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به کارگیــری  منــع  قانــون 
بازتاب هــای  بازنشســتگان 
بویــژه  داشــت،  گســترده ای 
در مورد برخی از پست های 
مهم مثل شهرداری تهران که انتخاب جایگزین 
آن، نیازمند طی کردن فرآیندی سیاســی است، 
این بازتاب بیشــتر بود. اکنون این قانون اجرایی 
شــده اســت. قانونی که با اســتقبال چشــمگیری 
مواجــه شــد. ولی چنــد نکتــه در این بــاره وجود 

دارد که باید مورد توجه قرار دهیم.
اولین نکته این اســت که هر قانون یک کالبد 
دارد و یــک روح. کالبد هــر قانون، همان کلمات 
و جماتی اســت کــه قانون را تشــکیل می دهند. 
کالبد هر چقدر هم دقیق طراحی و تنظیم شــود 
باز هم امکان دور زدن و نادیده گرفتن آن وجود 
دارد. ولــی روح قانــون فلســفه و منطق حاکم بر 
قانون اســت. در یک جامعه ســالم نه تنها کالبد 
و جســم قانون رعایت و اجرا می شود، بلکه روح 
آن نیــز همواره مــورد احترام اســت. فرض کنید 
به هــر دلیلی مقرر شــود که رشــوه دادن حرام و 

جرم اســت. ایــن کالبــد قانون اســت. اگر کســی 
رشــوه نگیــرد، ولــی بــه جــای آن یــک جنــس را 
ارزان تــر از قیمت به او بفروشــند، مثًا خودروی 
50 میلیونــی را 45 میلیــون به او بفروشــند، این 
ارزان فروشــی و تخفیــف در یــک معامله اســت 
و بــه ظاهــر ربطی بــه رشــوه نــدارد. در حالی که 
می دانیم این قیمت ارزان به جای رشــوه است. 
در اینجا رشــوه گیرنده خواسته روح قانون را لگد 

کند در نتیجه به فریب متوسل شده است. 
در قضیــه قانون بازنشســتگان ممکن اســت 
که چند نوع اقدام برای دور زدن قانون و نادیده 
گرفتن روح آن رخ دهــد. یکی گرفتن مجوزهای 
ســازمان ها  و  نهادهــا  از  برخــی  بــرای  خــاص 
اســت. ایــن خاف روشــن روح قانون اســت. اگر 
فلســفه ای بــر ایــن قانــون حاکــم اســت بایــد بر 
کل نهادهــای عمومــی و حکومتــی حاکم شــود. 
اســتثناها باید منطق خاص خود را داشته باشند 
و در قانون ذکر شــوند. شــیوه دیگر که از این پس 
رخ می دهــد، طوانــی کــردن دوران خدمــت و 
تن ندادن به بازنشســتگی اســت. این نیز خاف 

روح قانــون اســت، زیرا اجرای قانــون را منحصر 
به بازنشســتگی صوری دانســته اســت. در حالی 
کــه ماهیت این قانون حکم می کنــد که افراد در 
موعد مقرر بازنشســته شــوند، نه آنکــه بمانند و 
از بازنشســته کردن آنان پرهیز شــود بلکه به کار 

خود ادامه دهند.
روح ایــن قانــون حکــم می کنــد کــه مدیرانی 
جوان تــر و خاق تر وارد عرصه مدیریت شــوند. 
متأســفانه مدیــران قدیمــی بــا یک ذهن بســته 
مدیریتــی ُانس گرفته انــد که کمتر تــن به تغییر 
و اصــاح می دهنــد. ضمــن آنکــه آنان چــون از 
ابتــدای انقاب در مصــادر امــور بوده اند، نوعی 
حق آب و ِگل یا َنَســق و حق ســرقفلی مدیریتی 
برای خود قائل هســتند. از این رو اگر قرار باشــد 
کــه اجرای ایــن قانــون در عمــل بــا تحواتی در 
اندیشــه مدیران همراه نشــود، فایده چندانی بر 

آن مترتب نیست.
نکتــه مهــم دیگــری کــه متأســفانه بــه وجود 
آمــده اســت، تــرس مدیــران قبلــی و پا به ســن 
گذاشــته از پذیرش و به کارگیــری مدیران جوان 

اســت. شــاید فقــط تــرس نباشــد، بلکــه نوعــی 
ایــن  بــا آنــان نیــز موجــد  رفاقــت و هم نســلی 
همکاری میان مدیران پا به سن گذاشته هست، 
ولــی ترس از تغییر و یا احســاس بی اعتمادی از 
اینکه نیروهای جوان مســیر دیگری جز آنچه که 
مدیران قدیمی تر فکــر می کنند را پیش بگیرند، 
موجب این رفتار شــده است. این ترس بی معنا 
اســت. زیــرا اگــر مدیــران قدیمــی نتوانســته اند 
جانشــینان شایســته ای برای خود تربیــت کنند، 
در ایــن صــورت خودشــان متهمــان ردیــف اول 
ایــن کمبــود هســتند و به همیــن اتهام نیــز باید 
بازنشســته شوند. البته تجربه گذشته نشان داده 
اســت که این ترس ناشی از خودخواهی و توهم 
اســت. چه بســیار جوانانی کــه در مقام مدیریت 
بهتریــن عملکردهــا را ابــراز داشــته اند. بایــد به 
نســل جوان اعتماد کــرد. بی اعتمــادی جز زیان 
نتیجــه دیگــری نــدارد. مدیریت عالــی ادارات و 
سازمان ها حق آنان است. اعتماد کردن موجب 
همراهی و همدلی بیشــتر آنــان با مدیران قبلی 

می شود.

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می ســام 
شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.

با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
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پــرورش  و  آمــوزش  کاری  کــم    Ŷ
فرهنگی  بازنشســتگان  درباره  گلستان 
/ 286...0905: 5 سال پیش بازنشسته 
شــدم اما هنــوز بعد از این همه ســال، طلب های گذشــته 
مــا را نداده اند. اداره آموزش و پرورش گلســتان فکری به 
طلــب بازنشســتگان فرهنگی کنــد. چرا اســتان های دیگر 

خوب رسیدگی می کنند اما گلستان این طور نیست.
Ŷ  مشکل تهیه ارز دانشجویان خارج از کشور / خانم حسین 
زاده: شــما را به خدا دولت فکری بــرای خانواده هایی کند 
کــه بــا هزار مشــکل فرزند خــود را برای ادامــه تحصیل به 
خــارج فرســتاده اند. فرزنــد ما بــا دار 3700 تومــان برای 
ادامــه تحصیــل به خــارج رفــت اان با ایــن وضعیت چه 
کنیــم. ایــن مشــکل همــه خانــواده هاســت. از مســئوان 

درخواست رسیدگی داریم.

Ŷ  امســال یک گابی هم نخوردیم / 515...0919: اگر برخی 
میوه جات برای ســامتی انسان خیلی خوب است چرا به 
خارج کشــور صادر می شــود. امســال حتی یک گابی هم 
نتوانســتیم بخوریم در صورتــی که کشــورمان تولیدکننده 
میوه هــا  و  خشــکبار  و  آبزیــان  صــادرات  اســت.  گابــی 

عظیم ترین ظلم به ملت کم درآمد ایران است.
Ŷ  گرانفروشــی داروی تولید داخــل / مرتضی گنجی: امروز 
اینجانــب یک قرص گلی کازید 80 از داروخانه به قیمت 
13 هــزار تومان تهیه کردم ولی چند روز پیش از داروخانه 
دیگــری با برنــد کارخانه دکتــر عبیدی به قیمــت 18 هزار 
تومــان خریــدم. ســؤال من این اســت کــه ایــن دارو تولید 
داخــل اســت چــرا دو شــرکت داخلی بــا اختــاف قیمت 
زیــادی یک دارو را عرضــه می کنند؟ چه کســی بر این امر 

نظارت دارد؟

نظــــــــر 
مـــــردم

Ŷ  چرا خدمات بنیاد شهید شامل برادر 
علیرضــا   / نمی شــود  خواهــر شــهید  و 
کریمیان، مدیرکل روابط عمومی بنیاد 
شــهید و امــور ایثارگــران: 6 آبــان در ســتون »ســام ایران« 
مطلبی با عنوان چرا تسهیات بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به برادر و خواهر شــهید تعلق نمی گیرد منتشــر شــده بود. 
پاســخ معــاون حقوقــی و امور مجلــس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران بــه پرســش یاد شــده بــه این شــرح اســت: ارائه 
خدمات و تسهیات به ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات 
مصــوب مجلس شــورای اســامی و هیأت وزیــران صورت 
می گیرد به نحوی که در تعریف خانواده شــاهد در بند »ز« 

ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اعضای 
خانــواده شــاهد مشــمول خدمــات و تســهیات را والدین، 
همســر و فرزندان شــهدا دانســته و خواهر و برادر شهید در 
شــمول این مقررات قــرار نمی گیرد لیکن حســب مورد در 
برخــی از تســهیات و خدمات مقــرر در قوانیــن و مقررات 
موضوعه و مرتبط با ایثارگران از جمله قانون برنامه ششم 
توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، خواهر و 
برادر شهید از برخی خدمات و تسهیات خصوصاً استفاده 
5 درصد ســهمیه اســتخدامی، دریافت مســتمری شــهید 
و برقراری کمک معیشــت با شــرایط و تکالیفــی که در این 

احکام تعیین شده برخوردار هستند.
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جابه جایی نسلی 
14 استاندار، ده ها معاون وزیر، 6 شهردار و 3 سفیر از جمله تغییرات چند روز اخیر است

شهرداران بازنشسته در تهران ، مشهد و اراک رفتند و سرپرستان  جدید آمدند
 گفت وگو با علی سرزعیم اقتصاددان درباره تأثیرهای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

تفاوت نسل ها اثر خود را می گذارد
همراه با یادداشت هایی از غامحسین کرباسچی و محمد مهدی  تند گویان

»ایران« از  آغاز اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان  گزارش می دهد

گزارش خبرنگار اعزامی »ایران« از درِد دل کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه

┗l┡ぃ] ‶ピ┗o┖ブk ┏╉─ ┖ブo┘』┖
امروز موضوع کارگران هفت تپه در جلسه ای ویژه بررسی  و حقوق کارگران پرداخت می شود

پاکارد »کودک هفت تپه ام، گرســنه ام« 
در دست دارد. هشت سال بیشتر ندارد.

پدرش می گوید امروز دیگر از گرســنگی 
نای مدرسه رفتن نداشت. گفت بابا با تو 
می آیم تحصن تا شاید زودتر حقوقت را 
بدهند. بارها تأکید می کند معلوم است 
که دلش راضی نیست بچه اش از درس 
و مدرســه بیفتد اما چه کنــد، نمی تواند 
جلویــش را بگیرد. همســرش هم چند 
روزی اســت او را همراهی می کند. چهار 
در  هــم  کــودکان  و  زنهــا  هســت  روزی 
اعتراض کارگران هفت تپه مردان شــان 
را یاری می کنند.  در شــوش هستم؛ کنار 
کارگــران نیشــکر هفــت تپــه، کارگرانــی 
کــه می گوینــد بیــش از ســه مــاه اســت 
حقوق شــان را نگرفته انــد. شــش هــزار 
کارگــری کــه رزق و روزی شــان به این کار 

وابسته است.
تپــه  هفــت  نیشــکر  صنعتــی  مجتمــع 
از  دارد.  قــرار  شــوش  اهــواز-  جــاده  در 
کنــار زمین هــای هفت تپــه می گــذرم دو 
ســوی جاده بــا بوته های بلندو ســبزرنگ 
نیشــکر احاطــه شــده. ســاعتی از تجمــع 
برایشــان  روز  ایــن  می گــذرد  کارگــران 
معنــای خاصــی دارد. روزی کــه چند نفر 
بازداشــت  شــان  ســندیکای  اعضــای  از 
شــده اند. تعدادی از کارگران مقابل ستاد 
فرماندهــی نیــروی انتظامی ایســتاده اند 
به امیــد آزادی همکاران شــان.می گویند 
اعتراض شــان کاماً مســالمت آمیز بوده 
و انتظار ندارند کســی از آنها در بازداشــت 
بماند. یکی از کارگران دستان زمختش را 
نشانم می دهد:»فکر کن از برج 5 حقوق 
نگرفته ایــم از وقتــی شــرکت در ســال 94 
خصوصی شده همیشه همین وضعیت 
بــوده و حقــوق مــان را اگر هــم گرفته ایم 
همیشه با اعتراض بوده.همیشه با تأخیر 
حقوق گرفته ایم.«22 ســال ســابقه کار در 
شــرکت را دارد می گوید همه این ســیزده 
روز خواسته مان این بوده که مسئوان ما را 
ببینند حرفهایمان را بشنوند.فرماندار قول 
داد، نماینــده مجلس قول داد، اما کســی 
به قولش عمل نکرد. همســرش هم این 
روزها او را همراهــی می کند چاره دیگری 
برایشــان نمانــده. زن دیگــری می گویــد 
شــاغل اســت و گرنه او هم حتماً مردش 
را همراهی می کرد. معلم است می گوید 
ایــن وضعیت روی روحیــه بچه ها هم اثر 
گذاشته بیشترشــان رنگ و روی درست و 
حســابی ندارند.حاا زندگی ما کمی فرق 

دارد من حقوقم را بموقع می گیرم.
شهر شــوش کاماً بی رونق است. بیشتر 
مغازه ها تعطیل.کارگران برایم می گویند 
وقتــی مــا چهار مــاه حقــوق نمی گیریم 
بــرای شــهرمان هــم رمقــی نمی مانــد: 
»باید پولی باشد که ما به گوشت فروشی، 
سوپرمارکت ولباس فروشی سری بزنیم 
این جوری با حال ما شهر زنده می ماند. 
بیش از نصف مردم شــوش و اطراف در 

هفت تپه کار می کنند.«
یکــی دیگــر از کارگران می گویــد فقط ما 
نیســتیم کاش بیایید و خانواده هایمان 
راهــم ببینید.آنقدر به ما فشــار آمده که 
دیگــر اعضــای خانــواده هــم همراهــی 
مــان می کننــد دختــران هشــت ســاله و 
چهارده ســاله ام امروز با مــن آمدند. واا 
من رویــم نمی شــود توی صورت شــان 
نگاه کنم بااخره باید یک کیکی، لواشکی 
بخورند.پول همین ها را هم ندارم که به 
آنها بدهم. تا توی مدرسه از بقیه بچه ها 
خجالت نکشند.« مطالبه کارگرها فقط 

پرداخــت حقــوق بموقع شــان نیســت 
آنها می خواهند کارفرما لباس مناســب 
کار و شــرایط ایمنی کار را هم برای شــان 
فراهــم کند. آهــی می کشــد:»می گویند 
اول ایمنــی، بعــد کار بعد هیچ کــدام را 
رعایــت نمی کننــد.« می گوینــد آنقــدر 
بــدون خشــونت اعتــراض کرده انــد کــه 
مردم کوچه و بازار هم به آنها پیوسته اند. 
تأکید می کنند روزانه صدها نفر دست از 
کار می شــویند و اعتراض می کنند وقتی 
ســه چهــارم مردم شــوش، اندیمشــک 
و دزفــول در هفت تپــه کار می کنند مگر 

چاره ای جز این هم می ماند.
آقــای »ز« مغــازه دار اســت می گویــد: 
»هفت تپه ای ها که حقوق نمی گیرند ما 
هم عماً بیکار می مانیم! خیلی اوقات 
می پرسیم کی حقوق می گیرید تا ما هم 

کارمــان یک رونقی بگیرد.« یکی دیگر از 
کارگران می گوید سه فرزند دارد.مستأجر 
هشــتصد  و  میلیــون  یــک  کاً  و  اســت 
هزار تومــان حقوق می گیــرد؛ گایه مند 
اســت:»چرا آنقدر دیر سراغ مان آمدید 
دو هفته اســت داریم اعتراض می کنیم 
امــا صدایمــان به جایی نمی رســد، ما از 
همه مســئوان خودمان می خواهیم ما 
را ببیننــد.« مهندس کشــاورزی اســت و 
به قول خودش نســل سوم از خانواده ای 
کار می کنــد.  تپــه  کــه در هفــت  اســت 
خودش، پــدرش و بــرادرش: »در هفت 
تپــه این طور نیســت کــه فقــط کارگران 
اعتــراض کنند از کارگر ســاده تــا مدیران 
و مهندس هــا همــه اعتــراض می کنیم.

سرپرســت مــن هــم اعتــراض می کند. 
80 نفــر با من کار می کننــد و من از همه 
می خواهم در اعتراض ها شرکت کنند. ما 
همه احساس خطر کرده ایم. این شرکت 
شبانه واگذار شــد. زمین های اینجا همه 
دولتی بودند. این شرکت 40 سال قدمت 
دارد. بــه نــام شــرکت کشــت و صنعت 
هفت تپه ثبت شده یعنی مجتمع است 
و واگــذاری اش هم راه و روش مشــخص 
داشــت.ما حتی مراسم معارفه مدیران 
را هــم نداشــتیم. نمی شــود که یکشــبه 
یک شرکت را واگذار کرد. مطالبه اصلی 
ما بازگشت شــرکت به وضعیت اصلی 
خودش اســت اگر قرار است واگذار شود، 

شرایط قانونی اش رعایت شود.«
کارگر اســت می گوید نمی تواند در روی 
زن و بچه اش نگاه کند:»دخترم دندان 
درد دارد. می شــود دندان درد را درمان 
نکرد؟ مدام می گویم صبر کن ما برای 
هــر بــار حقــوق بایــد اعتصــاب کنیــم. 
نیروی انتظامی چرا باید مقابل ما باشد 
آنها باید ما را درک کنند. نه این که همه 
چیــز را امنیتی کنند. ســال قبل 80 نفر 
پرونــده قضایی پیــدا کردند امیــدوارم 
این بار برای کسی مشکلی پیش نیاید.« 
دریافت پاداش ساانه کشت و رعایت 
حقــوق قانونی هم از دیگر درخواســت 
هــای آنــان اســت.این روزهــا کارگــران 
فواد خوزســتان هم به این اعتراض ها 
پیوســته اند و هفت تپه ای ها می گویند 
مــا آنها را درک می کنیــم درد ما دردی 
مشــترک اســت. کارگــران هفــت تپــه 
بارها تأکید می کنند، فقط حقوق شــان 
را می خواهنــد، دستمزدشــان را بــرای 
کاری کــه برایــش زحمــت کشــیده اند 
و نمی خواهنــد هــر بــار بــه خاطــرش 
اعتــراض کنند.آنهــا می خواهنــد فقط 

دیده و شنیده شوند.
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آنچــه در ماجــرای اعتراض کارگران مجتمــع هفت تپه به 
وضوح می توان دید این اســت که صنایع کشــور در صورت 
بحــران زدگی به ســرعت می توانند به کانــون چالش های 
اجتماعــی، سیاســی و امنیتــی تبدیل شــوند. درباره شــیوه 
واگــذاری ایــن مجموعــه بــه بخــش خصوصــی اطاعات 
دقیقی در دســت نیســت اما به طور کلی دربــاره واحدهای 
بحــران زده صنعتی می توان گفت عموماً افــرادی که این 
واحد هــای صنعتی را در جریان خصوصی ســازی صاحب 
شــده اند آگاهی چندانی از وضعیــت و جنس این صنایع، 
بازارهای فروش و گرایش معناداری به نوســازی و سرمایه 
گــذاری ایــن مجموعه هــا نداشــتند. از ســوی دیگــر نســل 
دستگاه های صنایعی مثل نیشکر هفت تپه به مرور زمان 
قدیمی و فرسوده شده و نیاز به سرمایه گذاری های مجدد 
و به روزرسانی دارد اما خصوصی سازی »کج کارکرد« نشان 
داده که نمی تواند مشکات این واحدها را مرتفع کند و امروز 
ماحصل این نوع سیاست ها را در قامت مشکات بغرنج 
این واحدها می بینیم، واحدهایی که نیروهای مازاد خود را 

در کنار صنایع کهنه و فرسوده یکجا جمع کرده اند مثل سازه 
ضعیفی که نه تنها تقویت نشــده بلکه وزن بیشــتری روی 
همان سازه کجدار و مریز تحمیل شده است. البته مجموعه 
نیشکر هفت تپه جزئی از خاطرات نسل های پیشین است و 
رونق آنها در دهه های گذشته مایه مباهات و افتخار کارکنان 
ایــن مجموعه ها بود اما در ادامــه به خاطر فقدان پویایی و 
از دســت دادن شرایط رقابتی و نوع مدیریت حاکم بر آنها 
عماً در شــرایط رکود قرار گرفتند. از سویی انتظار می رفت 
که با سپردن مدیریت این مجموعه ها به بخش خصوصی، 
قدرت ســرمایه گذاری و بهره وری این مجموعه ها افزایش 
یابد و تحول و پوست اندازی مثبتی در این شرکت ها ایجاد 
شــود در حالی که فقدان اهلیت گردانندگان باعث شــد که 
خصوصی ســازی خود بــه یک طعمه جدید تبدیل شــود. 
آمارها نشــان می دهد که در 40 ســال گذشــته هیــچ بازاری 
به اندازه بازار مســکن و زمین در ســرمایه گذاری سودآوری 
نداشته است و همین عامل می تواند نقطه وسوسه انگیزی 
برای گردانندگان مجموعه هایی باشــد که چشم به ارزش 

زمین های این مجموعه ها دوخته اند.
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منــع  بــر  مبنــی  مجلــس  مصوبــه  اجــرای  بــا 
بکارگیــری بازنشســتگان، چه چیــزی در انتظار 
جوانــان  بــود؟  خواهــد  ایــران  اداری  نظــام 
جایگزیــن از کجــا می آیند و چه میــزان کارآمد 
هستند؟ کارشناسان و متخصصان نظام اداری 
ایران نســبت به این تحول خوشبین هستند. از 
جمله علی ســرزعیم اســتاد اقتصاد دانشــگاه 
عامــه طباطبایی و معــاون وزیر تعــاون،کار و 
رفــاه اجتماعــی که معتقد اســت نســل جدید 
تغییــرات  و  تحــوات  بــا  متناســب  مدیــران، 
حکمرانــی در ایران، پذیرای تغییرات ضروری 
خواهند بود. او درعین حال می گوید این اتفاق 
در نهایت به افزایش کارآیی دیوانسااری ایران 
ختم می شــود. او نگرانی مقاومت بدنه نسبت 
بــه ایــن تغییــر را بی وجــه می دانــد و می گوید 
کــه بدنه، به امید اینکه راه ارتقــا برای آنان نیز 
هموار خواهد شــد، با این جابه جایی همراهی 

خواهند کرد. گفت وگو با او را بخوانید.
ë  آیا اجرای قانون منع بکارگیری بازنشســتگان 

کشــور  اداری  نظــام  در  جوانگرایــی  باعــث 
می شود؟

بــه صــورت طبیعــی چنیــن اتفاقــی می افتد، 
زیــرا ســمت های مدیریتــی خالــی می شــود و 
این ســمت ها باید از سوی نســل بعد پر شود. 
امــا به بــاور من، ســؤال اصلــی در ایــن رابطه 
می تواند این باشــد که اساســًا چــرا این قانون 
مطرح شــد؟ واقعیت این اســت هنــگام آغاز 
به کار دولت یازدهم شــرایط اقتصادی بسیار 
وخیم بود، شــیرازه امور از دست رفته و نظام 
اداری، آشــفتگی شدید داشت. در آن مقطع، 
دولت بــرای اینکه در کوتاه تریــن زمان بتواند 
نظم بوروکراسی ایرانی را برگردانده و درعین 
حــال کشــور را اداره کنــد، تصمیــم گرفــت از 
داشــتند  مدیریتــی  تجربــه  قبــًا  کــه  کســانی 
اســتفاده کننــد. بنابرایــن، این تصمیــم مبنی 
بر اینکه کســانی که در گذشته مدیر بودند، بار 
دیگر بازگردانده شوند، در آن مقطع تصمیم 
درســتی بود. حسن این قضیه این بود که رتق 
و فتق امور به سرعت انجام شد و نظام اداری 
کشــور که دچار از هم گسیختگی شده بود هم 
تثبیت شــد. اما اشــکال ماجرا ایــن بود که این 
تصمیم، متوســط سن در نظام اداری کشور را 
بســیار باا برد. کارشناســان در ســال های 93و 
94 بــه انحــای مختلــف بــه دولــت یــادآوری 

کردنــد حــال کــه برجــام امضــا و دغدغه هــا 
تاحدودی رفع شــد، باید به ســرعت نیروهای 
متأســفانه  زیــرا  کــرد.  میــدان  وارد  را  جــوان 
واقعیت این بود که وقتی افراد گذشــته برمی 
گردند، دیگر به ســادگی مناصــب مدیریتی را 
رهــا نمی کننــد. بــه همیــن جهت این مســأله 
باعــث ایجــاد یک ســنگینی و لختــی در نظام 
اداری شــده و ایــن احســاس به وجــود آمدکه 
نظــام اداری ما پذیــرای روی کار آمدن نســل 
از  ایــن زمینــه مطالبــه ای  جدیــد نیســت. در 
پایین وجود داشــت و ســرانجام مجلس وارد 
عمــل شــد و دولــت را به ایــن کار ملــزم کرد. 
ایــن مصوبه نیز به نوبه خود شــوکی وارد کرد؛ 
بــه ایــن معنــی کــه گروه هــا و مدیــران تربیت 
و  اســت  نشــده  پــروری  جانشــین  نشــده اند؛ 
ناگهان حجم باایی ســمت خالی شده است. 
باوجود این تلقی نســبت بــه این مصوبه، من 
بر این باورم که نســل جدید از پس این شوک 
بــر می آیــد و می توانــد بــه ســرعت خأهــای 
موجود را برطرف کند. فکر می کنم کســانی که 
در آســتانه تصدی ســمت های جدید هستند، 
ســال ها مشق های مدیریتی خود را نوشته اند، 
کارهــای خــود را به دســت گرفته انــد، فقط به 
ســمت ها نرســیده اند. حاا امــا فرصت دارند 

که به این سمت ها هم برسند.
ë  شــما در کتاب »پوپولیســم ایرانــی« گفتید که

نظــام اداری ایران در ســال 84 به یــک پختگی 
یا بــه مــرز میــوه دادن رســیده بــود کــه ناگهان 
شــرایط زیر و رو شــد و ما شــاهد یک گسست در 
بوروکراســی ایرانــی بودیــم. فکــر نمی کنیــد که 
امروز خأ 84 تا 92 به ســادگی پر کردنی نباشــد 
و انتقــال تجربیــات مدیریتی چندان هم ســاده 

نباشد؟
متأســفانه بــه همــان دلیل کــه به شــما گفتم، 
دولت روحانی نتوانست این خأ را پر کند، زیرا 
کل نظام اداری گذشــته، بازگشت و این باعث 
شــد فرآینــد طبیعــی ارتقای افــراد ادامــه پیدا 
نکنــد. بــرای این مســأله، ارتقــا در ارتش مثال 
خوبــی اســت. در یــک نیروی مســلح، افــراد از 
ســرجوخه به گروهبان و افســر و در نهایت هم 
به ژنرالی می رســند و با یــک نظم منطقی این 
سلســله مراتــب را طــی می کنند، امــا در نظام 
اداری کشــور ایــن فرآینــد در یــک مقطعــی به 
هم ریخت و کل آن رویه آسیب دید. متاسفانه 
در دوره اخیــر هــم دیدیــم کــه جوانگرایــی در 
دولــت کمتر از حد انتظار بــود؛ حتی در دولت 
دوازدهم. آقای روحانی شخصا تک تک وزرا را 

ملزم کرده بود تا حداقل یکی از معاونان آنان 
جوان باشــد، اما این رویکرد به ســایر بخش ها 

تسری پیدا نکرد.
ë  برخی می گویند پشــت ایــن مصوبه مجلس

یک رویکرد سیاســی وجود دارد. شما هم چنین 
عقیده ای دارید؟

مــن چنیــن اعتقادی ندارم. شــما هر کاری که 
بکنیــد، دالت ها و پیامدهای سیاســی خواهد 
داشــت. آیــا این امــر به ایــن معنی اســت که 
انگیــزه اصلــی سیاســی بوده اســت؟ مــن این 
طــور فکر نمی کنم. در مقابل بر این عقیده ام 
که یــک مطالبه عمومی و درســت در جامعه 
ایجــاد شــده بــود کــه توانســت نظــر اکثریــت 
مجلــس را به یــک موضوع جلب کنــد و این، 
جلب نظر مجلس بــرای جوانگرایی در نظام 
اداری کشــور را نبایــد ســاده گرفــت. بنابرایــن 
ایــن مطالبه و ایــن مصوبه مجلس، واکنشــی 
بود به مشــکلی که در نظام اداری ایران وجود 

داشت.
ë  گفتید کــه جوانان می تواننــد جاهای خالی را

پــر کنند، اما به نظر می رســد درســت بــه اندازه 
مقاومتــی کــه در خالــی کــردن پســت ها وجود 
داشت، در انتقال تجربیات هم مقاومت وجود 
داشت. یعنی نسل گذشــته بروکرات ها بی میل 
نبود که نظام اداری ایران را با بحران جانشــینی 

مواجه کند؟
ایــن طبیعی اســت و مقاومتی وجــود دارد. اما 
معتقدم چون نســل جدیــد تحصیات بهتری 
دارد ، به همان نسبت مقاومت کمتری نسبت 

به تغییر دارد ؛ ایده های جدیدی دارد؛ پذیرش 
بیشــتری دارد و روزآمدتــر اســت. بنابرایــن به 
ســرعت می توانــد ایــن خــأ را پــر کنــد. ضمن 
اینکه فکر می کنم بدنه بوروکراسی ایران کمک 

می کند تا این چرخش اتفاق بیفتد.
ë نشانه شما چیست؟

بــه این دلیل که می بینند راه برای خود آنان 
هــم بازخواهد شــد. بنابراین حدس من این 
اســت که بدنه بروکراســی کمــک خواهد کرد 
تــا مدیــران جدیــد زودتــر مســتقر و متمرکــز 

شوند.
ë  گفتیــد آقــای روحانی تأکید داشــت هــر وزیر

دســت کم یک مدیــر جوان داشــته باشــد. فکر 
می کنید اگر ایــن قانون نبود، این مطالبه رئیس 

جمهوری محقق می شد؟
رئیس جمهــوری این تأکید که هر وزیر حداقل 
از  پیــش  را  کنــد  منصــوب  جــوان  مدیــر  یــک 
تصویب ایــن قانون مطرح کرده بود. اما در هر 
صورت باید توجه داشــت که رئیس جمهوری 
بایــد مســائل بســیاری را تعقیــب و مدیریــت 
کنــد و نمــی تواند همه مســائلی کــه در پی آن 
اســت را بــه صورت لحظــه ای و دایــم پیگیری 
کنــد. به عبارت دیگر، نمی شــد انتظار داشــت 
رئیس جمهوری فهرست ریز و جزئی  مدیران 
هــر وزارتخانــه و اینکــه چنــد جــوان منصــوب 
شــدند را دنبــال کنــد. طبیعی اســت که رئیس 
جمهوری انتظار دارد وزرا این مســأله را دنبال 
کننــد، اما وزرا هم فرازو فرودهای خود را دارند 
و در نهایــت در اجرای این مســأله هــزار و یک 

ماحظه ایجاد می شود.
ë  مســأله مهم در ایــن میان، دغدغــه کارآمدی

اســت. آیــا ایــن امر بــه کارآمــدی نظــام اداری 
منتهی می شود؟

اگر باور داشــته باشــیم که ســطح حکمرانی ما 
باید ارتقا یابد و باید تغییر کند، در این صورت 
از هزینه هــای آن بیشــتر  اتفــاق  ایــن  مزایــای 
خواهد بود. یعنی تجربه ای که نســل مدیریتی 
قبل داشــت، متناسب با نوع حکمرانی بود که 
در گذشته وجود داشت. حاا اگر قرار باشد نوع 
حکمرانــی عــوض شــود، بخشــی از آن تجربه 
دیگــر کارآمــد نخواهــد بــود. بنابرایــن احتیاج 
داریــم مدیرانــی داشــته باشــیم تــا ایده هــای 

جدید داشته باشند.
ë  از این تغییر مدیریت یا داشتن ایده های جدید

مثالی بزنید.
ایــران،  در  دولتــی  مدیریــت  ســنتی  ســبک 
تشــکیل جلســه اســت. اگر مدیران را رها کنید، 
می خواهند صبح تا شــب جلســه برگزار کنند و 
همه تصمیمــات را هم، نه به صــورت فردی، 
بلکه فقــط در جلســات بگیرنــد. هرچقدر هم 
به آنان گفته شــود چه ضرورتی دارد این همه 
جلســه تشــکیل شــود؟ یا چه ضرورتی دارد که 
این همــه دور هم جمع شــویم؟ چه ضرورتی 
دارد کــه ایــن همه وقت خــود را در رفت و آمد 
تلــف کنیم؟ این همــه راه هــای ارتباطی ایجاد 
نشده است؟ نمی شود اسکایپ کرد و حرف ها 
را شــنید و ایــن همــه وقــت را در رفــت و آمــد 
تلــف نکرد؟ باز هم همان رویه ســابق را دنبال 
می کنند. نســل قبل مدیران اصــًا حاضر نبود 
بــه این مســائل فکــر بکنــد، اما مدیــران جوان 
سریع با این پرسش ها و ایده ها کنار می آیند که 
با اســکایپ راحــت تر می توان حرف هــا را زد و 
نیــازی به صــرف این همه وقــت و هزینه برای 

جلسات نیست.
ë  آنچــه مطــرح می کنیــد، ایده هایــی اســت که

طیف هــای خاصی از بروکرات هــا دنبال می کنند 
کــه غالبــاً ســابقه دانشــگاهی دارنــد، اما مســأله 
این اســت که بیشــتر نیروهای جایگزین، از بدنه 
خواهند آمد و بدنه، به شیوه گذشته مدیریت خو 

کرده است.
ایــن طــور نیســت. بااخره تفــاوت نســل ها اثر 
خــود را می گــذارد. خــود مــن حــاا در دولــت 
کــه در رده هــای  افــرادی  هســتم و می بینیــم 
میانی بوروکراســی هســتند، بشــدت نسبت به 
گذشــته متفاوت هســتند و بســیار بسیار نسبت 

به تغییر پذیراتر هستند.
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تفاوتنسلهااثرخودرامیگذارد
تأثیر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در گفت وگوی »ایران« با علی سرزعیم

»ایران« از مشموان بازنشستگی گزارش می دهد

r╉┝] rぁブ┉ペブ┈
تا پیش از این بزرگ ترین تغییرات مدیریتی در ایران، یا بعد 
از انتخابات اتفاق می افتاد، یا بعد از انقاب. حاا از آخرین 
انتخابات بیشــتر از یک ســال می گذرد. اما درست در همین 
روزها یکی از بزرگ ترین پوســت اندازی های مدیریتی در جمهوری اسامی ایران 

رخ داده است.
مطابــق مصوبه مجلــس مبنی بر »اصاح قانــون منع به کارگیری بازنشســته ها« 
پنجشنبه گذشته آخرین مهلت برای بسیاری از مدیران ارشد بود تا با صندلی های 
خــود خداحافظــی کنند. اینکه حتــی دیروز هم اخبــاری مبنی بــر جابه جایی ها و 
انتصاب ها در دســتگاه های مختلف منتشر شد، نشــان می دهد که این دل کندن، 
چندان هم ساده نبوده است. شاید یافتن جایگزین برای این مدیران سخت بوده 
اســت اما هرچه هســت، آنان دیگر در هیچ دســتگاه دولتی یا دســتگاهی که حتی 

ریالی از اعتبارات دولتی دریافت می کند، نمی توانند سمتی بگیرند.
مســأله چنین تحــول بزرگی، تنها رفتن ایــن مدیران و خرســندی اجتماعی برای 
رهایــی از کهنســالی نظــام اداری ایران نیســت. مســائل زیادی حــول این مصوبه 
مجلس و نحوه اجرای آن مطرح می شود؛ اینکه نیروهای جایگزین از کجا می آیند 
و چقدر کارآزموده هستند؟ چرا در این جابه جایی مدیریتی، فقط به بخش دولتی 
توجه می شــود و کمتر از دســتگاه های غیردولتی مانند قوه قضائیه و صدا و سیما 
خبــری شــنیده می شــود؟ پرســش هایی از این دســت مــا را وا می دارد تــا با دقت 

بیشتری به این رویداد بزرگ مدیریتی در ایران بنگریم.
 زلزله در قله مدیریتی

اصاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان که 24 شهریورماه برای اجرا اباغ شد، 
آنقــدر صریح اســت که جــای هیچ حرفی باقــی نمی گذارد؛ مخاطــب اصلی این 
قانــون، قله هــای مدیریتی در ایران اســت؛ تحولی که امید اســت باعــث جریان و 

حرکت عمومی بدنه اجرایی کشور شود.
بزرگ ترین جابه جایی در دولت و البته در استانداری ها اتفاق افتاد. شنبه گذشته 
اســتانداران بازنشســته 11 اســتان کشــور از ســمت های خــود خداحافظــی کردند. 
آذربایجــان شــرقی، اصفهــان، البرز، تهــران، خراســان جنوبی، خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد استان هایی هستند که وزیر کشور یکی 
از معاونان اســتانداری را به عنوان سرپرست اســتانداری منصوب کرد تا در آینده 
نزدیک هیأت دولت درباره استانداران آنان تصمیم بگیرد. چهارشنبه گذشته هم 
دولت برای ســه استان همدان، سیستان و بلوچســتان و زنجان استانداران جدید 
تعیین کرده بود تا به این ترتیب، همه 14 اســتاندار بازنشســته از سمت های خود 

خداحافظی کنند.
از کنار خداحافظی پر ســر و صدای محمدعلی افشــانی، شــهردار ســابق تهران 
از بهشــت که بگذریم، قانون منع به کارگیری بازنشســته ها شــهردار 6 کانشــهر 
دیگر را هم شــامل می شود. قاســم تقی زاده خامسی شهردار مشهد، قدرت اه 
نــوروزی شــهردار اصفهــان، داوود تاجــران شــهردار شــیراز، ایرج شــاهین باهر 
شــهردار تبریــز، مهــران عالم زاده شــهردار کرمــان و محمدرضا احمــدی نژاد 
شــهردار کرج از چهره هایی هســتند که باید از ســمت های خود اســتعفا بدهند 
و شــورای شــهرها، جایگزیــن دیگــری بــرای آنــان انتخــاب کند.ایــن قانــون در 
بخش هــای دیگــر هــم  قربانیــان مدیریتــی داشــته اســت. از جملــه در وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی که باعث شــد محمدمهدی حیدریان، تنها یک سال 
و نیــم پــس از انتصــاب به عنــوان رئیس ســازمان ســینمایی، از ایــن وزارتخانه 
خداحافظــی کنــد. نام بزرگ دیگر مطرح، علی کاردر اســت که تا همین شــنبه 
گذشته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بود. کاردر هم به  موجب قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان در سازمان های دولتی ناچار به ترک پست شد و دیروز 

وزیر نفت، مهدی کرباســیان  وزیر سابق اقتصاد را به جای او منصوب کرد.
در صدا و ســیما هم تغییراتی در راه اســت. برخی گزارش ها حاکی اســت مجید 
آخوندی معاونت سیاسی، عباس مهدوی مهر مدیر کل بازرگانی، مجید ستوده 
نیــا مدیرعامــل باشــگاه خبرنــگاران جــوان، عبدالرضــا بوالی مدیر شــبکه خبر، 
ســید مهــرداد ســید مهدی رئیــس خبرگزاری صدا و ســیما و ایرج ســبقتی قائم 
مقام معاونت سیاســی ســازمان 6 مدیر ارشد بازنشســته این سازمان محسوب 
می شــوند که از 2۶ آبان حضورشان در سازمان صدا و سیما خاف قانون و البته 
جرم اســت. اما درباره دیگر بخش هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و 
مدیر بازنشســته هم دارند، خبری منتشــر نشده اســت. به عنوان مثال مشخص 
نیســت کــه چنــد مدیــر ارشــد در قــوه قضائیه مشــمول ایــن قانون می شــوند یا 

بخش ها و شرکت های عمومی چه وضعیتی دارد.
حال ســؤال اینجاســت، چه اتفاقــی خواهد افتــاد؛ آیا نیروهای جدیــد آن اندازه 
شایســتگی و تجربــه دارنــد کــه بتوانــد خأهــای مدیریتــی را برطــرف کننــد؟ از 
همــه مهم تــر، آیا مدیران ارشــدی که امروز مدیران گذشــته قلمداد می شــوند، 
تجربه هــای خــود را به درســتی به نســل بعــد از خود منتقــل کرده انــد؟ به نظر 
می رســد دیرزمانی نخواهد بود که پاســخ همه این پرسش ها مشخص می شود. 
در آن زمــان معلوم می شــود که آیا ایران با هزینه این قانون را اجرا کرده اســت 

یا بی هزینه.

منــع  قانــون  تصویــب  موضــوع 
و  بازنشســتگان  از  اســتفاده 
در  آن  بــه  وارده  اصاحــات 
صحن مجلس شــورای اســامی، 
بســیار  مناقشــات  محــل  اگرچــه 
نخســتین  بــرای  ولیکــن  بــوده، 
بــار زمینه هــای اســتواری را بــرای 
اداره  در  جوانــان  از  بهره گیــری 
اســت.  نهــاده  بنیــان  کشــورمان 
امــور  معاونــت  در  مــا  تأکیــد 
جوانان به عنوان اصلی ترین متولی هماهنگ ســازی 
موضوعات وابســته به جوانان، همــواره بر اعتماد به 
جوانــان و بهره گیــری از آنــان در اداره امــور، در ســایه 
استفاده از تجربیات ارزشمند پیشکسوتان بوده است. 
تنها در این صورت امکان استفاده از انرژی، خاقیت، 
شــجاعت و دانــش روزآمد جوانــان در کنــار آگاهی از 
شرایط و دانایی به واسطه تجربیات حاصل از سوابق 

موضوعات، فراهم خواهد گشت.
هــدف اصلــی از تصویــب قانــون منــع بــه کارگیــری 
بازنشســتگان، قطعــاً محــدود ســاختن بــه کارگیری 
اجرایــی  دســتگاه های  در  بازنشســتگان  بی ضابطــه 
بــوده و حواشــی مطــرح شــده از جمله کنار گذاشــتن 
از اداره کشــور، موضوعاتــی نادرســت  بازنشســتگان 
اســت. کمــا اینکــه همچنــان از وجــود گرانقــدر ایــن 

عزیزان در برخی جایگاه ها بهره مند هستیم. 
امــا آنچــه حائــز اهمیــت اســت، لــزوم رواج فرهنگ 
انتقــال تجربیــات و توانمندی هــا بــه نســل جــوان و 
اعتمــاد بــه آنــان در ســپردن امــور به ایشــان اســت. 
جوانــان ما از ایــن طریق مفهــوم همکاری های میان 

نســلی را درک و خود نیز در ســال های آتــی به تداوم 
زنجیــره ایــن انتقــال کمــک خواهنــد کــرد. لــذا بایــد 
زمینه هــای چنین امری در امتــداد اجرای قانون منع 

استفاده از بازنشستگان فراهم آید.
جــای بســی خشــنودی اســت کــه اعضــای محتــرم و 
آگاه مجلــس شــورای اســامی ما بــه عنــوان نماینده 
هموطنــان ایرانــی  بــه موضوعــات پایــه ای که کمک 
شــایانی بــه اشــتغال جوانــان خواهــد داشــت، توجه 
ویژه ای دارند. استفاده از جوانان و جوانگرایی و کاهش 
میانگین سنی در دولت، با بهره گیری از مدیران جوان 
در دولت دوازدهم آغاز گردید و در این راستا معاونت 
امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان میانگیــن ســن 
مدیــران کل دفاتــر را به میــزان قابــل توجهی کاهش 
داد. چــرا کــه این باور وجود داشــت کــه مدیران جوان 
قادر خواهند بود موضوعات، مشکات، محدودیت ها 
و امکانــات مطرح در حوزه جوانــان را به بهترین نحو 

درک کنند. 
بــا توجه بــه ارتبــاط مناســب صــورت پذیرفتــه میان 
مدیــران و جوانــان تــا کنــون و بازخوردهــای مناســب 
دریافــت شــده، به نظر می رســد اقدام فــوق، اقدامی 

صحیح و کارآمد بوده است.
موضوعــات مرتبــط بــا جوانــان، موضوعــات میــان 
بخشــی اســت که جز با هماهنگی نهادهای کشوری و 
هم افزایی بین دســتگاهی به سرانجام نخواهد رسید. 
امیــد آن می رود با تصویب مواردی از این دســت و با 
همکاری مدبرانه پیشکسوتان خدمتگزار در جمهوری 
اســامی ایــران، بتوانیــم گام هــای مؤثــری را در حــل 
مشــکات اشتغال جوانان و تقویت باور و اعتماد آنها 

برداریم.

به کارگیــری  منــع  قانــون  اجــرای  بــا 
بازنشســتگان، از ناحیه افــرادی که میل 
به ادامه کار در ســمت فعلی خود دارند 
و بــه هیــچ عنــوان حاضــر بــه واگــذاری 
صندلی خود به نسل های جوان نیستند، 
بهانه های مختلفی شــاهد هســتیم. اما 
هر اســتدالی که ایــن نیروها برای ادامه 
خدمــت خــود بــه کار می برنــد تا شــاید 
چند صباحی بیشــتر در پســت مدیریتی 
خود باقــی بمانند، به هیچ  عنوان دقیق 
مســائلی  بیــان  نیســت.  اعتنــا  قابــل  و 
از قبیــل عــدم تربیــت نیروهای کارآمــد از ســوی مخالفان 
اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان، القائاتی 
اســت که طبیعتــاً از طرف مجموعه  ای مطرح می شــود که 
نمی  خواهند جایگاه فعلی خود را از دســت بدهند. در غیر 
این صورت طــرح بحران جانشــینی و جایگزینی نیروها در 
مقابــل چنین قانونی چه معنا دارد؟ در همه ادارات، همه 
کســانی که مشغول کار هســتند در طول زمان با مسائل آن 

حوزه آشنا می  شوند.
 این موضوع بخصوص در مقام مقایســه با نســلی که بعد 
از انقــاب بــا تحصیــات دانشــگاهی اســتخدام شــده اند، 
قابل توجه اســت. این نســل در قیاس با نسل قبلی، یعنی 
همــان افــرادی کــه اوایــل انقــاب روی کار آمــده  بودنــد و 
تحصیات شــان در تناســب با پســتی که در اختیار داشــتند 
نبــود، بهتــر می تواننــد ســکان های مدیریتــی را بــه دســت 
بگیرنــد. در ســال های ابتدایــی انقــاب جوانان بــا آزمون و 
خطا، مدیریت کشــور را پیش بردند که البته تعداد خطاها 
هــم کــم نبــود. حــال اگر فــرض کنیــم کــه در زمــان فعلی 
مجموعه  ای که قرار است جانشین افراد با سابقه مدیریتی 

بــاا شــوند، 10 درصد هم دچار خطا شــوند، بــاز هم ناگزیر 
بــه اجــرای چنین تصمیمی هســتیم. مگر می  شــود منتظر 
بمانیم تا کســی ســکته کند یا حادثــه  ای برایش پیش بیاید 
تــا مجبــور بــه کناره گیــری شــود و نیروهــای جوان پــای کار 
بیاینــد؟ بااخــره ایــن افراد بایــد بعد از 30 یا 35 ســال که 
عمر خدمت شــان تمام شــده، کنار بروند و جای خود را به 
نیروهای جدید بدهند. دانشگاه ها این میزان نیروی باسواد 
تربیــت کرده  انــد تــا بــا ورود آنان به سیســتم اداری کشــور، 
کار را به دســت بگیرنــد. اگر با اجرایی شــدن چنین قانونی 
در نحــوه مدیریــت کشــور تحولــی بــه وجــود نیایــد، قطعاً 
ضایعه  ای هم به وجود نخواهد آمد. نســلی که 30 سال در 
مناصب مدیریتی کشــور حضور داشته اند باید بازنشستگی 
را بپذیرنــد. این موضــوع یک تجربه بین  المللی اســت. در 
هیچ کجای دنیا فرد 70  یا 80 ساله را برای کارهای اجرایی 
انتخــاب نمی کننــد؛ چــرا کــه کمتر کســی اســت کــه بعد از 
رســیدن به این سن، توان جســمی برای انجام امور و اراده  

تصمیم گیری داشته باشد.
بنابرایــن بایــد بــا اجرایــی شــدن قانــون منــع بکارگیــری 
بازنشســتگان ایه برداری جدی در مدیریت کشور صورت 
بگیــرد. البتــه وزرا از شــمول این قانون مســتثنی شــده  اند 
کــه به اعتقاد شــخص بنده، اصًا کار قابل قبولی نیســت. 
در ســطح دنیا رؤســای جمهوری و وزیران و سایر مدیران 
اغلــب از نســل جوانــی هســتند کــه قــدرت تصمیم گیری 
مطابق با شــرایط روز را دارا هســتند. هرچند ممکن است 
که نســل جــوان به دایلــی نتواننــد در کوتاه مــدت تحول 
زیــادی بــه وجــود بیاورند، اما تکیه کشــور بر ایه فرســوده 
ضایعــات جــدی ای دارد و در مقابــل به کارگیــری نســل 
جــوان جلــوی ضایعــات را می گیرد؛ پس به آنــان اعتماد 

کنیم.
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رئیــس دفتــر رئیس  جمهــوری با اشــاره 
از  غربــی  آذربایجــان  اســتان  اینکــه  بــه 
ظرفیت هــا و اســتعدادهای فراوانــی در 
حوزه هــای مختلف اقتصــادی برخوردار 
بــدون تردیــد مســئولین  اســت، گفــت: 
اســتانی و بخش خصوصــی، با همکاری 
صادقانــه و با انگیــزه مضاعف می توانند 
در مســیر توســعه و آبادانــی این اســتان، 

شــتاب ایجــاد کننــد. بــه گــزارش ایرنــا، 
محمــود واعظــی روز یکشــنبه در جریان 
ســفر به ارومیه و در جلســه ای با فعالین 
و تشکل های اقتصادی استان آذربایجان 
همــکاری  و  تعامــل  ضــرورت  غربــی، 
سازنده مسئولین دولتی با فعاان بخش 
خصوصــی را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
دولــت و بخــش خصوصــی بــه تنهایــی 

نمی تواننــد در فعالیت هــای اقتصــادی 
موفقیت کاملی به دســت بیاورند ولی با 
حمایت و پشــتیبانی از یکدیگــر می توان 
دســتاوردهای قابــل توجهی را به دســت 
آورده و بــه راحتی از مشــکات اقتصادی 

عبور کرد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــور بــا تأکید بر 
اینکه ارز صادراتی باید به چرخه اقتصاد 

کشــور بازگــردد، اظهــار داشــت: در ایــن 
عرصه، صادرکنندگان متعهد کشورمان، 
نقــش بســزایی ایفا می کننــد و دولت نیز 
مکانیســم ها و مشــوق های خاصی برای 
و  اســت  صادرکننــدگان در نظــر گرفتــه 
هدف اصلی دولت این است که ارز ناشی 
از صادرات به کشــور بازگشــته و در مسیر 
توســعه، آبادانــی و رفــاه کشــورمان قــرار 

بگیرد. واعظی خاطر نشــان کرد: اســتان 
آذربایجان غربی از مزیت های اقتصادی 
فراوانی در حوزه هــای مختلف برخوردار 
اســت کــه بــا فعــال کــردن ایــن حوزه ها 
می تواند با سرعت به تمام شاخص های 

اقتصادی دست یابد.
رئیس دفتر رئیــس  جمهوری حمایت از 
بخش خصوصی را حائز اهمیت دانست 

و گفت:  معتقدیم بیماری اقتصاد کشور 
عــاج نمی یابــد، مگــر آنکــه همــه امــور 
اقتصــادی در دســت بخــش خصوصــی 
واقعی باشد. واعظی افزود: دستگاه های 
مختلف اجرایی بــا هماهنگی و حمایت 
از فعالین بخش خصوصی و کارآفرینان 
می توانند، بسیاری از مشکات را برطرف 

کنند. 

محمود واعظی در نشست با فعالین و تشکل های اقتصادی استان آذربایجان غربی:
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خروجی اولین جلســه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی مجلس بابت 
بررسی ایرادات شورای نگهبان به ایحه 
CFT  تشــکیل یــک کارگــروه مشــورتی 
بــود؛ کارگروهــی بــا حضــور نماینــدگان 
شــورای  و  تشــخیص  مجمــع  دولــت، 
نگهبان. کارگروهی که قرار اســت تا جای 
ممکــن اختافاتــی را که بر ســر ایرادات 
شــورای نگهبان و محتــوای ایحه وجود 
دارد رفــع و رجــوع کنــد. بــه جز ایــن اما 
دیــروز هیــچ تصمیــم محتوایــی درباره 
خبرهایــی  نشــد.  گرفتــه    CFT ایحــه 
کــه از کمیســیون امنیــت ملی بــه گوش 
کــه  دارد  آن  از  حکایــت  هــم  می رســد 
احتمــااً روند بررســی ایــرادات شــورای 
نگهبــان به ایــن ایحه طوانی تــر از حد 
معمول باشد. آن طور که دیروز علیرضا 
رحیمی، عضو هیأت رئیســه مجلس به 
»ایران« خبر داد، در این جلســه طرفین 
همچنــان بر موضع خود تأکید داشــتند. 
بــه گفته او، بررســی یــک بنــد از ایرادات 
شــورای نگهبــان در ایــن جلســه بیش از 
یک ســاعت به طــول انجامیــده و در پی 
آن پیشــنهاد تشــکیل کارگروه مشــورتی 
برای »خروج از بن بســت« توسط رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مطرح شده است.

 
ë کارگروه مشورتی برای گره گشایی

امــور خارجــه،  در جلســه دیــروز وزرای 
اطاعــات و معاونــت حقوقــی ریاســت 
جمهوری، احمد وحیدی و آقامحمدی 
از اعضــای مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام، عباســعلی کدخدایی ســخنگوی 
مرکــز  کارشناســان  و  نگهبــان  شــورای 
پژوهش هــای مجلــس حضور داشــتند. 
در جلســه دیــروز تنها بنــد اول ایــرادات 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. 
رئیــس  پیشــه،  فاحــت  اه  حشــمت 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس در همین رابطــه به خانه ملت 
گفته کــه بخش اعظــم ایرادات شــورای 
نگهبــان از جملــه نتیجه گیــری کلــی و 
مغایــرت دانســتن متن ایحه بــا منافع 
ملی کشــور بــه این بند مربوط می شــود. 

ایــن همان بندی اســت که این ســؤال را 
مطــرح می کنــد که آیــا می توان شــرطی 
بــر CFT قائــل شــد یــا خیــر. بــر اســاس 
توضیحات فاحــت پیشــه »نمایندگان 
حاضر در کمیسیون، نمایندگان دولت و 
شورای نگهبان اظهار نظرهای مختلفی 
در  کردنــد؛  مطــرح  خصــوص  ایــن  در 
نهایت پیشنهاد شــد تا در مورد متنی که 
باید به رأی گذاشته شود کارگروه مشترکی 
تشــکیل دهیــم کــه اثر مشــورتی داشــته 
باشــد لذا ســعی می کنیم نمایندگانی از 
جریان  هــای مختلف کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی، شورای نگهبان 

و دولت بویژه معاونت حقوقی ریاســت 
جمهوری در این کارگروه حضور داشــته 

باشند.«
 
ë  رأی گیری تمام ایرادات شورای نگهبان

بعد از جلسه مشورتی
آن طور که کمیسیون امنیت ملی اعام 
کــرده اولیــن جلســه بررســی ایــرادات 
شورای نگهبان به ایحه CFT با حضور 
این کارگروه مشورتی در هفته جاری و با 
میزبانی مجلس برگزار خواهد شــد. اما 
کار این کارگــروه چگونه خواهد بود؟ آن 
طور که اردشیر نوریان، عضو کمیسیون 

امنیــت ملی مجلــس به »ایــران« گفته 
قــرار اســت بــه دلیــل اصــرار طرفین بر 
مواضع خــود درباره ایحــه CFT، برای 
پرهیــز از اطاله رســیدگی بــه این ایحه 
کارگــروه  در  اختــاف  مــورد  مســائل 
یاد شــده بررســی و طــرح شــوند تــا در 
نهایت تصمیمی که مورد تأیید طرفین 
اســت، اتخاذ گــردد. نگرانی مجلس در 
ایــن مرحلــه از دو چیــز اســت؛ یکی گیر 
افتادن در شکاف اختافات داخلی خود 
نمایندگان در این خصوص و دیگری رد 
مجدد مصوبه مجلس توســط شــورای 
در  مخالفت هــا  اســتمرار  و  نگهبــان 

مجمع تشــخیص مصلحت نظــام. در 
واقع مجلســی ها نگران این هســتند که 
با درگیر شدن در این روندها زمان باقی 
مانده تا 27 بهمن که روز پایانی آخرین 
فرصــت چهــار ماهــه FATF در پیــچ و 
خم این اختافات از بین برود. فرصتی 
کــه امیدها بــرای تمدیــد آن خیلی هم 
زیــاد نیســت. اما بــاز هــم امــکان باقی 
مانــدن اختافات کامًا جدی اســت. از 
همین رو فاحت پیشه گفته که »موارد 
و ایراداتــی کــه به موجــب اختافات در 
کارگــروه مذکــور تعیین تکلیف نشــود، 
مشخص و در مورد آنها بنا بر مصلحت 
تصمیم گیری می شود لذا ممکن است 
مجلس بر نظــرات قبلی اصــرار یا آنها 
را تغییــر دهد کــه در این صــورت موارد 
بــه مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
می رود تا نظر مصلحتی داده شــود.« او 
یادآور شده که »کارگروه مذکور مشورتی 
اســت، نماینــدگان کمیســیون امنیــت 
ملی حق دارند در مورد 22 ایراد شورای 
نگهبــان رأی دهنــد امــا رأی نهایــی در 
مــورد ایحــه در صحن علنــی مجلس 

داده می شود.« 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلــس  افــزوده کــه »بــه نظر 
و  مشــورتی  جلســه  جدی تریــن  ایــن 
خواهــد   CFT ایحــه  بررســی  اثرگــذار 
بــود کــه در مــورد متــن ایحــه بحــث و 
بررســی صورت می گیرد. در جلســه آتی 
کمیســیون امنیت ملی مجلس که بعد 
از جلسه مشورتی تشکیل می شود، فقط 
اعضــای کمیســیون و نماینــده شــورای 
نگهبــان حضــور خواهنــد داشــت تــا در 
مورد تک تک ایرادات رأی گیری شــود.« 
محمدجــواد ظریــف هــم دیــروز بعد از 
جلســه کمیســیون امنیت ملی مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت اظهار نظر کرد 
کــه »خوشــبختانه گفت وگوهــای خوبی 
انجــام شــد و ادامه نیز خواهد داشــت تا 
نمایندگان در صورت امکان به راهکاری 
دســت یابند که ایرادات شــورای نگهبان 
برطرف و خواســته قوه مقننه نیز محقق 
شود.« او گفته است: »وزارت امور خارجه 

نیــز به عنوان بازوی مشــورتی در جلســه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس حضور یافــت و این رونــد برای 

ارائه مشورت نیز ادامه خواهد داشت.«

ë موضع پابرجای موافقان و مخالفان
بــا این توصیف همچنــان باید گفت که 
هیــچ تصمیمی بــرای ایرادات شــورای 
نگهبــان بــه ایحــه CFT گرفتــه نشــده 
است. خروجی دیروز کمیسیون امنیت 
ملــی در واقــع طراحــی یــک ســازوکار 
بــرای رســیدن بــه آن تصمیــم اســت. 
آن طور کــه نمایندگان مجلــس بعد از 
جلســه علنی دیــروز می گفتنــد ترکیب 
مخالفــان و موافقان ایحــه و همینطور 
اســتدال های آنها تقریباً هیچ تغییری 
نکــرده اســت. در این بــاره محمدجواد 
جمالــی نوبندگانــی، عضــو کمیســیون 
امنیــت ملی بــه »ایران« گفــت که »هر 
چند اســتدال های مختلفی در روزهای 
گذشته له و علیه ایحه CFT و تصمیم 
شــورای نگهبان درباره آن مطرح شــده 
همــان  کمــاکان  مجلــس  فضــای  امــا 
چیزی است که قبًا بوده و تناسب آرای 
موافقان و مخالفان تغییری نداشــته.« 
هــم او و هــم نماینــدگان دیگــری چون 
علیرضــا رحیمی معتقدنــد تغییر این 
تناســب هم چندان امکان پذیر نیســت 
و فعــًا صف کشــی ها خیلــی ســخت و 
محکــم بــه نظــر می رســند. رحیمی به 
»ایــران« گفتــه که »به نظر می رســد هر 
دو طــرف همچنــان دنبال این هســتند 
کــه حرف خــود را به کرســی بنشــانند.« 
معنای این فضا یعنی اصرار مجلس بر 
مصوبه خود و به طور طبیعی رد مجدد 
آن توســط شورای نگهبان و رفتن ایحه 
به مجمع؛ جایی که تصمیم گیری در آن 
برای CFT پیچیدگی های خاص خود را 
دارد. حاا سازوکار پیشنهادی کمیسیون 
قرار است کاری کند که تمام این مراحل 
در یک جا طی شــود و ایحه با کمترین 
اختــاف  نظر ممکــن به صحــن بیاید. 
چیزی که اصًا معلوم نیست موفقیت 

آن چقدر باشد.

مناظره رســانه ای غامرضا مصباحی 
تشــخیص  مجمــع  عضــو  مقــدم 
مطهــری  علــی  و  نظــام  مصلحــت 
نایــب رئیس مجلــس بر ســر حدود و 
ثغــور اختیــارات هیأت عالــی نظارت 
ادامــه  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
دارد؛ روز گذشــته و 4 روز بعــد از آنکه 

علــی مطهــری 4 ســؤال در ایــن بــاره 
بــود،  پرســیده  مقــدم  مصباحــی  از 
نوبــت بــه وی رســید تــا ضمن پاســخ 
بــه پرســش های مطهری، ســؤال های 
خــود را از او مطــرح کنــد. مصباحــی 
مقدم در پاســخ به این سؤال مطهری 
کــه »اگــر مقــام رهبــری ایــن وظیفه و 

اختیــار خــود را به این هیــأت تفویض  
نمی کردنــد، خودشــان چگونــه عمل 
می کردنــد؟« گفت:»بــه نظرم ما حق 
نداریــم برای رهبــری تعییــن تکلیف 
کنیم که اگر شــما ایــن وظیفه را واگذار 
نکردیــد، خودتــان چــه کار می کردیــد 
و حــاا هــم همــان را ادامــه بدهیــد. 

اکنــون این وظیفه را رهبــری به هیأت 
عالی نظارت واگذار کرده اند وظیفه ما 
چیست و وظیفه مجلس چیست؟ آیا 
این سخن آقای مطهری، نوعی فرار از 
آثــار حقوقی تفویض نظارت به هیأت 

عالی نظارت نیست؟«
رئیســه  هیــأت  کرد:»اگــر  تصریــح  او 

تصویــب  حــال  در  ایحــه ای  ببینــد، 
مــورد  یــا طرحــی در مجلــس  اســت 
گفت و گــو قرار گرفته اســت که انطباق 
بــا سیاســت های اباغــی نــدارد. باید 
رعایــت  را  ایــن  رئیســه  هیــأت  خــود 
کند. اگــر هیأت رئیســه ایــن را رعایت 
می کرد، ضرورتی نداشــت، ما واکنش 

و  کنیــم  بررســی  و  بدهیــم  نشــان 
ایراداتی بگیریم. بنابراین چون هیأت 
رئیســه و از جمله نایب رئیس محترم 
مجلس، اهتمــام ازم را برای رعایت 
معظــم  رهبــر  اباغــی  سیاســت های 
ورود  بــه  منجــر  نداشــته اند.  انقــاب 

هیأت عالی نظارت شده است.«

پاسخ مصباحی مقدم به سؤال مطهری:

┒┗kr¨]┒』┖』┳¨┉′،┒┗kr′〞ぁブ┴┖ピ┖q┗ボ》┖r┸あペピqブ》〞├ブぃ├┛╉┉′┗oピ
‶ブ━┝〈′┖ピ┖┒r]ピ┗ぁピ┲ブボ─ピプブ┝┌┿ぃ╉┵─
دوتابعیتــی  ارمنی هــای  از  اینکه،شــماری  اول  خبــر   
مقیم ارمنســتان کــه در ایران متولد شــده اند، از اخطار 
بانک هــای ارمنســتان برای بســتن حساب هایشــان به 
دلیل تحریم های امریکا خبر داده اند.  بنا به گزارشــی که بی بی ســی منتشــر 
کرده اســت، این افراد که برخی از آنها سال هاســت در ایران سکونت ندارند 
و تابعیت کشورهایی مانند ارمنستان و امریکا را هم دارند، گفته اند چندین 
بانک ارمنســتان به آنها خبر داده اند که به دنبال اعمال تحریم های امریکا 
علیه ایران، حساب های ارزی آنها تعلیق می شود و این افراد باید پول خود را  
هر چه سریع تر از بانک خارج کنند. این گزارش تأکید دارد: گفته شده بانک 
مرکزی ارمنســتان دســتور رســمی به بانک ها برای تعلیق و بســتن حساب  
افراد دوتابعیتی متولد ایران نداده و به نظر می رسد این بانک ها رأساً چنین 
تصمیمــی گرفته  و برای این مشــتریان خود مهلتی برای خــارج کردن پول 
داده اند. گفتنی است هفته پیش سفارت امریکا در ایروان در بیانیه ای گفت 
خواهان ادامه همکاری با دولت ارمنستان و شرکت ها در تاش ها برای وارد 

کردن فشار به ایران است. 

ぁ┖ブ┼《ぁブ〈k]پピ┗─r》ピ』rぁブ━├┒【┐《ペr┝ぃ╈ブ′پ
خبر دیگر اینکه،فارین پالیســی  با اشــاره به اعمــال تحریم های یکجانبه 
امریــکا علیه ایران نوشــت: »مقامــات دولت ترامــپ در هفته های اخیر 
بابت موفقیت آمیز بودن اعمال مجدد تحریم ها به خود تبریک گفته اند 
چراکه سرمایه گذاری در ایران و صادرات نفت آن کاهش یافته و اقتصاد 
ایران متزلزل شــده اســت. اما مســأله هرگز این نبوده که آیــا امریکا  قادر 
خواهد بود به فشــار اقتصادی بر ایران بیفزاید؛ بلکه مسأله این  است که 
آیــا این فشــار به منافع امریــکا کمک خواهد کرد؟ از این لحاظ سیاســت 
ترامــپ بیــش از آنکه موجب همکاری ایران شــود،  نتیجه معکوســی به 

ارمغان می آورد. « 

q┘┖ピqブ》╆ブ]ブk┖┒┻ぁ┗┰qブ┽┵━├ピ《┵ぁブ┠《ペ┟〈kピ』
شنیدیم که،پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس 
جمهوری به شایعه مجدد اســتعفای محمدجواد ظریف واکنش نشان 
داد. وی روز گذشته در توئیتی نوشت: »برخی کانال های سکه و ارز مدعی 
اســتعفای دکتر ظریف شده اند و این بار زحمت شایعه سازان سیاسی را 
آنها به دوش گرفته اند! ظاهراً روند کاهشــی و آرامش نســبی بازار ســکه 
و ارز، نــان عــده ای را آجــر کرده و حســابی دلتنــگ تاطم دوباره و ســود 

بادآورده هستند. باز هم تکذیب می شود.«

r├』┓╀r¨ぁ┗k┘ピ┗pぁ┒ベぃ┉┴┖ブkjぁ
دســت آخر اینکه،قرار بود جلســه دیروز کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس به جلسه بازخواست مخالفان دولت از محمدجواد ظریف 
تبدیل شــود. آنها گفته بودند که وزیر خارجه باید در این جلســه پاسخگوی 
ســؤاات آنها درباره بحث پولشــویی در کشور باشــد. این اتفاق اما به دلیل 
ترک جلسه توسط نماینده سؤال کننده از ظریف نیفتاد. وزیر خارجه هفته 
پیش در مصاحبه ای با خبرآناین با تأیید وجود پولشــویی به شــکل جدی 
در کشــور از تأثیــر افراد ذینفــع در این رونــد برای اثرگــذاری در تصمیمات 
سیاســی سخن گفته بود. مخالفان دولت می گویند سخنان ظریف بی پایه 
و اســاس بوده و او با این کار نظام را در مقابل دشــمنان خارجی زیر ســؤال 
برده اســت. آنها یک روز پس از سخنان ظریف از »احضار« او به کمیسیون 
امنیــت ملــی هم خبر دادنــد؛ چیزی که البتــه واقعیت نداشــت. دعوت از 
ظریف برای حضور در این جلسه قبل تر از این دعوا و برای تبادل نظر بر سر 
ایرادات شورای نگهبان از ایحه CFT انجام شده بود.در جلسه دیروز جواد 
کریمی قدوسی نماینده ای بود که برای اعتراض به سخنان ظریف و گرفتن 
 پاسخ از او پیشقدم شده بود. او در این جلسه ضمن حمله به وزیر خارجه و 
بی اســاس خواندن ســخنان یاد شــده او از ظریف خواســت تــا »حتمًا« در 
همین روز به ابهامات مطرح شــده توســط مخالفان دولت پاســخ دهد. به 
دلیل دستور کار جلسه روز گذشته یعنی بررسی ایرادات ایحه CFT موضوع 
توضیحات ظریف در این رابطه با موافقت کریمی قدوســی به پایان بحث  
دســتورکار موکول می شــود. اما در زمــان مقرر، وقتی کــه وزیرخارجه قصد 
پاسخگویی داشته مشخص می شود که اصلی ترین نمایندگان سؤال کننده 
مخالــف او و در رأس آنها کریمی قدوســی جلســه را ترک کــرده و در جمع 
حاضر نیســتند. همین اتفاق باعث می شــود تا وزیرخارجه با این استدال 
که بدون حضور افراد سؤال کننده، پاسخ دادن به سؤال  آنها معنایی ندارد، 

توضیحات خود در این رابطه را به جلسه ای دیگر موکول کند.

