
آبستراکسیون و استعفای نابجا
در آخریــن روز هفته گذشــته در مجلس اتفاق ناخوشــایند 
و مهمــی رخ داد که با دقت و ســرعت عمل رئیس محترم 
مجلــس جلــوی آن گرفتــه شــد. قضیــه مربــوط بــه انجام 
اصاحات ازم از ســوی مجلس برای رفع اشکاات شورای 
نگهبــان نســبت بــه ایحــه CFT بــود. نماینــدگان تنــدرو و 
دلواپس خیلی کوشــیدند که با فضاســازی جلــوی اصاحات این ایحه گرفته شــود 
و تصویب آن به ســر منزل مقصود نرســد. نکته مهم ماجرا آنجا بود که آقای رئیس 
جمهوری نیز در سفر استانی خود اعام کرده بود که رؤسای قوا مهر تأیید بر این ایحه 
زده اند. ولی مشکل دلواپسان نه تنها با این خبر حل نشد که آتش تهیه ای را علیه آن 
به اجرا گذاشتند و حتی خیلی صریح و روشن آن را تیر خاص بر امنیت ملی معرفی 
کردنــد. در هــر حال آنــان تصویب و رد ایــن ایحه را حیثیتی کــرده بودند. به همین 
منظور هنگامی که در زمان پایانی جلسه علنی مجلس متوجه شدند که تیرشان به 
هدف نخورده اســت و این ایحه اصاح خواهد شــد، دســت به اقدام دیگری زدند و 
تعــدادی از آنان کوشــیدند با خروج از صحن علنی، مجلــس را از اکثریت بیندازند و 
امکان رأی گیری را از میان ببرند. البته با ســرعت عمل رئیس مجلس، دســتور داده 
شد که درب های خروجی صحن مجلس بسته و دستور رأی گیری داده شود و به این 
طریق اصاحیه ایحه مذکور با رأی بســیار باایی تأیید و تصویب شــد. همچنین در 
خبری دیگر آمده اســت که نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس اســتعفا داده اند. 
آنان در اعتراض به نادیده گرفته شدن بودجه برای تأمین آب استان دست به چنین 
اقدامــی زدنــد. جالب اینکه این نمایندگان از فراکســیون خاصــی نبودند، بلکه آنان 
اعضای فراکســیون های گوناگون بودند و با وجود تنوع نگاه سیاســی دست به چنین 
اقدامی زدند. هر دو اقدام مورد نقد اســت. نه به لحاظ محتوای خواســت آنان، بلکه 
به دلیل شیوه انتخاب شده برای رساندن پیام یا رسیدن به هدفشان. به نظر می رسد 
که آبستراکسیون یک شیوه و تاکتیک پذیرفتنی برای رساندن پیام یک اقلیت تحت 
فشار در مجلس است. ولی استفاده از این شیوه و انداختن مجلس از رسمیت کافی، 
مســتلزم وجود شــرایطی است. اگر قرار باشد که هراقلیتی برای به تصویب نرسیدن 
لوایح و طرح های قانونی مخالف میل خودش، مجلس را ترک کند و آن را از اکثریت 
بیندازد، در این صورت باید پرسید که اساساً برای چه به مجلس آمده است؟ چون در 
هر مصوبه ای، حتماً یک گروه اکثریت هستند و یک گروه اقلیت. قاعده این است که 

نظر اکثریت اعمال شود و اقلیت حق ندارد در این فرآیند اختال ایجاد کند.
پس چه زمانی باید آبستراکسیون کرد؟ زمانی که حقوق اقلیت در ابراز مخالفت 
به رســمیت شــناخته نشــود یا نظامات قانونی مجلس رعایت نگردد و تعدادی از 
افراد )ولو اکثریت باشــند( بخواهند با جوسازی و نادیده گرفتن مقررات و آیین نامه 
داخلــی مجلس هدف خود را پیش ببرند. در قضیه ایحه اخیر این شــرایط مطلقاً 
وجــود نــدارد. همه طرفیــن در جریــان موضوعات و نقدهــا و اصاحیه هــا بودند و 
اقلیــت مخالــف، حتی بیش از حد و اندازه معمول به جوســازی علیــه آن پرداخته 
اســت. بنابرایــن هرگونه اختالــی در فرآیند تصویــب آن خاف منطق اســت و اگر 
قرار باشد هرکس و هرگروهی چنین شیوه ای را برگزیند، دیگر سنگ روی سنگ بند 
نخواهد شــد. اگرهم آنان معتقدند که این ایحه خاف منافع و امنیت ملی اســت 
و تیرخــاص به آن اســت، بایــد بدانند که دردرجــه اول اکثریت نمایندگان مخالف 
این برداشــت هستند و عکس آن فکر می کنند. بعاوه از این نظر نیز کشور صاحب 
دارد. هنگامی که رهبری نظام حتی نســبت به اجرای قانون بازنشستگی تا این حد 
حساسیت دارند که اجازه نمی دهند در فرآیند امور اختال ایجاد شود، در این صورت 
و به طریق اولی در مصوبات خاف امنیت ملی بسیار بیشترازاین اقلیت منتقد، هم 

حساس هستند و هم آگاه تر و هم مسئولیت پذیرتر و بموقع اقدام خواهند کرد.
درباره اســتعفای نمایندگان استان اصفهان نیزبیش از این نقد وارد است. اول 
اینکه ما چیزی به عنوان نماینده استان نداریم. نمایندگان در اصل نماینده مردم 
ایران هستند که از طریق مردم منطقه خاصی برگزیده می شوند. بنابراین بیش از 
آنکه مدافع منافع منطقه ای و محلی باشــند )که این دفاع ایرادی هم ندارد( باید 
مدافــع منافع و مصالح کل کشــور باشــند. اگر قرار باشــد که هر تعــداد نماینده که 
موضوعی را مخالف اولویت های خود می دانند، تهدید به استعفا نمایند که در این 
صورت گفت و گو و بحث بی معنا می شــود. این بدان معنا نیســت که خواســته این 
نمایندگان درست یا نادرست است، بلکه هدف تذکر دادن این نکته است که برای 
رسیدن به هدف خود از شیوه هایی استفاده نکنیم که اگر دیگران هم از آن استفاده 

کردند، ناراحت خواهیم شد.

پیروزخان چه می خواهد به ما بگوید؟

فرمان ایست به هیوا
دوچرخــه  ســواری پیروزخــان حناچــی، ســرخط خبرهــا و 
تحلیل هــای این چند روز شــده اســت. مخالفان به نقدش 
نشســته اند و موافقــان تحســینش می کننــد. اما به راســتی 
هیاهو بر ســر چیســت؟ گروه اول منتقدان، کارشناسانی اند 
کــه نگــران وضعیــت تأســف بار ترافیــک و آلودگــی هوای 
پایتختنــد. کســانی کــه معتقدنــد دوچرخه ســواری نه تنها 
راه حل این مشــکات نیست بلکه آدرســی نادرست است 
که اگر از ســر ناآگاهی باشــد ره به ناکجا می برد و اگر از ســر 
آگاهی، نتیجه اش می شــود همین که وضع امروز ماســت. 
برای مثال معتقدند وقتی کیفیت خودروهای ساخت داخل تا این حد نازل است 
و هنوز در عرضه بنزین اســتاندارد مشکل داریم، دوچرخه سواری شهردار چیزی 
نیســت جز نواختن ســرنا از طرف گشــادش. این نگاه به موضوع نقد دیگری نیز 
پدید آورده است. بر مبنای این نقد وقتی حناچی، با این همه دانش و سوابق در 
عرصه اداره شهر، چنین رویکردی اتخاذ می کند پس احتمااً باید سومین شهردار 
یک ســال اخیر را نیز در رده همان پوپولیســت هایی ارزیابی کنیم که آمده اند تا از 

شهرداری سکوی پرتاب بسازند و در مدرسه سیاست یک سال، دو کاس کنند.
مقدمه نقد می تواند درســت باشــد. احتمااً هدف این منتقــدان هم ضرورت 
توجه بنیادی به رویکردهای علمی و پژوهش محور اســت. اما آیا هر اقدامی ازاین 
دســت را می توان پوپولیســم نامید؟ اگر تعریف متعارف از پوپولیســم در کشور ما 
ماک باشد، قطعاً این نقد به حناچی وارد است؛ به شرطی که استراتژی اش برای 
حل معضات در همین سطح متروسواری و دوچرخه سواری باقی بماند. اما اگر 
او واقعــاً دریافته باشــد برای انجــام هر اقدامی باید توجــه و همدلی عمومی را به 
موضــوع برانگیزد و بتواند ازاین ســوخت اجتماعی برای تصمیم های میان مدت 
و بلندمــدت بهــره ببــرد چه؟ اتفاقــاً همین توجه عمومی و کارشناســی اســت که 
می توانــد این مطالبه را در میان شــهروندان برانگیزد و به شــهردار منتخب اجازه 
بدهد با تکیه بر همین مطالبه، برود سروقت همان هایی که از منظر این منتقدان 
منشــأ مشکل اند. پوپولیسم آنجا رخ می دهد که شعارهای ما منجر به هیچ اقدام 
شایســته ای نشــوند یا اینکه رفتار و عملکردمان نســبتی با آن شعار نداشته باشد؛ 
بماند که بر مبنای تعریف اصلی و فلسفی مفهوم، نمی توان به این رفتار حناچی 
نام پوپولیسم داد. باید به این دسته از منتقدان حق داد؛ چراکه در این همه سال، 
نمونه های عوام فریبانه بســیاری را در رفتار و ســخن برخی مســئوان دیده اند. اما 
شــاید بتوان کمی خوشــبین تر بود و ازاین زاویه نگریست که به تعبیر متخصصان 
تبلیغــات، حناچی از اســتراتژی ســتاره قطبی بهره برده اســت. ســتاره ای که قرار 
اســت راه را به ما بنماید و مســیر را برایمان روشن کند. به هرحال دراین مورد باید 
منتظر اقدامات بعدی آقای شــهردار بمانیم. ضمن اینکه فراموش نکنیم تأکید 
حناچــی در ایــن دو هفتــه بر ضرورت توســعه حمل ونقــل عمومی بوده اســت و 
دوچرخه، آن هم دوچرخه نیمه برقی، صرفاً به عنوان ابزاری مکمل در ایده هایش 
مطرح شده است. گروه دوم منتقدان اما بحث پوپولیسم را از منظری دیگر پیش 
کشیده اند. آنها معتقدند بهتر است شهردار در روزهای سه شنبه دو ساعت زودتر 
بــه دفتــرش بــرود و به »کار«هایش برســد و مترو بســازد و اقدامــات عاجل انجام 
دهد. سرشناس ترین منتقد این عرصه که چندی پیش سخن از اولویت »توسعه« 
بر همه چیز حتی نان شــب گفته بود، این اقدام شــهردار را نپســندیده و افســوس 
خورده چرا حناچی سه شــنبه صبح زودتر به دفتــرش نرفته تا تکلیف »واگن های 
معطل مانده« مترو را روشــن کند. اما آیا شهردار خوب شهرداری است که آفتاب 
نزده به دفترش می رود، ســالی یک بار هم نمی تواند با خانواده اش به ســفر برود، 

هیچ عکسی از او منتشر نمی شود و مثل یک روبات کار می کند و کار می کند و کار؟
رویکردهــای توســعه گرای ایرانــی، مخصوصاً روایتــی که این منتقــد ارجمند 
از آن حمایت می کند، همواره در تحلیل هایشــان یک غایب اساســی داشــته اند: 
»انســان«. در این رویکردها، که نزدیک به دودهه شــاهد حاکمیت شان بر تهران 
بوده ایم، شــهر چیزی نیســت جز ســازه هایی که به هوا می رونــد و اتوبان هایی که 
کشــیده می شــوند تا این طرفش را به آن طرفش و باایش را به پایینش بدوزند. 

ماهیــت اقتدارگــرای ایــن رویکرد هم هرگــز اجازه 
نداده یک بار از خودشان بپرسند »خب که چی؟«.
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 ارزش پول ملی
و توسعه صنعتی

 لوازم پزشکی دست دوم را 
از فضای مجازی نخرید

براساس توافق اوپک صورت می گیرد

اوپک و غیر اوپک یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز 
تولید نفت خام خود را کاهش می دهند

اوپک یکی از پیچیده ترین و نفســگیرترین نشست های خود 
را در دو روز اخیر تجربه کرد. نشستی که بیژن نامدار زنگنه، 
وزیر نفت از آن با عنوان »سخت و سخت تر از همیشه« یاد 
می کنــد. نتیجــه اما برای ایران مطلوب بــود؛ توافق اوپک بر ســر کاهش 800 هزار 
بشــکه ای تولید نفت خام و معافیت ایران از مشــارکت در این توافق. روز گذشــته 
کشــورهای غیــر عضو در این ســازمان هم بــه اعضای اوپک ملحق شــدند و تعهد 
کردنــد کــه 400 هزار بشــکه در روز از تولید خود بکاهند. به ایــن ترتیب باید انتظار 
داشــت کــه در 6 ماه نخســت ســال 2019 یعنــی دوره اجــرای این توافــق مجموعاً 

یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز از عرضه نفت 
صفحه 4 را بخوانیدخام به بازار های جهانی کاسته شود. 

