده می شــود. این طرح از سال 9۱ شروع شده و مهرماه سال جاری دوره 
جدید این طرح را آغاز کرده ایم، اما متأســفانه به دلیل نبود بودجه کافی 
نمی توانیم طرح دادرس را در مدارس کل کشــور اجرا کنیم در حالی که 
با اجرای این طرح می توان از بســیاری آســیب های جدی پیشگیری و در 

کمک به کاهش هزینه در نظام سامت گام بلندی برداشت.

بـــــرش

خبر



تمــام دیوارهــای ســاختمان دو طبقــه شیشــه ای مجله 
آلمانی اشپیگل با تصاویر روی جلد هفت دهه اخیر این 
هفته نامه پرتیراژ اروپایی پوشانده شده و این دو طبقه را به 
سند مصور رنگارنگی از تاریخ مدرن تبدیل کرده است. اما 
در میان این اسناد مصور؛ دیواری پوشیده از کاریکاتورهای 
یک مرد عصبانی مو زرد دیده می شود که آنقدر »حرص 
درآر« است که بی خیال شدن از او ممکن نیست. این مرد 
عصابی مو زرد کســی نیســت جز دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری امریکا که اگرچه دو ســال از حضــورش در کاخ 
ســفید می گذرد اما به لطف اقدامات و اظهارات افراطی 
و عجیــب و غریب و خارج از عرفش هنوز برای آلمان ها، 
برای تمام اروپایی ها و شاید هم برای سراسر دنیا تازگی و 

جاذبه خبری دارد.
در یکــی از ایــن کاریکاتورهــای روی جلد کــه از نظریه 
تکامل تدریجی انسان )نظریه داروین( الهام گرفته شده، 
ترامپ به جای آنکه در انتهای صف و تکامل یافته ترین 
بشــر باشــد در ابتدای صف و به شــکل انســان های اولیه 
ترسیم شده است. در دو کاریکاتور دیگر عقاید انزواطلبانه 
و ضد جهانی شدن ترامپ دستمایه قرار گرفته و این مرد 
مو زرد عصبانی حرص درآر را در حالی نشان می دهد که 
یا دارد بر ســر کره زمین فریاد می زند یــا دارد کره زمین را 
مانند یک توپ گلف آتشین به دور دست پرت و از امریکا 
دور می کند. ترامپ به شکل یک موج سهمگین ویرانگر که 
کاخ سفید و کنگره را در خود می بلعد و به شکل یک روح 
نیز در این دیوار به چشم می خورد. بر اساس تحقیقاتی که 

در فاصله زمانی بین 5 نوامبر 2017 تا 3 نوامبر 2018 )دو 
روز پیش( در موتور جست و جوی گوگل انجام شده، مردم 
آلمــان در ایــن فاصله زمانی نام ترامپ را بســیار بیشــتر 
از نــام آنــگا مرکل، صدر اعظم کشورشــان جســت و جو 
کرده انــد. حتــی در روزهای اخیر که خانــم صدراعظم با 
اعام تصمیم خود مبنی بر برکناری تدریجی از سیاست؛ 
در صدر اخبار رســانه های جهان قرار گرفــت، باز هم نام 
ترامــپ در آلمان ترند اول گوگل بــود. در انگلیس نیز در 
دوره زمانی 5 نوامبر 2017 تا 3 نوامبر 2018 ترامپ بیش 
از تــرزا می  و برگزیت جســت و جو شــده و ترنــد اول گوگل 
بوده اســت. در کانادا و روســیه هم ترامپ در گوگل بیش 
از جاســتین ترودو و وادیمیر پوتین جست و جو می شود. 
کمپانی تحلیل داده »سیمیار وب« نیز در گزارشی اعام 
کرد، در 12 ماه اخیر در سطح جهان نام ترامپ بیشترین 
نامی بوده که در موتورهای جســت و جو سرچ شده است. 
البته اینکه در دو سال اخیر رئیس جمهوری امریکا توانسته 

با اقدامــات، اظهــارات و توئیت های جنجالــی، افراطی، 
شتابزده و خارج از عرف دیپلماتیک همچنان برای جهان 
تازگی خبری داشــته باشد و در گوگل، توئیتر، اشپیگل و... 
جایگاهی همیشــگی داشته باشــد به معنای محبوبیت 
جهانی او نیست زیرا بر اساس مطالعاتی که در بهار 2018 
توسط مرکز نظرسنجی »پیو« در سطح جهان انجام شده، 
اعتماد جهانی به ترامپ و اینکه او بتواند گام درستی برای 
جهــان و به طــور ویژه برای کشــورهای اروپایی بــردارد، تا 
حد بســیار زیادی کم شده است. به عنوان مثال، در پایان 
دوره ریاســت جمهوری بــاراک اوباما اعتماد آلمان ها به 
رئیس جمهوری امریــکا )اوباما( 86 درصد بود اما اکنون 
اعتماد آلمان ها به ترامپ 10 درصد است. فرانسوی ها به 
اوباما اعتماد 84 درصدی داشتند اما حاا به ترامپ تنها 
9 درصد اعتماد دارند. اعتماد انگلیســی ها بــه اوباما 79 
درصــد بود اما به ترامپ 28 درصد اســت. البته مقامات 
دولــت ترامــپ از ایــن کاهــش اعتماد جهانــی به رئیس 
جمهوری امریکا بی خبر نیســتند و حتی نگرانی هایی در 
این زمینه و اینکه احتمااً اقداماتی از سوی برخی کشورها 
علیه ترامپ و جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میان 
دوره ای انجــام شــود، دارنــد. پایــگاه خبــری اینســایدر در 
گزارشی فاش کرد، وزارت دفاع و جامعه اطاعاتی امریکا 
به طور محرمانه یک حمله سایبری علیه روسیه را تنظیم 
کرده اند که در صورت مداخله مســکو در انتخابات میان 
دوره ای امریکا این حمله ســایبری را عملی کنند. این در 
حالی است که توئیتر، شبکه اجتماعی محبوب ترامپ نیز 
در آســتانه انتخابات میان دوره ای امریکا، هزاران حساب 
کاربــری را کــه خواســتار بایکــوت انتخابات شــده بودند، 

مسدود کرد.
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ایندیپندنت )بریتانیا(:

شورشــیان ســابق فارک که روزهای زندگی 
بدون ســاح را می گذرانند، حرفه جدیدی 
پیــدا کــرده  و در قامــت راهنمــای تــور، بــا 
راهنمایی جهانگردان در جنگل های آمازون 

به صنعت توریسم کلمبیا کمک می کنند.

دیلی نیوز )مصر(:

صدها نفر از مســیحیان مصــر در حالی 
در مراســم خاکســپاری قربانیــان حمله 
تروریســتی جمعــه شــرکت کردنــد کــه 
نگران تداوم حمات تروریستی داعش 

علیه پیروان آیین مسیحیت هستند.

ساندی استار )کانادا(:

در نوامبــر 1918 همــه می دانســتند، جنــگ 
جهانــی اول رو بــه پایــان اســت. امــا »روی 
هــوارد«، مدیر یونایتدپرس در اشــتباهی که 
به حقیقت پیوست، 4 روز پیش از مصالحه 
فرماندهان نظامی، پایان جنگ را اعام کرد!

‶ピ┗ボ》┖ 〞ぃペピ┕┈
پیش از آنکه رئیس اف بی  آی بشــوم، در شــرکت بریج واتر کار می کردم، شرکتی 
که مشتاقانه به دنبال این بود که فرهنگی مبتنی بر صداقت و شفافیت کامل، بنا 
کنــد. در آنجا آموختم که من هم برخی اوقات می توانســتم بــه فردی خودخواه 
و رهبری ضعیف تبدیل شــوم. در اکثر مواقع این حالت زمانی پیش می آمد که 
نمی توانستم به نیروهای زیردستم بگویم به نظر من باید پیشرفت کنند و بهتر 
شوند. بهترین رهبران کسانی هستند که در عین مهربانی، سخت گیر و محکم هم 
باشــند. بدون این دو ویژگی، کسی موفق نمی شود. »ری دالیُو« بنیانگذار شرکت 
بریج واتر معتقد اســت که چیزی تحت عنــوان بازخورد مثبت یا بازخورد منفی 
وجود ندارد، فقط یک نوع بازخورد وجود دارد که آن هم بازخورد صحیح و دقیق 
است و ما باید از همدیگر مراقبت کنیم و برای دیگران اهمیت قائل شویم تا همه 
به افرادی دقیق تبدیل شــوند. با امتناع از گفت وگوی ســخت و جدی با نیروهای 
زیردســت و گوشزد نکردن ضعف هایشــان و عدم یادآوری راه های پیشرفت، در 
واقع من آنها را از فرصت رشــد و ارتقا محروم می کردم. مشــکل شخصیتی من 
نــه فقط عدم شــجاعت، بلکه خودخواهی هم بــود. اگر من واقعاً به کســانی که 
برایم کار می کنند، اهمیت بدهم – اگر من همان گونه که دلم می خواهد فضایی 
مناسب برای توجه عمیق به مسائل فردی فراهم کنم – باید مراقبت های ازم را 
به عمل آورم که فردی صادق باشــم، حتی اگر این کار از نظر شــخصی به ضررم 
باشد و ناراحتم کند. البته هنوز هم باید به دنبال بهترین روش برای انتقال پیام ها 
به کارکنان باشم، چرا که معتقدم هر گفت وگو و تبادل نظری زمان و شیوه مناسب 
خود را می طلبد. اگر مادِر کسی به تازگی فوت کرده باشد، آن روز دیگر روِز دقیق 
بودن نیســت اما من از نظــر اخاقی خودم را موظف می دانســتم که راهی برای 

گفت وگو و تبادل نظر پیدا کنم.
رهبــران تأثیرگــذار تقریبــاً هیــچ وقت به فریــاد و نعــره زدن نیاز پیــدا نمی کنند. 
چنیــن رهبرانــی فضایــی ایجاد می کنند کــه در آن ناراحــت و ناامید کــردن آنان 
باعث می شــود که خود نیروها نیز در درون شــان ناراحت شــوند. احساس گناه و 
تأثر، برانگیزاننده بســیار قوی تری از ترس است. مربی های بزرگ ورزشی تقریباً 
از جمله آدم هایی هســتند که همیشــه نیــاز دارند با صدای آرامــی بگویند: »این 
بهترین عملکرد ما نبود، این طور نیست؟« و بازیکنان تیم عاشق چنین مربی ای 
می شوند. آنها این مربی را دوست دارند و می دانند که او هم آنها را دوست دارد و 
به طور خستگی ناپذیر کار خواهند کرد تا باعث ناراحتی او نشوند. مردم به سمت 
چنین رهبرانی کشیده می شوند، همان گونه که خود من نیز سال ها پیش، وقتی در 
یک سوپرمارکت کار می کردم به هری هاول که مدیریت بخشی از آنجا را برعهده 
داشــت، عاقه مند شــدم. رهبری که بر سر زیردســتان خود فریاد می کشد یا آنها 
را تحقیر می کند، در درازمدت هرگز قادر نخواهد بود اســتعدادهای درخشــان را 

جذب و حفظ کند.

