
اساســی  قانــون  روز  آذرمــاه  دوازدهــم 
نامگذاری شــده اســت. این نامگــذاری به 
دلیــل اهمیــت قانــون اساســی در تاریــخ 
ایــران معاصــر اســت. تاریــخ یــک صــد 
ســاله عدالتخواهی ملت ایران از نهضت 
مشــروطه تــا انقــاب اســامی بــه طــول 
انجامید. در طول این مــدت، مردم ایران 
همــواره خواهــان حاکمیــت اراده ملــت، 
احــکام نورانی اســام و خواســتار حرمت 
رعایــت  و  انســانی  کرامــت  بــه  نهــادن 
حقوق شــهروندان بوده اند. قانون اساسی 
جمهوری اسامی که میراث بزرگ انقاب است بر اساس همین 
نیاز، به فرمان امام خمینی )ره( تدوین و ســپس به همه پرسی و 
تأیید ملت رسید. مقام معظم رهبری و مسئوالن طراز اول نظام 
نیــز همــواره بر عمل بــه آن پافشــاری نموده اند. قانون اساســی، 
ضامــن حفــظ هویت ملــی، تمامیــت ارضی و ســعادت ملت و 
عامــل توســعه و پیشــرفت کشــور اســت. حافظ امنیــت و منافع 
ملی ما، حفظ همین قانون اساســی اســت. همه فعاالن مدنی، 
سیاســی، اجتماعی و احزاب و جریانات سیاســی باید توجه کنند 
کــه هیچ عاملی بیش از قانون اساســی، تضمیــن کننده امنیت، 
آزادی و عدالت در کشور نیست. تضعیف قانون اساسی به مثابه 
تضعیف مصالح و منافع ملی اســت. البته واضح اســت که این 
نظر بدان معنا نیســت که قانون اساســی هرگز نیازی به اصاح و 
بازنگری ندارد بلکه در مقایسه با قانون اساسی کشورهای منطقه 
از ظرفیــت و امتیازات باالیی برخوردار اســت. بدیــن جهت، روز 
قانــون اساســی در تقویم جمهوری اســامی ایــران، روز مبارک و 
بزرگی است و امسال که در چهلمین سال پیروزی انقاب اسامی 

قرار داریم، همه ایرانیان باید این روز را عزیز بدارند.
نقطه قوت قانون اساســی جمهوری اســامی ایران، تأکید بر 
رعایــت حقوق مردم اســت. رعایــت »حقوق ملــت« به وضوح 

و روشــنی در اصــول متعدد قانون اساســی تصریح شــده اســت. 
تأکید بــر برابری شــهروندان و دوری از تبعیض؛ تأکیــد بر آزادی 
هموطنــان و دوری از اجبار؛ تأکید بر تکریم تمام ایرانیان و دوری 
از تحقیــر و اهانت باورها و اعتقادات گوناگون، از اصول اساســی و 
حیاتی قانون اساســی ایران عزیز اســت که نقطه قوت و تمایز آن 
محســوب می گــردد. براســاس همین اصــول، دولــت جمهوری 
اســامی موظف شده است که حق حیات، برخورداری از کرامت 
انسانی، عدالت اجتماعی، آزادی و زندگی شایسته و درخور شأن 
شهروندان را برای همه ایرانیان اعم از اقوام ایرانی و همه پیروان 
ادیــان توحیدی، فارغ از جنســیت، گرایش سیاســی، بــاور دینی، 
نــژاد، زبان، قومیــت و مذهب رعایت کند و آن را همچون میثاق 
ملی، پاس بدارد. البته تاش وســیع و زمان طوالنی الزم است تا 
به تمام ابعاد قانون اساسی، در بعد نظری و عملی نائل شویم. 
لــذا بــر تمامی روشــن اندیشــان و مصلحان دینــی و ملی فرض 
است که با رشادت، تعهد و اخاق مداری به رعایت این بخش از 
قانون اساسی همت گمارند. با توجه به انتخابات اخیر، مشاهده 
می شود که ظرفیت های پیروزی بخش و دولت ساز قانون اساسی 
در حدی اســت که جریانات سیاسی و حزبی که به بخش حقوق 
ملت آن توجه ویژه نمودنــد، همواره پیروز میدان بودند. عملی 
که در سال ٧٦ اصاح طلبان تجربه کردند. دولت تدبیر و امید نیز 
بر مبنای همین گفتمان شکل گرفت. جناب دکتر حسن روحانی، 
رئیــس جمهوری اســامی ایــران نیز بــا تأکید بــر رعایت همین 
»حقــوق ملــت« در دو دوره پیاپــی به پیــروزی قاطع نائــل آمد. 
نمونه بارز این مطلب، توجه ویژه ایشان به »حقوق شهروندی« و 

»حقوق اقوام، مذاهب و ادیان« است.
امروز تکلیف همه آنانی که دل در گرو توسعه، اقتدار و آبادانی 
ایــران ســرافراز و ایرانیان عزیــز دارند، احترام به قانون اساســی و 
توجه ویژه به رعایت »حقوق ملت« اســت. همه باید بدانیم که 
توسعه و پیشــرفت زمانی حاصل می شود که همه ایرانیان از هر 
قوم، دین و مذهبی در آن احساس، عدالت، عزت و کرامت کنند.

قانون اساسی بزرگترین میراث امام و انقالب

یادداشت
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در ســالم  شــما  بــا  روز  هــر 
بود،  خواهیم  اینجا 
صدای شــما، حرف 
پیشــنهاد  و  شــما 
شما را می شنویم و 
بازگو  و  می خوانیم 
مــا  بــا  کنیــم.  مــی 
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 روز دانشجو 
خارج از مرکز

 انتصاب 1000 
مدیر زن در یک سال

رخنه لوازم خانگی 
قاچاق در بازار

دانشجوی پزشکی      
ناخواسته قاتل شد

خزان اروپایی
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وزارت خارجه:آزمایش های موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 نیست
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 مثل دهخدا
الگویی برای بهتر زیستنمثل عبید زاکانی رؤیاهای بی تاب

 استیضاح  ظریف
منتفی می شود

مراسم 16 آذر امسال با حضور 
روحانی در سمنان برگزار می شود

 گزارش »ایران« از اشتغال زنان
در پست های مدیریتی

با بررسی های صورت گرفته
از بازار لوازم خانگی مشخص شد

 جنبش »جلیقه زردها« 
 که از فرانسه آغاز شد تا بلژیک 

و هلند گسترش یافته است

روایـــــت
گـروه ســیاسی

جلســه بررسی اســتیضاح وزیر خارجه 
در کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس نیمه کاره ماند. دلیل 
ایــن اتفاق آن طور که کمال دهقانــی فیروزآبادی نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس به »ایران« گفته، مطرح نشدن 
نیمی از محورهای اســتیضاح به دلیل کمبود وقت بوده است. 
ســاعاتی قبل از برگزاری این جلسه احمد امیرآبادی فراهانی، 
نماینده منتقد دولت و عضو هیأت رئیسه مجلس به »ایران« 
گفته بود که نمایندگان این جریان سیاسی از استیضاح کنندگان 

ظریف خواسته اند به پیگیری های خود در جلسه دیروز خاتمه 
دهنــد. هر چند این اتفاق عمًا رخ نداده و اســتیضاح کنندگان 
همچنان منتظر پاسخ های ظریف به موضوعات مطرح نشده 
در جلســه دیــروز هســتند اما آن طــور که دهقانــی فیروزآبادی 
بعــد از ایــن جلســه به »ایــران« توضیــح داده، احتمــال اینکه 
نهایتاً این اســتیضاح در همان جلسات کمیسیون امنیت ملی 
منتفی شــود هم وجود دارد. چرا که گویا برخی  امضا کنندگان 

ایــن طــرح از موضــع قبلــی 
خــود عقب نشــینی کرده اند.

 ظریف: قوه قضائیه به موجب قانون می تواند با پولشویی 
به عنوان یک جرم مقابله کند، لذا نیازی به ارائه اسناد نیست

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفت وگو با »ایران« 
جزئیات جلسه با استیضاح کنندگان را روایت کرد

صفحه 2 را بخوانید

فاز جدید اصالح نظام بانکی کلید خورد
بانک  مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها فراخوان داد

 مراسم تحلیف شهردار 
جدید تهران برگزار شد

 حناچی: 
 جلوی تخریب تهران

 را می گیرم
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قانــون اساســی و حاکمیت ایــن قانون بر 
دســتگاه های حکومتی یکــی از ملزومات 
امــروز  تحقــق حکومــت مردم ســاالرانه 
است. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی 
و قــرارداد اجتماعــی از یــک ســو، قدرت 
سیاسی را تنظیم و سازماندهی کرده و در 
واقع آن را محدود می کند و از سوی دیگر، 
حقــوق و آزادی هــای مــردم را تضمیــن 
می نمایــد. بنابرایــن، قانون اساســی هم 
نقــش ســازمان دهنده دارد و هــم نقــش 
حمایت کننده. نقش سازمان دهنده دارد زیرا وضعیت حقوقی 
دولت را مشخص می کند و اساسنامه حکومت کنندگان است و 
به شیوه های اعمال قدرت سیاسی می پردازد و وصف »اساسی« 
نیــز بدین معنی اســت که قواعــد بنیادینی که قــدرت دولت را 
تنظیــم می کنــد در قانون خاصی بــه نام »قانون اساســی« ذکر 
شــده اســت، نقش حمایت کننده دارد چون هــدف از تصویب 
ایــن قانــون، محدود و مهار کــردن قدرت دولت اســت تا نتواند 
حقوق و آزادی های شــهروندان را پایمال کند. نهادهای دولتی 
به حق های ذکر شــده در قانون اساســی باید احتــرام بگذارند و 
شهروندان نیز می توانند تحقق این حقوق و آزادی ها را مطالبه 
کنند. بنابراین، هدف حقوق اساســی، ســازماندهی وهمزیستی 

آرام قدرت و آزادی در رابطه دولت و ملت است.
روز 12 آذر در کشــور مــا که به مناســبت رأی مــردم به قانون 
اساســی جمهــوری اســامی و تصویب آن در همه پرســی ســال 
1358، روز بزرگداشــت قانون اساســی نام دارد روزی اســت که 
هدف از آن، شکل گیری بنیان جمهوریت و مردم ساالری و مهار 
قدرت سیاســی در چارچوب ســاختارها و هنجارهای منبعث از 
این قانون اســت .بدیهی اســت که نهادهــا و هنجارها به صرف 
درج در قانون تحقق نمی یابند یا دست کم به کمال نمی رسند. 
ایــن امــر نیازمنــد تــاش مســتمر حکومــت و مــردم اســت. 
همچنیــن، صرفنظــر از نقش قانون اساســی در پایه ریزی نظام 
سیاسی، تشکیات عالیه کشور و قوای عمومی، باید از نقش این 
قانون در شناسایی و حمایت از حقوق مردم که در فصل سوم و 

تحت نام حقوق ملت آمده است، یاد کرد.
هــدف از حرکــت بــزرگ اجتماعــی ســال 135٧ برقــراری 
اســتقال، آزادی و مــردم ســاالری بــا درنظرگرفتــن آموزه های 
دینی بود. بزرگداشت روز قانون اساسی، پاسداشت میثاق مردم 
با قدرت عمومی و یادآور مســئولیت و پاســخگویی حکومت در 
برابر ملت است. آشنایی مردم با حقوق خود در قانون اساسی، 
تقویت تشکل های مردم نهاد و مطالبه این حقوق توسط آنها از 
حکومت می تواند زمینه ســاز تحقق حقوق و آزادی های مندرج 

در فصل سوم قانون اساسی گردد.

پاسداشت میثاق مردم با قدرت عمومی

یادداشت

لعیا جنیدی
معاون حقوقی 
رئیس جمهوری

■  پیشنهاد جایگزیِن 
ســبد کاال / ناصــر گل 
پیشــنهادی  نبــی: 
بــه دولــت دارم کــه به جــای پرداخت 
مبلــغ 200 هزار تومــان به عنوان کمک 
یارانــه به مردم، ارزاق و اقام مصرفی 
باکیفیت بــه مردم بدهند. چون با این 
رقــم پرداختی عمًا نمی تــوان کاالیی 

تهیه کرد.
و  جانبــازان  بازنشســتگی  مشــکل    ■
ایثارگــران / احمد خزایــی: اینجانب از 
جانبــازان جنــگ تحمیلی هســتم و از 
رئیس جمهــوری درخواســت دارم که 
فکری به حال بازنشســتگی جانبازان و 
ایثارگران کند. به خدا پیر شده ایم ولی 

هنوز از بازنشستگی خبری نیست.

نظــــــــر 
مـــــردم

تصویب الیحه بودجه 
 سال 1398 کل کشور 

در هیأت دولت
جلسه فوق العاده هیأت وزیران 
دیــروز،  بعدازظهــر  و  صبــح 
یکشنبه با موضوع بررسی الیحه 
کشــور  کل   13۹8 ســال  بودجــه 

تشکیل شد. 
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
جلســات،  ایــن  در  دولــت، 
ارقــام  پیشــنهادی  تبصره هــای 
کان و ویژگی هــای بودجه مورد 
بحــث و تبــادل نظر اعضــا قرار 
ســال  بودجــه  الیحــه  و  گرفــت 
تصویــب  بــه  کشــور  کل   13۹8

رسید. 
بودجــه  بندهــای  مهم تریــن  از 
»سیاســت های  آینــده،  ســال 
و  تولیــد  از  دولــت  حمایتــی 
اشــتغال« بوده که در این زمینه 
دولت برای بودجــه عمرانی در 
سال 13۹8 رشد 13 درصدی در 

نظر گرفته است. 
طرح هــای عمرانــی بــه صورت 
اولویت بندی در دســتور کار قرار 

می گیرد.

چالش هــای به وجود آمــده در فضــای انتخابات اخیر 
نماینده مدیران مســئول رسانه ها، در هیأت نظارت بر 

مطبوعات زیبایی های بسیاری در پی داشت.
1- جدا از اینکه چه کســی به عنوان نماینده مدیران 
مســئول در انتخابات پیروز میدان شــود و اینکه آیا یک 
نفــر نماینده از مطبوعات تا چه میزان قادر خواهد بود 
در میــان ٦ عضو دیگــر هیأت نظارت تأثیرگذار باشــد، 
این انتخابات نشــان داد که رسانه ها نسبت به تحوالت 
پیرامــون خــود بی تفــاوت نیســتند و قــادر خواهند بود 

صحنه گردان یک انتخابات قوی و پرشور باشند.
2- شــاید بــرای اولین بــار  طی چنــد دوره اخیر بود 
کــه رقابــت نامزدهــای انتخابات جدی شــد و تقابل بین چند دیدگاه شــکل 

گرفت و همین رقابت باعث شد تا کاستی های بخشنامه ها، دستورالعمل ها 
و آیین نامه هــای انتخابات آشــکار شــود و قطعاً دبیرخانه هیــأت نظارت بر 
مطبوعات و معاونت مطبوعاتی می بایســت نســبت به رفع این ابهامات و 

کاستی ها اقدام عملی کنند.
3- برای بنده به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطاع رســانی، این شور 
و هیجان بســیار زیبا و جذاب بود. حضور شــمار قابل توجه مدیران مســئول 
مطبوعــات و دیگــر رســانه ها و فعالیت هــای تبلیغــی آنهــا در شــبکه های 
مجــازی، گروه ها و کانال های پیام رســان موبایلی نه تنها عامل نگرانی نبود 
بلکــه می توانــد راه و مســیر آینــده را هموارتــر ســازد و به این نکتــه رهنمون 
شــود که اگر به این خواســته های مطرح شــده در پیام ها توجــه الزم مبذول 

شــود می تــوان در دوره هــای بعــدی به مســیر 
دموکراتیک تر شدن این انتخابات امیدوار بود.

زیبایی های انتخابات

یادداشت

محمد سلطانی فر
معاون امور مطبوعاتی 
 و اطالع رسانی
وزارت ارشاد
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درنـــگ

وزیــر  اســتیضاح  بررســی  جلســه 
ملــی  امنیــت  کمیســیون  در  خارجــه 
نیمــه  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و 
کاره مانــد. دلیــل ایــن اتفــاق آن طور 
کــه کمــال دهقانی فیروزآبــادی نایب 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
به »ایران« گفته، مطرح نشدن نیمی 
دلیــل  بــه  اســتیضاح  محورهــای  از 
اســت. ســاعاتی  بــوده  وقــت  کمبــود 
قبــل از برگــزاری ایــن جلســه احمــد 
امیرآبــادی فراهانی، نماینــده منتقد 
دولت و عضو هیأت رئیسه مجلس به 
»ایــران« گفته بود کــه نمایندگان این 
جریان سیاســی از اســتیضاح کنندگان 
ظریــف خواســته اند بــه پیگیری هــای 
خود در جلســه دیــروز خاتمــه دهند. 
هــر چند ایــن اتفاق عمــًا رخ نداده و 
اســتیضاح کنندگان همچنــان منتظــر 
موضوعــات  بــه  ظریــف  پاســخ های 
مطرح نشــده در جلســه دیروز هستند 
امــا آن طور کــه دهقانــی فیروزآبادی 
»ایــران«  بــه  جلســه  ایــن  از  بعــد 
توضیــح داده، احتمــال اینکــه نهایتــاً 
جلســات  همــان  در  اســتیضاح  ایــن 
کمیســیون امنیــت ملــی منتفی شــود 
هــم وجــود دارد. چــرا که گویــا برخی  
امضــا کننــدگان ایــن طــرح از موضع 

قبلی خود عقب نشینی کرده اند.
 

ë استیضاح در مسیر منتفی شدن
چقــدر  هــر  ظریــف  محمدجــواد 
در طــول 5 ســال و نیــم حضــور خــود 
در مقــام وزیــر امــور خارجــه بــا طرح 
مخالفانــش  درشــت  و  ریــز  ســؤاالت 
راهــی بهارســتان شــده بــود امــا هیچ 
بــه  پایــش  اســتیضاح  بهانــه  بــه  گاه 
مجلــس بــاز نشــد. پیش از ایــن چهار 
بار مخالفان ظریــف در مجالس نهم 
و دهم ســعی کردند  طرح اســتیضاح 
او را بــه جریان بیندازند که هیچ وقت 
موفــق نبودنــد. ایــن پنجمیــن تاش 
آنهــا و اولیــن بــاری اســت کــه طــرح 
اســتیضاح ظریــف تــا مرحله بررســی 
در کمیســیون امنیت ملی پیش آمده 
اســت. مرحلــه ای کــه احتمــااًل از آن 
فراتر نرود. دیروز امیر خجسته یکی از 
اســتیضاح کنندگان ظریف به روزنامه 
ایران گفت که دیگر برای پیگیری این 
اســتیضاح تمایلی ندارد و توضیحات 
وزیــر خارجــه او را قانــع کــرده اســت. 
ســاعات  بــه  مربــوط  ســخنان  ایــن 
جلســه  در  ظریــف  حضــور  از  قبــل 

بعدازظهــر دیــروز کمیســیون امنیت 
ملــی می شــود. همزمــان هــم احمد 
امیرآبادی فراهانی بــه »ایران« گفت 
که همقطــاران او در طیف نمایندگان 
منتقــد دولــت از اســتیضاح کننــدگان 
که آنهــا هم از همین جریان سیاســی 
هســتند، خواســته اند کــه این طــرح را 
در همان ایســتگاه کمیســیون متوقف 
امیرآبــادی  نرونــد.  جلوتــر  و  کــرده 
فراهانــی حتــی گفــت کــه اســتیضاح 
کنندگان بــه این تقاضا جــواب مثبت 
داده انــد و احتمــااًل بدیــن ترتیــب باز 
هم نهاد مجلــس در تاریخ جمهوری 
اســتیضاح  نــام  بــه  چیــزی  اســامی 
وزیــر خارجــه را تجربــه نخواهــد کرد. 
حمیدرضــا  هــم  پیش تــر  آنکــه  چــه 
فراکســیون  رئیــس  حاجی بابایــی 
والیــی مجلــس از عدم حمایــت این 
فراکســیون از طرح اســتیضاح ظریف 
دهقانــی  کمــال  بــود.  گفتــه  ســخن 
فعلــی  موضــع  دربــاره  فیروزآبــادی 
امضاکنندگان این اســتیضاح توضیح 
داده اســت: »بــر اســاس خبرهایی که 
ما داریــم تعدادی از نمایندگان امضا 
کننــده پیــش از جلســه کمیســیون بــا 
توجه بــه توضیحاتی کــه آقای ظریف 
و  شــده  عــوض  نظرشــان  بــود،  داده 
از اســتیضاح صرفنظــر کرده انــد.« او 
حتی می گوید:»برخی همکاران ما در 
شرایطی این طرح را امضا کرده بودند 
کــه از صحبت های کامل آقای ظریف 
اطــاع نداشــتند و مطلــع هســتیم که 
حتی یکــی دو نفــر بعــد از اینکه متن 
کامــل مصاحبــه را خوانده انــد، اعام 

انصراف کرده اند.« 
او معتقد اســت که احتمال منتفی 
ایــن اســتیضاح بســیار بیشــتر  شــدن 
اســت.  آن  یافتــن  ادامــه  احتمــال  از 
بــا  وجود این مســأله بر ســر مخالفان 
حاجــی  چــون  دولــت  سرســخت تر 
دلیگانی، کریمی قدوســی و یا پژمانفر 
اســت. کســانی که پیش بینی می شود 
بر استمرار این استیضاح تأکید داشته 
باشــند کما اینکه دیروز هم در حاشیه 
حاجــی  حســینعلی  علنــی  جلســه 
دلیگانی، طراح این طرح درباره اینکه 
آیــا همچنان بــر اســتیضاح اصــراری 
وجــود دارد یــا خیر به »ایــران« گفت: 
»اگــر اصــراری نبــود، دلیلی نداشــت 
که آقــای ظریف بــه کمیســیون بیاید. 
قــرار اســت در جلســه  ایشــان  اینکــه 
حاضر شود یعنی اینکه ما هنوز اصرار 

بــر اســتیضاح داریــم.« البتــه آن طور 
کــه دهقانــی فیروزآبادی اطــاع داده 
اســت، در جلســه کمیســیون امنیــت 
اســتیضاح  از  نیمــی  از  بیــش  ملــی 
بیشــتر  و  نداشــتند  حضــور  کننــدگان 
طراحــان اصلــی طــرح حاضــر شــده 

بودند.
 

ë بررسی بیشتر، دو هفته دیگر
از جلســه کمیســیون  بعــد  دیــروز 
خوشــرودی  نجفــی  ملــی،  امنیــت 
سخنگوی این کمیسیون به خبرگزاری 
»ایرنــا« اعام کرد که »در این جلســه 
بنا شــد در مــورد اســتیضاح وزیر امور 
خارجه تــا دو هفته دیگر بررســی های 
گفتــه  او  گیــرد.«  انجــام  بیشــتری 
اســت:»قرار شــد دو طرف در این باره 
بیشــتر فکــر کــرده و تــا دو هفتــه دیگر 
در  ایــن  ادامــه دهنــد.«  را  بررســی ها 
حالی اســت کــه دهقانــی فیروزآبادی 
بــه »ایــران« گفتــه دلیل ایــن فرصت 
دوهفته ای عدم طرح تمام محورهای 
اســتیضاح در این جلســه بوده اســت. 
بــر ایــن اســاس قرار اســت کــه در این 
مدت دو طرف نشســت های مشترکی 
را بــا هــدف بررســی موضــوع برگــزار 
کنند. آن طــور که نجفی خوشــرودی، 
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی به 
»ایســنا« خبــر داده در جلســه دیــروز 
محمــد حســن نژاد نماینــده جلفــا و 
جواد ابطحی نماینده خمینی شهر به 
نمایندگی از طرف استیضاح کنندگان 

مسائل خود را مطرح کرده اند. 
جــو  هــم  فیروزآبــادی  دهقانــی 
جلســه را آرام و بــدون تنش توصیف 
کرد و توضیح داد که این جلسه بدون 
حاشــیه خاصی پایان یافته اســت. به 
موضوعــات  وارد  طــرف  دو  او،  گفتــه 

لوایــح چهارگانــه FATF هم نشــدند 
و بیشــتر مباحــث ناظــر به محــور اول 
استیضاح یعنی بحث سخنان ظریف 
درباره پولشــویی بود. موضوعی که به 
گفتــه نایــب رئیس کمیســیون امنیت 
ملی مجلــس باز هم وزیــر خارجه در 
جلســه دیــروز بــر وجــود آن در کشــور 
تأکیــد کــرده و البتــه گفتــه اســت کــه 
برخــاف برخــی برداشــت ها به هیچ 
عنــوان معتقــد نیســت کــه افــراد یــا 
نهادهایــی در نظام درگیر این مســأله 
باشند. ظریف در این جلسه همچنین 
قوانیــن کشــور در حــوزه  بــه ضعــف 
مبــارزه بــا پولشــویی هــم تأکیــد کرده 

است.
 

ë  اســناد دربــاره  ظریــف  توضیحــات 
پولشویی و بررسی طرح استیضاحش

از  بعــد  نیــز  خارجــه  امــور  وزیــر 
پایــان ایــن جلســه بــا تأکیــد بــر اینکه 
پولشــویی در کشــور وجود دارد، گفت: 
تصویــب  موجــب  بــه  قضائیــه  قــوه 
قانــون مبارزه با پولشــویی در مجلس 
می توانــد بــا پولشــویی به عنــوان یک 
جــرم مقابله کنــد، لذا نیازی بــه ارائه 
اســناد نیســت. محمدجواد ظریف در 
گفت وگــو بــا خانــه  ملــت در توضیــح 
پاســخ بــه ســؤال برخــی نماینــدگان 
در  اســتیضاحش  طــرح  بررســی  و 
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
خارجی مجلس، گفت: جلســه بسیار 
مفیــدی بــود، چند ســؤال و ابعادی از 
طرح اســتیضاح مطــرح و توضیحاتی 
کــردم.  ارائــه  نماینــدگان  خدمــت 
موضوعــات بســیار گســترده اســت؛ از 
فعالیت وزارت امــور خارجه در حوزه 
اقتصــادی تــا روابط بــا همســایگان و 
تعیین ســفرای جمهوری اســامی در 

کشــورهای مختلف را شامل می شود. 
وزیــر امــور خارجــه در مــورد موضوع 
پولشــویی، تصریــح کــرد: حرف هایم 
در ایــن خصوص کامًا واضح اســت، 
برخــی از حرف هایــی کــه در صحبت 
مــن وجــود نداشــت، از ســوی برخــی 
افــراد دیگــر مطــرح شــده اســت لــذا 
توضیحــات مفصلی در ایــن زمینه به 
نماینــدگان دادم. ظریف یادآور شــد: 
بــه عنــوان فردی کــه همــواره از نظام 
جمهــوری اســامی دفــاع و واقعیــت 
را در همــه جــا  مطــرح کــردم، مجدد 
تأکیــد دارم کــه در کشــور ما پولشــویی 
وجــود دارد همــان گونــه کــه در همــه 
کشــورهای دنیــا پولشــویی هســت اما 
این واقعیت به معنای همراهی ما با 
پولشویی نیســت. مهم برخورد جدی 

با پولشویی است.
 

ë  با تصویب لوایح مقابله با پولشویی
در مجلس می توان رخنه ها را پوشاند

داد:  ادامــه  خارجــه  امــور  وزیــر 
پولشــویی بــه میــزان اقداماتــی کــه از 
ســوی گروه های قاچاق مــواد مخدر و 
فســادها در این زمینه انجام می شود، 
ضمــن  می گیــرد  صــورت  کشــور  در 
اینکــه افرادی کــه فرار مالیاتــی دارند 
هم در مسیر پولشــویی فعال هستند. 
آنچــه مهــم اســت، اینکه بــا تصویب 
لوایــح دولــت کــه بــه مجلــس ارائــه 
را  کار  ایــن  بتوانیــم رخنه هــای  شــده 

بپوشانیم. 
نظــام  کل  در  اســت:  معتقــد  وی 
جمهــوری اراده و تعهــد بــرای مبارزه 
با پولشــویی وجــود دارد البتــه ممکن 
اســت برخــی از گروه هایــی کــه دارای 
منافــع هســتند، فضاســازی کنند ولی 
این به معنای انجام پولشــویی توسط 

نهادهای جمهوری اســامی نیســت. 
ســند وقتی ارائه می شــود که به فردی 

اتهام وارد شود. 
قوانیــن موجــود بــرای مقابلــه بــا 
پولشویی کافی و مؤثر است. ظریف در 
ادامه در مورد علت عدم ارائه اســناد 
مربوط به پولشویی به مراجع ذیربط، 
گفــت: ســند وقتــی ارائــه می شــود که 
به فردی اتهام وارد شــده باشــد البته 
آنچــه مطــرح شــده یــک واقعیت در 
همه دنیا است، اما قوانین و مقرراتی 
برای مقابله بــا آن داریم که می  تواند 
در ایــن زمینــه مؤثــر واقــع شــود. وی 
مصوبــات مجلــس در مــورد اصــاح 
قانــون پولشــویی و مبــارزه بــا تأمیــن 
مالی تروریســم را یادآور شــد و گفت: 
قــوه قضائیــه و دســتگاه  های نظارتــی 
کشــور به موجب این قوانیــن توانمند 
شــدند تــا بــا پولشــویی به عنــوان یک 
جرم مقابله کنند. جمهوری اســامی 
هــم در باالترین ســطوح ایــن تعهد و 
اراده سیاســی را دارد منتهــی منافــع 
اقتصــادی هــم در ایــن زمینــه وجــود 
دارد. وزیــر امــور خارجــه افــزود: هیچ 
دســتگاهی متهــم نیســت امــا منافع 
می کنــد،  شــبهه  ایجــاد  اقتصــادی 
شبهات ایجاد شده هم هیچ ارتباطی 

به واقعیت ندارد. 
در واقع تصویر غلطی از جمهوری 
در  اســامی در خــارج ســاخته شــده 
حالی کــه جمهــوری اســامی قربانی 
تروریسم اســت لذا شــبهه های ایجاد 
شــده درســت نیســت و بی جهــت در 
جامعه بین المللی ایجاد فضای غلط 
می کنــد کمــا اینکه این نحــوه برخورد 
بــه منافــع نظام هــم کمــک نمی کند 
بنابراین امیدواریم با عقانیت از این 

مرحله کشور عبور کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی جزئیات جلسه با استیضاح کنندگان  را روایت کرد

استیضاحظریفمنتفیمیشود

عضو جامعه مدرسین: 

استیضاح ظریف جلوه خوبی ندارد
 عضــو ارشــد جامعــه مدرســین حــوزه علمیه قــم درباره 
اســتیضاح ظریف توســط عده ای از نمایندگان متعلق به 
طیــف پایداری در مجلس، با تأکید بــر این که باید افرادی 
کــه در بخــش خاکریز روابط بین الملل فعال هســتند را تقویــت کنیم گفت: 
نباید افرادی را که نقش مهمی در مســائل بین المللی دارند تضعیف کنیم 
چرا که این موضوع به صاح کشــور نیســت. آیت اهلل ســید محمد غروی در 
گفت و گو با »انتخاب« گفت: اســتیضاح حق نمایندگان اســت اما نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی نباید به گونه ای رفتار کنند کــه عملکرد آنها چوب 
الی چرخ دولت گذاشــتن تلقی شــود. وی تصریح کرد برخــی از وزرا جایگاه 
خاص بین المللی دارند و جایگاه آنان باید حفظ شــود.غروی افزود: افرادی 
ماننــد ظریــف افســران بین المللــی ایــران هســتند و بایــد از اقتــدار خاصــی 

برخوردار باشند و به صاح نیست که اقتدار 
آنها را در سطح بین الملل زیر سؤال ببریم. 
این اســتاد حوزه علمیــه قم ادامــه داد: اگر 
در ســخنان افــرادی مثــل ظریــف ایــرادی 
دیده می شــود باید از او در قالب ســؤال و نه 
اســتیضاح دعوت شــود و به نقــد و پیگیری 
پرداخته شــود. چراکه پیگیــری این موضوع 
به شکل استیضاح جلوه خوبی ندارد و مورد 

تایید هم نیست.
وی افــزود مجلس باید عاوه بر این کــه اختیارات خود را در نظر می گیرد 
شــأن خود را هم حفظ کند و شــرایط کشــور را هم مورد بررسی قرار دهد و بر 
اســاس آن تصمیم گیری های الزم را انجام دهــد.وی تصریح کرد: قطعاً در 
رابطه با ســخنان ظریف مدارکی وجود دارد و ما هم نســبت به گذشــته این 

موضوعات بی اطاع نیستیم و این مدارک باید مورد بررسی قرار بگیرند.

برگزاری جلسه دادگاه علنی عضو شورای شهر مشهد
اولین جلســه رســیدگی به اتهامات یکی از اعضای شــورای شــهر مشــهد 
صبــح دیروز )یکشــنبه( به همراه تعــدادی دیگر از متهمان، در شــعبه ۱۳۲ 
دادگاه کیفری۲ مشهد و به ریاست قاضی باخدا و به صورت علنی در مجتمع 
قضایــی امــام خمینی )ره( برگزار شــد.  بــه گزارش ایلنا، در این جلســه که با 
حضور متهمین و وکای آنها و تعدادی از دانشجویان، شهروندان و اصحاب 
رســانه و مطبوعات برگزار شــد، قاضی باخدا از نماینده دادســتان خواســت 
کــه بــه قرائت کیفرخواســت تنظیمی بپــردازد.  پس از قرائت کیفرخواســت 
توســط نماینده دادستان عمومی و انقاب مشهد برای هفت متهم پرونده، 
متهمین حاضر در جلســه بــه دفاع از خود درخصــوص اتهامات مختلف از 
جمله ارتکاب فعل حرام، شــرب خمر، اعمال نفوذ برخاف حق و مقررات 
قانونی، تحصیل مال نامشــروع، ارتشا، شــروع به ارتشا، تصدی بیش از یک 
شغل، انتشار عکس های مستهجن، روابط نامشروع و سایر اتهامات منتسبه 
پرداختند.  در این جلسه همچنین وکای مدافع متهمان ضمن ارائه لوایح 
دفاعیــه، توضیحات و دفاعیات مورد نظر را بــه محضر دادگاه ارائه نمودند. 
گفتنی اســت اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان، خانم ها )آ- الف(، 
)ز- پ(، )ت- ص(، )الــف- ر(، )س- م( و آقایــان )م- د( و )الــف- ش( بــا 
یک ســاعت تأخیر به دلیل عدم حضور دو نفر از متهمان پرونده در ســاعت 
۱۰صبح آغاز و در ســاعت ۱۲:۳۰ دقیقه به پایان رسید. همچنین جلسه آتی 
رسیدگی به اتهامات افراد مذکور بنا به درخواست وکای متهمین به صورت 

علنی برگزار خواهد شد.

دولت مسبب و حالل مشکالت!
ایــن روزها به مــوازات اظهار نظرهــا و تأکیدهــای مختلف 
بــر ضرورت همــکاری ملــی برای بــرون رفت از مشــکالت 
موجود، مجموعه دولت هم زیر ضرب جدی منتقدان قرار 
دارد. بــه تعبیری آن تأکیدها در راســتای همکاری و تقویت 
وحــدت ملی بــرای مواجهــه با اعمال فشــارهای خارجــی عمدتــاً روی کاغذ 
می ماند و جنبه عملیاتی پیدا نمی کند. بماند اینکه برخی هم شــرایط را برای 
تسویه حساب های سیاسی با دولت مناسب می دانند و پشت همه کاستی ها 
و کمبودها دســت دولــت را می جویند تا از هم اکنون اندوخته های سیاســی 
خود بــرای انتخابات پیش رو را انبار کنند. البته آن گونه که در قانون اساســی 
هم آمده اســت دولت مســئول امور اجرایی کشور اســت و بر همین اساس 
هم اختیاراتــی دارد.  اما ایــن وضعیت حقوقی اســتناد محکمی برای حکم 
دادن و حواله دادن همه مشــکالت موجود به قوه مجریه نیست. در حقیقت 
آنچــه در فضــای حقیقی سیاســت ایــران می گــذرد بــا آن ســاختار حقوقی 
تفاوت هایــی دارد. اینکه بحث هایــی درباره همان ســاختار حقوقی و برخی 
تداخل وظایف و مــوازی کاری ها هم وجود دارد مجــال دیگری می طلبد. اما 
در همین چارچــوب موجود هم خیلی منطقی به نظر نمی رســد که بی توجه 
به اقدامات و مواضع برخی نهادها یا جریان های سیاسی در برابر دولت، قوه 
مجریه را مسبب همه مشکالت و در پی آن حالل همه آنها دانست.  در حالی 
که دولت امکان استفاده از همان اختیارات قانونی خود را نیز مهیا نمی بیند. 
در همین ســاختار موجود، دولت لوایح چهارگانه ای را بر اساس اختیارات و 
البته برنامه ریزی های کارشناســانه و آینده نگرانه به مجلس ارائه کرده و االن 
بیش از دو ســال است که در مجلس مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است. 
یا دولت بر اساس مقدورات و امکانات کشــور و برنامه ریزی های خود برنامه 
ششــم توســعه را به مجلس می دهد اما آنچه در مجلس تصویب و تبدیل به 
قانون می شــود، اساساً برنامه دیگری می شــود که به تعبیر برخی کارشناسان 
اقتصــادی دیگر نمی تــوان آن را برنامــه دولت خواند. دولــت در چارچوب 
برنامه هــا و وعده هــای انتخاباتــی خود بنا را بــر تعامل در سیاســت خارجی 
می گــذارد اما مدام از ســوی برخی نهادها و کانون هــای تأثیرگذار در قدرت با 
انواع اتهامات نواخته می شود.  اعضای کابینه عالوه بر حضورهای متعدد در 
مجلس برای پاســخ به ســؤاالت نمایندگان مدام زیر تیغ تهدید به استیضاح 
هســتند چنان کــه در حال حاضــر چندیــن اســتیضاح روی میــز نمایندگان 
اســت. نمونه هایی از این دست فراوان اســت و نشان می دهد همان نهادها 
و جریان هایــی کــه از دولت انتظــار معجزه دارنــد، اتفاقاً کمتریــن اهتمام را  
نســبت به همکاری با آن دارند. مضاف بر اینکه با توسل به اختیارات قانونی 
و ابزارهــای غیر قانونی چوب هم الی چرخ دولــت می گذارند، اختیاراتش را 
برنمی تابنــد، سیاســت هایش را رد می کنند و آن را ناکارآمــد جلوه می دهند 

.البته توقع هم دارند بار همه مشکالت را به تنهایی به دوش بکشد.
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ادعای امریکا مبنی بر نقض عهدنامه 
۲۲۳۱ از ســوی ایران، توسط مقام های 
دیپلماتیک کشورمان پاسخ داده شد. 
وزیــر امــور خارجه امریــکا ایــران را به 
نقض قطعنامه ای متهم کرده اســت 
که کشــورش پیشــتر با خــروج از توافق 
هســته ای رســماً آن را زیــر پا گذاشــته 
اســت. مایــک پمپئــو شــنبه شــب بــا 
انتشــار پیامی در توئیتر آنچه آزمایش 
را  خوانــده  ایــران  جدیــد  موشــکی 
محکوم کرده و ضمن مغایر دانســتن 
برنامــه موشــک های بالســتیک ایران 
امنیــت  شــورای   ۲۲۳۱ قطعنامــه  بــا 
ســازمان ملل متحد از تهران خواسته 
فعالیت های موشــکی خود را متوقف 
تعهــدات  ادعایــی  مغایــرت  کنــد. 
بــا قطعنامــه ۲۲۳۱،  ایــران  برجامــی 
قاســمی،  بهــرام  کــه  اســت  نکتــه ای 
در  ایــران  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
واکنــش بــه آن بــه کنایــه پاســخ گفته 

است. 
وزیــر  ادعــای  بــه  پاســخ  در  قاســمی 
امــور خارجــه امریکا کــه آزمایش های 
قطعنامــه  نقــض  را  ایــران  موشــکی 
۲۲۳۱ شــورای امنیت دانســت، گفت: 
»جالــب و البتــه مضحــک آنجاســت 
بــه قطعنامــه ای اســتناد می کنیــد که 
بــا خــروج یکجانبــه و غیــر قانونی تان 
از برجــام نــه تنهــا خــود آن را نقــض 
کرده اید بلکــه دیگران را هم به نقض 
اگــر آن را اجــرا  یــا حتــی  آن تشــویق 
کننــد، تهدید به تنبیه شــدن و تحریم 
می کنیــد.« ســخنگوی وزارت خارجــه 
را  ایــران  موشــکی  برنامــه  همچنیــن 
دارای ماهیت دفاعی دانســت و گفت 
این برنامه در چارچوب نیازهای کشور 
طراحــی می شــود. قاســمی همچنین 

تأکیــد کرد کــه »هیچ قطعنامــه ای در 
شــورای امنیــت برنامــه موشــکی و یــا 
آزمایش های موشــکی ایران را ممنوع 

نکرده است.«
 ۲۲۳۱ قطعنامــه  نقــض  ادعــای 
از ســوی ایــران بــه بهانــه برنامه هــای 
از  هــم  پیش تــر  کــه  موشــکی اش 
ســوی کشــورهای غربــی تکــرار شــده 
بــود، در حالــی اســت کــه درخواســت 
شــورای امنیــت از ایــران در ارتبــاط با 
موشــک های بالستیک در متن برجام 
ماده هــا  ذیــل   ۲۲۳۱ قطعنامــه  در  و 
بخــش  در  صرفــاً  و  نشــده  گنجانــده 
پیوســت قطعنامــه آمــده و خواســته 
خــود را بــه صــورت یــک توصیــه غیر 
الــزام آور مطرح کرده اســت. چنان که 
ایــن قطعنامــه در ضمیمــه دوم خود 
صرفــاً از ایــران درخواســت کرده هیچ 
بــا موشــک های  ارتبــاط  در  فعالیتــی 
از  برخــورداری  بــرای  کــه  بالســتیکی 
قابلیــت حمــل ســاح های هســته ای 
ندهــد.  صــورت  می شــوند  طراحــی 
کشــورمان  مقامــات  کــه  آنجــا  از 
چارچــوب  در  کرده انــد  اعــام  بارهــا 
قصــد  کشــور  دفاعــی  برنامه هــای 
ندارنــد از ســاح های متعــارف بــرای 
حمل ســاح هســته ای اســتفاده کند، 
این بند از درخواســت شــورای امنیت 
عمًا باموضوع اســت. بنابراین اجرا 
نکردن آن از ســوی ایران نقض توافق 
هســته ای به شــمار نمی آید و به دلیل 
اینکــه جزو تعهدات ایجاد شــده برای 
هــم  امنیــت  شــورای  ســوی  از  ایــران 
نیست، اجرا نکردن آن نقض فاحش 
قطعنامه محسوب نمی شود. از سوی 
دیگر پمپئو در شــرایطی ادعای نقض 
را  ایــران  ســوی  از   ۲۲۳۱ قطعنامــه 

مطرح کرده است که رئیس جمهوری 
امریکا چندی پیــش با اعام خروج از 
توافق هســته ای با ایران و بازگرداندن 
تحریم هــای ایران رســماً بر این توافق 
و قطعنامــه ۲۲۳۱ کــه در تأییــد آن به 
تصویب رسیده بود خط بطان کشید. 
چنــان که واشــنگتن بــا دســتور دونالد 
تحریم هــای  بازگردانــدن  بــا  ترامــپ 
اقتصــادی علیــه تهــران، اعــام کرده 

بــر  حداکثــری  فشــار  ایجــاد  قصــد 
کشورمان را دارد.

 
ë جرمی  هانت: نگران شده ام

وزارت خارجــه ایــران در حالــی به 
ادعــای مقام هــای امریکایــی پیرامون 
کشــورمان  هســته ای  فعالیت هــای 
پاسخ داد که ادعای یاد شده با واکنش 
برخی از مقام های امریکایی و اروپایی 

نیز رو به رو شــده اســت. چنان که جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی امریکا در 
پیامــی توئیتــری بــا طرح ایــن ادعا که 
ایران به تازگی موشــک های بالستیک 
میان بــردی  را کــه قادر به رســیدن به 
اســرائیل و اروپا هستند مورد آزمایش 
قــرار داده اســت، گفــت: »ایــن اقــدام 
تحریک آمیز غیر قابل تحمل اســت.« 
روزنامــه نیویــورک تایمــز نیز بــه نقل 

از جیمــز متیــس، وزیــر دفــاع امریــکا 
نوشــته: »ایــران نشــان داد کــه تمــام 
تاش هــای مــا بــرای منصــرف کردن 
آنهــا از حمایــت از تروریســم احتمااًل 
ناموفــق خواهــد مانــد چنانچه تاش 
ســازمان ملــل متحــد بــرای متوقــف 
آنهــا  موشــکی  آزمایش هــای  کــردن 
راه به جایــی نبرده اســت.« همچنین 
خارجــه  امــور  وزیــر  جرمــی  هانــت، 
انگلیــس بــا انتشــار پیامــی در صفحه 
توئیتــر خــود به ایــن ادعا که ایــران به 
تازگی یک موشک بالستیک میان برد 
آزمایــش کــرده اســت، واکنش نشــان 
داد. او در پیــام خود مدعی شــد: »من 
بشــدت نســبت بــه آزمایش موشــک 
ایــران  توســط  بــرد  میــان  بالســتیک 
نگران شــده ام. ایــن اقدامــی تحریک 
برانگیــز و تهدیدآمیز بــوده و در تضاد 
امنیــت  شــورای   ۲۲۳۱ قطعنامــه  بــا 
ســازمان ملــل اســت.« جرمــی  هانت 
ادامــه داد: »حمایــت مــا از برجام به 
هیــچ وجه از نگرانی مــا درباره برنامه 
موشکی بی ثبات کننده ایران و از عزم 
ما نســبت به اینکه باید متوقف شــود، 

کم نمی کند.«
با این حال مدیر اجرایی اندیشکده 
بین المللــی مطالعــات راهبــردی در 
پیامــی توئیتری گفت که آزمایش های 
موشــکی ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ 
بــه شــمار نمــی رود.  شــورای امنیــت 
مــارک فیتز پاتریک در پیامی توئیتری 
نوشــت: »این معذور کــردن آزمایش 
موشــکی ایران نیســت، اما ایــن اقدام 
نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
به شــمار نمی رود چرا که تنها از ایران 
را  آزمایش هایــی  چنیــن  می خواهــد 

انجام ندهد.«

واکنش وزارت خارجه به ادعای پمپئو:

آزمایش های موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 نیست

بـــــرش

ســرتیپ پاســدار ابوالفضل شکارچی، 
ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح هم 
گفت: قطعاً ساخت موشک جزو توان 
دفاعــی جمهوری اســامی ایران و بــرای دفاع از کشــور و در 
راستای بازدارندگی است.به گزارش خبرگزاری صداو سیما، 
وی در جمــع خبرنــگاران افــزود: قطعاً این کار توســعه پیدا 
خواهد کــرد و درباره آن به هیچ وجه مذاکره نخواهیم کرد و 
جمهوری اســامی ایران تست موشکی و توسعه موشکی را 
در دســتور کار خود دارد و از هیچ کشــوری در این زمینه اجازه 

نمی گیرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح افزود: این اطمینان را به 
همه کشورهای منطقه می دهیم که جمهوری اسامی ایران 
همچون گذشته هیچ چشمداشتی به منافع و سرزمین هیچ 
کشــوری ندارد و این تــوان و اقتدار دفاعــی در جهت دفاع از 
کشور و منافع جمهوری اسامی و در حوزه بازدارندگی است.

سرتیپ پاسدار شــکارچی گفت:  این اقتدار دفاعی تهدیدی 
بــرای کشــورهای منطقــه بــه حســاب نمی آیــد مگــر این که 
مــورد تهدید و تهاجم قرار بگیریم که قطعاً پاســخ کوبنده و 
پرشــدتی خواهیــم داد. وی در بخــش دیگری از ســخنانش 
افــزود: امریــکا به عنوان نقــض کننده قطعنامــه ۲۲۳۱ و به 
عنــوان قانون شــکن ترین کشــور جهــان، امــروز حق تفســیر 
قطعنامه های ســازمان ملل را ندارد و کشــوری بایــد در این 

موضوع ورود کند که خودش قانون شــکن نباشد. سخنگوی 
ارشــد نیروهای مســلح در پاســخ به اظهارات اخیر مقامات 
امریکایی مبنی بر کمک تسلیحاتی و تجهیزاتی ایران به یمن 
هــم افزود: وزیر خارجه امریکا و همچنیــن رئیس گروه ویژه 
ایران در وزارت خارجه امریکا اخیراً دوباره یاوه گویی و هذیان 
گویی کردند و اعام کرده اند که ایران موشک و پهپاد در اختیار 
یمن قرار می دهد در حالی که ملت و ارتش یمن قدرتمند و 
دارای تجهیزات بســیار مناسبی هستند و نیاز به هیچ کمکی 
در ایــن زمینــه ندارنــد که جمهوری اســامی ایــران بخواهد 
ورود کند.وی گفت: با توجه به محاصره کامل یمن، موشک 
حجــم کوچکی نــدارد که جمهوری اســامی ایــران بخواهد 
ایــن موشــک ها را در اختیار آنها قرار دهد.ســردار شــکارچی 
افــزود: ملــت یمن تجهیزات مناســبی دارنــد و قهرمانانه از 
کشور و مردم خود دفاع می کنند و به پیروزی های بزرگی هم 
رسیده اند و عربستان، امارات و حامیان آنها را زمینگیر کرده 
و به استیصال کشانده اند.وی گفت: چون عربستان سعودی 
و امارات و امریکا و اســرائیل عمًا در یمن تا اآلن دستاوردی 
بجــز شکســت نداشــته اند امریکایی هــا مجبــور شــدند این 
مواضع را بگیرند.ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت:به 
امریــکا و همپیمانانشــان هشــدار می دهیــم کــه در صورت 
هرگونه خطای راهبردی در منطقه آنچنان سیلی محکمی از 
جمهوری اسامی خواهند خورد که تا ابد پشیمان می شوند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: 

اقتدار دفاعی ایران درحوزه بازدارندگی است

ظریف: قوه قضائیه به موجب قانون می تواند با پولشویی به عنوان یک جرم مقابله کند، لذا نیازی به ارائه اسناد نیست

اخبــــار

زیبایی های انتخابات
4- ایــن انتخابــات بــه اتمــام رســید ولی تــازه وظیفه 
معاونــت  و  مطبوعــات  بــر  نظــارت  هیــأت  دبیرخانــه 
مطبوعاتی برای توجه به خواســته های مشــروع مدیران 
محترم رســانه ها شــروع شــده و باید این خواسته ها و هشــدارها مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.
5- بــه پیــروز ایــن انتخابــات تبریــک عــرض می کنــم و از اینکه بــا صبر و 
تحمل همه مدیران مســئول رســانه ها در طول این هفته ها توانســتند جریان 
انتخابــات را گــرم نگه دارند تشــکر می کنــم و اعام می کنــم زیبایی های این 
انتخابــات بیش از اخبار غلط )fake news(، اتهام زنی و شــبهات بود هرچند 
که متأســفانه در مواردی نیز با زشتی هایی همراه شد که شاید این نیز بخشی 

از روند توسعه یافتگی در مسیر رسیدن به انتخاباتی کامل تر و سالم تر است.

 ادامـــــه از
صفحه اول



کــرد،  اجتنــاب  آن  از  بتــوان  آنکــه   بــی 
16 آذر نماد نقش  دانشــگاه و دانشجویان 
در عرصــه سیاســت اســت. چنین اســت 
کــه  حــدود دو دهه اســت حضور رؤســای 
جمهوری در جمع دانشجویان و برگزاری 
مراســم پرســش و پاســخ میــان آنهــا کــه 
نخســتین بــار از 16 آذر ســال 1377 آغــاز 
شد به سنتی رایج بدل شده است. اگر چه 
گاه تقارن سالروز شــهادت سه دانشجوی 
دانشکده فنی دانشگاه تهران در اعتراض 
کودتــای  از  برآمــده  سیاســت های   بــه 
28 مرداد سال 32 با مالحظه ای دیگر این 
مراســم را چند روزی بــه تأخیر انداخته یا 
رئیس جمهوری بنا به مقتضیات سیاسی 
از حضور در دانشــگاه اجتناب کرده است.  
اســت  روزی  آذر  هــر صــورت 16  امــا در 
آغشــته بــه هیجــان دانشــجویان حامی و 
منتقد که گاه با چاشنی شعارهایشان تند 
شــده  و در خاطــره تاریــخ سیاســی کشــور 
باقــی مانده اســت. چنان که 16 آذر ســال 
1383 دانشــگاه تهــران به صحنــه انتقاد 
رئیــس  از  نومیــد  دانشــجویان  تندروانــه 
دولــت اصالحــات بــدل شــد و در مقابل 
این گونه پاسخ گرفت که »ا ن شاءاهلل بعد 
از من کسانی خواهند آمد که خوب عمل 
خواهند کرد و شــما نیز نتیجه اعمالشــان 
را خواهید دید.« پاســخی که  در سال های 
دولــت محمــود احمدی نــژاد منتقــدان  
دولــت او از آن بــه عنــوان ابــزار شــماتت 

تندروها استفاده می کردند.
از حیــث مــکان برگــزاری نیز این مراســم 
هیچگاه منحصر به دانشگاه خاصی نبوده 
اســت. البتــه جــز احمدی نــژاد کــه در دو 
سال متفاوت ترجیح داد بنابر مقتضیات 
سیاســی روز دانشــجو را در دانشــگاه های 
علم و صنعت یا  امام صادق )ع(  سپری 
کنــد، دانشــگاه های تهــران و امیرکبیــر و 
صنعتی شریف به عنوان دانشگاه هایی که 
فعال ترین تشکل های دانشجویی در حوزه 

سیاسی را دارا هستند، بیشترین میزبانی را 
از رؤسای جمهور و دیگر مقامات حکومتی 

به مناسبت های مختلف داشته اند.
با این حال طی دو سال اخیر رویه متفاوتی  
از ســوی رئیس جمهــوری در پیش گرفته 
شده است؛ سخنرانی در دانشگاه های دور 
از پایتخت. بر همین اســاس سال گذشته 
حســن روحانــی در خــالل ســفر اســتانی 
خود به اســتان سیســتان و بلوچستان، به 
دانشــگاه زاهــدان رفــت و در جمــع آنــان 
بــه ســخنرانی پرداخت. امســال هــم روز 
دانشــجو در یکــی از دانشــگاه های اســتان 
ســمنان برگزار می شــود. تغییری در یک 
ســنت کــه می توانــد در نــوع خــود اثــرات 
دانشــجویی  فعالیت هــای  بــر  متفاوتــی 
کــه  روزگاری  در  خاصــه  باشــد.  داشــته 
بســیاری از نخبــگان نســبت بــه رخــوت، 
کم تحرکی و انفعال دانشــجویان نســبت 
به تحــوالت جامعــه و تأثیرگــذاری بر آن 
عــده ای  مقابــل  در  و  می دهنــد  هشــدار 
معتقدند که این انفعال برای پیشگیری از 
هرگونه بحران احتمالی ویروسی است که 
از طریق برخورد با فعاالن دانشــجویی به 
بدنه دانشگاه تزریق شده است. بر اساس 
همین برداشت های متفاوت نظرات چند 
فعال دانشــجویی کنونی و سابق را درباره 
پیــام حضــور روحانــی در دانشــگاه های 
فعالیت هــای  بــر  آن  اثــر  و  متفــاوت 
دانشــجویی جویــا و بــا طیــف گوناگونی از  
پاســخ مواجــه شــدیم. پاســخ هایی که در 
همه آنها همنشــینی رئیــس جمهوری با 
دانشجویان شهرستان های مختلف مثبت 
ارزیابی شــده بود اما به همان میزان تأثیر 
منفی این تصمیم بر مرجعیت سیاســی 

دانشگاه ها نگران کننده به نظر می رسید.
ë  فرصتی برای شنیدن ایده های

دانشجویان دور از مرکز
علــی کریمــی، معــاون سیاســی بســیج 
اســت  از چهره هایــی  دانشــجویان یکــی 

که به پرســش ما دربــاره ارزیابــی انتخاب 
دانشگاه های استان های دیگر برای حضور 
رئیس جمهوری در جمع دانشــجویان به 
مناســبت 16 آذر پاســخ می دهد. کریمی 
بــا بیان اینکه این تغییــر و تنوع نه تنها بد 
نیســت که حتی می تواند مفید باشــد، به 
»ایــران« گفــت: »این حضــور می تواند به 
شــنیدن حرف ها و ایده های دانشــجویان 
حاضــر در دانشــگاه های دور از مرکز و نیز 
تصویر جامع تر رئیس جمهوری از فضای 
کلی کشــور منتهی شود و مســأله هم این 
نیســت که این حضور و ســخنرانی در چه 
یــا روزی  روزی صــورت می گیــرد 16 آذر 
دیگر.« او با بیان این اعتقاد که به واســطه 
حضــور رئیــس جمهوری شــور و اشــتیاق 
ایجــاد  دانشــگاه ها  در  خوبــی  هیجــان  و 
می شود، افزود: »منتها مسأله این است که 
حضور مقامات در دانشگاه ها نباید رویکرد 
نمایشی و پوپولیستی به خود بگیرد و تنها 
به فرصتی برای فیلمبرداری صحنه های 
تبدیــل  انتخاباتــی  کلیپ هــای  مناســب 
شــود. بنابراین  مسأله ما مکان حضور و یا 
پذیرش هیجان دانشجویان نیست؛ بلکه 

مهم شنیده شدن صدای آنها است.« 

ë  حضــور روحانــی در دانشــگاه های دیگر
نوعی انحصارزدایی است

»حضــور روحانــی در دانشــگاه ســمنان 
یا دانشــگاه های اســتان های دیگر نوعی 
انحصارزدایی از دانشگاه های مرجع در 
تهران اســت.« ابوالفضل شــاهچراغی، 
عضو مجمع دانشــجویان دانشگاه های 
ســمنان بــا گفتــن ایــن جملــه افــزود:  
»اتفاقاتی مانند حضور رئیس جمهوری 
در دانشــگاه ســمنان باعث می شــود که 
فرصت و تریبون در اختیار دانشــجویان 
دیگر قرار بگیرد؛ دانشجویانی که صدای 
آنان کمتر شــنیده می شــود.« او با اشاره 
بــه اینکه ایــن برنامه نشــان می دهد که 
حرف هــای  شــنیدن  تحمــل  روحانــی 
را  دانشــگاه های مختلــف  دانشــجویان 
دارد، گفــت: »با وجود این دانشــجویان 
متمایــل بــه اصالحــات معتقدنــد کــه 
خــود  مواضــع  از  بســیاری  از  روحانــی 
عقب نشــینی کــرده اســت و بســیاری از 
انتخابــات  کــه در دوران  را  وعده هایــی 
گفتــه امــروز عمــاًل نامــی از آنهــا گفتــه 
نمی شــود.« شــاهچراغی  بــا اشــاره بــه 
معضالت اقتصــادی که اکنــون گریبان 

کشور را گرفته است، اضافه کرد: »رئیس 
جمهــوری در حالــی امــروز از وضعیت 
باثبــات اقتصــادی صحبــت می کند که 
ایــن صحبت هــا برای مــردم قابــل باور 
نیست و مردم چیز دیگری را در زندگی 

خود تجربه می کنند.« 
ë تریبون را از دانشجویان نگیرند

محمد رمضان زاده، عضو و دبیر پیشین 
انجمن اســالمی دانشــگاه تهران اما به 
موضــوع از زاویــه دیگری نــگاه می کند. 
او بــا اذعــان بــه اینکــه حضــور روحانی 
در دانشــگاه های دور از مرکــز می توانــد 
فضــای دانشــجویی ایــن دانشــگاه ها را 
بــه تحــرک وادار کنــد، نگــران عملکرد 
این نشســت ها بود و گفــت: »اتفاقی که 
شاهد بوده ایم، این است که پاسخگویی 
دولــت بویــژه در بخــش دانشــجویی و 
وزارت علــوم ســال به ســال کمتر شــده 
اســت. ســال اولی کــه آقــای روحانی به 
دانشــگاه تهران آمدند، تعداد بیشتری 
دانشــجویی  تشــکل های  نماینــدگان  از 
توانســتند صحبــت کننــد و خواســت ها 
و مطالبــات خــود را مطــرح کننــد. هــر 
چــه گذشــت، ایــن رونــد کاهشــی شــد. 