- بنزین همچنان  لیتری 1000تومان
- افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان 

- ثابت ماندن مبلغ یارانه های نقدی خانوارها 
- 2 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

- 7 هزار میلیارد تومان بودجه  برای حمایت از اقشار ضعیف 
- اختصاص ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سامت 

- تخصیص 1۵ هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه ای 
- اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان برای یارانه گندم 

- رشد 8۴ درصدی اعتبارات محیط زیست 
- رشد 100 درصدی بودجه مربوط به گردشگری

- رشد 20 درصدی اعتبارات آب شرب
- بازسازی ۳00 هزارمسکن فرسوده 

- اختصاص 2000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان

دخل و خرج 98 
نتیجه تخصیص 

 بودجه جدول 17
بر اساس عملکرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در 
گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

محمدباقر نوبخت جزئیات  ایحه بودجه سال آینده را رونمایی کرد

 اوضاع در چابهار
آرام است

گزارش اقتصادی درباره تاش ناموفق رقبا 
برای ناامن نشان دادن چابهار

درحمله تروریستی 
دو مأمور نیروی 

انتظامی شهید شدند

10

»اثرات امید درمانی« در گفت وگو با شجاع احمدوند

 بازسازی 
اعتماد اجتماعی

3

2 و 5
5

تزریق سم بی اعتمادی در جامعه
پنجشنبه شــب خبر 20:۳0 صدا و ســیما در اقدامی غیرحرفه ای، 
گزارشی از خطای یک معلم در یکی از مدارس استان همدان را با 
آب و تــاب فراوان پخش کرد. صرفنظر از آنکه این گزارش تقطیع 
شده و ناقص بود، پخش این خبر از شبکه سراسری رسانه ملی از 

چند جهت قابل نقد و ایراد است:
1- اگــر چــه وجــود نازنیــن کــودکان و نوجوانــان و روح لطیف و 
تأثیرپذیر آنان نباید تحت هیچ شرایطی موجب آزار و تنبیه حتی 
لفظی قرار گیرد، لیکن اگر یک معلم در میان بیش از یک میلیون 
همــکار فرهنگی و در یک کاس از ۶00 هــزار کاس این مرز و بوم 
به هر دلیل موجب خطای حرفه ای شد، آیا باید آن را به این نحو 
تخریبی رسانه ای کرد؟ این سؤال و پاسخ آن هرگز به معنای تاش 
برای نادیده گرفتن و صرف نظر کردن از این خطا نیست بلکه اشاعه این خطاها آن هم از 
طریق رسانه ملی- که ان  شاءاه بینندگان پرشماری داشته باشد- کم کم به عادی شدن 

این گونه خطاها و گسترش آن کمک خواهد کرد.
2- اعتماد آحاد جامعه و پایگاه اجتماعی نظام آموزش و پرورش، مهم ترین عامل 
برای ارتقای کیفیت این نهاد مهم است. هر عاملی که خواسته یا ناخواسته بر این جایگاه 
لطمه وارد کند، حتماً و حتماً رشــد و تعالی آموزش و پرورش را هدف قرار داده و آن را با 
مشکل مواجه می سازد. آیا سزاوار است در جایی که رهبر معظم انقاب اسامی )مدظله 
العالی( به کرات از نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای فرهنگ ساز 
جامعه نام می برند، با بزرگنمایی یک اشتباه یا انعکاس آن با روشی ناصحیح، این نظام 
را مورد هجمه قرار دهیم و خانواده ها را نسبت به معلمان خدوم و زحمتکش بی اعتماد 
نماییم؟ تأکید می کنم همه مدیران و مسئوان در آموزش و پرورش قانوناً و اخاقاً مکلف 
به رصد مستمر رفتارهای همکاران در مدارس و کاس ها و برخورد منطقی و منطبق بر 
قانون با متخلفین خواهند بود همچنان که در موارد مشابه گزارش مورد نظر، شخص و 
اشــخاص خاطی با شــدیدترین وجه آن مورد توبیخ، تغییر شــغل و سایر تنبیهات اداری 
قرار گرفته اند. لیکن همان طور که خطای یک قاضی، یک روزنامه نگار، یک پزشک، یک 
کارمند صدا و ســیما و... با جزئیات آن مورد اطاع رســانی به این نحو قرار نمی گیرد- که 
نباید هم بگیرد- پخش این گزارش و گزارش های مشابه در مورد آموزش و پرورش تزریق 

سمی مهلک در اطمینان و اعتماد عمومی جامعه خواهد بود.
۳- ورود خبرنــگار و دوربیــن به محیط مدرســه و کاس و بازخواســت کردن و یکی به 
دو کردن با مســئولین مدرســه در منظر دانش آموزان به شــکلی که در گزارش مورد نظر 
مشاهده شد، بسیار ناپسند و به دور از شأن محیط تعلیم و تربیت بوده است. این موضوع 
را از مدیرانی که اجازه این ورود و ضبط چنین گزارشــی را صادر کرده اند، پیگیری خواهم 
کــرد. امیــدوارم همــکاران صدا و ســیما همانند بســیاری از گزارش های پیشــین با کنترل 
هیجانــات خــود اجازه دهند این گونه مشــکات و خطاها با روش صحیــح و منطقی و با 

هزینه های کمتر اجتماعی پیگیری و رفع شود.

یادداشت

سیدمحمد بطحایی
 وزیر آموزش
و پرورش

 ضرورت هایی در تحلیل 
حادثه تروریستی چابهار

راه  کــه  چابهــار  تروریســتی  حادثــه  جلــوه  مهم تریــن 
تحلیــل ریشــه های آن را هموار می کنــد، انتحاری بودن 
ایــن عملیات اســت.  این نکته  نشــان می دهد طراحان 
عملیــات ایــن پیش زمینه را داشــته اند کــه می توانند بر 
مســائل مذهبــی و قومیتــی بــرای ضربــه زدن بــه نظام 
ایــران انگشــت بگذارنــد. از ایــن منظر حادثــه چابهار را 
بایــد در ادامه حوادث تروریســتی که قبًا در سیســتان و 
بلوچستان رخ داده، تفسیر کرد. عاوه بر آنکه متأسفانه 
اگــر در گذشــته عوامــل محیطــی مختلفــی ایــن روند را 
تقویــت می کرد حاا یــک عامل دیگر نیز بــه آن افزوده 

شده و آن داعش است. 
حوادث تروریســتی از این دســت بدون شــک ســه ریشــه اصلی دارد. یک 
ریشه به داخل ایران باز می گردد. غفلت ما از توسعه مناطق پیرامونی زمینه 
را برای ســوء استفاده دشــمنان فراهم کرده است. نکته دوم به سطح منطقه 
مربوط اســت. حادثه تروریستی چابهار حتماً جلوه تنش میان ایران و برخی 
کشــورهای حاشــیه جنوبــی خلیج فارس اســت کــه اصطاحاً از آن بــا عنوان 
استراتژی  »منازعه دون متعارف« یاد می شود. استراتژی که بر اساس آن دو 
یا چند کشــور از رویارویی مستقیم با یکدیگر نگران هستند، سعی می کنند در 
شــکل های مختلف یکدیگر را از درون آســیب پذیر کنند و نوعی جنگ نیابتی 

را علیه یکدیگر انجام دهند.
در داخــل ایــران اگر بلوچ هــا نگرانی هایی از باب توســعه دارنــد، آنها این 
نگرانی هــا را در چارچوب عنصر قومیت مطرح می کنند. همچنین وقتی پای 
قدرت هــای خارجی پیش می آید، این نارضایتی ها در قالب تبعیض مذهبی 
قلمداد می شــود. در حالی که در بلوچســتان دیدگاهی کــه مبتنی بر تبعیض 
باشــد، وجــود ندارد. زیــرا رابطه هویتــی متقابلی میان بلوچ هــا و کلیت ملت 
ایران وجود دارد. اما دشــمنان خارجی با تبلیغات خود حتی نارضایتی هایی 
را که مربوط به توسعه نیافتگی است نوعی نارضایتی مذهبی جلوه می دهند 

و سعی در ایجاد دو قطبی دارند.
در نهایت باید به عامل امریکا و رژیم صهیونیستی توجه داشت که بی تردید 
طرح هایی علیه جمهوری اســامی ایران در دستور کار دارند. آنچه این روندها 
را تشدید کرده است این است که چابهار به عنوان منطقه ای که از تحریم های 
امریکا مصون مانده و در عین حال می تواند به موتور محرکه توسعه ملی ایران 

تبدیل شــود، نظر کشــورهای در حــال تخاصم با 
ایران را به خود جلب کرده است. 

یادداشت

نوذر شفیعی
کارشناس مسائل 
منطقه غرب آسیا
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وانت بار بمب داشــت و به ســمت مقر 
فرمانــداری  شهرســتان چابهار نزدیک 
می شــد. ســتوان یکم داریوش رنجبر و 
ســرباز وظیفــه ناصــر ُدرزاده  نیروهــای 
و  هوشــیاری  بــا  کــه  بودنــد  عملیاتــی 
فداکاری در برابر خودرو بمبگذاری شده 
و عامل انتحاری ایستادند. ایستادگی ای 
که گرچه به شــهادت خودشــان منتهی 
شد اما از ورود آن به محوطه فرماندهی 
و برجــای مانــدن کشــته ها و خســارات 
بیشــتر جلوگیــری کــرد. بــا وجــود ایــن 
انفجــار خودرو بمبگذاری شــده ســبب 
مجــروح شــدن 43  نفر از مردمی شــد 
ایــن  نزدیکــی محــل رخ دادن  کــه در 
حادثه تروریستی حضور داشتند. عامل 
انتحــاری در حالی کشــته شــد کــه هنوز 
هیچ گروه تروریســتی رســماً مسئولیت 
این اقدام را نپذیرفته است. با این حال 
نام گروهک تروریستی »انصارالفرقان« 
در اخبار غیر رسمی به عنوان عامل این 

اقدام تروریستی تکرار شد.
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه 
امــا ســاعاتی پــس از حادثه اعــام کرد 
که عوامل حادثه تروریســتی پنجشــنبه 
چابهــار را رهگیری و تنبیــه خواهد کرد. 
به گزارش ایســنا، ســردار ســرتیپ دوم 
پاســدار رمضان شــریف در ســخنانی با 
بیــان اینکــه »گروهک هــای تروریســتی 
عمدتاً بــا ســرویس های امنیتی بیگانه 
مانند کشور عربســتان مرتبط هستند و 
همواره ســعی دارنــد ناامنی هایی را در 
مناطــق مرزی مــا ایجاد کننــد«، گفت: 
»ایــن حمــات تروریســتی پاســخ های 
بــر  عــاوه  و  دارد  پــی  در  کوبنــده ای 
تلفات میدانــی که این افــراد می دهند 
رهگیــری و گروه های پشــتیبان آنها نیز 
تنبیه می شــوند.« به گفته محمدهادی 
سیســتان  اســتاندار  معــاون  مرعشــی 
و بلوچســتان، بــا وجــود آنکــه از عامــل 
انتحــاری بقایــای زیــادی باقــی نمانده 
است اما  تاش برای شناسایی او ادامه 
حادثــه  عوامــل  از  ســرنخ هایی  و  دارد 

تروریستی چابهار کشف شده است.
 
ë  ایران تروریست ها و اربابانشان را

محاکمه خواهد کرد
بافاصله پس از انتشار اخبار مربوط 

به جزئیات حادثه مقامات کشورمان به 
موضعگیــری در قبــال آن پرداختنــد. 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
رئیــس  جمهوری کشــورمان  با انتشــار 
پیامی نســبت به حادثه تروریســتی در 
چابهار ابراز تأســف کرد و  شــهادت دو 
نفــر از فرزنــدان خــدوم و غیــور ملــت 
ایــران در نیــروی انتظامــی را تســلیت 
گفت. جهانگیری این دســت اقدامات 
تروریســتی که با هــدف تفرقه افکنی در 
صفــوف منســجم ملــت بــزرگ ایران 
توســط دشــمنان ایــن ملــک و ملــت 
طراحــی و اجــرا می شــود را  محکوم به 
شکســت دانســت و بــا بیان اینکــه این 
اقدامات عزم جمهوری اســامی ایران 
را بــرای مبــارزه بــا تروریســم راســخ تر 
اســتاندار  »از  افــزود:  کــرد،  خواهــد 
محتــرم و همــه مســئوان انتظامــی و 
امنیتی اســتان سیســتان و بلوچســتان 
می خواهــم تمام توان و تــاش خود را 
برای شناسایی و برخورد با مسببان این 

حادثه تروریستی به کار گیرند.«
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیر 
کشــور و رئیس شــورای امنیت کشــور با 
انتشــار پیامــی این اقــدام وحشــیانه را 
نشــاندهنده عصبانیت امریــکا و رژیم 
صهیونیســتی و دولت های تروریســت 
حامــی آنهــا در منطقــه از شکســت در 
افــزود:  و  ایــران دانســت  برابــر ملــت 
»جرثومه هــای تــرور و وحشــت که این 
روزها بشــدت درگیر فضاحت تاریخی 
مــردم در  مانــدگار خــود در کشــتن  و 
سفارتخانه هایشــان هســتند بــا چنیــن 
اقدامــات رذیانه ای پرونده ســیاه خود 
ســنگین تر  سرنوشــت  زمــان  بــرای  را 

می کنند.«
محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجه 
کشــورمان نیز بــا اشــاره به ایــن حادثه 
نوشــت:  خــود  توئیتــر  صفحــه  در 
حمایــت  تحــت  »تروریســت های 
را  چابهــار  بی گنــاه  مــردم  خارجی هــا 
بــه قتــل رســانده و مجــروح کرده انــد. 
همان طور که در گذشــته نیز به روشنی 
گفته ایــم، چنیــن جنایت هایــی بــدون 
مجازات باقی نخواهند ماند. نیروهای 
امنیتی ما در ســال 2010 راه افراطیونی 
را که در راه امارات متحده عربی بودند 

ســد کــرده و آنهــا را دســتگیر کردنــد. 
کلمات من را به خاطر بســپارید: ایران 
تروریســت ها و اربابانشــان را محاکمــه 