 دیـــگه 
چه خبر
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CFT کارگروه مشورتی؛ تدبیری برای باز کردن گره
نهادهای مختلف در تصمیم گیری کمیسیون امنیت ملی ایفای نقش می کنند

علیرضا رحیمی: هر دو طرف همچنان دنبال این هستند که حرف خود را به کرسی بنشانند
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طرفــداران  انتقــاد  میــدان  میانــه  در 
راهــکار اصاح طلبــی از سیاســتمداران 
اصاح طلب که بعضــاً نهادها و احزاب 
و چهره های شــاخص اصاح طلب را به 
انفعال، منفعت جویی و نداشتن راهکار 
مؤثــر متهــم می کنند؛ ســعید حجاریان 
به پرســش هایی پیرامون این انتقادات، 
آینده پیــش روی اصاح طلبــان و اینکه 
آیــا ممکن اســت ناامید شــدگان از روند 
اصاحات بــه دامن برانــدازی بیفتند یا 

خیر، پاسخ داده است.
بــه گــزارش ایســنا، حجاریان کــه یکی از 
تئوریســین های اصلی اصاحات است، 
بــه الزاماتــی  اشــاره کــرد که در ســال 92 
سبب شــد اصاح طلبان حسن روحانی 
را به عنوان تنها گزینه ای که می توانست 
تنــش  از  برآمــده  بلبشــوی  وضعیــت 
فزاینــده در روابــط خارجــی و مشــکات 
داخلــی را ســامان دهد، انتخــاب کنند و 
بــر همیــن اســاس از برخــی شــعارهای 
اصلی خود به نفع بسامان شدن اوضاع 
موقتاً دســت بکشــند. بــا این حــال او در 
ادامــه بــا بیان اینکــه قصــد تنزه طلبی و 
برائت جویــی از دولت اعتــدال را ندارد، 
تصریــح کــرد: »مــا اگــر می دانســتیم از 
جانــب نیروهای تمامیت خواه این همه 
ســنگ پیش پــای روحانی خواهــد افتاد 
و از آن ســو، دولت دســت راســتی مانند 
ترامپ بر سر کار خواهد آمد، شاید بهتر 
بود اساســاً عطای انتخابات را به لقایش 
می بخشیدیم و سرنوشــت اصاحات را 

به دولت روحانی گره نمی زدیم.«
حجاریــان دربــاره آنچــه تحــت عنــوان 

پوســت اندازی  و  اصاحــات  اصــاح 
می شــود،  مطــرح  افــواه  در  اصاحــات 
گفــت: »مــا حتمــاً نیــاز داریــم در ســه 
راهبــرد  و  تشــکیات  گفتمــان،  زمینــه 
دســت به ابتکارهــای جدید بزنیــم و به  
قــول شــما پوســت اندازی کنیــم. البتــه 
معتقــدم پــس از انتخابات ۸۸ پوســت 
اصاحــات را کنده انــد پــس، ابتــدا باید 
صبر کنیم تا پوست جدید دربیاید و بعد 

پوست اندازی کنیم!«
او در عیــن حال با اذعان به اینکه بخش 
مشــکات  گرفتــار  مــردم،  از  عظیمــی 
معیشتی شان هستند شــعارهایی نظیر 
»اصاح طلــب،  اصولگــرا دیگــه تمومه 
ماجــرا« را اغــراق آمیز دانســت و گفت: 
»من بعید می دانم، قاطبه مردم اساساً 
با این اصطاحات آشنا باشند؛ چه برسد 
بــه آنکه هــر دو را نفی کنند و شــعارهای 
درمیــان  زمــان  از  مقطعــی  در  مذکــور 
بخشی از الیت های جامعه سر داده شد 
و توسط رســانه های مجازی بازتاب پیدا 

کرد.«
ë اصاح طلبان قیم پذیر نیستند 

در  ادامــه  در  اصاحــات  تئوریســین 
پاســخ به پرســش از اختافاتی که میان 
اشــخاص و گروه هــای اصاح طلب و به 
طــور ویــژه در نهادهایــی ماننــد شــورای 
عالی سیاســتگذاری اصاحات، شــورای 
یافتــه، گفــت:  بــروز و ظهــور  و...  شــهر 
اصولگرایــان  برخــاف  »اصاح طلبــان 
چندان قیم پذیر نیستند و هر کدام شان، 
ایده و عقیده  مســتقل دارند. این ایده ها 
بعضاً ســالم و بعضاً با اغراض سیاســی 

آمیختــه اســت و بعضاً بــا آلودگی هایی 
همــراه اســت. در میــان جنــاح راســت، 
بیشــتر  باادست شــان  از  شــنوا  گــوش 
اســت، مانند شــورای دوم تا چهــارم که 
می دیدیم برون خموش و درون پر غوغا 
بود. امــا برعکس، اصاح طلبان آنچه را 
دارنــد، روی دایره می ریزنــد و به همین 
دلیــل، گزک به جنــاح رقیــب می دهند 
آگراندیســمان  را  اختافــات  ایــن  تــا 
)بزرگ نمایــی( کننــد و اســتفاده خود را 
ببرند. در کنار این موارد، مشــتی خّناس 
هم با لطایف الحیل )حیله ورزی( سعی 
از هــر  و  در برهــم زدن آرامــش دارنــد 
کاهی، کوه می ســازند و البته، ابــزارش را 

هم دارند«.
حجاریــان همچنیــن در پاســخ بــه ایــن 
پرســش اساســی که امــکان در غلطیدن 
بخشــی از حامیــان جریــان اصاحات و 
منتقدان وضع موجود در کشور به دامان 
برانــدازان تــا چــه حــد محتمــل اســت، 
چنیــن احتمالــی را منتفی ندانســت. او 
بــا بیان اینکــه »زمانــی کــه روزنامه های 
اصاح طلب را به صورت فله ای بستند، 
بــه هشــدارهای مــا توجه نشــد و دیدیم 
که مردم پس از مدتــی با آمدن ماهواره 
بــه ســمت کانال هــای ماهــواره ای روی 
آوردنــد«، گفــت: »پس محتمل اســت، 
زمانی که عرصه بر اصاحات تنگ شود، 

مردم به گزینه های دیگر فکر کنند«.
با وجود این فعال سیاسی اصاح طلب 
از  جــدی  »ریــزش  را  اساســی  ریــزش 
ســمت اصولگرایــان بــه ســمت جریان 
بــه  اصاح طلبــی  از  نــه  و  اصاحــات« 

بــه  افــزود: »بایــد  برانــدازی دانســت و 
براندازهــا هــم فکــر کــرد؛ امــا  آنهــا بــا 
مشــکات عدیده ای دســت به گریبانند. 
زیرا اوًا، وحدت فرماندهی ندارند. ثانیاً، 
راهبردهــای مشــخص ندارنــد و حتــی 
بعضــی راهبردهای شــان در تعارض با 
یکدیگراســت. ثالثــاً، بعضــی از آنهــا به 
دولت های منطقه ای وابسته شده اند و از 
پول های کثیف ارتزاق می کنند و بعضی 
دیگر حتی اصول اولیه دموکراســی را در 
میان خودشــان مراعات نکرده ولی ادعا 
می کنند که می خواهند دموکراســی را در 

ایران حاکم کنند.«
دولــت  عبــور  آنچــه  چرایــی  دربــاره  او 
روحانی از اصاح طلبان عنوان می شــود 
نیز با یادآوری این اعتقاد که پروژه اصلی 
دولــت یازدهم برجــام بود که پــروژه ای 
الیتیســتی )نخبه محــور( بود کــه چندان 
احتیــاج به مردم نداشــت و بنابراین  به 
کار گرفتــن دو-ســه وزیــر اصاح طلــب 
در امــور خدماتــی بــرای کابینــه کفایــت 
می کرد، ادامه داد: » دولت اساساً عقدی 
با اصاح طلبان منعقد نکرد که بخواهد 
از آن عبــور کنــد. یعنــی در ســال 92، بــه 
قدری فرصت کــم بود که اصاح طلبان 
بــا دولــت بــر ســر موضوعات خــاص به 
گذشــته،  ایــن  از  و  نپرداختنــد  ائتــاف 
روحانی برنامه ائتافی نداشت. منتهی 
شعارهای روحانی بعضاً برآورده کردن 
خواســته های اصاح طلبان هــم بود که 
بــه هیــچ یــک از آنها وفــادار نمانــد و به 
همین خاطر شاید بتوان گفت، خودش 

از خودش عبور کرده است.«

┒┗k┓〈》ピ【┐┞┙ぁ┖〝ブ┌あ┤ピ‶ブぁ┗┈〞¨├《ペ‶ブぁピ┗p╈【┤ピ‶ブぃ′ブ┌:‶ブぁ┖ブ┉┌

ســخنگوی فراکســیون نمایندگان وایی مجلس از حضور ســخنگوی دســتگاه قضا در جلســه 
این فراکســیون خبر داد و گفت: »حجت ااســام غامحسین محســنی اژه ای درباره اظهارات 
محمدجواد ظریف درخصوص پولشــویی نامه نوشته و خواسته است توضیحات و اسناد وزیر 
امور خارجه اخذ شــود.« به گزارش ایرنا، سیدحســین نقوی حســینی به نقل از ســخنگوی دســتگاه قضا گفت: »این 
کلمات و جمات از نظر شخصی بنده غلط بوده و از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود. او باید توضیح دهد و 
اسناد خود را ارائه کند. اینجانب نامه نوشته و گفته ام که اگر این جمات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی 
اخذ شود.« دیروز اما محمدجواد ظریف که برای شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســامی به پارلمان رفته بود، در پاســخ به پرســش »خانه ملت« در این باره  با تأکید بر اینکه »درخصوص 
موضوع پولشــویی  در جلســه کمیسیون مذکور مســأله ای مطرح نشــد« گفت: نوار اظهاراتم در این خصوص وجود 
دارد؛ لذا درخواســت می شــود افرادی که نســبت به اظهارات بنده اعام نظر کردند، در مورد محتوا صحبت کنند نه 
محتوایی که خودشان ساخته اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می سازند و آن را بخوبی شکار می کنند. گفتنی است 
وزیر امورخارجه کشورمان اخیراً در گفت وگویی درباره پولشویی در کشور گفته بود: »پولشویی در کشور یک واقعیت است 

و به نظر پشت این فضاسازی ها و القای این نگرانی ها افرادی قرار دارند که منافع اقتصادی دارند.«

بـــــرش

┓┠rぁ【┡╈【پ〉┖ブペ┖┒┻ぁ┗┰┒ブ〈├ピ《パピ┖ピ┖ブ━├ピ【┐qピ〉gピr〈┝┍′
ظریف: در مورد محتوای اظهاراتم صحبت کنند؛ نه محتوایی که خودشان ساخته اند
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مدیران پساتحریمی به خط شدند
پوست اندازی در بدنه مدیریتی اقتصادی کشور: سکانداران جدید نفت، معدن، تجارت و صنعت آمدند

معــدن،  نفــت،  جدیــد  ســکانداران 
بــا  گذشــته  روز  تجــارت  و  صنعــت 
دریافــت احکامــی از وزرای اقتصــادی 
کابینه، تیم جدید بدنه مدیریتی کشور 
را تشــکیل دادنــد. وزیر نفت، مســعود 
کرباســیان را مدیر عامل شــرکت ملی 
نفت کرد، وزیر اقتصاد، علی عسکری، 
رئیس پیشین ســازمان امور مالیاتی را 
به خیابــان داور بازگرداند و در اقدامی 
کــم ســابقه فــردی 29 ســاله را رئیــس 
حــوزه وزارتــی خود کــرد و وزیر صمت 
نیز با تغییر رؤســای تمام سازمان های 
جدیــد  فرماندهــان  خــود  توســعه ای 
معــدن، صنعــت و تجــارت را بــه کار 

گمارد. 
ë  جوان تریــن مدیر روحانــی در وزارت

اقتصاد
فرهــاد دژپســند وزیر اقتصــاد و دارایی 
یکــی از وزرایی اســت که ترجیــح داده 
وزارتــش  در  تغییــرات  بــرای  آهســته 
بــه  تغییــرات  اولیــن  در  کنــد.  اقــدام 
سمت جوان گرایی رفته است. وی امیر 
تقــی تهرانــی 29 ســاله را برای ســمت 
دســتیار وزیر اقتصاد و مدیــر کل حوزه 
وزارت اقتصــاد انتخــاب کــرده اســت. 
دومین پوســت انــدازی وزارت اقتصاد 
در معاونــت توســعه مدیریت و منابع 
اســت. علی عســکری 57 ســاله که در 
گذشــته رئیس ســازمان امــور مالیاتی 
بوده دکتری اقتصاد از دانشــگاه تهران 

دارد.
ë تغییر با طعم سرپرست

رضا رحمانی وزیر صمت از پرکارهای 
وزرا اســت کــه 5 آبــان از مجلــس رأی 
اعتمــاد گرفــت. وی خانــه تکانــی در 
وزارت صمــت را بــا بازنشســتگان این 
وزارتخانــه آغــاز کــرد و مدیــران میانی 
را معــاون خــود کــرد. اولیــن تغییــر او 
حســن یونس ســینکی بازنشســته بود. 
اکنون معاون بازرگانــی داخلی وزارت 

صمت؛ عباس قبادی شد.

بازارها تغییر مسیر دادند

╊ブ『├ ┪【╁├ ،あ┬ 』 ┘┖ピ ┒【┵┤
گروه اقتصادی/ دیروز سه بازار ارز، طا و سهام تغییر مسیر 
دادند. دراین روز بازار ارز که طی روزهای اخیر روند کاهشی 
 بــه خود گرفتــه بود، دوبــاره صعودی شــد و دار بــه کانال 
13 هزار تومان بازگشت. بنابراین درحالی که دار حتی به کانال 11 هزار تومان 
هم رســیده بود دوباره افزایشــی شــد. در بازار طا و ســکه هم به پشــتوانه رشد 
نــرخ دار، قیمت هــا باا رفت و یکبار دیگر ســکه تمام از مــرز 4 میلیون تومان 
عبور کرد. درشــرایطی که قیمت ها در بازار ارز و طا افزایش یافت، شاخص ها 
در بازار ســهام با افت شــدیدی همراه شــد به طوری که در چهار ســاعت کاری 
دیروز شاخص کل ۵2۶1 واحد افت کرد و به رقم 173 هزار و ۵۵۸ واحد رسید.

ë بازار قرمزپوش شد
درخصــوص افت روزهای اخیر شــاخص بورس کارشناســان نظرات مختلفی 
دارنــد. برخــی اعتقاد دارند که تأثیر تحریم های نفتــی و بانکی با تأخیر خود را 
در بورس نشــان داده است. دراین زمینه حســین فهیمی، مدیر عامل شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی درگفت و گو بــا »ایران «اعتقاد دارد که باید ریســک های 
سیســتماتیک بازار را دقیق تر مورد بررسی قرار داد. به گفته وی هم اکنون بازار 

درانتظار شنیدن خبرهای خوبی درخصوص تصویب» اف ای تی اف« است.
این کارشناس بورس درپاسخ به این سؤال که تحریم چه نقشی درریزش های 
اخیــر بورس داشــته اســت؟ اظهارکرد: بــه هرحــال نمی توان ســایه تحریم ها 
را نادیــده گرفــت. ولــی تحریم ها تا حدود زیــادی پیش از اجــرا در بازارها تأثیر 
گذاشته است. بنابراین هم اکنون مهمترین متغیر در بازارها به مسائل داخلی 
و سیاســی مربــوط می شــود. وی افزود: درمجمــوع برخی از صنایع بورســی به 
دلیــل ایــن که ارتباط خارجی کمــی دارند از تحریم آســیب کمتری می بینند و 
برخی آســیب بیشتری خواهند دید. مدیرعامل شــرکت سپرده گذاری مرکزی 
تأکیــد کرد: همانگونه که شــاخص رشــد می کند ریزش آن هم جــزو ذات بازار 
اســت و باعث اصاحات فنی و بنیادی در بازار خواهد شــد. زمانی باید نگران 
ریــزش شــاخص بــود کــه درکنــار آن حجــم معامــات هــم پایین باشــد ولی 

هم اکنون شاهد حجم معامات باا دربورس هستیم.

ماجرای نیشکر هفت تپه از کجا شروع شد و چطور به اینجا رسید؟

┏╉─ ┗ِl┠
هــزار   5 »حــدود 
بــه  اکنــون  کارگــر 
مشــکل  دلیــل 
ایــن کارخانه نتوانســته اند حقــوق خود 
را دریافــت کننــد که مــا به همــراه دیگر 
مسئوان پیگیر حل این مسأله هستیم. 
حجتی، وزیر کشــاورزی هم طی تماس 
تلفنی بــا جهانگیری درخواســت کرد تا 
حقوق کارگران از بخش یارانه نیشــکر و 
مطالبات آنها از سازمان برنامه و بودجه 
پرداخت شــود که دیگــر هماهنگی ها با 
مجموعه دولــت و غیردولتی برای حل 
این مشــکل انجام شــده و ســعی داریم 

بزودی این مشکل را حل کنیم.«
ســید رضــی نــوری، نماینــده مردم 
شــوش روز گذشــته چنیــن از تاش هــا 
برای حل مشــکات کارگــران هفت تپه 
خبر داد. برخی خبرهای دیگر نیز حاکی 
از آن اســت که امــروز موضــوع کارگران 
هفت تپه در جلسه هیأت دولت مطرح 
می شــود. فرهاد دژپســند، وزیــر اقتصاد 
نیــز برای پرداخت حقــوق کارگران طی 

امروز و فردا دستور داده است.
نیشــکر  مالکیــت  تغییــر  دربــاره 
هفت تپــه نیز جعفر ســبحانی، مشــاور 
بــه  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
ایرناپاس گفته است:»نیشکر هفت تپه 
برنامه واگذاری جدید ندارد و این بحث 
فعًا مطرح نیســت. مشــکات کارگری 
باید برطرف شده و خریدار به تعهدات 
خــود عمل کند. با ایــن حال بنگاهی که 
سال های قبل واگذار شده، با مسائل این 

چنینی به سرعت ملغی نمی شود.«
این اولین بار نیســت کــه کارخانه ای 
چنیــن  بــه  شــدن،  خصوصــی  از  بعــد 
شــرایطی دچــار می شــود. از یک طرف، 
جســت و جوهــا بــرای ســابقه مدیریتی 
بعــد  و   94 ســال  از  کــه  جوان هایــی 
ایــن  مدیریــت   ، مزایــده  برگــزاری  از 
کارخانــه را در دســت گرفته اند به نتایج 
مشــخصی نمی رســد و از طــرف دیگــر 
کــه  برخــی بررســی ها نشــان می دهــد 
همیــن مســائل کارگــری و التهاب هــای 
آن، طی سال های گذشته مانع از انجام 
اصاحاتــی در این بنــگاه اقتصادی و به 
خصوص وضعیــت نیروی انســانی آن 
شــده اســت. البتــه 14 آبان ماه نیــز ایلنا 
در گزارشــی به نام برخی از ســهامداران 
و اعضای هیأت مدیره نیشکر هفت تپه 
در لیســت متخلفان ارزی بانک مرکزی 
اشــاره کرده بود و حاا نیز گفته می شود 

که مدیر عامل آن، فراری شده است.
ë حاشیه هایی به قدمت تاریخ

»دزدهــا در مملکــت آزاد هســتند و 
من باید به زندان بروم، چون خوزستان 
ابتهــاج،  ابوالحســن  کــرده ام.«  آبــاد  را 
ایــران  برنامــه  ســازمان  رئیــس  اولیــن 
زمانی که در دهه چهل بازداشــت شد و 
به زندان رفت، چنیــن در دیوان کیفری 
خطــاب به خبرنگاران ســخن گفته بود. 
ابتهاج در ســال 1336 در پی راه اندازی 
ایــن کارخانــه رفــت و در 1۸ آذر 1340 
ایــن کارخانــه افتتــاح شــد کــه در همان 
زمــان، ابتهاج در زنــدان بود. او در کتاب 

خاطرات خود درباره طرح نیشکر هفت 
تپــه مــی گوید:» بــرای مطالعــات اولیه 
طرح، یکی از مشــهورترین متخصصان 
دنیــا را کــه اهــل پورتوریکو بود بــه ایران 
اولیــه  مطالعــات  از  پــس  او  آوردیــم. 
گفــت کمتر نقطــه ای در دنیا اســتعداد 
خوزســتان را ]برای کاشت نیشکر[ دارد 
و پیش بینــی کــرد کــه محصول ســاانه 
نیشــکر در حــدود 90 ُتــن در هــر هکتــار 
باشــد کــه در عمــل، چنــد ســال بعــد 
متوســط محصــول نیشــکر هفت تپه به 
137 تــن در هکتــار رســید. مطالعــات 
خاک شناسی انجام شد و 10 هزار هکتار 
زمیــن در نقطــه معینــی بــرای کشــت 
نیشکر در نظر گرفته شد. تصمیم گرفته 
شــد در این زمین نیشــکر کاشــت شــود 
و تا زمــان برداشــت محصــول کارخانه 
قنــد نیشــکر را تأســیس کنیــم.« حــاا 
بیشــتر از نیم قــرن از آن زمان می گذرد 
و نــام نیشــکر هفــت تپــه، باز هــم برای 
چندمیــن بار طی چند ســال گذشــته بر 
ســر زبان ها افتاده اســت. تولید شکر در 
ایــن منطقه باســتانی از ایــام، از همان 
ابتدا با مشکاتی مواجه بود و روی مسیر 
همــوار جلــو نمی رفــت. در ابتــدا خرید 
زمین هــای آن از شــخصی به نام شــیخ 
ســفلی مشــکات زیادی را برای ابتهاج 
ایجاد کــرده بود و بعــد از آن هم برخی 
از مردم محلی تصــور می کردند که این 
کارخانه صنعتی، زمین های کشاورزی و 
حقابه آنها را هدف قرار داده اســت. اما 
مشکات کارگری این بنگاه اقتصادی از 

زمانی آغاز شد که بای مدیریتی مانند 
آفتی بر جان این کارخانه افتاد.

ë  از ایســتادگی مثــل یــک خانــواده تــا
فراری شدن

اولین حرکت های اعتراضی کارگران 
نیشــکر  صنعــت  و  کشــت  مجتمــع 
بــه  و۸5   ۸4 ســال های  در  هفت تپــه 
خاطــر عدم دریافت دســتمزد به مدت 
ســه مــاه آغــاز شــده بــود. در آن زمــان 
این بنــگاه اقتصادی در اختیار ســازمان 
گســترش و نوســازی ایران)ایــدرو( قــرار 
داشــت. در ســال های بعــد از آن هــم 
نوســازی  بــرای  را  تاش هایــی  ایــدرو 
اقتصــادی  بنــگاه  ایــن  مشــکل  حــل  و 
کرامتــی  غامرضــا  بــود.  داده  انجــام 
گذاری هــای  ســرمایه  معــاون  فــرد، 
ســال  اردیبهشــت  در  ایــدرو  صنعتــی 
بود:»مرحلــه دوم  ایســنا گفتــه  بــه   92
نوســازی کشــت و صنعت نیشکر هفت 
تپه بر توســعه و بهســازی کشــاورزی در 
این شــرکت متمرکــز شــده و تاکنون 90 
درصــد پیشــرفت داشــته است.ســطح 
زیر کشــت نیشــکر در هفت تپه در سال 
از ۸500 هکتــار فراتــر  زراعــی گذشــته 

رفــت کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن 
500 هکتــار افزایــش نشــان می دهــد.« 
در فــاز نخســت ایــن نوســازی هــم 30 
میلیــارد تومــان هزینــه شــده بــود کــه 
اگــر ایــن کارها انجــام نمی شــد، همان 
زمان بــه دلیل فرســودگی، این کارخانه 
50 ســاله تعطیل شــده بود. بعد از این 
تاش هــا در 30 آذر ســال 94 ســازمان 
چنیــن  اطاعیــه ای  خصوصی ســازی 
منتشــر کرد:»100درصد ســهام نیشــکر 
هفت تپــه واگذار می شــود.« بر اســاس 
درصــدی   100 بلــوک  اطاعیــه،  ایــن 
ســهام شــرکت کشــت و صنعت نیشکر 
هفت تپه شامل 19۴ میلیون و 7۴1 هزار 
و 333 سهم به قیمت پایه هر سهم 11 
هــزار و 231 ریال و ارزش کل پایه 2 هزار 
و 1۸7 میلیارد و 139 میلیون و 910 هزار 
و 923 ریــال بــه صــورت ۵ درصد نقد و 
بقیه اقســاط ۸ ســاله در ســی امیــن روز 
آذرمــاه امســال به مزایده گذاشــته شــد 
که این میزان ســهام متعلق به سازمان 
گســترش و نوســازی ایــران بــود و مبلغ 
ســپرده شــرکت در مزایــده آن توســط 
ســازمان خصوصی ســازی 65 میلیــارد 

و 614 میلیــون و 197 هــزار و 32۸ ریــال 
تعییــن شــده بــود. در نهایــت در ایــن 
مزایــده جوانــی به نــام امید اســد بیگی 
برنده شــد. حاا در چارت سازمانی این 
شــرکت نیز که روی سایت آن قرار دارد، 
از میــان 5 نفــر عضو هیأت مدیــره، نام 
فامیل ســه نفر، اســدبیگی است.وی در 
ســخنرانی خــود بــرای کارگران شــرکت 
گفت:»شــرایط هفــت تپــه بســیار بهم 
ریخته و آشفته است و تنها دلیلش هم 
سوء مدیریت این تشکیات بوده است. 
این تشکیات می توانست ثروت زیادی 
را بــرای شــما ایجــاد کنــد. می توانســت 
بهتریــن امتیازات را به شــما بدهد ولی 
متأســفانه ســوء مدیریــت باعــث شــده 
اســت که همه شــماها ناراحت باشــید. 
ایــن  بــرای  عمــر  یــک  کــه  شــماهایی 

مملکت جنگیدید. 
شــماهایی کــه زمانــی کــه ایــران دچــار 
بدترین شــرایط ممکــن در زمان جنگ بود 
توانستید شرکت را نجات دهید. ولی درحال 
حاضــر شــما هســتید کــه از همــه گرفتار تر 
ایــن  داریــد.  زیــادی  مشــکات  و  هســتید 
مجموعه آمده اســت تا مثل یــک خانواده 
در کنــار شــما ایســتادگی کنــد.« او در اواخر 
ســال 94 چنیــن صحبت کــرده بــود و حاا 
نقوی حسینی، ســخنگوی فراکسیون وایی 
مجلــس بــه نقــل از اژه ای، ســخنگوی قــوه 
قضائیه گفت:»درباره مدیرعامل کشــت و 
صنعت هفت تپه باید بگویم که وی فراری 
بــوده و اصًا زندان نیســت که فرصتی به او 

داده شود تا مشکات را حل کند.«

مرحله دوم تغییرات در شــهرک های 
محســن  افتــاد.  اتفــاق  صنعتــی 
صالحی نیــا معــاون امور صنایــع وزیر 
حکــم  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
سرپرســتی ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران را گرفت 
و اکنــون معــاون مدیرعامــل ســازمان 
صنایــع کوچــک کــه از مدیــران جــوان 
اســت بــه معاونــت صنایــع راه یافت. 
تغییر دیگر وزیر صمت در دو سازمان 
توســعه ای بود. برای سازمان گسترش 
و نوســازی که زمزمــه منوچهر منطقی 
رئیس اســبق ایران خودرو مطرح بود، 
شــهریار طاهر پور 60 ســاله هم شــغل 
وی انتخاب شد. وی مانند وزیر صمت 
نماینده مجلس بود و تجربه مدیریت 
در کارخانه المهدی را داشته است. در 
این میان منصور معظمی برای دوران 

بازنشستگی آماده شد.
مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه 
و نوســازی معادن ایران که 17 مردادماه 

در آخرین نشســت خبری اش از شــروع 
دوران بازنشستگی اش صحبت کرده بود 
صندلــی خود را به جمشــید مارحمان 
داد. گزینــه جدید ایمیدرو از ســاختمان 
قدیمــی توســعه و معــادن اســت. وی 
پیش از این معاونت اکتشــاف و معادن 
ســازمان توسعه و نوســازی معادن بود. 
آخرین تغییر در وزارت صمت تا لحظه 
تنظیم خبر مربوط به مجتبی خسروتاج 
رئیس کل ســازمان توسعه تجارت بود. 
وی از مدیران پاسخگوی این وزارتخانه 
بــود که بازنشســته شــد. جــای او را هم 
معاونش محمدرضــا مودودی گرفت. 
یکــی از نکاتــی که در چینــش معاونین 
وزرا وجــود دارد این اســت که وزیر برای 
اکثریــت حکم سرپرســتی زده اســت و 
تنها مقیمی توانســته حکم نهایــی را از 

وزیر بگیرد.
ë تغییر فقط برای یک نفر

بــا حضــور محمــد اســامی در وزارت 
بیــن  در  تغییراتــی  شهرســازی  و  راه 

معاونیــن وزرا صــورت نگرفته اســت. 
وی ترجیــح داد کــه اولیــن تغییــرش 
در حوزه حراســت باشــد. سیدعیســی 
حراســت  مرکــز  سرپرســت  حســینی 

وزارت راه و شهرسازی شد.
ë کرباسیان به شرکت ملی نفت رفت

و امــا انتصاب هــای جدید وزیــر نفت. 
طــی  ابتــدا  روزگذشــته  زنگنــه  بیــژن 
حکمی مســعود کرباســیان را به مدت 
چهار ســال عضو اصلی هیــأت مدیره 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و دو ســال 
مدیرعامل این شــرکت و معاون خود 
کرد. انتصاب کرباســیان به این سمت 
از دو نظر تعجب برانگیز بود. نخســت 
آنکه او از مدیران بازنشسته کشور است 
و قانون منع به کار گیری بازنشســتگان 
مشــمول حالــش می شــد و دوم آنکــه 
برخاف اساسنامه شــرکت ملی نفت 
کرباســیان ســابقه 15 ســاله فعالیــت 
در ایــن شــرکت را نداشــت. او تــا هفته 
احتمالــی  گزینه هــای  در  اصــًا  قبــل 

مدیرعاملی هم نبود.
بــا این حال شــرایط تحریــم و اهمیت 
فعالیت های بین المللی این صنعت 
بویــژه در خصــوص فــروش نفــت بــه 
عنــوان یکــی از وظایــف شــرکت ملــی 
نفــت ایران، تمــام موانــع را از ســر راه 

مدیرعامل شدن کرباسیان برداشت.
او مجوزهای ازم از نهادهای باادســتی 
نظــام را دارد و وزیــر نفت نیز با توجه به 
اختیاراتش حکم کرباسیان را صادر کرد.

سیاســتمداری  کرباســیان،  مســعود 
اصاح طلب اســت کــه در آغــاز به کار 
دولــت دوازدهــم بــه مدت یک ســال 
وزیر امور اقتصــادی و دارایی ایران بود 
و اخیــراً در جریــان اســتیضاح مجلس 
از این ســمت برکنــار شــد. او در دولت 
یازدهــم معــاون علــی طیب نیــا وزیر 
وقت اقتصاد و رئیس گمرک کشور بود. 
کرباســیان دارای مدرک دکترا در رشته 
مدیریت و برنامه ریزی است و پیش از 
ایــن معاون وزیر صنعت، معاون وزیر 

نفت، معــاون وزیر بازرگانــی و معاون 
وزیــر اقتصاد نیز بوده اســت.همچنین 
مسئول کمیته بررســی عضویت ایران 
اســت. جهانــی  تجــارت  ســازمان  در 

به نظر می رســد کــه معــاون بازرگانی 
وزارت نفــت مرتبط تریــن ســمت او با 

انتصاب کنونی است.
ë یک نفر از میان گازی ها

البتــه چینش مهره های جدیــد وزارت 
نفت به همینجا ختم نمی شــود. وزیر 
نفــت بــرای مدیرعاملی شــرکت ملی 
گاز ایران هم حســن منتظر تربتی را از 
میان تمــام گزینه ها برگزید و حکم آن 

را هم اباغ کرد.
منتظــر تربتــی مــدرک فوق لیســانس 
پلــی  دانشــگاه  از  صنایــع  مهندســی 
تکینــک امیرکبیر دارد و از ســال 1367 
تــا کنون در این صنعــت خدمت کرده 
اســت. تاکنون علی کاردر مدیرعاملی 
شــرکت ملی نفت و حمیدرضا عراقی 
مدیرعاملی شرکت ملی گاز را برعهده 
داشــتند که با توجه به رســیدن به سن 
بازنشســتگی و بــر اســاس قانــون منع 
بکارگیری بازنشســتگان از این شــرکت 
خداحافظــی کردنــد. وزیــر نفــت هــم 
طی نامه های از هر دو شــخص تشــکر 
و قدردانــی کرد. بــا این اوصاف از ســه 
وزارت  زیرمجموعــه  اصلــی  شــرکت 
صنایــع  ملــی  شــرکت  فقــط  نفــت، 
پتروشــیمی هنــوز مدیرعامــل جدیــد 

خود را نشناخته است.
ë دادن پست های نفتی به بانوان 

از انتصاب مســعود کرباســیان آن هم 
بــه خاطــر نیــاز صنعــت کــه بگذریم، 
یکــی از موضوعاتــی کــه در حکم های 
اخیــر صنعت نفت می تــوان ماحظه 
کــرد، جوان گرایــی و دادن پســت های 
مدیریتی به بانوان است. مانند حکمی 
کــه وزیــر نفت بــرای زهــرا گــودرزی به 
مدیــره  هیــأت  اصلــی  عضــو  عنــوان 
شــرکت ملی نفــت ایــران صــادر کرد. 
مدیرعامــل  کــه  می شــود  پیش بینــی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز یک 

بانوی باتجربه باشد.

اقتـصـاد
خـــــــرد

ادامه از 
صفحه اول
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در شرایط فعلی صنایع ما به سرمایه گذاری و خانه تکانی جدی 
نیازمندند. ما نیاز داریم که ســرمایه گــذاران داخلی و خارجی 
بــه صورت مشــترک، پویایی دوباره را به صنایــع ما برگردانند. 
با این همه ســرمایه گذاری هم بســتر و فضای خود را می خواهد که در وضعیت کنونی 
اقتصاد ایران بعید به نظر می رسد سرمایه گذاری در این عرصه واجد جذابیت باشد. در 
حقیقت مسأله این نیست که چالش های صنایع فرسوده ایران و نیروهای کارگری اش 
حل نشدنی است، ما اولین و آخرین کشوری نیستیم که با این مسائل روبه رو شده ایم 
اما مسأله این است که شما تا زمانی که بیمارتان به یک وضعیت ثبات نرسد نمی توانید 
دست به جراحی های عمیق بزنید. مثل این می ماند که نخست باید فشار خون بیمار به 

یک حالت نرمال برسد تا بتوان جراحی را روی او انجام داد.
واقعیت آن است که حال صنعت ما وخیم است و ما اگر به دنبال شناسایی دقیق 
معضات صنعت کشور هستیم می توانیم به سمت راه اندازی کلینیک های صنعتی 
برویم تا بحران ها، نقاط ضعف و قوت، ارزیابی بازارها، شرایط سرمایه گذاری و راه های 
بــرون رفــت این مجموعه ها از رکود فعلی به شــکل دقیق و علمــی در این کلینیک ها 
بررســی شود و تصویر دقیقی از وضعیت موجود در برابر برنامه ریزان و سیاستگذاران 
قرار گیرد. از طرف دیگر با توجه به این که شرایط فعلی جذابیت سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در صنایع ایران را به حداقل رسانده تا زمانی که این وضعیت تغییر پیدا نکرده 
است خصوصی سازی با این روند نه تنها گره ای از کار فروبسته اقتصاد و صنایع کشور باز 
نخواهد کرد بلکه به پیچیدگی های فعلی هم خواهد افزود و تنها راهکار در این وضعیت 

این است که دولت در شرایط بحرانی مدیریت این مجموعه ها را به عهده بگیرد.
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 شرکت

دیگر از مالیات معاف شدند
نادر جنتی معاون مالیات های مستقیم  
گفت:30 شرکت با تایید سازمان بورس، 
فرابورس و همچنین بورس کاا مشمول 

بخشودگی مالیاتی ماده 1۴3 قانون مالیات های 
مستقیم شدند.

30
 درصد

رشد تولید گندله سنگ آهن
وزارت صمت اعام کرد: تولید گندله سنگ آهن 

از آغاز امسال تا پایان مهرماه، با رشد 36 درصدی 
در همسنجی با پارسال به 21 میلیون و 240 هزار تن 
رسید. حلقه گندله یکی از دغدغه های اصلی بوده و 

اکنون دارای ظرفیت 44 تا 45 میلیون تنی است.

36
 درصد

رشد قیمت مواد اولیه کفش
رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز گفت: با 
سخت شدن شرایط دسترسی به مواد اولیه این صنعت، 
قیمت این مواد از ابتدای سال جاری با رشد 200 درصدی 

روبه رو شده است، اما قیمت مصرف کننده نسبت به 
سال گذشته ۵0 درصد رشد داشته است.

200
 درصد

تورم هفت ماهه امسال
تورم هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به 20.3 درصد رسید.به گزارش 
بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه 3۶.9 درصد و در 

دوازده ماه منتهی به مهرماه 1397 نسبت به دوازده ماه 
منتهی به مهرماه 139۶ معادل 1۵.9 درصد بوده است.
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نرخ ارز و طا در بازار آزاد

از تمــام تجربیــات 4 دهــه گذشــته برای کمک بــه اقتصاد 
کشــور در دوره تحریــم اســتفاده می کنم. آنچه باعث شــد 
کــه در این مقطع به دولت بازگردم، احســاس مســئولیت 
نســبت بــه وضعیــت اقتصــاد و نقــش مؤثــر نفــت بــرای 
عبــور از بحــران تحریــم بــود. در ایــن مقطع حســاس نیاز 
اســت کــه تمــام نیروهــای مؤثــر بــا وحــدت، داشــته های 

فکــری، علمــی و مدیریتی خــود را برای کمک بــه اقتصاد 
کشــور ارائــه کننــد. امیــدوارم بتوانــم از تجربیــات دوران 
حضــور در بخش هــای مختلــف اقتصــادی ماننــد وزارت 
اقتصاد، گمــرک، وزارت بازرگانی، بخــش صنعت و نفت 
 در ایــن دوره بــه نفع اقتصاد کشــور و نفت نهایــت بهره را 

ببرم.

اقتـصـاد
r┓プ┦│╁ブ 《【┘pسیـاسی
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وزارت صنعت تصویب کرد: قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود

r]ブ┌』┖ qゼ┖ ┖ブ┱━]ピ ┖┒ 』┖┒【┐ 〞¨ぃ╀

اگــر خــودکار رئیــس جمهــوری بچرخــد 
قیمــت خــودرو 5 درصد کمتر از حاشــیه 
بــازار خواهــد شــد. از روزی کــه قیمــت ارز 
افزایــش پیــدا کــرد و تحریم هــا آغاز شــد 
مدیران خودروســازی از افزایش قیمت ها 
صحبــت کردند. این موضوع هــم از دوره 
وزارت محمد رضا نعمت زاده وزیر اسبق 
صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. وی 
با آزادســازی قیمت ها موافق بــود و برای 
اینکه کشــور به این ســمت برود مذاکرات 
متعددی انجام داد اما این طرح در دولت 

رأی نیاورد و در حد پیشنهاد باقی ماند.
بعد از آن محمد شریعتمداری وزیر سابق 
صمت، با درخواســت افزایــش قیمت از 
ســوی خودروســازان مواجه شــد. در ابتدا 
وی پذیرش آزادسازی قیمت ها را نداشت 
اما بعــد از مدتی وزارت، وی هم پذیرفت 
کــه صنعت خــودرو برای رهایــی چاره ای 
جز آزاد سازی قیمت ها و کنترل قیمت ها 
براســاس عرضــه و تقاضــا نــدارد. بدیــن 
جهــت در اولیــن گام قیمت گــذاری را بــا 
دســتور رئیس جمهوری از شورای رقابت 
گرفت و دولت را مجاب کرد که انحصاری 
در صنعت خودرو وجود ندارد. بعد از آن 
ســازمان حمایــت مســئول قیمت گذاری 
خودرو شــد. این ســازمان هم دست روی 
دســت گذاشــت و تاکنون هیچ اظهارنظر 
رسمی درباره قیمت خودرو نکرده است و 
این باتکلیفی باعث شده است که مردم، 
خودروســازان، فعــاان بــازار و... از آینــده 

صنعت خودرو پیش بینی نداشته باشند.
عمــر وزارت شــریعتمداری بــه تغییرات 
قیمــت خــودرو قــد نــداد و حــال گردونه 
تغییر قیمت به رضا رحمانی وزیر جدید 
صمت رســیده اســت. شــنبه شب جلسه 
نهایی بین معاونین وزیر، خودروســازان، 
قطعه سازان و کارشناسان خودرو برگزار و 
قرار شــد قیمت خــودرو 5 درصد کمتر از 

حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی 
شود به گفته خودروسازان می تواند بازار را 
آرام و خودروســازان را از زیــان دهی خارج 
کنــد. از ابتدای ســال جاری )تــا حدود یک 
ماه پیش( به جهت قیمت گذاری خودرو 
توسط شورای رقابت، خودروسازان 6 هزار 

میلیارد تومان زیان دیدند.
خودروسازان معتقدند: اگر قیمت خودرو 
افزایــش پیــدا نکنــد، دیگــر امــکان تولید 

خودرو وجود ندارد و این صنعت و صنایع 
مرتبط با آن بایستی تعطیل شوند.

روز گذشــته یک منبع مطلع درباره بسته 
حل مشــکات خودروسازان و ساماندهی 
بــازار خودرو که نهایی شــده اســت، گفت: 
خریــداران  بــرای  مختلفــی  بســته های 
خودرو و ثبت نام کنندگان خــودرو در نظر 
گرفتــه شــده اســت. از طرفــی قــرار شــده 
خودروســازان با قیمت کمتــر از 5 درصد 

بازار محصوات خود را به فروش برسانند. 
این امر قیمت بین کارخانه و بازار است.

وی توضیح داد: رئیس جمهوری مخالف 
افزایش قیمت خودرو است و تاکنون هم 
به خاطر مخالفت وی گرانی خودرو اتفاق 
نیفتاده اســت. بر این اساس بنا شده وزیر 
جدید صمت، بســته ارائه شــده در وزارت 
ارائــه  رئیــس جمهــوری  بــه  را  صنعــت 
کنــد. اگــر رئیــس جمهــوری موافقت کند 
مشــکات صنعت خودرو و قطعه سازی 

حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشکل ما تحریم نیست 
و می تــوان قطعــات مــورد نیاز خــودرو را 
تأمین کرد، گفت: اگر پول تزریق شود این 
صنعت دیگر چالشی نخواهد داشت و از 

زیان دهی خارج می شود.
ایــن منبــع مطلــع اظهــار داشــت: با حل 
مشــکات 4 گانــه قطعه ســازی و افزایش 
قیمــت خــودرو بــه طــور قطــع مشــکل 
صنعت خودرو حل می شود و دیگر مردم 

با کمبود خودرو روبه رو نخواهند شد.
صنعت قطعه سازی حدود 550 هزارنفر 
شــاغل مستقیم دارد که تاکنون متأسفانه 
حــدود 30 هــزار نفــر تعدیــل شــده اند و 
تعلیــق  کار  از  هــم  هزارنفــر   70 حــدود 
شده اند و جمعاً حدود بیشــتر از 100 هزار 
نفــر در ســال 97 بیکار شــده اند و چنانچه 
مشــکات این صنعت ظــرف مدت یک 
هفته آتی حل نشود، موج دوم بیکاری که 
حــدود 80 تا 100 هزار نفر برآورد می شــود 
در راه خواهــد بــود و تعــداد بیــکاران ایــن 
حوزه به بیش از200 هزار نفر خواهد رسید 

و تولید متوقف خواهد شد.
قطعه ســازان هم روز گذشــته نامــه ای به 
رئیس جمهوری ارســال کردنــد و طی آن 
هشــدار یک هفتــه ای دادند که اگــر به آن 
بی توجهی شــود صنعت قطعه ســازی با 

بحران جدی روبه رو خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد: تنها راه برای برون رفت 
از مشــکات موجــود واردات بدون انتقال 

ارز است.

سومین نشست از سلسله گفت و گوهای توسعه برگزار شد

 ،r〈》└ qブ》 〉┘ブ├ ┊あ┤ピ :r〈′ヂ′ ┒ブ┠┗┼
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سومین جلسه از دور ششم گفت وگوهای توسعه با محوریت 
بررسی اندیشه دکتر فرشــاد مؤمنی، چهارشنبه 23آبان ماه 
در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، برگزار شد. در 
این جلسه ذیل جنبه های نظری رویکرد فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عامه طباطبایی، خوانش او از مسأله توسعه در ایران و علل و موانع 
توسعه نیافتگی بررسی شد. ازم به ذکر است، سلسله نشست های توسعه را اعضای 
مؤسســه »پویش فکری توسعه« با دبیری علمی محســن رنانی به پیش می برند و 
در این راه به اتکای حمایت و پشتیبانی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، 
ایــن نشســت ها در محل این پژوهشــکده برگزار می شــوند. نشســت هایی که هدف 
از آن، تولیــد، تمریــن، انتشــار و ارتقــای همکاری هــا و گفت وگو هــای توســعه محور 
میان متفکران و صاحبنظران دانش های جامعه شناســی، اقتصاد، انسان شناســی، 
علوم سیاســی، روان شناســی و... اســت تا در نهایت از خال ایجاد نوعی هم افزایی 

چارچوبــی  بــه  دســتیابی  گفتمانــی، 
تحلیلــی بــرای توضیح مســأله توســعه  
در ایــران ممکن و راهکارهایی سیاســتی 
و جامعه محــور بــرای آن تدویــن شــود. 
همچنین برگزاری سلسله گفت وگوهای 
گذشــته  ســال  شــهریورماه  از  توســعه 
شــروع شــد که در پنج دوره قبلــی آن به 

ترتیب، آرا و نظریات توســعه ای محمود ســریع القلم، مقصود فراستخواه، مسعود 
نیلی، رضا داوری اردکانی و بایزید مردوخی بررســی شده است. نشست چهارشنبه 
گذشــته این پویش فکری نیز، به واکاوی نظریه ها و بنیان های فکری فرشــاد مؤمنی 
اختصاص داشت که در این میان، علی عرب مازار یزدی، علی اصغر سعیدی و علی 
دینی ترکمانی به ارزیابی و نقد آثار این اقتصاددان پرداختند. مؤمنی در این جلسه با 
تأکید بر این که در میان اقتصاددانان توسعه ای، پرطرفدارترین رویکرد  همانا تقدم 
امر اجتماعی بر سایر امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، اظهارکرد: »توسعه، 
دانشی بین رشته ای است و توسعه یافتگی، امر اجتماعی -در حال حاضر- نسبت به 
هر دوره تاریخی دیگر، از ضریب اهمیت بیشتری برخوردار است«. وی ضمن بسط 
دیدگاه های خــود با محوریت قراردادن تمهیدات نهادی و در عصر انقاب دانایی، 
نقطه آغازین توسعه در ایران را، اصاح سازه های ذهنی عموم مردمان جامعه و در 
هر جایگاه و مقام اجتماعی دانست. وی با مقدم دانستن جایگاه عدالت، نسبت به 
آزادی، خاطرنشان کرد: »پروبلماتیک علوم انسانی و اجتماعی در قرن بیست ویکم 
از سمت آزادی به عدالت، تغییر جهت داده که بیش از همه تابع تحوات موج سوم 
انقاب صنعتی یا همان انقاب دانایی است«. به گفته مدیر مؤسسه مطالعاتی دین 
و اقتصاد و به نقل از شــهید بهشتی، این آزادی است که میوه درخت عدالت است. 
مؤمنی در بخش دیگری از صحبت های خود به تبیین ســطوح تحلیلی کان، ُخرد 
و توسعه ای طرح شده در علم اقتصاد پرداخت و با تشریح جزئیات سطح تحلیل 
توسعه، کانون  اصلی تمرکز این سطح تحلیل، یعنی روش شناسی را توضیح داد و 
افزود: »در ایران با مطالعات توسعه به  مثابه رشته ای علمی برخورد نمی شود و این 

مهم ترین وجه غربت اندیشه توسعه ای در ایران امروز است.«

بـاشـــــگاه 
اقتصاددانان
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مراســم تجلیــل از صادرکننــدگان نمونــه بــا حضور اســتاندار 
هرمزگان، معاون وزیر صمت، نمایندگان و مســئوان استانی 
برگزار و در پایان مراسم از شرکت فواد هرمزگان به عنوان یکی 

از صادرکنندگان نمونه استان تجلیل شد.
معاون بهره برداری شرکت فواد هرمزگان پس از دریافت لوح و تندیس گفت: 
در صادرات تختال، ســال 96 از لحاظ حجمی 10 درصد و از لحاظ ارزشــی 30 
درصد شــاهد رشــد بوده ایم. محمدجعفر پارسی همچنین به افراد شاغل در 
این شــرکت اشاره کرد و افزود: در شرکت فواد هرمزگان 1590 نفر مشغول به 
کارند که با در نظر گرفتن شرکت های پیمانکاری این رقم به حدود 3800 نفر 

می رسد.
شــکری زاده مدیر فروش و بازاریابی شــرکت فواد هرمــزگان نیز با بیان اینکه 
شرکت فواد هرمزگان یک شرکت صادرات محور است، گفت: توانستیم پس 

از تأمین نیاز داخل، بیش از 70 درصد محصول خود را صادر کنیم.
وی یادآور شد: در سال گذشته یک میلیون و 100 هزار ُتن محصوات اسلب را 

به بازارهای جهانی صادر کردیم.
شــکری زاده ادامــه داد: بــا توجه به اینکه شــرکت فواد هرمزگان یک شــرکت 

صادراتی است سعی کرده ایم محصوات را برپایه صادرات تولید کنیم.
مدیرفروش و بازاریابی شــرکت فواد هرمزگان با اشــاره به اینکه امســال برای 
چهارمین ســال متوالی اســت که به عنوان صادر کننده برتر تجلیل شــده ایم، 
تصریح کرد: شــرکت های بزرگی از آســیا، اروپا و امریکای جنوبی مشــتریان ما 
هستند. در کشور نیز اسلب های مورد نیاز استان هایی را که کارخانه نوردی دارند 

تأمین کرده ایم.
شــکری زاده اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه برنامه ریزی برپایــه صــادرات، تمام 

تاشمان را در حفظ و توسعه صادرات به بازارهای جهانی به کار می بریم.

بنگاه ها
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محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی 
در نامــه ای به محمد اســامی وزیر 
راه و شهرســازی خواســتار اصاح و 
ابــاغ فوری نرخ هــای مصوب حمل بــار در پایانه ها 
شد. او در این نامه که 22 آبان ماه نوشته شده، آورده 
اســت: »نبود ثبــات و رشــد تصاعدی و بیــش از حد 

نــرخ مصوب کرایــه حمل از بنادر یکــی از مهم ترین چالش هــای پیش روی 
شــرکت های دولتــی در پرداخت هزینه هــای حمل بار برای تأمیــن و تدارک 
بموقع نهاده های کشــاورزی و کااهای اساســی وارداتی و نیز پاســخگویی به 
دســتگاه های نظارتی شده است. با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع در 
صورت زمان بر بودن آن، به منظور حل مشکل و ایجاد امکان پاسخگویی به 
دســتگاه های نظارتی تا اباغ نرخ های مصــوب جدید، امکان صدور الحاقیه 
قــرارداد برای حمل ســریع تر محموله های )نهاده های کشــاورزی و کااهای 
اساســی( از بنادر به شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شرکت بازرگانی دولتی 
ایران و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فراهم شود.« رونوشت این نامه به 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و رحمانی فضلی وزیر کشور 

نیز ارسال شده است. / ایرنا

 سیاست 
گذاران
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انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در نامه ای 
بــه رئیــس جمهوری نوشــت: چنانچه 4 مشــکل زیر ظرف مــدت حداکثر 
یک هفته حل نشــود جلوگیــری از بروز فاجعه حتی با تــاش چند برابر و 

هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد
1. حــل مشــکل قیمت فــروش قطعات کــه در گرو اصــاح قیمت فروش 

خودرو است.
2. حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان 

و افزایش نرخ نهاده های تولید، گریبانگیر قطعه سازان شده است.
3. دشــواری تأمیــن مواد اولیــه داخلی )که عمدتاً تولیــد کنندگانی دولتی 
دارد( و مــواد اولیــه خارجی )که به دلیل مشــکل تبادات ارزی، مشــکات 
گمرکی و تحریم با بحران مواجه شده است( شاهرگ ورودی قطعه سازان 

را به سختی می فشارد.
4. تســویه خرید هــای اعتبــاری و مــدت دار ارزی قطعه ســازان کــه قبــل از 
افزایش نرخ ارز نسبت به تأمین مواد اقدام نموده بودند و در حال حاضر 
بایستی به نرخ روز تسویه شود در حالی که فروش محصول در زمان تأمین 

به نرخ ریال بوده است و بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته خواهد کرد.

اتصــال 5 مرکــز اســتان بــه شــبکه ریلی 
سراســری هدف گذاری دولت در توسعه 
اولویت هــای  از  و  ریلــی  نقــل  و  حمــل 
توســعه راه آهــن بــود که تاکنــون 2 مرکز 
همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی پیوسته 
و امروز بــا حضور رئیس جمهوری قطار 
بــه ایســتگاه ارومیــه می رســد. خیــراه 
ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل  خادمــی 
و توســعه زیربناهــای حمــل و نقلــی در 
گفت و گــو با »ایــران« از رســیدن قطار بر 
اســاس بر نامــه زمانبندی به شــهرهای 
رشــت و تبریز خبــر داد که به این ترتیب 
گســترش حمل و نقل ریلی کــه اولویت 
مهم دولت اســت به تحقق می پیوندد. 
خادمــی بــه ســؤاات مــا در خصــوص 
قطار ارومیــه و برنامه برای رفتن ریل به 

شهرهای دیگر پاسخ داده است.
ë  حمل و نقــل ریلی اولویت توســعه در

دولت اســت؟ برای رســیدن بــه اهداف 
توســعه ریلی از ســال 92 چــه اقداماتی را 

انجام دادید؟
توســعه  اصلــی،  اولویت هــای  از  یکــی 
حمــل و نقــل در بخــش ریلی اســت که 
بــرای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. ایــران کشــوری اســت کــه بخش 
عمــده جا به جایــی بــار و مســافر آن از 
طریق جاده ها صورت می گیرد و در حال 
حاضر بیش از 90 درصد حمل بار کشور 
از طریق جاده است و با توجه به مزایای 
حمــل و نقــل ریلی نســبت به جــاده ای 
همچون صرفه جویی در مصرف انرژی، 
کاهــش آاینده هــای زیســت محیطی و 
کاهش ســوانح جــاده ای، تمرکــز اصلی 
در حــال حاضــر بر توســعه شــبکه ریلی 
کشور است. در نظر بگیرید که اگر قیمت 
ســوخت در کشــور واقعی شــود اولویت 
حمــل از جــاده بــه ریــل تغییــر می کند 
و صرفه جویــی در ســوخت بســیاری از 

هزینه های حمل بار را کاهش می دهد.
بــه منظــور توســعه شــبکه ریلی کشــور، 
ســاخت 10هــزار و 85 کیلومتــر راه آهن 
در قالب 33 طرح در دســتور قرار گرفته 
اســت کــه از ایــن رقــم حــدود 3هــزار و 
300 کیلومتــر در حــال اجرا و ســاخت 5 
هــزار و 252 کیلومتــر در حــال مطالعــه 
اســت که اعتبــار ازم برای ســاخت این 
 حجم از مسیر ریلی به قیمت روز حدود 

80 هــزار میلیــارد تومــان می شــود و بــا 
توجــه بــه بودجه هــزار میلیــارد تومانی 
در ســال جاری می توانیــم اعــام کنیــم 
که منابــع اعتباری ســاانه بــرای اجرای 
این تعهدات کافی نیســت. سال گذشته 
اعتبار در نظر گرفته شده 2250 میلیارد 
تومان بــود و انجام این تعهــدات با این 
رقم اعتباری ما را بر آن داشــت تا دست 

به اولویت بندی پروژه ها بزنیم.
ë معیار شما برای اولویت بندی چه بود؟

ســاخت 3300 کیلومتر ریــل حداقل 20 
هــزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز داشــت 
پــس ازم بــود بــاز ایــن مقــدار را هم در 
برنامــه ای 4 ســاله اولویت بنــدی کنیــم. 
انجــام  پروژه هــا  پاایــش   92 ســال  در 
شــد و اولویت هــا به این صــورت تعیین 
شــد: اولویت اول مســیرهایی بــود که به 
اســتان های پرجمعیت منتهی می شد، 
اولویت دوم مسیرهایی بود که پیشرفت 
فیزیکــی بااتــری دارنــد و اولویت ســوم 
مســیرهایی کــه در شــبکه حمــل و نقل 
تأثیر بیشتری دارند. از اولویت ها، اتصال 
5 مرکز اســتان به شــبکه ریلــی و اتصال 
کشور افغانستان به شبکه ریلی ایران در 

دستور کار قرار گرفت.
بنابراین 6 مســیر ریلی جدید در دست 
ســاخت قــرار گرفــت کــه اولویت بندی 
و ســاخت مســیرهای جدید طبــق این 
6 طــرح انجــام می شــود. برنامه ریــزی 
شــده است بخشــی از این پروژه ها را در 
ســال جاری آمــاده بهره بــرداری کنیم و 

بخشی را به بهره برداری برسانیم.
البتــه این نکتــه را هم بایــد مدنظر قرار 
داد کــه تأمین ریــل یکــی از چالش های 
اصلــی در به ثمر رســاندن ایــن پروژه ها 
بــود و تأمیــن مالــی خرید 200 هــزار تن 
ریل از طریق فاینانس با کشور هند یکی 
از راه حل هــای این موضوع شــد و از 200 
هــزار تن ریل وارد شــده 60 هــزار تن آن 
بــه 6 پروژه اولویت دار اختصاص یافت. 
ناگفتــه نمانــد چــون قراردادهــای مــا با 
پیمانکاران به صورت 100 درصد ساخت 
اســت و همه کارها از ســاخت تــا تأمین 
تجهیزات با آنها اســت در مواردی خود 
پیمانکاران برای خرید ریل از کشورهای 
چیــن روســیه و کشــورهای دیگــر اقــدام 

کرده اند.
ë  تکمیل پروژه ها با زمانبدی ای که انجام

دادید پیش رفت؟
2 مرکــز اســتان همــدان و کرمانشــاه بــه 

گذشــته  ســال  در  کیلومتــر   440 طــول 
بــه شــبکه ریلــی متصــل شــدند و امروز 
بــا بهره بــرداری از مســیر ریلــی مراغه- 
ارومیه، اســتان آذربایجان شــرقی نیز به 
شبکه ریلی پیوست. در نظر داشته باشید 
که اســتان آذربایجان غربــی از مراغه به 
مهاباد در ســال 92 به بهره برداری رسید 
و امــروز مهابــاد تــا ارومیــه به طــول 98 
کیلومتر به شــبکه ریلی متصل شــد و به 
این ترتیب اولین پروژه ریلی ما در ســال 

97 به بهره برداری رسید.
ë  راه آهن مراغــه- ارومیه چند ایســتگاه

دارد و دارای چه ویژگی هایی است؟
 ایــن مســیر یکــی از کامل تریــن خطوط 
ریلی کشــور است و زیرســازی، روسازی، 
تقاطع هــا و ایســتگاه هــای مســیر بدون 
نقص و صد درصدی آماده بهره برداری 
بــا  ارومیــه  ایســتگاه تشــکیاتی  اســت. 
رعایت اصــول و اســتانداردهای جهانی 
زلزلــه،  برابــر  در  مقاومــت  همچــون 

انتقــال حــرارت و حــوادث غیرمترقبــه 
بــا تکنولوژی هــای روز دنیــا در زمینی به 
مســاحت 30 هکتــار به عنــوان یکــی از 
زیباتریــن ایســتگاه های راه آهــن در خط 
ریلــی مراغه- ارومیه امروز در دســترس 
هموطنان قرار گرفت.این ایستگاه دارای 
دو ســکوی مسافری سرپوشــیده با سازه 
فضایــی قوســی شــکل بــه متــراژ 5640 
متر مربع مجهز به دو دســتگاه آسانسور 
برای انتقال مسافرین از سالن به سکوها 

است.
ایســتگاه راه آهــن نقده نیز بر اســاس 
بــه  زمینــی  در  بومــی  معمــاری 
مساحت 15 هکتار در حدفاصل بین 
ایســتگاه های راه آهن ارومیه و مهاباد 
بــه بهره بــرداری رســید کــه مجمــوع 
ســاختمان های  زیربنــای  مســاحت 
و  مربــع  متــر   7331 آن  ایســتگاه 
 1920 ایســتگاه  اصلــی  ســاختمان 

مترمربع است.

ë  راه آهن قزوین- رشت در چه مرحله ای
قرار دارد؟

ابر پروژه اتصال اســتان گیان به شــبکه 
قزویــن-  آهــن  خــط  طریــق  از  ریلــی 
رشــت اســت. این مســیر ریلی بــه طول 
164 کیلومتــر دارای 28 کیلومتــر تونــل 
اســت  زیبــا  و  بــزرگ  پــل  کیلومتــر  و 9 
از  ایــن خــط ریلــی در یکــی  و احــداث 
صعب العبور ترین مناطق کشــور نشان 
دهنــده دانــش و توان مهندســان ایرانی 

است.
ایســتگاه  وارد  بــزودی  قطــار  نخســتین 
رشــت می شــود و افتتاح رســمی آن نیز 
در چندمــاه آینــده انجــام می شــود.این 
مســیر در کریدور ریلی شــمال به جنوب 
قــرار دارد کــه از بندرعبــاس شــروع و به 
قزوین منتهی می شود. با افتتاح راه آهن 
قزوین-رشــت کریــدور شــمال –جنوب 
قطــار  آینــده  در  و  می شــود  تکمیل تــر 
از رشــت بــه آســتارا و از آنجــا بــه کشــور 

آذربایجان، روســیه و در نهایــت به اروپا 
می رسد. اگر این حلقه تکمیل شود تأثیر 
مهمی در شبکه حمل و نقل بین المللی 
دارد و مســیر انتقــال بــار از هند بــه اروپا 
نصــف و هزینه هــای حمــل 30 درصــد 

کاهش می یابد.
 بنابرایــن راه آهن قزوین-رشــت نه تنها 
تحولــی در مســیر داخلی کــه تحولی در 
مســیر ریلــی بین المللی ایجــاد می کند 
و بــا توجه به زیبایی های طبیعی مســیر 
ایــن خــط ریلــی خــود می توانــد مقصد 
گردشــگری شــود و بــا در نظــر گرفتــن 
و  بــار  جا به جایــی  پیش بینــی  شــرایط، 
مسافر باایی از طریق این خط می شود.

اتصــال  هــم  اســتانی  پــروژه  آخریــن 
آذربایجــان شــرقی به شــبکه سراســری 
است. البته این استان در گذشته از طریق 
مراغــه با دور زدن کوه ها به شــبکه ریلی 
متصل بود اما مســیر جدید بــا میانبر از 
میانه به ســمت بســتان آباد و تبریز 114 
کیلومتر کوتاه تر می شــود که احداث این 
مســیر تا »بســتان آباد« در تعهد شرکت 
پیش بینــی  و  اســت  وتوســعه  ســاخت 
می شــود تا پایــان امســال تکمیل شــود 
امــا بهره بــرداری از آن به آینــده موکول 

می شود.
ë  از میــان اولویت های ریلی یک مســیر

اتصال به خارج از کشور هم داریم؟
بلــه. آخریــن مســیر از 6 اولویــت ریلی، 
اتصال تربت حیدریه به خواف و از آنجا 
بــه هــرات در کشــور افغانســتان اســت. 
احیــای  ســبب  خواف-هــرات  راه آهــن 
جــاده ابریشــم از طریــق ریلــی و اتصال 
افغانســتان  از طریــق  ایــران  بــه  چیــن 
می شــود و عامــل مهمــی در توســعه و 
پیشــرفت منطقه، توســعه شــبکه ریلی 
همــکاری  ســازمان  عضــو  کشــورهای 
افزایــش  )اکــو(،  کشــورهای  اقتصــادی 
ترانزیت کاا از کشورهای آسیای مرکزی 
به اقیانوس هند و از طریق ایران به ترکیه 

و اروپا است.
کیلومتــری   140 مســیر  از  کیلومتــر   77
راه آهــن خواف- هــرات در خــاک ایران 
و 62 کیلومتــر در خاک افغانســتان قرار 
دارد. راه آهــن چابهــار- زاهــدان نیــز به 
ســاخت  حــال  در  کیلومتــر   600 طــول 
اســت و بــا بهره بــرداری از آن از طریــق 
بندر اقیانوسی چابهار نیز به افغانستان 
متصل خواهیم شــد. این مسیر ریلی در 

ادامه به بیرجند متصل خواهد شد.

گفت و گو با خیراه خادمی، معاون وزیر راه درباره تحقق وعده ریلی دولت

قطار به سر ایران رسید
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رئیس جمهوری عراق: برای تقویت همکاری های 
اقتصادی با ایران تاش خواهیم کرد

r]ピ┗ぁピ ┖ブ┉─ qピ┗ペ ┓ぁ┒ピ』┖ 【┹╈ ┖【━├┒

رئیــس جمهوری عراق که پس از ســفری یــک روزه تهران را به 
مقصد ریاض ترک کرد در صفحه توئیتر خود نوشت: ما با ایران 
روابــط اجتماعــی و فرهنگی ریشــه دار و تاریخی داریــم و برای 
تقویت روابط و همکاری های اقتصادی تاش خواهیم کرد. برهم صالح در توئیت 
دیگری نوشت: این سفرها به کشورهای همسایه در راستای ایجاد روابط مستحکم 
با تمام کشورهای منطقه و براساس منافع مشترک است که استقال و حاکمیت 
کشــورها را حفــظ و فرصت همکاری و تفاهم بــرای ایجاد صلح و ثبات در منطقه 
را فراهــم می کنــد. او پیش از ترک تهران با علی اریجانی رئیس مجلس شــورای 

اسامی نیز دیدار و گفت و گو کرد.
رئیس جمهوری جدید عراق در جریان سفر منطقه خود، صبح )شنبه( وارد تهران 
شــد. وی پــس از دیدار بــا مقام معظم رهبری، حســن روحانــی رئیس جمهوری 
ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، علی اریجانی رئیس مجلس شورای 
اســامی، علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی و دیگر مســئوان صبح 
دیروز)یکشنبه( تهران را به مقصد ریاض ترک کرد. رئیس جمهوری عراق به عنوان 
اولین سفر خود در این مقام، پیش از این به کویت، امارات و اردن سفر و با مقامات 

این کشورها دیدار و گفت وگو کرد.
اریجانی در این دیدار با اشــاره به پیوند ناگسســتنی ایــران و عراق گفت: برخی ها 
برای جدا کردن پیوندهای دو کشور زحمت بیجا می کشند.وی همچنین با اشاره به 
همکاری خوب میان ایران و عراق در حوزه برق گفت: بسیاری از شرکت های ایرانی 
می توانند در بازسازی عراق مشارکت کنند که نیاز به تسهیل در سازوکارهای بانکی 
وجــود دارد. رئیــس مجلس شــورای اســامی در ادامه نقش ایران، عــراق و ترکیه 
در حل مســائل منطقه را ضروری دانســت و افزود: کمیته ای میان مجالس ایران، 
روسیه، ترکیه، افغانستان و پاکستان در حوزه مبارزه با تروریسم تشکیل داده ایم که 
امیدواریــم عراق نیز به این گروه بپیوندد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق نیز 
در ایــن دیدار با ابراز خرســندی از حضور در ایران خطاب به رئیس مجلس گفت: 
عراق مرحله جدیدی را پشت سر می گذارد و می تواند بازیگر فعالی در امور منطقه 
باشــد از این رو روابط برجســته با ایران برای ما بسیار مهم بوده و آنچه ما را به هم 
ربط می دهد اشتراکات در بنای زیرساخت محکمی در کل منطقه است. وی افزود: 
در خصوص لغو صدور روادید میان ایران و عراق صحبت کردیم و دســتور دادیم 
روادید برای تردد تجار ایرانی لغو شود که این موضوع را می توانیم رفته رفته جلو 
ببریم. برهم صالح در ادامه با بیان اینکه منطقه نیازمند منظومه جدیدی است، 
عنوان کرد: نقش ایران، ترکیه و عراق نیز در این حوزه مهم بوده و عراق نیز اهمیت 
محوری دارد و می تواند با ارتباطی که با کشورهای غربی و عربی دارد نقش مثبتی 

را ایفا کند و وسیله حل مسائل باشد نه میدانی برای تسویه حساب.
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خبــر

ساعت 8 صبح دیروز نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی در جلســه غیر علنی با 
تیــم اقتصــادی دولت دربــاره وضعیت 
تحریم هــا و نحــوه مقابله با آن تشــکیل 
جلســه دادند؛ در این جلسه محمد باقر 
نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و عبدالناصر 
همتی رئیــس کل بانک مرکــزی حضور 
داشــتند. بــه گفته علــی اریجانی رئیس 

از  گزارشــی  جلســه  ابتــدای  مجلــس، 
ســوی مرکز پژوهش های مجلس درباره 
تحریم ها ارائه شــد و بعــد از توضیحات 
در  شــد  مقــرر  دولــت،  اقتصــادی  تیــم 
کمیته مشــترک مجلس و دولــت موارد 
مورد نیــاز بخش های صنعــت، انرژی و 
کشــاورزی و نیازهــای مــردم بخصــوص 
قشر مســتضعف مورد بحث قرار گرفته 

و در نهایت عملیاتی شود.

بــه گزارش ایســنا، رئیس مجلــس ادامه 
داد: قرار شــد در این کمیته درباره موارد 
مــورد نیاز بخش هــای صنعــت، انرژی، 
کشــاورزی و نیازهــای مــردم بخصــوص 
قشرهای مستضعف بحث های مربوطه 
انجام شود و بســته هایی برای آنها باشد 
کــه تحــت حمایــت قــرار گیرنــد. بهــروز 
نیــز  رئیســه  نعمتــی ســخنگوی هیــأت 
در تشــریح این جلســه که بــدون حضور 

خبرنــگاران برگــزار شــد، گفــت: آقایــان 
نوبخت، دژپســند و همتی در این جلسه 
در خصــوص اقداماتــی کــه بایــد انجــام 
شود و همچنین مسائل معیشتی مردم، 
رفــاه کارگــران و کارمنــدان، کشــاورزان، 
روستاییان و اقشار آسیب پذیر مواردی را 
مطرح و مقرر شــد تمهیداتی بیندیشند 
که نوعــی مقابله بــا تحریم هــای امریکا 

باشد.

کــرد:  اضافــه  همچنیــن  نعمتــی 
امریکایی ها بشــدت به دنبال این هستند 
کــه جو روانــی در مــورد تحریم هــا ایجاد 
کننــد. مــا هــم بایــد بــا در پیــش گرفتن 
اقداماتــی ثابــت کنیم فشــارهای امریکا 
بی مــورد اســت. اصلی تریــن پیــام ایــن 
همگرایــی هــم ایــن اســت کــه دولــت، 
ایــن  مجلــس و قــوه قضائیــه به دنبــال 
هستند که مسائل اصلی مردم خصوصاً 

مسائل معیشتی با مشکل مواجه نشود.
نعمتی بــا بیــان اینکه مرکــز پژوهش ها 
طی ســه مــاه و با دعــوت از کارشناســان 
مختلــف از دانشــگاه ها، خبرگان جامعه 
و افــراد صاحــب نظــر گــزارش مفصــل 
کم نظیــری را تهیه کــرده، تصریــح کرد: 
در  هــم  اقتصــاد  وزارت  لیســت  چــک  
کمیســیون اقتصــادی مورد بررســی قرار 

می گیرد.
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سفری برای دفاع از حیثیت
جرمی  هانت، وزیر خارجه انگلیس امروز به تهران می آید
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 نماینده مردم اهواز در مجلس شــورای اســامی از پاســخ وزیر نفت 
در خصــوص عدم توزیع مناســب خدمات اجتماعــی و عدم اعطای 
مالیات شــهرداری ها قانع شد. به گزارش ایســنا، سؤال علی ساری در 
جلســه علنی روز گذشــته از بیژن زنگنه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت پس 
از شنیدن پاسخ های وزیر، وی از پاسخ ها قانع شده و سؤال را به رأی نگذاشت.  وزیر نفت 
نیز اطمینان داد تا نسبت به پرداخت و ارائه مستندات قانونی طبق تبصره یک ماده ۳8 

اداره امور مالیات اقدام کند.
 بیژن زنگنه در این جلسه در خصوص علت عدم پاسخگویی مدیران نفت، عدم توزیع 
مناســب خدمات اجتماعی و عدم اعطای مالیات شــهرداری ها با بیان اینکه »وضعیت 
فعلی در خوزستان از نظر آلودگی هوا مناسب نیست« گفت : برنامه ای تدوین کردیم تا 
ظرف دو سال آینده گازی دیگر در اهواز سوخته نشود و آلودگی ناشی از آن برطرف گردد.  
وزیــر نفت درباره پرداخت مالیات بــر ارزش افزوده از عوارض آایندگی نیز گفت: در این 
باره از معاونت مجلس شــورای اســامی خواسته ام جلسه ای را با نمایندگان و مسئوان 

استانی برگزار کنند تا مسأله حل شود. ما به دنبال انجام وظایف قانونی هستیم.
وزیر نفت درباره مســئولیت های اجتماعی نیز، گفت : این موضوع مهمی است که فقط 
شــامل پرداخت های مربوط به عوارض آایندگی و مالیات بر ارزش افزوده نمی شود. ما 
طرحی برای غرب و شــرق کارون در نظر گرفته ایم که در پنج ســال آینده اعتباری بالغ بر 
۵۰۰ میلیارد تومان از شرکت نفت برای غرب کارون و ۱۲۰۰ میلیارد تومان و سایر مناطق 
نفتی اختصاص داده شده است. به دنبال این هستیم که از دریافت چهار درصد مالیات، 
خدمات اجتماعی را ارائه دهیم. همچنین طرح شش میلیاردی نیز داریم که ان شاء اه 
امسال شروع می شود. وی ادامه  داد: در حوزه انتخابی اهواز 8۵ پروژه  با اعتبار ۲۹۵ میلیارد 
تومانی را در نظر گرفته ایم. طرح های مشخصی که می توان با انجام آن کارهای مهمی را 
پیش برد. البته نمایندگان اهواز می دانند که مشکات مالی داریم که نمونه آن پرداخت 
مطالبات پیمانکاران اســت. هیچ گاه از تریبون مجلس شورای اسامی مشکات را بیان  
نکردم که این به معنای نبود مشکل نیست. تاش می کنیم با توانایی هایمان مسائل را 

مرتفع کنیم و همواره درخواست کمک از مجلس شورای اسامی داریم.
وزیــر نفت ادامه  داد: دوســتان ما در مناطق نفت خیــز و بعضاً مردم تصور می کنند پول 
نفت تولیدی در اختیار شرکت نفت قرار دارد، حال اینکه تمامی پول تا ریال آخر به خزانه 
واریز شده و مجلس شورای اسامی درباره آن تصمیم گیری می کند. تنها مقدار کمی داده 
می شــود که صرف بهره برداری و طرح مســئولیت اجتماعی می شود.  وی در ادامه  تأکید 
کرد: بنده هم این حرف آقای ساری را قبول دارم که باید با مردم زندگی کرد تا آنها با ما 
احساس هم فکری داشته باشند. اما اگر از ما کار بیشتری می خواهید باید در بودجه قید 
شــود. بنده هم معتقد هســتم که باید ارقام قابل ذکری در بودجه عمومی برای مناطق 
نفــت خیز اختصاص داده شــود تا مشــکات را رفع کنیم. اگر این اتفــاق رخ نداد باید به 
اطــاع مردم برســانیم تا بدانند به دلیل کمبود منابع اســت. وزیر نفــت در بخش پایانی 
گفت : اختافی هم بین شهرداری ها و مناطق نفت خیز وجود دارد که باید این اختافات 

رفع شده تا حق شهرداری ها و مردم پرداخت شود.

