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بــا وجود همه مشــکات و بی مهری هایی که متوجه صنعت 
نشــر و اهالی کتاب اســت، ایــن یار دیرینه همچنــان از جمله 
مهم ترین شــاخص ها برای سنجیدن سطح فرهنگی مان به 
شمار می آید. اما اینکه چرا کتابی که در بازار نشرمان گاه زیر 200 
نســخه منتشر می شود همچنان از چنین جایگاهی برخوردار 
است به نقشــی بازمی گردد که از دیرباز در شکل دهی و حتی 
حفظ تمدن بشــری داشته است.کتاب ابزاری مهم در جهت 
نظم دهــی به ذهن آدمی ســت و حتی صحیح اندیشــیدن را 
به انســان می آموزد، زبــان را منتقل می کند و بی هیچ اغراقی 
می توان مدعی شد که بزرگ ترین معلمی ست که از وجودش 
بهره مندیم. جالب است که این ویژگی را با چنین میزانی از اثرگذاری در هیچ یک از 
دیگر رسانه های ارتباط جمعی نمی توان یافت و قدرت هیچ کدام به اندازه کتاب نبوده 
و نخواهد بود. با این حال مسأله ای که گاه نگرانی کارشناسان فرهنگی را به دنبال داشته 
این است که وسایل ارتباط جمعی نوین نفوذ غیرقابل کنترلی به زندگی مردم، بویژه 
نســل جوان پیدا کرده اند و عرصه را برای کتاب تنگ کرده اند. شــبکه های اجتماعی 
و فضــای مجازی بخــش قابل توجهی از زمان کاربران خــود را می بلعند، با این حال 
جالب اســت بدانید که بخش قابل توجهی از چیزی که این رسانه ها عرضه می کنند 
کتاب و محتوای آن است. بنابراین بهتر است خیلی هم نگران نباشیم و بدانیم همان 
طور که کتاب طی ســده ها و دهه های مختلف جایگاه خود را در تمدن بشــری حفظ 
کــرده حاا هم راهی برای حیات خود پیدا می کند، اگر با دقت بیشــتری به اطاعات 
مبادله شده در فضای مجازی توجه کنید خواهید دید که بخشی از آثار مکتوب در آن 
میان کاربران مبادله می شوند، منتهی در شکلی جدید و متناسب با مخاطبان امروز. 
کتــاب خــود را در فضای دیجیتال بازســازی کرده و به راهش ادامه داده اســت. با این 
حال نمی توانم منکر این شوم که مطالعه کتاب تنها در شکل سنتی و چاپی اش است 
که برای روح و روان خواننده اش آرامش به دنبال می آورد. با این حال برخاف برخی 
دوستان که مخالف انتشار کتاب در قالب های جدید هستند معتقدم که اتفاقاً این نفوذ 
روزافزون تکنولوژی منجر به حذف تدریجی آثار نه چندان با ارزش می شود و ناشران 
ناچار به گزینش بیشتری در انتخاب میان عناوین مختلف برای انتشار به شکل چاپی 
می شوند.آثار نه چندان فاخر به مرور به فضای مجازی منتقل می شوند که به گمانم 
این را می توان رهاوردی از دنیای مدرن برای مخاطبان کتاب دانســت. با اینکه تأکید 
دارم کتــاب برخاف نگرانی برخی دوســتان حذف نشــده و راه خود را حتــی در انواع 
جدید تکنولوژی پیدا می کند اما این دلیل نمی شــود که مسئوان فرهنگی-آموزشی 
در انجام مسئولیت های خود برای گسترش کتابخوانی کوتاهی کنند. رسانه ها و نظام 
آموزشــی باید تاش کنند تا مــادران و پدران جوان متوجه ضــرورت کتابخوانی برای 
فرزندانشان شوند، قبول دارم که شرایط اقتصادی سخت شده اما حتی در این اوضاع 
و احوال هم نباید به خودمان حق حذف کتاب از سبدخرید برای کودکانمان را بدهیم. 
در این بین انتظار من به عنوان یکی از اهالی کتاب از مسئوان نظام آموزشی این است 
که در دوره های ضمن خدمت و حتی پیش از خدمت معلمان خود سرفصلی برای 
ضرورت توجه به کتابخوانی بگنجانند، بی شک تا زمانی که معلمان ما اهمیت این 
مســأله را درک نکرده باشــند قادر به تربیت دانش آموزانی پرسشــگر و اهل مطالعه 

نخواهندبود.
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هرچنــد وظیفه اصلــی دولت ایجــاد زمینه های رفــاه برای 
مــردم و رشــد متــوازن اقتصــادی و اجتماعی کشوراســت و 
بهترین و موفق ترین دولت ها به جای ماهی دادن به مردم 
ماهیگیــری را بــه آنها یــاد می دهنــد و ابــزار کار را در اختیار 
طالبان آن قــرار می دهند، ولی درشــرایط خاص هر دولتی 
وظیفه دارد از افول معیشــت اقشــار آسیب پذیر جلوگیری 
کنــد. اگر هر دولتی چنیــن وظیفــه ای دارد در هنگامه ای که 
مــا در آن قــرار داریــم و دولــت امریکا همه مســاعی خود را 
درجهت فشار علیه ایران و ایرانیان به کار بسته است ضرورت 
امداد همه جانبه به مردم خصوصاً محرومان جامعه مضاعف می شود و گریزی 
از آن نیست. تورمی که به دایل مختلف طی چند ماه گذشته باا رفته است دقیقاً 
به نسبت ضعف مالی هر خانواده ای اثر بیشتری بر آنها می گذارد وبا قاطعیت و 
صراحت می توان گفت که اولین قربانی ســتم تحریمی امریکا سفره های مردمی 
اســت که در آمد ناچیزی دارند و گاهی در برابر موج گرانی ها دچار فقر خشــن هم 
می شوند.حتی اگر ادعای نه چندان مقبول کاخ سفید پذیرفته شود که تحریم های 
جدید شامل مواد غذایی و دارویی نمی شود ولی بازهم این فقرای جامعه هستند 
که از طریق افزایش قیمت های جانبی دارو و غذا مایحتاج ضروری زندگی را گران تر 
می خرند. افزایش قیمت قطعات خودروهای ســبک و سنگین، تنها یکی از لوازم 
جانبی تولید و توزیع مواد دارویی و غذایی هستند که خود به خود نرخ حمل و نقل 
را باا می برند و در قیمت تمام شده اثر مستقیم می گذارند.اما باید اذعان داشت 
که امریکاییان حتی در این ادعای خود هم صادق نیســتند و شــنیده ها و خبرهای 
مختلف حاکی از تحریم بی ســرو صــدای مایحتاج ضروری مردم اســت وحداقل 
آنکــه فضای روانی ناشــی از تحریم هــای ظالمانه و همچنین محدودیت شــدید 
بانک هــای ایرانی برای نقــل و انتقاات ارزی در این حوزه هم اثر گذار اســت و کاخ 
سفید رسماً مسئول افزایش فقر وفشاری است که بیش از پیش متوجه محرومان 
جامعه ما می شــود. اما درست همین جاســت که دولت بجز کار اصولی و اساسی 
خــود در جهت حفــظ تعادل اقتصــادی و تاش در جهت رونق بخشــی به تولید 
داخلی و افزایش رفاه عمومی باید مستقیماً وارد شود و کمک به اقشار آسیب پذیر 

را بیشتر از گذشته تمهید نماید.
اگــر ما وارد یــک جنگ تمام عیار اقتصادی شــده ایم که شــده ایم هرگز نمی توانیم 
ازوجــوه مختلف آن غفلت کنیم. یکی از اهداف اصلی این جنگ مســتأصل کردن 
مردم وبمباران روانی و تبلیغاتی آنها است تا به خشم آیند و شورش گرسنگان آغاز 
شــود. اکنــون وزیران اقتصادی دولــت بخواهند یا نخواهند، ســرداران اصلی مقابله 
بــا جنگ اقتصــادی امریکا هســتند و کوچک ترین تصمیم هــا و مانورهــا و اراده ها و 
قوت ها و ضعف های آنان بیش از هر زمان دیگری سرنوشت این جنگ را مشخص 
خواهــد کرد. برهمین اســاس اســت که رئیس جمهــوری محترم در بیانی درســت 
ومنطقی خواســتار کار 14 ســاعته روزانه وزیران دولت شد. آنان عاوه بر پرکاری باید 
هوشــمندانه اثرات مخرب تحریم ها را با تصمیم های بموقع و کارشناســانه کاهش 
دهند. بسته های حمایتی که قرار است به مردم داده شود می تواند هوشمندانه باشد، 
برطرف کننده نیازهای ضروری مردم باشــد و ســطحی از رضایت مندی را در میان 

اقشار مختلف به وجود آورد. 
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وزیر امور خارجه انگلیس در شرایطی به تهران سفر کرده 
اســت کــه  گفت وگو پیرامون مســائل منطقــه ای و تقویت 
روابط دوجانبه تهران- لندن در صدر موضوعات طرفین 

قرار دارد.
بــی تردیــد مهم ترین وجــه این حضــور را باید بــه پیگیری 
اهداف منطقه ای انگلیس در راستای کاستن از بحران های 
منطقه ناظر به موضوع یمن دانست. زیرا انگلیس درصدد 
پیش نویــس  ارائــه  بین المللــی  و  منطقــه ای  هماهنگــی 
قطعنامه ای به شــورای امنیت ســامان ملل اســت. جرمی  
هانــت پیش از حضورش در تهــران به ریاض و ابوظبی نیز 
سفر کرده بود و در خال دیدارهایی که با مقام های این کشورها داشته، کوشیده راه 
حل های سیاسی برای فرو نشاندن جنگ نظامی یمن بیابد. راه حلی که دستیابی 
و اجرای آن را فارغ از کمک و مشارکت مؤثر ایران نمی داند. تکاپوی لندن درباره 
حل مســأله منطقه ای خاصه زمانی افزون شــد که ریاض در حل و فصل بحران 
دچار مشکل شد و نسخه جنگ نظامی این کشور تنها به تعمیق بحران و ناکامی 
بیشــتر آن درباره اهداف منطقه ای اش انجامید. در چنین شرایطی است که وزیر 
خارجــه انگلیــس که حزب و کشــورش با چالش های برگزیت دســت و پنجه نرم 
 می کند، تاش می کند از پیشینه نفوذ و ابیگری بریتانیا در میان کشورهای منطقه 
برای فرو نشــاندن بحران ها و تقویت مناســبات دوجانبــه اش با قدرت های مهم 

منطقه از جمله عربستان و جمهوری اسامی بهره گیرد.
وجه مهم دیگر ســفر وزیــر خارجه انگلیس ناظر به تقویت مناســبات دوجانبه 
تهــران- لندن اســت. رابطه دو کشــور بعد از وقــوع انقاب اســامی یک رابطه 
ثابت و رو به  رشد نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است.  فقدان 
اعتمــاد میان طرفیــن بعضاً به بروز رویدادهای تنــش زا در صحنه دیپلماتیک 
دو کشــور انجامیــده اســت. حوادثــی کــه گرچه حتی بــه قطع رابطه رســمی در 
مقاطعی از تاریخ مناسبات دو کشور انجامیده اما مجموعه موضوعات و منافع 
مشــترکی که همــواره در این رابطه وجود داشــته، باعث شــده طرفیــن به رغم 
وجود مشکات، بکوشند از هر فرصتی برای تقویت رابطه دوجانبه بهره گیرند.

جایگاهی که ایران در منطقه دارد و از سوی دیگر اهداف اقتصادی که انگلیس 
در پــی رابطــه با تهران بویژه در دوران پس از برجام جســت وجو می کند، باعث 
شــده تا این کشــور در مقابل خروج امریکا از این توافق ایســتادگی کند. اقدامی 
که با وجود روابط نزدیک ترزا می نخســت وزیر انگلیس و دونالد ترامپ رئیس 
جمهــوری امریکا صورت گرفته و منجر به آن شــده کــه دولتمردان امریکا برای 
پیگیــری سیاســت تحریم شــان علیه ایــران حتی از ســوی یکــی از نزدیک ترین 

متحدان اروپایی خود همراهی نشوند.
اما وجود منافع مشترک در مناسبات فی مابین تهران - لندن از جمله موضوع 
برجــام و منافع اقتصادی در حالی اســت که همچنان ســایه برخی موضوعات 
سیاســی بر این رابطه ســنگینی می کند. چنان که موضوع خانــم نازنین زاغری 
)شــهروند ایرانی- بریتانیایی زندانی در ایران( یکی از این دســت مســائل است 
کــه طی ماه های گذشــته در رأس  محور رایزنی مقام های ایــران و انگلیس قرار 
داشته است و حتماً در خال سفر جاری جرمی هانت به تهران نیز مورد بحث 

قرار می گیرد. 
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اعتراضــات کارگران نیشــکر هفــت تپه از یک جهت با ســایر 
اعتراضــات صنفــی کــه این روزهــا در کشــور دیده می شــود، 
تفــاوت دارد. هرچنــد به ظاهر آنان نیز چون دیگران نســبت 
به تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزدشان معترض هستند 
ولــی در اصل، موضوع ریشــه ای تر اســت. پیــش از پرداختن 
بــه این نکته پیشــنهاد می شــود کــه وزارت کار کمیتــه ای را با 
اختیــارات کافی تشــکیل دهد که حتی می توانــد از نهادهای 
دیگــر نیــز عضــو آن باشــند کــه در این صــورت بایــد مرجع 
تشــکیل دهنده آن دولت یــا رئیس جمهوری باشــد. وظیفه 
اصلی این کمیته بررســی فوری مطالبــات اقتصادی و بویژه 
پرداخت حقوق و دستمزدهای معوقه است و اجازه ندهد که درخواست های بحق 
کارگران آن قدر با تأخیر مواجه شــود که قضایای اراک تکرار شــود. این کار موجب 
می شود که کارگران نیز گوش شنوایی پیدا کنند تا خواسته های خود را به صورت آرام 
منعکــس کنند بویژه در شــرایط کنونــی که تورم نیز بیش از همیشــه روح جامعه و 

مردم بویژه اقشار کم درآمد را خراش می دهد.
نکته مهم دیگر این اســت که دولت و ســایر نهادهای رســمی باید میان دو راه زیر 
یکــی را انتخــاب کننــد؛ احترام به حق ســازماندهی مــردم بویژه کارگــران از طریق 
سندیکا و انجمن و گفت وگوی سه جانبه کارفرما و دولت با این نهادها یک راه است. 
راه دیگر آنکه هیچ نهادی را به رسمیت نشناسد و نداند که با چه کسی و چه گروهی 
مواجه است و اجازه دهد که امور به صورت خودبه خودی پیش بروند و قابل تصور 

است که این راه با چه پایان تأسف آوری همراه خواهد شد.
تفاوت اعتراض کارگران هفت تپه با سایر اعتراضات به مسأله خصوصی سازی این 
شــرکت بسیار بزرگ مربوط می شــود. تردیدی نیست که برای تحرک بخشیدن به 
اقتصاد کشور باید از خصوصی سازی دفاع کرد ولی این کار باید معطوف به افزایش 
کارآیی و تولید و بهبود و شــرایط کارکنان آن شــرکت باشد و نه اینکه دولت بخواهد 
یــک بــاری را از دوش خود بردارد یا از طریق فروش پولی کســب کنــد. بنابراین اگر 
هدف از خصوصی سازی این است، در درجه اول باید شرکت ها را به افراد کاردان و 
دارای ســابقه مفید در موضوع واگذار کرد. در مرحله بعد مهمتر از اصل واگذاری، 
تعییــن شــروط ازم بــرای واگذاری اســت به نحوی کــه باید بدون دخــل و تصرف 
غیرمتعــارف در اموال شــرکت )فروش نامتعارف ثــروت و...(، هزینه تولید کاهش 
و تولیــد و بهــره وری افزایش داده شــود. همچنیــن کارگران در نقش پیــچ و مهره و 
کامیون کارخانه نیســتند، بویژه در کارخانجات و شرکت های بزرگی که نوعی حس 
تعلق و حتی هویت نسبت به کارخانه نزد کارگران است و آنان به نحوی احساس 
مالکیت می کنند باید در واگذاری شــرکت ها نه تنها منافع، بلکه نظرات کارگران را 
نیــز لحــاظ کرد. اهمیت این ماجرا در این اســت که صاحبان جدیــد اگر بخواهند و 
بتوانند بهره وری و تولید را بهبود بخشند، اولین کسانی که از آنان استقبال خواهند 

کرد، کارگران هستند.
در نیشــکر هفــت تپه اعتــراض اصلی به چگونگــی واگــذاری و مدیریت ضعیف تر 
صاحبان فعلی نسبت به مدیریت دولتی پیش از آنها است. بعاوه ریشه اعتراض 
نســبت به واردات بی رویه شــکر در دوره احمدی نژاد اســت که کارخانه را با بحران 
مواجــه کرد و حتی ســوءظن آنــان را برانگیخته که نکند اصل ایــن واردات با هدف 

زمین زدن این شرکت بوده است.
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جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان آغاز شد گفت وگو  با حسین طیبی بازیکن ایرانی در فوتسال اروپا

 جشن نور و نقش و  نمایش 
در مهد تمدن ایران

 تجربه قهرمانی در اروپا 
لذت دیگری دارد

مالکان خودرو تا 24 آذر برای 
دریافت کارت سوخت مهلت دارند

پرونده ای کوتاه درباره  پول کثیف

 گزارش »ایران« از
 تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

 تحلیل اتفاقات اجتماعی اخیر 
در گفت وگو با جامعه شناسان

در ستون سررسید بخوانید

گــــزارش
گـروه اقتصادی

- همراه با گفتاری از داوود سوری، سیدحسین سلیمی، 
سیدکمال سیدعلی

 - تأیید اظهارات ظریف از سوی نوبخت:  
معترضان میلیاردها دار قاچاق را نفی می کنند؟

صفحه 4 را بخوانید

قطار به ارومیه رسید
وعده ریلی دولت محقق شد

روحانی: نفت مان را خواهیم فروخت
-کااهای اساسی 98 با دار 4200 تومان وارد می شود

- پای قولم درباره دریاچه ارومیه ایستاده ام
 〝あぃ『┝─ 〞┐ピ┒┗پ 
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محیط زیست را به کودکان منتقل کنند.این موضوعات، فرهنگ نگهداری و مراقبت از اجرای این گونه نمایش ها و دستمایه قرار دادن نگهدار محیط زیست باشند. آنان امید دارند با 
ë 

ســه نمایش برگزیــده از دیگر اســتان ها در این یک همدان، ســه نمایشی هستند که همراه با متوســطه دوم مدرسه پروین اعتصامی ناحیه »آسیاب به نوبت« کاری از دانش آموزان دختر آینده سازان شهرستان کبودرآهنگ و نمایش دانش آموزان پســر دوره متوسطه دوم مدرسه ناحیــه ۲ همدان، نمایش »کبوتر نــاز« کاری از دوره متوسطه دوم مدرسه شهدای جاویدااثر »گیســوان در باد« کاری از دانش آموزان دختر دیگر از سراسر کشور به صحنه می روند. نمایش نوبت« از همدان در کنار ســه نمایش برگزیده »گیســوان در بــاد«، »کبوتــر ناز« و »آســیاب به اختصــاص داده اســت که در آن ســه نمایش ماه برگزار شد، بخشی را به تئاتر دانش آموزی نمایش عروســکی تهران ـ مبارک که شــهریور می شــوند. این جشــنواره نیز همانند جشنواره اســت که در هر یک از آنها آثــار گوناگونی اجرا جشــنواره بیســت و پنجم شــامل 9 بخش از تئاتر خردسال تا نشست های تخصصی

آلمان برگزار می شود.
ë 

چراکــه بــرای فعاان تئاتر کــودک بویژه بنیاد نمایش اما جشنواره امســال برای برگزارکنندگان و 100 سالگی تئاتر کودک و یادی از باغچه بان دارد،  هــم  دیگــری  ویژگــی  برگــزار ایــن جشــنواره همزمــان بــا صدمین ســالگرد کــودک  ایــران  در  کــودک  تئاتــر  موزه تئاتر کودک مطــرح کرد. به گفته او، تئاتر هم درخواســت این بنیاد را مبنی بر راه اندازی هنرمند، داوود کیانیان رئیس بنیاد تئاتر کودک نامگذاری کنند. در مراسم ادای احترام به این فرهنگــی تبدیل و میدان مجــاور آن را به نام او گرفته انــد که آرامگاه این هنرمنــد را به مکانی آمدنــد. آنــان پیــش از ایــن از شــهرداری قول مــزارش در چشــمه علــی شــهر ری گــرد هــم آبــان مــاه بــرای ادای احتــرام بــه این مــرد بر برگزارکننــدگان جشــنواره امســال، روز ۲4 مهد کودک هم در ایران راه اندازی کرد.ناشنوا نیز توجهی ویژه داشت و برای اولین بار کودک در ایران اســت و عاوه بر آن به کودکان کــودک را بــه ایــران آورد و بانــی و مبــدع تئاتر خــورده اســت. مردی کــه برای اولین بــار تئاتر می شــود. اتفاقی که با نام جبار باغچه بان گره شــکل گیری 
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نشســت ارشــاد اســتان همــدان  -کــه تأکیــد ویــژه ای بر شــنبه برپا شــد. علیرضا درویش نژاد، مدیرکل جشن همگانی یا همان شــادپیمایی است که جشنواره امســال تدارک دیده اند برگزاری یک هست. از جمله برنامه هایی که برگزارکنندگان تأســیس تئاتــر کــودک و نوجــوان در ایــران نیز گرفته شــود بویژه اینکه امســال صدمین ســال برنامه هــای جنبــی ویــژ  ه ای بــرای آن در نظــر ۲5 ســاله شده و این موضوع باعث شده است شــود. امســال جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان  گوناگونی را پشــت سر گذاشته اســت، ۲5ساله این جشــنواره که طی ربع قرن فراز و فرودهای بودنــد تا با برگزاری این شــادپیمایی همگانی، کــودک و نوجــوان همــدان به این مــکان آمده شادپیمایی افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر شــنبه میزبان کودکانی بود که بــرای حضور در  میــدان امــام خمینی شــهر همدان عصــر روز  در  دارد-  فرهنگــی  تنــوع  و  پیدا کرد رونمایی شــد و شــادپیمایی کودکان از ســاعت شــنبه از المان جشــنواره در محوطــه تاار فجر باشــد و به سالن های تئاتر محدود نشود. عصر جشــنواره رویکرد اجتماعی پررنگ تری داشته شــهر ســهمی از ایــن شــادی داشــته باشــند و تا میدان امام خمینی برگزار می شــود تا مردم شــادپیمایی از فاصلــه میان آرامگاه ابن ســینا خبــری ایــن دوره از جشــنواره خبــر داد که این شــادی 

ایــن نگاه، جشــنواره امســال رویکرد اجتماعی تری را نســبت بــه حقوق شــان آگاه کنــد. بــا همین اســت با این شــعار و از راه تئاتر بتواند کودکان یــا آنــان را دلســرد و افســرده کنــد. او امیــدوار کس حــق نــدارد کــودکان را از آینده بترســاند را در کــودکان ایجــاد می کنند. حــال آنکه هیچ می گویند و با این کار، احساس ترس و نومیدی درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی ســخن می شود، چراکه در این جمع ها بزرگترها مدام حقــوق کودکان به  شــکلی دیگــر نادیده گرفته شــده اســت، حتی در جمع های خانوادگی نیز داده کــه موجب نگرانی بســیاری از خانواده ها کودکان در محیط های آموزشــی و عمومی رخ اخیــر عــاوه بــر مشــکاتی کــه زمینــه امنیت کــودکان نادیده گرفته می شــود. در ســال های دارد، تأکید دارد که این روزها بسیاری از حقوق دومین سال پیاپی دبیری جشنواره را بر عهده آگاه تــر ســازند. مریم کاظمی که امســال برای افــکار عمومــی را نســبت بــه حقــوق کــودکان کــودکان«. آنها امیدوارند با این شــعار بتوانند از جشــنواره در نظــر بگیرنــد؛ »تئاتــر و حقوق داشــت تا شــعاری اجتماعــی برای ایــن دوره اخیر بویژه امســال، مسئوان جشنواره را بر آن  در  دارد.  بــه دوره هــای گذشــته  وشته و کار پژمان اصــاح و تربیت تهــران در آن بــازی می کنند. آمــاده شــده و پنج نفر از نوجوانان پســر کانون فرهــاد درودگر و با بازیگردانی پارســا پوادوند می شــود. این اثر نمایشــی بر اساس طرحی از حضــور کــودکان کانون اصــاح و تربیــت اجرا جشــنواره نمایشــی با نام »الیور توییســت« با نســبت 
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 جشن نور و نقش و  نمایش 
در مهد تمدن ایران

کــودک و نوجــوان در همدان آغاز شــدبیســت و پنجمین دوره جشــنواره تئاتر 
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کودک و نوجــوان در دعوت از میهمانان بخش بین الملل دچار ایجاد شــده اســت، ظاهراً جشــنواره تئاتر ارز و دشــواری هایی کــه بعــد از تحریم هــا امسال با وجود مشکات فراوان در نوسان 
مشــکات جدی نشده اســت و مریم کاظمی دبیر این جشنواره 
اعــام کرده که در این زمینه دچار محدودیت و ســختی خاصی 
نشــده اســت و کشــورهای زیــادی بــرای شــرکت در ایــن دوره از 
در این رویداد بین المللی انتخاب شده اند.جشنواره، ابراز تمایل کرده اند و در نهایت 10 نمایش برای شرکت 

بر همین اساس در بخش بین الملل نمایش های متفاوتی اجرا 
می شوند. نمایش »سفر فوق العاده« کاری از دیمیتری نوموکنوو 
از کشــور آلمان، از جمله نمایش هایی است که در این بخش به 
صحنه می رود. نمایشی که سفر دور دنیاست؛ نمایشی آمیخته با 

موسیقی، ترانه  و حرکت.
»ُاوپــس« از بلژیک دیگر نمایشــی اســت که در ایــن بخش اجرا 
می شــود. ایــن نمایش ترکیبــی از حرکات نمایشــی، آکروباتیک 
و حــرکات مــوزون و داســتان آن دربــاره دو تاجر اســت که از یک 
اختــاس بزرگ در حال فرار هســتند! نویســنده و کارگــردان آن 

یوردی ویدال است.
نمایش »بینوایان« نوشته و کار کریستوف تیبالت، داستان تاریخ 
فرانســه را در سال1830 نشان می  دهد، داستانی سراسر از شور و 
عشق، رؤیاها و انقاب. این تئاتر نشانگر داستانی طنز و خنده آور 
است که تاش دارد بچه ها را بخنداند و انگیزه ای را در آنها ایجاد 
فرانسه در جشنواره شرکت دارد.می کند که رمان »ویکتور هوگو« را بخوانند. این نمایش از کشــور 

»کاغ تشــنه برمی گردد« دیگر نمایش خارجی شرکت کننده در 
جشــنواره اســت؛ نمایشــی برای نفوذ و تأثیر در ذهن و احساس 
معنوی انســان از زمان مدرســه رفتن بچه ها تا زمانی که به بلوغ 
می رسند. این روایت تاشی برای لمس احساس بشریت است. 
همان شور هند به صحنه می رود.این نمایش نوشته مانیش جوشی است که با کارگردانی سوویت 

زشتی اســت؛ و اینکه چگونه توسط سرنوشت مورد امتحان قرار 
می گیرد و ســرانجام تبدیل به یک قوی جوان ســرزنده می شود. 
است، با کارگردانی تدورا پاپووا ازوروا اجرا می شود.داســتانی خیالــی پــر از رؤیا. ایــن نمایش که محصولــی از ترکیه 

»داستان یک مرد و سایه  اش« نوشته و کار جوزِپه ِسِمرارو از کشور 
ایتالیاست که در خاصه داستان آن آمده است: »در آغاز نمایش 
صحنه خالی است، نور خاموش می شوند و بعد مردی معمولی 
روی صحنــه می آیــد و شــروع به ســاختن خانه  اش بــا آجرهای 

نامرئی می کند و...«
واما نمایش »خیلی دور« نوشــته کریســتین ویدمن و سارا ِسرانو 
و بــا کارگردانــی کریســتین گرانــادوز به عنــوان کاری مشــترک از 
کشــورهای نروژ و اســپانیا در این دوره از جشــنواره شــرکت دارد. 
داســتان این نمایش درباره دو شخصیت اســت که از دوردست 
آمده اند؛ با ِزِره قرمز خود به ســرزمینی می روند که هیواها خود 
را مخفی کرده اند. اینجا حوادث شگفت انگیز در گرو رویارویی با 

ترس است و...
»داســتان چوبک« دیگر نمایشی اســت که در بخش بین الملل 
جشــنواره بیســت و پنجــم تئاتــر کــودک و نوجــوان روی صحنه 
می رود. در خاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: »زلزله ای 
در شــهر رخ می دهــد. وقتــی کــه حیوانــات از این اتفــاق خبردار 
می شــوند، برای کمک کردن به مردم بیچــاره، گردهم می آیند. 
امــا گرگ از کمک کردن به آدم ها امتناع مــی ورزد و...«متن این 
به عنوان اثری از کشور جمهوری آذربایجان اجرا می شود.نمایش نوشــته آجدار ُال است که با کارگردانی اِمیل عسکر ُاف و 

نمایــش »رویا« از آفریقای جنوبی نیز در جشــنواره امســال اجرا 
دارد. نویســنده این نمایشــنامه آماندا واِلا است و کارگردانی آن 
را هانهــا مکوانزی بر عهده دارد. داســتان ایــن نمایش درباره 
دزدیدن و قاچاق بچه ها است که یکی از مشکات واقعی در اکثر 
کشــورهای جهان است. این نمایش به تمام بچه های فراموش 
هم لبخند را بر لبانتان بیاورد و هم اشک تان را دربیاورد.شده جهان تقدیم می شود. این نمایش به شما قول می دهد که 

در کنار این نمایش ها چند کارگاه تخصصی آموزشی نیز با حضور 
ان و استرالیا نیز برگزار می شود.

چـــالش
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وزیر خارجه انگلیس: تا زمان پایبندی ایران به برجام، به 

آن پایبند می مانیم

رســانه امریکایی نیویورک تایمز، چند وقت پیش گزارشــی   
تحقیقی در 14 هزار کلمه منتشر کرد که نشان می داد دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری این کشور چطور توانست از طریق 
پولشــویی به یک میلیاردر امریکایی تبدیل شــود و خود را در رقابت های انتخاباتی 
به عنوان یک میلیاردر خودساخته معرفی کند. این گزارش افشا می کرد که ترامپ 
413 میلیــون دار از ثــروت امــروزش را از طریــق ایجــاد شــرکت های صــوری و فرار 

مالیاتی برای امپراطوری معامات اماک پدرش 
در طول دهه 1990 به دست آورده بود.
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رئیــس جمهــوری دیــروز ســفر خــود به 
اســتان آذربایجان غربی را از شهرســتان 
خــوی آغــاز کــرد.در ایــن ســفر عــاوه بر 
تختخوابــی   225 بیمارســتان  افتتــاح 
امام خمینی)ره(، پس از ســال ها ارومیه 
و  شــده  متصــل  سراســری  راه آهــن  بــه 
طرح ها و پروژه های جدید اســتان نیز در 
شــورای اداری با حضور رئیس جمهوری 

بررسی شد.
روحانــی در بــدو ورود در جمــع مــردم 
اســتان آذربایجان غربی که در ورزشــگاه 
خــوی گــرد آمــده بودنــد، حاضــر شــد و 
ایســتادگی مــردم در برابــر توطئه هــای 
امریکا بویژه در 13 آبان را ســتود. او گفت 
که علت فشارهای امریکا به ملت ایران، 
اســت؛  منطقــه  در  آنــان  شکســت های 
درحالــی که نه ملت ایران، بلکه ملت ها 
و جوانان منطقه در عراق، یمن، ســوریه 
و لبنــان بودند که پای اســتعمار را از این 
کشــورها قطــع کردند. رئیــس جمهوری 
فضاســازی ها و خبرسازی مبنی بر وجود 
ناامنی و شــورش در شهرهای ایران پس 
از تحریم هــای امریــکا را ناشــی از اخبــار 
جعلــی دانســت کــه از ســوی منافقین و 
صهیونیســت ها به مســئوان کاخ سفید 

ارائه می شود.
ë قدردانی رئیس جمهوری از ملت ایران

اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ریاســت جمهــوری، روحانــی در ابتدای 
ســخنرانی خــود در جمع مردم اســتان، 
بــه  ایــران  قهرمــان  و  شــریف  مــردم  از 
خاطــر ایســتادگی در برابر دشــمنانی که 
می خواســتند آنان را از استقال، آزادی، 
مردم ســااری  و  جمهوریــت  اســام، 
گفــت:  و  کــرد  تشــکر  کننــد،  پشــیمان 
دشمنان ملت ایران می خواستند روز 13 
آبان، ایران را آشــفته ببیننــد و 13 آبان را 
روز غم و اندوه ملت ایران مشاهده کنند، 
اما مــردم با مقاومــت و ایستادگی شــان 
قــدرت خــود در برابر دشــمنان را در این 
روز به نمایش گذاشــتند. رئیس شــورای 
عالــی امنیــت ملی بــا بیان اینکــه ملت 
ایــران پاســخ امریــکا را در روز 22 بهمــن 
امســال خواهد داد، گفت: برشــما مردم 
بــزرگ و قهرمانی که چهلمین ســالگرد 
انقاب اسامی را با قدرت و نشاط به رخ 
جهانیان خواهید کشید، درود می فرستم. 
وی اضافــه کــرد: بــه همه دشــمنان مان 
خواهیم فهماند که با فشار بر ملت ایران 
و با فشــار بــر اقتصــاد کشــورمان و ایجاد 
مشــکات برای مردم، قادر نیستند ما را 
از اهداف بلندمان بازگردانند. روحانی با 
تأکید بر اینکه ما مستقل و آزاد می مانیم 
و در برابــر امریــکا ســر فــرود نخواهیــم 
آورد، اظهارکرد: کاخ نشــینان کاخ سفید 

بدانند ملــت ایران، ملت غیــور و بزرگی 
اســت که همــواره پیــرو فرهنگ عاشــورا 
و ســاار شــهیدان، حضرت ابــی عبداه 
الحسین)ع( بوده و فقط در برابر خداوند 
بزرگ  سر فرود می آوریم، رکوع و سجود 
می کنیم و در برابر هیچ قدرتی ســر فرود 

نخواهیم آورد.
ë تحریم ها، انتقام از شکست در منطقه

و  دایــل  ادامــه،  در  جمهــوری  رئیــس 
زمینه هــای تحریم هــای اخیر را تشــریح 
کــرد و با بیان اینکه آنــان فکر می کنند ما 
در ســایه فشــار به مــردم و در برابر حرف 
ناحــق و نابجــا و قلدرمآبانه آنها تســلیم 
خواهیم شــد، تصریــح کرد: مــردم عزیز 
ایران باید بخوبی بدانند که ما به عهدمان 
وفادار بودیم و در قراردادهایمان در برابر 
دنیــا، طبق فرهنگ اســام بــه عهدمان 
وفــا کردیــم. مــا آغازگــر منازعــه و جنگ 
اقتصادی با کســی نبودیم، اما دشــمنان 
ما در سایه شکست های پیاپی در منطقه 
به فکر انتقام گیری از ملت ایران هستند. 
روحانــی با اشــاره بــه اینکــه در کنار ملت 
ایــران، همــه ملت هــای عــراق، ســوریه، 
لبنــان، یمــن، افغانســتان و پاکســتان و 
سراســر دنیای اســام به فکر ایســتادگی، 
ایمــان، اســام و اســتقال خود هســتند، 
افــزود: البته هــر وقت برادران مســلمان 
مــا از ما کمــک بخواهند ما هم به وظیفه 
عمــل می کنیــم و آنها را یــاری می کنیم. 
رئیس شــورای عالی امنیت ملی خطاب 
بــه دشــمنان ملت ایــران گفــت: البته ما 
تاش کردیم و نگذاشــتیم، شــما داعش 
را بر این منطقه مســلط کنیــد، می دانیم 
هســتید.  ناراحــت  و  عصبانــی  شــما 
می دانیم شما احساس شکست می کنید 
و می دانیــم شــما نتوانســتید بــه اهداف 
خودتــان در افغانســتان،  عراق و ســوریه 
برسید. ما می دانیم که شما امروز در برابر 
مــردم یمــن ناچارید ســر فــرود بیاورید، 
اما چرا می خواهید از مــردم ایران انتقام 
بگیرید؟ به اشتباهات خودتان برگردید و 

این اشتباهات را تصحیح کنید.
ë  بــاا وقــت  هیــچ  را  دســت هایمان 

نخواهیم برد
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، 
ضمن ناتوان توصیف کردن دشمنان در 
تحقق راهبردهایی چــون قطع صادرات 
نفت یا قطع ارتباط با کشورهای همسایه، 
تأکیــد کــرد: شــما در فکر این هســتید که 
صادرات نفت ما را قطع کنید که نخواهید 
توانســت؛ اگر به فکر این باشــید که رابطه 
مــا را با کشــورهای همســایه قطــع کنید، 
نخواهید توانســت و اگر در این فکر باشید 
که در زندگی به مردم فشار بیاورید، در این 
راه غلط و اشتباه تان هم نمی توانید پیروز 
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کااهایاساسیدرسال98بادار4200تومانیواردمیشود
رئیس جمهوری در جمع مردم آذربایجان غربی:

دیــروز همزمان با ســفر رئیس جمهوری 
بــه آذربایجان غربی، این اســتان شــاهد 
دو رویداد کم نظیر و تاریخی بود؛ اتصال 
ارومیه به شــبکه ریلی سراســری کشــور و 
افتتاح بیمارســتان 225 تختخوابی امام 
خمینــی)ره( خــوی که هــر دو بــا حضور 

رئیس جمهوری افتتاح شد.
دیــروز در ایــن ســفر، بــا حضــور رئیس 
جمهوری در ایســتگاه راه آهــن ارومیه، 

دســتور افتتــاح و بهره بــرداری رســمی 
از خــط آهــن ارومیــه - مهابــاد صادر و 
بــه این ترتیــب مرکز اســتان آذربایجان 
غربــی رســمًا به شــبکه ریلی سراســری 
کشــور متصل شــد. همچنین بــا فرمان 
مســافربری  قطــار  نخســتین  روحانــی 
مشــهد  مقصــد  بــه  ایســتگاه  ایــن  از 
مقــدس بــا 160 مســافر کــه جمعــی از 
خانواده هــای معظــم شــهدا، جانبازان 

ایثارگــران اســتان آذربایجــان غربــی  و 
بودند، به حرکت درآمد.

ایــن خط آهــن که بــه طــول 98 کیلومتر 
در فاصلــه ســال های 85 تــا 97 احــداث 
شــده اســت، ارومیــه را بــه شــبکه ریلــی 
کشــور متصل می کند. راه آهــن ارومیه در 
4 قطعــه در فاصلــه شــهرهای ارومیه به 
نقده، نقــده به میاندوآب و میاندوآب به 

مراغه احداث شده است.

بــرای احداث خط آهــن مهاباد تا ارومیه 
در مجمــوع 4 هــزار میلیارد ریــال هزینه 
شــده که ارزش بــه روزآوری آن بالغ بر 10 

هزار میلیارد ریال است.
خــط آهن ارومیه بــه مهاباد باعث ایجاد 
اشــتغال مســتقیم برای 182 نفر شــده و 
حداقــل باعــث صرفه جویــی 5 میلیــون 
لیتر مصرف ســوخت در سال خواهد بود 
و ظرفیــت جابه جایی 1.5 میلیون تن بار 

و حداقــل یــک میلیــون نفر مســافر را در 
سال دارد.

اتصــال ارومیــه بــه خــط آهن سراســری 
کشــور، گام دیگر در اجرای سیاســت کلی 
دولــت تدبیــر و امیــد در اتصــال مراکــز 
اســتان های همــدان، کرمانشــاه، قزوین، 
تبریز و ارومیه به شبکه ریلی کشور است.

 225 بیمارســتان  افتتــاح  مراســم  در 
تختخوابــی امام خمینی)ره( شهرســتان 

خوی نیز، رئیس جمهوری از بخش های 
مختلف آن بازدید و با توضیحات رئیس 
و مســئوان ایــن بیمارســتان در جریــان 
رونــد خدمات درمانی ارائه شــده در این 
مجموعه قــرار گرفت. رئیــس جمهوری 
از  بازدیــد  ایــن  جریــان  در  همچنیــن 
بیماران بستری شده در بیمارستان امام 
خمینــی)ره( خوی، عیادت و بــرای آنان 

سامتی آرزو کرد.
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هم نفت می فروشیم هم با همسایگان رابطه نزدیک تر خواهیم داشت

شوید.وی با تصریح بر اینکه ما نفت مان 
را خواهیــم فروخت و با همســایگان مان 
رابطــه نزدیک تــر برقــرار خواهیــم کــرد، 
اظهارکــرد: امریــکا قــادر نیســت رابطــه 
عــراق،  بــرادر  بــا ملــت  را  ایــران  ملــت 
ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان تضعیف 
کنــد، زیرا همــه مســلمانیم و در کنار هم 
عزیــز  مــردم  مخصوصــاً  ایســتاده ایم؛ 
آذربایجان که به عنوان اســتان های غیور، 
مــرزدار و مرزبــان کشــور در همــه مقاطع 
تاریخــی قبــل از انقاب و بعــد از انقاب 
بودند.روحانی پس از بیان این مقدمات، 
تصریح کرد: نخواهیم گذاشت فشارهای 
کشــور  چنــد  و  صهیونیســت ها  امریــکا، 
مزدورشان در این منطقه، زندگی مردم را 
با مشکات بزرگ مواجه کنند. البته همه 
ما قبول داریم در میدان جنگ، ســختی و 
مشــکات وجود دارد اما در میدان جنگ 
در برابــر آنهایی که جنــگ اقتصادی را بر 
ما تحمیل کرده اند، دست هایمان را هیچ 

وقت باا نخواهیم برد.
ë  4200 واردات کااهــای اساســی بــا دار

تومانی
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بر اینکــه راه 
و مســیرمان را بــر اســاس آنچــه خداوند 
به عنوان وظیفه دینی  و آنچه ملت ایران 
به عنوان وظیفه ملی  بر دوش ما گذاشته 
است، به حول و قوه الهی ادامه خواهیم 
داد، خطــاب به ملت ایران تصریح کرد: 
گذاشــت  نخواهیــم  شــرایطی  هیــچ  در 
مــردم در تأمین کااهای اساســی، دچار 
مشــکل عمده شــوند؛ کااهای اساسی را 
آنچه در داخل باید تولید شــود، با همت 
و ایثــار و کمک مــردم تولید خواهیم کرد 
و آنچــه را کــه ازم اســت از خــارج وارد 
می کنیــم. روحانــی با اشــاره بــه اینکه در 

دولــت بررســی بودجه ســال آینــده آغاز 
شده و در هفته جاری و آینده این بحث را 
ادامه خواهیم داد تا بودجه سال آینده را 
تکمیل کنیم، افزود: اولین سخن یکشنبه 
در دولــت این بود که کااهای اساســی را 
با همان قیمتی که امســال )با دار 4200 
تومان( وارد کردیم، در ســال آینده هم با 
همیــن قیمــت وارد خواهیم کــرد. وی با 
بیان اینکه کامًا می دانم شــرایط زندگی 
بــر مــردم، نســبت بــه ماه هــای گذشــته 
سخت تر شده و قیمت اجناس در مسیر 
صعــودی بــوده اســت، تأکید کــرد: همه 
تاش دولت بر این است که تورم را مهار 
کرده و اشــتغال را مانند ســال گذشــته و 

امسال در مسیر ارتقاء قرار بدهیم.
ë اطاعات غلط به امریکایی ها

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رئیــس 
امریکایی هــا بــه این فکــر بودند و شــاید 
هنــوز هــم به این فکر باشــند که با فشــار 
چند ماهه مردم ایران را تسلیم می کنند، 
گفــت: در ابتــدا فکــر می کردند بــا اعام 
تحریــم همــه شــهرهای ایــران را به هم 
می ریزند و حتی گزارش های غلط هم به 
آن آقا می دهند و می گوید که هیچ شــهر 
ایران آرامش ندارد، همه جا بهم ریخته 
اســت و تمام مردم ایران گرسنه هستند. 
روحانــی با بیــان اینکــه اطاعات غلطی 
بــه کاخ ســفید داده می شــود کــه منبــع 
اطاعاتی شــان هم رژیم صهیونیستی و 
منافقین اســت، ادامه داد: ضد انقاب و 
صهیونیست ها به عنوان منبع اطاعاتی 
آنها هســتند و فکر می کنند با فشــار چند 

ماهه می توانند به اهداف شان برسند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه امروز 
تمام کشــورها و ملت های جهان با این 
فشــار ظالمانه ای که امریــکا آغاز کرده 

است، مخالف هستند، گفت: تنها چند 
کشــور معدود را می توانید پیدا کنید که 
از این مســیری که امریکا انتخاب کرده 
است، حمایت می کند. حتی اروپایی ها 
کــه متحد امریــکا و در امنیت و اقتصاد 
محتــاج امریکا هســتند، یکصــدا از ماه 
اردیبهشــت تــا امــروز روبــه روی امریکا 
را  ســفید  کاخ  مســیر  و  ایســتاده اند 
محکــوم می کنند. روحانی افزود: امروز 
وقتــی امریکا علیه یــک ملتی تصمیم 
می گیــرد، همــه همســایگان ایــران در 
منطقه و دیگر کشــورهای جهان به جز 
یکــی دو کشــور در برابر او می ایســتند و 
ایــن افتخار بــرای ملت ایــران و افتخار 
بــرای سیاســت خارجــی و اقتــدار برای 
ایران اســامی اســت.رئیس جمهوری 
بــا بیــان اینکــه امریــکا در دنیــا تنهــا و 
منــزوی مانده اســت، گفت: بــه حول و 
قوه الهی تاکنون در دو نوبت در دادگاه 
بین المللــی اهــه، امریــکا را محکــوم 
کرده ایم و این یــک افتخار بزرگ برای 
و  کشــور  دیپلمات هــای  حقوقدانــان، 
ملت ایران است.روحانی تصریح کرد: 
به عنــوان خادم شــما در ســال های 92 
و 96 قــول دادم کــه با همه تــوان برای 
خدمــت بــه ملت ایــران کمــر همت را 
ببنــدم؛ امروز هــم با تمام وجــود، پای 
قولــم هســتم. وی تأکیــد کــرد: مــن و 
دولتم با کمک قــوای دیگر و کارگزاران 
نظــام و نیروهــای مســلح و بــا هدایت 
رهبــر معظــم انقــاب و بــا ایثــار شــما 
مــردم، ان شــاء اه بینــی امریــکا را بــه 

خاک خواهیم مالید.
ë پای قولم ایستاده ام 

رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود، احیــای دریاچــه ارومیه 

مــردم  بــه  خــود  قول هــای  از  یکــی  را 
آذربایجــان غربــی در ســال 92 عنــوان 
کرد و گفت: همچنان پای قولم به شــما 
ایســتاده ام. وی بــا بیان اینکــه می دانم 
در حــد برنامــه تنظیمــی دولــت هــای 
یازدهــم، پیشــرفت نکــرده ایــم، گفت: 
همــه شــما می دانیــد اگر تــاش دولت 
یازدهــم و دوازدهــم نبــود، طبــق روال 
ســال های قبل، امروز در دریاچه ارومیه 
یــک قطــره آب وجــود نداشــت و تمام 
این دریاچه، به یک نمک زار خطرناک 
مــردم،  زندگــی  و  بــود  شــده  تبدیــل 
کشاورزی و باغ ها را تهدید می کرد و یک 
گرد و غبار می توانست فاجعه آمیز شود. 
روحانــی با بیان اینکه گــرد و غبار نمک 
نــه تنها برای آذربایجان غربی و شــرقی 
بلکــه برای ایران و چندین اســتان غرب 
کشور مشکل آفرینی می کرد، ادامه داد: 
درســت است که هنوز به احیای دریاچه 
نرسیدیم، اما به تثبیت دریاچه رسیدیم 
و ایــن اولین قــدم مهم بــود و راه مان را 

ادامه می دهیم.
روحانــی اجــرای راه آهــن ارومیــه را قــول 
بعدی خــود به مــردم آذربایجــان غربی 
عنــوان کــرد و گفــت: در ســال 92 و 96 که 
خدمــت مردم عزیــز آذربایجان رســیدم 
یکــی از وعده هایــم ایــن بــود کــه بتوانیم 
مسیر ریلی را به ارومیه برسانیم. این پروژه 
ســال ها معطل باقی مانده بــود، بیش از 
80 کیلومتــر ایــن راه آهــن در دولت هــای 
یازدهــم و دوازدهم درســت شــده اســت 
و نیــز 60 درصــد پــروژه راه آهــن مراغه – 
ارومیه در دولت هــای یازدهم و دوازدهم 
به اتمام رســیده اســت و افتخــار می کنم 
که امروز ایــن راه آهــن را در ارومیه افتتاح 

می کنیم.
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وزیر خارجه انگلیس: تا زمان پایبندی ایران به 

برجام، به آن پایبند می مانیم

جرمــی هانت وزیر خارجه انگلیس وارد تهران شــد؛ در حالی که ســفر او به تهران 
محل برخی تردیدها بود، او صبح روز گذشــته بــه ایران آمد تا به گفته خود درباره 
برجام، مســائل منطقه ای و البته زندانیان دو تابعیتی با مقامات تهران گفت و گو 
کند. به گزارش ایسنا به نقل از ایندیپندنت وی پیش از سفر با تأکید بر اینکه »برجام 
یــک مؤلفــه ضروری در حفظ ثبات خاورمیانه اســت« گفت: تا زمانــی که ایران به 
تعهداتش عمل کند ما نیز به توافق پایبند خواهیم ماند.   جرمی هانت که اولین 
وزیر خارجه اروپایی است که از زمان خروج امریکا از برجام به تهران سفر می کند، 
در ادامــه تصریح کــرد: این توافق برای زنده ماندن به پایبنــدی صد درصدی نیاز 
دارد. ما تازمانی که ایران به تعهداتش در توافق عمل کند به آن پایبند خواهیم بود.
وی با تکرار ادعاهای بی اساس و مغرضانه غرب و امریکا علیه کشورمان افزود: اگر ما 
بخواهیم با دایل ریشه ای چالش های کنونی در خاورمیانه مقابله کنیم، ازم است 
که شــاهد توقف فعالیت هــای بی ثبات کننده ایران در منطقه باشــیم. او همچنین 
در اظهاراتــی مداخلــه جویانه به موضوع بازداشــت شــهروندان دوتابعیتی ایرانی 
– انگلیســی پرداخت و خواســتار آزادی آنها شــد.وی مدعی شد: بیش از هر چیز ما 
خواستار آزادی این افراد بی گناه دو تابعیتی و بازگشت آنها به آغوش خانواده هایشان 
در بریتانیا هستیم. من داستان های ناراحت کننده ای از خانواده های آنها شنیده ام که 
مجبور به تحمل این جدایی هستند. بنابراین، من با این پیام شفاف به ایران می روم 
کــه زندانی کردن افراد بی گناه نباید به عنوان ابزاری برای اعمال فشــار دیپلماتیک 
اســتفاده شــود. وزیر خارجه انگلیس ظهر دیروز بعد از ورود به تهران، با حضور در 
وزارت خارجــه بــا همتای ایرانی خود دیــدار و رایزنی کرد.  همان طور که پیش بینی 
می شد، دامنه گفت وگوها و رایزنی های هانت با محمدجواد ظریف، همتای ایرانی 
وی، مسائل مختلفی را دربر گرفت.مطابق گزارش ها، وزرای امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران و انگلســتان در این دیدار که ظهــر دیــروز و در وزارت خارجه صورت 
گرفت، جنبه های مختلف روابط و مناسبات دوجانبه، از جمله مسائل مرتبط با ساز 
و کار مالی اروپا موســوم به »اس.پی.وی« برای پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری در 

چارچوب برجام را مورد تبادل نظر و گفت وگو قرار دادند.
باوجــود آنکه از محتــوای مذاکرات وزیران خارجه ایران و انگلســتان متن چندانی 
منتشــر نشــد، اما خبر دیدار دریابان شــمخانی با جرمی هانت نشان دهنده طرح 
انتقــادات صریــح دبیــر شــورای عالــی امنیت ملــی در این دیــدار بود. بــه گزارش 
ایرنــا شــمخانی ضمن ناکافی دانســتن ســطح فعلی روابــط اقتصادی میــان دو 
کشــور و تســهیل روابط بانکی در این زمینه، از مواضع بی پایه برخی کشــورها علیه 
سیاســت های منطقه ای ایران در مبارزه مســتمر با تروریسم انتقاد کرد. شمخانی 
همچنین به رویه دولت انگلیس در فروش ساح و تجهیزات امنیتی به کشورهای 
ناقض حقوق بشر مانند عربســتان سعودی و بحرین اعتراض کرد. جرمی هانت 
وزیر امور خارجه انگلیس نیز در این دیدار با اشاره به مشکات و موانعی که دولت 
امریکا در مســیر مبادات مالی و روابط بانکی پس از برجام ایجاد کرده اســت، بر 

ضرورت پیگیری و حل و فصل مسائل پیش رو تأکید کرد.

دیپلماسی
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گایــه از قربانــی شــدن اخــاق در مســلخ سیاســی کاری بعضی 
رســانه ها دیگر کاری اســت که از فرط تکرار مال آور شــده است. 
از اخــاق مدارترین ها یکی روزنامه وزین کیهان اســت که بــرای زدن این و آن از هیچ 
آســمان و ریســمان بافتنی دریغ ندارد و ابا نمی کند از اینکه با جرثومه فساد دانستن و 
ایق مرگ دانســتن جوانی که به هر دلیل مرتکب گناه و خطای شرب خمر شده است 
و مســموم، در افــکار عمومی جامعه به انــگ ترویج تندروی دچار شــود. کیهان دیروز 
در ســتون »گفت و شــنود« خود در حالی در اشــاره به یادداشــت روز یکشــنبه عباس 
عبدی مدعی شــده که روزنامه ایران به عنوان روزنامه دولت خواســتار آزادی مصرف 
مشروبات الکلی استاندارد است، که جان کام عبدی در یادداشت تحت عنوان »دور 
برگــردان فرهنگی« ضرورت رها نکردن کوشــش برای نفوذ در وجــدان و ذهن مردم و 
دلبســتن به برندگی قانون، خواه از راه مجازات و خواه از راه آزادســازی است. اگر هم 
اشاره ای به چنین پیشنهاداتی شده مثالی است از این اشتباه رایج که مسائل فرهنگی 
را نمی توان با چنین دوربرگردان هایی حل کرد. عباس عبدی نیز روز گذشته در واکنش 
به ادعای کیهان نوشت: »در حال خوشبینانه نویسنده کیهان یا یادداشت را نخوانده 
یا متوجه نشــده چون تیتر یادداشت نشــان دهنده محتوای آن نیز هست و آن بخش 
از مطلب هم نقل قول مســتقیمی است که از یکی از آشــنایان به امور حوزوی نوشته 
است و در پی توجیه شرعی شکلی از نادیده نگرفتن صرف مشروبات الکلی بوده است 
و نوشته من در نقد ورود آن است ولی این افراد بی توجه به نقل قول مستقیم آن را به 
بنده منتسب نموده اند.از طرف دیگر پرسش این است کسانی که قادر به خواندن یک 

متن ساده نیستند چرا خود را وارد این نوع مجادات می کنند؟
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همیــن یــک مــاه پیش بــود کــه علیرضــا رحیمــی، عضو 
هیأت رئیســه مجلس خبر داد که سازمان اطاعات سپاه 
پاســداران در نامه ای که البته »محرمانه« بوده ادعاهایی 
بــودن رئیــس جمهــوری و مقامــات  چــون دوتابعیتــی 
دولتی توســط هیأت تحقیــق و تفحص از دوتابعیتی ها یا 
اعطــای 2500 گرین کارت امریکا توســط مجتبی ذوالنور 
را تکذیــب کــرد. هم مجتبــی ذوالنور و هم جــواد کریمی 
قدوســی به عنــوان رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص از 
دوتابعیتی هــا قبــًا وعــده داده بودنــد کــه اســناد خود را 
بــرای اثبات ادعاهایــی که مطرح کرده انــد، ارائه خواهند 
داد. روز یکشــنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس هر دوی 
این نمایندگان در معرض سؤاات خبرنگار »ایران« قرار 
گرفتند و البته پاسخ های آنها هم قابل توجه بود. کریمی 
قدوســی می گفــت جــواب اصاح طلبــان را نمی دهــد و 
ذوالنور تمام ســؤاات را با شــوخی و خنده، بدون پاســخ 

گذاشت.
و  تحقیــق  کمیتــه  گــزارش  وقتــی  امســال  مــرداد   28
تفحــص از دوتابعیی هــا بــا تأکیــد بــر وجــود 210 مدیر 
علنــی  صحــن  در  کشــور،  در  دوتابعیتــی  رتبــه  عالــی 
قرائــت شــد یــک ابهام مهــم در برابر آن قرار داشــت؛ 
هیچ نهاد رســمی و از جملــه وزارت اطاعات محتوای 
ایــن گــزارش را تأییــد نمی کردنــد. بنابراین ســؤال این 
بــود کــه اطاعــات این گــزارش از کجــا آمــده؟ کریمی 
قدوســی، رئیس کمیته تحقیــق و تفحص چند روز بعد 

در گفت و گــو بــا »مهــر« پاســخی عجیــب به این ســؤال 
داد؛ او می گفــت اطاعــات را بر اســاس یــک فراخوان 
عمومی و از »کف جامعه« جمع آوری کرده اســت. اما 
از همــان فراخــوان عمومی هم کســی اطاع نداشــت؛ 
نــه نماینــدگان مجلــس، نــه خبرنــگاران و رســانه ها و 
نــه حتی اعضــای کمیته تحقیــق و تفحص. ایــن یعنی 
احتمــاًا اشــکالی در کار بــوده اســت. چند وقــت پیش 
ایــن  از اطاعــات و محتــوای  اطاعــات ســپاه بخشــی 
گــزارش را تکذیــب کــرده اســت. در تمــام ایــن مــدت 
بابــت  رســانه ها  بــه  پاســخی  هیــچ  قدوســی  کریمــی 
ادعاهــای درج شــده در گزارش نداده. روز یکشــنبه اما 
او در گفت و گــو بــا »ایــران« دلیل جالبی را برای پاســخ 

ندادن به ســؤاات رسانه ها عنوان کرد.
ایران: چند ســؤال داشــتم درباره مباحث مربــوط به آقای 

ظریف و گزارش دوتابعیتی ها
کریمی قدوسی:...

»ایران«: جواب نمی دهید؟
کریمی قدوسی: نه، به شما نه.

»ایران«: چرا؟
کریمی قدوسی: برای اینکه دیگه شما...

»ایران«: چرا خب مصاحبه نمی کنید؟
کریمی قدوسی: چون شما عملکردتان خوب نیست.

»ایران«: به هر حال ما چند سؤال داریم.
کریمی قدوسی: به دیگران می گویم برو از آنها بپرس.

»ایران«: مسأله مستقیم مربوط به شماست جناب کریمی 
قدوسی.

کریمی قدوسی: نه صحبت نمی کنم.
»ایران«: به هر حــال نامه ای در این رابطه اطاعات ســپاه 

داده بود که...
کریمی قدوسی: من با اصاح طلبان صحبت نمی کنم.

»ایران«: شــما به هر حال رئیس کمیتــه تحقیق و تفحصی 
بودیــد که آنجــا ادعاهایــی مطرح شــده و اطاعات ســپاه 
نامه زده و بخشــی از آن را تکذیب کرده. ما می خواهیم در 

همین رابطه چند سؤال بپرسیم. همین.
کریمی قدوسی: من با اصاح طلبان صحبت نمی کنم.

»ایران«: چرا؟
کریمــی قدوســی: بــرای اینکه صداقــت ندارنــد، در فتنه 

نقش داشتند و خائن هستند.
»ایران«: من این مصاحبه را با شــما بــرای تأیید هماهنگ 

می کنم.
کریمی قدوســی: خیلی قول دادید و عمل نکردید، 5 بار 

توبه کردم و توبه را شکستم. با شما حرف نمی زنم.
»ایران«: خب کدام موارد بوده که شما...

کریمی قدوسی: شما از مجلس هشتم بودید اینجا؟
»ایران«: خب کدام موارد بوده؟

کریمی قدوسی: خیلی زیاد... اصًا حرف نمی زنم.
»ایران«: آقــای کریمی قدوســی اان این بحــث تکذیبیه 

داده شده را فقط شما می توانید جواب بدهید.

کریمــی قدوســی: بلــه، بلــه. کامل هــم می توانــم جواب 
بدهم.

»ایران«: خب ما می خواهیم جوابتان را بشنویم.
کریمی قدوســی: نه به شــما نمی گویم، به یک کس دیگر 

می گویم.
»ایران«: خب ســؤاات مــا با بقیــه فــرق دارد و مربوط به 
خودمان اســت... به نظر می رسد شــما دارید از سؤاات ما 

فرار می کنید. به هر حال ما سؤااتی انتقادی داریم.
کریمــی قدوســی: شــما اان موافــق روحانــی هســتید یــا 
می خواهید بیفتــد؟ در صحن که اان همه دنبال زدنش 

هستند.
»ایران«: مــن اان یک روزنامه نگار هســتم که می خواهم 
چند تا ســؤال مطرح کنم. کاری هم نــدارم موافق روحانی 

هستید یا نه.
کریمی قدوسی: مواضع من روشن است.

رئیــس قوه قضائیه گفــت: قانون مبــارزه با 
پولشــویی در دهــه 80 بــه تصویب رســیده 
اســت و بر اساس آن کســانی که از پولشویی 
مطلــع هســتند، موظفنــد مــوارد را بــه قوه 
قضائیه اعام کنند.به گزارش ایرنا آیت اه 
صادق آملی اریجانی روز گذشته در جلسه 
مســئوان عالی قضایی با تأکید بر ضرورت 
همدلی بیشــتر بین قوا و مسئوان کشور، به 

وجود دشمنان مشترک اشــاره کرد و اظهار 
داشت: در شــرایطی که دشمنان نابخردی 
نظیــر امریــکا داریــم کــه بــه اروپــا می گوید 
اگر ســه مــاه با ما همکاری کنیــد، جمهوری 
اسامی مضمحل خواهد شد، همگی باید 
در یک مســیر و تحت رهبری هــای داهیانه 
رهبر معظم انقاب حرکت کنیم تا بتوانیم 

کشور را از بند مشکات برهانیم.

رئیــس قــوه قضائیــه ادامــه داد: در چنیــن 
شــرایطی توقــع نمــی رود برخی مســئوان 
سخنان مجمل و دوپهلویی بر زبان بیاورند 
که موجب سوءاســتفاده دشمنان شود. باید 
حواســمان جمع باشــد در بســتری ســخن 
می گوییم که دشمن حتی از حرف صحیح 
مــا هــم سوءاســتفاده می کنــد؛ بنابرایــن در 
چنیــن فضایــی نبایــد زمینــه سوءاســتفاده 

دشمن را فراهم کرد.آملی اریجانی افزود: 
اگر پولشــویی عظیمی در کشــور وجود دارد 
چــرا ایــن موضــوع را به قوه قضائیــه اطاع 
نداده ایــد؛ ایــن موضــوع نیــز ماننــد بحــث 
واردات غیرقانونی خودروها است که بعد از 
چند ماه به اطاع قوه قضائیه رسید. قانون 
مبــارزه با پولشــویی در دهــه 80 به تصویب 
رســیده اســت و بر اســاس آن کســانی که از 

پولشــویی اطاع دارند، موظف به اعام آن 
به مرجع قضایی هستند.رئیس قوه قضائیه 
خاطرنشــان کرد: نباید ســخنی گفت و بعد 
اصــاح و بیان کرد که مقصــود چیز دیگری 
بوده است. ما از فرد مسلمان قبول می کنیم 
که قصد سوء نداشته است اما نباید فراموش 
کــرد که برخی ســخنان اثر نادرســت خود را 

می گذارند.

┓〈〈k╊あ┴ピ《ぃパブ┩╀〉【╀《ペピ┖rぁ【┡╈【پ┒┖ピ【′┳╉┭′┒ピ┗┼ピ:《ぃパブ┩╀〉【╀┛ぃパ┖╇k┒〉┓]』┗پq┖ピ┗┼‶ブ¨『━′┘ピrlぁ
〞┡o┘ブペ‶ピ┗ぁピ《ペr━┽]

 خبــر اول اینکه،یکی از متهمان فــراری پرونده دکل نفتی 
کــه در یکی از کشــورهای اروپایی به ســر می برد، به کشــور 
بازگشــت.به گزارش ایرنا، »ن. م« از متهمان پرونده دکل 
نفتی و از خویشاوندان متهمان این پرونده است که در یکی از کشورهای اروپایی 
به ســر می برد و پول ها نیز به حســاب او واریز شــده بود. آن طور که در رسانه ها و 
ســایت های خبری مختلف آمده، این فرد شــرکتی را در هلند تأسیس و با یک 
شــرکت تأسیســات دریایی در زمینه تأمین دکل های حفاری همکاری می کرد. 
گفته می شود پول ها برای خرید دکلی که از آن به عنوان دکل گمشده یاد می شود، 
به حســاب »ن.م« واریز شــده بود. این فرد از همان ابتدای تشکیل پرونده دکل 
نفتی در خارج از کشور به سر می برد و آن طور که علیزاده طباطبایی وکیل مدافع 
یکی از متهمان پرونده پیشتر گفته بود، قرار بود محاکمه »ن.م« به صورت غیابی 
برگزار شــود اما یک ماه پیش این متهم به کشــور بازگشت. بر اساس گزارش ها 
»ن.م« در کشــور اروپایــی محــل اقامت خود متهم به پولشــویی شــده اســت و 
برای ادامه اقامت به مشکل برخورده است بنابراین تصمیم می گیرد به ایران 
بازگردد. اکنون برای این فرد قرار وثیقه صادر شده و با تودیع مبلغ وثیقه صادره 
در خــارج از زنــدان به ســر می بــرد. پرونده دکل نفتی 6 متهــم دارد که تا قبل از 
بازگشت »ن.م« فقط سه نفرشان در ایران بودند و در محاکماتی که تا اان برگزار 
شده، حضور داشتند. در حال حاضر »ر.ط« یکی از متهمان این پرونده در لندن 

و »عمر« متهم دیگر پرونده در قطر به سر می برند.

〞〈├╇》ピqブ¨╉┴《ペ《━┼ブぁ‶ブ′┘ブ├[ぃ》【─ベぁ┕l─
خبر دیگر اینکه،یکی از روحانیون دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان شایعه 
توهین ســازمان یافته به علمای اهل ســنت اســتان سیســتان و بلوچستان را 
تکذیب کرد.مولوی حافظ اسماعیل در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درباره اینکه 
برخی مدعی شده اند در سیستان و بلوچستان پیامک توهین آمیز به علمای 
اهل سنت این استان ارسال می شود، گفت: این پیامک ها برای ما و حضرت 
موانا نیامده اســت؛ البته هرازچندگاهی کســی شــماره بزرگی را پیــدا و به او 
اهانت می  کند اما این اتفاق همگانی نیست. اخیراً برخی مدعی شده بودند 
که عده ای شــماره های علمای اهل ســنت سیســتان و بلوچستان را دست به 

دست می کنند و برای آنان پیامک های توهین آمیز می فرستند.

┓ぃ〈k┻╀【━′ピ┖‶ピ┗ぁピqピ《━┝》《′ブ]┗ペ:‶ブ━┝ペ┗┴〉ブ┠┒ブپ
شــنیدیم که،پادشاه عربستان ســعودی که هنوز درگیر پرونده قتل و ساخی 
جمال خاشــقجی روزنامه نگار منتقد ســعودی است، از جامعه بین المللی 
خواســت که برنامه هســته ای ایران را متوقف کند. به گــزارش ایلنا به نقل از 
اســپوتنیک، ســلمان بن عبدالعزیز روز گذشــته در مراسم افتتاحیه مجلس 
شــورای عربســتان بــا تکرار برخــی ادعاهای بی اســاس درباره سیاســت های 
منطقــه ای ایران، تهــران را به دخالت در امور منطقه و ایجاد بی ثباتی متهم 
کرد. پادشــاه عربستان در اولین سخنرانی خود پس از قتل خاشقجی اگرچه 
ادعاهایی را علیه ایران مطرح کرد اما از هرگونه اشــاره ای به پرونده قتل این 
روزنامه نگار ســعودی در کنسولگری این کشــور در استانبول امتناع کرد و این 

نکته مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت.

 دیـــگه 
چه خبر
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اکاذیببیپاسخ
نمایندگان مخالف دولت از پاسخ دادن درباره ادعاهایشان پیرامون مدیران دو تابعیتی شانه خالی کردند

یک ضرب المثل معروف فارســی می گوید: »یک ســوزن به خودت 
بزن یک جوالدوز به مردم«. این درســت شــبیه وضعیت مخالفان 
امــروز وزیر خارجه اســت. همان ها کــه از محمدجــواد ظریف برای 
ســخنانش درباره پولشــویی ســند می خواهنــد؛ اما خودشــان هیچ 

گاه حاضر نشــدند از هم حزبی های خود بابت ادعاهای گزاف ســند 
بخواهند. به عبارت دیگر، اگر صفی برای سند خواستن تشکیل شده 
بود بســیاری از آنها خیلــی جلوتر از وزیر خارجــه در آن صف بودند. 
همان هــا کــه ادعاهایــی مثــل دوتابعیتی بــودن رئیــس جمهوری و 

جمعــی از مقامات بلندپایه دولتی یا اعطای 2500 گرین کارت امریکا 
به خانواده های مقامات دولتــی در جریان مذاکرات برجام را مطرح 
کرده بودند. ادعاهای آنها چقدر مســتند بــود و همان ها امروز چقدر 

حاضر هستند برای اثبات ادعاهایشان سند بدهند؟

└『ピ┗─ピ┗e،┒【ペ┶』┖┒┗oピ:┖【〈╈ピ′پk┒ブ〈━├ピ[′‶ブ〈┑├《ペ┗┒؟
در همــان روزهایی که بحث دوتابعیتی ها توســط 
کمیته تحقیــق و تفحص مجلس که همه 11 عضو 
آن از طیــف مخالــف دولت بودند، داغ شــده بود، 
مجتبی ذوالنور مســأله ای را مطــرح کرد که خیلی 
زود تبدیل به موضوعی جهانی شد و از کاخ سفید 
ســر درآورد؛ اعطای 2500 گریــن کارت به خانواده 
مقامات ایرانی در جریان مذاکرات برجام. ترامپ 
با ســرعت تمام این حــرف را از زبان ذوالنور قاپید 
آن را در توئیتــر خــود منتشــر کــرد. در واشــنگتن 
مقامات دولــت اوباما و در ایران مســئوان وزارت 
خارجــه بشــدت ایــن موضــوع را تکذیــب کردنــد. 
امــا ســند ذوالنــور چــه بــود؟ او روز 16 تیــر وقتی با 
درخواســت ارائه سند از ســوی رسانه ها مواجه شد 
بــه روزنامــه »اعتمــاد« گفــت: »هر وقــت یقه مان 
را گرفتنــد مســتندات را هم ارائــه می کنیم.« از آن 
روز تــا حــاا البته نه کســی یقــه ذوالنــور را گرفته و 
نــه او ســندی ارائه داده اســت. در این مــدت البته 
ایــن نماینــده قــم بســیار کمتــر از قبل و بــه ندرت 
میــان خبرنــگاران می آید. روز یکشــنبه اما وقتی او 
در مســیر رفتن به جلســه فراکســیون وایی بود، با 
سؤاات روزنامه ایران در همین رابطه مواجه شد، 
سؤااتی که سعی می کرد جواب های آنها را بیشتر 
به شــوخی بدهد و این بار هم خبری از یک پاســخ 
روشن از سوی ذوالنور درباره ادعای پر حاشیه اش 

نبود؛
»ایــران«: حــاج آقا دربــاره نامــه اطاعات ســپاه برای 
تکذیب صحبت  هایتان درباره 2500 گرین کارت هیچ 

توضیحی دارید؟

ذوالنور: خود شما توضیح بدهید.
»ایران«: خب شما باید نامه را دیده باشید.

ذوالنور: شما هم دیدید...
»ایران«: به هر حال شــما حرفی را زدید که مســتند 

رئیس جمهوری امریکا گفته...
ذوالنور: خب شما هم که نامه آن را دارید.

»ایران«: نه ما نداریم، چرا باید داشته باشیم؟
ذوالنــور: رئیــس جمهــوری امریــکا به فرمایشــات 

رهبر معظم انقاب و امام هم استناد می کند.
»ایران«: نه حاج آقا؛ بحث دروغ بودن اســت. آن 

حرف را گفتید سند دارم.
ذوالنــور: اگــر دروغ بود پس چرا رئیــس جمهوری 

امریکا استناد کرد؟
»ایران«: نه. خب

ذوالنور با عجله می رود
»ایران«: حاج آقا این را جواب بدهید...

اخــراج  را  مــن  مــن،  رئیــس  اان  ببیــن  ذوالنــور: 
می کند.

»ایران«: ما یک دقیقه وقت می گیریم شما بمانید.
ذوالنور: خداحافظ.