ابتدا از تعداد نماینده های تشــکل های 
سیاســی کم شــد، بعد فقط نمایندگان 
تشکل های علمی و صنفی باقی ماندند 
تــا در نهایــت کــه امســال وقتــی رئیس 
جمهــوری بــه دانشــگاه تهــران آمدند، 
دانشــجویی  نماینــدگان  از  یــک  هیــچ 
نتوانســتند صحبت کنند.«  رمضان زاده 
مطلوبیت این نشســت را فــارغ از اینکه 
در کــدام شــهر برگزار شــود، بــه مطالبه 

محوری آن می داند. 
ë 16 آذر، سیاسی باقی بماند

حامــد عزیــزی، عضــو پیشــین انجمن 
اسالمی دانشگاه آزاد کرج هم دیدگاهی 
نزدیــک دارد. او بــا بیــان اینکــه حضــور 
روحانــی می تواند فضای دانشــجویی را 
در دانشــگاه های دور از مرکــز به تحرک 
وادار کند، از این تصمیم اســتقبال کرد، 
امــا با بیــان یک نکتــه معتقد اســت که 
این تغییر رویه خالی از نگرانی نیســت. 
عزیــزی در گفت وگــو با »ایــران«  اظهار 
کــرد: »طــی نزدیک بــه یک دهــه اخیر 
و  دانشــگاه  از  زدایــی  سیاســت  نوعــی 
دانشگاه منهای امر سیاسی ترویج شده 
اســت. که ایــن نگرانــی را به وجــود می 
آورد که حضور نیافتن رئیس جمهوری 
در دانشــگاه های بیشــتر سیاســی تهران 
در امتــداد همــان رویــه قــرار گیــرد. این 
فعــال دانشــجویی ســابق در عین حال 
شــهر ها  خیلــی  در  اینکــه  یــادآوری  بــا 
دانشــگاه های سیاســی وجــود دارنــد که 
در طــی ســال های گذشــته خــود یکی از 
پایگاه هــای اصلــی جنبش دانشــجویی 
بوده اند و رئیس جمهوری می توانســت 
انتخــاب  را  دانشــگاه ها  آن  از  یکــی 
کنــد، افــزود: »از ایــن حیــث رفتــن بــه 
دانشــگاه های غیرسیاسی شهرستان ها 
قابل نقد اســت زیرا  16 آذر نماد اصلی 
حرکت سیاسی دانشجو است و باید این 

نماد باقی بماند.« 

کار ملک و مملکت بدون قاعده و قانون 
سامان نمی گیرد؛ بر همین اساس بود که 
نخســتین گام جدی بنیانگذاران انقالب 
اســالمی بعــد از پیــروزی، دســت یافتــن 
بــه نظــم قانونــی جدیــد بــود. در همین 
راســتا بعد از برگزاری اولین انتخابات که 
منجــر به تعیین نوع حکومت و تشــکیل 
جمهــوری اســالمی در ایران شــد، بحث 
راجــع به تعییــن قانون اساســی نظام به 

صورت جدی مطرح شد . 
امــام  نظــر  امعــان  بــا  مرحلــه  ایــن  در 
خمینــی )ره( بنیانگذار انقالب اســالمی 
پیش نویس قانون اساســی نگارش یافت 
و با تأکید ایشان، انتخاب مجلس خبرگان 
قانون اساســی در 12 مرداد 1358 برگزار 
شد.این مجلس در 28 مرداد سال 1358 
فعالیــت خود را آغاز کــرد تا اینکه پس از 
3 ماه تالش و کوشــش و کار پرمسئولیت 
تدوین قانون اساســی جمهــوری ایران را 
بــه انجام رســاند. ایــن قانون اساســی در 
نهایــت در 12 فصــل و 175 اصل توســط 
خبــرگان قانــون اساســی مــورد تصویب 
قرار گرفت. سپس در یک همه پرسی در 
12 آذر ســال 1358 به تأیید مــردم ایران 
رسید. به همین مناسبت 12 آذر در تقویم 
جمهوری اســالمی ایران به نام روز قانون 

اساسی نامگذاری شده است.
 قانون اساســی کشــور امــا در این ســال ها 
نــه تنهــا تغییــر و تحوالتــی را تجربه کرد 
بلکــه در ســال های اخیــر نیز به کــرات از 
ضرورت بازبینی و به روز کردن آن سخن 
به میــان آمده اســت. چنانکــه یک بار در 
ســال 1368 بخش هایی از قانون اساسی 
پس از بازنگری در شورای بازنگری قانون 
اساســی و برگــزاری همه پرســی بــه اجرا 
درآمــد. اصالحاتی ضروری اما به اعتقاد 

ناکافــی.  مســئوالن  و  کارگــزاران  برخــی 
برخالف عده ای که معتقد هستند قانون 
اساســی کشــور جامع، مانع و کامل است 
و نقیصه های موجــود در عرصه تقنینی، 
اجرایی و قضایی به کارگزاران برمی گردد، 
برخی نیز معتقدند بروز پاره ای مشکالت 
ناشــی از برخــی ســاختارها، تداخل هــا، 
ابهامات، ســکوت ها، عدم شــفافیت ها و 
موازی کاری هایی است که قانون اساسی 
فعلــی بــرای آن راهــکاری نــدارد و چاره 
کار ایــن اســت در چارچوب های قانونی و 
پیش بینی شــده عیوب و کاستی ها رفع و 
قانون اساســی کارآمدتر شــود. نــگاه دوم 

حامیان جدی ای نیز دارد. 
ســخنان رهبر معظم انقالب اسالمی که 
2۴ مهر 13۹۰ در سفر به استان کرمانشاه 
مطــرح شــد،ناظر بــه چنیــن ضرورتــی 
ارزیابــی می شــود. ایشــان در دیــداری که 
با دانشــجویان دانشــگاه رازی کرمانشــاه 
سخنانشــان  از  بخشــی  در  داشــتند، 

فرمودند:
» ... فرض بفرمایید ما یک روزی در قانون 
اساســی نخســت وزیر و رئیس جمهوری 
داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه 
بــه ما نشــان داد که این درســت نیســت. 
امــام دســتور دادنــد گروهــی از خبــرگان 
ملــت، از دانشــگاهیان، از روحانیــون، از 
مجلس شــورای اسالمی، از برجستگان و 
نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز 

است، آن را تغییر بدهند. 
همین کار را هــم کردند. یا در زمینه قضا 
همین جور. در آینده هم اینها قابل تغییر 
است. امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ 
یعنــی مــردم با رأی مســتقیِم خودشــان 
رئیــس جمهــوری را انتخــاب می کننــد؛ 
تــا االن هــم شــیوه بســیار خــوب و تجربه 

شده ای است. اگر یک روزی در آینده های 
دور یــا نزدیک - که احتماالً در آینده های 
نزدیــک، چنیــن چیزی پیــش نمی آید - 
احساس بشــود که به جای نظام ریاستی 
مثــاًل نظــام پارلمانــی مطلــوب اســت - 

مثــل اینکــه در بعضی از کشــورهای دنیا 
معمــول اســت - هیــچ اشــکالی نــدارد؛ 
نظــام جمهــوری اســالمی می توانــد این 
خط هندسی را به این خط دیگر هندسی 
تبدیــل کنــد؛ تفاوتــی نمی کنــد. و از ایــن 

قبیل. البته همیــن تغییر هم باید متکی 
به اصول باشد. 

همین نگاِه دوباره و نوســازی و بازســازی 
هم بایــد ناظر بــه اصول باشــد؛ برگرفته 
و برخاســته از اصول اســالمی باشد. مثاًل 
فرض بفرمایید شایسته ساالری. احساس 
بشــود که شایسته ســاالری، به این شکل، 
بهتر تحقق پیدا می کند؛ یا عدالت، به این 

شکل، بهتر تحقق پیدا می کند.«
علــی الریجانــی رئیــس مجلس شــورای 
اسالمی نیز تا کنون چندین بار از ضرورت 
گفتــه  ســخن  اساســی  قانــون  اصــالح 
اســت. صریح تریــن ســخنان وی در ایــن 
بــاره، به همایش سراســری قــوه قضائیه 
بازمی گردد که تیرماه سال گذشته مطرح 
شــد: »قانــون اساســی میــراث گرانقدری 
اســت امــروز هــم بایــد ایــن را متناســب 
بــا تجربیــات و شــرایط حفــظ  و برخــی 
مســائل دیگــر آن را حــل کرد. شــاید نیاز 
باشــد بخش هایی که تزاحم هایی دارد یا 
ســرعت عمــل را در کار کاهش می دهد، 
اصالح شــود. ایــن البته نیاز بــه تغییر در 
قانــون اساســی دارد که ســازوکار خودش 
را دارد امــا عالوه بر دغدغه های پیشــبرد 
نظام و انقالب تجربه این سی و چند سال 

یک نقایصی در کارها دارد.«
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس 
بــا  گفت وگویــی  در  هــم  جمهــوری 
فایننشال تایمز گفته بود: »بعد از چندین 
 ســال کــه از قانون اساســی گذشــته، ما در 
اجرا و نحوه ارتباطی که بین سه قوه است 
و بعضاً در کار همدیگر مداخله می کنند، 
با مشکالتی مواجه هستیم. قانون اساسی 
نیــاز به اصالحات و بازنگــری دارد بعد از 
یــک دوره طوالنی ولــی فرآینــد آن هنوز 

آغاز نشده است.«

محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام و نماینده ادوار مجلس 
هم در همین باره گفته اســت: »به عنوان 
فردی که هفــت دوره به عنــوان نماینده 
در مجلــس حضــور داشــته ام، امــروز به 
ایــن نتیجه رســیده ام که بــا یک مجلس 
نمی تــوان کشــور را اداره کــرد و مــا بــه دو 

مجلس نیاز داریم. 
در شــرایط کنونــی نماینــدگان مجلــس 
بــه دنبــال مطالبــات منطقــه ای، قومی، 
جنســیتی و قشــری هســتند و آنچه کمتر 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد منافــع ملی 
اســت. به همین دلیل نیز قانون اساســی 
بایــد اصــالح شــود و دو مجلــس ســنا و 
شورای اسالمی در کنار هم تشکیل شود.« 
مرتضــی نبــوی از چهره هــای شــاخص 
تشــخیص  مجمــع  عضــو  و  اصولگــرا 
اســت:  گفتــه  هــم  نظــام  مصلحــت 
»برداشــت من این اســت که چون بیش 
از 2۰ ســال از اصالح اولیه قانون اساســی 
گذشــته و بــه اصطــالح در مقــام عمــل 
مشــاهده کرده ایــم کــه برخــی ابهام ها و 
همپوشانی های وظایف در قانون اساسی 
وجــود دارد؛ به نظر می آیــد که یکی از راه  
های تنظیــم بهتــر و شــفاف تر روابط قوا 
برای اینکه کمتــر اختالف به وجود بیاید؛ 
آن اســت کــه اصولی از قانون اساســی که 
ابهام و همپوشــانی دارنــد را طی مراحل 

قانونی اصالح و تکمیل کنیم.«
امروز و در آستانه سی و نهمین سالگرد 
»روز قانــون اساســی« برخــی معتقدند 
می تــوان وارد عرصــه عمــل شــد و بــه 
دور از هیاهوهــای سیاســی و رســانه ای، 
کــه  را  اساســی  قانــون  از  بخش هایــی 
نیازمند اصالح و ترمیم است در دستور 

کار قرار داد.

سی و نهمین سالگرد »روز قانون اساسی«

راه اصالح مسدود نیست

رئیس فراکسیون امید مجلس با انتقاد از 
برخوردهــای امنیتی و قضایی با کارگران، 
بر ضرورت حل ریشه ای مشکالت کارگران 
تأکیــد کرد. به گــزارش ایســنا محمدرضا 
عــارف در دیــدار با اعضای هیــأت مدیره 
کانــون کارگــران بازنشســته تهــران گفت: 
در شــرایط ســخت و دشــوار فعلی کشــور 
بیشــترین فشــار اقتصــادی متوجه قشــر 

کارگــر اســت و باید بــه مطالبــات آنان به 
صورت جدی رسیدگی شود. برخوردهای 
بعضــاً امنیتــی و قضایــی بــا مطالبــات 
کارگرانــی کــه در چارچــوب قانــون پیگیر 
حــق و حقوق خودشــان هســتند بــا ذات 
انقالب اسالمی همخوانی ندارد و اینگونه 
برخوردهــا پــاک کــردن صــورت مســأله 
اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مشــکالت 

کارگران را باید با جدیت رفع کنیم، گفت: 
برخی مشــکالت نیازمنــد تصمیم گیری 
عاقالنه و سریع است. این در حالی است 
که عده ای خاص از تصمیم گیری گریزان 
هســتند. باید مدیران با شــهامت بیشــتر 
و در چارچــوب سیاســت ها و برنامه هــای 
توسعه تصمیم اتخاذ کنند. وی در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 

الزم اســت بــا دقت بررســی شــود که چرا 
صندوق های بیمه ای کشــور دچار مشکل 
شــده اند و ســوددهی ندارند و نمی توانند 
ورشکســتگی  دچــار  و  بماننــد  پــا  ســر 
می شــوند، تأکید کــرد: به نظر مــن دلیل 
اصلــی مشــکالت صندوق هــا ضعــف و 
چالش هــای مدیریتی اســت. پولی که به 
صندوق هــا واریــز می شــود، بایــد تبدیل 

بــه ارزش افــزوده شــود و ســرمایه گذاری 
صورت بگیرد که متأســفانه در این زمینه 
بــه درســتی عمــل نشــده اســت. وی بــا 
تأکیــد بر اینکــه در مــورد ســازمان تأمین 
اســت،  نشــده  عمــل  خــوب  اجتماعــی 
گفت: اگرچه برای هر اقدامی در ســازمان 
تأمین اجتماعی حتی برداشــت از اموال 
ســازمان مجوز قانونی گرفته شــده است، 

امــا فرامــوش نکنیم کــه ســازمان تأمین 
اجتماعــی حق النــاس اســت و کارگران و 
بازنشســتگان نســبت بــه آن حساســیت 
دارند و آنچه از ســازمان برداشــت شــده، 
در اصل حق الناس بوده و نباید برداشت 
می شــد و بایــد مطالبات این ســازمان از 
دولت بر اســاس یک برنامــه زمانبندی و 

در اسرع وقت پرداخت شود.

جمعیت شناس بازداشت شده کیستتأکید عارف بر حل ریشه ای مشکالت کارگران
 خبر اول اینکه،ششــم آذرماه خبرگــزاری فارس اعالم کرد 
»یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضایی 
تعــدادی از عناصــر نفــوذی در حــوزه کنتــرل جمعیت را 
بازداشــت و احضــار کرده اســت.« روزنامــه کیهان نیز بــا اعالم نــام اختصاری 
میمنت حســینی چاوشی نوشــت: »م.ح که یک جمعیت شــناس دوتابعیتی 
اســت، توســط یاران گمنام امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف در ادامه 
برخوردهــا بــا عناصر نفــوذی دشــمن، طی عملیاتــی موفق، هنگام خــروج از 
کشــور دستگیر شــده اســت.« در این باره، محمود بهزادی، وکیل دادگستری در 
گفت وگو با ایرنا می گوید: »بحثی که االن وجود دارد، این اســت که افرادی که با 
این اتهام ها بازداشت می  شوند بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی 
کیفری می توانند تنها از میان 2۰ وکیلی که رئیس قوه قضائیه مشخص کرده اند، 
دست به انتخاب وکیلی بزنند. بنابراین تا جایی من خبر دارم، میمنت حسینی 
چاوشی تاکنون از بین این افراد وکیلی انتخاب نکرده است.« میمنت حسینی 
چاوشــی، جمعیت شــناس ایرانــی محقق در مؤسســه سیاســت های عمومی 
دانشــگاه ملی استرالیا است. در ســال 8۹ کتاب او با عنوان »تحوالت باروری در 
ایــران« )با همکاری پیتر مک دونالد و محمدجالل عباســی شــوازی( به عنوان 

برنده جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران معرفی شد. 

واکنش آشنا و پارسایی به سردار نقدی
خبــر دیگــر اینکه،نماینــده مــردم شــیراز در مجلس و مشــاور رســانه ای رئیس 
جمهوری به سخنان سردار نقدی درخصوص کوروش واکنش نشان دادند. به 
گزارش جماران، حســام الدین آشنا در حساب توئیتری خود نوشت: »ای کاش 
ســردار نقــدی فرصت می کرد و آخرین کتاب ها و مقاالتــی را که درباره کوروش 
مطالعه کرده، به پژوهشگران معرفی می کرد.« بهرام پارسایی، نماینده شیراز 
هــم در همین باره نوشــت: »کوروش با اتحــاد پارت و ماد و 2۰ قــوم پراکنده در 
پهنه ای گسترده، یک ملت و کشور واحد مقتدر به وجود آورد. هرودوت و گزنفون 
)ق.میالد( و عالمه طباطبایی به نیکی از او نوشته اند. یک ایرانی هویت تاریخی 
خود را منکر نمی شود. انتساب  کوروش به پهلوى از قدر او نمی کاهد. ولی شاید 
تبلیغی برای پهلوى شود.« گفتنی است سردار نقدی اخیراً در اظهاراتی مدعی 

شده که کوروش در تاریخ عددی نبوده و یهودی ها او را بزرگ کرده اند. 

فراخوان بادامچیان به ارزش گراها
دست آخر اینکه، نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی که به تازگی 
به توئیتر پیوسته، با توصیه به ارزش گراها برای استفاده از فضای مجازی، گفت: 
فضای مجازی یک فرصت برای همه      ارزش گراهاست. آنها می توانند از طریق 
شبکه مجازی حرف خود را منتشر کنند و ابتذال غرب و دروغ سازی ها را آشکار 
نمایند. فضای مجازی، فرصت بسیار خوبی است برای پاسخگویی به شایعات، 
ابهامات و روشنگری در گسترش اطالعات ملت. اسداهلل بادامچیان در گفت وگو 
با ایسنا درباره اینکه توئیتر فیلتر است و چرا او از آن استفاده می کند، گفته است: 
»مشاهده می کنید که مسئوالن بویژه مسئوالن اجرایی که مجری قوانین هستند، 
از ایــن ابزار اســتفاده می کنند. مقــررات و قوانین باید قابلیــت اجرای همگانی 
داشــته باشند. منع ها برای زشتی ها و بدی ها و زیان آورهاست. واال تبیین شعار 
پندار و گفتار و کردار نیک، یا شعار المسلمون کلهم اخوه که برادری و برابری را 
فریاد می کند، هدایایی است برای مردم خسته از بی فرهنگی ها و تبعیض ها و 

ستمگری ها، که ای کاش همه فضاهای مجازی از این زیبایی ها پر شود.

 دیـــگه 
چه خبر

 وزیر دفاع: قدرت دفاعی ایران 
پیام صلح دارد

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: قــدرت دفاعی 
ایــران در جهــت حفظ آرامش و امنیت اســت و پیــام صلح و 
دوســتی دارد. امیــر ســرتیپ امیرحاتمی در گفت وگــو با ایرنا، 
اظهار داشت: ایران توانسته است از نظر تولیدات دفاعی عملکردی بسیار مطلوب 
و قابــل قبــول داشــته باشــد و وزارت دفــاع علیرغم تحریم های ســخت 4۰ ســاله 
نظام ســلطه در صنعت دفاعی به خودکفایی رسیده است. وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح به ساخت جنگنده نســل چهار کوثر به دست متخصصان جوان 
داخلی اشــاره کرد و گفت: راه اندازی خط تولید جنگنده کوثر نشــان داد که جوانان 
ایرانی به درســتی فعل »ما می توانیم« را صرف کرده اند. این مقام ارشــد نظامی 
بــا بیــان اینکه افتتاح خط تولیــد انبوه هواپیمای جنگنده کوثــر جهش جدیدی در 
ارتقای توان رزمی نیروی هوایی است، اظهار داشت: این اقدام ارزشمند ثابت کرد 

تحریم ها سالحی کند و ناکارآمد است. 

بازگشت ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان  به حساب بیت المال
رئیــس دیــوان محاســبات گفــت: ســرجمع انضبــاط اقتصادی و برگشــت پــول به 
بیت المال در دو سال گذشته 1۴.۵ هزار میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، عادل 
آذر با اشاره به گفت وگوی تلویزیونی اخیر رئیس مجلس درباره عملکرد این دیوان 
گفــت: نتیجــه عملکرد ما در دوره دهــم مجلس حدود 2 هزار و 7۰۰ پرونده اســت 
که در بخش حسابرسی دیوان برای دستگاه های دولتی تشکیل شده و به دادسرای 
دیوان نیز رفته است. وی درباره پرونده هایی که در طول دو سال منجر به رأی قطعی 
شــده اســت، افزود: تاکنون فرآیند بیش از هزار پرونده به پایان رســیده است. عادل 
آذر افــزود: از لحــاظ رقــم و عددی ســرجمع انضبــاط اقتصادی و برگشــت پول به 
حساب های بیت المال 14 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان معادل 4 میلیارد دالر در طول 
دو ســال مجلس دهم بوده اســت که معتقدم موجب شــد اختالفات دستگاه های 

دولتی حل شود و به تعبیری به حساب های بیت المال بازگردانده شده است. 

طالبان ادعای ضد ایرانی امریکا را رد کرد
طالبان ادعای امریکا مبنی بر در اختیار گذاشتن تسلیحات نظامی توسط ایران به 
ایــن گروه برای انجام عملیات نظامی در افغانســتان را با انتشــار بیانیه ای تکذیب 
کــرد. بــه گــزارش ایرنا به نقــل از خبرگزاری اســالمی افغــان، قاری محمد یوســف 
احمدی ســخنگوی طالبــان ادعای امریکا را نادرســت خواند و عنــوان کرد، طالبان 
هیچ تسلیحات نظامی تاکنون از ایران دریافت نکرده  اند. قاری محمد افزود: طالبان 
تمام تسلیحات خود را از جهادهای پیشین داشته و ما ذخایر تسلیحات متعددی در 
بخش های مختلف کشور افغانستان داریم و بخش عظیمی از تسلیحات مدرن ما 
غنیمت گرفته شده از دشمن است. برایان هوک مسئول گروه ویژه اقدام علیه ایران 
در وزارت خارجه امریکا جمعه گذشته با نمایش قطعاتی از چندین سالح مدعی 

شد که جنگ  افزارهای ایرانی توسط طالبان مورد استفاده قرار می گیرد. 

کنفرانس مقابله با تروریسم در تهران 
دومین کنفرانس رؤسای مجالس کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین 
و روسیه برای مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین منطقه ای در تهران برگزار 
می شــود. به  گزارش  ایســنا، در دومین کنفرانس رؤســای مجالس شش کشور برای 
مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات بین منطقه ای که در روزهای جمعه  و شنبه در 
هتل آزادی برگزار خواهد شد کمیته های تدوین اسناد و تدوین بیانیه تهران نشستی 
را خواهند داشت.همچنین در روز شنبه رئیس مجلس ملی پاکستان میزبان اولین 
کنفرانس مجالس ســخنرانی کوتاهی خواهد داشت و ریاست کنفرانس را به ایران 
تحویل می دهد.ســخنرانی علی الریجانی، رئیس مجلس شــورای اســالمی و سایر 
رؤسای مجالس از دیگر دستور کارهای این نشست خواهد بود. مقابله با تروریسم، 
تجارب گذشته، راهبردهای کنونی و اتخاذ رویکرد جدید و مؤثر منطقه ای، گسترش 
ارتباطات و تقویت همکاری های بین منطقه ای، تحقق صلح و توسعه همه جانبه و 

پایدار در منطقه دو نشست موضوعی این کنفرانس خواهد بود.

اخبـــار
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روحانی سال گذشته 16 آذر میهمان دانشجویان دانشگاه زاهدان بود

انحصار زدایی از مرکز 
مراسم 16 آذر امسال با حضور روحانی در سمنان برگزار می شود

فعاالن دانشجویی در گفت و گو با »ایران« برگزاری مراسم ویژه روز دانشجو خارج از تهران را بررسی کردند

سنا
ای

علی الریجانی رئیس مجلس، اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، 

محمدرضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط 
امام و رهبری و سید مرتضی نبوی عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از 
این در اظهار نظرهایی تاکید کرده اند که 

امکان اصالح بخش هایی از قانون اساسی 
وجود دارد
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گفتوگو

مرحله دوم اصالح نظام بانکی با فراخوان 
ســرمایه  افزایــش  بــرای  مرکــزی  بانــک 
بانک هــا کلیــد خــورد. پــس از اختیــارات 
ویژه ای که ســران ســه قوه در شورای عالی 
هماهنگی اقتصــادی برای اصــالح نظام 
بانکی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض 
کردنــد قرار شــد تا این بانک پیشــنهادات 
اجرایی خود را دراین خصوص اعالم کند.

حــال پس از گذشــت حــدود 50 روز از 
اعطــای این اختیــارات ویــژه کــه در طول 
تاریخ نهــاد ناظر بازارپول بی ســابقه بوده 
اســت، بانــک مرکــزی به تدریــج بــا ارائه 
پیشنهادات و دریافت مجوز شورای عالی 
هماهنگی خألهای موجود در نظام بانکی 

را پر می کند.
درمرحله نخست بانک مرکزی سعی 
کرد با پیشنهادات فوری درجهت شفافیت 
بیشتر مبادالت بانکی و مبارزه با پولشویی 
گام بــردارد. برهمیــن اســاس عبدالناصر 
همتــی رئیــس کل ایــن بانــک اختیــارات 
ویژه ای از شــورا دریافت کرد. اکنون با ورود 
این بانک به بحث مهم افزایش ســرمایه 
بانک ها مرحلــه دوم اصالح نظام بانکی 

وارد مرحله عملیاتی شده است.
ایــن درحالی اســت کــه شــبکه بانکی 
ایــران بــه دلیــل پائیــن بــودن ســرمایه و 
نسبت کفایت سرمایه فرصت های طالیی 
زیــادی را از دســت داده اســت. برای مثال 
پس از امضای ســند برجام و بازشــدن راه 
مبــادالت بانک هــای ایرانی بــا طرف های 
خارجــی خود که با رفــع تحریم ها ممکن 
شــد، درعمل بانک هــای ایرانــی به دلیل 
پائین بودن نســبت کفایت سرمایه امکان 
همکاری و تعامل با بانکداری بین الملل 
را پیــدا نکردند. ازســوی دیگر به دلیل این 
کــه هم اکنــون بیــش از 80 درصــد تأمین 
مالی کشور توسط بانک ها انجام می شود، 
اصالح این نظام و کاهش ریسک هایی که 
در آن وجود دارد تأثیر بسیار مهمی در کل 

اقتصاد ملی دارد.
ë فراخوان بانک ها برای افزایش سرمایه

روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در 
بخشنامه ای بانک ها و مؤسسات اعتباری 
را ملــزم بــه تدویــن برنامــه مشــخص و 
مناســب بــه منظــور بهبــود وضعیــت و 

کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
بانــک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
مرکــزی، در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: 
بانک هــا و مؤسســات اعتباری به واســطه 
و  اقتصــادی  نظــام  در  متمایــز  نقــش 
اهرمــی  و  مالــی  ســاختار  از  برخــورداری 

متفــاوت و همچنیــن پیچیدگــی و تنــوع 
ریســک های  معــرض  در  فعالیت هــا، 

گوناگون قرار دارند.
تجــارب حاصــل از بحران هــای مالــی 
سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی 
بین المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، 
با هدف ثبات و ســالمت سیستم بانکی و 
همچنین پیشــگیری از وقــوع بحران های 
مالی بر حفظ و تقویت منابع ســرمایه ای 

همواره تأکید کرده است.
در این میان، نســبت کفایت سرمایه 
از طریق برقراری تناســب منطقی میان 
دارایی های در معرض ریســک با تأمین 
ســرمایه کافــی، نقش بســزایی در حفظ 
و ادامــه حیات مؤسســات اعتبــاری ایفا 
می کنــد. با توجه به موارد اشــاره شــده و 
نظر به اهمیت نســبت کفایت ســرمایه 
در مؤسســات اعتبــاری بــه عنــوان یکی 
از شــاخص های مهــم ثبــات و ســالمت 
نظــام بانکــی، بانــک مرکــزی ایــران در 
ســال گذشــته در راســتای برنامه اصالح 
نظــام بانکــی و تعامل بــا نظــام بانکی 
بین المللی، ضمن به روز رسانی ضوابط 
مربــوط بــه ســرمایه نظارتــی و کفایــت 
سرمایه مؤسسات اعتباری، تالش کرده 
اســت شــبکه بانکی را به ســمت اجرای 
رهنمودهــای بــال 2 و 3 هدایت کند. در 
ضوابط جدید عالوه بر ریسک اعتباری، 
ریســک های عملیاتی و بازار نیز مطمح 
نظــر قرار گرفتــه اســت. از آنجا کــه رقم 
سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری 
از نسبت های احتیاطی است، کاهش آن 
به زیرحداقل الزام آور، عالوه برافزایش 
آســیب پذیری مؤسســه اعتباری، ســایر 
حــدود نظارتــی را نیــز متأثــر می ســازد.  
بنابرایــن با توجــه به بانک محــور بودن 
نظام تأمین مالی کشــور، نیاز به تقویت 
منابــع ســرمایه ای شــبکه بانکی بســیار 
محســوس بــوده و الزم اســت بانک ها و 
مؤسســات اعتبــاری کــه نســبت کفایت 
ســرمایه آنها از حدود مقرراتی 8 درصد 
شورای پول و اعتبار کمتر است، با تدوین 
برنامــه مشــخص و مناســب، وضعیت 
و کیفیت ســرمایه نظارتی خود را بهبود 

بخشند.
ضمنــاً عــدم رعایــت مفــاد و حــدود 
موجــب  االشــاره،  فــوق  دســتورالعمل 
از  اســتفاده  بانــک،  ایــن  تــا  می شــود 
ظرفیت هــای موضــوع مــاده یــک قانون 
اصــالح قانون اجــرای سیاســت های کلی 
اصل 44 قانون اساســی را نیــز مورد توجه 

قرار دهد. 
ë نسبت كفایت سرمایه

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم 

شده  ارائه  تعریف  )طبق  پایه  سرمایه 
پایه(  سرمایه  به  مربوط  آئیننامه  در 
به  به مجموع دارایــی هــای موزون شده 

ضرایب ریسك برحسب درصد   است.
 معمــوالً تأمین منابع مالی بانک ها از 
ســه روش »تزریق نقدینگی مســتقیم به 
شــبکه بانکی«، »جذب خطوط اعتباری و 
ری فاینانس از ســایر بانک ها« و »افزایش 
ســرمایه نقــدی بانک ها« قابل دســتیابی 

است.
ë  عملکــرد بانک هــای بورســی در كفایت

سرمایه
براســاس صورت های مالی ســال 95، 
از مجمــوع 20 بانــک و مؤسســه اعتبــاری 
حاضــر در بــازار ســرمایه فقــط 4 بانــک 
پارســیان، کارآفریــن، ســینا و خاورمیانــه 
نــرخ کفایــت ســرمایه باالتــر از 8 درصــد 
دارند. براساس استانداردهای »بال یک« 
حداقــل نــرخ کفایت ســرمایه یــک بانک 
باید 8 درصد باشد که البته این نسبت در 
مقررات بال دو به 12 درصد افزایش یافته 

است.
صــورت  فــارس،  گــزارش  براســاس 
مالــی 18 بانــک و دو مؤسســه اعتبــاری 
بررســی و ســرمایه، ســرمایه پایــه و نــرخ 
کفایت سرمایه آنها درج شده است. ارقام 
جــدول زیر براســاس صورت مالی ســال 
95 بانک ها به دست آمده اما با توجه به 
عدم انتشــار صورت مالی سال 95 بانک 
ســرمایه، بــرای ایــن بانک ارقــام صورت 
مالــی ســال 94 درج شــده اســت. بانــک 
پاسارگاد هم تاکنون مجمع عمومی سال 
95 را برگــزار نکــرده و صــورت مالی را به 

تصویب نرسانده است. 
طبــق این آمــار و ارقــام، از مجموع 20 
بانــک بررســی شــده، فقــط 4 بانــک نرخ 
کفایت سرمایه 8 درصد و بیشتر دارند و 16 
بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نرخی کمتر 
از 8 درصــد دارند. همچنیــن نرخ کفایت 
ســرمایه 6 بانــک بین 6 تا 8 درصد اســت 
امــا کفایت ســرمایه 10 بانک دیگر کمتر از 
6 درصد اســت که که با هیچ اســتانداردی 

مطابقت ندارد.
الزم به توضیح اســت که در سال مالی 
96 افزایــش ســرمایه بانک انصــار از 800 
میلیــارد تومــان بــه 1000 میلیــارد تومــان 
و مؤسســه اعتبــاری ملــل از 505 میلیارد 
تومــان بــه 606 میلیــارد تومــان بــه ثبت 

رسیده است.
همچنین بانک ســرمایه هــم افزایش 
ســرمایه بانــک از 400 میلیــارد تومــان به 
2800 میلیــارد تومــان را تصویب کرده اما 
تاکنون تاییدیه آن از سوی مراجع مربوطه 

ارائه نشده است. 

فاز جدید اصالح نظام بانکی کلید خورد
بانک  مركزی برای افزایش سرمایه بانک ها فراخوان داد

برای احداث و تکمیل مسکن های روستایی صورت گرفت

امضای تفاهمنامه بنیاد مسکن و بانک قرض الحسنه مهر ایران

 هزار واحد
 بورس باال رفت

شاخص بورس پس از نزول حدود چهار هزار 
واحدی در روز شنبه، 3284 پله در روز گذشته 
باال رفت و در جایگاه 163 هزار و 138 واحدی 

قرار گرفت. در هفته گذشته، نماگر بازار سرمایه تا 
کانال 150 هزار واحدی نیز عقب نشینی کرد.

3
 هزار نفر

 برای کارت سوخت ثبت نام کردند
محمدرضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی ایران گفت:300 هزار نفر 
برای دریافت کارت سوخت ثبت نام کردند که از 
این تعداد 1۵0 هزار نفر از طریق سایت دولت و 

1۵0 هزار نفر از طریق دفاتر پلیس +10 بوده است.

3۰۰
 میلیارد دالر

 ارز برای واردات کاالهای اساسی 
بررسی جزئیات الیحه بودجه 98 نشان می دهد، 

سال آینده حدود 1۴ میلیارد دالر برای واردات کاالی 
اساسی شامل تجهیزات پزشکی، مواد دارویی و 

کشاورزی و همچنین برخی قطعات منفصله  به نرخ 
دولتی در الیحه مذکور گنجانده شده است.

۱۴
 تومان 

قیمت دالر در بودجه 98
رئیس کل بانک مرکزی، تعیین قیمت تقریبی 5700 

تومانی دالر در الیحه بودجه 98 را تأیید کرد. عبدالناصر 
همتی شب گذشته در گفت و گو با ایرنا افزود: این رقم در حد 

پیشنهاد است و میزان دقیق آن در الیحه بودجه 98 برای 
تسعیر درآمد های نفتی، بعد از نهایی شدن اعالم می شود.

57۰۰
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سران سه قوه درجلسه 21 مهر ماه سال جاری 
اختیارات ویژه ای بــرای اصالح نظام بانکی 
به رئیس كل بانک مركزی تفویض كرد كه به 
گفته رئیس جمهوری این اختیــارات در طول تاریخ این نهاد 
بی ســابقه بوده اســت. اختیاراتی كــه به اعتقاد كارشناســان 
می تواند یکی از خواســته های دیرین و ضروری اقتصاد ایران 
را جامه عمل بپوشــاند. دراین زمینه با شــهرام معینی عضو 
هیأت علمی دانشکده اقتصاد اصفهان درباره مزایای اصالح 
نظــام بانکــی و دایره اختیــارات بانــک مركــزی گفت و گوی 

كوتاهی انجام داده ایم كه در ادامه می خوانید.

ë  می كنیــم بانکــی  نظــام  اصــالح  از  صحبــت  وقتــی 
منظورچیست؟ چه منافعی برای جامعه دارد؟

اصــالح نظام بانکــی اینقدر کلی اســت که همــه می توانند 
معنی دلخواهشــان را بر آن بار کنند و از آن اســتقبال کنند. 
از نظــر مــن نظام بانکی ما دو مشــکل اصلی دارد؛ مشــکل 
اول و فــوری، عدم تعادل جدی ترازنامه ای بانک ها اســت 
بــه عبــارت ســاده تر، بانک هــا رشــوه ها و رانت هــای بزرگی 
هــم بــه ســپرده گــذاران و هــم بــه وام گیــران داده انــد کــه 
اکنــون نتیجه اش ناتــرازی دارایی ها و بدهی های آنهاســت 
و البتــه مشــکل دوم و اصلی تــر نظام بانکی هــم تورم باال و 
نااطمینانی تورم اســت کــه در نتیجه آن، تنظیم درســت و 
بهینه عملیات بانکی یعنی وام دهی و وام گیری و نرخ های 

بانکی مناسب، اساساً و اصواًل کاماًل دشوار می شود.
ë  مركــزی بانــک  كل  رئیــس  بــه  شــده  داده  اختیــارات  آیــا 

كافیست؟
البته نمی دانیم که چه اختیاراتی به بانک مرکزی داده شــده 
اســت اما صرفاً دادن اختیارات برای حل مشــکلی که نیاز به 
منابــع هنگفتــی دارد، ماهیتاً طنزآمیز اســت. اساســاً در همه 
زمینه هــا مشــکل اصلی کشــور، کمبود منابع اســت نه کمبود 
برنامه یا اختیارات. این ناترازی با اختیارات رفع نمی شــود یا 
باید این ناترازی از جیب سپرده گذاران و سهامداران بانک ها 
پرداخت شــود کــه اصطالحــاً آن را bail-in می نامیم یا باید 
از جیــب جایی بیــرون از این مؤسســات یعنــی عمدتاً دولت 

پرداخــت شــود کــه در این صــورت در واقــع این بدهــی را به 
دوش مردم، کارمندان دولت و مالیات دهندگان انداخته ایم 
که اصطالحاً آن را bailout می نامیم. صرفنظر از مشروعیت 
و نیــز امــکان حقوقــی این گزینه هــا، اصواًل و بــه لحاظ عملی 
اتخاذ هر کدام بســیار دشوار به نظر می رسد.گزینه اول هزینه 
سیاســی بسیار باالیی دارد که باید کل مجموعه حکمرانی آن 
را تقبــل کند که کاماًل بعید اســت و دومی هم ممکن نیســت 
چــون دولــت منابع و تــوان مالی برای ایــن امر نــدارد. گزینه 
باقیمانــده، عمــاًل چاپ پول اســت که آن هم مســائل بغرنج 

خودش را در پی دارد.
ë  آیا رئیس كل بانــک مركزی در اصالح نظام بانکی تعلل به

خرج می دهد؟ 
نکتــه مهمی که بایــد از این فرصت اســتفاده  و بر آن تأکید 
کــرد اینکــه آنچه اینجــا و آنجا می شــنویم تغافل از مســأله 
اصلی کشــور اســت، مســأله و چالــش اصلی کشــور، کمبود 
منابع اســت نه کمبــود برنامه یا اختیــارات. اصالح ناترازی 
دارایی هــا و بدهی ها در نظام بانکــی، افزایش تولید، بهبود 
اشتغال و حل مشکالت دیگر کشور از این قبیل اول از همه 
نیازمند منابع و ســرمایه اســت. وقتی منابع و ســرمایه الزم 
فراهم شــد البته اختیارات کافی و برنامه مناســب منجر به 
بهره بــرداری بهتــر و موفق تــر از منابــع می شــود ولی وقتی 
منابع و سرمایه ای موجود نیست از برنامه و اختیارات کاری 
ساخته نیست، درست نظیر اینکه وقتی اتومبیلی نداریم با 
بهترین نقشــه و بهترین راننده هم نمی توان قدمی به جلو 

برداشت. باید هر چه زودتر از این تغافل دست برداشت.

مسیر دشوار اصالح نظام بانکی

جنگ تجاری از چند ماه پیش با گلوله تعرفه ای ترامپ به ســوی چین آغاز 
شــد و بعد از آن هم دامن مکزیک و کانادا را گرفت و به کشورهای دیگر هم 
کشــیده شد. در چین و دیگر کشــورهای هدف و حتی کشورهایی که مستقیم 
درگیــر جنــگ نبودند، مشــکالت اقتصــادی جدی ایجاد شــد و هــم در خود 
امریکا، تبعات سختی داشت. چند ماه بعد از شلیک های تعرفه ای کشورها 
به یکدیگر، گاردین از نگرانی کشــاورزان امریکایی بر اثر جنگ تجاری چنین 
روایت کرد و نیویورک تایمز نیز درباره کارکنان صنعت خودرو و از بین رفتن 
مشاغل آنها در امریکا گزارش داد. از آن طرف رویترز خبر از افزایش قیمت 
83 میلیارد دالری خودروهای امریکایی داد و راشــا تودی نیز از تلنبار شــدن 
یک میلیون تن گوشــت روی دســت کشــاورزان امریکایی حکایت کرد. تمام 
اینها دونالد ترامپ را کــه در ابتدای زورآزمایی توییت کرده بود:»جنگ های 
تجاری خوب و بردن آنها آســان اســت.«؛ پای میز شــام با شــی جین پینگ 
رئیس جمهور چین کشاند. در نهایت کار به اینجا رسید که در پایان نشست 
جی20، آتش بس جنگ تجاری چین و امریکا برای مدت موقت ســه ماهه 

در آرژانتین اعالم شد.
ë آتشی بر اقتصاد تمام جهان

»نمایندگان دو کشور دور یک میز طویل مستطیل شکل نشسته بودند. یک 
لوســتر کریســتالی از باالی میز آویزان بود و یک ردیف گل در وســط میز قرار 
داشت. استیک گوشت با پیاز قرمز، پنیر گوسفندی و خرما هم غذای اصلی 
بود. ســر همین میز، توافقی به دســت آمد که یک درگیــری تجاری بزرگ را 
کــه ضربه هــای جدی بــه اقتصاد هــر دو طــرف وارد کرده بــود، متوقف کرد. 
از طرف دیگر حتی رشــد اقتصاد جهانی نیز به خاطر آشــفتگی ها و نوســان 
بازارهــای مالــی متأثــر از جنگ تجاری، آســیب دیده بود.« فایننشــال تایمز 
با این توصیف از میز مذاکره شــنبه شــب به وقت آرژانتین نوشــته است. در 
همین راســتا صنــدوق بین المللی پول در آخرین گــزارش خود برآورد کرده 
بود که رشــد اقتصاد جهانی در ســال 2018-2019 به 3.7 درصد می رسد که 
0.2 پایین تــر از پیش بینــی ماه آوریل اســت. صندوق در این گزارش نوشــته 
بود:»جنــگ تجاری امریکا علیه چین جهان را فقیرتر و به مکانی به مراتب 
خطرناک تــر بــدل خواهد کــرد.« دامنه آتش جنــگ تجاری بــرای جهان به 
انــدازه ای گســترده بود که بلومبرگ در یک گزارش تحلیلــی اعالم کرده بود 
که فرانک، کرون دانمارک و کرون سوئیس احتماالً بدترین آسیب را خواهند 
دیــد ودر کل کشــورهای اســکاندیناوی بیشــترین آســیب را در جنگ تجاری 
میــان چیــن و امریکا تجربه خواهند کــرد. با توجه به این که این ارزها نشــان 
دهنده اقتصادهای کوچک و باز هســتند، حتی بدون قرار گرفتن در معرض 
مســتقیم تجارت با چین می توانند آســیب پذیری جدی داشــته باشــند. بر 
اساس گزارش دانسکه بانک دانمارک، مجارستان نیز به دلیل نوظهور بودن 
اقتصاد و بازارش حساسیت باالیی نسبت به قیمت فلزات نشان خواهد داد.

آتش این جنگ زمانی باال گرفت که ترامپ روی 200 میلیارد دالر از کاالهای 
چینــی تعرفــه 10 درصــدی گذاشــت و اعالم کرد کــه از اول ژانویــه 2019 این 
تعرفه ها را بــه 25 درصد افزایش می دهد. حاال اصلی ترین نکته آتش بس 
همین است که امریکا به مدت سه ماه از وضع و افزایش تعرفه های گمرکی 
و واردات کاال خــودداری خواهــد کرد و از طرفــی دیگر نیز چین توافق کرد که 

سطح واردات و خرید و محصوالت امریکایی را افزایش دهد.
ë جنگ تجاری هنوز تمام نشده است

فایننشــال تایمز بر اســاس اعالم کاخ ســفید می نویســد:»چین میزان بسیار 
قابــل توجهــی از محصــوالت کشــاورزی، انــرژی و صنعتی امریــکا را خواهد 
خرید، میزان دقیق این خریدها مشخص نشده اما در راستای کاهش شکاف 
تجــاری میان چین و امریــکا خواهد بود. امریکا همچنین اعالم کرده اســت 
که این دو کشــور مذاکراتشــان برای حل مســائل مربوط بــه روابط اقتصادی 
مانند ســرقت مالکیت معنوی و انتقال اجباری فناوری را آغاز خواهند کرد. 
آنها مهلت موقت سه ماهه ای را برای این گفت و گوها تعیین کرده اند که در 
صورت شکســت، تعرفه های جدیدی وضع خواهند شــد.« البته پس از این 
شام دو ساعت ونیمه، لری کودلو، اقتصاددان ارشد کاخ سفید به خبرنگاران 
گفت:»مذاکرات خیلی خوب پیش رفت ولی هیچ ویژگی خاصی نداشت.«

با این حال بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، ابیگیل گریس، یک متخصص 
چین در مرکز امنیت نوین امریکا معتقد است که این توافق فقط یک مهلت 
و وقفــه بــرای هر دو کشــور بــود. او می گوید:»یک دوره تنفــس عمومی برای 
مدت ســه ماه انتظار می رود که البته در پشــت صحنه آن، مذاکرات ســخت 
بین دو بوروکراسی برگزار خواهد شد.« گریس تأکید می کند: »جنگ تجاری 

هنوز تمام نشده است.«

گزارش »ایران« از فرجام موقت جنگ  تجاری

آتش بس 3 ماهه به سبک چینی - امریکایی

ریحانهیاسینی
خبرنگار

سیاوشرضایی
خبرنگار

شهرام معینی اقتصاددان پولی و بانکی در گفت و گو با »ایران« عنوان كرد
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بنیاد مسکن و بانک 
مهر  الحسنه  قرض 
منظــور  بــه  ایــران 
و  احــداث  بــرای  تســهیالت  پرداخــت 
تکمیل مســکن های روستایی و مناطق 

محروم تفاهمنامه ای را امضا کردند.
براساس این تفاهمنامه؛ این تسهیالت 
 معــادل ۶00 میلیــارد ریــال اســت کــه 
بــه متقاضیــان معرفی شــده پرداخت 
تســهیالت  فــردی  ســقف  می شــود؛ 
پرداختی بــرای متقاضیان عــادی، 120 
میلیــون ریال بــا بازپرداخت 3۶ ماهه و 
کارمزد ۶ درصد در ســال اســت. گفتنی 
اســت؛ بانک قرض الحســنه مهر ایران 
از سال گذشته تاکنون 7 هزار و 110 فقره 
تسهیالت به معرفی شــدگان روستایی 
بــه ارزش 3۶۵ میلیارد ریــال پرداخت 

کرده است.
ë  پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه

برای بازسازی خانه های روستایی
مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه مهر 
ایــران گفــت: تســهیالت قرض الحســنه 
در  روســتایی  واحدهــای  بــه  مــاه،   3۶

تکمیــل  و  نوســازی  احــداث،  جهــت 
پرداخــت می شــود. مرتضــی اکبــری در 
مراســم امضای تفاهمنامه همــکاری با 
 بنیاد مســکن انقــالب اســالمی گفت: در 
8 ماه گذشته بالغ بر8 هزار میلیارد تومان 
تســهیالت به 700 هزار نفر با کارمزد بین 
2 تــا ۴ درصد پرداخت شــد کــه میانگین 

تسهیالت 11 میلیون تومان است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه امســال بخشــی 
حــوزه  از  الحســنه  قــرض  منابــع  از 
بانک ها خارج شــده اســت بیان کرد: با 
توجــه بــه شــرایط کنونی کاهــش منابع 
قرض الحسنه، ســعی می کنیم تا پایان 
ســال به تعهــد پرداخت تســهیالت به 

یک میلیون نفر در سال عمل کنیم.
مبلــغ  هرچنــد  کــرد:  تأکیــد  اکبــری 
را  هزینه هــا  برخــی  کفــاف  تســهیالت 
دریافــت  بــرای  تقاضــا  امــا  نمی دهــد 
تســهیالت قرض الحســنه زیــاد اســت. 
قرض الحســنه  بانــک  مدیرعامــل 
مهــر افــزود: در 8 مــاه گذشــته، منابــع 
قرض الحســنه بانــک 2۴ درصــد رشــد 
داشــت، امــا انتظــار رشــد۴۵ درصــدی 

وی  داشــتیم.  را  قرض الحســنه  منابــع 
درباره تفاهمنامه ای که با بنیاد مســکن 
برای اعطای تســهیالت قرض الحســنه 
به خانه های روســتایی امضا شــد گفت: 
سال گذشــته تفاهمنامه ای به مبلغ ۴۵ 
میلیارد تومان با بنیاد مسکن امضا شد 
که ســهم بانک قرض الحســنه مهر30 
میلیارد و سهم بنیاد مسکن 1۵ میلیارد 
تومــان بود که در یکســال گذشــته بطور 

کامل تخصیص داده شد.
وی بیان کــرد: تفاهمنامه امروز اعطای 
تســهیالت قرض الحســنه بــه مبلغ ۶0 
میلیارد تومان با کارمــزد ۴ درصد و 3۶ 

ماه برای بازســازی و نوسازی واحدهای 
روســتایی اســت. وی ادامــه داد: مبلــغ 
تسهیالت برای هر نفر 12 میلیون تومان 
اســت. در ادامــه علیرضــا تابش رئیس 
بنیاد مسکن گفت: در بخش زلزله بیش 
از هــزار میلیارد تومان اعتبــار بالعوض 
و 3هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بانکی 
مشخص شد که تفاهمنامه هایی با بنیاد 
مستضعفان، ستاد فرمان امام، کمیته 
امداد و بانکهای مختلفی چون رسالت 
و پســت بانــک داشــتیم و تســهیالت را 
در جهــت بوم گردی، تکمیــل، مقاوم و 

ساخت واحدها پرداخت کردیم.

بنگاه هــا
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رخنه لوازم خانگی قاچاق در بازار
با بررسی های صورت گرفته از بازار لوازم خانگی مشخص شد

گــروه اقتصــادی/ ایــن روزها بــازاری پیدا 
بــرای  ایده آلــی  شــرایط  کــه  نمی شــود 
خریــداران خود فراهم کرده باشــد. همه 
ارز و  بــا  وجــود کاهــش قیمــت  بازارهــا 
ســکه در جهــت رشــد قیمت هــا حرکت 
می کنند. بــازار لوازم خانگی هم از رشــد 
قیمت هــا غافل نمانده اســت. در حالی 
که طی هفته هــای اخیر قیمــت ارز روند 
داخلــی  تولید کننــدگان  گرفتــه،  نزولــی 
از پنجشــنبه ای کــه گذشــت بیــن 8 تا 15 
درصد قیمت های خود را افزایش دادند 
و بــه صــورت کلــی از ابتدای ســال جاری 
یخچــال،  قیمــت  تولیدکننــدگان 
لباسشــویی، جاروبرقی، اجاق گاز و سایر 
لــوازم خانگــی را تــا 150 درصــد افزایش 
دادنــد و هنوز هم از این امــر گالیه دارند 
کــه تولیــد صرف نــدارد و هر روز شــرایط 
را وخیم تــر توصیــف می کنند. تــا قبل از 
افزایش قیمت و ارائه لیست های جدید 
قیمتــی، تولیدکننــدگان، نمایندگی های 
خود را ملزم به افزایش قیمت می کردند 
و خریدهــا به صــورت فاکتورهای صوری 
بــود امــا اکنــون بــدون آنکــه مجــوزی از 
ســازمان حمایــت بگیرنــد، قیمت هــای 
و  می دهنــد  نمایندگی هــا  بــه  را  جدیــد 
حتی در سایت 124 سازمان حمایت هم 
نمی توان به روز شــدن جداول قیمتی را 

دید.
داخلــی  تولیدکننــدگان  مقابــل  در 
مونتــاژکاران هســتند، آنهــا قیمت هــای 
خــود را افزایــش ندادند و اکنــون قیمت 
لوازم خانگی مونتاژ شده ارزان تر از تولید 
داخلی است. اما نکته دیگری که در بازار 
لــوازم خانگــی رخ داده، رونــق قاچــاق 
لــوازم خانگــی اســت. تــا چند مــاه پیش 

ســهم لــوازم خانگی قاچــاق در بــازار به 
حداقل رســیده بود ولــی چند وقت اخیر 
لــوازم خانگــی قاچــاق جــای خــود را در 
بازار باز کردنــد و اکنون قیمت های آن با 
تولیــدات داخلی برابــری می کند و حتی 
در برخــی از کاالها قیمت لــوازم خانگی 
داخلی برای مصرف کننده گران تر تمام 

می شود.

ë  150 داخلــی  خانگــی  لــوازم  قیمــت 
درصد گران شده است

از  یکــی  احمدیــان  محمدرضــا 
فروشــندگان لوازم خانگــی در بازار امین 
لــوازم  فــروش  و  خریــد  حضور)مرکــز 
خانگــی( گفــت: بــازار لــوازم خانگــی در 
رکود عمیقی است و در کنار نبود مشتری 
افزایش قیمت در حال رخ دادن اســت. 
بــا  می خواهنــد  داخلــی  تولیدکننــدگان 
ســود باال محصــوالت خود را بــه فروش 
برســانند امــا خارجی هــا در جهت ثبات 
قیمت ها در حال حرکت هســتند و حتی 
در فروش های خود تخفیف های دوره ای 

گذاشته اند.
وی ادامــه داد: تولیدکنندگان داخلی 
قیمــت  تاکنــون  ســال جاری  ابتــدای  از 
محصــوالت خــود را 150 درصــد گــران 
کردنــد و هنــوز هــم بــه این درصــد قانع 
نیستند و دوباره زمزمه افزایش قمیت ها 
را مطرح کردند. طی هفته گذشته برخی 
از محصوالت داخلــی 10 درصد و برخی 

دیگر 15 درصد گران شد.

ë  یخچــال قاچاق یــک میلیــون تومان
ارزان تر از تولید داخلی است

احمدیــان خاطرنشــان کــرد: در حال 
حاضــر یخچــال قاچــاق در بــازار امیــن 
حضــور 6 میلیون تومان و مشــابه ایرانی 
آن 7 میلیــون تومــان اســت. از طرفــی 

ماشــین ظرفشــویی قاچــاق 4میلیــون و 
400 هــزار تومــان و مشــابه مونتــاژ شــده 
آن 6 میلیــون تومــان اســت. ســؤال ایــن 
اســت لــوازم خانگــی قاچــاق چگونــه از 
تولیــد داخلــی ارزان تــر تمــام می شــود. 
واردکننــدگان این کاالها بــا ارز آزاد اقدام 
تولیدکننــدگان  و  می کننــد  واردات  بــه 

داخلی از ارز نیما بهره می برند.

ë  قاچــاق لــوازم خانگــی رو بــه افزایش
است

علی محمودزاده از فروشــندگان بانه 
دربــاره قیمــت لــوازم خانگی کــه در این 
منطقه از کردســتان به فروش می رســد، 
گفــت: در مــرز غربی ایــران قیمت لوازم 
خانگــی از 2 تــا 5 میلیون تومان نســبت 
بــه تهران ارزان تر اســت. خیلــی از مردم 
ایــن روزهــا بــرای خریــد لــوازم خانگــی 
به بانــه می آینــد. وی ادامــه داد: قاچاق 
لوازم خانگی نســبت به ماه های گذشــته 
افزایــش یافتــه اســت و مــردم ترجیــح 
می دهنــد کــه لــوازم خانگــی بخرنــد که 
قیمت ارزان تــری دارد و دیگر برای آنها 

گارانتی مهم نیست.

ë قیمت ها رها شده است
محمــد طحان پــور رئیــس اتحادیــه 
گفــت:   خانگــی  لــوازم  فروشــندگان 
کاالهایــی که مصــرف ارز کمتــری دارند 
افزایــش صــد درصــد داشــتند و این امر 
معلوم نیســت بر اســاس چه موضوعی 
اتفــاق افتــاده اســت. وی بــا بیــان اینکه 
قیمت کاالها رها شده است و هیچ کس 
بــه آن توجهــی نــدارد، افــزود: ســازمان 
حمایت بایســتی قیمت ها را کنترل کند 
و این امر در مورد لوازم خانگی وارداتی، 
مونتــاژ و داخلی باید صــدق کند. رئیس 
اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی با 

علی سعدوندی، اقتصاددان مطرح کرد   

2 راه کنترل تورم
امیـــــــــــد بســیاری بــه اثرگــذاری 
عملیات بازار باز وجود دارد، این 
تنها سیاســت  پولی است که برای 

کنترل تورم بسیار مؤثر خواهد بود.
علــی ســعدوندی، اقتصــاددان در گفت و گــو بــا ایرنا، 
کریــدور نرخ بهره را مکمل عملیات بازار باز دانســت 

و افــزود: کریــدور نــرخ بهــره در کنــار ایــن عملیات، سیاســت بســیار موفقی 
در کنتــرل تــورم بــوده اســت. به همین دلیل اســت که در بیش از 150 کشــور 
جهان، تورم کنترل شــده اســت. پس از دهه ها تجربه جهانی ثابت شــده که 
عملیات بازار باز تنها سیاســت  پولی اســت که برای کنترل تورم بســیار مؤثر 
است. ترکیب عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره می تواند عرضه پایه پولی 
در بــازار بین بانکــی را کاماًل کنترل کرده و از این طریق نقش تثبیتی بر رشــد 
نقدینگی و به تبع آن تورم داشته باشد. بانک مرکزی به جای اینکه مبالغی 
را با عنوان استقراض مستقیم به دولت تقدیم کند، مانند سایر فعاالن بازار 
به طور غیرمستقیم از طریق خرید اوراق قرضه یا مشارکت دولتی، عملیات 

تزریق منابع پولی را در بازار بین بانکی انجام می دهد.
ســعدوندی با اشــاره به اینکه عملیات بازار باز شــرطی دارد که باید رعایت 
شــود گفــت: بانک مرکــزی نبایــد تابعــی از دولت باشــد بلکه باید مســتقاًل 
تصمیــم بگیرد، هر چنــد که دولت و بانک مرکزی بــا یکدیگر تعامل دارند. 
در آن صورت نیز بانک مرکزی در بسیاری اوقات با وجود استقاللی که دارد، 
تحــت ســلطه مالــی دولت قــرار می گیرد. بــا تمام اینهــا بانک مرکــزی باید 

مستقل باشد.
ایــن اقتصــاددان درباره ویژگی هــای اوراقی کــه در این بــازار خرید و فروش 
می شــود، افزود: ایــن اوراق باید نقدپذیری باالیی داشــته باشــند. به همین 
علت بانک مرکزی تمایل دارد اوراق مشــارکت یــا اوراق قرضه دولتی را که 
نقدپذیــری باالیــی دارند، خریداری کند. عالوه بــر نقدپذیری باال، این اوراق 
بایــد از کیفیت اعتباری باالیی برخوردار بوده و امکان نکول این اوراق وجود 
نداشته باشــد. از آنجایی که دولت می تواند اوراق را جایگزین اوراق دیگری 
کنــد و ممکــن اســت بازپرداخــت اوراق از طریــق مالیات هــا صــورت گیرد، 
معمواًل اســتقراض دولت از طریق اوراق قرضه یا مشــارکت داخلی ریسک 

اعتباری ندارد. 
البتــه ایــن تنها ابــزار نیســت و بانک مرکــزی می توانــد از اوراق دیگــری نیز 
استفاده کند. در صورتی که نیاز باشد، این سیاست جدید را با عنوان تسهیل 
کّمی می شناســند. در سیاســت تســهیل کّمــی بانک مرکزی عــالوه بر اوراق 
کوتاه مدت دولتی، به  ســمت اوراق بلندمدت دولتی، اوراق شــرکتی و اوراق 

مسکن نیز تمایل پیدا می کند. 
بــه عبــارت دیگر هنگامی کــه اقتصاد در وضعیــت رکودی قــرار دارد، بانک 
مرکزی از هر روشــی اســتفاده می کند تا سیاســت انبســاطی در پیش گیرد و 

اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد.