گزارش

جرمی  هانــت امروز برای نخســتین بار از 
زمان عهــده دار شــدن مســئولیت وزارت 
امــور خارجــه انگلیــس بــه تهــران ســفر 
می کند. ســفری که گفته شــده او در خال 
آن دربــاره برجــام، مناســبات دوجانبــه و 
همچنین تحوات منطقه ای با مقام های 
بلندپایه کشورمان به گفت وگو می نشیند. 
 هانــت کــه تیرمــاه ســال جــاری پــس از 
اســتعفای »بوریــس جانســون« از ســوی 
ترزا می نخســت وزیر انگلیس جانشین او 
شــده اســت، در حالی به تهران می آید که 
موضوع برجام و کوشــش شرکای اروپایی 
این توافق برای تدارک یک ســازوکار ویژه 
مالی )اس پی وی( بــا هدف تأمین منافع 
اقتصادی ایران به اصلی ترین مسأله مورد 

بحث دو طرف تبدیل شده است.
حضــور وزیــر خارجــه انگلیس بــه عنوان 
یکی از اضــاع اروپایی برجام در بحبوحه 
تاش هــای ایــران و اروپا بــرای حفظ این 
توافق بیــش از هر چیز نمایان کننده عزم 
سیاســی و عملی اروپــا برای ایســتادن در 
مقابل کارشکنی های امریکاست. این اراده 
از یک ســو با بیانیه هــای متعدد و مواضع 
از  اروپایی هــا در دفــاع  و ســخت  ســفت 
برجام و از سوی دیگر با واقعیت بخشیدن 

بــه راهکارهــای عملــی حفظ ایــن توافق 
و اجــرای قوانیــن بازدارنــده در مواجهــه 
با بازگشــت نظــام تحریم های هســته ای 
امریکا نمایان شــده اســت. چه دیدارهای 
سطح باای مقام های ایران و اروپا که هم 
در قالــب رایزنی هــای اقتصــادی با هدف 
حفظ توافق هسته ای و نیز تداوم بخشیدن 
به گفت وگوهای سیاســی دو طرف انجام 

می شود، در این راستا قابل فهم است.
انگلیس به عنوان شــریک اروپایی برجام 
تاکنــون تأکید ویژه ای بر حفــظ این توافق 

داشــته اســت. جرمــی  هانــت در خــال 
دیــداری که با محمدجــواد ظریــف، وزیر 
خارجه ایران در حاشــیه هفتاد و ســومین 
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملل 
متحد در نیویورک داشت، توافق هسته ای 
را پیمانــی حیاتــی بــرای امنیــت جهانــی 
خواند و ضمن تأکید بر کوشــش کشورش 
خواســت  ایــران  از  آن،  حفــظ  جهــت 
همچنان به تعهدات برجامی اش وفادار 
بماند. تأکیــدی که نشــان می دهد اگرچه 
انگلیس که به دلیل قدرت و نفوذش هر از 

گاهــی خود را از قوانین اتحادیه اروپا که به 
اجرایش عاقه  نداشــت مستثنی می کرد 
و مخالــف سرســخت افزایــش اختیارات 
اتحادیــه در حوزه هایــی ماننــد امنیــت و 
سیاســت خارجی بــود، اما بــه برجام جور 
دیگــری نگاه می کنــد. لندن تا حد نســبتاً 
قابــل قبولی همصــدا بــا اتحادیــه اروپا از 
حیات برجام حمایت و در مقابل مواضع 
ترامــپ ایســتادگی کــرده اســت. پیگیری 
این سیاســت در حالی است که برگزیت و 
پیامدهــای غیر قابل پیش بینــی آن برای 

انگلیــس کــه بزرگ تریــن دریافت کننده 
در  خارجــی  مســتقیم  ســرمایه گذاری 
اتحادیه اروپا به شــمار می آید، دســت کم 
در کوتــاه مــدت باعث شــود تــا مقام های 
این کشور برای جلوگیری از این پیامدهای 
زیان بار اولویت هــای تجاری خود را بر هر 
نــگاه دیگــری ارجــح بداننــد. انتخابی که 
مقام های انگلیســی بر پایه آن می کوشند 
از کاســته شــدن قــدرت نفــوذ انگلیــس 
جلوگیــری کرده و مانع از آن شــوند تا این 
کشــور در مقایســه با اتحادیه اروپا شریک 
تجــاری کــم اهمیت تــری قلمــداد شــود. 
این در حالی اســت که موضوع تبادل پول 
و ارتباط هــای بانکــی و تحریم هــای مالی 
ایران تحت تأثیر خروج امریکا از برجام به 
یکی از اصلی ترین چالش های مناســبات 
اقتصادی ایران و اروپا تبدیل شــده است. 
موانعی که گرچه روی کاغذ حل شــده اما 
بــی تردید فشــارهای پیدا و پنهــان امریکا 
و رد پــای ابــی ســعودی و اســرائیلی در 
از  اروپایــی، مــوج فزاینــده ای  کشــورهای 
نگرانــی را برای کمپانی هــای بزرگی که با 
امریکا، اسرائیل و کشورهای عربی، تجارت 
و معامله دارند، نســبت به حضور در بازار 

اقتصادی ایران به وجود آورده است. 
وزیر خارجــه انگلیس ذیل چنین فضایی 
بــا هــدف حفــظ  مــراودات اقتصــادی بــا 
تهــران کــه در دوره پس از برجــام روند رو 
به افزایشــی داشــته اســت، به تهران سفر 
می کنــد تــا ضمــن اطمینــان بخشــی بــه 
اینکه کشــورش ســهم قابل قبــول خود را 
در عملیــات حفــظ برجــام ایفــا می کند، 
نشــان دهــد لنــدن تا چــه انــدازه خواهان 
تعمیــق رابطــه اقتصادی با تهــران حتی 
بــا وجــود تهدیــدات متعــدد دولتمردان 
امریکا به قطع ارتباط شرکای اروپایی اش 

با کشورمان است.
انگلیس در حالی که با چالش های ناشی 
از تصمیــم بــه خــروج از اتحادیــه اروپــا 
دســت و پنجــه نرم می کند،  می کوشــد با 
ســایر کشــورهای اروپایــی در حفظ برجام 
به عنــوان پیمانی که بیش از هر چیز وجه 

امنیتــی آن را غالــب می بیند، همســویی 
کنــد و در عین حال بــر این واقعیت تأکید 
می کند که رابطه سیاســی و اقتصادی اش 
بــا کشــورهای منطقه از جملــه جمهوری 
اســامی ایــران تحــت تأثیــر تاش هــای 
آشــکار و پنهان دشــمنان منطقه ای ایران 
برای تخریب رابطه قرار نمی گیرد.  جرمی  
هانــت در هفته ای که گذشــت ســفری به 
عربستان و امارات عربی متحده داشت. او 
در این ســفرها با سران عربستان سعودی 
و امارات و همتای عمانی خود دیدارهایی 
از ســر گذراند که گام هایی در امتداد پایان 
بخشــیدن بــه خصومت هــای منطقه ای 
ارزیابی می شود. این رویداد نشان می دهد 
لندن در پیگیری بحران های منطقه ای با 
حفظ رابطه اش با تهــران نمی خواهد در 

جبهه متحد مخالفان ایران بایستد.
این نکته ای اســت که پیــش از این کمیته 
روابــط خارجــی مجلس اعیــان انگلیس 
درخصــوص روند جهت گیری سیاســت 
خارجی این کشور در منطقه خاورمیانه آن 
را مورد توجه قرار داده اســت. سیاستی که 
به دولت توصیه می کند لندن دیگر نباید 
به رهبری امریکا در سیاســت های خود در 
قبــال خاورمیانــه اتکا کند و می بایســت از 
همکاری بــا اتحادیه اروپا از تــداوم اجرای 
توافق هســته ای با ایران اطمینان حاصل 

کند.
بنابراین ســفر  هانت به تهران پس از سفر 
به عربستان و بی اعتنایی به مواضع امریکا 
که از یک ســو اروپا را به دلیل حفظ توافق 
هســته ای تهدید می کنــد و از ســوی دیگر 
محدود کردن توان قدرت منطقه ای ایران 
را با پیگیری پروســه موهوم ایران هراســی 
دنبــال می کند، مورد توجه قــرار می گیرد. 
جایــی کــه انگلیس دیگــر عضــو اتحادیه 
اروپایــی نیســت و می خواهــد بــا تقویــت 
همپیمان های بین المللی اش به تصمیم 
به خروج از اتحادیه مشــروعیت ببخشد و 
در ســطحی بزرگ تر می خواهــد با خروج 
امریــکا از یــک پیمــان جهانــی از حیثیت 

سیاسی خود دفاع کند.

r┗あプ┝ ′ぃ┘¨
┗プq〈┘ポ┑

─╊
 ̈》〈

プ┑

A
P



プ〉┞
ぃブ

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 ブ》 r]ピ┗ぁピ ┓┤┖┒ ۷۰ m┗′ ╇′ブ┴ ؛┗ぃoピ』┗ぃ┸ qブ》 q┖ブ¨ぃペ ┒【┠ r′ 《━┝ペ ┖ピ┒ 〉┖ブ━├ ‶ブぁ【┉┡]ピ┒ 〉┓]』┗پ :q┒┖』っ【′
دســتیار ویــژه رئیس جمهــور در حقــوق 
همیشــگی  بسته شــدن  از  شــهروندی 
پرونده دانشــجویان ســتاره دار در صورت 
تصویــب الحــاق یــک تبصــره بــه قانون 
خبــر  مجلــس  در  پذیــرش  و  ســنجش 
داد.شــهیندخت مــواوردی با بیــان این 
مطلب به ایســنا، اظهــار کــرد: در جریان 
برخــی  در  دانشــجویان  حقــوق  نقــض 
مــوارد هســتیم و وضعیــت آنهــا را رصد 
کردیــم و تمامــی هــدف و تاش مــا این 

اســت کــه مــوارد نقــض حقــوق افــراد و 
همچنیــن دانشــجویان را اگر نمی توانیم 
کاماً از بین ببریم، به حداقل برســانیم و 
پیگیری هایی را داشــته باشیم که به نفع 
دانشــجویان باشــد، اگر چه در این زمینه 
از  همکاری هــا و همراهی هــای مؤثــری 
سوی مسئوان مربوط اتفاق افتاده است.
دســتیار ویژه رئیس جمهــوری در حقوق 
شهروندی خاطر نشان کرد: پیگیری های 
خوبی برای بررسی وضعیت دانشجویان 

ســتاره دار و همچنین افــرادی که حقوق 
آنهــا نقض شــده اســت، از ســوی وزارت 
علوم صورت گرفته اســت، ما نیز در این 
مــورد اقداماتی را انجــام دادیم، اما برای 
این کــه بتوانیم به صــورت کلی تأثیرگذار 
باشــیم، ضوابط و آیین نامه هــای مقرر را 
تدوین خواهیم کرد که این مهم در دستور 
کار مســئوان قرار دارد.مــواوردی با بیان 
این که دانشجویانی که به هر دلیلی از ادامه 
تحصیل منع شــده اند، امیــدوار به بهبود 

وضعیت باشــند، گفت: رئیس جمهوری 
سال گذشته در همایش حقوق شهروندی 
بــه عنوان یک مطالبه مطرح کردند که ما 
نباید دانشــجوی ســتاره دار داشته باشیم 
و ایحــه ای کــه اخیراً در قالــب الحاق یک 
تبصره به قانون سنجش و پذیرش اضافه 
شــد و منتظــر تصویــب آن در مجلــس 
هســتیم نیــز قــدم خوبــی بــرای احقــاق 
حقوق دانشــجویانی اســت که به دایلی 
ستاره دار و یا برای تحصیل با مانع مواجه 

شدند.دســتیار ویژه رئیس جمهــوری در 
حقــوق شــهروندی در پایــان بــا تأکید بر 
این کــه با تصویب ایحه فوق در مجلس 
پرونده دانشجوی ستاره دار بسته می شود 
و ما این نوع عناوین را برای دانشــجویان 
کــرد:  نخواهیــم داشــت، خاطــر نشــان 
آماری از دانشــجویان ســتاره دار یا کسانی 
که با مشکل منع تحصیل مواجه شدند، 
نداریــم و این مــوارد معمواً بــه صورت 

موردی مطرح و بررسی می شود.
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اخبار

در 6 ماهه  اول  امسال 

    ┾あ┬ qブ》  〉┓]』┗پ ┘ピ ┓┤┖┒ 9  ┞┘ブ├
دیروز ســامانه »تصمیم« با هدف کاهــش و کنترل طاق 
در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان رونمایــی 
شــد.به گــزارش »ایــران«، داریــوش بیــات  نــژاد مدیر کل 
بهزیســتی استان تهران در مراسم رونمایی از ســامانه »تصمیم« به خبرنگار 
»ایــران« گفــت: ایــن ســامانه بــه منظــور کاهــش و کنتــرل طاق بــا همکاری 
مشــترک بهزیســتی و دادگســتری راه اندازی شــده اســت.وی افزود: براساس 
بررسی های 6 ماهه اول سال 97، بیش از 8 درصد از پرونده های طاق منجر 

به سازش شده است. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که خدمات مشــاوره می تواند اثر بخشی ازم 
را درکاهــش و پیشــگیری از طاق داشــته باشــد.بیات  نژاد با اشــاره بر اینکه 
قــرار اســت تا 20 آذرمــاه همه شهرســتان های اســتان تهران تحت پوشــش 
ایــن ســامانه قرار گیرند، بیان داشــت: در حال حاضر ماهانــه 4 هزار پرونده 
در اســتان تهران برای طاق تشــکیل می شــود.به گفته وی، امروز بهزیستی 
اســتان تهــران بــرای پیشــگیری از طــاق چنــد هــدف را دنبــال می کنــد که 
اقدامات ســطح اولیه، اقدامات ســطح دوم و اقدامات سطح سوم از جمله 
ایــن اهداف اســت.وی تصریح کــرد: در اقدامات اولیه بــرای همه گروه های 
ســنی آموزش هــای مهارت هــای زندگــی داده می شــود. بــرای ســطح دوم 
نیز مشــاوره های تخصصی انجام می شــود و ســطح ســوم خدماتی است که 
اگــر طــاق رخ دهد برنامه های آموزشــی پــس از آن برای جلوگیــری از بروز 
آســیب ها انجام می شــود.به اعتقاد مدیرکل بهزیســتی اســتان تهــران، باید 

خدمات به لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا کنند.

┓┠ ┒ピ┘ジ 〉ブp┡]ピ┒ ┛ぃパ┖ rf]ピ┗『┬
دبیر شــورای عالــی انقاب فرهنگی گفت: در جلســه کمیته تعیین رؤســای 
دانشــگاه ها، »محمدمهدی طهرانچی« رئیس دانشــگاه آزاد شــد و رؤســای 
13 دانشــگاه کشور نیز انتخاب شــدند.به گزارش ایسنا، مخبر دزفولی ضمن 
بیان این مطلب اظهار داشــت: در بیســت و هشــتمین جلسه کمیته تعیین 
رؤسای دانشگاه ها که دیروز با حضور وزیر علوم، وزیر بهداشت، رئیس نهاد 
نمایندگــی مقــام معظم رهبری در دانشــگاه ها و دبیر شــورای عالی انقاب 
فرهنگــی در محــل دبیرخانه این شــورا برگزار شــد، 13 نامزد برای ریاســت 
دانشــگاه های کشــور موفق به کســب رأی اعتماد اعضای این کمیته شــدند.

مخبــر دزفولی گفت: همچنین دکتر ســعید کریمی دهکردی برای ریاســت 
دانشــگاه شــهرکرد، دکتــر فاطمــه بهجتــی اردکانی برای ریاســت دانشــگاه 
اردکان، دکتر انوشــیروان غفاری پور برای ریاســت دانشــگاه ســلمان فارسی 
کازرون، دکتــر ابوالفضل طهماســبی برا ی ریاســت دانشــگاه گنبد کاووس و 
دکتر ســید حجت هاشــمی برای ریاست دانشــگاه صنعتی بیرجند انتخاب 
شدند.رئیس ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: همچنین 
در این جلســه و با رأی مثبت اعضای کمیته تعیین رؤســای دانشگاه ها دکتر 
محمدرضا شــیدایی برای ریاســت دانشــگاه صنعتی ارومیــه، دکتر علیرضا 
حســینی برای ریاســت دانشــگاه کوثر »ویــژه خواهران«، دکتر حســین پیری 
بــرای ریاســت دانشــگاه بناب، دکتر خســرو ســایوند برای ریاســت دانشــگاه 
مایر، دکتر امیر مسعود عرب لودریچه برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
و توانبخشــی و دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی برای ریاست دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند انتخاب شدند.

بــازی  انــکار  غیرقابــل  جایــگاه  و  نقــش 
و  آمــوزش  فرهنــگ،  در  اســباب بازی  و 
ارتباطــات اجتماعــی از چنــان اهمیتــی 
برخــوردار اســت کــه متولیان و مســئوان 
آموزش و پرورش کشــور را بر آن داشــته تا 
قدم پیــش بگذارند و تاش کنند با تدابیر 
و تصمیمات کارشناســی شــده، بیشترین 
بهره را برای کودکان فراهم کنند.در همین 
خصوص دو روز پیش سیدمحمد بطحایی 
در مراســم گشــایش چهارمین جشــنواره 
ملی اســباب بازی در کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان از ورود اســباب بازی 
بــه جریــان آمــوزش رســمی کشــور خبــر 
داده و در ایــن بــاره می گوید: بــزودی در 10 
اســتان کشــور و در 10 هزار مدرســه، شاهد 
اجرایی  شــدن کاس بازی و اســباب بازی 
هستیم.وزیر آموزش و پرورش همچنین 
در مــورد زوایــای ایــن تصمیــم توضیــح 
می دهــد و می افزاید: در ایــن برنامه ریزی 
دانش آمــوزان کاس اول تا ســوم مناطق 
مــرزی و محــروم مشــارکت داده خواهند 
می شــود  تــاش  کــه  گونــه ای  بــه  شــد. 
هفتــه ای 2 تا 3 ســاعت را به این کاس ها 
اختصاص دهیم تا در این کاس ها فرآیند 
یادگیری دنبال شود.بطحایی با بیان اینکه 
اســباب بازی یکی از تجهیزات آموزشــی و 
بخشــی از نظام فناوری آموزشــی اســت، 

تأکیــد می کنــد: امــروزه اســباب بازی تنها 
وسیله ای برای سرگرمی و تفریح نیست و 
اسباب بازی ها اهداف آموزشی و یادگیری 
را دنبــال می کننــد، بنابرایــن مــا با کمک 
اسباب بازی ها و با استفاده از آنها یادگیری 
تســریع  و  می کنیــم  تســهیل  را  کــودکان 

می بخشیم.
ë تأثیر بازی بر تفکر کودکان

حمیا بخشــی روانشناس بالینی نیز 
معتقــد اســت بــازی یکــی از مهم ترین 
نیازهــای کــودکان اســت کــه می توانــد 
نحــوه تفکــر آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار 
و  دانســتن  بــرای  اشتیاق شــان  داده 
یادگیــری را افزایــش دهد. رشــد فکری 
کــودکان، تکامــل ارتباطــات و افزایــش 
اعتمــاد بــه نفــس از دیگــر ضروریاتــی 
اســت که در ســایه بازی کودکانه فراهم 
می شــود. کودکان معمواً هنــگام بازی 
و  می کننــد  کشــف  جدیــد  موضوعاتــی 
بــا بهره گیــری از خاقیــت مهارت هــای 
تقویــت  بــا  می آموزند.بــازی  جدیــدی 
حــس مشــارکت در کــودکان، آنهــا را به 
سمت دوستی و تعامل با همساان نیز 
ســوق می دهد.ایــن روانشــناس بالینی 
شــرایطی  چنیــن  در  می دهــد:  ادامــه 
اســباب بــازی نقــش مهمــی می یابــد و 
انتخاب آگاهانــه آن اهمیتی دوچندان. 
حقیقت این اســت که اسباب بازی ها در 
گروه وسایل آموزشــی غیرمستقیم قرار 
می گیرند و متخصصــان از آن به عنوان 

یکی از مهم ترین ابزار در انتقال فرهنگ 
و مفاهیــم بــه کــودکان بهــره می گیرند. 
اسباب بازی تنها وسیله ای برای پرکردن 
اوقــات فراغــت کــودکان نیســت بلکــه 
آمــوزش رفتار هــای اجتماعــی و حتــی 
ســبک زندگــی، مهارت هــای حرکتــی و 
فیزیکــی کودکان را هــم تقویت می کند، 
بنابراین باید نوع بومی آن بیش از پیش 
مورد توجه قرار گیرد.در چنین شرایطی 
و بــا توجــه بــه اهمیــت غیرقابــل انــکار 
اســباب بازی و سرگرمی بومی در زندگی 
کودکانــی که آینده جامعه را می ســازند 
توجــه بــه برندســازی بــر پایــه فرهنــگ 
بومی جامعه، بازارســازی و بازار یابی در 
صنعت اســباب بازی و ســرگرمی بسیار 

ضروری به نظر می رسد. 

ë  بازار ایران در اختیار اسباب بازی های
خارجی 

یــک مقــام نمایشــگاهی نیــز دربــاره 
وضعیت بازار اســباب بازی ایرانی چنین 
می گویــد: در ســال های ابتدایــی انقــاب 
و جنــگ تحمیلــی شــرایط جامعــه بــه 
کاایــی  اســباب بازی  کــه  بــود  گونــه ای 
لوکــس و غیرضروری محســوب می شــد 
امــا در ســال های اخیــر اهمیــت و نقــش 
روشــن  خانواده هــا  بــرای  اســباب بازی 
شــده اســت. ایــن امــر گرایــش و رغبت 
اســباب بازی  از  اســتفاده  بــه  مــردم 
آمــار  طبــق  اســت.  داده  افزایــش  را 
اعــام شــده از ســوی شــورای نظــارت 
بــر اســباب بازی، طــی 10ســال گذشــته، 
95 درصــد از بــازار اســباب بازی ایــران 

در اختیــار اســباب بازی های خارجــی و 
واردات اســباب بازی بوده است.محسن 
واردات  شــدن  آزاد  می گویــد:  رجبــی، 
اسباب بازی در ســال 82 و داشتن حاشیه 
ســود باای ایــن محصوات به گســترش 
و پیشرفت شــبکه های توزیع محصوات 
خارجی منجر شــد به گونه ای که اســباب 
بازی هــای خارجی بســرعت و براحتی به 
و مصرف کننــدگان  دســت فروشــندگان 
اســباب  بــاای  ســود  می رسید.حاشــیه 
بازی هــای خارجــی در مقایســه بــا ســود 
منطقــی اســباب بازی های ایرانــی بــرای 
فروشنده، باعث می شــد اقبال و تمایل 
فروشــندگان نیز به اسباب بازی خارجی 
می افزایــد:  ادامــه  در  شــود.وی  بیشــتر 
نوسانات شدید نرخ ارز از سال 91 باعث 

شــد کــه ســهم واردات کاهــش یافتــه و 
بازی هــای  اســباب  تولید کننــده  ســهم 
ایرانی در بازار افزایش یافته و با جهشی 
10 درصدی مواجه شــویم. البته امســال 
ســال 97 نقطــه عطفــی بــرای صنعت 
اسباب بازی ایران است چراکه نوسانات 
قیمــت ارز و شــرایط ســخت اقتصــادی 
بــا  اســباب بازی  واردات  شــده  باعــث 
مشکات شــدیدی مواجه شود از این رو 
بــازار داخلــی روی آورده و  بــه ســمت 
ســرمایه گذاری  داخلــی  تولیــد  بــرای 
کرده انــد. در این شــرایط پیش بینی این 
است که سهم تولید کنندگان داخلی در 
بــازار اســباب بازی به 25 درصد برســد.

رجبــی تأکیــد می کنــد: کشــور مــا در 10 
سال آینده ســال های خوبی در صنعت 
داشــت.  خواهــد  اســباب بازی  نوپــای 
در ایــن راســتا تمــام تــاش در انجمــن 
تولیدکننــدگان اســباب بازی ایــن اســت 
که دانــش تولیدکنندگان افزایش یابد تا 
کیفیــت نیز افزایش پیدا کند. به گونه ای 
کــه برند ها و اســم های تجــاری در حوزه 
اســباب بــازی داشــته باشــیم کــه مردم 
آنهــا را بشناســند.وی در پایــان می گوید 
اگر گردش مالی شرکت های تولید کننده 
داخلــی و ســرمایه گذاری در ایــن راســتا 
بیشــتر شــود، تولید کننــدگان ایرانــی به 
جــای کپــی محصــوات خارجی ســعی 
می کننــد محصوات بومی بــا ماهیت و 

فرهنگ ایرانی تولید کنند.

اسباب بازی در کنار کیف و کتاب مدرسه جای می گیرد 
s┶ぅ┽┗ 】│┝┘^
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 ایده های ناتمام یک مدیر برای سینمای ایران
»ایران« با رفتن محمد مهدی حیدریان از سازمان سینمایی مروری بر فعالیت های او دارد

 ┓ぁ┓┈ ‶ピ┗ぁ┓′ r┼┗┵′ 
r′あ├ピ ┒ブ┠┖ピ 』 n〈》┗┼ 〝┖ピ┘』

بــا پایان یافتن مهلت قانونی به کار گیری بازنشســتگان، 
ســید عباس صالحــی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی با 
تقدیــر از زحمــات و تاش هــای مدیران بازنشســته، در 
احکامــی جداگانه5مدیر جدید ایــن وزارتخانه را منصوب کرد.دراین احکام 
علــی اصغرکاراندیــش مروســتی معاون حقوقــی، امورمجلس و اســتان ها، 
ادن حیــدری معاون توســعه مدیریت و منابع، محمدرضــا بهمنی رئیس 
مرکــز فناوری اطاعــات و رســانه های دیجیتال، حســن صفرخانی مدیرکل 
دفتر مدیریت عملکرد این وزارتخانه و حســین انتظامی به عنوان سرپرست 
سازمان سینمایی منصوب شدند.صالحی همچنین در پیام های جداگانه ای 
از مدیران پیشــین وزارتخانه که با تاش مجدانه نســبت به پیشــبرد اهداف 
فرهنگــی حداکثــر توان خــود را به کار گرفته و پیشــتر به افتخار بازنشســتگی 

نائل شدند قدردانی کرد.

فرهنـــگ

نام سیناســرلک با ســریال »شهرزاد« 
محســن  بــا  خوبــش  همــکاری  و 
چاووشــی گره خورده اســت، هنرمند 
کــه  ســنتی  موســیقی  خوش صــدای 
فعالیــت  و تجربــه بســیاری درعرصه 
و  داشــته  فیلــم  موســیقی 
را  خــود  تجربــه  تازه تریــن 
درســریال »حوالــی پاییز« 
با موضوع شهدای منا که 
ازشبکه سه سیما پخش 

شد به نمایش گذاشت.
او همــکاری بــا ایــن مجموعــه را 
تجربــه بســیار خوبــی عنــوان و بیــان 
از  متفاوتــی  »پیغام هــای  می کنــد: 
ســریال  مــورد  در  مخاطبــان  ســوی 
کــردم  دریافــت  پاییــز«  »حوالــی 
کــه برایــم باعــث خوشــحالی اســت 
عرضــه  مــردم  بــه  کــه  را  کارهایــی 
می کنم با اســتقبال مواجه می شود و 

ماندگار است.«

»ســریال  اســت  نظــر  برایــن  او 
از  بیانگربخشــی  پاییــز«  »حوالــی 
کــه دردنیــا رخ  واقعیت هایــی اســت 
داد و دراین ســریال اشاره بسیار بجا و 
خوبی به آن شــود. »هر کدام از ما« با 
تماشای این ســریال خودمان را جای 
خانواده های این عزیزان گذاشتیم که 
با چه نیتی به این ســفر رفتند و بدون 
هیــچ گناهی درگیراین ماجرا شــدند و 

هیچ گاه بازنگشتند. 

ایــن ماجــرا تنهــا مربوط به کشــور 
ما نبود و بســیاری از مردم کشــورهای 
دیگــر در ایــن حادثــه جــان باختنــد. 
مــن نیز بــه نوبه خــود وظیفــه خودم 
دانســتم کــه بــا حضــور دراین پــروژه 
ادای دینــی بــه خانــواده ایــن عزیزان 
کنــم. من همیشــه بــرای مــردم عزیز 
کشــورم و به عشــق آنها آواز خوانده و 

می خوانم.«
ســرلک در ارتباط با تفاوت اجرای 

موســیقی در فیلم هایــی بــا مضمــون 
ســایر  و  پاییــز  حوالــی  ماننــد  خــاص 
قطعات گفت: »هــر قطعه ای که من 
می  خوانــم توأم با حال و هوای درونی 
مــن اســت. چــون فــراز و نشــیب های 
بســیاری در مســیر زندگــی مــن هــم 
وجود داشته اســت. امیدوارم همیشه 
در کنــار هــم بــا مهــر زندگــی کنیــم و 
کارهای بعدی من نیز برای مردم و از 

جنس و دل آنها باشد.«

 

پایــان  بــا  حیدریــان  محمدمهــدی 
ســاعت اداری روز 27 آبان مــاه صندلی 
تــرک  را  ســینمایی  مدیریــت  ســازمان 
کــرد، روز 26 آبــان ماه حســین انتظامی 
به عنوان سرپرســت ســازمان سینمایی 
مســئولیت این نهاد را بــه عهده گرفت. 
محمدمهدی حیدریان مانند ده ها مدیر 
دیگر مشــمول قانــون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان در مراکــز و ســازمان های 
محدودیــت  دلیــل  بــه  و  شــد  دولتــی 
قانونی از ادامه مســئولیت بازماند و این 
جابه جایــی مدیریتــی لزومــاً دخلــی به 
عملکرد و فعالیت هایش نداشــت. او از 
زمستان 1395 عهده دار ریاست سازمان 
ســخنرانی هایش  در  و  شــد  ســینمایی 
وعده های متعددی را برای حل و فصل 
چالش هــای پیــش روی ســینمای ایران 
مطــرح کرد؛ از آن جمله می توان اشــاره 
کرد بــه، کاهــش تصدی گــری دولت در 
عرصه سینما، تاش برای افزایش سهم 
ســینمای ایــران از بــازار جهانی ســینما، 
گسترش بازار سینمای داخلی از رهگذر 
افزایش شمار صندلی سینماها و عرضه 
در شبکه نمایش خانگی و... بخش هایی 
انبــوه  بــا  مواجهــه  در  او  ایده هــای  از 
چالش هــای اقتصــادی ســینمای ایران 
بود در عین حال برای کاهش هزینه ها و 
تنش های ناشی از سیاست های نظارتی 
در عرصــه ســینما نیــز اردیبهشــت مــاه 
1396 در معاونــت نظــارت و ارزشــیابی 
ســازمان ســینمایی، کمیتــه ای را بــرای 
پیگیــری آثــار توقیــف شــده و در محاق 
مانــده تشــکیل داد، کمیته ای کــه از دل 
چالــش و نــزاع بــر ســر اکــران و عرضــه 
»عصبانی نیستم« رضا درمیشیان شکل 
گرفت و در آغاز امیدهای بسیاری را رقم 

زد اما آن چنان که باید و شاید نتوانست 
مجــوز  صــدور  تســهیل  و  تســریع  در 
فیلم های دارای مشکل مؤثر عمل کند. 
در ایــن گــزارش در گفت و گو بــا فعاان 
ســینمایی ســعی کرده ایم ارزیابــی ای از 
یک ســال و نیم مدیریــت محمدمهدی 
حیدریان بر ســازمان ســینمایی داشــته 

باشیم.
ë مماشات با حوزه هنری

ســــــینما،  صندلی هــــــای  کمبــــــود 
سال هاســت منشأ بســیاری از چالش ها 
و رقابت ها و نزاع ها در عرصه سینمای 
ایــران اســت، در حالی که اگــر فضاهای 
نمایش فیلم در کشور به قدری کافی در 
اختیار بود نخست آنکه دامنه ادعاهای 
ســینماگران منتقــد بــه وجــود مافیا در 
زمینــه اکــران کوتاه می شــد دیگــر آنکه 
نهادی مانند حوزه هنری نمی توانست 
بــا داشــتن امتیــازی در این زمینــه و در 
اختیار داشــتن سالن های ســینما عمًا 
در عرصــه مدیریــت و اکــران فیلم هــا 
اعمــال  حاکمیــت کنــد؛ موضوعــی که 
آن  بــه  کارگــردان  داوودی  ابوالحســن 
اشــاره کرد و به گزارشگر »ایران« گفت: 
»در بررســی عملکــرد حیدریــان چنــد 
اینکــه  یکــی  گفــت،  می تــوان  را  نکتــه 
در  ویــژه ای  اتفــاق  و  تمایــز  نمی تــوان 
دوره مدیریــت او در عرصــه ســینمای 
کشــور نشــان داد. من از ســال های دهه 
60 ایشان را می شناسم، مدل مدیریتی 
او همانگونــه بود و منتها پخته تر از قبل 
عمــل کــرد و ایــن پختگــی مؤثر بــود.« 
واپســین  در  حیدریــان،  محمدمهــدی 
مجتمــع  از  مســئولیتش  ســاعت های 
درحال اتمــام »لوتوس مال« به عنوان 
بزرگتریــن پردیــس ســینمایی جنــوب 
تهران بازدید کرد. حضوری نمادین، گو 
اینکه مهم تریــن نکته کارنامه او همین 
مســأله باشــد و محمدمهدی حیدریان 

بخواهــد بر آن تأکید کنــد؛ او آنچنان که 
وعده کرد کوشــید تا شماِر صندلی های 
ســینما افزایــش پیــدا کنــد و از ایــده و 
حمایــت  عرصــه  ایــن  در  فعالیت هــا 
در  کارگــردان  داودی  ابوالحســن  کنــد، 
نکته هــای  از  »یکــی  گفــت:  بــاره  ایــن 
قابــل اعتنــا در کارنامــه او تــاش برای 
افزایــش ســالن های ســینما در تهران و 
شهرستان های مختلف بود، هرچند ما 
هنوز تا رفع کمبــود و تبعیض در زمینه 
ســالن ســینما در مناطق مختلف کشور 
با کمبودهــا و چالش های جدی روبه رو 
هســتیم. هرچــه در ایــن زمینه کوشــید 
صندلی های بیشــتری را اضافه کند، در 
مواجهــه با مجموعه نهــاد حوزه هنری 
و ســالن های ســینمایی کــه در اختیــار 
دارد ضعیف عمل کرد و به اعتقاد من 
مهمترین ضعف او در مواجهه با حوزه 
هنری و مدیران سینمایی آن نهاد بود و 
مــدام با این جریان موازی با مماشــات 

برخورد کرد.«

ë عملکردی مؤثر و کارنامه خوب
صنــوف مختلــف ســینمای ایــران بــا 
چالش هــای متعــددی روبه رو هســتند و 
لزومــاً همــه صنف هــا بر ســر موضــوع یا 
موضوع هایــی منافــع مشــترک ندارنــد و 
منافع متعارضی دارند و بی شــک بخش 
مهمــی از تفــاوت نگاه فعاان ســینمایی 
نســبت بــه عملکــرد مســئوان می تواند 
ناشــی از همیــن تعارض هــا باشــد؛ امــا 
بی شــک همــه اصنــاف از افزایش ســهم 
ســینما از ســرانه مصرف اقــام فرهنگی 
خانواده هــای ایرانــی و همچنیــن حضور 
آثار ســینمای ایــران در بازارهــای جهانی 
متزلــزل  اقتصــاد  می کننــد.  اســتقبال 
ســینمای ایران بیش از همیشــه به رونق 
و امیــد نیاز دارد در شــرایطی که پول های 
کثیــف حیــات آن را تهدیــد می کنــد، بــه 
اعتقاد علی ســرتیپی، ایده حیدریان برای 
تحقــق این رؤیاهــا بود. ایــن تهیه کننده و 
پخــش کننده پیشکســوت ســینما در این 
بــاره می گویــد: »به اعتقــاد مــن او در این 

مدت کوتــاه خوب عمل کــرد و اقدام ها و 
برنامه هایــش مؤثــر واقع شــد. حیدریان 
بــا توجــه به شــناخت خوبی که از ســینما 
داشــت و ســال ها تجربــه در ایــن عرصه، 
بسیاری از چالش ها را بخوبی می دانست 
و برنامه های بلند مدتی برای حل و فصل 
آنها پیش گرفت و به اعتقادم نکته متمایز 
و یــژه کارنامه او در ایــن دوره، برنامه های 
بلنــد مدتی  اســت کــه پــی ریخــت. از آن 
جملــه می تــوان بــه برنامه هایــش برای 
ســاخت محصول مشــترک ســینمایی با 
کشورهای دیگر، ایجاد کمپانی هایی برای 
عرضــه و پخــش آثــار ســینمای ایــران در 
جهان، تسهیل و تسریع روند شکل گیری 
کمپانی هــای تولید فیلم در کشــور اشــاره 
کرد.« این فعال ســینما در پاســخ به این 
سوال که از 20 نمره به مدیریت حیدریان 
چــه نمــره ای می دهــد؟! می گویــد: »بــه 
و  اســت  منصفانــه ای  نمــره   18 نظــرم 
بی شــک اگــر فرصــت بیشــتری داشــت 

می توانست مؤثرتر عمل کند.«

ë یکی مثل همه
ایــران  ســینمای  چالش  هــای 
متعــدد و مطالبــه فعــاان ســینمایی و 
مخاطب های هنر هفتم بســیار اســت و 
شــمار ِ زیــادی از مطالبه هــا و چالش ها 
در گــذر ادوار و زمان هــا انباشــت شــده 
است؛ طبیعی است که یک فرد در دوره 
کوتــاه مســئولیت نتواند همــه انتظارها 
را بــرآورده کنــد، موضوعــی کــه خســرو 
معصومی ســینماگر به آن تأکیــد کرد و 
به گزارشــگر »ایران« گفــت: »دوره های 
کوتاه مدیریت، فرصت تدوین و اجرای 
برنامه هــای بلنــد مــدت نمی دهــد. تــا 
وقتی در بر این پاشــنه می چرخد، فرقی 
نمی کند چه کســی مدیر باشــد. به نظر 
من محمدمهدی حیدریان دراین دوره 
کوتــاه، کاری بهتــر از ایــن نمی توانســت 
بکند، گذشــته از این من معتقدم همه 
مســئوان ســینمایی مثل هم هستند و 
چندان تفاوتی ندارند؛ همه خوب حرف 
می زننــد و کــم عمــل می کننــد. از میان 
همه معاونان و مسئوان سینمایی، من 
فقــط مدیریت زنــده یاد ســیف اه داد 
را می پســندیدم و می پســندم، او فردی 
دموکــرات بــود و بــه حرف ســینماگران 
گوش می داد.« محمدمهدی حیدریان 
در حالی که ریاســت ســازمان سینمایی 
را هــم ترک می کرد؛ وعــده دیگری داد، 
او 22 آبــان ماه در جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران گفت: »ســینما از ابتدای امســال 
دوره جدید خود را بر مبنای یک برنامه 
شــروع کرده و قطعــاً این برنامــه ادامه 
پیــدا خواهــد کــرد؛ چــون وزیــر محتــرم 
ارشــاد و دیگر همــکاران بر این هســتند 
که برنامه را دست کم تا آخر این دولت 
بابــت نگرانــی  ایــن  از  و  ادامــه دهیــم 
نداریم.« باید دید جانشین او در ریاست 
سازمان سینمایی این راه را خواهد رفت 

یا خیر؟!

 دومین نشست اهالی تئاتر 
برای رسیدن به پاسخ درست یک پرسش
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تشــکیل ســازمان تئاتــر اگرچــه موضوعی تــازه در حــوزه تئاتر 
نیســت و سال ها پیش از حتی تشکیل سازمان سینمایی مورد 
توجــه اهالی این حوزه قرار گرفت )دهــه 60 و دوران مدیریت 
دکتــر منتظــری( امــا به تازگی بحــث دربــاره لزوم شــکل گیری چنین ســازمانی 
جدی تر شــده و فعاان حــوزه نمایش در این خصــوص اظهارنظرات متفاوتی 
دارند. برخی تشکیل این سازمان را راهکاری برای برون رفت از مشکات موجود 
در حوزه تئاتر می دانند و بعضی هم برخاف این نظریه بر این باورند که ایجاد 
ســازمان و تشکیات عریض وطویل ســبب پیچیده شدن مناسبات می شود. در 
همین راســتا کانون کارگردانان خانه تئاتر برای دومین مرتبه نشست تخصصی 
خــود را بــه ایــن موضوع اختصــاص داد. در این نشســت که شــامگاه روز شــنبه 
26 آبان ماه در سالن اجتماعات مجموعه  تئاتر شهر برگزار شد محمود عزیزی، 

مجید سرسنگی و هوشنگ توکلی به بررسی تشکیل سازمان تئاتری پرداختند.
در این نشســت مجید سرســنگی، معاون فرهنگی دانشــگاه تهران ســازمان 
تئاتری را همچون سازمان سینمایی دانست وتفاوت عمده سازمان تئاتر و اداره 
کل هنرهای نمایشــی را در ســه مقوله توجه بیشــتر به ســازمان تئاتر در تعامل 
با مقام های بااتر، ســطح اختیارات و بودجه بیشــتر دانســت. هوشــنگ توکلی، 
مدیــر ســابق اداره تئاتر ســازمان تئاتــر را بااتریــن مرجع تصمیم گیــری خواند 
که مســتقیماً با رئیس جمهــوری در ارتباط خواهد بود و بــه همین دلیل قدرت 
اجرایی باایی خواهد داشــت و تنها از یک نفر دســتور خواهد گرفت. وی انگیزه 
تشکیل چنین سازمانی را داشتن قدرت بیشتر دانست. در ادامه محمود عزیزی 
بر لزوم پذیرش دولت نســبت به  جایگاه حقوقی هنرمنــدان تأکید کرد و افزود: 
یافتن جایگاه حقوقی به لحاظ مدارج دولتی اشتباه است ما باید جایگاهمان را 
به عنوان شــهروندان فعال و حرفه مان را به عنوان یک شغل به اثبات برسانیم. 
اگر شغل ما دیده شود، ما نیازی به سازمان نخواهیم داشت. وقتی دولت بپذیرد 
که ما به عنوان کارگران فصلی در چرخش اقتصادی نقش داریم باید هزینه آن 
را نیز بپردازد. در این صورت با تغییر وزیر و وکیل جایگاه ما متزلزل نخواهد شد.
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی که برای شرکت در هفتمین 
همایش بین المللی فرهنگی ســن پترزبورگ به  روســیه 
سفر کرده، در حاشیه این همایش با معاون وزیر فرهنگ 
مجارســتان دیدار و گفت و گو کرد.ســیدعباس صالحی در این دیدار گفت: از 
طرح تحقیقات درباره منشــأ و ریشــه های ایرانی ملت مجارســتان استقبال 
می کنیــم و تهــران آمــاده همکاری در این زمینه با بوداپســت اســت. در این 
دیــدار معــاون اول وزیر فرهنگ مجارســتان نیــز گفت: ما بر ایــن باوریم که 
نیــاکان مــا نه فقــط از روســیه بلکه از ایــران به مجارســتان امــروز آمده اند و 
ریشــه های ایرانــی داریم. »اورشــایا پاچــای تماشــیچ« افزود: وزیــر فرهنگ 
مجارســتان پیشــنهاد کرده اســت کــه در موافقتنامه همکاری هــای فرهنگی 
ایــران و مجارســتان،  بنــدی را دربــاره تحقیقات پیرامون باســتان شناســی و 
تاریــخ نیاکانمان و پژوهش هایی که با شــما در این عرصــه می توانیم انجام 

دهیم، قید و اضافه شود.

┓╁] ┙ぃ′ q』┖ »...،╊ブ┉]ピ┗├ rペ 〉ピ┖«
بــه مناســبت یکصدمیــن ســالگرد پایــان جنگ جهانــی اول، نشســت نقد و 
بررســی کتاب »راه بی سرانجام؛ سرگذشت آسوریان در جنگ جهانی اول«، 
سه شــنبه 29 آبان، ساعت 15 توســط کانون مطالعات بینا رشته ای فرهنگی 
باشــگاه دانشــجویان در دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه تهران 
برگزار می شود.در این نشست کاوه بیات )پژوهشگر تاریخ معاصر(، احسان 
هوشــمند )پژوهشــگر مطالعات اقوام(، ســیروان خســروزاده )مؤلف کتاب( 
سخنرانی خواهند داشت.جنگ جهانی اول یکی از مهم ترین مقاطع تاریخ 
معاصر ایران اســت که متأســفانه با وجود صد ســال از گذشــت آن، وقایع و 
رخدادهای مرتبط با آن هنوز تا حد زیادی ناگفته و نانوشــته باقی مانده اند.

کتاب »راه بی ســرانجام« متشــکل از یک مقدمه و پنج فصل و ســه پیوســت 
اســت. برخی از محورها و مســائل مورد بحث در این فصول برای نخســتین 
بــار مطرح می شــود. عاقه مندان بــرای حضور در این نشســت می توانند به 
نشــانی دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه تهران، طبقه سوم، گروه 

تاریخ، تاار استاد عباس اقبال آشتیانی مراجعه کنند.

‶ピ┗ぁピ ┖┒ ‶ブ┐ ‶ブ¨╉├ ┖【┩┌
در روزهــای گذشــته خبرهایــی درباره احتمال حضور ســلمان خــان، بازیگر 
ســینمای هند در جشــنواره فیلم مقاومت مطرح شــده بود اما احســان کاوه 
عضو شــورای برنامه ریزی و اجرایی بخش بین الملل پانزدهمین جشــنواره 
فیلم مقاومت با اشــاره به میهمانان این جشــنواره اعام کرد ســلمان خان 
به دلیــل همزمانی فیلمبــرداری در یک پروژه با جشــنواره، امکان حضور در 

ایران را ندارد اما تاش ها برای حضور وی همچنان ادامه دارد.

‶ピ┓〈′┗〈》 《]ブ┐ ┖┒ r¨━├┖ブぃk »┞┖ピ┙o«
در ســیصد و هشــتاد و یکمیــن برنامــه ســینماتک خانــه هنرمنــدان ایران و 
در هشــتمین برنامــه از مجموعــه »بــازی بزرگان«، دوشــنبه 28 آبــان فیلم 
»گزارش« به کارگردانی زنده یاد عباس کیارســتمی در تاار استاد ناصری به 

روی پرده می رود.

q┗〈》 〉┘【┌ r╁ぃ├【′┙k┗′┗ぁ┓′ プブ┑━]ピ
»مجدالدین معلمی« معاون هنری حوزه هنری طی حکمی »میاد عرفان 
پور« را به عنوان مدیر جدید مرکز موســیقی حوزه هنری منصوب کرد، پیش 
از ایــن عبــاس محمــدی مدیریــت مرکز موســیقی حــوزه هنری را بــر عهده 

داشت.

┞ピ r╈ブ┉〈┈ ‶ブ¨『ぃ′ 〉┖ブペ┖┒ »jぁ ╆【′┗┼« q┗┉′ 〝ブ┍ぃ┨【─
علــی ضیــاء مجری »فرمول یک« به دنبال حواشــی ایجادشــده برای یکی از 
قســمت های ایــن برنامه که پدری به همــراه فرزند بیمارش میهمان شــده 
بود، در نشست خبری که روز یکشنبه برگزار شد به اهالی رسانه گفت: برخی 
می گویند با احساســات مردم بازی کردم؛ این حرف به این معنی اســت که 
مــن از ادعاهــای اشــتباه این فرد اطــاع داشــتم و روی آنتن زنده شــو بازی 
کردم، اما با وجود تحقیقات ازم برای یک برنامه تلویزیونی زنده، به برخی 
ادعاهــای میهمــان برنامــه آگاهی نداشــتم. طبق گــزارش ایســنا، او درباره 
سرنوشــت مبلغ جمع شــده برای افشــین ولیخانی، توضیــح داد: گزینه های 
زیــادی روز میــز دادســتانی وجــود دارد. اینکــه ممکــن اســت ایــن پول ها به 
حســاب مردم بازگردانده شــود یا به کودکان ســرطانی اختصــاص پیدا کند، 

ولی در هر صورت بخشی از این پول به این پدر خواهد رسید.

روی خـط 
خـــــــبر

 [ぃ′┘┗├ qピ┗ペ ┙′ブぃ╉ぁ』 ‶ブ┈ 
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جــان ویلیامــز موســیقی متــن جدیــدی برای ســرزمین 
جنــگ ســتارگان بــا عنــوان »تــم جنــگ ســتارگان لبــه 
کهکشــان« نوشــت.روز شــنبه 17 نوامبــر دیزنــی فــاش 
کرد که جان ویلیامز آهنگســاز بزرگ ســینما که احتماًا موســیقی متن فیلم 
»جنــگ ســتارگان: قســمت نهــم« آخریــن کار وی بــرای دنیــای فیلم هــای 
»جنگ ستارگان« خواهد بود، یک موسیقی متن جدید با عنوان »تم جنگ 
ســتارگان لبه کهکشــان« برای دیزنی لند ســاخته اســت. کمپانی دیزنی یک 
تیزر از موســیقی با نام »تم جنگ ســتارگان لبه کهکشان« منتشر کرد که این 

موسیقی را ارکستر سمفونیک لندن در یک استودیو ضبط کرده است.

آن سوی 
مرز

مسجدجامعی در اختتامیه جایزه داستان تهران:

╋ぁ┗ぃpペ 〉┓ぁ┒ブ] ピ┖ ‶ブ′ n〈》┗┼ 』 ┏ぁ┖ブ─ ╋ぁ┖ピ┓] ┿┌
»ایــران«: برگزیــدگان 
جایــزه  دوره  ســومین 
حالــی  در  تهــران 
معرفی شدند که احمد مسجدجامعی 
در اختتامیــه ایــن رویــداد ادبــی شــیوه 
داشــته های  و  ارزش هــا  بــا  برخــورد 
تاریخــی در کشــورمان را ناشــی از نوعی 
»مــا  گفــت:  و  دانســت  عقب ماندگــی 
نمی توانیــم بــه توســعه پایدار برســیم، 
یعنــی نمی توانیم تاریــخ را در خدمت 
امروز بگیریم. اشیا و بناهای به جا مانده 
تاریخــی ارزش هایــی اســت کــه ما حق 

نداریم آن را خراب کنیم.«
هفته کتاب در حالی به نیمه رســیده 
که کتاب دوســتان شــاهد برگــزاری ویژه 
برنامه هــای مختلفی در سراســر کشــور 
هســتند، از جمله این برنامه که شامگاه 
شــنبه برپــا شــد می تــوان بــه اختتامیــه 
کــرد.  اشــاره  تهــران  داســتان  جایــزه 
مســجدجامعی در ایــن مراســم ضمن 
تأکیــد بــر لــزوم حفــظ آثــار تاریخــی به 
جای مانده از دوره های پیشــین تصریح 
کرد:»مــا حق نداریــم تاریــخ، فرهنگ، 
نادیــده  را  صنــف  و  تمــدن  جغرافیــا، 
گرفته و تصمیم به نوسازی و برهم زدن 
یــک بنای تاریخــی بگیریــم. در واقع ما 
گرفتار یک نــوع تازه  به  دوران رســیدگی 
مضاعف هســتیم که اتفاقاً آنها که ادعا 
می کننــد ایــن مســائل را می فهمنــد، از 

همه بدتر هستند.«
ایــن  اصلــی  بنــای  کــه  آنجایــی  از 
جایزه شــهر تهران و خلق داستان هایی 
پیرامــون آن اســت، ایــن عضو شــورای 
شــهر دربــاره ضــرورت توجــه بــه حفظ 
بافــت تاریخی ایــن بخش از کشــورمان 
ادامــه داد:»تهــران مرکز بلوغ داســتان 
و رمــان اســت، تهــران جایگاه و نقشــی 
جدی در ادبیات داســتانی فارســی دارد 

چراکه بده  و بســتانی با همه ایــران دارد 
ایــران  از همــه  ایــن باعــث می شــود  و 
تأثیر بپذیــرد و همه ایــران را نمایندگی 
کنــد و هم بر همه آنهــا تأثیر بگذارد؛ به 
همین دلیل است که دولت آبادی که در 
تهران است، می تواند روایتی از روستای 
خود بدهد که انصافــاً روایت ماندگاری 

می شود.«
 چند سالی است که برخی مسئوان 
فرهنگــی حوزه هــای ســینما و کتــاب در 
تــاش هســتند تا پیونــد بیشــتری میان 
فعــاان ایــن دو عرصــه برقــرار کننــد، 
منتقــدان  و  کارشناســان  کــه  اتفاقــی 
فرهنگــی کشــورمان همــواره بــه جــای 
خالی اش نقد دارند، جشــن کتاب سال 
ســینمایی هــم حاصــل یکــی از همین 
گذشــته  روز  کــه  هاســت  برنامه ریــزی 
نشســت خبری اش به بهانه هفته کتاب 
برگــزار شــد. کامــران ملکــی، کارگــردان 
و فیلمنامه نویــس کشــورمان بــا اشــاره 
بــه دوره های گذشــته این جایــزه گفت: 
گذشــته  دوره  هفــت  در  جشــن  »ایــن 
دســتاوردهای زیــادی به همراه داشــته 
که از اهداف آن ارج گذاشــتن به مؤلفان 
ادبیات ســینمایی اســت که تأثیر زیادی 

هم بر ارتقای سینما داشته است.«

خســرو دهقانی که دبیری هشتمین 
جایزه کتاب ســال ســینمایی را برعهده 
دارد نیــز با ذکر توضیحاتی گفت:»خانه 
ســینما حــدود 30 صنــف دارد و همــه 
اهالــی ســینما گذرشــان بــه ایــن خانــه 
می افتد. دو وظیفه اصلی برعهده خانه 
ســینما اســت؛ یــک کار صنفی کــه وجه 
مــادی و عینــی دارد. یــک وظیفــه دیگر 
انجام کارهای فرهنگی است.متأسفانه 
در بخش کتاب و چاپ آن، تیراژ کتاب ها 
بسیار پایین آمده است و شاید در برخی 

آثار به ۵0 تا هم رسیده است.«
بــه گفته دهقــان در ایــن دوره هفت 
بررســی  و دو داور ذخیــره  داور اصلــی 
آثار را برعهــده داشــته اند، او ادامه داد: 
»تعداد جوایز ما محدود است و به یک 
تألیــف، یــک ترجمــه و یــک ناشــر اهدا 
خواهد شد. امسال بزرگداشت  این آیین 
را هم از شــکل سنتی خود خارج کردیم 
و بنا اســت سه بزرگداشــت نوین داشته 

باشیم.«
آن طــور کــه دهقانــی در ســخنانش 
تأکیــد کرد از بهمــن ۵7، ۴ هــزار و ۵00 
عنوان کتاب سینمایی چاپ شده که بار 
اصلــی آن بر دوش جوانان بوده اســت. 
تعــداد آثاری که تا به امروز به دبیرخانه 

این جایزه ارسال شده برابر با 66 عنوان 
اســت کــه آثار ترجمــه شــده و تألیفی از 

نظر تعداد نسبتی برابر دارند.
بنابرخبر دیگری از دیروز)برابر با 27 
آبان ماه( شــانزدهمین دوره نمایشگاه 
کتاب کاربردی و دانشگاهی افتتاح شده 
است. آن طور که مجید میرمحمدعلی، 
معاون اجرایی انجمن فرهنگی ناشران 
بین المللــی ایرانیان عنوان کرده در این 
دوره بیــش از ۵3 هــزار عنــوان کتــاب با 
بیــش از 380 موضــوع مختلــف از 700 
ناشــر بین المللی توسط 1۵ توزیع کننده 
داخلــی در دســترس عاقه منــدان قرار 
گرفتــه اســت. این نمایشــگاه تا ســی ام 
آبــان مــاه جــاری از ســاعت 8:30 تا 17 
در کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران 
برگزار می  شود. »اتوبوس کتاب«برنامه 
دیگــری اســت کــه یزدی ها روز گذشــته 
شــاهد مراســم رونمایی آن به مناسبت 
کــه  طــور  آن  بودنــد،  کتــاب  هفتــه 
مجیدجوادیــان زاده، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اسامی اســتاد یزد عنوان کرده 
»اتوبوس کتاب« یکی از طرح های کتاب 
و کتابخوانی اســت که یزدی ها در قالب 
آن در تاشــند بــه ترویــج کتابخوانی در 

روستاهای مختلف بپردازند.
همان طــور که طی روزهای گذشــته 
هم گفتیم طــرح تخفیف فصلی پاییزه 
کتــاب چنــد ســالی اســت کــه همزمان 
بــا هفته کتــاب برگــزار می شــود، جالب 
اســت بدانید کتابفروشــی های پایتخت 
تــا شــامگاه روز شــنبه موفق به فروشــی 
یــک و نیــم میلیــارد تومانــی شــده اند. 
داشــتن  دســت  در  بــا  عاقه منــدان 
کارت ملــی خــود قــادر بــه مراجعــه به 
کتابفروشــی هایی که نام آنها در ســایت 
از  اســتفاده  و  شــده  درج  کتــاب  خانــه 

تخفیف 100 هزار تومانی خواهند بود.

کتـاب
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   افقي:

1 - چتـــر دریایی- بازیگر مرد ســـریال »ســـوپر نچرال« در نقش 
»سم وینچستر«

2-  یواش- برقرار- غواص
3-  شبان- دارای ارزش و مقام شاهانه- دو زن که یک شوهر داشته باشند

4-  ایستگاه راه آهن- صفحه اینترنتی- یاری دهنده- زود شکن
5-  رود اروپایی- از انگشـــتان- کشـــیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی که 

یک اصاح طلب مذهبی بود
6-  یکی از مهم ترین شهرهای مهاجرپذیر ایران- فنی در کشتی- راوی

7-  نصرانی- آقای فرانسوی- نوعی خودروی جیپ
8-  نخستین زن فضانورد جهان

9-  زهرآلود- اتحاد و صمیمیت- راه راست یافته
10-  خط کش مهندسی- بیکاره- عشوه گر

11-  راه آب- گریه کنان- صاف و پوست کنده
12-  کلس- چاشنی و مزه دهنده غذا- پیاپی- پسوند جست وجو

13-  مقابل نبات- پهلو- بستر
 - فیزیـــک  از  شـــاخه ای    -14

قانع شده- شهری در بنگادش
15-  سریالی به کارگردانی مرتضی 

هرندی- خوابگاه

 عمودي:

1-  نویســـنده کتـــاب »عشـــق و یک 
دروغ«- آتشدان

2-  عاج- سنگ انداز- همگام
3-  ســـیم برق خودرو- همدردی- 

نظریه های مختلف
4-  مخفف از ما- ماه پاییزی- عناد- 

خون بها
5-  نام برسون کارگردان و فیلمنامه 
نویس فرانســـوی- نوعی پیراهن- 

ویتامین انعقادی
6-  نیا - ظریف، زیبا- عدد گلر- قدر 

و مرتبه
7-  توده غله- حرص و طمع- بلند 

و رفیع
8-  افسر- نهنگ- اکپشت کارتونی

9-  ســـریالی به کارگردانی حســـین 
ســـهیلی زاده- گرفتن تمـــام حق- 

عضو پرنده
10-  مقابل فاز!- برابر- جور شـــدن 

کارها- حرف فقدان
11-  رمانی از زهرا حســـینی- لباسی 

بلند و گشاد- جانشین
12-  پدر عرب- زینت سرخانم ها- 

ساحل- مرد اول
13-  نورافشان- نغمه- بزرگ

فوتبـــال-  زمیـــن  هرگوشـــه    -14
خوشـــگل و زیبـــا مانند ماه- پســـر 

محبوب
ســـرمربی  کربـــا-  ملعـــون    -15

نساجی مازندران

حل جدول ويژه شماره  6926

   افقي:
1 - شهری زیبا و تاریخی در استان یزد در دل کویر- پریشان حال

2-  مسرت- خودداری از پرداخت وجه چک- بندر اروپا
3-  خود را به بیماری زدن- ابزاری در مطبخ- وسط

4-  عضو پا- مخفف راه- نقاش مدعی رسالت- جگر
5-  پسوند نسبت- شنونده- بست لباس

6-  تو در تو- حرف نشانه مفعول- دشنام دادن
7-  بلند- گل پاییزی- فرورفتگی عمیق بین دو کوه

8-  گلـــر تیم ملی فوتبال ایـــران در جام جهانی 2006 و مربـــی دروازه بان های فواد 
خوزستان در این فصل

9-  گوسفند جنگی- اخاص- هر گردی... نیست!
10-  تیر پیکاندار- بدن- کااها

11-  باا رفتن قیمت ها- نادرست و نامربوط- غذای آبکی
12-  از اناجیل- کمک- میخوش- یک چهارم

13-  حنا- درازش نشانه پرگویی است- کشوری در شمال اروپا
14-  نقاش هلندی- دربرگیرنده- صدمه

15-  رشته ورزشی پرطرفدار در بین جوانان- مسافر

 عمودي:
جنبـــی  نیازهـــای  رفـــع    -1
بـــه  احتـــرام  و  مشـــتری 
 - او  انســـانی   شـــخصیت 

نزدیک بین
2-  درد و مرض - ساز قدیمی 

- ناهنجاری کروموزومی
3-  به خاطر آن- جزیره ای در 
کشـــورمان- نرم افزاری برای 

تلفن های هوشمند
4-  عبادتگاه راهب- عقیم- 
ضمیر دوم- زادگاه خلیل اه

5-  عـــدد معیار اولیه- شـــاه 
فرانســـوی- هر یک از اخاط 

چهارگانه
ریـــگ  از  ســـنگ  خـــرده    -6
ناگهانـــی-  تـــرس  نرم تـــر- 
مســـاوی عامیانه- می خزد و 

گاهی می گزد
7-  آشیانه مرغ- خوشحال- 

ضد تاریک
گشـــایی  چهـــره  هدیـــه    -8
عروس- روی آوردن بخت و 

اقبال- ظلم
ســـال-  طوانـــی  شـــب    -9
خشـــن ترین ورزش رزمـــی- 

پرنده سعادت
10-  کشور مهاراجه ها - مروارید 

- گناه و بزه- تکیه به پشتی
11-  فریاد تحقیر آمیز- پشت 

سر هم- فرودآینده
12-  نپختـــه- من و شـــما- با 

خبر- ساز اصیل ایرانی
13-  تخت و سریر- افسرده- 

چند رئیس
آوای  ریســـمان-  و  بنـــد    -14

حماسی- بناها
15-  واحـــد بوکس- کارگردان 

فیلم جدید »دارکوب«

جدول 
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 اینجا  سوئیس نیست 
ِاَوز است

شهری که می تواند الگوی توسعه کشور باشد

╀╊┮  ̈└‶┎¨
├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p

ــــن اعتصامی«  ــــط آمفی تئاتر »پروی وس
ــالن های  ــ ــا همه س ــ ــتاده ام و آن را ب ــ ایس
ــه می کنم؛  ــ ــده ام مقایس ــ ــه دی ــ ــــی ک زیبای
ــه  ــ ــران، خان ــ ــــکی ته ــوم پزش ــ ــالن عل ــ س
فرهنگ سنندج، ارومیه، فرهنگسرای... 
ــــی  بین الملل ــگاه  ــ دانش ــــن، در دل  پروی
ــر از همه  ــ ــور »اوز« زیباتر و گرمت ــ ــام ن ــ پی
ــده ام؛ آن هم  ــ ــــت که دی ــالن هایی اس ــ س
ــره  ــ ــه یکس ــ ــــش از آنک ــــت 4 روز پی درس
ــنوم  ــ ــوزد. خبر را که می ش ــ ــــش بس در آت
ــوم اما با خودم می گویم  ــ غمگین می ش
چه غم که اوز عادت دارد دست به زانو 

بگیرد و بلند شود.
ــــت اه نامی برایم  ــالن را هدای ــ در س
باز می کند؛ نماینده منصور فقیهی نژاد، 
ــده  ــ نماین و  ــگاه  ــ دانش ــــی  اصل ــازنده  ــ س
ــایر خیرین. با او چرخی  ــ هیأت امنا و س
ــور می زنیم و  ــ ــگاه بزرگ پیام ن ــ در دانش
ــه در و دیوار نگاه  ــ ــان خیره ب ــ من همچن
ــــن زیبایی و  ــه ای ــ ــازه هایی ب ــ ــــم. س می کن
ــتان فارس  ــ ــــش اوز ارس ــــی در بخ بزرگ
ــــم  چه می کند؟ مجموعه فرهنگی هاش
مجموعه  ــفندنیا،  ــ اس خوابگاه  بهروزی، 
ورزشی محمدعلی صدیق، استادسرای 
ــرای  ــ ــــماره یک احمد هنری، استادس ش
ــــماره دو همشهری های مقیم کویت،  ش

خوابگاه نامور، آزمایشگاه...
دارد  ــه  ــ مدرس  36 و  ــگاه  ــ دانش  4 اوز 
ــــهر ساخته اند  که همه آنها را خیرین ش
ــــت  ــــی اوز نیس ــز آموزش ــ ــا فقط مراک ــ ام
ــــت، در این شهر  ــاخته خیرین اس ــ که س
هرچیزی که به چشم می آید، از خیابان 
و ساختمان ها و مراکز دولتی و آب انبار 
ــتگاه تصفیه آب و موزه و کتابخانه  ــ و ایس
ــــهروندان است.  ــاخته ش ــ و در و دیوار، س
هدایت اه نامی این وضعیت را در یک 
جمله خاصه می کند: »اگر در این شهر 
ــارکت مردمی وجود نداشت، اصًا  ــ مش

چیزی وجود نداشت.«
ــین نه  ــ ــهر کوچک سنی نش ــ اما این ش
وابسته به کشاورزی است و نه صنعت، 
ــرمایه اجتماعی و  ــ ــه س ــ ــــن هم ــــس ای پ
از  ــــطح  س ــــن  ای و  ــــی  عموم ــارکت  ــ مش
ــــد؟  ــا می آی ــ ــــهروندی از کج ــــگ ش فرهن
ــــش دو  ــــخ این پرس من برای یافتن پاس
ــــن نتیجه  ــردم و به ای ــ ــفر ک ــ روز به اوز س

ــرای همه  ــ ــفری ب ــ ــه چنین س ــ ــیدم ک ــ رس
ــان،  ــ جامعه شناس ــان،  ــ روزنامه نویس
اقتصاددانان  ــــعه،  توس ــردازان  ــ نظریه پ
ــا الگویی  ــ ــــت ت ــتمداران ازم اس ــ و سیاس
ــــعه  ــــم عالی توس ــه مفاهی ــ ــده از هم ــ زن
ــــس کنند. این  ــــک لم ــــی را از نزدی یافتگ
شهر، تنها شهری است که به عنوان یک 
ــــس، در آن با ناله و ناامیدی  گزارش نوی
ــتم. اوز یکی از زنده ترین  ــ سر و کار نداش

شهرهای ایران است.
ــــک  ــر 5 فرزندش پزش ــ ــه ه ــ ــــی ک نام
ــــن  م ــای  ــ »بچه ه ــد:  ــ می گوی ــتند،  ــ هس
ــرم متخصص  ــ ــیرازند. دو دخت ــ همه ش
ــــی متخصص قلب،  ــان و زایمان، یک ــ زن
ــــجوی  ــــی ارتوپدی و آخری هم دانش یک
پزشکی است. خودم به خاطر عاقه ای 
ــا مانده ام.  ــ ــــم دارم، اینج ــه زادگاه ــ که ب
ــتان، از  ــ ــهر اوز در منطقه ارس ــ درکل ش
ــرو  ــ ــه لحاظ فرهنگی پیش ــ ــام ب ــ قدیم اای

ــــش از انقاب  ــد پی ــ ــادم می آی ــ ــوده. ی ــ ب
ــودم، 7 نفر  ــ ــتان ب ــ که من رئیس دبیرس
ــتیم و پیشرفت  ــ ــهر داش ــ لیسانسه در ش

تحصیلی بچه های ما زبانزد بود.«
در  اوز  ــور  ــ ن ــام  ــ پی ــــزرگ  ب ــگاه  ــ دانش
ــــل  ــا به دلی ــ ــــجو دارد ام ــته دانش ــ 33 رش
ــژاد  ــ ــور فقیهی ن ــ ــــخصی منص ــه ش ــ عاق
ــاختمان  ــ ــات، نام س ــ ــه فرهنگ و ادبی ــ ب
 10 ــته اند.  ــ گذاش ــــات«  »ادبی را  ــــی  اصل
ــگاه را فاروق ضیایی  ــ ــار زمین دانش ــ هکت
ــزار  ــ ــر 26 ه ــ ــه آج ــ ــر ب ــ ــه داده و آج ــ هدی
ــاخته اند.  ــ ــای آن را خیرین س ــ متر زیربن
ــتان  ــ شهرس ــاده  ــ ج ــــمت  س ــه  ــ ب ــــی  کم
ــــدی  احم ــــم  ابراهی و  ــــم  ــــج می رانی خن
ــاختمان های  ــ س اوزی  ــگار  ــ روزنامه ن
ــانم می دهد؛  ــ را نش ــــری  ــــی دیگ آموزش
ــزار و 500  ــ ــا 3ه ــ ــــت ب ــــکده بهداش دانش
ــرافت،  ــ ــاخته عبدالرزاق ش ــ متر زیربنا س
ــه  ــ ک ــــی  رافع ــبانه روزی  ــ ش ــتان  ــ هنرس
ــای موفقی از آن بیرون  ــ دانش آموخته ه
ــــاخت  ــتان درحال س ــ ــد. بیمارس ــ آمده ان
ــا و... هرطرف  ــ ــــف راهپیم ــد یوس ــ محم
ــاری می بینی با  ــ ــه نگاه می کنی آب انب ــ ک
گنبدی زیبا که در مسیر سیل و رودخانه 
ــده و بر سردر هرکدام  ــ فصلی ساخته ش
ــر. قدیمی ترین آب انبار اوز  ــ نام یک خی

به نام »سلفی« 700 سال قدمت دارد.
ــتی در  ــ ــــم و گش ــهر برمی گردی ــ ــه ش ــ ب
ــــی  ــا را یک ــ ــــم. تابلوه ــا می زنی ــ خیابان ه
ــیده  ــ سرپوش ــالن  ــ س ــــم؛  می خوان ــــی  یک
ــــدی،  ــــن میراحم ــــن چم ــــی و زمی ورزش
ــتان عبدالحمید امیدوار، هال  ــ بیمارس
ــتگو...  ــ احمر رافعی، کانون فرهنگی راس
ــه پهلو  ــ در یکی از خیابان ها چند مدرس
ــر،  ــ ــه افس ــ به پهلوی هم می بینم؛ مدرس
ــتان دخترانه  ــ ــه امیری نژاد، دبس ــ مدرس
زمین پیمه، مدرسه حق شناس، مدرسه 
ــرانه احمدپور، مدرسه قادری نژاد و  ــ پس
ــتان دخترانه  ــ ــــی از خیابان ها دبس در یک
ــه 1307  ــ ــــاخت آن ب ــال س ــ ــــدری که س ب
ــع،  ــ موق آن  ــد  ــ می گوین و  ــردد  ــ برمی گ
ــران بوده.  ــ ــه ای ــ ــــت و نهمین مدرس بیس
ــــهردار اوز  ــــعود کراماتی ش ــد مس ــ هرچن
می گوید: »ما پیش از بدری هم مدرسه 

داشته ایم.«
ــاختمان پاسگاه  ــ ابراهیم احمدی س
ــانم می دهد و می گوید: »اینجا  ــ اوز را نش
ــــت  ــردم خجال ــ ــود، م ــ ــده ب ــ ــه ش ــ مخروب
پاسگاه  می کشیدند غریبه ای ساختمان 

ــــدند و  را ببیند. چند وقت پیش جمع ش
تعمیرش کردند.«

ــروع می شود و به  ــ ــگاه ش ــ اوز از دانش
ــود. آن طرف شهر  ــ دانشگاه ختم می ش
ــگاه آزاد که خیر  ــ ــــری می زنم به دانش س
ــه اش را یک  ــ ــته و هر تک ــ عمده ای نداش
نفر ساخته. در همان ورودی ساختمان 
ــه حاج  ــ ــته اند خیری ــ ــور نوش ــ روی آسانس
ــــن  ــا محس ــ ــــمس. ب ــــداه ش ــد عب ــ محم
ــرای عمران  ــ دکت ــــجوی  دانش مهرآوران 
ــگاه و  ــ ــران دانش ــ ــــی عم ــر پژوهش ــ و مدی
ــئول آموزش و معاون  ــ پروانه پدرام مس
ــتی در طبقات می زنیم و  ــ ــگاه، گش ــ دانش
ــاعاتی که در این شهر  ــ من مثل تمام س
ــوم؛  ــ بوده ام، تنها به تابلوها خیره می ش
ــاج ابراهیم  ــ ــا خیریه ح ــ ــه موان ــ کتابخان
کریما، سامانه سیمرغ که با آن می شود 
ــور  ــ ــای کش ــ ــع کتابخانه ه ــ ــه مناب ــ ــه هم ــ ب
دسترسی داشت، خیریه فریده یزدانی، 

ــــعدی خیریه حاج  ــالن اجتماعات س ــ س
ــد امین کمالی که 110 نفر ظرفیت  ــ محم
ــر باید مثل  ــ ــــت خی ــا به خواس ــ دارد و بن
کتابخانه و سینمای دانشگاه درخدمت 
ــینمای 156  ــ ــــهروندان باشد. س همه ش
نفره دانشگاه هم با 5 هزار تومان بلیت 
ــــهروندان  همه فیلم های روز را برای ش

نمایش می دهد.
ــالن  ــ س ــد؛  ــ بخوانی را  ــا  ــ تابلوه ــه  ــ بقی
ــــی خیریه حاج  ــو کنفرانس خوارزم ــ ویدئ
ــه سو  ــ ــالن کف تئاتر س ــ محمد کمالی، س
ــابوری خیریه  ــ ــام نیش ــ ــــوی خی ــــک س و ی
محمدصدیق پیرزاد، تاار حافظ شیرازی 
ــد رفیع فقیهی  ــ ــیخ محم ــ خیریه حاج ش
و... پروانه پدرام می گوید: »این دانشگاه 
ــته و در دو مقطع کارشناسی و  ــ در 15 رش
کارشناسی ارشد دانشجو دارد و از آنجایی 
ــتند،  ــ ــــجویان بومی هس ــــب دانش که اغل
ــد  ــ ــگاه فضایی باش ــ تاش می کنیم دانش
ــر. از طرفی  ــ ــــدن کار خی برای ادامه دار ش
برای تقویت مفهوم مشارکت، در بیشتر 
ــــک می گیریم و  ــردم کم ــ ــا از م ــ برنامه ه
ــگاه پلی بین مردم  ــ تاش می کنیم دانش

و دانشجو باشد.«
»باپیام  ــه  ــ فصلنام ــردبیر  ــ س ــدرام  ــ پ
ــه متعلق به  ــ ــــت ک ــــش اوز« هم هس دان
ــــاوه بر این،  ــــت. اوز ع ــگاه آزاد اس ــ دانش
ــایت خبری کامًا به  ــ سه نشریه و یک س
ــــم دارد و همین طور پایگاه خبری  روز ه
دانشگاه آزاد. اگر گذرتان به پمپ بنزین 
ــه روغن و  ــ ــار قفس ــ ــاد، کن ــ ــهر افت ــ این ش
ــریات  ــ ــــماره های نش ضد یخ، آخرین ش
ــد و بخوانید.  ــ ــــم می توانید ببینی اوز را ه
ــــت که به  ــکه تهی نف ــ ــــن یک بش همچنی
ــا چند جلد  ــ ــه درآمده ب ــ ــــکل کتابخان ش

کتاب.
ــا  ــ ب ــان  ــ همزم و   1328 ــال  ــ س در  اوز 
در  و  ــده  ــ ش ــداری  ــ بخش دارای  ــوج  ــ یاس
ــــهرداری اما از آن زمان  ــال 1334 ش ــ س
ــده و به  ــ ــــش مان ــان بخ ــ ــــون همچن تاکن
ــــن تنها  ــیده و ای ــ ــتان نرس ــ درجه شهرس
ــا می گویند  ــ ــــت. آنه ــهر اس ــ گله مردم ش
ــد دارد  ــ ــــت، امی ــــن دول ــــل در ای اوز ااق
ــــل اکثر  ــا مث ــ ــود. آنه ــ ــتان ش ــ ــه شهرس ــ ک
ــین ایران 99 درصد  ــ ــــهرهای سنی نش ش
به روحانی رأی داده اند و حاا گله دارند 
ــان بیش از  ــ ــه وقتی داشته های ش ــ از اینک
ــرا نباید  ــ ــــت، چ ــتان اس ــ برخی مراکز اس
ــگاه بهتری  ــ ــــی جای در جغرافیای سیاس

داشته باشند؟
ــئول  ــ ــا مس ــ ــــی تنه ــــعود کرامات از مس
ــرمایه  ــ ــه س ــ ــــم ریش ــهر می پرس ــ بومی ش
ــــی اوز در  ــارکت مردم ــ ــــی و مش اجتماع
چیست؟ می گوید: »اوز از نظر آب و هوا 
ــاورزی و منابع طبیعی، شهرستان  ــ و کش
ــدا مردم  ــ ــان ابت ــ ــــت و از هم ــــری اس فقی
ــند.  ــ ــه فکر تجارت باش ــ ــار بوده اند ب ــ ناچ
ــابقه  ــ س ــان  ــ تیموری دوره  از  ــد  ــ جدی اوز 
ــــی از همان دوره هم  دارد و آب انبارهای
ــال در تمام این  ــ ــه هرح ــ ــه جا مانده. ب ــ ب
دوران های تاریخی مردم ناچار بوده اند 
روی پای خودشان بایستند. برای تأمین 
ــاره ای جز تجارت نبوده،  ــ اقتصاد هم چ
ــر، بحرین و  ــ ــتان و جدیدت ــ بویژه هندوس
ــیه خلیج فارس. همین  ــ کشورهای حاش
ــا را ببینند  ــ ــردم، دنی ــ ــده م ــ باعث می ش
ــود. از طرفی اغلب  ــ ــاز ش ــ ــان ب ــ و ذهن ش
ــواد مکتبی داشته اند  ــ اوزی ها از قدیم س

ــا  ــ موان و  ــــعدی  س و  ــــظ  حاف ــه  ــ هم و 
ــــش  ــــل و دان ــه تحصی ــ ــد و ب ــ می خواندن

عاقه زیادی نشان می دادند.«
ــــاس،  بندرعب ــــم، در  از قدی ــا  ــ اوزی ه
و  ــا  ــ پایگاه ه ــزد،  ــ ی و  ــیراز  ــ ش ــان،  ــ کرم
و  ــته اند  ــ داش ــــی  بزرگ ــای  ــ تجارتخانه ه
ــادان، به این  ــ ــــق آب ــا در دوره رون ــ بعده
ــرای تجارت  ــ ــهر روی آورده اند. آنها ب ــ ش
گاه تا تبریز هم پیش رفته اند و به همین 
ــــبت آثار خیرشان هم در گوشه گوشه  نس
ــــت. کراماتی می گوید: »کار  ایران پیداس
ــــت. اگر به  ــر اینجا مختص اغنیا نیس ــ خی
ــر بزنید، گاه می بینید، کسی  ــ ــتاها س ــ روس
ــته، حاصل یکی  ــ که 7 تا نخل خرما داش
ــرده یا حتی  ــ ــــجد ک از نخل ها را وقف مس
ــده و گفته یک نخل وقف روغن  ــ ریزتر ش

چراغ مسجد.«
ــــی  عموم ــارکت  ــ مش ــاره  ــ درب وی 
ــــی خان  ــــت حت ــــچ وق ــد: »اوز هی ــ می گوی
ــد  ــ ــار بوده ان ــ ــردم ناچ ــ ــته و م ــ ــــم نداش ه
ــوند و مثًا برای شهر  ــ خودشان جمع ش
کانتر انتخاب کنند. در دوره ناصرالدین 
ــار  ــ ــاه، خان ار برای مالیات به اوز فش ــ ش
می آورده که عده ای جمع می شوند و به 
ــهر تیول خواهر شاه  ــ تهران می روند تا ش
ــار خان ار بیرون بیاید.  ــ شود و از زیر فش
مردم اینجا عادت دارند خودشان دنبال 
کار خودشان بروند. اان هم مردم برای 

هرچیزی یک هیأت امنا دارند.«
ــــش فراز  ــین آت ــ ــه دفتر محمدحس ــ ب
ــؤالم را تکرار  ــ ــــی روم و س ــدار اوز م ــ بخش
ــــن را این طور  ــه خیری ــ ــــم. او روحی می کن
ــئوان  ــ توصیف می کند: »اگر یکی از مس
استانی یا کشوری به اوز تشریف بیاورد، 
ــد و از  ــ ــردم برنامه ریزی می کنن ــ ــود م ــ خ
ــه دیگری را  ــ ــــی گرفته تا هر برنام پذیرای
ــد و پیش  ــ ــــده می گیرن ــان به عه ــ خودش
ــــن اوز تنها  ــد. جالب اینکه خیری ــ می برن
در یک زمینه فعال نیستند؛ از بهداشت 
ــــگ و هر حوزه  ــا ورزش و فرهن ــ ــه ت ــ گرفت
ــود.  ــ ــان دیده می ش ــ ــــری آثار خیرش دیگ
ــفالت خیابان، تا  ــ اینجا از روشنایی و آس
ــــت.  هرچیز دیگری متعلق به مردم اس
ــــت. مردم اوز برای منافع  اوز یک الگوس
ــد. اوز  ــ ــبقت می گیرن ــ ــــی ازهم س عموم
ــاز است؛ نه تنها  ــ شهر خیرین مدرسه س
در اوز که در همه جای ایران خیرین اوز 
ــرو هستند. رئیس  ــ در مدرسه سازی پیش
ــه ساز هرمزگان و  ــ مجمع خیرین مدرس
فارس اهل اوزند. رئیس مجمع خیرین 

دبی بچه همین جاست و...«
ــهر  ــ ــال 95 عنوان دومین ش ــ اوز در س
ــور را پس از بوشهر به خود  ــ کتابخوان کش
ــتین  ــ ــــاص داد و همین طور نخس اختص
شهر خاق در زمینه کتاب. اوز همچنین 
ــتدار کودک هم هست و یکی  ــ شهر دوس
ــــاخت کتابخانه ای  ــــن درحال س از خیری
ــــی  ــا خدمات ــ ــــودک« ت ــادر و ک ــ ــام »م ــ به ن
ــه دهد.  ــ ــه ارائ ــ ــــن زمین ــــی در ای تخصص
همچنین موزه اوز که خانه محمدسعید 
ــوداگر از تاجران بزرگ 100 سال پیش  ــ س
است، در سال 97 توانست برترین موزه 
ــیای  ــ ــود. تمامی اش ــ ــــی ایران ش خصوص
ــــت؛ از »کمه«  ــوزه هدیه مردم اس ــ این م
یا الکی که با روده میش درسته می شده 

بگیرید تا اره سنگ و سنگ آسیاب و شال 
ــز دیگری.  ــ ــــاس محلی و هرچی و قبای لب
ــــخه هایی از کیهان قدیم  در این موزه نس
ــد اوز،  ــ ــاح زاده متول ــ ــر مصب ــ ــاد دکت ــ ــه ی ــ ب
ــوربن فرانسه و بنیانگذار  ــ تحصیلکرده س
ــه کیهان هم می بینید. می گویند  ــ مؤسس
ــه ای از  ــ ــه هم نمون ــ ــوور فرانس ــ ــوزه ل ــ در م

ساح های ساخته اوز قدیم وجود دارد.