ブ》 r╀【╁┌ ┿]』┖┗پ ┖ピ┘ブペ
در میان متغیر های سیاسی مدرن تعداد اندکی می توانند بیشتر از یک دادستان از 

خود گذشته اختال ایجاد کنند. چنین دادستانی آخرین برگ برنده است.
وجود دادستانی اینچنین یعنی قضیه تحت بررسی – یا مطلقاً ، قضایای پی در 
پی – مورد توجه مداوم رسانه ها قرار خواهند گرفت. دادستان ها ضمن طراحی 
و تنظیم صحنه عمومی خود، قطعاً از افشاگران قطعی هستند. این یعنی همه 
در دایره ای رو به گسترش از افراد ناچارند وکیل بگیرند. حتی مداخله سطحی و 
سرسری هم می تواند به بهای نابودی شش شخصیت تمام شود؛ دخالت اساسی 
بســرعت به میلیون ها افزایش پیدا می کند. در اوایل تابســتان، بازار پررونقی در 
واشــنگتن برای خبرگان حقوقی برجسته و متخصص پرونده های جنایی وجود 
داشــت. با به جریان افتادن تحقیقات مولر، کارکنان کاخ ســفید هراســان دست 
به کار شــدند تا بهترین شــرکت حقوقی را قبل از آنکه کســی دیگر آن را اجیر کند 
و درگیــری بــه راه اندازد به اســتخدام درآورند. کتی والش که اکنون ســه ماه بود از 
کاخ سفید بیرون شده بود، به توصیه مشاور جدیدش گفت:»نمی توانم در مورد 

روسیه حرفی بزنم، هیچ حرفی ، نمی توانم حتی فکرش را بکنم.«
هرگونــه شــهادت یا گفت و گو بــا بازپرس ها این احتمال را در بر داشــت که شــما 
را بــه خطــر انــدازد. عاوه بر این، هــر روز حضور در کاخ ســفید خطرات جدیدی 
دربرداشت: هر گونه جلسه ماقات تصادفی که ممکن بود ناگهان در آن حضور 

داشته باشید شما را بیشتر در معرض خطر قرار می داد.
بنــن همچنــان روی اهمیــت مطلق این نکتــه اصرار داشــت و بــرای او اهمیتی 
اســتراتژیک داشــت. اگر نمی خواهید در برابر کنگره شــما را بپیچانند و شــغل و 
دارایی خالصتان به خطر بیفتد، مراقب باشید با چه کسی حرف می زنید. مهمتر 
آنکه نباید تحت هیچ شرایطی با جارد و ایوانکا که حاا درگیر روسیه بودند، حرف 
بزنید. امتیاز و مزیت بنن که همه جا تبلیغ آن می شــد این بود: »من هیچوقت 
به روســیه ســفر نکــرده ام. هیچ فردی اهل روســیه را نمی شناســم. بــا هیچ فرد 
 روسی حرف نزده ام و همچنین با هیچ فردی که با روس ها در ارتباط بوده حرف 
نزده ام.«  بنن در بسیاری از »جلسات غیر قانونی« پنس بیچاره را می دید و تاش 
کرد نیک آیرز، از عوامل جمهوریخواه را به عنوان رئیس دفتر پنس وارد کاخ سفید 
کند و »دوســت عقب رانده شــده مان« را از کاخ ســفید بیرون بفرستد تا  »اطراف 

جهان بگردد و شبیه معاون رئیس جمهوری به نظر برسد.«
و گذشته از تمام اختاات و ترس های آنی، این پیامد واقعاً قطعی هم در پیش 
بــود که یک دادســتان ویژه کــه برای یافتن جرمــی اعزام می شــد، حتماً خافی 
را شناســایی می کرد – احتمااً خاف های بســیاری را. همه به مأمور بالقوه برای 
دخیل کردن دیگران تبدیل می شــدند. مهره های دومینو یکی بعد از دیگری به 

زمین می افتاد. هدف ها به هوا می پریدند.
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کیم جونــگ اون در جمع هنرمندانی که به همراه یک 
گروه چینی در پیونگ یانگ نمایش اجرا کردند، حاضر 

شد.
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فــردا سه شــنبه )6 نوامبــر( مــردم ایــاات متحــده امریــکا بــرای شــرکت در 
انتخابــات میــان دوره ای کنگــره پای صندوق هــای رأی می رونــد. به عقیده 
بســیاری از ناظران، انتخابات فردا یکی از مهم ترین انتخابات میان دوره ای 
امریکا به شمار می رود زیرا اگرچه در این انتخابات هیچ رقابتی برای کرسی 
ریاست جمهوری نیست اما انتخابات به خودی خود یک همه پرسی درباره 

ریاست جمهوری دونالد ترامپ است.
شــیوه تهاجمی و خشــنی که ترامپ در رهبری امریــکا دارد ایاات متحده را 
همیــن حاا هم دچار شــکاف کــرده و رأی دهندگان را بــه کمپ های قطبی 
شــده سوق داده است. ترامپ در روزهای گذشته و در جریان سخنرانی های 
انتخاباتی که داشته نیز بیش از پیش به این فضای دوقطبی در امریکا دامن 
زده و از حامیان دوآتشــه خود خواســته به هر انتخاباتی طوری نگاه کنند که 

انگار انتخابات درباره اوست.
آنچه به جای مانده این اســت که خطوط جنگ مشــخص شده و نتیجه این 
جنــگ فردا مشــخص می شــود. نتیجــه اولیه ایــن خواهد بود که سرنوشــت 
کرســی های مجلــس نمایندگان و مجلس ســنا که در حال حاضــر در هر دو 
جمهوریخواهان اکثریت را دارند، مشخص می شود. اما اتفاق ثانویه و البته 
مهمتــر این اســت کــه نتایج چــه معنایی بــرای سیاســت ها و عملکردهای 

دولت امریکا )دولت ترامپ( دارد.
فــارغ از اینکــه کرســی های کنگره فــردا چگونه بیــن دو حــزب جمهوریخواه 
و دموکــرات تقســیم می شــود، شــیوه ترامــپ در سیاســت خارجــی و روابط 
بین الملل ملی گرایانه و انزواطلبانه باقی خواهد ماند و اگر جمهوریخواهان 
همچنــان اکثریت دو مجلس کنگره را به دســت آورند، با حمایت هایشــان 
از ایــن سیاســت های انزواطلبانــه، امریــکا را بیــش از پیش منــزوی خواهند 
کــرد. اگر هم دموکرات ها پیروز شــوند، امریکایی ها شــاهد جدالــی بی پایان 
بیــن کنگره و کاخ ســفید خواهنــد بود که در این صورت نیــز امریکا تضعیف 

می شود.
همچنیــن انتخابــات میــان دوره ای امریــکا بــه ایــن خاطر که ممکن اســت 
منجــر به تغییــرات بنیادین در بدنــه قانونگذاری امریکا شــود حائز اهمیت 
نیست بلکه به این خاطر مهم است که تغییر قانونگذاران بر لحن و ادبیات 
گفت و گوهای ملی و همچنین عقاید عموم مردم امریکا اثرخواهد گذاشت. 
امریــکا در حــال حاضر یــک مرحله حســاس از تاریخ خود را طــی می کند و 
ادامــه دار شــدن رهبــری جمهوریخواهــان ایــن تاریکــی، تــرس و خــروج از 

پیمان های بین المللی را تشدید خواهد کرد.
ë مرکز مطالعات و خدمات خبری هندو آسیا*
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دانشگاه هاروارد دعوت از ترکی فیصل برای حضور در یک همایش را پس گرفت

نظرسنجی ها نشان می دهد مردم قاره سبز اعتمادی به رئیس جمهوری امریکا ندارند

ورزش، ماشین تبلیغات سیاسی جدید آل سعود

تبدیــل  ورزش  ســعود،  آل  خانــدان  در 
بــه ماشــین تبلیغــات و روابــط عمومی 
و یکــی از مهم تریــن عرصه هــای مانــور 
نظریه پردازان روابط عمومی شــان شده 
اســت، ایــن را دنبال کــردن رد پــای این 
کشــور در عرصــه ســرمایه گذاری هایش 
به وضــوح نشــان می دهد. اولیــن بار در 
نوامبر ســال 2016، پس از روی کار آمدن 
محمــد بــن ســلمان در قامــت ولیعهد 
تازه، حکومت آل سعود تصمیم گرفت 
سرمایه گذاری اش را روی زیرساخت های 
ورزشــی افزایش دهد. برهمین اســاس، 
یــک بنیــاد توســعه ورزشــی ایجــاد شــد 
کــه وظیفــه اش شناســایی باشــگاه های 
ورزشــی و تقویت دامنه فعالیت آنها در 
سراســر کشــور بود. هدف از ســاخت این 
بنیــاد، ایجاد امکانات تازه، مشــارکت در 
خصوصی ســازی باشــگاه های ورزشی و 
تاش برای افزایش رویدادهای ورزشــی 
در خاک عربستان بود. بر همین اساس، 
برآوردهــا نشــان مــی داد اگــر ایــن پروژه 
بــا موفقیت بــه پیش می رفــت، 40 هزار 
شــغل جدید در این کشور ایجاد می شد. 
آل ســعود پــس از قتــل خاشــقجی نیــز 
جــدا از مســائل اقتصادی به ایــن پروژه، 
به عنــوان پروژه ای نگاه کــرد که می تواند 
بخشی از انزوای این کشور را که با پرونده 
قتل یادشــده روند رو به رشــدی داشــته، 

برطرف کند.

ë رؤیای بر باد رفته
امــا پرونــده قتــل جمــال خاشــقجی 
کــه در سراســر جهــان پیچید و انگشــت 
اتهام ها را به ســمت شــخص محمد بن 
ســلمان گرفت، این پروژه و اهداف اولیه 
و ثانویــه آن را در موقعیــت خطرناکــی 
قرار داد. فوتبال که یکی از محبوب ترین 

نفت خیــز قلمــروی  در   ورزش هــا 
آل سعود است، بافاصله پس از رسوایی 
خاشــقجی، از این حادثه تأثیر پذیرفت. 
هفته پیش سازمان عفو بین الملل از آث 
 میان و یونتوس دو تیم باشــگاهی طراز 
اول ایتالیــا خواســت در بازی ســوپرجام 
که قرار اســت در ماه ژانویه در عربســتان 
ســعودی برگــزار شــود، شــرکت نکننــد. 
به گــزارش فرانــس 24، آلن هــوگارث از 
سازمان عفو بین الملل انگلیس خطاب 
به خبرنــگاران گفت: »حتی پیش از قتل 
هولناک جمال خاشقجی هم عربستان 
ســعودی کارنامه فاجعه بــاری در زمینه 
حقوق بشــر داشت. باشــگاه های بزرگ 
ماننــد یونتــوس و آث میان ازم اســت 
بدانند حضور آنها در رویدادهای ورزشی  
در کشــوری کــه از »ورزشی شــویی« برای 
تطهیــر عملکــردش اســتفاده می کنــد، 
چــه عواقبــی دارد.« او در ادامــه از ایــن 
باشگاه ها خواسته قبل از راهی شدن، دو 
بار فکر کنند و نشــانه هایی را که این سفر 
به حامیانشان و فعاان شجاعی که برای 
حقوق بشــر می جنگند، خواهد فرســتاد 
بازنگــری کنند. این حقوقدان توســکانی 
از مقام هــای فوتبــال ایتالیــا خواســته تا 
مطمئــن شــوند کــه »ابــزار مشــروعیت 
بخشــیدن به سیاســت های ضدانســانی 
عربســتان سعودی نمی شــوند و با عدم 
حضور خود از ارزش ها و حقوق انســانی 
حمایــت کنند.« با این حــال به احتمال 
تمــام  ســعود  آل  مقام هــای  فــراوان، 
تاش خــود را خواهند کرد که با تطمیع 
و وعده دادن هم که شــده موانع حضور 
از  را  کشورشــان  در  ورزشــی  ســتاره های 
بیــن ببرنــد. کریــم زیــدان روزنامه نــگار 
ورزشــی عربستانی درباره خیز این کشور 
برای ورود به عرصه های ورزشــی نوشته 
اســت: »پیش از این عربســتان سعودی 
توجــه کمی بــه عرصه ورزش و توســعه 
زیرســاخت های ورزشی داشــت و در آن 