با 
اقتصاددانان

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

تولیدکنندگان داخلی از مونتاژکاران لوازم خانگی در رشد قیمت ها سبقت گرفتند

داخلی )با حداقل امکانات کاال
در مقابل کاالی خارجی(

مونتاژ داخلی
 )با امکانات و تجهیزات جدید(

قیمت در بانه 
)با مدرن ترین امکانات(

24 میلیون18 میلیون14 میلیون و 320 هزاریخچال 32 فوت

8 میلیون و 800 هزار5میلیون و 200 هزار5 میلیون و 400 هزارلباسشویی 8 کیلویی

8 میلیون و 200 هزار6 میلیون و 400 هزار6میلیون و 200 هزارماشین ظرفشویی 14 نفره

3 هزار وات 2 میلیون و 400 هزار3 هزار وات یک میلیون2400 وات نهصد و 50 هزارجاروبرقی

قیمت لوازم خانگی در بانه، تولیدکنندگان داخلی و مونتاژ داخلی)تومان(

اشــاره به اینکه هــزار و 600 واحد صنفی 
لوازم خانگی می فروشــند و نمی توان بر 
فعالیت همــه آنها نظارت کــرد، اذعان 
بــرای  خانگــی  لــوازم  قیمــت  داشــت: 
تولید کننــدگان داخلی آزاد شــده اســت 
ولی رقیبی برای آنها در بازار وجود ندارد 
و ایــن امــر در نهایت به ضــرر خریداران 

لوازم خانگی است.

وی تأکیــد کــرد: طبــق اعــالم وزارت 
صمت، هر تولید کننده ای که در ســامانه 
اعــالم  را  خــود  قیمــت  فهرســت   124
نکند ســازمان حمایــت از مصرف کننده 
و تولید کننــده بــرای آن واحــد تولیــدی 

پرونده تشکیل می دهد.
تعزیــــــــــــــــرات  ســازمان  اعــالم  طبــق 
حکومتی از ابتدای ســال جاری تاکنون از 

3هــزار و 2۵3 پرونــده مربوط به کاال ها و 
خدمات، 2هــزار و 1۶3 پرونده مربوط به 
بخش لــوازم خانگی بوده اســت. بخش 
لــوازم خانگــی در هشــت ماهه نخســت 
امســال بــه پرداخــت جریمه نقــدی 74 
میلیــارد ریالی محکوم شــده کــه درصد 
ناچیزی از تخلفات در بازار لوازم خانگی 

است.

گروه اقتصــادی/  کل تأمین مالی بخش 
ریلی از طریق بازار ســرمایه از سال 90 تا 
95 در مــدت 5 ســال 92 میلیــارد تومان 
بــود امــا ایــن عــدد در ســال 96 بــه 135 
میلیــارد تومــان رســید و بــرای ســال 97 
موافقــت اصولی با 167 میلیــارد تومان 
در  ســرمایه گذاری  بــرای  اوراق  فــروش 
راه آهــن منتشــر شد.سیاســت های کلی 
برنامــه ششــم توجه بــه اولویــت بخش 
ریلــی در توســعه حمــل و نقــل کشــور و 
ایجــاد مزیت هــای رقابتــی بــرای آن در 
طــول اجــرای قانــون برنامه و دســتیابی 
به ســهم حداقل 30 درصــد حمل بار و 
20 درصــد حمل مســافر را بــر عهده راه 
آهن قرار داده اســت. مقرر شــده امسال 
میــزان حمــل بــار از ریل بــه 82 میلیون 

تــن افزایش یابد.بــه منظــور تحقق این 
هدف بهبود ســاز و کارهــای تأمین مالی 
با مشــارکت بخش غیردولتی و استفاده 
از ظرفیت هــای بودجه در دســت اقدام 
شــرکت راه آهــن قــرار دارد. اســتفاده از 
منابــع صنــدوق توســعه ملــی، منابــع 
مالــی خارجــی، منابــع بــازار ســرمایه از 
دیگــر راهکارهــای افزایــش ســرمایه در 
بخش ریلی است.برای دستیابی به این 
اهداف روز گذشته همایش فرصت های 
ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی در حوزه 
حمل و نقل ریلی روز گذشته برگزار شد. 
با رشــد و توســعه بــازار ســرمایه تحولی 
در تأمیــن نظــام مالــی حــوزه حمــل و 
نقل ریلــی صــورت گرفت.قیمت پایین 
بــه  زیــادی  خســارت  کشــور  در  انــرژی 

اقتصــاد وارد کرده اســت. جبــران اثرات 
زیانبــار پاییــن بــودن قیمت ســوخت از 
از  حاصــل  منافــع  بازگردانــدن  طریــق 
صرفه جویــی به بخــش ریلــی از اهداف 
مهــم توســعه ریلــی و اســتفاده از منابع 
برای رســیدن به این هدف است. به این 
منظور مشوق های مختلفی برای جذب 
ســرمایه های بخش خصوصی در قانون 

در نظر گرفته شده است. 
به اســتناد قانون رفع موانع تولید رقابت 
کشــور،  مالــی  نظــام  ارتقــای  و  پذیــری 
شــرکت راه آهن از طریق شــرکت نفت، 
از محل منابع ناشی از صادرات سوخت 
صرفه جویــی شــده بــه ســرمایه گــذاران 
جدید در حوزه ریلی چه در زیر ساخت یا 
تأمین ناوگان یارانه صرفه جویی سوخت 

پرداخت می شود.
ë تأمین مالی روساخت و زیرساخت

در مراســم روز گذشــته 2 تفاهمنامــه 
بــرای تأمین مالــی در حوزه های مختلف 
رو ســاخت و زیــر ســاخت حمــل و نقــل 
و  آهــن  راه  و  ســرمایه  بــازار  بیــن  ریلــی 
بخش خصوصی به امضا رســید و در این 
تفاهمنامه ها مشارکت بخش خصوصی 
بین المللــی  نقــل  و  حمــل  توســعه  در 
سیستان و بلوچســتان با رویکرد ترانزیت 
و همکاری هــای بین المللــی بــه امضای 
طرفیــن رسید.شــاپور محمــدی رئیــس 
ســازمان بورس در همایــش تأمین مالی 
سررســید  اوراق  گــردش  ریلــی  توســعه 
نشــده بــازار ســرمایه را 90 هــزار میلیــارد 
تومــان اعــالم کــرد و گفــت: حجــم بــازار 

بدهی در 2 ســال 7 برابر شده که این خبر 
خوبی در بحث تأمین مالی است اما این 
اوراق بیشــتر دولتــی بــوده ولــی تالش ما 
این اســت که اوراق را بیشــتر برای بخش 
خصوصی منتشر کنیم. او سرمایه گذاری 
در بورس را شفاف ترین معامله در کشور 
تعبیر کرد. چون به گفته او همه شرکت ها 
تحت نظارت هستند مالیات می پردازند 
و اشــتغالزایی می کننــد. او ایــران را در بین 
متنوع تریــن  دارای  اســالمی  کشــورهای 
ابزارهای مالی در بازار سرمایه نامید و گفت: 
تکمیل زیرســاخت ها در اقتصاد کالن آثار 
بسیار مثبتی دارد هرچند که ممکن است 
در بازگشت سرمایه ابهاماتی وجود داشته 
باشد در حالی که این بخش به رونق سایر 

بخش های اقتصادی منجر می شود.

ë  750 میلیون دالر صرفه جویی سوخت
از طریق ریل

ســعید محمد زاده مدیرعامل راه آهن 
هــم در همایش تأمین منابع مالــی در راه 
آهن با بیان این که ضرورت دارد بسیاری از 
بارهای جاده ای به سمت ریل منتقل شود 
تا مصرف ســوخت  کاهش یافته و ســوانح 
رانندگی کمتر شود، گفت: راه آهن ظرفیت 
حمل 130 میلیارد تن کیلومتر بار را داراست.

اگر یک تن کیلومتر بار از جاده به ریل منتقل 
شــود 35 سی ســی صرفه جویی ســوخت 
امــروز حــدود 30 میلیــارد  رخ می دهــد، 
تن کیلومتــر بــار می توانــد بــه ریــل منتقل 
شود که با احتســاب مصرف 35 سی سی و 
نرخ ســوخت 70 ســنت، 750 میلیون دالر 

صرفه جویی سوخت خواهیم داشت.

»بورس« منبع جدید تأمین مالی توسعه ریلی

خودرو های خارجی خودروهای  داخلی تومانتومان

النتراپراید 111

سوناتا هیبریدتیبا 2

تلیسمانپژو 405

کولئوسدنــــــا

تویوتا راوچانــگان

353  میلیون38 میلیون و 250 هزار

498  میلیون44 میلیون و 500 هزار

517  میلیون55 میلیون

590  میلیون81 میلیون و 500 هزار

645  میلیون131 میلیون و 500 هزار

دلیل افزایش قیمت خودرو
ســکوت وزارت صمــت بــه خاطــر عــدم اطالع رســانی 
قیمت های جدید خودرو باعث شــد قیمت خودروهای 
داخلــی طی روزهــای اخیر افزایش 500 تــا یک میلیون 

تومانی پیدا کند. 
را بالتکلیفــی در قیمت هــا  فروشــندگان خــودرو دلیــل گرانــی خــودرو 
می داننــد و می گوینــد وزارت صمــت وعــده داده بــود که 10 آذرمــاه اصالح 
قیمت ها رسانه ای می شود. ولی هنوز این وزارتخانه در مورد قیمت ها اظهار 

نظری نکرده و بدین جهت روزانه قیمت ها در حال افزایش است.
از طرفی فروشندگان هم ترجیح می دهند که فروش خود را متوقف کنند 

تا وضعیت بازار خودرو شفاف شود.



نمایندگان فراکسیون های اصلی پارلمان 
بــه مناســبت روز مجلــس در یــک برنامه 
تلویزیونی به بررسی عملکرد هیأت رئیسه 
مجلــس و مدیریت رئیــس آن پرداختند.
کاظم جاللی رئیس فراکسیون مستقلین، 
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون 
نمایندگان والیــی )اصولگرایان( و محمد 
علی وکیلی عضو فراکسیون امید میهمان 
حضــوری برنامه تیتر امشــب شــبکه خبر 
رئیــس  نایــب  و محمــد دهقــان  بودنــد 
فراکسیون نمایندگان والیی هم به صورت 
تلفنی میهمــان ایــن برنامه بود. بررســی 
عملکرد مدیریت علی الریجانی در حالی 
انجام شد که اخیراً طرح سؤال از وی توسط 
27 نماینده مجلس امضا و به کمیســیون 
تدوین آیین نامه مجلس ارائه شده است. 
با این حال برخی امضا ها پس گرفته شده 

و این طرح از حد نصاب افتاده است. 
دیــروز غالمرضا کاتب، رئیس کمیســیون 
جمــع  در  داخلــی  آیین نامــه   تدویــن 
خبرنــگاران گفــت: هفتــه  گذشــته 27 نفر 
از نماینــدگان طــرح شــکایت از عملکــرد 
رئیــس مجلــس را بــه کمیســیون تدویــن 
آیین نامه  ارائه کردند که همان روز تعدادی 
از نماینــدگان امضای خــود را پس گرفتند 
و ایــن طرح از حد نصــاب افتــاد. او درباره 
اظهــارات یکــی از متقاضیــان شــکایت از 

رئیــس مجلس مبنی بــر افزایــش تعداد 
امضــا کنندگان، گفت : تعــداد ۵ نفر دیگر 
از نمایندگان این طرح را امضا کرده اند اما 
مجدداً روز چهارشنبه هفته  گذشته تعداد 
امضا کنندگان به 2۵ نفر رســید، اما همان 
روز تعدادی از نماینــدگان امضای خود را 
پس گرفتند؛ در حال  حاضر تعداد امضاها 
کمتــر از حد نصــاب)2۵ امضا( اســت. به 
همیــن دلیــل ایــن موضــوع از دســتور کار 

کمیسیون خارج شد.
نمایندگان فراکسیون های مستقلین و امید 
مدیریت هیأت رئیســه و الریجانی را قابل 
دفاع و نمایندگان فراکســیون اصولگرایان 

آن را محل انتقاد دانستند.
ë  جاللی: بین دولت و مجلس باید تعامل

باشد
کاظم جاللی رئیس فراکسیون مستقلین 
گفــت: رئیــس مجلــس در قالــب هیــأت 
رئیســه مجلس انتخاب می شود و قوانین 
مجلــس محدودیت هایی دارد امــا درباره 
عملکــرد الریجانــی بایــد گفت که ایشــان 
سه دوره متوالی 4 ســاله را در کارنامه دارد 
و از پختگــی و توانمنــدی در اداره مجلس 
برخوردار هستند، اگر این گونه نبود امکان 
نداشت نمایندگان ایشــان را برای 3 دوره 
انتخــاب کنند، رئیــس مجلس تنهــا اداره 
مجلس را به عهده ندارد بلکه باید از یک 

جایگاه ویــژه ای برخوردار باشــد کــه آقای 
الریجانی این جایگاه را دارد.

نماینده تهــران افزود: نباید در عملکردها 
فقــط انگشــت به ســمت رئیــس مجلس 
باشد بلکه باید عملکرد نمایندگان نیز در 
نظر گرفته شود، بین دولت و مجلس باید 
تعامل باشــد امــا نقــش نظارتی مجلس 
نبایــد نادیــده گرفتــه شــود. او ادامــه داد: 
الریجانی هنگام بررسی لوایح در بسیاری از 
موارد ایستادگی می کند اگر چه نمایندگان 
دولــت ناراحت شــوند، اما رئیس مجلس 
برای حفظ حقوق مجلس تــالش زیادی 
کــرده  و اداره مجلس از التزامات مجلس 
است و رئیس باید در مسائل اداره مجلس 
پاسخگو باشــد و کار کردن و تعامل رئیس 
مجلس با ســه فراکســیون خیلی ســخت 

است.
ë  حاجی  بابایی: معاون اجرایی، مجلس را

به اداره بزرگی تبدیل کرده است
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون 
والیی نیــز گفت: مجلــس ایــران به لحاظ 
عملکرد بــا دیگــر مجالس دنیــا متفاوت 
اســت و رئیــس مجلــس از قــدرت زیادی 
برخــوردار و تعیین کننــده اســت. او افزود: 
قبالً آیین نامه ها به این گونه بود که هیأت 
رئیســه تعیین کننده بود اما امــروز معاون 
اجرایــی داریــم که مجلــس را بــه اداره ای 

بزرگ تبدیل کرده است.
رئیس فراکسیون والیی افزود: بنده نسبت 
بــه عملکــرد الریجانــی نقــد دارم چراکــه 
مجلــس را بــه گونــه ای اداره می کنــد کــه 
قدرت تصمیم گیــری و نظارت مجلس را 
کاهش می دهد. ضمن اینکه مجلس باید 
قدرت و نقش نظارتی داشته باشد. حاجی 
بابایی گفت: رئیس مجلس و هیأت رئیسه 

در نظارت بر قوانین نقش مهمی دارد.
او بــا انتقاد از عملکرد مجلــس در اوضاع 
اقتصادی کشــور گفــت: دربــاره cft کمیته 
چهارجانبــه تشــکیل می شــود و تعامــل 
بیشــتر با دولت موجب شــده که مجلس 
در حقیقت به گونه ای تعطیل شــود چون 
مجلس نباید تحت پوشــش دولــت قرار 
گیــرد بلکه باید بر عملکرد دولت نظارت 
کند و نقش قدرتمندانه خود را حفظ کند. 
نماینده همدان گفت: انتظار ما این است 
که رئیس مجلس وقتی در جلسه شورای 
عالی اقتصادی  شرکت می کند تمام امور 

را به اطالع نمایندگان برساند.
ë  را خــود  اســتقالل  مجلــس  دهقانــی:   

حفظ نکرده است
محمد دهقــان نایــب رئیس فراکســیون 
اصولگرایــان هم در ارتباط تلفنــی درباره 
عملکــرد رئیس مجلس گفــت: مجلس 
ایــن دوره 3-2 اشــکال جــدی دارد، اول 
اینکه استقالل خود را نتوانسته حفظ کند، 
در ایــن مــدت که ارزش پــول ملی کاهش 
یافــت و بخشــی از ثــروت ملــی به دلیــل 

ســوءمدیریت از بین رفــت و در این مدت 
کوتــاه میلیاردهــا دالر از ســرمایه کشــور از 
کشــور خارج شــد و کاالیی به ازای آن وارد 
کشور نشد، در یکسال اخیر صدها میلیون 
دالر ارز کشــور بــرای ســفرهای خارجی در 
نظر گرفته شــد، صدها میلیون دالر برای 
ســفرهای میلیونی، تفریحــی اختصاص 
داده شــد و بــرای اربعیــن پول مــردم را از 
جیب شان خارج کردند و مجلس به عنوان 
نهاد نظارتی نتوانســت از حقوق ملت در 
ایــن زمینه دفــاع کند. دهقان بــا انتقاد از 
عملکرد مجلس در زمینــه قانونگذاری 
گفت: درزمینــه قانونگــذاری نیز قوانین 
مهمــی در حــوزه اقتصادی مثــل قانون 
تجارت باید تصویب می شــد کــه 2 دوره 
اســت در مجلــس خاک می خــورد، این 
ایــرادی اســت که بــه عملکــرد مجلس 

می تــوان گرفت که این وظیفه شــخص 
رئیس مجلس اســت که بایــد در جهت 

حل آن تالش می کرد.
ë  از امیــد  فراکســیون  نماینــده  دفــاع 

الریجانی
محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید، 
دیگــر میهمــان حضــوری برنامــه گفت: 
رئیس به دلیل حضور در مجامع مختلف 
و  اســت  برخــوردار  بیشــتری  پختگــی  از 
اداره  در  خاصــی  توانمنــدی  الریجانــی 
صحــن مجلــس دارد. ریاســت مجلــس 
شــأنیتی بــرای الریجانــی ایجاد کــرده که 
عصــاره فضیلــت مجلــس هــم رئیــس 
مجلــس اســت کــه در قــدم اول و هیــأت 
رئیســه در قدم دوم اســت. وکیلــی افزود: 
ارزیابــی کارنامــه رئیــس مجلس شــامل 
تحقیــق و تفحص، ســؤاالتی کــه از کابینه 

انجام می شود نشان می دهد که می توان 
اداره مجلــس را از آن نتیجه گیــری کــرد. 
نماینده تهران درباره نقاط قوت و ضعف 
مجلس گفت: آیین نامه در مجلس نهم 
تغییر کرد و حوزه اختیارات رئیس مجلس 
به ریاست و هیأت رئیسه در اداره مجلس 

تغییر کرد.
او افــزود: جایی که دولت تخطی و تصرف 
فرااختیار به نام قانون کرده است مجلس 
باشــد.  داشــته  بیشــتری  نظــارت  بایــد 
در موضوعاتــی کــه بــه معیشــت مــردم 
برمی گردد بین نمایندگان و فراکسیون ها 
همراهی وجــود دارد. وکیلی گفت: در این 
مجلــس موضــوع حقوق هــای نجومــی و 
بحث بازنشســته ها بررســی شــد و تعیین 
تکلیــف شــد ما هــم بایــد نظارت داشــته 

باشیم.

دیــروز ســؤال 26 نماینــده مجلــس از 
وزیــر دفاع اعالم وصول شــد. موضوع 
این ســؤال مربــوط به نحوه دسترســی 
برخی افــراد بــه مســتندات مربوط به 
دوتابعیتی هــا بــا توجــه بــه محرمانــه 

بودن آن می شود. 
طــراح ایــن ســؤال علیرضــا رحیمــی، 
نماینــده تهــران و عضو هیأت رئیســه 

مجلــس اســت کــه 25 نفــر دیگــر هم 
بــه همــراه او ســؤال یــاد شــده را امضا 

کرده اند. 
موضــوع ایــن ســؤال بــه جلســه روز 11 
شــهریور برمی گردد؛ جایــی که کریمی 
قدوســی در جریان طرح ســؤال از وزیر 
مذاکــرات  دربــاره  مســتندی  خارجــه 
اعترافــات  از  بخشــی  و  هســته ای 

در  را  اصفهانــی  دری  عبدالرســول 
صحن مجلس پخش کرد. این فیلم ها 
به گفتــه علیرضا رحیمی، مســتنداتی 
بودنــد کــه پیش تــر توســط اطالعــات 
ســپاه در جلسه کمیسیون امنیت ملی 

مجلس پخش شدند.
 او گفته بود که پس از پخش این فیلم ها 
در جلسه کمیسیون امنیت ملی تأکید 

شــده بود: »ایــن فیلم محرمانــه بوده 
و نبایــد مفــاد و جزییــات آن در فضای 
افــکار عمومی اعــالم شــود.« رحیمی 
همــان زمــان در گفت وگــو بــا »ایران« 
تأکیــد کــرده بــود: »مســئوالن مربوطه 
باید هم در مورد نحوه دسترسی به این 
فیلم و هم علت انتشار آن به مجلس 
توضیــح دهنــد.«  اینهــا در شــرایطی 

اســت که در همان جلسه مجلس هم 
کریمی قدوســی خود تأیید کرد که این 
فیلم توســط اطالعات ســپاه تهیه و در 

اختیار او گذاشته شده است. 
رحیمــی پیش تــر تقاضــا کرده بــود که 
مدعی العمــوم هم وارد ایــن موضوع 
شــده و »به دلیل محرمانه بودن فیلم 
علت و عوامل پخش آن را نیز پیگیری 

کنــد.« گفتنــی اســت کــه در جلســه 11 
شــهریورماه، محمدجــواد ظریــف نیز 
طی درخواســتی کتبی از هیأت رئیســه 
مجلس خواســته بود تا در یک جلســه 
علنــی فرصتی بــرای او فراهم شــود تا 
پاسخ اتهامات وارد شده توسط کریمی 
قدوســی را بدهــد، فرصتی کــه تاکنون 

فراهم نشده است.
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ادعای کریمی قدوسی پای وزیر دفاع را به مجلس کشاند

اعالموصولسؤال۲۶نمایندهدرخصوصدوتابعیتیها

نمایندگان فراکسیون های مجلس بررسی کردند

مدیریت الریجانی؛ قابل دفاع یا محل انتقاد؟

رئیس فراکسیون شفاف سازی خبر داد:
تدوینپیشنویسطرححمایتاز

افشاکنندگانفسادها
رئیس فراکســیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط 
مالی مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب بر شفافیت 
حداکثری گفت: انتظار می رود همه دســتگاه ها شــفافیت را در 

دستور کار قرار دهند کما اینکه قوانین زیادی هم در این باره وجود دارد.
به گــزارش ایســنا، محمود صادقی در نشســت خبری در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
تضمین های موجود برای دفاع از افشا کنندگان فساد گفت: می توان با اصالح قانون 
ســالمت اداری این روند را تسهیل بخشید کما اینکه ما پیش نویس طرحی را آماده 
کردیم که به موجب آن از کسانی که موارد فساد را کشف و آن را افشا می کنند حمایت 
می شــود. همچنین آنها امنیت شغلی دارند. در این راستا اصالح قانون مطبوعات 
برای حمایت از رسانه ها هم راهگشاست. همچنین پیشنهاد دادیم یک روز را به نام 
روز ملی افشای فساد و مشارکت عمومی در سالم سازی روابط اجتماعی نامگذاری 
کنند. البته که باید با انگیزه های انتقامجویانه هم برخورد شود.صادقی با بیان اینکه 
نگاه ما به مقوله مبارزه با فساد نگاه ساختاری است، گفت: نگاه ما جنبه پیشگیرانه 
دارد. باید با پیش بینی هایی در راستای بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی همچون 
مجلس حرکت کرد و البته که مجلس از بعد نظارتی بسیار ضعیف عمل می کند. 
اخیــراً طرحــی را در مجلس تهیه کرده ایم کــه کارکردهای نظارتــی و ضمانت های 
اجرایی بیشــتر داشــته باشــد. وی در پایان با اشــاره به اقدامات انجام شــده برای 
شــفافیت در آرای نماینــدگان و اطــالع مــردم از آن گفت: همچنیــن ما طرحی 
بــرای جلوگیــری از فرار مغزها آماده کردیم که به موجب آن 2۰ درصد ســهمیه 

استخدامی ها از طریق آزمون به نخبگان تعلق می گیرد.

مخالفتمجلسبافوریتطرحیدربارهحمایتاز
پیامرسانهایداخلی

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصالح قانون برنامه ششــم درباره حمایت از 
پیام رسان های داخلی مخالفت کردند.به گزارش ایسنا، احمد سالک عضو کمیسیون 
فرهنگــی مجلس به عنوان یکــی از متقاضیان فوریت این طرح گفــت: باید مدیریت 
فضای مجازی در کشــور تقویت شــود. نمی توان با پیام رســان خارجی زندگی کرد. در 
کشــورهای دیگر از پیام رسان های بومی استفاده می کنند که نمونه آن در چین و ژاپن 
است.وی افزود: شورای عالی فضای مجازی سیاست هایی را تصویب کرده اما بخوبی 
اجرایی نمی شــود. باید وزارت ارتباطات در ایــن باره به وظیفه اش عمل کند. در حال 
حاضر هویت کسانی که وارد پیام رسان ها و فضای اینترنت می شوند مشخص نیست 
که این خطر جدی برای خانواده ها محســوب می شــود.با مخالفت نمایندگان با یک 

فوریت این طرح، طرح به صورت عادی در مجلس بررسی می شود.

خبـــــر

الریجانی:مرجعاصلیقانونگذاری،مجلساست
رئیــس مجلــس هم شــنبه شــب 
بــه مناســبت روز مجلــس در یک 
برنامه تلویزیونی ضمن اشــاره به 
عملکرد مجلس در دوره دهم، درباره رابطه بین دولت 
و مجلس گفت: حــس نمی کنم روحیه چوب الی چرخ 
دولت گذاشــتن در بین نمایندگان باشــد. ممکن اســت 
نماینــدگان از عملکــرد برخــی از وزارتخانه هــا و دولــت 
انتقادهایی داشته باشند ولی به معنای چوب الی چرخ 

گذاشتن نیست.
به گــزارش ایســنا، الریجانــی در پاســخ به این ســؤال که 
آیــا وجود شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی، شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگی و شــورای عالی فضــای مجازی 
و تشــکیل شــورای نظارت مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام از اختیــارات مجلس کاســته و وجود مــوازی کاری 
احســاس می شــود، مطرح کرد: در قانون اساسی مرجع 
اصلی قانونگذاری مجلس است و جایی دیگر نمی تواند 
قانونگذاری کند. این شــوراهایی که شــما گفتیــد، اگر کار 
خود را کنند، مزاحمتی در کار مجلس ندارد. مثاًل شورای 
عالــی انقالب فرهنگی بیشــتر سیاســت های فرهنگی را 
دنبال می کند و هماهنگی های اجرایی در حوزه فرهنگ 
و آمــوزش را پیگیــری می کند و نبایــد قانونگذاری انجام 
دهد. یک بار هم در دولت قبل یک قانونی در خصوص 
مسأله خانواده مصوب شده بود که من دیدم مصوبه را 
رهبر معظم برگرداندند و گفتند باید در مجلس تصویب 
شــود. وی افــزود: بنده در تأکیدات مقــام رهبری به طور 

مکرر دیدم که شــورای عالی امنیت ملی و ســایر شوراها 
اجازه قانونگذاری ندارند. حتی در خصوص شورای عالی 
اقتصــادی که در شــرایط فعلــی وجودش یــک اضطرار 
بــود، مقــام رهبری تأکیــد کردنــد در جاهایی کــه نیاز به 
قانون است، دو فوریتی یا سه فوریتی در مجلس بررسی 
شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی 
جایگاه دارد اما نه برای قانونگذاری، بلکه مرجعی است 
کــه اگر مجلس با شــورای نگهبان اختالف پیــدا کرد، در 
آنجــا نظر نهایی داده شــود. بخش دیگر هــم مربوط به 
سیاست های کلی نظام است که وظیفه رهبری است که 
مجمع نقش مشورتی دارد و می تواند نظرات خود را به 
رهبری ارائه کند. رئیس مجلس ادامه داد: اما چیزی که 
اخیراً پیش آمد و در مجلس بازتاب داشت، در خصوص 
کار هیــأت نظارت بود. هیأت نظــارت می تواند این گونه 
عمل کند و مشــکلی با مجلس نیز نداشــته باشد که اگر 
در اجــرای سیاســت های کلی طــرح یا الیحه ای داشــت 
نظر خود را به کمیسیون بدهد تا کمیسیون بررسی کند. 
از آنجا که چند مورد قبل از اینکه به کمیســیون برود، به 
شورای نگهبان رفت، بازتاب هایی داشت اما یک تفاوت 
نظری هم هســت که آیا شورای نگهبان خودش باید در 
خصوص سیاست های کلی به نتیجه برسد یا مجمع، که 
این بحث دیگری اســت و به خودشــان مربوط است. به 
طــور کلی اگر هر کدام ســر جای خــود کار کنند، ربطی به 
قانونگذاری ندارد اما اگر دخالت کنند، اشکال دارد و باید 

جلوی آن گرفته شود.

بــــرش

رئیس اداره امور عربستان در وزارت امور 
خارجه تأکیــد کرد: ایــران تهدیدی برای 
عربســتان نیســت و منافع ایران ایجاب 
نمی کنــد کــه عربســتان دچــار بی ثباتی 

شود.
به گزارش ایســنا، حســن درویش وند در 
نشست»علمی -تخصصی چشم انداز 
روابط ایران و عربســتان« که در دانشگاه 
عالمه برگزار شــد، در بخشــی از سخنان 
خود گفــت: ایران و عربســتان دو قدرت 
مهــم منطقــه هســتند و ایــن دو قدرت 
نمی توانند نســبت به یکدیگر بی تفاوت 
بــا بیــان اینکــه در همیــن  باشــند. وی 
چارچوب آنها دو راهکار در پیش رو دارند 
یا اینکه با یکدیگر تعامل سازنده داشته 
باشــند یا اینکــه باید بــا یکدیگــر رقابت 
کنند و این رقابت خــدای نکرده به مرور 
بــه خصومــت تبدیل شــود، اظهــار کرد: 
مرزهــای ایران و عربســتان در هم تنیده 
اســت و دو کشــور می توانند روی مسائل 

مشترک با یکدیگر کار کنند.
وی با بیــان اینکه تهران و ریاض با توجه 

به برخــورداری از ذخایر نفتی می توانند 
در ایــن زمینه با یکدیگر همکاری خوبی 
داشــته باشــند، گفــت: ولــی متأســفانه 
می بینیــم که در یــک رونــد تاریخی این 
محصــول تبدیــل بــه موضوعــی بــرای 

رقابت بین دو کشور شده است.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
خود با بیان اینکه طبق اخبار منتشر شده 
در حــال حاضر 3۰۰ نفر از شــاهزاده های 
و  هســتند  ممنوع الخــروج  ســعودی 
وهابیــت به عنوان زیرســاخت عربســتان 
تحت فشــار اســت و تعــدادی از علما در 
این کشــور بازداشــت شــده اند، ادامه داد: 
دولــت عربســتان در داخــل کشــورش با 
بحــران ســاختاری روبــه رو اســت و ایــن 
بحــران باعــث شــده کــه تــوازن در ایــن 
کشــور به هم بخــورد در چنین شــرایطی 
ســعودی ها ترجیح داده اند کــه اقدام به 
فرافکنی کنند و بــه جای حل بحران های 
داخلی شان این مشــکالت و مسائل را به 
یک دشمن خارجی به نام ایران منتسب 
کنند. در ادامه ایــن برنامه وحید جیرانی 

پژوهشــگر و دانشــجوی دکتــرای گرایش 
مســائل ایران با اشــاره بــه اینکــه در نگاه 
ایرانی هــا مردم عربســتان افــرادی تنبل 
هســتند که اقتصادشــان فقط وابســته به 
فروش نفت اســت و بدون اجازه امریکا و 
اسرائیل آب نمی خورند، خاطرنشان کرد: 
مردم ما تصور می کنند که سطح سواد در 
عربستان بسیار پایین است و این کشور گاو 
شــیرده امریکاســت. در حالی کــه به نظر 
می رســد این صحبت ها کامــالً مبتنی بر 
واقعیت نیســت و نباید سیاستگذاری ها 
و تصمیم گیری هــای ما در کشــور در نوع 
تعامل با عربستان بر اساس این گزاره ها 
باشــد.  وی بــا بیــان اینکــه عربســتان در 
ســال های اخیــر در زمینه شــاخصه های 
توســعه انسانی رشد قابل توجهی داشته 
و با امتیاز 836 در رتبه سی و چهارم دنیا 
قــرار دارد، گفــت: این در حالی اســت که 
مــا با امتیــاز 749 در رتبه 75 قــرار داریم.

این پژوهشگر با بیان اینکه نرخ مشارکت 
زنان در عربستان به رغم برخی  تبلیغات 
حدود 2۰ درصد اســت ولــی در ایران این 

رقــم 17 درصد اســت، ادامه داد: ســطح 
سواد در این کشــور 94 درصد است اما در 

ایران این رقم 86 درصد است. 
وی همچنیــن بــا بیان اینکه عربســتان 
یکی از مهم ترین بازیگــران خاورمیانه 
است و سرمایه گذاری های وسیعی را در 
عرصه صنعتــی و علمی در دنیا انجام 
داده است، گفت: عربستان پیش بینی 
کرده که بر اساس سند چشم انداز 2۰3۰ 
تبدیــل به قطب جهان اســالم و جهان 
عرب شود و به یکی از مهم ترین کانون 

سرمایه گذاری های جهان تبدیل شود.

رئیس اداره امور عربستان در وزارت خارجه:

منافعایرانایجابنمیکندریاضدچاربیثباتیشود

محمدعلی وکیلی محمد دهقان حمیدرضا حاجی بابایی کاظم جاللی
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انتقال دانشجو به دانشگاه های داخل کشور 
ممنوع شد

سرپرســت مرکــز خدمــات آموزشــی وزارت بهداشــت گفــت: 
افــرادی کــه از ابتــدای ســال 2019 در دانشــگاه های خارجــی 
مشــغول به تحصیل می شــوند، اجازه انتقال به دانشــگاه های 

داخل را نخواهند داشت.
به گزارش فارس، خیراهلل غالمی با اشاره به تسهیالتی که برای انتقال دانشجویان 
ایرانــی شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه های خارجــی کــه متقاضــی انتقــال بــه 
دانشگاه های داخل هستند، فراهم شده گفت: هیچ گونه تغییری در شرایط انتقال 
این دانشــجویان ایجاد نشــده، بلکه با توجه به مســائل و مشــکالتی که خانواده ها 
باتوجــه به نرخ ارز با آن مواجه بودند، بر اســاس مصوبه 69 جلســه شــورای عالی 
برنامه ریــزی علوم پزشــکی در تاریخ 24 تیرماه ســال 97، تعــداد واحدهای قابل 

پذیرش برای انتقال به داخل از 72 واحد به 36 واحد تقلیل یافته است.
وی ادامــه داد: در ســایر شــرایط ارزیابــی ماننــد معــدل و کیفیــت تحصیــل این 
دانشــجویان هیچ تغییری ایجاد نشــده، بلکه از امسال مصاحبه های تخصصی 
توســط مســئوالن وزارت بهداشت و دانشــگاه های علوم پزشــکی برای سنجش 
انجــام می گیــرد و  بــه کشــور  بــرای ورود  ایــن دانشــجویان  وضعیــت علمــی 
ســخت گیری بیشــتری برای ورود دانشجویان به دانشــگاه های علوم پزشکی به 
عمل می آید. غالمی با بیان اینکه در صورت موافقت شورای انتقال دانشجویان 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با تقاضای دانشجویان ایرانی شاغل 
به تحصیل در خارج از کشــورجهت انتقال، اخذ پذیرش از دانشــگاه های داخل 
به عهده متقاضی بوده و دانشگاه ها شرایط علمی دانشجویان متقاضی انتقال 
را بررســی و درصــورت تأییــد صالحیــت علمی اجــازه ادامه تحصیــل را به فرد 
می دهنــد. وی افزود: میزان شــهریه ای که این افراد باید در دانشــگاه های داخل 
پرداخت کنند، بر اســاس مصوبات بوده و تقریباً معادل شــهریه ای اســت که در 

دانشگاه محل تحصیل در خارج از کشور پرداخت کرده اند.
سرپرســت مرکز خدمات آموزشــی وزارت بهداشــت با بیان اینکه این مصوبه 
صرفاً جهت دانشجویانی که عالوه بر گذراندن 36 واحد در یکی از دانشگاه های 
خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت، واجد سایر شرایط از جمله معدل مقاطع 
مختلف تحصیلی باشند، تصریح کرد: تاکنون فردی خارج از چارچوب مندرج 
در آیین نامه به داخل کشــور منتقل نشــده اســت. غالمی با بیان اینکه کاهش 
تعداد واحدها، تســهیلی اســت که برای کاهــش مشــکالت ارزی خانواده های 
دانشجویان فراهم شده، عنوان کرد: چنانچه فردی بعد از تاریخ 24 تیر1397 
و تا قبل از شــروع ســال 2019، تحصیل خود را در دانشــگاه های خارج از کشــور 
شــروع کند، طبق روال قبل و مطابق مصوبات شــورای عالی برنامه ریزی پس 
از گذراندن 72 واحد و با دارا بودن سایر شرایط می تواند برای انتقال به داخل 
کشــور اقدام نماید ولی این افراد مشــمول انتقال با 36 واحد نمی شــوند. وی 
افزود: همچنین مطابق مصوبه جلســه 70 شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 
7 شــهریور 1397 افــرادی کــه از ابتــدای ســال 2019 بــرای ادامــه تحصیــل در 
دانشگاه های خارجی اقدام کنند باید تا پایان مدت تحصیل در آن کشور بمانند 

و امکان انتقال از خارج به داخل از آن تاریخ به بعد وجود ندارد.

استفاده دانش آموزان از برنامه های روزهای 
پنجشنبه مدارس اجباری نیست

سرپرســت معاونــت آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
مــدارس می تواننــد در روزهــای پنجشــنبه، برنامه هــای مختلف پرورشــی و 
آموزشــی داشــته باشــند امــا اســتفاده از ایــن برنامه هــا بــرای دانش آموزان 

اجباری نیست.
به گزارش فارس، عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت آموزش متوسطه 
وزارت آمــوزش و پرورش اظهار کرد: پنجشــنبه زمان برنامه درســی رســمی 

نیست و ساعات رسمی موظف مدارس را در پنجشنبه ها نداریم.
وی بــا بیــان اینکه فعالیت های پرورشــی و تربیتی مدارس در روز پنجشــنبه 
تعطیل نیســت، گفت: بنا بر تشــخیص شــورای مدرســه مدیران می توانند 
فعالیت های مختلفی را در روز پنجشــنبه داشــته باشــند و از این زمان برای 

غنی سازی فعالیت های پرورشی و آموزشی مدارس استفاده می کنند.

اخبـــار

هنوز 6 ماه از مراسم سوگند محمد علی 
افشانی، شهردار ســابق تهران نگذشته، 
پیــروز حناچــی، معــاون ســابق اش، در 
»بهشــت ناظریــن« ادای ســوگند کــرد. 
کــه ســومین  شــهردار 59 ســاله تهــران 
شــهردار پایتخــت در ایــن 15 مــاه اخیــر 
محســوب می شــود، همانند دو شــهردار 
پیــش از خود، با تکرار همان جمالتی که 
معمواًل در متن همه ســوگندنامه ها قید 
می شود به پایتخت نشین ها قول داد که 
در این مــدت زمانی که شــهردار خواهد 
بــود، در انجــام همــه مأموریت هایــش 
خــدا را شــاهد می گیــرد، تمــام دانش و 
تجربــه اش را با انتخاب همــکاران امین 
و پاکدســت توأم می کند، مبارزه با فساد 
و خودکامــی را ســرلوحه فعالیت هایش 
قرار می دهد و پاســخگوی افکار عمومی 
و طرفــدار جریــان آزاد اطالعات خواهد 
بــود. پیــروز حناچی تــا خرداد ماه ســال 
آنچــه  طبــق  تــا  دارد  فرصــت   1400
کارشناســان شــهری می گوینــد »تهــران 
بیمــار امــروز« را به یک »تهــران ورزیده 
ســالم« تبدیل کند! او البته در ســخنانی 
بعد از ادای سوگند، وعده داد که »جلوی 
تخریب پایتخت را می گیرد«، ولی اینکه 
تهران به »بهشــت« تبدیل شــود، قطعاً 
تصــوری دور از انتظــار خواهــد بــود. امــا 
دیــروز پیــش از آن کــه مراســم رســمی 
ادای ســوگند حناچــی، صحــن علنــی را 
مــورد توجه قرار دهد، یک نطق آتشــین 
بــود که »بهشــت« را در کانــون توجهات 
قــرار داد. محمــد جــواد حــق شــناس، 
در ســاعت 9 و نیــم صبــح دیــروز، بــا در 
دســت داشــتن چند برگه نوشــته شــده، 
پشــت تریبون رفت و برای نخســتین بار 
ســخنان شــفافی را بــر زبــان آورد کــه در 
این یک ســال و چند ماه، کمتر اینچنین 
بی پروایانــه بــه گــوش خــورده بــود. او با 
صدای بلند جریان رقیب را خطاب قرار 
داد و بــا صراحت گفت کــه محمد علی 
نجفی و محمد علی افشانی هر دو بنا به 
مصلحــت و باالجبار پست شــان را ترک 
کرده انــد: »همه مــا به خوبــی می دانیم 
کــه حــذف نجفــی و افشــانی از مدیریت 
شــهری اتفاقــی نبــود و هــدف بعــدی از 
میدان به در کردن پیروز حناچی اســت. 
آیــا همانگونه که مدعیــان می گویند این 
وضعیت ناشــی از ناتوانی شــورای شــهر 

اســت؟« حــق شــناس در واقــع نگرانــی 
شــورای اصالح طلــب از حذف ســومین 
شــهردار را هم پیش کشید تا از جریان با 
برنامه و قدرتمندی پرده بردارد که همه 
زور خــود را می زنــد تــا شــورای پنجــم را 
ناتوان و ناکارآمد نشان دهد! حرف های 
او اگرچــه ایــن تصور را به وجــود آورد که 
ممکن اســت پیروز حناچــی هم قربانی 
امــا  شــود،  ناتوان ســازی«  »اســتراتژی 
محسن هاشمی، رئیس شورا گفت که از 
سخنان او چنین استنباطی نکرده است!

ë  جریــان رقیــب همه قــدرت خــود را بر
تغییر پیاپی شهرداران به کار گرفته

حــق شــناس در نطــق پیــش از دســتور 
خــود گفت: وظیفــه خود می دانــم که از 
تک تــک این افــراد تشــکر و تقدیر کنم. 
از محمد علی نجفــی که هنوز هم آماج 
حمالت و بد اخالقی های بســیاری است 
و از محمــد علــی افشــانی کــه در حقش 
ظلــم شــد و بــا تحمــل همــه ســختی ها 
و بی اخالقی هــا نجیبانــه تــا لحظــه آخر 
همراه با شــورای شــهر ایســتاد، با وجود 
آنکه شــخصاً هیچ تمنایی بــرای ماندن 
در شهرداری نداشت از سایر نامزدها در 
ســه دوره انتخاب شهردار و بویژه آقایان 
آخونــدی و هاشــمی تشــکر می کنــم که 
بزرگوارانــه به رأی شــورای شــهر احترام 
گذاشــتند و نیــک می دانــم کــه انتخــاب 
اعضای شــورای شهر بر اســاس اولویت 
منافــع مردم و شــهر و بــا در نظر گرفتن 
و  شــهر  درونــی  انســجام  ضرورت هــای 
تعامــل دولــت و مجلــس و ویژگی هــای 
صــورت  شــهرداری  شــرایط  خــاص 
می گیــرد وگرنــه شــاید اگــر آرای اعضــا 
شــخصی و مبتنــی بــر عالیق فــردی بود 
نتایــج انتخاب شــهردار بســیار متفاوت 

می شد.
علــت  تشــریح  در  شــورا  عضــو  ایــن 
مــدت  ظــرف  شــهردار  ســه   انتخــاب 
15 مــاه هــم این طــور توضیــح داد: هــر 
بــار که شــورای شــهر در شــرایط انتخاب 
شــهردار قرار می گیرد، مدیریت شــهری 
امــور  رونــد  و  بی ثباتــی می شــود  دچــار 
بــه نوعــی دچــار تزلــزل و ایــن واقعیت 
دقیقًا هدف اســتراتژی کســانی است که 
می خواهنــد ایــن شــورا را ناتــوان جلــوه 
دهنــد. آیا دولــت معتــدل و نمایندگان 
شــهر  شــورای  و  مجلــس  اصالح طلــب 
می توانند ســاز و کاری مؤثر برای مقابله 

با این تهدید به کار بگیرند؟
حق شــناس بــا بیــان اینکــه هزینه هایی 

کــه بــرای ناتــوان نشــان دادن و حــذف 
اصالح طلبــان صــرف می شــود بیــش از 
حد گزاف است، گفت:  همه ما می دانیم 
که عرصه تــا چه حد برای اصالح طلبان 
تنگ است و فشارها تا چه اندازه سنگین 

است و فرصت نیز بسیار اندک است.
حاکمیــت  بایــد  امــروز  داد:  ادامــه  وی 
از  و  بــازی کنــد  را  نقــش ســازنده خــود 
منافــع ملــی و مصلحــت نظــام و مردم 
صحبــت کنــد و اجــازه ندهــد تــا قواعــد 
بــازی سیاســی در کشــور جای خــود را به 
رفتارهای بی مســئوالنه و قــدرت طلبانه 
برخــی از صاحبــان قدرت بدهــد. هرگاه 
که اصالح طلبان بر مسند کار نشسته اند 
همان هــا بــه طریــق مختلف کارشــکنی 
کــرده و مانــع از پیشــرفت امــور شــده و 

زندگی مردم را سخت کردند.
اگــر  بــه شــورایی ها گفــت:   وی خطــاب 
حریــف پــر زور اســت و هــر بــار توانســته 
حاصــل زحمــات شــما و حقــوق مــردم 
را تضییــع کنــد از ضعــف شــما نیســت، 
امــا بایــد بپذیریم کــه در مقابــل حریف 

پــرزور بــا برنامــه نیــاز بــه هماهنگــی و 
همدلی بیشــتری داریم. این شورا اگر به 
هــر دلیلی نتواند هیــچ کاری انجام دهد 
حداقــل مانــع از ادامــه شهرفروشــی ها 
و گســترش بســیاری از معضــالت شــده 
اســت و باید بــاور کنیم کــه خرد جمعی 
مــردم همه چیز را می فهمد و بدرســتی 

صاحب تشخیص است.
حــق شــناس ســپس بــه ســراغ 12 ســال 
مدیریــت اصولگرایــان برشــهر رفــت و 
خطــاب به آنهــا گفــت: این مدعیــان از 
یکســو همه قــدرت خــود را بــرای تغییر 
شــورا  ایــن  منتخــب  شــهرداران  پیاپــی 
و ایجــاد بی ثباتــی و توقــف امــور بــه کار 
می گیرنــد و از ســوی دیگــر شــورا را بــه 
بی عرضگــی و ناتوانــی و تعطیلــی امــور 
متهــم می کننــد و دم از افتخــارات خود 
می زنند. این مدعیان 12 ســال مدیریت 
امــور شــهر را بــا آزادی عمــل و اختیار و 
قدرت مطلق و با پشتیبانی همه ارکان و 
نهادهای قدرت در اختیار داشته اند. آنها 
چندان اهمیتی برای مردم قائل نبودند 

امــا اراده کرده بودنــد با تحول در کالبد و 
چهــره شــهر، رأی مــردم در انتخابات را 
به دســت آورنــد. با این هــدف از فروش 
زمیــن و آســمان و آب و هــوا و بــه تعبیر 
درســت با فــروش ناموس شــهر هزاران 
میلیارد پول و درآمــد حاصل کردند و با 
هزینه هــای چند برابری اتوبان ها و پل ها 
و تونل هــای قابل توجهی ســاختند. آنها 
به همین نیز بســنده نکردند و ده ها هزار 
میلیــارد تومــان نیــز قــرض و بدهــی به 

میراث گذاشتند.
ســال   12 از  می دهد:پــس  ادامــه  وی   
بــرای شــهر  ایــن مدعیــان  امــا میــراث 
معضالتی همچون رونق فساد بی امان، 
بــه حــراج گذاشــتن ســرمایه اجتماعــی 
شــهرداری و نهاد شورای شهر، گسترش 
اجتماعــی،  و  فرهنگــی  آســیب های 
توسعه بی قواره و نامتوازن شهر، بحران 
فرســودگی و تــاب آوری شــهر، حمــل و 
نقــل ناکارآمــد، ترافیــک و آلودگــی هوا، 
ســفید بالک ها، معضل پسماند، بحران 
درآمــد  بحــران  انــرژی،  مصــرف  و  آب 

شهرداری، بحران نیروی انسانی، بحران 
بدهی شــهرداری به پیمانکاران و امثال 

آن است.
 حق شــناس تأکیــد می کنــد: ایــن افــراد 
اختالس هــا و ریخت و پاش های هزاران 
میلیاردی دوران قبــل را ناچیز می بینند 
و خریــد چند تبلت و خــودروی اداری را 

در بوق ها می دمند.
ë  شــده اصــاح  ســوم  برنامــه  ارائــه 

شهرداری به شورا بزودی
حناچــی پــس از قرائــت ســوگندنامه در 
صحــن علنــی شــورای شــهر بــه میــان 
آمــاده  و  اصــالح  از  و  آمــد  خبرنــگاران 
کــردن برنامه ســوم توســعه شــهرداری 

به عنوان اولین اولویت هایش نام برد.
منابــع  اینکــه الیحــه  بیــان  بــا  حناچــی 
پایــدار به مجلس رســیده اســت، گفت: 
الزم اســت بــا کمک ســایر کالنشــهرها و 
نماینــدگان مجلس الیحه منابــع پایدار 
به نتیجه برســد تا بسیاری از مسائل حل 
شــود. حناچی بــا بیان اینکــه کارگاه های 
غیرضرور در شهر باید جمع آوری شود و 
به قدری کارگاه خواهیم داشــت که الزم 
اســت، تصریــح کــرد: کارگاهی کــه مایه 
شــرمندگی در میــدان هفــت تیــر بــود را 

جمع کردیم.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه زادگاهــم 
تهران اســت، هرچند ریشــه شهرستانی 
دنیــا  بــه  تهــران  در  گفــت:  دارم،  هــم 
آمده ام و بزرگ شــده ام، کوچه های این 
شهر را می شناسم و البته داعیه استفاده 
بــرای موقعیت هــای  ایــن موقعیــت  از 

خاص را ندارم.
حناچــی بــا تأکیــد بر تــالش خــود برای 
جلب مشارکت مردم، بخش خصوصی 
و نخبــگان گفت: قطعــاً توجه ویژه ای به 
مناطق محروم شــهر خواهیم داشــت و 
پاســخگویی به شــهروندان و اســتفاده از 
حداکثــر بضاعت تخصــص داخلی را از 
رویکردهــای اساســی خود قــرار خواهیم 

داد.
ë  اختیــار در  بســیج  و  ســپاه  تــوان  همــه 

شهرداری تهران است
 شــورای شــهر تهران دیروز یک میهمان 
ویژه داشــت. ســردار محمد رضا یزدی، 
فرمانــده ســپاه حضــرت رســول)ص( با 
حضور در شــورای شــهر با بیان اینکه اگر 
تهران مشــکلی داشته باشــد ما در صف 
اول خواهیم بود، گفت: تمام توان ســپاه 
شــهرداری  اختیــار  در  تهــران  بســیج  و 

است.

مراسم تحلیف شهردار جدید تهران برگزار شد

حناچی:جلویتخریبتهرانرامیگیرم
حمیده امینی فرد

خبرنگار

طرح زوج و فرد پولی می شود
رئیس شورای شهر تهران در حاشیه جلسه دیروز درباره مشاور شدن بعضی از بازنشستگان 
دستگاه های دولتی گفت: قانون اجازه می دهد تا 59 ساعت از تجربه بازنشستگان استفاده 
شود، اما اشخاص به عنوان عضو موظف نمی توانند ادامه فعالیت دهند. محسن هاشمی 
درباره حذف طرح زوج و فرد در سال آینده گفت: در واقع قرار است طرح ترافیک گسترش یابد و هرکس که قصد 

ورود به محدوده اول و دوم طرح ترافیک را دارد، باید مبالغی را در سامانه تهران من واریز کند.
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انتشار حقایقی تلخ و شرم آور درباره 
زندگی بازیگر سرشناس

جکی چان بازیگر، کارگردان و ستاره رزمی کار هنک گنکی با 
انتشار کتاب زندگینامه اش از حقایقی تلخ و گاهی شرم آور 
درباره ابتدای مسیر حرفه ای اش پرده برداشت. جکی چان 
در کتاب خود با نام»Never Grow Up – هرگز بزرگ نشــده« شــرح می دهد که 
چگونه حس ناامنی و ناپختگی روحی باعث می شود او ثروت هنگفتی را صرف 
عیاشــی و کارهــای غلط کند. او در خاطرات منتشــر شــده اش می گوید طبیعت 
پرخطر کارش در سینما به عنوان یک بدلکار به او روحیه یک »کله شق« داده بود 
و او را به سوی خرج کردن پول  در قمارخانه، خرید هدایای گرانقیمت برای رفقا 
و بی بند و باری اخالقی ســوق داده بود. او حتی اعتراف می کند که در اکثر مواقع 
تحت تأثیر مشروبات الکلی بوده و حتی با این وضع رانندگی هم می کرده است، 
تا جایی که در یک مورد در یک روز دو ماشین سوپرلوکس را اسقاط می کند؛ یک 

پورشه در صبح و کمی بعد یک مرسدس بنز در شب. 

آن سوی 
مرز

بنا
ای

محمدزاده؛ بهترین در تالین
نویــد محمدزاده، امســال بــا دریافت 
جایــزه بهتریــن بازیگر مرد جشــنواره 
جایــزه  پنجمیــن  »تالیــن«،  فیلــم 
ســینمایی بین المللــی خود را کســب 
کــرد. نوید محمــدزاده برای بــازی در 
فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« به 
کارگردانی هومن ســیدی که در بخش 
»شــب های  فیلــم  جشــنواره  رقابتــی 
ســیاه  تالین« در کشــور استونی حضور 
در  توانســت  نهایــت  در  بــود،  یافتــه 

مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی 
کــه شــامگاه شــنبه شــب برگزار شــد، 
جایــزه بهتریــن بازیگر مرد جشــنواره 
ایــن  کــه  هرچنــد  کنــد.  خــود  ازآن  را 
بــر  »بینوایــان«  نمایــش  بــا  روزهــا 
صحنــه تئاتــر اســت، به دلیــل حضور 
ایــن  بــه  نتوانســت  نمایــش  ایــن  در 
جشــنواره  بــرود. ایــن بازیگــر توانمند 
اولین بار در ســال ۲۰۱۴ میالدی برای 
نیســتم«  »عصبانــی  فیلــم  در  بــازی 

ســاخته رضا درمیشــیان نامزد جایزه 
بهترین بازیگر مرد از جوایز ســینمایی 
آسیاپاســیفیک شــد، اما اولیــن جایزه 
بین المللــی خود در عرصــه بازیگری 
را در ســال ۲۰۱۵ بــرای بــازی در فیلم 
»ناهیــد« به کارگردانی آیدا پناهنده از 
جشــنواره فیلم »براتیســالوا« از کشور 
مهم تریــن  کــرد.  دریافــت  اســلواکی 
 ۲۰۱۷ ســال  در  او  ســینمایی  جایــزه 
بازیگــر مــرد بخــش  جایــزه بهتریــن 

دوره  هفتادوچهارمیــن  افق هــای 
جشــنواره بین المللی فیلم ونیز برای 
فیلــم »بــدون تاریــخ؛ بــدون امضاء« 

ساخته وحید جلیلوند است.
او دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقــش مکمــل جشــنواره فجــر را نیــز 
برای فیلم هــای »بــدون تاریخ، بدون 
امضــاء« و »ابد و یــک روز« در کارنامه 
ســینمایی اش دارد و دوبــار نیــز بــرای 
فیلــم »مغزهای کوچک زنــگ زده« و 

»خشم و هیاهو« نامزد بهترین بازیگر 
نقش اصلی مرد از جشنواره فجر شده 
اســت. محمدزاده بازیگری را از ســال 
8۲ آغــاز کرد و درســال 8۷ با بازی در 
نمایش »ماه در آب« به تئاتر حرفه ای 

کارنامــه  در  او  کــرد.  پیــدا  دســت 
ســینمایی خود بــازی در فیلم های 

مسخره باز، سرخ پوست، خفگی، 
خشم و هیاهو، النتوری، عصبانی 

نیستم و... را دارد.

پیام صالحی به نشست سراسری روابط عمومی های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

نشســت تخصصــی مدیــران روابــط عمومی هــای وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، روز گذشــته با قرائت پیام وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ســاری آغاز شد.دربخشــی 
ازپیام وزیرفرهنگ وارشــاد اســالمی که توســط همایون امیرزاده رئیس مرکز 
روابــط عمومی و اطالع رســانی قرائت شــد، آمده اســت: »روابــط عمومی ها 
درجایگاه پل ارتباطی دســتگاه ها و ســازمان ها با نهادها و مخاطبان بیرونی، 
نقشــی پیشــرو و اثرگــذار دارنــد و در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کــه 
پیشاهنگی فرهنگی نظام و دولت را عهده دار است و همچنین گستره پهناور 
ارتباطــی با اصحاب فرهنگ، هنر و رســانه، ارزش و اهمیت آن نیز مضاعف 
اســت. شــریان های حیاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در سراســر کشور 
نیازمند جریان مداوم و مســتمر روابط عمومی هاســت تا بــا تحرک و پویایی 
خود جان تازه ای به درخت کهنسال فرهنگ و هنر این مرز و بوم ببخشند...«

انتصابی جدید در مرکز هنرهای تجسمی
هادی مظفری؛مدیر کل تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته 
طــی احکام جداگانه »اردشــیر میرُمنگره« را به عنوان معــاون امور هنرهای 
تجســمی و »شــادی علــی« را بــه ســمت سرپرســت معاونــت هماهنگــی و 

برنامه ریزی منصوب کرد.

واکنش تهیه کننده دارکوب به نمایش این فیلم در اراک
فیلم ســینمایی »دارکوب« در دانشــگاه اراک به نمایش درآمد اما در زمان 
نمایش فیلم، مســئوالن دانشــگاه به دلیل حضور همزمان خانم ها و آقایان 
در سالن، چراغ های سالن را روشن نگاه داشتند. نحوه نمایش این فیلم که 
بدون کســب مجوز از تهیه کننده صورت گرفت واکنش سیدمحمود رضوی، 
تهیه کننده فیلم را به دنبال داشت و او طی یادادشتی این اتفاق را توهین به 

دانشجویان عنوان و اعالم کرد آن را پیگیری می کند.