خواهد کرد.«
مولــوی عبدالحمیــد، امــام جمعه 
اهل ســنت زاهــدان نیز طــی بیانیه ای 
پنجشــنبه  صبــح  تروریســتی  حملــه 
افــزود:  و  کــرد  محکــوم  را  چابهــار 
»بنــده بارهــا تأکیــد کــرده ام و اکنــون 
نیــز تأکیــد می کنــم کــه ایجــاد هرگونه 
ســوی  از  اســتان  و  کشــور  در  ناامنــی 
هــر فــرد یــا گروهــی کــه باشــد، هرگــز 
بــه نفــع مــردم منطقــه نیســت، بلکه 
را  و فرصت طلبانــی  دشــمنان ملــت 
کــه دنبــال سوء اســتفاده هســتند، بــه 

خواسته هایشان می رساند.
مجمــع  دبیــر  رضایــی،  محســن 

تشــخیص مصلحت نظــام در واکنش 
به حمله تروریســتی چابهــار در توئیتر 
خود نوشــت: »چابهار پــاره ای از وجود 
کوه پیکر ایران اســت. با ســوزن خیاطی 
به جنگ فیل رفتن، نتیجه اش روشــن 

است.«
 
ë چرا چابهار؟

بندرچابهــار تنهــا ســاعاتی پــس از 
حادثــه تروریســتی بــه شــرایط عــادی 
خــود بازگشــت. شــاهد آنکــه عملیات 
تروریســتی حدود ســاعت 10 صبح روز 
پنجشــنبه روی داد و تنها ساعاتی بعد 
عملیات اجرایی 3 پروژه سرمایه گذاری 
نگهــداری  احــداث مخــازن  حــوزه  در 
فرآورده هــای نفت و گاز بــه ارزش هزار 
و 700 هــزار میلیــارد ریــال  بــا حضــور 

معاونــان وزیــر راه و شهرســازی  آغاز و 
افتتــاح شــد. پروژه هایــی کــه می توانند 
با افزایش ســهم بنــدر چابهــار در بازار 
خدمــات بنــدری- دریایــی بــه ارتقای 
موقعیت این بندر استراتژیک در حوزه 

اقتصادی بینجامند.
روز گذشته هم سید عباس صالحی 
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمن 
سفر به چابهار سینما جوان این شهر را 

افتتاح کرد. 
استان سیســتان و بلوچستان استان 
محرومی است و چابهار به واسطه قرار 
گرفتــن در نقطه عطف کریــدور حمل 
و نقل اســتراتژیک موســوم بــه کریدور 
شمال –جنوب که قفقاز و آسیای میانه 
و در نمــای دورتــر روســیه و اروپــا را بــه  
اقیانوس هند و بنادر پیرامون آن پیوند 

می زند، دروازه روشــن امیــدواری برای 
زدودن محرومیت از سیمای زیبای آن.
در اهمیــت ایــن بندر برای توســعه 
برخــی  و  میانــه  آســیای  کشــورهای 
جملــه  از  آســیا  غــرب  کشــورهای 
افغانســتان همین بس که خزانه داری 
امریکا در فهرست تحریم های ظالمانه 
خــود علیــه ایــران ایــن بنــدر را صرفــاً 
بــه دلیــل تأثیــری کــه بــر شــرایط آتی 
افغانســتان دارد بــه ترتیبــی از تحریم 
مستثنی کرده است. استثنا شدنی که در 
تمایل کشــورهای حامــی گروهک های 
آن  ســاختن  ناامــن  بــرای  تروریســتی 

بی تأثیر به نظر نمی رسد.
چنان که قاســم محبعلی، مدیرکل 
پیشــین خاورمیانــه وزارت خارجــه در 
گفت وگــو بــا »انتخــاب« یکــی از دایل 
حادثه تروریستی روز پنجشنبه را تمایل 
برخــی کشــورهای عربی منطقــه برای 
ایجاد ناامنــی و کم کردن از تمایل هند 
و چین برای سرمایه گذاری در چابهار و 

منطقه بلوچستان ارزیابی کرده است.

ë  واکنش های خارجی به حادثه
تروریستی چابهار

همســایه  و  دوســت  کشــورهای 
بــه  خــود  پیام هــای  و  واکنش هــا  در 
محکومیــت حادثه تروریســتی چابهار 
پرداختند. امیر، ولیعهد و نخست وزیر 
کویــت  در پیام هــای جداگانــه خطاب 
بــه حســن روحانــی رئیــس جمهوری 
کشــورمان حادثه تروریســتی چابهار را 

محکوم کردند.
امــور  وزارت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
و  پاکســتان  هنــد،  کشــورهای  خارجــه 
افغانســتان نیــز در پیام هــای خــود به 
محکومیــت ایــن حادثــه پرداختند. در 
بیانیــه وزارت امور خارجه افغانســتان، 
تروریســم دشــمن غیر قابل تفکیک و 
مشــترک جامعــه بشــری عنوان شــده 
و بــر ضــرورت همبســتگی و همــکاری 
نزدیک تــر کشــورها در مبــارزه بــا ایــن 
دشــمن مشــترک تأکیــد شــده اســت. 
ســفیر انگلیس هــم در پیامی توئیتری 
ضمن ابراز همدردی با قربانیان حمله 
تروریســتی نوشــت: »هیــچ وقت هیچ 

توجیهی برای تروریست ها نیست.« 
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دفتر رئیس جمهوری در پیامی با قدردانی 
از استقبال صمیمانه و پرشور مردم خطه 
باستانی استان سمنان از رئیس جمهوری 
و کاروان دولت تدبیر و امید، ابراز امیدواری 
کــرد، با بهره  گیــری مطلــوب از پروژه  های 
متعدد که در این سفر افتتاح شد و آغاز به 
کار کرد و نیز با اجرا و اتمام سایر طرح های 
مصوب دولــت، بویژه طــرح بلند مدت و 
راهبردی تأمین آب آشــامیدنی، گام  های 
اساسی تری برای توسعه و رفاه عمومی در 

استان برداشته شود. 
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهوری، دفتر رئیس جمهوری، استقبال 
پرشــور مــردم اســتان ســمنان، بویــژه در 
مقطع حساس کنونی که دشمنان درصدد 
ایجاد شکاف بین دولت و ملت هستند را 
حماســه  ای ماندگار از انســجام و پایبندی 
بــه آرمان  هــای اســامی دانســت و تأکید 
کرد: این دیار باســتانی و مهد بزرگان علم 
و فقه و اخاق، با جلوه  هایی زیبا و باشکوه 

و منحصــر به فــرد از طبیعــت و فرهنگ، 
خاســتگاه انســان  های غیور و توانایی بوده 
اســت که بــا تــاش و فداکاری  هــای خود، 
صفحــات زرینی بــه تاریخ اســام و ایران 

بزرگ افزوده  اند. 
بزرگمنشــان،  ایــن  از  گوشــه  ای  تجلــی 
ایثارگران و شــهدای گرانقدر هشــت سال 
دفاع مقدس هســتند که در دفــاع از کیان 
میهــن اســامی، جاودانه شــدند.  در این 
پیــام آمده اســت: ایــن اســتان پهنــاور، با 

بهره مندی از موقعیت راهبردی ترانزیتی 
در مســیرهای شــرقی و غربــی و جنوبی و 
شمالی و داشتن شبکه ارتباطی پیشرفته و 
ظرفیت  های مناسب اقتصادی، صنعتی و 
معدنی؛ صاحب گنجینه  ای از آثار زیارتی، 
گردشــگری و ذخایــر ارزشــمند طبیعی و 
فرهنگــی بــوده و بــا برخــورداری از نیروی 
انســانی باایمان، تحصیل کرده و مستعد، 
ســهم درخــور توجهــی در افــق توســعه و 

رونق اقتصادی کشور دارد.

اوضاع در چابهار آرام است
حمله تروریستی روز پنجشنبه 2 شهید داشت

هنوز  هیچ گروهی مسئولیت اقدام انتحاری در چابهار  را بر عهده نگرفته است

دادســتان کل کشــور با تأکید بر اینکه 
بایــد جاسوســی  بخش هــای مختلــف، 
را جــدی بگیرنــد چراکه دشــمن در این 
زمینه سرمایه گذاری کرده است، خطاب 
به دادستان ها گفت: دادستان ها باید در 
این زمینه فعال باشــند و با دستگاه های 
امنیتی و اطاعاتی همکاری های ازم را 
بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسی یک 
خطر بســیار جدی اســت که نظــام ما را 

هدف قرار داده است. 
حجت ااســام منتظری در نشست 
دادستان ها، از وزارت اطاعات خواست 
تا دســتگاه های اقتصــادی را رصد کند و 
یادآور شد: بر اساس اطاعاتی که داریم، 
نفوذی ها در بخش های مختلف اقتصاد 
کشور تاش می کنند که ضربه اقتصادی 
دشــمن را کاری کنند و نباید بگذاریم که 
اینها بتوانند اهداف خودشــان را محقق 

سازند.
در این مراســم معــاون اول قوه قضائیه 
بــا اعــام خبــر ابــاغ آیین نامــه مربوط 
بــه  اقتصــادی   ویــژه  دادگاه هــای  بــه 
برخی ابهام هــا درباره عملکرد شــورای 
هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه 
قوه نیز پاســخ گفت.  در روزهای گذشته 
برخی از نمایندگان مجلس تصمیمات 
شــورای هماهنگی اقتصادی را در حکم 
قانونگذاری دانسته و نسبت به آن انتقاد 

کرده اند.

حجت ااسام والمسلمین محسنی 
مســئوان  همــه  اینکــه  بیــان  بــا  اژه ای 
می گویند امــروز در یک جنگ اقتصادی 
هستیم، گفت: در زمان جنگ نمی شود 
با یک شــرایط عــادی حرکت کــرد و این 
زمان الزامات، مقــررات، ابزار و امکانات 
را  خــود  ســلبی  و  ایجابــی  اقدامــات  و 
می طلبد و بر اساس این شرایط، دولت، 
مجلس و قوه قضائیه باید اقداماتی ویژه 

انجام دهند.
بــه گــزارش ایســنا، معــاون اول قــوه 
قضائیه ادامه داد: طبیعی اســت با ســاز 
و کار موجود در مجلس بســیاری از کارها 
بــه ســرعتی که بایــد انجام شــود، انجام 
نمی شود، امروز روی فروش نفت، تولید 
و دسترســی ما به پول فشــار وجود دارد. 
اگــر دولــت بخواهــد لوایحــی را تنظیــم 
و بــه صورت عــادی یــا حتــی دوفوریتی 
بــه مجلــس ببــرد، بازهم ممکن اســت 
زمانبر باشــد؛ لذا ســران قوا و کارشناسان 
بــا رهبــر معظــم انقــاب در ایــن زمینه 
صحبت کرده اند که در موارد ضروری، از 

اختیارات رهبری استفاده شود.
ســخنگوی دســتگاه قضا اضافه کرد: 
رهبــر معظــم انقــاب بــرای اینکه ســاز 
و کاری بــرای تصمیم گیری هــای فــوری 
ایجــاد شــود، دســتور دادند جلســاتی با 
حضور ســران ســه قــوه و بــا تعــدادی از 
اعضــای هر ســه قوه تشــکیل شــود و در 

موضوعات مهمی که نیــاز به یک اقدام 
جدی، ویژه و ســریع دارد و ممکن است 
پیش بینــی  قانــون  موضوعــات،  آن  در 
نشــده باشــد یــا در آن مورد خــأ قانونی 
وجــود داشــته یا بــا قانــون موجــود رفع 
مشکات ممکن نباشــد، تصمیم گیری 
شــود. بــه گفتــه وی، آیین نامــه مذکــور 
بــه  انقــاب  معظــم  رهبــر  اســتجازه  و 
کل  رؤســای  و  ذیربــط  دســتگاه های 
دادگســتری ها اباغ شد. وی گفت: فعًا 
مبنــا اســتجازه و آیین نامــه آن اســت که 
ازم ااجــرا اســت و باید طبــق آن عمل 
شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه 
مصــرح نبــود، طبــق قوانیــن و مقررات 

عمل می شود.

آیــت اه هاشــم حســینی بوشــهری، 
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید 
بر این که »یکی از کارکردهای مهم یک 
حزب اســامی حضــور در شــبکه های 
اجتماعــی اســت«، گفت: تمام کشــور 
باید توسط احزاب رصد شود تا بتوانند 
مسائل کشور را به خوبی درک و بررسی 
کننــد و از ســوی دیگــر عملکردهــای 
احــزاب بایــد در مقابــل چشــم مــردم 

باشد.
به گزارش ایســنا، وی روز پنجشــنبه  
طــی ســخنانی در دوازدهمین مجمع 
عمومی حزب مؤتلفه اســامی با بیان 
این کــه »امــروز حــزب دیگــر معنــای 
گذشــته خــود را ندارد«، اظهــار کرد: در 
عصر حاضر حزب، سازوکاری است که 
در تشکیل قوا و انتخابات نقش آفرین 
اســت و می تواند تغییر ایجاد کند. وی 
اظهار کــرد: یک حزب در عین حال که 
خود باید بینش سیاســی داشته باشد، 
توانایی روشــن ســاختن جامعه را هم 
باید داشته باشد. احزاب نباید موسمی 
باشــند و تنهــا بــرای مــدت انتخابــات 
تعریف شوند و در نهایت این که حزب 
باید رســانه ای باشــد چون حزب بدون 
رسانه همانند سرباز بدون ساح است. 