مشــارکت چندانــی نمی کــرد. حتــی در 
رویدادهــای بــزرگ ماننــد المپیک هم 
تمایــل چندانــی بــرای حضور نداشــت. 
اما با روی کار آمدن محمد بن ســلمان، 
ورزش تبدیــل بــه یکــی از ماشــین های 

روابط عمومی اش شد.«
در  نیــز  نیویورک تایمــز  روزنامــه 
گزارشی با نام »عربستان بازیکن کلیدی 
فوتبال« نوشــت: »در فوتبال، تمام راه ها 
بــه عربســتان ســعودی ختــم می شــود. 
عربســتان ســعودی طــی ماه هــای اخیر 
تمام تاش خود را برای افزایش نفوذش 
در فیفا به گرفته است. بن سلمان تاش 
کــرد اقتصــاد کشــورش را از تکیــه صرف 
بــه نفت رهــا کنــد و در بخش هــای دیگر 
از جملــه ورزش نیــز ســرمایه گذاری کند. 
اما او انگیزه مهم تری هم از این داشــت؛ 
ایــن دوران می خواســت جلــوه  او طــی 
دیپلماســی خــود را بــا پوشــش ورزش و 
بویژه فوتبال خوشــایندتر کنــد و به دنبال 
قبواندن این به جهان بود که عربســتان 
تغییــر کــرده و در مســیر تبدیــل شــدن 
به کشوری مدرن اســت.« اما سرباز کردن 
دمل چرکین نقض حقوق بشر و تکه تکه 

کــردن روزنامه نــگار منتقــد خــود تمامی 
ایــن رؤیاهــا را نقــش بر آب کــرد و جهان 
را علیــه او متحد کرد. در چنین شــرایطی 
رویدادهــای  لغــو  بــرای  درخواســت ها 
ورزشــی در ایــن کشــور رفته رفتــه بیشــتر 
می شود. این بحث ها به تنیس نیز راه پیدا 
کرده است. رافائل نادال و نواک جوکوویچ 
دو تنیسور فوق ستاره نتوانستند از سؤال ها 
در مســابقه هفتــه پیــش در پاریــس فرار 
کنند. این دو تنیســور ســطح یــک جهان 
قــرار اســت در 22 دســامبر در جــده بــا 
یکدیگر بازی کنند. این قرارداد که مدت ها 
پیــش میان نماینــدگان این دو ورزشــکار 
و مقام های ورزشــی عربستان بسته شد، 
اکنــون آنهــا را در موقعیــت ســختی قرار 
داده اســت. از یک سو درخواست ها برای 
عدم شــرکت آنها در عربستان زیاد است 
و از سوی دیگر اگر به این کشور نروند و در 
این مسابقات شرکت نکنند، باید غرامت 
ســنگینی بپردازنــد. نــادال در پاریــس به 
خبرنــگاران گفت: »البته کــه از وضعیت 
آگاه هســتم. اما مــن تعهــدی داده ام که 
بــه موجــب آن بایــد در ایــن کشــور بازی 
کنم. من فکر می کنم قتل روزنامه نگاران 

وحشــتناک اســت. می دانــم آنجــا اتفاق 
بــدی روی داده اســت. بــه همیــن خاطر 
تمــام توجــه و حواســم معطوف بــه این 
اســت که ببینم چطور این وضعیت حل 
می شود و امیدوارم هرچه زودتر همه چیز 

روشن شود.«

ë فهرست طوانی تحریمی های آل سعود
فهرســت  شــدن  طوانی تــر  پــی  در 
ســازمان ها و گروه های حقوق بشــری ای 
کــه عربســتان را به دلیــل جنایت هایش 
هــاروارد  دانشــگاه  کرده انــد،  تحریــم  
تازه تریــن مــورد آن اســت. بــه گــزارش 
ایــن  آسوشــیتدپرس،  خبرگــزاری 
دانشــگاه طــراز اول جهانــی، ســخنرانی 
ترکــی الفیصل ســفیر پیشــین ســعودی 
در واشــنگتن و رئیــس پیشــین دســتگاه 
اطاعات و امنیت عربســتان را لغو کرد. 
این ســخنرانی قرار بود همیــن هفته در 
مرکز علــوم و امور بین الملل دانشــکده 
جان اف کندی دانشــگاه هــاروارد برگزار 
شــود امــا بنــا بــه گفتــه خــود الفیصــل 
مقام های دانشــگاه با او تماس گرفتند و 

این سخنرانی را لغو کردند.

ë افشای جزئیات جدید از قتل خاشقجی 
می رســد  به نظــر  کــه  درحالــی 
چرخ دنده هــای ماشــین تبلیغاتی تازه 
آل ســعود به ســختی حرکــت می کند، 
روزنامــه صبــاح ترکیه، پس از گذشــت 
بیــش از یــک مــاه از قتــل خاشــقجی، 
جزئیــات آن را فــاش کــرد. به گــزارش 
ایــن روزنامــه، ماهــر المطــرب، صاح 
الطبیقــی و ذعــار غالــب الحربــی ســه 
ناظــری بودند کــه تــاش می کردند رد 
پایی از این جنایت باقی گذاشــته نشود 
و این گونــه به نظر برســد که خاشــقجی 
گم شــده است. این سه نفر پس از آنکه 
جسد خاشــقجی را در کنســولگری تکه 
تکه کردند، قطعات را در چمدان هایی 
گذاشــتند و به منزل کنســول عربســتان 

منتقل کردند.
بر همین اســاس گمانه زنی می شود 
که شــاید جسد خاشــقجی به عربستان 
فرســتاده و در آنجا ســر به نیســت شده 
اســت. امــا پیــش از ایــن، مشــاور رجب 
طیب اردوغــان رئیس جمهوری ترکیه، 
اعــام کرده بود جســد خاشــقجی بعد 
ذوب  اســید  »در  رســیدنش  به قتــل  از 
شــد.« روزنامه وال اســتریت ژورنال نیز 
گزارش داد که سعود القحطانی، مشاور 
افــراد  از  و  پادشــاهی  دربــار  رســانه ای 
نزدیــک به محمــد بن ســلمان، رئیس 
تیــم تــرور بــوده اســت. از ســوی دیگــر، 
بــه گــزارش الجزیره، یک منبــع امنیتی 
ترکیــه به ایــن خبرگــزاری گفته اســت، 
قاتان خاشــقجی پس از قتل او شــروع 
به تــاش برای یافتــن تلفن همراهش 
کردند اما غافل از اینکه این تلفن دست 

نامزد او بوده است.
 برهمیــن اســاس منابــع اطاعاتی 
همــراه  تلفــن  ایــن  معتقدنــد  ترکیــه 
می تواند حاوی اطاعات مهمی باشــد 
که عربستان سعودی مصرانه در پی به 

دست آوردنش بوده است.

یادداشت

تفنگــداران  کــه  هنگامــی  گذشــته  روز 
دریایی سوار بر ناو نیروی دریایی امریکا 
در نزدیکــی ســواحل نــروژ بودنــد تــا از 
مانــور نظامی کشــورهای عضو ناتو یک 
عکس دســته جمعی بگیرنــد، صدای 
گرفــت.  را  تمرکزشــان  جنگنــده ای 

به گزارش ایســنا، یکی از این تفنگداران 
دریایی دربــاره این میهمان ناخواســته 
گفــت: »ایــن یــک جنگنــده  شناســایی 
گشت زنی نیروی دریایی روسیه است که 
به دوران اتحاد جماهیر شــوروی تعلق 

داشت.«

┒┗k プピ┗┐ ピ┖ 【─ブ] ┖【]ブ′ ┛l┴ ،r├』┖ 〉┓〈p〈┈
رســانه ها دیروز یکشــنبه گــزارش دادند، 
کــره جنوبی و امریــکا مانورهــای نظامی 
خود را تحــت »برنامه تمرینــات دریایی 
کــره« از امــروز از ســر خواهنــد گرفــت. بر 
یونهــاپ،  خبرگــزاری  گــزارش  اســاس 
ایــن تمرین هــای نظامــی از ماه مــه و در 

راســتای توافق خلع ساح هسته ای شبه 
جزیره کره متوقف شده بودند. مانورهای 
»برنامه تمرینات دریایی کره« دو هفته به 
طول می انجامد. این گزارش حاکی از آن 
اســت که امریکا و کره جنوبی تا یک سال 

آینده 2۴ مانور برگزار خواهند کرد.

ブlぁ┗′ピ 』 rペ【〈┈ 〉┗k qブ》┖【]ブ′ q┗ぃo┗├┘ピ
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)ブぃ]ブپ├ピ( 』【ぃ─┖【پ┒ 』┓]【′
و  نشــریه  ایــن  اول  تیتــر  عنــوان  »واکنــش« 
درخصوص نمایشی است که بارسلونا شنبه شب 
در جریان دیدارهای لیگ فوتبال اسپانیا و مقابل 
رایو وایه کانو داشت و با اینکه تا پنج دقیقه به پایان 
1-2 از رقیبــش عقب بود، در نهایت به لطف دو 
بار گلزنی لوئیس سوارس، به برتری نهایی 3-2 
دست یافت. گلزنی های دیرهنگام وینی سیوس 
و رامــوس طــی بــرد 0-2 رئــال مادریــد مقابــل 

وایادولید، دیگر مطلب عمده این نشریه است.

 )ブぃ╈ブ━ぁピ( 〝┖【پ├ピ 【╈┒ 〉┗ぁ┖【k
شــب  شــنبه   5-0 پیــروزی  وصــف 
اینترمیان مقابل جنوا در هفته یازدهم 
لیــگ فوتبــال ایتالیــا و عکســی از مردان 
شــادمان اینتــر پــس از گلزنی هایشــان، 
گزارش اول کوریره را شــکل داده اســت. 
کوریــره نگاهــی بــه بــرد 1-3 یوونتــوس 
مقابل کالیاری هم انداخته و نوشته اینتر 
با وجود پیشرفت اخیرش، هنوز زیر سایه 

یووه قرار دارد.

 )╇ぁ┘┗ペ( 【ペ【╉o』ピ
ایــن روزنامه سیاســی- اجتماعی عکس 
ماکســی لوپــز آرژانتینــی را کــه اخیــراً بــه 
لیــگ فوتبــال برزیل کوچ کــرده و پیراهن 
واسکو دوگاما را پوشیده، در باای صفحه 
اول خــود به چاپ رســانده و بــه اتفاقات 
دیدار روز یکشــنبه واسکو با فلویننسه هم 
پرداخته است. اوگلوبو بیداری دیرهنگام 
لوپز را بی اثر شــدن فاکتــور زمان توصیف 

کرده است.

ブぃ├ジ ┖┒ r]ピ┗ぁピ ‶ピ┒┖【] n〈├ ╆ピ┓′ 《├ 
در مســابقات ســنگ نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا 
در چیــن، محیــا دارابیان در رده ســنی نوجوانــان A دختران با 
غلبه بر ســنگ نوردی از چین به مدال طا دست یافت. میاد 
علیپور دیگر سنگ نورد کشورمان نیز پس از سنگ نورد هندوستانی برسکوی دوم 
آســیا ایستاد و به مدال نقره دست پیدا کرد. همچنین پوریاکریم پور در رده سنی 

نوجوانان A پسران، پس از سنگ نورد کشور میزبان به مدال نقره دست یافت. 

q┒ピ┘ジ ┖┒ ‶ブペジ 24 ؛┒ピ┓ぃ〈ぁ┗─ ?‶ピ┗ぁピ
دیدار دوســتانه تیم های ملی فوتبال ایران و ترینیداد که پیش تر روی آن توافق 
 شــده بود، طبــق اطاعیــه جدید فدراســیون فوتبال ســاعت 18 روز پنجشــنبه 

24 آبان در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد.