اوز جدید از دوره تیموریان سابقه دارد و آب 
انبارهایی از همان دوره هم به جا مانده. به 

هرحال در تمام این دوران های تاریخی مردم 
ناچار بوده اند روی پای خودشان بایستند. برای 

تأمین اقتصاد هم چاره ای جز تجارت نبوده، 
بویژه هندوستان و جدیدتر، بحرین و کشورهای 

حاشیه خلیج فارس. همین باعث می شده 
مردم، دنیا را ببینند و ذهن شان باز شود

ــــفق«  از کنار پارک »حاج عبده مش
ــــمت مدرسه عالی  ــوم و به س ــ رد می ش
ــه  ــ ــــن مدرس ــــی روم. در ای ــه« م ــ »احمدی
طاب تا مقطع کارشناسی و کارشناسی 
ارشد علوم دینی می خوانند. مدرسه ای 
وسیع و زیبا و خیرساز. شیخ سید احمد 
یگانه قاتی مدرس این مدرسه دینی و 
رئیس »هیأت فتوای اهل سنت جنوب 
ــتان فارس،  ــ ــه اس ــ ــامل س ــ ــران« که ش ــ ای
ــود می گوید:  ــ ــزگان می ش ــ ــهر و هرم ــ بوش
ــــط  ــه توس ــ ــــن مدرس ــــش ای ــال پی ــ »10 س
ــال حاضر  ــ ــد و درح ــ ــاخته ش ــ خیرین س
ــــی از طاب ما  ــــم. بعض ــه داری ــ 80 طلب
ــــم  ــر ه ــ ــگاه های دیگ ــ ــان در دانش ــ همزم
ــــی  برخ ــــن  همچنی ــد.  ــ می خوانن درس 
ــته اند از  ــ ــا توانس ــ ــای م ــ از تحصیلکرده ه
ــیخ  ــ ــودان دکترا بگیرند.« ش ــ مالزی یا س
ــه عامل  ــ نادر بیگدلی مدرس این مدرس
اعتقاد به عمل خیر در اوز را باور عمیق 
ــهر  ــ ــــن می داند: »تعامل مردم ش به دی
ــرمایه اجتماعی،  ــ ــــت و این س زبانزد اس

ــــم اینکه ما در  ــه دینی دارد و ه ــ هم ریش
ــتی  ــ طول تاریخ یاد گرفته ایم چشمداش
ــیم و روی پای  ــ ــته باش ــ به دولت ها نداش
خودمان بایستیم.« شیخ محمد صالح 
ــه خیرساز »امام  ــ انصاری رئیس مدرس
ــاد را دارد.  ــ ــــن اعتق ــافعی« هم همی ــ ش
ــــم و فوق  ــا مقطع دیپل ــ ــه ای که ت ــ مدرس
ــــی را آموزش  ــوم دین ــ ــــم طاب عل دیپل

می دهد:
ــتاهای  ــ ــال قبل همه روس ــ »از 500 س
ــواد  ــ ــا دارای مکتبخانه بوده و مردم س ــ م
ــــی که  ــر و خیرات ــ ــته اند. خی ــ ــــی داش قرآن
ــــت که در  ــــزی نیس ــد چی ــ ــا می بینی ــ اینج
ــد.  ــ ــــکل گرفته باش اثر تبلیغات زمانه ش
ــون مردم  ــ ــر در خ ــ ــه عمل خی ــ ــاد ب ــ اعتق
ــیخ انصاری دارالقرآن زیبایی  ــ است.« ش
را در محوطه مدرسه نشانم می دهد که 
ــــت: »این پیرزن که  خیریه یک پیرزن اس
ــده، به خانه  ــ ــــم نصیبش نش فرزندی ه
ــه کردم  ــ ــال هرچ ــ ــد و گفت 10 س ــ ــا آم ــ م
ــاد بگیرم،  ــ ــتم خواندن قرآن را ی ــ نتوانس

ــرده ام و می خواهم همان  ــ پولی جمع ک
ثواب را ببرم. من هم ساخت دارالقرآن 
ــــت  ــروع کردم. بعد از مدتی برگش ــ را ش
ــــم را  ــداری از پول ــ ــود مق ــ ــــت می ش و گف
برگردانی؟ گفتم چرا؟ گفت می خواهم 
ــــمم را عمل کنم و پول ندارم. بنده  چش
ــیده بود.  ــ ــــی اش را بخش خدا همه زندگ
ــــمت با من. برایش از خیری  گفتم چش

پول گرفتم و حل شد.«
ــــت که در خیابان  ــــهری اس اوز تنها ش
ــــت. از  ــــری از زباله نیس ــان آن خب ــ و بیاب
ــناس  ــ ــــکری جامعه ش ــر مهران عس ــ دکت
اوز  ــهر  ــ ش ــورای  ــ ش ــــس  رئی و  ــــی  سیاس
ــهر  ــ ــای مردمی ش ــ انجمن ه ــــم  می پرس
ــــکلی  چقدر فعالند و آیا می توانند به ش
ــــل پیش  ــر جایگزین خیرین نس ــ مدرن ت
ــند؟ می گوید: »در اوز از هر منظری  ــ باش
ــه دینی چه  ــ ــــم نگاه کنیم؛ چ که بخواهی
ــــی یا اقلیمی و اقتصادی، موضوع  سیاس
ــارکت عمومی همیشه نمود داشته  ــ مش
و امروز با وجود انجمن های مردم نهاد 
مثل انجمن دوستداران محیط زیست، 
سمت و سوی دیگری پیدا کرده و تبدیل 
ــهر و  ــ ــورای ش ــ ــتی برای ش ــ به عصای دس
شهرداری شده. این انجمن ها در جذب 
ــــم موفق عمل  ــــک ه ــرمایه های کوچ ــ س
ــرمایه های  ــ ــرای جذب س ــ ــد اما ب ــ کرده ان
ــنگین هنوز به حضور معتمدین نیاز  ــ س

داریم.«
ــــی  ــلمان فارس ــ ــــن خیریه س در انجم
ــه میراحمدی و  ــ ــاختمان آن خیری ــ که س
ــــت، با صحنه  زمینش خیریه جنیدی اس
ــاری پر از  ــ ــوم؛ انب ــ ــــی روبه رو می ش عجیب
ــای مجهز  ــ ــرز و تخت ه ــ ــا پمپ ــ ــینه ی ــ پوش
بیمار و ویلچر و کپسول اکسیژن و... آجی 
مزرعی و سید حیدر هاشمی از مسئوان 
ــــح می دهند  ــــم توضی ــه برای ــ ــــن خیری ای
ــاری در منزل  ــ ــــی که بیم که در اوز هرکس
ــینه  ــ ــــش تخت و پوش ــد برای ــ ــته باش ــ داش
ــار  ــ ــودم کلنج ــ ــره باخ ــ ــتند. یکس ــ می فرس
ــــم این همه  ــــی روم و از خودم می پرس م
ــــب در میهمانسرای  ــــت؟ ش ــــت اس راس
آتش نشانی می خوابم و صبح می بینم 
ــته خیریه حاج غامرضا  ــ روی دیوار نوش
جنگجو. با خودم می گویم راست است؛ 

اینجا سوئیس نیست، اوز است.
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ë  جناب دکتـــر عبدالکریمی! چرا موضوع
»امر دینی و امـــکان آن در جهان معاصر« 
برای شما بدل به دغدغه شد چنانکه به یک 
مقاله یا سخنرانی بسنده نکردید و در قالب 
موضوع  ایـــن  به  مفصل  به طـــور  »کتاب« 

پرداختید؟
امـــکان  و  دینـــی«  امـــر  از  »پرســـش 
برخورداری از تفســـیری معنوی از جهان 
در جوامـــع اســـامی، از جملـــه جامعـــه 
ما، دو قرن اســـت که به یک مســـأله بدل 
شـــده اســـت. این پرســـش از زمانی که ما 
با تمدن و عقانیت جدید آشـــنا شـــدیم، 
برای اندیشمندان ما، از سید جمال الدین 
اســـدآبادی و اقبـــال اهـــوری گرفتـــه تـــا 
شـــریعتی و فردید وجود داشته است. این 
پرســـش که »چگونه می توانیـــم در روزگار 
کنونی تفســـیری دینـــی و معنوی از جهان 
داشـــته باشـــیم؟« حتی می تـــوان گفت از 
زمانی کـــه عقانیت جدیـــد از چهار قرن 
پیـــش به وجـــود آمـــد، مطرح شـــد و این 
سؤال شـــکل گرفت که »چگونه باید از امر 
دینی و تفســـیر معنوی از جهـــان در برابر 
بســـط و جهانـــی شـــدن عقانیـــت جدید 

دفاع کرد؟«

مـــن هم از آنجـــا که در همیـــن جهان 
زندگی می کنم، ســـال ها بود با این مسأله 
دســـت به گریبان بـــودم. شـــاید از دوران 
دبیرستان که با کتاب و مطالعه آشنا شدم 
و با اندیشه های سیانتیستی و مارکسیستی 
در کنار اندیشه های دینی سنتی آشنا شدم 
و از مراحـــل آغازیـــن ورودم بـــه ســـاحت 
فرهنگ و تفکر، این دغدغه در من شـــکل 

گرفته بود.
ë  کسانی چه  کتاب  این  در  شـــما  مخاطب 

هستند؟
مخاطبـــان من در وهله نخســـت همه 
کسانی هستند که تحقق امر دینی را امری 
مفروض و مســـجل می دانند. به عبارتی، 
پذیرفته انـــد  کـــه  هســـتند  کســـانی  آنـــان 
»در جهـــان ما امـــری دینی وجـــود دارد« 
اینگونـــه افراد مرزی میان دیـــن به منزله 
»فرهنـــگ«، دین بـــه منزله »یـــک نظام 
تئولوژیـــک«، دیـــن بـــه منزله »یـــک ابژه 
مطالعاتـــی و پژوهشـــی«، دین بـــه منزله 
»یـــک ایدئولوژی سیاســـی و اجتماعی« و 
دین به منزله »یک نحوه بودن در جهان« 
و »یک شـــیوه تحقق وجود انسانی« قائل 
نیســـتند و متوجه نیســـتند که بســـیاری از 

چنـــدی پیـــش، بیـــش از چهارصـــد تـــن از 
نخبـــگان و فعـــاان دانشـــجویی، نامـــه ای 
فکـــر  اهالـــی  از  آن  در  و  کردنـــد   منتشـــر 
خواســـتند تا بیش از گذشـــته به بحران های 
کشـــور بیندیشـــند و به جای کلی گویی های 
بی حاصـــل، فضـــای بیناذهنـــی بســـازند و 
را  کشـــور  در  تصمیم ســـازی  کان  عرصـــه 

تحت تأثیر قرار دهند.
اســـتاد  کاشـــی،  غامرضـــا  دکتـــر 
علوم سیاســـی دانشـــگاه عامه طباطبایی، 
در صفحـــه شـــخصی خـــود، بـــه ایـــن نامه 

پاســـخ داد. او معتقد اســـت کـــه کوبیدن در 
خانـــه صاحبنظران و روشـــنفکران از ســـوی 
دانشـــجویان، معنای قابل تأملـــی دارد. به 
بـــاور او، این نامه، در بطـــن خود یک الگوی 
عمل اســـتراتژیک را در میان نهاده اســـت؛ 
به این معنا که »حاکمیت« از حل مســـائل 
کنار نهاده شـــده و از »روشنفکران« خواسته 
شـــده، برخیزند، با مردم سخن بگویند و راه 

بگشایند.
کاشـــی معتقـــد اســـت کـــه »اســـتراتژی 
معطوف به مردم و روشـــنفکران« قطع نظر 
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جهان نیهیلیستی کنونی را شکل داد ه اند. 
در روزگار مـــا، جهـــان بـــا »بحـــران معنا« 
مواجـــه اســـت. سوبژکتیویســـم جدید در 
فرآیند تاریخی خود به همان چیزی منتج 
شده اســـت که نیچه از آن به نیهیلیسم یا 

مرگ خدا تعبیر می کند.
در اینجا، قصد ندارم در بحثی فلسفی 
به بیان دایـــل و عوامل عینـــی تاریخی و 
جامعه شـــناختی کـــه به نیهیلیســـم ختم 
شـــده اســـت، بپردازم. بنابراین، خاستگاه 
دریافت ســـوبژکتیو از جهان، انســـان و امر 
دینـــی را بایـــد سوبژکتیویســـم متافیزیکی 
ایـــن  دانســـت.  جدیـــد  سوبژکتیویســـم  و 
سوبژکتیویســـم جدیـــد بـــا دکارت و کانت 

قوام پیدا می کند.
ë  شـــما در کتاب خود از »پرســـش از امکان

امر دینی در جهان معاصر« سخن گفته اید؛ 
»هنـــر« و »گفت وگـــو« در جهـــان معاصر 

جهت پیشبرد امر دینی چه نقشی دارند؟
به اعتقـــاد من، همانگونه که متفکرانی 
ماننـــد شـــوپنهاور، نیچـــه و هایدگـــر نیـــز 
بدرســـتی دریافتند، هنر می تواند »آنات« 
اصیلـــی را برای انســـان روزگار ما به وجود 
آورد. انسانی که اســـیر جهانی نیهیلیستی 
و دربند شیءوارگی خود و زندگی اش شده 
است، شاید بتواند بواسطه هنر روزنه ای به 
ســـاحات دیگری از جهان، انسان و زندگی 
پیدا کند. البته این امر نیز امکانپذیر اســـت 
که هنر زمینه مواجهه ما با ســـاحت قدس 
و امر دینـــی را فراهم ســـازد. هنر می تواند 
»آناتی« را برای مـــا فراهم آورد تا دقایقی 
را بیرون از زندان جهـــان تکنولوژیک یا به 
قـــول ماکس وبـــر »زندان آهنیـــن« دوران 
مدرن، تنفس کنیم. باید خاطرنشان کرد، 
هنر اصیل نیز در جهان کنونی ما عنصری 
نایاب است. هگل و تا حدودی هایدگر نیز 
از پایان و مرگ هنر اصیل در روزگار کنونی 

سخن گفته اند.
تعجـــب می کنم کـــه چرا در کشـــور ما 
موسیقی ســـنتی کشـــورمان که با حکمت 
و شـــعر ما پیوند بســـیار نیرومنـــدی دارد، 
بســـیار ناآگاهانه ســـرکوب می شود. انتظار 
می رفت این هنر بعد از انقاب بسط پیدا 
کنـــد و مـــورد حمایت قدرت سیاســـی نیز 
قرار گیرد. این هنر و این موسیقی می تواند 
جوانان ما را به ســـوی نوعـــی مقاومت در 
برابـــر نیهیلیســـم غربی و به ســـوی نوعی 

زیست معنوی سوق دهد.
از طرف دیگـــر، »گفت وگو« در معنای 
حقیقـــی کلمـــه می توانـــد رهنمودهایـــی 
به ســـوی امـــر دینـــی ارائه دهد، مشـــروط 
بـــه اینکه با کســـانی نباشـــد که هـــم آوا با 
جهان کنونـــی هســـتند. گفت وگوهای مان 
باید معطوف به اندیشـــه ها، شخصیت ها 
و متفکرانی باشـــد که تصلـــب و جزمیت 
مفروضات جهان مدرن و نیز عالم سنت 
را به پرسش می گیرند. در جایی که تجربه 
زیســـته ای از ســـاحت قدس وجـــود ندارد 
گفت وگوها در ســـطح متـــداول و پارادایم 
کنونـــی صـــورت می پذیرد و حتـــی در حد 
وراجی هـــا نیـــز تنزل پیـــدا می کنـــد. پس 

صـــرف گفت وگـــو نمی تواند روزنـــه ای به 
ســـاحت قدس و امر دینی باشد. گفت وگو 
می توانـــد با میـــراث تاریخـــی و متفکران، 
ادیبـــان، شـــاعران، هنرمنـــدان و حکمای 
همه ســـنن ماقبل مـــدرن نیز باشـــد. این 
گفت وگـــو شـــاید بتواند راهی به ســـاحت 
قدس و تحقق امر دینی در جهان بالذات 

سکوار کنونی فراهم آورد.
ë  نظریه »پایان امـــر دینی« چه می گوید؟ 

و چگونه نیهیلیســـم معاصـــر را به چالش 
می کشد؟

»نظریـــه پایـــان امر دینـــی« می خواهد 
این خودفریبـــی و ناخودآگاهی را که وجود 
و تحقـــق امـــر دینـــی را در جهـــان کنونـــی 
محقق و مســـجل فرض می کند به چالش 
بگیرد و بپرسد در جهانی که عاَلم دینی از 
آن رخت بربسته، امر دینی چگونه چیزی 
می تواند باشـــد؟ و آنچه به نـــام امر دینی 
هســـت چه نســـبتی با امر دینـــی و معنوی 

دارد؟
»نظریه پایان امـــر معنوی« می خواهد 
در مـــا نوعـــی خودآگاهـــی ایجـــاد کنـــد تا 
وضعیت کنونی خود را دریابیم و بفهمیم 
کـــه جهـــان، تاریـــخ و زندگـــی هیـــچ کدام 
بشربنیاد و سوبژه محور نیستند. کسانی که 
به عاَلم و امر دینی دلبســـته هســـتند باید 
زیســـت جهان کنونی خود را بشناسند و اگر 
از امر دینی سخن می گویند آن را در نسبت 

با جهان کنونی مورد تأمل قرار دهند.
به عاوه، این نظریه می خواهد نشـــان 
دهد که ظهور امر دینی و به تبع آن، تحقق 
انســـان و جامعه دینی در جهان ما بســـیار 
دشوار اســـت، تا حدی که می توان از نوعی 
امتناع تحقـــق امر دینـــی در جهان کنونی 
سخن گفت. این نظریه به هیچ وجه قصد 
نـــدارد از منظری روشـــنگرانه و ســـکوار و 
در مخالفت با ســـنن تاریخی به بیان ایده 

پایان امر دینی و معنوی بپردازد و بیشـــتر 
بیانی توصیفی و پدیدارشناسانه دارد.

بنابرایـــن، ایـــن نظریـــه می کوشـــد تـــا 
نیهیلیســـم جهان معاصر را بیشتر آشکار 
ســـازد و در مخاطبانش نوعی خودآگاهی 
در خصـــوص این امـــر ایجاد کنـــد که گذر 
از ایـــن نیهیلیســـم امـــری ســـهل و ســـاده 
نیســـت. متأســـفانه، اکثر قریب بـــه اتفاق 
و  روحانیـــون  ســـنتگرایان،  روشـــنفکران، 
قدرت سیاســـی ما گذر از نیهیلیسم کنونی 
جهان را آســـان فـــرض کرده اند. ما حضور 
نیهیلیسم را در خود درنیافته ایم و همین 
عین نیهیلیســـم و نشـــانه ای از آن اســـت. 
خودآگاهی و فهم موقعیت خود نخستین 
شرط برای خروج از وضعیت کنونی است، 
بـــا التفات به این نکته کـــه خروج از جهان 
نیهیلیســـتیک امـــری اعتقـــادی، نظـــری، 

سیاسی و ایدئولوژیک نیست.
ë  در نقشـــی  آیا  »فلســـفه«  و  »عقانیت«   

حیات یا مرگ امر معنوی در جهان معاصر 
داشته اند؟

ریشـــه مـــرگ امـــر معنـــوی را بایـــد در 
متافیزیکی   )rationalism( راسیونالیســـم 
و ســـیطره تفکر فلسفی جســـت وجو کنیم. 

»عقانیت« و »فلسفه« در معنای یونانی، 
ریشه سوبژکتیویسم و مرگ امر معنوی در 
جهان معاصر هســـتند، بی آنکه این سخن 
به معنای تحقیر فلسفه و متافیزیک باشد.
برابـــر  در  فلســـفه  مدافـــع  مـــن 
پوزیتیویســـم، اخباری گری، ظاهراندیشی، 
و  ایدئولوژیک اندیشـــی  سیاست اندیشـــی، 
سیطره عقل متعارف هســـتم و در مقابل 
همـــه آنهـــا، خـــودم را در جبهـــه فلســـفه 
می دانـــم، اما نقـــد من از فلســـفه از منظر 
و ســـاحت تفکری اســـت که می خواهد بر 
محدودیت هـــای عقانیـــت، متافیزیک و 

علم و تکنولوژی جدید بیندیشد.
ایـــن ســـخن بـــه معنـــای ضدیـــت بـــا 
عقانیـــت فلســـفی، یا مخالفـــت با علم و 
تکنولوژی نیســـت. گاهی نقـــد عقانیت و 
فلســـفه از ســـاحتی مـــادون آن و گاهـــی از 
ســـاحتی مافوق آن صورت می گیرد. تفکر 
می تواند سرشـــت فلســـفه، محدودیت ها 
و مراحـــل مختلف آن، حتـــی خود منطق 
را نیـــز مـــورد تأمل قـــرار دهد. بشـــر از این 
امـــکان بهره مند اســـت کـــه دربـــاره خود 
فلســـفه یا خود منطق، تفکر کند. پس من 
حـــق دارم دربـــاره منطـــق، منطق گرایی و 
دربـــاره محدودیت های  یا  منطق پرســـتی 
علـــم و علم پرســـتی پرســـش کنـــم. نباید 
اینگونـــه تفکـــر انتقادی را بســـیار عجوانه 
بـــودن  بـــه غیرعقانـــی  و جزم اندیشـــانه 
)irrationalism( و ضد فلسفه و ضد علم 

بودن متهم کرد.
ë  تفکر چگونه می تواند بر مرگ امر معنوی

در جهان معاصر غلبه کند؟
نکته نخســـت این است که خودآگاهی 
به موقعیـــت کنونـــی خودمـــان می تواند 
راهگشـــا باشـــد. نکتـــه دوم این اســـت که 
در خوِد پرســـش شـــما و در کاربـــرد کلمه 
»غلبه« نوعـــی اراده معطـــوف به قدرت 

وجود دارد؛ همان اراده ای که نیچه نیز آن 
را دریافت و آن را ریشـــه تفکر متافیزیکی 
و نتیجـــه اش را ظهور نوعی بشـــرمحوری 
و سوبژه محوری دانســـت، گویی همه چیز 

تابعی از ما است.
برخـــی در ایـــن توهم انـــد که اگـــر اراده 
کنیـــم، می توانیم بر رونـــد فرهنگ کنونی 
غلبـــه کنیـــم. تفکـــر در جهان امـــروز از دو 
طریـــق می توانـــد ما را کمک کنـــد که البته 
روح این دو طریق یکی اســـت؛ تفکر از یک 
جهـــت می توانـــد نوعی خودآگاهـــی به ما 
دهد تا از خودفریبی خارج شـــویم و جهان 
کنونی را آنگونه که هست به نحوی ِحکمی 
و فلســـفی و از موضع تفکـــر و نه از موضع 
باور به یـــک نظـــام تئولوژیک یـــا از منظر 

سیاست و ایدئولوژی، درک کنیم.
طریق دوم این است که تفکر می کوشد 
خـــارج از »حدیث آرزومنـــدی« طرح ها و 
برنامه هـــای مـــا امکاناتی را کشـــف کند که 
خود، هستی و تاریخ آن را در اختیار ما قرار 
می دهد. فهم معاصریت و خیره شدن در 
جهان معاصـــر می تواند نخســـتین  گام ها 
برای ظهور تفکری باشد که ما را به ساحت 

امر معنوی رهنمون سازد.

بـــرای داوری ایجـــاد کنـــد، پیـــش از داوری، 
حکم صادر نکنیم.

می افزایـــد:  خصـــوص  ایـــن  در  وی 
»گفت وگوی ملی در اینجـــا و اکنون جامعه 
ایرانی، نیازمند عقولی اســـت کـــه از میدان 
منازعه بااتـــر بایســـتند. ما امـــروز نیازمند 
یک ما هســـتیم اما نه از آن سنخ ماهایی که 

بیشـــتر می ترســـاند. به مایی نیازمندیم که 
بسترســـاز ظهور من های متمایزی باشـــد با 
وجدان های بیدار. نه من های تخمیر شـــده 

در یک ساختار همرنگ«.
کاشی معتقد است که برای بازگشت به 
جامعه، پیشـــاپیش نیازمند حرمت نهادن 
به بنیاد جامعه ایم و آن چیزی نیســـت جز 

دل بستن به یکدیگر و بهره گیری از زبانی که 
هیچ کس پیشـــاپیش دیگری را متهم ردیف 
اول نینگارد. لزوماً به روشنفکران محوریت 
عطا نکنیم. معلوم نیست به چه دلیل آنان 
چنین مرجعیتی دارند. در عرصه سیاســـی، 
تنها همـــگان مرجعیت دارنـــد و بس. باور 
کنیم همه به نحوی قربانیان روال نادرستی 
کـــه در شـــکل گیری و تداومـــش،  هســـتیم 
همـــه، دخالت داریـــم. از ایـــن رو، در پایان 
تأکیـــد می کند که دعوت همـــگان در میدان 
گفت وگـــو و تحصیل مرجعیـــت همگانی، 
نیازمنـــد جلـــب اعتمادهای از دســـت رفته 
اســـت. در این آشـــفته بازار، نخستین شرط 
اعـــاده اعتمـــاد آن اســـت کـــه هـــر جریانی 
پیـــش از ورود، به جای کشـــیدن تیغ تیز نقد 
بـــر دیگری، به ســـهم خود در بـــروز فاجعه 
اشاره کند. دانشجویانی که گشاینده این باب 
مقدس اند، خوب اســـت اولین بنیانگذاران 
این روال نامتعارف باشند. اگر قرار است در 

کانون بایستند، از خود آغاز کنند.
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پاســخ دکتر غامرضا کاشی به دعوت نخبگان دانشجو
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مقواتی که از سنخ »امر دینی« نیستند با 
امر دینی خلط و جانشـــین آن شده  است. 
مخاطبـــان مـــن در این کتاب بیـــش از هر 
کس، کســـانی هســـتند که تحقق امر دینی 
و بـــه پیروی از آن، انســـان و جامعه دینی 
را در جهان کنونی امری مســـجل یا بسیار 

ساده انگاشته اند.
ë  کتاب ایـــن  در  شـــما  محـــوری  پرســـش 

چیست؟
پرسشی که در این کتاب مطرح کرده ام 
و برای پاســـخ به آن تحقیق کـــرده ام این 
اســـت که »تحقق انســـان و جامعه دینی 
در جهانـــی کـــه بالذات ســـکوار اســـت و 
عاَلمیت دینی پایان یافته اســـت، چگونه 

امکان دارد؟«
دین به معنـــی فرهنگ و باورمندی به 
پاره ای از نظام های بشرساخته تئولوژیک 
یا بـــه منزله ابـــژه مطالعاتی یـــا به عنوان 
منبعـــی بـــرای ایدئولوژی های سیاســـی و 
اجتماعـــی یا بـــه منزلـــه انجـــام برخی از 
شـــعائر و آداب و رســـوم دینـــی در جهان 
کنونـــی وجـــود دارد و در آن هیچ شـــک و 
تردیـــدی نیســـت. لیکـــن ایـــن »عاَلمیت 
دینی« اســـت که دیگر مشاهده نمی شود. 
در گذشته »امر دینی« با »عاَلمیت دینی« 
نسبت داشـــت، اما امروزه دیگر، عاَلمیت 

دینی از میان ما رخت بربسته است.
ë  »رابطه میان »امر دینی« و »امر قدســـی

را چگونه تعریف می کنید؟ و نسبت انسان 
معاصر با این دو چگونه است؟

بـــه اعتقـــاد مـــن »امـــر دینـــی« تنهـــا 
جایـــی تحقـــق پیدا می کنـــد که انســـان با 
ســـاحت قدس و الوهیت پیوند و نســـبت 
خودآگاهانـــه برقـــرار کنـــد. مـــا فقط یک 
»امـــر قدســـی« داریم، که همان ســـاحت 
الوهیت و ســـاحت وجود فی نفسه است و 
همین ساحت است که موضوع و متعَلق 
راســـتین امر دینـــی اســـت. بنابراین »امر 

دینی« بـــه معنی ایجاد نســـبتی وجودی، 
خودآگاهانـــه و آزادانـــه با ســـاحت قدس 
است و »امر قدســـی« نیز یگانه موضوع و 

متعَلق اصیل امر دینی است.
تمام تاشـــم در کتاب اخیرم این بوده 
تا نشـــان دهم انسان معاصر به طور کلی، 
از جمله انسان در جوامع مسلمان، از امر 
دینی و ساحت قدس ُبعد و فاصله زیادی 
دارد. بســـیاری اســـیر نوعـــی ناخودآگاهی 
و خودفریبـــی هســـتند و از حضـــور زنـــده 
ســـاحت قدس در زندگی انســـان معاصر 
و حتـــی ما مســـلمانان ســـخن می گویند. 
مخاطب من عاوه بر این دســـته از افراد، 
نوگرایـــان، شـــیفتگان عقانیـــت جدید و 
دل ســـپردگان عالم کنونی هســـتند که به 
مقابلـــه با میـــراث تاریخـــی ماقبل مدرن 
پرداخته اند و به تبعیت از عقانیت عصر 
روشـــنگری، موضـــع و کینه ای ضدســـنت 

دارند.
من قصـــد داشـــتم تا حـــدودی محل 
نزاع را میـــاِن، به اصطاح، ســـنت گرایان 
و مدرنیســـت ها )شـــیفتگان عالم جدید( 
نشـــان دهم و بگویم در ایـــن نظام محل 
مناقشه و نزاع به هیچ وجه روشن نیست 
و آنچـــه نوگرایـــان به نقـــدش می پردازند 

هیچ نسبتی با »امر دینی« ندارد.
ë  چه چیزی پیوند میان »امر دینی« و »امر

مقدس« را در جامعه معاصر از هم گسسته 
است؟

پاســـخ این پرســـش به لحاظ فلســـفی 
متافیزیکـــی،  سوبژکتیویســـم  بســـط 
درک  و  تکنولوژیـــک  عقانیـــت  ســـیطره 
فیزیکالیستی، ناتورالیستی و ماتریالیستی 
از جهان اســـت که سوبژکتیویسم جدید را 
به دنبال داشـــته اســـت. به عبارتی، درک 
شیء واره از موجودات و پدیدارها به درک 
شیءواره از انسان منتهی شده است. همه 
این مؤ لفه ها دســـت به دســـت هم داده و 

از ســـاختار سیاسی، یک استراتژی تازه است 
که رو به ســـوی مـــردم و روشـــنفکران دارد و 
به ظاهر در نقطه مقابل اســـتراتژی پیشین 
کـــه رو بـــه ســـوی حاکمیـــت داشـــت، قـــرار 
می گیرد. او می کوشد نشـــان دهد که این دو 
اســـتراتژی، دو روی یک ســـکه اند و تـــا از دو 
سوی این استراتژی رها نشویم، راه به جایی 
نخواهیم برد. وی در خصوص چیستی این 
دو اســـتراتژی چنیـــن توضیـــح می دهد که 
استراتژی قدیمی آن بود که مستقیم برویم 
بر سر حاکمان فریاد بکشیم، دومی عبارت 
از آن اســـت که مردم و روشنفکران را بسیج 
کـــرده و »من« ها را »ما« کنیـــم تا بتوانیم با 
قدرت بیشتری اســـتراتژی اول را اجرا کنیم 
که همانا فریاد کشیدن بر سر حاکمان است.
به بـــاور او، تمایزگذاری میـــان مردمان 
ســـاده و صـــادق و فـــداکار و رنجکـــش، بـــا 
حاکمان ســـتمکار و زورگو، کلیشـــه ای است 
که یکصد و اندی ســـال بر ســـر ما حکومت 
می کند. از ایـــن رو، تأکید می کند که خطاب 

فعاان دانشجویی به »روشنفکران« چنان 
اســـت که گویی روشـــنفکران اساســـاً بیرون 
از مـــدار قدرت انـــد؛ در حالی کـــه ضمیری 
پـــاک دارند و فقط غافلنـــد و نیازمند ندایی 
بوده اند که ســـر از خواب غفلت بردارند. اما 
واقعیت این است که روشنفکری نیز دکانی 
اســـت که نان و نام دارد و اکثر روشـــنفکران 
و اســـتادان دانشـــگاه و قلم داران نیز کسب 
و کاری دارنـــد و زندگـــی می کننـــد. ضمنـــاً 
چه کســـی گفتـــه که مـــردم ســـتمدیدگان و 
مظلوم و قربانی اند. کدام شـــرارتی هســـت 
که از حکومت ســـر می زند اما ریشـــه در کرد 
و کار روزمـــره مردم ندارد؟ آنچه در ســـطح 
حاکمیت با ارقام درشـــت فساد خودنمایی 
می کند، در رفتارهای روزمره مردم البته در 

اندازه های کوچک و خرد جاری است.
به باور او، شـــرط ضروری در گفت وگوی 
عمومی و ملـــی، پرهیز از »دوگانه ســـازی« 
است، به این معنا که اگر قرار است »عرصه 
عمومـــی«، به بـــاور هابرمـــاس، مرجعیتی 

گفت وگو با دکتــر بیژن عبدالکریمی پیرامون تازه ترین اثرش

تراژدی نفسگیر زندگی
»حیات دینی« در جهان سکوار چگونه ممکن می شود؟
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با توجه به اینکه موج عقانیت جدید و جهـــان تکنولوژیک، همه جوامع از جمله 
جامعه ما را نیز به لحاظ حیات دینی و معنوی دســـتخوش تغییراتی بنیادین کرده 
اســـت معنا و مفهوم »امر دینی« و جایگاه و موقعیـــت آن در جوامع امروزین نیاز 
به روشـــنگری بیشـــتری دارد. به این اعتبار، بر آن شـــدیم تا با بیژن عبدالکریمی به 
گفت وگو بنشـــینیم که به تازگی کتابی با عنوان »پرسش از امکان امر دینی در جهان 

معاصر« از انتشارات نقد فرهنگ منتشر کرده است.
عبدالکریمی، استاد فلسفه و عضو سابق هیأت مدیره انجمن فلسفه میان فرهنگی 
ایران، در این کتابش از فقدان عاَلمی ســـخن می گوید کـــه در آن متون مقدس و امر 
معنوی زیســـت دارند و پیوندی میان حیات متدینان با ســـاحت قـــدس و الوهیت 
وجود دارد. او ســـعی کرده اســـت در این اثر از دیدگاهی پدیدارشناســـانه و فلسفی، 
مخاطب خود را نســـبت به چالـــش عقانیت مـــدرن با حیات دینـــی و معنوی در 

جوامع امروز آگاه سازد.

محمدجواد غامرضا کاشی معتقد است که ما امروز نیازمند یک ما هستیم. به مایی 
نیازمندیم که بسترساز ظهور من های متمایزی باشد با وجدان های بیدار. نه من های 
تخمیر شده در یک ســـاختار همرنگ. برای بازگشـــت به جامعه، پیشاپیش نیازمند 
حرمت نهـــادن به بنیاد جامعه ایم و آن چیزی نیســـت جز دل بســـتن بـــه یکدیگر و 
بهره گیری از زبانی که هیچ کس پیشاپیش دیگری را متهم ردیف اول نینگارد. لزوماً به 
روشنفکران محوریت عطا نکنیم. معلوم نیست به چه دلیل آنان چنین مرجعیتی 
دارند. در عرصه سیاسی، تنها همگان مرجعیت دارند و بس. باور کنیم همه به نحوی 

قربانیان روال نادرستی هستیم که در شکل گیری و تداومش، همه، دخالت داریم.

تعجب می کنم که چرا در کشور ما موسیقی سنتی 
کشورمان که با حکمت و شعر ما پیوند بسیار 

نیرومندی دارد، بسیار ناآگاهانه سرکوب می شود. 
انتظار می رفت این هنر بعد از انقاب بسط پیدا 
کند و مورد حمایت قدرت سیاسی نیز قرار گیرد. 
این هنر و این موسیقی می تواند جوانان ما را به 

سوی نوعی مقاومت در برابر نیهیلیسم غربی و به 
سوی نوعی زیست معنوی سوق دهد.
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زیر و بم  حال خوب و حال بد در فضای حقیقی و مجازی

 با یک فنجان قهوه
سه درجه زیباتر شدم
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دو نفــری روی یکــی از صندلی هــای کنــار 
خیابان نشسته اند و در سرمای تازه شروع 
شــده تهران بســتنی می خورند. تا متوجه 
می شــوند چرا می خواهم بــا آنها صحبت 
کنــم می گوینــد: »اتفاقــا حالمان بــد بود. 
آمدیم بستنی بخوریم شاید بهتر شویم!«

مهــراوه و هانیــه یکی دو روزی اســت زیاد 
ســرحال نیســتند. بــا همان حــس و حالی 
که حتمًا تجربــه اش کرده اید؛ دل گرفتگی 
و کم حوصلگــی. مهــراوه می گوید: »فقط 
حوصلــه حــرف زدن بــا هانیــه را داشــتم 
این یکی دو روز. شــاید چون او هم حالش 

خوب نیست.«
می پرســم می دانیــد چــرا حالتــان خــوب 
نیســت یــا از آن بی دلیل هاســت؟ مهراوه 
خســته  دانشــگاهم  رشــته  »از  می گویــد: 
شــده ام. نمی دانــم اصــًا فایــده ای دارد 
یا نــه. هر کســی درس خوانــده دارد بیکار 
می شــود یا اصــًا کار پیدا نکــرده. مانده ام 
خــب  کنــم؟  ول  را  درس  کنــم.  کار  چــه 
می ترســم بعدش پشــیمان شــوم.همین 

فکرها حالم را بد کرده.«
هانیــه هــم به اینهــا فکر می کنــد و البته از 
دســت پدر و مــادرش هــم دلخور اســت: 
»هنوز مثل بچه مدرســه ای ها می پرســند 
کجــا رفتی؟ با کی رفتــی؟ چرا دیر آمدی؟ 
تاریــک شــد! می بینــم خیلــی از بچه های 
دانشــگاه اصــًا ایــن داســتان ها را ندارند. 

خسته می شود آدم.«
طــول  چقــدر  بدشــان  حــال  نمی داننــد 
می کشــد. گاهــی اتفــاق خوبی یــک دفعه 
افتــاده و حواس شــان را پــرت کــرده یــا با 
همیــن حــرف زدن هــا و بســتنی خــوردن 
و دور زدن ســرحال شــده اند امــا بــه قــول 
خودشــان حال بد دوباره برمی گردد چون 
ایــن چیزهایــی کــه برایش ناراحتنــد هنوز 

حل نشده است.
در توئیتر پرسیدم حال بد یعنی چه و چه 

چیزهایی حال شــان را بد می کند. فرنوش 
می نویســد: »حــال بــد بــرای مــن یعنــی 
اضطراب و نگرانی بابت اتفاقی که افتاده 
یــا قرار اســت بیفتد و عواقبــش. مثل یک 
حادثه احساســی حس خفگی و بی قراری 
شــدید پیــدا می کنــم و اصــًا نمی توانــم 

تمرکز کنم یا حواسم را از آن پرت کنم.«
یکــی دیگــر هــم کــه اســم مســتعار دارد 
نوشــته: »حــال بد بــرای من یعنــی کاری 
انجــام ندهم، شــوقی بــه زندگی نداشــته 
و  بیخیــال وظایــف  از آن،  بدتــر  و  باشــم 
مســئولیت هایم شــوم. معمــوًا ناشــی از 
شکست یا خوب پیش نرفتن برنامه هایم 
اســت. حــاا عاطفــی یــا کاری یــا تفریحی 
حتــی. مصائــب هــم منجــر بــه حــال بــد 
می شــود. مرگ و طوفــان و... معموًا هم 

با تپش قلب و خواب زیاد همراه است.«
یکی دیگر هم نوشــته:»حال بد احســاس 
اســت، نمی شــود تعریــف کــرد، می شــود 
گفــت دارمــش. خیلی چیزها حــال من را 
بد می کند اما این که احســاس کنم تاشم 
هدر مــی رود بیش از همه چیز حالم را بد 

می کند.«
هــم  زیــاد  دغدغه هایشــان  بعضی هــا 
شــخصی نیســت. مثل فرهــاد کــه بعد از 
باران در پارک ایســتاده و ســیگار می کشد. 
می پرســم شده حالت بد باشد؟ می گوید: 
»بهتــر اســت بپرســی شــده حالــت خوب 
باشد؟! بیشــتر وقت ها حالم گرفته است. 

خسته ام و ناامید.«
دلیلــش هــم چیزی اســت کــه در جامعه 
می بینــد:» وقتی هــر روز می بینم شــرایط 
ســخت تر می شود چطور حالم بد نباشد؟ 
همــه چیــز آنقدر گران شــده که بــه خیلی 
را  حالــم  می توانســت  کــه  تفریحاتــی  از 
خــوب کنــد نمی رســم. تفریــح بــه کنــار، 
بــرای خریدهــای ضــروری ام بــه مشــکل 
برمی خــورم. چقــدر پــول بگیــرم از پــدر و 

مــادر وقتــی کار پیدا نمی کنم. کار داشــتم 
امــا تعدیــل شــدم. خــودت هــم مشــکل 
مــردم  مشــکات  دیــدن  باشــی  نداشــته 

عذابت می دهد.«
بیــرون می آیــد و  از کاس  را وقتــی  پریــا 
می خواهــد ســوار ماشــینش شــود گیرش 
می انــدازم. او هــم تقریبــاً همیــن حــرف 
را می زنــد: »تلگــرام را بــاز می کنــی، هزار 
خبــر تلخ می خوانــی. با دوســتانت حرف 
دارنــد.  مشــکل  یــک  هرکــدام  می زنــی، 
می روی در شــبکه های مجازی هر روز یک 
درخواســت کمک برای دارو یا مستأجری 
کــه کرایــه خانــه نــدارد می بینــی. روحیــه 

نمی ماند برای آدم.«
برای تعریف حال بد و این که چرا حالمان 
روانشناســان  از  می توانیــم  می شــود  بــد 

کمک بگیریم. 
دکتــر ســعید بهزادی فر می گویــد: »واقعا 
بــد  حالشــان  همــه  کــه  نیســت  اینطــور 
آدم هــا  خوشــحالی  و  خشــنودی  باشــد. 
ایــن  اســت. اآن  از روابــط خــوب  ناشــی 
روابــط کمرنــگ شــده. هــم پــدر و مادرها 
بــه دلیل مشــغله زیــاد فرصــت ارتباط با 
بچه هایشــان را ندارند و هــم هزینه باای 
میهمانی هــا باعــث شــده رفــت و آمدهــا 
کــم شــود و ایــن نیــاز آدم هــا را بــه ارتباط 
ارضا نمی کند. از طرفی خوشحالی زمانی 
است که نیازهای انســان برآورده شود. در 
جامعــه ما بــه دلیل مشــکات اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی این نیازها در معرض 
خطر است. فقر و ناامنی آدم ها را غمگین 

می کند.«
امــا شــاید برای شــما هــم پیش آمــده که 
بی دلیل حالتان بد شــده باشــد یا حداقل 
دلیلــش را پیــدا نکنیــد. نمی دانیــد از کجا 
می آید و یک دفعــه حال تان را می گیرد و 
همه چیز یک دفعه بِد بد می شــود. شاید 
بــه قــول ســیدعلی صالحــی شــاعر حــال 
خوب و بد ما - البته با کمی تغییر- به آن 

»غمگینی بی سبب« می گویند!
از کســانی اســت کــه همیشــه هــم  شــیوا 
حــال بدش دلیــل ندارد: »حــال بد گاهی 
دلیلــی ندارد یــا حداقل دلیلــی که همان 
لحظه ایجاد شــده باشــد. ممکن اســت از 
قبل ســابقه داشته  باشــد و یهو سرت هوار 

شود.«
امــا چقــدر از حــس و حال های بــد و حتی 
اســت؟  دیگــران  تحت تأثیــر  خوب مــان 
توئیت هــای  و  پســت ها  تحت تأثیــر 
تلــخ دیگــران یــا ناراحتــی کســانی کــه هر 
خصــوص  بــه  خیلی هــا  می بینیــم.  روز 

حــاا کــه جوان ترهــا بیشــتر وقت شــان را 
می گذراننــد  اجتماعــی  شــبکه های  در 
می گوینــد ایــن تلخی هــای گاه و بــی گاه با 
همین شبکه ها ایجاد می شود. اصًا شاید 
نوعــی جلــب توجــه اســت بــرای گرفتــن 

ایک و فالوور بیشتر!
امــا بیــن توئیتری هایــی کــه مــن از آنهــا 
و  حــس  می گوینــد  بیشترشــان  پرســیدم 
حالشــان واقعــی اســت و ربطــی بــه ایــن 

چیزها ندارد. 
می گوینــد تــا به حــال نشــده حالشــان بد 
نباشد و الکی بگویند و بنویسند که بد است 
یــا یکی می نویســد: »بیشــتر کســانی که از 
حال بدشــان می نویسند درست می گویند 
چون اتفاقات بد چند برابر اتفاقات خوب 
است یا اگر دروغکی بگوییم باز هم یعنی 

یک چیزی سر جایش نیست.«
امــا چنــد نفــری هــم می گوینــد بعضــی 
نیســت،  واقعــی  بــد  حــال  ایــن  وقت هــا 
دلیلش واقعی نیســت و شــاید فقط برای 
جلب توجه اســت یا بعضی ها بزرگنمایی 

می کنند. 
جالبــی  نکتــه  خــودش  دربــاره  مرضیــه 
می نویســد: »یــک وقت هایــی دیگر از ســر 
عادت چشــم  باز می کنم  و می بینم حالم 
بد نیست ولی می گویم بد است. بعد فکر  

می کنم  که رها شو از این حس!«
البته به گفته دکتــر بهزادی فر نمی توانیم 
کســانی را کــه حالشــان بد اســت متهم به 
افــراد در  ایــن  بزرگنمایــی کنیــم. این کــه 
شبکه های اجتماعی بیشتر از حال بدشان 
می نویســند به ایــن دلیل اســت که چنین 
افــرادی یعنــی افــراد درونگرا و ناخشــنود 
در شــبکه های اجتماعــی بیشــتر فعالنــد. 
از طرفی وقتی به کســی که ناراحت اســت 
می گوییــم چقــدر ناله می کنــی؟ می گوید 
چــه کار کنــم؟ چقدر شــغل برایــم ایجاد 
کــرده ای؟ چقــدر برایــم وقت گذاشــته ای 
فراهــم  برایــم  تفریــح  شــرایط  چقــدر  و 
کــرده ای؟ این افــراد نیاز به ایــن دارند که 

درکشان کنیم.«
دقــت کرده ایــد کســانی کــه زیاد حالشــان 
بــد اســت و غمگیــن هســتند زیــاد هم در 
شــبکه های اجتماعی فعالند و درباره اش 
می نویســند؟ دکتــر بهزادی فر یک پاســخ 
هم برای این ســؤال دارد: »بعضی از آنها 
کســانی هســتند که اختــال خلــق دارند و 
خلق ثابتی ندارند. آنها حالشان را »ِشیر« 

می کنند نه واقعیت را.«
ë شادی  اصیل

»زندگی هنوز خوشگلی هاشــو داره، صبح 

یه پرنده پشت پنجره اتاقم بود چند درجه 
زیباتر شدم، روزم رو ساخت، قهوه خوردم 

حالم خوب شد و...«
کنــار حــال و احوال هــای بــد، کســانی هــم 
هســتند که ایــن حرف هــا را می زننــد یا در 
صفحه شــان می نویســند. آنهــا نــه تنهــا از 
حالشــان می نویســند کــه توصیــه می کنند 
بقیــه هم همین کارهــا را بکنند و بی خیال 

حال بدشان شوند.
بعضــی کاربرهــا هم از نویســنده پســت و 
توئیت تشــکر می کنند که حالش را با بقیه 
بــه اشــتراک گذاشــته و بــه آنها ایــده داده 
حالشــان را خــوب کننــد. بعضی هــا هم با 

کنایــه می گویند چه حوصلــه ای دارد و این 
چیزها حال کسی را خوب نمی کند و مرفه 

بی درد است و...
آنهایــی کــه معتقدند این چیزها رویشــان 
تأثیــر نــدارد و حالشــان را خــوب نمی کند 
این دایل را می آورند: نوشــته های آدم ها 
دربــاره چیزهایــی کــه حس شــان را بهتــر 
کــه  بــس   نــدارد  اثــری  معمــوًا  می کنــد 
کپی شــده و شبیه هم  هســتند و ترجیع بند 
همه شــان انــرژی مثبــت اســت، تجربیات 
هرکــس منحصــر به خــودش اســت چون 
»بــد« در زندگی های مختلف تعریف های 

متفاوتی دارد.

از مهــراوه و هانیــه می پرســم این حرف ها 
و پســت ها تــا بــه حــال احوالشــان را بهتــر 
کــرده؟ مهــراوه می گویــد: »نــه. بــه نظــرم 
خیلی لوســند. خب که چی هر روز هشتگ 
می گــذاری حــال خوب؟ بــه نظرم بیشــتر 
اداســت. مثل خیلی چیزهــای دیگر که در 
اینستاگرام شده ادا. من با این چیزها حالم 
خــوب نمی شــود.« هانیــه کمــی مخالــف 
اســت: »خیلی هم اینطوری نیست. گاهی 
به مــن کمک کرده و یــک تکانی به خودم 
تــازه  نفســی  و  بیــرون  رفتــه ام  و  داده ام 
کــرده ام اما نه همیشــه. شــاید وقتی حالم 

خیلی بد باشد، تأثیری نگذارد.«
دکتــر بهزادی فر تــا حدودی ایــن حرف ها 
را تأیید می کند: »افرادی که شــادی اصیل 
ندارنــد، می روند ســراغ شــادی های فیک. 
هورمونی به نام سروتونین داریم که وقتی 
حالمان خوب اســت باا می رود آن هم با 
دارو، ورزش و رابطــه عاشــقانه کــه بــه این 
می گویند شــادی اصیل. هورمون دوپامین 
مثــًا شــادی  اســت.  ناپایــدار  امــا شــادی 
غــذا خــوردن کــه خیلــی اصالــت نــدارد و 
گذراست. این شادی ها بد نیستند اما حال 

ما را در دراز مدت خوب نمی کنند.« 
خاصــه اگــر می خواهیــد واقعــا حال تــان 
خوب شود بروید سراغ ورزش های هوازی. 
اگــر هم زیــاد حــال بدتــان تکرار می شــود 
بگیــرد.  کمــک  روانشــناس  از  می توانیــد 
گاهی حتی ممکن اســت ازم باشد از دارو 
اســتفاده کنید. این حال هــای بد و خوب را 

اینقدرها هم نباید ساده  بگیریم.
آوا ویترین کتابفروشــی را نــگاه می کند و تا 
ســؤالم را می شــنود می خنــدد و می گویــد: 
»خــودم خیلــی وقت هــا از همیــن چیزها 
می نویسم. بااخره همه گاهی حالشان بد 
می شــود اما اگــر مدام همینطوری باشــیم 
چیــزی حــل می شــود؟ بایــد خودمــان به 
خودمــان کمک کنیم. مثًا بگردیم ببینیم 
با چه چیزی خوشــحال می شــویم و برویم 
ســراغش. وقتــی می بینم بــا خواندن یک 
کتــاب یــا آب دادن بــه گلدان هایــم حالم 
خــوب می شــود، چــرا ایــن کار را نکنــم و 
بــرای بقیه هــم ننویســم؟« می گویم خب 
شــاید همه با آب دادن به گلدان حالشــان 
خوب نشــود. جــواب می دهــد: »چیزی که 
مــن می نویســم شــاید باعــث شــود بروند 
دنبــال چیــزی کــه دوســت دارنــد و چیزی 
را کــه حالشــان را خوب می کند پیــدا کنند. 
نوشــتن از انــرژی مثبت و خــوب روی بقیه 
حتماً اثر می گذارد. به نظر من حال خوب 

مسری است.«
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صبح که بیدار می شــوی همه چیز انگار سیاه است و روی قفسه سینه ات چیزی سنگینی 
می کند. حوصلــه نداری از تخت بلند شــوی و اگر بتوانی همــه را بپیچانی، می مانی در 

تخت و تا ظهر و حتی بیشتر، نه کاری می کنی و نه حرف می زنی.
بهتــر می شــوی؟ نه، این حال بد انگار مثل ســم وارد خون می شــود و پخش می شــود و 
پخش می شــود. بعد می آیی در اینســتاگرامت عکس باران یا غروب یا شاید یک لیوان 
چایــت را می گــذاری و یک متــن غم انگیز هــم برایش می نویســی. اگر توئیتری باشــی 
هم بــدون این کارهــا و مقدمه چینی می نویســی: »حالــم بد اســت.«این حال های بد 
چنان زیاد و تکراری شــده که همه آن را از حفظند. چرا تازگی هــا اینقدر زیاد حالمان بد 
می شــود؟ اصًا تــا به حال به این فکــر کرده اید چقدر از این حــس و حال های غم انگیز، 
واقعی اســت و چقدر تلقیــن یا تحت تأثیر شــبکه های اجتماعی که حاا ســاعت های 

زیادی از روزمان با آنها می گذرد؟
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کنار حال و احوال های بد، کسانی هم هستند که این حرف ها 
را می زنند یا در صفحه شان می نویسند. آنها نه تنها از حالشان 

می نویسند که توصیه می کنند بقیه هم همین کارها را بکنند 
و بی خیال حال بدشان شوند. بعضی کاربرها هم از نویسنده 
پست و توئیت تشکر می کنند که حالش را با بقیه به اشتراک 

گذاشته و به آنها ایده داده حالشان را خوب کنند. بعضی ها هم 
با کنایه می گویند چه حوصله ای دارد و این چیزها حال کسی را 

خوب نمی کند و مرفه بی درد است و... آنهایی که معتقدند این 
چیزها رویشان تأثیر ندارد و حالشان را خوب نمی کند
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گفت و گویی کوتاه با نویسنده »خاک سفید«

ساعتی با مه لقا ماح مادر محیط زیست ایران

یگانه خدامی
گزارش نویس

ë دو به دو
دو پســر جــوان رو بــه روی ســاختمان مدور 
نشســته اند و با هم حــرف می زنند و گاهی 
می اندازنــد.  نگاهــی  هــم  اطرافشــان  بــه 
می گوینــد هفتــه ای دو روز بعــد ازظهرهــا 
می آینــد و یکی شــان می گویــد شــاید هــم 
ســه یــا چهــار روز، البتــه بیشــتر وقت هــا با 

دوستان شان. این بار دو نفری آمده اند.
دانشــجو هستند و یکی عمران می خواند و 
یکی برق دانشــگاه تربیــت مدرس و اینکه 
خوابگاه شــان همین نزدیکی هاست دلیل 
خوبی است برای نشستن در محوطه تئاتر 
شــهر. یکی شــان می گوید: »هم محیطش 
بــاز اســت و هــم اجتماعی تــر. اطرافــش 
هــم مرکــز خریــد دارد.« آن یکــی، حــرف 
دوستش را تکمیل می کند: »هرجور آدمی 
هــم اینجــا می آیــد از قشــرهای مختلــف 
و  می بینیــم  را  آنهــا  و  می آییــم  جامعــه. 
تجربه کســب می کنیــم.« آن یکی با خنده 
می گویــد: »چــه تجربــه ای مثــًا ؟« جواب 
می دهد: »دیــدن آدم هــای مختلف برای 

آدم تجربه است دیگر!«
تــا به حال بــرای دیدن تئاتر به تئاتر شــهر 
نرفته اند اما اینکه این ساختمان اینجاست 
برایشــان مهم اســت. تئاتر برایشــان گران 
تمــام می شــود و بیشــتر می رونــد ســینما 
امــا این دلیل نمی شــود که اینجــا از دیدن 
جوان هایی که گاهی تار و ویولن می زنند یا 

نقاشی می کشند لذت نبرند.
و  روز  هــر  کــه  جوان هایــی  بیشــتر  حــرف 
بخصــوص عصرهــا اینجــا می بینــی برای 
توصیــف محوطــه شــلوغ تئاتــر شــهر، باز 
بودن و شــلوغ بودن این فضاســت و اینکه 
آدم ها از هر طبقه و با هر شــکل و شمایلی 

اینجا هستند.

در  و  اســت  ســاله   24 کــه  هــم  محمــد 
را  همیــن  می زنــد  گیتــار  متــرو  ایســتگاه 
می گویــد: »دوســت دارم فضا باز باشــد نه 
گرفتــه. شــلوغی را دوســت دارم و تنهایی  
اذیتــم می کنــد. هــر روز نیم ســاعت اینجا 
می نشــینم و بعد می روم سر کارم. بعد از 
کار هــم باز نیم ســاعت می نشــینم و بعد 

می روم خانه.«
ابوالفضــل  دوســتش  کنــار  امشــب  کــه  او 
نشســته امــروز یک دلیــل دیگر هــم دارد؛ 
دلش گرفتــه. در ایســتگاه متــروی انقاب 
گیتار می زده که گفته اند بلند شود و برود و 
حاا آمده تــا غصه اش را بگذارد کنار تئاتر 

شهر و برگردد به خانه.
ابوالفضــل کــه 5 ماه خدمت اســت و بچه 
کرج، به قول خودش در فاز تماشــای تئاتر 
و ایــن چیزهــا نیســت امــا همین کــه اینجا 
محیــط خوبــی دارد برایــش کافــی اســت. 
محمــد دوســت دارد تئاتر ببینــد اما وقت 
نمی کند با این حــال اینکه اینجا بزرگترین 
مجموعــه تئاتــر ایــران اســت هیــچ وقــت 

برایش خیلی مهم نبوده است.
ë دانشگاه نزدیک

حدیــث و غزالــه کمــی دورتر از ســاختمان 
و در دایــره روبــه روی تئاتر نشســته اند. روی 
ســکوی مدور و ســیمانی که در این سرمای 
پاییــز و عجیب تهران حســابی ســرد شــده 
هــم  آن  هســتند  دانشــجو  دو  هــر  اســت. 
دانشجوی طراحی لباس. به نسبت 4 نفری 
قبلــی، رشــته ای کــه می خواننــد و کاری که 
دوســت دارند خیلی به تئاتر مرتبط اســت. 
بعــد از کاس هــای دانشگاه شــان می آینــد 
اینجــا می نشــینند البتــه بیشــتر وقت هــا با 
دوستان شان. آنقدر باهم حرف می زنند که 

3، 4 ساعتی می گذرد و بعد می روند.

ë  از خانــواده بگوییــد و اینکه چطور بزرگ 
شدید؟

پــدرم از ماک هــای دامغان بــود و مادرم از 
زنــان پیشــگام در عرصه هــای فرهنگــی. به 
خاطر شــرایط شــغلی پدرم توی شــهرهای 
مختلفــی زندگــی کردیــم امــا مــادرم هیــچ 
وقت دست از آموختن و آموزش برنداشت. 
جزو اولین کســانی بــود که یک روپوش برای 
خــودش و یکی هم برای مــن دوخت. چون 
برای مردم محله تازگی داشــت وقتی باهم 
راه می رفتیــم بچه هــا بــه ســمت مــا ســنگ 
می انداختند. یک روز یکی از ســنگ ها خورد 
پــای چشــم مــن. دردم گرفــت و تــا آمــدم 
گریــه کنــم مامــان گفــت مه لقا جــان نبینم 
گریــه کنــی! بایــد پــای تصمیمت بایســتی و 
قــوی باشــی. شــبیه این جملــه را بارهــا و به 
شــکل های مختلــف از پدر و مادرم شــنیدم. 

من خانواده ای مبارز داشتم.
ë  برای اینکه با دنیای اطراف ارتباط بهتری 

بگیرید چه کارهایی انجام می دهید؟
پــدرم خوب تر از هرکســی به من آموخت 
طبیعــت را دوســت بــدارم. پــدرم به من 

یــاد داد مــن متعلــق بــه خــاک هســتم و 
بایــد به طبیعــت احترام بگــذارم. مادرم 
بســتر  در  مواقــع  بیشــتر  اینکــه  بــا  هــم 
بیماری بود هر کتابی منتشــر می شد یک 
نســخه بــه دســتش می رســید و شــب ها 
بــه مــن می گفــت مه لقــا جــان اگــر بازی 
و تمرین هــات تمــام شــد بیــا پیــش من. 
کنارش می نشستم و از روی کتاب برایش 
می خواندم. اما معنی خیلی از کلمه ها را 

نمی دانستم.
 مثًا یکبار وقتی به کلمه »خون« رســیدم 
با همان صــدای بچگانه پرســیدم مامان 
جــان خون دیگــه چیه؟ مادرم بــا نهایت 
حوصله یادم داد. گفت مامان جان وقتی 
وســط بازی دســتت زخــم می شــود مایع 
ســرخ رنگی بیرون می آید که خون است. 
مــن قبل از اینکه به مدرســه بــروم خیلی 
چیزها را می دانستم و از بچه های همسن 
و ســال خودم اطاعات بیشــتری داشــتم 
بــرای همیــن حتــی مدیــر و معلم هــای 
مدرسه هم باورشان نمی شد آن کسی که 

مدام آتش می سوزاند من باشم.

پشــت هر چروک صــورت »مه لقا مــاح« دنیایــی از تجربــه و تأثیر، پنهان اســت. به 
انــدازه همه این 102 ســالی که از خدا عمــر گرفته، بــرای آبادانی ایران قدم برداشــته و 
بی دلیل مادر محیط زیســت ایران نشده. حرف که می زند، حافظه اش را به شکل یک 
کتــاب قطــور تاریخ می بینم. کتابــی کــه آرام آرام ورق می زند و بعــد از کمی مکث، از 
روزگار کودکی و جوانی اش می گوید. او تحصیلکرده ســوربن فرانســه است و دکترای 
جامعه شناســی از ایــن دانشــگاه دارد. مــاح در ســال 47 رئیــس کتابخانــه مؤسســه 
تحقیقات روانشناسی شد و در سال 74 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست 
را بنیان گذاری کرد. مقاات بســیاری در زمینه محیط زیســت از او در نشریات مختلف 

چاپ شده است.

سهیا نوری
گزارش نویس

ë  مگــر شــیطنت های دوران مدرســه تان 
چه بود؟

تعریــف  برایــت  را  کوچکــش  نمونــه  دو 
می کنــم خــودت تــا تــه ماجــرا را بخوان! 

صبح هــای خیلــی زود قبــل از اینکه بقیه 
بچه ها برســند می رفتم مدرســه و داخل 
صندلی معلم را پر می کردم از ســوزن. او 
هــم می آمد و می نشســت ولی فقط خدا 

بایــد آخرش را بــه خیر می کــرد. بعضی 
وقت ها هم وقتی همه بچه ها توی کاس 
جمع شده بودند، قبل از آمدن معلم، با 
یک صابون بزرگ می افتادم به جان پله 

هرجا که می خواهم بروم باید با دوستانم بروم اما 
اینجا می توانم راحت تنها باشم و این اصًا در این 

محوطه عجیب نیست چون اینجا خیلی ها تنها 
می آیند و از منظره لذت می برند و موسیقی گوش 
می دهند. جای نشستن هم زیاد دارد و منظره اش 

خیلی خوب است. کنارش بازارچه هم دارد اما 
بیشتر از همه، تنهایی اش را دوست دارم

فرقــی نمی کند کجا دنیا آمده باشــی؛ شــمال شــهر یــا حاشــیه اتوبانی در 
پایین تریــن نقطه تهران. مهم این اســت کــه تو می خواهی بــا زندگی ات 
چــه کنی یا چه تأثیری روی دور و برت داشــته باشــی. حمیــد بابایی جوان 
33ساله خاک سفیدی معلم و نویسنده ای است که با کتابش مسیر خیلی 
از جوان های محلــه را تغییر داده؛ رمان »خاک ســفید« او را خیلی از بچه 
محل هــا خوانده اند و نه تنها تغییر مســیر داده اند بلکه هم به محله شــان 

عاقمند شده اند، هم به مطالعه.