ë  واکنش حبیبی به سخنان حجاریان
درباره دولت روحانی

محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب 

مؤتلفه اسامی هم در این مجمع در 
واکنــش به ســخنان ســعید حجاریان 
در نقــد دولت حســن روحانی، گفت: 
جالب اســت که حاا بخش مهمی از 
جریــان اصاح طلبــی از مدتــی پیش 
بــه نمــک نشناســی نســبت بــه آقای 
رئیس جمهــور پرداخته انــد و با نگاه 
به انتخابات آینده در مواردی از آقای 

روحانی تّبری هم می جویند. 
وی با بیان این که »شــرایط خاص 
مدیریتــی در قوه مجریــه و پس از آن 
در قــوه مقننــه در طــول چهــار ســال 
گذشته، تأثیر خاص خود را بر فضای 
حــزب  رویکــرد  و  جامعــه  سیاســی 
گذاشــته اســت«، اظهار کــرد: تحزب 
محدودیت هــای  بــا  دوره  ایــن  در 
متعــدد مواجــه بــود و رســالت ایجاد 
انســجام و اتحــاد نیروهــای انقابی و 
ارزشــی و حضور ســازمان یافتــه آنها 
در صحنه های متعدد، بسی دشوارتر 

شده بود.
وی همچنین بــا بیان این که »تیم 
تاکنــون عملکــرد  اقتصــادی دولــت 
مطلوبی نداشته اســت«، اظهار کرد: 
قــوت دولــت در  نقــاط  از  تقدیــر  بــا 
اداره امور کشــور چنانچه تجدید نظر 
اساســی در ترکیــب این تیــم و برخی 
از مبانی سیســتمی اقتصــاد به عمل 
مــردم  اقتصــادی  مشــکات  نیایــد، 

افزایــش پیــدا خواهد کــرد و موضوع 
مهم در این میــان غیر از ترکیب تیم 
اقتصادی دولت، نوع باور آنان است 
کــه به نظر مــا ایرادات مهمــی به آن 

وارد است.
دبیــرکل حــزب مؤتلفــه اســامی 
در بخــش دیگری از ســخنانش تأکید 
کرد: توسعه شبکه های مجازی بدون 
نظارت ازم و بدون جلوگیری از سوء 
اســتفاده نااهان و نامحرمــان از این 
رســانه گســترده قطعاً زیان آور اســت 
و بایــد نگرانی خانواده هــای ایرانی و 
آســیب دیدن نهاد خانواده را در این 
زمینــه مورد توجــه قــرار داد و برنامه 

مداوم و مناسب برای آن داشت.

توضیح محسنی اژه ای درباره تصمیمات شورای هماهنگی اقتصاد

دادستان کل کشور: خطر جاسوسی جدی است
حسینی بوشهری در مجمع عمومی حزب مؤتلفه:

احزاب باید در شبکه های اجتماعی حضور داشته باشند

فرمان ایست به هیوا
بیســت ســال اســت تهران، این زیبای مغمــوم، به تاخت 
ساخته می شود و بزرگ می شود و هی شبیه »خارج« می شود 
تــا مثًا ســفیر مالزی در جلســه ای بــه یکی از مدیران شــهری 
بگوید: »به به؛ بابا ایواه چه کردید.« نظر مردم چه بوده؟ مردم؟ مردم کجای این 
بازی اند؟ ما خودمان آنقدر عقل داریم که ساعت ۵ صبح در دفترمان بنشینیم و 
جلســه بگذاریم و دســتور بدهیم و تا 11 شب بکوب کار کنیم و یک تنه به رتق و فتق 
امور بپردازیم. رعایا هم می توانند هرچقدر دل شــان خواســت به ما افتخار کنند و 

برایمان هورا بکشند.
انصاف باید داد این رویکرد و تاش های صاحب شان، در نوع خودش ثمرات 
بسیاری هم داشته  است؛ مخصوصاً در سال های پس از جنگ. اما این همه ناراحتی 
و اظهار تأسف چرا؟ هنوز که اتفاقی نیفتاده. این بار کسی آمده که می خواهد آرام 
و بی صدا، به هیوای توســعه ای که شــما ســاخته اید فرمان ایست بدهد. یک نفر 
می خواهد یادآوری کند شــهر مال آدم هاست نه ماشین ها و ساختمان ها؛ آن هم 
مــال تمام آدم هایــی کــه در آن زندگی می کنند. بــد می گوید؟ اشــتباه می کند؟ او 
که هنوز ســرجمع دو ســاعت هم حرف نزده. نمی خواهید بــه او فرصت بدهید؟ 
نمی خواهید ســخنش را بشنوید؟ کارهایش را دوست ندارید؟ چون شبیه کارهای 
شما نیست؟ باور کنید کله  سحر سر کار رفتن های شما را هم دیده ایم. سال هاست 
زبانمان تاول زده از آشی که هر روز، ساعت ۵ صبح، برای تهران می پختید. راستی 
نمی خواهید توضیح بدهید داستان آن »واگن های معطل مانده« دقیقاً چیست؟

اتفاقاً باید گفت حناچی، به شرط آنکه برای توسعه منطقی و علمی ایده هایش 
برنامه و اســتراتژی داشــته باشد، ازاین منظر هم راه درســتی درپیش گرفته. اگر او 
ســخنی متفاوت از شــهرداران قبلی دارد، اگر واقعاً به شهر انسانی می اندیشد، اگر 
مشارکت محوری و شهروندمحوری شعار اصلی اوست، پس قاعدتاً تصویری که در 
همین روزهای نخســت در افکار عمومی از خود می سازد هم باید متفاوت از آنان 
باشــد. شــهردار متفاوت، »پرســونال برندینگ« متفاوت می طلبد وگرنه که او هم 
می شــود یکی از همان بوروکرات های توســعه گرایی که وقتی دست یاری به سوی 

مردم دراز کردند، کسی تحویل شان نگرفت.
ضمــن اینکه نباید فرامــوش کرد شــهردار رئیــس اداره آب و فاضاب یا مدیر 
ســازمان ثبت احوال نیســت. بخشــی از هویت یک شــهردار در نسبتش با شهر، با 
مردم و از همه مهم تر با زندگی تعریف می شــود. همین نکته اســت که شهردار را 
از سایر مدیران دولتی متمایز می کند. برای همین است که معمواً در همه جای 

جهان مردم شهردارشان را می بینند.
از ســوی دیگر دوچرخه ســواری و متروسواری، می تواند محملی بسیار مناسب 
برای درک معضات جزئی شــهر باشــد. جزئیاتی که همواره فراموش شــده اند و 
همواره از هر کلیتی مهم تر بوده اند. اشــتباه نکنید. معنای این توصیه بی توجهی 
بــه تحقیقــات و نظــرات کارشناســی نیســت. بدیهــی اســت کســی بــا دو ســاعت 
دوچرخه سواری نمی تواند کارشناس مســائل شهری شود. اما این اتفاق می تواند 
امتداد نگاهی باشد که شهر را برای زیستن می پسندد نه برای قپی آمدن و پز دادن.
آینده پیروزخان، نســبت مســتقیمی دارد با اراده و شجاعتش برای تغییر این 
اسطوره مسلط. قاعدتاً راه دشواری در پیش خواهد داشت و حواسش را اگر جمع 
نکند، ســال نشــده بــه خودش می آیــد و می بیند یکی شــده مثل همــان قبلی ها؛ 
بی هیچ تفاوت و تمایزی. آن گاه اســت که همین منتقدان دلسوز و کارشناس هم 
دیگر نقدش نمی کنند. رهایش می کنند تا خودش بماند و شهری که سال هاست 
ســاکنانش را فرامــوش کــرده. اگــر ایــن »نمایــش« شــهردار، اعانــی باشــد برای 
مخالفت، نه با اشــخاص که با اندیشــه هایی که انســان جایــی در چارچوب هایش 
نداشته، یقیناً نتیجه ای به بار خواهد آورد که لبخند را بر لب منتقدانش نیز خواهد 

نشاند. علی الحساب باید منتظر بمانیم؛ همدل ولی منتقدانه.

مراسم سالگرد سقوط هواپیمای خبرنگاران
روز گذشــته 13 ســال پــس از ســقوط هواپیمــای باربــری 
حامــل خبرنــگاران در تهــران، مراســم بزرگداشــت این 
بهشــت  در  آنــان  خانواده هــای  حضــور  بــا  خبرنــگاران 
زهــرا)س(  برگــزار شــد. بــه گــزارش ایســنا، عــاوه بــر 
خانواده ها، حجت ااســام موســوی مقدم  قائم مقام رئیس صداوســیما، 
حجت ااســام حســین صنعت پــور امیری  رئیــس اداره عقیدتی سیاســی 
ارتــش، امیــر شــاهین تقی خانی معــاون فرهنگــی و روابــط عمومی ارتش 
و ســعید خال مدیر ســازمان بهشــت زهــرا)س( از جمله حاضــران در این 

مراسم بودند.  
مــزار شــهدای رســانه در ســه ردیف در قطعــه ۵0 بهشــت زهرا قــرار دارد. 
پانزده آذر ماه سیزده سال پیش، یک فروند هواپیمای نظامی C130 با ۹۴ 
سرنشــین و خدمه که عمده  آن ها را خبرنگاران رســانه های گروهی تشکیل 
می داد، در شــهرک مسکونی »توحید« واقع در حوالی سه راه آذری، دچار 
ســانحه شــد که طی آن 11۶ نفــر جان خود را از دســت دادنــد و اغلب آنها 
را خبرنــگاران و عکاســانی تشــکیل می دادنــد کــه بــرای مأموریت از ســوی 

رسانه هایشان سوار بر ارابه مرگ شده بودند.

ترامپ: کمتر کشوری تاکنون مانند ایران تحریم شده است
رئیــس  جمهــوری امریــکا برجــام را توافقی بســیار وحشــتناک خواند و 
گفــت واشــنگتن طوری ایــران را تحریم کــرده که تاکنون کمتر کشــوری این 
طور تحریم شــده اســت. ترامپ که در کاخ ســفید در مراسم جشن یهودی 
»حنــوکا« صحبــت می کرد، گفــت: »ما از توافق وحشــتناک با ایــران خارج 
شدیم. این توافقی وحشتناک بود؛ هرگز نباید شکل می گرفت.« به گزارش 
فــارس، او افــزود: »مــا ایران را طــوری تحریم کردیم که فکــر می کنم کمتر 
کشــوری تا حاا این طور تحریم شــده. هرگز نباید اجازه بدهیم که ایران به 

ساح هسته ای یا بمب هسته ای دست پیدا کند.«
ترامــپ ادامه داد: »نباید به حامی پیشــتاز تروریســم کــه دائم مرگ بر 
امریــکا می گویــد و اســرائیل را به نابــودی تهدیــد می کند و فریــاد مرگ بر 
امریکا سر می دهد، اجازه بدهیم مرگبارترین ساح روی زمین را در اختیار 

داشته باشد. اجازه نمی دهیم چنین چیزی رخ دهد.«

اخبــــار

 ادامـــــه از
صفحه اول

 ادامـــــه از
صفحه اول

قدردانی دفتر رئیس جمهوری از استقبال صمیمی مردم استان سمنان

روز گذشته پیکر مطهر 2 شهید حادثه 
تروریســتی چابهار شهیدان ستوانیکم 
داریــوش رنجبر و ســرباز وظیفه ناصر 
ُدرزاده بــا حضــور ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی، احمد علی موهبتی اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان، ســردار محمد مارانی فرمانده قــرارگاه قدس 

نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور، سردار قاسم رضایی 
فرمانــده مرزبانی، ســردار محمــد قنبری فرمانــده نیروی 
انتظامی این اســتان و شــماری از مسئوان برگزار شد. پس 
از مراســم تشییع در چابهار پیکر شهید ستوانیکم داریوش 
رنجبــر بــه زادگاه خــودش شــیراز و ســرباز وظیفــه شــهید 

ناصرُدرزاده به شهرستان بمپور منتقل شد.

تشییع پیکر مطهر 2 شهید حادثه تروریستی چابهار

س
فار

بـــــرش

ضرورت هایی در تحلیل حادثه 
تروریستی چابهار

امــارات بــه این دلیل کــه این بنــدر می توانــد رقیب جدی 
برای بنادر امارات باشــد، عربستان و امریکا را به این دلیل 
که این بندر می تواند به توسعه ملی ایران کمک کند و این 
قدرتمند شدن ایران به معنای کاهش آسیب پذیری ایران 
بر خاف خواست آنها خواهد بود.  صرف نظر از طراحی کشورهای متخاصم، 
آنچه باید در مواجهه با چنین حوادثی در دســتور کار قرار گیرد این اســت که 
در ابتدا برای گســترش حقوق شــهروندی و ارتقای رفاه و امنیت شــهروندان 
در کشــور خودمــان بویــژه در ایــن مناطــق پیرامونــی اقــدام کنیــم. مدیریت 
توزیــع و تخصیص منابع و جلوگیری از فســاد از نخســتین ضرورت های این 
مواجهه اســت. زیــرا رویکردهای امنیتی در برابر ایــن موضوعات تا مقطعی 
پاســخ می دهد اما همیشه راهکار نیســت.  دوم اینکه امارات متحده عربی و 
عربســتان نیازمند یک پاسخ جدی هستند. در مورد امریکا هم باید گفت که 
آنها خودشــان بخوبی می دانند کــه در منطقه در برابر ایران آســیب پذیرند. 
تــداوم این روندها بویژه اگر اثبات شــود که حمایــت امریکایی ها از گروه های 
تروریســتی و اقدامات شــان مستقیم بوده اســت، عبور از خط قرمزهاست. از 
بیــن رفتن خطوط قرمــز می تواند تحواتی را ایجاد کنــد که امنیت منطقه را 

بیش از این تحت تأثیر قرار دهد. امنیتی اگر هست باید برای همه باشد.