┓┠ ┣┑┡′ ╆ブ〈ぃ┼  〞ぃ╉ペ 〞¨ぃ╀
با اعام قیمت رســمی بلیت های مســابقه برگشــت پرســپولیس با کاشیما در 
فینــال لیگ فوتبال قهرمانان آســیا 2018، به شایعه ســازی روزهای اخیر پایان 
داد و مشــخص شــد که بلیت های جایگاه 80 هزار تومان ارزش خواهد داشت. 
همچنین بلیت های روبه روی جایگاه 50 هزار تومان می ارزد و برای بلیت های 
طبقه دوم ورزشگاه آزادی و سکوهای پشت دروازه باید 30 هزار تومان پرداخت. 
گفتنی اســت بلیت فروشــی از ســاعت 12 امروز آغاز و متقاضیان می توانند به 

سایت Gishe3.com مراجعه کنند.

ブぃ├ジ ‶ブ]ブ′┗『╀ nぃ╈ r┡k 《┴┗╀ ؛‶ブペジ 30
»AFC« تصریح کرد مراسم قرعه کشی فصل آینده لیگ فوتبال قهرمانان آسیا 
روز 30 آبان برگزار می شود. نمایندگان پرسپولیس، ذوب آهن، استقال و سایپا 
چهــار نماینــده ایران ابتدا بایــد 29 آبان در کاس های توجیهی شــرکت کنند و 

سپس در روز یادشده بر مراسم قرعه کشی نظارت کنند.

┓┠ ┘ブ┸ジ ブً¨├┖ ‶ピ┗ぁピ qピ┗ペ q┖ピ┒┗ペ 《]┘』 r]ブ『┈ 〝ブ╁ペブ┝′
مســابقات جهانی وزنه برداری از روز جمعه در عشق آباد ترکمنستان آغاز شد و تیم 
ملی وزنه برداری ایران با 8 وزنه بردار در این دوره از مسابقات حضور یافته است. عصر 
دیروز حسین سلطانی وزنه بردار دسته 73 کیلوگرم کشورمان با مدعیان این دسته به 
رقابت پرداخت. این وزنه بردار جوان ایران در گروه A در شرایطی به مصاف حریفانش 
رفت که برای نخستین بار در رده بزرگساان حضور یافت. سلطانی چند ماه قبل در 
مســابقات جوانان جهان 2018 روی تخته رفت و با مدال نقره به ایران بازگشــت. در 
ادامه این  مسابقات عارف خاکی وزنه بردار دسته 89 کیلوگرم روز سه شنبه از ساعت 13 
به وقت تهران روی تخته می رود. روز چهارشنبه ساعت 16 به وقت تهران رقابت های 
دسته 96 کیلوگرم  برگزار می شود و در این روز سهراب مرادی و امیر حقوقی به مصاف 
رقبای خود خواهند رفت. رقابت های دسته 102 کیلوگرم نیز روز پنجشنبه 17 آبان ماه 
ســاعت 18 و 30 دقیقه به وقت تهران برگزار می شــود و علی هاشمی و رضا بیرانوند 
در ایــن دســته بــه روی تخته خواهند رفت. در دســته 109 کیلوگرم نیــز روز جمعه 18 
آبان ماه محمدرضا براری از ســاعت 16 به وقت تهران به مصاف مدعیان این رشته 
خواهد رفت. رقابت های  دســته 109+ کیلوگرم نیز روز شــنبه 19 آبان برگزار می شــود 
که علی داودی ملی پوش فوق ســنگین کشــورمان ســاعت 16 به وقت تهران به روی 
تخته می رود. امید کاروان اعزامی وزنه برداری ایران برای کسب مدال در این دوره به 

وزنه بردارانی مثل سهراب مرادی، علی هاشمی و محمدرضا براری است.

〞├ブ》 r〈پピg ┖ブ┱━]ピ ┖┒ r━┑├ q┘ブペ :┓]【]ピ┗ぃペ
علیرضا بیرانوند، دروازه بان پرسپولیس تصریح کرد این تیم با وجود شکست 
0-2 در دیــدار رفت مقابل کاشــیمای ژاپــن، در دیدار برگشــت لیگ قهرمانان 
آسیا همچنان برای پیروزی و قهرمانی می جنگد و افزود: »بازی سختی انتظار 
ژاپنی ها را می کشــد. وی افزود: بازی رفت هر چه بود، گذشت و باید از این پس 

فقط به دیدار برگشت فکر کنیم.«

┒┖ピ┕pペ ┗├ 〞┡پ ピ┗′ 【l]ピ┗ペ ╊┖ピ』┓ぃ′ピ :dぃ╈ピ┒
زاتکــو دالیــچ که امســال تیم ملــی فوتبال کرواســی را به نایــب قهرمانی جام 
جهانی رساند، آرزو کرد هموطنش برانکو ایوانکوویچ یک گام از او پیش بیفتد 
و پرســپولیس را قهرمان باشــگاه های آســیا کند. دالیچ دو ســال پیش با العین 

امارات به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید اما مغلوب شد.

┒【┠ ブ¨ぃ┠ブk ┳]ブ′ ┓》ピ【┐ r′ ┛ぃ╈【پ┗├پ :ブ┽ぃ┼ 〞ぁブ├
ســایت اینترنتــی  فیفــا بــا آوردن گزارشــی از دیــدار رفــت فینــال لیــگ فوتبال 
قهرمانان آســیا، متذکر شــد پرســپولیس مصمم اســت با جبران شکست 2-0 
خود طی دیدار برگشــت، از حضور کاشــیمای ژاپن در جام باشــگاه های جهان 

جلوگیری کند و خودش نماینده آسیا در این رقابت ها باشد. 

ブぃ├ジ rkブ》 ‶【ぃ├ピ┖┓┼ q【├ ┘ピ ┳ぃ┽┠ ╊ピ┗『ペ ┒【ペ┒ブぁ qブ┭┴ピ
چهل و ششمین کنگره فدراسیون بین المللی هاکی )FIH( دیروز در شهر دهلی نو 
برگزار شد و در پایان این کنگره کشورهای عضو موافقت کردند که به منظور زنده 
نگه داشتن یاد بهرام شفیع هر ساله یادبودی توسط هیأت رئیسه فدراسیون هاکی 
آســیا با نام »Bahram Shafie Award« به کشــور یا فردی که درخصوص توسعه، 

رشد و اعتای ورزش هاکی در قاره آسیا پیشگام باشد، اعطا شود. 

┘』┗′ピ ┗┥┴ ┘ピ rペ』┒ ┖┒ ブ》 ┎┗├ 〝ブ〈ぁ┗¨─ ┘ブ┸ジ
تیم فوتبال پرسپولیس دیشب با دو پرواز از ژاپن راهی دوبی شد و پس از ساعاتی 
در این شــهر فرود آمد. ســرخ ها پس از ورود به امارات، به باشگاه ایرانیان دوبی 
رفتــه و اردویــی را تا روز چهارشــنبه در این محل برپا خواهنــد کرد. برنامه صبح 
امروز قرمزها استراحت و رفع خستگی است اما آنها عصرهنگام در این باشگاه 
به تمرین خواهند پرداخت. سرخ ها پس از چهار جلسه تمرینی دیگر در روزهای 
سه شــنبه و چهارشــنبه، ساعت 22 چهارشــنبه شــب راهی تهران خواهند شد و 
تمرینات شان از پنجشنبه در این شهر پیگیری خواهد شد. در همین حال حسین 
خبیری، مشاور سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت این شایعه که کاشیما زودتر 
از قرمزها به تهران می رسد، صحت ندارد زیرا کاشیما روز سه شنبه در لیگ ژاپن 
مســابقه دارد و در نتیجه زودتر از چهارشــنبه به تهران نخواهد رســید. وی گفت 

پخش اخباری خاف این، محصول حاشیه سازی مخالفان سرخ ها است.

IOC 《ペ jぃپ¨╈ピ 《━ぃ¨k r¨├┖ 《′ブ] 
کمیته ملی المپیک از ارسال نامه رسمی به IOC خبر داد. شاهرخ شهنازی در 
مورد اطاع  IOC از تغییرات مدیریتی در ورزش به ایسنا گفت: »ioc به صورت 
شــفاهی از ما در این مورد ســؤال کرده بود و ما هم نامه رســمی ارســال کردیم 
مبنی بر اینکه قانون منع به کارگیری بازنشسته ها را مجلس ایران تصویب کرده 
و یک قانون کلی و عمومی در کشور ایران است و  فقط مربوط به ورزش نیست 

بلکه در تمام دستگاه های دولتی اجرا می شود.«

╆あ╁━├ピ ブペ ┞┖ピ┓ぁ┒ ┿ぁ【┵─ ブペ »〉┓ぁ┓پ« 〞┽╈ブ┑′ 
جواد وطنخواه، مدیرعامل پدیده اعام کرد پیشــاهنگ شگفتی ســاز لیگ برتر 
فوتبال ایران به هیچ وجه با تعویق دیدار روز جمعه این تیم با استقال تهران- 

که آبی ها خواستار آن هستند- موافقت نخواهد کرد.  

┓┠ r┼┕┌ ╊ブ┈ ┖┒ ブپぁブ├ ‶ブペ┙ぃ′ 〞┽] 〞┵〈┤
مســابقه صنعــت نفــت با ســایپا )حــذف کننــده اســتقال تهــران( در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال کشــور طبق قرعه کشــی صورت گرفته در 

محل سازمان لیگ در آبادان و در اواسط آذرماه انجام خواهد شد.