ë  چــه انگیزه ای باعث شــد ســراغ موضوع خاک ســفید و نوشــتن کتابی
درباره این محله بروی؟

مــن در همین خاک ســفید و جایی کــه به آن »جزیره« گفته می شــد، به 
دنیــا آمــده ام. با وجود اینکه ســال 79 ایــن جزیره از بین رفــت اما هنوز 
فرهنگ آن ســال ها بر این منطقه حاکم است و همه ما یک خاک سفید 

ذهنی داریم. 
مــن دوســت داشــتم موضــوع اجتماعــی خشــونت شــهری را دنبــال 
کنــم و متأســفانه خاک ســفید همیشــه در ایــن موضــوع زبانــزد بــوده 
درحالــی کــه خشــونت در مناطــق دیگــر تهــران هــم وجــود دارد. زمان 
دانشــجویی وقتــی همکاســی ها متوجــه می شــدند بچــه خاک ســفید 
بــاور نمی کــرد مــن اهــل  از مــن فاصلــه می گرفتنــد و کســی  هســتم، 
ایــن منطقــه باشــم و گاهــی مجبــور می شــدم بگویــم اهــل تهرانپارس 
 یــا جــای دیگــری هســتم. همــه اینهــا باعــث شــد رمــان خاک ســفید

 را بنویسم.
ë چه شخصیت هایی در این رمان به تصویر کشیده شده؟

شــخصیت های ایــن رمــان بر اســاس واقعیــت شــکل گرفته انــد. اکبر و 
بتول از بچه های خاک ســفید هســتند. بچه هایی کــه بعضی از آنها فوت 
کردنــد و بعضی هم هنــوز در همان حوالی زندگی می کنند. پویا پســری 
اســت که از شــهرک غرب به این منطقه می آید و یک دختر ارمنی که از 
مجیدیه آمده. در این کتاب ســعی کردم این واقعیت را نشان بدهم که 
خاک سفید آن گونه که در اذهان شکل گرفته، بد نیست و نباید به مردم 
این منطقه برچســب زد. ســعی کردم نقد اجتماعی کنم کسانی را که با 
برچســب زدن باعث شــدند اســتعدادهایی که در همین منطقه زندگی 

می کردنــد، رشــد نکننــد و از بین برونــد. جوانــان زیادی در ایــن منطقه 
هســتند کــه اهــل مطالعه و بااســتعداد هســتند امــا به خاطر برچســب 

خاک سفیدی استعدادشان پرورش پیدا نمی کند.
ë  تأثیر این رمان روی جوانان منطقه چطور بود و چگونه آنها را تشویق به

مطالعه این کتاب کردی؟
بعــد از انتشــار این رمان، تعدادی از جوانان محله خاک ســفید آن را در 
کانال هــای تلگرامی و اینســتاگرام معرفی کردند و بــه این ترتیب خیلی 
از جوانــان محلــه آن را خواندنــد و جالــب اینکــه وقتــی با برخــی از آنها 
صحبــت می کنــم، می گوینــد شــخصیت های این رمــان خیلی بــه آنها 
شــباهت دارد. بعــد از مدتی متوجه شــدم که مســیر زندگــی تعدادی از 
همیــن جوان ها که هنوز هم با همان فرهنگ گذشــته زندگی می کردند، 
تغییــر کــرده و تصمیم های جدی برای زندگی شــان گرفته انــد. در میان 
آنهــا تعدادی از جوانــان بودند که در نوجوانی مجبــور به ترک تحصیل 
شــده بودند و بعد از مطالعه رمان تصمیم به ادامه تحصیل گرفته اند. 
من 6 ســال اســت که معلم هســتم و خیلــی از دانش آمــوزان می دانند 
کــه اهــل خاک ســفیدم. عــاوه بــر آن چنــد ســالی اســت کــه در یکــی از 
فرهنگســراها کارگاه داستان نویســی برگزار می کنم و به عنوان یک جوان 
 که در خاک ســفید رشــد کرده، توانســته ام تا حــدودی نگاه هــا را به آنجا 

عوض کنم.

گــــــپ

غزالــه می گوید: »اینجا خانم هــا آزادترند 
و راحت تر می توانیم با بچه های دانشــگاه 
بیاییــم. محیطــش بــا محیط هــای دیگــر 
خیلی فرق می کند و دانشــجویی اســت.« 
امــا بــه قول حدیــث اینکــه دانشگاه شــان 
همین نزدیکی است هم در انتخاب اینجا 

برای وقت گذرانی بی تأثیر نیست.
یکشــنبه ها با یکی از استادان شان می آیند 
و تئاتــر می بیننــد. دوســت ندارنــد اینجــا 
کارگــردان یــا بازیگری ببیندشــان و از آنها 
امــا  کننــد  بــازی  نمایشــش  در  بخواهــد 
تئاتــر تماشــا می کننــد تــا طراحــی لباس 
نمایش هــا را با دیــد دانشــجویی ببینند و 
یــاد بگیرنــد. دوســت دارند بعدهــا برای 

تئاتر لباس طراحی کنند.
هســتند  دانشــجو  هــم  نســترن  و  نــگار 
معمــاری.  مهندســی  دانشــجوی  امــا 
و  اســت  نزدیــک  تقریبــاً  دانشگاه شــان 
یــک  نفــری  دو  کاس هایشــان  از  بعــد 
ســاعتی می آینــد اینجا و یکی دو ســاعتی 
می نشــینند، حــرف می زننــد و گاهــی هم 

غذا و قهوه می خورند.
نــگار  می آییــد؟  اینجــا  چــرا  می پرســم 
و  می آیــد  خوشــمان  اینجــا  از  می گویــد 
حال می کنیم و نســترن حرف دوستش را 
تکمیل می کند: »اینجا شلوغ است و جای 
نشســتن هم دارد. جاهای دیگری هم که 
گاهــی می رویم نزدیک اســت مثل کافه و 

رستوران های مختلف.«
نــگار  تئاتــر هــم می رویــد،  تــا می پرســم 
نســترن  از  اان  »اتفاقــًا  می گویــد: 
نمی رویــم  اصــًا  چــرا  مــا  می پرســیدم 
نســترن  نمی آیــد؟«  پیــش  چــرا  تئاتــر؟ 
می گوید: »ســرمان شــلوغ اســت و در این 
حــد می توانیم بیاییم که یکی دو ســاعت 
بنشــینیم و برویم.« باز هم نگار می گوید: 
مــا نمی خــورد.  بــه  »ســاعت  نمایش هــا 
خیلــی بد برایمان انتخــاب واحد کرده اند 

برای همین ساعت هایمان پر است.«
شــاید هــم هنــوز زیــاد وقــت دارنــد برای 
تئاتــر دیــدن و انتخــاب چیزهــای دیگری 
که زندگــی را برایشــان قشــنگ تر می کند. 
19ساله اند با همه زندگی که پیش رویشان 

است.
ë ماه باای سر تنهایی

مریــم از آنهایــی اســت کــه تنهــا نشســته 

در محوطه آشــنای تئاتر شهر ُگله به ُگله نشســته اند؛ روی سکوهای روبه روی ساختمان 
مــدور، روی نیمکت هــای گــرد و چرخیــده دور ســتون های ســنگی و لبــه حصارهــا، 
بعضی هــا تنهــا و بعضی ها چند نفــری. جمع های دوســتانه ای کــه قرارهــای روزانه و 
هفتگی شــان معمواً اینجاســت. آنهایی هم که تنهایند هدفون در گوش نشســته اند 
و سرشــان توی گوشــی ها یا کتاب های دست شــان اســت. تئاتر شــهر، نمــاد چهارراه 
ولیعصــر، فقــط جــای تئاتری هــا و بازیگرهــای جوان نیســت. از دانشــجو تا ســرباز را 
بین کســانی کــه در محوطه می نشــینند، حــرف می زنند و ســیگار می کشــند می توانی 
ببینــی. نــه کاری به ســرما و گرما دارند و نــه جمعیتی که گاهــی قبل یا بعد از تماشــای 
 نمایــش جلــوی درهــای اصلــی تئاتر شــهر جمع می شــوند. آنهــا فقط دوســت دارند

 کنار تئاتر شهر بنشینند.

روی صندلی های دایره ای شــکلی که فقط 
چنــد قدم با ســاختمان تئاتر شــهر فاصله 
دارد. کرمانشــاهی اســت و پزشــکی قبــول 
شــده و بهمن باید برود مشــهد و بنشــیند 
ســر کاس. اما در ایــن فاصله آمده تهران 
تــا زبــان فرانســه اش را تقویــت کنــد چون 
کرمانشــاه کاس نداشته. ســه بار در هفته 
غروب هــا معمــوًا می آیــد اینجــا: »هرجا 
که می خواهم بروم باید با دوســتانم بروم 
اما اینجا می توانم راحت تنها باشــم و این 
اصًا در این محوطه عجیب نیســت چون 
اینجــا خیلی هــا تنهــا می آینــد و از منظــره 
لذت می برند و موســیقی گوش می دهند. 
جــای نشســتن هم زیــاد دارد و منظره اش 
خیلــی خــوب اســت. کنــارش بازارچه هم 
را  تنهایــی اش  همــه،  از  بیشــتر  امــا  دارد 

دوست دارم.«
اینکــه تئاتــر شــهر همیــن جاســت برایش 
خیلــی مهم اســت هرچنــد که اینجــا تئاتر 
نرفتــه. البتــه خــودش تئاتــر کار کــرده آن 
هــم در کرمانشــاه اما هنــوز فرصت نکرده 
در تهــران به ایــن عاقه اش برســد و برای 
بازیگــر  بــرای  شانســش  کــردن  امتحــان 
شــدن به اینجا نمی آید. با این حال شــکل 
دایــره ای ســاختمان قدیمــی که می شــود 
بــرای  انتخابــش  در  بنشــینی  کنــارش 
گذرانــدن غــروب تأثیر داشــته اســت. یک 
دلیل بامزه دیگر هم دارد: »اینجا آدم های 
عجیــب غریب می بینی؛ با موهای عجیب 
و لباس هــای عجیــب و می دانــی کــه اینها 
تــوی خط هنرند. دانشــجوهای هنر هم که 
تئاتــر می بینند یــا بازیگرند زیــاد می بینم. 

جو اینجا خیلی فرق می کند.«
یک تنهــای دیگر هم یکــی دو صندلی آن 
طرف تــر پیــدا می کنم. ســروش کــه خیلی 

جــدی ســرش تــوی گوشــی اســت و حتــی 
اول فکــر می کنــم راضــی نمی شــود حرف 
بزنــد امــا خیلــی راحــت اســتقبال می کند 
و می گویــد هفتــه ای دوبار می آیــد اینجا تا 
اینترنــت گردی کنــد و کارهایــش را انجام 

دهد.
در  چندبــاری  و  اســت  گل آرایــی  کارش 
تئاتر شهر برای مراســم مختلف گل آرایی 
کــرده و خاطــره دارد؛ بــرای همین می آید 
اینجــا، بــرای خاطره بــازی. دایــل دیگری 
هــم دارد: »پارک های دیگــر این موقعیت 
را ندارنــد کــه فاصلــه کمــی بــا پیــاده روی 
شــهر  خیابان هــای  اصلی تریــن  از  یکــی 
داشــته باشــند و مردم بتوانند خرید کنند. 
بــرای  و  پارک هــای دیگــر خیلــی بزرگنــد 
گردش یا نشســتن باید بروی وســط پارک. 
بیشــتر هم پیک نیکی هستند و خانوادگی. 
اینجا تئاترهای خیابانی هم اجرا می شــود 
و هــر وقت این برنامه ها باشــد بیشــتر هم 

می آیم.«
از کنــار آنهایــی که منتظرند تا نمایشــی که 
انتخــاب کرده انــد شــروع شــود می گذرم و 
ســاختمان را دور می زنــم. آن طــرف روی 
یکــی از همــان صندلی های گرد که ســتون 
ســیمانی را دور زده می نشــینم. کمــی آن 
طرف تــر پســری گیتار به دســت می خواند 
و صدایــش پخــش می شــود در محوطــه. 
دختــری با صــدای بلنــد برای دوســتانش 
و  می کنــد  تعریــف  خنــده داری  خاطــره 
همه باهــم می خندنــد. بین این شــلوغی 
و آن تنهایــی کــه بعضی هــا کنــار همیــن 
ساختمان قدیمی دارند، تضادی است که 
قشنگ است و توی ذوق نمی زند و همین 
چیزهاســت که غروب های اینجــا را اینقدر 

شلوغ کرده؛ خیلی ساده!

جوان قدیم

یوسف حیدری
خبرنگار
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چخــوف،  می گویــد  ســریع  می کــرده 
چلینــی، چایکوفســکی. ممتحــن کــه 
حســابی تعجب کرده بــوده می گوید 
اینها کــه گفتی چــه کاره اند؟ سوســن 
هــم کــه کــم نمــی آورد فــوری جواب 
می دهد چایکوفســکی دیگــه! همون 
چخوفــم  اروپــا.  معــروف  موزیســین 
نویسنده روسه و چلینی هم که نقاش 
و مجســمه ســاز معروفه. ممتحن که 
حســابی جا خورده بوده با عصبانیت 
مهــد کودک را ترک می کنــد و من که 
بــرای برگرداندن سوســن رفته بودم، 
مربــی مهد ماجــرا را مو به مــو برایم 

تعریف کرد.
ë  پس با این اوصاف نــه تنها فرزندان 

با سوادی دارید که باید نوه های موفقی 
هم داشته باشید.

بچه هــای مــن که حــاا 70 ســالگی را 
دانشــگاه های  تــوی  کره انــد،  رد  هــم 
معتبر دنیا مشــغول تدریس هســتند 
از  امــا  هســتند،  مــن  افتخــار  مایــه  و 
اینکه نوه ها هم موفق هســتند، واقعاً 

خوشــحالم. مخصوصاً وقتی که برای 
دفاع تــز یکی از نوه هــا، اروپا میهمان 
خوراکی هــای  عالمــه  یــک  بــودم. 
در  و  بــودم  کــرده  درســت  ایرانــی 
میانه جلســه دفاع، نوه ام از اســتادان 
خواســت برای یــک اســتراحت کوتاه 
بیایند ســر میز خوراکی ها و استقبالی 
 هــم کــه از آن غذاهــا شــد، حســابی

 سرحالم کرد.
ë  ایــن روزهــا بــه چــه چیزهایــی فکر 

می کنید؟
نگهــداری از محیط زیســت همیشــه 
بــود.  خواهــد  و  بــوده  مــن  دغدغــه 
بــرای محیــط زیســت  هرکســی هــم 
تاش کند مــن را خوشــحال می کند. 
از  جزئــی  را  خــودم  همچنــان  مــن 
همــه  در  و  می دانــم  اجتمــاع  ایــن 
اتفاق هــای آن شــریک هســتم. یکــی 
مــن  بــرای  مهــم  چیزهــای  از  دیگــر 
این اســت کــه زنــان خودشــان را باور 
 داشــته باشــند و روی پــای خودشــان 

بایستند.

آخــری کــه بعــدش ورودی کاس درس 
بــود. فکــرش را بکــن معلــم زبان بســته 
همیــن که پایــش را می گذاشــت روی پله 
آخر با ســر می افتــاد توی کاس و بعدش 
می گشــت دنبال کســی که این کار را کرده 
امــا اگر از میزها صــدا در می آمد از بچه ها 
هــم صدا می آمد. تازه جالب ماجرا اینجا 
بــود کــه هیچ کــدام از مســئوان مدرســه 
باورشــان نمی شد ســر کاف شــیطنت ها 

دست من باشد.
ë  ایــن روحیــه روی ادامــه زندگی تان هم 

سایه انداخت؟
شــادی  روحیــه  چــون  اســت.  همینطــور 
داشــتم با حــال خــوب درس می خواندم 
و مفاهیم درســی را خوب درک می کردم. 
از طرفــی چــون مطالعه داشــتم و مادرم 
تأثیر زیــادی روی رفتار من داشــت، دوره 
تحصیــل را خیلــی خــوب ســپری کــردم. 
وارد دانشــگاه تهــران هم که شــدم عاوه 
بر اینکه درس می خواندم و فرزند چهارم 
کتابخانه هــای  مســئول  بــودم،  بــاردار  را 
دانشکده های مختلف دانشگاه تهران هم 

بودم و به کتابخانه های آنجا حسابی سر و 
ســامان دادم. هر کتابی کــه جایش خالی 
بــود ســفارش مــی دادم و بــه ایــن ترتیب 
بعد از مــدت کوتاهی مجموعه ای غنی از 

کتاب در حوزه های مختلف داشتیم.
ë  با وجود اینهمه مشــغله و مسئولیتی که 

در جوانــی داشــتید چطور از پــس 4 فرزند 
بر می آمدید؟

همیشــه دوســت داشــتم بچه هــای مــن 
کودکی غنی تری از خودم داشــته باشــند. 
برای همین سعی می کردم از به روزترین 
کتاب های روانشناسی که آن سال ها یعنی 
از 70 ســال قبــل وجــود داشــت،  بیشــتر 
اســتفاده کنــم و با جدیدترین شــیوه هایی 
که به تأیید روانشــناس های جهان رسیده 
بــود، بچه ها را بــزرگ کنم. حتــی وقتی از 
طــرف دانشــگاه رفتم ســوربن تــا دکترای 
دور  دورا  بگیــرم  را  شناســی ام  جامعــه 

حواسم به تربیت شان بود.
ë تأثیرگذارترین روش کدام بود؟ 

یکی از روانشــناس ها که اســمش خاطرم 
نیست، موضوع مهمی را مطرح می کرد؛ 

اینکــه یک دفتــر بــردارم و هر واکنشــی را 
کــه بچه ها انجــام می دهند با ذکــر تاریخ، 
ســاعت و همــه جزیئــات ثبــت کنــم. این 
را کــه برایــت تعریف می کنــم خوب یادم 
هست؛ درست باای تخت سوسن - بچه 
آخرم را می گویم- یــک میله بود که روی 
آن عاوه بر عروسک های پشمی و پنبه ای 
کــه خودم درســت کــرده بودم یــک دفتر 
هم آویزان بود. آن روزی که چشــم هایش 
را بــه هــم فشــار داد، روزی کــه بــه رنــگ 
ســبز خیره شــد، وقتی از بیــن حیوان های 
عروســکی باای تخت یکی بیشــتر از بقیه 
برایــش جالــب بــود و همــه واکنش هایی 
را کــه سوســن در مراحــل مختلــف رشــد 
نشــان می داد داخل دفتر می نوشــتم و با 
همیــن کار وقتــی کــه بزرگ تر شــد خوب 
می دانستم به چه چیزهایی بیشتر از بقیه 

عاقه دارد.
ë  یکــی از ایــن عاقه مندی هایی کــه برای 

بقیه هم جالب باشد خاطرتان هست؟
سوســن می رفــت مهــد کــودک. یــک روز 

ممتحن آمده بود برای بازدید. 

مربی مهد، سوســن را به او نشان می دهد 
و می گویــد ایــن دختــر بچــه از مــن هــم 
باســوادتر اســت. ممتحن که از این جمله 
خوشــش نمی آید، ســخت ترین ســؤال را 

از سوســن می پرســد و می گویــد کوچولــو 
 ســه لغــت بگــو که بــا حــرف »چ« شــروع

 شود. 
سوســن همین طــور کــه می دویــده و بازی 

چون روحیه شادی داشتم با حال خوب درس 
می خواندم و مفاهیم درسی را خوب درک می کردم. از 

طرفی چون مطالعه داشتم و مادرم تأثیر زیادی روی 
رفتار من داشت، دوره تحصیل را خیلی خوب سپری 

کردم. وارد دانشگاه تهران هم که شدم عاوه بر اینکه 
درس می خواندم و فرزند چهارم را باردار بودم، مسئول 
کتابخانه های دانشکده های مختلف دانشگاه تهران هم 
بودم و به کتابخانه های آنجا حسابی سر و سامان دادم. 

هر کتابی که جایش خالی بود سفارش می دادم و به این 
ترتیب بعد از مدت کوتاهی مجموعه ای غنی از کتاب 

در حوزه های مختلف داشتیم

گروه جوان / خیلی ســال نیســت که ســر و کله گاز شهری و 
شــوفاژ و اسپیلت پیدا شده. زمانی هرخانه یک عاء الدین 
داشت که همه را دور خودش جمع می کرد. هم اجاق گاز 
بود و وسیله پخت و پز مادران برای بار گذاشتن دیزی و هم بخاری و هم 

گل سر سبد خانه.
با سرد شدن هوا و بارش اولین برف عاء الدین را با احترام از پستوی خانه 
و انبــاری بیــرون می آوردند تا شــیرین ترین خاطرات کودکی مان ســاخته 
شــود؛ وقتــی که دســت های یــخ زده مــان را روی چــراغ نفتــی عاء الدین 

می گرفتیم و مثل بربری یخ زده  آن را گرم می کردیم.
گاهی بعد از برف بازی اساســی با همان دســت های ســرخ و خیس سراغ 
عا ءالدیــن می رفتیــم و با صدای جلز ولز قطرات آبی که روی چراغ چکه 
می کرد، حسابی سر ذوق می آمدیم. تشابه نام این چراغ با چراغ جادویی 
در کارتون ســند باد هم باعث می شــد خیلی از ما آرزوی کودکی مان را به 

چراغ عاءالدین بگوییم.
عاء الدین در دو ســایز کوچک و بزرگ، چشــم و چراغ خانه ها بود؛ ســایز 
کوچکش آبی بود و سایز بزرگ تر سبز یا زرد و البته با حفاظ میله ای آهنی 
و  فیتیلــه ای بزرگ که وقتی باا می زدی حســابی صورتــت را داغ می کرد. 
نشستن کنار چراغ و گرفتن دست و پا دور و بر آن بخش جذاب این آیین 

بود که گاهی هم باعث سوختن می شد.
درجــه مخــزن نفت چــراغ با چهــار لــوزی ســیاهرنگ تبدیل بــه معادله 
ریاضــی بــرای خیلــی از ما شــده بود و بــا دقت زیــاد محاســبه می کردیم 
کــه چنــد روز چــراغ نفــت دارد. فیتیلــه چراغ هــای عاء الدیــن هــم بلند 
بــود و بخــش زیــاد آن داخل مخــزن نفت قرار داشــت. وقتی شــعله آبی 
فیتیلــه کمرنــگ می شــد و چشــم ها بــه ســوزش می افتادنــد دیگــر وقت 
قیچــی کــردن و کوتاه کــردن آن رســیده بود. چیزی شــبیه عمــل جراحی 
کــه دقــت باایی ازم داشــت و مادرها متخصص این کار بودند. ســیاهی 
 فیتیلــه را می بریدنــد و دقــت می کردند کــه باقی مانــده آن کامًا صاف و

 تمیز باشد.
مــزه آبگوشــتی کــه از شــب قبــل روی ایــن چــراغ پختــه می شــد هیــچ 
وقــت فرامــوش نمی شــود. بــا باا بــردن فیتیله و زیاد شــدن شــعله بوی 
آبگوشــت همه فضای خانه را پر می کرد و همه برای رســیدن وقت ناهار 
لحظــه شــماری می کردیم. البتــه این را هم بگویــم که بارهــا از اطرافیان 
می شــنیدیم شــیطنت یکی از بچه های اقوام باعــث واژگونی عاء الدین و 
آتش گرفتن خانه شده و به همین دلیل یک ترس عمیق از این چراغ در 
دل همه ما وجود داشــت. هرچند این ترس باعث نمی شد که یواشکی از 

روی آن نپریم.
آن سال ها در جهاز هر نوعروسی حتماً یک عاء الدین وجود داشت و بین 
فامیل یا همســایه ها معموًا کســی پیدا می شــد که در کارخانه عاء الدین 
کار کنــد. آنهــا هرســال بــه عنــوان پاداش یــک چــراغ هدیــه می گرفتند و 

حسابی توی آشنا و فامیل پز می دادند. یادش بخیر عاء الدین!

نوستالژی

یوسف حیدری
گزارش نویس

ë من و جاده
بــه  رســیدن  بــرای  کــه  روزهایــی  از  زهــرا 
آرزویــش تــاش می کــرد و رفتــار جالــب 
مردم در مواجهه با یک زن جوان که پشت 
فرمان اتوبوس نشســته، می گوید: »در یک 
خانــواده پرجمعیت در رفســنجان به دنیا 
آمــدم. از همــان کودکــی عاقه زیــادی به 
رانندگــی داشــتم. عاشــق جــاده هســتم و 
از وقتــی یادم می آید، وقتی ســوار ماشــین 
پدرم می شــدم، تا مقصد پلک نمی زدم تا 

بتوانم از زیبایی های جاده لذت ببرم.
جــاده یعنــی همــه چیــز. لــذت تماشــای 
زیبایی هــای جــاده، مهم تــر از رســیدن بــه 

مقصد است. 
همیشه خودم را پشت فرمان ماشین های 
ســنگین در حال رانندگــی تصور می کردم. 
وقتی 11 سال داشــتم، رانندگی می کردم و 
موتور هم سوار می شدم. با این آرزو بزرگ 
شــدم و وقتــی ازدواج کــردم و همســرم از 
عاقــه ام بــه رانندگی اتوبوس مطلع شــد، 
کمــک کرد بــه آرزویم برســم. آیین نامه را 
خوانــدم و جلســه اول قبول شــدم. باید با 
اتوبوس هــای دنده ای امتحــان می دادیم. 

اتوبوس هایــی کــه خیلــی ســال پیــش در 
شــرکت واحد اســتفاده می شــد. باید کاچ 
بگیــری و دنده عوض کنــی و دور زدن هم 

با آنها خیلی سخت است. 
بــرای گرفتــن گواهینامــه اتوبــوس خیلــی 
جوان بــودم و روز امتحــان همه با تعجب 
تصــور  خیلی هــا  می کردنــد.  نگاهــم 
می کردند فقط به عشق داشتن گواهینامه 
پایــه یــک در ایــن آزمــون شــرکت می کنم 
تــوی  را  آن  گواهینامــه  گرفتــن  از  بعــد  و 
آلبــوم خاطراتــم می گذارم. امــا من هدف 
بزرگتــری داشــتم. در امتحــان عملــی هم 
موفق شدم و یک گام به آرزویم نزدیک تر 

شدم.«
زهــرا خیلــی زود مقدمــات کار را فراهــم 
کرد و پشــت فرمان اتوبوس رفســنجان به 
تهــران نشســت: »مــن یکــی از جوان ترین 
زنــان راننــده اتوبوس هســتم و وقتی برای 
اولین بار پشت فرمان اتوبوس مسافربری 
نشســتم، حس عجیبی داشــتم؛ استرس و 

هیجان.
 مســافرها وقتی یکی یکی سوار می شدند، 
با تعجب نگاهم می کردند. البته رانندگی 

جاده یعنی همه چیز. لذت تماشای زیبایی های 
جاده، مهم تر از رسیدن به مقصد است. ما از 

جوان ترین زنان راننده اتوبوس هستیم و وقتی برای 
اولین بار پشت فرمان اتوبوس مسافربری نشستیم، 

حس عجیبی داشتیم؛ استرس و هیجان. مسافرها 
وقتی یکی یکی سوار می شدند، با تعجب نگاهمان 

می کردند

خیلی ها به زهرا و زینب گفته اند زن باید پشــت ماشــین لباسشــویی بنشــیند نه پشت 
فرمــان؛ آن هم فرمــان اتوبوس امــا این دو زن جوان حاا شــب بــه جاده های کویری 
می زنند تا مســافرانی را که آســوده خوابیده اند، به مقصد برسانند: »وقتی توی آینه زل 
می زنــی به مســافرها کــه آرام خوابیده اند، احســاس می کنی به آرزویت رســیده ای.« 
این را هر دو می گویند و خوشــحالند کــه دیگر کمتر از آن حرف ها می شــنوند. زهرا 33 
ســاله اســت و چند ماهی اســت که راننده اتوبوس محمدشــهر کرج شــده و در مســیر 
تهران- رفسنجان کار می کند؛ 9 ساعت رانندگی، چند ساعت استراحت، رسیدگی به 
بچه ها و انجام کارهای خانه،  برنامه روزانه اوســت. زینب اما 5 ســال است که راننده 

اصفهان- قشم است و جاده را مثل کف دستش بلد است.

»ســراغ  ندارنــد:  را  اتوبــوس  و  کامیــون 
مربیگــری پایــه 2 رفتــم و چنــد ســال توی 
آموزشــگاه رانندگــی مربــی بودم تــا اینکه 
یــک روز تصمیــم گرفتــم گواهینامــه پایــه 
بتوانــم  کــه  فکــر  ایــن  بــا  بگیــرم  را  یکــم 

آموزشگاه تأسیس کنم. 
اما وقتی تحقیق کردم، متوجه شــدم زنان 
هم می توانند با داشتن گواهینامه پایه یک 
پشت فرمان اتوبوس و کامیون بنشینند. از 
شــنیدن این خبر خیلی خوشــحال شدم و 
5 ســال قبل بــرای اولین بار پشــت فرمان 

اتوبوس خط اصفهان- دزفول نشستم.«
آن موقع زینب 28 سال داشت و با جثه ای 
کوچــک روی صندلــی راننده نشســته بود: 
»مردم خوزستان خیلی خونگرم هستند و 

خیلی زود به من اعتماد کردند.
 البتــه بودنــد کســانی که با تعجــب به من 
نــگاه می کردند. چند نفــری هم می گفتند 
تصــور مــا از راننــده زن اتوبوس یــک زن با 
هیــکل درشــت انــدام بود اما شــما بــا این 
جثــه چطــور می خواهیــد مــا را بــه مقصد 
برســانید؟ نمی دانم شــاید آنها تصورشان 
این بود که قرار است با شانه هایم اتوبوس 

را به دزفول ببرم!
آن روز بــرای من یک رؤیــا بود و از آنجایی 
کــه همســرم راننــده اتوبــوس اســت و در 
خیلــی از ســفرها هم همراهــی ام می کند، 
آن روز کنــارم بود. خیلی از مســافرها بعد 
از اولیــن ســفر مشــتری ثابت ما می شــوند 
مــن  کــه  اتوبوســی  بــا  می کننــد  ســعی  و 
راننده اش هســتم، ســفر کنند. در اتوبوس 
مســافرانی کــه اولیــن بــار بــا من همســفر 
بــه  بهــت  بــا  دقیقــه ای  چنــد  می شــوند، 
رانندگــی ام نــگاه می کننــد و بعــد از اینکه 

اعتماد می کنند، آرام به خواب می روند.«
و  جــاده  در  زندگــی اش  می گویــد  زینــب 
ســفر خاصه می شــود و بــا وجود داشــتن 
دو فرزنــد، آنهــا را به گونــه ای تربیت کرده 
که مســتقل باشــند و در نبود مــادر و پدر از 
عهــده کارهایشــان بربیاینــد: »هــر چقــدر 
هم که احســاس خســتگی کنم، وقتی یک 
ســرویس بــا اتوبــوس بــروم، حالــم خوب 

می شود.«
می گویــد اینکه تــو را به عنوان یــک الگوی 
موفق زنان بشناسند حس خیلی خوبی به 

آدم می دهد. 
را  خــوب  حــال  ایــن  توانســته  اینکــه  از  او 
بــه دیگــران هــم منتقل کنــد، خــود را یک 
انســان موفــق می دانــد: »قبــل از اربعیــن 
وقتی مســافر می بردم مهــران، با دو دختر 
آنهــا  از  یکــی  شــدم.  همصحبــت  جــوان 
مربــی ورزش بــود و می گفت شــما از نظر 
مــا یــک زن موفــق هســتی و می پرســیدند 
چطور می شود از شــغل و زندگی احساس 
رضایت داشــت؟ به آنها گفتم اگر عشق و 
عاقه در انجام کاری وجود نداشــته باشد، 
در کمتر از یک ســال از انجام آن کار دلزده 
می شــوی اما وقتی عاشــق کارت باشــی، با 
همــه ســختی ها و مشــکات کنــار می آیی. 
مــن اگــر به عقب برگــردم، باز هــم همین 

شغل را انتخاب می کنم. 
بــا وجــود اینکــه می دانــم بی خوابی هــای 
طوانــی می توانــد بــه پوســت و چهــره ام 
آسیب بزند و جوانی را از صورتم بگیرد اما 

برایم مهم نیست.
 عاشــق رانندگی در شب هستم و برای من 
هیچ چیزی نمی تواند جای سکوت شب و 

آرامش آن را بگیرد.«
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آرامش مسافران در آینه خانم راننده

جاده فریاد می زند بیا

بــا اتوبوس هــای جدید مســافربری خیلی 
راحت تر از اتوبوس های دنده ای اســت که 

با آن امتحان پایه یک دادیم.
ســاعت 4 عصــر حرکــت کردیــم و تاریکی 
شــب وقتی از آینه دیدم مســافرها راحت 
خوابیده اند، دیگر از خوشــحالی در پوست 
بــدون  ســاعت   9 نمی گنجیــدم.  خــودم 

خستگی رانندگی کردم. 
شــاید باور نکنیــد اما هیچ وقت احســاس 
خســتگی نکــرده ام. آن روز وقتی به تهران 
رســیدیم، همــه مســافرها تشــکر کردنــد. 
خاصــی  تشــکر  کــه  خانم هــا  بخصــوص 
افتخــار  شــما  بــه  می گفتنــد  و  داشــتند 
روی  کــه  مســافرهایی  دیــدن  می کنیــم. 
صندلی خواب هســتند، خیلــی لذتبخش 

است.«
زهــرا می گویــد در طول مســیر همیشــه به 
این موضوع فکر می کند که جان مسافرها 
در دســت اوست و باید با احتیاط و رعایت 
قوانیــن ایــن امانــت را به مقصد برســاند: 
»خوشــبختانه تا امروز تصادفی نداشته ام 
و فقط یک بار به خاطر اینکه در ســرازیری 
اتوبــان کاشــان کمــی ســرعتم بــاا رفــت، 

جریمه شدم.«
او خاطره دیگری از جاده اردستان تعریف 
می کند: »مســیر اردســتان دست اندازهای 
زیــادی دارد و یــک بــار نیمــه شــب وقتــی 
می شــدم،  رد  دســت اندازها  ایــن  روی  از 
یــک مســافر زن با تــرس از خــواب پرید و 
جلو آمــد و فکر کرد ســرعت اتوبوس زیاد 
اســت و به من اعتراض کرد. سرعت سنج 
ماشــین را نشــان دادم و خواســتم کنــارم 
بنشــیند و خونســرد باشــد. چند دقیقه ای 
کنارم نشست و وقتی فهمید اشتباه کرده، 
دوبــاره به صندلی اش برگشــت و خوابید. 
تــوی جاده بارهــا خودروهایی کــه از کنارم 
عبــور می کننــد، بــا بــوق و چــراغ خســته 
نباشــید می گوینــد یــا سرنشــین خودروها 
برایــم دســت می زننــد و همــه ایــن کارها 

روحیه مضاعفی به من می دهد.«
او بــرای هر بار رفت و برگشــت به تهران و 
رفسنجان 200 هزار تومان می گیرد که پول 
ناچیزی اســت اما خودش می گوید لبخند 
مسافران بیش از اینها برایش ارزش دارد. 

ë عشق اتوبوس
از  پــر  عروســک  جــای  بــه  مــن  »اتــاق 
اتوبوس هــای رنگارنــگ بــود. تــوی دنیای 
کودکــی، خــودم را راننــده اتوبــوس فرض 
درســت  بلیــت  کاغــذ،  بــا  و  می کــردم 
می کــردم و آنهــا را بــه خواهــر و بــرادرم 
مــی دادم کــه ســوار اتوبــوس مــن شــوند. 
پشــت ویترین مغازه اسباب بازی فروشی 
تنهــا چیــزی کــه چشــمم را خیــره می کرد 
رنگارنــگ  اتوبوس هــای  نبــود،  عروســک 
مخصوصــًا اتوبوس هــای دوطبقــه بــود.« 
اینهــا را زینــب ناظمــی، راننــده 32 ســاله 
اتوبــوس اصفهــان- قشــم می گویــد و بــا 
هیجــان از روزهایــی تعریــف می کنــد کــه 

عاشق اتوبوس شد:
»خاطــرات خــوش کودکی ام با ســفرهای 
خانوادگــی گــره خــورده. همه این ســفرها 
صندلــی  روی  مــن  و  بــود  اتوبــوس  بــا 
پشــت راننــده ســاعت ها بــه جاده چشــم 
می دوختم و لذت می بردم. به من خیلی 
خــوش می گذشــت و بــا ایــن آرزو بــزرگ 
شــدم کــه یــک روز راننــده اتوبوس شــوم. 
وقتی مدرســه می رفتم، توی خیال خودم 
را درحــال رانندگی تصــور می کردم و بعد 
از پــارک کــردن ماشــین خیالــی در حیاط 

مدرسه، وارد کاس می شدم.«
او با همین خیاات رشــد کرد و شــد مربی 
آموزشــگاه رانندگــی. امــا اینکه چرا ســراغ 
گواهینامــه پایه یــک و اتوبــوس نرفت، به 
برمی گشــت  زنــان  رانندگــی  از  تصــورش 
و اینکــه فکــر می کــرد زن ها اجازه داشــتن 
پشــت  نشســتن  و  یــک  پایــه  گواهینامــه 
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هزار صندلی آزادی ســهم زنان ســرخ پوش بود تا تیم محبوب شان، پرسپولیس را از نزدیک 
تشویق کنند، اما قضیه به همین سادگی هم نبود. زنان سرخ پوش براحتی روی نیمکت های 
استادیوم ننشستند؛ از گزینشی ها که بگذریم، تعداد محدودی از هواداران پرسپولیس آزادی را 
از نزدیک دیدند و صدها نفرشان باز پشت درهای بسته و حاشیه اتوبان های اطراف ورزشگاه 
آواره شــدند و در مسیر برگشــت به خانه گریه کردند.  از نســیم گرفته که اهل یکی از شهرهای 
جنوبی ایران است و به دلیل مساعد نبودن شرایط، تا تهران را شهر به شهر آمد و آخر سر بدون 
آنکه رؤیای همه زندگی اش واقعی شود به شهرش برگشت تا دختری که یک میلیون تومان 
پول بلیت هواپیما داد، به چند قدمی آزادی رسید اما ناامید به شهرش برگشت. تعداد زیادی 
شبیه این دخترهای هوادار پرسپولیس از شهرستان های دور و نزدیک به تهران آمدند و دست 
خالی برگشتند. اینجا هم دختران زیادی اشک ریختند، درگیر شدند، کتک خوردند و توهین 
شنیدند، اما هرچه بیشتر طعنه شنیدند مصرتر شــدند که دست از تاش برندارند تا بااخره 
یکی از صندلی های آزادی را مال خود کنند. این را دختران سرخ پوشی می گویند که میهمان 
روزنامه ایران شــدند تا از پشت پرده های فینال دو تیم پرسپولیس و کاشیما صحبت کنند و 

انرژی مضاعفی که از بی مهری ها گرفتند تا پیگیرتر از پیش، به آزادی برسند.

یکی از صندلی های آزادی مال من است
آنچه از حضور زنان در بازی پرسپولیس – کاشیما نمی دانید

ë تا پای جان پای پرسپولیس هستم
مریــم کــه چنــد وقت قبــل هم آمــده بود 
روزنامــه و گفتــه بــود دیگــر وارد ورزشــگاه 
نمی شــود، مگــر اینکــه بتوانــد بــا هویــت 
از  بعــد  ببینــد،  را  آزادی  واقعــی اش 
انتشــار مطلب »دختــران ناب تر حمایت 
طــرف  از  جــوان،  صفحــه  در  می کننــد« 
باشــگاه دعــوت شــد تا بــرای بــازی فینال 
به ورزشــگاه بــرود. مثــل بقیــه دخترهای 
ســرخ پوش قبل از ظهر روز شــنبه خودش 
را به ورزشگاه رساند. به نزدیکی های هتل 
المپیک که رسید و اتوبوس ها که یکی یکی 
بــه ورودی اســتادیوم  را  تــا زنــان  آمدنــد 
برســانند، تپش هــای قلبــش تندتــر شــد؛ 
چیــزی نمانــده بود تا ایــن بار نه بــا کاه و 
ریش و سبیل که با شال سرخ رنگش، وارد 
استادیوم شود اما یک دفعه ورق برگشت 
و یکــی از مردها جلوی اتوبوس را گرفت و 
گفت اجازه ورود ندارند! مریم پایین رفت 

تا با او حرف بزند که اتوبوس حرکت کرد:
»بــه خیــال اینکــه بــا آن مــرد صحبت 
می کنــم و رضایــت می دهــد اتوبــوس مــا 
هــم مثــل اتوبوس هــای قبلــی به ســمت 
اســتادیوم حرکــت کنــد آمــدم پاییــن، اما 
پشــت ســرم در بســته شــد و اتوبــوس دور 
زد. هرچقــدر داد و بیــدا کــردم، فایــده ای 
ســمت  بــرو  می گفــت  قلبــم  نداشــت. 
اســتادیوم، عقلــم می گفــت بــرو ســمت 
دخترهایــی کــه برشــان گردانــده بودنــد. 
دوراهی ســختی بــود؛ راســتش را بخواهی 
اصــًا نمی دانم چطور شــد کــه دقیقه 40 

بازی، ســر از ورزشــگاه درآوردم. تا چشــم 
کار می کــرد همه جا ســرخ بود. بــا صدای 
شــیپورها انگار اســتادیوم داشت می رفت 
روی هوا. با آن همه شــوق آمــده بودم اما 
اصًا ذوقی نداشــتم که تیــم محبوبم را با 
هویت یک زن تشــویق کنم. همه حواســم 
بــه دخترهایــی بــود کــه آن طــرف درهــا، 
حســرت همین لحظه را می خوردند. یک 
ســاعتی که تــا آخر بازی آنجــا بودم خیلی 
طوانی گذشــت. یک دفعه ورزشــگاه دور 
ســرم چــرخ خــورد، نفســم بــاا نمی آمد. 
اصــًا یادم نیســت چطور از هــوش رفتم. 
یکسری زن دوره ام کردند و هرچند لحظه 
یکبار داد می زدنــد آمبوانس! این طور که 
از بقیــه شــنیدم بــا برانــکارد مــن را بردند 
بیــرون اســتادیوم؛ ولــی وقتــی هــوای تازه 
ماســک اکســیژن پرشــد توی ریه هــام تازه 
چشــم بــاز کــردم و ســقف آمبوانــس را 
دیدم. بســرعت مرا رســاندند بیمارستان؛ 
دکتر تشــخیص ســکته ناقص داد. با اینکه 
چشم چپم کوچکتر و سمت چپ صورتم 
جمــع شــده ولــی همــه اینهــا فــدای ســر 

پرسپولیس.«
بــا مــادر مریــم کــه صحبــت می کنــم، 
می گویــد هــر اتفاقــی هــم بیفتــد دســت 
کــه  برنمــی دارد  ایــن پرســپولیس  از ســر 
برنمی دارد. این بار هم که جانش به خطر 
افتــاد ولــی انگار نــه انــگار. خــود مریم که 
می گویــد: »تــا اان کــم طعنه می شــنیدم 
حاا با این وضع صورتم بیشــتر هم شده. 
بــه مــن  فامیــل  از  روز شــنبه هرکســی  از 

می رسد شروع می کند به اینکه آخر دختر 
آبت نبود، نانت نبود پرسپولیســی شدنت 
چی بــود؟ اما من تا وقتی نفس می کشــم 
عاشــق پرســپولیس هســتم و تا پــای جان 

پای پرسپولیس می مانم.«
ë یکی از صندلی های آزادی مال من است

یاسی هم از آن دخترهای پرسپولیسی 
دو آتیشــه امــا منتقــد اســت. هیــچ وقــت 
بــا شــمایل مردانه وارد اســتادیوم نشــده، 
بازی هــای  دیــدن  هــم  وقــت  هیــچ  امــا 
پرسپولیس را از دست نداده. دهه شصتی 
اســت و بیشــتر از 25 ســال پرسپولیســی. 
خبــر امکان ورود زنان به اســتادیوم آزادی 
که جدی شــد، خودش را به آزادی رســاند 
امــا نتوانســت وارد شــود. دلــش حســابی 
پــر اســت و اراده اش بــرای نشســتن روی 
یکی از صندلی هــای آزادی قوی تر از قبل. 
شروع صحبت هایش خطاب به مردهایی 
اســت کــه آن روز نگذاشــتند از در اصلــی 
عبــور کنــد: »می خواهــم بــه آن مردهایی 
که می گفتند شــما زن ها را چــه به فوتبال، 
برویــد خانه و بــه قورمه ســبزی پختن تان 
برســید بگویم برای شما متأسفم که هنوز 
متوجه نشــده اید فوتبال زن و مرد ندارد و 
اتفاقاً ما خیلی متعصب تر از مردها هوای 
تیم محبوب مان را داریم؛ البته خوشحالم 
بــا مــردی زندگــی می کنــم کــه عقایــدش 
شــبیه به آنها نیســت و با اینکه او هم مثل 
من تعصب عجیبی به پرســپولیس دارد، 
روز بــازی در خانــه ماند تا مراقــب یکی از 
گربه هایمــان باشــد کــه مریض شــده بود 
و بــه مــن گفــت امــروز روز تو و دوســتانت 
است. نتیجه بازی امروز هرچه باشد، شما 
قهرمان امروز هستید و باید حضور داشته 

باشی.«
دخترهــا،  بقیــه  مثــل  هــم  یاســی 
پرســپولیس را از بچگــی دنبــال می کنــد. 
از همــان زمانــی می گویــد کــه بــا پــدرش 
می نشســت و بازی را تماشا می کرد: »من 
پرســپولیس را با پدرم شــناختم. او بود که 
باعث شــد علــی پروین همیشــه برای من 
ســلطان باقــی بمانــد. روزی کــه داشــتیم 
باهم بازی پرســپولیس را از قاب تلویزیون 
نــگاه می کردیم گفت بابا جان ان شــاء اه 
یــک روز باهم بــازی پرســپولیس را از روی 
ســکوهای آزادی می بینیــم! ولی حیف که 
هیچ وقت آن روز نرســید. هرچند همیشه 
مطمئــن هســتم یــک روز وارد اســتادیوم 
می شــوم و او هــم از آســمان ها تماشــایم 
می کند. درســت اســت خیلی بی مهری ها 
شــد تا من و تعداد دیگری از دخترها وارد 
ورزشــگاه نشــویم امــا این آخر راه نیســت. 
بی شــک یکی از صندلی هــای آزادی برای 

من است.
ë کاش این بار هم با تیپ پسرانه می رفتم

نســیم نتوانســت خودش را بــه تهران 
باشــد  دخترهایــی  جمــع  در  تــا  برســاند 
کــه بــه روزنامــه آمده انــد. بــرای همیــن 
تلفنــی باهــم صحبــت می کنیــم، اما چه 
صحبتــی! حــرف می زنــد و گریــه می کند. 

البتــه نــه از ســر ضعــف، دلــش از رفتاری 
کــه با او و بقیه دخترها شــده گرفته و هنوز 
نتوانســته آن شــنبه جنجالــی را فرامــوش 
کنــد. خانــواده اش هنــوز نمی داننــد چــه 
تجربه تلخی داشــته امــا دلش می خواهد 
برای ما تعریف کند بلکه بازگو شــدن این 
حرف هــا تأثیــری داشــته باشــد و بــه قول 
خودش دخترهای پرسپولیسی یکبار دیگر 
هــم پیشــقدم باشــند. 20 ســالی می شــود 
کــه هواخــواه پرســپولیس اســت. او ســه یا 
چهارمیــن دختــری اســت کــه بــا ترکیــب 
پســرانه وارد اســتادیوم آزادی شــده، امــا 
این بار که برای مصاف تیمش با کاشــیما 
بیشــتر از 20 ساعت طول کشید تا اتوبوس 
به اتوبوس شــهرهای خرم آباد، بروجرد، 
اراک و قم را طی کند و به تهران برسد، نه 
تنها نتوانســت بازی را ببینــد که به همراه 
تعداد دیگری از دخترها در حاشیه اتوبان 
از اتوبــوس پیــاده اش کردنــد و ایــن شــد 
بدتریــن تجربه او از روزی کــه فکر می کرد 

بهترین خواهد بود.
گذشــته را کوتاه مرور می کند و بیشتر از 
آن شنبه تلخ می گوید: »از 4 سالگی جفت 
بابام می نشستم و فوتبال می دیدم. اوایل 
فکر می کردم هر بازیکنی که قرمز پوشیده، 
پرسپولیســی اســت. امــا کم کــم فهمیدم 
فقط بازیکن های خاص وارد پرســپولیس 
می شــوند. ســال گذشــته با چهره پســرانه 
آمــدم اســتادیوم. اســترس ایــن را کــه لــو 
بروم نداشــتم، همه ترســم از ایــن بود که 
تیم نتیجه خوبی نگیرد. خوشــبختانه تیم 

مــن پیروز شــد و بــا اینکه یکــی از مأمورها 
فهمید دختر هســتم ولی به روی خودش 
نیــاورد و راهم داد داخل. با خاطره خوش 
از ورزشــگاه بیرون رفتــم. برعکس این بار 
که خاطره  بد آن از ذهنم بیرون نرفته.  ای 
کاش این بار هم با تیپ پســرانه می آمدم 
استادیوم. بابام هی گفت دخترم بیخودی 
این همه راه تا تهران نرو، اجازه نمی دهند 
بــروی داخــل اســتادیوم امــا مــن گوشــم 

بدهکار نبود.«
 نســیم هــم از طــرف کانــون هــواداران 
باشگاه پرسپولیس برای این دیدار دعوت 
شد. اما برای ساعتی که می خواست راهی 
تهران شــود بلیــت اتوبوس یا قطــار نبود. 
مجبور شد شهر به شهر ماشین عوض کند 
و بــرای اینکه ذوق ورزشــگاه داشــت اصًا 
متوجه ســختی راه نشد: »بعد از حدود 20 
ساعت و کلی هزینه بااخره رسیدم تهران 
و مســتقیم آمــدم ورزشــگاه؛ همهمه بود. 
البتــه من و حدود 140 نفر دیگر از دخترها 
که عضو گروه همیاران سرخ پوش بودیم، 
مقنعه های قرمز رنگ سرمان بود که یکی 
از بچه هــا بــا هزینــه خودش خریــده بود و 
ســعی می کردیم برعکس بقیــه دخترها، 
به حرف آن مردها که خودشان را مسئول 
معرفــی کــرده بودند گوش کنیــم تا بهانه 
دســت کســی ندهیــم. ســه ســاعت طول 
کشــید تا با کلــی اصــرار اجازه دهنــد از در 
اول رد شــویم. کلــی ذوق کــرده بودیم که 
داریم به اســتادیوم نزدیک می شــویم اما 
یک ســاعت بعد همان در را باز گذاشــتند 

و هرکســی که تازه از راه رســیده بود راحت 
از آنجــا رد می شــد. آن روز تا دلت بخواهد 
از این رفتارهای توهین آمیز با ما شد. بدتر 
اینکه کارمندهای شــرکت های هواپیمایی، 
کارمندهــای هال احمر و بقیه خانم هایی 
که چیزی از فوتبال نمی دانســتند از جلوی 
ورزشــگاه  ســمت  بــه  و  می شــدند  رد  مــا 
قدیمــی  هوادارهــای  مــا  ولــی  می رفتنــد 
پرســپولیس پشــت درهــا مانــده بودیــم و 

همچنان التماس می کردیم.
یکــی از آن مردها کــه می خندید گفت: 
پولــش را ایــن بازیکن ها می گیرنــد، تو چرا 

گریه می کنی؟«
چنــد روز اســت خواب و خــوراک ندارد، 
روی ایــن را هــم نــدارد بــه پــدرش بگویــد 
حــرف او درســت بوده و اجــازه ندادند وارد 
ورزشــگاه شــود. حاا به هق هــق افتاده و با 
گریه می گویــد: »بی خیال این همه توهین. 
درســت اســت همین آدم ها باعث شــدند 
من همه ستاره ها و اسطوره هایم را از پشت 
قاب تلویزیون ببینم اما با این کار عشقم به 
پرســپولیس چند برابر شد و بازهم می آیم 
ورزشــگاه اما این بار نه با هویت زنانه. باز با 
تیپ پســرانه می آیم و فریــاد می زنم چون 
خیلی مسخره اســت یک دختر فریاد بزند 
تنهــا آرزوی مــن دیــدن اســتادیوم آزادی 
اســت، دلــم می خواهد این آرزوی ســاده و 
محــال من برای دخترهای نســل بعد آرزو 
نباشد و بفهمند عشــق و دانش دخترهای 

فوتبالی هیچ فرقی با پسرها ندارد.
خوشــحالم از آن صحنه هــا هیــچ فیلم 
و عکســی نــدارم ولی هنوز صــدای فریادها 
توی گوشم هست. اصرار دخترها و تمسخر 
مأمورهــا از جلــوی چشــمم کنــار نمی رود. 
وقتــی ما را کنار اتوبان پیاده کردند مأمورها 
آن طرف تر صف بستند تا ما جلوتر نرویم، 
انگار مجرم یا شورشــی باشــیم. بدتر اینکه 
بعداً شنیدم خانم های کارمند هال احمر، 
دقیقه 60 بازی از اســتادیوم آمده اند بیرون 
در صورتــی که به بعضی از دخترهای گروه 
ما تازه دقیقه 40 اجازه دادند بروند داخل.

ë من یک زن ایرانی مستقل هستم
 مهشــید یکــی از همین دخترها اســت 
ولــی برعکــس نســیم دلــش نمی خواهــد 
شــبیه یــک پســر باشــد تــا بتوانــد آزادی را 
ببینــد. از بچگــی اســیر عشــق پرســپولیس 
اســت اما با کمی تفــاوت. او در خانواده ای 
ســنتی بزرگ شــده که اعتقــادی به فوتبال 
دوست بودن یک دختر ندارند اما مهشید 
پول تــو جیبی روزانــه اش را خرج نمی کرد 
تــا ظهــر کــه از مدرســه برمی گشــت بــرود 
دکه روزنامه فروشــی و روزنامه های ســرخ 
را بخــرد. می نشســت خــط بــه خط  شــان 
را می خوانــد و وقتــی تمــام می شــد آن را 
قبــل.  روز  روزنامه هــای  روی  می گذاشــت 
تــا نزدیکی های ســقف یــک گوشــه از اتاق 
مهشید روزنامه های قرمز رنگ چیده شده 
بود. هرچه تعدادشــان بیشتر می شد غر و 
لندهــای پدر و مادرش و عاقه مهشــید به 
پرســپولیس هم بیشــتر می شــد، امــا هیچ 
وقت بــه این فکر نکرد با شــمایل پســرانه 
وارد ورزشــگاه شــود. همیشــه خــودش را 
یک زن ایرانی با هویتی مســتقل و مقدس 
دانســته کــه یــک روز بــه رؤیــای بزرگــش 
خواهــد رســید. ایــن را می شــود از تک تک 

جمله هایش فهمید.
احتمــال  کــه  فینــال  بــازی  از  قبــل  روز 
حضــور بانــوان در ورزشــگاه قــوت گرفــت، 
مطمئن شــد یکــی از هــواداران زن که فردا 
با لباس های قرمز برای حمایت تیمش به 
ورزشگاه می رود او خواهد بود و همین طور 
هم شــد. حوالی 9 صبح خودش را رســاند 
آزادی. چنــد ســاعتی  اســتادیوم  محوطــه 
کــه منتظــر مانــده بــود بــرای مهشــید هم 
مثــل بقیــه دخترهــا بــه انــدازه چند ســال 
طــول کشــید. از بحث ها و مشــاجره هایش 
می گویــد حتــی دســت بــه یقــه شــدنش با 
اذیــت  چقــدر  روز  آن  »اینکــه  مــرد:  یــک 
شــدیم، بقیــه دخترهــا می گوینــد امــا من 
برایــت از مردهایــی تعریف می کنــم که پا 
از گلیم شــان درازتــر کرده بودنــد. به هوای 
اینکــه ما دســت مان زیر سنگ شــان اســت 
خیال برشــان داشته بود که می توانند با هر 
ادبیاتــی بــا ما صحبــت کنند. مــن که دیگر 
را  زشــت  حرف هــای  آن  شــنیدن  تحمــل 
نداشتم، رفتم جلو و با یکی از مردها دست 
بــه یقه شــدم. گفتــم درســت اســت امروز 
صدبــار مــا را بــه صــف کردیــد و مــا چیزی 
نگفتیم تا بااخره به آرزوی چند ســاله مان 
برسیم ولی این دلیل نمی شود حواست به 

حرف هایت نباشد!«
خاصــه اینکه کلی کــش و قوس تجربه 

کــرد تا بااخره گفتند اتوبوس ها که برســند 
ســوار می شــوید و چند دقیقــه بعدش هم 
می روید داخل اســتادیوم. بیشتر از 20 سال 
حتــی یکــی از بازی های پرســپولیس را هم 
از دســت نــداده اما هیــچ وقــت آزادی را از 
نزدیــک ندیده بود. دل تــوی دلش نبود که 
این بار مستطیل سبز را نه از قاب تلویزیون 
هــم  او  می بینــد.  چشــمانش  قــاب  از  کــه 
ماجرای اتوبوس هایی را که متوقف شــدند 
تجربــه کرد اما بااخره وارد تونل شــماره 5 
شد. آن لحظه ها را درحالی تعریف می کند 
کــه صورتش ســرخ شــده، اما نــه از هیجان 
ناراحتــی:  و  حــرص  از  کــه  خوشــحالی  و 
»آدرنالیــن خونم رفته بود تــا بااترین حد 
ممکن. نفس کشیدن سخت شده بود. دور 
تا دورم به رنگی بود که عاشــقانه دوســتش 
هوادارهــا  قرمــزی  و  چمــن  ســبزی  دارم. 
خیلی به هم می آمد امــا آن همه زیبایی و 
هیجان، فکرم را از خواهرم و دخترهایی که 

جا مانده بودند دور نمی کرد.«
ë امیدوارم وجدان شان راحت باشد

با شــیوا که 30 سال دارد تلفنی صحبت 
می کنــم. او هــم آن روز خــودش را بــا هزار 
بدبختــی از شهرســتان بــه تهــران رســاند 
امــا از دیــدن آزادی بی نصیب مانــد. از آن 
طرفدارهایی اســت که تا به حال حتی یکی 
از بازی های پرســپولیس را از دســت نداده، 
روز بازی هــای تیمــش مرخصــی می گیــرد 
و تــا آخر بــازی تســبیح می چرخانــد و ذکر 
می گویــد، امــا این بــار بــرای اینکــه از بازی 
پرســپولیس و کاشــیما جا نماند، کله سحر 
چند ساعت زودتر از آنکه بقیه همکارانش 
بــه محــل کار بیاینــد رفــت و کارهایــش را 
انجــام داد تــا بــا اولین پــرواز خــودش را به 
تهــران برســاند. فقــط پدرش می دانســت 
برای بازی می آید تهران اما هنوز نمی داند 

دخترش را به ورزشگاه راه نداده اند:
»بــرای اینکه گزک دســت کســی ندهم 
اکــم را پاک کــردم، بلندتریــن مانتویی که 
داشــتم پوشیدم، هیچ آرایشی هم نداشتم 
چــون چیــزی مهم تر از ایــن نبود کــه بازی 
تیم محبوبم را از نزدیک ببینم. هواپیما که 
نشســت یک راســت رفتم ورزشگاه. من به 
ســمت ســالن ایرانیان می رفتم و تعدادی 
دختــر در جهــت مخالفــم می آمدنــد. بــه 
آنهــا گفتــم من اشــتباه می روم یا شــما؟ با 
خنده جواب دادند داریم می رویم ســمت 
ورزشــگاه. کاش می گذاشــتند آن خنده هــا 

باقی بماند!
گشــتم  بــار  صــد  را  نفــره   400 لیســت 
امــا اســم مــن تــوی آن نبــود. جــزو گــروه 
همیــار هــوادار کــه ســبز پوشــیده بودنــد و 
راحــت رفتنــد داخــل هــم نبــودم و چــون 
می خواستم هر طور شده به آرزویم برسم 
سکوت کرده بودم و تسبیح می چرخاندم. 
آنقــدر کــه آن روز بــه همه »چشــم« گفتم 
تــوی همه عمــرم نگفته ام. از تــرس اینکه 
نگذارنــد برویــم داخــل، حتی دستشــویی 
هــم نمی رفتــم. از ســرما روی چمن ها یخ 
اعتراضــی نمی کردیــم.  ولــی  بودیــم  زده 
یــک ســری مأمــور کــه شــبیه یــگان ویــژه 
لباس پوشــیده بودند مدام می گفتند توی 
ورزشــگاه جــا نیســت و ما می گفتیــم اصًا 
صندلــی نمی خواهیم ســر پا می ایســتیم؛ 

فقط بگذارید برویم داخل.
بازی شروع شده بود اما هنوز تکلیف ما 
مشخص نبود. اتوبوسی که سوارش شدیم 
جهت مخالف ورزشگاه می رفت. دیگر کار 
از کار گذشــته بــود، اصــرار کردیــم حداقــل 
بگذاریــد داخــل ســالن ایرانیان بنشــینیم، 
اما گوش شــنوا کجــا بود؟ حتی نگذاشــتند 
از اســکوربورد بازی را ببینیــم بلکه صدایی 
فکــر  اصــًا  بشــنویم.  و  بیایــد  از ورزشــگاه 
نمی کردنــد ما کــه از شهرســتان آمده ایم و 
آنجا را نمی شناســیم باید چکار کنیم. صد 
بار خــودم را بــه خاطر آن همــه توی صف 
ایستادن لعنت کردم. توی آن لحظه حالم 
از مــرور صحنــه اتوبــوس زنان ژاپنــی که با 
احتــرام از جلــوی ما می گذشــتند و برای ما 
دســت تــکان می دادنــد بــه هــم می خورد 
ولــی مــدام تکرار می شــد و من فقــط گریه 
می کــردم. حتــی تصــور اینکــه برانکــو را از 
داخل استادیوم ببینم برایم سخت بود، اما 
پشت سر هم عکس هایی منتشر می شد که 
یک عده خانم راحت نشسته بودند و بدون 

هیچ هیجانی بازی را می دیدند.«
ایــن  هــم  هنــوز  کــه  روز  آن  فقــط  نــه 
صحنه هــا برای شــیوا و بقیــه دخترها مرور 
می شــود و قلب شــان به درد می آید. شاید 
ســال های ســال  هــم نتوانند خاطره شــنبه 
تلخ را فراموش کننــد. حتی اگر روزی یکی 

از صندلی های آزادی مال آنها باشد.

تعداد زیادی  از دخترهای هوادار پرسپولیس از 
شهرستان های دور و نزدیک به تهران آمدند و دست خالی 

برگشتند. اینجا هم دختران زیادی اشک ریختند، درگیر 
شدند، کتک خوردند و توهین شنیدند، اما هرچه بیشتر 

طعنه شنیدند مصرتر شدند که دست از تاش برندارند تا 
بااخره یکی از صندلی های آزادی را مال خود کنند
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پوسترهای سینمای ایران در گفت و گو با محمد علی حدت

این خانه باید از نو ساخته شود
محمدعلــی حدت را می توان یکی از پرکارترین طراحان پوســتر ســینمایی ایران 
دانســت کــه بــا تهیه کننــدگان بســیاری همکاری کــرده و آثــارش جــزو مهمی از 
تاریخ طراحی پوســتر ایران به شــمار می روند. طراحی چیزی حدود ۶۰۰ پوســتر و 
ســردر برای فیلم هایی چــون »کندو« فریدون گلــه، »دونده« امیر نــادری، »بوی 
گندم« فرزان دلجو، »روســری آبی« رخشــان بنــی  اعتمــاد و... او را در زمره یکی 
از مهم تریــن طراحان پوســتر تاریخ ســینمای ایران قرار داده تا حدی که مســعود 
مهرابــی در کتــاب خود با عنوان »صدســال پوســتر ایران«، آن را بــه محمدعلی 
حدت و مرتضی ممیز تقدیم می کند. در این میان ســاخته شدن مستند »امشب 
خورشــید می درخشــد« به کارگردانی حبیب نریمانی که پژوهشــی بلند بر تاریخ 
طراحی پوســتر در سینمای ایران با اتکا به فعالیت های محمدعلی حدت است، 
بهانه ای شــد تا در آســتانه برگزاری جشنواره ســینما حقیقت گفت وگویی با این 
پرکارترین طراح پوســتر سینمای ایران داشته باشــیم. گفت وگویی که با همراهی 
حبیب نریمانی به کندوکاوی جذاب از حال و هوای ســینمای ایران در ســال های 

دور و نزدیک بدل شد.

ë  در زندگــی آقای حدت چــه اتفاقی افتاد
که او را در جوانی با نقاشی آشنا کرد؟

زندگــی  نظــرم  بــه  حــدت:  محمدعلــی 
کــه  دارد  زیــادی  خیلــی  پیچیدگی هــای 
براحتــی می تواند برنامه  ریزی های شــما را 
بــرای روز بعدتان بــه هم بریزد. شــما یک 
لیســت از مجموعه کارهایی که می خواهید 
فردا انجام بدهیــد تهیه می کنید و روز بعد 
متوجــه می شــوید ماشــین تان پنچر شــده 
اســت و بموقع به کار مورد نظر نمی رسید، 
ممکن است از پله های خانه تان سر بخورید 
و ســر از بیمارســتان درآوریــد. تمــام ایــن 
حــوادث می تواند برنامه ریزی های شــما را 
بهــم بزنــد اما ممکن اســت همیــن اتفاق 
ناخوانــده کــه باعث شــده به خاطــرش به 
زمیــن و زمان فحش بدهــی، نقش مهم و 
مثبتــی در زندگی تو بازی کنــد. کار هنر هم 
به نظر من یک نوع عنایت اســت. این طور 
نیســت که تو بخو اهی هنرمند شوی. اصل 
هنر مثل یک دانه ای است که باید در وجود 
شخص کاشــته شده باشــد، بعد از آن، این 
مراقبت ها و قابلیت های آن آدم اســت که 
باعث می شود آن دانه رشد خوبی پیدا کند. 
من در بین ســال های تحصیل ســیکل یک 
و دو، به ناگهان احســاس کردم می خواهم 
نقاشی بکشم، هیچ اتفاق خاصی هم برای 
من نیفتاد. هر چقــدر هم که طی این همه 
ســال فکر می کنم که چه شــد این عاقه در 
من به وجود آمد، واقعاً جوابی برایش پیدا 

نمی کنم.
ë  خاطرتان هســت کــه در چه ســالی این

عشق و عاقه را در خودتان حس کردید؟
حدت: تابســتان ســال ۴۲، حدوداً ۱۴ ســالم 

بود.
ë  در آن روزهایــی کــه نقاشــی بــرای شــما

مکتــب  یــا  شــخص  بــود،  شــده  جدی تــر 
خاصــی بود کــه بــه آن عاقه مند باشــید و 

بخواهید آن را الگوی خودتان قرار دهید؟
حــدت: هیــچ چیــز بــه انــدازه طبیعــت و 
واقعیــت پیرامون برای مــن الهام بخش و 

جــذاب نبــود. پیش آمده بود که ســاعت ها 
فقــط بــه یــک برگ مــو خیــره می شــدم تا 
بتوانــم درک بهتــری از آن داشــته باشــم. 
مــن از خــود برگ مو می پرســیدم کــه باید 
چگونــه تبدیل به نقاشــی شــود. مــن هیچ 
وقت به ســمت هنــر مدرن و پســت مدرن 
کشــیده نشــدم. برای من طبیعت بهترین 
الگو اســت. همه چیز در طبیعت زیبا است 
اما چون گاهی بــا ذائقه ما جور درنمی آید، 
زشــت به نظر می رســد. شــاید از نظر شــما 
منزجر کننــده ای  شــمایل  سوســک،  یــک 
داشته باشد اما اگر همان سوسک را در کنار 
تابــش آفتاب قرار دهیم و تمــام بال و پر او 
را ببینیم، می توانیــم زیبایی های زیادی در 
او پیدا کنیم. بــه نظرم هنرمند کیمیایی در 
وجودش دارد که قادر اســت تمام زشتی ها 

را تبدیل به زیبایی کند.
ë  چه شــد که از نقاشی به ســمت طراحی 

پوستر کشیده شدید؟
حــدت: یــک اتفــاق خیلی ســاده. مــن قرار 
بــود در هنرســتان هنرهای زیبــای اصفهان 
مشــغول به کار شوم. شــب قبل از اینکه به 
اصفهان بروم در ســنندج به اتفــاق یکی از 
دوســتانم به ســینما رفتیم. در آنجا پوســتر 
فیلــم زمین تلخ ســاخته خســرو پرویزی را 
دیــدم. طــراح آن پوســتر احمد مســعودی 
بــود. آن پوســتر بــرای مــن خیلی جــذاب و 
جالب بود. آن دوستی که همراه من بود رو 
به من کرد و گفت: اگر به کار طراحی پوستر 
عاقه مند هستی، من می توانم تو را به یکی 
از دوستانم در تهران معرفی کنم که با اکثر 
تهیه کننــدگان ســینما در ارتباط اســت. من 
هم بدون معطلی بلیت رفتن به اصفهان 
را کنســل کردم و به جایش بلیــت تهران را 

گرفتم.
ë  از ســنندج کــه بــه تهــران آمدیــد، کجــا

رفتید؟
حــدت: پیش مرتضی پروین چــی رفتم که 
دفتر تولید نئون پاســتیک داشت و خیلی 
هــم بــا ذوق ایــن کار را می کــرد. از طریق او 

بــه محمد کریم ارباب که از تهیه کننده های 
پــر کار آن زمان بود معرفی شــدم که گفت 
چنــد تا فیلم در حال ســاخت دارد و بدش 
نمی آید یک جــوان مثل من روی چند تا از 
پوســترهای فیلمش کار کنــد. من آن موقع 
کمی ترســیده بــودم، چون تا قبــل از آن کار 
طراحــی پوســتر نکرده بــودم. آقــای ارباب 
گفت این کار طراحی پوستر یک فوت و فنی 
دارد که حتماً باید در کنار نقاشــی، آن را یاد 
بگیــری و چون تردید های مــن را دید گفت 
بهتر است قبل از شروع به کار، پیش احمد 
مسعودی کمی آموزش ببینی. خدارا شکر 
احمد مسعودی به گرمی از ما استقبال کرد. 
آن روزهــا آنها در حــال جابه جایی بودند تا 
بتوانند محل مناسبی را برای شرکت »خانه 
آگهــی« فراهم کنند. آنجا بود که روی تمام 
میزها، شیشه گواش را دیدم. به نظرم یکی 
از دشــوارترین کارها در نقاشی، کار با گواش 

است.
 همــان روز احمــد مســعودی کار صــورت 
حبیــب اه بلــور در فیلــم »دزد و پاســبان« 
را بــه من ســپرد تــا بتوانم اتودهایــی بزنم و 
خودم را ثابت کنم. در آن روز به نظرم فقط 
عشــق بود که باعث شــد من آن صــورت را 
خــوب بکشــم و مــورد تأیید احمد مســعود 
قــرار بگیــرم. بهمــن ســال ۴۹ تقریبــاً خانه 
آگهــی راه افتــاده بــود و به آنجا بــرای اکران 
عیــد ســینماها، ســفارش های زیــادی داده 
می شــد. احمد مســعودی، طراحی صورت 
آقای فردین را در فیلم »راز درخت سنجد« 
به من ســپرد. من خیلی اســترس داشتم و 
این مســأله را احمد مســعود خیلی خوب و 
بــا زیرکی از طرز نشســتن مــن روی صندلی 
فهمید. دســتی بــه شــانه ام زد و گفت: فکر 
کنم هنوز گرم نشدی و بهتره کار را با نوشته 
پر کردن شــروع کنی؛ این بود که دســت من 
بیشــتر و بیشــتر برای کار با گواش آشــنا شد 
و در ســال ۵۰ تقریبــاً در خانــه آگهی تثبیت 

شده بودم.
ë  چه کســانی آن روزها در خانــه آگهی کار 

می کردند؟
حــدت: پرویز ایزدپنــاه در خانــه آگهی بود، 
آقــای کاتوزیان بود که بعد ها جدا شــد و به 
شرکت تبلیغاتی فاکوپا رفت، محمود زرین 
قلم و خود آقای احمد مسعودی. به نظرم 
یکــی از دایلــی کــه شــرکای خانــه آگهی با 
ماندن من مخالفت نکردند، کمبود نیرویی 
بــود کــه در اثــر رفتن آقــای کاتوزیان شــکل 
گرفته بود. تقریباً اواخر سال ۵۱ بود که آقای 
مســعودی یواش یــواش از ایــن کار فاصله 
گرفت و هدف های دیگری دنبال کرد. شاید 
آخرین پوســتری که در خانه آگهی کار شــد 
مربــوط به فیلم »تنگســیر« امیر نادری بود 
که قســمتی از آن را هم مــن کار کردم. بعد 
از اتمــام کار »خانــه آگهــی « مــن در دفتــر 

مجله ســتاره ســینما یک اتاقی گرفته بودم 
و کار می کــردم. خوشــبختانه طبــق توصیه 
آقای مسعودی، تهیه کننده ها و کارگردانان 

کارهایشان را به من می سپردند.
ë  چه مدتــی در دفتر مجله ســتاره ســینما

مستقر بودین؟
حدت: حــدود ۶ ماه آنجا بودم. آن موقع ها 
هــم بــه ما برچســب طــراح تجــاری و اینها 
می زدند که من اصًا به این مسائل اهمیت 
نمــی دادم. چــون هــم تهیه کننده هــا و هم 
مــردم طراحــی مــن را می خــو اســتند. آن 
روزها آقایی به اسم رضا شمشادیان، آلبوم 
عکس فیلم ها را همــراه خودش می آورد و 
من براساس آنها کار طراحی پوستر را انجام 

می دادم.
ë  طراحی پوســتر های شما براساس همان

آلبوم عکســی بود که به دستتان می رسید، 
یا اینکه ســعی می کردید فیلم ساخته شده 

را هم ببینید؟
حــدت: قانــون کار این بود کــه تهیه کننده یا 
کارگــردان آلبوم عکــس را می فرســتادند و 
بعــد کمی هم درباره حــال و هوای فیلم با 
مــن گــپ می زدند و مــن یک اتــود می زدم 
و بعــد از تأییــد، کل کار را انجــام مــی دادم. 
مــن امــا تعــدادی از فیلم هایــی کــه فکــر 
می کــردم جــای کار دارد، در زمــان تدویــن 
یا صداگذاری پشــت میز موویــا می دیدم. 
یــادم هســت وقتــی آقــای مصیبــی بــا من 
تماس گرفت و درخواســت طراحی پوستر 
دو فیلم »کنــدو« و »ذبیح« را داشــت، من 
خواستم که قبل از طراحی، فیلم »کندو« را 
پشت میز تدوین ببینم. پوستر طراحی شده 
هم بر همین اســاس شکل گرفت اما برای 
بســیاری فیلم های دیگــر وقتــی کارگردان، 
داســتان فیلــم را برایــم تعریــف می کرد و 
عکس هایــی از فیلم را نشــانم می داد من 
در ذهنــم اتود اولیه را زده بودم و بســرعت 
کار طراحی پوستر را انجام می دادم. ولی در 
بعضی مواقع آن ذهنیتی که من داشتم  با 
عکس های موجود از فیلم جور در نمی آمد 
کــه فیلم هــای »کنــدو« و »دونــده« از ایــن 

دست بودند.
حبیــب نریمانــی: آقــای حــدت در فیلــم 
مســتند »امشــب خورشــید می درخشــد« 
ماجــرای جالبــی راجع بــه فیلــم »دونده« 
روایــت می کنند گویا امیر نادری داســتان را 
برای ایشــان تعریف می کننــد، آقای حدت 
اصــرار می کنند که فیلــم را ببینند و وقتی با 
نســخه تدوین شــده فیلم روبه رو می شوند 
متوجه می شــوند اصًا داســتان فیلم با آن 
چیزی که امیر نــادری تعریف کرده فاصله 

زیادی دارد...
حدت: برای فیلم »کندو« هم اصرار داشتم 
کــه فیلــم را ببینــم. ســر میــز تدویــن فیلم 
»کنــدو«، بــه تدوینگر گفتم کــه می خواهم 

ë چرا کرمان را انتخاب کردید؟
حــدت: چــون آنجــا منطقــه محروم بــود و 
می خواســتم آموزش هنر را برای مردم آن 
منطقه داشــته باشــم. حدود ســه ماه آنجا 
بــودم و ۱۶ هنرجو داشــتم کــه اان هر کدام 
دســتی در نقاشــی این مملکت دارند. بعد 
از آن هــم چون می خواســتم از تهــران دور 
باشــم به اصفهان رفتم و در شــاهین شهر 
ساکن شدم و همزمان کارمند اداره صنایع 

دستی هم بودم.
ë  شــما یکی از پر کارترین طراحان پوســتر

آن  بودید.آیــا  انقــاب  از  قبــل  ســینمای 
 ۵۰ دهــه  اواخــر  در  کــه  حساســیت هایی 
مانــع از حضــور بســیاری از ســینماگران و 
هنرمندان آن روزها می شد، برای فعالیت 

شما هم ممانعتی ایجاد کرد؟
حــدت: نه، هیــچ وقت هیچ مشــکلی برای 
من ایجاد نشــد. چون من نان را به نرخ روز 
نمی خورم. من روش و سبک و سیاق خودم 
را برای زندگی دارم. طبیعت ســینمای آن 
روزهــا ایــن گونه بود امــا چیزی کــه در دهه 
هفتاد باعث دلخــوری و قطع ارتباط من با 
ســینمای امروز شــد رفتار ناشایستی بود که 
در وزارت ارشــاد بــا من شــد.در روزهایی که 
باید پوســتر فیلم ها بــه تأیید وزارت ارشــاد 
می رسید، من حدود ۴ ساعت پشت درهای 
بســته در وزارت ارشاد نشستم، در حالی که 
دو الف بچه می بایســت درباره پوســترهای 
مــن نظر می دادند. بعد از ســاعت ها که در 
را باز کردند به من گفتند که از پوســتر شــما 

خوشمان نیامده است.
ë خاطرتان هست پوستر کدام فیلم بود؟

حــدت: گمــان کنــم پوســتر فیلــم »گریــز« 
بــود. بعــد از ایــن اتفــاق مــن هم بــه همه 
تهیه کنندگانی که می شــناختم زنگ زدم و 
گفتــم دیگر کار نمی کنم. یــک روز مرتضی 
ممیــز بــه مــن زنــگ زد و گفــت چــرا کار 
نمی کنی؟ آنهــا می خواهند تو کار نکنی اما 
وایســا و کار کــن... اما من اصــًا طاقت این 
رفتارهــا را نداشــتم. یــادم هســت حتی به 
خــود ممیز هم بابت طراحی پوســتر فیلم 
»شــیر ســنگی« ایــراد گرفتنــد و او مجبــور 
بــود طرح هــای دیگــری ارائــه بدهــد و در 
نهایــت طرحی را تأیید کردنــد که به نظرم 
ضعیف تریــن کار ممیز بــود.در داخل خود 
ســینما هم عده ای مثل رضا کیانیان مدام 
می گفتند که حدت فقط بلد است یک کله 
بــزرگ از بازیگــر اصلی بکشــد. مــن هم به 
کیانیــان پیغام دادم شــانس آوردی که من 
فقــط یک کله از تو کار کردم و گرنه با دیدن 
کله دومــی، دید مردم نســبت به تو عوض 

می شد. )با خنده(
ë  چقدر بــا دیگــر طراحان ســینمای ایران

مثــل مرتضی ممیــز و آیدین آغداشــلو در 
ارتباط بودید؟

حــدت: مــا در واقع به غیر از گــپ و گفت ها 
و احوالپرسی های مناسبتی ارتباط چندانی 
بــا هم نداشــتیم.مرتضی ممیز یــک آتلیه 
بــزرگ و حرفه ای با تعدادی شــاگرد خوب 
داشــت و چون خیلی آکادمیک کار طراحی 
را دنبــال می کرد، کار جمعی برایش خیلی 
مهم بــود. آیدین آغداشــلو هم مثل ممیز 

آتلیه داشت ولی بیشتر فردی کار می کرد.
ë  حبیــب درخواســت  بــه  کــه  شــد  چــه 

نریمانی برای ســاخت یک فیلم مستند از 
زندگی و کارهایتان پاسخ مثبت دادید؟

مــن  دربــاره  کاری  ایــن  از  پیــش  حــدت: 
ســاخته شــده بــود کــه بــا وجــود تــاش 
دوســتان خیلــی نتوانســته بــود بــه عمق 
پوســتر  طراحــی  و  نقاشــی  کاری  فضــای 
بپردازنــد. من قبــًا چند فیلــم از کارهای 
آقــای نریمانــی را دیــده بــودم و دوســت 
داشــتم. از چارچوبــی که بــرای تولید این 
فیلــم مســتند در نظــر گرفتــه بــود برایــم 
تعریــف کــرد، مطمئــن شــدم کــه بــه او 
می شود اعتماد کرد. امیدوارم که فیلم در 
جشنواره های مختلف بخوبی دیده شود.