همکاری تهمورس پورناظری با هنرمند انگلیسی
»تهمــورس پورناظــری«ـ  آهنگســاز و نوازنده تارـ  با همراهی »ژوزت بوشــل 

مینگو« در سوئد به اجرای برنامه خواهند پرداخت. 

رونمایی از پوستر جشنواره سینما حقیقت
طراحــی  بــا  ســینماحقیقت  بین المللــی  جشــنواره  دوازدهمیــن  پوســتر 
حمیدرضــا بیدقــی و با حضور »محمدرضــا اصالنی« صبح روز یکشــنبه ۱۱ 

آذرماه 9۷ در سالن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی رونمایی شد.

کنسرت بیژن کامکار در کرمانشاه
گروه موسیقی »هه و یار« با خوانندگی بیژن کامکار ساعت ۱9 روز جمعه ۱۶ 
آذر ماه تازه ترین کنسرت خود را در تاالر انتظار کرمانشاه برگزار خواهد کرد.

جشنواره تئاتر مقاومت در ایستگاه پایانی
مراســم اختتامیه شــانزدهمین جشــنواره تئاتر مقاومت عصر روز شــنبه ۱۰ 
آذرمــاه در حالــی بــا حضور حســینی معاون هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در تاالر اندیشــه حوزه هنری برگزار شد که امیر نصیربیگی دبیر این 

دوره از جشنواره از کمبودهای مالی در بخش بین الملل گالیه کرد.

کنسرت خیریه در حمایت از کودکان معلول
»پیــام عزیــزی« بــه مناســبت روز جهانی معلولیــن و با حمایــت از کودکان 
معلول در ساعت ۱9:3۰ روز دوشنبه ۱۲ آذر ماه جاری در شهرستان پاوه در 

استان کرمانشاه کنسرت خیریه برگزار می کند.

روی خـط 
خـــــــبر

الگویی برای بهتر زیستن
مراسم گرامیداشت زنده یاد محمد خزائلی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد

روز  ادب  و  اهالــی فرهنــگ  از  جمعــی 
گذشــته گرد هــم آمدند تا یــاد و خاطره 
مــردی را گرامــی بدارنــد که بســیاری از 
اولین هــای ســرزمینمان بــه نــام او گره 
خــورده، اولیــن نابینایــی کــه موفــق به 
دریافت مدارج باالی دانشــگاهی شــد و 
همچنین اولیــن نابینایی که به مجلس 
پیــدا کرد؛محمــد  شــورای اســالمی راه 
خزائلی، مردی که با وجود محرومیت از 
قدرت بینایی به گونه ای زیست که امروز 
می توان به او به عنوان الگویی برای بهتر 

زیستن نگریست.
 اغلــب حاضــران در این مراســم که 
به میزبانــی تاالرهمایش های کتابخانه 
یــاد  تــالش زنــده  از  ملــی برگــزار شــد 
خزائلــی در جهت تحقق بخش مهمی 
از حقــوق شــهروندی نابینایــان ســخن 
گفتند، تالش برای برخورداری نابینایان 
از حق استخدام در مراکز و سازمان های 
دولتــی و راه انــدازی نخســتین مدرســه 
ویــژه نابینایــان و همچنین اقــدام برای 
فرهنگســازی در جهت برخورد صحیح 
بــا افرادی که از نعمت بینایی برخوردار 
نیســتند تنهــا برخــی از اقداماتی اســت 
کــه او بــرای ایــن بخــش از شــهروندان 

کشورمان انجام داد.
بعــد از ســخنرانی شایســته خزائلی 
بهــروز  عزیزمحمــدی،  معصومــه  و 
و  رادیــو  مجــری  و  گوینــده  رضوی نیــا، 
تلویزیــون کــه اجرای ایــن مراســم را به 
عهــده داشــت بــه ذکــر نکاتــی دربــاره 
زندگــی زنــده یــاد خزائلــی پرداخــت و 
تــالش بــرای ضبــط کتاب هــای صوتی 
بــرای عالقه مندان نابینا را عاملی مهم 
در گوینده شــدن خودش عنوان کرد و از 
اهالی سینما و تلویزیون درخواست کرد 
به دنبال ســاخت فیلم و سریال هایی از 
زندگی بزرگانی همچون خزائلی باشند.

نصــراهلل شــیرین آبــادی، خواننده و 
نوازنــده ویولــن با ابراز خرســندی از این 
کــه باالخــره بعد از چهل ســال متولیان 
مراســمی  برپایــی  فکــر  بــه  فرهنگــی 
برای گرامیداشــت این اســتاد دانشــگاه 
و محقــق افتاده انــد گفــت:»او نــه تنهــا 
برای نابینایــان، بلکه بــرای همه مردم 

گام های مؤثری در جهت ارتقای علمی 
و فرهنگی کشــورمان برداشت؛ آنچنان 
که تا ســال ها دســتور زبانــی در مدارس 
استفاده می شد که تألیف خزائلی بود.«

موزیکولوژیســت  ایــن  کــه  طــور  آن 
)فارغ التحصیل موزیک شناسی( تأکید 
کرد، سال 43 خزائلی به درخواست او و 
برخی دیگر، مدیریت نخستین انجمن 
واســطه  بــه  و  می پذیــرد  را  نابینایــان 
فعالیت هــای این انجمن آنان در ســال 
49 موفــق بــه اســتخدام 9 نفــر در اداره 
مخابرات می شــوند، این در حالی ست 
که نابینایان تا پیش از آن چنین امکانی 

نداشتند.
بــه گفتــه شــیرین آبــادی، زنــده یاد 
خزائلــی بــرای تغییر برخــی قوانین و از 
ســویی بهبود وضعیت زندگی نابینایان 
برای ورود به مجلس تالش می کند و در 
نهایت وکیل مجلس می شــود. محمود 
هــم  مترجــم  و  نویســنده  حکیمــی، 
گفت:»سابقه بیش از 33 سال تدریس 
دارم، بــا ایــن حــال بیش از همــه به آن 
۲ ســالی که در مدرســه خزائلی تدریس 
کرده ام افتخــار می کنم، چراکه تنها من 
نبودم که به آنان نکاتی آموختم، خودم 

هم مسائل بسیاری از آنان فراگرفتم.«
این اســتاد دانشگاه تربیت معلم در 
پایان ســخنانش بــه حاضران قــول داد 
که بزودی دســت به نگارش داســتان یا 
رمانــی دربــاره زندگــی زنده یــاد محمد 
خزائلی بزند. آن طور که در این مراسم 
بــرای  بــوده کــه  عنــوان شــد، خزائلــی 
نخســتین مرتبه از عنوان روشندل برای 
نابینایــان اســتفاده می کنــد و منجــر به 
برخی تغییرات فرهنگی و زبانی درباره 
این افــراد می شــود.ابوالفضل خزائلی، 
پســر زنــده یــاد خزائلــی هم گفــت:»او 
تــالش کــرد تا بــه افــرادی که شــرایطی 
مشــابه خودش را داشــتند نشــان بدهد 
که در هر شرایطی می توان به جایگاهی 
دســت یافــت کــه برخــی از کســب آن 
عاجزنــد. او ثابــت کــرد اگــر روشــندالن 
فرصــت بیابند قادرند به ســطوح باالی 
علمی دســت یافته و بدرخشند. اعتقاد 
قلبی پدرم این بود که روشــندالن نباید 
بــه سرنوشــتی کــه والدیــن آنــان از ســر 
دلسوزی و البته ناآگاهی برایشان ترسیم 
کرده انــد اکتفــا کنند، اتــکا برهمین نگاه 

هم در نهایت او را برآن داشــت دســت 
به انجام کارهایی بزند که بســیاری از ما 

از انجامشان عاجزیم.«
ادامــه  در  خزائلــی  ابوالفضــل 
ســخنانش تأکیــد کرد:»شــاید باورتــان 
نشــود امــا در امریــکا به مطلبــی درباره 
جامعــه روشــندالن برخوردم کــه برایم 
جالــب بــود، در آن مطلــب ایــن گونــه 
آمــده بود کــه باالترین آمــار مدارج طی 

شــده میان نابینایان متعلق به ایرانیان 
است. این مسأله ناشی از تالش افرادی 
همچون پدرم و دیگر همکارانش بود که 
جای قدردانی دارد.« تأسیس چند مرکز 
آموزشی برای نابینایان از جمله مدرسه 
»نابینایــان خزائلــی« وتألیــف نزدیــک 
بــه چهــل عنــوان کتــاب تنها بخشــی از 
اســتاد  و  نویســنده  ایــن  فعالیت هــای 
دانشگاه اســت. همان طور که حاضران 

کردند»اعــالم  عنــوان  جلســه  ایــن  در 
قرآن« یکی از آثار ارزشــمندی است که 
بــه تــالش خزائلــی تألیف شــده، کتابی 
که همچنــان از جمله کتاب های منبع و 
مأخذ تحقیقات قرآنی و اسالمی است. 
عــالوه بــر این شــرحی که او بر گلســتان 
ســعدی نوشــته هــم از دیگــر تألیفــات 

ماندگار او به شمار می آید.
ســیدمحمود دعایی، مدیر مســئول 

روزنامــه اطالعات هــم با اشــاره به این 
کــه خزائلــی از جملــه نوابــغ روزگارمان 
به شــمار می آید گفت:»قبــل از انقالب 
به واســطه یازده ســال زندگــی در خارج 
از کشور فرصتی برای دیدار با او نصیبم 
نشــد، بــا ایــن حــال معتقــدم کــه او نه 
تنها روشــندل، بلکه بینــای واقعی بود. 
خزائلــی منشــاء تربیــت دانش آموزانی 
شــد که هر یک به افرادی اثرگذار تبدیل 
شــدند. غالمرضــا امامی، مترجــم آثار 
ادبــی هــم گفت:»وقتی قــرار حضور در 
این مراسم شــد آن را به شوق پذیرفتم 
چراکه ســال هاســت بــه قصد ســاخت 
یــاد خزائلــی  زنــده  زندگــی  از  فیلمــی 
مشغول تحقیق درباره او هستم، مردی 
که با وجود از دست دادن بینایی اش در 
هجده ماهگی در بسیاری از بخش های 
علمی-فرهنگی منشاء اثر شد.بی هیچ 
روزگارمــان  شــگفتی های  از  او  اغراقــی 
اســت، در تمام عمرش همــواره جویا و 
عاشــق آموختن بود و هیچگاه دست از 

این کار برنداشت.«
از  یکــی  عبدالملکــی  حســین 
روشــندالن حاضــر در ایــن جمــع نیــز 
دانشــمندی  مــرد  زندگــی  گفت:»بــه 
همچــون زنــده یــاد خزائلی می تــوان از 
جنبه های مختلفی پرداخت، او نه تنها 
در بحث سیاســت گذاری تأثیر بســزایی 
بــر زندگــی روشــندالن گذاشــت بلکــه 
منجــر بــه تغییــر نــگاه جامعه بــه آنان 
هــم شــد، متأســفم کــه بگویم تــا پیش 
از فعالیت هــای افــرادی همچــون او، از 
نابینایــان در اغلب مــوارد با عنوان های 
ناپســندی چــون کــور و... یاد می شــد. او 
حتــی دســت بــه راه انــدازی نشــریه ای 
نــام  روشــندل  کــه  زد  نابینایــان  بــرای 
دارد و جالــب اســت که بدانیــد حتی به 

کشورهای اطراف هم راه یافته است.«
مرکــز  رئیــس  بروجــردی،  اشــرف 
اســناد و کتابخانه ملی به عنوان آخرین 
ســخنران این مراسم نیز گفت: »زندگی 
خزائلــی  دکتــر  حرفــه ای  و  شــخصی 
می تواند مبدأیی برای آغاز حرکت همه 
افــرادی باشــد کــه خواهــان پیــدا کردن 
خودشــان هســتند.« گفتنی است که در 
پایــان این مراســم با حضــور جمعی از 
اهالــی فرهنــگ و ادب از تمبریادبــود و 

سردیس محمدخزائلی رونمایی شد.

ادبــی »جــالل  آل   یازدهمیــن جایــزه  نشســت خبــری 
احمــد« روز گذشــته )۱۱ آذرمــاه( در محل بنیاد شــعر و 
ادبیات داستانی ایرانیان برگزار شد. بایرامی دبیرعلمی 
این جایزه در این نشســت خبری در ســخنانی بیان کرد: سرگذشت تک تک 
نویســندگان و آثارشــان که در ســال گذشــته منتشر شــده بود برای ما در این 
جایــزه مهم بــود. اتفاقی هم کــه در آن افتاده حاصل روزهــای متوالی کار و 
تالش همکاران ما اســت.اوگفت: من فکر می کنم با نگاه مقایســه ای در این 
جشــنواره و اینکــه امســاِل آن در مقایســه با ســال های قبل چــه تفاوتی دارد 
به جایی نمی رســیم. داوران ما آثار ســال 9۶ را مورد بررســی قــرار داده اند و 
از میان آنها دســت بــه انتخاب زده اند. از نظر آنها بعضــی آثار نازل بودند، 
بعضــی شایســته تقدیر و بعضــی برگزیــده. بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی 
اعــالم کــرد که مراســم پایانی یازدهمیــن دوره جایزه ادبی جــالل آل احمد 

عصر روز شنبه ۱۷ آذرماه در تاالر قلم کتابخانه ملی برگزار می شود.

بایرامی در نشست خبری یازدهمین جایزه ادبی »جالل  آل  احمد«:

 نگاه مقایسه ای 
در جشنواره نداشته باشیم
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دوازده ســالش کــه شــد قــرآن را 
کامــل حفظ بــود، طــوری کــه اگر 
یک آیه را می خواندی دنبالش را 

می گرفت و تا آخر می خواند.
با ایــن که نابینا بــود تالش زیادی بــرای یاد گرفتن 
می کرد. شــاگرد ممتاز بــود و همــه دوران ابتدایی را با 
معدل بیســت تمام کرد تا این که در دوران متوســطه 
بعــد از گذرانــدن موفق امتحانات شــفاهی نتوانســت 
در امتحانــات کتبــی شــرکت کنــد. بــه خاطــر ایــن کــه 
نمی توانســت بنویســد و آن ســال نتوانســت مــدرک 
متوســطه اش را بگیــرد. دو ســال تمــام با کمــک پدر و 
مــادرش نامــه نگاری کرد بــه این طــرف و آن طرف تا 
توانســت بــه کمــک یک منشــی امتحــان بدهــد. چند 
وقت بعد به تهران رفت و در امتحانات متفرقه ششم 
متوسطه شرکت کرد و در رشته ادبی مقام اول کشور را 

کسب کرد و یک مدال علمی گرفت.
بــه یاد گیــری زبان فرانســه با حــروف چوبی و گچی 
پرداخــت. آن قدر درس خواند و خواند تا معلم شــد. 

تــوی یکــی از کالس هــا عاشــق یکــی از شــاگردهایش 
»صدیقــه خانــم عظیمی« شــد، با هــم ازدواج کردند 
و صاحــب هشــت تــا بچه قــد و نیم قد شــدند که حاال 
همه شان تحصیالت عالی دارند. از آن به بعد صدیقه 
خانم کتاب ها را برای آقا محمد می خواند، آقا محمد 
بیشــتر توانست یاد بگیرد و یاد گرفت. ادبیات عربی را 
یــاد گرفت، فلســفه قدیم، عرفان، فقــه و اصول علم، 
کالم، تاریخ اسالم و.... دو تا دکترا گرفت. یکی دکترای 
ادبیات فارســی و یکی دیگر دکترای حقوق قضایی. به 

زبان های عربی، فرانسه، انگلیسی تسّلط پیدا کرد.
محمد کوچــک نابینا که حاال دکتــر محمد خزائلی 
نــام داشــت و به محمد نابغه شــهرت پیــدا کرده بود، 
بنیانگذار اولین مدرسه شبانه روزی در ایران و مؤسس 

اولین انجمن حمایت از نابینایان کشور شد.
6۲ ســال از عمــرش گذشــت، قبــل از مرگــش یک 
هفته در اغما بود و بعد رفت. قبل از رفتنش 39 کتاب 
ارزنده نوشــت. حــاال مؤسســه های زیادی به یــاد دکتر 

خزائلی و با نام او مشغول فعالیت هستند.

نیم نگاهی به زندگی دکتر محمد خزائلی

بــــرش

نشست خبری پنجمین جشنواره انجمن هنرمندان 
خودآموخته ایران برگزار شد

جوهره هنر، خودآموختگی آن است

نشست خبری پنجمین جشنواره انجمن هنرمندان خودآموخته ایران با حضور 
علیرضــا قلی نــژاد، عضــو هیــأت اجرایی ایکــوم ایران، میرســید احمــد محیط  
طباطبایــی، رئیس کمیته ملی موزه ها، علی عزتی، مؤســس انجمن هنرمندان 
خودآموخته ایران و دبیر جشنواره، اردشیر صالح پور، رئیس یونیما ایران، دیروز 

یکشنبه یازدهم آذرماه در موزه ملی ایران برگزار شد.
به گزارش »ایران«، در این نشست علی عزتی با اشاره به دوره های پیشین این 
رویــداد گفت: هدف ما این اســت تا تحت یک دیپلماســی فرهنگی، جــدای از هر 
ملیت و قومیت به دنبال یافتن زبانی مشترک به نزدیک ترین طریق تفاهم میان 
هنرمندان خودآموخته باشیم. وی افزود: امسال با رویکرد جدیدی به این جشنواره 
نگاه و تالش کردیم تا با انجمن های مختلف فرهنگی، هنری و نهادهای مختلف 
برای برپایی این جشــنواره ارتباط داشــته باشــیم. عزتی ادامــه داد: ۴۵ هنرمند در 
این رویداد حضور دارند. بخش های خوشنویســی، نقاشی، حجم، موسیقی، تئاتر، 
پرفورمنــس، تعزیــه و پــرده خوانی، عروســک های آیینــی، کارگاه ها و نشســت ها، 
هنرمندان معلول، ناشنوا، زنان و هنر خودآموخته از جمله برنامه های این جشنواره 
هستند. در ادامه نشست میرسید احمد محیط  طباطبایی با اشاره به ذاتی بودن هنر 
خودآموخته گفت: این هنر از آغاز بشر تا به امروز همراه انسان بوده است، همانند 
شــعر فارســی که می بینیم طبــع آن حتــی در میان افــرادی که خواندن و نوشــتن 
نمی دانند هم وجود دارد. وی افزود: حفظ این میراث گذشته، کار ماست و کار موزه 
ملی ایران نیســت در این خصــوص بخش مادری خود را دارد. همچنین اردشــیر 
صالح پور با اشــاره به اینکه ژانر هنر خودآموخته به ســمت پایداری و ثبات نزدیک 
می شود، بیان کرد: فطرت و جوهره هنر، همین خودآموختگی آن است. هنر مقوله 
مادرانه است. هنر خودآموخته با زندگی بشر مرتبط و این اصل حقیقی هنر است. 
وی افزود: زن ایرانی فی نفسه هنرمند است اما به آن فکر نمی کند، همین فرشی که 
می بافد را بخشــی از زندگی خود می داند نه یک اثر هنری. اما این فرش را بعدها 
نهادها و متولیان، ویترینه کرده اند که گاهی هم به اصل ذاتی آن آســیب می زنند. 

هنر خودآموخته در اصل سادگی با پیرامون و جهان ارتباط برقرار می کند. 

بحــث اخــالق در رســانه هرازگاهــی که 
صداوســیما  در  ناخوشــایندی  اتفــاق 
را  مخاطبــان  خاطــر  و  می دهــد  رخ 
آزرده می کنــد، ُنقــل محافــل فرهنگــی 
و مطبوعاتــی می شــود و بــه بحث هــای 
فراگیری دامن می زند. مثال آن اتفاقی 
اســت کــه جمعــه بعدازظهر در شــبکه 
»شــما« و برنامه زنده تلویزیونی »من و 
شــما« رخ داد و در آن میهمــان برنامه، 
مســعود فراســتی، بــه نشــانه اعتراض، 

برنامه و محل استودیو را ترک کرد.
ë  بــه نداشــتن  بــاور  و  تــوازن  عــدم 

شایسته ساالری
نویســنده و منتقــد  رضــا درســتکار، 
ســینما، در مــورد اتفاقاتــی که از ســوی 
برخی مجریان در رســانه ملی می افتد، 
می گوید:»عدم توازنی که بین مجری و 
میهمان در رســانه ملی بــه وجود آمده 
چنیــن اتفاقــی را موجــب شــده اســت. 
مردم نظر خوبی نســبت به تلویزیون و 
عملکرد ضعیف و پرانتقادی که دراین 
ســال ها داشــته، ندارنــد. حــذف افراد، 
خــود حــق پنــداری، خــود مرکــز عالــم 
و حــذف  پنــداری، حــذف شایســتگان 
ارزشــمند جامعــه  و  نیروهــای فکــری 
و  کشــور  رســانه ای  رســمی  دســتگاه  از 

اردوکشــی  و  کــردن  عمــل  انحصــاری 
جناحــی، از جملــه عواملــی اســت کــه 
در  تلویزیــون  موقعیــت  شــده  باعــث 
افــکار عمومــی منفی باشــد. ایــن عدم 
توازن و باور نداشتن به شایسته ساالری 
و حــذف نخبــگان از دســتگاه رســمی و 
ملــی کشــور اســت. از ســوی دیگــر باید 
دید ایــن صندلی کذایی چه مختصاتی 
دارد کــه هر کس روی آن می نشــیند به 
چنیــن نخوتی دچــار می گــردد کمااین 
کــه خود آقای فراســتی نیز خــودش در 
برنامه »هفت« رفتاری از همین دست 
داشت. اما سؤال این است که فیلترهای 
این رسانه چگونه عمل می کند؟ گاهی 
نمی گذارند، کسی از در دروازه عبور کند 
و برعکــس، گاهی هم اجــازه می دهند 
افــراد از ســوراخ ســوزنی رد شــوند! هم 
خــود مجــری و هــم کارشــناس، کــه به 
هــر دو نقــد وارد اســت، محصــول یک 

تلویزیون فاقد انتظام هستند.«
ë  ســواد وپختگی و اطالعات تخصصی

مجری
عزیــزاهلل حاجــی مشــهدی، منتقــد 
فیلــم و مــدرس ســینما، در ایــن بــاره 
می گویــد:»از نگاه زبانشناســان »زبان و 
گفتار« و نحوه بیان و لحن هر فردی، با 
توجه بــه واژگانی که در برقراری ارتباط 
بــا دیگــران بــه کار می بــرد و نیز»بافت 
کالمــی« کــه میان دو یا چند نفر شــکل 

نشــانه های  بارز تریــن  از  می گیــرد، 
شــخصیتی، شــغلی و اجتماعــی افراد 
کــه  کســانی  روی  به همیــن  اســت. 
درمقــام منتقــد ادبــی و ســینمایی یــا 
کنشگر اجتماعی یا مجری و کارشناس 
در  خبرنــگار  و  رادیویــی  و  تلویزیونــی 
رســانه های  یــا  مطبوعــات  فضــای 
از  بیــش  می کننــد،  فعالیــت  گروهــی 
دیگران وظیفه دارند تا از این گویاترین 
نشــانه های تشــخیص هویــت خــود به 
منتقــد  ایــن  کننــد.«  مراقبــت  خوبــی 
درادامه یادآور شــد: »باید یادآور شــوم 
که حتــی اگر فــردی به کاربــرد واژگانی 
نامتعارف و غیرمعمول در نوشــته ها و 
اظهارنظرها و یادداشــت هایش اصرار 

برنامــه  در  نمی توانــد  بازهــم  بــورزد، 
ادبیــات  همــان  از  تلویزیونــی،  زنــده 
و لحــن غیــر متعــارف اســتفاده کنــد. 
بدیهــی اســت که بــرای یک مجــری یا 
کارشــناس تلویزیونــی، درکنار داشــتن 
شــاخصه  به عنــوان  مناســب  چهــره 
خوش ســیمایی، داشــتن دانش، سواد 
در  تخصصــی  اطالعــات  و  پختگــی  و 
حــوزه ای کــه بــه مباحث محــوری یک 
برنامــه مربوط می شــود امــری الزامی 
اســت. در نهایــت اینکــه رعایــت ایــن 
حائــز  همــواره  معیارهــا،  و  موازیــن 
اهمیــت هســتند. از ایــن روی بواســطه 
نبود یک سیستم درســت، اتفاق پیش 

آمده آخرین نمونه نیز نخواهد بود.«

ترک برنامه زنده از سوی منتقد نام آشنا بازتاب های فراوانی داشته و به بحث های مفصلی درباره اخالق رسانه ای دامن زده است

تفاوت بارز میان جنجال و چالش
مریم سادات گوشه

صبا موسویگـزارشخبرنگار
خبرنگار
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مراسم رونمایی از سردیس و تمبر محمد خزائلی



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 - ســـرمربی رئـــال مادریـــد در فصـــل قبـــل - تنگـــه دیدنـــی و 

شگفت انگیز استان اصفهان
2- قهرمان سریالی - لکوموتیو - الزم شدن

3- سینمای سوخته - مصون، سالم - حرکت
4- خشکی - شرف و ناموس - ناهنجاری کروموزومی - رود شولوخف

5- ماه سریانی - تخم ماهی - زاپاس خودرو
6- ترنم - پارچه ای پنبه ای - بوسه آبدار

7- قسمی چراغ - گلی معطر - چند ادیب
8- طاقچه باال - ایالت امریکا - مرطوب

9- از جنس پوست دباغی شده - کالم پرسش - تسمه ستبر
10- بعد از هفت - نشانگان - یکدنده

11- پیشوند ضدیت فرنگی - غرور - واحد پول پرتغال
12- افزودن انگلیســـی - این شـــهر با موقعیت جلگه ای در میان کشتزارها و باغ های 

اطراف خود محصور است - شکافته - خط کش مهندسی
13- جنب و کنار - هراسان - مته برقی

14- تـــازه کار - توپ پارچـــه - انگل 
بیماری گال

15- فیلمـــی بـــه کارگردانی بهمن 
فرمان آرا - دزد

 عمودي:
1- سریالی از رضا ژیان - لوله گیاهی

2- پرنده ای مثل کبوتر - نام مردانه 
- موجودی خیالی، افسانه ای

3- رقص انگلیســـی - بی آغازی - 
محتوای نوشته - صوف

4- گندم - ایده آل - حالی کردن
فعـــل  نشـــانه   - جانشـــینان   -5

استمراری – شهری در کره جنوبی
6- اثـــر کریســـتوفر فرانـــک - امتیاز 

ورزشی - اثری از الیزابت کاستووا
7- دســـتگاهی جهنـــده و پرتابی - 

عرصه نبرد - ضمیر فرانسوی
8- بدبـــو - غشـــای خارجی قلب - 

فضای خالی از هوا
9- چنین بزی گله ای را بیمار کند - 

خوش منظره - چیستان
 - ترش مـــزه   - مـــکان  آن  در   -10

چیزها
11- امر نوشتن - شانه - اندیشیدن

12- محبـــوب و معشـــوق - شـــهر 
مرزی آذربایجان غربی - یازده

13- اســـم مصدر از وزیدن - گنجه 
لبـــاس - چغنـــدر پختـــه - پرتگاه 

کوهستانی
14- خبـــر افشـــاگر - مـــرض قند - 

بیماری مفصلی
15- دســـت راســـت - فیزیکـــدان 

انگلیسی سده بیستم

حل جدول ويژه شماره  6937

   افقي:
1 - هر نوع زیور متن - جانوری بزرگ با ظاهری مهیب

2- ساندویچی از سوسیس - پایتخت بهرام گور - جمع امیر
3- جوی - غذای برگی - هوای غصه دار

4- پول سامورایی ها - علم سرشماری - پاک از تهمت - پرز
5- موکت - کیسه پشمی خشن - دیوانگی و شیفتگی
6- کفش چرمی - نام دخترانه - نماز در وقت معین

7- نا امنی - انفرادی - سنجش
8- بزرگ ناخراشیده - رودخانه کوچک مرزی - سکوی باال

9- لوله باریک ساقه گیاهان - قلمه درخت - نوعی فعل
10- دست سودن - بازار تبادل ارز خارجی - محل اقامت رسمی شاه

11- وخامت امر - جوانمردی - از بخش های اوستا
12- ناشنوا - خوشحالی - هم انسان دارد و هم خودرو - آزادمرد کربال

13- آشوب و بلوا - نوشتن با ماشین تحریر - عضو تپنده
14- پرتوی نور - سنگی قیمتی - بلندی

15- اثری تاریخی در بندرعباس - خاندان حکومتی

 عمودي:
1- قوی پنجه - سس گوجه

2- چراغ چشمک زن خودرو 
- غده - آبکی

3- ماده بیهوشـــی - ورودی 
خانه - خویشـــاوندی، تبار - 

جزء جمله
4- عنصر حیاتی برای غده 
تیروئید - نوعی پرانتز - میل 

به غذا
5- ویران کننـــده - کمـــان - 

مرادف بهمان
6- نانی نازک که از نشاسته 
و ســـفیده تخم مرغ درست 
می کننـــد - الهـــه نگهبـــان 
شهر آتن - دومین کالنشهر 

بزرگ هند
7- فال نیک - ســـکه طالی 

عهد قاجار - شمردن
8- محـــل عبـــور و مـــرور - 
فاصلـــه بیـــن دو نمایش - 

خروس مازنی
9- ناخـــن اســـب - در زبان 
آشوری به معنی ملکه است 

- داد و ستد
10- دام ماهـــی - معلم به 

انگلیسی - کرم کدو
11- ثابت و برقرار - همیشه 

و دائم - افسرده انگلیسی ها
12- مدافـــع میانـــی رئـــال - 
پارک تجریش تهران - زینت 

سر خانم ها
13- نشـــانه فعل استمراری 
- صدای افســـوس - خشک 

مزاج - زندان پرنده
14- واحد مساحت - گمان - 

برچیده شدن
شـــاهکار   - کـــرد  پیـــدا   -15

ماندگار و ارزشمند مالصدرا
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جامعه شناسی چاقی

 آیا شخصیت 
با قطر شکم ارتباط دارد؟

محمد معصوميان
گزارش نويس

مـــن چاقم. هـــر روز که لباس می پوشـــم 
روبـــه روی آینه به بدنم نـــگاه می کنم اما 
با شـــکمم که یک وجـــب از خودم جلوتر 
است، مشکلی ندارم. به لباس فروشی که 
می روم، به سختی لباس پیدا می کنم اما 
با تمام غرولند فروشنده ها باز هم لباسی 
را که دوست دارم، پیدا می کنم. هربار که 
غذا می خورم آنهایی که دورم نشسته اند 
با خنـــده می گویند چقدر غـــذا خوردن با 
تو می چســـبد امـــا نمی دانـــم این جمله 
تعریف اســـت یا طنزی زیرکانه؟ دوستان 
و همکارانـــم هـــر بـــار با هیکلم شـــوخی 
می کنند و من می خندم. اما نه خنده ای از 
روی خوشحالی. حتی گاهی فکر می کنم 
بـــه خاطـــر بدنـــم حرف هایـــم را جـــدی 
نمی گیرند... من با بدنم مشکلی ندارم و 
همیشه از اینکه باید مورد شوخی و خنده 
باشـــم، تعجـــب می کنم. چـــرا بدن من 
دیگـــران را به خنده می انـــدازد؟ چرا آنها 
با بدنی که مال من اســـت مشکل دارند؟ 
این ســـؤالی اســـت که از چند کارشـــناس 
می پرسم تا شاید جواب سؤال های خودم 

را پیدا کنم.
مـــزه پرانـــی و شـــوخی های کالمی با 
چاقی، اتفاق جدیدی نیست از فیلم های 
تـــا شـــبکه های  طنـــز پرفـــروش گرفتـــه 
اجتماعـــی و تعامالت روزمـــره، همه جا 
می شـــود آن را دید. شوخی هایی آنچنان 
زننده که بعضی هایش آدم را با این سؤال 
مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ نکند 
چاق ها افرادی منحرف از استانداردهای 
کل جامعه هســـتند؟ علی اصغر سعیدی 

جامعه شـــناس از دورانـــی مثـــال می زند 
که »بیماری« را به چشـــم ارواح خبیثه ای  
می دیدند که به بدن انســـان وارد می شد: 
»امروز با پیشـــرفت پزشـــکی و اطالعات 
گســـترده ای کـــه در ایـــن زمینـــه داریم، با 
انســـانی رو به رو هســـتیم که »بدن آگاه« 
شده و یکی از مسائل جامعه شناسی بدن 
همین اســـت که فرد هم فکر را می بیند و 
هم بدن را. در این راستا هم علوم انسانی 
به ســـمت بدن رفته هم علوم پزشکی به 
سمت فکر و روح.« او اما مهم ترین تحول 
در رابطه با فهم بدن را جامعه شناســـی 

مصرف می داند.  
ســـعیدی می گوید: »یک مســـأله این 
اســـت که چـــه چیـــزی مصرف کنیـــم تا 
بدن ما سالم باشـــد. در جامعه مصرفی 
تصویرهایی بـــه وجود می آید که از دنیای 
مد ریشـــه می گیـــرد و بـــه جـــای تصاویر 
واقعی از تصاویر سلبریتی ها و لباس هایی 
که می پوشـــند، الگو می گیـــرد. افکاری به 
وجـــود می آیـــد کـــه آگاهی کاذب اســـت. 
دنیای سرمایه داری این تصورات را تولید 
می کند چـــون خوب می داند بـــا ارائه این 
تصاویر مصرف آن لباس یا کاال هم بیشتر 
می شود. حاال همین دنیای سرمایه داری 
می خواهد دوباره این تصویر که »انســـان 
الغـــر انســـانی اســـتاندارد و خوش تیـــپ 
اســـت« را عوض کند اما کار سختی است. 
آنهـــا به مـــا گفته انـــد این مصارف شـــما 
هســـتند که به شما شـــخصیت جدیدی 
می دهنـــد. ایـــن غذا خـــوردن اســـت که 
به شـــما تشـــخص می دهد. همـــه اینها 
بیماری هـــای جدید بـــه وجـــود آورده که 
بـــه آن روان پریشـــی گوارشـــی می گویند. 
بیمارانی که تمایل شدیدی به الغر شدن 

پیدا می کنند. ایـــن تصور به وجود می آید 
که باید الغر باشند تا محبوب و زیبا باشند 
بعد به صورت افراطـــی غذا نمی خورند 
و ورزش می کننـــد. آنها الغر هســـتند اما 
دائم این وسواس را پیدا می کنند که هنوز 
چاقند« اینجاست که پزشکی دوباره وارد 
عمـــل می شـــود و از پیشـــرفت های خود 
بهره می برد. دستگاه های ساکشن حس 
خوشـــبختی را به شـــما هدیه می دهند و 

بدنی جدید برای شما می تراشند.
ســـعیدی می گوید: »در واقع تبلیغات 
و آگهی ها به شـــما می گویند که چاقی بد 
اســـت، چاقی سرطان زاست و برای اینکه 
عمـــر زیادتری داشـــته باشـــید بایـــد الغر 
باشید.« سعیدی از دو نظریه حرف می زند 
که یکی معتقد است این صنعت فرهنگی 
و برخاســـته از نظام ســـرمایه داری اســـت 
که برای فروش بیشـــتر چنین تصوراتی را 
گســـترش می دهد و این نظریه در نهایت 
انســـان را بازیچـــه دســـت ســـرمایه داری 
می کند اما نظریه دیگر طرفدار جامعه پر 
ریسک تر است و از این زاویه مهم است که 
چه چیزی به فرد هویت می دهد؟ در این 
نظریه »من« فرد رشـــد می کند و او دست 

به انتخاب آزادانه می زند.
مزدک دانشـــور انسان شـــناس قبل از 
پرداختن به مسأله چاقی در دنیای امروز از 
گذشته شروع می کند؛ از دورانی که مسأله 
تأمین کالری مهم بوده و اکثر افراد در مرز 
تأمین کالری ضروری بـــرای ادامه حیات 
زندگی می کردند. آن زمـــان چاقی امری 
مطلوب بـــود. حتی زنان چـــاق به عنوان 
زنان بـــارور و زیبا دیده می شـــدند که این 
پدیدار را به گفته او می توان در نقاشی های 
دوره رنسانس اروپا و در بازنمایی الهه گان 

مزه پرانی و شوخی های کالمی با چاقی، اتفاق جدیدی نیست. 
از فیلم های طنز پرفروش گرفته تا شبکه های اجتماعی و تعامالت 

روزمره، همه جا می شود آن را دید. شوخی هایی آنچنان زننده که 
بعضی هایش آدم را با این سؤال مواجه می کند که چه اتفاقی افتاده؟ 

و کالری دریافتی شهروندان ندارند، خود 
را درمان کننـــده چاقی معرفی می کنند. 
چـــرا؟ چـــون نهاد پزشـــکی در ایـــران به 
گونه ای تنظیم شـــده که از بیماری مردم 
ســـود می بـــرد نه از ســـالمت آنهـــا. پس 
هرچه افراد بیشتری نیاز به لیپوساکشن 
و اســـلیو معده و برداشتن چربی اضافی 
داشـــته باشـــند، این نهاد ســـود بیشتری 

می برد.«
حاال که حرف های ســـعیدی و دانشور 
را شنیدیم، برویم سراغ مجید صفاری نیا، 
جامعه شناســـی کـــه از تیپ شـــخصیتی 
در  »چاق هـــا  می گویـــد:  چـــاق  افـــراد 
بررســـی شـــخصیتی،افرادی مهربان تر و 
جامعه پسندتر هســـتند. ما آنها را در تیپ 
دســـته بندی  »پیک نیـــک«  شـــخصیتی 
می کنیم. افراد در این دســـته نوع دوست، 
مهربـــان، حیـــوان دوســـت و بخشـــنده تر 
هســـتند.« او از بازیگران سینمایی چاق و 
موفق می گویـــد، از مهربانـــی که حمیده 
خیرآبـــادی بـــا آن تیـــپ معـــروف مـــادر 
مهربان داشـــت یـــا اکبر عبـــدی که چقدر 
دوست داشتنی و مهربان است. الگوهایی 
که انگار جامعه چشـــمش را به روی آنها 

بسته است.
صفـــاری نیا می گوید: »اگـــر آدم چاق 
تصویـــر خوبـــی از بـــدن خودش داشـــته 
باشـــد هیچ مشـــکلی وجود ندارد اما اگر 
تصویر خوبی نداشته باشد، مسأله شروع 
می شـــود. بعضی آدم ها اعتماد به نفس 
خـــود را از قطـــر شکم شـــان نمی گیرند و 
در مقابل افراد الغری هســـتند که شـــاید 
این طور باشـــند.« او می گوید ما در جهان 
حداقل با یک تا دو میلیـــارد چاق روبه رو 
هســـتیم بخصـــوص در امریـــکا که بیش 
از 50 درصـــد مـــردم چـــاق هســـتند و در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس هم چاقی 
تیپی جاافتاده اســـت: »این مدها هستند 
کـــه این تصورات را می ســـازند و ما هرچه 
عزت نفـــس اجتماعـــی کمتری داشـــته 
باشیم، بیشتر از این مدها پیروی می کنیم. 
اینها تصورات غالبی هســـتند و الگوهای 
اجتماعی آن را می ســـازند. این درســـت 
اســـت که الغـــری با ســـالمت بیشـــتری 
همراه است اما نمی توان به این دلیل که 
 بعضی چاق هستند، آنها را مورد تمسخر 

قرار دهیم.«
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دولت ها می بینیـــد. این پیام مداوم تکرار 
می شـــود که بیماری بـــه خاطر قصور فرد 
در رعایت نکات بهداشتی است، ناتوانی 
در ترک ســـیگار بـــه علت بـــی اراده بودن 
است و تصادفات جاده ای به دلیل قصور 
عوامل انسانی رخ می دهد که در رابطه با 
چاقی نیز همین شیوه استدالل پی گرفته 
می شـــود. فرد چاق انســـانی اســـت که در 
تنظیم سوخت و سازش با غذای دریافتی 
ناتوان است و به همین دلیل به مصیبت 
چاقی گرفتار آمده! در این رویکرد تمامی 
زمینه ها و زمانه ها - به عمد یا به ســـهو- 

نادیده گرفته می شود.«
او تیغ انتقـــاد را بعد از وزارتخانه های 
مســـئول به سمت نهاد پزشکی می برد و 
رویکـــرد کلی این نهاد را نشـــانه می رود؛ 
نهادی کـــه در انتهای داســـتان به عنوان 
ظاهـــر  افـــق  در  نجات بخـــش  فرشـــته 
می شود و فرد را تحت بمباران تبلیغات 
خود قـــرار می دهد: »پزشـــکانی که هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال شکر و چربی 

دید. اما داستان از جایی شروع شد یا پایان 
یافت که با ورود ســـیب زمینی و شـــکر به 
دنیای کهن مســـأله تأمین کالـــری تا حد 
زیادی حل شـــد و بجز دوره های جنگ و 
خشکســـالی های شـــدید، قحطی و مرگ 
و میر ناشـــی از گرسنگی کمتر و کمتر شد 
و درنهایـــت پس از جنـــگ جهانی دوم و 
ایجاد دولت های رفاه در دنیای پیشـــرفته 
حتی مســـئولیت تأمین کالـــری مورد نیاز 
افراد به وظایف دولت اضافه شـــد: »موج 
تأمین کالری توســـط دولـــت کمی دیرتر 
و در اواســـط دهـــه 1340 به ایران رســـید. 

افزایش قیمت نفت و توســـعه صنعتی 
این دوران، توزیع کالـــری مورد نیاز مردم 
حتی فرودســـتان را میســـر کرد و غذاهای 
پرکربوهیـــدرات مثـــل ماکارونـــی و دیگر 
غذاهـــای قندی به ســـبد غذایی الیه های 
پایین تـــر اجتمـــاع وارد شـــد... از این پس 
بـــود که معضل چاقی به شـــکل همه گیر 
در تمامـــی طبقات بروز کـــرد. زیرا کالری 
دریافتی عموماً بیش از نیاز سوخت و ساز 
بدن بود. از تاریـــخ که بگذریم و به دنیای 
امـــروز وارد شـــویم، شـــاهد این هســـتیم 
که چاقـــی در این 40 ســـاله اخیر به علت 

تغییرات سبک زندگی گریبان بسیاری را 
گرفته است. آنچه در این روند قابل توجه 
اســـت، رویکرد وزارت بهداشت به مسأله 

چاقی است.«
او با این مقدمه وارد مباحثی در سطح 
کالن مدیریت و رویکرد وزارت بهداشـــت 
در چنـــد دهه اخیـــر می شـــود و می گوید: 
»وزارت بهداشت همسو با دیگر نهادهای 
دولتی قربانیان یک وضعیت را مقصران 
آن جلوه می دهند. شما این رویکرد را در 
زمینه دیگر بیماری ها، اعتیاد به ســـیگار و 
مواد مخدر و حتـــی تصادفات جاده ای از 
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و... درک معقول، عقالنی و انسانی  نباشد 
و مغشــوش و خشونت آمیز باشــد، قطعاً 
رؤیاهای کاذب افراطــی و ویرانگر جمعی 

در ما به وجود می آورد.
   رؤیا یک »پروســه« اســت؛ بــه این معنا 
که در جریان یک انباشــت تاریخی ساخته 
و در دوره هــای مختلــف تکمیــل می شــود، 
یا رؤیــا یک »پــروژه« اســت؛ به ایــن معنا 
کــه در خصــوص چیســتی و چگونگــی آن 

برنامه ریزی شده است؟
 رؤیا طی یک »پروسه« به وجود می آید 
و سپس منشــأ پروژه های ملی و طرح های 
اجتماعی می شــود؛ بــرای مثــال، جنبش 
مشــروطه که در واقع یک پروژه اجتماعی 
بود، حاصــل رؤیایی بود که طی دهه هایی 
قبل از مشروطه از طریق فرآیندی همچون 
مســافرت ها، ارتباطات، تحصیالت جدید 
و آشــنایی بــا تحــوالت دنیــای آزاد شــکل 
گرفتــه اســت. طــی فرآینــدی، رؤیاهایــی 
ســاخته می شــود و از دل این رؤیاها اســت 
کــه طرح هــا و پروژه های اجتماعی شــکل 
می گیــرد؛ از آن جملــه می تــوان بــه پروژه 
مشروطه، پروژه ملی شدن صنعت نفت، 
جنبش نوسازی و اسالمی سازی اشاره کرد.
   نخبــگان مــا چقــدر توانســته اند تبییــن 

درستی از »رؤیای ایرانی« به دست دهند؟
 متأســفانه مهم ترین مشــکل نخبگان 
مــا این بود که رؤیاها را ایجاد می کردند اما 
نســبت به تعبیر اجتماعــی رؤیاها چندان 
حساسیت نداشتند. آرمانشهرهای رؤیایی 
نخبــگان ایرانــی گاهــی بویــژه بــا توجه به 
پیچیدگی هــای بافــت جامعــه  ایــران و بــا 
زمینه های تاریخی، فرهنگی و سیاســی  که 
ما داریم جز بیراهه برای ملت چیزی دربر 

نداشته است!
آرمانشهرســازی  و  رؤیاپــردازی  کار  در 
نخبگان مــا دو ایراد اصلی وجود داشــت؛ 
ایــراد اول، به ســاختار رؤیاهــا برمی گردد؛ 
بیانــی  نــوع  و  رتوریــک  بــا  آنــان  یعنــی، 
را  رؤیایــی  آرمانشــهرهای  داشــتند،  کــه 
می پروراندنــد کــه با وجــود اینکــه عناصر 
مثبتــی را در برداشــت، ولــی ایــن عناصــر 
بــه نحوی در قالــب ایدئولوژی های خاص 
صورت بنــدی می شــدند و به نحــوی بیان 
و ترویــج و تبلیغ سیســتماتیک می شــدند 
که معمــوالً به رؤیاهایی ظاهــراً دلربا ولی 
و  و مغشــوش می انجامیدنــد  مخــدوش 
موجب ایجاد معرفت کاذب، امید و آرمان 
واهــی، آرزوهای خام، احساســات بی پایه، 
هیجانات نامعقول، رفتارهای غیرعقالنی 
و باورهای نیازموده می شدند و مردم را به 
بیراهه می کشــانیدند و انرژی های ملت را 
به هــدر و بر باد می دادند؛ به عبارت دیگر، 
آرمانشهرها سر از ویرانشهر در می آوردند.

 امــا ایــراد دوم بــه بســتر و بافــت ایران 

گاهــی شکســت خوردنــد و گاهــی موفــق 
شــدند اما فارغ از این لحظه های سیاســی، 
در زندگــی روزمره خــود همچنان به دنبال 
خودشــان  اقتضایــی  کوچــک  روؤیاهــای 
بودند؛ بــه تعبیری، همــان رؤیاهایی را که 
نخبــگان بزرگ مطرح کــرده بودند، مردم 
در رویه های جاری زندگی روزمره  خودشان 
به نحو مقتضی دنبال می کردند. به عبارت 
دیگــر، بیــش از اینکــه خیلــی در بنــد یــک 
رؤیای بزرگ ایدئولوژیک یا نظام مسلکی 
سیاســی و نخبه گرایانــه باشــند، رؤیاهــای 
واقعــی روزمــره خــود را دنبــال کردنــد و 
ایــن ســرزمین  زندگــی در  ایــن طریــق  از 
همچنــان جــاری می شــد؛ مثــال، بــه ازای 
ژانر همراهی و همزمانی با پیشــرفت های 
جهانــی کــه از طرح عباس میرزا آغاز شــد، 
با اینکه عباس میــرزا دیگر نبود یا امیرکبیر 
بــه قتل رســیده بود ولــی مــردم در اعمال 
زندگــی روزمــره خــود، همچنــان رؤیاهای 
کوچــک خــود را در قالــب جنبــش درس 
خواندن، آموزش گرایی، مشــارکت وســیع 
در شبکه های اجتماعی و فناوری اطالعات 
زبــان  آمــوزش  مهاجــرت،  ارتباطــات،  و 
انگلیسی و رفت وآمد به جهان دنبال کردند 
و تا به امروز می بینیــم که جامعه ایران در 
زیر پوســت خود یک جامعــه آموزش گرا و 
پرتحرک و فعــال در اینترنت، اهل مبادله 
آزاد اطالعات، اهل ارتباط و اهل تعامل با 
دنیا است. این همان شکل سالم و روزمره 
رؤیای همراه شــدن با جهان آزاد و در حال 
پیشــرفت اســت. اینها همان رؤیا هســتند 
منتهی نه در قالب یک ایدئولوژی مسلکی 
بزرگ، بلکه در شکل اعمال زندگی روزمره 

و رؤیاهای عامه مردم.
مثال دیگــر »ژانر بازگشــت« اســت که 
این بــار مثاًل به جــای ایدئولــوژی دولتی و 
نخبه گرایانــه ایران باســتانی، در رؤیاهــای 
روزمره اجتماعی با شوق مردم به نمادی 
پاســارگاد،  در  و جمــع شــدن  کــوروش  از  
اســتفاده از نام هــای ایرانی بــرای فرزندان 
شان دنبال می شود. پس ژانر بازگشتی که 
در رؤیاهای بزرگ نخبگان بود نه به شکل 
ایدئولــوژی نخبه گرایانــه بلکــه در قالــب 
رویه های زندگی معمول در حیات روزمره  

مردم جاری می شود.
کــردم  عــرض  کــه  چنــان  ســوم  ژانــر 
رویاوریی و مواجهه بود، اما مردم این را نه 
به عنــوان یک ایدئولوژی دولتی، مســلکی 
و نخبه گرایانــه بلکــه در دفــاع از میهــن و 
مشــارکت فداکارانــه در جنــگ تحمیلــی 
نشــان دادند، آن پدر و مادری که با رؤیای 
حفــظ مرزهــای وطــن، فرزنــد دردانه اش 
را بــه میدان مخاطــرات می فرســتاد و آن 
جوان رشــیدی که داوطلبانــه راهی جبهه 
ســربلندی  معمولــی  رؤیاهــای  می شــد، 
یک ملت داشــتند، رؤیای عــزت و امنیت 
و  تالش هــا  داشــتند.  را  سرزمین شــان 
مشارکت مردم در جریان جنگ تحمیلی 
فــارغ از نحــوه مدیریت جنــگ، بازتابی از 
رؤیاهــای روزمــره مردم ما بــود و مجموع 
آنها سبب شد که یک سانتیمتر از مرزهای 

کشورمان صدمه ندید.
همین طــور »ژانــر تلفیــق« که از ســوی 
ایدئولوژی هایــی  بــه  بســا  چــه  نخبــگان 
پیچیده منجر می شــد، در زندگــی روزمره  
مردم در قالب روؤیاهای ســازنده کوچکی 
دنبال شده اســت؛ برای مثال، مردم فارغ 
از ایدئولــوژی دولتــی، خودشــان در متــن 
زندگی با دین ارتباط طبیعی دارند، نذری 
و احســان می دهنــد، خیــرات می کنند، در 
ایــام رمضــان میهمانــی افطــاری دارنــد، 
در اوقــات فراغــت بــه زیــارت می روند، به 
نوعــی دین را با گــذران اوقــات فراغت، با 
آزادی، با علم آموزی و خردگرایی، امروزی 
شــدن و تجدد جمع می کنند. پس به نظر 
می رســد کــه در خــود متــن زندگــی مردم 
چنین تلفیقی وجود دارد؛ یعنی، رؤیاهای 
روزمــره مــردم این اســت که هــم زیارت و 
هم تفریح، هم دین و هم دنیا، هم ایمان 
و هــم عقــل، هم ســنت و هم تجــدد، هم 

پیشرفت و هم رستگاری.
خالصــه ملت هایــی نتیجــه گرفته انــد 
کــه رهبــران فکــری و اجتماعی شــان بــه 
جای رؤیاســازی به »زمینه سازی« اهتمام 
رهبران شــان  کــه  ملت هایــی  ورزیده انــد، 
ســازنده  معقــول،  آرمان هــای  طــرح  بــا 
الهــام  آنهــا  بــه  واقــع  در  صلح آمیــز  و 
بخشــیده اند کــه رؤیاهای کوچــک روزمره 
خــود را از طریــق کار، کوشــش، خالقیــت 
و مشــارکت اجتماعــی و مدنــی؛ از طریــق 
آموختــن مادام العمر و احتــرام نهادن به 
دیگــری، اســتفاده مســئوالنه از طبیعــت، 
آزادمنشــی، مهربانــی و تعامل گرایــی بــا 
جهان دنبال کنند. شــاید بهتر باشــد که به 
جای ســاختن و پرداختــن رؤیاهای بزرگ 
ایدئولوژیک، مســلکی و نخبه گرایانه از باال 
برای جامعــه، اجازه دهیــم و کمک کنیم 
که مردم ایــران با همان رؤیاهــای روزمره  
اجتماعی خود زندگی کنند. آنچه بر عهده 
رهبران یک جامعه است، ظرفیت سازی، 
توانمندســازی، مهیاســازی، تســهیل گری 
و  بخردانــه  واقع گرایانــه،  تدابیــر   و 

دوراندیشانه است.

   جناب فراستخواه، اگر بخواهیم تعریفی 
جامعــه  شــناختی از »رؤیا« ارائــه کنیم، به 
اعتقاد شــما، »رؤیای جمعی« یک جامعه 

دربردارنده چه مؤلفه هایی است؟
رؤیــای جمعــی یــک جامعــه »حیات 
مطلــوب اجتماعــی« اســت کــه مردمــان 
آن جامعــه می خواهنــد داشــته باشــند و 
ندارند و برای تحقق آن کوشــش می کنند؛ 
آرزوهــا و آمال مشــترکی که یــک ملت در 
ملت هایــی  از  بســیاری  می پرورانــد.  ســر 
کــه به جایــی رســیدند، »رؤیــای جمعی« 
داشــتند؛ مثــاًل مردم ژاپــن، مالــزی، هند، 
برزیــل و... همــه رؤیــا داشــتند. فــرق کــره   
جنوبــی و شــمالی در رؤیاهــای متفاوتــی 
اســت که مردمان در این دو جامعه به هر 
دلیلی خصوصاً به ســبب رهبران متفاوت 
داشــتند و دارنــد، به همین دلیــل با وجود 
مشابهت های بســیار، دو نوع زندگی کاماًل 
متفــاوت را در دو کــره  شــمالی و جنوبــی 

شاهد هستیم.
   اشــاره کردید که رؤیا »مطالبه یک حیات 
مطلــوب« اســت، مؤلفه های یــک حیات 
مطلــوب بر چه اساســی ســاخته می شــود؛ 
آیــا توافقــی اجتماعی بر ســر آنهــا صورت 
می گیرد؟ اساسًا، رؤیای جمعی یک جامعه 

چگونه شکل می گیرد؟
رؤیاهــا  کــه  اســت  ایــن  مــن  درک   
به صــورت اجتماعــی ســاخته می شــود و 
به عبــارت دیگــر؛ رؤیــای هر ملت »ســازه 
اجتماعی« اســت کــه از رهگــذر تاریخ آن 
ســاخته می شــود. رؤیا؛ حاصــل تجربه ها، 
رویدادهــا، الگوهــا، داســتان ها و خاطرات 
یک ملت است. رهبران فکری و اجتماعی 
یک جامعه؛ در ساخته شدن رؤیاها سهیم 
هستند چه رؤیاهای صادق و چه رؤیاهای 
جامعــه،  هــر  الیــت  و  نخبــگان  آشــفته. 
معلمــان و متفکــران، گروه هــای مرجــع، 
اطالعــات،  بانــان  دروازه   نویســندگان، 
رســانه ها، همــه و همــه در ســاخته شــدن 
رؤیــای جمعی یک ملت دخیل هســتند. 
برای مثال، توماس جفرســون در ســاخته 
رؤیــای  و  امریــکا  اســتقالل  بیانیــه   شــدن 
نقــش   )American Dream(امریکایــی

قابل توجهی داشت.