اخبـــــار

لژیونرها

 گفت وگوی »ایران« با جواد معنوی نژاد، یکی از لژیونرهای والیبال ایران 

┒【┠ r′ ┗─ プピ┕┈ ブ》 r]ピ┗ぁピ ┖【┩┌ ブペ ╆ブ┝′ピ »ジ« q┗├
انگیزه زیاد ایرانی ها امتیاز مثبتی است برای تیم های ایتالیایی/ هواداران ورونا من را با اسم »جاوی« تشویق می کنند

〞┼┗o r━╈ブ〈پ 〉┒ピ┘┓ペブ┴ ،┓┠ 〉ブ′ [lぁ┘ブペ ┚』┓╀
رقابت های فوتبال باشــگاهی در اروپا در حالی شــنبه شب پیگیری 
شــد که لژیونرهای ایران نیز برای تیم های خود به میدان رفتند. در 
 هفتــه یازدهــم رقابت های لیگ برتــر انگلیس، برایتــون در حضور 
90 دقیقــه ای علیرضــا جهانبخــش مقابــل اورتــون متحمل شکســت 3 بر یک شــد. 
جهانبخــش در خصوص شــرایط خودش گفت:»من برابر اورتــون برای چهارمین بار 
از ابتدا در زمین حضور داشــتم و هنوز دارم به شرایط بازی در انگلیس عادت می کنم. 
امیدوارم دقایق بیشتری در زمین ظاهر شوم. البته این را می دانم که کار سختی است و 
باید به این شرایط عادت کنم. من انتظار زیادی از خودم دارم. امیدوارم که در ادامه بهتر 
از قبل شوم.« در هفته شانزدهم  لیگ دسته اول فوتبال انگلیس هم ناتینگهام فارست 
میزبان شفیلد یونایتد بود و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد. کریم انصاری فرد که به تازگی 
قراردادش را با ناتینگهام فارســت به امضا رســانده، در دقیقه 94 این بازی وارد میدان 
شد تا لحظات کوتاهی در زمین حضور داشته باشد. کارانکا سرمربی ناتینگهام فارست 
درباره انصاری فرد گفت: »کریم یکی از نشانه های مهم در تیم ما محسوب می شود و 
باعث می شود که ما گزینه های جایگزین در تیم داشته باشیم. او یک بازیکن بسیار خوب 
است و او شخص مناسبی برای اعمال تغییرات در تیم ما خواهد بود. کریم با حضوری 
که در میدان داشت نشان داد که چقدر تشنه موفقیت و گلزنی است.« انصاری فرد هم 
پس از این بازی گفت: »قبل از آمدن به اینجا با سرمربی و مالک باشگاه صحبت کردم. 
هدف ما در این فصل پیشــرفت و صعود به لیگ جزیره اســت. ما در چمپیون شــیب 
هستیم و رقابت می کنیم تا در فصل آینده به لیگ جزیره صعود کنیم و فکر می کنم 
که این هدف همه باشد.« در دیگر بازی لیگ یک انگلیس هم، ردینگ که سعید عزت 
 اللهی را به دلیل مصدومیت در ترکیب نداشت، در خانه پذیرای بریستول سیتی بود و 

3 بر 2 پیروز شــد. همچنین در ادامه هفته دوازدهم لوشامپیونه آمیان در حضور 
90 دقیقه ای سامان قدوس به مصاف نیس رفت و یک بر صفر شکست خورد. 

خبر جالب در خصوص قدوس، این است که وی از سوی هواداران این باشگاه 
به عنوان بازیکن برتر ماه این تیم انتخاب شد. وی تک گل 3 امتیازی دیدار با 
دیژون را به نام خود نوشت و حتی در شکست های قاطع آمیان مقابل پاری 
ســن ژرمن و نیس، چهره موفقی داشــت. در هفته چهاردهم لیگ بلژیک، 
بروژ در خانه خنک صدرنشین به میدان رفت که این بازی با تساوی یک بر 
یک به پایان رسید. در این دیدار کاوه رضایی روی نیمکت ذخیره های تیمش 
حضور داشت و به میدان نرفت. در هفته نهم لیگ برتر پرتغال، مار تیمو 2 
بــر صفر به پورتو، باخت اما امیر عابــدزاده، با مهار یک ضربه پنالتی مارگا، از 
ســنگین تر شدن شکســت تیمش جلوگیری کرد. همچنین احمد گروژنی در 
هفته سیزدهم لیگ روسیه، در حضور 90 دقیقه ای میاد محمدی یک بر صفر 
به زنیت سن پترزبورگ باخت. در هفته یازدهم رقابت های لیگ ستارگان قطر 

نیز، ااهلی در خانه الخور به میدان رفت و با دو گل پیروز شــد. در این بازی 
امید ابراهیمی و محمدرضا خانزاده دو بازیکن ایرانی 90 دقیقه در ترکیب 

تیم شان حضور داشتند.

مســابقات لیــگ والیبــال ســری آ ایتالیا در 
حال برگزاری اســت و ورونا، مونزا، کاستانا 
و ســیه نا تیم هایــی هســتند کــه از حضــور 
بازیکنــان ایرانــی در ترکیــب خــود بهــره 
می برند. تیم ورونا، محمدجواد معنوی نژاد 
و مرتضی شــریفی را در ترکیــب دارد و تیم 
مونــزا هــم امیر غفــور را در اختیــار دارد. به 
جز ایــن 3 بازیکن، مجتبــی میرزاجانپور و 
سعید معروف هم در تیم های 
بــازی  ســیه نا  و  کاســتانا 
 می کنند تا سری آ با حضور 
5 بازیکــن ایرانــی برگــزار 
پرتعــداد  حضــور  شــود. 

ایرانــی  بازیکنــان 
در ســری آ نشــان 
اطمینان  دهنده 
یی هــا  لیا یتا ا
بازیکنــان  بــه 
اســت.  ایرانــی 
د  ا جــو محمد
د  ا ی نــژ معنو
بازیکنی است که در 
اواخر فصل گذشته 
توانســت  آ  ســری 
بیــش از پیــش نظر 

نیکوا گربیچ، ســرمربی تیم ورونا را جلب 
کند و بیشتر در زمین باشد. او در فصل پیش 
رو، مرتضی شریفی را نیز در کنار خود دارد. 
شریفی بازیکن هم پست معنوی نژاد است 
و به همین خاطر، عــاوه بر تقویت روحی 
بــرای ایــن بازیکــن،  یک رقیب جــدی هم 

برای او به شمار می آید.
محمدجــواد معنــوی نــژاد درخصوص 
لیگ والیبال ایتالیا در فصل 2019-2018 
گفت: »امسال لیگ مان را با یک برد آغاز 
کردیم و توانســتیم تیم مونزا را شکســت 
دهیــم. البته تیم مونزا پشــت 
خــط زن اصلــی اش )امیر 
غفور( را در اختیار نداشت 
امــا ایــن تیم بــازی خیلی 
خوبی انجام داد و بازیکنان 
این تیم کیفیــت باای خود 
را بــه نمایش گذاشــتند. با این 
وجود مــا توانســتیم این بــازی را 
ببریم و با برد لیگ امســال را شــروع 

کنیم.«
دریافت کننــده تیــم ورونــا درخصــوص 
عملکرد مرتضی شریفی، هم تیمی اش 
در این تیم افــزود: »در بازی اول مرتضی 
موفق شــد 1۵ امتیاز کســب کند و در این 
بازی عملکرد بسیار خوبی داشت و نقش 
مهمــی در پیــروزی خــارج از خانــه تیــم 
داشــت. ما در بازی دوم به تیم قدرتمند 
پروجا باختیم و در بازی سوم هم با نتیجه 
3 بر یک از تیم لوبه شکســت خوردیم.« 
او که سال گذشته عملکرد خوبی در ورونا 
داشــت، معتقد اســت: »برای جا افتادن 
در لیــگ ایتالیا نیاز به زمان داریم که خدا 

را شکر من دومین سال حضورم در سری 
آ را تجربه می کنم و تقریباً با شرایط لیگ 
ایتالیا آشــنا هستم و می دانم چه کار باید 
بکنــم. عاوه بر این توانســتم نظر نیکوا 
گربیچ، سرمربی تیم  را جلب کنم و برای 

تیم مثمر ثمر باشم.«
لژیونر والیبال ایران درخصوص هواداران 
تیــم ورونــا گفــت: »ایــن تیــم هــواداران 
پرشــوری دارد و مردم این شهر )ورونا( به 
این رشــته عاقه زیادی دارند و همیشــه 
برای تماشــای بازی ها به سالن می آیند. 
هــواداران و بازیکنــان در ورونــا مــن را بــا 
اســم »جــاوی« صــدا می زنند و تشــویق 

می کنند.«
معنوی نژاد بیان داشــت: »امسال بیشتر 
وقتم را با مرتضی می گذرانم و همیشــه 
در کنــار هم هســتیم. مرتضی رقیب من 
هم در ورونا به حساب می آید که البته این 
موضوع باعث می شود رفاقت مان بیشتر 
شود.« اما جالب اینجاست که با وجود هم 
پســت بودن این دو بازیکــن ایرانی هر دو 
در ترکیــب ورونا بازی می کننــد. او در این 
مورد بیان داشــت: »سرمربی تیم مان به 
بازیکنانی توجه می کند که با انگیزه تمرین 
می کنند. من و مرتضی ســعی کردیم در 
این مدت به بهترین شکل ممکن تمرین 
کنیــم و این موضوع باعث شــد تا او به ما 
اعتماد کند و با وجود هم پستی بودن مان 

در بازی ها از هر دوی ما استفاده کند.«
 ایــن لژیونر والیبال ایران در پاســخ به این 
سؤال که آیا تجربیات خودش را در اختیار 
شــریفی قرار می دهد؟ افــزود: »مرتضی 
بازیکن خیلی خوبی است. او جوان است 

و انگیزه زیــادی برای خودنمایــی دارد. او 
در این سن به لیگ ایتالیا رسیده و مسلماً 
اســتعداد خاصــی دارد. امیــدوارم بــه آن 
هدفی که دوست دارد برسد و به هر جایی 
که رســیده مطمئناً استحقاقش را داشته. 
البتــه من هم بــه او کمک می کنــم که به 
اهدافش برســد.« لیــگ ایتالیا امســال با 
حضــور 5 بازیکن ایرانی برگزار می شــود. 
معنوی نژاد در پاســخ به این سؤال که آیا 
سایر بازیکنان تیم ملی را می بینی؟ گفت: 
»بازیکنان ایرانی در شهرهای دیگر حضور 
دارند و ما 2 الی 3 ساعت اختاف زمانی با 
همدیگر داریم و چون تمرینات مان هر روز 
برگزار می شود، سخت است که بخواهیم 
هر روز همدیگر را ببینیم. بیشــتر در زمان 

مسابقه با همدیگر مواجه می شویم.«
معنوی نژاد درخصوص حضور بازیکنان 
افــزود:  ایتالیایــی  تیم هــای  در  ایرانــی 
»بازیکنــان ایرانــی بازیکنانی هســتند که 
خیلــی تــاش می کننــد و انگیــزه زیادی 
دارند، این پوئنی می شــود برای هر تیمی 
که بازیکنان ایرانــی در اختیار دارد. ما هم 
تمام تاش مان را می کنیم تا ان شــاءاه 
بتوانیــم ایران را ســربلند کنیــم. مطمئناً 
امســال با حضور بازیکنان ایرانی ســری آ 
جذاب تر می شود.« او درخصوص شرایط 
قهرمانی تیم ورونــا در فصل جاری بیان 
داشت: »مسلماً 4 تیمی که سال گذشته 
درجایگاه اول تا چهارم بودند، شانس های 
کســب عنوان قهرمانی هستند. تاش ما 
بر این است تا بهترین بازی را مقابل این 
تیم ها ارائــه دهیم و در مقابل این تیم ها 

نتایج خوبی بگیریم.«
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چشمی و اسماعیلی را با خود نبردند!
استقال با حاشیه برای دیدار با ماشین سازی به تبریز رفت

در ادامــه رقابت هــای هفتــه یازدهم لیگ 
برتر، ماشین ســازی از ســاعت 1۵ امــروز در 
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز، میزبان استقال 
است. دیداری که تماشای آن رایگان است 
و قضــاوت آن را وحیــد کاظمــی بــه همراه 
محمدرضا منصوری و محســن ســلطانی 
برعهــده دارد. ایــن دو تیــم در حالــی بــه 
مصاف هم می روند که هر دو هفته گذشته 
در جــام حذفــی مقابل حریفان شکســت 
خوردنــد و از گردونــه رقابت ها کنــار رفتند. 
اســتقال در ضربــات پنالتی مقابل ســایپا 
10 نفــره بازنــده شــد و ماشین ســازی هــم 
مقابل تیم دســته دومی دامــاش گیان در 
ضربات پنالتی بازی را واگذار کرد و حاا هر 
دو به عنوان ناکامان جام حذفی به مصاف 
یکدیگر می رونــد تا با یک بــرد خاطره این 
باخت غیرقابل پیش بینی را در ذهن شــان 