ë  امروزه تهیه کنندگان ســینمایی مراســم
را  خــود  فیلم هــای  پوســتر  از  رونمایــی 
برگــزار  گســترده ای  رســانه ای  پوشــش  بــا 
می کننــد امــا وقتی بــه خود پوســتر رجوع 
می کنیــد، خاقیــت خاصــی در آنهــا پیدا 
نمی کنیــد، فکر می کنید چــه چیزی باعث 
شــده که طراحی پوســتر تــا این حــد نزول 

پیدا کند؟
حدت: به نظرم این خانه باید از نو ســاخته 
قــرار  خوبــی  صعــودی  ســیر  در  شــود.ما 
داشــتیم کــه بی جهت عــوض شــد. من به 
هنرجوهایــم مــدام می گویم نقــاش بودن 
با نقاشــی کشــیدن دو امــر جداگانه اســت. 
گرافیســت های ما هم در ابتدا باید نقاش و 
طراح باشــند، نه اینکه حکم یــک اپراتور را 
داشــته باشــند که با کمک رایانه و تعدادی 
عکــس و فیلم، یک چیزی به اســم پوســتر 
را بیرون بدهند. دانش تصویر سازی همان 

چیزی است که این روزها نایاب است.
ë  از نظــر آقای حدت، بهترین پوســترهای 

تاریخ سینمای ایران کدامند؟
حــدت: بــه نظرم بهترین پوســتر ســینمای 
ایــران را مرتضــی ممیز بــرای فیلــم »گاو« 
طراحــی کــرده اســت؛ از کارهــای دیگر هم 
می توانــم بــه طراحــی پوســتر فیلــم »تیغ 
»رضــا  آغداشــلو،  آیدیــن  کار  ابریشــم«  و 
موتوری« کار احمد مسعودی و »مهر گیاه« 

کار محمد علی باطنی اشاره کنم.
ë  از کارهای خودتان کدام را بیشــتر از همه

دوست دارید؟
حدت: من طراحی پوستر فیلم دونده امیر 
نادری، شکار مجید جوانمرد و کندو فریدون 

گله را بیشتر از همه کارهایم دوست دارم.

قانون کار این بود که تهیه کننده یا کارگردان آلبوم 
عکس را می فرستادند و بعد کمی هم درباره حال و 

هوای فیلم با من گپ می زدند و من یک اتود می زدم و 
بعد از تأیید، کل کار را انجام می دادم. من اما تعدادی 

از فیلم هایی که فکر می کردم جای کار دارد، در زمان 
تدوین یا صداگذاری پشت میز موویا می دیدم. یادم 

هست وقتی آقای مصیبی با من تماس گرفت و 
درخواست طراحی پوستر دو فیلم »کندو« و »ذبیح« را 
داشت، من خواستم که قبل از طراحی، فیلم »کندو« را 

پشت میز تدوین ببینم

《【プl┗】  ̂╇プ‶l

صحنــه کافــه آخــر را ببینــم اما بــاز هم به 
تصویری که در ذهن داشــتم نمی رســیدم 
تا اینکه به یکســری تصاویر برخــورد کردم 
کــه تدوینگر می گفــت اینها راش هــای دور 
ریختنی هســتند. مــن از همیــن راش های 
دور ریختنی به یک کلوز آپ از بهروز وثوقی 
رسیدم که آن حالت درمانده و کتک خورده 
کلــوزآپ  آن  و  می دیــدم  چهــره  آن  در  را 
بخش مهم طراحی پوســتر فیلــم »کندو« 

شد.
نریمانــی: شــاید نوعــی شــاخصه کار شــما 
را بتــوان در رنــگ گذاری های خاص شــما 
در پرتــره و مــدل نورپــردازی و اســتفاده از 

رنگ های گرم عنوان کرد.
حــدت: طبیعتــاً رنگ هــا بایــد به مــوازات 
حال و هــوای فیلم باشــد. اینهــا چیزهایی 
بــود کــه منتقــدان آن روزها بــه آن توجهی 
نمی کردند. مثًا در پوســتر فیلم »شــکار«، 
چــه در فــرم و چــه در رنگ بنــدی ســعی 
کردم که بــه حال و هوای فیلم از طریق آن 
دســتمالی که چشــم ها و دهان کاراکترها را 

پوشانده نزدیک شوم.
ë  پوســتر نــوع  دو  بــه  شــما  کارنامــه  در 

برمی خوریم، یکســری کــه عمدتاً متکی به 
بازیگر و سوپراستاری است که در آن فیلم 
بازی کرده و دسته دیگر که خیلی جسورانه 

حالت مفهومی به خود می گیرد.
نریمانــی: در کارنامــه شــما، هــم طراحــی 
فیلمــی از جنس »پرواز از اردوگاه« را داریم 
هــم پوســتر فیلــم »هجــرت« کــه فقــط با 
چند خط ســاده کار می کنیــد و فضای تلخ 
و اســفبار فیلــم را به بهترین شــکل منتقل 

می کنید.
حدت: خب تمام اینها ایده هایی اســت که 
به ذهن من می رسید تا بتوانم حال و هوای 
فیلم را به بهترین شــکل ارائه بدهم. ایده، 
هجرت از درون و هجرت از برون، چیزهایی 
بود کــه در موقــع طراحی آن پوســتر من را 

بسیار درگیر کرده بود.
ë  »گنــدم »بــوی  فیلــم  پوســتر  طراحــی 

چگونه شــکل گرفــت؟ چون فضــای تین 
ایجری فیلم هــای دهه ۵۰ با وجــود فرزان 
دلجو و دیگر خواننــدگان پاپ و پر طرفدار 
آن روزها می توانست زمینه مناسبی برای 
طراحــی یک پوســتر متکــی بــه بازیگران 
فیلم باشــد اما شــما از به کار بــردن چنین 
بــه  و  می گیریــد  فاصلــه  جذابیت هایــی 

مفهوم اثر تکیه می کنید.
حدت: »بــوی گندم« داســتان چنــد جوان 
بیهــوده ای  تــاش  کــه  بــود  پــاس  و  آس 
بــرای ســر و ســامان دادن بــه زندگــی خود 
می کردنــد. آن گل الــه کــه مــن در طــرح 
اســتفاده کــردم ســمبل آزادی و گندم هم 
که ســمبل رویش و جوشــش است که من 
تمــام ایــن عناصــر را در زمینه مشــکی به 
کار گرفتم، البته ایــن کارها تا حدی به دید 
تهیه کننــده و کارگــردان هــم وابســته بــود؛ 
اینکــه آنها اجازه چنین آزادی عملی به ما 
می دادنــد یا خیر. مثًا رضــا صفایی و امیر 
شــروان به نوع خاصی از ســینما و طراحی 
پوستر معتقد بودند که باید کارها به همان 
شــکل پیش می رفت امــا در کارهایی مثل 
فیلم »صــدای صحرا« بــه کارگردانی نادر 
ابراهیمــی، مــن این آزادی را داشــتم که با 
یکســری تاش های خشــک و یــک تفنگ و 
ارابه ای که در افق دیده می شود به مفهوم 
فیلــم نزدیــک شــوم. خاطــرم هســت کــه 
مرتضی ممیز از این پوستر خیلی خوشش 

آمده بود.
امیــر مجاهــد و فــرزان دلجــو هــم در ابتــدا 
فیلمی ســاخته بودند به اسم »یاران« که از 
طراحی پوستر آن فیلم راضی نبودند وقتی 
برای طراحی پوستر فیلم »علف های هرز« 
با من تماس گرفتند من از آنها خواستم که 
اجازه بدهند چیزی را که در ذهن من هست 
کار کنم که آنها هم با کمال میل پذیرفتند و 
نتیجه آن پوستری شد که دست هایی از دل 
خــاک بیــرون آمده و یک نیلوفر بــه دور آن 
دســت ها پیچیده شده اســت. یادم می آید 
کــه از دیــدن این پوســتر خیلی شــگفت زده 
شــدند و بعد از آن هم »بــوی گندم« پیش 
آمد. واقعیت این است که من در آن روزها 
سعی می کردم هر آن چیزی را که بلد بودم 
در کار پیــاده کنم و هیچ مســابقه ای با هیچ 

کس نداشتم.
ë  بعد از انقاب ۵۷ چه اتفاقی برای شما و

پوستر سازی در سینمای ایران افتاد؟
حدت: من بعد از تحوات ســال ۵۷ حدود 
۹ مــاه بیــکار بــودم و تصمیم گرفتــه بودم 
که کار طراحی پوســتر را کنــار بگذارم، چون 
تعــداد فیلم هایی کــه در آن روزها ســاخته 
می شــد خیلی کم بــود و خیلــی از فیلم ها 
هــم اصــًا اکــران نمی شــد. ضمــن اینکــه 
خودم هم خسته شده بودم از اینکه مجبور 
بودم با یکسری عناصر و فیگورهای خاص 
پوســتر طراحی کنــم. کپــی کاری هایی هم 
کــه در زمینه طراحی پوســتر از کارهای من 
انجــام می شــد مــن را آزرده بــود و شــور و 
هیجان کار پوســتر برای مــن افت کرده بود 
و می خواســتم بیشتر نقاشــی کنم. این بود 
که رفتــم کرمــان و در آنجا آتلیــه زدم. این 
در حالــی بود که بســیاری از همــکاران من 

داشتند از کشور خارج می شدند.



آمار  نتوانیم  شـــاید 
درســـتی  و  دقیـــق 
از امـــاک، بناهـــا و 
یی  ن ها ختما ســـا
پروانـــه  بـــدون  کـــه 
ســـاخت یا برخاف 
فنـــی  مختصـــات 
و اصولـــی منـــدرج در پروانه ســـاختمان 
مبـــادرت به ســـاخت و ســـاز می کنند به 
دســـت آوریـــم و اگر اراده کنیـــم و در این 
خصـــوص درســـایت ها و خبرنامه هـــا و 
خبرگزاری ها کاوش و جست و جو کنیم، 
بیشـــتر به مطالبی برخواهیـــم خورد که 
اغلب حاکی از تعریف و تبیین ماده ۱۰۰ 
قانـــون شـــهرداری ها، مصادیق تخلف 
از پروانه ســـاخت و اضافه بنـــا، تبدیل و 
تغییر کاربری بنا از مســـکونی به تجاری 
و پارکینـــگ اســـت یا در مـــورد ضمانت 
اجـــرای ماده ۱۰۰ قانون مذکور که عبارت 
از تخریـــب ســـاخت و ســـازها و اعمـــال 
جریمـــه نقـــدی درخصوص مالـــکان و 

سازنده هاست.
چنـــدی پیـــش معـــاون حقوقـــی و 
پژوهش دیوان عدالت اداری، به تشکیل 
بیـــش از ۱2 هـــزار پرونـــده در اعتـــراض 
بـــه آرای کمیســـیون مـــاده ۱۰۰ قانـــون 
شهرداری ها در دیوان عدالت اداری کشور 
اشـــاره کرده که این تعـــداد پرونده فقط 
طی دو سال گذشته تشکیل شده است. 
این مســـئول محتـــرم اظهار داشـــته که 
عمق فاجعه زمانی است که این میزان 
پرونده هـــای موجـــود در دیـــوان عدالت 
اداری، تنها یک ششم پرونده های تشکیل 

شده در سراسر کشور است.
قانـــون   ۱۰۰ مـــاده  موجـــب  بـــه 
 )۱۳۴۵/۱۱/2۷ )الحاقـــی  شـــهرداری ها 

مالکان اراضی و اماک واقع در محدوده 
شـــهر یا حریم آن باید قبـــل از هر اقدام 
عمرانـــی یـــا تفکیـــک اراضی و شـــروع 
ساختمان از شـــهرداری پروانه دریافت 
کننـــد. شـــهرداری می توانـــد از عملیات 
ساختمانی ساختمان های بدون پروانه 
یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مأموران 
خـــود اعـــم از آنکه ســـاختمان در زمین 
محصـــور یـــا غیرمحصـــور واقع باشـــد 

جلوگیری کند.
واضح اســـت که پروانه ساختمانی یا 
شناسنامه ساختمان همان مجوزی است 
که به طور کتبی و از جانب معاونت فنی، 
معماری و شهرسازی شهرداری ها یا هر 
مرجع ذیصاح مربوطه و برابر مقررات 
فنی و اصول ســـاخت و ســـاز و به منظور 
عمران و احداث بنا حاوی مشـــخصات 
فنی، نوع کاربری اعـــم از تجاری و اداری 
و مسکونی، تعداد طبقات، میزان تراکم 
و غیـــره... به مالکان و ســـازندگان تهیه و 
تحویل می گردد کـــه نامبردگان مکلف 
بـــه مفـــاد پروانه ســـاخت و ســـاز و نحوه 
استفاده از آن می باشند. نخست باید دید 
چه اشـــخاصی به موجب قانون در این 

خصوص چه تکالیفی دارند؟
 اول از همه برابر نص صریح و تأکید 
ماده قانونی ماده ۱۰۰؛ مالکان و سازندگان 
باید ضمن گرفتن پروانه ساخت نسبت 
به مفاد آن رعایت ازم را داشته باشند که 
کلمه »بایـــد« از قواعد امری و ازم ااجرا 
است. ولی بســـیار دیده می شود که بنابه 
دایلـــی ســـازندگان و مالکان از دســـتور 
قانون سرپیچی می کنند و مرتکب تخلف 
می شوند. در اینجا تکلیف سایر اشخاص 
منـــدرج در مـــاده چیســـت؟ بـــه نظـــر 
می رسد قانونگذار وقت در این خصوص 
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چگونه زمینه اطاله دادرسی و تخلف فراهم می شود؟

میانبر های قانونی 
ماده 100
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وکیل شما

مالکان و سازندگان باید ضمن گرفتن 
پروانه ساخت نسبت به مفاد آن رعایت 

ازم را داشته باشند که کلمه »باید« از 
قواعد امری و ازم ااجرا است. ولی بسیار 

دیده می شود که بنابه دایلی سازندگان 
و مالکان از دستور قانون سرپیچی می کنند

《ポp┘』『ボぁ┕ s╅ぁ╆┑ rポ‒ ┤┡├  ̂】〞 └┡ポ^
برابری دیه اقلیت های دینی با مسلمانان 

ë  حسین از یزد: اگر شـــخصی دیگری را غیرعمدی به قتل برساند و
بعد متوجه شود که مقتول شخصی مسیحی است آیا می تواند دیه 
را پرداخت نکند؟ چون شنیده بودم که دیه فقط مختص مسلمانان 

است.
ــناخته شده در  ــ باید بدانید که طبق قانون دیه اقلیت های دینی ش
قانون اساسی یهودی، زرتشتی، مسیحی و کلیمی با دیه مسلمانان 
یکسان است. بنابراین در صورت غیرعمدبودن باید همان میزان 

دیه را پرداخت نمایید.
صدور حکم جلب پس از اجرا گذاشتن مهریه

ë  صباغیان از تهـــران: آیا به محض اجرا گذاشـــتن مهریه، حکم جلب بـــرای من صادر
می شود؟ با همسرم دعوایم شده و او مرا تهدید کرده که اگر مهریه ام را اجرا گذاشتم سریعاً 

حکم جلب صادر می شود و تو را به زندان می اندازم.
ــتلزم گذشتن مراحلی است. در این مورد پس از ارائه دادخواست  ــ  هر اقامه دعوایی مس
وقت رسیدگی صادر می شود و بعد از مدتی رأی صادر می شود و بعد از قطعیت حکم 
به اجرا درمی آید که خود این مراحل مستلزم گذشتن حداقل یک ماه زمان است. این در 
صورتی است که درخواست اعسار بدهید و پذیرفته نشود واا چنانچه درخواست اعسار 

دادید و با آن موافقت شد و مهریه تقسیط شد حکم جلب صادر نمی شود.
شکایت از بیمار بخاطر توهین

ë  منیری از همدان: بنده پرستار یکی از شهرهای استان همدان هستم. مدتی است که وقتی 
بیماران در بیمارســـتان برای درمان خود راهی پیدا نمی کنند شروع به داد و بیداد و دشنام 
دادن به کادر بیمارستان می کنند، خواستم بدانم آیا می توانم از یکی از آنان شکایت کنم یا 

خیر؟
ــــامی، مجازات توهین به دیگران 9۱ روز تا 6 ماه   با توجه به ماده 6۰9 قانون مجازات اس
حبس است پس در صورتی که شخصی به احدی از پرسنل بیمارستان توهین کرد همراه 
با ادله مثل دوربین مداربسته و... در صورتی که بتوانید ادعای خود را اثبات کنید به 9۱ روز 

تا 6 ماه حبس محکوم می شود.
حق انتخاب وکیل در وکالتنامه

ë  داوری از شهر کلن آلمان: من به یکی از فرزندانم یک وکالت در تمام موارد اعطا کردم با
توجه به اینکه در کشور دیگری ساکن هستم و شخصی علیه من اقامه دعوا کرده می خواستم 

بدانم آیا پسرم می تواند با همان وکالتنامه در دادگاه حاضر و از طرف من از من دفاع کند؟
 در صورتی که وکالتنامه رسمی به فرزندتان اعطا کرده باشید وی نمی تواند به جای شما 
در دادگاه حاضر و از شما دفاع کند و تنها خود شما یا وکیل دادگستری اختیار چنین کاری 
را دارد. فقط در صورتی که در وکالتنامه حق انتخاب وکیل را به فرزندتان اعطا کرده باشید 
ــــرکت در جلسات دادرسی را  ــان می تواند از جانب شما وکیل انتخاب کند و حق ش ــ ایش

نخواهد داشت.
پرداخت نفقه به برادر و خواهر؟

ë  با ســـام؛ بنده خواهر و برادری دارم که توانایی مالی برای گـــذران زندگی را ندارند. حال
چندی اســـت از من مطالبه پول می کنند و می گویند شـــما وظیفه داری به ما نفقه بدهی و 
اگر پول ندهی از تو به دادگاه شکایت می کنیم. خواستم بدانم واقعاً من باید هزینه گذران 

زندگی برادر و خواهرم را هم پرداخت کنم؟
 از نظر قانونی کسی ملزم به پرداخت نفقه به خواهر و برادر نیست. افراد واجب النفقه در 

مرحله اول زوجه و بعد در صورت تمکن مالی و احتیاج دیگری فرزند و والدین هستند.
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مســـامحتاً به جای اینکـــه از قواعد آمره 
بهره بگیرد از قواعد مخیره استفاده کرده 
و با به کارگیری لفظ »می تواند« دســـت 
مجریان قانون از جمله شهرداری ها را در 

اجرای بموقع آن باز گذاشته است.
با این وصـــف می توان ادعـــا کرد که 
اینگونه تصمیم گیری ها به نوعی ضعف 
تقنینی است که قانونگذار یک تکلیفی را 
نسبت به یک طرف )مردم وسازندگان و 
مالکان( دستوری و آمرانه تصویب نموده 
و همـــان امر را نســـبت به طـــرف دیگر 

)شهرداری ها ومأموران آن( تخییری.
با ایـــن وصـــف شـــهرداری ها مخیر 
می شـــوند )بـــدون اجبـــار قانونـــی( کـــه 

از  و  ســـازندگان  و  مالـــکان  تخلـــف  از 
ساخت و ســـازهای غیرمجاز و عملیات 
ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه 
و ساختمان هایی که برخاف مفاد پروانه 
ساخت، ساخته می شوند جلوگیری کند. 
شهرداری ها می توانند نخست: به دلیل 
مختار بودن و دوم: به دلیل انتفاع از محل 
جرایم موضوع ماده۱۰۰ به تکلیف قانونی 
خود عمل نکنند. عاوه برشـــهرداری ها 
مـــاده۱۰۰  ۷ تبصـــره  در   قانونگـــذار 
)اصاحی ۱۳۵۸/6/2۷( مقرر می دارد: 
مهندســـان ناظـــر ســـاختمانی مکلفند 
نســـبت به عملیات اجرایی ســـاختمان 
که به مسئولیت آنها احداث می گردد از 

لحاظ انطباق ســـاختمان با مشخصات 
مندرج در پروانه و نقشـــه ها و محاسبات 
فنی ضمیمه آن مســـتمراً نظاره کرده و 
در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه 
و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. 
هرگاه مهنـــدس ناظر برخـــاف گواهی 
نمایـــد یا تخلف را بموقع به شـــهرداری 
اعـــام نکند و موضوع منتهـــی به طرح 
درکمیســـیون منـــدرج درتبصـــره یـــک 
ماده ۱۰۰ قانون شـــهرداری و صدور رأی 
بر جریمه یـــا تخریب ســـاختمان گردد 
شهرداری مکلف است مراتب را به نظام 

معماری وساختمانی منعکس کند.
تااینجا قضیـــه به طور کامل روشـــن 
است که اگر مالکان و سازندگان، مأموران 
شهرداری ها و مهندسان ناظر ساختمان 
به وظایف مشخص و قانونی خود عمل 
می کردنـــد، ابـــد از تعـــداد پرونده های 
تشکیل شده موضوع تخلفات ماده ۱۰۰ 
قانون شـــهرداری ها یک فاجعه قلمداد 
نمی شد. اما مشکل دیگر اینکه موضوع 
تنها به شهرداری ها و دیوان عدالت ختم 
نمی شود بلکه دامن دادگاه ها و محاکم 

دادگستری را نیز می گیرد.
بدیـــن ســـان، وقتی یک ملـــک اعم 
از مســـکونی و تجاری برخاف مقررات 
مـــاده۱۰۰ ســـاخته می شـــود غالبـــاً تنها 
برای اســـتفاده مالک نیست بلکه به دو 

یا چند نفر و گاهی تا چنـــد ده نفر واگذار 
شـــده و به عقد بیع فروخته می شـــود. از 
همین جاســـت که فروشندگان، مالکان 
یـــا ســـازندگان بویـــژه مالکان ملـــزم به 
ایفاد تعهداتی می شوند که ازجمله آن 
تعهدات اخذ پایان کار، صورت مجلس 
تفکیکی و انتقال ســـند به نام خریداران 
می باشـــد. ولیکن به دلیل مسائل پیش 
گفته و به لحاظ اینکـــه مقدمات انتقال 
ســـند از قبیـــل اخـــذ پایـــان کار و صورت 
تفکیکی و... نیست؛ فروشندگان، مالکان 
و ســـازندگان عماً از ایفای به تعهدات 
و انجام آن عاجز می مانند که ســـرانجام 
خریداران و مالـــکان جدید علی رغم در 
تصرف داشـــتن ملک خود بـــرای الزام 
طرف یا طرف های قرارداد )فروشندگان( 
به ارائه سند ناگزیر به دادگاه ها مراجعه 

می کنند.
البته بایـــد گفت این تمـــام ماجرا یا 
پایان ماجرا نیست، دادگاه های حقوقی 
هـــم که نـــه می تواننـــد معجـــزه کنند و 
نـــه خـــارج از مقـــررات عمـــل نمایند. 
همچنانکـــه گفتـــه شـــد وقتی شـــرایط 
و زمینه هـــای اخـــذ پایـــان کار وصـــورت 
مجلـــس تفکیکی فراهم نباشـــد زمینه 
تحدید حدود برای ادارات ثبت نیز میسر 
نخواهد بـــود که این موضـــوع موجبات 

اطاله دادرسی را فراهم می کند.

 خوانندگان گرامی می توانند پرسش های حقوقی خود را با شماره تلفن : 84711215 
iranghazaei@yahoo.comو یا ایمیل :                                                                                                                                                          مطرح کنند.



 نبود محتوای خوب داخلی برای کودکان 
در فضــای مجــازی یــک دغدغــه جدی 
محسوب می شود و در نظرسنجی  که وزیر 
ارتباطــات در توئیتر انجام داد نیز نشــان 
می دهــد در کشــور کــودکان از محتواهای 
بومــی  محتواهــای  از  بیشــتر  خارجــی 
اســتفاده می کننــد. امــا چــرا خانواده ها و 
کــودکان اســتفاده از محتواهــای خارجی 
را به بومی ترجیح می دهند؟ مشــکات 
پیش روی تولیدکنندگان محتوای کودک 
چیست و برای برون رفت از این اوضاع و 
ترغیب خانواده ها به استفاده از محتوای 
بومی کودک چه باید کرد؟ روزنامه ایران، 
به سراغ فعاان و کارشناسان حوزه تولید 
محتوای کودک در فضای مجازی رفت و 

نظر آنان را در این باره جویا شد.
ë  ســرمایه گذاری بــا  اکوسیســتم  ایجــاد 

اپراتورها

 »تولید محتوای جذاب برای کودکان 
بسیار پرهزینه است و به سرمایه گذار نیاز 
دارد از ســوی دیگــر محتــوای مخصوص 
کــودکان بایــد دارای داســتان، طراحــی و 
شخصیت های جذابی باشــد تا کودک را 

جذب کرده و با خود مأنوس کند.«
محســن مروجــی مدیرعامــل یکــی 
از شــرکت های تولیــد محتوای کــودک با 
بیــان مطلب فــوق به »ایــران« گفت: در 
حــال حاضــر در تمام دنیا ســری هایی از 
انیمیشن ها، بازی ها و سریال و فیلم های 
ســینمایی مخصــوص کــودکان ســاخته 
می شــود. بــه عبارتــی ابتــدا محصــول و 
محتــوای باکیفیــت و جذابــی ســاخته و 
وقتی کودک با آن مأنوس شد سری های 
جدید آنها نیز طراحی و ساخته می شود. 
البته این نوع فعالیت ها تنها به ســاخت 
فیلم و محتوا ختم نمی شــود، بلکه آنها 
به ســمت تولید کاا با شخصیت های آن 
فیلم نیــز می رونــد، چرا کــه محصوات 
جنبی شخصیت و فیلم را به ذهن کودک 
متبــادر می کنــد بنابراین عمــًا کودک با 
تمــام مجموعــه محصواتــی کــه تولید 
می شود به سمت محتوای خارجی تولید 

شده روی می آورد.
محتــوای  تولیــد  حــوزه  فعــال  ایــن 

شــرکت ها،  اســت  معتقــد  کــودک 
اپراتورهــا و مجموعه هــای بزرگی مانند 
اپــل، گــوگل و... کــه روزی تنهــا در زمینه 
دیوایس هــا ســرمایه گذاری می کردند به 
ســرمایه گذاری در زمینــه تولیــد محتــوا 
ایــن  روی آورده انــد، چــرا کــه آنهــا بــه 
نتیجه رســیده اند که تولید محتــوا دارای 
درآمد بســیار بااتری نســبت به فروش 
دســتگاه ها یا دیتای اینترنتی خام است. 
مروجــی بــا اشــاره به اینکــه در کشــور ما 
تنهــا چنــد شــرکت کوچــک خصوصــی 
و حمایتــی در زمینــه تولید محتــوا ورود 
کرده اند، گفت: این شــرکت های کوچک 
تــوان مالــی باا و دیــد تجــاری ندارند به 
همیــن دلیل با فعالیت در ابعاد بســیار 
کوچــک اکوسیســتمی در زمینــه تولیــد 
محتــوای کودک بــه وجــود نمی آید. وی 
افــزود: اپراتورهــای کشــور هنــوز در حال 
خام فروشــی اینترنت و دیتا هستند و در 
نهایــت بر ســر ارائه بســته های اینترنتی 
ارزانتر رقابت می کنند. این درحالی است 
کــه اپراتورهــای کشــور و ارائه دهنــدگان 
اینترنت ما نیز باید به سمت تولید محتوا 
برونــد و در زمینه تولید محتــوای کودک 

سرمایه گذاری کنند.
ë پاایش و نظارت به جای فیلتر

ابوالفضــل محمــودی دیگــر فعــال 
حــوزه تولید محتوای کــودک نیز معتقد 
است صیانت از فضای مجازی کودک در 
اکثر کشــورهای دنیا دارای اهمیت باایی 
است به همین دلیل روی تولید محتوای 
بومی و جلوگیری از مخاطرات در فضای 

مجازی کار می کنند.
این پژوهشــگر حــوزه کــودکان با بیان 
اینکه فرصت اســتفاده از فضای مجازی 
بیشــتر از مخاطــرات آن اســت و فیلتــر و 
محدود کــردن کودکان راه حل مناســبی 
نیســت بــه »ایران« گفــت: در اروپــا برای 
جلوگیری از مخاطرات کودکان در فضای 
مجــازی به آمــوزش و فرهنگســازی روی 
آورده اند و اولیــا و مربیان را با مخاطرات 
فضای مجازی آشنا می کنند، ما نیز باید 
به صــورت جدی به ایــن دو مقولــه ورود 
کنیم. محمودی با اشــاره به قانونگذاری 
می گویــد: موضــوع مهــم دیگری کــه در 
اکثــر کشــورها بــه آن اهمیت ویــژه قائل 
شده اند بحث تعریف مقررات و نظارت 

مخصــوص  شــده  تولیــد  محتــوای  بــر 
کــودکان اســت به همین دلیل اگر کســی 
اصــول را زیرپــا بگــذارد بــا جریمه هــای 
ســنگینی روبه رو خواهد شــد. وی با بیان 
اینکــه تولید محتــوا در حوزه کــودک نیاز 
به مشــارکت وسیع نهادها با اســتفاده از 
توان بخش خصوصــی دارد، گفت: البته 
باید در این راســتا یکســری زیرســاخت و 
پلتفرم هایــی با تعــداد کاربران بــاا را در 
اختیار تولید کننــدگان محتواهای داخلی 
قرار دهند بخصوص پلتفرم توزیع محتوا 
چــون متأســفانه هیچگونــه پلتفرمی در 
این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر باید 
تعرفه ترجیحی بــرای توزیع محتواهای 
کودک دراختیــار تولیدکنندگان محتوای 
کودک قــرار دهند دقیقاً همــان کاری که 
در خصوص استفاده محتوای داخلی در 
اســتفاده از دیتای اینترنتــی انجام دادند 
بایــد در حــوزه کودک نیز چنیــن اقدامی 

صورت بگیرد.
محمودی گفــت: موضوع مهم دیگر 
این است که باید اپراتورها در زمینه تولید 
محتــوا ورود کننــد، چرا که واقعاً ســودده 
است. سرمایه گذاری اپراتورها این زمینه 
را ایجــاد می کنــد تــا محتــوای بــا کیفیت 
بــرای کودکان طراحی و تولید شــود البته 
در این زمینه می توان از محتواهای خوب 
خارجی نیز الگوبــرداری کرد، چرا که قرار 
نیست ما نیز در این مسیر چرخ را از ابتدا 
اختراع کنیــم. این فعــال تولید محتوای 
کودک در ادامه خواســتار ایجاد ســازمان 
مشــخص برای تولید محتوای کودک در 
کشور شد و گفت: در عموم کشورها نهادی 
به نام C0P Child Onile Poretection وجود 
دارد. ایــن در حالی اســت که در کشــور ما 
سازمان های مختلفی وجود دارد که همه 
به صــورت جزیــره ای فعالیــت می کنند 
و هیــچ اتفاق نظری نیز بیــن آنها وهیچ 
نقشــه جامعی برای صیانــت از کودک و 
حمایت از فعاان تولید محتوای کودک 

وجود ندارد.
ë  تولید محتــوای جذاب با داســتان های

غنی

عمــاد رحمانــی، بازیســاز نیز معتقد 
است محتواهای تولید شده در کشورهای 
خارجی متناســب با سن و دارای کیفیت 
باایی اســت از این رو کودکان محتواهای 

خارجی را به بومی ترجیح می دهند.
رحمانی گفت: از آنجایی تولید محتوا 
بــرای کــودک هزینــه بــر اســت از ایــن رو 
تولیدکننــدگان به طراحی و ســاخت آثار 
ساده روی می آورند که برای کودکان نسل 
کنونــی جذابیت نــدارد. کــودک امروزی 
برخاف نسل قدیمی با وجود محتواهای 
جــذاب با یــک انیمیشــن، بــازی و ویدئو 
ساده راضی نمی شود. این فعال گیم در 
ادامه افزود: باید کودکان را با محصوات 
قــوی آن هــم بــا قصه هــای غنــی ایرانی 
تغذیه کرد، چرا که دیگر زمان تهیه تولید 
محتوا بــرای کودکان با کمتریــن هزینه و 
بسیار ساده گذشته است و با داستان های 

ضعیف نمی توان کودکان را جذب کرد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا خــود تجربــه 
تولیــد بــازی موزیکالــی بــا قصه غنــی از 
داســتان های ایرانی داریم که بســیار هم 
پرفــروش بود بــه »ایــران« گفــت: تولید 
محتوا باید مناســب سن کودک باشد و با 
سرمایه گذاری و تبلیغات باا تولید شود. 
باید با تولید محتوای مناســب مخاطبان 
را با خود همراه کنیم. کودکان نیاز به یک 
اکوسیســتم و محیط و محتــوای پاایش 
شده دارند. باید مسئوان بدانند با ایجاد 
محدودیت و فیلترینــگ نمی توان مانع 
از دسترســی کــودکان به محتــوا و فضای 

مجازی شد.
عباس منصورنژاد کارشــناس فضای 
مجــازی بــا بیــان اینکــه تولیــد محتــوای 
خارجــی در تمــام حوزه هــا بخصــوص 
حــوزه کودک انیمیشــن، بازی بســیار باا 
اســت، گفــت: از آنجایــی کــه محتواهای 
آنهــا دارای کیفیــت بــاا اســت بنابراین 
کــودکان ما نیز از آنها اســتقبال می کنند. 
این کارشــناس فضای مجازی با اشاره به 
اینکــه محتواهــای متنی خوبــی در حوزه 
کــودک در کشــور تولیــد می شــود، افزود: 
ولــی از آنجایــی که کودک بیشــتر بصری 
اســت به همیــن دلیل خانواده هــا نیز به 
ســمت استفاده از محتواهای انیمیشن و 
ویدئــو و بازی های جذاب که براحتی هم 
در فضای مجازی در دسترس است برای 

کودکان خود می روند.
منصورنژاد معتقد است چرخه تولید 
و توزیــع محتواهــای خارجــی بخصوص 
درامریکا بســیار گســترده اســت و همین 
گستردگی موجب شده است محتواهای 
تولیــد آنهــا در دســترس عمــوم مــردم 
جهان قرار بگیرند و برای آنها ســوددهی 
داشــته باشــد. به هرحال با تمامی موارد 
یــاد شــده بایــد گفــت وزارت ارتباطــات 
بــا تدوین ســند حمایــت و برنامــه اقدام 
توســعه خدمات فضای مجــازی کودک 

و نوجوان به دنبــال اجرای طرح اینترنت 
کودک اســت. خســرو ســلجوقی مجری 
این ســند دربــاره طرح اینترنــت کودکان 
در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها گفت: 
طرحی با عنوان سما)ســالم، مناســب و 
ایمن( چند وقتی است که راه اندازی و در 
دســترس قرار دارد و والدین می توانند از 
مزایای این طرح برای کودکان و نوجوانان 
خود بهره مند شــوند. ســلجوقی بــا بیان 
اینکــه در طرح ســما تاش شــده تا روی 
محتــوا تمرکز شــود و اطاعاتی مناســب 
سن آنها در دســترس کودکان قرار گیرد، 
افــزود: متأســفانه درحالی کــه ایــن طرح 
مدتــی اســت توســط بخــش خصوصی 
اجرایــی شــده، اما در حــال حاضر میزان 
استفاده  از آن در حدود صفر است و عدم 
اطاع رسانی مناسب از سوی صداو سیما 
بــرای معرفــی ایــن طــرح و درخواســت 
هزینه، از مهم ترین دایل استقبال اندک 

از آن است.
سلجوقی افزود: هدف طرح اینترنت 
کــودک رده بنــدی ســنی بــرای محتــوای 
فضای مجازی است و درتاش هستیم تا 
آن را به گونه ای توسعه دهیم که کودکان 
و نوجوانــان بــا توجــه بــه رده ســنی بــه 
اطاعات مناســب خود دسترسی داشته 

باشند.
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مرکــز مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری با اعام 
خبر کشــف بدافــزار جدیــد کاوش ارز دیجیتال، نســبت به 
سوءاســتفاده ایــن نرم افــزار مخــرب از قــدرت پردازشــگر 

سیستم رایانه ای قربانیان هشدار داد.
به گــزارش »ایران«، به تازگی آزمایشــگاه مک آفــی )McAfee( بدافزار جدیدی 
بــا نام Web Cobra را کشــف کرده که از قدرت پردازش سیســتم قربانیان برای 

کاوش ارز دیجیتالی استفاده می کند.
بدافــزار Web Cobra بســته بــه نــوع معمــاری کــه تشــخیص دهــد، به صورت 
را نصــب می کنــد.   Claymore’s Zcash یــا  Cryptonight مخفیانــه کاوشــگر
دامنه آلودگی این بدافزار در سراســر جهان در روزهای ۱۸ الی ۲۲ شــهریور بوده 
و بیشــترین آلودگی هــا مربــوط به کشــورهای برزیــل، آفریقای جنوبــی و ایاات 
متحده اســت. منتقل کننــده بدافزار، یک نصب کننده مایکروســافت اســت که 
محیط سیســتم را بررســی می کند. به نحوی که در سیســتم های x۸6 کاوشــگر 
 Claymore’s کاوشــگر x64 نصــب می شــود و در سیســتم های Cryptonight
Zcash از یک ســرور راه دور، بارگیری و نصب می شــود. پس از آن در ادامه یک 
 DLL و یک فایل bin در سیســتم بارگذاری می شــود که حاوی بدنــه CAB فایل
برای رمزگشــایی بدنه اســت. بدنه بدافزار دارای قابلیت های ضد دیباگ، ضد 
شبیه ســازی و ضد محیط های سندباکس اســت و از این رو، برای مدت طوانی 

به صورت ناشناخته در سیستم باقی می ماند.
در سیســتم های x۸6 بدافــزار به فرآینــد پردازشــی svchost.exe نفوذ می کند و 
فرآینــد کاوش ارز را انجــام می دهــد. امــا در سیســتم های x64 تنهــا در صورتی 
فرآیند کاوش ارز انجام می شــود کهWireshark در سیســتم شناســایی نشــود و 

پردازنده گرافیکی قربانی یکی از سه مدل Radeon، Nvidia و Asus باشد.
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رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: باوجود نوسان نرخ ارز و ثابت 
نبودن قیمت ها، فعاان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت قیمت روز روی 
کاا هســتند و بازرســی  برای اطمینان از نصب اتیکت از ابتــدای این هفته آغاز 

شده است.
به گــزارش فارس،  مهدی میر مهدی اعام کرد: با توجه به اطاعیه صادر شــده 
از طرف سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان و تأکید اتاق 
اصنــاف و طبق مــاده ) ۱5 و ۱6( قانون نظام صنفی و مــاده ) 6 ( قانون تعزیرات 
حکومتی واحد صنفی باید هر کاا را جداگانه با درج قیمت و نوع کاا و ساخت 
آن توســط اتیکت مشــخص کنــد. وی ادامــه داد: اتیکــت بایــد در معرض دید 
مشتری قرار گیرد تا مشتری در ورود به واحدهای صنفی بتواند از قیمت مطلع 
شــود و امکان مقایسه داشته باشد، زیرا قیمت هایی که به صورت شفاهی اعام 
می شــوند ممکن اســت با قیمت مکتوب شــده متفاوت باشــند. وی تأکید کرد: 
حتــی با توجه به نوســان نــرخ ارز و ثابت نبودن قیمت ها، فعــاان صنف رایانه 
موظف به نصب اتیکت با درج قیمت روز روی کاا هستند. میر مهدی در پاسخ 
به اینکه فعاان بازار می گویند با نوسان نرخ ارز، قیمت ها هر روز تغییر می کنند 
و با وجود الزامی بودن این دستور، اما در عمل نمی توانند هر روز اتیکت قیمت 
تنظیم کنند، گفت: شخصی که به هر شغلی مشغول است، طبق قانون وظایفی 
دارد و قانــون این وظیفه را برای اصناف و افرادی که در بازار مشــغول اند، وضع 
کرده و نمی توانند به هیچ دلیلی از وظیفه خود شانه خالی کنند. رئیس اتحادیه 
صنف فناوران رایانه تهران اعام کرد: از هفته جاری بازرسان اتحادیه با مراجعه 
به واحدهای صنفی نصب اتیکت را بررسی می  کنند و در صورت رعایت نکردن 
دستورالعمل واحد صنفی متخلف به بازرسی اصناف، بازرسی ۱۲۴ و تعزیرات 

حکومتی ارجاع داده می شود.
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معــاون وزیــر ارتباطــات از صــدور اباغیــه مرکــز ملــی فضــای مجازی بــه این 
وزارتخانه مبنی بر توقف حمایت از ۵ پیام رســان بومی و حمایت های جدید از 

دو پیام رسان »سروش« و »گپ« خبر داد.
به گــزارش مهــر، حمیــد فتاحی با بیــان اینکه طبــق اباغیه مرکــز ملی فضای 
مجــازی، تنهــا ۲ پیام رســان بومی در فهرســت حمایت باقــی می مانند، گفت: 
برمبنــای ارزیابی شــاخص های فنــی صورت گرفته از ســوی مرکــز ملی فضای 
مجازی و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، مقرر شد حمایت های 
ویــژه وزارت ارتباطــات از ایــن پــس، تنهــا از دو پیــام رســان بومی »ســروش« و 
»گپ« صورت بگیرد. وی با بیان اینکه به مرور زمان حمایت ها از ۵ پیام رسان 
بومی دیگر محدود می شــود، گفت: مطابق با جمع بندی ارزیابی شاخص های 
فنــی پیام رســان های بومــی، این دو پیــام رســان از لحاظ شــاخص هایی مانند 
مــدل اقتصادی، تعداد اعضا، نوع معماری، مقیاس پذیری، قابلیت توســعه، 
سخت افزار، نرم افزار، به روز بودن و نوع پروتکل هایی که استفاده می کنند، نوع 
توسعه پذیری، ارتباط با خدمات بانکی و خدماتی مانند دولت الکترونیک، در 

مجموع از رتبه بااتری نسبت به سایر پیام رسان ها برخوردار شدند.

چراتولیدمحتوایبومیبرایکودکاندرفضایمجازیجدیگرفتهنمیشود
اخبار

به نظر می رســد برخی از کاربران اینستاگرام با مشکل ورود 
به حســاب های کاربری خود رو به رو هســتند. این مشــکل از 
اوایل هفته آغاز شده و به طور پراکنده برای برخی از کاربران 

اندرویدی هنوز ادامه داشته است.
به گزارش انتخاب، برخی از کاربران اندرویدی گزارش دادند که برنامه اینستاگرام، 
برای ســاعاتی از دســترس آنها خارج شده بود، گرچه اینستاگرام اعام کرده این 

مشکل هم اکنون به طور کامل حل شده است.
این شــرکت در بیانیه ای گفت: »برخی از کاربران موقتاً از اســتفاده اینستاگرام در 

نسخه اندرویدی محروم شده بودند اما این مشکل هم اکنون حل شده است.«
کاربران گزارش کرده اند که با ورود به اینستاگرام با یک صفحه سفید خالی مواجه 
شده اند. با وجود اینکه کاربران طی ۱۲ ساعت گذشته شکایاتی در این خصوصی 
مطرح کرده اند، اما اینســتاگرام به طور رســمی در خصوص این مشکل و علل و 
ابعاد این اختال صحبتی نکرده اند. بعضی از کاربران اینستاگرام در توئیتر اعام 
کرده اند که می توانند با ورود به بخش تنظیمات اینستاگرام و پاک کردن حافظه 
پنهان و داده ها مشکل را حل کرد. برخی دیگر از کاربران نیز پاک کردن و نصب 
مجدد اینستاگرام را توصیه کرده اند. اما این تنها بدبیاری اینستاگرام در هفته های 
اخیر نیست. طی روزهای گذشته نیز برخی از کاربران در خصوص رمز عبور های 
خــود و قفــل شــدن حســاب های کاربــری شــکایاتی را مطــرح کرده انــد. به نظر 
می رســد ابزار »Download Your Data« در این پلتفــرم، رمز عبور کاربران را در 
معرض خطر قرار می دهد که شامل URL مرورگرها نیز می شود. یک سخنگوی 
اینســتاگرام در این خصوص گفت که این مســأله »تعداد بسیار کمی از افراد« را 
تحت تأثیر قرار داده اســت، اما این شــرکت همچنان به برخی از کاربران توصیه 

کرد تا تاریخچه مرورگر خود را پاک کنند و رمز عبور خود را نیز به روز کنند.
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لباس هوشــمند SKIIN Core با اتصال به یک اپلیکیشــن در 
تلفن همراه کاربر، درجه حرارت بدن را تنظیم کرده و با تولید 
گرمــای ۱۸ واتــی در مناطقــی از بدن که حساســیت بیشــتری 

نسبت به سرما دارند، به مدت ۸ ساعت بدن را گرم می کند.
به گــزارش »ایــران آناین«، یک تیم مهندســی در کانادا پس از 3 ســال تحقیق و 
مطالعه، لباس هوشمند SKIIN Core بسیار سبک و منعطفی را طراحی کرده اند 
که به وســیله تلفن همراه کاربر کنترل شــده و بدن را گرم می کند. تنها کافی است 
کاربر اپلیکیشن این سیستم را بر تلفن همراه خود نصب کرده و آن را با این فناوری 
هماهنگ کند. با فشــار دگمه کم و زیاد می توان گرمای بدن را در فصل زمســتان 
تنظیــم کرده و بدون پوشــیدن هیچ لباس اضافی در مناطق بســیار ســرد رفت و 
آمد کرد. باتری 56 گرمی این سیســتم هوشــمند گرمای ۱۸ واتــی را تولید کرده و 
به مدت ۸ ســاعت این گرما را در خود ذخیره می کند. این لباس همچنین دارای 
یــک خروجی USB-C اســت که کاربر هماننــد یک پاوربانک می توانــد در مواقع 
ضروری از آن اســتفاده کند. حرارت تولید شــده توسط این لباس تنها در مناطقی 
از بدن که حساســیت بیشــتری نسبت به ســرما دارند از جمله دســت ها، ران ها و 
پاها منتشر می شود. همین امر نیز باعث می شود تا گرمای مستقیم به مناطقی 
از بدن از جمله ســینه و پشــت که تمایل به عرق کردن دارند نرسد. طراحان ادعا 
کردنــد این لبــاس با کمک هوش مصنوعی درجه حرارت زیاد را تشــخیص داده 
و بــدون دخالــت کاربر و به طور اتوماتیک گرما را کاهــش داده یا زیاد می کند. این 
سیستم چنانچه تشخیص دهد بدن خیلی گرم شده خاموش می شود. همچنین 
در صورت تحرک کاربر و تولید طبیعی گرما، این سیســتم گرمای منتشــر شده را 
کاهش می دهد. این لباس هوشــمند قابل شست و شــو بــوده و کاربران می توانند 
بدون هیچ نگرانی این محصول را در ماشین لباسشویی بیندازند. در حال حاضر 
لباس هوشــمند SKIIN Core در ســایت کیک اســتارتر با قیمتی برابر 375 پوند 
پیش فروش می شود. پیش بینی شده است این محصول هوشمند در ماه سپتامبر 

۲0۱9 به بازارهای جهانی عرضه شود.
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اولین روبات گارسن )زنجبیل( در یکی 
از رســتوران های نپــال مشــغول بــه کار 
شــد. این روبات هوشمند لیست منو را 
به مشتریان ارائه کرده و با گذر از موانع، 
غــذای ســفارش داده شــده را تحویــل 

مشتری ها می دهد.
گروهــی  آنایــن«،  »ایــران  به گــزارش 
از جوانــان کارآفریــن در نپــال، روبــات 
گارسن Gingerh )زنجبیل( را طراحی 
کــرده و در رســتوران Naulo واقــع در 

کشــور کوهســتانی نپال مــورد آزمایش 
قــرار دادنــد. زنجبیــل یکــی از عناصــر 
تغذیــه ای اصلــی در منطقــه نپــال به 
شمار می رود. به همین دلیل طراحان 
این نــام را برای روبات هوشــمند خود 

برگزیدند.
و شــمایلی  روبــات دارای شــکل  ایــن 
همانند انسان و با قدی برابر یک و نیم 
متر طراحی شــده اســت. این سیســتم 
هوشــمند قادر به درک و مکالمه به دو 

زبــان نپالی و انگلیســی اســت. جوانان 
طراح این سیســتم هوشــمند را در یک 
کارگاه کوچک در محله ای فقیرنشــین 

طراحی و ساخته اند.
این سیســتم بــا بدنی بــراق دارای یک 
صفحــه نمایشــگر در قســمت جلویی 
اســت. مشــتریان از طریق این صفحه 
نمایش لمســی، ســفارش خود را ثبت 
کــرده و منتظــر می ماننــد. بــه محض 
داده  ســفارش  غذاهــای  آماده ســازی 

شده، روبات مطلع شده و به آشپزخانه 
هوشــمند  سیســتم  ایــن  مــی رود. 
ســفارش ها را تحویل گرفتــه و با گذر از 
موانع، مشــتری مورد نظر را شناســایی 

کرده و سفارش را تحویل می دهد.
سنســورهای  بــه  زنجبیــل  روبــات 
هوشــمندی تجهیــز شــده اســت تــا با 
مهارت بســیار خاصی غذای مشتریان 
را در مواقــع شــلوغی رســتوران تحویل 
نیــروی  چنــد  حاضــر  حــال  در  دهــد. 

انسانی در این رســتوران به روبات های 
زنجبیــل یــاری رســانده و در زمان های 
بــه  خدمت رســانی  در  شــلوغ،  بســیار 
مشــتریان ایفــای نقــش می کننــد. این 
و  مشــتری  جــذب  هــدف  بــا  روبــات 
شــده  طراحــی  خارجــی  گردشــگران 
ایــن  جــوان  کارآفرینــان  گفتــه  بــه  و 
سیســتم هوشــمند با توجه بــه نیازها و 
ســفارش های مشــتریان به روزرســانی 

خواهد شد.
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بسیاری از کاربران از تمام شدن زودهنگام 
بســته های اینترنتی یا اینترنت خانه خود 
گایه منــد هســتند و عنــوان می کننــد کــه 
نمی داننــد چگونــه ایــن حجــم اینترنت 
بسرعت خورده می شود. اگر شما هم از این 
دســته افراد هستید بهتر است اپلیکیشن 
Datally را روی گوشــی خــود نصب کنید. 
این اپلیکیشن برای مدیریت مصرف داده  
گوشی طراحی شده است و با فعال کردن 
گزینه data saver می توانید میزان مصرف 

اینترنت گوشــی تان را تا 30درصد کاهش 
دهیــد. یکــی از گزینه های جدیــد این اپ، 
محدودیت هــای روزانه اســت که به شــما 
کمک می کند به مصرف هدفمند اینترنت 
عــادت کنیــد و تــا پایان مــاه، اینترنــت در 
اختیار داشته باشید. همچنین گاه ممکن 
اســت گوشــی تان را به کســی قرض دهید 
یــا ســایر اعضای خانــه از اینترنت گوشــی 
شــما اســتفاده کننــد کــه با کمــک بخش 
guest mode ایــن اپ، مشــکل شــما حل 
می شــود. با کمــک این  بخــش می توانید 
میزان مصرف اینترنت آنها را محدود کنید 
تا اینترنت زیادی مصرف نشــود. با کمک 
این اپ، درواقع مصرف داده  اپلیکیشن ها 

بررسی و مشخص می شود که کدام یک از 
آنها بیشترین مصرف را دارند. در این راستا 
گزینه Unused Apps اپلیکیشن هایی را که 
از آن اســتفاده نمی کنند ولی همچنان در 
پس زمینــه از اینترنت اســتفاده می کنند، 
پیــدا کرده و آنهــا را متوقف می کند. گزینه 
Wi-Fi Map مربوط به این اپلیکیشن نیز 
نزدیک ترین شبکه های وای فای با سیگنال 
مناســب و قابل اســتفاده در نزدیکی شما 
را پیــدا می کنــد بــه این ترتیــب می توانید 
از آن اســتفاده کــرده و اینترنــت گوشــی 
خــود را خامــوش کنید. گفتنی اســت این 
اپلیکیشــن اندرویدی که به صورت رایگان 
از فروشگاه های گوگل قابل دسترسی است 

تاکنون بیش از ۱0میلیون دفعه، بارگذاری 
شده است.

این روزها بسیاری از افراد تاش می کنند با رژیم های سخت به تناسب اندام برسند ولی وقتی به رستوران می روند یا در طول سفر ممکن 
است با مشکاتی مواجه شوند. در همین راستا یک سنسور ویژه با نام Hertzstück طراحی شده است که می تواند محتویات بشقاب 

غذا را برایتان آنالیز کند.
تنها کافی است این سنسور کوچک و جیبی را که توسط محققان آلمانی و کمپانی 
trinamiX ســاخته شــده اســت به ســمت بشــقاب غذای خود نشــانه بگیرید. نور 
»اینفرارد« به غذا تابانده می شــود و با تحلیل مواد به شــما می گوید که این غذا از 
چه مواد اولیه ای با چه میزان کالری تهیه شــده اســت. این سنسور همچنین برای 
گیاهخواران و وگان ها هم بسیار مطلوب است چرا که به عنوان مثال با تاباندن نور 
اینفرارد به یک »مارشــمالو« می توانند دریابند که این »مارشــمالو« پایه گیاهی یا 
حیوانی دارد. این سنسور به اسپکترومتر مجهز است و درواقع  از یک صفحه باریک 
فیلم حساس تشکیل شده که با یک ایه نیمه رسانا پوشیده شده است تا در مقابل 
آب و اکســیژن حفاظت شــود. این سنســور می توانــد میــزان آب، پروتئین، چربی، 
میزان فیبر و.. را اندازه گیری کرده و اطاعات ازم را از طریق یک اپلیکیشــن در اختیار کاربر قرار دهد. دانشــمندان تاش دارند تا این 
سنسورعاوه بر غذا به آنالیز داروهایی که به صورت آناین خریداری می شوند هم بپردازد. لوازم آرایشی و انواع منسوجات نیز هدف 
بعدی برای این سنسور هستند. همچنین قرار است این سنسور در آینده بسیار کوچک شود تا بتوان آن را درون تلفن های هوشمند جای 

داد و درواقع تنها با نشانه گرفتن تلفن به سوی غذا و.. بتوان به همه اطاعات مورد نظر دست یافت.

 تحلیل بشقاب غذا به کمک یک سنسور
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قســمت پنجاه و یکم/ با اوج گرفتن جنبش هــای مردمی و 
ادامــه تظاهرات و راهپیمایی های گســترده، دولت شــریف 
امامی، ناگزیر به سقوط شد و با فرو افتادن لوح »آشتی ملی« 
از دست او بر زمین این بار برای کنترل اوضاع، دولت نظامی 
با شمشیر آخته و پنجه آهنین با قدرت پا به میدان گذاشت 
تا ســرکوب مردم برانگیخته از شور مبارزه را آغاز کند. ژنرال 
ازهــاری، نخســت وزیر نظامی، با همکاری ســپهبد اویســی 
فرمانــدار نظامی تهــران و بــه دلگرمی ژنرال های مشــتاق 
ســرکوب خونین مردم، هرچند به کنترل اوضاع و برقراری 
نظــم آهنیــن از طریــق اعمال قدرتــی قهرآمیز امیــد اندکی 
داشت اما بسیاری از مردان سیاست امیدی به غلبه حکومت پنجه آهنین و سرکوب 
مردمی نداشــتند. سیاســتمداران وابســته به حکومــت و برخی نظامیــان ثروتمند و 
سوءاستفاده چی با شتاب روزافزونی به جمع آوری ثروت و فروش اماک بادآورده  شان 
می پرداختند و همه ثروت شان را به صورت دار به بانک های خارج انتقال می دادند تا 
هرچه زودتر بار سفر به امریکا و اروپا بربندند.  سرهنگ پیر هم که اوضاع کشور را برای 
ادامه زندگی در تهران، پرخطر می دید بسرعت شروع به فروش اماک و زمین های 
کشــاورزی اش در تهران و سایر شهرها می کرد تا آماده سفر به امریکا شود. وی زمانی 
که مسئولیت سرپرستی انبارهای آذوقه و تدارکات ارتش را برعهده داشت طی سال ها 

ثروت هنگفتی از راه اختاس و حیف و میل اجناس ارتش به چنگ می آورد. 
او زمانی که با همســر اولش در خیابان درختی منیریه ســکونت داشــتند، هرچه از راه 
حیف و میل و ارتشا و اختاس به دست می آورد، برای این زن پا به سن گذاشته طا و 
جواهر به عنوان پس اندازشان می خرید یا زمین ها و اماک مختلفی را از سر احتیاط و 
دوراندیشی به او انتقال می داد. اما از آن پس که با زن جوانش مهسا ازدواج کرد آنچه 
به چنگ می آورد به حســاب بانکی این زن واریز می کرد یا به نام او به آپارتمان ســازی 
می پرداخت. در روزهایی که از بیم دستگیری به اتهام اختاس تدارک سفر به امریکا را 
می دید این وسوسه به جانش افتاده بود چگونه و به چه بهانه ای باید دارایی اش را که در 
اختیار همسر اولش قرار دارد به چنگ بیاورد. سرهنگ تصمیم  گرفته بود با جمع آوری 
ثروتی که در اختیار همسر اول و دومش قرار داشت، این ثروت را به دار تبدیل کند و 
در ایالت فلوریدا به آپارتمان سازی بپردازد به همین خاطر به فکر جمع آوری هرچه 
بیشــتر دار افتاده بود. هنگام غروب برای بیرون رفتن از خانه لباســش را پوشــید و به 
مهسا که با شرکت دوستانی از خانواده های ثروتمند میهمانی عصرانه ای ترتیب داده 

بود، خبر داد به دیدن یکی از دوستانش بیرون می رود و هنگام شب برخواهد گشت.
پا به ایوان گذاشــت و ســیگاری را با فندک طایش روشــن کرد و راننده اش که در اتاق 

مستخدمین حریصانه به ساندویچش گاز می زد، بیرون دوید و پرسید:
- آقا جایی تشریف می برید؟ من بیام؟ سرهنگ گفت: تو ازم نیست بیایی مراد فقط 
ماشینم را بیار. راننده دوید و اتومبیل کراسلر سیاهرنگ سرهنگ را از گاراژ بیرون آورد 
و لب ایوان نگهداشــت. از ماشــین بیرون پرید تا برود دروازه باغ را چهار طاق باز کند. 

سرهنگ سوار ماشین شد و از شمیران رو به مرکز شهر راه افتاد و...
شــهر کــه در تمامــی روز در تب تظاهرات مردمی می ســوخت، اکنــون در غروب دیگر، 
خلــوت و غمنــاک به نظر می آمد اما هنــوز فضای خیابان ها آکنده از بوی دود و ســرب 
گداخته بود. سرهنگ که به آرامی جاده شمیران را رو به مرکز شهر طی می کرد، از میدان 
حســن آباد گذشــت و در حاشیه خیابان فرهنگ، خودرویش را پارک کرد تا بقیه راه را تا 
منیره پیاده طی کند تا توجه آشنایان قدیمی ساکن این محله را به خود جلب نکند در 

کوچه ای پای یک در چوبی قدیمی ایستاد و زنگ را فشرد.
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هنوز از بایی که به یکباره بر سرش آوار شد 
در شــوک اســت، حاا دیگر اشک میهمان 
همیشگی چشمانش شده و بغضی ابدی 
راه را بــر نفس هایــش تنــگ کــرده اســت. 
نمی دانست غم از دست دادن بچه هایش 
را بخورد یا غصه نبود پدر و مادرش را که در 
تلخ ترین لحظات زندگی دیگر همراهش 
نبودنــد و او داغدارشــان بــود. بامــداد 24 
مهــر بود که شــوهر ســابقش دو دختر 17 و 
19 ساله شــان را در خــواب به قتل رســاند و 
بعــد از آن پدربزرگ و مادربزرگ بچه ها را 
که میهمــان خانه اش بودند بــه کام مرگ 
برد. حاا این زن در 41 ســالگی سیاهپوش 
دو فرزنــد و والدیــن خــود شــده اســت. بــه 
خانــه اش رفتیم تا از این فاجعه با او حرف 
بزنیــم در طــول ســه ســاعتی کــه بــا او بــه 
گفت و گو نشستیم بارها به ناگاه حرفش را 
قطــع می کرد و بی اختیار به نقطه ای خیره 
می ماند بعد آه عمیقی می کشــید. با آنکه 
سال هاســت به اقتضای شــغلم با افرادی 
رو به رو می شــوم کــه عزیزترین هایشــان را 
از دســت داده انــد امــا هر بار کــه برای تهیه 
چنیــن گزارش هایــی راهی می شــوم انگار 
برای رو به رو شــدن با کســانی که روحشان 
زخمی و دلشان داغدار است شهامتم را از 
دست می دهم. این بار نیز وقتی مقابل این 
زن نشســتم در حالی که عکس دخترانش 
ســولماز و ساناز و پدر و مادرش را مقابلش 
گذاشــته بود شــروع به صحبت کــرد: »من 
مثــل یــک دوســت داســتان زندگــی ام را 
برایتان می گویم و شــما اگر سؤالی داشتید 
بپرسید.« بعد اینگونه ادامه داد: »در پایان 
دوران راهنمایی ترک تحصیــل کردم و در 
یک مطب مشــغول به کار شدم. سیروس 
- متهم- مطب را اجاره کرده بود و کارهای 
پانســمان و تزریقــات و... را انجــام می داد. 
در مدتــی که بــا او همکار بودم، عاشــقش 

شــدم. بــه خواســتگاری اش جــواب مثبت 
دادم. سیروس روح ناآرامی داشت. زندگی 
سختی را پشت سر گذاشــته بود پدرش در 
کودکی فوت کرده و 8 خواهر و برادر داشت. 
او را در کودکــی راهی خانــه خواهر بزرگش 
در شهرستان کرده بودند. از آزارهایی که در 
خانه خواهرش دیده بــود برایم گفت. کم 
کم متوجه شــدم خیلی عصبی است که با 
کوچک ترین حرفی به جوش می آید و مرا 
به باد کتک می گیرد. اما دوستش داشتم و 
از آنجایی که یاد گرفته بودم مهربان باشم، 
ســعی می کــردم او را آرام کنــم. نگاهش را 
به عکس دخترهایش که نور شــمع آنها را 
روشــن تر کرده اســت می انــدازد. بغضش 
می ترکــد و آرام گریــه می کنــد، بــا همــان 
صدایــی کــه درد را می شــود بخوبــی در آن 
حــس کــرد، ادامــه داد: با اینکه همیشــه با 
تحقیر با من برخورد می کرد اما من همیشه 
همراهــش بــودم. مشــاوره های اقتصادی 
کــه به او می دادم باعث شــد کــه در زندگی 
پیشــرفت مالــی خوبی کنــد اما بعــد از آن 
همه زندگــی اش در پول و مادیات خاصه 
شد. انگار برای سیروس معرفت و محبت 
تعریف نشــده بود. ســولماز دختــر بزرگم 
دوره راهنمایــی بــود که به ســیروس گفتم 
بچه ها دارند بزرگ می شوند و نبود محبت 
از سمت تو باعث می شود که بیرون از اینجا 
دنبال محبت بگردند. از او خواســتم پیش 
روانشــناس برویم تا حالش بهتر شــود اما 
بشدت مخالفت کرد.  صحبت با سیروس 
همیشــه بی فایده بود، دو جمله اول عادی 
بــود اما بعــد از آن صدایش را بــاا می برد 
و درنهایــت هــم منجــر به کتــک زدن های 
شدید من می شد. گاهی اوقات می خواست 
بچه هــا را هــم بزنــد اما من همیشــه ســپر 
درگیری هایمــان  می شــدم.  آنهــا  بــای 
ادامــه داشــت، تا اینکه حدود 5 ســال قبل 
کاسه صبرم لبریز شــد. یک روز که بدترین 
تهمت هــا را بــه مــن زد، گفتــم اگــر مــرا 
نمی خواهی بگــذار بروم. در یــک درگیری 
با مشــت و لگــد من و بچه هایــم را از خانه 

بیــرون کرد و گفــت آماده باشــید هر وقت 
خواســتم شما را بکشــم می آیم دنبالتون. 
آن شب به خانه پدرم رفتم و فردای آن روز 
سیروس به سراغمان آمد و خواست بچه ها 
را ببرد. همیشــه فکر می کرد ما خطا کاریم 
در حالــی کــه چون خــودش خطــا می کرد 
مــا را هم به همان چشــم می دید.  بچه ها 
می ترســیدند و نمی خواســتند با پدرشــان 
بروند. التماس می کردند که کاری برایشان 
انجام دهم، اما بی فایده بود. مجبور شــدم 
با پلیس تماس بگیرم. مأمور که آمد گفت 
پدر اســت و می تواند بچه ها را با خود ببرد. 
اما بچه ها مخالفت کردند و اصرارهای من 
نیز باعث شــد تا مأمور پلیــس او را از خانه 
بیرون کند. فردای آن روز به دادگاه خانواده 
رفتم و درخواســت طاق دادم و ســیروس 
هم وقتی من دادگاه بودم به ســراغ بچه ها 

آمده و آنها را به خانه برده بود.
ë توافق ناعادانه

قرار شــد که دخترها پیــش من بمانند 
و درعــوض مهریــه و هر حقــی را که به من 
تعلق می گرفت ببخشــم. طبق قرار حتی 
ســیروس چندین برگه ســفید امضا آورد و 
خواســت تا بــا امضــای آن از همه حقوقم 
بگذرم. فکر می کردم بعد از جدایی اوضاع 
خوب خواهد شــد و با بچــه هایم می توانم 
زندگــی جدیدی تشــکیل دهم. امــا دادگاه 
حــق را به او داد. ســیروس گفت وکیل بچه 
هایم است و آنها نمی خواهند با من زندگی 
کنند. بــه دادیار پرونده ام گفتم من قربانی 
عشــق شــدم ولی با ایــن کار بچه هایم هم 
قربانــی می شــوند. خانــم دادیــار هم حق 
را به ســیروس داد و بدیــن ترتیب من هم 
مهریــه و حقوقــم را از دســت دادم و هــم 
حــق حضانت بچــه هایــم را، تــا آن موقع 
فکر می کردم قانون حداقل با من است اما 
قانون هم با سیروس بود و من دیگر کاری از 

دستم برنمی آمد.
ë بزرگ ترین اشتباه

 چنــد روزی از طــاق گذشــته بــود کــه 
ســیروس بــه دنبالم آمــد. ابراز پشــیمانی 

می کرد و از طرفی دلم بچه ها را می خواست 
امــا حرفی به من زد که باعث شــد بیشــتر 
بترسم. سیروس گفت اگر برنگردی تا آخر 
هفته بــا بچه هــا از ایــران می رویــم و هرگز 
آنهــا را نخواهــی دید. شــنیدن ایــن حرف 
تــرس بدی بــه جانــم انداخت. بــه خاطر 
اینکه کنار بچه هایم باشــم و بتوانم از آنها 
مراقبت کنــم به خانه برگشــتم. دخترانم 
در ســن حساســی بودند و نیاز بــه مراقبت 
داشتند سولماز دانشجو شده و ساناز نیز 17 
ســاله بود و مدرسه می رفت نمی توانستم 
تنها رهایشــان کنــم امــا اان می فهمم که 
بزرگ ترین اشــتباهم برگشــت به آن خانه 
بود. روابط پنهانی سیروس علنی شده بود، 
او بــه من خیانــت می کرد. مثل ســابق مرا 

کتک می زد و توهین و تحقیر می کرد.
ë آخرین دیدار

رفتارهای بد سیروس ادامه داشت و هر 
روز بدتــر از قبل می شــد. در مدت 4 ســالی 
که به خانه ســیروس برگشــته بودم بارها از 
خانه او قهر کرده و هربار سیروس به دنبالم 
می آمد و با استفاده از نقطه ضعف من که 
همان بچه هایم بودنــد مرا به خانه برمی 
گردانــد. یــک روز با بچه ها بیــرون بودیم و 
ســولماز پشــت فرمان خــودرو بــود. داخل 
پارکینــگ کــه آمدیــم چــون همســایه مان 
ماشینش را بد پارک کرده بود سولماز خیلی 
دقت کرد که به ماشــین آســیبی نرســاند و 
همین موضوع باعث شد که فراموش کند 
شیشــه های ماشــین را باا بدهد. سیروس 
که به خانه آمد ســر همین موضوع دعوای 

دیگــری راه انداخــت. من هم که از دســت 
کتک ها و تحقیرها و فحاشی هایش خسته 

شده بودم، خانه را ترک کردم.
ë بی خبری 24 ساعته

 می دانســتم ســیروس به خانــه مادرم 
می آیــد تا مرا برگرداند بــرای همین دو روز 
بــه خانه خواهرم رفتم و بعد از آن به خانه 
بــرادرم رفتــم. در تمام این مــدت به هیچ 
تلفنی پاسخ ندادم. سیروس پیام می داد، 
تهدید و توهین می کرد و من ســکوت کرده 
بودم تا شاید این بار به خودش بیاید. روزی 
کــه این اتفــاق افتاد مــادرم با مــن تماس 
گرفت و گفت ساناز زنگ زده و گفته پدرش 
می خواهــد به شــمال برود و از ما خواســته 
نــزد آنهــا برویــم. مــادرم گفت می ترســم 
سیروس سر ما را ببرد. به او گفتم اگر دلت 
نمی خواهد نرو. اما رفتند، ســاعت 9 و نیم 
همان شــب بود کــه پیام هــای تهدید آمیز 
سیروس شروع شد. بازهم توجهی نکردم. 
حــدود دو نیمــه شــب پیــام داد کــه کار را 
تمــام کرده اســت. پیام هــا و تماس های او 
ادامــه داشــت و مــن کــه بشــدت از متــن 
پیام ها ترســیده بودم با تلفن پــدر و مادرم 
و دخترهــا تماس گرفتم امــا بی فایده بود. 
بــرادرم به برادر بزرگ ســیروس زنگ زد و 
ماجــرا را گفــت و او به بــرادرم گفت نگران 
نباشــد خودش به سراغ ســیروس می رود. 
اما بعد از رفتن برادر ســیروس او هم دیگر 

تلفن های مرا پاسخ نداد.
 نگران شــده بودم، با بــرادرم به تهران 
برگشتیم و درست فردای شبی که جنایت 

رخ داده بــود به خانه رفتیم. جرأت نکردم 
داخــل خانه بشــوم بــه پلیس زنــگ زدم، 
مأمــور بافاصلــه آمــد و از مــن خواســت 
منتظر باشــم. بعد هم با کانتری تماس 
گرفــت و مــن و بــرادرم را به کانتــری برد. 
در کانتری اوضاع آشــفته بــود، همه یک 
جوری به من نگاه می کردند. نگاه هایشان 
پر از حرف بود.افســر پرونده بــرادرم را کنار 
کشــید و بــه او چیــزی گفــت. بــرادرم هــم 
بــه ســراغم آمد و گفــت ســیروس بچه ها 
را کشــته اســت. پاهایم سست شــد و روی 
زمین نشستم. فقط خدا می داند آن شب 
را چطــور به صبــح رســاندم و.... زن جوان 
به اینجا که رسید بار دیگر بغض امانش را 
برید. دقایقی بعــد ادامه داد: از کودکی یاد 
گرفته بــودم آرام باشــم و به همه محبت 
کنــم. پــدرم بــه مــن یــاد داده بــود، او مرد 
مهربــان و آرامــی بود. در مســجد ختم هر 
کسی که به من می رسید تا تسلیت بگوید 
فقــط از مظلومیــت و آرامی پــدر و مادرم 
می گفــت یــادآوری ایــن خاطــرات دلم را 
آتش می زند. وی در پاسخ به این سؤال که 
چه مجازاتی برای سیروس تقاضا کرده اید، 
گفت: آیا برای کســی کــه چنین فاجعه ای 
رقــم زده و روزگارمــان را ســیاه کــرده غیــر 
دیگــری  مجــازات  می تــوان  قصــاص  از 
خواست؟ می گویند ســیروس را برای قتل 
دخترانــم نمی توانند قصــاص کنند چون 
پدرشــان بــوده اســت اما بــرای قتــل پدر و 
مادرم برایش تقاضای قصــاص کرده ایم 
و امیدوارم هر چه زودتر به مجازات برسد. 