در ســال اول حــذف جــدول شــماره 17 و 
تعریف آن ذیــل وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی، بودجه مؤسسه های فرهنگی که 
تا همیــن دیــروز ردیف خاص خودشــان 
ارقــام  رفــت.  داشــتند، آب  قانــون  در  را 
متفاوت، اما گویا اســت. از نزدیک به 200 
میلیارد تومان بودجه ای که برای سال 97 
این مؤسسه ها تعیین شد، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســامی می گوید تا آذرماه نزدیک 
بــه 20 میلیارد تومــان آن پرداخت شــده 
اســت. اما گزارش هــا از ســازمان برنامه و 
بودجه حاکی اســت این رقم خوشــبینانه 
است، به این معنی که تا آذر امسال، تنها 
نزدیــک بــه 16 میلیارد تومان به حســاب 
این مؤسسه ها واریز شده است. همچنین 
در بهتریــن حالــت، تا پایان ســال تنها 12 
میلیارد دیگر به این مؤسسه های فرهنگی 
خاص تخصیص خواهد یافت. این ارقام 
که فاصلــه زیادی تــا 200 میلیــارد تومان 
را نشــان می دهــد، حکایــت از آن دارد که 
تاش برای شفافیت و تخصیص بودجه 
این مؤسســه ها براســاس عملکرد، کارگر 

افتاده است.  
رســانه ها  آنچــه  یــا   17 شــماره  جــدول 

»نهادهای خــاص« توصیــف می کردند، 
مؤسســه های فرهنگــی بودنــد کــه طــی 
ســال های بودجه نویســی، توانسته بودند 
بــا عنــوان »کمــک بــه اشــخاص حقوقی 
غیردولتــی« خــود را در دل ایحه بودجه 
و  کــرده و همچــون نهادهــا  دولــت جــا 
بودجــه  و  ردیــف  دولتــی،  ســازمان های 
مســتقل برای خود داشــته باشــند. هدف 
ایــن جــدول در لوایــح بودجــه، کمک به 
سازمان های مردم نهاد بود، اما در نهایت 
اســامی نهادهــا و مؤسســه های فرهنگی 
در آن دیــده می شــد کــه از رانت سیاســی 
برخوردار بودند. این مؤسســه ها درحالی 
ساانه از منابع عمومی دریافت می کردند 
کــه بابت نحــوه هزینه کــرد ایــن مبالغ به 
هیچ ســازمان یا نهادی پاســخگو نبودند. 
نخســتین تــاش بــرای ســاماندهی ایــن 
مؤسســه ها در ایحه بودجه ســال گذشته 
صــورت گرفت، به این معنی که دولت با 
حذف این جدول، نهادها و مؤسســه های 
آن را ذیل دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر 
تعریــف کرد. با تصویب، هرچند پر ســرو 
صدای مجلس، قرار شد نحوه تخصیص 
بودجه این مؤسسه ها، دست کم آنانی که 
زیر نظر وزارت ارشــاد تعریف شده اند، بر 

مبنای عملکرد آنان باشد. 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، دربــاره 

نحوه تخصیــص بودجه این مؤسســه ها، 
تأکیــد کــرد کــه ایــن وزارتخانه تنهــا نهاد 
تصمیم گیری نیســت و تصمیم گیری در 
ایــن زمینه به عهــده کمیته ای بــا حضور 
دستگاه های مختلف گذاشته شده است، 
اتفاقی که شائبه برخورد سیاسی با بودجه 

این مؤسسه ها را از میان برمی دارد.
ســیدعباس صالحــی بــا اشــاره بــه اینکه 
جــدول شــماره 17 حــذف شــد و مبالــغ 
این جــدول، ذیــل کمک هایی کــه وزارت 
یــا مجموعه هــای دیگر انجــام می دهند، 
اختصــاص می یابــد، بــه »ایــران« گفت: 
در ایــن مرحلــه اعتباراتی کــه در این رقم 
دیده شــده بود، به نظر زیاد می رسید، اما 
وقتی تخصیص دادند، مقدار بسیار کمی، 
شــاید یک دهــم اعتباراتی بود کــه تا اان 
تخصیص داده شــده است. یعنی در حد 
20-30 میلیارد تومان بیشــتر تخصیص 
داده نشــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه در 
ایــن دوره تاش کردیم بــرای اینکه بتوان 
از تخصیص هــا دفــاع کرد، چند اقــدام را 
انجــام دهیم، اضافــه کــرد: در این رابطه 
دستورالعمل روشــن تری تعیین شد، به 
ایــن معنی که کســانی کــه از  ایــن بودجه 
اســتفاده می کننــد، ابتــدا موظف شــدند 
طرح های خــود را ارائه بدهند، همچنین 
ناظر مشخصی برای این مؤسسه ها باشد، 

مبالغ قسط  بندی باشــد و اگر مرحله اول 
پرداخت شــد، گزارش کار دریافت شــود، 
گزارش دریافت شــده به لحاظ محتوایی 
و مالــی تأییــد شــود، و در مرحلــه بعــد 

قسط های بعدی ارائه شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تصریح کرد 
کــه با ایــن اقدام ها، تاش کردیــم با نگاه 
روشــنی هــم در ضوابــط پرداخــت و هم 
ضوابــط نظــارت، بتوانیــم از ایــن بودجه 
دفاع کنیم. البته رقم تخصیص داده شده 
کــم بوده اســت، امــا همین نــگاه مبنایی 

برای سال 98 خواهد بود.
صالحی در پاســخ بــه اینکه تخصیص ها 
بــه ایــن مؤسســه ها تنهــا بــا نظــر وزارت 

ارشاد است؟ گفت: تخصیص ها زیر نظر  
کمیته ای اســت که تنهــا وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســامی در آن حضور ندارد، بلکه 
در آن نماینــده ای از کمیســیون فرهنگی 
به عنــوان ناظر، نماینده ای از کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس و برخی از نهادها 
و مراکز عضو هستند و تنها دبیرخانه این 

کمیته در وزارت ارشاد قرار دارد.
وزیر ارشــاد اشــاره کــرد کــه کل بودجه ای 
کــه ســال گذشــته بــرای ایــن مؤسســه ها 
پیش بینی شــده بود، بیش از 200 میلیارد 
تومان بود که البته همه آن هم تخصیص 
پیدا نکرد.  به نظر می رسد رقم 20 میلیارد 
تومانی که صالحی به آن  اشــاره می کند، 

قدری خوشبینانه باشــد. زیرا گزارش یک 
منبــع آگاه در ســازمان برنامــه و بودجــه 
حاکــی اســت که تاکنــون تنهــا 16 میلیارد 
تومــان به این مؤسســه ها پرداخت شــده 

است. 
ایــن منبــع همچنیــن پیش بینی کــرد که 
مطابــق ارزیابی هــا، تــا پایــان ســال نیــز 
حداکثــر 12 میلیارد تومان پرداخت شــود 
کــه مجمــوع آنهــا، کمتــر از 30 میلیــارد 
تومــان را نشــان می دهد. البته ایــن را نیز 
بایــد اضافه کــرد که حتی ســال 96، که در 
قانــون بودجــه نزدیــک بــه 250 میلیارد 
تومان اعتبار برای این مؤسســه ها تعیین 
شــده بــود، تــا پایان ســال قریب بــه 50 تا 
بــه  و  یافتــه  60 میلیــارد آن تخصیــص 
حســاب آنهــا واریز شــده اســت. از این رو 
فاصلــه میــان 50 تــا 60 میلیــارد تومــان 
سال گذشته تا تقریب و احتمال 30 تا 40 
میلیارد امســال، فاصله ای 20 درصدی را 
نشــان می دهد، فاصله ای که می توان آن 
را حاصل شــفافیت و ضابطــه مندکردن 
دانســت. از ایــن نکته نیز نباید غافل شــد 
که به گفته وزیر برخی از این مؤسســه ها ، 
زیر نظر نهادهایی غیر از فرهنگ و ارشــاد 
اســامی قــرار گرفته اند. اما بــا همه اینها، 
نمی تــوان کتمــان کــرد که تــاش دولت  

برای ضابطه مندی  ارزشش را داشت.

رئیس مجلس شــورای اســامی با نایب 
رئیــس مجلــس ملــی جمهــوری خلــق 
چین که برای حضور در دومین کنفرانس 
رؤسای مجالس شش کشور آسیایی برای 
مقابلــه با تروریســم بــه ایران ســفر کرده 
اســت، دیدار و گفت   وگو کــرد. به گزارش 
ایلنــا، علــی اریجانــی در ایــن دیــدار بــا 
تأکید بر ضرورت حفظ برجام از ســوی 

ســایر کشــورهای عضــو گــروه 1+۵ بعد از 
خــروج امریــکا از برجــام اظهــار داشــت: 
اگــر امریکا تخلف کند و ســایر کشــورهای 
عضــو اقدامــی نکننــد، برجــام فایــده  ای 
برای ایران نخواهد داشت از این   رو نقش 
شما، روسیه و کشورهای اروپایی در حفظ 
ارزیابــی  بســیار مهــم  پیمــان هســته  ای 

می  شود.

»چــن زو« نایــب رئیــس مجلــس ملــی 
جمهــوری خلق چیــن هم ضمــن اباغ 
ســام رئیــس کنگــره ملــی خلــق چین و 
تشــکر از پذیرایی گرم جمهوری اســامی 
و بــا اشــاره به نقــش ریاســت مجلس در 
مختلــف،  حوزه   هــای  در  سیاســتگذاری 
تقویــت  و  ثبــات  حفــظ  کــرد:  تصریــح 
همکاری  های تجــاری در حوزه عملیاتی 

مهم بوده و امیدواریم با تاش کشــورها، 
کنفرانس مجالس شش کشور با موفقیت 

برگزار شود.
وی ســفرهای دوجانبه میان ایران و چین 
را در ارتقــای ســطح روابــط مثمــر ثمــر 
دانســت و  ضمــن ابراز حمایــت چین از 
توافق هســته  ای ابراز داشــت: چین برای 
حفــظ برجام تــاش کــرده چراکــه ایران 

طــی ســال  ها بزرگتریــن شــریک تجــاری 
چیــن بــوده و تفاهمنامه  هــای همــکاری 
زیادی میان دو کشــور وجود دارد. دومین 
کنفرانس رؤســای مجالس شــش کشــور 
از  تروریســم  بــا  مقابلــه  بــرای  آســیایی 
امــروز شــنبه با حضــور رؤســای مجالس 
ایــران، چیــن، پاکســتان، ترکیه، روســیه و 

افغانستان آغاز می شود.

اریجانی در دیدار نایب رئیس مجلس چین مطرح کرد

ضرورت حفظ برجام از سوی چین، روسیه و اروپا
 ماجرای شکایت شورای نگهبان 

از نماینده تهران
خبر اول اینکه،سخنگوی شــورای نگهبان درباره شکایت 
این شورا از محمود صادقی نماینده تهران گفت: شورای 
نگهبان به هیچ وجه قصد شکایت از کسی را ندارد، اظهارات این نماینده به 
حیثیت نظام و شورای نگهبان برمی گردد. به گزارش انتخاب، وی افزود: ابتدا 
از وی تقاضای ارائه مستندات شد ولی با توجه به اینکه مستنداتی ارائه نشد 
موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم تا تعیین تکلیف شود. محمود 
صادقی پیشــتر در یک سخنرانی گفته بود برخی افراد در پرونده های شورای 
نگهبان اعمال نظر می کنند. صادقی همچنین دیروز به ســخنان سخنگوی 
شــورای نگهبان واکنش نشــان داد و در توئیتر خود نوشــت: »شورای نگهبان 
هیچگاه از من تقاضای ارائه مستندات نکرده است.« او پیشتر هم درباره این 
شــکایت نوشته بود: »انتظار داشتم شورای نگهبان به جای شکایت درصدد 
اصــاح خــود برمی آمد. امــا این شــکایت را فرصتی برای اصــاح می دانم؛ 
خوشــبختانه تعــدادی از افــرادی که بــرای تأیید صاحیت به آنها پیشــنهاد 
پرداخــت وجه شــده یا در این بــاره اطاع دارنــد، آمادگی خود را بــرای ادای 

شهادت در هیأت نظارت اعام کردند.« 

بانک های امریکایی به دنبال کسب معافیت از 
قوانین تحریمی ایران

خبر دیگــر اینکه،بانک های امریکایی می خواهنــد از وزارت خزانــه  داری این 
کشــور معافیتــی بگیرند تا مجبور به توقیــف اموال و دارایی های شــرکت ها و 
افراد اروپایی در امریکا نشــوند. بر اساس قوانین تحریمی امریکا علیه ایران، 
بانک های امریکایی موظف شــده اند اموال و دارایی شــرکت های اروپایی که 
با ایران تجارت می کنند را توقیف کنند. اتحادیه اروپا هم قوانینی به تصویب 
رسانده تا در برابر این اقدام احتمالی از منافع شرکت های خود پشتیبانی کرده 
و به طور متقابل اموال بانک های امریکایی در اروپا را توقیف کند. به گزارش 
عصــر ایــران، به نوشــته »واشــنگتن اگزماینر« این مشــکل و تداخــل قانونی 
موجب شده بانک های امریکایی ابی های گسترده ای کنند تا بتوانند درعوض 
مسدود کردن دارایی  های شرکت های اروپایی ، اختیار رد تراکنش های مربوط 
بــه شــرکت ها و افراد )اروپایی( را داشــته باشــند که طبق دســتورالعمل های 

وزارت خزانه داری آمریکا، مشمول قوانین تحریم ها علیه ایران می شوند. 