البته گاهــی در تاریخ ملت ها رؤیاهایی 
اتفاقــاً  کــه  می شــود  پرداختــه  و  ســاخته 
منشــأ بدبختــی آن ملــت می شــوند؛ مثاًل 
رؤیای نــژاد برتــر ژرمن که هیتلــر و نازی ها 
در آلمان به وجود آوردند و منجر به جنگ 
جهانــی شــد. بنابرایــن بعضــی از رؤیاهــا 
می توانند مخرب باشــند. بــه نظر من، هر 
»ایسم« افراطی به نوعی یک رؤیای کاذب 
است. هر ایدئولوژی به سبب نوعی ویژگی 
خیالین و رؤیاگونه اش استعداد آن را دارد 
کــه بــرای ملتــی معرفــت کاذب و آرمــان 
بی پایــه و امیــد کاذب ایجــاد کند و موجب 
کوشــش های پرهزینه بی حاصــل و اتالف 

منابع مادی، انسانی و معنوی شود.
مخــرب،  رؤیاهــای  از  مصــداق  یــک   
در ایــن دوره رؤیــای ترامپــی امریــکا بــود 
که بــرای رأی دهنــدگان امریکایی ســاخته 
شــد؛ رؤیایــی کاماًل متفــاوت با آنچــه قباًل 
کســانی چون جفرســون و آبراهام لینکلن 
و مارتیــن لوتــر کینــگ در امریکا داشــتند. 
این امریکای ترامپی نوعی »ناسیونالیسم 
مفــرط« را بــه نظــام سیاســی و اقتصادی 
می کنــد  تحمیــل  بین الملــل  فرهنگــی  و 
و طبعــاً بــرای امریــکا و همــه دنیــا و برای 
صلــح جهانــی و محیــط  زیســت در آینده 
خواهــد  زیــادی  هزینه هــای  و  عواقــب 
داشت. شاید خود ایاالت متحده به سبب 
زیرساخت های توسعه یافته و مدنی از این 
ابتال جان سالم به در ببرد ولی برای جهان 
و منطقــه ما هزینه بزرگی تحمیل می کند. 
حاال ایــن رؤیای یکجانبــه  گرایانه مفرط را 
مقایســه کنید با رؤیای صلح آمیز انســانی 
کــه مثاًل گانــدی برای مردم هنــد به وجود 

آورد و زمینه  ساز پیشرفت آنان شد.
بنابراین، نوع گفتمان ها، نحوه  درک ما 
از دین، شیوه ادراک ما از ملیت، فهم ما از 
تاریخ، فرهنگ و تمدن مان همه و همه در 
شــکل گیری رؤیاهای ما نقش دارند. برای 
مثــال گفتمان هــای صلح آمیــز، عقل گرا، 
و  رحمانــی  درک  و  انســان گرا  واقع گــرا، 
عقالنــی از دین، درک معقــول از فرهنگ 
و تمــدن می تواند به یک رؤیــای معقول، 
انســانی و صلح آمیز منجر شود. برعکس، 
اگــر درک ما از دین، تمــدن، ملیت، تاریخ 

تلفیق کنیم. نمونه  این ژانر را در مهندس 
بــازرگان، دکتــر شــریعتی و رئیــس دولت 
اصالحــات مالحظــه کردیــم. بــرای مثال 
بــازرگان، کار و تولیــد و خدمــت را بــا روح 
دینــداری پیونــد مــی زد که بی شــباهت به 
آموزه های لوتــری در اروپا نبود. همان طور 
که رهبران مالزی یا هند )یا حتی به نسبتی 
ترکیــه( نیز همیــن راه را رفتنــد و به مردم 
رؤیــای زندگی بهتــر را از طریــق آموزش و 

کار نشان دادند و نتیجه هم گرفتند.
ایــن چهــار ژانــر مجموعــاً چند دســته 
رؤیاهای بزرگ نخبگان ما در این 200سال 
گذشــته بود. منتهی در کنــار آنها و مهم تر 
از آنهــا همان طــور کــه قباًل عــرض کردم، 
زندگــی  در  مردمــان  کوچــک  رؤیاهــای 
تاریــخ  در  را  مــردم  شــما  بــود.  روزمــره 
معاصر مــا در دو حالــت می بینید، مردم 
در لحظه هــای خــاص سیاســی خــود بــه 
نوعــی به دنبال یکی از این رؤیاهای بزرگی 
رفتنــد کــه نخبــگان ارائــه کردنــد؛ یعنــی، 
دل بســتند بــه رؤیاهای بــزرگ و همراهی 
کردند بــا رؤیاهای بزرگ و گاهی خاطرات 
شــیرینی از این همراهی داشــتند و نتیجه 
گرفتند و گاهی هم خاطرات تلخ داشتند؛ 
مثال، مشــروطه حاصلی خوش و مثبت از 
پیروزی و اســتقرار قانون اساسی و مجلس 
شــورای ملی داشــت ولی نهضــت ملی با 
وجود موفقیت هایش درنهایت با کودتای 

28 مرداد سرکوب شد.
مــردم در لحظه های خاص سیاســی با 
رؤیاهــای بزرگ نخبــگان همراهی کردند، 

2500 ســاله و تبدیــل تاریــخ خورشــیدی 
به تاریخ شاهنشــاهی در ســلطنت محمد 
رضاشــاه دیدیــم. اینهــا در واقــع »رؤیــای 
وقتــی  می شــدند.  محســوب  بازگشــت« 
احسان نراقی از بومی گرایی حرف می زند 
و بــر روســتا تأکید می کند یــا وقتی مرحوم 
دکتر شــریعتی »بازگشــت به خویشتن« یا 
سید حســین نصر »بازگشــت به سنت« را 
مطرح می کنند همگی دل در گروی رؤیای 
بازگشــت دارنــد. همــه یــک ژانــر هســتند 
هرچنــد بــا محتویــات و صورت بندی های 

مختلف و آثار مختلف.
سومین ژانر »ژانر مواجهه و رویارویی« 
در  می تــوان  را  آن  از  نمونــه ای  و  اســت 
جنبــش احیاگرایانــه ســیدجمال ببینیــم. 
ســیدجمال رؤیــای بزرگــی نــه تنهــا برای 
از  منطقــه  مســلمانان  بلکــه  ایرانیــان 
طریــق مبــارزه بــا اســتعمار می ســاخت و 
می پرداخت. شــکل ملی این ژانر مواجهه 
را در مواجهــه مرحــوم دکتــر مصــدق بــا 
انگلستان می بیند و شــکل ضد استکباری 
آن در انقالب اســالمی تجربه شــد. شــکل 
مغشوش این ژانر رویارویی، به اضمحالل 

دیپلماسی در ایران انجامید.
چهارم »ژانر تلفیق« اســت که در واقع 
تلفیقــی از عناصر دنیای جدیــد با عناصر 
فرهنگ دینی خودمان است؛ به این معنا 
کــه بتوانیــم عناصــر اســالمی، فرهنگــی و 
بومی خودمان را با عناصر پیشــرفت های 
جهانی مثل خردورزی، تجدد، پیشــرفت، 
آزادی، قانــون، عدالــت و برابــری جمــع و 

برمی گــردد، ســاخت بــه  لحــاظ طبقاتــی 
ضعیف جامعه ایران، مناسبات تولید آن 
)مثــل اقتصاد نفت پایه(، نــوع آموزه های 
دینی و معادالت واقعی نیروهای سیاسی 
ما به گونه ای بود که رؤیاهایی حتی با وجود 
عناصــر خوب در آنهــا، عماًل ســر از تأویل 
اجتماعــی نامطلوبی درمی آوردنــد؛ مثاًل 
»بومی گرایی« نراقی یا »ایدئولوژی دینی« 
شریعتی یا مثال های دیگر را می بینیم که 

چنین شدند.
ایــن درس بزرگــی بــرای تاریخ معاصر 
ما شــد که بیش از ســاختن رؤیاهــا، به فکر 
توســعه  بنیان هــای واقعــی زندگــی مردم 
باشــیم؛ یعنی، روشــنفکران بیــش از اینکه 
یکســره به فکر ســاختن رؤیاها باشــند باید 
بیشتر به بنیان های اقتصادی، اجتماعی و 
مدنی زندگی مردم حساسیت داشته باشند 
و آنهــا را تقویت کنند چراکــه اگر بنیان های 
واقعی زندگی توســعه پیــدا نکند، بهترین 
رؤیاهــا بــه ایدئولوژی هایــی می انجامد که 

مردم را به بیراهه و کژراهه می برد.
شــاید  کنیــم  نــگاه  کــه  منظــر  ایــن  از 
بتــوان گفت جامعــه ایران بیــش از اندازه 
»رؤیایــی« بــود و بــه همیــن دلیــل نیــز به 
اینجــا رســیده اســت. جامعه ایــران بیش 
از رؤیاهــا نیــاز بــه رهبرانی هوشــمند دارد 
و  بیندازنــد  راه  عملــی  اقدام هــای  کــه 
کننــد؛  توانمندســازی  و  ظرفیت ســازی 
و  عقالنــی  پــرورِش  و  آمــوزش  مثــل 
و  اقتصــادی  ســرمایه گذاری های  مؤثــر، 
اشــتغال زا برای کار کردن مــردم، افزایش 
نهادهای مدنی برای مشــارکت اجتماعی 
مــردم، مطبوعــات آزاد بــرای شــفافیت، 
مدیریت هــای تخصصی و کارآمــد، تدبیر 
دولت هــا برای تولید ثروت و ارزش افزوده 
ملــی و رفــاه اجتماعــی. به عبــارت دیگــر، 
بیــش از اینکــه اصــرار داشــته باشــیم کــه 
بــرای مردم رؤیاهــای بــزرگ ایدئولوژیک 
و یوتوپیــک بســازیم چــه بســا بهتر باشــد 
اجــازه بدهیم که با همان رؤیاهای روزمره  
مثــل  کننــد،  زندگــی  خودشــان  معمــول 
رؤیای پدر و مادرها برای داشــتن فرزندان 
ســالم، تربیت یافتــه و توانمندی کــه ورود 
موفقیت آمیزی بــه عرصه های اجتماعی 
داشته باشــند، رؤیاهای روزمره ای که من، 
شــما، همســایگان مــا، شــهروندان و همه 
و همــه به طــور روزمــره داریــم مثــاًل برای 
دسترســی به تحصیالت با کیفیت، شغل 
هــوای  و  آب  امــن،  ســکونتگاه  مناســب، 
ســالم، آزادی ارتباطات، احتــرام و اخالق 
اجتماعــی رشــدیافته، فرهنــگ همیــاری 
و همــکاری و مهربانــی و ســهیم بــودن در 

سرنوشت سیاسی خویش.
رؤیای روزمــره هر ایرانی این اســت که 
ســبک زندگی دلخواه خود را داشــته باشد 
و ایــران، بواقــع و نه در شــعار، بــرای همه 
ایرانیان در همه گوشــه و کنار این سرزمین 
پهناور باشد. از ترکیب طبیعی و اجتماعی 
این رؤیاها است که رؤیای جمعی ایرانیان 
بــه طــرزی درون جوش و از متــن اجتماع 
بــه طرز طبیعی ســاخته می شــود و چنین 
رؤیایــی کمتــر شــکل ایدئولوژیــک خاص 
دارد. بنابرایــن شــاید بهتــر اســت به جای 
رؤیاهــای آرمانشــهری و ایدئولوژیــک بــه 
همیــن رؤیاهایــی برگردیــم کــه مــردم در 

زندگی روزمره  خود دارند.
   اگــر بخواهیــد جریان شناســی از رؤیــای 
ایرانی در تاریخ معاصر داشــته باشید، آن را 

به چه شکلی صورت بندی می کنید؟
به نظر من مســیری که رؤیاهای ایرانی 
شــکل  دو  در  کلــی  به طــور  کردنــد،  طــی 
صورت بندی شــده اســت؛ اولــی رؤیاهای 
بزرگ نخبــگان و دومــی رؤیاهای کوچک 
مردمان در زندگی روزمره اســت. رؤیاهای 
بــزرگ نخبــگان را حداقــل در چهــار ژانــر 

متمایز می توان دسته بندی کرد:
یــک ژانــر »ژانــر همراهــی و همزمانی 
بــا پیشــرفت های جهانی« بــود. ایــن رؤیا 
در 200 ســال گذشــته از عباس میــرزا تا به 
امــروز توســط نخبــگان در قالــب رؤیاهای 
بــزرگ ســاخته شــده اســت؛ بــرای مثال، 
وقتــی عباس میــرزا و قائم مقــام، محصل 
به خــارج می فرســتند؛ رؤیای پیشــرفت و 
عقب نماندن از قافله تمدنی و پیشــرفت 
جهانی دارند. یا مثــاًل وقتی آخوندزاده در 
آثــارش از لفظ »پروگره« به معنای همان
progress در دوره  قاجــار صحبت می کند، 
رؤیــای پیشــرفت در ســر دارد. همچنیــن 
میرزا مستشارالدوله در کتاب »یک کلمه« 
خود )مقصودش از یک کلمه همان قانون 
بود( رؤیــای »جامعه  قانونمنــد« را دنبال 
می کند. همین طور رؤیاهــای دیگری را در 
این راستا می توانیم مثال بزنیم. پس یک 
ژانــر رؤیاهای نخبگان ایرانی در 200 ســال 
تکاپوی معاصر، ژانر همراهی و همزمانی 

با پیشرفت های جهان آزاد بود.
دومین ژانر، در طول 200 سال گذشته، 
»ژانر بازگشــت« اســت. برخــی از نخبگان 
همــواره نوعی حــس مبالغه آمیز نســبت 
به ایران باســتان داشــتند! این رؤیا بعدها 
بــه پروژه هــای دولتــی پرهزینــه ای تبدیل 
شــد که نمونه اش را در ایدئولــوژی دولتی 
جشــن های  یــا  رضاشــاه  باســتانی  ایــران 

 »جریان شناسی اتوپیای ایرانی« 
در گفت وگو با دکتر مقصود فراستخواه

چه لزومی دارد که جامعه ای به رؤیاهایش فکر کند؟

رؤیاهایبیتاب

بســیاری »اتوپیا« را حاصل تجربه ها، رویدادها، الگوها، داستان ها و خاطرات یک 
ملت تعریف می کنند؛ بــه تعبیری، آن را »رؤیای جمعی یک جامعه« می دانند که 
همچون بند یک تسبیح، نسل های مختلف را به هم پیوند می زند. در این فضا، این 
پرســش مطرح می شود که اتوپیا و رؤیای جمعی جامعه ما چیست؟ و در یک نگاه 

تاریخی- جامعه شناختی چه مسیری را از سر گذرانده است؟ 
 به سراغ دکتر مقصود فراستخواه، جامعه شناس و استاد دانشگاه رفتیم تا از وی در 
خصوص رؤیای ایرانی و مسیری که تا به امروز از سرگذرانده بپرسیم. وی از اتوپیا یا 
رؤیا با عنــوان »حیات مطلوب اجتماعی« یاد می کند و معتقد اســت که جوامعی 

امروز حرفی برای گفتن دارند که در گذشته اتوپیا و رؤیای جمعی داشته اند. 
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مهدی بازرگان

محمد  مصدق
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   رویــای هــر ملت »ســازه اجتماعی« اســت کــه از رهگذر 
تاریخ آن ساخته می شود. رؤیا؛ حاصل تجربه ها، رویدادها، 

الگوها، داستان ها و خاطرات یک ملت است.

   نخبــگان و الیــت هــر جامعــه، معلمــان و متفکــران، گروه هــای مرجــع، 
نویسندگان، دروازه بانان اطالعات، رسانه ها، همه و همه در ساخته شدن رؤیای 

جمعی یک ملت دخیل هستند.

   وقتــی احســان نراقــی از »بومی گرایی« حــرف می زند یا وقتــی مرحوم دکتر 
شریعتی »بازگشت به خویشتن« یا سید حســین نصر »بازگشت به سنت« را 

مطرح می کنند همگی دل در گروی »رؤیای بازگشت« دارند.

   مهم ترین مشکل نخبگان ما این بود که رؤیاها را ایجاد می کردند اما نسبت به 
تعبیر اجتماعی رؤیاها چندان حساسیت نداشتند.

   گاهی در تاریخ ملت ها رؤیاهایی ســاخته و پرداخته می شــود که اتفاقاً منشــأ 
بدبختــی آن ملت می شــوند؛ مثل رؤیای نــژاد برتر ژرمن که هیتلــر و نازی ها در 
آلمــان به وجود آوردند و منجر به جنگ جهانی شــد. بنابراین بعضی از رؤیاها 

می توانند مخرب باشند.

نیم نگاه
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وکیل شما
پاسخ به پرسش های حقوقی خوانندگان

ë شرایط به ارث رسیدن مهریه
صدیقه خوانســاری از اصفهــان: دخترم که دارای ســه فرزند 
اســت به دلیــل بیمــاری فــوت کــرده اســت. از آنجایــی کــه 
اخالق دامادمان بد اســت می خواستم بدانم من و همسرم 
به عنــوان پدر و مــادر دختــر مرحومم می توانیــم مهریه اش 
را اجــرا بگذاریم یا خیــر؟ و این مهریه به مــا تعلق می گیرد یا 

فرزندان دخترم؟
باید توجه داشــته باشــید که دین ناشــی از مهریه از جمله دیون 
ممتاز است و مهریه زن پس از فوت قابل بررسی است. اگر زن در دوران زندگی مهریه 
خود را نگرفته و نبخشــیده باشــد، مهریه مانند دیگر حقوق مالی به ارث می رسد و با 
فوت زوجه حق مطالبه مهریه مانند هر حق مالی دیگر به وراث منتقل خواهد شد. از 
همین روی وراث زوجه می توانند بعد از فوت زوجه به قائم مقامی از وی مهریه زوجه 

متوفی را از زوج مطالبه کنند.
ë ارث بر مبنای وصیت

میرزایی از بومهن: سه ماه قبل شوهر خواهرم فوت شد. حاال که برای دریافت ارثیه شوهر 
مرحومش اقدام کرده متوجه شده که شوهرش سه سال پیش تمام اموالش را به فرزندان 
همســر اولش واگذار کرده است. این در حالی است که خواهرم از این مرد هیچ فرزندی 
ندارد. حال سؤال دارم با وجود اینکه خواهرم همسر عقدی آن مرد بوده از او ارث می برد یا 

خیر و از چه راهی می تواند برای دریافت آن اقدام کند.
متوجه منظورتان در آنجایی که اعالم داشــتید همســر عقدی بوده اند نشــدم اما اگر 
منظورتــان ازدواج موقــت اســت کــه باید بگویم شــرط اصلی بــرای ارث بــردن زن از 
همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. چرا که از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی 
که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطع )متعه( 
هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ اما اگر همســر دائمی آن مرد بوده باشــند باید بدانید که 
ارث زن از متوفی از حقوق مالی و اقتصادی اســت و ماده 681 قانون مدنی موجبات 
ارث زن از متوفی را بیان کرده است  و باز در آنجایی که اعالم داشتید واگذار کرده است 
یعنی در اختیار آنها قرار داده است؟ یا سند را به نام، انتقال زده است یا همچنان که 
اموالشان در اختیار فرزندان سابق است وصیت کرده است؛ اگر به صورت وصیت باشد 
قانون براساس ماده 8۴۳ به موصی )وصیت کننده( اجازه داده است که فقط تا ثلث 
اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر 
این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود. اگر سند مالکیت انتقال داده 

است که به موجب قانون در زمان حیات این اختیار را داشته است.
ë استفاده از مستمری بازنشستگی توسط بازماندگان

صابری از بومهن: برادر مجردم ۳۰ ســال بیمه تأمین اجتماعی را پرداخت کرد و چندی 
پیش به علت بیماری فوت کرد. حال می خواهم بدانم که می توانم از بازنشستگی برادرم 

استفاده کنم یا خیر؟
پرداخت مستمری بازماندگان یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که در 
صورت فوت بیمه شده به بازماندگان پرداخت می شود اما نه هربازمانده ای با توجه 
به ماده 81 قانون تأمین اجتماعی مستمری بگیران واجد شرایط تنها عیال دائم بیمه 
شده متوفی، شوهر بیمه شده زن متوفی بنا به شرایطی، فرزند ذکور متوفی؛ به موجب 
مفاد بند )٢( ماده 81 - فرزند اناث متوفی در صورتی که فاقد شــغل و شــوهر باشــد، 
فرزند خوانده؛ پدر و مادر متوفی آنهم با شرایطی با توجه به مفاد قانون و ذکر صریح 
و دقیق آن، استفاده از بازنشستگی برادر برای خواهر و برادر متوفی در قوانین سازمان 

تأمین اجتماعی نیست.

مجید قاسم کردی
مشاور حقوقی

حق بر تأمین اجتماعی
هــر روزه در مســیر خوابــگاه تــا دانشــگاه، در خیابــان وصال زن 
جوانی را به همراه سه فرزند خردسالش می دیدم که در پیاده رو 
دستفروشــی می کــرد. احتماالً بــه علت نبود امــکان نگهداری 
کــودکان در منــزل و هزینــه مهــد کــودک مجبــور شــده بــود که 
فرزندان خردسالش را، چه در گرمای تابستان و چه در سرمای 
زمستان به همراه خود بیاورد. یکی از دخترانش که به دبستان 

می رفت تکالیفش را کنار بساط مادر در پیاده رو انجام می داد.
مــا هم چنین صحنه هایــی را بارها مشــاهده کرده ایم. آیا هیچ 
وقــت از خود پرســیده ایم چــرا برای یــک زن جــوان و نجیب و 
فرزندانــش حداقــل معیشــت تأمین نباشــد که مجبور باشــد 
در ســرما و گرما به همراه کودکان خردســالش در کنــار پیاده رو 

دستفروشی کند.
آیا در مقابل مخاطرات و آسیب هایی که ممکن است این گونه افراد و فرزندان آنها 

دچار بشوند دولت مسئولیت و تکلیفی ندارد؟
امروزه »حق برتأمین اجتماعی« مسئولیت و تکالیف دولت ها قرار داده شده است 
که هم در اســناد بین المللی و هم در قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران مورد 

تأکید ویژه قرار گرفته است.
حق بر تأمین اجتماعی جزو »نسل دوم حقوق بشر« می باشد. حق های نسل دوم 
حقــوق بشــر، حقوق اقتصــادی و اجتماعی و فرهنگی می باشــند کــه حق برتأمین 
اجتماعی یکی از مهم ترین این حقوق می باشد. در نظام های حقوقی، حق برتأمین 
اجتماعی تکلیفی است در زمره تکالیف دولت، بدین معنا که برعهده دولت است 
در راســتای ارتقای ســطح زندگی شــهروندان خود تا حد قابل قبول و در خور شأن و 
کرامت انســانی بکوشد. در واقع برخالف نســل اول حقوق بشر که بر عدم مداخله 
دولت جهت حفظ حقوق و آزادی های اساسی تأکید دارد. در نسل دوم حقوق بشر، 
برمداخله دولت جهت تحقق و برآورده کردن حقوق مردم تأکید دارد. هر دولت در 
مقابل شهروندان خویش مسئولیت دارد. هدف اصلی این حقوق، برقراری برابری و 
عدالت اجتماعی است که قانونگذار اساسی جمهوری اسالمی ایران چندین اصل را 
به این حقوق اختصاص داده است. از جمله در اصل سی ام تأمین نیازهای مسکن، 
خوراک، پوشاک و... از جمله وظایف دولت قرار داده شده است. همچنین در اصل 
٢8 قانون اساسی دولت را موظف ساخته است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل 
گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل 

برای همه افراد ایجاد نماید.
و نیــز در ادامــه در اصــل ٢۹ قانون اساســی حق برتأمین اجتماعــی را تکمیل کننده 
دو اصــل قبل قــرار می دهد. »برخــورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، 
بیــکاری، پیــری، از کارافتادگی، بی سرپرســتی، در راه ماندگی، حوادث و ســوانح نیاز 
به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی 
اســت همگانی که دولت مکلف اســت طبق قوانین از محــل درآمدهای عمومی و 
درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک 

یک افراد کشور تأمین کند.«
در واقــع تکلیــف دولــت در بــرآوردن حداقــل نیازهــای بهداشــتی و آموزشــی و 
معیشــتی تکلیف بالنتیجه اســت نه به وســیله. اگــر چه پس از انقالب اســالمی 
تالش های ارزشمندی در این مورد انجام گرفته است، از جمله نهادهایی مانند 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی در همین راستا و در جهت حمایت از 
اقشــار آســیب پذیر و بخصوص زنان بدون سرپرست و بدسرپرست می باشد اما 
کمک و یاری این نهادها به هیچ وجه کافی و وافی نبوده زیرا یکی از ویژگی های 
یــک نظام تأمیــن اجتماعی مطلــوب، جامعیت )فراگیری( و کفایت و تناســب 
آن اســت که کمک های این نهادها به هیچ عنــوان تکافوی یک زندگی حداقلی 
را نخواهــد داشــت. برای رســیدن به آن نقطــه آرمانی که همه مــردم و رهبران 
انقــالب به دنبــال آن بودند، عمل کــردن و تعیین سیاســت هایی بــرای اجرایی 
کردن اصل مغفول مانده قانون اساســی »اصل ٢۹ قانون اساسی« می باشد. به 
امید آن روز که همه شهروندان از استانداردهای زندگی حداقلی همراه با حفظ 

کرامت انسانی برخوردار باشند.
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محمد ذاکر 
بایستی زهی

 دانشجوی 
دکترای حقوق 
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گفت و گو با بیژن عباسی، معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

سرگذشت چهل ساله قانون اساسی انقالب
هر چند ایده اولیه تدوین قانون اساســی با صورت بندی کنونی را به قبل از پیروزی انقالب 
اســالمی و اوایل زمســتان 1۳57 )زمانــی که امام خمینــی )ره( در پاریــس بودند( ارجاع 
می دهنــد اما رســمیت یافتن این قانــون پس از دوازدهــم آذر مــاه 1۳58 و زمانی بود که 
همه پرسی قانون اساسی برگزار شــد. 177 اصل در 14 فصل اساس و چارچوب خط مشی 
نظام جمهو ری اســالمی ایران را به عنوان قوانین پایه و مادر مشــخص کرده است و رأی 
98/2 درصدی مردم به همه پرســی همواره پشــتوانه آن بوده اســت. در ششــم مرداد ماه 
1۳68 اصالحیه قانون اساســی در همه پرســی بازنگری نیز به رأی مردم گذاشــته شــد و با 
97/۳8 درصد آرای مردم تصویب شد. در ســی و نهمین سالگرد تصویب قانون اساسی 
در گفت و گو با دکتر بیژن عباســی حقوقدان و دانشــیار دانشگاه تهران و معاون پژوهش و 
ترویــج قانون اساســی معاونت حقوقی ریاســت جمهوری به بررســی ویژگی های قانون 

اساسی و زمینه ها و چالش های اجرای آن پرداخته ایم.

حمیده گودرزی 
خبرنگار

ë  قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران در 
رونــد تدویــن و تصویب، بیــش از همه از چه 

منابع حقوقی الهام گرفته است؟
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال 
1۳58 تدوین و تصویب شــد کــه بخش قابل 
توجهــی از آن الهــام گرفتــه از قانون اساســی 
ســال 1۹58 فرانســه اســت. در واقع نهادهای 
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران که 
نخســت وزیری،  جمهــوری،  ریاســت  شــامل 
شــورای عالی قضایی و شــورای نگهبان است 
بــه نوعــی الهام گرفته از شــورای عالــی قانون 
فرانسه می باشد و بخش دیگری از این قانون 
نیــز برگرفتــه از قانــون اساســی مشــروطیت و 
متمم آن و منابع اسالمی از جمله قرآن کریم 

و احادیث و روایات است.
ë  ویژگی هــای متمایــز قانون اساســی ایران 

نســبت بــه قوانیــن ســایر کشــورهای جهان 
چیست؟

در واقع ویژگی های متمایز قانون اساسی ایران 
بحث ریاســت کشور اســت که برعهده والیت 
فقیه اســت، یعنی بحث ریاســت کشور را یک 
شــخصیت مذهبی – سیاســی برعهــده دارد. 
در بحــث نظام تفکیک قوا نیــز همان طور که 
می بینید که شبیه به نظام پارلمانی است، اما از 
تمایزهای دیگر این قانون نسبت به کشورهای 
دیگر بحث شورای نگهبان است که بر انطباق 
قوانین مصوبه با قانون اساسی و شرع نظارت 

واقــع کمتــر کشــوری در کشــورهای  دارد. در 
اســالمی دیده می شــود کــه هم بــر مطابقت 
قوانین با قانون اساســی نظارت داشته باشد و 
هم مراقب باشــد که قوانین با شــرع مغایرت 
نداشــته باشــد. ویژگــی دیگــر قانــون اساســی 
ایران الهی بودن منشأ حاکمیت است. یعنی 
خداوند را منشــأ حاکمیت می داند. کما اینکه 
در اصــل 56 ذکر شــده کــه »حاکمیت مطلق 
بر جهان و انســان از آن خداوند است و هم او، 
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم 
ساخته است. بنابراین هیچ کس نمی تواند این 
حق الهی را از انســان ســلب کند یا در خدمت 
منافــع فرد یا گروهی خــاص قرار دهد و ملت 
این حق خــداداد را از طرقی که در اصول بعد 
می آیــد اعمــال می کنــد.«. امــا یکــی دیگــر از 
تمایزهای این قانون، ورود نهادهای مذهبی و 
دینی همانند نهاد خانواده و امر به معروف و 
نهی از منکر و... به قانون اساســی اســت. یکی 
دیگــر از ویژگی هــای قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران بحث مسئولیت های آزادی ها 
یا شــرط اســتفاده از آزادی ها است که همانند 
سایر کشورها در کنار مسئولیت هایی از جمله 
رعایــت حقــوق اشــخاص، جامعــه و دولــت 
آمده است. همچنین بحث چارچوب موازین 
شــرعی یا مســئولیت هــای مذهبی و شــرعی 
به عنوان مســئولیت های حقوق آزادی ها ذکر 
شده است. بنابراین می توان گفت ویژگی های 

خاصــی در قانون اساســی جمهوری اســالمی 
ایران وجــود دارد که این قانون را از قانون های 
اساسی کشــورهای دیگر متمایز می کند. البته 
نحــوه بازنگــری در قانــون اساســی کشــور هم 
متفاوت اســت. یکی از این موارد تشکیل نهاد 
تشــخیص مصلحت نظــام به عنــوان نهادی 
باالتر از شورای نگهبان به عنوان دادرس است 
کــه در کشــورهای دیگــر چنیــن نهــادی وجود 
ندارد. در واقع زمانی که بین مجلس و شورای 
نگهبان اختــالف نظری بوجود می آید وظیفه 
تشــخیص مصلحت نظام اســت که به عنوان 
داور و دادرس وارد عمــل شــده تــا آن قانونی 
کــه روی آن بحث وجود دارد شــرعی و قانونی 

تصویب شود.
ë  اصــول قانــون اساســی تــا چــه حــد مانع 

تفســیرپذیری های متفــاوت و متناقض شــده 
اســت. به بیان دیگر آیا می توان گفت اصول 
تفســیر  غیرقابــل  و  صریــح  اساســی  قانــون 

است؟
در اصــل در هــر قانونــی چــه قانون اساســی و 
چه قوانین دیگر ممکن اســت همــه عبارات، 
جمالت، کلمات  یا اصطالحات صریح نباشد 
یا مدت زمان زیادی از آن قانون گذشــته باشد 
و به دلیــل آنکــه مســائل جدیدی پیــش آمده 
اســت، نیاز به تفسیر داشته باشــد. در واقع در 
جاهایــی کــه صراحــت دارد نمی توان تفســیر 
کــرد. امــا در جاهایــی که دو پهلو اســت و خأل، 
اشــکال و تعــارض وجــود دارد بــه حتــم باید 
براســاس قانون اساســی تصویب شود که این 
امــر در قانون اساســی کشــور برعهده شــورای 

نگهبان گذاشته شده است.
 

ë  اصــل تفکیــک قــوا از مترقی تریــن اصول 
قانون اساســی اســت. دربــاره اهمیــت این 
اصــل بفرمایید و اینکــه آیــا در قوانین جاری 
و موضوعــه این اصل رعایت شــده اســت یا 

خیر؟
اساســی  قانــون  اکثــر  در  قــوا  تفکیــک  اصــل 
کشورهای دنیا ذکر شــده است. تفکیک قوا به 
این معنا است که هر یک از قوا )مقننه، مجریه 

و قضائیــه( بنــا بــه صالحیــت هــای خــودش 
قانونگــذاری،  اختیــارات  می کنــد.  فعالیــت 
اجرایــی و قضایی اگر دســت یــک نهاد خاص 
می شــود.  قــوا  بیــن  اختــالف  باعــث  باشــد 
همچنین برای آنکه قدرت حفظ شود و قوا بر 
کار یکدیگــر نظارت کنند وجــود اصل تفکیک 
قــوا الزم و ضروری اســت. این در حالی اســت 
کــه ایــن موضــوع در قانون اساســی کشــور نیز 
پیش بینــی شــده اســت و براســاس اصل 57 
قانــون اساســی اســتقالل قــوا و هــر یــک از قوا 
تحت حیطــه و صالحیــت خــودش فعالیت 
می کننــد. بــه عبارتــی ســاده تر قــوه قضائیه از 
طریق دســتگاه های دادگســتری و قوه مجریه 
از طریــق رهبری، رئیس جمهــوری و وزیران و 
قــوه مقننه از طریق مجلس شــورای اســالمی 
فعالیــت می کننــد. همچنین براســاس اصل 
5۹ اعمــال قوه مقننه در مســائل بســیار مهم 
می توانــد از طریق همه پرســی صــورت گیرد. 
امــا با وجــود این نظــارت های متقابــل وجود 
دارد. به عنوان مثال مجلس شــورای اســالمی 
بر کار قــوه مجریه نظارت می کند و رئیس قوه 
قضائیه بر امــوال و دارایی های رهبری، رئیس 
جمهوری و معاونانش و وزیران نظارت مالی 
دارد. دیوان عدالت اداری و ســازمان بازرســی 
کل کشور نیز نظارت بر اجرای صحیح قوانین 
دارنــد.  برعهــده  را  اجرایــی  دســتگاه های  در 

ضرورت آموزش قانون اساسی
امروزه کمتر کشوری را در جهان سراغ 
داریم که قانون اساسی نداشته باشد 
و ســاختار حکومــت و تنظیــم رابطه 
قــدرت و مــردم و تضمیــن حقوق و 
آزادی های شــهروندان آن ســرزمین 
در قانــون اساســی مشــخص نشــده 
باشــد. در واقــع، قانون اساســی گرایی 
مشــترک  وجــوه  از  یکــی  امــروزه 
حکمرانــی در عصر مدرن اســت. اما 
پرسش اینجاست که صرف داشتن قانون اساسی تضمینی 
اســت بــر حقــوق شــهروندان و محــدود ســاختن قــدرت؟ 
بی شــک، تصریح بر حقوق شــهروندان و تنظیم مناسبات 
قدرت در ســندی نوشــته شــده که اکثریت ملت بــه آن رأی 
داده انــد و به عنوان میثاق ملی از آن یاد می شــود، می تواند 
چراغ راهنمایی باشد برای مطالبه گری شهروندان نسبت به 
حقوق مصرح قانونی شان و بازخواست از فرمانروایان نسبت 
بــه عدم تجــاوز از اختیــارات و صالحیت های قانونی شــان. 
اما این به تنهایی کافی نیســت؛ تا زمانی که قانون اساســی و 
مســائل مربــوط بــه آن در گفتمان عمومــی جامعه مطرح 
نشــود و این قانون فراتر از مباحث آکادمیک و درگیری های 
سیاستمداران به قانون اساسی مردم تبدیل نشود، نمی توان 
از آن انتظار داشــت که کارکرد اصلی اش را ایفا کند. به گفته 

توماس سائول، »باید از قانون اساسی حمایت کنیم، تا قانون 
اساســی از ما حمایت کند«. در واقع، داشتن قانون اساسی و 
درک توانایی هــای عملــی آن، دو امــر مجزاســت. بنابراین 
آموزش قانون اساسی باید در برنامه درسی دانش آموزان و 
دانشجویان در تمامی مقاطع و رشته ها گنجانده شود و رسانه 
ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات نیز باید به مسائل مربوط به 
قانون اساسی توجه بیشتری نشان دهند و مخاطبان شان را 
با حقوق قانونی شان آشنا کنند. افزون بر این، قضات و وکال 
نیز باید استناد به قانون اساسی را سرلوحه کارشان قرار دهند 
و مهم تــر از موارد یاد شــده، شــورای نگهبان قانون اساســی 
نیز به عنوان نگهبان و حافظ قانون اساســی نباید رســالتش 
در حمایــت حقــوق و آزادی های شــهروندان و جلوگیری از 
تعدیات مقامات و دستگاه های حکومتی به قانون اساسی را 
فراموش کند و اجازه دهد که نهادی به غیر از شورای نگهبان 

در مورد مصوبات مجلس اظهارنظر کند.
قانــون اساســی نیــز هماننــد بیشــتر مخلوقــات بشــری در 
پاســخ به مســأله ای به وجود آمده اســت. مسأله خاصی که 
قانون اساســی برای حل آن می کوشــد، این است که چگونه 
می توان در قلمرویی معین و تحت یک ســازمان سیاســی، 
جامعــه ای امــن و باثبات ســاخت؛ قوانین اساســی همواره 
برای تضمین گونه ای ثبات و پیش پذیری تأسیس شده اند.
]1[ شاید به همین دلیل بود که امام راحل در ابتدای انقالب 

برای تصویب هرچه ســریع تر قانون اساسی تأکید داشتند و 
همواره یکی از اهداف انقالب اسالمی تصویب قانون اساسی 
براســاس خواست ملت بود. ایشــان قانون اساسی را یکی از 
ثمرات عظیم، بلکه بزرگترین ثمرۀ جمهوری اســالمی]٢[ 
می دانســت، چرا که رژیم گذشته قانون اساسی مشروطیت 
را همــواره نقــض می کرد و بــا برگزاری انتخابات فرمایشــی 
مجلس و تحمیل خواست شاه بر نخست وزیر و وزرا، قانون 
اساسی را به قانون نمادین و اسمی تبدیل کرده بود. حال که 
چهار دهه از انقالب اسالمی می گذرد، بجاست که به قانون 
اساسی توجه بیشتری شود، به قواعد و ساختارهای منبعث 
از آن احتــرام گذاشــته شــود و اصــول آن تضمین شــود. روز 
1٢آذر به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی نام گذاری شده 
اســت، روزی که در آن با تصویب قانون اساسی، ملت ایران 
تصمیم گرفتنــد زیر یوغ والیت طاغوت نباشــند و مصداق 
این فرموده امیرالمؤمنین باشند: »و التکن عبد غیرک و قد 
جعلــک اهلل حراً«]۳[. بنابراین چنین روزی را باید مغتنم و 

بزرگ شمرد.
ارجاعات:

]1[. ال مدکــس، رابــرت، قوانین اساســی کشــورهای جهان، 
انتشارات شهر دانش، 1۳۹٢، مقدمه.

]٢[. سخنرانی امام)ره( در تاریخ 7 آدر 1۳58 در قم
]۳[. نهج البالغه فیض، نامه ۳1 قسمت 45، ص ۹٢۹

یادداشت

مصطفی رضایی
پژوهشگر حقوق

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6938
 دوشنبه  12 آذر 1397

همچنیــن مطابــق اصــل ۹۰ قانــون اساســی 
پیش بینی شــده اســت چنانچه فــردی از طرز 
کار هریک از قوا شکایت داشته باشد می تواند 
در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
شــکایت خود را اعالم کند. این درحالی است 
کــه طبــق قانون اساســی نظــارت بر اســتمرار 
شــرایط رهبــری و نظــارت بــر رفتــار رهبــری 

برعهده مجلس خبرگان گذاشته شده است.
ë  جامعــه حقوقــی کشــور تــا چــه میــزان به 

آن  نقــض  مــوارد  و  اساســی  قانــون  اجــرای 
حســاس اســت و افراد حقیقــی و حقوقی در 
خصوص اجرای قانون اساســی تــا چه حد با 

نهاد ریاست جمهوری در تعامل هستند؟
در کل جامعه حقوقی نسبت به اجرای قانون 
اساســی و مــوارد نقــض آن می توانــد بســیار 
حســاس باشــد به طــوری کــه به عنــوان مثال 
اگــر قانونــی کــه ازســوی قوای ســه گانــه وضع 
شــود و با قانون اساســی مغایرت داشته باشد 
جامعه حقوقی می تواند از طریق چاپ مقاله 
و نوشــتن کتاب دیدگاه های خود را بیان کرده 
و اعــالم کنــد کــدام یــک از مــوارد وضع شــده 
مغایر با قانون اساســی اســت، حتی می تواند 
از مصوبات دولت به عنوان عدالت اجتماعی 
شــکایت کــرده و اعــالم کند که ایــن مصوبات 

برخالف قانون و شرع است.
ë  در طــول این ســال ها کــدام یــک از اصول 

قانون اساسی بیش از دیگر اصول در معرض 
نقض و بی توجهی بوده است؟

به اعتقادم در این سال ها در خصوص اصولی 
از جملــه آزادی مطبوعات و آزادی تشــکل ها 
و... بی توجــه بوده ایم. چرا که براســاس قانون 
اساســی ایــن آزادی ها مجوز محــور و منوط به 
موافقت و نظارت دولت اســت. اما متأسفانه 
قوانیــن عــادی کشــور از مجوز محور به ســوی 
موافقــت مقــام های نظــارت بــر مطبوعات و 
کمیسیون های مربوطه رفته است که در اصل 
این کار درستی نبود و فقط استفاده از آزادی ها 
بایــد به اطــالع مســئول مربوطه برســد و یک 
نظارت تضمینی بوجود بیاید. همچنین باید 
به یکسری از نهادها از جمله خانواده و تشکیل 
خانواده و تحکیم قوانین خانواده بیشتر توجه 
شود. در بحث تأمین مسکن نیز باید اقدامات 
بیشــتری صورت گیرد. همچنین در خصوص 
اصل ۳ و 4۳ قانون اساســی که درباره تکالیف 
دولت در تأمین حقوق آزادی های مردم و رفع 
فقر و گســترش اشــتغال، آموزش و بهداشت 

و... مشخص کرده است تالش بیشتری کنند.
ë  نحوه پیگیری اجرای اصول قانون اساســی 

در ریاســت جمهوری و گــزارش موارد نقض 
آن چگونه انجام می شود؟

به طور معمول در معاونت آموزش و پژوهش 
ریاســت جمهــوری درخصــوص مــواردی کــه 
بــه طور کامل اجرا نشــده اســت گــزارش تهیه 
حقوقــی  معاونــت  مثــال  به عنــوان  کردیــم. 
ریاســت جمهــوری در خصوص دانشــجویان 
ســتاره دار و مــواردی که اتفــاق افتاده بــود و با 
آنهــا رفتارهــای نامناســب شــده بود گزارشــی 
تهیــه کردیم. همچنیــن الیحه ای تدوین شــد 
در خصــوص محدود کردن شــرایطی که افراد 
بتوانند ادامه تحصیل دهند. چرا که در ســابق 
معیارهــای علمــی را به عنــوان مبنایــی بــرای 
داوطلبان دانش پژوه در آموزش عالی مد نظر 
قرار دادیم. گزارش دیگری که در این معاونت 
نوشــته شــد در خصــوص شــفافیت مالــی و 
بودجه ای نهادهایی بــود که از بودجه عمومی 
اســتفاده می کننــد. مــورد دیگــر در خصــوص 
شمول عام مالیات نسبت به همه نهادهایی که 
به نوعی فعالیت اقتصادی می کنند و نهادهای 
موازی که در داخل کشور فعالیت دارند، است 
که گزارش آن نیز تهیه شده. این در حالی است 
که در خصوص گزارش هایی که آماده کرده ایم 
رئیس جمهوری محترم اقدام های اولیه آن را 
انجام داده اند و بنا شد اقداماتی هم در اجرای 

صحیح قانون اساسی صورت گیرد.
ë  قانون اساســی در یک مقطع اصالح شــده 

و اصالحات آن به رفراندوم گذاشــته شــد آیا 
در حال حاضر نیــز اصالح برخی از اصول آن 

احساس می شود یا خیر؟
به نظرم به حتم نیاز به اصالح قانون اساســی 
وجــود دارد. زیــرا ایــن قانــون در ســال 1۳58 
تدویــن شــده اســت و بــه حتــم در خصــوص 
برخــی موارد از جمله حقوق آزادی ها و روابط 
میــان دســتگاه های حکومتــی و قوایــی نیاز به 
اصالح داریم. همچنین الزم و ضروری اســت 
کــه نهادهــا را بــا تحــوالت روز منطبــق کنیم و 
ضــروری اســت که در ایــن زمینــه کاری انجام 
دهیم. بنابراین معتقدم که قانون اساسی یک 
متن پذیرفته شــده اســت و اگر بخواهیم آن را 
اجرایی کنیم نیازمند آموزش و مطالبه گری و 
همســان کردن افکار عمومی است تا جامعه 
برای اجرای اصول قانون اساسی به عنوان یک 
پیمــان میان مــردم و حکومت در نحــوه اداره 
کل کشور حساس و آگاه شود. همچنین در کنار 
آن ضمانت اجراهایی که در کشــور وجود دارد 
و مجلس شــورای اسالمی و شــورای نگهبان و 
قــوه قضائیه و دیوان عدالــت نیز می توانند در 
این باره دخالت کنند. ضمن اینکه خود مردم 
هم باید آگاه شوند و حقوقشان را مطالبه گری 
کننــد. همچنیــن دولــت و حکومت هــم باید 
بتواند این حقوق را بــه مردم آموزش دهند و 
مردم را حساس کنند که این حقوق را از دولت 
مطالبه کنند و بدین ترتیب دولت نیز تکالیف 

خودش را انجام دهد.



ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی 
فضــای مجــازی روز گذشــته در مراســم 
و  کســب  توســعه  تفاهمنامــه  امضــای 
کارهای دیجیتال با بیان اینکه سهم کشور 
مــا از بازار 4 هزار میلیارد دالری  آی تی در 
جهان، زیر یک درصد است، گفت: علت 
اینکه کشــور ما ســهمی از این بازار بزرگ 
نــدارد به دلیل وجود اشــکاالت عمده ای 
چــون نبود تناســب، توازن، توزیــع و نبود 
همگرایی در بازار  آی تی است. وی افزود: 
از سوی دیگر باید بین 4 بازیگر اصلی این 
بازار که همانــا دولت، بخش خصوصی، 
اســت  مدنــی  جامعــه  و  تکنولوژیســت 
تعامــل ایجاد شــود تا بتوان با مشــارکت 
چشــمگیر بخش خصوصی ســایز بــازار 
آی تی کشــور را بزرگ تر و ســهم کشــور از 

بازار جهانی را بیشتر کرد.
ë توسعه بازار آی تی با اتکا به جوانان

رئیــس مرکز ملی فضای مجــازی در 
این مراســم با بیان اینکه ســهم کشور ما 
از بــازار جهانــی زیــر یــک درصد اســت و 
این خبر خوبی است، گفت: این موضوع 
نشــان می دهــد بــازار آی تی کشــور جای 
رشد دارد و ما می توانیم با اتکا به نیروها و 
جوانان تحصیلکرده خود و منابع موجود 
در کشــور و بخش خصوصی، ایــن بازار را 

توسعه دهیم.
ادامــه  در  فیروزآبــادی  ابوالحســن 
اشکاالت موجود بر سر راه رشد بازار آی تی 
کشــور را تشریح و یکی از مشکالت را نبود 
تــوازن در بــازار  آی تی کشــور عنــوان کرد و 
گفــت: در ایــن بخــش 62 درصــد از بازار 
در اختیــار اپراتورهاســت در حالی که باید 
ســهم آنهــا از این بازار 30 درصد باشــد و 
مردم باید به صورت مدنی و در چارچوب 
کســب و کارهــای نوپــا در این بازار بیشــتر 

حضور داشته باشند تا بازار متوازن شود.
فیروزآبــادی نبــود توزیــع عادالنــه در 
بــازار  آی تــی را یکــی دیگــر از مشــکالت 

عنــوان کــرد و افــزود: تمــام این بــازار به 
نوعی در تهــران پایتخت کشــور متمرکز 
شده و این توزیع ناعادالنه است. به عنوان 
مثال تمــام اپراتورهــای کشــور در تهران 
متمرکــز شــده اند بــه همیــن دلیــل باید 
بخــش خصوصــی و ســرمایه گذارهــا به 
اســتارتاپ ها و کســب و کارهــای نوپــا در 
مناطق محروم بیشتر توجه کنند تا بتوان 
اقتصاد دیجیتالــی را در ایــن مناطق نیز 

توسعه داد.
دبیر شــورای عالی فضــای مجازی با 
بیــان اینکه ما در بــازار  آی تــی همگرایی 
نیــز نداریــم، گفــت: در جوامــع غربــی 
بیــن 4 بازیگر اصلی آن کــه همانا گوگل، 
مایکروســافت  و  فیس بــوک  آمــازون، 
آنهــا  و  دارد  وجــود  همگرایــی  هســتند 
قدرت برتر محسوب می شوند اما در بین 
بازیگران کشور ما که همانا دولت، بخش 
خصوصی، تکنولوژیست و جامعه مدنی 
اســت، همگرایی وجود ندارد و متأسفانه 
دولت هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده 
که چگونه می خواهد در اقتصاد دیجیتال 
کشــور همگرایی ایجاد کنــد. وی در ادامه 
افــزود: نه تنها هنوز نهادهــای الزم ایجاد 
نشــده، بلکه پلتفــرم اقتصــاد دیجیتالی 
ما نیز هنوز مشخص نشــده است. اکنون 
پلتفرم هــا در دنیــا مســتقل از جغرافیــا 
فعالیــت می کننــد و بــه همیــن دلیل به 
سمت انحصار و تصرف بازارهای جهانی 
می روند دقیقاً مانند انحصار رسانه ها که 

اکنون در جهان اتفاق افتاده است.
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
بــا بیــان اینکــه اگــر از هم اکنــون بــه فکر 
ایجــاد پلتفرم هــای اقتصــادی داخلی و 
ملی نباشــیم پلتفرم های خارجی مانند 
پلتفرم های رسانه ای ما را تصرف خواهند 
کرد، گفت: مگر کســی 15 سال پیش باور 
می کرد کــه 50 درصــد فضای رســانه ای 
بنابرایــن  باشــد  خارجی هــا  دســت  مــا 
اگر بســرعت اقــدام نکنیــم پلتفرم های 
پزشــکی، بانکی )پول مجازی(و ... ما نیز 
به دست خارجی ها خواهد افتاد. اگر این 

اتفاقــات بــد روی دهنــد، ســرزمین ما به 
خطر می افتد به همین دلیل باید با ایجاد 
پلتفرم های بومی کار را به دست گرفته و 

خود به مردم خدمات ارائه دهیم.
دبیرشــورای عالــی فضای مجــازی با 
بیــان اینکــه در ایجــاد پلتفرم هــا، دولت 
به تنهایی نمی توانــد کاری از پیش ببرد، 
گفت: در این زمینه باید بخش خصوصی 
مانند اپراتورها وارد میدان شوند و در این 
عرصه ســرمایه گذاری های الزم را انجام 
دهند تا ضمن نجات خود از فروش دیتا 
بتوانند در توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور 

نیز نقش عمده ای ایفا کنند.
ë  ضرورت حضور نماینده اینستاگرام 

در کشور
فیروزآبــادی، در حاشــیه این مراســم 
داد.  پاســخ  نیــز  خبرنــگاران  ســؤال  بــه 
فیروزآبــادی بــا بیــان اینکــه رســانه های 
خارجی که بیــش از یک میلیون کاربر در 
کشــور دارند، بایــد نماینــده ای در داخل 
کشــور داشــته باشــند، گفت: سیاست ما 
ایــن اســت کــه اینســتاگرام نیز در کشــور 
نماینــده پاســخگو داشــته باشــد. وی بــا 

اشــاره به فعالیت شــبکه های پیام رسان 
مــا  گفــت:  نیــز  طالگــرام  و  هاتگــرام 
معتقدیــم کــه پلتفرم هــای اطالعاتــی، 
رســانه ای، بهداشتی، آموزشــی، تجارتی 
و پولی و بانکی باید در کشــور بومی شود، 
چــرا کــه آینــده مرزهــای مجــازی را این 
پلتفرم ها تعیین می کنند و برای توسعه 
آن، سیاســت های مشــخصی را تدویــن 

کرده ایم.
دبیــر شــورای عالــی فضــای مجازی 
با اشــاره بــه پلتفرم رســانه ای که شــامل 
پیام رســان های تلفــن همراه می شــوند، 
گفــت: از این پلتفرم بالغ بــر ۵0 میلیون 
نفر در کشــور اســتفاده می کنند و اولویت 
ما این اســت کــه این پلتفرم ها در کشــور 
ملی شوند و با حرکتی که شروع کرده ایم، 
امیدواریم تا سال آینده به نتایج خوبی در 

این زمینه دست یابیم.
رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی 
درباره مصوبه ساماندهی پیام رسان های 
فرهنگــی  کمیســیون  در  کــه  بومــی 
مجلس در دســت بررســی است و بحث 
مــوازی کاری آن بــا مصوبه شــورای عالی 

فضــای مجــازی نیز گفــت: بایــد ببینیم 
کــه مجلس در ایــن زمینه چه تصمیمی 
می گیــرد اما ما از اینکه ســه قــوه مجریه، 
مقننــه و قضائیه در حوزه فضای مجازی 

فعال شوند، استقبال می کنیم.
ســؤال  بــه  پاســخ  در  فیروزآبــادی 
»ایران« درباره عملکرد وزارت ارتباطات 
در خصــوص حمایت از پیام رســان های 
ایــن  هم اکنــون  کــه  اختالفــی  و  بومــی 
وزارتخانه با ســازمان صداوســیما در این 
زمینه پیدا کرده است، گفت: این جنگ و 
چالش به نفع هیچ کس نیست. استقالل 
و تولید پلتفرم های بومی باید با همت و 
مشارکت همه  مردم، بخش خصوصی، 
دولت و تکنولوژیســت های کشور صورت 
بگیــرد. از این گونــه دعواهــا فقــط مردم 

هستند که ضرر می کنند.
وی در پاســخ به ســؤال دیگر »ایران« 
مبنی بــر نقــش کســب وکارهای نوپــا در 
برابر تحریم ها نیز گفت: کسب و کارهای 
نوپا اشــتغال ایجــاد کرده و باعــث رونق 
اقتصــادی می شــوند. ایــن نوع کســب و 
کارها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور 

را تشــکیل خواهنــد داد به همین ترتیب 
می توانند مســتقل از فشــارهای خارجی 
به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین ما 
روی توسعه کسب وکارهای نوپا و اقتصاد 
دیجیتال تأکید داریم و رئیس جمهوری 
نیز بارها اعالم کرده اند که از آنها حمایت 

می کنند.
توســعه  تفاهمنامــه  اســت   گفتنــی 
کســب و کارهــای دیجیتال بــا حمایت و 
ســرمایه گذاری یکــی از اپراتورهای تلفن 
همــراه )اپراتــور اول( و با مشــارکت مرکز 
ملــی فضای مجــازی، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
پزشــکی و بخش خصوصی روز گذشــته 
با حضــور ابوالحســن فیروزآبادی رئیس 
مرکــز ملی فضــای مجــازی، مدیرعامل 
اپراتــور اول و نماینــدگان وزارتخانه هــای 

مربوطه امضا شد.
الزم بــه ذکر اســت با راه انــدازی مرکز 
نــوآوری و شــتابدهی رســانه ای کســب و 
کارهــای دیجیتــال و مشــارکت نهادهای 
مربوطــه قــرار اســت از کســب و کارهــای 
نوپا به صورت بســته های ســرمایه گذاری 
و  حمایــت  ویــژه  تبلیغــی  و  رســانه ای 
بــا تأمیــن فضــای فیزیکــی و امکانــات 
زیرســاختی مــورد نیــاز اســتارتاپ ها، بــه 
رشد استارتاپ های دیجیتال کمک شود. 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی حضــوری 
مدیــران  پــرورش  بــرای  الکترونیــک  و 
برگــزاری  دیجیتــال،  اســتارتاپ های 
از  کارآفرینــی  رویدادهــای  دوره هــای 
دیگــر اقدام هایی اســت که قرار اســت از 
کســب و کارهای نوپا صــورت بگیرد. این 
اپراتور همچنین می خواهد بــا راه اندازی 
کارآمــد  و  پایــدار  و  پویــا  زیســت بوم 
کارآفرینــی، ایجــاد بانــک ســرمایه ویــژه 
اســتعدادهای  شناســایی  اســتارتاپ ها، 
تولید ســرویس های باند پهن و کمک به 
آنهــا ، محصول تولید شــده را به ســمت 

بازارهای نوین هدایت کند.

 در صورت عدم تعیین تکلیف تا آخر آذرماه
اینترنت هاتگرام و طالگرام قطع می شود

»پیام رسان های خارجی باید مجوز بگیرند و مجوز از طریق یک 
شرکت که نمایندگی حقوقی در ایران داشته باشد، انجام شود.«

بــه  گــزارش »ایران« دبیر شــورای عالی فضای مجــازی  با بیان 
مطلب فوق در حاشیه نخستین همایش فعاالن فضای مجازی افزود: شورای عالی 
فضــای مجازی دســتور داده که تا آخر آذرمــاه وضعیت هاتگرام و طالگرام تعیین 
تکلیف شــود و اگر این پیام رســان ها نتوانند وضعیت خود را تعیین کنند اینترنت 
آنها قطع خواهد شد. ابوالحسن فیروزآبادی افزود: اینترنت این دو پیام رسان قطع 
می شود تا پس از آن به صورت مستقل از تلگرام فعالیت کنند. وی تصریح کرد: این 

دو پیام رسان قول داده اند که تا آخر آذرماه آماده شوند.
دبیــر شــورای عالی فضای مجــازی گفت: من هیچ اعتقــادی ندارم کــه هاتگرام و 
طالگرام موجب عدم رشــد پیام رســان های داخلی شده اســت. وی اظهار داشت: 
پیام رســان های داخلی معتقدند کــه ما باید قابلیت های پیام رســان ها را محدود 
کنیم تا آنها آماده شــوند، این در حالی اســت که پیام رســان های داخلی وضعیت 
پوشش جمعیتی کل کشور را ندارند و امیدواریم با فرصتی که داده شود پوسته های 

تلگرامی در آخر آذرماه خودکفا شوند و نیازهای ملی را برطرف کنند.
فیروزآبادی اظهار داشت: حمایت ها از پیام رسان های داخلی در حدی بود که این 
پیــام رســان ها راه بیفتند و پس از آن به ســراغ بخش خصوصی برونــد چرا که این 
کارها نیازمند صدها هزار میلیارد تومان سرمایه است. وی در خصوص اینستاگرام 
نیز گفت: در آخرین سندی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده اعالم 
شــد که پیام رســان های خارجی باید مجوز بگیرند و مجوز از طریق یک شــرکت که 
نمایندگــی حقوقی در ایران داشــته باشــد، انجام شــود. دبیر شــورای عالی فضای 
مجازی خاطرنشان کرد: همچنین بانک های داده ای پیام رسان های خارجی باید در 
داخل ایران باشد تا بتوانند در ایران فعالیت کنند. فیروزآبادی گفت: در شورای عالی 
فضای مجازی، مجوزهایی برای پیام رســان های داخلی تصویب شــد که فعالیت 
این پیام رسان ها را تصویب کرد اما این سند اجرایی نشده و هنوز بخش هایی از آن 
بر زمین مانده است. وی در خصوص تسهیالتی که به پیام رسان های داخلی اعطا 
می شــود، گفت: منتظر هســتیم دو پیام رســان داخلی )ســروش و گپ( که از میان 
5 پیام رسان منتخب، انتخاب شده اند به شبکه متصل شوند و در فازهای بعدی در 

راستای حمایت از آنها سخت افزارهای بیشتری در اختیار آنها قرار گیرد.

دولت امریکا به دنبال جاسوسی از فیس بوک
اتحادیــه آزادی هــای مدنی امریکا درخواســتی را برای افشــای 
برخی اســناد دادگاهی تقدیم مقامات قضایی این کشــور کرده 
که در صورت موافقت با آن تالش کاخ ســفید برای جاسوســی 
از پیام رسان فیس بوک ثابت می شود.به گزارش مهر، منابع مطلع می گویند اسناد 
یادشده نشان می دهد دولت امریکا در تالش برای ایجاد قابلیت دسترسی مخفیانه 
و بی ســروصدا به نرم افزار پیام رسان فیس بوک بوده و قصد داشته از طریق ایجاد 
یک روزنه سری بتواند پیام های رد و بدل شده از طریق این برنامه را به طور دائمی 
زیر نظر بگیرد. اطالعات مربوط به این جاسوســی ســایبری جدید دولت امریکا در 
جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی در تابستان سال جاری میالدی منتشر شده، 
امــا وزارت دادگســتری امریــکا فعاًل تمامی اســناد مربوطــه را مهر و موم کــرده و از 

دسترسی به آنها جلوگیری نموده است.
پلیس فدرال امریکا در تالش بوده با جاسوســی و اســتراق ســمع مکالمات صوتی 
اعضــای یــک گــروه جنایتــکار در این کشــور کــه از پیام رســان فیس بوک اســتفاده 
می کردنــد، آنهــا را شناســایی کند. اما تــالش آن در عمل منجر به اســتراق ســمع 
تمامــی داده هــای رد وبــدل شــده از طریق پیــام رســان فیس بوک بوده اســت. اگر 
دادگاه در برابــر درخواســت های اتحادیــه آزادی های مدنی امریکا تســلیم شــده و 
اجــازه افشــای اســناد مذکور را بدهد، رســوایی بــزرگ دیگری برای پلیــس و دولت 
امریکا رقم می خورد که با وجود ادعاهای خود هیچ احترامی برای حریم شخصی 
 و آزادی هــای مدنــی مــردم قائل نیســتند و بی ســروصدا از آنها در فضــای مجازی 

جاسوسی می کنند.

 به کمک ظرف هوشمند
 فناورانه غذای خود را گرم کنید

اولیــن ظرف غذای هوشــمند جهان با بهره گیــری از بخار آب، 
غــذای کاربــران را در هر زمان و مکانی گــرم می کند. تنها کافی 
اســت کاربــر زمــان گرم کردن غــذا را از طریق دســتی یا تلفن همــراه تعریف کرده 
و منتظــر گــرم شــدن غذا یــا میان وعــده خــود در کمترین زمــان باشــد. به گزارش 
ایــران آنالیــن، گروهــی از کارآفرینــان و مهندســین جــوان سوئیســی اولیــن ظرف 
غــذای هوشــمند در جهــان Steasy را طراحــی و تولیــد کردنــد. ایــن ظــرف غــذا با 
بهره گیــری از فنــاوری گرم کننــده از طریــق بخــار آب، هــر نــوع غذایــی را در درون 
خــود گــرم می کنــد. ایــن سیســتم هوشــمند در ابعــاد 225 × 179× 75 طراحــی 
شــده و بــا وزنــی در حــدود 870گرم بــه ســهولت در درون کیف قرار می گیــرد. این 
سیســتم هوشــمند از طریق دســتی یا تلفن همراه کاربر راه اندازی شده و با تعیین 
 زمانــی مشــخص غــذا یــا میــان وعــده را بــا بهره گیــری از فنــاوری تولید بخــار آب 

گرم می کند.
در میانه این ظرف غذا حفره کوچکی برای قرارگیری میزان اندکی آب تعبیه شده 
است. کاربر برای راه اندازی این سیستم باید مقداری آب در درون این حفره ریخته و 
محفظه قرارگیری غذا را در آن قرار دهد. با روشن شدن چراغ آبی رنگ این سیستم 
راه اندازی شده و با تولید بخار آب، غذا را گرم می کند. به محض گرم شدن غذا در 
کوتاه ترین زمان ممکن، چراغ این سیســتم ســبز شــده و با روشن و خاموش شدن 

گرم شدن غذا را به کاربر اطالع می دهد.
کاربران قادرند با نصب یک اپلیکیشــن زمان گرم شدن غذا را به گونه هوشمندانه 
از طریــق تلفن همراه خود مدیریت کننــد. کاربران قادرند در هر زمان و مکانی این 
سیســتم را از طریق بلوتوث فعال کرده و با خیال راحت غذای گرمی را میل کنند. 
این سیستم هوشمند ضد آب بوده و با یک باتری قابل شارژ کار می کند. به محض 

اتمام یا کاهش شارژ باتری چراغ نمایشگر قرمز شده و به کاربر هشدار می دهد.
گفتنی اســت ظرف غذای هوشــمند Steasy در حال حاضر در سایت کیک استارتر 
با قیمتی برابر 180 دالر امریکا پیش فروش می شود و پیش بینی شده است در ماه 

مارس 2019 به بازارهای جهانی عرضه شود.