خبر

همزمان با نشست معاونان وزیران خارجه اعضای  
اتحادیه اروپا مطرح شد

r╈ブ′┖ブk』┘ブ├┖┒ブپ』┖ピ╇╉┵─〉┖ブペ┖┒rf╀ピ┗┴┖ピ┓┡》
مواضــع  چکیــده  باشــد«،  هزینــه  پرداخــت  آمــاده  »اروپــا 
هشــدارآمیزی که معاون سیاســی وزیر امور خارجه کشورمان 
ســاعاتی پیــش از برگزاری نشســت مقامات اتحادیــه اروپا در 
مورد زمان اجرای سازوکار ویژه مالی این اتحادیه با ایران مطرح کرد تا مشخص باشد 
ایران در قبال تعلل بیشــتر اروپا در اجرایی کردن این ســازوکار منفعل نخواهد بود.
به گزارش ایســنا، عباس عراقچی که در همایش تحوات منطقه و نظام بین الملل 
سخن می گفت با اذعان به اینکه »اروپا پس از خروج امریکا از برجام در حمایت از 
این توافق به لحاظ مواضع سیاسی کم نگذاشته و تاش کرده خواسته های ایران در 
حوزه های مختلف از جمله نفت و بانک تأمین شــود«، نســبت به اقدامات عملی 
اروپا در شش ماه گذشته انتقاد کرد و گفت: »هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی 
ســازوکار مالی بیــن ایران و اروپا را قبــول کند؛ اتریش و لوکزامبــورگ قبول نکردند و 
اروپــا ناتــوان از ثبت SPV اســت.« عراقچی در عین حال یکــی از دایل این تعلل را 
فشــار های ســنگین امریکا دانســت و افزود: »امریکایی ها هر کشــوری را که SPV در 
آن مســتقر شود یا بانک هایی که با آن کار کند تهدید کرده اند. با این حال اروپایی ها 

تاششان را متوقف نکرده اند.«
معــاون وزیــر امور خارجــه در ادامه گفت: »چه اروپــا نخواهد با ما کار کنــد و در حال 
بازی با ما باشــد و چه می خواهد و قادر نیســت، در نتیجه فرقی نمی کند. نتیجه این 
اســت کــه اروپایی ها یا نخواســتند یا نتوانســتند کاری انجام دهند. اما مــا تا زمانی که 
باقــی مانــدن در برجام به نفع کشــور باشــد در آن می مانیم و اگر این نباشــد ماندن 
در برجــام فایده ای ندارد. اگر تا اان ماندیم به این دلیل اســت که در ابعاد سیاســی 
و اقتصادی ماندن به نفع ماست. در حال حاضر شرایط مطلوبی است اما این حتماً 
پایــدار نخواهــد مانــد و اروپایی ها باید بداننــد این وضعیت نمی تواند به این شــکل 
ادامه پیدا کند.«عراقچی با یادآوری اینکه »اجماع جهانی به نفع ایران است و همه 
اعتراف دارند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و سیزده گزارش آژانس سند 
حقانیت ایران است که به تعهداتش پایبند بوده است«، افزود: »هزینه تحریم برای 
ایران کم نیســت اما ما در نهایت راه خود را پیدا خواهیم کرد. آنها باید بدانند کســی 
در ایران به خاطر تحریم های امریکا دست خودش را باا نمی برد. اان ان شاءاه اگر 
انسجام داخلی که محل بحث است باشد بهتر از گذشته با مسائل کنار خواهیم آمد.« 
عراقچی ادامه داد: »اگر اروپا فکر می کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن تر است 
می تواند امتحان کند. منطقه ما کلکسیونی از مسائل و مشکات دارد آیا اروپا تحمل 
موج جدید تروریســم و مهاجرت و شــروع بحران هســته ای را دارد! بی شک هزینه از 
بین رفتن برجام برای اروپا بیش از امریکاســت و اگر اروپا تصور می کند برجام برای 

حاکمیت و امنیت و اعتبارش مهم است باید آماده پرداخت هزینه برای آن باشد.«
ë تأکید موگرینی بر اجرای هر چه زودتر ساز وکار مالی اروپا

همزمــان بــا ســخنان هشــدار آمیز عراقچــی، »فدریکا موگرینی« مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا  پیش از برگزاری نشســت شورای روابط خارجی اروپا در جمع 
خبرنگاران گفت که نمی توانم تاریخ دقیقی برای زمان اجرای ســازوکار مالی اعام 
کنم. موگرینی در عین حال مشــارکت وزیران اقتصاد ســه کشــور آلمان، انگلیس و 
فرانســه را در این مرحله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار دانست و گفت آنها برای 

نهایی کردن این ساز وکار به سختی تاش می کنند.
روز گذشــته در کشاکش این اخبار امیرحسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت کشورمان از 
انجام مذاکرات کارشناسی برای ایجاد یک کانال پرداخت بانکی بین یک یا دو بانک 
ایرانی و چند بانک کوچک اروپایی خبر داد و گفت: »آنگونه که از شواهد پیداست کانال 

بانکی در فرانسه تأسیس می شود و امیدواریم تا چند هفته آینده به نتیجه برسد.« تأیید اظهارات ظریف از سوی نوبخت: 

′┵━┗┨kr′r┽]ピ┖┾ブeブ╀┖っ┒ブ》┒┖ブぃ╉ぃ′‶ブ〉〉┓؟
محمدباقــر نوبخــت، معاون رئیــس جمهــوری و رئیس ســازمان برنامه و 
بودجــه ســخنان محمدجــواد ظریف وزیر امــور خارجه درباره پولشــویی در 
کشــور را تأیید کرد. به گزارش »ایران« نوبخت در »توئیتر« نوشــت:»پس از 
ســخنان دکتر ظریف در خصوص پولشــویی و ضرورت مبارزه با آن،عده ای 
معتــرض و متقاضی ارائه ســند از وزیر امورخارجه شــدند. آیــا معترضان، 
میلیاردها دار قاچاق در کشور را که همواره مسئوان نظام درباره آن هشدار 
داده انــد، نفی می کننــد؟ یا برخاف قانون درآمد حاصل از آن را پول کثیف 
نمی داننــد؟!« گفتنی اســت پــس از تأکید وزیــر امورخارجه مبنــی بر وجود 
پولشــویی در کشــور، برخی رسانه ها و شــخصیت ها اصل این قضیه را انکار 

و او را زیر سؤال برده بودند که این امر، تعجب ناظران را به دنبال داشت.

─┽ピ┗o┖ブk〝ブ┨ピ┗━┴ピ〝』ブ‶《┽〞─پ》
درهرحال تجربیات واگذاری و خصوصی سازی در جهان 
پیش روی ما اســت. در آلمان شــرقی، حتی پولی بابت 
واگذاری هــا نگرفتند، ولی دولت آلمــان غربی یا آلمان 
متحــد، شــرایط مدیریــت کارخانــه یا شــرکت را در دوره خصوصی ســازی 
سفت و سخت گرفت. به این معنا که کارگران بیکار نشوند، دستمزد آنان 
پرداخت شــود و کارخانه به تولید بیشــتر برســد. همه واگذاری ها شفاف و 
روشــن بود. اکنــون و به نظرم در کنار ضرورت پرداخــت حقوق های عقب 
افتــاده کارگــران بایــد گــزارش شــفافی در نقــد یا رد یــا پذیــرش انتقادات 
گســترده ای که کارگران نسبت به چگونگی خصوصی سازی ابراز داشته اند 
در اختیــار افــکار عمومــی قــرار گیــرد. متأســفانه از همــان برنامــه اول که 
خصوصی ســازی ها انجام شــد، بیشــتر با هدف توزیع رانت اجرایی شــد و 

این کار، به اصل این ایده ضرر های بزرگی زده است.

 〝ブ┱┌あ′』ブ》《┸┓┸┒؛〞]ブ》r′┗┈┗┽├
از سوی دیگر ایران نیز انتظار دارد هم مطالبات پیشین که ناشی از 
عــدم ایفای تعهدات انگلیس در زمینه فــروش تانک های اصاح 
شــده چیفتن و همچنین نقش پذیری بیشتر انگلیس در تأسیس 
سامانه تبادل مالی مستقل از امریکا و اقتصاد بدون دار )تعبیه کانال SPV( را با جدیت 
دنبال کرده و در تاش مشترک برای عملیاتی کردن آن نقش بیشتری پیدا کند. پس به نظر 
می رسد که دو طرف برای ترمیم و تقویت رابطه دوجانبه نیازمند توجه جدی به رفع 
چنین ماحظات و دغدغه های موجود در رابطه هستند. این تاش بویژه در شرایط 
کنونی که کشــورهای اروپایی از جمله انگلیس با ایســتادگی در مقابل کارشکنی های 
قابل انتظار امریکا به دفاع از مناسبات اقتصادی و سیاسی شان با جمهوری اسامی 
برخاسته اند، حل موضوعات اینحل را بیش از پیش ضروری می نماید. یعنی اگر دو 
کشــور انتظار دارند که روابط را از ســطح کنونی ارتقا داده و به سطح بااتری برسانند، 

خوب است دغدغه های یکدیگر را با رویکرد انسانی و استراتژیک دنبال کنند.

q┗ぃp]ブ『┈ブペ»《پ─〞┽》«‶ピ┗ぁ┓′ro┒ピ【]ブ┐〞ボ┝]ベぁ┕l─
به دنبال انتشار اتهاماتی در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و برخی از سایت های 
خبــری مبنی بر انتســاب فامیلــی اعضای هیأت مدیره شــرکت نیشــکر هفت تپه با 
معاون اول محترم رئیس جمهوری، دفتر اسحاق جهانگیری این اخبار و اتهامات را 
تکذیب کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، در این اطاعیه با تأکید 
بر اینکه اساساً جهانگیری خواهرزاده هایی با نام خانوادگی »اسدبیگی« ندارد، آمده 
اســت: خط مشــی کاری و اصول مدیریتی آقای جهانگیری از ابتدا تاکنون، مؤید این 

نکته اساسی است که ایشان هیچگاه توصیه ای برای بستگان خود نکرده و نمی کنند.
در این اطاعیه، هدف از تخریب چهره مسئوان نظام از طریق اتهام زنی های ناروا و 
کذب در چارچوب جنگ روانی و رسانه ای رسانه های معاند تعبیر و تأکید شد: دکتر 
جهانگیری دســتورات و تأکیدات ازم برای حل مشــکات و مســائل شــرکت نیشکر 

هفت تپه را صادر کرده و همچنان از مسئوان ذیربط پیگیر موضوع هستند.

در همــان روزهــا چهره هایــی از مخالفــان دولــت در مجلــس 
هــم بودند کــه از حرف هــای ذوالنــور حمایت کردنــد و گفتند 
او حقیقــت را می گویــد و قطعــاً ســند دارد. مهم تریــن آنهــا 
محمدجواد ابطحی اســت. کسی که در همان روزها گفته بود: 
»بیــان مطلبی که پیشــتر آقای ذوالنــور گفته و ترامــپ هم در 
توئیتــر گفتــه بود چیــزی را از حقیقــت کم نمی کنــد. اگر آقای 
ذوالنور آن مطلب را بیان نمی کرد، ترامپ در نهایت می گفت 
و در این شــکی نیست.« او هم مانند کریمی قدوسی و ذوالنور 
وقتی حرف از ســند دادن توســط مخالفان دولــت برای اثبات 
ادعایشان به میان می آید، چندان عاقه ای برای این کار نشان 

نمی دهد؛
»ایران«: چند ماه قبل آقای ذوالنور گفتند در جریان برجام 2500 
گرین کارت به خانواده مقامات ایرانی داده شده و شما آن را تأیید 

کردید.
ابطحی: بله.

»ایران«: تا اان سندی دال بر صحت این مسأله داده نشده.
ابطحی: من نگفتم که، از من سند می خواهید.

»ایران«: اما شما تأیید کردید.
ابطحی: من به آقای ذوالنور اعتماد دارم و می شناسم، معتقدم 

بدون دلیل حرفی نزده.
»ایران«: یعنی چشم بسته هر چه بگویند تأیید می کنید؟

ابطحی: چشــم بسته نیست، بر اساس شناخت دقیق و فردی 
است.

»ایران«: خب همیــن ادعای 2500 گریــن کارت را همه تکذیب 
کردند، آقای ذوالنور هم سند نداده تا اان.

ابطحی: رئیس جمهوری امریکا که گفت چنین چیزی بوده.
»ایران«: حرف ترامپ برایتان سند است؟

ابطحی: ســند نیســت، بــه هر حــال رئیــس جمهــوری امریکا 

همین طور بدون پشــتوانه حرفی نمی زند که. آقای ذوالنور هم 
سابقه ای دارد که به نظرم بی دلیل حرفی نمی زند.

»ایران«: اما اطاعات سپاه هم تکذیب کرده موضوع را؟
ابطحی: من اطاع ندارم.

»ایران«: خودتان فکر نمی کنید در این ادعا باید قدری شک کرد؟
ابطحی: ادعای من نبوده، از آقای ذوالنور بپرسید.

»ایران«: پرسیدیم، جواب نمی دهند.
ابطحی: خب دیگر...

»ایران«: شما که تأیید کرده بودید از ایشان سند نخواستید تا اان؟
ابطحی: چرا باید به آدمی که اعتماد دارم بگویم ســند بده. در 
ضمن موضوع مهمی نیست. گذشته دیگر. موضوع کشور چیز 

دیگری است.
»ایــران«: چرا در قبال مســائل دیگــر همین طور ســاده و راحت 

برخورد نمی کنید؟
ابطحــی: برای همه مســائل همین اســت. برای هــر چیزی ما 
ســند می خواهیم، حاا برخی جاها فرد را نمی شناسیم و سند 
می خواهیــم. برخی جاها هم با شــناختی که داریــم، خود فرد 
برایمان سند است. آقای ذوالنور خودش از نظر من سند است و 

حرفش سندیت دارد چون شناخت دارم.

〞├ピ┓〈├┞┒【┐┖【〈╈ピ』└:r┍┭ペピ┒ピ【┈┓¨┍′
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امیرحســین زمانی نیا، معاون وزیر نفت با اشــاره به ایجاد 
کانال پرداختی بین ایــران و اروپا، گفت: احتمااً این کانال 
در فرانســه تشــکیل شــود و در مرحلــه اول، بــرای اقــام 
غیرتحریمــی و از اواســط ســال ســال ۲۰۱۹ بــرای اقامــی 
که شــامل تحریم می شــود هم مورد اســتفاده قرار بگیرد. 
زمانی نیا دیروز در همایش تخصصی معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری قشــم در حوزه نفت و انرژی بــا بیان اینکه 
بخشــی از وظیفــه مســئوان، پیش بینــی آینــده و تشــریح 
وضعیت کنونی اســت، اظهار کــرد: در ماقات های خصوصی تأکید شــده که 
منافع استراتژیک اروپا اقتضا می کند برجام را حفظ کند. مذاکرات کارشناسی 
برای ایجاد یک کانال پرداخت بانکی بین یک یا دو بانک ایرانی و چند بانک 
کوچــک اروپایی که تعامل کمتری با امریکا دارند، در جریان اســت. این کانال 
در مرحله اول برای اقام غیرتحریمی اســت و از اواســط ســال ۲۰۱۹ توســعه 
یافتــه و اقــام تحریم  شــده را هم شــامل می شــود. معاون وزیر نفــت در امور 
بین الملل ادامه داد: قرار اســت کانال بانکی مذکور در اروپا تأســیس شود، اما 
فعًا کســی موافقت نکرده اســت اما به نظر من این کانال بااخره در فرانســه 
تأسیس می شود. مذاکرات کارشناسی در جریان است و امیدواریم تا چند هفته 
آینده به نتیجه برسد. زمانی نیا با تأکید بر اینکه قیمت بنزین در امریکا اهمیت 
زیادی دارد، اظهار کرد: اگر به بیش از سه دار و 3۰ سنت برسد، مردم اعتراض 

می کنند. / ایسنا

 〝ブぃ〈ボ╈ ┓ぃ╈【─ q┗ペピ┗ペ 』┒ ┟ぁピ┙┼ピ 〞ぃ┼┗┰
علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
وزارت جهاد کشــاورزی گفت: ایران ظرفیت افزایش تولید 
در حوزه شیات و لبنیات طی ۱۰ سال آینده تا دوبرابر وضع 
موجود را دارد. مهرفرد در همایش مشترک همکاری های 
کشــاورزی ایــران و اتحادیه اروپا اعام کــرد: ۲۲ میلیون تن 
محصوات باغبانی و انواع میوه در کشور تولید می شود. ۲ 
میلیون تن هم محصوات شــیاتی در کشــور به عمل می آید و ۲۰ هزار واحد 
صنعتــی فرآوری محصوات کشــاورزی موجود اســت که امکان فــرآوری ۱5۰ 
میلیــون تن فرآوری محصوات را دارند، اما برخی از آنها با ظرفیت خالی کار 
می کننــد.  وی همچنیــن گفت: در دولت روحانی 8 میلیــارد دار در حوزه آب 

سرمایه گذاری شده است. / فارس
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داوود ســوری، اقتصــاددان و عضو هیأت 
علمی مؤسســه عالی آموزش بانکداری 
اســت. او معتقــد اســت کــه پولشــویی، 
مســأله ای مســلم در اقتصاد هر کشوری 
است و به جز تصویب قوانین، راهی برای 

مبارزه با آن وجود ندارد.
  بــه نظــر شــما پولشــویی در ایــران واقعاً، 

حقیقت دارد؟
درباره اینکه پولشویی هست، باید بگویم 
که مســلماً هســت. بعید می دانم جایی 
در دنیا داشــته باشــیم که در آن پولشویی 
وجود نداشته باشد. اما مسأله مهم شدت 
پولشــویی اســت. در هر کشــوری که ســاز 
و کاری بــرای مبارزه با پولشــویی نداشــته 
باشــیم، شــدت آن هــم بیشــتر اســت. با 
توجه به همین گزاره های ســاده می توان 
نتیجه گرفت که پولشــویی در ایران هم با 
شــدت جریان دارد. البته نمی دانم عدد 
و رقــم آن در ایــران بــه چه میزان اســت، 
ولی براحتی می توان دید که فعالیت های 
زیادی در ایران با پولشویی انجام می شود. 
ما در منطقه ای هستیم که شاهراه قاچاق 
مواد مخدر است. جایی است که خیلی از 
پول ها باید به نوعی در آن شسته شود و ما 
هم قوانین مان زیاد محکم نیســت. پس 

طبیعی است که در ایران انجام بگیرد.
  در کشورهای دیگر دنیا چطور؟

پولشــویی در همه جای دنیا هســت ولی 
مسأله اصلی، محکم بودن اجرای قوانین 
است. به همین خاطر براحتی نمی توان 
بقیــه کشــورهای دنیــا را با ایران مقایســه 
کــرد. دایل مختلفی هم بــرای آن وجود 
دارد. زیرساخت های مبادله و پرداخت ما 
چندان پیشرفته نیست. خیلی از مبادات 
مــا بایــد نقــد انجام شــود و ایــن خودش 
حفره بزرگی را در نظام های پرداخت مان 
ایجاد می کند. خیلی اوقات می شــنویم و 
با افتخار مطرح می کنیم که فردی کیفی 
پیدا کرده که در آن یک میلیارد پول بوده و 
آن را پس داده است. عملکرد فرد خیلی 
درست بوده ولی اینکه فردی یک میلیارد 
پــول وطا را در کیفــی حمل می کند و آن 
را گــم هــم می کند، خــودش یک ســؤال 

بزرگ است. این کوچکترین شواهد عینی 
است که برای حدس و گمان زدن درباره 
پولشــویی در ایران وجود دارد. به هر حال 
تمام برآوردها نشان می دهد که پولشویی 
انــکار آن هیــچ  یــک واقعیــت اســت و 

توجیهی ندارد.
  چه کســانی از پولشویی نفع می برند و این 

نفع آنها چگونه رقم می خورد؟
کســانی که منبع مالی به دست می آورند 
کــه تمیــز نیســت و می خواهند آنهــا را با 
منابع تمیــز دیگران قاطی کننــد و رد آن 
را گــم کننــد، بحــث پولشــویی را دنبــال 
می کننــد. آنهــا می توانند ایــن کار را برای 
فرار مالیاتی انجام دهند، برای خروج ارز 

از کشور یا هر کار دیگری.
  هیچ حــزب و جریانــی پولشــویی را تأیید 
نمی کنــد و همــه مخالــف آن هســتند. با 
وجود این چرا در برابر انجام اقدامات ضد 

پولشویی مقاومت وجود دارد؟
مســأله آن اســت که به خیلی از مباحث 
مــا جنبــه سیاســی داده می شــود و جنبه 
اقتصــادی و حتــی اجتماعــی آن خیلــی 
اوقــات در نظــر گرفتــه نمی شــود. افــراد 
ممکــن اســت بــا خیلــی چیزهــا موافق 
باشند ولی در جناح بندی نظرشان عوض 
می شــود. رقابت هــای سیاســی در قالب 
تصمیم گیری ها خود را نشان می دهند و 
همین می شود که مسأله ساده اقتصادی 
مثل مقابله با پولشــویی، بــه یک جریان 

پیچیده سیاسی تبدیل می شود.
  می توان گفت کســانی کــه برای تصویب 

قانون مبارزه با پولشــویی جوسازی منفی 
داشــتن  وجــود  در  نفع شــان  می کننــد، 

پولشویی است؟
می شــود ایــن حــدس را زد ولــی صحبت 
کــردن از آن بــدون مدرک ســخت اســت. 
اما بااخره گمانه ای اســت کــه با توجه به 
فضای ایران می توان گفت بله، وجود دارد.

  با توجه به تحریم ها، گفته می شود که ایران 
بهشت پولشــویی می شود. به نظر شما آیا 

چنین چیزی محتمل است؟
بعیــد می دانــم فضایی شــکل بگیرد که 
بتــوان از آن تعریف بهشــت پولشــویی را 
داشــت. چون کــه ارتباطــات مالــی مــا با 
دنیا ســخت و مشــکل اســت و ارتباطات 
مشــروع و درســت مان را هــم با مشــکل 
انجام می دهیم. اما به هر حال با شرایط 
تحریم، انجام دادن برخی از کارها سخت 
اســت و ممکن اســت مقداری پولشویی 

اجتناب ناپذیر باشد.
  چــه راهکارهایی برای مبارزه با پولشــویی 

وجود دارد؟
ما در شــرایط عــادی نیســتیم و به خاطر 
همین شــرایط، انجام کارهایی برای دور 
زدن تحریم اجتناب ناپذیر اســت. ولی به 
جــز این مســائل، اگر قوانیــن را بپذیریم، 
تنها راهکار ما اجرای قوانین است. همین 
قانون هایــی کــه اان بحــث آن مطــرح 
می شود، اگر تصویب شود و بانک مرکزی 
در قالب آن بتواند بر نقل و انتقال پول ها 
نظارت داشــته باشــد، مبارزه با پولشویی 

انجام می شود. 

پولشویی داریم یا نداریم
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تجربه نشان داده است که مردم بیشتر طالب کمک های 
نقدی هستند تا خود هزینه کرد این کمک ها را مدیریت 
کننــد. ترمیم حقوق کارمنــدان و کارگران اگــر با یک کار 
دقیق و حساب شده کارشناسی انجام شود اثرات مخرب تورم را کمتر خواهد 
کرد.اما از آن ســو هم باید مراقب نقدینگی باشــیم ونگذاریم با افزایش پول 
در گردش بازهم روند تورمی افزایش پیدا کند. براین اساس روشن می شود 
که کار دولت و مدیران اقتصادی او تا چه حد حســاس و تعیین کننده اســت. 
تعهد، پاکدستی، دقت، هوشمندی، جسارت، سرعت، احساس مسئولیت، 
پرکاری، کارآمدی و مشــورت پذیری مردان رئیس جمهوری خواهد توانست 
در جنگ اقتصادی مؤثر افتد و انگیزه و امید مردم و فعاان اقتصادی را باا 
ببرد.وزیران اقتصادی در این جدال نفســگیر نیاز به نظراقتصاددانان کشــور 
دارند، هر وزیری می تواند اتاق فکری از دانشــمندان تشکیل دهد و برای هر 

تصمیم مهمی حداکثر خرد اقتصادی کشور را به کار بندد.
ایــران در جنگ اقتصــادی و مقابله با تحریم های ظالمانــه امریکا راهی جز 
پیروزی ندارد واین خواسته ای است که باید با حداقل فشار به مردم حاصل 
شــود و اگر فشــار و سختی هســت باید متوجه همه باشد. تنها در این صورت 
است که مردم یعنی صاحبان اصلی کشور همراه و همدل با دولت خواهند 

بود واسباب موفقیت را فراهم خواهند کرد.

 ┙ブ 》¨ブ┓ブ
╇【ブ 》┎┾┥

 درصد گرانفروشی 
قطعات خودرو در بازار

علیرضا نیک آیین رئیس اتحادیه 
تعمیرکاران خودرو تهران گفته برخی 

نمایندگی ها قطعه ۷۵۰ هزار تومانی تندر۹۰ 
را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می فروشند.

100
تومان پیشنهاد تولیدکنندگان 

برای یک کیلو مرغ
اتحادیه تعاونی های کشاورزی مرغداران ایران، انجمن 
ملی تولید کنندگان مرغ و انجمن تولید کنندگان جوجه 
یکروزه در نامه ای به رئیس جمهوری خواستار افزایش 

قیمت مرغ به ۱۱۵۰۰ تومان شدند.

11500
میلیون یورو، سقف معافیت 

صادرکنندگان در سامانه نیما
بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه  بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را 

اباغ کرد. صادرکنندگان تا سقف یک میلیون یورو از 
فروش ارز در »سامانه نیما« معاف شدند.

1
درصد افزایش قیمت لوازم خانگی 

داخلی
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی 

از افزایش حداقل 8۰ درصدی قیمت لوازم 
خانگی تولید داخل و افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی 

محصوات با برند خارجی در این حوزه خبر داد.
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گروه  اقتصادی ،  ریحانه یاسینی/  رسانه امریکایی نیویورک تایمز، چند وقت پیش 
گزارشی تحقیقی در ۱4 هزار کلمه منتشر کرد که نشان می داد دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری این کشــور چطور توانســت از طریق پولشویی به یک میلیاردر امریکایی 
تبدیل شــود و خود را در رقابت های انتخاباتی به عنوان یک میلیاردر خودســاخته 
معرفی کند. این گزارش افشا می کرد که ترامپ 4۱3 میلیون دار از ثروت امروزش 
را از طریــق ایجاد شــرکت های صوری و فــرار مالیاتی بــرای امپراطوری معامات 
امــاک پــدرش در طول دهه ۱۹۹۰ به دســت آورده بود. این گزارش افشــاگرانه در 
آن ســوی مرزها که یک رســوایی بزرگ برای رئیس جمهوری امریکا بود، براحتی 
در جامعــه امریکایی منتشــر شــد. اما در ایــران حتی صحبت از واقعیت داشــتن 

پولشویی در کشور نیز تحمل نمی شود و محمدجوادظریف، وزیر امور خارجه چند 
روزی است که به خاطر صحبت هایش با شدیدترین هجمه ها مواجه شده و حتی 
نمایندگان مجلس صحبت از استیضاح او کرده اند. ظریف در چند جمله کوتاه در 
گفت و گوی ویدئویی با خبرآناین گفته بود:»پولشویی یک واقعیت در کشور ماست 
و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند. من نمی خواهم این پولشویی را به جایی 
نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می کنند حتماً آنقدر توان مالی 
دارند که ده ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.با این وضعیت ما 
نمی توانیم با فضا ســازی ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله شان ممکن 
اســت 3۰ هــزار میلیارد باشــد فضاســازی کرده اند. آنهــا می توانند بودجــه وزارت 

خارجه را هزینه یک قلم فضا سازی شان کنند.« پولشویی نه یک واقعیت در ایران 
بلکه در تمام جهان است. بر اساس گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل 
متحد، حجم پولشویی در جهان را چیزی معادل ۲ تا 5 درصد از کل تولید ناخالص 
داخلــی جهان برآورد می کند که رقمی برابر بــا 8۰۰ میلیارد دار تا ۲ تریلیون دار 
را شــامل می شــود. اما صحبت از همین واقعیت جهانی در ایران، چندان ســاده 
نیســت. در حالی که در جهان توســعه یافته درباره افــراد قدرتمند وفعالیت های 
پولشــویی آن ها، گزارش های جدی در رسانه ها منتشر می شود، در ایران »واقعی« 
دانستن پولشویی در صحبت های مقامات هم تحمل نمی شود. »ایران« به همین 

بهانه در گفت و گو با کارشناسان به بررسی واقعیت پولشویی پرداخته است.

ブ┓┘
┽ 〞

┗プ┊
━

منشــأ پولشــویی عملیــات زیرزمینــی، 
عملیات مربوط به قاچاق مواد مخدر، 
و  خریــد  الکلــی،  مشــروبات  قاچــاق 
فروش اسلحه و... است. به هر عملیات 
غیرمعمولی کــه در چارچوب مقررات 
نباشــد، پولشویی گفته می شــود. نقل و 
انتقــال ایــن پول هــا در دنیا یــا از طریق 
پولشــویی اســت یا از طریق کازینوها که 
در ایــران نداریم. بنابراین پول های این 

اقتصاد زیرزمینی، از طریق پولشویی جابه جا می شود.
در تمام دنیا هم این فضا وجود دارد. اما در تمام دنیا در سیستم 
بانکی برای جلوگیری از این اتفاقات، منشــأ پول و شــخصی را 
که این پول را می آورد، بررســی می کنند. سیســتم KYC یعنی 
همین که مشتری را برای معامله بشناسند، منشأ پول را ببینند و 
بفهمند که برای چه نوع معامله ای است. این است که بانک ها 
وظیفه دارند مشــتری را بشناسند. اگر کســی بیش از هزار سکه 
می خرد، اگر منشــأ آن پول تمیز و ســالم و کسب شده از طریق 
دارایی های مشروع باشد، مشخص است و اشکالی ندارد. ولی 
اگر معامات کانی خارج از فضای مقررات ارزی انجام شــود، 

سیستم بانکی آن را زیر نظر دارد و مدیریت می کند. تمام اینها 
مشــروط به این است که قوانین ضدپولشــویی در نظام بانکی 
وجود داشــته باشد و اجرا شــود. بانک های دنیا برای جلوگیری 
از مشکات مالی منشأ وجوه را بررسی  و در روابط کارگزاری این 
مقررات را رعایت می کنند. سیستم بانکی ما هم اگر بخواهد با 
دنیا کار کند، باید این قوانین پولشــویی را رعایت کند. بنابراین، 
این یک مسأله بین المللی است و تنها مربوط به ایران نیست. 
هرقدر شــفافیت در زمینه انجام معامات باا باشــد، کار برای 
سیستم های مبارزه با مواد مخدر، سیستم هایی که در زمینه های 
کنترل منابع مالی افراد وجود دارد، سیستم هایی برای مبارزه با 
فرار مالیاتی و... ساده تر است. بانک مرکزی ما هم در چند وقت 
اخیــر به همین خاطــر کنترل هایش را زیاد کرده؛ این اســت که 
ســقف حواله ها، سقف برداشت از پول یا چک های بانکی باید 
کنترل شــود و سقف مشــخصی برای آن وجود داشته باشد که 
هم سرعت گردش پول را کنترل می کند و هم مشخص می کند 
که چه معاماتی سفته بازی، چه معاماتی برای نوسان گیری 
قیمت ارز و ســکه است و چه معاماتی واقعی است. بنابراین 
پولشــویی در ایران هم مثل بقیه کشورهای دنیا وجود دارد و ما 

باید آن را توسط سیستم بانکی مدیریت کنیم.

مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه بــا توجه 
بــه آنهــا می تــوان گفــت پولشــویی در 
ایــران یــک مســأله واقعــی اســت. آیــا 
کســی درباره آمار بــاای اعتیاد و خرید 
دارد؟  تردیــد  مخــدر  مــواد  فــروش  و 
چطــور  مخــدر  مــواد  قاچــاق  هزینــه 
پرداخــت می شــود؟ زمانی کــه پدیده 
اقتصاد زیرزمینی وجود داشــته باشــد، 
حتماً پولشــویی هم وجود دارد. شبکه 
بانکــی ایــن فرآینــد را کامًا مشــخص 
می کنــد. برای مثال وقتی یک میلیارد تومان به حســابی واریز 
می شود، باید منشأ آن مشخص باشد. اگر این منشأ مشخص 
نشــود، شــاید از مواد مخدر، از دزدی و... باشد. مشخص است 
کــه خرید مواد مخــدر در ایران ارقام نجومــی دارد، اگر قوانین 
ضد پولشــویی وجود داشــته باشــد، منشــأ این پول ها براحتی 
ردیابی می شود، دبیرخانه شورای پولشویی آن را دنبال می کند 
و کیس را پیدا می کند. چند سال پیش برای جلسه ای به بانک 
مرکــزی رفته بودیم، آن زمان رئیس بانــک مرکزی مواردی را 
بیان می کرد که نشان از پولشویی داشت. برای مثال به حساب 

برخی بچه های ۱۰، ۱5 ساله ارقام میلیاردی باا واریز و گردش 
می شد. مسئوان بانک مرکزی هم مشکوک شدند که حتماً از 
این طریق کارهای پولشویی انجام می دهند و بعد از تحقیقات، 
متوجه شــدند که این پول نامشروع بوده است. اظهارات آقای 
ظریــف هم دالــت بر همیــن مســأله دارد. او می گوید اجرای 
این قانون باعث شفاف سازی می شود و در فضای بین المللی 
می گوینــد که ایران قانون پولشــویی را اجرا می کند و در فضای 
داخلی خود ما هم خیالمان راحت است.  در چنین التهاباتی 
توجه داشــته باشــیم که قانون FATF را در سال های پیش هم 
بانک هــا اجرا می کردنــد. بدیهی اســت که این قانــون به نفع 
شبکه اقتصادی مملکت است؛ چرا که گردش پول هایی که از 
آن به عنوان پول کثیف یاد می شود، بقیه پول های سالم را هم 
آلوده می کند. قانون گفته که ما منشأ تمام پول ها را مشخص 
کنیم. این یکی از قوانینی است که می تواند به اقتصاد مملکت 
کمک کند تا پول سالم در شبکه اقتصادی براحتی جریان یابد. 
وقتی از طریق بانک به بانک پولی انتقال داده شود، حتماً قبًا 
قوانین را دیده اند و حتماً قانون پولشــویی را اجــرا کرده اند. در 
چنین فضایی اگر منشأ رقم های درشت نامشخص و مشکوک 

باشد، حتماً باید به دبیرخانه ستاد پولشویی اعام شود. 

یادداشت
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گفته می شــود عراق بدهی خود به ایران را به پول 
ملی کشــور خــود پرداخــت می کند. کارکــرد دینار 
عراق برای ما محل پرســش است و اینکه با توجه 
به تبادل باای زائر و نیز مبادات کاایی بسیار چه 
اســتفاده ای می توان از پول عراق کرد؟ مسأله این 
است که دینار عراق جهان روایی و پذیرش ارزهای 
معتبر بین المللی را ندارد و تقریباً در کشوری غیر 
از خود عراق نمی توان از این ارز استفاده کرد. باید 
دید تصمیم عراق بــرای پرداخت بدهی خود به 
پول ملی آن کشــور چــه تأثیــری دارد و ایران قادر 

است از این ارز چه استفاده ای کند؟
ë عراق می تواند واسطه واردات کاا شود

و  ارزی  حــوزه  کارشناســان  از  کاووســی  یوســف 
از مدیــران پیشــین بانــک مرکــزی بــه خبرنــگار 
ایرناپــاس می گویــد: قیمت گذاری هــا در ســطح 
جهــان خصوصاً در حــوزه محصوات نفــت، گاز 
و پتروشــیمی بــر اســاس دار انجــام می شــود. از 
آنجایی که ما نمی توانیم این ارز را دریافت کنیم، 
تمایــل داریــم معــادل آن یــورو دریافــت کنیــم. 
طــرف مقابل بایــد دار را بــه یورو تبدیــل کند که 
این کار مشمول دریافت هزینه تبدیل یا کارمزدی 
اســت که بر عهده طرف ایرانی اســت؛ زیرا این ما 
هســتیم که در انتقال پول مشکل داریم. هنگامی 

که دینار عــراق را دریافت کنیم، تنها می توانیم از 
همین کشور کاا وارد کنیم، زیرا پول عراق در سایر 
کشــورها مورد پذیرش نیست. این در حالی است 
که عراق کاای خاصی ندارد که ما آن را وارد کنیم. 
این کشور تنها می تواند نقش واسطه گری ایفا کند؛ 
یعنی کااهایی را که نمی توانیم از ســایر کشــورها 
وارد کنیــم، ابتــدا بــه عراق وارد شــده و ســپس ما 
آن کاا را از عــراق وارد کنیــم. در ایــن رابطــه نیــز 
مســائل خاصــی مطرح اســت ماننــد اینکــه باید 
قراردادهــای محکمی منعقد و یک َحکم تعیین 
شــود. همچنین ازم است قیمت ها با کشور مبدأ 
چک شود تا اگر عراق حق واسطه گری نامتعارفی 

را دریافت کرد، جلوی آن گرفته شود.
جواد ذاکری دانا نیز از کارشناسان بازار ارز است که 
در این رابطه می گوید: یکی از راهکارهای بازگشت 
ارز حاصــل از صــادرات بــه کشــور، بازارچه هــای 
مــرزی اســت که ریــال یــا دینــار را بــه دار تبدیل 
می کننــد. امــارات متحده عربی تقریبــاً یک هاب 
جهانی اســت. می تــوان دینار را در عــراق تحویل 
داد و معــادل آن در دوبــی درهــم، دار یــا یــورو 
دریافت کرد. همچنین می توان بخشی از منابع را 
در ترکیه تحویل گرفت، زیرا رابطه خوبی هم بین 

سلیمانیه و ترکیه برقرار است.

عبدالناصــر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اســامی 
گفت: برای ساماندهی معامات ارزی و پاسخگویی به نیازهای 
مــردم بــا مشــارکت بانک هــا، صرافی هــای مجــاز  و نظــارت و 
بازیگردانی بانک مرکزی، در آینده نزدیک »بازار ارز« راه اندازی 

می شود.
همتی با اعام این خبر در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: از 
جمله دغدغه های بانک مرکزی در ماه های گذشته، راه اندازی 
ایــن بــازار بــا هــدف معاملــه آزاد، اعــم از نقــد و حواله اســعار 
)نرخ های بین المللی( توسط کارگزاران )بانک ها و صرافی های 
مجاز( بوده اســت. جلســات متعــددی با حضور کارشناســان و 
صاحب نظران بازار ارز و سرمایه و خصوصاً بانک ها و صرافی ها 
در بانک مرکزی تشــکیل و ابعاد مختلف موضوع بررســی شد. 
در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معامات آزاد نقدی و حواله 
ارز، مبتنی بر ساز وکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل 
و تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم.
رئیــس کل بانــک مرکزی افــزود: این بازار با مشــارکت بانک ها 
و صرافی هــای مجــاز و نظــارت و بازارگردانی بانــک مرکزی در 
آینــده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معامات نقدی 
راه اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم می توانند در چارچوب 
مقــررات اعامــی، بخشــی از ارز صادراتی خــود را در ایــن بازار 
عرضه کنند. امیدوارم این اقدام موجب شــفافیت شکل گیری 
نرخ تعادلی ارز شده و تجربه مفیدی برای معامات حواله های 

تجاری در سامانه نیما باشد. / ایرنا

همتی رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

〞├ピ 〉ピ┖ ┖┒ ┘┖ピ ┖ピ┘ブペ
ارزهای غیر داری به چه کار اقتصاد ایران می آید
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بنابر اعام رئیس پلیس پایتخت، ســرقتی از خزانه بانک  
پاسارگاد صورت نگرفته است.

بنابر اعام بانک پاسارگاد، ضمن سپاس و تشکر از اقتدار 
و هوشــیاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسامی  ایران که موجب 
دستگیری فرد خاطی در کشور ارمنستان شده  است، به اطاع می رساند؛ خبر 
ســرقت از خزانــه داری بانک پاســارگاد که به نقل از رئیــس  پلیس پایتخت در 

رسانه ها درج شده  است، صحت ندارد.
ســرقت یاد شــده از شــرکتی صــورت گرفته  اســت کــه خدمات پول رســانی به 
دستگاه های خودپرداز خارج از شعبه ها را انجام می دهد و هیچ گونه ارتباطی 
با خزانه  بانک پاســارگاد نداشــته و فرد دستگیرشــده نیز کارمند شرکت مذکور 

بوده  است.
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در ابتــدای هفتــه جاری گزارشــی با عنــوان »فــرار لیبرال ها« در 
خروجی ســایت الف و به نقل از روزنامه صبح نو قرار گرفت که 
در آن، ادعاهایی علیه دســتیار ســابق ویژه رئیس جمهوری در 
امور اقتصادی مطرح شده بود. مسعود نیلی، در واکنش به این 

گزارش،  در دنیای اقتصاد نوشت::
1-اینجانــب بــه فاصله کمی از شـــروع به کار دولت دوازدهـــم 
تصمیــم خود را بــرای کناره  گیری از دولت مطرح و اســتعفای 
کتبــی خود را در شــرایطی تقدیم رئیس جمهوری کــرده  ام که 

هنوز نرخ تورم ماهانه کمتر از 0.4 درصد بود.
2-با توجه به اینکه تصمیم قطعی برای ادامه تحصیل داشته  ام در اردیبهشت سال 
70 این تصمیم را اعام و متعاقب آن در روزهای اول مرداد همان ســال به کشــور 
مذکــور عزیمت کردم. بنابراین هیچ قرینه ســازی در ارتباط با عزیمت اینجانب به 

خارج از کشور برای تحصیل و شرایط بد اقتصاد در آن زمان صحت ندارد.
3- بنــده هیــچ فعالیــت و حتــی همکاری بــا هیچ ســتاد انتخاباتی از جمله ســتاد 

انتخاباتی حجت ااسام جناب آقای کروبی نداشته ام.
4- در ســال 13۹2 هیچ همکاری و فعالیتی با هیچ ســتاد انتخاباتی از جمله ســتاد 

انتخاباتی روحانی نداشته  ام.
5-این عبارت عیناً از مقاله منتشر شده بنده در فروردین امسال ذکر می  شود: »نرخ 
ارز در دوره  هایی که منابع اقتصاد اجازه می  داده ثابت نگاه داشته شده و پس از آن، 
طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است، اما این نحوه تعدیل نرخ 
ارز فقط به بی  ثباتی دامن زده و اثرات آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل 

نرخ به طور هموار صورت می  گیرد.«
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عبــاس آخونــدی وزیــر ســابق راه و شهرســازی: به گمــاِن من، 
گســترِش فســاد و عدِم حاکمیِت قانون دو روی یک ســکه اند. 
آیا با عبور از قانون می توان به جنگ با فســاد رفت؟ بی قانونی 
خوب و بد وجود ندارد. از نظر ذهنی، در عبور از قانون می توان 
نیِت خیر داشت لیکن، بی تردید نتیجه معکوس خواهد بود. 
هیچ هدِف آرمانی و بزرگی نمی تواند سرپیچی از قانون را توجیه کند. هیچ وضعیت 
و شــرایطی نمی تواند تخطی از قانون را مشــروع سازد. بر اساس اصل هفتاد و نهم 
قانون اساسی حتی در حالت  جنگ  و شرایط اضطراری  نظیر آن ، دولت  صرفاً حق  
دارد بــا تصویب  مجلس  شــورای  اســامی  موقتاً محدودیت های  ضــروری  را برقرار 
نماید، ولی  مدت  آن  به  هر حال  نمی تواند بیش  از سی  روز باشد.  به نظر می رسد که 
با وجود تأکید قانون اساسی و گذشت بیش از یکصد سال از نهضت مشروطیت با 
شعار حکومت قانون هنوز مفهوم قانون در نظام هنجاری حکمروایی کشور جای باز 
نکرده و حکم امر مستحبی را دارد که عندااقتضا بهتر است به آن عمل شود. لذا، 
جهت تأمین منابع مالی اداره شهر، گروهی شهرفروشی را آغاز کردند و اکنون امری 
مباح و ناگزیر اعام می شــود. ولی وقتی فســاد این روش آشــکار می گــردد، آدرس 
سوداگران بزرگ شهری؛ البته از گروهی خاص به افکار عمومی داده  می شود. طرفه 
آنکه ابتدا امضای طایی به رسمیت شناخته می شود و سپس توصیه به جابه جایی 
ادواری صاحبــان آن صــورت می گیرد. ظرف یک مدت کوتاه ده ها بخشــنامه ارزی 
و بانکی صادر می گردد و ســامانه های متعدد ایجاد می شود سپس در پی جمشید 
بســم اه و ســلطان ســکه و ارتباط های خارجی می روند.  هنوز در حیرتم که چرا در 
ایران هم چنان ُســرنا از دهانه گشــاد آن نواخته می شــود. راه کاِر آســان تر حاکمیت 
قانون و قبول نظریه علمی، مشروط بر داشتن شهامت عبور از وسوسه  حفظ منافع 
شخصی و گروهی به سمت منافع ملی و تعهد به ارزش های اخاق عمومی است.

 ،┘┖ピ 〞¨ぃ╀ 〉┖ブe 〉ピ┖ 
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محمد طبیبیان، صاحبنظر اقتصادی: یک روزنامه معروف )نه 
از لحــاظ اعتبــار و تیراژ( نوشــت دو لیبــرال از دولــت رفتند و دو 
مفســد اقتصادى اعدام شدند قیمت دار پایین آمد!! این هم 
یک سیاســت ارزى است براى خودش. این منطق طبعاً حکم 
می کند که هر روز چند لیبرال را اخراج کنند و چند نفر را اعدام تا 
این کاهش ادامه یابد. اگر سیاست افزایش نرخ ارز هم ازم آمد چند لیبرال در دولت 
استخدام و چند مفسد اقتصادى از قبر بیرون آورده شوند. به یاد دارم در سال هاى 
اول دهه 1370 که فردى به جرم اخال در نظام اقتصاد کشور محاکمه می شد یک 
شبه اقتصاد دان که مقامات مختلفی هم در سال هاى بعد داشت در جلسه اى گفت 
اگر این فرد اعدام شود دار پنجاه تومان ارزان خواهد شد و قیمت دار در آن سال ها 
حدود دویست تومان بود. آن فرد مورد نظر وى هم اعدام شد و دو نفر اقتصاد دانان 
به اصطاح لیبرال آن وقت هم از دولت رفتند و تاکنون اما دار پیوسته روند افزایش 
را طی کرده است، از 200 تومان تا مرز 15000 تومان. این تاش ها که هدف آن به جز 
ایجاد آشفتگی در عقانیت جمعی و تنزل ارزش هاى انسانی نیست، مسلماً جاى 

سیاستگذارى اقتصادى عقایی و اتخاذ شیوه هاى انسانی را نخواهد گرفت. 

┒┖ピ┒ プピ【┈ 3 《k rぁブ》 ╆ピヂ├ 
پویا ناظران، کارشــناس اقتصادی با چند سؤال کانال تلگرامی 
خــود را بــه روز کرده اســت: چــرا برخی کشــورها فقیرند برخی 
کشــورها ثروتمند؟چرا برخی افراد فقیرنــد و برخی ثروتمند؟ 
چرا برخی بیشــتر حقوق می گیرند، برخــی کمتر؟ قیمت چه 
ربطــی به تولید اقتصادی داره؟ مداخله قیمتی دولت، به چه 
نحــوی بر تولید اقتصــادی و درآمد مردم اثر می گذاره؟ مؤلفه های رشــد اقتصادی 
بلندمدت چی هستند؟ چه جوری می شه از فناوری برای سودآوری بیشتر استفاده 
کــرد؟ فــرق مدیریت شــرکتی که چنــد ده تا کارمند داره، با شــرکتی کــه چند صد تا 
کارمنــد داره، با شــرکتی که چندین هزار کارمنــد داره، چیه؟ چرا نرخ بیکاری برخی 
کشــورها کمه و برخی زیاد؟ در پاســخ به این سؤال ها آمده اســت که اقتصاددان ها 
به دنبال رسیدن به بهینگی هستند. مدیرها به دنبال رسیدن به سود بیشتر هستند. 
فاینانســی ها به دنبال بیشترین نسبت ســود به ریسک هستند.در پست بعد به این 
می پردازیم که خوندن این رشته ها چقدر دانش ریاضی ازم داره؟ و اینکه آیا می شه 

با مدرک مهندسی، وارد این رشته ها شد یا نه؟

┓ぁ┓┈ qブ》 ╋ぁ┗┍─ 
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محسن جال پور ،رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران: تحریم های 
جدیــد تفاوت های اساســی بــا تحریم هــای دور قبــل دارد. این 
تفاوت هــا را می شــود در چند ســطح بررســی کرد:  ســطح اول 
محیــط داخلی کشــور اســت کــه شــدت اثرگــذاری تحریم ها را 
مشــخص می کند. در ســال 13۹1 کــه تحریم ها شــدت گرفت، 
امید در جامعه رنگ باخته بود. اکنون نیز شــاهد اعتصاب و اعتراض های کارگری و 
معیشتی زیادی هستیم، امید در جامعه رنگ باخته و اختافات سیاسی نگران کننده  
اســت. سطح دوم کیفیت سیاستگذاری اقتصادی اســت که باید ویژگی هایی داشته 
باشــد تــا نگذارد تحریم کننــدگان به اهداف مورد نظر خود دســت یابنــد و تاب آوری 
اقتصاد را در برابر شوک های بیرونی افزایش دهد؛ همین طور مانع از تحریک پذیری 
بازارها و افزایش ریسک ها شود. سطح سوم فضای بین المللی است که عمق و گستره 
تحریم ها را روشــن می کند. در سال 13۹1 اجماع حداکثری علیه ایران وجود داشت، 
امــا در حــال حاضر فضــای بین المللی تا آن حد به زیان ما نیســت. ســطح چهارم 
ویژگی های خود تحریم اســت که هم دامنه وســیع تری دارد و هم راه های دور زدن و 
کم اثر کردن تحریم ها را بسته است. وضعیت نامناسب اقتصادی، تورم سنگین پیش 
رو، تنگنای معیشتی، اعتصاب های کارگری، نا امیدی و بی انگیزگی، میل به مهاجرت ، 

عصبانیت و... ایجاب می کند که برای شرایط پیش رو تمهیداتی اندیشیده شود.

 با اقتصاددانان

همایش مشــترک توسعه همکاری های 
کشــاورزی، اســتانداردها و تجــارت مــواد 
غذایی-کشــاورزی بیــن ایــران و اتحادیه 
اروپــا بــه مــدت 2 روز بــا حضــور 35 نفر 
و  اروپــا  اتحادیــه  مختلــف  مســئوان  از 
بخش هــای دولتی و خصوصی کشــوربه 
مــدت 2 روز و از روز گذشــته در تهــران 
برگــزار شــد. علی اکبــر مهرفــرد، معاون 
کشــاورزی  صنایــع  و  بازرگانــی  توســعه 
وزارت جهــاد حضور 35 نفــر از اتحادیه 
اروپا در همایش تهران را دو هفته بعد از 
تحریم ها  نشانه عزم اروپا برای توسعه و 
ادامه روابط با ایران دانست. جان کارک، 
کشــاورزی  بین الملــل  روابــط  دبیــرکل 
اتحادیه اروپا نیز با اشــاره به تحریم های 
جدید گفت: تولیدات کشاورزی و غذایی 
از نظــر اتحادیه اروپا جایــی در تحریم ها 
ندارد و این اتحادیه به دنبال حل مشکل 
مــراودات بانکی نیز هســت و بانک های 
خصوصی را جایگزین بانک های دولتی 

خواهد کرد.
ë ضوابط اروپا مانع بزرگ تجارت

مانــع بــزرگ و اصلــی در تجــارت بیــن 
ایــران و اروپــا ضوابــط و اســتانداردهای 
ســختگیرانه اتحادیــه اروپــا در تولیــدات 
کشاورزی و غذایی است.همایش تهران 
به دنبال راهــکاری برای رفــع این مانع و 
کسب ضوابط مربوط به قوانین اتحادیه 
برای افزایش صــادرات ایران به اتحادیه 
اروپا اســت. بــه گفتــه مهرفرد، ایــران در 
تولیــد کااهــای اساســی خودکفا شــده و 
فقط در سه محصول ذرت، سویا و روغن 
خام وابســته به واردات اســت. او با اشاره 
به مزیت های تولید در ایران خاطرنشان 
کرد: مــا مزیت هــای زیــادی در تولیدات 
ســبزیجات،  میــوه،  ماننــد  کشــاورزی 
خشــکبار، شــیات، محصــوات لبنــی، 
مرغ، تخم مرغ، محصوات شیاتی و...

داریــم و هرچنــد در برخــی محصــوات 
واردکننده هســتیم اما با توجه به برنامه  
بهــره وری در آب، تولیدات و صادرات ما 
مطلوب است. مهرفرد مشکات مربوط 
به بازار را مانع اصلی برای تولید دانست 
و خاطرنشــان کــرد: اگر بازارها را توســعه 
دهیــم می توانیــم تولیــدات را بســرعت 
افزایش دهیم. به گفته مهرفرد، مسائل 
کنونــی ایــران با اتحادیــه اروپا این اســت 
کــه بدانیــم ایــن اتحادیــه چــه مقــررات 
دارد.انــواع  واردات  بــرای  ضوابطــی  و 
آلودگی هــا،  بهداشــتی،  اســتانداردهای 
باقیمانده ســموم، مقررات قرنطینه ای 
بیــن ایــران و اروپــا متفــاوت اســت. ایــن 

همایــش فرصتی بــرای ماقــات چهره 
بــه چهــره تجــار ایرانــی و اروپایی اســت 
تا آشــنایی کاملــی از ضوابط پیــدا کنیم. 
تولید کنندگان ما باید کاا را در شــرایطی 
تولیــد کنند تــا ضوابــط اتحادیــه را پاس 
کنیــم و زمینــه صــادرات  به اروپا بیشــتر 

شود.
ë صادرات ایران به اروپا

محصــوات صادراتی ایران بــه اتحادیه 
اروپــا در حال حاضر شــامل میگو، ماهی 
قزل آای پرورشــی، پســته، فرآورده های 

غذایی، خشکبار، زعفران و... است.
آن طور که مهرفرد گفت: سرمایه گذاری 
مشــترک و جذب سرمایه خارجی هدف 
دیگر همایش توسعه همکاری کشاورزی 
و تجارت مواد غذایی ایران و اتحادیه اروپا 
است. به گفته مهرفرد، کاهش تعرفه ها 
بــرای چند کاا هــم از طرف ایــران و هم 
از طــرف اتحادیــه اروپا موضــوع مذاکره 
اســت، اما در این همایــش هدف اصلی 
رفــع موانــع صــادرات از ایــران بــه اروپــا 
مدنظر است. به گفته مهرفرد، همایش 
دو روزه ای کــه در هتــل اســپیناس تهران 
برگــزار می شــود، بحث هــای باقیمانــده 
ســموم، ردیابــی محصوات کشــاورزی، 
توسعه کشت ارگانیک و تجارت طرفین 
در قالب موافقتنامه هایــی امضا خواهد 
شــد.وی ایــن را هم گفت که مــا به دنبال 
توســعه بازارهای محلی هستیم و عاوه 
بــر تقویت ایــن گونه بازارها باید توســعه 
زنجیــره ای را نیــز دنبــال کنیــم. ایــران و 
اتحادیــه اروپــا ســال گذشــته 20 میلیارد 
دار مبادات تجاری داشــتند که 2 و نیم 

تا 3 میلیــارد دار آن در حوزه کشــاورزی 
بوده اســت. اتحادیه اروپا ســختگیرترین 
سیســتم کنتــرل دنیــا را بــرای دور نگــه 
داشــتن آاینده ها از غذا و تغذیه انسانی 
و حیوانــی  دارد. آنهــا معتقدند  اتحادیه 
محصوات غذایــی را با بااترین کیفیت 
تولید می کنند و تضمین آنها در ایمنی و 
کیفیت، اتحادیه را به صادرکننده شماره 
یــک موادغذایی-کشــاورزی دنیا تبدیل 
کرده اســت. در همایش روز گذشــته هم 
شــرکت کنندگان اروپایی برای این قواعد 
سختگیرانه در واردات هم تأکید و رعایت 
اســتانداردهای خــود را شــرط اصلــی در 

واردات محصوات عنوان کردند.
ë  واردات از ایــران به شــرط اســتاندارد

ازم
جــان کارک مدیرکل روابــط بین الملل 
کشــاورزی اتحادیه اروپا هــم درهمایش 
مشــترک ایران و اروپا در حوزه کشــاورزی 
گفت: ما همواره به داشتن ارتباط تجاری 
خــوب با ایران امیدوار هســتیم و از ســال 
گذشــته اقداماتــی بــرای واردات ماهــی 
قــزل آا و کشــمش از ایــران داریــم کــه 
امیدواریم بتوانیم توافق های آن را امضا 

کنیم. 
و  بــره  واردات  به دنبــال  اروپــا  اتحادیــه 
گوشت گوســفند ارگانیک از ایران است و 
اگــر ما اقدام  بــه واردات کنیم، باید ایران 
این اســتانداردها را رعایــت کند.اتحادیه 
اروپا بیشتر به دنبال داشتن همکاری های 
تجاری بویژه در بخش کشــاورزی با سایر 
کشــورها است  و روی محصوات سالم و 

ارگانیک تأکید دارد.

سال 1386 بود که دولت و مجلس دست 
به سهمیه بندی بنزین با استفاده از سامانه 
تبــع آن کارت  بــه  و  هوشــمند ســوخت 
سوخت در قالب قانون بودجه زدند. البته 
از ســال 1384ســامانه هوشــمند سوخت 
فعالیت مستمر داشت اما کارت سوخت 
بــا فراز و فرودهای زیــادی بعد از ماجرای 
ســهمیه بندی مواجه شــد. بویــژه بعد از 
ســال 13۹4 و یکسان سازی قیمت بنزین 

در نرخ هزار تومان برای هر لیتر.
حــاا با افزایــش مصرف بنزین در کشــور 
و حجــم قاچــاق از مرزها دوبــاره اجباری 
شدن اســتفاده از کارت سوخت شخصی 
در دســتور کار دولت قرار گرفته اســت، به 
طوری که شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی ایــران روز گذشــته اعام کــرد: »به 
منظــور جلوگیــری از قاچاق بنزیــن بویژه 
بــا تشــدید قاچــاق از مرزهــا، تصمیم بر 
این شــده که تحویل بنزین بــه خودروها و 
موتورســیکلت ها، از تاریخی کــه متعاقباً 
اعام خواهد شد، تنها با استفاده از کارت 
ســوخت انجــام شــود.« در اطاعیــه این 
شــرکت از مالکان خودرو و موتورسیکلت 
فاقد کارت ســوخت درخواســت شــده که 
به این منظور بــرای دریافت کارت جدید 

ثبت نام کنند.
ë اطاعیه شرکت ملی پخش

شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
کــرده  عنــوان  اطاعیــه  ایــن  در  ایــران 
و  خودروهــا  محتــرم  »مالــکان  اســت: 
موتورسیکلت هایی که کارت سوخت خود 
را گم کرده اند، ازم اســت به ترتیبی که در 
رسانه ها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ 
شــنبه 3 آذرماه، حداکثر لغایت شنبه 2۴ 
آذر ماه 13۹7 نســبت به ثبت درخواست 
خــود برای دریافت کارت ســوخت جدید 
اقدام کنند. به منظور تســهیل در دریافت 
کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به 
سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت 
یــا تمــاس تلفنــی فراهم شــده کــه نحوه 
دسترســی و اقــدام از طریــق رســانه های 
عمومــی و صداوســیما بــه اطــاع مردم  
خواهــد رســید. تأکیــد می کنــد کــه بــرای 
ثبــت تقاضــای دریافــت کارت ســوخت 
جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توســط 
شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد. 
خاطرنشان می سازد این اقدام به معنای 
ســهمیه بندی و افزایــش نــرخ ســوخت 
نبوده و ازم اســت هموطنــان محترم به 
شــایعات بی اســاس در ایــن مــورد توجه 
نفرماینــد. بنابراین از زمان فراهم شــدن 
امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم 

دارنــدگان خودروهــا و موتورســیکلت ها، 
همــان گونه کــه گفتــه شــد، از تاریخی که 
متعاقباً اعام خواهد شد، بنزین صرفاً با 
ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلت ها 

تحویل خواهد شد.«
البته این نخســتین اطاعیه شرکت ملی 
پخــش فرآورده های نفتی ایران بود و این 
شرکت بزودی  اطاعیه های بعدی را روی 
سایت خود قرار می دهد. قرار است تمام 
جزئیــات در قالــب اطاعیه هــای بعدی 
منتشر شود تا موضوعی مبهم نماند. این 
گام نخســت بــرای اصاح رونــد مصرف 

بنزین در ایران خواهد بود.
ë  عزم مجلــس و دولــت بــرای مدیریت

مصرف
اســداه قره خانی الوســتانی، ســخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی 
با اشــاره به برگزار نشدن جلسه دیروز این 
کمیسیون با مسئوان مربوطه نظیر وزیر 
نفــت اذعان کــرد: »دولــت و مجلس ماه 
هاست که در حال بررسی میزان مصرف 
بنزیــن و گازوئیــل در کشــور، راه های مهار 
رشــد افسارگسیخته مصرف و نظم دادن 

به آن هستند.«
داد:  ادامــه  »ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  او 
»اجباری شدن اســتفاده از کارت سوخت 
شخصی اولین گام برای مدیریت مصرف 
و کنتــرل قاچــاق اســت و دولــت نیــز بــه 
ایــن منظــور در حــال بررســی وضعیــت 
کارت هاســت و می خواهد در این مرحله 

آماری از میزان کارت های سوخت موجود 
به دست آورد.«  قره خانی الوستانی اذعان 
کرد: »کمیســیون انرژی نیــز مانند دولت 
در مــورد ســهمیه بندی و افزایش قیمت 
ســوخت هنــوز بــه جمع بنــدی نرســیده 
اســت و در مــواردی که تغییــرات تبعات 
اجتماعی نداشته باشــد، دولت می تواند 
برنامه ریــزی،  مجلــس  دخالــت  بــدون 
تصمیم گیری و عمل کند امــا در مواردی 
که تبعات اجتماعی خواهد داشت دولت 
می توانــد با اســتدال منطقــی و با کمک 

ایحه بودجه وارد عمل شود.«
در ایــن بــاره محمدباقر نوبخــت، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای 
اخیر درباره اینکــه آ یا مانند ایحه بودجه 
ســال ۹7 بــرای ایجــاد اشــتغال در ایحه 
بودجه ۹8 منابعی از محل هدفمندسازی 
یارانه ها در نظر گرفته شده، گفت: »منابع 
صــرف  را  انــرژی  حامل هــای  افزایــش 
پرداخت های جــاری نمی کنیــم و دوباره 
بــه صــورت انتقالی به جامعــه بازخواهد 
گشــت، به همین جهت در ایحه بودجه 

سال آینده چنین پیش بینی نداریم.«
بیــژن زنگنــه وزیر نفــت نیز با بیــان اینکه 
بحــث افزایش قیمت بنزین در ســال ۹8 
مطرح اســت، اما هیچ تصمیمــی در این 
زمینه اخذ نشده، اخیراً اظهار کرده است: 
»هرچه در این باره عنوان می شود شایعه 
اســت و اگــر تصمیمی در ایــن زمینه اخذ 

شود صادقانه به مردم گفته می شود.«

همایش توسعه همکاری کشاورزی، استانداردها و تجارت مواد غذایی ایران و اتحادیه اروپا عنوان شد

شرط سخت اتحادیه اروپا برای واردات از ایران
مالکان خودرو تا 24 آذر برای دریافت کارت سوخت مهلت دارند

بازگشت کارت سوخت
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تحریم هــای ایــن دوره بــا دوره گذشــته 
اکنــون  کــه  دارد  زیــادی  تفاوت هــای 
صنعت خودروســازی و قطعه ســازی با 
چالش هــای جدی روبــه رو شــده اند. در 
آن ســال ها یعنی اوج تحریم)ســال ۹1( 
قیمــت خودرو فاصله 10 الی 12 میلیون 
تومــان بــا کارخانــه داشــت ولــی در این 
دوره قیمت خــودرو جهش 70 میلیون 
تومانــی دارد و معلوم نیســت چه زمان 
رشــد قیمت متوقف می شــود. در مورد 
تفاوت هــای تحریــم و اصطــاح خــود 
تحریمی که این روزها از زبان صنعتگران 
باب شــده اســت بــا محمد رضــا نجفی 
منــش رئیــس انجمــن صنایــع همگن 
و قطعــات خــودرو گفت و گویــی انجــام 

دادیم که در ادامه می آید:

  تحریم هــای ایــن دوره صنعــت خودرو 
بــا دوره گذشــته چه تفاوت هایــی دارد که 
اکنون صنعــت خــودرو و قطعه ســازی 

زمینگیر شده است؟
گذشــته  دوره  بــا  تحریــم  از  دوره  ایــن 
تفاوت هــای زیادی کرده اســت. در دوره 
اول، مــا مشــکات داخلــی نداشــتیم و 
سیاســتگذاران این صنعــت را همراهی 
می کردنــد ولــی در دوره جدیــد عــاوه 
بــر تحریــم بین المللــی شــاهد تحریم 
داخلی هم هستیم. بارها این موضوع را 
هشــدار داده ایم اما هیچ کس صدای ما 
را نمی شــنود. مردم به خاطر وضعیت 
تولید خودرو و قیمت ها از قطعه سازان و 
خودروسازان گایه دارند اما این صنعت 
با شــرایط موجود و فشــارهایی که بر آن 
وارد شده است، چه کاری می تواند انجام 
دهــد. مرتب جلــوی پای خودروســازان 

و قطعه ســازان ســنگ اندازی می شــود 
و هیچ مجموعــه ای در کنار ایــن گروه از 
صنعت کشــور نیســت. اگر در ایــن دوره 
کنــار  ماننــد گذشــته سیاســتگذاران در 
صنایع بودند، صنعت خودرو به بحران 

نزدیک نمی شد.
 در آن زمــان بــرای تأمیــن ارز چــه کاری 

انجام می دادید؟
در ســال های ۹0 و ۹1 تخصیص ارز بسیار 
و  صنعتــی  گروه هــای  و  بــود  راحت تــر 
تولیدی براحتی می توانستند ارز مورد نیاز 
خود را تأمین کنند. اما در این دوره تأمین 
ارز، عذاب عظیم ما شده است. از مرحله 
ثبت ســفارش تــا تأییــد آن بایــد ازچند 
مرحله وزارت صنعت که بسیار طوانی، 
زمــان بــر و نفــس گیــر اســت بگذریــم و 
بعد از آن به ســخت ترین مرحله یعنی 
بانــک مرکزی می رســیم. دریافــت ارز از 
این مجموعه یکی از چالش های اصلی 
بخش تولید اســت که متأسفانه با  وجود 
تمام تذکرات و حتی خط و نشان رئیس 
جمهوری درســت نشده است. اخیراً نیز 
بــا آنکــه از تمــام موانــع وزارت صنعت 
عبــور کــرده ایم، بانــک مرکزی اســناد را 
باطــل کــرد و همه مــا مجبور شــدیم به 
مرحلــه اول یعنــی مرحلــه درخواســت 
اولیــه برویــم. بانــک مرکــزی دلیــل این 
مخالفت را اعام نکرده اســت و در برابر 

تمام سؤال ها سکوت می کند.
 در جلســه ای که با اعضای اتاق بازرگانی 
برگزار شــد، بانک مرکزی اعام کرد که با 
صنعت خودرو و قطعه  ســازی همکاری 
می کند تــا رونــد تخصیص ارز ســرعت 
گیرد، ولی چــرا این حمایت ها عملیاتی 

نشد؟
مدیران در جلســات رســمی وعده های 
عمــل  در  امــا  می دهنــد  مختلفــی 
هیچ کــدام را عملیاتی نمی کنند و حتی 

جوابــی هم بــه ما نمی دهنــد. این رفتار 
دو گانــه بخشــی از خود تحریمی اســت 
می کننــد.  صحبــت  آن  از  صنایــع  کــه 
مشــکل دیگری که اکنون قطعه ســازان 
بــا آن روبــه رو هســتند  و خودروســازان 
برگشــت پــول خریدهــای اعتبــاری با 3 
برابــر قیمــت اســت. خیلــی از واحدهــا 
بــه علــت ارتباطــی که داشــتند نســبت 
بــه خریــد مــواد اولیــه و قطعــات اقدام 
کردند و قرار بود مانند ســنوات گذشــته 
در مدت یکســال پول را پــس بدهند اما 
با صعودی شدن قیمت ارز، اکنون آنها 
مجبورند با ارز نیما بازپرداخت را انجام 
دهند حال افزایش سه برابری قیمت ها 
برای خودروسازان و قطعه سازان امکان 
پذیر نیســت و به همین جهت گفته ایم 
این صنعــت به شــرکت های خارجی 2 
میلیــارد دار بدهــی دارد. وقتــی قطعه 
ســاز با قیمت گذشــته محصول خود را 
فروخته بازپرداختش باید چگونه باشد. 
لذا یکی از خواســته های ما این است که 
ارز آنها با نرخ روز که خرید کردند تسویه 
شود. ما 3300 قطعه و 1530 قطعه ساز 
داریم حال اگر بــه این حوزه بیش ازاین 
بی توجهی شود، معلوم نیست صنعت 
خــودرو قــرار اســت چگونــه خودروهای 

خود را تجاری کند.
 تحریم ایــن دوره با دوره گذشــته باعث 
کاهش تولید خودرو شــد اما در این دوره 
فرآیند نزولی با ســرعت بیشــتری دنبال 
می شــود. علت ســرعت کاهــش تولید 

چیست؟
 ســال ۹0 میــزان تولیــد خــودرو بــه یک 
میلیون و 600 هزار دســتگاه رسید، سال 
۹1 این عدد به ۹۹0 هزار دستگاه و در سال 
۹2 به کمتر از 500 هزار دســتگاه رســید. 
نعمــت زاده  محمدرضــا  ورود  از  بعــد 
وزیر اســبق صنعت، معــدن و تجارت، 

تولید خودرو در مســیر احیــا قرار گرفت. 
به گونــه ای که در ســال ۹3 میــزان تولید 
خودرو به 730 هزار دستگاه رسید و سال 
بعد از آن به رقم تولید ۹00 هزار دستگاه 
رســیدیم. ســال ۹5 هــم یــک میلیــون 
دستگاه خودرو و سال گذشته نزدیک به 
یک میلیون و 500 هزار دســتگاه خودرو 
تولید شد. لذا توانستیم با سرعت کاهش 
را جبــران کنیم. اما در این دوره تحریم و 
در اولین سال تحریم تولید روزانه خودرو 
از 2500 دستگاه به 600 الی 700 دستگاه 
رسیده است. این عدد نشان می دهد که 
تحریم تأثیر بیشتری بر صنعت خودرو 

گذاشــته است ولی بدون شک بیشترین 
تأثیر ناشی از تحریم داخلی است. سؤال 
فعــاان صنعت قطعه و خودروســازی 
این است چرا در آن دوره وزارت صنعت 
و ســایر مجموعه ها همکاری می کردند 
ولی در تحریم جدید مســئوان داخلی 

همکاری ندارند.
 در ســال های 90 و 91 اوج تحریم صنعت 
خــودرو آیــا بســته ارزی بــرای این بخش 

دیده شده بود؟
صنعت خودرو  در قالب هیچ بسته ارزی 
نبود. تنها ارز آزاد و دولتی وجود داشت. 
با هر دو روش می توانستیم با چین و کره 

همکاری کنیم. ولی در شرایط فعلی ارز 
نیما و ســنا کمکــی نکرده اســت چرا که 
رسیدن به آنها بسیار سخت است. اکنون 
امکان همکاری با چیــن و کره را نداریم 
ولــی بــا اصــاح فرآیند تخصیــص ارز و 
و اصــاح قیمت ارز می توان مشــکات 
این صنعــت را حل کرد. البته نمی توان 
راه هایــی کــه وجــود دارد را اعــام کــرد. 
امریــکا در حــال تعقیــب فعالیت های 
اقتصــادی ما اســت و بــه همین جهت 

نباید جار و جنجال کرد.
 بــرای اینکــه وضعیت صنعــت خودرو 
بهبود پیــدا کند چــه راهــکاری را توصیه 

می کنید؟
شــورای  امیدواریــم  همــه  از  اول 
و  شــود  احیــا  خــودرو  سیاســتگذاری 
صحبت هــای  شــنونده  صنعــت  وزیــر 
کارشناسی باشد. دوم آنکه نمایشگاهی 
از نداشــته هایمــان در صنعــت خودرو 
از  نمایشــگاه  ایــن  در  و  کنیــم  برگــزار 
شــرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها 
بخواهیم که گوشــه ای از تأمین قطعات 
را بگیرند. با این اتفاق حداقل 10 میلیارد 
دار صرفه جویی ارزی خواهیم داشــت. 
اکنون میزان ارزبری صنعت خودرو 25 

میلیارد دار است.
 در این دوره ســطح همکاری شرکت های 

خارجی با ایران بهتر است یا دوره قبل؟
در این دوره شرایط بسیار سخت تر شده 
است و شــرکت های خودروساز و قطعه 
ساز حاضر به هیچ نوع همکاری نیستند. 
در دوره قبــل رنو از امریــکا مجوز گرفت 
و در ایــران مانــد ولی در ایــن دوره حتی 
رنــو هم از ایران رفــت و اکنون نمی توان 
کاری انجــام داد. تحریــم ایــن دوره بــا  
وجــود اینکه اروپایی ها می گویند با ایران 
همــکاری خواهند داشــت خیلــی بدتر 

است.

در گفت و گو با رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو مطرح شد
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ë  در سال های 90 و 91 تخصیص ارز بسیار راحت تر بود و گروه های صنعتی و
تولیدی براحتی می توانستند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما در این دوره 

تأمین ارز، عذاب عظیم ما شده است
ë  نمایشگاهی از نداشته هایمان در صنعت خودرو باید برگزار کنیم و در این

نمایشگاه از شرکت های دانش بنیان و دانشــگاه ها بخواهیم که گوشه ای از 
تأمین قطعــات را بگیرند. با این اتفاق حداقل 10 میلیــارد دار صرفه جویی 

ارزی خواهیم داشت
ë  700 در اولین ســال تحریم تولید روزانه خودرو از 2500 دســتگاه به 600 الی

دستگاه رســیده اســت. این عدد نشــان می دهد که تحریم تأثیر بیشتری بر 
صنعت خودرو گذاشته است

ë  اتحادیه اروپا به دنبال واردات بره و گوشت گوسفند ارگانیک از ایران است
و اگر ما اقدام  به واردات کنیم، باید ایران این استانداردها را رعایت کند

ë  ،محصــوات صادراتی ایران بــه اتحادیه اروپا در حال حاضر شــامل میگو
ماهی قزل آای پرورشی، پســته، فرآورده های غذایی، خشــکبار، زعفران و... 