رویترز: صادرات نفت ایران به چین افزایش می یابد
دســت آخــر اینکــه، پــس از اینکــه دو پاایشــگاه دولتــی چیــن اســتفاده از 
معافیت های تحریم های ایران را آغاز کردند، واردات نفت چین از ایران در 
ماه دسامبر افزایش می یابد. به گزارش فارس به نقل از رویترز سه منبع آگاه 
گفتند شــرکت ســینوپک چین، واردات نفت از ایران را اندکی پس از دریافت 
معافیت چین در ماه نوامبر از سر گرفت در حالی که شرکت ملی نفت چین 
)سی ان پی سی( خرید نفت از ایران را از ماه دسامبر آغاز خواهد کرد. رویترز 
در مــاه نوامبــر گزارش داده بــود که چین تحت معافیــت از امریکا می تواند 
روزانه 360 هزار بشکه نفت از ایران به مدت 180 روز وارد کند. یک مدیر نفتی 
آگاه به فعالیت های ســی ان پی سی در ایران گفت این گروه بزرگ چینی که 
میلیاردها دار در میادین نفتی ایران سرمایه گذاری کرده، آماده است تا تمام 

سهم تولید خود را از ماه دسامبر بارگیری کند. 

 دیـــگه 
چه خبر
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خبرنگار حوزه دولت

شفافیت در بودجه جدول 17 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

رنا
ای



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6942
 شنبه   17 آذر 1397

گزارش

 هزار تومان
 قیمت تخم مرغ در مرغداری ها
ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه 

مرغ تخم گذار استان تهران از افزایش 
قیمت تخم مرغ به کیلویی ٩ هزار تومان در 

 مرغداری ها خبر داده 
است.

9
 میلیارد یورو 

ارز واردات در سامانه نیما
بانک مرکزی اعام کرد: از آغاز فعالیت سامانه 

نیما تاکنون معادل ۶.۸ میلیارد یور و  بابت واردات 
کااها و خدمات مورد نیاز تأمین ارز شده است. 

محصوات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱.۳۵۳ 
میلیون یورو در صدر هستند.

6/8
 هزار میلیارد تومان

 پیش بینی درآمد نفتی
براساس آمارهای به دست آمده از ایحه 

بودجه سال آینده، درآمد نفتی بودجه پس 
از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت 

ملی نفت، ۱۱6 هزار و ٩00 میلیارد تومان 
است.

۱۱۷
 میلیارد دار 

پوشاک قاچاق وارد کشور می شود
مجید نامی، عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران گفته آمارهای 

مختلفی از ساانه ۱2 تا 20 میلیارد دار برای قاچاق 
در کشور بیان می شود که سه میلیارد دار آن مربوط 

به پوشاک است.

3

اوپک یکی از پیچیده ترین و نفسگیرترین نشست های خود را در دو 
روز اخیر تجربه کرد. نشســتی که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت از آن 
با عنوان »سخت و سخت تر از همیشه« یاد می کند. نتیجه اما برای 
ایــران مطلــوب بود؛ توافق اوپک بر ســر کاهش ۸00 هزار بشــکه ای تولید نفت خام 
و معافیت ایران از مشــارکت در این توافق. روز گذشــته کشــورهای غیر عضو در این 
سازمان هم به اعضای اوپک ملحق شدند و تعهد کردند که 400 هزار بشکه در روز 
از تولید خود بکاهند. به این ترتیب باید انتظار داشت که در 6 ماه نخست سال 20۱٩ 
یعنی دوره اجرای این توافق مجموعاً یک میلیون و 200 هزار بشکه در روز از عرضه 
نفت خام به بازار های جهانی کاسته شود. کاهشی که به اعتقاد 24 کشور شرکت کننده 
در این توافق متعادل کننده بازار خواهد بود. در این باره سهیل المزروعی، وزیر انرژی 
امارات و رئیس دوره ای اوپک در زمان افتتاحیه پنجمین نشســت وزارتی مشــترک 
اوپــک و غیراوپــک که باید جای خود را به وزیر انرژی ونزوئــا بدهد، اظهار کرد: »در 
سال 20۱٩ تمرکز ما مانند سال 20۱۸ بر ثبات بازار نفت و همکاری سازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( با کشورهای غیرعضو اوپک خواهد بود.«
ë 2.5 درصد از تولید ماه اکتبر

عاوه بر ایران دو کشــور لیبی و ونزوئا هم از توافق کاهش تولید معاف شدند. اما 
مبنای کاهش تولید سایر اعضا چه بود؟ بر اساس آنچه اعام شده ۱۱ عضو دیگر 
این ســازمان قرار شــده 2.5 درصــد از تولید ماه اکتبر)مهر-آبــان( 20۱۸ خود را به 
مــدت 6 ماه کاهش دهند. این کاهش ۸00 هزار بشــکه ای در حالی رقم می خورد 
که فقط ســه کشور عربســتان، امارات، عراق در ماه اکتبر به ترتیب 6۱۳ هزار، 2٩۸ 
هزار و ۱٩2 هزار بشکه در روز بیشتر از ماه مه نفت خام تولید کرده اند. این سه کشور 
قرار است با بیشترین افزایش تولید در ماه های اخیر  فقط 2.5 درصد از تولید ماه 
اکتبر خود بکاهند؛ یعنی میانگین 265 هزار، 7٩ هزار، ۱۱6 هزار بشکه در روز کاهش 
تولید که باز هم از میزان افزایش تولیدشان کمتر است. افزایش تولیدی که به بهانه 
تحریم هــای ایران رقم خورد اما با صفر نشــدن صــادرات نفت خام ایران و حفظ 
بــازار، درنهایت دامن تولیدکنندگان دیگر اوپک را هــم گرفت. با این حال تعادل 
بازار و حفظ قیمت نفت خام در کانال باای 60 دار، دســتاورد مهم این اجاس 
برای تمام کشورهای تولیدکننده نفت خام بود. هرچند که بازهم عربستان و روسیه 

دو تولیدکننده بزرگ نفت خام بیشترین سود را از این توافق بردند.
امــا زنگنــه کــه در دو روز گذشــته بــا مذاکــرات فشــرده و تحــت فشــار قــرار دادن 
تولیدکننــدگان نفت خام عضو و غیرعضو اوپک به نتیجه مورد نظر ایران دســت 
یافتــه بود، پیــش از ترک دبیرخانه اوپک در بین خبرنگاران حاضر شــد و صراحتاً 

اعام کرد: »به آنچه منافع اوپک و ایران را تأمین می کند، دست یافتیم.«
بــه ایــن ترتیب می توان ادعا کرد که دیپلماســی قهر و آشــتی زنگنه بــا اوپک یک 
بــار دیگــر در اجــاس ۱75 به بار نشســت. حتی خبرگزاری هــای خارجی از جمله 

بلومبرگ درباره آن نوشته اند: ایران برنده این نشست پرمنازعه بود.
ë روسیه میان ایران و اوپک را گرفت

روسیه به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت خام که در ماه اکتبر بیش از ۱۱ میلیون 
و 600 هزار بشــکه در روز نفت خام تولید کرده اســت، روز گذشــته پیش از اجاس 
اوپــک و غیــر اوپک با زنگنه دیــدار کرد. تا زمــان تنظیم این گــزارش جزئیات این 
نشست رسانه ای نشده بود اما منابع آگاه می گویند که این دیدار اوپک را به توافق 
کاهش تولید یک گام نزدیک تر کرد. روســیه و ٩ کشــور غیرعضو در اوپک متعهد 
شده اند که 400 هزار بشکه در روز از تولید خود بکاهند. روسیه از ماه مه تاکنون بیش 

از 450 هزار بشکه در روز به تولید خود افزوده است.
ë قیمت نفت روی مدار صعود

قیمت نفت خام که روز پنجشــنبه از توافق کاهش تولید اوپک ناامید شــده بود به 
مرز 5٩ دار برای هر بشــکه رســید اما روز گذشــته بعد از توافق اوپک و غیر اوپک 
برای کاهش تولید روند صعودی در پیش گرفت. به طوری که در زمان تنظیم این 

گزارش با بیش از 5 درصد افزایش به 6۳ دار و 56 سنت برای هر بشکه رسید.
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عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام 
خــود نوشــت: با توجه به ثبات نســبی در بــازار ارز، در کنار 
برنامه هــای بانــک مرکزی بــرای تقویــت تدریجی ارزش 
پــول ملی، اکنــون توجه جدی بــه تولید و رشــد اقتصادی 
 باید جزو اولویت های اصلی سیاست های اقتصادی کشور 

باشد. 
در شرایط کنونی، تمرکز جدی بانک ها بر چگونگی تأمین 
ســرمایه در گردش تولید بسیار کلیدی است. توجه داشته 
باشــیم ضرورت اصاح نظام بانکی که امری فوری است 
ما را در مســیر تضعیف بانک ها که ٩0 درصد تأمین مالی 
را بر دوش دارند قرار ندهد، باید سیاست پولی به صورت 

هدفمند بــرای تقویت این کارکرد 
تغییر یابد.  با خبرهای دریافتی از 
شــروع تدریجی کانال های مالی با 
کشورهایی که نفت ایران را در این 
برهه برداشــت می کنند و نیز عزم 
جدی صادرکنندگان در وارد کردن 
ارز صادراتــی بــه چرخــه اقتصاد، 

تأمیــن  و  تولیــد بســرعت تخصیــص  وارداتــی  نیازهــای 
می شــود. این نکتــه را فراموش نکنیم که در ســخت ترین 
شــرایط تحریمــی و یک جنگ تمــام عیار اقتصــادی قرار 

داریم.

حمیــد آذرمنــد، تحلیلگــر اقتصــادی در کانــال تلگرامی خود 
نوشت: شــرایط کســب و کار برای بنگاه های اقتصادی دشوارتر 
شــده اســت و بنگاه ها نسبت به قبل با تنگناها و موانع بیشتری 
مواجــه هســتند. بر اســاس یک دســته بندی می تــوان مجموع 
عوامــل و زمینه هــای نامســاعدکننده محیــط کســب و کار در 
اقتصاد ایران را به ســه گروه تقسیم کرد: گروه اول: عبارت است 
از مشــکات و ضعف هــای تاریخــی و ســاختاری ماننــد تعــدد 
قوانین و مقررات و تعارض آنها با کســب و کار، عدم شفافیت، 
انحصارات، تسلط بخش عمومی بر اقتصاد، بی ثباتی اقتصاد 

کان، ضعف زیرساخت ها، ناکارایی بازارهای مالی و نظایر آن.
گروه دوم: عبارت است از روند رو به رشد سیاست های بی قاعده 

و دخالت هــای غیراصولی دولت در 
اقتصاد که به بهانــه مدیریت بازار و 
حمایت از مصرف کنندگان صورت 
می گیــرد ولــی در عمــل منجــر بــه 
اخال در بازارها و تشــدید مشکات 

تولید کنندگان می شود.
گروه ســوم: عبارت است از تنگناها و 

مشکاتی که در اثر تشدید تحریم های خارجی برای بنگاه های 
اقتصــادی به وجود آمده اســت؛ از قبیل افزایــش نااطمینانی، 
موانع مبادات بانکی با خارج، محدودیت تأمین مالی خارجی، 

تنگناهای تجارت خارجی و مانند آن.

3 تنگنای کسب و کاراکنون زمان توجه به تولید و رشد اقتصادی است

حــال صنعــت در 
ایران خوب نیست. 
کارگاه های بسیاری 
نیمــه تعطیــل یــا 
تعطیــل شــده اند. 
هـــــــاست  ســــــال 
کـــــه شکـــوفـایی و 
در  بـــــالــــنــدگــــی 
مشــاهده  صنعت 
نمی شــود. بــا وجــود تأکیــد مســئوان بــر 
ایــن  آن،  از  حمایــت  و  تولیــد  اهمیــت 
وضعیــت چند دهه اســت کــه بر صنعت 
و  بالندگــی  بــدون  اســت.  حاکــم  ایــران 
شکوفایی صنعت اقتصاد ایران پیشرفت 
نخواهد کــرد. علت این بیمــاری ادامه دار 

چیست؟
ریشه های این بیماری می تواند متعدد 
باشد. فضای کسب و کار نامناسب، ضعف 
در مدیریت روابــط بین الملل، ضعف در 
نظام اداری و تصمیم گیری و دخالت های 
نامناسب دولت در اقتصاد از جمله دایل 

ممکن برای این ضعف است.
در این یادداشــت یکــی از دخالت های 
نامناســب دولــت در حــوزه مدیریت نرخ 
ارز کــه موجــب زمینگیــر شــدن صنعت و 
حال بد صنعت می شود مورد بررسی قرار 

می گیرد.
در چند دهه گذشــته، شــاید از دهه 50 
شمســی، نرخ ارز یک تابو بوده است. برای 
مدیران ارشد سیاسی افزایش نرخ ارز مانند 
یک مسأله ناموسی در اقتصاد تلقی شده 
اســت. آنها پیوســته می خواســته اند به هر 
قیمت، با وجود آنکه ریشه های تغییر نرخ 
ارز ایجاب کند که نرخ ارز باید افزایش یابد، 
نــرخ ارز را ثابت نگه دارند. در واقع همواره 
مدیران ارشــد حکومت به جای پرداختن 
به ریشــه ها و علل افزایش نرخ ارز و کنترل 
ریشــه ها به معلول که همان نرخ ارز است 

پرداخته اند.
نرخ ارز معــرف قدرت خرید پول ملی 
در تعامــل بــا قــدرت خرید پــول خارجی 
اســت. قــدرت خرید پــول با تــورم کاهش 
می یابد. تــورم داخلــی قــدرت خرید پول 
ملــی را کاهــش می دهــد و تــورم خارجی 
قــدرت پــول خارجــی را. همان طــور که در 
شکل ۱ نشان داده شده است تورم داخلی 
بــا تقاضا برای خریــد کاا و خدمات از یک 
طرف و عرضه کاا و خدمات از طرف دیگر 
تعیین می شود. عرضه کاا با عرضه کاای 
خارجی و تولید در واحدهای تولیدی داخل 
تعیین می شــود. اگر رشــد تقاضا بر رشــد 
عرضه پیشــی بگیــرد، قیمت هــا افزایش 
می یابــد و تــورم داخلی به وجــود می آید. 
اما تقاضا برای خرید کاا و خدمات توسط 
مقــدار نقدینگــی )یعنــی جمع پــول نقد 
و ســپرده های بانکــی( موجــود در اقتصاد 
و ســرعت گــردش آن نقدینگــی تعییــن 

