
چهره واقعی رهبری
ســخنان مقــام معظم رهبــری دربــاره پذیرش انتقــاد تند 
یکــی از طاب در پایان جلســه درس خارج فقــه که گفتند: 
»دیــروز یکی از آقایــان بعد از درس تشــریف آوردند جلو و 
با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشســته هایی که طبق 
قانــون باید برکنار بشــوند، اینها را برمی گرداننــد و این را به 
پای شــما می نویســند، یعنی به پای من. این محبت است 
نشان می دهد از نسبت دادن چیزی به ما که به نظر ایشان 
اشکال دارد، ناراحت می شود. اشکال این بود که سر من داد 
می کشید. خیلی خب، ما هم از شما معذرت می خواهیم« 
و سپس فرمودند: »این قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
قانون بســیار خوبی اســت. از قوانینی است که به آن احتیاج داشتیم. این قانون در 
واقع حلقه بســته مدیریتی را می شــکند. راه را برای جوان ها می گشــاید که بتوانند 
خودشــان را برســانند به مراکز مدیریتی. منتها اطاق قانون- که هر بازنشسته ای 
بایــد بــه کار گرفته نشــود- درســت نیســت. خــود نماینــدگان اشــکاات را طوری 
اصاح کنند که مجبور نشــوند به رهبری متوسل شوند.« به عنوان کسی که از سال 
1352 تاکنون با آیت اه خامنه ای آشــنایی داشته و دارم و روحیات ایشان را کامًا 
می شناسم، باید بگویم که شنیدن این جمات بیش از هر چیز یادآوری مظلومیت 
مقــام معظم رهبری اســت. نــه از این حیــث که چرا طلبــه ای به ایشــان با تندی 
انتقاد کرده اســت و ایشــان از آن طلبه معذرت خواهی کردند که پذیرش انتقاد و 
عذرخواهی هر دو از نمادهای حکومت اسامی و فرهنگ درست حکمرانی است؛ 
بلکه این مظلومیت بیشتر از جهت آن است که چهره واقعی رهبری به هر دلیل 
به جامعه معرفی نشده و نمی شود. ایشان یکی از روشنفکرترین روحانیون زمان 
خود بوده و با ادبا، شعرا، روشنفکران و نویسندگان که طبع های تند انتقادی دارند، 

رفاقت و مکالمه داشته است. ایشان فردی هستند 
که تحول را می پذیرند و تشویق می کنند.
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جناب آقای ُدرافشانی
نماینده روزنامه ایران در استان قزوین

درگذشــت پدر گرامی تان را صمیمانه تســلیت گفته، از درگاه باریتعالی 
برای آن مرحوم رحمت واســعه الهی و برای شما و عموم بازماندگان صبر 
و اجر و سامتی مسألت داریم. ضمنًا مراسم ختم مرحوم روز شنبه مورخ 
97/9/17 از ســاعت 14/30 الی 16 در شهر قزوین حسینیه امامزاده 

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایرانحسین)ع( برگزار می شود.
ادامه در صفحه 2

پیام رئیس جمهوری به مناست روز جهانی معلوان
رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت دوازدهم آذرماه روز جهانی معلوان، 
ابــراز امیدواری کرد که با تاش منســجم دســتگاه های اجرایــی، پیگیری های 
مجدانه نمایندگان مجلس شورای اسامی و نهادهای حقوقی و سازمان های 
مــردم نهاد در حســن اجرای قانون حمایــت از حقوق معلــوان، امکان رفع 
تبعیض و توانمندســازی بیشــتر این افراد فراهم شــود و در سایه فراگیرسازی 
فرصت هــای کار و تــاش بــرای معلــوان، شــاهد ارتقــای ســامت و کیفیت 

زندگی آنان باشیم. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، حجت ااســام حســن 
روحانــی در ایــن پیــام بــا بیان اینکــه دولت تدبیــر و امید طی ســال های اخیر 
کوشــش بســیاری را برای رفع موانع حقوقــی و اجتماعی فــراروی معلوان و 
تقویت مشــارکت آنان در عرصه هــای مختلف به عمل آورد، تصویب و اباغ 
قانــون حمایــت از حقوق معلوان را نمود بارز این اقدامات دانســت و اظهار 
کــرد: دولت همچنین حمایت از حرکت های مدنی و گســترش ســازمان های 
مردم نهاد از جمله تشکل های غیردولتی فعال در امور معلوان را به طوری 

جدی در دستور کار خود قرار داده است.
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وضعیت 
 جامعه شناسی 

نامطلوب است

 صدا و سیما
 بدون قانون

اداره می شود

 جنبش دانشجویی
  به بن بست 

رسیده است؟
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2 5

در ابتدای جلسه درس خارج فقه مطرح شد؛معاون اول رئیس جمهوری :

iran-newspaper.com

wednesday 

5 Dec 2018 

no. 6940 

 سال بیست و چهارم
 شماره 6940

 چهارشنبه
 14 آذر 1397

 27 ربیع ااول 1440
 24 صفحه

 استان تهران و البرز 1000 تومان
 سایر استان ها 500 تومان

issn1027-1449 Keytitle: iran (Tehran)

 پیام بودجه سال ۱۳۹۸؛ اداره کشور 
با درآمد های مطمئن است

 تأکید رهبر انقاب بر اهمیت و لزوم اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشستگان

آمده ام تا نقدها را آزادانه بشنوم
 در همایش ملی 

روز علوم اجتماعی مطرح شد

 همراه با گفتارهایی از 
باقر ساروخانی، ابوالفضل 

مرشدی، سارا شریعتی، 
 حسین سراج زاده 
و سیدضیا هاشمی

مطهری در همایش مدیران ایرنا

گفت وگو با عماد افروغ

 گزارش میدانی »ایران« 
 از محرومیت زاگرس نشینان 

بخش ذلقی الیگودرز 

 رئیس جمهوری توزیع کااهای اساسی 
با نرخ مناسب را تضمین کرد

 علت تداوم افزایش قیمت مسکن 
در گفت و گو با  کارشناسان 

-به وزیر علوم بارها گفته ام روبروی زندانی کردن دانشجویان به بهانه های سیاسی بایستد
- سال گذشته امریکا ۸ بار مستقیم و امسال 3 بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، بر مبنای عزت مردم نپذیرفتم

- چه کسانی و با چه مجوزی در سال 96 به خیابان آمدند و ناآرامی های مضر برای منافع ملی ایجاد کردند 
-بپرسید چه کسانی مؤسسات اعتباری پدید آوردند و اجازه تاراج مال مردم را دادند؟

-  دولت ناچار شد 30 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای مالباختگان پرداخت کند
-اف ای تی اف خوب باشد یا بد، زیرساخت و ازمه ارتباط مالی با بانک های جهانی است

- فضای مجازی در اختیار مردم، نتیجه ایستادگی دولت بر شفافیت است
- از کسانی سراغ بگیرید که 3 میلیارد دار پول نفت را بردند و خوردند

-رئیس جمهور باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساسی تذکر دهد

رئیس جمهوری در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

گزارش هــای  کــه  امــروز 
مربــوط بــه مراســم ویژه 
روز دانشجو  گرامیداشت 
با حضور رئیس جمهوری منتشــر می شــود، حتماً 
بسیاری از آنها که منتقد برگزاری این مراسم خارج 
از تهــران بودنــد، در ادعــا و نظــر خــود تجدید نظر 
می کننــد. از چند روز پیش کــه زمزمه های برگزاری 
روز دانشــجو خــارج از تهــران و در ســمنان منتشــر 
شــد، برخــی آن را به فــرار دولــت از انتقــادات تند 
دانشــجویی تعبیــر و پیش بینی کردنــد که فضای 
دانشــگاه های شهرســتان ها سیاســی نیســت و لذا 
مطالبــات دانشــجویان به زبــان آورده نمی شــود. 
اما آنچه دیروز در دانشــگاه علوم پزشــکی سمنان 
رخ داد و بخصــوص محتــوای ســخنان نمایندگان 
تشکل های دانشجویی خط بطانی بود بر این قبیل 

پیش بینی ها. دانشــجویان از طیف های مختلف و 
بــدون لکنت زبان رئیــس جمهوری و دولــت را به 
نقد کشــیدند. در مقابل روحانی اما ناخرسند نبود 
و اتفاقــاً بــر این حق قانونی دانشــجویان تأکید کرد 
چه به تعبیر او اگر نقد نباشــد، فساد پیدا می شود. 
روحانــی تصریح کرد که مذاکــره با امریکا در قالب 
برجام به معنای اعتماد به کاخ سفید نبوده است 
چنان کــه بعد از پایان جنگ با صــدام هم مذاکره 
کردیــم در عیــن حال کــه بــه او اعتماد نداشــتیم. 
لوایح 4 گانه مرتبط با اف ای تی اف را نیز نیاز کشور 
خواند و گفت که نباید اجازه دهیم جنجال بیهوده 
در مورد این لوایح راه بیفتد باید با پولشویی مبارزه 
کنیم و راه آن شفافیت است. او با اشاره به اینکه در 
کشور بن بســتی نداریم  اصل همه پرسی در قانون 
اساسی و اختیار رئیس جمهوری برای تذکر نسبت 

به تخلفات از قانون اساسی را یادآور شد.
رئیــس جمهوری با بیــان اینکه بارهــا از وزیر علوم 
خواســته که در برابــر زندانی کردن دانشــجویان به 
بهانه های سیاسی بایســتد از دانشجویان خواست 
کــه به نقد و تذکر خود ادامه دهند و او هم نقدها را 
دنبــال خواهد کرد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی 
ریاســت جمهــوری، حجت ااســام والمســلمین 
حســن روحانی با اشــاره به اینکه نقد و نظر آزادانه 
دانشــجویان در این جلســه، نشــانه توفیق جنبش 
دانشــجویی اســت، اظهــار داشــت: نقد ســازنده و 

دلسوزانه به نفع حال و آینده کشور است.
روحانــی گفــت: در ســال های 32 و 42 و ســال های 
بعد، دانشــگاه مبــارز در کنار حوزه مبــارز با رهبری 
و هدایــت امــام)ره( هدف بســیار بلنــدی را به ثمر 
رساندند. افتخار دارم در دوره نهضت اسامی طلبه 

حوزه علمیه و همچنین دانشجوی دانشگاه تهران 
بودم و فضای ایستادگی و مبارزه را در دو محیط، با 
همه وجودم درک کردم. رئیس جمهوری خطاب 
به دانشــجویان خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این 
جمع می بینم، به معنای پیروزی دانشگاه و جنبش 
دانشــجویی است که در سال 32 آغاز شد و در سال 
57 به کمال رســید. روحانی در واکنش به ســخنان 
مطرح شده از سوی نمایندگان و قشرهای مختلف 
دانشــجویی و تشــکل های دانشــجویی، گفت: چه 
زمانی ما چنین فضایی داشتیم که دانشجوی عزیز 
مــا بــا آزادی کامل و بــا لحن دلخواه خــود دولت را 
نقد کند. نقد حتماً حق شماست و نقد دلسوزانه و 

درست به نفع آینده کشور خواهد بود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اداره کشور و جامعه 
حتی زمانی که دشمن غدار و ستمگری چون امریکا 

و صهیونیســم و هیچ دشــمن و مشــکلی نداشــته 
باشــیم، کار پیچیده و سختی اســت، گفت: به ثمر 
رساندن طرح تحول سامت، کار آسانی نبود، اینکه 
در 5 سال گذشته حقوق کارکنان و کارمندان بیش 
از تورم بوده، کار آسانی نیست و اینکه دریافتی ها و 
مستمری ها نسبت به 5 سال گذشته 5 برابر شده، 

کار آسانی نبوده است.
وی با اشــاره به اینکه روند تورمی از ۴0 درصد ســال 
92 بــه ۸ درصد در ســال 96 رســید، اظهار داشــت: 
اگر قرار اســت جلوی امریکا بایســتیم؛ مشکات و 
زخمی شدن و زخمی کردن هم جزو این رویارویی 
است و این طور نیست که برای ما همیشه پیروزی 
بدون هزینه باشد. هم بدر داریم و هم احد. رئیس 
جمهــوری در ادامه ســخنان خود بــا تأکید بر اینکه 
میدان جنگ فشــار و ســختی دارد، گفت: در سنگر 

ماندن مانند در خانه ماندن نیســت در جنگ باید 
خود را آماده کنیم. میدان جنگ فشار و سختی دارد 

و باید سختی های فراوان را هم تحمل کنیم.
روحانــی تأکید کرد: به اعتــراف همه متخصصان، 
اقتصــاد مــا در بیــن ســال های 92 و 96 از تــورم 40 
درصــد بــه 7 یــا ۸ درصــد رســیدیم. حــال ســؤال 
اینجاست که چه شد که در سال 96 با مشکل تورمی 
جدیــد مواجه شــدیم. اولیــن عامــل بیماری های 
مزمــن گذشــته در اقتصــاد بــود کــه در یک مقطع 
آثار آن روشــن تر و آشــکارتر شــد. رئیس جمهوری 
با طرح این ســؤال که چه کســانی مجوز مؤسسات 
اعتباری و بانک های خصوصی و خصولتی را صادر 
کردند، گفت: در چه زمانی بود که مالباختگان این 

اعتباری  مؤسســات 
ادامه در صفحه 2به خیابان آمدند. 

- استقبال صمیمی مردم شاهرود از روحانی
- خبرهای خوش اقتصادی

- روحانی: حقوق همه بازنشستگان و حقوق بگیران 20درصد افزایش می یابد
- اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود

گــــزارش
گـروه ســیاسی
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خبـــــــر

 توصیه  رهبر معظم انقاب برای 

اصاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان
 حضــرت آیت اه خامنه ای صبح دیروز در ابتدای جلســه 
درس خــارج فقــه، ضمن تأکید بــر اهمیت و لــزوم اجرای 
در  توضیحاتــی  بازنشســتگان،  به کارگیــری  منــع  قانــون 
خصوص برخی خأهای این قانون و درخواست های برخی مسئوان از ایشان 
بــرای کســب مجوِز ابقای تعداد معــدودی از مدیران بازنشســته، بیان کردند. 
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری، متن بیانات رهبر 

معظم انقاب اسامی به این شرح است:
ـ بعــد از درس که  دیــروز یکــی از آقایــان بعد از درس تشــریف آوردند جلوـ 
ــ  و با اوقــات تلخی تمام گفتند که این  مــی بینید همین طور یســرعوِن إلینا)۱( 
بازنشســته هایی که طبق قانون باید برکنار بشــوند، اینها را برمی گردانند و این 
را به پای شــما می نویســند، یعنی به پای مــن. ]البته[ این محبت اســت، این 
نشــان دهنده این اســت کــه این برادرمان نســبت به اینکه یک چیــزی را به ما 
نسبت می دهند که ایشان نمی پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود 
که سر من داد می کشید.)۲( من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد 

می کشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی کنیم.
طلبه: من معذرت می خواهم. ببخشید.

معظم له: خیلی خب، ما هم از شما معذرت می خواهیم.
این قانون بازنشســتگان، یک قانون بســیار خوبی اســت. این از آن قوانینی 
اســت که ما به آن احتیاج داشــتیم، جایش هم خالی بود. ایــن قانون در واقع 
حلقه بسته مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سال های سال طول 
می کشد، این حلقه مدیریتی بسته را باز می کند، می شکند، راه را برای جوان ها 
می گشــاید که بتوانند خودشــان را برســانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل 
قانون، قانون خوبی اســت منتها اطاق قانون، اطاق درســتی نیســت یعنی 
اینکه هر بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، این اطاق درست نیست. چون 
بعضی از افراد هستند بله، مثًا سی سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم 
شــده اند، فرض کنید که بیست ســاله بوده، هجده ســاله بوده استخدام شده، 
حاا هم یک مردی چهل و هشــت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است 
و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را 
هم شامل می شود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدم هایی که کم و بیش 
پیدا می شــوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیســت. خب حاا ]آن[ 
مسئول، آن مدیر چه کار کند برخاف قانون؟ اینجا به فکر وایت فقیه می افتند 
که بااخره ولی فقیه اجازه بدهد. می آیند از ما سؤال می کنند، ما هم مواردی را، 
بنده اینهایی را که ]نسبت به آنها[ می آیند سؤال می کنند که نمی شناسم، مگر 
بعضی معدودشان را؛ ممکن است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی 
از آنها را می شناســیم، آنهایی را هم که نمی شناســیم، اگر به آن مدیر اعتماد 

داشته باشیم قبول می کنیم. 
مسأله این است و اّا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود 
و بهترش هم همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری 
ترتیب بدهند و اصاح کنند که دیگر این اشکاات پیش نیاید، مجبور نشوند که 

به اجازه رهبری متوسل بشوند.

کاروان تدبیــر و امیــد در ادامــه ســفرهای 
اســتانی خود دیروز راهی اســتان ســمنان 
شــد و در اولیــن مقصــد مــورد اســتقبال 
شاهرودی ها قرار گرفت. رئیس جمهوری 
در اجتمــاع مردم شــاهرود از دشــمنی ها 
و توطئه هــای امریکایی هــا علیــه ایــران و 
در  ایرانی هــا  موفقیت هــای  و  مقاومــت 
برابر آن ســخن گفــت و البته هشــدار داد 
اگــر امریــکا بخواهــد جلوی فــروش نفت 
ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر 
نمی شود. رئیس جمهوری همچنین خبر 
داد که عاوه بر عملیاتی کردن طرح های 
ســفر قبلــی به ســمنان، 78 پــروژه جدید 
برای این اســتان آماده شــده. او همچنین 
گفت که مشــکل انتقــال آب از شــمال به 

سمنان در دولت حل شده است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست 
جمهــوری، حجت ااســام والمســلمین 
حســن روحانی اســتان ســمنان را استانی 
پهنــاور، حائزاهمیــت و اســتراتژیک برای 
کشــور دانســت و اظهار داشــت: شــاهرود 
مرکــز علــم، فقــه و عرفــان بــوده و دارای 
مردمانــی داور و زیبایی هــای طبیعــی از 
جمله جنگل در شــمال و کویــر در جنوب 
است. رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز 
روز آزمایــش و امتحــان بــزرگ تاریخــی 
بــرای ملــت بــزرگ ایــران اســت، گفــت: 
امروز روزی اســت که بــرای اولین بار پس 
از 40 سال مبارزه امریکا به عنوان دشمنی 
ظالم و ستمگر، ملت ایران به پیروزی های 

کم نظیر دست یافته است. 
روحانی بــا تأکید بر اینکه ملــت ایران 
نخواهد گذاشت که لبخند بر لبان دشمن 
نقش ببندد، افــزود: امریکا به دنبال کودتا 
در ایــن کشــور بــود و تجزیــه ایــران و جــدا 
کردن خوزستان را با حمله افلقیان دنبال 
می کرد و با تحریم قصد شکســتن کشــور 
را داشــت، اما هرگز موفــق نبود.وی اظهار 
داشــت: امریــکا خواســت و اعــام کرد که 
ایران را از صادرات نفت محروم و از تبادل 
تجاری با دنیا باز داشته و ایران را در منطقه 
و جهان منزوی و به اهدافی که در منطقه 
دارد، دست خواهد یافت اما ملت بزرگ 
ایران در تمــام این صحنه ها ثابت کرده و 
خواهد کرد که پیروز نهایی این نبرد است. 
رئیــس جمهوری با تأکید بــر اینکه امریکا 

بداند نفت مان را می فروشــیم و آنها قادر 
نیســتند و نمی توانند جلوی فروش نفت 
ایران را بگیرنــد، گفت: اگر امریکا بخواهد 
روزی جلوی فروش نفــت ایران را بگیرد، 

نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود.
ë ارتباط خود با جهان را توسعه می دهیم

روحانــی با بیان اینکــه امریکا به دنبال 
تضعیف رابطــه ایران با دیگر کشــورهای 
جهان است، گفت: امروز بیشتر و بهتر از هر 
زمان دیگر رابطه ما با همســایگان مان در 
غرب، شــرق، شمال و جنوب کشور برقرار 
اســت و مــا با همــه دوســتان مان روابطی 
صمیمی داریم و خواهیم داشت و امریکا 
قــادر نیســت رابطه ما را بــا ملت هایی که 
در طول قرن ها دوســتان عزیزمان بودند، 
برهم بزند. رئیس جمهوری با بیان اینکه 
ارتبــاط خود را با همســایگان، کشــورهای 
اســامی و سایر کشــورهای جهان توسعه 
خواهیــم داد، گفت: امریکا تاش می کند 
همســایگان ایــران، اروپا، چین و هنــد را از 
ایــران جــدا کنــد و ایران هراســی را ترویج 
می کند و این در حالی است که ما دشمن 
هیچ کــدام از همســایگان خــود نبــوده و 

نخواهیم بود.
روحانی با بیان اینکه نیروهای مسلح 
ایران با ایثار، تاش و حمایت خود، امنیت 
را در سراســر منطقه برقــرار کردند، گفت: 
نیروهای مسلح نظام جمهوری اسامی، 
رهبــری و ارکان نظــام، تنهــا بــرای ایــران 
امنیت نیاوردند، بلکه برای امنیت عراق، 
لبنــان و ســوریه هم بــه ملت های منطقه 
کمــک کردنــد و امــروز تــاش می کنند تا 
مــردم مظلوم یمــن را در برابر متجاوزان 
ســعودی در صحنــه نبــرد کمــک کننــد و 

مطمئناً ملت یمن پیروز خواهد شد.
رئیس جمهــوری تأکید کــرد: با وجود 
میــل امریکا، ارتبــاط، تجــارت و صادرات 

خود را با جهان توسعه می دهیم.
ë  بودجه سالم و متعادل 25 آذر 

تقدیم مجلس می شود
روحانــی بــا بیــان اینکــه در شــرایطی 
کــه امریــکا می خواســت نتوانیــم بودجه 
متعادل و سالمی به مجلس ارائه کنیم در 
۲5 آذر دولت بودجه سال آینده را تقدیم 
مجلس خواهد کرد، گفت: در این بودجه 
433 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای 

بودجه عمومی سال آینده پیش بینی شده 
که بــا همت و ایثار ملــت و وحدت دولت 
و مــردم و تــاش نماینــدگان امیدواریــم 
ایــن بودجــه مصــوب و اجرا شــود. رئیس 
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه در بودجه 
ســال آینده نرخ کااهای اساســی مردم را 
با قیمت مناسب تضمین می کنیم، اظهار 
داشــت: دولت به دنبال کمــک به حقوق  
بگیران اســت و در این راســتا حقوق همه 
حقوق بگیــران و بازنشســتگان ۲0 درصد 
افزایــش خواهد یافــت. رئیس جمهوری 
با بیان اینکه در ســال آینده شــاهد تحول 
بســیار خوبــی در بخش مســکن خواهیم 
بود تا نگرانی های مردم برای مســکن دار 
شدن خانه اولی ها و ترمیم بافت فرسوده 
برطرف شود، افزود: دولت به دنبال مبارزه 
با فقر مطلق است.روحانی با بیان اینکه به 
تمام وعده هایی که در انتخابات به ملت 
ایران داده شــده عمل خواهم کرد، گفت: 
هرگز از وعده خود عقب نشینی نمی کنیم، 
البته شــرایط ما، شــرایطی اســت که باید 
هماهنگــی، وحدت، همکاری و انســجام 

بیش از گذشته در میان ملت باشد.
رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکه 
مطمئنــاً بــا انســجام از مشــکات عبــور 
خواهیــم کــرد، اظهــار داشــت: کشــور در 
 بحــران نیســت و در بحران نخواهــد بود؛ 

ابــر تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نمی کند 
امــا عــده ای نادانســته ایــن ســخنان را در 
رسانه ها و مطبوعات بیان می کنند. ما باید 
دست به دســت هم دهیم تا از مشکات 

عبور کنیم.
ë باید آب را از حاشیه به مرکز بیاوریم

رئیس جمهوری با اشــاره به ســخنان 
نماینده ولی فقیه در اســتان در خصوص 
مشــکل کم آبی اســتان، گفت: باید توجه 
کنیم که کشــور ما در معضــل کم آبی قرار 
دارد و مشــکل آب در تمــام اســتان ها بــه 
نحوی وجود دارد که البته در استان سمنان 

به لحاظ کویری بودن بیشتر است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه مســأله آب 
مهم تریــن موضــوع کشــور و ایــن اســتان 
بشــمار می رود و یک مسأله عمومی ملی 
اســت که باید بــرای حــل آن برنامه ریزی 
و فکــر کنیم، گفت: نیاز داریم کــه آب را از 
حاشــیه به مرکز کشــور بیاوریم تا بتوانیم 
بخشــی از نیازهــا را برطــرف کنیــم،  البته 
نخواهیم گذاشت محیط زیست در دیگر 
اســتان ها بــه خطــر افتــاده و مــردم دچار 
مشــکل شــوند. رئیس جمهوری بــا بیان 
اینکه در جلسات متعدد با حضور وزیران 
و مسئوان محیط زیست حل مسأله آب 
استان ســمنان مورد بررســی قرار گرفت، 
اظهــار داشــت: مشــکات انتقــال آب از 

شمال ایران به استان سمنان از نظر دولت 
حــل شــده اســت و پیش بینی هــای ازم 
انجام شده تا مردم این استان از آب مورد 
نیاز برای آشــامیدن و صنعــت برخوردار 
باشند و در عین حال هیچ خطری از لحاظ 
محیط زیســت برای استان های دیگر هم 
بــه وجود نیایــد. رئیس جمهــوری با بیان 
اینکه شــاهرود شهرســتان مهــم و زرخیز 
استان سمنان است، افزود: خوشحالم در 
طول 5 سال گذشته صادرات محصوات 
غذایی از شاهرود به 4 برابر افزایش یافته و 
از 7 میلیارد دار به 30 میلیارد دار رسیده 
اســت کــه ایــن بــدان معنا اســت کــه این 
اســتان آمادگــی ازم برای صــادرات مواد 
معدنی و غذایی را دارد. رئیس جمهوری 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــاهرود محصوات 
بســیار خوبی مانند انگــور و زردآلــو دارد و 
می تواند محصوات مختلف غذایی را به 
کشــورهای دیگر صادر کند، اظهار داشت: 
این امکان به دلیل اینکه فرودگاه شاهرود 
یک فرودگاه محلی بود، مشکاتی داشت 
و امــروز اعام می کنم که از فــردا فرودگاه 

شاهرود، فرودگاهی بین المللی است.
ë  78 طرح و پروژه جدید 

برای استان سمنان
رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکه در 
مجمــوع اقدامــات خوبــی در ســال های 

گذشته در راستای توسعه استان برداشته 
شــده، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر 
اســتان  روســتاهای  درصــد   97 حــدود 
گازرســانی  و  هســتند  گاز  نعمــت  دارای 
بــه روســتاهای باقیمانــده انجــام خواهد 
شــد.روحانی افزود: گازرســانی در اســتان 
ســمنان در آغاز دولت یازدهم 68 درصد 
بوده و در پایان دولت به بیش از 90 درصد 

روستاها خواهد رسید. 
بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رئیــس 
اســتعدادهای خوب کشــاورزی در استان 
ســمنان، گفت: دولــت حمایت های ازم 
برای مدرن کردن سیستم آبیاری و توسعه 
کشت گلخانه ای را انجام می دهد و در این 
راستا صدها پروژه و طرح کوچک و بزرگ 
در جریان این سفر افتتاح خواهد شد و در 
بخش کشاورزی، 434 طرح با اعتبار 3۱9 
میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.  روحانی 
با بیان اینکه از آغاز انقاب تا ســال 99، ۱6 
هــزار و ۲00 هکتار در اســتان تحت آبیاری 
مدرن قرار گرفته، افزود: از سال 9۲ تاکنون 
۱6 هزار و 700 هکتار از اراضی استان تحت 
آبیــاری مدرن قــرار گرفته کــه این بیش از 
همه آن چیزی است که در سال های قبل 
صــورت گرفتــه و ایــن به معنــای حرکت 

استان در مسیر توسعه است. 
رئیس جمهوری با اشــاره بــه اینکه در 
ســفر گذشــته به اســتان ســمنان بیــش از 
900 میلیــارد تومان طرح و پروژه به مردم 
وعده داده شــد که قــرار بود تا پایان ســال 
96 به اتمام برســد، افزود: البته ما از قولی 
کــه بــه مــردم دادیم عقــب هســتیم و به 
اســتاندار و سایر مســئوان گفته ام که باید 
این عقب ماندگــی جبران شــود. روحانی 
افزود: در ســفر گذشــته 7۱ طرح و پروژه با 
اعتبــار 948 میلیارد تومان به مردم وعده 
داده شــد کــه از ایــن مبلــغ 593 میلیــارد 
تومــان پرداخت و 493 میلیــارد آن باقی 
مانده که این اعتبارات به استان پرداخت 
خواهــد شــد.رئیس جمهــوری همچنین 
خاطرنشــان کرد: برای این سفر 78 طرح 
و پروژه با اعتبار ۱466 میلیارد تومان برای 
ســال های پیش رو در نظر گرفته شــده که 
این طرح ها در شورای اداری اعام خواهد 
شــد و باید مسئوان اســتان و نمایندگان، 

اجرای این طرح ها را دنبال کنند.

هشدار صریح روحانی به امریکا
در جمع مردم شاهرود مطرح شد

اگر امریکا بخواهد جلوی فروش نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود
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چه کســی باعث شد که مردم آن همه 
زجر ببینند و چه کسانی مال مردم را تاراج 
کردند و ظلم کردند. وقتی دولت یازدهم 
خواســت مقابــل آنهــا بایســتد، در مقابل 
دولــت قــرار گرفتنــد و نامــه 90 امضایــی 

فرستادند که به اینها دست نزنید.
یکســری  کــرد:  خاطرنشــان  روحانــی 
بیماری هــای مزمــن اقتصــادی کنــار هم 
 جمــع شــد و متأســفانه مجبــور شــدیم 
بــه  خزانــه  از  تومــان  میلیــارد  هــزار   30
پرداخــت  مؤسســات  ایــن  مالباختــگان 
کنیــم که ایــن مبلغ بــه معنــای ۲50 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی اســت. همچنین 
چه کســانی و با چه مجوزی در سال 96 به 
خیابان آمدند و شعار دادند و ناآرامی های 
مضر برای منافع ملی ایجاد کردند که البته 
همه اینها آشکار اســت. روحانی در پاسخ 
به انتقادات دانشــجویان که بحث اعتماد 
به امریکا را مطرح می کردند، گفت: شــما 
می گویید چرا به امریکا اعتماد کردید. چه 
کسی اعتماد کرده اســت؟ مگر ما در برابر 
کسی که مذاکره می کند حتماً باید اعتماد 
داشــته باشــیم؟ مگــر بــه صــدام اعتماد 
داشتیم که بعد جنگ با او مذاکره کردیم؟ 
در دوران امــام راحل وزیر خارجه وقت دو 
ســال تمام بــا عــراق مذاکره کــرد. مگر ما 
در آن دوره بــه صــدام اعتماد داشــتیم که 
مذاکره کردیم؟ رئیس جمهوری با تأکید بر 
اینکه مذاکره ما درســت بوده است، گفت: 
این مذاکرات به اتفاق همه مسئولین، اعم 
از دولت،  رهبری، مجلس و شورای نگهبان 
انجام شــد و همه با هم این کار را کردیم و 
بسیار هم کار درســتی بوده است. روحانی 
بــا بیان اینکــه »قبل از برجام دنیــا ایران را 
محکوم می کرد و امــروز امریکا را«، گفت: 
برجــام راه را بــرای نفــت، تجــار و بانک ها 
باز کرد و ســرمایه زیادی وارد کشور شد. آیا 
این پیروزی نیســت و نباید به این پیروزی 

افتخار کنیم؟
انعقــاد  مــورد  در  جمهــوری  رئیــس 
قراردادهای نفتی با شرکت توتال و خروج 
این شــرکت از کشور بعد از خروج امریکا از 
برجــام، گفت: وزیر نفت بلد بود چگونه با 

توتال قرارداد ببندد. یک شرکت چینی هم 
در کنــار توتال بود که امــروز با خروج توتال 

کار را به دست گرفته است.
رئیــس جمهــوری در ادامــه در مــورد 
تورم در ســال جاری گفت: ما دو راه بیشتر 
نداریم، یا باید در برابر امریکا تسلیم شویم 
و ادعای نادرســت و صحیح آنهــا را قبول 
کنیــم تــا تحریم ها برداشــته شــود یــا باید 
بایســتیم و مقاومت کنیم. ســال گذشــته 
امریــکا 8 بار مســتقیم و امســال 3 بار غیر 
مســتقیم درخواســت مذاکــره داشــت، بر 

مبنای عزت مردم نپذیرفتم.
رئیــس جمهــوری در پاســخ  یکــی از 
دانشــجویان مبنــی بــر اینکه دولــت چکار 
کرده اســت، گفت: شــما هــم باید بگویید 
دانشــگاه بــرای کشــور چــکار کرده اســت. 
چــون همه ما در نفع و ضرر جامعه با هم 

هستیم. امروز روز آزمایش همه ماست.
روحانی تأکید کرد: همه باید دست به 
دست هم دهیم و در برابر تورم، مشکات 
اقتصادی و توطئه های خارجی بایســتیم. 
این طور نیست که دولت، مردم و مجلس 
به تنهایی اقدام کنند. همه باید در کنار هم 

باشیم و دست به دست هم دهیم.
ë به تصویب اف ای تی اف نیاز داریم

رئیــس جمهــوری در بخــش دیگــری 
از ســخنان خود بــه موضــوع اف ای تی اف 
اشاره کرد و اظهار داشت: البته فعاً در این 
مرحله بحــث اف ای تــی اف نداریم. آنچه 
امــروز داریم، 4 ایحه در مورد پولشــویی و 
تروریســم مالی است. رؤسای قوا به اتفاق 
لوایــح ۴ گانه مرتبــط را تأییــد کرده اند؛ راه 
حل مشکات شفافیت است نه جنجال و 
اف ای تی اف خوب باشد یا بد، زیرساخت 
و ازمــه ارتباط مالی بــا بانک های جهانی 
است. وی افزود: نباید اجازه دهیم جنجال 
بیهــوده در مورد ایــن لوایح راه بیفتد ما به 
تصویب این لوایــح 4 گانه نیاز داریم. باید 
با پولشــویی مبارزه کنیم و راه آن شفافیت 

است.
رئیس جمهوری با طرح این ســؤال که 
می خواهیــم بــا بانک های دنیــا همکاری 
کنیــم یــا نــه؟ گفــت: در حــال حاضــر کــه 
امریــکا این همه فشــار آورده اســت،  ده ها 
بانک دنیا از کشــورهای دوســت که با آنها 
تعامــل داریم، به مــا اعام کردنــد که اگر 

در اف ای تی اف عضو نباشــید، نمی توانیم 
ادامــه  در  روحانــی  کنیــم.  همــکاری 
ســخنان خود، یــادآور شــد: شــرایط امروز 
کشــور بحرانی نیســت، اما بســیار ســخت 
و مشــکل اســت. معضــات و مشــکات 
فراوانــی داریم. شــما هم عنــوان می کنید 
کــه در دانشــگاه ها مشــکات وجــود دارد 
و این درســت اســت. من بــه دکتر غامی 
وزیــر علــوم کــه اینجــا حضــور دارد، بارها 
گفته ام روبه روی زندانی کردن دانشجو به 

بهانه های سیاسی بایستد.
ë نقد نباشد فساد می آید

رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه 
مــن امــروز اینجا هســتم تا ســخنان شــما 

دانشــجویان را بشــنوم، گفــت: ایــن جمع 
برای این بود که شما آزادانه مطالب خود 
را بیان کنید و من هم خواســته های شــما 
را بشــنوم. نمی گوییم همه مشکات حل 
شــده و دولت در همه زمینه ها موفق بوده 
اســت. روحانــی خطــاب بــه دانشــجویان 
تأکید کرد: شــما البته بایــد دولت و قدرت 
را در کشــور نقــد کنید زیــرا قــدرت اگر نقد 
نشود، فســادآفرین است. همه باید انتقاد 
و نقــد را بپذیریــم. رئیــس جمهــوری در 
عین حال تصریح کرد: بهتر است نقدتان 
بــدون پیشــنهاد نباشــد. راه حل پیشــنهاد 
بدهیــد. شــما دانشــجو هســتید و اینجــا 
مرکز تحقیقــات و علم اســت. در انتقاد از 

مشــکات اقتصــادی که مطــرح می کنید 
راه حل هم ارائه دهید. رئیس جمهوری با 
بیان اینکه ما به دنبال شــفافیت بوده ایم، 
اظهار داشــت: فضــای مجــازی در اختیار 
مردم، نتیجه ایستادگی دولت بر شفافیت 
است. روحانی در بخش دیگری از سخنان 
خــود تأکید کــرد: قانون اساســی دســتاورد 
بزرگ انقاب اســت، اگر به همه آن عمل 
شود، مشــکات هم حل می شود و رئیس 
جمهــوری بایــد بتوانــد در برابــر تخلف از 

قانون اساسی تذکر دهد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه شما پای 
صندوق های رأی رفته اید و رأی داده اید 40 
میلیون نفر رأی دادند که رئیس جمهوری 

بتواند به تخلف قانون اساســی تذکر دهد، 
گفت: در مســائل بســیار مهــم اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی؛ قانون اساسی مسیر 
یــک  بــه عنــوان  را  از مــردم  همه پرســی 
ظرفیت پیش رو گذاشته است و اشاره دارد 
در این گونه مسائل اختافی موضوع را به 
رأی عمومــی بگذاریــد. البته باید مجلس 
تصویب و شــورای نگهبان نیــز آن را تأیید 
کنــد. روحانــی تأکیــد کــرد: بــرای مــا هیچ 
بن بســتی وجود ندارد، قانون اساسی برای 
ما راه را گشوده است. من نقد شما را دنبال 
خواهــم کرد شــما هم به تذکر خــود ادامه 
دهید و مطمئناً با وحدت، اتحاد و یگانگی 

قطعاً امریکا را شکست خواهیم داد.

روحانی: آمده ام نقدها را آزادانه بشنوم

امیررضا اسماعیل آخوندی/ نماینده اتحاد 
دانشجویی دانشگاه دامغان

آقای روحانی شــما  با وعده های بســیاری وارد گود انتخابات شدید و در شرایط سخت اقتصادی سکان کشور 
را در دســت گرفتید تا هم چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ زندگی. اما اان اوضاع را می بینید. کافیست 

به میان مردم بیایید تا ببینید با چه مشقتی زندگی می کنند.
رامتین دبستانی /  دبیرکل مجمع تخصصی 

کانون های خیریه وزارت بهداشت
وقتی مســئولین به همین دانشجو که علم می داند و به موازات آن فلسفه هنر و انسانیت می داند به چشم 
دردســر نگاه می کنند؛ وقتی دانشــجوی چند بعدی امروز هر بعدش درگیر مخارجی است که در دولت شما چند 

برابر شده، درگیر علم نیست.

یاشار صادقی / دبیر انجمن اسامی 
دانشگاه علوم پزشکی سمنان

متاســفانه در همین لحظه که من با شــما صحبت می کنم در برخی دانشگاه ها مراسم جشن برگزار کرده اند و 
این در حالی اســت که در همان دانشــگاه ها، مجوز برگزاری مراســم سیاسی لغو شده است. آقای روحانی مگر 

قرار نبود نهادهای امنیتی و نظامی از دانشگاه و دانشجو دور شوند؟

محمدحسین عرب سرخی / دبیر سیاسی 
عقیدتی تشکل انجمن اسامی مستقل 

دانشگاه سمنان

قهرمان دیپلماسی شما با ساده اندیشی در محافل بین المللی پولشویی گسترده کشور را مطرح می کند و آیا 
در این شرایط که به دیپلماسی گسترده نیاز داریم وجود پولشویی در کشور را وزارت خارجه باید  مطرح کند؟

زهرا امینی / نماینده انجمن اسامی 
دانشگاه آزاد واحد شاهرود

نه تنها آنانی که در حصرند، بلکه همه زندانیان سیاســی ســال ۸۸ باید آزاد شوند/ متاسفانه دانشگاه آزاد 
پس از فوت آیت اه هاشــمی رفســنجانی با مشکات عدیده ای رو به رو شــده است. برخوردهای هدفمند با 
تشــکل های منتقد دانشجویی، اخراج اســتادان مطرح به دلیل مواضع متفاوت و تبدیل دانشگاه به جوانگاهی 
برای عرض اندام عناصر خارج از دانشــگاه، کار را به جایی رســانده است که نام دانشگاه آزاد عما پارادوکسی 

خنده دار شده است.

  احمدرضا زراعتی  / دبیر شورای صنفی 
دانشگاه صنعتی شاهرود

  بســیار خوشــحال شدیم که در این موقعیت دانشگاه های این اســتان را برای حضور انتخاب کردید؛ کاش 
نگاه همگانی به دانشــگاه ها در بین مســئولین هم وجود داشت.فقط چند دانشــگاه بزرگ در این کشور وجود 

ندارد.
  علی اکبر بیدقی/ نماینده تشکل مجمع 

 امروز زمان شنیدن اعتراضات مردم ازجمله کارگران بویژه کارگران هفت تپه است.اسامی دانشجویان دانشگاه سمنان

 امیرحسین نظری/نماینده بسیج دانشجویی 
دانشگاه سمنان

 تفکرات دولت شــما توانست بایی را بر ســر اقتصاد ایران بیاورد که حتی جنگ جهانی هم نتوانست. آقای 
روحانی زمین خوردن شــما زمین خوردن ماست. شــما فرزند عزیز این انقاب هستید. می خواهید با کمک هم 
از ایــن مشــکات عبور کنیم، به دانشــگاه و جوانان اعتمــاد کنید و مدیران انقابی کــه از عمق جان به اقتصاد 

مقاومتی معتقدند را برگزینید.

 ادامـــــه از
صفحه اول

بخش های مهم سخنان نمایندگان تشکل های دانشجویی در حضور رئیس جمهوری

چهره واقعی رهبری
آقای آل هاشــم، نماینده ولی فقیــه و امام جمعه تبریز 
که شــیوه های متفاوتی مانند برداشــتن نرده هــا و حضور در 
استادیوم برای تشویق یک تیم فوتبال را پیشه کرده، بتازگی 
روایت می کرد که »نگران شدم نکند رهبری از رفتارم ناراضی باشند در حالی که 
وقتی از خودشــان پرسیدم، ایشان هم تشویق و هم تأیید کردند.« رهبر معظم 
انقاب رهبر تحولخواه و با ســعه صدری اســت. اما آنچه برخی از ایشان تصویر 
می کنند، تصویر دیگری  اســت.  نکته دیگر ســخنان ایشــان این است که ایشان 
اصاح قانون را به مراجعه برای دریافت حکم حکومتی و اعام استثنائات یک 
قانون از طرف ایشان ترجیح می دهند. مسأله اینجا است که نظام ما بر اساس 
مرجعیت ولی فقیه شــکل گرفته است. در فقه تشیع نیز بن بستی وجود ندارد. 

حال گاه این بن بست ها را ولی فقیه مستقیم باز می کند و گاه غیرمستقیم. 
مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام هم برای همین تشــکیل شــد که نظام 
اســامی در مســائل خود دچار بن بست نشــود. رهبری هیچ وقت تمایل ندارد 
خــارج از چارچــوب قانون نظر بدهد. اما ایــن را باید بدانیم که نظام و حکومت 
اســامی نباید هیچ گاه با بن بست مواجه شــود. ولی فقیه می تواند از اختیارات 
اســتفاده و بن بســت ها را رفع کند. این کاری بود که حضرت امام )ره( نیز انجام 
می داد. در این باره ازامام پرسشــی مطرح شــد. ایشــان پاســخ داد که »منتظرم 
جنگ تمام شود و همه چیز را به مجرای قانونی بازگردانم.«  خاصه آنکه این 
رسانه ها هستند که باید بتوانند چهره واقعی رهبری و حکمرانی اسامی درست 

را ترسیم کنند.

 ادامـــــه از
صفحه اول



روز دوم همایــش »مدیران، ســردبیران و 
رؤسای مراکز و دفاتر« سازمان خبرگزاری 
جمهوری اســامی )ایرنا( دیروز با حضور 
بهــرام قاســمی ســخنگو و رئیــس مرکــز 
و رســانه ای وزارت  دیپلماســی عمومــی 
امــور خارجه، محمد ســلطانی فر معاون 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
علــی مطهری نایب رئیــس دوم مجلس 
شورای اسامی و حسام الدین آشنا مشاور 
رســانه ای رئیس جمهــوری و رئیس مرکز 

بررسی های استراتژیک برگزار شد.
به گــزارش ایرنا، علی مطهــری در بخش 
پایانــی اجــاس مدیــران و رؤســای مراکز 
جمهــوری  خبرگــزاری  اســتانی  دفاتــر  و 
اســامی با بیان اینکه »حاکمیــت دوگانه 
درخصــوص مطبوعــات بایــد برطــرف و 
تکلیف آن مشخص شود« افزود: سایت ها 
باید زیر نظر هیــأت نظارت بر مطبوعات 
باشــند و در قانون جدید رســانه ها باید به 

این موضوع رسیدگی شود.
مطهــری دفــاع از حقــوق شــهروندان را 
از وظایــف مهم رســانه ها خوانــد و افزود: 
در نظام هــای آزاد سیاســی، خبرنــگاران 

قدرتمند و منشأ تحوات هستند.
قتل هــای  افشــای  کــرد:  تصریــح  وی 
زنجیــره ای، مســأله کهریــزک، قتل ســتار 
بهشــتی و اختاس های رخ داده در ســایه 
آزادی مطبوعــات بــوده اســت کــه اینهــا 
آشــکارا و جلوی بســیاری از نقض حقوق 
شهروندان گرفته شده است. وی همچنین 
با اشــاره بــه ضــرورت برگــزاری دوره های 
آموزشــی بــرای خبرنــگاران گفــت: گاهی 
خبرنگار مطلبی را درســت متوجه نشــده 
و از قول ما چیزی منتشر می شود که هیچ 
انطباقــی بــا واقعیــت مطلــب نداشــته و 
حتی ضد آن است. خبرنگاری اگر مطلبی 
را متوجــه نشــد، نبایــد آن را منتشــر کند و 

ضرورتی برای انتشار آن وجود ندارد.
نایب رئیس مجلس همچنین با اشاره به 
نقش رســانه ها در شــرایط تحریم، اظهار 
داشــت: باید بــه مــردم امید واقعــی و نه 

واهــی داد و ضرورت مقاومت در شــرایط 
فعلــی برای مــردم باید تبییــن و توضیح 

داده شود.
ë  ریشه اعتراض های دی ماه در داخل کشور

بود
وی بــا بیــان اینکــه آرزوی دشــمن ایجــاد 
آشوب در کشــور اســت، افزود: مقاومت و 
ایستادگی طرح ترامپ را برهم می ریزد و 
در نهایــت کوتاه می آید؛ همان گونه که در 
اتفاقات دی ماه سال گذشته که البته ریشه 
آن در داخل بود، طرح آنها به هم ریخت. 
مطهری با اشــاره به مســأله برجام گفت: 
اگــر کشــور در اجرای برجام متعهــد بود و 
بخشی از حکومت به دنبال بر زمین زدن 
آن نبود، اگر درســت عمل کرده بودیم و از 
همین مواردی که در برجام وجود داشت، 
استفاده می کردیم، ترامپ نمی توانست از 
آن خارج شود؛ اما جنگ قدرت باعث شد 

با مشکات بیشتری مواجه شویم.
 رفتارمان بعد از برجام خوب نبود

در  کــه  اســت  یادتــان  داد:  ادامــه  وی 
اوایــل امضــای برجــام چقــدر هیأت های 
اقتصــادی و ســرمایه گذاری از کشــورهای 

اروپایــی می آمدنــد. اگــر چنــد تــا از ایــن 
سرمایه گذاری های کان در کشور ما انجام 
می شــد، خــود اروپایی هــا و شــرکت های 
امریکایی و دیگر شــرکت ها نمی توانستند 
بــه ایــن راحتــی برجــام را نقــض کننــد و 
پایه هــای برجــام محکــم می شــد، چــون 
نگاه آنها اقتصادی است. عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلــس اضافه کــرد: من گفتم 
مــا رفتارمــان خــوب نبــود و ایــن موضوع 
از  بخشــی  کــه  بــود  مشــخص  و  روشــن 
حکومــت نمی خواهد برجام اجرا شــود و 
به هدف شــان هم رســیدند. نایب رئیس 
مجلس شورای اسامی افزود: زمانی هم 
که این طور شد، باز به دولت حمله کردند 
که شما چرا قرارداد را از ابتدا طوری بستید 
که ترامپ بتواند از آن خارج شود. نماینده 
مردم تهران در مجلس شــورای اســامی 
ادامه داد: مثل این است که به پیامبر)ص( 
بگویند شما چرا صلح حدیبیه را این گونه 
نوشته اید که سال بعد کفار قریش بتوانند 
آن را نقض کنند؛ در حالی که این ناشی از 
شخصیت طرف مقابل است و نمی توانیم 

آن را به حساب این افراد بگذاریم.

وی همچنین اظهار داشــت: ایرادی ندارد 
کــه تعــدادی از ســنی ها را در منصب وزیر 
داشــته باشــیم. ما دم از وحدت اســامی 

می زنیم و باید مطابق آن عمل کنیم.
مطهــری بــا اشــاره بــه مســأله اقــوام هم 
گفت: در قرآن چهار چیز به عنوان عوامل 
انقراض امت ها و اجتماعات ذکر شده که 
یکــی از آنها ظلم اســت که اگــر بر عدالت 
غلبه کند، این جامعه منقرض می شــود. 
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه مســأله عضو 
زرتشــتی شــورای شــهر یزد، افزود: با فشار 
رسانه ها کوتاه آمدند و در اینجا نقش افکار 

عمومی را خیلی باید منظور کرد.
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسامی در پاسخ به ســؤال دیگری درباره 
برخوردهایــی کــه بعضــاً بــا خبرنــگاران 
می شود، گفت: خبرنگار بنا به مسئولیتی 
که دارد ممکن اســت نظر اشتباهی بدهد 
که نباید این را به معنای تشــویش اذهان 

عمومی ببینیم.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی ســختگیری ها 
درست نیست و گاهی برخوردهای سیاسی 
می شــود، تصریح کــرد: قبــل از انتخابات 

92 حــدود 40 خبرنگار را با هم بازداشــت 
کردند. وی اظهار داشــت: در قانون جامع 
رسانه باید اینها را ببینیم و نقص هایی را که 
در قانون مطبوعات فعلی هست اصاح 
کنیم. اگر مجلس هم همراهی  و شــورای 
نگهبان تأیید کنــد، در آنجا می توانیم این 

آزادی را برای خبرنگاران ایجاد کنیم.
مطهری در پاســخ به سؤال دیگری درباره 
قانون منع بکارگیری بازنشســتگان گفت: 
اصــل این قانــون مربوط به یکی دو ســال 
قبل است و اخیراً اصاح شده و استثناهای 
آن کم شــده است، مشــکل در اجرای این 
قانون است و در جاهایی مقاومت می کنند 
و باعث مشــکاتی شده اســت. وی یادآور 
شــد: نظر من این بود که از ابتدا این قانون 
شامل کســانی که منتخب مردم هستند، 
نمی شود، شهرداران منتخب شورای شهر 
هستند و شورای شهر هم منتخب مردم. 
ممکن اســت اعضای شــورا بخواهند یک 

بازنشسته را برای این کار بگذارند.
وی ادامه داد: خیلی تاش کردیم شــامل 
شهرداران نشود، ولی مشکاتی ایجاد شد 
و اختالی در مدیریت تهران به وجود آمد؛ 
ولــی برداشــت ها متفــاوت بــود و بااخره 
اداره قوانیــن مجلس ســازمان بازرســی و 
دیوان محاســبات نظرشان ماک بود و اا 
برخی مثل بنده نظرشــان این بود که این 

قانون شامل شهرداران نباشد.
ë قانون صداوسیما اصاح نشده است 

مطهری درباره ترکیب کمیسیون فرهنگی 
مجلس و اینکه همچنان صداهای گذشته 
از کمیســیون شــنیده می شــود و اقدامات 
ســلبی را شــاهد هســتیم، اظهار داشــت: 
کمیسیون فرهنگی کارهایی را انجام داده 
مخصوصــاً طــرح اداره و نظــارت بر صدا 
و ســیما در کمیســیون فرهنگــی تصویب 
شده و در نوبت طرح قرار دارد که احتماًا 
اولویــت آن هــم تصویــب و زودتر مطرح 

شود.
وی ادامــه داد: قانــون صدا و ســیما بعد از 
بازنگری قانون اساسی اصاح نشده است 
و قانونی که وجود دارد، مربوط به سال 59 
اســت که در آن مقطع شــورای سرپرستی 
صــدا و ســیما وجود داشــت که این شــورا 

مدیرعامل سازمان را تعیین می کرد.
مطهــری گفــت: بعــد از اصــاح قانــون 
اساســی انتخاب رئیــس ســازمان با مقام 
معظــم رهبــری شــد و بعــد از آن قانــون 
اصاح نشده است، لذا مدت زیادی است 
صــدا و ســیما بدون قانــون اداره می شــود 
و ایــن کار را مــا در مجلس هشــتم شــروع 
کردیم تا به مجلس دهم رســیدیم و اان 
در راه صحن است و اگر تصویب شود، کار 

مهمی است.

مســلح  نیروهــای  ارشــد  ســخنگوی   
جمهــوری اســامی ایــران بــا تأکید بر 
عــراق  در  دخالتــی  هیچگونــه  اینکــه 
و ســوریه نداریــم، گفــت: ایــران هیچ 
نیازی به داشتن مواضع و پایگاهی در 
کشور سوریه ندارد که کسی بخواهد به 
آن حمله کند.ســردار ســرتیپ پاسدار 
ابوالفضــل شــکارچی در گفت و گــو بــا 

ایرنا اظهار داشت: جمهوری اسامی 
ایــران بنــا بــه درخواســت دولت هــا و 
مــردم عراق و ســوریه به این کشــورها 
حضــور  می دهــد.  مستشــاری  کمــک 
مستشــاری جمهــوری اســامی ایران 

کامًا قانونمند است.
مســلح  نیروهــای  ارشــد  ســخنگوی 
جمهوری اســامی ایران در پاســخ به 

ســؤالی مبنــی بر همکاری مستشــاران 
ایرانــی و روس بــا یکدیگــر در ســوریه 
گفت: ایران و روسیه در امور مستشاری 
بــا یکدیگــر هماهنگ هســتند. ســردار 
شکارچی در رابطه با ادعاهای مطرح 
شده مبنی بر هدف قرارگرفتن مواضع 
ایران در ســوریه عنوان کرد: ما مواضع 
مســتقلی در ســوریه نداریــم که کســی 

بخواهــد هــدف قــرار دهــد.وی ادامــه 
داد: ممکن است مواضع و پایگاه های 
ایــن  ســوری ها را بمبــاران کننــد و در 
جمهــوری  مستشــاران  بــه  حمــات 
اســامی نیز آســیب برســد. سخنگوی 
جمهــوری  مســلح  نیروهــای  ارشــد 
اســامی ایران در پاســخ به ســؤالی در 
رابطه بــا ادعای امریکایی هــا مبنی بر 

آزمایــش موشــک جدید توســط ایران 
گفت: لزومــی نمی بینیم در خصوص 
کســی  بــه  موشــکی  توانمندی هــای 
پاســخگو باشــیم. مگر امریکایی ها هر 
ســؤالی کــه از آنهــا پرســیده می شــود 

پاسخ می دهند.
ســردار شــکارچی تأکیــد کــرد: مــا اگر 
تــوان  توســعه  و  آزمایــش  بــه  نیــاز 

کســی  از  باشــیم  داشــته  موشــکی 
اجــازه نمی گیریــم و ایــن کار را انجام 
می دهیم.وی با تأکید بر اینکه داشتن 
اساســی  الزامــات  از  یکــی  موشــک 
گفــت:  اســت،  اســامی  جمهــوری 
موشــک را در حد نیاز دفاعی کشور به 
لحاظ کیفــی و کمی تولیــد و آزمایش 

خواهیم کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح:

ایران نیازی به پایگاه نظامی در سوریه ندارد
پیشنهاد لغو ویزای بستگان مقامات ایرانی

خانواده هــای  بــه  نزدیــک  منبــع  اینکــه،دو  اول  خبــر   
امریکایی هــای زندانــی در ایــران بــه NBC گفته انــد، این 
خانواده ها از دولت ترامپ خواسته اند ویزای امریکا برای 
فرزندان مقامات عالی رتبه ایرانی را رد کرده و باطل کند، اما کاخ ســفید هنوز 

اقدامی انجام نداده است. 
بــه گــزارش »تابنــاک«، خانواده هــای زندانیــان امریکایــی، پاســخ دولت به 
درخواســت خود را بخشی از ناتوانی وسیع تر در تضمین آزادی بستگان خود 
می داننــد که علی رغــم وعده  رئیس جمهوری  برای حل این مســأله اســت.
حداقــل چهــار شــهروند امریکایــی در حال حاضــر در ایران پــس از محاکمه 
محرمانه به اتهام جاسوســی، در زندان هســتند. خانواده های این افراد در پی 
این درخواســت فهرستی از نام چندین تن از اتباع ایرانی که در امریکا زندگی 
می کنند و فرزندان یا بســتگان مقامات ارشد ایرانی را به دولت و قانونگذاران 

ارائه کرده اند. 
دوســتان خانواده هــای امریکایــی کــه در ایران بازداشــت  شــده اند می گویند، 
ویزاهــای صــادره برای فرزندان مقامات برجســته ایرانی باید تحت بررســی 

دقیق تر قرار بگیرند و به  عنوان یک اهرم بالقوه فشار استفاده شود. 

احضار محمدرضا خاتمی به قوه قضائیه
خبر دیگر اینکه،خبرگزاری فارس خبــر داده که محمدرضا خاتمی از فعاان 
سیاسی اصاح طلب و نایب رئیس مجلس ششم به دادگاه فراخوانده شده 
اســت. بر اســاس این خبر، خاتمی اخیــراً در برنامه اینترنتــی »رو در رو« و در 
پاســخ به ســؤالی درباره انتخابات ۸۸ مدعی شــده بود که در ستاد انتخابات 
وزارت کشور و در زمان تجمیع و اعام آرای نهایی انتخابات، تعداد ۸ میلیون 
رأی به آرای احمدی نژاد اضافه شــده اســت. بدین منظور نامبرده برای ارائه 

استنادات خود در مورد این ادعا به دادستانی احضار شده است.

شعله سعدی با تودیع وثیقه آزاد شد
شنیدیم که،قاسم شعله سعدی، یکی از دو وکیل بازداشت شده با تودیع وثیقه 
و کفالت آزاد شــد. محمدحســین آقاســی وکیل مدافع قاسم شعله سعدی 
عصر سه شــنبه به ایرنا گفت: شــعله ســعدی با تودیع وثیقه 300 میلیونی و 
کفالــت 100 میلیــون تومانی که جمعاً 400 میلیون تومان می شــود، از زندان 
آزاد شده است. آقاسی گفت: قاضی هنوز در ارتباط با پرونده موکلش و آرش 

کیخسروی متهم دیگر این پرونده حکم صادر نکرده است. 

جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
دســت آخر اینکــه، وکیل مدافــع رضا خندان-همســر نســرین ســتوده- از 
برگزاری جلسه دادگاه موکلش در شعبه 1۵ دادگاه انقاب خبر داد. محمد 
مقیمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: طبق اعام قبلی در جلسه دادگاه 
موکانــم )رضــا خنــدان و فرهاد میثمــی( در روز یکشــنبه 11 آذرمــاه، رضا 
خندان طبق اعام قبلی اش در دادگاه حاضر نشد و به من هم اجازه ورود 

در دادگاه را ندادند. 
وی دربــاره دیگــر موکلــش فرهــاد میثمی نیز گفــت: میثمــی  از حضور در 
دادگاه امتنــاع کرد کــه احتمــااً دادگاه به صورت غیابی حکــم صادر کرده 

باشد، اما باید دید که چه زمانی به موکانم حکم اباغ می شود. 

 دیـــگه 
چه خبر
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صداوسیما بدون قانون اداره می شود
علی مطهری در همایش »مدیران، سردبیران و رؤسای مراکز و دفاتر ایرنا«:

رنا
ای

رنا
ای

صــادق زیبا کام اســتاد دانشــگاه تهران 
و حجت ااســام محمد باقــر زاده عضو 
هیأت علمی مؤسســه امام خمینی)ره( 
آیــت اه  عهــده  بــر  آن  ریاســت  کــه 
مصباح یزدی اســت، در دانشگاه کاشان 
را  اســامی  انقــاب  در  امریکاســتیزی 
بررســی کردند. در این مناظــره زیباکام 
امریکا ستیزی را قاتل آرمان های انقاب 
و باقــرزاده آن را ذات انقــاب اســامی 

خواند.
به گــزارش ایرنــا، عضــو هیــأت علمــی 
دانشــگاه تهــران در ایــن مناظــره گفت: 
و  آرمان هــا  بــرای  استکبارســتیزی 
هدف های انقاب اســامی در واقع یک 
ســم قاتــل بــوده؛ چــون گفتمــان امریکا 
دموکراســی  گفتمــان  بتدریــج  ســتیزی 
جوهــره  کــه  را  آزادیخواهــی  و  خواهــی 
انقــاب اســامی بــود، بــه حاشــیه راند. 
امریکاســتیزی  گرچــه  افــزود:  زیبــاکام 
به عنــوان یک ابــزار سیاســی و حکومتی 
اســامی  جمهــوری  حاکمیــت  بــرای 
ایــران ابــزار نیرومنــدی بــوده کــه در 40 
ســال گذشــته آن را رهــا نکرده انــد، امــا 
برای منافــع ایران در واقــع ویرانگر بوده 
و  استکبارســتیزی  افــزود:  وی  اســت. 
امریکا ســتیزی بزرگترین ضــرر و زیان را 
به گفتمان دموکراســی و آزادی خواهانه 

انقاب اسامی وارد کرده است.
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه تهــران 
تصریح کرد: اگر از رادیکال ها، انقابیون و 
تندروها، امریکا را بگیرند، دچار بی هویتی 
می شــوند؛ چون بجــز استکبارســتیزی و 
طرح ســؤال در خصوص امریکا، ســخن 
دیگــری ندارند و امریکاســتیزی ســپری 
شده که پشت آن می توان سنگر گرفت و 
درباره خیلی از مســائل اساسی، اصلی و 

بنیادی این 40 سال صحبت نکرد.

زیبــاکام در بخش دیگری از ســخنانش 
اهــداف،  کــه  پرســش ها  ایــن  طــرح  بــا 
آرمان هــا و خواســته های انقــاب ســال 
57 چه مقدار بوده و در40 ســال گذشــته 
چــه میــزان از آنهــا تحقــق پیــدا کــرده 
اســت؟ گفــت: آزادی بیــان و انتخابــات 
آزاد که اصلی ترین خواسته های مردم و 
مهم ترین مخالفت شان با شاه بود، چه 

میزان محقق شده است؟
زیباکام گفــت: گفتمان امریکا ســتیزی 
کم کم در ماه های پس از پیروزی انقاب 
اســامی توانســت حاکم شــود و هر قدر 
که این گفتمان نیرومند و پررنگ تر شــد، 
گفتمان هــای اصلــی انقــاب کــه آزادی 
زندانــی  نبــود  و  آزاد  انتخابــات  بیــان، 
سیاســی بــود، بتدریــج به حاشــیه راند و 
همان گفتمان امریکاستیز در همان سال 
نخست انقاب به گفتمان غالب تبدیل 

شد.
وی در پاســخ به پرسشــی، گفــت: من از 
کســانی بوده و هســتم که معتقدم برای 
بــرون رفت از مصیبت ها و ناکارآمدی ها 

که گریبانگیر کشور شده، هیچ راهی بجز 
صنــدوق رأی وزارت کشــور نیســت و اگر 
کســی فکر می کند که گزینــه دیگری بجز 
صنــدوق رأی این وزارتخانــه وجود دارد، 

اشتباه می کند.
ë  باقــرزاده: انقــاب اســامی بــه  دنبــال

جهانی سازی است نه جهانی شدن
امــام  مؤسســه  علمــی  هیــأت  عضــو 
خمینــی)ره( نیــز در این مناظــره گفت: 
انقــاب  وضــع  از  افــراد  برخــی  اینکــه 
اســامی ناراضی هســتند بــه معنای بد 
بــودن انقــاب نیســت، بلکه بــه معنای 
ایــده آل نبــودن وضــع اســت و مــا بــه 
هســتیم.  حرکــت  در  آل  ایــده  ســمت 
حجت ااســام محمــد باقــرزاده تأکیــد 
کرد: استکبارستیزی در واقع ذات انقاب 
اســامی اســت و امریکا به عنوان مظهر 

استکبار جهانی در این عصر است.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز مــا در دورانــی 
زندگی می کنیم که باید نــام آن را دوران 
استیا جویی امریکا بنامیم، افزود: امروز 
امریــکا می گویــد یا با ما یا علیه مــا؛ و اگر 

بخواهیــم امریکاســتیزی را نــه به عنوان 
یــک موجود عینــی، بلکه به عنــوان یک 
هویــت گفتمانــی تحــت عنــوان نظــام 
ســلطه از انقاب اسامی بگیریم، بر کل 

انقاب اسامی خط بطان کشیده ایم.
باقرزاده با تأکید بر اینکه ما امریکاســتیز 
طیــف  امــروز  شــد:  یــادآور  هســتیم، 
روشــنفکری ماننــد زیبــاکام در داخــل 
کشــور وجود دارد کــه امریکا را گل و بلبل 
می داننــد و بــا ترامپ نیز هیچ مشــکلی 
ندارنــد. وی تصریــح کــرد: اگــر امریــکا 
حقوق بشــر را در خصــوص ایران یعنی 
رســمیت  بــه  را  ملــی  حاکمیــت  حــق 
بشناســد و بــه قانون اساســی مــا احترام 
بگذارد با او مشــکل نداریم.عضو هیأت 
علمی مؤسسه امام خمینی)ره( با اشاره 
به اینکه امریکا هشــت ســال جنــگ را بر 
ایران تحمیل کرد و از ما می خواهد رژیم 
اشغالگر قدس را به رسمیت بشناسیم، 
گفت: امریکا ســتیزی هیــچ گونه بدعتی 
در انقــاب اســامی نبــوده و اگــر بدعت 
بود، امام راحل از تســخیر انه جاسوسی 

دفاع نمی کرد.
او ادامــه داد: مــا بچــه مســلمان شــیعه 
هســتیم و نبایــد از اینکه پرچم اســرائیل 
شــوید؛  ناراحــت  می گذاریــم  پــا  زیــر  را 
انقاب اسامی ایران در راستای گفتمان 
مهدویت، به دنبال جهانی سازی است نه 
جهانی شدن.عضو هیأت علمی مؤسسه 
امام خمینی)ره( همچنین تصریح کرد: 
بــرای تشــکیل  ایــران  انقــاب اســامی 
دولــت جهانــی حضــرت مهدی)عــج( 
زمینه ســازی می کنــد و زیبــا کام و طــرز 
تفکر او که دنبال بوسیدن کفش رضا شاه 
هســتند، روزهــای بدتر از ایــن را خواهند 
دید؛ چون نتیجه روشنفکری در ایران به 

استبداد ختم می شود.

در مناظره زیباکام و باقرزاده در دانشگاه کاشان مطرح شد

 استکبارستیزی مشکل یا مزیت انقاب اسامی
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چهرهها

سیاوشرضایی
خبرنگار

با نزدیک شــدن بــه موعد ارســال ایحه 
بودجــه 98 بــه مجلــس به تدریــج ارقام 
کلیــدی ایــن ســند مهــم مالــی کشــور و 
رویکردهــا و اهــداف آن هم مشــخص تر 

می شود.
از اعــام ارقــام مهمــی نظیــر  پــس 
نرخ تســعیر ارز و نفــت در ایحه بودجه، 
مکانیســم دولت بــرای تحقــق حمایت 
از معیشــت و رفــاه مردم و رونــق تولید و 
اشتغال به عنوان دو هدف اصلی بودجه 
ترســیم شــد. روزگذشته حســن روحانی 
رئیس جمهوری در ســفر استانی خود به 
سمنان بخش هایی از این مکانیسم را به 
صورت رسمی اعام کرد. براساس اعام 
رئیــس جمهــوری در بودجه ســال آینده 
دولــت ۴۳۳ هــزار میلیــارد تومــان برای 

بودجه عمومی پیش بینی کرده است.
همانگونــه کــه طــی روزهای گذشــته 
بارهــا مــورد تأکیــد قــرار گرفته اســت، با 
وجود تمام تنگناهای بودجه ســال آینده 
ماننــد کاهش صــادرات نفت امــا دولت 
با طراحــی راهکارهــای ویژه ســعی دارد 
تــا خانوارهــای ایرانی را از فشــار هزینه ها 
دور کنــد. برهمین اســاس تــداوم تأمین 
کااهــای اساســی بــا دار 4200 تومانــی، 
اعطای ســبد حمایت غذایی که نیمی از 
ایرانیــان را در برمی گیــرد، اختصاص 20 
هزار میلیــارد تومــان برای اشــتغالزایی، 
افزایــش حقوق کارکنــان دولــت بااتر از 
نــرخ تــورم و... در دســتور کار دولــت قرار 

گرفته است.
ë  تضمین تأمین کااهای اساســی با نرخ

مناسب
پــس از اوج گیــری نوســانات ارزی کــه 
نــرخ آزاد ارز را به بیش از چهار برابر نرخ 
رسمی تعیین شده از سوی دولت )4200 
تومان( رســاند، دولت با هدف جلوگیری 
از افزایــش قیمــت کااهــای ضــروری و 
مایحتــاج روزانــه مــردم تصمیــم گرفت 
که پایین ترین نــرخ ارز را برای تأمین این 
دسته از کااها اختصاص دهد و این روند 
را تا پایان فروردین ماه ســال آینده ادامه 
دهــد. حــال زمانی کــه رئیــس جمهوری 
توزیــع کااهای اساســی به نرخ مناســب 
برای سال آینده را تضمین می کند بدین 
معناســت که این روند برای بودجه سال 

آینده نیز تداوم خواهد داشت.
طبق آمارهای اعام شده دولت برای 
ســال جاری حدود 14 میلیارد دار با نرخ 
هر دار 4200 تومان برای تأمین کااهای 
اساســی اختصــاص داد. امــا از آنجــا کــه 
ســودجویی برخی باعث شــد تا کااهای 

اساســی نیز از شــمول افزایــش قیمت ها 
مســتثنی نشــود. برهمین اســاس دولت 
ســازوکار تــازه ای بــرای نظــارت و رصــد 
کااهــای اساســی وارد شــده بــه کشــور تا 
مرحله توزیع و رسیدن به دست مصرف 
کننــده را تدویــن و اجرایــی کــرد تــا از این 
طریق ثبــات قیمتی این بخــش از کااها 

تضمین شود.
ë نرخ چه کااهایی تغییر نمی کند

طبق تصمیم دولت که از سال جاری 
عملیاتی شــد 750 کد تعرفه ای هشــت 
رقمی شامل 25 گروه کاای اساسی که از 
مواد خوراکی، نهادهای تولید و تجهیزات 
ارز  را شــامل می شــود مشــمول تأمیــن 
دولتــی شــد کــه البتــه براســاس نیــاز روز 
ممکن است لیست این کااها تغییر کند 

یا کااهای جدیدی به آن افزوده شود.
در لیست این کااها نام کلی 25 گروه 
دیده می شــود که شــامل برنــج خارجی، 
گندم، گوشت قرمز سنگین، گوشت قرمز 
ســبک، گوشــت مرغ، تخم مرغ، کنجاله 
ســویا، ذرت، جــو، داروهای دامــی، انواع 
کود شیمیایی، سموم تکنیکال شیمیایی، 
انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکی مایع، 
روغن خام، حبوبات )عدس، لپه، نخود و 
لوبیا(، دانه های روغنی، استیک سنگین، 
کاغذ چاپ و تحریر، کاغذ روزنامه، خمیر 
کاغــذ، چــای خارجــی، دارو و تجهیــزات 
تجهیــزات  و  آات  ماشــین  و  پزشــکی 
هماننــد  اساســی  کااهــای  تولیدکننــده 

کمباین می شود.
همانگونه که مشاهده می شود دراین 
لیست طیف وســیعی از نیازهای روزمره 
مــردم و تولیدکننده ها دیده شــده اســت 
که درصورت نظارت دقیق و جلوگیری از 
سوءاســتفاده ها اختصاص ارز دولتی نرخ 
ایــن بخــش از کااها را ثابــت نگه خواهد 
داشــت. عاوه براین برپایه اعام رئیس 
جمهوری یکی از برنامه هــای دولت این 
اســت که روند صعودی و رشد تورمی که 
در ماه هــای گذشــته مــردم را آزار می داد 

کاهش دهد.
ë 20 هزار میلیارد تومان برای اشتغال

اشــتغالزایی و رونق تولیــد یکی دیگر 
از برنامه هــا و اهــداف دولــت در بودجــه 
ســال آینده اســت. درهمین راستا دولت 
طرح های متعددی برای کمک به حوزه 
اشتغال در دستور کار خود قرار داده است 
ضمن این که طرح های سال جاری نیز در 

سال 98 تداوم خواهد یافت.
دراین باره رضا رحمانی وزیر صنعت، 
 معدن و تجارت در جریان سفردولت به 
استان سمنان گفت: تا آخر سال جاری 20 
هزار میلیارد تومان تسهیات اشتغالزایی 
از محــل تبصــره 18 بودجــه در اختیــار 

نقشه دولت برای بهبود معیشت
رئیس جمهور توزیع کااهای اساسی با نرخ مناسب را تضمین کرد

 درصد 
مرگ های خاموش با دودکش
محمدرضا یوسفی پور مدیر ایمنی، بهداشت و 

 محیط زیست شرکت ملی گاز با بیان این که
 ۳11 نفر به علت گاز گرفتگی و حوادث ناشی از گاز 
در سال گذشته فوت کرده اند، گفت: دودکش ها  

عامل 60 درصد مرگ های خاموش هستند.

60
 مگاوات

 تولید برق تجدیدپذیر ها درسال98
سید محمد جواد موسوی عضو هیأت مدیره 

انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران  گفت: میزان 
تولید برق انرژی های تجدید پذیر از ۶۵0 مگاوات 

کنونی تا تابستان سال آینده به 1000 مگاوات 
می رسد.

1000
 هزار 

کارت سوخت مهاجر ابطال شد
 زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پاایش و 
 پخش فرآورده های نفتی ایران از ابطال همزمان

 2 هزار کارت سوخت مهاجر و مراجعه ۵,۵ میلیون 
نفر به سامانه دولت همراه برای ثبت  درخواست 

کارت هوشمند سوخت المثنی خبر داد.

2
 دار

قیمت جدید نفت
به علت انتظار برای توافق اوپک بر سر کاهش 

تولید و کاهش تولید نفت کانادا، قیمت نفت در 
معامات به 6۳.02 دار در هر بشکه افزایش 
یافت. این افزایش به علت انتظار برای توافق 

اوپک بر سر کاهش تولید  رخ داد.

63

شیب ارزانی طا همچنان ادامه دارد
ابراهیم محمدولی رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان 
طا و جواهر تهران با اشــاره به ادامه روند کاهشــی قیمت 
طا و سکه در بازار دیروز، اعام کرد شیب این روند کاهشی 
در بازار امروز کندتر شده اما آرامش همچنان حکمفرماست و قیمت ها در آینده 
نیز پایین تر خواهد آمد. وی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: همچنان روند نزولی 
قیمت ها در بازار طا ادامه دارد و با وجود برخی اقدامات انجام شــده از ســوی 
برخی دســتگاه ها که باعث کندتر شــدن آهنگ کاهش قیمت طا و ســکه شده 
اســت، وضعیت بازار گویای روند نزولی قیمت ها بوده و پیش بینی می شــود در 

آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.

خبـــــر

انتقاد پتروشیمی ها از سامانه نیما
اتحادیــه  ســخنگوی  حســینی،  حمیــد   
پتروشــیمی  و  گاز  نفــت،  صادرکننــدگان 
بانــک  ارزی  اخیــر  تصمیــم  از  انتقــاد  بــا 
مرکزی برای صادرکننــدگان گفته: اتحادیه 
تصمیم گیــری جدیــدی که توســط بانک مرکــزی و وزارت 

صنایع گرفته شده را مجازات شرکت های بزرگ و خوشنام می داند که مجبورند 
ارز خود را برگردانند، درحالی که شرکت هایی هم هستند که می توانند طبق این 
تصمیم ارز خود را برنگردانند. سیستمی که برای بازگشت ارز اتخاذ شده، قطعاً 
مورد تأیید اتحادیه نیســت زیرا در بورس ســطح رقابت برداشــته شــده است و 
اعضای اتحادیه بسیاری از کااها را طبق ارز سنا خریداری می کنند که با ارز بازار 

آزاد رقابت می کند.
وی افزوده: درخواســت بانک مرکزی درباره اینکه اعضای اتحادیه ارز خود را با 
نرخ ارز در سامانه نیما به فروش برسانند، غیرمنطقی است. اتحادیه پیشنهادی 
را بــه ســازمان توســعه و تجــارت ارائه کــرد مبنی براینکــه اگر کاایــی با قیمت 
بااتــر از ارز نیما به فروش رســید، به بانک مرکزی بــرود و ما به التفاوت نرخ ارز 
در نیما و ســنا از ســوی بانک مرکزی اخذ شــود. این پیشنهاد مورد استقبال هم 
واقع شــد اما تغییر و تحواتی صورت گرفت که شــرایط را به کلی تغییر داد. از 
ایــن نظر اتحادیه تصمیم گیری جدید بانک مرکزی و وزارت صنایع را مجازات 
شــرکت های بزرگ و خوشــنام می داند که مجبور هســتند ارز خود را برگردانند. 
با این تصمیم همه شــرکت ها میــزان صادرات خود را بــه زیر یک میلیون دار 
می رسانند. بانک مرکزی باید انعطاف بیشتری را در اعمال سیاست های خود 

داشته باشد و با همراهی تشکل های بخش خصوصی تصمیم گیری کند.
گفتنی است بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه  بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادی کشــور را اباغ کرد، در این بخشــنامه 
تمــام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشــت ارز هســتند و بانک مرکزی 
مکلــف اســت صرفــاً بــرای واردات کاا و خدمــات صادرکنندگانــی تأمیــن ارز 
کند که نحوه بازگشــت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ســاختار تعیین شــده در 
دســتورالعمل این بانک باشــد. در این راســتا اگر میزان بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات صادرکننده ای تا یک میلیون یورو باشد این صادرکننده از فروش ارز در 

»سامانه نیما« معاف است. / ایسنا

 زیان ۹ میلیارد داری تولیدکنندگان
 از کاهش قیمت نفت

 حســین کاظم پور اردبیلــی نماینده ایــران در هیأت عامل 
اوپک، در آســتانه نشســت 17۵ اوپک در وین، زیان تقریبی 
کشــورهای عضو و غیر عضو اوپک را از کاهش قیمت نفت 
طی ســه ماه گذشــته، حدود 9 میلیارد دار اعام کرد. او به 
شانا گفت: نشست اخیر اعضای اوپک با مسائل متعددی 

کــه در انتهای ســال میادی بــا آن مواجه شــده ایم، همزمان شــده که از جمله 
می توان به خروج غیرمترقبه قطر از اوپک اشــاره کرد. در واقع این کشور )قطر( 
به همراه برخی کشــورها از یکه تازی و بدون تعهد بودن کمیته مشترک وزارتی 
نظارت بر توافق اوپک - غیر اوپک )JMMC( ناراحت هستند، زیرا آنها موظف 
بودنــد هر نوع تغییــری را در تولید با اطــاع و اجماع اعضــای اوپک یا احتماًا 
بــا هماهنگــی میان اعضــای غیراوپک اعمال کننــد. برخی اعضا بــدون این که 
موافقت سایر اعضای اوپک را جلب کنند تولیدشان را اضافه کردند، این مسأله 
ســبب بروز اعتراض هایی شــد و حتی دفتر حقوقی اوپک هم اعام کرد که این 
اقدام ها در نقض قطعنامه های قبلی اوپک است؛ با این حال این روند )افزایش 
تولید( به دلیل انگیزه های سیاسی، انگیزه های اقتصادی و کسب سهم بیشتر از 
بازار ادامه یافت. در نتیجه هم ذخایر نفتی افزایش یافت و هم این که در طول 

سه ماه گذشته قیمت نفت به طور متوسط ۳0 دار کاهش یافت.

پایان گازرسانی به زاهدان تا اواسط سال ۹۹
ســعید مؤمنــی، مدیر گاز رســانی شــرکت ملــی گاز ایــران به 
تشــریح وضع گازرســانی در اســتان سیســتان و بلوچســتان و 
بویژه شــهر زاهدان پرداخــت و در جمع خبرنگاران گفت: بر 
اســاس شبکه گذاری انجام شده در زاهدان، گازرسانی به این 
شــهر تا اواسط سال 99 به پایان می رسد. سال 9۵ مشعل گاز 

در زاهدان روشن شد و تاکنون روند گازرسانی به این شهر مطابق برنامه پیش رفته 
اســت. در حال حاضر هفت هزار و ۶00 انشــعاب در زاهدان نصب شده و بیش از 
1۴ هزار مشترک، مصرف کننده گاز طبیعی هستند. در صورتی که زابل نیز به جمع 
مشترکان گاز طبیعی استان سیستان و بلوچستان اضافه شود، احتمال می دهیم تا 
پایان امسال تعداد مشترکان گاز این استان به ۵0 هزار مشترک افزایش یابد. / شانا

بــه دلیــل وجــود  در تدویــن بودجــه 
برخی پرداخت هــا و هزینه های ثابت 
و مشخص، قدرت مانور کمتری وجود 
دارد. در بودجــه 97 حــدود 50 درصد 
از بودجــه عمومــی صــرف پرداخــت 
حقوق کارکنان، بازنشســتگان و کمک 
بــه صندوق هــای بازنشســتگی شــده 
بــود. پرداخــت چنــد هــزار میلیاردی 
بابت اوراق خزانه در کنار بودجه ثابت 
وزارتخانه ها، نهادها و... نیز در بودجه 
لحاظ می شــود. با این اوصاف ســهم اندکی بــرای بودجه 
عمرانی می ماند بنابراین در کل سهم ناچیز زیر 10 درصد 

قابل تصمیم گیری است و می توان روی آن مانور داد.
در شــرایط تحریم حتی حفظ شرایط بودجه بدون کسری 
بســیار ســخت تر می شــود چرا که نه تنها درآمدهای نفتی 
بلکــه درآمدهــای مالیاتــی نیــز کامــل محقق نمی شــود. 
رویکــرد ایجــاد ثبــات اقتصــادی، مهــار تــورم، صیانــت از 
تولیــد و اشــتغال، مقابلــه فعاانــه بــا تحریم هــا و تأمین 
معیشت مردم برای بودجه بسیار ضروری و حیاتی است 
اما شــیوه عملیاتی کردن این رویکردها به همراه استفاده 

از ظرفیت هــای موجــود در کشــور نیــز از اهمیــت ویــژه ای 
برخوردار است. واگذاری هزاران طرح نیمه تمام که بیش 
از 500 هــزار میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز دارنــد می تواند 
قفــل اقتصاد و بودجه را باز کند اما در داســتان واگذاری ها 
مؤلفه هایــی چــون ســرعت، دقــت بــه همــراه صاحیت 

متقاضیان همیشه مانع بوده است.
از سویی افزایش بودجه عمرانی در جهت ایجاد اشتغال و 
رونق چندان امکان پذیر نیست و واگذاری طرح های نیمه 
تمام به بخــش خصوصی تنها راه ممکن اســت. بازبینی 
و ساده ســازی واگذاری هــا در بودجــه 98 باید لحاظ شــود. 
تأمین معیشــت و جبران هزینه های افزایش یافته زندگی 
تنهــا از طریــق افزایــش حقــوق 20 درصــدی امکان پذیــر 
نیســت و کنترل تــورم و حتی کاهش قیمت هــا حتماً باید 
در دســتور کار قــرار گیــرد. دار 5700 تومانــی، نفــت 1.5 
میلیــون بشــکه ای و قیمــت 54 داری نفــت بــاز موجــب 
 کسر بودجه است و برای حل این مشکات اخذ مالیات از 
40 درصــد اقتصاد کــه فرار مالیاتــی دارند ضــرورت دارد. 
نظــام شــفافیت، جلوگیــری از پولشــویی و اخــذ مالیــات 
می توانــد موجبات افزایــش درآمدهای مالیاتــی و جبران 

کسری بودجه را فراهم کند.

تنگناهای بودجه ۹8

یادداشت

احمدمحمدیانارکی
عضوکمیسیون
اقتصادیمجلس

یادداشت

ارغوانفرزینمعتمد
اقتصاددان

داریم و در سال 98 هم با موافقت رئیس 
جمهوری عیناً آمده است.

وی بــا اشــاره بــه نهایــی شــدن ایحــه 
در  افــزود:  دولــت  در   98 ســال  بودجــه 
ســازمان برنامــه و بودجــه بســته تولیــد و 
بودجــه  و در  تدویــن کردیــم  را  اشــتغال 
گنجاندیــم و دولــت نیــز علیرغــم تأکیــد 
بــر صرفه جویــی در هزینه هــای جــاری بر 
بودجه تولید و اشــتغال تأکید ویــژه دارد و 
منابعی اختصــاص داده اســت.رحمانی 
در ادامه تصریح کــرد: اآن نمی پذیرم که 
واحــد فعالی ســرمایه در گردش نداشــته 
باشد و در این زمینه بانک ها باید همکاری 
کنند و منابع باید در تولید ســرمایه گذاری 

شــود. به گفته وزیر صنعــت منابع تبصره 
18 بــه پروژه هــای نیمــه تمــام بــاای 60 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی، طــرح رونــق 
تولید، نوســازی و بازسازی صنایع و تأمین 
سرمایه در گردش اختصاص می یابد و در 
این تبصره حتی یارانه هم پیش بینی شده 

و تفاهمنامه هم امضا شده است.
ë افزایش 20 درصدی حقوق

بــه  دولتــی  ارز  اختصــاص  درکنــار 
کااهای اساسی و اعطای سبد غذایی که 
از ســال جاری آغاز شــد و حدود 600 هزار 
تومان به هر سرپرست خانواری که زیر ۳ 
میلیون تومان درآمد داشته باشد، تعلق 
می گیــرد، دولــت بــرای جبــران افزایش 

درصــدی   20 رشــد  خانــوار  هزینه هــای 
حقــوق کارکنــان دولــت را در ایحه خود 
منظــور کــرده اســت. این درحالی اســت 
که آخرین نرخ تورم اعام شــده از ســوی 
بانک مرکزی یعنی آبان ماه برابر با 18.6 
درصد بوده اســت که براســاس میانگین 
نــرخ تورم ســال جاری و پیش بینی ســال 
آینــده به نظــر می رســد رشــد 20 درصد 
حقوق در کنار ســایر طرح هــای حمایتی 
دولت می توانــد افزایش هزینه خانوارها 

را پوشش دهد.
همچنیــن عاوه بــر کارکنــان دولت، 
دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی 
در شــورای عالــی کار تــاش دارد تــا بــا 

همــکاری کارفرمایــان حداقل دســتمزد 
کارگــران برای ســال آینــده را بــه گونه ای 
تعیین کند که این قشر بزرگ از جامعه از 

زیر فشارهای هزینه ها خارج شود.
ë طرح های ویژه مسکنی دولت

یکــی دیگــر از طرح هایــی کــه رئیــس 
جمهــوری از آن رونمایــی کــرد در بخش 
رئیــس  افتــاد.  خواهــد  اتفــاق  مســکن 
جمهــوری با بیــان این کــه در ســال آینده 
شاهد تحول بسیار خوبی در بخش مسکن 
خواهیم بــود تــا نگرانی های مــردم برای 
مســکن دار شــدن خانــه اولی هــا و ترمیم 
بافت فرسوده برطرف شود، افزود: دولت 
بــه دنبــال مبــارزه بــا فقــر مطلــق اســت. 
درایــن بــاره هم اکنــون طرح هــای جدیــد 
مســکن دربانک مرکزی در دست بررسی 
و تصویب اســت. همچنین برای بازسازی 
بافت های فرسوده اخیراً دولت با افزایش 
ســقف وام ســاخت تا 110 میلیــون تومان 

موافقت کرده است.
ë  ۱0 تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای

تأمین بسته های حمایتی
یک عضــو فراکســیون امیــد مجلس 
شورای اســامی از حضور رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه در جلســه صبــح دیروز 
این فراکسیون خبر داد. بهرام پارسایی در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به این نشست 
گفت: نوبخت در این جلســه توضیحاتی 
و   98 ســال  بودجــه  ایحــه  دربــاره   را 
تمهیدات دولــت در این ایحه ارائه کرد.

پارسایی بیان کرد: نوبخت در این جلسه 
خبــر داد که در بودجه ســال 98 بین 10 تا 
1۵ هــزار میلیــارد تومان برای بســته های 

حمایتی پیش بینی شده است.
ë وام ازدواج ۱۵ میلیون باقی ماند

 98 ســال  بودجــه  ایحــه  جزئیــات 
کل کشــور نشــان می دهــد که دولــت وام 
 15 را  جوانــان  ازدواج  قرض الحســنه 
میلیون تومان مانند سال جاری تصویب 

کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد.
بــه گــزارش فــارس، در بنــد »الــف« 
تبصره 16 ایحه بودجه سال آینده آمده 
است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان 
بانک مرکزی جمهوری اســامی موظف 
اســت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
کشــور را ملزم کند به اندازه سهم خود از 
مجموع کلیه منابــع در اختیار پس انداز، 
جــاری و ســپرده قرض الحســنه بانک ها 
قرض الحســنه  تســهیات  پرداخــت  در 
مشارکت کرده و تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج را در اولویــت نخســت پرداخــت 
قرض الحســنه  تســهیات  دهنــد.  قــرار 
ازدواج بــرای هــر یــک از زوج ها در ســال 
1۳98، پانــزده میلیــون تومــان بــا دوره 

بازپرداخت پنج ساله است.

تضمینعرضهکااهایاساسیبا
نرخمناسب

افزایشحقوقبراساس
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طرحهایویژهبرایبخشمسکن
بویژهخانهاولیها

تخصیصارزدولتیبهبرنج،
گوشت،دارو،روغن،تخممرغ،

کاغذ،حبوباتو...

13 24
2020 1515

میلیونتوماندرصدهزارمیلیاردتومانهزارمیلیاردتومان

وامازدواجافزایشحقوقکارمندانبودجهبستههایحمایتیبودجهاشتغالزایی

جای خالی طبقه متوسط در سیاستگذاری ها
از  ســخن  وقتــی 
اصــاح نظام بانکی 
به میان می آید انگار 
همگانی  قــراردادی 
تدوین شده که همه 
حوزه هــای  دربــاره 
عرصــه  و  کان 
بین المللــی ســخن 
بگوینــد. اگرچــه این 
حوزه هــا در جــای خــود مهم هســتند اما 
اگــر بخواهیــم بــه یکــی از بنیادی تریــن 
چالش هــای بانکی اشــاره کنیم کــه آثار و 
تبعات اجتماعی وسیعی دارد و متأسفانه 
در بحث های مرتبط با چالش های بانکی 
مغفول واقع شده توجه به تأمین نیازهای 
مشــتریان عام سیســتم بانکی اســت. در 
حــال حاضــر بروکراســی زیــادی در ارائه 
تســهیات به افراد عادی وجود دارد و به 
خاطــر ضمانت هــای پیچیده دسترســی 
80 درصــد از مشــتریان بانک ها به منابع 
مالی محدود است. از طرف دیگر بسیاری 
از بخش هــای کوچــک امــا در عیــن حال 
حیاتی مثل شــهرهای کوچک و روستاها 
اطــاع و دسترســی به خدمات سیســتم 
بانکی ندارند و همین عامل ضریب نفوذ 

اثربخشــی سیستم بانکی را در بین مردم 
کاهش داده است.

در حقیقت اگر این سؤال طرح شود که چرا 
نظام بانکی نیاز به اصــاح دارد می توان 
ایــن پاســخ را طرح کــرد که نظــام بانکی 
نیاز به اصاح دارد چون اثربخشی جامع 
و فزاینــده ای را در ایــن بــاره نمی بینیــم. 
پرسش این است که آیا سیاستگذاری های 
کان به سمت ایه های پایین ریزش دارد 
یا نــه؟ در حقیقــت این سیاســتگذاری ها 
زمانــی می تواند مؤثــر و تأمین کننده نیاز 
یــک جامعــه باشــد کــه در عین حــال که 
از بــاا به پاییــن تدوین و اجرا می شــود از 
پایین به باا هــم روی دهد اما هنوز نه در 
بانک مرکزی و نه در نظام بانکی الگوهای 
مبتنــی بــر خدمات بــه دامنه وســیعی از 
افــراد جامعه کــه الزاماً ثروتمند نیســتند 
تعریــف نشــده اســت در صورتــی که این 
رابطه دوســویه در بســیاری از کشــورهای 
جهان تعریف و پیش بینی شــده است. از 
این نظر الگوهای بانکداری و تأمین مالی 
متفاوتــی دارند و تســهیات راحت تر و با 
بازپرداخت معقول تری روی می دهد. اگر 
امروز درگیر طیف متنوعی از چالش های 
اقتصادی هســتیم بــه این معناســت که 

سیاست های اقتصادی ما ریزش کافی به 
سمت مردم عادی نداشته است بنابراین 
سیستم بانکی در سه ایه »سیاستگذاری، 
تنظیــم مقــررات و اجــرا« بایــد الگوهای 
تأمین نیاز عموم مشتریان را تدوین کند. 
در این میان بانک مرکزی به جای این که 
صرفــاً در حجم پول متمرکز شــود یا نرخ 
سود را باا و پایین برد می تواند به سمت 
چرخش نقدینگی به سمت قشر متوسط 

حرکت کند.
امــا اهمیت اصــاح نظام بانکــی در این 
برهــه از آن جهت بســیار مهــم و کلیدی 
اســت کــه مــا اغلــب چالش هــای بزرگ 
اقتصــادی - رکــود، بیــکاری، تــورم و فقر 
- را بــا همدیگر تجربــه می کنیم و همین 
وضعیــت مــا را از تعــادل اقتصــادی دور 
مداخلــه  فضایــی  چنیــن  در  می کنــد، 
دولــت و اصاحات نظام بانکی ضرورت 
بیشــتری می یابد چون سیستم بانکی به 
قدری درگیر چالش های جدی اســت که 

نمی تواند دست به خوداصاحی بزند.
چرا امروز شوک ارزی این همه جامعه ما 
را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت؟ به 
خاطــر این که حتی اشــتغال روســتایی ما 
هم متکی به کااهای واسطه ای است و از 

آن سو همین کااهای واسطه ای وابسته به 
مبادات بین المللی هستند و وقتی قیمت 
مــواد اولیه باا مــی رود، تولیــد در مناطق 
کوچک را هم تحت الشــعاع قرار می دهد 
ایــن همــه در حالــی اســت که شــهرهای 
کوچک و مناطق روستایی ما نه توان مالی 
و بنیــه قوی دارند و نه دسترســی به منابع 
بانکی و این شوک، اقتصاد جوامع محلی 
را از بیــن می برد. از این نظر بانک مرکزی 
می توانــد در کنــار توجــه بــه موضوعــات 
کان متوجه رویکردهای اجتماعی باشــد 
و اگر ما رویکردهای اجتماعی را رها کنیم 
حتــی همــان سیاســت های کان هــم به 
نتیجــه ازم نخواهد رســید. بانک مرکزی 
متولی سیاستگذاری پولی در کشور است و 
می تواند از همه ابزارهای خود بویژه به کار 
بستن سیستم بانکی،  استفاده از ظرفیت 
مقــررات  تدویــن  و  مختلــف  نهادهــای 
و آییــن نامه هایــی بــا رویکــرد توســعه و 
هدایت سرمایه گذاری، منابع را به سمت 
SME -بنگاه هــای کوچــک و متوســط – و 
گره گشــایی از زندگــی عــادی مــردم ببرد 
و ایــن مهم اتفــاق نمی افتد مگــر این که 
مسائل اجتماعی و اقتصادی همزمان در 

کنار هم دیده شود.
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یکی از راهکارهای فوری که دولت یازدهم 
برای رهایی از رکود ســنگین بازار مســکن 
در نظــر گرفــت افزایــش وام خریــد بــود. 
در شــرایطی که قیمت مســکن از سال 90 
اوج گرفتــه بــود پوشــش وام 20 میلیونی 
مســکن درصد ناچیــزی از هزینه ملک را 
در بــر می گرفــت در ســال 94 افزایش وام 
خریــد در دســتور کار دولت قــرار گرفت و 
2 نــوع وام بــا ســپرده گذاری بــا نرخ ســود 
پاییــن و بدون ســپرده گذاری با نرخ ســود 
بانکــی بــه تصویب شــورای پــول و اعتبار 
رســید. مبلغ وام صنــدوق پس انداز یکم 
80 میلیــون انفــرادی و 160 میلیون برای 
زوجین با ســپرده گذاری 40 میلیون برای 
هــر نفــر و وام بــا خریــد اوراق بــه ارزش 
120 میلیون برای زوجین اســت. افزایش 
قیمت مســکن کــه از پاییز ســال گذشــته 
شــده  باعــث  دارد  ادامــه  توقــف  بــدون 
تســهیات خرید دوباره به نسبت قیمت 
ملک کم ارزش شــود. برای افزایش توان 
مالی متقاضیــان مصرفی برخی فعاان 
بازار مســکن افزایش دوبــاره وام خرید را 
پیشنهاد داده اند اما بانک مسکن تاکنون 
بــا ایــن گزینــه موافقت نکــرده اســت. در 
عین حال نظرغالب در بین اقتصاددانان 
مخالــف افزایش میزان تســهیات خرید 
است. آنها می گویند محتمل ترین نتیجه 
افزایش وام باا رفتن دوباره قیمت است. 
افزایش ســاخت، تولید و عرضه مســکن 
و مقابله با ســوداگری 2 پیشــنهاد فعاان 
اقتصــادی بــرای عــاج دردهــای مزمــن 
بازار مســکن اســت. علت اصلی افزایش 
قیمت مسکن و کاهش معامات، خروج 
تقاضاهــای مصرفی از بازار و ســوداگری 
در این بخش بوده است. با اینکه متولیان 
بخــش مســکن بــا شــروع رونــق دوبــاره 
بازار از اوایل ســال گذشــته رونــق همراه با 
افزایش منطقــی و بدون حباب قیمت ها 
را انتظار داشتند اما بازار تحت تأثیر عومل 
اقتصادی دیگر مانند گرانی دار و بی ثباتی 
بازارهای موازی انتظار متولیان مســکن را 

برآورده نکرد.
ë  به تحریک عرضه نیاز داریم نه تحریک

تقاضا
مقداد همتی، عضو ســابق شــورای عالی 
مسکن می گوید هر اتفاقی در حوزه منابع 
مالی مســکن بیفتــد باید در حــوزه تولید 
و عرضــه باشــد نــه وام خریــد. هــر گونــه 
افزایــش وام خرید در حــال حاضر منجر 
به افزایش دوباره قیمت ها می شود چون 
تعداد وام هــای پرداختی کمتــر از تعداد 
متقاضیان اســت و نامتوازنی بین تعداد 
وام و تعــداد درخواســت ها به بحــران در 
بــازار می انجامد پس هــر گونه تحریک از 
ناحیه تقاضا اشــتباه است. از طرفی دیگر 
افزایش ســقف وام باید متناســب با توان 
مالــی متقاضیان برای بازپرداخت باشــد 
متقاضیان واقعی در بازار مسکن از اقشار 
متوســط و دهک هــای پاییــن هســتند که 
افزایش سقف وام با توان مالی آنها برای 

بازپرداخت همخوانی ندارد.
همتــی 2 راهــکار مقطعی بــرای افزایش 
تــوان متقاضیــان را پیشــنهاد می دهــد. 
تکمیل و واگذاری 5 هزار واحد باقیمانده 
مســکن مهر و ایجــاد ســازوکاری از طرف 
خریــد  و  فــروش  بــرای  مســکن  بانــک 
اقســاطی مســکن بــه اعتقــاد او می تواند 

به خانــه دارشــدن متقاضیــان بینجامد. 
همتــی می گوید وقتــی ســاانه 700 هزار 
ازدواج ثبت می شــود یعنی همین مقدار 
از  بــازار می شــود  وارد  هــر ســال  تقاضــا 
طرفــی متقاضیان ســابق هــم همچنان 
در بازار هســتند. از طرفی 8 میلیون واحد 
فرســوده در کشــور داریم که اگر بخواهیم 
در 10 ســال ایــن واحدهــا را ســاماندهی 
کنیم ســاانه 800 هزار واحد باید ســاخته 
شــود پس با یک حســاب سرانگشــتی در 
خوشــبینانه ترین حالــت بــه ســالی 1.5 
میلیــون تولیــد مســکن نیازمندیم.نمی 
توانیــم بــه حــدود 2 و نیم میلیــون خانه 
خالــی هم اتــکا کنیم چــون ایــن خانه ها 
به هیــچ وجه در ســبد خریــد متقاضیان 
در بــازار قــرار نمی گیرد خانه هــای خالی 
آن  قیمــت  و  دارنــد  خــاص  مشــتریان 

متناســب با توان مالی خریــداران موجود 
در بازار نیست.

ë بستن مسیرهای قانونی سوداگری
قانــون اساســی تأمیــن مســکن مــردم را 
تکلیف دولت قرار داده است. دولت های 
دار  خانــه  بــرای  برنامه هایــی  مختلــف 
شــدن مــردم و عرضــه و تولیــد مســکن 
اجــرا کرده انــد امــا بازار مســکن همیشــه 
تحــت تأثیــر معامــات ســوداگرانه برای 
کســب سود بوده و به همین دلیل اهداف 
برنامه ها محقق نشــده اســت. بــاز بودن 
مســیرهای قانونی انگیزه های سوداگرانه 
را بیشــتر کــرده و مقابلــه بــا آن دشــوار و 
حتــی غیر ممکن اســت. نبود نظــارت بر 
معامــات و خریــد فــروش خانــه بــدون 
ملــزم بــودن بــه پرداخــت مالیات، بــازار 
مســکن را به بازار سودآور برای سوداگران 
تبدیــل کرده اســت. در حالی کــه به جای 
باابردن ریسک سوداگری در بازار مسکن، 
تقریبــاً مهم تریــن سیاســت دولت هــا در 
حوزه مســکن، تحریــک تقاضــا از طریق 
پرداخــت وام بوده اســت. سیاســتگذاران 
با کنتــرل بــازار زمین و مســکن و افزایش 
هزینه تقاضاهــای ســوداگرانه، می توانند 
ســمت  بــه  را  مســکن  بــازار  معامــات 
معامات واقعی و نه به قصد کسب سود 
هدایت کنند. ثبات سیاستگذاری و اجرای 
راهکارهایی غیرمقطعی بازار مسکن را به 

بــازاری تبدیل می کند که متأثــر از تاطم 
بازارهای دیگر نیست. 

ë شکست بازار« در حوزه مسکن«
افشــین پروین پور کارشــناس بازار مسکن 
می گوید قیمت مسکن حباب دارد وقتی 
حباب از بین برود و قیمت ها منطقی شود 
خیلی ها توان ورود به بازار را پیدا می کنند. 
او می گویــد در بخش مســکن »شکســت 
بــازار« اتفاق افتاده یعنی نیاز وجود دارد و 
عرضــه هم داریم اما نیاز تبدیل به تقاضا 
نمی شود چون متقاضی توان مالی ندارد 
معامله ای صورت نمی گیرد شکست بازار 
در ادبیات اقتصادی دنیا واژه ای آشناست 
و بســیاری کشــورها ایــن شــرایط را تجربه 
کرده اند دلیل شکست بازار سوداگری است 
وقتی سوداگری زیاد می شود متقاضیان از 
گردونه بازار خارج می شوند. موضوع اان 

بــازار مســکن افزایش ســقف وام نیســت 
نبایــد دولت هــا بــا ســقف وام بــازی کنند 
موضوع قیمت غیر واقعی مسکن است. 
پروین پــور تأکیــد می کنــد سیاســتگذاران 
فقط با ابزارهای مالیاتی می توانند بســاط 
ســوداگری را از بــازار مســکن برچینند. در 
کشورهای دیگر فعال اقتصادی حق ندارد 
از زمین و مســکن برای سودآوری خودش 
استفاده کند چون نیاز اساسی مردم است 
مالیات های خرید فروش آنقدر باا است 
که برای سرمایه دار صرفه اقتصادی ندارد 
خانــه ای غیر از نیاز خــودش بخرد. وقتی 
مسکن وارد چرخه خرید و فروش می شود 
افزایــش قیمت نامتعارف پیــدا می کند و 
چون مسکن نیاز اساسی مردم است آنها 
برای خرید آن به زحمت می افتند تقاضا 

کم و درنتیجه رکود ایجاد می شود.
مالیات بر خانه های خالی به خاطر احتکار 
مسکن، مالیات بر چند مسکنی به خاطر 
ایجــاد انحصار.. از انــواع مختلف مالیات 
است دولت ها باید از ابزار اقتصادی برای 
تعادل بازار مســکن استفاده کنند نه ابزار 
تعزیراتــی حاکمیت باید بــر معامات و 
بازار نظــارت کند نه بخش خصوصی. در 
کشــورهای دیگر هم اگر ابــزار مالیاتی رها 
شــود و دولت نظارت را بر بازار دست کم 
بگیرد ســوداگری و کســب ســود وارد بازار 

مسکن آنها هم می شود.

اصاح مصرف به جای افزایش قیمت
برنامه دولت برای تعرفه های انرژی در سال 98

مسکن در گرداب سودجویی
علت تداوم افزایش قیمت مسکن در گفت و گو با  کارشناسان 

ران
ای

ران
/ ای

ری
صف

جاد 
س

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6940
 چهارشنبه  14 آذر 1397

 بازار خودرو بدون نوسان
بــازار خــودرو روز آرامــی را پشــت ســر گذاشــت. در حالی که 
قیمت خودروها از ســوی وزارت صمت اعام نشــده اســت 
قیمت ها در حاشیه بازار که اختاف باایی با کارخانه دارند، 
در بازار ثابت شــده است و چشــم مردم به قیمت های فعلی بازار عادت کرده 
اســت. ایــن همــان نکته ای اســت که فعــاان بــازار پیش بینی می کردنــد. آنها 
در گفت و گوهایشــان یــادآور شــدند که دولت می خواهد حاشــیه بــازار مدت ها 
باقــی بمانــد تا مردم دیگــر با قیمت ها غریبه نباشــند. بعد از آن شــرکت های 

خودروسازی به سمت اصاح قیمت ها حرکت می کنند.

بازار نامه

معاون اول رئیس جمهور ی در بیست و پنجمین 
همایش بیمه و توسعه مطرح کرد

اداره کشور بدون نفت
 با قرار گرفتن در آســتانه تقدیم ایحه بودجه 98 به مجلس 
تمــام بخش هــا ازســند مالی ســال آینده متأثر شــده اســت. 
برهمیــن اســاس روز گذشــته در بیســت و پنجمین همایش 
بیمه و توســعه با حضور معــاون اول رئیس جمهوری، وزیــر اقتصاد و رئیس کل 
بیمه مرکزی ایران مهمترین موضوع به کاهش اتکای بودجه سال آینده به نفت 
اختصاص داشت. دراین مراسم معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که ایران، 
بدون اتکا به درآمدهای نفتی هم اداره می شود، گفت: بعید می دانم سهم نفت 
در بودجه 98، بیش از 2۵ درصد باشد. به گزارش »ایران«، اسحاق جهانگیری، با 
اشاره به این که مهمترین اولویت ایران در تمامی مقاطع و مقطع فعلی، توسعه 
پایدار همه جانبه اســت، گفت: در توسعه پایدار، توسعه اقتصادی کشور بیشتر از 
ســایر جوانب اهمیت دارد و به همین دلیل فشــار های خارجی اقتصادی اســت. 
معــاون اول رئیس جمهــوری افزود: اقتدار کشــور در منطقه پرآشــوب خاورمیانه 
بسیار حیاتی است؛ چراکه اگر اقتدار ایران در منطقه به چالش کشیده شود، منطقه 
به بحرانی خواهد رســید که دنیا نمی تواند به راحتی از کنار آن بگذرد. وی مســأله 
بیکاری را از جمله دغدغه های امروز خانوارهای ایرانی دانست و با تأکید بر این که 

سیاست های ازم باید در این زمینه اتخاذ شود، تصریح کرد:ثبات اقتصادی کشور، 
پیش نیاز توســعه است و شــاخص هایی از جمله تورم، نرخ ارز و سود بانکی باید 
در سایه آن کنترل شوند؛ بر این اساس در دولت یازدهم تاش کردیم که ثبات را 
به اقتصاد برگردانده و با دنیا تعامل داشته باشیم. جهانگیری گفت: امریکایی ها 
و کشــورهایی که با ملت ایران ســر دشــمنی دارند ســعی می کنند در مقطعی که 
کشور به سمت توسعه پیدا کردن می رود مشکل ایجاد کنند و البته این بار دست 
بــه اقدام عجیبی زدند که آن ها را در ســطح بین المللی بی آبرو کرد؛ اما به فضل 
الهی ملت ایران تا کنون ســربلند بوده و یک نفر در دنیا نیســت که بگوید ایران در 
موردی تخلف کرده است. وی با بیان این که چقدر کشورهای اروپایی وسازمان های 
بین المللی قادر به کمک به ما هستند، گفت: اکنون اولویت کشور در حال حاضر 
مقابلــه بــا تحریم هــا ظالمانه امریکا اســت؛ چراکــه یکجانبه گرایی وحشــتناک و 
ترســناک امریکایی ها در فضای بین المللی اتفاق بی سابقه ای است. معاون اول 
رئیس جمهوری اظهار داشت: در شرایط تحریم اولین قشری که آسیب می بیند 
بیماران، سالمندان، کودکان و اقشار ضعیف جامعه اند و اگر امریکا می گوید هدف 
ما دولت ایران اســت کاماً دروغ است؛ البته امریکایی ها دست بر نقاط حساسی 
چون فروش نفت و جابه جایی پول گذاشتند. جهانگیری با اشاره به تاش دولت 
برای تدوین و ارسال بودجه 98 به مجلس در موعد مقرر خاطرنشان کرد: اصرار 
داشــتیم که بودجه در موقع مقرر تدوین و به مجلس فرســتاده شــود که این پیام 
به داخل و خارج از کشــور داده شــود که کشــور بدون اتکا به درآمد نفتی هم اداره 
می شــود که البته بعید می دانم ســهم اتکا بــه درآمدهای نفتــی در بودجه 98 از 
2۵درصد بیشــتر باشــد. وی معتقد اســت ایران کشــوری نیســت که بتوان آن را از 
نظــر حمــل و نقل محاصره و تحریــم کرد. جهانگیری همچنین اعــام کرد که از 
شرکت های بیمه ای انتظار دارد هیچ نفتکشی برای بردن نفت و هیچ کشتی برای 

واردات به ایران با نگرانی روبه رو نشود.
ë صنعت بیمه ریسک سرمایه گذاری را پوشش دهد

دراین مراسم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواستار پوشش ریسک سرمایه گذاری 
و تولید از سوی صنعت بیمه شد و گفت: امروز مشکل تولیدکنندگان، فقط جهش 
ارز نیست بلکه »عدم النفع« نیز باید مورد توجه قرار گیرد. فرهاد دژپسند گفت: 
اگــر بخواهیــم نقش صنعت بیمه را در رشــد اقتصادی کشــور تعیین کنیم، باید 
نگاهی دقیق تر به این بخش داشته باشیم.وی افزود: دغدغه تحریم ها بویژه برای 
رکن اصلی اقتصاد یعنی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان باید برطرف شود و بیمه 
بررسی کند که چگونه می تواند این نگرانی ها را رفع کند. به گفته دژپسند، بخش 
تولیــد عاوه بر مســائلی چــون ارز، با مخاطراتــی مانند »عدم النفــع« نیز مواجه 
است؛ شاید این کار برای صنعت بیمه خوشایند نباشد اما در همه جای دنیا این 
مقوله پذیرفته شــده و صنعت بیمه برای آن راهکار دارد. وی افزود: در شــرایطی 
که تولیدکنندگان با مشــکاتی نظیر کمبود مواد اولیه مواجه می شــوند، صنعت 
بیمه باید این موارد را مورد توجه قرار داده تا کاهش تولید پوشش داده شود. وزیر 
اقتصاد با بیان این که بیمه می تواند موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل پیش بینی را 
پوشش دهد، گفت: این که فقط 2 سال رشد سرمایه گذاری در کشور مثبت باشد، 
عامت خوبی نیســت و باید برای آن فکری کرد. دژپســند در ادامه ســخنان خود 
بر لزوم خصوصی ســازی تأکید کرد و گفت: با تصویب دولت در بودجه 98، همه 
ســهم دولت در بیمه البرز واگذار و این شــرکت خصوصی می شــود.وی خواستار 
بهادارسازی اوراق بیمه ای شد و افزود: در شرایط تحریم، این روش ها برای مردم 

و صنعت بیمه بسیار راهگشا خواهد بود.
ë یک ساعته از تحریم بیمه ای عبور کردیم

رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اقدامات بیمه مرکزی بعد از اعمال تحریم ها 
گفت: در کمتر از یک ســاعت تمام ریســک های شــرکت های بیمه ای داخلی را از 
شــرکت های بیمه ای بین المللی، تحت پوشــش بیمه اتکایی بیمــه مرکزی قرار 

دادیم و قراردادها را اصاح کردیم.

متوسط قیمت مسکن در تهران و کشور از سال 94 تا 97 )تومان(
آبان 97  949596محدوده
4.141.0004.370.0004.550.0009.185.000تهران
1.680.0001.900.0002.250.0002.750.000کشور

مدتی اســت که وزارت نیرو طرحی برای 
تنبیه و تشویق قیمتی مشترکان آب و برق 
تدوین کرده که به گفته محســن بختیار، 
معاون برنامه ریزی و امــور اقتصادی وزیر 
نیــرو اکنون این طــرح در دســت دولت و 
بررسی در کمیسیون های مختلف است. 
به عبارت دیگر یک قدم تا تصویب نهایی 
فاصله دارد. بختیار در گفت و گو با »ایران« 
توضیــح داد: »رویکــردی کــه وزارت نیرو 
دنبال می کند، بیش از افزایش قیمت ها 
و درآمد دولت در زمینه مدیریت مصرف 
از  محــدودی  تعــداد  ایــران  در  اســت. 
مشــترکان بااتر از الگوی مصرف ماهانه 
بــه اســتفاده از آب و برق اقــدام می کنند 

و عاوه بر مشــکاتی کــه ایجاد می کنند، 
بیشــترین یارانــه را بــه خــود اختصــاص 
می دهند. این افراد بدمصرف هســتند و 
می خواهیم با استفاده از ابزارهای قیمتی 
آنهــا را به ســمت خوش مصرفی ســوق 
دهیم.« او با اشاره به اینکه هنوز جزئیات 
نهایــی طــرح مشــخص نیســت، اذعان 
کــرد: »امیدواریم این طرح تا پایان ســال 
نهایــی و آماده اجــرا شــود. بدمصرف ها 
باید هزینه مصرف باا را بپردازند و اغلب 
هم دهک هــای پردرآمــد جامعه اند. اما 
در عوض باید از کســانی کــه در چارچوب 
بــرق  و  آب  مصــرف  بــه  صحیحــی 
می پردازند، تشــکر و آنها را تشــویق کرد. 
ایــن موضوع نیــز ممکن اســت در قالب 
کاهش تعرفه ها تعریف شــود.« به گفته 
معــاون وزیر نیرو بعید اســت کــه دولت 
برای ســال 98 برنامه و پیشــنهادی برای 

افزایش یکسان تعرفه ها داشته باشد.

ë یارانه ها را هدفمند کنیم
کارشناســان بر ایــن باورند که عامــل رواج 
ایــن بدمصرفی در ایــران یارانه هــا بوده و 
بایــد در روند کنونی با نــگاه اصاح الگوی 
مصرف و بدون فشار بر اقشار آسیب پذیر 
جامعه تجدید نظر شود.  برای مثال یک 
نهاد سیاست پژوهی در نامه ای به رئیس 
جمهوری، ضمن اشاره به تجربه ناموفق 
کشــور در ســال 9۳، اصــاح تعرفــه بــرق 
مشترکان پرمصرف را تنها راه جلوگیری از 
بروز خاموشــی در تابستان 98 دانست. به 
عقیده شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی 
دولت باید یارانه پنهانی را که به مشترکان 
پرمصرف می دهد  رفته رفته کاهش داده 
و قیمت واقعی انــرژی را از پله های باای 
مصــرف دریافت کنــد؛ اقدامی کــه عاوه 
بــر کاهش هزینه هــای دولت، بــه عدالت 

نزدیک تر است.
در همیــن حــال علــی شــمس اردکانــی 
کارشــناس انرژی و رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق ایران معتقد اســت که دادن یارانه به 
ثروتمندان و پرمصرف ها اقدامی سفیهانه 
و خاف اصول اخاقی و شــرعی است. او 
در گفت و گو با »ایران« اذعان کرد: »قیمت 
روی نحــوه مصــرف تأثیر مســتقیم دارد. 
اگــر می خواهید حوضــی را آب کنید، باید 
اول ســوراخ هایش را بگیریــد. بــرای حــل 
مشــکات فعلی مصــرف هم ابتــدا باید 
نظام پرداخت یارانه ها اصاح شــود. این 
موضوعی اقتصادی نیســت، عقل است. 
همان طور کــه مردم می دانند نباید کاای 
گرانی خرید و اگر هم خریده شــد، اسراف 

نباید کرد.«
ë  ،بنزیــن، گاز، آب و بــرق گران نمی شــود

مگر...
مجلس شــورای اســامی ســال گذشــته 

در جریــان بررســی ایحه بودجــه 1۳97 
درخواســت دولت برای اصاح تعرفه ها 
را رد کرد و به جد طرفدار سوخت و انرژی 
ارزان بــرای تمــام اقشــار جامعــه بود که 
مبادا نارضایتی اجتماعی شــکل بگیرد. 
امســال امــا شــرایط تغییــر کرده اســت. 
به طوری که با پیشنهاد دولت برای تنبیه 
پرمصرف هــا از طریق ابــزار قیمتی، خود 
مجلسیون نیز به دنبال اجرای درست این 
طرح مدیریت مصرف بویژه در مورد برق 

و بنزین هستند.
حســن بهرام نیا، عضو کمیســیون انرژی 
مجلس شورای اســامی یکی از این افراد 
است. او در گفت و گو با »ایران« اذعان کرد: 
»بایــد با نگاهی درســت به ابــزار قیمتی، 
مصرف انرژی در کشور را مدیریت کنیم. 
دولت طرح هایی را برای تشــویق و تنبیه 
کم مصرف ها و پرمصرف ها تهیه کرده که 

به نظر معقول می رسد.«
بهرام نیــا ادامــه داد: »اما بعید اســت که 
افزایش تعرفه ها به طور یکسان برای سال 
آتی و در قالب بودجه رقم بخورد، چراکه 
هنوز جامعه توان پذیرش اصاح قیمت 
حامل هــای انرژی را نــدارد. از ایــن رو اگر 
دولت در ایحه بودجه 1۳98 درخواست 
را  انــرژی  حامل هــای  قیمــت  افزایــش 
بگنجاند، احتمال رد آن در مجلس وجود 
دارد. مگــر آنکه درخواســت کارشناســی 

شده و معقولی باشد.« 
احمد صفری، دیگر عضو کمیسیون انرژی  
مجلسمی گوید: »بنزیــن، گاز، آب و برق 
گران نمی شــود، مگر برای پرمصرف ها. 
به طور کلــی اصاح تعرفه ها برای ســال 
آینده در دســتور کار نیست اما با این حال 
مجلس موافق طرحی اســت کــه دولت 
برای مدیریت مصرف از طریق قیمت ها 
درنظــر گرفتــه اســت. او در گفت و گــو بــا 
»ایــران« اذعان کرد: »هر طرحی که برای 
آن کار کارشناســی شــود و دولــت دلیــل 
محکمی برای اجرای آن داشته باشد و به 
اقشار آسیب پذیر جامعه صدمه ای نزند، 
مجلــس نیــز اجــرای آن را قبــول خواهد 
کــرد. اآن در مــورد طرح تشــویق و تنبیه 
کم مصرف هــا و پرمصرف هــا و اجبــاری 
شدن کارت سوخت شخصی برای بنزین 
دوطرحــی کــه دولــت در حــال بررســی 
و اجــرای آنهاســت  تــا کنــون نمایندگان 
مجلــس نیــز از ایــن طرح هــا حمایــت 

کرده اند.«
ë الگوی مصرف چقدر است؟

الگــوی مصــرف آب و بــرق و گاز در هــر 
منطقه و استان متفاوت از استان و منطقه 
دیگــر اســت. امــا دولــت اکنــون در حال 
نهایی کردن این شاخص در کشور است. 
یعنی بر اساس گرمسیری و یا سردسیری 
بودن مناطق و محل مصرف آن، الگوی 
مصرف تغییر خواهد کرد. اما اگر مصرف 
آب مشــترک بخش خانگی در یک دوره 
بااتر از 15 مترمکعب و مصرف برق آن 
بیشتر از 250 کیلووات ساعات است، باید 
مراقب باشــد. چراکه احتمــااً باای مرز 
قــرار دارد و بــزودی جریمــه این مصرف 
را بایــد بپردازیــد. البته در مــورد گاز هنوز 
تصمیمی گرفته نشــده و این طرح بارها 
در دولــت بررســی و رد شــده اســت. امــا 
به طور کلی الگوی مصرف در فصل سرد 
ســال در مناطــق نیمــه ســرد برابر بــا 26 

مترمکعب است.

عطیه لباف
خبرنگار

سهیا یادگاری
خبرنگار

گزارش

تمــام نماگرهــای بــازار مســکن رونــد 
کاهشــی در پیــش گرفته انــد اما قیمت 
جــدا از شــاخص های دیگــر همچنــان 
افزایشی است. تعداد معامات کم شده، نرخ اوراق مسکن 
ســقوط کــرده، ارزش تســهیات پرداختی به نســبت قیمت 
ملــک افت کــرده اما قیمت مســکن از آبان گذشــته تــا آبان 
امســال در تهــران 91 درصــد و در مراکــز اســتان ها ۳9 درصد 
رشد داشته است. افزایش قیمت مسکن در کنار افزایش سایر 
هزینه های زندگی توان مالی متقاضیان را برای خرید کاهش 
داده است، آمار نزولی تعداد معامات در تهران و کل کشور 

ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد، افزایش قیمــت همزمان با 
کاهش ماهانه معامات نشان می دهد بازار مسکن حداقل 
در شــهر تهران در حال تبدیل به بازاری رکودی است. در این 
شــرایط خانــه دار کردن متقاضیــان مصرفی از یــک طرف و 
تغییر جهت بازار از رکود به سمت رونق 2 موضوعی است که 
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست گذاران بخش مسکن 
باید برای آنها راهکارهــای جداگانه ای در نظر بگیرند طوری 
کــه رونق بدون حباب قیمتی باشــد در غیر اینصورت چرخه 
افزایش قیمت هــا و کاهش قدرت خرید و حذف متقاضیان 

از بازار تکرار می شود.

دولت بــزودی ایحه بودجــه 1۳98 را تقدیم مجلس  
شــورای اسامی می کند اما شنیده می شود که افزایش 
قیمــت حامل هــای انــرژی در قالب بودجه ســال آتی 
به طــور جــدی مطرح نیســت. آنچه دولــت در حال پیگیری اســت و مجلس 
نیز با آن موافقت ضمنی کرده، تشویق و تنبیه مشترکان آب و برق و اجباری 
کردن اســتفاده از کارت ســوخت شــخصی بــرای مدیریت مصرف اســت. به 
عبــارت دیگــر اصــاح مصــرف و ســوق دادن پرمصرف هــا به رویــه صحیح 
و جلوگیــری از پدیده هایــی نظیــر قاچــاق به اولویت نخســت تبدیل شــده تا 
آزادســازی قیمت هــا. مجلس نیز برخاف ســال های گذشــته در این مورد با 

دولت هم عقیده و همراه است.

طرح موضوع طرح موضوع

خاف مسکن در جاده یک طرفه سرنوشت سوخت در بودجه 

ë  احمد صفری، عضو کمیسیون
انرژی مجلس:  »بنزین، گاز، آب 

و برق گران نمی شود، مگر برای 
پرمصرف ها.  به طور کلی اصاح 

تعرفه ها برای سال آینده در دستور 
کار نیست اما با این حال مجلس 

موافق طرحی است که دولت برای 
مدیریت مصرف از طریق قیمت ها 

درنظر گرفته است.«

ë  علی شمس اردکانی  رئیس
کمیسیون انرژی اتاق ایران:  »قیمت 

روی نحوه مصرف تأثیر مستقیم دارد. 
اگر می خواهید حوضی را آب کنید، 

باید اول سوراخ هایش را بگیرید. برای 
حل مشکات فعلی مصرف هم ابتدا 

باید نظام پرداخت یارانه ها اصاح 
شود. این موضوعی اقتصادی نیست، 

عقل است. 

ë  افشین پروین پور کارشناس بازار
مسکن:  قیمت مسکن حباب دارد وقتی 

حباب از بین برود و قیمت ها منطقی شود 
خیلی ها توان ورود به بازار را پیدا می کنند

ë  »در بخش مسکن »شکست بازار
اتفاق افتاده یعنی نیاز وجود دارد و 

عرضه هم داریم اما نیاز تبدیل به تقاضا 
نمی شود چون متقاضی توان مالی 

ندارد معامله ای صورت نمی گیرد

ë  مقداد همتی، عضو سابق شورای
عالی مسکن:  هر گونه افزایش وام خرید 

در حال حاضر منجر به افزایش دوباره 
قیمت ها می شود چون تعداد وام های 

پرداختی کمتر از تعداد متقاضیان است 

ë  نامتوازنی بین تعداد وام و تعداد
درخواست ها به بحران در بازار 

می انجامد پس هر گونه تحریک از 
ناحیه تقاضا اشتباه است

مصرف انرژی در آینه آمار
»بیستم تیرماه امسال پیک برق به 57 هزار و 97 مگاوات 

رسید. درحالی که مصرف برق کشوری مثل ارمنستان  1800 
مگاوات و جمهوری آذربایجان بالغ بر  3800 مگاوات است.«

»قیمت برق ایران، ارزان تر از 200 کشور دنیاست. براساس آمارهای 
امسال قیمت تمام شده برق حدود 110 تومان و قیمت تکلیفی آن 66 
تومان است. پرمصرف ها 10 برابر خوش مصرف ها، یارانه می گیرند.«

»در تابستان امسال مصرف بنزین  از 120 میلیون لیتر در 
روز عبور کرد.  در ایران به ازای هر نفر، 10 برابر هر ترکیه ای 

و 3 برابر هر چینی بنزین مصرف می شود.«

 »در حالی که قیمت بنزین در کشورهای همجوار نظیر ترکیه 
به 1.12 دار برای هر لیتر می رسد، قیمت هر لیتر بنزین در ایران 10 

سنت است. نیمی از یارانه بنزین به دهک های پردرآمد اختصاص می یابد.«

»90 درصد کشور ما خشک، فراخشک و نیمه خشک است و 
برخی  مناطق از 365 روز فقط به اندازه 5 دقیقه بارندگی 
دارند. با وجود خشکسالی 15 ساله در ایران، میانگین آب 
مصرفی سرانه جهان حدود 580 مترمکعب برای هر نفر در 
سال است اما این رقم در ایران حدود 1300 مترمکعب 

است. ایرانیان دو برابر متوسط جهانی  آب مصرف می کنند.«

»کمیاب ترین، حیاتی ترین و غیرقابل تولیدترین ماده کشور یعنی آب به 
بی ارزش ترین و بی بهاترین کاا تبدیل شده است. اغلب مصرف کنندگان 
حتی پرمصرف ها احساس نمی کنند که پول آب پرداخت می کنند. برای 

مثال آب بسته بندی لیتری 2 هزار تومان است که مترمکعب آن 2 میلیون 
تومان می شود. اما این آب را دولت مترمکعبی 600 تومان یعنی لیتری 6 

ریال به مشترکان می فروشد. «

 »ایران چهارمین مصرف کننده گاز دنیاست 
»یارانه گاز خانوارهای پرمصرف 4.5 برابر یارانه نقدی آنهاست.«و مصرف گاز کشور برابر با کل مصرف اتحادیه اروپاست.«

354 میلیونهیوندای النترا59 میلیونEF7 قیمت سمند

450 میلیونJF کیا اپتیما74 میلیون و 500 هزار206 تیپ 2

850 میلیونکیا سورنتو62 میلیون207 دنده ای

510 میلیونرنو تلیسمان110 میلیوندنا پاس

38 میلیون و 500 هزارپراید 111

131 میلیونچانگان
590 میلیونرنو کولئوس

640 میلیونتویوتا راو 4

خودرو های لوکسخودروهای  داخلی تومانتومان

رنا
ای



اعضــای شــورای امنیــت روز گذشــته 
بــا هدف بررســی ادعای امریــکا مبنی 
بــر آزمایــش موشــکی ایــران و نقــض 
قطعنامــه 2231 پشــت درهای بســته 
تشــکیل جلســه داد. این نشست پس 
از آن برگــزار شــد کــه مایــک پمپئــو، 
وزیــر خارجه امریکا چنــد روز پیش در 
توئیتــر مدعی شــد ایران یک موشــک 
کاهــک  حمــل  بــه  قــادر  بالســتیک 

هسته ای را آزمایش کرده است.
بــا  مغایــر  را  آن  او  کــه  اقدامــی   
قطعنامه ای دانسته که در تأیید توافق 
هســته ای به تصویب رســیده و امریکا 
پیش تــر با خروج از این توافق خود آن 

را رسماً نقض کرده است. 
شــده  مطــرح  حالــی  در  ادعــا  ایــن 
از  صرفــاً  یادشــده  قطعنامــه  کــه 
ایــران می خواهــد هیــچ فعالیتــی در 
ارتبــاط بــا موشــک های بالســتیکی که 
بــرای برخــورداری از قابلیــت حمــل 
ساح های هسته ای طراحی می شوند، 

صورت ندهد.
 توصیه ای که حتی در متن برجام و در 
قطعنامه 2231 ذیل ماده ها گنجانده 
پیوســت  بخــش  در  صرفــاً  و  نشــده 
را  خــود  خواســته  و  آمــده  قطعنامــه 
بــه صــورت یک توصیــه غیر الــزام آور 

مطرح کرده است.
از  اروپایــی  ایــن کشــورهای  بــا وجــود 
جملــه فرانســه، آلمــان و انگلیس به 
معتــرض  ایــران  موشــکی  آزمایــش 
شــده و خواستار بررسی آن در نشست 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحد 
خارجــه  وزارت  چنانچــه  شــده اند. 
فرانسه آزمایش اخیر موشکی ایران را 
تحریک آمیز و عامل بی ثباتی منطقه 
توصیــف کــرد و گفت که ایــن اقدام با 

قطعنامه 2231 انطباق ندارد. 
خارجــه  امــور  وزیــر  جرمــی  هانــت، 
گفــت  بیانیــه ای  در  نیــز  بریتانیــا 
ایــران  اخیــر  موشــکی  آزمایــش  کــه 
تحریک آمیــز، تهدیــد کننــده و مغایر 
قطعنامــه شــورای امنیت بوده اســت 
و افــزود که بریتانیا قاطعانه خواســتار 
توقف این گونه آزمایش هاســت. ماریا 
ادیبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان 
هــم مدعــی شــد ایــن گونــه اقدامات 
منطقــه  در  تنــش  افزایــش  موجــب 

می شود.

در واکنــش بــه ادعــای وزیــر خارجــه 
ظریف،وزیــر  محمدجــواد  امریــکا، 
امــور خارجــه ایــران بــه خانــه ملــت 
گفــت: »پمپئــو هیــچ اعتبــاری بــرای 
قطعنامه شــورای امنیت قائل نیست 
و آنهــا برخاف تعهــدات بین المللی 
از برجام خارج شدند اما دیگران را به 
خاطر اجرای برجام مجازات می کنند 

لذا از وی توقع بیشتری نیست.« 
ظریــف بــا تأکیــد بــر اینکــه در برجام 
آزمایــش موشــک برای ایــران ممنوع 
افــزود: »در قطعنامــه  اســت،  نشــده 
2231 هم صرفاً در مورد موشک هایی 
بــا قابلیــت حمــل کاهــک هســته ای 

بحــث شــده اســت امــا ممنوع نشــده 
بلکه از ایران خواســته شده از این نوع 

موشک ها استفاده نشود.«
دنبــال  بــه  »ایــران  شــد:  یــادآور  او 
اســتفاده از ســاح هســته ای نیســت، 
بــرای  ایرانــی هــم  ایــن موشــک های 
حمل ساح هســته ای تولید نشده اند، 
در واقع موشــک های تولیدی ما برای 

کاهک متعارف طراحی شده اند.«
داد:  ادامــه  خارجــه  امــور  وزیــر 
کاهــک  بــرای  کــه  »موشــک هایی 
هسته ای طراحی شــوند، نیاز به دقت 
نــدارد و بــرای اینکــه بــه دقت برســد، 
نیــاز به هزینــه باایــی دارد. جمهوری 

اسامی با حمله اخیر به تروریست ها 
نشــان داد کــه موشــک های جمهوری 

اسامی کامًا نقطه زن است.«
ظریــف بــا بیــان اینکــه بــرای طراحی 
موشــک نقطه زن نیاز بــه کاهک های 
متعارف اســت، تأکید کرد: »اظهارات 
وزیــر خارجه امریــکا در مورد آزمایش 
موشــک های ایرانــی هماننــد گذشــته 
از پایــه غلــط اســت، آنهــا بهتر اســت 

قطعنامه 2231 را مطالعه کنند.«
پیش از این مقام های کشورمان اعام 
برنامه هــای  چارچــوب  در  کرده انــد 
دفاعی کشور قصد ندارند از ساح های 
متعارف برای حمل ســاح هســته ای 
استفاده کنند و برنامه موشکی خود را 
جدای از مصوبه شــورای امنیت راجع 

به برجام می دانند.

ë امریکا: اروپا ایران را تحریم کند
بــا وجــود تأکیــد مقام هــای ایرانــی بر 
عــدم مغایــرت برنامه هــای موشــکی 
کشــورمان بــا قطعنامه ســازمان ملل، 
واشــنگتن بــا تکیــه بــر ادعــای واهــی 
از  ایــران  جدیــد  موشــکی  آزمایــش 
اروپایی ها خواست تا تحریم های خود 
را علیه جمهوری اسامی اعمال کنند. 
به گزارش ایســنا ،برایان هوک، رئیس 
گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه 
امریــکا ضمــن طــرح این درخواســت 
را  تحریم هایــی  اروپــا  »اتحادیــه  کــه 
اعمــال کند کــه برنامه موشــکی ایران 
شــد:  مدعــی  دهــد«،  قــرار  هــدف  را 
»شــورای امنیت سازمان ملل در طول 
12 ســال گذشــته بــرای اینکه بــه ایران 
توســعه  و  آزمایــش  از  دســت  بگویــد 
موشــک های بالســتیک خــود بــردارد، 

اتفاق نظر داشته است.«
کــه تحریم هــای  گفــت  او همچنیــن   
رئیــس  ترامــپ،  دونالــد  حداکثــری 
جمهــوری امریــکا علیــه ایــران زمانی 
بیشــتر مؤثــر خواهــد بــود که از ســوی 
ســایر کشورها نیز مورد پشــتیبانی قرار 

گیرد.
 این مقــام امریکایــی در ادامه مدعی 
شــد: »خطــر ایــران تهدیــدی جدی و 
فزاینــده اســت و کشــورهای جهــان از 
جملــه اتحادیه اروپــا باید تمام تاش 
خــود را بــه کار گیرند تــا از برنامه های 

موشکی ایران جلوگیری کنند.«

به نظر می رســد پرونده استیضاح ظریف 
را بایــد بســته شــده فــرض کــرد. دیــروز 
مجتبــی ذوالنــور از مخالفــان شــناخته 
شــده دولــت، یکــی از نمایندگانــی بوده 
کــه بــرای پــس گرفتــن امضاهــای طرح 
اســتیضاح ظریف تــاش می کــرده. این 
را محمــد جــواد ابطحــی از نماینــدگان 
کرده  اعام  خارجه  وزیر  استیضاح کننده 
و گفته که او توانسته امضای چند نماینده 
را پــس بگیرد. همیــن نشــان می دهد که 
این استیضاح را دیگر نباید چندان جدی 
گرفــت. اســتیضاح کنندگان ظریــف در 
جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی 
بخشــی از محورهای استیضاح را مطرح 
کــرده بودند و طــرح بخش دیگــری از آن 
هم به جلســه دو هفته آینده واگذار شــد. 
حاا اما به نظر می رســد قبــل از آن موعد 
باید بــر این طرح اســتیضاح یــک نقطه 
پایــان گذاشــت چرا کــه امیر خجســته، 
یکی از اســتیضاح کنندگان این طرح هم 
در گفت و گــو با »ایــران« نه تنهــا از عدم 
پیگیری آن خبــر داده که حتی تأکید کرده 
همچنان مدافع و حامی ظریف اســت و 
در این شــرایط به صاح نمی بیند که وزیر 

خارجه تحت فشار قرار بگیرد.

ë  شما یکی از امضا کنندگان استیضاح آقای 
ظریف هستید. آیا همچنان بر امضای خود 

و انجام این استیضاح اصرار دارید یا خیر؟
 بهتر است ابتدا دلیل این استیضاح را بیان 
کنیــم، ما معتقدیــم آقای ظریــف یکی از 
وزیران اثرگذار دولت است و حضورش در 
دولت مفید و واجب اســت. اما با توجه به 
صحبتی که اخیراً داشتند ما می خواستیم 
بــا ایشــان صحبت کنیــم و فرصــت برای 
ارائه توضیحات از طرف ایشان ایجاد نشد. 
طرح ســؤال و استیضاحی که امضا کردیم 
بیشــتر یــک تلنگــر بــود چــون معتقدیم 
همه مسئوان باید در قبال عملکرد خود 
مسئولیت پذیر باشند وگرنه این استیضاح 
نه سیاسی بود و نه قرار بود به هر قیمتی تا 

انتها دنبال شود.
ë این تلنگر به چه کسی بود؟

 بــه آقــای وزیر که اظهارنظر حاشــیه ســاز 
نداشــته باشد. طبق گزارشــی هم که به ما 
دادنــد گفتنــد آقای ظریــف پذیرفتند این 

موضوع را.
ë  آیا شما قبول دارید حرفی که آقای ظریف

زده بود غلط نبود؟
اصاً پولشــویی در همه جای دنیا هســت. 
مســأله ما این اســت که یک مقام رسمی 
در کســوت وزیــر امــور خارجه کــه حرفش 
بازتاب بین المللی دارد نباید این را مطرح 
می کرد. باید ببینیم آیا صحبت آقای وزیر 

به اصاح اقتصادی در کشور منجر می شد 
یــا ســوء اســتفاده کشــورهای معانــد برای 
برداشــتن بوق تبلیغاتی ایــن موضوع که 
وزیر امور خارجه کشور ایران به پولشویی در 
این کشــور اقرار کرد؟ ما بحثمان این است 
آقای ظریــف که قبولش هــم داریم نباید 
کاری می کرد که حرفــش در دنیا به عنوان 
اقرار کشــور ایران تیتر بشود. مگر در امریکا 
نیســت! وقتــی بر اســاس مــدارک بســیار 
متقن دولت امریکا از پدید آورندگان اصلی 
پول های کثیف و ایجاد هدفمند تروریست 
مانند داعش در جهان اســت در بقیه دنیا 
نیست؟ ولی آنها اینگونه مسأله را مطرح 

نمی کنند.
ë  مســأله این اســت که خــود شــما یکی از

نمایندگانــی هســتید کــه زیــاد روی بحث 
افشــای فســاد و قاچــاق و فعالیت هایــی 
که همزاد پولشــویی هســتند اصــرار دارید. 
فکر نمی کنید اگر قصد ســوء استفاده باشد 
می شــود  هــم  شــما  امثــال  حرف هــای  از 

سوءاستفاده کرد؟
 شــاید بشــود اما نــه در حــد وزیــر خارجه. 
اتفاقاً ما معتقدیم در خصوص پولشویی 
بایــد دســتگاه های نظارتی و قــوه قضائیه 
اظهارنظــر کننــد و مجلس نیــز با مصوب 
کردن قوانین بازدارنده و اصاح و عملیاتی 
کردن قانون مبارزه با پولشویی گام عملی 
در این خصوص داشته باشند. ما می دانیم 

حرفمان در همین چارچوب داخل کشور 
می ماند، اگر من هم احساس کنم حرفم 
بازتــاب خارجی علیه کشــور و نظام ایجاد 
می کند آن را مطرح نمی کنم. آقای ظریف 
یــک برند در ســطح بین الملل هســتند و 
بحث شان با خیلی ها متفاوت است. البته 
دوستان گفتند که ایشان پذیرفته که نباید 
ایــن حرف هــا را می زده و مــا هم همین را 
می خواهیم و اصراری بر استیضاح نداریم.

ë  ایــن اســتیضاح 11 بنــد دارد. شــما روی 
10 بند دیگر به غیر از موضوع پولشویی حرفی 

نداشتید؟
 مــن فقــط روی پولشــویی و متهــم کــردن 
مخالفان طرح های FATF تأکید داشــتم. 
شــاید جاهــای دیگــر انتقاداتی وارد باشــد 
کــه حتماً هســت ولی خب مــن معتقدم 
آن انتقادات در حد اســتیضاح وزیر نبوده. 

مسأله من فقط همین بود که عرض کردم.
ë  خیلی ها از آقای ظریف بابت پولشــویی

مــدرک می خواســتند و می گفتنــد مدرک 
بده. آیا قبول دارید این درخواست با توجه 
بــه مســائل واضحــی که در کشــور هســت 

درخواست خیلی منطقی نبود؟
 مســأله خود من مدرک خواستن نبود که 
بگویم آقای ظریف مدرک بدهد. توضیح 
دادم که انتقادم این بود که این حرفی نبود 

که وزیر خارجه مطرح کند.
ë  نه، ســؤال من این اســت که قبول دارید

مــدرک خواســتن هــم قــدری با توجــه به 
آمارهــای رســمی فســاد و قاچاق در کشــور 

قدری به بیراهه بردن مسأله بود؟
 ببینید کســی منکــر این دســت چیزها در 
کشور نیســت. من خودم بارها درباره اینها 
حــرف زده ام. اشــکال هم نــدارد، ممکن 

اســت آقای ظریف مدارکی داشــته باشــد 
که بیاید به ما هم برای پیگیری بدهد. من 
خودم شــخصاً هر جا فســادی ببینم ورود 
می کنم و آدم جناحی هم نیستم که ببینم 
این فساد مرتبط با کیست و بعد تصمیم 
بگیــرم ورود کنم. آقــای ظریــف از وزرایی 

است که مردم دوستش دارند.
ë اان شما امضای خود را پس گرفته اید؟

 نه هنوز رســماً پس نگرفته ام. قرار بر این 
اســت که توضیحاتــی در کمیســیون برای 
نمایندگانــی که امضا کنندگان اســتیضاح 
هســتند توســط آقای وزیر صــورت بگیرد 
اطاعاتــی در  هــم  ایــن موضــوع  فــرای 
خصــوص نظــرات آقــای ظریــف بــه مــا 
رســیده که در حد شــنیدن می تــوان گفت 
امیدوار کننده بوده است. ما آقای ظریف را 
حمایت کرده ایــم و حمایت هم خواهیم 
کــرد. مخصوصــاً هــم در ایــن شــرایط در 
صورتی که اگر اتفاق خاصی مانند موضوع 
مــورد بحــث رخ ندهــد فشــار به ایشــان را 
صــاح نمی دانیم و از ایشــان بــرای گذر از 

شرایط کنونی حمایت هم خواهیم کرد.
ë فکر می کنید استیضاح منتفی بشود؟

 ببینیــد مــا نظرمــان ایــن بــود کــه ابعــاد 
این مســأله روشــن شــده و از تکــرار چنین 
موضوعاتی جلوگیری شود و وقتی بدانیم 
اصــاح صــورت گرفتــه دیگــر نیــازی بــه 

پیگیری نخواهیم دید.

در پی سخنان رهبر معظم انقاب

بهارستان قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
را اصاح می کند

 ماجراهــای قانون منع بکارگیری بازنشســتگان وارد فاز 
جدید شــده اســت. علی اریجانی رئیس مجلس دیروز 
بــه مرکــز پژوهش هــای مجلس دســتور داده تــا طرحی 

برای اصاح این قانون آماده کند.
این دستور در پی سخنان رهبر معظم انقاب در درس خارج از فقه ایشان صادر 
شد که در آن رهبر معظم انقاب ضمن تأیید اصل قانون تأکید کردند مجلس 
به نحوی آن را اصاح کند که برخی افراد بازنشسته امکان ادامه کار داشته باشند 
بدون آنکه نیازی به گرفتن مجوز از دفتر ایشان باشد. بعد از اباغ قانون یاد شده 
برخی دستگاه ها با مراجعه به دفتر رهبر معظم انقاب از ایشان خواسته اند که 

مجوز ادامه کار برخی مدیران ارشد بازنشسته شده را صادر کنند.
 دیروز رئیس مرکز پژوهش های مجلس از دستور علی اریجانی رئیس مجلس 
به این مرکز، برای تدوین طرح اصاح قانون منع بکارگیری بازنشســتگان در پی 

بیانات رهبر معظم انقاب اسامی خبر داد.
به گــزارش خانــه ملــت، کاظم جالــی گفــت: در پی بیانــات حضــرت آیت اه 
خامنه ای در درس خارج فقه ایشان در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان، 
رئیــس مجلــس، ماحظات معظم لــه برای اصــاح قانون را به بنــده به عنوان 
رئیــس مرکز پژوهش های مجلس اعــام کردند. وی افزود: بر این اســاس مقرر 
شــد با همکاری جمعی از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین 
مجلس طرحی را جهت اصاح قانون مطابق با نظر رهبر معظم انقاب تدوین 
و آمــاده کنیم. وی با بیان اینکه از معظم له برای اظهار محبت نســبت به اصل 
قانون تشــکر و سپاسگزاری می کنیم، افزود: ایشــان قانون را امری ازم و ضروری 
جهت اینکه جوانان و نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشور شوند 
دانستند، ضمن اینکه رهبری فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شده و 

نباید معطل بماند و تاکنون نیز بخوبی اجرا شده است.
نماینده تهران، ادامه داد: بنابراین ما بررسی نکات و ماحظاتی را که رهبر معظم 
انقاب داشــتند هر چه ســریع تر در دســتور کار، گروه کارشناســی قرار می دهیم و 

ان شاءاه آن را به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.
بــا ایــن حال یک نماینــده دیگر مجلس هم با اشــاره به اعتــراض نمایندگان به 
افزایش تعداد استثنائات این قانون از تدوین طرحی دو فوریتی برای لغو اجرای 

آن خبر داد.
 قاســم میرزایی نیکو با اشــاره بــه افزایش تعداد اســتثنائات در اجرای قانون 
از نماینــدگان مجلــس در  منــع بکارگیــری بازنشســتگان، گفــت: تعــدادی 
اعتــراض بــه این موضــوع و نبود نظارت دقیــق طرح دو فوریتــی را برای لغو 
اجــرای این قانون تدویــن می کنند. نماینده دماونــد و فیروزکوه تصریح کرد: 
طــی مذاکراتــی که با برخــی نمایندگان دربــاره افزایش تعداد اســتثنائات در 
مســیر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در برخی دستگاه ها داشتیم، 
به این نتیجه رســیدیم کــه با وجود اجرای آن تنها برای عــده ای این قانون با 
این شرایط نباید اجرا شود لذا می خواهیم طی یک طرح دو فوریتی خواستار 

کان لم یکن شدن این قانون شویم.
وی تأکیــد کــرد: هدف مجلــس در زمان تصویــب اصاح قانون منــع بکارگیری 
بازنشســتگان، بکارگیــری جوانــان بــود امــا اکنــون بــا وجــود ایــن اســتثنائات در 
دســتگاه هایی مانند برخی وزارتخانه ها، صدا و ســیما و... بهتر است، اجرا نشود و 

نمایندگان هم می خواهند با این طرح دو فوریتی اعتراض خود را اعام کنند.
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بــــرش

وزیــر امور خارجــه امریکا در نشســت وزرای خارجه 
کشــورهای عضو ناتو در بروکســل به تکرار ادعاهای 
کشــورش علیــه ایــران پرداخــت. پمپئــو در ادامــه 
ادعاهــای خــود گفــت: »همیــن هفته گذشــته ایــران یک موشــک 
بالســتیک آزمایش کرد که برخاف قطعنامه 2231 شورای امنیت 
اســت.« به گزارش ایســنا، پمپئو همچنین اســتناد ایــران به پیمان 
مودت برای اثبات ادعاهایش علیه امریکا را بی پایه و اساس خواند 
و مدعــی شــد: »ایــران پس از حصــول توافق هســته ای بــه جامعه 
بین الملل نپیوســت و منابع مالی خود را برای حمایت از تروریسم 
هزینه کرده اســت. ایران چند شهروند امریکایی را به گروگان گرفته 
و رابرت لوینســون 11 سال است که در آنجا مفقود شده است. ایران 
آشــکارا قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملــل را نقض کرده 
و بــه بازرســان آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی دروغ گفته اســت. 
ایــران تحریم هــای ســازمان ملل را نیز زیر پا گذاشــته اســت.« وزیر 
امورخارجــه امریکا همچنیــن با ادعای اینکــه تمامی فعالیت های 
ایران خاف برجام است، افزود: »ایران عاوه بر این با فعالیت های 
بی ثبــات کننــده خود امنیت مــردم امریکا و متحدانــش را به خطر 

انداخته و توافق هسته ای را تضعیف کرده است.«

تکرار ادعاهای پمپئو علیه ایران در بروکسل

مجلس

وزیر امور خارجه ایــران ابراز امیدواری کرد 
که ســازوکار مالــی جدید اروپــا برای حفظ 
برجام بتواند نیازهای کشور را تا سطح قابل 
قبولی تأمیــن کند. محمد جواد ظریف در 
خصوص مذاکرات ایران با کشورهای 4+1 
برای حفظ برجام گفت: »اروپایی ها قرار 
بود این مکانیزم را به عنوان اولین قدم 
راه انــدازی کنند و تاکنون تاش هایی 

هم کرده اند. 

به نظــر احتیــاط بیــش از حــدی از طــرف 
اروپایی هــا احســاس می شــود، اروپایی هــا 
رفــع  بــرای  هزینــه  بــدون  می خواهنــد 
نگرانی های امنیتی، صرفاً از منافع برجام 
بهره مند شــوند که این امکانپذیر نیست«. 
وزیر امور خارجه ادامه داد: »با این شــرایط 
اروپایی هــا  به نظــر می رســد  در مجمــوع 
ایــن واقعیت را درک کننــد و امیدواریم در 
روزهای آینده خبرهای خوبی در این مورد 

بشــنویم، زیرا از ســوی اروپایی ها اطاعات 
مقدماتی مثبتی برای ثبت کانال مالی به ما 
رسیده بنابراین امیدواریم هر چه زودتر به 
واقعیــت بپیوندد  البته بعد از آن تضمین 
عملی از اهمیت زیادی برخوردار اســت«. 
وزیــر خارجه همچنین در توضیــح ادعای 
اخیــر رویتــرز دربــاره عدم پوشــش فروش 
نفت در جریان مراودات مالی اتحادیه اروپا 
با ایران، گفت: »اینگونه نیست زیرا اگر پول 

نفت ایران به حسابی واریز نشود مشخص 
نیست که پولی برای مراودات وجود داشته 
باشــد«. او افــزود: »از ســوی دیگر قســمت 
عمده صــادرات جمهوری اســامی ایران 
نفت است بنابراین به نظر می رسد برخی 
فضاســازی ها در حال شــکل گیری است تا 
مــردم را ناامید کنــد. فروش نفــت، محور 
کانــال مالی اتحادیــه اروپا با ایران اســت«. 
ظریف یــادآور شــد: »ما در تمــاس فنی با 

اروپایی ها هستیم تا این مکانیزم ویژه مالی 
برقرار شــود، بنابرایــن امیدواریم »اس پی 
وی« بتوانــد نیازهــای کشــور را در حد قابل 
قبولــی تأمین کنــد.« »اس پــی وی« ابزاری 
برای حفاظــت از آزادی فعاان اقتصادی 
کشــورهای اروپایــی جهــت دنبــال کــردن 
مبادات مشــروع با ایران است. کشورهای 
باقیمانده در برجام هنوز مشغول بررسی 

جزئیات و امکانات فنی این نهاد هستند.

ظریف: فروش نفت، محور کانال مالی اتحادیه اروپا با ایران است

قرار نبود استیضاح ظریف تا انتها دنبال شود
امیر خجسته از امضا کنندگان استیضاح وزیر خارجه در گفت و گو با »ایران«:

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی

یرنا
ا

ترز
روی

بررسی آزمایش موشکی ایران پشت درهای بسته شورای امنیت
ظریف: پمپئو بهتر است قطعنامه 2231 را مطالعه کند



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6940
 چهارشنبه  14 آذر 1397

حناچی سه شنبه بدون خودرو  به شهرداری رفت 
پیروز حناچی، شــهردار تهران در دومین 
سه شــنبه بدون خودرو )پــس از آمدنش 
بــه شــهرداری تهــران( بــا دوچرخــه بــه 
محــل کار خــود رفت. او هفتــه پیش هم 
در اولیــن حرکــت تبلیغاتــی اش، متــرو 
را بــرای رســیدن بــه محــل کار خــود در 
خیابان »بهشــت« انتخاب کرده بود. این 
حرکت او البته با استقبال زیاد شهروندان 
مواجــه شــد و انتشــار تصاویر ایســتاده او 

در همهمــه میــان مســافران و شــلوغی 
و ازدحــام متــرو و اتوبــوس، واکنش های 
شــبکه های  در  زیــادی  منفــی  و  مثبــت 
مجازی بــراه انداخت. برخــی او را متهم 
به شــعارزدگی و اجرای شــو کرده بودند، 
امــا او ســر قولــی کــه چند هفتــه پیش در 
شورای معاونانش داده بود، ماند و برای 
دومین هفته پیاپی هم با یک وسیله پاک 
به محل کارش رفت. حناچی البته وعده 

داده کــه هــر هفته، همیــن رویــه را ادامه 
خواهد داد. به گــزارش خبرنگار»ایران«، 
تقریباً از 3 ســال پیش بود که نام کمپین 
»سه شــنبه های بــدون خــودرو« بــر ســر 
زبان هــا افتاد. اراک اولین شــهری بود که 
به این کمپین پیوســت و در فاصله ای نه 
چنــدان بلنــد، اصفهــان، تهران، شــیراز، 
خراسان رضوی و اغلب شهرهای بزرگ 
کشــور هم آمادگی شــان را برای پیوســتن 

به این کمپین اعــام کردند. زمان زیادی 
نگذشــت کــه ایــن کمپیــن کم کــم جای 
خودش را میان مردم باز کرد و پوسترها، 
شــوهای تبلیغاتی و نمادهای این روز به 
شکل عروسک های ترافیکی )هر از گاهی 
نه به شــکل مــداوم( ســر از نقاط شــلوغ 
شــهر همچــون ســینماها و مراکــز خرید 
درآورد. تا اینکه در برخی شهرها به مرور 
از تــب و تاب افتــاد و بعضــی دیگر همه 

تاششــان را کردند تا نهضتی که قرار بود 
پــای دوچرخه هــا و پیاده هــا را جــای پای 
خودروهــا بگــذارد، ادامه یابــد. اصفهان، 
البته پیشتاز شهرهای کشور بود. شهرداری 
اصفهان با بستن خیابان چهارباغ عباسی 
به روی خودروها، مســیر ویــژه ای را برای 
تردد عابران و دوچرخه ســوارها باز کرد تا 
ســواره ها عزم شــان را برای یک روز بدون 

خودرو، بیشتر از گذشته جزم کنند. 

وزیر بهداشت: سبدهای حمایتی در حوزه 
بیمه درمانی هزینه شود

وزیر بهداشــت گفت: اگــر دولت و مجلس، منابعــی دارند که 
قرار اســت در قالب سبدهای حمایتی از جمله یارانه به مردم 
ارائه شود، شاید خود مردم ترجیح دهند این منابع در قسمت 
بیمه درمانی هزینه شده و از مردم به این شکل و با این اولویت حمایت شود.
سبدهای حمایتی در حوزه بیمه درمانی هزینه شود. به گزارش ایرنا، سید حسن 
قاضی زاده هاشــمی درباره بودجه سال 98 سازمان های بیمه گر اظهار داشت: 
اعتبارات و بودجه ســازمان های بیمه گر تاکنون واقعی دیده نشــده است و باید 
در ایــن زمینه با مــردم بدون رودربایســتی صحبت کنیم. یعنی اگر قرار اســت 
خدمات بهتری به مردم ارائه شود، باید حق بیمه بیشتری پرداخت کرد. وی با 
بیان اینکه دولت و مجلس باید درباره بودجه سازمان های بیمه گر نگاه متفاوتی 
نســبت به گذشته داشته باشــند، افزود: بودجه سازمان های بیمه گر و اعتبارات 
بیمه ها حتماً باید متفاوت از گذشته در نظر گرفته شود. این موضوع شامل بیمه 
نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی)ره(، تأمین اجتماعی و سازمان بیمه 
ســامت می شــود. هاشــمی ادامه داد: امروزه در دنیا، درمان پرهزینه است؛ در 
نتیجه یا باید ســبد خدمات را کوچک کرد یا اینکه اعتبارات ازم را متناســب با 
هزینه تمام شده در نظر گرفت. اعتبارات سازمان های بیمه گر از دو منبع شامل 

کسی که بیمه شده و حق بیمه پرداخت می کند و دولت قابل تأمین است. 

 HIV شناسایی ۲۰ هزار مبتا به
 HIV رئیس کمیته ایدز ســازمان بهزیســتی با اشــاره به اینکــه ۲۰ هزار مبتا به ویــروس
شناسایی شده اند، گفت: از این تعداد فقط ۵ هزار نفر به بهزیستی مراجعه کرده اند. به 
گزارش مهر، فرید براتی سده در نشست تخصصی ایدز که دیروز برگزار شد، اظهار داشت: 
در حمایت از مبتایان به HIV  ایدز متولی خاصی برای پیگیری امور این افراد وجود ندارد 
به همین دلیل برنامه هایی نیز که برای ارائه خدمات حمایتی به آنها تدوین شده پیگیری 
نمی شــود. وی گفت: قرار بود تمام حمایت ها از این افراد از کانال بهزیســتی با همراهی 
بخش غیردولتی انجام شود اما متأسفانه اینگونه نبوده و فقط در برخی موارد که بودجه 
ندارند مسئولیت ها را برعهده بهزیستی می گذارند مانند باشگاه های مثبت برای مبتایان 
به ایدز که هم از سوی بهزیستی و هم وزارت بهداشت ایجاد شده بود که وزارت بهداشت 
به دلیل نداشــتن اعتبار آن را برعهده بهزیســتی گذاشــت. براتی تأکید کرد: باشگاه های 
مثبت با وجود اینکه باید مرجع مراجعه افراد مبتا به ایدز و ارائه خدمات به آنها شوند در 

آستانه تعطیلی است به دلیل کمبود منابع که امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.

تصادفات جاده ای، عامل مرگ ومیر یوزپلنگ  آسیایی
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
قبول داریم حداقل تصادفات جاده ای یوزپلنگ ها را می توان کنترل کرد ولی نیاز خیلی 
جدی به همکاری وزارت راه داریم، متأسفانه به نظر می رسد وزارت راه اولویتی در حوزه 
محیط زیست ندارد. به گزارش ایسنا، حمید ظهرابی در روز جهانی حفاظت از یوزپلنگ 
درباره تأثیر وضعیت جاده ها بر افزایش تلفات یوز آسیایی اظهارکرد: یکی از اشکاات 
طرح های راهســازی این است که آنها از ابتدا مطالعات زیست محیطی نداشتند، در 
این شرایط منابعی در حوزه محیط زیست برای آنها پیش بینی نشده است. او گفت: 
وزارت راه نهاد بی پولی نیســت که برای فنس کشــی یک محدوده ۱۰ کیلومتری دچار 
مشــکل شــود. بخش عمده  طرح های اجرا شــده در گذشته پیوست زیست محیطی 
نداشته یا ارزیابی زیست محیطی آن دقیق انجام نشده است و به همین علت اکنون ما 
با این مسائل و مشکاتی مواجه هستیم بنابراین ازم است ضرورت توجه به ضوابط 

زیست محیطی و تأمین منابع مالی برای آنها در طرح ها مورد توجه قرار گیرد.

اخبـــار

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در مراسم 
تودیــع و معارفــه مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان تهران گفت: وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی بزرگ ترین و حاکمیتی ترین 
وزارتخانه اجتماعی دولت است وزارتخانه ای 
که با سالمندان، معلوان، از سوی دیگر با 4۲ 
میلیون و ســیصدهزار نفر جامعه هدفی که 6 
میلیون مســتمری بگیر تأمیــن اجتماعی که 
حداقل حقوق بگیر هســتند و از طرف دیگر با 
36 میلیون و 3۰۰ هزار نفر بیمه شــدگان ســر 
و کار دارد. جامعــه هدف این وزارتخانه چنین 
افرادی هستند افراد زحمتکش، افرادی که در 
ارزش افزوده تولید، بهره وری و بالندگی کشور 
نقش آفرینــی می کنند. در محیط هــای کاری 
این عزیزان هســتند که بــا کارفرمایی مدیران 
بنگاه هــای اقتصادی چرخه اقتصــاد، تولید و 
کااهای داخل کشور را رقم می زنند. در چنین 
وزارتخانه ای با این وســعت اســتراتژیک ترین 
معاونت وزارتخانه معاونت روابط کار اســت، 
بنابرایــن انتصــاب آقــای شــاکرمی انتصــاب 

بجایی بود.
انوشــیروان محســنی بندپی اظهار داشت: 
آقای شــاکرمی شــرایطی را در استان تهران 

فراهم کردند کــه ۲۲6 هزار کارگاه تولیدی و 
واحد صنفی در این اســتان مشــغول به کار 
هســتند که از این تعداد ۱7 هزار کارگاه های 
تولیدی هستند که این سه جانبه گرایی را با 
تعامــل، هماهنگی و همکاری این شــرایط 
ایده آل را برای اســتان تهران فراهم کردند. 
کار در استان تهران در هر بعدی کار سختی 
اســت چراکــه اگر ســرریز تمام مشــکات و 
اجتماعــی در جاهــای دیگــر  آســیب های 
کشــور را به صــورت مصداقی داریــم اما در 
تهران به صورت انبوه وجود دارد. اگر حاشیه 
نشــینی در کل کشــور بیــن ۱۱ تــا ۱5 میلیون 
اســت؛ اما در تهران بیــش از ۲ تا 3 میلیون 
است که این نشان می دهد مدیریت استان 
تهران در هــر مدیریت اســتراتژیک مطرح 
اســت. وی افــزود: وزیــر تعــاون،کار و رفــاه 
اجتماعی در منشــور راهبرد ایــن وزارتخانه 
5 تــا 6 محــور کلیــدی را مطــرح کردنــد که 
نخســتین محور آن شایسته ســااری اســت 
انتصاب آقای شاکرمی برای معاونت روابط 

اداره کار وزارتخانه در همین راستاست.
منشور دوم این است که از مدیران زن برای 
تصدی پست ها استفاده کنند و این نهضت 
هــم ادامــه دارد چراکــه نیمــی از جمعیت 
کشور زنان هستند و نشــان دادند در عرصه 
مدیریت چیزی کم ندارند، در همین راستا 

خانــم رضایــی به عنــوان مدیــر کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران منصوب 
شدند. منشور سوم شفافیت بود که اجرایی 
شــد. تمام بنگاه های اقتصــادی متعلق به 
ایــن وزارتخانــه حاصــل دســترنج کارگران 
اســت، بنابراین تمــام افرادی کــه در هیأت 
مدیره ها هســتند باید اسامی شــان منتشــر 
شــود و تمام مدیران پــروازی به دلیل عدم 
لمس مشــکات از نزدیک در سیســتم این 
وزارتخانــه جایگاهی نخواهند داشــت. وی 
ادامــه داد: امیــدوارم بتوانیــم برای جامعه 

هدف مان امانت دارهای خوبی باشیم.
پروانه رضایی بختیاری، مدیرکل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی اســتان تهران نیز گفت: ما 
یک مجموعه هســتیم اگر موفقیت هست 
برای یک نفر نیست و نتیجه یک کار گروهی 
منجر به موفقیت می شود، بنابراین باید به 
همکاران خود اگر احیاناً ضعیف تر هستند، 
توجه کنیم. با برطرف کردن نقص ها حلقه 

موفقیت را محکم تر کنیم.
رضایی بختیــاری اذعان داشــت:۲۰ درصد 
از شــکایت کشور در اســتان تهران رسیدگی 
می شــود و هــر کارشناســی تقریبــاً دو برابــر 
 کارشناســان دیگــر کار می کنــد و بعضــاً بــه 
6 پرونــده در روز رســیدگی می کننــد و ایــن 
یعنــی کار چندیــن برابــر همکارانمــان در 

اســتان تهــران، از همکارانم انتظــار دارم با 
همــان دقــت و هوشــیاری به روند کارشــان 
ادامــه دهنــد تــا بتوانیــم در جهــت کاهش 

شکایات اقدامات مؤثری انجام دهیم.
وی افزود: از تشــکات کارفرمایی و کارگری 
تــا  کارگــری  اختــاف  می کنــم  خواهــش 
جای ممکن کم شــود، شــکایات کم شود و 
موضوعــات با توافق هــا حل شــود و این به 
مصلحت همه ماست و به مصلحت استان 
تهــران و تشــکل های کارگــری وکارفرمایــی 
اســت؛ البته که تهران با توجه به جمعیت، 
پیچیدگی و هزینه باای زندگی در آن حجم 
شکایت و تعداد پرونده هایش بیشتر است، 

امــا در هر صورت باید بــرای کاهش ورودی 
پرونده ها فکری کنیم. 

رضایــی ادامه داد: هر 4 موضــوع بر تعاون 
و اشــتغال تأثیــر دارد، تنظیم روابــط کار بر 
روند اشــتغال مؤثر اســت اگر تعاون خوب 
کارکنــد بــر روند اشــتغال مؤثر اســت، نگاه 
درســت در امور اجتماعی بر روند اشــتغال 
مؤثر اســت و همــه اینها در یــک مجموعه 
به اشــتغال کمــک می کننــد، مصلحت ما 
بــا توجــه بــه نوســانات اقتصادی و شــرایط 
فعلی مان در این اســت کــه همه ما در یک 
راستا قدم برداریم تا تولید و صنعت حالت 
بهتری بگیرد تا وقتی از اشتغال و نیروی کار 

صحبت می کنیم بتوانیم مؤثرتر کار کنیم.
پروانــه رضایــی که نخســتین مدیــر کل زن 
اســتان تهران اســت که در 4۰ ســال گذشته 
بــرای نخســتین بار به عنــوان مدیــرکل این 
اداره منصــوب شــده، اظهــار کــرد: قطعــاً 
زنــان دیگــر در اســتان تهــران در کارشــان 
خــوب کار کردنــد تــا زمینــه اعتمــاد به یک 
زن در پســت مدیریتی فراهم شــد، از تمام 
همــکاران و دوســتان کــه در ایــن چنــد روز 
با ارســال گل نســبت به من لطف داشــتند 
خواهش می کنم به جای ارســال گل هزینه 
آن را به شــماره حســاب انجمن حمایت از 

زندانیان واریز کنند.

سرپرست  سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد

انتصاب نخستین مدیر کل زن تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در 40 سال گذشته

شایسته سااری و شفافیت راهبرد اصلی وزارت تعاون
الهه زارعی
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نامزدهای جوایز انیمیشن »آنی« اعام شد

»شــگفت انگیزان ۲« و »رالــف« بــا نامــزدی در ۱۱ و ۱۰ 
شــاخه، پیشــتاز چهل وششــمین دوره جوایــز انیمیشــن 
»آنــی« نــام گرفتنــد.در شــاخه بهتریــن انیمیشــن بلند 
چهل وششــمین دوره جوایــز »آنی« عاوه بر »شــگفت انگیزان ۲« محصول 
اســتودیو پیکســار و »رالــف اینترنت را خراب می کند« از اســتودیو انیمیشــن 
والت دیزنی، »انســان های اولیه«، »جزیره سگ ها« و »مرد عنکبوتی: درون 
دنیــای عنکبوتی« برای کســب جایزه رقابت می کند. جوایــز فیلم »آنی« که 
چهل وششــمین دوره خود را پشــت ســر می گذارد، هر ســاله در ۳۶ بخش از 
جمله بهترین انیمیشن بلند و کوتاه، بهترین انیمیشن مستقل، تولید ویژه، 
بهتریــن موســیقی، بهترین صداپیشــگی و... برگزار می شــود. ســال گذشــته 
انیمیشــن »کوکــو« محصول اســتودیو پیکســار جوایز ۱۱ بخشــی را کــه در آن 
نامزد شــده بود به خانه برد. مراســم پایانی جوایز انیمیشن »آنی« روز دوم 

فوریه )۱۳ بهمن( در لس آنجلس برگزار می شود.

آن سوی 
مرز

محب اهری و نبرد برای زندگی
حســین محب اهری بازیگر نام آشنای 
ســینما و تلویزیــون در بســتر بیمــاری 
اســت. کمتر کســی اســت که بــا چهره 
او بیگانــه باشــد. خاطــره ســاز  و آثــار 
دوران کودکــی؛ از آن روزهــای خیلــی 
دور»شــاگرد اولی هــا« تــا همیــن چند 
ماه پیش که درمجموعه »شــب عید« 
به شــبکه یــک آمد. کــودکان زیــادی با 
آثــار  و  شــده اند  بــزرگ  او  خنده هــای 
بسیاری از او در ذهن مردم باقی مانده 

اســت. از نخســتین مرتبــه ای کــه قدم 
بــه دنیــای بازیگــری گذاشــت ســال ها 
می گــذرد، تقریبــاً از 47 ســال قبــل تــا 
بــه امــروز. البته بــه اســتثنای این چند 
ماهی که بیماری بــرای مرتبه ای دیگر 
طــی چند ســال اخیر امانــش را بریده، 
همواره فعال بوده اســت. آقای بازیگر 
پــرکار ســینما و تلویزیون مدتی اســت 
گرفتار سرطان غدد لنفاوی شده و حاا 
تنها خواسته اش از آنهایی که مخاطب 

فیلم هــا و ســریال هایش بوده انــد این 
اســت که برای بهبــودی اش دعا کنند. 
البته آن طور که مریم کاظمی کارگردان 
تئاتــر روز گذشــته در گفت و گــو بــا یکی 
از خبرگزاری هــا گفتــه بواســطه تزریق 
خــون و پاکت شــرایط جســمانی اش 
رو بــه بهبود اســت. کاظمی که ســابقه 
همکاری بســیاری بــا محب اهری دارد 
تأکید کرده درمان او در مرحله شیمی 
درمانی اســت تــا بعد از ایجــاد تعادل 

نســبی، در صــورت نیــاز امــکان پیونــد 
اســتخوان فراهــم شود.»شــب عیــد«، 
مجموعــه ای کــه در ابتدا به آن اشــاره 
شــد، آخرین مجموعه ای اســت که به  
کارگردانی ســعید آقاخانــی و بازیگری 
محب اهری تابســتان گذشــته از شبکه 
یک سیما پخش شــده است. از جمله 
مجموعه هــای تلویزیونــی دیگــری که 
بــا بــازی او پخــش شــده می تــوان بــه 
»مختارنامه«، »دردسرهای عظیم ۲«، 

»علی البــدل«، »پایتخت ۲« و»چاق و 
اغر و مأمور ســوم« اشاره کرد. از میان 
»ســاکن  هــم  ســینمایی  ســاخته های 
طبقــه وســط«، »خوابم مــی آد«، »روز 
فرشته«، »سفر جادویی« و »جیب برها 
به بهشــت نمی روند« اشاره کرد. برای 

بهبودی ســامتی این بازیگر ســینما 
بازگشــت  و  تلویزیون مــان  و 

دوبــاره اش به جعبــه جادو 
و پرده نقره ای دعا کنیم.

درخواست 200 فیلمساز از رئیس جمهوری
بیش از ۲۰۰ فیلمســاز و دست  اندرکار سینما طی نامه ای 
خطــاب بــه رئیــس جمهــوری، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی و رئیس ســازمان ســینمایی خواســتار لغو الزام 

برای دریافت »پروانه ساخت« شدند.

انتصاب مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در حکمی، حامد سهرابی را به عنوان مدیرکل 
دفتــر حقوقــی و مالکیت معنــوی این وزارتخانــه منصوب کرد.پیــش از این 

ادن حیدری این مسئولیت را عهده دار بود.

آینه دار صد ساله در تاار رودکی خواند و نواخت
خوانــدن و نواختــن کربایی اصغر ابراهیم نژاد صد ســاله اتفاق ویژه شــب 

آخر پنجمین دوره جشنواره موسیقی آینه دار در تاار رودکی را رقم زد.

برنامه  ارکستر ملی تا پایان امسال
تازه ترین کنســرت ارکســتر ملی ایران به رهبری فریدون شــهبازیان با عنوان 
»شــب یادمان اســتاد علی تجویدی« پنجشــنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۲۱:۳۰ در 
تــاار وحدت برگــزار می شــود. در این اجرا علــی اصغر شــاهزیدی خواننده 
پیشکســوت موسیقی ایرانی و حسین علیشــاپور خواننده و مدرس موسیقی 
ایرانی به عنوان خواننده حضور دارند و قطعاتی به یاد اســتاد علی تجویدی 

نوازنده و آهنگساز فقید موسیقی کشورمان توسط ارکستر نواخته می شود.

انتشار داستان هایی از نویسندگان ایرانی در ایتالیا
کتاب »آوای ایران«، مجموعه  داســتانی از نویســندگان معاصر ایرانی است 
که توســط مریم رحیمی ترجمه و گردآوری شــده و به زبان ایتالیایی توســط 

انتشارات آرته باریا در ایتالیا منتشر شد.

هومان اسعدی دبیر جشنواره موسیقی جوان شد
ســید مجتبی حســینی، معاون امور هنری، دکتر هومان اســعدی را بار دیگر 
به عنوان دبیر سیزدهمین دوره جشنواره ملی موسیقی جوان منصوب کرد.

»۱0 روز با عکاسان ایران« امروز افتتاح می شود
افتتاحیــه هفتمیــن همایــش ۱۰ روز بــا عکاســان ایــران بــا حضور عکاســان 
و هنرمنــدان ســاعت ۱7 امــروز  در بخش هــای نمایشــگاهی، نشســت های 
تخصصی، سخنرانی، به سوی نگاه شخصی، کارگاه و در جست و جوی راهی 

نو در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

»فقط یک داستان« به چاپ دوم رسید
رمــان »فقط یک داســتان« نوشــته جولیان بارنز که چنــد روز پیش با ترجمه 
سهیل سمی توسط نشر نو منتشر شده بود، بتازگی به چاپ دوم رسیده است.

روایتی نمایشی از »اتاق آبی« سهراب سپهری
نمایشــنامه »اتاق آبی« نوشــته یونس لطفی و کارگردانی احسان فکاء است 
کــه روزهای پنجشــنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ آذر مــاه در خانه نمایش »مهرگان« 
نمایشــنامه خوانی می شود.این نمایش که به نثر نگاشته شده است، بخشی 
از خاطرات کودکی ســهراب ســپهری اســت و نیز نظرات این شــاعر و نقاش 

معاصر را درباره هنر در بر می گیرد.

آهنگساز ایتالیایی پس از اجرا در تهران، در شیراز می نوازد
فدریکــو آلبانیــز نوازنده ایتالیایی پس از اجرای برنامه در تهران، کنســرتی را 
در تاار حافظ شــیراز برگزار می کند. این موســیقیدان قرار اســت برای اولین 
بار در ایران و در ســالگرد تأســیس مجموعه عمارت روبه رو، کنسرت »گرگ 
و میش« را شــانزدهم آذر اجرا کند و سپس هجدهم آذر در یک سانس این 

برنامه را در تاار حافظ شهر شیراز روی صحنه ببرد.

روی خـط 
خـــــــبر

مرثیه ای تلخ برای سرنوشت هنر طنز 
»ایران« به بهانه درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد وضعیت طنز تصویری و نوشتاری امروز را بررسی می کند

مقدمــه: تــا همیــن یــک دهه پیــش از 
بی شمار شــوخی، مزه، لودگی، لطیفه 
و جــوک، فکاهه، هجــو و هزل و طنزی 
کــه امــروز با این حجــم انبــوه و چنین 
گســتره ای در دسترســمان قــرار گرفته 
اســت، خبــری نبــود؛ بیشترشــان)جز 
آنهــا کــه امکانــی برای نشــر داشــتند( 
مکتــوم می ماند، یا آنکه در جمع های 
و  شب نشــینی ها  و  خانوادگــی 
میهمانی هــا خاصــه می شــد. چرا که 
فرصــت و امکان عرضــه عمومی طنز 
قابــل قیــاس بــا امکانــات امروزینش 
نبــود؛ گســترش اینترنت و شــبکه های 
اجتماعی به کل داستان را تغییر داده 
و حــاا هرکســی مختصر ذوقــی دارد، 
به مدد شبکه های اجتماعی می تواند 
توجــه دیگــران را به شــوخی های خود 
جلب کند. اما پرسش ساده از این قرار 
اســت که چرا به رغم گســترش امکان 
عرضــه عمومــی طنــز، فضــای طنــز 
فارســی در عرصه هــای مختلف کمتر 
نشانی از خاقیت و ذوق ورزی گذشته 
را دارد؟! پیش از آن باید پرســید اصًا 
طنــز فارســی در ایــن یکــی – دو ســال 
اخیر از چه کیفیتی برخوردار است، به 
ســمت ابتذال در تکاپو و حرکت است 
یا خاقیت؟! دیگر آنکه چرا طنز ما در 
ســینما و شبکه های اجتماعی و برخی 
فضا هــای دیگــر بــه خندانــدن صرف 
مخاطب فروکاســته شده است و از آن 
نگاه هــای انتقــادی آن   چنــان کــه باید 
و شــاید خبری نیســت؟! و ســؤال های 
دیگــر درباره »طنز« مایــه این گزارش 
اســت و ایــن گــزارش هــم بــه بهانــه 
درگذشــت ابوالفضل زرویــی نصرآباد 

طنز پردازی بزرگ رقم می خورد.
ë شبکه های اجتماعی بای جان طنز

و  طنز نویــس  درخشــی،  علــی 
کارگــردان انیمیشــن طنــز پرطرفــدار 
»ایــران«  بــه  دیریــن«  »دیریــن 
طنــز  اســت  وقــت  می گوید:»خیلــی 
خــاق و اثر گذار نمی بینم. من بخش 

عمــده ای از ایــن وضعیت فاجعه بــار 
و  اجتماعــی  شــبکه های  ســر  زیــر  را 
کم کاری و غفلت رســانه های رســمی 
در ایــن عرصــه می دانــم. مــن هیــچ 
ایــن  تــا  کــه  نــدارم  ســراغ  را  دوره ای 
انــدازه ســطح ســلیقه عمومــی تنزل 
رســانه های  طرفــی  از  باشــد.  کــرده 
رســمی، دغدغه ها و عائق و نیاز های 
مخاطب را به رســمیت نمی شناســند 
و مخاطب هــا هــم بخــش عمــده ای 
از نیاز شــان را به ســرگرمی و خنده در 
شبکه های اجتماعی دنبال می کنند.« 
ایــن فقط داســتان طنز در شــبکه های 
اجتماعی نیســت، تلویزیون و ســینما 

هم وضعیت بهتری ندارد.
ë  روزگار ُعســرت کمــدی تلویزیونــی و

سینمایی
تلویزیونــی  مجموعــه  نمایــش  از 
خاقانــه و بــا مایه هــای طنــز »روزی 
ســینمایی  فیلــم  و  روزگاری« 
طنــز  مجموعــه  یــا  »اجاره نشــین ها« 
ســه  قریــب  »مثل آبــاد«  تلویزیونــی 
دهه می گذرد؛ اما گویی قرنی گذشــته 
اســت و دیگر از سریال ها و فیلم هایی 
در آن عیــار خبــری نیســت. ســروش 
صحــت فیلمنامه نویس و ســینماگر، 
به »ایران« می گوید: »یک اثر خاقانه 
و مؤثر طنــز باید مخاطب را بخنداند، 
عــام و خــاص را جذب کنــد و مهم تر 
اینکه ایه های دیگری داشــته باشــد و 
غیــر از خندانــدن مخاطــب، مصائب 
و چالش هــای اجتماعــی و فرهنگــی 
ایــن  کنــد.«  بازگــو  نیــز  را  سیاســی  و 
ســینما گر پرهیــز دارد، از اثر یــا آثاری 
واجــد ویژگی های ذکر شــده نــام ببرد 
اما معتقد است: »ســینما و تلویزیون 
مــا در ایــن ســال ها با وجــود درگیــری 
همچنــان  متعــدد  چالش هــای  بــا 
آثــار خاقانــه و تأثیرگــذاری را خلــق 
و عرضــه می کنــد.« ســینمای کمــدی 
بیــش  از همــه ادوار گذشــته در ســه – 
چهــار ســال اخیر تولید داشــته اســت 
و در فــروش هــم کم و بیــش با توفیق 
همراه بودند، اما کمتر اثری  اســت که 
بتــوان ویژگی های یاده شــده از ســوی 

سروش صحت را برای آنها برشمرد. 
کمدی های درگیر شوخی های جنسی 
کــه ســعی می کنــد بــا بهره گیــری نــه 
توجــه  رقــص  از  خاقانــه  چنــدان 
را  آن  و  کنــد  جلــب  را  مخاطــب 
بخواند؛ از ســروش صحت می پرسم؛ 
بــه اعتقادشــما ســینمای کمــدی مــا 
ســینمای نــازل و رو بــه افــول از حیث 
ارزش هــای خاقانه و زیبایی شناســی 
»مــن  می دهــد،  پاســخ  او  نیســت؟! 
منتقــد نیســتم و همــه آثــار را ندیدم 
ترجیح می دهم همه را به یک چشم 
نبینــم؛ امــا طبیعــی  اســت کــه همــه 
آثــار از یک کیفیت برخوردار نباشــند، 
برخــی ضعیف و شــماری هم با قوت 
و  فعــاان  از  زیــادی  شــمار  باشــند.« 
معتقدنــد،  ســینما  مخاطب هــای 
خاقیــت  فاقــد  و  مبتــذل  آثــار  کفــه 
ســینمای کمــدی بســیار ســنگین تر از 
کمدی   هــای خاق و تأثیر گذار اســت. 
آثــار طنــز تلویزیونــی هــم وضعیتــی 
بهتر از ســینما ندارند، گذشــته از آنکه 
تاک شــو ها و برنامه های مجری محور 
جای ســریال ها را گرفته اند، در عرصه 
مجموعه های طنز هم از آن شکوه  آثار 
ســال های دهه شصت و هفتاد خبری 
نیســت. ســروش صحــت از داور های 
برنامــه پر مخاطــب »خنداننده شــو« 
به این مســأله اشــاره می کند و معتقد 
اســت: »برنامه مفــرح و طنز خندوانه 
معــدود  از  خنداننده شــو،  مســابقه  و 
برنامه هــای تلویزیونــی بود کــه اقبال 
گســترده مخاطب ها را در پی داشــت 
و توانســت با بهره گیــری از چهره های 
مهم طنز تلویزیونی و سینمای ایران، 
واقــع  ارتقــای فضــای طنــز مؤثــر  در 

شوند.«
ë  مصائــب و  مکتــوب  طنزپــردازی 

بی پایان سانسور
 طنز نســبت مســتقیمی بــا فضای 
اجتماعــی و چالش های عمومی دارد 
و بی شک با گســترش فشار های مالی 
در  انســداد  افزایــش  و  اجتماعــی  و 
فضای اطاع رســانی شهروندان برای 
مقابلــه بــا چالش های زندگــی فردی 

و اجتماعــی بیــش از پیــش دســت به 
دامان طنز و شــوخی می شوند، اما در 
ســال های بحرانــی و غم انگیــز جنگ 
هــم با  وجود  نیــاز روز افــزون مردم به 
فرح و شــادی و کاستن از رنج جنگ و 
مصائب اش تا این حد ســطح سلیقه 
از  عمومــی در پیگیــری و بهره گیــری 
طنز ســقوط نکرده بــود. موضوعی که 
علی درخشی بر آن تأکید می کند و به 
»ایران« می  گوید: »در سال های جنگ 
معــدود مجات طنز در ســطح عالی 
نیــاز مخاطــب به طنــز و ســرگرمی را 
پاســخ می دادند و هرگز هم به ابتذال 
حضــور  بــا  و  نشــدند  گرفتــار  هنــری 
چهره هایی مانند استاد جواد علیزاده 
و دیگر طنز پرداز های با ســابقه فضای 
طنز نوشــتاری و مکتــوب ما به مراتب 
خیلــی بهتر از اان بــود.« اما این تنها 
دلیــل ابتــذال طنــز در روزگار کنونــی 
نیســت، چالــش دیگــر فضــای طنــز 
مــا نه تنهــا در ایــن ســال ها و بلکه در 
همــه ادوار عــدم روا داری و برخــورد 
ســلبی و حذفــی و تخریبی بــا فعاان 
این عرصه ســبب شده است که عمًا 
اهالــی طنــز برای عرضــه آثار شــان با 
مواجــه  متعــددی  محدودیت هــای 
شــوند؛ موضوعی که ســروش صحت 
بر آن تأکید می کند و انتظار دارد فضا 
برای فعالیت طنز پرداز  ها باز تر شود و 

می گویــد: »صاحبان قــدرت و مردم و 
صاحبــان حرفه های مختلــف نباید از 
شــوخی تلقی توهین و اهانــت کنند و 
بگذارند اهالی طنز کارشان را بکنند.« 
امــا بزرگمهر حسین پور کارتونیست به 
گزارشــگر »ایران« می  گوید: »سانســور 
نمی تواند مانعی برای هنرمند خاق 
طنز پــرداز باشــد و تجربــه تاریخــی ما 
هم ایــن را ثابــت می کند؛ کــه به رغم 
سانســور آثار درخــوری در فضای هنر 
و ادبیــات مــا خلق شــده اســت. از آن 
جملــه مینیاتــور کــه اساســاً محصول 

سانسور است.«
ë  طنز پرداز هــای جــوان و عمق اندک

تجربه و دانش
خــوب  ســطور  ایــن  مخاطــب 
اســت، به این پرســش پاســخ دهد، از 
آخرین باری که اثری طنز عمیقاً توجه 
شما را به خویش جلب کرد، چند ماه 
یا ســال می گذرد؟! در طول شبانه  روز 
بــا موقعیت هــای کمیــک متعــددی 
روبــه رو می شــویم؛ امــا کمتــر بازتاب 
آن کمدی هــای بی پایــان زندگی را در 
آثــار هنرمندان طنز پرداز این ســال ها 
بزرگمهــر  کــه  موضوعــی  می بینیــم؛ 
حسین پور هم آن را تأیید می کند و به 
»ایران« می گویــد: »از آخرین باری که 
طنز هایی خواندم و دیدم و بســیار سر 
ذوق آمدم ســال ها می گذرد، ســال ها 

پیش طنز های جانــدار ابراهیم نبوی، 
عمــران صاحــی و کیومــرث صابری 
فومنــی حالــم را خــوب می کــرد یا در 
عرصــه تصویر آثــار کامبیز درم بخش 
همــواره برایم جذاب بوده اســت. اما 
این ســال ها جوان ها کمتر می خوانند 
و تاش می کنند و در طراحی ضعیف 
هســتند و همچنیــن آن ســردبیر های 
سختگیر از نشــریه ها و رسانه ها رفتند 
و بد تــر از همــه شــبکه های اجتماعی 
فرصتــی را رقم زده اســت که هرکس 
صاحــب تریبــون بــرای عرضــه آثار و 
دیدگاهــش شــود و آن فرایند ســخت 
و ســنگین احراز صاحیت انتشار آثار 
از میــان برداشــته شــده اســت و همه 
اینها دســت به دســت هم داده است 
کــه طنــز مــا رو بــه کاســتی و ضعــف 
ارزش هــای  کاهــش  البتــه  بگــذارد.« 
طنــز  آثــار  زیبایی شناســی  و  هنــری 
لزوماً به شــمار زیاد جوانان فعال این 
عرصه ربط نــدارد؛ ابوالفضــل زرویی 
نصر آباد هم بیست و سه ساله بود که 
»تذکــره المقامــات« را دســت گرفت 
و از ُامید هــای گل آقــا بــود؛ امیدی که 
بســیار کوشــید و با خاقیت و پشــتکار 
خاقانــه دیگــران را خندانــد تــا دیوار 
تعامل های اجتماعــی مردم را با هم 
کوتــاه کند و راهی برای تعامل بیشــتر 

مردم با حاکمیت باز کند.

اشــرف بروجردی رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی 
ایران گفت: نگهداری اســناد ملی در ادارات و دستگاه ها 
کــه محــل رجــوع، نگهــداری و حفاظت نیســت موجب 
ناکارآمــد کــردن اســناد اســت. او در نهمیــن همایــش مدیران و کارشناســان 
اســناد دســتگاه ها در ســالن همایش هــای معاونــت اســناد و کتابخانــه ملی 
اظهار داشــت: اســناد، حامان تاریخ این سرزمین هستند و سهم هر کس در 
ماندگاری و بقای تاریخ این سرزمین انکارنشدنی است. او گفت: در حفاظت 
و انتقال اســناد به آیندگان، ازم اســت تعامل بین دســتگاه ها به نحو احسن 
صــورت گیرد تا گواهان تاریخی آینده بتوانند با هم گواهی دهند. وی خطاب 
به کارشناســان اسناد تأکید کرد: صرف تشخیص اهمیت یک سند به تنهایی 
کفایت نمی کند و مهم این اســت افرادی که این اسناد را تفکیک و نگهداری 

می کنند رویکردی به شرایط اجتماعی و زمان وقوع سند داشته باشند.

 انتقاد رئیس کتابخانه ملی 
از نگهداری اسناد ملی در دستگاه ها

فرهنــگ

»ایران«: »در هیچ مرحله ای از زندگی ام 
آدم سیاســی نبــودم، وابســته بــه هیــچ 
گروه و جناحی نیســتم. ســعی کردم زیر 
َعلــم هیچ گروه سیاســی نــروم تا وجهه 
فرهنگــی ام حفــظ شــود« ایــن عبــارات 
بخشــی از صحبت هــای محمدمهــدی 
طباطبایی نژاد و واکنش دبیر دوازدهمین 
جشــنواره »ســینما حقیقــت« در پاســخ 
بــه چالش هــا و ابهامــات اهالــی رســانه 
درباره سرنوشت مستندهای سیاسی در 
این رویداد اســت. در نشســت خبری که 
صبح روز سه شــنبه ۱۳ آذرمــاه در محل 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
برگزار شــد نمایندگان رسانه های خبری 
از کــم بــودن آثــار سیاســی در ایــن دوره 
از جشــنواره و حــذف فیلم هایــی چــون 
»شــورش علیــه ســازندگی«، »قبرهــای 
پــر ســر و صدا« و »راه  طی شــده« ســؤال 
کردند و دبیر جشــنواره بــا تأکید بر اینکه 
»سینماحقیقت« یک جشنواره فرهنگی 
اســت و وابســته بــه هیچ طیف سیاســی 
نیســت اعام کرد فیلم ســمپات و فیلم 
منتقدانه درباره شخصیت های سیاسی 

اکران می شود اما پروپاگاندا نه!
او در بخش دیگری از صحبت هایش 
با تأکید بر اینکه امسال فیلم های سیاسی 
کم نیســتند یادآور شــد که فیلم های راه 
یافته به بخش مســابقه حاصل انتخاب 
اعضــای هیــأت انتخاب اســت و او عضو 
این هیأت نیســت که پاســخگو باشــد اما 
بــه طــور مشــخص دربــاره حــذف چند 
فیلــم توضیــح داد: »فیلــم »بــرادران« 

بــا  آن  ســاخت  ســال  اینکــه  به دلیــل 
فراخــوان مغایرت داشــت در جشــنواره 
پذیرفته نشد. فیلم های »راه طی شده«، 
»قبرهــای پــر ســر و صــدا« و »شــورش 
علیه ســازندگی« در سبد تماشای هیأت 
انتخــاب بــود و آنها ایــن آثــار را به لحاظ 
کیفی نپذیرفتند بنابراین بحث مماشات 
در میان نیست.« مسأله انتخاب یا حذف 
در  جشــنواره  در  سیاســی  مســتندهای 
بخش های دیگر نشست از دبیر جشنواره 
سؤال شد و حتی انتقاد از حذف مستندی 
درباره فائزه هاشــمی در جشــنواره ســال 

گذشته هم مطرح شد.
مدیرعامل مرکز گســترش ســینمای 
مستند و تجربی از معرفی بهترین فیلم 
از نــگاه تماشــاگران بــا هماهنگــی خانه 
ســینما و انجمــن صنفــی تهیه کنندگان 
در  بــار  اولیــن  بــرای  مســتند  ســینمای 
جشــنواره سینما حقیقت خبر داد. طبق 

گفتــه طباطبایی نــژاد جایــزه نقــدی ۱5 
میلیون تومانی به سرمایه گذار اول فیلم 
تعلــق می گیــرد تــا ســرمایه گذاران آثــار 
فرهنگــی به تهیــه و تولید آثــار با کیفیت 
راغب تر شــوند. هزینه برگزاری جشنواره 
و همچنیــن تأثیرگرانــی دار بــر مبالــغ 
جوایــز از دیگــر ســؤاات مطرح شــده در 
این نشست بود که طباطبایی نژاد هزینه 
جشنواره سال گذشته را ۲ میلیارد تومان 
اعــام کرد و اطمینــان داد با وجود اینکه 
امســال هزینه هــای اســکان و غیــره ســه 
برابر شــده اما تــاش خواهد شــد بدون 
اثرگذاری بر کیفیت برگزاری، در هزینه ها 
دوره  دوازدهمیــن  شــود.  صرفه جویــی 
جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران 
»ســینماحقیقت« طــی روزهــای ۱۸ تــا 
۲۵ آذرماه در پردیس ســینمایی چارسو 
و بــرای اولین بار در ۱۲ اســتان به صورت 

همزمان برگزار می شود.

نمایشــگاه گروهــی از آثار ۱۳ نقاش و 
خطاط نام آشــنای معاصر ایران، ۱٦ 
تا ۲۳ ماه جاری در گالری کاهدوزان 

برپا می شود.
 این نمایشــگاه بــا آثاری از محمد 
احصایــی، نصراه افجــه ای، حجت 
فرامــرز  امدادیــان،  امانــی، یعقــوب 
صــادق  حســینی،  مهــدی  پیــارام، 
تبریــزی، مریم ســالور، داوود قنبری، 
محجوبــی،  حســین  مافــی،  رضــا 
منوچهرنیــازی و گیــزا وارگا ســینای 
روز جمعه، شانزدهم آذر ماه در این 

گالری افتتاح می شود.
 از ویژگی های این نمایشگاه، آنکه 
برخی آثار بــه نمایش درآمده در آن 
بین المللــی  حراج هــای  در  تاکنــون 
و  »بونامــز«  »کریســتی«،  مثــل 
»ســاتبیز« چکش خورده و در ســطح 
جهانی، تحسین برخی از معتبرترین 
نشــریات هنری جهان ازجمله »آرت 
رادار«، »لومونــد« و »ایریــش تایمز« 
را برانگیخته اســت؛ به گفته مؤســس 
و مدیــر گالــری؛ هنرمنــدان ایــن آثار 
روز  در  هســتند،  حیــات  قیــد  در  کــه 
افتتاحیه نمایشــگاه حضــور خواهند 

داشت.
 آثــار نفیــس ایــن نمایشــگاه کــه 
از هنرمنــدان تصویرگــر آن  بعضــی 
در قیــد حیــات نیســتند، بــه همــت 

ســید حمــزه کاهــدوزان، مؤســس و 
مدیــر گالــری گردآوری شــده اســت. 
کاهــدوزان، در پاســخ بــه اینکــه بــا 
توجــه بــه رقابتــی کــه در ایــن عرصه 
وجــود دارد، آینــده فعالیت در حوزه 
هنرهای تجسمی را چطور می بینید، 
توضیح داد:»سال هاست که موضوع 
متعــدد،  برگــزاری  بــا  هنــر  اقتصــاد 
گالری هــا، نمایشــگاه ها و حراجی هــا 
در دنیــا منشــأ درآمدزایــی اســت. در 
دوران جدید ایــن موضوع اقتصادی 
و کاســتی در اهمیــت دادن بــه آنکــه 
می تواند باعث کاهش رونق توســعه 
هنــر مخصوصــاً هنرهــای تجســمی 

شود.«
بــه  اشــاره  بــا  کاهــدوزان 
جــذب  بــرای  موضــوع  ایــن  اینکــه 
گردشــگران هنــری تأثیرگذار اســت، 
گفت:»حراج هــای فاخر و تخصصی 
مرجع حضور بسیاری از هنر دوستان 
بین المللــی  مجموعــه داران  و 
می توانــد باشــد کــه عــاوه بــر ارزش 
ایــن  هنــری  اقتصــاد  و  فرهنگــی 
موضــوع می تواند باعــث درآمدزایی 
موضــوع  بــا  مرتبــط  بخش هــای  در 
کــه  شــود  نیــز  کشــور  در  گردشــگری 
خــودش می توانــد بســیار بــه کشــور 

کمک کند.«
گفت:»گردشــگران  پایــان  در  او 
هنــری معمــوًا جــزو بهتریــن گــروه 
و  فرهنــگ  لحــاظ  از  گردشــگران 
بتــوان  شــاید  و  هســتند  هزینه کــرد 

هنــر را بهتریــن ســفیر و پیــک صلح 
و فرهنــگ دانســت، بــا بین المللــی 
شدن آثار هنری ایرانی چه تاریخی و 
باســتانی که نشــان از قدمت فرهنگ 
و تمدن کشــور دارد و چــه آثار مدرن 
و روز کشــور کــه نشــان از عظمــت و 
اعتای فرهنگی دارد می تواند باعث 
افزایش قدر و عظمت کشور، توسعه 
تصویر برند ایــران در جهان و رغبت 
بیشتر مردم دنیا برای تعامل، صلح 

و دیدار کشور عزیزمان ایران باشد.«
این نمایشگاه که مفهوم مشترک 
آثار آن هنر ایرانی- اســامی و عنوان 
آن »در جســت و جوی خود« اســت، 
گالــری  در  مــاه  آذر   ۱٦ جمعــه  روز 
کاهــدوزان افتتــاح و تــا ۲۳ آذر مــاه 
ادامــه خواهــد داشــت. گالــری تمام 
روزهــای هفتــه دایر اســت و ســاعت 

بازدید ۱۱ تا ۲۱ خواهد بود.

در نشست مطبوعاتی دوازدهمین دوره جشنواره مطرح شد:

سرنوشت فیلم های سیاسی در »سینما حقیقت«
در آستانه برگزاری نمایشگاه گروهی با مفهوم هنر ایرانی و اسامی با عنوان »درجست و جوی خود«

رونمایی از آثار ١٣ هنرمند برجسته معاصر
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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 - ســـامانه تلویزیـــون رنگـــی آنالـــوگ - نویســـنده »المعجـــم 

فی  معائیر اشعار العجم«
2- صاحب اسم و عنوان - داستان - پادگان

3- لوله ای غضروفی که از گلو به پایین جلو مری قرار دارد - پدر هندسه - بلند
4- راننده هواپیما - بااپوش مردانه - تیر یقه نشین - دو طرف دهان زیر گونه ها

5- اثر ساموئل بکت - هر حفره بسته در بدن - شهری تاریخی در آذربایجان شرقی
6- راکب - نشسته - شهری در استان همدان

7- باطل کردن - به اغما رفته - از رگ های مهم
8- اجرت - آگهی تبلیغاتی - ارغنون

9- اثر ابن سینا - تخت روان آخرت - پشت سر
10- کشور عجایب - پادشاه بزرگ - با هم بودن

11- میل ورزشی - روح و جان - اسب آذری
12- پیاپی - زبان مالیدن - شبکه رایانه ای - نامناسب و ناهماهنگ

13- آماس اقتصادی - فتوکپی خشک - یک نوع کشتی جنگی بزرگ
14- ظرفی برای آبخوری - دیگر - لقب بانوان

15- نوعی اختال روانشـــناختی - 
نام مسلمان هافبک ذوب آهن

 عمودي:
1- پایتخـــت کاســـتاریکا - ســـریال 

خانوادگی طنز مهران مدیری
2- بیماری خفیف - خشـــمگین - 

اسباب بازی قدیمی
دارای   - تک ســـلولی  جانـــور   -3

سامت روحی و نشاط - شایسته
4- نشـــانه فعل مضارع - سازمان 
همکاری اقتصادی - ورزش مادر - 

کشور اروپایی
5- دنـــدان نیـــش - نوعـــی فعـــل 

ماضی - ریاضیدان نابغه
6- مقابل غرب - تخت - پادشـــاه 

خوارزمشاهی
7- اقلیم - واحد سطح - آسانی

8- وبـــگاه - تاخت و تـــاز - عقب و 
پس

9- مـــزه دیشـــلمه - آش محلـــی 
متعلق به قم - جذب

10- گدا - کتابی نوشته میشائیل انده 
ترجمه کتایون سلطانی از نشر افق 

- وزیر امور خارجه سابق امریکا
11- چاشنی ادویه دار - رسم کننده - 

میکروب کزاز
12- عنصـــری گازی - تعجب زن - 
مال بنده که رنگی نـــدارد - چین و 

شکن زلف
13- انتها - طوانی ترین رود ایران 

- ناحیه
14- صـــاف و شـــفاف - صـــراف- 

مساعده
15- داســـتان مشـــهور یوســـپ دی 

امپه دوزا - فرودگاهی در سوئد

حل جدول ويژه شماره  6939

   افقي:
1 - کفش ســـنتی ایرانی - آماده شـــدن فرد توسط جامعه برای 

بر عهده گرفتن نقش ها
2- ایه و طبقه - دریاچه خوارزم - رسانه شنیداری

3- پله پرتاب - بی نظمی ضربان - اسب بارکش
4- پیشگاه اتاق - قلیل - گودی – رودی درفرانسه

5- چهره - باجه - پایان
6- از نام های دختران - راغب - ترمیم فرش

7- قصد - جزیره موسم - پارچه نخی
8- زیرک و با - شیوه ای در نقاشی برای نشان دادن سایه روشن تصاویر - سروده

9- بخش متغیر فعل - پیرو مانی - سهولت
10- گل نا امید - باعث - پناه، زنهاری

11- آفرین - مردان سیاسی - چشیدن
12- وزغ - دشت - فلز سرچشمه - لعنت

13- شیرینی و حلوای سنتی بوشهر - سزاوار - مخفف آناهیتا
14- نام »کمال« ادیب ترکیه - خمیدگی میان لوله - شاعر منجم

15- خورش اصیل ایرانی - وسیله حمل مصالح

 عمودي:
1- شـــهری در جنوب غربی 
استان کهگیلویه و بویراحمد 

- خوش لباس
2- بهـــره هوشـــی - حنـــا - 

بی رونق
3- شـــرکت رایانـــه چینی - 
هماهنگ و جور - جعبه میز
4- شاه شـــاعرانه - مخفف 
آگاه - زیر خاک پنهان کردن 

- دستگاه رادار
5- زن همنشـــین - پادشاه 

بلندهمت - نشان مفعول
6- چلچراغ - ابزار آراســـتن 

موها - حمام بخار
7- تخت آراســـته - شـــکمو 

- نبرد
8- سوگ - آش محلی قم 

- وضع دستگاه گوارش
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محصورشدگان   زاگرس
 گزارش میدانی خبرنگار »ايران« 

از محرومیت زاگرس نشینان بخش ذلقی الیگودرز  )بخش دوم(

حمیدحاجیپور
گزارشنویس

در قســـمت نخســـت این گـــزارش کـــه روز 
گذشته به چاپ رســـید از سفر به روستاهای 
محروم بخش ذلقی غربی الیگودرز برایتان 
گفتم که نه جـــاده ای دارند نه بـــرق و آبی و 
نه مدرسه ای که کودکان شان تحصیل کنند. 
روســـتاهای ایـــن بخش جزو محـــروم ترین 
روستاهای استان لرستان هستند. اهالی آن 
سال های سال است منتظر جاده ای هستند 

که به محرومیت هایشان پایان دهد.
پیش از شـــب به روســـتای »تنگ تاف« 
رســـیدم. مرد میانه قـــدی با شـــلوار کردی و 
پیراهن آبی و موهای سیاه پرپشت به پیشواز 
می آید. اســـمش »بـــرزو بهرامی« اســـت و 
39سال دارد. بعد از عبور از رودخانه پر از آب 
و جاده ای که با سنگ دستچین شده به سوی 
چند خانه که اهالی اش به انتظار ایستاده اند، 
مـــی روم. مـــن و همراهانم جزو نخســـتین 
میهمانان شهری برزو به حساب می آییم. او 
به راه 300-200 متری که از آن عبور کرده ایم 
اشـــاره می کنـــد و می گوید:»خدمت ســـرکار 
عارضـــم کـــه این جـــاده را خـــودم با همین 
دست ها ساخته ام؛ یک ماه تمام وقت برد. 
اگـــر لودری می آمد و جـــاده را صاف می کرد 

همه چی درست می شد.«
خانه برزو هم شـــبیه به خانه  روستاهای 
دیگـــر اســـت. دیوارها با ســـنگ دســـتچین 
شـــده اند و ســـقفی از چوب و گل. کنار خانه 
هم انباری درســـت شـــده از چوب تنه بلوط 
برای پخت و پز و ســـرمای زمستان. همسر و 
3 دختر برزو جلوی خانه ایستاده اند. بعد از 
سام و احوالپرسی ما را میهمان می کنند به 
چای زغالی. چند دقیقه بعد گله گوسفندان 
سر می رسد. گوســـفندها را پسر برزو و مادر و 
نامادری اش برای چرا بـــرده بودند. محمد 
پســـر بـــرزو نوجـــوان 14 ســـاله ای اســـت که 
کوچک تر از ســـنش به چشـــم می آید. پسر 
اغراندام و ریزجثه ای که کمی هم خجالتی 
تـــا کاس پنجـــم بیشـــتر درس  او  اســـت. 
نخوانده، بعـــد از اینکه نتوانســـت به خاطر 
دوری راه درس بخواند به ناچار شـــغل آبا و 

اجدادی را پیش گرفت و چوپانی می کند.
ســـاعت 5 و نیم غروب اســـت و آسمان 
کامًا تاریک می شود. نور فلش موبایل هم 
جواب نمی دهد کـــه جلوی پایـــم را ببینم. 
محمد می رود و از داخل خانه چراغ زنبوری 
را می آورد و با کلی کلنجار رفتن، آن را روشن 
می کنـــد. برزو هم هیزم مـــی آورد و می ریزد 
توی بخـــاری نســـبتاً بزرگی که دقیقاً وســـط 
اتـــاق جا خشـــک کـــرده. مادر خانـــواده هم 
خمیرهـــا را چانه گیری می کنـــد برای پخت 
نان. دخترهایش، سمانه، سمیه و سهیا هم 
دور او نشسته اند و چشـــم دوخته اند به نان 

پختن مادر.
مادر و نامادری برزو هم به آخرین عضو 
خانـــواده یعنی امیرعلی 5 ماهه رســـیدگی 
می کنند. از برزو درباره روستا و امکانات شان 
می پرســـم. »مهندس خـــودت که می بینی 
هیـــچ چیزی نداریم. روســـتای مـــا 8 خانوار 
اســـت و نه جاده داریم نه برق و آب و تلفن 
و تلویزیـــون؛ هیچ چیـــزی نداریم که دلمان 
را بـــه آن خـــوش کنیم. حتی مدرســـه ای که 

بچه هایم توی آن درس بخوانند.«
حق بـــا برزو اســـت آنها هیـــچ امکاناتی 
ســـرویس  می پرســـم  او  از  وقتـــی  ندارنـــد. 
بهداشتی کجاست با تعجب می پرسد چه! 
وقتی منظورم را به او می گویم با خانواده به 

پشت تخته سنگی اشاره می کند.
- یعنی شما سرویس بهداشتی ندارید؟

- نه مهندس دستشویی مان کجا بود.
- حمام چطور؟

- نه نداریم.
- دخترها و زن ها چه باید بکنند؟

- بیابان خداست دیگر، چاره ای نداریم.
به اصرار برزو برای شام می مانیم. خانه 
بـــرزو آنقدرها بزرگ نیســـت، یـــک اتاق 20 
متری که گوشـــه ای از آن در تصرف لحاف و 
تشک هاست و دقیقاً وســـط اتاق هم تحت 
اشغال بخاری اســـت. گهواره ای هم آنسوی 
اتاق اســـت که امیرعلـــی در آن آرام گرفته. 
خانواده 7 نفره بـــرزو در همین اتاق زندگی 
می کنند. تنها ســـرگرمی بچه هـــای خانواده 
تماشـــای نان پختن مادرشـــان اســـت. برق 
و تلویزیونی هم نیســـت که سرشـــان را گرم 
کنند. از محمد می پرسم روزهایش را چطور 
سپری می کند. » ساعت 7 صبح همه بیدار 
می شـــویم و صبحانه می خوریـــم. من گله 
را بـــه دامنـــه کـــوه می بـــرم و دم غروبی هم 

برمی گردانم.«

- شب ها چطور سرت را گرم می کنی؟
- خانه می نشینم.

- یعنی هیچ سرگرمی نداری؟
- نه.

- حتی کتاب؟
- نه. خیلی دوســـت دارم درس و کتاب 
بخوانم ولی نه کتابی هست و نه مدرسه ای. 

اگر کتابی باشد حتماً می خوانم.
از خواهرش ســـمانه همین ســـؤال ها را 
می پرسم و او هم همین جواب ها را می دهد. 
پیش خـــودم می گویم مگر می شـــود بدون 
برق، بدون مدرســـه، بدون سرگرمی، بدون 
موبایل و تلویزیون سر کرد؟ این بچه ها حتی 
کتابـــی هم بـــرای خواندن ندارنـــد و زندگی 

چقدر می تواند کسالت بار باشد.
رشـــته افکارم را مراد محمد ســـلیمانی، 
رئیـــس شـــورای اســـامی بخـــش ذلقی که 
چندین روزی می شـــود در این ســـفر همراه 
اســـت پاره می کند.»مهنـــدس جان بخش 
ذلقـــی شـــرقی و غربـــی خیلـــی محرومند. 
به عنـــوان مثـــال همیـــن روســـتا کـــه جـــزو 
محروم ترین هاست. چند روستای دیگر هم 
داریم که جاده ای ندارند به آنها برویم مثل 
الون، عباسی، ایلرد، چالشیر سفلی، لیروک، 
وارگ، آب گزک، سیدحسن، پل چی، دورک، 
چال طا، چان، ســـوزر، پزعلیا، پز ســـفلی، 
کل گاه، گزســـتان، کله گـــه، گلـــه کـــوره، فیل 
بوســـتان، کنـــداب، جلـــکان، دزآبـــاد و چند 
روســـتای دیگر. همه اینها نه جـــاده دارند نه 
برق. بیش از نیمی از روســـتای بخش ذلقی 
با نبود جاده و برق و مدرســـه روزگار سختی 
می گذرانند. اگر جاده بیاید همه چی پشـــت 
آن به روستاها می رســـد. چندین بار با اداره 
برق مکاتبـــه کرده ایم کـــه به این روســـتاها 

تـــوی روزنامه بنویســـم. »محمـــد پذیرش« 
50ساله مثل بقیه روستاییانی که در این چند 
روزه پای درد دل شـــان نشســـته ام از جاده و 
بی برقی حرف می زند. با لحنی التماس گونه 
می گویـــد: »تو را به خدا صدای ما را به گوش 
مسئوان برسانید. شما اولین نفری هستید 
که به روســـتای مـــا آمـــده. تا به حـــال هیچ 
غریبه ای پایش را اینجا نگذاشته. اصًا کسی 
هم می داند ما اینجا زندگی می کنیم؟ فقط 
زمانـــی که رأی گیری باشـــد با اســـب و قاطر 

می آیند و از ما می خواهند رأی بدهیم.«
حرف های محمـــد پذیرش را »موســـی 
پایدار« 25 ساله قطع می کند. »مسئوان اگر 
جاده را درســـت کنند خیلی از مشـــکات ما 
حل می شود. کسی حاضر نیست از الیگودرز 
یا جاهـــای دیگر برای ما بار بیـــاورد چون که 
می گوینـــد ذلقـــی راه نـــدارد و ماشین شـــان 
خراب می شـــود. مجبوریم آذوقـــه و نفت و 
کاه و علوفه را بار قاطر و اســـب کنیم و از کوه 
و کمر به روســـتا بیاوریم. ما نمی توانیم مثل 
بعضی ها که به شـــهر مهاجـــرت کرده اند از 

روستای آبا و اجدادی مان دل بکنیم.«
روســـتاییان از مشـــکات و نبود امکانات 
می گوینـــد و بچه های بـــرزو زل زده اند به ما 
و به دقت حرف هایی که رد و بدل می شـــود 
را گـــوش می کننـــد. زندگی بچه هـــای برزو و 
روســـتاییان دیگـــر محصور شـــده در همین 
کوهســـتان. آنها حتی گذرشـــان به دهستان 
بزنوید نیفتاده چه برســـد به شهر. برزو هم 
وارد بحث مان می شـــود:»به خـــدا اگر جاده 
بکشـــند هیچ بچـــه ای بی ســـواد نمی ماند. 
قســـم می خورم که اگر جاده بیاید بچه هایم 
را می فرســـتم مدرسه بزنوید تا درس شان را 
ادامه بدهند. مشـــکل ما همین جاده است، 

را به باا می رســـانیم. ســـاعت از 10 گذشته، 
رئیس شورای بخش رو به من می گوید:»اگر 
کســـی مریض شود باید از کوه و کمر خودش 
را بـــه بزنوید برســـاند. اان هوا خوب اســـت 
و بـــاران و برفی نیســـت. اگر بـــرف بیاید کار 
خیلی ســـخت می شـــود. البتـــه ایـــن را هم 
بگویم با پیگیـــری نماینده مان در مجلس و 
تاش وزیر بهداشت یک بالگرد اورژانس به 
منطقه داده اند ولی اگر برف بیاید که بالگرد 

نمی تواند پرواز کند.« 
به سوی روستای دره چین می رویم. قرار 
اســـت شب را در این روســـتا بمانیم و صبح 
برگردیم به روســـتای ســـه پان و از آنجا هم 
به روســـتای سیدحســـن برویم. راه دره چین 
خطرناک تر از آن چیزی است که شنیده ام. 
همـــه جـــا ِگل اســـت و ماشـــین مـــدام ســـر 
می خورد به طـــرف پرتگاه. من، تصویربردار 
و رئیـــس شـــورای بخش ترســـیده ایم. چون 
یک اشتباه به قیمت جان مان تمام می شود. 
یـــزدان، راننـــده پاتـــرول به هر ترتیبـــی ما را 

می رساند به روستا.
شـــورای  رئیـــس  آراســـته«،  »محمـــد 
دره چین با چـــراغ قوه ای که در دســـت دارد 
بـــه اســـتقبال مان می آیـــد. مـــا را می برد به 
خانه اش، دره چینی ها فقط برق دارند. آنها 
هـــم مثل بقیه روســـتاییان آب را از چشـــمه 
می آورند و پخت و پز و گرم کردن خانه شان 

با چوب درخت بلوط است.
آراســـته هم پیش از اینکه رختخواب را 
برای اســـتراحت مان پهن کنند نیم ساعتی 
درباره مشکات روستایشان از جمله جاده 
گفت. او از این وضعیت بشـــدت گایه مند 
اســـت و می گویـــد:» بخـــش ذلقی دســـت 
کـــم 12هزار نفـــر جمعیت دارد و در  شـــأن 
آن نیســـت که جـــاده ای برای رفـــت و آمد 
نداشـــته باشـــد. به خدا در  شـــأن این مردم 
نیســـت که این طور با بدبختی و محرومیت 
زندگـــی کنند. بی ســـوادی بچه هـــا و ازدواج 
دختـــران کم ســـن و ســـال و انواع و اقســـام 
مریضی ها دلیلش یک چیز اســـت آن هم 
جاده اســـت. جـــاده بـــا خـــودش امنیت و 
آســـایش و حتـــی فرهنگ مـــی آورد. چقدر 
بایـــد درخواســـت و التماس کنیـــم. یعنی 
مسئوان استانی و حتی کشـــور نمی توانند 
یـــک راه 38 کیلومتـــری برای ما بســـازند؟ 
ایـــن همـــه مســـافر بـــرای زیـــارت بـــارگاه 
محمد بن حسن)ع( از اینور و آنور می آید و 
باید با این مشقت به زیارتگاه برسند. ا اقل 

برای زوار جاده را آسفالت کنند.«
آراســـته می گوید: دست کم 6 ماه از سال 
جاده روستایشـــان لغزنده و تردد روستاییان 
همیشـــه با ترس و لرز اســـت. از او می پرسم 
اگر در روستای آنها یا روستاهای پایین دست 
یا باادســـت که اصًا جاده ای ندارند کســـی 
مریض شود یا زنی موقع زایمانش برسد چه 

می کنند؟
»اگر هوا خراب باشد چاره ای نیست باید 
با اسب و قاطر او را به مرکز درمانی برسانیم.  
اگر هوا خوب باشـــد باید زنگ بزنیم بزنوید 
و آنجا هماهنگی کنند تا بالگرد اعزام شـــود. 
بالگـــرد هم با پیگیری هـــای نماینده مان در 
مجلس به منطقـــه ما اختصـــاص داده اند 

وگرنه کاه مان پس معرکه بود.«
   پیمانکاری، مسئولیت ساخت جاده را 

نمی پذيرد

بـــرای پیگیـــری مشـــکات و محرومیت 
ــب،  ــ مردم بخش ذلقی، با مجتبی پارسانس
بخشـــدار ایـــن بخـــش گفت و گـــو کـــردم. او 
بـــا تأییـــد اینکـــه توجهی بـــه ایـــن بخش با 
143روســـتا نشده و مردم با نبود جاده و برق 
و نبود مدرسه از این وضعیت رنج می برند، 
می گوید:» برای اینکه محرومیت روستاهای 
ذلقی را به مسئوان نشان بدهیم از استاندار 
خواســـتیم تـــا از ایـــن بخـــش بازدیـــد کنند. 
وی پـــس از اینکه جـــاده بزنوید تـــا امامزاده 

را دیـــد طـــی جلســـه ای بـــا مســـئوان دیگر 
اســـتان مصوب کردند تا 37کیلومتر مســـیر 
صعب العبور ذلقی با بودجه 22 میلیاردی 
ســـاخته شـــود. این نکتـــه را هـــم بگویم که 
برگزاری مناقصه و اعـــام آمادگی پیمانکار 
کمی زمان بر است و امیدواریم بااخره پس 
از سالیان سال مشکات مردم این منطقه با 

آسفالت شدن جاده برطرف شود.«
از پارسانسب درباره اینکه چرا بسیاری از 
روستاهای این بخش آب و برق و حتی آنتن 
موبایل و تلویزیون ندارند، می پرســـم. او در 
پاسخ به این سؤاات به طرح ششم توسعه 
اشـــاره می کند و می گویـــد: »طبق این طرح 
دولت موظف است به روســـتاهای بیش از 
20 خانوار خدمات رســـانی کند و با توجه به 
اینکه این روستاها معمواً کمتر از 20خانوار 
هســـتند ایـــن مشـــکل هنـــوز پا برجاســـت. 
به عنـــوان مثـــال وقتـــی بـــه شـــرکت بـــرق 
می گوییـــم برای فان روســـتای 10 خانواری 

ما برق بکشـــید عنوان می کند که هزینه این 
کار چندین میلیارد تومان است و نمی شود 
برای یک روســـتا این همه هزینه کرد. اما با 
آمدن جاده بسیاری از این مشکات برطرف 

خواهند شد.«
    درآمد امامزاده 

کفاف جاده سازی را نمی دهد

مـــردم بخـــش ذلقی بـــه ایـــن موضوع 
اشاره می کنند که چرا متولیان اداره زیارتگاه 
امامـــزاده محمدبن حســـن )ع( که ســـاانه 
یـــک میلیون زائر دارد و نـــذورات زیادی هم 
کســـب می کند بخشـــی از این پول و نذورات 
را خـــرج ترمیـــم و آســـفالت کـــردن جـــاده 
ــی اعتمادی  ــ ــام عل ــ نمی کنـــد. حجت ااس
رئیـــس اوقاف الیگـــودرز در این باره پاســـخ 
می دهـــد:»اداره این امامزاده از ســـال 91 به 
اداره اوقاف الیگودرز واگذار شد و پیش از آن 
در دســـت هیأت امنای روستا بود. ما بخش 
زیـــادی از درآمدهایی که در طول ســـال های 

گذشته داشـــته ایم خرج خود بقعه کرده ایم 
و هم اکنـــون هـــم در حال ســـاخت زائرســـرا 
و ســـرویس های بهداشـــتی بـــرای زائـــران و 
مســـافران هســـتیم. البته به ایـــن نکته هم 
اشـــاره کنم که چند ســـال پیـــش نزدیک به 
500 میلیون تومان از هزینه آســـفالت کردن 
بخشـــی از جاده را اوقـــاف پرداخت کرد ولی 
درآمدهای حاصل از نذورات آنقدری نیست 
که بشـــود این جـــاده 38 کیلومتـــری که راه 
143روستاست، آسفالت کرد. حداقل نیاز به 
30 تا 40 میلیارد تومان پول برای ساخت این 

جاده است.
اما اگر کسی تصور می کند میزان نذورات 
میلیاردی است همه صورتجلسه ها موجود 
است و می توانیم درآمدهای سال 91 به بعد 
و خرج کردها را به طـــور دقیق ارائه کنیم. ما 
هم قبول داریم که باید کمکی به آبادانی این 
منطقه شود ولی توان مالی آستان امامزاده 
کفاف این هزینه ســـنگین را نمی دهد و باید 

بیش از نیمی از روستای بخش ذلقی با نبود جاده 
و برق و مدرسه روزگار سختی می گذرانند. اگر 

جاده بیاید همه چی پشت آن به روستاها می رسد. 
چندین بار با اداره برق مکاتبه کرده ایم که به این 
روستاها برق رسانی کنند ولی جواب این است هر 

وقت جاده درست شد برق می کشیم.
در این بخش، روستاهایی داریم که با اولین برف یا 

باران پاییزی راه شان تا اوایل اردیبهشت ماه سال 
بعد بسته می شود.  ای کاش راه باز بود تا شما را 
به آنجا می بردم تا ببینید مردم با چه مشکاتی 

روبه رو هستند. بچه ها بی سوادند و از کمترین 
امکانات روستایی محرومند

وزارت راه و شهرســـازی وارد عمـــل شـــود. 
ما امســـال نزدیک بـــه 700 میلیـــون درآمد 
داشته ایم، خب با این پول چه کاری می شود 

کرد؟«
    جاده به ذلقی خواهد رسید

قرار بود به چند روســـتای دیگر همچون 
چـــال قلعـــه و خرســـیان و دورک و بیشـــه 
خزان و پز علیا و سفلی برویم ولی محلی ها 
می گویند راه این روســـتاها بســـته است و با 
پای پیـــاده هم یـــک روز راه داریـــم. قاطر و 
اســـبی هم نیســـت که ما را به آنجا برساند. 
روستاهایی که آنقدر محرومند و جاده خاکی 
و مال رو هـــم ندارند. اما نکته ای که مغفول 
مانـــده بی ســـوادی، بازمانـــدن از تحصیل و 

ازدواج کودکان است.
ــی، نماینده مردم  ــ دکتر محمد خدابخش

الیگـــودرز در مجلس شـــورای اســـامی هم 
در ایـــن رابطه چنین می گوید:» شهرســـتان 
الیگودرز پهناورترین شـــهر اســـتان لرستان 
است و 417 روستا دارد که 143 روستای آن در 
بخش ذلقی واقع شده که جزو محروم ترین 
بخش ها در سراسر کشور است. این منطقه 
همگام با مناطق دیگر رشد و توسعه نیافته 
اســـت و مـــردم آن در وضعیـــت اســـفباری 
زندگـــی می کنند. مـــا روســـتاهایی داریم که 
بـــرای رفتن به آنجـــا دو روز راه اســـت و اگر 
جاده درســـت شـــود راه آنها به چند ساعت 
کاهش پیدا می کند. ما با برگزاری جلســـات 
بســـیار در نهایـــت موفق شـــدیم کـــه مجوز 
تأمین بودجه برای ساخت جاده را بگیریم و 
امیدواریم که این جاده تا پایان سال دیگر به 

بهره برداری برسد.
راه اندازی این جاده گذشـــته از اینکه این 
منطقه را از بن بست درمی آورد باعث جذب 
گردشـــگر، رونق اقتصادی و اشتغالزایی هم 
می شود. با ساخت این جاده امکانات دیگر 
همچون راه اندازی مدارس برای کودکان در 
مقاطع مختلف، برق و آبرســـانی هم مهیا 
خواهد شد و همه تاش مسئوان این است 
که جاده این منطقه را به سرانجام برسانیم.«

در بخـــش دیگـــری از گـــزارش که هفته 
آینـــده منتشـــر خواهـــد شـــد به مشـــکات 
روســـتاهای  دانش آمـــوزان  و  معلمـــان 
دورافتـــاده و محروم ذلقی اشـــاره خواهیم 
کرد. معلمانی که برای رســـیدن به روســـتا 
و  کننـــد  پیـــاده روی  ســـاعت ها  مجبورنـــد 

شب های جایی برای خواب ندارند!
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برق رســـانی کنند ولی جواب این اســـت هر 
وقت جاده درست شد برق می کشیم.

در این بخـــش، روســـتاهایی داریم که با 
اولیـــن برف یا باران پاییزی راه شـــان تا اوایل 
اردیبهشـــت ماه ســـال بعد بســـته می شود. 
 ای کاش راه باز بود تا شما را به آنجا می بردم 
تـــا ببینید مـــردم با چـــه مشـــکاتی روبه رو 
هســـتند. بچه هـــا بی ســـوادند و از کمتریـــن 

امکانات روستایی محرومند.«
خبـــر آمـــدن و میهمان شـــدنم در خانه 
بـــرزو بـــه اهالی دیگر روســـتا می رســـد. آنها 
هـــم می آیند تا حـــرف دل شـــان را بگویند و 

خواســـته زیادی نداریم. بـــا این بی امکاناتی 
ســـال های سال اســـت که ســـر کرده ایم ولی 
بچه های ما از این وضعیت زجر می کشـــند. 
اینها چه گناهی کرده اند که حتی برقی نیست 
تا برایشان تلویزیون بخرم تا کارتون و فیلمی 
ببینند.  ای کاش یکی از مسئوان بچه هایش 
را فقط یک روز به روستای ما می آورد تا ببیند 
می تواند با این محرومیت زندگی کند یا نه.«

ساعت 9 شب راهی را که پیاده آمده ایم 
دوباره برمی گردیم. راه لغزنده اســـت و نور 
چـــراغ قوه و موبایل زورش به تاریکی شـــب 
نمی رسد. با هر زور و زحمتی است خودمان 
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جنبش دانشجویی ما، به بدنه قدرت 
دولتی ورود کرده و به همین دلیل »قدرت 

نقد« خود را از دست داده است. بندرت 
عضویت همزمان در جنبش رهایی بخش 
دانشجویی با تصدی گری جمع می شود و 
خواه ناخواه جنبش در معرض استحاله و 

مصلحت اندیشی قرار می گیرد و از توفندگی 
و نقادی گذشته خود فاصله می گیرد. لذا باید 

قلمرو فعالیت جنبش دانشجویی همواره 
محصور در »قدرت مدنی« و »عرصه مدنی« 

باشد

ë  جناب دکتـــر افروغ، شـــما همـــواره جنبش
عرصه ای  در  خودجوش  حرکتی  را  دانشجویی 
غیررســـمی توصیف کرده اید، چرا فکر می کنید 
»نگاهـــی  نمی توانـــد  دانشـــجویی  جنبـــش 

ایجابی« به سیاست داشته باشد؟
بـــه لحـــاظ  چـــون جنبـــش دانشـــجویی، 
تاریخی، مفهومـــی و کارکردی، چـــه در ایران 
و چـــه در کشـــورهایی که جنبش دانشـــجویی  
پررنگی داشـــته اند، همواره بـــه عرصه مدنی 
و روشـــنفکری تعلق داشته اســـت. بنابراین، 
طبیعی اســـت که کماکان جنبش دانشجویی 

در همین عرصه تعریف شود.
نکته دوم این اســـت که »سلب« در مقام 
نقـــد، به مراتـــب اهمیتی بیشـــتر از »ایجاب« 
دارد. از طرف دیگـــر، نگاه مطلوب به جنبش 
دانشـــجویی، از منظـــر نقد اســـت و »نقد« با 
»سلب« گره خورده اســـت، عمدتاً ما در نگاه 

نقادانه بر کاستی ها انگشت می گذاریم.
ë  در کتـــاب »مناقشـــه حـــق و مصلحـــت« از

ســـخن  دانشـــجویی«  جنبـــش  »بن بســـت 
گفته اید؛ چرا چنین قضاوتی دارید؟

چون جنبش دانشجویی ما به بدنه قدرت 
دولتـــی ورود کرده و به همیـــن دلیل »قدرت 
نقد« خود را از دست داده است. این در حالی 
اســـت که علی القاعـــده جنبش دانشـــجویی 
باید فاعل شناســـای نقد باشد؛ اما اگر به ابزار 
هژمونـــی قدرت هـــای دولتی بدل شـــد، خود 

موضوع نقد می شود.
یکـــی از مشـــکاتی کـــه از دیربـــاز بـــا آن 
مواجـــه بودیـــم و خوشـــبختانه امـــروز َتـــَرک 
برداشـــته، درهم آمیختگـــی و یکـــی پنـــداری 
»قـــدرت اجتماعـــی و مدنـــی« بـــا »قـــدرت 
رســـمی سیاســـی« اســـت. به نظر می رسد که 
امـــروز دیگر، »انســـجام سیســـتمی« الزاماً به 
معنـــای »انســـجام اجتماعـــی« نیســـت. اگر 
تشـــکیات و جنبش هـــای دانشـــجویی کـــه از 
نظـــر مدنـــی و اجتماعـــی قدرتمند هســـتند، 
بـــه تصدی گری عرصه رســـمی قـــدرت ورود 
کننـــد، باید فاتحه آنـــان را خوانـــد. البته ورود 
از  مســـتقل  دانشـــجویی  جنبـــش  فعـــاان 
قلمرو جنبـــش دانشـــجویی آنان بـــه عرصه 
قـــدرت رســـمی مانعـــی نـــدارد. امـــا بندرت 

عضویت همزمـــان در جنبـــش رهایی بخش 
دانشـــجویی بـــا تصدی گری جمع می شـــود و 
خواه ناخـــواه جنبـــش در معرض اســـتحاله و 
مصلحت اندیشـــی قرار می گیرد و از توفندگی 
و نقادی گذشـــته خـــود فاصله می گیـــرد. لذا 
پیشنهاد می شـــود که قلمرو فعالیت جنبش 
»قـــدرت  در  محصـــور  همـــواره  دانشـــجویی 

مدنی« و »عرصه مدنی« باشد.
ë  استدال شما چیســـت برای اینکه معتقدید

انســـجام بین »قـــدرت اجتماعـــی« و »قدرت 
سیاسی« ترک برداشته است؟

قبل از پرداختن به چرایی ترک برداشـــتن 
پیوند قدرت اجتماعی و رســـمی، باید متذکر 
شـــوم که نـــگاه بنده بـــه این ترک مشـــروط و 
اقتضایی است. در حالت مطلوب، تفاوت و در 
زمینه پرسش شـــما، ترک را مبارک می دانم، 
به شـــرط آنکه در برابر انسجام سیستمی قرار 
نگیرد، چون بااخره اشتراکاتی هم با آن دارد.

امـــا بتدریج اتفاقاتـــی بعـــد از انقاب رخ 
داده اســـت و خیلی هـــا متوجـــه شـــده اند که 
»قـــدرت اجتماعـــی و قـــدرت مدنـــی« فدای 
»قدرت رســـمی« شـــده اســـت، این در حالی 
است که هر کدام عرصه ای مستقل و متفاوت 
و البته مرتبط اســـت. اینها بایـــد با هم رابطه 
دیالکتیکـــی داشـــته باشـــند. نبایـــد به اســـم 
تقویت نظام رســـمی، قدرت مستتر در سطح 
جامعه را فدا کرد. ما یک »انســـجام نهادی و 
رســـمی« داریم و یک »انســـجام اجتماعی«. 
اگر دستگاه های رسمی ما منسجم بودند این 
بـــدان معنا نیســـت که جامعه هم منســـجم 
اســـت و بالعکس. اگر مـــا ایـــن دو را از منظر 
انسجام سیستمی، منســـجم بپنداریم بدون 
آنکه این دو منسجم باشند، ضربه اصلی را به 
مردم و عرصه انضمامی وارد و بســـتر را برای 
هژمونی قدرت رسمی فراهم کرده ایم. قدرت 
رسمی باید بداند که تحت هر شرایطی خادم 
عرصه مدنی و اجتماعی است و اگر »انسجام 
اجتماعی« در »انسجام سیستمی« مستحیل 

شود، مردم خادم قدرت رسمی می شوند.
ë  عائـــم ایـــن تـــرک  برداشـــتن را در کجا ها 

می توان ردیابی کرد؟
 از عائـــم این ترک برداری، »سیاســـت زدا 

شـــدن« عرصـــه اجتماعی نســـبت به ســـپهر 
سیاست رسمی اســـت. یک »سیاست زدگی« 
داریم، یک »سیاســـت زدایـــی«. وقتی قدرت 
رسمی ما به قدرت غیررسمی بی توجهی کرد 
و قـــدرت اجتماعـــی، خود را در حـــال قربانی 
شدن دید، به طور طبیعی »سیاست زدا« شده 

و از سیاست رسمی فاصله می گیرد.
آمار نشـــان می دهد که 74 درصد از مردم 
نـــه راســـت هســـتند و نه چـــپ؛ نـــه اصوالگرا 
هســـتند و نـــه اصاح طلب و این بـــدان معنا 
است که مردم پشـــتیبانی خود را از آنان پس 
گرفته اند که البته این امر منفی نیست؛ چرا که 
نشـــان می دهد اولویت نخست آنان سیاست 

جاری و قطبی شده تصنعی نیست.
از دیگـــر عائـــم ایـــن ترک بـــرداری تغییر 
شیفت جنبش های دانشـــجویی به مطالبات 

اجتماعـــی و محیط  زیســـتی و... اســـت وقتی 
جنبش دانشـــجویی از رمق می افتد، به سراغ 
و  زیســـتی  محیـــط   فرهنگـــی،  جنبش هـــای 

امثالهم می رود.
ë  دانشـــجویی جنبش  شـــما،  اعتقاد  به  یعنی 

حتماً باید سیاسی باشد؟ نمی تواند دغدغه های 
فرهنگی و اجتماعی داشته باشد؟

هـــم بلـــه و هم خیـــر. بله به خاطـــر اینکه 
به لحـــاظ تاریخـــی جنبش های دانشـــجویی 
»اســـتبداد  »سیاســـی«،  کان  کارکـــرد  یـــک 
ستیزی«، »استکبار ستیزی« و »عدالتخواهی« 
داشـــته اند که البتـــه منافاتی بـــا پرداختن به 
ســـایر نیازهای انســـانی ندارد، امـــا وقتی وجه 

کان کمرنـــگ می شـــود، حـــال یـــا به دلیـــل 
اســـتحاله فرهنگی یا نوعـــی مقاومت مدنی، 
به جنبش های غیـــرکان روی می آورند و این 
همان »سیاست زدایی« است که امر مطلوبی 
نیســـت؛ چراکه جنبـــش دانشـــجویی باید در 

سیاست ورود داشته باشد.
ë  اما شما پیشتر، این سیاست زدایی را مبارک

دانستید؟
»سیاســـت زدایی« بما هو سیاســـت زدایی 
امـــر مطلوبی نیســـت اما واقعیت این اســـت 
که سیاســـت زدایی یک وجه هژمونیک از باا 
به پاییـــن و یک وجه مقـــاوم از پاییـــن به باا 
دارد. »وجـــه مقـــاوم« از پایین بـــه باا مبارک 

مرتبط با امر زیبا و اهل ذوق و خرق عادت. 
امروز آن رؤیای کودکانه امری بالفعل است 
و روزانـــه هـــزاران نفر در مســـیرهای هوایی 
طعـــم پـــرواز را تجربـــه می کننـــد. غواصی 
هـــم روزی تخیلی بیش نبـــود، تخیلی که از 
قضا نخســـتین ایده پـــرداز آن هم داوینچی 

هنرمند بود.

مســـأله خطرناک داشـــتن ایده و آرمان 
نیســـت بلکه حقنه کردن صرف یک آرمان 
و تخیل بـــه پیکر فراخ واقعیت اســـت. این 
درون  از  کـــه  اســـت  چشـــم اندازی  همـــان 
  )Dystopia( ویران شـــهری  رمان هـــای  آن 
اثـــر  نـــو«  انگیـــز  شـــگفت  »دنیـــای  مثـــل 
»مزرعـــه  و   »1984« هاکســـلی،  آلـــدوس 

 امروزه »کنشگری اجتماعی« دانشجویان 
ما نیازمند چه مکانیسمی است؟

ما و راه های نرفته

امروزه دانشـــجویان دغدغه مند به دو دسته تقسیم شـــده اند؛ یک دسته به کتاب 
خواندن و کار نظری مشـــغولند، اما با جامعه ارتباط چندانـــی ندارند. گروه دیگر، 
دانشجویانی هستند که اولویت شان »کنشگری اجتماعی« است و نسبت به مسائل 
اجتماعی دغدغه مندی بیشتری دارند اما چندان دل در گرو کارهای نظری ندارند.

بـــه این اعتبـــار می توان گفت مـــا در حال حاضر بـــا دوگانه »فعـــال اجتماعی« و 
»نظریه پرداز ذهنی« روبه رو هستیم. این دوگانه می تواند برای فضای دانشگاه ما 
آسیب جدی داشته باشد و آن را ناکارآمد کند. بنابراین نیاز امروز ما تلفیق این دو 
گروه در دانشگاه ها است؛ چراکه هم »امید های جامعه شناسی« ما و هم »امیدهای 

اجتماعی« برای تغییر جامعه ما هستند.
بیســـت یا سی سال پیش، برای ما »فعال مدنی« اصطاحی ناآشنا بود؛ هنوز هم 
فعاان مدنی در فضای روشنفکری ما اقلیت هستند. در سه - چهار دهه گذشته، 
جریانی که »نظم اجتماعی« را مورد نقد قرار می داد، با دو چهره »مبارز سیاسی« و 

»روشنفکر متعهد« برجسته می شد.
»مبارز سیاسی« کســـی بود که قدرت سیاسی را هدف قرار می داد و با آن گفت وگو 
می کـــرد و به تعبیری، تغییـــر و تحولش در جامعه در گرو اصاح قدرت سیاســـی 
تعریف می شد. اما »روشنفکر متعهد« کسی بود که میدان فعالیت و تاش هایش 
الزاماً معطوف به قدرت سیاسی نبود هرچند که به وجهی غیرمستقیم به قدرت 
سیاسی می رسید. اما مشی شان »آگاهی بخشی« بود و با کتاب، سخنرانی و کاس 

درس سر و کار داشتند. بنابراین، مخاطبشان قشر فرهیخته  جامعه بود.
 بعد از انقاب، ما با تیپ جدیدی آشـــنا شـــدیم که نه مبارز سیاسی بود و نه الزاماً 
روشـــنفکر متعهد؛ هر چند که 
همپوشانی ها و شباهت هایی با 
این دو تیپ نیز داشت. سیاسی 
نبود چـــون دغدغـــه اش فقط 
قدرت سیاسی نبود و روشنفکر 
متعهد نبـــود چون تنها قشـــر 
را  تحصیلکـــرده  و  فرهیختـــه 
خطـــاب قـــرار نمـــی داد؛ بلکه 
و  جامعـــه  متـــن  مخاطبـــش 

مردمان عادی بود.
ایـــن تیـــپ جدیـــد، بـــا عمق 
جامعه و ایه های پایین ارتباط 
برقرار می کرد و به نسبتی که به 
جامعه نزدیک می شـــد از آن 
تأثیـــر می پذیرفت و به میزانی 
که بـــه جامعه توجه می کرد، از 
تیپ مبارز سیاسی و روشنفکر 
متعهد فاصله می گرفت. عملگراتر بود اما در عین حال، به پشـــتوانه  نظری باور 

داشت.
این تیپ جدید، خواسته یا ناخواسته در نقد آن دو تیپ گذشته شکل گرفت؛ منتقد 
مبارزان سیاســـی بود چرا که معتقد بود مبارزه  سیاســـی بشدت هزینه بر است، در 
نتیجه از آن فاصله می گرفت. از طرف دیگر، منتقد فعالیت های روشنفکری بود 
چون ایـــن فعالیت ها روز به روز نخبه گرایانه تر می شـــد؛ تا آنجا کـــه بعد از مدتی 
روشنفکران عرصه  عمومی، قدرت و توان صحبت با متن جامعه را از دست دادند.
در نتیجه، این تیپ جدید می خواست بر همه  ضعف هایی که نقد اجتماعی قبل 
داشـــت، غلبه کند و الگوی جدیـــدی ارائه دهد. جذابیت این گـــروه هم در همین 
بـــود که مخاطبش نه دیگر تحصیلکرده ها بودند و نه قدرت سیاســـی جامعه. اما 
نقطـــه ضعفش هم دقیقاً در همیـــن امر بود؛ چرا که ادبیـــات مربوط به جامعه، 
دیر به جامعه  ما وارد شد؛ جامعه ای که اشکال رایجی مثل »سندیکا«، »حزب« و 
»انجمن ها« را کم داشت. متأسفانه این اشکال، هنوز هم در جامعه ما آنچنان که 

باید وجود ندارد. بنابراین ظهور این تیپ اجتماعی یک غنیمت است.
ایـــن تیپ جدید، دو راه پیـــش رو دارند؛ یکی اینکه خـــود را به صورت یک مفهوم 
کاماً جدید و مدرن ارائه دهند و بخواهند از صفر آغاز کنند و با گذشته و سنت های 
جامعه خود گسســـت داشته باشـــند و در واقع در دوگانه »ســـنت- مدرنیته« قرار 
بگیرند. راه دیگر این است که از تقابل مستقیم با سنت ها پرهیز کنند و الگوی برخی 
کشورهای اســـامی مانند مصر، تونس و جنبش های اجتماعی که در آن کشورها 

شکل گرفت را پیگیری کنند.
 جامعه ســـنتی هم ســـازوکارهای خاص خودش را دارد که از خال این ســـازوکار، 
امـــکان آگاهی بخشـــی، حرکت تدریجـــی و مداوم به ســـوی مدرنیتـــه و تغییرات 
اجتماعی فراهم می شـــود. وقتی این نقطه چین هایی که ما را از گذشـــته مان جدا 
می کنـــد، به هم پیوند بزنیم و از مکانیزم های موجود در جامعه و مخزن فرهنگ 
و نظام جامعه اســـتفاده کنیم، می توانیم امید به اصاح و تغییر اجتماعی داشته 
باشیم. این جنبش از صفر شروع نمی شود، جنبشی است که با توجه به پیشینه و 
با تسویه و پاایش الگوهای سنتی پا به عرصه اجتماع می گذارد و خود را بازسازی 
می کند. کنشگری اجتماعی ما امروز در گفت وگو، در نسبت، در جمع و در تکمیل 
خودش با ظرفیت های ســـنتی جامعه اســـت که می تواند پایدار باشد و می تواند 

تغییری در جامعه ایجاد کند.

*مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی دکتر سارا شریعتی 
است که در نشست»کنشگری و راه های نرفته« در محل باشگاه دانشجویان دانشگاه 

تهران ارائه شد.
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دکتر سارا شریعتی
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

»آرمـــان« و »فانتـــزی« معانـــی یکســـانی 
ندارنـــد، ولـــی در اینجـــا از هـــر دوی ایـــن 
مفاهیـــم که به رغم تفاوت معنایی، واجد 
مرزی شـــکننده و نزدیک به هم هســـتند، 
در کنار هم اســـتفاده خواهد شد. فرهنگ 
فارسی معین، »فانتزی« را در سه معنای 
»خیـــال«، »ذوق« و »امر زیبا« به کار برده 
است که از کنار هم نهادن این سه می توان 
چنین برداشـــت کرد که فانتـــزی در حین 
خیالی بودن، امـــری مبتکرانه و ذوقی نیز 
اســـت و عـــاوه بـــر آن دالت به امـــر زیبا 
دارد که در ذات خود نوعی خرق عادت را 

حمل می کند.
»آرمـــان« نیـــز در فرهنگ هـــای لغت 

فارســـی به عنـــوان امـــر مطلـــوب و مورد 
طلب تعریف شده اســـت. می توان گفت 
فانتزی ها صورت َبَدوی آرمان ها هســـتند. 
یـــا به عبارت دیگر، آرمـــان، همان فانتزی 
فعلیت )actuality( نیافته است؛ فعلیت 
و نه واقعیـــت )reality(.  فعلیت همواره 
نیازمنـــد شـــرایط تحقـــق اســـت و از ایـــن 
رو، خـــود نوعی خرق واقعیت محســـوب 
می شـــود. آرمان پـــرده واقعیت را می درد 
تا خود را به فعلیت برســـاند. »واقعیت« 
و »فعلیـــت« مثل فانتـــزی و آرمان واجد 
مرزی شـــکننده اند. از این منظر، این دو با 
یکدیگر تمایز دارند ولی تناقضی بین شان 

وجود ندارد.
به واقع اگر نسبتی میان تخیل و آرمان 
با اندیشه سیاسی وجود نداشت، یا به بیان 
بهتر اگر از ورود فانتزی به میدان اندیشـــه 

ممانعـــت بـــه عمل می آمـــد از اندیشـــه 
سیاســـی چـــه چیز باقـــی می ماند؟ شـــاید 
بتـــوان گفت تقریبـــاً هیچ، چرا کـــه در این 
صورت اندیشه سیاسی به قلمرو واقعیت 
تقلیـــل می یافت و تبدیل بـــه ابزاری برای 
توجیـــه و حداکثـــر توصیف وضـــع موجود 
بود. این گرایش معیـــوب چند دهه پیش 
دامن دانش سیاسی را گرفت و با ستاندن 
»آرمان« از ایـــن میدان فکری، این دانش 
را صرفـــاً معطـــوف بـــه نوعـــی مطالعات 
تطبیقـــی و مقایســـه ای میـــان نهادهـــای 
منجمد کشـــورهای مختلف کرد. شرایطی 
کـــه دیـــری نپاییـــد که بـــه بحرانی شـــدن 
دانش سیاســـی انجامیـــد و در نهایت نیز 

نظریه پردازان از آن عبور کردند.
تخیل ، به واســـطه عرض اندام علومی 
همچون روانشناســـی  و روانـــکاوی بدل به 

نوعـــی ناهنجاری شـــد، ناهنجـــاری ای که 
صرفاً اجـــازه بروز در قالب هالیوود را دارد. 
امروز دم و دستگاه های فرهنگی نئولیبرال 
حدود تخیل را تعیین می کند و نه سوژه ها.

تخیات بشـــری کـــه در آرمان های نوع 
بشـــر هبوط کرده بودند و در قالب ادبیات 
یافتنـــد،  تجســـم    )Utopia( آرمانشـــهر 
امروز به عنـــوان اموری منحوس و حداقل 
کودکانه ارزیابی می شـــوند که به واقع باید 
از آنها اعاده حیثیت شـــود. از 1991 به بعد 
نیـــز نئولیبرالیســـم ســـرخوش از یکه تازی 
بـــدون رقیبش آتـــش تنور ایـــن گفتمان را 

شعله ور تر کرد.
آرام  آرام  و  بـــود  تخیـــل  روزی  پـــرواز، 
تبدیل به یک آرمان شد. بی دلیل نبود که 
نخســـتین ایده پرواز را لئونـــاردو داوینچی 
ارائـــه داد، هر چـــه باشـــد او هنرمند بود و 

اندیشـــه  و در ســـاحت  اورول  حیوانـــاِت« 
کتاب هـــای قطـــوری همچـــون »جامعـــه 
باز و دشـــمنانش« خلق شـــدند تـــا یکبار و 
برای همیشـــه القا کنند که وجود آرمان به 
کار زیســـت بشـــری نه تنهـــا نمی آید بلکه 

مخاطره برانگیز نیز هست.
تخیـــل و آرمان موتور محرک اندیشـــه 
سیاسی است و بی اعتنایی به آنها، سوژه ها 
را بـــه ورطه جمـــود و روزمرگـــی درخواهد 
غلتانـــد. با اقتبـــاس از ادبیـــات ژاک دریدا 
می توانیـــم بگوییم آرمان باید همواره در-
راه )to- come( باقـــی بماند تا افســـارش 
کشیده شـــود، از این منظر فانتزی و آرمان 
نـــه تنهـــا مخاطره آمیز نیســـت بلکه حتی 
مانع از بلعیده شـــدن توانش های بشـــری 
توسط واقعیِت فعلیت نایافته خواهد شد. 
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این روزها بسیاری از اهالی فکر از کم رمق شدن جنبش دانشجویی سخن می گویند. دکتر 
عماد افروغ، جامعه شـــناس و استاد دانشـــگاه، از جمله این متفکران است. او در کتاب 
»مناقشه حق و مصلحت و بن بست جنبش دانشـــجویی« بر به بن بست رسیدن این 
جریان تأکید می گذارد. در آستانه 16 آذر، ســـالروز جنبش دانشجویی، با او در خصوص 
اینکه امروزه جنبش دانشجویی چقدر منشأ اثر است و آیا هنوز از حیاتی مؤثر برخوردار 

است به گفت وگو نشستیم.

ورود فانتزی به ساحت اندیشه
اندیشه سیاسی بدون »تخیل« و »آرمان« به ورطه روزمرگی خواهد افتاد
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اســـت امـــا »وجـــه هژمونیـــک« آن کژکارکرد 
بوده و به منزله انفعال اســـت؛ به عبارتی، ما 
»سیاست زدایی  و  خودآگاه«  »سیاست زدایی 
ناخـــودآگاه« داریم. سیاســـت زدایی خودآگاه 
را در مقابل سیاست زدایی القایی ناخودآگاه، 
مثبت ارزیابی می کنم، هر چند که در اساس 

با سیاست زدایی همدل نیستم.
ë  همـــواره تأکید داشـــته اید کـــه در هر جنبش

مسلک«  ایدئولوژی  »فلسفه  یک  دانشجویی 
وجود دارد، چرا؟

جنبـــش دانشـــجویی نبایـــد وابســـته بـــه 
احـــزاب، جریان ها و گروه های سیاســـی خارج 
از دانشـــگاه باشـــد و باید خودجوش باشد. در 
تاریخ ما نیز به این صورت بوده است که وقتی 
احزاب و جریان های سیاســـی ناامید، منفعل 
و مســـتحیل شـــده اند، حرکتـــی رهایی بخش 
در بخش دانشـــجویی شـــکل گرفته است. به 
میزانی که ارتباط جنبش های دانشـــجویی با 
جریان های سیاســـی بیشتر شـــود، امکان ابزار 
هژمونیک شدن شان بیشتر می شود. این یک 
بحث تئوریـــک و مبنایی اســـت. جنبش های 
دانشـــجویی بایـــد مســـتقل باشـــند، مســـائل 
جامعـــه خـــود را خـــود رصـــد کننـــد، در آنها 
بیندیشند و روشنفکری و نقادی کنند. جنبش 
دانشـــجویی مثل جنبـــش اجتماعی اســـت. 
هر جنبش اجتماعی باید برای خود فلســـفه 
سیاسی، مسلک، آرمان و مبانی داشته باشد. 
نـــان به نرخ روز خور و ابزار گروه های سیاســـی 
و قدرت رســـمی نباشـــد. جنبش دانشجویی 
ما همواره »استبدادستیز«، »استکبارستیز« و 
»عدالت خواه« بوده اســـت و این ســـه، آرمان 
اصلی و فلســـفه سیاســـی جنبش دانشجویی 
ما اســـت. بـــه نظر می رســـد حساســـیت های 
دانشجویی ما نسبت به آرمان هایشان کمرنگ 
شده و بیشتر رنگ و بوی قدرت رسمی گرفته 
اســـت. اگر قرار اســـت جنبش دانشـــجویی ما 
صـــدای بی صداهـــا و زبـــان بی زبان ها باشـــد 
اکنون بزرگترین نیاز بی صداهای ما »مســـائل 
در  مـــردم  درصـــد   78 اســـت.  اقتصـــادی« 
نظرســـنجی ملی تأکید کرده اند که مهم ترین 
دغدغه آنان مسائل اقتصادی است. بنابراین 
فلســـفه سیاســـی جنبش دانشـــجویی ما باید 

معطوف به »عدالت اجتماعی« باشد.
ë  اگر عدالتخواهی و استبداد و اسکتبارستیزی

آرمان جنبش دانشجویی امروز ما نیست؛ پس 
فلسفه  سیاسی امروز این جنبش چیست؟

من جنبشی نمی بینم. گهگاه حرکت هایی 
ســـر  دانشـــجویی  بدنـــه  از  بخش هایـــی  در 
می زنـــد، امـــا اگـــر از مـــن می پرســـید واقعـــاً 
نمی دانم که امروز چه فلســـفه سیاسی دارند 
و به همین خاطر اســـت که از »بن بست« آن 
ســـخن می گویم. من نگرانم که اســـیر نوعی 

»سیاست زدایی هژمونیک« شده باشند.
ë  امـــا برخـــی تحلیلگران بـــر ایـــن باورند که

جنبش دانشـــجویی از فضاهای صرفاً سیاسی 
به فضاهای گسترده تری از جمله فعالیت های 
فرهنگی، صنفی، زیست محیطی و... معطوف 
شده است و این به معنای پایان حیات جنبش 
دانشجویی نیســـت؛ بلکه این جنبش در حال 
تحـــول و تطور اســـت. در حالی که شـــما این 
را نشـــانه بی رمق شـــدن جنبش دانشـــجویی 

دانسته اید. چرا؟
نابرابـــری  آیـــا  می پرســـم  شـــما  از  مـــن 
اجتماعی مســـأله امـــروز ما نیســـت؟ در این 
فضا، اولویت ما باید نابرابری اجتماعی باشد 

یا مسائل صنفی و زیست محیطی؟
ë  در پژوهشـــی که بـــه تازگی مرکـــز تحقیقات

اســـتراتژیک منتشـــر کرد کـــم آبی و مســـائل 
مســـائل  جدی ترین  از  یکی  زیســـت محیطی 
کان جامعـــه مـــا عنوان شـــده اســـت. البته 
درســـت اســـت که امروزه بســـیاری از مسائل 

زیست محیطی هم سیاسی شده اند...
این همان بحثی است که من از آن تحت 
عنوان سیاســـت زدگی یاد کردم؛ اینکه قدرت 
رسمی می کوشـــد تا همه مســـائل را سیاسی 
ببینـــد. من مخالف پرداختن به این مســـائل 
نیستم اما بر این باورم که اصل و فرع را نباید 

خلط کرد و باید اولویت ها را لحاظ کرد.

 گفت وگو با دکتر عماد افروغ
)جامعه شناس و استاد دانشگاه(

 آیا جنبش دانشجویی
 به بن بست رسیده است؟

 پایان 
یک نقش

 مصطفی انصافی
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کارهای دیگر. اینها معمواً عاوه بر نداشـــتن 
دغدغه، شـــناخت کافی هم از هنر و کار هنری 
ندارند. متأسفانه شاهد به وجود آمدن فضای 
بلبشـــویی هســـتیم که دلیل اصلـــی آن نبود 
فضای نقد هنری در حوزه هنرهای تجســـمی 
است. نشریات هنری هم وضعیت مساعدی 

به لحاظ اقتصادی ندارند؛ مثل تندیس.
ë  و کردن  کار  بـــرای  فرصت  معتقدیـــد  اما 

دیده شدن خیلی بیشتر از زمان شماست.
همین طور اســـت. من تا چند ســـال پیش 
به صورت حق التدریســـی در دانشـــگاه درس 
مـــی دادم. می دیدم دانشـــجوی ســـال ســـوم 
ســـفارش می گیـــرد و کار می کند. خوشـــحال 
می شـــدم. مگر در زمان شاه ما چنین امکانی 
داشـــتیم؟ کل مجســـمه های قبـــل از انقاب 
اسامی در شهرهای مختلف را اگر بشمارید، 
به رقم بســـیار ناچیـــزی خواهید رســـید. اصًا 
جز اینکه مجســـمه شـــاه بســـازید، اجـــازه کار 
دیگری نداشـــتید. چون مشـــاهیر کـــه به طور 
کلی مال اســـتاد صدیقی بود و به کس دیگری 
در ایـــن زمینه اجـــازه کار نمی دادند. یکســـری 
از مجســـمه ها هم بدون فراخـــوان مال آقای 
تناولی بود. نمی گویم چرا می دادند. مثاً استاد 
صدیقی استاد بزرگی بودند و حرفی هم نیست 
امـــا بدون فراخوان می دادند و کســـی فرصتی 
برای کار نداشت. طوری که آدمی مثل صنعتی 
یک کار شـــهری در تمـــام ایران نـــدارد. چرا؟ 
چون به او ســـفارش نمی دادند. بدیهی است 
که در چنان شـــرایطی ما نمی توانســـتیم از راه 
مجسمه سازی و نقاشی نان بخوریم و مجبور 
بودیـــم به کارهای دیگر رو بیاوریم. ســـال های 
آخر رژیم سابق اگرچه اقدام به خرید یکسری از 
کارها کردند اما آن را هم از کسانی می خریدند 
که معمواً موافقتی هرچند ضمنی با دستگاه 
داشتند. یعنی اگر مجسمه سازی موضع گیری 
سیاســـی داشـــت و منتقد حکومت شـــاه بود، 
اصاً او را وارد بازی نمی کردند. اان وضعیت 
خیلی بهتر اســـت. کلی مجسمه ساز داریم که 
ممر درآمدشان مجسمه سازی است. امروز در 
زمینه های مختلف مجسمه سازی کارکرد پیدا 
کرده و در شـــهرهای مختلف شـــاهد رونق کار 
مجسمه سازان هستیم. یعنی مجسمه سازی 
وارد فرهنگ شـــهرها شده است. این به نظرم 
خیلی خوب است. مجسمه می تواند تأثیرات 
فرهنگی زیادی در جامعه بگذارد؛ از جمله باا 
بردن سواد بصری مردم و نیز ایجاد پیوند نسل 
جدید با گذشـــته از طریق مجسمه مشاهیر و 

رفتگان. این موضوع مهمی است.

بیـــش از نیم قرن پیش دســـت بـــه کار خلق آثار هنـــری در حوزه 
تجســـمی زد و اگرچه نقاشـــی و معمـــاری هم می کنـــد اما نامش 
در فرهنـــگ و هنر ایران بیـــش از هر چیز با مجسمه ســـازی پیوند 
خورده است. سعید شهاپور که دانش آموخته دانشکده هنرهای 
زیباســـت، طی ســـال های کار هنری اش نمایشـــگاه های گروهی 
و انفرادی مختلفی برگزار کرده؛ از جمله نمایشـــگاه »مجســـمه، 
نقش برجسته و چاپ« او این روزها در گالری آریا برپاست و تا 19 آذر ادامه دارد. با این 
مجسمه ســـاز 74 ساله در مورد جهاِن آثارش و نیز تجربه کار هنری در تمام این سال ها 

گفت وگو کردم.
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 مجسمه سازی  وارد 
فرهنگ شهری ما شده است

گفت وگو با سعید شهاپور، مجسمه ساز  به بهانه نمایشگاه انفرادی اش در نگارخانه آریا
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ë  نام چـــاپ معموًا یـــادآور تقابـــل جوهر
و ســـطح ســـفید اســـت؛ در حالی که در آثار 
از جوهر نیست.  اثری  نمایشگاه،  چاپی این 
با توجه به اینکه شما عاوه بر مجسمه سازی 
نقاش هم هســـتید، آیا می توان این کارهای 
چاپی را تجربه فضای سه بعدی روی سطح 

و به نوعی گذار از ُبعد به سطح دانست؟
در چاپ دستی، وقتی برجستگی های روی 
کلیشـــه، اشـــکال مختلفی به وجود می آورند، 
حالـــت منفـــی و برعکـــس آن کلیشـــه هم به 
وجود می آید و برجسته می شود. در این زمینه 
دوست عزیز ما آقای احمد وکیلی خیلی بهتر 
می توانند توضیح بدهند چون تخصص دارند. 
در مورد نقاشی هم بله؛ من نقاش هم هستم. 
اگرچه تحصیات آکادمیکم مجسمه ســـازی 
است. در نمایشگاه قبلی من در سال 95 همه 
آثار، مجسمه و نقش برجســـته بودند؛ البته با 
مضامین دیگـــر. دوره های مختلفـــی در کارم 
داشـــتم. از کار با چـــوب و برنز گرفته تا فلز و به 

طور مشخص آهن.
ë  یکـــی از کارهای چاپ در نمایشـــگاه البته

دلیل  نیست.  منفی اش  یعنی  اســـت؛  تک 
خاصی دارد؟

بله، اگر دقت کنید سه تا کار تک هستند که 
حالت منفی آنها هم هست. در آن کار که شما 
می گویید، آن ســـه کار را کنار هم گذاشـــتم و از 

آنها چاپ گرفتم. همان تکی های بیضی شکل 
کوچک اند که تک تک چاپ گرفته شدند.

ë  آثار این نمایشـــگاه همه با جوش ساخته
شدند؛ درست است؟

بلـــه، همه کارهـــا مســـتقیم اند و ریختگی 
نیســـتند. مـــن تجربیـــات زیـــادی دارم. مثل 
کارهایـــی کـــه با کاغذهـــای دست ســـاز خودم 
انجام می دهم. البته این کاغذ دست ساز چیز 
جدیدی نیست و خیلی ها در دنیا و ایران چنین 
کاری انجام می دهند. کاری را که اان دستگاه ها 
برای ساخت کاغذ انجام می دهند، قباً دست 
انجام می داده. ســـاخت کاغذ دست ساز هنوز 
هـــم در دنیـــا متداول اســـت. من هم بـــا مواد 
مختلفـــی از جملـــه دســـتمال کاغذی، شـــانه 
تخم مرغ و... این کار را در فرآیند خودش انجام 
می دهم و در کارهای مختلف از جمله کارهای 

آبرنگ و چاپ از آنها استفاده می کنم.
ë  کار بـــه  کـــه  اســـت  نیم قـــرن  شـــما 

مجسمه سازی مشـــغولید و طی این سال ها 
بیشتر از شما مجسمه و نقش برجسته سراغ 
داشتیم. در این نمایشگاه کار چاپ هم ارائه 
کرده ایـــد. گرایش تان به کارهـــای چاپ چه 

سابقه ای در سال های کار هنری شما دارد؟
کار چاپ دستی از درس های ما در دانشکده 
بود و در آنجا کار چاپ دستی کرده بودم. البته 
آن زمان امکانات محدود بود و ماشـــین چاپ 

دستی نداشـــتیم. دو، سه سال پیش با تشویق 
دوســـت عزیزم آقای وکیلـــی و راهنمایی ها و 
کمک هـــای او دوباره شـــروع کـــردم به تجربه 
کـــردن در زمینـــه کار چاپ دســـتی. من آدمی 
هســـتم کـــه نمی توانم یک گوشـــه بنشـــینم 
و کارهـــای تکـــراری انجـــام بدهم و همیشـــه 
روحیه تجربه گـــری در من وجود داشـــته. این 
را فعالیت هایم در زمینه هایی چون نقاشـــی، 

معماری و... هم نشان می دهد.
ë  ویژگی این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه

قبلـــی، قدری انتزاعی شـــدن کارهـــا اعم از 
کارهای  البته  و  نقش برجسته ها  مجسمه ها، 
چاپ اســـت. این انتزاعی شـــدن محصول 
آثار  یا  شماست  اخیر  سال های  حال وهوای 

دوره های مختلف اند؟
مـــن در گذشـــته هـــم دوره هـــای انتزاعی 
داشـــتم؛ یـــا بهتـــر اســـت بگویم همیشـــه به 
فضاهای انتزاعـــی رفت وآمد داشـــتم. گاهی 
بیشـــتر و در دوره هایی کمتر. ایـــن کارها بویژه 
نقش برجســـته ها از ایـــده ای قدیمـــی یعنـــی 
اضمحـــال و پوســـیدگی می آیـــد کـــه پـــروژه 
دیپلمم بود. به نظرم این ایده یک جور پیوند 
بین کارهـــای من بویژه در کارهای فلزی ایجاد 
می کند. مـــن گونه های مختلفـــی کار کرده ام. 
خیلی ها معتقدند که بین همـــه کارهای من 
آن پیونـــد حســـی به چشـــم می خـــورد. حاا 
ممکن اســـت گاهی تبلور سیاسی و اجتماعی 
در بعضـــی از آثار علنی تر و در بعضی ها کمتر 
باشد. مثل کارهای همین نمایشگاه که جنبه 
تجربی در آن بیشتر اســـت و شما بدرستی به 

انتزاعی شدن شان اشاره کردید.
ë  گفتید در زمان دانشـــجویی شما امکانات

به انـــدازه امروز نبود. جز کمبـــود امکانات، 
دیگر چه تفاوت هایی در فضای کار هنری آن 

زمان نسبت به حاا وجود داشت؟
ببینید، گرچه در گذشته های دور در تاریخ ما 
سوابقی به لحاظ کارهای تجسمی بویژه نقاشی 

معلم بزرگی داشته که توانسته چنین شاگردی 
تربیت کند.

ë  و آموزش  فضاهای  و  امکانات  مسلم  قدر 
عرضه هنرهای تجسمی با چند دهه پیش یا 
دوران دانشـــجویی شما قابل قیاس نیست 
و خیلی بیشـــتر شده. آیا می خواهید بگویید 
هنرهای تجســـمی در ایران به تناسب رشد 
امکانات آموزشـــی و فضاهـــای عرضه آثار 

هنرمندان رشد نکرده؟
مـــن در مـــورد آمـــوزش گفتـــم. معتقدم 
خیلی از فارغ التحصیان دانشگاهی ما شاید از 
استادان شان آوانگاردتر هم باشند اما معلمان 
بهتری نیستند. همان طور که گفتید، امکانات 
نســـبت به قدیم و قبل از انقاب بیشتر شده. 
اقبال عمومی جوانان ما به هنر خیلی بااست و 
این خیلی خوب است. قبل از انقاب در همین 
تهـــران مگر تعداد گالری ها چند تـــا بود؟ اان 
به مرکز هر اســـتان که بروید، دست کم دو، سه 
گالری می بینید. چندی قبل در تنکابن بودم و 
نمایشـــگاه خیلی خوبی در آنجا دیدم. خیلی 
خوب اســـت که تعداد گالری ها و نمایشگاه ها 
رو به افزایش اســـت. مشـــکلی که این وســـط 
وجود دارد این اســـت که بعضی از کســـانی که 
وارد کار گالری داری شـــدند، دغدغه هایشـــان 
بیش از آنکه هنر باشـــد، چیزهای دیگر است. 
یا مســـائل مالی است یا پوششـــی است برای 

بـــوده اما کارهای امروز و بویژه مجسمه ســـازی 
بـــه معنای جدید کلمه نهایتاً 60، 70 ســـال در 
ایران سابقه دارد. دانشکده هنرهای زیبا قبل از 
انقاب در پروســـه ای 20، 30 ساله رشد خوبی 
پیـــدا کرد. اســـتادانی بودنـــد کـــه در آن دوره  یا 
بعد، ســـردمداران هنر ما شـــدند. مثل آقایان 
جوادی پور، حمیدیان، تناولی، وزیری، الخاص 
و خانم ها زند، ســـالیانی و... دانشکده هنرهای 
تزئینی هم همین طوربود که بعدها به دانشگاه 

هنر تبدیل شد.
ë  رونـــد آموزش هنر در وضعیـــت فعلی به

لحاظ کیفی چه تفاوت هایی نسبت به زمان 
شما کرده؟

اان تعداد زیادی مدرســـه و آموزشگاه هنر 
می بینـــم که دایر شـــده کـــه البته خوب اســـت 

ولـــی من از یک چیز تعجـــب می کنم. از اینکه 
ایـــن کثـــرت در تهـــران و شهرســـتان ها را چـــه 
مدرسانی پوشـــش می دهند؛ چیزی که از نظر 
من مسلم است، کمبود تیم قوی هنری در این 
آموزشگاه ها است. کمتر در آنها افراد باسابقه و 
صاحب تجربه دیده می شود. ضمن اینکه کار 
هنری و آموزش دو مقوله جدا هستند. هرکس 
هنرمنـــد خوبـــی باشـــد، لزوماً مـــدرس خوبی 
نیست. عکســـش هم همین طور. یک مدرس 
خوب هنر ضرورتـــاً هنرمند خوبی نیســـت. او 
کارش تدریـــس هنر و تربیت هنرمند اســـت و 
این امر مهمی اســـت. هر چند شاید کارش به 
انـــدازه هنرمند دیده نشـــود امـــا ارزش کارش 
پوشیده نیست. درست اســـت که ما پیکاسو را 
می شناسیم و معلمش را نه؛ اما می دانیم که او 

اان وضعیت خیلی بهتر است. کلی مجسمه ساز داریم که 
ممر درآمدشان مجسمه سازی است. امروز در زمینه های 

مختلف مجسمه سازی کارکرد پیدا کرده و در شهرهای 
مختلف شاهد رونق کار مجسمه سازان هستیم. یعنی 

مجسمه سازی وارد فرهنگ شهرها شده است. این به نظرم 
خیلی خوب است. مجسمه می تواند تأثیرات فرهنگی زیادی 

در جامعه بگذارد

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

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

رو در رو

صفحه کودک و نوجوان

بچه های نابینا چطور فیلم می بینند؟ 

 سال بیست وچهارم  شماره 6940
 چهارشنبه  14 آذر 1397

مریم طالشی

نویسنده: امیر شفیع زاده /11 ساله از تهران
روزی روزگاری کســـی در شـــهری در ســـیاره مریخ زندگی 
می کـــرد که دوســـت داشـــت ابرقهرمان باشـــد. بنابراین 
حرکات رزمی را یاد گرفت و اســـتاد شده بود. او دلش می خواست تبهکارهای 

ایـــن منظومـــه را از بیـــن ببـــرد، 
اما او بـــه تنهایی نمی توانســـت 
بـــا ابرتبهکارهای ایـــن منظومه 
بجنگد، پـــس با خود فکـــر کرد. 
او فهمید کـــه باید چـــه کار کند، 
بنابرایـــن تصمیـــم گرفـــت بـــه 
هشت ســـیاره این منظومه برود 
یـــک  ســـیاره ها  از  هرکـــدام  از  و 
ابرقهرمان جمع کند. خاصه به 
تمـــام ســـیاره های منظومه رفت 
و هشـــت ابرقهرمـــان بـــه اضافه 
خودش جمع کرد. نام آنها: رستم 
از سیاره زمین، دراکو از سیاره زهره، 

کامیلیون از سیاره عطارد، دروپا از سیاره مشتری، دیروس از سیاره زحل، جیران 
از سیاره اورانوس، بیکل از سیاره نپتون و خودش پلوتون از سیاره مریخ.   

منتظر نسخه های بعد باشید. 

هشت َاَبرقهرمان فضایی

کودکانه

وقتی برادرم فیلم تماشـــا می کند، موقعی که قاه قاه می خندد، من خیلی دوســـت دارم بفهمم آن قسمت فیلم هنرپیشه ها چه کار کرده اند که برادرم آن طور 
خندیده است. برای همین است که پیش خودم تصور می کنم. مثًا اینکه هنرپیشه پشت کسی ایستاده و دارد یواشکی برایش شکلک درمی آورد که خب البته 

کار درســـتی نیست ولی خنده دار اســـت دیگر. یا اینکه دارد دنبال عینکش می گردد و حسابی هم کافه شده در حالی که عینکش را باای سرش گذاشته و 
تمام مدت آدم از کارهایش خنده اش می گیرد. بله، این هم به نظرم خنده دار است. یا اصًا هیچ کدام این کارها را نمی کند ولی آنقدر حرکات 

کمدین بامزه اســـت که اگر کار خاصی هم نکند، باز آدم خنده اش می گیرد. شـــاید شما فکر کنید اصًا من چه نیازی دارم تصور کنم؟ 
می توانم مثل برادرم بنشـــینم و فیلم را تماشـــا کنم. من نابینا هســـتم. از وقتی به دنیا آمده ام نابینا بوده ام. من با لمس کردن اشیا 

را تشـــخیص می دهم. حتماً بار اول صورت مادرم را هم با لمس کردن تشـــخیص داده ام. من خوب می شنوم. بنابراین اگر کسی آن 
قســـمت های فیلم را کـــه دیالوگ ندارد برایم توضیح بدهد، حتماً من هم از فیلم لذت می بـــرم. وقتی صدای به هم خوردن دری را در 

فیلم می شنوم، می توانم حدس بزنم که هنرپیشه با عصبانیت خارج شده یا وقتی کسی تندتند نفس می کشد، یعنی از چیزی ترسیده است. 
کاش سینمایی وجود داشت که روی فیلم هایش کسی برای ما توضیح می داد. 

ماکارونی و کوفته قلقلی برای همه یک داستان ریاضی
قلقلی معروفش است، خانم آسایش میزها و صندلی ها را طوری می چیند که آقای آسایش مشغول درست کردن ماکارونی و کوفته و خانم آسایش یک میهمانی خانوادگی دارند. در حالی می دانستید ریاضی چقدر می تواند خوشمزه باشد؟! آقا 

که جـــا بـــرای همـــه میهمان ها 
باشـــد. وقتـــی میهمان هـــا ســـر 
می رسند، هر کدام نقشه خود را 
برای چیـــدن میزها و صندلی ها 
دارند.  کتاب »ماکارونی و کوفته 
قلقلی برای همه؛ یک داســـتان 
ریاضـــی« درباره این اســـت که 
چطور با چیـــدن ۸ میز کوچک 
است،40 صفحه دارد و برای رده سنی نوجوان است.  بارنز است و هوشنگ شرقی آن را ترجمه کرده. این کتاب تازگی به بازار آمده تصاویر آن هم نقاشی های رنگی جذاب هستند. نویسنده این کتاب مارلین اســـت که می تواند تخیل شـــما را برانگیزد. زبان کتاب ســـاده و روان است و میزها، خانه برای میهمان ها آماده می شـــود. این کتـــاب یک کتاب ریاضی مربعـــی و ۳۲ صندلی بـــه دور 

ــا حداقل  ــ ــید ی ــ ــی را حتماً می شناس ــ فردوس
ــت.  ــ اس ــورده  ــ خ ــان  ــ گوش ت ــه  ــ ب ــمش  ــ اس
ــاعر  ــ ش ــی،  ــ طوس ــی  ــ فردوس ــم  ــ ابوالقاس
ــت که در قرن  ــ ــراینده »شاهنامه« اس ــ ــرای ایرانی و س ــ حماسه س
ــاهنامه پر  ــ ــت. ش ــ ــی می کرده اس ــ ــری زندگ ــ ــارم هجری قم ــ چه
ــتم، نام آورترین چهره  ــ ــت و رس ــ ــی اس ــ ــانه های خواندن ــ از افس
ــاهنامه،  ــ ــت. از میان قصه های ش ــ ــاهنامه اس ــ ــطوره ای در ش ــ اس
ــتم« جزو جذاب ترین داستان هاست که قصد  ــ »هفت خان رس
ــماره آن را برایتان تعریف کنیم. هر شماره یک  ــ داریم در چند ش
خان. فردوسی داستان را به شعر سروده و ما آن را برایتان به نثر 

بازگو می کنیم.

ــتانی در  ــ ــپاهش در دژی کوهس ــ ــران و س ــ ــاه ای ــ ــکاووس، پادش ــ کی
ــتم به نجاتش  ــ ــیر است. رس ــ ــت دیو سفید اس ــ مازندران به دس
ــتان هفت بایی است که رستم  ــ می رود. هفت خان رستم داس
ــیدن به مازندران و آزاد کردن کیکاووس و سپاهیانش  ــ در راه رس

با آنها روبه رو می شود.
ë خان اول: جنگ رخش با شیر

رســـتم از پیش پدرش زال حرکت کرد. او شبانه روز در حرکت بود 
طوری که راه دو روز را در یـــک روز طی کرد. بعد به فکر افتاد غذایی 
تهیه کند. او به دشـــتی پراز گورخر رسید و اسبش رخش را تازاند و با 
کمند گورخری شکار کرد و آن را کباب کرد و خورد. آن وقت لگام از 
سِر رخش برداشت تا در دشت بچرد و خودش به خواب رفت. در 

آن دشت شیری آشیانه داشت. وقتی شیر به سوی آشیانه اش آمد، 
کسی را آنجا دید که خوابیده و اســـبی در اطرافش در حال چریدن 
است. شـــیر با خود گفت: »اول باید اسب را از بین ببرم تا به سوار 
دســـت یابم.« پس به سوی رخش تاخت اما رخش با دو دست بر 
سرش کوبید و دندان هایش را به پشـــتش فرو برد و او را کشت و به 
این ترتیب جان رســـتم را نجات داد.  وقتی رستم بیدار شد و جسد 
شیر را دید به رخش گفت: »چه کســـی به تو گفت با شیر بجنگی؟ 
اگر تو کشته می شدی من چگونه به مازندران می رفتم؟ چرا نزد من 
نیامدی و بیدارم نکردی؟ اگر مرا بیـــدار می کردی بهتر بود.« این را 
گفت و خوابید. وقتی خورشـــید سر زد رستم تن رخش را شست و 

زین به روی آن نهاد و به سوی خان دوم رفت. 

شاهنامه 
خوانی

هفت خان رستم

 معرفی 
کتاب

می توانســـت ساعت ها ســـرگرم مان کند. 
اصـــًا وقتـــی آن صفحـــه مربـــع شـــکل 
زرد رنـــگ بـــا خانه هـــای رنگـــی را پهـــن 
می کردیم روی زمین و مهره ها را در خانه 
می چیدیـــم، حســـاب زمان از دســـتمان 
در می رفـــت. »ِمنچ« فقط بـــازی بچه ها 
نبود. اگـــر تعدادمان جور نبـــود، یکی دو 
بزرگ تـــر را به بـــازی می گرفتیـــم و اتفاقاً 
خیلی هم خوششـــان می آمد. مهم نبود 
چند ساله باشی، باید شانس می آوردی. 
بله، خیلی ها به نظرشـــان منچ یک بازی 
کامًا شانســـی بود. آنها که پشت سر هم 
6 می آوردند جزو خوش شانس ها بودند 
چون جایزه داشـــتند و می توانســـتند یک 
بـــار دیگر تاس را بچرخانند و مهره شـــان 
را هرجـــور دلشـــان می خواهـــد حرکـــت 
دهند و زودتـــر از بقیه به خانه برســـانند. 
بـــازی را  امـــا خیلـــی دیـــر  بدشـــانس ها 
شـــروع می کردنـــد چـــون زیـــاد منتظـــر 
6 می ماندنـــد. البتـــه ناگفتـــه نمانـــد که 
بعضی هـــا هم خوب یاد گرفته بودند چه 
جـــوری تـــاس را در دستشـــان بچرخانند 
که عدد موردنظرشـــان بیاید. گاهی حتی 
از یـــک لحظـــه غفلـــت رقیبان اســـتفاده 
روی  نچرخانـــده  را  تـــاس  و  می کردنـــد 
زمین می گذاشـــتند که البته بهشان لقب 

»متقلب« و »جرزن« داده می شد.
ــــت،  ــازی محبوبی اس ــ ــم ب ــ ــــچ هنوز ه من
ــــت  هم منچ و هم مارپله که معموًا پش
ــان مهره ها  ــ ــــت و با هم ــه منچ اس ــ صفح
ــــری،  ــــی صب ــــن را عل ــود. ای ــ ــازی می ش ــ ب
او  ــد.  ــ می گوی ــازی  ــ ب ــباب  ــ اس ــنده  ــ فروش
ــــچ را در مغازه اش  ــــی از من انواع مختلف

عصبانی نشو رفیقاین بازی هنوز هم طرفدار دارد 

ــــچ پارچه ای خیلی  ــان من ــ دارد که از بینش
ــــت که آن  طرفدار دارد. خوبی اش این اس
ــا بخواهند می برند.  ــ ــا می کنند و هرج ــ را ت
ــــت و  ــــی بزرگ اس ــــم خیل ــه اش ه ــ صفح
ــینند. تصور  ــ راحت می توانند دورش بنش
ــه بازی های  ــ ــا وجود این هم ــ اینکه حاا ب
ــه منچ بازی  ــ ــــف رایانه ای، بچه ها ب مختل
ــته باشند، سخت است.  ــ کردن عاقه داش
بگذارید از خودشان بپرسم. آرتین 9 ساله 

ــــق منچ است. چون تنها فرزند خانه  عاش
ــــی را جز مادرش پیدا  ــــت معموًا کس اس
نمی کند که با او منچ بازی کند و اگر عمه و 
عموها خانه شان بروند، جمع بازیکنانش 
ــاله هم منچ  ــ ــود. صبای 11 س ــ ــور می ش ــ ج
ــــش  ــه خوش ــ ــا از مارپل ــ ــــت دارد ام را دوس
ــــی مار آدم را  ــــد چون می گوید وقت نمی آی
نیش می زند، خیلی حرص دربیار است. 
بعضی بچه ها مثل ساغر و امیرعلی هم 

ــازی نکرده اند اما  ــ ــًا تا به حال منچ ب ــ اص
ــور بازی ای  ــ ــد بفهمند چه ج ــ عاقه مندن
ــــت. البته بازی منچ و مارپله رایانه ای  اس
ــده اما اصل بازی جذابتر  ــ هم طراحی ش
و هیجان انگیزتر است. اگر دوست دارید 
ــا آمده،  ــ ــًا از کج ــ ــازی اص ــ ــــن ب ــد ای ــ بدانی
ــــع یک بازی   ــــم که منچ در واق باید بگویی
رومیزی آلمانی است و نام منچ در ایران 
از واژه نخست نام آلمانی این بازی گرفته 

ــــی نام آلمانی  ــــت. ترجمه فارس شده اس
ــود:»عصبی نشو رفیق« واقعاً  ــ منچ می ش
ــــت، چون خیلی ها  ــتی اس ــ هم اسم درس
ــان درمی آید و  ــ آنقدر موقع بازی حرصش
ــوند که بازی را ناگهان به  ــ عصبانی می ش
ــــی می بینند  ــد، خصوصاً وقت ــ هم می زنن
ــوند. پس منچ تمرین  ــ دارند بازنده می ش
ــه اعصابتان  ــ ــرای اینکه ب ــ ــــت ب خوبی اس

مسلط باشید. 



 »دولــت الکترونیــک تنهــا به ایــن معنا 
نیســت که وظایفی برعهــده دولت برای 
اجرای این پروژه گذاشته شده بلکه همه 
دســتگاه ها باید برای پیاده ســازی دولت 
الکترونیــک همــکاری کننــد. در اجــرای 
دولــت الکترونیک قانون ازم وجود دارد 
امــا ضمانــت اجرایــی کافــی بــرای اجرا 
شــدن این قانون ها وجود ندارد. بنابراین 
از مجلــس می خواهیم بــا تدابیر قانونی 
ویــژه بــه توســعه ارائــه خدمــات دولــت 

الکترونیک کمک کنند.«
این اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات در جلسه با اعضای کمیسیون 
صنایــع و اقتصــادی مجلــس اســت. در 
یک هفتــه اخیر این دومین بار اســت که 
نمایندگان مجلس با حضور در ســازمان 
از  بازدیــد  ضمــن  اطاعــات  فنــاوری 
زیرساخت های اجرای دولت الکترونیک 
در جریان موانع و چالش های پیاده سازی 

آن در کشور قرار می گیرند.
ë  دولــت نیــاز  اختصاصــی  بودجــه 

الکترونیک

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
در جمــع اعضــای کمیســیون صنایــع و 
اقتصاد مجلس با اشاره به اینکه تمامی 
زیرساخت های دولت الکترونیک یعنی 
زیرساخت شبکه ای،  امنیتی و فنی آماده 
 ۲۵۰۰ مجمــوع  از  کــرد:  اعــام  اســت، 
دستگاه تنها ۲۲۵ دستگاه به سامانه ملی 
تبــادل اطاعــات متصل شــده اند کــه از 
این میزان نیز ۳۷ دستگاه به شهروندان 
خدمــت ارائــه می کنند و ۶۹ دســتگاه نیز 
دریافــت  خدمــات  دســتگاه ها  ســایر  از 
می کننــد. محمدجــواد آذری جهرمی با 
تأکید بر این نکته که رئیس جمهوری در 
حکم تمامــی وزیران یک بند مشــخص 
بــرای همــکاری در راســتای پیاده ســازی 
دولــت الکترونیک در نظر گرفته اســت، 
گفت:  دســتگاه هایی خــارج از دولت هم 
هستند که باید به سامانه تبادل اطاعات 
متصل شــوند اما اتصال این دســتگاه ها 
کلید مفقوده اجرای دولت الکترونیک در 

کشور است.
او بــا اعام اینکــه داده ها یــک ارزش 
ملی هســتند که برای ارائــه خدمات باید 
مورد استفاده قرار بگیرند، افزود: » دولت 

الکترونیــک یــک نرم افــزار یــا دیتاســنتر 
نیست بلکه یک شیوه نوین از حکمرانی 
بــرای  بــه شــهروندان  ارائــه خدمــات  و 
شفاف ســازی و مقابلــه بــا فســاد اســت. 
اجــرای این پــروژه نیــاز به اعتقــاد و عزم 
جدی دارد اما برخی مدیران چون تسلط 
کافــی ندارنــد بنابرایــن اعتقــادی هم به 
اجرای این پروژه نداشته و جلوی کسانی 
هم که عزمشــان را بــرای اجرای آن جزم 
کرده اند، می ایستند.« براساس اظهارات 
وزیــر ارتباطــات در فاز اول اجــرای دولت 
الکترونیــک یعنی مشــارکت، ۶۷ درصد 
از ۲۵۰۰ دســتگاه کشــور خدمــات خود را 
به صورت الکترونیکــی درآورده اند اما به 
بــاور او ارائه این خدمــات به صورت جدا 

جدا فایده ای برای مردم ندارد.
 او در این زمینه گفت:  تبادل اطاعات 
به معنی تجمیع همــه اطاعات در یک 
ســامانه به نــام ســامانه تبــادل اطاعات 
نیســت آنچــه مهم اســت ایــن موضوع 
ســامانه  ایــن  در  اطاعــات  کــه  اســت 
تبادل شــود اما متأســفانه هر دستگاهی 
اطاعاتــش را در ســبد یــا زنبیــل خــود 
هــم  راه  ایــن  از  و  داشــته  نگــه  محکــم 
به عنوان ابزار قدرتی در راستای تعامل با 
سایر دستگاه ها استفاده می کند. جهرمی 
بــا اعام اینکــه قانون کافی بــرای اجرای 
دولــت الکترونیــک وجــود دارد از نبــود 
ضمانت اجرایی بــرای اجرای این قانون 
گایه و تأکید کرد که مجلس در این زمینه 
باید تدابیر جدی بیندیشد. وزیر ارتباطات 
در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به داده 
و دسترسی آزاد به آنها افزود: باید داده ها 
را به رســمیت بشناســیم و بــاور کنیم که 
داده ها ملی هستند و متعلق به یک نفر 
یا یک نهاد نیستند. برای به وجود آمدن 

این نگاه باید قانونگذار وارد میدان شود.
جهرمی در ادامه این جلســه با اشاره 
بــه بودجــه وزارت ارتباطــات و اعتبارات 
تخصیــص یافته از ســوی ایــن وزارتخانه 
کــرد:  اعــام  مختلــف  بخش هــای  بــه 
درآمــد صنعت ICT بــه ۴۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده کــه از مجموع ایــن درآمد 
و براســاس قانون مجلس تنها ۱۰ درصد 
درآمــد به خــود بخــش تخصیــص پیدا 
کرده است. از سوی دیگر کل اعتبار وزارت 
ارتباطات برای تخصیص وام ۱۰۰ میلیارد 
تومان است که ۱۵ میلیارد آن در راستای 
حمایــت از پیــام رســان های داخلــی بــه 

این ســرویس ها اختصاص یافته اســت. 
همچنین باید وزارتخانه با این میزان پول 
شبکه ملی اطاعات، پروژه های فضایی، 

ماهواره ای کشور را نیز توسعه دهد.
جهرمــی در پایــان ســخنان خــود در 
این جلســه از کمیسیون صنایع خواست 
کــه با در نظر گرفتن بودجه مشــخص به 
اجرای دولت الکترونیک کمک کنند. او با 
اعام این درخواســت افزود: چون دولت 
الکترونیــک با ســایر موضوعات متفاوت 
است و تأثیر بسزایی در شفافیت، کاهش 
هزینه ها و مبارزه با فســاد دارد از مجلس 
می خواهیــم که هــزار میلیــارد تومــان از 
ارتباطــات  وزارت  خــود  درآمــد  ردیــف 
به صــورت تخصصــی یافتــه بــه دولــت 
الکترونیک اختصاص پیدا کند چرا که تا 
زمانی اعتبار مشخص و تخصصی یافته 
به توســعه دولت الکترونیک اختصاص 
پیدا نکند نمی توان انتظار اجرای درست 

این پروژه را در کشور  داشت.
ë  اجــرای دولت الکترونیک نیــاز به عزم

همگانی
امیر ناظمی، معــاون وزیر ارتباطات 
و رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعات نیز 
در ایــن جلســه ضمــن ارائــه جزئیــات 
کلــی از وضعیــت اجــرای پــروژه دولــت 
الکترونیک در کشور اعام کرد که تاکنون 
۳۷ دســتگاه، 4۷۳ خدمــت را از طریــق 
مرکز ملی تبادل اطاعــات ارائه داده اند 
و همچنیــن حدود 44 میلیــون تراکنش 

در این مرکز صورت گرفته است. به گفته 
ناظمــی تاکنــون بیــش از۴۵۰ هــزار نفر 
اپلیکیشن دولت همراه را نصب کرده اند 
و ۶۰تا ۷۰ درصد خدمات را شهروندان از 

طریق USSD می گیرند.
 رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات 
بــا اشــاره بــه اهمیــت همــکاری همــه 
دســتگاه ها بــرای اجــرای مؤثــر دولــت 
الکترونیک گفت:  دولت الکترونیک تنها 
شامل قوه  مجریه نیست چرا که بخشی از 
استعامات مورد نیاز مردم از قوه قضائیه 
و ناجا است که خارج از دولت قرار دارند 
بنابراین پیوستن این دستگاه ها به مرکز 
ملی تبــادل اطاعــات از اهمیت باایی 
اگــر در  بــرای نمونــه  برخــوردار اســت. 
جریــان تبدیل کارت ســوخت بــه کارت 
بانکی از طریق اپلیکیشن دولت همراه، 
ناجا همــکاری ازم را با وزارت ارتباطات 
نداشت ارائه چنین خدماتی غیرممکن 
بود. او در بخش دیگری از ســخنان خود 
بــا تأکیــد همگرایــی ســایر دســتگاه ها و 
نهاد ها با مجموعه دولــت افزود: دولت 
الکترونیــک عــاوه بــر دولــت بایــد قوه 
قضائیه، نیروهای مسلح، مقننه، صدا و 
سیما، کمیته امداد و شهرداری ها اجزای 
مهــم و اثر بخــش دولــت الکترونیک را 
تشکیل دهند و با مشارکت این بخش ها 
شــهروندان می تواننــد لــذت ســرویس 

گرفتن از کلیت یک نظام را تجربه کنند.
او با اشــاره به اینکه وزارت ارتباطات 

بــرای اجــرای دقیق دولــت الکترونیک 
در حوزه های مختلــف نیاز به همکاری 
مجلــس دارد، تأکید کــرد: کل مبادات 
اطاعاتــی کشــور از مرکــز ملــی تبــادل 
اطاعــات انجــام می شــود امــا در ایــن 
بیــن اتفاقــی کــه می افتــد ایــن اســت 
بــدون در نظــر  کــه ســامانه ای جدیــد 
اطاعــات  تبــادل  مرکــز  ایــن  گرفتــن 
شــکل می گیرد. بنابرایــن باید مجلس 
شــرایطی را در نظــر بگیــرد کــه تمامی 
سامانه های جدید هم زیر نظر این مرکز 
تبــادل اطاعات و با به اشــتراک گذاری 
شــروع  را  کارشــان  خــود  اطاعــات 
کننــد.  او تصریــح کرد کــه مجلس باید 
تدابیری بیندیشد که تمامی دستگاه ها 
از  خــارج  دســتگاه های  مخصوصــاً  و 
دولت اعم از صدا وســیما، قوه قضائیه، 
شهرداری ها و غیره نیز به سامانه تبادل 
اطاعات متصل شــوند. او همچنین از 
مجلس خواســت که راهکاری از ســوی 
نمایندگان در نظر گرفته شود که تمامی 
دســتگاه های موظــف به ارائــه خدمات 
خــود از طریــق یــک کانــال واحــد که به 
کمک زیرساخت های دولت الکترونیک 
ایجاد شده، شوند و هر دستگاه خدمات 
الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در 
اختیار شــهروندان نگذارد. معاون وزیر 
ارتباطات در بخش پایانی سخنان خود، 
تمرکــز بودجه ای در پیاده ســازی دولت 
الکترونیک را امر مهمی دانست و ادامه 

داد: بخشــی از بودجــه وزارت ارتباطات 
از طریــق قانــون بــه دولــت الکترونیک 
اختصــاص داده شــود و تــا زمانــی کــه 
زیرســاخت های  بــه  مناســبی  بودجــه 
دولت الکترونیک تعلق نگیرد نمی توان 
انتظار توســعه مطلوب در این زمینه را 

داشت.
عزیــز  جلســه،  ایــن  جمع بنــدی  در 
و  صنایــع  کمیســیون  رئیــس  اکبریــان، 
ارتباطــات  وزارت  از  مجلــس  معــادن 
خواســت تا گزارش موانــع اجرای دولت 
الکترونیــک را به این کمیســیون ارســال 
کننــد. او همچنیــن از وزارت ارتباطــات 
خواســت ســازمان هایی که برای اتصال 
بــا ســامانه تبــادل اطاعــات همــکاری 
نمی کنند نیز به صورت دقیق مشــخص 
و معرفی شــوند تــا در جلســه ای ویژه با 
حضــور علــی اریجانی رئیــس مجلس 
بــرای حــل ایــن معضــات راهکارهای 

جدی در نظر گرفته شود.
ولــی ملکــی، ســخنگوی  همچنیــن 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
هــم در این جلســه بــا تقدیــر از زحمات 
وزارت ارتباطــات در پیاده ســازی دولــت 
الکترونیــک تا ایــن مرحلــه گفت: »رتبه 
قبلــی ایران در زمینه پیاده ســازی دولت 
الکترونیــک ۱۰۶ بــود کــه بــا مجموعــه 
وزارت  توســط  انجام شــده  اقدامــات 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، به رتبه 
۸۶ جهانــی ارتقــا پیــدا کرده ایــم کــه از 
میانگین جهانی جلــو زده ایم اما با همه 
ایــن صحبت ها تازه متوجه شــده ایم که 
حداکثــر ۱۰ درصد دولــت الکترونیک در 

کشور پیاده شده است.«
 او در ادامــه افــزود:  »قــوه قضائیــه با 
۲۷ درصد و نیروی انتظامی با ۱۸درصد 
ســهمی که از دولــت الکترونیــک دارند، 
می تواننــد کمــک زیــادی بــرای فراگیــر 
شــدن دولــت الکترونیک کننــد. در واقع 
در صورت اتصال این دو دســتگاه بزرگ 
الکترونیــک  دولــت  درصــد   ۷۰ تــا   ۶۰
تکمیل می شود اما متأسفانه هیچ کدام 
از ایــن نهادها هنوز به دولت الکترونیک 
نپیوسته اند.« در پایان این جلسه اعضای 
دو کمیسیون صنایع و اقتصاد این وعده 
را دادند که با برگزاری جلسات مشخص 
در مجلــس موانــع پیــش روی توســعه 
پیاده ســازی دولت الکترونیک را از میان 

بردارند.

 بررسی سیاستگذاری استفاده از 

ارز دیجیتال در هیأت دولت
دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت: سیاست نهایی در 
خصوص اســتفاده از ارزهای دیجیتالی در کشــور بزودی در 

سطح هیأت دولت مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش مهر، ابوالحســن فیروزآبــادی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف 
ارزهای دیجیتالی )ارز رمز( در کشــور گفت: دولت در حال تهیه مصوبه ای برای 
سیاســتگذاری در این حوزه اســت. وی افزود: با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال 
یکی از پدیده های مهم در حوزه فناوری مالی و بازار پرداخت محسوب می شوند، 
نظارت بر ارزهای رمزنگاری شــده در داخل کشــور ضروری اســت. رئیس مرکز 
ملی فضای مجازی ادامه داد: ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین 
مراحل بررســی را می گذراند و بزودی در ســطح هیأت دولت بررســی می شود. 
فیروزآبادی اظهار داشت: کشور در مرحله انجام سیاست های اولیه برای تعیین 
تکلیف مشارکت کنندگان در حوزه ارزهای دیجیتالی است و در این زمینه با توجه 
به پیش نویســی که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی برای طرح در شــورای 
عالی فضای مجازی تهیه کرده بود، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی دولت 

همکاری می کند تا در نهایت این سند برای طرح به هیأت دولت برود.

در خال سفر وزیر ارتباطات به باکو صورت می گیرد
تصویب سند همکاری مشترک بین کشورهای عضو اکو

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات به دعوت وزیر ارتباطات و حمل و نقل کشــور 
آذربایجان برای شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه و همایش بین المللی 

ارتباطات، نو آوری و فناوری های پیشرفته، به باکو سفر کرد
به گزارش »ایران«، ســخنرانی در کنفرانس نوآوری کاســپین، شرکت در نشست 
چهارجانبه وزیران ارتباطات جمهوری اسامی ایران، ترکیه، روسیه و جمهوری 
آذربایجــان و همچنین برگزاری دیدارهای دوجانبه با وزیران برخی کشــورهای 
حاضر در نمایشگاه با هدف توسعه همکاری های دو جانبه از جمله برنامه های 

سفر دو روزه آذری جهرمی به باکو اعام شده است.
گفتنــی اســت جهرمــی در بــدو ورود به باکــو درباره ســفر دو روزه خود به کشــور 
آذربایجان گفت: دومین اجاس وزیران ارتباطات کشورهای عضو اکو از سه شنبه 
۱۳ آذر در باکــو آغــاز شــده و قــرار اســت که در ایــن اجاس یک ســند همکاری 

مشترک بین کشورهای عضو اکو بعد از بحث و بررسی به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه سند تنظیم شده در حوزه توسعه فناوری اطاعات با سه محور 
کشــاورزی، آموزش و ســامت اســت، افزود: جلســات مربوط به آن را خواهیم 

داشت و روی این موضوع بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.
عضو کابینه تدبیر و امید همچنین از برنامه بازدید از نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۸ خبر 
داد و گفت: در نمایشگاه امسال باکوتل، برای اولین بار وزارت ارتباطات به منظور 
توســعه بازار از کســب و کارهای ایرانی حمایت کرده تا در این نمایشگاه حضور 
پیــدا کنند. وزیر ارتباطات درباره حضور کســب و کارهای نوپای ایرانی حاضر در 
نمایشــگاه باکوتل توضیح داد: ۹ شــرکت از کســب وکارهای موفق و فعال حوزه 
ICT کشــور پاویون ایران را در این نمایشــگاه تشــکیل می دهند که امیدواریم با 
تعاماتی که در این مدت دارند به توســعه بازار خود از ایران به بازار منطقه ای 

موفق باشند تا سهم بازار مناسبی در این شرایط از آن خود کنند.
گفته می شود، وزیر ارتباطات درحالی به کشور آذربایجان سفر می کند که برخی 
از کشــورها ســعی در تحریم و منــزوی کردن ایران دارند و بــا این حال حضور در 

مجامع بین المللی نشان از نقش غیر قابل انکار ایران دارد.
نمایشــگاه بین المللــی باکوتل ۲۰۱۸ رو گذشــته با حضور۲۰۰ شــرکت فعال در 

حوزه ارتباطات از ۲۰ کشورجهان از جمله کشورمان افتتاح شد.

در جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی
مشکات تاکسی یاب های اینترنتی بررسی شد

در جلســه کمیســیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، مشکات قانونی و حقوقی پیش 
آمده برای تاکسی های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش »ایران«، در جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی، محمد رحمانی؛ مدیر 
حقوقی یکی از تاکســی های اینترنتی با ذکر مشــکاتی که در حوزه سیستم های 
حمل و نقل هوشــمند در کشــور وجود دارد ابراز داشت: از وقتی که شرکت های 
ارائــه دهنــده حمل و نقل هوشــمند کار خــود را شــروع کرده اند بــا آژانس های 
تاکســی، تاکســیرانی و شــهرداری به مشــکل خورده اند و در نهایت چالش های 
موجــود بــرای ایــن کســب و کار موجب شــده که از ایجــاد دفاتر ما در شــهرهای 

مختلف جلوگیری شود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کسانی که قصد دارند در فضای 
مجازی کســب و کاری داشته باشــند مکلفند از اتحادیه کشوری کسب و کارهای 
مجازی پروانه کســب بگیرند وبراســاس تبصره ذیل آن هم روش صدور پروانه 
توســط اتحادیه برابر آیین نامه ای که متعاقباً تصویب می شــود انجام می گیرد. 
این آیین نامه تصویب شــد و بر مبنای آن اتحادیه شروع به صدور پروانه کسب 
کرد. بعد از شــروع فعالیت و بزرگ شــدن اما شــهرداری مدعی شد که باتوجه 
به قانون توســعه حمــل و نقل و جلوگیری از مصرف ســوخت آنها مدیر حمل 
و نقل شــهری هســتند و بواســطه این قانون به تمامــی مراجع اعام کــرد ارائه 
دهندگان حمل و نقل هوشــمند چون در بخش حمل و نقل فعالیت می کنند 
باید تحت نظارت شهرداری باشند. مدیر حقوقی این تاکسی اینترنتی افزود: در 
ابتدا ما حاضر شدیم که با شهرداری یا تاکسیرانی مذاکره کنیم که نماینده آنها 
مسائلی مطرح کرد که پذیرش آن برای ما درواقع به معنی از بین رفتن کسب 
و کارمان بود. به دلیل خأهای قانونی که وجود داشت ما به تصویب نامه ای که 
سال ۹5  درهیأت وزیران تصویب شده بود متوسل شدیم. بر این اساس کسانی 
که در حوزه حمل و نقل فعالیت می کنند و از اصناف دارای پروانه کسب هستند 
با پروانه کســب صنفی قادر به فعالیت هستند اما نظارت شهرداری بر اینگونه 
کسب و کارها ازم است و نظارت شهرداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود 

که توسط وزارت کشور و وزارت صنعت تهیه و ارائه می شود.
رحمانی در خاتمه ابراز داشــت: شــورای عالــی ترافیک به نمایندگــی از وزارت 
کشــور متولی تهیه این دستورالعمل شده است، بنابراین در مجموع باید گفت 
دو اســتدال در این زمینه در کشــور هست که یکی مربوط به بخش خصوصی و 
حامیان این کســب و کارها بوده و دیگری استدال شهرداری است که در مقابل 

آن قرار می گیرد. 

برای اجرای دولت الکترونیک باید قانونگذار وارد میدان شود
اخبار
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مانی آشتیانی
خبرنگار

وزیر ارتباطات در بازدید نمایندگان مجلس از زیرساخت های دولت الکترونیک:

به تازگــی یکــی از اپراتورهــای مخابراتی کــره جنوبی اعام 
کرده است که موفق شده یک تماس ویدئویی با بهره گیری 

از فناوری شبکه ۵G برقرار کند.
به گــزارش انتخــاب از آنجا که اخبار نســل جدید اینترنت ۵G در گوشــه و کنار 
جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای 
زیــادی با همــکاری بزرگ ترین اپراتورهای اینترنــت و غول های تکنولوژی در 
جهان درصدد برقراری این نســل جدید از اینترنت  هســتند. به نظر می رســد 
یکی از بزرگ ترین اپراتورهای فعال در کره جنوبی در برقراری تماس و ارتباط 
ویدئویی با بهره گیری از نسل پنجم اینترنت همراه ۵G پیشقدم شده و اعام 
کرده اســت که موفق شــده اســت یک ارتباط و مکالمه ویدئویی پرســرعت و 
موفقیت آمیز را میان دو نفر از مدیران ارشد این شرکت در دو شهر بوندانگ 
و میوندانــگ در کره جنوبی برقــرار کند. این اپراتور مخابراتی همچنین اعام 
کرده که توانســته اســت با اســتفاده از گوشــی هوشمند سامســونگ مجهز به 
فناوری شبکه ۵G به برقراری یک ارتباط و مکالمه ویدئویی بپردازد. بر اساس 
گزارشی که در وب سایت telecomtv آمده است، این اپراتور مخابراتی تاکنون 
شــبکه اینترنت ۵G را در ۱۳ شــهر کره جنوبی راه اندازی کرده و تحت پوشش 
خود قرار داده است تا با برقراری و نصب تمامی تجهیزات ازم در سال آینده 
 ۵G به کاربران و مشترکانش این امکان را بدهد تا از شبکه اینترنت پرسرعت
بهره منــد شــده و اطاعــات و داده هــای موردنظر خود را با ســرعت و کیفیت 

بیشتری برای دوستان و مخاطبان خود ارسال کنند.

 اولین تماس ویدئویی با فناوری 

نسل پنجم اینترنت برقرار شد

روی وب

 سال بیست وچهارم  شماره 6940
 چهارشنبه  14 آذر 1397

دوش هوشــمند Livin Shower تنهــا با 
فشــار یــک دکمــه آب را گرم کــرده و به 
محض دور شــدن کاربــر از زیر دوش به 

طور اتوماتیک آب را قطع می کند.
بســیاری  آنایــن«،  »ایــران  به گــزارش 
از افــراد در هنــگام دوش گرفتــن، آب 
بســیاری را هــدر داده و از تــرس گــرم و 
سرد شــدن ناگهانی آب در هنگام قطع 
موقــت، از ابتدا تا انتهای ورود به حمام 
آب را بــاز می کننــد. اغلــب این افــراد از 

مصــرف ناصحیــح آب در حمــام، آگاه 
بوده و در بیشــتر مواقــع نیز تصمیم به 
مصــرف صحیح و بهینــه آب در حمام 
می گیرند. تصمیمی که در اغلب موارد 
به مرحله اجرا نمی رسد. برای حل این 
مشــکل دستگاهی متشکل از یک سری 
و یــک دکمه کنتــرل از راه دور طراحی و 
ســاخته شــده اســت که با قرارگیــری بر 
ســری دوش، آن را هوشــمند می کنــد. 
ایــن محصــول فناورانــه مناســب ترین 

محصــول برای صرفه جویــی بهینه آب 
بــه شــمار رفتــه و کاربــران می تواننــد با 
خریــد و نصــب آســان و راحــت آن بــر 
دوش حمــام، بــه طــور متوســط ۱۸۰ تا 

۳۰۲ دار در سال صرفه جویی کنند.
با فشار دکمه کنترل از راه دور، آب حمام 
به طور موقت قطع شده و تنها با فشاری 
دیگر بــدون ایجــاد هیچ گونــه تغییری 
در دمــای آب، دوش فعــال می شــود. 
این سیســتم به دلیل وجود حسگرهای 

حســاس، دمای آب را با توجه به دمای 
حاضر در داخل حمام تنظیم کرده و به 
محض رسیدن به دمای مطلوب به طور 
دکمــه  می شــود.  خامــوش  اتوماتیــک 
کنترل در عین حال زمان را همانند یک 
ساعت به کاربر نشــان داده و دمای آب 
را نیز از طریق ارسالی یک پیام به تلفن 

همراه نشان می دهد.
و  داده هــا  هوشــمند  سیســتم  ایــن 
اطاعــات مصــرف آب، میــزان زمــان 

دوش گرفتن، الگوهای دما و داد ه های 
تاریخــی در دوره هــای زمانی متعدد را 
ذخیره کرده و از طریق یک اپلیکیشــن 
به کاربر ارســال می کند. در حال حاضر 
ســایت  در  هوشــمند  سیســتم  ایــن 
اینــدی گوگــو بــا قیمتــی برابــر ۹۹ دار 
پیش فروش می شــود. پیش بینی شده 
 Livin Shower اســت دوش هوشــمند
تــا مــاه آوریــل ســال ۲۰۱۹ میــادی به 

بازارهای جهانی عرضه شود.

کنترل بهینه آب با دوش هوشمند
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عضــو هیأت مدیره شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت بــا بیان اینکــه محدودیت 
در منابع فرکانســی عاملــی بازدارنده 
در توســعه شــبکه موبایــل و افزایــش 
اســت،  شــده  کشــور  در  آن  کیفیــت 
گفــت: بــا وجــود چنیــن محدودیتــی 
بخش قابــل توجهــی از فرکانس های 
۷۰۰ و ۸۰۰ بــدون اســتفاده در اختیــار 
صداوسیماســت و بااســتفاده حبس 

شده است.
به گــزارش »ایــران«، بهــزاد اکبری 
توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه 
همه کشــورها دانســت و گفت: توسعه 
شــکل گیری  باعــث  کــه  بانــد  پهــن 
سرویس هاســت، نقش برجسته ای در 
باابــردن درآمد ســرانه کشــورها دارد 
به طوری که بانک جهانی ســهم یک و 
نیــم تا ۲ درصــدی را بــرای آن در نظر 

می گیرد.
وی بــا بیان اینکه توســعه پهن باند 
نقش کلیــدی را برای توســعه یافتگی 
کشــورها ایفا می کنــد، افــزود: بنابراین 
گســترش  به دنبــال  کشــورها  همــه 
زیرساخت های پهن باند خود هستند.

اکبــری یکــی از راه هــای کــم هزینه 
بــرای توســعه پهــن بانــد را اســتفاده 
از شــبکه ســیار دانســت و ادامــه داد: 
توسعه شــبکه همراه نســبت به شبکه 
ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت 

که در توســعه پهن باند در شبکه سیار 
نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا 

محدودیت دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت 
مدرس بــا بیان اینکــه فرکانس هرچه 
پایین تر باشــد، طول موج آن بزرگ تر 
و پوشــش و مقاومــت آن در برابر خطا 
بیشــتر اســت، اظهار کــرد: با اســتفاده 
اپراتورهــا  پاییــن  فرکانس هــای  از 
می تواننــد بــا کمتریــن ســرمایه گذاری 
پوشــش بیشــتر و بهتری را ایجاد کنند 
و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری 
قــرار  نهایــی  مصرف کننــده  دســت 
می گیرد. درحالی که هرچه به ســمت 
تعــداد  برونــد  بااتــر  فرکانس هــای 
دکل های بیشــتری ازم اســت و هزینه 
پوشــش بااتر می رود. ضمــن اینکه با 
اضافه شــدن دکل، فیبرنوری بیشتری 

نیز برای اتصال به دکل ها ازم است.
کشــور  در  اینکــه  بیــان  بــا  اکبــری 
مــا بخــش قابــل توجهــی از فرکانــس 
در  و ۸۰۰  کانــال 6۰۰، ۷۰۰  در  پاییــن 
اختیــار صداوسیماســت، تصریح کرد: 
فرکانــس  ایــن  از  زمانــی  صداوســیما 
اســتفاده  تلویزیونــی  پخــش  بــرای 
می کرد که اان بخش قابل توجه از آن 

بدون استفاده مانده است.
شــرکت  مدیــره  هیــأت  عضــو 
خاطرنشــان  زیرســاخت  ارتباطــات 

کــرد: در همــه جــای دنیــا شــبکه های 
تلویزیونــی ایــن بخــش از فرکانــس را 
آزاد و در اختیار رگواتوری قرار داده اند 
تــا اپراتورهــا بــا هزینــه کمتــر توســعه 
پهــن بانــد را انجــام دهنــد. درحالــی 
کــه هم اکنــون ایــن طیــف از فرکانــس 
ارزشــمند در اختیــار صداوسیماســت 
که از آن استفاده ای هم نمی شود. وی 
با تأکید بر اینکــه، فرکانس منابع ملی 
است و باید در اختیار توسعه ملی قرار 
گیرد، افزود: پوشش شــبکه موبایل در 
ایران بهتر از کشــوری چون ایتالیاست 
درحالــی کــه از نظر کیفیــت پایین تر از 
ایتالیا هســتیم و اگر بخواهیم ســرعت 
را در شــبکه پهــن بانــد موبایــل بااتــر 
ببریــم و بــه تعــداد بیشــتری خدمات 
ارائه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی 
اان  کــه  درحالــی  اســت  بیشــتری 
امــکان ایــن افزایــش نیســت چراکه با 
محدودیت منابع فرکانســی در شــبکه 

موبایل روبه رو هستیم.
دانشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو 
در  محدودیــت  مــدرس،  تربیــت 
منابــع فرکانســی را همچنیــن عاملــی 
بازدارنــده در ارائه ســرویس های پهن 
گفــت:  و  دانســت  آنهــا  رشــد  و  بانــد 
سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری 
و ســرویس های فــوق پهن بانــد که در 
دنیا در حال رشــد هســتند، در ایران با 

محدودیت روبه رواند.
اکبــری با اشــاره بــه ضرورت رشــد 
سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: 
در اینترنت اشــیا بعضی از سرویس ها 
چون خواندن کنتورهای هوشــمند گاز 
از باند کم استفاده می کنند درحالی که 
در ســرویس هایی چون ســرویس های 
مربــوط بــه امنیــت عمومــی اینترنت 

پهن باند مورد نیاز است.
شــرکت  علمــی  هیــأت  عضــو 
بــه  اشــاره  بــا  زیرســاخت  ارتباطــات 
تأثیــری کــه اینترنــت اشــیا در بهبــود 
زندگــی مــردم دارد، خاطرنشــان کرد: 
آیــرس  بوینــس  در   NEC شــرکت 
آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر 
شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا 
کــرد کــه در ســال اول بــا مجهــز کردن 
مراکــز جــرم خیــز بــه دوربیــن، میزان 

جرایم به نصف رسید.
این مقام مسئول همچنین با تأکید 
بــر اینکــه هرچــه بــه ســمت اینترنــت 
اشــیا برویــم نیــاز بــه منابع فرکانســی 
بیشــتری اســت، گفــت: بــا نگاهــی به 
برنامه اپراتورها مشــخص می شود که 
آنها اســتفاده از فرکانــس ۷۰۰ را برای 
نســل پنجم تلفن همراه در دستور کار 
خود قــرار داده اند چراکــه این طیف از 
فرکانــس بــرای کاربردهــای اینترنــت 

اشیا فوق العاده است.

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت:
صدا و سیما فرکانس توسعه شبکه تلفن همراه را حبس کرده است 
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را فــرا گرفتــه بــود بــه هــوش آمــد. صــدای شــلیک تک 
گلوله هایی می آمد که در میان غریو فریاد تظاهرکنندگان 

فرو می نشست.
گلوله هایی که با صدای ترکیدن دانه های اســپند در آتش 
شلیک می شوند و آنگاه مسلسلی با زنجیره ای از گلوله ها 
همچون خس خس سینه آدمی به کار می افتاد. سرهنگ 
بــا تکانه ای که بــه خودرو اش افتاده بود هراســان چشــم 
بــاز کــرد و عــده ای را دید که مشــت بــر بدنه خــودرو اش 
می کوبیدند و پیکر خونین جوانی را دید که در میان بازوان شــان گرفته بودند.  
ســرهنگ نگاهش به چند نفر افتاد که جوان تیرخــورده ای را بغل کرده بودند 
و بــه او اشــاره می کردنــد. وقتــی شیشــه را پایین کشــید یکی شــان گفــت: باید 
برســونیش بیمارستان وگرنه میمیره. در ماشین را که باز کرد جوان مجروح را 

روی صندلی عقب خواباند و با بستن در اشاره کردند: راه بیفت آقا.
جوان تیرخورده در حال اغما بود و خونی که از پهلویش بیرون می زد لباسش 
را خیس می کرد. جمعیت برای ماشین راه گشود تا برای رسیدن به بیمارستان 
ســرعت بگیرد. ســرهنگ گردن کشــید تــا در آینــه نگاهی به جــوان تیرخورده 
بیندازد. هجده ساله به نظر می آمد همسن پسر کوچکش مهران بود. در مسیر 
راه ســرهنگ بــا بوق ممتــد از انبوه جمعیتی کــه در خیابان شــکاف می خورد 
بســرعت پیش می رفت و گاه به گاه با نگرانی در آینه باای ســرش پســرک را 
می دید که بدنش به تشنج می افتاد و خون باا می آورد. سرهنگ از امیریه به 
ســمت میدان حســن آباد پیچید و جمعیتی را می دید که در سراســر خیابان 
مــوج مــی زد. در گذر از مســیر تنگ تظاهرکننــدگان با صدایی کــه از اضطراب 
می لرزید، زیر لب به فغان آمد: خدایا... خدایا... من بنده گناهکار تمنا می کنم 

این جوانک را به خاطر مادرش نجات بده...
در بیمارســتان ســینا زخمی هایــی را دیــد کــه از آمبوانس هــا بــه بخش های 
مختلف انتقال می دادند و همهمه غمناکی از میان جمعیت سوگوار در فضا 
اوج می گرفت... با صدای بغض آلودی به گریه افتاد و رو به پرستارها که برای 

انتقال مجروحان در تکاپو بودند، فریاد زد:
بیایید کمک این جوان داره می میره.

دو مرد پرستار با شکافتن انبوه جمعیت جلو دویدند و یکی شان روی صورت 
جوانک خم شد و آنگاه با تأسف سر جنباند:

تمام کرده. ببریمش سردخونه
ســرهنگ روی خم زانوهایش بر زمین نشســت. تکیه به ماشین اش داد و از هق هق 
گریه شانه هایش به تکان افتاد. مدام از تأسف سر می جنباند و زیر لب تکرار می کرد.

همسن پسرم بود. همسن مهران بود.
یکباره چشم های همسر مرده اش را به خاطر آورد که با نگاه سردش به او خیره 

شده بود.
به خانه که رسید راننده اش جلو دوید و گفت: جناب سرهنگ سوئیچ ماشین 
را بدید من ببرم پارک کنم. جایی که خیال ندارید ببرید؟ ســرهنگ ســوئیچ را 
که به دست راننده اش داد با افکار پریشانش به یاد کیسه های طا و جواهرات 

افتاد که در صندوق عقب خودرو جا داده بود.
هراسان دستش را به طرف او دراز کرد و گفت: نه ازم نیست. ماشین همینجا 
بمونــه بایــد جایی برم. دســته کلیدهــا را از راننــده اش گرفت و رو بــه ایوان که 

می رفت آوای تند موزیک را از اتاق پسر نوجوانش شنید.
ë ادامه روز شنبه

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

گروه حوادث/ دختر نوجوان که به خاطر تنهایی 
و کمبــود عاطفی در دام پســر فریبــکاری افتاده 
و تــا یک قدمــی مرگ پیــش رفته بــود با کمک 

معاون مدرسه اش به زندگی برگشت.
»حنانه« هنوز در ســنین نوجوانی بــود اما آنچه 
بــر زندگی کوتاهش گذشــته می تواند دســتمایه 
نگارش کتابی قطور شود. بسته های قرص هنوز 
تــوی کیفــش بــود. آرام و ســاکت روی صندلــی 
نشســته و به ســنگفرش اتــاق خیره مانــده بود. 
اســمش را که صدا زدند ســربلند کرد. وارد اتاق 
مشاوره پلیس شد اما پیش از آنکه لب به سخن 
باز کند چشمانش شروع به باریدن کرد. صدای 

هــق هــق »حنانــه« ســکوت اتــاق را شکســت. 
نمی دانســت داســتان شــوربختی اش را چگونه 
بازگــو کنــد. وقتی آرامتر شــد شــروع به صحبت 
کرد: »ســن و ســالی نداشــتم. تازه 11 سالم شده 
بــود کــه فهمیــدم پــدرم اعتیــاد دارد. همیــن 
موضوع همیشــه باعث درگیری او با مادرم بود 
و مــن هــم که کاری نمی توانســتم انجــام دهم، 
در کنج اتاق گریه می کردم. این شــرایط زندگی 
هــر روزمان بود. تا اینکه پس از چند ســال پدرم 
در اوج خمــاری تصادف کرد و از بین رفت. من 
ماندم و مادر و مشکات تمام نشدنی زندگی... 
مادرم ســنی نداشــت و پس از چند مــاه ازدواج 

کــرد امــا چون شــوهرش مــرا نمی خواســت، به 
ناچــار در 14 ســالگی بــه خانه پدربزرگــم رفتم. 
مادربــزرگ و پدربزرگــم توجــه زیــادی بــه مــن 
داشــتند. امــا هــر کاری هــم می کردنــد به خاطر 
اختاف ســنی که با هم داشــتیم نمی توانســتند 
مــرا درک کننــد. مــادرم ماه هــا حتی ســراغی از 
مــن نمی گرفت. درســت در همــان روزهایی که 
من تنهــا مانده بودم و بیش از هر زمانی نیاز به 
محبت داشتم، سر و کله »کیارش« پیدا شد. آن 
روزهــا کاس زبان می رفتــم و »کیارش« هر روز 
ســر راهم ظاهر می شــد و بــا چرب زبانی هایش 
کنــد.  خــودش  جــذب  مــرا  می کــرد  ســعی 
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ســماجت هایش باعث شــد باور کنم که عاشقم 
شــده و همــه تعریــف و تمجیدهایــش واقعــی 
اســت. اما من به معنای واقعی عاشــقش شــده 
و هــر روز برای دیدارش بی تاب بودم. کم کم کار 
به جایی رسید که من از کاس هایم غیبت کرده 
و ســاعت ها بــا کیارش در خیابان ها می گشــتیم. 
یک روز گفت می خواهد مرا پیش مادرش ببرد. 
من هم که همه حرف هایش را باور داشتم، با او 
همراه شــدم. خانه سوت و کوری بود. »کیارش« 
گفته بود مادرش بیمار اســت و در بســتر افتاده. 
امــا وقتــی وارد اتاق شــدم هیچ کــس آنجا نبود. 

»کیارش« پشت سرم وارد اتاق شد و در را بست. 
احســاس خطر کرده بــودم اما او به ســمتم آمد 

و....
وقتــی از خانه »کیــارش« بیرون آمــدم دیگر آن 
آدم سابق نبودم. احســاس گناه می کردم. انگار 
همــه جــور دیگــری نگاهــم می کردند. بــه خانه 
رســیدم بدون کلمه ای حرف به اتاقم رفتم و در 
حالــی کــه صورتــم را روی بالش فشــار می دادم 
ســاعت ها بــه خاطر حماقتــم گریه کــردم. چند 
روزی بــود کــه خــواب و خوراک نداشــتم. خبری 
هــم از »کیــارش« نبــود. نــه پیامــی مــی داد و نه 

تماسی...
بدتــر از آن بی خبری ها؛ حال جســمانی عجیبم 
بود. مدام حال تهوع داشــتم و از حال می رفتم. 
معاون مدرسه مان به من شک کرده بود. دست 
آخر هــم مرا کناری کشــید و ماجرا را پرســید اما 
مــن هــم فقط گریــه می کــردم. خانم مدیــر مرا 
به آزمایشــگاه برد نتیجــه آزمایش دنیا را مقابل 
چشمانم تیره و تار کرد. من در 15 سالگی باردار 

شده بودم.
از آن روز حتــی روی رفتــن بــه مدرســه را هــم 
نداشــتم. دلم می خواســت بمیرم. اما جســارت 
شــرایط  همیــن  در  نداشــتم.  هــم  را  کار  ایــن 
نابســامان روحــی بودم کــه »کیارش« دوبــاره با 

مــن تمــاس گرفــت. وقتی بــه او ماجــرا را گفتم 
بــه جــای همــدردی و چاره جویی شــروع به داد 
و بیــداد و فحاشــی کــرد و گفــت که از مــن فیلم 
و عکــس دارد و چــون می دانســت وضــع مالــی 
پدربزرگــم خوب اســت گفــت اگر تــا 4 روز دیگر 
50 میلیــون تومــان بــه او ندهم فیلم هــا را برای 

پدربزرگم می فرستد...
از همــان لحظه بود که دیگر تصمیمم را گرفتم. 
هیــچ راهی جز مــرگ برایم نمانده بــود. از اتاق 
بیــرون رفتــم و کیســه قرص هــای پدربزرگــم را 
برداشــتم. می خواســتم همان شــب کار را تمام 

کنم اما حسی در وجودم مانع می شد.
یــک روز صبح پدربزرگ وارد اتاقم شــد و گفت: 
»دیشب خانمی با من تماس گرفت که با تو کار 
داشــت. هر چه پرسیدم خودش را معرفی نکرد 
اما از من خواســت هر ســاعتی که تو بیدار شدی 
با این شــماره تلفن تماس بگیری.« گوشــی را از 
دســت او گرفتم. دســت هایم می لرزید. شــماره 
معــاون مدرســه مان بــود... امــا او بعــد از ایــن 
بدبختــی چــه کاری می توانســت بــا من داشــته 
باشــد. هــزار فکــر به ســرم رســید. دو راه بیشــتر 
نداشــتم یا باید قرص هــا را می خوردم و خاص 
می شــدم یا بــا او تمــاس می گرفتم. دکمه ســبز 
گوشــی پدربزرگ را زدم. انگار او منتظر تماســم 
بــود. بعــد از یــک بــوق جــواب داد. بــا صــدای 
لــرزان ســام کردم و گفــت: »نمی توانم نســبت 
بــه سرنوشــتت بی تفــاوت باشــم با آنکه اشــتباه 
بزرگــی مرتکــب شــده ای امــا تصمیــم گرفتــم 
کمکت کنم می ترسم کار خطرناکی کنی. من در 
بخش مشــاوره پلیس آشــنایی دارم که می تواند 
کمکــت کنــد. فــردا صبــح دنبالت می آیــم تا به 
آنجــا بــروی...« وقتــی تلفــن را قطع کــردم هم 
خوشحال بودم هم ناراحت. هر چند نمی توانم 
 خودم را ببخشــم اما می خواهم از این مخمصه 

خاص شوم...

داستان 
 شوربختی  

دختر دانش آموز

رونـــده
پــ

نگاه کارشناس

ســتوان دوم زهرا کاکایی کارشــناس ارشد مرکز مشــاوره معاونت اجتماعی 

پلیــس کرمانشــاه گفــت: »قرار گرفتــن در تنهایی و انزوا باعث می شــود که 

فــرد رفتــار متفاوتی داشــته باشــد و کمتــر بتوانــد رفتارهای احساســی اش 

را کنتــرل کنــد. ایــن حالــت نــوع خفیــف احســاس تهی بــودن اســت. خأ 

عاطفی و تنهایی، چشــم انسان را به روی واقعیت ها می بندد و باعث بروز 

وابستگی های پوچ می شود.«

زوج اســترالیایی در کنــار تمســاح های 2.5 متــری مراســم ازدواج خود را جشــن 
گرفتنــد. بــه گزارش دیلی میل، تصاویر منتشــر شــده از مراســم عروســی نشــان 
می دهــد کــه زوج اســترالیایی در حــال قدم زدن در ســاحل هســتند و تمســاح های 
2.5 متــری نیــز بــه این عروس و دامــاد نگاه می کنند. آنهــا در این بــاره گفتند: هنگام 
عکاســی و فیلمبرداری متوجه تمســاح های گرســنه نبوده و پس از دیــدن عکس ها از 
 مشاهده تمساح ها شوکه شدیم. تصاویر دیدنی و جالب این زوج در ساحل کوئینزلند 

گرفته شده است.

کــردن  اتهــام خفــه  بــه  امریکایــی  زن 
شــد.  بازداشــت  خــواب  در  شــوهرش 
»وینــدی  متهــم  ســان،  به گــزارش 
تومــاس« 44 ســاله می گویــد در خواب 
شــوهرش  صــورت  روی  و  زده  غلــت 
افتاده و چون شکم بزرگی داشته همین 
موضوع باعث خفگی اش شــده است. 
وی پس از دستگیری ادعا کرده است که 
مرگ شــوهرش فقط یــک حادثه بوده 
و قصد آســیب رســاندن به او را نداشته 

است. اما گزارش های پلیس پنسیلوانیا 
نشــان می دهــد کــه »ویندی« بــه عمد 
روی صــورت و دهان شــوهرش افتاده و 
او را خفه کرده اســت و پزشــکی قانونی 

نیز شــواهدی در دســت دارد که نشــان 
می دهــد زن قاتــل قبل از قتل دســت و 
پــای شــوهرش را به  زور نگه داشــته و با 

شکم روی دهانش افتاده تا خفه شود.

دیدن بچه گوزن سفید و نادر در شمال نروژ 
عکاس حیات وحش را شگفت زده کرد. به 
گزارش میرر، »مدس نوردسوین« عکاس 
حرفه ای می گوید گوزن های سفید مشکل 
جهش ژنتیکــی دارند و به همین دلیل در 
فهرســت گونه های در خطر انقــراض قرار 
دارند. »مدس«  در حین عکاسی از مناظر 
طبیعی با این بچه گوزن نادر روبه رو شده و 

از آن عکس گرفته است.

ســکه های  از  کوچــک  گنجینــه ای  باستان شناســان 
کم یاب در بندر قیصریه پیدا کردند که قدمت آن به 

۹00 سال پیش برمی گردد.
این سکه ها به همراه گوشواره طا در کوزه ای برنزی 

بین سنگ های یک دیوار پیدا شده است.
به نوشته روزنامه هاآرتص عمر این گنج، درست به 
قبل از حمله صلیبیون به شــهر قیصریه )سزاریه( و 
قتل عام ســاکنان آن برمی گــردد و احتمااً صاحب 
آن در جریــان یورش ســربازان صلیبی کشــته شــده 
است. صلیبی ها در سال 1101 میادی و بعد از اعام 
تشــکیل پادشــاهی بیت المقدس از ســوی بالدوین 

اول به قیصریه - در کنار مدیترانه - حمله کردند.

به گفته باستان شناسان 2۴ سکه کشف شده که نقش 
خلفای فاطمی و امپراطوری بیزانس روی آنها درج 
شده، در دیواری پیدا شده که بخشی از خانه ای بوده 
که ســاخت آن بــه دوره حکومت مســلمانان در آن 

منطقه برمی گردد.
1۸ ســکه پــول رایــج آن زمــان یعنی دینــار فاطمی 
اســت و شــش تــای دیگــر ســکه های بســیار کمیاب 
بیزانســی اســت که پنــج تــای آن بــه دوره امپراطور 

میخائیل هفتم )دهه 10۷0 میادی( برمی گردد.
شــاهدی  گنجینــه  ایــن  باستان شناســان  گفتــه  بــه 
خامــوش بــر یکــی از پرماجراترین دوره هــای تاریخ 

قیصریه است.

مــردان جنایتــکار وقتــی متوجــه 
شدند دختر هندی به خاطر تجاوز 
از آنهــا شــکایت کــرده او را زنــده 
زنده ســوزاندند. به گــزارش دهلی 
نیــوز، پلیس اعام کرده اســت که 
دختر 20 ســاله دو روز قبــل مردان 
را متهــم کرده بــود کــه وی را مورد 
بودنــد.   داده  قــرار  اذیــت  و  آزار 
جسد سوخته این دختر در منطقه 
ســیتاپور ایالت اوتارپــرادش پیدا 
شده است. گفتنی است متهمان 
از همسایگان و آشنایان زن قربانی 
بوده انــد و پلیــس آنها را دســتگیر 
کرده و 3 مأمــور پلیس نیز به دلیل 
کــم کاری در این ارتباط از کارشــان 

تعلیق شده اند.

کشــتن یــک گاو در هنــد بــه اعتراضــی خونین و مــرگ دو نفر 
منجر شــد. گروهی از روســتاییان بعد از یافتن اشه یک گاو با 
ادعــای اینکه این حیوان کشــته شــده، آن را به خیابــان برده و 
شــروع به اعتراض کردنــد. آنها با تراکتور راه را بنــد آورده و به 
سمت مأموران پلیس سنگ پرت کردند.« به گفته آناند کومار 
فرمانــده پلیس ایالتی اوتارپرادش،در این درگیری یک افســر 
پلیــس براثــر پرتاب ســنگ و یکــی از معترضان براثر شــلیک 
گلوله پلیس جان خود را از دست دادند. گاو در فرهنگ هندی 

حیوانی مقدس به شمار می رود و نباید کشته شود.

زوج امریکایی مراســم ازدواج خــود را روی ویرانه های باقی 
مانده از خانه داماد برگزار کردند. به گزارش سی ان ان، خانه 
دامــاد در پــی طوفان مایکل به طور کامل تخریب شــده بود 
امــا این زوج که بشــدت به هم عاقه منــد بودند و خاطرات 
خوبی با یکدیگر در این خانه داشــتند تصمیم گرفتند تا در 
کنار دوستان و اعضای خانواده شان مراسم ساده و عاشقانه 

ازدواجشان را روی همان خرابه ها برگزار کنند.

پسر ۷ ساله امریکایی با تبلیغ اسباب بازی هایش در کانال یوتیوپ 22 میلیارد دار درآمد دارد. به گزارش دیلی میل، 
»رایان« برای محافظت از خودش نام محل سکونت و شهری که در آن اقامت می کند را فاش نکرده اما مدعی شده 
که درآمدش هر سال دوبرابر می شود. کانال رایان در یوتیوپ بیش از 600 میلیون فالوئر دارد. او از مهاجرانی است که 
سال ها پیش همراه خانواده اش به امریکا آمده و برای خود زندگی جدیدی را آغاز کرده اند. در فیلم هایی که او منتشر 
می کند اســباب بازی های شرکت های اسباب بازی فروشی »وال مارت« و »تارگت« را تبلیغ می کند. ستاره جنجالی 
یوتیوپ اکنون پولدارترین پسر ۷ ساله دنیا با درآمدی هنگفت است. رایان طی سال های گذشته بسیار خبرساز بوده 

اما در آخرین خبرمنتشر شده از وی عنوان شده که میزان درآمد ساانه اش بشدت افزایش یافته است.

مرد روس همســر بــاردار خــود را به 
خاطر یک سیگار به قتل رساند.

به گــزارش دیلــی اســتار، زن باردار 
از همسرش خواســته بود به خاطر 
ضرری که دود ســیگار بــرای او  دارد 
ســیگار نکشــد. گزارش های پلیس 
نشــان می دهــد »پیتر مورســوف« 
30 ســاله نیــز از روی عصبانیــت با 
چاقــوی آشــپزخانه همســر بــاردار 
خــود را با 7 ضربــه به قتل رســاند. 
نشــان  روســیه  پلیــس  اطاعــات 
می دهد کــه متهم قبــل از جنایت 
تحت تأثیر مصرف الــکل نیز بوده 
و بارها چاقو را در شــکم زن باردار 7 

ماهه اش فرو کرده است.

راننــده اتوبــوس نپالی می تواند زبــان درازش را به پیشــانی خود 
برســاند وی با این کار نام خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت 
کرد. به گزارش مترو، »بهادور کتوال« 35 ساله که به خاطر توانایی 
شگفت انگیزش شهرت جهانی پیدا کرده است، می گوید معموًا 
از توانایــی خــود در مقابل دانش آمــوزان اســتفاده نمی کنم زیرا 
آنها با دیدن صورت جمع شــده ام وحشــت می کننــد. وی دارای 
بلند ترین زبان دنیاست و به نظر می رسد فک او قابلیت ارتجاعی 

باایی دارد که می تواند نوک زبان خود را به پیشانی اش برساند.

ازدواجدرکنار
تمساحها

   

مرد زبان درازپسر 22 میلیارد داری
رکورد زد 

مکانیعجیببرایعروسی

کشفسکههای۹۰۰سالهدربیتالمقدس شیوهعجیب
برایقتلهمسر

2کشتهبهخاطرمرگیکگاو
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جزیره کیش،  ایستگاه آخر کاهبردار 
4 میلیاردی

رهایی مرد اعدامی از چوبه دار

گــروه حوادث/ کارمند قابــی بانک که به بهانه فــروش دار و 
سکه حدود 4 میلیارد تومان از مردم کاهبرداری کرده بود قبل 

از خروج از کشور در جزیره کیش به دام افتاد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، بیســتم آبــان پرونــده ای بــا موضــوع 
کاهبرداری ۴ میلیارد تومانی از سوی شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۸ 
تهــران برای رســیدگی تخصصی و جلب متهم به معاونت مبــارزه با جعل و 
کاهبرداری ارجاع داده شــد.  در شــروع تحقیقات شــاکی ها به اداره ۱۴ پلیس 
آگاهی دعوت شدند و در تحقیقات مشخص شد متهم که خود را کارمند یکی 
از بانک های فعال کشــور معرفی کرده بود با ارائه حواله هایی از بانک مرکزی 
مدعــی بــوده که می تواند از طریــق این حواله ها دار، یورو و ســکه را پایین تر از 
قیمت بازار تهیه کند و به این بهانه حدود ۴ میلیارد تومان از مردم کاهبرداری 
کرده اســت. سرهنگ جهانگیر تقی پور- معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری 
پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشــاره به دستگیری کاهبردار میلیاردی گفت: 
متهم بعد از گرفتن پول از مالباخته ها تاریخی را برای تحویل سکه و دار و... به 
آنها اعام می کرد، اما وقتی که در تاریخ مورد نظر با وی تماس گرفتند متهم 
با خاموش کردن گوشــی همراه خود متواری شــد. سرهنگ تقی پور با اشاره به 
اینکه حواله هایی که متهم به مالباخته ها تحویل داده بود جعلی و فاقد اعتبار 
و اصالــت بود، عنوان داشــت: متهــم به دنبال خروج از مرز های آبی کشــور در 
جزیره کیش پنهان شده بود که با اقدامات پلیسی محل اختفای متهم در این 
جزیره شناســایی و متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توســط پلیس 
دستگیر و به تهران انتقال داده شد. یکی از مالباخته ها در اظهارات خود اعام 
داشــت که اواخر مرداد ســال جاری متهم که خــودش را کارمند بانک معرفی 
می کرد به من گفت اگر ســرمایه گذاری کنید من می توانم ســود خوبی به شما 
بدهــم. من هــم ۳۵۰ میلیون تومــان وجه نقد به حســاب وی واریــز کردم که 
بعد ها فهمیدم چه اشتباه بزرگی مرتکب شده ام. وی با اشاره به اینکه تاکنون 
۸ نفر از کســانی که متهم با این شــیوه و شــگرد حدود ۴ میلیارد تومان از آنها 
کاهبرداری کرده اســت شناسایی و علیه متهم شکایت کرده اند، گفت: متهم 
با قرار وثیقه ۸ میلیارد تومانی شــعبه سوم دادسرای بازپرسی ناحیه ۸ تهران 

برای تحقیقات بیشتر در اختیار اداره ۱۴ پلیس آگاهی است.

گــروه حوادث/ مرد میانســال کــه به اتهام قتــل عمد محکوم به قصاص شــده بود 
با گذشــت خانواده مقتــول از مرگ رهایــی یافت. حمید رضا بوالحســنی - رئیس 
دادگســتری بروجرد- در این باره به ایرنا گفت: در سال 9۳ بین دو خانواده از اهالی 
روستای گنجینه بخش مرکزی درگیری خونینی رخ داد که منجر به قتل مردی به نام 
نبی اه شد. پس از دستگیری قاتل وی به قصاص محکوم شد اما با تاش و پیگیری 
رئیس دادگســتری، دادســتان، شــورای حل اختاف شهرســتان بروجرد و استفاده 
از ظرفیت ریش ســفیدان و بزرگان روســتا، اولیای دم از قصاص گذشــتند و صلح و 
سازش میان 2 خانواده برقرار شد. رئیس دادگستری بروجرد با اشاره به نقش مؤثر 
دســتگاه قضایی و شــوراهای حــل اختاف در برقــراری صلح و ســازش در جامعه 
بیان کرد: امروز بسیاری از پرونده های طرح شده در مراجع قضایی از سوی اعضای 

شوراهای حل اختاف به سازش ختم می شود.

اخــبـار

گــروه حوادث- مرجان همایونی/ ســرقت 
از  ســرقت  جنســیس،  خــودروی  آنتــن 
خانه هــای مــردم به عنــوان مأمــور گاز و 
کاهبرداری و جعل با اســتفاده از مدارک 
شناسایی مردم از جمله جرایمی است که 
متهمان دستگیر شده در نوزدهمین طرح 
رعــد پلیــس پیشــگیری پایتخت بــه آنها 
 اعتراف کرده اند. ســردار حســین رحیمی

- رئیس پلیس پایتخت- درباره جزئیات 
ایــن طــرح اظهــار کــرد: در ایــن مرحله از 
طرح رعد طی چند روز گذشته254 حکم 
قضایی به اجرا درآمد، 6۳۱ سارق ومالخر 
و ۱۰69 پرونده ســرقتی کشــف شــد. وی با 
بیان اینکــه ارزش اموال مکشــوفه بالغ بر 
7 میلیارد تومان اســت، گفت: ۳24 نفر از 
ســارقان دارای سابقه قبلی هستند و ۳۰7 
نفــر از آنهــا برای نخســتین بار بازداشــت 
شدند، در مجموع ۱۰ قبضه ساح جنگی 
و 4۳ قبضه ســاح ســرد نیــز از ایــن افراد 
کشــف شــد. ســردار رحیمــی بــا اشــاره به 
اقدام هــای اثرگذار پلیس بــرای مقابله با 
داان ارز، یادآور شد: با تاش شبانه روزی 
و پس از ۳۰ ســال توانستیم داان ارزی را 
از معابر پایتخت مانند چهارراه استانبول، 
سبزه میدان و سایر مکان هایی که این افراد 
فعــال بودنــد، جمــع آوری کنیــم. در طی 

چندیــن مرحله از طرح هــای رعد بالغ بر 
4۰۰ نفر از داان ارزی بازداشــت شده که 
9۳ نفر از آنها به زندان رفتند، این 9۳ نفر 
اعداد نجومی در حســاب های بانکی خود 
داشــتند. 7 دال ارزی نیز دســتگیر شدند 
که این افراد شــبکه بسیار وسیعی داشتند 
و از اینجــا تــا نقطــه صفر مــرزی فعالیت 
می کردنــد. بانــک مرکــزی طی چنــد روز 
گذشــته از 6۰ صرافــی غیرمجاز شــکایت 
کرده که به صاحبــان آنها مهلت کوتاهی 
داده شــده تا مجوزهای خــود را به پلیس 
ارائــه دهند وگرنــه ایــن صرافی ها پلمب 

می شوند.
ë  جاعــان میلیــاردی/ ســه مــرد و یــک

زن، اعضــای بانــد جعــل و کاهبــرداری 
نقشــه  شــگرد  ســه  بــا  آنهــا  هســتند. 
کاهبرداری هایشــان را اجــرا کــرده و در 
مــدت یــک ســال گذشــته بیــش از یــک 

میلیارد تومان به جیب زده اند.
ë  چطور کاهبــرداری می کردید؟  ما ســه

شــگرد داشــتیم. در گام اول شناسنامه و 
مــدرک شناســایی را از داخــل خودروهــا 
اگــر  آن  از  بعــد  می کردیــم.  ســرقت 
شناسنامه متعلق به خانم بود که عکس 
و مشــخصات همدســت مان را روی آن 
درج می کردیم اگر آقا بود که مشخصات 

یکی از ما سه نفر به شناسنامه انتقال داده 
می شد.

ë  اسم و فامیل ها را چه می کردید؟ موادی
داشتیم که خیلی راحت این مشخصات 

را از بین می برد.
ë  بــا این مــدارک چــه می کردیــد؟  گاهی

بــا آنهــا حســاب بانکــی بــاز می کردیم و 
از کارت هــای عابــر بانک این حســاب ها 
ایــن  از  بعضــی  می کردیــم.  اســتفاده 
کارت هــای عابــر بانک را به مبلــغ 2۰۰ تا 
۳۰۰ هزار تومان به فروش می رساندیم. 
بــا این مدارک ســیم کارت تلفــن همراه 
می خریدیــم و پیامک های برنده شــدید 
و جایــزه بــرای مــردم ارســال می کردیم. 
خودپــرداز  دســتگاه های  پــای  را  آنهــا 
می کشــاندیم و شــماره آن کارت هایی را 
می دادیــم که با حســاب های ســاختگی 
گرفته بودیم. آنها هم پول را به حسابمان 

واریز می کردند.

ë  قمار بازی با چک های سرقتی/ دو سال
از محکومیتش را ســپری کــرده بود که به 
دستور قاضی و به عنوان حکم جایگزین 
با پابنــد الکتریکی از زندان آزاد شــد تا ۳ 
ســال باقی مانده را در خانه ســپری کند. 
امــا مأموران کانتری طبق دســتور مقام 
قضایی که باید چنیــن محکومانی را زیر 
نظر بگیرند دریافتند وی در حال سرقت 

لوازم داخلی خودرو است.
ë  قبا به چه جرمی بازداشت شده بودی؟

سرقت لوازم داخل خودرو و خودرو. به 5 
سال حبس محکوم شدم بعد از دو سال 
حبــس با حکــم قاضــی آزاد شــدم. باید 
در ایــن مدت با پابند الکتریکی در تهران 

می ماندم.
ë  اما بعــد از آزادی از زنــدان به تعهداتت

عمل نکردی؟ با همدســتی ســه دوســتم 
ســرقت ها را آغــاز کردیــم. لــوازم داخــل 
خودرو را ســرقت می کردیــم و به فروش 

می رســاندیم. در یکی از ســرقت هایمان 
دســت چکی به دســت آوردیم که 6 برگه 
آن ســفید امضا شــده بــود. بعــداً متوجه 
شــدیم کــه صاحــب دســته چــک قصــد 
گرفتــن وام داشــته و برای همیــن از قبل 
آنهــا را امضا کرده اســت. ما هــم برگه ها 
را فروختیــم البته چند برگــی را هم برای 
خودمان نگه داشتیم. ما قمار می کردیم. 
بــازی تختــه نــرد و بــرای قمــار بایــد پول 
می گذاشتیم. مبالغ قابل توجهی را داخل 
چک ها می نوشتیم اگر می بردیم که هیچ 
اگر هم می باختیم چک بامحل را باخته 

بودیم.
ë  مأمور گاز قابی/ ده ها سابقه کیفری در

پرونده خود دارد از سرقت گرفته تا حمل 
مــواد مخدر آخریــن موردش نیــز مأمور 

قابی بوده است.
ë  نقشــه ســرقت هایت چطــور بــود؟ زنــگ

خانه ها را می زدم و اگر بچه ای آیفون را پاسخ 

البرز »مرتضی چهار شونه« در دام پلیس 
گروه حوادث/ شــرور معروف اســتان 
البــرز که به اتهام قتــل تحت تعقیب 
بــود صبــح دیــروز در عملیــات ویــژه 
پلیس آگاهی این استان دستگیر شد.  
ایــن متهــم بیــش از ده فقــره پرونده 
شــرارت، زورگیــری وعربده کشــی در 
محدوده محله های حسین آباد وآق 
تپــه کــرج دارد و بارهــا باعــث ایجــاد 
رعب و وحشــت و ناامنی برای مردم 

شده بود. ســرهنگ نادر بیگی رئیس 
صبــح  البــرز  اســتان  آگاهــی  پلیــس 
اختصاصــی  گفت و گــوی  در  دیــروز 
بــه خبرنگار حــوادث »ایــران« گفت: 
سیزدهم شهریور سال جاری به دنبال 
نــزاع خیابانــی در محــدوده حســین 
آبــاد مهرشــهر مــردی به نــام بهمن 
44ساله که با چند ضربه قمه بشدت 
زخمی شده بود به بیمارستان شهید 

مدنــی منتقــل شــد. چهــار روز بعــد 
بهمــن در اثــر عمق جراحاتــی که به 
او وارد شــده بــود جان باخــت. بدین 
ترتیب کارآگاهان جنایی با شناســایی 
ضــارب کــه بــه مرتضــی چهار شــونه 
معــروف بود او را تحــت تعقیب قرار 

دادند.
رئیــس پلیــس آگاهــی البــرز دربــاره 
ســوابق ایــن متهم شــرور گفــت: وی 

بــا  پرونــده خفت گیــری  از ده  بیــش 
چاقــو و مزاحمــت بــرای شــهروندان 
تحــت  شــرور  ایــن  همچنیــن  دارد 
تعقیــب مأمــوران پلیــس امنیت نیز 
قرار داشــت که با ارتکاب این جنایت 

خونین پرونده او سنگین تر شد.
بــا شناســایی مخفیگاه این شــرور وی 
 در یــک عملیات غافگیرانه دســتگیر

 شد.

600 سارق و کاهبردار 
پایتخت پلیس  تله  در 

ران
ای

مهر

مــی داد از او می خواســتم به پــدر یا مادرش 
بگوید که به مقابل در بیایند. بعضی از آنها 
می گفتند که کسی داخل خانه نیست. آنجا 
بــود که نقشــه ام را اجرا می کــردم و خودم را 

مأمور گاز معرفی می کردم.
ë  بعد چــکار می کردی؟ بچه هــا در را باز

می کردند و من وارد خانه شان می شدم. 
دست و پاهایشان را می بستم و وسایل با 
ارزش داخل خانه را به سرقت می بردم.

ë  سرقت آنتن خودروی جنسیس/ باهم
در فضای مجازی آشنا شده اند اما همه 
تصــور می کردنــد زن و شــوهر هســتند. 
متهمان این پرونده با نقشه ای حرفه ای 
آنتــن خودروهــای جنســیس را ســرقت 

می کردند.
ë  آرایــش شــها  بــود؟  چــه  شــگردتان 

کــرده و با ظاهری مناســب کنــار خیایان 
می ایستاد. سوژه ما خودروهای مدل باا 
بخصوص جنسیس بود. شها به عنوان 
مسافر سوار خودروهای جنسیس می شد 

و از آنها می خواست او را به کافه ببرند.
ë  تو چکار می کــردی؟ من آنها را تعقیب

می کــردم و زمانــی کــه شــها و صاحــب 
خــودرو به داخل کافه می رفتند من آنتن 
خودروهای جنسیس را سرقت می کردم.

ë  با آنها چه می کردی؟ آنها را به فردی به
نام منصور می فروختم. او به ما آموزش 
داده بــود و بــرای ایــن کار یــک میلیــون 
تومان گرفته بود. بعد از ســرقت آنتن ها 
را بین ۱۰ تــا 2۰ میلیون تومان به منصور 
می فروختم و با پولش برای خودم وشها 

خرید می کردم و تفریح می کردیم.



 در حالــی کــه هنــوز موج اصلی ســرما، 
سیســتان و بلوچســتان را فــرا نگرفتــه، 
مردم اســتان بویژه شــهرهای زاهدان، 
زابــل و خــاش ایــن روزها با کمبــود گاز 
مایــع مواجه شــده اند و مجبورند برای 
دریافــت گاز در صف هــای طوانــی به 
انتظــار بایســتند یــا اینکــه بــا پرداخت 
بــه  را  بــه داان، گرمــا  بهــای بیشــتر 
خانه هــای خــود ببرنــد. هــر چنــد کــه 
مشــکاتی از قبیــل تخصیــص نیافتن 
ســهمیه افزایشــی فصــل ســرما، نبود 
زیرســاخت های حمل و نقل و... زمینه 
را برای بروز این معضل فراهم آورده، 
اما مسئوان استانی اختصاص نیافتن 
ســهمیه بیشــتر که هــر ســال در فصل 
ســرما بــه جایگاه هــای توزیع ســوخت 
ارائه می شــد را دلیل اصلی این کمبود 
می دانند و این روزها در تاش هستند، 
تــا با تخصیص ایــن ســهمیه، زمینه را 
برای دسترســی آســان و بدون دغدغه 

مردم به سوخت فراهم کنند.
ë سهمیه بیشتر برای فصل سرما

معــاون  نجــاری«،  »نعمــت اه 
فرمانــداری  توســعه  و  برنامه ریــزی 
زاهــدان در ایــن زمینــه در گفت و گــو با 
»ایران« اظهار داشــت: هر سال با آغاز 
در  گاز  مصــرف  میــزان  ســرما  فصــل 
تمــام شهرســتان های اســتان افزایش 
می یابــد و به تبع آن ســهمیه دریافتی 
نیز افزایش داشــته و بعضاً با مشــکلی 

رو به رو نبوده ایم.
نجاری افزود: 3 مرکز ذخیره ســازی 
اســتان گنجایش ذخیره کــردن یکهزار 
و 100 تــن گاز مایــع را دارد و نیاز روزانه 
شــهر زاهــدان در فصــل ســرما حــدود 
300 تــن اســت؛ از ایــن رو اگــر ســهمیه 
بموقع ارائه شود مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد. اما امسال با توجه به اینکه 
ســهمیه افزایشــی فصل ســرما تاکنون 
تخصیــص پیــدا نکــرده، شــرکت های 
توزیع کننده با مشــکل کمبــود گاز مایع 
مواجه شده اند و شاهد ایجاد صف های 
طوانی برای دریافت گاز از سوی مردم 

هستیم.
ë  شــرکت بــه  بیشــتر  ســوخت  ارائــه 

توزیع کننده
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 3 شــرکت 
وظیفــه توزیــع گاز مایــع در زاهــدان را 
بــه عهــده دارنــد، ادامــه داد: در دیدار 
فرمانــدار زاهدان با »ســید محمد رضا 
موســوی خــواه« مدیــر عامــل شــرکت 
ملــی پخــش فرآورده های نفتــی ایران 
قرار شده سهمیه افزایشی فصل سرما 
به شــرکت های توزیع کننده شهرستان 

تخصیص یابــد، اما تاکنــون این اتفاق 
نیفتاده اســت. بر این اســاس ســهمیه 
شــرکت پرســی گاز ایــران 7 هــزار لیتر، 
شــرکت الیاس گاز 3 هزار لیترو شرکت 
اتــان گاز 500 لیتــر افزایــش یافتــه کــه 
بــزودی بــا رســیدن ایــن ســهمیه بــه 
ایــن شــرکت ها بخش قابــل توجهی از 

مشکات رفع می شود.
توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
فرمانــداری زاهــدان خاطرنشــان کرد: 
ســهمیه گاز مایع این شهرستان 2 هزار 
و 250 تــن بــوده کــه ما به دلیــل فصل 
ســرما و رفاه حال مردم، 250 تن مازاد 
برداشــت کرده ایــم. همچنین قــرار بر 
این اســت، تــا ســهمیه گاز شهرســتان 
زابــل نیز در فصل زمســتان به 800 تن 

افزایش یابد.
ë توزیع شبانه روزی گاز مایع

نجاری با اشــاره به جلســات برگزار 
شــده در ایــن زمینــه، افزود: مســئوان 
اســتانی پیگیــر ایــن موضــوع هســتند، 
امــا شــرکت های توزیع کننــده نیــز باید 
بــا افزایــش ســاعت کاری خــود از یک 
ایــن  حــل  در  شــیفت   3 بــه  شــیفت 
معضــل کمــک کننــد. هیچ کــم کاری 
از ســوی ایــن شــرکت ها پذیرفته شــده 
نیســت. در این راســتا مصوب شــده 3 
ایســتگاه در زیباشــهر، محدوده میدان 
امام رضــا)ع( و میــدان کارگــر زاهدان 
در  را  مایــع  گاز  شــیفت   3 به صــورت 
اختیار مردم قرار دهند تا مردم نگرانی 

در این خصوص نداشته باشند.
توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
از  خــارج  توزیــع  زاهــدان  فرمانــداری 
شــبکه را از دیگــر مشــکات دانســت و 
خاطرنشــان کــرد: قیمــت هر ســیلندر 
امــا  اســت،  تومــان   900 و  هــزار   6 گاز 
سودجویان از این شــرایط سوء استفاده 
کــرده و مشــاهده شــده هر ســیلندر گاز 
را بیــن 15 تــا 20 هــزار تومان بــه مردم 
فروخته اند. با دســتور دادستان زاهدان 
قرار شده سیلندرهایی که در مکان های 
غیرمجــاز توزیع می شــود جمــع آوری 
شود. مصوب شده با خروج غیرقانونی 
ســیلندرهای گاز از شــهر زاهــدان نیــز 
برخــورد قضایــی شــود. پــس از اجرای 
ایــن طــرح در هــر واحــد صنفــی کــه 
ســیلندر گاز جهــت فــروش مشــاهده 
شود با شــرکت توزیع کننده آن سیلندر 
برخــورد قضایــی می شــود. همچنیــن 
بــه هیــچ وجه ســیلندر پــر و خالــی گاز 
اجازه تردد از مــرز را ندارد و در صورت 
ســیلندرها  اول  مرحلــه  در  مشــاهده، 
بــرای مــدت 3 مــاه توقیف می شــود و 
در صورت ادامــه فعالیت غیر قانونی، 
واحــد صنفــی مربوطــه پلمب شــده و 

مجوزش باطل می شود.

ë  افزایش ســهمیه گازمایــع و نظارت بر
توزیع

»کوروش باادســت«، مدیر شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
زاهــدان نیز در ایــن زمینــه در گفت و گو 
بــا »ایــران« اظهــار داشــت: بــا توجه به 
مشکات پیش آمده افزایش سهمیه گاز 
مایع شرکت های توزیع کننده در دستور 
کار قــرار گرفتــه و بزودی انجــام خواهد 
شــد. وی با بیان اینکه امســال 15درصد 

بیشتر از مدت مشابه سال قبل گاز مایع 
در اســتان توزیــع شــده، افزود: بــا توجه 
بــه افزایش مصرف گازمایع در اســتان، 
افزایــش  مــوزع  شــرکت های  ســهمیه 
خواهــد یافت و ایــن افزایش با توجه به 
قدرت جذب شــرکت ها در برخی موارد 
تا صددرصد خواهد بود.  مدیر شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقه 
زاهدان با اشــاره به مســائل پیش آمده 
در بخش حمل و نقل کشــور در ماه های 

گذشــته، خاطرنشــان کــرد: بــا توجه به 
ایــن مشــکات برخــی از شــرکت های 
توزیع کننده نتوانســته اند بــه طور کامل 
ذخیره ســازی را انجــام دهند که همین 
مسأله باعث نابســامانی چند روز اخیر 

در توزیع گاز مایع شده است.
ë  ایستـــــگاه های ظرفیــت  تکمیـــــل 

ذخیره سازی
پیگیری هــای  بــا  افــزود:  باادســت   
از  گاز  انتقــال  و  تأمیــن  شــده  انجــام 

مبــادی بندرعبــاس و اصفهــان در حال 
ایســتگاه های  و ظرفیــت  اســت  انجــام 
و  شــده  تکمیــل  اســتان  ذخیره ســازی 
مشــکلی در این زمینه وجود ندارد. البته 
اســتفاده غیرمجــاز از گازمایــع به عنوان 
ســوخت خودرو، توزیع خارج از شــبکه و 
شــکل گرفتن بازار ســیاه خرید و فروش 
سیلندر گاز و نفت سفید و مطلوبیت بازار 
قاچاق ســوخت نیز به این مسأله دامن 
زده که مسئوان درصدد رفع آن هستند. 
در این راســتا در جلســه کارگروه سوخت 
شهرستان زاهدان که با حضور مسئوان 
ذیربط برگزار شد، برخورد جدی با خرید 
و فــروش غیرمجــاز گاز مایــع در اســتان 
و ممنوعیــت خــروج ســیلندرهای گاز از 

مرزها، مورد تأکید قرار گرفت.
ë  توزیع نفت ســفید به خانوارهای فاقد

گاز طبیعی
وی خاطرنشــان کرد: همواره تاش 
داشــته ایم تــا مــردم اســتان کمتریــن 
داشــته  ســوخت  زمینــه  در  مشــکلی 
باشــند. به منظور تأمین نیاز گرمایشی 
خانوارهــای فاقــد گاز طبیعــی امســال 
تاکنــون 400 لیتــر نفــت ســفید بین هر 
خانــوار توزیع شــده و بــزودی کاابرگ 
جدیــد بــا ســهمیه 300 لیتــری اعــام 

خواهد شد.

ë  رضا ســعیدی«، مدیرعامل بیمارستان رضوی مشهد« 
گفت: متخصصان قلب 20 کشــور برای شرکت در دومین 
کنگره بین المللی قلب ایران و اروپا، از امروز )چهارشنبه( تا 

16 آذرماه در بیمارستان تخصصی رضوی مشهد گرد هم می آیند.

ë  مهدی جمالی نژاد«، معاون عمران و توســعه امور شهری و روستایی وزیر« 
کشور در بازدید از 2 طرح عمرانی سایت پسماند و میدان بار )چهارشنبه بازار( 

شهرداری بیرجند، 6 میلیارد تومان اعتبار به این طرح ها اختصاص داد.

ë  علیرضــا واعظــی«، رئیس انجمن علوم خاک ایران اظهار داشــت: غفلت« 
و ناآگاهی اقشــار مختلف مردم درحفظ خاک حاصلخیز در ســال های گذشته 
موجب شده که امروز زنجان در رتبه نخست فرسایش خاک در کشور قرار گیرد.

ë  ،بــه گفتــه »محمدرضــا مختــاری«، مدیرعامل شــرکت واگــن پــارس اراک 
قرارداد ســاخت 66 واگن مســافربری بین شــرکت مســافربری رجا و این واحد 

مادرتخصصی ریلی امضا شد.

ë  فرهــاد تجری« نماینده مردم قصرشــیرین، ســرپل ذهاب و گیان غرب  در« 
مجلس شورای اسامی با اشاره به افزایش قیمت مصالح، گفت: مردم مناطق 

زلزله زده توان ادامه  ساخت و ساز واحدهای مسکونی را ندارند.

ë  نمایشــگاه مبلمــان و مصنوعات چوبی با حضور 39 شــرکت از اســتان های 
خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، البرز، اصفهان، گلستان و مازندران تا 

16 آذرماه در بجنورد برپاست.

ë  حســن بســتانی«، جانشــین پلیــس راه فیروزکــوه از بســته بــودن جــاده« 
فیروزکــوه - ســمنان از ســاعت 8 تــا 11 صبــح امــروز )چهارشــنبه( به علت 

تعریض جاده خبر داد.

از سرگیری فعالیت راه آهن کرمانشاه
گروه ایران زمین/ با برطرف شــدن مشــکل پیــش آمده در 
شــبکه ریلی، راه آهن کرمانشاه از هفته آینده فعالیت خود 

را آغاز می کند.
»مهرداد سااری« معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: شبکه ریلی قطار 
کرمانشــاه از دو هفته گذشــته دچار مشــکل شــد که پــس از تماس با وزیــر راه و 
شهر ســازی اقدامات ازم برای بازســازی و تعمیر محل اشکال آغاز شد. محل 
اتصاات ریل ها پس از تعمیر نیاز به بارگذاری دوباره دارد که این موضوع سبب 
طوانی شدن زمان بازسازی ریل ها شده است. بر اساس اعام نظر کارشناسان 
این مشکل تا شنبه هفته آینده بر طرف می شود و قطار کرمانشاه فعالیت خود 

را از سر می گیرد و فروش بلیت هم از هفته آینده آغاز خواهد شد.
معاون عمرانی اســتانداری کرمانشــاه با اعام اینکه همشهریان نگرانی بابت 
اســتفاده از قطار کرمانشــاه نداشته باشند، گفت: قبل از شــروع دوباره فعالیت 
قطار یک واگن پیشــرو در مســیر حرکت خواهد کرد تا اگر مشــکلی در بازســازی 

ریل ها وجود داشته باشد برطرف شود تا حادثه ای برای مسافران رخ ندهد.

آب بندان های شمال به کمک مزارع می آیند
تمامی آب بندان های شــمال کشــور با هدف بازگرداندن آنها به زنجیره تولید، 

طی 3 سال آینده ایروبی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، »عزیزاه شهیدی فر«، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران 
در ایــن باره افزود: ایروبی آب بندان ها یکــی از محوری ترین برنامه های دولت 
برای اختصاصی کردن کشــت برنج در شــمال کشــور اســت. بر این اســاس کار 
ایروبی این ذخیرگاه های آبی کشاورزی شمال به همراه سردهنه های زراعی با 

بهره گیری از فناوری های جدید و تأمین اعتبار از سال 98 آغاز می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تجهیز و نوسازی شالیزارها به همراه 
کاهش مصرف آب به عنوان 2 برنامه دیگر دولت برای اختصاصی کردن کشت 
برنج در شــمال کشــور یاد کرد و توضیح داد: در این برنامه، آبیاری به روش کم 
فشار و قطره ای برای شالیزارهایی که با مشکل و بحران کم آبی مواجه هستند، 
تقویت شده و توسعه می یابد. همچنین تمامی شالیزارهای استان های شمالی 

با تأمین اعتبارات مورد نیاز تسطیح و یکپارچه سازی می شود.
وی از برنج شــمال به عنوان یک برند کیفی کم نظیر در جهان یاد کرد و گفت: 
همه تاش هایی که در ســال های گذشــته بــرای بدنام کردن ایــن برند با هدف 
واردات هر چه بیشــتر برنج خارجی انجام شــده بود، شکســت خورد و امســال 
برنج مازندران با پشــت ســر گذاشــتن تمامی اســتانداردهای جهانی به اروپا و 

کانادا صادر شد.

کمبود محیطبان در پارک ملی گلستان
طبق الگو و اســتاندارد جهانی، پارک ملی گلســتان باید 184 محیطبان داشــته 
باشــد، اما این منطقه حفاظت شــده به عنوان پناهگاه کــم  نظیر حیات  وحش 

فقط با 35 نیرو اداره می شود.
»امیرعبدوس«، مدیرکل محیط زیســت گلســتان در گفت و گو بــا ایرنا به کمبود 
نیروی محیطبان در استان اشاره کرد و گفت: با بودجه، امکانات و نیروهای کنونی 
نمی توان از گونه های متنوع و رو به انقراض گیاهی و جانوری پارک ملی گلستان 
بخوبی حفاظت کرد. اختیارات کم و ضعف قانون درحمایت از محیطبانان نیز 
مزید بر مشکل شده که در آخرین مورد آن شکارچیان عاوه بر شکار غیرمجاز، 

قلب یکی از محیطبانان را نشانه گرفته و او را به شهادت رساندند.
ســرهنگ »جمشــید محبت خانی«، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور نیز از تصویب ایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان 
پس از ســال ها پیگیری در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسامی خبر داد و 
افزود: این مصوبه بزودی در صحن علنی به رأی گذاشته می شود. در این ایحه 
بیمه تکمیلی و مسئولیت محیطبانان و جنگلبانان مورد تأیید قرار گرفته است.

وی درخصوص قانون به کارگیری ســاح توســط محیطبانان، گفت: این قانون 
بایــد به گونه ای اصاح شــود که محیطبان بتواند برای شــکارچیان متخلف در 
هنــگام شــکار یا زمانی که مرتکــب جرمی در مناطق حفاظت شــده و ممنوعه 

می شوند از ساح استفاده کند.

 پرداخت تسهیات به ۸۷۰۰ طرح کشاورزی
 در مناطق  زلزله زده

گــروه ایــران زمین/8 هــزار و 756 طــرح کشــاورزی در مناطق زلزله زده اســتان 
کرمانشاه تسهیات گرفت.

»حســن عزیزی«مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه با اشاره 
بــه اینکه ایــن طرح ها در مجمــوع 109 میلیارد تومان تســهیات گرفت، افزود: 
همچنین از ســوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان نیز۵ هــزار و 602 
طرح پذیرش شده که از این تعداد یکهزار و ۴09 طرح با اعتبار ۴9 میلیارد تومان 

پرداخت شده که سبب اشتغالزایی برای یکهزار و 613 نفر شده است.

لزوم جلوگیری از خروج غیرمجاز دام از خراسان شمالی
گروه ایران زمین/ ســاانه بیش از 300 هزار رأس دام زنده غیر مجاز از خراســان 
شمالی به مقاصد استان های خراسان رضوی، تهران و مازندران خارج می شود.
»ابراهیم تقوایی مقدم« مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی با 
بیان اینکه امسال 140دستگاه خودروی حمل دام زنده غیر مجاز و غیر بهداشتی در 
استان شناسایی شد، افزود: با توجه به تأثیر حمل و جابه جایی دام زنده در شیوع 
بیماری های مختلف، تکلیف محموله های غیر بهداشــتی و غیر مجاز براســاس 
دســتورالعمل های بهداشتی قرنطینه ای تعیین می شــود. این در حالی است که 
ســاانه 270 هزار رأس دام با مجوز دامپزشکی از خراسان شمالی خارج می شود. 

گفتنی است، خراسان شمالی 2.5 میلیون رأس دام سبک و سنگین دارد.

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز
ســازمان هواشناســی از ورود ســامانه بارشــی جدیــد بــه کشــور از 
امروز چهارشــنبه )1۴ آذرمــاه( خبر داد. »احــد وظیفه«، مدیرکل 
پیش بینی وهشدارســریع ســازمان هواشناســی دراین باره افزود: 
ایــن ســامانه بارشــی امــروز اســتان های واقــع در شــمال غــرب و غــرب کشــور و فــردا 
)پنجشــنبه( کل نیمــه غربی کشــور را تحت تأثیر قرار می دهد و ســبب بــارش باران و 
وزش باد و درمناطق کوهســتانی و سردسیر شــمال غرب، غرب و نقاط سردسیر واقع 
در البرز مرکزی و زاگرس مرکزی باعث بارش برف خواهد شــد. مدیرکل پیش بینی و 
هشــدار سریع سازمان هواشناســی تأکید کرد: بارش ها در روز پنجشنبه )1۵ آذرماه( در 
استان های ایام، لرستان، برخی نقاط استان های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحمد، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و غرب اصفهان خواهد بود.غرب خلیج فارس 
نیز فردا )پنجشــنبه( مواج پیش بینی می شود. سامانه بارشــی روز جمعه )16 آذرماه( 
قســمت های مرکزی، شمال شرق، شــرق و بخش هایی از جنوب شرق کشور را نیز در 

برمی گیرد و بتدریج در روز شنبه )17 آذرماه( از مرزهای شرقی خارج خواهد شد.
به گفتــه وظیفه براســاس تحلیل آخرین نقشــه های پیش یابــی امروز و فــردا هم در 
شــهرهای صنعتی و پرجمعیت، افزایش آاینده ها و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 
می شــود. همچنین ســواحل دریای خزر و استان اردبیل تا ظهر فردا پنجشنبه شاهد 
وزش باد گرم خواهند بود. مدیرکل پیش بینی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناسی 
بــا اشــاره به شــرایط آب و هوایی تهران خاطرنشــان کرد: امروز چهارشــنبه آســمان 
تهــران نیمه ابــری، همراه با غبار محلی و در اواخر وقت همــراه با افزایش ابرخواهد 
بــود. بیشــترین و کمترین دمای تهــران در این روز 1۴ و 7 درجه پیش بینی می شــود. 
همچنین وضعیت جوی تهران  فردا پنجشنبه ابری در بعضی ساعات بارش باران و 

وزش باد با بیشترین و کمترین دمای 1۴ و 6 درجه پیش بینی شده است.
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اخبـــار

گزارش 
خبـــری

تاش گسترده برای تأمین گاز مایع در سیستان و بلوچستان

گروه ایران زمین/ ششــمین دوره هفته 
فرهنگی ژاپن که به میزبانی شــیراز در 
حال برگزاری است، امروز)چهارشنبه( 

به کار خود پایان می دهد.
این جشــنواره فرهنگی کــه از ۵ آذرماه 
در دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه 
شــیراز آغازشــده، تاکنــون برنامه هایی 
چون کنسرت شامیسن)سه تار ژاپنی( 
نمایشــگاه  ژاپنــی(،  وادایکو)طبــل  و 
چــاپ  و  منتخــب  قطعــات  عکــس، 

شــده از آثار هنر ســنتی ژاپنی، نمایش 
انیمیشن ژاپنی، اوریگامی، زبان ژاپنی 
و خوشنویســی ژاپنی در آن ارائه شــده 

است.
توجــه  جالــب  برنامه هــای  از  یکــی 
ایــن هفتــه فرهنگــی، اجــرای برنامــه 
توســط  بانــا(  ژاپنی)ایکــه  آرایــی  گل 

»میدوری یامادا« مدرس ژاپنی بود.
این هنرمنــد ژاپنی درخصوص اجرای 
خــود گفــت: ژاپــن بــا داشــتن ۴ فصل 

متمایــز با گل هایی کــه به طور متناوب 
چشــم اندازی  و  می کننــد  شــکوفه 
همیشــه  آن  مــردم  ســبز،  بســتر  از 
خــود  قلــب  نزدیــک  را  گل   حضــور 

احساس می کردند.
یامــادا«،  »تاکاشــی  حــال،  همیــن  در 
رئیــس مرکــز اطاع رســانی و فرهنگی 
جریــان  در  ایــران  در  ژاپــن  ســفارت 
ایــن مراســم، بــا اشــاره بــه دیدار های 
رئیــس  بــا  ژاپــن  نخســت وزیر  مکــرر 

جمهــوری ایــران، گفت: ایــن دیدار ها 
نشــانگر پیونــد محکــم مــردم، دولت 
و سیاســتمداران 2 کشــور اســت و ایــن 
 پیوندهــا باید براســاس هنــر و فرهنگ

 افزایش یابد.
وی افزود: سران سیاسی و دولت های 
کار  روی  بــا  بویــژه  ایــران  و  ژاپــن 
نخســت وزیر  آبــه«،  آمدن»شــینزو 
رئیــس  روحانــی«،  »حســن  و  ژاپــن 
جمهــوری ایــران بســیار بــه یکدیگــر 

مرکــز  رئیــس  شــده اند.  نزدیک  تــر 
اطاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن 
نخســت وزیر  شــد:  یــادآور  ایــران  در 
ژاپــن از ســال 2013 تاکنــون 7 بــار بــا 
رئیــس جمهــوری ایــران دیــدار کرده 
کــه آخرین آنها امســال و در حاشــیه 
مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
بوده و نشــان می دهد روابط 2 کشــور 
 در ســطح دولتــی و حکومتــی محکم 

و پایدار است.

شیراز میزبان هفته فرهنگی ژاپن

دو خط خبر
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بهر

س: 
عک

مشکل کمبود گاز مایع با افزایش سهمیه، بزودی رفع می شود
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2986و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود



وضعیت جامعه شناسی در ایران نامطلوب است
جامعه شناسان در پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی مطرح کردند

 
پنجمیــن همایش ملی روز علوم اجتماعی به 
همت گروه جامعه شناســی دانشگاه خوارزمی 
و بــا همــکاری انجمــن جامعه شناســی ایــران 

دیروز در دانشگاه خوارزمی برگزار شد. 
هرســاله  روال  اســاس  بــر  همایــش  ایــن 
خــود همزمان بــا زادروز مرحوم غامحســین 
صدیقی و با حضور جمعی از اســاتید برجسته 
جامعــه شناســی برپــا شــد و بخشــی از آن بــه 
مرحــوم  تاش هــای  و  خاطــرات  بازخوانــی 

غامحسین صدیقی و محمد امین قانعی راد 
اختصاص یافت. 

مراســم  ایــن  عنــوان  اصلی تریــن  البتــه، 
مسائل و چالش های علوم اجتماعی در ایران 
بــود که هر کدام از اســاتید صاحــب نظر علوم 
اجتماعی بخشــی از این موضوع را مورد نقد و 

بررســی قرار دادند. همه این کارشناسان تأکید 
کردنــد که وضعیــت جامعه شناســی در ایران 
بحرانی است و مسئوان و آحاد جامعه آنطور 
که شایســته اســت با آن برخــورد نمی کنند. بر 
همین اســاس، جامعه شناســی و آموزش آن 

در ایران نیازمند یک تحول اساسی است.
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یاسمن صادق شیرازی
خبرنگار

 جاماندگی 

 آموزش های دانشگاهی 

از تحوات جامعه
»ســید ضیا هاشمی« اســتاد دانشگاه 
تهــران با تأکید بر این که متأســفانه با 
دانشــگاه اجتماعی ای روبه رو هستیم 
مســائل  بــا  پیونــدی  دغدغه هــا  کــه 
نــدارد،  بیرونــی  واقعیــت جامعــه  و 
گفــت: درحــال حاضــر آموزش هــای 
تحــوات  از  مــا  جامعه شناســی 
اجتماعی متأثر نیست و با جاماندگی 
آموزش هــای دانشــگاهی از تحــوات 

جامعه معاصر روبه رو هستیم. 
بــا  ایــن جاماندگــی باعــث شــده 
مواجــه  بی کیفیــت  دانشــگاه  یــک 
افــزود:  ایرنــا  عامــل  مدیــر  باشــیم. 
این مســائل باعث شــده تــا ندانیم با 
حجم انبــوه فارغ التحصیان ســطح 
عالی آن چه باید بکنیم و اساســاً این 
جمعیــت بــه چــه منظــوری آموزش 
دیده انــد. بنابرایــن، بی هدفی و عدم 
مشــکات  از  یکــی  کاربردی بــودن 
جــدی دانشــگاه امــروز ما اســت. این 
عالــی  آمــوزش  کــه  اســت  درحالــی 
در دانشــگاه های معتبــر دنیــا در اثــر 
جهانی شــدن دچار تغییــر و تحوات 

اساسی شدند. 
ضیا هاشــمی تأکید کــرد: محتوای 
پیونــد  یــک  بایــد  مــا  آموزش هــای 
بیرونــی بــا مســائل واقعــی جامعــه 
داشــته باشــند. تــا در حــوزه تئــوری و 
نظری متوقف نشــویم. نداشــتن این 
پیونــد باعث می شــود کــه کنش گری 
در دانشگاه ها در معرض خطر بیفتد 
و بــا اســتادانی مواجه شــویم که برای 

مخاطبان خود جذاب نیستند. 
او بــا بیــان این کــه آنچــه کــه نیــاز 
داریــم ایــن اســت کــه بعــد انتقــادی 
جامعه شناســی را مــورد توجــه قــرار 
دهیــم و بــه آن میــدان دهیــم و آن را 
تقویت کنیم، تأکید کرد: عاوه بر اینها 
رشــته ها،  محتــوای  در  بازاندیشــی  از 
اعتماد به دانشــجویان و حــوزه  علوم 

انسانی نیز نباید غافل شویم. 

نقش پررنگ علوم اجتماعی 
در حل مشکات جامعه

»حســین ســراج زاده«، رئیــس انجمن 
جامعــه شناســی ایــران و دبیــر علمــی 
همایــش در مورد چالش هــای آموزش 
علــوم اجتماعــی در ایران نیــز گفت: با 
این که علوم اجتماعــی در چندین دهه 
اخیر رشد قابل توجهی داشته است اما 
هنــوز از ایــن علــوم به طور کاربــردی در 
جامعــه اســتفاده نمی شــود. چراکــه در 
اجمــاع علــوم اجتماعی با ســایر علوم 
ضعیف عمل کرده ایم و رویکرد فقهی، 
روانشناســی و... هــم نتوانســته بــه حل 
مشــکات موجود کمک کنــد. بنابراین، 
برای حل مشکات جامعه امروزی نیاز 
به اســتفاده از علوم اجتماعی در علوم 
مختلــف داریم. او اظهار داشــت: علوم 
اجتماعی همواره بــه مدیران و جامعه 
مدنی کمک می کند تا مشکات جامعه 
را بــه بهتریــن نحــو ممکــن حــل کنند. 
کارشناســان  مســئولیت  موضــوع  ایــن 
اجتماعی را ســنگین می کند و به همین 
خاطر کارشناســان علوم اجتماعی باید 
خــود را همــواره بــرای نیازهــای جدیــد 

جامعه آماده کنند.

ساختار آموزشی کشور باید 
متحول شود

»سارا شــریعتی«، اســتاد دانشگاه تهران 
گفت: اگر به تاریخ مراجعه کنیم متوجه 
می شویم که در زمان های گذشته کتاب ها 
جــان داشــتند و هــر کتــاب می توانســت 
تحــول اجتماعی عظیمی به وجود آورد. 
حتــی برخــی در گذشــته معتقــد بودنــد 
کتاب ها می توانند خطرناک باشند. سؤال 
من این اســت کــه آیا در حــال حاضر نیز 
کتاب ها جان دارند و خطرناک هســتند؟ 
او با طرح این ســؤال که چرا دانشــجویان 
بــا این که کتاب های درســی خــود را برای 
گرفتن نمــره مطالعه می کننــد اما هیچ 
تحولی در آنها اتفاق نمی افتد، گفت: به 
نظر می رســد که دانش جامعه شناســی 
امــروز مــا جــان دار نیســت و بــه همیــن 
علت ضروری اســت تا ســاختار آموزشی 
ما متحول شود. شــریعتی به نبود تداوم 
و پیوســتگی در آموزش جامعه شناســی 
کشــور تأکید کرد و گفــت: آموزش ما باید 
به طور مدون و پیوسته از دوران مدرسه تا 
دانشــگاه ادامه داشته باشد. این درحالی 
است که در دانشگاه ها تنها به چند واحد 

درسی اکتفا می شود.

ناکارآمدی آموزش علوم 
اجتماعی در ایران

هیــأت  عضــو  مرشــدی«،  »ابوالفضــل 
علمی دانشــگاه یــزد دربــاره دیدگاه های 
اســتاد قانعی راد راجع به آموزش علوم 
اجتماعی گفت: مرحوم دکتر قانعی راد 
شــکل گیری اجتماع علمی را مهم ترین 
پیش شــرط آموزش علم می دانســت و 
معتقــد بود دانشــگاه باید بیــش از آن که 
بــه واحد هــای اداری و آییــن نامه هــای 
ســازمانی متکــی باشــد بایــد بــه انگیــزه 
متناســب بــا روحیــه و اخــاق و فرهنگ 
توجه کند. او با تأکید بر این که دکتر قانعی 
راد اعتقاد داشت وضعیت آموزش علوم 
اجتماعی در ایران ناکارآمد است، گفت: 
او معتقــد بود کم شــدن رابطه اســاتید و 
دانشــجویان باعــث ایجاد نوعــی بحران 
در تربیت دانشجوی باکیفیت می شود. و 
این باعث می شود دانشجویان الگویابی 
از اساتید خود را از دست بدهند و نتوانند 
با شور و شــوق راه آنها را ادامه دهند. وی 
گفــت: علــوم اجتماعی باید بــه صورتی 
باشد که نه تنها برای خود بلکه برای سایر 
علوم هم تاش کند و برای روانشناس ها 

و فیلسوفان و... نیز پیامد داشته باشد.

علوم جامعه شناسی در 
جامعه مصرف نمی شود

»باقــر ســاروخانی« عضو هیــأت علمی 
دانشگاه تهران درباره چالش های علوم 
اجتماعی هم گفت: متأسفانه در زمینه 
علــوم اجتماعــی دچــار نوعــی بحــران 
شــده ایم. بــه ایــن معنــی کــه جامعــه 
نسبت به علوم جامعه شناسی بی اعتنا 
شده و شاهد این هستیم که کااهایی که 
به دســت اســاتید جامعه شناسی تولید 
شوند توسط مسئوان و جامعه مصرف 
نمی شــوند. ســاروخانی ادامه داد: جای 
تأســف دارد که دروس جامعه شناســی 
در دانشــگاه های مــا توســط اســاتید غیر 
بــه  و  می شــود  داده  آمــوزش  مرتبــط 
دروس  اجتماعــی  علــوم  کارشناســان 
دیگــری بــرای تدریــس ارائــه می دهند. 
همیــن کــم توجهــی باعث می شــود که 
دانشــجویان برتر کمتری به حوزه علوم 
اجتماعی وارد شوند. او افزود: به همین 
علــوم  دانشــجویان  کــه  زمانــی  خاطــر 
اجتماعی بایــد به تولید دانش بپردازند 
همیــن  و  آینــد  برنمــی  آن  عهــده  از 
موضــوع دانشــگاه و دانشــجویان را وارد 

یک دور باطل می کند.

مراکز ماده 16 ترک اعتیاد تعطیل نمی شود
آذر سال 1396  وعده: 

در مــاده 16 قانــون مبارزه با مــواد مخدر ذکر شــده معتادانی 
که اعتیاد  و اصرار بر مصــرف دارند و به صورت علنی مصرف 
می کننــد جمــع آوری و با دســتور قضایی بــه مراکز مجــاز و یا 
دولتی دارای مجوز فرســتاده شــوند و پس از 3 تا 6 ماه تحت 
نظــر بــودن و درمــان، نتایج درمانــی آنها به مراجــع قضایی 
ارســال شــود. این مراکز از ســال 91 شــروع به فعالیت در این 
حوزه کردند. اما در نیمه دوم سال گذشته به دلیل نبود بودجه 

بسیاری از این مراکز در مرز هشدار تعطیلی قرار گرفتند.
در عیــن حــال که در ســال گذشــته برخی مراکز مشــکات 
بودجه ای داشتند اما دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر برخی 
اســتان ها از کــم بودن تعــداد این مراکز نســبت به معتادان خبــر می دادند. 
بــا وجــود این که تاکنون در بســیاری از اســتان های کشــور این مراکــز در حال 
فعالیت هســتند اما آیا تا امروز مرکزی تعطیل نشــده  یا در آستانه تعطیلی 
قــرار نــدارد؟ آیــا تــا ســال 97 این طــرح مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه و آمار 

مراجعان قابل توجه بوده است یا خیر؟
معــاون کاهش تقاضــا و مشــارکت های مردمی ســتاد مبارزه 
بــا موادمخــدر بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون در 16 اســتان بــزرگ 
کشــور مراکز ماده 16 دایر شــده اســت به »ایــران« می گوید: راه انــدازی در مراکز 
اســتان های بزرگ انجام شــده و حــدود 1200 مرکز اقامتی مــاده 15 نیز در حال 
فعالیت هســتند. بر اســاس این ماده نیز مقامات قضایــی می توانند در صورت 
تشــخیص با دســتور قضایی معتادان را به این مراکز بفرستند. دکتر پرویز افشار 
در ادامــه می افزاید: در ســال گذشــته 66000 نفر در کشــور از خدمــات ماده 16 و 
تبصره 2 ماده 16 )مراکز اقامتی اختیاری( استفاده کرده اند. در تهران بزرگ هم 
حــدود 8000 تــا 8500 نفر ظرفیــت وجود دارد و با توجه بــه تفاهمنامه ای که با 
بسیج مستضعفین و سایر سازمان های حمایتی منعقد شده فعًا هیچ مرکزی 
مشکل بودجه ای ندارد و همه مراکز ماده 16 در استان ها در حال فعالیت هستند 

و تهدیدی به دلیل نبود بودجه برای تعطیلی آنها وجود ندارد.

پیــــــگیری:

نتیـــــجـــه: 

سررسید

 نگاه معیوب به ایدز 

در وزارت بهداشت و بهزیستی
مدیر کل بهزیستی استان تهران گفت: نگاهی که در بهزیستی 
و وزارت بهداشــت نســبت به بیماری ایدز وجــود دارد معیوب 
اســت و باید تغییر نگرش ایجاد شود. به گزارش مهر، داریوش 
بیات نژاد، دیروز در نشســت تخصصی روز جهانی ایدز افزود: اساســی ترین اقدام 
تغییــر نگــرش و کار امور فرهنگی برای رفع نگاه معیوب نســبت بــه بیماری ایدز 
اســت. وی اظهار داشــت: بیمــاری ایدز می تواند دایل متعددی داشــته باشــد و 
نمی توان فرد را به طور قطعی مقصر دانست. بیات نژاد گفت: این افراد بخشی از 
جامعه و اعضای خانواده ما هستند. بخشی از این تقصیر به دلیل نا آگاهی است. 
وی گفــت: در کنار اقدامات تخصصی باید کار فرهنگی و تغییر نگرش نیز به طور 
جدی در همه دســتگاه ها دنبال شــود. وی با اشاره به اینکه تمام ارکان حاکمیت، 
انجمن ها و گروه های اجتماعی و علمی باید کنار هم قرار بگیرند گفت: مهم ترین 

مشکل این بیماران انگ اجتماعی، اشتغال و هزینه های درمان است.

خبــــر



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

نتایج اجاس جی 20 و چشم انداز 
بحران های جهانی

ایــن ارزیابــی کــه دیدارهــای جانبــی و مســائل حاشــیه ای 
اجــاس جی 20 در بونئوس ایرس، درمقایســه با مباحث 
محتوایی وتکنیکی خود اجاس، نتایج مؤثرتر ومفیدتری 
به بار آورده اســت، مطلبی به گزاف نیســت. دستاوردهای 
بازیگــران بین المللی ومنطقــه ای درقالــب آرایش منافع 
وچالش هــای دیگر بازیگران و راهبردها ورویکردهای آنان 
در حاشیه اجاس گروه 20 در ده فصل قابل بررسی است.

ë  ،اول: ترامــپ در پرتو نتایج انتخابات میاندوره ای کنگره
راهبرد مرحله ای متمایزی در عرصه های داخلی و خارجی 
برگزیده اســت. او در چارچوب ایــن رهیافت، همچنان در 
جهت ثبت دســتاوردهای اقتصادی بیشــتر برای دکترین »نخست امریکا«ی 
خود، با شتاب و عجوانه در حرکت است. ولیکن با نیم نگاهی به دموکرات ها 
به عنوان رقبای زخم خورده خود که از ژانویه زمام امور را درمجلس نمایندگان 
بر عهده خواهند گرفت، احتیاط فزونتری را در پرونده های مربوط به سیاست 

خارجی تعقیب می کند.
ë  دوم: ترامــپ در پرتــو راهبــرد مرحلــه ای اداره امریکا، ناگزیر اســت گام های

اصلــی وچشــم اندازهای واقعــی راهبردهای خویش را درتمامــی عرصه ها تا 
ماه مه به گونه ای کامًا محتاطانه در چارچوب مانیفست جدید بده و بستان با 
دموکرات ها تنظیم کرده و از بی گدار به آب زدن اجتناب کند. چرا که از ماه مه 
به بعد، دو رقیب دموکرات و جمهوریخواه وارد فاز رســمی مســابقه تبلیغاتی 

برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 خواهند شد.
ë  ســوم: ترامپ در چارچوب حفظ شــتاب دســتاوردهای بیشــتر برای دکترین

»نخســت امریــکا«، اولین اصاحیه خود را در توافق نفتا بــا کانادا ومکزیک در 
حاشــیه نشســت جی 20 به امضا رســاند. او دراین توافق جدید ســعی کرد، در 
راســتای تولیــدات کااهــای امریکایــی واشــتغالزایی و منافع حداکثــری برای 

تجارت امریکا، امتیازات قابل توجهی در معامله جدید، ثبت کند.
ë  چهارم: در عرصه مناسبات امریکا وروسیه، ترامپ تا قبل ازنتایج انتخابات

میانــدوره ای کنگره، در راســتای ساختارســازی فیمابین، کارگزاران دو کشــور 
در اجاســیه های هلســینکی، مســکو و ژنــو در ســطح دبیران شــورای امنیت 
ملــی برای موضوعات مختلف همچون ثبات راهبردی، ســوریه و اوکراین...، 
گام های بلندی را برای نشســت دو رهبربرداشــته بودند که متأثــر از دو بازی 
افشاگری کوهن علیه پنت هاوس برج ترامپ درمسکو وتنش به وجود آمده 

در دریای ازوف بین اوکراین وروسیه، همه بافته ها، در محاق فرو رفت.
ë  پنجــم: در عرصــه مناســبات امریــکا و چیــن، ترامــپ بــا وجــود همــه

سرسختی اش در سه پرونده مهم تعرفه های تجاری فیمابین، پیشبرد خلع 
ســاح کره شــمالی و همچنین استمرار فشــار بر چین در خرید نفت ایران، 
ناگزیر شــد با شی جین پینگ به آتش بس ومصالحه سه ماهه دست یابد. 
هرچند ناظران، ماهیت چالش های بین واشنگتن و پکن را بسیار شکننده تر 
از ایــن مصالحه ارزیابی کــرده و بدبینانه به این مصالحــه نگاه می کنند. به 
اعتقــاد آنان قوام ایــن مصالحه حداکثر تــا پایان تعطیــات ژانویه متصور 

است.
ë  ششــم: ترامپ برای توازن بخشــیدن به مناســبات بازیگران شرق و جنوب

شــرق وغرب آســیا، با نمایش نوعی نزدیکی بین هند و ژاپن، ســعی داشت، 
درقالب نشســت ســه جانبه ای، کلیه ابتکارات چین در راهبرد یک کمربند و 
یک جاده و روســیه در قالب گام های فعاانه مســکو با ا ســه ان را تحت تأثیر 

و مدیریت کند.
ë  هفتم: محمد بن ســلمان که در اجاس 20 بشــدت از انزوای ناشــی از قتل

خاشــقچی بیــن اعضــای گــروه 20 رنج می برد ســعی کــرد، با بهره گیــری از 
مصافحه هــای داغ بــا پوتین، اعتباری تصنعی را برای خود دســت پا کند و از 
سوی دیگر با دیدار با رهبران چین، کره جنوبی، هند و کانادا و با برجسته سازی 
منافــع حاصله این کشــورها، موقعیتی را به دســت آورده وبرگزاری نشســت 

دوسال بعد جی 20 را در ریاض تثبیت کند.
ë  هشــتم: ترکیــه در ایــن نشســت بــا رد درخواســت ماقــات ملــک محمــد

درحاشیه اجاس 20، همچنان با تأکید بر ضرورت روشن شدن ابعاد فاجعه 
قتــل خاشــقچی تصریح کرد. همچنین بــا وجود اینکه ترامــپ در واکنش به 
نهایی شــدن توافق اس400 بین مســکو و آنکارا، دیدار خود را با اردوغان لغو 
کــرد ولیکــن در مرحله آخر به علت نیــاز واشــنگتن در موضوعات مختلف، 
دیدار فیمابین دو رئیس جمهوری انجام گرفت که به نظرمی رسد، موضوع 
پرونده جانسون و مسائل ما به ازای آن و هماهنگی های ازم در بحران سوریه 

و روابط ایران وترکیه از جمله تحوات مورد بحث بوده باشد.
ë  نهم: رهبران اتحادیه اروپا در نشســت 20 به علت اشتغاات خانم ترزامی

در بحــران برگزیــت و مکــرون در بحــران جلیقــه زردهــا و مــرکل در بحــران 
جانشینی رهبری سیاســی آلمان، عمدتاً نقش فعالی نداشتند وموضوعات 
مطروحــه آنها همچــون امنیت وارتش اروپایی و برجام پردازشــی نداشــت. 
این ســه کشــور که در دیگر اجاســیه های اقتصادی جهانی بویژه در حمایت 
ازبرجام فعال بوده اند، دراین نشســت شاید به دایل پیشبرد اهداف خاص 
اتحادیــه در پرونــده تعامات بانکی با ایــران، چراغ خاموش ظاهر شــدند و 

دربیانیه نهایی نشست نیز رویکرد سکوت را پیشه کردند.
ë  دهم: نشست 20 در نهایت به لحاظ مباحث محتوایی و تکنیکی با تم های

اصلی سه گانه تجارت جهانی، توافق آب وهوایی و مهاجرت، فقط در مبحث 
اصاح تجارت جهانی با حذف حمایت گرایی در پایان مباحث گسترده بین 
تمامی اعضا به پایان رسید و در دیگر موضوعات اجماع نهایی حاصل نشد.

زغال فروش
کــودک افغان در آســتانه زمســتان درحال الــک کردن ته 

مانده های زغال برای فروش است. نــــــما

A
F
P

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

فیگارو )فرانسه(:

جلیقه زردها با مخلوطی از نیهیلیســم 
و اتوپیــا، بــه خیابــان آمده انــد. آیــا این 
ذهن هــای  و  نخبــگان  حکومتــداری 
روشن است؟ باید کاری کرد. زیرا مردم 
دیگــر از ســخنرانی  های ســران دولتی و 

مخالفان خسته شده اند.

وال استریت ژورنال )امریکا(:

عنــوان  بــه  را  ایتیــزر  رابــرت  ترامــپ 
رئیــس هیــأت مذاکره کننده بــا چین در 
مذاکــرات تجاری بــا این کشــور انتخاب 
کــرده کــه مواضــع بســیار تندی بــا چین 
دارد. انتخــاب او می توانــد مذاکــرات را 

مشکل تر کند.

تایمز )بریتانیا(:

در زمانــه ای کــه فنــاوری چیــن جهان 
 MI6 را در برگرفتــه، رئیــس ســازمان
و  فناوری هــا  ایــن  دربــاره  بریتانیــا 
احتمال جاسوســی چین از طریق این 
فناوری هــا از جمله موبایل های چینی 

هشدار داد.

 سال بیست وچهارم  شماره 6940
 چهارشنبه  14 آذر 1397

   القدس العربی: ســازمان ملل در بیانیه ای خواســتار فراهم 
کــردن کمک۹/2۱ میلیــارد داری بــرای مقابله بــا 2۱ فاجعه 
انســانی در جهان شد. چهار میلیارد دار از این کمک ها سهم 

بحران انسانی یمن خواهد بود.
   اســپوتنیک: فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ترس و 
نگرانی خود را از تسلط احتمالی قانون جنگل بر اجرای قانون در روابط جهانی 

ابراز کرد.
   رویتــرز: دو تــن از رهبــران جدایــی طلــب کاتالونیا که به خاطر نقششــان در 
رفراندوم ناکام جدایی از اسپانیا در انتظار محاکمه هستند، سه روز است، دست 

به اعتصاب غذا زده اند.
   اســپوتنیک: وزیر دفاع روســیه خبــر داد، در نظــر دارد در 20۱۹ بیش از ۴000 

مانور نظامی و حدود ۸۵00 مانور تمرینی آموزشی برگزار کند.

دو خط
خبـــر

شکایت ملکه از آداب سلطنتی
میشــل اوبامــا همســر رئیس جمهــوری پیشــین امریــکا در 
تازه ترین سخنان خود با اشاره به میهمانی رفتن به کاخ ملکه 
انگلیس گفت: »سال 20۱6 من و باراک در انگلستان بودیم و 
قرار بود ماشین سلطنتی به دنبال ما بیاید تا از قلعه وینزر دیدن کنیم. من آن 
لحظه داشتم به تمام آداب سلطنتی فکر می کردم به خودم می گفتم از پله ها 
پایین نرو و به کسی دست نزن. ملکه به من گفت، فقط سوار شو و هر جا دلت 

خواست بشین. تمام آداب سلطنتی آشغال هستند، فقط سوار شو.«

خبــــر

خانــواده بــوش در مراســم ادای احترام به جســد جــرج اچ  دبلیو بوش در ســاختمان 
کنگره، به دونالد ترامپ قول دادند، در مراســم خاکســپاری بوش علیه او سخنی گفته 
نخواهــد شــد. به گزارش پایگاه خبری هیل، آنها این وعــده را دادند تا به وصیت او که 
می خواســت در مراسم خاکسپاری اش کسی احســاس ناراحتی و معذب بودن نکند، 
عمــل کنند. پیش از این در مراســم خاکســپاری جان مک کین، ســناتور جمهوریخواه 
سخنانی شدیداً انتقادی علیه ترامپ مطرح شده بود. دشمنی مک کین با ترامپ به 
اندازه ای بود که وصیت کرده بود به ترامپ اجازه ندهند در این مراســم شــرکت کند. 
پیش از این در مراسم خاکسپاری ارا بوش همسر جرج بوش نیز ترامپ اجازه حضور 
نیافته بود. ترامپ قرار است امروز در مراسم خاکسپاری بوش در کلیسای جامع ملی 

واشنگتن شرکت کند.

یک گروه حقوق بشری همکار با وزارت امور خارجه امریکا، در راستای تحقیق درباره 
جنایات رخ داده علیه مسلمانان روهینگیایی، خواهان تشکیل فوری دادگاه کیفری 

برای اجرای عدالت در قبال عامان این جنایات شد.
به  گزارش  ایســنا  به نقل از خبرگــزاری رویترز، این گروه به نام گروه »سیاســتگذاری و 
قوانین بین الملل عمومی« در گزارشی تصریح کرد: دایل معقولی وجود دارد مبنی 
بر اینکه باور کنیم ارتش میانمار مرتکب جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم 
جنگی علیه این گروه اقلیت شده است. این گزارش بر مبنای بیش از ۱000 مصاحبه 

با آوارگان روهینگیا که به بنگادش فرار کرده اند، تهیه شده است.
اســتفاده این گروه مســتقر در واشنگتن از لفظ نسل کشــی در این گزارش فشارها بر 

دولت امریکا برای سختگیری بیشتر علیه میانمار را افزایش می دهد.

درخواست تشکیل دادگاه کیفری بین المللی علیه میانماروعده خانواده بوش به ترامپ

رژیــم صهیونیســتی، در میانــه ســکوت 
مدعــی  دیگــر  بــار  حــزب اه  جنبــش 
عملیاتی علیه این جنبش شــد تا باز هم 
خصومت خود را با هر عقیده و جنبشــی 
که به حمایت از حقوق مردم فلســطین 

بپا خاسته است، نشان دهد.
بــه گزارش الجزیــره، این رژیم سه شــنبه 
صبــح عملیاتــی را بــه زعــم خــود برای 
کشــف و انهــدام تونل هــای منتســب به 
حــزب اه در مــرز ســرزمین اشــغالی بــا 
لبنــان آغاز کرد. ســتاد ارتش اســرائیل با 
صدور بیانیــه ای درباره ایــن عملیات که  
نام آن را »سپر شمال« گذاشته اند، اعام 
کرد این عملیات بزرگترین اقدام نظامی 
اسرائیل در مرز با لبنان از سال 20۱4 است 
و ارتش خود را برای هر ســناریویی آماده 
کرده است. این عملیات از سوی سرهنگ 
یوئل استریک، فرمانده نیروهای شمالی 
ارتــش اســرائیل هدایــت شــده و شــامل 
اطاعاتــی  رزم،  مهندســی  یگان هــای 
و  تســلیحاتی  توســعه  اداره  نیروهــای  و 
زیرساخت های فناوری وزارت جنگ این 
رژیم است. گفته می شود در محل انجام 
عملیات ارتش اسرائیل، منطقه ممنوعه 

نظامی اعام شده است.
ارتش رژیم اشغالگر این خبر را در صفحه 
توئیتــر خود منتشــر کــرد و ســاعتی بعد 
آویخای ادرعی سخنگوی ارتش اسرائیل 
در گفت وگو با رویترز ضمن تأیید این خبر 
افزود: این عملیات تنها در مرز لبنان اجرا 
می شود و هیچ تاشی برای ورود به خاک 
لبنــان نمی شــود. گرچــه اســرائیل اعام 
کــرده که ایــن عملیات هجومی نیســت 
اما هرگونه اشــتباه در اجــرای عملیات یا 
ماجراجویی ســربازان این رژیم می تواند 
باعث به خطر افتــادن جان مردم لبنان 

شــود و حــزب اه ناچــار بــه نشــان دادن 
واکنشی از خود شود.

ادرعــی با ایــن ادعا که حــزب اه با ایجاد 
تونل هایی سعی در نفوذ به سرزمین های 
اشــغالی و حملــه بــه ســربازان اســرائیل 
دارد، بــرای توجیه حمله این رژیم گفت: 
»ما شاهد این هستیم که حزب اه سعی 
در ایجاد اغتشــاش در ســرزمین اسرائیل 
دارد.« ادرعی با کامی تهدیدآمیز افزود: 
»ارتــش ما به حزب اه لبنــان و نیروهای 
ارتش لبنان هشــدار داده و به آنها توصیه 
از  هجومــی  اقــدام  هرگونــه  از  می کنــد 
تونل هــا پرهیــز کننــد زیــرا ممکن اســت 
جــان مــردم لبنــان به خطــر بیفتــد.« بنا 
به ادعــای مقام های رژیم صهیونیســتی 
در ایــن عملیــات، ارتــش بــا اســتفاده از 
تکنولوژی هــای جدیــد بــه دنبــال کشــف 
تونل هــای حفر شــده احتمالــی در مرز با 
لبنــان خواهد بود. رژیم صهیونیســتی در 
بیانیه خود با حمله لفظی به ایران، ارتش 
لبنان را نیز مورد شماتت قرار داده که چرا 
»در برابر تحرکات حزب اه نمی ایستد.« 
حســن حــب اه عضو شــورای سیاســی 
حــزب اه در واکنــش بــه عملیــات ایــن 
رژیــم گفت: »اســرائیل می دانــد دوره ای 
کــه حمله می کرده و ابتکار عمل و انجام 
حمات در اختیارش بود، گذشته است. 
امروز مقاومت در برابر حمات این رژیم 
می ایســتد. رژیم اشــغالگر پس از جنگ 
33 روزه جــرأت نمی کند علیه مقاومت 
دســت به اقدامــات خصمانه بزنــد زیرا 
می داند مقاومت قادر است آنها را مورد 
هــدف قــرار دهــد«. به گــزارش النشــره، 
فرماندهــی ارتــش لبنــان نیــز با انتشــار 
بیانیه ای خبر داد، وضعیت در این مرزها 
در بخش لبنان آرام و پایدار بوده و تحت 

نظارت دقیق است.
بــا این حــال انتشــار خبــر حملــه رژیــم 
صهیونیســتی، در  هاله ای از ابهام و عدم 

قطعیت قرار دارد. تنها وب ســایت التیار 
لبنــان گــزارش داد که ارتش اســرائیل به 
دهکده کفــرکا و عدیســه در مرز جنوبی 
لبنــان یــورش بــرده اســت. النشــره نیــز 
گــزارش داد، ارتش این رژیم اخیرا اقدام 
به ایجاد خاکریزهایی در همجواری دیوار 
مــرزی در منطقــه بوابــه فاطمــه مقابل 
کفــرکا کــرده کــه طولشــان به پنــج متر 
می رســد. قبــاً در آنجا یــک مقر نظامی 
بــوده و بــه نظر می رســد اســرائیل قصد 
اســتفاده مجــدد از ایــن پایــگاه نظامــی 
رژیــم  نخســت وزیری  دفتــر  دارد.  را 
صهیونیســتی حــزب اه لبنــان را متهم 
کــرد کــه قطعنامــه ۱70۱ شــورای امنیت 
ســازمان ملــل را نقــض کــرده اســت و 
مدعی شــد که ایــن جنبش از روســتاها و 
مناطق غیرنظامی جنوب لبنان به عنوان 
پوششــی برای حفر این تونل ها اســتفاده 

کرده است.
به دنبال آن، مالینی یانســون ســخنگوی 
نیروهای نظامی ســازمان ملل )یونیفل( 
بــا اشــاره بــه ضــرورت حفظ آرامــش در 

ایــن منطقــه گفــت: »یونیفــل از طریــق 
گزارش هــای رســانه ها در این باره مطلع 
شــده و مــا بــا تمــام طرف هــای مربوطه 
جهت تضمین اســتفاده آنها از ســازوکار 
ارتباطــات و هماهنگی بــا یونیفل جهت 
حفــظ آرامش و ثبــات در منطقه تماس 
می گیریم و آرامــش در منطقه علمیات 
یونیفــل را حفــظ خواهیم کــرد.« این در 
حالی است که منابع خبری فاش کردند، 
بنیامین نتانیاهو،  نخســت وزیر اسرائیل 
در دیــدار اخیر خود بــا مایک پمپئو،  وزیر 
خارجه امریکا در بروکسل  به او گفته بود: 
»یا فعالیت های حزب اه را متوقف کنید 
یا خود اسرائیل، حزب اه لبنان را متوقف 

خواهد کرد.«
ناتاشــا قنیم خبرنگار الجزیره در گزارشی 
نوشته است: »ســخنگوی ارتش اسرائیل 
می گویــد تونل هایــی را کشــف کــرده کــه 
حــزب اه آنها را برای حمله به اســرائیل 
ســاخته است. پس از آن برای انهدام این 
تونل ها وارد عمل شده است. ما از جنگ 
ســال 2006 میــان حــزب اه و اســرائیل، 

شــاهد چنیــن حملــه ای بــا این وســعت 
نبوده ایــم.« در جنگ هــای پیشــین میان 
رژیم صهیونیستی با گروه های مقاومت، 
تونل ها کمک بسیار زیادی به این گروه ها 
در برابر ارتش اسرائیل می کردند و همین 
دلیــل باعــث شــده رژیــم صهیونیســتی 
بخش ویژه ای را در ارتش خود ایجاد کند 
که وظیفه شان مقابله با این تونل ها است.
پیــش از این یک پایگاه متعلــق به رژیم 
صهیونیســتی مدعی شــده بود، میشــل 
عــون رئیــس  جمهــوری لبنان بــا کمک 
حــزب اه، از وادیمیــر پوتیــن همتــای 
روســی خود درخواســت کــرده که جهت 
محــدود کــردن فعالیــت نیــروی هوایی 
رژیم صهیونیستی، آســمان این کشور را 
هم تحت پوشــش سامانه های پدافندی 

مستقر در سوریه قرار دهد.
ë دیدارهای پشت پرده

از ســوی دیگــر، در حالــی کــه زمیــن زیــر 
پای نتانیاهو از همیشــه سســت تر شده و 
احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در 
اراضی اشــغالی بیش از هر زمان دیگری 

محتمــل بــه نظــر می رســد، خبرگــزاری 
اسپوتنیک روســیه در گزارشی اعام کرد 
هیأت پخش و رسانه رژیم صهیونیستی 
فــاش کــرده کــه آویگــدور لیبرمــن، وزیر 
جنــگ ســابق ایــن رژیــم دو هفتــه پیش 
از اســتعفای خــود با ماجد فــرج، رئیس 
ســازمان اطاعــات فلســطین و حســین 
الشــیخ، عضو کمیته مرکــزی و وزیر امور 
مدنــی تشــکیات خودگردان فلســطین 
دیــدار کرده بود. دیدار پشــت پرده با این 
دو شــخص که به محمــود عباس رئیس 
تشــکیات خودگــردان نزدیک هســتند، 
انتخابــات  در  را  لیبرمــن  بتوانــد  شــاید 
زودهنگام احتمالی یاری کند. براســاس 
ایــن گــزارش، ایــن اولین دیــدار مقامات 
تشکیات خودگردان فلسطین با لیبرمن 
بــوده و طــی آن ژنــرال کمیــل ابــو رکــن، 
دولــت  فعالیت هــای  هماهنگ کننــده 
اســرائیل در کرانــه باختــری و نــوار غــزه 
نیز حضــور داشــته اســت. همکاری های 
امنیتی میــان طرفین و احتمــال کاهش 
علیــه  شــده  اعمــال  محدودیت هــای 
فلســطینی ها در کرانــه باختــری و افــکار 
عمومی فلســطینی ها از محورهای مورد 

بحث در این دیدار بوده است.
امــا فــارغ از ماجراهــا و دیدارهای پشــت 
پــرده، مردم فلســطین در کرانه باختری 
با اســتواری و مقاومت بــه دفاع از حقوق 
خود و جانبازی مشغولند. در همین راستا 
خبرگــزاری فلســطین )وفــا( روز گذشــته 
اعام کرد، یک جوان فلسطینی با شلیک 
ســربازان صهیونیســت در شهر طولکرم 
واقع در شمال کرانه باختری به شهادت 
رســید. دوست محمد حسام 22 ساله در 
این بــاره گفــت: »او مانند هــزاران جوان 
فلسطینی رؤیای آزادی وطنش را داشت 
امــا عطش مقاومــت به او فرصــت نداد 
در بهــار آزادی در ســرزمین خــود حضور 

داشته باشد.«

التهاب در مرزهای لبنان
رژیم صهیونیستی مدعی کشف تونل های حزب اه شد

پونه مجلسی
خبرنگار

سایه اختاف نظرهای سیاسی بر تصمیمات 
پارلمان عراق

»جلیقه زردها« مکرون را وادار به عقب نشینی کردند

اختاف نظرها در جلسه دیروز پارلمان عراق که با هدف دادن 
رأی اعتمــاد به وزیران برگزار شــده بود، نشــان داد، بن بســت 
سیاسی حدود شــش ماهه در این کشور همچنان ادامه دارد و 
رهبران ائتاف های مهم عراقی از جمله سائرون و دولت قانون هنوز نتوانسته اند با 

چالش های درون و برون حزبی خود کنار بیایند.
به گــزارش ایســنا به نقل از شــبکه خبری اســکای نیوز، جلســه دیروز پارلمــان عراق 
بــرای دادن رأی اعتمــاد به نامزدهای هشــت وزارتخانه این کشــور و بــا حضور عادل 
عبدالمهــدی، نخســت وزیر عراق تشــکیل شــده بــود اما پیــش از شــروع رأی گیری، 
نمایندگانی در ائتاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، اعام کردند، هرگز نمی گذارند 
فالــح الفیــاض کاندیــدای پیشــنهادی برای پســت وزیــر کشــور انتخاب شــود. دلیل 
آنها برای مخالفت با الفیاض این بود که او پیش از این نیز ســمت اجرایی داشــته و 
عملکردش آزموده شده است. الفیاض پیش از این به عنوان مشاور امنیت ملی عراق 
و نیز رئیس حشد الشعبی مشغول به فعالیت بود. آنها همچنین الفیاض را به خاطر 
اینکه چهره مستقلی نیست، برای پست وزارت کشور مناسب ندانستند. مقتدی صدر 
روز دوشــنبه در پیامی خطاب به عادل عبدالمهدی، نخســت وزیر عراق به او هشدار 
داده بود، تحت تأثیر اتفاقاتی که در پشــت پرده انتصاب ها رخ می دهند، قرار نگیرد 
و وزرایی مســتقل و تکنوکرات را انتخاب کند. اما نوری المالکی، رئیس ائتاف دولت 
قانــون از اتفاق های دیروز پارلمان برآشــفت و خطاب بــه نمایندگان گفت: پارلمان 
عراق امروز در برابر آزمونی واقعی قرار دارد، یا باید به کاندیداهای پست های خالی 
که عبدالمهدی معرفی کرده رأی دهد یا اینکه به سمت آشوب برود. دیروز با توجه 
بــه اینکه هیچ نشــانه ای از توافق میان فراکســیون های سیاســی دربــاره کاندیداهای 
پست های خالی دیده نشد، جلسه پارلمان برای رأی گیری در مورد کاندیداها به تأخیر 
افتاد. نمایندگان پارلمان عراق ماه گذشته میادی تنها ۱۴ وزیر از مجموع 22 وزیری 
را کــه عبدالمهدی پیشــنهاد کرد تأیید کردند اما به کابینــه او رأی اعتماد دادند و این 
امر موجب شد که عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر تأیید شود. پارلمان عراق اعام 
کــرده بود، اوایل ماه جاری میادی به این هشــت وزیر رأی خواهــد داد. اما رأی گیری 

به دلیل اختافات سیاسی در مورد کاندیداها جندین بار به تأخیر افتاد.

بااخره پس از ۱۸ روز ناآرامی در سراســر 
فرانســه طرح افزایش مالیات بر سوخت 
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
دیروز سه شــنبه به مدت 6 مــاه به حالت 
تعلیــق درآمد. امــا هیچ کــس نمی داند 
در  پاریــس  دولــت  عقب نشــینی  ایــن 
قبــال جنبش »جلیقــه زردهــا« می تواند 
معترضان را از خیابان ها به خانه هایشان 
ببــرد یا نه. جنبــش جلیقه زردهــا اگرچه 
در روز ۱7 نوامبــر در اعتــراض به افزایش 
در  امــا  افتــاد  راه  بــه  ســوخت  قیمــت 
روزهای اخیــر به یک جنبــش پرتعداد و 
بی سابقه در چند دهه اخیر تبدیل شد که 
خواسته اش تنها مقابله با افزایش قیمت 
ســوخت نیســت بلکــه مقابلــه بــا تمــام 
طرح هــای مالیاتــی و اقتصــادی دولت و 
حتــی برکنــاری رئیــس جمهــوری جوان 

فرانسه است.
نشــینی  عقــب  فرانــس 24،  به گــزارش 
امانوئل مکــرون در قبال جلیقــه زردها و 
به حالت تعلیق درآمدن افزایش قیمت 
سوخت تا 6 ماه آینده در فرانسه پس از آن 
اتفاق افتاد که ادوارد فیلیپ، نخست وزیر 
فرانسه روز شنبه با وزیران کابینه و رؤسای 
احزاب اپوزیســیون دیدار و بــا آنها درباره 

یافتــن راهی برای حــل تنش ها گفت و گو 
کــرد. او همچنیــن دیروز سه شــنبه قصد 
داشــت با رهبــران جنبش جلیقــه زردها 
دیدار کند اما دوشنبه شب این رهبران به 
دولت فرانســه اعام کردند کــه به دایل 
امنیتی در نشست روز سه شنبه با فیلیپ 
شــرکت نمی کننــد. آنها گفتنــد، اعضای 
تندرو جنبــش به هیچ وجــه نمی گذارند 
چنیــن دیداری بــا دولت صــورت بگیرد. 
لغو این دیدار نشانه خوبی نبود و حاکی از 
آن بود که اگر دولت مکرون عقب نشینی 
نکنــد، تظاهرات هــا با ابعاد گســترده تر و 
احتمااً تلفات بیشــتر ادامه می یابد. این 
عقب نشــینی در حالی رخ داد که مکرون 
پیشتر گفته بود، به هیچ وجه درباره طرح 
مالیاتی خود که با هدف کاهش آاینده ها 
انجام می شود، عقب نشینی نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دیروز سه شنبه 
مؤسســه اینفوپ و فیدیوسیال نظرسنجی 
مشــترک خــود دربــاره تأثیــر ناآرامی های 
۱۸ روز اخیر فرانســه بــر محبوبیت مکرون 
را منتشــرکردند که نشــان می داد، با شدت 
گرفتــن اعتراضــات جلیقــه زردهــا، میزان 
محبوبیــت مکــرون بــه 23 درصد رســیده 
که 6 درصد نســبت به ماه گذشته میادی 
کاهــش یافتــه اســت. محبوبیــت فیلیپ، 
نخست وزیر فرانسه نیز با ۱0 درصد کاهش، 

به 26 درصد رسیده است.

دفتر فیلیپ صبح دیروز سه شنبه پیش از 
آنکه ماکرون رسماً لغو مالیات سوخت را 
اعام کند، در بیانیه ای بدون ذکر جزئیات 
آورده بــود، اقداماتــی بــه نفــع معترضان 
در دســتور کار اســت. فرانک رایســتر، وزیر 
فرهنگ نیز پیشتر به خبرنگاران گفته بود، 
نخست وزیر در روزهای آینده یک حرکت 
آشــتی جویانه جدی از خود نشان خواهد 

داد.
این عقب نشینی یا حرکت آشتی جویانه 
دولت معلوم نیســت تا چه اندازه بتواند 
جلیقــه زردهــا را قانع کنــد. آنهــا در ابتدا 
بــر  جدیــد  مالیات هــای  لغــو  خواســتار 
ســوخت بودنــد، اما رفتــه رفته بــه تمام 
سیاســت های اقتصادی دولت معترض 
شــدند و حاا خواســتار برکنــاری مکرون 

هســتند. دوشــنبه شــب و دیروز سه شنبه 
نیــز بــا آنکه اخبــار غیــر رســمی مبنی بر 
عقب نشــینی دولت در رســانه ها منتشــر 
می شد، معترضان همچنان در خیابان ها 
بودند و حتی روزنامه انگلیسی گاردین در 
گزارشی نوشــت، به نظر می رسد، پلیس 
در مهارمعترضــان مســتأصل شــده و از 
مکرون خواسته است، ارتش را برای دفاع 
از پایتخــت در مقابــل حمــات »جلیقه 

زردها« به خیابان ها بیاورد.
این در حالی است که دیروز سه شنبه یک 
زن ۸0 ساله فرانسوی که به خاطر برخورد 
کپســول گاز آشــک آور به صورتش راهی 
بیمارســتان شــده بــود، جــان باخــت. به 
این ترتیب شمار کشــته های ۱۸ روز اخیر 

ناآرامی های فرانسه به 4 نفر رسید.
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دیلی اکسپرس )انگلیس(
»ســیتی با خطر اخراج از اروپا مواجه می شود« 
تیتر مطلب اول این نشریه است که خبر از عدم 
شــرکت احتمالــی این تیم انگلیســی در فصل 
آینده لیگ قهرمانان اروپا به سبب زیر پا گذاشتن 
قواعد مالی فوتبال حرفــه ای این قاره می دهد. 
درخواست گارت ساوت گیت، سرمربی تیم ملی 
انگلیس از باشــگاه ها و سران فوتبالی این کشور 
برای شــکوفایی بیشــتر جوانان انگلیسی، دیگر 

خبر عمده دیلی اکسپرس است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا( 
تاش ناپولی برای رســیدن به یوونتوس در 
صدر جدول لیگ فوتبــال ایتالیا و اظهارات 
برخــی مــردان ایــن تیــم آبی پــوش در راه 
رســیدن به ایــن هدف، به عکــس و مطلب 
اول این نشــریه تبدیل شــده اســت. شــروع 
اســتفاده هر چه گسترده تر از سیستم داوری 
الکترونیکی موسوم به »VAR« در دیدارهای 
لیگ قهرمانان اروپا، از دیگر سوژه های مهم 

این نشریه است.

AS )اسپانیا( 
ایــن نشــریه بــه ســبک و ســیاق شــماری از 
روزنامه هــای دیگــر سه شــنبه، عکــس لوکا 
مودریــچ را در حالی که تــوپ طای فوتبال 
جهــان را در اختیــار دارد، بــه عنــوان عکس 
اول خود به چاپ رسانده و جزئیات انتخاب 
او با برتری قاطع بر رقبایش را تشــریح کرده 
است. »AS« از پیروزی امباپه و هگربرگ در 
سایر شاخه های انتخابات »فرانس فوتبال« 

هم سخن گفته است.

واکنش معاون وزیر ورزش به موضع جدید 
مدیران بازنشسته فوتبال

ژاله فرامرزیان، معاونت پشتیبانی و منابع مالی وزارت ورزش 
و جوانان در حاشــیه بازدیــد از اردوهای تیم های ملی جانبازان 
و معلــوان در جمــع خبرنــگاران و در پاســخ به ســؤالی درباره 
سرنوشت اعضای بازنشسته هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و اعام این فدراسیون 
مبنــی بر ادامه فعالیت هیأت رئیســه پس از پاســخ رســمی وزارت ورزش اظهار 
کرد: »طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان تمام افرادی که بازنشسته هستند 
تا 15 آذر باید پســت خود را ترک کنند. این قانون شــامل همه افراد می شــود.« او 
همچنین درخصوص وضعیت بازنشستگی فریبا محمدیان، معاون امور بانوان 
وزارت ورزش و جوانان گفت: »چون که ایشان پیش از موعد و با 20 سال کار خود 
را بازنشســته کرده، تخلفاتی در بازنشســته کردن ایشــان صورت گرفته که در این 
خصوص شکایتی تنظیم کرده که نتیجتاً اگر فردا )چهارشنبه( نتیجه این شکایت 

به دست ما برسد، مشکلی برای ادامه فعالیت او در وزارت ورزش نخواهد بود.«

روایت »AFC« از توان تدافعی جهانبخش
حســاب رســمی جام فوتبال ملت های آســیا با اشــتراک گذاشــتن ویدئویی در 
توئیتر، به توانایی های علیرضا جهانبخش اشاره کرد و قدرت  تدافعی وی را که 
مدتی است عضو باشگاه برایتون انگلیس شده است، ستود. این اکانت نوشت: 

جادوگر ایرانی قدرت دفاعی اش را فراموش نمی کند.

گلزنی مجید حسینی در روز تساوی ترابزون
ترابزون اسپور عصر دیروز در یکی از دیدارهای رفت مرحله پنجم جام حذفی 
فوتبال ترکیه با تیم سیواس بلدیه اسپور به تساوی 2-2 رسید. گل اول ترابزون 
را مجید حسینی در دقیقه 45 به ثمر رساند و با اینکه در دقایق بعدی ترابزون 

از حریفش 1-2 جلو افتاد، اما سیواس کار را به تساوی کشاند.

رضایی: مسئوان به جای تبریک، قوانین را اجرا کنند
دوشــنبه 12 آذرماه مصادف بود با روز جهانی معلوان. این روز در حالی سپری شد 
که هادی رضایی، مدیر تیم های ملی والیبال نشسته زنان و مردان اظهار امیدواری 
کرد که این روز تنها به دادن یک پیام تبریک توسط مسئوان خاصه نشود و مقررات 
به کارگیری معلوان در پست های مختلف ورزشی به اجرا درآید. او افزود: »با توجه 
بــه توانمندی معلــوان باید هر روز را به نــام روز معلوان نامگــذاری کنیم و آیین، 
مقررات و قوانینی که در ارگان های مختلف دولتی و مجلس درخصوص به کارگیری 
معلوان در پســت های مختلف مصوب شده به مرحله اجرا درآید.« زهرا نعمتی، 
بهتریــن کمانــدار معلــول ســال 2017 جهان نیز به مناســبت روز جهانــی معلوان 
عکســی در صفحــه اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشــت: »همــه با هــم روز جهانی 

معلوان را جشن می گیریم تا اعام کنیم که هرگز تسلیم معلولیت خود نشو.«

جوانان پینگ پنگ باز ایران هفتم جهان شدند
تیــم ملــی پینگ پنگ جوانــان ایران که بــرای اولین بار در مســابقات قهرمانی 
پینگ پنگ جوانان جهان شرکت کرد، در آخرین دیدار خود  دیروز )سه شنبه( به 
مصاف هند رفت که با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی رسید و در جایگاه هفتم جهان 

قرار گرفت.

درخشان از نایب رئیسی جودو هم استعفا کرد
محمد درخشان که بعد از استعفا از ریاست فدراسیون جودو به دلیل بازنشسته 
بودن، در اقدامی غیر قانونی از سوی سرپرست فدراسیون به سمت نایب رئیسی 
فدراسیون جودو انتخاب شده بود، از سمت سرپرستی نایب رئیسی فدراسیون هم 
کناره گیری کرد چرا که قانون بازنشستگی شامل حال نایب رئیس نیز می شود. او 
بعد از کناره گیری از ســمت مذکور از سوی سرپرســت فدراسیون به عنوان مشاور 

عالی منصوب شد تا همچنان در فدراسیون جودو حضور داشته باشد.

بازگشت تمامی مسئوان مستعفی کشتی به فدراسیون
پس از دومین استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی که البته این بار 
دیگر با بازگشت او به فدراسیون همراه نبود، تعداد زیادی از مسئوان فدراسیون 
و اعضای شــوراهای فنی اســتعفای خود را از ادامه حضور در فدراســیون کشتی 
اعام کردند اما با گذشــت تنها چند روز هر کدام شــان به کار بازگشــتند. پس از 
بازگشــت مســئوان اجرایی فدراســیون به کار و نفراتی همچون رئیس سازمان 
لیگ و اعضای شــوراهای فنی، نایب رئیس بانوان فدراســیون کشتی هم به کار 
بازگشت تا کشتی بانوان پس از مدتی باتکلیفی شاهد حضور مسئول شان باشد.

حضور میهمانان ویژه و چند غایب در تمرینات استقال
در روزی کــه 4 میهمــان ویژه از انجمــن حمایت از کــودکان و نوجوانان توانیاب بر 
تمرین تیم فوتبال استقال تهران در مجموعه صنایع دفاع نظارت کردند، الحاجی 
گرو با لباس شــخصی در محل تمرین حضور یافت و به ســبب ســرماخوردگی از 
حضور در تمرین معاف شد و داریوش شجاعیان، سجاد آقایی و آرمین سهرابیان 
هم به تنهایی تمرین کردند. پس از گرم کردن بدن ها، نفرات استقال به هندبال 
و در نهایت فوتبال درون تیمی مشــغول شــدند و مرور تاکتیک های در نظر گرفته 

شده برای دیدار روز جمعه با سپیدرود هم در دستور کار آبی ها قرار داشت.

انصاری فرد با چلسی می جنگد، عزت اللهی با مورینیو
در قرعه کشــی مرحلــه ســوم جام حذفــی فوتبال انگلیــس که دیــروز در لندن 
برگــزار شــد، ناتینگهــام فارســت کــه از کریــم انصاری فــرد بهــره می گیــرد، به 
مصاف چلســی مــی رود و ردینــگ که از ســعید عزت اللهی اســتفاده می کند، 
روبه روی منچســتریونایتدی خواهد ایســتاد که ســرمربی اش کسی نیست بجز 
ژوزه مورینیــوی معروف. برایتون، تیم علیرضا جهانبخش هم با بورن ماوس 
مصــاف خواهــد کرد و در ســایر دیدارهــای جالب لیورپــول با وولــور همپتون و 
منچسترسیتی با روترهام روبه رو خواهند شد و آرسنال با برنده دیدار سولی هال 

با بلک پول رو در رو خواهد شد.

گرشاسبی: منتظر فهرست برانکو هستیم
حمیدرضا گرشاســبی، سرپرست پرســپولیس که هنوز مسأله ابقایش در این 
ســمت یا کنار رفتنش به سبب اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
مشــخص نیســت، گفت قرار اســت برانکــو ایوانکوویچ بعــد از دو دیدار 
بعدی سرخ ها، فهرست نفرات مورد نظرش برای نیم فصل را ارائه کند 
تا براساس آن، اقدام شود. او در همین ارتباط شایعه مذاکرات سرخ ها با 

مرتضی پورعلی گنجی برای جذب وی را تکذیب کرد.

سفر مدیرعامل آبی ها به دوبی
حمیدرضــا فتحی، مدیرعامل اســتقال دیروز به دوبی ســفر کــرد و با اینکه 
توضیحــی رســمی در ایــن خصوص ارائه نشــده اما به نظر می رســد این ســفر 
در ارتبــاط بــا نقــل و انتقال های میــان فصل آبی ها انجام شــده باشــد. این در 
حالی اســت که استقال هنوز نتوانسته است مطالبات فصل جاری بازیکنان و 

همچنین بدهکاری های خارجی خود را پرداخت کند.

توسلی کاندیدای دروازه بان برتر زن فوتسال جهان
 Futsal« فرزانه توســلی، دروازه بان تیم ملی فوتســال زنان ایران از سوی سایت
Planet« کاندیــدای کســب عنوان بهتریــن دروازه بان بانوی فوتســال جهان در 
ســال رو به پایان 2018 شــد. توسلی امسال با تیم فوتســال زنان ایران به عنوان 
قهرمانی آســیا رســید ولی در ســال 2015 به رتبه ای بااتر از هشــتمی در میان 

دروازه بانان برتر این رشته نرسیده بود.

اخبـــــار

علیرضا منصوریان سرمربی ذوب آهن گفت:»شرایط تیم ما باید دگرگون 
شــود. بازیکنانم مسابقه را با شرایط روحی خوبی شــروع کردند و به مرور 
با افت روحی مواجه شــدند. امروز شــکل و روند بازی ما فوق العاده خوب 
بود. شأن باشگاه ذوب آهن در اینجای جدول نیست اما با توجه به روندی 
که داریم مطمئناً در این جایگاه نخواهیم ماند. در اواخر بازی، ما 10 نفره 
پرسپولیس را در داخل محوطه جریمه خودش حبس کردیم. پرسپولیس 
مسابقات فشرده ای داشته و به دلیل کمبود بازیکن خسته شده است. ما 

می توانستیم از روی ضربات کاشته به گل هم برسیم.«

برانکــو بعــد از پیــروزی سرخپوشــان 
مقابل ذوب آهن گفت: »به بازیکنانم 
بابــت این پیروزی مهــم و همین طور 
هواداران مان که دوباره با تشویق شــان 
ما را به ســمت بــرد هدایــت کردند تا 
بتوانیــم تا پایــان نیم فصــل امتیازها 
تبریــک می گویــم.«  کنیــم،  را جمــع 
داد:  ادامــه  پرســپولیس  ســرمربی 

»شرم آور اســت که نسبت به قهرمان 
ایــران و نایــب قهرمان آســیا این گونه 
رفتــار می شــود. تیمــی کــه ایــن همه 
از  بیــرون  و  خانــه  در  دارد.  هــوادار 
خانــه نمی توانیــم یــک داوری نرمال 
داشــته باشــیم. یــک نامــه به باشــگاه 
بفرســتند بگویند که شــما نمی توانید 
قهرمــان شــوید و مــا هــم بــا آرامــش 

بازی هــا را دنبــال می کنیــم.« برانکــو 
در مــورد اینکــه انتظــار داشــتیم بعد 
از ایــن پیــروزی شــاد باشــید اما خیلی 
واکنشــی  چنیــن  هســتید،  عصبانــی 
داشــت: »رونــد داوری هــا را از زمانــی 
که مــن بــه پرســپولیس آمــدم دنبال 
کنید. از چند مــاه پیش که برنامه های 
تلویزیونــی آن را آنالیز می کنند اعام 

شد که پرســپولیس بیشترین لطمه را 
از داوری خــورده اســت. آیــا تاکنون ما 
کمکی خواسته ایم؟ آیا رئال و بارسلونا 
هــم در لیگ خودشــان بیشــتر از همه 
از داوری لطمــه خورده انــد؟! مــا حق 
داریم که خواســتار احترام گذاشتن به 
خودمــان باشــیم. تیمی کــه این همه 

هوادار دارد.«

برانکو: به باشگاه نامه بنویسند و بگویند که پرسپولیس نباید قهرمان شودمنصوریان: پرسپولیس را حبس کردیم

گفت وگوی »ایران« با حامد حسن زاده و روزبه ارغوان پس از صعود تیم ملی بسکتبال به جام جهانی

ما همه ستاره ایم
اجازه ندادیم کار صعود به تهران کشیده شود

حسین زاده: تمام بازیکنان تیم ملی، ستاره هستند
حامد حسین زاده، یکی از بازیکنان جوان تیم ملی بسکتبال است که برای بازی های پنجره 
پنجم به ترکیب تیم ملی اضافه شــد. گارد رأس تیم ملی بســکتبال گفت: »خدا را شــکر 
می کنم که تیم ملی بســکتبال به جام جهانی صعود کرد. دوشــنبه شب یک شب رؤیایی 
برای ما بود و توانستیم با شکست فیلیپین در یک بازی جذاب و حساس به 
جام جهانی صعود کنیم.« تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام به استرالیا با 
حواشی زیادی همراه بود و منتقدان زیادی داشت. حال با صعود تیم 
ملی به جام جهانی زمان آن رســیده که از این تیم حمایت شــود. این 
بازیکن جوان تیــم ملی بیان داشــت: »امیدوارم که 
صعود به جام جهانی باعث شود منتقدان تیم 
ملی از این پس در کنار تیم باشــند تا بتوانیم 
در کنار هــم روزهای خوبی برای بســکتبال 
رقم بزنیم.« بسکتبال ایران در پنجره پنجم 
مســابقات بدون بازیکنان نامــداری همچون 
حامــد حــدادی، صمد نیکخــواه بهرامی و ارســان کاظمی که نســل طایی 
بســکتبال محســوب می شــوند، حضور یافت و حال پس از صعود تیم ملی 
بدون حضور این بازیکنان به نظر می رسد نسل جدیدی از بسکتبال در حال 
ظهور است. حســین زاده افزود: »به نظر من تمامی بازیکنانی که در تیم 
ملی بازی می کنند، ســتاره هســتند. برخی از بازیکنان زحمات زیادی 
برای تیم ملی کشــیدند، خصوصاً بازیکنانی که در این ســفر همراه 
تیم نبودند. حقیقتاً جای بازیکنانی که در تیم ملی غایب بودند، در 
اینجا خالی بود. صعود به جام جهانی حاصل تاش تمامی اهالی 
بســکتبال بود؛ هم نسل قدیمی و هم نســل کنونی.« گارد رأس تیم 
ملی در پاسخ به این سؤال که چرا توپ های بازیکنان خیلی سخت 
تبدیل به گل می شد؟ بیان داشت: »این موضوع در همه بازی ها 
وجــود دارد. مــا در بازی مقابل فیلیپیــن در دفاع و حمله خوب 
بودیم. به فیلیپین 78 گل زدیم که این تعداد گل مقابل تیم 
قدرتمنــدی همچــون فیلیپیــن و آن هــم در جو 

سالن آنها، کم نیست.«

ارغوان: غیبت برخی از بازیکنان به چشم نیامد
روزبه ارغوان بعد از بازی با فیلیپین به دلیل خوشــحالی زیاد از 

صعود به جام جهانی، سرو صدای زیادی کرده بود و با صدای 
گرفته به ســؤاات خبرنگار »ایران« پاســخ داد. او با هیجان در 
خصوص دو بازی تیم ملی بسکتبال در پنجره پنجم مسابقات 
انتخابــی جــام جهانی صحبــت کــرد: »خیلی خوشــحالم که 
توانستیم در مانیل تیم فیلیپین را شکست دهیم و بلیت جام 

جهانــی چیــن را رزرو کنیم.« بازیکن پســت مرکزی تیم 
ملی بســکتبال ادامه داد: »فکر می کنم می توانستیم 
مقابل اســترالیا بهتر بازی کنیم و بــا اختاف کمتری 
مقابــل ایــن تیــم قدرتمند ببازیــم. نتوانســتیم بازی 

خوبی مقابل استرالیا ارائه کنیم اما در بازی با فیلیپین 
عالی بودیم و شکســت مقابل استرالیا را جبران کردیم.« 

ملی پوش 2 متر و 13 سانتیمتری تیم ملی بسکتبال معتقد است که 
مسابقات انتخابی جام جهانی بسیار سنگین و زمانبر است. ارغوان 

افــزود: »برنامــه مســابقات مقدماتی جــام جهانی بــه گونه ای 
اســت کــه بازی ها به صورت رفت و برگشــت انجام می شــود و 
این گونه نیســت کــه در طول چند روز بازی ها تمام شــود. مثًا 
ما در جام ملت ها در 2 هفته بازی هایمان تمام می شد و همه 

بازیکنــان در ترکیب بودنــد ولی در این شــرایط به دلیل طوانی 
بودن مســابقات برخی از بازیکنان را به دلیل مصدومیت و غیبت 

در اختیار نداشــتیم.« او در ادامه بیان داشــت: »خدا را شــکر غیبت 
برخــی از بازیکنــان به چشــم نیامد و بســکتبال ایــران باوجود غیبت 
این بازیکنان به جام جهانی صعود کرد. تاش فدراســیون این بود تا 
بهترین تیم به مسابقات اعزام شود تا بتوانند در مسابقات به نتیجه 

برســند که خوشــبختانه همیــن طور هم شــد و بازیکنــان خوبی در 
ترکیب تیم ملی بودند. بچه ها با تمام وجود برای موفقیت تیم 

ملی تاش و با غیرت بازی کردند و نگذاشتند کار صعود 
به پنجره ششم کشیده شود.«

در میان اعتراض فرانسوی ها و پرتغالی ها به انتخابات »فرانس فوتبال«

مودریچ: تصاحب توپ طا فراتر از رؤیاهایم بود

لــوکا مودریــچ کــروات و 33 ســاله که 
جهــان  خبرنــگاران  آرای  براســاس 
برنــده تــوپ طــای 2018 شــد، گفت 
تصاحب این جایزه فراتر از رؤیاهایش 
بوده اســت. وی به لطف پیروزی رئال 
مادرید در لیگ قهرمانان اروپا و نایب 
قهرمانی کرواســی در جــام جهانی با 
برتــری قاطع آرا بــر کریــس رونالدو و 

آنتوان گریزمان، دو کاندیدای نهایی دیگر جایزه اهدایی »فرانس فوتبال« را کسب 
و آن را ضمیمه جایزه مرد سال فیفا و مرد سال اروپا که پیش تر به دست آورده بود، 
کرد. مودریچ افزود: »از همه کســانی که به من یاری رساندند، از جمله همبازیانم 
در باشگاه رئال مادرید و تیم ملی کرواسی و همچنین دوستان و اعضای خانواده ام 
تشــکر می کنم. همه مــا از دوران کودکی رؤیاهایی داریــم و رؤیای من هم بازی در 
تیم هــای بــزرگ بوده که بــه آن رســیده ام.« مودریچ که  10 پیــروزی متوالی لیونل 
مســی و کریس رونالدو را در این انتخابات قطع کرد، همچنین گفت:» تاش زیاد 
و تداوم در کار، چیزهایی بوده اند که مرا به این افتخار رســاندند.« مودریچ متذکر 

شد که خودش به رافائل واران و گریزمان از فرانسه و رونالدو از پرتغال رأی داده 
اســت. در همین حال، آنتــوان گریزمان با تبریک پیــروزی مودریچ، کنایه ای 

هم به مســئوان برگزاری این انتخابات زد: »نمی دانم برای تصاحب توپ 
طــا چه کار دیگری را باید انجام مــی دادم. آیا قهرمانی در جام جهانی و 
فتــح لیگ اروپا با اتلتیکومادرید هم کافی نیســت؟ باعث تأســف اســت 
کــه یک فرانســوی با وجــود قهرمانــی این کشــور در جام جهانــی برنده 
توپ طا نشــود. شــاید آنها لیگ قهرمانان اروپا را بااتــر از جام جهانی 
می دانند.«فرانــس فوتبال که ســال ها فقــط به اهدای تــک جایزه توپ 
طا به فرد پیروز اکتفا می کرد، این بار بهترین بازیکن جوان ســال را نیز 
انتخاب کرد و کیلیان امباپه از فرانسه را برای این مهم برگزید. امباپه نیز 
با انتقاد گفت: »برایش قابل فهم نیست که چگونه فردی غیرفرانسوی 
توپ طا را برده اســت.« دیگر برنده جوایــز »فرانس فوتبال« هگربرگ 
نروژی بود که بازیکن برتر زن سال شناخته شد. فقط فرانسوی ها نبودند 
که نتیجه رأی گیری فرانس فوتبال را نامنصفانه دانستند و پرتغالی ها هم 
به سبب برنده نشدن رونالدو، به این انتخابات تاختند. »ابوا« و »رکورد« 

که مطرح ترین روزنامه های ورزشــی پرتغال هســتند، بــه جای تبدیل 
کــردن خبر پیروزی مودریچ به گزارش نخســت خود، بــر رویدادهای 
لیــگ پرتغال تمرکز کردند با این حال عاوه بر نشــریه معتبر اکیپ 
فرانســه، اوله، اوگلوبو، گاتزتــا دلو اســپورت و »AS« عکس و گزارش 

اول شان را به پیروزی مودریچ اختصاص دادند. 

پرسپولیس این هفته ها به یک شکل می برد

شجاع، ضربه سر، 3 امتیاز
در تنها دیدار معوقه هفته یازدهم لیگ 
برتر، پرســپولیس و ذوب  آهن از ساعت 
بــه  آزادی  ورزشــگاه  در  دیــروز   16:15
مصاف هم رفتند. قبل از شروع مسابقه، 
برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان 
برخــورد گرمی بــا یکدیگر داشــتند و در 
آغــوش هم قرار گرفتند. ســازمان لیگ 
هــم پیش از آغــاز این دیدار، مراســمی 
بــرای تجلیل از ســیدجال حســینی که 
به تازگــی از بازی های ملی خداحافظی 
کــرده، تــدارک دیــد و بازیکنــان دو تیم 
برای کاپیتان پرســپولیس تونــل افتخار 
درست کردند و ســیدجال با همه آنها 
دست داد. سیدجال سپس منصوریان 
را در آغــوش گرفــت و بعــد از آن هــم 
دســت برانکــو را بــاا بــرد. تماشــاگران 
پرســپولیس هــم در دقیقه 4 بــا اجرای 
طــرح موزائیکــی شــماره 4، حســینی را 
تشــویق کردنــد. ضمــن اینکه محســن 
مســلمان هم که در این بــازی به عنوان 
کاپیتان ذوب  آهن وارد زمین شــده بود، 
بــا دســته گل به ســمت برانکــو رفت تا 
نشــان دهد که دلخوری ای از اختافات 
سابق باقی نمانده اســت. گفتنی است 
افشــین پیروانی مدیر ســابق تیم ملی و 
پرســپولیس هم پس از رفع محرومیت 
خود تماشــاگر بازی پرســپولیس در این 

مسابقه بود.
علیرضــا  بــازی  ایــن  بــرای  برانکــو 
بیرانوند، ســیدجال حســینی، شــجاع 
خلیــل زاده، بشــار رســن، علــی علیپور، 
محســن ربیع خــواه، احمــد نوراللهــی، 
امید عالیشــاه، کمال کامیابی نیــا، آدام 
همتی و گادوین منشــا را در ترکیب قرار 
داده بود و منصوریان هم محمدرشــید 
وحیــد  محمــدی،  هــادی  مظاهــری، 
محمــدزاده، میــاد شــیخ فخرالدینی، 
مسعود ابراهیم زاده، حمید بوحمدان، 
صفــرزاده،  ابــوذر  مســلمان،  محســن 
محمدرضــا حســینی، ماریــون ســیلوا و 

رضا حبیب زاده را به میدان فرستاد.
دو تیم در دقایــق ابتدایی، بازی برابری 
را به نمایش گذاشــتند و تنها موقعیت 
بازی ضربه ســر منشــا بــود کــه از باای 
دروازه بــا اختــاف بــه بیرون رفــت. در 
ادامه شاگردان برانکو توپ و میدان را در 
اختیار گرفتند و سرانجام روی کرنر امید 
عالیشاه در دقیقه 15 با ضربه سر شجاع 
خلیل زاده به گل رسیدند تا این بازیکن، 
مانند دیدار هفته گذشته با ماشین سازی 
دوباره برای قرمزهــا گلزنی کند. پس از 
آن بازیکنان پرسپولیس دست از حمله 
و در دقیقــه 21 روی ســانتر  نکشــیدند 
زیبــای ربیع خــواه، علیپور می توانســت 

گلزنــی کنــد اما ضربه ســر او بــا واکنش 
اســتثنایی و عالی مظاهری همراه شد و 
تــوپ به کرنر رفت. در دقیقه 30 باز هم 
علیپور روی پاس رسن موقعیت خوبی 
پیدا کرد که مظاهری او را ناکام گذاشت 
و تــوپ را به کرنر فرســتاد. در 1۵ دقیقه 
انتهایی نیمــه اول نیز اتفاق خاصی رخ 
نــداد و دو تیــم بــا همان نتیجــه یک بر 
صفــر به رختکــن رفتنــد. در پایان نیمه 
اول اتفاقی حاشــیه ای رخ داد و علیرضا 
بیرانوند دروازه بان پرسپولیس به سمت 
داور رفــت و بــه وی اعتــراض کــرد. این 
اتفاق باعث شد تا برانکو هم وارد ماجرا 

شود و در این باره دخالت کند.
و  کــرد  افــت  بــازی  دوم  نیمــه  در 
برخوردهای بازیکنان دو تیم با یکدیگر 
باعث شــد تا بازی بیشتر فیزیکی دنبال 
شــود و مهــدی ســیدعلی داور مســابقه 
بارها از کارت زرد خود اســتفاده کند. در 
دقیقــه 75 منصوریــان اولیــن تغییر را 
انجام داد و محمدزبیر نیک نفس را به 
جــای حبیب زاده به میدان فرســتاد. در 
دقیقــه 77، علیپور در یــک ضد حمله 
در یک موقعیت تک به تک قرار گرفت 
ولــی توپ جلوتــر از او افتــاد و مظاهری 
اجازه حرکت به او نداد. برانکو در دقیقه 
78 علیپور را بیرون کشید و محمد امین 

اســدی را بــه میــدان فرســتاد. تعویض 
محمدرضــا  حضــور  آهــن  ذوب  دوم 
عباســی بــه جــای ســیلوا در دقیقــه 84 
بود و در دقیقه 85 هم ســعید حســین 
پــور به جای عالیشــاه به زمیــن آمد. در 
دقیقــه 87 فخرالدینــی دومیــن کارت 
زرد خود را دریافت کرد و از بازی اخراج 
شــد تا تیم اصفهانــی 10 نفره شــود. در 
دقیقه 88 هم علــی خدادادی به جای 

صفرزاده به میــدان آمد و در دقیقه 93 
محمد احســان حســینی در اولین بازی 
خود برای سرخپوشــان جایگزین رسن 
شــد. این بــازی در نهایت بــا همان یک 
گل به سود پرسپولیس به پایان رسید تا 
هــم ذوب آهن دومین شکســت خود با 
منصوریان را تجربه کند و هم این مربی 
برای اولین بار به برانکو ببازد. نکته حائز 
اهمیــت اینکــه خلیــل زاده دومیــن گل 

خــود در این فصل را برای سرخپوشــان 
به ثمر رساند و در هر دو بازی، سه امتیاز 
به اندوخته های پرسپولیس اضافه کرده 
است. پرسپولیس با این برد 27 امتیازی 
شد و با یک پله صعود و یک بازی کمتر 
در رده ســوم جــدول قرار گرفــت. ذوب 
آهــن هم با تحمل ششــمین شکســت 
فصــل، بــا 12 امتیــاز در رده چهاردهــم 

جدول قرار دارد.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

وصال روحانی
خبرنگار

مأموریــت تیــم ملــی بســکتبال ایــران در »مانیــل« با 
موفقیــت انجــام شــد و بسکتبالیســت های کشــورمان 
موفــق شــدند در یــک بــازی حســاس و جــذاب تیــم 

فیلیپین را شکست دهند و مسافر جام جهانی در چین 
شوند. پنجره پنجم مســابقات بسکتبال انتخابی جام 
جهانی در اســترالیا و فیلیپین برگزار شــد و تیم ملی با 
انجام 2 بازی سخت و نفسگیر، به سامت پرونده دور 
پنجم را بســت. تیم ملی با شکســت مقابل استرالیا و 
پیروزی مقابــل فیلیپین کار را تمام کرد و ملی پوشــان 

بســکتبال ایــران دوشــنبه شــب بعــد از بــازی مقابــل 
فیلیپین و قطعی شــدن صعودشــان به جــام جهانی 
شب به یادماندنی ای را پشت سر گذاشتند و به جشن 
و پایکوپــی پرداختنــد. گفت وگوی خبرنــگار »ایران« با 
حامد حســین زاده و روزبــه ارغوان دو بازیکن تیم ملی 

بسکتبال پیش روی شماست.
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امام حسين عليه السام :

اى مــردم در خوبى هــا با يكديگــر رقابت 
كنيــد و در كســب غنائــم )بهــره گرفتن از 
فرصت ها( شــتاب نماييد و كار نيكى را كه در انجامش شــتاب 

نكرده ايد، به حساب نياوريد.
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 بدون تحقيق 
هر خبر یا شایعه ای را در فضای مجازی باور نکنيم حمید صوفینــــگاره

به گــزارش گاردين، بنكســى كارگــردان، نقاش 
بريتانيــا  ناشــناس  هنرمنــد  سرشــناس ترين  و 
در اينســتاگرام بــا اطاعيــه ای عجيــب يكــى از 
آثــار تجســمى خــود را به يک شــرط بــه قيمــت ۲ پوند بــه فروش 
مى رســاند؛ شــرطى كه هدفى انساندوســتانه را دنبال مى كند. اين 
اثر يــک قايق حــاوی پناهجويان بــه ابعاد ۹۰*۳۸*۴۲ ســانتيمتر 
و مجهــز بــه موتــور و باتــری الكتريكى اســت و توانايى رســيدن به 
ســرعت ســه گره دريايى را نيز دارد. بنكسى برای فروش اين اثر به 
قيمت ۲ پوند يک شــرط دارد و آن، اين اســت كه خريدار بايد وزن 
ايــن كار را تخميــن زده و آن را در وبســايتى مخصــوص حمايت از 
پناهجويان ثبت كند. مشتاقان تا ساعت ۲۰ روز ۲۲ دسامبر )۱دی( 
برای ثبت حدس خود فرصت دارند و بعد از آن، اين اثر تجسمى 
بــه خريــداری كه نزديک تريــن عدد به وزن واقعــى را تخمين زده 

تعلــق مى گيــرد. بنكســى يــک از جنجالى ترين هنرمنــدان جهان 
اســت كه عمده آثارش نقد وضعيت سياســى، اجتماعى جهان و 
آميختــه به طنز ســياه اســت. گرافيتى های او با محتوای سياســى و 
اجتماعــى هر از چنــد وقت از خيابان ، ديوار يا پلى در گوشــه و كنار 
دنيــا ســر در مى آورد. ايــن هنرمند گرافيتى ناشــناس چندی پيش 
يكــى از تابلوهــای خود با نــام »دختری با بادكنــک« را در حراجى 
معتبر ســاتبيز لندن بــه قيمت بيش از يک ميليــون پوند فروخت 
اما لحظه ای پس از فرود چكش مســئول حراجى، آن را به وســيله 
كنترل از راه دور فعال كرد تا بوم نقاشــى جلوی چشــم حيرت زده 
حاضران در حراجى به وســيله دســتگاه كاغــذ خردكنى كه به طور 
پنهانى در قاب آن تعبيه شــده بود تا نيمه رشته رشــته شود، گرچه 
شــهرت او چنان زيــاد و آثارش چنــان طرفدار دارد كــه خريدار اثر 
از خريــد خــود منصرف نشــد و تابلــو را با همان وضعيــت تحويل 

گرفــت. بنكســى با انتشــار ايــن جمله »تمايــل به نابــودی نيز يک 
خواســت خاقانه اســت« )كه آن را پيكاســو منتســب كــرده اما در 
واقع متعلق به ميخائيل باكونين هنرمند آنارشيست روس است( 

ويدئو پشت صحنه ساخت قاب نابودگر تابلو را منتشر كرد. 

هنرمند سرشناس اما ناشناس اطاعيه داد

باز هم بنکسی
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حاشيه ای بر زندگی و آثار علی حاتمی در آستانه سالمرگش

کارگردانی مولف و قصه گویی کم نظیر
حاتمــى  علــى  نــام 
 ۱۳۲۳ مــرداد   ۲۳(
- ۱5 آذر ۱۳75( بــه 
پاک نشدنى  شــكلى 
ســينه  بــر  غريــب  و 
شــيفته  مخاطبــان 
تاريــخ  و  ســنت 
شــده  حــک  ايــران 
اســت. نگاه متفاوت 
بــه  او  شــاعرانه  و 
هستى، با زبانى آراسته به انواع صنايع ادبى 
راه خــود را بــاز مى كند و نقــِش رنگ به رنگ 
ُخلقيــات مــردم كوچــه و بــازار را روی پــرده 
مى اندازد. نــام او از همان اواخر دهه چهل، 
بيشــتر  ســال  بيست وشــش  كــه  حالــى  در 
نداشــت بــا فيلم موزيــكال »حســن كچل« 
مطرح شد و سال پس از آن با فيلم »طوقى« 
و بــا واگو كــردن قصه عشــق آســيدمرتضى 
و آســيدمصطفى بــه دختــری به نــام طوبى 
»بابــا  فيلــم  كــرد.  تثبيــت  را  موقعيتــش 
شــمل« را به همان شيوه اشــعار ريتميک و 
بــا مايه های لوطى گری و داش مشــدی گری 
ســاخت و فيلــم »ســتارخان« را بــا نگاهــى 
متفاوت به مشــروطيت و خيزش ستارخان 

و باقرخان به اكران رساند. 
در ادامه پرداختن به برهه های تاريخى، 
بــرای  را  صاحبقــران«  »ســلطان  ســريال 
تلويزيــون ســاخت و درســت پيــش از وقوع 
تحسين شده »ســوته دان«  فيلــم  انقــاب، 
مــرد  پاكيــزه  عشــق  قصــه  ســاخت.  را 
عقب مانــده ذهنــى بــه زنــى بدنــام. مــرگ 
دردنــاک اين شــخصيت در جــاده امامزاده 
يادماندنــى  بــه  صحنه هــای  از   داوود 
فيلم است. »حاجى واشنگتن« اولين فيلم 
پــس از انقــاب حاتمى اســت. سرگذشــت 
ســفير كبيــر ايــران دوره قاجار در واشــنگتن 
كه يكه و تنها روزگار مى گذراند و رانده شــده 

و غريــب اســت در غربت. صحنــه بى نظير 
شــقه كــردن گوشــت گوســفند و حرف هــای 
حاجى كه كنايه ای است به اوضاع نابسامان 
تأثيرگــذار  بخش هــای  از  وقــت،  حكومــت 
فيلم اســت.  فيلــم »مادر« را هــم به نوعى 
بايد در ادامه شــاعرانگى ســوته دان در نظر 
گرفت؛ مادری كه خود را آماده ترک زندگى 
مى كند و فرزندانش را هم به همين دليل به 

بالينش فرا خوانده است. 
صحنــه ای كه مــادر نصيحت هــای پس 
از مرگش را بــه عزيزانش مى كند، اوج تأثير 
ديالوگ نويســى حاتمــى اســت: »ســر شــام 
گريه نكنين، غذا رو به مردم زهر نكنين...« و 
فيلم »د  لشــدگان« كه موسيقى در آن حرف 
اول و آخر را مى زند. فيلم سرتاســر معجزه 
تــار عليــزاده و آواز شــجريان اســت كه غوغا 
مى كنــد و قصــه عشــق نــاكام »طاهرخــان 
بحرنور« به دختر نابينای ترک را وامى كاود.

امــا عصــر »هزاردســتان« بــرای حاتمى 
در اواخر دهه شــصت از راه رســيد؛ ســريالى 
كــه خاطــره ای جمعــى شــد بــرای ايرانيان 
وحشــت زده از مصيبت جنگ هشت ســاله. 
فيلمنامه ای كه نوشتن اش يک دهه از عمر 

او را گرفت و همين طور ساختن تهران قديم 
)در قامــت شــهرک ســينمايى( كــه پيــرش 
كــرد. قصــه عشــق رضــا تفنگچــى در اواخر 
دوره احمدشــاه كه دست به تفنگ مى شود 
بــرای رفــع ظلم.  داســتان مهيــج رويارويى 
»كميتــه مجــازات« بــا »خــان مظفــر« كــه 
عصاره خباثت هاســت. مردی پشت پرده و 
قدرتمند كه عاقبت ترورهای كميته را مهار 
مى كنــد و پنهان و دور از چشــم، همه اركان 

حكومت را به دست مى گيرد. 
حضــور تاريخ در اين ســريال هم بســيار 
متفاوت از تاريخ رســمى روايت شــده است 
و بــه نوعى حاتمى نســخه شــخصى و مورد 
عاقــه اش را از وقايــع تاريخــى، اجتماعى و 

فرهنگى آن دوره به دست داده است. 
الزامــات  بــه  همــواره  حاتمــى  علــى 
داســتانش وفادارتر بود تا بــه تاريخ كه البته 
تاريــخ به آن معنى رايجش، متعلق اســت 
بــه مورخان و نه قصه نويســان. قصه های او 
همچنان كه خودش هم مى گفت همچون 
قالى ايرانى پر ظرافت است و بديع و يگانه. 
كارگردانى كه ســتاره ای اســت درخشــان در 

ميانه آسمان هنر ايران.

پيروز حناچى شــهردار جديد تهران فعًا 
در ســر خط خبرهاســت و هم برای مردم 
تازگــى دارد و هم رســانه ها. البته خودش 
هــم در ايــن خبرســاز شــدن مؤثر اســت. 
مثل ديروز كه برای دومين سه شنبه پياپى 
خــودرو  بــدون  سه شــنبه های  پويــش  در 
شــركت كرد و با دوچرخه به محل كارش 
رفت. عكــس اين دوچرخه ســواری بارها 
توســط كاربران شــبكه های مجازی بازنشــر شــد. واكنش ها هم 
دربــاره اين عكس زياد بــود. طبق معمول خيلى هــا حركت او 
را نمايشــى و بى فايده مى دانســتند اما كســانى هم بودند كه از 
او و تاشــش برای فرهنگســازی اســتقبال و تشــكر كردند. چند 
نفــری هم بــا توجه به آلودگى هوای تهران به شــهردار هشــدار 
مى دادنــد كه نبايد دوچرخه ســواری كنى! مثــل اين توئيت ها: 
»آقای حناچى هوای تهران بشدت آلوده است. خودتونم صاح 
نيست دوچرخه سواری كنيد«، »آقای شهردار اان تو اين هوای 
آلــوده دوچرخــه ســواری مى كنى كــه ارديبهشــت ۹۸ به علت 
مشــكات قلبى اســتعفا بدی؟«. اين چند توئيــت از انتقادها و 
اســتقبال را هم بخوانيد: »استراتژی درست،  ابزار غلط! رويكرد 
ارتباطاتــى كــه حناچــى انتخــاب كــرده )پيشــقدم شــدن برای 
كارهايى كه شــعارش رو ميدن و مردمى بودن( درسته. اما ابزار 
و نحوه اطاع رسانى اش خيلى گل درشت و ناشيانه  است«، »يه 
پديده ای داريم به نام شــوآف مثبت! دوچرخه سواری حناچى 
از منــزل تــا محل كار جزو همونــه«، »چرا نخســت وزير هلند با 
دوچرخــه بــره ســركار مى شــه مردمى امــا حناچى بره مى شــه 
شومن؟«، »شهردار محترم بهتر نبود به تيم حفاظتى مى گفتيد 
اون ها هم به جای سه تا موتور سه تا دوچرخه سوار مى شدن؟«.

شهردار دوچرخه سوار

عکس روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

بازگشــته  تهــران  هــوای  آلودگــى 
اســت. آن هم با تمام قدرت! ديروز 
هــوا بشــدت آلــوده بــود و خيلى هــا 
از ســردرد، تنگــى نفــس، ســوزش چشــم و بســياری از 
عوارض ناشى از اين هوای آلوده شكايت مى كردند و در 
صفحات مجازی شــان درباره اش مى نوشــتند. كاربران 
شبكه های مجازی مثل بقيه مردم از اين شاكى هستند 
كه چرا فكری اساســى برای اين مشــكل كه هرســال در 
پاييــز و زمســتان زندگــى را ســخت مى كند، نمى شــود! 
»امروز هوای تهران يه جوری آلوده اســت كه شما سرتو 
بكنى زير آب خفه شــى به نفعته«، »شــما هم ســردرد 
گرفتيــن از ايــن هوای آلــوده؟ چــرا طــرح زوج و فرد رو 
شروع نمى كنن؟«، »صبح ها برای خارج شدن از خانه 
به جای استشمام بوی گل و گياه بايد با بوی دود مواجه 
بشــيم. هوای پاكم آرزوست«، »صبح به سمت كاشان 
حركــت كرديــم. هــوای تهــران بشــدت آلوده اســت. از 
تهــران تا قــم هم تو غبــاری از آلودگى اومديــم. وای بر 
ريه هــای ما«، »من نمى دونم هوای تهران چقدر آلوده 
اســت ولى اين چهارمين روزيه كــه دارم با حالت تهوع 
و ســردرد ســپری مى كنــم.« نمونه هايــى از شــكايت از 

آلودگى هواست.

کامبک روز

نفس کشیدن سخته

بعــد از اتفاقات ايجاد شــده در برنامه 
مــن و شــما، هنرمندان زيــادی به اين 
موضــوع واكنــش نشــان دادنــد اما در 
نهايت آرش ظلى پور مجری برنامه فعًا از كار معلق شده 
اســت. پرويز پرســتويى نيز در صفحه شخصى اش نسبت 
به اين موضوع واكنش نشــان داد. متن اين يادداشــت به 
شــرح زير اســت: »اين روزها يه خبر داغ تو دنيای مجازی 
داره بــرای خــودش جــوان ميــده. اونــم اينكــه در يــک 

برنامــه زنــده تلويزيونى مجــری برنامه به 
منتقد پيشكســوت و مهم و باســواد سينما 
توهيــن كــرده و منتقد محترم هــم برنامه 
زنــده رو تــرک كرده رفته. صداوســيما هم 
بــه احتــرام آن منتقد مطرح و سرشــناس 
و باســواد و محتــرم، مجــری برنامــه آرش 
ظلى پــور را تــا اطــاع ثانــوی از كار بركنــار 
كرده. چه خوب كه صداوســيما به ما ملت 
ايران داره ياد ميده كه بايد حرمت شــكنى 

نكنيم و بخصوص حرمت چنين شخص بزرگوار منتقد را 
نگهداريم. چه رفتار خوبى چه حركت درســتى چه خوب 
كه راه و رسم ميزبانى رو به ما ياد ميده. واقعاً اين حركت 
صداوسيما قابل ستايشه حاا من مى خوام صداوسيمای 
محتــرم رو ارجاع بدم به كل برنامه های هفت ســينمايى 
شــبكه ســوم ســيما كــه اســتاد بــزرگ فرهيختــه گرامــى، 
منتقــد يكه تــازه ســينما، جنــاب آقــای مســعود فراســتى 
حضــور داشــتند و ميزبــان ثابــت بودنــد و ببينند كــه اين 
و  فيلمســاز ها  همــه  بــه  چقــدر  بزرگــوار 
بازيگــران ايران و جهــان منهای هيچكاک 
را  حرف هــا  ركيک تريــن  و  كــرده  توهيــن 
زده اونوقــت ســؤال من ازصداوســيما اين 
اســت چــرا چنيــن آدمــى را بــه تلويزيــون 
راه ميديــد؟ اگــه رفتار اون مجــری بد بوده 
رفتارهای ايشان هم كم بد نبوده، خاصه 
و  قضاوت هــا  اميــدوارم  ديگــه  بــده  بــد 

تصميم گيری هايتان عادانه باشد.«

پرویز پرستویی در واکنش به حاشيه های برنامه من و شما:

صداوسیما را به برنامه های هفت ارجاع می دهم

خبر آخر

حاشیه

یـــاد

رضا فکری
نویسنده

علی حاتمی و اکبر عبدی در پشت صحنه فیلم »مادر«

دنيــا حــدود 5۰ ســال پيــش آلكســاندر 
سولژنيتســين پرســروصدا را شــناخت و 
پای حرف هايش نشســت و با اوهمدلى 
كــرد. در آن ســال ها كــه سولژنيتســين 
پرنــده ای  مثــل   )۱۹7۰ نوبــل  )برنــده 
پركشــيده از پشــت ديوارآهنيــن، ســفر 
بــه ســخنرانى مى پرداخــت  و  مى كــرد 
و حســابى قــدر مى ديــد، در گوشــه يک 
آسايشــگاه فرســوده معلوان در حوالى 
مســكو، مــرد درهم شكســته ای داشــت 
بــا انواع دردهــا و بيماری ها دســت و پنجه نرم مى كــرد. وارام 
شــااموف، شــاعر و نويســنده خــّاق و خوش قريحــه ای كــه در 
اوج شــكوفايى ادبــى اش به گواک فرســتاده مى شــود تا هفده 
ســال از بهترين ســال های عمرش را دريكى از دهشــتناک ترين 
اردوگاه هــای كار در شــمال ســيبری ســر كنــد. سولژنيتســين و 
شــااموف، شباهت هايى با هم داشتند. هر دو در ۳۰ سالگى به 
اردوگاه فرستاده شده  بودند)شااموف در ۱۹۳7 و سولژنيتسين 
ابتــدای مســير  بــه هنــگام محكوميــت در  در ۱۹4۸(، هــر دو 
آفرينندگى بودند و هر دو بعد از رهايى از گواک، دين خود را با 
قلم شان ادا كردند. اگرچه شااموف اقبال همتايش را نداشت؛ 
تــا وقتى زنــده بود، نوشــته هايش رنگ چاپ به خــود نديدند و 
خودش نيز با عارضه های خردكننده روحى و جسمى سال های 
گــواک، مهجــور و غريبانــه مرد. بعد از گاسنوســت بخشــى از 
نوشــته هايش به چاپ رسيد، اما همچنان مهجور ماند و دنيا او 
را سال ها بعد از مرگ بى سروصدايش)و بواسطه يک محقق و 

نويسنده آلمانى كه او را به جهان معرفى كرد( شناخت.
در كنــار شــباهت ها، شــااموف و سولژنيتســين يــک تفــاوت 
شــاخص دارند. سولژنيتســين-همچون برخى روانشناسان- باور 
داشــت كــه تجربه تلخ زندگــى، مثل تجربه دوزخى و وحشــتناک 
اردوگاه هــا مى توانــد در نهايــت بر شــخصيت آدم هــا تأثير مثبت 
بگذارد! سولژنيتسين در يک كام خوشبين تر است. اما شااموف 
مى گويد:»آدم ها در تحمل درد و رنج حد و مرزی دارند و وقتى اين 
درد و رنج از محدوده توان آدمى فراتر مى رود، تمام خصوصيات 

انسانى اش نابود مى شود و در نهايت، در وجود چنين آدمى چيزی 
جز نفرت و خشــم باقى نمى ماند.« از نگاه شــااموف، در شــرايط 
غيرانســانى، تنها جسم آدمى نيست كه در شــرايط دشوار زندگى 
ُخــرد مى شــود، بلكه روح و جان او نيز مســموم و تبــاه و در پى آن، 
دروغ، فريــب و نفــس حيوانــى فرصت بــروز پيدا مى كند. انســان 
در شــرايط ســخت و غيرانســانى اســت كه مى فهمد چه پتانسيل 
عظيمى برای رذالت دارد! آدمى در چنين جهنمى، ناخواسته، تن 

به هر دروغ و فريب و حيوانيتى مى دهد تا فقط بتواند زنده بماند.
با همين نگاه و برداشت از شرايط خردكننده زيست در گواک 
است كه يكى از تأثيرگذارترين آثار ادبى مدرن قرن بيستم آفريده 
مى شــود: »قصه های كوليما«؛ شااموف در قصه های كوليما، نه 
انــدرز مى دهد و نه عقده گشــايى مى كنــد. او تنهــا راوی صادق و 
درعين حال پرسشگری است كه تجربه های بى واسطه خودش را 
كامًا سرراســت و به دور از احساساتى شدن روايت مى كند و ما را 
به پرسش وامى دارد. او به يادمان مى آورد كه در آن دوزخ سرد و 
يخ زده، اين تنها زندانى نيست كه از دست مى رود، بلكه زندانبان 
نيز همچون زندانى اش تكه تكه مى شــود و هر روز بايد تكه ای از 
وجــودش را دور بينــدازد... تا جايى كه ديگر برای هيچ كدامشــان 
روحى باقى نماند. خود شااموف درجايى گفته است:»اگر از من 
بپرسند چه مى نويسم؟ مى گويم، من خاطره نمى نويسم؛ قصه 
هم نمى نويســم. اين ها چيزی فراتر از ادبيات اســت. من به نثر 

سنديت مى بخشم...اين سند من است.«

به بهانه سالمرگ وارام شااموف؛ که 17 سال جهنمی را در شرایطی غيرانسانی سپری کرد

انسان بودن در غیاب انسانیت

اهل کلمه

حسین مسلم
 دبیر گروه 
یتیفرهنگ و هنر

ورا
س: 

عک

جشنواره موسيقی محلی گيان، مازندران و گلستان پایان یافت

غنای ترانه و ترّنم گیلکی
»ایــران«: پنجميــن دوره جشــنواره 
موســيقی  روی  تمرکــز  بــا  آینــه دار 
گيــان،  البــرز،  شــمالی  دامنه هــای 
مازندران و گلســتان، سه شــنبه شب 
ســيزدهم آذرمــاه در تــاار وحدت به  
کارش پایــان داد. ایــن رویــداد از روز 
جمعــه نهــم آذر در تهران آغاز شــده 
بــود. در یادداشــت زیــر علــی رضــا 
پنجه ای شاعر و از فعاان فرهنگی در 

شمال ایران درباره موسيقی محلی گيان نوشته است.
یک: زنده ياد پوررضا به واســطه دو ويژگــى اش نزد عوام 
و خــواص شــهره و عزيــز بــود. يكــى جنس بى نظيــر صدای 
سوزناكش كه همه درد و رنج زاد بومش را خنياگری مى كرد. 
ديگــری هــم شــخصيت پژوهنــده   اش به عنــوان خواننــده 
- مؤلــف از او چهــره ای ديگــر ســاخت. او به واســطه تأثيــر 
موســيقايى ذاتى در صدايش و به دليل نوع تحرير موسيقى 
و كاربرد بن مايه ها و ضرباهنگ صدايش و از ســويى به دليل 
تحقيق های مبسوط ميدانى اش پيرامون ريشه يابى اصالت 
دســتگاه ها و گوشــه های موســيقى و تنظيم و ادغــام آنها در 
دســت يافتن به  فضاهای جديد و نو موســيقى فولكلوريک، 
توانســت در جايــگاه خواننده مؤلف و صاحب ســبک ظاهر 
شــود. ترانه هايــش بــار فرهنــگ و فولكلــور گيــل و ديلــم را 
يدک مى كشيد. شور و شــوق زايدالوصف استاد در كنار ساير 
شــاخصه ها او را مميــزه و منحصر مى نمــود. پوررضا زمانى 
بــدل بــه يک چهره بومى - ملى شــد كه »ســيا ابــران« را در 
سريال »پس از باران« اجرا كرد؛ به گونه ای كه تيتراژ فيلم با 
صدای او خود بهترين فراخوان بيننده بود برای ديدن فيلم! 
انسان با تولد خود از چشم انداز مرگ نمى تواند غافل بماند 
امــا مرگ هم نمى توانــد از تأثير و مانايى نــام بزرگمرد آواز 
گيان فريدون پوررضا بكاهد. بى گمان نامش با برافراشــته 

شدن پرچم بهاران سبزتر خواهد درخشيد.
دو: در فرهنگســرای ابــن ســينا تهــران بــه دعــوت ناصــر 
وحدتى و جمعى از پزشكان دوستدار صدای زنده ياد محمد 
عاشــورپور ضمــن خوانش شــعری بــرای او بــه فصل بندی 
شــاخصه های هنــری زنده يــاد پوررضــا، ناصر مســعودی و 

محمد عاشــورپور نشستم. جلسه ای كه شــمس لنگرودی و 
حسين على زاده هم در آن شعرخوانى و سخنرانى داشتند. 
آنجــا بود كه به نكات مميزه عاشــورپور در امتزاج موســيقى 
فولكلور قفقاز و فولكلور زاد بومش و موســيقى آذری اشــاره 
داشتم. اينكه تلفيق فولكلوريک باورداشت ها و سنن مناطق 
مختلف فرهنگ خاص و ســبک مداری را از آن او كرده كه با 
نــگاه بــه ريتم موســيقى عاشــورپور بــه اجتماعــى از آرزوها، 
شكســت ها، پيروزی هــا، اندو ه ها و شــادی های زحمتكشــان 
ســتمديده برمى خوريم كه كاربرد منحصر آنهــا او را خاص 
كــرد. از ســويى خاصيــت مخملين صدای ناصر مســعودی 
در بازتاب فرهنگ گيان در ســطح زادبومى بيشــترين تأثير 
را گذاشــته، در واقــع مســعودی از دو خواننــده ديگر بومى – 
ملى تــر بــوده و عــوام و خــواص در شــمار ترانه هايــش آرأی 
واحــدی دارنــد؛ در حالــى كه محمــد عاشــورپور خواننده ای 
حزبــى و ايدئولوژيک بود. اما مســعودی و پوررضا بيشــتر از 
او در تلفيــق مخاطب های عام و خــاص بدون در نظر گيری 
امتيــاز ايدئولوژيک مطرح بودند. بنابرايــن بى آنكه بتوانيم 
يكى از اين سه نفر را در يک انتخاب از ديگری ارجح بدانيم، 
بايــد بگوييــم مثلث اين ســه نفــر رئوس موســيقى معاصر 
گيان را از آن خود كردند. بدون آنكه از سهم بقيه  خوانندگان 
منحصر گيانى مثل بانو شــمس، روح انگيز ميرزايى، شاپور 
جفرودی، ســيدعلى زيباكناری، جواد شــجاعى فرد و فرامرز 
دعايى غافل باشيم كه هر يک خاطره ساز گيل وندان سراسر 
جهان انــد. عاوه بــر اين ها نبايــد از كنار ارائه يــک مديريت 
تأثير گذار و كارگردانى در اجرای موسيقى فولكلوريک توسط 

ناصر وحدتى بى اعتنا گذشت. 

فریدون پوررضا احمد عاشورپور ناصر مسعودی

نـــــت

علیرضا پنجه ای
شاعر و پژوهشگر

ديروز دانشــجويان دانشــگاه پلى تكنيک 
وضعيــت  بــه  اعتــراض  در  تهــران 
مطالبــه  و  مــردم  اقتصادی-معيشــتى 
آزادی كارگران زندانى تجمعى برگزار كردند كه بازتاب زيادی 
در شــبكه های مجــازی و بخصوص توئيتر داشــت. اين تجمع 
درگيری هم داشــت و عكس ها و فيلم های آن مرتب بازنشــر 
مى شد. بعضى ها شعارها را مى نوشتند و بعضى ها از برخورد 
با تجمعــات دانشــجويى انتقاد مى كردنــد. اينهــا نمونه ای از 
واكنش ها به اين تجمع است: »چرا اينقدر تحمل تجمع های 
دانشــجويى ســخته براشــون واقعًا؟!«، »امروز تــو پلى تكنيک 
حتــى قبــل از اينكــه تجمعى شــكل بگيــره با مشــت و لگد به 

استقبالمون اومدن اما اين صدا خاموش شدنى نيست.«

اقتصاد و معیشت

اعتراض روز