کم رنگ تر کنند.
نکتــه دیگــری کــه درخصــوص ایــن دیدار 
می توان به آن اشــاره کرد، این اســت که در 
لیگ شــانزدهم و زمانی که ماشین ســازی 
برای اولین بار در لیگ برتر حضور داشــت، 
ماشین ســازی و اســتقال دو بار مقابل هم 
قرار گرفتنــد. در بازی رفت که در ورزشــگاه 

آزادی برگزار شد، بازی با تساوی یک بر یک 
خاتمه یافت اما در بازی برگشت که در تبریز 
بــود، اســتقال به پیروزی 3 بر صفر رســید 
و حــاا آبی پوشــان امیدوارنــد که آن نتیجه 
را دوباره در تبریز تکرار کنند. ماشین ســازی 
هــم هر چنــد بــا محمدرضا مهاجــری، به 
تیم بهتری تبدیل شده اما در این تیم چند 

بازیکــن از جملــه محســن یوســفی، فرید 
بهــزادی کریمی و پیمان بابایــی، مصدوم 

هستند و این کار این تیم را سخت می کند.
درباره اســتقال، باید به این موضوع توجه 
داشت که پس از بازی پنجشنبه گذشته برابر 
ســایپا، جلســه ویژه هیأت مدیره استقال 
تشــکیل و 20 درصــد از قــرارداد کادرفنــی و 

بازیکنان این تیم کســر شد و شــفر با وجود 
حمایتی که امیرحســین فتحی سرپرست 
باشــگاه استقال از وی داشــته، می داند که 
باید تیمش را به پیروزی برســاند اما اتفاق 
عجیبی کــه رخ داد و حاشــیه دیگــری را به 
وجــود آورد، این اســت که روزبه چشــمی و 
فرشید اسماعیلی 2 بازیکن استقال در سفر 

به تبریز آبی پوشان را همراهی نخواهند کرد. 
تسنیم گزارش داده فتحی شنبه با حضور در 
تمرین به انتقاد از نحوه بازی کردن بازیکنان 
پرداخــت. پــس از صحبت هــای فتحــی، 
چشــمی و اسماعیلی به سرپرست باشگاه 
گفتنــد کــه بایــد صحبت هــای آنهــا را هم 
بشــنود. در این لحظه سید مهدی رحمتی 

بــه بازیکنــان گفــت که خــودش بــه عنوان 
کاپیتان با مدیران باشگاه صحبت می کند. با 
این وجود این دو بازیکن به نشانه ناراحتی 
از محل تمرین خارج شــدند و این مســأله 
باعث شــد کــه چشــمی و اســماعیلی کنار 
گذاشته شــوند. این در حالی است که برای 
این دو جهت دیدار مقابل ماشین ســازی و 

سفر به تبریز بلیت تهیه شده بود!
البته سایت باشگاه استقال شایعه درگیری 
ایــن دو بازیکــن بــا فتحــی را تکذیــب کــرد 
اما با انتشــار متنی بی اشــاره به دلیل عدم 
حضور این دو بازیکن نوشــت: »چشــمی و 
اسماعیلی با تصمیم ســرمربی در سفر به 
تبریــز، این تیم را همراهــی نمی کنند. ازم 
به توضیح اســت باشــگاه بزرگ اســتقال 
هــواداران این تیم را جزئــی از خانواده خود 
عــدم  مــورد  در  اطاع رســانی  و  می دانــد 
ســفر این دو بازیکن به تبریز را وظیفه خود 

می داند.«
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داده کــه پژمــان 
منتظری به دلیل مصدومیت تا نیم فصل 
قادر به همراهی استقال نیست و با توجه 
به نبردن چشمی به تبریز، شفر باید ترکیب 

جدیدی را برای خط دفاع تیمش بچیند.

یک نفر از بازیکنان هم کوچکترین اعتراضی نکرد
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امیرحســین فتحــی، سرپرســت باشــگاه 
کــه  شــایعاتی  درخصــوص  اســتقال 
درخصــوص جر و بحث روزبه چشــمی و 
فرشــید اسماعیلی با وی در محل تمرین 
اســتقال صــورت گرفتــه و به دنبــال آن، 
این دو بازیکن از سوی شفر از لیست بازی 
با ماشین ســازی کنار گذاشته شــده اند، به 
فارس گفت: »انصافاً یک نفر از بازیکنان 
کوچکتریــن  مالــی  مباحــث  مــورد  در 
اعتراضی نکرد و ما فردا باید در یک وجب 
جا بخوابیم. مگر می شود بازیکنان تیم از 
باخت اســتقال ناراحت نباشــند. من به 

محــل تمرین رفتم تا بــه بازیکنان بگویم 
حامــی شــفر هســتیم و شــما هــم بدانید 
بایــد هر چه در توان دارید، برای اســتقال 
بگذاریــد. حتی به آنها گفتم این لباس بر 
تن امثال پورحیدری ها، حجازی ها و علی 
جباری ها بوده است.« وی در پاسخ به این 
ســؤال که آیا چشــمی و اسماعیلی با شما 
جر و بحث کردند، این واکنش را داشــت: 
»از ایــن ســؤال تعجــب می کنــم. اصــًا 
چنین اتفاقی نیفتاد. شــما به عکس های 
تمریــن روز گذشــته نــگاه کنیــد. مــن بــا 
فرشــید اســماعیلی خوش و بش کردم و 

با او دســت هم داده ام. با همه بازیکنان از 
جمله رحمتی، اسماعیلی، روح اه باقری 
و خیلی هــای دیگــر خــوش و بــش کردم. 
مطرح کــردن ایــن مباحــث در رســانه ها 

درست نیست و زشت است.«
باشــگاه  معــاون  مباشــری،  هــادی  امــا 
اســتقال گفت وگویی انجام داد و مدعی 
شده بود که چشمی و اسماعیلی با فتحی 
در محــل تمرین صحبت کرده و به نوعی 
از خودشــان دفاع کرده انــد. فتحی در این 
خصــوص گفت: »این هــم از آن حرف ها 
اســت. اصــاً آقــای مباشــری در تمریــن 

عکس هــای  در  مگــر  نداشــت.  حضــور 
ســایت باشــگاه مشخص نیســت که من 
بــا چــه کســانی بــه محــل تمریــن رفتم. 
آقای مباشــری کجــا در تمرین بــوده که از 
صحبت های مــا خبــر دارد؟ ضمن آنکه 
بعد از صحبت، من محل تمرین را ترک 

کــردم و با هیچ بازیکنی حرف نزدم!« وی 
دربــاره دلیل کنار گذاشــتن این دو بازیکن 
گفت: »این تصمیم سرمربی تیم است و 
او بعد از حضور من تصمیم گرفت که این 
دو بازیکن برای بازی با ماشین سازی کنار 
تیم نباشــند. اختیار این موضوع برعهده 
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کادر فنی است. ما هم به تصمیم سرمربی 
تیم احترام می گذاریم.« فتحی ادامه داد: 
»من از شفر خواستم کوچکترین تعارفی 
با کسی نداشته باشد و حتی اگر قرار باشد 
استقال بازی را ببازد ولی نظم و انضباط 
باید ســرلوحه تیم باشــد، من هم پشــت 
او هســتم تا تیــم را به اوج برســانیم.« وی 
درخواست تعویق بازی استقال با پدیده 
را تأیید کرد: »بله، چون این بازی قرار است 
یک روز قبل از بازی پرسپولیس برگزار شود 
و ما هم با توجه به کیفیت چمن ورزشگاه 
تختی حاضــر نیســتیم در آن زمین بازی 
کنیم. ضمن آنکه هر لحظه ممکن است 
بازیکنــان در آن زمین مصدوم شــوند. به 
خاطر همین درخواســت تعویق بــازی را 

دادیم.«
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امام على علیه السام:

َكثَرُة اصِطناِع الَمعروِف َتزيُد ِفى الُعُمِر َو 
َتنُشُر الِذكَر ؛

را  عمــر  دادن،  انجــام  نيــك  كار  زيــاد 
مى افزايد و نام را پرآوازه مى سازد.
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اين روزهــا بحث مديريت 
شــهری بســيار داغ است؛ 
جملــه  ايــن  كــه  شــهری 
نخ نما شــده را تــا به حال 
بارهــا و بارهــا دربــاره اش 
خانــه  كــه  شــنيده ايم 
ماســت! كه صــد البته هم 
بايد باشــد. امــا بياييد اين 
پيــش روی خــود  را  شــهر 
را  كاه مــان  و  بگذاريــم 
قاضــى كنيم، آيا اين شــهر، خداوكيلــى، خانه ما 
هســت؟ شهری كه در روز روشــن و جلوی چشم 
همه ما در اين ســال ها تبديل به »ناشهر« شده! 
هرچنــد به ظاهر شــهر اســت، امــا از شــهريت و 
هويــت شــهری، چيــزی در چنته ندارد. براســتى 

هويت يک شهر در گرو چه عواملى است و واقعاً 
چه چيزی به يک شهر هويت مى بخشد؟

متأســفانه در ايــن ســال ها آن قــدر واژه هــا را 
دســت مالى و بــه هــر مناســبت و بى مناســبتى از 
آنهــا اســتفاده كرده ايــم كه جــز يک پوســته خالى 
بى معنــا از آنها باقى نمانده؛ صرفاً شــده اند بزک 
جمله های مان. يكى از همين واژه ها نيز »هويت« 
اســت. كمتر روزی اســت كه اين واژه را در ابه ای 
افاضات رسمى و غيررسمى نشنويم. اما معنايش 
چيســت؟ هويــت هــر تعريــف آكادميكــى هم كه 
داشته باشد، مگر غير از اين است كه بدون خاطره 
معنــا نــدارد. هويت كه از آســمان تــوی دامن مان 
نمى افتد! تداوم خاطره اســت كه به تداوم هويت 
مى ا نجامــد. بــدون تاريــخ و خاطــره، هويتــى نيــز 
وجــود نــدارد و بدون تعلق خاطر هــم، خاطره ای 

ســاخته نمى شود. وقتى مدام با انقطاع خوانش و 
روايت خاطره مواجهيم، طبيعى اســت كه تعلق 
خاطــری نيز به فضاهای شــهری كه مــدام تغيير 
مى كنند، نداشته باشيم و ته خط، برسيم به همان 
»بى هويتــى« كــه از آن مى ناليــم و مى هراســيم. 
بختک سوداگری بر سر اين شهر- و ديگر شهرهای 
مــا- افتــاده؛ بختكــى كــه مــدام مى كوبــد و البتــه 
مى ســازد، اما آنچه مى سازد مطلقاً راهى به ذهن 
و دل و خاطره جمعى ما پيدا نمى كند. چرا؟ چون 
صرفاً محصول ســوداگری و اصالت ســود اســت و 
كمتــر دغدغه ای برای هويت بخشــى در اداره آن 
ديده مى شــود. اما هويت بخشــى يک شهر در گرو 
چه نگرشــى اســت؟ نكته آنجاســت كــه در بافتار 
مديريــت شــهری مــا همــواره جــای دانشــمندان 
علــوم انســانى و اجتماعــى خالــى و ابتــكار عمل 

تنها در دست مهندســانى با دغدغه ساخت وساز 
بوده، در حالى كه مهندســان بايــد حلقه دوم اين 
زنجيره باشــند. مسأله اما تشــخيص سره از ناسره 
و شــهر از ناشــهر است. از اين روســت كه هزار رقم 
تبصــره و متمم و مقررات هم كه داشــته باشــيم، 
كاری از پيش نمى بريم. دريغا در غياب انديشه ای 
كه »ناشــهر« را از »شهر« تشخيص بدهد، وضعى 
پيــش آمــد كــه متأســفانه بولدوزرهــا در همه اين 
ســال ها بى هيچ سد و مانعى از روی همه چيز و از 
جمله تاريخ گذشتند؛ از اهواز تا تبريز و از مشهد تا 
كرمانشاه و سرمشــق ناخلف شان هم تهران بوده 
اســت. مديريت اين شــهر با هر گرايــش و نگاهى، 
در وهلــه اول، بايد دغدغه اين را داشــته باشــد كه 
اين شهر هر روز بيشتر از روز قبل، از هويتى كه بايد 

داشته باشد، فاصله مى گيرد و خالى مى شود.
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»شــورای نگهبــان ايحــه CFT را رد كرد 
و آن را بــه مجلــس برگردانــد.« هميــن 
يــک خــط خبــر در روز 13 آبــان و آغــاز 
تحريم هــای امريــكا عليه ايــران كافى بود كاربران شــبكه های 
اجتماعــى توئيت پشــت توئيــت بزننــد و كار شــورای نگهبان 
را تأييــد يــا از آن انتقــاد كنند. به نظر منتقــدان در روز و مقطع 
بدی شــورای نگهبــان اين كار را كرد و به مشــكاتى كه ممكن 
اســت بــرای مــردم و فعــاان اقتصــادی ايجاد شــود بى توجه 
بــود. »شــورای نگهبان ايحــه الحاق ايران بــه CFT كه همون 
ايحه الحاق به كنوانســيون مبارزه با تأمين مالى تروريسمه رو 
رد كــرد! به اين حركــت نمى گن مبارزه عليه تحريم گســترده 
امريكا! گل بخوديه اســمش!«، »ســيزده آبان ۹۷ روزی اســت 
كــه ترامــپ و شــورای نگهبان به طــور همزمان ملت ايــران را 
تحريــم كردند.«، »تا فعال اقتصادی بخواهد از فرجه اســتثنا 
شــدن برخى كشــور ها از تحريم خوشحال باشــد و به آينده هر 
چند محــدود اميدوار شــود، خبر رد ايحه مبارزه با پولشــويى 
تــن و بدنــش را مى لرزاند تــا همچنان در غبار قــدم بردارد.«، 
نمونــه ای از توئيت های مخالفــان رد CFT بــود. موافقان هم 
نوشتند:»شــورای نگهبــان ايحــه الحاق ايران بــه CFT را رد و 
بلند تر از همه مرگ بر امريكا گفت.«، »گزينه  روی ميز ما برای 
13آبان رد CFT بود!«، »بلندترين شعار مرگ بر امريكا امروز 

از شورای نگهبان با رد CFT به صدا در آمد« و....
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خبر روز

اكانــت اينســتاگرام اميــر تتلــو خواننــده 
رپ كه دو ســه روز گذشــته اســتوری هايى 
بــا مضمون توهيــن به زنان گذاشــته بود 
مسدود شــد. از وقتى تتلو اين استوری ها 
را گذاشــت واكنش هــا آغاز شــد كــه البته 
بيشتر واكنش ها هم منفى بود. او كه بارها 
بــا حرف هــا و اظهارنظرهايــش مطــرح 
شــده ايــن بار چيزهايى نوشــت كــه طرفداران هميشــگى اش 
هم نتوانستند آنها را توجيه كنند و بافاصله هم موج ريپورت 
كــردن او در اينســتاگرام و توئيتــر آغاز شــد. تتلو هــم محبوب 
اســت و هم منفور و به همين دليل تمام حرف ها و كارهايش 
با واكنش مواجه مى شــود و عجيب نبود كه دســته گل تازه اش 
تــا ديروز هــم كاربــران شــبكه های اجتماعى را مشــغول كند. 
ايــن توئيت هــا را دربــاره همين موضــوع بخوانيــد: »به نظرم 
اينســتاگرام به جز خود تتلو بايد اون چهار ميليونى كه فالوش 
دارند رو هم مســدود كنه، چند درصدشــون مگه برای خنده و 
مسخره  كردن فالوش كردن... بعدش شما مى خوای بخندی 
ســرچ كــن نه فالــو.«، »تنهــا جايى كه مــردم ما بخوبــى اتحاد 

نشــون  رو  خودشــون 
مى دن در مقابله با اين 
تتلوی مجنون و معلوم 
خيلى ها  است.«  الحال 
هم در اين يكــى دو روز 
بــه بى بى ســى تاختنــد 
كــه بــا گفت و گو بــا تتلو 

دوباره مطرحش كرد.
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چهره روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

برای پورحیدری که رفتنش دو ساله شد

به نام »پدر«

»پدر« اين لقبى است كه هواداران استقال 
روی زنده ياد منصور پورحيدری گذاشته اند. 
هوادارانــى كــه در دقيقه 22 هر بازی شــعار 
»پورحيدری، روحت شــاد« را فرياد مى زنند 
اما شــايد اين روزها بيشــتر از هميشه نبودن 
پــدر را در كنار خود حس مى كنند. مردی كه 
تمــام زندگــى اش را وقف آبى پوشــان كرده 
بــود و حتــى خانه و مغــازه اش را هــم برای 
اســتقال فروخت. تصويــری كــه از او وقتى 
بــا قامت خميده و رنجــور از بيماری با عصا 
آخرين حضور خود كنار نيمكت استقال در 
بازی با پيكان ايستاده، بسيار اين را در اذهان 
عاقه مندان بــه فوتبال تداعى مى كند كه او 

واقعاً پدر بوده است.
مرحوم پورحيــدری در ۶ بهمن 132۴ در 
خانــواده ای ۷ نفــره حوالــى ميدان خراســان 
تهــران بــه دنيــا آمــد. خانــواده او در ابتــدای 
تهــران  قلهــک  محلــه  بــه  نوجوانــى اش 
نقــل مــكان كردنــد و همــان زمان ها بــود كه 
پورحيــدری فوتبــال در زمين هــای خاكــى را 
ســرگرمى  اصلى خود كــرده بود. در ســال ۴1 
پورحيــدری در تيــم دخانيــات بــازی را آغــاز 
كرد. در ابتدای دوران بازيگری اش در پســت 
مدافع ميانى بازی مى كرد اما بعداً مربيانش 
تشــخيص دادند كه بهتر اســت از او در پست 
دفاع راســت اســتفاده كند. پورحيدری كه در 
ادامه به دارايى رفته بود، با وجود قهرمانى در 
ليگ باشگاه های تهران، از اين تيم جدا شد و 
به تاج پيوســت و تا پايان دوران بازيگری اش 
در ايــن تيم بــازی كرد. او كه در ســال ۵۴ و در 

سن 3۰ سالگى از دنيای فوتبال خداحافظى 
كــرد، زندگى شــخصى خود را هــم در همان 
سال به باشگاهى كه برايش عشق مى ورزيد، 
پيوند داد و در همان سال با فريده شجاعى كه 
آن روزها عضو تيم بسكتبال تاج بود، ازدواج 
كــرد كه حاصــل اين ازدواج يــک دختر و يک 
پســر به نام های عســل و على اســت. در اين 
شرايط باز هم ارتباط پورحيدری با مردان آبى 
ادامه پيدا كرد و او دســتيار رايكوف ســرمربى 
وقت تــاج شــد و وقتى جكيچ هم ســرمربى 
اين تيم شــد، پورحيدری را به عنوان دســتيار 
خود انتخاب كرد. بعد از انقاب، پورحيدری 
از جمله كســانى بود كه تاش زيادی داشت 
كه تيــم محبوبش منحل نشــود و بــه همراه 
افــرادی همچــون عنايت اه آتشــى، عباس 
كرد نوری و... نام اين تيم را به استقال تغيير 
داد و اولين جامى كه استقال با نام جديدش 
در آن به ميدان رفت، جام شهيد اسفندياری 
بود. شهيد اسفندياری خودش مدتى شاگرد 
پورحيدری بود و ســابقه بــازی در تيم تهران 

جــوان را هم داشــت. پورحيدری كه در ســال 
1۹۷۰ اولين قهرمانى جام باشــگاه های آسيا 
را با آبى ها به دســت آورده بود، در سال 1۹۹۰ 
هــم قهرمانــى جــام باشــگاه های آســيا را با 
استقال به عنوان ســرمربى به دست آورد تا 
حاا دو ستاره باای لوگوی استقال با همت 
ســتاره ای چون پورحيدری و دوســتانش زده 
شــود. مردی كه در قامت سرمربى تيم ملى، 
قهرمانى در بازی های آسيايى 1۹۹8 بانكوک 

را هم به دست آورد.
او در ســال های آخر هم با عناوينى مثل 
مديــر فنى، عضو هيأت مديره يا سرپرســت 
در كنار اســتقال بود تا به هيچ عنوان از تيم 
مــورد عاقــه اش جــدا نباشــد. پورحيــدری 
ســرانجام پــس از چيــزی حــدود يک ســال 
مبــارزه بــا بيمــاری ســرطان، در 14 آبان ۹5 
جــان بــه جان آفريــن تســليم كــرد و حــاا 
دوميــن ســالروز پــرواز ابدی اوســت. مردی 
كه مطمئناً نامش به نيكى در تاريخ فوتبال 

ايران باقى مى ماند.
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جايــزه  اوليــن  برگزاركننــده  هيــأت 
بــا  روزنامه نــگاری  مســتقل  جهانــى 
 The True(»عنوان »داســتان واقعــى
Story Award( بــرای دريافت آثار روزنامه نگاران سراســر 
جهــان فراخــوان داد. هــدف از ارائــه ايــن جايزه شــنيدن 
صدای خبرنگاران فراتر از مرزهای كشورشــان اســت و در 
آن آثــار روزنامه نــگاران به 12 زبان داوری خواهد شــد. در 
بخش فارسى نيز هيأت داوران ايرانى سه اثر برای داوری 
نهايــى انتخاب مى كننــد. ۴2 كانديــدای منتخب هر كدام 
3۰۰۰ فرانــک ســوئيس دريافت مى كنند كــه دريافت آن 
منــوط به شــركت در مراســم اعطــای جوايز اســت كه 31 
اوت 2۰1۹ )۹ مرداد 13۹8( در برن سوئيس برگزار خواهد 
شد. در نهايت ۵۰ عضو هيأت داوران از 2۹ كشور بهترين 

اثر ســال را انتخــاب خواهند كرد كه برنــده 3۰۰۰۰ فرانک 
سوئيس خواهد شد. نفرات دوم و سوم به ترتيب 2۰۰۰۰ و 
1۰۰۰۰ فرانک سوئيس دريافت خواهند كرد. عاقه مندان 
به شــركت در اين مسابقه مســتقل جهانى مى توانند آثار 
خود را حداكثر تا 1۰ ژانويه 2۰1۹ )پنجشــنبه 2۰ دی 13۹۷ 
www. ســاعت 12 ظهر به وقت اروپای مركزی( به سايت

truestoryaward.org بفرســتند. آثــار تحقيقــى و تأليفى 
روزنامه نــگاران بايــد در فاصلــه زمانــى اول ژانويــه تــا 31 
ـــ 1۰ دی 13۹۷( در روزنامه،  دســامبر 2۰18 )11 دی  13۹۶ـ 
هفته نامــه، مجله يا اينترنت منتشــر شــده و طول آن بين 
1۵ هــزار تا 8۵ هزار حرف )كاراكتر( با احتســاب فاصله ها  
باشــد. هيــأت داوران ايرانــى ايــن جايــزه را محمــد قائد، 

اميرحسن چهلتن و سرگه بارسقيان تشكيل مى دهند.

فراخـوان

بــا آغاز تحريم ها هركس به شــكلى 
بــه اين مســأله واكنــش نشــان داد. 
كــه  يادداشت نويســى  و  ســخنرانى 
بود اما يک واكنش بيشــتر جوانانه داشــتيم كه توجه 
جوان ها، رســانه ها و فعاان مجازی را به خود جلب 
كــرد؛ گرافيتى. از يكى دو روز مانده به آغاز تحريم ها 
مخصوصــاً  و  شــهر  ديوارهــای  بــر  گرافيتى هايــى 
ديوارهــای تهــران ترســيم شــد كــه عكس هــای آن 
توســط كاربران شبكه های اجتماعى هم بازنشر شد. 
ترامــپ، پرچم امريــكا، مجســمه های آزادی و عمو 
سام سوژه بيشــتر گرافيتى های ايرانى ها به مناسبت 

13 آبان و آغاز تحريم هاست.

عکس روز
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اوليــن كتــاب برندســازی رســانه در ايــران بــا نــام برنــد رســانه 
)چيستى، چرايى و چگونگى( اثر آرش محبى منتشر شد.

ايــن كتاب توســط دفتر مطالعــات و برنامه ريزی رســانه های 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامى منتشر شده است و دكتر محمد 
سلطانى فر، معاونت مطبوعاتى وزارت ارشاد و فرهنگ اسامى 
بر آن مقدمه نوشته است. آرش محبى نويسنده اين كتاب گفت: 
در دنيــای امــروز، برنــد مهم تريــن ســرمايه  ســازمان ها از جمله 
سازمان های رسانه ای به شمار مى رود اما مديران رسانه در ايران 
بــه دايلــى از جمله آنچــه در پايان فصــل يک اين كتاب اشــاره 
شــده از آن غفلت كرده اند و همين موضوع آسيب های زيادی را 
به رســانه داری ايرانى و بويژه رســانه های قديمى كشور وارد كرده 

اســت.  وی درباره فصول مختلف اين كتاب گفت: 
كتاب برندســازی رســانه اولين كتاب از نوع خود در 
ايــران اســت كــه در 4 فصل و بــا مقدمــه ای از دكتر 
محمد ســلطانى فر منتشــر شده اســت. همچنين 
بايــد از دكتــر رها خــرازی آذر، على اكبــر فرهنگى و 
فــرزاد مقدم تشــكر كنــم. فصل يكم ايــن كتاب به 
چيســتى برنــد رســانه، ذينفعــان آن، تفاوت هــای 
برندسازی رسانه با برندسازی در ساير حوزه ها و در 
نهايت به بعضى از ظرايف و دقايق ويژه مديريت 
برند رســانه ها پرداخته اســت. وی افزود: در فصل 

دوم مدلى برای عملياتى برای برندســازی رسانه مطرح كرده ام 
كه البته اين مدل بايد در عمل بيشــتر پخته شــود و ان شاء اه در 

كتاب آتى به اين موضوع اهتمام ويژه ای خواهم داشت.
نويســنده كتــاب برنــد رســانه دربــاره فصل ســوم ايــن كتاب 
توضيــح داد: فصــل ســوم مشــاوره هايى از جنــس برنــد بــرای 
مديران رســانه برپايه يک پژوهش دانشگاهى است. اين فصل، 
توصيه هايى درباره ضرورت برندسازی رسانه، جايگاه سازی آن، 
طراحى عناصر و ارتباطات برند و همچنين موضوع وفادارسازی 
بــرای مديــران رســانه دارد. محبــى گفــت: فصل چهــارم كتاب 
درباره تجزيه و تحليل موردی چند برند قديمى رسانه در ايران 
از جمله اطاعات، كيهان، همشــهری و شرق با مفاهيم كليدی 
برندســازی از جملــه ارزش ويــژه برند، ميــراث داری و... اســت. 
در ايــن فصــل از زاويــه برند به از دســت رفتــن ارزش ويژه برند 
رســانه های قديمــى در ايران پرداخته ام. آرش محبى نويســنده 
كتاب برندسازی رسانه دانش آموخته رشته علوم 
ارتباطات اســت و تجربه ســال ها روزنامه نگاری و 
ســردبيری در خبرگزاری هــا و روزنامه هــای ايرانى 
از پديدآورنــدگان كتــاب صراحتنامــه  اســت. وی 
)گفت و گــوی مجله مديريت ارتباطــات با مرحوم 
هاشــمى رفســنجانى( و كتــاب سانســور)گفت و گو 
بــا مهــدی كلهر( اســت. محبــى همچنين ســابقه 
فعاليت در كمپين های روابط عمومى و تبليغاتى 
را به عنــوان طــراح، كارشــناس پيــام و رســانه در 

كارنامه خودش دارد.

اولین کتاب برندسازی رسانه در ایران منتشر شد
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آيين رونمايــى از كتاب »درآمدی بر انديشــه  
سياسى امام موسى صدر« نوشته دكتر شريف 
لک زايى، روز سه شــنبه 15 آبان 13۹۷ ساعت 
16:3۰ در مركز فرهنگى شــهركتاب برگزار مى شود. در اين مراسم 
حجت ااسام والمسلمين محمدحســن اختری، حجت ااسام 
والمسلمين دكتر منصور ميراحمدی، حجت ااسام والمسلمين 
دكتــر حميدرضــا شــريعتمداری و نويســنده كتــاب دكتــر شــريف 
لک زايــى حضور داشــته و ســخنرانى خواهنــد كــرد. »درآمدی بر 
انديشــه سياسى امام موسى صدر« نوشــته دكتر شريف لک زايى، 

دانشــيار گروه فلســفه سياسى پژوهشــكده علوم و انديشه سياسى 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامى نخســتين اثر مستقل در باب 
منظومه فكر سياســى امام موســى صدر اســت كــه هفت فصل با 
ايــن عناويــن دارد: »شــرح حال، فعاليت هــا و آثــار«، »بنيان های 
همبســتگى«،  و  »گفت وگــو  »عدالــت«،  »آزادی«،  انديشــه«، 
»وايــت« و »حكومــت«. اين كتــاب به تازگى به همت انتشــارات 
پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامى منتشــر شــده اســت. مركــز 
فرهنگى شهر كتاب در خيابان شهيد بهشتى، خيابان شهيد احمد 

قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم واقع شده است.

نشسـت

جشــنواره  شــصتمين  در  »ایــران«: 
فيلــم بيلبائو كــه از روز های 18 تا 25 
آبان  مــاه )۹ تــا 16 نوامبــر( در كشــور 
اســپانيا برگــزار مى شــود، بخش ويــژه ای به ســينماگران زن 
ايــران اختصــاص يافتــه اســت. در اين بخش بيســت فيلم 
كوتاه و مستند از آثار زنان هنرمند ايرانى به نمايش گذاشته 
مى شود. فيلم های »124« رقيه توكلى، »زخم غايب« مريم 
تفكری، »اكتســابات انتصابى« ســمانه شجاعى، »شهريور« 
سميرا نوروز ناصری، »دوازده سالگى آوا« شادی كرم رودی، 
»نفس« ســاخته مونــا مــرادی، »پروانه« مريــم خليل زاده، 
»تســخير« نغمه مقصودلو، »دريای تلخ« فاطمه احمدی، 
»بــدل« روناک جعفری، »نگاه« فرنــوش صمدی، »ايكى« 
پرستو كاردگر، »اين شهر من بود« تينا پاكروان، »پس مانده« 
ياسمن حسنى، »ماچ« سارا سهيلى، »مال من است« مريم 
كشكولى نيا، »شخصى« سونيا حداد، »مثل يک پروانه روی 
يک قلب« مريم خليل زاده، »گذار« طنين ترابى و »پسرک« 

مونا شاهى در اين جشنواره به نمايش درخواهند آمد.
 

اســپانيا  بيلبائــو در  جشــنواره  یــک: 
بخش ويژه ای را به زن های سينماگر 
ايرانى و نمايش آثار آنها اختصاص 
رويــداد فيلــم  ايــن  اســت. در  داده 
»اين جا شــهر من بود« هم نمايش 
ســاخت  از  ســال ها  مى شــود.  داده 
»اين جا شهر من بود« مى گذرد، اين 
فيلم هشت دقيقه ای در يک پان با موضوع جنگ بود و در 
رويداد ها و جشنواره های متعدد سينمای جهان فيلم ديده 
شــد و در قريب بيســت جشــنواره  حضــور پيدا كــرد و برنده 
جوايز بســياری چون بهترين فيلم كوتاه آســيا در توكيو شــد. 
اما در ايران ديده نشــد و فرصتى برای نمايش آن به دســت 
نيامد. از اينكه بعد سال ها اين فيلم توانسته در اين جشنواره 
هم ديده شــود، نشــان مى دهد كارم را درست انجام دادم و 
برايــم مايه خوشــوقتى اســت، آن هــم در شــرايطى كه من 
سال هاست وارد سينمای حرفه ای شده ام و ديگر فيلم كوتاه 
نســاخته ام اما اين اثر همچنان ديده مى شــود و راه خودش 
را ادامه مى دهد. اين فيلم در كنار ديگر آثار ســينماگران زن 

ايرانى مى تواند تصويری گسترده و متنوع از فعاليت زن های 
سينماگر ايرانى بدهد، گرد همايى زن های سينماگر ايرانى در 
جشنواره ای جهانى نيز دليل ديگری برای سربلندی ماست.

دو: من به انســان فارغ از مســائل جنســيتى نگاه مى كنم 
و معتقــدم فعاليت هــای اجتماعــى ربطــى بــه جنســيت 
او نــدارد. بــه افــراد بايــد مبتنى بــر خاقيــت و توانمندی ها 
و قابليت هايشــان نــگاه كــرد. در عين حــال نمى تــوان ايــن 
مســأله مهم را در فضای فرهنگــى و اجتماعى ايران ناديده 
گرفت كه ما در نظمى مبتنى بر تفكر مرد ساار كار و زندگى 
مى كنيــم و ايــن مســأله مى توانــد گاه عرصــه را بــر فعــاان 
اجتماعــى – فرهنگــى خانــم تنــگ كنــد. با وجــود برخــى 
نامايمــات جامعه، زن های ايرانــى در عرصه های مختلف 
فرهنگ و هنر و اجتماع توانستند جايگاه شان را تثبيت كنند 
و اين مســأله در عرصه ســينما هم صادق است و اگر اكنون 
مى بينيم جشــنواره ای جهانى بخشــى را به ســينماگران زن 
ايرانى اختصاص داده، ناشــى از تــاش زن های فعال برای 
تثبيت و تقويت جايگاه شان در عرصه سينما بوده است. اين 
رشــد و تثبيت و تقويت جايگاه فعاان سينمايى زن مرهون 
تاش های ســخت زنان دراين عرصه اســت، عاوه بر اينكه 
از حيث كمى شــمار سينماگران زن در ايران به نسبت ديگر 
كشــور ها بيشــتر اســت. از حيث كمى هم بى شــک بخشى از 
تاريخ سينما مرهون تاش زن های سنيماگر است. بى شک 
بــرای بازخوانــى تاريخ ســينمايى ايــران و بررســى آثار مهم 
ضــرورت دارد آثار ســينمايى خلق شــده به دســت زن های 
ســينماگر هم ديد و تاريخ ســينمای ايران را نمى توان بدون 

آثار ايشان بررسى و فهم كرد.

هنرنمایى بانوان هنرمند ایرانى در بیلبائو
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