می شود. 
اگر نقدینگی به گردش در نیاید و روانه 
بازار برای خرید نشود، تقاضایی برای خرید 
کاا و خدمات وجود نخواهد داشت. برای 
هر مقدار نقدینگی هر چه سرعت گردش 
پــول افزایش یابد، تقاضا برای خرید کاا و 

خدمات نیز بیشتر می شود.
در چند ســال گذشــته، طی ســال های 
٩2 تــا ٩6، ســرعت گــردش نقدینگــی بــا 
پرداخت ســود بانکی بیش از 20 درصد به 
ســپرده های بانکی رو به کاهش بود. علت 
اصلــی پرداخت ســود زیــاد نیــز عملکرد 
مالــی  مؤسســات  غیرقانونــی  و  ناپایــدار 

غیرمجاز بــود. ولــی پرداخت ســود مزبور 
به ســپرده ها  افزوده و موجب رشد نمایی 
ســپرده ها در نتیجــه نقدینگی شــد. رشــد 
سرسام آور نقدینگی زمینه شروع یک تورم 
لجام گســیخته را فراهــم آورد. وقتی تورم 
داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد، ارزش 
پول داخلی نســبت به پول خارجی بیشتر 
کاهش می یابد و لذا نرخ واقعی ارز افزایش 

می یابد )شکل ۱(.
از آنجا کــه ثبات نرخ ارز یــک تابو بوده 
است همواره دولت ها تا آنجا که می توانند 
با اتــکا به درآمد حاصــل از صادرات نفت 
سعی داشته اند با تزریق ارز به بازار مانع از 
افزایش نرخ ارز شوند و به ظاهر قدرت پول 

ملی را حفظ کنند.
عرضــه کاا و خدمــات نیز بــا تولید در 
واحدهای تولیدی کشور و واردات کااهای 

خارجی به دست می آید، )شکل 2(
عرضه کاای خارجی در نتیجه واردات 
محصوات خارجی از یک طرف و قاچاق 
کاای خارجــی بــه داخــل از طــرف دیگــر 
افزایــش می یابــد. عرضــه کاای خارجــی 
از یــک طرف عرضــه کاا در داخــل را زیاد 
می کند و از طرف دیگر با تنگ کردن میدان 
به کاای داخلی تولید در واحدهای تولیدی 

را کاهش می هد. )شکل 2(
همچنیــن  و  خارجــی  کاای  واردات 
قاچــاق کاای خارجــی به داخل بســتگی 
بــه تفاوت نرخ واقعی ارز و نرخ رســمی ارز 
دارد )شــکل ۳(. نرخ واقعــی در خود تورم 
داخلی نسبت به تورم خارجی را منعکس 
می کنــد. وقتی تورم داخلی بیشــتر از تورم 
خارجی اســت از یک طرف نرخ واقعی ارز 
افزایــش می یابد و از طــرف دیگر کااهای 
تولیــد داخل که با تورم بیشــتر هزینه ها در 
داخــل تولیــد می شــوند وقتــی می توانند 
بــا کاای خارجــی رقابــت کننــد کــه کاای 
خارجی با ارز به نرخ واقعی وارد شود. ولی 
اگــر سیاســت های ارزی نــرخ رســمی ارز را 
پایین تر از نرخ واقعــی آن نگه دارد، کاای 
خارجــی ارزانتــر از کاای ایرانــی در داخــل 
عرضه می شــود و در نتیجه کاای ایرانی را 
از میدان خارج می کند. همچنین به دلیل 
قیمــت کمتــر کاای خارجــی و تقاضــای 
کاای  قاچــاق  آن،  بــرای خریــد  داخلــی 

خارجی به داخل هم زیاد می شود.
 بدیــن ترتیب با پایین نگه داشــتن نرخ 
رســمی ارز از نرخ واقعی آن و وجود تفاوت 
بیــن نــرخ رســمی و نــرخ واقعــی، واردات 
محصوات خارجــی و نیز قاچاق آن کااها 
زیاد می شــود و عرضــه کاا در داخل بر پایه 
کااهای خارجی زیاد می شــود تا از افزایش 
بیشــتر تــورم جلوگیــری کنــد و در ضمــن 
تولیــد کاای داخلی را از میــدان خارج کند. 
همانطــوری که در ســال های اخیر مشــاهد 
می شــد درحالی که وفور کااهــای خارجی 
در بازار ایران به خوبی دیده می شد بتدریج 
کااهای تولید داخل نظیر کفش و پوشاک و 
وســایل خانگی از بازار جمع شدند. در واقع 
با کنترل نرخ ارز دو ساز و کار فعال می شوند، 
یکی برای تخریب تولیــد داخل با واردات و 
دوم کنتــرل تورم بــا افزایــش عرضه کاای 

خارجی، )شکل های ۳ و 4(.
پایین نگه داشــتن نرخ ارز در ســطحی 
کمتر از نرخ واقعی آن دو ساز و کار مخرب 
دیگــر را نیز فعال می کند )شــکل 5(. یکی 
آنکــه صــادرات کاای داخلــی را محــدود 
می کند. وقتی نرخ رســمی ارز کمتر از نرخ 
واقعــی آن اســت، کاای ایرانی کــه با نرخ 
رســمی صــادر می شــود در خــارج گرانتــر 

ارزش پول ملی و توسعه صنعتی
چرا صنعت ایران بالنده نیست؟

رقابــت  تــوان  و  اســت  خارجــی  کاای  از 
نــدارد و لــذا صــادرات لطمــه می خــورد. 
کاهــش صــادرات به تولیــد داخلی ضربه 
می زنــد و تولید داخــل را کاهش می دهد. 
کاهــش تولید داخــل از یک طــرف انگیزه 
سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد و از 
طرف دیگر اشــتغال در واحدهای تولیدی 
را کاهــش می دهــد. وقتی نرخ رســمی ارز 
پایین تــر از نــرخ واقعــی آن باشــد، انگیزه 
خروج ســرمایه با نــرخ رســمی را افزایش 
می دهــد زیــرا ســرمایه داران از یک طرف 
می تواننــد با خروج ســرمایه خود از کشــور 
امکاناتی با ارزش بیشــتر از معادل دارایی 
خــود در داخل کشــور به دســت آورنــد و از 
طــرف دیگر شــرایط تولیــد در داخل برای 
سرمایه گذاری جذاب نیســت و لذا خروج 
سرمایه منطقی تر به نظر می رسد. خروج 
سرمایه از کشور  و در نتیجه سرمایه گذاری 
کاهــش  می دهــد.  کاهــش  را  کشــور  در 
ســرمایه گذاری بــه خاطــر خروج ســرمایه 
از یــک طــرف و وضــع نامناســب تولید در 
داخــل از طــرف دیگــر موجــب می شــود 
اشــتغالی کــه بــا ســرمایه گذاری می تواند 
 ایجــاد شــود کاهــش یابــد. بنابرایــن یــک 
ساز و کار مخرب دیگر که نرخ رسمی ارز را 
کمتر از نرخ واقعی می کند خروج سرمایه و 

کاهش سرمایه گذاری در کشور است.
تفــاوت نــرخ واقعــی با نــرخ رســمی ارز 
به دلیل دیگری هم موجب خروج ســرمایه 
می شــود. صاحبان ســرمایه، وقتی مشاهده 
می کننــد که نــرخ رســمی از نرخ واقعــی ارز 
کمتــر اســت، تشــخیص می دهنــد کــه این 
وضعیــت قابــل ادامه نیســت. لــذا اعتماد 
به اقتصــاد در آنها کم می شــود )شــکل 6(. 
کاهش اعتمــاد به اقتصاد و تفــاوت نرخ ارز 

رســمی و واقعــی موجــب خروج ســرمایه و 
کاهش ســرمایه گذاری در اقتصاد می شــود، 
خــروج ســرمایه و کاهــش ســرمایه گذاری و 
کاهــش صــادرات از طرف دیگر به توســعه 
تولیــد داخلی لطمــه وارد ســاخته و عرضه 
کاای داخلــی را کاهــش می دهــد، کاهــش 
عرضــه کاای داخلی موجــب افزایش تورم 
شــده و قیمــت واقعــی ارز را بــاا می بــرد و 
در نهایــت چرخــه مخرب خروج ســرمایه و 
رکــود تولیــد را فعــال می کند )شــکل 6(. در 
ســال های ٩2 تــا ٩5 همــواره به طور ســاانه 
ســرمایه گذاری در صنایع و معــادن کاهش 
داشته است. یک ســیکل مخرب دیگر هم 
موجــب تخریب واحدهــای تولیدی داخل 
می شود. وقتی به علت تفاوت نرخ واقعی با 
نرخ رسمی ارز واردات و قاچاق محصوات 
خارجــی افزایش می یابد و با قیمت ارزانتر 
از تولیــد داخــل عرضــه می شــود، تولید در 
واحدهای تولیدی داخل کاهش می یابد. با 
کاهش تولیــد در واحدهــای تولیدی داخل 
کشور واردات و قاچاق محصوات افزایش 
می یابــد. در مجمــوع تابوی حفــظ ارزش 
پــول ملی بــا تمرکــز روی نــرخ ارز به جای 
تمرکــز بــرای اصــاح ریشــه های کاهــش 
ارزش پول ملی، با دخالت های نامناسب 
دولت، موجب فعال شــدن چندین ســاز 
و کار مخــرب می شــود. این ســاز و کارهای 
مخرب به تولید داخلی لطمه می زند، فرار 
سرمایه را افزایش می دهد، سرمایه گذاری 
را کاهــش می دهــد و بــا ایجــاد رکــود در 
واحدهای تولیدی و کاهش سرمایه گذاری 
می زنــد.  آســیب  کشــور  در  اشــتغال  بــه 
فعالیــت همیــن ســاز و کارهــای مخــرب 
یکی از عوامل اصلی نابودی صنایع نظیر 
صنایع کفش، پوشــاک، نســاجی، وســایل 

خانگی و حتی قطعه ســازی در ایران شده 
است. طی سال های گذشته شاهد بوده ایم 
کــه بازارهای ایــران مملو از انواع و اقســام 
کااهای خارجی )حتی گفته می شود سنگ 
قبر!( شــد و کااهای تولید داخــل را از بازار 
خارج کرد. حتی تعدادی از قطعه ســازان 
خــودرو، قطعــات را کــه در چیــن تولیــد 
می شــد می آوردنــد و به نــام قطعه تولید 
ایران تحویل خودروسازان می دادند! همه 
این صنایع که باید پیشتاز حرکت صنعتی 
شدن کشور باشند به نابودی کشانده شدند. 
فعالیت همین ساز و کارهای مخرب یکی 
از عوامل مهم هســتند که موجب بیماری 
و حال بــد صنعت ایران شــده اند. البته با 
فعال شــدن ســاز و کارهای مخــرب مزبور 
نیاز به تزریق ارز روزافزون می شــود. وقتی 
دولــت قــادر نباشــد ارز ازم را تزریق کند، 
یک جهــش در قیمت ارز اتفــاق می افتد. 
کشــور جهــش در قیمــت ارز را در زمــان 
همه ریاســت جمهوری های بعد از جنگ 
تحمیلی تجربه کرده است، در زمان آقایان 

هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی.
قیمــت ارز که دیگــر نمی توانســت در 
سطح قیمت رسمی نگه داشته شود دچار 
جهش شــد. جهش یکبــاره نــرخ ارز خود 
مصائبی ایجاد می کند و مدتی اقتصاد را در 
نابسامانی فرو می برد که موجب می شود 
نــرخ ارز حتــی از قیمــت واقعــی آن برای 
مدتی بیشتر می شود و عدم اطمینان را در 
اقتصــاد دامان می زند. بعد از جهش نرخ 
ارز و افزایــش بیــش از حد تعادلی قیمت 
ارز، قیمــت ارز کاهش می یابد و به تعادل 
جدیــدی می رســد کــه ممکن اســت چند 
برابــر قیمــت آن در قبل از جهش باشــد، 
آنچنان که در سال های ٩۱ و ٩2 قیمت دار 

به 4500 تومان یا بیشــتر رسید و سپس به 
حدود ۳600 برگشــت که حدود ســه برابر 
قیمــت قبــل از جهش بــود و در ســال ٩7 
قیمت دار به ۱٩ هزار تومان رسید و اکنون 
روبه کاهش تا یک تعادل جدید اســت که 
ممکن اســت حدود ســه برابــر قیمت آن 

قبل از جهش باشد.
متأسفانه آنچه مرتب تکرار شده است 
و بیم آن می رود که مجدداً تکرار شــود آن 
اســت که بــا اســتقرار قیمت ارز در ســطح 
تعادلــی جدیــد، مجدداً تاش مســئوان 
در حفظ قیمت در آن ســطح شــروع شود 
بدون آنکــه به ریشــه های افزایش قیمت 
کــه افزایــش نقدینگــی و عدم رشــد کافی 
تولید است بپردازند. در نتیجه زمینه برای 
زمینگیــر کــردن صنعــت و جهش مجدد 
بعد از چند سال آماده می شود، آنچنان که 
از دهــه 50 شمســی بــه این ســو هــر چند 
ســال یکبار جهشی در نرخ ارز اتفاق افتاده 
است. در خاتمه اگرچه مدیریت نامناسب 
نرخ ارز با فعال کردن ســاز و کارهای مزبور 
یکــی از عوامــل مهــم و تعیین کننــده در 
ایجاد بیماری در صنعت ایران است ولی 
برای شکوفایی صنعتی عاوه بر مدیریت 
درســت نــرخ ارز در حوالــی قیمت هــای 
تعادلی، نیــاز به اقدامات و سیاســت های 
دیگر هم می باشد. کاهش مقررات دست 
و پاگیر دولتی، جلوگیری از دادن امتیازات 
ویــژه کــه توســط دولــت تخصیــص یابد، 
مدیریــت روابــط خارجــی بــرای توســعه 
تعامات سازنده اقتصادی، کاهش حجم 
دولــت و ارتقــای کیفیت توان کارشناســی 
دولت و بهبود فضای کسب و کار نیز برای 
ایجاد و تســریع شــکوفایی صنعتــی ایران 

ازم است.
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مدیریت و اقتصاد شریف

بر اساس توافق اوپک صورت می گیرد

معافیت ایران از کاهش تولید نفت

مهمترین اتفاقات و حواشی اجاس 175 اوپک به ترتیب زمانی
 روز پیش از اجاس 175 اوپک، برایان هوک

)نماینده ویژه وزارت امورخارجه امریکا( با وزیر نفت عربستان دیدار کرد.
زنگنه وزیر نفت از بدو ورود به وین مقر دبیرخانه اوپک موضع ایران را اعام کرد: 

تا زمانی که تحریم هستیم در هیچ توافقی برای کاهش تولید شرکت نمی کنیم.
قطر برای همیشه اوپک را ترک کرد.