است
ë  دبیرکل روابط بین الملل کشاورزی اتحادیه اروپا  گفت: تولیدات کشاورزی

و غذایی از نظر اتحادیه اروپا جایی در تحریم ها ندارد

ë  مالــکان خودروها و موتورســیکلت هایی که کارت ســوخت خود را گم
کرده اند، بایــد از تاریخ شــنبه ۳ آذر ماه، حداکثر لغایت شــنبه 24 آذر ماه 
1۳97 نســبت به ثبت درخواســت خود بــرای دریافت کارت ســوخت 

جدید اقدام کنند. 
ë  به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به 

سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که 
نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه های عمومی و صداوسیما به اطاع 

مردم خواهد رسید. 
ë  بــرای ثبت تقاضــای دریافــت کارت ســوخت جدید، هیــچ مبلغی از

متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد. 
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حقیقت این است که رئیس جمهوری امریکا یک استراتژی واقعی درقبال ایران ندارد. 
سیاست اعمال »حداکثر مبارزه و فشار« علیه ایران تنها شرح دهنده خصومت او است 
و این اصاً به نفع ایاات متحده نیست. دونالد ترامپ هفته ها وقت صرف ایجاد رعب 
و وحشــت نســبت به تهدید واهی کاروان پناهجویان کرد. اما این داستان  ســرایی های 
تخیلی درباره پناهجویان تنها ماجرایی نیســتند که توجه ما را به سیاســت های کنونی 
کاخ ســفید جلب می کند. دولت ترامپ این لحن شــدید را درخصوص تهدید خیالی 
ایران در پیش گرفته اســت. دولت ترامپ روز 5 نوامبر تحریم های اقتصادی جدیدی 
علیه ایران تحمیل کرد. این اقدام نقض وقیحانه معاهده بین المللی هسته ای در سال 
2015 است. در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمی طی سه سال به طور مداوم بر 
پایبندی و تعهد کامل ایران به این توافق »برجام« تأکید کرده است؛ اما ترامپ به طور 
یکجانبه در ماه مه  از این توافق خارج شد. مطالعات اخیر گروه بین المللی بحران ها، 
» International Crisis Grou« کــه تاریخ تحریم های اعمال شــده علیه ایران را مورد 
بررسی قرار داده است؛ نتیجه گیری کرده است: براساس داده های تاریخی می توان به 
نبود ارتباط یا وجود ارتباطی اندک میان درآمدهای ایران و سیاست منطقه ای این کشور 
پی برد. براســاس این مطالعه، بخش اعظم رفتار جمهوری اســامی ایران براساس 
اینکه در منطقه، از سوی همسایگانش تا چه اندازه احساس تهدید یا احساس فرصت 
کند، تعریف می شــود. با توجه به این اســتاندارد، در مقایسه سیاست تهاجمی دولت 
ترامپ بیشتر منجر به تحریک فعالیت های منطقه ای ایران می شود تا کاهش آن. از 
ســوی دیگر نمی توان انکار کرد که تحریم ها بیش از هر چیــز بر مردم عادی تأثیرگذار 
هستند نه دولت ایران. در واقع تحریم ها نمی توانند به تغییر سیاست ایران براساس 
آمال دولت ترامپ بینجامند؛ ولی به این معنا نیست که بر مسائل اقتصادی ایرانیان 
اثرگذار نیست. به بیانی روشن تر، تحریم ها سبب تضعیف اقتصاد ایران خواهد شد؛ 
آنچه که بیش از هر چیز به انسان های بی گناه آسیب می رساند. هر روز ایرانیان شغل 
خود را از دست خواهند داد و در ازای باا رفتن تورم، درآمد کمتری کسب خواهند کرد 
و برای تأمین مایحتاج ضروری به مشکل برخواهند خورد. تحریم های امریکا با هدف 
گرفتن صدها بانک و شرکت ایرانی، واردات مواد غذایی، پزشکی و دیگر منابع انسانی 
را بسیار دشوار کرده است. درمان بیماران هموفیلی و انواع سرطان های خاص باوجود 
این تحریم ها بسیار دشوار شده و زندگی هزاران بیمار در معرض خطر قرار گرفته است. 
کاماً آشــکار اســت که هدف دولت ترامپ تنها از بین بردن برنامه هسته ای احتمالی 
ایران نیســت. اگر هــدف این بود، دولت امریکا از یکــی از بزرگ ترین معاهدات تاریخ 
درخصوص منع گســترش ســاح های هســته ای بیرون نمی آمد. در عین حال برخی 
مقامات کاخ ســفید با اســتناد به رفتار منطقه ای ایران، اتخاذ سیاســت مقابله با ایران 
را توجیــه می کنند؛ ولی به هرصورت هیچ کس معتقد نیســت که ایران حمایت های 
خود از گروه های مقاومت در منطقه را تغییر خواهد داد. در نهایت، هدف غیرقانونی 
دولت ترامپ اعمال فشــار بر ایران برای پذیرفتن پیشــنهاد بازگشــت بــه میز مذاکره 
اســت؛ مذاکره برای تجارت بر سر حاکمیت؛ در مقابل گرفتن چند مزیت اقتصادی و 
دادن امتیازاتی بزرگ به واشــنگتن. اما ایران یک بار آغازگر روند مذاکره با امریکا بوده 
است؛ ایرانی که به تمامی قوانین احترام گذاشت و در مقابل خیانت واشنگتن به تمامی 
وعده هایش را دریافت کرد. حقیقت این است که رئیس جمهوری فعلی امریکا هیچ 
گونه استراتژی واقعی ندارد و سیاست فشار حداکثری بر ایران از بغض و کینه ترامپ 

نسبت به موفقیت های همتای سابقش باراک اوباما نشأت می گیرد.

منبع: مجله امریکایی نشنال اینترست  
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مشــاور رئیــس جمهــوری در امور اقــوام و 
اقلیت هــای دینــی و مذهبی گفــت: هیچ 
زبان، قوم و مذهبی در جمهوری اســامی 
ایران موجــب تبعیض در اجــرای قوانین 

نیست و بر دیگری برتری ندارد.
به گزارش ایرنا، حجت ااسام علی یونسی 
»مبانــی  ملــی  همایــش  در  گذشــته  روز 
گفت و گو و راهکارهای عملی وحدت اقوام 
و مذاهب« با بیان اینکه در نظام جمهوری 

اســامی همــه در برابــر قانــون برابرنــد و 
هیچ کــس دارای امتیــاز خاصی بر دیگری 
نیســت، افزود: دشــمن بــا تحریک برخی 
احساســات قومیتی در تاش برای ضربه 

زدن به اتحاد ملت است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه بایــد اصــل تفاوت 
را پذیرفــت و مشــترکات را تقویــت کــرد، 
افــزود: اگــر این دو اصل لحاظ شــود، همه 
قومــی،  دینــی،  مذهبــی،  درگیری هــای 

قبیله ای و سیاسی خاتمه می یابد.
وی بــا بیــان اینکه جهــل، بهانه و تعصب 
بی دلیــل از مهم تریــن دایــل نپذیرفتــن 
تفاوت ها اســت، بیان کرد: متفــاوت بودن 
مخلوقات از نعمت هایی است که خداوند 

به بشریت هدیه داده است.
مشــاور رئیــس جمهــوری در امور اقــوام و 
اقلیت هــای دینــی و مذهبــی بــا اشــاره به 
برخی حوادث تاریخی گفت: یکسان سازی 

دینــی، قومــی، مذهبــی و نــژادی در همه 
برهه های تاریخی محکوم به شکست بوده 
است. حجت ااسام یونسی، اساس پیوند 
ملی را تحمل یگدیگر عنــوان کرد و اظهار 
داشــت: اگر بــا نگاه کان و ملــی و از منظر 
ایــران دوســتی برای حل مشــکات مردم 

تاش شود، نتیجه بهتر خواهد بود.
کشیش کلیسای شــرق آشور ارومیه نیز در 
این همایــش گفت: رهنمودهــای رهبری 

در مــورد حق و حقــوق اقــوام و ادیان باید 
سرمشــق عملکــرد مســئوان قــرار گیرد. 
داریــاووش عزیزیــان با اعــام اینکه همه 
اقلیت های دینی در سایه نظام جمهوری 
اســامی، کنــار یکدیگر در ایران با خوشــی 
زندگــی می کنند، بیــان کرد: زیبایــی امروز 
ایران را مدیون تنوع اقوام و ادیان و زندگی 

برادرگونه آنان کنار یکدیگر هستیم.
وی بــا اشــاره به اینکه همه کتب آســمانی 

مخالف بدبینی و تفرقه در بین انسان های 
آزاده هســتند، اضافــه کــرد: تفکر بدبینانه 

اقدام به تفرقه افکنی می کند.
ارومیــه  آشــور  شــرق  کلیســای  کشــیش 
همچنیــن با محکــوم کــردن حرکت های 
تفرقــه افکنانه قومی در برخی از رســانه ها 
و شــبکه های اجتماعی آذربایجان غربی، 
گفت: این حرکت ها دستاوردی جز ضربه 

زدن به توسعه منطقه ندارد. 
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شایعه استعفای ظریف از کانون های مشخصی تولید می شود 
توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره شفاف سازی ظریف پیرامون موضوع »پولشویی«

 درخواستی از سوی محسنی اژه ای دریافت نکردیم
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سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست 
خبری با نمایندگان رسانه های داخلی 
و خارجــی پیرامون حاشــیه های ایجاد 
محمدجــواد  اظهــارات  دربــاره  شــده 
 »CFT« ظریف درباره موانــع تصویب
و وجــود پولشــویی گســترده در کشــور 

توضیح داد.
شــامگاه یکشــنبه ســاعتی بعــد از 
آنکه سیدحســین نقوی حســینی ادعا 
اژه ای  محســنی  غامحســین  کــرد، 
نامه ای به محمد جواد ظریف نوشــته 
اســت، جواد کریمی قدوســی نماینده 
مشــهد در توئیتــی به نقل از محســنی 
اژه ای نوشــت: »معــاون محتــرم قــوه 
در  امروز)یکشــنبه(  صبــح  قضائیــه 
جمــع نمایندگان مجلس و در پاســخ 
اظهــارات  موضــوع  در  ســؤالی  بــه 
جنــاب ظریــف و اتهــام واهــی ایشــان 
به نظــام مقــدس جمهوری اســامی 
در خصــوص پولشــویی اعــام کردند: 
اینجانب نامــه ای به دادســتان تهران 
نوشــتم کــه ایشــان را بخواهیــد و از او 
توضیح و ســند مطالبه کنید باشــد که 
نتیجه بخش باشــد! دادستان محترم 
تهــران نیــز حتمــاً در چارچــوب آیین 
دادرســی پــس از ایــن آقــای ظریــف 

و  می نماینــد  احضــار  دادســرا  بــه  را 
نتیجــه بررســی ها را بــه اطــاع عموم 

می رسانند.«
در  گذشــته  روز  هــم  قاســمی  بهــرام 
پاســخ به ســؤااتی در این بــاره گفت: 
اژه ای  آقــای  از  درخواســتی  »هیــچ 
دریافــت نکردیــم و بیــان آن نماینده 
مثل دیگر بیاناتش با واقعیت تطبیق 
نــدارد و احتمــاًا بــر اثــر ســوء تفاهم و  

توهم مطرح کرده است.«
ë  ظریــف تنهــا از یــک بیماری ســخن

گفت
 به گزارش »ایران«، قاســمی در پاسخ 
بــه اینکــه آیــا ظریــف برنامــه ای برای 
تنویــر افــکار عمومــی در ایــن زمینــه 
دارنــد، ادامــه داد: »چنیــن نامه ای به 
ارســال نشــده اســت.  وزارت خارجــه 
بیان وزیر امور خارجه درباره پولشویی 
روشــن بود و نیاز به روشــنگری بیشــتر 
ایــران  نــدارد و از آســیب در اقتصــاد 
صحبت کرد و در گذشته از سوی دیگر 
مقامــات کشــور ایــن موضــوع مطرح 

شده بود.«
او افزود: »ایشــان از یک آسیب جدی 
ایــران صحبــت  اقتصــاد  اساســی در 
کــرد و اولیــن فــردی نبــود کــه در این 

خصــوص صحبت کــرد و در گذشــته 
ســطوح  در  دورتــر  گذشــته های  و 
مختلف توسط مسئوان این موضوع 
مطرح شــده بــود و آقــای ظریف هم 
موضــوع را در ادامــه مباحث با توجه 
اقتصــاد  اهمیــت آن در شــرایط  بــه 
مطــرح  تحریــم  دوران  و  مقاومتــی 

کردند.«
ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی عنوان 
کــرد: »چیز خارق العــاده و عجیبی در 
بیان آقای ظریف نیســت، تصویری از 
یک مشــکل اقتصادی اســت کــه باید 
رفع شود و در صحبت های خود ارگان 
خــاص یا فرد خاصــی را متهم نکرد و 
تنهــا بــه بیان یــک معضــل و بیماری 
اشــاره کردنــد.« قاســمی یادآور شــد: 
»تعجــب می کنم که چــرا این گفتار تا 
ایــن حد بــا بازتاب های تنــد و عجیب 
در جامعــه نــزد برخی سیاســتمداران 

مطرح شد«.
ë  CFT اشــکال تایپــی و ترجمــه ای در

وجود ندارد
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
همچنیــن در پاســخ به اینکــه برخی 
ادعــای  مجلــس  نماینــدگان  از 
اشــتباهات تایپــی در ترجمــه ایحــه
CFT را مطرح کردند، گفت: »اشکال 
رئیــس  و  نــدارد  وجــود  ترجمــه ای 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلس در 
ایــن زمینــه صحبــت کرد«. قاســمی 
در پاســخ به ســؤالی درمــورد توئیت 
ســخنگوی شــورای نگهبــان در زمینه 
اشتباه ترجمه ای در این ایحه افزود: 
»سیاســت من همــواره این بــوده که 
درمــورد مســئوان و شــخصیت آنها 
صحبــت نکنیم و درخصوص توئیت 
نمی خواهــم  هــم  کدخدایــی  آقــای 
و  اســتنباط  ولــی  کنــم  صحبــت 
کــه  می دهــد  نشــان  مــا  اطاعــات 
اشــتباه تایپــی در متن نبوده اســت«. 
او ادامه داد: »قطعــاً زمان همه چیز 
را مشخص خواهد کرد و باید حرمت 
مقامــات را داشــته باشــیم و بــا کمی 

صبر مسأله روشن خواهد شد.«
ë استعفای ظریف را تکذیب می کنم

قاســمی همچنیــن در توضیــح ایــن 
گذشــته  ســاعت   48 در  کــه  شــایعه 

در فضــای مجــازی اخبــاری مبنی بر 
اســتعفای ظریف منتشر شده است، 
آیــا این موضوع صحــت دارد، گفت: 
می کنــم  تکذیــب  را  موضــوع  »ایــن 
چــرا که این نوع خبرهــا از کانون های 
مشــخصی تولیــد، پــردازش و ترویج 
»دکتــر  کــرد:  تصریــح  او  می شــود«. 
ظریــف بــا قــوت و اقتــدار تمــام بــه 
انجــام وظایف خود مشــغول اســت، 
وی روز یکشــنبه در جلســه کمیسیون 
خارجــی  سیاســت  و  ملــی  امنیــت 
مجلــس حضور یافت و روز دوشــنبه 
خارجــی  هیــأت  یــک  میزبــان  نیــز 
اســت و بــا قــوت تمــام کار وزارت را 
وزارت  ســخنگوی  می کنــد.«  دنبــال 
امــور خارجه تصریح کــرد: »این نوع 
شــایعات حساب شــده و دقیق است 
که هدف آن در شــرایط کنونی کشــور 
تضعیــف ایــن وزارتخانــه و شــخص 
وزیر امورخارجه اســت و شدیداً آن را 
تکذیب می کنم«.قاسمی یادآور شد: 
»انتشــار این گونه خبرها و شــایعات 
در برخی رســانه ها و فضــای مجازی 
روز  حتــی  و  نیســت  اول  بــار  بــرای 
گذشــته در برخی رســانه های رسمی 

کشور منتشر شد.«
ë  خلــط خــرازی  آقــای  مواضــع  در 

مبحث وجود دارد

در  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 
توضیــح ایــن ســؤال کــه »در ســه مــاه 
اخیــر برخی کشــورهای اروپایی، ایران 
را متهم به عملیات تروریســتی کردند 
و در چنیــن فضایــی کمــال خــرازی، 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
در ســفر به اروپا گفت که ممکن است 
عناصــری حتی بــرای وخامت اوضاع 
ایران و اروپا طراحی هایی کرده باشند 
کــه ایــن ســخنان بازتاب هــای زیــادی 
داشــت آیا این اظهارات موضع نظام 
یــا وزارت امــور خارجــه اســت؟« ایــن 
گونه پاسخ داد: »آقای خرازی نظرات 
خــود را مطرح می کند و تصور می کنم 
در میــان مواضــع وی خلــط مبحــث 

وجود دارد.«
هرگونــه  شــک  »بــدون  افــزود:  وی 
دخالــت ایران و اتهاماتی را که توســط 
برخی کشورهای اروپایی وارد می شود، 
تکذیب می کنیم و این اتهامات قطعاً 
متوجــه ایــران نیســت«. او ادامــه داد: 
بخش هــای  و  اروپایــی  »کشــورهای 
ذیربط آنــان در این خصــوص آگاهی 
ازم را دارنــد و در ایــن زمینه به اندازه 

کافی صحبت شده است.«
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
تصریح کرد: »کشوری که با مجموعه 
کشورهای اروپایی کار اساسی و مهمی 

پــس از خروج امریــکا از برجام انجام 
انجــام  را  اقداماتــی  قطعــاً  می دهــد 
نخواهــد داد کــه موجــب ســوءتفاهم 
شــرکای اروپایی خود باشــد«. قاسمی 
یــادآور شــد: »فکــر می کنــم اظهارات 
آقــای خــرازی مــورد دیگــری بــوده و 
تأییــد نمی کنــم کــه عناصــری درون 
بزننــد؛  اقداماتــی  بــه  دســت  ایــران 
و  اســت  روشــن  کامــًا  مــا  سیاســت 
ســنگینی  بهــای  تروریســم  قبــال  در 

پرداخت کرده ایم.«
او ادامــه داد: »تصــور می کنــم آقای 
خــرازی همچنیــن  بیــان و منظوری 
نداشته است، شــاید در نوع نگارش 
و ترجمه کاســتی هایی وجود داشــته 
کــه چنیــن ذهنیتــی را ایجــاد کــرده 

است.«
ë  برهــم صالــح حامــل هیــچ پیامی از

سمت عربستان نبود
رئیــس  ســفر  خصــوص  در  قاســمی   
جمهــوری عراق بــه کشــورمان گفت: 
»ســفر برهم صالح ســفر بسیار مفید، 
مثبت و ســازنده ای در زمان مناســبی 
خارجــه  وزارت  ســخنگوی  بــود«. 
همچنیــن شــایعه پیــام بــردن رئیس 
جمهوری عراق از ایران به ریاض را رد 
کرد و گفت:»ایشــان حامــل هیچ گونه 

پیامی از سمت عربستان نبود.«
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محمــد جــواد ظریــف در واکنــش بــه 
سخنانی که درباره مستندات سخنانش 
مطرح می شود، گفت که این مستندات 
هــم در دســترس عموم مردم اســت و 

هم در مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد.
این ســخنان یک روز بعــد از آن مطرح 
شــد که محمد حســین نقوی حســینی 
نقــل  بــه  قدوســی  کریمــی  جــواد  و 
ازغامحسین محسنی اژه ای ادعا کردند 
معــاون اول قــوه قضائیــه نامــه ای بــه 
ظریف نوشته و از او مستندات خواست.
البته این تنها بخشی از هجمه های اخیر 
به ظریف به خاطر تأیید وجود پولشویی 

در ایران بود.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان دیــروز در 
واکنــش به نظر مخالفان اظهاراتش در 
مــورد پولشــویی، گفت: »کســانی که به 
من ایــراد گرفتند، به نظــام اتهام زدند 
زیرا من کامًا مشخص صحبت کردم. 
اما برخی دوستان برای اهداف سیاسی 

خود همه چیز را فدا می کنند.«
ظریف در گفت وگو بــا »خانه ملت« در 
توضیح موضوع پولشویی و واکنش های 
متعــدد به اظهــارات وی در ایــن مورد، 
گفت: »نــوار اظهاراتم در این خصوص 
وجود دارد؛ درخواســت می کنم افرادی 
که نســبت به اظهارات بنده اعام نظر 
کردند در مــورد محتوا صحبت کنند نه 

محتوایی که خودشان ساخته اند.«
وزیر امــور خارجــه در ادامــه تأکید کرد: 

»کسانی که به من ایراد گرفتند، به نظام 
اتهام زدند زیرا کامًا مشخص صحبت 
کــردم اما برخی دوســتان بــرای اهداف 
سیاسی خود همه چیز را فدا می کنند.«

وی در ادامــه و در پاســخ به مســتندات 
پولشــویی یــادآور شــد: »مــن مســئول 
مســتندات نیســتم؛ این مســتندات در 
دســترس عموم اســت و مرکز مربوطه 
در وزارت اقتصــاد و دارایــی هــم مــوارد 

پولشویی را اعام کرده است.«
مکمل ســخنان ظریف، ســخنان دیروز 
عضــو  به عنــوان  تابــش  محمدرضــا 
شــورای پــول و اعتبار بود. او با اشــاره به 
هجمه هایی که به وزیــر امور خارجه در 
رابطــه با ســخنانش در مورد پولشــویی 
از  ظریــف  »آقــای  گفــت:   ، می شــود 
طــرح این موضوع نهایت حســن نیت 

کننــد  اعــام  را داشــته اند و خواســتند 
کــه پدیــده پولشــویی و فســاد در کشــور 
رایــج اســت. بخشــی از نابســامانی ها و 
تاطم هایی که در بازار ارز و سکه شاهد 

بودیم متأثر از همین موضوع بود.«
بــا  گفت وگــو  در  یــزد  اردکان  نماینــده 
عصــر ایران ادامــه داد: »به عنوان عضو 
شــورای پــول و اعتبار اعــام می کنم که 
متأسفانه پدیده پولشویی در کشور رایج 
اســت و اتبــاع بیگانــه و حتــی ایرانیــان 
از فرصت هایــی که فراهم شــده اســت 
برای تبادل پــول به مبالغ کان حداکثر 
اســتفاده را کرده اند و گاهــاً با کارت های 
و  داده انــد  انجــام  را  کار  ایــن  بانکــی 
متأســفانه منجر به سوءاســتفاده شــده 

است.«
و  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 

محاسبات تصریح کرد: »در جلسه اخیر 
شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور 
گــزارش دادنــد کــه در یکی از اســتان ها 
یک تبعه افغان کــه گذرنامه هم ندارد 
توانســته اســت با کارت بانکی چندصد 
میلیــارد پــول را جابه جــا کنــد و همین 

نشان دهنده پولشویی در کشور است.«
عضو فراکسیون امید تأکید کرد:»افرادی 
کــه اان در معرض اتهام هســتند یا در 
حــال محاکمه هســتند از حســاب های 
چنــد صــد میلیاردی بســتگان یــا افراد 
ناشــناس صحبــت می  کننــد کــه همــه 
اینها نشان دهنده این است که در کشور 

پولشویی آنجا می شود.«
 ایــن عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
تأکیــد کرد: »پولشــویی در ایــن حجم و 
حد وسیع در کشور بدون پشتوانه نیست 
و باید خود نظام و حاکمیت این مسأله 
را ریشه یابی کنند و قوانین محکمی   که 
مانع پولشــویی شــود، داشــته باشیم.« 
مجلــس  اصاح طلــب  نماینــده  ایــن 
تصریح کرد: »قوه قضائیه همچنان که 
تاکنون بخوبی برای برخورد با مفسدان 
اقتصــادی عمــل کــرده اســت بــه طور 
جدی تــر ایــن برخــورد را انجــام دهد.« 
تابش افــزود: »عامه مردم و مســئوان 
از صحبت هــای آقای ظریف اســتقبال 
کردنــد ولی عــده ای نیز این ســخنان را 
برنتافتنــد و بــا آن مخالفــت کردنــد که 

دلیل مخالفت شان معلوم نیست.«
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وزیــر کار و رفــاه اجتماعی گفــت: حدود 
نیمی از جمعیت کشــور تحت پوشــش 

بسته های حمایتی دولت قرار دارند. 
محمــد  ایســنا،  به گــزارش 
کنفرانــس  حاشــیه  در  شــریعتمداری 
ملــی کــودکان دارای معلولیت بــا بیان 
اینکه در مســأله غربالگــری برای کنترل 
ازدواج هــای  از  ناشــی  معلولیت هــای 
نامناســب گام هــای خوبی برداشــته ایم 
فرم هایــی  اخیــر  ســال های  در  افــزود: 

در  و  تهیــه  بهزیســتی  ســازمان  توســط 
اختیــار جوانان قرار گرفته کــه در همین 
راســتا از تولد ۲۵ هزار کودکی که ســاانه 
بــه جمع کــودکان معلــول ناشــی از این 
نــوع ازدواج هــا و عوامل ژنتیکــی متولد 
می شــدند جلوگیری خواهد شــد. وی با 
اشــاره به ســبدهای حمایتــی دولت نیز 
بیان کرد: ســبدهای حمایتــی دولت که 
وزارت  کاری  برنامــه  در  اخیــر  هفتــه   از 
رفاه قرار گرفته حدود نیمی از جمعیت 

کشــور را تحــت پوشــش قــرار می دهــد. 
همچنین افرادی در این طرح در اولویت 
قــرار دارند کــه تحت پوشــش نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و 
افراد پشت نوبتی این سازمان ها بوده که 
در مرحله اول طرح، بسته حمایتی خود 
را دریافــت کردند. شــریعتمداری ادامه 
داد: مرحله دوم، سیاست جبرانی دولت 
اســت که شامل اقشاری که حقوق ثابت 
می گیرنــد و بــه نوعی پرداخت هایشــان 

متکــی بــه دولت اســت، می شــود کــه از 
طریق ســازمان برنامه و بودجه و وزارت 
اقتصاد امیدواریم ظــرف روزهای آینده 
شــود.  لحــاظ  آنهــا  حقوقــی  فیــش  در 
همچنین مبلــغ پرداختی بــه کارمندان 
دولــت ۲۰۰ هــزار تومان اســت و افرادی 
که حقوق زیر ۳ میلیون تومانی دریافت 
می کنند، مشــمول این بســته می شوند. 
وزیر رفاه درباره زوجینی که هر دو کارمند 
دولت هســتند و نحوه پرداخت بسته به 

آنهــا نیز گفــت: جزئیــات طــرح و نحوه 
توزیــع در مرحلــه دوم توســط ســازمان 
برنامــه و بودجه و وزارت اقتصاد تعیین 
خواهد شد. توزیع این بسته ها آغاز شده 
اســت به طــوری کــه مرحله دوم و ســوم 
آن قبل از حقوق و دستمزد ماهانه یا به 
همراه آن پرداخت می شــود. همچنین 
منظــور  بــه  طــرح  ایــن  ســوم  مرحلــه 
جلوگیری از همپوشــانی ها اجرا می شود 
کــه بــرای ایــن مرحلــه منتظــر اجــرای 

مرحله هــای قبلی هســتیم؛ مذاکراتی را 
بــا معــاون اول رئیس جمهوری داشــته 
و در مرحله ســوم کارگران ســاختمانی و 
اقشار آسیب پذیری که حداقل دستمزد 
را می گیرنــد در نظــر گرفته شــده اند. به 
گفتــه وی رئیس جمهــوری در نظر دارد 
به مشــموان نیازمند، به جای سبد کاا 
بســته های نقدی پرداخت کند و بیشــتر 
به ســمت تأمین کاا برای این اشخاص 

برود.
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صدای اعتراض مان را بشنوید
گزارش »ایران« از تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

»کارگــر زندانــی آزاد باید گــردد« این 
اصلی ترین شــعار و خواســته کارگران 
معتــرض نیشــکر هفــت تپــه اســت. 
چهاردهمیــن  در  )دوشــنبه(  دیــروز 
روزاعتصــاب، صدهــا نفــر ازکارگــران 
این شــرکت مقابــل فرمانداری شــهر 
شــوش تجمع کرده و خواســتار آزادی 
همکاران شان شدند.مجتمع صنعتی 
نیشــکر هفــت تپــه در جاده شــوش – 
اهــواز قــرار دارد، مهم تریــن خواســته 
کارگران این شــرکت دریافــت بموقع 
حقوق شان اســت.حقوقی که نزدیک 
بــه چهار ماه اســت به تعویــق افتاده.  
در تجمــع روز گذشــته هــم مثــل پنج 
روز قبل زنان از هر سن و سالی حضور 
دارنــد. می گویند همســران، بــرادران 
نمی گذارنــد. تنهــا  را  پدران شــان  و 

و  نشســته  فرمانــداری  مقابــل  آنهــا 
گرفته انــد.  دســت  در  پاکاردهایــی 
یکــی از زنــان می گویــد: »همه شــوهر 
مــن را می شناســند. می داننــد حتــی 
دوســت نــدارد تنهــا جایــی بــروم اما 
بــه مــن می گویــد ایــن تجمــع را بیــا. 
شــکم گرســنه کــه دیگر این حــرف ها 

رانمی شناسد.« دور تا دور فرمانداری 
نیروهای انتظامی ایستاده اند.

اتوبوس هایــی کــه کارگــران هفــت 
تپــه بــا آن بــه اینجــا آمده انــد هــم در 
گوشــه دیگر خیابان پارک شــده.تقریباً 
القــول  متفــق  تجمع کننــدگان  همــه 
بــه پرداخــت نشــدن حقــوق و عــدم 
رعایــت حــق و حقوق شــان اعتــراض 
دارنــد. واگذار شــدن شــرکت به بخش 
خصوصــی نیز از دیگر اعتراضات آنان 
اســت. آنهــا از مســئوان می خواهنــد 
در  بشــنوند.  را  اعتراض شــان  صــدای 
ســاعتی که کنــار کارگران هســتم هیچ 
مســئولی میان شــان حاضر نمی شود. 
چنــد شــهروند عــادی هــم در میــان 
تجمع کننــدگان هســتند و پــاکارد »ما 
هفت تپه ای هســتیم« در دست گرفته 
نیســتیم. تپــه  هفــت  کارگــر  اند:»مــا 
امــا فرقــی نــدارد اینهــا کــه در مضیقه 
باشــند ما هم هســتیم کل شــهر تحت 
تأثیــر قــرار می گیــرد.« آنهــا همچنین 
اشــاره می کننــد کــه همکاران شــان در 
فواد خوزســتان هم به وضعیت شان 
کارگــران  از  یکــی  دارنــد.  اعتــراض 
می گویــد: »ما کارگــران باید به یکدیگر 
شــنیده  صدایمــان  تــا  کنیــم  کمــک 
مــدام  تجمع کننــده  شــود.«کارگران 

یکدیگر را به آرامــش دعوت می کنند.
نامناســب  آنهــا می گوینــد وضعیــت 
شــش هزار کارگر این مجتمع برایشان 
نگذاشــته.  اعتــراض  جــز  چــاره ای 
آنهــا بعــد از ســاعتی تجمــع مقابــل 
فرمانداری راهی بازار شهر می شوند تا 
همه شهر صدای شان را بشنوند و بعد 
هم در مقابل دادگســتری شهر شوش 
خواســتار  دوبــاره  و  می کننــد  تجمــع 

آزادی همکاران دربندشان می شوند. 
مرد کارگر در بخش آبیاری شــرکت 
هفت تپه کار می کنــد:»از نماینده های 
شــهر و آقای فرمانــدار می خواهیم به 
حرف مان گوش دهند، ببینند خواسته 

ما چیســت؟ مــا درخواســت عجیب و 
غریبــی نداریم. نیشــکر هفت تپه کلی 
پتانســیل دارد و بــا کمی توجــه دوباره 
رونــق می گیــرد.« کارگــر دیگــر ســاکن 
شــهرک ســلمان اســت اما هــر روز در 
تجمع هــا حاضــر می شــود. دیگــری با 
لحن مایمی حــرف می زند در بخش 
تصفیه یا همان شکر سفید کار می کند: 
»پدرم جانباز بود ســال 79 به رحمت 
خــدا رفت.شــهید شــد.« کارت قرمــز 
رنگ بنیاد شهیدش را نشانم می دهد 
و تأکیــد می کند:»مــا بچه هــای همین 
انقاب هستیم اما اان چهار ماه است 
حقــوق نگرفته ایــم. می خواهم دوباره 

شرکت دولتی شود وهر بار برای گرفتن 
حق مــان مجبور به اعتراض نشــویم.« 
بازنشســته های  معترضــان  میــان  در 
شــرکت هفت تپه را هــم می بینم یکی 
از آنهــا می گویــد بــا اینکه یک ســال از 
بازنشستگی اش گذشته هنوز مسئوان 
شــرکت حــق و حقوقــش را نداده انــد. 
حرکــت اعتراضی روز گذشــته کارگران 
ادامــه  ظهــر  نزدیکــی  تــا  تپــه  هفــت 
آزادی  اصلی شــان  وخواســته  یافــت 
می گوینــد  آنهــا  بــود،  همکاران شــان 
امیدوارنــد کارگــران معتــرض خیلــی 
زود آزاد شــوند و مســئوان هم صدای 

اعتراض شان را بشنوند.
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ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
اعام کــرد: از ابتدای فروردین ســال 
اســتاندارد  فاقــد  خودرو هــای   9۸
نمی شــوند.  شــماره گذاری   ۵ یــورو 
مســعود زندی، مدیــر دفترملی هوا 
و تغییــر اقلیــم ســازمان حفاظــت 
گفت و گوبــا  در  محیط زیســت 
افــزود:  صداوســیما  خبرگــزاری 
طبــق  اســتاندارد  ارتقــای  برنامــه 
قانــون هــوای پــاک،  آیین نامــه دارد 
و در ایــن آیین نامــه دقیقــاً برنامــه 
استانداردســازی تعیین شده و برای 
خودروهای غیردیزلی هم استاندارد 
یورو5 برای سال آینده مشخص شده 
اســت و خودروســازان بایــد به دنبال 
استانداردسازی یورو5 باشند و مجوز 
دریافــت  زیســت  محیــط  از  را  ازم 
کنند. وی تصریح کرد: هر خودرویی 
کــه در ســال 9۸ تولید می شــود فاقد 
استانداردســازی یورو5 باشد، جلوی 
می شــود.  گرفتــه  آن  شــماره گذاری 
زنــدی ادامــه داد: بــرای خودروهای 
دیزلــی اســتاندارد تغییر نکــرده و تا 
سال 14۰۰ اســتاندارد یورو4 +وی پی 
ای دی  + ای  یــورو5  اســتاندارد  اف، 
و اســتاندارد یورو6 مد نظر اســت که 
هر کدام از این استانداردها را رعایت 
کنند می تواننــد مجوز شــماره گیری 
بگیرنــد، در غیــر این صــورت جلوی 

شماره گذاری آنان گرفته می شود.
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ســخنگوی وزارت بهداشت به پایین بودن سرانه مصرف 
شــیر و لبنیات در کشــور اشــاره کرد و گفت: به نمایندگی 
از وزارت بهداشت هشــدار می دهم که با افزایش قیمت 
شــدید اخیر شــیر و لبنیــات و با توجه به کاهــش قدرت خرید مردم، ســرانه 

مصرف شیر و لبنیات در معرض کاهش قابل توجه قرار گرفته است.
به گزارش »ایران«، ایرج حریرچی افزود: متأســفانه سرانه مصرف شیر و 
لبنیات که قبًا هم در کشــور پایین بود، با حذف یارانه شــیر و لبنیات در سال 
۸9 و به دنبــال اجــرای هدفمندی یارانه ها، تورم شــدید ســال های 9۰ و 91 و 
کاهــش قدرت خرید خانوارها در همین ســال ها کاهش قابــل توجهی یافته 

و در سال های بعد هم کاهش تدریجی در مصرف شیر و لبنیات داشتیم.
وی افــزود: در همین ســال ها بیماری ها و عــوارض مربوط به مصرف کم 

شیر و لبنیات در کشور به وضوح افزایش یافته است.
ســخنگوی وزارت بهداشــت، کنتــرل قیمــت، اختصاص منابــع هدفمند 
بــرای تأمین شــیر و لبنیات مــورد نیاز مــردم و همچنین اقدامــات حمایتی 
نظیــر توزیــع شــیر در مدارس یــا بســته های غذایــی حمایتی غنی از شــیر و 
لبنیــات بــرای فقرا و اقشــار آســیب پذیر جامعــه را از ضروریــات این مقطع 

زمانی دانست و بر اقدامات در این زمینه تأکید کرد.
بــه گفته ســخنگوی وزارت بهداشــت در مهرماه ســال جاری تورم عمومی 
ماهانــه بهداشــت و درمان ۲.۲ درصــد در مقابل ۴.۶ درصــد تورم عمومی بر 
اســاس اعام بانک مرکزی بوده اســت )کمتر از نصف( و تورم حوزه سامت 
مهرماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته 19.1 درصد بوده که تقریباً نصف 

تورم ۳۶ درصدی عمومی کشور در یک سال منتهی به آخر مهر ماه است.
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ابراهیــم بازیــان مدیــرکل دفتــر تأمین مســکن و امور مهندســی ســاختمان 
کمیته امداد دیروز در نشســت خود با اصحاب رســانه با اشــاره به اینکه یکی 
از رویکرد هــای کمیتــه امــداد تولید مســکن مقــاوم بــرای مددجویان تحت 
پوشــش است گفت : امروز توانستیم بهترین مسکن را در اختیار مددجویان 

زلزله زده کرمانشاه قرار دهیم.
به گزارش »ایران« وی یکی از رویکردهای کمیته امداد را توجه به مسکن 
روســتایی عنــوان کــرد و افــزود: عدد مــا در حوزه مســکن روســتایی دو برابر 
مســکن شهری اســت چرا که بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش، 
روســتایی هســتند که مسکن آنها یا مقاوم نیستند یا در معرض تخریب قرار 

دارند.
او بــه ضرورت ایجــاد هم افزایی بین نهادهــا ، ســازمان ها  و ارگانها برای 
توجه به خدمات  رســانی به مردم اشــاره کرد و خاطر نشان ساخت : امسال 
عــاوه بر ارائه خدمات بــه مددجویان در قالب کمک  های با عوض و غیره 
ارائــه وام قــرض الحســنه به مبلــغ ۲۰۰ میلیــارد تومان از محــل صندوق در 
قالب وام 1۵ میلیون تومان را که قابل برگشــت اســت برای ایجاد انگیزه در 

مددجویان برای تأمین مسکن دردستور کار قرار دادیم.
وی همچنین کمک به مددجویان برای تأمین ودیعه مسکن و اجاره بها 
در قالب وام 1۵ میلیون تومانی را عاوه بر کمک  های باعوض یکی دیگر از 

خدمات حوزه مسکن ذکر کرد.

اخبــــار
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روزها، ماه ها و سال های بسیاری است 
که بــه بهانــه هفتــه کتــاب برنامه های 
مختلــف درســطح کشــور بویــژه برای 
می شــود  برگــزار  نشــینان  پایتخــت 
امــا درایــن بیــن چنــدان التفاتــی بــه 
موســیقی  درحــوزه  کــه  کتاب هایــی 
منتشر شده وجود ندارد، گویی درانبوه 
ایــن اتفاقــات؛ موســیقی همچنــان در 
خوانــده  و  نواختــه  پنهــان  پرده هــای 
می شــود. ناشران موســیقی حال و روز 
خوشی از اوضاع و احوال بازار موسیقی 

ندارند.
ë بی ثباتی در بازار نشر موسیقی

به گفتــه ســید محمد 
موسوی مدیرمسئول 
مؤسســه فرهنگــی – 
هنــری ماهــور، دیگر 

فرقــی نمی کند کتابی که تولید می شــود 
درحوزه موســیقی است یا سایر حوزه ها، 
به طورکلــی تیراژ کتاب ها به علت گرانی 
کاغــذ و زینــک یک ســوم شــده اســت و 
طبیعتاً با این اوضاع فروش کمتری هم 
خواهیم داشت، ناشران هم که ناچارند 
با ایــن وضعیت ســرکنند و همچنان به 

کار خود ادامه بدهند.
او درگفت و گو با»ایــران« درمورد اینکه 
آیــا تقاضایــی هــم نســبت بــه خریــد 
کتاب های موســیقی وجود دارد، گفت: 
مخاطب دربخش کتاب های آموزشی 
بســیارکم اســت و بهتراســت بگوییــم 
کتاب هایی که درزمینه آموزشــی تولید 
شــده بســیار کاهش پیــدا کرده اســت.

البتــه قابــل پیش بینــی اســت، وقتــی 
شــرایط اقتصادی به این شــکل اســت 
قطعاً اولین بخشــی کــه لطمه خواهد 
دیــد و حذف می شــود بخش فرهنگی 
است. کتاب های آموزشی و آلبوم های 
موســیقی آرام آرام از ســبد فرهنگــی 
خانوارهــا حذف شــده اند و بــه عقیده 
من باید به این موضوع توجه بیشتری  
کنند چرا که این اتفاق ضربه شــدیدی 

به مؤلف، ناشر و هنرمند خواهد بود.
موســوی می گویــد: کتاب هــای مرجــع 
معمولــی  کتاب هــای  ماننــد  تیــراژی 
ندارند ومشکل این است زمانی که این 
کتاب ها به چاپ دوم می رسند قیمت 
کاغذ سه برابر شده و هیچ ثباتی وجود 
ندارد. اقتصاد ما به دست دولت است 

و بایستی دراین زمینه حمایت کنند.

مدیرمسئول ماهور فضای مجازی را 
هم در به وجود آمدن این مشــکات 
و  نمی دانــد  بی تأثیــر  و  بی تقصیــر 
دراین باره بیان کرد: این مؤسســه در 
بخش نشــر کتاب و سی دی فعالیت 
می کند اما متأسفانه هیچ فروشی در 
بخش آلبــوم وجود نــدارد و با وجود 
ایــن بازار راکــد وقتی آلبومی منتشــر 
می شــود ســریعاً دانلــود می کننــد و 
برایــن نظــر هســتند کــه کار فرهنگی 
انجــام داده انــد درحالی که ســرقت 
هنری اســت. در خصوص کتاب هم 
بــه همین صورت بــوده pdf کتاب ها 
را اســکن کــرده و به صــورت رایــگان 
در فضــای مجــازی منتشــر می کنند. 
امیــدوارم یــک ثبــات پایــدار دربازار 
نشــر به وجــود آید تا ناشــران بتوانند 
کارکننــد چرا که با وجود این شــرایط 

ادامه روند بسیارسخت خواهد بود.
ë محیط ناسالم و بی تحرک موسیقی

استاد علیرضا مشایخی 
بنــام  ازآهنگســازان 
موســیقی کاســیک 
اســت و طی سال ها 

تــاش درایــن زمینــه، کتاب هایی هم 
کــرده  منتشــر  موســیقی  درخصــوص 
اســت.کتاب »تداوم تفکر« که به نقد و 
تفسیر موســیقیدانان ایرانی می پردازد 
یکــی از آثــار اوســت کــه در ســال 88 
منتشــر شد.او براین نظراســت که بازار 
نشــرکتاب درحــوزه موســیقی زیرصفر 
است و علت آن را بی توجهی جدی به 

موسیقی می داند.
این موسیقیدان در گفت و گو با »ایران« 
بیان کرد: محیطی که درآن قرار داریم 
مناســبی  فضــای  می کنیــم  زندگــی  و 
نیســت.  موســیقی  تولیــدات  بــرای 
البتــه کتاب هایی در این زمینه منتشــر 
شــده امــا همه آنهــا ازمحتــوای خوبی 
برخــوردار نیســتند.به گفته مشــایخی 
هرگاه محیط موسیقی سالم و متحرک 
شد بازار کتاب و پژوهش هم به تبع آن 

سالم و متحرک خواهد بود.
ë عدم نظارت بر تولیدات موسیقی

کامبیــــــز  استـــــــــاد 
از  روشـــــــــــــــن روان 
دیگرآهنگسازان بنام 
موسیقی است که در 

زمینه تولید کتاب و مقاله بسیار فعال 
بــوده و آثار با ارزشــی هم منتشــرکرده 
بــا  درگفت و گــو  روان  است.روشــن 
»ایران« تولیــدات در زمینه کتاب های 

موســیقی را بــه چنــد شــاخه تقســیم 
تعــداد  یــک  می گویــد:  و  می کنــد 
کتاب هایی که درحوزه موســیقی تولید 
شــده کامًا پژوهشی هستند که در این 
زمینه کارهای خیلــی خوبی هم دیده 
شده، بخش دیگر کتاب های آموزشی 
اســت که بــه نظر مــن نیاز به بررســی 
جــدی تری دارنــد به این علــت که در 
تعــدادی از آنها مواردی مطرح شــده 
اســت که خطاهای فاحش موسیقایی 
اســت و هیــچ نظــارت و کنترلــی روی 
بــرای  بنابرایــن  نگرفتــه  صــورت  آن 
هنرجویانــی کــه آن را مطالعــه کــرده 
ومی خواهند نســبت به آن عمل کنند 
بد آموزی خواهد داشــت. این کتاب ها 
عمدتاً برای آموزش سازهای مختلف 
نوشته شده که در آن مواردی از تئوری 
موســیقی و مبانــی نظــری موســیقی 
مطرح شده که باید بسیار دقیق به آن 
توجه شــود و بهتراســت برای بررســی 
کیفــی آن مراکــزی ایجــاد شــود امــا با 
اطاعاتــی کــه مــن دارم هیــچ منبع و 

فضایی برای آن تعریف نشده است.
و  »سازشناســی  کتــاب  مؤلــف 
ارکستراسیون موسیقی ایرانی« دیگر 
مجموعه هایــی  را  کتــاب  تولیــدات 
بــه  صرفــاً  کــه  می کنــد  عنــوان 
موســیقی های روز اختصــاص دارد و 
در ایــن زمینه نوشــته شــده اســت که 
کامــًا تجــاری هســتند و بــازار بســیار 
خوبــی دارنــد امــا فاقــد ارزش هنری 
هســتند چرا کــه نکته مفیــد و تازه ای 
درآن دیــده نمی شــود. بخــش دیگر 
کتاب هــای بســیارمختصری هســتند 
کــه بــه موســیقی کــودک و نوجــوان 
نوعــی  عمدتــاً  کــه  دارد  اختصــاص 

موســیقی را مطــرح می کننــد شــاید 
امــروز خوشــایند آنهایــی کــه درگیــر 
موسیقی جدی هســتند نباشد. وقتی 
کــه کــودکان را از ســن بســیارکم بــه 
موسیقی روزمره و پاپ عادت بدهند 
باید ایــن انتظار را داشــته باشــیم که 
در آینــده انتخــاب او از موســیقی چه 
خواهد بود. متأسفانه دراین کتاب ها 
موســیقی  غنــی  فرهنــگ  از  نشــانی 
ایرانی نیســت و عمدتاً شکل ملودی 
ها و ساختارشــان موسیقی پاپ است 
درمجموع بایــد بگوییــم کتاب هایی 
که در زمینه موســیقی چاپ می شود 
دارنــد  تجــاری  جنبــه  کــه  آنهایــی 
موفق تر هســتند امــا آنهایی که جنبه 
پژوهشــی دارنــد اقبــال خوشــایندی 
کتاب هــای  بــازار  افــزود:  او  ندارنــد. 
موســیقی چندان پررونق نیســت و با 
وجــود آنکــه ســطح مطالعــه دراین 
زمینــه پاییــن اســت قیمــت کتاب ها 
بســیار باا رفته است. در حال حاضر 
کــه متأســفانه هــر کتابــی را براحتــی 
می توان در فضاهای مجازی از طریق 
اینترنــت دانلــود کــرد و عمــًا کســی 
به دنبال خرید کتاب آن هم با قیمت 
باا نیســت امــا کتاب هایی کــه ارزش 
هنری دارند قطعاً مشتری خودشان 

را خواهند داشت.
ë  هیــچ متولی در زمینــه کتاب کودک

وجود ندارد
سودابه ســالم یکی 
و  آشــنا  نام هــای  از 
موســیقی  موفــق 
اســت،  کــودک 

از  چندانــی  اطاعــات  می گویــد:  او 
کتاب هــای موجــود در بازارموســیقی 

نــدارم امــا برآینــد مــن ازآنچــه تا به 
امــروز دیــده و خوانــده ام ایــن اســت  
موســیقی  درزمینــه  کــه  کتاب هایــی 
بویژه موســیقی کودک منتشــر شــده 
اســت چندان آثار شــاخصی نیستند 
چرا که به علت سرمایه گذاری اندک 
صــورت  هــم  چندانــی  کارشناســی 
نمی گیرد و بیشــتر تجربه هــای کوتاه 
کســانی  و  انــدرکاران  دســت  مــدت 
است که دســتی در آموزش موسیقی 
دارند. این درحالی اســت کســانی که 
در بخــش کتــاب آموزشــی فعالیــت 
می کنند و می نویســند باید تخصص 
و تجربه بســیاری دراین زمینه داشته 
باشــند و کمیت آن را دلیــل بر پایین 

بودن سطح کیفی آن ندانند.
به گفتــه ســالم کتاب هایــی کــه تــا به 
امــروز درایــن زمینــه منتشــر کــرده با 
ســرمایه شــخصی خــودش بــوده که 
هزینــه باایــی را هــم داشــته اســت. 
اومــی گویــد: هیــچ متولــی درزمینــه 
کتاب کودک وجود نــدارد تنها کانون 
پــرورش فکری کــودکان اســت که در 
این زمنیه چنــدان فعالیت نمی کند 
و انتشــارات دیگرهم چندان تمایلی 
به فعالیت در ایــن زمینه ندارند.این 
مدرس براین نظر است که کتاب های 
آموزشــی موســیقی کــودکان بایــد در 
مــدارس هــم تدریس شــود امــا گویا 
ازنــگاه مســئوان آمــوزش و پرورش 
پرداختــن بــه این موضوع پســندیده 
و مفید نیست.شــاید به این علت که 
هنوز فتوای درستی در مورد موسیقی 
صــادر نشــده اســت.با وجــود این نه 
کارشناســی درســتی انجام می گیرد و 
نه فضایی به آن اختصاص می دهند.

در  شــورایی  گفت:بهتراســت  او 
خصــوص آموزش کــودک راه اندازی 
موســیقی  آمــوزش  درآن  کــه  شــود 
کودک به صــورت تخصصی تدریس 
شــود البته کسانی که علم آموزش به 

کودکان را داشته باشند.
ë  تکلیــف موســیقی هنوز هم روشــن

نیست
مهدی امین فروغی 
پژوهشــگران  از 
مذهبــی  موســیقی 
تألیفــات  و  اســت 

بســیاری درزمینــه موســیقی آیینــی و 
مذهبــی داشــته اســت. او در گفت و گو 
با»ایران« بیان کرد: درحوزه کتاب های 
موســیقی چند نکته وجــود دارد، نکته 
بازارعمومــی  ماننــد  اینکــه  نخســت 
نشــرطبیعتاً ایــن بازارهم دچــار رکود 
شــده و قیمت باای کتاب و در مقابل 
کتاب هــای  گریبانگیــر  پاییــن  تیــراژ 

موسیقایی هم بوده است.
بــه  پژوهشــگران  توجــه  افــزود:  او 
تاکنــون  کــه  عرصه هایــی جلــب شــده 
آثــاری درآن حوزه هــا نبوده یــا کم بوده 
موســیقی های  درحــوزه  مثــًا  اســت 
مذهبی یا مذهبی نواحی یا از این دست 
پژوهش ها با توجه به فضاهای گسترده 
مجــازی طبیعتــاً آفتــی کــه گریبانگیــر 
ســایر حوزه هــای مکتــوب اســت در این 
حــوزه هم دیــده می شــود. بدیــن معنا 
که مخاطبان پیوســته ترجیح می دهند 
با مراجعــه به فضاهای مجازی کســب 
اطاعــات کنند و اصواً بــاز کردن کتاب 
و ورق زدن یــک قدری رو بــه افول رفته 
اســت. دیگر ناشران تخصصی فعالیت 
نمی کننــد و پژوهشــگران دل خوشــی از 
پژوهــش ندارنــد و با مشــکات فراوانی 
رو بــه رو هســتند. ایــن در حالــی اســت 
کــه مــردم تشــنه آموختــن هســتند امــا 
آن  و  دارد  وجــود  کار  ســر  بــر  موانعــی 
اوضــاع عمومی کشــور اســت و پیوســته 
دلمشــغولی های گــذران زندگی باعث 
شــده مطالعه و پرداختن به امور هنری 
ماننــد  موســیقی  حــوزه  و  شــود  کمتــر 
ســایرحوزه های فرهنگی و شــاید بیشتر 
کنــار  در  هســتند.  ناکامی هایــی  دچــار 
تمامــی ایــن مســائل هنوز هــم تکلیف 
موســیقی در کشــور ما روشــن نیســت و 
پس از سال ها نتوانستیم موضوع به این 
مهمی را به ساده ترین شکل حل کنیم. 
امیدواریم نسیم فرح بخشی بوزد و حال 

این حوزه رو به بهبودی برود.
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ارســان فصیحی مترجم و ویراستاری 
که بیشــتر با آثار اورهان پاموک در ایران 
شناخته شده این روزها، قاچاق گسترده 
کتــاب »ملــت عشــق« الیــف شــافاک 
دربــاره  او  اســت.  داده  نشــان  واکنــش 
قاچــاق کتــاب می گویــد: »هــر کاایی را 
که ســود داشته باشــد، قاچاق می کنند؛ 
یعنی از هرکاایی که استقبال شود و سود 
زیادی به همراه داشته باشد، بافاصله 

جعلی و تقلبی اش هم تولید می شود. 
شاید خأ قانونی در زمینه قاچاق کتاب 
وجود دارد یا شــاید هم نشــر ما مشکل 
دارد، مــن این را نمی دانم اما معضلی 
اســت که در جامعه ما هســت. از طرف 
دیگــر نمی تــوان انتظــار داشــت همــه 
افراد جامعه کتاب شناس باشند و همه 
چیــز را درباره کتاب بدانند؛ اینکه کتابی 
قاچاق اســت یا نیســت، مــردم اینها را 

نمی دانند و ازم هم نیست بدانند زیرا 
هر فردی تخصصی دارد. تنها انتظاری 
کــه از مردم می توان داشــت این اســت 
که از کتابفروشــی ها و مراکز معتبری که 

کتاب اصل دارند، خرید کنند.«
طــی یــک دهــه اخیــر ادبیــات ترکیــه 
توســط افرادی چون ارسان فصیحی 
بــه ایــران معرفــی شــده اند. او قبل از 
اینکه پاموک موفق به دریافت جایزه 

نوبل ادبی شــود آثــار او را ترجمه و به 
چاپ رســاند. یکی دیگر از نویسندگان 
ترکیه که توانســت نظر ادبا و منتقدان 
ادبی جهان را به خود جلب کند الیف 
شــافاک اســت که فصیحی با ترجمه 
کتاب این نویســنده نشان داد که فقط 
در دنیا مورد استقبال مخاطبان نبوده 
بلکــه خواننــدگان ایرانــی هــم از ایــن 
کتاب استقبال خوبی کردند. فصیحی 

داستان های کوتاهی هم از یاشار کمال 
ترجمــه کــرده اســت و حــاا ترجمــه 
رمان »باب اســرار« نوشته احمد امید 
را حــدود یــک مــاه پیــش تمــام کرده 
و آن را بــه نشــر ققنوس داده  اســت و 
دارد مراحل چاپش را می گذراند. این 
رمــان ۶۰۰ صفحــه ای دربــاره زندگی 
و  ارتبــاط  موانــا،  و  تبریــزی  شــمس 

اندیشه شان است.

プブ━k ┾ブeブ╀ 《ペ r┍ぃ┥┼ ‶あ├┖ピ ┟〈kピ』

»┗─ブپ q┗》« ┿╈ブ┐ ┓ぁ┓┈ ┗┄ピ qブ┸【┸
در حالــی کــه هفته هــای گذشــته اکــران ســینما در اختیــار 
فیلم هایی مثل »حماسه کولی«، انیمیشن »گرینچ« و البته 
در برخــی نقــاط جهــان مثل چین »ونــوم« بــود، این هفته 
»جانوران شــگفت انگیز: جنایات گریندلوالد« در گیشه سینمای جهان طوفان 
به پا کرد. »جانوران شــگفت انگیز« همان دنیای جادویی اســت که ماجراهای 
آن ســال پیش از زندگی »هــری پاتر« می گذرد و ســتاره های دنیای بازیگری از 
ادی ردمیــن و کالیــن فارل گرفته تــا جود ا و جانی دپ به شــخصیت های آن 
روی پــرده ســینما جان بخشــیده اند. جی کی رولینگ نویســنده و خالق ســری 
داســتان های »هری پاتر« در مجموعه فیلم های »جانوران شگفت انگیز« پا را 
از دنیای ادبیات بیرون گذاشــته و در کســوت فیلمنامه نویس به عوامل پشــت 

دوربین پیوسته است.

آن سوی 
مــــــــرز

معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم هاى ایرانی تورنتو

 r]ピ┒┗¨ぃ╉┴ ┻─ブ》 »┚【ボ¨╉k« ┘ピ 
q┒ブ┵′ ‶ブ¨ぃپ »ベ¨ペ« ブ─

چهارمیــن دوره جشــنواره فیلم هــای ایرانی در تورنتو )ســینه 
ایــران(، بــا اعــام اســامی برگزیــدگان توســط هیــأت داوران، 
گادفری چشایر، بابک پیامی، مرجان علیزاده و ارسان براهنی 
به کار خود خاتمه داد. در این دوره، جایزه بزرگ جشــنواره ســینه ایران به فیلم 
»کلمبوس« ساخته هاتف علیمردانی تعلق گرفت و فیلم »امیر« ساخته نیما 
اقلیما، جایزه ویژه دستاوردهای تجربی نو را دریافت کرد. جایزه بهترین دستاورد 
تکنیکــی به علیرضا برازنده، بــرای فیلمبرداری فیلم »هجــوم« تعلق گرفت. 
فیلــم های »درســاژ« و »روزهــای نارنجی« جایــزه بهترین فیلمنامــه را به طور 
مشــترک دریافت کردند و جایزه ویژه هیــأت داوران برای بهترین فیلم اول، به 
»درســاژ« ســاخته پویا بادکوبه تعلق گرفت. حامد بهداد برای فیلم »مارموز« 
و هدیــه تهرانــی برای فیلم »روزهــای نارنجی« جوایز بهترین بازیگــر مرد و زن 
را دریافــت کردند. فیلم »هنــدی و هرمز« نیز جوایز بهترین کارگردانی )عباس 
امینی( و بهترین فیلم را تصاحب کرد. جایزه بهترین فیلم منتخب مردم نیز 
به فیلم »بمب: یک داســتان عاشــقانه« اثر پیمان معادی اهــدا گردید. جایزه 
بهترین دستاورد تکنیکی به علیرضا برازنده برای فیلمبرداری فیلم »هجوم« 
تعلق گرفت. فیلم های »درساژ« و »روزهای نارنجی« جایزه بهترین فیلمنامه 
را به طور مشترک دریافت کردند و جایزه ویژه هیأت داوران برای بهترین فیلم 

اول، به »درساژ« ساخته پویا بادکوبه تعلق گرفت. 

فرهنگ

《ボ〈┠┖ブ『e ┘』┖ ┘ピ ┓ぁ┓┈ qブ》 ╋╉ぃ┼ ‶ピ┗kピ
طبــق اعام غامرضا فرجی ســخنگوی شــورای صنفــی نمایش در 
جلســه روز گذشــته )۲8 آبان ماه( این شورا مقرر شد فیلم سینمایی 
»سرو زیر آب« ساخته محمدعلی باشه آهنگر به سرگروهی آزادی و 
»آستیگمات« ساخته مجیدرضا مصطفوی به سرگروهی باغ کتاب از چهارشنبه سی آبان 
ماه اکران شــوند. همچنین در این جلســه قرارداد فیلم سینمایی »بمب؛ یک عاشقانه« 
ســاخته پیمان معادی در گروه ماندانا بعد از »وای آمپول« ســاخته علیرضا محمودی، 
»مارموز« ساخته کمال تبریزی بعد از »آستیگمات« در گروه باغ کتاب و »قانون مورفی« 

ساخته رامبد جوان بعد از »پاستاریونی« ساخته سهیل موفق در گروه استقال ثبت شد.

rぁブ━├』┖ ┓ぃ┵├ ┓ぁ┓┈ ╋╉ぃ┼ ╇′ピ【┴ r┼┗┵′
فیلم »متری شــش و نیم« به کارگردانی ســعید روســتایی با معرفی رســمی عوامل، به 
مراحــل پایانی فیلمبرداری خود رســیده اســت. پیمان معادی، نوید محمــدزاده، پریناز 
ایزدیار، هومن کیایی، مازیار سیدی، مهدی حسینی نیا، علی باقری، مرجان قمری و پیمان 
شریعتی جمعی از بازیگران فیلم »متری شش و نیم« هستند که تا به حال خبر رسمی 

چندانی از عواملش منتشر نشده بود.

┗┉┼ ┗┵┠ 〉┖ピ【〈┡┈ ‶ピ┗ぃペ┒ r┼┗┵′
با حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، بهمن ساکی به عنوان دبیر علمی و 

مهدی قزلی به عنوان دبیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر منصوب شدند.

ブ¨〈ぃ├ 《ペ r]ブ┐ ╋├ブ╀ ‶ブ¨ぃپ 〞┡o┘ブペ
حمید اعتباریان تهیه کننده سینما از ساخت »سن پطرزبورگ ۲« بر اساس فیلمنامه ای از 

پیمان قاسم خانی در سال آینده خبر داد.

روی خـط 
خـــــــبر

┒ピ┘ジ ┒』』ピ┒ ┖ブk┗پ ╆ブ├
نشست خبری کنسرت ارکستر »میرآترا« به خوانندگی داوود آزاد 
در خانه موســیقی برگزار شد. این خواننده و نوازنده ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره جدیدترین کنســرتش، گفت: امسال یکی از 
پرکارترین سال های زندگی من است. طبق گزارش ایسنا او درباره این کنسرت که 
۶ آذرماه در تاار وحدت روی صحنه می رود، بیان کرد: سه اثر بی کام اجرا خواهد 
شد که روی یکی از آنها بداهه خوانی می شود. در ادامه، میرامیر میری ـ رهبر ارکستر 
ـ درباره این ارکستر که به گفته او ۹۰ درصد سازهایش ایرانی هستند، نیز بیان کرد: ما 
۱۱ قطعه را در دو بخش اجرا می کنیم. انتخاب قطعات با مشورت استاد عزیز بوده 
است که از آلبوم ها و اجراهای قدیمی انتخاب شده است. همچنین دو کار جدید 
داریم که ضبط نشده و آماده ضبط است. آزاد نیز در این زمینه گفت: ما یک قطعه 
آذری نیز اجرا خواهیم کرد. آثاری که در این کنســرت اجرا می شــود از آلبوم های 
»لیلی نامه«، »کوی  تو« و یک آلبوم دیگر انتخاب شده است. دو قطعه ضبط نشده 
نیز »مست مستم« و »سلطان منی« نام دارند که شعرشان از موانا است. پیش تر 
آنها را با تنبور اجرا می کردیم اما اان برای ارکستر بزرگ تنظیم شده است و بزودی 
آن را ضبط خواهیم کرد. در بخش دیگری از این نشست داوود آزاد از فعالیت های 
شخصی خود سخن گفت و اظهار کرد: من اخیراً بسیار درگیر کار ضبط شده ام. ۱۰ 
آلبوم آماده انتشار دارم که بزودی یکی از آلبوم ها به نام »یللی« از سوی حوزه هنری 
منتشر خواهد شد؛ این آلبوم برای بزرگداشت حزین اهیجی است. همچنین کاری 
در نیویورک در زمینه موسیقی سرخ پوستی تولید کردیم. او که ۲8 آبان ماه در خانه 
موسیقی صحبت می کرد، با اشاره ای کلی به برنامه کنسرت هایش در شهرستان ها 
و خارج از کشور، خبر داد: برنامه داریم کنسرت ـ تئاتری را به نام »خسرو و شیرین« 

با ارکستر »میرآترا« سال آینده روی صحنه ببریم.

ترنــــم

طنین آهنگ ناموزون در بازار نشر موسیقی
»ایران« در گفت و گو با اهالی هنر وضعیت کتاب های موسیقی را بررسی می کند
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»ایــران«: تقدیــر از دکتــر رضــا داوری 
نوشــته  تازه تریــن  رونمایــی  اردکانــی، 
دکتــر غامحســین ابراهیمــی دینانی، 
ارسال پانزده هزار نسخه کتاب به همه 
اســتان ها و از ســویی برپایــی جشــنواره 
ملــی کتــاب ســال دانشــجویی برخــی 
برنامه هایی ســت که طی یکــی-دو روز 
گذشته مردم کشورمان به بهانه بیست 
و ششــمین دوره هفتــه کتــاب شــاهد 

اجرای آنها بودند.
ë فیلسوف گفت و گو

واحــد«  هســتی  و  هســتی  »وحــدت 
تازه ترین نوشته غامحسین ابراهیمی 
بــا  کــه شــامگاه یکشــنبه  دینانی ســت 
حضور ســیدمصطفی محقــق داماد و 
جمعــی از پیشکســوتان حوزه فلســفه 
مرکــز  میزبانــی  بــه  انســانی  علــوم  و 
اســناد و کتابخانــه ملــی رونمایی شــد. 
عبــداه  رونمایــی  مراســم  درایــن 
صلواتــی، پژوهشــگر فلســفه بــا اشــاره 
دینانــی  ابراهیمــی  به فعالیت هــای 
گفت:»اســتاد دینانــی به گونــه ای متن 
را مطــرح می کند که گویا آن فیلســوف 
زنــده اســت و بــا او بحث می کنــد. این 
چیــزی نیســت کــه بخواهیــم در یــک 

فلســفی  پژوهــش  یــا  ورزی  فلســفه 
ســاده ببینیــم و اینهــا در فلســفه امروز 
غایب اســت. بیهوده نیســت که اســتاد 
گفت و گــو«  »فیلســوف  به عنــوان  را 
می شناسند کســی که بتواند با خودش 
گفت و گــو کند، می تواند بــا دیگران هم 

گفت و گو کند.«
آیــت اه ســیدمصطفی محقــق داماد 
هم ضمــن آنکه کتــاب تــازه دینانی را 
اثــری بســیار پرمحتــوا و مفیــد خوانــد 
گفت:»فلســفه خیلی دانستن نیست، 
بــاز بودن ذهن و تحمل شــنیدن حرف 
مخالــف اســت. هرآدمی دوســت دارد 
همه مردم مثل او فکرکنند.این حالت 
بــودن  ذهــن  زندانــی  و  خودپرســتی 
دنیــا  است.اگرسیاســتمداران  ذهــن 
این حرف را از فلســفه یــاد می گرفتند، 
نمی گفتند.ترامــپ  مزخــرف  اینقــدر 
ایــن  کنــد  گفت و گــو  می توانســت  اگــر 

مزخرفات را نمی گفت.«
ë وظیفه کتابخوانی من

معرفــی  شــد  اشــاره  کــه  همان طــور 
برگزیدگان جایزه کتاب سال دانشجویی 
هــم یکی دیگــر از برنامه هایی ســت که 
شــاهد اجــرای آن بودیــم کــه بــا تقدیر 

از رضــاداوری اردکانــی به عنوان اســتاد 
دانشــگاه  میزبانــی  بــه  کتــاب  خــادم 
تهــران همــراه شــد.حمیدرضا طیبی، 
رئیس جهاد دانشگاهی در این مراسم 
گفت:»ما دو جشــنواره ملــی پایان نامه 
دانشــجویی و کتاب ســال دانشجویی را 
در حوزه نوشتن برپا می کنیم و با انجام 
آن در تاش هســتیم تا دانشجویان در 
مسیر نوشــتن حرکت کنند و به مسائل 
و مشــکات کشــور نیز در نوشتن توجه 

داشته باشند.«
طیبــی بــا بیــان اینکــه دعواهــای بیــن 
گروه هــای سیاســی در کشــور، مــا را بــه 
خود مشــغول کــرده کــه باید چــاره ای 
بــرای آن اندیشــید تصریــح کرد:»یکی 
از مشــکات دیگــر ما کار نیابتی اســت. 
ما جنــگ نیابتی را شــنیده بودیــم، اما 
کار  در حــال  حاضــر در عرصــه علــم 
کســانی  اســت.  گرفتــه  شــکل  نیابتــی 
می آینــد بــرای دیگــران رســاله و کتاب 
می نویســند. مــا در روبــروی دانشــگاه 
روز  هــر  انقــاب  خیابــان  در  و  تهــران 
کــه  هســتیم  مواجــه  مســأله  ایــن   بــا 
6۰ نفر پاکارد به دست گرفته اند که ما 
پایان نامه می نویسیم، این اتفاق وجهه 

خوبی ندارد.«
رویــداد  ایــن  برگزار کننــدگان  به گفتــه 
بــه  اثــر   63۱ دوره  ایــن  در  علمــی 
دبیرخانــه ارســال شــده و طــی چهــار 
مرحلــه داوری در نهایت ۹ اثر برگزیده 
و۱8 اثر شایسته تقدیر معرفی شده اند. 
و  پژوهشــگر  اردکانــی،  رضــاداوری 
اســتاد فلســفه کــه از اوتقدیــر شــد نیــز 
طــی ســخنانی گفت:»خوانــدن کتــاب 
وظیفه دانشــجویی اســت و من وظیفه 
دلــم  داده ام.  انجــام  را  دانشــجویی ام 

از  نیــم  و  ســاعت  یــک  می خواســت 
خاطرات کتابخوانی صحبت کنم. من 
معلم و دانشــجویی ســاده هستم و اگر 
زنــده باشــم باز هــم می خواهــم کتاب 
بخوانــم، امــا حــاا خوانــدن و نوشــتن 

برایم بسیار دشوار شده است.«
علــی مطهــری، نایب رئیــس مجلــس 
شــورای اســامی هــم در ایــن مراســم 
گفت:»علی رغم پیدا شدن تشکل های 
آموزشــی  وســایل  تبلیغــات  و  جدیــد 
چیــزی جای کتــاب را نمی گیرد و کتاب 

هــم چنان جایــگاه خود را حفــظ کرده 
است. این جشنواره مهم ترین کاری که 
انجام می دهد کشف استعدادهاست. 
در کشورهای پیشرفته نیروهای انسانی 
ســاخته می شــوند و استعدادهایشــان 
شــکوفا می شــود و افراد بــه متخصص 
کشــورهای  در  امــا  می شــوند،  تبدیــل 
توســعه نیافته انســان به صــورت خــام 
باقــی می مانــد. اســتادان نبایــد ذهــن 
دانشجویان را به مثابه انباری بدانند که 
کااهــا را در آن بریزند. آنها باید قدرت 
تشــخیص، تفکر و ابداع دانشجویان را 

تقویت کنند.«
بنابرخبر دیگری به بهانه همزمانی 
هفتــه وحدت با بیســت و ششــمین 
دوره هفتــه کتــاب، مهــرزاد دانــش 
مدیــرکل دفتــر چــاپ و نشــر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی از ارسال ۱5 
هزار نسخه کتاب برابر با ۱۲ میلیارد 
ریــال به اســتان های کشــور خبر داد. 
او مهم ترین هــدف از انجام این کار 
را تــاش در جهــت ترویــج فرهنگ 
کتابخوانــی، ارتقای ســرانه مطالعه 
در کشــور و تجهیز کتابخانه ها عنوان 

کرد.

همزمان هفته کتاب انجام شد
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   افقي:

1 - شمشیربازی- فیلسوف آلمانی و از پیشگامان جامعه شناسی
2-  مناسب و بموقع- ماه گرفتگی- حرامی

3-  نوار تزئینی- جامه نیم تنه- آلودگی صوتی
4-  عشیره- آوای گریه- بیمارستانی در منطقه 7 شهر تهران- وحشی صفت

5-  معاون هیتلر- جامه ستور- بلندمرتبه
6-  ماقات کردن- یک نوع پارچه- جعد مو

 7-  یکـــی از صنایع دســـتی بافتنی ایرانی که بافتن آن در اردبیـــل رواج دارد - صحرا - 
کشور دریاچه

8-  چیستی- کمانگیر حماسی- دستگاه تهویه
9-  جراحت- علم مطالعه اصوات- از عناصر معماری ایرانی

10-  طایفه غرب ایران- ماندگار- نظریه انیشتین
11-  محافظ برقی- اسب اصیل- نشانه اسم مصدر

12-  عدد سه رقمی- نوعی کبک- گرما، بخار- خسیس
13-  مسیر الکترونیکی- کرایه پست- شیرینی کرمان

14-  آهنین- همنشین ندارد- قاطع
حومـــه  ییاقـــی  روســـتایی    -15
شهرستان علی آباد استان گلستان- 

عکس حالت افسردگی

 عمودي:

1-  پـــدر »روانشناســـی انســـان گرا«- 
پرشمارترین و شایع ترین جانور اهلی 

در جهان
والیبـــال-  در  شـــروع  ضربـــه    -2

گرانمایه- جاری کردن حکم
3- شهری در افغانستان- مخلوط و 

آمیخته- از جان گذشته
4-  یلـــه- ســـبقت- عدد هندســـی- 

شبهه
5-  طینت- فرق و اختاف- رمق

6-  برج کنترل بدن!- سگک- معاینه 
پزشکی

7-  دشـــنام- رمانی نوشـــته فهیمه 
رحیمی- مثل

8-  تاخت و تاز- هنر فرنگی- ماسک
همـــدان-  در  ســـدی  فراوانـــی-    -9

طریق میانبر
10- دربه در- جامه- غذای مریض

11-  زدنـــی در بـــازی!- پاییـــن کـــوه- 
شهری در استان یزد

12-  مخفـــف از آن- پـــول آلبانـــی- 
ژانـــر  در  تلویزیونـــی  مجموعـــه ای 
جنایی و درام به تهیه کنندگی دیوید 

سیمون- از راه رسید
حـــواری  دوازده  از  یکـــی    -13
 - ســـازمانی  طـــرح   -  مســـیح)ع( 

کشور نیشکر
اســـتاد   - نمابـــر   - افزونـــی    -14

قصیده سرایی
15-  عدســـی- بازیگـــر مـــرد فیلـــم 

»انتوری«
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   افقي:
1 - برچســـب مجازی!- محصوات عمده این شهر برنج، چای، 

نیشکر، زعفران و چوب صنعتی صنوبر است
2-  به هم ساییده شده- رنگ میان سیاه و کبود- کمد کشویی

3-  کمک- تیز- سعی
4-  مقابل فاز!- ویتامین سبزیجات- پارسایی- سوسن کبود

5-  طا- بزرگ ترین کاخ سلطنتی جهان- واحد جهانی طا
6-  گزارش باطنی از قرآن- برهان ها، حجت ها- ضمیر چهارم

7-  واسطه معامله- لیوان- کرشمه
8-  خط کش سه گوش- ران- قریه

9-  غربال- فیلمی به کارگردانی سهیل موفق- مدل متفاوتی از خودروی هیوندا
10-  جدید- خودسر و خودمحور- این عدسی نور را پراکنده می کند

11-  پیمودن راه- استاد قصیده سرایی- خشکی
12-  توگوشی- نمانام یا نام تجاری- فریاد نزدیک- جوان

13-  شاعر نیشابوری- زین و برگ اسب- آواره
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 اشباح سرگردان
در پیاده روهای یخ زده

گشتی در پاتوق های شبانه جنوب شهر تهران

[プぅ¨】┦┶  ̈└‶┎¨
├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p

پارچه کثیفی را که روی سرش کشیده، کنار 
ــواب بودم به من  ــ ــد و می گوید: »خ ــ می زن
نرسید!« یکی فریاد گنگی می کشد: »اون 
ــــخ زدم.« صدای زمزمه  ــو رو بده من ی ــ پت
ــا می آید:  ــ ــــی از ای بوته ه آهنگی خرابات
ــــی داشت.« صدای  »دمت گرم چه جنس
مشتری های جدید که با موتور وارد پاتوق 
ــوند چرت چند نفری را که به دیوار  ــ می ش
آجری تکیه داده اند پاره می کند: »پایپ، 
ــه های براق زیر نور  ــ پایپ فروشی!« شیش

تیر برق وسط پارک شوش می درخشد.
ــــری می زنم به  ــــزی س ــــب پایی یک ش
ــه و  ــ ــــدان محمدی ــــوی و می ــان مول ــ خیاب
ــرما  ــ ــروع فصل س ــ ــا ببینم با ش ــ ــــوش ت ش
کارتن خواب ها چگونه روزگار می گذرانند. 
ــــی از جامعه که در کوران مشکات  بخش
ــــوش  ــه فرام ــ ــــش از همیش ــادی بی ــ اقتص

شده اند.
ــته که با  ــ ــــب گذش ــاعت از یازده ش ــ س
ــان ها«  ــ گروهی از جمعیت »طلوع بی نش
ــــوش یا انبار گندم می شوم.  وارد پارک ش
ــــاق باد سوزناک،  قطره های باران، در ش

شلخته می بارند.
ــباحی  ــ اش ــــل  مث ــا  ــ خواب ه ــــن  کارت  
ــرون می آیند تا  ــ ــــی بی ــرگردان از تاریک ــ س
ظرفی غذای گرم بگیرند. از همان ابتدای 
پارک پراکنده روی صندلی ها نشسته اند. 
ــــی  ــــم روی صندل ــــگ ه ــردی تن ــ زن و م
مشغول کشیدن شیشه اند. مردی که توی 

ــرد خوابیده، با  ــ ــــش روی زمین س آاچیق
سروصدای نایلون غذا دست دراز می کند 
و غذا می خواهد اما نای بلند شدن ندارد. 
ــــت از کجا  ــردان و زنانی که معلوم نیس ــ م
ــوند. هرچه  ــ ــا ناپدید می ش ــ می آیند و کج

جلوتر می روم تعدادشان بیشتر می شود.
غذایی بر می دارد و خودش سر حرف 
ــز که انگار  ــ ــــمانی قرم را باز می کند با چش
ــــت: »تو  ــانتی از حدقه بیرون اس ــ ــد س ــ چن
ــبای سرد راه رفتن بهتر از نشستنه.  ــ این ش
ــذا دوتا پتو  ــ ــــت جای غ هیچ کس هم نیس

برای ما بیاره. مردیم از سرما!«
ــه  ــ ک ــــت  اس ــال  ــ س ــد  ــ چن ــــم  می پرس
ــواد مخدر مغز  ــ ــــی؟ می گوید: »م می کش
ــال؟ نمی تونم  ــ آدمو زایل می کنه. چند س
ــاید 10 سال، چه می دونم  ــ حساب کنم. ش
ــواد می زنم.«  ــ ــاله م ــ ــــی22 س ــال؟ ول ــ 8 س
ــواد اصلی  ــ ــــی؟ می گوید: »4 م چی می زن
ــه. اصًا  ــ ــیره، شیش ــ ــاک، ش ــ ــــن، تری هروئی
هرچی گیر بیاد می زنم. دست رد ندارم.«

پرسیدن از نوع موادی که می زند برای 
ــند چه  ــ ــــت که از من بپرس ــــل این اس او مث
چیزی می خوری؟ خب معلوم است نان، 
برنج، گوشت یا حتی سبزیجات. یکدفعه 
می ایستد و آنقدر سرفه می کند که نفسش 
بند می آید. روی سکوی دور حوض پارک 

می نشیند.
ــــت.  ــارک جای متفاوتی اس ــ ــای پ ــ انته
ــــوش دیوار و روی  تعداد زیادی گوش تا گ
ــد،  ــ ــیده اند، راه می رون ــ ــا دراز کش ــ چمن ه
ــاعت از 11  ــ حرف می زنند، انگار نه انگار س
ــته. زنی با صورت روی زمین  ــ ــــب گذش ش
ــیده. فروشنده ها با پایپ  ــ افتاده یا دراز کش

ــتقبال آمده اند. اما  ــ ــای پر به اس ــ و جیب ه
ــذا را می بینند همه چیز  ــ تا نایلون های غ
ــــعی می کنند رسمی  ــود. س ــ عوض می ش
حرف بزنند و تشکر کنند. هرقدم که جلوتر 
ــتر می شود: »آقا یه  ــ می رویم ازدحام بیش
ــــن خواهر ما بده!«، »آقا من  غذا هم به ای

اولین باره غذا برمی دارم!«
ــــت؛ خرید و  ــز آزاد اس ــ ــا همه چی ــ اینج
ــدر و مصرف در  ــ ــواد مخ ــ ــــروش انواع م ف
ــه هرطرف که  ــ ــان. ب ــ ــه ای از خیاب ــ هرگوش
ــــش فندک ها را می بینید  نگاه می کنید آت
ــو می زنند. دوری در  ــ که زیر پایپ ها سوس
ــــوق می زنم. پیرمردی با ریش بلند که  پات
ــتم را می گیرد  ــ ــبیده دس ــ به صورتش چس
ــــب ها هوا خیلی  ــا این ش ــ ــد: »آق ــ و می گوی
سرده پتویی چیزی همرات نیست بهمون 
بدی؟ کاش هیچوقت زمستون نشه!« به 
نایلون غذاها نگاه می کنم و چیزی ندارم 
که به او بدهم. مردی اغر معلوم نیست 
ــــتش را می گیرد و با  ــد و دس ــ از کجا می رس
خنده می گوید: »تو باید بری استوا زندگی 
ــــت درختی می نشینند و  کنی.« باهم پش

مشغول می شوند.
ــــم همان  ــرون می روی ــ ــــوق که بی از پات
ــــن افتاده بود  ــا صورت روی زمی ــ زنی که ب
ــــت  ــته. صورتش را پش ــ ــوار نشس ــ ــــج دی کن
کاه بلوز مندرسش پنهان می کند تا ابد 
ــته اش را نبینم. صورت  ــ دندان های نداش
ــــم هایی که نمی تواند  پرچروکش را و چش
ــد: »خیلی  ــ ــاز بمان ــ ــد ثانیه ب ــ ــــش از چن بی
ــــت به من  ــــزی همرات نیس ــردمه. چی ــ س
ــــم می خواد  ــداری؟ دل ــ ــــن ن ــــدی؟ کاپش ب
ــوم 10 هزار  ــ ــول ندارم. حم ــ حموم برم، پ

ــــم خیال  تومن می خواد، ندارم.« می پرس
ــما فکر  ــ ترک کردن نداری؟ می گوید: »ش
ــــی به منی که  ــدارم! اان بگو می تون ــ کن ن
ــدارم خدمات بدی؟ ما باید  ــ قصد ترک ن
تند تند حموم بریم که مریض نشیم. باید 
لباس گرم داشته باشیم. زمستون شده؟«

ــدارد.  ــ ــــدن ن ــد خلوت ش ــ ــــوق قص پات
ــــت که پیاده یا با موتور  همین طور آدم اس

وارد و خارج می شوند. زندگی شبانه اینجا 
پررونق تر از هرجای دیگر تهران است. زن 
ــا تیپ های مختلف  ــ ــرد و پیر و جوان ب ــ و م
به پاتوق می آیند تا شب شان را بگذرانند. 
ــلواری تمیز و  ــ ــــری جوان با کاپشن و ش پس
ــرد پک  ــ ــه دیوار تکیه زده و خونس ــ مرتب ب
ــه خوابش  ــ ــرای اطرافیان نیم ــ ــد و ب ــ می زن
سخنرانی بی سرو تهی می کند. زن جوانی 

پاتوق قصد خلوت شدن ندارد. همین طور 
آدم است که پیاده یا با موتور وارد و خارج 
می شوند. زندگی شبانه اینجا پررونق تر از 

هرجای دیگر تهران است. زن و مرد و پیر و 
جوان با تیپ های مختلف به پاتوق می آیند 

تا شب شان را بگذرانند

کنار چند مرد نشسته که پایپ را دست به 
دست می کنند.

ــــم  ــــوی ه ــان مول ــ ــــت در خیاب وضعی
ــه پارک شوش ندارد.  ــ دست کمی از گوش
ــر  ــ ــتند در هرکوچه که س ــ آنها همه جا هس
بچرخانی گروه زیادی دورهم نشسته اند 
و آتش روشن کرده اند تا شاید گرم شوند. 
ــتم و می خواهم گپی  ــ سر خیابان می ایس
ــازه ای  ــ ــــکوی مغ ــرد روی س ــ ــــم. دو م بزن
نشسته اند؛ یکی مشغول کشیدن است و 
دیگری خیلی حوصله حرف زدن ندارد. 
ــته یک تولیدی  ــ ــــودش را ورشکس او که خ
لباس معرفی می کند، می گوید: »15 ساله 
کنار خیابون می خوابیم. البته چون شوفاژ 
داریم گرمه.« دائم سعی می کند چشم در 
چشم نشویم و انگار لبخند تمسخرآمیزی 
هم روی لبش گیر کرده: »اینجا هم خونه 
و زندگی ماست، فقط جاش عوض شده. 
ــرد.  ــ قبًا داخل بود و گرم، اان بیرونه و س
ــتره. راستش رو بخوای  ــ هزینه ها هم بیش

ــه عاقه ای دارم فقط  ــ نه مواد می زنم و ن
گاهی مجبورم از یکی بگیرم و بفروشم که 
ــنگیه، وگرنه من  ــ اون هم از رو نداری و گش
کجا و این زندگی کجا. واسه خودمون کسی 

بودیم. اان رو نبین!«
ــــم.  ــه می کن ــ ــــل کوچ ــه داخ ــ ــــی ب نگاه
ــیده. یکی روی  ــ ــه ای دراز کش ــ هرکس گوش
ــــکوی مغازه، دیگری روی دریچه هایی  س
که باد  نه چندان گرم پارکینگ زیرزمینی 
ــر دور آتش  ــ ــرون می زند. چند نف ــ از آن بی
ــــم  بین جمعیت  ــته اند. چند زن ه ــ نشس

می چرخند و... اینجا تهران آنهاست.
همین طور که حرف می زند مرد بغل 
دستی از جیبش اسکناسی 10 هزارتومانی 
در می آورد و کف دستش می گذارد. پول را 
می گیرد و سیگار تعارف می کند: »ارزش 
ــــن خیابونا  ــا تو ای ــ ــــی که م ــــن تجربه های ای
ــاده، باید پول  ــ ــــت آوردیم خیلی زی به دس
بدی تا بهت بگم. چون زندگیت رو نجات 
میده. شاید یه روزی تو هم مثه من به این 

روز افتادی، خدارو چه دیدی...« شاهزاده 
تاریکی می زند زیر خنده طوری که یعنی 
ــه راهم ادامه  ــ ــــت. ب وقت خداحافظی اس
ــلوغ  ــ ــان  مولوی آنقدر ش ــ ــــم. خیاب می ده
است و معتاد و کارتن خواب دور آتش ها 
ــــن در پیاده رو را  ــده اند که راه رفت ــ جمع ش
سخت کرده. باور اینکه ساعت از 12 شب 

گذشته سخت است.
ــــدان محمدیه  ــر، دور می ــ ــــی جلوت کم
ماشین های زیادی در ضلع شرقی پارک 
ــــده  ــبانه برپا ش ــ ــده. انگار بازارچه ای ش ــ ش
ــــغول  ــوار همه آزادانه مش ــ ــد. کنار دی ــ باش
کشیدن و خرید و فروش مواد هستند. باد 
سوزناکی می وزد و ماشین های گشت دور 
ــد و می روند. کار از  ــ میدان چرخی می زنن
دستبند زدن و جمع کردن گذشته و انگار 
دیگر این شکل از زندگی شبانه در جنوب 
ــــت. بیش  ــــمیت پیدا کرده اس تهران، رس
ــرما را تحمل کنم، به  ــ از این نمی توانم س

خانه برمی گردم.
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 》╂┮〉  ̈]ぃブ ┗┓ [】‶ぅ¨プ〈 〞あ】┎━ ┙ブ s┑┘ボ 》ボ ┘┊〉  ̈s╉プ‶┡ └〉╉┘ぃブ ┗┓ sぃプぅ〈プ│ぃ┘ボ [ブ┙プボ┘ــ┝ ┓【┘┽ 
 ،s¨プ┲〈 》ポ┡ [プ¨┙プ┝ ]ぃブ .┓ブ┓ [プ┢〈 ブ┗ ┓】┑ └〉╉┘ぃブ 《ブ】┒ぃ┗】』‶┉ ┠━┗ブ ┗┓ [ズ ]ぃ┘│‶l 》l └ــ┡
 プ『 kぅ╉】━プl [プぅ  ̈┗┓ ╋┓┘  ̈s│ぃプ┩┗プ〈 ┠ぃブ┚┽ブ ┙ブ ،┓】ボ ╇プ┶┽ ┘ぅ┹ ،1940 ╇プ┝ ┙ブ 《└‶┵ ┗】┭ 》ボ 》l
 〞ダぅ『.┓┘l ╋い┵ブ ブ┗ ┓】┑ rプ『 ─ぅ╉プ┶┽ r┘ぅp┘┝ ┙ブ 1969 ╇プ┝ ─ــ┝】pズ ┗┓ 【 《┓┘l r┗ブ┓┘ボ 《┘』ボ
 ─┝プ┾╊ボ ،[└〉╉ ]│┑プ〉┡ ─ぅ‶┝┗ 》ボ ′ぅ‶┦━ ،[プ│┝ブ ]ぃブ ┗┓ 〞プ┍い┥ブ ╋プ┊〈ブ ╈ぅ╉┓ 》ボ [プp└〉ぃプ‶〈
 └〈┓┘l ┓┗ ブ┗ ─l┘┍ ]ぃブ └〉╉┘ぃブ 《ブ】┒ぃ┗】』‶┉ ┠━┗ブ 《└〉〉l 《┘lブ┖  ̈rプ┪┵ブ プ¨ブ ،└〉│┽┘p ]ぅ╊ボ【┓ 【
 └  ̈،》│┡ブ┓ ブ┗ 》╂┮〉  ̈〞あ┓プ┶  ̈┗┓ sــ┝プ┝ブ s¨プ┲〈 ┠╂〈 》l [プ¨┙プ┝ ]ぃブ 》l └〉│ــ┡ブ┓ ┓プ╂│┵ブ 【
 [ブ】〉┵ 》ボ ブ┗ ┓】┑ ،s¨プ┲〈 》ポ┡ [プ¨┙プ┝ ]ぃブ ،1970 ╇プ┝ ┙ブ ├  ̂.─┝ブ 《└ــ┢〈 》│┽┘p ┗ブ┘╁ ┘┲〈
 [ブ】〉┵ 》ボ 》l ┓┘l s┽┘┶  ̈├ぅ╊q〈ブ ┘qボ】l┘┝ ┠━┗ブ 》ぅ╊┵ kぅ╉】━プl 》┶¨プ┉ s‶ــ┝┗ ┘ぅ┹ [プ┲┽プ┎¨
 ،┘ぃ】┦━ ]│┽┘p ┗┓ ┛プm┵ ┠〉lブ【 .┓】ボ 《└┡ 》│┑プ〉┡ s╉プ‶┡ └〉╉┘ぃブ ┗┓ [プ│ــ┞━【┘  ̂─╉【┓ ┗ブ┚ボブ

.└『┓ s  ̈[プ┢〈 ブ┗ »r┗┓ [└〉╉« ┗┓ ┧┘│┶  ̈rプ『┙ブ└〈ブ o〉┝ 》ボ ├ぅ╊  ̂┴ぃ┘┝ ┠〉lブ【
Don McCullin/Contact Press Images :┴ポ〉¨

 ]ぃブ 【 ┓┘ボ ┓】┑ ┘┝ rあプボ ブ┗ 》‶ぃ┗ ╇【h ╋プ┉ 1970 ╇プ┝ ┗┓ )》╊^( 】│〉‶ぅ┝プ〈【┓ ├│〈ブ┗ズ [】ــ┝┓ブ
 ┄┵プボ  》l ┓】ボ s╊¨ブ】┵ ┙ブ smぃ ┘¨ブ ]ぅ‶『 【 └ぅ┝┗ ╈ぃ┙┘ボ 》ボ r【 ┗】┪┍ プボ s╉ブ】│  ̈《┗【┓ ┗プ』f ┗┓ ╋プ┉
 ╋プ┉ 》ボ 1974 ╇プ┝ ┗┓ 》‶ぃ┗ ╇【h ╋プ┉ .┓】┡ ╈ぃ└ポ━ [プ』┉ rブ 《┗】┮┝ブ ─┞ぅ╉プポ━】┽  》ボ 》╊ ┡ــ└̂ 
 ┘ぃ】┦━ .┓┘ボ 》〈プ┑ 》ボ ブ┗ 》‶ぃ┗ ╇【h ╋プ┉ 》┢ぅ‶『 rブ┘ボ ╈ぃ┙┘ボ s╊¨ ′ぅ━ 【 ┓┘l ブ└ぅ^ ╋プ〈 ┘ぅぅ┺━ プ┾ぅ┽

.└『┓ s  ̈[プ┢〈 1970 s〈プ』┉ ╋プ┉ [プぃ┘┉ ┗┓ 】ぅ〉ぃ┙┘┉ ┟】┹ズ ┗┓ ブ┗ 》╊  ̂r┓プ┡

 rプ『 kぃ┘f ┬┝】━ sぃプmぃ┘¨ブ rプ‶ぅ^ブ】『 【┓ 【 sــ┞ぅビ】┝ rプ‶ぅ^ブ】『 kぃ ،1970  ┘ポ¨プ│_6 ┝ــ ┗┓
 プ‶ぅ^ブ】『 【┓ .└〈└┡ 》│┽┘p [プp【┘p 》ボ プ』〈ズ [ブ┘┽プ┞  ̈【 └┡ 《┓】ボ┗ ]ぅ┮┞╊┽ r┓ブ┙ズ rブ┘ボ ╀╊┑ 》』ポ┉
ボ 》l《 ┭┘┻»┓ボ┗ [┓┗ブ ─┒│ぃプ^ [プ¨ブ kぃ┓┚〈 sぃブ┘┎┥ ┗┓ ،└〈┓】ボ ┙ブ【┘^ ┗┓ »┛【【ブ【┓》 ┡ــ└〉└، 
 》ぅ╊┒━ ┙ブ ├  ̂،┓】ボ ─ــl┘┍ ┗┓ 《┘『プ╁ ┻┘┭ 》ボ 》l r┘ボ┘┽プــ┞  ̈rプ‶ぅ^ブ】『 ]ぅ¨】ــ┝ 》l s╉プ┍ ┗┓
 ]ぅ‶『 rプ┪┵ブ ┬ــ┝】━ sぃプぅ〈プ│ぃ┘ボ rプ‶ぅ^ブ】『 kぃ ،[ズ ┙ブ ├ 〈┾┊┘ ┡ــ└. 3 ┗】┙̂   ̈،┠〈ブ┘┽プــ┞¨
 》l [ズ ┙ブ ├  ̂》╂ぅ╁┓ 30 ،プ‶ぅ^ブ】『 3 ]ぃブ ،┘ポ¨プ│_┝ 11 ┗┓ .└┡ 《┓┘ボ [┓┗ブ 》ボ 【 《┓】ボ┗ [プ¨┙プــ┝
 ]ぃブ 《└┡ 》│┽┘p [プp【┘p ┘┽プ┞ 〈┾┊┘ ┡ــ└〉└. 300̈   ̈،└〈┓┘l 》ぅ╊┒━ ブ┗ ┓】┑ rプ『 [プp【┘p ]ぃ┘┑ズ
 rプ『 [ブ└〈┙ ┗┓ ベ┘┵ rプ『 kぃ┘f r┓ブ┙ズ 》ــl ┓】┑ 》│ــ┝ブ】┑ 》ボ プ『 kぃ┘f 》l [ズ ┙ブ ├  ̂プ『プ‶ぅ^ブ】『
 s╊╊‶╉ブ ]ぅボ ┴¨プ┊  ̈،》╉ダ┞  ̈]ぃブ ╇プポ〈┓ 》ボ .└〈└┡ ┓ブ┙ズ ،└〈└ぅ┝┗ ،┓】ボ sボ┘┹ [プ‶╉ズ 【 ├ぅビ】┝ ،プぅ〈プ│ぃ┘ボ
 r┓ブ┙ズ rブ┘ボ ╀╊┑ 》』ポ┉ rプ『 kぃ┘f 〞プ¨ブ└╁ブ ،└〈┓】ボ [プぅ〉ぅ┮┞╊┽ s¨プ┍ 》『┓ 4 rブ┘ボ 》l s〈プ〈ズ s│┍
 ┻ブ└『ブ 》ボ [└ぅ┝┗ rブ┘ボ ベ┘┵ rプ『 kぃ┘f 》l ┓】ボ r┗プボ ]ぅ│┞┒〈 ]ぃブ .└〈┓┘l ╋】m┎  ̈ブ┗ ]ぅ┮┞╊┽
Corbis UK Ltd :┴ポ〉¨                                .└〉│┽┘p s¨ [プp【┘p 》ボ ブ┗ sボ┘┹ rプ『 ─ぅ╊¨ ،┓】┑

انتقام تصویری از یک مغفرت تاریخی
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عکس و نوشتار

  [プぅ╂┝┗プボ 》p┘┝
┗プq〈 》¨プ〈┙【┗

 ┇】ポ¨プl 》ボ ╋プ〉│ぃ【 ┗┓ o〉┉ 》l ╈ぃ┗【ズ 30 ┙【┗ ┗┓ プmぃ┘¨ブ r┗】』‶┉ ├ぅビ┗ »[】ــ┞mぅ〈« ╋い┵ブ ╇プポ〈┓ 》ボ
 ┘qぃ┓ 【 »─〉l« s│╉プぃブ 《プq┢〈ブ┓ ┗┓ o〉┉ └┩ 〞プ┩ブ┘│┵ブ 1970 》  ̈《プ  ̈╈ぃブ【ブ ┗┓ ،《└ــ┡ 《└ぅــ┢l ┚ぅ〈
 《└〉〉l┘『プ┲━ [プぃ】┊┢〈ブ┓ r【┗ 》ボ s╊  ̈┓┗プp ،1970 》  ̈4 ┗┓ .─┽プぃ 〞└┡ プmぃ┘¨ブ ┘┝ブ┘┝ rプ『 《プq┢〈ブ┓
 .┓】┢p ┠━ズ ،└〈┓】ボ 《└ぅ┢l ┠━ズ 》ボ ブ┗ »─〉l« 《プq┢〈ブ┓ ┗┓ s〈プ‶│┑プ┝ [ズ ┙ブ ╈ポ╁ ┙【┗ 》l ┌╊ــ┞¨┘ぅ┹
 ペ┉】  ̈،[プぃ】┊┢〈ブ┓ r】┝ 》ボ r┙ブ└〈ブ┘ぅ━ .└〈└┡ s‶┑┙ ┘qぃ┓ ┘┾〈 14 【 》│┢l 】┊┢〈ブ┓ 4 ،》┅┓プ┍ ]ぃブ ┗┓
 1970  》  ̈9 ┗┓ s┝ r┓ ]│q〉ــ┡ブ【 ┗┓ 《┓┘│┞p rプ『 sぃプ‶ぅ_『ブ┗ 【 プ『 ┈╉プl ┗┓ 《┓┘│ــ┞p rプ『 s¨ブ┗ズプ〈

.└〈└┢〈 》│┑プ〉┡ ╋┘┊  ̈プ¨ブ ،└〈└┡ 》‶lプ┎  ̈《プp┓ブ┓ ┗┓ ┗プ│┢l ]ぃブ ┘┭プ┑ 》ボ s╊  ̈┓┗プp rプ┪┵ブ.└┡
Corbis UK Ltd :┴ポ〉¨

 .┓】┡ s  ̈《└ぃ┓  ]ぅ┭プぅ┡ ′╊ぅ┽ ┙ブ rブ 》〉┎┥ ┗┓ ╈ــ┝ブ┗ ]l
 sぃプ『 ′╊ぅ┽ ╀╉プ┑  》l ─┝ブ ├ぅ╊q〈ブ ╋プ〈 》ボ [プ〈ブ┓┘p┗プl ┙ブ r【
 .┓】ボ ]ぅ┭プぅ┡ 【 s¨プ━ ،╀ــ┡プ┵ [プ〈┙ ،s╂ぅ┝】¨ ┿プ┢┵ [】f
 rプ‶〉ぅــ【] 】╉┚ ┝ــ┝┗【ブ ブ┗【ブ sぃプぅ〈プ│ぃ┘ボ [ブ└╂│〉  ̈sــ┑┘ボ

 .└〈ブ 《┓ブ┓ ペ╂╉ プぅ〈プ│ぃ┘ボ
David Hunn/ Magnum photos :├m┵

 ┗┓ ブ┗ s┢━┗ブ s『└〈プ¨┘┽ 》l ┓】ボ )┚l┘¨( »】ビプぅ  ̂]ぅ╉« ،)]f ─‶┝( »】ビプ¨« [ブ┗ブ┓ブ】『 ]ぅ│┞┒〈 ┙ブ smぃ
 ┘ボブ┘ボ ┗┓ r┘ぅq‶┢f rプ『 r┙【┘ぅ  ̂،1940 》『┓ ╇】┭ ┗┓ 【 ─┡ブ┓ 《└』┵ 》ボ »o〈あ ┛┗プ¨« 》╉ダ┞  ̈[プぃ┘┉
 ┘ぃ┙【 [ブ】〉┵ 》ボ »】ビプ¨« ─╉【┓ ┗┓ 》l »】ビプぅ  ̂]ぅ╉« .┓┗【ズ [プ┺¨┗ブ 》ボ r【 rブ┘ボ ブ┗ »o〈プ━ ]ぅ  ̈】l« 【 プ『 s〉^ブh
 [プぃ】┊┢〈ブ┓ ┙ブ ╈m┢│¨ 》l( ┏┘┝ ┓┗プp rプ『【┘ぅ〈 k‶l 》ボ ┠━┗ブ プ━ ،┓ブ┓ ┗】│┝┓ ،─┡ブ┓ ─ぅ╉プ┶┽ ┳プ┽┓
 ┗┓ .└〉〉l ┋い┝ ┴╊┑ ブ┗ プ』〈ズ ،┓ブ┓ ┗】│┝┓ ブً└┶ボ 【 ┓【┘ボ sq〉『┘┽ ベい╂〈ブ rブ└│ボブ ┗┓ )┓】ボ [ブ┙】¨ズ ┠〈ブ┓ 【
 s‶┝┗ ┟┗ブ┚p ╀ポ┭ .└┡ s┽┘┶¨»】ビプ¨« ]ぅ┢〈プ┉ [ブ】〉┵ 》ボ プً‶┝┗ 【ブ ،1969 ╇プ┝ ┗┓ ベ┚┍ 《┘q〉l ]ぅ‶』〈
 【 〞┗└╁ ペ┞l rブ┘ボ ブ┗ rブ 》¨プ〈┘ボ ┟】¨プ┑ ┷ブ┘f »】ビプぅ  ̂]ぅ╉« ،[ズ ┙ブ └┶ボ ╇プ┝ ،]ぅf ─ــ┞ぅ〈】‶l ベ┚┍
 ┘ポ¨プ│_┝ 13 ┗┓  .┓┗】┑ ─┞m┡ [└¨ズ┗┓ ブ┘┉ブ 》ボ ┙ブ ╈ポ╁ ┋┘┭ ]ぃブ プ¨ブ ،┓┘l 》ぅ』━ »】ビプ¨« 《プqぃプ┉ ┘ぅ┒┞━
 ،┓】ボ r【┗】┡ ┘ぅ『プ‶┉ ┓プ┎━ブ 》ボ ┗ブ┘┽ ╇プ┍ ┗┓ プ‶ぅ^ブ】『 プボ ┟ブ 《┓ブ】〈プ┑ 《ブ┘‶『 》ボ r【 》l s〈プ¨┙ ،1971 ╇プ┝

.└〈└┡ 》│┢l [プ〈ズ 》‶『 【 ┓┘l ┫】╂┝ [プ│┞╉】┺  ̈┙ブ┘┽┘ボ ┠ぃプ‶ぅ^ブ】『
Hulton Getty :┴ポ〉¨

 ├ぃ┗プ  ̂┗┓ [プ┡┗プl ╈┎  ̈┘│┽┓ ┗┓  )┚l┘¨( »┗ブ【】ボ【┓ [】‶ぅــ┝« 【 )─┝ブ┗ ─‶┝( »┘━┗プــ┝ ╈  ̂[ブh« 
 ┗┓ ′『 ┗プ〉l ┗┓ ┘‶┶╉ブ ╋ブ┓プ  ̈》l ブ┘q_f 》│ــ┞┉┘ボ ┓┘┽ 【┓ ]ぃブ .└〈】┡ s  ̈《└ぃ┓1970 ╇プــ┝ ┘ポ│lブ ┗┓
 》┞〈ブ┘┽ ╋┓┘  ̈s┝プぅ┝ 【 s┵プ‶│┉ブ ┘m┾━ ┘ボ プً╂ぅ‶┵ ،1970 》『┓ プ━ 1930 》『┓ ┙ブ ،└〈┓┘l sp└〈┙ ├ぃ┗プ^
 ،1929 ╇プ┝ ┗┓ ،[プ〈┙ ┿】╂┍ ┗ブ└┽┘┭ 【 ─┞ぅ╉プぅ┝】┝ ┗】』┢  ̈《└〉┞ぃ】〈 ،»┗ブ【】ボ【┓« .└〈┓】ボ ┗ブ┖p┘ぅ┅ダ━
 [ブ】〉┵ プボ rブ 》¨プ〉『プ  ̈┗プ┢│〈ブ 》ボ ╋ブ└╁ブ ،1946 ╇プــ┝ ┗┓ [プ〈ズ .┓┘l ┳【┘┡ »┘━┗プــ┝« プボ ブ┗ ┓】┑ sp└〈┙
 s╊╊‶╉ブ ]ぅボ 〞┘』┡ 【 ┓】┡ s  ̈》│┑プ〉┡ »′┞ぅ╉プぅ┞〈プ│┞ぃ┚pブ« 》ボ ┘│┢ぅボ »┘━┗プ┝« .└〈┓┘l »[┗└  ̈sp└〈┙«

 .─┝ブ 》┶¨プ┉ ┗┓ [プ〈ズ ┠╂〈 【 [プ〈┙ 》〉ぅ¨┙ ┗┓ ┠│ぅ╉プ┶┽ ┘┭プ┑ 》ボ ┚ぅ〈 »┗ブ【】ボ【┓«
Bruno Barbey/Magnum Photos :┴ポ〉¨

 《└ぃ┓ s╊ぅ┡ ┗┓ r┗】』‶┉ ─┝プぃ┗ 〞プボプ┒│〈ブ ┗┓ s━プ┵】ポ┮  ̈├〈ブ┘┾〉l kぃ [プぃ┘┉ ┗┓ »《└〉╉ズ ┗【┓ブ】╉プــ┝« 
 ┗┓ ─ぃプ』〈 ┗┓ ،r┗】』‶┉ ├ぅビ┗ [ブ】〉┵ 》ボ [└┡ ベプ┒│〈ブ rブ┘ボ ╀┽】¨プ〈 《┙┗プポ¨ └〉f ┙ブ ├^ r【 .┓】┡ s¨
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 او هنوز نایســتاده اســت؛ در میدانی که به یادش نامگذاری شده و یادبودی که 
صدراعظــم زانوزده مقابل یادمان گتوی ورشــو را در قاب آجری محصور کرده 
است. یادبود ویلی برانت زانوزده در میدانی به همین نام در ورشو، صدراعظم 
آلمان را در ۷ دســامبر ۱۹۷۰ از ســمت راست نشــان می دهد؛ دسته گلی حک 
شــده روبه رویش با المان قربانیان یهودی در باای سر سمت راست. به لطف 
حلقه عکاســان دور و پشــت ویلی، این »لحظه بزرگ« به تعبیر آلفرد گروسر، 
جامعه شناس سوسیال دموکرات آلمانی – فرانسوی، از چند زاویه ثبت شده؛ 
اما در این عکس که یک سوم آن سرباز ایستاده در مقابل یادمان گتوها را نشان 
می دهد؛ نه دســته گل دیده می شــود، نه یادمان و نه حتی سرباز؛ زمینی نیمه 
خشــک اســت و مــردی زانوزده از ســرزمین هیتلــر آمده که گویی اســیر جنگی 

دســت بســته و به زمین کوفته شــده را در بارگاه ســاطین در لحظه اول تداعی می کند؛ برانت که سال 
بعد صلح نوبل را برای رهبری این سمفونی فلش دوربین ها برد، به تنهایی مؤمن زانوزده در پیشگاه 
محراب کلیسا را به یاد می آورد؛ آیین مغفرت مخالف سرسخت هیتلر که »بار – و نه تقصیر – گذشته 
را به گردن گرفت.« )گروســر( عکاس اما از این زاویه گویی خواســته انتقام تاریخی خود را بگیرد؛ اقتدار 
لهستانی در مقابل عجز آلمانی را به تصویر کشد؛ تعظیم ویلی را تسلیم برانت معنا کند. آن سرباز با 
اســلحه؛ آن میکروفون باا رفته پشــت ســر، روبه رو کودکی در آغوش مادر وسط آن همه عکاس شاهد 
یک مغفرت تاریخی؛ برانت به تعبیر موانا اینجا »موقوف فرمان« نیست؛ »اسحاق قربان« است و در 
اینجا »ســلطان میدان«. برانت با زانوانش تاریخ ســاخت؛ ۲۵ سال پس از پایان هیتلر؛ اما هنوز حقد و 
کینه مانده بود؛ این عکس نمونه اش. سرباز قد افراشته و دست ساح برده برشته در مقابل صدراعظم 

زمین ساییده دست بسته.



نگهدار محیط زیست باشند. آنان امید دارند با 
اجرای این گونه نمایش ها و دستمایه قرار دادن 
این موضوعات، فرهنگ نگهداری و مراقبت از 

محیط زیست را به کودکان منتقل کنند.
ë از تئاتر خردسال تا نشست های تخصصی

جشــنواره بیســت و پنجم شــامل 9 بخش 
اســت که در هر یک از آنها آثــار گوناگونی اجرا 
می شــوند. این جشــنواره نیز همانند جشنواره 
نمایش عروســکی تهران ـ مبارک که شــهریور 
ماه برگزار شد، بخشی را به تئاتر دانش آموزی 
اختصــاص داده اســت که در آن ســه نمایش 
»گیســوان در بــاد«، »کبوتــر ناز« و »آســیاب به 
نوبت« از همدان در کنار ســه نمایش برگزیده 
دیگر از سراسر کشور به صحنه می روند. نمایش 
»گیســوان در باد« کاری از دانش آموزان دختر 
دوره متوسطه دوم مدرسه شهدای جاویدااثر 
ناحیــه ۲ همدان، نمایش »کبوتر نــاز« کاری از 
دانش آموزان پســر دوره متوسطه دوم مدرسه 
آینده سازان شهرستان کبودرآهنگ و نمایش 
»آسیاب به نوبت« کاری از دانش آموزان دختر 
متوســطه دوم مدرسه پروین اعتصامی ناحیه 
یک همدان، ســه نمایشی هستند که همراه با 
ســه نمایش برگزیــده از دیگر اســتان ها در این 

بخش به اجرا در می آیند.
دیگر بخش های جشنواره امسال همچون 
دوره های گذشــته اســت. به این معنا که تئاتر 
کودک، تئاتر نوجوان، تئاتر ملل، مسابقه تئاتر 
خردســال، مســابقه تئاتــر خیابانــی، مســابقه 
کارگاه هــای  و  میهمــان  نمایشنامه نویســی، 
دیگــر  تخصصــی،  نشســت های  و  آموزشــی 
را شــامل  از جشــنواره  ایــن دوره  بخش هــای 
می شــوند. در بخش کــودک و نوجوان هر یک 
9 نمایــش، در بخش خردســال و خیابانی نیز 
هــر یک 7 نمایش و در بخش ملل 10 نمایش 
اجرا می شوند. در کنار اینها 4 کارگاه نمایشی با 
حضور استادانی از کشورهای استرالیا، روسیه و 

آلمان برگزار می شود.
ë 100 سالگی تئاتر کودک و یادی از باغچه بان

اما جشنواره امســال برای برگزارکنندگان و 
بــرای فعاان تئاتر کــودک بویژه بنیاد نمایش 
چراکــه  دارد،  هــم  دیگــری  ویژگــی  کــودک 
ایــن جشــنواره همزمــان بــا صدمین ســالگرد 
برگــزار  ایــران  در  کــودک  تئاتــر  شــکل گیری 
می شــود. اتفاقی که با نام جبار باغچه بان گره 
خــورده اســت. مردی کــه برای اولین بــار تئاتر 
کــودک را بــه ایــران آورد و بانــی و مبــدع تئاتر 
کودک در ایران اســت و عاوه بر آن به کودکان 
ناشنوا نیز توجهی ویژه داشت و برای اولین بار 

مهد کودک هم در ایران راه اندازی کرد.
برگزارکننــدگان جشــنواره امســال، روز ۲4 
آبــان مــاه بــرای ادای احتــرام بــه این مــرد بر 
مــزارش در چشــمه علــی شــهر ری گــرد هــم 
آمدنــد. آنــان پیــش از ایــن از شــهرداری قول 
گرفته انــد که آرامگاه این هنرمنــد را به مکانی 
فرهنگــی تبدیل و میدان مجــاور آن را به نام او 
نامگذاری کنند. در مراسم ادای احترام به این 
هنرمند، داوود کیانیان رئیس بنیاد تئاتر کودک 
هم درخواســت این بنیاد را مبنی بر راه اندازی 
موزه تئاتر کودک مطــرح کرد. به گفته او، تئاتر 

کودک در ایران 100 ساله شده و اسناد و مدارک 
بســیاری در آن وجــود دارد و خــوب اســت ایــن 
اســناد در مــوزه ای به نــام باغچه بان گــردآوری 
شــوند. همچنیــن در ایــن برنامه اعام شــد که 
کتــاب زندگینامــه باغچه بان منتشــر می شــود. 
عاوه بر برنامه روز پنجشنبه، قرار است برنامه 
دیگری همزمان با برگزاری جشنواره روز جمعه 
دوم آذر مــاه در همدان برگزار شــود و گروه های 
شرکت کننده در جشنواره، هنرمندان و مدیران 

فرهنگی در آن شرکت داشته باشند.
ë  چه کســانی نمایش هــای جشــنواره را داوری

می کنند؟
و  کــودک  ترکیــب داوری بخــش  هرچنــد 
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و  حاشــیه ها  امســال،  جشــنواره  در  نوجــوان 
اعتراضاتی به همراه داشت اما مریم کاظمی 
دبیــر جشــنواره اعام کــرد که ایــن اعتراضات 
دیرهنــگام بــوده و زمانــی برای تغییر نیســت 
ضمــن اینکــه در فراخــوان ایــن موضــوع بــه 
صراحت اعام شــده اســت. به هر روی داوری 
آثــار ایــن دوره از جشــنواره، توســط چنــد گروه 
متفاوت انجام می شــود. در بخش تئاتر ملل، 
هوبرت فــون باخر از فرایبــورگ آلمان، پانته آ 
بهــرام و مهــرداد رایانی مخصــوص، قضاوت 
آثــار را بــر عهــده دارنــد. داوری بخــش کودک 
و نوجــوان بــر عهــده گاب آدینــه، بهرام شــاه 
محمدلــو، شــهره ســلطانی، رحمــت امینی و 

حســین صفــی )از هنرمنــدان تئاتــر همــدان( 
اســت. مجید قناد، حســین محب اهری و اله 
مریــم  و  خردســال  بخــش  داوران  صبــوری، 
معترف، مجید امرایی و محســن پورقاسمی، 

داوران بخش خیابانی هستند.
ë جشنواره تئاتر کودک و یک اعتراض

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم مانند 
هر رویــداد دیگری با اعتراض هــا و انتقاداتی 
رو به رو اســت. از جمله انتقاداتی که نســبت 
به این جشــنواره مطرح شــده، ترکیب داوری 
بخش کــودک و نوجوان اســت. این اعتراض 
از سوی انجمن تئاتر کودک و نوجوان مطرح 
شــد و آنان معتقدند درآمیختــن داوری این 

دو بخــش نادرســت و از بــار تخصصی بودن 
جشــنواره می کاهد، چراکــه نمایش های این 
دو گــروه ســنی، از یکدیگــر مجــزا شــده اند و 
بنابرایــن داوری آنها نیز باید توســط دو گروه 
متفــاوت و به صــورت تفکیــک شــده انجــام 
شــود. امــا مریــم کاظمی نیــز معتقد اســت 
این ترکیب، ســلیقه ای نیســت و کارشناســی 
شــده اســت. هیچ یــک از این دو طــرف هنوز 
نتوانســته اند یکدیگر را قانع کنند و قرار است 
بعــد از برگــزاری جشــنواره، در یک نشســت 

آسیب شناسی، این موضوع کارشناسی شود.

 میــدان امــام خمینی شــهر همدان عصــر روز 
شــنبه میزبان کودکانی بود که بــرای حضور در 
شادپیمایی افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر 
کــودک و نوجــوان همــدان به این مــکان آمده 
بودنــد تا با برگزاری این شــادپیمایی همگانی، 
این جشــنواره که طی ربع قرن فراز و فرودهای 
گوناگونی را پشــت سر گذاشته اســت، ۲5ساله 
شــود. امســال جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان  
۲5 ســاله شده و این موضوع باعث شده است 
برنامه هــای جنبــی ویــژ  ه ای بــرای آن در نظــر 
گرفته شــود بویژه اینکه امســال صدمین ســال 
تأســیس تئاتــر کــودک و نوجــوان در ایــران نیز 
هست. از جمله برنامه هایی که برگزارکنندگان 
جشنواره امســال تدارک دیده اند برگزاری یک 
جشن همگانی یا همان شــادپیمایی است که 
شــنبه برپا شــد. علیرضا درویش نژاد، مدیرکل 
ارشــاد اســتان همــدان  -کــه تأکیــد ویــژه ای بر 
نشســت  در  دارد-  فرهنگــی  تنــوع  و  شــادی 
خبــری ایــن دوره از جشــنواره خبــر داد که این 
شــادپیمایی از فاصلــه میان آرامگاه ابن ســینا 
تا میدان امام خمینی برگزار می شــود تا مردم 
شــهر ســهمی از ایــن شــادی داشــته باشــند و 
جشــنواره رویکرد اجتماعی پررنگ تری داشته 
باشــد و به سالن های تئاتر محدود نشود. عصر 
شــنبه از المان جشــنواره در محوطــه تاار فجر 
رونمایی شــد و شــادپیمایی کودکان از ســاعت 
15 در میــدان امام خمینــی)ره( ادامه پیدا کرد 
و در نهایت مراسم افتتاحیه ساعت 18:30 در 
ســالن ورزشــی فردوسی برگزار شــد و این گونه 
بود که جشنواره بیست و پنجم رسماً کار خود را 
آغاز کرد. با برگزاری این شادپیمایی، جشنواره 
بیســت و پنجــم روز ۲8 آبــان ماه آغاز شــد و از 
امــروز نمایش هــای گوناگونــی در بخش هــای 
مختلف این دوره از جشــنواره اجــرا دارند. این 
نمایش هــا از ســاعت 10 صبــح اجرای خــود را 
آغاز می کنند و اجرای آثار تا شب ادامه خواهد 
داشت. مانند دوره های پیشین مجتمع بوعلی، 
مجتمع شــهید آوینی، تاارهای فجر و مهدیه 
تاار وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی همدان، 
ســینما فلســطین همــدان و ســالن ســینمای 
کانــون پــرورش فکــری میزبــان  نمایش هــای 
جشنواره امســال در بخش صحنه ای هستند و 
نمایش هــای خیابانی هم در محوطه مجتمع 
فرهنگی هنری شهید آوینی اجرا می شوند. در 
کنار اینهــا نمایش های خردســال در مهدهای 
کــودک هم روی صحنه می روند تا این کودکان 
حاضر در این مکان ها نیز ســهمی از جشــنواره 

داشته باشند.
ë جشنواره تئاتر کودک و رویکرد اجتماعی

وضعیت اقتصادی و اجتماعی ســال های 

اخیر بویژه امســال، مسئوان جشنواره را بر آن 
داشــت تا شــعاری اجتماعــی برای ایــن دوره 
از جشــنواره در نظــر بگیرنــد؛ »تئاتــر و حقوق 
کــودکان«. آنها امیدوارند با این شــعار بتوانند 
افــکار عمومــی را نســبت بــه حقــوق کــودکان 
آگاه تــر ســازند. مریم کاظمی که امســال برای 
دومین سال پیاپی دبیری جشنواره را بر عهده 
دارد، تأکید دارد که این روزها بسیاری از حقوق 
کــودکان نادیده گرفته می شــود. در ســال های 
اخیــر عــاوه بــر مشــکاتی کــه زمینــه امنیت 
کودکان در محیط های آموزشــی و عمومی رخ 
داده کــه موجب نگرانی بســیاری از خانواده ها 
شــده اســت، حتی در جمع های خانوادگی نیز 
حقــوق کودکان به  شــکلی دیگــر نادیده گرفته 
می شود، چراکه در این جمع ها بزرگترها مدام 
درباره وضعیت اجتماعی و اقتصادی ســخن 
می گویند و با این کار، احساس ترس و نومیدی 
را در کــودکان ایجــاد می کنند. حــال آنکه هیچ 
کس حــق نــدارد کــودکان را از آینده بترســاند 
یــا آنــان را دلســرد و افســرده کنــد. او امیــدوار 
اســت با این شــعار و از راه تئاتر بتواند کودکان 
را نســبت بــه حقوق شــان آگاه کنــد. بــا همین 
نگاه، جشــنواره امســال رویکرد اجتماعی تری 
ایــن  در  دارد.  بــه دوره هــای گذشــته  نســبت 
جشــنواره نمایشــی با نام »الیور توییســت« با 
حضــور کــودکان کانون اصــاح و تربیــت اجرا 
می شــود. این اثر نمایشــی بر اساس طرحی از 
فرهــاد درودگر و با بازیگردانی پارســا پوادوند 
آمــاده شــده و پنج نفر از نوجوانان پســر کانون 
اصــاح و تربیت تهــران در آن بــازی می کنند. 
نمایش »جادوی گل سرخ« نوشته و کار پژمان 
شــاهوردی هم از نمایش های بخش خیابانی 
جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان اســت که با 
همــکاری کــودکان برای کــودکان و بــا موضوع 
کودکان کار اجرا می شود و به این پرسش پاسخ 
می دهد که چطــور کودکان کار هم مانند دیگر 
کودکان از حقوق یکســانی برخوردار می شوند. 
گروه های اجرایی تاش دارند تا دیگر کودکانی 
کــه شــاید هرگز فرصت تماشــای دیــدن تئاتر 
در ســالن های نمایش را نداشته باشند، از این 
هنــر بی بهــره نمانند و اگــر امکان دیــدن تئاتر 
ندارند، دســت کم به عنوان موضوع بعضی از 

نمایش ها در جشنواره حضور داشته باشند.
ë توجه به محیط زیست

توجه به محیط زیست و نگهداری آن از دیگر 
موضوعاتی است که تعدادی از شرکت کنندگان 
بــه آن توجــه داشــته اند و  جشــنواره امســال، 
تــوپ«،  یــک  »داســتان  ماننــد  نمایش هایــی 
»وارش«، »یه خال سر بنیشیم« و... نگهداری از 
کره زمین و آسیب هایی را که به آن وارد می شود 
و نیــز موضوع آب و درســت اســتفاده کــردن از 
آن را دســتمایه قــرار داده اند و بــه این موضوع 
می پردازند که کودکان چگونه می توانند حافظ و 
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بیســت و پنجمین دوره جشــنواره تئاتر 
کــودک و نوجــوان در همدان آغاز شــد
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امسال با وجود مشکات فراوان در نوسان 
ارز و دشــواری هایی کــه بعــد از تحریم هــا 
ایجاد شــده اســت، ظاهراً جشــنواره تئاتر 
کودک و نوجــوان در دعوت از میهمانان بخش بین الملل دچار 
مشــکات جدی نشده اســت و مریم کاظمی دبیر این جشنواره 
اعــام کرده که در این زمینه دچار محدودیت و ســختی خاصی 
نشــده اســت و کشــورهای زیــادی بــرای شــرکت در ایــن دوره از 
جشنواره، ابراز تمایل کرده اند و در نهایت 10 نمایش برای شرکت 

در این رویداد بین المللی انتخاب شده اند.
بر همین اساس در بخش بین الملل نمایش های متفاوتی اجرا 
می شوند. نمایش »سفر فوق العاده« کاری از دیمیتری نوموکنوو 
از کشــور آلمان، از جمله نمایش هایی است که در این بخش به 
صحنه می رود. نمایشی که سفر دور دنیاست؛ نمایشی آمیخته با 

موسیقی، ترانه  و حرکت.
»ُاوپــس« از بلژیک دیگر نمایشــی اســت که در ایــن بخش اجرا 
می شــود. ایــن نمایش ترکیبــی از حرکات نمایشــی، آکروباتیک 
و حــرکات مــوزون و داســتان آن دربــاره دو تاجر اســت که از یک 
اختــاس بزرگ در حال فرار هســتند! نویســنده و کارگــردان آن 

یوردی ویدال است.
نمایش »بینوایان« نوشته و کار کریستوف تیبالت، داستان تاریخ 
فرانســه را در سال1830 نشان می  دهد، داستانی سراسر از شور و 
عشق، رؤیاها و انقاب. این تئاتر نشانگر داستانی طنز و خنده آور 
است که تاش دارد بچه ها را بخنداند و انگیزه ای را در آنها ایجاد 
می کند که رمان »ویکتور هوگو« را بخوانند. این نمایش از کشــور 

فرانسه در جشنواره شرکت دارد.
»کاغ تشــنه برمی گردد« دیگر نمایش خارجی شرکت کننده در 
جشــنواره اســت؛ نمایشــی برای نفوذ و تأثیر در ذهن و احساس 
معنوی انســان از زمان مدرســه رفتن بچه ها تا زمانی که به بلوغ 
می رسند. این روایت تاشی برای لمس احساس بشریت است. 
این نمایش نوشته مانیش جوشی است که با کارگردانی سوویت 

باندیوپادیای از کشور هند به صحنه می رود.
»جوجه اردک زشــت« همان گونه که از نامش برمی آید، همان 
داســتان آشــنای کودکی همه و داســتان آن دربــاره جوجه اردک 

زشتی اســت؛ و اینکه چگونه توسط سرنوشت مورد امتحان قرار 
می گیرد و ســرانجام تبدیل به یک قوی جوان ســرزنده می شود. 
داســتانی خیالــی پــر از رؤیا. ایــن نمایش که محصولــی از ترکیه 

است، با کارگردانی تدورا پاپووا ازوروا اجرا می شود.
»داستان یک مرد و سایه  اش« نوشته و کار جوِزپه ِسِمرارو از کشور 
ایتالیاست که در خاصه داستان آن آمده است: »در آغاز نمایش 
صحنه خالی است، نور خاموش می شوند و بعد مردی معمولی 
روی صحنــه می آیــد و شــروع به ســاختن خانه  اش بــا آجرهای 

نامرئی می کند و...«
واما نمایش »خیلی دور« نوشــته کریســتین ویدمن و سارا ِسرانو 
و بــا کارگردانــی کریســتین گرانــادوز به عنــوان کاری مشــترک از 
کشــورهای نروژ و اســپانیا در این دوره از جشــنواره شــرکت دارد. 
داســتان این نمایش درباره دو شخصیت اســت که از دوردست 
آمده اند؛ با ِزِره قرمز خود به ســرزمینی می روند که هیواها خود 
را مخفی کرده اند. اینجا حوادث شگفت انگیز در گرو رویارویی با 

ترس است و...
»داســتان چوبک« دیگر نمایشی اســت که در بخش بین الملل 
جشــنواره بیســت و پنجــم تئاتــر کــودک و نوجــوان روی صحنه 
می رود. در خاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: »زلزله ای 
در شــهر رخ می دهــد. وقتــی کــه حیوانــات از این اتفــاق خبردار 
می شــوند، برای کمک کردن به مردم بیچــاره، گردهم می آیند. 
امــا گرگ از کمک کردن به آدم ها امتناع مــی ورزد و...«متن این 
نمایش نوشــته آجدار ُال است که با کارگردانی اِمیل عسکر ُاف و 

به عنوان اثری از کشور جمهوری آذربایجان اجرا می شود.
نمایــش »رویا« از آفریقای جنوبی نیز در جشــنواره امســال اجرا 
دارد. نویســنده این نمایشــنامه آماندا واِلا است و کارگردانی آن 
را هانهــا مکوانزی بر عهده دارد. داســتان ایــن نمایش درباره 
دزدیدن و قاچاق بچه ها است که یکی از مشکات واقعی در اکثر 
کشــورهای جهان است. این نمایش به تمام بچه های فراموش 
شده جهان تقدیم می شود. این نمایش به شما قول می دهد که 

هم لبخند را بر لبانتان بیاورد و هم اشک تان را دربیاورد.
در کنار این نمایش ها چند کارگاه تخصصی آموزشی نیز با حضور 
هنرمندانی از کشورهای هلند، آلمان و استرالیا نیز برگزار می شود.

چـــالش
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»مــردی به نــام ُاوه« رمانی نوشــته فردریک 
طــی  کــه  اســت  ســوئدی  نویســنده  بکمــن 
یکــی دو ســال اخیــر در زمــره پرفروش ترین 
کتاب هــای خیلــی از کشــورها از جملــه ایران 
قــرار گرفتــه اســت. اینکــه اثــری از ادبیــات 
حوزه اســکاندیناوی که موضوعــی غیر از ژانر 
معمول این منطقه - جنایی و پلیسی- دارد، 
ظرف مــدت کوتاهی در سراســر جهان مورد 
توجــه قــرار گرفتــه موضوعــی قابــل توجه و 
بررسی از زوایای مختلف است. موضوع این 
کتــاب، تنهایی انســان معاصر اســت. مردی 
59 ســاله به نــام ُاوه پــس از مــرگ همســر و 
به دنبال آن بازنشســتگی از شــغلش خســته 
و ناامید تصمیم به خودکشــی گرفته اســت. 
با ایــن توصیف ناگفته پیداســت که موضوع 
رمان بسیار تلخ اســت. اما نویسنده ماجرای 
خودکشی های نافرجام این مرد را به گونه ای 
با چاشــنی طنز ترکیب کرده که خنده و گریه 
را در چهــره خوانندگانــش در هم می آمیزد. 
در واقع »مردی به نام ُاوه« روایتی طنزآلود از 

یک رخداد اندوه بار است.

ُاوه شــخصیت اصلــی ایــن داســتان اســت. 
مــردی بــا قلبی مهربان و حســاس بــه تمام 
مســائل پیرامون کــه از نگاه دیگران انســانی 
تلــخ و عبــوس و منــزوی اســت. امــا همیــن 
مــرد بــه ظاهــر لجــوج و بهانه گیــر غــرق در 
عشــق اســت و به دلیــل مــرگ همســری که 
می ورزیــده،  عشــق  او  بــه  قلــب  صمیــم  از 
قصد پایــان دادن به زندگی خــودش را دارد. 
رمــان، شــخصیت محور اســت و خواننده در 
طول داســتان غیر از ُاوه به عنوان شــخصیت 
اصلی با چند شــخصیت دیگر نیز به گونه ای 
آشــنا می شــود کــه این تعــدد شــخصیت ها 
بلکــه  نشــده،  ســرگردانی  باعــث  تنهــا  نــه 
نــوع پرداخــت ماهرانــه، موجــب همراهــی 
مخاطب بــا تک تک آنان می شــود. از جمله 
شــخصیت های مهــم ایــن رمــان »ســونیا« 
همســر و »پروانــه« همســایه ُاوه اســت کــه 
اتفاقــاً یــک زن ایرانــی اســت و شــاید یکی از 
دایــل قرابــت خواننــده ایرانی با ایــن رمان 
ســوئدی ملیت همین زن نیز باشــد. تأثیری 
کــه ایــن دو زن با صفات و اخــاق و روحیات 
کامــًا متفاوت در زندگی مــرد ناراحت قصه 
می گذارند، موضوعی حائزاهمیت اســت که 

پرداختن به آن خالی از لطف نیست.

اوه در هفت ســالگی مادر و در شانزده سالگی 
پــدرش را از دســت می دهــد. او شــغل پــدر 
را کــه کار روی ریل هــای قطــار اســت، ادامــه 
می دهد و هنگام همین کار یک روز »سونیا« 
را با کفش های قرمز، در حالی که یک کلیپس 
بزرگ زرد به موهایش زده و ســنجاق ســینه 
قطــار  در  دارد،  لبــاس  روی  رنگــی  طایــی 
می بینــد. ُاوه و ســونیا زندگــی عاشــقانه ای را 
آغاز می کنند که تا پایان عمرشان ادامه دارد. 
وقتی سونیا باردار می شود تصمیم می گیرند 

ë آلبرکامو و آندره مالرو
»آلبرکامــو و آنــدره مالــرو، نامه هــا و 
متــون دیگــر« عنــوان کتابی اســت که 
بــا گــردآوری و ویرایــش ســوفی دوده 
و ترجمه شــبنم سنگاری از ســوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب 
پارســه منتشــر شــد. نامه های رد و بدل شــده بیــن آلبرکامو 
و آنــدره مالــرو که نزدیک به 15 ســال از 1941 تــا 1959 ادامه 

داشــت، نشــان می دهــد کــه آنها اگــر چه در خلــق و خو کامــًا متفــاوت بودند و 
خط ســیر سیاســی و ادبی شــان جز در زمان جنگ جهانی دوم کامًا همسو نبود 
و پــس از جنــگ هر یک راه خود گرفتند، اما این نامه ها نشــان می دهد که این دو 
در مســائل اساســی با یکدیگر هم عقیده بودند. وفاداری روشنفکرانه و صداقتی 
که رویدادهای سیاسی و زندگانی هیچ گاه نتوانست ارزش ها و تعهدات مشترک 
را که به گفته مالرو به راســتی مایه مباهات هر دو نفرشــان بود، زائل کند. کاترین 
کامو تأکید داشــت که نوعی حس وفاداری ناشــی از قدرشناســی کامو را به مالرو 
پیوند می داد. این  نامه ها انگیزه ای می شــود برای مطالعــه دوباره تمام آثار این 
دو نویسنده متفکر و به این ترتیب مکاشفه مکالمه ای عمیق تر آغاز می شود. از 
کتابی به کتاب دیگر، صنایع ادبی، نقل قول ها و افسون دوجانبه آنها را بازخواهیم 
شناخت. این دو نویسنده بزرگ با کلماتی کم و بیش مشابه و جماتی یکسان، 
لزوم تغییر ماهیت تجربیات گرانبهای خود را به شناخت مورد بحث قرار داده اند 
و مهم تــر اینکــه به نقش هنــر و خالــق آن در باور موقعیــت تراژیک و وضعیت 
انســان در جهان معاصر می پردازند. آخرین نامه های مبادله شــده کامو و مالرو 
حاکی از آن است که آن دو نه تنها مرتب همدیگر را ماقات می کردند، بلکه در 
موقعیت های مهم رسمی هم دیدار داشتند. رشته ای که تاروپود آن از احترامی 
عمیق و متقابل و وفاداری ای ماندگار تنیده شده بود. مانند نامه ای که مالرو پس از 
کنفرانس مطبوعاتی کامو و در پی دریافت جایزه نوبل ادبیات برای وی فرستاد. 
کنفرانســی که کامو طی آن به صورتی تأثیرگذار مراتب احتــرام و قدردانی اش را 
نسبت به مالرو بیان کرد. سی وشش نامه، دیدارها و تبادل نظرها، احترام و توجه 
متقابلــی که در این نامه نگاری ها و نوشــته های کامو و مالرو به چشــم می خورد 

حاکی از نقش کلیدی آنها در تکوین مقاله نویسی و ادبیات است.
ë نظریه عمومی جادو 

»نظریــه عمومی جــادو« نام کتابی اســت از مارســل موس 
جامعه شناس فرانســوی که با ترجمه حسین ترکمن نژاد از 
سوی نشر مرکز منتشر شــد. جادو به عنوان پدیده اجتماعی 
از قــرون اولیه و در میان اقوام بــدوی تا قرون اخیر و در میان 
پیشرفته ترین شهرها و شهروندان شایع است. نویسنده کتاب 
به عنوان انسان شــناس و جامعه شــناس که ســال ها با امیل 

دورکیم تحقیقات گســترده ای در این عرصه ها داشــت، تنها چیزی که در برنامه 
کاوی خــود قرار داده، نشــان دادن این اســت کــه جادو در میان ســایر پدیده های 
اجتماعی بجز دین از چه جایگاهی برخوردار اســت؟ روابط آن با قانون، آداب و 
رسوم، اقتصاد، زیبا شناسی و نیز زبان هرچند جذاب هم به نظر برسد، در این اثر 
موضوع بحث وی نیست. مارسل موس معتقد است جادو هیچ خویشاوندی با 
هیچ چیز جز دین از یک ســو و علم و فناوری از ســوی دیگر ندارد. مارســل موس 
می نویســد: تردیدی نیســت که جادوگران مخصوصاً در جوامــع ابتدایی وظیفه 
تشریح بخشی از علم را به دوش کشیده اند. جادوگران که در یونان و هند و جوامع 
دیگر کیمیاگر، طالع بین و پزشک نیز بودند، بنیانگذاران و ترویج دهندگان نجوم، 
فیزیک و تاریخ طبیعی نیز هستند. می توان تصور کرد که سایر علوم ساده تر هم 
پیوندهای تبارشناختی مشــابهی با جادو داشته اند. بی شک ریاضیدانان مدیون 
تحقیقاتی هســتند که دربــاره مربع های جادویــی و ویژگی های جادویــی اعداد و 
اشــکال انجام می شــده اســت. این خزانه ایده ها کــه تحت لوای جــادو گردآوری 
شــده بود، مخزن بی نظیری بــود که علم مدت ها از آن تغذیــه می کرد. جادو به 
علم خدمت می کرد و جادوگران به دانشــمندان خدمت می کردند. هیچ بعید 
نیست که درهمین مدارس جادو سنت علمی و شیوه های پژوهش عقانی برای 
نخستین بار شکل گرفته باشد. در ایه های زیرین تمدن جادوگر همان دانشمند 
اســت و دانشــمند همان جادوگر. کتاب نظریه عمومی جادو با یک پیشگفتار به 
قلــم مترجم و دیباچه ای از نویســنده در پنج فصل تحت عناوین منابع و زمینه 
تاریخــی جادو، تعریف جادو، عناصر جــادو، تحلیل و تبیین جادو و نتیجه گیری 
تألیف و تدوین شــده است. مترجم کتاب درفرازی از مقدمه تأکید دارد: اهمیت 
اثر حاضر در این است که به انحال مقوله جادو کمک می کند. با این همه چنین 
ادعایــی بــه هیچ وجه گزافه نیســت. نیاز به این انحــال را باید در تاریخ گذشــته 

مردم شناسی یافت.

بینامتنیت همواره یکی از عناصر درگیر کننده ذهن منتقدان بوده است. چه اینکه 
بــرای بســیاری این باور وجــود دارد که متنی در دنیا نوشــته نمی شــود مگر اینکه 
ارتباطی بینامتنی با متنی پنهان داشــته باشــد. »تذکره اندوهگینان« اما از همان 
ابتدا تکلیف خواننده را مشخص می کند. شیوه نام گذاری کتاب ناخودآگاه خواننده 
را به سمت تذکرةااولیا سوق می دهد. که البته جهتی درست است. »حسام الدین 
مطهری« در تذکره اندوهگینان، اگرچه برخاف فرم معهود تذکره ها عمل کرده 
و از فرم رمان نوین استفاده کرده است اما زبان، شیوه فصل بندی و دوره تاریخی 

قصه را به شکلی انتخاب کرده است که ما با یک تذکره واقعی روبه رو هستیم.
»تذکره اندوهگینان« قصه جوانی است به نام عبداه که حق جویی است بالذات 
و بالفعــل. عبداه که قرائت های رســمی از حقیقــت را برنمی تابد، با اهل کتاب 
حشر و نشر می کند و در گفت و گوهای فیمابین با فانوس، دنبال حقیقت می گردد. 
در این میان ماجرای عشــق عبداه به فاطمه دختر طاهر او را راهی طریق دور و 
دراز غرب می کند. بیابان ماندگی و از دست دادن مرکب، عبداه را از پا می اندازد 

او را نجــات  تــا شــیخ ابوالحســن خرقانــی 
می دهد. خانه شیخ که نان می داد و از ایمان 
نمی پرسید، حال از زاویه دید عبداه برای ما 
روایت می شود. فصولی که به روایت »نسخه 
قاهــره« آمده اســت، آینه ای از جهــان امروز 
پیرامــون ماســت. مطهری ابایــی از نمایش 
طــرق مواجهــه مردمــان ایــن عصــر با حق 
نداشــته اســت. بدان صورت که بــا خواندن 
هرکــدام از این فصــول، مخاطب ناخودآگاه 
می توانــد مابــه ازای بیرونــی در ایــن زمانــه 
بــرای قبیله های در مواجهه با عبداه بیابد. 
»تذکــره اندوهگینــان« رمــان خوش خوانی 

نیســت. انتخاب زبان فاخر قرن هفتم هجری )که البته اندکی ساده ســازی شــده 
است( خواندن رمان را برای بسیاری از خوانندگان امروزی دشوار می کند. از طرفی 
تطویــل فصول ابتدایی رمان و گره افکنی های مــداوم مطهری در فصول ابتدایی 
ممکن است همراهی خواننده را در پی نداشته باشد. این در حالیست که از نیمه 
کتاب، وقتی فصل ها کوتاه تر و با فرم داستان کوتاهی کاسیک، تقسیم می شوند، 
کشــش بیشــتری برای خواننده ایجاد می کند. در این میان طاقت خواننده است 
که تعیین می کند از گردنه های فصول ابتدایی بگذرد تا به دشــت برســد یا کتاب 
را کنار بگذارد؟! رمان »تذکره اندوهگینان« اگرچه نقدهایی به شیوه روایتش وارد 
اســت اما رمان سرگشتگی انســان امروز اســت. مطهری از سلسله سرگشتگی که 
قرن هاســت همراه بشر حق جو اســت، صحبت به میان آورده است. این رمان را 

»نشر اسم« در 232 صفحه منتشر کرده است.
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تازه های نشر

به اســپانیا ســفر کنند، در این ســفر، اتوبوس 
دچار حادثه شــده و این اتفاق موجب مرگ 
جنیــن و فلــج شــدن ســونیا تــا پایــان عمــر 

می شود.
ســونیا زنی مهربــان و اهل مطالعه اســت که 
اتفاقاً غیرعادی بودن این مرد خشن و گستاخ 
موجب ازدواجش با او شــده است. در واقع او 
با شناخت کامل از ُاوه با او ازدواج کرده و هرگز 
در خال زندگی برای تغییر مرد به مسیر مورد 
عاقــه خــودش تاش نکــرده اســت. همین 
پذیرش اســت که باعث جاری بــودن مداوم 
عشــق در زندگی آنان است. ســونیا زنی قوی 
اســت که پــس از حادثــه تصادف، بــه زندگی 
معمولــش ادامــه می دهد. او تنهــا داوطلب 
آگهــی فراخــوان تدریــس بــه دانش آمــوزان 
بیش فعــال اســت و بــا ویلچــر بــه مدرســه 
مــی رود تا به آنان شکســپیر درس بدهد. این 
چنین اســت که اگر کسی از ُاوه می پرسید قبًا 
زندگی اش چگونه بوده، پاسخ می داد تا قبل 
از اینکــه زنش پا بــه زندگی اش بگــذارد اصًا 
زندگی نمی کرده و از وقتی تنهایش گذاشــت 
نیــز دیگر زندگی نمی کنــد. اوه قصد دارد این 
دنیــا را ترک کند و زودتر پیش همســری برود 

که عاشقانه او را دوست دارد.
اما زن دیگر این داســتان یعنــی »پروانه« که 
باردار اســت و به اتفاق همســر ســوئدی و دو 
دختر ســه و شــش ســاله اش در همیــن ایام 
ناامیــدی بــا ُاوه همســایه می شــود، تأثیرات 
مهمــی در زندگی او بعد از ســونیا می گذارد. 
حــاا ُاوه وسواســی سرســخت تغییرناپذیــر 
تحت تأثیر این زن ایرانی و آشنایی با خانواده 
او نــه تنها فکر خودکشــی را فراموش می کند 
بلکــه وارد زندگــی جدیــدی می شــود. او کــه 
همیشــه از تغییــر انســان ها و تبدیــل زندگی 
سنتی به مدرن بیزار بود، تحت  تأثیر پروانه و 
فرزندانــش حتی کار با موبایــل و رایانه را هم 
می آموزد. پروانه برعکس ســونیا که خواهان 
آرامش و گریزان از جدال و مبارزه است، اهل 
تسلیم و سکوت نیســت. او در عین مهربانی 
و توجه به ُاوه در مراودات با او نه تنها تسلیم 
نیســت، بلکــه در بــه کرسی نشــاندن اهداف 
خود بــه گونه ای کــه این همســایه یکدنده را 
مبهــوت و البتــه تابــع تصمیمات خــود کند 
مهــارت دارد. او غــذای ایرانی می پزد و بنا به 
رســم و رســوم همســایه داری ایرانــی بارها و 
بارها مرد لجوج همسایه را نمک گیر می کند. 
توجــه پروانه به ُاوه نه از جنس ســونیا بلکه از 
نوع تازه توأم با سرســختی است که سرانجام 
نیــز از همیــن طریــق، ُاوه را طوری به مســیر 
جدیــدی از زندگــی رهنمــون می کنــد که اگر 
زندگــی عاشــقانه او با ســونیا تا ابد نیــز ادامه 
می یافــت، هرگــز منجر به بخــش کوچکی از 

این تغییر هم نمی شد.
حوادث قصه، یکی از عناصر مهم آن هستند 

کــه بــا نشــان دادن صفــات و خصوصیــات 
شــخصیت ها در پیشــبرد و گســترش جهــان 
داســتان مؤثرند. حوادث زنانه رمان »مردی 
به نــام ُاوه« نیــز در رونــد مناســب ایــن کتاب 
بســیار اثرگذار بوده اســت. »ازدواج« به دلیل 
ایجــاد تغییــر در مســیر زندگی زنــان، یکی از 
حوادث جذاب این داســتان اســت. ســونیا با 
شــناخت کافی و انتخاب قاطــع داوطلبانه با 
ُاوه ازدواج می کند که حاصل این ازدواج یک 
زندگی عاشــقانه بدون الزام تغییر طرفین و 
البتــه پذیــرش و احترام به عقایــد و عادات و 
رفتار دیگری است. پروانه نیز با وجود داشتن 
همســری دارای اعتمــاد به نفــِس نه چندان 
زیــاد و بــه اصطــاح دســت و پــا چلفتــی، از 
سرزندگی و شادابی برخوردار است که همین 
رضایتمنــدی از ازدواج و زندگی اســت که به 
او تــوان ایجــاد تغییرات و تأثیــرات مثبت در 

دیگران را داده است.
از دیگــر حــوادث داســتان می تــوان به بحث 
یادگیــری و آموزش اشــاره کرد کــه در زندگی 
زنــان بســیار مهــم اســت. ســونیا بــا وجــود 
بی عاقگــی محــض ُاوه بــه کتاب، شکســپیر 
آمــوزش می دهــد که در بخش هایــی از رمان 
نیز حضور یکی از شاگردان او در زندگی ُاوه به 
میزان اهمیت آموزش توأم با عشــق و عاقه 
اشاره دارد. سونیا یک آموزش دهنده حرفه ای 
از نوع خودش اســت. در جای دیگر پروانه پر 
شوق را می بینیم که ُاوه را به آموزش رانندگی 
به خودش وامــی دارد. پروانه آموزش گیرنده 
باهوشــی است که با یک تیر دو نشان می زند: 
یادگیری رانندگی برای خودش و ایجاد حس 
خوب در ُاوه تنها که از شــغلش کنار گذاشــته 
شده و احساس بیهودگی می کند. هر چند که 
آموزش گرفتن از این مــرد مقرراتی و عبوس 

سخت باشد، ولی به زحمتش می ارزد.
حادثه زنانه دیگر این داستان موضوع فرزند 
و دلبســتگی های از این نوع اســت کــه وجود 
آن در هر زن و هر خانواده ای طبیعی اســت. 
سونیا به دایلی که اشاره شد، از این موهبت 
بی بهــره مانده اما پروانه از طریق فرزندانش 
فرصــت ایجــاد ارتبــاط ُاوه با بچه هــا را برای 
این مــرد تنها فراهم کــرده و تجربه جدیدی 
را بــرای او رقــم می زنــد تــا ایــن نیــز دلیلــی 
 باشــد بــرای درایــت او در مســیر تغییــر مرد 

تغییرناپذیر.
بــدون تردیــد هــر کتــاب خــوب بــه مثابــه 
رســانه ای است که بهترین پیام های زندگی 
را به مخاطب منتقل می کند. »مردی به نام 
ُاوه« به مخاطب پیام عشق خالص و زندگی 
توأم با رضایت را می دهد. این گونه است که 
تصمیم به خودکشــی مردی به دلیل مرگ 
همسر وفادار و آرام سوئدی، توسط یک زن 
پر شــور ایرانــی و البته وفادار نیــز، تبدیل به 
نوع دیگری از زندگی رضایتمندانه می شود.

زندگی در قالب یک رمان
نگاهی به  داستان »مردی به نام ُاوه«
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ادبیــاِت ســتیهنده اجازه نمی دهــد ذهن در 
ارتفاعاتــی پرواز کند که تاکنــون بارها و بارها 
بــه قدر روزهــای زندگی دیــده و تجربه کرده 

است.
»اصِل ادبیات« دســت مخاطب را می گیرد، 
می کشــد،  مخاطــب  بال هــای  بــه  دســتی 
ذهــن اش را پر از میــل پرواز می کند و در یک 
لحظــه پیش بینی نشــده از ارتفــاع ُهــل اش 
می دهــد، و مخاطب تا به خــود بیاید خود را 
بااتر از سطحی می یابد که در آخرین مقصِد 
زمین بر آن پای داشــته است. سپس »اصِل 
ادبیاِت همراه« شده با پرواز مخاطب، زاویه 
دیــِد از ارتفــاِع مخاطــب را و تبارهایــی را که 
همیشــه برایــش آشــنا بوده اند به گوشــه ای 
می رانــد و او را به عمِق ســاختارهای تازه ای 

می َبَرد که تاکنون تجربه نکرده است.
»اصِل ادبیاِت همراِه کهنــه زدا« افق ها را در 
سیر پرواِز مخاطب می شکافد، به او توأمان و 
در یک مجلس، تاریخ و فلسفه، هنر، اسطوره 
و سیاســت می آمــوزد و هرآنچــه را که از نظر 
او دور مانــده، در گــوش اش نجــوا می کنــد و 
بــال اش را به تندیس اســطوره های شــرق و 
غرب می ساید و با دانه های حاصلخیزترین 
پذیرایــی اش  غــرب  و  شــرق  زیســتگاه های 
می کنــد. در همــان لحظــه از ذهــن اســاطیر 
گذر ش می دهــد و آنچه که نادیدنی مانده و 
غبارهای عاداِت زمینی بر آن زنگار نشــانده 
را بــا بال های خود، جا می دهــد و در همان 
آن، دستی به چشــم های مخاطب می کشد 
و پرده هــای تار را کنار می زند. »اصِل ادبیاِت 
همراِه کهنه زدای حیرت گســتِر جا دهنده« 
ارتفاع مخاطب را بســان دستگاه دیجیتالی 
فوِق حســاس بر میکرومترهای اوج و فرود، 
تنظیم می کنــد. گویی از پیش می داند تپش 
قلــب مخاطــب در فــان صفحــه و فــان 
ســطر تا چه میــزان افزایش و کاهــش دارد و 
با تســلط بر شــاخصه های روحی »مخاطِب 
در پــرواز« در چینــِش صحنه هــای در گذر از 
ذهِن مخاطب، تردستی اش را عیان می کند. 
او می دانــد که مخاطب در ایــن لحظه و این 

آن چــه می خواهــد و بایــد چــه حســی را بــه 
جریاِن روح و شــریاِن خــون مخاطب تزریق 

کرد.
»اصــِل ادبیــاِت همــراِه کهنــه زدای حیــرت 
گســتِر جا دهنده روح بخــش« در کنار خود 
دســتیاری دارد که اگر از »مخاطِب در پرواز« 
غافل بماند معنی هجا و حرف او را نخواهد 
فهمیــد. پــس همــواره ترجمــان خــود را به 
کسی می سپارد که هم »اصل شناس« باشد، 
هم »مخاطب شــناس« و هم بدیِل خلبانی 
که رشــته پرواز را به دست دستیاِر امین خود 
می دهد. »اســفار ســرگردانی« از نمونه های 
بشــدت کمیاب و نادر و در معرِض انقراِض 
»اصــِل ادبیــاِت همــراِه کهنــه زدای حیــرت 
حاصــِل  بخــِش  روح  دهنــده  جــا  گســتِر 
مسیرشناســی خلبان و کمک خلباِن امین« 

در روزگار ماست.
اگــر ســودای زنــده مانــدن و نفــس کشــیدن 
خــود و »اصــِل ادبیــاِت همــراِه کهنــه زدای 
حیرت گســتِر جا دهنده روح بخش حاصِل 
مسیرشناســی خلبــان و کمک خلبــاِن امیِن 
بشــدت نادر« در ســر کسی اســت، لحظه ای 
درنگ را در خواندن و پرواز جایز نمی شمرد 
و حکــِم »ناادبیــاِت بی معرفــِت مکــرِر پوِچ 
زنگارآفریــِن مرگ گســتِر بیراهــه رِو اغفالگِر 
ریختــه بــر ســر هــر بــازار« را اجــرا نمی کند. 
گوش روزگار از آوای »ناادبیات...« پر اســت، 
و گوش ما هم. اما کســی ســراغ زمزمه باران 
نمی رود، گوش ها دیگر صدای باِل فرشته ها 
تیرهــای  از  بااتــر  روح هــا  نمی شــنوند،  را 
ســقف خانه ها اوج نمی گیرند و این عاقبت 
کســانی اســت کــه همــت بــه هجــر »اصــل 
ادبیــات...« بســته اند. »اســفار ســرگردانی« 
آغاز گسست زنجیرهایی است که ما را عمق 
زمیــن چســبانده اند، زنجیرهایــی کــه حتــی 
نمی گذارنــد زمین را ببینیم. انگار که قفل بر 

چشم ها هم گذاشته باشند.
»اسفارســرگردانی« آتش است که تا نزدیک 
چشــم ها پیش می آید اما بــرای ذوب کردن 
قفــِل گماشــته بــر چشــم هــا آتشــی کــه از 

خاکستر اش ققنوِس جان زاده می شود.
»اسفارسرگردانی« آب است اما برای شستن 
غبارهــای روح کــه بــه قــدر تمــام ســال های 

زندگــی بــر آن نشســته، و بــرای شســتن این 
غبارهای کهنه و سخت که هر آبی توان ندارد
»اسفارســرگردانی« خاک اســت بــرای دفن 
سرگشــتگی هایی کــه هیچ گاه پاســخی برای 
هدایــت شــان نیافته ایــم، و او همــان خاک 
اســت کــه بذرهــای انســانیت در آن کاشــته 
می شــود و خــوان تنعــم مقابــل مخاطــب 
می گســترد. »اسفارســرگردانی« بــاد اســت 
بادی ســوزان که فقط خــار و خس های هرز 
را می کَنــد و می َبرد، بادی کــه خبر از تغییر 
فصــل مخاطب می دهد؛ چــون صاعقه ای 

برای استعای روح
اگر برای پرواز آماده اید، پروازی که هم زمین 
را ببینید )و تاریخ و اسطوره و جغرافیای اش 
را(، هــم ارتفــاِع بلنِد پــرواز )و روح های بلنِد 
گسسته از زمین و رها در آسمان( و هم بسیار 
بااتر از اوِج قابل پروازتان)و دیدن فرازهایی 
که تا کنون به وجودشان حتی فکر هم نکرده 
ایــد( را، دســت »اســفار ســرگردانی »را بــه 
دست شــما و دست شما را به دست »اسفار 

سرگردانی« می سپارم.
پی نوشــت: مخاطب فارسی زبانی نیست که 
نشــنیده باشــد »هرچــه از دل برآیــد، بر دل 
نشیند« و شاید نویسنده »اسفار سرگردانی« 
)جبار جمــال غریب( این عبارت فارســی را 
نشنیده باشــد و نداند که »از دل برآمده اش 
بر دل نشســته است« ولی خوب می دانم که 
مترجم این کتاب ترجمه ای »از دل و جان« 
بــر اثــر »جبــار جمال غریب« داشــته اســت 
کــه این گونــه عمــق روح را مــی کاود و پیــش 

می رود.

تلویزیون تماشا می کردم / وارد اتاق شد / و 
پتویی را که در دســت داشت / روی پاهایم 
انداخت / بهت زده نگاهش کردم/ زیر لب 

گفت / نمی دانم چرا / یکهو سردم شد
در زندگی روزمره شــاید آنقــدر این تصویر 
برایمان آشــنا باشــد، که به حس و حالش 
فکــر نکنیم، اما پیدا کردنش برای نوشــتن 
دشوار است و کار هر شاعری نیست و برای 
مخاطب نیز. وقتی این شعر را برای دختر 
نوجوانم خواندم تنها ســکوت کرد. با خود 
گفتم روزی می رسد که با تمام وجود آن را 
درک می کنی و اگر برای بار صدم هم آن را 

بشنوی، بیشتر لذت می بری.
 بــه رنــگ دانــوب مجموعه  پنجاه و هشــت 
شعر است که با زبانی ساده و گاه طبیعتگرا 
به ســراغ مضامین و مفاهیم بــزرگ و کلی 
رفته اســت؛ موضوعاتی چون خوشبختی و 
غم، شعر، جنگ، بیماری، خدا و همین طور 
عشق. عشق تم اصلی دفتر شعر است. حتی 
نــام تعــدادی از شــعرها هم همین اســت: 
دلباختگی، عشق، عاشقی و...، اما زیباترین 
عاشقانه های این دفتر نه در عنوانش از این 
واژه نشان است نه در متن شعر، شعرهایی 
چــون خواهــر، لکنت، گربــه ام ناشــو، پیش 
از میهمانــی، روزنامــه ای در اتوبــوس، نگاه 
در بیشــتر این عاشقانه ها واســطه ای به  نام 
شعردر میان است که راوی شعر از آن بهره 
می گیرد تا به او نزدیک شــود یا اصًا عشــق 
را تعریف کند: واهه آرمن عاشقانه هایی نیز 
برای شــعر دارد و شــعر برایــش هم زندگی 
اســت و هم »لذت رفتن و نرسیدن«: آرمن 
الوان متنوعی از عشق را کنار هم می چیند تا 
رنگین کمانی از دلدادگی در معنای گسترده 
آن را طالــع کنــد. : در شــعر گربــه ام ناشــو 
می نویســد: نوزده ســال / هر شــب / ساعتی 
روی پاهایــم دراز می کشــید / و خامــوش به 
ویلچرم خیره می شد / به کفشهایم که روی 
ویلچــر / خواب هایم را / بــرای خدا تعریف 
می کــرد. ناتوانی حرکتی پاهــای واهه آرمن 
تم تعدادی از برجسته ترین اشعار او در این 

مجموعه اســت: دوســت دارم از این تخت 
خــواب لعنتی بلند شــوم / و مثــل آدم/ ولو 
شــوم روی زمین / به آوازی که شــب/ در دل 
می خواند گوش کنــم / خوابم بگیرد و مثل 

آدم کمی رؤیا ببینم / کمی کابوس
آرمــن شــاعر فضاهــای خودمانــی اســت. 
روایــت را بــه همان ســادگی روایت می کند. 
از طبیعت، اشــیا و تصاویر روزمره اســتفاده 
می کنــد تــا آنهــا را دوبــاره در شــعر زندگــی 
کند. شــعر آرمن شــعر اتفاق اســت؛ اتفاق 
زندگی. شــاید آن را بتوانــی بافاصله تاویل 
کنــی؛ امــا بعــد از آن مدتهــا در معنایــش 
می مانی و احســاس می کنی با خواندن آن 
انسان تر شــده ای. در شــعر »خواب ناتمام 
« می خوانیــم: دلــم می خواســت شــبی که 
می رفتــی / اتفاق ســاده ای می افتــاد / راه را 
گــم می کــردی / فاختــه ای کوکــو می کــرد و 
کلیدی زنگار گرفته / از آشــیانه خالی درناها 
/ بــه زمین می افتاد / باران می گرفت / بیدار 
می شــدم / بیــدارت می کــردم / و ادامه این 
خــواب را تــو تعریف می کنــی  و اما نکته ای 
کــه ازم اســت گفتــه شــود در تعــدادی از 
می تواننــد  کــه  هســت  واژه هایــی  شــعر ها 
حذف شوند. سطر بندی شعر ها در بعضی 
جاها می توانســت تغییر کند و تغییرش به 
خوانــش بهتر شــعر کمــک می کــرد، تمام 
مجموعــه هیــچ نقطه گــذاری ای نــدارد در 
صورتی گاهی ویرگولی تنها از غلط خواندن 

شعر جلوگیری می کند.

* بر گرفته از دو شعر مجموعه

خواندن

مرور
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نگاهی به مجموعه شعر به رنگ دانوب از واهه آرمن

یادداشتی بر رمان »تذکره اندوهگینان« نوشته حسام الدین مطهری
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ë قبرستان عمودی
رمان قبرســتان عمودی نخســتین جلد از ســه گانه دروازه 
مردگان نوشــته حمیدرضا شــاه آبادی اســت کــه به تازگی 
توسط نشر افق منتشر شده است. این رمان ویژه نوجوانان 
و در ژانــر وهــم و خیال نوشــته شــده که با توجــه به کمبود 
وجود داســتان ایرانی با این ســبک بویژه برای گروه ســنی 

نوجوان قابل توجه اســت. قبرســتان عمودی دارای دو داســتان موازی اصلی 
و قصه هــای متعدد درون متنی اســت. روایت اصلی داســتان مربوط به پســر 
نوجوانی است که در دوره قاجار می زیسته و این قصه به گونه ای با زندگی پسر 
دیگری با همین سن و سال در دوران کنونی پیوند خورده است. در این داستان 
بــا راوی نوجوانــی بــه نام »مجید« روبه رو هســتیم که در فراز و نشــیب زندگی 
کنونــی به پاکتی دســت پیــدا می کند. اســرار درون پاکت، کلید پیونــد دو زمان 
این داستان است. از سوی دیگر شخصیت اصلی داستاِن گذشته نیز پسری به 
نام »رضا« اســت که ناخواســته به خانه ای رازآلود راه پیدا می کند که بچه های 
زیادی در آن به کار قالیبافی مشــغول اند. غرق شــدن یکی از بچه ها در حوض 
این خانه و حوادث بعد از آن شالوده دروازه مردگان را بنا می نهد. ویژگی دیگر 
این رمان، آشــنایی غیرمســتقیم خوانندگان نوجوان با شــاخص های تاریخی 
اعم از افراد، اماکن، ابزار، رســوم، شــرایط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی 
دوران قاجــار در بدنــه قصــه اســت که برای قشــر نوجــواِن تقریبــاً نامأنوس با 
تاریخ و البته بســیار عاقه مند به داســتان وهمی و فانتــزی و معمایی تدارک 
دیده شــده اســت. دروازه هــای پایتخت و نوع معمــاری عمارت های قدیمی، 
مدرســه دارالفنــون، قهوه خانــه قنبرســیاه، بازار تهــران، چشــمه علی، حمام 
نواب، نوع غذاها، بیماری هایی چون آبله و ســالک و تراخم، مشــاهیری چون 
میرزاحســن خان رشدیه، مشاغل کهن نظیر قالیبافی و پارچه فروشی، قیمت 
اجناس و واحد پول، وســایل حمل ونقل نظیر واگن اســبی و کالسکه و درشکه 
و گاری و... از مفاهیمــی هســتند کــه در بطــن رمــان به گونــه ای مورد اشــاره و 
پرداخــت قرار گرفته اند تا بتوانند در اذهان خوانندگان نوجوان تثبیت شــوند.  
بنابر گفته نویســنده، جلدهای دوم و سوم این تریلوژی نیز تا پایان سال جاری 

منتشر خواهند شد.
ë »سورمه سرا«

»سورمه  ســرا« عنــوان رمانــی از رامبــد خانلری اســت که 
به طور مشــترک توســط انتشــارات آگه و نشــر بان منتشر 
شده است. استفاده از عناصری چون وهم، هراس، ارواح، 
اشــباح و از ایــن قبیــل، فضــای ایــن رمــان را کامــًا تیره و 
اسرارآمیز کرده است. افرادی در سورمه  سرا به سر می  برند 

که در زندگی به خاطر موضوعی از جان خود گذشته و در پی یافتن آن، راهی 
این وادی شــده اند. سر درآوردن یک انسان زنده از سورمه  سرا و بخش اعظم 
پرســه های او در گورستان اعجاب انگیز این سرزمین که از آرزوی دیدار مجدد 
همسِر از دســت  رفته  اش نشأت گرفته، موضوع اصلی این داستان است. سه 
ســال بعد از مرگ زنی به نام »هدیه« کــه پس از مرده به دنیاآمدن فرزندش 
خودکشــی کرده، نامه ای از وی به دســت همســرش می  رسد. شــوهر که راوی 
قصه اســت، در نقش کارآگاهی جســور به دنبال کشــف حقیقــت، راهی مبدأ 
نامه می  شود ولی این جسارت در سورمه سرا به تشویش و هراس و سرگردانی 
می  انجامد. سورمه  سرا ُپر از داستان  های عجیب، تو در تو و متصل به یکدیگر 
اســت. هر یک از ســاکنان سورمه  ســرا که گاهی هســتند و گاهی نیســتند و گاه 
زنده  و گاه ُمرد ه  اند، پیام و نشــانی از گمشــده راوی دارند. در چنین فضایی با 
شخصیت ها و عناصری چون سرایدار پیر، باغبان گورستان، جوانی که مشاعر 
خود را از دســت داده، مردگان برخاســته یا فرو رفته در گور، اشــباح زنانی که 
زیر آســمان ســورمه  ای دارای دو ماه به حرکاتی شــبیه ســوگواری می  پردازند، 
مرد گرگ  نما و... مواجهیم که گویی همه، نمادی از ذات انسان  هایی است که 
از دنیا رفته  اند. ســاکنان سورمه  ســرا معتقدند هر چیزی که ابدی باشد عذاب 

است، حتی اگر بزرگ  ترین آرزوی زندگی باشد. 

ë زنان داستان نویس نسل سوم
»زنان داســتان نویس نسل ســوم« عنوان کتابی است به 
قلــم جمــال میرصادقی که از ســوی انتشــارات مروارید 
منتشــر شــد. جمال میــر صادقی نویســنده پیشکســوت 
و مــدرس و مفســر ادبیــات داســتانی در دو کتــاب قبلی 
)جلد اول و دوم جهان داستان( به داستان نویسان نسل 
اول و دوم پرداختــه بود و از هر نویســنده نــام آور این دو 

نسل، داستان کوتاهی برگزیده بود و تفسیری بر آنها نوشته بود. نویسندگان 
نســل امــروز و عاقه منــدان ادبیــات داســتانی چشــم انتظار کتــاب دیگری 
از میرصادقــی بودند که در ادامه دو کتاب قبلی به نویســندگان نســل ســوم 
بپردازد. تا مسیر رشد و تحول داستان نویسی نوین ایران را نشان دهد. چون 
بعــد از انقاب نیز نویســندگانی به عرصه رســیدند و آثاری خلــق کردند که 
بازتاب فراوانی در جامعه و در میان مخاطبان و اهل قلم پیدا کرد. نوشــتن 
از ایــن نویســندگان چرخه ادبیات داســتانی نویــن ایران معاصــر را تکمیل 
می کند. بر این اساس 65 داستان از زنان داستان نویس نسل سوم را انتخاب 
کرده و در این کتاب آورده اســت و بر هر یک از این داســتان ها نقد و تفســیر 
نوشــته اســت. در مطالعه داســتان های زنان نویســنده نسل ســوم اغلب با 
ویژگی های مشترکی روبه رو می شویم. این ویژگی های مشترک خاص زنان 
داســتان نویس نسل ســوم را که می تواند در یک نگاه کلی آرمان گرایی زنان 
در قلمــروی ادبیات داســتانی نامیــد در بر گیرنده مبارزه هــا و فعالیت های 
اجتماعی زنان برای از میان برداشتن تبعیض ها و محرومیت ها و رهایی از 
قید و زنجیر ســنت موروثی مرد- پدرسااری است. در نسل اول نویسندگان 
از سال 1300 شمسی تا 1332 که آثاری نوشته و منتشر کرده اند تنها سیمین 
دانشــور خود را تثبیت کرد. نســل دوم نویســندگان که بعد از 1332 تا وقوع 
انقــاب را در بــر می گیرد تعداد نویســندگان شــاخص و نــام آور زن بیش از 
پنج نفر نیست. نویســنده هایی چون گلی ترقی، مهشید امیر شاهی، میهن 
بهرامی و شــهرنوش پارســی پور و غزاله علیزاده، زنان داستان نویس بعد از 
انقاب به شــکل انفجاری ظهور کردند و به شکل بی سابقه ای به جمع شان 
اضافــه شــدند. از این رو جمال میر صادقی اولویت داســتان نویســان نســل 
ســوم را به زنان نویســنده داد و با انتخاب داستانی از مجموعه داستان های 
آنها به ارزش هنری، معنایی و ساختاری آنها پرداخته است. میرصادقی در 
مقدمه کتاب می نویسد: »از میان حدود 90مجموعه داستان، تنها توانستم 
66 داســتان از 65 مجموعــه انتخــاب کنــم کــه قابلیــت هنــری معنایــی و 
ساختاری آنها تا حدودی برای من محرز شده بود.« داستان هایی که در این 
مجموعــه آمده به اعتقاد گزینش گر »از نظر هنری ارزش و اعتبار یکســانی 
ندارنــد. بســیاری از آنهــا در حــد متوســط و قابــل قبولــی هســتند و بعضی 
داســتان های خوبی انــد و تعــداد اندکــی از آنها به نظــر مــن ارزش و اعتبار 
واایــی دارنــد.« داســتان های این مجموعه بــه  لحاظ تنوع ســوژه رنگارنگ 
اســت انواع و تنوع بســیاری دارد. با کیفیت و ضابطه های مکتب های ادبی 
گوناگون چون واقع گرایی، ناتورالیستی، تمثیلی و نمادین، اکسپرسیونیست 

و امپرسیونیستی و سوررئالیستی و...
اشــرفی، مهرنــوش مزارعــی، راضیــه تجــار، شــیوا مقانلــو، بهنــاز  ســودابه 
علی پورگســکری، طاهره علوی، مهکامه رحیم زاده، فریده زاری، مرجان شیر 
محمدی،  ناهید طباطبایی، فرشته مولوی، فرشته ساری، زویا پیرزاد، روح انگیز 
شــریفیان، محسامحب علی، محبوبه میر قدیری، فرخنده حاجی زاده، شها 
پرویــن روح و بســیاری از چهره های مطرح ومشــهور در ایــن مجموعه حضور 

دارند.
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این پنج اصل که من در فصل پایانی کتاب 
ذکر کردم، پنج اصلی است که هرمنوتیک 
متــن شــناختی می تواند بــه ما ارائــه دهد 
در تفســیر و تأویــل کتاب هــا و متــون ادبی. 
این هــا مبانــی هرمنوتیــک متن شــناختی 
در فهــم و تأویــل متون ادبی اســت و ما به 
کمــک این مبانــی هرمنوتیکــی و به کمک 
شــیوه هایی کــه مــا را بــه تأویل می رســاند 
می توانیم درک و دریافت درســتی از متن 
و ایه های پنهان معنایی آن داشته باشیم 
و بعد ادعا کنیم که می خواهیم به ســمت 

بومی گرایی برویم.
ë  ادبــی آثــار  در  نشــانه هایی  وجــود  شــما   

پــای  رد  بــر  گــواه  را  فارســی  زبــان  گذشــته 
مباحــث هرمنوتیکــی در میــان پیشــینیان 
فرهنگ و اندیشه ایرانی نمی دانید. مثًا آن 
جا که عین القضات می نویسد: »جوانمردا، 
این شــعرها را چــون آیینــه دان. آخر دانی 
کــه آیینه را صورتی نیســت در خــود، اما هر 
کــه در او نگه کند، صــورت خــود تواند دید. 
همچنیــن مــی دان کــه شــعر را خــود هیچ 
معنی نیست. اما هر کسی از او آن تواند دید 
کــه نقد روزگار او بود و کمال کار اوســت...« 
هرمنوتیــک  مباحــث  در  نمی تــوان  چــرا 
برای امثال عین القضــات جایگاهی درنظر 

گرفت؟
می رســد  نظــر  بــه  نخســت،  نــگاه  در 
جایگاهــی  ســخن  ایــن  بــا  عین القضــات 
درخور در مباحث هرمنوتیک پیدا می کند 
از  یکــی  می تــوان  را  او  ترتیــب  ایــن  بــه  و 
نظریه پردازان هرمنوتیک ســنتی دانست. 
چرا کــه مباحثــی ماننــد خواننده محوری، 
فرآینــد فهــم متــن، چندگانگــی معنایــی 
و نیــت آفریننــده متــن )مؤلــف( در ایــن 
عبارت های کوتاه ژرف و پرمحتوا به چشم 
می خورد، چه بســا اگــر عین القضات هزار 
ســال بعــد را در آیینه فهــم و دریافت های 
مکاشــفه ای خود می دید و متوجه می شــد 
که این ســخن تا چــه اندازه بــا دیدگاه های 
ژاک دریــدا، روان بــارت و اریــک هــرش 
همانند و نزدیک اســت، مدعی می شد که 
یکی از نخستین نظریه پردازان هرمنوتیک 

است. 
هیــچ اشــکال نــدارد کــه بیــن دیدگاه های 
هرمنوتیکــی  نظریه هــای  و  عین القضــات 
معاصر همانندی ها و همسویی هایی پیدا 
کنیــم. امــا در وهلــه نخســت بایــد متوجه 
شــد که یکــی از تفاوت های جهان گذشــته 
امــروز در نظریه پــردازی اســت.  و جهــان 
امــروز ما پیرامون نظریــه و مباحث نظری 
حرف می زنیــم که ویژگی بــارز آنها مدون 
و منســجم بــودن، دارای اصــول و مبانــی 
خاص خود بودن و در چارچوبی مشخص 
جــای گرفتــن اســت؛ یعنــی ویژگی هایــی 
کــه جهــان گذشــته فاقــد آنها بوده اســت. 
نظریه هــای هرمنوتیــک مــدرن و معاصر 
دارای اصــول و مبانی خاص خود اســت و 

دارای یک نوع انسجام منطقی است. 
عبارت هــای  در  کــه  ویژگی هایــی  یعنــی 
عین القضــات وجــود نــدارد، یا دســت کم 
علمــی  و  منســجم  بــاوری  عین القضــات 
نداشــته  هرمنوتیکــی  مباحــث  دربــاره 
اســت. دیگــر اینکــه تحلیــل و بررســی هــر 
نظریــه را بایــد بــا توجــه به بافــت زمانی و 
موقعیــت تاریخــی آن ســنجید و ارزیابــی 
نظریــه  یــک  ارزیابــی  در  نمی تــوان  کــرد. 
آن را بــه گونــه ای مجــرد ارزیابــی و تحلیل 
کــرد. این مســأله مثل این اســت که تصور 
در  طوســی  نصیرالدیــن  خواجــه  کنیــم 
از  را  اســاس ااقتباس چــون وزن و قافیــه 
ضروریات و ملزومات شــعر ندانسته، پس 
به شعر سپید یا شعر نو توجه داشته است 

و او را بنیانگذار شعر سپید بدانیم.
ë  مگر می تــوان تصــور کــرد عین القضات 

بدون داشــتن دیدگاه و نظریه خاص، متنی 
بنویســد درباره اینکه یک متــن ادبی با چه 

مشخصه هایی تأویل پذیر است؟
یقینــاً افرادی چون عین القضات یا خواجه 
نصیــر نظراتــی علمی داشــتند، امــا وقتی 
صحبــت از هرمنوتیــک می کنیم یــا از نقد 
صورتگرایانــه و نقــد ســاختارگرایانه حرف 
می زنیــم یعنــی آن نظریه یــک چارچوب 
مشــخص و تعریف شــده ای دارد، اصول و 
مبانــی و قواعدی هر نظریــه دارد که بدون 
این ویژگی ها و تبیین و تفســیر این مسائل 
نظریه پــردازی  را  دیــدگاه  یــک  نمی شــود 
نامیــد. آن چــه در دنیــای قدیــم و ســنتی 
وجود داشت رگه هایی از یک نظریه بودند 

نه نظریه پردازی.
نظریــه  از  نشــانه هایی  نوشــته ها  ایــن 
هســتند. در عیــن حــال تمام ایــن گزاره ها 
کــه در دنیــای ســنتی مطــرح شــدند یقیناً 
مــدرن  دنیــای  نظریه پردازی هــای  در 
تأثیرگــذار بودنــد. مثــًا اگــر یکــی در قــرن 
چهارم قمری مبحثی در حوزه روانشناسی 
مطرح کرد، نمی شود ادعا کرد آن شخص 
نقــد روانشــناختی را پایه گــذاری کــرد. نقد 
روانشــناختی اصول و مبانــی و مؤلفه هایی 
دارد کــه در نیمه اول قرن بیســتم با فروید 

متولد شد.
 فرویــد بــود کــه ایــن نظریه پــردازی را در 
حوزه ادبیات با چارچوب مشخصی تبیین 

و اعام کرد.

هرمنوتیک را باید بومی سازی کنیم
گفت وگو با دکتر مهیار علوی مقدم

»هرمنوتیک، شالوده شکنی، پساساختارگرایی و بینامتنیت، دریچه های جدیدی را در نقد 
و تحلیل دنیای متن می گشــایند. همه این نظریه ها در جست وجوی معنا هستند، معنایی 
نامتعین که می توان از آن به متن رسید و همین به معنای بسط و گسترش مسأله معناست. 
به یاری رویکردهایی مانند هرمنوتیک، پساســاختارگرایی و نشــانه- معناشناسی می توان 
زوایای دیده نشده متن را کشف و بازگفت. تأویل متن و رویکرد هرمنوتیکی باعث افزایش 
بهره گیری هرچه بیشــتر خواننده از ارزش های شناخته نشده متن می شــود.« این فرازی از 
مقدمه کتاب »مطالعات ادبی هرمنوتیک متن شــناختی« بــه قلم دکتر مهیار علوی مقدم 

استاد دانشگاه فردوسی مشهد است که هفته گذشته از سوی انتشارات سخن منتشر شد.
مهیار علوی مقدم تألیــف و ترجمه آثاری چون »نظریه های نقد ادبــی معاصر« و »مبانی 
معناشناســی و نشانه شناســی فهم متــن«، »حکیم اقلیم عشــق« یا تأثیــر متقابل دین و 
ادبیات در زندگی و  آثار حکیم ســنایی و کتاب »زبان تخصصی« و... را در کارنامه اش دارد 
و مقاات متعددی در نقد و بررســی آثار نادر ابراهیمی، نقد و تحلیل شرح های تأویل گرای 

حافظ، موانا و... نوشته و در رسانه ها و جشن نامه ها منتشر کرده است.

ë  آقــای علــوی، کتــاب  »مطالعــات ادبی  
هرمنوتیک متن شــناختی« را با چه هدف 
و انگیــزه ای تألیــف کردیــد و فکــر می کنید 
دراین حوزه با چه کمبودهایی مواجهیم؟

ما از یک طرف دو حوزه در عرصه ادبیات 
داریــم کــه در کنــار هــم حرکــت می کنند. 
آکادمیــک  و  دانشــگاهی  ادبیــات  یکــی 
اســت و دیگری ادبیــات غیر دانشــگاهی. 
ویژگی هــای  حــوزه  دو  ایــن  از  یــک  هــر 
خــاص خودشــان را دارنــد. مثــًا ادبیات 
دانشــگاهی و آکادمیک به صــورت نظری 
بــه ادبیــات می پــردازد و در عین حــال تــا 
حد زیادی ســنت گرا اســت و محافظه کار. 
ادبیــات غیــر دانشــگاهی بایــد گفــت کــه 
بخــش عمده ای از آفرینش هــای ادبی ما 

مدیون ادبیات غیر دانشگاهی است.
ادبیــات  در  کــه  اساســی  نکتــه  یــک   
دانشگاهی ما وجود دارد و این ضرورت را 
ایجــاد کرده که من بروم به طرف نگارش 
هرمنوتیــک  ادبــی  »مطالعــات  کتــاب 
متــن شــناختی«، ایــن بــود کــه می بینیم 
در ادبیــات دانشــگاهی، ما با یــک ناتوانی 
کــه  نابســامانی روبــه رو هســتیم وقتــی  و 
بگردیــم و بجوییم کــه این ناتوانــی و فقر 
می بینیــم  اســت،  گرفتــه  نشــأت  کجــا  از 
دایــل اصلــی اش ایــن اســت کــه ادبیات 
و  علمــی  اندیشــه های  از  دانشــگاهی 
از  ادبیــات،  نظــری  مبانــی  از  و  فلســفی 
مباحــث و نظریه پردازی هــای جدیــد در 

زمینه ادبیات دور شده است.
خیلی از پژوهشــگران مــا در حوزه ادبیات 
دانشگاهی اساسًا با مبانی فلسفی ادبیات 
چنــدان آشــنا نیســتند. با مباحــث علمی 
ادبیــات بــه آن مفهومــی کــه در حقیقت 
به دســت  تحلیــل  و  کننــد  نقــد  بتواننــد 
دهنــد، بیگانه انــد. نوعــی ســطحی نگری، 
و  مقاله ســازی  حتــی  و  نظریه زدگــی 
شــتابزدگی در فضای ادبیات دانشــگاهی 

حاکم است. 
وجــود  تنگاتنگــی  پیونــد  کــه  حالــی  در 
دارد بیــن پژوهش هــای ادبی بــا مباحث 
نظــری و مباحــث فلســفی ادبیــات و مــا 
نمی توانیــم ادبیات امروز را از بحث هایی 
مثــل پدیدارشناســی و شــالوده شــکنی یا 
پساساختارگرایی و فرمالیسم و... دور نگه 
داریــم و بعــد انتظــار پویایی و شــکوفایی 
در  باشــیم.  داشــته  را  عرصه هــا  ایــن  در 

نتیجــه مشــکل اساســی ای کــه در ادبیات 
آن  کــه  اســت  ایــن  داریــم  دانشــگاهی 
بحث های نظری، علمی و فلسفی را باید 
عمیق تــر و جدی تــر دنبال کنیم تــا اینکه 
بتوانیــم ما حصلــی فراتــر از آن چــه امروز 

شاهدیم داشته باشیم.
ë  شما فکر می کنید کتاب »مطالعات ادبی  

هرمنوتیک متن شــناختی« کمبودی را که 
در عرصه ادبیــات آکادمیک و دانشــگاهی 

وجود دارد، پاسخ می دهد؟
تــا انــدازه ای هــدف ایــن بــوده اســت امــا 
هیچ ادعایــی در این زمینه ندارم. اساســاً 
دنبال این نیستم که با این کتاب به شکل 
همه جانبــه ضعــف و ناتوانــی در ادبیات 
دانشــگاهی را جبران کنــم. ولی این کتاب 
یک گام مقدماتی در این عرصه می تواند 
هرمنوتیــک،  مباحــث  شــود.  ارزیابــی 
عرصــه بســیار گســترده ای اســت وقتی به 
ایــن مســأله دقت کنیــم می بینیــم خیلی 
از رویکردهــا در نقــد ادبــی داریــم مثــل 
نقــد روانشــناختی، نقــد جامعه شناســی، 
نقــد  صورتگرایانــه،  یــا  فرمالیســتی  نقــد 
مباحــث  بــا  همــه  و...  ســاختارگرایی 
هرمنوتیک ارتبــاط تنگاتنگی دارند. وقتی 
دقــت کنیم متوجه می شــویم کــه مثًا در 
رویکرد فلســفی منتقدی که از این دریچه 
بــه یک متن ادبــی نگاه می کنــد، از آن جا 
که باورش براین اســت اثر بیانگر فلســفه 
زمان خودش اســت باید به تأویل اندیشه 

فلسفی خود متن بپردازد. 
مثــًا در نقــد جامعه شــناختی چــون اثــر 
بازتــاب دیدگاه جامعه شناســی نویســنده 
تأویــل  بــه  کــه  اســت  ازم  بــاز  اســت 
نقــد  در  بپــردازد.  متــن  جامعه شناســی 
تاریخــی، در نقــد زندگینامــه ای، در نقــد 
فرمالیســتی و... تمــام رویکردهایی که در 
نقد ادبی داریــم، از جهتی با بحث تأویل 
متن و بحث هرمنوتیکی ارتباط تنگاتنگی 
دارد. از ایــن نظــر چــون یک پیوند بســیار 
گســترده ای بین رویکردهای گوناگون نقد 
ادبــی داریــم بــا هرمنوتیک، ایــن رویکرد 
یــک رویکــرد بنیادین و اساســی اســت در 

میان رویکردهای گوناگون نقد ادبی.
ë  یعنــی می کنیــد  عنــوان  کــه  مباحثــی    

موضــوع تأویل متــن و نظریه های فلســفه 
هرمنوتیــک و ســاختار شــکنی و... با کتاب 
»تأویل متن« بابک احمدی در اوایل دهه 

هفتاد وارد ادبیات فارسی شده است، شما 
تاش داریــد ایــن مباحــث را بومی کنید. 

چگونه؟
تأویــل  و  »ســاختار  قبیــل  از  کتاب هایــی 
و  هرمنوتیــک«  و  »ســاختار  و  متــن« 
درســگفتارهایی که بابک احمدی داشتند 
به گمان من دو مشــکل اساســی دارند. از 
آن جــا کــه مترجمان ایــن گونه آثــار زبان 
ترجمــه  بــرای  را  پیچیــده ای  و  غامــض 
مخاطبــان  کردنــد،  انتخــاب  آثــار  ایــن 
اغلب نتوانســتند بــا این مباحــث بخوبی 
ارتبــاط برقــرار کنند و تا حد بســیار زیادی 
جمــات ایــن آثــار رنــگ و بــوی ترجمــه 
دارنــد. کاری که مــن در تألیــف این کتاب 
ســعی کــردم در وهلــه نخســت به شــکل 
تبارشناســی،  تاریخــی،  مبانــی  بنیادیــن 
اصــول و مبانی فلســفی، مبانــی دینی که 
در هرمنوتیــک وجــود دارد. رویکردهــای 
گوناگون هرمنوتیک دینی و متن شناســی 
را مــی خواهم، بــا یک زبان ســاده و قابل 
درک و عینــی مطــرح کنــم. گام دیگــری 
کــه برداشــتم ایــن اســت کــه مــا در حوزه 
هرمنوتیــک نیازمنــد ایــن هســتیم تــا حد 
امــکان ایــن گونــه مباحث را بومی ســازی 
کنیــم، بیــن مفاهیم غربی بــا نگرش های 
خــود  جغرافیــای  قلمــروی  در  بومــی 
پیونــدی برقــرار کنیــم و ایــن دیدگاه هــا را 
بــه مرز عینیت هــا، نیازهــا و واقعیت های 
حــوزه فرهنــگ و اندیشــه خــود نزدیــک 
کــه  از آنجــا  کنیــم. مباحــث هرمنوتیــک 
خاســتگاه غربــی دارد بایــد لبــاس بومــی 
برتــن ایــن دیدگاه هــا و نظریــه پردازی ها 

کنیم.
ë  در واقــع شــما تــاش کردیــد مباحــث  

هرمنوتیک و تأویل متن را به زبان ســاده و 
مثال هایی از ادبیات کهن فارسی و عرفانی 

کاربردی کنید؟
نظــر  مــورد  کــه  متن هایــی  عمده تریــن 
بــوده، متن هــای تأویــل پذیــر بــود کــه در 
متن هایــی  مــا  چــون  آوردم؛  کتــاب  ایــن 
داریــم کــه ویژگــی ذاتی شــان چندگانگــی 
بخــش  تأویــل.  قابــل  و  اســت  معنایــی 
عمــده متــون ادبیات عرفانــی مــا نیازمند 
تأویــل هرمنوتیکــی هســتند کــه می تواند 
بخشــی از کار مــا باشــد. آثــاری کــه زبانی 
ســخت و دشــوار دارند. شــرح شــطحیات 
روزبهان بقلی یــا غزلیات حافظ یا بخش 
قابــل توجهــی از غزل هــای موانــا نیاز به 
تأویل هــای هرمنوتیکــی دارنــد. در نتیجه 
و  دریافت هــا  بــدون  دارم  اعتقــاد  مــن 
تأویل هــای هرمنوتیکــی نمی توانیــم وارد 
ســمت و ســوی شــعر حافــظ و موانــا و 

برخی از متون عرفانی برویم.
ë  شــناختی متــن  هرمنوتیــک  مــورد  در    

دارد  شــاخه  چند  هرمنوتیک  کــه  بفرمایید 
یا رویکرد های هرمنوتیک چند سویه است 
که شــما هرمنوتیک متن شــناختی را مورد 

توجه و ارزیابی قرار دادید؟
هرمنوتیک در وهله نخســت با آن پیشینه 
تاریخــی، در آغــاز بــا تأویــل کتاب مقدس 
یعنــی عهد عتیــق و عهد جدیــد به وجود 
آمــده اســت. چــون در عهد عتیــق و عهد 

جدیــد و قــرآن یکســری گزاره هــای دینی 
داریم که نمی توانیم به شــکل روســاختی 
بــه درک و دریافت و تفســیر ایــن  گزاره ها 
بپردازیــم. هرمنوتیــک دینــی در مرحلــه 
آغازیــن بــا تأویــل کتــاب مقــدس شــکل 
گرفته اســت و بنیانگذار آن هم آگوســتین 
قدیس بوده اســت که ایــن  گزاره را مطرح 
می کنــد: »ایمان بیــاور تا بفهمــی« منتها 
آگوســتین قدیــس مبانــی کارش را ایمان 
آوردن قــرار داده بــود کــه منجــر به درک 
و فهــم متــن می شــود. برخــاف مارتیــن 
لوتر که چند ســده بعد را ایــن گونه تغییر 
ایمــان  تــا  »بفهــم  می گویــد:  و  می دهــد 
بیــاوری«، هــر کــدام از این هــا در حیطــه 
هرمنوتیــک دینــی جای می گیــرد. در کنار 
هرمنوتیــک دینــی، هرمنوتیــک فلســفی 
داریم کــه عمدتًا وارد حوزه فلســفه ورزی 

می شود. 
ایــن  در  بزرگــی  بســیار  پــردازان  نظریــه 
حــوزه قــرار می گیرنــد کــه جــزو فاســفه 
بســیار بزرگ و مدرن هســتند. مثل نیچه، 
گادامــر، پل ریکور، شــایر ماخر و... این ها 
حدفاصــل هرمنوتیــک دینــی بودند که از 
آگوستین قدیس شروع می شود و مارتین 
لوتــر، که پیگیــر این نظریه بودنــد و اولین 
کــه  ســنتی  هرمنوتیــک  پــردازان  نظریــه 
تأویــل و هرمنوتیــک را از کتــاب مقدس و 
هرمنوتیک دینی به ســمت و ســوی دیگر 
بیاورنــد شــایر ماخــر و هــرش و ویلهلــم 

دیلتای بودند.
ë  پس تا این جا هرمنوتیک دینی داشتیم و 

هرمنوتیک فلسفی و...
و هرمنوتیــک متن شــناختی، هرمنوتیک 
دارم  اعتقــاد  مــن  کــه  متن شــناختی 
اصطــاح درســتی اســت، هدفــش فهــم 
و تأویــل متن هــای ادبــی اســت. یکســری 
متن هــای ادبــی داریــم که ایــن متن ها به 
کمک یکسری اصول پنج گانه قابل تأویل 

و تفسیر، درک و دریافت می شوند.
اصولــی کــه مــن مشــخصًا در ایــن کتــاب 
ذکر کردم، یکی بررســی پیش داشــته های 
دوم  اســت.  متــن  تأویل کننــده  و  مفســر 
پرســش از تاریــخ و دریافت های گذشــته. 
سوم عاقه و انتظار از متن، چهارم کشف 
مرکز و معنای متن. پنجم تأویل و تفســیر 
متن، دریافــت موقعیت خواننده و تأویل 

کننده.
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 با مریم سعادت به انگیزه بزرگداشتش در
 بیست و پنجمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان

┒┗k プブ┑━]ピ ピ┗′ ،i┒【k ┗─ブビ─
مریم ســعادت همان اندازه کــه برای تماشــاگران تلویزیون 
شناخته شده است، برای مخاطبان پیگیر و حرفه ای تئاتر نیز 
یادآور خاطره نمایش هایی درخشان است. او گرچه در تئاتر با 
هنرمند شاخصی مانند دکتر علی رفیعی همکاری داشته اما 
این حضور سبب فاصله گرفتن این بازیگر از آثار کودکان نشده و سعادت، همواره 

وفاداری خود را به کودکان ثابت کرده است.
سعادت در مجموعه های تلویزیونی گوناگونی که برای کودکان ساخته شده به عنوان 
بازیگر، صداپیشه و عروسک گردان حضوری قابل توجه دارد که از میان آنها می توان 
به مجموعه هــای موفقی مانند »خونه مادربزرگه«، »قصه هــای تا به تا« )مرضیه 
برومند(، »عطر و گاب بپاشــید« )ایرج طهماســب(، »دوســتان خــوب« )فریدون 
حســن پور( و... اشــاره کرد. او در تمام این سال ها همکاری نزدیکی با جشنواره های 
تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک و کودک و نوجوان همدان انجام داده و به عنوان عضو 
هیأت انتخاب، داور یا با برگزاری کارگاه آموزشی در کنار این جشنواره ها بوده است. 
بیســت و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز به پاس 
ســال ها تــاش او در آثار مربوط به کــودکان از این هنرمند تقدیر می کند. به همین 
بهانه، گپ و گفتی کوتاه و دوستانه با او داریم که این روزها در آخرین روزهای تمرین 

نمایش »خانه برناردا آلبا« تازه ترین نمایش دکتر علی رفیعی حضور دارد.
با او به گذشته رفتیم و کودکی اش را مرور کردیم: »اولین کتابی که خواندم، »بابا لنگ 
دراز« بود که بســیار به آن عاقه مند شــدم و مدتها به آن فکر کردم. ولی در کودکی 
خیلی تئاتر ندیدم اما در همان ســال ها باله »سیندرا« و »زیبای خفته« و یک باله 
دیگــر که نامــش را به یاد نمــی آورم، در تاار رودکی آن زمان دیدم که برایم بســیار 
جــذاب بــود.« او اما به طور اتفاقی وارد کار کودک شــده اســت: »مــن تئاتر کودک را 
انتخاب نکردم بلکه به نوعی تئاتر کودک مرا انتخاب کرد چون به طور خیلی اتفاقی 
به رشــته تئاتر عروســکی راه پیدا کردم و بعداً به این رشــته عاقه مند شدم و در آن 
ماندم. بعد از تمام شدن درسم که وارد دنیای کار شدم، شروع به کار کودک کردم 
چون تئاتر عروســکی در ایران، در تلویزیون یا تئاتر، بیشــتر بر کودک متمرکز است، 
این گونه بود که وارد کار کودک شدم نه اینکه انتخاب کنم اما بعد از کار کردن در این 

شاخه، به کارکودک بسیار عاقه مند شدم.«
هرچند مریم سعادت در نظر عموم تماشاگران به خاطر فعالیت هایش در حیطه 
بازیگری شناخته شده است اما سال ها پیش از اینکه وارد بازیگری شود، فعالیتش را 
در رشته عروسکی آغاز کرده بود:»مدت ها بعد از شروع فعالیتم در رشته عروسکی، 
شــروع به بازیگری کردم. بتدریج آن قدر به کار کودک عاقه مند شــدم که اان هم 
اگر کار کودک پیشنهاد شود، بازی می کنم. همچنانکه به کارگردانی در این زمینه هم 
بســیار عاقه مندم چه در قالب اجرای تئاتر یا ســاخت تله فیلم یا فیلم سینمایی. 
تــا به امروز هم نمایش هایــی را برای کودکان اجرا کرده ام، تله فیلم و چند ســریال 
کودک هم برای تلویزیون ســاخته ام.« بازیگران عمومــاً رؤیای نقش های گوناگون 
را دارند؛ نقش هایی که به هر دلیلی امکان بازی در آنها برایشان میسر نشده است 
ولی سعادت برای بازیگری رؤیای هیچ نقش خاصی ندارد. رؤیاهای او به کارهای 
کودکان مربوط می شود: »کاً کارهای کودک را دوست دارم چندین طرح هم برای 
ساخت کار کودک در تئاتر و بویژه کار سینمایی دارم البته اینها برایم رؤیا نیست ولی 
واقعاً دوست دارم این کارها را انجام دهم. اان هیچ رؤیای خاصی در حوزه بازیگری 
ندارم که مثاً در نقش خاصی بازی کنم ولی امیدوارم شرایط ساخت طرح هایی که 

برای پروژه های سینمایی و تئاتری  دارم، فراهم شود.«
و سرانجام به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان می رسیم و کمی هم درباره شعار آن 
تأمل می کنیم: »شعار جشنواره خوب است ولی نمی دانم این شعار چقدر در این 

جشنواره می گنجد.«
سعادت بیان دغدغه های خود را این گونه ادامه می دهد: »در حال حاضر بسیاری از 
دوستان و کارگردانان جوان ما که کارهای خوبی هم ارائه داده اند، بیشتر سراغ متون 
خارجی می روند و آنها را آداپته می کنند درحالی که در ســرزمین خودمان بسیاری 
افســانه ها و قصه های غنی و زیبا داریم که هنوز کار نشــده و نمی دانم چرا دوســتان 
هنرمند ما این قصه ها را که متعلق به سرزمین و کودکان ماست، انتخاب نمی کنند و 
چرا کودکان ایرانی باید براحتی »نینجا« و »باب اسفنجی« را بشناسند ولی قصه های 
زیبای ایرانی را نشناسند؟! این باعث تأسف است. دلم می گیرد که هنرمندان جوان 
ما با خاقیت و جسارتی که دارند، سراغ افسانه ها و قصه های خودمان نمی روند. اگر 

چنین کاری انجام دهند، حتماً تحولی در تئاتر کودک ما اتفاق می افتد.«
او صحبتش را با دیگر امیدهایی که برای تئاتر کودک دارد، ادامه می دهد: »امیدوارم 
در آینده سالن های بیشتری برای اجرای تئاتر کودک در تهران و شهرستان ها فعال 
شــوند. نمی دانم در دیگر شــهر ها مشــخصاً سالن تئاتر کودک هســت یا نه ولی در 
تهران که یک سالن داریم و خیلی دوست داشتم سالن های بیشتری می دیدم که 
کار کودک می کردند. چه ایرادی دارد در مجموعه ای مانند تئاتر شهر که یک مرکز 
اجرای تئاتر اســت و چندین ســالن دارد، کار کودک هم اجرا شود، چرا همه کارهای 
کودک باید در تاار هنر اجرا شــود. نمی گویم تاار هنر تماشــاگر ندارد ولی چرا این 
اتفاق جاهای دیگر نمی افتد. امیدوارم آنقدر کار کودک زیاد و متنوع شود که مردم 
در موقعیت انتخاب قرار بگیرند. آرزویم تعدد ســالن های تئاتر کودک با اجراهای 

متنوع، موفق و ایرانی است.«

رودررو
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کســانی کــه در فضــای مجــازی فعال هســتند، محمــد لقمانیــان را با عروســک مشــهور 
»لقمه شو« می شناسند اما او سال ها پیش از خلق این عروسک، فعالیت خود را در تئاتر 
عروســکی و کودک به عنوان عروســک گردان، بازیگر، کارگردان و مدرس تئاتر آغاز کرده 
بود. لقمانیان در تئاتر و تلویزیون با پروژه هایی مانند »کاه قرمزی«، »شــهر موش ها 2«، 
»شکرســتان« و... همکاری داشــته اســت اما در کنار اینها سال هاســت به عنوان مدرس 
تئاتــر و نمایش خــاق و بازی های وانمــودی، در کار آموزش نیز فعالیــت دارد. او هرچند 
در ســال های اخیر کمتر در تئاتر کودک فعالیت کرده اما همواره تماشاگر پیگیر این حوزه 
بوده و آثار همکاران خود را رصد کرده است. همزمان با جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، 

درباره بخشی از مهم ترین مسائل تئاتر کودک و نوجوان گپ و گفتی با او داریم. 

  تئاتر کودک
تمرین مهارت های شهروندی

گپ و گفتی با محمد لقمانیان هنرمند تئاتر کودک

عده ای تئاتر کودک را سطح پایین می دانند!
ペぅ┭ ╇ズ ブ└〈
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ë  بحثی که در این ســال ها وجود داشــته درباره
کیفیت نمایش هــای کودک و نوجوان اســت. 
اگر کودک را فیلسوفی کوچک بدانیم که درباره 
مسائل اساسی بشر مانند مرگ، گناه، وجدان و... 
پرســش دارد، نمایش های کودک، چقدر به این 

دغدغه ها پاسخ می دهند؟
 همــه هنرمندانی که در تئاتر کــودک و نوجوان 
فعالیــت می کننــد، ایــن دغدغــه را دارنــد کــه 
موضوعــات مربــوط بــه کــودکان را بــه صورت 
غیرمســتقیم و به دور از شــعار در نمایش های 
خود بگنجانند ولی در این میان نکته ای اساسی 
وجــود دارد به این معنا که نمی توانیم صرفاً با 
نشــان دادن این دغدغه ها فکــر کنیم کارمان را 
انجــام داده ایــم. در این چند ســال که به عنوان 
مخاطــب، تئاترهــای کــودک زیــادی دیــده ام، 
بــه این نکتــه برخــورده ام که متأســفانه درصد 
قابــل توجهــی از نمایش هــا اصــاً درام خوبی 
نداشته اند، وقتی درباره موضوعی مهم صحبت 
می کنید، اگر شــیوه ارائه خوبی نداشــته باشــد و 
ســطحی به آن پرداخته باشــید، تأثیر خوبی بر 
تماشاگر نمی گذارید. متأسفانه متن های خوب 
در تئاتــر کــودک مــا، اغلــب خارجی اســت اما 
مگــر چند متن خارجــی داریــم؟! اگر بخواهیم 
به فرهنــگ و ســنت های خودمان نــگاه کنیم، 
نویســندگان اندکــی داریــم کــه بــرای کــودک و 
بویــژه نوجــوان نمایشــنامه خوب می نویســند. 
البتــه گاه دیده ایم هنرمنــدان ما هم بخوبی به 
این موضوعات پرداخته اند و خانواده ها راضی 
از ســالن بیــرون آمده اند ولی نباید خــود را گول 
بزنیــم چراکــه گاهی هــم کارگردانی هــا طوری 
است که کار را باید یک ماهه آماده کنند و تازه از 
اجراهای میانی است که کار، شکل می گیرد و به 

کیفیت خوبی می رسد.
ë  همان طور که گفتید متأسفانه در سینما، تئاتر

و تلویزیون در بخش متن دچار ضعف هســتیم 
و این مشکل در تئاتر کودک و نوجوان پررنگ تر 
است. چه عواملی در این زمینه دخیل هستند در 

حالی که در ادبیات داستانی ما آثار خوبی داریم 
که می توانند به عنوان نمایشنامه، مورد اقتباس 

قرار بگیرند.
 بخش عمــده این مشــکات، بنیادین اســت. 
در کشــور مــا تئاتــر به شــکل مــدرن تقریباً یک 
هنر وارداتی اســت. درســت اســت کــه تعزیه و 
مراســم های دیگــر داشــته ایم اما اینهــا آیین و 
ســنت بــوده و حرفه ای نبــوده اســت و تئاتر به 
معنــای آنچه روی صحنه می رود، به کشــور ما 
وارد شــده اســت. قاعدتاً وقتی تئاتــر در اروپا به 
صورت امروزی شــکل گرفت، پشــت آن تاریخ 
محکمی بوده است ولی ما خیلی از داشته ها را 
نداریم و باید بــرای جبران آن خیلی کار کنیم. 
علــت دیگر این کــه ادبیات ما شــفاهی بوده نه 
مکتــوب. درســت اســت کــه قصه هایــی مانند 
»امیرارســان نامــدار« بعداً کتابت شــده ولی 
بسیاری از قصه های ما سینه به سینه نقل شده 
ولی در غرب، فرهنگ مکتوب رواج داشــته. در 
اروپــا وقتی کســی نقاشــی می کشــد، مربی اش 
نقاشــی  آن  دربــاره  مطلبــی  می خواهــد  او  از 
بنویســد به همین دلیل نقد هنری از آنجا آغاز 
می شــود ولی اینجا از کودکی نقاشــی می کشد، 
می خواهیم برایمان تعریفش کند. بجز اینها، 
کمبــود امکانات و بودجــه هم تأثیرگــذار بوده 
است. گرچه خاقیت حرف اول را می زند ولی 
کمبود بودجــه خیلی جاها باعث می شــود که 

نویسندگان از متن خود بزنند.
ë شرایط سیاسی و اجتماعی چطور؟

 شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی هــم ســبب 
می شود نویسنده متنی بنویسد که از نظر متریال 
و اجرا کم حجم باشد تا با کمترین هزینه جمع 
شــود. مــورد بعــدی هم سانســور اســت. همه 
کشــورها خــط قرمزهایــی دارنــد. نمی خواهم 
بگویم که دســت و پای ما خیلی بســته اســت. 
درســت اســت که برخی اوقات سانسور باعث 
شــده خاقیــت بــه خــرج دهیــم ولــی عموماً 
این خاقیــت در اجرا انجام شــده نه در متن و 

نویســنده ما ناچار شــده متن هایی بنویســد که 
مشــکل سانســور پیدا نکند. این عوامل ســبب 
شده نویســندگان زیادی نداشــته باشیم. نکته 
دیگر بــه دولتمردان بــاز می گردد. اگــر از تئاتر 
و بویــژه تئاتر کودک حمایت شــود، می توانیم 
تئاترهای تجربــی زیادی برای کودکان داشــته 
باشیم. امروز هنرمندان ما نمی توانند آزمون و 
خطا کنند، دست و بال شان بسته است و هیچ 
چشم انداز روشنی از آینده ندارند. پیشرفت در 
متن نیاز به ریسک، تمرین، فراغت بال، آزمون 
و خطــا و حمایــت مالــی دارد تــا در ســایه آن 
یکســری هنرمند درجه یک درباره موضوعات 
مختلف، متن های تجربی بنویسند و اجرا کنند 

و نگران مشکات مالی نباشند.
ë  در کشــورهای پیشــرفته، افــراد متخصص در 

تئاتــر کودک فعالیــت می کنند چرا در کشــور ما 
بسیاری از متخصصان این حوزه، ناچار به ترک 
حوزه کاری خود می شوند؟ و در بسیاری از موارد 
تازه واردانی که دنبال کســب تجربه هســتند، از 
تئاتر کــودک به عنــوان پلکانی برای رشــد خود 

استفاده می کنند.
 حقیقت بسیار تلخی است که عوامل بسیاری 
در آن دخیل هســتند. من کارشــناس نیســتم 
کــه بخواهــم بررســی کنم ولــی معتقــدم این 
یک مشــکل بنیادین اســت و برای بررســی آن 
بایــد بــه رأس هرم نگاه کنید این کــه تا به حال 
وزارت  پــرورش،  و  آمــوزش  مــا،  دولتمــردان 
فرهنــگ و ارشــاد و هــر مدیــری کــه قدرتی در 
کار هنــری دارد، در ایــن زمینــه چــه تصمیمی 
گرفته اند. ایــراد از دولتمردان و مســئوان و در 
مرحله بعــد از هنرمندان پیشکســوت اســت. 
مثاً وقتی در تهران فقط دو ســه سالن کودک 
دارید، معلوم است که افراد، وقتی حرفه ای  تر 
می شوند، سراغ کارهای دیگر می روند. از سوی 
دیگر یک ناخودآگاه جمعی باعث شده وقتی 
در تئاتــر بزرگســال و مثاً در تئاتر شــهر یا یکی 
از ســالن های خصوصــی کار می کنید، هنرمند 
درجــه یکــی تلقــی بشــوید و ایــن بــرای شــما 
اعتبــار دارد ولی اگر برای تئاتر کودک کار کنید، 
بی اعتباریــد و آن را ســطح پاییــن می دانند. از 
نگاه هنرمندان حرفه ای تئاتر بزرگســال، تئاتر 
کــودک اصًا بــه حســاب نمی آید. بــرای خود 
من پیش آمده که وقتی کار کودک می کرده ام، 
برخــی از همکارانم آن را ســطح پاییــن و نازل 
دانســته اند و این خیلی غم انگیز اســت. میان 
تئاتر کودک و بزرگســال شــکاف عمیقی وجود 
دارد درحالــی کــه فاصلــه جغرافیایــی تئاتــر 

شــهر و تاار هنر فاصله بســیار کمی است ولی 
هنرمندان تئاترهای بزرگســال، حتی به دیدن 
کارهــای کــودک نمی رونــد. حال آن کــه باید با 
دیدن کار همکاران شان از آنان حمایت کنند. با 
وجود این مشکات بنیادین، مردم به تماشای 
کارهــای کــودک عــادت نمی کننــد امــا وقتــی 
تعداد ســالن ها زیاد باشــد و حضور هنرمندان 
پررنــگ، وقتی پول در جریان و دســتمزدها باا 
باشــد، معلوم است هنرمندان دیگر که خود را 
حرفه ای می داننــد، دیگر از تئاتــر کودک تکان 
نمی خورند و حتی هنرمندان تلویزیون و سینما 
هــم با دیــدن رونــق و اعتبار تئاترهــای کودک، 

مشتاق کار در این حوزه می شوند.
ë  موضوع دیگر، بحث شــکل دادن به ســلیقه

مخاطب اســت چــون کــودکان، تماشــاگران 
بالقــوه تئاتر در آینــده هســتند و اگــر بپذیریم از 
کودکــی می توانیم ســلیقه تماشــاگر را پرورش 
دهیم، تئاترهای کــودک ما چقــدر می توانند در 

ارتقای تماشاگران آینده مؤثر باشند؟
بنیادیــن  همــه  هنــر  و  فرهنــگ  معضــات   
اســت و در گذشــته ریشــه دارد. دولتمــردان و 
تصمیم گیرندگان ما باید حواسشان باشد. این 
وضعیت هرگز درســت نمی شــود مگــر این که 
قدرتــی تصمیــم بگیــرد اینهــا را نهادینــه کند 
چــون در حال حاضــر اصاً نهادینه و ریشــه ای 
نیست. در مدارس نسل ما تئاتر، مسخره بازی و 
دلقک بازی بود. حتی خود هنرمندان هم گاهی 
به شوخی از عبارت مسخره بازی و دلقک بازی 
یاد می کنند چون جامعه این گونه بوده اســت. 
در مدرسه های ما تئاتر و موسیقی نیست. بدون 
اینها نباید انتظار داشته باشیم مخاطبان ما در 
آینده به دیدن تئاتر بروند. فرهنگ تئاتر دیدن 
و بهره منــدی از این هنــر باید از کودکان شــروع 
شــود کــه در آینده تشــکیل خانــواده می دهند. 
امروزه بســیاری از ما که دهه شــصتی هســتیم، 
تشــکیل خانــواده داده ایم اگــر در مدرســه مان 
گروه موســیقی و تئاتر داشــتیم و اینها به اندازه 
دیگــر درس ها مهــم بود، اآن نســلی تئاتربین 
داشــتیم که مرتب کودکان شــان را به تماشــای 
تئاتر می آوردند و تئاتر دیدن به فرهنگ تبدیل 
می شــد امــا اآن این فرهنگ را نداریــم و تئاتر، 
کاای لوکسی است و خانواده هایی که استطاعت 
مالی دارنــد، آن را می بینند و بدترین تئاترها را 
هم می بینند و ذوق هم می کنند که خندیده اند. 
فکر می کنند تئاتر دیدن یعنی خندیدن! اگر قرار 
است فرهنگ تئاتر دیدن داشته باشیم، باز هم 
نقش دولتمردان پر رنگ می شود چون باید آن 
را بــه عنوان واحد درســی به مدرســه بیاورند تا 

کودکان با آن زندگی کنند.
ë  در زمینــه تئاتر کــودک با کــودک چقدر موفق

بوده ایــم؟ یعنــی تئاتری کــه عوامــل کار و بویژه 
بازیگران، کودک باشــند و بــر جنبه های تربیتی 

تئاتر تمرکز می شود و نه جنبه های هنری.
 تا به حال در هیچ زمینه ای نتوانسته ایم موفق 
باشــیم. فقط نقش مــان را به عنوان مســئول، 
هنرمند پیشکســوت و... ایفــا کرده ایم. همه ما 
فقط خواســته ایم جان ســالم به در ببریم و به 
فکر خودمان بوده ایم چون متولی و دولتمردی 
نبــوده که از ما حمایت کنــد. وقتی همه چیز را 
از مدرســه شــروع کنیم، این وضعیت درســت 
می شــود همچنــان کــه کاس زبان انگلیســی 
بــرای همه خانواده ها جا افتاده اســت ولی این 
حساسیت درباره کاس موسیقی یا تئاتر به این 
شــکل وجود ندارد. در حالی که شرکت در یک 
کار گروهی اعم از تئاتر یا موسیقی برای کودکان 
از نظــر روحــی، روانــی و یادگیــری مهارت های 

اجتماعــی بشــدت مفیــد اســت. ازم نیســت 
من ایــن نکته را بیان کنم. همه روانشناســان و 
جامعه شناسان و هنرمندان ثابت کرده اند تئاتر 
تــا چه حــد می تواند بــرای کودکان مؤثر باشــد 
اگر مشــارکت در تئاتر در خانواده های ما مانند 
حضــور در کاس زبــان انگلیســی دغدغه بود، 
امروز جامعه ای بســیار روشن تر و با فرهنگ تر 

داشتیم.
ë  اســتفاده از تئاتر به عنوان ابزاری برای زندگی

بهتر، چقــدر بــرای خانواده هــا، روانشناســان و 
مســئوان آمــوزش و پــرورش مــا جــا افتــاده؟ 
این که حضور کودک در یک فعالیت تئاتری به 
معنای این نیست که حتماً قرار است آن کودک 
هنرمند شود اما می تواند زندگی بهتری داشته و 

خوشبخت تر باشد.
 تا وقتی هیچ چیزی نهادینه نباشد، نمی توانیم 
هیچ پیشــرفتی داشــته باشــیم. بســیار واضح 
اســت تئاتــر بــرای کــودکان خــوب اســت امــا 
چــون همیشــه غایب بــوده، مــردم این نیــاز را 
احســاس نکرده اند. بنابراین تا وقتی ریشــه ای 
نــگاه نکنیــم، هزار بــار که دربــاره مزایــای تئاتر 
شــعار  بدهیــم، بی فایده اســت و تنها می توان 
خانواده هــای مرفــه و متوســط به بــاا را درگیر 
این قضیه کرد که به دلیل ســطح ســواد و رفاه، 
همیشه دغدغه آموزش کودکان خود را دارند. 
هر زمان توانســتیم کف جامعه و کســانی را که 
زیر خط فقر هســتند، با تئاتر آشــنا کنیم و آنها 
کودکان شان را در فعالیت های تئاتری مشارکت 
دادند، آینده مان از هر نظر درخشــان تر خواهد 

شد.
ë  جشــنواره تئاتر کودک و نوجــوان تقریباً تنها 

جشــنواره جدی برای این گروه سنی است. این 
جشنواره بعد از بیست و پنج دوره چقدر توانسته 
شــور و شــوقی در هنرمنــدان و کــودکان ایجاد و 

توجه عموم مردم را جلب کند؟
 خیلــی در جشــنواره حضــور نداشــته ام ولــی 
همیشه از دور آن را دیده ام که شور و شوقی ایجاد 
می شــود ولی فردای اختتامیه، کار تمام اســت. 
بعــد از جشــنواره چقدر فضــا برای اجــرای آثار 
وجود داشته؟ چند تماشاخانه کودک به همدان 
و تهران اضافه شده؟ چرا نباید در همه استان ها 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان داشته باشیم؟ 
اینهــا ضعف اســت. بحث اقتصــاد و مدیریت 
است. همچنان که وقتی دو سال یک بار کارناوال 
جشــنواره عروســکی برگــزار می شــود، مــردم 
هجــوم می آورند. آنها می خواهند عروســک ها 
و هنرمنــدان را ببیننــد و نیاز دارند وقت شــان را 
بدرستی بگذرانند. در شهرستان ها آمفی تئاتر و 
فرهنگسرا نیست. اینها را بسیاری از ما گفته ایم 
اما وقتی مدیر ما به فکر هنر و فرهنگ نیســت، 
همه مسائل سیاسی و اقتصادی دست به دست 
هم می دهد که نتوانیم تئاتر درجه یکی داشته 
باشیم. نمی خواهم بدبین باشم ولی اینها همه 
ویترین و دلخوش کنک است که مدیران با آن پز 
فرهنگی بدهند. گویی دوای زخم یک قسمت 
از بدن اســت و نمی تواند کل این بدن را درمان 
کند. این جشنواره خوب است، هم به هنرمندان 
انگیــزه می دهد و هــم به تماشــاگران ولی باید 
در شــهرهای دیگر هم باشــد. همــه اینها برای 
ما دغدغه اســت ولی کســی ما را دور هم جمع 
نمی کنــد که بــرای هنــر کشــورمان کاری کنیم. 
هنرمنــدان هرچقــدر هم که ذهــن اقتصادی و 
خاق داشــته باشــند باز هم باید یک نفر  آنان 
را دور هــم جمع کنــد و از توانایی آنان بهره مند 
شــود. ما مشــتاق طرح و اتفاقی جدید هستیم: 

»از تو به یک اشاره/ از ما به سر دویدن«.

همه روانشناسان و جامعه شناسان و هنرمندان ثابت 
کرده اند تئاتر تا چه حد می تواند برای کودکان مؤثر باشد اگر 
مشارکت در تئاتر در خانواده های ما مانند حضور در کاس 

زبان انگلیسی دغدغه بود، امروز جامعه ای بسیار روشن تر و 
با فرهنگ تر داشتیم

کارگاهــی  آمــوزش 
یســی  مه نو یشنا نما
بهتریــن  شــاید 
یــک  بــرای  فرصــت 
یس  مه نو یشــنا نما
به دنبــال  کــه  باشــد 
خلــق متن مشــارکتی 
از  منظــورم  اســت. 
مشــارکتی،  متــن 
اســت  نمایشــنامه ای 
که نویسنده با مشارکت کودکان و نوجوانان 
و بیشــتر در کارگاه های نمایشنامه نویســی، 
در یــک فرآینــد کنــش ـ واکنش )فــردی یا 
جمعی( یا خاطره گویی و شخصیت سازی، 
بــا شــیوه پازلــی یــا خشــت گذاری، شــکل 
در  »خشــت گذاری«  اصطــاح  می دهــد. 
هنــر، از معمــاری گرفته شــده، بدین گونه 
کــه اســتادکار یا بنــا، پایــه دیــوار را خودش 
یــا  بناهــا  )شــاگرد  دیگــران  و  می چیــد 
کارآموزان( خشــتی را روی خشــت پیشین 

می گذاشــتند و دیــوار آرام آرام باا می آمد 
بــه جــا مراقــب کار  یــا معمــار جــا  بنــا  و 
خشــت گذاران بود که دیوار کج قد نکشــد! 
در آخریــن کارگاهی که با تعدادی نوجوان 
داشــتم، روی وایت برد نوشــتم: »ســارا در 
خانه تنهاست. شبی سرد است و باران تند 
می بارد کســی بــر در می کوبد و بــا صدایی 
خســته و درمانده التماس می کند که در را 
به رویش باز کنند...«من »ســارا« را در یک 
موقعیــت انتخــاب قــرار دادم و از بچه هــا 
خواســتم نمایشنامه را ادامه دهند. در این 
گونــه موقعیت هــا بچه ها ایده هایــی برای 
پیشــبرد نمایش ارائــه می دهند کــه من از 
وجود این همه خاقیت خاموش در وجود 
آنها هم شگفت زده می شوم، هم افسوس 
می خــورم. بچه ها خیلی خاقنــد و کار ما، 
پــرورش، خانــواده و جامعــه،  و  آمــوزش 
فقط و فقط بسترسازی برای شکوفایی این 
خاقیت های خاموش اســت. غیر از آنچه 
مــا در ایــن چنــد دهــه، به عنــوان نمایــش 

کودک شاهدش بوده ایم، بیشتر یا برآمده 
از فولکلــور و افســانه ها بوده کــه به صورت 
زنجیــره ای از تکرارها و کلیشــه ها یا شــکل 
دســتکاری شــده همان هــا کــه بــه صحنــه 
آمــده یــا آموزه هــای آدم بزرگ هــا بــوده 
برای آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان، 
تئاتــر  به نــام  مظلومــی  موجــود  بواســطه 
کــودک! اگر مــا نویســندگان، بــه نوجوانان 
نزدیــک بشــویم و بتوانیــم اعتمــاد آنها را 
جلب کنیــم، خواهیم دید بســیاری از آنها 

هر کدام نمایشنامه ای نانوشته اند!
ـ نوجوانــی کــه مورد تعــرض قــرار گرفته و 

نمی تواند بیان کند!
ـ نوجوانــی کــه دوجنســی اســت و هــزاران 

مشکل ناگفته دارد!
از  بــزرگان، قبــل  بــازی  کــه در  ـ نوجوانــی 
رســیدن بــه ســن ازدواج بــه مــردی غریبه 

شوهرش داده اند!
خــواب،  کارتــن  نوجــوان  کار،  نوجــوان  ـ 

نوجوان طاق و....

ـ قهر و آشتی شان با هم، کلک زدن هایشان 
فداکاری هــا،  حســادت ها،  یکدیگــر،  بــه 
خاطرات مشترک، عشق ها و شکست های 

عاطفی و ....
ـ تماشــای جهان پیرامون مــا از منظرگاه و 

چشم های تیز آنان...
ـ نوجوانــی کــه در یــک جامعه پــر تناقض 
زندگی می کنــد و این تناقض هــا می تواند 

دستمایه طنز آنان باشد
اینهــا می توانــد مثــل جویبارهــای کوچک 
در هــم آمیــزد و تلنگــر و تاطــم بــه ذهن 
و زبــان نمایشــنامه نویس انــدازد. زندگــی 
جامعــه  کنونــی  شــرایط  در  نوجوانــان، 
تلخی هــا،  از  مجموعــه ای  می توانــد  مــا 
و  شکســت ها  پیروزی هــا،  شــادی ها، 
جنبه هــای جــذاب دراماتیــک تجربه های 
نمایــش  قالــب  در  را  ســنی  گــروه  ایــن 
گروهــی بازآفرینی کند و ادبیات نمایشــی 

دانش آموزی را توسعه بخشد.
ســال هاســت که می گویند چــرا نوجوانان 

بــه ســالن های نمایــش نمی آینــد؟ مــن 
می پرسم چرا باید بیایند؟! ما می خواهیم 
نوجوانــی،  بــه  دوران گــذار  در  کــه  را  او 
بــه  بکشــانیم  اســت،  پختگــی  و  پویایــی 
ببینــد؟!  چــه  کــه  نمایــش  ســالن های 
جنگولک بازی های سبک؟ یا کودکانه های 
تکراری »خاله سوســکه«، »حسن کچل«، 
فقیــر«،  »کــودک  مردان خــان«،  »علــی 
»دختــر گل فــروش«، »بــزک زنگولــه پا« 
یــا فانتزی هــای خردســال پســند؟! مــا تــا 
زمانی که نوجوان را دســت کم بگیریم، به 

تماشای آثار ما نخواهند نشست.
در ایــن چنــد دهه شــمار نمایشــنامه های 
متفاوت برای گروه سنی نوجوان به تعداد 
انگشت های یک دست نمی رسد و نمونه 
خــوب آن »شــاهزاده کوچــک دانمارک« 
بــود بــه کارگردانــی رضــا بابــک در ســالن 
ایرانشــهر کــه می توانســت آغــاز یــک راه 
متفاوت باشــد اما مثل خیلــی از آغازهای 

دیگر دوام نیافت.
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جشــنواره تئاتر کودک هم مانند تمام جشــنواره های پیشــین 
بعد از چند روز به کار خود پایان می دهد اما هنرمندان فعال 
این حوزه امیدوار هستند بعد از برگزاری این جشنواره وعده ای 
که برای راه اندازی دبیرخانه دائمی آن در اســتان همدان داده شده، عملی شود. به 
تئاتر نوجوان توجه بیشــتری شــود و این گروه سنی در ســایه گروه کودک قرار نگیرد، 
ســالن های بیشتری به تئاتر کودک و نوجوان در سراسر کشــور اختصاص داده شود، 
بودجه مشــخصی بــرای تولید و اجــرای عمومی نمایش هــای کــودک و نوجوان در 
نظر گرفته شود تا شور و شوق هنرمندان این عرصه تنها به زمان برگزاری جشنواره 
محــدود نشــود و این چراغ در طول ســال روشــن بمانــد. آنان همچنیــن امیدوارند 
زمینه ای برای شــکل گیری نمایشــنامه های باکیفیت برای کودکان و بویژه نوجوانان 
فراهم شود، ارتباطات نزدیک تری با آموزش و پرورش به عنوان نهادی که بیشترین 
سر و کار را با کودکان و نوجوانان دارد، ایجاد شود. از دیگر مواردی که امید می رود به 
کمک تئاتر بتوان آن را مورد توجه قرار داد، توجه به مسائل اجتماعی و دغدغه هایی 
است که کودکان و نوجوانان امروزی با آن رو به رو هستند. کسانی که دلمشغولی امور 
کــودکان و نوجوانــان را دارند، بر این نکته تأکید دارند که باید میان تمام بخش های 
مربــوط به کــودکان، زمینه ای برای تعامل و همکاری فراهم شــود و جشــنواره تئاتر 
کــودک و نوجــوان به دلیل برد خبری و گســتردگی خــود، می توانــد در این زمینه نیز 

فعالیت و بسترهای مناسبی را فراهم کند.
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وضعیت شغلی روزنامه نگاران در جهان چگونه است؟
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در حالی که رکود اقتصادی سراسر جهان را 
ــــت و هر روز اخبار مختلف در  فرا گرفته اس
ــد،  ــ مورد اخراج کارمندان به گوش می رس
ــــاس  ــــرچ« بر اس مرکز تحقیقاتی »پیو ریس
ــرد  ــ ــــام ک ــود اع ــ ــــی های خ ــــن بررس آخری
ــای  ــ ــای کاری در روزنامه ه ــ ــــش نیروه کاه
ــر جهان طی یک سال گذشته فراتر  ــ سراس
از انتظار بوده و رسانه های خبری دیجیتال 
ــه کرده اند.  ــ ــابهی را تجرب ــ ــرایط مش ــ نیز ش
ــر شده، در فاصله  ــ طبق آخرین آمار منتش
زمانی ژانویه 2017 تا آوریل 2018 میادی 
36درصد بزرگ ترین روزنامه های جهان 
ــــی  ــای دیجیتال ــ ــد خبرگزاری ه ــ و 23 درص

ــــک آناین را به  ــترین ترافی ــ بزرگی که بیش
خود اختصاص داده اند بخشی از کارمندان 
ــان  ــ ــــن می ــد. در ای ــ ــراج کرده ان ــ ــود را اخ ــ خ
ــته از روزنامه هایی  ــ ــود آن دس ــ گفته می ش
ــتند نیز بااترین  ــ ــترین تیراژ را داش ــ که بیش
میزان اخراج روزنامه نگاران را هم به خود 
ــــی به نوعی  اختصاص داده اند. این بررس
پایین بودن امنیت شغلی روزنامه نگاران 

را به وضوح نشان می دهد.
ë امنیت شغلی روزنامه نگاری

ــز تحقیقاتی »پیو  ــ ــــی جدید مرک بررس
ــــرکت های بزرگی  ــان داد ش ــ ــــرچ« نش ریس
ــراژ را در  ــ ــه روزنامه های صاحبنام و پرتی ــ ک
ــرار داده اند و از جمله  ــ زیرمجموعه خود ق
آنها می توان به شرکت »نیوز کورپ« اشاره 
ــال گذشته بیشترین میزان  ــ کرد، در یک س

ــگاران در جهان را به خود  ــ اخراج روزنامه ن
ــد و مهم ترین دلیل آنها  ــ اختصاص دادن
ــال چنین تصمیم هایی کاهش  ــ برای اعم

هزینه های سازمانی بود.
ــــی برای آنکه نتایج  این مرکز تحقیقات
ــتند و قابل اعتمادی را به دست آورد  ــ مس
میزان اخراج روزنامه نگاران در 110 روزنامه 
و 35 خبرگزاری بزرگ را تحلیل کرد. تمام 
ــــی حضور  ــه در این بررس ــ ــــی ک روزنامه های
داشتند، به استثنای »وال استریت ژورنال« 
که از دوشنبه تا جمعه منتشر می شود، در 
ــــت کم 50 هزار نسخه  شنبه هر هفته دس
ــتند. در بخش خبرگزاری ها هم  ــ تیراژ داش
گفته شد که تمام سایت های مورد بررسی 
ــــت کم ماهانه 10 میلیون بازدیدکننده  دس
مجزا داشتند که در خانواده خبرگزاری های 

بزرگ جهان طبقه بندی شدند.
ــــاس نتایج حاصل از این بررسی  براس
ــــخص شد  که 16 ماه به طول انجامید مش
ــــمی  ــزارش رس ــ ــا گ ــ ــد روزنامه ه ــ 36 درص
ــود را ثبت  ــ ــه اخراج کارمندان خ ــ مربوط ب
کردند و در این میان نیمی از مراکز مذکور 
ــــی را تجربه  ــار چنین اتفاق ــ ــــش از یک ب بی
کردند. روزنامه های بزرگی که تیراژ روزانه 
ــــخه دارند بیشتر از  ــتر از 250 هزار نس ــ بیش
ــــرض اخراج  ــای کوچک در مع ــ روزنامه ه
کارمندان قرار گرفتند و بررسی ها مشخص 
ــراژ باای  ــ ــه بزرگی که تی ــ ــرد از 16 روزنام ــ ک
250 هزار نسخه داشتند، 9 مورد با اخراج 
ــترده کارمندان خود مواجه شدند. در  ــ گس
مقایسه با این اتفاق ، از 44 روزنامه حاضر 
در این بررسی که تیراژ روزانه آنها بین 100 

ــــخه بود 16 مرکز کارمندان  تا 250 هزار نس
خود را اخراج کردند و در مقابل، در بین 50 
ــه آنها بین 50 تا  ــ ــه ای که تیراژ روزان ــ روزنام
100 هزار نسخه محاسبه شد تنها 15 مورد 

تصمیم به اخراج روزنامه نگاران گرفتند.
ــــده حاکی از آن  ــــمی منتشر ش آمار رس
ــگاران در مراکز  ــ ــــت که اخراج روزنامه ن اس
ــده است و  ــ ــایع ش ــ ــیار ش ــ خبری بزرگ بس
ــان  ــ ــــی 16 ماهه نش ــــن بررس بخصوص ای
ــــش از هر زمان  می دهد روزنامه نگاران بی
ــــت  ــود را از دس ــ ــــغلی خ ــر امنیت ش ــ دیگ
ــا 2017  ــ ــال های 2014 ت ــ ــــن س ــد. بی ــ داده ان
ــه در تحریریه  ــ ــرادی ک ــ ــــادی تعداد اف می
ــــت  بودند  ــــغول به فعالی ــا مش ــ روزنامه ه
ــد و  ــ ــه کردن ــ ــــدی را تجرب ــــش 15 درص کاه
ــدند  ــ البته خبرگزاری های آناین موفق ش
ــراج کارمندان بخش  ــ در مقیاس کمتر اخ

تحریریه را تجربه کنند.
ë دستمزد ماهانه روزنامه نگاری

در  ــرد  ــ ک ــــخص  مش ــد  ــ جدی ــــی  بررس
ــتر  ــ بخش تحریریه روزنامه ها دو برابر بیش
ــای کاری  ــ ــازمان ها و بخش ه ــ ــر س ــ از دیگ
ــگاه ها  ــ ــده از دانش ــ افراد فارغ التحصیل ش
ــتند. با این وجود، این  ــ مشغول به کار هس
ــــبت به  ــراد کمترین میزان حقوق را نس ــ اف
ــــع دریافت می کنند و میانگین  دیگر صنای
ــــل ماحظه  ــدان قاب ــ ــا چن ــ ــتمزد آنه ــ دس

نیست.
ــــرچ« در گزارش جدید  مرکز »پیو ریس
ــاغل  ــ خود توضیح داد 79 درصد افراد ش
ــا و  ــ ــا، خبرگزاری ه ــ ــه روزنامه ه ــ در تحریری
ــه خبرنگاران،  ــ ــبکه های خبری از جمل ــ ش
و  ــان  ــ عکاس ــتاران،  ــ ویراس ــردبیران،  ــ س
ــــدرک  ــــک م ــم ی ــ ــــت ک ــرداران دس ــ فیلمب
ــود را در  ــ ــــغل خ ــــط با ش ــــگاهی مرتب دانش
ــــن افرادی  ــد. در مقابل، در بی ــ اختیار دارن
ــــغول  ــاغل مش ــ ــه در دیگر صنایع و مش ــ ک
ــــم 36 درصد  ــتند این رق ــ به فعالیت هس
ــــش پرداخت  ــــت.در بخ ــده اس ــ گزارش ش
حقوق هم تفاوت هایی در این زمینه وجود 
ــــت. به عنوان مثال آن دسته از  ــته اس ــ داش

روزنامه نگارانی که تحصیات دانشگاهی 
ــــبت به دیگر  ــتمزد بااتری نس ــ دارند دس
ــد و البته  ــ ــود دریافت می کنن ــ همکاران خ
میانگین درآمد آنها نسبت به افراد شاغل 
ــه تحصیات آکادمیک  ــ در دیگر صنایع ک
دارند پایین تر محاسبه می شود. بر اساس 
ــد میانگین  ــ ــــخص ش ــــی جدید مش بررس
ــاغان در تحریریه های  ــ ــاانه ش ــ درآمد س
ــــگاهی برخوردار  ــواد دانش ــ ــکا که از س ــ امری
ــتند 51 هزار دار است و در مقابل، آن  ــ هس
ــــگاهی  ــته از افرادی که با مدرک دانش ــ دس
ــــغول به کار هستند  ــاغل مش ــ در دیگر مش
میانگین درآمد ساانه 59 هزار داری را از 

آن خود کرده اند.
ــــت  ــده اس ــ ــــی از دایلی که باعث ش یک
ــــبت  ــد روزنامه نگاران نس ــ ــــن درآم میانگی
ــاغل پایین تر باشد این است  ــ به دیگر مش
ــته های انسانی  ــ که تحصیات آنها در رش
ــــت و کارمندان با این تخصص ها  بوده اس
ــــاس  ــواً درآمد کمتری دارند. بر اس ــ معم
ــــد 77 درصد  مطالعه جدید مشخص ش
ــواد آکادمیک دارند  ــ روزنامه نگارانی که س
ــــل  ــانی تحصی ــ ــته های انس ــ ــــی از رش در یک
ــه افرادی  ــ ــــبت ب ــــن رقم نس ــد و ای ــ کرده ان
ــانی در دیگر  ــ ــته های انس ــ که با مدرک رش
ــتند سه برابر  ــ ــاغل مشغول به کار هس ــ مش
ــــخص شده  ــــت. همچنین مش ــتر اس ــ بیش
ــــت از هر 10 کارمند تحریریه روزنامه که  اس
مدرک دانشگاهی دارد سه نفر به صورت 
تخصصی در زمینه روزنامه نگاری تحصیل 
ــته های مرسوم که در  ــ کرده اند. از دیگر رش
ــــغول به کار هستند می توان  این فضا مش
ــــدرک روابط  ــا م ــ ــراد ب ــ ــه 13 درصد اف ــ ب
ــــدرک زبان و  ــا م ــ ــد ب ــ ــــی، 11درص عموم
ــانه های  ــ ــواد رس ــ ادبیات و 7 درصد با س
ــاره کرد. در مجموع می توان  ــ جمعی اش
ــا امنیت  ــ ــه تنه ــ ــگاران ن ــ ــــت روزنامه ن گف
ــــبت به دیگر مشاغل  شغلی کمتری نس
ــتمزد آنها هم  ــ دارند، بلکه میانگین دس
ــأله از بزرگترین  ــ ــــن مس ــــت و ای پایین اس

نگرانی ها برای آنها محسوب می شود.

شـهروند 
خبــرنگار

ســـواد رســـانه ای در اصـــل بـــه مجموعـــه ای از 
مهارت هـــای قابـــل یادگیری گفته می شـــود که 
امـــکان دسترســـی، تحلیـــل و ایجـــاد پیام های 
رسانه ای را برای عموم مخاطبان آسان می کند 
و در دنیـــای امروز کـــه انواع ابزارهای رســـانه ای 
ســـنتی و دیجیتال مردم را احاطه کرده اند، این 
نوع سواد امکان می دهد درک بهتری از صحت 

و درستی پیام هایی داشـــته باشیم که به دست 
ما می رسند. سازمان ملل که ســـواد رسانه ای را 
یکی از شش سواد اصلی برای انسان های هزاره 
سوم می داند، از آن به عنوان مهم ترین عامل در 

راستای جهانی شدن یاد می کند.
بر اســـاس تعریف ارائه شـــده از ســـوی ســـازمان 
ملل، عاوه بر تربیت شهروندی در یک جامعه، 
آماده ســـازی شـــهروندان برای حضور در جامعه 

جهانـــی نیـــز  یک ضـــرورت همگانی محســـوب 
می شـــود و در این راســـتا آموزش ســـواد رسانه ای 
به شـــهروندان کلید اصلی در عصر جهانی شدن 
است. در مجموع با توجه به اینکه مقابله فیزیکی 
با امواج رســـانه ای یا وضـــع قوانین محدود کننده 
ضمانت اجرایـــی چندانی ندارد، کارشناســـان به 
این نتیجه رســـیده اند که القای ســـواد رسانه ای به 
شهروندان و تقویت آنها برای داشتن ابزار شخصی 
در تعیین صحـــت مطالب مندرج در رســـانه ها 
بهترین و کارآمدترین روش محسوب می شود. 
با این توضیح می توان از سواد رسانه ای به عنوان 
ابزاری برای توانایی بازشناسی پیام های مخرب 
یاد کـــرد و بخصـــوص در خانـــواده از ایـــن ابزار 
کمـــک گرفت تا بتوانند برای خود رژیم مصرف 

رسانه ای را تنظیم کنند.
می تـــوان  را  رســـانه ای  ســـواد  منظـــر  ایـــن  از 
مجموعـــه ای از رویکردهـــا معرفـــی کـــرد کـــه 
مخاطبـــان به صـــورت فعاانه از آنها اســـتفاده 
می کنند تا در جریان مواجهه گزینشی با رسانه ها 
و ارزیابـــی نقادانـــه محتـــوای آنهـــا بتوانند پیام 
درســـت را در اختیار بگیرند. رسانه ها در دنیای 
امـــروز از مهم تریـــن اجـــزای زندگی محســـوب 
می شـــوند و هرچه مردم آگاهی بیشـــتری برای 
اســـتفاده از آنها داشته باشند، می توانند شرایط 

بهتری را برای خود و اطرافیان فراهم کنند.

آن سوی 
رســـانه

ایستگاه
آمـوزش
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 #WilliamGoldman
 »ویلیام گلدمن« از مشـــهورترین فیلمنامه نویسان 
جهـــان که دو جایزه اســـکار را هـــم از آن خـــود کرده 
است، هفته گذشته در سن 87 سالگی در خانه خود 
درگذشـــت و این اتفاق باعث شـــد نام او مورد توجه 

کاربران اجتماعی قرار گیرد.

 #StephenBarclay
 دولت بریتانیا که تاریخ خـــروج از اتحادیه اروپا را 29 
مارچ 2019 در نظر گرفته اســـت »اســـتیون بارکلی« 
46 ســـاله را به عنـــوان وزیر جدید برگزیـــت در کابینه 
خـــود معرفـــی کرد و ایـــن اتفـــاق نـــام وی را در بین 

پربیننده ترین هشتگ ها قرار داد.
#AmberRudd

 هفته گذشـــته دو وزیر جدید وارد کابینـــه »ترزا می« 

در بریتانیا شـــدند که یکـــی از آنها با نـــام »امبر رود« 
کـــه پیش تر وزیر کشـــور بـــود، ســـکان وزارت کار را در 
دســـت گرفت. این اتفاق باعث شـــد نـــام او در بین 

پربیننده ترین هشتگ ها قرار بگیرد.

 #AndrewWheeler
»دونالـــد ترامپ« رئیـــس جمهوری امریـــکا »اندرو 
ویلر« را به عنوان ریاست »سازمان حفاظت از محیط 
زیســـت« معرفی کرد تا نام او در بین پربیننده ترین 

هشتگ ها قرار گیرد.
 #JimAcostaWhiteHouse

 یک قاضی امریکایی به کاخ سفید دستور داد »جیم 
آکوستا« خبرنگار اخراج شده شبکه خبری سی ان ان 
باید دوباره مجوز ورود به کاخ سفید را داشته باشد. این 
اتفاق پس از اخراج خبرنگار مذکور به دستور »دونالد 
ترامپ« صورت گرفت و همین ماجـــرا نام او را بین 

هشتگ های محبوب قرار داد.

 #JulianAssange
 چنـــد دادســـتان امریکایی علیه »جولین آســـانژ« 
بنیانگـــذار ویکی لیکـــس اتهام جدیـــدی را مطرح 
کردند و توضیح دادند در شـــرایط کنونی جزئیات 
این اتهامات باید مخفـــی بماند. این اتفاق باعث 
شـــد نام وی بیـــن کاربـــران شـــبکه های اجتماعی 

دست به دست  شود.

بـــرترین 
هشتگ ها

افزایش محبوبیت رسانه های اجتماعی باعث شده است نام هشتگ به گوش شما هم خورده باشد. این کلمه که در 
شبکه های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام، توئیتر و... با عامت # شناخته می شود قبل از کلمه یا عبارت مورد نظر 
قرار می گیرد تا با نشانه گذاری آن، امکان جست وجوی این عبارت آسان شود و عموم کاربران براحتی بتوانند مطالب 
مشابه را با این عنوان منتشر کنند و دسترسی برای همه کاربران به این دسته از مطالب آسان شود. هشتگ هایی که طی 

یک هفته گذشته بیشترین بازنشر را از سوی کاربران جهانی داشتند، در این مطلب آورده شده اند.
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»در باب آب دارالخافه طهران حقابه از چند جا دارد و یک نهر معمول نیست. 
زیرا که اگر همیشه از یک محل باشد زراعت و باغ های آن محل خشک و بی آب 
می ماند. چند وقت پیش از این،10 شـــبانه روز آب از دربند تجریش که حقابه از 
قدیم داشتند به شهر آوردند و بعد از آن چهار شبانه روز هم از نهر شاهی آوردند 
و به جهت ماه مبارک رمضان بنا بود که از درکه و اوین آب بیاورند چون که دیدند 
آب آنجا  هم کم اســـت و آن قدر پرزور نیســـت که به شـــهر برسد و کفایت کند، 
آب رودخانه کرج را از همان نهر شـــاهی به شهر آوردند سمت دروازه شمیران و 

بعضی محات دیگر آن اطراف سیراب شدند…«
فکر ســـیراب کردن پایتخت بـــا آب رودخانه کرج ایده ای بـــود که برای اولین 
بار امیرکبیر آن را مطرح کرد و چند ماه پیش از آنکه حکم برکناریش توســـط 
شاه 21ســـاله قاجار امضا شود آن طور که گزارشـــش را در نمره بیست و دوم 
روزنامه وقایع اتفاقیه نوشـــته شـــده در تیرماه ســـال 1230 شمسی سرانجام 
به تهران می رســـد. روزنامه ای که در این شـــماره قرار است با هم مرور کنیم، 
نمره بیســـت و دوم روزنامه وقایع اتفاقیه در روز پنجشـــنبه ســـوم ماه رمضان 
1267 برابر با 11 تیر 1230شمســـی منتشـــر شده اســـت. در کنار لوگوی مجله 
آمده اســـت: »هر کس در تهران طالب این روزنامه ها باشـــد در بازار در دکان 

میرسید کاظم بلورفروش فروخته می شود.«
این شـــماره روزنامه به دلیل آغاز ماه مبارک رمضان خبر خاصی در دارالخافه 
نیست. به نوشته گزارشگر: »به جهت اینکه روزها بلند و عین گرمای تموز است 
و ضعف و عطش به روزه  داران تأثیر می نماید تا قریب به ظهر مردم در منازل 
خود به اســـتراحت مشـــغولند و از ظهر تا عصر در مساجد به عبادت قیام دارند 
و از عصـــر تا غـــروب آفتاب به جهت مشـــغولیت در امامزاده زیـــد جنب بازار و 
کاروانســـرای اتابکیه که کسبه اسباب و ظروف و قطعات چیده اند به داد و ستد و 
تفرج به شام می رسانند. قرار است که در این ماه از شب تا صبح قراول مانع عبور 
مردم نباشد و در نزدیکی امامزاده زید و چند جای دیگر که جمعیت زیاد خواهد 

شد قراول و گزمه که ازمه نظم است گذاشته شده.«
خبر بعدی خبر گم شدن جعبه جواهری در یکی از حرم های بزرگ دارالخافه 
اســـت. در گزارش روزنامه آمده که بعد از تجسس مشخص می شود که مظنون 
زنی دال اســـت که به آنجا رفت و آمد داشته اســـت: »چند روز تهدیدات زبانی 
کردنـــد تا اینکـــه به نزد دخترش فرســـتاد و جعبه مزبور را ســـر مهـــر به حاجی 
صادق خان سقاباشـــی داده بود که به حضور نواب شاهزاده بهرام میرزا آورده و 
شـــفاعت او را نماید. بعد از پیدا شدن جواهر مزبور چون از اهل حرم خانه دیگر 
هم که ســـابقاً این زن در آنجا گیس سفید بود بعضی چیزها کم شده و با او ادعا 
دارند.به هرحال زن مزبوره به آقا زین العابدین نایب فراشـــخانه سپرده شد که 

بعد از گرفتن اسباب مسروقه حکم دیوانی در باب سارقه جاری شود.«
نکته جالب در ادامه این خبرها اخباری از عروســـی هایی است که در دارالخافه 
ثبت شـــده است. براســـاس گزارش های این شـــماره از روزنامه پیش از آغاز ماه 
رمضان سه نفر در عوداجان یک نفر در چال میدان و سه نفر در بازار و سنگلج 

ازدواج شان را به دارالحکومه ثبت کرده اند.
در ادامه اخبار دارالخافه اخباری هم از نرخ اجناس می خوانیم که خبر از پایین 
بودن ارزاق عمومی بخصوص یخ است. بخصوص که به نظر می رسد تابستان 

بسیار گرمی پیش روی تهرانی ها بوده است.
در اخبار سایر جاهای مملکت خبری از زلزله مشهد می خوانیم که با اینکه شدید 
بوده اما خرابی زیادی نداشته است و فقط یک نفر شیپورچی در صحن کهنه که 
آجری از باای در به ســـرش خورده است. اما در این زلزله قوچان آسیب زیادی 

دیده است.
در ادامـــه اخبار، خبرهایی از آبله کوبی در شـــهرهای ایران آمده اســـت از جمله 
کربایـــی نورمحمد کـــه 400-300 نفـــر را در مازنـــدران آبله کوبی کرده اســـت: 
»میرزا ابوالقاســـم آبله کوب که مأمور توقف گیان شـــده بود از قراری که نوشـــته 
بودنـــد مأمور آبله کوبی اطفـــال بوده و در روز اول اهل آنجـــا احتراز از این معنی 
داشته اند. بعد از آنکه به وضوح مشخص شد که این آبله کوبی بسیار مفید است 
تمامی اهل شهر در کمال رغبت و میل اطفال خود را می آوردند و آبله می کوبند 
و در مـــدت 15 روز زیـــاده از 60 نفر اطفـــال را آبله کوبیده اند که همگی صحیح و 

سالم آبله در آورده و خوب شده اند.«
از اخبار خارجی در این شـــماره روزنامه هم خبری از انگلستان است که عمارت 
بلوری که در بیرون شـــهر لندن به جهت گذاشتن نمونه اجناس کل دنیا ساخته 
بودند باز شده بود و خود پادشاه انگلیس با اساس و جال رسمیه به آنجا تشریف 

آورده اند.
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حتماً شـــما هـــم تاکنون روزنامـــه مطالعـــه کرده اید. ولی 
به نظر شـــما خوانندگان روزنامه یا خبرگزاری آناین برای 
رسانه ها چقدر ارزش دارند. کارشناسان برای پاسخ دادن 
بـــه این ســـؤال هزینه درج آگهـــی تبلیغاتی در 7 روزنامه و ســـایت های خبری 
بزرگ و مطرح انگلستان را محاسبه کردند و مجموعه درآمد آنها را نسبت به 

آمار مخاطبان و خوانندگان آنها مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از این بررسی نشـــان داد در پرفروش ترین روزنامه های انگلیس 
قیمت یک صفحه کامل آگهی تبلیغاتی بســـیار زیاد است و این رقم بسته به 
نوع روزنامه و صفحه می تواند تا 50 هزار پوند هم افزایش یابد. به عنوان مثال 
روزنامه های تلگراف و فایننشال تایمز برای یک صفحه کامل آگهی تبلیغاتی 
این مبلغ را دریافت می کنند و در مقابل، روزنامه سان برای هر یک سانتی متر 
در ســـتون به طور میانگین 214 پوند می گیرد. با توجه به اینکه به صورت روزانه 
2.5 میلیون نفر روزنامه های مذکور را می خوانند، به نظر می رسد هر خواننده 
برای نشـــریات روزانه بریتانیا ارزش مالی زیادی داشـــته باشـــد. با این توضیح 
گفته شد روزنامه های کاغذی انگلستان به ازای هر خواننده خود بین 6 تا 10پنی 

درآمد کسب می کنند.
خبرگزاری هـــا و ســـایت های اینترنتـــی مربـــوط بـــه ایـــن روزنامه هـــای مطرح 
درآمدهـــای خود را به صورت متفاوت به دســـت می آورند. ایـــن مراکز آناین 
بر اســـاس اســـتانداردی که تعریف کرده اند، به طور میانگین بـــه ازای هر هزار 
کلیک روی آگهی تبلیغاتی بین 15 تا 25 پوند دریافت می کنند و بر این اساس 
می توان گفت این افراد هزینه کمتری را برای آگهی تبلیغاتی در نظر گرفته اند. 
بر این اساس مشخص شد هر سایت خبری در انگلستان به ازای هر کاربر خود 
نسبت بیشـــتری  به روزنامه دارد. در این بررســـی ها روزنامه های پرتیراژ سان، 
تلگراف، تایمز، گاردین، فایننشال تایمز، دیلی میل، ایندیپندنت و دیلی میرور 

مورد مطالعه قرار گرفتند.

 کـــــوتاه 
با رسانه

روزنامه هـــای  جملـــه  از   )The Sun( »ســـان« 
چکیده و خاصه محسوب می شود که هر صبح 
به صـــورت همزمـــان در انگلســـتان و جمهوری 
ایرلند توزیع می شود و از آن به عنوان بزرگ ترین 
روزنامـــه در منطقـــه بریتانیـــا یاد می کننـــد. این 
نشریه کاغذی نخستین بار در سال 1964 میادی 
به عنوان جانشینی برای »ِدیلی هرالد« تأسیس 

شـــد و سپس در ســـال 1969 میادی پس از آنکه 
صاحـــب کنونـــی روزنامـــه آن را خریـــداری کرد، 
آن را در قالـــب یـــک نشـــریه نیم قطـــع و مصور 
به دســـت مخاطبان رســـاند.این روزنامه توسط 
»گروه روزنامه های خبری« وابســـته به شـــرکت 
»نیوز یو.کی« منتشـــر می شـــود که در اصل یکی 
از زیرمجموعه های شـــرکت بزرگ »نیوز کورپ« 
اســـت. مدیریت شـــرکت »نیوز کورپ« را فردی 

به نـــام »روبـــرت مـــرداک« برعهـــده دارد کـــه از 
ســـرمایه داران امریکایی-اســـترالیایی محسوب 
می شود و صاحب بزرگترین شرکت خبری جهان 
اســـت. در پی رسوایی های سال گذشته مشخص 
شـــد مکالمات تلفنی و الکترونیکی شـــهروندان 
انگلیسی توسط رسانه های تحت مالکیت مرداک 

و با دستور مستقیم وی شنود می شدند.
به هر حال، روزنامه »سان« از فوریه 2012 تصمیم 
گرفت یکشـــنبه ها نیز منتشر شـــود و بنابراین از 
آن به عنـــوان روزنامه ای برای هفت روز هفته یاد 
می کنند. تیراژ روزانه این روزنامه به طور میانگین 
1.5 میلیون نسخه محاســـبه می شود و البته این 
روزها گفته می شود روزنامه دیگری به نام »مترو« 
در حال رقابت است تا عنوان پرتیراژترین نشریه 

بریتانیا را از آن خود کند.
»سان« در تاریخ فعالیت های خود وقایع مهمی 
را هم رقم زده اســـت که از جمله آن می توان به 
درج نخســـتین خبر پیرامون فاجعه اســـتادیوم 
فوتبال هیلزبورو اشـــاره کرد که بر اســـاس آن در 
نیمه پایانی جام حذفی انگلستان در نیمه آوریل 
1989، 96 نفر جان خود را از دســـت دادند و 766 

نفر مجروح شدند.
»تونی گااِگر« ســـردبیر کنونی روزنامه »ســـان« 
محسوب می شود و پیش بینی کرده است که تیراژ 
این نشریه تا سال 2020 میادی افزایش می یابد.

چندی پیش به منظور حمایت از محیط زیست 
کمپینی در شـــبکه های اجتماعی راه اندازی شد 
تا کاربران با جایگزین کردن کیسه های پارچه ای 
به جای کیسه های پاستیکی به سامت هرچه 
بیشـــتر زمین کمک کنند. با محبوب شـــدن این 
جریان بین مـــردم، کاربران ایرانی پویشـــی را با 
#توانمندسازی_زنان_سرپرســـت_خانوار  نـــام 
راه اندازی کردند تا از زنان سرپرســـت که شرایط 
شـــغلی مناســـب ندارنـــد درخواســـت کننـــد با 
دوختن کیســـه های پارچـــه ای، ضمن حفاظت 

از محیط زیســـت بتوانند به اشتغال زایی و کسب 
درآمد آنها کمک کنند.

اگرچه دولت تاکنـــون برنامه های مختلفی را در 
راســـتای توانمندسازی اقشـــار مختلف جامعه 
انجام داده است، ولی پویش مذکور در شبکه های 
اجتماعی بســـیار مورد استقبال قرار گرفته است 
و زنـــان سرپرســـت خانـــوار که در ماه هـــای اخیر 
اقدام به دوختن کیســـه های پارچـــه ای کرده اند، 
تصاویر و تجربیات خود از این اتفاق را با هشتگ 

بـــه  #توانمندسازی_زنان_سرپرســـت_خانوار 
اشتراک می گذارند.

این پویش هم اکنون ابعاد گسترده تری را هم به 
خود اختصاص داده اســـت و بر این اساس زنان 
خانـــوار کـــه در دیگر زمینه هـــا از جمله خیاطی، 
چرم دوزی، کیف های دســـتی، عروســـک دوزی، 
ساخت زیورآات و... فعالیت می کنند هم به این 
کمپین پیوسته اند و با استفاده از همین هشتگ 
کااها و محصواتی که تولید می کنند را به فروش 

می رسانند.
با توجه به اینکه طی سال های اخیر زنان نسبت 
به گذشـــته فقیرتر شـــده اند و ورود آنهـــا به بازار 
کار ســـخت تر شـــده اســـت، این پویش توانسته 
اســـت تا انـــدازه زیادی به آنها کمـــک کند. نکته 
جالـــب پویش جدید این اســـت که بـــه جز زنان 
خانوار، دیگـــر زنانی کـــه در زمینه های مختلف 
فعالیـــت دارنـــد و محصوات هنـــری مختلف 
هم تولیـــد می کنند به پویش #توانمندســـازی_

از  و  پیوســـته اند  زنان_سرپرســـت_خانوار 
ایـــن طریـــق نتیجـــه حاصـــل از فعالیت هـــای 
فـــروش بـــه  گســـترده تر  به صـــورت  را   خـــود 

 می رسانند.
ازم بـــه ذکـــر اســـت در ماه هـــای اخیـــر ســـتاد 
توانمندسازی زنان سرپرســـت خانوار وابسته به 
شهرداری تهران با استفاده از همین پویش سعی 
کرده است از آنها در راستای فروش محصوات 

دستی خود کمک کند.
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برخـــی موضوعـــات چنان در تـــار و پود 
باورهای مـــا تنیده شـــده اند کـــه مانند 
قانونـــی نانوشـــته ازم ااجرا هســـتند. 
چنین باورهایی گاهـــی آنقدر قطعیت 
می یابنـــد که حاضر نمی شـــویم خاف 
آن را بپذیریـــم. در میـــان توصیه هـــای 
رنگارنگ اینچنینی، کـــه امروزه به مدد 
گســـترش اســـتفاده از فضـــای مجازی 
افزایـــش یافتـــه، نســـخه های تغذیه ای 
هـــم  ســـامتی  حفـــظ  راهکارهـــای  و 
خودنمایـــی می کننـــد. اما کم نیســـت 
دفعاتی کـــه فرد با تکیه بر یافته هایش 
در فضای مجازی اقدام به کاری می کند 
که نه تنها بی نتیجه می ماند بلکه گاهی 
نتیجـــه عکس هم می دهـــد. آب هویج 
یکی از نوشیدنی هایی است که به لطف 
فضای مجازی و البته باورهای قدیمی 
به اکسیری معجزه آسا برای پیشگیری 
از عیوب انکساری بدل شده به گونه ای 
که برخی گمـــان می کنند با نوشـــاندن 
چند لیوان آب هویج به فرزندشـــان در 
روز می توانند چشم های او را بیمه کرده 
و بی نیـــازی همیشـــگی اش از عینک را 
تضمین کنند. به مدد همین تکنولوژی، 

کامپیوتـــر هم به دشـــمن شـــماره یک 
چشـــم ها تبدیل شده اســـت به گونه ای 
که بسیاری از کاربران کامپیوتر با عذاب 
وجـــدان مقابـــل کامپیوتر می نشـــینند. 
برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر 

امید صالح پور چشم پزشک رفته ایم.
دکتـــر صالح پور بـــا رد رابطـــه میان 
میزان نوشـــیدن آب هویج و پیشگیری 
از ضعیـــف شـــدن چشـــم بـــه »ایران« 
می گویـــد: نزدیـــک بینی یـــا میوپی که 
در فرهنـــگ عامه آن را ضعیف شـــدن 
چشم می نامند در بیشتر موارد به مرور 
زمان پیشرفت می کند و متأسفانه هنوز 
راهی برای پیشگیری از بروز و پیشرفت 

است.  نشده  یافت  آن 
از این رو نوشـــیدن آب 
در  نمی توانـــد  هویـــج 
پیشـــگیری از پیشرفت 
مهـــم  عارضـــه  ایـــن 

باشد.
می افزایـــد:  پزشـــک  چشـــم  ایـــن 
البتـــه می توان گفت این تفکر ناشـــی از 
ماهیـــت مغـــذی آب هویج اســـت. در 
واقع آب هویج به عنـــوان منبعی غنی 
از ویتامین A شـــناخته شـــده اســـت به 
همین دلیل اگر کـــم بینایی کودکان به 
دلیل نامناســـب بـــودن تغذیه و کمبود 

این ویتامین باشـــد، مصرف آب هویج 
در بهبود بینایی او نقشـــی مؤثر خواهد 

داشت.
اما نبایـــد فرامـــوش کرد کـــه گاهی 
کمبـــود ویتامین A بـــه دلیل اختال در 
جذب این ویتامین ایجاد می شـــود. در 
این صـــورت باوجود این کـــه کم بینایی 
با کمبود ویتامین A ایجاد شـــده است، 

نوشـــیدن آب هویـــج نمی تواند در رفع 
کـــم بینایی یـــا بهبود وضعیـــت بینایی 

مؤثر باشد.
وی در ادامـــه بـــه باورهـــای غلط در 
از کامپیوتر  خصـــوص تأثیـــر اســـتفاده 
بر ضعیفی چشـــم اشـــاره کرده وتأکید 
می کنـــد: ایـــن باور هـــم به هیـــچ وجه 
مبنای علمی نـــدارد. آنچه در مراجعه 

بـــه منابـــع علمی دربـــاره ارتبـــاط بین 
استفاده از کامپیوتر و مشکات چشمی 
مطـــرح می شـــود، عارضه خســـتگی و 
ســـوزش چشم ناشـــی از خشکی چشم 
است. خســـتگی چشم معموًا به دلیل 
تمرکـــز ممتـــد روی تصویـــر در فاصله 
نزدیـــک و همچنیـــن به دلیـــل حرکت 
مکرر چشـــم روی صفحه مانیتور ایجاد 

می شود. سوزش چشم نیز در مبتایان 
به خشکی چشم اتفاق می افتد.

 دکتر صالح پور خاطرنشان می کند: 
پیر چشـــمی یا عیب انکســـاری اصاح 
نشـــده عوامـــل دیگـــری هســـتند که به 
ایجاد مشـــکات چشـــمی هنگام کار با 

کامپیوتر منجر می شوند.
در حالـــی که هنوز هـــم عامه مردم 
خاطـــر  بـــه  کـــه  افـــرادی  بخصـــوص 
شغلشـــان ناگزیر به اســـتفاده بیشتر از 
کامپیوتر هســـتند بر ایـــن باورند که بین 
بیماری های چشـــمی آنها و استفاده از 
کامپیوتر رابطه ای مســـتقیم وجود دارد 
اما باید بگویم که تأثیر کار با کامپیوتر در 
ایجاد آســـیب دائمی چشم هنوز ثابت 

نشده است.
بسیار مشاهده شده است این دسته 
از افراد هنگام مراجعه به پزشـــک پس 
از شنیدن این که مثًا برای دید نزدیک 
نیاز به عینک دارند انگشـــت اتهام را به 
ســـوی کار با کامپیوتر نشـــانه می گیرند 
درحالی کـــه آنها از آنچه اتفـــاق افتاده 
غافـــل هســـتند. حقیقت این اســـت که 
در بیشـــتر موارد افزایش سن و رسیدن 
به ســـنی که پیرچشمی عارض می شود 
باعـــث نیاز آنهـــا به اســـتفاده از عینک 

برای مطالعه بوده است.

مــهارت 
سـامت
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هرچنـــد تومورهـــای غدد بزاقـــی در میـــان تومور های 
ســـرطانی ســـایر قســـمت های بدن از شـــیوع کمتری 
برخوردارنـــد اما یکی از مهم ترین ســـرطان های حوزه 

سر و گردن محسوب می شوند.
 دکترصالح محبی، عضو هیأت علمی دانشـــگاه علوم پزشـــکی در گفت و گو با 
»ایران« می گوید: غدد بزاقی به دو دســـته اصلی و فرعی تقســـیم می شـــوند. 
غدد بناگوشی، تحت فکی و زیر زبانی در گروه غدد اصلی قرار می گیرند و غدد 
فرعی در نواحی مختلف حفره دهان، بینی، سینوس، حلق، کام نرم و سخت و 

همچنین حنجره به چشم می خورند.
وی در ادامه تأکید می کند: بیشتر تومورهای مربوط به غدد اصلی خوش خیم 
هستند اما تحقیقات و پژوهش ها ثابت کرده است غدد فرعی بیشتر بدخیمی ها 

را به خود اختصاص می دهند.
این متخصص جراحی قاعده جمجمه و سرطان با اشاره به اینکه سرطان های 
غدد بزاقی در بیشـــتر مواقع بدون عامت هســـتند، می گویـــد: این تومورها در 
نقطه ای رشد کرده و آهسته بزرگ می شوند و از آنجایی که درد خاصی ندارند 
فرد زمانی به پزشـــک مراجعـــه می کند که ضایعه بزرگ شـــده و بیماری وارد 

مراحل جدی شده است.
وی ادامـــه می دهـــد: در صورتی که تومور در غدد بزاقی بناگوشـــی قرار داشـــته 
باشد، رشد و بزرگ شدن آن می تواند به عصب این منطقه آسیب رسانده و به 
فلج شدن یکطرفه صورت منجر شود.  همچنین رشد و بزرگ شدن تومورهای 
بزاقی به بافت های مجاور از جمله اعصاب حرکتی و حسی آسیب می رساند؛ 
لذا تشـــخیص و درمان بموقع در بهبودی بیماری بســـیار حائز اهمیت است. 
دکتر محبی با اشـــاره به راه های درمان ســـرطان های غدد بزاقی، بیان می کند: 
درمان اصلی این ســـرطان ها هم در مـــوارد خوش خیم و هم در موارد بدخیم 
جراحی است البته در کنار روش جراحی از روش های دیگری استفاده می شود. 
آنچه دانســـتن آن مفید است این است که شـــیمی درمانی جایگاه خاصی در 
درمان سرطان غدد بزاقی نداشته و گاهی فقط به عنوان درمان تکمیلی در کنار 
رادیوتراپی به کار می رود. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره 
به اینکه بروز این سرطان در زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد و عامل اصلی 
آن بجز در موارد خاصی مشـــخص نیســـت عنوان می کند: به طور کلی ترس از 
جراحی با احتمال آسیب به عصب باعث می شـــود گروهی از بیماران درمان 
را بـــه تأخیر بیندازند در حالی که هرگونه تأخیـــر در درمان به افزایش عوارض 
احتمالی بیماری منجر خواهد شد. وی در خاتمه تأکید می کند: باید اذعان کرد 

این عوارض در دستان جراح متبحر بسیار نادر است.

زنگ سامت
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تیروئیـــد یکـــی از مهم تریـــن اعضای 
بـــر  آن  عملکـــرد  کـــه  اســـت  بـــدن 
عملکرد بسیاری از اعضای بدن تأثیر 
می گذارد. کم کاری و پرکاری این غده 
درون ریـــز و البته حیاتـــی به اختال 
در عملکـــرد ســـایر اعضـــای بـــدن و 
منجر  خطرناکـــی  بیماری های  بـــروز 
می شـــود. از این رو آشنایی با برخی از 
نشانه ها می تواند به پیشگیری از بروز 

مشکات جبران ناپذیر منجر شود.
کنگره  دوازدهمیـــن  علمـــی  دبیر 

و  ریـــز  درون  غـــدد  بین المللـــی 
متابولیســـم در گفت و گو بـــا »ایران« 
بیمـــاری پـــرکاری تیروئیـــد را چنیـــن 
تعریـــف می کنـــد: پـــرکاری تیروئیـــد 
حالتـــی  بـــه   )Hyperthyroidism(
گفته می شود که طی آن غده تیروئید 
بیـــش از مقـــدار طبیعـــی، هورمـــون 
ترشـــح می کند. این بیمـــاری به علل 
مختلفی بروز می کند که از میان آنها 
می توان بـــه زمینه ژنتیکی مســـتعد، 
عوامل ویروسی مختلف یا استرس ها 

و همچنین بارداری اشاره کرد.
دکتر شـــهرام علمـــداری در ادامه 
به عائـــم این بیمـــاری اشـــاره کرده 
بزرگـــی  یـــا  گواتـــر  ایجـــاد  می گویـــد: 
تیروئید، تپش قلب، لرزش دست ها، 
کاهش وزن شـــدید به رغم اشـــتهای 
بـــاا و غـــذا خـــوردن زیـــاد و تشـــدید 
بیماری های قلبی نشانه هایی از ابتا 
بـــه این بیماری اســـت کـــه درصورت 
نادیـــده گرفتـــن و تأخیـــر در درمـــان 
می تواند عوارض بســـیاری به همراه 

داشته باشد.
پزشکی  علوم  دانشـــگاه  دانشـــیار 
شهید بهشتی اظهار می دارد: عوارض 
این بیماری گاهی بســـیار شدید و غیر 
قابل جبران اســـت. تشدید مشکات 
قلبی، عوارض چشـــمی که می تواند 
باعـــث بیرون زدگـــی چشـــم و حتـــی 
کوری شـــود، پوکی استخوان، عوارض 
پوســـتی، عـــوارض کبدی و گوارشـــی 
و همچنیـــن طوفـــان تیروئیـــدی کـــه 
می تواند فـــرد را به کما ببـــرد و حتی 

باعث مرگ بیمار شـــود نمونه هایی 
از عـــوارض ناگـــوار پـــرکاری تیروئیـــد 

محسوب می شود.
وی درخاتمـــه به درمان های رایج 
کم کاری تیروئید اشاره کرده می گوید: 
تجویز داروهای ضد تیروئیدی مانند 
متی مازول و استفاده از ید رادیواکتیو 
برداشـــتن  و  جراحـــی  همچنیـــن  و 
کل تیروئیـــد روش هـــای درمـــان این 
بیماری اســـت که با توجه به شدت و 

پیشرفت بیماری انتخاب می شود.
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نمایشــگاه  و  همایــش  اولیــن  نشســت 
رســانه های نوین و شــکل دهــی نهادهای 
حضــور  بــا  دیــروز  حالــی  در  اجتماعــی 
ابوالحســن فیروزآبادی دبیرشــورای عالی 
فضای مجازی برگزار شد که سؤال ها بیشتر 
پیرامون هاتگــرام و طاگــرام، حذف پیام 
رســان های داخلــی و حمایــت ویــژه از دو 
پیام رسان منتخب گذشت. در این نشست 
کمــک  بــا  می تــوان  گفــت:  فیروزآبــادی 
رسانه های نوین مشکات اقتصادی ناشی 

از تحریم ها را حل کرد.
   حل مشکات تحریم با ارز دیجیتالی

رئیــس مرکــز ملی فضــای مجــازی با 
اشــاره بــه اینکــه دنیــا از ابزارهــای پولــی و 
مالی جدید مانند فیــن تک ها، مدل های 
اقتصادی دیجیتال برای بزرگ کردن بازار 
خود کمــک می گیرد، گفت: ما نیــز باید از 
این ابزارها استفاده کنیم تا بتوانیم به رفع 
مشــکات ناشــی از تحریم کمک کــرده و 

حتی آن را دور بزنیم.
 ابوالحســن فیروزآبادی دربــاره کارکرد 
رســانه های نویــن اجتماعی نیــز به عنوان 
یکــی از فرصت هــای تحریــم گفــت: باید 
نویــن  رســانه های  اقتصــادی  رویکــرد 
اجتماعی درجهت آگاهی رسانی و آموزش 
مردم، بیشــتر مورد توجه قرار گیرد چرا که 
در دنیا شکل گیری مدل های جدید اقتصاد 
دیجیتال و حرکت به سمت اقتصاد دانش 
بنیان از طریق رســانه های نوین اجتماعی 
درحال انجام است ولی ما در این زمینه با 

مشکل مواجه هستیم.
مشــکات  حــل  افــزود:  فیروزآبــادی 
اقتصــادی بخصــوص در دوران تحریــم 
ممکن نیست مگر اینکه بخش های بزرگ 
اقتصادی کشــور درگیر آن شــوند. البته در 
بخــش اقتصــادی کوچــک، اســتارتاپ ها 
شــکل گرفته اند ولی آنها تــوان مالی کافی 
ندارنــد بنابرایــن بایــد از تــوان بخش های 
بزرگ اقتصــادی ماننــد فواد و مــس و...
بــزرگ  بنگاه هــای  کــرد.  اســتفاده  کشــور 
اقتصــادی باید شــهامت پیــدا کننــد تا در 

حوزه هــای جدید اقتصادی حضور یابند و 
بازار را بزرگ کرده و کار را بر رقبا و دشــمن 
ســخت کننــد و نقش برجســته ای داشــته 

باشند.
دبیر شــورای عالــی فضای مجــازی با 
اشــاره بــه اینکه اکنــون کاربران هــر یک به 
تنهایی به یک رسانه تبدیل شده اند، گفت: 
رســانه های نوین اکنون به رقیب و شریک 
قدرتمند رسانه های سنتی تبدیل شده اند 
اما رســانه های نوین دارای سن کمی بوده 
و ساختارمند نیستند و به بلوغ نرسیده اند 
از این رو باید درباره بلوغ رسانه های نوین با 

حضور نخبگان بحث شود.
فیروزآبــادی بــا بیان اینکه رســانه های 
ســنتی به فضای مجــازی کــوچ کرده اند و 
اکنــون بخــش بزرگــی از رســانه های نوین 
محسوب می شــوند، گفت: اما توازنی بین 
رســانه  های نوین در فضای مجازی وجود 
ندارد. رسانه ها باید یک ملت را نمایندگی 
کنند و قدرت یک ملت را نشــان دهند اما 
هنوز این موضوع در کشور ما اتفاق نیفتاده 
است و آنها وارد صحنه نشده اند بنابراین 
و  اجتماعــی  شــبکه های  قــدرت  از  بایــد 
رســانه  های نوین برای تأثیرگذاری در دنیا 

استفاده کنیم.
   اســتقال هاتگــرام و طاگــرام به صورت 

آزمایشی
در حاشــیه ایــن نشســت دبیر شــورای 
عالی فضای مجازی به ســؤال خبرنگاران 
دو  دربــاره  فیروزآبــادی  داد.  پاســخ  نیــز 
نسخه هاتگرام و طاگرام گفت: بر مبنای 
گزارش های اعام شــده از سوی دو نسخه 
فارســی تلگرام، این دو شــبکه پیام رســان 
به صورت آزمایشــگاهی از تلگرام مستقل 
شــده اند و بــرای  دوران گذر، به دو کاینت 
فارســی تلگــرام کــه از نظــر نرم افــزاری و 
ســخت افزاری، ویژگــی بهتری داشــتند تا 
شــهریور ماه فرصت فعالیت داده شــد تا 
پــس از آن به صــورت مســتقل از تلگــرام، 
فعالیــت خــود را ادامه دهنــد. وی مهلت 
داده شــده به این دو پوســته تا پایان ســال 
را شــایعه خوانــد و گفت: به دلیل شــرایط 
تحریــم و اســتدال هایی کــه نســخه های 
فارسی مطرح کردند ما به این دو کاینت 
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وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در صفحــه شــخصی 
اینســتاگرام خود از برگزاری جشــنواره وب ســری و فیلم کوتاه 

کودک آناین به منظور رشد محتوای ویژه کودکان خبر داد.
به گزارش »ایران«، محمد جواد آذری جهرمی در اینســتاگرام نوشــت: در حالی 
کــه روند رشــد فنــاوری اطاعات در کشــور ما چشــمگیر بوده اســت، همزمان با 
آن، محتــوای ویــژه کودکان و نیــز فرهنگ عمومی همراهی ونظــارت والدین بر 
فرزندان در این فضا، رشد مطلوبی نداشته است. این رشد نامتوازن، باعث بروز 
آسیب هایی برای کودکان امروز و نسل آینده کشور شده که از آن زیاد شنیده ایم. 
وزیــر ارتباطات یادآور شــد: هرچند در این مقوله مهــم، وزارت ارتباطات نهادی 
مرتبط با محتوا به حساب نمی آید و دستگاه های دیگری در این خصوص بودجه 
ساانه می گیرند، اما ازم دیدیم تا با کمک هنرمندان و سازمان های مردم نهاد، 
حرکتــی اجتماعی را برای اصاح زیســت بوم فعلی کــودکان در فضای مجازی 
آغاز کنیم. اطمینان داریم با یک حرکت برخاســته از مردم و نخبگان، می توان 
با ســرعت قابل توجهی به رشد متوازن رسید. وی در ادامه نوشت: اکنون وزارت 
ارتباطات با برگزاری جشنواره وب سری و فیلم کوتاه کودک آناین، دست یاری 
خاقیت های هنری شــما را می فشارد و از همه عاقه مندان برای حضور در این 
جشنواره دعوت به عمل می آورد. همکاران من اطاعات بیشتر را بزودی منتشر 
خواهنــد کــرد. در این جشــنواره از ایده های برگزیده حمایت خواهیــم کرد. وزیر 
ارتباطات در ادامه نوشت: بزودی پنجره ای از همکاری با سازمان های مردم نهاد 
بــرای توجه ویژه به فرهنگ عمومی حضور کــودکان در فضای مجازی خواهیم 
گشــود. گفتنی اســت در این راســتا وزارت ارتباطات نیز در اطاعیه ای اعام کرد 
جشــنواره کــودک آنایــن  از  آذر ماه امســال تا بهار ســال آینده بــرای حمایت از 
ایده هــای نــو در فضای مجازی با موضــوع کودکان و نوجوانان برگزار می شــود و 
همه اهالی قلم، نویســندگان و ایده  پردازان، هنرمندان و ســینماگران می توانند 
بــا مراجعه بــه نشــانی www.kudakonlinefest.ir کاربرگ تقاضای شــرکت در 

جشنواره را تکمیل کنند.

:q┖【─っ【o┖┛ぃパ┖
〞├ピ┖【┡k┖┒〉ピ┗¨》[┽╉─《┵├【─┳]ブ′ブ¨ぃ├』ピ┓┤

رئیس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی)رگواتوری( با اشــاره به 
ضــرورت آزادســازی بانــد فرکانســی 700 و 800 مگاهرتــز که قبًا بــرای پخش 
همگانــی آنالوگ از آن اســتفاده می شــد، گفــت: باوجود بااســتفاده بودن این 
باند فرکانســی، متأســفانه صداوســیما آن را آزاد نمی کند تا از آن برای توســعه 
شــبکه موبایل اســتفاده شود که موضوع به شــورای عالی فضای مجازی ارجاع 
شده اســت. به گزارش »ایران« حسین فاح جوشــقانی در ادامه گفت: باتوجه 
به دیجیتالی شــدن شــبکه پخش همگانی که در همه جای دنیا رخ داده است، 
بخشی از باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبًا برای سرویس آنالوگ پخش 
همگانی استفاده می شد، اکنون آزاد شده است و براساس مقررات بین المللی و 
توافق های انجام شده در کشورهای مختلف، این باند به توسعه موبایلی و تلفن 

همراه اختصاص پیدا کرده است. 
وی افزود: صداوســیما در ایران برخاف دیجیتالی شــدن و بااستفاده بودن این 
بانــد، ادعای مالکیت بر آن را دارد درحالــی که مطابق مقررات موجود همچون 
سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و شبکه ها از آن استفاده شود. 
معاون وزیر ارتباطات این بخش از باندهای فرکانسی را از نظر اقتصادی بسیار با 
ارزش خواند و اظهار کرد: به دلیل اختافاتی که تاکنون حل نشــده است موضوع 
در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و فرآیند آن در جریان است. 
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره باند فرکانســی مورد نیاز اینترنت اشیا نیز 
اظهار کرد: در حوزه اینترنت اشــیا و نســل پنجم تلفن همــراه، مطالعات خود را 
به صورت کامل انجام دادیم و در سال آینده نیز کنفرانس بین المللی رادیویی در 
این زمینه برگزار می شود که یکی از تصمیمات این کنفرانس درباره باند فرکانسی 

حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه است.
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مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری از وجود آسیب پذیری  در ۳ مدل 
از گوشــی سامسونگ، آیفون و شــیائومی خبر داد و اعام کرد: هکرهای کاه سفید 
موفــق به هک این گوشــی ها شــدند.به گزارش »ایــران«، در مســابقه هک موبایل 
Pwn۲Own ۲0۱8 که در تاریخ ۱۳ تا ۱۴ نوامبر در شــهر توکیو برگزار شــد، هکرهای 
کاه ســفید توانستند گوشی های هوشــمند دارای آخرین وصله ها را هک کنند. سه 
مدل گوشی شناخته شده iPhone X، Samsung Galaxy S۹ و Xiaomi Mi۶ در بین 
دســتگاه هایی بودند که به طور موفق در مســابقه ساانه هک موبایل، هک شدند. 
تیم های هکری شرکت کننده از کشورهای مختلف در مجموع ۱8 آسیب پذیری روز 
صفر در گوشی های موبایل ساخته شده توسط سامسونگ، آیفون و شیائومی کشف 
کردند. همچنین اکســپلویت هایی نیز برای نفوذ به آنها توســعه داده شــد. گفتنی 
اســت جزئیــات آســیب پذیری های روز صفر، تــا ۹0 روز به صورت عمومی منتشــر 

نخواهند شد تا شرکت های سازنده گوشی ها، آنها را برطرف کنند.

مشکات تحریم را با ارز دیجیتالی می توانیم حل کنیم
اخـــبار

رئیس اتحادیــه فناوران رایانــه تهران از 
کاهــش قیمــت محصــوات دیجیتــال 
در هفته هــای آینده خبــر داد. به گزارش 
ایلنــا، مهــدی میرمهــدی بابیــان اینکه 
کاا هــای  از  بســیاری  حاضــر  درحــال 
دیجیتــال در گمــرک دپــو شــده  اســت، 
گفت: طی هفته های اخیر حجم زیادی 
باقــی  گمــرک  در  وارداتــی  کااهــای  از 

مانده اســت و با جلســاتی که با مدیران 
گمرک داشتیم، این محصوات بزودی 
ترخیــص و روانــه بازار خواهند شــد. وی 
با بیــان اینکه کااهای دپو شــده تا نیمه 
آذرمــاه ترخیص خواهد شــد، افــزود: با 
ترخیص این کااها شاهد افت قیمت ها 
خواهیم بود چون این محصوات با دار 
4۲00 تومانی وارد کشور شده اند. رئیس 

اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به 
اینکه مردم بهتر است برای خرید عجله 
نکنند، گفت: طی هفته های آینده شاهد 
کاهــش 40درصــدی قیمت هــا در بــازار 
خواهیــم بود و فکــر می کنم ایــن اتفاق 
از نیمه هــای آذرماه به مــرور در بازار رخ 
خواهد داد. میرمهدی با اشــاره به اینکه 
هم اکنــون ســامانه ثبــت ســفارش روی 

وارد کننــدگان بســته اســت، اظهــار کرد: 
حدود یک هفته اســت کــه واردکنندگان 
نمی توانند از این ســامانه اقدام به ثبت 
ســفارش کننــد و به نظــر می رســد نبود 
مدیریــت صحیــح، باعث ایــن اختال 
اســت. میرمهــدی ادامــه داد: درحــال 
حاضــر حــدود ۹8 درصــد محصــوات 
دیجیتال وارداتی است و اگر سامانه ثبت 

ســفارش به روی واردکنندگان باز نشود، 
شــاهد برهــم خــوردن میــزان عرضه و 
تقاضا در بازار خواهیم بود. به گفته وی، 
۲ درصد از محصوات موجــود در بازار، 
داخلی است که بیشتر آنها به طور مونتاژ 
شــده راهی بازار می شوند و لوازمی مثل 
اســپیکر ها و صفحه کلید ها از این دســته 

هستند.
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گوگل بزودی قابلیت نوشتن کامنت روی نتایج جست و جوی 
خــود را به کاربــران می دهــد. به گــزارش خبرآنایــن، هرچند 
گوگل تصمیم گرفته است تا سرویس گوگل پاس را خاموش 
کند، اما این بدان معنا نیست که به طورکلی از شبکه های اجتماعی خود را بیرون 
می کشــد، بلکه برعکــس در تازه  ترین اســتراتژی، تصمیم گرفته اســت تا کاربران 
بتواننــد یا یکدیگر مباحثه داشــته باشــند. ایــن مباحثه روی نتایج جســت و جو در 
موتور گوگل رخ می دهد و در فاز اول قرار است کاربران بتوانند روی نتایج مسابقات 
ورزشــی کامنت بگذارند. البته این بازخوردها فیلترگذاری می شــود تا معلوم شود 
از ســوی بیننده نوشــته  شــده اســت یا از سوی مفســر ورزشــی. به هرحال این گونه 
تعدیل ها روی کامنت نتایج، جلوی سوءاســتفاده را می گیرد. اجازه انتشــار کامنت 
روی نتایج مســابقات ورزشــی جذابیــت زیادی بــرای کاربــران دارد و این موضوع 

می تواند به تبلیغات اینترنتی و درآمدزایی گوگل کمک زیادی کند.

 آن سوی
 خبر
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تــا پایــان آذرمــاه مهلــت داده ایم تــا خود 
را بــه پیام رســان صددرصــد بومی تبدیل 
کنند. وی در پاســخ به سؤال »ایران« که آیا 
اطمینــان دارید که کاربــران چند میلیونی 
هاتگــرام و طاگرام بعد از بومی ســازی به 
ایــن دو پیام رســان منتقل خواهند شــد یا 
خیــر، گفت: نه بــه این موضــوع اطمینان 
نداریــم. وی در خصــوص انتشــار برخــی 
اخبــار مبنــی بر تصمیم مجدد بــرای لغو 
فیلتــر تلگــرام نیــز گفــت: این موضــوع از 
ســمت مرکز ملی فضای مجــازی مطرح 
نشده و بعید به نظر می آید که قوه قضائیه 
نیز برنامه ای برای لغو فیلتر تلگرام داشته 
باشــد و نظرش درباره فعالیت تلگرام در 

کشور تغییر کند.
رســان  پیــام  دو  از  ویــژه  حمایت هــای    

منتخب
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی 
درباره حذف 5 پیام رسان  داخلی نیز گفت: 
از ابتدا نیز قرار بود از پیام رســان های تأیید 
شده تعدادی حذف شوند البته ما به دنبال 
ایــن بودیــم که برخی پیام رســان ها با هم 
ادغام شــوند یــا اینکه هریــک بخش های 
خاصی مانند آموزش و پرورش را بر عهده 
بگیرند که متأسفانه این اتفاق نیفتاد و در 
نهایــت ۲پیام رســان از بین آنهــا انتخاب 

شدند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره 

چگونگــی انتخــاب دو پیــام رســان)گپ و 
سروش( نیز گفت: ما پیام رسان ها را از نظر 
8 پارامتــر مانند ارزیابی فنــی، اجتماعی، 
قابل توســعه بودن و امنیت و به طور کلی 
هشــت پارامتر اصلی بررســی کردیم و به 
آنها امتیاز دادیم و در نهایت به این نتیجه 
رســیدیم که دو پیام رســان گپ و ســروش 
دارای شــرایط اجتماعــی بهتــر، کاربــران 
بیشتر، امنیت بااتر، نرم افزار قابل توسعه 
و دارای قابلیــت ســرویس دهی بیشــتری 
هســتند از این رو در نهایت این دو انتخاب 

شدند.
وی در پاســخ به ســؤال »ایران« که قرار 
اســت چه حمایت هــای ویــژه ای از این دو 
پیام رسان شود، گفت: قرار است امکانات 
ایــن  اختیــار  در  بیشــتری  ســخت افزاری 
دو پیام رســان قــرار بگیــرد؛ از جمله اینکه 
دیتاســنتر مخصوصــی را در حوالی تهران 
بــرای ایــن کار اختصــاص داده ایــم. برای 
اینکــه تمام سیســتم های آنهــا به صورت 
متمرکــز در این دیتاســنتر قرار بگیــرد و ما 
نیازهــای ســخت افزاری آنهــا را برطــرف 

کنیم.
فیروزآبادی درباره اینکه آیا حمایت ها 
از 5 پیام رســان حذف شــده، قطع خواهد 
شــد یا خیر، گفت: طــرح ما حمایــت از 5 
پیام رســان داخلی شــامل کاهش تعرفه، 
اختصــاص دیتاســنتر، اینترنــت رایگان و 

وام 5 میلیــارد تومانی بود که برخی از این 
امکانات اســتفاده کردنــد و برخی نیز گویا 
خــود دارای امکانات بودند و نخواســتند از 
این حمایت ها بهره ای ببرند ولی کماکان 
ایــن حمایت ها وجــود دارد و قطع نشــده 

است.
رئیــس شــورای عالــی فضــای مجازی 
درباره اقدامات صورت گرفته درخصوص 
شــبکه ملی اطاعــات نیز گفت: قــرار بود 
وزارت ارتباطــات به عنــوان مجــری پروژه 
شــبکه ملی اطاعــات، این پــروژه را در دو 
مرحله پیش ببــرد که در مرحلــه اول این 
شــبکه در ۳ فاز در دولــت یازدهم اجرایی 

شد.
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه اقدامــات 
خوبــی ماننــد راه انــدازی مرکــز مدیریــت 
ترافیــک اینترنت کشــور )IXP( در مرحله 
اول اجرای این طرح ســبب شد تا ترافیک 
از ۱00 گیگابیت بــه 800 گیگابیت در ثانیه 
برسد، افزود: در رابطه با سوئیچ بانک های 
اطاعاتی کشور نیز مرکز NIX تعریف شد و 
برمبنای آن، اتصال بانک اطاعاتی دولت 
به شــبکه تحت عنوان دولــت الکترونیک 
کلیــد خورد کــه در دولت دوازدهم شــکل 

اجرایی به خود گرفت.
وی با اشاره به اینکه آنچه درمرحله اول 
پروژه شبکه ملی اطاعات تعریف کردیم 
در مرحلــه دوم بشــدت درحال عملیاتی 

شــدن اســت، گفت: در جلســه مشــترکی 
کــه در ابتــدای دولــت دوازدهم بــا وزارت 
ارتباطات داشتیم، حدود 80 طرح در ذیل 
شــبکه ملی اطاعــات تعریف شــد که در 
سند تبیین الزامات این شبکه دیده شده و 

هم اکنون درحال انجام است.
    فرصتی به نام فضای مجازی

رئیــس  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
کمیســیون اقتصادی مجلس نیــز در این 
نشست با بیان اینکه دشمنان با استفاده 
از ظرفیت های نوین به دنبال این هستند 
کــه بــا برجســته کــردن ناکارآمدی هــای 
دولت و حاکمیــت به نظام ضربه بزنند، 
گفــت: ما نیــز بایــد به دنبــال اســتفاده از 
ظرفیت هــای نوین باشــیم و یکــی از این 
مجــازی  فضــای  نویــن،  ظرفیت هــای 
اســت. فضــای مجــازی برای مــا فرصت 
محســوب می شــود و باید از آن در ارتقای 
توانمندی هــای اقتصادی خود اســتفاده 
کنیــم. وی افــزود: با کمــک ظرفیت های 
جدید می توانیم مشــکات اقتصــادی را 
کاهــش داده و بــه افزایــش ظرفیت های 
ایــن حــوزه کمــک کنیــم. اکنــون امریــکا 
مراودات مالی ما را حذف کرده است ولی 
می توانیــم با کمک ظرفیت هــای جدید 
مانند ارز دیجیتالی تحریم ها را دور بزنیم. 
ما باید به ارز دیجیتالی ورود کنیم از این رو 
از بانک مرکزی و دولت انتظار می رود در 
این زمینه ســریعتر ورود کنند. با استفاده 
از رســانه های نویــن و اقتصــاد دیجیتــال 
می توانیم از ارز دیجیتالی استفاده کنیم و 

تحریم ها را دور بزنیم.
و  همایــش  نخســتین  اســت  گفتنــی 
نمایشــگاه رســانه های نوین و شــکل دهی 
نهادهــای اجتماعی قرار اســت در بخش 
از  )حمایــت  محــور   7 در  و  اقتصــادی 
ثبــات  و  امنیــت  داخلــی،  محصــوات 
اقتصــادی، جــذب ســرمایه های داخلی و 
خارجــی، اقتصــاد دانــش بنیــان، اقتصاد 
دیجیتــال، حمایت هدفمنــد از صادرات، 
بررســی ابعاد اقتصادی رســانه های نوین 
و کارآفرینی و ایجاد اشــتغال پایــدار( بهار 
سال ۹8 با حمایت بنگاه های اقتصادی در 

تهران یا کرمان برگزار شود.

مؤسســه تحقیقاتی گارتنر بتازگی فهرستی از 5 ترند برتر 
تکنولــوژی در ســال ۲0۱۹ میادی را اعام و منتشــر کرده 
اســت. به گزارش ایسنا، پژوهشــگران و محققان فعال در 
مؤسســه تحقیقاتی گارتنر بتازگی با انتشــار یک فهرســت جدید و به روزرســانی 
شــده، 5 تکنولوژی و فناوری برتر در سال آینده میادی را معرفی کرده و سپس 
بــه مــرور مختصری بر هر یک از آنها پرداخته اســت. بر اســاس گزارشــی که در 
وب سایت بیزینس اینسایدر آمده است، در زیر فهرست این 5 فناوری برتری که 

به گفته این محققان آینده جهان را تغییر خواهد داد، ذکر شده است:
۱. وسایل نقلیه خودران

ایــن روزهــا خودروهای خودران یکــی از ترندهای برتر صنعت خودروســازی در 
جهان محسوب می شود و بسیاری از شرکت های خودروسازی در جهان به دنبال 

توسعه فناوری خودروهای خودران و بدون نیاز به راننده هستند.
۲. هوش مصنوعی

فناوری هوش مصنوعی یکی دیگر از فناوری های نوینی است که توسط غول های 
تکنولوژی همچون گوگل، مایکروســافت و اپل بســیار مورد توجه و استقبال قرار 
گرفته اند و دســتگاه های الکترونیکی متعددی را که از این تکنولوژی پشــتیبانی 

می کنند، معرفی و روانه بازارهای جهانی کرده اند.
۳. تحلیل مبتنی بر یادگیری ماشینی

یادگیــری ماشــینی )Learning machine( نیــز که همواره نامــش در کنار هوش 
مصنوعی می آید، تاکنون توانسته است کمک بسزایی به پیشرفت علم و فناوری 
کند و مؤسسات تحقیقاتی و آماری بسیاری نیز تاکنون به منظور تحلیل و بررسی 

مسائل مختلف از فناوری یادگیری ماشینی بهره برده اند.
۴. کپی برداری دیجیتال

یکی دیگر از فناوری های نوینی که امروزه دانشمندان بسیاری به منظور ساخت 
و ایجاد دســتگاه و وســایل موردنیاز خود از آن اســتفاده می کنند، نوع خاصی از 
 )Digital twin( هوش مصنوعی اســت که کپی برداری دیجیتال یا دوقلوســازی
نامیده می شــود. ایــن فناوری کــه کاربردهای گســترده ای در علوم و رشــته های 
بــه  و... دارد، کمک هــای بســزایی  بیوزیســت  بیوشــیمی،  مختلــف همچــون 
متخصصان حوزه های مختلف کرده است تا به اهداف خود دست یابند. یکی از 
مثال های این فناوری پرینترهای سه بعدی است که قادر است از اشیای مختلف 

همانندسازی کند.
۵. باک چین

صنعــت باک چین کــه این روزهــا نامش با ارزهــای دیجیتال رمزنگاری شــده 
همچون بیت کوین گره خورده اســت، یک پلت فرم و بستر مناسبی است برای 
کاربرانی که می خواهند به استخراج ارزهای دیجیتال بپردازند و از این طریق به 

کسب درآمدهای هنگفتی دست پیدا کنند.

بزرگ ترین آرزوی معلوان جسمی، افزایش استقال و توانمندی آنهاست تا بتوانند بدون کمک دیگران از پس مشکات خود 
بربیایند. در همین راستا برخی کمپانی ها در این زمینه فعالیت دارند و یکی از این شرکت ها، کمپانی روباتیک Myomo است 
که در حوزه سامت فعالیت می کند. این کمپانی بتازگی از یک پروتز روباتیک با نام MyoPro رونمایی کرده است؛ وسیله ای 
که برای بیمارانی طراحی شده است که از بیماری یا آسیب هایی رنج می برند 
که منجر به فلج شدن عضله های دست آنان شده است. نخستین کاربر این 
وســیله فناورانه، »زک دیز« اســت که در 8 ســالگی به دلیل وقوع یک سانحه 
رانندگی، از ناحیه دست فلج شد. تصادف سبب شد مغز و نخاع وی بشدت 
آسیب ببیند و درنهایت یکی از دستان وی برای همیشه از کار افتاد. درواقع در 
اثر این ســانحه رانندگی، شــبکه عصبی که پیام هایی را از نخاع به شانه، بازو و 
دست ارسال می کنند تخریب شدند. وی سرانجام با استفاده از پروتز روباتیک 
MyoPro موفــق شــد دامنه حرکت دســت خود را افزایــش داده و تا حدودی 
کارهــای روزانه اش را انجام دهد. درواقع این پروتز روباتیک ســیگنال هایی را 
ارســال می کند و کمک می کند تا دســت، با وجود فلج بودن کار خود را انجام 
دهد. به این ترتیب افرادی که در اثر سکته، تصادفات رانندگی، بیماری هایی 
همچــون ALS و تحلیل رفتن ماهیچه ها و... مشــکل دارند، می توانند به طور 
مستقل زندگی کنند و کمتر به کمک دیگران نیاز داشته باشند. این پروتز هم اکنون در بیمارستان های بوستون در اختیار بیماران 

قرار گرفته است.

 طراحی پروتز روباتیک برای معلوان جسمی
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دوســت  و  خوانده ایــد  را  کتابــی  متــن   
داریــد آن را برای خود در گوشــی یا رایانه 
ذخیــره کنید یا نامه دست نویســی دارید 
کــه می خواهیــد آن را به یــک متن تایپی 
تبدیــل کنیــد؟ شــاید در نــگاه اول تایــپ 
کردن تمام این مطالب برای شما سخت 
باشــد تا جایی که از انجــام این کار صرف 
نظر کنید اما باید بگوییم به کمک برخی 
برنامه هــای موبایلــی ایــن امــکان بــرای 
شــما فراهم شــده تا متــن کتاب یــا نامه 
دســت نوشــته را به نوشــته تایپی تبدیل 

چگونه تصویر را به متن تبدیل کنیم
کنیــد. در فروشــگاه های اپلیکیشــن ایــن 
گونــه برنامه ها زیاد پیدا می شــود اما یک 
نکته منفــی در مورد آنها وجود دارد و آن 
اینکه از زبان فارسی پشتیبانی نمی کنند. 
امــا نگران نباشــید چــرا کــه به تازگی یک 
برنامه فارســی هم در این زمینه طراحی 
شده تا مشــکل کاربران فارسی زبان حل 
شــود. این برنامــه متن یار نــام دارد و کار 
اصلی آن تبدیل تصویر به نوشــته است. 
کار ایــن برنامه زمانی که می خواهید یک 
متــن بلند نوشــتاری یــا چاپــی را به متن 
تایپی تبدیل کنید بهترین کمک کننده به 
شما خواهد بود. در واقع متن یار می تواند 
متــن کتاب های چاپــی را به نوشــته های 

تایپــی قابــل ویرایش تبدیل کنــد آن هم 
تنها با کمــک گرفتن عکس از روی کتاب 
یا متن نوشــتاری و این یعنی شــما هیچ 
زحمتی بــرای تایپ کردن متن نخواهید 

کشــید. همیــن کــه بتوانیــد عکس هــای 
واضــح از متــن کتــاب یــا نوشــته ای کــه 
می خواهیــد به متــن تایپی تبدیل شــود 
بگیریــد ســایر کارهــا را برنامه، بســرعت 
بــرای شــما انجــام می دهــد. همچنیــن 
متن هایی که این برنامه به شــما تحویل 
می دهــد امکان ویرایش هم دارد. به این 
صورت که برنامه خودش به یک ادیتور یا 
ویرایشگر مجهز است و این امکان را برای 
کاربرانــش فراهم می کنــد تا عکس های 
تبدیل شــده به متن را ویرایش کنند. این 
برنامــه به صــورت رایــگان )پرداخــت از 
درون برنامه( در اختیار کاربران سیســتم 

عامل اندروید قرار گرفته است.

تاپ اپروی وب
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گــروه حوادث- معصومه مرادپور/ کارگرقنــادی وقتی دریافت 

نامــزدش بــه رابطــه پنهانــی او با یــک زن پی برده دســت به 
جنایتی فجیع زد.

مرد خیانتکار برای مخفی کردن این ارتباط شیطانی نامزدش را کشت و جسدش 
را با همدستی آن زن به آتش کشید.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از 21 آبان امســال 
به دنبال مراجعه پدر یک دختر جوان به کانتری 41 خرمدشت شروع شد. او به 
افســر پرونده گفت: روز گذشته دخترم که دانشجوی علوم غذایی است ساعت 

8صبح خانه را به مقصد دانشگاه ترک کرد ودیگر از او خبری نداریم.
نامزد دختر جوان که از چند ماه قبل با او اختاف پیدا کرده بود به عنوان نخستین 
مظنون تحت بازجویی قرار گرفــت اما او با اظهار بی اطاعی از نامزدش گفت: 

اختاف ما موضوع مهمی نبود و بین همه زوج ها پیش می آید.
در تحقیقات بعدی مشخص شــد این دختر 24 ساله روز مورد نظر به دانشگاه 
نرفته است. بنابراین در حالی که هیچ اثری از سرنوشت وی نبود مأموران پلیس 
جسد ناشناس یک زن را در جاده آتشگاه کشف کردند. براساس مشخصاتی که 
خانواده دختر جوان به تیم تجسس آگاهی داده بودند مشخص شد که این جسد 
متعلق به همین دختر جوان است. خیلی زود بقایای جسد به دستور بازپرس 

کشیک قتل به پزشکی قانونی منتقل شد.
در ادامه تحقیقات کارآگاهان با رد آخرین تماس های خط تلفن همراه مقتول 
دریافتنــد آخرین تماس های او در محدوده حصــارک کرج و نزدیکی محل کار 

نامزد دختر جوان برقرار شده است.
از طرفی با بررسی دوربین های حوالی آتشگاه، پلیس به یک خودروی206 ظنین 
شــد که شــماره پاک آن مشــخص نبود اما در ادامه دریافتند خودرو متعلق به 
نامزد دختر جوان است. این بار وی به عنوان متهم بازداشت شد و در نخستین 
بازجویی هــا منکر این جنایت شــد اما درادامه بازجویی ها ســرانجام پــرده از راز 

جنایتش برداشت.
او در اعتراف به جنایتی که مرتکب شده بود گفت: من با زنی که 10 سال از خودم 
بزرگتر بود رابطه داشتم. از وقتی نامزدم به رابطه من پی برده بود می ترسیدم 
که از من جدا شود. روز حادثه حوالی حصارک با او قرار گذاشتم و سوارش کردم، 
بعــد فرانک زنی که با او رابطه داشــتم به آنجا آمد. آنها با دیدن یکدیگر درگیر 
شــدند و نامزدم شــروع به داد و فریاد کرد. من دستم را جلوی دهانش گرفتم و 
با  بندی که همراه داشتم او را خفه کردم. بعد جسد را به جاده آتشگاه بردیم و 

برای اینکه راز این جنایت مخفی بماند جسد را به آتش کشیدیم وفرار کردیم.
بــا اعتراف هــای تــکان دهنــده مرد جنایتــکار، مأمــوران فرانــک را نیز بــه اتهام 
همدستی با او دستگیر کردند و هر دو متهم تا تکمیل تحقیقات بازداشت شدند 

و پرونده در اختیار کارآگاهان جنایی استان البرز قرار گرفت.  

خــــبر

گــروه حــوادث/ مرد جوانی که در شــهر کوااامپور دســت به جنایت زده بود با تــاش کارآگاهان 
جنایی در تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، این مرد در تابســتان ســال 1391 به دنبال یک نزاع و درگیری 
خیابانی اقدام به قتل جوانی ایرانی در شهر کوااامپور مالزی کرده بود اما مدتی بعد وارد ایران 

شده و زندگی مخفیانه ای را برای خود تشکیل داده بود.
 سرهنگ علی ولیپور گودرزی-معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت- در تشریح 
جزئیــات ایــن خبر گفــت: از مدتی قبل مأموران این متهم 33 ســاله را شناســایی کــرده و صبح 

دوشنبه برای دستگیری اش وارد عمل شدند.
متهــم در اعترافات خــود به ارتکاب جنایــت در کوااامپور در جریان یک نــزاع خیابانی اعتراف 

کرده و تحقیقات از وی ادامه دارد. 

تهران در  در مالزی دستگیری  جنایت 

گروه حوادث/ زن جوان امیدوارانه زیر 

ســقفی که ترک خورده و نمدار اســت 
به انتظار بازگشت پسر خردسال و پدر 
پیــرش نشســته و هنــوز به عشــق آنها 

لبخند می زند.
خانــه اش در بخــش مرکــزی کــرج 
اســت اما خانه ای که نــه برق دارد و نه 
از گاز و دیگــر امکانــات اولیه برخوردار 
اســت. ایــن زن 10 ســال اســت در این 
خانــه مخروبه در حالی پنــاه گرفته که 
خودش پناهگاه کودک یتیمش شــده 

است.
اشــک نمی ریزد. از روزگار شــکایت 
ندارد. حتی به خــودش فکر نمی کند، 
او زیر این ســقف دود گرفته، خســتگی 
را هــم از پــا درآورده تــا کودکش بدون 
سایه پرمهر پدر از محبت سرشار شود.

ë طوفانی که بی خبر وزید

ام.  ســاله   35 می گویــد:  خــودش 
همسرم کارگر یک کارگاه دوزندگی بود 
و مســتأجر بودیم. کارفرما برای فرار از 
تعهــد بیمه گاهــی او را اخراج می کرد 
و دوبــاره بــه کار می گرفــت. بــه همین 
دلیل ودیعه مســکن ناچیزی برایمان 

باقــی مانــده بــود و ناچار بــه پرداخت 
اجاره بودیم. هر چند همســرم درآمد 
ناچیزی داشــت اما از زندگــی کنار او و 
پســر کوچکم راضی بودم تا اینکه او بر 
اثر بیماری کلیه هایش را از دســت داد 
و در اوج جوانــی ناچــار بــه اهدای یک 
کلیه به همســرم شــدم، اما ایــن پایان 
ســختی هایم نبود. نوروز 88 همسرم 
همیشــه  بــرای  قلبــی  ســکته  اثــر  بــر 
ترک مــان کرد و این آغاز ســرگردانی و 

تنهایی من بود.
و  غمگیــن  صدایــی  بــا  جــوان  زن 
لبخندی تلخ ادامــه داد: پدر پیرم هم 
که مســتأجر بود بدبیــاری آورد. او هم 
اثاثیــه اش را جمــع کرد و بــه خانه من 
آمد. مانده بودم با غم از دســت دادن 
ســاله ام   3 کــودک  یتیمــی  همســرم، 
و پــدری کــه جز مــن پناهی نداشــت و 

نگرانم بود چه کنم؟
او با اشــاره به اشــه موش کوچکی 
در کنــار اتاقــش می گویــد: ایــن روزگار 
در  روزهــا  آن  اســت.  مــن  خــوش 
پــارک چــادر زدیــم و از کمیتــه امــداد 
درخواســت کمــک کردیم. بایــد قانوناً 
قیومیــت پســرم به من واگذار می شــد 
تا از کمک های کمیتــه امداد بهره مند 
شویم. شورای شــهر کرج به من اجازه 

داد تــا در خانه ای کــه قرار بود در طرح 
تعریــض خیابــان اصلــی خراب شــود 
بــه طــور موقت زندگــی کنــم. خانه ای 
کــه آب، بــرق، گاز و حتی دیــوار حیاط 
نداشــت اما فقط ســقفی بود کــه ما را 
از ســرگردانی و در بــه دری نجات داد. 
خانــه ای کــه تا صبــح از حمله ســگان 
موش هــا  جویــدن  صــدای  و  ولگــرد 
آســایش نداشــتیم امــا همــان ســقف 
پنــاه  نمــورش  دیوارهــای  و  ریختــه 

جانمان بود.
تحــت  داد:  ادامــه  تأســف  بــا  زن 
پوشــش کمیتــه امــداد درآمدیــم امــا 
بــه توصیــه یــک فــرد دلســوز تصمیم 
تــا  برویــم  بابــل  شــهر  بــه  گرفتیــم 
مخارج مان کمتر باشد. به همین دلیل 
پرونده مــان بســته و مقرری مــان قطع 
شد. به دلیل اینکه یکی از کلیه هایم را 
به همسرم بخشــیده بودم، در شرایط 
نیاوردیــم  دوام  شــمال  هوایــی  و  آب 
و بــار دیگــر بــه کــرج برگشــتیم و دیگر 
نتوانســتیم از حمایــت کمیتــه امــداد 
بهره منــد شــویم. مدتــی در فروشــگاه 
زنجیــره ای کار کــردم اما تعدیــل نیرو 
کردنــد و مــن بیــکار شــدم. بــه همین 
خاطــر بــه واحد سرپرســتی دادســرای 
کــرج مراجعــه کــردم تــا از دادســتان 

بــرای حمایــت از ایتام تحت پوشــش 
سرپرستی کمک بگیرم.

ë حمایت مدعی العموم

ادامــه  انــدوه  و  غــم  بــا  جــوان  زن 
می دهد بــا حمایت دادســتان البرز هر 
ماه مبلغی برای تهیه مایحتاج ضروری 
زندگــی در اختیــارم قــرار می گیــرد. او 
فــردی را بــرای رســیدگی بــه وضعیت 
پســرم و تحصیــل وی مأمــور کــرده تــا 
بچه از تحصیل باز نماند. اما این روزها 
لحظات پرهراســی را می گذرانیم. چرا 

که طرح تعریــض خیابان در حال اجرا 
است و باید این خانه هم تخریب شود؛ 
خانه ای که مسکونی نبود اما پناهگاهم 
شــد. آجر آجر این خانه قصه تنهایی و 
بی کســی مرا می داند پای رفتن از اینجا 
را نــدارم و نمی دانم چه سرنوشــتی در 

انتظارم است.
انــدوه عمیقــی بــر چهــره زن ســایه 
انداخته اســت. به آرامی می گوید: یک 
روز کــه از محل کار برگشــتم ســگ های 
ولگــرد دور پســرم جمــع شــده بودنــد. 

هراســان دویدم و پسرم را پشت خودم 
پنهان کــردم اما یکی از ســگ ها به من 
حمله ور شــد و گازم گرفت. هنوز جای 
این زخم باقی اســت امــا نمی دانم اگر 
همین ســاختمان مخروبه و دیوارهای 
شکسته را هم از دست بدهم بر سر پدر 

پیر و کودک یتیمم چه خواهد آمد؟
 نیکوکارانــی که تمایل دارند به این 
خانواده بی پناه کمــک کنند می توانند 
 021-88500100 تلفــن  شــماره  بــا 

تماس بگیرند.

در حسرت سقفی برای زندگی 
جویندگان 
عاطفه
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گروه حوادث: مردعصبانی که به خاطر ریزش آب ناودان پسر همسایه را کشته بود از سوی 
پلیس دستگیر شد.

ســرهنگ غامعلی شــکری- فرمانده انتظامی شهرســتان بروجن- در این باره به تسنیم 
گفت: پسر جوان 23 ساله ای که اهل روستای کردشامی بخش گندمان بود به خاطر درگیری 

با همسایه اش بر سر ریزش آب باران از ناودان با اسلحه شکاری به قتل رسید.
مأموران پلیس پس از کسب خبر بافاصله به محل حادثه اعزام شدند و قاتل را دستگیر 

کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بروجن با بیان اینکه قاتل و مقتول نسبت فامیلی با یکدیگر 
دارند، بیان کرد: اسلحه قاتل ضبط و پس از تشکیل پرونده به همراه متهم تحویل مراجع 

قضایی شد. 

شد قتل  مرتکب  عصبانی  همسایه 
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کشف موزاییک 10 میلیون یورویی
 موزاییک باستانی که سال ها پیش همراه دو مجسمه برنزی تاریخی ربوده شده بود 
اکنون به جایگاهش بازگشت. به گزارش اکسپرس، این موزاییک متعلق به کلیسای 
باستانی در قبرس بوده است که به همراه ده ها قطعه دیگر در سال 1974 میادی 
توسط سارقان هنری دزدیده و تاکنون دست به دست شده و اکنون با تاش دولت و 
اعضای کلیسای قبرس به این کشور بازگردانده شد. »ماریا پاپیتی« یکی از مسئوان 
حراج کریســتی بریتانیا در این باره گفت:»این موزاییک از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت زیــرا به هنر مســیحیان و فرهنگ جهانی باز مــی گردد و ما موفق شــدیم در 

نهایت موزاییک ارزشمند را به مکان اصلی اش برگردانیم.«

شترهای فراری در شهر
ده ها شتر از سیرکی در شهر برگن آلمان فرار کردند.

به گزارش مترو، در پی فرار شترها پلیس و آتش نشانی به حالت آماده باش در آمده 
و این حیوانات را به باغ وحش باز گرداندند. ســخنگوی پلیس شــهری بیان کرد که 
با فرار این حیوانات از ســیرک هرج و مرج به وجود آمده و هر لحظه این احتمال 
وجود داشت تا شترهای سرگردان و عصبی به مردم آسیب بزنند ولی خوشبختانه 

با تاش مأموران شترها به سیرک بازگردانده شدند.

 آواز خواندن 
هنگام جراحی مغز

یک دختر 19 ســاله   کــه خواننده تئاتر موزیکال اســت 
به دلیــل ابتا به تومور مغزی از چنــدی پیش توانایی 
خواندن را از دست داد. به گزارش یورونیوز، جراحان 
مغــز بیمارســتان کودکان در ســیاتل امریــکا تصمیم 
گرفتنــد طی عمل جراحــی این تومور را خــارج کنند. 
اما برای پیشــگیری از آســیب به شــنوایی و ســنجیدن 
بازیابی توانایی خواندن او می بایست در هنگام عمل 
جراحــی وی را بــه هوش می آوردند. بــه این روش در 
جراحــی مغــز »کرانیوتومــی بیــدار« می گوینــد. پس 
از بــه هــوش آمدن ایــن دختر، جراح از او خواســت تا 
بــر اســاس نت هایــی کــه می شــنود آواز بخوانــد. آنها 
هنگام آواز خواندن تومور را بدون آســیب رساندن به 
عصب های شنوایی خارج کردند. جراحان، پرستاران 
و تکنیســین های اتــاق عمل هــم بــا آواز خواندن این 
دخترهمراه شــدند. این دخترعاقه مند به موســیقی 
تنها ۴8 ساعت پس از عمل جراحی توانست براحتی 

نت ها را تشخیص دهد و بخواند. 

تولد  سیل ها در سواحل بریتانیا
هزاران بچه سیل در سواحل بریتانیا به دنیا آمده و توجه گردشگران را به خود جلب کردند.

به گزارش ایران آناین به نقل از دیلی میل، هزاران ســیل در ســاحل »هورســی« نورفولک 
زندگی می کنند و تحت حفاظت سازمان حمایت از حیوانات قرار دارند.

ســیل ها روی خشکی ســریع تر از انســان حرکت می کنند و در دریا هم می توانند با سرعت 
چهل کیلومتر در ساعت شنا کنند. شیرهای دریایی نر در خشکی قلمرویی برای خودشان 
معین می کنند و سپس سعی می کنند جانور ماده را به قلمرو خود بکشانند. شیر دریایی 
ماده هر بار یک بچه به دنیا می آورد و تا شــش ماهگی به او شــیر می دهد. در این سن بچه 

شیر دریایی آنقدر بزرگ می شود که بتواند غذای خود را شکار کند. 

سقوط هواپیمای جنگ جهانی 
یــک فرونــد هواپیمای قدیمی که متعلق به جنگ جهانی دوم بود هنگام مانور نظامی در تگزاس امریکا ســقوط کرد و 

2 کشته بر جا گذاشت.
به گــزارش اورانــدو نیــوز، این حادثــه در پی یک نمایش هوایی رخ داده اســت و هواپیمای خصوصــی در هنگام پرواز و 

مانور دچار نقص فنی شده و سقوط کرد.
»لین لینســفورد« ســخنگوی وزارت حمل و نقل هوایی بیان کرد که در این حادثه خلبان و مسافرش پس از سقوط روی 

پارکینگ خودروها در دم جان باخته اند. 

 بازگشت کیف 25 هزار داری 
به صاحبش

زوج امریکایــی با پیدا کــردن کیف پر از پــول آن را به 
صاحبش بازگرداندند.

بــه  گزارش گوود نیوز، کیف حــاوی 25 هزار دار بوده 
کــه ایــن زوج به  صورت اتفاقــی آن را پیدا کــرده و به 

اداره پلیس و صاحب اصلی اش بازگرداندند.
ســخنگوی اداره پلیــس رینــکان بیــان کــرد کــه پول 
متعلــق بــه مالک یــک فروشــگاه در جورجیــا بود و 
می تــوان گفــت رقم باایی بــوده و ایــن زوج به جای 
برداشــتن پول برای خــود آن را تحویــل اداره پلیس 

داده و صاحب کیف نیز از این زوج قدردانی کرد. 

یک زن انگلیســی از فروش جوراب های بد بو و بد شــکلش ساانه 
100 هزار دار درآمد دارد.

به گزارش مترو، »روکسی سایکس« 33 ساله به طرفداران خود در 
فضای مجازی گفته که پاهایش طلسم زیبایی دارد.

»روکســی« می گوید: نخســتین بار عکســی از پای خود گرفته و در 
فضــای مجازی منتشــر کــرده و فوراً 10 هــزار فالوئردر اینســتاگرام 
پیــدا کــرده و از همین روش هــر روز کار تبلیغی خــود را آغاز کرده 
و اکنــون با فــروش جوراب های بدبویش ســاانه 100 هــزار دار به 

جیب می زند.
خریداران جوراب هایش اغلب دختران جوانی هســتند که دوست 

دارند زیبا و جذاب به نظر برسند.
جوراب های وی هر جفت 20 پوند و کفش هایش 200 پوند فروخته 

می شود.
»روکسی« می گوید: وقتی متوجه شدم جوراب و کفش هایم تا چه 
اندازه طرفدار دارد و تا چه حد می تواند برایم پول ســاز باشــد دیگر 

نمی توانم دست از این کار بکشم. 
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مــادر برزیلــی موفــق شــد فرزنــد 21 ماهــه اش را از 
چنگال میمون وحشی نجات دهد. به گزارش دیلی 
میل، »جولیا بااردیم« و خواهر 7 ساله اش در حال 
تماشــای تلویزیــون بودنــد کــه ناگهان یــک میمون 
از پنجــره وارد اتاق شــد و به این بچــه حمله کرد اما 
بافاصلــه مــادرش به داد وی رســیده و مانع کشــته 
شدن فرزندش شــد. »لوســییانا« مادر 27 ساله این 
کودک برزیلی می گوید، بســیار خوش شــانس بوده 
که بموقع جلوی میمون را گرفته و فرزندش فقط از 
ناحیه سر دچار آسیب شده است. پس از این حادثه 

بچه را به بیمارستان منتقل کردند. 

حوادث 
جهان
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رستورانی برای کر و ال ها
زوج ناشنوا با افتتاح یک پیتزا فروشی در شهر سانفرانسیسکو پایگاه خوبی برای افراد ناشنوا به وجود آوردند.

به  گزارش سی بی اس، »ملودی و راسل استین« این پیتزا فروشی را در سال 2011 میادی افتتاح کرده و رفته رفته محبوبیت پیدا 
کردند. پیتزا فروشی این زوج اکنون به پاتوق افراد ناشنوا تبدیل شده است.

طعم خوب پیتزاهای این زوج که به خاطر سس و پنیرهای مرغوب شان است هر روز بر تعداد مشتریان شان افزوده است. 

جوراب های بدبویی  که 20 پوند می ارزد 
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خبر  یک  توضیح 
گروه حوادث/ همزمان با حادثه تصادف مرگبار وانت پیکان 

بــا 4 دانش آمــوز در بردســکن، روز 23 آبــان در صفحــه 19 
روزنامه ایران، مطلبی با عنوان »اهدای عضو پسر دانش آموز 
بردسکنی« به چاپ رسید که عاوه بر بیان شرایط مصدومان این فاجعه هولناک، 
گفت و گویــی نیز با ســرهنگ نادر رحمانــی، رئیس مرکز اطاعــات و کنترل ترافیک 
پلیــس راهــور انجام شــد. در این گفت و گو ایشــان بــدون پرداختن بــه موضوع این 
تصادف، فقط نگاهی کارشناســی به اقدامات هماهنگ پلیــس، آموزش و پرورش 
و دیگر ســازمان ها داشتند و اینکه برای پیشــگیری از حوادث دانش آموزی و امنیت 
بیشتر آنها بهتر است چه مواردی رعایت شود.اما پس از انتشار این مطلب آموزش و 
پرورش، این نگاه کارشناسی را نقدی سازمانی خوانده و خواستار انتشار جوابیه ای در 
روزنامه ایران شدند. این جوابیه با وجود نگاه بی طرفانه پلیس به این تصادف، طبق 
قانون مطبوعات و رسانه و بنا به درخواست آموزش و پرورش منتشر می شود. امید 

است این توجه آموزش و پرورش در ارتقای امنیت دانش آموزان نیز مؤثر باشد:
عطــف به مطلب منــدرج در آن روزنامه، بــه تاریخ 97/8/23 با عنــوان »مدارس 
پلیــس مدرســه را جدی بگیرنــد« توضیحاتی از ســوی مرکز اطاع رســانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش و پرورش جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می رساند.
ســرهنگ نــادر رحمانی رئیــس مرکز اطاعــات و کنتــرل ترافیک پلیــس راهور در 
گفت و گــو بــا خبرنگار روزنامه ایــران در تاریــخ 23 آبان در تشــریح حادثه تصادف 
وانت با چهار دانش آموز در اســتان خراســان با اشاره به وجود »پلیس مدرسه« در 
مدارس کشــور، از آموزش و پرورش درخواست کرده این موضوع را جدی بگیرد تا 

مانع حوادث مشابه شود.
در ارتباط با این اظهارات ازم است به این نکته اشاره کنیم که وجود پلیس مدرسه 
و جــدی گرفتــن آن از ســوی آموزش و پــرورش ارتباطی با حادثه مذکــور و حوادث 
مشــابه ندارد و این موضوع نمی تواند بهانه مناســبی برای توجیه قصور و کوتاهی 
پلیس از انجام وظایف خود باشد، جالب اینجاست که در همین گزارش به نقل از 
عضو شورای شهر بردسکن در تشریح اتفاق آمده است که راننده متخلف سرعت 
غیرمجاز داشته و برای سبقت گرفتن از یک کامیون پیوسته بر سرعت خود افزوده 
و دانش آموزان قربانی تخلف این راننده شــده اند. با این توصیف مشخص نیست 
اشاره سرهنگ رحمانی به آموزش های ترافیکی در مدارس و وجود پلیس مدرسه 
آن هم در گفت و گو حول چنین اتفاقی با چه هدفی صورت گرفته است؟شایســته 
اســت نهادهای خدمات رسان به دســتگاه بزرگ تعلیم و تربیت کشور کوتاهی در 

انجام وظایف قانونی خود در قبال مدرسه و امنیت دانش آموزان را توجیه نکنند.
 

خـــــبر
گــروه حــوادث- معصومــه مرادپــور / زن خیانتــکار 

وقتــی فهمیــد راز رابطــه مخفیانــه اش فاش شــده 
بــا همدســتی خواهــرزاده اش شــوهر خود را کشــت 
و همــراه دختــر 13 ســاله اش بــه کانــادا گریخت.بــا 
گذشــت 5 سال از این ماجرا صبح دیروز خواهر زاده 
این زن به اتهام معاونت در قتل شوهر خاله اش در 
شعبه هشتم دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســال 92 دو زن 
سراسیمه مردی نیمه جان را به بیمارستان رساندند 
و مدعی شــدند وی دچار مســمومیت غذایی شــده 
است.لحظاتی بعد مرد جوان جان باخت. به دستور 

بازپرس کشــیک دادســرا جســد به پزشــکی قانونی 
منتقل شد.واحد سم شناسی پزشکی قانونی اعام 
کرد مــرد جوان با خــوردن قرص برنــج جان باخته 
اســت و در حالــی که همســرش مدعی شــده بود او 
خودکشی کرده است اما کارآگاهان پی بردند این مرد 
به قتل رسیده همسر این مرد هم بسرعت به همراه 
تنها دخترش به کانادا گریخت وخواهر زاده او که زن 
جوانی بود بازداشــت شد وی در بازجویی های اولیه 
گفــت که خالــه ام وقتی فهمید شــوهرش به رابطه 
پنهانی او با یک مرد غریبه پی برده نقشــه قتل او را 
طراحی کرد و گفت می خواهم با ریختن قرص برنج 

در آبمیوه اش او را بکشم.در آغاز جلسه محاکمه که 
دیــروز برگزار شــد اولیــای دم خواســتار دریافت دیه 
مقتول شــدند. اما متهم در حالی که منکر معاونت 
در قتل شــوهر خاله اش بود گفت: روز جنایت وقتی 
به خانه آنها رســیدم دیدم شــوهر خالــه ام بی حال 
کف اتفاق افتاده اســت. بعد فهمیــدم خاله ام به او 
آب پرتقــال داده و بــا قرص برنجی که درون آبمیوه 
انداخته او را مســموم کــرده وحاا هم با بچه اش به 
کانادا فرار کرده است.من در این جنایت هیچ نقشی 
نداشتم.در پایان محاکمه قضات وارد شور شدند تا 

درباره پرونده متهم تصمیم بگیرند.

همدستی خاله و خواهرزاده برای یک قتل 

پنجمیــن مرحلــه از طرح دســتگیری ســارقان 
پایتخت با دستگیری 184 سارق از سوی پلیس 
آگاهــی تهــران اجــرا شــد.به گزارش خبرنــگار 
 - رحیمــی  حســین  ســردار  »ایــران«،  جنایــی 
فرمانــده انتظامــی تهــران بــزرگ- در جمــع 
خبرنگاران ضمن تشــریح جزئیــات این طرح 
از دســتگیری مردی خبر داد که با تشــکیل یک 
بانــد از خزانه بانکی در میرداماد ســرقت کرده 
بــود . ایــن مــرد کــه یکــی از کارمنــدان شــرکت 
پیمانکاری طرف قرار داد بانک بود با تشــکیل 
یک باند 5 نفره دســت به سرقت 7/5 میلیارد 
تومانی زده بودند.سردسته باند پس از سرقت 
از کشور فرار کرده بود که بسرعت بازداشت وی 
در دســتور کار پلیــس آگاهی تهــران بزرگ قرار 
گرفت.مأمــوران در جریــان تحقیق پــی بردند 
کــه سردســته باند به کشــور ارمنســتان گریخته 
کــه با هماهنگی هــای ازم با پلیــس اینترپل از 
ارمنســتان به ایــران منتقل شــد و 7.5 میلیارد 
تومــان از اموال ســرقتی بانــک از وی و اعضای 

باند کشف شد.
184 سارق در تله پلیس

ســردار رحیمــی در ادامه همچنین از بازداشــت 
184 نفر از ســارقان حرفه ای و سابقه دار خبر داد 
و گفت: این طرح از ابتدای هفته گذشــته به اجرا 

درآمــد و ایــن ســارقان بــه بیــش از 3 هــزار فقره 
سرقت اعتراف کرده اند. باند 11 نفره ای نیز که به 
خانه های شمالی تهران دستبرد می زدند و اغلب 
دار، ارز و دارایی هــای باارزش را می دزدیدند، در 
این طرح بازداشــت شــده که به 17 فقره سرقت 
اعتراف کردند.رئیس پلیس پایتخت از متاشی 
شــدن بانــد 7 نفــره کــه اقــدام بــه کاهبــرداری 
می کردنــد نیز خبــر داد و گفت: اعضای این باند 
بــه بهانه برنده شــدن در مســابقات، افــراد را به 
پای عابربانک کشــیده و کل حساب فرد را خالی 
می کردند، بیــن مالباختگان، پزشــک، خلبان و 
میهماندار نیز وجود داشت، یکی از میهمانداران 
پولی که بابت 25 ســال خدمت به دســت آورده 

بود را در این نوع کاهبرداری ها از دست داد.
نقشه ای برای سرقت مسلحانه

پســر جــوان عاشــق شــخصیت فیلــم »ممــل 
امریکایی« بود به همین خاطر همه او را به این 
اسم صدا می زدند. مقام های زیادی در ورزش 
بوکــس دارد و همین باعث شــد کــه عضو تیم 
سه نفره ای شود که قصد داشتند از طافروشی 
و یــک بانــک در مرکــز تهــران ســرقت کنند اما 
کارآگاهــان اداره یکــم پلیــس آگاهــی پایتخت 

دستشان را رو کردند.
چــه شــد کــه لــو رفتیــد؟  قرارمــان این بــود که 

پنجشــنبه اول آذر ســرقت ها را انجــام دهیــم. 
داخــل قهوه خانــه و زمانی که داشــتیم نقشــه 
ســرقت را مــرور می کردیــم یکــی از آشــنایان 

متوجه نقشه مان شد و لو رفتیم.
چرا تصمیم به سرقت مسلحانه گرفتی؟

 چنــد وقت قبل دو نفر از دوســتانم به ســراغم 
آمدنــد و ایده ســرقت مســلحانه را دادند. من 
هــم عاشــق خودنمایــی و این کارها هســتم به 

همین خاطر قبول کردم.
اســلحه ها بــرای کــی بود؟دوســتم یــک کلــت 

کمری داشــت و قرار شــد همدســت دیگرمان 
کاشینکف بیاورد.

دست های شفا بخش
در کار خریــد و فروش لوازم ســرقتی اســت. به 
غیــر از مالخــری تخصص دیگری هــم دارد که 
درمان بیماری هاســت البته در ایــن مورد تا به 

حال شکایت نداشته است.
ســابقه داری؟ بله، ســال ها قبل بــه خاطر جعل 

ویزای ایتالیا، انگلیس و فرانسه بازداشت شدم. 
بعد از آزادی هم کارهای متفرقه انجام می دادم 

و چند وقتی هم هست که مالخری می کنم.
انــگار در کار درمــان بیماری هم هســتی؟ بله، 6 

ســال قبل بود که خــواب پدرم را دیــدم و از آن 
روز به بعد دســتم شــفا بخش شد. هر بیماری 
را شــفا می دهــم و می توانــم 10 ســال آدم ها را 
جوان تر کنم. برای این کار ریالی پول نمی گیرم 

و شاکی هم ندارم.
برنده شدن در قرعه کشی

مرد جوان از داخل زندان با همدستی چند زن 
و مرد به بهانه برنده شدن در قرعه کشی اقدام 

به کاهبرداری می کرد. تا به حال 7 مرد در این 
رابطه دستگیر شده و بررسی ها برای دستگیری 

سایر متهمان ادامه دارد.
جلــب  را  مالباخته هــا  اعتمــاد  چطــور 

می کردید؟با آنهــا تماس می گرفتیم و مدعی 

می شــدیم که برنده جشنواره شــده اید و برای 
اینکــه موضــوع را طبیعــی جلــوه دهیــم اتاق 
کنفرانــس تشــکیل می دادیــم یــا تماس هــا را 
طــوری برقــرار می کردیم کــه به نظر برســد از 
داخــل اســتودیوی رادیــو یــا تلویزیون بــا آنها 

تماس می گیریم.
طعمه هایتان را چگونه شناســایی می کردید؟  از 

دکتر و مهندس گرفته تا پلیس و مقام قضایی. 
فرقــی نمی کــرد بعــد از جلــب اعتمــاد آنها را 
بــه مقابــل دســتگاه های عابربانــک می بردیم 
و نقشــه مان را اجــرا می کردیــم. پول هــا را هــم 
بــه 100 کارت بانکــی کــه از معتــادان یــا افــراد 

نیازمند و روســتایی خریداری کرده بودیم واریز 
می کردیم.

کیف قاپان خشن
بــا  و  مــی زد  پرســه  پایتخــت  خیابان هــای  در 
دیدن ســوژه مناســب به ســراغ آنها می رفت و 
کیف شــان را می قاپیــد. یک بارهنگام ســرقت 
کیف یک زن که کودکی در آغوش داشــت مادر 
و فرزند راهی بیمارســتان شــدند. زن دیگری را 

هم هنگام سرقت مجروح کرده است.
ســابقه داری؟ بلــه بــه خاطــر آزار و اذیت پســر 

بچــه ای بازداشــت شــدم. البتــه تهمــت زدند. 
خانواده بچه می خواستند از من پول بگیرند به 
همین اتهام مرا به زندان انداختند. بعد از سه 

سال هم از من پول گرفتند و رضایت دادند.
چند مورد سرقت داری؟بیش از 100 کیف قاپی 

دارم و تمــام آنهــا در کوچه هــا و خیابان هــای 
پایتخت بود.

سرقت 7/5 میلیاردی از خزانه بانک
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15 ساعت کنار جسد مادر 
گــروه حــوادث/ دختر معتاد که شــاهد قتل مادرش به دســت پدر بود 15 ســاعت 

پــس از این جنایت بــه پلیس خبر داد.به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت 
4 بعــد از ظهــر 27 آبان مأموران کانتری 105 ســنایی در تماس با بازپرس جنایی 
تهران از قتل زن میانسالی در خانه اش خبر دادند. به دنبال اعام این خبر بازپرس 
ســجاد منافی آذر از شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی تهران و تیم تحقیق راهی 
محــل حادثه که خانه ای چهــار طبقه در خیابان مطهری بود، شــدند. در زیرزمین 
خانه جســد زن میانســال درحالی که با ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده بود از 
ســوی پلیس پیدا شــد.دختر 19 ساله این زن که معتاد به شیشه بود و   خبر جنایت 
را بــه پلیــس گزارش کرده بــود گفت: این خانــه متعلق به پدرم اســت و مادرم در 
طبقه دوم این ســاختمان زندگی می کرد. شــب گذشــته مادرم به ســراغم آمد و از 
مــن خواســت با او به روانپزشــک بروم. مــن مخالفت کردم و ناگهان پــدر و مادرم 

درگیرشدند و پدرم با چاقو مادرم را زد. بعد هم در را قفل کرد و متواری شد.

نجات داماد جوان از قصاص 
گــروه حوادث/ کارگــر چاپخانه که به جرم قتل برادرزنش به قصاص محکوم شــده بــود در حالی که با 

چوبــه دار چند قدم فاصله داشــت با تقاضای خانواده مقتــول مبنی بر پرداخت یکصد میلیون تومان 
از اعدام نجات یافت.صبح دیروز این متهم از نظر جنبه عمومی جرم در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
اســتان تهــران پای میز محاکمه ایســتاد.به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، این جنایت در ســال 94 
اتفــاق افتاده بود. مرد جوان به قضات گفت: وقتی با همســرم دعوایم شــد او قهــر کرد و از خانه رفت. 
ســاعتی بعد برادرش ناغافل وارد خانه مان شــد و شروع به فحاشی کرد با هم درگیر شدیم. ناخواسته 
چاقو به او اصابت کرد.پس  از محاکمه قضات او را به قصاص محکوم کردند. این حکم از سوی قضات 
دیوانعالی کشــور تأیید شــد اما اولیای دم به خاطر نوه شــان از قصاص دامادشان گذشت کردند.بدین 
ترتیب مرد جوان صبح دیروز از نظر جنبه عمومی در شعبه چهارم به ریاست قاضی اصغر عبداللهی 
و با حضور قاضی واعظی پای میز محاکمه ایســتاد و در پایان جلســه دادگاه قضات وارد شــور شــدند و 

متهم را از جنبه عمومی جرم به سه سال حبس محکوم کردند.

[ブ┘
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مهاجــرت غیربومی ها به مازندران در ســال های اخیر روند 

رو به رشدی یافته است.
وبودجــه  برنامــه  ســازمان  رئیــس  راد«،  غامــی  »مفیــد 
مازندران در گفت و گو با ایرنا، آمار دقیقی ازمیزان مهاجران نداد، اما خشکسالی 
و وجــود ریزگردها در اســتان های جنوبی کشــور را دلیل مهاجرت بــه مازندران 
بیان کرد. وی با اشــاره به در دســت اجرا بودن طرحی برای آمارگیری از میزان 
مهاجرت به مازندران گفت: بیشــترین مهاجران غیربومی به مازندران مربوط 
به استان های تهران، خراسان، خوزستان، یزد، قزوین و لرستان است. براساس 
آمار صرفاً در شــهر کاردشــت در غرب مازندران 12 هزار ویا به عنوان مســکن 

دوم از سوی افراد غیر بومی ساخته شده است.

 ‶ピ┓》ピ┘ ┖┒ r━├┒ ┳ぁブ〈┤ 〉ブp┡ぁブ¨] [ぃ¨『] rぁブپ┗ペ
نهمین نمایشــگاه صنایع دستی کشــور با حضور صنعتگران 25 اســتان از دیروز 
)دوشــنبه( در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی زاهــدان در حال برگزاری 
است.  »علیرضا جالزایی«، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سیستان و بلوچستان در حاشیه این مراسم در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: این 
نمایشگاه در قالب 150 غرفه شامل 80 غرفه مربوط به استان های سراسر کشور و 
70 غرفه متعلق به فعاان حوزه صنایع دستی این استان است. عاقه مندان به 
حوزه صنایع دستی می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا 2 آذر ماه از ساعت 16 
تا 21 به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زاهدان مراجعه کنند. راه اندازی 
غرفه هایی از روستاها و شهرهای ثبت شده ملی و سیاه چادر از جمله برنامه های 

جنبی این نمایشگاه است.

‶ブ━┝e【╉ペ 』 ‶ブ━┝ぃ├ ┖┒ iブ┐ 』  プジ ‶』┓ペ ‶ピ┗┽┴┘ 〞┡k
کشت زعفران بدون آب  و خاک با روش هواکشت توسط پژوهشگران دانشکده 
جغرافیای سیستان و بلوچستان انجام شد. به گزارش ایرنا، »محسن حمیدیان 
پــور«، عضو هیــأت  علمی دانشــکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشــگاه 
سیستان و بلوچستان در مورد فرآیند انجام این طرح گفت: امروزه روند افزایش 
دما و کاهش میزان بارش که از آن به عنوان گرمایش جهانی یاد می شــود یکی 
ازمهم تریــن دغدغه هــا ومشــکات زیســت  محیطی اســت. از طرفــی افزایش 
جمعیت و استفاده نادرست از منابع آب موجود، منجر به کم آبی استانی مانند 
سیستان و بلوچستان شده است. حمیدیان پورخاطرنشان کرد: با تغییر سبک 
کشــاورزی وهمچنین استفاده از گیاهان خشکی دوســت، استراتژیک و باارزش 
مانند زعفران می توانیم شــغل و معیشــت پایدار ایجاد کنیــم. زعفران گیاهی 
است که در مناطق گرم و خشک و دارای زمستان معتدل رشد می کند که بر این 
اســاس در سیستان و بلوچســتان به دلیل نوع اقلیمی آن امکان رشد و نمو این 

گیاه ضعیف و با ریسک باا بویژه در خصوص گل  دهی همراه است.

┓『┡′ ┖┒ 〉┓〈ぁっジ ┓┌ピ』۷ ‶┓┠ ╇ぃ┭┵─
هفت واحد آاینده به علت رعایت نکردن اســتاندارد های زیســت محیطی در 
مشهد پلمب شدند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، »تورج همتی« مدیرکل 
حفاظــت محیط زیســت خراســان رضــوی گفت: ایــن واحدهــا ایــزوگام تولید 
می کردند که فعالیت آنها سبب ایجاد آلودگی زیست محیطی بود و به همین 
جهــت مهــر و موم و تعطیل شــدند. وی افزود: بــا وجود صــدور اخطاریه برای 
شــماری از واحدهای ایزوگامی، این واحدها به قوانین و ضوابط محیط زیســت 

بی توجه بوده و کماکان عامل ایجاد آایندگی هستند. 

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

اخبـــار

پرورش ماهیان خاویاری از شمال به جنوب رسید

 تولید ماهیان خاویاری که روزگاری در دریای 
خزر به بیش از چند هزار تن می رسید، اکنون 
به چند صد کیلو کاهش یافته است. همین 
مسأله سبب شده تا کارشناسان و مسئوان 
حوزه شیات کشور تصمیم بگیرند پرورش 
ماهیــان خاویــاری را که تاکنــون مختص به 
اســتان های شــمالی کشــور بوده، در بیشــتر 
استان ها مانند قم، کرمان و حتی استان های 
جنوبی نیز توسعه دهند تا عاوه بر بازگشت 
رونق صادرات، زمینه ایجاد اشتغال ثابت را 
هم در این اســتان ها فراهم کنند.بر اســاس 
اعام ســازمان شــیات، برنامه ریزی شــده 
تا پایان برنامه ششــم توسعه تولید گوشت 
ماهیــان خاویــاری بــه 10 هــزار تــن و تولیــد 
خاویــار پرورشــی به 100 تــن برســد. در این 
راســتا 2 ســالی می شــود که طرح آزمایشی 
پرورش ماهیان خاویاری در هرمزگان کلید 
خــورده و با موفقیــت روبه رو بوده اســت. از 
این رو، مسئوان استانی با هدفگذاری تولید 
چندهــزار تنــی ماهیــان خاویــاری تصمیم 

گرفته اند این بخش را توسعه دهند.
ë  ماهیــان پــرورش  طــرح  در  موفقیــت 

خاویاری در هرمزگان
»کاظم قاسمی پور افشــار«، رئیس گروه 

توســعه آبزیــان آب هــای داخلــی شــیات 
هرمزگان در گفت و گو با »ایران«، با اشاره به 
موفقیت طرح پــرورش ماهی خاویــاری در 
2 روســتای استان، اظهارداشــت: با توجه به 
موقعیــت توپوگرافی هرمزگان، این اســتان 
از دیربــاز یکــی از قطب هــای تولیــد ماهــی 
در کشــور بوده و ظرفیت مناســبی در زمینه 
پرورش ماهیان گرمابی، ســرد آبی، دریایی، 
زینتی، میگو و حتی ماهیان خاویــاری دارد، 
اما تاکنون در زمینه پرورش ماهیان خاویاری 
تجربه ای نداشتیم و برای نخستین بار است 

که ایــن نوع ماهی در اســتان پــرورش یافته 
و خوشــبختانه بــا موفقیت نیز همــراه بوده 
است. وی ادامه داد: طبق بررسی های انجام 
شده اجرای طرح پرورش ماهیان خاویاری از 
سال 95 در 2 شهر »حاجی آباد« و »میناب« 
هرمزگان آغاز شــده و اکنون بعد از گذشــت 
حدود ۳ سال شاهد موفقیت آن هستیم. در 
حال حاضر ۳ روستای »گلروئیه«، »جایین« 
و »زرتوجی« در این شهرســتان برای اجرای 
ایــن طــرح انتخــاب شــده اند و کار پــرورش 
ماهــی در آنهــا در حال انجام اســت. رئیس 

گروه توسعه آبزیان آب های داخلی شیات 
هرمزگان افزود: در ابتدای اجرای این طرح، 
تعدادی تخم ماهی خاویاری از اســتان های 
گلســتان و مازنــدران به اســتان آورده شــد و 
طرح کلید خورد. با گذشــت چند ســال این 
ماهیان رشــد کــرده و اکنــون ۳0 هزار قطعه 

ماهی در این مناطق در حال پرورش است.
ë ماهیان تلف نشدند

رئیــس گــروه توســعه آبزیــان آب هــای 
داخلی شیات هرمزگان با اشاره به پرورش 
500 قطعه ماهی در استخرهای شهرستان 

حاجــی آبــاد، ادامــه داد: ماهیــان پــرورش 
داده شــده از گونه های فیل ماهیان هستند 
و خوشبختانه تاکنون تلفاتی از آنها گزارش 
نشده اســت. از این رو، قرار شــده در مرحله 
بعــدی پــرورش ایــن ماهیــان در مناطــق 
بستک و رودان نیز توســعه داده شود. البته 
قرار اســت امســال طرح آزمایشــی پرورش 
گونه »ســیبری« نیز در حاجی آبــاد اجرایی 
شــود. اگر پــرورش این گونــه نیز با موفقیت 
همراه باشد بزودی آن را در چند شهرستان 

دیگر استان توسعه خواهیم داد.
ë توسعه پرورش ماهیان خاویاری

»محســن یکتاپــور«، مدیر کل شــیات 
هرمزگان نیز در این زمینه اظهار داشــت: با 
توجه به موفقیت به دســت آمــده می توان 
ایــن انتظــار را داشــت کــه بــا برنامه ریــزی 
اصولی موفقیت بیشتری درتوسعه ماهیان 
خاویاری در اســتان به دســت آید و در آینده 
نزدیک پرورش دهندگان ماهی در هرمزگان 
به پــرورش ماهیان خاویاری که ســود قابل 
توجهــی دارد، بپردازنــد. در ابتــدا این طرح 
به صورت آزمایشــی در اســتان اجرا شد، اما 
اکنون بعد از گذشت ۳ سال شاهد موفقیت 
آن هســتیم و افــراد بومــی نیز بــه ادامه آن 

اشتیاق دارند.
ë  هدف گذاری برای تولید یکهــزار تن ماهی

خاویاری

وی ادامــه داد: در حــال حاضر ماهی ها 
گونــه  هیــچ  و  رســیده اند  کافــی  رشــد  بــه 
تلفاتی نداشــته ایم، از این رو، برای امســال 
تولید یکهزار تن گوشــت ماهیــان خاویاری 
هدف گــذاری شــده اســت. تاکنــون پرورش 
ماهیان خاویاری مختص شمال کشور بوده، 
اما با اجرای این طرح در هرمزگان می توان 
گفت که مســیری بزرگ در راستای توسعه 
این صنعت در جنوب کشور آغاز شده است. 
مدیر کل شیات هرمزگان افزود: حاجی آباد 
به عنوان اولین شهرستان برای پرورش این 
نوع ماهی در استان انتخاب شده، اما در نظر 
داریم ایــن طرح را در دیگر نقاط اســتان به  
منظور رفع محرومیت و بهره گیری از منابع 
دریایی و ایجاد اشتغال ثابت توسعه دهیم.

ë حمایت از سرمایه گذاران
یکتاپور خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از 
تمامی سرمایه گذارانی که قصد ورود به این 
بخــش را دارند حمایت کنیم تا هم شــاهد 
توســعه اشــتغال و هم ارز آوری باشیم. وی 
با اشــاره به اهمیت توسعه پرورش ماهیان 
خاویــاری در اقتصاد کشــور، گفت: شــیات 
استان برای حفظ و احیای این گونه ارزشمند 
عاوه بر پشــتیبانی و حمایــت از طرح های 
پــرورش ماهــی، موضــوع ترویــج پــرورش 
ماهی خاویــاری در قفس های دریایی را نیز 

پیگیری می کند. 

زهــره افشــار/   با وجــود اینکه اســتان قم 
دارای بزرگ تریــن معــدن منگنز )از نظر 
ذخیــره( درخاورمیانــه اســت امــا تاکنون 
این مــاده معدنــی به صورت خــام روانه 
اســتان های دیگــر می شــد و کارخانــه ای 
برای فرآوری آن در قم نبود اما مسئوان 
استانی می گویند ایجاد کارخانه فرو منگنز 

در استان در دستور کار قرار گرفته است.
»محمــد تقــی کاظــم زاده« رئیــس اداره 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  معــادن 

تجارت اســتان قم در گفت و گو با »ایران« 
تصریح کرد: با ایجــاد این کارخانه ارزش 
افزوده معــدن منگنز »ونــارچ«در داخل 
خــود اســتان می مانــد. این معــدن که از 
ســال 1۳41 کار خــود را آغاز کرده و ذخیره 
قطعــی آن 6 میلیون تن اســت، ســال ها 
تنهــا تأمین کننــده منگنــز شــرکت ذوب 
آهــن اصفهــان بــود امــا در حــال حاضر 
بازار خوبی پیدا کرده اســت. کاظم زاده با 
اشاره به اینکه این معدن ۳00 کارگر دارد 

خاطرنشان کرد: با راه اندازی کارخانه فرو 
منگنزبرای چند صد نفر دیگر از نیروهای 
بومــی اســتان قم اشــتغالزایی می شــود. 
استان قم همچنین دارای منابع محدود 
مس و آهن است و اکتشاف برای معادن 
طا نیز در دست اقدام است.  رئیس اداره 
معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان قم اعام کرد: با توجه به ظرفیت 
اســتان قــم در بخــش معــادن یکــی از 
اولویت های بخش اشتغال استان توسعه 

بهره برداری از معادن چه در بخش فلزی 
و چه در بخش غیر فلزی است.

وی وجود معادن گچ، آهک و سنگ های 
تزئینــی را از دیگرظرفیــت هــای اســتان 
خوانــد و گفت: عاقه مندان به کار تراش 
ســنگ های قیمتــی بــا مراجعــه بــه مــا 
می توانند از 15 میلیون تومان وام مشاغل 
خانگــی و دیگــر حمایت هــای ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت قــم برخوردار 

شوند. 
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مدیرکل شیات هرمزگان: حاجی آباد اولین شهرستانی بود که برای پرورش ماهیان انتخاب شد
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یکــی ازعواقب کــم آبی وخشکســالی، شــکافتن دل زمین 
بــرای برداشــت آب هــای زیرزمینــی اســت کــه در پــی آن 
مســأله آب هــای زیرزمینــی بتدریج از دســترس دور شــده 
و در این شــرایط، پدیده فرونشســت زمیــن رخ می دهد. از 
طرفــی حفــر چاه های غیرمجــاز هم از دیگر دایلی اســت که اکنــون فارس را 
به گفته مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی محیط زیســت کشور به رتبه یک 

فرونشست زمین در کشور و حتی جهان رسانده است.
فرونشست اغلب در مناطقی رخ می دهد که بیش از حد از آب های زیرزمینی 
برداشــت شــود و این پدیده برخاف زلزله و آتشفشــان دلیل انســانی در بروز 
آن دخالت مســتقیم داشــته به گونــه ای که اکنون میراث کهــن خطه پارس را 
نیــز مــورد تهدید جدی قــرار داده و نمونه بارز آن ایجاد فرونشســت زمین در 
محوطه تاریخی »نقش رســتم« و در کنار بنایی موسوم به »کعبه زرتشت« در 

نزدیکی تخت جمشید است.
»حمید فدایی«، مدیر پایگاه جهانی تخت جمشــید و پاسارگاد در گفت و گو با 
ایرنــا اظهارداشــت: ترک هایی در محوطه نقش رســتم وجــود دارد که مربوط 
بــه انقباض خاک به دلیل کاهش رطوبت زمین اســت. در دشــت پارســه آثار 
ارزشــمند و میــراث جهانــی مانند تخت جمشــید و نقش رســتم وجــود دارد 
کــه البتــه به دلیــل پیوســتگی ایــن 2 اثــر به کــوه، نگرانــی در خصــوص بحران 

فرونشســت و ترک هــای زمین و تأثیــر آن بر این دو بنای جهانی کمتر اســت. 
دشــت مرودشــت محل تمدن عظیم ایران باستان اســت و آثار فاخر جهانی 
ماننــد شــهر پارســه، تخــت گهر، پــل، بقایــای ابنیه تاریخی و ســاختار ســنگی 
بســیار در زیر ســطح و آثاری نیز روی زمین در این منطقه وجود دارد که برای 
حفاظــت از ایــن آثار در مقابل تهدید فرونشســت زمیــن مدیریت جامع تری 

می طلبد که مردم هم باید در آن مشارکت کنند.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن گفــت: در دشــت مرودشــت و در حریــم آثار 
باســتانی هخامنشــی، بیــش از 15 هــزار حلقه چاه کشــاورزی وجــود دارد که 
از ایــن تعــداد 7هزار حلقه چاه کشــاورزی مجاز و بیــش از 8 هزار حلقه چاه 

غیرمجاز است.
مدیــر پایگاه جهانی تخت جمشــید و پاســارگاد تأکید کرد: ضروری اســت که 
الگو کشت در دشت مرودشت و در حریم میراث جهانی این محدوده تغییر 

پیدا کند. 
در شــرایط خشکســالی کنونی نباید محصوات کشــاورزی پرآب بر نظیر برنج 
در ایــن منطقــه کــه می توانــد تهدیــدی بــرای میــراث جهانــی به شــمار برود 
کشــت شود اما متأسفانه این گونه نیســت و هنوز برنج در این محدوده کاشته 
می شــود. درحــال حاضــر در محــدوده نقش رســتم و اطراف تخت جمشــید 
تــرک و نشســت هایی در زمین وجــود دارد و اگر زمانی بر تعــداد آن افزوده یا 
به فروچاله تبدیل شوند خطر جدی میراث این منطقه را تهدید خواهد کرد.

گزارش 
خـــبری
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اخبار با سرعت غیرقابل وصفی در فضاهای مختلف 
پخش می شوند، به عنوان مثال خبر برخورد با ورود 
بانوان به استادیوم برای اولین بار، خبر نیاز به مجوز 
کوهنوردی بانوان از همسرانشــان یا مثــاً برخورد با 
سه جوان نوازنده رشتی که قلب خیلی از ایرانی ها را 
آزرده کرد از جمله مواردی هستند که در پایین آمدن 
نشــاط اجتماعی تأثیری عمیق داشــتند. ناخودآگاه 
ســرعت باای پخش اخبــار در رســانه ها و فضاهای 
مجــازی حتــی نادرســت می توانــد تأثیــر زیــادی بر 
روح و روان مــردم در هر گروه ســنی بگذارد. هر چند 
در مقابــل اتفاقاتــی چــون ورود بانــوان به ورزشــگاه 
موجب افزایش نشــاط شد. آگاهی از اخبار در سطح 
نشــاط اجتماعــی  کاماً مؤثر اســت، اینجا اســت که 
پای مســئوان و مدیران دولتی بــه میان می آید تا با 
برنامه ریزی و تصمیم گیری های درست در حداقل 
کــردن اخبار بد در جامعه تأثیرگذار باشــند. ســعید 
معدنی، جامعه شناس در گفت و گو با »ایران« درباره 
چرایی کاهش سطح نشاط اجتماعی می گوید: سن 
مدیریتی در پســت های اجرایی در کشور ما باا است 
و بسیاری از دولتمردان ناخودآگاه نمی توانند جوانی 
را که موســیقی یکی از دغدغه های اوســت یا دوست 
دارد کوهنوردی کند، درک کنند. متوســط سن جوان 
جامعــه ما 25 ســال اســت در حالی که مســئوان و 
تصمیم گیرنــدگان بیــن 60 تا  70 ســال ســن دارند. 
طبعــاً این افراد بــا این گروه ســنی نمی توانند درک 

درســتی از جامعه جوان امروز داشــته باشــند. ما در 
50 ســال گذشــته به اندازه کل تاریخ بشــر پیشرفت 
داشته ایم. در عصر امروز زمان این بحث ها نیست که 
خانم ها برای کوهنوردی نیاز به اجازه همســر داشته 
باشند، در دنیای مدرن و کشورهای پیشرفته بسیاری 
از پست های مدیریتی کان به زنان سپرده می شود و 
در کشور ما متأسفانه گاهی هنوز در این زمینه ها بحث 

می شود.
او در زمینه انتشــار خبر برخورد با نوازندگان رشتی با 
اشــاره به اینکه بحث برخورد بــا نوازندگان در خطه 
شــمال کشور داســتان متفاوتی است، معتقد است: 
این قبیل اقشار در جامعه، بی پناه هستند و به نوعی 
در دســترس ترین افــراد بــرای مجازات هســتند. در 
حالی که برخی فرزندان مسئوان اختاس می کنند 
و مجازات نمی شوند چون در دسترس نیستند ولی 
متأسفانه برخی گاهی برای اعمال قدرت می خواهند 
با ایجاد ترس در بین مردم، جامعه را کنترل کنند. در 
عصر امروز برخی از مســئوان در جامعه برداشت و 
درک درســتی از این قضیه ندارند که ایجاد اشتغال 
با دنیــای قدیم تفاوت هــای زیــادی دارد، در جوامع 
پیشرفته دولت ها برای ایجاد اشتغال کارخانه نمی 
سازند، زیرا بیشتر کارخانه ها بدون کارگر و به صورت 
اتوماتیک اداره می شوند. در نتیجه در اینگونه جوامع، 
جوانان را بر اســاس هنرها و کارآیی هایی که دارند در 
زمینه اشتغال مورد بررسی های کارشناسی دقیق قرار 

می دهند.
به گفته این جامعه شناس، با تفکر جوان سااری در 
جوامع مــدرن، افراد با فعالیت در حوزه هایی مانند 

تئاتر، سینما، نویسندگی، روزنامه نگاری یا فعالیت در 
فضاهای مجازی می توانند ثروتمند شوند. موسیقی 
خیابانی نوعی اشتغالزایی است و باید نوع نگرش در 
زمینه فعالیت ایــن افراد تغییر کند زیرا یک نوازنده 
خیابانــی هم ماننــد یک معلم با هنر خــود در حال 
درآمدزایی است. معدنی درباره انتشار اخبار کذب با 
هدف تخریب دولت توسط برخی گروه های مخالف 
توضیــح می دهــد: در بحث ســرعت انتقــال اخبار، 
کنترل از دسترس خارج می شود و نمی توان حتی در 
صورت اشــتباه بودن خبری، آن را به همان ســرعت 
تکذیب کرد و ذهن ها را از تفکر منفی نســبت به آن 
خبر کذب دور کرد. قطعاً افرادی که مخالف بخشی 
از جامعه یا دولت یا کل سیســتم هســتند در پخش 

چنین اخباری از دیگران سبقت می گیرند.
این جامعه شــناس در یک جمع بندی کلی عوامل 

مؤثر در افزایش یا کاهش نشاط اجتماعی در جامعه 
مــا را فاصلــه ســنی مســئوان بــا جوانــان، تحوات 
شــگرف جهانی، ســرعت انتقال اطاعــات و بحث 
تضعیف دولت یا سیستم از طریق گروه هایی خاص 
در تضعیف روحیه و نشاط اجتماعی عنوان می کند 
و معتقد است: با توجه به 4 عامل ذکر شده می توان 
قــدم بــه قــدم جامعه را به ســمت نشــاط و شــادی 

هدایت کرد.
ë امید اجتماعی در سایه امنیت اجتماعی

آگاهی از تعریف امید و نشاط اجتماعی و اینکه افراد 
در جامعــه بدانند چــه مشــخصه هایی می تواند در 
افزایش نشاط اجتماعی مؤثر باشد، خود گامی است 

در جهت نیل روزافزون به این مهم.
افسر افشــارنادری، جامعه شناس در تعریف نشاط 
و امید اجتماعی به »ایران« می گوید: امید اجتماعی 

ریشــه در امنیت اجتماعی دارد، وقتــی افراد در یک 
جامعــه احســاس امنیــت نداشــته باشــند چگونــه 
می تواننــد به شــاد بــودن فکر کننــد؟ اگر امیــدواری 
وجود نداشــته باشــد هیچ زیربنای محکمی هم در 
آن جامعه وجود ندارد. به گفته او، اولین مسأله این 
اســت که وقتی فــرد کار ندارد و برنامــه ای در زندگی 
ندارد نمی تواند به شــادی فکر کند زیرا کار اصل اول 
بقا اســت و برنامه ریزی برای شاد بودن در زندگی در 
رتبه دوم قرار دارد. متأسفانه با باارفتن آمار بیکاری 
حس امنیت اجتماعی منجر به رضایت در جامعه تا 
اندازه ای وجود ندارد. امید اجتماعی ریشه در امنیت 
اجتماعــی دارد و این امنیت در کلیه ابعاد سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی باید وجود داشــته 
باشــد. افشارنادری با اشــاره به اینکه دولت به عنوان 
بزرگ تریــن مرجــع در افزایــش نشــاط اجتماعــی 
مســئول اســت، توضیح می دهد: برنامه ریزی برای 
باابردن شادی و نشاط اجتماعی باید از پایین به باا 
صورت گیرد یعنی نیازسنجی ها از خانواده باید آغاز 
شــود و در نهایت به دولت برســد. رفتــن خانواده ها 
به ورزشــگاه ها یــا ایجــاد فضاهایی که افــراد بتوانند 
هنرهــای خود را به نمایش عموم بگذارند هم یکی 

از راهکارهای مثبت است.
ایــن جامعه شــناس در پایــان می گویــد: باید دولت 
به این مســأله هم فکر کند که شاید بسیاری از مردم 
عادی فرصت کنســرت رفتن نداشته باشــند، اما در 
همــه دنیا به این قبیــل هنرها ارزش داده می شــود. 
وقت آن رســیده که برای باا رفتن نشــاط اجتماعی 

این موارد نیز در سطح خیابان های ما لحاظ شود.

تحلیل اتفاقات اجتماعی اخیر در گفت وگو با جامعه شناسان

امید در سایه امنیت اجتماعی شکل می گیرد

وزیــر تعــاون، کار  و رفــاه اجتماعی در نخســتین 
کنفرانــس ملــی کــودکان دارای معلولیــت روز 
گذشــته با تأکید بر فراگیرسازی آموزشی با شعار 
»کــودکان توانایی هــای متفــاوت دارنــد« گفــت: 
تحقق ســامت اجتماعی در هر کشوری نیازمند 
عــزم و اراده جمعی اســت، دولت ســعی دارد از 
نقــش دولت مداخلــه گر به دولت تســهیل گر و 
تنظیم گر تبدیل شــود، بنابراین دولت دوازدهم 
ســعی دارد بــرای تحقــق اهــداف ملــی خــود از 
تمام شــرکا بهــره بگیرد و حتی ســعی دارد برای 

نیل به اهداف خود در کنار مشــارکت های ملی از 
ظرفیت های بین المللی هم در تمام عرصه ها در 

حوزه رفاه اجتماعی بیشتر استفاده کند. 
به گزارش »ایران«،محمد شــریعتمداری اظهار 
کرد: بدون حضور کودکان معلول نباید برایشــان 
معلــوان  جامعــه  چراکــه  بگیریــم  تصمیــم 
جامعه ای متفکر و عاقلی اســت کــه می تواند ما 
را در مســیر دستیابی به اهداف پیش رو برای این 

قشر از جامعه همراهی کنند.  
محســنی بندپی، رئیس ســازمان بهزیســتی هم 

در این مراســم ضمن اشــاره به حمایــت از افراد 
معلــول بــرای ایجــاد فرصت هــای برابــر گفت: 
معلولیت پدیده جهانی اســت و بر اســاس آمار 
سازمان جهانی بهداشت حدود 10 الی 15 درصد 
هر کشــوری دچــار نوعی از معلولیت هســتند که 
باید شدت و تعداد معلولیت ها در جوامع کنترل 
شود، سازمان بهزیستی به عنوان تخصصی ترین 
نهاد پیشگیری از معلولیت بویژه در دولت تدبیر 
و امیــد راهکارهایــی در نظــر گرفته کــه اوج آن را 
می تــوان در برنامه ششــم طبق مــاده 75 قانون 

که غربالگری ژنتیک ازدواج الزامی شد، مشاهده 
کرد. 

هر ســال بین 29 هزار تا 35 هــزار کودک معلول 
در کشور متولد می شوند که نیمی از آنها اختاات 
ژنتیک دارنــد، بنابراین معلول زایی باید کاهش 
پیدا کند. مجید قدمی، رئیس سازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی کشور افزود: مدارس استثنایی 
بیش از 150 هزار دانش آموز در مدارس خودش 
دارد کــه گروه هــای مختلفــی را اعــم از نابینایان، 
ناشنوایان، افراد دارای اختال عاطفی، جسمی، 

حرکتی، یادگیــری و افــراد دارای چند معلولیت 
تحت پوشش دارد. او گفت: بیش از 1560 مدرسه 
داریــم کــه عمــده دانش آمــوزان مــا در مدارس 
خاص هســتند و نزدیک 70 هــزار دانش آموز در 
زمره آموزش تلفیقی قرار دارند. قدمی ادامه داد: 
خانواده های دارای فرزند معلول هم باید تحت 
آموزش قرار بگیرند تا بتوانند با پدیده معلولیت 
روبــه رو شــوند و ایــن موضــوع را بپذیرنــد چراکه 
هنگامی که والدین این پدیده را بپذیرند می توان 

از آنها در مدارس هم استفاده کرد. 
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در ابتدای ســال جاری، معــاون تعاون و رفاه بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، از پرداخت تسهیات در قالب طرح های اشتغالزایی 
و کارآفرینــی به بیش از ۴۰ هــزار نفر از ایثارگران در ســال 97 خبر 

داده بود.
پــس از گذشــت 8 مــاه از ســال در زمینــه رونــد اجــرای طــرح 
اشتغالزایی، کارآفرینی و استخدام، سردار حسن زاده، مدیرکل 
اشــتغال و کارآفرینی بنیاد شــهید و ایثارگران به »ایران« توضیح می دهد: از ابتدای 
ســال تا امروز به 6500 نفر در زمینه کارآفرینی و خوداشــتغالی تسهیات داده شده 
اســت، همچنیــن  تا امــروز 10 هزار نفر از ابتدای ســال 97 به اســتخدام ســازمان ها 

درآمده اند و اسامی آنها در سامانه استخدام ثبت نهایی شده است.
به گفته مدیرکل اشــتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و ایثارگران 
»پیش بینــی می کنیــم کــه تــا پایــان ســال جاری در بخــش 
خوداشــتغالی و کارآفرینــی حــدود 8 هــزار فرصــت شــغلی و در بخــش دولتــی و 
خصوصی تعداد 11 هزار استخدامی داشته باشیم. علت اینکه نمی توانیم به رقم 40 
هزار نفر برسیم این است که استخدام در بخش دولتی محدود است و در این زمینه 
دولت باید مجوزهای ازم را به دستگاه های ذیربط بدهد تا سهم ما هم به نسبت 

بیشتر شود، در بخش کارآفرینی هم نیاز به منابع و تسهیات بیشتر وجود دارد.«
حســن زاده در پایان به ایثارگرانی که جویای کار هســتند، می گوید: با توجه به تغییر 
مجــری برگــزاری آزمون های اســتخدامی از ســازمان ســنجش و آموزش کشــور به 
جهاددانشــگاهی و نیز تغییر فرآیند تأیید ســهمیه های ایثارگری، تمامی ایثارگران 
جویای کاری که می خواهند از ســهمیه 25 درصدی ایثارگران بهره مند شــوند ازم 
اســت وضعیت شــغلی یعنی بیکاری و مدرک تحصیلی خود را در سامانه سجایا 
)ســامانه جامع اطاعات یکپارچه ایثارگران( به روز کنند؛ با توجه به اینکه در نیمه 
اول آذرماه ثبت نام استخدامی وجود دارد این افراد قباً باید در سامانه ثبت نام شده 
باشــند بدین ترتیب در کارت ورود به جلســه آنها نوع ایثارگری تأیید می شود. نکته 
قابل تأمل این است که برای نخستین بار در آزمون استخدامی تأیید سهم ایثارگران 

به صورت آناین انجام می شود.
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وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به اینکه معلمان هم حق دارند درخواست های خود 
را مطرح کنند، گفت: بخش عمده مطالبات و درخواست هایی که همکاران ما دارند، 
درخواست های درستی است و دولت به آن توجه می کند. سیدمحمد بطحایی درباره 
اعتراض برخی معلمان به شرایط کاری  خود و نبود آنها در کاس های درس به ایلنا، 
گفت: در راســتای اعتراض معلمان نســبت به شرایط فعلی شــان دولت اقداماتی را 
انجام خواهد داد. همچنین طرح رتبه بندی نیز در حال انجام اســت. اینکه همکاران 
مــا به دلیل اعتــراض به وضع موجــود در کاس های درس حاضر نشــوند و کاس ها 
تشکیل نشود، کار درست و پسندیده ای نیست زیرا بااخره در این میان حق و حقوق 
دانش آمــوزان از بیــن مــی رود. وی افــزود: از طــرف دیگــر بخــش عمــده مطالبات و 
درخواســت هایی که همکاران ما دارند، درخواســت های درستی اســت و دولت به آن 
توجه می کند و در هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی دولت پیشنهاد ایحه رتبه بندی 
مطرح و مقرر شــد خواسته های معلمان پیگیری شود. نباید به گونه ای رفتار شود که 
خواســته های معلمان نادیده گرفته شــده و مــورد توجه قرار نگیــرد، در هرصورت ما 

امیدواریم بسرعت این موانع برطرف شود.

ســررسید
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پیگیری

نتیجه



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

پــاورقـی
s 】̈l┚‶ぅ┉
 sぃブ┙┘ぅ  ̈┓】┶┞  ̈:[プ‶┉┘│¨ 

s┝プポ┵ ─┊』ボ 【

 قسمت 

124

┗─っピ』 q┖ピ┒ブ┼』
شقایق امیریدورنـــما

┗プq〈┘ポ┑

کومرسانت )روسیه(:

دولــت روســیه بــه شــرکت های روســی 
که شــبکه مجــازی دارنــد، دســتور داده 
اطاعات شخصی کاربران را در معرض 
دید قرار ندهند و افشــا شــدن یا نشــدن 

اطاعات را به عهده کاربران بگذارند.

واشنگتن پست )امریکا(:

دونالد ترامپ با قطع کمک های خود 
به تشــکیات خودگــردان فلســطین 
نــه تنها باعــث افزایش میــزان فقر و 
بدبختی بین فلسطینیان شده که آنها 

را به سمت ناامیدی نیز برده است.

تورنتو استار )کانادا(:

در نزدیــک بــه 11 مــاه 2018 شــمار 
کسانی که در کانادا به قتل رسیدند به 
90 نفر رسید. از سال 1991 تاکنون این 
بیشترین میزان مرگ و میر در کانادا 

در خشونت های اجتماعی است.

 سال بیست و چهارم  شماره 6928
 سه شنبه   29 آبان 1397
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نتایج تحقیقات وزارت دادگســتری، مهم بود اما با تأخیر انجام شد. تا بهار سال 
2015، که وزارت دادگستری تحقیقات خود را تکمیل و جزئیات آن را منتشر کرد، 
چند ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی، درباره رفتار پلیس با امریکایی های 
آفریقایی تبار به شکل چشمگیری تمرکز بر موضوع استفاده پلیس از قوه قهریه و 
زور را افزایش داد. میلیون ها نفر، نظاره گر ویدئوهای رفتار خشونت آمیز پلیس از 
جمله قتل اریک گارنر با فشار بر گردنش و شلیک پلیس کلیولند )اوهایو( به تمیر 

رایس جوان بیست ساله در پارک مرکزی شهر بودند.
میلیون هــا نفر دیگر نظاره گر بودند که چطور والتر اســکات توســط افســر پلیِس 
ایالت کارولینای جنوبی به قتل رســید. دوربین ها تصاویری از این پلیس را ثبت 
کرده بودند که نشــان می داد بعد از اینکه از پشــت به اسکات حمله کرده، سعی 
در پاک کردن صحنه جرم داشته تا بر آنچه که انجام داده بود، سرپوش بگذارد. 
افزون بر این، تعداد بیشــتری از افراد، شاهد اقدام مقام های پلیس بالتیمور، در 
وادار کردن ِفردی گری برای سوار شدن در خودروی پلیس بودند. این اقدام پلیس 
باعث شد، نخاع او آسیب ببیند و در نتیجه جانش را از دست داد. این مرگ های 
تلخ و غم انگیز، بخش عمده تصورات مردم را درباره پلیس تشکیل می داد. این 
حوادث همچنین تأثیر منفی بر میلیون ها رفتار حرفه ای و مثبت مأموران پلیس 
با شهروندان داشت و خشم فراوانی را علیه همه مأموران یونیفرم پوِش مجری 

قانون برانگیخت.
در ایــن دوران متزلــزل و بی ثبــات دســامبر 2014، دو نفر از مأمــوران اداره پلیس 
نیویــورک از پشــت ســر هــدف گلوله قــرار گرفتند و قاتل، مدعی شــد با »کشــتن 
پلیس ها« قصد داشته اقدامات همکاران آنها را تافی کند. رئیس جمهوری اوباما 
از من خواســت به نمایندگی از او در مراسم تدفین یکی از پلیس ها شرکت کنم. 
وقتی با خانواده »ونجین لیو« افسر مقتول در غسالخانه کوچک بروکلین صحبت 
می کــردم، غم ســنگینی بر فضــا حاکم بود به گونــه ای که آدم احســاس خفگی 
می کــرد. در خارج از غســالخانه، هــزاران نفر از مقام های پلیس، در هوای ســرد و 
ســوزناک، با چهره های خشک و بی روح ایســتاده و نظاره گر بودند. من که بعد از 
حادثه فرگوسن، احساس نارضایتی و خشم را در جامعه سیاه پوستان احساس 
می کردم، حاا می توانستم درد و خشم مأموران پلیس را هم حس کنم. مأموران 
پلیس، احســاس امنیت نمی کردند و در انجــام وظایف خود برای حفظ امنیت 
شــهروندان، تحســین نمی شــدند. این در حالی بود که جامعه سیاه پوستان هم 

دیگر به پلیس اعتماد نداشت.
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رســانه ها از دونالد ترامپ اســتفاده کرده و بهره برده بودند اما تعداد کمی در 
رسانه ها به اندازه جو اسکاربورو و میکا برژینسکی این طور مستقیم و شخصی 
از او ســود برده بودند. برنامه صبحگاهی آنها در شــبکه ام-اس-ان-بی-سی 
ســریال بازاری دنباله دار یا نمایشــی به ســبک برنامه ُاپرا درباره رابطه آنها با 
ترامــپ بود – که چقــدر باعث نومیدی آنها شــده، چقدر آنهــا از آن احترامی 
که در اول برای او قائل بودند دور شــده بودند و چقدر زیاد و دلخراش او مرتباً 
آبروی خودش را می برد. رابطه ای که او زمانی با آنها داشــت و از راه شــهرت و 
اعتبار متقابل و یک حس مالکیت مشــترک سیاسی شکل گرفته بود )به نظر 
می رسید اسکاربورو، عضو سابق کنگره، به طور منطقی به اندازه دونالد ترامپ 
احســاس می کرد حق دارد رئیس جمهوری شــود(، باعث مشــهور شــدن این 
برنامــه در طــول مبارزات انتخاباتی شــده بود؛ اکنون جنــگ و جدال علنی آن 
به بخشــی از ســیکل خبری روزانه تبدیل شده بود. اسکار بورو و برژینسکی او را 
نصیحت می کردند، نگرانی های دوســتان و خانواده را به او منتقل می کردند، 
سرزنشــش می کردند و آشــکارا نگــران او بودند – که توصیه های اشــتباهی به 
او می شــود )بنن( و همچنین، قدرت ذهنی او هم در حال تحلیل اســت. آنها 
همچنین مدعی بودند نماینده راست میانه به عنوان گزینه ای منطقی به جای 
رئیس جمهوری هســتند و در واقع کامًا شــاخص خوبی برای هم تاش های 
راســت میانه برای برخورد با او بودند و هم دشــواری های روزانه زندگی با او را 
نشــان می دادند. ترامپ که معتقد بود اســکار بورو و برژینسکی از او استفاده و 
سوء اســتفاده کرده اند، مدعی شد دیگر این برنامه را تماشا نمی کند. اما هوپ 

هیکس هر روز صبح ترسان لرزان مجبور بود برنامه را برای او تعریف کند.
برنامه »مورنینگ جو« در شــیوه ســرمایه گذاری رســانه ها روی ترامپ در واقع 
نقطه شروع بود. او مثل همان غولی بود که احساسات رسانه ها، عزت نفس، 
غرور، شــور مبارزه، پیشرفت شــغلی و تمایل آنها به در مرکز توجه بودن را در 
تقریباً نوعی حس پرشور دائمی به جوش می آورد و در جهت عکس، رسانه ها 

هم برای ترامپ همان غولی بودند که همان نقش را داشتند.

پــاورقـی
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مــرزی  شــهر  اهــل  مکزیکــی  صدهــا 
»تیخوانــا« روز یکشــنبه علیــه هــزاران 
مهاجــری کــه بــا ســودای یــک زندگــی 
جدیــد در ایاات متحده رنج مهاجرت 
را بــه جان خریده و به مرزهای مکزیک 
برگــزار  اعتراضــی  تجمــع  رســیده اند، 
کردند. این تجمــع اعتراضی پس از آن 
برگزار شــد کــه در روزهای اخیــر تعداد 
مهاجران در مرزهای مکزیک به حدود 
3 هزار نفر رسید و دولت فدرال تخمین 
زد شــمار مهاجرانــی کــه در مرزهــای 
مکزیک تجمــع می کنند بــزودی به 10 

هزار نفر خواهد رسید.
به گزارش ســایت روزنامه انگلیسی 
گاردین، مقامات مــرزی ایاات متحده 
درخواســت   100 تنهــا  روزانــه  امریــکا 
پناهندگی را در مرز تیخوانا به سان دیگو 
مورد بررســی قــرار می دهند. پناهجوها 
خودشان نام هایشان را در یک دفترچه 
پاره ثبت کرده اند و در این دفترچه پاره 

بیش از 3 هزار نام وجود دارد.
روز یکشــنبه ســاکنان شــهر مــرزی 
تیخوانــا کــه از ایــن حجــم پناهجــو در 
شهرشان ناخرسند بودند، با تکان دادن 
پرچــم مکزیک، ســر دادن ســرود ملی 
کشورشــان و فریــاد »بیــرون! بیــرون!« 
در منطقــه ای واقــع در یــک مایلی مرز 
امریکا علیه کاروان مهاجران تظاهرات 
کردنــد. آنهــا مهاجــران را بــه شــلخته 
بــودن، ناســپاس بودن و خطــری برای 
شهر متهم کردند. آنها همچنین درباره 
اینکه کاروان چگونه بــه زور خود را وارد 
مکزیــک کرده شــکایت داشــتند و این 
اقــدام مهاجــران را »تجــاوز« نامیدند. 
نگرانی اهالی شــهر مرزی مکزیک این 
بــود کــه مالیات هایــی کــه می پردازنــد 
اهــل  مهاجــران  از  مراقبــت  صــرف 
کشــورهای امریــکای اتیــن شــود. آنها 
فریــاد می زدنــد: »ما آنهــا را در تیخوانا 

نمی خواهیم.«
با این حال برخی از ســاکنان تیخوانا 
نیــز بــا مهاجــران همــدردی می کنند. 
در روزهای گذشــته نیــز گزارش هایی از 

مکزیــک  مرزنشــینان  همــدردی 
بویــژه ســاکنان اطــراف پــل و رودخانــه 
متصل کننــده گواتمــاا بــه مکزیــک با 
کاروان مهاجران منتشــر شــد به طوری 
بــود،  آمــده  گزارش هــا  برخــی  کــه در 
محلی هــا بــه مهاجــران آب و غــذای 
مجانی می دهند. انتظــار می رود مدت 
اقامت مهاجــران در شــهر 1.6 میلیون 
نفــری تیخوانــا طوانــی باشــد. همین 
موضوع نگرانی ها درباره این مسأله که 
آیا مقامات توانایــی مدیریت همزمان 

شهروندان و مهاجران را دارند، افزایش 
داده است.

اکثــر مهاجرانی کــه در روزهای اخیر 
وارد شهر تیخوانا مکزیک شده اند، بیش 
از یک ماه پیش خانه های خود در کشور 
9 میلیون نفری هندوراس را ترک کرده 
و مهاجــرت با پای پیــاده را آغاز کردند. 
اکثــر آنهــا در مصاحبــه بــا گزارشــگران 
آسوشیتدپرس گفته اند، کشورشان را به 
خاطر تهدیدهــای جانی ترک کرده اند. 
اما این ســفر دشوار بود و بسیاری از آنها 

ترجیح دادند از نیمه راه برگردند. آلدن 
ریورا، ســفیر هنــدوراس در مکزیک روز 
شــنبه به آسوشــیتدپرس گفــت، بیش 
از 1800 هندوراســی از ابتــدای حرکــت 
کاروان مهاجران در روز 13 اکتبر تاکنون 
مهاجرت خود را نیمه کاره گذاشته و به 
هندوراس برگشته اند. او ابراز امیدواری 
مهاجــران  از  بیشــتری  تعــداد  کــرد، 
هندوراسی از مهاجرت منصرف شوند 

و به خانه هایشان برگردند.
نرخ قتــل در هنــدوراس در هــر 100 
هــزار نفر 43 نفر اســت. رقمی مشــابه 
در  دیترویــت  و  نیواورلئــان  شــهرهای 
معضــل  بــر  عــاوه  متحــده.  ایــاات 
خشــونت، مهاجــران عضــو کاروان بــه 
وضعیــت اقتصــادی خیلــی ضعیــف 
کشورشــان که یکی دیگــر از انگیزه های 
مهاجــرت آنهاســت، اشــاره می کننــد. 
در هنــدوراس درآمد ســرانه هــر فرد به 
زحمــت به ماهانــه 120 دار می رســد و 
بانــک جهانی اعام کرده اســت در این 
کشور از هر سه نفر، دو نفر در فقر زندگی 

می کنند.

گــروه جهــان – ملک ســلمان، پادشــاه 

عربســتان ســعودی برای نخســتین بار 
پــس از رســوایی تــرور سیاســی جمــال 
خاشــقجی، خبرنــگار منتقــد ســعودی 
افتتاحیــه  مراســم  در  دوشــنبه  دیــروز 
ســومین ســال از هفتمین دوره شــورای 
شــریعت این کشور ســخنرانی کرد. این 
ســخنرانی که هر ســاله انجام می شــود، 
امســال پــس از تــور داخلــی پادشــاه و 
ولیعهــد بــه سراســر عربســتان و در پی 
افزایش تقاضاها در کنگره امریکا مبنی 
بر اینکه پادشاه باید رسماً قتل خاشقجی 

را محکوم کند، انجام شد. اما او در تمام 
ایــن ســخنرانی کوچکترین اشــاره ای به 
جمال خاشــقجی نکرد و تنهــا از ایران، 

یمن و سوریه سخن گفت.
خبــری  شــبکه  ســایت  به گــزارش 
الجزیره، ملک ســلمان که در حدود 50 
روز گذشته حاضر نشده قتل خاشقجی 
را محکــوم کنــد و تنهــا بــه ماقــات بــا 
خانواده روزنامه نگار منتقد ســعودی و 
تســلیت گفتن به آنها بســنده کرده، در 
ابتدای سخنرانی ساانه خود در شورای 
شریعت عربستان  با تکرار اتهامات خود 

علیه ایران، خواســتار توقف برنامه های 
موشکی و هسته ای کشورمان شد و ایران 
را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم 
کرد. پادشــاه ســعودی در این سخنرانی 
همچنیــن به مســائل مربوط بــه یمن، 
عــراق، ســوریه و فلســطین پرداخــت و 
دربــاره جنگ یمن ادعا کرد: ایســتادگی 
ما در کنار یمن، یک گزینه نیســت بلکه 
وظیفه است و ما خواستار راهکار سیاسی 
در یمــن بــر اســاس قطعنامــه شــورای 
امنیت و طرح ابتکاری کشــورهای حوزه 

خلیج ]فارس[ هستیم.

شــاه ســعودی درباره ســوریه نیز ادعا 
کرد: ما خواســتار یک راهکار سیاسی برای 
برون رفت سوریه از بحران کنونی هستیم. 
این فرار پادشــاه عربستان از واقعیت قتل 
خاشقجی و رسوایی ولیعهد در این پرونده 
و طفــره رفتــن از صحبــت کــردن دربــاره 
خاشــقجی، در حالی اســت که در روزهای 
اخیر اعضای کنگره امریکا درخواست های 
خود از پادشــاه بــرای محکوم کــردن قتل 
خاشــقجی را از ســر گرفته اند. کنگره بویژه 
پــس از آنکــه ســازمان اطاعــات مرکزی 
امریــکا )ســیا( اعــام کــرد، بــه ایــن یقین 

رسیده است که محمد بن سلمان، فرزند 
محبوب پادشاه و ولیعهد بلندپرواز شخصاً 
دستور قتل خاشقجی را صادر کرده است، 
فشارها بر عربســتان را افزایش داد. عاوه 
بر کنگــره امریــکا، وزیر خارجــه آلمان نیز 
دیروز دوشنبه در حاشیه اجاس اتحادیه 
اروپــا در بروکســل اعــام کــرد، برلیــن 18 
ســعودی را کــه در قتل جمال خاشــقجی 
دست داشته اند، ممنوع الورود کرد. وزارت 
خارجه آلمان هفته گذشته نیز از عربستان 
خواســته بود، تحقیقات بی طرف و جامع 

درباره قتل جمال خاشقجی انجام دهد.
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رژیــم  آمــوزش  وزیــر  بنــت،  نفتالــی 
صهیونیستی و رهبر حزب »خانه یهود« 
کــه پیشــتر تهدیــد کــرده بــود با اســتعفا 
از ســمت خــود، زمینــه را بــرای برپایــی 
انتخابات زودهنگام فراهم می کند، خبر 
داد تهدیــد خــود را عملــی نمی کنــد تــا 

نتانیاهو همچنان نخست وزیر بماند.
به گزارش ایسنا، نفتالی بنت، وزیر آموزش 
رژیم صهیونیســتی و رهبر حــزب »خانه 
یهود« در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی 
با ایلیت شاکید، وزیر دادگستری این رژیم 
بــا اعام انصــراف خود از اســتعفا گفت: 
اکنــون تــوپ در زمین بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر  اگــر  اســت.  نخســت وزیر 
مــن  اســت،  اهدافــش جــدی  مــورد  در 
اینجــا می گویم مــا تمامی خواســته های 

سیاسی مان را نادیده می گیریم. 
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امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
در سفر به آلمان، درسخنانی جنجالی در 
پارلمان این کشور گفت که اروپا بخصوص 
آلمــان و فرانســه بایــد باهــم همــکاری 
داشته باشند و از بروز آشوب های جهانی 
جلوگیــری و بــه هدایت جهان در مســیر 
صلــح کمــک کننــد. به گــزارش ســایت 
شبکه خبری بی بی سی، رئیس جمهوری 
فرانســه گفــت: در حالــی کــه بعضــی از 
قدرت ها ســعی دارند کشــورها را به جان 
هــم انداخته و تــاش اروپا را خنثی کنند 
اروپا نباید نقشی فرعی در سیاست جهان 
داشــته باشــد و بایــد بــا انگیــزه مقابله با 
چالش های آینده همبســتگی بیشــتری 

باهم داشته باشند. 

B
B

C
مهلت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تا 2022 افزایش می یابد

تنفس سخت لندن زیر چادر اتحادیه اروپا
پس از ماه ها تنش، اســتعفاهای متعدد 
و جنجال های سیاســی، به نظر می رســد 
بروکسل به این نتیجه رسیده که تکمیل 
رونــد خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپا تا 
29 مــارس 2020 محقــق نخواهد شــد و 
باید مهلت بیشتری به این تغییر بزرگ 
سیاســی و اقتصــادی داد. اگــر این اتفاق 
رخ دهد، انگلیس می تواند تا سال 2022 

زیر چتر اتحادیه اروپا نفس بکشد.
به گــزارش گاردیــن، میشــل بارنیه، 
امــور  اروپــا در  اتحادیــه  مذاکره کننــده 
برگزیت درخواســت کرده تا به بریتانیا 
مهلت بیشتری برای خروج از اتحادیه 
اســاس  برهمیــن  و  شــود  داده  اروپــا 
احتمال دارد، انگلســتان تا سال 2022 
هــم در ایــن اتحادیه باقــی بماند. طی 
این مــدت، بریتانیا باید تحــرکات آزاد 
مــردم را بپذیــرد و ســاانه 10 میلیــون 
پوند بــه بودجه مشــترک اتحادیه اروپا 
کمــک کند. بیشــتر ســفرای کشــورهای 
اروپایــی در ماقــات روز یکشــنبه خود 
بــا بارنیه موافقــت کردند تا آغاز ســال 
2022 بــه بریتانیــا فرصــت بدهنــد که 
رونــد خــروج خــود از اتحادیــه اروپــا را 
تکمیــل کند اما هنــوز تصمیم قاطعی 
در این باره گرفته نشده است. بارنیه در 
این باره به روزنامه سان انگلیس گفت: 
»مــا نمی خواهیــم رونــد خروج تــا ابد 
ادامه داشــته باشــد. اگر ما نمی توانیم 
بر تعهد خود مبنی بر خروج از اتحادیه 
اروپا تا زمانی مشــخص پایبند باشیم، 
بهتر اســت بپذیریــم که نیــاز به کمک 
داریــم«. پیــش از این دو طــرف توافق 
کــرده بودند کــه طــی دوره ای 21 ماهه، 
انگلســتان بــه طــور کامــل از اتحادیــه 
اروپا خارج شــود و تا پایان ســال 2020، 
این روند کامل شــده باشــد. قرار اســت 

در روزهــای آتــی نماینــدگان بریتانیا و 
اتحادیــه اروپــا با یکدیگر دیــدار کنند تا 
بر ســر تاریــخ نهایی خــروج بــه توافق 
نشســت،  ایــن  در  همچنیــن  برســند. 
طرفیــن بایــد بر ســر جزئیات سیاســی 
تجارت گفت و گو کننــد. با وجود این، تا 
لحظــه نگارش این گــزارش این خبر از 
ســوی مقام های انگلیس تأیید نشــده 
اســت. تــرزا مــی  نخســت وزیر بریتانیــا 
که باید مهم ترین مســئولیت سیاســی 
خود را در ایجاد توازن میان حامیان دو 
آتشه برگزیت و طرفداران باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا تحقق ببخشــد، اعام 
کرده هرگونه افزایــش مهلت خروج از 
اتحادیه اروپــا در قالب »ماه« محتمل 

است نه سال.
ë می در لبه پرتگاه

براســاس نظرســنجی های اخیر، با 
گذشــت دو ســال از همه پرســی خروج 
بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا بیشــتر مردم 
بریتانیــا خواســتار مانــدن در اتحادیــه 
اروپا هســتند؛ همه پرســی ای کــه اقلیم 
دســته  دو  بــه  را  انگلیــس  پادشــاهی 
تقســیم کــرد و میدانــی به راســت های 
افراطی برای عرض اندام داد. برگزیت 
در عرصه سیاســت نیز لرزه بر ســاختار 
آن انداخــت و باعــث جابه جایی هــای 
بسیاری شد. در روزهای اخیر که شائبه 
کناررفتن ترزا می  از همیشــه رســاتر به 
گوش می رسد، او در تاش است نشان 
بدهد بر کرســی خود باقی خواهد ماند 
و طرحش را با موفقیت به ثمر خواهد 
نشــاند. او روز یکشــنبه بــه همکارانش 
در حــزب محافظــه کار هشــدار داد کــه 
برکنــاری او، خطــر بــه تأخیــر انداختن 
مذاکــرات برگزیــت را به دنبــال خواهد 
داشــت و ایــن روند را آســان تر نخواهد 
کــه هنــوز  افــزود  ادامــه  کــرد. مــی  در 
مخالفانش برای برکناری او از حمایت 

کافی برخوردار نیستند.

اخــــبار
┠ぅlズ ブ└〈

 ┗プq〈┘ポ┑

ارائــه  از  پــس  پیــش،  هفتــه  او 
پیش نویس طــرح برگزیت، با احتمال 
برخــی  ســوی  از  اعتمــاد  عــدم  رأی 
هم حزبی هایــش روبه رو شــد و همین 
برایــش  را  اخیــر  روز  چنــد  اوضــاع 
بحرانــی کرده اســت. طــرح برگزیت او 
آنقــدر جنجال آفریــن شــده کــه هفتــه 
پیــش دومینیــک راب، وزیــر برگزیــت 

و ســه مقــام دیگــر کابینــه ترزا مــی  در 
اعتــراض بــه ایــن طــرح از مقــام خود 
اســتعفا کردنــد. جرمــی کوربیــن رهبر 
حزب کارگر، بزرگ ترین حزب مخالف 
دولــت، گفته کــه حــزب او می تواند در 
زمان مناســب بــه توافق بهتــری برای 

برگزیت دست یابد.
به گــزارش گاردیــن، گــرک کارک، 

وزیــر تجــارت انگلیــس نیــز می گویــد، 
دولت با گزینه افزایش مهلت برگزیت 
موافق اســت. زیرا در این صورت برای 
برکنــاری تــرزا مــی  فرصــت کافــی در 
اختیــار دارد. هفتــه جــاری بــرای تــرزا 
مــی  بســیار حســاس و سرنوشت ســاز 
اســت، زیرا اعضای حزب محافظه کار 
موافق برگزیت، در تاش هســتند تا او 

را از کار بیــکار کننــد و برای رســیدن به 
این هدف نشســت های پشــت پرده ای 
برگــزار می کننــد. کارک در گفت و گــو 
بــا رادیــو بی بی ســی گفــت: »مــا هــم 
خواهان طوانی تر شدن دوره برگزیت 
هستیم. حتی اگر مذاکرات هم بخوبی 
پیــش بــرود و روند هم مســیر خــود را 
طی کنــد، اما نتواند تــا آن زمان نهایی 
شود، باید گزینه ای باشــد که در اختیار 
ما قرار بگیــرد.« هفته پرکار ترزا می  در 
شــرایطی در جریان اســت که بروکسل 
مدام بــر این تأکید می کنــد که بریتانیا 
پــس از خــروج از اتحادیــه اروپــا دیگــر 
امتیازهــای ســابق را نخواهد داشــت و 
نمی تواند مانند گذشــته با بــازار واحد 
و مشــترک اروپــا در ارتبــاط باشــد. بــا 
وجود این تــرزا می  تمام تاش خود را 
می کنــد که طرح برگزیتش به تصویب 
پارلمان برســد. مخصوصاً پس از آنکه 
آلمــان و ســایر اعضــای اتحادیــه اروپا 
اعــام کردند دیگر بر ســر پیش نویس 
توافــق برگزیت مذاکــره نخواهند کرد. 
میشــل روث، وزیر امــور اروپایی آلمان 
گفــت: »هیــچ  بــاره صراحتــاً  ایــن  در 
توافق بهتــری از توافق فعلــی که روی 
میز اســت، قابل دسترســی نیست.« با 
این حال، اگرچه کابینه انگلیس از این 
توافق اعام حمایت کرده اما برخی از 
اعضای دولت او تهدید کرده اند که اگر 
اصاحاتی در این طرح صورت نگیرد، 
مخالفت هــا  کــرد.  خواهنــد  اســتعفا 
و  دولتــی  مقام هــای  برخــی  ســوی  از 
نماینــدگان مخالــف خطــر رد شــدن 
ایــن توافق در پارلمــان را افزایش داده 
اســت. توافــق برگزیت بــرای تصویب 
نهایی نیــاز بــه 320 رأی مثبت از 650 
نماینده پارلمان خواهد داشت و هنوز 
مشــخص نیســت که آیــا این طــرح به 
تصویب می رسد یا نه تا آینده سیاسی 
می ، پشت مه غلیظ ابهام پنهان شود.
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عکس اول این نشریه، شادی توأمان 
جســی لینــگارد و هری کیــن، بانیان 
انگلیــس  دقایــق  واپســین  پیــروزی 
مقابل کرواســی در دیدارهای شــنبه 
شــب لیــگ فوتبــال ملت هــای اروپا 
اســت که انگلیس را بــه نیمه نهایی 
ســوق داد و کروات ها را از سطح اول 
ایــن پیکارهــا به ســطح و گــروه دوم 
تنزل بخشــید و نایب قهرمان جهان 

را غمگین ساخت.

)ブlぁ┗′ピ( ┘【ぃ] n〈ぃ]┖【′ ┚っピ┒
تنهــا عکــس صفحــه اول ایــن روزنامــه 
متمرکــز بــر لیــگ »فوتبــال امریکایی« و 
نشــانگر تاقــی مــردان دااس کاوبویز با 
تیــم آتانتــا در چارچوب این مســابقات 
اســت کــه بــه بــرد دااســی ها منجر شــد 
و قــوام دفاعــی آنهــا را یــک بــار دیگر به 

نمایش نهاد. 
این نشــریه به دردسرساز بودن هواداران 
کــرده  اشــاره  هــم  آن  تبعــات  و  دااس 

است.

)╇ぁ┘┗ペ( 【ペ【╉o』ピ
ایــن روزنامــه عکســی تــازه از لیــگ 
فوتبال برزیل را که نشانگر رویارویی 
تیم هــای بوتافوگــو و اینترناســیونال 
پورتو الگره و برد 0-1 بوتافوگو است، 
به عنوان عکس اصلی خود برگزیده 
بــه  بوتافوگــو  شــدن  نزدیک تــر  از  و 
ایــن  جــدول  صــدر  در  پالمیــراس 
مســابقات ســخن بــه میــان آورده و 
مشــکات فنی اینترناســیونال را هم 

تحلیل کرده است.

برد 20  امتیازی!
پرسپولیس بازی معوقه مقابل پیکان را برد و به کورس برگشت

r]ブ┬┗├ ‶ブk┒【k ブペ ブ》 rペジ ┖ピ┓ぁ┒

بازیکنان و برخی مدیران و مربیان اســتقال روز گذشــته 
بــا حضور در مؤســس خیریه محک، با کودکان ســرطانی 
دیــدار و با آنها فوتبال بازی کردنــد. این کودکان با دیدن 
شــفر، رحمتــی و حیــدری ذوق زده شــده بودنــد و عکس هــای یــادگاری بــا 

میهمانان نامدارشان گرفتند.

‶ブ┠【پ r╉′ プブぃ┸ ┖┒ ブ》 r╈あ╁━├ピ [ぁ┗¨─
تمرین دیروز آبی های تهران بدون ملی پوشــان که در تدارک دیدار دوســتانه با 
ونزوئــا هســتند و همچنین در غیاب ملی پوشــان »امیــد« در مجموعه صنایع 
دفــاع انجام شــد. پس از صحبت های وینفرد شــفر بــا شــاگردانش، آنها به دو 
دسته تقسیم شده و به فوتبال درون گروهی پرداختند و همچنین مرور برخی از 
تاکتیک های مورد نظر سرمربی آلمانی بخش دیگری از تمرین آبی پوشان بود.

┓]┒┗o┘ブペ ┓〈]ピ【─ r′ rぁブ┨┖ 』 q┘』┖【] ،‶ブぁ┖【├ :ブ〈ペ
محمد بنا که یکشنبه به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی انتخاب شد، از آغاز 
اردوی تیم ملی در اواســط آذرماه خبر داد. او از احتمال بازگشــت چند کشتی گیر 
نام آشنا خبر داد: »حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی برای کشتی فرنگی 
زحمات زیادی کشیده اند و با صحبتی که با آنها خواهم داشت، در هر نقطه ای که 
دل شــان بخواهد، می توانند به کشــتی کشورشان خدمت کنند.« همچنین دیروز 
رؤسای هیأت کشتی اســتان های سراسر کشور از مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش 
و جوانــان درخواســت کردند از طریق مراجع ذیصاح در اســرع وقت نســبت به 
فراهم کردن شــرایط برگزاری مجمع انتخاباتی اقدام شــود. روز یکشــنبه حمید 
بنی تمیم، سرپرســت فدراســیون کشــتی با رؤسای هیأت های اســتانی جلسه ای 
برگزار کرد و در این جلســه مقرر شــد با توجه به شــرایط مالی موجود رقابت های 
جــام باشــگاه های جهان صرفــاً در صورت جــذب حمایت کننــدگان مالی طبق 
تقویم فنی مصوب برگزار شود. همچنین در خصوص رقابت های جهانی کشتی 
کاســیک بانوان مقرر شــد برگزاری این مســابقات به زمان دیگری موکول شــود. 
بازگشــت محمد بنا واکنش حمید ســوریان را در پی داشته است. دارنده ۶ مدال 
طای جهان و یک طای المپیک در پست اینستاگرامی خود با ابراز خوشحالی از 
بازگشت محمد بنا به برخی سیاست های چند سال اخیر در فدراسیون کشتی هم 

کنایه زده و آنها را منسوخ شده، دانسته است.

‶ブ『┈ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ qブ》┓ぃ′ピ ┒ピ┘ジ r━┡k r′【├
در پایــان رقابت هــای کشــتی آزاد زیــر ۲۳ ســال قهرمانــی جهــان ۲01۸ در 
بخارست رومانی، تیم ملی کشتی آزاد زیر۲۳ سال ایران با یک مدال طای 
کامران قاسمپور و ۴ برنز نوید زنگنه، حسین شهبازی، علی شعبانی و امین 
طاهــری و ۲ عنــوان پنجمی ایمــان صادقی و مرتضی قیاســی جمعاً با 10۵ 
امتیاز پس از روســیه 1۸1 امتیازی و گرجســتان 10۸ امتیازی بر ســکوی ســوم 
ایــن رقابت ها ایســتاد. تیم ملی امید ایران ســال گذشــته در جایگاه هشــتم 

جهان ایستاد و امسال با حضور بر سکوی سومی 5 پله صعود کرد.

┛ぃ╈【پ┗├پ 〞ぃ′』┗┍′ ベボ├ 《ペ ┓]【]ピ┗ぃペ ┺┕┌
با اعام رســمی اســامی نامزدهــای عنوان مرد ســال )۲01۸( فوتبال آســیا، 
مشــخص شــد کــه اخبــار روز یکشــنبه درخصــوص کاندیــدا شــدن علیرضا 
بیرانوند در این رده صحت نداشــته و افرادی که کاندیدا شده اند، دو بازیکن 
کاشــیمای ژاپن شــامل ســوزوکی و میســائو و یک بازیکن الســد قطــر به نام 
عبدالکریــم حســن هســتند. در پی ایــن رویداد، گفته شــد که دلیــل کاندیدا 
نشــدن بیرانونــد، مشــکات و بی قانونی هایی اســت که طی یک ســال اخیر 
از پرســپولیس ســر زده اســت و ماجراهــای مهــدی طارمی و محروم شــدن 
پرسپولیس از نقل و انتقال ها به مدت یک سال، عمده ترین آنها بوده است. 
AFC یــک شــرط اصلی کاندیدایی بــرای عناوین برتر ســال را رعایت قواعد 
فوتبــال پــاک عنوان کــرده که بــه اعتقاد این نهــاد، در عملکرد پرســپولیس 
رؤیت نشــده اســت. به این دلیل کاندیداهای ایران در جوایز امســال که روز 
هفتم آذرماه در عمان توزیع می شــود، به رشــته فوتســال ختم می شــود که 
دو نماینده از کشــورمان اصغر حســن زاده و مهدی جاوید در بین برترین ها 

هستند و تک رقیب آنها، یک ژاپنی به نام هنمی است.

ブぃ├ジ プ┗┸ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ ┇]┗┭┠ qあ┬ ٣
مســابقات جوانان و نوجوانان شطرنج غرب آسیا با حضور ۲٧5 شرکت کننده از 
11 کشور در ازبکستان و در سه قسمت سریع، استاندارد و برق آسا در حال برگزاری 
است و نمایندگان شطرنج ایران تا پایان سومین روز مسابقات توانستند ۳ مدال 
طا در قســمت سریع کســب کنند. ایران در قسمت ســریع ٦ نماینده داشت که 

بردیا دانشور، امیرحسین کاشفی و پرنیان قمی به نشان طا دست یافتند.

‶ブ━├┘【┐ ╆あ╁━├ピ ┘ピ ┘ブぃ━′ピ 6 ┗┝k
پس از کسر ٦ امتیاز از مجموع امتیازات استقال خوزستان در جدول رده بندی 
لیــگ برتر، محمد رحیمی عضو هیأت مدیره این باشــگاه مدعی شــد توافق 
ازم با ســاکونی، هافبک خارجی دو فصل پیش این تیم صورت پذیرفته بود 
امــا مقصر مدیر برنامه های وی بود که نامه دربر دارنده این موضوع را دیر به 
فیفا فرستاد. وی افزود: »بر این اساس، می کوشیم فیفا را قانع کنیم، خطایی 

از ما سر نزده و باید دید می توان رأی صادره را برگرداند یا خیر.«

‶┓〈╈ ┛ぃ〈─ ╆ブ〈ぃ┼ ┖┒ r]ピ┗ぁピ ┖』ピ┒ 〝』ブ┩╀
فینــال رقابت های تنیس لندن یکشــنبه شــب میان نواک جوکوویچ تنیســور 
شــماره یک جهان و الکســاندر زورف آلمانی برگزار شــد. این دیدار حساس 
بــا قضــاوت علی نیلی داور ایرانی برگزار و در پایان تنیســور ۲1 ســاله آلمانی 
موفق شــد با شکســت ۲ بر صفر حریف قدرتمند خود عنــوان قهرمانی این 

مسابقات را به نام خود ثبت کند.

╋━┠ピ┓] 【〈ぃ━]ブ┽〈ぁピ ブペ r┥┑┠ ┖ピ┓ぁ┒ dぃ》 :┆ブ─
مهــدی تــاج در اظهاراتــی متذکــر شــد در زمان اقامــت کوتاه مــدت جیوانی 
اینفانتینو در تهران، هیچ دیدار و مذاکرات شخصی با وی نداشته و به توافقی 
هم با او نرســیده و فقط کوشــیده است وی را متقاعد سازد که مشکات مورد 
اشــاره اینفانتینو در دست اقدام و در حال حل شدن است. رئیس فدراسیون 
فوتبــال  افــزود: »برخاف آنچه برخــی می گویند، هرگز قصــد بی ثبت کردن 
فوتبال را نداشته ایم و به سؤاات قبلی دبیرکل فیفا راجع به شرایط خودمان 
نیــز پاســخ ندادیم تا مبادا مشــکلی پیش بیاید. ســایر مســئوان فدراســیون 
نیــز طبق شــرح وظایف شــان عمــل می کننــد و اطمینــان می دهــم که هیچ 
قانون گریــزی در ایــن نهــاد در ارتباط با قانــون منع به کارگیری بازنشســته ها 
وجــود نــدارد. هیچ یــک از اعضای فدراســیون نخواســته اند در تضــاد با این 
قانون در فدراســیون ماندنی شــوند و برعکس کوشــیده ایم قوانین کشور را با 
اساســنامه فدراسیون تطبیق بدهیم. اصًا شخص مهدی تاج مطرح نیست 

و فقط فوتبال است که دغدغه اصلی ما به حساب می آید.«

در دیــدار معوقه هفتــه نهم لیگ برتر، 
پرســپولیس و پیــکان از ســاعت 1۶:1۵ 
بــه  آزادی  ورزشــگاه  در  گذشــته  روز 
مصــاف هم رفتند. این بــازی در حالی 
برگــزار شــد کــه پرسپولیســی ها تعداد 
زیــادی از بازیکنــان خــود را بــه دلیــل 
حضــور در تیم هــای ملــی بزرگســاان 
و امیــد، تیــم ملــی عــراق و همچنیــن 
مصدومیت در اختیار نداشتند و برانکو 
هــم در کنفرانس خبــری قبــل از بازی 
»فیفــادی«  در  مســابقه  برگــزاری  بــه 
انتقاد کرده بود. در این شرایط، بوژیدار 
حســینی،  جــال  ســید  رادوشــوویچ، 
شــجاع خلیــل زاده، ســیامک نعمتی، 
ربیع خــواه،  محســن  مصلــح،  شــایان 
کمــال کامیابی نیا، امید عالیشــاه، آدام 
همتــی، علــی علیپــور و گادوین منشــا 
و  بودنــد  برانکــو  منتخــب  بازیکــن   11
جالی هم وحید شــیخ ویسی، حجت 
علــی  مشــکل پور،  ســجاد  حــق وردی، 
حمودی، آرمان قاسمی، مگنو باتیستا، 
امیرحســین کریمــی، مهــدی مؤمنی، 
شــاهین ثاقبی، فراز امامعلی و محمد 

قاضی را به میدان فرستاد.
بــازی در دقایــق ابتدایــی چنگی به 
دل نزد و بجز چند نفوذ نصف و نیمه، 
بازیکنــان دو تیم نتوانســتند موقعیت 
خطرنــاک و چشــمگیری خلــق کننــد 
تــا حــدود 15 هــزار تماشــاگر حاضر در 

ورزشــگاه آزادی، شــاهد بــازی ســردی 
باشند. در دقیقه ۲٧ برخورد عالیشاه با 
بازیکن پیکان باعث مصدومیت شدید 
ناحیــه دهــان  از  پرســپولیس  بازیکــن 
شــد ولی مهدی مرجان زاده داور بازی 
این صحنه خشــن را ندیــد. مهم ترین 
موقعیت بازی در دقیقه ۴۲ خلق شــد. 
شــاهین ثاقبــی روی اشــتباه مدافعــان 
پرسپولیس صاحب توپ شد و با ضربه 
نوک پا دروازه این تیم را باز کرد تا نیمه 
اول با یک گل به ســود شاگردان مجید 
جالــی بــه پایــان برســد. با آغــاز نیمه 
دوم، پرســپولیس بــازی را هجومی تــر 
تســاوی  گل  بــه  بتوانــد  تــا  داد  ادامــه 
دســت پیــدا کنــد. در دقیقــه ٦0 برانکو 
کــه نیمکتــی خالی داشــت، دســت به 
تعویض زد و سعید حسین پور، بازیکن 
جــوان تیم خــود را بــه جــای همتی به 
میدان فرســتاد. پرســپولیس در ادامه، 
یک بــازی کامــًا هجومی را در دســتور 
کار خــود قــرار داد تــا شــاید بتوانــد گل 
خــورده را جبــران کند ولــی موفق نبود 
تا اینکه در دقیقه ٧٧ ســانتر ایستگاهی 
عالیشــاه از ســمت چــپ بــا ضربه ســر 
بــه  بــازی  و  دروازه  وارد  کامیابی نیــا 
تساوی کشیده شد. در دقیقه ۸0، اتفاق 
غیرمنتظــره ای افتاد و در شــرایطی که 
به نظر می رســید ضربه علیپور از زاویه 
بســته براحتــی در اختیار شــیخ ویســی 

قرار گیرد، اشتباه عجیب این دروازه بان 
باعث شــد  توپ از دســت او رها شود و 
درون دروازه بــرود و بــازی ۲ بــر یک به 
سود قرمزها شــود. جالی که این بازی 
را بازنــده می دیــد، در ادامه عیســی آل 
کثیــر را بــه میــدان فرســتاد. پیکانی ها 
هــم به قصد جبــران به ســمت دروازه 
پرســپولیس حملــه کردنــد و در دقیقه 
۸۳، محمــد قاضــی مهاجــم این تیم 
شوتی را به ســمت دروازه حریف روانه 
کرد کــه رادوشــوویچ تــوپ را روی خط 
جمــع کرد. قاضی معتقــد بود که توپ 

گل شــده امــا تصاویر تلویزیونی نشــان 
می داد که گلر پرســپولیس توپ را روی 
خط مهار کرده و تمام توپ از خط عبور 
نکرده اســت. بــا این اوصــاف اعتراض 
شدید قاضی باعث شد داور به او کارت 
زرد نشــان دهد. دقایــق پایانی بازی در 
میانه میــدان در جریان بــود. برانکو در 
دقیقه 9۲ محمدامین اسدی را به جای 
عالیشــاه و در دقیقــه 95 هــم احســان 
علــوان زاده را به جای علیپور به میدان 
فرســتاد و در نهایت هم بازی با همان 
نتیجه ۲ بر یک به ســود پرسپولیس به 

پایان رســید تا سرخپوشان در شرایطی 
نه چندان معمول و درحالی که دست 
برانکــو روی نیمکــت حســابی خالــی 
بود، صاحب ۳ امتیاز ارزشــمند شــوند 
و در کورس بــاای جدول باقی بمانند. 
پرســپولیس بــا 10 بــازی و ۲0 امتیــاز در 
رده چهارم جدول قــراردارد و پیکان با 
1۲ بازی و 1٦ امتیاز در رده ششم جدول 

حضور دارد.
ë برانکو و جالی چه گفتند؟

برانکــو پس از دیــدار تیمش مقابل 
پیــکان اظهــار داشــت:»نیازی نیســت 

کــه بگویم چقــدر راضی و خوشــحالم. 
واقعــاً از بــازی بازیکنانــم لــذت بردم. 
خودتــان می دانیــد پــس از یــک مدت 
اســتراحت، چقــدر اولین بازی ســخت 
اســت. چقدر سخت اســت اولین بازی 
بعــد از فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا. 
نمی خواهــم به تمام وقایعــی که قبل 
از بــازی بــرای ما رخ داد، اشــاره کنم. با 
این حال واکنش بازیکنانم در این بازی 
بخصوص در نیمه دوم عالی بود.« وی 
افــزود:»از صمیــم قلب بــه بازیکنانم 
تبریــک می گویم. آنها واقعــاً این بازی 
را بــا شــخصیت، انگیــزه و قلب شــان 
بردنــد. همه تعریف و تمجیدها را نثار 
آنها می کنم. ما در این بازی با لیاقت و 
استحقاق کامل برنده شدیم و با انگیزه 
بســیار فــراوان لیــگ را ادامــه خواهیم 
داد.« مجیــد جالــی هــم گفت:»هــر 
گلی که در فوتبال به ثمر می رسد، روی 
اشــتباه یک بازیکن است. روی گل اول 
مــا داور اشــتباه کرد و اصــًا خطا نبود و 
روی گل دوم هم دروازه بان مان اشتباه 
کــرد. مــن از بچه هایــم ممنونــم. آنها 
تاش کردند و روی جریان بازی مسلط 
بودنــد. بعضــی وقت هــا دیگــر نتیجه 
دســت شــما نیســت و انگار خدا آنها را 
بیشتر دوست داشت. خیلی حیف شد، 
اگر می بردیــم تا رده چهارم جدول باا 

می آمدیم.«

اخبـــار

تیم ملی فوتبال ایران امروز مقابل ونزوئا قرار می گیرد

!ブ┽ぃ┼ qブ》 《ぁブ┝¨》 q┘ブペ

تیــم ملی فوتبــال ایران که خود را برای حضــور در مرحله نهایی جام ملت های 
آسیا ۲019 امارات آماده می کند، در ادامه مرحله سوم اردوی خود که در قطر برپا 
شده، از ساعت 1۸:۳0 امروز در دیدار دوستانه ای که در ورزشگاه حمد بن خلیفه 
دوحه برگزار می شــود به مصاف ونزوئــا خواهد رفت. تیمی از منطقه امریکای 
جنوبی که در جایگاه ۲9 رده بندی فیفا قرار دارد و از یک سرمربی 45 ساله بومی 
به نام رافائل دودامل روی نیمکت خود بهره می برد. کی روش و شاگردانش هم 
بر اساس آخرین رنکینگ اعام شده فیفا در رده سی ام قرار دارند. با این اوصاف 

امروز همسایه های رنکینگ فیفا مقابل هم صف آرایی می کنند!
تیم ملی در حالی در چهارمین بازی تدارکاتی خود به مصاف ونزوئا می رود که 
این تیم بعد از بولیوی و ترینیداد و توباگو، سومین حریف ایران از منطقه امریکای 
شمالی و جنوبی است اما به نظر می رسد که ونزوئا حریف سرسخت تری نسبت به 
رقبای قبلی ایران باشد. این تیم در ۲ بازی دوستانه قبلی خود حدود یک ماه پیش 
برابر امارات به پیروزی ۲ بر صفر رسید و 4 روز پیش هم مقابل ژاپن به تساوی یک 
بر یک دست یافت. حریف امروز ایران در ترکیب خود از بازیکنانی بهره می برد که 
به غیر از ۲ نفرشان که در لیگ ونزوئا بازی می کنند، بقیه لژیونر هستند و تعدادی 
از آنها در تیم های سرشناسی هم توپ می زنند. روبرتو روسالس مدافع این تیم در 
اسپانیول بازی می کند، ویلکر آنجل دیگر مدافع این تیم در احمد گروژنی روسیه 
همبازی میاد محمدی است. توماس رینکون کاپیتان و هافبک ونزوئا، در تورینو 
ایتالیا توپ می زند. ســرجیو کوردوآ دیگر هافبک این تیم عضو آگزبورگ اســت و 
در بوندسلیگا بازی می کند. ســاامون روندون)مهاجم( در نیوکاسل یونایتد بازی 
می کند و داروین ماچیس دیگر مهاجم این تیم هم در اودینزه حضور دارد. ایران 
نیز در حالی راهی قطر شــده که پنجشــنبه توانســت ترینیداد و توباگو را با تک گل 
کریم انصاری فرد یک بر صفر شکست دهد. ایران و ونزوئا تاکنون ۲ بار برابر هم 
بــه میدان رفته اند. اولین بار ســال ۲00۲ در قالب تورنمنــت ال جی و در کازبانکا 
مراکش بود که ایران یک بر صفر به پیروزی رســید. دو تیم ســال ۲01٧ در دیداری 
دوستانه در نایمخن هلند هم با هم بازی کردند که ایران در آن بازی هم به پیروزی 

یک بر صفر دست یافت و امروز، سومین تقابل دو تیم شکل می گیرد.
ë !کی روش: برخی ها در راه آماده سازی تیم ملی خوابیده اند

کارلــوس کــی روش دیــروز در کنفرانس مطبوعاتی قبــل از دیــدار برابر ونزوئا 
گفت: »همان طور که می دانید متأسفانه امکان بازی با تیم های آفریقایی و اروپایی 
وجود ندارد. به همین خاطر رابطه خوب ما با امریکای جنوبی توانست بازی های 
آماده ســازی خوبی مقابل تیم هایی مانند ترینیداد و توباگو، بولیوی و حاا ونزوئا 
برگزار کند.« سرمربی تیم ملی ادامه داد: »ما باید با یک حمایت و حفاظت خوب 
به جام ملت ها پا بگذاریم. نه با این شرایط فعلی که در خانه داریم که حتی یکی 
از اصحاب رسانه ایران حضور ندارد. قطعاً نفاق و دو دستگی غیرقابل قبول است 
و این دودســتگی باعث شرم است. البته در همین لحظه افرادی هستند در طول 
آماده ســازی تیم ملی که خوابیده اند. این فرمول مناســبی برای قهرمانی در جام 
ملت هــا نیســت. ما بــرای آن ٧0 میلیــون نفری که بــه خیابان ها آمدنــد و بعد از 

موفقیت در جام های جهانی شادی کردند بازی خواهیم کرد.«

گفت وگوی »ایران« با حسین طیبی، تنها بازیکن ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان فوتسال اروپا
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بازیکنان برزیلی از من سؤال می کنند که چرا بازی با برزیل لغو شد!/ لغو دیدار با برزیل به دلیل بلیت، به اعتبار فوتسال ما ضربه می زند

مسابقات فوتســال لیگ قهرمانان اروپا 
در حال برگزاری اســت و حسین طیبی، 
ملی پوش فوتســال کشــورمان به عنوان 
تنهــا بازیکــن ایرانــی در ایــن رقابت هــا 
غیــرت  تیــم  بــا  طیبــی  دارد.  حضــور 
قزاقســتان در گروه D بــا تیم های لیدای 
کرودیــم  و  ایتالیــا  پســکارای  بــاروس، 
چــک همگــروه و موفــق شــد بــا برتری 
در ایــن ۳ دیــدار بــه عنــوان ســرگروه به 
مرحلــه نیمــه نهایی مســابقات صعود 
کند. حضور در لیگ قهرمانان اروپا، لغو 
بازی تدارکاتی تیم ملی فوتسال با برزیل 
بــه دلیل ناتوانی فدراســیون بــرای تهیه 
بلیــت هواپیما و لغــو اردوی قزاقســتان 
موضوعاتی بود که این بازیکن فوتســال 

در مورد آنها صحبت کرده است.
ایــن ملی پــوش فوتســال در گفت وگو 
بــا خبرنــگار »ایــران« درخصــوص لیــگ 
قهرمانان اروپا گفت: »خدا را شکر می کنم 
که توانستیم به مرحله نیمه نهایی صعود 
کنیم. ۳ بازی ســخت برگزار کردیم. همه 
تیم های قدرتمند دوســت داشــتند که در 
جمــع 4 تیــم نهایی حضــور یابنــد اما ما 
توانســتیم با قدرت رقبا را شکست دهیم 
و به جمع 4 تیم نهایی راه یابیم.« حسین 
طیبــی کــه دو ســال اســت در تیــم غیرت 
قزاقستان حضور دارد، ادامه داد: »با وجود 
مصدومیتی که داشتم، توانستم عملکرد 
خوبــی در مرحلــه گروهی داشــته باشــم. 
دو هفتــه مصدوم بــودم و بافاصله پس 
از پایــان مصدومیتــم در مســابقات لیگ 
قهرمانان اروپا حضور یافتم و خوشبختانه 
گلزنــی کــردم. عملکــردم راضــی کننده 

بود. فکــر می کنم مرحلــه بعدی این 
رقابت ها ۳ ماه دیگر برگزار شود.«
او در مورد شــانس قهرمانی 
تیم غیــرت در لیــگ قهرمانان 
اروپا گفــت: »زمانی که به نیمه 

نهایی صعــود می کنید یعنی با 
تیم های قدرتمندی مواجه هستید. همه 

تیم ها بــه یک انــدازه شــانس قهرمانی 
دارند اما تیمی که آماده تر است و شرایط 
بهتــری دارد و در بازی کم اشــتباه ظاهر 
می شــود، قطعاً شــانس بیشــتری برای 

قهرمانی خواهد داشت.«
تیم غیرت یکی از تیم های قدرتمند 
اروپایی اســت. طیبی سال گذشته با این 
تیم در جایگاه سوم لیگ قهرمانان اروپا 
قرار گرفت اما امســال او تاشــش کسب 
عنــوان قهرمانی با این تیم قزاق اســت. 
او بیــان کرد: »غیرت دو بار در ســال های 
۲01۳ و ۲015 قهرمان اروپا شد اما من در 
این ســال ها عضو باشــگاه غیرت نبودم. 
بــرای مــن خیلــی لذتبخــش اســت کــه 
بتوانم قهرمانــی اروپا را تجربه کنم. من 
قهرمانی آســیا را تجربه کردم اما تجربه 
قهرمانــی در اروپــا قطعــاً لــذت دیگری 
دارد.« او در ادامــه درخصــوص دایلش 
از حضــور در تیــم غیــرت هــم صحبت 
کــرد: »تیم غیــرت در اروپا حضــور دارد، 
در لیــگ قهرمانــان اروپا بــازی می کند و 
یــک تیــم قدرتمند اســت. رقیب اصلی 
ما برای قهرمانی در مســابقات تیم های 
بارسلونا )اسپانیا( و اسپورتینگ لیسبون 
)پرتغال( هســتند. ســطح این رقابت ها 

بسیار بااست و ما بازی آسان نداریم.«

تیــم ملــی فوتســال ایــران قــرار بــود 
در مــاه جــاری دو بــازی دوســتانه بــا تیم 
قدرتمنــد برزیــل برگــزار کند اما ســفر به 
این کشــور منتفی شــد. این بازیکن گلزن 
تیــم ملــی از لغو بــازی تدارکاتی ایــران با 
برزیــل انتقــاد کرد:»لغو این بــازی از نظر 
اعتباری برای فوتســال ایران اتفاق بسیار 
بدی بود چرا که کل دنیا به فوتسال ایران 
احتــرام می گــذارد. این بد بــودن را من از 
همه بیشتر احساس کردم چون در اینجا 
بازیکنــان برزیلــی حضــور دارنــد و از من 
سؤال می کنند که چرا این بازی لغو شد؟! 
امــا من هیچ پاســخی نــدارم.« تیم ملی 
برزیل بــرای انجام بازی های دوســتانه از 
بیشتر کشورها پول می گیرد اما فدراسیون 
بــا  کــه  ایــن کشــور در تعاملــی  فوتبــال 
فدراسیون فوتبال ایران داشت، اعام کرد 
پولی از ایرانی ها نخواهد گرفت و قرار بوده 
هزینه اسکان تیم ملی ما را هم برزیلی ها 
تأمین کننــد. در این بین تنها تهیه بلیت 
رفت و برگشــت به کشــور برزیل برعهده 
فدراســیون فوتبــال بــود که متاســفانه به 
دلیل مشکات مالی در نهایت اعام شد 
که این سفر انجام نخواهد 
شــد. برزیلی ها خیلی بد 
موضــوع  ایــن  مــورد  در 

نــوع  کــه  امیــدوارم  می کننــد.  صحبــت 
برنامه ریزی هــا بــه گونه ای باشــد که این 
تورنمنت هــا و بــازی بــا تیم هــای بــزرگ 
لغو نشــود چــرا که این موضــوع به اعتبار 

فوتسال ما ضربه می زند.«
عــاوه بــر لغــو بــازی تیــم ملــی بــا 
برزیــل، تورنمنــت قزاقســتان هــم کــه 
قــرار بــود بــا حضــور تیم هــای روســیه، 
جمهوری آذربایجان، ایران و قزاقســتان 
برگزار شــود، بنا به دایلی لغو شــد. این 
بازیکــن فوتســال تیم غیرت قزاقســتان 
شــاید بهترین فردی اســت که می تواند 
دلیل لغو این تورنمنت را بگوید: »تمام 
رؤسای فدراسیون قزاقستان تغییر کردند 
و افراد جدیدی که آمدند احساس کردند 
که ایــن تورنمنت نباید برگزار شــود و به 

این دلیل این تورنمنت هم لغو شد.«
طیبــی صحبت هایش در مــورد تیم 
ملــی را ایــن گونــه ادامــه داد: »تیم ملی 
برای اینکه شــرایط بهتری داشــته باشد 
بازی هــای  و  تدارکاتــی  اردوهــای  بایــد 
دوستانه با تیم های قدرتمند برگزار کند 
چرا که ما جــام جهانی و جام ملت های 
آســیا ۲019 را در پیــش داریــم البته جام 
ملت ها ســخت تــر اســت به ایــن دلیل 
کــه انتخابی جــام جهانی اســت و تمام 
تیم های آسیایی با نهایت قدرت می آیند 
کــه جــزو 4 تیم باشــند و جــواز حضور در 

جام جهانی را کسب کنند.«
او نیــاز اصلــی تیــم ملــی را برگزاری 
بازی هــای تدارکاتــی و اردوهــای منظــم 
دانســت و افزود: »بــازی در جام جهانی 
شــرایطش نســبت به قبل تغییر کرده و 
مردم توقع بیشتری از تیم ملی دارند و از 
ما رتبه بهتری می خواهند اما اگر ما با این 
شــرایط به جام جهانی برویم، مطمئن 

باشید اتفاق خاصی نمی افتد.«
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امام صادق عليه السام:
 َمــْن َغِضــَب َعَلْيَك َثــَاَث َمَراٍت َو َلــْم َيُقْل 

ِفيَك ُسوًء َفاَتِخْذُه ِلَنْفِسَك َخِليًا.
هر كس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد 
نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب كن.
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چهــــــــره
ایــران: جهانشــاه صارمــى بيــش از 20ســال 
ايرانــى  موســيقى  گــروه  »نهفــت«  اســت، 
بــا حضــور جوان هــای خــاق را سرپرســتى 
مى كنــد، از نيمــه دهــه 70 تاكنــون ايــن هنرمنــد بــه جمع هايــى از 
نوجوان ها و جوان های مشــتاق موســيقى مى آموزد و آنها را تعليم 
مى دهد و به اتفاق همان جوان های نوازنده و خواننده آثاری را اجرا 
و ضبط مى كند. او بتازگى آلبوم »به ياد لطفى« را با خوانندگى پوريا 

اخواص منتشر كرده است.
ايــن آهنگســاز در گفت وگــوی مفصــل با ايلنــا از »نهفــت« و فراز و 
فرود هايــش مى گويــد. او بيــش از دو دهه برای تربيت نســل جوان 
مشتاق موســيقى ايرانى كوشيده اســت و پژوهش های متعددی را 
منتشــر كرده و آثار مکتوب ديگری در عرصه موســيقى تأليف كرده 
اســت. ايــن هنرمنــد در روايت شــکل گيری آلبــوم »به يــاد لطفى« 

مى گويــد: »نســل دوم گــروه نهفــت، ســال ۸۳ در 
تاار وحدت كنســرتى برگزار كرد با عنوان »تجليل 
از ۴0 ســال فعاليت هنری محمدرضا لطفى«، آن 
زمــان آقــای لطفى در ســوئيس بودنــد. محور اين 
كنســرت اجرای آثــار آقای لطفى بــود و در كنارش 
چند قطعه از اســتادان ديگر هم اجرا كرديم. بعد 
از برگــزاری ايــن كنســرت به دليل آنکه نســل دوم 
گروه نهفت چندين ســال بود كه مشغول فعاليت 
بود و در ســطحى حرفه ای قرار داشــت و خوِد من 
هم با گروه روی ســن مى رفتــم، تصميم به ضبط 

تعــدادی از اين قطعات گرفتيم.  تعدادی از آثار محمدرضا لطفى 
قبًا توســط گروه اجرا شــده بود و تعدادی هم تا آن زمان با اركســتر 
اجرا نشــده بــود كه من بعضى از آنهــا را از روی اجراهــای تک نوازی 

ايشــان، بــرای اركســتر نت نويســى كرده بــودم كه 
بــا گــروه نهفــت كنســرت داديــم. همان ســال به 
استوديو رفتيم و اين قطعات را به صورت جمعى 
ضبــط كرديــم. ايــن قطعــات پيــش من مانــد تا 
زمانــى كه آقــای لطفى به ايران برگشــت و من به 
ايشــان گفتم كه ما اين قطعات را ضبط كرده ايم 
اما بــرای رعايت حــق و حقوق تان در آرشــيو نگه 
داشته شده و جايى منتشر نشده است. ايشان هم 
گفتنــد كه مى خواهند اين قطعــات را با گروه های 
ســه گانه ای كه آن زمان تشــکيل داده بودند، اجرا 
كنند. آن قطعات توسط آقای لطفى و گروه های شان اجرا و به صورت 
آلبوم هم منتشــر شــد و من آنچــه را كه خودمان ضبــط كرده بوديم 

همچنان نگه داشته بودم.«
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دور دیگری از تئاتر کودک و نوجوان با تجليل از جبار باغچه باغبان کليد خورد

i┒【k ┗─ブビ─ ┖ブ¨┵′ ┘ピ q┒┗k┒ブぁ
 یک: روز دوشــنبه بيســت و هشــتم 
مجموعــه  برگــزاری  بــا  آبان مــاه، 
پنجميــن  و  بيســت  برنامه هايــى 
جشــنواره تئاتر كــودک و نوجوان در 
همدان كارش را آغاز كرد، صدمين 
ســال از بنيان تئاتر كودک به همت 
جبار باغچه بان در ايران مى گذرد و 
ربعى از صد سال ما در عرصه تئاتر 
كودک و نوجوان صاحب جشــنواره 
بوده ايم. در اين دوره از جشــنواره صدســالگى تئاتر كودک و 
نوجوان را جشن مى گيريم و روز جمعه دوم آذر ماه را به نام 
جباِر باغچه بان نامگذاری كرديم و در اين روز عاوه بر اين كه 
صد سالگى تئاتر كودک را جشن مى گيريم، همايشى به ياد 
و نــام آن معلــم فقيد برگزار خواهد شــد و ســخنرانى هايى 
نيــز درباره فعاليت های فرهنگى وهنــری و خاقانه او ايراد 
مى شــود و همچنيــن به مناســبت صدســالگى تئاتر كودک 
پژوهشــى خاق و قابل اعتنا انجام شــده كه در قالب كتاب 
رونمايى و عرضه خواهد شد. اين دو رويداد مهم يعنى ربع 
قرن جشنواره تئاتر كودک و يک سده حضور و فعاليت تئاتر 
كودک و نوجوان در ايران نشــان از رشــد و اســتمرار اين هنر 
در ايــران مى دهد و بايد برای توســعه و گســترش فضا های 
تئاتری در سراســر كشور بکوشيم. صرف استمرار و برگزاری 
جشن ساانه نمى تواند نياز جمعيت كثير خردسال، كودک 
و نوجوان ما به تئاتر را بدهد و ضرورت دارد بيش از پيش از 
جميع جهات اعم از افزايش ســالن های نمايش، گسترش 
آموزش، تســهيل و تسريع فرايند توليد و خلق آثار نمايشى 
جــذاب و خاقانــه و... برای توســعه تئاتر كــودک و نوجوان 
در ايــران تــاش كنيم. بخشــى از اين تــاش مرهون همت 
و برنامه ريــزی و ســرمايه گذاری نهاد هــای دولتــى اســت و 
وجهى ديگر هم مستلزم پشــتکار و پيگيری فعاان عرصه 
نمايــش ايــران اســت و بى شــک تعامــل و وفــاق نهاد های 
دولتى و فعاان بخش خصوصى و مردمى مى تواند مســير 

را هموارتر و روشن تر كند.
دو: مــا از برگزاری جشــنواره تئاتر كــودک و نوجوان چند هدف 
مهــم و بنيادين را دنبال مى كنيم، كودک از ســه فضای خانه، 

مدرســه و جامعه تأثيــر مى پذيرد و برای ما مهم اســت كه در 
بخش های مختلف جشنواره و نمايش های انتخاب شده برای 
اجرا در جشــنواره بــه فرايند اثرپذيــری كــودكان از اين فضا ها 
توجه شــود. همچنين توجه به دغدغه هــا و عاقه مندی های 
كودكان برايمان مهم اســت و در جشنواره قرار نيست به زبان 
بزرگســاان و بزرگ ترهــا با بچه ها حرف بزنيم، ســخن گفتن 
بــا بيان كودكان و تاش برای تعامــل و برقراری ارتباط مؤثر از 
اهداف ديگری  اســت كه دنبال مى كنيم. يکى از شــعارهای ما 
در بيست و پنجمين جشنواره تئاتر كودک و نوجوان »كودک و 
حقوق شهروندی « است و فراهم آوردن زمينه  آشنايى كودكان 
و نوجوان ها با مفاهيم »شهروندی« و »مدنى« از ديگر اهداف 
مهــم اين دوره از جشــنواره اســت. اگــر كــودكان و نوجوان ها از 
طريق تئاتر و مدرسه و نهاد خانواده و ديگر فضا های آموزشى 
و تفريحى آگاه به حقوق و حساســيت های جهان خود باشند، 
بى شــک بيــش از پيــش مى توان بــه كاهــش آزار ها و آســيب های 
اجتماعــى اين گروه ســنى اميدوار بــود. از ســويى در جامعه ای كه 
كودكان و نوجوان ها - به عنوان نســل هايى كه آينده از آنهاســت - 
هرچــه آماده تر و آگاه تر به حقوق شــهروندی و مدنى باشــند، 
بيشــتر از پيش مى توان به توســعه و شــکوفايى اميد بست. ما 
به جشــنواره تئاتر كودک و نوجوان، از منظر يک »پروژه« نگاه 
نمى كنيم بلکه جشــنواره را »پروســه« مى بينيم و قرار نيست 
صرفاً جشنى را برگزار كنيم و به خانه برويم بلکه برايمان مهم 
است كه اين رويداد ها هم به تعالى و رشد كودكان و نوجوان ها 
كمک كند و هم اين كه زمينه ای برای رشد و رونق و ارتقای تئاتر 

حرفه ای برای كودكان و نوجوان ها را فراهم آورد.

به بهانه آغاز هفته  وحدت و آنچه امروز ضرورت جامعه است

ریشه های قرآنی وحدت و پرهیز از تفرقه
از  آنچــه  بــرای 
به عنــوان  آن 
وحــدت  فرهنــگ 
و  مى كنيــم  يــاد 
مى شناســيم ابتــدا 
سرمنشــا  بــه  بايــد 
ايــن  ســرآغاز  و 
و  بــزرگ  تئــوری 
عالم گيــر مراجعه 
ايــن  كــه  كنيــم 
سرچشــمه از قرآن 
به جــوش و خــروش مى آيــد. خداونــد در 
قرآن مى فرمايد: من نام شــما را مسلمان 
گذاشــته ام و نه چيزی ديگر. همين پيام را 
اگر ما در جامعه خود فرهنگ ســازی كنيم 
و آن را در بطن اجتماعى كه در آن زيســت 
مى كنيــم بــا بــاور خــود بياميزيــم و پيــاده 
كنيم فکر مى كنم ديگر نياز به هيچ تئوری 
ديگری نخواهيم داشت. كام خدا ما را در 
جای جای آيه های آســمانى به سمت اين 
همزبانى و وحدت مى رساند و مرتب به آن 
توصيه مى كند كه به يکديگر ناسزا نگوييد يا 
با خواهر و برادران خود مهربان باشــيد و... 
فرهنگ، مقوله ای اســت كــه از تئوری عبور 
مى كنــد و در واقــع اين فرهنگ ها هســتند 
كه تئوری ها را مى ســازند چرا كه اگر فقط و 
فقــط ما برپايه  تئوری ها پيش برويم و مثًا 
بخواهيم با يک فرمول و تئوری در جامعه 
فرهنگ سازی كنيم، نتيجه موفقى نخواهد 
آفريــد. به همين دليل اســت كــه مى گويم 
قــرآن فرهنــگ ماســت و ايــن فرهنــگ ما 
را بــه ايــن نگــرش واا ســوق مى دهــد و تا 
مــا ايــن فرهنــگ قرآنــى را در خصــوص 
وحدت بين اقشــار جامعه ســاری و جاری 
نکنيم نمى توانيم آن را فرهنگى متجلى و 
مثمرثمر بدانيم. ما مسلمانان با رجوع به 
فرهنگ قرآن تکليف  خود را مى فهميم. در 

اين كتاب آسمانى است كه برای هرچيزی 
تکليــف و برنامه ای تدوين و ارائه شــده كه 
انســان را از هرچيز ديگــری بى نياز مى كند. 
قرآن به ما مى گويد كه نه تنها با انسان، كه 
بــا جمادات و ديگــر آفريده های خداوندی 
چگونــه رفتار كنيم تا رفتــار ما تفرقه آفرين 
و ظلــم پرور نباشــد. هميــن آموزه ها به ما 
ياد مى دهد و ما را در مسيری قرار مى دهد 
تــا جز بــه وحــدت، نظر نداشــته باشــيم و 
بــا قلبى رئــوف و پذيرنــده از تفرقــه دوری 
كنيم چرا كه تفرقه داســتان ها و فجايعش 
مشــخص است و امتحان شــده. برای اهل 
تفکر ويژگى ها و نشانه های فراوان در عالم 
هستى وجود دارد كه نشان مى دهد خداوند 
بزرگ مرتبــه جهــان و هــر آنچه در اوســت 
را بــه نقطــه مركــز رهنمــون كــرده و همــه 
كهکشــان ها هم از همين حركــت دايره ای 
به ســمت يک نقطه تبعيــت مى كنند. در 
اين دايره يک مركز وجود دارد كه چرخش 
يا همان عبادت به سمت آن نقطه ما را از 
متفرق شدن دور مى كند. داستان حضرت 

موســى و هارون برادرش نمونــه خوبى در 
اين موضوع اســت كه ايشــان شرک متحد 
را در برابــر توحيــد متفــرق قــرار مى دادند 
و بر ســر اين مســأله با برادر خــود گفت و گو 
داشــتند. از اين فرهنــگ و عظمت مفهوم 
بنيادينــى مثــل وحــدت مى آيــد و خداوند 
همــه اجــزا و عناصر هســتى را حــول محور 
وحدت و تمسک جستن به او آفريده است. 
تمام نمازگزاران جهان به سمت يک نقطه 
نمــاز مى گزارنــد و ايــن اتفاق تنهــا در مکه 
مکرمــه نمى افتــد. بلکه شــما در هر كجای 
ايــن جهان بــه نمــاز بايســتيد مى بينيد كه 
در يــک نمود عملى عبادی به ســمت يک 
نقطه وحدت آفرين درحال ركوع و ســجود 
هســتيد و هميــن نمــود عملــى مى توانــد 
حاوی پيام های بزرگى برای زندگى بشر در 
دوران مختلف باشد. پس وحدت آفرينى با 
ادعا و تئوری پيش نخواهد رفت و تا زمانى 
كه ما آن را به يک فرهنگ اجتماعى تبديل 
نکنيــم، نمى توانيم از تفرقــه و توطئه های 

اهل تفرقه ايمن باشيم.

ســوءتغذيه  دربــاره  اســت  مدتــى 
روســتاهای  و  شــهرها  در  كــودكان 
مختلــف و مناطقــى از تهــران خبرهــا 
مى شــود.  منتشــر  اظهارنظرهايــى  و 
شــبکه های  كاربــران  از  تعــدادی 
اجتماعــى تــاش مى كننــد به صورت 
ايــن  از  خودجــوش مشــکل تعــدادی 

كودكان را حل كنند.
بخشى از اين كارها را معلمان برعهده گرفته اند. معلمانى 
كه در اين مناطق به بچه ها درس مى دهند هر روز صبحانه 
درســت مى كنند و ســر كاس هايشــان مى برنــد. بعضى از 
آنهــا هم از اين لقمه ها و صبحانه هــا عکس مى گيرند و در 
صفحات شــان مى گذارنــد. كاربــران از ايــن كارها اســتقبال 
مى كنند و بسياری از آنها مى نويسند كه اين معلمان منتظر 
كســى نمانده اند و خودشــان برای رفع مشکات تغذيه ای 

بچه ها دست به كار شده اند.
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چند روز پيش اعام شد نام عليرضا 
بيرانوند در ميان بهترين های فوتبال 
آســيا در سال 201۸ اســت. اما اسامى 
اين نامزدها به طور رسمى اعام شد 

و خبری هم عليرضا بيرانوند نبود!
اين مسأله در ميان خبرهای ديگر توجه كاربران را به خود 
جلب كرد. آنها با توجه به عملکرد خوب بيرانوند انتظار 

داشتند نامش حتماً در ميان بهترين ها باشد.
اعــام خبــر غيررســمى،  زمــان  از  كــه  اينســتاگرامى ها 
فيلم هايــى از بهترين واكنش هــای بيرانونــد در دروازه را 
بازنشــر مى كردند اين خبــر را با چندين عامت تعجب 
بازنشر كردند. در توئيتر هم واكنش ها هم غمگين بود و 

هم همراه طنز.
»كاری كــه امــروزای اف ســى باعليرضــا بيرانونــد كــرد 
AFCهيلتربا آلمــان ومردمانش نکــرد«، »انتخاب های
يــه جوريــه آدم فکــر مى كنــه دادن كــى روش انتخــاب 
كنــه«، »طرفدارای اســتقال يه جوری خوشــحالن انگار 
بيرانوند تو ليســت نيس جاش رحمتى اضافه شــده!« و 
»شايسته توپ طا بودی؛ در ليگ قهرمانان برتر از تمام 
دروازه بان ها و درخشان تر از عبدالکريم حسن و پا به پای 
ســوزوكى و ميســائو ظاهر شــدی و عــاوه بر ايــن در جام 
جهانــى هم بهترين بازيکن تيم ملى ايــران و ناجى اين 
تيــم در برابــر پرتغال بودی! اســتدال AFC برای حذف 

نامت چه بود؟« نمونه ای از اين توئيت هاست.
بعضى ها هم معتقدند تقصير خط خوردن نام بيرانوند 
از فهرســت بهترين ها بر گردن فدراســيون فوتبال است. 
مثــل كاربری كه نوشــت:»اينکه بيرانوند جزو ســه نامزد 
اصلى مرد سال نشد فقط به خاطر ابى عرب ها و البته 
بى عرضگى فدراســيون و تاج و كفاشيان هستش.  بماند 

كه انتخاب های AFC هيچ مترو معياری هم نداره.«
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نشست خبری پنجمين جشنواره موسيقی نواحی و آیينی ایران برگزار شد
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پنجمين جشــنواره موســيقى نواحى و آيينى ايران )آيينه دار( با 
معرفى موســيقى گيان، مازندران و گلستان ازنهم تا سيزدهم 
آذرمــاه درتاار رودكى برگزارمى شــود. جشــنواره  ای كه به گفته 
علــى مغــازه ای )دبير هنــری( آيينه دار وظيفه ای كــه برای خود 
تعريف كرده اســت جست وجوی كهنسال ترين اهالى موسيقى 
نواحى ايران است و تاش مان اين است كه اصيل ترين آدم های 
موســيقى نواحى ايــران را گردهــم بياوريم و نمونــه ای صوتى و 
تصويری با كيفيت خوبى از آنها ثبت و ضبط كنيم. درواقع ثبت 
و ضبط درست و كيفى از اجراهای اين بزرگان اصلى ترين هدف 

ماست.
او در نشســت خبری پنجمين دوره اين جشــنواره كه روز گذشته 
برگزار شــد، گفــت: آيينــه دار انعکاس دهنده فرهنــگ و زبان و 
تاريخ ماست. ما درموسيقى نتوانسته ايم چيزی مدون درطول 
ساليان جمع آوری كنيم بنابراين تاشمان اين است كه پيش از، 

ازدست دادن اين عزيزان آثار آنها را ثبت و ضبط كنيم.
احســان رســول اف )رئيس جشــنواره آيينه دار( نيز در پاسخ 
بــه »ايران« در خصوص اينکــه آيا برگزاری اين جشــنواره تا 
به پايان رســيدن اين پژوهش ها ادامه خواهد داشت، گفت: 
آيينه دار رسالتش آرشيو كردن موسيقى نواحى است. هدف 
ما نگه داشــتن ميراثى اســت كه احســاس كرديــم به دايل 
مختلف از نگهداری آن ســر باز زده مى شود و ما بايد در اين 
زمينــه كاری كنيــم. ما در طول ســال زكات پولــى را كه بابت 
كارهــای ديگر به دســت مى آوريم صــرف انجام ايــن پروژه 
مى كنيــم و خودمــان را يــک جشــنواره هنــری مى دانيم كه 
وظيفه اش پروموت كردن هنرمندان نيست چون اساساً اين 
هنرمندان قرار نيست بعداً كنسرت بگذارند يا تهيه كنندگانى 
با آنها كار كنند. رســالت ما آرشــيو كردن صوت و تصوير اين 
افراد است؛ اين جنس موسيقى، موسيقى ای نيست كه افراد 
بــرای ضبط آن نفر به نفر به اســتوديو برونــد و بايد با همان 
اشــتياق عمومى و در حضور تماشاگر اتفاق بيفتد. بنابراين 
تا زمانى كه اين آرشيو بزرگتر و گسترده تر شود اين جشنواره 

ادامه خواهد داشت.
او همچنيــن تصريح كرد: ما اميدوار هســتيم كه بتوانيم آرشــيو 
پنج دوره آيينه دار را به شــکلى ارزشــمند و درخــور و آن طور كه 
در شــأن اســتادانى كه درايــن پنــج دوره افتخار ميزبانى شــان را 
داشــته ايم، منتشــر كنيــم و در اختيــار عاقه مندان قــرار دهيم. 
بنابراين خواهشــم از شما اين اســت كه آيينه دار را يک بايگانى 
مرجــع ببينيــد از موســيقى نواحــى ايــران كــه ســعى مى كنيــم 

همچنان به تکميلش بپردازيم.
مغــازه ای نيــز در مورد كســانى كه در پنجمين دوره از جشــنواره 
آيينــه دار حضور دارند، گفت: ما بيش از 100 نفر ميهمان داريم 
كــه در قالب تک نوازی يا آنســامبل هســتند. ما اجراهای بســيار 
كيفــى جذابــى داريــم كــه تک نفره اســت، كســانى كه هم ســاز 
مى زننــد و هــم مى خوانند يا صرفــاً به نواختن ســاز مى پردازند 
و به عنــوان مثال ســازهايى را خواهيد ديد كه ممکن اســت تنها 
نامش را شنيده باشيد و تاكنون از نزديک نديده باشيد ازجمله 
تشــت زنى. ســه اجرا هم داريم كه به آن گونه هايــى از اجراهای 
اقوام و ساكنان شمال ايران اختصاص دارد كه در سور و جشن و 

كار اتفاق مى افتد، كار در مزارع و سور هم در جشن ها.
رســول اف در مــورد زمــان آغــاز بليت فروشــى ايــن رويــداد هم 
توضيح داد: بليت فروشى از شنبه آينده، سوم آذر از سايت تيوال 
آغاز مى شود و درآمد حاصل از بليت فروشى را به سالن رودكى 
مى دهيم و لطفى كه آنها به ما دارند تخفيفى است كه در زمينه 

اجاره بهای سالن برايمان لحاظ مى كنند.

با حضور استادان پيشکسوت حوزه علوم انسانی
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آيين اختتاميه چهارمين دوره جشنواره 
ســال  كتــاب  )انتخــاب  دهخــدا  نشــان 
دانشــگاه های  علمــى  هيــأت  اعضــای 
سراسر كشــوردر حوزه علوم انسانى( توسط انتشارات علمى 
و فرهنگى برگزار مى شــود. در اين مراســم كه پيشکســوتان و 
اســتادان بنام حوزه علوم انسانى چون استاد احمدسميعى 
گيانى، دكتر مقصود فراســتخواه، دكتر عباس بازرگان، دكتر 
اسماعيل منصوری اريجانى، دكتر سهيا شهشهانى و دكتر 
داوود فيرحــى در آن حضور خواهند داشــت ۳ اثر برگزيده و 
1۳ اثر شايســته قدردانى اين جشــنواره كه از بين حدود 1000 
اثر ارسالى انتخاب شده اند، معرفى شده و به پديد آورندگان 
اين آثار جوايز نقدی و لوح تقدير با امضای وزيران فرهنگ و 
ارشــاد اسامى، علوم، تحقيقات و فناوری، كار، تعاون و رفاه 

اجتماعى اهدا خواهد شد. گفتنى است امسال هم چون سال 
قبل، جايزه قلم برتر جشــنواره دهخدا به يکى از اســتادان با 
ســابقه علوم انسانى كه آثار وی به لحاظ كيفيت و كميت در 

سطح باايى باشد اهدا مى شود.
شــايان ذكر اســت دبيرخانه دائمى جشــنواره نشــان دهخدا 
شــورای  و  گرفتــه  شــکل  فرهنگــى  و  علمــى  انتشــارات  در 
وزارتخانه هــای  نماينــدگان  از  متشــکل  آن  سياســتگذاری 
فرهنــگ و ارشــاد اســامى، علــوم، تحقيقات و فنــاوری، كار، 
تعــاون و رفــاه اجتماعى، نهاد كتابخانه های عمومى كشــور، 

خانه كتاب و انتشارات علمى و فرهنگى است.
آييــن اختتاميــه چهارمين دوره جشــنواره نشــان دهخدا روز 
سه شــنبه 29 آبان 1۳97 از ســاعت 15 تا 17 در سالن جابربن 

حيان دانشگاه تربيت مدرس برگزار مى شود.
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