گفت و گو با مادری که در یک شب داغدار 4 عزیزش شد 
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کشف فسیل موجود 
دریایی در مریخ 

ســازمان فضایی ناسا با انتشار تصاویر 
گرفته شــده از ســطح سیاره ســرخ بار 
در  بیگانــگان  حضــور  فرضیــه  دیگــر 

مریخ را افزایش داد.
به گــزارش میــرر، تصویر گرفته شــده 
شــبیه فســیل موجودات دریایی است 
که دانشمندان ناسا را شگفت زده کرد 
و تحقیقاتــی نیــز در ایــن ارتبــاط آغاز 

شده است.
بــا وجود ایــن، شــک و تردیدهایی نیز 
در ایــن ارتبــاط وجود داشــته و برخی 
تصویــر  ایــن  می گوینــد  محققــان  از 
می تواند عکس بخشــی از یک ســنگ 

فرسایش شده باشد.

یک مســافر تونل زمــان ادعا می کند کــه در آینده ای نه چنــدان دور بیگانگان در کنار 
زمینیان زندگی خواهند کرد.

بــه گزارش اکســپرس، ایــن زن که هویتش فاش نشــده ادعا می کند در ســفر به تونل 
زمــان دیده اســت که در ســال 2600 میادی ســاکنان زمین در کنــار بیگانگان زندگی 
خواهنــد کــرد. او اضافــه می کند کــه روبات ها و بیگانــگان در کنار انســان ها با صلح و 

آرامــش بــه زندگــی ادامه می دهند و شــایعاتی دربــاره نابودی زمین به دســت بیگانگان فقط یــک دروغ بزرگ اســت. در این دنیای 
عجیب رنگ آسمان قرمز بوده و دلیلش گرمایش شدید زمین خواهد بود.

به گفته این مسافر زمان تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و شرایط انسان برای ادامه بقا بسیار رضایت بخش خواهد بود. 

بیگانگان با ما زندگی خواهند کرد

محاکمه به اتهام مسموم کردن همکاران
یک مرد ۵7 ساله در منطقه بیله فلد در شمال غرب آلمان به اتهام مسموم کردن غذای همکارانش روانه دادگاه شده است.

بنابــر اظهــارات مقامــات قضایی، این فرد که در یک کارگاه ســاخت قطعات و ماشــین آات فلــزی کار می کرده  متهم اســت در طول 
ســال های 201۵ تا 2018 در شــهر محل کار خود »اشــلوس هولته - اشــتوکنبروک« اقدام به آلوده کردن عمدی غذای همکاران خود با 

فلزات سنگین می کرده است.
دفعــات  بــه  متهــم  فــرد  مقامــات،  به گفتــه 
ظرف هــای غــذا را از کوله پشــتی و کیف هــای 
همــکاران خــود برمی داشــته اســت و پــس از 
ریختــن پــودر حــاوی جیوه و اســتات ســرب در 
درون ســاندویچ ها دوبــاره ظــروف را بــه محل 
مطابــق  اســت.  بازمی گردانــده  خــود  اصلــی 
اظهارات دادستان، متهم می خواسته »واکنش 

بدن انسان ها به مسموم شدن« را ببیند.
ایــن ماجــرا پس از آن فاش شــد که یــک کارگر 
کارخانه در ســاندویچ خود پودر سفیدی یافت. 
وی بعــد از آنکــه در روز دوم مشــابه همین امر 
را مشــاهده کرد مسأله را با مدیریت شرکت در 

میان گذاشت و فرد متهم توسط دوربین های کارگذاشته شده شناسایی شد.
پلیس در خانه متهم یک آزمایشگاه کوچک سیار یافته که ظاهراً در آن اقدام به تولید و ترکیب پودرهای جیوه، کادیوم و سرب می کرده 
است. دادگاه در کیفرخواست برای او اتهام های »شروع به قتل« و »قصد آسیب رسانی جدی و شدید فیزیکی« را قید کرده است. با این 
حال دادگاه جاری تنها ســه مورد قربانی را شــامل می شــود که یکی از آنها به دلیل آسیب مغزی در کماست و دو نفر دیگر دچار نقص 

کلیه شده اند.

جنایتکار  اعدام 
یکی مکز

مــرد مکزیکــی کــه همســر 
ایالــت  در  را  فرزندانــش  و 
تگــزاس بــه قتــل رســانده 
بود روز گذشــته اعدام شد. 
به گزارش آسوشیتدپرس، 
»روبرتــو مورنــو رامــوس« 
میــادی   1992 ســال  در 
همســر 42 ســاله خــود و 
3 فرزنــدش به نــام های 

»لتیسیا2 ساله، »ابیگل«دختر 3ساله و »جاناتان« 
7 ساله را به قتل رسانده است.

این قاتل سنگدل پس از کشتن اعضای خانواده اش اجسادشان را در 
طبقه زیرین ساختمانشان دفن کرده بود.

بنــا بر گزارش هــای پلیس انگیــزه این جنایــت رهایــی راموس از 
دســت اعضــای خانــواده اش و ازدواج دوبــاره وی با زنــی بوده که 
عاشــقش شــده بود. روز گذشــته حکم اعدام این متهــم با تزریق 

ماده کشنده اجرا شد.

18/5  تن کوکائین در کشتی
مأمــوران گارد ســاحلی امریکا محموله بــزرگ 18.5 تنی کوکائین 
را بــه ارزش 500 میلیــون دار از داخل کشــتی در منطقه ســاحلی 
به دست آوردند. به گزارش یاهو، به گزارش مأموران گارد تاکنون 15 
کشتی قاچاق مواد مخدر در آبهای بین المللی مصادره شده است.

قاچاقچیــان همواره تاش می کنند تا مواد را از مکزیک و امریکای 
جنوبی به بازارهای فروش خود برسانند.

روز گذشــته چنــد نفــر در ارتباط با قاچــاق کوکائین ها بازداشــت 
شده اند. 

ازدواج جالب استاد و دانشجو
دانشــجوی  بــا  امریکایــی  ســاله   41 زن  ازدواج 

پاکستانی سوژه رسانه های خبری شد.
به گزارش دنیا نیوز، »علی کاشــیف« 21 ســاله از 
دانشــجویان »ماریا هلنا آبرامز« بوده که عاشــق 
اســتادش شــده وبا وجود اختاف سنی 20 ساله 

تصمیم به ازدواج با وی را گرفته است.
ایــن دو مــدت 10 ماه با یکدیگر ارتباط دوســتانه 
داشــته و بعد ازدواج کردند.مراســم ازدواج آنها 
بسیار ســاده بوده و تنها بستگان نزدیک شان در 

این عروسی شرکت داشته اند.

├
〉ぃプ┝

ملخ  در سااد 
یک زن انگلیســی با پیدا کــردن ملخی در 

سااد تسکو شوکه شد.
به گزارش میرر، »کریستی ریدی« 30 ساله 
در ســالن آرایشــگاه ســفارش یــک ســااد 
تسکو داده بود که یک ملخ مرده در سااد 
پیدا کرد. شرکت تسکو، شرکتی بریتانیایی 
اســت که در کشــورهای مالزی و تایلند نیز 
شعبه دارد و اساساً غذا، سااد و نوشیدنی 

را به مشتریان خود ارائه می دهد.
»کریســتی« می گوید: خوش شانس بوده 
کــه قبل از خــوردن ســااد ملــخ را بموقع 

دیده و آن را نبلعیده است. 

امدادگــران ســازمان حفاظــت از محیط زیســت 
آفریقای جنوبی  طی عملیاتی ســخت یک بچه 
کرگــدن نــادر را از مــرگ نجات دادنــد. به گزارش 
توســط  کرگــدن  بچــه  ایــن  مــادر  میــل،  دیلــی 
شکارچیان کشته و عاجش بریده شده بود اما بچه 
کرگدن سرگردان و گرسنه پس از مرگ مادر نیاز به 
مراقبت داشــت. امدادگران این بچه کرگدن را به 
پناهگاه حیوانات در استان »لیمپوپو« برده و تحت 
مراقبت قرار دادند. آخرین آمارها نشان می دهد 
که در یک دهه گذشــته 7 هزار کرگدن نادر توسط 
شکارچیان غیرقانونی جان خود را از دست دادند.

نجات بچه کرگدن 

پسر 10 ساله ژاپنی به علت تسلط به زبان انگلیسی 
راهنمای گردشــگران شــد. به گــزارش اســتار نیوز، 
»تاکوتــو کاواکامی« 10 ســاله به صــورت داوطلبانه 
گردشگران را به باغ های گل معروف ژاپن راهنمایی 
می کنــد. گفتنــی اســت در ژاپن افراد کمــی به زبان 
انگلیســی مســلط هســتند اما »تاکوتو« انگلیسی را 
براحتی صحبت می کند. او هیچ مدرک انگلیســی 
نــدارد امــا می گویــد بــه خاطــر دیــدن کارتون های 
دیزنی لنــد از 4 ســالگی انگلیســی را آموخته اســت 
و اکنــون از مهــارت خود اســتفاده می کند تــا بتواند 
بــا وجود ســن کــم از تجربــه خود اســتفاده کــرده و 

┝│プ┗درآمدی کسب کند  و بر تبحر زبانش نیز بیفزاید.
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پسر 10 ساله راهنمای گردشگران
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ای کاش به خانه بر نمی گشتم 
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تکلیف   تعیین 
پرونده زن باردار پس از 12 سال 

گروه حــوادث- معصومه مرادپور/ خانــواده زن بارداری 
کــه در جریــان یــک ســرقت مســلحانه از خانــه ویایــی 
به قتل رســیده بود با توجه به شناســایی نشــدن ســارق 
جنایتــکار، پس از 12 ســال با حضور در شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان 
تهــران خواســتار دریافت دیه ایــن زن و جنین هفت ماهــه اش از صندوق 
بیت المــال شــدند.به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از 19 تیر ســال 85 به دنبال گزارش تیراندازی در محدوده کانتری 

تجریش در تهران شروع شد.
وقتــی مأموران پلیــس در محل تیراندازی که یک ویا بود حضور یافتند با 
جسد غرق در خون زن بارداری روبه رو شدند که از ناحیه پهلو به او شلیک 
شده بود. به دستور بازپرس کشیک قتل جسد زن جوان به پزشکی قانونی 
منتقــل شــد.کارآگاهان در نخســتین تحقیقــات دریافتنــد ســارق نقابــدار 
در حــال ســرقت از ویــا بود که ســرایدار ویا کــه زن وشــوهر جوانی بودند 
متوجه ســرقت او می شوند.سارق که با دیدن آنها ترسیده بود برای فرار با 
اســلحه ای که در اختیار داشت به زن سرایدار که 7 ماهه باردار بود شلیک 

کرد و گریخت.
زن جــوان بشــدت از ناحیــه پهلــو زخمی شــده بــود که پــس از انتقــال به 

بیمارستان جان باخت.
12 ســال از این ماجرای تلخ گذشــت اما هیچ ردپایی از ســارق مسلح پیدا 
نشــد، بنابرایــن اولیای دم با حضور در شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان 
تهــران به ریاســت قاضی قربانــزاده خواســتار دریافت دو دیــه از صندوق 
بیت المال شدند قضات هم پس از شنیدن اظهارات شوهر این زن و سایر 

اولیای دم با درخواست آنها موافقت کردند.

دستگیری 
3 میلیاردی طا سارقان 

گروه حوادث/ سارقان مسلح طــــــــــافروشی ارومیه 10 روز پس از سرقت 
8 کیلو طا از سوی پلیس دستگیر شدند.

سردار ناصر اصانی- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی- در این باره به 
ایرنا گفت: ســاعت سه بامداد 16 آبان ســارقان در بازار سنتی طافروشی 
خیابــان امام خمینی)ره( مقدار هشــت کیلو و 200 گرم طا را به ســرقت 
بردنــد. ایــن ســارقان دســت و پــا و دهان نگهبــان بــازار را بســته و پس از 
شکســتن در مغــازه طا فروشــی وارد شــده و حــدود 3 میلیــارد تومان را 
دزدیدنــد. با اعــام این موضوع به پلیــس بافاصله تحقیقات آغاز شــد 
و مأمــوران بــا اســتفاده از تجهیزات و روش هــای علمی و فنی توانســتند 
ابتــدا 2 نفر از ســارقان را شناســایی کنند و این 2 نفر پس از دســتگیری به 
همدســتی با 6 نفر دیگر اعتراف کردند. ســردار اصانی افزود: هر هشــت 
نفر ســارقان دستگیر شــدند و در تحقیقات بعدی مشخص شد که هفت 
نفر از سارقان مرد و یک نفر دیگر که وظیفه نگهداری از طاهای سرقتی 
را برعهده داشــت، زن اســت. همچنین از ســارقان 2 قبضه ســاح جنگی 
از جملــه یــک قبضه کاشــینکف و یک قبضه کلت کمری با 160 فشــنگ 

جنگی کشف و ضبط شد.

خـــــبر

گــروه حــوادث/ خســتگی، بی توجهــی به 
جلو و ســبقت و ســرعت غیر مجــاز 3 دلیل 
عمده تصادف ها در جاده های کشــور اعام 
پلیــس  رئیــس  مهــری،  تقــی  شد.ســردار 
راهنمایی و رانندگی کشــور در جلسه کمیته 
هماهنگی اجرای طرح زمستانه که از 22 آذر 
تــا 22 اســفند در جاده های سراســر کشــور 
اجرا می شــود گفت: در زمستان ســــــــــال 
96، 3400 نفر در تصادفات جان خود را از 
دست دادند که از این تعداد 68 درصد در 
معابر برون شــهری و 32 درصد در معابر 

درون شهری دچار حادثه شدند. همچنین 
38 درصــد تصادفات به دلیل خســتگی و 
بی توجهی بــه جلو؛ 22 درصــد تصادفات 
به دلیــل ســرعت غیــر مجــاز و 13 درصــد 
تصادفات به دلیل سبقت غیر مجاز رخ داد 
که این نشان می دهد تنها سه عامل باعث 
وقوع بیش از 70 درصد از تصادفات شــده 
است.از دســتگاه های مسئول می خواهیم 
خودروها و تجهیزات خود را به شکل دقیق 
بررســی کنند و نیروهای امداد و نجات نیز 

آمادگی خود را ارتقا دهند.

ســردار مهــری با بیــان اینکه ریــزش کوه و 
بهمــن، بــرف و کــواک و آبگرفتگــی و یخ 
زدگــی معابر از جملــه مهم ترین اتفاقات 
در زمســتان هســتند، ادامه داد: ازم است 
راننــدگان نیز حتمــاً با باک پــر در جاده ها 
تردد کننــد. تجهیزات زمســتانی همچون 
زنجیــر چرخ، تجهیزات گرمایشــی خودرو 
نیــز بایــد ســالم باشــد و مســافران وعــده 
غذایــی کافــی بــه همــراه داشــته باشــند. 
همچنین قبل از حرکت وضعیت جاده ها 

را از سامانه 88255555 استعام کنند.

نجات کبوتر حادثه ساز شد3 دلیل اصلی  تصادف های جاده ای 

گروه حوادث/ مرد جوان پس از قتل همســرش 
به خانه مادرزنش رفت تا مرگ او را خودکشــی 
جلــوه دهد امــا تحقیقات کارآگاهــان جنایی راز 

این جنایت خاموش را برما ساخت.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایران«، ســاعت 
11:10 دقیقه صبح شــنبه گذشــته زن میانســالی 
با مأموران کانتری 135 آزادی تماس گرفت و 
از مرگ مشــکوک دخترش خبر داد. وی گفت: 
چند روزی است که از دخترم بی خبرم و در این 
مدت همســرش مدعی شــده بود که او به سفر 
رفته است. تا اینکه صبح امروز دامادم به خانه 
مــا آمد و گفت دخترم -فتانه-خودکشــی کرده 
و از تــرس اینکــه بــرای او مشــکلی پیــش نیاید 
جســدش را به استان گلســتان منطقه علی آباد 
انتقال داده اســت.به دنبال این تماس موضوع 
به بازپرس کشیک قتل و تیم تحقیق اعام شد. 
بافاصلــه به دســتور بازپرس مرادی از شــعبه 
دوم دادســرای امــور جنایــی تهــران کارآگاهان 
اداره دهــم پلیســی آگاهــی وارد عمــل شــده و 

همسر فتانه برای تحقیقات بازداشت شد.
با توجــه به اظهــارات مــرد جوان، درنخســتین 
گام کارآگاهان جنایی از پلیس اســتان گلســتان 
اســتعام کردنــد تا مشــخص شــود جســدی با 

مشخصات فتانه کشف شده یا خیر.

کشــف جســد/ در تحقیقات صــورت گرفته 
کارآگاهــان دریافتنــد جمعه گذشــته جســد زن 
جوانــی با مشــخصات فتانــه توســط کارآگاهان 
پلیــس اســتان گلســتان کشــف شــده اســت. در 
بررســی ها مشــخص شــد کــه جســد متعلق به 

فتانه بوده و علت مرگ نیز خفگی اعام شد.
اعتراف به جنایت/ سرهنگ کارآگاه علی ولیپور 
گــودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بــزرگ با اعــام این خبــر گفت: 
همزمــان بــا کشــف جســد فتانــه و افشــای راز 
جنایــت تحقیقــات از همســرش ادامــه یافت و 
او درنهایــت به جنایت اعتراف کــرد. با اعتراف 
متهــم 34 ســاله بــه دســتور بازپرس مــرادی از 
شــعبه دوم دادســرای امور جنایی تهران با قرار 
بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان اداره دهم 

پلیس آگاهی قرار داده شد.
گفت و گو با متهم/ آرام اســت و شمرده شمرده 
کــه مرتکــب  حــرف می زنــد. دربــاره جنایتــی 
شــده چنیــن می گویــد: قصــد قتــل نداشــتم، 
صبح سه شــنبه گذشته همســرم گفت که حال 
خوبــی ندارد. همســرم بــه خاطر مشــکاتی که 
در زندگــی قبلــی اش داشــت قــرص اعصــاب 
مصرف می کــرد. آن روز هم ابــراز ناراحتی کرد 
و مــن ســراغ یخچال رفتــم تا بــه او دارو بدهم. 
امــا داروهای آرامبخش او تمام شــده بود و من 
دو تــا قرص متــادون را داخل کپســول ریختم و 

به عنوان قرص آرامبخش به او دادم.

بعد چه اتفاقی افتاد؟ همسرم قرص ها را خورد 
و خوابید. من راننده ســرویس مدرســه هســتم 
چون ســرویس داشتم از خانه خارج شدم. قرار 
شد همسرم کمی استراحت کند و بعد از آن به 
محــل کارش برود. بــه خانه که برگشــتم دیدم 
همســرم در حــال اســتراحت اســت و مــن هم 
کمی استراحت کردم. ساعت دو بامداد بود که 
از خواب بیدار شدم و سراغ همسرم رفتم. هنوز 
نفس می کشــید، کیســه نایلونی را روی ســرش 
کشیدم و او را خفه کردم. از دست او خسته شده 

بودم به همین خاطر این کار را انجام دادم.
با جســد چه کردی؟ ساعاتی بعد جســد را داخل 
پتویــی قــرار داده و در صنــدوق عقــب  پرشــیا   
گذاشــتم. درحالــی کــه جســد داخــل صنــدوق 
ماشــین بود کارم را که سرویس بچه های مدرسه 
بود انجام دادم.روز پنجشــنبه داخل خانه ماندم 
و شــب تصمیم گرفتم کــه جســد را از بین ببرم. 
بــه همیــن دلیل شــبانه راهی شــمال شــدم و به 
شهرستان علی آباد کتول در استان گلستان رفتم.

چرا این شهر را انتخاب کردی؟ نمی دانم، تصمیم 
گرفتم به سمت شهرهای شمالی بروم و همین 
طــوری این شــهر را انتخــاب کردم. آنجــا ویایی 
اجــاره کردم و جســد را هم بــه داخل ویا منتقل 
کردم. صبــح از خانه خارج شــدم و در خیابان ها 
شروع به پرسه زدن کردم تا محل مناسبی را برای 
رها کردن جسد پیدا کنم. در این میان زمین پرت 
و دور افتــاده ای را پیــدا کــردم بافاصلــه به خانه 

ویایی برگشتم تا جسد را بردارم.
اما جسد در زمین زراعی پیدا شده؟ بعد از اینکه 
جســد را داخل ماشــین گذاشــتم بــه راه افتادم 
اما قبل از رســیدن به زمین متروکه متوجه یک 
زمین زراعی شــدم و جســد زنم را همان جا رها 
کــردم. راهــی خانــه ویایــی شــدم و ســاعت 11 
صبح بــود که بعــد از تسویه حســاب با صاحب 

ویا به راه افتادم.
به محل رها کردن جســد برنگشتی؟ در راه رفتن 
به تهران برگشتم.دیدم جمعیت زیادی جمع 
شــده و جســد پیــدا شــده و مأمــوران در حــال 

بررسی صحنه بودند.
توقف نکردی تا اطاعات بیشتری به دست بیاری؟ 
نــه، ولــی بــا پلیــس 110 علی آبــاد کتــول تماس 
گرفتم. گفتم تهران هســتم و همسرم برای سفر 
به آنجا آمده ولی از او خبری ندارم. پلیس به من 
گفت جسدی پیدا شده و مشخصات همسرم را 
خواســت. من هم مشخصات همسرم را دادم و 
درنهایت گفتند مشــخصات جسد کشف شده با 
مشخصات همســرم تطابق دارد. به او گفتم که 
از تهران به آنجــا می آیم اما بعد از قطع تماس 

راهی تهران شدم.
در این مــدت خانــواده اش ســراغ او را نگرفتند؟ 
آن  از  داشــت  دوم  ســیم کارت  یــک  همســرم 
ســیم کارت به خــودم پیامــک دادم کــه مراقب 
بچه ها باش و من رفتم همان جایی که قرار بود 
برویم. بعد هم چندین پیام به خانواده همسرم 

دادم کــه داخــل آن نوشــته شــده بــود بــه ســفر 
می روم. حتی چند پیامک را هم خودم به سیم 

کارت مورد نظر فرستادم تا صحنه سازی کنم.
بچه هایتان اان کجا هستند؟ بچه نداریم، دو تا 

گربه داریم که همسرم به آنها می گفت بچه.
شغل همسرت چیســت؟ در پژوهشگاه کارهای 

پایان نامه دانشجویان را انجام می داد.
چطور با او آشنا شدی و ازدواج کردی؟

دو ســه ســال قبــل ســفره خانه ســنتی داشــتم 
او گاهــی بــه آنجــا می آمــد و در این میــان به او 

عاقه مند شده و با هم ازدواج کردیم.
چــرا به خانــواده همســرت گفتی او به مســافرت 
رفته اســت؟ وقتــی دیــدم پلیس جســد را پیدا 
کرده اســت احتمال دادم به من شــک کنند به 
همیــن خاطر به خانه مادرزنــم رفتم و گفتم او 
خودکشــی کرده اســت، در واقع از ترســم دروغ 

گفتم اما بعد از دستگیری واقعیت را گفتم.

راننده سرویس با جسد همسرش سرکار رفت
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گروه حوادث/ جــوان تکابی که برای 
پاییــن آوردن یک کبوتر، از تیر چراغ 
برق باا رفته بود دچار برق گرفتگی 

و سوختگی شدید شد. 
به گــزارش ایرنا، این حادثه ســاعت 
9 شــب شــنبه در حالــی اتفــاق افتاد 
که پســر 24 ســاله برای پایین آوردن 
کبوتــر به باای تیر چــراغ برق کوچه 
رفتــه بود اما ناگهان به شــبکه فشــار 

متوسط 20 هزار ولتی برخورد کرد.
وی بــر اثــر ایــن حادثـــــــه از ناحیــه 

2 دســت، پــای چــپ و شــکم دچــار 
از  بیــش  ســوختگی  و  مصدومیــت 
45 درصــد و بــه علت عبــور جریان 
بــرق از قلب، دچار ســکته و عارضه 

قلبی شد.
نیروهــای  تــاش  بــا  تکابــی  جــوان 
نجــات  و  امــداد  تیــم  و  بــرق  اداره 
آتش نشــانی از باای تیــر برق پایین 
مرکــز  آمبوانــس  توســط  و  آورده 
فوریت های پزشــکی به بیمارســتان 

شهدای تکاب منتقل شد.



طبــق اعــام ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت درســال گذشــته، 6 تــااب کشــور 
شــامل انزلــی، هامــون دربخش»دهانــه 
جنوبــی پــوزک« و»صابــوری وهیرمند«، 
»نیریز« و»کمجان« در فارس و »شورگل«، 
»یادگارلو« و »دورگه سنگی« در آذربایجان 
غربی در فهرســت سیاه مونترو قرار دارند 
که بــرای خروج آنها از این وضعیت، باید 
فعالیت های مؤثرتری صورت گیرد. البته 
تاش های دولت و مجلس برای ســامان 
دادن بــه قوانین منجر بــه تصویب قانون 
جامع تااب هــا را هم نباید نادیده گرفت 
کــه می توانــد کمک مؤثــری بــرای احیای 
آنها باشد. طبق این قانون، تخریب تااب 
ممنوع اســت و مرجع تشخیص تخریب 
تااب، ســازمان حفاظت محیط زیســت 
تعیین شــده، در صورتــی که اگر حفاظت 
از تااب هــا بــا دقــت و مســائل فنی پیش 
برود، گروه »جایکا« )آژانس همکاری های 
بین المللــی ژاپن( می توانــد برنامه ریزی 
بهتری برای احیای تااب ها داشته باشد. 
طبق قانون مذکور، تاابی را می توان احیا 
کــرد کــه در فهرســت مونتــرو قــرار گرفته 
باشــد، هم اکنــون از 6 تــااب یــاد شــده، 

»نیریز« و »کمجــان« در فارس همچنان 
در فهرست سیاه مونترو قرار دارند.

ë دایل خشکی تااب ها
»سعید محمودی«، مدیرکل سازمان 
حفاظت محیط زیست فارس در گفت و گو 
با »ایــران« با بیان اینکه تمــام تااب های 
کشــور دچارکــم آبــی وتنــش آبی اســت، 
افــزود: میــزان بارش هــا در کشــور از نظــر 
طبیعی 10 ســال اســت که نصــف و حتی 
به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده اســت. 
بارش و دمای هوا هم 2 پارامتری است که 
در برهه ای از زمان وقتی بارش کم شود به 
تبع آن تبخیر نیز باا می رود، براین اساس 
ایــن عوامــل رامی تــوان از جملــه دایــل 

خشکی تااب ها محسوب کرد.
ë توسعه کشاورزی بدون برنامه

توســعه  انســانی،  اشــتباهات  وی 
کشــاورزی بــدون برنامــه و بهره گیــری از 
الگــوی کشــاورزی ناکارآمــد چون کشــت 
کــه  ذرت  و  برنــج  بــر  آب  محصــوات 
برده انــد؛  بیــن  از  هــم  را  خاکــی  منابــع 
توســعه سد ســازی بــا آب های جــاری در 
رودخانه هایی که آبشــان را پشــت ســدها 
جمع کردیم، عواملی دانست که موجب 
شده تااب ها که در پایین دست حوزه قرار 

دارند، بدون آب بمانند و خشک شوند.
آب  منابــع  مدیریــت  وی  گفتــه  بــه 

باادستی که سدها هستند باید به قدری 
کارشناسی شده باشد تا آب به چشمه ها و 
تااب ها که درپایین دست سدها هستند، 
برســد. در واقع ایــن چرخه باید به قدری 
نظام مند باشــد که از ســد بــه رودخانه و 
بعد به تااب برســد. در کشور با توجه به 
شــرایط آب و هوایــی، مناطق باادســتی 
هــم آبــی ندارنــد و آب رودخانه هــا هــم 
بدون الگو و برنامه مناســب برای آبیاری 
کشــاورزان هدایــت می شــود. از طرفــی 
کشــاورز هم که به دنبال ســودآوری است 
محصواتی مانند برنج، ذرت و هندوانه 
را کــه آب بر اســت کشــت می کند و عمًا 

آبی برای تااب ها نمی ماند.
ë  ارزیابــی مطالعــات  بــدون  سد ســازی 

زیست محیطی
محیــط  حفاظــت  ســازمان  مدیــرکل 
زیســت فارس به ســد ســازی های فــراوان 
از طــرف وزارت نیــرو که بــدون مطالعات 
ارزیابی زیســت محیطــی و در نظر گرفتن 
حقابــه پایین دســت که مربــوط به محیط 
زیســت و تااب هاســت اشــاره کرد و یادآور 
شد: توسعه کشــاورزی نادرست و ناکارآمد 
بــا الگوهای نامتناســب با شــرایط اقلیمی 
کشــور باعث شــده کــه این مقــدار محدود 
آب پشــت ســدها هم به تااب ها که پایین 

دســت رودخانه ها هستند، نرسد. از طرفی 
ســدهایی هم که کارشناسی و ارزیابی شده 
ساخته شده اند بازهم مشــکل سازند. زیرا 
حقابــه ای از طرف وزارت نیــرو برای پایین 
دســت آنها داده نمی شــود. این وزارتخانه 
معتقــد اســت آبی پشــت ســدها نیســت 
و اگــر نیســت، چــرا ســد می ســازند و اگــر 
سدســازی می کنند چرا درصدی از آب، که 
حقابه محیط زیســت اســت را نمی دهند 
امــا ســهمیه آب کشــاورز را به طــور کامــل 
می دهند. این نشان می دهد که وزارت نیرو 
حقابه کشاورز را به آنها می فروشد. از طرفی 
دیگر، وزارت نیرو مدعی اســت که آب، کم 

اســت اگــر این طور اســت پس باید ســهم 
حقابه کشاورز هم کم شود یا اگر این حقابه 
را بــه محیــط زیســت نمی دهد بــه همان 

نسبت هم از حقابه کشاورزی کم کند.
ë  ملزم کــردن وزارت نیرو بــرای پرداخت

حقابه تااب ها
محمــودی ملــزم کــردن وزارت نیــرو 
برای پرداخت حقابه تااب ها و رها ســازی 
حقابه هــا در زمان های مشــخص از طرف 
این وزارتخانه؛ الگوســازی برای کشــاورزی 
با تغییر الگوی کشت، آشنا کردن مردم با 
اهمیت تااب ها وتوســعه پوشش گیاهی 
منطقــه بــا هــدف کنتــرل نفــوذ آب را از 
برنامه های این ســازمان بــرای زنده کردن 
تااب هــا عنــوان کرد کــه از امســال اجرای 
آنها شــروع شــده اســت. وی تصریح کرد: 
هم اکنــون بخش هایــی از تــااب بختگان 
هم زیرآب رفته و ســعی داریــم این آب را 
نگهــداری کنیــم البته میزان جمع شــدن 
آب درفصل هــای مختلف ســال بــا توجه 
بــه خشکســالی های اخیر متفاوت اســت. 
احیای بخش های دیگر تااب های بختگان 
و پریشــان در فصــل تابســتان و همچنین 
درختــکاری متناســب بــا شــرایط اقلیمی 
حاشیه تااب هاهم از دیگر برنامه هاست 
که زمان بر است و در این زمینه اداره جهاد 

کشاورزی نیز باید همکاری کند.

┆【├ブぁ »┖ブ┡ペ ╊【├« ╇پ ベぁ┗┑─
گروه ایران زمین/ پل سوم بشار یاسوج پس از گذشت 16 سال 

از بهره برداری، در بارش های اخیر فرو ریخت.
»وحید محمدی تبار«، مدیرکل بحران کهگیلویه و بویراحمد 
اظهار داشت: بنا به دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برای اطمینان 
بیشــتر پل ســوم بشــار تا اطاع ثانوی مســدود و تردد روی آن ممنوع می شــود تا 
کارشناسی ازم صورت گیرد. در بازدید از این پل به علت تاریکی هوا امکان بررسی 
و اظهار نظر دقیق وجود نداشت اما بغلک جنوب غربی بر اثر بارندگی های اخیر 
آسیب دیده است. محمدی تبار افزود: بر اثر بارش شدید باران خاک بغلک پل 
را آب برده و نیاز به بررسی فوری و اقدام ادارات مربوطه دارد.  گفتنی است، پس 
از انتشــار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر اینکه بخشــی از پل سوم بشار یاسوج 
طی بارندگی های اخیر آســیب دیده بود جهت کارشناسی بیشــتر تردد روی این 
پل ممنوع شــد. ازم به ذکر اســت که فاز اول پل سوم بشــار پس از حدود 1۶ سال 
در خرداد ماه امســال بهره  برداری شــد و زیر بار ترافیک رفته بود. این پل به طول 
130متــر و دارای 2 دهانــه 25 متــری و 2دهانــه 45 متری اســت کــه 2باند رفت و 

برگشت با عرض هرکدام 11 متر دارد.

┖【┡k 10 《ペ ‶ブpぁ┖ qブ′┗┐ 〝ピ┖┒ブ┤
کیفیــت مطلــوب خرمای تولیدی شهرســتان ریــگان در اســتان کرمان موجب 
صدور خرمای این شهرســتان به 10 کشور شــده است. »امین باقری«، فرماندار 
ریگان درگفت و گو با ایرنا افزود: ســال گذشــته نیز محصول خرمای شهرســتان 
ریگان به 7 کشــور صادر شــد و امســال این تعداد به 10 کشور رســیده است. وی 
با اشــاره به کاهش 30 درصدی برداشــت خرمای ریگان در سال جاری تصریح 
کرد: این محصول نسبت به سال قبل افزایش کیفیت داشته است. به گفته وی 
بســته بندی خرما در درجه های مختلف در 16 ســردخانه شهرســتان ریگان به 

منظور صادرات به سایر کشورها در حال اجراست.

‶ブ━├┗╈ ┖┒ rl┠┙پ qブ》┓]ブ¨┝پ ‶ブ┽╉┑━′ ブペ ┒┖【┐┗ペ
اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان با متخلفان پسماندهای پزشکی برخورد 

می کند.
به گــزارش ایرنــا، »الهام برنا«، معــاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیســت 
لرســتان با بیان این مطلب گفت: جهت بی خطرسازی پسماندهای پزشکی در 
تمام بیمارســتان های لرســتان دســتگاه های هیدروکاو و اتوکاو وجود دارد. این 
دستگاه ها توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست در پایش های نظارتی تحت 

پایش و سنجش قرار می گیرند.
برنا با بیان اینکه آزمایشگاه های محیط زیست این مراکزهم تحت نظارت و پایش 
قرار دارند، اظهار داشت: پایش این مراکز باید هر3 ماه یکبار انجام شود در حالی 

که در لرستان زودتر از این مدت و دربازه های زمانی کوتاه تر پایش انجام می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکه تمــام پزشــکان مطب هــای لرســتان در ســال 94 برای 
نخســتین بار در سطح کشــور در رشــته های مختلف با همکاری سازمان نظام 
پزشــکی تحــت آمــوزش دوره اجباری آشــنایی بــا قوانین و مدیریت پســماند 
و روش هــای تفکیــک از مبــدأ قــرار گرفتنــد، اظهار داشــت: در این اســتان یک 
پزشــک حامی محیط زیست، منشــی مطب های پزشکان را برای کمینه سازی 
پسماندهای پزشکی آموزش داد و به دنبال آن دستگاه های قابلیت قرارگیری 
در دســتگاه های اتوکاو خریداری و در اختیار مطب ها قرار داده شــد و سیستم 

جمع آوری تحت نظارت اداره پایش قرار گرفت.
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اخبـــار

خشک شدن تااب ها با سد سازی و الگوهای کشاورزی ناکارآمد 

شــیما جهان بخش/ تعطیلــی کاس های 
درس دبستان خیام میناب استان هرمزگان 
از ســوی دانش آمــوزان، خبــری بود کــه روز 
گذشــته موج جدید نگرانی را برای والدین 
به همراه داشــت. هر چند این تعطیلی در 
اعتراض به فرســوده بودن مدرســه و عدم 
بازســازی آن انجام شــد اما زنگ هشداری 
بود تا مســئوان نســبت به بازسازی هر چه 
ســریعتر ایــن مــدارس کــه تعدادشــان در 
اســتان هــم کم نیســت اقــدام کننــد.  آمار 

اعام شده از سوی مسئوان استان حاکی از 
وجــود بیــش از 330 کاس درس در قالب 
89مدرســه تخریبی در شهرســتان میناب 
است. دبستان خیام یکی از این 89 مدرسه 
است که بیش از 70 سال از عمر آن می گذرد 
دانش آمــوزان  بــرای  آن  کاس هــای  و 
امــن نیســت. همین مســأله ســبب شــده 
دانش آموزان این دبســتان صبح روز شنبه 
)26 آبان( ســر کاس درس حاضر نشــوند 
و والدین آنها نیز در حیاط دبســتان تجمع 

کرده و نسبت به عدم بازسازی این مدرسه 
اعتراض کنند. »غامرضا سااری میری«، 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان میناب با 
تأیید این مطلب اظهار داشت: شهرستان 
مینــاب بیــش از 90 مدرســه تخریبــی دارد 
که دبســتان خیام هــم با قدمت 70 ســاله 
یکــی از این مدارس اســت. کاس های این 
مدرسه نیازمند بازسازی هستند و ما به جد 
به دنبال این موضوع هستیم. سااری میری 
با اشــاره به پیگیری های انجام شده، افزود: 

مقرر شــد کمتر از یک مــاه، 11 کاس درس 
پیش ساخته در این دبســتان آماده شود تا 
دانش آمــوزان بتوانند تا پایان کار بازســازی 
مدرســه از این کاس ها اســتفاده کننــد و از 

روند تحصیل عقب نمانند.
ë  اعتبــارات محــل  از  مدرســه  بازســازی 

استانی
 وی بــا بیــان اینکه در حال حاضر دبســتان 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  بــاز  خیــام 
پیگیری های اســتاندارهرمزگان و فرماندار 

ویــژه مینــاب، در ماه هــای آینــده اداره کل 
نوســازی و تجهیــز مــدارس کار تخریــب و 
بازســازی ایــن مدرســه تخریبــی را از محل 
اعتبــارات اســتانی آغــاز می کنــد. والدین و 
دانش آموزان در این زمینه نگرانی نداشته 
باشــند. بنــا به گفتــه والدیــن، هر چنــد کار 
بازسازی این مدرسه تخریبی با این اعتراض 
در دستور کار قرار گرفت اما به نظر می رسد 
این اقدام باید بسیار زودتر از سوی آموزش 
و  پرورش و مسئوان مربوطه انجام می شد.
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خاتمــه کار شــهرداران بازنشســته بــه 
اســتانداران ابــاغ شــد. با وجــود آنکه 
برخی ابهامات از ماندن بازنشستگان 
در پست هایشان تا 15 آذر ماه حکایت 
داشت، اما اباغیه وزارت کشور، دیروز 
حجــت را بر شــهرداران و اســتانداران 
طبــق  تــا  کــرد  تمــام  بازنشســته 
وعــده ای کــه از قبــل داده شــده بــود، 
 زمــان پایــان کار بازنشســتگان همــان 
اســاس  برایــن  باشــد.  مــاه  آبــان   26
ماندن بازنشســتگان در پست هایشان 
غیرقانونــی  بعــد،  بــه  تاریــخ  ایــن  از 
محســوب شــده و آنهــا بایــد تــا دیروز 
محل کار خود را ترک می کردند. اما از 
آنجــا که هنوز حکم برخی شــهرداران 
و اســتانداران جدیــد نیامــده و برخــی 
انتخــاب نشــده اند،  دیگــر هــم هنــوز 
بــرای ادامه کار، ملــزم به انتخاب یک 
سرپرست شدند. دکتر حسن روحانی، 
شــهریورماه   27 جمهــوری  رئیــس 
امسال، قانون »ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان« را برای اجرا به سازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور اباغ کرد و 
بــر اســاس آن 60 روز مهلــت قانونــی 
از  بازنشســتگان  کناره گیــری  بــرای 

در  دســتگاه ها  در  خــود  ســمت های 
نظــر گرفته شــد. مهــدی جمالی نژاد، 
معــاون وزیــر کشــور و رئیس ســازمان 
شــهرداری ها و  دهیاری هــای کشــور با 
اشــاره به ابــاغ نامه 2۶ آبــان خود به 
اســتانداران گفــت: در این نامــه پایان 
بازنشســته  شــهرداران  تمامــی  کار 
بازنشســته  کارمنــدان  ســایر  و  کشــور 
شــهرداری ها به اســتانداران اباغ شد 
و این تاریخ پایان فعالیت شــهرداران 
بازنشسته اســت. وی افزود: همچنین 
به کارگیری جانبــازان باای ۵0 درصد 
و آزادگان دارای ســابقه اســارت باای 
منــوط  شــهید  فرزنــدان  و  ســال  ســه 
بــه نیــاز شــهرداری و اعــام موافقــت 

شورای اداری و استخدامی است.
ë  شــهردار منتخب تهران سرپرســت

شد
یــک  بــا  فعــًا  تهــران  شــهرداری 
سرپرســت اداره خواهــد شــد. بــا رأی 
شــورایی ها، پیــروز حناچــی، شــهردار 
منتخــب تهران بــا 17 رأی، بــه عنوان 
شــورایی ها  شــد.  انتخــاب  سرپرســت 
ایــن  تــا  کردنــد  زیــادی  تــاش  البتــه 
اتفــاق نیفتــد و با ابــاغ حکم حناچی 
از ســوی وزارت کشور، خود او رسماً در 
شــهرداری تهــران جلوس کنــد، اما با 
صادر نشــدن حکم او، آنها در نهایت 

ناچار به انتخاب یک سرپرســت برای 
شــهرداری تهــران شــدند. درحالی که 
انتظــار می رفت طــی دو روز گذشــته، 
ســوی  از  منتخــب  شــهردار  حکــم 
وزارت کشــور ابــاغ شــود. شــورایی ها 
در بعدازظهــر دیــروز پــس از آنکــه از 
صــدور حکــم حناچــی ناامید شــدند، 
در یک جلسه فوری دست به انتخاب 
یک سرپرســت زدنــد. پیش از این هم 
البتــه بنا بود تا حناچی که پیش از این 
معاون معماری و شهرسازی افشانی 
بــود، از داخــل مجموعــه شــهرداری، 

به عنوان سرپرســت انتخاب شــود که 
در نهایــت ایــن اتفاق هم افتــاد. ایرج 
معزی، فردی که پس از رفتن حناچی 
از معاونت عمرانی شــهرداری تهران 
بــه جــای او نشســته بــود، دیــروز هــم 

رقیب جدی حناچی بود.
ë  سرپرســت بیگــی  حســن  شــکراله 

استانداری تهران شد
بــه منظــور اجــرای قانــون منــع به 
کارگیــری بازنشســتگان، دیروز ســکان 
هــم  تهــران  اســتانداری  سرپرســتی 
به شــکراله حســن بیگی ســپرده شــد. 

اســتاندار  مقیمــی،  محمدحســین 
بازنشســته تهــران پس از ابــاغ حکم 
رســمی وزارت کشــور، دیــروز در یــک 
مراســم غیررســمی، جــای خــود را به 
حســن بیگــی داد و با ســاختمان بلند 
اســتانداری تهــران در اراضــی عباس 

آباد خداحافظی کرد.
ë  ،پرونده تقی زاده خامســی بســته شد

کایی آمد
در مشــهد هــم ایــن »محمدرضــا 
کایــی«، معــاون کنونــی مالــی اداری 
شــهرداری مشــهد بــود کــه بــه عنوان 

سرپرست شــهرداری مشــهد انتخاب 
شد. خواجه نایینی، هم در این رقابت 
دوشــادوش کایــی جلــو آمــد، امــا در 
دایــره  از  شــورایی ها،  رأی  بــا  نهایــت 
رقابــت حــذف شــد. بــر ایــن اســاس 
خامســی  تقــی زاده  قاســم  پرونــده 
شهردار پیشین مشهد کامًا بسته شد.

ë  شــالی بیــگ بــه جــای تاجــران بــه
شهرداری اراک آمد

در جلســه شورای اسامی کانشهر 
اراک، ابوالفضل شــالی بیگ با 8 رأی 
از ســوی شــورایی ها بــا حفــظ ســمت 
معاونت خدمات شــهری شــهرداری 
اراک به عنــوان سرپرســت شــهرداری 
یــک  او  رقیــب  شــد.  انتخــاب  اراک 
جعفر پــور  محمــد  نــام  بــه  اصولگــرا 
بــود کــه نتوانســت جانشــین تاجــران 
شــود. داوود تاجــران شــهردار اراک با 
توجه بــه الزام قانون منــع به کار گیری 
شــهرداری  ســمت  از  بازنشســتگان 
کنــار رفت. او جــزو اولین شــهردارانی 
بــود کــه بــا ابــاغ قانــون ممنوعیــت 
اســتعفای  بازنشســتگان،  به کارگیــری 
خــود را نوشــت و کار را بــرای انتخــاب 
شهردار جدید راحت کرد. شالی بیگ 
تــا زمــان انتخــاب شــهردار جدیــد به 
عنوان سرپرســت در شــهرداری اراک 

می ماند.

با اباغ حکم وزارت کشور به استانداران؛  

شهرداران بازنشسته  رفتند، سرپرستان آمدند
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با حکم محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی 
انوشــیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی شد. به گزارش مرکزروابط عمومی واطاع رسانی وزارت تعاون، کارورفاه 
اجتماعی در این حکم آمده است: ضمن تقاضاى علو درجات براى ریاست فقید 
ســازمان تأمیــن اجتماعی جنــاب آقای دکتر ســید تقی نوربخش، یــار صدیقی که 
در حال انجام وظیفه خطیرش، از میان ما رفت و به لقاء حق پیوســت، براســاس 
اختیارات حاصله از اساســنامه مصوب ســازمان، خصوصاً تبصره ذیل ماده 1٤ آن 
اساسنامه به موجب این حکم جنابعالی را که بحمداه از صاحیت هاى علمی، 
مدیریتی و تجربی واا برخوردارید به سمت »سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی« 
منصــوب مــی کنم. اطمینــان دارم با حضور شــما و همکارى همــه اعضای هیأت 
مدیره، روند خدمتگزارى سازمان تأمین اجتماعی کشورهمچنان و به لطف الهی با 

شتاب درخوروشایسته استمرار خواهد یافت.

 ╋┝ぁ┖【─【kピ r]ブ『┈ r╉╉¨╈ピ [ぃペ ┛]ピ┗┽〈k ‶ブペ┙ぃ′ ‶ピ┗ぁピ 
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 دوازدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی اقــوام ایرانــی برای جذب گردشــگر بــا حضور 
20 سفیر و کاردار از کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی در گلستان برگزار می شود. 
به گفته مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان عاوه 
بر خبرنگاران رســانه های داخلی،  ٤0 خبرنگار رســانه های بین المللــی این رویداد 
را  پوشــش خواهند داد.  به گزارش ایران »ولی تیموری« معاون گردشــگری سازمان 
میراث فرهنگی کشــور برگزاری جشــنواره اقوام را یکی از ابزارهای توزیع سفر و توزیع 
درآمد دانســت و گفت:» ما به دنبال توســعه متوازن، پایدار و گردشــگری مســئوانه 
هستیم تا بتوانیم با همراهی جوامع محلی میزان مشارکت و درآمد آنها را از رهگذر 
صنعت گردشگری باا ببریم.« تیموری گفت:» یکی از ابزارهایی که می تواند،  ضرر 
وآســیب های وارده به تاسیســات گردشگری را کاهش دهد، جشــنواره ها و همایش 
هســتند.«  » ابراهیم کریمی«  مدیرکل میراث فرهنگی گلســتان نیز جشــنواره اقوام 
ایرانی را پر فروش ترین بازار صنایع دستی کشور اعام کرد و گفت:»31 استان در این 
جشنواره حضور دارند.« او در پاسخ به سوال خبرنگار »ایران« مبنی برتاثیر برگزاری 
11 دوره جشــنواره اقوام ایرانی روی تعداد گردشــگر استان هم گفت:»آمار اقامت در 
استان گلستان در سال ٩۴ حدود 30۴ هزار نفربود. این آمار در سال ٩۵ به حدود ۵2۴ 
هزار نفر رسید. ما در سال ٩۶ یک میلیون و ۶7 هزار نفر گردشگر داشتیم. این تعداد 
در ســال ٩7 به حدود به یک میلیون و 700 هزار نفر بوده رســید.« او میزان بازدید از 
اماکن دیدنی اســتان را نیز در ســال ٩۴ یک میلیون نفر  اعام کرد که در ســال ٩7 به 
یازده میلیون نفر افزایش یافت. کریمی درباره حضور گردشگران خارجی در استان 
هم گفت:» در سه ماهه اول سال نیز 1۶0 درصد رشد ورود گردشگر خارجی داشته ایم 

که متاثر از آمار کل گردشگران ورودی است.«
او  معرفی واحدهای بوم گردی، روستاهای هدف گردشگری کشور و برگزاری نمایشگاه 
سوغات را یکی دیگر از بخش های جشنواره فرهنگ و اقوام ایرانی دانست. این جشنواره 
از 2٩ تــا 3 آذر در گــرگان و از ٤ تــا 7 آذرمــاه در گنبد کاووس برگزار می شــود. او درباره 
بخش بین الملل جشنواره  هم  گفت: از سال ٩۵ به این سو سازمان میراث فرهنگی 
 مصوب کرد تا این جشــنواره با محوریت بین المللی در اســتان گلستان اتفاق بیفتد. 
از این رو  کشورهای مختلف مانند قزاقستان و ترکمنستان اعام کرده اند تا امسال در 
این رویداد فرهنگی حضور پیدا کنند اما حضور آنها قطعیت پیدا نکرده است این در 

حالی است که سال گذشته قزاقستان و افغانستان در این جشنواره حضور داشتند.«

مدیرعامل بیمه ســامت از پرداخت هزار 
میلیارد تومان تا پایان هفته برای بدهی های 
بیمه ســامت خبر داد به گزارش »ایران«، 
طاهــر موهبتــی افــزود: مطالبات و اســناد 
بخش دولتــی تا مهر و بخش خصوصی تا 
مرداد پرداخت خواهد شد. وی گفت: با این 
پرداخت جدید 70 درصد مطالبات بخش 
دولتی تا مهر امسال تسویه می شود، افزود: 
اگر مصوبات زودتر اجرایی شود می توانیم 
نهایــت طــی 2 هفتــه مقــدار ۵00 میلیون 

یورو که از صندوق توســعه ملی بــرای دارو 
تخصیص یافتــه را به شــرکت های دارویی 
برســانیم. وی بــا اشــاره بــه اجــرای مرحله 
آزمایشــی نســخه های الکترونیــک، گفت: 
حــدود ۴۵ مرکــز در کرمــان تحت پوشــش 
نسخه نویســی الکترونیک قــرار گرفته اند و 
امیدواریــم بتوانیم این ســامانه را همراه با 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی پیــش ببریم و 
خدمــات الکترونیــک را در کشــور در تمــام 

حوزه های سامت عملیاتی کنیم. 

معــاون رئیس جمهوری در امــور زنان و 
خانواده گفــت: زنان سرپرســت خانوار و 
آنهایی که در واقع نیاز به این بیمه دارند، 
در حال شناسایی هستند تا اقدامات ازم 
برای این کار آغاز شــود. معصومه ابتکار 
در گفت وگــو بــا ایلنــا درباره رفع شــکاف 
بین دختران و پسران توسط دستگاه های 
دولتی توضیح داد: این مسأله به عدالت 
جنســیتی در سیاســت ها و برنامه هــای 
دولــت مربــوط می شــود. بایــد مطمئن 

انجــام  کــه  برنامه ریزی هایــی  شــویم 
می دهیم نتیجــه اش برای دختر و پســر 
یکســان اســت؛ یعنی اطمینــان حاصل 
کنیم کــه هــر دو می تواننــد از این نتیجه 
بهره مند شــوند. مثــل مقوله آمــوزش و 
ورزش که دختران ما نباید از آن باز بمانند. 
وی تصریح کرد: همچنین فعالیت هایی 
که ما در یک جامعه تعریف می کنیم به 
این صورت نباشــد که دختــران از آن جا 
بماننــد به تعبیر دیگر امکان دسترســی 

دختــران بــرای اســتفاده از فعالیت هــا 
امکان پذیــر باشــد. وی درباره ســرانجام 
طرح مقابله با اسیدپاشــی گفت: بخش 
عمــده ای از این طــرح در ایحه »تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت« قید شده 
و یــک بخشــی هــم در ایحــه »حمایت 
از کــودکان و نوجوانــان« بــه این موضوع 
اشاره شده است. البته طرحی هم توسط 
مجلس در خصوص اسیدپاشــی دنبال 
می شــود کــه ما هــم مخالفتــی نداریم و 

امیدوارم چون در دو بخش ایحه تأمین 
امنیــت زنــان در برابر خشــونت و ایحه 
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان وجــود 
دارد، با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند. 
ابتــکار در ادامه افزود: مهم ترین مســأله 
تصویب این دو ایحه و اجرایی کردن آن 
اســت که البته ایحه کودکان و نوجوانان 
به تصویب رســیده و مجلــس باید فقط 
آخرین اصاحیه های شــورای نگهبان را 

تحویل دهد.

اخــــبار
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ایندیپندنت )بریتانیا(:

هزاران فعال محیط زیست در اعتراض 
به گرم شدن کره زمین که حیات بشری 
را به خطر انداخته، پل های شــهر لندن 
رااشــغال کردند و خواســتار اقدام فوری 

مسئوان دولت ها شدند. 

ال پائیس )اسپانیا(:

تحقیقات این روزنامه نشان می دهد 
15 میلیون اســپانیایی در هوای آلوده 
تنفس می کنند. اغلب ایــن افراد نیز 
ساکن مادرید و بارسلونا هستند. علت 
اصلــی این آلودگــی خودروهــا اعام 

شدند.

 گلف نیوز )امارات(:

عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
برای دومین بار در دو ماه اخیر وارد 
دوبی شــد تا دربــاره همکاری های 
اقتصــادی با حاکم امــارات مذاکره 
را  او  اقتصــادی  تیــم  یــک  کنــد. 

همراهی می کنند. 

 سال بیست و چهارم  شماره 6927
 دوشنبه   28 آبان 1397
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»اریــک گارنــر«، »تمیــر رایــس«، »والتر اســکات«، »ِفــِردی ِگری«؛ اینها اســامی 
شــهروندان سیاهپوســتی هســتند که در ســال های 2014 و 2015 و در رویارویی با 
پلیس، کشته شدند. صحنه این رویارویی ها در نوارهای ویدئویی ثبت و در فضای 
مجازی دست به دست شد و خشم بخش هایی از جامعه را که در مایع آتش زای 
تبعیض و بدرفتاری غوطه ور بودند، برانگیخت. با وجودی که این فیلم ها حاوی 
صحنه های شلیک گلوله نبودند، بخصوص یکی از فیلم ها، کشور را به شدت متأثر 
کــرد. در تاریــخ 9 اوت 2014، یک نوجوان سیاهپوســت امریکایــی به نام »مایکل 
براون« در شهر ِفرگوسن ایالت میسوری هدف تیراندازی پلیس سفید پوست قرار 
گرفت و کشته شد. مرگ او به هفته ها ناآرامی در میان جامعه سیاهپوستان امریکا 
منجر شد و به طور بی سابقه ای، به دلیل استفاده پلیس از روش های مرگبار علیه 
سیاهپوســتان، امریکا را در کانــون توجهات قرار داد. ماه ها بعــد از این تیراندازی 
پلیس، تحقیقاتی که در ســطح فدرال انجام شــد، به برخی حقایق مهم دست 
یافت. پلیس فرگوسن در الگویی از رفتار تبعیض آمیز علیه جامعه امریکایی های 
سیاهپوست دخالت داشت و سیستم اداره  این شهر- از صدور برگ جریمه گرفته 
تا سیستم قرار وثیقه- سرکوب سیاهپوستان را هدف قرار می داد. پلیس، در بسیاری 
از شــهرهای بزرگ و کوچک امریکا، باید برای جلب دوباره اعتماد سیاهپوستان 
تغییر رویه می داد. این حقیقت که مرگ مایکل براون، جرقه غم انگیزی بود که 
انبار باروتی را که پلیس ســرکوبگر ساخته بود، به آتش کشید، قابل درک بود. اما 
در نهایت وزارت دادگستری امریکا به این نتیجه رسید که شواهد و مدارک کافی 
وجود ندارد تا افسر پلیسی را که به سمت مایکل براون شلیک کرده بود، به دلیل 

نقض حقوق مدنی فدرال متهم کند.
مأموران اف بی آی به منظور یافتن مدرک، در صدها منزل مسکونی در فرگوسن 
را زدند، اما نه تنها موفق نشدند، بلکه مشخص شد که روایت اولیه رسانه ها از این 

حادثه تیراندازی، نادرست و گمراه کننده بوده است.
بر خاف آنچه که افکارعمومی شنیده بود یا فکر می کرد که شنیده است، شواهدی 
معتبر وجود داشــت که نشــان می داد مایکل براون در لحظه تیرانــدازی، خود را 
تســلیم نکرده بود و شــواهد به دســت آمده از بررســی دی ان ای او حکایت از آن 
داشت که مایکل براون به مأمور پلیس حمله و تاش کرده بود که اسلحه را از او 
بگیرد. به رغم وجود چنین مدرکی، نتایج تحقیقات فدرال- که ماه ها بعد از مرگ 
مایکل براون ارائه شــد- دیگر اهمیتی نداشــت؛ تا زمان انتشار این نتایج، بیشتر 
بخش هــای جهان گزارش های غلطی را شــنیده بودند و باور داشــتند که مایکل 
براون در شرایطی که خود را تسلیم کرده بود، هدف گلوله پلیس قرار گرفته است. 
در واقع تا وقتی حقیقت ماجرا معلوم شود، اطاعات نادرست و ساختگی، بارها 

و بارها در جهان چرخیده بود. 
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13 ماه ژوئن، نوبت جف سشنز بود که در کمیته اطاعات سنا شهادت بدهد. 
وظیفه او این بود که تاش کند درباره تماس هایی که با ســفیر روســیه داشــته 
توضیح دهد، تماس هایی که بعداً باعث شد او خود را فاقد صاحیت قضاوت 
معرفی کند – و به کیســه بوکس رئیس جمهوری تبدیل شود. برخاف کومی 
که به سنا دعوت شده بود تا فضایل خود را به نمایش گذارد – و از این فرصت، 
خوب استفاده کرده بود – سشنز برای دفاع از دروغ ها، فریبکاری ها یا حماقت 
خود دعوت شــده بود. دادستان کل در اظهاراتی اغلب خشمگینانه دیدگاهی 
عجیــب از امتیــازات اجرایــی ارائه داد. هرچنــد رئیس جمهــوری در واقع پای 
امتیازات اجرایی را به میان نیاورده بود، سشنز مناسب دانست سعی کند از آن 

محافظت کند.
بنــن کــه از تلویزیون بخش غربی کاخ ســفید جریان شــهادت دادن سشــنز را 
تماشا می کرد خیلی زود خسته شد و گفت: »زود باش دیگه، بوریگارد.« بنن، 
با صورت اصاح نکرده، در باای میز کنفرانس چوبی درازی که در دفتر رئیس 
دفتــر رئیــس جمهوری بود نشســت و با دقــت به تلویزیون صفحــه تخت آن 
سوی اتاق چشم دوخت. گفت: »آنها فکر می کردند اگر کومی را اخراج کنیم، 
جهان-وطن ها خوشــحال خواهند شــد« و منظورش از »آنها« جــارد و ایوانکا 
بود. »جهان-وطن ها زمانی ما را تشویق خواهند کرد که مردی را که هیاری را 
شکست داد، خراب کنیم.« درحالی که رئیس جمهوری سشنز را علت و عامل 

افتضاح کومی می دانست، از نظر بنن سشنز قربانی این رسوایی بود.
کوشنر باریک اندام با کت شلوار خاکستری تنگ و کراوات مشکی باریک آهسته 
وارد اتــاق شــد. )اخیــراً این جوک دهان به دهان می گشــت که کوشــنر خوش 
لباس ترین مرد در واشــنگتن اســت، که البته منظور کامًا عکس این تعریف 
اســت.( گاهی به نظر می رسید جنگ قدرت میان بنن و کوشنر شکل فیزیکی 
پیــدا می کند. طــرز رفتار بنــن به ندرت تغییر می کرد اما کوشــنر می توانســت 
گســتاخ، مغرور و خودپســند باشــد و دیگران را تحقیر کند – یا مثل اآن مردد، 
خجالت زده و متین باشد. بنن حضور کوشنر را نادیده گرفت تا آنکه مرد جوان 
گلــو صاف کرد و گفت: »اوضــاع چطوره؟« بنن به تلویزیون اشــاره کرد، گویی 
می گویــد: خودت ببین. بااخره بنن به حــرف آمد و گفت: »اونها نمی فهمن 
اینجا مسأله مؤسسات است نه آدم ها.« بنظر می رسید منظور از »اونها« همان 
گروه جاروانکا باشد – یا حتی در سطح وسیع تر به همه آن افرادی اشاره می کرد 

که بی خردانه جانب ترامپ را می گرفتند.
بنن ادامه داد: »این شهر تقریباً در دست مؤسسات است. ما مدیر اف-بی-آی 
را اخراج می کنیم یعنی کل اف-بی-آی رااخراج می کنیم. ترامپ مردی علیه 

مؤسسات است و مؤسسات این را می دانند. فکر می کنی آخرش چی بشه؟«
این خاصه ترجیع بند محبوب بنن بود: در جریان مبارزات انتخاباتی، دونالد 
ترامپ در واقع همه مؤسسات فعال حیات سیاسی امریکا را تهدید کرده بود. او 
نسخه احمق جیمی استوارت در آقای اسمیت به واشنگتن می رود بود. ترامپ 
ضمن نمک پاشــیدن بر زخم خشم و رنجش عمیق امریکایی ها معتقد بود 
یک نفر می تواند بزرگتر از کل سیستم باشد. طبق این تحلیل، مؤسسات فعال 
در حیــات سیاســی به اندازه مؤسســات موجــود در حیات بازرگانــی که ترامپ 
هــم به آن تعلق داشــت پاســخگو بودند – و مشــتاق بودند وارد بازار شــوند و 
روح زمان را بیابند. اما اگر این مؤسســات – رسانه ها، سیستم قضایی، جامعه 
اطاعاتی، خود شــاخه بزرگتر اجرایی و »دایره خودی های کاخ ســفید« همراه 
بــا شــرکت های حقوقی آن، مشــاوران، واســطه های نفــوذی و افشــاگران – به 
هیچ وجه نمی خواستند سر سازگاری داشته باشند چه می شد؟ اگر آنها، ذاتاً، 
مصمم بودند پایداری کنند در آن صورت این رئیس جمهوری که تصادفاً به 

این مقام رسیده، دچار دردسر می شد.
به نظر می رسید کوشنر قانع نشده است. گفت: »از نظر من این طور نیست.« 
بنن، ضمن نادیده گرفتن کوشنر گفت: »فکر می کنم درسی که برخی از افراد 
در دور بر اینجا از یکصد روز اول گرفته باشند همین است. اوضاع بهتر نخواهد 
شــد. این تصویــری از آینده اســت.« کوشــنر گفت: »نمــی دانــم.« بنن گفت: 

»بدان.« کوشنر گفت: »فکر می کنم سشنز درست عمل می کند.« 
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کشور جزیره ای کوچک »پاپوآ گینه نو« در 
اقیانوس آرام در روزهای شنبه و یکشنبه 
میزبــان ســران 21 کشــور عضو ســازمان 
همکاری های اقتصادی آسیا – پاسیفیک 
)اَِپک( بود اما سایه تنش های اقتصادی 
بیــن امریکا و چین بر این اجاس آنقدر 
سنگین بود که شــرکت کنندگان در اَِپک 
برای نخســتین بار در تاریخ 29 ساله این 
اجــاس موفق به صــدور بیانیــه پایانی 
نشــدند و کشــور میزبــان اعام کــرد، در 
روزهــای آینــده و بــه نمایندگــی از تمام 
حاضــران در اَِپــک یــک بیانیــه پایانــی 

رسمی منتشر خواهد کرد.
اجــاس دو روزه اَِپــک یــا به بیــان بهتر 
صحنه رقابت امریکا و چین برای تحت 
تأثیر قرار دادن هرچه بیشتر کشورهای 
منطقــه جنــوب پاســیفیک، روز شــنبه 
بــا ســخنرانی های شــی جیــن پینــگ، 
رئیــس جمهوری چیــن و مایک پنس، 
معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
امریــکا پرتنش شــد زیــرا ایــن دو مقام 
در ســخنرانی های خــود سیاســت های 
تجــاری و اقتصــادی یکدیگــر را بــه باد 

انتقاد گرفتند.

رئیــس  ولــه،  دویچــه  گــزارش  بــر  بنــا 
جمهوری چین در سخنرانی خود اگرچه 
نامی از امریکا نیاورد اما به طور تلویحی 
انگشــت اتهــام جنگ تجــاری حاکم بر 
جهــان را بــه ســوی واشــنگتن گرفــت و 
گفت: تاریخ نشــان داده است درگیری، 
در قالــب جنگ ســرد، جنــگ نظامی یا 
جنگ تجــاری، برنده ای ندارد. کســانی 
که درهایشــان را بستند تنها ارتباط خود 
را با سایر نقاط جهان قطع کرده و مسیر 

را گم می کنند.
شــی جین  پینــگ افــزود، »تــاش برای 
نزدیــک  روابــط  و قطــع  ایجــاد موانــع 
اقتصــادی« را »برخاف قوانین اقتصاد 
طــول  »در  کــه  اســت  روندهایــی«  و 
زمان شــکل گرفتــه اســت.« این نگرش 
»کوته بینانــه« و »محکوم به شکســت« 
است. رئیس  جمهوری چین در بخشی 
از این ســخنرانی نیز لحن خــود را تندتر 
کــرد و ضمــن انتقاد از شــعار »نخســت 
امریکا«ی ترامپ گفت: »قوانین تجارت 
جهانی نباید با اســتانداردهای دوگانه یا 

برنامه های خودخواهانه اعمال شوند.«
وی حتی به امریکا هشدار داد که پکن 
آغــاز گــر جنــگ تجــاری نبــوده و حاا 
هــم چاره ای جــز اتخــاذ تصمیم های 
متقابــل علیــه امریــکا که آغازگــر این 

جنگ بوده، ندارد.
ســخنرانی مایک پنس، معــاون ترامپ 
در روز نخســت اجــاس اَِپــک نیز از یک 
جنــگ لفظــی جــدی علیــه چیــن کــم 
نداشت زیرا صراحتاً اعام کرد: »ایاات 
متحده در مناقشه تجاری با چین عقب 
نشینی نخواهد کرد و حتی ممکن است 
تعرفه هــا را بــه دو برابــر افزایــش دهد، 
مگر آنکه چیــن راه و روش خود را تغییر 

دهد.«
پنــس همچنین بــه کشــورهای کوچکتر 
حاضــر در اَِپــک هشــدار داد کــه با طرح 
عظیم زیربنایی »یک جاده یک کمربند« 
چین گمراه نشوند. او حتی این طرح را با 
اســتفاده از دو عبارت »جاده یکطرفه« و 
»کمربند خفه کننده« به سخره گرفت و 

کشــورها را ترغیــب کرد، بــه امریکا تکیه 
کنند زیرا امریکا »شرکای خود را در دریای 

بدهی ها غرق نمی کند.«
با این حال »چنل نیوز ایشیا« در تحلیل 
این جنگ لفظی نوشت، پیروز این جنگ 
و ســتاره اجاس اپــک رئیس جمهوری 
چین بود. او در تمام عکس های رسمی 
در وسط تصویر دیده می شد در حالی که 
پنس در حاشیه ها و با زبان بدن متفکرانه 
ایستاده بود. شی جین پینگ دو روز قبل 
از آغاز اجاس به پاپوآ گینه نو سفر کرده و 
در پایتخت محروم این کشور یک مدرسه 
ساخت چین را افتتاح کرده بود. در نقطه 
مقابل امریکا، اســترالیا، نیوزیلند و ژاپن 
نیز دیــروز اعام کردنــد، پــروژه ای برای 

ارتقای ظرفیت برق پاپوآ گینه نو دارند.
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در تظاهرات هزاران نفر از معترضان 
دولــت  ناکارآمــدی  علیــه  فرانســوی 
امانوئــل  اقتصــادی  سیاســت های  و 
مکــرون، یک نفر کشــته و بیش از 200 

نفر زخمی شدند.
معترضان فرانســوی که بــا فراخوان 
جنبش موســوم بــه »جلیقــه زردها« 
بــه  اجتماعــی،  شــبکه های  در 
ورودی  در  بودنــد،  آمــده  خیابان هــا 
بزرگراه هــا، تونل هــا و جاده هایــی که 
به فرودگاه منتهی می شــدند، تجمع 

و راهپیمایــی کردنــد. تظاهر کنندگان 
به عملکــرد امانوئل مکــرون، رئیس 
جمهــوری فرانســه معتــرض بودند؛ 
رئیــس جمهــوری که از نظر بســیاری 
از مردم نســبت به شــهروندان طبقه 
پاییــن و معمولــی کشــورش بی اعتنا 
ایــن  و بی توجــه اســت. زنــی کــه در 
تظاهــرات کشــته شــد، بر اثر ســانحه 
رانندگــی جان خــود را از دســت داد. 
دست کم 283 هزار معترض در این 

تظاهرات شرکت کردند.  

ســازمان  قریب الوقــوع  نشســت 
منع تســلیحات شــیمیایی کــه برای 
نخســتین بــار از زمان مطرح شــدن 
اتهامــات جاسوســی روســیه از ایــن 
ســازمان برگزار می شــود، احتمااً با 
تنش های فراوانی همراه خواهد بود.