 نشست روز پنجشنبه اعضای اوپک بدون نتیجه تمام 
و ادامه آن به روز جمعه موکول شد.

روز جمعه اوپک و غیر اوپک دیدار کردند و با واسطه شدن روسیه توافق 
کاهش 1.2 میلیون بشکه ای تولید رقم خورد.

ایران، لیبی و ونزوئا از این توافق معاف شدند.

نفت خام روند سریع افزایش قیمت را در پیش گرفت.
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عطیه لبافتوسعه
خبرنگار
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احیای ۱۳۷۰ واحد صنعتی در یک سال
رضــا رحمانــی، وزیر صمت گفته از ابتدای ســال تا بــه امروز 
هــزار و ۳۰۷ واحــد صنعتــی تعطیــل کشــور بــا ۱۸ هــزار و 
۹۲۷ نفــر اشــتغال دوبــاره فعال شــدند و طبق شناســایی ها 
و هدفگذاری های انجام شــده باید تا پایان ســال این آمار به یک هزار و ۶۹۳ بنگاه 
برسد. وی افزوده در دولت و مجلس باید یک کارگروه تشکیل شود تا بتوان مشکل 
تأمین مواد اولیه را مرتفع کرد تا خطوط تولید در ماه های آتی تعطیل نشود بلکه آن 
بخشی هم که بدون استفاده بوده فعال شود که در این راستا امسال یک سرفصل 
به نام بازسازی واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم.رحمانی در بخش دیگری از 
اظهارات خود به تعهدات دولت در تأمین ارز کااهای اساســی و مواد اولیه اشــاره 
کــرده و افزوده دولت در خصوص کااهای اساســی اعام کرد کــه ارز این کااها را از 
درآمد نفتی و ارز دولتی پرداخت می کند که در این خصوص ارز سال ۹۷ را پرداخت 
کــرده و بــرای ســال ۹۸ نیز تضامیــن ازم را داده اســت، باقی کااهــا اولویت بندی 
شده اند که در بین این ها مواد اولیه از همه مهم ترند و دولت از طریق سامانه نیما 
تأمیــن این مواد اولیــه را هم تضمین کرده، بخش عمــده ای از مواد اولیه ما تولید 

داخل است که در حوزه مواد داخلی نباید مشکل زیادی داشته باشیم. / ایسنا

 راهکارهای وزارت راه برای پرداخت مطالبات پیمانکاران
محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی با یادآوری بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران 
بخش خصوصی گفته که طبق برنامه ریزی های انجام شــده بخشــی از پرداخت 
این بدهی ها در بودجه ساانه دولت در نظر گرفته شده است. از سویی با توجه به 
ظرفیت های قانونی بخشی از این طلب پیمانکاران بخش خصوصی تهاتر خواهد 
شــد. در انجام پروژه های نیمه تمام نیز طوری برنامه ریزی شــده که بخشی از این 

بدهی به پیمانکاران مستهلک و بخشی نیز برای پیشرفت پروژه ها هزینه شود.

چهره ها

افزایش دوباره قیمت ها
از هفتــه گذشــته بــازار خودرو وارد رکود شــده اســت 
امــا رکــود خرید و فــروش، پیگیــری مشــتریان از قیمت 
خودروها را تغییر نداده است و همواره قیمت خودروها 
از ســوی خریــداران پرس و جو می شــود. فعاان بــازار خــودرو معتقدند که 
داان دنبــال خرید خودرو هســتند و مردم عادی دیگر تــوان خرید ندارند. 
بــا آن که بازار خــودرو رونق ندارد اما قیمت خودروها بــه دلیل کاهش تولید 
خــودرو در کارخانه هــای خودروســازی رو بــه افزایــش اســت. طبــق آخرین 
اظهارنظرهــا تولیــد خــودرو از ۲٥۰۰ دســتگاه در روز به ٦۰۰ دســتگاه در روز 

رسیده است.

بازار  
خودرو

۴۴۵ میلیونسوناتا هیبرید۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار پراید ۱۱۱ 

۵۳۰ میلیونسانتافه114 میلیون207 اتومات

۸۳۰ میلیونسورنتو۶۳ میلیون و ۲۰۰ هزار رانا

۲۲۰ میلیونرنو داستر۵۵ میلیونپژو ۴۰۵

 پژو ۲۰۶
صندوقدار

۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار

40 میلیونتیبا صندوقدار
۳۶۰ میلیونتویوتا پریوس

580 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 

خودرو های خارجیخودروهای  داخلی تومانتومان

اقتصاد 
کان

آشکار شدن یارانه های پنهان و معافیت های مالیاتی

ایحه بودجه 98 دنبال چیست
اقتصــادی/  گــروه 
نمایندگان  درغیاب 
بــرای  کــه  مجلــس 
یک تعطیات ۱۰ روزه برای سرکشی به 
حوزه های انتخابیه خود رفته اند، صبح 
روز پنجشنبه محمدباقر نوبخت درکنار 
معاونان خود ایحه نهایی بودجه ۹۸ را 
در ساختمان میدان بهارستان سازمان 
خبرنــگاران  بــرای  بودجــه  و  برنامــه 

رونمایی کرد.
گرچه تا پیش از این رونمایی بخشی 
از ارقام کلیدی بودجه درمصاحبه های 
جســته و گریخته مســئوان اعام شده 
بــود، امــا نشســت خبــری ســه ســاعته 
نوبخــت اخبــار تــازه ای داشــت. البتــه 
برخاف ســال های گذشــته که نشست 
انتشــار کامــل  از  پــس  خبــری بودجــه 
ایحه برگزار می شــد، امسال این اتفاق 
بــا  آینــده  بودجــه ســال  نیفتاد.ایحــه 
پنــج ویژگــی خــاص شــامل حمایت از 
معیشــت عمومی و عدالت اجتماعی، 
حمایــت از تولیــد و اشــتغال، تقویــت 
انضبــاط بودجه ای، توجه ویژه به علم، 
افزایــش  و  فرهنــگ و محیــط زیســت 
پایــداری بودجــه در مقابــل تکانه هــای 
بین المللی تدوین شــده اســت. درکنار 
تمــام ارقــام و اعدادی که از ســند مالی 
ســال آینده اعام شــده است، محاسبه 
و  پنهــان  یارانه هــای  شــفاف  اعــام  و 
همچنیــن معافیت هــای مالیاتــی کــه 
قرار اســت تا پیــش از ۲٥ آذر ماه اعام 
شود از اهمیت خاصی برخوردار است. 
سال هاست که دولت میلیاردها تومان 
مختلــف  بخش هــای  بــه  یارانه هایــی 
می پردازد که درهیچ محاسبه ای لحاظ 
نمی شود بنابراین تعیین رقم دقیق آن 
و بخش هایی که از این یارانه ها استفاده 
می کننــد کمــک زیــادی بــه شــفافیت 

بودجه خواهد کرد. 
از ســوی دیگر هم اکنون دســتگاه ها، 
از  مختلفــی  بخش هــای  و  نهادهــا 
معافیت هــای مالیاتــی بهره مندند که 
تنهــا گوشــه ای از آن برای مردم آشــکار 
شــده اســت و اعــام رســمی و دقیــق 
نــام نهادهــا و همچنین رقــم آن اقدام 
می شــود.به گزارش  تلقــی  شایســته ای 
خبرنــگار »ایــران«، محمدباقر نوبخت 
رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس  معــاون 
سازمان برنامه و بودجه در این نشست 
با اشــاره به اینکه منابع عمومی بودجه 
4۳۳ هزار میلیارد تومان اســت، گفت: 

در بودجــه ســال آینده ســهم نفت ۲۷ 
درصــد خواهــد بــود. وی بــا اشــاره بــه 
شــفافیت ایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل 
کشــور گفــت: همــه دســتگاه هایی که از 
معافیت های مالیاتی برخوردار هستند، 
در بودجه مشخص شــده اند. وی ادامه 
داد: تــاش کردیــم بودجــه را شــفاف و 
صریــح اعــام کنیــم. همه دســتگاه ها 
معتقدنــد منابعــی کــه می گیرنــد کــم 
اســت. از این منظر بودجه نارضایتی زا 

است، زیرا منابع محدود است.
نوبخــت رقــم یارانــه را کــه در ســال 
آینــده پرداخت می شــود در حدود ۱۴۲ 
هــزار میلیارد تومان اعــام کرد و گفت: 
در سال آینده در حدود ۳۲ هزار میلیارد 
اختصــاص  اوراق  خریــد  بــه  تومــان 
خواهیــم داد و در پاســخ به کســانی که 
ایــراد می گیرنــد خرید و فــروش اوراق، 
فروش آینده است، می گوییم که چنین 
نیســت و ما آینــده و زمــان را می خریم 
اوراق،  فــروش  و  خریــد  طریــق  از  و 
طرح های عمرانی را سامان می دهیم. 
نوبخت بیان داشــت: حتی یک ریال از 
مابه التفــاوت منابع هدفمندی یارانه را 
در بودجه استفاده نکردیم و همه آن به 
مــردم باز می گردد و افرادی که از حدی 
پایین تــر دریافتی دارند، بســته دریافت 
خــاص  و  عــام  به صــورت  می کننــد؛ 

جامعه هدف را پیش بینی کردیم.
وی در تشــریح ایحــه بودجه ۱۳۹۸ 
در  نفــت  فــروش  مــورد  در  کشــور  کل 
بودجــه یادآور شــد: یک و نیــم میلیون 
بودجــه  ایحــه  در  دار   ٥4 بــا  بشــکه 
پیش بینی شــده اســت، نرخ تسعیر نیز 
برای کااهای اساسی 4۲۰۰ تومان است 
و کل منابــع دار نفتــی ۱٦ میلیارد دار 
اســت کــه نــرخ مؤثــر آن ٥۸۰۰ تومــان 
اســت و بخشــی از ایــن منابع نیــز با ارز 
نیمایی فروخته خواهد شــد.وی یادآور 
شد: مصارف بودجه سال آینده نسبت 
بــه ســال جاری ۱۲ درصــد رشــد خواهد 
داشــت. تاشــمان ایــن اســت بودجــه 
ســال آینده تورم زا نباشد. قیمت بنزین 
همان ۱۰۰۰ تومان اســت و اگر افزایشی 
داشــته باشــد، منابــع آن میــان مــردم 

توزیع خواهد شد.
ë  بودجه عملیاتی شــرکت ها برای اول

بار
در ادامــه ســیدحمید پورمحمــدی 
معاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
منحصربه فــرد  ویژگی هــای  مــورد  در 
بودجه ســال آینده یادآور شــد: امســال 
بودجه ریزی مبتنــی بر عملکرد را برای 
اولین بار به همه شــرکت ها، استان ها و 

دستگاه ها بسط دادیم.
 امســال افتخــار داریــم کــه در ســال 

آینــده ۱۰۰ درصــد مبتنــی بــر عملکرد 
اســت که شــامل اســتان ها و شــرکت ها 
نیز می شــود. از این بــه بعد از ثمره این 
بودجه ریــزی در بهبود بودجه بهره مند 

شویم.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  پورمحمــدی 
مالیاتــی  معافیت هــای  از  گزارشــی 
ارائــه خواهد شــد، بیــان داشــت: یارانه 
مستقیم، غیرمستقیم و پنهان است که 
شــفاف خواهد شــد. این موضوع بسیار 
مهــم و جــذاب اســت. نظــم در اوراق 

مالی دولت است.
معاون ســازمان برنامــه و بودجه به 
ویژگی ایحه در شــرایط تحریمی اشاره 
کرد و گفت: کار پیچیده و ســخت است. 
حمایت از معیشــت عمومی ســامت 
و عدالــت اجتماعــی یکــی از بارزتریــن 
ویژگی بودجه اســت. حمایت از تولید و 

اشتغال در دستور کار است.
پورمحمدی گفت: برای معیشــت، 
استمرار پرداخت یارانه با اعتبار 4۲٥۰۰ 
میلیــارد تومــان بــا رشــد ۲۰ درصــدی، 
بازنشســتگان  و  کارمنــدان  حقــوق 
دولت، اســتمرار همسان ســازی حقوق 
بازنشســتگان با اعتبــار ۲ هــزار میلیارد 
تومانــی، اســتمرار اجــرای طــرح تحول 
سامت ