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 همکار محترم جناب آقای حسین قاآنی
ضایعه درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت می گوییم؛ برای ایشان طلب رحمت 
و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و سامتی آرزومندیم. به همین مناسبت 
مجلس ختمی در روز جمعه مورخ 97/9/9 از ســاعت 15 الی 16.30در آدرس 
زیر برقرار اســت: تهران، نارمک، میدان هال احمر، خیابان گلستان، پایین تر از 

داروخانه حق نژاد، کوچه چورکچی، مسجد امام جعفر صادق )ع(
مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران

رایزنی ظریف با عبداه در ژنو
وزیر امور خارجه که برای شــرکت در کنفرانس بین المللی افغانســتان در ژنو به ســر 
می بــرد، دیــروز با عبداه عبــداه، رئیس اجرایی افغانســتان دیــدار و در خصوص 
موضوعات مختلف و روابط دو جانبه گفت و گو و تبادل نظر کرد. به گزارش ایسنا، در 
این دیدار دستور کارهای کنفرانس ژنو در مورد افغانستان بررسی و در زمینه آخرین 
تحــوات افغانســتان از جمله رونــد صلح در این کشــور و مبارزه با تروریســم رایزنی 
شــد.کنفرانس افغانســتان از صبح دیروز به مدت دو روز با حضور مقامات عالیرتبه 
بیــش از ۶۰ کشــور جهان و تعــداد زیادی از نماینــدگان ســازمان های بین المللی به 

میزبانی سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در ژنو برگزار می شود.

در بارندگی هــای اواخر هفته گذشــته که 
منجر به جاری شــدن ســیل و آبگرفتگی 
روســتا   ۱۰۰ از  بیــش  شــد،  پلدختــر  در 
دســتیاری،  نعمــت اه  دیــد.  خســارت 
فرمانــدار پلدختــر لرســتان در گفت و گو 
بــا »ایــران« می گویــد: »ااقــل چندیــن 
هــزار رأس گاو و گوســفند، تلــف شــده و 
باغــات و زمین های کشــاورزی زیــادی از 
بین رفته اســت. چنانچه در ارزیابی های 
اولیه تاکنون خســارت های وارد شــده به 
زیرساخت ها و اموال مردم، بیش از ۳۰۰ 
میلیارد تومان برآورد شده است. از میان 
روســتاهای خســارت دیده نیز روستاهای 
پشــت جوتایــی، دردیا و چاله بیشــترین 

زیان مالی را دیده اند.«
کــه  روســتاهایی  بــه  امدادرســانی 
وضعیــت بغرنج تــری دارند با گذشــت 
۳ روز از جاری شدن سیل همچنان ادامه 
دارد. تاکنــون آب آشــامیدنی ۶۴ روســتا 
وصل شــده و آب و برق ۵ روستای دیگر 

بزودی وصل خواهد شد.
مردم روســتاهای ســیل زده همچنان 
با مشــکاتی همچون تأمین آذوقه برای 
خود و حتی دام هایشــان روبه رو هســتند 
و در بازدیــد فرمانــدار از ایــن روســتاها، 
خواسته اصلی  مردم تأمین علوفه برای 
دام  اســت. فرمانــدار قــول مســاعد داده 
اســت که در کوتاه ترین زمان با همکاری 
را  آنهــا  مشــکات  اســتانی،  مســئوان 

برطرف کند.
در روســتای دردیــا، ســیل گذشــته از 
اینکــه بــه بیــش از ۲۰ خانه آســیب وارد 
کرده باعث مرگ ۴۰۰ رأس گاو و گوسفند 
و بز شده اســت. محمد شفیعی، یکی از 

اهالی این روستا که در حادثه سیل شنبه 
گذشته نزدیک به ۳۰۰ گوسفندش از بین 
رفته ، می گوید: »دو شــب پشــت ســرهم 
اصــًا  بــاران  این طــور  بــاران می باریــد، 
ســابقه نداشت که شب و روز ببارد. خانه 
نشســته بودم که صدایی شــبیه  بمباران 
آمــد و چنــد لحظــه بعــد زمیــن لرزیــد، 
اولش فکر کردم جنگ شده وقتی بیرون 
آمــدم دیدم از کوه  ســیلی می آید با کلی 
تخته سنگ. ارتفاع آب حداقل سه،چهار 
متــر می شــد. از تــرس اینکه ســیل خانه 
و بچه هایــم را ببــرد ســریع فــرار کردیم. 
سیل دار و ندارم را با خود برد. گوسفند و 
بزهایم توی آغل بودند و همه شان غرق 
شــدند. روز بعد اشه هایشــان را یکی دو 
کیلومتــر آن طرف  تر پیدا کــردم. نزدیک 
۶۰۰ میلیــون پول شــان بــود. حــاا صفر 
صفر شده ام و نمی دانم با این وضعیت 

چطور شکم زن و بچه ام را سیر کنم.«
یداه الواری یکــی دیگر از اهالی این 
روســتا از نابــودی کامل بــاغ انجیرش در 
پی جاری شــدن ســیل می گویــد: »باغم 
تــازه بــه میــوه دادن افتــاده بود. امســال 
نخســتین ســالی بــود کــه بــار داد و هنوز 
شیرینی ثمرش را نچشیده بودم که سیل 
آن را از بیخ و بن نابود کرد.« او به زمینی 
که شــبیه شــالیزار اســت اشــاره می کند و 
می گوید: »آنجا تــا ۳ روز پیش باغی بود 

با ۴۰۰ درخت جوان انجیر.«
وضعیــت در روســتای »چالــه« هــم 
دست کمی از دردیا ندارد. روستای چاله 
میــان چندیــن کــوه در محاصــره اســت. 
بــاران بی  قفــه آنقــدر باریــد کــه بخشــی 
از روســتا کامــًا زیــر آب رفــت. اســداه 
رشــنو یکــی از دامــداران روســتای چالــه 
از بی ســابقه بــودن بــاران در این منطقه 
که سال هاســت دچار خشکســالی شده، 

چنین می گوید: »ســال های ســال اســت 
کــه بارانــی بــه ایــن حجــم نیامــده بود. 
آنقدر بــاران بارید که نیمی از روســتا زیر 
آب رفــت. آب آنقــدر بــاا آمــده بــود که 
وارد خانه هایمــان شــد و کلــی خســارت 
زد. همه علوفه و کاه هایی که از تابســتان 
برای دام مان کنار گذاشــته بودیم از بین 
رفــت. اآن نمی دانیم بــه فکر زن و  بچه 
باشــیم یا دام هایی که گرسنه اند و اگر به 

آنها نرسیم، تلف می شوند.«
کــه  اهالــی روســتای چالــه  خواســته 
در فاصلــه ۴۰ کیلومتــری پلدختــر و در 
مســیری کامًا کوهستانی اســت، فراهم 
شــدن علوفه برای گاو وگوسفندهاســت. 
آنهــا می گویند تنها سرمایه شــان همین 

دام هاست.
روســتای  چنــد  بــه  سرکشــی  در  امــا 
پلدختــر  فرمانــدار  کــه  خســارت دیده 
هم حضــور دارد وی در پاســخ بــه اینکه 
برای برطرف کردن مشــکل ســیل زدگان 
می گویــد:  داده،  انجــام  اقداماتــی  چــه 
»چهار،پنــج روز پیــش از جــاری شــدن 
سیل از سوی هواشناسی با خبر شدیم که 
چندین روز بارندگی شــدید در راه است. 

بــه بخشــداران و دهیــاران توصیه هــای 
بــرای  ازم  آمادگــی  و  کردیــم  را  ازم 
متأســفانه  داشــتیم.  را  امدادرســانی 
بارندگی هــا ســبب جــاری شــدن ســیل 
روســتاهای  و  پلدختــر  در  آبگرفتگــی  و 
اطــراف شــد و همان طــور کــه خودتــان 
دیدیــد خســارت زیادی بــه کشــاورزان و 

باغداران و دامداران زد.
بایــد به این نکته اشــاره کنــم که طی 
ایــن دو  روز ۱۳۰ میلیمتر بــاران بارید که 
حجم بســیار زیــادی بــرای ایــن منطقه  
است. خوشبختانه در این حوادث تلفات 
جانی نداشــته ایم و خسارات فقط مالی 
بــود. از بین ۲۶۰ روســتای پلدختر، بیش 
از ۱۰۰ روســتا دچار خســارت شــده اند که 
درحــال حاضر وضعیت شــان بــا تاش 
همکارانــم در هــال احمــر، اداره آب و 
فاضاب، شرکت برق و گاز و راهداری به 

شرایط عادی برگشته.«
بــه  توجــه  بــا  گــزارش  ایــن  بنابــر 
بارندگی هــای شــدید چنــد روز گذشــته 
در منطقــه پلدختر، تاش بــرای ترمیم 
خطــوط برق و گاز و جاده های روســتایی 

همچنان ادامه دارد.

گزارش خبرنگار اعزامی »ایران« به مناطق سیل زده پلدختر

سیل زندگی  ما را با خود برد

حمید حاجی پورگزارش
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از نماینــدگان  طیــف مشــخصی 
مجلــس در پــی اســتیضاح وزیــر 
امور خارجــه و همین طور رئیس 
مجلس هستند. در چارچوب این 
دو طــرح اســتیضاح می تــوان بــه 
روشــنی دو موضــوع را شناســایی 
کــرد و تشــخیص داد؛ اول اینکــه 
احتمــال و امــکان موفقیــت ایــن 
دو طــرح تقریبــاً صفر اســت و آن 
گونــه کــه از شــرایط پیداســت، از 
همین اان باید تاش ها برای کنار زدن آقایان ظریف و 
اریجانی را شکست خورده دید. اما مسأله دوم و مهم تر 

این اســت که در این دو طرح نمی توان حتی به ســختی 
دغدغه برجســته ای یافت که بتوان آن را ملی نامید. به 
عبارتی تمام زیرســاخت و بهانه های این دو اســتیضاح 
که حتی مطرح شدن شــان هم اتفاقاتی مهم محسوب 

می شوند، جناحی و گروهی به نظر می رسند.
کامًا مشــخص اســت که موافقان این دو استیضاح 
بیــش از آنکــه در پی برکناری آقایــان ظریف و اریجانی 
باشند، دنبال آن هستند که تحوات و رویدادهای جاری 
کشــور در حوزه لوایح چهارگانه FATF را تحت تأثیرات 
منفــی این دســت اقدامات قــرار دهند. ایــن البته بدان 
معنا نیســت که طیف موافق این اســتیضاح ها مایل به 
کنار زدن رئیس مجلس و وزیر امور خارجه نباشند. اتفاقاً 

واقعیــت کامًا برعکس این اســت و اگــر آنها موقعیت 
را مناســب ببیننــد، در ایــن خصــوص هیــچ تردیدی به 
خــود راه نخواهند داد. مســأله این اســت کــه اکنون این 
کار را در حــوزه تــوان و قــدرت خــود نمی بینند. آســیب 
اصلی اســتیضاح های یاد شــده درست در همین جا رخ 
می نمایاند. آســیبی که خود دارای دو وجه اصلی است؛ 
اول اینکــه مخالفان دولت در واقــع یک ابزار نظارتی به 
نام اســتیضاح را تبدیل به یک اهرم سیاســی برای فشار 
بــه رقبای خــود کرده اند. چنین بدل ســازی در امکانات 
حقوقــی و قانونی کشــور در واقع تنها به کاهش شــأنیت 

و همین طور تأثیرگذاری 
آنها منجر خواهد شد. 

یادداشت

علی نجفی
سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و 
سیاست خارجی

آسیب های دو استیضاح

ادامه در صفحه 4

کرمانشاه ایستاد

زلزله نام و نشانی اضطراب آلود و نگران کننده دارد. ترس یا لرزیدن از این رویداد 
طبیعــی نیز واکنشــی بدیهی و همخــوان با غریزه انســان دارد. اما آنچه شــامگاه 
یکشنبه شب در استان کرمانشاه رخ داد اگرچه بازهم التهاب آور و دلهره برانگیز 
بود اما در درون خود پیامی از امید و اطمینان را به تن رنجور کرمانشاه می داد که 
شرح آن می تواند الگویی چاره ساز برای دیگر نقاط واهمه دار از زلزله باشد. زلزله 
6/4 ریشــتری ساعت ۲۰:۰7 دقیقه یکشنبه شب در شــرایطی روی داد که قدرتی 
نزدیک به زلزله بزرگ سال گذشته غرب کرمانشاه داشت و می توانست به مانند 
آن با خســارات ســنگین انســانی و عمرانی داغ مردم نجیب و صبور کرمانشــاه را 
تازه کند. اما آنچنان که اخبار و گزارش های میدانی گواه است زلزله یکشنبه شب 
کرمانشــاه با وجود درشــتی در بزرگا، خوشــبختانه خانواده ای را داغدار عزیز خود 

نکرد یا حتی خانه ای را بر سر ساکنانش آوار نکرد.
همــواره در بــرآورد خســارات و تلفــات زلزله، میــزان آمادگی مــردم منطقه، 
مقاومــت ابنیه و مدیریت مســئوان برای غلبــه بر بحران فاکتورهای اساســی به 
شــمار می آیند. هر قدر که میزان و درجه این ســه شاخص وضعیت مطلوب تری 
داشــته باشد ســطح تلفات، صدمات و خسارات تنزل پیدا می کند. لرزیدن زمین 
در یکشــنبه شــب گذشــته اما برای کرمانشــاه مفهوم و پیامی مضاعف تر از دیگر 
نقاط کشور داشت. کرمانشاه استانی بوده که پس از زلزله سهمگین آبان ماه سال 
گذشــته تــا کنون 5 هزار پس لرزه به خــود دیده و هر بار با لرزیدن زمین بیم تکرار 
خســارات رفته اســت. از آنســو، رویداد زلزله 4 آذر در حالی اســت که همچنان در 
مناطــق زلزله زده کار ســاخت و بازســازی ابنیه ادامه دارد و این نگرانــی را از دوام 
بنای نوساخته بیشتر می کرد. از این رو زلزله یکشنبه شب به مثابه آزمونی سخت 
و دلهــره آور فرجــام تاش هــا و تدابیــر بکار رفته طی یکســال گذشــته را از ســوی 
مسئوان و مردم برای مقاوم سازی به دنبال داشت که به شکر و سپاس خداوند، 
کرمانشاه از این آزمون سربلند بیرون آمد. کرمانشاه در رویداد زلزله یکشنبه شب، 
با مجموعه ای از اقدامات نمره قبولی را در این آزمون به دســت آورد که حاصل 

ماه ها تاش و تجارب گرانسنگ مدیریتی از زلزله آبان سال گذشته بوده است.
الــف: عدم تخریب یا خســارت جدی به بناهای بازســازی شــده: بنــا بر اعام 
استاندارکرمانشــاه، تاکنــون 7۰ هــزار واحد تخریب شــده و آســیب دیــده از زلزله 
ســال گذشــته بازســازی یا تعمیر شــده اند. آســیب ندیدن این میزان گسترده در 
تکانه 6/4 ریشــتری اخیر، نشان دهنده نتیجه بخشی نظارت ها و تأکیدات دولت 
بر مقاوم ســازی ها در مناطق زلزله زده بوده اســت. این در حالی اســت که دولت 
این میزان گســترده از واحدهای مســکونی را علیرغم محدودیت زمانی و شرایط 
نامســاعد اقتصــادی پیــش بــرده اســت. این تجربــه ســنگین و دلهــره آور نتایج 
اطمینان بخش و امیدوارکننده ای نه تنها برای اســتان کرمانشــاه بلکه برای کان 
کشــور دارد که با کار شــبانه روزی و اهتمام به مقاوم سازی تا چه میزان خسارات و 

هزینه های زلزله کم خواهد شد.
ب: تکانــه ای بــزرگ اما بــدون تلفات انســانی: بزرگای 6/4 دهــم عددی قابل 
توجه برای زلزله شناســان به حساب می آید و میزانی از خسارات مادی و انسانی 
در آن لحاظ می شــود. اما در زلزله یکشــنبه شــب کرمانشــاه این تکانه حتی یک 
فوتی هم نداشــت. ایــن مهم جدای از مقاوم ســازی ابنیه نقش فرهنگ ســازی، 
آمــوزش و تجربه را برجســته می کند و نشــان می دهد که آمادگی شــهروندان در 
مقابلــه بــا بحران زلزله تــا چه حد می تواند مانع از وارد آمدن خســارات انســانی 
و آســیب های روانــی پس از آن باشــد. در ایــن زلزله نیز شــماری از هموطنانمان 
مصدوم شــده و آســیب دیده اند اما بنا بر آمار رسمی بیشــتر مصدومان سرپایی 
مداوا شــده که حاکی از ثمر بخش بودن آموزش ها و آگاهی بخشــی ها در مناطق 
زلزله زده و افزایش توان مردم در کنترل رفتاری و هیجانات بوده است. این ثمره 
تاش مســتمر و خودجوش نهادهای اجتماعــی و غیردولتی با هدایت مدیریت 
اجتماعی دولت در ســطح مناطق زلزله زده بویژه با کار هوشــمندانه غربالگری و 

مداخله گری اجتماعی بود.
ج: مدیریــت مطلــوب و بموقــع بحــران: در زلزلــه آبان ماه ســال گذشــته جامعه 

شــاهد بســیج تمامی نهادها و ارگان ها بــرای کمک به 
آسیب دیدگان بود و صحنه های به یادماندنی خلق شد.
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هرگز از نقد سرمایه داری 
دست نکشیدم

  تکاپوهای دقیق 
و نواندیشانه در فرهنگ

 پرونده کی روش و برانکو 
در کمیته اخاق

 پاریس و برلین
 میزبان کانال انتقال مالی

گـــزارش
گـروه ســیاسی

بــرای  اروپایــی  کشــورهای  برنامه ریــزی  و  کوشــش 
نجات برجام که با هشــدار شــدیداللحن مقام های 
ایــران در نشســت های دو روز گذشــته در بروکســل 
همراه شــده، با این خبــر که مقام های فرانســوی و آلمانی برای عملیاتی 
کــردن ســاز و کار مبادلــه مالی بــا تهران آســتین همت باا زده انــد، ادامه 
یافتــه اســت. از جمله دســت اندازهای حفظ برجام همیــن بس که هیچ 
یک از کشورهای اروپایی برای میزبانی و عهده دار شدن مسئولیت اجرای 
ســاز و کار تبــادات مالــی با ایران با هــدف دور زدن تحریم هــای امریکا پا 
پیش نگذاشــته بود.این در حالی اســت که ســید عباس عراقچی، معاون 
وزیــر خارجــه ایران که دو روز پیــش به منظور حضــور در چهارمین دور از 
گفت وگوهای سطح باای سیاسی ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل حضور 
یافته بود، در هشداری جدی تعلل در اجرای تعهدات برجامی اروپایی ها 

را عاملی برای به خطر افتادن توافق هســته ای با ایران دانست که ممکن 
اســت باعث شود جمهوری اســامی برپایه استقال و منافع خود، اجرای 
تصمیمی ســوای پایبندی به این توافق را در دســتور کار قرار دهد. هشدار 
و اشــاره عراقچــی کــه ایــن روزها از ســوی ســایر مقام هــای کشــورمان نیز 
تکرار می شــود، در حالی اســت که بــه دنبال بازگشــت تحریم های امریکا 
کشــورهای باقــی مانده در توافق هســته ای کــه پیش تر اعام کــرده بودند 
قوانین بازدارنده را در مقابل تحریم های امریکا اجرا می کنند، ساز و کاری 
را موســوم بــه »اس پی وی« بــرای تســهیل پرداخت پول اقــام صادراتی 
ایــران بــه اروپا طراحی کردند. قرار اســت این ســاز و کار همانند صندوقی 
تحت حمایت اتحادیه اروپا باشــد که بدون نیاز به استفاده از نظام بانکی 

بین المللــی، پــول نفــت صادراتــی ایــران از 
سوی شرکت های خریدار به آن واریز شود. 

- اشمید: ایران باید به  طور مؤثر از مزایای برجام بهره مند شود
- اگر فرانسه میزبان این کانال مالی شود، یک مقام آلمانی رئیس آن خواهد شد

-با  گفتارهایی از محسن جال پور ، سید حسین معروف، محسن پورسینا، عباسعلی قصاعی و ابوالحسن خلیلی

همزمان با گفت وگوهای سیاسی ایران و اروپا اعام شد
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بازی استیضاح
 طرح استیضاح وزیر خارجه تحویل هیأت  رئیسه مجلس شد 

استیضاح رئیس مجلس از حد نصاب افتاد

جدال سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس 

ریسک باای 
ساخت و ساز

 افتخار امنیتی کردن 
 مسأله جمعیت را 
به دیگران بدهید

مصائب تولید

اباغ چارچوب 
پوشش برای 

دانشجویان آزاد

»ایران« از اثر افزایش قیمت 
مصالح بر مسکن گزارش می دهد

واکنش آشنا به خبر فارس

در گفت و گو با کارآفرینان کشور بررسی شد

جنجال ها بر سر آیین نامه آراستگی 
دانشگاه آزاد ادامه دارد

3

استارتاپ، ایده پردازی، 
کارآفرینی، شرکت های 
دانش بنیان و واژه هایی 
از این قبیل، چند سالی 
اســت که نقــل محافل 
و  اقتصــادی  علمــی، 
عمومی شــده اســت و 
بازار این اصطاحات در رسانه های عمومی 
و مطبوعات حســابی داغ اســت. اســتارتاپ 
یــا بــه تعبیــر فارســی آن، کســب و کارهــای 
نوپــا در اصل به یــک حرکت نوآورانه اشــاره 
دارد که با ایده رفع یک مشــکل و ارائه ســاز و 
کاری نو در پی رشــد و توســعه و تولید ثروت 
در دنیــای کســب و کار اســت. نــگاه و تمرکــز 
جهانــی به این حــوزه منجر به ظهــور بازوی 
جدیــدی در پیکــره اقتصــاد جهانــی شــده 
بــرای  را  و فضــای کســب و کاری جدیــدی 
تجربه رشــد اقتصادی بیشــتر در کشــورهای 
ایجــاد  توســعه  حــال  در  و  یافتــه  توســعه 
 

کرده است.
یــک نــگاه به آمــار منتشــر شــده در این 
زمینه نشان می دهد که در سال 2018 بطور 
تقریبی حدود 4228 اســتارتاپ در سراســر 
 در 

آنها کوشــید. این عوامل بطور عمده ناشی 
از پرریســک بــودن ایــن حــوزه، تیم بنــدی 
نادرســت، برآورده نشــدن نیازهای بــازار و 
مشتریان، فقدان طرح کسب و کار منسجم، 
بازاریابی ضعیف و ورود زود هنگام به بازار، 
نادیده گرفتن رقبا و غیره هستند. اما عاوه 
بر ایــن عوامل ثابت و ماهــوی، فاکتورهای 
تأثیرگذار خارجی زیادی نیز وجود دارند که 
موفقیت ایــن حرکت های نوآورانه را تحت 
تأثیــر قــرار می دهنــد کــه در این مجــال به 
عنوان مشکات استارتاپ های ایرانی مورد 

بررسی قرار می گیرند.
کــه  چالشــی  مهمتریــن  و  اولیــن 
اســتارتاپ های ایرانی با آن مواجه هســتند 
مشکل تأمین سرمایه چه در بخش شروع 
به فعالیت یک اســتارتاپ و چه در مرحله 
تجاری ســازی آن است. معموًا با توجه به 
کــم بودن ســرمایه اولیه ازم برای شــروع، 
مشکل اصلی استارتاپ ها بیشتر در بخش 
رشــد و تجاری ســازی ایــده اســت کــه نیــاز 
بــه ســرمایه گذاری کان و ســرمایه گذاران 
ریسک پذیر اســت و بسیاری از استارتاپ ها 
موفــق به تأمین ســرمایه بــرای این بخش 
نمی شوند و پشــتیبانی مناســبی برای این 
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ایران بهترین زیست بوم 
استارتاپی منطقه

و البته شــواهدی ارائه داد که حتی فرد بســیار خوش بینی مثل بنده هم خــوب را مطرح می کننــد. چند تا نمونه هم ذکر کرد فناوری و ســرمایه دارنــد، وارد می شــوند و ایده های بــزرگ داخلــی یــا شــرکای خارجی شــان کــه رانت، »می زننــد«. منظــورش ایــن بــود کــه ســرمایه داران ســر کار هســتید و ایده هایــی در ایــن ســطح را حتمًا خصوصــی، گفــت کــه همــه شــما - اســتارتاپ ها - به تیم ما رســید، آخر جلســه و به عنــوان حرف های مشاوره به استارتاپ ها به مرکز ما آمد و وقتی نوبت مشــاور یــک نهــاد اقتصادی بــزرگ بود، بــرای ارائه ســال گذشــته مــردی با تجربــه و بســیار محتــرم که 
جوامع همســایه اش نیز هســت- در حدود 9 میلیون نفر، بزرگ ترین تحصیلکــرده و چنــد فرهنگی - که به نوعی الگو و الهام بخش بســیاری تهــران بــا جمعیت نســبتًا برخــوردار، پیشــرو، نوگرا، متمــدن، منصف، جهان را داراست و مهم ترین دلیلش هم وجود شهر تهران است. شهر کنم: ایران یکی از بهترین زیســت بوم های اســتارتاپی منطقه و چه بســا همیشــه ام را در مــورد نقــاط قــوت زیســت بــوم اســتارتاپی کشــور تکرار کنــم. ازم اســت قبل از بر شــمردن مشــکات اســتارتاپ ها، حرف های بی واســطه ام به عنــوان یــک فعــال در فضــای اســتارتاپی کشــور مطرح نــه بر پایه چارچوبی نظری بلکه تنها مبتنی بر مشــاهدات و تجربه های این را گفتم تا به نوعی خرق عادت کنم و بر خاف همیشــه، مطلبم را نمی توانست رد کند.

یادداشت

تأمین سرمایه مشکل اصلی  استارتاپ ها

ران
/ ای

دی
محم

لی 
س :ع

عک

 حمل و نقل عمومی در پایتخت 
ایده آل نیست

گفت و گو با معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل ونقل ترافیک تهران 

اســتارتاپ ها را بــه جای فعالیــت در حوزه 
تخصصــی، درگیــر مســائل پیش پــا افتاده 
و قوانیــن دســت و پــا گیــر می کند. مســائل 
ثبتــی و کپی رایــت نیــز از دیگــر مشــکاتی 
اســت که حقــوق بنیانگــذاران و مؤسســان 
اســتارتاپ ها را تحــت تأثیــر قــرار می دهد.  
نبــود زیرســاخت های فنــی و فناوری هــای 
اطاعــات و ارتباطــات مناســب نیــز مانند 
ســرعت اینترنــت و اعمــال محدودیت در 
فضای مجــازی از جمله عواملی اســت که 
کار کردن در این حوزه را با مشکاتی همراه 

بســیاری از دانش آموختگان کشور در حوزه 
بازار،اطاعــات و ســواد کافــی را ندارنــد و 
نیــاز به حمایت های مشــاوره ای و کســب و 
کاری در حوزه بازار قویًا احســاس می شود. 
مشــکات فرهنگی و اجتماعی نیز از موانع 
رشد کسب و کارهای نوپا در کشور محسوب 
می شــوند. برخاف کشــورهای دیگر، هنوز 
فرهنگ و روحیه کارآفرینی آنچنان که باید 
و شــاید در تفکر مــردم به عنوان یک حرفه 
و مسیر شــغلی جا نیفتاده اســت. هر چند 
در ســال های اخیر پیشــرفت های زیادی در 

برای حمایت از استارتاپ های بومی انگیزه 
کافــی را بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه بــه 
طــرز چشــمگیری کاهش می دهــد. از آنجا 
کــه یکــی از مشــکات حــال حاضــر کشــور 
بیــکاری و پاییــن بودن ســرانه تولید اســت 
بــه نظــر می رســد بــا حمایــت مؤثــر و رفع 
مشــکات فوق الذکر در راستای موفقیت و 
رشد استارتاپ های کشور بتوان در حل این 
مشکات موفق بود. در نهایت محدودیت 
در دسترســی بــه بازارهــای جهانــی بویــژه 
بــرای شــرکت های دانش بنیــان در تأمیــن 

سام صفوی
  بنیانگذار
یک استارتاپ

مدیر استارتاپمرتضی اباذری

بومگرد گیانی در گفت وگو با  »ایران«:
یک زباله در روستای قاسم آباد نریختیم

به استارتاپ ها اعتماد کنیدگزارش »ایران» از فعالیت این روزهای کسب و کارهای نوین 

آماده کردن جامعه ایرانی برای میزبانی گردشگرآیا بومگردی ها گردشگری ایران را با توسعه پایدار آشتی می دهند؟
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فرماناصولگراییدردستپایداریها؟
 مجلــس شــورای اســامی ایــن روزهــا صحنــه اختــاف نظر 
شــدید موافقان و منتقدان دولت اســت. در شرایطی که گفته 
می شود همه ظرفیت های کشور باید صرف تدبیر و مواجهه با 
اعمال فشارهای خارجی باشد و اهتمام نسبت به منافع ملی 
و وحدت داخلی نســبت به مطالبات جناحــی اولویت یابد، 
فضای حاکم بر بهارســتان مســیر و واقعیــت دیگری را نشــان می دهد. هجمه ها 
بــه دولت در کنار برخی اتهامات به مســئوان و موج اســتیضاح های وزرا حاا به 
رئیس مجلس هم رسیده است. چنانکه دیروز عاوه بر ارائه طرح استیضاح وزیر 
امور خارجه، درخواست 27 نماینده از کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس برای 
توضیح رئیس مجلس درباره بررســی نکردن ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به لوایح پالرمو واصاح قانون پولشویی هم علنی شد 
که از آن به اســتیضاح رئیس مجلس یاد شــد. این همه در شــرایطی است که این 
طیف از نمایندگان منتقد یا مخالف دولت عموماً ادعای دغدغه مشکات مردم 
دارند اما آنچه در عملکرد آنها بجز اظهار نظرهایشان غایب است گام برداشتن 
در مســیر حل مشــکات اســت بماند که برخی رفتارهای بعضی از آنهــا عمًا در 

حکم سنگ اندازی در این مسیر هم هست.
بــا این حال نکتــه قابل تأمــل در این مجــال، میدانداری طیف اقلیت فراکســیون 
اصول گرایان مجلس است که گفته می شود مواضع آنها به جریان سیاسی پایداری 
نزدیک اســت. چنانکه برخی اسامی طرح اســتیضاح محمد جواد ظریف و علی 
اریجانی یکی است بخصوص که بانی و طراح هر دو هم حسینعلی حاجی دلیگانی 
و جواد کریمی قدوسی هستند. جریان اصول گرا به اذعان چهره های شاخص خود از 
تندروهای خود کم آسیب ندیده است چنانکه برخی صاحبنظران این جریان بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری اخیر اذعان داشتند که سایه گفتمان احمدی نژاد بر 
ســر کمپین انتخاباتی رئیسی ســنگینی می کرد و اصول گرایان هر چه تاش کردند 
نتوانستند خود را از کارنامه و عملکرد دولت های نهم و دهم جدا کنند. این روزها هم 
که اصول گرایان در پی آسیب شناســی و درانداختن طرحی جدید هستند شایسته 
اســت نیم نگاهی هم به تحرکات سیاســی درون پارلمان و تبعــات و پیامدهای آن 
داشته باشــند. به هر روی این قبیل اقدامات تجربه شــده به نام اصول گرایی انجام 
می شود و سکوت بزرگان اصول گرا و البته رئیس فراکسیون اصول گرایان وایی برای 
افکار عمومی و بدنه اجتماعی این جریان محل تأمل اســت. ظاهر امر نشان از آن 
دارد که فرمان اصول گرایی در دســت پایداری هاست و اگر غیر از این است، زعما و 

ریش سفیدان این جریان باید اعام موضع کنند.

درنـــگ

خبـــــــر

برخــی  تاش هــای  بــا  همزمــان 
نماینــدگان بویــژه زنان مجلــس برای 
ممنوعیــت  و  ازدواج  ســن  افزایــش 
»کــودک همســری«، برخــی خبرهــا و 
گزارش هــا حکایــت از موانــع جدی بر 
ســر تصویب این طرح ها دارد تا جایی 
که موضوع جنبه امنیتی هم پیدا کرده 
و روزنامــه کیهــان پای »کیســینجر«، از 
تئوریسین های سیاست خارجی امریکا 

را نیز به میان کشیده است.
سه شــنبه  روز  از  دقیقــه   2 تنهــا 
گذشــته بود که خبرگــزاری »فارس« از 
بازداشت یک پژوهشــگر دوتابعیتی و 
احضار و بازداشت »تعدادی از عناصر 
نفــوذی در حــوزه کنتــرل جمعیــت« 
خبــر داد. این خبرگــزاری به نــام نهاد 
امنیتــی بازداشــت کننده اشــاره نکرد. 
یــا  بازداشــت  اتهــام  دربــاره  فــارس 
احضارشــدگان نیــز تنهــا نوشــت کــه 
»ایــن افراد با اقدامات شــبکه ای خود، 
در پوشــش فعالیت های علمی اقدام 
مختلــف  دســتگاه های  در  نفــوذ  بــه 
برابــر  در  آفرینــی  مانــع  و  حاکمیتــی 
اجرای صحیح سیاست های کلی نظام 

در زمینه جمعیت کرده اند.« 
این خبرگزاری مدعی شــد که »این 
افــراد با نفــوذ در برخی نهادهــا مانند 
وزارت علــوم، وزارت بهداشــت، مرکز 

پژوهش های مجلس، ســازمان برنامه 
و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررســی های 
و...  جمهــوری  ریاســت  اســتراتژیک 
اقــدام بــه ممانعــت از تحقق صحیح 

سیاست های کلی نظام می کردند.«
گزارش روزنامه کیهان اما زوایایی از 
ایــن خبر خبرگزاری فارس را روشــن تر 

کرد. 
این رسانه با انتشار گزارشی با عنوان 
»ســونامی ســالخوردگی مــردم ایــران 
نســخه کیســینجر روی میــز مجلس!« 
مدعی شد که »طرح ممنوعیت ازدواج 
در ســنین پاییــن، صرفــاً یــک تصمیم 
ملی و نتیجه فعالیت دو ساله چند نفر 
در مجامع سیاست گذاری کشور نیست؛ 
بلکه تکمیل یک پــازل قدیمی در یک 
افق بلندمدت برای تغییر ساختارهای 
اجتماعی در کشــوِر در حال  توســعه ای 
نظیــر ایران اســت.« کیهان نوشــت که 
طرح کاهش ســن ازدواج که به کاهش 
بــاروری زنــان و در نهایــت بــه کاهــش 
جمعیت منتهی می شــود، اساساً یک 
راهبرد امریکایی است که 40 سال پیش 
از ســوی »هنــری کیســینجر« طراحی و 

تدوین شده است. 
ایــن روزنامــه ادامه داد کــه »حدود 
دو ســال اســت که یک تیم هماهنگ، 
مجلــس  نماینــده  چنــد  از  متشــکل 

فراکســیون  )عضــو  اســامی  شــورای 
زنــان مجلس(، چند فعــال اجتماعی 
در جمعیــت امام علــی)ع( به همراه 
بــرای  انگلیــس  کشــور  در  کــه  فــردی 
آمــوزش  اجتماعــی  سیاســت گذاری 
نهادهــای  حمایــت  بــا  اســت،  دیــده 

بین المللــی مثــل یونیســف و صــرف 
هزینه هــای سرســام آور بــرای برگزاری 
فیلــم  ســاخت  نشســت،  همایــش، 
ســینمایی و تولیــدات انبــوه رســانه ای 
حول محور »ممنوعیت قانونی ازدواج 

در سنین پایین« فعالیت می کنند.«

دیــروز فاطمــه حســینی، نماینــده 
تهــران در مجلــس  خبــرداد کــه ده ها 
پیامــک در مخالفــت با پیگیــری طرح 
»کــودک همســری« بــرای نمایندگان 
ارسال شده است که مانند پیامک های 
لوایح FATF یا برجام، حاوی تهدید و 

ارعاب هم بوده است. 
وی در »توئیتر« خود نوشت: باز هم 
ده هــا پیامک بــه نماینــدگان مجلس؛ 
ایــن بــار بــرای مقابلــه بــا طرحــی کــه 
جهــت جلوگیــری از کودک همســری، 
در مجلس پیگیری می شود! این روزها 
موتور پیامک های سازمان یافته حاوی 
دروغ، تهمــت و تهدیــد دوباره روشــن 

شده است.« 
در برخــی از پیامک ها، این طرح به 
عنوان عاملی برای گســترش فحشا، از 
طریق برآورده نکردن نیازهای دختران 
و پســران جوان و نوجوان توصیف شده 
دانشــجویی  بســیج  همزمــان  اســت. 
دانشــگاه  روانشناســی  دانشــکده های 
تهران، اوایل مهرماه امسال در نامه ای 
به نمایندگان مجلس، از طرح افزایش 

حداقل سن ازدواج انتقاد کرده بود. 
اســتفتایی  ارســال  بــا  تشــکل  ایــن 
بــه چهــار مرجــع تقلیــد، نظر آنــان را 
دربــاره ایــن طــرح جویــا شــدند. آنان 
پرســیدند »نظــر جنابعالــی در ارتباط 

بــا تغییــر و اصاح قانون حداقل ســن 
 ۱۳ از  آن  افزایــش  و  دختــران  ازدواج 
سال به سنین بااتر چیست؟ آیا اینکه 
حکومــت اســامی بــا وضــع قوانینی، 
مانــع ازدواج دختــران زیــر ۱۸ســال یا 
۱۶ ســال شــود، صحیــح و مطابــق بــا 
شــرع اســت؟ در صورتــی کــه دختر به 
بلوغ عقلی، جســمی و جنســی رسیده 
باشــد ولو اینکه به حداقل سن قانونی 
بــرای ازدواج نرســیده باشــد؛ آیــا ایــن 
محدودیت قانونی ازدواج در حکومت 
اســت؟«  واجب ااطاعــه  اســامی 
آیــات عظــام نــوری همدانــی، صافی 
گلپایگانی، ســبحانی و علــوی گرگانی، 
فتوایی نزدیک به تنظیم کنندگان این 

استفتا عنوان کردند.
مجموعه این شــرایط گواه آن است 
کــه طرح دوســاله زنان مجلــس دهم، 
بــا ابهام ها و دســت اندازهای دشــواری 
روبــه رو خواهــد بــود. زیــرا آذرمــاه 95 
بــود که فراکســیون زنــان مجلس دهم 
زنــان ریاســت  بــا حمایــت معاونــت 
تحــت  طرحــی  پیگیــری   جمهــوری، 
»افزایش حداقل سن ازدواج« را دنبال 
می کــرد. مطابق این طرح، ازدواج های 
افراد زیر ۱۸ سال باید ممنوع  شود. حاا 
باید دید در کشاکش انتقاد و همراهی، 

کفه کدام سو پررنگ تر می شود. 

باوجود تضعیف اتحاد امریکایی- سعودی به دنبال قتل خاشقجی، این 
دو کشور همچنان به سیاست مقابله با ایران ادامه می دهند.

شــکنجه، قتل و قطعــه قطعه کردن جمــال خاشــقجی روزنامه نگار 
منتقــد آل ســعود، که به اعتقــاد اکثریت، به دســتور محمد بن ســلمان 
ولیعهد ســعودی انجام شــد، می تواند نقشــه های ترامپ علیــه ایران را 

نقش بر آب کند.
عربســتان ســعودی، ایــاات متحــده و اســرائیل هرچنــد بــه دایلــی 
متفــاوت، امــا بر پایه تنفر از ایران، متحد شــده اند. ایران از زمان ســقوط 
حکومــت محمدرضــا شــاه پهلــوی و پیروزی انقــاب اســامی در نقطه 
مقابــل امریــکا قــرار گرفت؛ طــوری که جــورج دبلیــو بوش، ســال 2002 
میادی ایران را محور شــرارت خواند. عربســتان ســعودی نیز باوجودی 
که هر دو کشــور مسلمان هستند، ایران را رقیب هژمونی خود در منطقه 
می داند. اسرائیل هم این کشور را به عنوان تنها تهدید موجود برای خود 

در نظر می گیرد.
مقامــات دولت ترامپ و کارشناســان سیاســت خارجی در بحث های 
داخلــی خــود پیرامون اتفاقی کــه برای خاشــقجی افتــاد، معتقدند این 
حــوادث احتمــاًا روی طــرح گســترده امریکا بــه منظور اعمال فشــار بر 
ایرانیان تأثیر خواهد گذاشــت. اتهامات علیه ولیعهد سعودی همچنین 
تأثیــر مهمــی بــر اســرائیل گذاشــت و تاش هــا بــرای تشــکیل ائتافــی 
بین المللــی علیــه تأثیــر منطقــه ای ایــران کــه اولویــت مطلــق بنیامین 
نتانیاهــو اســت را بی اثر کرد. مقامات کاخ ســفید همچنان می ترســند از 
بحران رو به رشــد با عربســتان ســعودی متضرر شــوند و اهداف و طرح 
هایشــان بــرای مقابله با ایــران به دنبال قطع کمک   های عربســتان برای 

ثبات بازار نفت به شکست بینجامد.
 بــا خروج بی پروای ترامپ از توافق هســته ای با ایــران »برنامه جامع 
اقدام مشــترک- برجام« که باعث خوشحالی عربســتان و اسرائیل شد، 
دولــت ترامپ تحریم هایی شــدید را در حوزه نفت علیــه ایران اعمال و 
تهدید کرد شــرکت ها و اشخاصی که با ایران به معامات نفتی و تجاری 
بپردازند از معامله با ایاات متحده محروم خواهند شد. در واقع امریکا 
به همکاری نظامی و سیاســی سعودی ها محتاج است. این سؤال جدی 
همچنان برای امریکا مطرح است که اگر ایران در پاسخ به تحریم نفتی 
امریــکا بــا اقداماتــی متقابل و مشــخص از طریــق تنگه هرمــز در خلیج 
فــارس و بــاب المنــدب در ورودی دریــای ســرخ، مانــع صــادرات نفــت 
عربســتان ســعودی و کشورهای حاشــیه خلیج فارس شــود، چه خواهد 
شــد؟ زیرا اگر وضعیت به این نقطه بحرانی برســد کسی نمی تواند مانع 

تشدید درگیری ها در منطقه شود.
دولــت ترامپ در حالی روی ســعودی ها برای تولیــد نفت خام مازاد 
به منظور خارج کردن کامل ایران از بازار حساب باز کرده است که کنگره 
امریــکا ســؤال می کند عربســتان را به خاطــر قتل خاشــقجی تحریم کند 
یــا خیــر؟ آن هم در شــرایطی که بــرای مجازات ســعودی ها بیشــتر باید 
نگــران درآمدهای نفتی و جهش قابل توجه قیمت های بنزین و مازوت 
گرمایشــی در زمســتان پیش رو بود تا تضعیف سیاســت مقابله با ایران. 
واقعیت این اســت که ترور جمال خاشقجی، جنایات جنگی سعودی ها 
در یمــن را کــه بــا کمــک و حمایــت ایــاات متحــده اتفــاق می افتــد، در 
مرکز توجه جهان قرار داده اســت؛ هر چند ترامپ می کوشــد ایران را به 
حمایــت از تروریســم متهــم کند اما ایران بیش از 200 ســال اســت که از 
نیروهای نظامی خود حتی علیه یک همســایه متخاصم استفاده نکرده 

است.
منبع: کنسرسیوم نیوز

کرمانشاهایستاد
علیرغــم این همت در مدیریت بحران زلزله اشــکااتی 
وارد شــد که مدیریت استان کرمانشــاه با استفاده از تجارب 
گذشــته مانع از تکرار آن در زلزله یکشــنبه شــب شــد. ستاد 
بحــران در همــان دقایــق اولیــه تشــکیل شــد و در یکــی از 
برجســته ترین تصمیمات، برای حفظ آرامش و اطمینان بخشــی تصمیماتی 
برای مدیریت رسانه ها و افکار عمومی اتخاذ شد. بازدید های میدانی و تشکیل 
جلســات در مناطــق زلزلــه دیده و نــوع تصمیمات اتخاذ شــده نشــان از بلوغ 
مدیریتی و برآورده شــدن انتظارات کان کشور در واسپاری مدیریت بحران به 

مراکز استانها دارد.
مع الوصف، شکرانه بزرگ برای کم اثر بودن این رویداد طبیعی، ابتدا حمد 
و ســپاس به درگاه خداوند بزرگ اســت که مهر و رحمت خود را بار دیگر بر سر 
کرمانشــاهی ها ارزانی داشت و دوم اینکه روی کرمانشاه را در تاش های شبانه 
روزی برای بازسازی و مقاوم کردن مناطق روشن تر از گذشته کرد.  کرمانشاه در 
زلزله یکشنبه شب اگر چه لرزید اما خم نشد و ایستاد تا ثمره مقاومت یکساله 

خود را برای بازگشت به زندگی و شوق به آینده به ایران نشان دهد.

موانع امنیتی مقابل طرح افزایش سن ازدواج
کیهان از یک توطئه امنیتی با محوریت امریکا و فارس از بازداشت دو نفر در همین باره خبر داد

گزارشفراکسیونامیددرموردحادثهدانشگاهاصفهان
جلســه شــورای مرکــزی فراکســیون امید 
متشــکل از منتخــب از اســتان ها، صبــح 
اخیــر  حــوادث  محوریــت  بــا  سه شــنبه 
دانشــگاه اصفهان برگزار شد؛ حوادثی که 
در پــی نکوداشــت نودمیــن ســالروز تولد 
شــهید آیــت اه بهشــتی بــا عنــوان »من 
بهشــتی هســتم« در دانشــگاه اصفهــان 
رخ داد و بــه درگیــری دانشــجویان و لغــو 
سخنرانی علیرضا بهشتی فرزند آن شهید 

انجامید. این برنامه که در قالب نشســتی 
ســه روزه و بــه همــت معاونــت فرهنگی 
اســامی  انجمــن  اصفهــان،  دانشــگاه 
دانشجویان دانشگاه اصفهان و شهرداری 
اصفهان انجام شــده بود، در ســومین روز 
از برگــزاری و زمانــی که علیرضا بهشــتی 
فرزند شــهید بهشــتی آغاز به ســخنرانی 
کــرد، حاشیه ســاز شــد آنجا که عــده  ای از 
دانشــجویان بــا تجمــع بیــرون از ســالن، 

عاوه بر شعار دادن به در سالن کوبیدند. 
آنان ســپس توانســتند وارد ســالن شده و 
جو را متشــنج کنند که این امر به درگیری 
لفظی با دانشجویان میزبان منتهی شد و 
درنهایت به صاحدید حراست دانشگاه، 
تصمیم گرفته شــد که سخنرانی علیرضا 

بهشتی لغو و او سالن را ترک کند.
حــال بــا گذشــت نزدیــک بــه دو هفتــه از 
عضــو  تابــش  محمدرضــا  اتفــاق،  ایــن 

هیأت رئیسه فراکســیون امید مجلس در 
گفت وگوبــا ایســنا از ارائــه گــزارش کمیته  
ویــژه  ایــن فراکســیون در مــورد حــوادث 
دانشــگاه اصفهــان خبر داد و اظهــار کرد: 
کمیته  ویژه  ای از ســوی فراکسیون مسئول 
شده بود به منطقه برود و گزارشی را ارائه 

کند که این گزارش ارائه شد.
این عضو هیأت رئیســه فراکســیون امید، 
ادامه  داد: ماحصل گزارش کمیته  این بود 

که برای تشــکیل این مراسم همه مراحل 
قانونی آن طی شــده و مجوزهــای ازم از 
مراجع ذیربط اخذ شــده بود. این مراسم 
دو روز برگــزار شــد و در روز ســوم با صدور 
اطاعیه و مداخله برخی از وابســتگان به 
برخی از تشــکل های دانشگاهی بیانیه ای 
در مخالفــت با ســخنرانی دکتــر علیرضا 
بهشــتی صادر شــد. آن افراد با حضور در 
ســالن برگــزاری مراســم موجــب اخــال 

در نظــم و مانــع از برگــزاری این مراســم 
می شــوند. وی ادامــه  داد: براســاس ایــن 
گزارش مسئولیت پیگیری و بررسی و ارائه 
گزارش به افکار عمومی متوجه حراست 
دانشگاه اســت. همچنین برای برخورد با 
متخلفان و چگونگی برخورد درخواســت 
و وزیــر علــوم  شــده مدیریــت دانشــگاه 
گزارشی را هم به کمیسیون آموزش و هم 

به فراکسیون امید ارائه کنند.

در خبــر فــارس ادعــا شــده کــه دو بازداشــت شــده مرتبــط بــا موضــوع 
جمعیت شناســی بــا برخی مراکــز و نهادها از جمله مرکز بررســی های 
اســتراتژیک ریاســت جمهــوری ارتباط داشــته و همــکاری می کرده اند. 
حســام الدین آشنا رئیس این مرکز و مشاور رئیس جمهوری در این باره 
به »ایران« گفت: »از فارس که مثل پلیس فتا مراقب همه چیز هســت 
تقاضــا می کنیم اجازه بدهند افتخار امنیتی کردن جمعیت شناســی به 

دیگران برسد. همان مورد محیط زیست فعًا کافی است.«

واکنشآشنابهخبرفارس

پاریسوبرلین؛میزبانکانالانتقالمالی
ë ادامه از صفحه اول

فعالیــت  از  زیــادی  جزئیــات  اگرچــه 
ایــن ســاز و کار منتشــر نشــده اســت اما 
در صــورت عملــی شــدن، این طــرح از 
انــزوای تجاری و مالی ایــران جلوگیری 

خواهد کرد.
ایــن کانــال همزمــان بــا روز ۱۳ آبــان 
تحریم هــای  دوم  بخــش  )بازگشــت 
امریکا( به شــکل نمادین آماده شد اما 
گفتــه شــد عملیاتی شــدن آن تــا اوایل 
زمستان سال جاری طول می کشد. این 
در حالــی اســت کــه انتخاب مقــر اداره 
این کانال مالی از جمله مســائلی است 
که موضوع بحث و بررســی کشــورهای 
اروپایــی قــرار گرفتــه اســت. چــه آنکــه 
فعالیــت این کانال مالی بر پایه قوانین 
اروپایــی باید مبتنی بر شــفافیت باشــد 
و از آنجــا که ممکن اســت شــرکت های 
طــرف تجــارت با تهــران زیر ســایه این 
شفاف سازی شناسایی شوند، با نگرانی 
ناشــی از مجازات دولتمردان امریکایی 
روبه رو هستند. نگرانی ای که باعث شده 
تاکنون هیچ یک از کشورهای اروپایی از 
قبول پیشنهاد میزبانی تشکیات اداری 
ایــن نهاد که آنهــا را ناگزیر بــه برقراری 
ارتباط با نهادهای بانکی و مالی داخلی 
ایــران می کند، خودداری کننــد. چرا که 
ممکــن اســت با قبــول مســئولیت  این 
میزبانــی، مؤسســات مالــی خــود را در 

معرض تحریم امریکا قرار دهند.
حــاا در چنیــن شــرایطی و در حالی که 
تعلل و تأمــل کشــورهای اروپایی برای 
اجــرای ایــن پروســه بــا هشــدار جــدی 
مقام های کشــورمان در نقــد موقعیت 
رســانه  اســت،  شــده  مواجــه  جــاری 
امریکایــی »وال اســتریت ژورنــال« در 
گزارشی به نقل از دیپلمات های مستقر 
در بروکســل خبر داده است که »آلمان 
اقــدام مشــترکی را در نظــر  و فرانســه 
دارنــد که هدف از آن تاش برای ایجاد 
یک کانــال ارتباطی جهت ادامه ارتباط 
تجــاری با ایــران در جهــت مخالفت با 
اقدامــات ایــاات متحــده بــرای نــاکام 

گذاشتن چنین تاشی است.« 
براســاس این گزارش، این دو کشــور در 
نظر دارند رأساً اداره این نهاد را برعهده 
بگیرنــد تــا ایاات متحــده نتوانــد آن را 
هدف تحریم قرار دهد. برپایه این طرح 
اگر فرانسه میزبان این کانال مالی شود، 
یک مقام آلمانی ریاست آن را برعهده 
خواهــد گرفــت و اگــر این مســئولیت را 
آلمــان برعهده بگیــرد، ریاســت کانال 

مالــی را یک مقــام فرانســوی عهده دار 
خواهــد شــد. اگرچــه تاکنــون هیچ یک 
از مقام هــای اروپایی و ایرانــی پیرامون 
ایــن خبــر اظهــار نظــر نکرده انــد اما به 
نظــر می رســد انتشــار چنین خبــری در 
نویــد  برجامــی  رایزنی هــای  بحبوحــه 
دهنــده روزنه های امید بــرای عملیات 

نجات برجام باشد.
ë استقبال از مذاکرات عراقچی و اشمید 

شاید جدی تر شــدن زمینه های اجرای 
خــال  در  برجــام  اروپایــی  ســازوکار 
رایزنی هــای دو روز گذشــته ایران و اروپا 
در بروکســل بــود کــه دفتــر نمایندگــی 
ایران در اتحادیه اروپا در پیامی توئیتری 
اشــمید،  هلــگا  و  عراقچــی  مذاکــرات 
اتحادیــه  خارجــی  سیاســت  معــاون 
اروپا را رو به پیشــرفت خواند و نوشــت: 
در  دوشــنبه  روز  اشــمید  و  »عراقچــی 
بروکســل در چارچــوب همکاری هــای 
مشــترک دیدار کردنــد و در این دیدار از 
پیشرفت های به دســت  آمده استقبال 
شــد و بــر ســر برنامه هــای ســال آینــده 

توافق کردند.«
معــاون وزیــر خارجــه ایــران کــه دو روز 
پیــش بــا همراهی علــی اکبــر صالحی 
رئیــس ســازمان انــرژی اتمی ایــران به 
بروکسل سفر کرده بود در چهارمین دور 
گفت وگوهــای بلندپایــه سیاســی ایران 
و اتحادیــه اروپا با هلگا اشــمید آخرین 
تحــوات روابط دو طــرف در حوزه های 
مختلَف و نیز پیشــرفت ها و تحوات در 
مذاکرات میان ایران و سه کشور اروپایی 
و اجرای برجام را مورد بررسی قرار داد. 
در همیــن حال اتحادیه اروپــا بیانیه ای 
همکاری هــای  ســمینار  خصــوص  در 
ایران و اروپا که روز دوشــنبه برگزار شد، 
منتشــر کرد. اتحادیه اروپا در این بیانیه 
یادآور شــده اســت که در گفت وگوهای  
ایران و اروپا که بخشی جدایی ناپذیر در 
گفت وگوهای سیاســی ایــران و اتحادیه 
اروپــا بــه شــمار می آیــد، بحث هایی بر 
ســر حقوق بشــر انجام شــد. بر اســاس 
ایــن بیانیــه، معــاون سیاســت خارجی 
اروپا نیز در سومین سمینار سطح باای 
ایران و اروپا بر سر مسأله همکاری های 
هســته ای بین المللــی ، حضــور یافــت 
که بــر جنبه هــای مدنــی همکاری های 
ســوم  پیوســت  راســتای  در  هســته ای 
برنامــه  جامــع اقــدام مشــترک - کــه 
اتحادیــه اروپا همچنــان از اجرای کامل 
آن بــه طــور کامــل حمایــت می کنــد - 

تمرکز کرد.

رنا
ای

دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی 
در ســومین ســمینار همکاری هــای صلح آمیــز هســته ای 
ایران و اروپا دربروکســل اذعان داشــت که ایران بر اساس 

برجام بایستی به  طور مؤثر از مزایای لغو تحریم ها بهره مند شود.
به گزارش ایرنا، هلگا اشــمید در ابتدای ســخنانش برگزاری این ســمینار 
را نشــان دهنده حمایت قوی اتحادیه اروپا از برجام توصیف کرد و گفت: 
تمام 2۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به اجرای کامل برجام متعهد هستند.

وی گفت: ما از چالش  هایی که بازگشــت تحریم  های آمریکا ایجاد کرده 
اســت آگاهیــم و موضــع مــا در بســیاری از بیانیه  هــا در بااترین ســطوح 
کامــًا روشــن بــوده است.اشــمید تصریح کــرد که موضــع اروپــا فقط در 
حــرف نیســت و در این رابطه، بــه بیانیه اخیر طرف هــای اروپایی برجام 
در حمایــت از ایــن توافــق و تــاش بــرای راه انــدازی کانال ویــژه مالی با 
ایــران اشــاره کــرد. وی گفــت: پیام ما روشــن اســت: مادامی که ایــران به 
تعهداتــش در قالــب برجــام عمــل کنــد، چنانچــه ســیزدهمین گزارش 
آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی این مســأله را تأیید می کنــد، ما هم به 

اجرای کامل برجام متعهد می مانیم.
ایــن سیاســتمدار اروپایــی گفت: لغــو تحریم هــا بخش مهمــی از برجام 
اســت اما توافق هســته ای ایران بیش از آنکه یک ســند اقتصادی باشــد، 
بایســتی جلوی رقابت تسلیحات هســته ای در منطقه را بگیرد. »در واقع 
برجام قراردادی است که در امنیت خاورمیانه، اروپا و دنیا سهم دارد.«

دبیــرکل ســرویس اقــدام خارجــی اتحادیــه اروپــا در ادامــه اظهاراتــش 
ضــرورت همکاری هــای هســته ای ایــران و اروپا در چارچــوب ضمیمه ۳ 
برجــام را مــورد توجــه قــرار داد و آن را بخــش کلیدی این توافــق خواند. 
وی گفت: من قویًا معتقدم که هر اقدامی در راســتای اجرای ضمیمه ۳ 
برجام گامی مثبت است و از این فرصت استفاده می کنم و از تمام شرکا 

می خواهم که به تاش های خود در این زمینه ادامه دهند. 
وی افــزود: اینک گام بعدی برای ایران این اســت که به کنوانســیون های 
بین المللــی مرتبــط بپیونــدد و روند تصویــب قوانین در ایــن رابطه را در 
داخل به جریان بیندازد تا به طور کامل از ظرفیت های ضمیمه ۳ برجام 
بهره مند شود. اشمید عنوان کرد که اقدامات ایران در این رابطه، فضای 
همــکاری بــرای شــرکت های عاقه مند بــه فعالیــت در ایران را تســهیل 
می کنــد. وی ســخنان خــود در ایــن نشســت را بابیــان حمایــت مجدد از 
برجــام بــه پایــان برد و افــزود: ایــن توافــق منجر بــه ایجاد همــکاری در 

زمینه هایی شده است که درگذشته امکان آن وجود نداشت.

اشمید:ایرانبایدبهطورمؤثر
ازمزایایبرجامبهرهمندشود

بـــــرش

بازتاب
 مارجوری کوهن /  تحلیلگر ارشد 

دانشکده حقوق توماس جفرسون
مترجم: فرزانه خوئینی

ترامپدرباتاقعربستان

 یادداشت رهبر معظم انقاب
پس از دیدار با جمعی از برنامه سازان صداوسیما

هنربایدمیداندارباشد

در پــی دیدار جمعی از تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران 
ســیما با رهبــر انقاب اســامی -کــه پنجشــنبه  24 آبان ماه 
۱۳97 برگزار شد- حضرت آیت اه خامنه ای فردای آن روز 
نکاتی را که به دلیل کمبود وقت نتوانسته بودند با این جمع در میان بگذارند، 

یادداشت کرده و برای آنان ارسال کردند.
پایــگاه اطاع رســانی KHAMENEI.IR متــن و تصویــر دست نوشــته  رهبر 
انقــاب را که حاوی نکات مهمی درباره وظایــف جامعه  هنری در قبال جنگ 
نرم همه جانبه  دشــمن علیه کشــورمان اســت، برای اســتفاده  عمــوم جامعه  

هنرمندان منتشر می کند.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

بسمه تعالی
آنچــه در نظــر بــود در دیدار دیشــب بــا حضــرات بازیگــران و کارگردانان و 

تهیه کنندگان سیما گفته شود و به     خاطر تمام شدن وقت گفته نشد:
- جنگ نرم همه جانبه  دشمن، امروز قابل انکار نیست.

- با این حال، برخی آن را انکار می کنند و این خود نیز بخشی از جنگ نرم است.
- در ایــن جنــگ، هنرمنــدان و اهالی فکر و نظــر، در حکم نیروهای مســلح در 

جنگ سختند.
- برخــی بی تفــاوت از برابــر ایــن حادثه ملــی می گذرند، برخی هم با دشــمن 
همراهی و به او کمک می کنند؛ آنها مســئولیت ناپذیر و اینها دشمن شیفته اند. 
در مقایســه با نیروهای مســّلح در جنگ ســخت، می توان گناه این دو دســته را 

تشخیص داد.
- امروز در کشور بحمداه کم نیستند کسانی که دارای موضع مسئوانه و تاش 

شایسته اند؛ این باید روزبه روز افزایش یابد.
- دفاع از عظمت ایران، از فرهنگ ایران، از خانواده  ایرانی، از حرکت باشــکوه 

ملت ایران و... فقط با سخنرانی و نگارش نیست؛ هنر باید میدان دار باشد.
- جایگاه فیلم و سریال در این میان بسیار برجسته است.

- در ســریال ها بــه مســائل ملی بپردازید؛ از شــهدای عزیز، از دفــاع مقدس، از 
انقــاب، از ســبک زندگی اســامی، از انگیزه های ایمانی ملــت و مظاهر آن، از 
ایستادگی شان برابر ابرجنایتکاران و مفسدان عالم، از راهپیمایی اربعین و و و... 
بگویید؛ عظمت و استقال و شجاعت و ظرفیت های علمی و عملی این ملت 

را با زبان هنر بیان کنید.
- پرداخت درست و هنرمندانه این موضوعات بسی جذاب و پرمخاطب است، 

هم در داخل کشور و هم در دیگر کشورها و ملت ها.
- سخنان شما دیشب نشان داد که شما هم عیناً همین دغدغه را دارید، موفق 

و مؤید باشید ان شاءاه.

 ادامـــــه از
صفحه اول



رئیس ائتاف الوطنیه عراق از دولت کشــورش 
خواســت تا بــرای دور کــردن عــراق از خطرات 
تحریم هــای امریــکا علیــه ایران میان دو کشــور 

ایران و امریکا میانجیگری کند.
بــه گزارش ایســنا بــه نقل از بغــداد الیــوم، ایاد 
عاوی در ادامه مدعی شــد که این میانجیگری 
باید براساس عدم دخالت ایران در امور داخلی 
عــراق در مقابل رفــع تحریم هــای امریکا علیه 

ایران باشــد. او پیــش از این نیز اعــام کرده بود  
که نامه ای به دبیرکل ســازمان ملل ارسال کرده 
است و از او خواسته است که خاص بودن روابط 
ایــران و عــراق در رابطه بــا تحریم هــای امریکا 

علیه ایران در نظر گرفته شود.
ایــن نخســتین بار نیســت کــه یک کشــور عربی 
منطقــه پیشــنهاد میانجیگــری میــان ایــران و 
امریکا را مطرح می کند. پنجشنبه هفته گذشته 

نیــز محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی، وزیــر 
خارجه قطــر، تلویحاً آمادگی کشــورش را برای 
میانجیگــری میــان ایــران و امریکا اعــام کرد و 
گفــت: »مجادلــه میــان ایــران و امریکا مــا را در 
موقعیت دشــواری قــرار داده، زیرا می بینیم که 
قوی تریــن متحــد مــا بــا همســایه مان رویاروی 
هــم قــرار گرفته اند«. این پیشــنهادی اســت که 
پیشتر یوسف بن علوی، وزیر امورخارجه عمان 

نیز مطرح کــرده بود.با این حال همواره پاســخ 
دولت ایران این بوده است که در صورت فراهم 
شــدن شــرایط ضروری بــرای مذاکره نیــازی به 
میانجی نیست. بازگشت امریکا به برجام و لغو 

تحریم ها یکی از مهم ترین این شرایط است.
بایــد گفــت  امــا در مــورد کشــورهای منطقــه 
کــه قــرار گرفتــن در دوراهــی میــان ضــرورت 
رابطــه با ایــران و تهدید تحریم هــای امریکا از 

جمله دایــل تمایل کشــورهای منطقه به این 
میانجیگــری اســت. چنــان کــه در مــورد عراق 
نیز شــخصیت های این کشــور  به نخست وزیر 
جدیــد عــراق پیشــنهاد دادنــد تا به واشــنگتن 
بــرود و بــا دونالــد ترامــپ، رئیــس  جمهــوری 
امریــکا دیدار و از بــروز فاجعه برای عراق بعد 
از پایــان مهلت 45 روزه امریــکا به عراق برای 

وارد کردن برق از ایران جلوگیری کند.

ایاد عاوی: بغداد میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند
 دیـــگه 
چه خبر

یادداشت
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بازی استیضاح
طرح استیضاح وزیر خارجه تحویل هیأت رئیسه شد ، استیضاح رئیس مجلس از حدنصاب افتاد

 

ســنگ بزرگ، یک دانه اش هم نشــانه نزدن است. 
حاا چه برســد بــه اینکه یکی اش دو تا شــود. مانند 
پــروژه ای کــه این روزهــا نماینــدگان مخالف دولت 
کلید زده اند؛ اســتیضاح همزمان علــی اریجانی و 
محمدجواد ظریــف. آنها رئیس مجلــس و وزیری 
را همزمــان در تیررس خود قــرار داده اند که اولی با 
10 ســال ریاست مداوم در آســتانه رسیدن به رکورد 
مدت حضــور در این جایگاه در جمهوری اســامی 
اســت و دومی هم در طول 5 ســال در مقابل تمام 
14 بــار تــاش مخالفانــش حتــی کارت زرد هــم از 
مجلس نگرفته است. آیا استیضاح همزمان این دو 
می تواند حتی کورسویی از امید برای مخالفان دولت 
در مجلس داشته باشد؟ به نظر این طور نمی رسد. 
حســینعلی حاجــی دلیگانــی، نماینــده طــراح هر 
دو طــرح در پاســخ به این ســؤال که چقــدر امید به 
موفقیت طرح هایش دارد، به »ایران« می گوید: »ما 
مکلفیم به وظیفه نه نتیجه.« همین نشان می دهد 
که برکناری اریجانی و ظریف حتی برای طراح طرح 
هم نشدنی می نماید. با این حساب باید پرسید که 
هدف حاجی دلیگانی و همفکرانش از پیش کشیدن 

این دو طرح چیست؟
ë ظریف و اریجانی در یک سیبل

طــرح اســتیضاح وزیــر خارجــه 24 امضــا و طــرح 
اســتیضاح علــی اریجانــی 27 امضــا دارد؛ همگی 
هم از طیف شــناخته شده مخالفان دولت هستند. 
دو طرح اســتیضاح 12 امضای مشــترک هم دارند. 
حاجی دلیگانی طرح استیضاح ظریف را هفته قبل 
به راه انداخته بود و طرح استیضاح علی اریجانی را 
دیروز علنی کرد. البته  علی اصغر یوسف نژاد عضو 
هیأت رئیســه مجلس به ایرنا گفته است که تعداد 
امضاهای طرح ســؤال از رئیس مجلــس به 20 نفر 
کاهش یافته و از حدنصاب ازم که 25 امضا است، 

خارج شده و دیگر قابل بررسی نیست.
در طــرح اســتیضاح وزیــر خارجــه 11 محــور عنــوان 
شــده اســت؛ »اظهارات و اتخاذ مواضع ناصــواب از 
جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسامی ایران«، 
»بی توجهی به اقتصاد در دیپلماســی کشــور و عدم 

اجــرای برنامه هــای اعامــی بــه مجلــس شــورای 
اسامی جهت اخذ رأی اعتماد«، »عدم توجه کافی 
بــه توســعه و فعــال کــردن روابط با عموم کشــورها 
در قاره آســیا، آفریقا و امریکای اتین«، »اســتفاده از 
بعضی سفیران ناکارآمد که ارزیابی عملکرد آنها در 
توسعه روابط با کشور مقصد قابل ارائه نمی باشد. از 
باب نمونه سفیر ایران در استرالیا«، »فرصت سوزی 
و عدم انتخاب سفیر برای بعضی کشورهای دوست 
که ارتباطات خوبی داریم ولی مدت ها در آن کشورها 
ســفیر نداشــتیم، مانند چیــن و هند«، »دســتگیری 
بــه  اروپایــی  کشــورهای  در  ایرانــی  دیپلمات هــای 
بهانه هــای واهــی و عدم مقابله به مثــل و تحرکات 
کافی در دفاع از دیپلمات های کشور«، »عدم استفاده 
از فرصت هایی که مقاومت در منطقه فراهم نمود«، 
»موضع منفعان دستگاه دیپلماسی درخصوص 
کشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ایران 
و خانواده هــای آنــان«، »به کارگیری افراد نامطمئن 
در مذاکرات حســاس و مهم«، »تهدید بنیه دفاعی 
کشور به از بین رفتن توانایی آن« و در نهایت »عدم 
تأمیــن منافع ملــت ایــران در قراردادهــای منعقد 
شده.« تعداد زیادی از نمایندگان مجلس می گویند 
این 11 بند استیضاح اگر 100 بند هم می شد، باز هم 
کوچک تریــن کورســوی امیدی بــرای برکنــاری وزیر 
خارجــه و دادن رأی مثبــت بــه اســتیضاح او در این 
مجلس وجود نداشت. برای کشف نشانه های اینکه 
تاکتیک اســتیضاح کنندگان برای پیش کشیدن این 
طرح چیســت، ازم اســت به جز ســابقه ایــن طرح، 
محورهای استیضاح علی اریجانی هم مورد توجه 
قرار بگیرند. آنجاست که می توان با کنار هم گذاشتن 
اینها دریافت که اســتیضاح کنندگان امروز ظریف و 

اریجانی در پی چه هستند.
ë  لوایح چهارگـــــــــــانه 

فصل مشترک دو استیضاح
در طرح استیضاح علی اریجانی یک موضوع مورد 
اشاره و اعتراض واقع شده است؛ نظر رئیس مجلس 
درباره ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام بــه دو ایحه پالرمو و اصاح قانون 
مبارزه با پولشویی. جایی که علی اریجانی با وجود 
خواسته شورای نگهبان و هیأت یادشده، این لوایح را 
بدون بررسی مجدد در کمیسیون و صحن مجلس 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگرداند. حاا 
اســتیضاح کنندگان علی اریجانــی معتقدند که او 
بــدون اطــاع مجلس و برخــاف اصــل 112 قانون 
اساســی ایــن کار را انجــام داده و ایــن یعنــی نقض 
ســوگندی او برابــر مــاده 1۶ آیین نامــه بــه خداونــد 
قــادر متعــال در برابر قرآن کریم یاد کرده اســت. تا 
اینجای کار مشخص اســت که این طرح استیضاح 
دنباله ای اســت از همان دعواهای درون پارلمان بر 
سر لوایح مرتبط با FATF. حاا باز هم به استیضاح 
ظریــف برمی گردیم. اســتیضاحی که هفتــه قبل و 
پس از ســخنان او در تأیید وجود پولشــویی در کشور 
کلید خورده بود. حاجی دلیگانی روز 29 آبان ماه به 

وضوح دلیل استیضاح ظریف را در اظهار نظرهای 
مختلفــی این گونــه بیان کــرده بود: »آقــای ظریف 
طی روزهای اخیر سخنانی را درباره وجود پولشویی 
گســترده در کشــور عنوان کرد که از ایشــان خواســته 
شــد تا  29 آبان مدارک خود را در این باره به دســت 
نمایندگان برساند. آقای ظریف تاکنون مدارک خود 
را ارائه نکرده است. برهمین اساس هم نمایندگان 
طــرح اســتیضاح وی را تدوین و پــس از جمع آوری 
امضا، تقدیم هیأت رئیســه مجلــس می کنند.« به 
وضوح معلوم است که از مجموع 11 بند استیضاح 
یعنــی  آن  اول  بنــد  روی  اصلــی  تمرکــز  ظریــف 
»اظهارات و اتخــاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام 

پولشویی به جمهوری اســامی ایران« است و بقیه 
بندها تا همین دیروز که متن طرح یاد شــده منتشر 
شــد، اصاً مورد اشاره قرار نگرفته بودند. استیضاح 
کنندگان ظریف اصرار دارند که او پولشــویی موجود 
در کشــور را به مخالفان CFT نســبت داده است. با 
این تفاسیر نقطه مشترک این دو استیضاح یک چیز 

.FATF است؛ لوایح مرتبط با
ë FATF وقت کشی در مهلت چهار ماهه

 FATF روز 27 بهمن ماه آخرین فرصت چهارماهه
به ایران برای تعلیق از لیســت ســیاه پایان می یابد. 
ایــن کارگروه در مهرماه با ابراز انتقاداتی نســبت به 
روند بررســی لوایح چهارگانــه در ایران این فرصت 
را بــه کشــورمان داده بود. در همیــن روزها که بحث 
استیضاح وزیر خارجه و رئیس مجلس به راه افتاده، 
کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان 7 نهاد مختلف 
مشغول بررسی ایحه CFT با هدف رسیدن به یک 
اجماع عمومی هستند. اجماعی که اگر تا 27 بهمن 
حــول این ایحــه و دو ایحه پالرمــو و اصاح قانون 
مبارزه با پولشــویی انجام شــود، به معنای پذیرش 
شــروط FATF توســط ایران و تعلیق از لیست سیاه 
اســت. مخالفان دولت اما هنوز با همان سرسختی 
قبلــی می گوینــد پذیرش این شــروط چیزی شــبیه 
»خیانت«  اســت و کشــور برای عبور از بن بســت ها 
نیــازی به خــروج از لیســت ســیاه FATF نــدارد. در 
چنین موقعیتی طرح همزمان استیضاح وزیر امور 
خارجه و رئیس مجلس می تواند یک تاکتیک برای 
بــه هــم زدن بــازی موافقــان FATF باشــد. به نظر 
می رســد در شــرایطی که طیف مخالف دولت برای 
قطعی شدن رد لوایح مرتبط با FATF قبل از پایان 
مهلت چهار ماهه امکان بازی ســازی کاملی ندارد، 
تاکتیــک خود را به ســمت بازی خراب کردن ســوق 
داده است. به عبارت دقیق تر طرح های استیضاحی 
بــه این شــکل از یک ســو می تواند تمرکــز گروه های 
درگیــر بــا لوایــح چهارگانه را بــه هم بزند و از ســوی 
دیگــر زمان را در مهلت پیش رو به نفع رویدادهایی 
که در تقابل با حل و فصل موضوع FATF هســتند، 
سپری کند. به لحاظ منطقی این می تواند تنها آورده 
دو طرح اســتیضاحی یاد شده برای مخالفان دولت 
باشــد. دو طرحــی که حتــی امید به موفقیتشــان در 

میان طراحان آنها هم دیده نمی شود.

 برجام و فرصتی 
برای اثبات یک ادعای اروپایی

از  ایــران  خبرنــگاران  از  جمعــی  قبــل  ســال   10 حــدود 
رسانه های مختلف به دعوت اتحادیه اروپا و با هماهنگی 
و  پارلمــان  از  بازدیــدی  امــور خارجــه کشــورمان  وزارت 
کمیســیون اتحادیه اروپــا در بلژیک داشــتند. در آن زمان 
خاویرســوانا به عنوان مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، مسئول مذاکرات هسته ای با ایران بود و باراک اوباما 
نیز به تازگی پیروز انتخابات ریاست جمهوری امریکا شده بود. ناظران سیاسی 
پیش بینــی کردند با رفتن جرج بوش رئیس جمهوری تندروی ایاات متحده 
و جانشــینی اوباما، جهان رنگ آرامــش به خود می بیند و خطر جنگ افروزی 
بیشــتر در دنیا بخصوص خاورمیانه کاهش می یابد. در دوره بوش، کشورهای 
اروپایی سردمدار مذاکرات هسته ای با  ایران بودند چرا که با تخاصم شدیدی 
کــه دولت وقت امریکا با ایران داشــت، عمًا تروئیکای اروپا یعنی ســه کشــور 
آلمان؛ فرانســه و انگلیس متولی مذاکرات هســته ای با تهران بودند و همین 
امر، وزن زیادی به اروپا در مقایسه با موقعیت امریکا در مواجهه دیپلماتیک 
با ایران داده بود. اما پیروزی اوباما این هشدار را به رقبای اروپا می داد که پس 
از این، اروپا در مذاکرات هســته ای با ایران رتبه دوم را خواهد داشــت و از نفوذ 

و قدرتش کاسته خواهد شد.
در آن ســفر جلســه ای هــم بــا تعــدادی از جوانــان اروپایــی برگــزار و دربــاره 
موضوعــات مختلف از جملــه تأثیر پیروزی اوباما بر نفــوذ و نقش اروپا بحث 
شــد. وقتی بحث به احتمال کاهش قدرت سیاسی  اروپا در دوره اوباما  کشید، 
آنــان  بســیار برافروخته شــدند و ســعی در دفــاع از جایــگاه کشورهایشــان در 
تعامات سیاسی و اقتصادی و... کردند. از نظر آنان اتحادیه اروپا دارای چنان 
قدرتــی در تمام ابعاد بود کــه آمدن و رفتن یک رئیس جمهوری دموکرات یا 
جمهوریخــواه در امریکا هیــچ تغییری در وضعیت آنها نمی گذاشــت و وزنه 
آنــان در مناســبات جهانــی با رفتن بوش پســر و آمــدن باراک حســین اوباما 
کوچــک نمی شــود. امــا رونــدی کــه ســال های بعــد رخ داد، حاکــی از آن بود 
تحلیل شــان چندان بــه واقعیت نزدیک نبــود و عمًا فرمان بســیاری از امور 
از جمله مذاکرات هســته ای با ایران به دســت امریکا افتــاد و در نهایت هم با 
تغییــر دولــت در ایران، برجام به امضا رســید و اگرچه  تروئیــکای اروپا همراه 
چین و روســیه نیز در مذاکرات برجام حضور داشــتند اما نقشــی که امریکا در 
فرایند این مذاکرات داشت، به هیچ عنوان قابل مقایسه با دوره بوش نبود. تا 
پیش از این امریکا در مذاکرات حضور نداشت و چند سال بعد نماینده امریکا 
نیز به مذاکرات پیوست و این برای اروپایی که تا چند وقت قبل متولی اصلی 
مذاکرات بود،  شاید خوشایند نبود. آن موقع کسی به نقش دوم اروپا اشاره  ای 
نمی کرد اما براســاس شــاخص های بین المللی، اروپا عمًا ابتکار عمل را در 
فرایند مذاکرات در دســت نداشــت تا اینکه ترامپ تصمیم گرفت در اقدامی 
عهدشکنانه، از برجام که یک قرارداد بین المللی و معتبر محسوب می شود، 
خارج شــود. اروپایی ها متفق القول با محکوم کردن ایــن اقدام امریکا از ایران 
خواســتند تــا همچنان به برجــام متعهد بماند تــا آنان فرایندی بــرای تداوم 
برجام بیابند. تا امروز هنوز ســاز وکاری که اروپایی ها وعــده اش را داده بودند، 
فراهم نشده است زیرا موانعی به واسطه برخی اقدامات امریکا در این مسیر 
قرار گرفته اســت. با این حال، مجموعه اتفاق های مذکور این فرصت را برای 
ســایر طرف هــای مذاکره با ایران به وجــود آورده که نه در حرف بلکه در عمل 
نشــان بدهند هویت و قدرت شــان در ســایه امریکا تعریف نمی شود. در واقع 
اکنون وقت آن رسیده تا در شرایطی که دولت امریکا با عهدشکنی خود، اعتبار 
توافقات بین المللی را به چالش کشیده و در عین حال کشورهای اروپایی را به 
خاطر تاش شان برای حفظ برجام، تهدید به اقدامات تنبیهی  می کند؛ عیار 
ادعای جوانان اروپایی که در جلسه با خبرنگاران ایرانی از مقایسه جایگاه اروپا 
با امریکا برآشفته شده بودند، سنجیده شود. به عبارتی برجام فرصت خیلی 
خوبی برای کشــورهای اروپایی و همچنین چین و روســیه است تا نشان دهند 
قدرت آنها طبق ادعای خودشان زیر سایه امریکا تعریف نمی شود. حاا وقت 
آن است که جوانان اروپایی از دولتمردان خود بخواهند صحت ادعای آنان را  
در جلســه مذکور اثبات کنند. ادعایی که 10 سال قبل در مقابل روزنامه نگاران 
ایرانــی مطــرح کردنــد و حاا زمــان آزمون آن فرا رســیده اســت. آزمون اینکه 
اعتبار امضای 5 کشــور مدعی چقدر اســت و آیا هویت شــان ذیل عهدشکنی 

امریکا می تواند بقا و معنا داشته باشد و اصالت خود را نشان بدهد؟

ت 
ه مل

:خان
س 

عک

پروانــه مافــی، عضــو هیأت رئیســه کمیســیون 
امور داخلی و شــوراها گفت: در ماده 28 قانون 
انتخابــات اعتقــاد و التزام به اســام و تابعیت 
ایــران به عنوان شــرایط انتخاب شــوندگان ذکر 
شــده که با تصویب  نمایندگان کمیسیون، عدم 
اعتقاد به اسام صرفاً به وسیله »اعان عمومی 
شــخص« بــه اثبــات می رســد و عدم التــزام به 
اســام نیــز  صرفــاً از طریــق »تجاهر به فســق« 
ثابــت می شــود.  وی در گفت وگو بــا »انتخاب«، 
با بیان اینکه در جلســه روز سه شــنبه کمیسیون 
امور داخلی و شــوراها، روی قانون انتخابات کار 
کردیم، گفت:  در این جلسه ماده 28 این قانون 
که شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام 
را بیــان می کنــد، اصــاح شــد.  به گفتــه وی، در 
ایــن مــاده اعتقاد و التــزام به اســام و تابعیت 

ایــران به عنوان شــرایط انتخاب شــوندگان ذکر 
شــده کــه بــا تصویــب  نماینــدگان کمیســیون، 
عدم اعتقاد به اســام صرفاً به وســیله »اعان 
عمومــی شــخص« بــه اثبــات می رســد و عدم 
التــزام بــه اســام نیــز  صرفــاً از طریــق »تجاهر 
به فســق« ثابت می شــود.  مافــی ادامــه داد: با 
اصــاح ایــن مــاده، رونــد ردصاحیت هایی که 
با اســتناد به عدم التزام عملی به اسام انجام 
می شــد، اصاح می شــود. این عضو فراکســیون 
امیــد افزود: ایــن مصوبه که در کمیســیون رأی 
باایی آورد، می تواند تحولی در شرایط انتخاب 
شــوندگان ایجاد  کند.  مافی در پایان تأکید کرد، 
ایــن اصاحیه به پیشــنهاد علی مطهری  نایب 

رئیس مجلس انجام شد.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 

هم از بررســی استانی شــدن انتخابات مجلس 
شــورای اســامی و کســب حداقــل 10 درصدی 
رأی از حــوزه فرعــی و بیشــترین رأی در اســتان 
توســط نامزدهــای انتخاباتــی در جلســه دیروز 

این کمیسیون خبر داد.
اصغر ســلیمی در گفت وگو با ایسنا در این باره 
اظهــار کرد: در جلســه دیروز موادی از اســتانی 
شدن انتخابات مجلس شــورای اسامی مورد 
اشــاره  بــا  ادامــه  قــرار گرفــت.وی در  بررســی 
بــه تصویــب مــاده ۳ اســتانی شــدن انتخابات 
مجلس گفت: بر اســاس ایــن ماده نامزدهایی 
که حداقل 10 درصد آرای حوزه انتخابیه فرعی 
یعنی شهرســتان را کســب کنند و بااترین رأی 
را در اســتان داشته باشــند به عنوان نماینده یا 
نمایندگان استان انتخاب خواهند شد.نماینده 

سمیرم در مجلس تصریح کرد: به این ترتیب 
یــک نماینده باید حداقــل 10 درصد رأی حوزه 
فرعی و بیشــترین رأی اســتان را کســب کند. از 
سوی دیگر اگر کســی موفق به کسب 10 درصد 
اولیــه در شهرســتان نشــود به ســراغ درصدها 

پایین تر می رویم.
وی افــزود: بــه عنــوان مثــال اگــر فــردی 8/9 و 
فردی دیگر 7/9 درصد حوزه فرعی رأی کسب 
کننــد از بیــن ایــن دو کســی کــه بیشــترین رأی 
اســتان را داشــته باشــد انتخاب خواهد شد؛ به 
ایــن ترتیب دیگر مــا دو دور انتخابات مجلس 
نداریم و در دور اول تکلیف همه روشن خواهد 
شد.ســلیمی در ادامــه بیان کرد: از ســوی دیگر 
هــر یک از داوطلبان باید منحصراً از یک حوزه 
انتخابیــه فرعــی ثبت نــام کننــد و ثبت نــام در 

بیــش از یک حوزه فرعی باعث ابطال ثبت نام 
مجلــس  انتخابــات  دوره  آن  از  محرومیــت  و 
خواهد شــد.وی افزود: هر داوطلب باید متولد 
حــوزه انتخابیــه فرعــی محل ثبت نام باشــد یا 
حداقل پنج سال سابقه سکونت مستمر در آن 
حوزه فرعی را داشــته باشد یا سابقه نمایندگی 
مجلس شــورای اســامی از آن حوزه را داشــته 
باشــد.وی در پایــان گفــت: به منظــور تضمین 
نتیجــه آرای حــوزه انتخابیــه در اســتان هیأتی 
به عنــوان هیأت اجرایــی در محل اســتانداری 
تشکیل خواهد شد که استاندار به عنوان رئیس 
آن و مدیر کل ثبت احوال و رئیس دادگســتری 
اســتان و یک فرد معتمد هر یک از هیأت های 
اجرایی حوزه های فرعی در آن حضور خواهند 

داشت.

تجمع زنان مقابل مجلس
خبــر اول اینکــه، فریــده اواد قبــاد، رئیس فراکســیون 
زنــان مجلــس شــورای اســامی از پیگیری برخــورد با 
زنــان تجمع کننده مقابل مجلس خبر داد. به گزارش 
»ایــران«، روز گذشــته تعــدادی از فعــاان حــوزه زنــان در مقابــل مجلس 
شــورای اسامی تجمع کردند. آنها خواستار تصویب قانونی همه جانبه گرا 
برای پیشــگیری و منع خشــونت علیه زنان در ایران شدند. تجمع کنندگان 
پاکاردهایی در دســت داشــتند که روی آن نوشــته شــده بــود: »ما خواهان 
تصویــب قانونی هســتیم که در آن ایجــاد خانه های امــن و مراکز حمایتی 
از زنــان خشــونت  دیده در سراســر ایــران را در دســتور کار خود قــرار دهد«، 
»ما خواهان تصویب قانونی هســتیم که دســتور ایجاد واحد ویژه رسیدگی 
به خشــونت خانگی علیــه زنان را با حضــور قاضی، پلیــس زن و ضابطان 
قضایــی و انتظامــی آمــوزش دیــده« صــادر کنــد. »در ایــران از هر ســه زن 
متأهل دو زن خشــونت خانگی دیده اســت ما در همین چارچوب خواهان 
تصویب قانون همه جانبه برای پیگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان 
هســتیم«، »خواهان بررسی قانون پیشــنهادی منع خشونت خانگی علیه 
زنان هستیم.« همچنین در دست برخی از  تجمع کنندگان، رشته مطالبی 
که حاوی روایت های زنان خشــونت دیده در ایران بود و توســط فعاان زن 

جمع آوری شده بود، دیده می شد.  
واکنش پمپئو به سخنان روحانی درباره اسرائیل 

خبــر دیگــر اینکــه، مایک پمپئــو در بیانیه ای به ســخنان روز شــنبه حســن 
روحانــی، رئیس جمهوری ایران در کنفرانس بین المللی وحدت در تهران 

واکنش نشان داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، وزیر امور خارجــه امریــکا در واکنش به اظهــارات رئیس 
جمهــوری ایــران در »غده ســرطانی« خوانــدن رژیم صهیونیســتی گفت: 
روحانی در یک کنفرانس بین المللی پیرامون وحدت اسامی، مسلمانان 
سراســر جهــان را تشــویق بــه اتحاد علیــه امریکا و اســرائیل کــرد. پمپئو در 
بیانیه ای با ادعای اینکه »رئیس جمهوری ایران برای منزوی کردن بیشــتر 
خــود در جهــان تــاش می کنــد«، ادامــه داد: ایران نه دوســت امریــکا و نه 

اسرائیل است...
ارجاع پرونده دو فعال محیط زیست به دادگاه انقاب  

دست آخر اینکه،  وکیل مدافع دو نفر از متهمین پرونده محیط زیستی ها، 
از ارجاع پرونده موکلین خود به شعبه 1۵ دادگاه انقاب اسامی تهران خبر 
داد. محمدحسین آقاسی در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: برای دفاع از یکی 
از موکلین خود در دادسرا حاضر شدم و دفاع کردم. یکی دیگر از موکان نیز 
وکالت داده اما هنوز دادگاه نپذیرفته که به پرونده ورود کنم و برای ایشــان 

وکیل تسخیری گرفته اند.
 وی با بیان اینکه هر دو پرونده در شــعبه 1۵ دادگاه انقاب مطرح هســتند، 
گفت: ســام رجبی از عنوان اتهامی جاسوسی تبرئه شد اما اتهام دیگری به 

وی منسوب است و این بخش از پرونده در حال رسیدگی است.

دیــروز درخواســت توضیــح از رئیس 
نماینــده   27 امضــای  بــا  مجلــس 
مجلس به کمیسیون تدوین آیین نامه 
مجلــس ارائه شــد کــه از آن بــه اســتیضاح اریجانی 

تعبیر شد. 
اگــر چه عنوانی به نام اســتیضاح رئیــس مجلس در 
آئین نامــه داخلی مجلس وجود نــدارد اما این طرح 
شــکایت نمایندگان در شــرایطی می توانــد منجر به 

برکناری رئیس مجلس شود. 
مــاده 2۶ آیین نامــه داخلــی مجلــس در این باره 
آورده اســت: »هــرگاه نمایندگان بــه کیفیت اداره 
ایفــای  و نحــوه  امــور مجلــس  یــا ســایر  جلســات 
وظایــف رئیــس یــا ســایر اعضــای هیــأت رئیســه 
معتــرض باشــند، می تواننــد طــی تقاضــای کتبی 
درخواســت  بــه   یــا  نفــر   25 حداقــل  امضــای  بــا 
کمیســیون تدویــن آییــن   نامــه داخلــی مجلــس، 
تشــکیل هیــأت رســیدگی بــه اعتراضــات، مرکــب 
اعضــای  و  تخصصــی  کمیســیون های  رؤســای  از 

کمیســیون تدویــن آییــن  نامــه داخلــی مجلس را 
درخواســت نماینــد. کمیســیون تدویــن آیین نامه 
داخلــی مکلــف اســت ظــرف ســه روز نســبت بــه 
تشــکیل هیــأت رســیدگی بــه اعتراضــات، اقــدام 
نمایــد. هیــأت اخیــر مکلــف اســت ظــرف 10 روز 
بــا حضــور ســه نفــر از منتخبیــن معترضیــن، بــه 

نماید.  رسیدگی  موضوع 
در صورتــی کــه اکثریت اعضــای هیــأت رأی بر عدم 
صاحیــت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در 

هیأت رئیسه تعلیق می گردد. 
گــزارش هیــأت در ایــن بــاره در جلســه غیرعلنــی 
اولیــن جلســه  مــورد بررســی قــرار می گیــرد و در 
علنــی مجلــس بدون بحــث به رأی  گیری گذاشــته 

می شود.
 درصورت رد عدم صاحیت، عضو مزبور به کار خود 
ادامــه خواهد داد و درغیر این  صورت از ســمت خود 
مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات 

مجدد آن دوره را ندارد.«

برش

آیین نامه داخلی مجلس درباره استیضاح رئیس چه می گوید
احمد سالک، نماینده شاخص طیف 
مخالف دولت دیــروز درباره ضرورت 
استیضاح وزیر امور خارجه به »ایران« 
گفــت کــه »در شــرایط فعلــی بهتر اســت آقایان بررســی 
بیشتری بکنند.« نماینده اصفهان همچنین تأکید کرد که 
فقط »شــنیده است« که برخی در حال جمع آوری چنین 
طرحی هستند و در پاسخ به این سؤال که آیا خود هم این 
طــرح را امضا می کند یا خیر، تنها گفــت که »حاا ببینیم 
چه می شــود.« سالک حتی تأکید کرد که »بعید است این 
طرح رأی بیاورد.«اما نکته اینجاست که تنها دقایقی بعد 
طرح اســتیضاح ظریف به همراه امضاهای مربوط به آن 
توســط حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح طرح در اختیار 
نمایندگان قرار گرفت و از قضا در لیست 24 نماینده امضا 
کننده، امضای چهارم مربوط به احمد سالک بود. همان 
کســی که می گفت تنها شنیده اســت که چنین طرحی به 
جریان افتاده. با این توضیحات چند احتمال وجود دارد؛ 
یا اینکه احمد ســالک با علم به اینکه آن طرح اســتیضاح 
را امضــا کرده بوده پاســخ دیگری که منطبــق با واقعیت 

نیســت بــه روزنامه ایــران داده و یــا اینکه او اصــًا متوجه 
نشده که امضایش پای چه طرحی درج شده و چه چیزی 

را مورد تأیید قرار داده است.
احتمال اول با توجه به اینکه احمد سالک ملبس به لباس 
روحانیت و از چهره های سرشناس جامعه روحانیت مبارز 
می باشــد اصواً نمی تواند مــورد پذیرش قــرار بگیرد. آن 
هم روحانیتی که برای چندین قرن نماد زیســت اخاقی 
و ارجحیت معنویت بر امور دنیوی بوده. احتمال دوم نیز 
نمی تواند از طرف کســی که در نیمی از دوره های مختلف 
مجالس بعد از انقاب حاضر بوده قابل پذیرش باشد که 
بدون تدقیــق و مطالعه طرحی را امضا کند. امضای یک 
نماینــده به لحاظ ارزش حقوقی و نفــوذ آن قطعاً چیزی 
بســیار متفاوت تر از امضای یک شــهروند عادی است که 
می توانــد در مقاطعی حتی در زندگی کل جامعه و ملت 
تأثیرگذار باشد. با این تفاسیر جای این سؤال باقی است که 
چرا یک نماینده روحانی و پیشکسوت مجلس باید دچار 
چنین تناقضی در یک موضوع مهم چون استیضاح وزیر 

خارجه شود؟

برش

احمد سالک موافق یا مخالف استیضاح وزیر خارجه

در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس انجام شد

اصاح روند تأیید صاحیت نامزدهای انتخابات مجلس
 



ناامیــدی تولیدکننــدگان از سیاســت های 
اشــتباهی است که ریشه در گذشــته دارد. 
سیاست هایی که همواره درآمدهای نفتی 
را بــه تولیــد و صنعت ترجیــح داده و این 

بخش مورد بی مهری واقع شده است.
دیــده  زمانــی  می گوینــد  تولیدکننــدگان 
می شــویم کــه کارگــری شــکایت می کند. 

برخی هــا هــم مثــال کارخانــه هفــت تپه 
نیشــکر را می آورند که این روزها اعتصاب 
کارکنانش زبانزد فعاان اقتصادی شــده 
است. آنها می گویند برخی ها آدرس غلط 
می دهنــد و نگاه هــا را بــه ســمت کارفرما 
می برنــد ولی اصل ماجرا چنین نیســت. 
چرا که کارفرما و کارگر در یک مسیر هستند 
و منافع شان یکی است لذا حلقه مفقوده 
هســتند.  گــذاران  سیاســت  اعتراض هــا 
دولت ها با تصمیم هایی که می گیرند فضا 

را به نحوی تغییر می دهند که کارفرما در 
اداره امور ناتوان می شــود. سال های سال 
است که کارآفرینان از معضات بیمه ای، 
مالیات، فضای کســب و کار و قوانین زاید 
و متناقض صحبت می کنند اما مشکات 
اطــراق کرده اســت و خبــری از حــل آنها 
نیست. هر زمان وزیر و دولتی تغییر کرده، 
شــعارهای داده شــده که صنعتگــران به 
آینده دلخوش شــوند اما با گذر زمان تنها 
قوانین بیشــتری ایجاد شــده اســت که هر 

کــدام ســدی جلــوی پــای تولیدکننــدگان 
اســت.  کارآفرینان چالش هــای خود را در 
شرایط حاضر به ســونامی تعبیر کردند و 
در ایــن میان ســهم داخلی ها را بیشــتر از 
تحریم هــای خارجــی می داننــد. فعاان 
اقتصادی بارها در صحبت هایشان اظهار 
کردنــد که بــا تمام معضاتــی که تحریم 
ایجــاد کــرده خریــد مــواد اولیــه از خــارج 
از کشــور ســهل تر از خریــد داخلی اســت. 
نمونه آن مواد اولیه پتروشــیمی ها اســت 

کــه بــرای خریــد آن بایــد از موانــع بزرگی 
عبور کرد. از طرفی نقدها به بخشنامه های 
متعــددی اســت کــه ایــن روزهــا فعاان 
اقتصــادی تجربــه کردنــد. در مدت کمتر 
از یکمــاه 30 بخشــنامه صــادر شــد و در 
نهایــت صادرکننــدگان و واردکننــدگان با 
کوهــی از مصوبه هــای متناقــض روبــه رو 
شــدند. کارشناسان اقتصادی برای عبوراز 
شــرایط فعلــی فقط یــک راهــکار دارند و 
آن اقتصاد آزاد و فاصله گرفتن از اقتصاد 

زمــان  در  کــه  اســت. موضوعــی  دولتــی 
بحران هــا مطــرح می شــود ولی بــا بهبود 
نســبی شــرایط اقتصاد 85 درصد دولت 
کــه همــان خصولتی ها هســتند، مانــع از 
اقتصاد آزاد می شــوند.  در گفت و گوهایی 
کــه با اعضای اتــاق بازرگانی ایــران انجام 
شــده اســت فعاان اقتصادی دل پری از 
سیاست گذاران داشتند یکی از این نقدها 
ناتوانی در پیش بینی آینده است و دیگری 

اقتصاد نفتی است.
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»در پس شــکاف جنســیتی چــه چیزی نهفته اســت؟« گــزارش دســتمزد جهانی 
2018 با این ســؤال کلی منتشر شده است. همین مســأله نشان می دهد که تفاوت 
دســتمزدهای میان زن و مرد در حال حاضر مهم ترین چالشــی اســت کــه در بازار 
کار جهــان وجــود دارد. جدیدتریــن گــزارش دســتمزد ILO که بر مبنای آمــار 13۶ 
 کشــور و منطقه اســت، نشــان داده که رشــد جهانی دســتمزد آهســته بوده اســت. 
گای رایدر، مدیر کل ســازمان بین المللی کار می نویسد:»آنچه اکنون دیده می شود 
رشــد آهســته دستمزد اســت که به مانعی برای دستیابی به رشــد اقتصادی پایدار 
تبدیل شــده اســت. روند رشد جهانی دســتمزد نگران کننده اســت و این رشد کند 
دستمزد احتمااً در سال 2018 ادامه پیدا خواهد کرد.« بر اساس گزارش دو ساانه 
سازمان بین المللی کار )ILO(، رشد جهانی دستمزد از 2.۴ درصد در سال 201۶ به 
1.8 درصد در سال 201۷ کاهش پیدا کرده و به پآیین ترین نرخ از زمان بحران مالی 

سال 2008 رسیده است.
ë »نابرابری جنسیتی »غیرقابل توضیح

در کل جهــان، زنــان حــدود 20 درصــد کمتــر از مــردان حقــوق دریافــت می کنند. 
در بخشــی از ایــن گــزارش آمده اســت:»آیا مردان پول بیشــتری می گیرنــد چرا که 
تحصیات بیشتری دارند؟ ویژگی هایی دارند که باعث افزایش بهره وری می شود؟« 
پس از این گزاره ها، ســازمان جهانی کار با روش تحقیق علمی نشان داده است که 
چنین مســائلی صحت ندارد و شــکاف اصلی دســتمزدی در جهان به ویژگی های 
»غیرقابل توضیح« برمی گردد؛ ویژگی هایی که باعث می شــود زنان در بســیاری از 
نقاط جهان برای کار یکسان، تحصیات یکسان و تمام ویژگی های یکسان شغلی، 
پول کمتری نســبت به مــردان دریافت کنند. در منطقه آســیا و اقیانوســیه، تفاوت 
دســتمزد زنان و مردان 20 درصد، در شمال آفریقا و کشورهای عرب 18 درصد، در 
شــمال امریکا 15.3 درصد، در اروپای شــرقی و مرکزی و غرب آســیا 21 درصد و در 
امریکای اتین هم 21 درصد اســت. نکته جالب آن که در کشــورهایی با درآمد باا، 
این شکاف جنسیتی گسترده تر است اما در کشورهایی با درآمد کم و متوسط شکاف 
جنســیتی میان کارگران، کمتر اســت. روزالیــا آلوارز، متخصص حقوق و ســنجش 
اقتصادی در ســازمان جهانی کار می گوید:»برای کاهش این شــکاف جنسیتی باید 

روی دست کم نگرفتن ارزش کار زنان تمرکز شود.«
ë وضعیت دستمزدها در نقاط   مختلف جهان

در حالی که دستمزدها طی یک دهه گذشته در برخی از کشورهای به خصوص در 
چین رشد سریعی داشته است اما در بسیاری از کشورهای دیگر، میانگین دستمزد 
پایین و برای پوشــش نیازهای کارگران و خانواده هایشــان ناکافی بوده اســت. بدون 
در نظر گرفتن چین، رشد جهانی دستمزد از 1.8 درصد در سال 201۶ به 1.1 درصد 
در سال 201۷ کاهش پیدا کرده است. میانگین رشد دستمزد در اقتصادهای دارای 
درآمد متوســط یا اندک، قوی تر بوده اما تنوع زیادی میان کشــورها و مناطق جهان 
وجود دارد.در اقتصادهای دارای درآمد متوسط یا اندک، ۵0 درصد از حقوق بگیران 
در اقتصــاد غیررســمی کار می کنند و یا در بخش غیررســمی حضــور دارند یا کارگر 
غیررسمی در بخش رسمی هستند.در 20 سال گذشته میانگین دستمزد واقعی در 
کشورهای در حال توسعه  و اقتصادهای نوظهور عضو گروه جی 20 تقریباً سه برابر 

شده اما تنها ۹ درصد در کشورهای توسعه یافته گروه 20 افزایش پیدا کرده است.
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اقتصاد جهان
ریحانه یاسینی

خبرنگار

مرجان اسامی فر
خبرنگار

مصائب تولید
در گفت و گو با کارآفرینان کشور بررسی شد

آسیب های دو استیضاح
امــا مســأله مهم تر خــارج کردن رونــد قانونگذاری از مســیر 
طبیعــی و منطقی آن اســت که اینجا بیشــترین تأثیر منفی 
را خواهــد گذاشــت. لوایح چهارگانه مرتبط بــا FATF  برای 
کشــور ما یک مســأله حیاتی و مهم محســوب می شــوند که اجزای مختلف نظام 
بایــد در یــک فرآینــد منطقی و اقناعی و بــا در نظر گرفتن اکثــر احتماات موجود 
درباره آن تصمیم گیری کند. انحراف این مســیر با متوســل شــدن به شــیوه هایی 
چون وقت کشــی در جریان مذاکرات و بررســی های بین نهادهای مختلف کشــور 
می تواند خطراتی بزرگ را در پی داشته باشد. مخالفان این لوایح اصرار دارند که 
بــرای موضع خود منطق و مجموعه دایلی عقانــی و واقع بینانه دارند. موافقان 
لوایح نیز ادعایی مشابه دارند. اصول منطقی تصمیم گیری درست حکم می کند 
که اجماع درون نظام بر ســر این مســأله در یک فرآیند اقناعی میان این دو طیف 
شکل بگیرد که هم توان پذیرش حداکثری آن در داخل فراهم شود و هم بیشترین 
اطمینان نسبت به تبعات آینده آن ایجاد گردد. با این تفسیر روی آوردن به شیوه 
وقت کشــی و انحراف مســیر اصلی تصمیم گیری ها هیچ انطباقــی با یک فرآیند 
اقناعی ندارد و مهمتر اینکه چنین تاکتیکی از سوی جریانی که معتقد است برای 
موضع خود دارای مجموعه ای قوی از اســتدال اســت نمی تواند پذیرفته باشــد. 
جــدای از همه این بحث ها به طور مشــخص ما در شــرایطی قــرار داریم که اصًا 
مســاعد تغییراتی در ســطح رئیــس مجلس و خصوصــاً وزیر خارجه نیســت. در 
شرایطی که فشار امریکا و متحدانش ناظر به این است که ثبات سیاسی ایران را به 
هم بریزد چنین دست اقداماتی این پیام را در پی خواهد داشت که در داخل هم 
افرادی در درون حاکمیت آماده به هم ریخته شدن شرایط هستند. پیامی که قطعاً 

نمی تواند تبعات مثبت و سازنده ای برای کشور داشته باشد.

ادامه از 
صفحه اول

یــک هفته تا اجــاس 1۷5 ســازمان اوپک 
باقــی مانــده و میــان تولیدکننــدگان عضو 
و غیرعضــو ایــن ســازمان بحث اســت که 
چقدر عرضه نفت خام به بازار باید کاهش 
یابــد تا بــازار در یک نرخ معقــول به ثبات 
برســد. صحبت روی کاهــش یک میلیون 
تــا یــک میلیــون و 400 هــزار بشــکه در روز 
اســت. عربســتان بزرگتریــن تولیدکننــده 
عضــو اوپک، ایــن موضوع را نخســتین بار 
در حاشــیه آخریــن جلســه کمیتــه وزارتی 
نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک 
و غیراوپک )JMMC(مطرح کرد. اآن هم 
در حال رایزنی با کشورهایی نظیر روسیه به 
عنــوان یک تولیدکننده غیرعضو ســازمان 
اســت تا آنها را نیز در این طرح همراه کند.  
بــرای بــازار خیلی مهم اســت که روســیه و 
اعضای اوپک بویژه عربســتان در اجاس 
آتی چه تصمیمی برای ســطح تولیدشان 
بگیرنــد. چــرا که از یک ســو توافــق کاهش 
تولید اوپک و غیراوپک در پایان سال 2018 
تمام خواهد شــد و از سوی دیگر ثبات بازار 
بــا افزایش تولیــد این کشــورها در ماه های 
اخیر با مازاد عرضه نفت خام به شکل یک 

تهدید مواجه شده است.
قیمــت نفــت خــام ایــن روزهــا بــه خوبی 
واکنش بازار را به تصویر می کشد. هر بشکه 
نفت برنت اوایل ماه اکتبر )مهر( حدود 86 
دار بــود اما اآن به 60 دار برای هر بشــکه 

رســیده اســت. این 26 دار کاهش قیمت 
نتیجه مازاد عرضه ای است که از  اواخر ماه 

مه)خرداد( کلید خورد.
ë منشأ مازاد عرضه نفت

آمارهــای ماهانــه ســازمان اوپــک از تولید 
نفــت خام کشــورهای عضــو و همین طور 
روســیه مقصــر اصلــی مــازاد عرضــه را با 
زبــان عدد و رقم معرفی می کند. روســیه، 
عربســتان و عــراق جایــگاه اول تــا ســوم 
افزایــش تولیــد در 6 مــاه اخیــر را بــه خود 
اختصاص می دهند. این کشورها امروز به 
اوج تولید خود رسیده اند. تولیدی که حتی 
در تاریخ صنعت نفتشان هم تجربه نشده 
بود. اردیبهشــت ماه امســال وقتــی دونالد 
ترامــپ رئیــس جمهــوری امریــکا اعــام 
کــرد که کشــورش از برجام خارج می شــود 
و تحریم هــای نفتی ایــران را عمــاً از آبان 
)نوامبر( اجرایی می کند، کشــورهای دارای 
ظرفیــت مــازاد تولیــد شــروع بــه افزایش 
تولید کردند، تا بتوانند سهم ایران را در بازار 
جهانی نفت خام تصاحب کنند. این ســه 
کشــور در صدر ســایر تولید کنندگان شروع 
بــه افزایش تولید کردند و تختــه گاز در این 
مســیر جلو رفتند تا بتوانند در سایه اهداف 
امریکا به مقاصد سیاسی و اقتصادی خود 
هــم دســت یابنــد. هــدف امریکا بــه صفر 
رســاندن تولیــد نفــت خــام ایــران بــود که 
محقق نشــد و این کشــور مجبور بــه دادن 
معافیت هایی به 8 خریدار نفت ایران شد.

بر اســاس آمار اوپک روســیه اکنون بیش از 
11 میلیــون و 600 هزار بشــکه نفت خام در 

روز تولیــد می کنــد. در حالی کــه تولید این 
کشــور در  اواخر ماه مه )خرداد( 11 میلیون 
و 150 هزار بشــکه در روز بود. عربستان نیز 
که در ماه مه  10 میلیون و 1۷ هزار بشکه در 
روز تولید می کرد، امروز تولیدش را افزایش 
داده و به گفته مقامات این کشور در نوامبر 
)ماه جاری میادی( این کشــور به بین 11.1 
تــا 11.3 میلیون بشــکه در روز برنامه تولید 
دارد. عــراق هــم کــه در مــاه مــه  4 میلیون 
و 416 هــزار بشــکه در روز تولیــد نفت خام 
داشته، امروز بیش از 4 میلیون و 653 هزار 
بشــکه تولید می کند.  اما نکته ای که در این 
مــورد وجــود دارد تشــابه نفت خــام اورال 
روســیه و کرکوک عراق با نفت خــام ایران 
است. از این رو افزایش تولید روسیه و عراق 
خطر جدی تری برای بازار ایران محسوب 

می شود.
ë کاهش حداقل یک میلیون بشکه

اوپــک هفتــه آینــده یــک آزمــون ســخت 
خواهــد داشــت. آزمونــی بــرای متعــادل 
کردن بازار که هنوز مشخص نیست اوپک 
و همین طــور غیراوپک چه نمــره ای از آن 
بگیرنــد. برنامه این اســت که حداقل یک 
میلیون بشــکه از تولید کم شــود تا بازار به 
تعادل برسد. اما از آنجایی که تصمیمات 
اوپــک بر پایه اجماع اتخاذ می شــود، باید 
در اوپک برای این کاهش تولید سازوکاری 
تعریف شــود کــه همه اعضا بــا آن موافق 
باشند. کارشناسان می گویند به این منظور 
بایســتی کاهــش تولیــد میان کشــورهایی 
رقــم بخورد که اقدام بــه افزایش تولید در 
6 ماه گذشــته کرده اند؛ یعنی کشــورهایی 
نظیر عربســتان، عراق و امــارات. در مورد 
کشــورهای غیــر عضو در این ســازمان هم 
روسیه یکی از کشورهایی است که نه فقط 
صرف همراهــی با اوپک بلکه برای حفظ 
منافــع اقتصادی و سیاســی خــود، تعادل 
بازار و دســتیابی به قیمتــی معقول باید از 
میــزان تولیــدش در ماه های آتــی بکاهد. 
بر اســاس پیش بینــی عرضــه و تقاضا در 
ســال 201۹ مجمــوع کاهــش تولید ها باید 
حداقــل یک میلیــون بشــکه در روز شــود 
تا مــازاد عرضه نفت خــام در بــازار وجود 
نداشــته باشــد. اما با این حال هفته آینده 
کشــورهای صادرکننــده نفت خــام عضو 
اوپــک بررســی می کنند که چقــدر کاهش 
تولید باید رقم بخورد تا بازار در سال 201۹ 
با وجود افزایش عرضه غیراوپک متعادل 
باشــد. به نظر نمی رسد که 15 کشور عضو 
این ســازمان اجازه دهند کــه اجاس 1۷5 

روسیه، عربستان و عراق خود را برای کاهش تولید نفت آماده کنند

چشم بازار نفت به اجاس اوپک
عطیه لباف

خبرنگار

تولید پیش بینی ناپذیر شده
محســن جال پور رئیس ســابق اتاق ایران: 
حاکمیت نفتی و بزرگ درکشور هرتصمیم 
وسیاســتگذاری ســاختاری را برپایــه میــزان 
فــروش وقیمــت نفــت و درجهت پوشــش 
هزینه هــای خــود اتخــاذ می کنــد بــدون آن 
کــه نفــع وضــرر آن را در بازار وبــرای بخش 
خصوصی درنظر بگیرد ودرست به همین علت است که بخش 
خصوصی وبازار همواره از عواقب این تصمیم ها صدمه جدی 
دیده وهیچگاه نمی تواند رشد کند. مهمترین چالش امروز تولید 
پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادکشور در ماه های پیش 
رو است. هیچ تولیدکننده ای امروز نمی داند که سیاست گذاری 
حاکمیت وشرایط بین المللی چه فردایی رابرای او رقم خواهد 
زد. از ســویی فشار مضاعف ســازمان مالیاتی درشرایط سخت 
رکــود وتحریــم بربنگاه هــا، کمبــود نقدینگی به دلیــل افزایش 
ســه برابری نرخ ارز ومشکات ناشــی ازنقل وانتقال ارزحاصل 
ازصادرات به دلیل تحریم ها از دیگر مصائب و مشکاتی است 

که تولیدکنندگان با آن روبه رو هستند.

آدرس غلط ندهید
 ســید حســین معــروف عضــو اتــاق ایــران:
وجــود  کارفرمــا  و  کارگــر  بیــن  چالشــی 
نــدارد. برخی هــا آدرس غلــط می دهنــد. 
سیاست گذاران با تصمیم هایی که می گیرند 
چالش برای کارگر و کارفرما ایجاد می کنند. 
وقتــی شــرایط ســخت می شــود و دولت به 
مســائل مهم بی توجهی می کند، کارفرما آسیب می بیند و در 
نهایت هم کارگر با مشــکل مواجه می شود. در غیراین صورت 
کــدام کارفرمــا بــه دنبال آن اســت که حقــوق پرداخت نکند؟ 

مسأله دیگر که تولید را از بین برده درآمد های نفتی است. 
اگــر ایــن درآمدهــا نباشــد دولــت نمی دانــد چگونــه حقــوق 
دســتگاه های خــود را پرداخت کنــد. 85 درصد اقتصاد کشــور 
دســت دولت و خصولتی هاســت. وقتی خصولتی ها مالیات و 
بیمه خود را پرداخت نمی کنند، سازمان های مالیاتی و تأمین 
اجتماعی فشــار را بر روی بخش خصوصی زیــاد می کنند.  در 
حقیقــت تولیدکننده به خاطر فعالیت تولیــدی خود به جای 

تشویق تنبیه می شود.

سیاست گذاران در فکر نفت
مصطفــی رناســی عضو اتــاق ایــران: تولید 
بــرای  امــر  ایــن  و  نیســت  اولویــت کشــور 
سیاســت گذاران اهمیتــی نــدارد. بــه جای 
اینکه تولید در کشــور جایگاه داشــته باشد، 
سیاســت گذاران تنهــا به فکر فــروش نفت 
و  تعطیلــی  دغدغــه  مســئولی  و  هســتند 
خوابیــدن صنعــت را نــدارد. اگــر درآمدهای نفتی به ســمت 
ســرمایه گذاری در تولیــد و صنعــت می رفــت، سیاســت گذار 
می توانست به اهداف خود چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد 
مالیاتی و... برسد. این امر همان اتفاقی است که در کشورهای 
توســعه یافته و پیشرفته افتاده اســت. اولویت دولت دور زدن 
تحریم ها و فروش نفت است. امیدوارم روزی برسد که اتکا به 
درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. قدرت خرید کارگران به یک 
چهارم رسیده است و هر روز این قشر نابودتر می شود. به غیر 
از موارد عنوان شده این روزها مشکاتی چون مالیات، تأمین 
اجتماعــی و وام هــای کــه سررســید پرداخت اش رســیده هم 

آزاردهنده شده است.

تصمیم ها  یکپارچه شود
محســن پورســینا عضو اتاق ایران: عمده 
دولتــی  شــدید  بوروکراســی  مــا  مشــکل 
گاهــی  اســت.  نقیــض  و  قوانیــن ضــد  و 
یــک دســتگاه تصمیمــی می گیــرد کــه با 
تصمیم های دیگر تداخل دارد. متأسفانه 
یکپارچگــی در تصمیــم گیری هــا وجــود 
ندارد. در شرایط تحریم هم اوضاع بسیار بدتر شده است و 
صادرکنندگان و وارد کنندگان نمی دانند چه سیاستی را باید 
اتخاذ کنند. در برخی اوقات هم در زمان مرده تصمیم گیری 
صــورت می گیــرد. در حقیقــت بــا طوانــی شــدن فرآینــد 
تصمیم گیری وقت کشی کرده و تولیدکننده با چالش جدی 
روبــه رو می شــود. از این رو یکــی از کارهایی که سیاســت گذار 
باید انجام دهد تسریع در سرمایه گذاری است. اگر مشکات 
کارآفرینــان حل نشــود، چگونه می تواننــد در اقتصاد نقش 
آفریــن باشــند؟ از طرفی با صدمــه دیــدن تولیدکنندگان و 
کارآفرینان مشکات برای مردم هم پیش می آید و آنها نیز 

نمی توانند معیشت خوبی داشته باشند.

  الکساندر نوواک، 
وزیر انرژی روسیه

  

تولیدکنندگان نفت در مورد کاهش تولید باید روند بلند مدت بهای نفت را در نظر بگیرند و از 
اقدامات اضطراری و شتاب زده خودداری کنند. 

 خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربستان سعودی 

صادرات نفت عربستان در راستای تصمیم کاهش 500 هزار بشکه ای تولید و صادرات در ماه 
ژانویه ۲019 کمتر از میزان صادرات ماه دسامبر پیش رو خواهد بود. با توجه به معافیت مشتریان 

نفتی ایران از تحریم ها، تقاضا برای نفت عربستان در ماه ژانویه تضعیف خواهد شد.

 دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا 

بهای نفت پایین تر آمده. عالی! مثل یک کاهش مالیاتی بزرگ برای امریکا و برای جهان. لذت ببرید! 
54 دار، همین تازگی ۸۲ دار بود. عربستان سعودی متشکرم، اما بگذار قیمت پایین تر بیاید

در میان کشورهایی که این اواخر دست 
به افزایش تولیــد و صادرات نفت خام 
زده اند، عربســتان بیش از همه در حال 
بــازی سیاســی در بازار نفت اســت. این 
کشــور دو نــوع بــازی را شــروع کــرده. از 
یــک طرف تولیــد و صادراتــش را مدام 
افزایــش می دهد تا قبل از اجاس 1۷5 
اوپک به یک ســطح باایی دســت یابد 
و از ســوی دیگر مدعی اســت که عرضه 
بیش از تقاضاســت و باید کاهش تولید اتفاق بیفتد تا بازار به 
تعادل برسد. این کشور با هر دو ادعای خود به نحوی در حال 
مبارزه با ایران و حل مشکاتش با امریکاست. اما این که چقدر 
ریاض در اجاس آتی اوپک به اهدافش دست یابد، مشخص 
نیست. عربستان می داند که امریکا به دنبال چه قیمتی برای 
نفت خام و سیاستی علیه ایران است و با علم به این موضوع 
برنامه های خود را مدون و اجرایی می کند. تا از این طریق هم 
به اهداف ضد ایرانی خود دست یابد و هم به امریکا نشان دهد 

که همراهی اش ســودمند است. اما ایران نیز باید هدفمند در 
این مسیر گام بردارد تا منافع ملی را در شرایط تحریم حداکثر 
کند. باید مدام با مشتریان ارتباط داشت و سازوکاری را طراحی 
کــرد کــه بــا انعطــاف ازم صــادرات نفت خــام ایــران در یک 
میزان حداکثری باقی بمانــد. حتی عقیده دارم که می توانیم 
با یک منطق صحیح و پیگیری حکم دیوان دادگســتری اهه 
بــه تحریم ها ضربه بزنیــم.  با این حال برخی از مشــتریان ما 
نمی توانند نفت خام دیگری را در کوتاه مدت جایگزین نفت 
خام ایران کنند و این برای ایران یک برگ برنده است. امریکا 
می داند که چه میزان نفت خام مازاد در بازار وجود دارد و چقدر 
عربستان و روسیه و کشورهای دیگر توان جایگزینی نفت خام 
ایران را دارند. از این رو به مشــتریان نفت خام ایران معافیت 
می دهد. حتی معتقدم که عرضه مازاد بازار مصنوعی است و 
عربستان با علم به این موضوع شعار کاهش تولید را می دهد. 
از این رو اگر قرار است که در اجاس بعدی اوپک کاهش تولید 
رقم بخورد، این کار را باید کشورهایی انجام دهند که در ماه های 

اخیر افزایش تولید واقعی و مصنوعی داشته اند.

معامله سیاسی در بازار نفت

یادداشت

سید مهدی حسینی 
کارشناس انرژی

اختاف 6 ماهه اکتبر سپتامبر آگوست جوای ژوئن مه کشور

-5۲6 3۲96 345۲ 3609 3737 3793 3۸۲۲ ایران

19۲ 4653 4654 464۲ 4556 4537 4461 عراق
613 10630 1050۲ 10404 103۸7 10440 10017 عربستان

۲9۸ 3160 301۸ ۲969 ۲959 ۲۸90 ۲۸6۲ امارات

-۲17 1171 1۲11 1۲40 1۲7۸ 13۲5 13۸۸ ونزوئا

تولید نفت خام 5 کشور عضو اوپک )هزار بشکه در روز(

اوپک بدون نتیجه به پایان برســد. چراکه 
در ایــن صورت قیمت هــا بازهم با ریزش 
مواجه خواهد شــد و ایــن موضوع به ضرر 
تولیدکننــدگان خواهد بود. در حال حاضر 
تولیدکننــدگان خــرد در مناطقــی نظیــر 
آفریقا و امریکا بزرگترین متضرران کاهش 
قیمت هــای اخیــر بوده انــد. با وجــود این 
برخی منابع آگاه می گویند: عربســتان که 

از اقــدام امریکا در زمینه اعطای معافیت 
بــه مشــتریان نفتــی ایــران، موضعگیری 
امریکا درمورد جنگ یمن و همینطور قتل 
خاشقجی به خشم آمده، در تاش است 
با ساح کاهش 1.۴ میلیون بشکه ای تولید 

اوپک این کشور را تهدید کند.
ë قیمت نفت خامی که امریکا می خواهد

بررســی داده هــای اداره اطاعــات انرژی 

امریکا نشــان می دهد کــه امریکا نیازمند 
قیمت نفت 40 تا 60 دار برای هربشــکه 
است تا تولید نفت خام غیرمتعارف این 
کشــور اقتصــادی باشــد. از ایــن رو قیمت 
نفــت خام پایین چندان با سیاســت های 
و  نیســت  ســازگار  امریــکا  انــرژی  حــوزه 
اغلــب ادعاهــای ترامــپ در ایــن حــوزه 

غیرکارشناسی و شعاری است.

سونامی های داخلی و خارجی ما را گرفته است
عباســعلی قصاعی عضو اتاق بازرگانی ایران: تولیدکنندگان با دو ســونامی مواجه شــدند. یک؛ ســونامی  

تحریم خارجی و دیگر که شــدت بیشــتری دارد سونامی بوروکراســی داخلی است. متأسفانه تنها چیزی 
که اهمیت ندارد، حیثیت تولیدکننده است. این که این بخش در چه شرایطی است و چگونه می خواهد 
ادامه حیات بدهد؟.هزینه های تولید 5 برابر شــده و تأمین مواد اولیه ســخت شــده اســت. هم اکنون نیز 
برای تأمین مواد اولیه در خارج از کشــور هســتم و به دنبال رایزنی که امکان واردات مواد اولیه را داشــته 
باشیم. بشدت گرفتار شدیم. توفان نوح بر سر تولید آمده است. به قول کسانی که در خارج از کشور هستند 
می گویند گویا عمدی در کار است تا کشور با مشکل مواجه شود. به هر ترتیب سیاست گذاران راه و روشی را باید طی کنند که 

کشور از این مشکات خارج شود. شدت مشکات از دوره تحریم گذشته بیشتر شده است.

برای یک مقطع قوانین زائد را مسکوت بگذارید
ابوالحسن خلیلی عضو اتاق بازرگانی ایران: به نظر می رسد خیلی از ضوابط و قوانینی که وضع می شود از 
جامعیت کامل برخوردار نیست و برای تولیدکننده ایجاد مشکل می کند. از سال ۹0حذف قوانین زائد و 
متناقض مطرح شد ولی هنوز عزم ملی برای حذف قوانین با هدف بهبود فضای کسب و کار وجود ندارد. 
یکی از اولویت ها و کمک هایی که سیاست گذار می تواند به تولیدکننده کند، ساماندهی قوانین است و یا 
حتی قوانینی که تناقض دارد، برای مدتی فریز شود. حداقل برای یک مقطع قوانین زائد مسکوت بماند. 
هر چند که در یک دوره یکساله نهایتاً یکسال و نیم می توان ساماندهی قوانین را به صورت ریشه ای انجام 
داد. البتــه به شــرطی چنین اتفاقی رخ می دهد که سیاســت گذار بخواهد به نفع دولت تصمیم گیــری کند. اگر بخواهد رویه 

فعلی و اتکا به درآمدهای نفتی را داشته باشد درجا خواهیم زد و اتفاق مثبتی رخ نمی دهد.

سازمان جهانی کار منتشر کرد

تبعیض دستمزدی میان زنان و مردان
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کاهش فاصله نرخ دار صرافی های بانکی و غیربانکی
ë  کاهــش فاصله نرخ ارز در صرافی های بانکی و غیربانکی بود به طوری

که هم اکنون این اختاف به 50 تا 60 تومان رسیده است تا بدین ترتیب 
فاصله نرخ ارز در صرافی ها به کمترین رقم از ابتدای امسال تاکنون برسد

 فعاان ساخت وساز گرانی مصالح را دلیل 
اصلی کاهش رغبت آنان به سرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در مســکن می داننــد. 
مصالح ساختمانی تابستان امسال نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل 49.1 درصد رشد 
داشته است. هزینه ساخت به خاطر گرانی ها 
باا رفته و این موضوع ریسک سرمایه گذاری 
را در بخــش مســکن افزایــش داده اســت. 
نتیجــه مســتقیم کاهــش ســرمایه گذاری، 
کاهش تولید و عرضه مســکن اســت. وقتی 
قیمت ها باا می رود و از طرف دیگر ساخت 
مســکن کم می شــود تقاضا برای مسکن را 
بــه ســال های بعد منتقــل می کنــد و منجر 
بــه انباشــت تقاضا می شــود. از ســوی دیگر 
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند ارزش 
ملکــی و قیمت زمین بیشــترین تأثیــر را در 
قیمت نهایــی مســکن می گــذارد و قیمت 
مصالح هزینه کمتری را بر قیمت تمام شده 

مسکن تحمیل می کند.
ë تورم مصالح کمتر از تورم ساانه

اسماعیل کاظمی قهی، رئیس اتحادیه 

مصالــح فروشــان در گفت و گو بــا »ایران« 
می گویــد: افزایــش قیمت مصالح بیشــتر 
تأثیــر روانی بر بازار مســکن داشــته تا تأثیر 
واقعــی. تورم قیمتی مصالح ســاختمانی 
در پنج سال گذشته از میانگین تورم ساانه 
کمتر بود. کاظمی قیمت مســکن را بیشتر 
تحت تأثیر قیمت زمین دانسته و می گوید 
اختاف قیمتی مسکن در مناطق شمالی و 

جنوبی گویای این مطلب است.
می کنــد  اظهــار  کاظمــی  کــه  آن طــور 
قیمــت ســیمان از اواخــر ســال گذشــته تا 
کنــون حدود 17 درصد رشــد داشــته که آن 
هم برای سیمان بسته بندی است نه فله، 
چون قیمت پاکت ســیمان افزایش داشته 
است. به گفته کاظمی افزایش کرایه حمل 
بــر قیمت مصالــح را نباید نادیــده گرفت. 
رئیس اتحادیه مصالح فروشــان از کاهش 
تولیــد کارخانجــات خبــر داده و می افزایــد 
ایــن موضوع نیز بــر افزایش قیمت نهایی 
تأثیر داشــته اســت. جواد خوانساری عضو 
هیــأت مدیره شــرکت های ســاختمانی در 
گفت و گو با »ایران« می گوید: مســأله ای که 
در حال حاضر ســازندگان را از ساخت وساز 
و ســرمایه گذاری در مســکن منــع می کنــد 
سردرگمی آنان است. سازندگان نمی دانند 

قیمت هــا در ماه هــای آینــده بــاز هــم باا 
مــی رود یــا پاییــن می آیــد. آنهــا نگرانند با 
قیمت باا خانه ســازی کنند اما در ماه های 
آینــده رونــد قیمت هــا طــوری پیــش برود 
که بــا کاهش قیمــت دار ســطح عمومی 
قیمــت در بازارهای دیگر هــم پایین بیاید 
و آنها بابت ساخت وســاز متضرر شوند. به 
گفته خوانســاری مشــکل دیگر ســازندگان 
و انبوه ســازان و پیمانــکاران دســت خالــی 
دولــت در پرداخــت بدهــی آنــان اســت. 
از طــرف دیگــر قیمت هــا روزانــه در حــال 
افزایــش اســت و ایجاد تغییــر در قــرارداد 
ســازندگان و پیمانکاران تقریباً غیرممکن 
اســت،پس آنها اینجا هم دچار سردرگمی 
هســتند. یعنی در حال حاضــر باید بر پایه 
قیمتی قرارداد ببندند که مشخص نیست 
این قیمت هنگام فــروش واحدها یا حتی 
یک ماه بعد از قرارداد تغییر نکند. معموًا 
افزایش قیمت هرنوع مصالح ساختمانی 
در همان ســال بر نرخ مســکن تأثیــر ندارد 
چون ساخت مســکن حدود دو سال زمان 
می بــرد پــس از اتمــام ســاخت قیمت آن 
مشخص می شود اما زمان فروش مسکن، 
حتــی اگر نــرخ مصالح  پایین آمده باشــد، 
نــرخ آن بــر اســاس هزینه های تمام شــده 

اســت نــه قیمت هــای زمــان فــروش، بــه 
این ترتیــب گرانی مصالح حتــی اگر ادامه 
نداشته باشد اثر خود را تا چند سال آینده بر 

این بازار می گذارد.
بر اســاس گــزارش مرکز آمار ســه گروه 
مصالح ساختمانی که بیشترین تورم را در 
فصل تابستان امسال تجربه کردند شامل 
گــروه آهــن آات، میلگــرد وپروفیــل در و 
پنجره، گروه ایزوگام و قیر و گروه چوب بود. 

به گفته خوانســاری قیمت آهن از کیلویی 
2 هزارتومــان در آخــر ســال 96 بــه بیش از 
4 هزارتومان در حال حاضر رســیده است. 
او خاطــر نشــان می کنــد کــه دولــت بــرای 
هر کیســه ســیمان 17 هزار تومــان افزایش 
قیمــت را اعمال کرده امــا در بازار عماً هر 
کیســه ســیمان با افزایش قیمــت 25 هزار 
تومان به فروش می رسد. بر اساس افزایش 
قیمــت  خوانســاری  گفتــه  بــه  قیمت هــا 

ساخت هر متر مسکن )تکمیل شده( از 1.5 
میلیون تومان در اواخر سال گذشته به 2.5 
تا 3 میلیون تومان رسیده است. خوانساری 
می گوید که هزینه 2.5 میلیون برای هر متر 
مسکن کف قیمت ها در ساخت و ساز است 
و قیمت ســاخت برخی واحدهــا متری 16 
میلیون تومان است که این واحدها در حال 
حاضر متری 40 میلیون تومان برای فروش 

عرضه می شود. 

»ایران« از اثر افزایش قیمت مصالح بر مسکن گزارش می دهد

بازی قیمت ها در بازار مسکن

ران
: ای

س
عک

سهیا یادگاری
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گذاری

 از خروج مواد اولیه فرش دستباف 
جلوگیری کنید

عبــداه بهرامــی، مدیرعامــل اتحادیــه تعاونی هــای فرش 
دستباف ثبات نرخ ارز صادراتی در درازمدت را خواستار شد 
و گفــت: افزایش قیمــت مواد اولیه به دلیل نوســان نرخ ارز 
موجب باا رفتن قیمت تمام شــده تولید شــده است. او در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: بزرگترین مشکل ما این است 
که در شرایط کنونی نمی توانیم سفارش تولید بگیریم چون 
فرش ایران نرخ مشخصی ندارد، از طرفی تولیدکنندگان به 
دلیل باا رفتن نرخ ارز، مواد اولیه را گران خریداری می کنند 
در نتیجــه قیمت تمام شــده ما بــرای تولید فرش بــاا می رود. وی با اشــاره به 
افزایش صددرصدی قیمت بسیاری از مواد اولیه فرش دستباف، گفت: نوسان 
نرخ ارز باعث شده تا قیمت مواد اولیه و مورد نیاز فرش دستباف از قبیل رنگ، 
نخ و ابریشــم با افزایش قیمت مواجه شــود و در چنین شــرایطی باید از خروج 

مواد اولیه جلوگیری کرد.

 واکنش گندمکاران
  به نرخ غیررسمی 

خرید تضمینی سال 98
بنیــاد  رئیــس  ایمانــی  قلــی  علــی 
گندمکاران ایــران در گفت و گــو با ایرنا 
گفــت: بــر اســاس نامــه ای کــه به طور 
غیررسمی درباره نرخ خرید تضمینی 
برخــی  در  کشــاورزی  محصــوات 
نــرخ  اســت،  شــده  منتشــر  رســانه ها 
هرکیلوگرم گنــدم 1470 تومان تعیین 
شــده کــه منطقــی نیســت. وی اظهار 
داشــت: گندم یــک کاای راهبردی به 
شــمار مــی رود که در ســال هــای اخیر 
بــار دیگــر در تولیــد ایــن محصــول به 
خودکفایــی در تولیــد رســیدیم و بــه 
نظر می رســد دولــت باید نــرخ خرید 
تضمینی را به گونــه ای تعیین کند که 
اســتمرار تولیــد ایــن محصــول حفظ 
شــود. ایمانی نــرخ پیشــنهادی وزارت 
جهادکشــاورزی را 1700 تومــان بــرای 
و  دانســت  گنــدم  تضمینــی  خریــد 
تصریح کرد: رشد 35 درصدی قیمت 
در   97  -98 زراعــی  ســال  در  گنــدم 
چارچوب قانون بــوده و تعیین نرخی 
کمتــر از ایــن مبلــغ می تواند اســتمرار 

تولید گندم را با مشکل مواجه کند. 

ساخت ریل سرعت گرفت
ساخت خط آهن غرب کشور با این که در دهه های گذشته  

در برنامه ســاخت شــبکه ریلی قرار داشــت اما پیشــرفتی 
نداشــت تا این کــه دولت یازدهم بــا برنامــه ای زمانبندی 
شده اتصال 5 استان به شبکه سراسری را اولویت توسعه راه آهن قرار داد. بر 
اســاس این برنامه تا پایان سال 97 باید 5 اســتان کرمانشاه، همدان، گیان، 
آذربایجان شــرقی و آذربایجان غربی به شــبکه سراســری ریلی متصل شوند 
کــه تاکنــون اتصال 4 مرکز کرمانشــاه، همدان، ارومیه و رشــت انجام شــده و 
اتصــال تبریز از مســیری دیگر نیز آن طور که متولیان اعــام کرده اند تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد.
ë اهمیت پروژه های ریلی جدید

خــط آهــن مراغــه - ارومیــه کــه هفتــه گذشــته بــا حضــور رئیس جمهــوری به 
بهره برداری رســید، استان آذربایجان غربی را به عنوان سومین استان در دولت 
تدبیر و امید به شــبکه ریلی کشــور متصل می کند. اتصال ارومیه به شبکه ریلی 
کشور و افزایش سهم راه آهن در ترانزیت کاا و مسافر از استان آذربایجان غربی 
از مهم ترین اهداف این پروژه ریلی در منطقه اســت. بهبود ایمنی حمل و نقل 
کشــور از طریق جذب ساانه یک میلیون مسافر و همچنین جذب ساانه یک و 
نیم میلیون تن بار از دیگر اهداف کان توسعه ای ناشی از احداث راه آهن مزبور 
است. شهرهای اصلی در مسیر مشتمل بر مهاباد، نقده و ارومیه با بهره برداری 
کامل از خط مزبور، امکان اســتفاده از خدمات این شیوه حمل و نقل را خواهند 
داشت. همچنین آثار القایی ناشی از بهره برداری از این خط آهن در بستر سازی 
برای توســعه پایدار منطقه شمالغرب کشــور بویژه اســتان آذربایجان غربی در 
بخش های گردشگری، کشاورزی، صنعت، معدن و... در سال های آتی به تدریج 

نمایان خواهد شد.
این مسیر ریلی از ایستگاه مراغه در محور راه آهن تهران - تبریز منشعب و از جوار 
شــهرهای ملکان، میاندوآب، مهاباد، محمدیار و نقده عبور و در نهایت به شــهر 
ارومیــه می رســد. ارومیه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایــی و هم مرز بودن با 
کشــورهای ترکیه و عراق و دسترسی به دو مرز مهم اشنویه و تمرچین، به عنوان 
شــاهراه ارتباط ایران با اروپا مطرح اســت و به همین دلیل توسعه شبکه ریلی در 
این اســتان نقش مهمی در رشــد اقتصادی کشــور و رونق تجاری منطقه خواهد 
داشت. با راه اندازی این خط آهن )مهاباد – ارومیه به طول 85 کیلومتر( نه تنها 
برای بیش از 180 نفر به صورت مســتقیم شــغل ایجاد می شــود بلکه به صورت 
غیرمستقیم نیز بر ایجاد اشتغال و بهبود شرایط کسب و کار در منطقه شمالغرب 
کشور اثر داشته و همچنین صرفه جویی قابل ماحظه ای را نیز در مصرف سوخت 

به دنبال دارد.
طــرح احــداث راه آهــن مراغــه – ارومیــه بــه طــول 180 کیلومتر مشــتمل بر 
دو پــروژه مراغــه – مهابــاد و مهابــاد – ارومیه اســت کــه در آن پــروژه مراغه 
- مهابــاد در ســال 1391 بــه بهره برداری رســیده و پروژه مهابــاد – ارومیه در 
قالــب پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در ســال 1397 به بهره برداری 
می رســد. سال شــروع این طرح 1380بوده و از آن زمان تا کنون مبلغ 5654 
میلیارد ریال از منابع مختلف برای اجرای آن هزینه شــده اســت. کل هزینه 
پیش بینی شده برای این پروژه بیش از 10 هزار میلیارد ریال برآورد می شود. 
همچنین پیشــرفت فیزیکی طرح خط آهــن مهاباد - ارومیه در دولت تدبیر 
و امیــد با 10 ســال پیــش از آن برابری می کند، به عبارت دیگر طی پنج ســال 
گذشــته روند اجرای طرح خط آهن مهاباد - ارومیه شــتاب بیشــتری به خود 
گرفته است. از جمله نکات قابل توجه در اجرای طرح، توجه به نوآوری های 
فنی و اســتفاده بیشــتر از قطعات پیش ســاخته در اجرای گالری ها به منظور 
تثبیــت مقاطــع و جلوگیــری از ریــزش در مناطق رانشــی و نیز بهبــود فرایند 

مدیریت اجرای پروژه است.
پیشتر دولت با عمل به وعده خود دو استان همدان و کرمانشاه را به شبکه ریلی 
کشور متصل کرد و اکنون عملیات خط آهن مراغه به ارومیه و قزوین –رشت به 
پایان رسیده است تا آذربایجان غربی و گیان به عنوان سومین و چهارمین استان 
به شــبکه ریلی بپیوندند. عملیات احداث خط آهن قزوین - رشــت در 8 قطعه 
پیگیری شد.ســرعت قطــار در حوزه مســافری 160 و در باری نیــز 120 کیلومتر در 
ساعت پیش بینی شده است.جا به جایی ساانه 10 میلیون تن کاا و سه میلیون 
و 380 هزار مسافر در این کریدور ریلی پیش بینی شده است. برای احداث پروژه 
خط آهن قزوین - رشت 53 دستگاه تونل به طول 22 کیلومتر و 62 دستگاه پل به 

مورد اجرا گذاشته شده است.

خــــبر

توسعه

چی چقدر گران شد
نهاده هــای  قیمــت  شــاخص  گــزارش  اســاس  بــر 
ساختمان های مسکونی شهر تهران در گروه ایزوگام و قیر 
تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته  169 درصد 
رشد، گروه چوب، 108 درصد، گروه آهن آات، میلگرد و 
پروفیل در و پنجره نیز تابستان امسال در مقایسه با فصل 
مشابه سال گذشــته با تورم 94 درصد رشد داشته است. 
این ســه گروه از مصالح ســاختمانی که بیشترین تورم را 

در میان سایر گروه های نهاده های ساختمان های مسکونی شهر تهران طی تابستان 
امسال تجربه کردند از شروع ساخت و ساز تا زمان تکمیل واحدهای مسکونی، مورد 
نیاز سازندگان هستند؛ در واقع این سه گروه از مصالح ساختمانی طیف متنوعی از 
مراحل و فرآیندهای مربوط به اجرای پروژه های ساختمانی را به لحاظ رشد قیمت 
تمام شــده ســاخت و سازهای مسکونی تحت تأثیر قرار می دهند و در تمام مراحل 

ساخت، اثر افزایشی خود را بر هزینه های ساختمانی اعمال می کنند.

افزایش ریسک سرمایه گذاری در مسکن
ë  :فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان

شــرایط ســرمایه گذاری در بخــش ســاخت و ســاز 
شــرایط ســختی اســت و ریســک ســرمایه گذاری در 
بخش مســکن بسیار باا رفته است. افزایش ریسک 
سرمایه گذاری باعث شده سرمایه گذاران نسبت به 
سال های قبل انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری در 
مسکن داشــته باشند. کاهش ســرمایه گذاری منجر 

به کاهش تولید شــده است. شــاخص اصلی سرمایه گذاری در مسکن، تعداد 
پروانه های ساختمانی صادر شده است که این شاخص از سال 90 کاهشی بوده. 
این شــاخص سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت اما با توجه به افزایش 
هزینه های ساخت پیش بینی می شود آمار صدور پروانه و ساخت و ساز و تولید 
مسکن باز هم کاهشی شود. می توان گفت ارزش نقدینگی بخش خصوصی در 

ساخت و ساز به یک سوم کاهش یافته است.

مسکن در رکود تورمی
ë   :فردیــن یزدانی کارشــناس ارشــد بازار مســکن

هزینه تمام شــده ســاخت بســیار باا رفته است، 
وقتی با افزایش قیمت ها مواجه هستیم طبیعی 
اســت تولیــد مســکن کاهــش می یابــد. افزایــش 
هزینه ســاخت همزمان با افزایش قیمت فروش 
بــازار مســکن را وارد رکــود تورمی کرده اســت. در 
این شــرایط تقاضا بــرای خرید پاییــن می آید، با 

افزایش هزینه ســاخت انگیزه ای برای ســازندگان مسکن باقی نمی ماند. 
کاهــش تدریجــی تقاضــا یعنــی اینکــه نیــاز اجتماعــی در کشــور فراهــم 
نمی شــود و ایــن موضــوع به کاهــش کیفیت زندگــی خانــوار می انجامد. 
می توانیم بگوییم شــرایط بازار مســکن اکنون این گونه است که قیمت ها 
بشــدت افزایش یافته، تقاضا برای خرید کم شده و انگیزه سازندگان هم 

کم شده است. 

گروه اقتصادی/ دیروز دار در صرافی ها وارد 
کانال 11 هزار تومان شد تا فعاان اقتصادی 
بــه ادامــه دار شــدن روند کاهشــی نــرخ ارز 
امیدوارتــر شــوند. درهمین ماه هــای اخیر 
بواســطه التهابی که در بازار ارز ایجاد شــده 
بــود، دار از 19 هــزار تومان هــم عبور کرده 
بــود، اما بــا تغییر ریل سیاســت های بانک 
مرکزی به پشــتوانه اختیارات ویــژه ای که از 
شــورای عالی هماهنگی اقتصــادی گرفته 
اســت، به تدریج حباب قیمتــی ارز تخلیه 
شــد به طوری که هم اکنون نرخ دار امریکا 
در بــازار آزاد حــدود 8 هــزار تومــان کاهش 
یافتــه اســت. درکنــار سیاســت های جدید 
بانــک مرکــزی کــه بــه دخالت بیشــتر این 
نهاد در بازار ارز منجر شــده اســت، اعمال 
محدودیت هــا بــرای مبــادات در کوچه و 
خیابان و کاهش سقف تراکنش های بانکی 
باعث شــده  فعالیت داان و ســفته بازان 
اســاس  شــود.برهمین  محــدود  بــازار  در 
رســیدن نــرخ دار در صرافی ها بــه 11 هزار 
و 800 تومــان و انتظار برای کاهش بیشــتر 
قیمت ها باعث شــد روند فروش دارهای 
خانگــی هــم ادامــه یابــد. رامیــن مطلوب 
فعال بــازار ارز دراین باره به »ایران« گفت: 
میزان عرضــه ارز در روزهای اخیر افزایش 
داشــته است ولی بیشــتر فروشندگان خرد 
و زیــر هــزار دار برای فــروش به صرافی ها 
مراجعــه می کنند و هنــوز دارندگان عمده 
ارز دســت نگه داشــته اند. این صراف ادامه 
داد: هم اکنــون در بــازار انتظار افت بیشــتر 
قیمت هــا در بــازار ایجاد شــده و نشــانه ها 
گویای این اســت که روند کاهشــی نــرخ ارز 

تداوم داشته باشد.
اتفاق دیگری که در بــازار ارز رخ داد کاهش 
فاصلــه نــرخ ارز در صرافی هــای بانکــی و 
غیربانکــی بود به طــوری که هم اکنــون این 
اختــاف به 50 تا 60 تومان رســیده اســت. 
بدیــن ترتیب فاصله نــرخ ارز در صرافی ها 
به کمترین رقم از ابتدای سال جاری تاکنون 
رســیده اســت. این درحالی اســت که پیش 
از ایــن نماینــده بانــک مرکزی درنشســت 
گفت و گــوی دولــت و بخــش خصوصی در 
اتــاق بازرگانــی تهــران وعــده داد که هدف 
اصلــی بانــک مرکــزی نزدیک کــردن نرخ 
حواله هــای ارزی در ســامانه نیمــا و نــرخ 
اسکناس در بازار آزاد است، به این معنا که 
اختاف نرخ در دو بــازار از بین برود. دراین 
باره مطلوب فعال بازار ارز گفت: نسبت به 
هفته های قبل اختاف قیمتی ارز در صرافی 

بانک ها و شبکه صرافی های مجاز به میزان 
زیــادی افت کــرده اســت. فعاان بــازار ارز، 
دایلی متفاوت برای آن برمی شــمرند و بر 
ایــن باورند که دخالت بانک مرکزی در این 
بازار بــه عنوان یک رگواتــور، نقش آفرینی 
مناســبی را در تعیین نرخ بــازار انجام داده 
و بــه همین دلیــل، هدایت بازار بــاز هم به 
دســت بانک مرکزی اســت. بانــک مرکزی 
برنامه هایی برای رســاندن نرخ ارز به ارقام 
تک رقمــی دارد و همیــن امر ســبب شــده 
قیمت هــا رو به کاهش گذارد؛ اما از آنجا که 
برخی محدودیت ها از ســوی بانک مرکزی 
طی روزهای گذشــته بر معامات بازار ارز و 
حواله های ارزی اعمال شده است و از سوی 
دیگــر زمزمه هایــی مبنی بر تعیین ســقف 
بــرای اســتفاده از دســتگاه های کارتخــوان 
نیــز وجــود دارد، بنابرایــن همین امــر پای 
بســیاری از دارنــدگان دار و داان را بــرای 
فــروش ارزهــای در اختیار خود، به بــازار باز 
کــرده اســت. هم اکنون نــرخ خریــد دار در 
صرافی های بانکــی 11 هــزار و 700 تومان و 
برای فروش 11 هزار و 750 تومان اســت که 
این نرخ ها در بازار آزاد با تفاوت بسیار اندک 

برای معامات اعمال می شود.
ë افشار«، پاتوق داان ارز جمع شد«

به دستور بانک مرکزی و با همکاری نیروی 
انتظامــی، محــدوده مقابــل پاســاژ افشــار 
کــه محل تجمــع دال های ارزی اســت، با 
حصارهایی پوشانده شده که اجازه حضور 

دال ها را در این محل نمی دهد.
طــی روز گذشــته بنــری مقابــل صرافــی 
ملــی در خیابــان فردوســی نصب شــد با 
عنــوان هشــدار بــرای »برخــورد جــدی با 

اخالگــران نظــام ارزی«؛ این بنر از ســوی 
بانــک  و  انتظامــی  نیــروی  دادســتانی، 
مرکــزی نصــب شــده اســت. در ایــن بنــر 
آمده اســت: به منظــور صیانــت از منافع 
ملی، حسب اامر مراجع ذیصاح، طرح 
برخورد جــدی بــا اخالگران نظــام ارزی 
کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ از این 
رو براســاس قانون مبارزه بــا قاچاق کاا و 
ارز، انجــام هرگونه خرید، فــروش و حواله 
ارز در خارج از سیستم بانکی و صرافی های 
مجاز بانک مرکزی تخلف محسوب شده و 
در صورت مشاهده با مرتکبین برابر قانون 
رفتــار خواهــد شــد. این بنــر صبــح دیروز 
مقابل پاســاژ افشــار نیز نصب شده است 
با این تفاوت که محدوده مقابل این پاساژ 
در ابتــدای خیابــان منوچهــری کــه پاتوق 
اصلی دال های ارزی است، با حصارهایی 
از ســوی نیــروی انتظامی پوشــانده شــده 
کــه اجازه نمی دهــد دال ها حتــی در این 
محــدوده بایســتند. بنابرایــن با سیاســت 
جدید بانک مرکزی، معاملــه و حواله ارز 
خارج از بانک و صرافی های مجاز ممنوع 

اعام شده است.
ë سکه هم وارد کانال 3 میلیون تومانی شد

درحالی کــه طی روزهای اخیر ســکه تمام 
بهــار آزادی طــرح جدیــد در تــرک کانــال 
4 میلیــون تومانی مقاومت زیــادی از خود 
نشان می داد، ولی در معامات روز گذشته 
به واسطه افت قابل توجه نرخ دار در بازار 
این محصــول نیــز وارد کانال ســه میلیون 
تومانی شد. براین اساس دیروز سکه تمام 
طرح جدید با نرخ سه میلیون و 800 تا900 

هزار تومان معامله شد. 

تــورم  نــرخ  شــدن  رســانه ای  از  پــس 
اعامــی بانــک مرکزی شــبکه خبر ســیما 
را  آمــاری  اختــاف  ایــن  شــب  شــنبه  دو 
 دســتمایه برنامه خــود کــرد. دراین برنامه 
امید علی پارســا رئیس مرکز آمــار ایران با 
انتقاد شــدید از بانک مرکزی مــوازی کاری 
آمارگیــری بانک مرکزی در محاســبه نرخ 
تــورم را مصیبــت دانســت. بــه گفتــه وی 
در کل جهــان فقــط 5 کشــور هســتند کــه 
مسئول آمارگیری آنها بانک مرکزی است. 
براســاس توضیحــات ایــن مقام مســئول 
تمرکــز بانــک مرکــزی روی نقاط شــهری 
و شــهرهای بــزرگ اســت. بانــک مرکــزی 
نرخ تورمی را که محاســبه می کند برگرفته 
از آمــار 79 شــهر بــزرگ، 386 قلــم کاا و 
121 هــزار مظنه قیمت اســت. در حالی که 
تمرکــز آمارگیــری مرکز آمار بر 231 شــهر، 
هــزار  و 420  کاا  قلــم  روســتا، 475   626
مظنه قیمت اســت. پارســا، آمار مرکز آمار 
ایــران را دقیق تــر و مطمئن تر اعــام کرد و 
گفــت: تنهــا ایران اســت که دو نــرخ تورم و 

دو نرخ رشــد اقتصــادی دارد. رئیس مرکز 
آمــار ایران به محاســبه نرخ تورم ســاانه و 
نقطــه بــه نقطه پرداخــت و گفــت: آماری 
که مــردم مدنظر دارند همــان تورم نقطه 
بــه نقطه اســت کــه در دوره زمانی مشــابه 
نسبت به ســال گذشــته در نظر می گیرند. 
وی ایــن تورم را متوســط 35 درصد اعام 
کرد.هر ســال هزار قلــم کاا و خدمات را در 
نمونه 38 هزار خانوار روســتایی و شــهری 
علمــی  آمــار  ایــن  می کنیــم.  آمارگیــری 
مبنــای آمار مــا قرار می گیــرد. رئیس مرکز 
آمــار ایــران بااترین افزایش تــورم اقام را 
244 درصــد و کمترین نرخ تــورم را حدود 
10 درصــد اعــام کــرد و گفــت: آنچــه بــه 
 ادراک مــردم نزدیــک اســت معــدل تورم 
نقطه به نقطه و 35 درصد است و متوسط 
ســاانه نقطه به نقطــه 15و6 دهم درصد 
دارای  را  مســکن  و  خوراکی هــا  او  اســت. 
بااتریــن ســهم در آمــار تورم اعــام کرد و 
گفــت: با توجــه بــه این که الگــوی مصرف 
روستایی و شهری متفاوت است، واقعیت 

زندگی مردم معیار اصلی آمارگیری است.
ë مسئول آماردهی کیست؟

18 خــرداد ماه ســال 1394 شــورای عالی 
آمار تصویــب کرد، از این پس فقط مرکز 
آمارمســئول و مرجع انتشــار آمار رسمی 
از جملــه نرخ تورم، نرخ رشــد اقتصادی 
و نــرخ بیــکاری اســت. ایــن مصوبــه در 
جهــت عملیاتی شــدن مــاده 54 قانون 
برنامــه پنجم و بــرای یکپارچکــی و رفع 
موازی کاری به تصویب رسید. در مصوبه 
شــورای عالی آمــار دســتگاه های اجرایی 
برای فعالیت هــای خــود می توانند آمار 

تولید کنند اما اجازه انتشار ندارند.
ایــن درحالی اســت کــه امیدعلی پارســا 
اشــکال اصلــی در دونرخــی بــودن تورم 
و مــوازی کاری با بانک مرکــزی را تبصره 
قانونــی اعام کرد و گفت: طبــق ماده 10 
احکام دائمی قانون برای رفع موازی کاری 
و به منظور رفع ابهــام در آمارگیری مرکز 
آمــار را مرجع اصلی آمارگیری در کشــور 

محسوب کرده است.

انتظار بازار برای افت بیشتر قیمت ها 

دار وارد کانال ۱۱ هزار تومان شد
رئیس مرکز آمار ایران: موازی کاری بانک مرکزی در محاسبه تورم مصیبت است

یک آمار با دو مرجع

ران
: ای

س
عک



سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور، 
مهم تریــن اقدام را شــفافیت و صداقت 
عنــوان کــرد و گفــت: در بیــان مواضــع و 
دفاع از عملکرد دولت نباید لکنت زبان 
داشــته باشــیم.به گزارش ایرنــا، »بهرام 
سرمســت« در بیست و هشتمین جلسه 
شــورای مشــورتی کارکنــان وزارت کشــور 
 بــا تأکیــد بــر اینکــه سیاســت اخاقــی و 

اخــاق مدارانــه بایــد وجه همــت همه 
مســئوان نظــام باشــد، افزود: ما ســعی 
می کنیــم در کنــار سیاســت های علمــی 
و تخصصــی، نگــرش حرفــه ای، اخاق 
مدارانه و قانونمند نیز به عرصه سیاست 

داشته باشیم.
سیاســت های  بــا  همســویی  سرمســت 
در حــوزه  یــک معیــار مهــم  را  دولــت 

سیاســی دانســت و گفــت: هیچ کشــور و 
نظام سیاســی نمی تواند بپذیرد که یک 
دولــت بــا برنامه هایی بــه ســرکار بیاید، 
امــا نماینــدگان عالــی دولــت مخالــف 
برنامه های دولت باشند.دبیر کمیسیون 
در  گفــت:  همچنیــن  احــزاب   10 مــاده 
این مــدت در این کمیســیون نســبت به 
دوره مشــابه هفــت برابر بــازده کاری در 

مصوبــات و کنگره هایی که احزاب برگزار 
کردند و تعداد جلســاتی که تشکیل شد، 
شــاهد بودیــم. همچنیــن یارانــه احزاب 
بعــد از چندین ســال در ایــن دولت احیا 
شد.سرمست به برخورد اخاق مدارانه با 
احزاب و تشــکل های سیاسی اشاره کرد و 
گفت: تدوین منشور گفت و گوی سیاسی، 
منجر به اباغ دستورالعمل 10 ماده ای به 

تمام استانداران از سوی وزیر کشور شد و 
آنان موظف شدند گزارش های سه ماهه 
از عملکردشــان ارائه دهند که با احزاب، 
ســازمان های مــردم نهــاد، تشــکل های 
صنفــی، مطبوعات و جریانات سیاســی 
به صورت مداوم باید هم اندیشی داشته 
باشند و در واقع این شورای مشورتی را به 

نوعی در تمام استان ها تکثیر کردیم.
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فردایی دیگر برای ایران
امروز همگان در تمنای ساختن آینده ای دیگر برای کشور هستند. 
فردایی کــه در آن ایران قدرت برتر علمی، نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی منطقه باشد و در جهان نیز جایگاه برتر داشته باشد. ما 
برای رسیدن به این مهم، سال هاست برنامه ریزی های مفصل 
کرده ایم و سند چشم انداز نوشته ایم. اما چرا در بهترین حالت 
برنامه های توسعه کشور کمتر از 30 درصد عملی شده اند؟ چرا 
وضعیت آرمانی ترسیم شده در سندهای توسعه کمتر محقق 
شــده اند؟ و مهم ترین سؤال اینکه جمهوری اسامی تحت چه 

شرایطی به فردایی بهتر و آینده آرمانی خواهد رسید؟
در رابطه با ســؤاات باا دو نکته اساســی مطرح اســت؛ اول اینکه ســندهای توســعه 
تمناهای متناقضی را طلب می کنند. از یک سو به دنبال تمدن ایرانی- اسامی هستند 
و در سوی دیگر از ایده های توسعه غربی تبعیت می کنند. ما در چنین کشاکشی قرار 
داریــم و متوجه نیســتیم که دقیقاً بــرای کدام آینده پژوهش می کنیم. این کشــاکش 
منافع موجب شده نه تنها چشم انداز روشنی از فردا نداشته باشیم بلکه برای درک 

جایگاه واقعی فعلی کشور هم دچار مشکل شویم.
کشــاکش مذکــور، هویت فردی و جمعی جامعه ایران را تحت تأثیر قــرار داده و ما را 
به صورت ناخودآگاه دچار نوعی ســردرگمی میان عالم غربی و تمدن اسامی کرده 
است. اگر قرار است چشم اندازی واضح و شفاف برای آینده ترسیم شود، ازم است 
گذشته و تاریخ خود را دریابیم و درکی صحیح نسبت به زمان حال خود داشته باشیم. 
ضرورت این امر جایی شفاف می شود که بدانیم ما در فضای انقاب اسامی تنفس 
می کنیم و برای آینده همین انقاب اسامی هم سند چشم انداز می نویسیم نه برای 

کشوری غربی و به دور از فضای دینی.
نکتــه دوم مــورد اهمیــت بازاندیشــی در رابطــه بــا جایــگاه دقیــق آینــده پژوهــی و 
چشم اندازنویســی اســت. باید برای ایران امروز واضح باشــد که آینده پژوهشــی چه 
جایگاهی برای رساندن کشور به سرمنزل مقصود دارد. زمانی که به فلسفه آینده نگری 
و بــه تاریــخ برنامه ریزی نگاه کنیم، متوجه نکته ظریفی می شــویم که این مدل های 
علمی از ایده های اتوپیایی در ادبیات حاصل شده اند. اساساً ایده آرمانشهری نسبت 
وســیعی با تخیل و توهم دارند. اتوپیانویســی در رنسانس حاصل شــد و در شرایطی 
رشد کرد که انسان را به ساختن بهشت زمینی تشویق می کرد. بهشتی عاری از درد و 
رنج که انسان در آن جاودانه است. با شکست ایده آرمانشهری بود که آینده پژوهی و 

برنامه ریزی در قالب علم ظاهر شدند تا ضعف های آن را جبران کنند.
هرچند برنامه ریزی صورت علمی شــده اتوپیانویســی اســت اما بشدت باید مراقب 
باشــیم کــه در نگارش آینــده در دام توهم گرفتار نشــویم. به بیان دیگــر برنامه ریزی 
توســعه با واقعیت های موجود دست و پنجه نرم می کند و آینده ای رسم می کند که 
باید براساس واقعیت های حال باشد و نه صرفاً ایده آل های آینده. مشکل دیگری که 
با آن مواجه هستیم، تلقی غلطی است که از برنامه های توسعه و سندهای چشم انداز 
داریــم. این اســناد آینده را نمی ســازند بلکه صرفاً آن را ترســیم می کنند. ســندهای 
چشم انداز برای ترسیم نقشه راهی که آینده را روشن سازد ازم است. اما اینکه صرفاً 
برنامه ای نوشته شود هیچ دلیل و الزامی برای محقق شدن آن به وجود نمی آورد بلکه 
اواً باید ســندهای توسعه به نحوی نگارش شــوند که براساس واقعیت های موجود 
فعلی کشــور باشند و ثانیاً همراه با جزئیاتی برای چگونگی عملیاتی شدن ایده های 
خود باشند. این امر ضرورت عمل گرایی در ایران امروز را بیان می کند. ضرورت وجود 
مدیرانــی که توانایــی باایی در اجرای برنامه ها و آرمان های مدنظر انقاب اســامی 
داشته باشند. مدیرانی که عاوه بر تعهد نسبت به آینده انقاب اسامی، تخصص، 

توان و انرژی ازم را برای محقق ساختن فردایی بهتر داشته باشند.

سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور:

نباید در دفاع از دولت لکنت زبان داشته باشیم

رئیس مجلس در اختتامیه کنفرانس وحدت اسامی

معاملهقابیقرندرمنطقهشکلنمیگیرد
ســی و دومیــن کنفرانــس بین المللــی 
وحدت که روز شــنبه با سخنرانی رئیس 
بــود،  جمهــوری در تهــران آغــاز شــده 
دوشنبه شب با سخنرانی رئیس مجلس 

و صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد.
بــه گــزارش ایرنا علــی اریجانــی رئیس 
مجلــس در ســخنان خــود به تشــریح و 
تبیین تحرکات منطقه پرداخت و گفت: 
یکــی از خصوصیات این تحــرکات بهم 
ریختگی امنیتی درمنطقه است که برخی 
بــه عمق این ناامنی در مناطق اســامی 
دامن زده اند که ریشــه در اختاف ســنی 
و شــیعه نــدارد. رئیس مجلس با اشــاره 
به حــوادث عراق، ســوریه و افغانســتان 
یادآور شــد: مگر در این کشــورها ســنی و 
شــیعه زندگــی نمی کردنــد. بــه هرحال 
نشانه عمده این اتفاقات ایجاد ناامنی و 
به هم ریختگی امنیتی درمنطقه اســت.

اریجانی نکته دوم در تحرکات منطقه را 
خلق جریانات تندرو و تروریستی دانست 
و گفت: مشــخص اســت که این موارد را 
کجا درســت می کننــد. در حالــی که آنها 
داعیه خافت دارند، نتیجه آن خونریزی 
کشــورهای  انــرژی  اســتهاک  و  زیــاد 
اســامی اســت. وی با اشــاره به مسابقه 
تســلیحاتی در منطقه خاطرنشــان کرد: 
حجــم زیادی ســاح درحال وارد شــدن 

بــه منطقه اســت. ایــن طبیعی نیســت 
زیرا امنیــت منطقه آنقدر نیاز به ســاح 
نــدارد. رئیس مجلس افزود: کشــورهای 
بسیار کوچک هستند که سه برابر گستره 
خود ســاح خریــداری می کنند، روشــن 
اســت کــه این کشــورها قــدرت اســتفاده 
از آن را ندارنــد. وی بــه ســخنان ترامــپ 
در خصــوص یمــن اشــاره کــرد و اظهــار 
داشت: سخنان رئیس جمهوری امریکا 
نشــان  بخوبــی  را  کشــور  ایــن  ماهیــت 
می دهــد، ترامپ خیلی صریح می گوید 
مــا نمی توانیــم جلــوی کشــوری کــه در 
یمن دســت به جنایــت می زند بگیریم، 
چون به ما پول می دهد. رئیس مجلس 
شــورای اسامی در توضیح انگیزه توزیع 
ســاح در منطقــه گفت: این اقــدام تنها 
باعث ایجاد آشــفتگی بیشتر در منطقه 
می شــود. اریجانی به ایجاد صف کشــی 
در منطقــه اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
درحــال  منطقــه  در  جدیــدی  آرایــش 
شــکل گیری اســت کــه این امــر طبیعی 
نیســت، کشــورهایی در منطقه هســتند 
که مــردم و سیاستمدارانشــان می دانند 
که دشــمنی به نام رژیم اســرائیل در این 
منطقــه وجود دارد اما آن را به حال خود 
رها کرده انــد. وی در ادامه ایجاد آشــوب 
و بــه هــم ریختگــی در منطقــه را خلــق 

جریان های تندرو دانســت و گفت: منشأ 
ایــن جریانات معلوم اســت که از کجاها 
اســت. آنها می خواهند انــرژی نیروهای 

اسامی را مستهلک کنند.
اریجانــی در ادامــه گفــت: صف کشــی 
بــا ابعــاد تــازه ای در منطقــه  جدیــدی 
شــکل گرفتــه اســت کــه نشــان می دهد 
شــرایطی که امروز در منطقه ایجاد شده 
طبیعی نیست، مگر ایران چه اختافی با 
عربستان و کشور امارات دارد؟ وی افزود: 
مــا اگر با ســعودی ها مخالفیــم به خاطر 
رفتــار عجیب و غریــب و جنایت آنها در 
یمن اســت چرا که یمن کشــور اســامی 
در منطقه اســت؛ اگر ما به امارات خرده 

می گیریــم به خاطــر دخالــت در اوضاع 
یمــن و کشــتار مــردم این کشــور اســت. 
رئیس مجلــس ادامه داد: ســعودی ها و 
اماراتی هــا در حمایــت از امریــکا و رژیم 
اســرائیل برای جنایت علیه مردم یمن 
و دیگــر کشــورهای منطقــه راه غلطــی 
می رونــد بنابراین نبایــد از ایــران انتظار 
داشــته باشــند که در ایــن کار و راه غلط، 

آنها را تأیید و حمایت کند.
اریجانی با بیان اینکه ما مقابل اسرائیل 
خواهیم ایستاد و نمی گذاریم که معامله 
قابــی قرن شــکل بگیرد، تصریــح کرد: 
آنهــا می خواهنــد اســرائیل را در منطقه 
حاکــم کنند، اما ایــران نمی گــذارد. دوره 

کشــورهایی کــه مقابل امریکا و اســرائیل 
سر خم می کنند، گذشته است.اریجانی 
تأکیــد کــرد: جریــان مقاومــت هر ســال 
مقاوم تر و قدرتمندتر می شود و سرمایه 
نخبــگان مقاومــت رو به صعود اســت، 
بنابراین این هــا از الفاظی نظیر معامله 
قرن که برای خودشــان درست کرده اند، 
نتیجــه ای نمی گیرنــد.وی با بیــان اینکه 
بایــد برخــی کشــورهای منطقــه از ایــن 
دوگانه بازی ها دست بردارند و رو راست 
باشــند، گفــت: ما ایــن رفتارها را از شــما 
را  کشــورهایی  نمی شــود  نمی پذیریــم، 
علیــه ایــران تحریــک کنیــد و بعــد آدم 
بفرستید و بگویید که می خواهیم با شما 

کار کنیم.
ë فلسطین مسأله محوری امت اسامی

 بیانیه اختتامیه سی و دومین کنفرانس 
بین المللــی وحدت اســامی تأکید کرد: 
آرمان فلســطین مســأله محــوری امت 
اسامی بوده و نخســتین دشمن جهان 
اسام، رژیم غاصب صهیونیستی است.

در بخشــی از بیانیه پایانی ســی ودومین 
کنفرانس وحدت اســامی آمده اســت: 
بایــد  کردنــد  تأکیــد  شــرکت کنندگان 
تمامــی تاش هــا بــرای مقابله بــا رژیم 
غاصب همســو شــود؛ چرا که ایــن رژیم 
غــده ای ســرطانی اســت کــه بــا هــدف 
تضعیف نهضت و ســلطه بخشیدن به 
امریــکا و ناامــن کــردن منطقــه درقلب 
آن کاشــته شــده اســت، منطقــه ای کــه 
بــا وجــود نژادهــای متعــدد از محبــت، 
عــزت و کرامت بهره می بــرد. این بیانیه 
بــر  می افزایــد: حاضــران در کنفرانــس 
ضــرورت وحدت بین مســلمانان، پایان 
دادن بــه نزاع هــای داخلــی و منطقه ای 
از طریــق تشــخیص دشــمن و نیــز عبور 
از اختافــات و تمرکــز بر نقاط مشــترک 
و دعــوت بــه گفت و گــوی بین کشــورها و 
نیروهــای مؤثــر در کشــورهای اســامی 
و فعال ســازی کمیتــه مســاعی جهــت 

برطرف کردن نزاع ها تأکید کردند.

س
فار

کواکبیان : وقتی سلطان سکه و شکر داریم 
پولشویی هم داریم

نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود ضمن تأیید سخنان 
ظریــف مبنی بر وجود پولشــویی در کشــور، از تــداوم تصمیم گیری ها 
در شــورای هماهنگی اقتصاد انتقاد کرد. به گزارش ایســنا، مصطفی 
کواکبیان، در نطق میان دستور خود با تبریک میاد پیامبر اکرم)ص( و امام صادق)ع( 
گفت: از برخورد پیامبر)ص( درخصوص دوری از خشونت ها درس بگیریم و با مردم 
با مهربانی بیشتری برخورد کنیم. همچنین به شوراهای محل و پارلمان های محلی 
اهمیت بیشتری دهیم.  ای کاش در کنفرانس وحدت اسامی از مسلمانان اهل سنت 

کشور خودمان تمجید می کردیم و به آنها هم فرصت سخنرانی می دادیم.
وی با تبریک هفته بســیج گفت: انتصاب فرمانده جدید بســیج را تبریک می گویم و 
می خواهم از ارتباط این عزیزان به اهداف سیاســی پرهیز کنیم. در این وانفسای عالم 
مــکار جهان دیپلماســی و روابــط بین المللی، به عنوان عضو کمیســیون امنیت ملی 
مجلس و رئیس فراکســیون دیپلماســی می گویم باید دســت به دســت هم دهیم و 
به جای تضعیف فرماندهان دســتگاه دیپلماســی کشــور از ظریِف صداقت و دانایی 
 در عرصــه سیاســت خارجی تجلیل کنیم. بیاییــم بپذیریم که در کشــوری که حداقل 
1۵ میلیارد قاچاق و 1۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد و سلطان شکر، دار و سکه 
داریم، حتماً پولشویی وجود دارد. دستگاه قضا و دستگاه اجرایی با وجود این موارد باید 

به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهتمام ورزد.
نماینــده تهــران ادامــه داد: بارهــا گفته ام تــا چه زمانی قرار اســت شــورای هماهنگی 
اقتصادی، رؤســای ســه قوه تداوم داشــته باشــد. بســیاری از تصمیمات آقایان نیاز به 
قانون گذاری دارد به مردم ایران می گویم که مجلس در رأس امور از آن بی خبر است. 
نگرانی دارم از فردا شورای نگهبان که براساس قانون اساسی باید حافظ شرع و قانون 
اساسی باشد عاوه بر سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی 
و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی را مبنای 
کار خود قرار دهد. آن وقت از مجلس که در رأس امور است، چه می ماند. وی در تذکری 
به وزیر کشــور بیان کرد: آقای وزیر کشــور به چه حقی حکم شــهردار را نگه داشــته اید؟ 
مگر قباً شما این موضوع را تأیید نکرده بودید؟ مگر دستگاه های امنیتی و اطاعاتی 
نگفته بودند ایشان مشکل امنیتی و اطاعاتی ندارند؟ اگر وابستگان مقامات در 30 سال 
قبل عضو گروهک منافقین شده اند می توانم برای شما بگویم چه فرزندانی از برخی 
مقامات حتی اعدام شدند. شما در کمتر از ۲۴ ساعت با وجود تخلفات در پرونده های 

اماک نجومی برخی افراد را تأیید می کردید.

جلسه ویژه نمایندگان سه قوه برای رفع ابهام در قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان

ســخنگوی فراکســیون جوانان مجلــس از برگزاری جلســه ویژه نمایندگان ســه 
قــوه بــرای رفع مــوارد اختافــی و 15 ابهــام و ســؤال در قانون منع بــه کارگیری 
بازنشســتگان خبر داد و گفت: اگرســه قوه نســبت به مــوارد اختافی به اجماع 

نرسند از مجلس استفسار می  شود.
زهرا ســعیدی در گفت و گو با ایرنا گفت: در این جلســه که در دیوان محاســبات 
برگزار شد تاریخ، دامنه شمول و استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

و ابهاماتی که درباره این قانون مطرح است، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افــزود: در ادامه این جلســه ابهاماتی که در مورد وضعیت افراد بازنشســته 
بازخریــد شــده، افراد اعاده به خدمت، ایثارگــران و اعضای هیأت علمی وجود 
دارد، مطرح شد. قرار شد دوشنبه آینده جلسه دیگری با حضور نمایندگان سه 
قوه در دیوان محاســبات تشکیل شــود و در این جلسه ابهامات سؤاات موجود 
باردیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد. سعیدی یادآور شد: اگر بعد از این جلسه 
اختافات و ابهامی باقی ماند از مجلس استفســار می شــود و اگر اجماع در بین 
اعضای این جلسه به وجود آید دیگر نیازی به استفساریه از مجلس نیست. در 

این راستا 15 ابهام و سؤال وجود دارد که دوشنبه باردیگر مطرح می شود.
ســعیدی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا استثنائات دیگری بنا شده که به 
این قانون اضافه شــود یا خیر گفت: قرار نیســت اســتثنای دیگری به این قانون 

اضافه شود.

اخبــــار

یادداشت

سکینه الماسی
نماینده مجلس



همه دســتگاه های اجرایــی به علت نبــود بودجه و 
تأمین اعتبارات بنیاد شهید از اول آبان ماه موظف 
شــدند تا اقدام به بیمــه تکمیلی درمــان ایثارگران 
شــاغل و بازنشســته خــود کنند. پیــش از ایــن بنیاد 
شــهید مســئول بیمه کــردن ایثارگــران بــود. بعد از 
اعــام ایــن خبر ایثارگران شــاغل و بویــژه ایثارگران 
بازنشسته از مشکات احتمالی این جابه جایی ابراز 
نگرانــی کردنــد. در پی اعــام نهایی ایــن تصمیم، 
نمایندگان مجلس هم به احتمــال به وجود آمدن 
مشــکات متعدد در این حوزه برای اقشــار آســیب 
دیــده واکنــش نشــان دادند تــا جایی که از شــخص 

رئیس جمهور، خواستار پیگیری موضوع شدند.
معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران در این باره به »ایران« می گوید: به اســتناد 
ماده 13 قانون جامع »خدمات رسانی به ایثارگران«، 
صددرصــد بیمه مکمــل ایثارگران برعهــده دولت 
اســت و بــر اســاس تبصره هــای ذیــل ایــن مــاده، 
دستگاه های اجرایی مکلف هستند شاغلین دستگاه 
خــود را زیرپوشــش قــرار دهنــد و تنها غیرشــاغلین 
و بازنشســتگان از طریــق صندوق هــای مربوطــه از 
ســوی بنیاد شــهید بیمه خواهند شــد. ایــن قضیه، 
حکــم قانــون دارد و قانــون جامــع خدمات رســانی 
بــه ایثارگران نیــز حکمی دائمی اســت. در حالی که 
ســازمان برنامه و بودجه از ســال 94 به دلیل یکسان 
کــردن ارائه خدمات بیمــه مکمل ایثارگــران، بنیاد 
را مکلــف کــرد تــا بیمــه ایثارگــران اعــم از شــاغل، 

غیرشاغل و بازنشسته را برعهده  گیرد و خود سازمان 
برنامه و بودجه مکلف شد اعتبار ازم را از سرفصل 
دســتگاه ها کم کرده و به اعتبــارات بنیاد اضافه کند، 
امــا متأســفانه این اتفــاق نیفتاد و بنیاد شــهید طی 
سال های گذشته، با حجم زیادی از بدهی به بیمه ها 
مواجه شــد. مهدی ایزدی دربــاره رقم قرارداد بیمه 
مکمــل ایثارگــران این طــور توضیــح می دهــد: رقم 
قرارداد بیمه مکمل ایثارگران از اول شهریور ماه سال 
گذشته تا اول شهریور ماه امسال، 1900میلیارد تومان 
بود که در ســال 97 دولت 1800میلیارد در اعتبارات 
بیمــه مکمــل پیش بینی کــرد، نیمی از مبلــغ 1900 
میلیارد را بنیاد در 6 ماهه اول ســال جاری پرداخت 
کرده، دو مــاه هم تمدید کردیم. یعنی تا تاریخ اول 
آبــان ماه امســال تاکنون ضریــب یکهزارمیلیــارد از 
1800 میلیارد پرداخت شده و میزان 800 میلیارد تا 
انتهای سال باقی مانده است. وی درباره مناقصه ای 
که بین شرکت های بیمه برای بیمه ایثارگران انجام 
شــده اســت هــم، می گوید: طبــق روال بــرای انجام 
بیمــه مکمــل ایثارگــران هر ســال مناقصــه ای بین 
شرکت های بیمه انجام می شــود، در مناقصه اخیر 
کمترین رقمی که از ســوی یکی از شرکت های بیمه 
گر پیشــنهاد شــد 3400 میلیــارد تومان بــود، این در 
حالی اســت که کمتــر از 800 میلیــارد از اعتبار باقی 
مانــده اســت. به همیــن دلیــل از ســازمان برنامه و 
بودجــه برای برگــزاری مناقصــه درخواســت اعتبار 
کردیم ولی سازمان برنامه و بودجه به لحاظ قانونی 
نمی توانســت اعتبــارات بنیــاد را افزایــش دهــد در 
نتیجه پیشنهاد داد که به استناد قانون، بیمه تکمیلی 

از طریق دستگاه های مربوطه اجرا شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور 
ایثارگــران با بیــان اینکه واگذاری بیمــه تکمیلی به 
دســتگاه های اجرایی به اراده و خواست بنیاد نبوده 
اســت، می افزاید: این تصمیم بر اساس قانون و به 
پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه و موافقت دولت 
گرفته شده و اراده بنیاد در آن نقشی نداشته است. بر 
این اســاس روز شنبه سازمان برنامه و بودجه اعام 
کــرد که بــه غیر از بازنشســتگان، بقیه دســتگاه های 
ذیربط تأمین اعتبــار کرده انــد، در وزارت آموزش و 
پــرورش و وزارت جهادکشــاورزی هم که بیشــترین 
آمار شــاغان ایثارگر را به خــود اختصاص داده اند، 
مشکل حل شده است و بیمه تکمیلی بازنشستگان 
ایثارگر هم در کوتاه ترین زمان از طریق صندوق های 
بازنشســتگی تأمین اعتبار می شود. به گفته ایزدی، 

تأمیــن اعتبــارات برعهــده اســتانداری ها  عمومــاً 
اســت و در صورت جابه جایی و انتقال بیمه ممکن 
اســت خأیی ایجاد شــود و برخی از ایثارگران دچار 
مشــکل شــوند اما تا این لحظه مــوارد اورژانســی از 
ســوی بنیاد رسیدگی شــده اند و هیچ اقدام درمانی 
معطل نمانده است، اما بیشترین قشری که از این 
اتفاق آســیب دیده اند شاغلین آموزش و پرورش و 
بازنشستگان بودند که با حمایت های بنیاد اگر مورد 
یا مشــکلی پیش آمده، هم برطرف شده است. وی 
دربــاره اینکه چنانچه ایثارگر یا فرد تحت تکفل وی 
از تاریخ مزبور دچار مشکل در زمینه بیمه تکمیلی 
شــوند چه باید بکنند، توضیح می دهد: تا زمانی که 
دســتگاه ها تماماً امور بیمه تکمیلی را انجام دهند 
هر موردی که به صورت اورژانسی برای ایثارگران به 

وجود آید، بنیاد شهید آن را حل و فصل خواهد کرد.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس بنیــاد شــهید 
و امــور ایثارگــران بــا بیان اینکــه بنیاد شــهید 2 هزار 
میلیــارد بدهــی از گذشــته دارد، می گویــد: تــا پایان 
ســال آینــده یعنــی تــا تاریــخ اول آبــان 98 بــه این 
مبلــغ 3400 میلیارد دیگر نیز افزوده می شــود و در 
مجموع این ســازمان بــه 5400 میلیــارد اعتبار نیاز 
دارد کــه صددرصد برعهده دولت اســت. چنانچه 
این مبالغ تأمین شــوند، بنیاد از اینکــه امور مربوط 
به بیمه مکمل ایثارگران مثل گذشــته انجام شود، 
استقبال می کند.وی درباره رضایت یا عدم رضایت 
ایثارگــران، هــم این طور توضیح می دهــد: برخی از 
دســتگاه ها مانند بانک هــا و وزارت نفــت، خدمات 
درمانی مناسب تری نسبت به بنیاد ارائه می دادند، 
ولی در زمینه ســایر دســتگاه ها، بنیادشــهید بهتر از 
آنها عمل می کرد، به همین دلیل ایثارگران تمایل 

داشتند که خدمات از طریق ما انجام شود.
ایــزدی در ایــن زمینــه پیشــنهاد می دهــد: بهتر 
است دستگاه ها، بیمه ها را با همان سقفی که بنیاد 
دارد، ببندند یا اینکه با شرکت دی و با همان سرانه 
اعام شده، قرارداد داشته باشند، توصیه دیگر هم 
این است که دولت برای سرانه »بیمه های مکمل« 
ســقف تعیین کند. معاون حقوقــی و امور مجلس 
بنیاد شــهید در زمینه حق پرســتاری هــم می گوید: 
تا ســال گذشته حق پرســتاری از طریق بیمه طرف 
قرارداد انجام می شده اما در حال حاضر مگر موارد 
پرســتاری »دوران نقاهــت بعد از عمــل جراحی«، 
حق پرستاری برعهده بنیاد است و ارتباطی با بیمه 

مکمل ندارد.
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پیامکوزارترفاهبهوالدینیکهفرزندانشانبهمدرسهنمیرود
مدیــرکل دفتر امــور آســیب های اجتماعــی وزارت 
رفــاه از ارســال پیامک بــه والدینی که فرزندانشــان 
بــه مدرســه نمی رونــد، خبر داد.بــه گزارش ایســنا، 
احمدرضــا پرنــده گفــت: طرح شناســایی کــودکان 
بازمانــده از تحصیــل از اقدامــات ویــژه معاونــت 
رفــاه وزارت تعاون اســت. ما به منظــور کاهش فقر 
آموزشــی برنامــه ای در ســال 97-96 اجــرا و تعداد 
9۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ســنی 
۶تا 11 ســال را شناســایی کردیم. پرنده دربــاره روال 
شناســایی کــودکان این طــور توضیــح داد: مــا ابتدا 

مشــخصات دانش آموزان ثبت نام شده در مدرسه 
را از آمــوزش و پــرورش گرفتیــم و از ثبت احوال نیز 
اطاعــات کودکان در ســنین ۶تا11 ســال کــه باید به 
مدرســه می رفتند ولی ثبت نام نکردند را به دســت 
آوردیــم. ســپس از طریــق ثبــت احــوال، کــد ملــی 
سرپرست خانوار این کودکان را گرفتیم. با همکاری 
خوب وزارت ارتباطــات خانواده ها پیامکی از طرف 
وزارت رفــاه ارســال کــرده و از خانواده ها خواســتیم 
در ایــن مرحلــه فقــط علت نرفتــن فرزند خــود به 
مدرســه را از طریق پیامک به همان شماره که پیام 

دریافت کردند، ارســال کنند. پرنده افزود: شناسایی 
علت بازماندگی این 9۶هزار نفر در دســت بررســی 
است و بزودی دایل بازماندگی از تحصیل از طریق 
پیامک، تماس تلفنی و بازدید میدانی تهیه و برای 
بازگشت به تحصیل کودکان به مدرسه با استفاده از 

همه ظرفیت ها دنبال خواهد شد. 
وی افــزود: از 9۶هــزار کودک بازمانده ســال 96-97 
استان های سیستان و بلوچســتان، تهران، خراسان 
رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی 
بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشته اند. 

پرنــده ادامه داد: دو ســال قبــل )95ـ  94( در مقطع 
ابتدایی 13۴ هزار کودک بازمانده ازتحصیل را با این 
روش شناســایی کردیم و اطاعات آنها را در اختیار 
مسؤان کشوری و استانی قراردادیم تا با استفاده از 
ظرفیت هــای دولتی و غیردولتی برای بازگشــت به 

تحصیل کودکان اقدام کنند. 
و  کردیــم  پیش بینــی  هــم  اعتباراتــی  افــزود:  وی 
تخصیص دادیم تا بتوانیم آن دسته از کودکان را که 
به علت فقر به مدرســه نرفته اند به چرخه آموزش 

برگردانیم.
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اخـــبار

رئیسسازمانمدیریتبحران:
دعاکنیمدرتهرانزلزلهنیاید

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه دعا کنیم تا 
در تهران زلزله نیاید، گفت: امکان ایجاد خطوط ارتباط زمینی 
برای امدادرسانی در زمان حادثه تهران وجود ندارد و خطوط 
امدادرســانی هوایی در این شــهر تقویت شــده اســت. به گزارش ایســنا؛ اسماعیل 
نجــار گفت: جمعیت ســاکن و در رفت وآمــد تهران بیش از 10 میلیون نفر اســت 
که برای امدادرســانی در طول روز و شــب برنامه متفاوتی بررســی و مطالعه شده 
اســت. وی با بیان اینکه همه دســتگاه های اجرایی برای آمادگــی کامل با حوادث 
طبیعــی و زلزله برنامه ریزی های مدونی را در دســتور کار خود قرار داده اند، گفت: 
ساخت وســاز در تهران اهمیت بســیاری دارد و باید بر این موضوع نظارت کامل و 
دقیقی صورت گیرد و از این موارد می توان به مصوبه شورای عالی شهرسازی مبنی 
بر ساخت وســاز نکردن روی گسل ها و مقاوم سازی ساختمان های مهم و حساس 
اشــاره کرد. نجار بــا تأکید بر اینکه طبق برنامه ریزی ها قرار بر آن اســت تا در زمان 
حادثه احتمالی از 30 استان برای کمک رسانی به تهران به کار گرفته شود، گفت: 
همراهی، همکاری و رفتار مردم در زمان حادثه بســیار مهم اســت و از نمونه های 
آن می توان به زلزله ســال گذشــته مارد اشــاره کرد کــه رفتار مردم در اســتفاده از 
خودروی شخصی و توقف آنها در معابر اصلی شهر مناسب نبود و عاملی شد که 
راه های حیاتی و رفت وآمد در تهران بسته شود و این در حالی است که رفت وآمد 
در زمان حادثه برای تیم های امدادرســانی بســیار مهم و حیاتی اســت. وی اظهار 
کرد: مهم ترین راه و روش امدادرســانی در تهران اســتفاده از خطوط هوایی اســت 
که طبق برنامه ریزی ها قرار بر آن است تا برای امدادرسانی از طریق بالگرد و باند 

پروازی دوشان تپه، قلعه مرغی و فرودگاه مهرآباد استفاده شود.

تعطیلی170پارکینگعمومیدرتهران
رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، پارکینگ را خط قرمز مدیریت شهری 
عنــوان و درمــورد رویکردهــای تأمیــن پارکینگ در شــهر تهــران توضیحاتــی ارائه 
کــرد. زهرا نژادبهرام با بیان اینکه شــهرداری تهران روی نوســازی بافت فرســوده 
تمرکــز زیادی دارد، به ایســنا گفت: در پی نوســازی بافت های فرســوده پاک های 
ریزدانــه ای کــه یک الی دو طبقه بوده اند، تبدیل به چهار الی پنج طبقه می شــوند 
و نیــاز پارکینــگ نیــز بالطبع افزایــش می یابد. وی بــا بیان اینکه نبــود پارکینگ در 
مناطق دارای بافت فرســوده مشــکات را چند برابر کرده است، افزود: شهرداری 
تهران ســعی کرده اســت که بــا تمهیداتی همچــون پارکینگ تعهــدی، مالکان را 
مجــاب کنــد که کمبود پارکینــگ خود را در همــان محله و از طریــق پارکینگ های 
عمومــی و محلــی جبران کنند. وی ادامه داد: در غیــر این صورت پایان کار به آنها 
نمی دهد، البته گذشت زمان نشان داد که نه پارکینگ تعهدی و نه ایجاد پارکینگ 
محلی نتوانســت مشکات را حل کند و باید با اتکا به توان سرمایه گذاران و بخش 

خصوصی در حوزه تأمین پارکینگ پیش رویم.
نژادبهــرام بــا بیان اینکه شــورا در بودجه ســال 97 مبلغ 55 میلیــارد تومان برای 
ســاخت پارکینگ محله ای در نظر گرفت؛ اما تاکنون این رقم جذب نشــده است، 
گفــت: حتی ســازمان نوســازی چهار نقطــه را معرفی کرده و مناقصه برگزار شــد؛ 
اما ســرمایه گذاری برای ســاخت پارکینگ محله ای جذب نشــد. وی با بیان اینکه 
حدود 6000 پارکینگ تعهدی در سطح مناطق باید ایجاد شود؛ اما هنوز مالکان به 
تعهدات خود عمل نکرده اند، گفت: در گذشته 300 پارکینگ خصوصی در سطح 
شــهر وجود داشــت که حــاا این تعداد بــه 130 پارکینگ فعال رســیده و مابقی یا 
متروکه شــده اند یا مالکان به دنبال تغییر کاربری هســتند؛ چراکه معتقدند هزینه  

شارژ و نگهداری از پارکینگ ها کافی و به صرفه نیست.

مهر
س: 

عک

هیچ اقدام درمانی برای ایثارگران  معطل  نمانده
بنیاد شهید در پی اعتراض ایثارگران به واگذاری بیمه تکمیلی  به دستگاه های اجرایی ؛

مهسا قوی قلب
خبرنگار
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از اولین حضور 
انتظامی تا قدردانی 
حاتمی کیا از بیضایی

پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 
شــامگاه روز دوشــنبه 5 آذرمــاه بــا 
برگــزاری مراســم افتتاحیــه در تاار 
وحــدت آغــاز بــه کار کــرد. در ایــن 
مراســم که بــا تجلیــل از هنرمندان 
تــازه درگذشــته فعــال در این حوزه 
حمیــد آخونــدی، ســید ضیاالدین 
دری و یــاد یــداه صمــدی همــراه 
بود به برگزیدگان ۴۰ سال سینمای 
مقاومت جوایزی اهدا شــد. در این 
بخش لوح تقدیر بهترین فیلمنامه 
به نرگس آبیار، ابراهیم حاتمی کیا 
و محمدحسین مهدویان اهدا شد. 
پرویز پرســتویی، هــادی حجازی فر 
و مریــا زارعــی لوح تقدیــر بهترین 
بازیگــری را دریافت کردنــد. جایزه 
مســعود  بــه  کارگردانــی  بهتریــن 
ده نمکی، زنده یاد رسول ماقلی پور 
حاتمی کیــا  ابراهیــم  همچنیــن  و 
اهدا شــد. او هنــگام دریافت جایزه 
در ســخنانی از بهــرام بیضایــی یاد 
کرد: من از جمله کهنه نفســان این 
حوزه هســتم. افــرادی را که در دهه 
۶۰ بودنــد می شناســم. کســانی که 
چشمشان در آن هشت سال، دفاع 
مقــدس را دیــد و بــه جنوب کشــور 
افتاد و در این عرصه اثر تولید کردند 
شایســته قدردانــی هســتند ماننــد 

استادم آقای بهرام بیضایی.

نصیرپور با 2 فیلم روی پرده
شــاهد  روزهــا  ایــن  ســینماروها 
هنرنمایی همزمــان یک بازیگر در دو 
فیلم کامًا متفاوت هســتند. دو فیلم 
»آســتیگمات« و »ســرو زیــر آب« این 
روزها در حالی اکران می شوند که یک 
بازیگر با پیشینه کامًا تئاتری  در هر دو 
فیلم بازی می کند؛ بازیگری که گرچه 
از تئاتــر آمــده و بهتریــن کارهایــش را 
روی ســن بــه نمایش گذاشــته، اما در 
سینما نیز کم ندرخشیده و دو سیمرغ 

بلورین گواهی براین مدعاست.
 مهتاب نصیرپور که فارغ التحصیل 
اســت،  تئاتــر  کارگردانــی  و  بازیگــری 
از دهــه ۶۰ بازیگــری در عرصــه تئاتــر 
را  نصیرپــور  هرچنــد  کــرد.  آغــاز  را 
نمی تــوان بازیگــر پــرکاری دانســت و 
فعالیتــش در ایــن ســال ها بــا فــراز و 
گاه غیبت هــای  و  بســیار  نشــیب های 
طوانی همراه بــوده، با این حال طی 
دست کم 35 سال گذشته در بسیاری 

از بهتریــن تئاترهــای اجــرا شــده روی 
صحنــه و ازجملــه کارهای همســرش 
باســابقه  رحمانیان)کارگردان  محمد 
تئاتــر( حضور داشــته اســت. او عاوه 
بــر تئاتر و ســینما، در چندین تله تئاتر 
و ســریال تلویزیونی نیز حضور داشته 
و مخاطــب عــام او را بــا ســریال هایی 
چون »خودرو تهــران 11«، »نیمکت« 
و »آلبــوم خانوادگــی« می شناســد. در 
کارنامه سینمایی نصیرپور فیلم هایی 

کشــی«  »ســگ  و  »مســافران«  چــون 
بهرام بیضایی و»الو الو من جوجوام« 
وارونــه«  مرضیــه برومنــد و »دنیــای 
شــهریار بحرانی دیده می شــود. او در 
این سال ها هر چند سال یک بار بازی 
در فیلم های ســینمایی را تجربه کرده 
اما پیش از این دو فیلم همزمان روی 

پرده نداشته است.
نصیرپــور در ســال ۹۶ در دو فیلــم 
بازی می کند که اان هر دو و همزمان 

بــا هــم در حال اکران هســتند؛ »ســرو 
زیر آب« به کارگردانی باشــه آهنگر که 
نصیرپــور در آن نقــش مادری را بازی 

کرده که در انتظار بازگشت فرزندش 
از جبهه اســت و در »آســتیگمات« 
هـــــم  مصطفـــــوی   مجیدرضـــــا 
نقــش مــادری رنج کشــیده را ایفــا 

را  زیــادی  ســختی های  کــه   کــرده 
بــه  خانــواده اش  آرامــش  بــرای 

دوش می کشد.

خرسندی شاهین فرهت از یک اتفاق موسیقایی
شــاهین فرهت از ســاز و کار تازه دفتر موســیقی در زمینه 
کمبــود  از  و  اســتقبال  دســتگاهی  و  کاســیک  موســیقی 
رپرتــوار موســیقی مذهبــی گایــه کــرد. شــاهین فرهــت 
درباره رویکرد تازه معاونت هنری درباره اســتفاده از موســیقی های مذهبی 
در کنســرت های ارکســتر ملــی گفت: به نظــرم اتفاق خیلی خوبی اســت که 
بتــوان در کنار دیگر ژانرهای موســیقی این بخش را نیز مــورد توجه قرار داد 
چراکه معتقدم ما دچار کمبود موســیقی مذهبی هســتیم و رپرتوارهای مان 
در این زمینه به فقر دچار هستند.او ادامه داد: موسیقی های مذهبی عموماً 
به صورت سوگواری تولید می شود و تم مخصوص به خود را دارد، نکته قابل 
توجه درباره این موســیقی ها این است که فقط مختص کشور ما نیست و در 

کل دنیا از این آثار زیاد یافت می شود.

بهنوش طباطبایی در جمع بازیگران غامرضا تختی
بــا آغاز فیلمبرداری فاز ســوم فیلم »غامرضا تختی« که شــامل دوران جوانی 
غامرضا تختی است، بهنوش طباطبایی به جمع بازیگران این فیلم سینمایی 
پیوســت. آتیــا پســیانی، حمید رضــا آذرنگ، پریوش نظریه، ســتاره پســیانی، 
بانیپــال شــومون، مجتبی پیــر زاده، علیرضا گــودرزی، معصومه قاســمی پور از 

جمله بازیگرانی هستند که در فیلم »غامرضا تختی«ایفای نقش می کنند.

»هدیه« ایرانی در راه انگلیس و برزیل
فیلم کوتاه »هدیه« به کارگردانی سحر ستوده و تهیه کنندگی اشکان اشکانی در 
بخش رقابتی پانزدهمین جشــنواره بین المللی Kinofilm Manchester که از 
٢٦ نوامبر تا ٢ دسامبر در انگلستان برگزار می شود، به نمایش گذاشته می شود.

اجرای 12 اثر کیوان ساکت در سن پترزبورگ
کیوان ســاکت آهنگســاز و نوازنده تار دوم دســامبر )یکشــنبه 11 آذر( در سالن 
کاپا در شــهر ســن پترزبورگ با ارکستر سازهای ملی روی صحنه می رود.قرار 
اســت در این برنامه کیوان ســاکت در مقام سولیســت تار 1٢ اثر ساخت خود 
را بــا ارکســتر اجــرا کند. او کــه پیش تر نیز از ســوی وزارت خارجــه آلمان برای 
حضور در ارکســتر ســمفونیک آلمان دعوت شــده بود و بار دوم اســت که در 
کنار ارکســتری بین المللــی آثار خود را به صحنه می بــرد، تصریح کرد: تمام 
هزینه هــا و دســتمزد از طــرف ارکســتر ســازهای ملــی ســن پترزبورگ تأمین 
می شود و بعد از این اجرا احتمااً در کنسرواتوار چایکوفسکی در مسکو برنامه 

دیگری خواهم داشت که هنوز به شکل دقیق برنامه ریزی نشده است.

کنسرت شجریان با پورناظری ها در استانبول
 همایــون شــجریان بــا همراهــی تهمــورس و ســهراب پورناظــری تازه ترین 
کنسرت خود را روز دوازدهم آذر در قالب جشنواره بین المللی موسیقی های 
مردمــی اســتانبول برگــزار می کننــد. این کنســرت در مجموعه »ســی آر آر« 
میزبان عاقه مندان موســیقی ایرانی اســت. امســال در این جشنواره عاوه 
بــر این گروه، هنرمندانی چون پاکو پنیا نوازنده اســپانیایی، عزیزا موصطفی 
زاده خواننده و نوازنده از ترکیه، لنا شــمامیان خواننده نامدار سوری، جیهاد 
تاشکین نوازنده برجسته ویولن و سوبرا من یم نوازنده ویولن حضور دارند.

روی خـط 
خـــــــبر

هر ژانری که بخواهید موجود است
نگاهی به اکران های جدید در سینما

پرده سینماها بار دیگر عناوین تازه ای 
از فیلم هــا را بــه روی خــود دیــد و در 
فصــل پاییز که به فصــل طایی اکران 
هــم معروف اســت رونق بیشــتری به 
گیشــه داده شــد. چیدمــان فیلم های 
اکــران شــده بــه گونه ای اســت کــه در 
یک بازخوانــی اجمالی می توان گفت 
ســینمایی  ســلیقه  هــر  بــرای  تقریبــاً 
فیلمــی موجود اســت و حــق انتخاب 
نه فقط از حیث کمی و تعدد فیلم ها 
که از حیث مضمونــی و ژانر هم مهیا 
شــده و ایــن یعنی هــم مخاطب عام 
یــا مخاطب فیلم هــای عامه پســند و 
هــم مخاطب خاص که بــه فیلم های 
می توانــد  دارد  گرایــش  تــری  جــدی 
کاای مورد نظر خود را از ســبد سینما 

برداشت کند.
ë  حاشــیه های تــا  متفــاوت  عنــوان  از 

متفاوت فیلم های عام پسند
 اگرچــه بــه نظــر می رســد ســطح 
فیلم های عام پســند کــه غالباً کمدی 
هســتند گاهــی همــوزن بــا یــک فیلم 
اجتماعــی کــه در ســالن بغلــی اکران 
می شــود نیســت. حتــی عنــوان یکــی 
از ایــن فیلم هــا بســیار عجیــب اســت 
و بــه نظــر می رســد وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی یا ســازمان ســینمایی 
بایــد ســختگیری بیشــتری نســبت به 
نامگذاری فیلم ها داشــته باشد. حتی 
ممکن اســت فیلمی از حیث ساختار 
ســینمایی خیلــی ضعیــف نباشــد اما 
عنــوان پیش پا افتــاده و گاه ســخیفی 
که بــرای آن انتخاب می شــود ممکن 
اســت مخاطــب را پــس زده و انگیــزه 
مثــًا  دهــد.  کاهــش  را  آن  تماشــای 

واااااای  کنیــد  دقــت  عنــوان  ایــن  بــه 
آمپــول! فیلمــی که ظاهراً بــه کودکان 
و  دارد  اختصــاص  هــم  نوجوانــان  و 
موضــوع آن ایــن اســت کــه خانــواده 
آمپــول  تولیدکننــده  کــه  آمپول چــی 
فرزندان شــان  وحشــت  بــا  هســتند 
در  می شــوند؛ولی  مواجــه  آمپــول  از 
انتخــاب  و  فوتبــال  ورزش  نهایــت 
بــرای رده هــای قهرمانــی بــه کمــک 
فرزندان شــان می آیــد. البتــه در کنــار 
هــم  دیگــری  کمــدی  بــا  فیلــم  ایــن 
مواجه هســتیم به نــام لس آنجلس- 
تهــران کــه در یــک فضــای فانتــزی- 
کمــدی قصه خــود را تعریــف می کند 
چنــد  در  پرســتویی  پرویــز  حضــور  و 
نقــش مختلف و بازگشــت او به فیلم 
کمــدی پس از ســال ها نقــش مهمی 
در جــذب مخاطــب و فــروش بــاای 
فیلم داشــته هرچند مخاطب چندان 
راضی از ســینما برنمی گــردد و فیلم 
نتوانســته در خلــق موقعیــت کمیک 
چنــدان موفق باشــد. در واقع حجم و 
شــیوه کمیک قصه با انتظار مخاطب 
همــوزن نبــوده و بــا توجــه بــه رنگ و 
لعــاب فیلــم و بازیگرانــی کــه در آن 
همچنیــن  کرده انــد  آفرینــی  نقــش 
نــوع و روایــت تبلیغــات فیلــم، توقع 
مخاطب برآورده نمی شود. تبلیغات 
مکتــوب ایــن فیلم هــم در نــوع خود 
جالب اســت. بــه این جمله کــه برای 
خاصــه فیلــم آمــده دقت کنیــد: »با 
کلمات زیر جمله بســازید: )دو نمره( 
موســیوی فرانســوی، تابلوی نقاشــی، 
اســتندآپ کمدی، اینستاگرام، فحش 
موتورســواِر  پیــرزن  هاهاهــا،  رکیــک، 
عشــق  وطنــی،  داف  تک چــرخ زن، 
خارجــی، خونــه مادربزرگــه، درود بــر 
شــرف آریاییــت!« فیلــم هــم تقریبــاً 

برخــی  انــگار  دارد.  وضعــی  چنیــن 
مفاهیــم و موقعیت هــای متنــوع کنار 
هم چیده شــده امــا نمی تــوان از آنها 
یــک جمله ســاخت. ایــن اتفاق بیش 
از هر چیــز درباره فیلم خانــم یایا رخ 
داده کــه حتی بــا اعتــراض مخاطبان 
در صفحــات مجازی کارگــردان فیلم 
هم مواجه شــده. فیلمی که با حضور 
حمیــد فرخ نــژاد و رضــا عطــاران بــه 
کارگردانــی عبدالرضــا کاهانــی تولیــد 
شــده و این تصور را در ذهن مخاطب 
دامــن زده کــه بــا یــک فیلــم کمــدی 
روبه رو هســتند اما فیلم نــه تنها هیچ 
ظاهــراً  کــه  نــدارد  کمــدی  از  نشــانی 
مخاطــب بــا قصــه آن هــم نتوانســته 
ارتبــاط برقــرار کنــد. اگرچــه در تبلیغ 
فیلم بر ســردر ســینماها هم آمده که 
این فیلم خنده دار نیســت اما حضور 
دو بازیگــری کــه نماد کمدی هســتند 
موجب شــده تــا مخاطــب انتظار یک 
فیلــم خنــده دار را داشــته باشــد. این 
فیلم داستان دو باجناق است که پس 
از فوت پدر زنشــان راه او را پی گرفته و 
بــه بهانه تجارت در چیــن گریزى هم 
بــه پاتایا می زنند امــا رویارویی آنها با 
دوســت قدیمــی همــه چیــز را به هم 

می زند.
ë  انیمیشــن و ســینمای دفــاع مقدس

یک سهم در سبد اکران
در میــان فیلم هــای روی پــرده بــا 
یک انیمیشــن هم مواجه هســتیم که 
روایتگر روزهای ســخت زندگی مردی 
بــه نــام »ریان« اســت که خشکســالی 
تــاب و توانش را بریده و روزگار را بر او 
و خانواده اش سخت کرده است. نکته 
جالبی که درباره این انیمیشــن وجود 
دارد و می توان آن را مصداق خاقیت 
پویانمایــی  ســاخت  در  نــوآوری  و 

دانست شبیه سازی بازیگران در قالب 
کاراکترهای انیمیشــنی اســت. به این 
معنا که شــمایل شخصیت های فیلم 
جملــه  از  هســتند  واقعــی  بازیگــران 
امین زندگانی، رحیم نوروزی، محمد 
شــیرخانلو و.... بــه نظــر می رســد این 
تمهید هوشمندانه می تواند مخاطب 
تماشــای  اهــل  اغلــب  کــه  را  ایرانــی 
انیمیشن در سینما نیست به تماشای 

انیمیشن در سینماها راغب کند.
بــه غیــر از ژانر کمدی و انیمیشــن 
بــا یــک فیلــم مربــوط بــه ســینمای 
دفاع مقدس هم روبه رو هســتیم که 
یکــی از تأثیرگذارتریــن فیلم های در 
حــال اکــران اســت. همــه آنهایی که 
قبًا فیلم های محمد باشــه آهنگر را 
دیده انــد و با نگاه متفاوت او نســبت 
بــه مقولــه جنــگ و آدم هــای جنــگ 
آشــنا هســتند قطعــاً از تماشــای این 
فیلــم لــذت خواهنــد بــرد. ســرو زیر 
آب گواه و شــاهدی بر این مدعاســت 
کــه هنــوز هــم ناگفته هایــی از جنــگ 
وجــود  ســینمایی  روایت هــای  بــرای 
دارد. ایــن گواه نه صرفــاً در پرداخت 
بــه ســوژه های تــازه کــه در زاویــه دید 
متفــاوت و بازنمایــی واقعیت هایــی 
از جنــگ اســت کــه یــا کمتــر بــه آن 
پرداخته شــده یــا روایــت ضعیفی از 
آن ارائه شــده است. »ســرو زیر آب« 
فارغ از نگاه متفاوتش به قصه جنگ 
و آدم هایش سرشــار از واقعیت های 
عیــن  در  کــه  اســت  پذیــری  تأویــل 
پرداخت مســتقیم به ســوژه می توان 
مفاهیــم متعــددی از جملــه حضور 
اقلیت هــای دینــی در جنگ و ســهم 
آنــان در دفــاع از میهــن، بازنمایــی 
فرهنــگ و جغرافیای فرهنگی ایران، 
مردم شناختی فرهنگی و روانشناسی 

آسیب های جنگ و در نهایت هویت 
طلبــی برســاخته از تجربــه جنــگ را 
هــم در منظومــه معنایــی آن رصد و 
صــورت بنــدی کــرد. از این رو »ســرو 
یــک  صرفــاً  نمی تــوان  را  آب«  زیــر 
فیلم درباره جنگ دانست که ردپای 
زندگــی و جاری بودن آن هم در پس 
آن قابل رؤیت و ردیابی است.»ســرو 
از  ســنتزی  می تــوان  را  آب«  زیــر 
»ملکه« و »فرزند خاک« دانســت که 

لحنی شاعرانه نیز به خود می گیرد.
ë  دوســتداران برای  بخش  نوید  اکران 

سینمای اجتماعی
ســینمای  عاقه منــدان  همــه  بــه 
بــه  کــه  داد  نویــد  بایــد  اجتماعــی 
برونــد.  آســتیگمات  فیلــم  تماشــای 
فیلم آستیگمات از جمله بازماندگان 
مهجور جشــنواره فجر سال گذشته به 
حساب می آید که به دایلی نتوانست 
و  درآیــد  نمایــش  بــه  جشــنواره  در 
چه بســا اگر ایــن فیلم اکران می شــد 
ســیمرغ های  در  تغییراتــی  شــاهد 
رضــا  مجیــد  بودیــم.  گذشــته  ســال 
مصطفــوی از تجربیــات قبلی اش در 
فیلمســازی بــه درســتی بهره بــرده و 
توانســته یــک فیلــم اجتماعــی را در 
کارنامه خــود ثبت کنــد. فیلمی که با 
جســارت و قدرت روابط انسانی افراد 
جامعه را روایت می کند. آستیگمات 
بازیگران خوبــی را هم کنار هم جمع 
کرده اســت. محســن کیایــی، مهتاب 
هــادی  کوثــری،  بــاران  نصیرپــور، 
حجازی فر، حســین پاکدل، ســیامک 
صفــری، بهنــوش بختیــاری و نیکــی 
کریمــی از جمله بازیگــران این فیلم 
هســتند. قصه آســتیگمات از این قرار 
اســت که مــردی بعــد از جدایی چند 
ســاله از خانواده برگشته و می خواهد 

خانــه اش را از زن و پســر و عــروس و 
نــوه اش پــس بگیــرد. پســرش کــه در 
زیرزمیــن خانه زالو پــرورش می د هد 
و می خواهــد از ایــن راه ثروتــی بهــم 
را  مــرد  و  زن  می کنــد  ســعی  بزنــد، 
آشــتی دهــد تــا در خانــه بماننــد، اما 
مــادرش می خواهــد بــا مــردی دیگر 
ازدواج کند.در این بین نوۀ زن هم در 
مدرســه برای معلمش مشــکاتی به 
وجود مــی آورد که کل زندگی اعضای 
خانــواده را تحت تأثیر قــرار می دهد. 
هم خانواده پسر و هم خانواده معلم 

به خاطر این موضوع بهم می ریزد.
اما ایــن روزهــا فیلم دیگــری روی 
پــرده اســت که مــورد توجــه منتقدان 
آنهــا  و  گرفتــه  قــرار  هــم  ســینمایی 
تماشای این فیلم را به دیگران توصیه 
می کننــد؛ گــرگ بــازی بــه کارگردانی 
کــه  فیلمــی  دوســت.  نظــام  عبــاس 
می تــوان آن را ذیــل ژانــر اجتماعــی- 
داد.»گرگ بــازی«  قــرار  معمایــی 
روایــت کننــده داســتان چند دوســت 
قدیمــی اســت که یــک شــب در خانه  
موروثی یکی شــان جمع می شــوند که 
بــا ورود مهمانــان تــازه وارد به جمع، 
ماجراهای عجیبــی رخ می دهد. علی 
مصفا، هانیه توسلی، نگار جواهریان، 
ســهیا گلستانی، ســعید چنگیزیان از 

جمله بازیگران این فیلم هستند.
نگاهــی اجمالــی به فیلم هــای در 
تقریبــاً  می دهــد  نشــان  اکــران  حــال 
بــرای هــر ســلیقه ای فیلمــی در حال 
نمایش اســت. اگر مخاطــب عمومی 
را هم لحاظ نکنیم دســت کم دو ســه 
فیلــم قابل تأمــل بــرای عاقه مندان 
جدی سینما در حال نمایش است که 
قطعاً تماشای آنها در هوای دلچسب 

پاییزی لذت بخش خواهد بود.

قرار اســت کســب و کار فرهنگی و هنری 
وزارت  بگیــرد.  رونــق  شهرســتان ها  در 
فرهنگ و ارشاد اسامی از شیوه نامه ای 
خبــر داد که بــه امضای وزیــر فرهنگ و 
ارشاد اسامی رسیده است و می خواهد 
از راه اندازی کسب وکار فرهنگی و هنری 
بخش خصوصی در شــهرهای مختلف 
حمایــت کنــد؛ شــیوه نامــه ای کــه برای 
تمامــی شــهرهای کشــور دعــوت عــام 
داده اســت. علــی اصغــر ســید آبــادی، 
مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در 
امــور برنامه ریزی در مــورد آن می گوید: 
»اولویت با شهرستان هاســت در تهران 
هنــوز به نتیجه نرســیدیم چــون فضای 
کار فرهنگــی و هنــری در شهرســتان ها 
کم اســت، این راهی اســت که بسرعت 
آنجــا  در  وهنــری  فرهنگــی  فضــای 
گســترش و رونق یابــد.« او در خصوص 
نحوه اجرای این شــیوه نامــه و حمایت 
از هنرمندان بــه »ایران« می گوید: »این 
شــیوه نامه دو موضوع دارد. یکی بحث 
گذرهــای فرهنگ و هنر اســت و دیگری 
طرح تبدیل فضاهای میراثی، اوقافی و 
دیگر فضاهای قابل تبدیل به فضاهای 

فرهنگی و هنری است.«
او در ادامه در مورد گذرهای فرهنگ 

شــهرهای  کــرد:»در  تصریــح  وهنــر 
شــهرداری ها  اول  بایــد  متقاضــی، 
شــهرها  ارشــاد  و  فرهنــگ  ادارات  و 
مکان هایی را پیدا کنند که مناســب گذر 
باشــد وخودشان مطالعه وارزیابی کنند 
که آیــا این مکان هــا قابلیــت راه اندازی 
گــذر فرهنگ وهنر را دارد یــا نه؟ به این 
معنــا کــه جایی باشــد که محــل تجمع 
کســب و کارهای فرهنگی و هنری باشد. 
کتابفروشی، سالن های تئاتر خصوصی و 
سالن های کوچک نمایش فیلم و گالری 
و فروشــگاه انواع هنرهای دیگر را داشته 
باشد و در کل مجموعه کسب و کارهای 
فرهنگی و هنری را داشته باشد.« تاکنون 
بیــش از 1٢ شــهر بــرای راه انــدازی گــذر 
فرهنگ و هنــر اعام آمادگــی کرده اند. 
او در خصــوص دو شــهری که پیشــقدم 
داد:»دو  توضیــح  شــده اند،  کار  ایــن 
شــهری که اکنون پیشقدم شــده اند و در 
حال راه اندازی است، شهر یزد و کاشان 
اســت. در یــزد فضایــی کــه کارگاه هــای 
حناســابی در آنجــا بوده و قبًا اشــتغال 
داشتند، انتخاب شده است. بیش از ٢۰ 
کارگاه بــوده اســت. چند تایی کــه اکنون 
هــم کار می کنند آنها را حفــظ کرده اند. 
بقیــه کارگاه هــا امکان تغییــر کاربری به 
فضاهــای فرهنگی و هنــری را دارد و در 
کاشــان دو ســه تــا از گذرهــای قدیمی را 
انتخاب کردند که تقاضاهایی هم برای 

کسب و کار شده است.«
او در پاســخ به اینکه شــهرداری این 
فضاها را انتخاب می کند یا اداره ارشــاد 
می گوید: »شهرداری و اداره ارشاد با هم 
در مورد جا به توافق می رسند و ارزیابی 
می  کنند که در آن شهر آیا امکان دارد که 
هنرمندان و صاحبان کسب و کار در کنار 
هم جمع شوند و آیا امکان بازدید کننده 
و خریدار را دارد؟ بعد که ارزیابی کردند 
درخواســت به وزارت ارشــاد می دهند و 
اداره ارشــاد هــم آنجــا را بازدید می کند 
که اگر مورد تأیید واقع شــد، شــهرداری 
بــا هزینه خــود آن مکان را آماده ســازی 
می کند و صنــدوق اعتباری هنــر وزارت 
فرهنگ هم به کســانی کــه بخواهند در 
آن گذرهــا کســب وکار فرهنگــی وهنری 
راه بیندازند، تسهیات مناسب می دهد 

تــا آن را راه بیندازنــد. اکنــون در کاشــان 
در مرحلــه ای اســت کــه جــا را انتخــاب 
کرده اند و شهرداری تقریباً آماده کرده و 

نزدیک به اتمام است.«
حــاا مثــًا نقاشــی که فضایــی برای 
فروش آثارش نداشــته یــا اینکه مجبور 
بــوده بــرای گــذران زندگی اش بــا مبلغ 
گالــری دار  یــک  بــه  را  آثــارش  اندکــی 
بفروشد می تواند با حداقل سرمایه اش 
از تســهیات صندوق هنر اســتفاده کند 
و خــودش یا صاحب فروشــگاهی شــود 
یا آن را اجــاره کند و آثارش را به قیمت 

اصلی آن بفروشد.
ســید آبادی در خصوص سازو کار این 
کســب و کار توضیــح داد:»هنرمنــدان و 
اصحاب فرهنگ باید این فروشگاه هایی 
که در مالکیت بخش خصوصی است ونه 

شهرداری را یا بخرند یا اجاره کنند و برای 
آن تســهیات بگیرند. این تســهیات به 
بخش دولتــی و نهادهای عمومی تعلق 
نمی گیــرد و بــه بخــش خصوصی تعلق 
می گیــرد.« او در پاســخ بــه اینکــه آیا این 
مبلغ درحدی هســت کــه یک هنرمندی 
بــا حداقــل آورده بتوانــد کســب و کار راه 
بینــدازد، می گوید: »بله. آنقدری هســت 
که کمــک کنــد تــا او کارش راه بیفتــد اما 
خود فرد هم باید آورده ای داشته باشد یا 
ممکن است کسی بخواهد سرمایه گذاری 
بــزرگ تری کنــد که بیشــتر از ایــن مبالغ 

باشد چون به آن فضا رونق می دهد.«
 او در پاسخ به اینکه ضمانت اجرایی 
و نظــارت بــر عهده کــدام نهــاد خواهد 
بود؟ می گوید:»این را معمواً شهرداری 
نظــارت می کند. کســی که از تســهیات 
اســتفاده می کند باید یک بازه زمانی به 
آن اختصاص دهد و شهرداری ها اجازه 
نمی دهند کار دیگری انجام دهند.« وی 
درمورد راه اندازی بازارهای روز فرهنگ 
و هنــر افــزود: »بحث بازارهــای هفتگی 
فرهنگی وهنر است که صندوق اعتباری 
هنر در شهرستان ها آن را دنبال می کند. 
مثل سه شنبه بازار در شهرهای مختلف 
اســت  مناســب  کــه  هفتــه  از  روز  یــک 
اختصــاص پیدا می کند به بــازار موقتی 
کــه آثار فرهنــگ وهنــر در آن به فروش 

می رسد.«

با امضای شیوه نامه راه اندازی کسب و کار فرهنگی و هنری توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی اتفاق می افتد

رونق کسب و کار بخش خصوصی در 12 شهر ایران

سیدرضا صائمی
روزنامه نگار
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عک
مراسم بازگشایی مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ 
و رســانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و همچنین آیین 
رونمایی از سامانه نوین نشر کتاب و تجلیل از کتابفروشان 
پیشکســوت، بــا حضور ســید عباس صالحی و جمعــی از معاونــان، مدیران و 
اهالی نشــر و کتاب برگزار شــد. به گفته صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
راه انــدازی ســامانه نوین نشــر کتــاب منجربه کاهــش قاچاق کتاب می شــود و 
امکان تفکیک کتاب های مجاز از غیرمجاز را فراهم می آورد. او در این مراسم 
که روز دوشنبه برگزار شد بیان داشت: راه اندازی سامانه نوین نشر کتاب شرایط 
بهتری را برای ناشران شهرستانی و تهرانی نسبت به گذشته فراهم خواهد کرد 
و از طرفی وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در معاونت امور فرهنگی 
روان تر، راحت تر و با تســهیات بیشــتری طی می شود همچنین امکان قاچاق 
کتــاب نیز به حداقل می رســد و این ســامانه امکان تفکیــک کتاب های مجاز از 
غیرمجــاز را فراهــم می آورد. عضو شــورای عالی انقاب فرهنگــی اظهار کرد: 
قاچاق کتاب تهدیدکننده نشر و فرهنگ کشور محسوب می شود و این سامانه 
به گونه ای امکان تســهیات بیشتر در نحوه خدمات دهی به ناشران را به وجود 
می آورد. همچنین این سامانه منجر می شود تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
وظایــف حاکمیتی خود در تجمیع آمار و اطاعــات را آماده تر کند و آن را ارتقا 
دهد. صالحی در ادامه با اشاره به بازگشایی کتابخانه تخصصی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی گفت: ایــن کتابخانــه دارای منابــع غنی و کم نظیــری بوده و 
کتابخانه این وزارتخانه که به عنوان ســکاندار حوزه نشــر و کتاب کشور به شمار 
می آید، می تواند به عنوان مرجع جدی تلقی شود.در این آیین از ٧ کتابفروش 

پیشکسوت کشور از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی قدردانی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی اعام کرد

 کاهش قاچاق کتاب

با راه اندازی سامانه نوین نشر

فرهنــگ

سفر چند روزه نیکوا فیلیبر مستندساز 
فرانسوی به ایران

نیکوا فیلیبر مستندســاز مشــهور فرانســوی، ضمن سفر 
بــه تهــران بــرای شــرکت در دوازدهمین دوره جشــنواره 
بین المللــی »ســینماحقیقت«، جدیدترین ســاخته اش 
بــا عنــوان »در تمامــی لحظــات« را در پردیــس ســینمایی چارســو مشــاهده 
می کند.»در تمامی لحظات« تولید ســال ٢۰1۸ کشور فرانسه است که پیش از 
این در جشــنواره هایی چون ایدفا هلند، لوکارنو سوئیس، مونترال کانادا، سویا 
اسپانیا و... روی پرده رفته است. دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم 
مســتند ایران »سینماحقیقت« طی روزهای 1۸ تا ٢۵ آذرماه 13۹٧ به دبیری 
سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.

آن سوی 
مرز



جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:

1 - ابزاری زیر آکواریوم- کارگردان نمایش ناکجا آباد
2-  جمع رمز- کاغذ فروش- مرکز ویتنام

3-  مرگ سیاه- معیاری در ریاضی- رود آلمان
4-  پادشاه اشکانی- تیشه- آن که با کسی رقابت می کند- عاج

5-  آخرین یک رقمی- خرخر- کشور باماکو
6-  گزارش- روشن- آب در لغت محلی

7-  غول ماهی- معادل فارسی پارتیشن- غام
8-  مرکز تولید انجیر ترکیه- همراه تاخت- پس

9-  اشباع از چیزی- هنگام ظهر- دوش و کتف
10-  عامت مصدر جعلی- اعان- نادر

11-  فریاد- نعمت نازل شدنی- مضمون
12-  آگاه باش- بی چیز- قانون جمع ثابت گرما- صورت غذا

13-  دریاچه قزوین- الگو- نژادی سفید پوست
14-  سگ فضانورد- تفحص- بالش تزئینی

15-  شرکت خودروساز ایرانی- یکی 
از خدایان اساطیری یونانی

 عمودي:

1-  شـــاخه ای از رشته پزشکی که در 
تومورها مطالعـــه می کند-  مـــورد 

فیلمی از انگ لی
 2- نفـــس ســـرکش - گـــروه ویژه - 

فرو ریختن سقف
3-  تاریـــخ مقـــرر- رعـــد- جمـــع 

غنیمت
4-  پول کوبا- تنگی نفس- صدمتر 

مربع- شهر شمالی
5-  بی باک- بد نام- زمان اندک

6-  طـــرف - با گفت آیـــد - حواری 
خائن

نظمـــی  بـــی  طـــول-  همـــراه    -7
ضربان- شهر مقبره پیر حیدر

8-  مـــددکار- ماننـــد- دایـــره ای در 
بانک ها

9-  باریک بین- ســـاح ضد تانک- 
نسبت 2 زن 1 مرد به هم
10-  مریض- گروه- فتنه

11-  نفـــس دردمند- خطـــوط روی 
قیمت کاا- رسم مغولی

12-  حرفـــه- نا اســـتوار- اثر- زینت 

جیب آقا!

شـــاعران  بزرگ تریـــن  از    -13

قصیده گو و مثنوی سرا - ساز قدیمی 

- پادشاهان

14-  زنـــدان تهـــران - این گونه هم 

کلمه تصدیق است - تنبل

15-  عرصـــه ورزش بوکـــس- پـــدر 

روانشناسی

حل جدول ويژه شماره  6933

   افقي:

1 - ارز پر نوسان!- داروی مسکن معروف
2-  برگه بهادار- سخندان و شاعر- هر نوع زیور متن

3-  فاقد روشنایی- ورزش چوبدستی- ساز بادی مخروطی شکل
4-  از تنقات- تکیه دادن- دیگ سر گشاد- هذیان

5-  نفس سوزناک- ساعت ورزشی- حکومت هیلتر
6-  دفعه- چوب ویولن- ویتامین کاهو

7-  سومین دین بزرگ جهان- چوب بندی- نمک
8-  فتنه انگیزی- نهر بسیار بزرگ- دستورها

9-  ورم عفونی- شهری در استرالیا- بیننده
10-  سایه- راه فرار- سبکی موسیقایی

11-  زیرا، به سبب- اسم مردانه- تصدیق ایتالیایی
12-  پایتخت یمن جنوبی- نهضت میرزا کوچک خان- حالت موی خشک- زینت

13-  کروشه- روییدنی از زمین- آنچه در شب بدرخشد
14-  اسب نجیب- کمیابی- پنبه زن

15-  سبک خوانندگی استاد »شجریان«- از جنس فلزمادر

 عمودي:

1-  آرامش خود را از دســـت 
دادن و هول شدن- نازا

2-  کفن- قبل از ورزش ازم 
است- دســـتگاه توزیع برق 

خودرو
3-  پنجمین رود بلند ایران- 
نشـــان ورزشـــی- شهر مهم 

هند
4-  بنـــده- قتـــل سیاســـی- 

محل ورود- وداع فرنگی
5-  قلعه روی کوه- غارت- 

صدای بهانه جو
6-  یازده!- شهری در استان 
یزد- صـــدای برخورد ناخن 

با ساز
7-  جشن باستانی- دریاچه 
استان فارس- کتاب رکوردها

8-  هنـــر نمایـــش- جایـــز- 
گیاهی طبی

9-  رقیق- نم کشـــیده و تر- 
شهر بی قانون

کننـــده- نوعی  10-  کمـــک 
خط کش  فیـــات-  خودروی 

رسم
 - ژرمن هـــا  تصدیـــق    -11
صبحانه نخورده - سازگاری 

و مدارا
12-  سرپرستار- یک عامی- 
دوربین اینترنتی- ساختمان

آدمک هـــای  روســـتای    -13
سنگی- لباس شـــنا- نفس 

می کشد
14-  فدراسیون جهانی شنا- 
وسیله خنک نگهدارنده- از 

مصالح ساختمانی
15-  پوشیده و مخفی- یکی 
از صنایـــع دســـتی کاربردی 

خوزستان

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 

2980و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6934
 چهارشنبه  7 آذر 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

کاشبرایآب،موزهنمیساختیم
رازهای عمارت تاجر قجری در امیرچخماق يزد

آلمانی ها چنان در ســـکوت سرداب دور 
تا دور هم نشســـته اند انـــگار در معبدی 
باستانی منتظر شنیدن چکه آبی از گنبد 
چند ضلعی در حوض اجوردی باشند و 
گروه انگلیسی ها سمت تابستانه حیاط، 
محو یـــک وســـیله ســـاده اندازه گیری با 
دو پایـــه چوبـــی و یـــک طنـــاب کـــه هم 
کار شـــاغول را می کند هم تـــراز. یکی از 
زنان درباره ســـنجش دقیق هندسی آن 
توضیـــح می دهد و بقیه بـــه ترتیب و با 
شـــعف، پایه ها را به چپ و راســـت خم 
می کننـــد و مکعب چوبی وســـط طناب 
را این طرف و آن طرف می کشـــند. چند 
فرانسوی هم سمت بهاره حیاط، خیره 
به ارسی های رنگ در رنگ و سه دری ها 

و پنج  دری ها.
عمارت حاج سیدعلی اکبر کاهدوز 
تاجر عهد قجر، در ضلع شمالی میدان 
امیرچخماق یزد که حاا موزه آب است، 
ماکت کوچکی اســـت از هنـــر معماری 
ایران؛ بی آنکه از بیرون خودنمایی کند، 

درونگرا، آرامبخش و رازناک.
با ســـید یحیی طبایی مســـئول موزه، 
پله ها را پایین و بـــاا می رویم و به چپ 
و راست می پیچیم بی آنکه متوجه شوم 
این بنای 170 ســـاله پنج اشکوبه یا پنج 
طبقه است. به هر ســـالن که می رسیم، 
به هرسو که نگاه می کنم، قرن ها تاش 
برای پاسداری از آب می بینم و افسوس 
می خـــورم از اینکـــه تا چـــه انـــدازه این 
نظـــم تاریخـــی را به هـــم ریخته ایم و با 
ولع، منابع طبیعی را فدای توســـعه ای 
بدقواره و ناموزون کرده ایم. یک ســـوی 

حیـــاط تابســـتانه اســـت؛ بـــا گچبری ها 
قرقره هایـــی  و  زیبـــا  آیینه کاری هـــای  و 
در ســـقف کـــه ســـایه بان بـــزرگ را نگه 
می داشـــته، رو به رو زمســـتانه است که 
یکســـره آفتـــاب از ارســـی هایش داخل 
می شـــود و بـــه در و دیـــوارش می تابـــد، 
سمت چپ پاییزه و سمت راست بهاره 
که درحال تعمیر است. از کنج زمستان 

و پاییز وارد می شویم.
دو رشـــته قنات خشک »رحیم آباد« 
زارچ  می گذرنـــد.  بنـــا  زیـــر  از  »زارچ«  و 
بـــا 71 کیلومتـــر طـــول و 3 هـــزار ســـال 
قدمـــت، بلندترین و قدیمی ترین قنات 
جهان اســـت که درحال حاضر بخشـــی 
از فاضـــاب شـــهری وارد آن می شـــود. 
با خـــودم فکر می کنم اگـــر قهوه خانه یا 
بازارچه ســـنتی آن زیر درســـت می شد 
و پاکنـــه اش را بـــه روی گردشـــگران باز 

می کردند، چه اتفاقی می افتاد؟
پله هـــای آجـــری را پاییـــن می رویم 
و بعـــد از یکـــی دو پاگرد بـــه ماکت یزد 
می رســـیم؛ مادرچاهـــی کـــه در دامنـــه 
ارتفاعـــات شـــیرکوه حفر شـــده و آب از 
کانـــال زیرزمینـــی قنات به ســـمت یزد 
بـــه  اول  زیرزمینـــی  رود  دارد.  جریـــان 
آســـیاب و آب انبار می رسد بعد مساجد 
و از آنجـــا به ســـمت خانه هـــا و در پایان 
مزارع و کشـــتزارها. در یکی از ویترین ها 
کوزه  هزار و 500 ســـاله  کوچکی می بینم 
که گردن ندارد و مثل بطری های بغلی 
آب پهن است. طبایی توضیح می دهد 
کـــه ایـــن کـــوزه را در خورجین بـــز جای 
می داده انـــد تا بشـــود براحتـــی آب را به 
ارتفاعات برد. کوزه شبیه اکپشتی است 

که سرش را در اک فروبرده است.
یکی از اتاق ها پر است از انواع بیلچه 

و کلنگ هـــای حفـــر قنـــات و روغندان و 
پی سوزهای کوچک سفالی که ابد موقع 
پایین رفتن از پاکنه یا سرکشـــی به کانال 
تاریک قنـــات کاربـــرد داشـــته. پاکنه به 
پله هایی می گویند که دسترســـی به آب 

قنات را ممکن می کند.
هربـــار از راهـــروی جدیدی بـــا چند 
اتاق ســـر درمی آورم و دقیقـــاً نمی دانم 
کـــدام طبقـــه هســـتم یـــا کدام ســـمت 
ساختمان. در یکی از راهروها وارد اتاقی 
می شـــوم که تصویـــر چند »میـــراب« را 
در آن قـــاب گرفته اند بـــا دفترچه هایی 
برای حســـاب و کتاب و اینکه هرکشاورز 
چقدر حقابه دارد و از چه ســـاعت تا چه 
ســـاعتی می توانـــد آب بردارد. ســـاعت 
آبی، کاسه ای است ســـوراخ که هر یازده 
دقیقه یک بار پر می شود و به کف دیگ 
می خورد. اگر کشاورزی 15 سهم حقابه 
داشـــته، میـــراب 15 بـــار کاســـه را خالی 
می کـــرده و دوباره روی آب می گذاشـــته 
تا پر شـــود. میرآب هـــا معتمدین مردم 
بودند و حساب حال و حرام را داشتند.

در یکـــی از ویترین ها وســـیله چوبی 
کوچکـــی می بینم که با آن ِدبی یا حجم 
و ســـرعت آب را انـــدازه می گرفته انـــد. 
راســـتی چطور ممکن است صدها سال 
پیش یـــک میـــراب، درســـت مثل یک 
مهندس امروزی بـــه دبی آب فکر کرده 

باشد؟
همه این ها به کنار، اســـم »قرابه« را 
شنیده اید؟ یک پارچ دوجداره شیشه ای 
کـــه در جـــداره یـــا محفظـــه وســـط یخ 
می ریخته انـــد و در جداره بعدی آب. به 
این صورت آب خنک می شد بدون آنکه 
تماســـی با یخ داشته باشـــد. راستش را 
بخواهید همیشه این سؤال در ذهنم بود 

که یخ غیربهداشتی یخچال ها چطور در 
خانـــه مصرف می شـــده؟ نمونه یکی از 
این یخچال ها را با آن گنبد بزرگ و چاله 
عمیـــق در ابرکوه یزد دیده ام. زمســـتان 
آب را در حوضچه  بزرگی رها می  کردند 
تا یـــخ ببندد و بعـــد با ایه هایـــی از کاه 
در یخچـــال انبـــار می کردنـــد. معماری 
یخچال طـــوری بود که یـــخ را تا آخرین 
روزهای گرم تابســـتان نگه می داشت تا 

آب و شربت قرابه ها را خنک کند.
چوبـــی  پره هـــای  و  آســـیاب  چـــرخ 
بـــرای  آب  پرفشـــارکردن  سیســـتم  و 
چرخانـــدن پره هـــا با تنگ کـــردن کانال 
ورودی یـــک طرف، ســـنگی کـــه به جای 
بلبرینگ، زیر آسیاب کار گذاشته می شد 
هم یـــک طـــرف. می گویند این ســـنگ 
کوچک و صاف و صیقلی که می بایست 
تحمـــل زیـــادی داشـــته باشـــد، چیزی 
نزدیک به الماس اســـت. بـــرای همین 
خیلی هـــا در کهنـــه خرابه آســـیاب های 

قدیمی دنبال بلبرینگ می گردند.
بـــه  یـــزد، نمی دانیـــد  در مـــوزه آب 
درودیـــوار بنـــای زیبـــا و رازآلـــود حـــاج 
ســـیدعلی اکبـــر کاهدوز خیره شـــوید یا 
ابزاری که هرکدام داســـتانی برای گفتن 
دارند. چند پلـــه را باا می روم و بی آنکه 
بدانـــم کجا هســـتم، در یکـــی از اتاق ها 
برای اولین بار »وقف نامه  آب« می بینم. 
وقـــف هرچیـــزی شـــنیده بـــودم اا آب. 
ویترین ها پر اســـت از اسناد و دفترهایی 
با خـــط زیبـــا و ناخوانای ســـیاقی که در 
هرکدام متمکنی ســـهمی از حقابه خود 

را وقف کرده است.
وارد سرداب می شوم؛ گروه آلمانی ها 
نشســـته اند.  ســـکوت  در  دور  تـــا  دور 
حـــوض اجـــوردی کـــه درســـت وســـط 

جریان آب قنات اســـت، خالی اســـت و 
ســـبدی نمایشـــی از گنبد آجری آویزان 
اســـت. طبایـــی آرام در گوشـــم پچپچه 
می کنـــد: »قدیـــم بـــرای اســـتراحت به 
ســـرداب می آمدنـــد. تابســـتان ها اینجا 
خنک و آرامبخش اســـت. خوراکی های 
فاسدشـــدنی را هم مثل گوشـــت و میوه 
با ســـبد از آن بـــاا آویـــزان می کردند که 
هم خنک بماند هم دســـت حشـــره ای 

چیزی به آن نرسد. درست مثل یخچال 
است.«

پشـــت عمـــارت منبعی اســـت که از 
چاه »چهل گز« تغذیه می شـــده؛ کارگر 
با دلـــو آب را از چاه بیرون می کشـــیده و 
در منبـــع می ریخته و منبع بـــا لوله های 
مســـی و برنجی به شـــیر آب کنار هشتی 
و فواره هـــای حیـــاط متصـــل می شـــده. 
یعنی اهالی خانه یک و نیم قرن پیش، 

می توانستند مثل یک شهروند امروزی 
شـــیر آب را بـــاز کنند و دســـت و صورت 
بشـــویند یا کنار حوض بنشـــینند و بدون 

برق و پمپ، از فواره آب لذت ببرند.
از کنار شـــیر آب که رد می شـــوم، تازه 
می فهمم مســـیر را برعکـــس آمده ام و 
به هشـــتی رســـیده ام. هشـــتی یا ورودی 
خانه با آن گچبری هـــای زیبا که یکی دو 
انگلیسی با رقص دست ها در هوا، پیچ و 

تابش را به هم نشان می دهند، چند در 
دارد؛ یک در اصلی بـــرای ورود به خانه 
و یک در باریک به ســـمت چاه چهل گز 
و منبع آب. یک در به ســـمت خانه ها یا 
حجره هایی که میهمان غریبه، شـــب را 
در آن ســـر کند و حاا متعلق به کســـبه 
بـــازار اســـت، یـــک در بـــه ســـمت دفتر 
کار صاحبخانـــه و دری هـــم به ســـمت 
اندرونی که اگر کســـی اجازه می یافت، از 
آن وارد می شـــد. یعنی همان جایی که 
من از آن خارج شـــدم. معماری هشتی 
به شکلی است که اگر رو به روی اندرونی 
هم بایستید، چیزی از خانه پیدا نیست.

بـــه حیـــاط برمی گـــردم و تندیـــس 
مـــردی را که با چـــرخ و دلـــو از چاه آب 
کاش  می کنـــم. ای  تماشـــا  می کشـــد، 
بـــه همین بســـنده می کردیـــم و با حفر 
چاه های عمیق چشـــمه ها و قنات ها را 
برای  موزه ای  نمی خشکاندیم. ای کاش 

آب نمی ساختیم.
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فلسفه در دنیای امروز به انتزاعی  بودن متهم می شود. از این رو، به 1
حاشـــیه رانده شـــده و پیوســـته از 
کاربست آن پرسش می شود. البته جامعه ما 
از آنجا که از یک سنت فلسفی غنی برخوردار 
اســـت و بزرگان فلســـفه ما همچون فارابی، 
را  تاریـــخ فلســـفه  از  و... بخشـــی  ابن ســـینا 
می ســـازند، هنـــوز فلســـفه شـــور و حـــرارت 
می آفرینـــد که خود جـــای امیـــدواری دارد. 
اینکه فلسفه از کجا شـــروع می شود؟ به چه 
کار می آیـــد؟ و تفـــاوت آن با ســـایر دانش ها 
چیست؟ اغلب پرسش هایی است که درباره 
فلسفه مطرح می شود. فلســـفه در رابطه با 
کلیـــت امور و کل هســـتی حـــرف می زند در 
حالی که علوم هر یـــک به صورت جزئی به 
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فلســفه و فیلسوفان، چه دردی از جامعه دوا می کنند؟

به فلسفه نیاز داریم تا بتوانیم شاد باشیم
احسان شریعتی

دکترای فلسفه سیاسی

- دونالد ترامپ با توئیت هایش سطح فرهنگی-سیاسی امریکا را 
پایین آورده است

- رئیس جمهوری فرانسه تنها کسی است که جرأت می کند به عنوان 
یک روشنفکر و یک سخنور، دیدگاه سیاسی  هم داشته باشد

 -من از آن دست روشنفکرانی نیستم که بی هدف شلیک می کنند
- آزرده ام از اینکه شبکه های اجتماعی بیشتر در خدمت »اقتصاد« 

است تا مقاصد »فرهنگی« 

ë  بحث های فراوانی درباره »زوال روشنفکری
متعهـــد« وجـــود دارد. اما قبول داریـــد که این 
موضوعات به ندرت از ســـپهر روشنفکری فراتر 

می رود؟
بر اساس الگوی فرانســـوی، از زوا تا سارتر 
و بوردیو، »حوزه عمومی« برای روشـــنفکری 
بســـیار مهم است؛ هرچند ســـاختار شکننده 
آن متحمل فرآیند شتابنده زوال خواهد بود. 
امروزه پرسش نوستالژیک »روشنفکران کجا 
رفته اند؟« اهمیت خود را از دست داده است. 
اگر شـــما خواننده ای ندارید که افکارتان برای 
او نوشته شود، نمی توانید »روشنفکر متعهد« 

هم داشته باشید.
ë  آیا اینترنت »سپهر عمومی« را )که رسانه های

سنتی را پشتیبانی می کند( تقلیل داده است؟ 
و این امر، به نوبه خود، بر نقش اندیشمندان و 
فیلسوفان در جامعه تأثیر منفی گذاشته است؟

بله. بنابر نظـــر هاینریش هاینـــه، »پیکره 
روشـــنفکر« بـــا پیکربندی کاســـیک ســـپهر 
عمومـــی آزاد به دســـت می آیـــد؛ هرچند این 

امر، بـــه مفروضـــات غیرمحتمـــل فرهنگی 
و اجتماعـــی وابســـته اســـت همچـــون وجود 
»ژورنالیسم هوشـــیار« که در آن روزنامه های 
مرجع و رســـانه های گروهی قـــادر به هدایت 
توجـــه اکثریت بـــه موضوعاتی هســـتند که با 
شکل گیری عقاید سیاسی ارتباط دارند؛ و نیز 
وجود »اجتماع مطالعه گری« که به سیاست 
عاقه مند است، تحصیلکرده است، به فرآیند 
مناقشه آمیز تشـــکیل عقاید خو گرفته و برای 
مطالعه مطبوعات باکیفیت و مستقل، زمان 
صرف می کند. امروزه این زیرساخت ها دیگر 
دست نخورده نیست؛ البته تا جایی که می دانم 
ایـــن وضعیـــت، هنـــوز در کشـــورهایی مانند 
اسپانیا، فرانســـه و آلمان وجود دارد. اما حتی 
در چنین کشـــورهایی هم، اثر متاشـــی کننده 
اینترنت نقش رسانه های سنتی را بویژه برای 
نســـل های جوان تـــر تغییر داده اســـت. حتی 
پیـــش از آنکه گرایش های مرکزگریز و ُخرد در 
رسانه های جدید پدیدار شوند، »تجاری سازی 
توجـــه عمومـــی« باعث به جریـــان انداختن 

بخشـــی از هســـتی می پردازند. اتفاقی که در 
دوره هـــای جدیـــد افتـــاده، ایـــن اســـت کـــه 
فیلســـوفان بعـــد از کانـــت، بـــه ایـــن نتیجه 
رسیدند که با فلســـفه، نمی توان به نیازهای 
بشـــر امروز پاســـخ داد و به دلیـــل فراموش 
کردن پشـــتوانه فلسفی شـــان از گذشته خود 
فاصله گرفته اند و به قول هوسرل این ریشه 
بحران علوم اروپایی اســـت. بحران هایی که 
در عصر جدیـــد به وجود آمـــده، مثل انواع 
فاشیسم ها، استعمار و برده داری و... نتیجه 

»به حاشیه رانده شدن فلسفه« است.
در طـــول تاریخ ِفلســـفه ایده های مختلفی 
مطـــرح شـــد، یکـــی از آن ایده هـــا، بحـــث 
ایـــن توهمـــی بیـــش  امـــا  بـــود  »ترقـــی« 
نبـــود چراکـــه شـــاید در عرصـــه تکنولوژی 
پیشـــرفت هایی صورت گرفته باشـــد اما در 
بخش های بســـیاری پســـرفت داشته ایم و 

این، به پیشرفتی ناموزون منجر شد.

فروپاشی سپهر عمومی شـــده بود. مثال آن، 
ایاات متحده و استفاده منحصر به فرد آن از 

شبکه های تلویزیونی خصوصی است.
اکنون ابزار تـــازه ارتباطات، الگوی بســـیار 
موذیانه تـــری از تجاری ســـازی دارد که هدف 
آن به روشـــنی »هدایت توجه مصرف کننده« 
از  اقتصـــادی  بهره بـــرداری  بلکـــه  نیســـت، 
مشـــخصات خصوصـــی کاربـــر اســـت. آنان 
بـــدون  را  مشـــتریان  شـــخصی  اطاعـــات 
اطاع شان می دزدند تا آنان را، حتی با مقاصد 
سیاسی، مانند رسوایی اخیر فیسبوک، مؤثرتر 

مدیریت کنند.
ë  آیا در نگاه شـــما، اینترنت با وجـــود مزایای

آشکار آن، شـــکلی تازه از بی ســـوادی را اشاعه 
می دهد؟

منظور شما مشـــاجره های پرخاشگرانه، 
حرف های پوچ و دروغ های دونالد ترامپ در 
توئیت هایش اســـت؟ حتـــی نمی توان گفت 
این فرد زیر سطح فرهنگی-سیاسی کشورش 
قرار دارد. ترامپ همواره در حال پایین  بردن 
سطح سیاسی- فرهنگی کشـــورش است. از 
زمانی که صفحات چاپی اختراع شـــد و همه 
را به یک خواننده بالقوه تبدیل کرد، ســـده ها 
طول کشـــید تا همه مردم توانستند بخوانند. 
اینترنت همه ما را به مؤلفان بالقوه بدل کرده 
و از این اتفاق تنها دو دهه گذشته است. شاید 
با گذشـــت زمان ما یاد بگیریم که شبکه های 
مجازی را با روشی متمدنانه مدیریت کنیم. 
اینترنت هم اکنون میلیون ها وضعیت مفید 
از خرده فرهنگ هـــا را بازگشـــوده کـــه در آن 
اطاعـــات قابل اعتمـــاد و نظـــرات صحیح 
مبادله می شـــوند. نه فقط در تارنوشت های 
علمـــی کـــه آثـــار دانشـــگاهی توســـط آنهـــا 
توســـعه می یابند، بلکه برای مثال تاارهای 
گفت وگوی بیماران مبتا به یک بیماری نادر 
که می توانند با دیگرانی در موقعیت مشـــابه 
ولی در قاره ای دیگر نظرات و تجربیاتشـــان را 
به اشـــتراک بگذارند. مزایای بزرگ ارتباطی 
مســـلمی وجود دارد و ایـــن فقط منحصر به 
افزایش فروش ســـهام و بورس بازی نیست. 
من پیرتر از آن هستم که تپش فرهنگی ناشی 
از تولد رســـانه های جدید را قضاوت کنم. اما 
این مـــرا مـــی آزارد که این نخســـتین انقاب 
رسانه در تاریخ بشر است که در وهله نخست 
و بـــه طور عمده در خدمت اقتصاد اســـت تا 

مقاصد فرهنگی.
ë  در چشم انداز فناوری زده امروز، آینده فلسفه

چیست؟
من به نظرات منسوخی تعلق خاطر دارم 
که می گوید فلسفه باید ادامه دهد و بکوشد به 
پرســـش های کانت پاسخ دهد؛ پرسش هایی 
چون چه می توانم بدانـــم؟ چه باید بدانم؟ 
چه انتظاری می توانم داشته باشم؟ چه باید 
باشـــد تا انسان باشـــد؟ با این حال، مطمئن 
نیستم که فلســـفه آنچنان که ما می شناسیم 
آینـــده ای دارد یـــا نه. هم اینک فلســـفه روند 
افزایش تخصص را مانند همه رشته ها دنبال 
می کند. و این یک خیابان بن بست است؛ چرا 
که فلسفه باید بکوشد که کل را توضیح دهد و 
با توضیح عقانی به درک ما از خود و جهان 

کمک کند.
ë  چه چیز شما را به مارکسیسم عاقه مند کرد؟

هنوز چپ گرا هستید؟
من 65 ســـال کار و مبارزه را صرف »اصول 
چپ« در دانشگاه ها و سپهر عمومی کردم. اگر 
من یک چهارم قرن را برای یکپارچگی سیاسی 
بیشـــتر اتحادیه اروپا جنگیـــدم، به خاطر این 
گمان بود که تنها این سازماِن قاره ای، می تواند 
سرمایه داری افسارگســـیخته را مهار کند. من 

فلســـفه با حیرت و پرسش آغاز  می شود. البته ما معمواً حیرت 2
نمی کنیـــم پس بـــه ایـــن معنا، 
فلسفه نمی ورزیم چون پیوسته در معرض 
عادی شـــدن امور قرار داریم. این در حالی 
اســـت کـــه در فضـــای فلســـفی پیوســـته از 
عادات فاصله می گیریم. بنابراین در اصل، 

ریشه فلسفه »پرسشگری« است.
در فلســـفه برخاف علوم دیگر که همواره 
چیزی کســـب و حفـــظ می شـــود، همواره 
دست مان خالی است؛ چراکه مرتب آنچه 
به دســـت می آوریم، زیر ســـؤال می بریم؛ 
»می دانـــم کـــه نمی دانم.« ســـقراط نیز از 
محدودیت دانش بشـــری پرده برمی دارد؛ 
اینکه فلسفه دانشی نیست که یکبار کشف 
شـــده و به کار گرفته شـــود. به ایـــن اعتبار، 
فلســـفه بـــه هیـــچ کار نمی آید، جـــز اینکه 

»علم آزادی« و »چگونه زیستن« است.

هرگز دست از انتقاد از سرمایه داری نکشیدم؛ 
اما آگاهم که تشخیص بی تأمل کافی نیست. 
مـــن از آن دســـت روشـــنفکرانی نیســـتم که 

بی هدف شلیک می کنند.
ë  کانت به عاوه هگل به عاوه روشـــنگری به

عاوه مارکسیسم افسون زدوده، مساوی است 
با »هابرماس«. درست است؟

اگـــر بخواهید تلگرافی بگویید بلـــه؛ اما نه 
بدون اشاره به »دیالکتیک منفی آدورنو«

ë  سیاســـی مفهـــوم  شـــما   1986 ســـال  در 
»میهن دوستی اساسنامه ای« را ارائه دادید که 
امروزه در برابر دیگر میهن دوستی های مبتنی بر 
سرود و پرچم تقریباً شفابخش به نظر می رسد. 
اما آیا می توان گفت این نوع از میهن دوستی، 

سخت یاب تر است؟
در ســـال 1984 برای ســـخنرانی در کنگره 
اسپانیا دعوت بودم. پس از آن به یک رستوران 
قدیمی برای خوردن غذا رفتیم که اگر درست 
یادم باشد بین کنگره و میدان پوئرتا دل سل، 
در ســـمت چـــپ خیابان قـــرار داشـــت. طی 

مکالمه  من و همسرم با میزبانان برجسته ام 
-که بســـیاری از آنان سوسیال دموکرات هایی 
بودند که در تهیه قانون اساســـی جدید کشور 
درگیـــر بودنـــد- به مـــا گفتنـــد کـــه در هیأت 
حاکمه در اعامیه جمهوری نخست اسپانیا 
در ســـال 1837 توطئـــه ای اتفاق افتـــاد. اما با 
توجه به آنچه که ما می دانســـتیم، احســـاس 
کامـــًا متفاوتـــی داشـــتیم. »میهن دوســـتی 
اساســـنامه ای« نیاز به پیش زمینه ای مناسب 
دارد بـــرای اینکـــه همیشـــه آگاه باشـــیم کـــه 

قانون اساسی یک دستاورد ملی است.
ë خودتان را میهن دوست می دانید؟

به کشـــوری، حس میهن دوســـتی دارم که 
دســـت کم پس از جنگ جهانـــی دوم، در آن 
مردمســـااری پایدار و در طـــی دهه های بعد 
از قطبی سازی سیاسی، یک فرهنگ سیاسی 
لیبرال متولد شـــده اســـت. این نخســـتین بار 
اســـت که می گویم اما در ایـــن معنا بله، من 
یک میهن دوست آلمانی هستم و همچنین 

محصولی از فرهنگ آلمانی.

ë  با ورود مهاجران، آیـــا آلمان هنوز فقط یک
فرهنگ دارد؟

من افتخـــار می کنـــم به فرهنگ مـــان که 
شامل نسل دوم یا سوم مهاجران ترک، ایرانی 
و یونانی است که فیلمسازان، روزنامه نگاران و 
شخصیت های تلویزیونی و همین طور مدیران 
اجرایی شگفت انگیز، پزشکانی چیره دست و 
بهترین نویسندگان، سیاستمداران، نوازندگان و 
معلمان را می آفریند. این نمایشی ملموس از 
توان و گنجایش فرهنگ ما برای نوزایی است. 
پوپولیســـت های دست راســـتی پرخاشـــگرانه 
مهاجران را پس می زنند، اما بدون آنان شکوه 

این فرهنگ غیرممکن و بی معناست.
ë  آیا می توانید چیزی در مـــورد کتاب تازه خود

درباره مذهـــب و قدرت نمادیـــن آن به عنوان 
درمانی برای برخی از بیماری های روزگار نوین 

بگویید؟
با اینکه این کتاب چندان در مورد فلســـفه 
دین نیست، اما امیدوارم که تبارشناسی اندیشه 
پسامتافیزیکی مبتنی بر استدال در مورد ایمان 
و آگاهی، بتواند از فراموشی کارکرد فلسفه برای 
روشنگری جلوگیری کند؛ فلسفه ای که بتدریج 
در مقابـــل جبهه علم گرایانه تضعیف شـــده 

است.
ë  صحبت به مذهـــب و جنگ های مذهبی و

فرهنگی رســـید. گمان می کنید که ما در آستانه 
برخورد تمدن ها هستیم؟

تا جایی کـــه من می دانم، ایـــن تفکرکامًا 
نادرست است. مارکس و وبر تمدن های کهن 
و بانفوذ را که با متافیزیـــک و دین های بزرگ 
مشخص شده اند، مطالعه کرده اند. همه آنها 
استعدادی جهانگیر دارند به همین علت به 
گسترش و گشـــایش می رســـند. واقعیت این 

اســـت که بنیادگرایی مذهبی پدیده ای یکسره 
نوین است و از ریشه کن  شدن اجتماعی ناشی 
از اســـتعمار، پایان اســـتعمار و ســـرمایه داری 

جهانی برآمده است.
ë  گاه نوشته اید که اروپا باید یک نسخه اروپایی از

اسام را بپروراند. آیا گمان می کنید این در حال 
انجام است؟

در جمهـــوری فـــدرال آلمان می کوشـــیم 
تـــا »الهیات اســـامی« را در دانشـــگاه هایمان 
بگنجانیـــم، یعنی ما می توانیم بـــه جای وارد 
کردن مدرسان این رشـــته از ترکیه و امثالهم، 
معلمـــان دینی را در کشـــور خودمان آموزش 
دهیـــم. اما واقعـــاً این فرآیند بـــه مدیریت ما 
بستگی دارد. هرچند این امر، موج های جهانی 
مهاجرت را شامل نمی شـــود. تنها راه مقابله 
این است که علل اقتصادی در کشورهای مبدأ 

را مهار کنیم.
ë چطور باید این کار را انجام داد؟

بـــدون تغییـــر در دســـتگاه ســـرمایه داری 
جهانی این امر امکان پذیر نیست. این مشکلی 
اســـت که ریشـــه در قرن های متمـــادی دارد. 
من متخصص نیســـتم اما اگر »خارجی کردن 
جامعـــه« اثـــر اشـــتفان ِلِســـنیش را بخوانید، 
خواهید دید که چگونه منشأ این امواج از اروپا 
می آید و دنیای غرب باعث پیدایش آنها شده 

است.
ë  از شـــما نقل شـــده که گفته اید اروپا یک غول

اقتصادی و یک کوتوله سیاســـی است. به نظر 
شـــما هیچ چیز بهتر نشـــده چون ما برگزیت و 

پوپولسیم و افراط گرایی و ملی گرایی را داریم...
معرفی یـــورو جامعه پولی را به شـــمال و 
جنوب تقســـیم کرد؛ »برنده ها« و »بازنده ها«. 
دلیـــل این امر این اســـت که اگر پیشـــرفتی در 
جهت اتحاد سیاســـی وجود نداشـــته باشـــد، 
تفاوت های ســـاختاری میـــان مناطق اقتصاد 
ملـــی نمی تواننـــد یکدیگـــر را جبـــران کننـــد. 
دریچه هـــای اطمینانی مانند تحـــرک در یک 
بـــازار کار واحد و یک نظـــام امنیت اجتماعی 
عمومی در نظر گرفته نشده است. همچنین 
اروپا قدرتی ندارد که بتواند یک سیاست مالی 
مشترک را مدیریت کند. به این واقعیت، یک 
الگوی سیاســـی نولیبرالی را کـــه در معاهدات 
اروپایی آمیخته شـــده، بیفزایید که وابســـتگی 
دولت هـــای ملی به بـــازار جهانـــی را تقویت 
می کند. نرخ اشـــتغال جوانان در کشـــورهای 
جنوبی افتضاح است. نابرابری در میان اعضا 
افزایش یافته و این خود به »فرسایش انسجام 
اجتماعی« انجامیده اســـت. در میان کسانی 
که توانســـته اند خـــود را تطبیق دهنـــد، الگوی 
اقتصادی لیبرال را دنبال می کنند که این امر، 
منافع فردی را ترویج می کند. در میان کسانی 
که در وضعیت متزلزل قرار دارند، گرایش های 
پسرفتی و واکنش های غیرعقانی و خشم های 

خودویرانگرانه گسترش می یابند.
ë  مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز مثل شما

فیلسوف است. فکر می کنید فلسفه و سیاست 
بخوبی با هم کار می کنند؟

به خاطر خدا، حکومت بر ما را به فیلسوفان 
بسپارید! به هر حال مکرون قابل احترام است 
چرا که در چشم انداز کنونی سیاست، تنها کسی 
است که جرأت می کند به عنوان یک روشنفکر 
و یک ســـخنور متقاعدکننده، دیدگاه سیاسی 
داشته باشـــد، اهداف سیاســـی مدنظر اروپا را 
دنبال می کند؛ و در شرایط تقریباً ناامیدکننده 
انتخاباتی، شجاعت شخصی نشان داده است 
و تا به حال به عنوان یک رئیس جمهوری آنچه 
را کـــه گفته، انجـــام داده اســـت. در دورانی که 
ناتوانی هویت سیاسی مشخصه آن است، من 
آموخته  ام که با وجود باورهای مارکسیستی ام 

این صفات شخصی را ارج بگذارم.
ë  بـــا این حـــال غیرممکن اســـت کـــه بدانید

ایدئولوژی او چیست، حتی اگر داشته باشد...
حـــق با شماســـت. مـــن هنـــوز نمی توانم 
بفهمم که چه عقایدی پشـــت سیاست های 
اروپایـــی رئیـــس جمهوری فرانســـه هســـت. 
می خواهم بدانم که آیا دســـت کم یک لیبرال 
متمایل به چپ  هست یا خیر. این چیزی است 

که امیدوارم در او باشد.

اما آنچـــه امروزه به نام فلســـفه در کشـــور 
مـــا حاکم اســـت چیـــزی بین »عرفـــان« و 
»اشراق« و »فلسفه« اســـت. به این معنا، 
نه خیلی حال عرفانی منقلب کننده ای به 
ما می دهد و نه آن نقادی گری و خردورزی 
فلســـفه یونانی را دارد. فلســـفه ایرانی بین 
این دو اســـت به تعبیری نه این است و نه 
آن.حال ممکن اســـت این پرسش مطرح 
شـــود کـــه فلســـفه در جامعه چـــه قدرتی 
دارد؟ توقعـــی کـــه از فلســـفه مـــی رود این 
اســـت که فضای »نقـــد«، »فکر کـــردن« و 
»پرسشـــگری« را ایجاد کند و این قدرت را 
داشته باشیم تا در مورد خودمان و دیگران 

تغییراتی را ایجاد کنیم.
امـــروز که در یـــک دوره تحریم،  تنگنا و عســـرت بسر می بریم نه 3
تنهـــا فلســـفه، بلکـــه زندگی ما 
دستخوش تغییراتی شده است، مجموع 

اینها می تواند ما را دچار افســـردگی کند و 
به غلط چنین بیندیشـــیم که اکنون زمان 

فلسفه ورزی است. 
ایـــن در حالی اســـت کـــه نیچـــه می گفت 
یونانیان برخاف ســـایر ملل وقتی خیلی 
شـــاد بودنـــد پرسشـــگری و فلســـفه ورزی 
می کردند نه وقتی که شکست می خوردند 

و در بدبختی به سر می بردند. 
منظـــور ایـــن اســـت که فلســـفه چـــون با 
فضاهـــای  از  دارد  کار  و  ســـر  »آزادی« 
افسرده کننده فاصله می گیرد. از این نظر، 
ما به فلســـفه نیـــاز داریم تا بتوانیم شـــاد 

باشیم.

* مکتوب حاضر متـــن ویرایش و تلخیص 
شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر احســـان 
شریعتی اســـت که در روز جهانی فلسفه در 

کافه اجتماعی کوخ ارائه شد.

گفت وگوی نشــریه اسپانیایی »ال پایس« با یورگن هابرماس

 اروپا؛ غول اقتصادی، کوتوله سیاسی

 سال بیست وچهارم  شماره 6934
  چهارشنبه  7 آذر 1397

حتی در هشـــتادونه ســـالگی، یکی از معتبرترین اندیشمندان 
زنده اســـت که نظراتش را در مورد مســـائل روزمره زمانه ما، از 
خانه اش در استراســـبورگ ارائه می دهد؛ از ملی گرایی گرفته تا 
مهاجرت و اینترنت و مانند آن. حدود پنجاه کیلومتری مونیخ، 
کنار یک دریاچه در استراســـبورگ، ردیف کلبه های آلپی، با یک 
ساختمان ســـفید با پنجره های بزرگ، قطع شده است؛ معادل 
معمارانه عقل گرایی در سرزمین هایدی و همنشینی نوگرایی به 
سبک مدرسه »باهاوس« با محافظه کاری راسخ بایرنی. پاک 
سفید کوچکی روی در آبی رنگ تأیید می کند که این خانه اندیشمند متولد دوسلدورف 
»یورگن هابرماس« است که حتی هنوز در آستانه نهمین دهه زندگی خود، جایگاهش 
را در میان مهم ترین فیلســـوفان جهان حفظ کرده اســـت. همســـرش در را باز می کند؛ 
»اوته وسلهوفت« مورخی که بیش از 60 سال با او است. راهرویی کوچک را می بینیم. 
همسرش صدا می زند: »یورگن! آقایان آمده اند.« اوته و یورگن، از سال 1971 در این خانه 

زندگی می کنند؛ از زمانی که فیلسوف ما به مدیریت مؤسسه ماکس پانک رسید.
هابرماس - شاگرد و دستیار تئودور آدورنو، یکی از اعضای برجسته نسل دوم مکتب 
فرانکفورت و اســـتاد فلســـفه در دانشـــگاه گوته فرانکفورت- از میان انبوه تقریباً آشفته 
کتاب ها و کاغذهایی که در حال مطالعه آنها اســـت، نمایان می شـــود؛ کنار پنجره ای رو 
به جنگل. اتاق با ســـفید و ُاخرایی تزئین شـــده و مجموعه ای کوچک از هنر نوین اینجا 
است؛ نقاشی هایی از هانس هارتونگ، ادواردو چیلیدا، شان اسکالی و گونتر فورتورنک 
و همچنین مجســـمه هایی از جورج اوتیزا و خوآن میرو. این آخری جایزه ای اســـت که 
به عنوان جایزه شاهزاده آستوریاس در علوم اجتماعی در سال 2003 دریافت کرده است. 
قفسه ها پر است از کتاب های گوته و هولدرلین، شیلر و فون کایست و مجموعه ای از آثار 
انگلس، مارکس، جویس، بروخ، والزر، هرمان هسه و گونتر گراس. خودش نویسنده آثار 
مهمی در علوم اجتماعی و سیاسی در سده بیستم است. قرار است با ما درباره »مسائل 
شصت سال گذشته« صحبت کند. شـــق و رق است، دست دادنش خشک است و بر 
خاف سیمای پدربزرگانه ای که موهای سفیدش به او داده، خشمگین است. می گوید: 
»بله. هنوز از برخی چیزهایی که در جهان رخ می دهد خشمگینم. این چیز بدی نیست، 

هست؟«
هابرماس به خاطر لب شکری بودنش مشکل دارد. گرچه این چالش او با سخنرانی 
بود که او را برانگیخت تا ژرف تر در مورد مفهوم ارتباط بیندیشد که او بدان به عنوان ابزار 
درماِن دست کم بخشی از دردهای جامعه می نگرد. در یک لحظه از گفت وگو به نظرمان 
رسید که استاد پیر دیگر تمایلی به ادامه دادن ندارد. زمانی که در میان مصاحبه به بیرون 
پنجره نگاه کرد و زمزمه کرد: »دیگر اتاق ها و تاارهای بزرگ را دوست ندارم. نمی دانم چه 

اتفاقی می افتد. اینجور جاها همهمه ای هست که من را پر از ناامیدی می کند.«
]در ترجمه این گفت وگو بخش های سیاسی مربوط به اتحادیه اروپا کوتاه شده اند.[

 گفت وگو از 

بورخا هرموسو

مترجم: سیدامین 
موسوی زاده



استارتاپ، ایده پردازی، 
کارآفرینی، شرکت های 
دانش بنیان و واژه هایی 
از این قبیل، چند سالی 
اســت که نقــل محافل 
و  اقتصــادی  علمــی، 
عمومی شــده اســت و 
بازار این اصطاحات در رسانه های عمومی 
و مطبوعات حســابی داغ اســت. اســتارتاپ 
یــا بــه تعبیــر فارســی آن، کســب و کارهــای 
نوپــا در اصل به یــک حرکت نوآورانه اشــاره 
دارد که با ایده رفع یک مشــکل و ارائه ســاز و 
کاری نو در پی رشــد و توســعه و تولید ثروت 
در دنیــای کســب و کار اســت. نــگاه و تمرکــز 
جهانــی به این حــوزه منجر به ظهــور بازوی 
جدیــدی در پیکــره اقتصــاد جهانــی شــده 
بــرای  را  و کاری جدیــدی  و فضــای کســب 
تجربه رشــد اقتصادی بیشــتر در کشــورهای 
ایجــاد  توســعه  حــال  در  و  یافتــه   توســعه 

کرده است.
یــک نــگاه به آمــار منتشــر شــده در این 
زمینه نشان می دهد که در سال 2018 بطور 
تقریبی حدود 4228 اســتارتاپ در سراســر 
جهان با ارزشی بالغ بر 219 میلیارد دار در 
حال فعالیت هستند. یک بررسی بر اساس 
آمارهــای مؤسســه کافمــن نیــز در ایــاات 
متحــده امریــکا نشــان داد که جوانــان بین 
2۴ تا ۳۵ ســال با ۵۴% مشارکت، بیشترین 
گروه ســنی فعــال در این عرصه را تشــکیل 
می دهند. این آمارها حاکی از آن اســت که 
افراد میانســال و حتــی افراد مســن هم در 
این کشور با مشــارکت در ۴۶% استارتاپ ها 

همچنان در پی کارآفرینی هستند.
در کشــور مــا نیــز چنــد ســالی اســت که 
هــای  زمینــه  در  موفقــی  اســتارتاپ های 
ســرویس دهی خدماتــی و عمومــی ظهور 
کرده انــد. اما موفقیت این کســب و کارهای 
نوپــا بــا امــا و اگرهــای زیــادی همــراه بوده 
یــک  موفقیــت  در  زیــادی  چالش هــای  و 
اســتارتاپ طی مراحــل طفولیت و رشــد و 
رسیدن به بلوغ وجود دارد. بطوری که بیش 
از 90 درصد اســتارتاپ های شــروع شده در 
زمینه های مختلف قبل از رسیدن به غایت 
نهایــی خود دچار ورشکســتگی می شــوند. 
را  اســتارتاپ ها  شکســت  اصلــی  دایــل 
می توان به دو دســته عوامل ثابت و متغیر 
تقســیم بندی کــرد. عوامــل ثابت ناشــی از 
ماهیــت اینگونــه فعالیت هــای اقتصــادی 
هستند و در واقع جزو عوامل درونی هستند 
که برای موفقیت در این مســیر باید در رفع 

آنها کوشــید. این عوامل بطور عمده ناشی 
از پرریســک بــودن ایــن حــوزه، تیم بنــدی 
نادرســت، برآورده نشــدن نیازهای بــازار و 
مشتریان، فقدان طرح کسب و کار منسجم، 
بازاریابی ضعیف و ورود زود هنگام به بازار، 
نادیده گرفتن رقبا و غیره هستند. اما عاوه 
بر ایــن عوامل ثابت و ماهــوی، فاکتورهای 
تأثیرگذار خارجی زیادی نیز وجود دارند که 
موفقیت ایــن حرکت های نوآورانه را تحت 
تأثیــر قــرار می دهنــد کــه در این مجــال به 
عنوان مشکات استارتاپ های ایرانی مورد 

بررسی قرار می گیرند.
کــه  چالشــی  مهمتریــن  و  اولیــن 
اســتارتاپ های ایرانی با آن مواجه هســتند 
مشکل تأمین سرمایه چه در بخش شروع 
به فعالیت یک اســتارتاپ و چه در مرحله 
تجاری ســازی آن است. معمواً با توجه به 
کــم بودن ســرمایه اولیه ازم برای شــروع، 
مشکل اصلی استارتاپ ها بیشتر در بخش 
رشــد و تجاری ســازی ایــده اســت کــه نیــاز 
بــه ســرمایه گذاری کان و ســرمایه گذاران 
ریسک پذیر اســت و بسیاری از استارتاپ ها 
موفــق به تأمین ســرمایه بــرای این بخش 
نمی شوند و پشــتیبانی مناســبی برای این 
ایــن  و در  منظــور هنــوز در داخــل کشــور 
عرصــه صــورت نمی گیــرد. دلیــل عمــده 
ایــن موضوع، نگاه ســنتی ســرمایه گذاران، 
ســازمان ها و نهادهــای مربوطــه در داخل 

کشور است. 
بــا توجــه بــه اینکــه رســیدن بــه ســود 
ســرمایه گذاری در استارتاپ ها به یک دوره 
7 الی 10 ســاله نیاز دارد از این رو بسیاری از 
سرمایه گذاران با توجه به دیربازده بودن و 
ریسک های همراه با این فعالیت ها حاضر 
به ســرمایه گذاری در این حوزه نیســتند. از 
طرف دیگر مشکل عدم پذیرش راهکارها 
و محصــوات فناورانــه و نویــن و اصــرار به 
راه حل هــای ســنتی و قدیمــی و همچنین 
انحصــار در بخش هــای مختلــف بویژه در 
بخش هــای صنعتی، تجاری ســازی و ورود 
بــه بــازار را بــرای اســتارتاپ های ایرانــی با 
مشکل مواجه می کند و سودآوری آنها را به 
تأخیر می اندازد. از این رو توصیه می شــود 
تمامی استارتاپ ها، امکان سنجی پذیرش 
مشــتری را در مراحل ابتدایی استارتاپ ها 
انجــام  آغازیــن  اصــل  یــک  عنــوان  بــه 
دهنــد. دومین مشــکلی کــه در ایــن زمینه 
وجــود دارد، صــدور مجوزهــای مربوطــه، 
بوروکراســی پیچیده و عــدم همکاری های 
بین سازمانی مؤثر است که در بیشتر مواقع 
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ایران بهترین زیست بوم 
استارتاپی منطقه

ســال گذشــته مــردی با تجربــه و بســیار محتــرم که 
مشــاور یــک نهــاد اقتصادی بــزرگ بود، بــرای ارائه 
مشاوره به استارتاپ ها به مرکز ما آمد و وقتی نوبت 
به تیم ما رســید، آخر جلســه و به عنــوان حرف های 
خصوصــی، گفــت کــه همــه شــما - اســتارتاپ ها - 
ســر کار هســتید و ایده هایــی در ایــن ســطح را حتماً 
»می زننــد«. منظــورش ایــن بــود کــه ســرمایه داران 
بــزرگ داخلــی یــا شــرکای خارجی شــان کــه رانت، 
فناوری و ســرمایه دارنــد، وارد می شــوند و ایده های 
خــوب را مطرح می کننــد. چند تا نمونه هم ذکر کرد 
و البته شــواهدی ارائه داد که حتی فرد بســیار خوش بینی مثل بنده هم 

نمی توانست رد کند.
این را گفتم تا به نوعی خرق عادت کنم و بر خاف همیشــه، مطلبم را 
نــه بر پایه چارچوبی نظری بلکه تنها مبتنی بر مشــاهدات و تجربه های 
بی واســطه ام به عنــوان یــک فعــال در فضــای اســتارتاپی کشــور مطرح 
کنــم. ازم اســت قبل از بر شــمردن مشــکات اســتارتاپ ها، حرف های 
همیشــه ام را در مــورد نقــاط قــوت زیســت بــوم اســتارتاپی کشــور تکرار 
کنم: ایران یکی از بهترین زیســت بوم های اســتارتاپی منطقه و چه بســا 
جهان را داراست و مهم ترین دلیلش هم وجود شهر تهران است. شهر 
تهــران بــا جمعیت نســبتاً برخــوردار، پیشــرو، نوگرا، متمــدن، منصف، 
تحصیلکــرده و چنــد فرهنگی - که به نوعی الگو و الهام بخش بســیاری 
از جوامع همســایه اش نیز هســت- در حدود 9 میلیون نفر، بزرگ ترین 
سرمایه استارتاپ های ایرانی است. )مقایسه بفرمایید با مثًا جمعیت 
کشور استونی حدود 1.۳ میلیون نفر(. از طرف دیگر، توسعه اکوسیستم 
اســتارتاپی و حمایت از اســتارتاپ های کشور در ســال های اخیر از طرف 
نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه و پیگیری 
شــده اســت. اگر چه ایــن تاش ها عالــی و کامل نبوده اما قابــل تقدیر و 

امیدوار کننده است.
اینهــا در حالــی اســت که مشــکات مربوط بــه رویه های بســیار طوانی 
اداری و قانونی مربوط به ثبت شــرکت، گرفتن تســهیات بانکی، جذب 
ســرمایه گذار، تحریم هــا و مشــکات مربــوط بــه تعامل اســتارتاپ های 
ایرانی با بازار های خارجی و نیز مشــکات فرهنگی که همچنان معنای 
شــغل را فقــط اشــتغال در برخی مشــاغل خــاص می پندارنــد، ممکن 
است بر انگیزه کارآفرینان جوان برای شروع یا ادامه مسیر تأثیر بگذارد.

البته به تجربه برایم ثابت شــده اســت که هیچ چیز در جهان آنقدر هم 
بد و غیر منصفانه نیســت و هر جا چالش های بزرگتری ســر راه باشــند، 
می شود به شــکار فرصت های بزرگ تری امیدوار بود. اما انتظار می رود 
اشخاص و دستگاه ها و نهادهایی که دغدغه و مسئولیتی در قبال توسعه 
کشــور دارنــد تاش کنند تــا اوًا قوانین و رویه ها، ســهل و کوتاه و روشــن 
شــود و اســتفاده از منابع و امکانات کشــور برای همه براساس استعداد 
و شایستگی شــان به شــکل عادانه ای فراهم شــده و برای رانت جویی و 
رانــت خواری و فرآیندهای غیر شــفاف تخصیــص منابع)چه در بخش 
عمومی و چه بخش های دیگر(، چاره ای اندیشــیده شــود زیرا هیچ چیز 
بیش از احساس بی عدالتی، نمی تواند نیروهای با انگیزه و مستعد را از 

ادامه کار منصرف نماید.
در پایان و به طور کلی، تنها انتظاری که از مقامات و مدیران کشــورمان 
داریم این است که برای افزایش امیدواری و اعتماد مردم، تا می توانند 
بکوشند. امیدواری مردم، آن سرمایه بسیار بزرگی است که سرمایه های 

دیگر ما را قابل استفاده می کند.
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تأمین سرمایه مشکل اصلی  استارتاپ ها

ران
/ ای

دی
محم

لی 
س :ع

عک

 حمل و نقل عمومی در پایتخت 
ایده آل نیست

گفت و گو با معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل ونقل ترافیک تهران 

اســتارتاپ ها را بــه جای فعالیــت در حوزه 
تخصصــی، درگیــر مســائل پیش پــا افتاده 
و قوانیــن دســت و پــا گیــر می کند. مســائل 
ثبتــی و کپی رایــت نیــز از دیگــر مشــکاتی 
اســت که حقــوق بنیانگــذاران و مؤسســان 
اســتارتاپ ها را تحــت تأثیــر قــرار می دهد.  
نبــود زیرســاخت های فنــی و فناوری هــای 
اطاعــات و ارتباطــات مناســب نیــز مانند 
ســرعت اینترنــت و اعمــال محدودیت در 
فضای مجــازی از جمله عواملی اســت که 
کار کردن در این حوزه را با مشکاتی همراه 

ساخته است. از طرف دیگر چنین خدماتی 
نسبت به کشورهای دیگر وضعیت چندان 
مطلوبــی نــدارد و هزینه های مــازادی را بر 
دوش شــرکت های نوپــا تحمیــل می کنــد. 
از دیگــر مشــکات موجــود در ایــن زمینــه 
می توان به نارکارآمدی سیســتم آموزشــی 
کشور در تربیت افراد و نیروهای متخصص 
در این حوزه اشاره کرد و این موضوع باعث 
شــده اســت که مقاله گرایی و مدرک گرایی 
صــرف در دانشــگاه های کشــور جایگزیــن 
خاقیــت و توانمنــدی ازم در امــر تولید و 
فعالیت هــای عملــی شــود. به گونــه ای که 

بســیاری از دانش آموختگان کشور در حوزه 
بازار،اطاعــات و ســواد کافــی را ندارنــد و 
نیــاز به حمایت های مشــاوره ای و کســب و 
کاری در حوزه بازار قویاً احســاس می شود. 
مشــکات فرهنگی و اجتماعی نیز از موانع 
رشد کسب و کارهای نوپا در کشور محسوب 
می شــوند. برخاف کشــورهای دیگر، هنوز 
فرهنگ و روحیه کارآفرینی آنچنان که باید 
و شــاید در تفکر مــردم به عنوان یک حرفه 
و مسیر شــغلی جا نیفتاده اســت. هر چند 
در ســال های اخیر پیشــرفت های زیادی در 

این بخش ایجاد شده است و شاهد تکاپوی 
مراکز علمی و صنعتی کشــور در این زمینه 
و  حاکمیتــی  سیاســتگذاری های  هســتیم. 
دولتــی نیز با اینکه می توانــد به عنوان یک 
عنصــر مؤثر در تســهیل موفقیــت اینگونه 
شــرکت ها کارساز باشــد ولی سیاستگذاری 
غلــط در بســیاری از مــوارد امــکان رقابــت 
اســتارتاپ های ایرانــی را با رقبــای خارجی 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. اتــکا و تمرکــز 
محــض بــر اقتصــاد نفتــی، عــدم حمایت 
کافی از بخش های تولیدی و انحصارطلبی 
مراکز دولتی، نبود برنامه ای مدون و جامع 

برای حمایت از استارتاپ های بومی انگیزه 
کافــی را بــرای فعالیــت در ایــن حــوزه بــه 
طــرز چشــمگیری کاهش می دهــد. از آنجا 
کــه یکــی از مشــکات حــال حاضــر کشــور 
بیــکاری و پاییــن بودن ســرانه تولید اســت 
بــه نظــر می رســد بــا حمایــت مؤثــر و رفع 
مشــکات فوق الذکر در راستای موفقیت و 
رشد استارتاپ های کشور بتوان در حل این 
مشکات موفق بود. در نهایت محدودیت 
در دسترســی بــه بازارهــای جهانــی بویــژه 
بــرای شــرکت های دانش بنیــان در تأمیــن 

مــواد و نیازهــای مربوطــه، محدودیــت در 
صادرات کااهــای تولیدی، نبود کانال های 
شــرایط  در  بویــژه  غیــره  و  مؤثــر  مالــی 
تحریمــی حاضــر مشــکات عدیــده ای را 
اعمــال اســتارتاپ ها  توســعه  و  رشــد   در 

 کرده است.
وجــود ایــن مشــکات و موانــع در ایــن 
حــوزه بــا توجه بــه ماهیــت و جدیــد بودن 
ایــن فضــا و همچنیــن نبود تجربــه قبلی و 
کافی امری کامًا طبیعی است. با این حال 
شــناخت و ارائه راه حل برای این مشکات 
می تواند منجر به رشــد و شــکوفایی هر چه 
بیشــتر اســتارتاپ های ایرانی شــده و حتی 
کســب و کارهای قدیمــی را هم تحت تأثیر 
قــرار بدهد. بنابراین امید اســت با حل این 
موانــع و مشــکات بــا همــکاری و همــت 
و  دولتــی  نهادهــای  خصوصــی،  بخــش 
تاش های عمومی و مردمی، مســیر رشــد 
استارتاپ های ایرانی هموار شده و در آینده 
نزدیــک بتوان بــه اهــداف فرامنطقــه ای و 

جهانی در این زمینه دست یافت.

اولین و مهمترین چالشی که استارتاپ های ایرانی با آن 
مواجه هستند مشکل تأمین سرمایه چه در بخش شروع 

به فعالیت یک استارتاپ و چه در مرحله تجاری سازی 
آن است. معمواً با توجه به کم بودن سرمایه اولیه ازم 

برای شروع، مشکل اصلی استارتاپ ها بیشتر در بخش 
رشد و تجاری سازی ایده است

سام صفوی
  بنیانگذار
یک استارتاپ

مرتضی اباذری
مدیر استارتاپ

بومگرد گیانی در گفت وگو با  »ایران«:
یک زباله در روستای قاسم آباد نریختیم

گزارش »ایران« از فعالیت این روزهای کسب و کارهای نوین 

به استارتاپ ها اعتماد کنید

آیا بومگردی ها گردشگری ایران را با توسعه پایدار آشتی می دهند؟

آماده کردن جامعه ایرانی برای میزبانی گردشگر
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 معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل ونقل ترافیک تهران 
در گفت وگو با »ایران«:

 حمل و نقل همگانی 
در پایتخت ایده آل نیست

آیــا تا به حــال از خود پرســیده اید که چند درصد از پایتخت نشــین ها از وســایل 
حمل ونقــل عمومــی اســتفاده می کنند؟ ترافیــک آزاردهنــده، معابر همیشــه 
شــلوغ و خودروهای تک سرنشــینی که حتی کوچه های فرعی را به تصرف خود 
درآورده انــد تــا حدودی به این ســؤال پاســخ می دهند اما جواب واقعی، ســهم 
٢٥ درصدی اســت! شــاید فکر کنید که مقصر این ســهم اندک تنها ســواره های 
سر خوشــی هســتند که خودســرانه انتخابشــان خودروهای شــخصی بوده، اما 
ایــن وضعیــت تنها محصــول یک عامل نیســت، حــاا اگــر از بســیاری از این 
ســواره ها بپرســید که چرا خودروی محبوبشــان را به سوار و پیاده شــدن از مترو 
و ایســتادن در شــلوغی بیــن آدم ها ترجیــح داده اند، جوابشــان نبــود امکانات 
اســت! جالب اینکه به گفته برخی کارشناســان، این فکر درست نیست چراکه 

امکانــات وجــود دارد اگرچــه کمتــر از نــرم 
جهانی، اما ظرفیت ســازی برای استفاده از 
همین امکانات هم وجود نــدارد و خیلی از 
خطــوط اتوبوس و متــرو نیاز به بــاز تعریف 
دوباره دارند. محبوبه ذاکری سهی، معاون 
مطالعــات و برنامه ریــزی ســازمان حمل و 
نقــل و ترافیــک تهران به ســؤااتی پاســخ 
می دهد که این روزها جوابش به اشــتباه در 
ذهن همه ما نقش بسته است. گفت و گوی 

تفصیلی ما با او را در زیر بخوانید:

حمیده امینی فرد
 خبرنگار

ë  در عمومــی  نقــل  و  حمــل  وضعیــت 
پایتخت را چطور ارزیابی می کنید؟

ببینیــد، ارزیابــی عملکــرد حمل و نقــل 
عمومــی مســتقل از حمل ونقل شــخصی، 
دو  ایــن  شــدید  و  متقابــل  تأثیــر  به دلیــل 
نتیجــه  اساســاً  یکدیگــر،  عملکــرد  روی 
به دســت  اســتنادی  قابــل  و  مطلــوب 
نمی دهــد. همچنین، اســتفاده تک بعدی 
شــاخص های  از  محــدودی  تعــداد  از 
حمل و نقــل عمومــی ماننــد حــوزه نفــوذ 
یــا پوشــش یــا تعــداد خطــوط یــا نــاوگان، 
کارآیــی  و  مطلوبیــت  بیانگــر  تنهایــی  بــه 
سیســتم های حمل و نقل عمومی نیســت. 
شــده  تعریــف  شــاخص های  از  تعــدادی 
مربــوط  عمومــی  حمل ونقــل  حــوزه  در 
حمل ونقــل  ســاختار  و  زیرســاخت ها  بــه 
عمومــی هســتند و تعــداد دیگــری مربوط 
به عملکــرد آنها. برآیند ایــن دو مجموعه 
شاخص هاســت که تعیین کننــده خروجی 
نهایــی عملکرد حمل ونقل عمومی یعنی 
ســهم آن در جابه جایی ســفرها اســت. در 
برخــی شــهرهای دنیا، اگرچــه حمل ونقل 
عمومــی، حوزه نفوذ گســترده یا امکانات و 
زیرســاخت های قابــل توجهــی دارد، چون 
حمایــت  شــخصی  حمل ونقــل  برابــر  در 
نمی شــود و همچنان حمل ونقل عمومی، 
از ویژگی هــای مطلــوب بااتری نســبت به 
و  اســت  برخــوردار  شــخصی  حمل ونقــل 
نمی توانــد در حد ظرفیت خــود مؤثر واقع 

شود. 
شــخصی،  خــودروی  اســت  بدیهــی 
به دلیل تأمین اســتقال فــرد و نیز قابلیت 
ســفر از درب تــا درب، بویــژه در ایــران بــا 
توجه به هزینه های پایین ســوخت و هزینه 
ناچیــز حمل ونقــل شــخصی، اولویت اول 
همه افراد دارای ســواری شــخصی اســت. 
بــر همین اســاس، کاهش مطلوبیت ســفر 
افزایــش  طریــق  از  شــخصی  ســواری  بــا 
هزینه هــای مســتقیم و غیــر مســتقیم آن، 
در رویکردهــای بــا هــدف افزایــش ســهم 
کارآیــی  افزایــش  و  همگانــی  حمل ونقــل 
زیرســاخت های حمل ونقل یــک ضرورت 

است.
ë  تهران در حــوزه حمل ونقــل عمومی چه

وضعیتــی دارد، آیــا مــا توانســته ایم در کنار 
توســعه حمل ونقــل عمومــی از مطلوبیت 

خودروهای شخصی هم بکاهیم؟
قطعــاً تهران شــهری نیســت کــه بتوان 
ادعــا کرد در پوشــش حمل ونقل همگانی، 
از  بخشــی  شده اســت.  ظاهــر  ایــده آل 
بویــژه  عمومــی  حمل ونقــل  کمبودهــای 
محدودیــت  به دلیــل  اخیــر  ســال های  در 
منابــع بوده، ولی بخــش مهم تری از آن به 
عواملی چون طراحی نادرســت شبکه های 
و  خطــوط  یعنــی  عمومــی  حمل ونقــل 
و  زمان بنــدی  و  برنامه  ریــزی  همچنیــن 
مدیریت خطوط برمی گردد. البته در مورد 
کارکرد خطوط مترو با قاطعیت و اطمینان 
بیشــتری می تــوان برنامه ریــزی کــرد چون 
خیابانــی  ترافیــک  از  مســتقل  مســیرهای 

دارند.
می توان شهرهای دنیا را از منظر میزان 
اســتفاده و کارکــرد حمل ونقــل عمومی به 
چند گروه تقســیم کرد. شــهرهای با سابقه 

طوانــی اســتفاده از حمل ونقــل عمومــی 
و  مناســب  زیرســاخت های  دارای  نیــز  و 
پیشــرفته حمل ونقــل عمومــی با پوشــش 
و حــوزه نفــوذ گســترده. تعــداد زیــادی از 
شــهرهای اروپــای شــرقی ماننــد بلگــراد، 
قــرار  گــروه  ایــن  در  پــراگ  و  بوداپســت 
می گیرند. شــهرهای وین، توکیو و پاریس را 
هم می توان در گروه با سهم باای استفاده 
از حمل ونقــل عمومی در انجام ســفرهای 
ســواره قــرار داد. البتــه این گروه از شــهرها 
نیز با وجود ســابقه طوانی اســتفاده مردم 
از حمل ونقــل عمومی، در ســال های اخیر 
تا حدی به استفاده از حمل ونقل شخصی 
گرایــش داشــته اند. بــا وجود ایــن، کماکان 
ســهم اســتفاده از خطوط ریلــی و اتوبوس 
در انجام ســفرهای ســواره در آنهــا بین 40 
تــا 60 درصد اســت. در برخی از شــهرهای 
هند و چیــن نیز به دلیل شــرایط اقتصادی 
و ارزان بــودن حمل ونقــل عمومــی و گران 
بودن حمل ونقل شخصی، میزان استفاده 

از حمل ونقل عمومی بسیار بااست.
 گروه دوم تعدادی از شهرهای امریکای 
خودرومحــور  ابتــدا  کــه  هســتند  شــمالی 
طراحــی شــده اند ولــی در دهه هــای اخیــر 
متوجه مشــکات خودرو محوری شــده اند 
و اکنــون بــه ســمت توســعه سیســتم های 
حمل ونقــل عمومــی و افزایــش ســهم آن 
حرکــت می کننــد. امــا همچنان نســبت به 
گروه اول، سهم به مراتب پایین تری دارند. 
در شــهرهایی مانند دیترویت و هیوســتون 
از ســفرهای  ســهم حمل ونقــل همگانــی 
زیــر 10 درصــد اســت و در برخــی  ســواره 
شــهرها ماننــد تورنتــو و ونکــوور بــا وجــود 
شبکه حمل ونقل ریلی و اقبال مسئوان به 
توسعه حمل ونقل عمومی، کماکان سهم 
حمل ونقل عمومی از سفرهای روزانه شهر 

بین 20 تا 25 درصد است. 
 گروه ســوم شــهرهای بین ایــن دو گروه 
از نظــر ســاختار و گســتردگی  هســتند کــه 
شهرها و نیز از نظر شرایط اقتصادی، دارای 
ظرفیت و پتانسیل اســتفاده قابل ماحظه 
عمدتــاً  هســتند،  عمومــی  حمل ونقــل  از 
در کشــورهای در حال توســعه قــرار دارند، 
تاش بســیاری نیز در توســعه حمل ونقل 
عمومی در ســال های اخیر داشــته اند، ولی 
خودرومحــوری شــهر  مشــکات  بــا  هنــوز 
از پیامدهــای توســعه حســاب نشــده  کــه 
اســت، مواجهند و هنوز ســهم حمل ونقل 
عمومی شــان بــا وجــود هزینه کــرد در ایــن 
مســیر، بــا مقادیر نظیــر در شــهرهای گروه 
نخست اختاف قابل ماحظه دارد. تهران 
یکی از این شهرهاســت. تهــران با توجه به 
ساختار شــهری نســبتاً متراکم آن بویژه در 
برخــی مناطق و همچنین بــا در نظرگیری 
شرایط متوســط اقتصادی مردم، پتانسیل 
قابل ماحظه ای در استفاده از حمل ونقل 
عمومــی دارد ولــی هنــوز از ایــن پتانســیل 

استفاده حداکثری نشده است.
ë  تعــداد ایســتگاه های اتوبــوس و متــرو در 

تهران چقدر است؟
نسبت تعداد ایســتگاه های حمل ونقل 
از  یکــی  به عنــوان  مســاحت  بــه  عمومــی 
شــاخص های نفــوذ حمل ونقــل عمومــی 
مطرح اســت. نســبت تعداد ایســتگاه های 

مترو، به عنوان بخش انبوه و سریع سیستم 
در  مســاحت،  بــه  عمومــی،  حمل ونقــل 
شــهر تهران حدود0.6 است. این در حالی 
اســت کــه در توکیــو که توســعه شــهری آن 
حــد زیــادی حمل ونقــل عمومــی -محور 
اســت، این عــدد 3.8 و برای شــهر پاریس 
حــدود 3.5 اســت. در صــورت ســاخت و 
بهره بــرداری کامل از خطــوط 6 تا 10 مترو، 
این شاخص در تهران به 1.3 می رسد که از 
نصف مقدار نظیر برای شهرهای پاریس و 
توکیو هم کمتر است و نشان دهنده کمبود 

خطوط ریلی در تهران است. 
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه بــر 
اســاس آمار، در توکیو اکثــر مردم عاقه ای 
شــخصی  خودروهــای  از  اســتفاده  بــه 
ندارند، شــاید بــه همین دلیل که پوشــش 
حمل ونقل عمومی برای شهر بسیار کافی 
و مناسب است. یکی دیگر از شاخص های 
حمل ونقــل  نفــوذ  حــوزه  تعیین کننــده 
عمومــی در شــهر، نســبت طــول خطــوط 
حمل ونقــل عمومــی به مســاحت اســت. 
البتــه می توان این مقــدار را در یک منطقه 
یــا محــدوده از یک شــهر، به شــکل تعداد 
خــط عبــوری از منطقــه بــه مســاحت آن 
نیــز به عنــوان ماک ســنجش حــوزه نفوذ 
تعریف کرد. شاخص نسبت طول خطوط 
حمل ونقــل ریلی به مســاحت شــهر برای 
توکیــو حــدود 3.8 و برای پاریــس نزدیک 
بــه 2 اســت در حالــی که ایــن مقــدار برای 
تهران حدود 0.61 اســت. حتی اگر خطوط 
6 تــا 10 متــرو نیــز در تهــران به طــور کامل 
بــه بهره بــرداری برســد، ایــن شــاخص به 
حدود 1.3 خواهد رســید که هنوز از پاریس 
کمتــر خواهد بود و نســبت به توکیو فاصله 
قابل ماحظه تــری دارد. البته حمل ونقل 
عمومی صرفاً در ســامانه ریلی آن خاصه 
نمی شــود و بهتر است شــاخص مربوط به 
همــه سیســتم های حمل ونقــل عمومــی 
شــامل متــرو، اتوبــوس تنــدرو و اتوبوس را 
ماک ارزیابی قرار داد. تهران در دهه اخیر 
با ســرعت بیشــتری در توسعه حمل ونقل 
عمومی گام برداشــته است ولی متأسفانه 
بــا همان ســرعت و حتــی بیشــتر از آن، در 
مســیر توسعه زیرســاخت های حمل ونقل 
شــخصی، پل و تونل و بزرگراه، نیز حرکت 
کــرده و می توان گفت کــه همین موضوع، 
و  بازدهــی  بــودن  کــم  عوامــل  از  یکــی 
اثربخشی هزینه های صرف شده در جهت 
توسعه حمل ونقل عمومی آن بوده است. 
حمل ونقــل  توســعه  توکیــو،  شــهر  در 
حمل ونقــل  گســترده  پوشــش  ریلــی، 
همگانی، دسترسی مناســب به ایستگاه ها 
یعنــی پیاده روهــا و پیاده راه های مناســب، 
امتــداد  توســعه کاربری هــای مختلــط در 
در  یــا  عمومــی  حمل ونقــل  کریدورهــای 
فاصلــه کوتاه نســبت به ایســتگاه های آن، 
حمل ونقــل  بــه  مشــخص  اولویت هــای 
محدودیت هــای  مقابــل  در  و  همگانــی 
وضــع شــده بــرای حمل ونقل شــخصی از 
عوامل مؤثر در افزایش ســهم حمل ونقل 
عمومی و گرایش بیشــتر مردم به استفاده 
از حمل ونقــل عمومــی به جــای خودروی 
فــوق  دایــل  مجموعــه  اســت.  شــخصی 
ارکان طراحــی و توســعه شــهری مبتنی بر 
حمل ونقــل عمومی را تشــکیل می دهند. 
استفاده از دوچرخه و پیاده روی، شیوه های 
حمل ونقــل فعال یا پاک هســتند که برای 
دسترســی به خطوط مترو و اتوبوس به کار 

می آیند. 
بــر  مبتنــی  توســعه  خوشــبختانه 
آماده ســازی  و  عمومــی  حمل ونقــل 
شــهر بــرای تســهیل و ترویــج اســتفاده از 
حمل ونقل پاک از جمله مواردی است که 
در دســتور کار مدیریت جدید شــهر تهران 
نیز قرار دارد. با این سازو کار که نمونه های 
موفــق تجربــه شــده در دنیــا دارد می توان 
امید داشــت که تــا حدی زیــادی تمایل به 
اســتفاده از خودروی شخصی کاهش یابد. 
ســفرهای  از  دوچرخــه  ســهم  همچنیــن، 
شــهر تهــران در حــال حاضر کمتــر از یک 
اســت ولی می توان با اتخاذ تدابیر صحیح 
حمل ونقلــی، اســتفاده از دوچرخه را برای 
ســفرهای کوتاه و همچنین به عنوان شــیوه 
دسترســی به حمل ونقل عمومی افزایش 
داد. البته باید پذیرفت که شیب جنوب به 
شــمال تهران، آلودگی هوا و گسترده بودن 

شهر از عواملی است که مانع رسیدن سهم 
دوچرخــه بــه مقادیــر بســیار بــاا در برخی 
شــهرهای جهــان مانند آمســتردام خواهد 

شد.
ë  اگر بخواهید رتبه تهران را در زیرساخت ها

و عملکــرد حمل ونقــل عمومــی تهــران بــا 
عــددی بیــن یــک تــا 10 از ضعیف تریــن تــا 
بهترین مشخص کنید چه نمره ای به تهران 

می دهید؟
بــرای زیرســاخت ها 5 و بــرای عملکرد 
3. ولی شــاید بهتر باشــد چند عــدد و رقم 
ملمــوس دیگــر را بــرای ارزیابــی عملکــرد 
حمل ونقــل عمومــی ارائه داد. مثًا ســهم 
اتوبوس و متروی تهران از ســفرهای سواره 
شــهروندان تهرانــی در حــال حاضــر، کــه 
26درصد اســت. همچنین این واقعیت که 
در حال حاضر کمتر از 50 درصد جمعیت 
تهــران دسترســی مناســب بــه حمل ونقل 
همگانــی دارنــد. البتــه ایــن ارقــام در حال 
حاضــر امیدوار کننده نیســت ولــی می توان 
بــه بهبــود ایــن ارقــام در آینــده پیــش رو 
امیدوار بود در صورتی که مدیریت شهری، 

مطلوبیــت  کاهــش  بــرای  سیاســت هایی 
خــودروی شــخصی در پیش گیرد و اساســاً 
بازطراحی سیســتم حمل ونقل عمومی به 
منظــور ارتقای عملکرد آن در دســتور کار و 

اولویت باشد.
ë  نــاوگان کمبــود  کجاســت؟  مشــکل   

حمل ونقل عمومی یا ضعف فرهنگی؟
مــا حتــی از ظرفیت هــای موجــود هــم 
متأســفانه  نکرده ایــم.  اســتفاده  بخوبــی 
ســاختار خطوط حمل ونقل همگانی بویژه 
یکپارچــه  و  نیســت  درســت  اتوبــوس،  در 
طراحــی نشــده و تعــداد زیــادی از خطوط 
بی بازده هســتند. در مترو بیشــتر اشــکاات 
تکنیکی اســت که مانــع رســیدن بهره وری 
خطــوط متــرو بــه ظرفیــت طراحــی شــده 
بــرای آن اســت. مطالعات جامــع ریلی در 
حــال اتمــام اســت و بر اســاس نتایــج آن، 
پیش بینــی می شــود که بــا رفــع موانع فنی 
و نیــز رســیدن نــاوگان خطــوط موجــود به 
حــد پیش بینی شــده در طراحــی، ظرفیت 
22درصــد  حــدود  خطــوط  جابه جایــی 

افزایش یابــد. این مطالعات کــه نتایج آن 
بــزودی قابــل ارائــه اســت، مســیر توســعه 
خطوط متروی تهران، تعداد خط، مسیرها 
و نــاوگان مورد نیــاز آن را نیز برای افق های 

زمانی مختلف مشخص می کند.
و  جمعیــت  ماحظــه  قابــل  پوشــش   
مشــاغل در تهــران توســط خطــوط ریلــی 
از شــاخص های در نظــر گرفتــه شــده برای 
طراحــی خطــوط مترو بــرای آینده اســت. 
بازنگــری  و  طراحــی  آخریــن  متأســفانه 
خطوط اتوبوسرانی به سال 83 برمی گردد، 
در حالی که همزمان با توسعه سیستم های 
حمل ونقــل عمومــی مانند مترو و توســعه 
شــهر، بازطراحی خطوط به منظور پوشش 
جدیــد  خطــوط  بــا  تطبیــق  نیــز  و  بیشــتر 
انبــوه و ریلی یــک ضرورت اســت. معموًا 
طرح جامــع حمل ونقــل هر 10ســال یکبار 
بازنگــری می شــود، امــا در ســال93، فقــط 
یک آمارگیــری برای بازنگــری طرح جامع 
حمل ونقل انجام شده و باقی فعالیت های 
مورد نیاز انجام نشــده اســت کــه این مهم 
هم در حال حاضر در حال انجام است. در 

طرح جامع یکی از طرح های مورد بررســی 
سیستم حمل ونقل عمومی یکپارچه شهر 

تهران خواهد بود.
ë  در بازنگــری طــرح جامــع قرار اســت چه  

اتفاقی برای مردم بیفتد؟
حمل ونقــل  توســعه  سمت و ســوی 
مالــی  منابــع  صــرف  اولویت هــای  شــهر، 
یــا  متــرو  مثــًا  مختلــف،  بخش هــای  در 
ساخت وســاز بزرگراهــی یا هوشمندســازی 
حمل ونقــل شــهر در کمــک بــه روش های 
مدیریــت تقاضــای ســفر و ترافیــک و نیــز 
اولویــت زمانــی بــرای اجــرای طرح هــا در 
بخش هــای مختلــف حمل ونقــل، توســط 
یک طرح جامع مشــخص می شــود. عاوه 
براین، در طــرح جامع حمل ونقــل، اثرات 
طرح هــا و سیاســت های حمل ونقــل پیش 
از اجــرای آن ارزیابــی می شــود و بــر همین 
اساس طرح ها اولویت بندی می شود. البته 
نمی تــوان نادیــده گرفت که سیاســت های 
کان کشور و شهر و همچنین منابع موجود 
و در دســترس، از معیارهــای تعیین کننده 

در مطالعــات و ارائــه نتایــج طــرح جامــع 
حمل ونقل هستند.

ë  در عمومــی  حمل ونقــل  دوره ای  درچــه 
تهران مهجور واقع شد؟

شــاید نتــوان مقطــع زمانــی خاصــی را 
مشخص کرد ولی می توان گفت که در یک 
نگاه توســعه ای، ساخت و ساز بزرگراه و پل 
و تونل، بیشــتر از توسعه و رشد حمل ونقل 
عمومــی به چشــم می آیــد. حتــی صورت 
ظاهــر آن بــرای مردم هم جذاب تر اســت. 
دور از واقــع نیســت اگــر گفتــه شــود نــگاه 
شــتابزده و موضعی و مقطعی به توسعه، 
همــه  در  کشــور  مدیریــت  ویژگی هــای  از 
زمان هــا بــوده اســت. بعــد از جنــگ، نگاه 
توســعه ای فراگیر بــود و نمود عملی آن در 
شــهر تهران دیده می شــد. رشــد و توســعه 
بزرگراه هــا به عنوان یکــی از نیازهای اصلی 
توسعه شهر شــروع شــد. گرچه طرح مترو 
هــم در همان زمان جدی شــد، امــا این دو 
بــه مــوازات هم رشــد نکردنــد و تقریبــاً در 
همــه مقاطــع زمانــی تاکنــون، بزرگراه هــا، 
تونل هــا و پل هــا توســعه یافتنــد، در حالی 

که مترو براســاس برنامه جلــو نرفت. بهتر 
بــود در دهــه اخیــر، بــه جــای ادامــه رونــد 
توســعه بزرگراهــی و خودرومحورتــر کردن 
شــهر، بــه حمل ونقــل عمومــی آن توجــه 
بیشــتر و متمرکزتری می شد. خوشبختانه، 
اکنون اشــکال شناسایی شــده و شهر دوباره 
بــه توســعه حمل ونقــل عمومــی و ارتقای 
بهره وری آن برگشــته اســت که البته همت 
مضاعــف برای افزایش هزینه های ســفر با 
خودروی شــخصی و کاهــش مطلوبیت آن 

را نیز می طلبد.
ë  هم اکنــون ســهم حمل ونقــل عمومــی و  

مترو در تهران چقدر است؟
سهم مترو و اتوبوس در سفرهای تهران 
حدود 26 درصد اســت. البته اعداد و ارقام 
متفاوت است، اما این نزدیک ترین رقم به 
واقعیــت اســت. گرچه پیش بینی می شــود 
بــا یک بازنگــری در خطــوط اتوبوســرانی و 
تخصیــص مناســب تر نــاوگان بــه خطوط، 
حداقــل  متــرو  و  اتوبــوس  مســافر  تعــداد 
15درصــد افزایش  یابد. ســهم خودروهای 
شــخصی در ســفرهای ســواره تهران باای 
40 درصد اســت که در مقایسه با 12 درصد 
توکیو و 28 درصد وین، بسیار بااست. البته 
این دو شــهر از موفق ترین شهرها در حوزه 
حمل ونقــل همگانــی و حمل ونقــل پــاک 

هستند.
ë رمز موفقیت آنها چیست؟   

آنها سیاست های درستی مانند توسعه 
مبتنــی بــر حمل ونقــل همگانــی در پیــش 
گرفته اند و تقاضای ســفرهای بــا خودروی 
شــخصی شهروندانشــان را بــا روش هایــی 
ماننــد محدودیت پارکینگ و قیمت گذاری 
مدیریــت  حمل ونقــل  زیرســاخت های 
حمل ونقــل  مطلوبیــت  چــون  کرده انــد، 
شــخصی را تــا حــد قابــل قبولــی کاهــش 
ایــن  حمل ونقــل  بــارز  ویژگــی  داده انــد. 

شــهرها، عاوه بر ســهم بــاای حمل ونقل 
عمومی و سهم پایین حمل ونقل شخصی، 
سهم باای سفرهای پیاده در انجام سفرها 
)توکیــو 23 درصــد و ویــن 26 درصــد( و بــا 
دوچرخه )توکیو 14 درصد و وین 7 درصد( 
اســت. دسترســی مناســب و کوتــاه، حدود 
400 متــر بــرای اتوبــوس و حــدود 800 متر 
انبــوه ماننــد  و  بــرای سیســتم های ســریع 
مترو، به ایســتگاه ها از دیگر عوامل مؤثر در 
جذب مسافر بیشتر به حمل ونقل عمومی 
هــم  تهــران  مرکــزی  مناطــق  در  اســت. 
متوســط دسترسی به ایســتگاه ها در همین 
حدود اســت و بیشــترین ســهم اســتفاده از 
حمل ونقل عمومــی هم مربوط به مناطق 
11 و 12 اســت. البتــه طرح ترافیــک و زوج و 
فــرد هــم به عنــوان عوامــل محدود کننــده 
خــودروی شــخصی در افزایــش این ســهم 
اان  خوشــبختانه  دارنــد.  ویــژه ای  نقــش 
سیســتم دوچرخه اشــتراکی در بســیاری از 
مناطق تهران فعال شده و مردم می توانند 
بــرای رســیدن بــه حمل ونقــل عمومــی از 
آن اســتفاده کنند کــه این هــم می تواند در 
افزایــش ســهم حمل ونقــل عمومــی مؤثر 

باشد.
ë  ســهم واقعی حمل ونقــل عمومی چقدر

باید باشد؟
مصــرف  مدیریــت  قانــون  براســاس 
سوخت و توســعه حمل ونقل عمومی این 
ســهم در تهــران بایــد 75 درصد باشــد که 
شــامل ســهم اتوبــوس و اتوبــوس تنــدرو و 
مترو و تاکســی و ون اســت. از دهــه 80 این 
موضوع هدف گذاری شده اما متأسفانه هر 
ســال در پایان برنامه توسعه می شنویم که 
این ســهم محقق نشــده اســت. این ســهم 
خوش بینانــه و ایــده آل اســت و پیش بینی 
دقیق تر و واقع بینانه تر تا پایان برنامه سوم 
توسعه، کمتر از 60 درصد برای حمل ونقل 
عمومی و تاکسی و 30 درصد برای اتوبوس 
و متــرو اســت. توجــه داشــته باشــیم که در 
شــهرهای بــا قدمــت حمل ونقــل عمومی 
و عــادت دیرینــه مردم بــه اســتفاده از آن، 
بــا وجــود رونــق بســیار بیشــتر حمل ونقــل 
عمومــی بویژه از نوع ســریع و ریلی آن، اوًا 
تحقــق ســهم بــاای حمل ونقــل همگانی 
یک شــبه اتفــاق نیفتاده و ثانیاً هنوز ســهم 
باای 40 درصــد برای اتوبوس و مترو فقط 
در معــدودی از شــهرها، آن هــم در ســایه 
روش های محدودکننده خودروی شخصی 
حمل ونقــل  مبنــای  بــر  شــهر  توســعه  یــا 

عمومی حاصل شده است.
ë  در تهــران روزانه چه حجم از ســفر انجام 

می شود؟
تــا 19 میلیــون ســفر ســواره  روزانــه 18 
انجــام می شــود که ســهم متــرو و اتوبوس 
تنها 26 درصد اســت. گرچه شــلوغی مترو 
و اتوبوس هــا در ســاعات پر ترافیک نشــان 
می دهــد که مــردم متمایــل به اســتفاده از 
حمل ونقــل عمومــی هســتند. فقــط بایــد 
بــرای آنهــا طراحی هــای بهتــری کــرد و به 
آنها امکانات بیشتر و گزینه های متنوع تری 
ارائه داد. در مقابل، باید هزینه مســتقیم و 
غیرمستقیم اســتفاده از خودروی شخصی 

را افزایش داد.
ë  ساکنین کدام مناطق تهران سهم کمتری 

در حمل ونقل عمومی دارند؟
منطقه یک تهران با ســهم 12 درصدی 
حمل ونقــل عمومــی )اتوبــوس، اتوبــوس 
تندرو و مترو( از سفرهای سواره شهروندان 
کمترین ســهم را داراســت در حالــی که در 
منطقــه 11 در طــول روز حــدود 35 درصــد 
حمل ونقــل  توســط  ســواره  ســفرهای  از 
عمومی انجام می شود. همان طور که گفته 
شــد شــرایط اقتصــادی مــردم، دسترســی 
)مالکیــت  شــخصی  نقلیــه  وســیله  بــه 
سواری(، دسترســی به ایستگاه ها و خطوط 
مناســب  پوشــش  عمومــی،  حمل ونقــل 
محدودیت هــای  و  عمومــی  حمل ونقــل 
وضــع شــده بــرای خودروهای شــخصی از 
عوامــل مؤثر در کم بودن یــا زیاد بودن این 

سهم است.

قطعاً تهران شهری نیست که بتوان ادعا کرد در پوشش 
حمل ونقل همگانی، ایده آل ظاهر شده است. بخشی از 

کمبودهای حمل ونقل عمومی بویژه در سال های اخیر به دلیل 
محدودیت منابع بوده، ولی بخش مهم تری از آن به عواملی 

چون طراحی نادرست شبکه های حمل ونقل عمومی یعنی 
خطوط و همچنین برنامه  ریزی و زمان بندی و مدیریت خطوط 

برمی گردد. البته در مورد کارکرد خطوط مترو با قاطعیت و 
اطمینان بیشتری می توان برنامه ریزی کرد چون مسیرهای 

مستقل از ترافیک خیابانی دارند
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گزارش »ایران« از فعالیت این روزهای کسب و کارهای نوین

به استارتاپ ها اعتماد کنید

موفق تری هســتند اما مشــکل اصلی جایی 
اســت کــه ایــن کســب و کارهــا بــرای جذب 
ســرمایه های بزرگتــر برای رشــد خودشــان 
بخواهنــد ســرمایه گذار جــذب کننــد. مــا در 
کشورمان شتاب دهند ه های حرفه ای داریم 
امــا ســرمایه گذارهــای خطرپذیــر نداریــم. 
ایــن اتفــاق یعنی ســرمایه گذارها در کشــور 
مــا قدرتمند تــر و بــا تجربه تر می شــوند اما 
همچنان آن بلوغی که باید برای یک کسب 
و کار در خودشــان بــه وجود آورده باشــند و 
ایــن نکته کــه کمک به یک کســب و کار هم  

نیاز به پول دارد را نمی دانند.
وی با اشــاره به این که یکی از مهمترین 
نقــاط ضعفــی کــه در اســتارتاپ ها وجــود 
دارد خــود اســتارتاپ ها هســتند ،می گوید: 
یــک مــوج راه انــدازی اســتارتاپ در کشــور 
داریــم. هــر کســی یک ایــده ای بــه ذهنش 
می آید، فکر می کنــد می تواند آن را تبدیل 
به کســب و کار کنــد و مفاهیم پایه ای که در 
استارتاپ وجود دارد را نادیده می گیرد. در 
بررســی هایی که انجام شــده یکی از دایل 
شکســت اســتارتاپ عــدم نیــاز مشــتری با 
آن محصولــی  اســت کــه اســتارتاپ تولید 
کــرده . یعنی اســتارتاپ ها محصولــی ارائه 
کردند که مشتری محور نیست. ما در تولید 
محصــول در اســتارتاپ بایــد بــه 4 عامــل 
اصلــی یعنی ایــده، ســرمایه کافــی، تیم و 
زمان مناســب توجه کنیم. استارتاپی بوده  
که با تیم های بسیار حرفه ای و سرمایه های 
عالی شــروع به کار کرد اما شکســت خورد. 
وقتی بررســی می کنیــم می بینیم که زمان 
مناســب برای ورود آن کاا در کشــور نبوده 
است. در کشور ما برای کسانی که بخواهند 
کســب و کاری راه انــدازی کننــد حمایت ها 
بســیار زیاد اســت. اما قوانین کمــی در این 

زمینه وجود دارد.

ë تأسیس 3500 شرکت دانش بنیان
کار  روی  یازدهــم  دولــت  کــه  زمانــی 
آمــد یکــی از مهمتریــن مشــکات دولــت 
جمعیــت فــارغ التحصیانــی بــود کــه هــر 
ســاله از دانشــگاه فارغ التحصیل می شــود. 
آن طور که دبیر ســتاد توسعه فرهنگ علم، 
فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان می گویــد 
4میلیون و 500 هزار دانشجو در دانشگاه ها 
مشــغول بــه تحصیــل بودنــد کــه هر ســاله 
تعداد زیــادی از آنها فــارغ التحصیل بیکار 
بودنــد. پرویــز کرمــی در این بــاره می گوید: 
در دولــت یازدهــم یکی از مشــکات اصلی 
معاونت علمی ریاســت جمهوری این بود 
که حجم عظیمی از جوانان فارغ التحصیل 
می شــوند و ما هم هیچ برنامه ای برای این 
فــارغ التحصیــان نداشــتیم. بنابراین یکی 
علمــی  معاونــت  اقدامــات  مهمتریــن  از 
تأســیس پارک علم و فناوری در هر اســتان 
بود تــا آنها با کمک فــارغ التحصیان علم 
را به فناوری و صنعت تبدیل کند. هنگامی 
کــه پارک های علم و فناوری فعالیتشــان را 
شروع کردند متوجه شدیم باید شرکت های 
تــا  را هــم گســترش دهیــم  بنیــان  دانــش 
نیروهــای خاق این شــرکت ها بتوانند ایده 
هایشــان را در پارک هــای علــم و فناوری به 

اجرا در آورند.
وی با اشــاره به این کــه در ابتدای دولت 
یازدهــم 5 شــرکت دانش بنیان داشــتیم و 
هم اکنون این شرکت ها را به بیش از 3 هزار 
و 600 شــرکت رساندیم، اظهار می کند: این 
شرکت ها هر دو سال یکبار مورد ارزیابی قرار 
می گیرند اگر در ارزیابی ها متوجه شــویم که 
شــرکت ایده پــردازی ندارد اجــازه ادامه کار 
به شــرکت نمی دهیم. بر این اساس امسال 
بیش از 120 شــرکت دانش بنیان صاحیت 
ادامه کار نداشتند. برای ما نوآوری هر ساله 

بخشــی از اقدامات دانشگاه در جهت 
توســعه نهادی بــرای حمایــت از این 

نوع فعالیت ها بوده است. 
ایجاد این نهادها به صورت طبیعی و 
در جهت پاسخ به نیاز متقاضیان بوده 
اســت تا بتواند به رشــد و پایدارســازی 

شرکت های نوآور کمک کند.
به عنــوان مثــال، شــتابدهنده شــریف 
تاکنــون میزبان حــدود 110 اســتارتاپ 
و تیــم خــاق بــوده اســت کــه تعــداد 
جــذب  بــه  موفــق  آنهــا  از  مناســبی 
سرمایه گذار و پایداری کسب و کارهای 
خود شــده اند. یا مرکز رشــد دانشــگاه 
در طــول ایــن ســال ها پذیــرای حدود 
300 واحــد فنــاور بوده اســت و برخی 
از آنهــا )مثــل تلوبیــون، پارســاپلیمر( 
و  شــده  شــناخته  ملــی  ســطح   در 

مشهورند.
یکــی از مظاهــر ایــن اتفــاق، توســعه 
دانشــگاه  اطــراف  نــوآوری در  ناحیــه 
صنعتی شــریف اســت. در این ناحیه 
امــام،  یــادگار  اتوبان هــای  بیــن  )کــه 
نــوری، محمدعلــی  شــیخ فضــل اه 
محصــور  آزادی  خیابــان  و  جنــاح 
شــرکت   450 حــدود  اســت(،  شــده 
دانش بنیان و مهندســی مشــغول به 
فعالیت هســتند و این ناحیه به محل 
مناســبی بــرای اســتقرار شــرکت های 
و  خطرپذیــر  ســرمایه گذاران  و  نوپــا 
مراکز نوآوری بدل شــده اســت. ایجاد 
چندین مجتمع فناوری توسط بخش 
کــه  دانشــگاه  اطــراف  در  خصوصــی 
را در خــود جــای  فنــاور  شــرکت های 
اتفاقــات  ایــن  جملــه  از  اســت   داده 

است.
فنــاوری  و  علــم  پــارک  همچنیــن 
را  مختلفــی  برنامه هــای  دانشــگاه 
جهت توسعه ســبد خدمات حمایتی 
خــود طراحی نموده تا از رهگذر رشــد 

دانــش  شــرکت های  کیفــی  و  کمــی 
بنیــان، ایــن منطقــه به عنــوان یکی از 
مهم ترین پهنه های نوآوری و فناوری 

کشور شناخته شود.
دسترســی به منابع دانشــی و انســانی 
نخبــه، حضور در شــبکه شــرکت های 
نوآور و همنــوع و ایجاد همکاری های 
اســتراتژیک، برخــورداری از خدمــات 
حمایتــی مبتنــی بر قانون ودسترســی 
رشــد  قابلیــت  بــا  اســتارتاپ ها  بــه    
بــاا، از مزایایی اســت که شــرکت ها و 
ســرمایه گذاران را برای حضور در این 
منطقه ترغیب می کند. نقش محوری 
دانشگاه صنعتی شریف و برنامه های 
آن در ایــن منظومــه، بســیار حیاتــی و 

بی بدیل است.
مزایــای  شــرکت ها،  ایــن  توســعه 
همــراه  بــه  کشــور  بــرای  زیــادی 
 داشــته و خواهــد داشــت کــه اهــم آن 

عبارتست از:
موجــب ماندگاری نخبگان در  اینکــه 1 کمــا  می شــود؛  کشــور 
هم اکنون اثرات آن در جامعه 
از  کثیــری  تعــداد  و  اســت  مشــخص 
فارغ التحصیان، ماندگاری در کشــور و 
حرکت در این مسیر را انتخاب کرده اند. 
بعاوه تعدادی از نخبگان بازگشــته به 
را  خــود  بازگشــت  انگیــزه  هــم  کشــور 
راه انــدازی ایــن نــوع شــرکت ها در بازار 
نمونه هــای  و  می داننــد  کشــور  بــزرگ 

خوبی را می توان برشمرد.
اشــتغال  ایجــاد  ســاز  زمینــه  بــرای 2 درخــور  و  شایســته 
از  یکــی  می شــود.  نخبــگان 
پتانســیل  کــه  بخش هایــی  مهم تریــن 
دارد،  باایــی  بســیار  اشــتغال  ایجــاد 
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
نــوع  ایــن  عمومــاً  و  استارتاپ هاســت 
ایجاد اشــتغال، کمترین سربار و هزینه 

ë  عدم آشــنایی بخش خصوصی با کسب و
کار اینترنتی

علمــی  معاونــت  گزارش هــای 
ایــن  می دهــد  نشــان  ریاســت جمهوری 
روزهــا حمــل و نقل داخل شــهری، بــا ورود 
اســت.  داده  ســاختار  تغییــر  اســتارتاپ ها 
البتــه در رابطــه بــا نــرم افزارهــای خدمات 
بانکــی هــم همین طــور بــوده ، مهمتریــن 
اطاعــات موجــود، اطاعات بانکــی مردم 
از  تراکنــش  میلیاردهــا  روزانــه  و  اســت 
طریق نــرم افزارهای بانکــی در حال انجام 
اســت و ایــن یعنی مــردم بــه اســتارتاپ ها 
اعتمــاد کرده انــد. با ایــن همه اســتارتاپ ها 
هم مشــکات خــاص خــود را دارنــد. طبق 
پژوهش هــا بزرگترین چالشــی کــه دامنگیر 
فضــای اســتارتاپ های ایرانی شــده اســت، 
بحــث تأمین مالی و ســرمایه گذاری اســت. 
ایــن مســأله موضوعــی طبیعــی بــرای هــر 
اســتارتاپ بوده و ممکن است آن استارتاپ 
به هــر دلیلی نتواند به فعالیــت خود ادامه 
دهــد و  ســودآوری  داشــته باشــد . از طرفی 
دیگــر پیش بینــی چنیــن موضوعــی در هــر 
استارتاپ می تواند سخت و حتی غیرممکن 
باشــد. مشکل دیگر عدم شــناخت و آگاهی 
ســرمایه گــذاران بخــش خصوصی نســبت 
بــه فضــای کســب و کارهای اینترنتی اســت 
که باعــث افزایش عدم اطمینــان و اعتماد 
ســرمایه گذاران شــده اســت. عاوه بــر این 
تعداد نهاد ها و اتحادیه های سرمایه گذاری 
که از طرف دولت پشتیبانی شوند بسیار کم 
بوده است. موضوعی که احسان نوری مدیر 

اســتارتاپ تله طب هم به آن اشاره می کند 
و بــه خبرنــگار »ایــران« می گویــد: معتقدم 
هم اکنون این ما نیستیم که به کمک دولت 
نیاز داریم، بلکه کامًا بر عکس، این کســب 
و کارهای نوپا و بخش خصوصی هســتند که 
باید به کمک دولت بشــتابند. اما متأسفانه 
بســترهای  و  زیرســاخت ها  کارهــا،  و  ســاز 
قانونی بعضاً مســیر رســیدن بــه این هدف 
را ســخت کــرده اســت. در واقع بــه نظر من 
بیش از این که شــرایط سخت تحمیل شده 
از بیرون نگران کننده باشــد، رفتارهای خود 
مــا، چــه دولت و چــه مــردم، موجــب بروز 

مشکات شده است.
دولــت  از  کــه  توقعــی  می گویــد:  وی 
مــی رود بــه روشــنی این اســت کــه در وهله 
کوتــاه  بنــگاه داری  از  را  خــود  دســت  اول 
کنــد و بــه کمــک فعــاان اقتصــادی بخش 
خصوصــی، چارچوب ها و خأهــای قانونی 
کســب و کار بــه خصــوص در حــوزه تولید و 
صــادرات، در کشــور را اصــاح و یــا تکمیــل 
کنــد. مــا نباید حــس کنیم که دولــت رقیب 
اقتصــادی  فعــاان  معتقــدم  ماســت! 
بخش خصوصــی ضمن این کــه باید برای 
چالش هــای کســب و کارهــای خــود راهکار 
پیــدا کننــد، بســیار مشــتاق خواهنــد بــود تا 
دولت را برای انجــام برنامه های خود یاری 
کنند. چون به طور مستقیم منافع این کار را 

هر دو طرف دریافت خواهند کرد.
با ایــن همه برخی از مدیران اســتارتاپی 
بــه تحریم هــا اشــاره می کننــد کــه موجــب 
مشــکات بســیاری بــرای آنها شــده اســت. 

و  کســب  ایجـــــــــاد 
دانـــــــش  کارهــــای 
از  یکــی  بــه  بنیــان 
کلیدی  رویکردهای 
ن  یـــــــا نـشـجــــو ا د
فارغ التحصیــان  و 
صنعتــی  دانشــگاه 
شریف در سال های 
اخیــر تبدیــل شــده اســت و موفقیــت 
اســتارتاپ ها و شرکت های نوآور، تأثیر 
زیادی بر ایجــاد این فرهنگ و رویکرد 
گذاشته و روند شکل گیری این کسب و 

کارها را شتاب بخشیده است.
اگــر در کوچه هــای اطــراف دانشــگاه 

صنعتی شریف قدم بزنید، دفاتر کار 
تعداد کثیری از این نوع شــرکت ها را 
خواهید دید که در جثه های مختلف 
مشــغول  متنــوع  فضاهــای  در  و 
فعالیتنــد. یــا اگر در محیط دانشــگاه 
باشــید، هر روز با یک رویــداد یا خبر 
در ارتبــاط بــا کارآفرینــی مواجهید و 
مجتمــع خدمــات فنــاوری دانشــگاه 
و  پویاتریــن  از  یکــی  همیشــه  را 
فعال ترین فضاهای داخل دانشــگاه 
در  نفــر   500 بــر  بالــغ  کــه  می بینیــد 
آنجــا مشــغول فعالیت های فناورانه 

هستند. مختلف 
در  دانشــگاه  دانشــجویان  بــا  اگــر  یــا 

مــورد برنامه های آینــده آنها صحبت 
کنیــد، تعــداد زیــادی از آنهــا یکــی از 
انتخاب های مهم کاری خود را حرکت 
کســب  و  اســتارتاپ  ایجــاد  مســیر  در 
و کارهــای نوپــا می داننــد. دلیــل ایــن 
اتفاق را شــاید بتــوان در فعالیت های 
دو دهــه اخیر دانشــگاه در ایــن ارتباط 
جســت و جو کرد که در طول چند سال 

اخیر پرشتاب تر هم شده است.
 ایجــاد مرکــز کارآفرینــی در ســال ٧٩، 
صنــدوق   ،٨3 ســال  در  رشــد  مرکــز 
 ،٨٨ ســال  در  فنــاوری  و  پژوهــش 
و   ٩2 ســال  در  شــریف  شــتابدهنده 
 ٩5 ســال  در  فنــاوری  و  پارک علــم 

نــوری در این باره معتقد اســت: به هر حال 
شــرایط اقتصــادی کنونــی جامعــه، بــرای 
خیلی از کســب و کارهــا، چالش ایجاد کرده 
که همه باید به کمک هم راهکارهایی برای 
بیرون رفتن از این اوضاع  پیدا کنیم. ما هم 
از این قاعده مستثنی نبودیم و سختی هایی 
گریبانگیرمــان شــد. به طــور مثــال تأمیــن 
نیروی انســانی و تأمین مالی ایشــان، خرید 
تجهیــزات مــورد نیــاز تیــم فنــی و اداری و 
مهم تر از همه جذب ســرمایه برای توسعه 
چالش هایــی  اصلی تریــن  از  کار،  و  کســب 
اســت کــه بــا آن رو به رو هســتیم. امــا نباید 
این نکته را نادیــده گرفت که به هر حال در 
همه جای دنیا، راه اندازی و به ثمر رساندن 
یــک کســب و کار، کار آســانی نیســت و یک 
فــرد کارآفریــن باید این موضــوع را از پیش 
بداند و خود را آماده مواجهه با چالش های 

متعدد بکند.
ë حمایت دولت معنا ندارد

برخی از مدیران استارتاپ بر این باورند 
که نیــازی به حمایت دولــت ندارند چرا که 
در دنیــای کســب و کار حمایت اصــًا معنا 
نــدارد. آنهــا یک دلیــل برای ایــن نظر خود 
دارند و آن این که یک کسب و کار می آید که 
یک فرایندی را شروع کند، یک مسئله ای را 
حل کند و برای یک مســأله پاســخ مناسبی 
داشــته باشــد. اگر راهکار مناسبی استارتاپ 
کار  و  کســب  آن  از  مشــتری  باشــد  داشــته 
حمایــت خواهــد کرد. موضوعی که ســعید 
ابراهیمیــان بنیانگذار یک اســتارتاپ به آن 
اشاره می کند: ما مشکلی در زمینه حمایت 
دولتی نداریم. مشــکل اصلی اینجاست که 
چرخــه اســتارتاپ در ایــران، چرخــه کاملی 
نیســت. مثًا در کشــور بخش های اولیه این 
چرخه که شــامل پیش شــتاب دهی، شتاب 
دهی و پس از آن جذب ســرمایه مشــکاتی 

وجود دارد.
کشــور  در  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
دهــی  شــتاب  آن  در  کــه  زیرســاخت هایی 
اظهــار  کار می کننــد،  بیفتــد خــوب  اتفــاق 
می کند: شــتاب دهند ه ها خودشان کسب و 
کارهایی هســتند که تیم ها را جمع می کنند 
و بعــد از آن در یــک بــازه زمانــی 4 مــاه، 6 
مــاه و یــا یــک ســال آمــوزش می دهنــد که 
شــامل فضا، امکانات آموزشی و مشاوره ها 
می شود. معموًا کسب و کارهایی که در این 
اکوسیســتم وارد می شــوند کســب و کارهای 
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اســتارتاپ ها دنیای عجیب و غریبی دارند، دنیایی پــر از هیجان و خاقیت. دنیایی 
کــه پویایی، انگیــزه، رفاقــت و کار تیمی حــرف اول را در آن می زند. آنها همیشــه در 
حال ایــده پردازی هســتند و تــاش می کنند حتــی اگر نادیــده گرفته شــوند. همین 
چند ســال قبــل بود که چنــد جوان برای پیشــنهاد همــکاری در بخش اســتارتاپ به 
تاکســیرانی مراجعه کردند، آنها پر از ایده برای کار بودند. طرح هایشان را ارائه دادند 
و حرف هایشان را زدند در نهایت با واکنش منفی مواجه شدند. این جوانان ناامید و 
دلسرد نشدند و رفتند تا خودشان با اندک سرمایه ای که داشتند استارتاپی راه اندازی 
کردند که بعد از یک سال آن طور که معاونت علمی ریاست جمهوری گزارش داده 
اســت شرکتشــان بیش از یک میلیــارد دار ارزش یافته اســت. این روزهــا خیلی از 
جوانان تحصیلکرده عاقه بســیاری به کسب و کار خودشــان دارند. با هر کدامشان 
کــه حــرف می زنیــم می گوینــد: »می خواهیــم رئیس خودمــان باشــیم و طرح های 
خودمــان را اجرایی کنیــم. حتی اگر این طرح ها شکســت بخورد.« خیلی هایشــان 
شــرکت های خدماتی تأسیس کرده اند و برخی  دیگر هم در زمینه حمل و نقل داخل 

شهری، عملیات بانکی و نانو فناوری فعالیت دارند.

هدی هاشمی
 خبرنگار

تپش اقتصاد دانش بنیان

 سال بیست وچهارم  شماره 6934
 چهارشنبه  7 آذر 1397

توقعی که از دولت می رود به روشنی این است 
که در وهله اول دست خود را از بنگاه داری 

کوتاه کند و به کمک فعاان اقتصادی بخش 
خصوصی، چارچوب ها و خأهای قانونی کسب 
و کار به خصوص در حوزه تولید و صادرات، در 

کشور را اصاح و یا تکمیل کند. ما نباید حس 
کنیم که دولت رقیب ماست! معتقدم فعاان 

اقتصادی بخش خصوصی ضمن این که باید برای 
چالش های کسب و کارهای خود راهکار پیدا کنند، 

بسیار مشتاق خواهند بود تا دولت را برای انجام 
برنامه های خود یاری کنند

 پارک علم و فناوری دانشگاه برنامه های مختلفی 
را جهت توسعه سبد خدمات حمایتی خود طراحی 

نموده تا از رهگذر رشد کمی و کیفی شرکت های 
دانش بنیان، این منطقه به عنوان یکی از مهم ترین 

پهنه های نوآوری و فناوری کشور شناخته شود

سنا
ای

شرکت های دانش بنیان بسیار مهم است و 
اگر شــرکتی خاقیت ازم در ارائه محصول 
نداشته باشد لغو مجوز می شود چرا که این 
شــرکت ها دیگر دانش بنیان نیســتند و یک 

شرکت عادی به حساب می آیند.
کرمــی درباره تأســیس اســتارتاپ ها هم 
می گویــد: بــا ایــن همــه در فراینــد تشــکیل 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه ایــن نتیجــه 
کوچــک  شــرکت های  بایــد  کــه  رســیدیم 
بــه  ایــده  و  کمــک  بــرای  هــم  نوپایــه ای  و 
شرکت های دانش بنیان وجود داشته باشند. 
بنابراین استارتاپ شکل گرفت. استارتاپ ها 
شــرکت نیســتند. یــک موقعیــت اســت کــه 
تعــدادی افــراد خوش فکــر، حول یــک نیاز 
دور هــم جمــع می شــوند تــا یک مشــکل را 
برطــرف کننــد. آنهــا راهکارهــای خاقانــه 
دارنــد. باید بگویم اســتارتاپ ها از ابتدا برای 
در  بلکــه  نمی شــوند  تشــکیل  آمدزایــی  در 

ادامــه راه درآمد زایــی می کننــد. هم اکنــون 
بــاای 10 هــزار اســتارتاپ در کشــور وجــود 
دارد کــه برای رفع نیازهای کشــور راه اندازی 
شــده اند که در سال گذشــته 60 هزار میلیارد 
تومــان فروش داشــته اند. با ایــن حال ازمه 
وجود اســتارتاپ ها، شــتابدهنده ها هســتند 
که به اســتارتاپ، فضــا، امکانــات و آموزش 
می دهند. هم اکنون 50 شتابدهنده در کشور 
مشــغول فعالیــت هســتند که ســرمایه گذار 
ازم  را بــرای اســتارتاپ ها  پیدا می کنند. وی 
با اشــاره به این کــه معاونت علمی حمایت 
ویژه ای از شــتابدهنده ها دارد ،می افزاید: به 
شتاب دهنده ها اعام کردیم که اگر حمایت 
مــا را می خواهند باید به اســتارتاپ ها کمک 
کننــد. ما به شــتابدهنده ها وام های کم بهره 
می دهیــم بــه شــرط آن کــه اســتارتاپ ها را 
فعال کننــد. البته حمایت هــای مالی هم از 

استارتاپ ها می کنیم.

را بــرای حاکمیــت دارد. به عنــوان یــک 
نمونــه، تعــداد افــراد شــاغل در یکی از 
شــرکت های عضو پارک علم و فناوری 
شــریف، حــدود 2٨0 نفــر اســت کــه بــا 
احتســاب شــرکت های وابســته، از 500 

نفر بالغ می شود.
حــل مســائل جامعــه و ارزش  آفرینی برای کشور را به همراه 3

خواهد داشت.
توسعه فناوری و تجاری سازی  اســتارتاپ ها، 4 قالــب  در  آن 
مناســبی  مــدل  بــه  می توانــد 
جهت تأمین منابع درآمدی دانشگاه ها 
در  کــه  همانگونــه  گــردد؛  تبدیــل 
دانشــگاه های مطــرح دنیا نیــز رخ داده 

است.
 آنچــه که امروز بیش از هــر زمان دیگری 
نیاز است، حفظ امید و روحیه خودباوری 
مــا  نخبــگان  و  جوانــان  اســت.  جوانــان 
ان شاءاه با نگاه به موفقیت های حاصله 
و  توانمندســازی  و  اخیــر  ســال های  در 
مهارت افزایــی خود، گام های مؤثرتری را 
در جهت ایجاد ارزش افزوده برای خود و 
کشور برخواهند داشت. در همین ارتباط 

ازم است:
در  کــه  همانگونــه  حاکمیــت  سال های اخیر به این مهم توجه 1
بســیار داشته اســت، در تأمین و 
گسترش زیرســاخت های مورد نیاز زیست 

بوم نوآوری کشور اهتمام ورزد. اقدامات و 
برنامه هــای حمایتــی معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری در ایــن زمینه 

شایسته تقدیر است.
دانشــگاه های مــا بایــد موضــوع  نــرم 2 مهارت هــای  توســعه 
یــک  به عنــوان  را  دانشــجویان 
مأموریت کلیدی و حیاتی دنبال کنند. این 
وظیفــه مــا دانشگاه هاســت کــه در جهــت 
ارتقا و تکمیل این مهارت ها کوشا باشیم و 
فارغ التحصیــان ماهر بــه جامعه تحویل 
دهیــم و زمینــه ازم بــرای بــروز خاقیــت 

آنها را فراهم کنیم.
زمینــه ورود ســرمایه های بخش  خصوصی و نهادهای صنعتی و 3
اقتصادی تســهیل گــردد. بخش 
خصوصــی واقعــی، چابکی و هوشــمندی 
رشــد  بــرای  آن  ســرمایه  و  دارد  باایــی 
اثربخــش  و  ضــروری  بســیار  اکوسیســتم، 

است. 
ایــن تمهیدات و ورود ســرمایه های متنوع 
بخــش خصوصــی به ایــن حــوزه می تواند 
ضمــن پایدارســازی کســب و کارها، ارزش 
آفرینــی بیشــتر و مســتمرتر را برای کشــور 

رقم بزند. 
حجــم ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
شــاخص  فنــاوری،  و  نــوآوری  حــوزه  در 
بســیار مهمی در ســنجش میزان موفقیت 

برنامه های کشور در این ارتباط است.

مجید دهبیدی پور
رئیس پارک علم 
و فناوری دانشگاه 
صنعتی شریف
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اقامتگاه بومگردی گیله بوم، چادرشب بافی 
قاســم آبادی ها را از پســتوی خانــه درآورد تا 
گردشــگرانی که به این روســتا می آیند آن را 
به عنوان ســوغات بــا خود بیاورنــد. »مهین 
شمسی خانی« مســئول اقامتگاه بومگردی 
می گوید:»امــروز  »ایــران«  بــه  بــوم  گیلــه 
و  چادرشــب  از  قاســم آبادی  دختــران 
گردشــگران  بــه  و  می ســازند  کیــف  چــرم 
می فروشــند.« به گفته او بسیاری نمی دانند 
می بافنــد.  چادرشــب  هــم  شــمالی ها  کــه 
از  ترکیبــی  را  قاســم آبادی ها  چادرشــب  او 
می دانــد  دســتی  پارچه بافــی  و  قالی بافــی 
قاســم آبادی ها  می گوید:»چادربافــی  و 
موتیف های مختلفی دارد. هر موتیف اســم 
همســرش  و  او  دارد.«  خاصــی  داســتان  و 
قصه چادرشــب را بــرای گردشــگران »گیله 

بوم« تعریف می کنند. می گوید:»کارگاه های 
چادرشب را شناسایی و فعال کردیم.« برای 
گردشــگران تور کارگاه چادربافی می گذارند. 
نیروهای جوان هم تشویق شده اند تا وارد کار 
شــوند. می گوید:» آنها امروز سعی می کنند 
کــه صنایع دســتی را با توجه بــه نیازهای روز 
تهیه کنند.« گردشــگران هم چند ســاعتی را 
با خانواده ها و در کارگاه ها می گذرانند، بافت 
چادرشــب را از نزدیــک تجربه می کننــد و از 
صنایع دستی روستا می خرند. شمسی خانی 
از آن بــه یــک معامله بــرد برد یــاد می کند. 
مــزون  کــه  خانم هایــی  از  می گوید:»یکــی 
دارد از طرح هــا و موتیف هــای چادرشــب در 
لباس هایش استفاده می کند.« او و همسرش 
را صنایع دســتی قاســم آباد به کلبه آجری-
چوبــی متعلــق بــه پهلــوی در ایــن روســتا 
رســاند. همان روســتایی که رقــص معروف 
سنتی دارد که بسیاری عاقه مند به دیدنش 
هستند. قاسم آباد سفلی نمدمالی هم دارد. 

آخرین نمدمال قاســم آباد پیرمردی اســت 
که شمســی خانی وهمســرش با تعریف تور 
نمدمالی سعی کرده اند در میان گردشگران 
برای او مشــتری پیــدا کنند. گردشــگرانی که 
می تواننــد ســاعتی در کارگاه او نمدمالــی را 

تجربه کنند.
شمسی خانی می گوید: »گردشگران اروپایی 
ســرزمین های  بســیاری،  تصــور  برخــاف 
در  او  دارنــد.«  دوســت  را  ایــران  شــمالی 
»گیلــه بوم« میزبــان آلمانی هــا، هلندی ها، 
فرانسوی و سوئیسی های بسیار زیادی است. 
می گوید:»مــا درگیلــه بــوم فقــط کار اقامتی 
انجام نمی دهیم بلکه دنبــال ارائه فرهنگ 
هســتیم.« کارهــای فرهنگی او و همســرش 
شــامل معرفی موسیقی، غذا، آداب و رسوم 
و صنایــع دســتی روســتا می شــود. هیچ یک 
از گردشــگران گیلــه بــوم غذا هــای مرســوم 
رســتوران ها  را که در کوبیده و جوجه خاصه 
می شــود نمی خورنــد. همــه غذاهایــی کــه 

دراین بومگردی ســرو می شــود ســنتی و کار 
زنــان روســتای قاســم آباد اســت. شــیرینی 
محلی هــای فرامــوش شــده روســتا را هــم 
دوباره روی میــز آورده اند. او می گوید:»حتی 
برخــی از روســتاییان هــم ایــن شــیرینی ها 
را فرامــوش کــرده بودنــد امــا مــا در روســتا 
کســانی را پیــدا کردیم که می توانســتند آنها 
را تهیــه کننــد.« »آب دندانــی« و »میــن پر« 
دو شــیرینی محلی هســتند که گیله بومی ها 
آورده انــد.  گردشــگران  ســفره  روی  را  آن 
اومی گوید:»اروپایی هایــی کــه اینجا می آیند 
دوســت دارند از نزدیک بامردم آشنا شوند، 
مزه هــای جدیــد را بچشــند و آداب و رســوم 
قدیمی را ببینند.« او گردشگرانی هم از آسیا 
و اروپــا دارد اما اروپایی ها بیشــتر به گیله بوم 
می آینــد. می گویــد:» آنهــا عاشــق غذاهای 
خانگی هستند. بسیاری از آنها گیاهخوارند و 
در غذاهای ســنتی ایــران از جمله گیان هم 
غذاهای گیاهی زیادی پیدا می شود.« هدف 

 آماده کردن جامعه ایرانی 
برای میزبانی گردشگر 

آیا بومگردی ها گردشگری ایران را با توسعه پایدار آشتی می دهند؟

زهرا کشوری
خبرنگار

هستی بختیاری
خبرنگار

آیــا »بومگردی هــا« گردشــگری ایــران را بــا توســعه پایــدار آشــتی می دهد؟ یــا این 
اقامتگاه ها هم محیط زیســت و منابع طبیعی را به سمتی می برند که خانه مسافرها 
و پیشــتر »روســتاهای هدف گردشــگری« برد! ســمتی به نام  پرتــگاه تخریب! تجربه 
اقامتگاه هــای بومگردی در روســتاهای گازرخان قزوین باعث شــده تا بســیاری آژیر 
خطر را به صدا درآورند! خانه بومگردی ها در قزوین نه تنها به توســعه پایدار نرســید 
که خود عامل تخریب کوه الموت شــده و جهانی شدن اسماعیلیان را هم در هاله ای 
از ابهــام برده انــد. بخشــی از طبیعــت گلســتان هــم پیــش از المــوت، قربانی طرح 
روستاهای هدف گردشگری شد. بساز- بفروش ها در روستای »زیارت« کلنگ نیستی 
زدنــد برهر آنچه که بــود. ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیــس میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری گلستان بگوید:»روســتای زیارت دیگر در لیست روستاهای هدف 
گردشگری ما نیست. چون نه از بافت تاریخی آن چیزی مانده و نه از طبیعت اش.« 
خبری که به نظر می رســد بــرای »ابراهیم کریمی« گران تمام شــد. چون بعد از چاپ 
گزارش، روزنامه ایــران اعام کرد که این حرف خودمانی بــوده نه خبری که بخواهد 
ســر از روزنامه ای درآورد. اما این توضیح نگرانی ها را بیشتر کرد. افکارعمومی اعتقاد 
دارند که این گله مندی او قایم کردن زباله زیر فرش اســت! کارشناســان در گفت و گو 
با »ایران« تبدیل فرصت بومگردی برای توســعه پایدار را به تهدید و تخریب محیط 
زیســت نتیجه عدم نظارت علمی و کارشناسی روی خانه های بومگردی و روستاهای 
هدف گردشــگری می دانند. نظارتی که به گفته آنها به بخش دولتی محدود نمی شود 
بلکه نیاز به نظارت بخش علمی و خصوصی دارد. همان بخشی که سنگ بنای خانه 

بومگردی ها را نهاد اما در نیمه مسیر حذف شد.

بومگرد گیانی در گفت وگو با  »ایران«

یک زباله در روستای قاسم آباد نریختیم

ë حذف بدنه علمی و خصوصی از بومگردی ها
»اشــکان بــروج« مــدرس گردشــگری در 
گفت و گو با »ایران« می گوید:» »بومگردی ها« 
ایده کارشناسان گردشگری بخش خصوصی 
بود.« آنها تعریف خاصی از بومگردی داشتند 
کــه در نهایــت قرار بــود یــک درآمد پایــدار را 
بــرای جامعه محلی رقم بزنند و گردشــگران 
عاقه منــد را هم با زندگــی بومی مردم نقاط 

مختلف ایران آشنا کند.
بــه گفتــه بــروج آن بومگردی کــه مدنظر 
بــود، یــک ســاختار حقوقــی وعلمی داشــت. 
اتفــاق  واقعیــت  در  آنچــه  می گوید:»امــا  او 
افتــاد، حــذف بخــش خصوصــی و علمــی 
از ماجــرا بــود و بخــش دولتــی مهــره اصلــی 
قصــه شــد.« به گفته این کارشــناس داســتان 
بومگردی ها یــک حرکت خودجوش مردمی 
بود. او می گوید:»اقامتگاه های بومگردی یک 
حرکــت ارگانیک با اســتفاده از پتانســیل های 

درون زای محیطــی بــود کــه بــه تولیــد یــک 
محصول برای جامعه محلی منجر می شد.« 
ابتــدا  در  خصوصــی  بخــش  کارشناســان 
بومگردی را شــاخص بندی کردند. شــاخص 
اول محصــوات و خدمــات بومــی بــود که به 
گفته بروج شامل تورها، غذا و نوشیدنی، سفره 
آرایــی، لبــاس بومی، لهجــه و کام بومی می 
شود تا فرصت را برای شناخت گردشگر از یک 
جامعه بومی بوجود بیاورد. اشکان بروج توجه 
بــه معمــاری داخلی و خارجی ســاختمان ها 
و اصالــت بناهــا را شــاخص دوم خانه هــای 
بومگردی می داند. هرچند کارشناسان اعتقاد 
دارنــد کــه بومگردی هــا در ســال های اخیر به 
بیراهــه رفته اند امــا در همان ســال های اولیه 
رونــق بومگردی ها هــم ورود بخش دولتی در 
برخــی از اســتان ها خانه های بومگــردی را در 
برخی نقاط عقیم گذاشت. روستای دهسلم 
نهبندان خراسان جنوبی تجربه تلخی در این 

زمینه داشــت. دهســلم از جمله روســتاهای 
گردشــگری بــود کــه کمیتــه طبیعــت گردی 
ســازمان میــراث فرهنگــی اعتقــاد داشــت با 
ایجاد خانه های بومگردی می تواند به اقتصاد 
جامعه بی بضاعت آن کمک کند. این کمیته 
در ســال 91 توری برای رســانه ها و آژانس های 
مطرح کشــور برگــزار کرد تــا در گام نخســت، 
روســتا در سطح کشــور معرفی شــود و مسیر 
جدیدی برای گردشــگران به ســمت دهسلم 
تعریــف کننــد. رســانه ها نوشــتند و آژانس ها 
قــول دادنــد که گردشــگران را به ســمت کویر 
دهســلم بیاورند. نتیجــه کار اما فاجعــه بود. 
یک سال بعد سازمان میراث فرهنگی استان 
مجتمعی سرامیکی را وسط روستای خشتی 
گلــی دهســلم ســاخت! بیــن اهالی روســتا و 
آن مجتمــع یک دیوار نامرئی کشــیده شــد تا 
مردمــی که از ســمت توفان های شــن تهدید 
می شدند از این رهگذر به نانی نرسند. البته آن 
مجتمع هم پای گردشگری را در روستا سفت 
نکــرد. امــروز هم اگــر پای گردشــگری به کویر 
دهسلم می رسد بازهم نتیجه تاش فعاان 

محلی و خصوصی گردشگری استان است.
بروج یکی دیگر از شاخص های بومگردی 
را مشــارکت و ســرمایه گذاری جامعــه بومــی 
بــرای اشــتغالزایی و رفــاه اجتماعــی همــان 
جامعــه می دانــد و می گویــد:» ســرمایه گذار 
باید بومی باشــد نه از جایی دیگر برود و برای 
جامعه بومی ســاخت و ســاز کنــد.« او تربیت 
نیروی انســانی، توانمندســازی و تــوان افزایی 
جامعــه بومــی را یکــی دیگر از شــاخص های 
مهم بومگردی برمی شــمرد اما شواهدی که 
نشــان بدهد چنیــن آموزش هایــی در جریان 
اســت دیده نمی شــود. از ســوی دیگر هــر روز 
اســتان ها  بومگــردی  اقامتگاه هــای  تعــداد 
افزایــش می یابد. کارشناســان منتقــد اعتقاد 
دارند که افزایــش بومگردی ها دارد کیفیت را 
فدای کمیــت می کند. بروج زیر ســاخت های 
گردشــگری را هم یکی از شــاخص های مهم 
اقامتگاه هــای بومگردی می دانــد و می گوید: 

»فضای پارکینگ و ســرویس های بهداشــتی 
می تواند طراحی جدید داشته باشد.« به گفته 
او برخاف بخش هــای مختلف بومگردی ها 
کــه بایــد اصالــت معمــاری آنها حفظ شــود 
امــا داخــل ســرویس بهداشــتی و آشــپزخانه 
باید ســرامیک ســفید باشــد که کثیفــی در آن 
به راحتی دیده شــود. رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی کشور در آخرین سفر مطبوعاتی خود 
خبرنگاران را به یکی از اقامتگاه های بومگردی 
در علی آباد کتول برد. روستاهایی که معماری 
خانه آنها می تواند بهانه ای برای گردشــگری 
باشــد. معماری آن، عجیب گردشگران را یاد 
بافــت تاریخی روســتای زیارت می انــدازد که 
قربانی آپارتمان سازی های 7طبقه شد. محل 
اقامت خبرنگاران هم یکی از خانه های زیبای 
روستایی بود با رختخواب های پر لک و کثیف! 
این اقامتگاه بومی یک صفحه در اینستاگرام 
هــم دارد کــه مــدام عکــس میهمانــان خود 
را در معمــاری زیبا منتشــر می کند اما ســؤال 
آنجاســت که چــه نظارتــی روی اقامتگاه های 
بومگردی اســت؟ چه آموزشــی بــه آنها برای 
نظافت می دهند؟ هرچند اقامتگاه های بومی 
بســیاری هم وجــود دارد که اصول بهداشــتی 
را رعایــت می کننــد. در همیــن اقامتــگاه هم 
برنامه های خوبی برای آشــنایی با موســیقی 
محلی، غذای محلی و رســم و رســوم روســتا 
وجــود داشــت اما بر بــاای این روســتای زیبا، 
ســاخت و ساز جدیدی در پهنه جنگلی اتفاق 
افتــاده که تــرس را به جان محیط زیســتی ها 
می انــدازد. آنهــا می پرســند آیــا معرفــی این 
روســتا به بهانــه اقامتگاه های بومگــردی پای 
بســاز و بفروش هــا را به روســتا بــاز نمی کند؟ 
بویــژه این که خانه هایی در روســتا را هم برای 
فروش گذاشته اند! آیا نظارتی روی ساخت و 
ســاز ها خواهد بود یا نه روستای مورد نظر هم 
چند سال دیگر به سرنوشــت »زیارت« منجر 

خواهد شد؟
ë اکولوژ یا بوم کلبه

کارشناسان، خانه بومگردی ها را براساس 

کالبــد فیزیکــی هــم تقســیم بنــدی کرده اند. 
بــه گفتــه بــروج »اکولوژ«هــا یــا »بوم کلبه« ها 
در حقیقــت اقامتگاه هــای بومــی هســتند که 
بااتریــن شــاخص زیســت محیطــی دارنــد. 
رســالت گردشــگران این بوم کلبه حفاظت از 

محیط زیست است.
او می گویــد: »ایــن بوم کلبه هــا در مناطق 
بکر طبیعی مثل پارک های ملی و پارک های 
حیات وحش دایر می شــوند.« هســته اصلی 
تشــکیل دهنده خانــه بومگردها کــه در نیمه 
دوم دهه 80 به اســم »خوشه سار بومگردی« 
وارد گردشــگری ایــران شــد کســانی بودند که 
ســعی کردند تمــام قوانین زیســت محیطی 
امــروز در هــر نقطــه ای  امــا  را رعایــت کنــد 
می تــوان خانــه بومگــردی ســاخت و هیــچ 
کــدام از آن اهــداف اولیه را هــم رعایت نکرد. 
بــروج گــروه دوم اقامتگاه هــای بومگــردی را 
»اکــو کمپ ها« می دانــد و می گویــد:» آنها در 
حقیقــت چادرهایــی هســتند کــه در مناطق 
بکــر طبیعی زده می شــوند. ایــن خانه ها هم 
بااتریــن شــاخص های زیســت محیطــی را 
دارند.« اکو کمپ متین آباد اصفهان از جمله 
اکوکمپ های موفق کشور در این زمینه است. 
این مدرس گردشگری؛ چادرهای عشایری را 
هم از دیگر اقامتگاه های بومگردی می داند اما 
اعتقاد دارد با توجه به نزدیک بودن اقامتگاه ها 
به محل نگهداری گله های  گوســفند، اقامت 
در آنهــا نمی توانــد تجربــه دلچســبی بــرای 
بنــدی  تقســیم  ایــن  در  باشــد.  گردشــگران 
اقامتگاه های بومی یا ســنتی در بافت تاریخی 
و سنتی شــهرها هم وجود دارد. تهران هم به 
تازگی صاحب یک اقامتگاه بومگردی در یک 

خانه قدیمی شده است.
ë تغییر کاربری ها ممنوع شود

»فرزاد رشیدی«، کارشناس طبیعت گردی 
تا زمانی که خود در ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گیان بود مجوز 
سه اقامتگاه گردشگری را داد اما اآن نمی داند 
چنــد اقامتگاه در گیان مجــوز گرفته اند. او در 
گفت و گو بــا روزنامه ایران تأکید می کند:»روی 
تغییر کاربری ها برای ساخت اقامتگاه ها باید 
حساسیت بیشــتری وجود داشته باشد.« او به 
نکته ای اشــاره می کند که هــدف اصلی ایجاد 
بومگردی ها بود. بومگردی ها ایجاد شــدند تا 
در ســایه حفاظت از محیط زیست به توسعه 
پایدار برســند امــا حاا او نگــران آایندگی ها و 
پســاب های ایجــاد شــده توســط بومگردی ها 
در مناطق توریســتی – طبیعی اســت. او روی 
مشــکل فاضاب بومگردی هــا تأکید می کند 
و می گویــد:» هرچــه تعــداد بومگردی هــا باا 
کاســته می شــود.«  آنهــا  کیفیــت  از  مــی رود 
رشــیدی یاد آوری می کند که بومگردی ها قرار 
است اقامتگاه های خانوادگی باشد که پذیرای 
گردشگران هستند نه مجتمع ها. مجتمع هایی 
که او از آنها سخن می گوید حتی ممکن است 
معمــاری ســنتی و همخوان بــا روســتا را هم 
نداشته باشــند. او به یک نکته مهم دیگر هم 
اشــاره می کنــد و می گویــد:» بومگردی ها قرار 
اســت بخشــی از درآمد خانواده را تأمین کند 
و نباید وابســتگی اقتصــادی به آنها بیشــتر از 
50 درصد باشــد.« از نگاه رشیدی، بومگردها، 
خانواده هــای دامــداری یا کشــاورزی هســتند 
کــه در کنــار دامــداری یــا زراعــت، در خانــه 
خــود و دور یک ســفره از گردشــگران پذیرایی 
می کننــد و از این رهگــذر درآمدزایی می کنند 
امــا اصل اقتصادشــان بــر همان مدار ســابق 
می چرخــد. هرچنــد به گفته رشــیدی تعداد 
بومگردی های مجوز دار در گیان زیاد نیست 
اما فعــاان حوزه محیــط زیســت بندرانزلی 
از برنامــه ســاخت خانه بومگردی هــا در کنار 
»تــااب انزلی« خبر می دهنــد. موضوعی که 
مســئوان حفاظت محیط زیست بندرانزلی 
هــم آن را کتمان نمی کنــد و می گویند خارج 
از تااب ســاخته می شــود تا این ســؤال پیش 
بیایــد که مگر قرار نبــود در خانه های قدیمی 
بــه روی گردشــگران  بــه عنــوان بومگــردی 
باز شــود و آنهــا در کنــار خانواده های ســنتی، 

آداب و ســنن را به تماشــا بنشــینند؟ رشیدی 
می گوید:»نبایــد تغییر کاربــری زمین ها زیاد 
باشــد، مثــاً بــرای خانــه بومگــردی 200 متر 
کافــی اســت.« حرف هــای او این ســؤال را در 
ذهن افکارعمومی پیش می آورد که آیا مجوز 
ساخت اقامتگاه های بومگردی در متراژ های 
بااتر هم داده می شود؟ پاسخ او مثبت است. 
می گوید:»بله مجوزهایی هم داده می شود.« 
ایــن نکتــه رعشــه بــه انــدام حامیــان محیط 
زیست می اندازد. آنها می دانند که گردشگری 
و ســاخت و ســازها چه بایی ســر جنگل های 

شمال آورده است!
ë صنعت ضعیف، سنت قوی

در  کاربری هــا  تغییــر  کــه  قانونــی  آیــا 
بومگردی هــا را محــدود کنــد وجود نــدارد؟ 
پاســخ رشــیدی به ایــن موضــوع هم منفی 
اســت. او می گویــد:» در ایــن زمینــه قانونی 
نــدارد. بومگردی هــا هــم بــه دنبــال نیازی 
که احســاس می شــد، توســط هیأت وزیران 
تصویب شد.« او بوجودآمدن اقامتگاه های 
بومگردی را نتیجه نیاز و تقاضای گردشگران 
خارجــی می دانــد و می گویــد: »بســیاری از 
گردشگران خارجی اعتقاد دارند که صنعت 
میهمان نــوازی در ایران ضعیف اســت اما 
سنت میهمان نوازی آنها بسیار قوی است. 
بــه عقیــده آنهــا خانواده هــای ایرانی خوب 
پذیرایی می کنند.« همین میهمان نوازی ها 
باعث شــد تا بســیاری از گردشگران دوست 
داشــته باشــند در خانه هــای ایرانــی اقامت 
تــا قبــل از  داشــته باشــند. او مــی گویــد:» 
تصویــب ایجــاد بومگردی ها توســط هیأت 
دولــت، انجــام این درخواســت  امکان پذیر 
نبود. کمیته طبیعت گردی سازمان میراث 

فرهنگی کشور این موضوع را حل کرد.«
ë !پیش به سوی روستاهای ناشناخته

شــمالی  مناطــق  در  بویــژه  گردشــگری 
هماره محیط زیســت را تخریب کرده است. 
حــاا بومگردی هــا دارنــد پــای گردشــگران 
را به روســتاهایی بــاز می کنند که ناشــناخته 
بودنشان، آنها را از تخریب هایی که زیارت را 
بی هویت کرد، به هویت ماســوله زخم کاری 
زد و رامســر را بیمار کرد، دور می کرد. فعاان 
حــوزه محیــط زیســت بیــش از هرچیــزی 
می ترسند که اقامتگاه های بومگردی یک بار 
دیگر بهانه ای برای حضور بساز و بفروش ها 
به بهانه گردشــگری در روستاهای بکر باشد. 
در این طــرح هیچ ناظری از محیط زیســت 
یا منابع طبیعی وجود ندارد. حال این سؤال 
پیــش می آید آیــا حضور ســازمان حفاظت 
محیط زیست و منابع طبیعی در این قضیه 
ازم اســت؟ کارشناســان بخــش خصوصی 
و آنهایــی کــه هســته اصلــی بومگردی هــا را 
بنیان نهادند، بوروکراســی را مزاحم توسعه 
بومگردی ها می دانند. دلخوشی هم ندارند 
تا عاوه بر سازمان میراث فرهنگی پای یک 
سازمان دولتی دیگری مثل منابع طبیعی یا 
محیط زیست را به ماجرا باز کنند اما اعتقاد 
دارند که سازمان میراث فرهنگی باید بتواند 
نظــارت بیشــتری روی خانــه بومگردی هــا 
داشته باشد تا خانه بومگردها هم به بیراهه 
خانه مسافرها و هتل ها نروند. رشیدی البته 
اعتقــاد دارد که خانه بومگردها هنوز شــکل 
مخربی به خود نگرفته اند ومی شود آنها را از 

خاکی به جاده اصلی آورد.

ë روش های درمانی بی اثر
انجمــن  رئیــس  کیادلیــری«  »هــادی 
»ایــران«  بــه  هــم  ایــران  جنگلبانــی 
می گوید:»فلسفه ایجاد بومگردی ها کار غلطی 
نیست. اگر منجر به حفظ سنت های روستایی، 
موســیقی مردمی، لباس های ســنتی و مردم 
شناسی شود، می تواند بزرگترین محرک جذب 
گردشگر باشد.« به گفته او اقتصاد گردشگری 
پایدارتر از اقتصاد دامپروری و کشاورزی است. 
کیادلیــری می گوید:»اقتصاد گردشــگری غیر 
مصرفی اســت، هم طبیعت را حفظ می کند 
و هم ســنت ها و ثروت هایی که می تواند برای 
گردشــگر ملی و بین المللی جذاب باشــد اما 
باید بــا نظــارت و برنامه ریزی باشــد.« او نگاه 
صــرف اقتصــادی را باعث ایجاد گردشــگری 
بی قاعــده می داند که باعث بی نتیجه ماندن 
روش هــای درمانی در ایــن حوزه برای کاهش 
فشار به طبیعت می شود. به اعتقاد کیادلیری 
بومگردی هــا یکی از روش هــای درمانی برای 
حفاظــت از محیط زیســت و منابــع طبیعی 
هستند. او به آفرود سوارها اشاره می کند ومی 
گوید:» این طرح چیزی جز ویرانی در برندارد. 
یــا یــک حجــم زیــاد از افــراد وارد یک روســتا 
می شــود امــا در نهایت محیط زیســت حفظ 
نمی شود و خوش نشین ها وارد می شوند.« او 
هم معتقد است که فقدان نظارت باعث شده 

که اکثر روش های درمانی بی اثر شوند.
ë ارزیابی بومگردها

بزرگترین مزیت اقامتگاه هــای بومگردی 
می توانــد آمــاده کــردن جامعــه ایرانــی برای 
پذیرایی از گردشــگر باشد. شــاید این اتفاق با 
جلوداری ســازمان میــراث فرهنگی نیفتد اما 
در خانه هــای بومگــردی کــودکان و نوجوانان 
به طور مســتقیم آموزش برخورد با گردشــگر 
را می بینند. جامعه کم کم ادبیات گردشگر و 
برخــورد با آن را یاد می گیرد، هرچند با خطا و 
تجربه می گیرد که می تواند آســیب زا باشد.» 
اشــکان بروج« مدرس گردشگری می گوید:» 
اقتصــادی،  پایــداری  باعــث  بومگردی هــا 
محیطــی  زیســت  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 

می شود.«
 او البتــه یــک پیــش شــرط دارد. می گوید: 
»البتــه اگر شــاخص ها رعایت شــود، توســعه 
گردشــگری پایــدار رخ می دهــد.« او تبعــات 
منفی بومگردی ها را رد نمی کند اما می گوید:» 
بــا آمــوزش و آگاهــی جوامــع بومــی می توان 
اثــرات مثبــت آن را افزایــش داد.« او افزایش 
تعــداد بومگردی هــا را باعــث قربانی شــدن 
کیفیــت آنهــا می دانــد و بــا اشــاره بــه برنامه 
ســازمان میراث فرهنگــی برای ایجــاد 5هزار 
اقامتگاه بومگردی می گوید:» پیش از انقاب 
هم شــعار هــر ایرانی یــک پیــکان را دادند اما 
امروز نمی دانند با آلودگی ناشی از خودروهای 
تک سرنشــین چــه کار کننــد.« به گفتــه بروج 
امــروز برخــی از اقامتگاه هــا گردشــگر ندارند 
و مــدام می پرســند بایــد چــه کار کنیــم؟! او 
می پرسد:»چه کسی باید پاسخ سرمایه گذاری 
آنهــا را بدهد؟« بــروج می گوید:»هیچ ناظر و 
ارزیابــی روی اقامتگاه هــای بومگردی نظارت 
نــدارد.« او اعتقاد دارد:» این مســأله می تواند 
اقامتگاه های بومگردی را از مسیر اصلی خارج 
کند و یک طرح خوب و مفید را عقیم سازد!« 
همان طــور کــه در روســتای گازرخــان الموت 

قزوین خارج کرد!

آنهــا از ایجــاد گیله بــوم آوردن گردشــگران 
انبوه نیســت. می گوید:»مــا نمی خواهیم به 
هر قیمتی گردشگر بیاوریم.« پیش از رسیدن 
مســافران به گیلــه بوم به آنهــا می گویند که 
در بافت روســتایی زندگی می کنند، بنابراین 
باید با ماحظه بیشــتری آنجــا حضور یابند 

و به قوانین حاکم بر روســتا احترام بگذارند. 
او می گوید:»گردشــگران و مســافران ما مثل 
کســانی که یک ویا می گیرند و هر طوری که 
راحتند رفتار می کنند، نیســتند. خــوردن هر 
نوع خوراکی و نوشــیدنی اینجا جایز نیست. 
همچنین کشاورزان زود می خوابند بنابراین 

از یک ساعتی به بعد گردشگران باید رعایت 
کنند و ســرو صدا ایجاد نکنند.« گردشــگران 
اجــازه آوردن ظــروف یــک بار مصــرف را به 
محوطــه ندارنــد. اومــی گویــد: »در 5 ســال 
گذشته یک زباله از گیله بوم به روستا نرفته.« 
او کار مدیریت زباله را طاقت فرســا می داند 
ومی گوید:»زباله هــا بــه خشــک و  تر تفکیک 
می شــوند. تمــام زباله های تر به کمپوســت 
تبدیل می شــود که در باغ گیله بوم اســتفاده 
می شوند. در بطری های پاستیکی نشا کاشته 
می شــود و بــه عنــوان هدیــه به گردشــگران 
می دهیــم تا به شــهرهایی بــرود کــه امکان 
بازیافت آنها وجود دارد.« گیله بوم از جمله 
بومگردی هایی ســت کــه با هدف و رســالت 
ایجــاد بومگردی هایــی در توســعه پایــدار و 
حفاظت از محیط زیست وفادار مانده است. 
هسته اولیه بومگردی ها که توسط کارشناسان 
آشــنا با حــوزه ایجاد شــده، همچنان برعهد 

خود پایدار مانده اند.

بسیاری از گردشگران خارجی اعتقاد دارند که 
صنعت میهمان نوازی در ایران ضعیف است 
اما سنت میهمان نوازی آنها بسیار قوی است. 

به عقیده آنها خانواده های ایرانی خوب پذیرایی 
می کنند. همین میهمان نوازی ها باعث شد تا 
بسیاری از گردشگران دوست داشته باشند در 
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نمایی از خانه های بومگردی در استان گلستان



کرد و به نظر خودم، کارهایم شاعرانه تر شد.
ë  و آن اشـــیا که پیش تر پرســـیدم از کجا وارد

جهان نقاشـــی های شما شـــده؟ آیا بخشی از 
زندگی شخصی و خصوصی شماست؟

در گـــذار از جهان انتزاعی بـــه یک جهان 
واقع گرا، خـــط، تاش، فرم و... جـــای خود را 
به یک ســـری اشـــیا می دهنـــد. از آنجایی که 
من وحشت خیلی زیادی از بوم سفید دارم، 
در شـــروع کار معمواً یک رنگ قهوه ای کار 
می کنـــم و بعـــد روی آن شـــروع می کنم به 
طراحی کردن. روش کار من یک روش کامًا 
آبســـتره و انتزاعی اســـت. اگر شـــما روز اول 
کار را ببینید، فکر می کنید من دارم آبســـتره 
می کشـــم. بعد از چند روز، این اشیا هستند 
کـــه جایگزین خطـــوط و تاش ها می شـــوند. 
وقتـــی یـــک نقـــاش چندیـــن ســـال بـــا این 
روش کار کند، طبیعتاً اشـــیا بـــه کار او تبدیل 
می شوند. نمونه اش موراندی است که فقط 
بطری می کشـــید. در کار من هم همین طور. 
طبیعی اســـت که همه اشیایی که در کار من 
می بینید، ریشـــه در زندگـــی خصوصی من 
داشـــته اند. مثًا چمدان هایی که در کارهای 
مـــن می بینید، تـــا حد زیـــادی بـــه موضوع 
پدربزرگ هـــا و مادربزرگ هـــای مـــن ارتباط 
دارد که مهاجر بودند. آن چمدان ها را من از 

بچگی در خانه می دیدم.
ë  آثار شما آثار شادی نیستند اما در نقاشی های

این نمایشگاه یک شمایل خندان در متن اشیا 
دیده می شود.

بلـــه، کارهای من شـــاد نیســـتند و فضای 
مانکولیکی دارند. کسی هم که از کارهای من 
خوشـــش بیاید، حتماً روحیاتی شبیه خودم 
دارد. من اگر دقایقی پشت هم موسیقی شاد 
گوش کنم، حالم بد می شـــود. به نظرم این 
یک رفتار ژنتیک اســـت. آدم هایی هستند که 
همه اش دوســـت دارند چیزهای شاد گوش 
بدهنـــد و ببیننـــد و بخوانند اما ُپـــز می دهند 
که بـــه رمـــان »صـــد ســـال تنهایـــی« مارکز 
عاقه مندند.  اینهـــا دروغ می گویند چون آن 
رماِن سراســـر غم خالص اصًا نمی تواند به 

پسندشان باشد.
ë  شـــما قـــول  بـــه  یـــا  ســـودازده  فضـــای  در 

مانکولیک، آن خنده آیـــا عنصر ناهمگونی 
اســـت که می خواهد ناپایداری فضا را تداعی 

کند؟
بلـــه، دقیقـــاً. ایـــن ناپایداری فضـــا نوعی 
مرگ اندیشی است که همواره دغدغه ذهنی 

من و کارهایم بوده است.

این روزها نمایشـــگاه نقاشـــی واحد خاکدان در گالری ماه برپاست. 
نقاشـــی که اگرچه طی چند دهه کار هنری، دوره هـــا و حال وهواهای 
متنوعی را تجربه کرده اما بیشتر او را به عناوینی چون فتورئالیست یا 
هایپررئالیست متصف می کنند. القابی که از نظر این نقاش 68 ساله، 
وصله های جـــوری برای هنرمند نیســـتند و تنها »برچســـب «های 
ناکارآمدی هستند که نتیجه ای جز فروکاستن کار هنری ندارند. او بر 
ذات غیرقابل پیش بینی هنر تأکید دارد و معتقد اســـت که نمی توان هنرمند را در تعاریف 
ثابت یک مکتب هنری مصلوب کرد. به بهانه نمایش آثار خاکدان که تا 20 آذر در گالری ماه 

ادامه دارد، با او درباره کارنامه و جهاِن نقاشی هایش گفت وگو کردم. 
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 خودم را به هیچ مکتب هنری 
محدود نمی کنم 

گفت وگو با واحد خاکدان، به بهانه نمایش نقاشی هایش در گالری ماه 
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ë  شـــما در گذشـــته با گالری های مختلفی کار
کرده ایـــد. چطور شـــد بعد از شـــش ســـال به 
صرافت برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری 

ماه افتادید؟
من شـــش ســـال پیش در همیـــن گالری 
نمایشـــگاه گذاشـــته بودم و بعـــد از آن دیگر 
نمایشـــگاه انفرادی نداشـــتم. دو سال پیش 
کـــه قرار بـــود کتابـــی از مـــن رونمایی شـــود، 
ناشـــر با گالری ایرانشـــهر قرار داد داشـــت و 
گالریســـت ُمِصر بود کـــه همراه بـــا رونمایی 
کتاب، نمایشگاهی هم از آثار من آنجا برگزار 
شـــود. من آن موقع به اندازه کافی کار جدید 
نداشـــتم و بنا شد که نمایشـــگاه »مروری بر 
آثـــار« باشـــد و من آثـــار دوره هـــای مختلف 
کاری ام طی چهل سال را در آنجا ارائه کردم.

ë  ویژگی خاصی در گالری ماه دیدید که ترجیح
دادیـــد بعد از شـــش ســـال دوبـــاره همان جا 

نمایشگاه برگزار کنید؟
شـــما می دانید کـــه من ســـال ها در خارج 
از کشـــور زندگی می کـــردم و وقتی بـــه ایران 
آمدم، گالری ها را نمی شناختم. در آن زمان 
هم تعداد گالری ها به انـــدازه امروز نبود. به 
پیشنهاد یکی از دوستان به گالری ماه رفتم و 
دیدم می توانم کار کنم چون رفتار گالریست 
حرفه ای بود. البته با گالری های دیگری مانند 
هما، ســـیحون و... هم کار کـــرده بودم و اصًا 

اولین نمایشگاهم در ســـال 1353 در گالری 
سیحون برگزار شده بود.

ë  توجه شـــما  کارهای  مشـــخصه های  از  یکی 
به اشـــیایی چون چمدان، عروســـک، عکس 
و عناصـــری از ایـــن دســـت در حال وهوایـــی 
نوســـتالژیک اســـت که گویا تکه هایی از یک 
پیشـــینه خصوصی و یک زندگی شخصی اند. 
این نوســـتالژیای ناظر بر اشیا از کجا به آثارتان 

راه پیدا می کنند؟
وقتـــی مـــن از هنرســـتان هنرهـــای زیبـــا 
بیرون آمدم، مثل خیلی های دیگر که از این 
مدرســـه بیرون می آمدند، دلم می خواست 
پیکاسو یا براک بشـــوم. می خواستم کارهای 
مـــدرن بکنم. مشـــکلی که در دهـــه چهل در 
آن هنرســـتان وجود داشت، این بود که نحوه 
آمـــوزش خیلـــی از مد افتـــاده بـــود. در آنجا 
نقاشـــی تحلیلی اوایل قرن بیست اروپا را به 
ما درس می دادند. در حالی که ما درســـت با 
نهضت بزرگ پـــاپ آرت همزمان بودیم. در 
حالی که من از خانواده ای آشـــنا به هنر آمده 
بـــودم و من کتاب های هنـــری و تاریخ هنر را 
اول در خانـــه دیدم. پـــدرم بنیانگذار طراحی 
صحنـــه مدرن در ایـــران بود. چنیـــن امکانی 
برای پسر جوان 18 ساله یک موهبت بود. من 
می دانســـتم که خارج از ایـــران، نهضت های 
هنری بســـیار متفاوت هســـتند و دیگر کســـی 

آبستره و کوبیسم کار نمی کند.
ë .و جذب نهضت فتورئالیسم شدید

بلـــه. پـــاپ آرت منجر شـــد کـــه نهضت 
فتورئالیســـم بـــه وجود بیاید که از مشـــتقات 
پـــاپ آرت بـــود که منجـــر به ظهـــور نهضت 
هایپررئالیسم هم شد؛ البته اگر بتوان نام آن 

را نهضت گذاشت.
ë  ،شـــما با همه عاقه ای که به نقاشی داشتید

در رشته معماری داخلی تحصیل کردید. چرا؟
پدرم بشـــدت مخالف نقاش شدنم بود. 
دلیلـــش هـــم این بود کـــه در آن زمان شـــما 
نمی توانستید از راه نقاشی ارتزاق کنید. پولی 
درنمی آمد از نقاشی! مگر اینکه می رفتید در 
منوچهری می نشســـتید، منظره می کشیدید 
یا پیرمردی را که کنار بچه ای نشســـته و دارد 
پیپ می کشـــد و از این حرف هـــا. با این حال 
من دوســـت داشـــتم جـــزو نقاشـــان مدرن، 
آوانـــگارد و انقابی باشـــم و فکر می کردم که 
اگر کارهای آبستره و کوبیستی بکشم، این طور 

خواهد شد.
ë  شـــما حتی در دوره ای آثاری داشـــتید که به

وضوح نشان از ذهنیتی انتزاعی داشت.
بلـــه؛ بعـــد از مدتـــی تکـــرار ایـــن فضای 
انتزاعـــی، کل قضیه برای من مال آور شـــد. 
دیگـــر هیـــچ لذتی نمی بـــردم. چنـــد اتفاق 
کوچـــک در زندگی ام باعث شـــد کـــه بتوانم 
به طرف کارهای فیگوراتیو کشـــش پیدا کنم. 
یکـــی از ایـــن اتفاق ها رفتن من به ســـربازی 
بـــود. بـــرای من که تـــا 25ســـالگی در تهران 
در وضعیتـــی نســـبتاً مرفـــه زندگـــی کـــرده 
بودم و بـــا گالری های معتبـــر کار می کردم، 
رفتن بـــه نقـــاط بعضـــاً دورافتاده ایـــران با 
تجربه های حســـی و عاطفی جدیدی همراه 
بود. احســـاس کـــردم آنچـــه در گالری های 
تهـــران اتفاق می افتـــد، فقط مختص طبقه 
متمول و به اصطاح آریســـتوکرات جامعه 
است. مشـــاهدات من در مناطقی که سرباز 

و اشـــکال عالم واقع بوده؟ آیا شـــما معتقدید 
که هنر و در اینجا نقاشـــی بایـــد برگردان عین 
به عین واقعیت بیرونی باشـــد و از آن فراروی 

نکند؟
من همان طور که گفتم با این برچسب ها 
برای هنرمند خیلی موافق نیستم. لزوماً هم 
کار خـــودم را هایپررئالیســـتی نمی دانـــم. در 
همین نمایشگاه هم کارهایی دارم که آن طور 
که بایـــد دقیق نیســـتند. حاا ممکن اســـت 
بعضی از کارها به لحاظ این دقت به آنجاها 
کشیده شده باشند که هایپررئالیستی دانسته 

شوند و من با این تلقی مشکلی ندارم.
ë  امـــا این طبقه بندی ها را کـــه حاکی از نوعی

مطلق انـــگاری در ارتباط با آثار هنری اســـت، 
نمی پذیرید.

از  کـــه خیلـــی  اینجاســـت  آخـــر جالـــب 
همـــکاران شـــما در مقاله هـــا و نقدهایی که 
می نویســـند، مـــرا سوررئالیســـت و بعضـــی 
فتورئالیســـت می دانند. در حالـــی که من به 

ندرت ممکن است با عکس کار کنم.
ë  کشـــش های اجتماعی در آثار بعد از انقاب

شما هم کماکان مشهود است.
بله، دقیقا؛ و شـــاید خیلی هم بیشـــتر. در 
بعضی از آن آثار حتی به شـــرایط اجتماعی 
آن زمان اشـــاره مستقیم می شود. بعد از آن 
در دوره ای، کشش های اجتماعی کاهش پیدا 

بـــودم باعث شـــد کـــه موضع گیری های من 
در قبـــال هنر مـــدرن در ایران به هـــم بریزد. 
نمی خواستم قابی کار کنم. می خواستم آنی 

باشم که هستم.
ë  کشـــش های اجتماعـــی در کارهـــای نیمـــه

دوم دهه 50 شـــما آیا محصـــول همین تغییر 
دیدگاه هاست؟

بلـــه. یـــک بـــار حـــدوداً 10 ســـال پیش در 
گفت وگویی، مصاحبه گـــر به من گفت »پس 
سوسیال رئالیســـت« شـــده بـــودی. مـــن این 
برچسب ها را نمی پســـندم. آدمیزاد در طول 
زندگی تغییر می کنـــد. هنرمندی که مدام در 
حال مطالعه و کنکاش در کتاب ها و جامعه و 
مردم است، ممکن است در روند کارهایش، 
یک جایی کامًا دگرگون شود. من هم با دیدن 

مردم محروم مناطق مختلف ایران و مقایسه 
وضعیت زندگی آنها با طبقه اشـــرافی که در 
گالری هـــا می دیـــدم، خیلی تحـــت تأثیر قرار 

گرفتم.
ë  بنا بـــه این توضیحـــات، راه بـــرای خوانش

مخاطبان از آثار دهه 50 شـــما در متن وقایع و 
تحوات دهه 50 ایران هموارتر می شود.

بله اما مـــن اگرچه از خانـــواده ای با عقبه 
سیاســـی می آمـــدم، خـــودم خیلی سیاســـی 
نبودم. من همیشه معتقد بودم که کار را باید 
در نهایت دقت انجام داد. همیشه گفته ام که 
شما یا یک تخم مرغ را نکش، یا اگر می کشی 

درست و دقیق بکش.
ë  آیـــا محرک گرایش شـــما به هایپررئالیســـم

همین اعتقـــاد به دقت و رعایت حدود اشـــیا 

در گذار از جهان انتزاعی به یک جهان واقع گرا، خط، تاش، 
فرم و... جای خود را به یک سری اشیا می دهند. از آنجایی 

که من وحشت خیلی زیادی از بوم سفید دارم، در شروع کار 
معموًا یک رنگ قهوه ای کار می کنم و بعد روی آن شروع 

می کنم به طراحی کردن. روش کار من یک روش کامًا 
آبستره و انتزاعی است

بهنام ناصری
خبر نگار
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نویسنده  ما باشید
نوشـــتن را دوســـت داریـــد؟ تـــا بـــه حـــال داســـتان 
نوشـــته اید؟ دلتان می خواهد نوشـــته تان در روزنامه 
چاپ شـــود؟ اگر این طور اســـت، می توانیـــد برای ما 
بنویســـید. از هرچه دلتـــان می خواهـــد. می توانید از خانه، محله و شـــهر 
خودتان بنویســـید. از مدرسه، پارک، دوستان و بازی هایتان. از آرزوهایتان 
برایمـــان بنویســـید. می توانیـــد داســـتان های تخیلی یا واقعی بنویســـید. 
نوشته هایتان را همراه با یک عکس از خودتان برای ما به آدرس روزنامه 

بفرستید تا آنها را با اسم خودتان در این صفحه چاپ کنیم.

رو در رو

صفحه کودک و نوجوان

در قسمت های قبل خواندیم که فرشاد و محمد و سعید، سه دوست همکاسی 
تصمیم می گیرند وارد خانه متروکه محله شان شوند که مال دکتر جوانی بوده که 
می گفتند زنش را به قتل رسانده. انگار روح زن در خانه سرگردان است چون هربار 
خانواده ای در خانه ساکن می شدند، خانه آتش می گرفته. خانه سال هاست خالی 
اســـت و بعضی شـــب ها صداهای عجیبی از داخل آن شنیده می شود. یک شب 
ســـعید و محمد از روی دیوار وارد حیاط می شوند و از دِر مخفی پشت ساختمان 
داخل می شوند. با مشاهده چوب های سوخته گرم و وسایل اتاق، متوجه می شوند 
کســـی در خانه بوده. بچه ها از آن طرف دیوار صدای کسی را می شنوند که کلمات 
نامفهومـــی می گویـــد.  فریادکشـــان فرار می کنند. فرشـــاد که بیرون منتظرشـــان 
اســـت، می گوید خودم فردا شـــب تنهایی وارد خانه می شـــوم. مچ پای سعید در 

اثر پریدن از دیوار آســـیب می بیند و در خانه بســـتری می شـــود. فرشاد شب بعد 
وارد خانه می شـــود و محمد بیرون منتظر می ماَند. چراغ قوه در حیاط از دســـت 
فرشـــاد می افتد. وقتی خم می شـــود آن را بردارد، دســـتی زودتر آن را برمی دارد. 
ســـایه ای مقابل فرشاد ایستاده است. شبح چراغ را به فرشاد می دهد و به سمت 
پشت ساختمان می رود. فرشاد تصمیم می گیرد تعقیبش کند اما نوری از پشت 
ساختمان توجهش را جلب می کند. شعله های آتش از دِر مخفی بیرون می زند. 

و حاا ادامه داستان.
فرشـــاد دهانش از ترس خشک شـــده. ماجرای آتش گرفتن خودبه خود خانه را 
بارها از ساکنان محله شنیده اما حاا درست مقابل چشم خودش شبح یا مردی 
را در خانه دیده که از دِر مخفی پشـــت ســـاختمان وارد آن شده و آتش از در زبانه 
می کشـــد. در آن لحظه نمی داند چه کار باید بکند. تا به حال در چنین موقعیتی 
قرار نگرفته. خبری از ســـگ بزرگ نیست. همین چند لحظه قبل مثل یک ناجی 
مقابلـــش ظاهر شـــده بـــود و راه بیرون رفتن را به او نشـــان مـــی داد و او را با زبان 
بی زبانی از رفتن به داخل ســـاختمان منع می کرد. حتماً می دانســـته قرار اســـت 

چه اتفاقی بیفتد. اصًا ســـگ واقعی بوده یا او هم شـــبح است؟ اما اگر مرد شبح 
نباشـــد و یک آدم واقعی باشـــد، چه؟! حتماً نیاز به کمک دارد. فرشاد با این فکر 
به سرعت می دود تا خودش را به دیوار برساند. با زحمت خودش را باا می کشد 
و آن طـــرف می پرد. ماجرا را برای محمد تعریـــف می کند. باید تصمیم بگیرند. 
اگر جریان را به کســـی اطاع دهند، ممکن اســـت به خاطـــر ورود به خانه و باقی 
قضایا تنبیه شـــوند و اگر چیزی نگویند هم شاید جان کسی از دست برود. بااخره 
تصمیم می گیرند. خودشان را به اولین خانه می رسانند و در می زنند و کل ماجرا 
را برای صاحبخانه تعریف می کنند. آتش نشـــانی را خبر می کنند. حاا می شـــود 
شعله ها را از داخل کوچه هم دید. مردم جمع می شوند. هر کس چیزی می گوید. 
ماشین آتش نشـــانی هم می رسد. آتش نشـــان ها با نردبان وارد خانه می شوند و 
آتش را بعد از نیم ساعت خاموش می کنند. وقتی از خانه خارج می شوند، مردی 
همراه شـــان است؛ ترســـیده و دودآلود. فرشـــاد خیلی زود متوجه می شود همان 
شبحی است که در خانه دیده. پس او یک آدم واقعی است. بعداً معلوم می شود 
او یک مرد بی خانمان و معتاد اســـت که شب ها از روی دیوار وارد خانه می شده و 

در همان اتاق پشتی ساختمان می خوابیده. کسان دیگری هم بودند که این کار را 
می کردند. آنها چون می دانســـتند خانه خالی است، مخفیانه داخلش می شدند 
و از آن مکان برای خوابیدن و مصرف مواد مخدر اســـتفاده می کردند. صداهایی 
هم که بعضی شـــب ها از داخل خانه شنیده می شد، به خاطر همان بوده است. 
جریان را به صاحبخانه که خارج از کشـــور بود، اطاع می دهند. چند وقت بعد او 
خانه را می فروشـــد و صاحب جدید، خانه را خراب می کند تا ســـاختمانی جدید 
جای آن بســـازد. بچه ها اما از این جریان درس بزرگی می گیرند. متوجه می شوند 
ماجراجویی شان خطرناک بوده و اینکه خیلی هم نباید داستان های خیالی را باور 
کنند، گرچه اینجور داســـتان ها همیشه جذاب است. حاا وقتی سه دوست از کنار 
خانه قدیمی که دیگر ســـاختمانی نوساز اســـت، عبور می کنند گاهی چند لحظه 
می ایســـتند و به آن خاطره فکر می کنند و گاهی نوری عجیب را باای پشـــت بام 
می بینند که هیچ کدام از آن به دیگری حرفی نمی زند. نور واقعی است؟! راستی 

سگ بزرگ کجا رفت؟! کسی چه می داند!
پایان 
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من خال نمی خوام

 سال بیست و چهارم  شماره 6934
 چهارشنبه   7 آذر 1397

یوسف حیدری

 یاد روزهای کودکی 
در جشنواره اسباب بازی

بـــا صـــدای گریه 
عجیب مرسانای 
مـــن  ســـاله،   3
و مـــادرش به اتـــاق دویدیـــم. با 
انگشـــت روی یکـــی از پاهاش را 
نشـــان می داد و می گفـــت: »این 
چیـــه؟« مامانـــش در حالـــی که 
سعی می کرد جلوی خنده اش را 
بگیـــرد، گفت: »دخترم این خاله 

و همه ما هـــم از اینا داریم.« ولی 
مرســـانا نمی خواست قبول کند و 
با گریه می گفت: »نـــه، این خاله 
نیســـت.« تازه فهمیدیم مشـــکل 
دوتا شده و حاا باید تفاوت خاله 
و خـــال را برایش توضیح بدهیم. 
مادر مرســـانا چند تا خال تو بدن 
خودش نشان داد و گفت: »همه 
آدم هـــا خـــال دارن و بعضیا هم 

پیش دکتـــر میرن تا ایـــن خال ها 
مرســـانا  بـــرداره.«  براشـــون  رو 
بـــا شـــنیدن ایـــن جمله، شـــدت 
گریه اش بیشتر شد و مدام پشت 
ســـر هـــم می گفـــت: »مـــن خال 
نمی خـــوام. چـــرا پای مـــن خال  
داره ولـــی مال شـــماها نـــداره.« 
مجبور شـــدیم با ماژیـــک چند تا 
خـــال روی پاهایمـــان بکشـــیم تا 

شـــاید راضی بشـــود اما فایده ای 
نداشت و مرسانا فریاد می کشید 
که این همه خـــال از کجا اومده و 
من خال دوســـت ندارم. ماجرای 
خـــال بـــازی یـــک ســـاعتی ادامه 
داشـــت تا اینکـــه قرار شـــد وقتی 
مرســـانا خوابید، فرشـــته کوچولو 
بیایـــد و خالش را بـــردارد و بدهد 

به یک بچه دیگر.  

ــای ناب و  ــ ــود. دلم لحظه ه ــ ــرم زده ب ــ ــــوس کودکی به س ه
دوست داشتنی کودکی را می خواست. صدای ترانه های شاد 

کودکی هنوز در سرم بود. 
ــــرک را گرفتم و راهی شدم. کانون پرورش فکری  دست پس
ــــت همان جایی  ــان خیابان حجاب درس ــ ــودکان ونوجوان ــ ک
ــباب بازی. آنجا که  ــ ــنواره ملی اس ــ بود که باید می رفتم؛ جش

رسیدیم، فهمیدم انگار خیلی ها مثل من هوای کودکی در سر داشتند.
سالن ُپر از جمعیت بود. ورودی سالن قسمتی را به خرید اسباب بازی اختصاص 
داده بودند و اسباب بازی هایی هم که برای تماشا و بازی کردن بود را در قسمتی 
دیگر چیده بودند. در قفسه ها بازی های خاقانه و فکری که عموماً تولید داخل 
ــا  ــ ــورد.  تنه ــ ــــم می خ ــه چش ــ ــود، ب ــ ب
مسأله ای که کار را کمی برای والدین 
یا حتی خود بچه ها سخت می کرد، 
این بود که اسباب بازی ها بر اساس 
سن بچه ها رده بندی نشده بودند و 
برای یافتن یک اسباب بازی مجبور 
ــه را بگردی. جدا از  ــ بودی تمام غرف
این فضای فروشگاهی، دنیای شاد کودکی برقرار بود، دنیایی که مربیان کانون به 
بهترین نحو برای بازدیدکنندگان می ساختند.  آنها مرتب از والدین می خواستند 
گوشی های موبایل شان را کنار بگذارند و به جمع بچه ها بپیوندند و با هم بخوانند: 
»خوشحال و شاد و خندانم...« در کنار بچه ها دست زدیم، داد زدیم و خندیدیم 
ــــم.  با قاب ماهی گرفتیم،  ــه ای بزرگ، مار و پله بازی کردی ــ ــه پارچ ــ و روی صفح
کاردستی درست کردیم و کوزه های سفالی را رنگ زدیم. به نظر من امسال همین 
جدا کردن فضای فروشگاهی از فضای دیگر غرفه ها و اختصاص دادن فضا برای 
ــنواره بود، البته  ــ ــــوزش و بازی های حرکتی به بچه ها، از مزیت های اصلی جش آم
متأسفانه فضایی برای کودکان معلول اختصاص داده نشده بود. کانون امسال به 

شعار جشنواره که »تمرین زندگی« بود، قدمی نزدیک تر شد. 
امیدوارم  برنامه های کودکان هر سال و هر روز پررونق تر برگزار شود. 

کودکان 
دیروز

سمیه افشین فر

داستان مینا و یلدا
مادر کدام مان را بیشتر دوست دارد؟ 

رژه عروسک ها برای 
شادی بچه های زلزله زده

هفته گذشته۱۲۰ عروسک برای شـــادکردن دل کودکان زلزله زده در 
کرمانشاه به حرکت درآمدند.

این عروســـک ها ۱3 گروه بودند که ازاستان های خوزستان، همدان، 
لرســـتان، قم، کردستان، تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان 
شـــمالی، گلســـتان، مرکزی و منطقـــه آزاد الوند به کرمانشـــاه آمده 

بودند تا در مدت ۲ روز نشاط را به بچه های کرمانشاه هدیه کنند.   
 اعضـــای مرکـــز فرهنگـــی هنری کانـــون پـــرورش فکری کـــودکان و 
نوجوانان روانســـر هم ســـرود »بووکه بارانه« را در ایـــن برنامه برای 
بچه ها اجرا کردند. »بووکه« در زبان ُکردی به معنای عروس است و 

»بووکه بارانه« یعنی »عروس باران«. 
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مینا در اتاقش روی تخت نشسته و بالشش را بغل کرده بود. هم عصبانی 
بود و  هم غمگین. دوباره با یلدا دعوا کرده بود و مثل همیشه مادر طرف 
یلدا را گرفته بود و این بیشتر عصبانی و غصه دارش می کرد. با خودش 
ــتر هوای اونو داره؟! حتماً  ــ ــه طرف یلدا رو می گیره؟! چرا بیش ــ می گفت: »چرا مادر همیش
بیشتر از من دوستش داره.« در اتاق بغلی هم اوضاع همین بود. یلدا نشسته بود پشت میز 
ــار می داد و روی کاغذ تند تند خط می کشید. مثل مینا عصبانی  ــ تحریرش، مدادش را فش
بود، مثل مینا دلش از مادر گرفته بود و مثل مینا فکر می کرد مادر آن یکی را بیشتر دوست 
دارد. شب هیچ کدام نمی خواستند شام بخورند اما مادر آمد به اتاق شان و مجبورشان کرد 
بیایند و بنشینند پشت میز. وقتی مادر برای مینا غذا می کشید، یلدا نگاهی انداخت و گفت: 
»بله برای نورچشمی باید اول از همه غذا بکشی!« مادر با تعجب به یلدا نگاه کرد و گفت: 
»یعنی چی؟« یلدا گفت: »همیشه مینا رو بیشتر دوست داری. توی همه دعواها طرف اونو 
می گیری. نکنه من بچه سر راهی ام؟!« این دفعه پدر صدایش درآمد و اعتراض کرد: »یلدا 
این چه حرفیه؟ مادرت همیشه به هر دوتون محبت کرده. خیلی هم زیاد.« حاا انگار نوبت 
مینا بود. نمکدان را کوبید روی میز و گفت: »نخیر! اتفاقاً مامان همیشه هوای تو رو داره. تو 
همیشه وسایل منو برمی داری اما مامان می گه نباید بهت هیچی بگم. معلومه تو رو بیشتر 
ــــت داره.« مادر واقعاً تعجب کرده بود. از جایش بلند شد و رفت توی اتاق خودشان.  دوس
ــز و گفت: »مینا  ــ ــــت روی می ــر میز. آلبوم را گذاش ــ ــد دقیقه بعد با آلبوم قدیمی آمد س ــ چن
ــــم بود وقتی غریبه می بینی، می ترسی. برای  ــه حواس ــ ببین چطوری بغلت کردم؟ همیش
همین محکم بغلت می کردم که نترسی. یلدا اینجا رو ببین. تو عاشق گربه بودی. خودم 
ــیدم اما دستت رو می گرفتم تا بریم و گربه ها رو ببینیم. اان هم همینه. هر کدوم  ــ می ترس
ــــت دارین یا به یه چیزایی حساسین. همه تاشم رو می کنم که حواسم  یه چیزایی رو دوس
ــه.« پدر حرف مادر را ادامه داد: »مادرتون به هر کدوم تون یه جور محبت  ــ به همه اینا باش
ــه اما اندازه اش نه. ما هم بچه بودیم خیلی  ــ می کنه. شاید شکل محبتش فرق داشته باش
وقت ها مثل شما فکر می کردیم اما وقتی خودمون پدر و مادر شدیم فهمیدیم هر بچه ای 
انگار یه تیکه از وجود آدمه. می شه یه تیکه رو کمتر دوست داشت؟ نه.« مینا و یلدا هردو به 
مادر نگاه کردند که رفته بود توی فکر و خیره شده بود به آلبوم. به هم نگاه کردند و هر دو از 
جایشان بلند شدند و رفتند به طرف مادر. او را بوسیدند و بغلش کردند. این بار نوبت آنها 

بود که دل مادر را به دست بیاورند. 

یگانه خدامی



گروه هــای  فعالیــت  گرفتــن  بــاا  بــا   
جهــان،  در  تروریســتی  و  افراطــی 
ردپای این گروه هــا در فضای مجازی 
نیــز دیــده می شــود و همیــن موضوع 
جهــان  در  را  بســیاری  نگرانی هــای 
ایجاد کرده اســت. یکــی از محل های 
فعالیــت ایــن گروه هــای تروریســتی، 
در  مختلــف  اجتماعــی  شــبکه های 
قالــب تبلیغات، عضوگیری و اشــاعه 
فرهنــگ تروریســتی اســت. در همین 
از  بســیاری  اتهــام  انگشــت  راســتا 
کشــورها بارها بــه ســوی کمپانی های 
بزرگ فنــاوری مالک این شــبکه های 
اجتماعــی رفته اســت. این بــار دامنه 
و  رســیده  بریتانیــا  بــه  موضــوع  ایــن 
تصمیــم  کشــور  ایــن  قانونگــذاران 
جــدی  ســختگیری هایی  گرفته انــد 
گفتــه  کــه  فنــاوری  غول هــای  بــرای 
می شود نسبت به رعایت قوانین ضد 
انجــام  تروریســم بی تفــاوت هســتند 

دهند.
ë  ممنوعیــت تبلیغات بر کمپانی های

فناوری بزرگ

ارائــه  بــا  بریتانیایــی  قانونگــذاران 
ایــن  بــه  نســبت  پارلمانــی  گزارشــی 
بــزرگ  کمپانی هــای  کــه  موضــوع 
فناوری توفیــق چندانی در برداشــتن 
و  تروریســتی  محتــوای  حــذف  و 
جهــادی  گروه هــای  خشــونت آمیز 
خــود  پلتفرم هــای  از  افراطیــون  و 
نداشــته اند، اعتراض کــرده و بار دیگر 
متذکر شــدند که چنیــن کمپانی هایی 
ازجملــه گــوگل و مایکروســافت بایــد 
هرگونــه فعالیت و تبلیــغ افراط    گراها 
روی  از  را  تروریســتی  گروه هــای  و 

پلتفرم های خود حذف کنند.
بــه اعتقاد ایــن نماینــدگان اصوًا 
هیــچ  نبایــد  اجتماعــی  شــبکه های 
فضایی را در اختیــار چنین گروه های 
مــروج خشــونت قــرار دهنــد در غیر 
ایــن صــورت در بریتانیا به بن بســت 
خواهند خورد و شاید نتوانند براحتی 
در این کشــور پهناور کــه زمان زیادی 
تــا جــدا شــدن آن از اتحادیــه اروپــا 
باقــی نمانده اســت، فعالیــت کنند. 
ایــن نماینــدگان همچنیــن بــه همه 
کمپانی های فناوری هشــدار داده اند 
در صــورت ادامــه ترویــج تروریســم 
روی ایــن پلتفرم هــا و ســرپیچی این 
شــرکت ها از قوانین بریتانیا، مطمئناً 
در ایــن کشــور بایکــوت خواهند شــد 
و بخــش بزرگــی از کاربران خــود را از 
دســت خواهند داد. ایــن نمایندگان، 
نیــز  را  بریتانیــا  تجــاری  جامعــه 

دعــوت کرده انــد تــا در مســیر مبارزه 
فضــای  در  تروریســتی  محتــوای  بــا 
مجــازی و شــبکه های اجتماعــی بــه 
آنها کمک کنند. در همین راســتا این 
قانونگذاران از شرکت های تبلیغاتی 
خواســته اند در صورتی کــه همچنان 
محتوای تروریســتی و خشــونت آمیز 
بــر پلتفــرم ایــن کمپانی هــا ازجملــه 
ارائــه  گــوگل  و  توئیتــر  فیس بــوک، 
شــود از همــکاری تبلیغاتــی بــا آنهــا 
موضــوع  ایــن  کــه  کننــد  ممانعــت 
می توانــد ضربه ای جــدی به اقتصاد 

این کمپانی ها وارد کند.
اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
فنــاوری  بــزرگ  کمپانی هــای 
بایــد  فیس بــوک  و  گــوگل  همچــون 
مجهــز بــه زیرســاخت های دیجیتــال 
رشــد  مانــع  و  بــوده  مســئولیت پذیر 
محتــوای تروریســتی بــر پلتفرم هــای 
خــود شــوند. در ایــن گزارش بــا تأکید 
بــر اینکه آژانس هــای امنیتی با کمک 
کمپانی های بــزرگ فناوری می توانند 
دســت  بزرگتــری  موفقیت هــای  بــه 
یابند، عنوان شده است سرویس های 
4ســال  در   )CSPs(آنایــن ارتباطــی 
گذشــته در بحث نظارت بــر محتوای 
بــا  مقابلــه  و  تروریســت ها  آنایــن 
چشــمگیری  پیشــرفت  افراط گرایــی، 
نداشــته اند و اگــر هــم تغییراتــی رخ 
داده اصًا محســوس نبوده اســت. به 
بیــان دیگــر همچنان شــاهد فعالیت 
ایــن  در  افراطــی  گروه هــای  پرشــور 

فضاهای پرمخاطب هستیم.
ë  جهنــم یــا  تروریســت ها  بهشــت 

کاربران

بریتانیایــی  قانونگــذاران  ایــن 
همچنیــن در گــزارش خود اشــاره ای 
به حمات تروریســتی ســال گذشــته 
ایــن کشــور داشــته و بــه گــزارش  در 
کمیتــه امنیــت و اطاعــات پارلمــان 
بریتانیــا)ISC( اســتناد کرده اند که در 
آن بخــش MI5 ایــن کمیتــه اذعــان 
بــزرگ  کمپانی هــای  اســت  کــرده 
فنــاوری می توانســتند مانــع برخی از 
حمات تروریســتی شــوند اما در این 

زمینه موفق عمل نکرده اند.
از  اســت  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
ســال 2017 بریتانیــا هــدف حمــات 
تروریستی قرار گرفته و 5حمله بزرگ 
را پشــت سر گذاشته اســت اما جالب 
26مهاجــم  تاکنــون  کــه  اینجاســت 
مســئول حمات تروریســتی ازجمله 
حمات تروریســتی لندن و منچســتر 
در بریتانیا، روی شبکه های اجتماعی 
مختلــف آزادانــه و بی پــروا فعالیــت 
اســت  موضوعــی  ایــن  داشــته اند. 
کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه داشــت. 

برخــی از این قانونگــذاران معتقدند 
شــبکه های اجتماعی به یک بهشــت 
امــن برای تروریســت ها و افراط گراها 
و جهنمــی برای کاربران تبدیل شــده 
اســت. به اعتقاد این گروه با اینکه در 
عصر دیجیتال شــبکه های اجتماعی 
و کمپانی هــای بزرگ فناوری کارهای 
بزرگی برای بشــر انجــام داده اند ولی 
عواقــب بــدی هــم داشــته اســت کــه 
باتاقــی از اخبــار جعلــی و محتــوای 
تروریســتی  و  خشــونت آمیز  جنایــی، 

نمونه هایی از آن است.
اســت،  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
فنــاوری  بــزرگ  کمپانی هــای 
می توانســتند با نظارت بر ویدئوهای 
واقعــه  بمبگــذاری  عامــل  آنایــن 
منچستر که منجر به مرگ 22نفر شد 
و همچنین رصد ســفرهای مشــکوک 
وی به ســرنخ هایی دست یابند و طی 
همکاری بــا نیروهای پلیس و آژانس 
حملــه  ایــن  مانــع  بریتانیــا  امنیتــی 

تروریستی شوند.
از نــگاه ایــن قانونگــذاران از رفتــار 
این تروریســت، پیش بینــی رفتارهای 
بــوده  امکانپذیــر  کامــًا  وی  بعــدی 
درحالی که کمپانی های فناوری هیچ 
در  نداده انــد.  نشــان  عکس العملــی 
ایــن گــزارش، عــاوه بــر کمپانی های 
بــرای  مــواد  خریــد  قانــون  فنــاوری، 
هــم  دست ســاز  بمب هــای  ســاخت 
زیــر ســؤال رفتــه اســت و همچنیــن 
خواســته  فنــاوری  کمپانی هــای  از 
شــده اســت تبلیغــات مرتبط بــا این 
منزلــه  بــه  را  محتواهــا  و  موضــوع 
و  کــرده  تلقــی  تروریســتی  محتــوای 
کننــد.  مســدود  را  صفحاتــی  چنیــن 
خواســتار  همچنیــن  قانونگــذاران 

اجــاره  بــر  نظــارت  قوانیــن  تشــدید 
وســایل نقلیه در بریتانیا شده اند چرا 
که وســایل نقلیه به یکی از ساح های 
اصلــی در حمات تروریســتی تبدیل 

شده اند.
ë  بــه فنــاوری  غول هــای  واکنــش 

قانونگذاران بریتانیایی

و  فنــاوری  کمپانی هــای  البتــه 
شــبکه های اجتماعــی نیــز نســبت به 
ایــن اتهام ســاکت نمانــده و به عنوان 
مثال ســخنگوی توئیتر در پاسخ گفته 
بریتانیــا  امنیتــی  آژانس هــای  اســت 
در مــدت 9ســال موفــق به شناســایی 
300هزار موضوع تروریســتی شده اند 
امــا ما مدعی هســتیم که این کار را در 
طول 6ماه انجام داده ایم. ســخنگوی 
توئیتــر ادامه داده اســت: ما همیشــه 
متعهد بوده ایم که سامت ارتباطات 
آنایــن کاربــران را افزایــش دهیــم و 
برای تحقق این هدف نیز با اســتفاده 
تاکنــون  خــود،  تکنولوژی هــای  از 
95درصد محتوای تروریســتی حاضر 

در این پلتفرم را حذف کرده ایم.
کــه  کمپانی هایــی  از  دیگــر  یکــی 
اســت  بریتانیــا متهــم شــده  ازســوی 
ســرعت عمــل چندانــی بــرای حذف 
محتوای افراطیون نداشته، فیس بوک 
است. بریتانیا مدیرعامل فیس بوک، 
)پلتفرمی با بیــش از 2میلیارد کاربر( 
را تهدیــد کــرده اســت در صورتــی که 
محتــوای گروه هــای جهــادی ازجمله 
داعــش را از پلتفرم خــود حذف نکند 

با وی برخورد قانونی خواهد شد.
البتــه فیس بــوک در پاســخ گفتــه 
اســت کــه در این زمینه تــاش زیادی 
داشــته و تاکنــون موفــق بــوده اســت. 
مــارک زاکربرگ گفته اســت گام های 

و  برداشــته  زمینــه  ایــن  در  بزرگــی 
حتی موفق شــده اســت که 99درصد 
محتــوای مربوط به القاعــده را قبل از 
اینکه چنین پست هایی توسط کاربران 
هشدار داده شــود شناسایی و مسدود 
کنــد. وی در ادامه یادآور شــده اســت 

کــه ایــن کمپانی 30هــزار نفــر را برای 
رصد محتوای تروریستی به استخدام 
خود درآورده اســت. این قانونگذاران 
یوتیــوب و گــوگل را نیــز مــورد خطاب 
قــرار داده اند که ســخنگوی گــوگل نیز 
در یــک تمــاس تلفنــی با ان بی ســی 
عنــوان کرده اســت تمام تــاش خود 
را در ایــن زمینــه انجــام داده اســت و 
98درصــد از ویدئوهایــی کــه تاکنــون 
به عنــوان محتــوای خشــونت آمیز در 
ایــن پلتفــرم شــناخته و حذف شــده، 
از طریــق الگوریتــم هــوش مصنوعی 
ایــن  اســت.  شــده  انجــام  گــوگل 
رونمایــی   2017 ژوئــن  در  تکنولــوژی 
تعــداد  تاکنــون  زمــان  آن  از  و  شــد 
ویدئوهــای خشــونت آمیز یــا محتوای 
تروریســتی کــه توســط ایــن الگوریتم 
شناســایی شــده، تا بیش از 50درصد 
افزایش داشته است. گوگل همچنین 
5میلیــون  ســرمایه گذاری  تاکنــون 
داری بــرای حمایت از ســازمان های 
غیرانتفاعی که به شناســایی محتوای 
تروریســتی می پردازند، داشته است و 
ازســوی دیگر 10هزار نیروی کارآمد به 
شناســایی چنین محتواهایی در گوگل 

می پردازند.

 سرعت دانلود اینترنت تلفن همراه 

سریع تر از  وای فای است
تحقیقی جدید نشــان می دهد اختاف میان ســرعت دانلود 
اینترنــت موبایــل و وای فای در تلفن های هوشــمند در ایران 

8.3 مگابیت برثانیه است.
به گزارش مهر، شــرکت »اوپن ســیگنال« تحقیقی درباره متوســط سرعت دانلود 
اینترنت موبایل و وای فای هات اسپات در تلفن های هوشمند میان 80 کشور انجام 
داده است. طبق نتایج این گزارش در 33 کشور یا حدود ۴1 درصد کشورهای مورد 

بررسی، سرعت دانلود اینترنت موبایل سریع تر از وای فای است.
یکــی از کشــورهای مــورد بررســی در فهرســت، ایــران اســت کــه بــا توجــه بــه 
اختاف8.3مگابیــت برثانیــه)Mbps( میان دو ســرعت دانلود گفته شــده در رده 
هشــتم این فهرســت قرار دارد. ســرعت دانلود با اینترنت وای فای در ایران ۵.1 و 

سرعت دانلود اینترنت موبایل 13.۴ مگابیت بر ثانیه است.
میان این فهرست 33 موردی، کشورهایی از آفریقا، اروپا، امریکای اتین و خاورمیانه 
وجود دارند. تفاوت میان متوســط این دو شــاخص در برخی کشــورها قابل توجه 
است. طبق فهرســت این تحقیق بیشترین اختاف میان سرعت دانلود اینترنت 
موبایــل و وای فــای با 13 مگابیت برثانیه به اســترالیا تعلــق دارد. پس از آن لبنان 
با اختاف ســرعت دانلــود 12.3 مگابیت برثانیه در رده دوم قرار دارد. کشــورهای 
قطــر)11.8 مگابیت برثانیــه(، عمــان)11 مگابیــت برثانیــه(، یونان)10.۶مگابیت 
برثانیه(، جمهوری چک)10.2مگابیت برثانیه( و میانمار )9.۶مگابیت برثانیه( به 
ترتیب در رده های ســوم تا هفتم فهرســت قرار دارند. البته در بســیاری از کشورها 
ســرعت اینترنــت موبایــل و وای فای چنــدان اختافــی ندارند. تعجبی نــدارد که 
وای فای در کشورهایی سرعت بیشتری دارد که پهنای باند اینترنت در آنجا سریع تر 

است مانند هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و امریکا.

انتشار مرجع زیست بوم امنیت سایبری ایران
کتــاب »مرجــع زیســت بوم امنیت ســایبری و 
افتای ایــران« به عنوان مرجعی قابل اســتناد 
در حوزه امنیت بومی فناوری اطاعات منتشر 

شد.
اســناد  بــا  کتــاب  ایــن  »ایــران«،  به گــزارش 
باادســتی فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات 
همراه است و به معرفی بیش از 200 محصول 
و خدمت ارائه شده توسط بیش از 100 شرکت 
فناور و دانش بنیان در بخش های فناوری های 
راهکارهــای  آســیب پذیری،  آشکارســازی 

SIEM، مدیریــت یکپارچه تهدیدات، امن ســازی شــبکه، گواهی الکترونیکی و 
PKI، ســوئیچ و روتــر امن، ســخت افزارهای خاص چند منظــوره، فناوری های 
احــراز هویت، خدمات فنی و عملیاتی، خدمات مشــاوره و مدیریت، خدمات 
فرهنگ ســازی و آموزش، خدمات آزمایشــگاهی و اعتبارســنجی و مراکز آپای 
دانشگاهی طبقه بندی شده اســت. این کتاب نمایی از توان شرکت های ایرانی 
در تولیــد محصوات و خدمــات امنیت فناوری اطاعات به دســت می دهد و 
مرجعی برای تصمیم گیران، تصمیم سازان و فعاان این عرصه است. گفتنی 
اســت، مرجع زیست بوم امنیت ســایبری ایران با همکاری انجمن رمز ایران و 

انجمن شرکت های افتا در 300 صفحه منتشر شده است.

بریتانیا غول های فناوری را تحریم می کند

اخبار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

N
B
C

ع: 
منب

نت
سی 

ع: 
منب

میترا جلیلی
خبرنگار

در صورت بی توجهی به فعالیت تروریستی در شبکه های اجتماعی

تنهــا ســاعاتی پس 
از آخرین سخنرانی 
در  ترامــپ  دونالــد 
خصــوص افزایــش 10 درصــدی تعرفه 
همچــون  اپــل  محصــوات  بــر  واردات 
تلفن همراه و لپ تاپ، ارزش سهام این 

کمپانی دو درصد سقوط کرد.
به گــزارش »ایــران آنایــن«، دونالــد 
روز  امریــکا  جمهــوری  رئیــس  ترامــپ 
چهارشنبه در جدیدترین مصاحبه خود 
بــا روزنامــه وال اســتریت ژورنــال گفت: 
احتمااً تعرفه واردات گوشی های آیفون 
و لــپ تاپ هــا را از چین به  خــاک ایاات 

متحده تا 10 درصد افزایش می دهد.
به محض انتشار جدیدترین تصمیم 
ترامــپ در خصــوص روابــط تجــاری بــا 
چین و اعمال تحریم های جدید، ارزش 
ســهام اپــل دو درصد ســقوط کــرد. طی 
چنــد مــاه گذشــته تعرفه هــای تجــاری 
امریکا علیه چیــن، نگرانی کمپانی های 
و  داشــته  پــی  در  را  فنــاوری  مشــهور 
شــرکت هایی همانند اپل بشدت نگران 

ایجاد تعادل در هزینه ها ی خود شدند.
اپل در ماه ســپتامبر نسبت به جنگ 
تجاری جدید امریکا علیه چین هشــدار 
داده و از ترامــپ درخواســت تســهیل و 
کاهــش تعرفه را داشــت و بــه نوعی اپل 
نســبت به ســر به فلک کشــیدن قیمت 
محصــوات خــود تحــت تأثیــر قوانیــن 
تجاری جدید هشــدار داده و درخواست 
رســمی خــود را در تجدیــد نظــر قوانین 
جدیــد را بــه دولــت ترامــپ ارائــه داد. 
امــا رئیــس جمهــوری امریــکا در پاســخ 
گفــت: این شــرکت باید هر چه ســریع تر 
کارخانه هــای خــود را از چیــن بــه خاک 
امریکا منتقل کند. درخواستی که با پاسخ 

منفی مدیران اپل مواجه شد.
ترامــپ درصــدد اســت تــا بــا تحــت 
فشار قرار دادن اپل و به منظور جلوگیری 
از افزایــش قیمــت نهایــی محصــوات 
فنــاوری، کارخانه های این غــول فناوری 
را بــه خاک امریکا منتقل کند. این اقدام 
قطعــاً موجــب بیــکار شــدن کارگرهــای 
چینــی شــده و بــه اقتصــاد چیــن ضربه 

مهلکی وارد می کند.
از سویی دیگر بســیاری از کارشناسان 
و تحلیلگــران در حوزه فناوری معتقدند 
اعمال قانون افزایش تعرفه های واردات 
محصوات اپل از چین، بازارهای جهانی 
در حــوزه فنــاوری را با مشــکات عدیده 
بزرگتریــن  نهایــت  در  و  کــرده  مواجــه 
ضربــه را بر اقتصاد امریــکا وارد می کند، 
چراکه اپــل به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
در  فعــال  شــرکت های  موفق تریــن  و 
حوزه فناوری، ســهم زیــادی از بازارهای 

جهانــی را بــه تصاحــب خــود درآورده 
اســت و از دســت دادن بخــش مهمی از 
آن می توانــد ضربــه مهلکی بــه اقتصاد 
و درآمدزایــی ایاات متحــده امریکا وارد 
کند. هم اکنون تیم کوک مدیر عامل اپل 
در خصــوص نحــوه فــروش آیفون های 
خــود در برخــی کشــورها مثــل ژاپــن بــا 
مشــکاتی مواجه شــده اســت؛ حــال به 
نظر می رسد با اعمال تعرفه های جدید 
افزایش واردات در امریکا، این کمپانی با 

مشکات بیشتری مواجه شود.

تعرفه های جدید ترامپ بای جان اپل شد

ازنوع دیگر

نیوزیلنــدی  پژوهشــگران  از  گروهــی 
کمــک  بــا  می تــوان  کــه  دریافته انــد 
هوش مصنوعی زبان های بومی و در 

معرض خطر را نجات داد.
زبان هــای  انتخــاب،  گــزارش  بــه  
بومــی در معــرض خطر انقــراض یا 
به عبارتی فراموش شدن قرار دارند. 
اما به نظر می رســد هــوش مصنوعی 

می تواند این مشکل را حل کند.
»جیســون اول« آغازگــر ایــن پــروژه 

زمانــی بــه فکــر ایجــاد آن افتــاد کــه 
متوجه شــد زبان بومی نیوزیلندی رو 
به انقراض است و راهی برای تمرین 

و آموزش ندارد. 
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن روزهــا کمتر 
شخصی به این زبان صحبت می کند 
و  تمریــن  بــرای  محلــی  نتیجــه  در 
گفت و گوی زبان بومــی نیز در اختیار 
افراد وجود ندارد. به همین دلیل وی 
ســعی کرد با کمک هوش مصنوعی 

نوعــی چــت روم ایجــاد کند کــه قادر 
به برقــراری ارتباط با زبان های بومی 
باشد. »اول« امیدوار است در آینده 
نزدیک با کمک این هوش مصنوعی 
نه تنها به توســعه فرهنــگ مکالمه، 
بلکــه به افزایش ســطح تلفظ کمک 

کند.
ثبــت  بــرای  نیــز  پیــش  مدتــی 
یــک  اســترالیا،  بومــی  زبان هــای 
تیــم از محققان با همــکاری گوگل 

طرحــی را ارائــه کردنــد که هدفش 
ثبت شیوه گویش مردمان بومی با 
کمک پلتفرم های هوش مصنوعی 
بــود. ســپس داده های جمــع آوری 
و  ثبــت  پایــگاه  یــک  وارد  شــده 
نگهداری داده هــای زبان دیجیتال 
می شــد و در نهایــت با کمــک این 
داده هــا، پژوهش هایی گســترده در 

حوزه زبان آغاز شد.
آنقــدر  بومــی  زبان هــای  موضــوع 

ملــل  ســازمان  کــه  دارد  اهمیــت 
متحــد ســال 2019 را به عنــوان ســال 
بین المللــی زبان هــای بومــی اعــام 
مــورد  در  را  آگاهــی  نــرخ  تــا  کــرد 
وضعیــت زبان هایــی کــه در معرض 
خطر ناپدید شدن هستند ارتقا دهد. 
بر همین اساس است که پژوهشگران 
نیوزیلنــدی به فکر اســتفاده از هوش 
زبان هــای  احیــای  بــرای  مصنوعــی 

بومی افتاده اند.

هوش مصنوعی ناجی زبان های بومی

ندز
ل تر
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آرزوهای بر باد رفته
قســمت پنجاه و پنجم/ یادآوری باید کرد در سال 1340 
به سفارش و پافشاری »کندی« رئیس جمهوری امریکا 
شاه ناگزیر شده بود دکتر علی امینی را به نخست وزیری 
ایران انتخاب کند چون ایران به 7000 میلیون دار وامی 
که امریکا می بایســت به ایران بدهد نیاز مبرم داشت و 
پرداخت این وام هم بسته به نخست وزیری دکتر امینی 
بود در حالی که شاه نسبت به این چهره سیاسی بیمناک 
بود چون می ترســید امریکا به جــای او دکتر امینی را به 
قدرت برســاند. دکتر امینی هم وقتی به نخست وزیری 
رســید؛ وضــع اقتصــادی مملکــت به خاطــر اختــاف 
کنسرســیوم نفــت با ایــران از نظر مالی بــه مرحله بحران رســیده بود به همین 
خاطر برای نجات از این بحران به خانواده ها توصیه کرده بود برای صرفه جویی 
اقتصادی و کاهش هزینه ها کمربندها را ســفت کنند که این برنامه به سیاســت 
کمربندهای سفت معروف شد. دکتر امینی حتی به کارمندان وزارتخانه ها و کلیه 
سازمان ها دستور داد برای صرفه جویی از پشت و روی کاغذها استفاده کنند و از 
ریخت و پاش بپرهیزند. همزمان با اجرای این سیاســت، جنجالی ترین برنامه 
دکتــر علی امینی مبارزه با مفاســد اقتصادی بــود که اعام کــرد برای تحقیق و 
حسابرسی درباره سوءاستفاده های مالی مقامات مختلف اداری و لشکری کشور 
قانون معروف »از کجا آورده ای؟« اجرا خواهد شــد و کســانی که از راه اختاس 
و ارتشــا و دزدی بیــت المال بــه ثروت های افســانه ای رســیده اند در دادگاه های 

عمومی دیوان کیفری یا محاکم جنایی محاکمه خواهند شد.
با اجرای قانون از کجا آورده ای جمعی از سران ارتش و ژنرال های بازنشسته که 
با سوءاســتفاده از قدرت با گرفتن وام های کان از بانک ها و اختاس و ارتشــا به 
ثروت افسانه ای رسیده بودند به دادگاه ها احضار شدند و احمد حاج سیدجوادی 
دادستان معروف تهران علیه آنان کیفرخواست صادر کرد و پرونده هایشان برای 
محاکمه به دادگاه فرستاده شد. این گروه از نظامیان ارشد سپهبد حاج علی کیا 
رئیس رکن 2 ضداطاعات ارتش – سرتیپ نویس مدیرعامل شیات – سپهبد 
علیقلی علوم مقدم رئیس شهربانی سابق – ارتشبد بازنشسته عبداه هدایت و 
چند سرتیپ و سرلشکر و سرهنگ بازنشسته بودند که به اتهام سوءاستفاده های 

مالی و تقلب در معامات ارتش تحت تعقیب قرار گرفتند.
بسیاری از این مقامات ایرانی بودند که در هنگام خدمت یا دوران بازنشستگی 
برای مدیریت و سرپرســتی شرکت ها و مؤسسات مختلف اقتصادی وابسته به 
دولت و سازمان ها و پست های ورزشی در رشته های مختلف انتخاب می شوند 
و برخــی از آنهــا بــا سوءاســتفاده از موقعیــت یــا شــرکت در مزایده هــا و بســتن 
قراردادهایی با شــرکت های خارجی مرتکب سوءاستفاده های کانی می شدند 
یــا به تصرف زمین هــای چند صد هکتاری ملی مراتع و جنگل ها مشــارکت در 

ساخت و ساز به ثروت های افسانه ای رسیده بودند.
 یکی از متهمان تحت تعقیب ســپهبد علی کیا به خاطر ســاخت آسمانخراش

 24 طبقــه ای در منطقــه باغ صبای تهران به شــهرت رســیده بــود که بلندترین 
ساختمان در کشور به حساب می آمد و به ساختمان از کجا آورده ای معروف شد. 
جالب اینکه رانندگان تاکسی ها و اتوبوس های شهری وقتی به باغ صبا می رسیدند 

مسافران برای پیاده شدن به رانندگان می گفتند ایستگاه از کجا آورده ای نگهدار!
یکی از ژنرال های ارتشی که تحت تعقیب قرار گرفته بود سپهبد تیمور بختیار اولین 
رئیس سازمان امنیت کشور )ساواک( بود که با داشتن اماک و مستغات در تهران 

و شهرستان ها در شمار چند ثروتمند بزرگ قرار داشت.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز شنبه

مــرد جــوان وقتــی پســر 10 ســاله اش را کــه 
دچار ســرماخوردگی شــده بود به درمانگاه 
می برد نمی دانســت چه سرنوشــت شومی 

در انتظارشان است.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
17 دی ســال گذشــته بود که »طاها« ســرما 
خورد. احســاس ضعف و بی حالی شــدید و 
ناله هایــی که ناخودآگاه ســر مــی داد باعث 
شد پدر و مادرش بافاصله او را به درمانگاه 
برســانند. پس از معاینه پزشــک نســخه ای 
تجویــز شــد و داروهــا را بــه او خوراندنــد اما 
با گذشــت چند ســاعت نــه تنها حــال بچه 
بهتر نشــد بلکــه بیمــاری اش رو به وخامت 
گذاشــت. بــه همیــن دلیــل آنهــا تصمیــم 
گرفتند »طاها« را بار دیگر پیش دکتر ببرند 
و او را این بار به درمانگاه دیگری در خیابان 
قزوین بردند. پزشــک کشــیک درمانگاه زن 
میانســالی بود. او به محض اینکه چشــمان 
پف کرده و بی حــال »طاها« را دید، برای او 
ســرم تجویز کرد و دســتور داد چند دارو نیز 

در سرم او تزریق شود.
پــدر »طاهــا« داروهــا را تهیه کرد و پســر 
خردسال را با مادرش به اتاق تزریق بردند. 
مســئول تزریقات ســرم را وصل کرد و طبق 
نسخه پزشک چند دارو نیز به محفظه سرم 
ریخت. پزشــک درمانگاه برای »طاها« سه 
روز اســتراحت نوشته بود. اما پسرک نگران 
بود معلمــش باور نکند کــه او اینقدر بیمار 
اســت و نمره اش را کم کند. زن و مرد جوان 
که در اتاق تزریق با پسرشان تنها بودند با او 
در این باره شــوخی می کردند و دســت آخر 
مادرش با گوشــی تلفن همــراه چند عکس 
از او روی تخــت بیمارســتان گرفــت تــا روز 
بعــد برای معلمش بفرســتد. آنها با دیدن 
عکس هــا می خندیدنــد و ســر به ســر طاها 
می گذاشــتند غافــل از آنکــه ایــن لحظــات 
آخرین دورهمی شــاد این خانــواده خواهد 

بود.
نیم ســاعتی گذشــت و ســرم رو به تمام 
شــدن بــود امــا ناگهــان »طاهــا« احســاس 

گرمــای شــدیدی داخــل بدنــش کــرد. این 
موضــوع را به پــدرش گفت و مرد جوان نیز 
پیش پزشــک رفــت و با گزارش شــرح حال 
پسرش از او خواست که فرزندش را معاینه 
کنــد اما او که در حال ویزیــت بیماران دیگر 
بــود، حاضــر بــه معاینه بچــه نشــد و گفت 
»طاهــا« را بــه خانه ببرنــد و بــه او مایعات 

بدهند تا حالش خوب شود.
ë فاجعه ای که رخ داد

از لحظــه ای کــه »طاها« به خانه رســید، 
عــاوه بر ضعــف و بی حالی، تب شــدیدی 
نیــز داشــت. حال پســرک هــر لحظــه بدتر 
می شــد. نفس هایش به شــماره افتاده بود. 
فرصتــی بــرای رســاندن او بــه بیمارســتان 
بــرای  مــرد جــوان  و  و زن  نداشــت  وجــود 
تمــاس  اورژانــس  بــا  فرزندشــان  نجــات 
گرفتند. اما کاری از امدادگران نیز برنیامد و 
او را به بیمارستان رســاندند. »طاها« وقتی 
به بیمارســتان رســید دیگر نبض نداشــت. 
تــاش پزشــکان بــرای نجــات او بی نتیجــه 
مانــد و کــودک 10 ســاله در میــان بهــت و 
نابــاوری پــدر و مادرش تســلیم مرگ شــد. 
پزشــک بیمارســتان کــه از مــرگ »طاهــا« 
متأثــر بــود، بــه آنهــا گفــت احتمــال دارد 
پســرک به خاطــر دریافــت دوز بــاای دارو 

دچار ایست قلبی شده باشد.
ë شکایتی که یک سال طول کشید

مــرگ ناگهانی »طاها« آنقدر شــوک آور 
بــود کــه زن و مــرد جــوان با گذشــت حدود 
یکسال از این ماجرا هنوز نتوانسته اند، نبود 
پسرشــان را بــاور کننــد. همــه آرزوهــا و تنها 
ســرمایه زندگیشــان بــه یکبــاره بر بــاد رفته 
بــود و حــاا جگر گوشه شــان فقــط به خاطر 
یک ســرماخوردگی ساده زیر خروارها خاک 

آرمیده بود.
پــدر »طاهــا« کــه چنــد روز پیــش از این 
اتفاق، جواب آزمایش پســرش را گرفته و از 
ســامت کامــل او مطمئن بود، بــرای اینکه 
بتواند پزشــک درمانگاه را به خاطر اشــتباه 
فاجعــه بــارش پای میــز محاکمه بکشــاند، 
پس از طرح شــکایت در کانتری 161 ابوذر، 
بــه دادســرای ناحیــه 19 )جرایم پزشــکی و 
دارویــی( رفــت و پرونــده ای علیــه پزشــک 

کشــیک درمانگاه به اتهــام تجویز دوز باای 
دارو و مرگ کودک 10 ساله اش تشکیل داد. 
با ارجاع پرونده به شــعبه چهارم دادرسی، 
از  پــس  بــه  را  تحقیقــات  ادامــه  بازپــرس 

تشکیل کمیسیون پزشکی موکول کرد.

ایــن جلســه 23 مــرداد 97 و بــا حضــور 
ســه کارشــناس تشــکیل شــد. اعضــا پس از 
بررسی شواهد و مدارک و شنیدن اظهارات 
خانواده »طاها« و پزشــک کشیک درمانگاه 
التهــاب  بیمــاری  را  پســرک  مــرگ  علــت 
عضلــه قلبی)میوکاردیــت( اعــام کــرد که 
درمان های انجام شده برای سرماخوردگی 
نیــز تأثیــری در آن نداشــته و علــت اصلــی 
مــرگ بیمــاری قلبــی اعــام شــد. بــا ایــن 
رأی قصــور پزشــک معالج و ســایر کارکنان 
درمانــگاه احراز نشــده و پرونــده را مختومه 

کردند.
ë پسرم فوتبالیست بود

پــدر »طاهــا« همچنــان به دنبال کشــف 
علــت اصلــی مرگ پســرش و احقــاق حق 
اوســت. وی بــه خبرنــگار حــوادث »ایران« 
گفــت: »پــس از حــدود یک ســال دوندگی، 
کمیســیون پزشــکی علــت مــرگ پســرم را 
بیماری قلبــی اعام کرده اما چطور ممکن 
است کودکی با بیماری قلبی، بتواند ورزش 
و فوتبــال بــازی کنــد. ما پســرم را بــه خاطر 

ســرماخوردگی بــه درمانــگاه بردیــم. وقتی 
پزشــک بــرای او ســرم و چند آمپــول تجویز 
کــرد حالــش هنوز خــوب بود کلــی گفتیم و 
خندیدیــم امــا دقایقــی بعد به جــای اینکه 
حالش بهتر شــود وضعیتش وخیم تر شــد 
و ســاعت 1 و نیــم بامــداد در بیمارســتان از 
دست رفت. پزشــک کشیک درمانگاه حتی 
بــه خــودش زحمــت نــداد شــرایط پســرم 
را بررســی کنــد. وقتــی پزشــک تیــم احیای 
بیمارســتان، نســخه پســرم را دید، گفت که 
دوز باای دارو باعث این اتفاق شــده است. 
حتی در جلسه کمیسیون کارشناسان هم به 

این موضوع اشاره شــد اما در نهایت گفتند 
پســرت بیمــاری قلبی داشــته اســت. اگر او 
بیمار بود چرا در این 10 ســال هیچ عائمی 
دکتــر  چــرا  بــود؟  نکــرده  بــروز  بیمــاری  از 
بیمــاری اش را تشــخیص نداده و بــا تجویز 
دارو باعــث مرگــش شــد؟ بــا اینکــه به من 
گفته اند شــکایتم و پیگیری پرونده به جایی 
نمی رسد اما من به دادسرای نظام پزشکی 
نیــز شــکایت کرده ام و تا احقاق حق پســرم 
و مجازات پزشک زن آرام نمی گیرم چراکه 
نمی خواهــم خانواده هــای دیگری مانند ما 

داغدار عزیزانشان شوند.«

گروه حوادث
زهره صفاری

خبرنگار

ران
ای

سرماخوردگی   بای جان پسر 10 ساله شد 

جشنواره دیدنی هاورث
جشــنواره دیدنــی هاورث در نیوهمشــایر انگلســتان بــا حضور ســاکنان این منطقه 
روســتایی در لباس های باســتانی برگزار شــد. به گــزارش آواکس نیــوز، در طول این 
جشــنواره 3 روزه که برای ششمین ســال متوالی برگزار می شود موسیقی در سراسر 
روستا پخش شده و هنرمندان نیز برنامه های دیدنی برای گردشگران اجرا می کنند. 
لباس شرکت کنندگان ترکیبی از لباس های قدیمی، تخیلی و فانتزی است که توجه 
بیننده را به خود جلب می کند. »الی اســکارف« عکاس خبرگزاری فرانســه تصاویر 

دیدنی از این جشنواره گرفته است.

باستان شناسان انگلیسی موفق به کشف مقبره 1600 ساله یک زن شدند که در 
زمان خود مدلینگ بوده است.

به گــزارش ســاینس، در کنــار اســکلت ایــن زن باســتانی اجنــاس تزئینــی 
همچــون کیــف دســتی، گردنبند، موچیــن و... نیز به خاک ســپرده شــده و 
ایــن نشــان می دهــد این زن کــه متعلق بــه دوره »انگلوساکســون ها« بوده 
در زمان خود زنی شــیک و مدرن بوده اســت. انگلوساکســون ها در گذشــته 
بــر اثر بیمــاری طاعون، فقر و قحطــی جان خود را از دســت داده اند اما به 
نظر می رســد این زن متعلق به طبقه مرفه جامعه بوده است و جواهرات 

ارزشمندی داشته است.
  انگلوساکســون ها )Anglo-Saxons( قبایلی از ژرمن ها بودند که از اوایل ســده

 ۵ میادی در جنوب و شرق بریتانیای بزرگ ساکن بودند. 

مــرد هنــدی که پــس از تجــاوز و قتل دختــر بچه ها پاهایشــان را می شکســت، 
بازداشــت شــد. به گزارش دهلی نیوز، قاتل که مردی 20 ســاله است کودکانی 
را کــه از خانه فاصله گرفته بودند به بهانه اســباب بازی و غــذا می ربود و به قتل 

می رســاند. او پس از کشــتن بچه ها اجسادشان 
را در منطقــه »گــوروگام« ایالــت اوتارپــرادش 
دفن می کرد. در پی دستگیری این متهم، مردم 
دســت به تظاهرات زده و خواســتار اعدام وی و 

پایان دادن به این تجاوزها  شدند.
بنا بر اطاعات پلیس، متهم پــس از تجاوز پای 
قربانیــان خــود را شکســته و ایــن کار به عنوان 
نشــانی از قتل های وحشیانه ســریالی اش بوده 
اســت. پلیس می گویــد: از ســال 2016 میادی 

به دنبال این متهم فــراری بوده اما چون وی محل زندگــی، کار و تلفن همراه یا 
ثابت نداشته شناسایی اش بسیار دشوار بوده است.  

صاحــب یــک میهمانخانــه در چین برای جذب مشــتری 
اکســپرس،  به گــزارش  داد.  غــذا  را  وحشــی  فیــل  یــک 
»هونوی« صاحــب این میهمانخانه به مشــتریانش گفته 
بــود بــرای آنکــه آســیب 
نبیننــد در طبقــه باایــی 
میهمانخانــه بماننــد تــا 
غذایــش  گرســنه  فیــل 
وی  بــرود.  و  بخــورد  را 
بــرای ســیر کــردن فیل و 
بیشــتر  مشــتریان  جذب 
میهمانخانــه اش مقــدار 
و  پرتقــال  ذرت،  زیــادی 
سایر میوه ها را برای فیل 
گرسنه فراهم کرده بود. 

دستگیری قاتل سنگدل

پذیرایی از فیل وحشی در میهمانخانه

کشف مقبره مدلینگ 1600 ساله

ابتکار جالب برای خوردن میوه
بوفه یک مدرســه در امریکا با نوشتن جمات کوتاه روی میوه ها دانش آموزان را به خوردن 

میوه ترغیب می کند.
به گزارش اکســپرس، دانش آموزان این مدرســه در ویرجینیا از این روش استقبال کرده ودر 

زنگ های تفریح بیشتر میوه می خورند.
هر موز یا پرتقال حاوی پیامی امیدبخش اســت؛ به طور مثال روی میوه نوشــته شده »شما 

می توانید رؤیایتان را به دست آورید و...«

نجات معجزه آسای مادر و فرزند 
مادر و فرزند خوش شانس پس از برخورد با یک خودرو پر سرعت 

به شکل معجزه آسایی از مرگ نجات یافتند. 
به گزارش دهلی نیوز، دوربین های مداربســته خیابان از لحظه این 

تصادف فیلم گرفته است. 
در فیلم دیده می شود که چطور خودرو با سرعت زیاد به این مادر 
و کــودک برخورد کــرده و راننده ســعی دارد فرار کنــد اما با هجوم 

مــردم مجبــور بــه توقــف 
شــده اســت. در پــی ایــن 
حادثــه، مــادر و کــودک 2 
بیمارســتان  به  ســاله اش 
منتقــل  »اوتارپــرادش« 
شــده و پزشکان وضعیت 
هــر دو را خــوب توصیــف 

کرده اند. 

خلبان بریتانیایی عاشق لباس زنانه بود 
خلبان بریتانیایی پس از تجاوز به قربانیان 
خود آنها را می کشــت و در حالی که لباس 
هایشــان را بــر تــن می کــرد از خــود عکس 
می گرفــت. به گــزارش دیلی میل، »راســل 
ویلیامز« 55 ساله ســرهنگ خلبان پایگاه 
هوایی کانادا بوده اســت که در پس زندگی 
هولنــاک  جنایــت  بــه  دســت  دوگانــه اش 

زده اســت. وی تاکنــون بــه 2 قتــل اعتراف کــرده، اما مدعی شــده 
لباس هــای 82 زن را ربوده و با پوشــیدن آنها از خود عکس گرفته 
و از ایــن کار لــذت می برده اســت. »ویلســون« یکــی از فرماندهان 
ارتــش هوایــی کانــادا در ایــن بــاره گفــت: »انحرافات جنســی این 
خلبــان باعــث جنایت هــای هولنــاک شــده اســت. »ویلیامــز« در 
اعترافات خود از قتل زنان پشــیمان بوده و با چهره ای ناراحت در 

مقابل دوربین حاضر شد.« 

شیرهای خوش خنده
خنــده جالب شــیرهای نر در مقابــل دوربین 
عکاس حیات وحش تصاویر زیبایی ثبت کرد.
به گــزارش دیلــی میــل، ایــن عــکاس حیات 
وحش می گوید به نظر می رســید شیرهای نر 
در هنــگام پیــاده روی در حــال تعریف کردن 
داســتانی خنــده دار بــوده وبــه همیــن خاطر 
در  ســاله  فلمینــگ« 49  »رز  می خندیدنــد. 
این باره گفت:»این دو شــیر در پارک ســافاری 
کارولینای جنوبی زندگی می کنند. رفتار این دو 
شیر نر باعث خنده کارکنان این پارک شده بود 
من نیز در فرصت مناسب عکس های دیدنی 

از این دو حیوان خوش خنده گرفتم.«

 نوشابه ای که آثار جرم را 
از بین می برد

مــرد امریکایی پــس از تجــاوز به زنان بــا خوراندن 
 یک نوشــابه انــرژی زا بــه قربانــی هایش، شــواهد 
دی ان ای را از بیــن می بــرد. به گــزارش دیلی میل، 
»جاد لووچیک« 51 ســاله این نوشــابه را به  زور به 
زنان می خوراند تا آثار تجــاوز را در بدن آنها از بین 
ببرد. بنا بر گزارش های پلیس متهم تاکنون به بیش 
از 20 زن در جورجیا تجاوز کرده است. وی در خودرو 
خــود منتظر می مانــد و با شناســایی طعمه هایش 

آنان را به دام می انداخت. 
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سناریوی پسران فقیر برای اخاذی از 
دختران ثروتمند

گــروه حوادث/ پســران فقیر در ســودای پولدار شــدن ،دختر 
نوجوان ثروتمندی را قربانی نقشه شوم خود کردند.

به گــزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، چنــد روز قبل دختر 15 
ســاله ای با پلیس تماس گرفت و از دام شــیطانی که دوســت اینستاگرامی اش 
برای وی ســاخته بود شــکایت کرد. النا گفت: مدتی قبل در اینســتاگرام با پســر 
20 ســاله ای دوســت شــدم. دوســتی ما ادامه پیدا کرد تا اینکه پدرام خواســت 
همدیگر را ببینیم. پدرام با خودروی بی ام و به ســراغم آمد و پســر دیگری هم 
سوار ماشینش بود. با دیدن پسر غریبه خواستم از سوار شدن خودداری کنم اما 
آنها با زور مرا ســوار خودرو کرده و به ویایی در فشــم بردند. پدرام و دوســتش 
پــس از آزار و اذیتــم، از مــن فیلم تهیه کــرده و مرا رها کردند. بعــد از آن پدرام 
بــا من تمــاس گرفت و تهدید کرد که باید حدود 30 میلیــون تومان به او طا و 
دار بدهم در غیر این صورت فیلم را در فضای مجازی منتشــر می کند. ترس 
از انتشار فیلم باعث شد که به حرف های او گوش کنم اما تهدیدهای او تمامی 
نداشــت. درنهایــت موضوع را بــا خواهرم در میان گذاشــتم و او گفــت باید به 

پلیس خبر دهیم.
بــا اظهــارات دختــر نوجوان تحقیقــات از ســوی کارآگاهان پلیس آغاز شــد و با 
آموزش هایــی کــه به وی داده شــد النا بــا پدرام و دوســتش قرار گذاشــت تا بار 
دیگر به آنها طا و دار بدهد. اما هنگامی که پسران تبهکاربه محل قرار رفتند 

مأموران آنها را دستگیر کردند.
پــدرام و همدســتش در بازجویی هــا بــه آزار و اذیــت و اخــاذی اعتــراف 
کردنــد. پــدرام گفــت: مــا وضع مالــی خوبی نداریــم و برای پولدار شــدن 
تصمیــم گرفتیم از دختران ثروتمند اخاذی کنیم. به همین دلیل شــروع به 
جســت و جــو در فضای مجازی کردیم. هدف ما دختــران نوجوانی بودند که 
وضع مالی خوبی داشــتند. النا یکــی از آنها بود، عکس هایی که با لباس های 
گرانقیمت در خانه ویایی و ســوار بر ماشــین مدل باا در اینستاگرام گذاشته 
بود، نشــان مــی داد که وضع مالی خوبــی دارند. با او طرح دوســتی ریختیم. 
روز حادثــه با خودروی بــی ام و که اجاره کرده بودیم به محــل قرار رفتیم. او 
با میل و اراده خودش به ویایی در فشم آمد اما برای اخاذی او را مورد آزار 
و اذیــت قــرار داده و فیلــم تهیه کردیم. بعد از آن هم رهایــش کردیم. اما با 
تهدید از او دار و طا گرفتیم می خواســتیم به اخاذی ادامه دهیم که خیلی 

زود به دام پلیس افتادیم.

تعقیب و گریز سارقان موبایل قاپ
گروه حوادث/سارق موتورسوار که در خیابان امیرآباد واقع در محدوده خوابگاه 
دانشجویان دانشگاه تهران تلفن همراه دختر جوانی را ربوده و فرار کرده بود در 

جریان یک تعقیب و گریز با شلیک تیرهوایی توسط پلیس دستگیر شد.
پریشــب ســاعتی پس از غروب مأموران کانتری یوســف آباد هنگام گشــت در 
حوالی خوابگاه دانشجویان جوان موتورسواری را دیدند که به یک دختر )حدود 
23 ساله( نزدیک شد و ضمن درگیری ناگهانی تلفن همراه این دختر دانشجو 
را ربود و بســرعت فرار کرد. مأموران با مشــاهده این صحنه ســارق را تعقیب و 

بعد از دستور ایست و شلیک تیرهوایی او را دستگیر کردند.
مأمــوران پــس از بازرســی بدنی ســارق گوشــی تلفن همــراه را به دختــر جوان 

تحویل دادند. سارق نیز در بازجویی ها به چندین فقره سرقت اعتراف کرد.

اخــــبار

مجازی فضای  در  فامیلی  انتقام 
گروه حــوادث/ مرد جوان بــه خاطر اختافات 
خانوادگی عکس های خصوصی بستگانش را 

در فضای مجازی منتشر کرد.
بــه گــزارش خبرنگار جنایــی »ایــران«، زن 2۵ 
ســاله ای مدتــی قبل به پلیــس مراجعه کرد و 
از انتشــار تصاویر خصوصی اش در شبکه های 
مختلف مجــازی بویژه اینســتاگرام خبــر داد. 
بدنبال این شــکایت کارآگاهان پلیس فتا وارد 
عمــل شــده و تحقیقــات آغــاز شــد. درحالــی 

که بررســی ها در ایــن خصوص ادامه داشــت 
کارآگاهــان با شــکایت مشــابه دیگــری مواجه 
شــدند. در بررسی های بیشتر مشخص شد که 

شاکی های هر دو پرونده با هم فامیل هستند.
در ادامــه تحقیقات کارآگاهان دریافتند فردی 
ناشــناس بــا دسترســی بــه حریــم خصوصی 
این خانواده در فضای مجازی با سوء اســتفاده 
ایجــاد  بــه  اقــدام  آنهــا  تصاویــر  و  هویــت  از 
شــخصی  صفحــات  و  کاربــری  حســاب های 

مجعول در شبکه های مجازی کرده و از طریق 
این صفحات شــخصی مجعول، تصاویر آنها 
را منتشــر کرده اســت. درنهایت هویت متهم 
35 ســاله که از بستگان شاکی های پرونده بود 
شناســایی و بــا هماهنگــی بازپرس دادســرای 
ناحیــه 31 تهران، متهم در خانه اش دســتگیر 

شد.
پلیــس  رئیــس   - کاظمــی  تــورج  ســرهنگ 
فتای تهــران بزرگ - با اعــام این خبر گفت: 

متهــم در بازجویی هــا به جــرم خــود اعتراف 
کرد و مدعی شــد به واســطه رابطه خانوادگی 
آنهــا  شــخصی  و  خصوصــی  صفحــات  بــه 
در اینســتاگرام دسترســی داشــته و اقــدام بــه 
جمع آوری تعــدادی از عکس های خصوصی 

آنها کرده است.
با توجه به اعتــراف صریح متهم، قرار قانونی 
از ســوی مقــام قضایــی صــادر و متهــم روانه  

زندان شد.

گــروه حــوادث: معصومــه مرادپــور/ زن جــوان کــه بــا 
همســر  خــود  ســابق  شــوهر  و  بــرادرش  همدســتی 
صیغه ای اش را کشــته و جسد او را به آتش کشیده بود 
صبــح دیروز از زندان به دادگاه منتقل شــد تا به اتهام 

سرقت وآدم ربایی اش رسیدگی شود.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده از اواخــر تیر ســال 92 با ناپدید شــدن یک مرد 
44ســاله به نــام منصور کــه مهندس شــیمی و مقیم 
کشــور آلمــان بود آغــاز شــد. تحقیقات پلیس نشــان 
می داد وی همراه همســرو فرزندانش و برای تأسیس 
یک شرکت به ایران رفت و آمد داشت. همسر  عقدی 
این مرد به پلیس گفت: مدتی اســت بــرای زندگی به 
ایران آمده ایم. به تازگی متوجه شدم همسرم یک زن 
جــوان به نام فتانه را به عقد موقت خــودش در آورده 
اســت. حاا دو روز اســت از همســرم بی خبرم و وقتی 
به خانه مشــترک آنها رفتم متوجه شدم همه وسایل 
گرانقیمت خانه ســرقت شده اســت. می ترسم فتانه 
بایی سر همسرم آورده باشد. با شکایت این زن فتانه 
بازداشــت شــد. در حالی که وی خودش را بی اطاع از 
سرنوشــت شــوهر صیغه ای اش نشــان می داد پلیس 

جنازه سوخته منصور را در حاشیه تهران پیدا کرد.
پلیس در گام بعدی از تحقیقات بار دیگر به بازجویی 
از فتانه پرداخت و این زن به قتل منصور با همدستی 
بــرادرش فرهــاد اعتــراف کــرد. در نخســتین جلســه 
محاکمــه که در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران برگزار شد ابتدا پسر مقتول برای عامان جنایت 
قصاص خواست. پدر مقتول نیز گفت: من حقوقدانم 
و برای قاتان پســرم قصاص می خواهم. سپس فتانه 
در جایــگاه ویــژه ایســتاد و ادعــای تازه ای مطــرح کرد. 

وی گفــت: به عقد موقت منصور درآمده بــودم و قرار 
گذاشــته بــودم بعــد از اینکه منصــور همســر اولش را 
طــاق داد به عقــد دائم او دربیایــم. آن روز منصور به 
خانــه ام آمده بــود که به خاطر تلفن های مشــکوکش 
با او درگیر شــدم. همان موقع با برادرم تماس گرفتم 
تا بــرای حل اختافات به خانه مان بیایــد. برای اینکه 
منصــور با بــرادرم درگیر نشــود دســت های او را با یک 
پارچه بســتم. فرهــاد با منصور صحبت کرد تــا او آرام 
شــود. نزدیــک صبح بود کــه خوابم برد اما با شــنیدن 
صدایی از خواب پریدم و متوجه شدم منصور خودش 
را از پنجره به حیاط خانه پرت کرده است. من و فرهاد 
پایین رفتیم و جنازه را به طبقه سوم آوردیم. بعد خانه 
را تــرک کردیم و به پــارک بعثت رفتیم. نزدیک ظهر 
بود که برای برداشتن مدارک و وسایل به خانه برگشتم 
ولی چون همســایه ها در حیاط جمع شــده و مشغول 
شســتن خون ها بودند مجبور شدم تا شــب در خانه و 

کنار جنازه بمانم. نیمه شــب بود که با شــوهر ســابقم 
تماس گرفتم و از او خواستم برای حمل جنازه به من 
کمک کند. جنازه را با همدستی آنها در صندوق عقب 
ماشین گذاشتیم و به حاشــیه شهر بردیم. من خودم 
روی صــورت جنازه بنزین ریختــم و آن را آتش زدم تا 

پلیس نتواند شناسایی اش کند.
این زن گفت: شوهرســابقم که حاا به اتهام مشارکت 
در حمــل جنــازه بــا وثیقــه آزاد شــده اســت در دادگاه 
حضــور ندارد اما بــاور کنید برادرم هم در قتل دســتی 
نداشــته اســت. ســپس فرهــاد بــه دفــاع پرداخــت و 
حرف هــای خواهرش را تأیید کرد صبــح دیروز این دو 
متهم بار دیگر در شعبه دوم به ریاست قاضی محسن 
زالــی وبا حضور قاضی دلدار مستشــار دادگاه به اتهام 

سرقت وآدم ربایی مقتول تحت محاکمه قرار گرفتند.
زن جوان که همراه برادرش در دادگاه حاضر شده بود 
در اظهاراتــش به دادرســان دادگاه گفــت: منصور من 
را کتــک می زد و بیشــتر اوقــات حالت عادی نداشــت 
برای همین پس از یک ســال تصمیم گرفتم از او جدا 
شوم مهریه پنجاه میلیون تومانی ام را می خواستم که 
این ماجرا اتفاق افتاد من قصد قتل نداشــتم. وسایل 
خانه هم مال خودم بود که بردم. من سرقتی مرتکب 
نشدم. دســتانش را هم بستم تا نتواند فرار کند وگرنه 

قصد آدم ربایی نداشتم.
فتانه سپس درباره تنها دخترش به قضات گفت: من 
یک دختر چهارده ساله دارم که بشدت نگران او هستم 
واان به خاطر عدم سرپرســتی مناســب در بهزیستی 

است. برادر فتانه هم منکر اتهامات خود شد.
پــس از پایان اظهــارات دو متهم قضات با اعام ختم 

جلسه برای صدور حکم وارد شور شدند.

گروه حوادث/ قاتل دیوانه ای که ســه ســال قبل کودکی را در خیابان وحدت اسامی 
سر بریده بود، مدعی شد توانایی پرداخت دیه مقتول را ندارد.

به گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«؛ ایــن حادثه ســاعت 2:30 دقیقــه ظهر 10 
شــهریور 94 به بازپــرس جنایی و تیم تحقیق اعام شــد. ماجــرا از آن قرار بود که 
ســپهر- 10 ســاله - برای خرید نــان از خانه بیرون رفــت. مادر وقتی از دیر برگشــتن 
پســرش نگران شــد به کوچه رفــت اما ناگهان با جســد ســپهر که گردنــش را بریده 
بودند پشــت در خانه شان روبه رو شــد. با اعام موضوع به پلیس تحقیقات از سوی 
کارآگاهان جنایی به دســتور بازپرس سجاد منافی آذر آغاز شــد و متهم این پرونده 
چند روز بعد دستگیر شد. اشکان در تحقیقات مدعی شد که صدایی به او گفته چاقو 
را از آشــپزخانه بردارد و دســت به جنایت بزند.بــا اعترافات متهم او برای بررســی 
ســامت روانی به پزشکی قانونی منتقل شــد و متخصصان پزشکی قانونی جنون 
او را تأیید کردند. بدین ترتیب اشــکان برای درمان به بیمارســتان روانی منتقل شد 
و پرونده وی برای صدور حکم به دادگاه کیفری اســتان تهران ارجاع شــد. از آنجایی 
که خانواده ســپهر درخواست دیه پسرشــان را کرده بودند، پرونده برای بررسی این 
موضوع که متهم توانایی پرداخت دیه را دارد دوباره به شــعبه ســوم دادسرای امور 
جنایــی تهران ارجاع شــد.متهم روز گذشــته برای تحقیقات به دادســرا منتقل شــد 
و زمانــی کــه در مقابل بازپرس پرونده قرار گرفت مدعی شــد کــه توانایی پرداخت 
دیــه را ندارد. بدین ترتیــب پرونده بار دیگر به دادگاه کیفری ارســال شد.اشــکان در 
گفت و گویی کوتاه درحالی که اشــک به چشــم داشــت به خبرنگار ما گفت: مادرم 
ســال قبل فوت کرد و در مدت سه ســالی که در مرکز درمانی هستم حالم بهتر شده و 
کمتر صداهای موهوم می شنوم. اما این اتفاق تلخ همیشه با من است و از کاری که 

کرده ام پشیمانم.

قاتل دیوانه  پرونده 
برگشت کیفری  دادگاه  زن صیغه ای شوهرش را سوزاندبه 



گــرد وغبار ســال  هاســت کــه میهمان 
اســتان های جنوبــی بویــژه خوزســتان 
است. این پدیده، زندگی ساکنان غرب 
کشــور را تحت تأثیر خود قرار داده و به 
محیط زیست، سامت و اقتصاد آنان 
خســارت های فراوانی وارد کرده است. 
نفوذ ریزگردها برتجهیزات شبکه برق 
خوزســتان از جمله نکاتی اســت که از 
زمســتان ســال 95 مشــکات زیادی را 
بــرای اهوازی هــا بــه وجــود آورد. از آن 
زمــان تاکنــون اقدام هــای گســترده ای 
بــرای کاهــش خســارات ناشــی از ایــن 
پدیــده بر تأسیســات بــرق خوزســتان 
انجــام شــده تــا خوزســتانی ها دوبــاره 
شاهد خاموشی های گســترده به دلیل 
نشســتن ریزگردها روی مقره های برق 
نباشــند. نشســتن ریزگردها با غلظت 
تجهیــزات  روی  زیــاد  چســبندگی  و 
شــبکه های توزیع بــرق، نظیر مقره ها، 
شــبکه  خطــوط  و  ترانســفورماتورها 
باعــث افزایــش قابل توجه حــوادث و 
خاموشی های ناخواسته در شبکه های 
توزیع برق می شــود. یکی از مهم ترین 
دایــل این رخــداد، کاهش بی ســابقه 
بــاران درمنطقه و کشــورهای همجوار 
اســت که باعث از بین رفتن استحکام 
خــاک شــده و بــا وزش کوچک تریــن 
بادی ایــن ریزگردها در هوا معلق و در 
جهت مسیر باد به حرکت درمی آیند. 
بارندگــی کــم و افزایــش رطوبــت هوا 
پس از گرد و غبار هم موجب تشــکیل 

تجهیــزات  روی  چســبنده  ای  و  گل 
و  مقره هــا  کوتــاه  اتصــال  و  شــبکه 
تجهیزات عایقی در شبکه های توزیع و 
ایســتگاه های فوق توزیع و انتقال شده 
که باعث خاموشی گسترده فیدرها نیز 

می شود.
ë نبود خاموشی گسترده

بــزرگ«،  دشــت  »محمــود 
بــرق منطقــه ای  مدیرعامــل شــرکت 
خوزســتان درگفت و گــو بــا »ایــران« با 
گســترده  خاموشــی  وقــوع  بــه  اشــاره 
ســال 95 در اســتان به دلیــل رطوبــت 
98 درصــدی و وقــوع ریزگردها و نفوذ 
گل وای داخــل مقره هــا، گفت: ســال 
رطوبــت  بــه  توجــه  بــا   )96( گذشــته 

خاموشــی  مــورد  هیــچ  صددرصــدی 
گســترده در استان نداشتیم و دلیل آن 
هم تمهیدات درنظر گرفته شــده بود. 
در این راســتا شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان اقداماتــی را در نظــر گرفت 
که شناســایی نقــاط معیوب شــبکه ها 

یکی از آنهاست.
نشســتن  بــا  ریزگردهــا  افــزود:  وی 
روی تجهیــزات برقی و تلفیق شــدن با 
رطوبت موجود در هوا خاصیت عایقی 
تجهیــزات بــرق ماننــد مقره هــا )گیره 
چینی پایه عایقی است که در دکل های 
انتقال برق در محــل اتصال کابل های 
بــرق بــا دکل بــه کار مــی رود( را از بیــن 
می بــرد. بــرای جلوگیری از ایــن اتفاق 

راهکارهایــی در نظــر گرفتــه شــده کــه 
یکی از آنها اســتفاده از پوشــش عایقی 
»آرتی وی« اســت. این پوشــش عایقی 
روی تجهیزات و مقره های بزرگ مانند 
رنگ به وسیله پمپ اسپری می شود و 
سطح آنها را می پوشاند. خاصیت این 
پوشــش عایقی به این شــکل اســت که 
خاک گریز و آب گریز اســت. به عبارتی 
ریزگــرد، خاک و آب بــه درون آن نفوذ 
را  بــرق  پســت   12 تاکنــون  نمی کنــد. 
پوشــش عایقی کردیم که هنگام وقوع 

گرد و غبار مشکلی پیش نیاید.
ë تعویض مقره ها

را  بعــدی  اقــدام  بــزرگ،  دشــت 
بــا  ســرامیکی  مقره هــای  تعویــض 

مقره هــای جدیدی به نام »ســیلیکون 
داشــت:  اظهــار  و  کــرد  عنــوان  رابــر« 
مقره های ســیلیکون رابــر وزن کمتری 
نســبت بــه مقره هــای ســرامیکی دارد 
نفــوذ  آنهــا  درون  بــه  خــاک  و  آب  و 
و  مــداوم  شــوی  و  شســت  نمی کنــد. 
پیوســته مقره ها نیز از دیگر اقدام های 
شــرکت بــرق منطقــه ای اســتان بوده 
که با خریداری دســتگاه های مدرن در 

حال انجام است.
بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
منطقه ای خوزســتان خاطرنشان کرد: 
شست و شــوی تجهیزات در خطوطی 
بــه  و  دارد  جریــان  آنهــا  در  بــرق  کــه 
اصطاح »خط گرم« گفته می شود هم 
با استفاده از آب مقطر در دست انجام 
اســت. خطوطــی هم کــه برق نــدارد و 
به »خط ســرد« شــناخته شــده بــا آب 
معمولی شست و شــو داده می شود تا 

ریزگردها روی آنها نماند.
ë درختی قطع نمی شود

کــه  هــم  درختانــی  دربــاره  وی 
در  را  بــرق  شــبکه های  و  ترانس هــا 
تســخیر خــود درآورده و موجــب قطع 
برق یا بروز حوادث خواهد شد، گفت: 
این درختــان را تا جایی کــه می توانیم 
بــرای  را  ایمنــی  تــا  می کنیــم  هــرس 
شــهروندان ایجاد کننــد. در این اقدام، 
تنهــا  بلکــه  درختــی قطــع نمی شــود 
هرس می شود و شــاخ و برگ هایی که 
در تماس با کابل های برق ایجاد خطر 

می کنند بریده و هرس خواهد شد.
ë کافی نبودن اعتبارات

دشت بزرگ درخصوص اعتبارات 

این شــرکت برای نگهداری شبکه های 
آنهــا،  توســعه  همچنیــن  و  موجــود 
تصریــح کــرد: اعتبــارات شــرکت برق 
منطقه ای خوزستان با توجه به مصرف 
روزافزون برق کافی نیســت و همیشــه 
نیازمنــد حمایت هــای بیشــتر دولــت 
هســتیم. مصــرف بــرق در حوزه هــای 
صنعت، کشاورزی و خانگی خوزستان 
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی کــه 
در فصــول مختلــف ســال بخصــوص 

تابستان دارد، باا می رود. 
برایــن اســاس همیشــه بــه مــردم 
توصیه کاهش مصرف برق را داشــته و 
داریم. برق در خوزستان عنصر رفاهی 
نیســت بلکــه ضــروری اســت و حکــم 
اکسیژن را دارد که اگر نباشد، نمی توان 

زنده ماند.
ë  کاهش مصرف بــرق با توجه به دمای

هوای باا
به گفتــه وی، ســال گذشــته دمــای 
هــوای اهواز در تابســتان، بیشــتر باای 
50 درجــه بــود کــه به طــور مــداوم بــه 
شــهروندان توصیه می کردیم در زمان 
آن  از  اســتفاده  در  بــرق  مصــرف  اوج 
صرفه جویــی کننــد. امســال نســبت به 
ســال گذشــته نه تنهــا افزایش مصرف 
هــم  درصــد  بلکــه 3  نداشــتیم  بــرق 
کاهش داشــتیم. البته کاهش ســاعات 
مناســبی  راهکارهــای  از  یکــی  اداری 
بود کــه در کاهش مصرف برق اســتان 
مؤثــر بــود. خوشــبختانه بــا همــکاری 
و  مناســب  مدیریــت  و  مــردم  خــوب 
برنامه ریــزی شــده، از طــرف توانیر نیز 

مورد تقدیر قرار گرفتیم.

   »حســن رمضانــی«، مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
روســتای  گفــت:  و گردشــگری خراســان جنوبــی  دســتی 
»خراشاد« در این استان به عنوان روستای هدف هنردستی 

»توبافی« )حوله بافی( به ثبت جهانی رسید.

     »عبدالرضا«بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:1۴ رقم بذر 
زراعی اصاح شده متناسب با شرایط اقلیمی استان آماده عرضه به کشاورزان 

لرستانی است.

     »میرمحســن حســینی قمــی«، معــاون محیــط زیســت طبیعــی اداره کل 
حفاظت محیط زیســت آذربایجان شــرقی اظهار داشــت: صدور پروانه شــکار 

پرندگان وحشی توسط این اداره کل آغاز شده است.

     »ارسان شکری«، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی 
تصریــح کرد: 600 میلیارد ریال در راســتای توســعه پایانه هــای مرزی پنجگانه 

استان سرمایه گذاری شده انتظار می رود موجب توسعه ترانزیت کاا شود.

     »عباس ریز«، مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر گفت: بارندگی های همراه با تندباد در چند هفته اخیر 
در این اســتان بیش از 13 میلیارد ریال به تأسیســات برق این شــرکت خسارت 

وارد کرد.

     »مســلم مروجی«، رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان 
یــادآور شــد: از ابتــدای امســال تاکنــون 83 درصــد اشــتغالزایی در حوزه هــای 

صنعتی، معدنی و تجاری جنوب کرمان محقق شده است.

     »اســرافیل احمدیــه«، رئیس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اصفهان، 
صادرات صنایع این اســتان درســال گذشــته را یک میلیــارد و 200 میلیون دار 

اعام کرد وگفت: این رقم در 8 ماهه امسال 35 درصد افزایش داشته است.  

»قصر حمیدیه« خوزستان در آستانه تخریب
باران های پاییزه بناهای تاریخی خوزستان را تهدید می کند؛ در این میان 
حفاظــت از قصــر تاریخی »حمیدیــه«، به دلیل فرافکنــی متولیان، در 

پرده ای از ابهام قرار گرفته است.
به  گزارش ایرنا، »حسن بهداد«، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان حمیدیه با هشدار 
به اینکه قصرحمیدیه در آســتانه تخریب کامل است، بارندگی های آتی را تهدیدی برای 
این بنای تاریخی ملی دانست و افزود: روند تخریب این قصر تاریخی از زمان بارندگی های 
بهاره امســال آغاز شد اما کسی به هشــدارهایی که دادیم توجهی نکرد، حاا این تخریب 
شــدت پیدا کرده و بخشــی از طاق زیرزمین ریزش کرده که اگر استحکام بخشی و مرمت 

اضطراری قصر انجام نشود، احتمال تخریب این بنای تاریخی، به طور کامل وجود دارد.
رئیس اداره میراث فرهنگی حمیدیه گفت: کوشک حمیدیه که روی یک ایه تاریخی )تپه( 
بنا شده، در ادوار مختلف کاربری های متفاوتی داشته اما اکنون به عنوان انبار خودروهای 
سنگین مثل بیل مکانیکی و دیگر ماشین آات استفاده می شود. سقف بنا نیز در گذشته 
تخریب شــده و در چند ســال گذشــته در معرض باد و باران قرار داشت، اکنون با تخریب 
طاق زیرزمین براحتی باد و باران وارد تونل ها و زیرزمین می شود و کل سازه را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
بهداد با اشاره به واگذاری کوشک حمیدیه به میراث فرهنگی در سال های اخیر، ادامه داد: 
در زمانی که این بنا به میراث تحویل داده شــده بود، تنها در یک دوره در ســال 95 مرمت 

جزئی و نظافت شده اما بعد از آن رها می شود.
به گفتــه وی، کوشــک حمیدیه تنها بنــای تاریخی باارزش غرب اهواز اســت کــه می تواند 
به عنوان مجموعه فرهنگی، خانه صنایع دســتی یا موزه مردم شناســی غرب کشور مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
رئیس اداره میراث حمیدیه همچنین خواستار تعیین تکلیف مالکیت این قصر تاریخی 
شــد و اظهار داشت: طبق قانون، مالکان بناهای تاریخی موظف هستند آن را حفاظت یا 
به میراث فرهنگی واگذار کنند، این در حالی است که سازمان آب و برق نه برای حفاظت 

از بنا بودجه و اعتباری اختصاص می دهد و نه مالکیت آن را به میراث فرهنگی می دهد.
»ســید فخرالدیــن کانتــرزاده«، مدیر دفتر حقوقی ســازمان آب و برق هــم تصریح کرد: 
با توجه به اینکه کوشــک حمیدیه در مالکیت این ســازمان )یک دســتگاه دولتی( اســت، 
واگذاری این ملک، به ســازمان میراث فرهنگی، تابع ضوابط خاصی اســت. در سال های 
گذشته تفاهمنامه ای میان ســازمان آب و برق و اداره کل میراث فرهنگی خوزستان برای 
واگذاری کوشــک به میراث فرهنگی منعقد شــده که زمان این قرارداد به اتمام رســیده و 
مسئوان میراث فرهنگی در صورت تمایل به تمدید این قرارداد باید با سازمان آب و برق 

مکاتبه کنند. 

سرریز آب سدهای ایام
بــا توجه به ورودی آب ناشــی از بارش هــای مطلوب پاییزی 
حجم آب ســدهای »دویرج« و »چم گردان« ایام تکمیل 
و سرریز شد. »احسان یارمحمدی«، معاون حفاظت و بهره  
برداری شرکت آب منطقه ای ایام در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: دربارندگی های 
اواخــر آبان ماه امســال 30 میلیون مترمکعــب آب وارد ســدهای»چم گردان« 
ایام، »دویرج« دهلران و »کنگیر« ایوان شده بود که در پی این بارندگی ها حجم 
آب سد ایام تکمیل شد. وی حجم کلی سد ایام را 64 میلیون مترمکعب بیان 
کرد وافزود: از ابتدای امسال در مجموع 14 میلیون مترمکعب حجم آب ورودی 
به سد »چم گردان« ایام بوده که در پی بارندگی های چند روز گذشته و با توجه 
به حجم تکمیلی در بارش های قبلی آب آن ســرریز کرد. یارمحمدی با اشاره به 
وضعیت آب موجود در ســد »دویرج« دهلران نیز گفت: حجم کلی این سد 201 
میلیون مترمکعب است که در بارندگی های اواخر آبان ماه 21 میلیون مترمکعب 

آب وارد این سد شد وحجم آن به 171 میلیون متر مکعب رسید.

خسارت 23 میلیارد ریالی بارندگی به راه های گچساران
یاسوج خبرنگار »ایران«/ بارندگی های اخیر 23 میلیارد و 900 میلیون ریال به راه ها 

و ابنیه فنی گچساران کهگیلویه و بویراحمد خسارت وارد کرد.
»عبدالرحیم رحیمی«، فرماندار گچســاران اظهار داشت: عاوه بر خسارت های 
ذکــر شــده، بیــش از 98 کیلومتــر از محورهــای اصلــی و جاده های روســتایی این 

شهرستان دچار خسارت شدند.
رحیمی عنوان کرد: این خسارت به جاده های »گچساران- بابا کان«، »رودبال« 
و راه های روســتایی »کمبل«،»آب شیرین«، »جهاد آباد- بیزگه«، »دیل«، »آرو«، 
»نازمکان«، »خیرآباد - پادوک« و »گچســاران- ماهور« وارد شــده است. در حال 

حاضر تمام راه های ارتباطی در شهرستان گچساران باز بوده و مشکلی ندارند.

بازدید فعاان گردشگری ۱۷ کشور از نطنز
نخســتین تور تخصصی از فعاان گردشگری 17 کشور جهان از محور گردشگری 

شمال استان اصفهان، باغشهر نطنز بازدید کردند.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، »حســین یزدانمهر« مدیر میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نطنز گفت: این تورشامل 32نفرازمدیران شرکت های 
مسافرتی 17کشور جهان از قاره های اروپا، امریکای جنوبی، برزیل و روسیه بودند 

که از جاذبه های گردشگری و تاریخی باغشهر تاریخی نطنز بازدید کردند.
وی حضور فعاان گردشــگری را در این باغشــهر فرصتی مناســب برای توســعه 
ارتباطــات فرهنگــی و اقتصــادی در حــوزه گردشــگری دانســت و افزود: توســعه 
این تورها و نشســت های تخصصی، راهکاری مناســب برای توســعه گردشگری 
شهرستان نطنز است. شهرستان نطنز دارای یکهزار و 800 اثر تاریخی، فرهنگی و 

جاذبه های گردشگری است که بیش از 100 اثر آن ثبت ملی شده است.

پرداخت تسهیات به 600 طرح روستایی استان مرکزی
گروه ایران زمین/ تسهیات اشتغالزایی برای 600 طرح کارآفرینی روستایی در نقاط 
مختلف اســتان مرکزی پرداخت شــد.  »ســعید فرخی« معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع اســتانداری مرکزی با اعام این خبر گفت: امسال940 
میلیارد ریال، تسهیات برای طرح های اشتغال روستایی در استان پرداخت شد. 
همچنین امسال 819 طرح با یکهزار و 650 میلیارد ریال اعتبار در استان مرکزی 
تصویــب شــد که تأمین اعتبــار این طرح ها منجر بــه ایجاد 2 هــزار و 411 فرصت 

شغلی جدید می شود.

بهره مندی تمام روستاهای مرزی کردستان از نعمت گاز
گروه ایران زمین/ هرچند میانگین نفوذ گاز در کردستان 8۶ درصد است اما تمام 

روستاهای مرزی کردستان از نعمت گاز بهره مند هستند.
»احمد فعله گری«مدیر عامل شــرکت گاز کردســتان گفت: میانگین نفوذ گاز 
در اســتان 10 درصد بیشــتر از میانگین کشوری است و تاکنون به یک هزار و 145 

روستا در این استان گازرسانی شده است.
وی با اشاره به بافت جغرافیایی سخت و خشن استان کردستان و صعب العبور 
بودن برخی مناطق افزود: دولت برای بهره مند شدن هر خانوار روستایی از گاز 

طبیعی 120 میلیون ریال هزینه می کند.

افزایش 200 درصدی بارش های پاییزی در سمنان
گــروه ایران زمیــن/ میزان بارش ها در ســال زراعی جاری از اول مهرمــاه تا پنجم آذر 
سال 97 در استان سمنان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 205 درصد افزایش 
داشته است. »غامرضا حسنی غربا« مدیرکل هواشناسی استان سمنان از افزایش 
200 درصدی بارش ها طی امســال در این استان خبر داد و گفت: میزان بارش باران 
در بازه زمانی اول مهرماه تا پنجم آذر امســال در اســتان سمنان 17.2 میلیمتر ثبت 
شده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل 5.6 میلیمتر بوده است.

تااب »آق قشاق« در بجنورد بین المللی می شود
گــروه ایران زمین/ بــا پیگیری های صورت گرفته، مقرر شــده تا تااب »آق قشــاق« 
خراسان شمالی به عنوان تااب »رامسر سایت« به ثبت برسد. »اسکندر گردمردی«، 
رئیس اداره محیط طبیعی اداره  کل حفاظت محیط  زیست خراسان شمالی با اشاره 
بــه اینکه این تااب در حوالی روســتاهای آق تپه و قشــاق در بخش حصار گرمخان 
بجنورد واقع است، افزود: به رغم وجود بحران کم آبی در این منطقه، این تااب دارای 
آب است و زمین های اطراف آن زمین های تاابی هستند. وی هدف اصلی از ثبت این 
تااب را حفاظت و مراقبت از آن اعام کرد و گفت: اگر مراقبت های ازم از این تااب 
به عمل نیاید، منطقه مذکور به کانون گرد و غبار تبدیل خواهد شد و این کانون شهر 
بجنورد و روستاهای اطراف را تهدید خواهد کرد. گونه های موجود در این تااب بیشتر 

از پرندگان آبزی پرور و      کنار آبزی هستند. 
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اخبـــار

اهوازی ها مشکل جدی قطع برق نخواهند داشت 

ایــران زمیــن/   زلزلــه 6 و 4 دهم ریشــتری 
یکشنبه شــب 4 آذر ماه، 20 میلیارد تومان 
خســارت بــه زیرســاخت های کشــاورزی، 
و  آب  مجتمع هــای  مســکونی،  دامــی، 
فاضــاب، بــرق، ســاختمان بهره بــرداری 
ســدها و راه هــای این شهرســتان وارد کرده 
اســت. »کــوروش محمودیــان«، فرماندار 
گیانغرب در گفت و گو با ایرنا، افزود: زلزله 
اخیــر کــه کانــون آن در بیــن 2 شهرســتان 
گیانغــرب و قصرشــیرین بود، براســاس 

ارزیابی های صورت گرفته تاکنون به بیش 
از 100 واحد مســکونی بین 10 تــا 40 درصد 
آســیب وارد کرده و در جریــان آن 50 واحد 
دامــی تخریب و 850 واحد دامی نیز دچار 
خسارت شــده که در حال بررسی و ارزیابی 

کارشناسی برای اقدام های بعدی هستند.
نماینده عالی دولت در گیانغرب گفت: 
20 رأس دام سبک و سنگین و 673 قطعه 
مرغ واحدهای مرغداری ها نیز تلف شده 
اســت. به منظور اسکان موقت واحدهای 

مسکونی آسیب دیده در 8 روستای مجاور 
کانون زلزله 550 تخته چادر و بسته غذایی 
72 ســاعته نیز توزیع شــده اســت. وی در 
خصوص وضعیت آب و برق شهرستان 
نیز گفت: با اقدام های صورت گرفته برق 
و آب مناطق آسیب دیده برقرار شده و در 
ســطح دهســتان »دیره« نیز که به جهت 
کــدورت بــاای آب 18 روســتا قطع شــده 
بود از طریق 8 دســتگاه تانکر سیار تأمین  
و با تمهیدات اتخاذ شــده آب شــرب این 

روســتاها نیــز از طریــق مجتمــع مربــوط 
برقــرار می شــود. گفتنــی اســت، ســاعت 
20 و 7دقیقــه یکشــنبه شــب 4 آذر مــاه 
زمین لــرزه ای به بزرگی 6.4 ریشــتر غرب 
استان کرمانشــاه را لرزاند. این زلزله به 10 
شهرســتان و یکهزار و 930 روستای استان 
کرمانشــاه خســارت وارد کــرد و براســاس 
ارزیابی بنیاد مسکن انقاب اسامی حدود 
100 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی 

آسیب کلی و جزئی دیدند.

خسارت 20 میلیارد تومانی زلزله به گیانغرب
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کارگران در یک روز بارانی تعطیل در شهرکرد مشغول کارند و اجازه ندادند معابر 
دچار آبگرفتگی شود

تنگه تاریخی چوگان یکی از دیدنی های فارس

نخستین دوره کورس پاییزه اسب  دوانی در خراسان شمالی

پریساسادات عظیمی
خبرنگار

گــروه ایــران زمیــن/ اداره کل مدیریــت 
اســکان  از  کرمانشــاه  اســتان  بحــران 
اضطــراری 590 خانواده در روســتاهای 
نزدیــک به کانــون زلزلــه 6.4 ریشــتری 

سرپل ذهاب خبر داد.
»جلیــل باایــی«، مدیــرکل مدیریــت 
بیــان  بــا  کرمانشــاه  اســتان  بحــران 
اینکــه آرامش بــه شــهرهای زلزله  زده 
بازگشــته، اظهــار داشــت: 590 خانوار 
در 12 روســتای نزدیک بــه کانون زلزله 
 8 و  قصرشــیرین  در  روســتا   4 شــامل 
روســتا در گیانغــرب نیازمند خدمات 

اولیه اسکان و امداد بودند.
این مقام مســئول از توزیــع 590 تخته 
چــادر بیــن خانوارهــای ایــن روســتاها 
خبــر داد و افــزود: اقــام غذایــی نیــز 
بین این خانواده ها توزیع شــده اســت. 
تمهیدات ازم برای تأمین ســوخت و 
وســایل گرمایشــی ایــن خانواده ها هم 

اندیشیده شده است.
اســتان  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن 
زلزلــه هیــچ فوتــی یــا فــرد گرفتــار در 
آوار نداشــتیم، خاطرنشــان کرد: هیچ 

موردی از ریزش ســقف خانه ها وجود 
نداشــت. خانه هایــی کــه بعــد از زلزله 
سال گذشته بازســازی شدند، در زلزله 
اخیر آســیبی ندیدند و فقط خانه های 
قدیمــی که مقاوم ســازی نشــده بودند 
نیازمنــد تعمیــر هســتند. قــرار اســت 
برآورد دقیــق واحدهای آســیب دیده 
بــا همــکاری بنیــاد مســکن مشــخص 
تشــکیل  ســراغ  آن  از  پــس  و  شــود 
پرونــده و تأمیــن منابــع بــرای تعمیــر 
خواهیــم دیــده  آســیب   واحدهــای 

 رفت.

ë  زلزلــه بــه 5 بنــای تاریخــی کرمانشــاه
آسیب وارد کرد

صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه 
گفــت: طــی بررســی هایی کــه تیم های 
میــراث  کل  اداره  اعزامــی  کارشناســی 
فرهنگــی اســتان در مناطــق زلزلــه زده 
انجــام داده اند، 5 بنای تاریخی اســتان 
در این زلزله آســیب دیده است. باایی 
افزود: »قلعه یزدگرد« و »قلعه گبری« 
در ســرپل ذهــاب، بنــای تاریخــی »بان 
قلعه« و»کاروانســرای شــاه عباسی« در 

قصرشیرین و »تپه تاریخی یا قلعه« در 
گیانغرب آثار تاریخی خسارت دیده از 

این زلزله هستند.
وی با تأکید براینکه خوشــبختانه بیشتر 
آثــار تاریخی در شهرســتان های متأثر از 
ایــن زلزله از آســیب مصــون مانده اند، 
گفــت: در زلزله ســال گذشــته نیز مقابر 
ابودجانــه، مســجد عبــداه بــن عمــر، 
طاق گرا و زیج منیژه دچار آســیب هایی 
شدند که با انجام اقدامات مرمتی روی 
این بناها، در زلزله اخیر آســیبی به آنها 

وارد نشد.

ë  تعطیلی مدارس قصرشیرین و سرپل
ذهاب

کرمانشــاه  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
هم دیروز سه شــنبه 6 آذر مــاه مدارس 
شهر های قصرشیرین و سرپل ذهاب را 
تعطیل کرد. »جلیل آهنگرنژاد«، مدیر 
عمومــی  روابــط  و  اطاع رســانی  اداره 
کرمانشــاه  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
علــت تعطیلی مــدارس در شــهر های 
سرپل ذهاب و قصرشیرین را تعمیرات 
جزئی نمای چند مدرسه در این شهر ها 

عنوان کرد.

اسکان اضطراری 590 خانواده زلزله زده 
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 نامه ابهام برانگیز وزارت اطاعات 

به وزارت کشور درباره حناچی   

22 آبــان مــاه ســال جاری پیــروز حناچی از ســوی اعضای شــورای شــهر تهــران به عنوان 
چهاردهمین شــهردار پایتخت انتخاب شد. براساس قانون، وزارت کشــور 10 روز فرصت 
داشــت تا حکم حناچی را صادر کند، اما انگار صدور حکم چهاردهمین شــهردار تهران 
از دو شــهردار قبلی در این دوره از شــورا، طوانی تر شــده است. آخرین خبرها از وضعیت 
صدور حکم شهردار منتخب تهران به نامه ارسالی وزارت اطاعات به وزارت کشور اشاره 
دارد که آنقدر مبهم است که معلوم نیست بااخره حکم تأیید شده است یا رد؟ برهمین 
اســاس شورایی ها دیروز جلســه هم اندیشی تشکیل دادند تا درباره وضعیت باتکلیفی 
حناچــی، چاره اندیشــی کنند!  به 
گزارش »ایران«، حواشی به وجود 
آمــده پیرامــون انتخــاب حناچی 
در کنــار ایــن نامه دوپهلــو، باعث 
نگرانی افرادی شده که به محض 
شــهردار  به عنــوان  وی  انتخــاب 
و  فــرد متخصــص  یــک  از ورود 
دارای تحصیات مرتبط به بدنه 
شهرداری ابراز خوشحالی کردند، 
شهر تهران با فهرست مشکات 
عریــض و طویلــش نبایــد بیش 
از ایــن چشــم انتظــار ســکان دار 
جدیــدش باقــی بمانــد، اگرچــه 
خداحافظــی  از  بعــد  حناچــی 
افشــانی از شــهرداری، از 27 آبان 
به عنوان سرپرست، سکان هدایت 
شهرداری تهران را برعهده گرفته 
شــهردارهای  عمــر  امــا  اســت، 
انتخابی این دوره از شورا به قدری 
کوتاه بوده که هریک تا خواســتند 
به سر و گوش شهر، دستی بکشند 
به بهانه ای از بهشت رانده شدند. 
حــاا هم تأخیــر در صدور حکم حناچــی، دوباره شــورایی ها را با چالش جدیــدی روبه رو 
کرده است. بعد از پایان جلسه هم اندیشی شورایی ها، حسن خلیل آبادی، رئیس کمیته 
میــراث فرهنگی شــورا با حضور در جمع خبرنــگاران درباره این جلســه این طور توضیح 
داد: بر اســاس خروجی جلســه، نامه ای به وزارت کشــور نوشــته می شــود که در آن از وزیر 
درخواست می شود تکلیف حکم شهردار منتخب تهران را هرچه سریع تر مشخص کنند. 
شاید بتوان ابی هایی با وزارت اطاعات، وزارت کشور و سایر مراجع انجام داد. وزارت کشور 
به شورای شهر این جواب را داده که به دلیل عدم کفایت نامه وزارت اطاعات نمی تواند 
حکم حناچی را به عنوان شــهردار تهران صادر کند. نامه وزارت اطاعات قطعیتی ندارد 
که وزارت کشور بتواند حکم را صادر کند. از سویی دیگر، علی اعطا، سخنگوی شورای شهر 
تهران هم در حاشیه این جلسه با اشاره به نامه محرمانه وزارت کشور به شورا می گوید: روز 
دوشنبه آخرین مهلت وزارت کشور بعد از ده روز فرصت قانونی، برای صدور حکم شهردار 
منتخب شورا بود، اما یک روز قبل نامه محرمانه ای از سوی وزارت کشور به شورا آمد که نه 

اباغ حکم شهردار بود و نه اینکه شهردار منتخب واجد شرایط تعیین شده بود.

گـزارش

ماجراهــای عجیب و غریب دانشــگاه آزاد 
تمامــی نــدارد. از همــان روزی کــه فرهاد 
رهبــر، رئیس دانشــگاه آزاد شــد تا چندی 
طهرانچــی،  مهــدی  محمــد  کــه  پیــش 
جایگزین او شــده اســت، هــر روز خبرهای 
جنجال برانگیزی از این دانشگاه به گوش 
می رســد. یک روز خبر می آید که استادان 
برجســته و منتقــد از ایــن دانشــگاه اخراج 
شــدند و روز دیگــر خبــر از حــذف خانواده 
مرحوم آیت اه هاشــمی یا مستقر کردن 
گشــت ارشــاد در نزدیکی دانشــگاه شنیده 
می شــود. حــاا هــم آییــن نامه آراســتگی 
این دانشگاه ســروصدای زیادی به پا کرده 
اســت. این بار مسئوان دانشــگاه آزاد وارد 
و  شــده اند  دانشــجویان  پوشــش  حیطــه 
کمیته ای راه انداخته اند که اساســاً معلوم 
نیســت قرار اســت چــه چیــزی را آراســته 

تحویل دانشگاه بدهد!
در آخریــن اظهــار نظــر معــاون فرهنگی 
دانشگاه آزاد آمده است که کمیته آراستگی 
دانشــگاه آزاد از ابتــدای مهرماه با تذکر به 
دانشــجویان متخلــف، براســاس قوانیــن 
مصوبــه پوشــش این دانشــگاه کارخــود را 
آغاز کرده اســت. کمیته ای که همین چند 

وقــت پیــش بــا مطرح شــدنش حواشــی 
بســیاری در فضــای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی به راه انداخت، چرا که به اعتقاد 
بســیاری از دانشــجویان برخــی از بندهای 
ایــن دســتورالعمل محدود کننــده اســت. 
مدیــر کل فرهنگــی و اجتماعی دانشــگاه 
آزاد در گفت و گو با خبرنگار »ایران« اعام 
می کنــد کــه با جدیــت موضــوع حجاب و 
عفــاف دانشــجویان را مــورد بررســی قرار 
می دهــد و در ایــن بــاره نیــز آییــن نامــه 
جدیدی تدوین شــده اســت. رضا نصیری 
دربــاره ایــن آییــن نامــه این طــور توضیح 
می دهد: دستورالعمل »آراستگی و شئون 
قوانیــن  براســاس  رفتــاری«،  و  فرهنگــی 
مصــوب شــورای عالــی انقــاب و شــورای 
اســامی شــدن دانشــگاه ها تدوین شــده. 
این دســتورالعمل با هدف ترویج اصول و 

مفاهیم اسامی شکل گرفته است.
او به بخشــی از آیین نامه آراســتگی و شئون 
فرهنگــی اشــاره می کنــد و می گویــد: لباس 
باید ساده، آراســته و در  شأن دانشگاه باشد. 
پوشــش کامل بــدن بجز صورت و دســت ها 
تا مچ بــرای بانوان الزامی اســت. همچنین 
پوشــش بانوان با چــادر و مانتو یا مانتو بلند 
)تــا زیرزانــو(، شــلوار، مقنعــه یــا روســری با 
رنــگ مناســب، جــوراب غیر نــازک و کفش 
متعارف است. پوشش آقایان هم با پیراهن 

آســتین دار و یقــه معمولــی، شــلوار ســاده، 
رســمی و بلنــد اســت. آرایــش و پیرایــش 
غیرمتعارف مو مانند بافتن، مش کردن، تیغ 
تیغی برای آقایان ممنوع اســت. همچنین 
چاپ هر گونه نقوش، کلمات زننده و رکیک، 
عائم و نشــانه گروه هــای انحرافی، تصاویر 
بی معنــی،  و  پــوچ  و  فکاهــی  تصاویــر  زن، 
شــعارهای قومی و نژادی، تبلیغات تجاری 
و توهین آمیــز روی بــدن، پوشــش، مچ بند، 
پیشــانی بند، کمربنــد، انگشــتر و کیف منع 

ورود به دانشگاه ایجاد می کند.
ایــن  در  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  نصیــری 
موضوعــات  بــه  بیشــتر  دســتورالعمل 

ایجابی پرداخته شــده اســت، می گوید: در 
بحث های معرفتی تصمیم داریم ســیره 
بــزرگان و شــخصیت های فرهنگــی را بــا 
کمک اســتادان دانشگاهی به دانشجویان 
معرفــی کنیــم. ایــن موضوع درخواســت 
مــا در  اســت.  بــوده  اصلــی دانشــجویان 
زمینــه آییــن نامــه آراســتگی از مشــاوران 
استفاده می کنیم و موضوعی به نام کمیته 
انضباطی نداریم. مشاوران به دانشجویان 
در زمینه نوع پوشــش آموزش می دهند و 
اینکه کارشناسان مذهبی در دفاتر دانشگاه 
حاضر هســتند تا اگــر به مــواردی برخورد 
بــا  را  موضــوع  شــرعی  به لحــاظ  کردنــد 

دانشجویان در میان بگذارند. در آیین نامه 
موضوع تنبیهی نداریم اما تأکید کرده ایم 
بــا هر گونــه رفتاری کــه با اصول دانشــگاه 
و مقــررات فرهنگــی مغایر باشــد برخورد 

خواهیم کرد.
بــا  برخــورد  روش هــای  دربــاره  نصیــری 
ابتــدا  می گویــد:  متخلــف  دانشــجویان 
مشــاوران ما بــه دانشــجوی متخلف تذکر 
می دهد و با او صحبت می کند. در مرحله 
بعد افراد مشاوره شده وتعهد کتبی از آنها 
گرفته می شــود. اگر دانشجو به تعهد خود 
عمل نکند با حضور مشــاور موضوع را به 
اطاع خانواده می رسانیم و در مرحله آخر 

هم فرد به کمیته انضباطی معرفی خواهد 
شــد. او در پاســخ به اینکه در بررســی شما 
اگر اســتاد یا کارکنان دانشــگاه هم پوشش 
نامناسب داشته باشند، مشاوره می شوند؟ 
می گویــد: بلــه ما بــرای همه کارکنــان این 
آیین نامــه را تدوین کرده ایم اما اســتادان 
و کارکنانی که نســبت به مقــررات عفاف و 
پوشش بی اعتنا باشند به معاون آموزشی 
و تحصیــات تکمیلی و گزینــش کارکنان 
معرفــی می شــوند البتــه ســعی می کنیم 
موضوع ارشــاد را در دســتور کار قرار دهیم 
و درنهایت بــه کمیته انضباطی اســتادان 
و هیأت رســیدگی به تخلفات اداری واحد 

معرفی می شوند.
بــا مطــرح  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  نصیــری 
شــدن این آییــن نامه علیــه دانشــگاه آزاد 
جوســازی رســانه ای شده اســت، می گوید: 
دستورالعمل آراســتگی موضوع جدیدی 
نبــود، از قبــل هــم وجــود داشــت، ما فقط 
حساســیت  کردیــم.  عــوض  را  نامــش 
فرهنگــی ما از این نظر اســت که دانشــگاه 
پســوند اســامی دارد و بایــد دانشــجویان 
شــئونات اســامی این دانشــگاه را رعایت 
کنند. او درباره انتخاب نام آراستگی و شئون 
فرهنگــی هم می گوید: این نام را در کمیته 
دانشــگاه انتخاب کردیم کــه به اعتقاد من 
نامی بسیار زیبا و در خور دانشجویان است.

اباغ چارچوب پوشش و آرایش برای دانشجویان آزاد
جنجال ها بر سر آیین نامه آراستگی دانشگاه آزاد ادامه دارد

هدی هاشمی
خبرنگار

دانا
راه 

ت 
سای

مســئول دبیرخانه ســتاد کنترل و مبارزه 
بــا دخانیــات وزارت بهداشــت گفــت: 
کاای  بــرای  مبادلــه ای  ارز  تخصیــص 
اهــداف ســامت و  بــا  دخانــی مغایــر 
تعهدات بین المللی است. در مجموع 
هرگونــه پرداخــت یارانــه بــه محصــول 
دخانی که به عنوان کاای آســیب رسان 
شناخته شده، طبق قانون ممنوع است.

به گزارش ایســنا، بهزاد ولی زاده، افزود: 

به تازگی لیســتی از کااهایی که مشمول 
دریافــت ارز مبادله ای هســتند، منتشــر 
شــده است. در این لیست برای برخی از 
مواد اولیه کااهای دخانی مانند توتون و 
تنباکو اولویت هایی در نظر گرفته شده که 
با اولویت های در نظر گرفته شده برخی 
کااهــای اساســی مانند عــدس، جوجه 
یک روزه، شیر گاو و... که در اولویت سوم 

قرار دارند، یکسان است.

ولی زاده گفت: همواره ما در تاشــیم که 
مالیــات و عوارض مواد آسیب رســان به 
سامت را باا ببریم تا حدی که موجب 
کاهش مصرف شود، این درحالی است 
کــه بــرای اینکه مــواد اولیــه محصوات 
دخانی تولیدی کشــور، با هزینه حداقل 
فراهــم شــود، ایــن کااهــا نیز مشــمول 
دریافت حمایت ارزی شــدند. وی تأکید 
نشــان  شــده  انجــام  برآوردهــای  کــرد: 

می دهد نزدیک ۳0 هزار میلیارد تومان 
هزینه بخش ســامت ناشــی از مصرف 
دخانیــات اســت. همچنیــن هزینه های 
مــرگ زودرس و ناتوانی هــای ناشــی از 
مصرف دخانیات 70 هزارمیلیارد تومان 
دیگر خســارت بر کشــور وارد می کند. در 
مجموع مبلغی حدود 100هزار میلیارد 
تومان ناشی از مصرف دخانیات به کشور 
تحمیــل می شــود. ایــن درحالی اســت 

کــه در مقطعی بابــت تــورم، بر قیمت 
همــه محصــوات اضافه شــده اســت، 
امــا بــا در نظر گرفتــن نرخ تــورم نه تنها 
افزایــش  دخانــی  محصــوات  قیمــت 
نیافتــه بلکــه کاهــش هــم یافته اســت. 
بــر اســاس شــاخص های بین المللــی، 
قیمت متوسط ســیگار در ایران 0.2 دار 
 است، در حالی که در کشورهای پیشرفته 

۴.۵ دار است.

واکنش وزارت بهداشت به تخصیص ارز مبادله ای برای تولید دخانیات:

دخانیات 100هزار میلیارد تومان هزینه به بخش سامت تحمیل می کند

الهه زارعی
خبرنگار

ë حناچی با مترو به »بهشت« رفت

سرپرســت شــهرداری تهــران با پیوســتن 
به کمپین سه شــنبه های بدون خــودرو، از 
مدیران شــهرداری نیز خواســت یــک روز 
در هفته از وســیله حمل و نقل شــخصی 
اســتفاده نکننــد. به گــزارش ایســنا، پیروز 
مدیــران  شــورای  جلســه  در  حناچــی 
شــهرداری تهــران بــا اشــاره بــه کمپیــن 
سه شنبه های بدون خودرو گفت: تصمیم 
شــخصی  خــودروی  از  سه شــنبه ها  دارم 
اســتفاده نکنــم و از شــما هــم به عنــوان 
مدیران شهری می خواهم این کار را انجام 
دهید و اشــکالی ندارد که در این زمینه ریا 
کنید، از اقدامات صرفاً نمادین هم پرهیز 
کنید. مــا اگر خودمان این شــعار را عملی 
کنیــم مردم هــم انجام می دهنــد، به این 
معنی که وقتی خودمان یک روز در هفته از 
خودروی شخصی استفاده نکنیم می توان 
این را به روزهای دیگر هفته نیز تسری داد. 
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

ایندیپندنت )بریتانیا(:
بحــران جدیــد اوکرایــن باعــث خشــم 
راســت های افراطــی در این کشــور شــده 
 است. آنها مقابل پارلمان گرد آمدند و در 
تظاهراتی از دولت خواهــان بازنگری در 

روابط با روسیه شدند. 

دیلی استار )لبنان(:
بعــد از چندمــاه بحــران در دولــت لبنان و 
ناکامــی ســعد حریــری در تشــکیل دولت، 
میشــل عــون، رئیس جمهــوری خبــر داده 
طرحی بــرای حل این بحــران دارد که باید 

دید نخست وزیر می پذیرد یا نه. 

تورنتو استار )کانادا(:
شرکت خودروسازی جنرال موتورز اعام 
کرده کارخانــه خود در یکی از شــهرهای 
کانادا را تعطیل خواهد کرد. این تصمیم 
بــه زندگی کارگران این کارخانه لطمه ای 

سخت وارد می کند. 

 سال بیست و چهارم  شماره 6934
 چهارشنبه   7 آذر 1397

هنر گوش کردن
استقال رأی من به عنوان رئیس اف بی آی، چیزی بود که رئیس جمهوری اوباما 
در زمان انتصابم به من قول داده بود که به دنبالش است. هدف من تأکید بر یک 
مشکل جدی و یافتن راه حل آن و تشویق به گفت وگو درباره یک مسأله دشوار بود. 
می خواستم این انگیزه را در مردم ایجاد کنم تا درباره آنچه می توانست حقیقت 
باشد، پرسش های دشواری را مطرح، اطاعات جمع آوری کنند و به بررسی آنها 
کمک کنند. امیدوار بودم که این رویکرد باعث تغییر رفتارها شــود و با تشویق به 
داشــتن پلیسی بهتر و روابط حمایت آمیز بیشتر از ســوی مردم، جان انسان ها را 
نجات دهم. در مقابل، بار دیگر شاهد نشانه دیگری از قبیله گرایی در امریکا بودم.
اتحادیه های پلیس از من به خاطر سرزنش کردن و ترسو خواندن پلیس شکایت 
داشــتند. صداهایــی از جناح چــپ می گفتند که من بدون هیــچ مدرکی بر »تأثیر 
فرگوســن« تأکید می کنم و این احتمااً نمی توانســت درست باشــد. صداهایی از 
جناح راست می گفتند که کشور یک اپیدمی قتل را تجربه می کند و اوباما را در آن 
مقصر می دانستند. تعدادی می پرسیدند: حقیقت چیست؟ تعداد بسیار اندکی 
احتماات را در نظر می گرفتند و حتی وقتی در شیکاگو برای صرف ناهار می رفتم 
دربــاره اتفاقــی کــه ممکن بود افتاده باشــد، ســؤال می کردنــد. مردم اکثــراً طرف 
شــهروندان را می گرفتند. اما تعداد بســیار کمی در میدان شــهر وقت گذاشتند تا 
بپرسند: »نگرانی این بشر از چیست و دقیقاً چه می گوید؟« یک نفر درست در مرکز 
میدان شهر این سؤال را پرسید. یکی دو روز بعد از اینکه از شیکاگو برگشتم، رئیس 
دفترم به من گفت که رئیس جمهوری می خواهد در دفتر بیضی با شما صحبت 
کنــد. موضوع گفت وگو معلوم نبود و درباره اینکه چه کســی به غیــر از من در این 
جلسه حضور خواهد داشت، نیز اطاعاتی داده نشده بود. به نظر می رسید فقط ما 
دو نفر هستیم. این اولین جلسه ای بود که من و رئیس جمهوری اوباما تنها بودیم. 
تا قبل از اینکه با همســرم ماقات کنم نمی دانســتم گوش دادن واقعی چیست. 
بیشــتر افراد در واشــنگتن دی سی هم، دســت کم تا جایی که من تجربه کرده ام، 
نمی دانند گوش دادن چیســت. از نظر آنها گوش دادن یک دوره ســکوت اســت 
که در آن، فرد دیگری قبل از اینکه شما قصد گفتن چیزی را داشته باشید، چیزی 
می گوید.  ما چنین بده بســتانی را تقریباً در هر »مناظره«ی تلویزیونی می بینیم. 
نامزد انتخابات روی یک صندلی نشسته و منتظر روشن شدن پروژکتورها است، 
بعــد بلند می شــود و نکاِت از قبل هماهنگ شــده ای را می گویــد در حالی که فرد 
دیگری این ســخنان هماهنگ شــده را از پشــت صحنه به او رســانده است. فقط 
کلمات هســتند که به گوش می رســند اما وارد ضمیر خودآگاه نمی شوند. همین 
اســت که باید گفت »واشــنگتن، گوش کن«. ازدواج با همســرم به من یاد داد هر 
آنچه را تا آن موقع درباره گوش دادن می دانستم، گوش دادِن واقعی نیست. مثل 
بیشتر مردم فکر می کردم که گوش کردن، ساکت نشستن هنگام صحبت دیگری 
و بعد درک آن اســت. اشــتباه می کردم. گوش دادن واقعی در واقع همان لحظه 
ســکوت اســت. اینکه اجازه بدهیم صحبت های فرد مقابل به ضمیر خودآگاه ما 
برسد. این روند در عین حال شامل فرآیند دیگری است که کمی هم عجیب است: 
شما با حرکات بدن، صورت و ُتن صدا، این پیام را به مخاطب خود ارسال می کنید 
که: »من خواهاِن آنچه تو داری هستم، من نیاز دارم از آنچه تو می دانی، آگاه شوم 
و دوســت دارم بــه گفتِن آنچه  به مــن گویی، ادامه دهی.« حرف زدن دو دوســت 
خوب، بدترین کابوس برای یک تندنویس است. آنها با هم حرف می زنند. وقتی 
یکی حرف می زند دیگری صداهایی از خود در می آورد مثل »اوه اوه«، »می دانم«، 
»بلــه، بلــه، اوه«، »وای«، »اوه دیدمــش«. طوری به هم گوش می کنند که انگار به  
زور به هم اطاعات می دهند و از هم اطاعات می گیرند. دادن اطاعات و گرفتن 
اطاعــات. در واقــع این دو با هم اتفاق می افتد. بده، بگیــر، بده، بگیر و این گوش 
دادن واقعی است. برای اینکه در اف بی آی فردی مؤثر باشم، زمان زیادی را صرف 
گوش دادن می کردم؛ چیزی که همه ما تاش می کنیم بخوبی انجام دهیم. برای 
رهبران، خوب گوش کردن سخت است زیرا فکر می کنند این عمل باعث می شود 

آسیب پذیر شوند یا جایگاه برتر خود را از دست بدهند.

جبهه واحد جاروانکا
لواندووســکی پســران و داماد ترامپ را با تحقیر و تمسخر نگاه می کرد: نه تنها دون 
جونیور و اریک احمق و جارد هم متکبر و هم چاپلوس )سرخدمتکار( بودند، بلکه، 
هیچ کــدام ذره ای از سیاســت چیــزی نمی دانســت. در واقــع، هیچ یــک از آنها یک 
ساعت تجربه سیاسی نداشت. با گذشــت زمان، لواندووسکی به صورت ویژه ای به 
ترامپ نزدیک شد. از نظر خانواده، مخصوصاً کوشنر، لواندووسکی شخصی بود که 
می توانســت انجام کارها را امکان پذیر سازد. بدترین غرایز ترامپ در لواندووسکی 
هم جریان داشــت. در اوایل ماه ژوئن کمی بیشــتر از یــک ماه مانده به کنگره ملی 
جمهوریخواهــان، جارد و ایوانکا تصمیم گرفتند ازم اســت – بــه خاطر مبارزات و 
همچنین کارهای تجاری ترامپ – مداخله ای انجام شود. جارد و ایوانکا همداستان 
بــا دون جونیور و اریک خواســتار تشــکیل جبهــه ای متحد برای قانع کــردن ترامپ 
به اخراج لواندووســکی شــدند. دون جونیور که نه تنها از طرف لواندووســکی بلکه 
بوسیله جارد هم احساساتش تحت فشار قرار داشت، از این فرصت استقبال کرد. 
او لواندووســکی را بیرون می راند و خودش جانشــین او می شــود  و درواقع یازده روز 
بعد لواندووســکی از کاخ سفید رفت. همه اینها زمینه ساز یکی از مفتضحانه ترین 
ماقات ها در دنیای سیاســت مدرن بود. روز ۹ ماه ژوئــن 2016 دون جونیور، جارد و 
پل منفورت بعد از آنکه به آنها وعده داده شــد اطاعات تخریب کننده ای در مورد 
هیاری کلینتون در اختیارشــان گذاشــته خواهد شــد، با تعدادی از شخصیت های 
مشــکوک در بــرج ترامپ ماقات کردند. دون جونیور به تشــویق جــارد و ایوانکا در 
تاش بود پدرش را تحت تأثیر قرار دهد که برای قد علم کردن در ستاد جوهره ازم 
را دارد. وقتی این ماقات ســیزده ماه بعد فاش شــد، از نظر کاخ سفید، هم مدرکی 
علیه پرونده مربوط به تبانی با روس ها بود و هم حمایت از آن را شامل می شد. این 
دلیلی، یا نبود دلیلی، علیه آدم هایی نه حقه باز و متفکر، بلکه آدم هایی بی عقل و 
غافل بود که در اوج سادگی و بی توجهی با شور وهیجان در مأ عام تبانی کرده بودند.
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

نــــما

پایان سفر 548 میلیون کیلومتری
شــادمانی کارمندان ناســا از نشســتن کاوشــگر این ســازمان بر 
مریخ. این کاوشــگر که اواســط اردیبهشــت ماه به فضا پرتاب 
شده بود، 548 میلیون کیلومتر طی کرد تا به مقصد خود برسد.  

R
e
u

te
r
s

ندا آکیش
خبرنگار

ســیزدهمین دور از اجــاس گروه 20 
که قرار اســت روز جمعه در آرژانتین 
و  پرامیــد  چشــم های  شــود،  برگــزار 
در عیــن حال هراســان بســیاری را به 
بوئنــوس آیــرس پایتخــت آرژانتیــن 
دوختــه اســت. در حالــی کــه انتظــار 
می رفــت به علــت دیــدار پیش روی 
رئیس جمهــوری  ترامــپ  دونالــد 
امریــکا بــا شــی جیــن پینــگ همتای 
چینــی اش، جنــگ تجــاری اخیــر دو 
کشــور پایان یــا حداقل تخفیــف پیدا 
کنــد، ترامــپ حلقــه تعرفه هــا را بــر 
گــردن کاای صادراتی چیــن تنگ تر 
دســتان  روی  را  پاکــی  آب  تــا  کــرد 
ســرمایه گذارانی که بــه نتیجه مثبت 
این اجاس امیــدوار بودند، بریزد. او 
روز دوشــنبه چیــن را تهدید کرد که تا 
اول ماه ژانویه ســال 201۹ تعرفه ها را 
علیه صدها میلیارد دار کاای چینی 

اعمال خواهد کرد.
ژورنــال،  وال اســتریت  گــزارش  بــه 
ترامپ قســم خــورده که اگــر طرفین 
نتواننــد به توافقی دســت پیــدا کنند، 
روی تمــام کااهای چینی این تعرفه 
را اعمال می کند، تا با وجود انتظارها 
جنــگ تجــاری دو قــدرت اقتصــادی 
جهان جانانه تر شــود. اکنــون ترامپ 
روی بیــش از 250 میلیارد دار کاای 
اســت  کــرده  اعمــال  تعرفــه  چینــی 
تــا ایــن کشــور را مجبــور کنــد قوانین 
در  او  دهــد.  تغییــر  را  تجــاری اش 
ســخنان خــود چین را تهدیــد کرد که 
اگر حاضر بــه توافق با امریکا نشــود، 
روی 267 میلیــارد دار کاای چینــی 
دیگــر نیــز تعرفــه 10 تــا 25 درصدی 
اعمال می کند تا در مجموع کااهای 
تعرفــه ای چینی به 517 میلیارد دار 
برســد. او در این باره به وال اســتریت 
ژورنال گفت: »تنها توافق این اســت 
کــه چیــن درهــای تجــاری اش را بــه 

روی رقابــت بــا امریــکا بــاز کنــد. دور 
بعــدی تعرفه هــا ممکن اســت روی 
لپ تاپ هــا و آیفــون اپــل کــه از چین 
وارد می شــود و در فهرســت کااهای 
وارداتــی بــه ارزش 267 میلیارد دار 

هستند، اعمال شود.«
ë زمین گرم

کــه  نیســتند  تاجــران  تنهــا  امــا 
جلســه  رســیدن  فــرا  چشــم انتظار 
هســتند،   20 گــروه  ســران  دیــدار 
فعاان و دوســتداران محیط زیســت 
نیــز بــا امیــدواری در انتظــار نتیجــه 
دور  ایــن  در  هســتند.  دیدارهــا  ایــن 
از اجــاس کــه بــا موضــوع »حصول 
توافق بــرای ایجاد توســعه عادانه و 
پایــدار« با ســه اولویــت کلیدی یعنی 
ایجاد اشــتغال، زیرســاخت توســعه 
و امنیــت غدایی در آســتانه برگزاری 
اســت، قرار اســت پیش نویس توافق 
آب و هوایــی پاریــس پــس از خــروج 
امریکا از آن به توافق کشورهای عضو 
جــی 20 برســد و این کشــورها درباره 
تغییــرات آب و هوایــی بــه گفت و گــو 
بنشــینند. ایــن ســند، آخرین نســخه 
متن توافق است و امضای سران جی 
20 باید در آن گنجانده شود. به دنبال 
آتش ســوزی مهیب کالیفرنیا در چند 
هفته گذشــته، فعاان محیط زیســت 
امیدوار بودند ترامپ با حضور در این 
اجاس نســبت به تغییــرات اقلیمی 
و بی توجهــی دولتــش تغییراتــی در 
مواضــع خــود ایجاد کنــد امــا او با رد 
گــزارش دولــت خــود دربــاره محیط 
زیســت، خــط بطانــی بــر ایــن امید 
کشــید. به گزارش گاردین، ترامپ در 
واکنش به گــزارش تغییرات اقلیمی 
امریــکا به ســادگی گفت: »مــن آن را 
بــاور نمی کنــم«. در ایــن گــزارش که 
ترامپ اعتراف کــرد تنها بخش هایی 
از آن را خوانــده اســت، نوشــته شــده 
تغییــرات اقلیمــی بــه اقتصــاد ایــن 
کشــور ضربــات ســنگینی وارد خواهد 
کرد. اگرچــه کنگره امریکا با همکاری 

دولتــی  وزارتخانــه  و  مؤسســه  ده هــا 
ایــن گــزارش را با عنــوان »چهارمین 
اقلیمــی«  تغییــرات  ملــی  ارزیابــی 
نوشــته اســت، امــا بــاز هم نتوانســته 
اعتماد رئیس جمهوری شان را جلب 

کند.
گذشــته،  ســال  در  ایــن  از  پیــش  او 
اقلیمــی  تغییــرات  اینکــه  اعــام  بــا 
»دروغیــن« و توافــق پاریس با منافع 
توافــق  از  اســت،  تضــاد  در  امریــکا 
آمــد.  بیــرون  پاریــس  بین المللــی 
احتمــال دارد ترامــپ پــس از حضور 
در آرژانتین برای شــرکت در نشست، 
با تظاهرکنندگانی که سیاست هایش 
را بویــژه در حــوزه محیــط زیســت به 

چالش می کشند، روبه رو شود.
ë بن سلمان مثل دونالد

اما نشســت ســران گروه 20 عرصه به 
چالــش کشــیدن تنها دونالــد ترامپ 
نیســت؛ محمــد بن ســلمان ولیعهد 
آل ســعود پس از گذشــت چند هفته 
ســخت و مشقت بار و روزهایی که زیر 
بار ســنگین شــماتت فــراوان جامعه 
جهانــی گذرانــد، قــرار اســت در ایــن 
نشست حضور پیدا کند و با رسانه ها و 
رهبران سیاســی کشورهایی که برخی 
انتقاداتشــان  صریح تریــن  آنهــا  از 
را روانــه او کرده انــد، دیــدار کنــد. در 
همیــن راســتا، دیده بان حقوق بشــر 
از بن  ســلمان به دلیــل نقض حقوق 

بشــر طی جنگ یمــن و پرونــده قتل 
جمال خاشقجی، به دادگاه آرژانتین 
شــکایت کــرد و از مقام هــای قضایی 
آرژانتیــن خواســت تــا او را در زمــان 
حضــورش در خــاک آرژانتیــن تحت 

پیگرد قرار دهند.
ســلمان،  بــن  دســتگیری  احتمــال 
اصــاح  شــعار  بــا  کــه  شــاهزاده ای 
در  آمــد،  کار  روی  بــه  عربســتان 
آرژانتیــن در شــرایطی مطــرح شــده 
که ســفرهای اخیــرش به کشــورهای 
و  تظاهــرات  مــوج  بــا  نیــز  منطقــه 
او  شــد.  روبــه رو  ســرد  اســتقبال های 
اخیراً به مصر، امارات و بحرین ســفر 
کــرد و در هــر ســه کشــور بــا مخالفت 
گروه های حقوق بشــری مواجه شــد. 
همچنیــن قرار بــود به مراکش ســفر 
کند اما این کشــور از پذیرش ولیعهد 
عربســتان در سفرهای منطقه ای اش 
خــودداری کــرد و بــه دلیــل مناســب 
نبــودن شــرایط، خواســتار بــه تعویق 
افتادن نشســت کمیته عالی مشترک 
دو کشور شد. با این حال، وزیر خارجه 
ترکیه اعام کرد بن ســلمان خواستار 
دیــدار بــا رئیس جمهــوری ترکیــه در 
حاشیه این نشست شده است. پاسخ 
اردوغــان بــه ایــن درخواســت مثبت 
باشد یا نه، پیش بینی می شود سفری 
ســخت و پر چالش در انتظار ولیعهد 

عربستان باشد.

 چشم امید و واهمه به خروجی نشست جی 20

■   ســی ان ان: ژنــرال چارلــز بــراون فرمانده نیروهــای هوایی 
امریکا گفت پرواز بمب افکن های امریکایی بر فراز کره شمالی 
به منظور بهبود فضای دیپلماتیک و تقویت تاش ها در جهت 
پرداختن به موضوع فعالیت های هسته ای کره شمالی متوقف می شود. از سوی دیگر، 
مذاکرات میان مقامات ارشد کره شمالی و امریکا که قرار بود تا قبل از پایان ماه نوامبر 

برگزار شود به تأخیر افتاد.
ë  نشــنال: رئیس جمهور مســتعفی یمن در دستوراتی ســه وزیر دولت مستعفی از

حــزب اصاح )وابســته به اخوان المســلمین( و نیــز دو معاون و یک اســتاندار را از 
سمت هایشان برکنار کرد.

ë  رویترز: صدها مبلغ و روحانی ضمن اعام این که کشورها باید چین را به خاطر بازداشت
گسترده مسلمانان اویغور در منطقه سین کیانگ مورد تحریم قرار دهند هشدار دادند که 

عدم اقدام در خصوص این مسأله بیانگر قبول شکنجه روانی غیرنظامیان بی گناه است.
ë  نیشن: عمران خان نخست وزیر پاکســتان ضمن متعهد شدن به این که کشورش

دیگر در هیچ جنگ تحمیلی در داخل خاک پاکستان مبارزه نخواهد کرد، تأکید کرد 
هیچ کشــور دیگر و نیروهای مسلحشــان بــه موفقیت هایی که اســام آباد و نیروهای 

مسلحش در مبارزه با تروریسم دست یافتند، نایل نیامده اند.
ë  یورونیوز: روســیه از تصمیم دولت اوکراین برای برقــراری حکومت نظامی در این

کشــور ابراز نگرانی کرد و از طریق صدراعظم آلمان به اوکراین هشــدار داد. از ســوی 
دیگر، ناتو از روسیه خواسته ملوانان و کشتی های اوکراینی را هر چه سریع تر آزاد کند تا 

تنش میان دو کشور تخفیف یابد.

تردید ترامپ از همکاری تجاری با انگلیس
 در حالی که مبارزه ترزا می  نخست وزیری انگلیس برای به بار 
نشستن طرحش درباره خروج از اتحادیه اروپا شدیدتر می شود، 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا اعام کرده این طرح به 
نفع اتحادیه اروپاست و می تواند باعث بر هم خوردن روابط تجاری امریکا و انگلیس 
شود. به گزارش الجزیره، اما سخنگوی دفتر ترزا می  خبر داده طرح کنونی برگزیت 
مانع روابط تجاری انگلیس با هیچ یک از کشورهای جهان اعم از امریکا نمی شود. 
او افــزود: »مــا از طریق گروه های مشــترک کاری در حال زمینه ســازی برای توافقی 
بلندپروازانه با امریکا بوده ایم. تاکنون پنج بار این گروه ها با یکدیگر دیدار کرده اند«. 
به گزارش تایم، اعضای حزب حاکم انگلیس نیز اعام کردند در صورتی از توافق 

برگزیت حمایت می  کنند که ترزا می  موعد دقیق استعفای خود را اعام کند.

دروغگویی های رئیس سابق فراخوان انتخاباتی ترامپ
رابــرت مولر، بــازرس پرونــده دخالت احتمالی روســیه در انتخابات ریاســت 
جمهــوری 2016 امریــکا اعــام کــرد، پــل مانافــورت، رئیــس ســابق فراخوان 
انتخاباتی ترامپ با وجود متهم شدن در این پرونده، به جای این که حقایق را 
بازگو کند، همچنان دارد به بازرسان دروغ می گوید. به گزارش نیویورک تایمز، 
حــدود دو مــاه پیش پل مانافورت به گناه های خــود در پرونده های مختلف از 
جمله پرونده دخالت احتمالی روســیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
اعتــراف کرد و متعهد شــد، با بازرســان ایــن پرونده ها همکاری کنــد اما بنا بر 
اظهارات مولر، او در این مدت نیز به دروغگویی و فریب بازرســان ادامه داده 
اســت. مانافورت متهم اســت در بســیاری موارد از جمله دیدار پسر ترامپ با 

عوامل روس در برج ترامپ به پلیس فدرال دروغ گفته است. 
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گردهمایی بزرگ جهانی برای آبادانی افغانستان
وزرای خارجه 62 کشور و نمایندگان 35 سازمان کمک رسان در کنفرانس بین المللی »اصاحات و صلح در افغانستان« شرکت کردند 

هتــل »َپِلــس دو ناســیونز« در شــهر 
ژنو ســوئیس دیروز سه شــنبه میزبان 
روزه  دو  بین المللــی  کنفرانــس 
»اصاحات و صلح در افغانســتان« 
بــود. کنفرانســی کــه میزبانــی آن را 
ســازمان ملل متحد و محمد اشــرف 
غنــی، رئیــس جمهوری افغانســتان 
به طــور مشــترک برعهــده داشــتند و 
وزرای خارجه 62 کشــور و نمایندگان 
35 ســازمان کمــک رســان از جملــه 
تمرکــز  اگرچــه  بودنــد.  میهمانــان 
اصلــی کنفرانس دیــروز و امــروز ژنو 
کمــک  جلــب  افغانســتان؛  دربــاره 
بین المللی برای بازســازی این کشور 
گفت و گوهــای  امــا  بــود  زده  جنــگ 
و  صلــح  رونــد  دربــاره  دیپلماتیــک 
تســریع ایــن رونــد نیــز بخــش قابــل 
حاشــیه ای  دیدارهــای  از  توجهــی 

حاضران را تشکیل می داد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبری 
الجزیره، محمد اشــرف غنی، رئیس 
جمهــوری افغانســتان صبــح دیروز 
سه شــنبه در حالی کابــل را به مقصد 
ژنو ســوئیس برای میزبانی کنفرانس 
بین المللــی »اصاحــات و صلح در 
افغانســتان« ترک کرد که بار سنگین 
در  دولتــش  و  ارتــش  ناکامی هــای 
تأمین امنیت و ثبــات حداقلی برای 
و  می کشــید  دوش  بــر  را  افغان هــا 
امیدوار بود، دست کم از این فرصت 
مغتنــم بــرای تضمیــن کمک هــای 
بازســازی  بــرای  بین المللــی  مالــی 

افغانستان استفاده کند.

در ســال 2016 جامعه بین الملل 
میلیــارد   15.2 کمــک  بــه  متعهــد 
داری به افغانســتان برای بازســازی 
خرابی هــای جنــگ 17 ســاله در این 
کشور شد و یکی از کارهایی که اشرف 
غنــی و هیــأت همراهــش باید ظرف 
دیــروز و امــروز در ژنــو انجــام دهند، 
این اســت که بــه جامعــه بین الملل 
بگوینــد، ایــن کمــک مالــی را در چه 
جاهــا و زمینه هایی صــرف کرده اند و 
در جهت اصاحات چقدر پیشــرفت 

داشته اند.
ë  ســرزمین در  اصاحــات  گــزارش 

ناآرام
هــارون چاخانســوری، ســخنگوی 
اشــرف غنــی دیــروز در مصاحبــه بــا 
الجزیــره در ایــن باره گفــت: »ما ]در 
 60 کــم  دســت  اصاحــات[  زمینــه 
درصــد پیشــرفت داشــته ایم و هنــوز 
دو ســال بــرای تکمیــل طرح هایمان 
وقــت داریــم. مــا در ســال 2016 بــه 
توافــق جمعــی رســیدیم کــه بخش 
دهیــم،  گســترش  را  خصوصــی 
صــادرات را افزایــش دهیــم، بخش 
دولــت  و  کنیــم  اصــاح  را  امنیتــی 
افغانســتان را فراجنســیتی تر کنیــم. 
بــه عنــوان مثــال ما بــرای نخســتین 
بــار در تاریــخ مــان یــک کاندیــدای 
قاضــی زن برای دیــوان عالی داریم. 
ما در ســازمان دفاع ملــی و نیروهای 
امنیتی افغانســتان هم شاهد حضور 
زنان هســتیم و دســت کم 30 زن در 
وزارت کشــور افغانســتان مشغول به 

کار هستند.«
دیــروز  نیــز  افغانســتان  هیــأت 
رشــد  اســتراتژی  کنفرانــس  ایــن  در 

ایجــاد  و  امنیــت  تأمیــن  از  را  خــود 
زیرساخت ها گرفته تا مبارزه با فساد 
و توانمندســازی زنــان شــرح داد و بر 
ایــن نکتــه تأکید کــرد که افغانســتان 
جامعــه  مشــارکت  بــه  همچنــان 
بین الملل در بازسازی این کشور نیاز 

دارد.
ë  به امریکا  محتاطانه«  »خوشــبینی 

پایان طوانی ترین جنگ معاصر
ایــن هیــأت همچنیــن از فرصت 
پیش آمده اســتفاده کرد و از جامعه 
بین المللی خواســت از پروسه صلح 
»تحت رهبری افغانســتان و متعلق 
به افغانســتان« حمایت کند. این در 
حالــی اســت کــه طالبــان، بزرگترین 
گــروه مســلح افغانســتان کــه پس از 
حادثه 11 ســپتامبر و در 17 سال اخیر 
بــا نیروهــای نظامــی  طــرف جنــگ 
بین المللی و ارتش افغانســتان بوده 

و اکنــون حــدود 70 درصــد از خــاک 
افغانستان را تحت کنترل خود دارد، 
دولــت کابــل را یــک دولــت دســت 
نشــانده امریکا می داند و اعام کرده 
حاضــر نیســت در مذاکــرات صلــح 
با این دولت دســت نشــانده شرکت 
خواهــان  عــوض،  در  طالبــان  کنــد. 
مذاکــرات مســتقیم با امریکاســت و 
اخیراً نیز از ابتکار عمل روســیه برای 
بــه جریان افتادن مذاکــرات صلح با 
میانجیگــری خارجــی اســتقبال کرد. 
مقامــات  میــادی،  جــاری  مــاه  در 
طالبان در قطر و در غیاب نمایندگان 
دولــت کابل مذاکرات ســه روزه ای را 
بــا زلمــای خلیــل زاد، نماینــده ویژه 
امریکا در امور افغانســتان داشــتند و 
دربــاره احیــای روند صلــح گفت و گو 
کردنــد. در کنفرانــس دیــروز ژنــو نیز 
زلمــای خلیــل زاد حضــور داشــت و 

دیدارهای حاشــیه ای بین او و وزرای 
خارجــه برخــی کشــورهای حاضــر و 

هیأت افغانستان رخ داد.
خلیل زاد در روز 18 نوامبر )10 روز 
پیش( در یک کنفرانس خبری درباره 
چشــم اندازهــای صلح افغانســتان 
ابراز »خوشــبینی محتاطانه« کرده و 
حتی تمــام طرف هــا را ترغیب کرده 
بــود، بــرای رســیدن به یــک توافق تا 
بهــار  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 

201۹ تاش کنند.
هفتــه گذشــته نیــز هیــأت 5 نفره 
طالبان در مســکو برای نخســتین بار 
در یــک کنفرانــس بین المللــی مهم 
دربــاره صلح افغانســتان کــه تقریباً 
تمــام بازیگــران خارجــی تأثیرگــذار 
در آن حضــور داشــتند، شــرکت کرد. 
ضمیــر قبولف، نماینــده ویژه رئیس 
جمهوری روســیه در امور افغانستان 

نیــز دیــروز بــا تأکید بــر ابتــکار عمل 
انداختــن  بــه جریــان  بــرای  روســیه 
بــه  افغانســتان،  صلــح  مذاکــرات 
خبرگزاری اســپوتنیک گفــت: ما یک 
کانــال ارتباطاتی بــا طالبان داریم که 
همــواره بــاز اســت و کافی محســوب 

می شود.
در جریــان ایــن کنفرانس ســهیل 
شاهین، سخنگوی دفتر قطر طالبان 
بــه خبرنــگاران گفتــه بــود: فــاز دوم 
)گفت و گوهــا( بایــد بیــن افغان هــا و 
بر ســر ایــن موضــوع برگزار شــود که 
یــک  و  شــود  برقــرار  صلــح  چگونــه 

دولت در افغانستان شکل بگیرد.
ë بازهم غیرنظامیان قربانی دادند

یکی از اصلی ترین شروط طالبان 
برای نشستن پای میز مذاکره خروج 
نیروهای نظامی بین المللی از جمله 
افغانســتان  از  امریکایــی  نظامیــان 
است اما سال گذشته میادی دونالد 
ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریکا با 
طــرح یــک اســتراتژی جدید، شــمار 
افغانســتان  در  امریکایــی  نیروهــای 
در  کــه  به طــوری  داد  افزایــش  را 
حــال حاضر حــدود 14 هــزار نظامی 
حضــور  افغانســتان  در  امریکایــی 
دارند. این حضور نظامی پرتعداد نه 
تنها بــه تضعیف طالبــان و برقراری 
افغانســتان  در  امنیــت  و  ثبــات 
نینجامیــد بلکــه طبــق آمــاری که در 
مــاه جــوای از ســوی ســازمان ملــل 
منتشــر شــد، در 6 ماه نخست 2018 
افغــان  غیرنظامــی   16۹2 میــادی، 
کشــته شــدند. رقمی کــه در یک دهه 
اخیــر برای یــک دوره زمانــی 6 ماهه 

بی سابقه بود.

اخـــبار فرحناز دهقی
خبرنگار 
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موندو دپورتیوو )اسپانیا(
ایــن  کــه  ســوارس  لوئیــس  مصدومیــت 
مهاجــم اروگوئــه ای را بــه مــدت دو هفته 
از مســابقات تیم فوتبال بارســلونا دور نگه 
می دارد و همچنین مصاحبه تازه و مفصل 
ســرخیو بوســکتس، هافبــک پــر دوام این 
تیم درباره مشــکات بارسا در این فصل و 
بخصــوص قضایای دمبله که ثبات ازم را 
نداشته، عکس ها و گزارش اول این نشریه 

را شکل داده است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا( 
ایــن روزنامــه بــه دیدارهــای شــب گذشــته 
یوونتــوس و آ.اس.رم بــا حریفان شــان در 
ادامه لیگ فوتبــال قهرمانان اروپا پرداخته 
و از ســتیز یوونتــوس بــه ســرکردگی کریس 
رونالــدو بــا والنســیا و رویارویــی رم بــا رئال 
مادرید سخن گفته اســت. اظهارات الگری 
و دی فرانچســکو، ســرمربیان یووه و رم نیز 
پیرامون این مسابقات و شانس های صعود 

آنها آمده است.

دیلی اکسپرس )انگلیس( 
اخطار مورینیو به شاگردانش پس از استمرار 
نتایج ضعیف منچستر در فصل جاری لیگ 
برتر و عکســی از این مربی خبرساز پرتغالی، 
به گزارش نخســت این روزنامه تبدیل شــده 
اســت. شیاطین سرخ در این فصل بیشتر در 
خــارج از خانه برنده بوده اند تــا در دیدارهای 
خانگی و همین باعث شــده مورینیو به آنها 
بگویــد اگــر طاقــت اولدترافــورد را ندارند، در 

خانه بمانند و وقت باشگاه را هدر ندهند.

فیفا همچنان دنبال حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه ها

هشدار شورای حقوق بشر فیفا به تعلیق!
موضــوع حضور بانوان ایرانی در ورزشــگاه ها، همچنان یکی از 
موضوعــات مورد توجه فدراســیون بین المللی فوتبال اســت. 
دیروز چند روزنامه و ســایت عربی از هشــدار جــدی فیفا برای 
حضور زنان در ورزشگاه های ایران نوشتند و خبر دادند در صورت عدم حضور 

بانوان در ورزشگاه ها، فوتبال ایران به حالت تعلیق درخواهد آمد.
در حالی که گروهی از بانوان ایرانی در بازی ایران و بولیوی برای اولین بار به صورت 
رسمی در ورزشگاه آزادی به عنوان تماشاگر حضور پیدا کردند و سپس تعداد زنان 
حاضر در این ورزشــگاه، برای دیدار برگشــت پرسپولیس و کاشیما آنتلرز به حدود 
هزار تماشاگر رسید، اما باز هم این موضوع فیفا را قانع نکرده و سایت عربی کوره و 
همچنین سایت الحره نوشتند که شورای حقوق بشر فدراسیون بین المللی فوتبال 
به ایران هشــدار داده که به زنان اجازه دهند که در ورزشــگاه ها حضور پیدا کنند در 
غیر این صورت فیفا را وادار به اعمال تحریم هایی بر فوتبال ایران خواهد کرد. طبق 
این گزارش، شورای مشورتی حقوق بشر فیفا از فدراسیون جهانی فوتبال خواسته 
کــه ضرب ااجلــی را برای ایران تعیین کند تا بر اســاس آن زمینه حضور بانوان در 
ورزشــگاه ها بــدون هیــچ محدودیتی فراهم شــود. دیــروز خبرنگار »ایــران« با لیا 
صوفی زاده، نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال تماس گرفت تا در این زمینه با 
او صحبت کند اما پاســخی داده نشــد! در هر حال، به نظر می رسد باید تصمیمی 
جدی در این خصوص اتخاذ شود. چرا که احتمال دارد با ادامه این روند، اتفاق های 

جدید و ناخوشایندی برای فوتبال ایران در راه باشد.

سرپرستان قول دادند در انتخابات شرکت نکنند
محمدرضــا داورزنــی، معــاون ورزش حرفــه ای و قهرمانــی 
پایــان مجمــع فدراســیون شــنا،  وزارت ورزش و جوانــان در 
شــیرجه و واترپلو گفت: »با توجه به مدال ارزشــمند واترپلو در 
بازی های آســیایی جاکارتا، جرقه های امید در خانواده شنا ایجاد شد و نشان داد 
که می توان در ســایه وحدت و اســتفاده از ســایر ظرفیت ها به موفقیت رسید.« او 
درباره ســرانجام قانــون منع به کارگیری بازنشســتگان در ورزش، افــزود: »وقتی 
مجبور هســتیم تغییراتی در فدراســیون ها و هیأت های اســتانی به وجود آوریم، 
باید طبق قانون عمل کنیم که فرآیندی زمانبر است. 70 درصد کارها انجام شده 
و 30 درصد باقی مانده هم تا زمان مشــخص شــده انجام خواهد شد. 90 درصد 
کســانی که به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شــده اند، قبل از انتصاب قول 
داده و اعام کرده اند که قصد کاندیداتوری ندارند.« معاون وزیر ورزش و جوانان 
در پاســخ به این ســؤال که آیا با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در 
صورت خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس گرشاسبی می تواند در این باشگاه به 
کار خــود ادامــه  دهد، در این باره توضیح داد: » در مجمع هیأت رئیســه در مورد 

ادامه فعالیت گرشاسبی در باشگاه پرسپولیس تصمیم گیری خواهد شد.«

فواد- ذوب؛ افتتاحیه هفته چهاردهم
هفته چهاردهم لیگ برتر، امروز با برگزاری یک دیدار آغاز می شود و طبق برنامه 
فواد و ذوب آهن از ساعت 15:30 در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف هم می روند. 
فواد که در بازی قبل، عزیز فریسات را به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت خود 
داشــت، در یــک بــازی جذاب 3 بر 2 میزبان خــود پیکان را از پیش رو برداشــت و 
بعــد از 8 هفته طعم برد را چشــید ولی ذوب آهــن یک بر صفر به میهمان خود 
پارس جنوبی باخت تا برای هفتمین بازی پیاپی در لیگ برتر، از رسیدن به پیروزی 
محروم شود. حاا باید دید علیرضا منصوریان در دومین بازی ای که روی نیمکت 

تیم اصفهانی می نشیند، می تواند تیمش را به موفقیت برساند؟

پست جنجالی سوشا علیه حنیف و بیگ زاده
یکی از آیتم های این هفته برنامه »90«، مصاحبه هاشم بیک زاده مدافع سابق 
استقال با هم تیمی سابقش حنیف عمران زاده بود. آنها در این مصاحبه درباره 
خاطــرات خود صحبت کردند و بخشــی از آن هم به سوشــا مکانــی، دروازه بان 
سابق پرسپولیس اختصاص داشت. بیگ زاده در این بخش با ادبیاتی نه چندان 
مناســب خاطره حنیف از درگیری اش با سوشــا مکانی در دربی 80 را ادامه داد. 
این موضوع با واکنش تند مکانی در صفحه اینستاگرامش همراه بود و او به طرز 
شدیدی پاسخ استقالی های سابق را داد و حنیف در بخش کامنت آن، شکلک 
لبخند گذاشت. با این حال، وی پس از دقایقی پست جنجالی و توهین آمیز خود 
را حذف و یک استوری منتشر کرد که نوشته بود: »ادب مرد به ز دولت اوست.« 
در این بین بیگ زاده هم در مصاحبه ای گفت: »فکر کردم مکانی شوخی را درک 

می کند. البته خودش متوجه شد چه اشتباهی کرده است.«

تمرین سرخ ها در غیاب »مصلح« مصدوم
تمرین دیروز پرســپولیس که به تحریم و تعطیلی یــک روزه تمرینات این تیم 
پایان بخشــید، در حالی برگزار شــد که شــایان مصلح، مدافــع چپ قرمزها به 
ســبب مصدومیت غایب بود و این مســأله مشکات برانکو را که هفته ها است 
با معضل کمبود بازیکن دســت و پنجه نرم می کند، بیشــتر ســاخت. سیامک 
نعمتی هم به طور سبک تمرین کرد زیرا قدری مصدوم است. در تمرین دیروز 
سرخ های تهرانی که فردا با ماشین سازی مسابقه می دهند، ارسال از جناحین و 

شوتزنی به سمت دروازه از عمده ترین بخش ها بود.

بازگشت پژمان منتظری به تمرینات استقال
ویژگی مهم تمرین دیروز اســتقال تهران که در زمین صنایع دفاع انجام شد، 
بازگشــت پژمــان منتظــری بعد از مدتــی مصدومیــت و غیبت بود. در شــروع 
تمرین، وینفرد شفر برای شاگردانش سخن گفت و سپس بازیکنان گرم کردند 
و در قســمتی از زمین به پرس کردن یاران مقابل خود پرداختند. فوتبال درون 

گروهی و تنیس- فوتبال، بخش های دیگر تمرین آبی ها بود.

ناکامی بانوان فوتبال ایران در برابر ازبک ها
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود در پیکارهای قهرمانی آسیای 
مرکزی )موســوم به کافاکاپ( با نتیجه 1-2 مغلوب ازبکســتان شــد. هر ســه گل 
مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید و با اینکه ابتدا زهرا قنبری در دقیقه 27 برای 
ایــران گلزنی کرد، اما در دقایق باقیمانــده از این نیمه ازبک ها دو بار دروازه زهرا 
خواجوی، سنگربان ایران را فرو ریختند و در نیمه دوم تفاوتی در نتیجه حاصل 
نیامد. در دقایق پایانی درگیری شدیدی بین بازیکنان دو طرف به وجود آمد که 
به ســختی مهار شد. فوتبالیســت های زن ایرانی که در بازی اول شان افغانستان 
را 0-6 شکســت داده بودند، فردا در ســومین دیدارشــان روبه روی تاجیکســتان 

می ایستند. قرقیزستان هم در این پیکارها حاضر است.

شیخ سلمان: فینال 100 هزار نفری از افتخارات »AFC« بود
شــیخ ســلمان، رئیــس بحرینــی »AFC« در حاشــیه مراســم معرفــی بهترین های 
ســال فوتبال آســیا در مســقط مرکز عمان، برگزاری فینال لیگ قهرمانان آســیا بین 
پرسپولیس ایران و کاشیمای ژاپن در ورزشگاه آزادی تهران و حضور 100 هزار تماشاگر 

را از افتخارات نهاد حاکم بر فوتبال آسیا در سال رو به پایان 2018 توصیف کرد.

ویــــژه

اخبـــــار

در روزهــای اخیر، اختاف و جدال کامی ســرمربیان تیم 
ملــی و پرســپولیس باا گرفته، هم کــی روش و هم برانکو 
علیه یکدیگــر موضع گرفته و به اظهار نظــر پرداخته اند. 
کی روش دوشــنبه در یک جمع رســانه ای بــا کنایه به این 
موضوع اشــاره کرد که سرمربی آینده تیم ملی مشخص 
شــده و او کســی اســت کــه هفتــه قبــل گفــت مــن اخراج 
می شــوم و بعد آن را تکذیب کرد! کی روش در ادامه، این 
جمله خود را طنز دانســت اما مشخص بود که فرد مورد 
نظر او کســی نیســت جز برانکو. در جبهه مقابــل، برانکو 
مصاحبــه ای مفصــل بــا یکــی از خبرگزاری ها داشــت، با 
جزئیات درباره علت اختاف های به وجود آمده صحبت 
کرد و تأکید داشــت که شــروع کننده دعوا او نبوده و هرگز 

علیه سرمربی پرتغالی تیم ملی حرفی نزده است.
در همین رابطه، محمدرضا ســاکت دبیرکل فدراســیون 
فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس، به مسئوان 
این باشــگاه و برانکو سرمربی این تیم تذکر داده که علیه 
کــی روش مصاحبه ای انجام ندهند تا تمرکز تیم ملی در 

آستانه جام ملت های آسیا از بین نرود.
پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در 
واکنش بــه این نامه، به فارس گفــت:   »درباره نامه  آقای 
ســاکت ذکر چند نکته ضروری اســت که باید به آن اشاره 

کنیم. بحث خوشحالی کردن مربی تیم ملی پس از نایب 
قهرمانی پرســپولیس در آســیا از سوی یک فرد معمولی 
و عــادی منتشــر نشــده بلکــه فــردی کــه میهمــان ویــژه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بود، این مسأله را مطرح کرد که 
البته هرگز این ادعا تکذیب نشــد بلکــه مربیان تیم ملی 
فقط آن را توجیه و اعام کردند که حرکات لوپز برای زیکو 
بــوده و حتی وقتی یک خبرنگار این موضــوع را از مربیان 
تیم ملی سؤال کرد، برخورد بسیار زننده و زشتی با او شد. 

در این نامه عنوان شــده که برانکو در نشســت خبری قبل 
از بــازی با پیکان، صحبت های تفرقه انگیزی مطرح کرده 
امــا خود مــن در آن جلســه مطبوعاتــی حضور داشــتم و 
حدود 20 خبرنگار هم در آن جلســه شرکت کردند و متن 
صحبت های آقــای برانکو موجود اســت. او عنوان کرد که 
چهره خوبی ندارد وقتی تیم باشگاهی یک کشور در فینال 
آسیا نتیجه نمی گیرد، مربی تیم ملی آن کشور خوشحالی 
می کنــد.« او یــادآور شــد: »آیا تذکراتــی که به برانکــو داده 
شــده، به کی روش هم داده می شــود؟ کی روش در یکی از 
مصاحبه هایش علناً گفته بود که وقت ندارم به خبرنگاران 
ناهار و هدیه بدهم و مشخص بود تمام این صحبت های 
او کنایه به برانکو است اما هیچ تذکری به او داده نمی شود. 
کــی روش بافاصلــه بعد از جــام جهانــی در مصاحبه ای 

جنجالــی بدتریــن صحبت هــا را علیه برانکو مطــرح کرد 
امــا بــاز هم به او تذکر داده نشــد و به نظر می رســد که این 
تذکرها فقط شامل باشگاه پرسپولیس و برانکو می شود.« 
این موضوع واکنش برانکو را هم در پی داشــت. ســرمربی 
کروات سرخپوشان درباره نامه فدراسیون فوتبال در جمع 
خبرنگاران گفـت: »من در این مورد چیزی نمی دانم. مگر 
اسم و فامیل من را در نامه آورده اند؟! کریم باقری، مارکو و 
ایگور هم مربی پرسپولیس هستند! من اسم و فامیل دارم 
ولی سؤال من این است که مگر من مقصرم که مربی تیم 
ملی خوشحالی کرده؟ کی روش را رها کنید، برای من مهم 
نیست. بیایید درباره ماشین ســازی حرف بزنیم.« اما این 
پایان ماجرا نیست. رئیس کمیته اخاق فدراسیون فوتبال 
از تشکیل پرونده کی روش و برانکو در این کمیته خبر داده 
اســت. مرتضی تــورک در این بــاره گفــت: »در حال رصد 
رفتارهای کی روش و برانکو هستیم. پرونده آنها را در کمیته 
اخاق تشــکیل داده ایم اما اقدام خاصی مبنی بر احضار 
آنها نکرده ایم. می خواهیم ببینیم تا کجا می خواهند پیش 
بروند و ســپس اقــدام کنیم.« وی در مــورد اینکه برخی ها 
اعتقاد دارند که فدراســیون یا کمیتــه اخاق نمی تواند به 
اظهارات کی روش ورود کند، گفت: »چنین چیزی نیســت 

و برای هر دو نفر پرونده تشکیل داده ایم.«

جدال سرمربیان تیم ملی و پرسپولیس وارد فاز جدید شد

تشکیل پرونده کی روش و برانکو 
در کمیته اخاق

گفت وگوی »ایران« با سعیدرضا کیخا، ستاره ژیمناستیک و نخستین مدال آور در مسابقات جام جهانی

من را »سلطان خرک حلقه« می نامند/ قهرمانان دنیا به حرکات ابداعی من رجوع کنند
به تنهایی بار مدال آوری را به دوش می کشم/ زمانی که صحبت از فینال آسیایی می کردم، برخی ها پوزخند می زدند

قهرمانی تیم پسران تهران در المپیاد ژیمناستیک استعدادهای برتر

نخستین مرحله از مسابقات ژیمناستیک 
کســب ســهمیه المپیک 2020 توکیو، در 
قالــب جــام جهانــی در کوتبــوس آلمان 
برگــزار شــد و ســعیدرضا کیخــا، ســتاره 
ژیمناســتیک ایران موفق شــد مدال برنز 
ارزشــمند این رقابت ها را از آن خود کند. 
برنــز کیخا نخســتین مدال ژیمناســتیک 
ایــران در رقابت های جام جهانی اســت 
و از ایــن نظــر ارزش بســیار زیــادی دارد. 
عاوه بر این امتیاز بــاای کیخا در آلمان 
موجب شــد تا شــانس ایران برای کسب 
سهمیه المپیک 2020 بااتر رود. کیخا در 
این مسابقات موفق شد ششمین حرکت 
خرک حلقــه را به نام )کیخــای 6( ابداع 
کنــد و به عنوان نخســتین ژیمناســتی در 
جهان باشد که 6 حرکت ابداعی را به نام 

خود ثبت می کند.
ژیمناســت برنزی ایــران در جام جهانی 
آلمــان درخصــوص ایــن رقابت هــا بــه 
خبرنــگار »ایــران« گفــت: »99 درصــد از 
مدعیــان در ایــن دوره از مســابقات جام 
جهانــی حضــور داشــتند چــرا کــه ایــن 
بــه   2020 المپیــک  ورودی  مســابقات 
حســاب می آمــد. بــرای کســب ســهمیه 
المپیــک بایــد در 8 مســابقه شــرکت و 
مســابقه  در  کنیــم.  جمــع  را  امتیــازات 
اول امتیــاز خوبــی کســب کــردم و البتــه 
کســب ســهمیه المپیــک بــه مســابقات 
بعدی بســتگی دارد که امیــدوارم در این 
مسابقات هم عملکرد درخشانی داشته 
باشــم.« ســعیدرضا کیخا که در این دوره 
از مسابقات هم موفق شد یک حرکت به 
نام خود ثبت کند، افزود: »پیش از این 5 
حرکت ابداعی داشتم و در این مسابقات 
هم یک حرکت دیگر به نامم ثبت شــد. 
یک ژیمناست ژاپنی 3 حرکت در حرکات 

زمینی و 2 حرکــت در پرش خرک به نام 
خــود ثبت کرده و من تنها ژیمناســت در 
جهان هستم که 6 حرکت به نامش ثبت 
می شــود. عــاوه بــر این در خــرک حلقه 
نمره بســیار خــوب 15 را کســب کردم که 
این گام بلندی برای تحول ژیمناســتیک 
ایران در جهان به حساب می آید.« مدال 
برنــز مســابقات قهرمانــی آســیا 2017، 
مدال برنز مسابقات کشــورهای اسامی 
2016 باکو، مدال نقره مسابقات ستارگان 
جهــان 2017 در ژاپن از جمله مدال های 
ایــن ژیمناســت  ارزشــمندی اســت کــه 
پایــان  ایــن  امــا  کــرد.  کســب  شــیرازی 
درخشــش کیخا نبود چرا که او نخســتین 
مدال آور ایرانی در مسابقات  جام جهانی 
او  نیــز محســوب می شــود.  )ورلــدکاپ( 
بیان داشــت: »تا به حال مدال مسابقات 
ورلدکاپ را نداشتیم و این نخستین مدال 
در این مسابقات مهم به حساب می آید 
که ایــن مــدال بــرای ژیمناســتیک ایران 

بسیار ارزشمند است.«
این ژیمناست معتقد است به تنهایی بار 
ژیمناســتیک ایران را به دوش می کشــد: 

»به تنهایی بار مدال آوری در ژیمناستیک 
را بــه دوش می کشــم. البتــه در ایــن راه 
افرادی در کنار من هستند، مثل مسئوان 
شــهرداری  ژیمناســتیک،  فدراســیون 
شــیراز که من در آنجا مشغول کار هستم 
و همــکاری بســیار خوبــی بــا مــن دارند، 
خانواده ام و از همه مهم تر همسرم که در 
طول این سال ها بسیار فداکاری کرد. البته 
در کنار من دوســتان دیگری هم هســتند 
که مدال می گیرند اما تاکنون ورزشکاران 
و  نرســیدند  بــه خودبــاوری  ایــن رشــته 
ایــن موضــوع باعث شــده تــا نتواننــد در 

مسابقات مهم تر مدال بگیرند.« 
دارنــده مــدال برنز جــام جهانــی آلمان 
ادامــه داد: »این افتخارآفرینی نتیجه کار 
دســته جمعی اســت. از فدراســیون های 
ســابق تــا فدراســیون کنونی. زهــرا اینچه 
درگاهی، رئیس فدراسیون زحمات بسیار 
زیــادی می کشــد و شــرایط ژیمناســتیک 
ایــران در حــال بهتر شــدن اســت. زمانی 
که کیخا به مدال می رسد جوان ها انگیزه 
پیــدا می کننــد تــا در ژیمناســتیک رشــد 
کننــد.« او کــه تبحــر اصلی اش در رشــته 

خرک حلقه اســت، گفت: »دوستان من 
را ســلطان خرک حلقه می دانند چرا که 
اکثر مدال هایم در خرک حلقه به دست 
آمــد، البتــه در وســیله های دیگــری مثل 
پــرش خرک هم شــرکت می کنــم اما در 
وســیله ای کــه می توانم با رقبــای نامدار 
رقابــت کنــم، خرک حلقه اســت. من در 
ایــن وســیله 6 حرکــت ابداعــی دارم کــه 
قهرمانان دنیا باید به حرکات من رجوع 

کنند.«
این ژیمناســت نامدار کشــورمان معتقد 
اســت که تغییر قوانین به سودش است: 
»قوانیــن جدیــد به ســود کســانی اســت 
کــه در وســیله خاصی تبحــر دارند. پیش 
از ایــن ســهمیه المپیک تیمی بــود اما با 
تغییر قوانین از ســهمیه تیمی کم شــد و 
به انفرادی افزوده شده بنابراین حریفان 
در رقابت های جــام جهانی آلمان تمام 
توانشــان را بــرای کســب بهتریــن امتیــاز 
گذاشته بودند.« کیخا درخصوص کسب 
ســهمیه المپیک 2020 افــزود: »باید پله 
پلــه اهداف را مشــخص کنیــم و در حال 
حاضــر باید به دنبال راهیابی به المپیک 
باشیم. زمانی که صحبت از فینال آسیایی 
می کــردم، برخی ها پوزخنــد می زدند اما 
دیدید که در این مسابقات حضور یافتیم 
و به مدال هم رسیدیم و حتی بااتر از آن 
به مدال جام جهانی هم دســت یافتیم. 
البته کســب سهمیه المپیک کار ساده ای 
نیســت اما در حال حاضر این شــانس را 
داریــم که به ســهمیه المپیک برســیم.« 
او گفت: »مســابقات بعدی مــان که جزو 
کســب ســهمیه المپیک 2020 محسوب 
می شود مسابقات جهانی ملبورن است. 
ایــن مســابقات اواخــر بهمــن ماه ســال 
جاری برگزار می شود و تاش می کنم که 
در این مسابقات هم به مدال برسم و هم 
امتیاز باایی کسب کنم تا شانسم را برای 
کسب سهمیه المپیک توکیو بااتر ببرم.«

مســابقات ژیمناستیک اســتعدادهای 
برتــر بــا حضــور تیم هــای اســتان های 
مختلــف از سراســر کشــور در 2 روز در 
کردستان برگزار شد و در پایان تیم های 
تهــران)ب(،  البــرز،  )الــف(،  تهــران 
آذربایجــان شــرقی، خراســان رضوی، 

کردســتان، اردبیــل، مازنــدران، قزوین 
و لرســتان بــه عنــوان 10 تیم برتــر این 
دوره از مســابقات معرفی شــدند. تیم 
تهــران الف متشــکل از نیمــا یعقوبی، 
و  مبیــن  محمدصــدرا  اســدی،  علــی 
آرمــان خدایــی بــود کــه موفق شــدند 

بیشــترین مدال هــا را از آن خــود کنند. 
نیما یعقوبی مقام اول وسیله پارالل و 
مقام دوم وسیله زمینی، آرمان خدایی 
مقام دوم خرک حلقه و محمدمهدی 
رشــیدی مقــام ســوم خــرک حلقــه را 
بــرای تهران کســب کردند تا تیم شــان 

را فاتــح مســابقات کننــد. پیــش از این 
تیــم دختران اســتان تهــران نیز موفق 
مســابقات  همیــن  در  بودنــد  شــده 
بــه میزبانــی  اســتعدادهای برتــر کــه 
اردبیــل برگــزار شــد، به مقام نخســت 

کشور دست پیدا کنند.

سرخابی ها واگذار شوند، به نفع همگان خواهد شد

پروین: به »تاج« تا پایان جام ملت ها مهلت داده اند
علی پروین، پیشکسوت  و سرمربی سابق پرسپولیس در حاشیه جلسه علنی دیروز 
مجلس درباره مهدی تاج و ابقای او در فدراسیون فوتبال با وجود اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان گفت: »آقــای تاج خوب کار کرده ولی قانــون هم باید اجرا 
بشود. فکر می کنم به وی تا پایان جام ملت های آسیا فرصت داده اند تا در آن زمان 
اســتعفا بدهد یا برود.« پروین افزود: »آقای گرشاســبی هم در پرسپولیس خوب کار 
کــرده ولــی او هم باید برود. اگر نیروی جوان بیاید، خوب اســت. نیرویی که دنبال کار 
بدود، نه اینکه 10 نفر بدوند و وی فقط دستور بدهد. «سلطان ابدی سرخ های پایتخت 
راجع به تاش مجدد مســئوان برای واگذاری ســرخابی ها به بخش خصوصی هم 
گفــت: »چند ســالی اســت کــه این بحث هــا را مطرح می کننــد اما در لحظــات آخر 
می گویند که نامه ای رسیده و این امر منتفی شده است. واگذاری به نفع دولت و وزارت 
ورزش اســت زیــرا در حالت فعلی باید دائماً به دو تیم پــول تزریق کنند. با واگذاری 
می توان از بغل آنها درآمدزایی کرد و اسپانسرها هم کمک می کنند. این ترس هم که 
مثل نیشکر هفت تپه و فواد اهواز شوند، بی پایه است زیرا آنها صدها کارمند دارند اما 
سرخابی ها حداکثر 50 نفر کارمند دارند. وقتی باشگاه دولتی باشد، من به عنوان مدیر 
می ترسم آنجا کار کنم زیرا هر روز باید پاسخ بدهم که با پول های باشگاه چه کرده ام، 
اما وقتی شخصی ها بیایند، می توانند از این باشگاه ها و فعالیت هایشان پول درآورد.«

در همین رابطه ســیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در حاشــیه 
مراســم مرحوم دهداری درباره اینکه مدیران ورزشــی بازنشســته تاش می کنند 
بماننــد، گفت:»14 فدراســیون داریم که شــامل این قانون می شــوند که 11 رئیس 
استعفا کردند و سرپرستان مشخص شدند. 2 فدراسیون پرونده شان را درخصوص 
قانــون جامعــه ایثارگران پیگیری می کنند. طبق ماده 60 هر کســی قبــل از موعد 
بازنشسته شده باشد، می تواند برگردد که 2 مورد در کاراته و والیبال داریم. اگر حکم 
گرفتند برمی گردند در غیر این صورت بازنشسته می شوند. درباره فوتبال هم نقشه 
راهی تعیین کردیم. تاج به دلیل داشتن سابقه ایثارگری می تواند به عنوان رئیس 
فدراسیون بماند اما بافاصله باید اعضای بازنشسته هیأت رئیسه استعفا بدهند. 
مــا یک اســتراتژی با همــکاری وزیر تعیین کردیم که آن اجــرای قانون با کمترین 

هزینه برای فوتبال است.«

کاوه مقابل دورتموند، امشب در لیگ قهرمانان اروپا

تکلیف 4 گروه مشخص می شود
امشب در ادامه هفته پنجم از مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، 8 بازی دیگر 
انجام می شــود که تکلیف تیم های صعودکننده از گروه های اول تا چهارم را بیش از 
پیــش مشــخص خواهد کرد. در گــروه اول که دورتموند و اتلتیکو مادریــد 9 امتیازی و 
صعود هر دوی آنها تقریباً قطعی است، اتلتیکو مادرید میزبان موناکوی یک امتیازی 
و حذف شده است و کاب بروژ، تیم کاوه رضایی که هنوز کورسوی امید دارد، در زمین 
دورتموند مقابل این رقیب می ایستد. برتری  روحی دورتموند بر رقبایش، صدرنشینی 
در لیگ آلمان در بدترین فصل بایرن مونیخ است ولی تیم دیه گو سیمئونه آرژانتینی 
هم این هفته در شــرایطی با بارســلونا 1-1 کرد که تا دقیقه 89 برنده بود. در گروه دوم 
بارســلونای 10 امتیازی و قطعاً صعود کرده در خانه آیندهوون با رقیبی بازی می کند 
که باید هر دو مسابقه باقی مانده اش را ببرد و منتظر سقوط اینتر 7 امتیازی و تاتنهام 
4 امتیازی بماند. دیگر مسابقه این گروه بین تاتنهام و اینتر در ویمبلی و در شرایطی 
است که تاتنهام با برد 1-3 این هفته اش برابر چلسی، نوار بی شکستی این حریف در 
فصل جاری لیگ برتر انگلیس را قطع کرده اســت. در گروه ســوم غوغا اســت و پاری 
ســن ژرمن و ناپولی در شــرایطی از لیورپول و ســتاره سرخ پذیرایی می کنند که شانس 
صعود برای هر 4 تیم متصور است و لیورپول 6 امتیازی بر سن ژرمن 5 و ستاره سرخ 4 
امتیازی می چربند. قدر مسلم اینکه سن ژرمن برای جبران شکست 2-3 دیدار رفت 
خود با لیورپول بیشترین انگیزه را دارد. در گروه چهارم نیز لکوموتیو مسکو از گااتاسرای 
و پورتو از شالکه پذیرایی می کنند و این در حالی است که پورتوی 10 امتیازی و شالکه 8 

پوئنی قسمت بیشتر راه صعود را طی کرده اند.
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بزرگــوار، نيكوكارى هــاى خود را بدهى به گــردن خود مى داند 
كه بايد بپردازد .
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افراط و تفریط حزب حاکم امریکا حمید صوفینــــگاره

نيمــه  و  هفتــاد  دهــه  اواخــر  در  »ایــران«: 
نخســت دهــه 80، كــه نشســت های ادبــى، 
فلســفى و فرهنگى مجله »كتاب ماه ادبيات 
و فلســفه« حســابى رونــق داشــت، از طريق 
شــاعر و اديب ارجمند، ولى اه دروديان، با 
يكى از پژوهشــگران حوزه ادبيات و انديشــه 
سياســى و اجتماعــى ايران آشــنا شــدم. نام 
اين پژوهشــگر حجــت اه اصيل بود؛ مردی 
فرهيختــه، خوشــرو، كم ســخن و آداب دان. 
اصيــل در ســال 1316 در شهرســتان مايــر 
چشــم به جهان گشــوده بود. به ســبب مشــكات معيشتى نسبت 
به همســاانش قدری دير به درس و مدرسه پرداخت. تحصيات 
دانشــگاهى را نيز در دهه پنجاه تا اخذ درجه كارشناســى ارشــد در 
دانشــكده حقوق و علوم سياســى دانشــگاه تهران به پايان رساند. 
او در اين دوره از دانشــجويان استاد حميد عنايت شمرده مى شد. 

بــا آنكــه اصيــل ناگزيــر از كار اداری در زمينــه ای غيــر مرتبــط بــا 
رشــته تحصيلى اش شــده بود، امــا به هيچ وجه سررشــته دانش و 
پژوهــش را گم نكرد. او بويژه به حوزه ادبيات و انديشــه سياســى و 
اجتماعــى دوره هــای بيداری و مشــروطه عاقه مند بــود. از اين رو، 
عاوه بر عرضه منتخب هايى از آثار شــاعران دوره مشروطه مانند 
اشــرف الدين نسيم شمال و ملک الشعرای بهار و نيز بررسى شعر 
اين دوره از منظر مفهوم های سياسى و اجتماعى در يک كتاب، به 
تحقيق در آثار ميرزا َملكم خان، على اكبر دهخدا و احمد كســروی 
پرداخت. او بويژه با كوشــش و دقت بســيار زياد و راهنمايى اســتاد 
فريدون آدميت توانســت مجموعه ُمنّقح و معتبری از رساله های 
ميرزا ملكم خان را گردآوری و ســال 1381 در نشــر نى منتشر كند. 
عــاوه بــر اين، از اين پژوهشــگر نوانديش – كه به لحاظ شــخصى، 
انسانى بسيار با فضيلت بود- تحقيقى خواندنى درباره »آرمانشهر 
در انديشــه ايرانى« )نــى، ويرايش 1:1370، ويرايــش 2: 1381( نيز 
در دســت است. منتخبى از »سياســت نامه« خواجه نظام الملک، 

برگردانــى از مقاله تفصيلى اســتاد شــفيعى كدكنى دربــاره تاريخ 
ادبــى ايران از دوره تيموری تا دوره پهلوی و نگارش شــمار درخور 
توجهــى مقاله در زمينه های تاريخ ادبــى و فرهنگى برای مجله ها 
و دانشــنامه ها از ديگــر تكاپوهای اصيل در حوزه فكر و قلم اســت. 
اين نوشته ها به احتمال زياد در آينده به كوشش دوستش، ولى اه 
دروديان، در يک مجموعه منتشر خواهد شد. همچنين از وی يک 
تک نگاری منتشــر نشــده دربــاره زادگاهش، كرتيل آبــاِد ماير، نيز 

برجای مانده است.

حجت اه اصيل، پژوهشگر فروتن فرهنگ در هشتاد و یک سالگى درگذشت

 تکاپوهای دقیق و نواندیشانه در فرهنگ

آســتان امامزاده شــاهزاده حســين)ع( در شــمال شــهر ورامين، 
خيابــان 15 خــرداد واقع شــده اســت. ايــن مرقد شــامل بنايى به 
مســاحت 300 متر مربع در دو طبقه با اسكلتى آجری است. اين 
بنای ثبت ملى شــده شــامل دو بخش مجزا اســت كه بخش جلو 
دارای كاشــى های بسيار زيبايى است و قســمت دوم كه مقبره در 

آن قرار گرفته به وسيله در كوچكى به اولى مربوط است. رو كاری 
همــه بنا و گنبد، كاهگلى اســت و هيچ گونــه تزئينى ندارد. در ايام 
محرم فقط در اين بقعه مراسم مذهبى برگزار مى شود و در ساير 
مواقع در ورودی آن  قفل است. وقتى وارد بقعه مى شويم بقايای 
محراب زيبايى با كاشــى معرق اجــوردی و فيروزه ای  رنگ باقى 
مانــده از قرن هفتم و دوران حكومت مغوان بر ايران به چشــم 
مى خــورد. البته قســمت زيادی از اين كاشــى ها  از بيــن رفته يا در 

شرف نابودی است.

آستان امامزاده حسین)ع( ورامین؛ اثری باقی مانده ازعصر مغول

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

از راست ولی اه درودیان، علی دهباشی، جلیل دوست خواه، عطاه مهاجرانی و حجت اه اصیل

بيست سال از مرگ حميد مصدق گذشت

منمرگنورراباورنمیکنم...
حميــد مصــدق )ده 
بهمن 1318 – هفتم 
آذر 1377( شــاعری 
است كه فراموشى را 
برنمى تابد؛ هرچند، 
به عنــوان  اغلــب، 
شاعری تأثيرگذار نيز 
نمى شــود.  يــاد  او  از 
ايــن جايــگاه خاص 
بيشــتر  عجيــب،  و 
بــه خاطر ويژگى ســهل و ممتنع بودن شــعر 
اوســت. كيفيتــى كه هــر خواننده  نــاآگاه را به 
ورطه  »خب گفتن اين شعر كه كاری ندارد!« 
مى انــدازد. امــا واقعيــت اين اســت كه مثل 
حميد مصدق شعر گفتن كار آسانى نيست. 
حميد مصدق در منظومه هــای فراگير خود 
مانند »آبى، خاكســتری، سياه« كه هم بسيار 
پرمخاطــب بوده اســت و هــم دلخــواه خود 
شــاعر؛ نمونــه موفقى از شــعر نيمايــى ارائه 
مى دهد كه ساســت و روانى زبان و موسيقى 
شعر، روايت محوری، توسعه  امر شخصى به 
امر عمومى و تأويل پذيری، از مشخصه های 
آن اســت. همچنيــن ايــن منظومــه و ديگــر 
شــعرهای موفــق او اغلــب به دليــل عبــور از 
امر شــخصى، به لحــاظ ذات و معنا ماهيتى 
ديرمــان دارنــد. ايــن اســت كــه بســياری از 
عاقه منــدان شــعر، گاهــى حتــى بى آنكــه 
در خاطــر داشــته باشــند از چــه كســى شــعر 
مى خوانند، سطرهايى از شعر او را در حافظه 
دارند و زير لب زمزمه مى كنند. بعضى از اين 
ســطرها نيز حتى بدون اينكه شاعر تصميم 
گرفته باشــد، رنگ اجتماعى خاصى به خود 
گرفتنــد و در اعتراض های دانشــجويى محل 
تاقــى و مايــه وحــدت فكــری جنبش هــای 
از  بخش هايــى  ماننــد  شــدند.  دانشــجويى 
قصيده  »آبى، خاكستری، سياه«؛ »چه كسى 
مى خواهــد؟ مــن و تو مــا نشــويم/ خانه اش 
ويران باد« يا »من اگر بنشينم/ تو اگر بنشينى/ 

چــه كســى برخيــزد/ چــه كســى بــا دشــمن 
بستيزد؟« كه هنوز هم هر زمان جامعه نياز به 
وحدت بخشى يا تاش برای شكستن سكوت 
دارد اين سطرها را از صندوقچه  ادب فارسى 
بيرون مى كشد و دســت به دست مى كند، يا 
بلند بلند مى خواند. به همين جهت بررسى 
و خوانــش مجدد شــعرهای حميد مصدق 
به عنــوان نمونــه  موفق از شــعری كــه در دل 
مخاطب جا باز كرده ضروری اســت شــعری 
كه سخيف و سطحى نيست، تصوير و روايت 
در آن بخوبــى در هــم آميخته اســت، زبان و 
بيان آن بى نقص و در عين حال ساده است. 
البته نگفته پيداســت كه هر شاعر، هم شعر 
متوســط و ضعيــف دارد و هم شــعر عالى و 
درخشــان! حميد مصدق متولد ســال 1318 
و دانش آموختــه اقتصاد و پــس از آن حقوق 
بود. دو رشته ای كه اغلب شاعران امروز، از آن 
فراری هســتند. اما او انگار به آسانى توانست 

دو زندگى مــوازی خود را يكى در نقش وكيل 
و اســتاد دانشــگاه و ديگری در نقش شاعری 
مردمى و سرشــار از احســاس پيش ببرد و در 
هــر دو نقش نيــز در حد منتهــای آنچه بايد، 
ظاهر شــد و جز كتاب های شــعرش تأليفات 
تخصصــى در رشــته  حقــوق نيــز داشــت. او 
همچنيــن بــا ســفر بــه انگلســتان در زمينــه 
»روش تحقيــق« نيز تحصيــل كرد كه نتيجه 
آن كتابى به نام »مقدمه ای بر روش تحقيق« 
بود. خاطراتى كه او از سرودن نخستين كتاب 
شــعرش »درفش كاويانى« در ميان كارگران 
كوره پز خانه نقل كرده اســت، نشان از روحيه 
سختكوش او و همچنين عاقه به درک رنج 
طبقــه  فرودســت دارد كه مى تواند بــرای هر 
شاعر تازه كاری الهام بخش باشد. امروز هفتم 
آذر ماه بيســت ســال از مرگ او مى گــذرد، از 
سال 1377 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 

تهران آرميده است.

ازدواج احمد خمينى فرزند ســيد حســن 
خمينى با نوه آيت اه گلپايگانى همچنان 
يكى از بحث های پرطرفدار فضای مجازی 
اســت. البته ديــروز و با پرونــده ويژه ای كه 
روزنامه شهروند درباره اين ازدواج منتشر 
كــرد ايــن ماجــرا و حــرف زدن دربــاره آن 
وارد فــاز جديدی شــد؛ تاختن بــه روزنامه 
ايــن روزنامــه دربــاره  شــهروند. گــزارش 
ايــن ازدواج بــا عنوان »گزارش ويژه« منتشــر شــد و تيترش هم 
»ازدواج ناگهانى خمينى جوان« بود. همين عنوان و همين تيتر 
باعث شــد بيشتر درباره آن صحبت شود. تقريباً بيشتر كاربران 
شــبكه های اجتماعى از اين روزنامه انتقاد مى كردند و انتقادها 
هم معمواً با اين رويكرد بود كه چرا در شرايطى كه زلزله آمده 
روزنامه وابسته به هال احمر به جای پرداختن به زلزله به اين 
موضوع پرداخته است؟ البته بعضى ها هم گفتند ازدواج احمد 
خمينــى هم مثل ازدواج بقيــه افراد به خــودش و خانواده اش 
مربــوط اســت نه ما! چنــد نوشــته از كاربــران را بخوانيد:»آقای 
هال احمر! آقای روزنامه شهروند! آقای روزنامه نگار! ببخشيد 
كه ســيد احمد خمينى ازدواجش را خبر نداده بود و برای شــما 
»ناگهانى« شد!«، »ديروز زلزله اومده پريروز سيل اومده امروز تو 
اوكراين داره جنگ مى شه بعد روزنامه شهروند نصف صفحه 
اول را تيتر زده» ازدواج ناگهانى خمينى جوان«بعد مى گيم چرا 

وضع فرهنگمون اين هست«.

چرا ازدواج؟

روزنامه روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

حنيــف  بــا  نــود  برنامــه  گفت و گــوی 
عمــران زاده حســابى جنجالــى شــد. 
دربــاره  حرف هايــش  مخصوصــاً 
سوشــا مكانــى. البتــه شــايد اين بخــش خيلى هم ســر و 
صــدا نمى كــرد اگر سوشــا مكانى خــودش بعــد از برنامه 
در اينســتاگرامش پست پشت پســت نمى گذاشت و بعد 
عذرخواهــى نمى كــرد و دوبــاره اســتوری نمــى زد! بعد از 
اينكه حنيف عمران زاده در برنامه نود گفت:»سوشا مكانى 
را چپ و راســت كردم و با اين كار هواداران پرسپوليس هم 
خوشحال شــدند.« سوشــا مكانى در اينستاگرامش پستى 
گذاشت و حسابى هم از خجالت حنيف عمران زاده درآمد 
و هم هاشــم بيک زاده. پســتى كه معلوم بــود آن را در اوج 
عصبانيت نوشته است. بعد هم انگار از اين واكنش پشيمان 
شد و پستش را پاک كرد و استوری گذاشت و نوشت: »ادب 
مرد به ز دولت اوست. توهين كردن ناشى از كمبود و ضعف 

.sorry شخصيت يک انسان است« باايش هم نوشت

البته قبل از اينكه سوشا پست را پاک كند عمران زاده 
بــا ايموجى خنده جواب سوشــا را داه بود. چند ســاعت 
بعد سوشــا يک پســت ديگر با عكس خودش گذاشــت 
و نوشــت: »از شــما مى خواهنــد بــه يــک بحــث عقلــى 
بپيونديــد. اگر به اندازه كافى در تشــخيص بى شــعوران 
تبحر نداشــته باشيد از اين پيشنهاد »منطقى« استقبال 
مى كنيــد، اما يک ســاعت بعد به اين نتيجه مى رســيد 
كه غيرعقلى ترين كار ممكن آن اســت كه به بيشعوری 
كــه از شــما برای يــک بحث عقلــى دعوت كرده پاســخ 
مثبت بدهيد. اســتثنا هم البته وجود دارد، اما به نتيجه 
دردناكــى ختــم مى شــود: كســى كــه از مجادلــه بــا يک 
بى شعور عذاب نمى كشد، خودش هم به احتمال قوی 
بى شــعور است.« اما اين پايان ماجرا نبود و حدود ظهر 
ديروز او يک استوری در اينستاگرامش گذاشت و نوشت: 
»به جای اينكه با من دشمنى كنين و عقده هاتون رو سر 
من خالى كنيد بريد يه كم فكر كنيد. جايى هوادار باشيد، 
جايى بااخواه باشيد كه اسطوره هاتون يكى يكى غريبانه 
رفتن و جرأت نداشتين يقه باشگاه تون رو بگيريد كه يک 
بازی خداحافظى در  شــأن يک اسطوره واسشون برگزار 
كنيد. نمونه اش آقای مجيدی...از هواداری فقط فحش 
رو بلديد اونم به كسى كه 5 ساله حتى كری هم واستون 

نخونده كه خدای نكرده دل يک ايرانى از من نرنجه.«

واکنش روز

پست های پشت سر هم سوشا

خوانش نمایشنامه ای بر اساس زندگى ميرزاده عشقى؛ شاعری مدافع حقوق زنان

شاعر آزادی
تــرور  از  ســال  چهــار  و  نــود  یــک: 
ميرزاده عشــقى مى گذرد، او ســال 
بــه دنيــا آمــد.  1273 در همــدان 
يــک ســده پيــش ازاين كــه مــن در 
همــدان زندگــى كنم. افســوس كه 
اين شــاعِر مهــم عهد مشــروطه و 
صدای رسای آزادی خواهى در آن 
روزگار، نــه تنهــا در ايــران بلكــه در 
زادگاهــش، همدان، نيز آن طور كه 
بايد و شــايد شناخته شده نيست و 
به رغم اينكه جانش را برای آزادی  
گذاشــت، چندان قدر نديــد. ميرزاده عشــقى برای من و 
مردم شــهرم، همدان، پيش تر از آنكه نشــانى از شاعری 
انقابــى، انســانى آزادی خواه، روزنامه نــگاری مترقى و... 
باشد، نام خيابانى است كه يک سرش به زندان سر ديگر 
به باشگاه معلمان )سابق( ختم مى شود. اين بى اعتنايى 
تلخ نسبت به آن شاعر عزيز مرا آزار مى داد و گاه و بيگاه 
كــه به ديــدار محمدعلــى ســپانلو مى رفتــم و صحبت از 
ادبيات و تاريخ معاصر اين ســرزمين مى شــد صحبت از 
ميرزاده عشــقى هم به ميان مى آمد. اســتاد فقيد سپانلو 
بــا كتــاب »چهــار شــاعر آزادی« و روايــت زندگــى عارف 
قزوينــى، ميرزاده عشــقى، فرخى يزدی، ملک الشــعرای 
بهار در ســال های دهه شــصت يــاد آن چهره هــای فقيد 
و مهــم عهد مشــروطه را زنده كــرد. او در صحبت هايش 
مى گفــت، چــرا من كه اهل تئاتر هســتم در نمايش اثری 
درباره ميرزاده عشــقى خلق نمى كنم و به اجرا نمى برم 
و حاا بعد از سال ها نمايشنامه »عشقى، محرمانه كشته 
شــود« ادای ديــن كوچكى ســت بــه شــهامت و بزرگــى و 
تاش آن شــاعِر آزادی خواه و تحقق وعده ای ســت كه به 

محمدعلى سپانلوی عزيز دادم.
دو: نمايشــنامه »عشقى، محرمانه كشــته شود« روايت 
شــب ترور ميرزاده عشــقى و شــب قبل و بعد از آن است. 
از جزئيــات تــرور آن جــان آزاده اطــاع دقيقى در دســت 
نيســت و پــس از جســت وجو در منابــع مختلــف تاريخى 
و ورق زدن آرشــيو نشــريه ها و يوميه هــای آن روزگار كًا 
بــه چهــار صفحــه اطاعات درباره كشــته شــدن ميــرزاده 
عشــقى بيشــتر بر نمى خوريم. پايــه و اســاس روايت ترور 
ميــرزاده عشــقى از آن مســتندات تاريخــى شــكل گرفتــه 
اســت و آن جايى هم كــه مســتندات و روايت های تاريخى 

در دســت نبوده اســت من ســعى كردم با فهــم آن زمانه 
تاريخى بخش های ديگر اين روايت را تخيل كنم و بسازم. 
ميرزاده عشــقى در شمار شــاعران پيشــرو آن روزگار بود و 
به مســائل مربوط بــه زن ها مى پرداخت و نه تنها نســبت 
بــه چالش ها و رنج های آنها بى اعتنا نبود بلكه در مجامع 
فعال حقوق زن رفت و آمد داشت. از آن جمله با انجمن 
آزادی خواهان نســوان در ارتباط بــود. همچنين او همواره 
حامى و مشــوق قمر الملــوک وزيری بود و با تشــويق  های 
او و عــارف قزوينــى بــود كه نخســتين بار در تاريــخ ايران با 
خوانندگــى قمر الملــوک كنســرت آواز يــک خواننــده زن 
برگزار شــد. بانو قمر هم به ميرزاده عشــقى بسيار احترام 
مى گذاشــت و در ســوگ آن شــاعر فقيد تصنيفــى در آواز 
ابوعطا اجرا كرد. به اعتبار اهتمام و توجه ميرزاده عشــقى 
به حقــوق زنان، برايم مهم بود راوی ترور آن شــاعر فقيد 
زن هــا باشــند. مســتند بــه گزارش هــای تاريخــى ميــرزاده 
عشــقى با چهــار زن در زندگــى اش مرتبط بــود، يكى زهرا 
سلطان كه خدمتكارش بود، ديگری معشوقه اش كوكب، 
عيــال مهــدی زن صاحب خانه و كاترين زن همســايه اش 
كه ارمنى بود. نقش خوانى اين شــخصيت ها را خانم های 
هنرمند مرضيه وفامهر، پژند ســليمانى، ســاقى عطايى و 
عاطفــه پاكبازنيا بر عهــده دارند. نويســندگى و كارگردانى 
آن بــر عهــده مــن بــوده اســت و قــرار اســت ســاعت 15 
روزهای هشتم و نهم آذرماه در خانه نمايش مهرگان اين 
نمايشنامه خوانى انجام  شود. اميدوارم در بهار سال آينده 
شاهد اجرای صحنه ای اين متن باشيم. در اجرای خوانش 
اين نمايشــنامه روزبه حسينى، به عنوان طراح نور، پری ناز 
بابايــى و نســترن طاها دســتياران صحنه هســتند. مجری 

طرح هم گروه فيلم و تئاتر »و ناگهان« هستند.

از اوليــن ســال های ظهــور عكاســى، توجــه بــه شــهر در آثــار 
پيشــگامانى چون »آتژه« شــكل گرفت. او خيابان های پاريس را 
در ســاعت هايى خلوت و بدون حضور انســان ها تصوير مى كرد. 
گويــى تنهــا او بود كه با پاريس خلوت كرده اســت و  قصه هايش 
را بازگــو مى كند. قصه هايى كه تا امروز هم شــنيدنى اند. »آتژه« 
آغازگــر ايــن خاطره بازی هــای عكاســانه بــود و از آن روزگار تا به 
امــروز عكس های بســياری درگوشــه و كنار شــهر های جهان، در 
نقــش چشــم های خيابان ظاهر شــده اند و با چشــم دل شــان، 

شهر ها را ديده اند و داستان هايش را بازگو كرده اند.
محمــد فاح نيــا، كه حــاا ديگر چهره ای شــناخته شــده در 
عكاســى شيراز است و عشــق عجيب او به شهرش، زبانزد شده 
اســت بــه همراه دوســت عكاســش محمدحســين شــبرنگ، با 
هم به جســت و جوی بخشى ازخاطرات شــيراز رفته اند و آنها را 
در فضاهايى گوناگون بازجســته اند.خاطراتى ازگذشــته، آغشته 
بــه حــس نوســتالژی و خاطراتــى از دنيــای معاصــر كــه هنــوز 
درحافظــه كوتاه مدت اين شــهر باقى اســت. ايــن خاطرات هم 

زمــان دردآلــود و شــادی آور ند و در اين ميان گزينش عكاســان، 
ايــن فرزندان دلســوز، وجوه متضاد شــيراز را تصويــر مى نمايد. 
قصه هــا و خاطــرات ايــن مادر-شــهر در جايــى از زبــان زنــى بــا 
چادری گل دار بيرون مى آيد و گاه از دهان مردی با كت و شــلوار 
رســمى شــنيده مى شــوند. آنهــا خود بخشــى از ايــن خاطرات و 
روايات هستند. آنها، مشاهده گرانى قصه پردازند. اين دو الهه- 
خــدای آب هــای جاری و زميــن زخمى، كاشــى های هفت رنگ 
و تكه ســنگ ها، ســايه ها و روشــنى ها، شيشــه ها و بتن ها و تمام 
تضاد های همزمان اين شــهر ند كه در صــورت يک زن- مرد به 
مــرور خاطراتشــان مى پردازند. در اين عكس ها، شــيراز، شــيراز 
ديگری اســت، او جايى در بين عناصــر زنانه/مردانه و خاطرات 
و رازهايش در حركت است. راز هايى پنهان. رازهايى كه فاح نيا 
و شبرنگ تاش مى كنند بخش هايى از آنها را رمز گشايى كنند. 
قابل توجه است نمايشگاه عكس های محمد فاح نيا و محمد 
حســين شــبرنگ 25 آبان درگالری شــيرازه مجموعــه فرهنگى 
الف، با استقبال گسترده مخاطبان هنرعكاسى در شيراز گشايش 
يافــت. اين نمايشــگاه كه تا تاريــخ 8 آذر ماه ادامــه دارد، تاش 
دارد  روايت هايــى متفــاوت ازشــهر فرهنگى تاريخى شــيراز را با 

مخاطبان درميان بگذارد.

مروری بر تاقى هایى از انسان و شهر در این روزگار
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»انقراض راوی« در بوته نقد
»ایــران«: نقــد و بررســى مجموعــه شــعر »انقــراض راوی«، 
سروده فرزين پارسى كيا، در مركز اسناد و كتابخانه ملى فارس 
)ســرای ســخن( با حضور شــاعران و منتقــدان و فرهيختگان 
ادبى برگزار شــد. اين جلســه كه در قالب »نشســت های نقد انجمن حيرت « و به 
ميزبانى »تحريريه بخش تخصصى تحليل و نقد شــعر فصلنامه داســتان شيراز 
« برگزار شــد، ابتدا با نمايش فيلمى كوتاه )ســاخته خانم نجمه خيری؛ براساس 
شــعری از دفتر انقراض راوی؛ با عنوان معاشقه با پيراهِن چهارم(، آغاز شد و در 
ادامــه با نقدهای جناب عليرضــا راهب )از منظر زيبايى شــناختى هنری(؛ الهام 
قريشــى )مروری بر پيشينه هنری شــاعر( و احسان نعمت اللهى )نقد ساختاری؛ 
مبتنى بر تحليل زبان اثر و تمهيدات برجســته روايى( ادامه يافت. انتهای جلسه 
نيز حاضران، با شــعرخوانى جناب عليرضا راهب، فرزين پارسى كيا، اميرحسين 

رجب زاده، عاطفه رجب زاده، مهدی عباسى و الهام قريشى، همراه شدند.

نقـــد