ســازمان منع تســلیحات شــیمیایی 
در اهه با مذاکرات مناقشــه انگیزی 
بر ســر تیــم تحقیقــات جدیــدی که 
ســال آینده کار خــود را آغــاز خواهد 
کــرد تــا مقصــر حمــات شــیمیایی 

در ســوریه را پیدا کند، مواجه اســت. 
در همیــن رابطه خبرگزاری فرانســه 
کــرد، مســکو  اعــام  طــی گزارشــی 
هشدار داده سازمان منع تسلیحات 
پرونــده  بــه  توجــه  بــا  شــیمیایی، 
اســکریپال همانند کشــتی تایتانیک 
در معرض خطر غرق شــدن است. 
اما با وجود این تاریک ترین ســایه بر 
این نشست اخراج چهار تبعه روس 
از سوی مقامات هلند به تاش برای 

هک کردن است. 
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گروه جهان / اواســط شــهریور ماه بود که روزنامــه رأی الیوم در 
سرمقاله خود به بررسی ابعاد شکسته شدن محاصره سه ساله 
شهر دیرالزور در شرق سوریه پرداخت و آن را سرآغاز بازگشت 
ثبات به سوریه و فروپاشی داعش در این کشور دانست حاا با گذشت حدود دو ماه از 
یک سو، دیده بان حقوق بشر سوریه از کنترل نیروهای ارتش این کشور بر آخرین مقر 
تحت اشغال داعش در جنوب سوریه خبر می دهد و از سوی دیگر، فیصل مقداد، 
معاون وزیر خارجه سوریه از تمایل کشورهای عربی از جمله امارات برای بازگشایی 
سفارت های شان در دمشق می گوید. اتفاق هایی که نویدبخش روزهای خوش برای 

سوریه خسته از جنگ 7 ساله است.
هرچند پیشــرفت های میدانی ارتش ســوریه در جنگ با تروریست ها از حدود یک 
ســال پیش آغاز شــد اما از تابســتان ســال جاری و به طور خاص از شــهریور ماه این 
پیشرفت ها بسیار شتابان و چشمگیر بود به طوری که دیده بان حقوق بشر سوریه 
دیروز شــنبه اعام کرد، منطقه تلول الصفا، که بین دو اســتان سویداء ریف دمشق 
واقع شده و آخرین مقر داعش در جنوب سوریه به حساب می آمد، به کنترل ارتش 
سوریه درآمد. به گزارش ایسنا به نقل از النشره، دیده بان حقوق بشر سوریه تأکید 
کرد، پس از آنکه حلقه محاصره چند هفته ای ارتش سوریه بر منطقه تلول الصفا 
تنگ تر شد، نیروهای داعش از این منطقه عقب نشینی کرده و به سمت شرق در 
جهت بادیه ســوریه فرار کردند و آخرین مقر خود در جنوب این کشــور را در اختیار 
ارتش ســوریه گذاشــتند. پیشــتر نیز نیروهای ســوری اعام کرده بودند، توانسته اند 

تمامی 19 فرد ربوده شده از استان سویداء توسط داعش را آزاد کنند.
محصــول این دســتاورد میدانی و دســتاوردهای یک ســال اخیر ارتش ســوریه این 
اســت که در حال حاضر آرامش و ثبات نســبی در ســوریه حاکم شــده به طوری که 
کشــورهای عربی از جمله امارات برای گشــایش سفارتخانه های خود در دمشق به 
طور غیررسمی اعام آمادگی کرده اند. فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه نیز 
در مصاحبه با روزنامه سوری الوطن در این باره گفت، از اقدام کشورهای عربی برای 

بازگشایی سفارت هایشان در دمشق استقبال می کند.  

ﾐ  ینی شفق: گروهی چهار نفره که با محمد دحان مشاور 
ولیعهــد ابوظبــی در ارتبــاط بوده اند یک روز قبــل از حادثه 
کنســولگری از لبنــان وارد ترکیــه شــده و 3 روز در اســتانبول 

اقامت داشته اند.  

ë  هاآرتــص: وزیــران آمــوزش و دارایــی رژیــم صهیونیســتی توافق خــود را برای
تعطیلی کنیست جهت برگزاری انتخابات زودهنگام اعام کردند. 

ë  آسوشیتدپرس: در پی دیدار نمایندگان طالبان با زلمای خلیل زاد، فرستاده امریکا
ابراز امیدواری کرد، تا قبل از بهار 2019 با گروه طالبان درباره صلح به توافق برسد.

ë  آسوشــیتدپرس: رؤســای پلیس از سراســر دنیا دیروز یکشــنبه در دبی گردهم
آمدند تا در مجمع عمومی اینترپل رئیس جدید خود را انتخاب کنند. 

ë  فرانس پرس: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا گفت تا زمانی که ازم باشد
5900 نیروی ارتش امریکا در مرز مکزیک می مانند. 
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اروپا بیش از هر زمانی احساس می کند به یک »رابرت مولر« اروپایی نیازمند است 

بنن در رؤیای معماری جدید جهان

در حالــی کــه رونــد خــروج بریتانیــا از 
اتحادیــه اروپــا بــه خــودی خــود باعث 
بــه راه افتــادن تنش هــا و درگیری های 
متعــددی در عرصــه سیاســت اقلیــم 
پادشــاهی ملکه الیزابت شــده، افشای 
دخالــت نیروهــای خارجــی در آن هم 
گــره ای بر گره های کاف ســر در گم آن 
خواهد افزود. اگرچه ناظران از دو ســال 
پیش بــه تأثیر کمپیــن دونالد ترامپ و 
شخص اســتیو بنن بر برگزیت و خروج 
روز  امــا  بوده انــد،  مشــکوک  بریتانیــا 
جمعه مشــاور ســابق رئیس جمهوری 
امریــکا، از میل خود به خــروج بریتانیا 
از اتحادیــه اروپــا پــرده برداشــت و بــا 
نارضایتــی گفت که اتحادیــه اروپا مانع 
تحقــق خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا 
شده است و پس از آن نیز مدارکی افشا 
شد که اعتبار این شائبه ها را تقویت کرد 
و نشــان داد، ترامپ و بنــن، برگزیت را 
طعمه پیــش بــردن اهداف خــود قرار 

داده اند.
به گزارش نیویورکر، ایمیل های افشا 
شــده بیانگر این اســت که اســتیو بنن و 
کمبریج آنالیتکا، یک شــرکت آماری و 
داده پردازی  با مدیریت آرون بنکس که 
بنن در آن مشغول به کار بود، در تاش 
بودند تا جنبش های ملی گرا را در سال 
2015 تقویــت کنند. بــا تقویت احتمال 
رونــد  در  خارجــی  نیروهــای  دخالــت 
برگزیــت، ضــرورت وجــود تحقیقــات 
تحقیقــات  ماننــد  شــفاف  و  مســتقل 
رابرت مولر در امریکا بیش از هر زمانی 

احساس می شود.
اما براینت، کارشــناس دانشــگاهی 
جــرج  دانشــگاه  سیاســی  تبلیغــات 

واشــنگتن، نامه های جدیدی را کشــف 
کــرده که نشــان می دهــد بنــن در تولد 
برگزیــت نقــش فعالی داشــته اســت. 
ایــن ایمیل ها کــه در تاریــخ اکتبر 2015 
نوشــته و فرستاده شــده اند، بیانگر این 
هســتند کــه بنــن کــه آن زمــان معاون 
مؤسســه کمبریج آنالیتکا بوده با سران 
جنبش های ملی گرایانــه بویژه رهبران 
ســازمان Leave.EU )بــه معنــای ترک 
اتحادیــه اروپا( در ارتبــاط بوده و تاش 
ناسیونالیســت  ســازمان های  کــرده 
افراطــی را حمایت کنــد. یک ماه بعد، 
بــرای  را  خــود  کمپیــن  ســازمان  ایــن 
بــه رأی  کــردن بریتانیایی هــا  متقاعــد 
دادن برای خــروج از اتحادیه اروپا آغاز 
کرد. ســرانجام مردم بریتانیــا در ژوئن 
2016 به پــای صندوق هــای رأی رفتند 
تا به برگزیت یا همان خروج از اتحادیه 
بــا  اکنــون  بدهنــد.  مثبــت  رأی  اروپــا 
گذشت حدود دو سال، اتمسفر سیاسی 
انگلیس آبســتن حــوادث و تهدیدهای 
دولــت  پایه هــای  و  اســت  بســیاری 
محافظــه کار تــرزا می، نخســت وزیری 
این کشــور، از همیشــه سســت تر شــده 

است.
بنــن تاکنــون دربــاره ایــن ایمیل هــا 
اظهــار نظــری نکــرده اســت اما نــام و 
ایمیــل شــخصی او در ایمیل ها نشــان 
می دهــد میــان او، بریتانی کیســر مدیر 
توســعه برنامه کمبریج آنالیتکا و آرون 
بنکــس مدیــر کمپیــن Leave.EU، کــه 
بنــن در کتاب خاطرات خــود در فصل 
»پسر بدهای برگزیت« درباره او نوشته 
است، ایمیل هایی رد و بدل شده است.

مشــخص  نقــش  شــدن  آشــکار 
نیروهــای خارجــی در تقویــت و کمک 
مالــی بــه برگزیــت می تواند مناقشــه و 
جنجــال بســیار زیادی بــه راه بینــدازد. 

در قوانیــن بریتانیــا، دخالــت نیروهای 
خارجی در کمپین های سیاسی بشدت 
ممنوع اســت و قوانین به نحوی نوشته 
دخالــت  هرگونــه  مانــع  کــه  شــده اند 
خارجــی در سیاســت داخلــی شــوند. 
بــا ایــن حــال در نامــه ای به تاریــخ 24 
اکتبر 2015، بنکــس از کمبریج آنالیتکا 
خواسته بود از طریق امریکا کمک های 
مالی به مؤسســه Leave.EU را افزایش 
دهد. بنکس در این نامه نوشــته است: 
»ما تمایــل داریم که کمبریــج آنالیتکا 
با ارائه راهبــردی، کمک های امریکا به 
مؤسســه ما را افزایش دهد«. بر همین 
اســاس، احتمال دارد تحقیقاتی مانند 
پرونــده دخالــت روســیه در  آنچــه در 
انتخابــات ریاســت جمهوری امریــکا و 
پیــروزی ترامپ شــاهدش هســتیم، در 
پرونــده برگزیــت روی بدهــد. اگــر ایــن 
کمیتــه تشــکیل شــود، نقــش نایجــل 
فریــج، رهبر ســابق گــروه راســت گرای 
افراطی استقال بریتانیا که متحد بنن و 

ترامپ محسوب می شود، از مهم ترین 
محورهای تحقیق خواهد بود.

ë  خیز بنن برای تقویت ناسیونالیسم در
سراسر جهان

از بیشــتر از یک ســال پیــش که بنن 
از کاخ ســفید بیرون رانده شد، تاشش 
بــرای گســترش ملی گرایــی در سراســر 
جهان آغاز شد. به گزارش سی ان ان، او 
با ملی گراها و پوپولیســت ها، که بخش 
قابل توجهی از آنها تحت تأثیر ترامپ 
هستند، از پاکستان گرفته تا ژاپن، برزیل 
و کلمبیا در ارتباط است تا به زعم خود 
کمــک کند راهی به سیاســت بــاز کنند. 
خــود بنــن می گویــد، اوایــل نوامبــر به 
اســترالیا رفته بود و قرار اســت مراســم 
شکرگزاری را در سنگاپور سر کند و بعد 
راهی مصر و اسرائیل شود. او می گوید: 
»مــا در کارمان محدودیتــی نداریم. ما 
یــک ان جــی اوی پوپولیســت و ملی گرا 
امــا  هســتیم«.  جهانــی  مــا  هســتیم. 
ظاهراً اروپا اولین مقصد بنن اســت. او 

طی دو ســال اخیــر با گروه های راســت 
افراطــی اروپــا از جبهه ملی فرانســه به 
رهبــری ماریــن لوپــن گرفتــه تــا حزب 
استقال بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ 
و همچنین ویکتور اوربان، نخست وزیر 
پوپولیست مجارســتان و نیز شماری از 
نمایندگان احزاب پوپولیســت لهستان 
ارتبــاط نزدیکــی برقرار کرده اســت. در 
مرکــز تاش هــای جهانــی بنــن، گــروه 
»جنبش« وجود دارد که ســال گذشــته 
سیاســتمدار  مودریکامــن،  مایــکل 
راست گرای بلژیکی آن را تأسیس کرد. 
بنن تابستان پیش به این گروه پیوست 
و مدعــی اســت کــه هزینــه آن از جیب 
خــود گــروه پرداخت می شــود و برخی 

حامیان اروپایی به آن کمک می کنند.
به گزارش بلومبرگ، بنن در تاش 
است نظم سیاسی را در سراسر جهان 
بــه هــم بریــزد و پیــروزی اخیــر خــود، 
یعنــی ایجــاد دکتریــن ترامــپ، را این 
بار در اروپا تکرار کند. جلســات متعدد 

او با رهبران پوپولیســتی اروپایی و پیدا 
کــردن متحدانــی تــازه نیــز در جهــت 
بــرآورده شــدن این رؤیــای جدید بنن 

است.
اما اقدامات اخیر او باعث افزایش 
نگرانی رهبــران اتحادیه اروپا از جمله 
رئیس جمهــوری  مکــرون  امانوئــل 
فرانسه شده اســت. نشست های اخیر 
رهبــران ایــن اتحادیــه تحــت تأثیر دو 
محــور اساســی بــوده اســت: برگزیــت 
بــه  دو  هــر  کــه  مهاجــرت  بحــران  و 
قدرت نمایــی  و  انــدام  عــرض  کارزار 
ناسیونالیســت ها تبدیــل شــده اســت. 
گفتــه  مودریکامــن  پیــش،  چنــدی 
بــود: »مــا مبــارزه را بــه قلــب اتحادیه 
اروپــا خواهیم کشــاند. مــا می خواهیم 
باشــیم  عــادی ای  آدم هــای  صــدای 
کــه نخبگان سیاســی بــه آنهــا خیانت 
کرده انــد« و در ایــن میــان بنــن تاش 
ناسیونالیســت های  مســیر  می کنــد 
افراطــی را همــوار کنــد. بــرآورد نتایج 
تــاش بنــن کار ســاده ای نیســت. گاه 
گروه هــای افراطــی اروپایــی بــه بنن و 
اقداماتش بی توجهی نشــان داده اند و 
گاه او را عضو ثابت اتاق فکرهای خود 
کرده انــد. برخــی رهبــران پوپولیســت 
می گوینــد او نمی توانــد تجربــه کار بــا 
ترامــپ را در عرصه جهانی تکرار کند. 
آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا در 
کنفرانسی گفت: »آقای بنن عزیز، برو 
خانه. اگر می خواهی گردشــگر باشــی، 
گردشــگر باش. به نفعت اســت که در 
کاری دخالت نکنی«. بنن اما در پاسخ 
گفت او به اروپایی ها نمی گوید چه کار 
کنند، بلکه او شــرایط سیاسی جهان را 
با فکــت و آمار به آنها نشــان می دهد 
و تصمیم گیــری را بر عهده خودشــان 

می گذارد.

خــــبر

┠ぅlズ ブ└〈
 ┗プq〈┘ポ┑
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)ブぃ]ブپ├ピ( 』【ぃ─┖【پ┒ 』┓]【′
انقــاب مجــدد در فوتبــال هلنــد کــه بــه 
مدد جوانانــی مثل دولیگــت و دی یونگ 
پایه گذاری شده، با تیتری با همین مضمون 
و چــاپ عکس های بزرگ همین دو جوان 
صفحه اول این نشریه را درنوردیده است. 
موندو همچنین به بازی های شب گذشته 
انگلیس با کرواسی و اسپانیا با بوسنی اشاره 
کرده که سرنوشــت اسپانیایی ها را در لیگ 

ملت های اروپا مشخص می کرد.

 )[ぃ━]ピg┖ジ( 《╈』ピ
بــرد 0-1 بوکاجونیــورز مقابــل پاتروناتــو 
کــه جایــگاه بــوکا را در جــدول رده بندی 
لیــگ فوتبــال آرژانتیــن محکم تــر کرد و 
محصــول تــک گل کارلــوس تــه وز بــود، 
به گزارش و عکس نخســت این نشــریه 
تبدیل شــده اســت. »اوله« به دیدارهای 
بعــدی تیــم ملــی آرژانتین نیــز نگاهی 
انداختــه و کار »البی سلســته« را ســخت 

توصیف کرده است.

 )ブぃ╈ブ━ぁピ( 〝┖【پ├ピ 【─【─
گــزارش اول ایــن نشــریه متمرکــز بــر 
مردانی اســت که یوونتوس می کوشــد 
فصــل  میــان  انتقال هــای  و  نقــل  در 
یــا حداکثــر در پایــان فصــل جــذب و 
ضمیمه نفرات فعلی اش کند و محور 
آنان پل پوگبا از منچستریونایتد است. 
توتــو اســپورت آخریــن وضعیــت تیم 
ملــی ایتالیا در لیگ ملت هــای اروپا را 

هم ترسیم کرده است.

 ╊ブ┈ qブ》 ╆【پ ،〞├ピ ╋ぃ━ぁ r╉′ ╋ぃ─ :r┴ブ┉┠
┈』ブ┉k r]ブ├〞؟

تمرین دیروز با چاشنی تبریک به بیرانوند برگزار شد

تیم ملی فوتبال ایران که فردا )سه شنبه( در ورزشگاه حمد بن 
خلیفه دوحــه در دیداری دوســتانه به مصــاف ونزوئا خواهد 
رفت، آخرین جلسه تمرینی خود در ایران را از ساعت 1۲برگزار 
کرد.  کارلوس کی روش در نشســت خبری حضور یافته بود و دســتیاران او وظیفه 
تمرین دادن ملی پوشان را به عهده داشتند. کی روش در بخشی از صحبت هایش 
با اشــاره به حواشــی اخیر گفت: »من به عنوان مربی کســی نیســتم که بخواهم 
از روی صندلی خود بلند شــوم و برای کســی مشــکلی ایجاد کنم اما وقتی ببینم 
کسی قصد دارد به تیم من ضربه بزند، کوتاه نمی آیم. من دنبال شر نمی گردم 
و می خواهم با قهرمانی، مردم را خوشحال کنم.« در این جلسه تمرینی، علیرضا 
بیرانوند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس که کاندیدای کسب عنوان برترین بازیکن 
آسیا شده، روحیه باایی داشت و در طول تمرین بارها با آزمون و طارمی شوخی 
کرد. ضمن اینکه بازیکنان هم کاندیدا شدن او را تبریک گفتند. یکی از آیتم های 
ایــن تمریــن، فوتبال درون تیــم در قالب دو تیــم قرمز و بنفش بود و بعــد از آن 
هم بازیکنان عکس یادگاری گرفتند.مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی در جمع 
خبرنگاران گفت:»مشکات تیم ملی پابرجاســت و من اگر بخواهم در مورد آن 
صحبت کنم، باید یک کتاب 100 صفحه ای نوشت. مشکل اصلی ما بحث پول 
یا پاداش نیســت؛ مشکل ما بی احترامی، بی ارزش شدن و رفتارهای ناشایست 
است. من راحت به شما بگویم که تیم ملی ما یتیم است و هیچ کس نمی خواهد 
آن را بپذیرد. احساس می کنم که آقایان نمی خواهند هیچ ارزشی برای ما قائل 
شوند. در دو جام جهانی که حضور داشتیم ۲0میلیون دار به فوتبال تزریق کردیم 
اما پول ها کجا رفتند. چرا کســی پاســخگو نیســت؟« تیم ملی شب گذشته برای 
برگزاری بازی با ونزوئا، تهران را به مقصد دوحه ترک کرد. سامان قدوس هم که 
گفته می شود به دلیل مشکات خدمت سربازی نتوانست برای دیدار با ترینیداد 
و توباگو به ایران بیاید، زودتر از تیم ملی به قطر رسید تا در این بازی حضور داشته 
باشــد. با هماهنگی های صورت گرفته تیم ملی در منطقه الســد اقامت خواهد 
داشــت. همچنیــن تمرین امروز تیــم ملی در آکادمی اســپایر برگزار می شــود تا 

ملی پوشان آخرین تاکتیک ها را مرور کنند.

┒┗ぃo r′ ピ┖ ┺』┖ブپ┈ ،┓》┒ r′ ピ┖ ┗ぁブ¨ぁ【] ،╆あ╁━├ピ
دیروز گفته شــد اســتقال کــه از عملکرد خط میانــی خود در 
این فصل ناراضی اســت، درصدد بازگرداندن سرور جپاروف 
ازبکســتانی به ترکیــب خــود اســت و در ازای آن، خیال قطع 
همــکاری با مارکوس نویمایر آلمانــی را دارد. جپاروف بعــد از جدایی از جمع 
آبی ها به تیمی در لیگ قزاقستان پیوست اما آنجا اغلب نیمکت نشین بوده و 

نویمایر نیز عملکرد ایده آلی در لیگ ایران نداشته است.

r》』┗o 〝ブ〈ぁ┗¨─ 《ペ ‶ブぃ┴ブ┉┠ r┉ぁ┖┓─ ‶┓┠ 《┼ブ┨ピ
در تمریــن روز گذشــته آبی های تهرانی، روند اضافه شــدن تدریجــی داریوش 
شــجاعیان به تمرینــات گروهی اســتمرار یافــت. وی که در پایــان مصدومیتی 
8 ماهــه ابتدا به طــور اختصاصی و انفرادی تمرین می کــرد، از دیروز به برخی 

آیتم های گروهی اضافه شد و قرار است این روند در روزهای آینده شدت یابد.

r┵ぃボ┬ [¨e 《ペ ‶ブ┠【پ rペジ 〝ブ〈ぁ┗¨─ 〞┡o┘ブペ
تمرین دیروز تیم فوتبال استقال بعد از چند روز در زمین چمن ورزشگاه صنایع دفاع برگزار 
شد. آبی پوشان پیش از این به دلیل شرایط جوی در سالن یا چمن مصنوعی تمرین کردند. 
پیش از شروع تمرین بازیکنان در جلسه فنی شفر شرکت کردند. اللهیار صیادمنش، مهدی 
قائدی و رضا کریمی با تیم ملی امید در عمان حضور دارند. چشمی، غفوری و حسینی هم در 

اردوی تیم ملی بزرگساان به سر می برند و به همین دلیل در تمرین غایب بودند.

‶ブ『┈ r]ブ′┗『╀ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ ┿ぁ┗┸ 〝ブ┉] ╆ピ┓′ 9
هفدهمین دوره مســابقات نجات غریــق قهرمانی جهان در 
اســترالیا در حــال برگزاری اســت و تیم امــدادی ۴ در ۵0 متر 
ترکیبی ایران دیروز )یکشنبه( با ترکیب ایلخان نوری )رئیس 
فدراسیون(، محمد ناظری، سهیل آشتیانی، حمید قدسی نژاد موفق شد بعد 
از ایتالیــا در جایــگاه دوم این رقابت قرار بگیــرد و عنوان نایب قهرمانی و مدال 
نقره را از آن خود کند، استرالیا میزبان این رقابت ها نیز سوم شد. تیم ملی ایران 
که با ۴ ورزشــکار در بخش اســتخری حضور یافته بود موفق به کســب ۳ مدال 
طا، ۴ نقره و 1 برنز شد. رضا قاسمی تنها نماینده کشورمان در بخش ساحلی، 

بامداد چهارشنبه رقابت های خود را آغاز خواهد کرد.

r┠┘┖』 ┾あ┐ピ q【p╈ピ ،r]ピ【╉『پ ╊ピ┗′ 〞┝┡] q┖ピ┙o┗ペ
به مناســبت هشــتمین ســالگرد ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در 
یونسکو، نشست مرام پهلوانی، الگوی اخاق ورزشی برگزار شد. این برنامه به 
میزبانی مرکز مطالعات راهبردی فرهنگ ورزش و مشــارکت ســازمان بســیج 
ورزشــکاران و انجمــن حامیــان فرهنــگ و مــرام پهلوانی با حضــور جمعی از 
مدیــران، قهرمانان، پهلوانان و پیشکســوتان ورزش در بــاغ موزه دفاع مقدس 

برگزار شد.

╆ピ┓′ : ブペ ‶ブ『┈ r]ブ′┗『╀ 《┝′【پ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ r′┖ブ『e
یازدهمین دوره مســابقات پومســه قهرمانی جهان با حضور ۵۴ کشور در چین 
تایپه برگزار شــد و تیم ملی ایران با کســب ۹ مدال در رده چهارم این رقابت ها 
قرار گرفت. تیم ملی پومسه کشورمان در مجموع زنان و مردان موفق به کسب 
۳ مدال طا، یک نقره و ۷ برنز شد. کره جنوبی قهرمان شد، چین تایپه عنوان 

نایب قهرمانی را به دست آورد و مکزیک نیز سوم شد.

┓]┗ぃo r¨] 《┈┒【ペ ،┻ぃ╉l─あペ qブ》 ‶【ぃ├ピ┖┓┼
با توجه به اتمام مهلت فعالیت بازنشســته ها در فدراســیون های ورزشی از ۲٦ 
آبان، فعالیت رؤســای بازنشســته فدراســیون ها از نظر دیوان محاســبات جرم 
محسوب می شود. بر این اساس کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تا تعیین 
تکلیــف رؤســای بازنشســته نمی توانند بــه آنها بودجــه دهند. تاکنــون تکلیف 

فدراسیون های والیبال، کاراته و ورزش های رزمی مشخص نشده است.

┋╉┝′ qブ》』┗ぃ] ┒ブ━├ 《′ブ] ┖ブ┱━]ピ ┖┒ ╆ブボ─【┼ ‶【ぃ├ピ┖┓┼
فدراســیون فوتبــال با وجود اظهارات ســردار کمالی پیرامون وضعیت ســامان 
قدوس، منتظر نامه ســتاد کل نیروهای مســلح پیرامون تردد بازیکنان ســرباز 
اســت. فدراســیون فوتبال در حال حاضر برای خروجی بازیکنانی مثل آزمون، 
بیرانونــد، قلی زاده، مجید حســینی 15 میلیون تومان به عنــوان وثیقه برای هر 
کدام به اجرا می گذارد و قدوس که مشــکل ســربازی دارد، در همین ارتباط به 

دیدار اخیر ایران- ترینیداد نرسید.

‶ブ『┈ q┖ブk┖ピ【├ ┒ピ┓ぁ』┖ [ぁ┗━o┖┙ペ ‶ブペ┙ぃ′ ؛┘ピ┗ぃ┠
یکم تا چهارم آذرماه بزرگترین رویداد سوارکاری و هنرهای رزمی سواره جهان 
به میزبانی استان فارس و شهر شیراز برگزار می شود. کشورهای ترکیه، فرانسه، 
ایرلنــد، آفریقــای جنوبــی، فناند، هلنــد، انگلیــس، رومانی، بلژیک، ســودان، 
بلغارســتان، ســوریه، کانــادا، ســوئیس، لهســتان، ایران، کــره شــمالی، امریکا، 
کــره جنوبی، عمان، قطر، قزاقســتان و مجارســتان تاکنون برای حضــور در این 

مسابقات اعام آمادگی کرده اند .

تیم ملی

اردوگاه 
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در روزهای گذشته و پس از استعفای 
رســول خــادم، حمید بنــی تمیم به 
عنوان سرپرست فدراسیون معرفی 
کار  روی  از  پــس  تمیــم  بنــی  شــد. 
آمدنش تغییرات بنیادی در بخش 
تیم های ملی انجام داد و غامرضا 
ســرمربی  عنــوان  بــه  را  محمــدی 
کــرد و دیــروز  انتخــاب  کشــتی آزاد 
هــم محمــد بنــا را پــس از دو ســال 
دوری بــه کشــتی فرنگــی بازگرداند. 
بنــا اولین بــار قبل از المپیــک ۲01۲ 
لنــدن کارش را آغــاز کــرد و موفــق 

شــد در لندن ۳ طا بگیــرد و نامش 
بر ســر زبان ها بیفتد امــا پس از روی 
کار آمــدن رســول خادم، او اســتعفا 
داد. بــار دوم بنا برای المپیک ۲01٦ 
ریــو بــه کشــتی بازگشــت. در حالــی 
که همــه تصور می کردنــد خاطرات 
لنــدن بــا بازگشــت او تکرار شــود اما 
بــزرگ  نــاکام  تیــم کشــتی فرنگــی 
المپیک ریو لقــب گرفت. گریه های 
محمــد بنا را پــس از ناکامــی در ریو 
هیچ کدام از عاقه مندان به کشــتی 
از یــاد نمی برند. پس از این ناکامی، 

آقای خاص کشــتی فرنگــی مجدداً 
با کشــتی وداع گفت و در گفت وگو با 

رســانه ها تأکید کــرد که به هیچ وجه 
به کشــتی بازنخواهد گشت و در یک 

باشــگاه کوچــک در منطقه شــهریار 
فعالیت خود را ادامه خواهد داد. با 
تمام این اوصاف، دیروز )یکشــنبه( 
حمیــد بنــی تمیــم بعد از گذشــت 
کمتر از یک ماه از مسابقات جهانی 
۲018 و نتایج بد کشتی گیران در این 
مسابقات، در حکمی محمد بنا را به 
سمت سرمربی تیم ملی بزرگساان 
کشتی فرنگی برگزید تا برای سومین 
بار در یک دهــه اخیر او در رأس این 
تیم قرار بگیــرد. در حکم محمد بنا 
آمده اســت: »نظر به سال ها سوابق 

در  ارزشــمند جنابعالــی  تجــارب  و 
عرصه مربیگــری و با توجه به تأیید 
شورای فنی تیم های ملی به موجب 
این حکــم به عنــوان ســرمربی تیم 
بزرگســاان  فرنگــی  کشــتی  ملــی 
امیــدوارم  می شــوید.  منصــوب 
تمامــی  نظــرات  از  بهره گیــری  بــا 
پیشکسوتان، قهرمانان، مدال آوران 
و مربیان کشــتی کشــور، در پیشــبرد 
امــور مربوطــه و اعتای نــام ورزش 
ملی کشــور در میادین مهم پیش رو 

موفق و سربلند باشید.«

پرسپولیس - پیکان؛ بازی معوقه هفته نهم لیگ برتر

!《¨ぃ] 』 《┽┥] ،‶ブ┠【پ┐┗├ 〞┡o┘ブペ
رفتار کی روش توهین به هواداران پرسپولیس است
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پرســپولیس که شــنبه گذشــته با تســاوی 
بــدون گل در بازی برگشــت فینــال لیگ 
قهرمانان آســیا مقابل کاشیما آنتلرز، به 
عنــوان نایــب قهرمانی دســت یافــت، از 
امروز دوبــاره بازی های خود در لیگ برتر 
فوتبال را از سر می گیرد و از ساعت 15:1٦ 
بازی معوقه هفته نهم خود در لیگ برتر 
را در ورزشــگاه آزادی تهــران برابــر پیکان 
برگــزار می کند. سرخپوشــان پایتخت در 
حالــی بــه میــدان می رونــد کــه از کمبود 
بازیکن رنج می برند اما ســازمان لیگ با 
درخواســت آنهــا برای برگزار نشــدن این 
بازی، موافقت نکرد. پرســپولیس در این 
بازی علیرضــا بیرانوند و احمد نوراللهی 
دو بازیکــن ملی پــوش خــود را در اختیــار 
نــدارد. ضمــن اینکه بشــار رســن هــم در 
اردوی عــراق به ســر می بــرد. حمیدرضا 
طاهرخانی بازیکن جوان این تیم هم در 
اردوی تیم امید حضور دارد. البته از جمع 
بازیکنان تیم ملی امید، سعید حسین پور 
به جمع سرخپوشــان بازگشــت تا تعداد 
بازیکنــان در اختیــار برای بــازی با پیکان 

به عدد 18 برســد.محمد انصاری مدافع 
پرسپولیس هم که رباط پاره کرده و مانند 
حســین ماهینــی تا پایــان فصل قــادر به 
همراهی این تیم نخواهد بود. برانکو باید 
با تیمی که به زور 11 نفر اصلی اش کامل 

می شود، برابر پیکان صف آرایی کند.
پیــکان در حالــی  میــدان،  در آن ســوی 
مقابــل پرســپولیس بــه میــدان مــی رود 
کــه این تیــم در ۳ بازی اخیر خــود بردی 
نداشــته و متحمل یک تساوی و ۲ باخت 
شــده اســت. مجید جالی که تیمش در 
بازی قبلی ۳ بر صفر برابر پارس جنوبی 
شکســت خورد، مهدی شیری مدافعش 
را هــم بــه دلیــل اخــراج در بــازی قبل در 
اختیار ندارد. پرسپولیس و پیکان در تاریخ 
لیــگ برتر ۲8 بار به مصــاف هم رفته اند 
کــه پیکان تنهــا 5 بــار موفق به شکســت 
پرسپولیس شده؛ در حالی که پرسپولیس 
۲0 بار موفق به کسب برد مقابل این تیم 

شده و ۳ بازی هم مساوی شده است.
مجید جالی، سرمربی پیکان در نشست 
خبــری مدعــی شــد بــد نتیجــه گرفتــن 

اخیرشــان  دیــدار  ســه  در  خودروســازان 
محصــول تعطیلــی یک ماهــه لیگ بود 
و فقــط بــا ارائــه یک بــازی خــوب مقابل 
ســرخ های تهرانی می تــوان آن عارضه را 
جبران کرد. وی در مورد تعدد مصدومان 
و غایبــان در اردوی رقیــب هــم گفــت: 
»نفرات پرســپولیس ســال ها اســت کنار 
یکدیگــر بــازی می کننــد و در تأثیرگذاری 
مثبت برانکو بر این تیم نیز شــکی وجود 
نــدارد و در نتیجــه بایــد آنهــا را همچنان 

تیمی قدرتمند تلقی کرد.«

ë  پرســپولیس در میــان
پرشورهای جهان

در نظرســنجی روزنامــه 
اســپانیایی مارکا، پرســپولیس ســومین 
دارای  تیم هــای  میــان  در  را  جایــگاه 
هــواداران پرشــور در ســطح جهــان بــه 
دســت آورد. تیم اول در این فهرســت، 
پنارول اروگوئه است و پالمیراس برزیل 

در جای دوم ایستاد.

ë  دیــدار انضباطــی  آرای  صــدور 
پرسپولیس -  سایپا

رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
در ارتباط با وقایع دیدار پر ســر و صدای 
اخیــر پرســپولیس و ســایپا در لیگ برتر 
فوتبال کشــور اعام شــد و براساس آن، 
هیــچ کــس دچــار محرومیت نشــد. در 
احکام ایــن کمیته، محمــد دایی مربی 
ســایپا توبیخ کتبی و مهرداد کفشــگری 

و رضا اســدی، بازیکنــان این تیم توبیخ 
کتبی و ســه میلیون تومــان هم جریمه 
نقدی شده اند. در اردوی پرسپولیس نیز 
شــجاع خلیل زاده و بوژیدار رادوشوویچ 
 هــر یــک توبیــخ کتبــی و بــه پرداخــت 
محکــوم  جریمــه  تومــان  میلیــون   ۳
شده اند. باشگاه پرسپولیس نیز به سبب 
فحاشــی برخــی تماشــاگرانش بــه داور 

باید 10 میلیون تومان جریمه بپردازد.

ë  خیز رســمی بیرانوند به ســوی عنوان
مرد سال آسیا

ماه هــای  در  کــه  بیرانونــد  علیرضــا 
اخیــر شــایعات کاندیــدا شــدنش برای 
عنــوان مرد ســال فوتبال آســیا شــنیده 
می شــود، دیــروز به این مهــم نائل آمد 
و نامــزدی اش رســمی شــد. بــه نقــل از 
توئیتــر گل عربــی، دروازه بان شــاخص 
پرســپولیس و تیم ملی ایران که هم در 

لیگ قهرمانان آســیا با ســرخ ها به رتبه 
دوم رســید و هم در جــام جهانی ۲018 
درخشــید، بــا دو نامــزد نهایــی دیگر بر 
ســر این عنوان رقابــت خواهد کرد. آنها 
عبدالکریم حســن بازیکن الســد قطر و 
یوتا ســوزوکی، مهاجم کاشــیما هستند 
بــرای اولین بــار در تاریخ آســیا نام یک 
دروازه بــان بیــن ۳نامزد نهایــی برترین 

بازیکن سال دیده می شود.

ë  گرشاسبی: پرسپولیس را با 80 میلیارد
سود تحویل مسئوان می دهم

سرپرســت  گرشاســبی،  حمیدرضــا 
پرســپولیس گفــت ایــن باشــگاه را زمانی 
تحویــل گرفــت کــه بیــش از 100 میلیــارد 
تومــان بدهــی داشــت ولــی اگر به ســبب 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان مجبور 
به ترک ســرخ ها شــود، 80 میلیارد تومان 

در حساب باشگاه باقی خواهد گذاشت. 

برانکو ایوانکوویچ دیروز در نشست خبری 
پیــش از دیــدار بــا پیــکان حاضر شــد و به 
ســؤاات خبرنگاران پاســخ داد. ســرمربی 
پرســپولیس گفــت: »فــردا )امــروز( بــازی 
داریم و برخاف اینکه فیفادی است، بازی 
برگزار می شــود که خاف مقررات اســت. 
شرایط به شکلی است که انگار ما مقصریم 
که بــه نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان 
آسیا صعود کردیم. من فقط دوست دارم 
به من کمک کنید و بگویید آیا در جایی در 
فیفادی، بازی برگزار شــده اســت؟ اگرچه 

مدیرعامــل باشــگاه به مــن گفت کــه اگر 
مایل نیستیم، می توانیم به میدان نرویم 
اما من گفتم که بازی می کنیم تا فکر نکنند 
ما ترسو و بزدل هستیم. بلندپروازی ما این 
اســت که در این بازی پیروز شــویم. پیکان 
فصل پیش در تهران ما را شکست داد اما 
پر واضح است که ما به دنبال قهرمانی در 
لیگ هستیم.« وی درباره انتخاب بیرانوند 
به عنوان گزینه بازیکن ســال آســیا و اینکه 
آیــا فتاحی بــه گرشاســبی قولــی مبنی بر 
اینکه بازی مقابل پیکان به تعویق می افتد 
داده بود، گفت: »بیرانوند استحقاق عنوان 
بهترین بازیکن و دروازه بان آســیا را دارد و 
کیفیت خودش را در تیم  ملی نشــان داده 
اســت. او یــک مربــی خــوب دروازه بان ها 
در تیــم  ملی دارد! در مورد ســؤال دوم، ما 
هیچ تسهیات و اولویت خاصی نداشتیم. 
مقابــل نســاجی و نــود ارومیه بــا تصمیم 
خودم، بدون ملی پوشــان بــازی کردیم. 5 
روز قبــل از فینــال در یک بازی ســخت به 
مصاف ســایپا رفتیم که به خاطر تصمیم 
اشــتباه داور بازی با تساوی به پایان رسید. 

مــا هرگز به دنبال اولویت خاصی نبودیم. 
اگر کسی با لیگ همکاری کرده، ما بودیم. 
یکــی به من توضیح دهد آیا عادی اســت 
که بدون 4 ملی پوش بازی کنیم؟ ما توافق 
کــرده بودیــم کــه ببینیــم وضعیــت برای 
بازی چطور است. چیزی که فتاحی گفته، 
صحت ندارد. مسأله ای که وجود دارد این 
است که انتظار نمی رفت ما نتیجه خوبی 
در لیــگ قهرمانان آســیا بگیریــم اما اان 
خیلی ها خوشــحالند که بــه هدف مان در 
لیگ قهرمانــان نرســیدیم.« برانکو ادامه 
داد: »تفاوتی نمی کند ســرمربی تیم  ملی 
چه کسی است، همیشه پرسپولیس حامی 
ایــن تیــم بــوده. مــا از تیــم  ملــی حمایت 
می کنیــم نه فرد. تا حاا چه کســی از من و 
بازیکنانم علیه تیم  ملی صحبتی شنیده؟ 
واکنــش مربی دروازه بان هــای تیم  ملی را 
دیدید. رفتــار کی روش توهین به هواداران 
پرسپولیس و همه دست اندرکاران فوتبال 
اســت. کی روش اگــر به بازی پرســپولیس 
نرفــت، می توانســت بــه بــازی اســتقال 

برود.«

 

توســط  برنــز  مــدال   ۳ کســب  از  پــس 
در  آزاد  کشــتی  ملــی  تیــم  ملی پوشــان 
مســابقات جهانی ۲018 بوداپســت و قرار 
گرفتن ایران در رتبه ششــم این رقابت ها، 
رســول خــادم رئیــس فدراســیون کشــتی 
کــه بــه طــور همزمــان ســرمربیگری تیم 
ملی کشــتی آزاد را هم برعهده داشــت، از 
مســئولیت های خــود کناره گیری کــرد. در 
این میان حمید بنی تمیم پس از اینکه به 
عنوان سرپرست فدراسیون کشتی انتخاب 
شــد، غامرضــا محمــدی ســرمربی تیم 
ملی کشتی آزاد نوجوانان را هفته پیش به 
عنوان سرمربی جدید تیم ملی بزرگساان 
منصــوب کرد تــا این مربی پس از ۷ ســال 
یکبــار دیگــر هدایــت ایــن تیــم را برعهده 
بگیــرد. خبرنــگار »ایــران« گفت وگویــی با 
سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد انجام 
داده و او نقطــه نظــرات خــود را بیان کرده 

است.
ë  دربــاره حضــور دوباره تــان بــه عنــوان 

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد صحبت 
می کنید؟

فکر می کنم که مســئولیت بسیار سنگینی 

به عهده ام گذاشــته شــده اســت، چــرا که 
مردم در این شــرایط انتظار زیــادی دارند. 
البته شــاید هر کســی در شرایط فعلی این 
مســئولیت را نمی پذیرفــت امــا یکســری 
جوان باانگیزه باعث شدند که برای آمدن 

به تیم بزرگساان دلگرم شوم.
ë  نگــران ایــن نیســتید کــه رئیــس جدید

فدراسیون نخواهد با شما کار کند؟
از این بابت اصاً نگران نیستم و به آن فکر 
هــم نکرده ام، احســاس کردم کشــتی نیاز 
دارد که تعیین تکلیف بشود. ما مسابقات 
قهرمانــی کشــور را داریــم و از روســیه هم 
دعوتنامه داریم تا در تورنمنت این کشــور 
شرکت کنیم. جام تختی و بعد از آن جام 
جهانــی را در پیــش داریــم. بــه نظر شــما 
درست بود که سرمربی تیم ملی مشخص 
نشــود؟! من که معتقدم همین امروز هم 

برای موفقیت در المپیک دیر است.
ë پس این ریسک را پذیرفتید که بیایید؟

بله این ریســک بزرگی بــود اما من هر چه 
دارم، از کشــتی دارم و مدیــون ایــن رشــته 
هستم. در این شرایط، آدم از خودش هم 
می گذرد و به خاطر عشق به کشتی آمده ام 
و به بعــدش هم فکر نکــرده ام. امیدوارم 
اتفاق های خوبی بیفتد و کشتی به آرامش 

برسد.

ë  مثل اینکه با رســول خــادم هم صحبت
کردید؟

بله من با آقا رســول هم صحبــت کردم و 
خیلــی نظرش مثبــت بود. خیلــی به من 
دلگرمــی داد. مــن از ایشــان و تعــدادی 
از پیشکســوتان هــم رخصــت گرفتــم. به 
عنــوان یک عضو کوچک خانواده کشــتی، 
درخواست دارم که همه کمک کنند. واقعاً 

شرایط نگران کننده و سخت است.
ë انتقادپذیر هم هستید؟

بله! چــون کار بــدون عیب و ایراد نیســت 
و من شــنونده انتقادها هســتم ولی انتقاد 
ســازنده از ســر دلســوزی، چــون با حرمت 
شــکنی و تخریــب موافــق نیســتم. واقعــاً 
شــرایطی که بــا رفتن آقای خــادم رخ داد، 

خوب نبود.

ë  آیا نســبت به دوره قبــل مربیگری تان در
تیم ملی تفاوتی در خود احساس می کنید؟

من 10 سال پیش سرمربی تیم ملی شدم و 
سه سال در این سمت کار کردم و احساس 
می کنم حاا باتجربه تر شده ام. من سال ها 
کنار کشــتی بوده ام و امیــدوارم این تجربه 
و  دوســتان  مشــورت  از  و  بیایــد  کارم  بــه 

پیشکسوتان هم استفاده خواهم کرد.

ë  مــی توانیــد تیــم ملــی کشــتی آزاد را از
وضعیتی که در حال حاضر قرار دارد و مردم 

نگران هستند، خارج کنید؟
امیــدوارم که این اتفاق بیفتــد، اما نگرانی 
وجــود دارد، برای اینکه کشــتی ما از لحاظ 
فنی خالی شده است. ما نیاز به زمان داریم 
ولــی ابــزارش هــم باید باشــد و امیــدوارم 
بتوانیم ایــن کار را انجام دهیم. به تنهایی 

نمی توانم کاری انجام دهم.
ë  یعنی در مسابقات جهانی 2019 اتفاق های

خوبی می افتد؟
امیــدوارم ولــی باز هــم تأکیــد می کنم که 
کار سخت اســت. ما دچار بحران شده ایم 
و بایــد منطقــی برخــورد کنیم. مــن نباید 
احساســی صحبت کنم و منطق می گوید 
کــه باید پای کار بایســتیم و امیدوارم که به 

موفقیت برسیم.
ë  انتخاب ملی پوشان براساس رقابت های

انتخابی است یا مسائل دیگر را هم در نظر 
می گیرید؟

قطعاً برنده شدن روی تشک کشتی خیلی 
مهــم و تعییــن کننده اســت. کشــتی یک 
ورزش تن به تن و رو در رو است و مسابقات 
انتخابی هم مطمئناً یک اصل اســت ولی 
ســرمربی هــم بایــد آن اهــرم را در اختیــار 
داشته باشد که بتواند تیمش را انتخاب کند.

گفت وگوی »ایران« با غامرضا محمدی، سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد

کشتی ما از لحاظ فنی خالی شده، تنهایی نمی توانم کاری انجام دهم

′ぅ┞
〈

ریسک بزرگی انجام دادم اما خادم دلگرمی داد

اردوگاه 
ســــرخ
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واردات 25 هزار تن اسباب بازی طى یک سال تنها چند روز تا رويداد كتابگردی امســال مانده 』r┗プ┦〈ブ s〈プنــــگاره
است، برنامه ای كه موضوع كتاب و كتابخوانى را 
به صدر اخبار جامعه مى كشــاند. از اهداف اين 
رويــداد، ايجاد عادت رفتن به كتابفروشــى های 
كشــور ميــان توده هــای جامعــه اســت. ترويــج 
عادت هــای خــوب را بايــد حمايت كــرد چراكه 
فرهنــگ  ايجــاد  كــه  مســتمرند  عادت هــای 
مى كنند. البته سياســتگذاران فرهنگى كشــور در 
حوزه كتاب از يک ســو در روز كتابگردی مردم را 
به حضور در كتابفروشى ها تشويق مى كنند و در 
روزهای بســيار ديگری با برپايى نمايشــگاه های 

استانى كتاب به آنها غيرمستقيم پيام مى دهند 
كــه بــه كتابفروشــى ها نرويــد و بياييــد از همين 

فروشگاه های فصلى خريد كنيم.
بانيان اين مراسم هنوز نتوانسته اند همراهى 
قابــل توجــه مــردم در ايــن روز را برنامه ريــزی 
كننــد و اين تاش نمادين تنها توانســته در ميان 
بخشــى از مديران فرهنگى و كارگزاران نشــر اعم 
از پديــدآور و ناشــر ايجاد تحرک گذرا نســبت به 
حوزه كتاب كند. منحصر شدن رويداد كتابگردی 
و مســئول فرهنگــى همچنيــن  بــه چنــد مديــر 
طراحــى نشــدن برنامه های مؤثــر و مرتبط برای 
ايــن روز از ســوی نهادهــای مختلــف همچنان از 
ضعف های اين رويداد به شــمار مى رود. رويداد 
كتابگــردی بــرای توفيــق و تــداوم بايــد بخــش 

اجتماعــى  ســرمايه  از  عمومى تــری  و  بزرگ تــر 
ايران را بــرای كمک به كتابفروشــى ها به صحنه 
آورد. همچنانكــه برای تداومــش بايد به تعامل 
مســتقيم خواننده، نويســنده و كتابفــروش ياری 

رساند.
ســازمان های  مديــران  كــه  اســت  طبيعــى 
مسئول دولتى كه در برگزاری اين برنامه سهمى 
دارند، بــرای اشــاعه تصوير مقبول تــری از خود، 
تاش هايشان را بزرگ تر و دستاوردها را وسيع تر 
جلوه دهند. ســال پيش آماری از فروش ۷۰هزار 
نســخه ای كتاب در اين روز منتشــر شده است كه 
ســنجش درســتى اين آمار در نبود ســازمان های 
ناظر مستقل امكان پذير نيست و احتماًا امسال 

نيز از اين دست اخبار شيک خواهيم شنيد.

برگــزار شــدن چنيــن برنامه هايــى بــه شــكل 
دولتى از قدرت آن خواهد كاست و فروكاستنش 
بــه چنــد عكــس يــادگاری و فيلــم ژورناليســتى 
تبليغاتــى ظلمــى اســت بــزرگ در حــق كتاب و 
كتابخوانــى و ادامه يافتن اين رونــد مى تواند آن 
را به نمايشــى كم خاصيــت در جامعه بدل كند 
تــا از ايــن روز تنها چند عكس و خبر از مســئوان 
در چنــد كتابفروشــى باقــى بمانــد. فرصت ها از 
لحظه تولد تا از ميان رفتن، چرخه عمری دارند 
بهره منــدی  حداكثرســازی  در  مديريــت  هنــر  و 
از آن هاســت. اميــد كه بــرای برگــزاری بهتر اين 
رخداد و استفاده بيشــينه ای از ظرفيت آن در به 
صحنه آوردن كتاب دوســتان، تمهيدات درستى 

انديشيده شود.
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با اردشير کامکار نوازنده کمانچه به بهانه سالروز تولدش

خاصه حزن و شادی انسان

اردشــير كامــكار نوازنده كمانچــه، قيچک و 
ويولــن و از اعضــای گروه كامكارهــا 28 آبان 
1341 در ســنندج به دنيــا آمــد. او از كودكى، 
ويولــن را نــزد پــدرش فــرا گرفــت. چنــدی 
بعــد، به عنــوان نوازنــده كمانچــه و ويولــن 
بــه عضويت اركســتر فرهنگ و هنر ســنندج 
درآمــد. اردشــير كامــكار، در ســال 136۰بــه 
تهــران آمد و همــكاری خود را بــا گروه های 
عــارف و شــيدا و بــا بســياری از خواننــدگان 
پيشــرو ايــران آغاز كــرد. همچنيــن مطالب 
تكميلــى در زمينه رديف ســنتى ايران را نزد 
محمدرضا لطفى و پشنگ كامكار آموخت. 
بــه بهانــه تولد ايــن اســتاد كمانچــه به گپى 

مختصر با او نشسته ايم.
ë  از ســنندج تــا تهــران عمــر بر شــما چگونه

گذشت؟
پــدرم  خردســالى  دوره هــای  همــان  از 
در ســنندج گروهــى تشــكيل داده بــود و در 
ايــن گــروه موســيقى مــن ويولن مــى زدم و 
ايــن گروه هــا كمــى بعدتر گســترده تر شــد و 
ســه حوزه خردســاان، بانوان و بزرگســاان 
را زيرپوشــش گرفــت. مــن در هــر دو گــروه 
آن  و  زدم  ســاز  خردســاان  و  بزرگســاان 
ســال ها برای من ســال های سرنوشت ساز و 
درخشانى بود. هم موسيقى و نوازندگى ياد 
مى گرفتيم و هم با اين گروه ها كه با زحمت 
پــدرم تشــكيل شــده بود بــه جشــنواره های 
مختلــف مى رفتيم و ســاز مى زديم. بعدها 
هم كه تهران آمديم و در گروه های مختلف 
و معتبــری مثــل چــاووش و عــارف و شــيدا 
حضــور پيــدا كــردم و ســاز زدم. تمــام ايــن 
دوره هــا برای مــن دورانى باشــكوه بود و هر 
زمانى كــه در آن برايم فرصــت يادگيری به 
وجود آمد جزء روزگار طايى من محســوب 
مى شــود. در گــروه  خانوادگــى كامكارها هم 
كه بوده و هســتم و هميشــه در هــر جايگاه و 

گروهى كه قرار گرفته ام سعى نكردم خودم 
را فراتــر از بقيه جلوه بدهم بلكه فقط تمام 

سعى خود را به كار گرفته ام تا خوب باشم.
ë  در طــول این ســال ها کاری بوده کــه دلتان

نخواهد انجام دهيد اما مجبور شده باشيد به 
خاطر معذورات تن به آن بدهيد؟

اين موضوع مهمى است. اگر اشتباه نكنم 
رومن روان در كتابى مى نويسد5۰ درصد از 
اسم و رســم  و اعتبار برخى هنرمندان بابت 
كارهايى اســت كــه انجــام نداده انــد. من در 
تمام اين سال ها واقعاً تمام هوش و حواس 
خودم را جمع كرد ه ام كه در اين ورطه نيفتم 
كه به خاطر مســائل مالى يا... كاری را انجام 
بدهــم كه نتوانم از هويت هنــری و حرفه ای 
آن دفاع كنم. حتى ســعى كــرده ام كاری كه 
از نظر ارزش هنری كار ضعيفى باشــد را هم 
انجــام ندهم. اين موضوع بر آبرو و پيشــينه 
آدمــى و هنــرش تأثيــر مى گــذارد و هنرمند 

نبايد اسير اين كجروی ها شود.
ë  کاری هســت کــه به عنوان یــک دغدغه  در

برنامه کاریتان باشــد و دلتان بخواهد هر چه 
زودتر انجامش بدهيد؟

بــه هــر صــورت هركســى كــه مى خواهد 
موفق باشــد يک وجهــى از كمال گرايى را در 
قلــب و روح خــود دارد. آدم هــا يــک قله ای 
بــرای خود در نظر مى گيرنــد و مدام به فكر 
رســيدن به ايــن قله هســتند و مترصــد اين 
هستند كه شــرايط و امكانات و ديگر مسائل 
زندگــى طــوری پيش بــرود كه به آن دســت 
پيــدا كنند. مثــًا مــن خيلى وقت اســت كه 
برنامــه كنســرت های مختلفــى را در ذهنم 
اگــر  امــا  دارم.  را  دغدغــه اش  و  مى چينــم 
بخواهيــم كار بزرگى انجام بدهيــم بايد آن 
را بــه بهترين شــكل ممكن انجــام بدهيم. 
من اين طور هســتم. بعضى ها متأســفانه با 
كم تريــن توانايى و بيشــترين عكس های دو 
نفــره مى نشــينند با اين و آن و ســاز مى زنند 
و نتيجــه اش مى شــود كيفيــت كــم و پاييــن 
موسيقى شــان. همين اســت كه موسيقى ما 

دچــار ضعف هايى شــده اســت. هنرمندان 
اهل رياضت كشــيدن نيســتند و بيشتر اهل 
خودنمايــى شــده اند آن هــم بــا توشــه كم و 

ادعای بسيار.
ë  این همه سال با کمانچه همنشينى و عشق

و کيــف داشــته اید... کمانچــه بــرای شــما به 
صورت شخصى چه دارد و چه مى گوید؟

راستش كمانچه برای من صدای انسان 
صــدای  و  اســت  طبيعــت  صــدای  اســت. 
كشــش ها و فــراز و فرودهــای جهــان. البتــه 
همه ســازها جذابيت صدايى خاص خود را 
دارنــد امــا كمانچه نيز ويژگى هــای منحصر 
و  شــادی  مثــًا  صدايــش  دارد.  فــردی  بــه 
حزن انســان اســت و گاهى باد است و گاهى 
طوفــان. از طــرف ديگــر ايــن ســاز به دليــل 
كشــش ها و نوانس هايى كه در نوازندگى اش 
ممكن مى شــود بســيار دلچســب و پر حال 
است. سازی مثل كمانچه يا سنتور حال گروه 
اســت. مثــًا اگر ســاز تاربــاس يا صــدای بم 
گروهى را تشــكيل مى دهد كمانچه حال آن 
گروه اســت و اگر كمانچه خوب نباشد تمام 

حس و حال آن گروه به هم مى ريزد.
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»ســايه«  فيلــم  ورايتــى،  گــزارش  بــه 
ساخته »ژانگ ييمو« كه اولين نمايش  
فيلــم  جشــنواره  در  را  خــود  جهانــى 
»ونيز« و سپس در تورنتو تجربه كرد، در 12 بخش از جمله 
بهترين فيلم و كارگردانى جوايز اسب طايى كشور تايوان 
نامزد بود و در نهايت جايزه بهترين كارگردانى و همچنين 
ســه جايزه در بخش های فنى دريافت كــرد. گرچه »ژانگ 
ييمو« چهره ای شــناخته شــده در عرصه ســينمای جهان 
اســت امــا اين اولين بــار بود كــه وی نامزد شــاخه بهترين 

كارگردانى جوايز اسب طايى مى شود.
فيلمســازان  برجســته ترين  از  يكــى  ييمــو«  »ژانــگ 
چينى اســت كــه در حوزه هــای درام، كمــدی و فيلم های 

تاريخــى - اكشــن فعاليــت دارد. بســياری از كارهــای او 
در فســتيوال های مهم جهانى نمايش داده شــده اســت 
و فيلــم قبلــى او »ديــوار بزرگ چيــن« نام داشــت كه در 
آن »مــت ديمــون« نقش يک كهنه ســرباز چينــى را ايفا 
كــرده كــه به مبــارزه بــا موجــودات شــيطانى مى پــردازد 
كــه در نهايــت بــه فــروش 33۵ ميليون داری در گيشــه 
جهانــى دســت يافــت. در ســاير بخش های جوايز اســب 
طايى تايوان، فيلم »فيلى كه بى حركت نشســته است« 
بــه كارگردانــى »هوبــو« برنده جايــزه بهتريــن فيلم بلند 
و بهتريــن فيلمنامــه اقتباســى شــد، اين فيلم بر اســاس 
رمانى نوشــته خود »هوبو« ســاخته شــده كه سال گذشته 

در سن 2۹ سالگى خودكشى كرد.

خبر آخـر

ديــروز ويدئويــى از خانــواده يــک پلنــگ 
اســتان  صيــدوا  ملــى  پــارک  در  ايرانــى 
ســمنان منتشــر شــد. فيلمــى كه توســط 
محيطبان احمد درويش گرفته شده بود. 
اينكــه يک خانواده ســه نفره پلنــگ را در 
فيلم مى ديديم جالب بود اما جالب تر از 
اين، بخش دوم ويدئو بود. جايى كه يكى 
از پلنگ هــا بــا احتياط نزديک پاســگاه محيطبانى اين منطقه 
شــد، آرام بــه ايوان رفت و يــک لنگه از دمپايى پشــت در را به 
دنــدان گرفت و فرار كرد! اين ويدئــو برای همين بخش بامزه 
ديروز بارها بازنشــر شــد و بســياری از كاربرانى كه آن را بازنشر 
مى كردند با خنده و طنز درباره اش نوشــتند: »گربه ها بى خود 
ادای پلنــگ در ميارن... خود پلنگه قشــنگ شــيطنت گربه ای 
داره... لنگــه دمپايــى رو مى خــوای چــى كار آخــه«، »پلنــگ 
هــم باشــه، باز گربــه درونــش فعاله!« و »با دوســتاش شــرط 
بســته بوده. برای اثبــات اينكه اومده دفتــر محيطبانى يكى از 
دمپايى ها رو برد با خودش.« نمونه ای از چند توئيتى است كه 
درباره اين موضوع زده شــد و كنــار اخبار و تنش ها و دعواهای 
هميشگى فضای اين شبكه اجتماعى را تا حدودی عوض كرد.
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 ذوق
و خنده روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

كــم بــودن تعــداد زنــان در بيــن مديــران 
دولتــى و بخصــوص بيــن فرمانــداران و 
نداشتن شــان  حضــور  البتــه  و  معاونــان 
بين وزرا، از موضوعاتى اســت كه هميشه به آن انتقاد مى شود. 
حــاا خبــر رســيده كه نــام شــهيندخت مــواوردی در ميــان 8 
نفری اســت كه شــورای اصاح طلبان برای اســتانداری اســتان 
خراســان رضوی به وزارت كشور پيشــنهاد كرده است. اين خبر 
از دو جهــت مــورد توجه قــرار گرفته؛ معرفى يــک زن به عنوان 
اســتاندار و معرفــى يک زن برای اســتانداری خراســان رضوی! 
يكــى از كاربــران نوشــت: »خبر جالــب اينكه مــواوردی يكى از 
گزينه های تصدی استانداری هست و جالب تر اينكه استانداری 
خراســان رضوی.«، »اگر مواوردی، اســتاندار خراســان رضوی 
بشه، تنها كار مفيد دولت طى يک سال اخير محسوب مى شه! 
بعد در تاريخ خواهند نوشت در زمانه ای كه هيچ مردی جرأت 
حرف زدن هم نداشــت، وايت خراســان را يک زن آزاد كرد!«، 
»مى گن مواوردی گزينه استانداری خراسان رضويه، به نظرم 
اان تــو هيــأت دولــت يه عده دارن شــعار ميدن مشــهد و پس 
مى گيريم.« بعضى ها هم با نگاه انتقادی به اين پيشنهاد نگاه 
كردند. مثل كاربری كه نوشت:»دوباره يک خانم رو گزينه اعام 
كردن تا بعدش با انتخاب يک آقا، بگن ما خواستيم، نذاشتن!« 
پيشنهاد مواوردی مخالفانى هم دارد. كاربری با بازنشر عكسى 
از چند دختر دوچرخه ســوار در مشــهد نوشــت: »بزاريد اومدن 

مواوردی قطعى بشه بعد با دوچرخه بيايين چهارراه شهدا«.
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چهره روز

حســابى  مــدت  ايــن  آزاد  دانشــگاه 
خبرســاز بــوده اســت. از تغيير رئيس 
پوشــش.  جديــد  دســتورالعمل  تــا 
حــاا مدتــى بعد از بركنــاری رئيــس اين دانشــگاه ديروز 
محمدمهدی طهرانچى در جلسه كميته تعيين رؤسای 
دانشگاه ها به عنوان رئيس دانشگاه آزاد انتخاب و معرفى 
شد. طهرانچى پيش از اين رئيس دانشگاه شهيد بهشتى 
و عضو هيأت امنای دانشــگاه آزاد بود اما در واكنش ها به 
انتصابش به عنوان رئيس دانشگاه آزاد كمتر به اين بخش 
پرداختــه شــد. بعضى ها از انتصــاب او حمايــت كردند. 
مثل كاربری كه نوشت: »اگر طهرانچى موضع گيری های 
صريح تــری داشــته باشــد و نيروهای جــوان انقابى و نه 
انقابى نما را در دانشگاه آزاد به كار گيرد و البته مقداری 
هــم دور و بــر خــودش را خلوت كنــد، ان شــاه تحوات 

مثبتى را در اين دانشگاه شاهد خواهيم بود.«
اما ماجــرای خاشــقچى و انتخاب حناچــى به عنوان 
شــهردار تهران و اينكه انتهای نــام خانوادگى طهرانچى 
شــبيه اين دو اســت باعث شــد توئيت ها و واكنش هايى 
هم با شــوخى با نام خانوادگى او همراه باشــد. اين چند 
توئيت را بخوانيد:»قاعدتاً طهرانچى بايد شهردار طهران 
مى شــد حناچــى مى رفت صنــف رنگ و كوره رو دســت 
مى گرفت يه آزادچى پيدا مى كردن واســه دانشگاه آزاد! 
اما هميشه همه چى كامل نيست كه.«، »ميگم حاا كه 
بحث پســت دادن به )چى(ها داغه منــم برم يه )چى( 
بــه آخر اســمم اضافه كنم شــايد جايى مشــغول ب كار 
شــدم.«، »اينا نميذارن ما خاشقجى و فراموش كنيم!«، 
»حناچى شد شــهردار تهران، طهرانچى هم شد رئيس 
دانشگاه آزاد ما به صداوسيما گفتيم بى خيال خاشقچى 

بشه ولى انگار دارن زيرپوستى كار خودشونو مى كنن.«.

نام خانوادگی 
روز

rf]ピ┗『┬

يكسری آدم ها هستند كه شما به عنوان 
عاقه مند به هنــر و ادبيات نمى توانيد 
نســبت به آنها موضعى منفعل اتخاذ 
كنيــد. بــه عبــارت ديگــر، فعاليت های 
آنها و موقعيتى كــه در اختيار گرفته اند 
طوری نيست كه شما بتوانيد به راحتى 
از كنارشــان بگذريد و اگر از شــما درباره 
او پرســيدند بگوييــد چنــدان پيگيرش 
نبوده ايــد و دنبالــش نكرده ايــد. خــب، 
بديهــى اســت كه شــما به عنــوان عاقه منــد به هنــر و ادبيات 
نمى توانيــد در رابطــه بــا همــه فعاان ايــن حوزه ها، پاســخى 
درخور در آستين داشته باشيد و تا پرسيدند نظرتان نسبت به 
فانى چيست بتوانيد چند دقيقه ای درباره كيفيات حضورش 
توضيــح بدهيــد و مى توانيد بگوييــد از اظهارنظــر صرف نظر 
مى كنيــد چــون شــمايل دقيقــى از او در ذهنتان نقش نبســته 
اســت و كســى هم كه اين سؤال را از شما پرسيده اين حق را به 
شــما بدهد كه پيگيرش نبوده ايد، اما عده ای هســتند كه شــما 
اگــر در رابطــه با آنها در معرض چنين پرسشــى قــرار بگيريد، 
راه فراری نخواهيد داشــت چــون نمى توانيد بگوييد پيگيرش 

نبوده ايد. محمدرضا اصانى، يكى از آنهاست. 
كــه  از آن دســته هنرمندهــا نيســت  محمدرضــا اصانــى 
كنار بنشــيند و انتظار داشــته باشــد خودتان برويد ســروقتش و 
پيدايــش كنيد تــا ببينيد چه مى گويد و چه بــرای گفتن دارد؛ او 
چند ســالى اســت كه مدام در مراســم مختلف شركت مى كند 
و نظريه ها و نقدهايش را نســبت به امور مختلف با ديگران به 
اشتراک مى گذارد. پررنگ شدن اصانى و حضور مداومش در 
مراســم مختلف البته با كم رنگ  شدنش در توليد اثر سينمايى 
و كم تــر نوشــتن شــعر همزمــان بــوده امــا هفته ای نيســت كه 
خبــر حضورش در فان جلســه نقد يا فان مراســم بررســى و 
تحليل محــور منتشــر نشــود. اصانــى به جــای اينكه بــه مانند 
اغلب هم نسل هايش، به خلوت خود پناه ببرد و در گوشه دنج 
خود انتظار داشــته باشــد كه به او توجه كنند، به ميدان آمده تا 

تجربه هايش را با ما در ميان بگذارد و شــگفت انگيز اين اســت 
كــه با اين همه حضور، نه به تكــرار مى افتد و نه به گزافه گويى. 
بنابرايــن اگر ادعای عاقه مندی جدی به هنر و ادبيات داريم، 
نمى توانيم حضور پررنگ او را نبينيم و از كنارش رد شــويم. او 
چاره ای برای ما باقى نگذاشته؛ چاره ای جز اينكه او را ببينيم و 
او را بخوانيم و پای حرف هايش بنشــينيم. محمدرضا اصانى 
هســت، هر روز جايى در اين شــهر، پشت ميكروفنى مى نشيند 
و خســتگى ناپذير از هستى مى گويد. خوشــحاليم كه مى توانيم 

يكى از روبه رويى های او باشيم.
حاا هم خبر رســيده كه يک كتاب شامل گفت وگوهايى با او 
كه اخيراً منتشر شده، قرار است رونمايى شود. نام كتاب »هستى 
آيينه« است و شامل گفت وگوهای آرش سنجابى با محمدرضا 
اصانى. كتاب محصول بيش از 6۰ ساعت گفت وگو در مكان ها 
و زمان هــای مختلــف بــا اين نقــاش، شــاعر، منتقد، فيلمســاز، 
مستندســاز، فيلمنامه نويس و تئوری پرداز اســت. اتفاقاً كســانى 
كه قرار اســت در اين جلسه رونمايى درباره اصانى و اين كتاب 
حرف بزنند، طوری انتخاب شــده اند كه از خال حرف هايشــان 
بتــوان به گرايش های مختلف اصانى ســرک كشــيد؛ از خســرو 
دهقان كه منتقد سينماســت تا اكبر عالمى كه مستندساز است 

و حامد هاتف كه شاعر و منتقد ادبيات است.
این مراسم ساعت 17 روز سه شنبه 29 آبان ماه در سينما تمدن 

موزه سينما برگزار مى شود.

چرا نمى توانيم از کنار برخى به راحتى رد شویم؟
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بزرگداشت همایون کاتوزیان، توفيق سبحانى و اسماعيل کهرم برگزار شد
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نشســت  پنجميــن  »ایــران«: 
»يكشــنبه های كتابخانــه ملى«، صبح 
ديــروز، در تــاار نســخ خطى ســازمان 
اســناد و كتابخانــه ملــى ايــران برگــزار شــد. در اين مراســم 
»قاســم انصاری« پشــت تريبون رفت و چنــد كامى درباره 
توفيق ســبحانى ســخن گفــت. او درباره ســبحانى مى گويد: 
»مى خواســتم راجع بــه كارهای آقای ســبحانى حرف بزنم 
ولى در محضر بزرگان كار مشــكلى اســت، بــه همين خاطر 
دربــاره اخــاق و محســنات آقــای توفيــق ســبحانى ســخن 
مى گويــم. مــن بيــش از نيم قرن اســت كه به ايشــان ارادت 
دارم و رفاقت دارم. ســبحانى در دوســتى خيلى ثابت قدم و 

باگذشت است.«
در ادامه اين جلسه »توفيق سبحانى« كه شنبه 26 آبان، 
هشــتاد ســاله شــد برای دوســتداران خود ســخن گفت. او از 
ديدارش با استاد منوچهر مرتضوی و احمد سميعى گيانى 
خاطــره ای تعريف كرد و گفت: اســتاد مرتضــوی يک بار به 
مــن گفتند دلم مى خواهد آقای ســميعى گيانــى را ببينم. 
از آن طرف هم اســتاد ســميعى اظهار عاقه كردند كه دكتر 
مرتضوی را ببينند. من هم پيشنهاد دادم كه به خانه ايشان 
برويم. استاد مرتضوی وقتى ما را ديد پيشانى استاد سميعى 
را بوســيد. به منزل شــان رفتيم و باب درددل باز شــد. استاد 
سميعى به ايشان گفتند حيف است كه در اين خانه به روی 
جوانان بســته باشــد و اســتاد مرتضوی گفت آقای سبحانى 
شــاهد اســت كه در اين كلبه توفان زده به روی دوستان هيچ 
وقت بســته نبوده اســت. آخر ســر كــه مى خواســتيم بياييم 
دكتر مرتضــوی بيتى از حافــظ خواند: طراز پيرهن زركشــم 
مبين چون شــمع/ كه سوزهاست نهانى ميان پيرهنم. يادم 
هســت وقتى از خانــه بيرون آمديــم هر دو در ســكوت چند 
كيلومتری پياده روی كرديم و با اين كه آقای سميعى انسان 
محكمى ست من ديدم كه گوشه چشم های شان پر از اشک 

شده است. خدا آن مرد بزرگ را بيامرزد.«
در ادامــه نوبــت بــه »حســن انوشــه« رســيد كــه دربــاره 
اســماعيل كهرم مطالبى مطرح كنــد. او گفت: »من با دكتر 
كهرم در درون جنگل آشنا شدم. علتش اين است كه ايشان 
جنگل شــناس هســتند و من جنگل نشــين. همان جا ديدم 
كــه انســان بســيار فرهيختــه و در كار خــود داناســت. بعدها 

كه دوباره ديدار ميســر شــد متوجه شــدم كــه او همچنان بر 
همان ســادگى و پاكى اســت كــه دفعــه اول در اوديده بودم. 
در تلويزيــون گهگاه مى ديدم كه دربــاره طبيعت و جانوران 
صحبــت مى كنند. ايشــان به معنــای واقعى نگــران محيط 
زيست هستند و يكى از كسانى بود كه از نابود شدن دماوند با 

ساخت و سازهای غيرقانونى جلوگيری كرد.«
و بعــد از ايــن ســخنان »اســماعيل كهــرم« بــا حاضران 
ســخن گفت. او از پرنده محبوب خود، چكاوک آسمانى نام 
بــرد و گفت: اين پرنده كه حتى حمداه مســتوفى نيز از آن 
نــام مى بــرد، وقتى به پــرواز درمى آيــد، 6۰ بــار در ثانيه بال 
مى زند تا خود را در هوا ثابت نگه دارد. او در يک ربع، حدود 
1۰۰ هزار نغمه مى خواند. هدف او اين است كه صدايش به 
گــوش پرنده ماده برســد. زيرا تنها پرنده های نر هســتند كه 
مى خوانند و اعام مى كنند كه خانواده ندارند، قلمرو دارند، 

سالم هستند و دنبال زوج مى گردند. 
در ادامــه، »محمدعلــى همايــون كاتوزيان« بــه صورت 
ويدئوكنفرانــس برای جمع صحبت كــرد و گفت: مى توانم 
صادقانــه و صميمانــه بگويم كــه در اين مــدت روزی نبوده 
كه از ياد وطنم غافل بوده باشم. نظريات من درباره تاريخ، 
جامعه شناســى تاريخى و اقتصاد سياســى ايــران همه گواه 
ايــن مدعاســت و همچنيــن اســت كتاب هايــى كــه دربــاره 
ســعدی شــيرازی، صادق هدايــت و محمدعلــى جمالزاده 
تأليــف كــرده ام و پژوهش هــای گوناگونى كه دربــاره انقاب 
مشــروطه و سير شــاعران عصر آزادی انجام داده ام. عرض 
ديگری ندارم جز اين كه بگويم به قول صائب تبريزی: »بس 
كــه دارم انفعال از بى وجودی هــای خويش/ آب گردم چون 

كسى از خاک بردارد مرا«.

نکوداشت
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