خـــــبر

آن سوی 
خبر

از نوع 
دیگر

در یــک اقدامی عجیب از ســوی شــرکت 
رســمی  )برگزار کننــده  مســه  دویچــه 
نمایشــگاه ســبیت( اعــالم شــد برگزاری 
نمایشــگاه فناوری ســبیت آلمان بعد از 
33 ســال به عنــوان یک رویداد مســتقل 
متوقــف می شــود. به گــزارش »ایــران«، 
این شــرکت برگــزاری ســبیت 2019 را به 
علــت کاهــش تعــداد بازدیدکننــدگان و 
کاهش مــداوم رزرو فضای نمایشــگاهی 
لغــو کرده اســت و از این پس نمایشــگاه 

از  کوچــک  بخشــی  به عنــوان  ســبیت 
نمایشگاه هانوفر برگزار خواهد شد که در 
آن تازه تریــن دســتاوردهای صنایع دیگر 
در کنــار صنعت  آی تــی و رایانه نمایش 
داده می شــود. البته قرار است در جریان 
برگزاری نمایشگاه سبیت به شکل جدید 
موضوعات دیگری هم به آن افزوده شود 
تا تصمیم گیران صنایع دیگر به بهترین 
نحــو از ایــن نمایشــگاه بهره بگیرنــد. در 
بیانیــه ای کــه بدین منظور منتشــر شــده 

علــت این تصمیم گیــری تحوالت عصر 
اقتصــاد دیجیتال عنوان شــده که تقاضا 
بــرای برگــزاری نمایشــگاه های فیزیکــی 
تجاری مانند ســبیت را در سال های اخیر 
کاهش داده است. بر همین اساس تأثیر 
خالقیت های ناشــی از دیجیتالی شــدن 
باعث شــده تا بسیاری از تبادالت تجاری 
در فضای مجازی صورت بگیرد. از سوی 
دیگر، بســیاری از موضوعات و مضامین 
نمایشــگاه های هانوفــر و ســبیت بــا هم 

هم پوشــانی داشــته اند و لذا قرار است از 
این پس آن بخش از موضوعات ســبیت 
مانند ســاخت و ســاز، انرژی و لجستیک 
هانوفــر  نمایشــگاه  موضوعــات  بــا  کــه 
مشترک هستند در یک نمایشگاه در کنار 
هــم برگزار شــوند. گفتنی اســت، دویچه 
مســه یکی از بزرگ تریــن برگزارکنندگان 
رویدادهای نمایشگاهی تجاری در آلمان 
اســت که درآمد آن در سال 2017 بالغ بر 

3۵7 میلیون یورو بوده است.

نمایشگاه »سبیت« بعد از 33 سال تعطیل شد

رفتن به بیمارســتان برای همه کودکان ترســناک و دردآور اســت و گاه این موضوع 
کار را برای والدین بسیار سخت می کند چرا که نمی توانند شاهد بیماری، گریه وغم 
کودکان خود باشــند. امــا Great Ormond Street در بریتانیا، یکی از معروف ترین 
بیمارســتان های کــودکان جهــان تصمیم گرفته اســت با پیوند پزشــکی و فناوری، 
مراحل درمان را برای کودکان بســیار دوســت داشــتنی کند.در ایــن میان واقعیت 
مجازی و واقعیت افزوده مورد توجه قرار گرفته است و با همکاری غول های فناوری 
جهان همچون مایکروســافت، سامسونگ، شــرکت تولید تراشه Arm و همچنین 
مؤسسه سالمت بریتانیا، قرار است بیمارســتان Great Ormond Street به دنیای 
دیســنی لند تبدیل شود تا کودکان نه تنها هراســی از بیمارستان و پزشکان نداشته 
باشــند بلکــه اصرار کننــد که به این مرکــز بروند. قرار اســت این اتفــاق خوب برای 
کــودکان، در قالب طرح ابتــکاری DRIVE)دیجیتال، تحقیق، فنــاوری اطالعات و 
واقعیت مجازی( بیفتد؛ یک طرح ابتکاری که نشان می دهد چگونه تکنولوژی های 
جدید می توانند به درمان کودکان و خلق محیط بیمارستانی شاد برای آنان، کمک 
کنند. در نگاه نخست بسیاری معتقد بودند که این روش امکانپذیر نیست و هرگز 
نمی توان یک محیط جدی مانند بیمارستان را با دنیای والت دیسنی همراه کرد اما 
ظاهراً این موضوع شدنی است. قرار است در قالب این طرح به عنوان مثال کودکان 
بیمار از اپلیکیشن واقعیت افزوده استفاده کنند تا در اطراف خود بجز سرم، سرنگ 
و قرص های رنگارنگ، یک نهنگ آبی در حال شــنا را ببینند یا اینکه شاهد جست 
و خیز خرگوش هایی بامزه در اطراف ســاختمان باشــند؛ خرگوش هایی که هریک 
ممکن است کودک را به یاد شخصیت های کارتونی دوست داشتنی اش بیندازد و 

برای لحظاتی درد و بیماری خود را فراموش کند.
 در ایــن طــرح بخشــی هــم بــه دایناســورها اختصاص داده شــده اســت تا کــودکان 
دایناســورهای واقعیــت مجــازی را نیــز تجربــه کننــد. درواقع کــودکان با دیــدن این 
دایناسورهای رنگی در اطراف اتاق تالش می کنند تا با آنها بازی کنند و حتی اگر توان 
برخاســتن از رختخواب را نداشــته باشــند نیز در قالب واقعیت مجازی و همچنین 
واقعیت افزوده، دایناسورها به آنها نزدیک تر می شوند. ازسوی دیگر کودکان مطمئناً 
از فیزیوتراپی خوششان نمی آید و این طرح در چنین مواقعی می تواند به آنها بسیار 
کمک کند. درحالی که بچه ها درحال انجام تمرینات فیزیوتراپی هستند، دایناسورها 
هم کنار آنان این تمرینات را انجام می دهند و حتی با همدیگر مسابقه می دهند تا 
کودک احســاس تنهایی نکند. در این طرح بازی Minecraft نیز از نظر دور نمانده و 
کودکان با کمک واقعیت مجازی می توانند در بیمارســتان این بازی را انجام داده و 
از آن لذت ببرند و دلهره بیمارستان را فراموش کنند. البته این طرح هنوز به مرحله 
 Great اجــرا نرســیده ولی انتظار مــی رود به دنبــال اجرای موفــق آن در بیمارســتان

Ormond Street، شاهد همه گیر شدن آن در سراسر جهان باشیم.
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 »دیسنی« با تکنولوژی 
به بالین کودکان بیمار می رود 

چگونه از اطالعات گوشی خود محافظت کنیم

مــا  از  بســیاری  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
اطالعــات مهمــی را روی گوشــی های 
خود ذخیــره می کنیم، حفاظت از این 
داده هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
است، در همین راســتا اپلیکیشن های 
محافظتــی متعددی راهی بازار شــده 

که یکی از آنها AppLock است.
با کمک این اپلیکیشــن کــه از 45زبان 
در جهــان حمایــت می کنــد و بیش از 
400میلیون کاربــر دارد، می توان تمام 
گوشــی  روی  موجــود  اپلیکیشــن های 
را قفــل کــرد و برای هریــک از آنها رمز 

ویژه ای در نظــر گرفت، البته برای این 
کار می توان از اثر انگشــت یا رسم الگو 

نیز استفاده کرد.
ایــن ترتیــب امــکان قفــل کــردن  بــه 
گالــری،  اپ،  واتــس  فیس بــوک، 
اینســتاگرام،  چــت،  اســنپ  مســنجر، 
پیامــک و حتــی تماس هــای ورودی و 

خروجی وجود دارد. 
ویدئوهــای  و  عکس هــا  همچنیــن 
صــورت  بــه  می توانیــد  را  گالــری 
تــا قابــل  مخفــی)Hidden( درآوریــد 
و  نباشــد  دیگــران  توســط  مشــاهده 
گوشــی،  ســرقت  صــورت  در  حتــی 
بــه  ســارقان  دسترســی  نگــران  دیگــر 
اطالعاتتان نباشــید. امــا چگونه؟ پس 

از نصــب این اپ و با ورود به آن، تمام 
برنامه هــا برایتــان لیســت می شــود تا 

با لمس آیکونی شــبیه قفــل روبه روی 
 آن، اپ یــا فایــل مــورد نظــر خــود را 

امن کنید. 
بــرای مخفی کردن عکــس و ویدئو نیز 
بر گزینه Photo Valut کلیک کنید و با 
لمس آیکون »مثبت« در سمت پایین 
ســمت راســت، لیســت گالــری عکس 
خود را مشــاهده  کنید حــال می توانید 
مواردی که می خواهید محرمانه شــود 
را توسط این برنامه قفل کنید. درواقع 
بعد از Ok کردن، فایل عکس یا ویدئو 
شما به Photo Valut منتقل می شود. 
ایــن اپ را می توانید به صورت رایگان 
همچنیــن  و  گــوگل  فروشــگاه های  از 

اپ استور بارگذاری کنید.

ایده های نو
میترا جلیلی

خبرنگار

امروزه روبات های شبیه ساز در جهان جایگاه ویژه ای دارند و از آنها برای آموزش رانندگی، تمرین های رزمی سربازان و افزایش 
آمادگی آنها در میادین جنگی، آموزش پزشکان و... استفاده می شود. حاال نگاه محققان عرصه روباتیک به سوی این موضوع 
رفتــه کــه از روبات ها بــرای آموزش کارمندان شــرکت ها، فروشــندگان و... نیز 

استفاده شود.
در همیــن راســتا، محققــان اســتارتاپ ســوئدی Furhat Robotics واقــع در 
استکهلم، روباتی ویژه به نام Furhat را ارائه داده اند که به اسپیکرهای استریو، 
دوربین با زاویه باز، میکروفون های قوی و... مجهز اســت تا به عنوان مثال یک 
مشــتری بدقلق را شبیه ســازی کند. به این ترتیب کسی که می خواهد به عنوان 
فروشــنده مشــغول به کار شــود ازطریق ارتباط گرفتن با این روبــات، می تواند 

به صورت عملی نحوه برخورد مناسب با مشتری ها را آموزش ببیند.
ازآنجا که صورت این روبات قابل تغییر است کارمند یا فروشنده می تواند نحوه 
برخورد با یک کودک، زن یا مرد و حتی حیوانات خانگی را تمرین کند و آموزش 
ببیند. به گفته یکی از محققان این اســتارتاپ، در حال حاضرRabobank یکی 
از مشــتریان این روبات در هلند اســت. کارمندان این مؤسســه طی ارتباط با این روبات، یاد می گیرند که چگونه خبرهای بد را به 
مشتریان خود انتقال دهند تا کمترین اثر بد روانی را داشته باشد. این گروه معتقدند کارجویان هم می توانند با انجام مصاحبه های 

شغلی با این روبات، بر ترس خود غلبه کنند. گفتنی است قیمت این روبات هنوز اعالم نشده است.

روباتیکهبهکارمندانآموزشمیدهد

میترا جلیلی
خبرنگار
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آرزوهای بر باد رفته 
قســمت پنجاه و هفتم / سرهنگ هیکل لیال را کف اتاق 
خواباند و به چهره خون آلودش خیره ماند. چشمانش 
نگاه ســرد و ثابتی داشــت که رو به ســقف مانده بود. در 
گودی اســتخوانی زیر گلویش لرزش خفیف احســاس 
می شــد و گاه رعشــه ای بــر نوک انگشــتانش به چشــم 

می خورد.
ســرهنگ صدای زنگ در حیاط را شــنید و بهت زده از 
الی پــرده پنجره به حیاط نگاه کرد. هراســان شــده بود 
و صــدای ضربــان قلبــش را از پشــت جناق ســینه اش 
احساس می کرد، سعی می کرد بر افکار پریشانش مسلط شود و تصمیم بگیرد. 
خواســت به پای در حیاط برود و در را باز کند. اما پشــیمان شــد. با خودش فکر 
کرد با پیدا شدن جسد همسر پیرش کارآگاهان جنایی در جریان تحقیق آن فرد 
را که پشــت در حیاط ایســتاده شناسایی خواهند کرد و به این ترتیب لو می رود. 
صدای زنگ در حیاط این بار کشدار و طوالنی به گوش رسید ولی دیگر صدایی 

برنخاست.
ســرهنگ بــه فکر افتاد تا عجله کند. نگاهی به صورت خون آلــود زن کرد و خم 
شــد تا از مرگش مطمئن شود دیگر نفس نمی کشید و نگاه سرد و مرده اش رو 
به ســقف ثابت مانده بود. سرهنگ با پریشــان حالی نگاهش را در اتاق گرداند 
تا جای مخفی کلید گاوصندوق را به خاطر بیاورد. روی جسد زن خم شد و یقه 
پیراهنش را پس زد. شاه کلید را دید که با یک رشته نخ به گردنش آویخته است. 
با انگشتانی رعشه دار رشته نخ را از گردن لیال بیرون کشید و در اتاق بغلی پای 

گاوصندوق بزرگی زانو زد. آنگاه کلید را در قفل گاوصندوق فرو برد و چرخاند.
در قطــور و آهنــی اش را کــه باز کــرد چشــمانش از دیدن گنجینه ای درخشــید. 
سکه های طال و جواهراتی را دید که در قفسه های گاوصندوق به ردیف انباشته 
شــده بود. به آشــپزخانه رفت و نگاهش به دو کیسه افتاد که هر کدام با بیست 

کیلوگرم برنج به دیوار تکیه داشت.
اعصابش تحریک شــده بود و از هیجان عضالت پاهایش می لرزید. با عجله 
هــر دو کیســه  برنــج را خالی کرد. به اتاق برگشــت و پــای گاوصندوق چندک 
زد. هــر دو کیســه را از طــال و جواهرات پر کرد و گلوی شــان را با نخ قند بســت 
اما به فکر افتاد چگونه باید کیســه ها را از این خانه بیرون ببرد؟ بازوان الغر و 
استخوانی اش توان بردن این دو کیسه سنگین را تا پای اتومبیلش نداشتند و 
باید خودرو را به درون حیاط این خانه می راند. با عجله به راه افتاد. در حیاط 
را که گشــود از الی دو لنگه در نگاهی از ســر احتیاط به دو سوی کوچه انداخت 

و پا به بیرون گذاشت.
در بازگشت به خانه پیرزن کیسه گونی ها را در صندوق عقب اتومبیلش گذاشت 
و از کوچه به خیابان امیریه رسید. در اوج ترس و هیجان اتومبیل را لب جوی آب 
نگه داشــت. عضالت پاهایش به رعشــه افتاده بود و قدرت فشردن روی پدال 
گاز و ترمز را نداشــت. در ذهن پریشــانش به فکر افتاد که آیا توانســته همه آثار 

انگشتانش را روی گاوصندوق و نقطه به نقطه آن خانه پاک کند؟
چند دقیقه ای ســرش را به پشــتی صندلی چســباند و چشــمهایش را بست تا 
بــه آرامش برســد. از فاصلــه ای دور صدای همهمه و فریــاد تظاهر کننده هایی 
را می شــنیدند که شــعار می دادند و پیش می آمدند. مغــزش از هیجان چنان 
کرخت شــده بود که قدرت تشــخیص مســیر تا رســیدن به خانه را نداشت. در 
پشــت پرده ســرخ پلک هایش گویی دریایــی از خون موج می زد و اشــباحی در 

میان آن شناور بودند.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز چهارشنبه

از  یکــی   / حــوادث  گــروه 
روزهــای پاییز ســال 1374 
در دفتر کارم نشسته بودم 
کــه گــزارش ناپدید شــدن 
دختری 20 ساله به دستم 

رسید.
پرونــده نشــان مــی داد که 
مینــو از دو ســال قبــل در 
یکی از دانشگاه های شمال 
کشــور تحصیــل می کــرده 
اســت امــا دو روز قبــل کــه مثــل همیشــه قصــد 
رفتن به دانشگاه را داشته به ترمینال رفته، سوار 
اتوبوس شــده اما دیگر از او خبری نشده بود. این 
تمــام اطالعاتــی بود کــه از مینو تنهــا دختر یک 

خانواده تهرانی داشتم.
در نخســتین گام به بررســی مسیر ســفر مینو به 
دانشــگاه پرداختم که مشخص شد او مثل سایر 
مســافران در ترمینــال ســوار اتوبــوس شــده و در 
نزدیکــی خوابــگاه دانشــجویی هــم پیــاده شــده 

است.
به خوابگاه رفتم و با دوستان مینو صحبت کردم 
اما هیچ کدام از وضعیت او خبر نداشتند تا اینکه 
هم اتاقی اش، نســترن گفت: مینو قبل از خروج 
از خوابــگاه شــماره تلفنی به مــن داد و با حالتی 
مضطرب از من خواست تا برایش دعا کنم گفت 

اگر هم دیر کردم با آن شماره تماس بگیرم.
امــا  گرفتــم  تمــاس  شــماره  آن  بــا  بالفاصلــه 
هیچ کس پاسخ نداد. از طریق شماره تلفن مورد 
نظــر بالفاصله نشــانی خانــه را پیــدا کردیم و به 
آنجــا رفتیم. خانه ای کوچک شــبیه به خانه های 
مجردی بود اما کســی در را بــه رویمان باز نکرد. 

تحقیقات مان را با پرس و جو از همسایه ها ادامه 
دادیم و مشــخص شــد که در آن خانــه تعدادی 
دانشــجوی شهرستانی زندگی می کنند اما در آن 

زمان هیچ کس آنجا نبود.
در حالی که به نظر می رســید ما به ســرنخ خوبی 
دســت پیدا نکردیم و همه شــواهد نشان می داد 
بــه نتیجــه درســتی نیــز نخواهیــم رســید دوباره 
بــه خوابگاه رفتیــم و تحقیقــات را در آنجا ادامه 
دادیــم. تــا اینکــه این بــار نســترن دوســت مینو 
ســرنخ تــازه ای به ما داد. او گفــت: مینو با یکی از 
همکالســی های مان به نام بابک دوســت بوده و 

قرار بود با هم ازدواج کنند.
به ســرعت بــه دانشــگاه رفتیــم و بابــک را پیــدا 
کردیــم. او به ظاهر پســر موجهی بــود و با وجود 
اینکه خیلی ترســیده بود اما نهایت سعی اش را 
کرد تا با ما همکاری کند. حدود یک ســاعت با او 
حــرف زدم تا اینکه او دفتر خاطرات مینو را به ما 
نشــان داد تا شــاید بتوانیم از طریق آن ســرنخی 
پیــدا کنیــم. صفحات دفتــر خاطــرات را با دقت 
مرور کردم غیر از یک مطلب بقیه نوشــتار ساده 

روزانه بود.
صفحــه  آخریــن  واقــع  در  کــه  صفحــه  آن  در 
خاطــرات مینو بــود جملــه ای وجود داشــت که 
نشــان می داد مینو از اتفاق خاصــی که قرار بوده 
رخ دهد احساس خطر می کرده و مطمئن نبوده 
که می تواند دوباره به دانشگاه برگردد. این جمله 
را چندباری خواندم و هربار بیشــتر به این نتیجه 
می رســیدم کــه او از عاقبــت کارش نگــران بوده 

است.
با خواندن آن جمله و مرور تحقیقات به این باور 
رسیدم که ناپدید شدن مینو ارتباط زیادی به آن 

خانــه دارد. دوباره به آن نشــانی رفتم و به دنبال 
ســاکنان خانه گشــتم تا اینکــه متوجه شــدم روز 
مورد نظر فقط یکی از دانشجویان پزشکی همان 
دانشــگاه بــه  نام اردشــیر در خانه حضور داشــته 

است.
اردشــیر  دربــاره  اطالعاتــی  دانشــگاه  طریــق  از 
به دســت آوردم و باالخــره او را پیــدا کــردم. در 
تحقیقات اولیه او منکر هرگونه ارتباط یا خبری از 
مینو شــد اما وقتی مدارک و مســتندات ما را دید 

لب به اعتراف گشود.
اردشیر گفت: چند وقتی بود که با مینو آشنا شده 
بــودم. او با بابک دوســت بود و قصد داشــتند با 
هم ازدواج کننــد. اما چند ماه پیش مینو متوجه 
شــد کــه از بابــک بــاردار شــده و به خاطــر اینکــه 
برای ازدواج شــان مشــکلی پیش نیایــد از من که 
دانشــجوی پزشکی هســتم خواســت تا کمکش 
کنــم. مــن هــم قصد داشــتم تــا با ســقط جنین 

مشــکل او را حــل کنــم. آن روز کار را انجام دادم 
امــا هنگام عمل ناگهــان خونریزی او زیاد شــد و 
هرچــه تالش کــردم نتوانســتم نجاتــش دهم و 
بعد از چند ســاعت مقابل چشمان وحشت زده 
من فــوت کرد. با جســدی که روی دســتم مانده 
بود نمی دانســتم باید چکار کنم. خیلی ترسیده 
بودم تا اینکه تصمیم گرفتم او را شبانه به محل 

خلوتی در حومه شهر ببرم و دفن کنم.
اردشــیر در حالی که اشــک می ریخت ادامه داد: 
نمی دانم چرا این طوری شــد من قصد نداشتم 
بالیــی ســر او بیــاورم فقط می خواســتم کمکش 
کنــم اما نشــد. اصاًل فکر نمی کردم که کســی مرا 
شناســایی یــا پیــدا کنــد. در ایــن چنــد روز عذاب 
وجــدان نگذاشــته کــه یــک لحظه آب خــوش از 

گلویم پایین برود.
حرف هــای اردشــیر مــن را خیلــی بهــم ریخت. 
از یــک ســو ناراحــت خانــواده اش بودم کــه تنها 

دخترشان را از دست داده اند و از سوی دیگر هم 
از وضعی که برای این دانشــجو که حاال متهم به 

قتل شده بود، متأسف شده بودم.
با این حال به همراه او راهی منطقه ای شدیم که 
مینو دفن شــده بود. جســد او را که آرام در خاک 
آرمیــده بــود پیــدا کردیم و پرونــده را به دادســرا 

ارجاع دادیم.
متأســفانه وقوع چنین حوادثــی اغلب به خاطر 
دوســتی های  همین طــور  و  نابجــا  اعتمادهــای 
پنهانی رخ می دهــد. اگر رفتارهای این جوانان از 
ســوی خانواده های شــان با دقت بیشــتری رصد 
می شد، قطعاً آن روز شاهد چنین فاجعه تلخی 

نبودیم.
بــا اینکــه از آن زمان بیســت و اندی ســال اســت 
می گذرد امــا هیچگاه نتوانســته ام ماجــرای این 

پرونده را فراموش کنم.
تهیه و تنظیم: کامران علمدهی

   

   

پرســتار خانگی به جرم سرقت از ســالمندان به 85 سال 
زندان محکوم شد.

به گزارش یاهو، »دسیری بولتس« 
37 ســاله در پی مراقبــت از 6 

ســالمند از آنها سوءاستفاده 
را  پول هایشــان  و  کــرده 
زده  جیــب  بــه  مخفیانــه 

است.
معــاون  وارنــل«  »لــوری 

دادســتان در ایــن بــاره گفت: 
ســالمندان  اعتمــاد  از  »پرســتار 

سوءاســتفاده کــرده و 1.6 میلیــون دالر را به مــرور از کارت 
اعتباری شان سرقت کرده است.«

وی افــزود: »خانــواده قربانیــان خواســتار رســیدگی بــه 
پرونده شــده و از قاضی پرونده اشد مجازات را برای متهم 
درخواســت کردنــد.« ایــن در حالی اســت کــه متهم در 

اعترافاتش در دادگاه خود را فردی احمق توصیف کرد.

 85 سال  زندان 
برای پرستار سارق

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

مرد امریکایی که پس از قتل دختر 10 ساله نام خودش را روی 
بدن وی خالکوبی کرده بود محاکمه شد.

به گــزارش میرر، »جیمز لئون جکســون« 66 ســاله دختری 
10 ساله را در سال 1984 میالدی ربوده و به قتل رسانده بود.

محققان پلیس ایالتی فلوریدا تتوی روی بدن قربانی را نوعی 
اعتراف قاتل تلقی کرده اند که باعث دســتگیری متهم شده 
است. پرونده قتل این دختر تا سال 2010 میالدی کشف نشده 
بود تا اینکه کارآگاهان پلیس فدرال با یافتن مظنون پرونده و 
انجام آزمایش های جدید دی ان ای موفق به دستگیری وی 

شدند. 

 خالکوبی روی بدن مقتول 
سرنخ کشف جنایت شد 

ای
سک

ا

س
این

س

رز
ویت

ر

ya
ho

o

بازسازی یک اثر 
باستانی در چین 
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گروهی از باســتان شناســان چینــی آثار خطــی میراث 
فرهنگی استان چنگدو را بازسازی کردند.

به گزارش شینهوا، بیش از 10 متخصص تالش می کنند 
تــا این میراث تاریخــی را بار دیگر احیا کــرده و به موزه 

میراث فرهنگی چین باز گردانند.
متون،متعلق به کتاب های باستانی چنگدو بوده است.

5 کشته در تصادف اتوبوس و تاکسی
برخــورد یــک تاکســی بــا اتوبوســی در نزدیکــی فــرودگاه 

هنگ کنگ 5 کشته و 32 مجروح بر جا گذاشت.
به گزارش شــینهوا، در پی این حادثه نیمی از تاکســی کامالً از 
بین رفته اســت. پلیس اعالم کرد که راننده تاکسی، دو مرد و 
دو زن در میان کشته شدگان این حادثه بوده اند. افراد زخمی 
نیــز به نزدیک ترین بیمارســتان منتقل شــدند. گزارش های 
پلیس نشان می دهد که در این حادثه راننده اتوبوس به خاطر 
سرعت باال از مسیر منحرف شده و به تاکسی ضربه زده است.

مــرد هندی با پوشــیدن کیســه های پالســتیکی که 
شعار »آینده را حفظ کنید«، »از پالستیک استفاده 
نکنید« روی آن نوشــته شده بود خواستار حفاظت 
بیشتر از محیط زیست شــد. به گزارش دهلی نیوز، 
»بــاگات بیشــو« از مدارس بازدید می کنــد و پس از 
مالقات با اطفال از مضرات پالستیک و پلی اتیلن 
صحبت می کند و به آنها هشدار می دهد. »باگات« 
36 ســاله می گوید نخستین بار دیدن گاوی که یک 
کیسه پالستیکی را به همراه غذایش بلعید و جان 
خود را از دســت داد باعث شــد تا برای حفاظت از 
محیط زیســت و خســاراتی که انســان ها به آن وارد 
می کننــد اقدامــی انجــام دهــد. به گفته مســئوالن 
مدارسی که »باگات« از آنها دیدن کرده است رفتار و 
هشدارهای این دوستدار محیط زیست باعث شده 

روش رفتاری کودکان نیز در این ارتباط تغییر کند.

حفاظت از محیط زیست 
به روش مرد هندی

 تنبیه جالب 
برای پسران بازیگوش

شــورای شــهر منچســتر برای 5 کــودک که به 
اتوبوس های شهری ســنگ پرتاب می کردند 
تنبیه جالبی در نظر گرفت. به گزارش اسکای 
نیوز، این پسر بچه های 10 ساله برای تفریح به 
اتوبوس ســنگ می انداختنــد و این کار باعث 
شــده بود چند نفــر از مســافران اتوبوس های 
شهری زخمی و راهی بیمارستان شوند. پلیس 
پس از شناســایی کــودکان آنهــا را با همکاری 
شــورای شــهر تنبیــه کــرد. آنها مجبور شــدند 
برای چندین روز وظیفه نظافت اتوبوس های 
شهری را بر عهده بگیرند. آنها بخشی از زمان 
تعطیالت تابســتانی خــود را صــرف نظافت 
اتوبوس ها کردند تا به این شکل درس گرفته 

و دست از شیطنت بردارند. 

سقوط هواپیما روی 
بیماران اوتیسمی

مرکــز  روی  کوچــک  هواپیمــای  ســقوط 
نگهــداری از بیمــاران اوتیســم در فلوریــدا 2 

کشته به همراه داشت.
به گزارش  ای بی ســی نیــوز، در زمــان حادثه 
8 معلــم و 5 کــودک در ایــن مرکــز حضــور 

داشته اند.
»استیون گال« سخنگوی آتش نشانی منطقه 
نزدیکــی  در  »حادثــه  گفــت:  بــاره  ایــن  در 
فــرودگاه »فــورت الدر« رخ داده و هواپیمــا 
پس از سقوط بر سقف این مرکز آتش گرفته 

است.«
وی افــزود: »هیچ یک از معلمــان و کودکان 
در ایــن حادثــه آســیب ندیده انــد و فقط دو 

مسافر هواپیما در دم کشته شده اند.«

کشف 8 مومیایی در تابوت آهکی
باستان شناسان مصری پس از کشف مقبره زنی 3 هزار ساله 8 مومیایی دیگر را نیز در 

تابوت های آهکی پیدا کردند.
به گــزارش ســی ان ان، هــر یــک از تابوت هــا بــه شــکل زیبایــی نقاشــی شــده و در ناحیه 

جنوب شرقی منطقه اهرام گیزه کشف شده اند. 
»مصطفی وزیری« از سازمان آثار باستانی در این باره گفت:»مومیایی های درون تابوت 
بخوبی حفظ شده اند و تحقیقات از آنها برای یافتن طبقه شهروندی و علت مرگ آغاز 

شده است.«

عملیات نجات  یک کوسه
دو مأمور حفاظت از کوســه ها در ســاحل ســیدنی یک کوســه 
1.5 متــری را از مرگ نجــات دادند. به گزارش دیلی میل، این 
دو با کمک هم کوســه به گل نشســته را ســوار یک تخته موج 
سواری کرده و یکی از آنها به سمت دریا شنا کرد تا در منطقه 
عمیق تر این حیوان را به دریا بازگرداند. در زمان امدادرسانی 
به این حیوان بسیاری از مردم از ساحل شاهد عملیات نجات 

بوده اند و این کار را هیجان انگیز و انسانی توصیف کرده اند.

سرهنگ هادی 
مصطفایی

 کارآگاه بازنشسته 
پلیس آگاهی

خاطـــره

دانشجوی پزشکی      ناخواسته قاتل شد 

مادرزن، قربانی 
داماد سارق شد

گروه حوادث/ داماد جنایتکار که برای ســرقت به خانه مادرزنش رفته بود وقتی او را مقابل 
خــود دید دســت به جنایــت زد. به گزارش ایلنا، این مــرد روز جمعه در آزادشــهر با انگیزه 
سرقت طال به خانه مادرزنش رفته بود، اما هنگامی که با مقاومت این زن 48 ساله روبه رو 

شد او را کشت.  مرد جوان پس از این جنایت برای اینکه ردی از خود باقی نگذارد تصمیم 
گرفت خانه را به آتش بکشد تا جسد مقتول در میان شعله ها بسوزد. اما پس از چند روز با 

تالش کارآگاهان پلیس وی دستگیر شد و به قتل مادرزنش اعتراف کرد. 
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ماجرای سقوط مرگبار مرد بساز و بفروش
گــروه حــوادث/ مــرد ســاختمان ســاز تنها چند ســاعت پــس از 

تیراندازی به برادرزنش به طرز عجیبی جان باخت.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 3 بامداد شنبه 10 آذر 
مأموران کالنتری 140 باغ فیض در جریان تیراندازی در واحد هشتم ساختمان شماره 
11 در خیابان ایران زمین شمالی قرار گرفتند. به دنبال اعالم این خبر مأموران راهی 
محل شــده و با مرد جوانی که از ناحیه دســت مجروح شده بود رو به رو شدند. وی در 
تحقیقات گفت: خواهرم چند وقتی است که به خاطر اختالف با شوهرش خانه اش 
را ترک کرده اســت. امروز به ســروش- دامادمان- زنگ زدم و خواســتم با او در این 
مورد صحبت کنم. سروش هم از من خواست به خانه شان بیایم، به همراه یکی از 
دوستانم ساعت یک و نیم شب به خانه خواهرم رفتیم. همین که زنگ آپارتمان را 
زدم، سروش در را باز کرد و با اسلحه کلتی که به همراه داشت به من شلیک کرد. من 
از ناحیه دســت مجروح شــدم و به کمک دوستم به خیابان آمده و با پلیس تماس 
گرفتم. با صحبت های مرد جوان او برای درمان به بیمارستان منتقل شد و مأموران 

برای دستگیری سروش وارد عمل شده اما موفق نشدند او را دستگیر کنند.
ë سقوط مرگبار

ســاعت 7 صبح شــنبه 10 آذر مأموران کالنتری 140 باغ فیض در تماس با بازپرس 
کشیک قتل پایتخت از سقوط مرگبار مردی خبر دادند که مالکان ساختمان شماره 
13 تصور می کردند ســارق باشــد. بدنبال این تماس بازپرس شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی تهران به همراه تیم بررســی صحنه جرم راهی محل شــدند. با حضور 
در محل آنها با جســد مرد 28 ســاله ای مواجه شــدند که از طبقه پنجم ســاختمان 
سقوط کرده بود. اهالی مجتمع 5 طبقه موفق به شناسایی او نشده بودند و یکی از 
آنها در تحقیقات گفت: ساعت حدود 5 صبح خوابیده بودم که متوجه شدم یکی 
به شیشه اتاق خواب که مشرف به بالکن است می زند و می خواهد در را برای او باز 
کنم. با دیدن او ترسیدم و از اتاق خارج شده و در اتاق خواب را قفل کردم و به همراه 
خانواده ام از آپارتمانم بیرون آمدیم. در راه پله ها شروع به فریاد کرده و با این تصور 
که دزد وارد خانه ام شده است به خانه یکی از همسایه ها رفتیم. از صدای شکستن 
شیشه متوجه شدم که مرد ناشناس وارد خانه شده اما چون در قفل بود در همانجا 
حبس شــده اســت. لحظاتی بعد هم صــدای مهیبی آمد و به دنبــال صدا متوجه 

شدیم که مرد ناشناس از بالکن به پایین افتاده است.
ë فرار عجیب

در تحقیقات میدانی هویت مرد ناشــناس شناســایی شــد، او ســروش ســاکن واحد 
هشــتم ســاختمان کناری بود که به طرز عجیبی از طبقه پنجم ســقوط کرده بود. در 
ادامه بررسی ها مشخص شد سروش در کار ساختمان سازی بوده و بتازگی نیز ازدواج 
کرده بود. با مشخص شدن هویت وی، کارآگاهان به دستور بازپرس سجاد منافی آذر 
تحقیقات را ادامه داده و با بررســی دوربین های مداربسته دریافتند سروش ساعتی 
بعد از تیراندازی به برادرزنش دوباره به خانه برگشــته و حدود ســاعت 5 صبح یک 
خودروی 207 در مقابل خانه وی توقف کرده اســت. اما پس از این اتفاق ســروش با 
حالتی مضطرب آپارتمانش را ترک کرده و خود را به پشــت بام رســانده و در را نیز 
قفل کرده اســت. بعد از آن خود را به بالکن ســاختمان کناری رسانده و در این میان 
از ساکنان خانه می خواهد که در را برای او باز کنند. اما آنها ترسیده و با قفل کردن در 
اتاق خواب خانه را ترک کردند. ســروش با شکســتن شیشه وارد اتاق خواب شده و از 
آنجایی که در قفل بوده به ناچار به بالکن برگشته و قصد داشته که خود را به بالکن 

طبقه چهارم برساند که تعادلش را از دست داده و سقوط کرد.
بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور جنایی تهران دســتور انتقال جســد به پزشکی 

قانونی وشناسایی سرنشینان خودروی 207 را صادر کرد. 

خـــــبر

مرادپــور/ -معصومــه  حــوادث  گــروه 
محاکمه عامل قتل مدیر مســئول یک 
نشریه، صبح دیروز در شعبه دوازدهم 
دادگاه کیفری اســتان تهران برگزار شد.  
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
ایــن حادثــه بیســتم اردیبهشــت  ســال 
 96 در پارکینگ یک مجتمع مســکونی 
مأمــوران  داد.  رخ  تهــران  امیرآبــاد  در 
کالنتری یوسف آباد با اطالع از ماجرای 
درگیری خونین به محل رفتند. با وجود 
دســتگیری دونفر از افراد حاضر در این 
نــزاع، ردی از متهــم اصلــی بــه دســت 
بررســی ها  ادامــه  در  مأمــوران  نیامــد. 
دریافتنــد طــی یک نــزاع و درگیــری که 
بیــن دونفر از اهالی یک ســاختمان رخ 
داده فــردی بــه نــام مجیــد 50ســاله با 
ضربه چاقو از ناحیه سینه مجروح شده 
و ضــارب هــم به نــام مهدی 45ســاله 
از محــل حادثــه متــواری شــده اســت. 
مأمــوران کالنتــری در ادامــه تحقیقات 
دریافتند متهمان دســتگیر شــده برادر 
و خواهــرزاده ضــارب فراری هســتند. با 
وجــود انتقــال مجید بــه بیمارســتان و 
انجــام اقدامــات درمانی، او در ســاعت 
3 بعدازظهر همان روز در بیمارســتان 

جــان باخــت. در گــزارش بیمارســتان 
بــه کالنتــری اصابــت ضربه جســم تیز 
بــه قســمت ســینه و آســیب شــدید به 
قســمت های حیاتــی بــدن و خونریزی 
شدید علت مرگ اعالم شد. با تشکیل 
قتــل  موضــوع  بــا  مقدماتــی  پرونــده 
عمد و به دســتور بازپرس شــعبه سوم 
دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای 
رســیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل 
پلیس آگاهی تهــران بزرگ قرار گرفت. 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی با حضــور در 
محــل جنایــت اطــالع پیــدا کردنــد که 
مقتــول در طبقــه چهارم و قاتــل نیز در 
طبقــه اول مجتمــع مســکونی محــل 
جنایت زندگی می کردنــد و درگیری در 
طبقــه چهارم و پــس از مراجعه قاتل و 
دو همراهــش بــه دِرخانه مقتــول آغاز 
شــده اســت امــا در ادامــه درگیــری بــه 
پارکینگ ســاختمان کشیده شده است. 
نشــان  آگاهــی  مأمــوران  بررســی های 
داد علــت نــزاع ایــن دونفــر اختالف بر 
ســر احــداث اتاقکــی در فضای مشــاع 
پارکینــگ ایــن ســاختمان بوده اســت. 
مامــوران پلیــس در ادامــه تحقیقات و 
ضمن هماهنگی با بازپرس پرونده وارد 

خانه متهم شــدند و در بازرسی ها ده ها 
بطری مشروبات الکلی و نیز تجهیزات و 
لباس های نظامی کشف کردند. با توجه 
به این کشــفیات احتمال سوءاســتفاده 
و فعالیت هــای غیرقانونی قاتــل از این 
تجهیــزات قــوت گرفــت. با وجــود این 
ســرنخی از محــل اختفای او در دســت 
نبــود و همیــن موضــوع کار رســیدگی 
بــه این پرونــده را به تأخیــر انداخت. با 
توجــه بــه شــواهد و مــدارک به دســت 
آمــده، دســتگیری قاتل بــه اولویت اول 
تیم تحقیقات این پرونده تبدیل شد تا 
اینکه درنهایت کارآگاهان به سرنخ هایی 
از مخفیگاه او دســت یافتند.  این متهم 
صبح دیــروز درشــعبه دوازدهم دادگاه 
کیفــری به ریاســت قاضــی تولیــت وبا 
حضــور قاضــی ملکی مستشــار ارشــد 
گرفــت.  قــرار  محاکمــه  تحــت  دادگاه 
درابتــدای جلســه اولیــای دم خواســتار 
قصــاص متهــم شــدند. ســپس متهم 
در جایــگاه قرار گرفت ودر شــرح ماجرا 
بــه دادرســان دادگاه گفــت: همان طور 
کــه بــه بازپــرس هــم گفتم، قصــد من 
کشــتن مجیــد نبــود. من بــه هیچ کس 
صدمه ای وارد نکردم. چاقو داشتم، اما 

اگر می خواستم او را بکشم، همان اول با 
یک ضربــه کارش را تمام می کردم، اما 
ما فقط با هم درگیر شدیم. اگر برادرش 
دخالــت نمی کــرد، او االن زنــده بــود و 
هیچ یــک از ایــن اتفاقات پیــش نیامده 
بود. آنها می خواســتند چاقو را از دست 
من بگیرند. چاقو در دســتم بــود، برادر 
مجید از پشت من را گرفته بود، من هم 
صورتــم را برگردانــده بودم و داشــتم او 
را نگاه می کردم. یک دفعه دســتم را به 
ســمت جلو هــل داد. صدایی شــنیدم، 
صورتــم را که برگردانــدم، دیدم مجید 
شــکمش را گرفتــه و روی زمیــن افتاده 
اســت. گفتم بــه اورژانس زنــگ بزنید. 
رفتم باال چاقویم را در خانه گذاشــتم و 
برگشتم. بعد هم ســوار موتور شدم و از 

آن جا رفتم.
ë  چرا بــا هم درگیر شــدید؟ اختــالف ما

ســر پارکینگ بــود. من یــک واحــد را با 
پارکینگ به مجید فروخته بــودم، اما او 
یــک پارکینگ اضافه می خواســت. من 
هــم برای خــودم یک اتاقکــی در آن جا 
ساخته بودم. سر همین موضوع با هم 
اختالف داشــتیم. آن روز متوجه شــدم 
کــه از مــن شــکایت کــرده اســت. زنگ 

خانه اش را زدم، از پشــت آیفون شروع 
به فحاشی کرد. من هم عصبانی شدم 
و به دِر خانه او رفتم، آن جا هم فحاشی 
می کرد، من می خواستم با او صحبت و 
مشــکل را حل کنم اما او خیلی عصبی 
بود. من بــرای اینکه اتفــاق بدی نیفتد 
از خانه خارج شــدم و بــه حوالی میدان 
انقالب رفتم. با موبایلم تماس گرفت 
و گفــت کــه دارم ماشــینت را تخریــب 
می کنــم. بــرای همیــن من هــم دوباره 
به خانه برگشــتم. وقتــی وارد پارکینگ 
شدم، دیدم چند نفری با چوب و زنجیر 

ایستاده اند، با هم درگیر شدیم.
ë  اگر آن طــور که می گویی در قتل مجید

بی تقصیــری چرا فــرار کردی؟ بــه  دلیل 
اعتیاد. من اگر معتاد نبــودم همان روز 
خودم را معرفی می کردم. در این مدت 
فرصت داشــتم که از کشور خارج شوم، 
امــا چــون جرمــی مرتکــب نشــدم این 

کار را نکــردم. من در کار ســاخت و ســاز 
هستم. تا االن چند آپارتمان در امیرآباد 
و یوسف آباد ســاخته ام. زمین می خرم 
و ساختمان می ســازم. دلیل فروش دو 
واحد امیرآباد هم این بود که برای خرید 
زمینــی در حوالی میــدان انقالب یک و 
نیم میلیارد پول کم داشتم. من آن جا را 
فروختم تا پول خرید زمین جبران شود.

ë  چرا لباس نظامی نگهداری می کردی؟
من به این لباس عالقه داشــتم. یک بار 
بــرای کار های ســاختمان به شــهرداری 
رفتم کــه دیدم چند ســرهنگ با لباس 
پلیــس آن جــا هســتند. خیلــی آنهــا را 
تحویــل می گرفتنــد. مــن هم خوشــم 
آمــد و رفتم لباســی با درجه ســرهنگی 
به قیمــت 200 هزار تومان خریــدم، اما 

یک بار هم آن را نپوشیدم. 
پــس از پایــان اظهــارات متهــم قضات 

برای صدور حکم وارد شور شدند.

استفاده معلوالن  برای  بخشش دیه پدر به خاطر رضای خدا بهسازی کالنتری ها 
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از بهسازی محیطی کالنتری ها برای تسهیل رفت 
و آمد معلوالن خبر داد.  ســرهنگ ظهیری گفت:  پلیس پیشــگیری بر اساس قانون 
حمایــت از حقوق معلوالن و طبق مــاده 2 از فصل دوم این قانون و در اجرای تدابیر 
فرماندهان ناجا ساختمان های جدید کالنتری ها را مجهز به فضای الزم برای استفاده 
معلوالن کرده است. همچنین بسیاری از ساختمان های قدیمی کالنتری ها نیز مجهز 
بــه رمــپ و باالبر برای تســهیل در رفــت و آمد افــراد معلول شــده اند. رئیس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ در پایان گفت: چنانچه کالنتری مجهز به این امکانات نباشد و 
یا ورود معلول به داخل کالنتری دشوار باشد عوامل کالنتری موظف هستند برای ثبت 

اظهارات و ارائه خدمات به معلوالن تا مقابل در کالنتری حاضر شوند.

گروه حوادث/ دختر جوان پس از اینکه ثابت کرد صاحب خانه شان در مرگ پدرش مقصر 
است به جای دریافت دیه او را بخشید. به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 11 شهریور سال 
94 صــدای باز ماندن شــیر آب همســایه طبقه باالیی ســاکنان خانه ای در جنــوب تهران را 
مشــکوک کرد و باعث شــد که آنها با صاحبخانه تماس بگیرند. مرد صاحبخانه که مدتی 
قبل خانه اش را به مرد 50 ســاله ای اجاره داده بود با مســتأجرش تماس گرفت اما وقتی 
جوابی نشــنید با کلیدی که داشت وارد خانه شد. ولی به محض ورود با جسد مستأجرش 
داخل حمام مواجه شد. موضوع بالفاصله به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق 
اعالم شد. در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که مرد میانسال به خاطر گازگرفتگی 
جان خود را از دســت داده اســت. بدین ترتیب به دســتور بازپرس شــعبه دهم دادســرای 

امور جنایی تهران کارشناســان اداره گاز به بررســی علت حادثه پرداخته و مشخص شد به 
خاطر انشــعابات نادرســت آبگرمکن این گاز گرفتگی رخ داده اســت. پرونده برای معلوم 
شدن مقصر به کمیسیون کارشناسان رســمی دادگستری سپرده شد. در بررسی های اولیه 
20 درصد مستأجر و 80 درصد صاحب خانه مقصر این حادثه شناخته شد. اما با اعتراض 
دختر مرد میانسال دوباره کمیسیونی در این رابطه تشکیل شد و درنهایت کمیسیون 9 نفره 
اعالم کرد که صاحب خانه 100 درصد در مرگ مســتأجرش مقصر است. بنابراین دادگاه 
وی را بــه پرداخــت دیه به خانواده وی محکوم کرد و باتوجه به اینکه مرد میانســال در ماه 
حرام فوت کرده بود میزان دیه او دو برابر بود.  اما دختر جوان به شعبه دهم دادسرای امور 

جنایی تهران رفت و گفت که فقط به خاطر رضای خدا بخشش دیه را انجام داده است. 

عامل قتل مدیر مسئول  پای میز محاکمه



خشکســالی پدیده ای است که در مناطق 
مختلف جغرافیایی و در مقاطع مختلف 
زمانی رخ می دهد؛ این پدیده مانند همه 
پدیده های طبیعی دوره آغاز و پایان دارد 
و در هیچ نقطه ای از عالم به طور بی انتها 
ظهــور نکرده اســت. این رخــداد طبیعی 
چنــد ســالی اســت کشــور را هــم درگیر و 
کشــاورزانی که تنها راه امرار معاش شــان 
از این طریق است را گرفتار گذران زندگی 
کرده اســت. امــا در این میان کشــاورزانی 
هســتند کــه در مقابل ایــن پدیــده، کوتاه 
نیامدنــد و کمرهمــت بســتند و بازهــم 
کشــاورزی کردنــد، ولــی ایــن بــار از راهی 

جدیدتر و شاید هم پرسودتر.
ë  و »کوشــیا«  جدیــد  گونه هــای  کشــت 

»کینوا«
در منطقــه شــرقی اســتان اصفهــان 
یعنی »جرقویه ســفلی« اقدام به کشــت 
جملــه  از  گیاهانــی  جدیــد  گونه هــای 
»کوشیا« و »کینوا« شده که گیاهانی مقاوم 
به کم آبی و شرایط شوری و سختی خاک 
و آب هســتند، کشت این 2 گیاه در سطح 
حداقــل 7 هزار متــر مربع در روســتاهای 
»حســین آباد« و»نصرآباد« انجام شــده 
اســت. »حســن احمدی«؛ مســئول مرکز 
خدمات جهاد کشــاورزی جرقویه سفلی 
در گفت و گــو بــا »ایــران« بــا بیــان اینکــه 
ایــده کاشــت ایــن گیاهــان را بــرای اولین 
بار کارشناسان کشــاورزی استان پیشنهاد 
دادند، افزود: »حسین حاجیان«، کشاورز 
مددکار ترویجی)افتخاری( ما بود که این 
پیشــنهاد را قبــول کرد و در ســطح 5 هزار 
مترمربع در 16 فروردین ماه ســال 97 در 
اراضــی کشــاورزی »حســین آبــاد«، کینوا 

را کاشــت و در 16 مــرداد مــاه ســال 97 
برداشــت کــرد. عملکــرد آن حــدود 2.5 
تن در هکتار بود؛ جهاد کشــاورزی اســتان 
هــم بــذر ایــن گیاهــان را به همراه ســم و 
کود به طور رایگان در اختیار وی قرار داد و 

کشت آن شروع شد.   
به گفتــه وی، این گیاه، بومی امریکای 
جنوبی اســت کــه 4 تا 5 ســال پیش برای 
اولیــن بار در خراســان رضوی و بعد از آن 
در اســتان های یزد و اصفهان کشــت شد. 
کینوا مصــرف غذایــی دارد و بــه »خاویار 
گیاهی« نیز معروف است. کوشیا یا »جارو 
باغی« هم علوفه ای است که برای تغذیه 
دام مــورد اســتفاده قرار می گیرد. کوشــیا 

نسبت به کینوا مصرف آب کمتری دارد.
ë  کینوا مقــاوم به شــوری و ســختی آب و

خاک
احمدی خاطرنشان کرد: کینوا نسبت 
به شوری و سختی آب وخاک مقاوم است 
و کل زمان کاشت، داشت و برداشت کینوا 
4 ماه اســت. برداشت آن از هر هکتار 2 تا 
2.5 تن است و از بذر آن در شیرینی جات 
و ساالدها و دیگر مصارف غذایی استفاده 

می شود.
ë مشکل فروش کینوا

اینکــه  به دلیــل  را  کینــوا  فــروش  وی 
مصرف غذایی دارد کم مشــکل دانســت 
و گفــت: هم اکنــون تنهــا یک شــرکت در 
مشــهد وجــود دارد کــه ایــن محصــول را 
خریداری می کند و این موجب می شــود، 
ســود کشــاورز کم و بیشترین سود نصیب 
واسطه شود؛ واسطه ای که هر کیلو از کینوا 
را 6 هزار تومان می خواهد بخرد و در بازار 
باالی 60 هزار تومان بفروشــد، اما کشاورز 
معتقد است این مقدار، خیلی کم است 
و متضــرر می شــود زیــرا بــذر آن کیلویــی 
55 هزار تومان است. این تفاوت قیمت، 

    »شهرام کوسه غراوی«، دبیر مجمع نمایندگان گلستان 
از تخصیــص 10 هــزار میلیارد ریال به این اســتان در زمینه 

اشتغالزایی خبر داد.

    ســرهنگ »علیرضا قدمی«، رئیس پلیس راه مازندران گفت: جاده کندوان 
از )دیروز( 11 آذر تا 20 اســفند روزهای شــنبه تا سه شنبه از ساعت 21 تا 5 بامداد 

به دلیل ایمن سازی تونل امیرکبیر، بسته است.

    »علی شــریعتی منش«، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون 

10شیء تاریخی در استان مرمت شده است.

    »ســیدمهدی علوی مقــدم«، مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
تاکسیرانی مشهد گفت: 2هزار حلقه الستیک برای تاکسی های مشهد خریداری 

شده که به صورت تعاونی و قسطی در اختیاررانندگان قرار خواهد گرفت.

    »شــهرام احمدی«، مدیر کل محیط زیســت اســتان چهار محال و بختیاری 
گفت: برای نخستین بار 2 بهله عقاب دریایی دمگاه سفید که در زمره گونه های 

خاص وکمیاب است در تاالب بین المللی گندمان زمستان گذرانی می کنند.

    »فریدون یاوری«، مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان کرمانشاه گفت: 
کوچ گسترده پرندگان مهاجر به استان از اواخر آذرماه آغاز می شود.

    »احمــد بهروزیان فــرد«، مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان گفت: نخســتین 
دوره المپیاد ورزش روســتایی استان بوشــهر در پارک جنگلی بنه گز شهرستان 

تنگستان برگزار شد.

    »جواد غنچه«، مسئول صندوق بیمه کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: 
ســرما و باران مهر و آبان به یکهزار و 500 هکتار از باغ های زرشــک و زمین های 

زعفران خسارت وارد کرد.

    »محمد محمدپور«، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با هشدار 
نســبت بــه سوء اســتفاده از کارت بازرگانــی اعــام کــرد: در هشــت ماه امســال، 

105 کارت بازرگانی حقوقی و حقیقی باطل شده است. 

 دامداران تنها مصرف کننده چغندرقند 
خراسان شمالی

قیمــت بــاالی محصــول چغندرقنــد خراســان شــمالی در بازار 
موجب شــده چغندرکاران این اســتان از تحویــل محصول خود 

به کارخانه قند خودداری کرده و آن را به دامداران بفروشند.
»فاطمه ســتایش مهر«، کارشــناس مسئول چغندرقند ســازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شــمالی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: هم اکنون قیمت چغندرقند 
در بازار نســبت به قیمت تضمینی باالتراست به همین علت برخی از کشاورزان 
محصــول خــود را در بازار به دامدار عرضه می کنند. به علت قیمت باالی علوفه 
دامــی، برخــی از دامــداران هــم از چغندرقنــد به عنــوان علوفــه دامی اســتفاده 
می کننــد. هم اکنــون قیمت هــر کیلوگرم چغندرقنــد در بازار5 تا 7 هــزار ریال به 

فروش می رسد.
ســتایش مهر قیمت تضمینی چغندرقنــد تحویلی به کارخانه های قند را 3 هزار 
و 122 ریــال بــا عیــار 16 درصــد دانســت و گفت: بــا توجه بــه میزان عیــار قیمت 

چغندرقند تحویلی به کارخانه ها از این میزان کمتر یا بیشتر خواهد شد.
این کارشــناس چغندرقند خراســان شمالی اظهار داشــت: کارخانه قند شیروان 
در ســال زراعی گذشــته یکهزار و 200 میلیارد ریال مطالبه کشاورزان این استان و 
همچنین ســایر اســتان ها را پرداخت کرده که بخشــی از آن در سال زراعی جاری 
بــوده اســت. امــا در ســال زراعی جــاری پرداخــت 50 درصــد بهــای چغندرقند 
تحویلــی بعــد از دوهفته صــورت می گیرد و تا 45 روز کل مطالبات به کشــاورزان 

پرداخت می شود و روند تحویل نیز آسان تر شده است.
وی ضمن اینکه به کشاورزان توصیه کرد تا چغندرقند تولیدی را به کارخانه های 
قنــد تحویــل دهند، افزود: چغندرقنــد علوفه ای نیز وجــود دارد که برای مصرف 
دام هــا اســتفاده می شــود که از وزن بســیار باالیی برخــوردار اســت. چغندرکاران 
اســتان به علت ســرمازدگی در ســال های گذشــته، به کشــت پاییزه این محصول 

روی خوش نشان ندادند.
ســتایش مهر بــا بیان اینکه برنامه ریزی شــده بود تا امســال 500 هکتار از اراضی 
زراعی این اســتان چغندرقند نشــایی انتظاری پاییزه کشــت شــود، گفت: در این 
نوع کشــت بذر چغندرقند در فصل پاییز در یکی از اســتان های گرمسیر از جمله 
گلســتان کشــت و بعــد از ســرما به اســتان منتقــل و به صــورت نشــایی در مزارع 
اســتقرار می یابد اما این طرح نیز به علت اختصــاص نیافتن اعتبارات مورد نیاز 

اجرایی نشد. 

9 خانه پرخطر در منطقه »منبع آب« اهواز 
جا به جا می شود

گــروه ایــران زمیــن/ کار جا به جایــی 9 خانه پــر خطر منطقه 
»منبع آب« اهواز آغاز شده و بتدریج دیگر منازل پرخطر این 

منطقه نیز جابه جا خواهند شد.
»غامرضا شــریعتی«، استاندار خوزستان با اشــاره به لزوم جابه جایی 811 واحد 
مســکونی پرخطر منطقه »منبــع آب« اهــواز، اظهار داشــت: در حال جابه جایی 
9 منزل از مجموع منازل پرخطر منطقه منبع آب هســتیم. در گذشــته تعدادی 
از ســاکنان منازل پرخطر منبع آب جابه جا شــدند و اکنون نیز در حال جابه جایی 
تعداد دیگری از آنها هستیم. برای جابه جایی این منازل از اهرم قانونی استفاده 
کرده ایم اما باید مکانی نیز برای سکونت این افراد تهیه شود. شریعتی در پاسخ به 
این سؤال که آیا امکان سکونت ساکنان منطقه منبع آب در یکی از مناطق اهواز، 
وجود دارد، گفت: در حال حاضر در اهواز منازلی برای جابه جایی ساکنان منبع آب 

وجود ندارد اما برای رفع این معضل چاره اندیشی شده است.

231 میلیارد تومان خسارت زلزله اخیر به کرمانشاه
براســاس برآوردهــا در زلزلــه4 آذر مــاه 231 میلیــارد تومان خســارت به اســتان 

کرمانشاه وارد شده است.
»جلیــل باالیــی«، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمانشــاه در گفت وگو با 
تســنیم، با اشــاره به اینکه 635 خانوار در 12 روســتا اســکان اضطراری گرفته اند، 
اظهار داشت: بسته غذایی 72 ساعته، چادر، وسایل گرمایشی و نایلون بین اهالی 
روســتاها توزیع شــده اســت. وی با بیان اینکه در زلزله اخیر 600 واحد مســکونی 
نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و احداثی محسوب می شوند، عنوان کرد: 5 هزار 
واحد مسکونی نیازمند تعمیرهستند که باید تسهیات الزم برای آنها تأمین شود.
باالیی با بیان اینکه خســارت برآورد شــده این زلزله مربوط به 8 دستگاه اجرایی 
است، گفت: 81 هزار واحد تعمیراتی معادل 631 میلیارد تومان تسهیات برای 
زلزله ســال گذشــته دریافت کرده اند. بخشــی از این واحدها در زلزلــه اخیر دچار 
خسارت شده اند که باید اقساط آنها بازپرداخت شود و پیشنهاد ما به دولت این 

است که این مبلغ برای تمام واحد های تعمیری به مدت2 سال امهال شود.

بازسازی مدارس فرسوده کاشمر نیازمند اعتبار
24 مدرســه در کاشــمر فرســوده هســتند و این تعداد باید کامًا تخریب شــده و 

بازسازی شوند.
به گزارش ایســنا، »مهدی برامکی«، معاون عمرانی فرماندار کاشــمر با اشــاره 
به اینکه حدود 70 تا 80 درصد مدارس این شهرســتان مقاوم ســازی شــده اند، 
اظهارداشــت: تخریب و بازســازی 24 مدرســه فرســوده موجود کاشمر نیازمند 
60 میلیــارد تومــان اعتبار اســت. معاون عمرانــی فرمانداری کاشــمر افزود: با 
ایــن میــزان اعتبــارات دولتی کــه اباغ می شــود عمــًا تخریب و بازســازی این 
تعداد مدرســه امکان پذیر نیســت و نمی توان کار خاصی انجام داد با توجه به 
حادثه خیز بودن منطقه وجود اورژانس هوایی در کاشمر ضروری است، هرچند 
با اعتبارات دولتی فرودگاهی در این منطقه راه اندازی نخواهد شد اما می توان از 

فرودگاه بخش خصوصی موجود در منطقه استفاده بهتری کرد.
برامکی یادآور شــد: در ســفر ریاســت جمهوری به خراســان رضوی درخواست 
اورژانس هوایی و اتوبوس امدادی داده شد، اما هنوز در امدادرسانی ضعف های 

بسیاری داریم و اقدامات الزم صورت نگرفته است.

وضعیت بحرانی 64 واحد صنعتی در استان قزوین
64 واحــد صنعتــی و تولیــدی در اســتان قزویــن با بیــش از 5هــزار و 925 کارگر 

وضعیت بحرانی دارند.
»حســین زکی زاده« مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین اظهار 
داشــت: نرخ بیکاری در اســتان به 11 درصد رســیده و میزان مشــارکت مردم در 
قزوین با 9 درصد بیشــتر از میانگین کشــوری حدود 49/2 درصد اســت. در کنار 
19 درصــد تعدیــل نیــروی کار 6 هزار و 639 بیمه شــده جدید هم در اســتان به 
جمع شــاغان اضافه شــده اســت. وی تصریح کرد: در بخش کشاورزی امسال 

22 مجوز صادر شده که برای 117 نفر شغل ایجاد کرده است.

سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد ماهیان صنعتی کشور را 
تأمین می کند

گروه ایران زمین/  شیات سیستان و بلوچستان عاوه بر تأمین 70 درصد ماهیان 
صنعتی کشور، به کشورهای روسیه، امارات و چین نیز ماهی صادر می کند.

 » هدایــت اهلل میرمرادزهــی« مدیــرکل شــیات سیســتان و بلوچســتان اظهار 
داشــت: برداشــت ماهیان غیر مأکول مثل  ماهی نعل اسبی، سلطان ابراهیم 
و ماهــی مرکــب و... را هــم برای صــادرات در برنامه داریــم. وی ادامــه داد: از 
این رو بخش شیات در سیستان و بلوچستان یکی از پتانسیل ها و ظرفیت های 
مهم در توســعه و اشتغال است که در زمینه صادرات ، غذای سامت و تأمین 
مواد اولیه کارخانجات منطقه کاربرد دارد. مدیرکل شــیات اســتان سیستان و 
بلوچســتان اظهار داشت: توجه به مزارع پرورش میگو، توسعه پرورشگاه های 
ماهــی در قفــس، توســعه و تکثیــر آبزیــان، ایجاد و توســعه بنــادر ماهیگیری، 
صیــادی و تخلیه صید، کارخانه های تن و پودرماهی طرح هایی هســتند که در 
چشــم انداز برنامه ششم توسعه پیش بینی شــده  و می توانند نقش مهمی در 

ایجاد اشتغال داشته باشند. 
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اخبـــار

احیای کشاورزی در اصفهان با کاشت »کوشیا« و »کینوا«

گروه ایــران زمین/ با توجه به پیگیری های 
انجــام  گرفتــه در بحــث حــل مشــکات 
کارخانــه نیشــکر هفت تپــه، ظــرف 10 روز 
آینــده کار اورهــال ایــن کارخانه بــه اتمام 

می رسد و فعالیت خود را از سر می گیرد.
»عدنــان غــزی«، فرماندار شــوش با بیان 
اینکه حدود 95 درصــد از اورهال کارخانه 
نیشــکر انجام شــده اســت، گفت: با توجه 
به معرفی مدیرعامل جدید این کارخانه، 
و  شــده  ایجــاد  تغییــرات  بــا  امیدواریــم 

برنامه هایی که مدیرعامل جدید کارخانه 
بــرای فعالیــت داده اســت، شــاهد حــل 

مشکات کارخانه نیشکر هفت تپه باشیم.
فرماندار شــوش با اشــاره به بحث حقوق 
کارگــران نیشــکر هفت تپــه تصریــح کرد: 
تاکنــون 2 ماه از حقوق معوق این کارگران 
به آنها پرداخت شده و بحث بیمه کارگران 
نیز حل شده است. به محض اینکه کار در 
کارخانــه آغــاز شــود، ظرف مدت 2 تا ســه 
هفته آینــده نیز باقــی مانــده از مطالبات 

کارگران پرداخت می شود.
 وی، در خصــوص بحث اورهــال کارخانه 
عنــوان کــرد: حــدود 13 میلیــارد تومــان 
هزینــه این عملیات شــده و تاکنون حدود 
95 درصد کارخانه نوسازی و بازسازی شده 
اســت. 5 درصد باقی مانده از کارهایی که 
باید در بحث اورهال کارخانه انجام گیرد، 
به حدود یک میلیارد تومان نیاز داشته که 
تأمین اعتبار شده و کار رو به اتمام است. با 
توجه به اینکه بیشتر سیستم های کارخانه 

نوســازی و اورهــال شــده اند و درصد کمی 
از کارخانه نیاز به نوسازی دارد، امیدواریم 
اورهــال  کار  آینــده  روز   10 مــدت  ظــرف 
کارخانه به اتمام برسد و بتوان کار را با تمام 

توان در کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز کرد.
»سیدنور محمدپور«، مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان خوزستان نیز گفت: 
ظــرف یک مــاه آینــده مشــکات کارگری 
بیمــه،  مشــاغل،  طبقه بنــدی  جملــه  از 
انتخابات شورای اسامی کار و دیگر مسائل 

و مشــکات نیشــکر هفــت تپــه از جملــه 
قــرارداد کارکنان و کارگــران، حق بن، حق 
لباس، حق غذا و تشویقی، تنبیه و تشکیل 
کمیتــه انضباطی پیگیــری و به ســرانجام 

خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه تمام مشاغل شرکت 
زیــان آور  و  ســخت  تپــه  هفــت  نیشــکر 
محســوب می شــوند، گفــت: بــرای رفــع 
مشکات کارگران هفت تپه از هیچ تاشی 

دریغ نمی شود. 

نیشکر هفت تپه بزودی آغاز به کار می کند
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تیوپ سواری مردم کوهرنگ در منطقه ای برفی، بدون توجه به بنر نصب 
شده در این مکان 

اهالی روستای »چاه نسر« نیشابور با نصب پنل های خورشیدی 
بر روی پشت بام های خود کسب درآمد می کنند

 قلعه »فورگ« در روستای »فورگ« از توابع بخش مرکزی شهرستان درمیان 
در خراسان جنوبی

پریسا سادات عظیمی
خبرنگار

گرانی، ثبات نداشتن قیمت نهاده ها وباال 
بودن هزینه های تمام شــده محصوالت 
دامی در چند ماه اخیر دامداران خراسان 
جنوبی را با مشکات گوناگون رو به رو کرده 
اســت. به گــزارش ایرنــا، حجت االســام 
»ســید محمود موسوی رســتگار«، رئیس 
اتحادیه دامداران خراسان جنوبی دراین 
باره افزود: در چند ماه اخیر قیمت برخی 
نهاده هــای دامــی 100 درصــد و قیمــت 

اقامی از جمله کاه و یونجه با هزینه حمل 
130 درصــد افزایــش یافتــه، در حالی که 
قیمت شیر تنها 25 درصد افزایش یافته 
اســت. براســاس آخرین قیمت مصوب، 
کارخانــه داران هــر کیلــو شــیر را از دامدار 
2 هزارتومان خریداری می کنند که با توجه 
بــه گرانی علوفــه هیچ صرفــه اقتصادی 
نــدارد، اگــر قیمــت نهاده هــای دامــی به 
قیمت ابتدای امسال برگردد ما حاضریم 

قیمت شیر را 30 درصد ارزان تر بفروشیم. 
موسوی رستگار با بیان اینکه تحریم ها نیز 
در افزایش قیمت برخی نهاده های دامی 
تأثیرگذار بوده، اضافه کرد: ذرت، جو، سویا 
و کلزا از جمله محصوالت وارداتی هستند 
کــه به دلیــل نوســانات نــرخ ارز بشــدت 
قیمــت آن افزایش یافته اســت. با توجه 
به گرانی نهاده های دامی، دامداری صرفه 
اقتصادی ندارد و دامداران استان همانند 

فردی که ســکته کرده، نیازمند اکسیژن از 
ســوی دولت هســتند تا چند روزی بیشتر 
در عرصــه پــرورش دام بمانند. بســیاری 
از دامــداران قادر به ادامه فعالیت در این 
بخش نیســتند و حتی منجر به از دســت 
دادن حرفه چندین ســاله خود شــده اند، 
دراین شرایط بحرانی، دامداران استان به 

حمایت های دولت چشم دوخته اند.
رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی 

با بیان اینکه خشکسالی ها و گرانی علوفه 
بیشــترین اثر را روی دام سبک روستاییان 
استان گذاشته، اظهار داشت: در چند سال 
اخیر بــر اثر خشکســالی، دام روســتاییان 
از  درصــد  و 70  یافتــه  کاهــش  بشــدت 
تعطیــل  اســتان  ســنتی  دامداری هــای 
شــده اند. دامــداری در روســتاها بــه مــرز 
بحران رســیده و در برخی روستاها مردم، 
برخی دام های خود را برای تأمین علوفه 

سایر دام ها می فروشــند. افزایش قیمت 
داروهای دامی از دیگر مشکات دامداران 
است، برخی دامداران در صورت مریضی 
دام، راضــی بــه مــرگ او می شــوند زیــرا 
درمــان دام بــا صرفــه نیســت. در حــال 
حاضــر دامــداران اســتان یک میلیــون و 
700 هــزار رأس دام ســبک، 60 هزار رأس 
دام ســنگین و 29 هزار نفر شتر را پرورش 

می دهند. 

دامداری با علوفه کم و گران

ظلمی است که در حق کشاورز می شود.
ë  پوست کندن کینوا دستگاه مخصوص

می خواهد
مسئول مرکز خدمات جهاد کشاورزی 
جرقویه ســفلی با اشــاره به اینکه فرآوری 
کینــوا نیاز بــه دســتگاه مخصــوص دارد، 
افــزود: یکی از مشــکات ما این اســت که 
دســتگاه فرآوری کینوا را در اختیار نداریم 
و کشــاورز اگر بخواهد این دستگاه را تهیه 
کنــد بایــد آن را بــا هزینــه شــخصی خود 
تهیــه و خریداری کنــد و مــا در این زمینه 
نمی توانیــم کمکــی کنیــم. بــا ایــن حال 
همیشــه از تغییر الگوی کشــت به منظور 

توسعه منطقه حمایت می کنیم.
ë  پیشنهاد کشــت کوشــیا وکینوا از طرف

اداره جهاد کشاورزی
»حسین حاجیان«، نیز کشاورزی است 
که به طور افتخاری اقدام به کشــت کوشیا 
و کینوا در جرقویه ســفلی کرده است. وی 
در گفت و گــو بــا »ایــران« دربــاره هدفش 
از این کار اظهار داشــت: پیشــنهاد کشــت 
کوشیا وکینوا از طرف اداره جهاد کشاورزی 
مطــرح شــد و بنــده نیــز به منظــور تغییر 

الگوی کشت با توجه به خشکسالی و شور 
بــودن آب منطقه و از طرفی مقاوم بودن 
ایــن 2 گیــاه به چنین شــرایط آب وهوایی 
از آن اســتقبال کــردم. جهــاد کشــاورزی 
منطقه معمــوالً طرح های مختلفی را به 
امثال بنده که مددکار ترویجی یا افتخاری 
هستیم پیشنهاد می دهد و ما نیز طرحی 
را که مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه 
باشــد اجرا می کنیــم. البته قبــول کردن و 
اجــرای این طرح هــا به نوعی »ریســک« 
اســت، زیرا زیان آن با خود کشــاورز است 
و جهاد کشاورزی هیچ گونه مسئولیتی در 
قبال آن ندارد. از سویی هم نباید از جهاد 
کشــاورزی توقع چندانی داشت زیرا خود 
آنها نیز تأمین مالی نمی شوند تا بتوانند 

کمکی به ما کنند.
ë باید رقم »تی تی کاکا« را می کاشتید

حاجیان گفت: این کار را شروع کردیم 
و جهــاد هــم قــول داد بــذر را بخــرد، امــا 
متأســفانه این کار را تاکنون نکرده اســت. 
روزی کــه برداشــت محصول انجام شــد، 
جهاد کشاورزی اعام کرد به شما توصیه 
کرده بودیم که باید رقم »تی تی کاکا« را که 

از ارقام کینواست، کشت می کردید زیرا این 
رقــم در مرکز تحقیقات کــرج بهتر جواب 
داده و محصــول درشــت تــری داده، امــا 
شــما »کیو29« و »گیزا 1« کــه از دیگر ارقام 
کینواســت را کشــت کردیــد. ایــن درحالی 
اســت که شــرایط آب وهوایی کــرج با آب 
وهوای منطقه جرقویه سفلی یکی نیست. 
این منطقه خشــک اســت و ممکن است 

رقم »تی تی کاکا« در آن جواب ندهد.
ë  ادامه کشــت کوشــیا و کینــوا در صورت

حمایت شدن
این کشاورز افتخاری ادامه داد: کشت 
ایــن 2 گیــاه شــروع شــده و در صورتی که 
جهــاد با ما همکاری کند، کشــت آن را به 
دیگر کشــاورزان هم توصیــه می کنیم اما 
اگــر این اتفاق نیفتد خــودم هم دیگر آن 
را انجام نمی دهم. وی معتقد اســت اگر 
در ایــن مدت که کشــت کوشــیا و کینــوا را 
انجــام داده یک تن آهــن خریداری کرده 
بود اکنون کلی سود هم عایدش شده بود.

ë  قــول جهــاد کشــاورزی برای خریــد بذر
کینوا

بــا  وی دربــاره جلســه ای کــه اخیــراً 

جهــاد  مدیــر  صادقــی«،  »احمدرضــا 
کشــاورزی شهرســتان اصفهان در زمینه 
خریداری بذر این گیاهان داشتند، یادآور 
شــد: ایشــان قول دادند کــه بذر مــا را در 
مرکــز تحقیقــات کرج آزمایــش کنند اگر 
جــواب داد و تولیدش بیشــتر بود؛ بذر ما 
را بــه قیمت 55 هــزار تومــان خریداری 
کننــد. درحــال حاضــر تنها یک شــرکت 
درمشهد است که خریدار بذرهاست که 
آن هم کیلویی 6 هزار تومان می خرد در 
ایــن صورت متضــرر می شــوم. حاجیان 
با اشــاره به اینکه در زمینه فروش کوشیا 
مشکل چندانی نیست زیرا گیاهی است 
علوفــه ای و مصــرف دامــی دارد و طرف 
مــا دامــدار اســت، افــزود: فــروش کینــوا 
چون مصــرف خوراکــی و غذایــی دارد و 
کشت آن هم مقرون به صرفه نیز هست 
کمی مشکل است. با این حال اگر جهاد 
کشــاورزی از کشــت هایــم حمایــت کند 
امسال اراضی بیشتری را به کشت کوشیا 
و کینوا اختصاص می دهم اما اگر کمکی 
صورت نگیرد این کار را نمی توانم ادامه 

دهم.



www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6938
 دوشنبه   12آذر 1397

بر اساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر 
انتصاب بانوان در پســت های مدیریتی در 
ســه ماهه اخیر شــاهد روند رو به رشــد این 
مقولــه بودیم تا جایــی که در بیــن وزرا نیز 
در زمینــه اختصاص پســت های معاونت 
و مدیریــت بــه زنــان صحبت هــای جدی 
بــه عمــل آمــد و در وزارت ارشــاد و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شــرکت نفت 
و ســازمان های بــزرگ دولتــی زنــان هــم 
توانستند ورود کرده و حکم های باال دریافت 
کنند. این در حالی اســت که هنوز در برخی 
وزارتخانه هــا و ســازمان ها اقدامــی جــدی 
در ایــن خصوص بــه عمل نیامده اســت. 
براســاس مصوبه شــورای عالــی اداری که 
در تاریخ 27 تیر 1396 مطرح شــد، تا پایان 
برنامه ششم توسعه کشور بنا به دستور أکید 
رئیس جمهــوری مقــرر شــد 30 درصد از 
مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان 
زنان انتخاب شــوند.معاون برنامه ریزی و 
هماهنگــی معاونت امور زنــان و خانواده 
رئیــس جمهــوری در این باره بــه »ایران« 
می گویــد: بر اســاس همکاری هایی که در 
معاونت انجام داده اند در یک سال اخیر 
16.5 درصد رشد انتصاب مدیران زن را در 
دســتگاه های اجرایی شاهد بودیم. به این 
ترتیب در بین انتصاب مدیران پایه، میانی 
و ارشد از 6 هزار و 225 مدیر به هفت هزار 
و 255 نفــر در ســال 97 رســیده ایم و در 
یک ســال گذشــته تعــداد مدیــران زن در 
مجموعــه دولــت 16.54 درصــد افزایش 
یافته اســت.به گفته اطهره نــژادی تعداد 
مدیران عالی زن از 3.2 درصد در سال 96 
به 3.9 درصد در ســال 97 افزایش یافت. 
مدیران میانی در همین بازه زمانی از 5.9 
درصد در ســال 96 به 6.8 درصد در ســال 
97 رســید و افزایشــی معــادل 1.8 درصد 
هــم در تعداد مدیران پایه شــاهد بودیم.

او در ادامــه بیــان می کند: مهمتر از تعداد 
انتصابات انجام شده اصل مسأله امکان 

دستیابی مدیران زن به مناصب مدیریتی 
اســت که همیشــه با پیش فرض نانوشته 
مدیریت مخصوص مردان است، امکان 
ناپذیر بود و حاال با این اقدام دولت تدبیرو 
و امیــد، می تــوان بــه زمینه ســازی برابری 
شد.مشــاور  امیــدوار  بیشــتر  فرصت هــا، 
حقوقــی معاونــت امورزنــان و خانــواده 
ریاســت جمهوری هم با اشــاره به این که 
ضــرورت امروز جامعــه، حضور زنــان در 
پست های تصمیم گیری و تصمیم سازی 
است، می گوید: باوجود سخنان مسئوالن، 
انتصاب زنان در رده های باال کمتر است اما 
در رده های پایین تا اندازه ای مناسب سازی 
شده است.اشرف گرامی زادگان با تأکید بر 
لزوم افزایش اراده کافی برای حضور زنان 
در جایگاه واقعی و بحــق آنان می افزاید: 
مقاومت در مسأله حضور زنان باید بیش 
از پیش شکسته شــود زیرا جامعه به زنان 

متخصص و مدیر احتیاج دارد.
ë  رشــد 250 درصــدی در ســطوح میانی

مدیریت
در وزارت کشــور نیــز بــه گفتــه معاون 
توســعه مدیریــت و منابــع وزیــر کشــور تا 
پایان ســال گذشته، 510 خانم سمت های 
مدیریتی و سرپرستی گرفتند.جواد ناصری 
در زمینــه اشــتغال زنان در ایــن وزارتخانه 
می افزاید: از 26 هـــــــــــــــزار نیروی وزرات، 
20 درصد را بانوان تشکیل می دهند، البته 
با تالش های بیشتر باید تعداد مدیران زن 
را افزایش دهیم.مشــاور وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در امور زنان و خانواده نیز 
در این باره به »ایران« می گوید: شرکت های 
زیــادی زیرمجموعــه ایــن وزارت تعریف 
می شــوند، حــدود 14 ســازمان و شــرکت 
بزرگ دولتی در الیه اول این ســازمان و در 
الیه دوم بخش های خصوصی تری مانند 
شــرکت های بــزرگ اپراتورهــای ارتباطی 
وجــود دارند.بــه گفتــه ســودابه رادفــر، در 
ســطح بخش دولتی در دولــت یازدهم با 
حضور وزیر وقت، دکتر واعظی حدود 250 
درصــد رشــد در ســطوح میانــی مدیریت 
داشــتیم و پس از یک سال و نیم از حضور 

دولــت دوازدهم در ســطح مدیرمیانی به 
باال دوباره رشــدی 100 درصدی داشــتیم، 
در حــال حاضر تعــداد 30 نفــر از مدیران 
اشــاره شده زن هســتند که تا قبل از دولت 
یازدهــم تنهــا 5 زن مدیرمیانــی بــه بــاال 
داشــتیم.وی در زمینه انتصاب مدیران زن 
در استان ها توضیح می دهد: در پست هایی 
ماننــد مدیران پایه، کارشــناس مســئول و 
رئیــس اداره در تمــام اســتان ها بــا رعایت 
شایسته ســاالری در حال انتصاب مدیران 
زن هســتند، نکتــه قابــل تأمل این اســت 
کــه در زمــان مهندس جهرمی هــم برای 
اولین بار در ســطح هیأت مدیره و معاون 
ســازمان و مدیرکل های سازمانی، زنان در 
حــال دریافت حکــم هستند.مشــاور وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات در امور زنان 
و خانواده در خصوص نگاه مدیران مرد به 
این مقوله می گوید: در این زمینه با توجه به 
ایــن که هر کدام از مدیــران به چه مقدار با 
سیاست های دولت همسو هستند قطعاً با 
این تصمیم هم همسو خواهند بود و قطعاً 
شــاخص انتخــاب زنــان به عنــوان نمونه 
روشنی از همسویی با دولت می تواند باشد.

او در ادامه با اشاره به پیشینه چند صد ساله 
در نظــام مردســاالری در کشــور می گویــد: 
هنوز هم با وجود دستور رئیس جمهوری، 
مصوبــه هیــأت وزیران و ســتاد ملــی زن و 
خانواده متأسفانه در جلسات کاری بازهم 
با کلماتی مانند به گزینی و شایسته ساالری 
شاهد تبعیض جنسیتی و امثال آن هستیم 
و همیــن عبارات در بیشــتر مواقع ســبب 
جلوگیری از انتصاب مدیران زن می شــود 
البتــه با وجــود این که غیرهمســویی قابل 
لمس است اما این قضیه همگانی نیست.

رادفــر بــا تأکید بــر این که زنــان جامعه ما 
نیــاز دارند در کانون های تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری با شایستگی حضور داشته 
باشــند، ادامه می دهد: در این عرصه باید 
تابع سیاستگذاری های دولت باشیم و باور 
کنیم که حمایت از حضور زنان در جامعه 
و افزایــش تعــداد زنــان در حوزه اشــتغال 
می توانــد 100 درصــد پتانســیل جامعه را 

گزارش »ایران« از اشتغال زنان در پست های مدیریتی

انتصاب 1000 مدیر زن در یک سال
یک تابوت دوره اشکانی در محوطه تاریخی 

جوبجی کشف شد
یک تابوت که باســتان شناســان احتمــال می دهند متعلق به 
دوره اشــکانی باشــد، در محوطه تاریخی جوبجــی رامهرمز در 
اســتان خوزستان کشف شــد.به گزارش مهر، کشف این تابوت 
در حین انجام عملیات نجات بخشــی محوطه تاریخی جوبجی انجام شده است و 
باستان شناسانی که اکنون در حال کاوش هستند هنوز به صورت کامل این تابوت را 
بیرون نیاورده اند تا مطالعات روی آن بیشتر انجام شود.میثم حسین زاده سرپرست 
عملیات نجات بخشی این محوطه تاریخی از ارائه اطالعات بیشتر درباره این کشف 

که طی یکی دو روز گذشته انجام شده، خودداری می کند.
پیش از این بارها دوستداران میراث فرهنگی درباره احداث کانال آب از عرصه و حریم 
محوطه تاریخی جوبجی که کشــفیات مهمی در آن رخ داده است ابزار نگرانی کرده 

بودند. با کشف این تابوت به نظر می رسد پروژه انتقال کانال آب باید منتفی شود.
محوطــه تاریخــی جوبجــی همان محوطه ای اســت که گنجینــه معروفــی از دل آن 
توســط باستان شناســان بیرون آمد. گنجینه طالیی و مفرغی حاکم ایالمی رامهرمز 
در روســتایی به نام جوبجی اســت که در عملیات لوله کشی ســازمان آب و فاضالب 
خوزســتان در تاریخ 9 اردیبهشــت 8۶ کشف شــد، این گنجینه متعلق به ۶00 تا 700 

پیش از میالد در تپه باستانی جوبجی است.

تصمیم جدید هیأت وزیران درباره واردات دارو و تجهیزات پزشکی
سخنگوی ســازمان غذا و دارو از مصوبه هیأت وزیران برای استفاده شرکت های 
بخش خصوصی از سهمیه ارزی وزارت بهداشت برای واردات دارو و تجهیزات و 
ملزومات پزشکی در موارد خاص خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور 
گفت: هیأت وزیران در جلســه اخیر خود و بنا به پیشــنهاد وزارت بهداشــت و به 
استناد ماده 6 قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، استفاده 
مشــروط شرکت های خصوصی از ســهمیه ارزی برای واردات دارو و تجهیزات و 
ملزومات پزشکی را مصوب کرد.جهانپور افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، 
شــرکت های بخــش خصوصی می توانند بــا معرفی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی و از محل سهمیه ارزی وزارتخانه مذکور، در موارد خاص نسبت 

به واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی اقدام کنند.

حسین انتظامی 
نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات شد

با پایان زمان دومین دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر 
مطبوعات، »حسین انتظامی« به عنوان نماینده انتخاب شد.

به گزارش فارس، رأی گیری هفدهمین دوره انتخاب نماینده مدیران مســئول 
در هیأت نظارت بر مطبوعات که از دیروز  ساعت 10 صبح آغاز شده بود، رأس 
ساعت 18 و بدون تمدید مدت زمان رأی گیری، به پایان رسید.بنا براین گزارش، 
در ایــن انتخابــات 3 هــزار و ۴1۵ نفــر واجد شــرایط رأی گیری بوده انــد که از این 
تعداد هزار و 719 نفر در انتخابات شــرکت کرده اند که معادل ۵0.3۴ درصد از 
تعداد کل افراد شرکت کننده بوده است. در نهایت و از میان 90 نفری که کاندیدا 
شده بودند، »حسین انتظامی« با 9۵9 رأی به عنوان نماینده مدیران مسئول در 
هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد. مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه 

شرق نیز که در این انتخابات حضور داشت، موفق به کسب ۵38 رأی شد.
با هدف نظارت بر حسن انجام انتخابات هیأت ویژه ای از سوی سازمان بازرسی 
کل کشــور بــا حضــور در ســتاد انتخابات هیــأت نظارت بــر مطبوعات بــر روند 

برگزاری انتخابات نظارت می کند.

اخــــبار

مهسا قوی قلب
خبرنگار 

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه وضعیت 
اشتغال زنان در پست های مدیریتی وزارت 
ارشــاد به »ایران« می گویــد: در دولت های 
یازدهــم و دوازدهم این وزارتخانه جزو وزارتخانه های پیشــرو 
در ایــن زمینه بوده اســت هرچند که تا نقطه مطلوب فاصله 
زیادی داریم.به گفته الدن حیدری، امروزه در سطوح مختلف 
نظیر معاون وزیر، مشاور وزیر، مشاور معاون وزیر، مدیران کل 
ستادی و استانی، معاون مدیران کل، رؤسای ادارات و گروه ها 
در ســطوح مختلف، مدیران زن حضور دارند. در اســتان های 
زنجــان، بوشــهر و گلســتان مدیــران کل زن بــه خوبی امــور را 
سرپرستی می کنند و در سطوح مختلف استانی هم از معاونان 
و رؤسای ادارات زن استفاده می شود، بنابراین در این خصوص 

شاهد رشد قابل توجهی هستیم.
به اعتقاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی به عنوان یــک زن در جایــگاه مدیریتی باال 
در کشــور، رشــد و بالندگی زنان که نیمی از اجتماع را تشکیل 
می دهنــد، ســبب رشــد و بالندگــی نیمــی از کشــور خواهــد 
بــود؛ نیمــه ای کــه عالوه بــر کار، تربیــت فرزندان و تمشــیت 
امورخانواده را هم برعهده دارند. ارزش قائل شدن، بها دادن، 
توجه به توانمندی های زنان در واقع کمک به اعتالی جامعه 
اســت، نیمــه ای که هیــچ گاه نمی توان صداقت، پاکدســتی، 
وجــدان کاری و جدیــت آنهــا را در امــور نادیــده گرفــت.او در 
ادامــه می افزاید: به هر حال مردان هم پذیرفته اند که نقش 

زن چیست و آنها هم خواهان جامعه و خانواده ای بانشاط و 
ســرزنده هستند که تضمین آن در نشاط و سرزندگی مادران 
و زنان این ســرزمین است. با حفظ حریم و شئونات اسالمی 
حضور زنان در محیط های کاری هیچ وقت نهی نشده است. 
جامعه و تغییرات آن ملموس اســت، چه بسا امروزه زنانی 
که سرپرســت خانوار هســتند و بهتر از مــردان خویش عمل 
می کننــد. الحمــدهلل در جامعــه مــا قاطبــه مــردان در حال 
تغییر نگرش و دیدگاه به سوی زنان هستند و حضور زنان در 
عرصه های مختلف انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی نشان 
از این موضوع دارد.در بســیاری از ســازمان ها و ادارات دستور 

رئیس جمهوری به طور جدی در حال پیگیری است.
ë چهار صندلی مدیریتی برای زنان در وزارت امور خارجه

 بــا این حــال به گزارش »ایران« به گفته یک منبع آگاه در 
وزارت امورخارجه به دلیل این که انتصاب ها بر طبق اساسنامه 
انجــام می شــود و تعــداد رایزن هــای زن معدود هســتند، به 
همین نسبت هم نمی توان شــاهد انتصاب های گسترده ای 
از زنــان بود. هرچند با وجود مشــکلی که عنوان شــد در حال 
حاضر مدیرکل حقوق بشــر، دســتیار وزیر در امورشهروندی 
و مدیــرکل و رئیــس زن هــم در ایــن اداره منصوب شــده اند. 
خوشــبختانه با وجود مجوزی کــه وزیرامورخارجه صادر کرد 
می توان از خانم هایی که وارد رســته سیاسی هستند بتوان در 
پست های مدیریتی بهره مند شد کما این که در سال جاری 3 
تا 4 مورد انتصاب در این رسته داشتیم که در آینده هم شاهد 

یش این تعداد هستیم.

در همــه حوزه ها افزایش دهد. دســتیابی 
به توســعه پایدار متــوازن، حضور زنــان را 
می طلبــد. البتــه این امــر منوط بــه اثبات 
شایســتگی زنان است، و بالطبع در مقابل 
مصوبات و قوانین هم در این عرصه بسیار 
کمک کننده و مکمل توانمندی های زنان 

خواهند بود.
ë قدرت البی گری مردان بیشتر است

مدیــرکل امورزنــان و خانــواده وزارت 
آموزش و پرورش نیز با اشاره به این که در 
حوزه های مدیریتی در این وزارتخانه تنها 
یک درصد رشد داشتیم، می گوید: در کل 

کشور 734 منطقه آموزشی وجود دارد و 
در این مناطق در پست هایی مانند رئیس 
منطقه، معاون، مدیــرکل و معاون وزیر 
که در حوزه تصمیم گیری و سیاستگذاری 
در  درصــد  یــک  تقریبــاً  دارنــد،  نقــش 
گــزارش  داشــتیم.به  رشــد  ســال جاری 
»ایــران«، به گفتــه فرحنــاز مینایی پور در 
کشــور یک میلیــون کارمند زن مشــغول 
کار هســتند که از این تعداد 500 هزار نفر 
در آمــوزش و پرورش فعالیت می کنند و 
خیلی جای تأسف دارد که انتصاب زنان 
در پست های مدیریتی این سازمان تا این 

اندازه کمرنگ است. 
یکــی از دالیــل مهــم این امــر حضور 
نداشــتن مــردان در محیــط کاری زنــان 
در آمــوزش و پــرورش و آشــنا نبــودن بــا 
توانمندی هــای زنان اســت. در اســتان ها 
اصــرار بر انتصــاب مردان در پســت های 
مدیریتی بیشتر است و در مجموع از آنجا 
که زنان پشتوانه سیاسی ندارند و در برابر، 
مردان قدرت البیگری بیشــتری دارند، از 
این طریق می توانند توانمندی های خود 
را اثبــات کننــد و پســت های مدیریتــی را 

راحت تر دریافت کنند.

وزارت ارشاد، پیشرو در انتصاب مدیران زن

بــــرش
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ë  روســیا الیــوم: ولیعهــد عربســتان در میــان اعتراض های
مردمــی در موریتانــی علیــه ســفر وی بــه ایــن کشــور، وارد 

نواکشوت شد.
ë  آسوشــیتدپرس: همزمان با مراســم تحلیف رئیس جمهوری جدید مکزیک

و ورود ایوانــکا ترامــپ به این کشــور، یک بســته در کنســولگری امریکا در شــهر 
گوآداالخارا منفجر شد.

ë  400 حریت: وزیر امور خارجه ترکیه اعالم کرد: بدون هیچ بحثی سامانه اس
را از روسیه می خریم.

ë  رویترز: ســالومه زورابیشویلی، رئیس جمهوری جدید و منتخب گرجستان با
اتخاذ مواضع تندی علیه روســیه، این کشــور را یک »قدرت اشغالگر و غیرقابل 

پیش بینی« خواند.
ë  آناتولی: در آســتانه ســفر رجب طیــب اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه به

ونزوئال، مدارس وابسته به سازمان فتو، به سازمان امور مذهبی ترکیه واگذار شد.
ë  سانا: منابعی در سوریه از کشف ۱00 هزار عدد فشنگ و شماری از موشک های

ســاخت امریکا خبــر دادند که تروریســت ها هنــگام فرار در منطقــه جنوبی جا 
گذاشته بودند.

ë  آناتولی: دادگاه ترکیه حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد آزادی صالح الدین
دمیرتاش، رهبر محبوس حزب کردی دموکراتیک خلق را رد کرد.

ë  القدس العربی: یک دادگاه اســرائیلی دیروز یکشــنبه عدنان غیث، اســتاندار
قدس را پس از یک هفته بازداشت؛ آزاد کرد.

ë  گاردین: این روزنامه  با انتقاد از سیاست های انگلیس نسبت به فروش سالح
به عربستان هشدار داد و نوشت: این فروش تسلیحاتی موجب بدنامی انگلیس 

در تاریخ خواهد شد.
ë  العالم: سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به تشریح موارد نقض حقوق

بشر در عربستان پرداخت.

دوخط خبر

 در افغانســتان ناآرام که ۱7 ســال اســت 
همه چیز به هم گره خورده و امیدی هم 
به باز شــدن این گره هــا در آینده نزدیک 
ســربرآورده اند  فرماندهانــی  نیســت، 
کــه ناتوانی هــای ارتــش، دولــت و حتــی 
نیروهــای خارجــی را بهانــه کــرده و بــا 
انتخاب عنوان »خیــزش مردمی« برای 
خود، داعیه مبارزه مستقیم و بی واسطه 
بــا طالبــان دارند. ایــن خیــزش مردمی 
در حالــی اســت کــه امریــکا و کشــورهای 
عضو ناتو هم ناامنی های افغانســتان را 
بهانــه کــرده و بی توجــه به شــرط اصلی 
طالبــان برای نشســتن پای میــز مذاکره 
)خروج نیروهای خارجی از افغانستان(، 
خیال خــروج از افغانســتان نــدارد. وزیر 
دفاع امریکا روز شــنبه رســماً اعالم کرد، 
ناتــو بــرای هجدهمیــن ســال پیاپــی در 

افغانستان می ماند.
شــکل گیری صفــوف جنگجویــان ضــد 
طالبان در چند ســال اخیر در افغانستان 
نظام الدیــن  نظیــر  افــرادی  ظهــور  و 
نویــد  و  علیپــور  عبدالغنــی  قیصــاری، 
خــان آبــادی که فرماندهــی این صفوف 
موســوم بــه خیــزش مردمــی را برعهده 
گرفته انــد، یکــی از چالش هــای امنیتــی 
جدید بــرای دولت کابل اســت. از این رو 
مقامات امنیتی افغانســتان، می کوشند 
با بازداشــت کردن این فرماندهان مانع 

فعالیت هــای نظامــی آنهــا شــوند. بــه 
گزارش بی بی سی، نظام الدین قیصاری 
اوایل ســال جاری میالدی بازداشت شد، 
خیــزش  فرمانــده  علیپــور،  عبدالغنــی 
مردمــی در والیــت میــدان وردگ هفته 
گذشته بازداشت شد اما پس از اعتراض 
گســترده حامیانــش به قیــد وثیقــه آزاد 
و نویــد خــان آبــادی روز شــنبه در پــی 
اقامتــش  محــل  ســاعته  محاصــره 30 
توســط نیروهای امنیتی بازداشــت شــد. 
نویــد خــان آبــادی کــه خــود را فرمانــده 
خیــزش مردمی شــهر خان آبــاد والیت 
قندوز می داند و حدود ۱50 نفر را رهبری 
می کند، پیشــتر گفته بود، یکی از مبارزان 

اصلی علیه طالبان است.

ë خیزش مردمی« آری یا نه«
ســید مظهر دره صوفی، تحلیلگر افغان 
حدود ســه ســال پیش در یادداشــتی که 
خبرگــزاری صــدای افغــان منتشــر کرد، 
درباره ایــن خیزش های مردمی نوشــته 
برخــی  در  گذشــته  ســال های  در  بــود، 
والیت های افغانســتان نظیر غزنی، غور 
و بادغیــس خیزش هــای مردمــی علیه 
طالبان و با هدف دفاع بی واسطه از جان، 
مال و ناموس شــکل گرفتــه و تا حدودی 
طالبــان را در تنگنــا قــرار داده اســت. اما 
در کشــوری که گروه شــبه نظامی طالبان 
بیــش از 70 درصــد کنتــرل ســرزمینی را 
دارد، تروریســت های داعــش به صورت 
و نظامیــان 29  دارنــد  پراکنــده حضــور 

کشــور عضو ناتو و در رأس آنها نظامیان 
حضــور  ســال  هجدهمیــن  امریکایــی 
خــود در افغانســتان را تجربــه می کنند، 
گسترده تر شدن فعالیت های مسلحانه 
جدیــد در قالب خیــزش مردمی ممکن 
اســت به ناآرامی های بیشــتر، انفجارها، 
رویارویی هــای  و  انتحــاری  حمــالت 
مســلحانه بیشــتر دامــن بزنــد. تشــدید 
ناامنی هــا در افغانســتان نیــز بهانه الزم 
بــرای ادامــه حضــور نظامــی امریــکا در 
ایــن کشــور را فراهم می کنــد و از آنجا که 
خــروج نظامیــان خارجــی اصلی تریــن 
شرط طالبان برای صلح است، می توان 
نتیجه گیری کرد که چشــم انداز روشــنی 
برای آینده افغانستان دست کم در آینده 

نزدیک وجود ندارد. جیمز ماتیس، وزیر 
دفاع امریکا روز شــنبه طی سخنرانی در 
»مجمع دفاع ملی ریگان« رســماً اعالم 
کرد کــه هیچ قصــدی بــرای فراخواندن 
نظامیــان امریکایی از افغانســتان ندارد. 
او افــزود: اگر ما برویم حــدود 20 مورد از 
خطرناک تریــن گروه های تروریســتی در 
جهــان به ایــن منطقــه نفــوذ می کنند و 
می دانیم که چه اتفاقــی رخ خواهد داد. 
اطالعات ما بســیار دقیق است. ما هدف 

حمله قرار خواهیم گرفت.

ë امید به صلح در کنار لشکرکشی
ماتیس همچنین تصمیم ســال گذشته 
ترامــپ بــرای افزایــش ســطح نیروهای 

امریکایــی در افغانســتان را ســتود اما در 
اظهاراتی متناقض گفت، نهایت تالش 
خودش را به کار می گیرد تا تالش هایش 
به راهکاری سیاسی منجر شود. او افزود: 
برای اولین بار در ۱7 ســال، سازمان ملل 

باور دارد که ما امید صلح داریم.
به نظــر می رســد، ماتیــس گفت و گوهای 
اخیــر زلمــای خلیــل زاد، نماینــده ویژه 
امریــکا در امــور افغانســتان بــا طالبــان 
بــرای  کشــورش  تــالش«  »نهایــت  را 
برقــراری صلــح در این کشــور جنگ زده 
و  دیدارهــا  ایــن  اســت.  کــرده  قلمــداد 
گفت و گوهــا اگرچــه از نظــر دیپلماتیک 
حائزاهمیــت هســتند امــا تــا زمانــی که 
امریکا کوچکترین توجهی به اصلی ترین 

شــرط طالبــان یعنــی خــروج نیروهــای 
خارجــی از افغانســتان نمی کنــد و حتی 
اعــالم می کنــد، همچنــان در این کشــور 
خواهد ماند، راهکار دیپلماتیک به جایی 
نمی رســد. بویژه در شــرایطی که طالبان 
برتــری میدانــی دارد و بــا وجود۱7 ســال 
مبارزه ناتو با این گروه شبه نظامی، بیش 
از 70 درصد خاک افغانســتان همچنان 

در کنترل طالبان است.
عمومــی  فرمانــده  میلــر«،  »اســکات 
نیــز  افغانســتان  در  خارجــی  نظامیــان 
روز شــنبه گذشــته با سفر به اســتان فراه 
افغانســتان اعــالم کــرده بود، بــا ارزیابی 
ضریب امنیتی این استان تصمیم گرفته 
است یک گروه از نیروی هوایی خود را در 

فراه نگه دارد.
در ۱7 ســال اخیر بیش از ۱00 هزار افغان 
کــه حــدود 30 هزار نفرشــان غیرنظامی 
بودنــد، کشــته شــده اند و تنهــا در ۱0 روز 
اخیــر 55 غیرنظامــی افغان کشــته و 94 
تــن دیگــر زخمــی شــده اند. رســانه های 
محلــی افغانســتان نیــز دیــروز یکشــنبه 
گزارش دادند، در جریان انفجار ناگهانی 
خــودروی بمب گذاری شــده طالبــان در 
والیت قندهار دست کم 37 شبه نظامی 
کشــته و تعــدادی نیــز زخمــی شــدند. 
طالبــان قصــد داشــته از ایــن خــودروی 
بمب گذاری شده علیه ارتش افغانستان 
اســتفاده کند امــا زودتــر از موعد منفجر 
شــده اســت. البته طالبان این خبــر را رد 

کرده است.

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

یواس ای تودی )امریکا(:
ترامــپ که گفته بــود حاضر به دیــدار با 
والدیمیــر پوتیــن نیســت، در نهایت در 
حاشیه دیدار گروه 20 هنگام صرف شام، 

دیداری غیر رسمی با وی برگزار کرد.

نشنال )امارات(:
صائب عریقات، دبیرکل اجرایی ســاف، 
در یادداشــتی دولــت ترامــپ را متهــم 
کرده اســت، با هدف حمایت از تل آویو، 
سعی دارد درباره مذاکره با اسرائیل بین 

فلسطینی ها اختالف افکنی کند.

عرب تایمز )کویت(:
در بین سران کویت که به خاطر جنگ 
اول خلیج فارس خود را مدیون جورج 
بوش پدر می دانند، امیر کویت مقدم 
بر دیگران مراتب تأسف خود را بابت 

مرگ بوش اعالم داشت.

جریان های چپگرای تونس درصدد 
انحالل جنبش النهضه 

علی کلثوم، وکیل مدافع شــکری بلعید و محمد البراهمی، 
دو مخالف چپگرای تونسی که سال 20۱3 ترور شدند، اعالم 
کــرد، با هدف انحالل جنبش النهضه بــه اتهام ارتباطش با 
تروریســم علیه این جنبــش اقامه دعوی می کننــد.  به گزارش ایســنا به نقل از 
سایت ارم نیوز، وی افزود: طرح این شکایت با استناد به بند هفت قانون مبارزه 
با تروریســم که طبق آن امکان انحالل هر حزب یا جمعیتی به دلیل ارتباطش 
با تروریسم وجود دارد، انجام می شود. سمیر دیلو، نماینده  جنبش النهضه در 
واکنــش به ایــن صحبت ها گفت: ما از آنچــه هیأت دفاعی اعالم کــرده، نگران 
نیستیم و اینها نشانه دیگری از این است که این اقدامات تنها ویترین یک طرح 

سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی با حذف حریف است.

عربستان برای نخستین بار مراسم عشای ربانی برگزار کرد
 االنبا مرقس، اسقف کلیسای »شبرا الخیمه« قاهره فاش کرد در جریان سفرش 
به عربستان، اولین آیین عشای ربانی مسیحیان این کشور را در ریاض و با حضور 
ده ها قبطی برگزار کرد. البته کلیسای مصر و مسیحیان عربستان تا لحظه تنظیم 

خبر به صورت رسمی برگزاری این آیین در عربستان را تأیید نکرده  بودند.
االنبا مرقس که از اســقف های ارشــد کلیســای مصر اســت و تاکنون چند بار به 
عربستان سفر کرده، در گفت و گو با روزنامه اخبار الیوم افزود: سفرم به عربستان 
که در پی دعوت دفتر پادشــاهی این کشــور انجام شد، برای دیدار با قبطی های 
ســاکن در عربســتان بود. وی ســاخت کلیسا در خاک عربســتان را تکذیب کرد. 

عربستان کشور دوم قبطی ها به حساب می آید.

شمشیر دو لبه »خیزش مردمی« در افغانستان
امریکا اعالم کرد در افغانستان می ماند

کبری نظری
خبرنگار

رژه جلیقــه زردهــا کــه دو هفتــه قبــل از 
فرانســه آغاز شد و روز شــنبه به بلژیک 
و دیــروز به هلند رســید، خبــر از فصلی 
ســرد برای اروپا می دهد، فصلی به نام 

»خزان اروپایی«.
طبقــه متوســط فرامــوش شــده ای کــه 
از ســال 2008 و بحــران اقتصــادی آن 
زمــان در اروپــا در ســختی و رنج به ســر 
می بــرد و تحــت فشــار مالیات هایی که 
در ایــن یک دهه برای آنها وضع شــده، 
هــر روز محکم تــر از روز قبــل کمربندها 
را می بنــدد، بــه خروش آمــده و حرکت 
خــود را آغــاز کــرده  اســت. ایــن حرکت 
کــه  در قالــب جنبــش »جلیقــه زردها« 
از شــهرهای مختلف فرانســه آغاز شده  
بود و روز شــنبه در بروکســل خودنمایی 
کــرده بود، دیــروز در هلند نیز مشــاهده 
شــد. به گزارش خبرگــزاری آناتولی، در 
شماری از شهرهای هلند، معترضان به 
وضعیت اقتصادی این کشور با پوشیدن 
آمدنــد.  خیابــان  بــه  زرد،  جلیقه هــای 
بنابراین گزارش، تظاهرات در شهرهای 
نیجمگن، ماستریخت، آلکمار، لوواردن 
و گرونینگن چشــمگیر بود و در الهه نیز 
200 نفر مقابل ســاختمان پارلمان این 
کشــور گــرد آمدند. پلیــس هلنــد 4 نفر 
از ایــن معترضــان را دســتگیر کــرد و از 

معترضان خواست خیابان های اطراف 
پارلمان را ترک کنند. با این حال برخی 
معتقدنــد، ایــن شــروع اعتراض هــا در 
هلنــد اســت و احتمــال دارد در روزهای 
آتی شاهد تجمع های پر جمعیت تری 

در هلند باشیم.
چــاپ  اکســپرس«  »ســاندی  روزنامــه 
بریتانیــا نیــز با توجــه به اظهــارات یکی 
جلیقــه  جنبــش  ســازمان دهندگان  از 
زردها در پاریــس پیش بینی کرد، دامنه 
ایــن اعتراضــات تــا آلمــان نیز کشــیده 
شــود. بــه نوشــته ایــن روزنامــه یکــی از 
سازمان دهندگان اعتراضات در فرانسه 
که خود را »ژیل« معرفی کرده، به سران 
کشــورها هشــدار داده و گفته  است: این 
آغــاز ماجرا اســت. مــا این جنبــش را از 
فرانسه شروع کردیم، به بلژیک بردیم 
و حاال می خواهیم آن را تا آلمان، هلند، 
سراســر اروپــا و حتی انگلیس گســترش 

دهیم.
وی در حالی این اظهارات را بیان داشت 
که روز شنبه معترضان در بروکسل گرد 
اتحادیــه  بــه  متعلــق  ســاختمان های 
اروپا جمع شــدند و علیه سیاســت های 
اقتصــادی شــعار دادنــد. آنهــا یکــی از 
وســایل نقلیــه پلیــس را نیــز بــه آتــش 
کشــیدند. روز شنبه در دوبلین، پایتخت 
ایرلنــد نیــز در تظاهراتــی در اعتــراض 
به وضعیت مســکن در این کشــور که از 
پیش برنامه ریزی شــده بود، شــماری از 

معترضــان با پوشــیدن جلیقه های زرد 
رنگ حمایت خــود را از جنبش جلیقه 

زردها اعالم کردند.

ë آتش خاموش نشدنی در پاریس
صبــح دیــروز در حالــی کــه آتشــی کــه 
شــب قبل پاریسی ها با به آتش کشیدن 
یــک ســاختمان در خیابــان شــانزه لیزه 
برپا کــرده  بودند، همچنان روشــن بود، 
معترضــان خبــر دادنــد، تا کریســمس 
به ایــن اعتراض هــا ادامه خواهنــد داد. 
نگرانــی از تداوم اعتراض ها دولت را که 
منتظر بازگشت امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری این کشــور از نشست گروه 20 
در آرژانتین است، واداشت تا خبر دهد، 
برای جلوگیری از تداوم بی نظمی ها در 
حال تصمیم گیری برای اعالم وضعیت 

فوق العــاده اســت. دولــت فرانســه کــه 
اعتراف کرده  است این بدترین ناآرامی 
فرانسه در دو دهه گذشته است، ۱0 هزار 
نیرو را بــرای مقابله با تظاهرات جلیقه 

زردها فراخوانده است.
در درگیری های روز شنبه در پاریس، 90 
نفر زخمی و 224 نفر بازداشــت شدند. 
و  یــک هتــل و ســاختمان  معترضــان 
بیــش از ۱0 خــودرو را به آتش کشــیدند. 
در همیــن حــال خبرگزاری اســپوتنیک 
نیــز خبــر داد در جریــان اعتراض هــای 
روز شــنبه در فرانســه یک نفر در سانحه 
اعتراض هــا  ایــن  حاشــیه  در  رانندگــی 
در جنــوب ایــن کشــور در گذشــت. ایــن 
دومیــن فردی اســت که در جریــان این 
اعتراض هــا به دلیــل ســانحه رانندگــی 

جان خود را از دست می دهد.

زوما در دادگاه
جاکوب زوما، رئیس جمهوری ســابق آفریقای جنوبی که 
متهم به فســاد مالی، کالهبرداری، پولشــویی و اخاذی در 
 دوره ریاســت جمهوری خود اســت، برای پاســخگویی به 

۱6 پرونده فساد خود وارد دادگاه شد. 

نــــــما
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مایکل وولف
مترجم: مهوش غالمی

طرح ایوانکا
زوج جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ همه را در کاخ سفید مقصر می دانستند. پریبوس 
را مقصر بی نظمی ای می دانستند که باعث شده بود جوی جنگ مانند ایجاد شود 
و این خود موجب افشاگری های دائم و زیان بار گردد؛ بنن را هم عامل افشاگری ها 
می دانســتند و اسپایســر را به خاطر دفاع ضعیف از منافع و امتیازات آنها مقصر 

قلمداد می کردند.
آنها نیاز داشــتند از خودشــان دفاع کنند. یک اســتراتژی این بود که از شــهر بیرون 
بروند )بنن لیســتی از مواقع پرتشنج آماده کرده بود که در این موارد این زوج باید 
به تعطیالتی راه گشا می رفتند( و اتفاقاً ترامپ هم برای شرکت در اجالس سران 
جی-20 باید 7 و 8 ژوئیه به هامبورگ، آلمان می رفت و جارد و ایوانکا هم در این 
سفر او را همراهی کردند و درجریان این اجالس بود که پی بردند خبر مالقات دون 
جونیــور بــه روس ها – که این زوج به عمد از آن به عنــوان مالقات دون جونیور نام 
می بردند – فاش شده است. بدتر آنکه فهمیدند قرار است این ماجرا در نیویورک 

تایمز چاپ شود.
در ابتدا کارکنان ترامپ انتظار داشــتند خبر مالقات دون جونیور در ســایت سیرکا 
افشا شود. مدت ها بود وکال و مارک کورالو، سخنگوی تیم وکال، برای مدیریت این 
خبر کار می کردند. اما زمانی که آنها در هامبورگ بودند، کارکنان رئیس جمهوری 
متوجــه شــدند تایمــز درحال تهیه گزارشــی اســت که حــاوی جزئیات بــه مراتب 
بیشــتری در مــورد این مالقات اســت – و احتمــاالً گروه کوشــنر آن را ارائه کرده – و 
قرار اســت روز شــنبه 8 ژوئیه چاپ شــود. اجازه داده نشده بود تیم حقوقی رئیس 
جمهوری پیشاپیش از این مقاله اطالع پیدا کند به این دلیل روشن که این خبر به 

رئیس جمهوری ربطی نداشت.
در هامبــورگ، ایوانــکا کــه می دانســت بزودی ایــن خبر پخش می شــود، خبر 
طرحی را به اســم خودش منتشــر کرد: تشــکیل یک صندوق در بانک جهانی 
برای کمک به زنان کارآفرین در کشــورهای درحال رشــد. این مورد دیگری بود 
که از نظر کارکنان کاخ سفید بیراهه رفتن فوق العاده این زوج بود. هیچ کجا در 
ســتاد ترامپ، هیچ کجــا در وایت بورد های بنن، هیچ کجــا در قلب این رئیس 
جمهوری عالقه و توجهی به زنان کارآفرین در کشــورهای درحال رشــد نشــان 
داده نشــده بود. دســتور کار دختــر  با  برنامه کاری پدر – یــا حداقل با برنامه ای 
که باعث انتخاب او شــده بود – همخوانی نداشــت. ایوانکا، از نظر تقریباً همه 
در میــان کارکنان کاخ ســفید، ماهیت شــغل خود را واقعاً اصــاًل نمی فهمید و 
اقدامــات مقتضی مرســوم بانوی اول امریکا یعنی همســر رئیس جمهوری را 

به گردن کارکنان کاخ سفید انداخته بود.
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گروه جهان/ پلیس رژیم صهیونیســتی 
خبــر داد، مــدارک کافی علیــه بنیامین 
نتانیاهو و همســرش در سومین پرونده 
فســاد مالــی و رشــوه نخســت وزیر ایــن 
رژیــم، موســوم به پرونــده »4 هــزار« به 

دست آورده است.
خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه 
»الجزیره«، مقامات پلیس اســرائیل در 
بیانیه ای اعالم کردند، نتایج تحقیقات 
و  نخســت وزیر  می دهــد  نشــان  آنهــا 
بــه »4  پرونــده موســوم  همســرش در 
هزار« کــه به یک گروه تلــه کام با عنوان 
»بزق« اختصاص دارد، متهم هســتند. 

پلیــس رژیم صهیونیســتی کــه مدارک 
موجود را به دادستانی این رژیم تحویل 
داده از ایــن نهــاد قضایــی درخواســت 
کرده، علیه نخست وزیر اعالم جرم کند.

بنابر این گــزارش نتانیاهــو در بیانیه ای 
این اتهامات را رد کرد و آنها را ساختگی 
خوانــد و گفــت کــه آنچه پلیــس انجام 
داده و توصیه هــای آن بــه دادســتانی، 
بــرای وی چیــز جدیدی نیســت و پیش 
از بازجویی ها هم برای وی این مســائل 
فاش شــده بــود. او ســپس توصیه های 
پلیس را فاقد وجاهت قانونی دانســت 
کــه مقامــات  و گفــت: اطمینــان دارم 

دادســتانی پس از بررســی تمامی امور، 
به این نتیجه می رســند که چیزی نبوده 

است زیرا در واقع چیزی وجود ندارد.
بــا این حــال پلیس رژیم صهیونیســتی 
می گوید، مدارک موجود نشان می دهد، 
نتانیاهو میلیون ها دالر تسهیالت مالی 
به مالک شــرکت »بزق« پرداخت کرده 
تا در مقابل این شرکت تضمین دهد از 
وی و خانواده اش از طریق پایگاه خبری 

»واال« حمایت کند.
اگر این اتهامات اثبات شــود، نتانیاهو با 
بزرگترین چالش خود در دوره کاری اش 
مواجــه می شــود و حیــات سیاســی وی 

کــه تاکنــون 4 دوره نخســت وزیر رژیــم 
خطــر  بــه  بوده اســت،  صهیونیســتی 
می افتد. طرح این اتهامات در شرایطی 
اســت که دولت نتانیاهو درایام ســختی 
به ســر می بــرد و چندی پیــش نیز بعد 
وزیــر  لیبرمــن،  اویگــدور  اســتعفای  از 
جنــگ این رژیم، در معرض فروپاشــی 

و برگزاری انتخابات مجدد قرار داشت.
نخســت وزیر اســرائیل در چهــار پرونده 
فســاد مالی موســوم بــه هــزار، دو هزار، 
ســه هــزار و چهار هزار متهم اســت و در 
ماه هــای گذشــته بــه همراه همســرش 

بارها مورد بازجویی قرار گرفته است.

خاورمیانه

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
و بهجت عباسی

حبس جمعی علف های هرز
وقتی صحبت های من تمام شــد، رئیس جمهوری اوباما از من به خاطر توجه 
ویــژه به این مســأله قدردانی کرد. ســپس یادداشــتی را از ســخنانی کــه در مأل 
عــام گفته بودم بیرون آورد و بخش هایــی از آن را مطرح کرد. برای مثال برای 
توصیف آنچه که فکر می کردم باید انجام گیرد به یک پروژه وزارت دادگستری 
موســوم به بیرون کشــیدن علف های هرز و پاشــیدن بذر اشــاره کــرده بودم که 
دربــاره مبــارزه با جرایم خشــونت آمیز و ریشــه کنی فعالیت هــای جنایتکارانه 
است. گفتم باید افراد بد و شرور را ریشه کن کنیم و در فضای ایجاد شده با این 

بازداشت ها، افرادی سالم تربیت کنیم. 
اوباما پرســید: متوجه هستی که اشاره به این عبارت برای سیاه پوستان ممکن 
است چه مفهومی داشته باشد؟ خطاب کردن جوانان در جامعه سیاه پوستان 

به عنوان »علف هرز«؟
رئیــس جمهوری گفت که چطور افراد ســیاه پوســت از چنیــن الفاظی به دلیل 
موقعیت شان ناراحت و دلخور هستند. آنها از امنیتی که پلیس ایجاد می کند، 
اســتقبال می کنند اما از شــرایطی که حضور پلیس را در محله هایشــان الزامی 
می کند بیزار هســتند؛ شــرایطی همچون وضعیــت بِد مــدارس، فرصت های 

شغلی کم و خانواده های از هم گسیخته.
پاســخ دادم، هیچ وقت فکر نمی کردم که افراد رنگین پوســت، ممکن اســت 
صحبت های من را به این شکل بشنوند. من برای بررسی این موضوع به اندازه 
کافی وقت نگذاشته بودم که عبارت »بیرون کشیدن علف هرز و پاشیدن بذر« 
که ما طی چند دهه در پلیس استفاده می کردیم، ممکن است به مذاق برخی، 
بویژه سیاه پوستان آن هم در شرایطی بحرانی خوش نیاید. من از دیِد خودم به 
این موضوع نگاه می کردم. یک سیاه پوست- که اتفاقاً رئیس جمهوری امریکا 

هم بود- باعث شد به این موضوع از دریچه نگاه دیگران نگاه کنم.
ما درباره درصد فوق العاده باالی ســیاه پوستان در بخش جنایی دستگاه قضا 
و تأثیــر آن بــر جوامع ســیاه پوســت و نیز اقدامــات ضعیف کشــور در کمک به 

زندانیان برای آغاز دوباره زندگی مفید و مؤثر، صحبت کردیم.
هر چند من هم موافق بودم که زندانی کردن این تعداد از ســیاه پوســتان یک 
حادثــه تلــخ و ناگوار اســت، در عین حال معتقــد بودم اصطالحــی که رئیس 
جمهــوری از آن به عنــوان »حبــس جمعی« نام بــرد، تا چه اندازه بــرای ما که 
زندگــی خود را وقــف کاهش جرایم در جوامع اقلیت کــرده بودیم، آزار دهنده 
بــود. اوبامــا در توصیف این عبــارت گفت که فکر می کند زندانــی کردن تعداد 

زیادی از افراد در کشور یک اپیدمی ملی است.
نگهــداری  کمپ هــای  یــادآوِر  جمعــی«  »حبــس  اصطــالح  مــن،  بــرای 
بازداشت شــدگان توســط ژاپنی ها در جنگ جهانی دوم بود که انبوهی از افراد 
را دســته جمعی پشــت ســیم خاردارها نگهداری می کردند. من فکر می کردم 
که این اصطالح هم نادرســت اســت و هم در مورد بســیاری از اعضای پلیس 
و دســتگاه های مجــری قانون که عمیقاً برای یاری رســاندن به افــراد گرفتار در 

محله های خطرناک اهمیت قائل بودند، توهین آمیز می باشد.
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مدارک فساد مالی نتانیاهو و همسرش به دادستانی رسید

خزان اروپایی
جنبش »جلیقه زردها« که از فرانسه آغاز شد تا بلژیک و هلند گسترش یافته است

عبدالغنی علیپور یکی از فرماندهان خیزش های مردمی در افغانستان
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دیلی اکسپرس )انگلیس(
مصاحبه ای تازه با سول کیبل، مدافع وسط 
ســابق آرســنال و تیم ملی انگلیــس درباره 
حضــورش در حرفه مربیگری و  عکســی از 
وی، تبدیل به گزارش اول این نشــریه شــده 
اســت. دیلی اکســپرس تبعــات دیدارهای 
ایــن هفته لیــگ انگلیــس را هــم آورده و از 
شــانس های این کشــور در مسابقات »لیگ 

اروپا« سخن گفته است.

توتو اسپورت )ایتالیا( 
این نشریه به پیروزی عالی 0-3 شنبه شب 
یوونتوس مقابل فیورنتینــا در لیگ ایتالیا 
پرداخته و عکس هــای رونالدو، کیه لینی و 
بتانکور را که پیام آوران این پیروزی بوده اند، 
بــه چاپ رســانده اســت. توتو اســپورت به 
دیدارهای شب گذشته این لیگ پرداخته و 
پیشوازی هم بر بازی دوشنبه شب ناپولی 

با آتاالنتا دارد.

موندو دپورتیوو )اسپانیا( 
نگاهــی به دیدار حســاس شــب گذشــته 
بارسلونا با ویارئال در لیگ فوتبال اسپانیا، 
گزارش اول این نشریه را شکل داده است. 
مونــدو متذکــر شــده اســت بازپس گیری 
مقام صدرنشــینی دغدغه اصلی مردان 
بارســا طــی هفتــه گذشــته بــوده و لیونل 
مســی، سرآمد مردان خواهان این عنوان 

است.

سرخابی ها به فکر ساخت ورزشگاه باشند
مجمع باشــگاه پرســپولیس شــنبه برگزار شــد و وزیــر ورزش و 
جوانان که در این جلســه حضور داشت، صحبت های  مهمی 
مطرح کرد. مســعود سلطانی فر گفت: »با جدیت خصوصی 
شــدن صد درصدی ســهام اســتقالل و پرســپولیس را دنبال می کنیــم و در حال 
حاضر این موضوع در نوبت طرح در جلســه دولت اســت و بعد فرآیند اجرا در 
ســازمان خصوصی ســازی باید دنبال شــود. حتــی از همین االن هم تعــدادی از 
پیشکسوتان دو باشگاه اعالم آمادگی کردند تا در فرآیند خصوصی سازی مشارکت 
داشته باشند و متقاضی خرید دو باشگاه هستند که باید بعد از تصویب دولت با 
سازمان خصوصی سازی مذاکره و تعامل داشته باشند. هر مجموعه اقتصادی که 
با سازمان خصوصی سازی به تفاهم برسد، صد درصد سهام را واگذار می کنیم.«

وی اهمیــت برخــورداری از ورزشــگاه اختصاصی برای پرســپولیس و اســتقالل 
را مــورد تأکید قرار داد: »این دو باشــگاه باید به صورت اساســی و زیربنایی برای 
برخورداری از اســتادیوم اختصاصی هم برنامه ریزی کننــد چرا که دلیلی ندارد 
همه بازی ها به آزادی و تختی تهران ختم شود، بنابراین باید به سمت احداث 
اســتادیوم خصوصــی برونــد. در این بیــن چند منطقــه را هم بررســی کردیم و 
مذاکراتی هم با شــهرداری ها صورت گرفته و خوشــبختانه همه آمادگی کمک 
دارند.« ســلطانی فر ادامه داد: »از نظر حمایت مردمی، ســازمان و تشــکیالت و 
بازیکنان بومی با پتانسیل باال از باشگاه های منطقه توانمندتر هستیم. نیمی از 
تیم های عربی را بازیکنان خارجی تشکیل می دهند اما در پرسپولیس و استقالل 
اکثر بازیکنان اصلی را بازیکنان توانمند داخلی تشکیل می دهند بنابراین اگر روی 
اســتعدادهای خودمان کار کنیم، حتماً می توانیم به تیم های عربی نیز بازیکن 

صادر کنیم.«

ایران قهرمان کشتی آزاد روسیه
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام الروسا روزهای 10 و 11 آذرماه در مسکو با 
حضور 5 تیم روسیه، ایران، گرجستان، آذربایجان و ازبکستان در 6 وزن المپیکی 
برگزار شــد و در پایان ایران با کسب 4 پیروزی به عنوان قهرمانی این مسابقات 
دســت یافت، روســیه و آذربایجان هم دوم و سوم شــدند. در پایان رقابت های 
کشتی آزاد جام الروسا، رقابت های انفرادی سنگین وزن یادواره ایوان یاریگین، 
برگزار شد که یداهلل محبی و عباس فروتن نمایندگان ایران به مدال های طال و 
نقره دست یافتند و به ترتیب جوایز نقدی 3 و ۲هزار دالری را از آن خود کردند.

اکرم محمدی: با آبروی من بازی کردند
اکرم محمدی، بازیکن اسنوکر بانوان ایران بابت حکم محرومیت ۲ ساله اش 
از ســوی کمیتــه انضباطی به کمیته اســتیناف شــکایت کــرد. او در گفت وگو با 
ایسنا، درباره جلسه کمیته  انضباطی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس گفت: 
»در ایــن جلســه، تنها اتهاماتی که به صورت کلی و نامفهــوم بود را بدون ارائه 
مســتندات برایم بازگو کردند. بــرای نمونه یکی از مــوارد اتهامم عدم رعایت 
شــئونات اسالمی بود اما هیچ توضیح و سندی ارائه ندادند. این افراد در همه 
جا به رســانه ها می گویند که من مشــکل اخالقی دارم و این یعنی بازی کردن 
بــا آبروی من. مخصوصاً وقتی فرد مورد نظرشــان یک خانم باشــد، زدن این 
اتهامات بهترین راه اســت. تاکنون ســکوت کرده بودم اما وقتی با آبرویم بازی 

می شود، نمی توانم حرفی نزنم.«

مخالفت با درخواست عجیب کیانوش رستمی
کیانــوش رســتمی در جدیدترین اقدام خود درخواســت عجیبی از فدراســیون 
وزنه برداری مطرح کرده است. درخواست او از فدراسیون وزنه برداری برگزاری 
اردوی برون مــرزی بــود که بــا مخالفت مــرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری 
مواجــه شــد. علی مــرادی در این بــاره گفت: »در حالی که بســیاری از کشــورها 
درخواســت برگزاری اردوی مشــترک با وزنه برداران ما را دارند، اردوی خارج از 

کشور صرف هزینه های بی مورد است.«

نبرد دو غول بی شکست بوکس جهان برنده نداشت!
پیکار شنبه شب دو غول بی شکست بوکس سنگین وزن جهان یعنی تایسون فیوری 
انگلیســی و دئونتای وایلدر امریکایی که در شــهر لس آنجلس امریکا انجام شد، با 
رأی غریب داوران مساوی تمام شد تا به روایتی از حاال کیسه بزرگی برای دیدار دوم 
آنها دوخته شــود. با احتســاب ثبت این نتیجه و براســاس قواعد بوکس، وایلدر که 
مقام قهرمانی جهان را از منظر )WBC یکی از 4 سازمان حاکم بر بوکس جهان( در 
اختیار داشت، این مقام را برای خود حفظ کرد. این نتیجه در حالی به دست آمد 
که فیوری کاًل بر رقیب خود تسلط داشت اما دو بار هم توسط وایلدر ناک داون شد. 

ولی هر چه بود، هر دو مشتزن رکورد بی شکستی خود را حفظ کردند.

تمرین شاداب آبی ها در حضور سهرابیان
تمرین دیروز اســتقالل تهــران در مجموعه ورزشــی صنایع دفاع در شــرایطی 
انجام شد که شادابی بازیکنان محسوس بود. آرمین سهرابیان با محافظ دست 
در تمرین ظاهر شد تا بازگشتش را بعد از مصدومیت اخیرش اعالم دارد. مرور 

تاکتیک های متنوع و فوتبال درون تیمی، بخشی از تمرینات دیروز آبی ها بود.

ورود فیفا به موضوع آزار جنسی زنان فوتبالیست افغانی
فیفا قصد دارد پرونده آزار جنسی تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را بررسی و 
در این زمینه رأی صادر کند. این امر پس از اینکه ادعاهایی در مورد آزار فیزیکی 
شــماری از ملی پوشــان زن افغانی توســط برخی سران فدراســیون فوتبال این 
کشــور مطرح شــد، در دســتور کار نهاد حاکم بر فوتبال جهان قرار گرفته است. 

فدراسیون افغانستان این ادعاها را به کلی رد کرده است.

مشاجره بیرانوند این بار با برانکو
در تمرین دیروز پرسپولیس اتفاقی عجیب افتاد. در جریان بازی درون تیمی برانکو 
بــه بیرانوند بابت خروج هایش تذکر داد که در یک لحظه ایــن دروازه بان از کوره در 
رفت و با صدای بلند به مترجم برانکو گفت: »در آن صحنه مقصر شجاع خلیل زاده 
بــود، نه من.« در ادامــه صدای برانکو باالتر رفت و بیرانوند هم برای دقایقی زمین 
را ترک کرد و دوباره برگشــت. گفتنی اســت، دروازه بان پرسپولیس در دو بازی اخیر 

پرسپولیس هم با شجاع خلیل زاده و احمد نوراللهی مشاجره لفظی داشت.

گلزنی امیری در سوپرلیگ ترکیه
لژیونرهای فوتبال ایران این هفته در بازی های مختلف برای تیم های خود به میدان 
رفتند. میالد محمدی در حالی در دیدار احمد گروژنی مقابل کراسنویارسک گلزنی کرد 
که ســایت چمپیونات روســیه در ارزیابی فنی خود به محمدی نمره عالی 7 را داد و او 
بهترین بازیکن دیدار شناخته شد. در هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر انگلیس، 
برایتون در غیاب علیرضا جهانبخش میهمان هادرزفیلد بود و با نتیجه ۲ بر یک پیروز 
شد. در هفته بیستم لیگ دسته اول انگلیس هم، ناتینگهام فارست میزبان ایبسویچ 
تاون بود و با ۲ گل پیروز شد. در این بازی کریم انصاری فرد از دقیقه 88 برای ناتینگهام 
وارد میدان شــد. در هفته یازدهم لیگ برتر پرتغال، ماریتیمو در حضور 90 دقیقه ای 
امیرعابدزاده در دیدار مقابل ویتوریا ستوبال متحمل شکست یک بر صفر شد. در هفته 
چهاردهم سوپر لیگ ترکیه، ترابزون اسپور میهمان کایسری اسپور بود و ۲ بر صفر پیروز 
شد. در این دیدار، امیری در دقیقه 97 به میدان آمد و در دقیقه 98 گلزنی کرد تا اولین 
گل رســمی خود در لیگ ترکیه را بزند. ســیدمجید حسینی در این دیدار روی نیمکت 
حضور داشت و فرصت بازی پیدا نکرد. در چارچوب هفته پانزدهم لوشامپیونه، آمیان 
در حضور 90 دقیقه ای سامان قدوس به مصاف »تیم المپیک« رفت و با نتیجه ۲ بر 
صفر مغلوب شد. قدوس در دقیقه 83 این دیدار از داور کارت زرد دریافت کرد. از هفته 
چهاردهم رقابت های لیگ ستارگان قطر، دیروز الغرافه در حضور 90 دقیقه ای مهدی 
طارمی میزبان السد بود و با نتیجه 8 بر یک شکست سنگینی را متحمل شد. تک گل 

الغرافه توسط طارمی از روی نقطه پنالتی زده شد.

اخبـــــار

برانکو : 10 سال پیش، سیدجالل را به تیم ملی دعوت نکردم، این تصمیمم اشتباه بود

حسینی: دوست داشتم جام جهانی دوم را هم تجربه کنم
ســیدجالل حســینی، کاپیتــان پیشــین تیم 
ملــی و فعلــی باشــگاه پرســپولیس کــه روز 
شــنبه تصمیم بــه خداحافظــی از رده ملی 
گرفت، دیروز در حضور 50 خبرنگار نشست 
خبری برگزار کرد. در این نشســت که برانکو 
و گرشاســبی هــم حضور داشــتند، هــر کدام 
هدایــای جداگانــه ای بــه ســیدجالل تقدیم 
کردند. پرسپولیســی ها بــه خاطــر 115 بازی 
ملی حسینی، پیراهن نمادین شماره 4 را که 
در این ســال ها به تن می کــرد و روی آن عدد 
115 حک شــده بود به کاپیتــان اهدا کردند و 
مســئوالن پرســپولیس هم یک تابلو فرش 
آیه شــریفه »و ان یکاد« و یک قاب عکس از 
جشن قهرمانی پرسپولیس که حسینی جام 
را باالی ســر برده، به او اهــدا کردند. عالوه بر 
این، حمیدرضا گرشاسبی هم یک سکه بهار 

آزادی به سیدجالل حسینی اهدا کرد.
مدافــع پرســپولیس در ابتدای این نشســت 
گفــت: »چند بــار می خواســتم خداحافظی 
کنــم ولی هــر بــار دودل می شــدم؛ تصمیم 
بزرگی بود و سختی های خودش را داشت. با 
برانکو و گرشاسبی صحبت کردم و در نهایت 
این تصمیم را گرفتم. از برانکو تشکر می کنم 
که مرا به تیم ملی دعوت کرد. تشکر ویژه ای 
از قلعه نویی و افشین قطبی دارم. از کی روش 
هم تشــکر می کنم که هفت سال شاگردش 

بودم و خیلی چیزها از او یاد گرفتم.«
مــردم  از  ادامــه  در  حســینی  ســیدجالل 
شــهرش )بندرانزلی( و از سپاهانی ها تشکر 
کــرد و افزود: »مهم ترین مســأله، هــواداران 
بــی نظیر پرســپولیس هســتند که همیشــه 
کنارم بودند. شــرمنده آنها هستم، به خاطر 

فینال آســیا که نتوانســتیم آنها را خوشحال 
کنیم. یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد 
دارم ولــی نمی دانــم تا کی بــازی می کنم.« 
خبرنگاری از حسینی پرسید اگر برانکو روزی 
ســرمربی تیم ملی شــود، آیا در تصمیمش 
تجدیدنظــر خواهد کرد؟ ســیدجالل گفت: 
»همه مشــورت هایم را با گرشاسبی و برانکو 
کرده ام.« جنجالی ترین ســؤال از سیدجالل 
دربــاره حرفی بــود که کــی روش دربــاره وی 
گفتــه؛ اینکــه او و وحیــد امیــری با اســتقالل 
توافــق کرده بودند امــا با رقم خیره کننده ای 
کــه هدایتــی بــه او پیشــنهاد کــرده، نظرش 
عــوض شــده. ســیدجالل گفــت: »چنیــن 
چیزی صحت ندارد. اگر ســندی در این باره 
هســت، نشــان بدهند.« در ادامه سیدجالل 
درخصــوص ایــن موضوع که چــرا کادر فنی 
تیم ملی هیچ واکنشــی به خداحافظی اش 
نشــان نداده اســت، گفت: »حضور شــما در 
این مراســم خیلی برای من باارزش اســت. 
هیجــان زده ام و مهم تریــن چیز بــرای من، 
مردم کشــورم هستند. دوســت داشتم جام 
جهانــی دوم را هــم تجربه کنم کــه این طور 
نشــد.« سیدجالل حســینی در پاسخ به این 
ســؤال کــه قبــول دارد او قربانــی حضــور در 
پرسپولیس و در نتیجه دعوت نشدن به تیم 
ملی شده است، تأکید کرد: »من هر جا بودم 
بــرای موفقیت تیمــم تالش کردم. شــرایط 
پرسپولیس و تیم ملی حساس بود. تصمیم 
ســرمربی تیم ملی بود و من موظف هستم 
این تصمیم را قبول کنم. االن هم هوادار تیم 
ملی هستم و هیچ طلبی از تیم ملی ندارم.« 
در ادامه این نشست برانکو بیان داشت: »من 

بازیکنان و ستاره های جهانی را تمرین دادم. 
بــه عنوان مثال مودریــچ که بهترین بازیکن 
جهان شــناخته شــد؛ این را عرض کردم که 
بگویم سیدجالل در طبقه این بازیکنان قرار 
دارد. « در ادامــه خبرنگاری از برانکو پرســید 
که اگر شما ســرمربی تیم ملی بودید، اجازه 
می دادید حســینی برود؟ برانکو پاســخ داد: 
»مــن 10 ســال پیــش و در زمان حضــورم در 
تیم ملی، ســیدجالل را بــه تیم ملی دعوت 
نکــردم و امروز فکر می کنــم این تصمیمم 
اشتباه بوده است.« پس از برانکو، حمیدرضا 
ســیدجالل  از  تمجیــد  در  هــم  گرشاســبی 
صحبت کــرد: »حســینی کاپیتــان فراموش 
نشــدنی پرسپولیس اســت. او کاپیتان تیم و 
بازوی برانکو است و با وجود سختی ها، کمک 
زیادی به ما کرد تا با وجود محرومیت و نبود 
بازیکن به موفقیت برسیم. او به من گفت که 

تیم ملی من پرسپولیس است.«
گفتنی اســت، مهدی تاج رئیس فدراسیون 
از زحمــات ســیدجالل  پیامــی  فوتبــال در 
حســینی در دوران حضــورش در تیــم ملی 

تشــکر کرد و ســازمان لیگ هم دیــروز اعالم 
کرد که بزودی در مراسمی از او تجلیل خواهد 

شد.
ë پیام کی روش برای خداحافظی سیدجالل

کارلوس کی روش،  سرمربی تیم ملی پیامی 
منتشر کرد و نوشت: »از جالل عزیز به خاطر 
اینکــه قســمت عمــده ای از دوران بازیگــری 
بین المللــی خود را در تیم ملی و با شــخص 
بنده به عنوان ســرمربی تقســیم کرد، تشکر 
می کنــم. برای مــن این افتخــار بزرگــی بود. 
مــن همیشــه تو را بــه عنوان یکــی از بهترین 
کاپیتان هایــی کــه بــا او کار کــردم، یــک فــرد 
حرفه ای و بی نظیر، یک کاراکتر وفادار و بسیار 
بزرگ که همیشه برای تمامی بازیکنان درون 
و بیرون زمین یک الگو بود به خاطر می آورم. 
حتی فراتر از 11۵ بازی بســیار تأثیرگذار برای 
تیم ملی، تو یک الگوی بسیار فوق العاده برای 
تمام بازیکنان ایرانی و تمام بازیکنانی که بعد 
از تو آمده اند و خواهند آمد، خواهی بود. برای 
شــخص بنده باعث افتخار بود که توانســتم 

اینها را به چشم ببینم. از تو ممنونم.«

قطبی: فوالد می تواند قهرمان ایران و آسیا شود
افشین قطبی، ســرمربی جدید فوالد خوزستان در مراسم 
معارفه اش گفت: فوالد می تواند قهرمان ایران و آسیا شود. 
طــی ۲3 دقیقه گفت وگــو با مدیرعامل فوالد، عشــق او به 
فوتبال و باشگاهش را لمس کردم! خوزستان مهد فوتبال 
کشور است و حتی وقتی سرمربی پرسپولیس بودم، این را 
حس کردم زیرا حسین کعبی را داشتیم که خوزستانی بود. 

حاال هم می کوشیم فوالدی ها را طوری پرورش بدهیم که به سطح بین المللی برسند. 
قطبی افزود: ما می توانیم یک ماشین فراری درست کنیم اما به یک مربی و راننده خوب 
نیاز است تا با این اتومبیل بتوان به قهرمانی ها رسید. در استادیومی به این قشنگی باید 
فوتبالیست های خوب به میدان بیایند و همه آسیا باید این استادیوم را ببیند.  من فوتبال 
بومی با گل های زیاد را دوســت دارم. قطبی همچنین گفت: اینکه در یکی از دیدارهای 
اولم در ســمت جدید با پرســپولیس روبه رو خواهیم شــد، کار را ســخت تر می کند اما از 
دیدار مجدد با پرسپولیسی ها خوشحال خواهم شد. من پس از ترک ایران به کشورهای 
متعــددی رفتم اما هیچ جا عشــق به فوتبالی را که در ایران وجــود دارد، ندیده ام. دیروز 
حبیب رضایی، مدیرعامل فوالد هم در مراسم معارفه قطبی شرکت کرد و گفت نگاه او و 
همکارانش در این راستا است که بهترین ها جذب این باشگاه شوند. وی افزود: امیدواریم 

با جذب قطبی که مردی کارآزموده است، به افتخارات مورد نظر برسیم.

نبرد 55 کشور برای فتح یورو 2020
در قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت های اروپا )یورو( ۲0۲0 که 
دیروز در دوبلین، مرکز ایرلند جنوبی انجام پذیرفت، آلمان و هلند رقبای دیرین با 
یکدیگر همگروه شدند. 55 تیم حاضر در این مسابقات به 10 گروه پنج و شش تیمی 
تقسیم شده و گروه های ذیل را شکل داده اند: * گروه اول: انگلیس، چک، بلغارستان، 
 مونته نگــرو و کوزوو * گروه دوم: پرتغال، اوکراین، صربســتان، لیتوانی و لوکزامبورگ 
* گروه سوم: هلند، آلمان، ایرلند شمالی، استونی و بالروس * گروه چهارم: سوئیس، 
دانمــارک، ایرلنــد جنوبــی، گرجســتان و جبل الطارق * گــروه پنجم: کرواســی، ولز، 
اسلواکی، مجارســتان و آذربایجان * گروه ششم: اسپانیا، سوئد، نروژ، رومانی، جزایر 
فارو و مالت * گروه هفتم: لهســتان، اتریش، رژیم صهیونیستی، اسلوونی، مقدونیه 
و لتونی * گروه هشتم: فرانسه، ایسلند، ترکیه، آلبانی، مولداوی و آندورا * گروه نهم: 
بلژیک، روسیه، اسکاتلند، قبرس، قزاقستان و سن مارینو * گروه دهم: ایتالیا، بوسنی، 
فنالند، یونان، ارمنستان و لیختن اشتاین. از هر گروه دو تیم برتر باال می روند و چهار 
تیــم دیگــری از پلــی آف »لیــگ ملت ها« هم که امســال برگزار شــده اســت، به این 

رقابت ها ورود خواهند کرد. »یورو ۲0۲0« در 1۲ شهر اروپایی برگزار می شود.
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پنجمین پنجره رقابت های انتخابی جام 
جهانــی بســکتبال ۲019 چیــن، در حــال 
برگزاری است و تیم ملی بسکتبال ایران در 
این پنجره از رقابت ها با تیم های اســترالیا 
و فیلیپیــن همگــروه اســت. ملی پوشــان 
بســکتبال ایران جمعه شب در نخستین 
بــازی به مصاف اســترالیا رفتنــد و در یک 
دیدار ســخت با نتیجــه 47 بــر 76 مقابل 
این تیــم قدرتمند مغلوب شــدند و حال 
امروز )دوشــنبه( از ساعت 15 در »مانیل« 
به مصاف فیلیپینی خواهند رفت که برخی 
از بازیکنــان نامــدار خود را در ایــن بازی در 
اختیار خواهد داشــت. تیم ملی بسکتبال 
ایــران در این پنجره از رقابت ها ســتارگانی 
همچون حامــد حدادی، صمــد نیکخواه 
بهرامی، ارسالن کاظمی و سجاد مشایخی 
را در اختیــار نــدارد و با ترکیبــی از بازیکنان 
جــوان در مســابقات حضــور یافته اســت. 
بســکتبال ایران ایــن شــانس را دارد که در 
»مانیل« تیم ملی فیلیپین را شکست دهد 

و به جام جهانی صعود کند.
آرن داوودی، گارد راس تیــم ملی بســکتبال 
درخصوص این رقابت ها به خبرنگار »ایران« 
گفت: »در پنجره پنجم، دو حریف سرسخت 
)اســترالیا و فیلیپین( را پیش رو داشــتیم که 
بــازی اول مقابل اســترالیا را برگــزار کردیم و 
از این تیم شکســت خوردیــم و در بازی دوم 
به مصــاف فیلیپینی خواهیــم رفت که یک 
بــار ایــن تیــم را در پنجره چهارم مســابقات 
شکســت دادیم اما دیدار روز دوشــنبه با این 

تیم متفاوت تر از آن بازی خواهد بود.«
او به شکست مقابل استرالیا با اختالف ۲9 
امتیاز اشــاره کرد: »در واقع اختالف سطح 
بســکتبال ما با اســترالیا زیاد اســت و برای 
همین شکست با این امتیاز به نظرم خیلی 
هم بد نیســت. استرالیا در سال ۲016 جزو 
4 تیم برتر المپیک بود و در جایگاه چهارم 
ایســتاد. اگر بخواهیم به نســبت امکانات 
اســترالیا را با خودمان مقایسه کنیم، باید 
اختالف مان بیشتر از این باشد اما بازیکنان 

جوان در این بازی بخوبی جنگیدند.«
تیم ملی در دیدار با اســترالیا ۲8 پرتاب 3 
امتیازی داشــت کــه از این پرتاب ها تنها 3 
توپ وارد سبد شد و  فقط 9 امتیاز برای تیم 
ملی به دســت آمد که ایــن آمار ضعیفی 
برای تیمی است که می خواهد جواز حضور 
در جــام جهانــی را کســب کنــد. داوودی 
درخصوص این موضوع بیان داشت: »ما 
برای رســیدن به اســترالیا، سفری طوالنی 
داشــتیم و تنها 3 روز فرصت داشــتیم که 
خودمان را با شرایط آنجا وفق بدهیم و این 
کار بســیار سختی بود. از سویی در روز بازی 
با استرالیا بدشانسی آوردیم و توپ هایمان 
وارد سبد نشد. اگر از این درصد شوتی که ما 
زدیم امتیاز می گرفتیم، مسلماً با اختالف 
کمتــری می باختیم. بــا این وجــود از نظر 
من بازیکنان جوان مان مقابل تیم چهارم 

المپیک خوب بازی کردند.«
اســترالیا بدون بازیکنان سطح باالی خود 
کــه در NBA بــازی می کننــد، بــه مصــاف 
ایــران آمــده بــود و در ســوی دیگــر غیبت 
بازیکنان تأثیرگذار ایران نیز در این مسابقه 
کامــالً به چشــم آمــد. گارد راس تیم ملی 
افزود: »حضور بازیکنان باتجربه در چنین 
مسابقاتی مؤثر است اما تیم ملی بسکتبال 
در حال پوســت اندازی اســت. جوانانی که 
هــم اکنــون در تیــم حضــور دارنــد و بازی 
می کنند، بازیکنانی با پتانسیل باال هستند 

که در آینده بازیکنان بزرگی خواهند شد.«
گارد راس 3۲ ســاله و 180 سانتیمتری تیم 
ملی بسکتبال در ادامه بیان داشت: »بازی 
مقابل تیم هایی همچون استرالیا می تواند 
بــرای بازیکنــان جــوان مثمــر ثمر باشــد. 
هرچــه جوانان تیم ملی با چنین تیم های 
رشدشــان  مســیر  کننــد،  بــازی  نامــداری 
هموارتــر می شــود. البته غیبــت بازیکنان 
بزرگ کارمان را سخت تر می کند اما تالش 
مان را می کنیم تا با همین بازیکنان جوان 
به نتیجه مطلوب برسیم و جواز حضور در 

جام جهانی را کسب کنیم.«
بــازی بعــدی تیم ملی با فیلیپین اســت، 
تیمی کــه در بازی قبلی خود با نتیجه 88 
بــر 9۲ مقابــل قزاقســتان شکســت خورد. 

نتیجه ای که به سود ملی پوشان بسکتبال 
ایــن  خصــوص  در  داوودی  بــود.  ایــران 
موضوع گفت: »با باخت فیلیپین مقابل 
قزاقســتان شانس صعود ما خیلی بیشتر 
شــد، ما 3 بــازی پیش رو داریــم یک بازی 
بــا فیلیپین در »مانیل« برگــزار می کنیم و 
۲ بــازی با ژاپن و اســترالیا در تهــران برگزار 
خواهیــم کــرد و از ایــن 3 بــازی یــک بــرد 

می خواهیم تا راهی جام جهانی شویم.«
تیم ملی بسکتبال ایران در صورت پیروزی 
برابر فیلیپین مجوز صعود به جام جهانی 
را مســتقیماً دریافــت می کند. البتــه بازی 
بــا فیلیپین دیدار آســانی نخواهد بــود اما 
تیم ملی این شانس را دارد که با شکست 
حریف امروزش بلیت جام جهانی را رزرو 
کنــد. گارد راس تیم ملی در خصوص این 
بازی افزود: »بازی با فیلیپین شرایط خاص 
خــودش را دارد. فیلیپینی ها در شــرایطی 
قــرار دارنــد کــه بایــد ایــن بــازی را ببرند و 
پیروزی مقابــل تیم ملی ایــران برای آنها 

ضروری است.«
درگیــری بازیکنــان اســترالیا و فیلیپین در 
پنجره سوم مقدماتی جام جهانی موجب 
محرومیــت تعــدادی از بازیکنــان دو تیم 
بخصوص تیم ملی فیلیپین شد. تیم ملی 
بســکتبال در پنجره چهــارم این تیــم را با 
نتیجه 81 بر 73 شکست داد و حال با پایان 
محرومیــت بازیکنــان فیلیپیــن، این تیم 
روز دوشــنبه با بازیکنان نامداراش مقابل 
ایران بازی خواهد کرد. او بیان داشــت: »با 
محرومیتــی که بازیکنــان اصلی فیلیپین 
داشــتند کارشان سخت شــده بود اما آنها 
در ایــن بازی می تواننــد از برخی بازیکنان 
نامدارشــان اســتفاده کننــد.« داوودی بــا 
تأکید بــر اینکه کار تیم ملی بــرای پیروزی 
مقابــل فیلیپین و صعود بــه جام جهانی 
بسیار سخت است، افزود: »پس از بازی با 
فیلیپین ۲ بازی دیگر مقابل استرالیا و ژاپن 
داریم که بسیار سخت خواهد بود. بهترین 
راه این است که با شکست فیلیپین به جام 
جهانی راه یابیم، گرچه کار بســیار سختی 
است اما باید بلیت جام جهانی را در مانیل 

رزرو کنیم.«

گفت وگوی »ایران« با آرن داوودی، بازیکن تیم ملی بسکتبال در آستانه دیدار حساس با فیلیپین

دیدار با فیلیپین متفاوت تر از بازی قبل خواهد بود  / غیبت بازیکنان بزرگ کارمان را سخت تر می کند

باید بلیت جام جهانی را در »مانیل« رزرو کنیم
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ابوالفضل زرویى نصرآباد درگذشت هانی انصارینــــگاره

قاچاقچى هــای  »ایــران«: 
را  مالباختــه  ناشــران  كتــاب، 
بــا قمــه تهديــد و ميليارد هــا 
تومــان در قاچاق كتــاب ســرمايه گذاری مى كنند. 
تــا هميــن يک مــاه پيش كــه موج كشــف و ضبط 
انبار كتاب های قاچاق راه افتاد، دســت ناشــران و 
مهم تر از آنها نويسندگان به جايى بند نبود. افكار 
عمومى و رســانه ها و فعاالن توليد و عرضه كتاب 
نســبت به اين ماجرا حســاس و كنجكاو شــدند و 
انتظــار مــى رود با اين مــوج برخورد ها گســتره كار 
چاپ و عرضه كتاب های قانونى پرفروش از سوی 
افــراد فرصت طلب و ســود جو كم شــود؛ اما همه 
ماجرا اين نيست، تا وقتى كه سانسور و مميزی بر 
فضای نشــر كتاب حاكم باشد، انگار انتظار پايانى 

قطعى بر اين داستان نيست. در تازه ترين واكنش 
به اين وضعيت، پيمان خاكسار مترجم مطرح كه 
ترجمه او از كتاب »جــزء از كل« به صورت قانونى 
عرضــه مى شــود بــه ايســنا گفت:»مدلى كــه قباًل 
بود و هنوز هم هســت اين اســت كــه ترجمه يک 
مترجــم را برمى دارند و چنــد جمله اش را عوض 
كرده و به نام خود منتشر مى كنند؛ اتفاقى كه برای 
»جزء از كل« رخ داد. چهار سال است كه اين كتاب 
منتشر شده است. به تازگى ترجمه ای از آن بيرون 
آمده با نام مترجمى كه قباًل كتابى نداشــته. البته 
مــن كتــاب را نديده ام اما بعيــد مى دانم خودش 
ترجمــه كرده باشــد. اصاًل چرا بايــد ترجمه بكند 
زمانى كه كتاب قباًل ترجمه شــده اســت؟ ترجمه 
من هســت، چــرا دوبــاره ترجمه كند؟ ايــن اتفاق 

برای كتاب های ديگر هم مى افتد. اما من حوصله 
پيگيــری نــدارم. اگــر پيگيــری كنــم چــه بگويــم؟ 
شــكايت كنم بعدش چه بشود؟ بگويم نبايد اين 
كار را بكنند؟ خب اين كار را كرده اند؛ كاش نكنند. 
از طرفــى وظيفه من هم نيســت شــكايت بكنم، 
جايــى كه متولى كار اســت بايد پيگيــری كند.« در 
فضايــى كه گــردش مالى بازار ســياه كتــاب ايران 
چند برابر بازار رســمى اســت، بى شــک چيزی كه 
بــرای صنعــت توليــد و چاپ و نشــر كتــاب ايران 
باقــى مى  ماند ورشكســتگى  اســت، موضوعى كه 
اين نويســنده به آن اشاره كرد و گفت:»اگر قاچاق 
كتاب ادامه داشــته باشد، صنعت نشر ورشكسته 
مى شــود. كســانى كه در قاچاق كتاب دست دارند 
در واقع دزدی مى كنند. البته برای آنها هم چيزی 

نمى ماند كه بخواهند بدزدنــد؛ خانه كاماًل خالى 
اســت و همه چيز قباًل به ســرقت رفته است. اين  
كتاب هــا نبايــد چــاپ شــود. البتــه كتاب هايى كه 
قاچاقچيــان چــاپ مى كننــد كاماًل مشــخص اند، 

چــاپ  نــه  زيــرا 
دارند  درستى 

خوانــا  نــه  و 
هستند.«

اعتراض پيمان خاكسار به قاچاق كتاب 

دزد ها دست از سر کتاب بردارند!

گفت و گو با احمد عربانى درباره ابوالفضل زرویى نصرآباد

مثل دهخدا ، مثل عبید زاکانی

»چغنــدر  »مالنصرالديــن«،  اســم های  بــا 
ميــرزا«، »ننه قمــر«، »كلثــوم ننــه«، »آميز 
َممتقــى«، »ميــرزا يحيــى« و »َعبــُدل« در 
نشرياتى مانند گل آقا، همشهری، جام جم، 
ايرانيان، انتخاب، زن، مهر، كيهان ورزشــى، 
بانو، جســت و جو، عروس و تماشاگران طنز 
نوشــت و يک روز آنچه داشت برداشت و با 
خود برد كنج خانه ای در احمدآباد مستوفى 
و بــه عزلت عمــر گذراند. ابوالفضــل زرويى 
نصرآبــاد كه على موســوی گرمــارودی به او 
مى گفــت »عبيد زاكانى«. او ۱۵ ارديبهشــت 
۱۳۴۸در تهــران متولد شــد و شــامگاه دهم 
آذر۱۳97 در 49 ســالگى درگذشــت. احمــد 
كــه  كاريكاتــور  حــوزه  پيشكســوت  عربانــى 
عضوی از هسته اصلى پايه گذاران »گل آقا« 
بود از آشــنايى اش بــا ابوالفضل زرويى نصر 
آبــاد مى گويــد و آنچه در اين ســال ها بر اين 

طنز نويس گذشت.

ë  جناب عربانى آشــنایى شــما از كجــا و چه 
زمانى با زرویى نصرآباد شکل گرفت؟

نــخ تســبيح ايــن تيــم از همــان توفيــق 
تشــكيل شــد و در واقع همان ها بودند كه با 
مديريت آقای فرجــى دوباره دور هم جمع 
شــدند و گل آقا را راه انداختنــد. خوب يادم 
هست كه تابستان 69 با من تماس گرفتند و 

ما رفتيم و جلساتى تشكيل داديم تا سه ماه 
بعد از اين جلســات اولين شــماره را منتشر 
كنيــم. جوانترهايى مثــل ابوالفضــل زرويى 
و ســيامک ظريفى دو سه ســال بعد آمدند. 
در واقع آنها دانشجوهای يكى از چهره های 
اصلى توفيق يعنى آقای خواجه نوری بودند 
كــه بــه گل آقــا معرفى شــدند و آمدنــد كار 
خودشان را در تحريريه شروع كردند. كم كم 
پيشرفت كردند و آقای صابری هم كارشان 
را خيلى دوســت داشــت و به آنها اعتمادی 
ويژه داشــت. ابوالفضل تذكــرة المقامات را 
مى نوشت با اسم »مالنصرالدين« كه خيلى 
خيلى مورد استقبال قرار گرفت و باعث شد 
كارش بگيــرد. ظريفــى هم شــعر نو فكاهى 
مى نوشــت و كم كــم جوان ها با تيم قديمى 
رفيق شدند و كار به نحوی كه همه مى دانند 

پيش رفت و گل آقا، گل آقا شد.
ë  چــه چيــزی كار او را نســبت بــه دیگــران 

شاخص مى كرد؟
طبيعتــاً در وهله اول آنچــه ابوالفضل را 
شــاخص مى كرد قلم و نگارش درخشانش 
بــود. ادبياتــش واقعــاً درجــه يک بــود و چه 
تبحری در ادبيات داشت و وقتى مى نوشت 
انــگار بــه كلمه ها جانى مــى داد كــه فقط از 
عهــده او برمى آمــد و نبوغــى كه او داشــت. 
يادم مى آيد يک روز داشتم توی تحريريه از 
جلوی دفتر آقای صابری رد مى شدم ديدم 
قــاه قــاه دارد مى خنــدد. مــن را ديــد گفــت 
احمــد بيــا ببين ايــن ابوالفضل فــالن فالن 
شده چى نوشته و همچنان مى خنديد. يادم 
مى آيد يک جايى از تذكرة المقامات نوشته 
بــود: فالنــى فكر مى كــرد كارمنــد ک.گ.ب 
است اما معلوم شد كه كارمند آ.اِ.گ است. 
به واقع قلم جالبى داشت و خودش هم چه 
پســر نازنين و سالمى بود. خودش مى گفت 
شانس آورده ام پايم به گل آقا باز شده چون 

دانشگاه اصلى همين جاست.

ë  به نظر شــما كســى مثل ابوالفضــل زرویى
نصرآباد در دوران حيات خود قدر دید؟

كارش كه با »تذكرة المقامات« گرفت 
و معــروف شــد از چنــد جــا پيشــنهاد كار 
داشــت اما متأســفانه به او اجــازه ندادند 
و گفتنــد اگــر اينجا كار مى كنــى نمى توانى 
مســأله  هميــن  بــروی.  ديگــری  جــای 
باعــث دلخــوری او شــد. به هر صــورت با 
پولــى كــه آنجــا مى گرفــت نمى توانســت 
زندگــى اش را اداره كنــد و يــک مدتى هم 
رفــت همشــهری و... البتــه زمانــى كــه او 
از گل آقــا رفــت مــن هــم همزمــان رفتم 
ولــى از حــال و روزگارش كه بخوبــى البته 
نمى گذشــت خبــر داشــتم. ايــن آدم هــا، 
آدم های حساســى هســتند و مســائلى كه 
برايش پيش آمد و اينجا جای باز كردنش 
نيســت زندگى را بر او ســخت تر كرد. بعد 
از ايــن ماجراهــا او بشــدت تنهــا شــد و به 
ظاهر دوســتان، بدجوری از تنهايى درش 
آوردند! بــه عقيده من او قــدر نديد. مثل 

خيلى ديگر از نوابغ. 

خيلى تلخ است كه كسى به واسطه خبر 
درگذشــتش چهره روز شود و اين اتفاق 
با نــام ابوالفضل زرويــى نصرآباد افتاد. 
طنزنويــس برجســته و بى جايگزينى كه 
يكــى از بهتريــن نويســندگان گل آقــای 
بــه  ايــن  از  و  بــود  داشــتنى  دوســت 
بعــد جايــش در مطبوعــات و در بيــن 
طنزنويســان ايران بســيار خالــى خواهد 
بــود. با اين كه خيلــى وقت بود خبر و نوشــته ای از او آنچنان 
در شــبكه های اجتماعى مطرح نمى شــد، خبر درگذشــتش 
كاربــران را بــه واكنش واداشــت. از زمان اعالم خبــر تا ديروز 
بســياری از آنهــا دربــاره او و كارهايــش جمــالت و اشــعار 
خاصــش و حتى رفتارهايش مى نوشــتند. مطبوعاتى ها هم 

خاطرات مشترک شان با او را تعريف مى كردند.
چهره ها هم در اينســتاگرام شان درباره درگذشت زرويى 
نصرآباد نوشتند. مثل اميرمهدی ژوله طنزپرداز كه با انتشار 
طرحــى از بزرگمهــر حســين پور نوشت:»اســتاد ابوالفضــل 
زرويــى نصرآباد غول طنزنويســى و طنزســرايى معاصر هم 
افتــاد. چــه برهوت غــم انگيــزی داره مى شــه اين ديــار.« يا 
باران كوثــری كه نوشــت:»مالنصرالدين دوباره درگذشــت. 

اتفاق های بد در اين ملک چندباره مى افتد.«
غير از اين چهره ها، كاربران ديگر هم درباره زرويى نصرآباد 
و درگذشتش نوشتند: »از بس همه چيز جدی شده، طنز پردازا 
يكى يكى دارن ميرن.«، »حدود ۱0 سال پيش با يكى از دوستان 
داشــتيم مى رفتيم به ســمت حرم آقا امام رضا عليه السالم و 
برای هم شعر مى خونديم. صحبت به آقا ابوالفضل كه رسيد 
چند بيت برام خوند كه از ذوق چند لحظه ســر جام ايســتادم! 
گفتــم از كيه؟ گفت شــاعرش يه طنزپــردازه. ابوالفضل زرويى 
نصرآباد. تحيرم دو برابر شد!«، »تصور پايان خلق شاهكارهای 
هنرمنــدی كه بهش عالقه داشــتى يه مقدار ترســناک و خيلى 
غم انگيزه. حســى كه قباًل به واســطه  فوت سيدحسن حسينى، 

قيصرامين پور و افشين يداللهى تجربه كردم.«

 مالنصرالدین 
دوباره درگذشت

چهره روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

اوليــن مــدال  كــه  اكــرم محمــدی 
آســيايى زنــان را در بيليارد داشــت 
به 2 ســال محروميــت از حضور در 
اماكن و رويدادهای ورزشــى بولينگ، بيليارد و بولس 
)يــک ســال تعليق( محكوم شــد. از چنــد روز قبل كه 
خبرهايى درباره اين موضوع منتشــر شده بود همه با 
تعجب آن را نقل مى كردند. روز شنبه اكرم محمدی 
كــه جلســه كميتــه ملــى  اينســتاگرامش نوشــت  در 
فدراسيون بولينگ، بيليارد و بولس برای رسيدگى به 
تخلفــات انضباطى او بدون حضور نمايندگان وزارت 

ورزش برگزار و اين حكم صادر شده است.
داليل اين محروميت زياد مشخص نبود تا اين كه 
ديروز او در اينستاگرامش و در يک استوری اين داليل 
را شــرح داد:»بعد از شــهريور 97 يكــى دو بار ناخنامو 
نگرفتم و چندباری هم تن به خواســته آقايون ندادم 
و جوابای نه از من شــنيدن...« اعالم اين داليل باعث 
تعجــب بســياری از كاربران شــبكه های مجازی شــد. 

البته محمدی استوری اش را پاک كرد.
اما عالوه بر اين يک پســت هم گذاشــت و نوشت: 
»5 مــورد رو گفتــن. بى حجابــى، عدم رعايت شــئون 
اسالمى، ترک اردو، استعمال دخانيات و عدم حضور 
در محــل مســابقات بــرون مــرزی. گفتــم اســناد اين 
اتهامات رو به من نشون بدين. گفتن ما گزارش داريم 
و شــما موظفيد جواب بديد. گفتن برو يک سال واسه 
خــودت تمريــن كن و شــاگرد بگير. فدراســيون بخواد 

خودش تماس مى گيره باهات. يعنى چى؟!«

دلیل روز

چرا محروم شدی؟

محسن بوالحسنیگــــپ
خبرنگار

باســابقه  دبيــر  فرمــو«  »تيــری 
جشــنواره كــن بــه انتقادهــای مربوط 
بــه ايــن رويــداد ســينمايى و ترجيــح 
اســتوديوهای فيلمســازی به حضور در جشنواره »ونيز« و 
»تورنتــو« پاســخ داد. به گزارش هاليــوود ريپورتر، »تيری 
فرمــو« دبيــر جشــنواره فيلــم كــن در حاشــيه برگــزاری 
جشــنواره فيلم مراكش در پاســخ به انتقادهايى مبنى بر 
عدم توفيق اين جشــنواره ســينمايى در جذب فيلم های 
پرهزينــه هاليوودی در ســال اخير و ترجيح اســتوديوهای 
بــزرگ فيلمســازی به حضور در ونيز و تورنتو در مقايســه 
بــا كــن، ضمــن تأكيــد بــر ماهيــت بين المللى جشــنواره 
فيلم كن گفت: امريكا هميشــه معيار كن نيست و بخش 

رقابتى ما متنوع است. 
»هيــروكازو  ســاخته  فروشــگاه«  »دزدان  فيلــم  ونيــز 

كورئيــدا« و همچنين فيلم »كفرناحوم« ســاخته »نادين 
لبكــى« را نداشــت و مأموريــت مطلق جشــنواره كن اين 
اســت كــه ميزبــان فيلم هايــى از سراســر جهان باشــد. او 
ادامــه داد: مــا بايــد بــه اين فكــر دائــم و دلمشــغولى به 
فيلم هــای اروپايــى و امريكايــى پايان دهيــم، همان طور 
كــه ديديــد »دزدان فروشــگاه« از ژاپــن برنــده نخــل طال 
شــد و »كفرناحــوم« از لبنان نيز جايزه هيــأت داوران را از 
آن خــود كرد. ما معيارهــای ديگری خارج از فصل جوايز 
ســينمايى نيــز داريم. برگــزاری جشــنواره كــن در ماه مه 
ممكن است از سوی برخى استوديوهای فيلمسازی برای 
ايجــاد فضای مثبت رســانه ای بــرای فيلم هــا خيلى زود 
قلمداد شــود اما ما به جوايز اســكار اهميــت نمى دهيم. 
اســكار فوق العــاده اســت و مــن هر ســال در مراســم آن 

شركت مى كنم اما كن چيزی متفاوتى است.

رئیس جشنواره کن: به اسکار اهمیت نمی دهیم

خبر آخر

نکتـــه

آشــنايى من بــا ابوالفضــل زرويى نصرآبــاد از 
همان ســتون »تذكرة المقامات« شروع شد و 
شــيفته قلم و انديشه اش شــدم. ابتدای دهه 
هفتاد بود كه من به تهران آمدم و با ايشــان از 
نزديک آشنا شدم و رفته رفته رفت و آمدهای 
ما شــكل گرفت و بعد از آنكه از گل آقا بيرون 
آمد و به همشــهری رفــت و در نهايت هم كه 
دست به راه اندازی تشكيالت خانه طنز حوزه هنری زد، رفت و آمدها 
و رفاقت ما با هم ادامه پيدا كرد و تحكيم شــد. واقعيت اين اســت كه 
گل آقا را مى توان يک رسانه ملى مكتوب دانست با مخاطبى پرشمار 
كه نماد طنزنويســى مكتوب و مصور در دهه 60، 70 و ۸0 بود. بستری 
آماده بود برای نخبه هايى كه دستى بر آتش طنز داشتند و كسى مثل 
زرويــى نصرآبــاد كــه واقعاً در ايــن فن خبره بــود و خوش قلــم و فكر 
توانست از اين فرصت استفاده كند تا خود و استعدادی را كه درونش 

وجود داشــت شــكوفا كنــد. نصرآباد هم از ايــن امكان اســتفاده كرد و 
قدرت قلم و شــيرينى طنز خود را به همه نشــان داد و بعد از آنكه به 
همشــهری رفــت نيز بــا تفاوت هايى اين رويــه را حفظ كــرد. اما به هر 
صــورت بايــد اين نكته هــا را هم از نظر مغفول نداشــت كــه نصرآباد 
دوســت داشت خودش صاحب ســبک و جريان باشد و در آنچه طنز 
روزانــه نام مى گرفت گرفتار نشــود. همين بود كــه از گل آقا بيرون آمد 
تــا بتواند تجربه های مختلــف را تجربه كند. به نظــر من، حتى خيلى 
وقت ها ســطح ابوالفضــل از گل آقا هم باالتر بــود و تأييدهای مرحوم 
صابری فومنى و هوشنگ احترامى گويای اين واقعيت است. 2۳ سال 
داشــت كه كيومرث صابری مى گفت، اگر عبيدزاكانى و عالمه دهخدا 
نيستند قلم هايى مثل قلم ابوالفضل جان تازه و خوبى دارد. متأسفانه 
او خيلى غريبانه از بين ما رفت و شنيدم وقتى كه در خانه را باز مى كنند 
و سراغش مى گردند مى بينند پشت ميز مطالعه اش از دنيا رفته است. 

در تنهايى.... به هر صورت تنها بود و از برخى دلگير و رنجور.

چنــد وقــت پيش كــه ســعيد كنگرانــى فوت 
كــرد، خيــل عظيمــى از هنرمنــدان داخــل و 
خارج كشــور فرياد »واافسوســا« سر دادند كه 
ســعيد زيبای ســينمای ايــران چــه ناگهان پر 
كشــيد. »دايــره مينــا« و »در امتداد شــب« را 
آپلــود كردند و نهايت سوگواری شــان، در حد 
مصــرف كمــى از حجم بســته اينترنت شــان 
شد. برای يكى از آنها كه از قضا كارگردان بنامى هم هست، پيغامى 
گذاشــتم و نوشــتم: »از وقتى كنگرانى به ايران برگشــت، هفت فيلم 
ســاختى، نقش اضافه نداشــتى به او بدهى؟!« سكوت كرد و پاسخى 

نداد،  ای كاش به وجدانش بدهد.
اساســاً هر هنرمندی از ميان ما مــى رود دو حالت دارد؛ يا مظلوم 
بــوده و ايــن اواخــر كســى بــا او همــكاری نكــرده )كه همان كســى ها 
كــه كار نكردنــد، زير تابــوت را گرفته اند( يا در تنهايــى و غربت و رنج 
دوری از مردم دق كرده كه باز هم همان كســى كه از تنهايى او ســينه 
شــرحه شــرحه مى كند، يا به ديدار مرحوم نرفته يــا اگر  رفته، عكس 
يــادگاری اش را انداختــه و كارش بــا مرحوم به پايان رســيده اســت. 
به هــر روی چــرخ روزگار ابوالفضل زرويى نصرآباد را از هم ما گرفت. 

انتخــاب خودش بــود يا نبود، اين اواخر در احمدآباد مســتوفى مثل 
دكتــر  مصدق به نقطه پايان رســيد.اگر كم كار شــده بــود، اگر به قول 
خودش از طنزنويسى حتى نتوانسته بود دوچرخه ای بخرد، انتخاب 
خــودش بود و پای آن هم ايســتاد. نمى دانم شــايد فهميــده بود كه 
دوره هــر مربــى ای روزی تمام مى شــود يــا خير، آيا مى دانســت گذر 
عمر، مالنصرالدين شيرين گل آقا و طنزپرداز چيره دست همشهری 

را از تک و تا انداخته است يا نه؟!
بــر ايــن باورم كــه زرويى كم كار شــد، چون نااميد شــده بود. مثل 
كودكــى كه از ســر ســفره به بهانه ای قهــر  مى كند و به اتــاق مى رود تا 
مادر يا پدر به اتاق رفته و از او دلجويى كنند، اما كسى به دنبال كودک 
نرفت. كســى نپرسيد زرويى چرا كم كار شــده است، به قول خودش 
»بيــن آنكه از ايران رفته، با آنكه مرده با من فرقى نبود« پس زرويى 
كــم كاری را برگزيــد، بــه جای نوشــتن ســتون های روزانــه و هفتگى، 
مشــغول تحقيق شــد و كتاب منتشــر كرد. ابوالفضل زرويى نصرآباد 
از ميــان ما رفت، ناگهان هم رفــت، بدون خبر قبلى هم  رفت، حتى 
بدموقــع هــم رفــت، اما زنــده بودن يک نويســنده به نفس كشــيدن 
نيســت، به جريان و پمپاژ خون در قلب و رگ هايش هم نيســت، به 

خواندن آثارش است.

خبره و خوش قلم و خواستنی

آقای زرویی، دشمن تان شرمنده!

ابوالفضل زرویی نصرآباد

احمد عربانی

رضا رفیع
شاعر و طنزپرداز

فریور خراباتی
طنزنویس

سى و چهار سال از مرگ بهرام صادقى گذشت

تنها ادبیات درمان جان دردمندش بود
»دنيای ما دنيای آشــفته ای اســت 
و صــالح هيچ كــس در اين نيســت 
آشــفته تر  را  آن  تــا  بكوشــد  كــه 
از  قولى ســت  نقــل  ايــن  كنــد.«، 
بهــرام صادقــى،  زاده ۱5 دی مــاه 
 .۱۳6۳ آذر   ۱2 درگذشــته  و   ۱۳۱5
نويســنده نجف آبــادی كــه تنهــا با 
قمقمه هــای  و  »ســنگر  كتــاب  دو 
خالــى« و »ملكــوت« توانســت بــه 
در  كوتاهــش  عمــر  كفايــت  قــدر 
ادبيــات ايــران بــرای خــود جايگاهــى تثبيت شــده  و بس 
ارجمنــد دســت و پــا كنــد. اين كــه بهــرام صادقــى مانند 
غالمحســين ساعدی پزشک بود و در مسيری كاماًل مجزا 
با ادبيات، گرفتار روزمرگى های زندگى بود؛ اين كه بيشــتر 
داســتان ها و اشعارش را با نام مستعار »صهبا مقداری« 
منتشــر مى كرد، همه حكايــت از زندگى چنــد اليه  بهرام 
صادقــى دارد. همانگونــه كــه زندگى صــادق هدايت بود 
يا زندگى ســاعدی. اما چه چيزی باعث مى شود كه كسى 
با داشــتن شــغل و حرفــه ای كــه همچنان جــزو باالترين 
ســطح مشــاغل محســوب مى شــود، ارضای روحى خود 

مى بينــد؟!  شــعر  و  ادبيــات  در  را 
شــايد پرسشــى باشــد كــه نــه تنها از 
بهــرام صادقــى بلكــه از بســياری از 
نويسندگان بايد پرسيد. آيا روح اين 
افــراد چيــزی جــز معــاش راحت و 
فارغ بودگــى از مكافات اجتماعى و 
شهری را برای آرامش مى طلبيد؟ و 
اگر چنين اســت چرا مرگى اينچنين 
زودرس؟ چــرا تنها دو كتاب؟ اين را 
كه فــالن منتقــد يا هر كــس ديگری 
حــاال بخواهــد بگويد فالنــى و فالنى 
و ايضــا بهــرام صادقــى بــه ضــرب 
افيــون و حالــت خوشــى و خمــاری 
ناهشــياری  و  اســتعمال  از  برآمــده 
دســت به نوشتن و خلق اثر زدند، يا 

به حســاب همان حرف جناب گلشــيری كه گفتند، پشت 
سر مرده نبايد حرف زد و... اما مدخل آغازين ملكوت را 
با صــدای بلند برای خودتان بخوانيد. »در ســاعت يازده 
شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای مودت حلول كرد. 
ميــزان تعجب آقای مودت را پس از بروز اين ســانحه، با 
علم به اين كه چهره او بطور طبيعى هميشــه متعّجب و 

خوشحال است، هر كس مى تواند تخمين بزند. 
آقــای مــودت و ســه نفــر از دوســتانش، در آن شــب 
فرح بخــش مهتابى، بســاط خــود را بر ســبزه باغى چيده 
بودنــد.« اين فضاهای ســوررئال و دهــن كجى به جامعه 
تلــخ و ســياه بعــد از كودتــای بيســت و هشــت مــرداد و 
زمانه اوج اشــعار اجتماعى سياســى احمد شــاملو و رشد 
و قــد كشــيدن شــعر نيمايــى، جز نشــان از تقــالی مؤلف 
ســطور فــوق برای رهايــى از اضمحالل انســان بى قرار در 
آســتانه مدرنيته از چنگال جامعه شهرنشــين و بيرحم و 
بى قــرار و قاعده آن سال هاســت؟ خرده فروشــى كوچک 
و قابــل اغماض در شــهری مثل نجف آبــاد بيايد و بيايد 
و برســد تا پشــت ميــز طبابت چــه در تهــران هفتاد رنگ 
و چه در ســال هــای جنگ و بيمارســتان های صحرايى. و 
اين آشــفتگى و دپرسيون برآمده از اين تلون احوال را آيا 
چيزی جــز ادبيات و نوشــتن مرهم 
مى نهــد؟ گيرم كــه صــادق هدايت 
آغوش پاريس و مرگ خودخواسته 
را طلبيــد و بهــرام صادقــى را اجــل 
زودتــر از موعــد. اينهــا را گفتــم كــه 
بگويم ادبيات ملجأ انســان دردمند 
اســت و بهرام صادقى دردمند بود. 
حتــى وقتــى دســت شــفای بيماری 
از آســتينش بيــرون زده بــود. بهرام 
صادقــى با نوشــتن و با طبابــت و با 
كلمه و با شعر تالش كرده بود كه در 
آشفته كردن جهان نكوشد. و آنقدر 
در ايــن راه اســتوار بود كــه تنها با دو 
كتاب بشــود بهرام صادقــى ای كه از 

ادبيات ايران قلم خوردنى نيست.

اهل کلمه

الهام فالح
پژوهشگر ادبی


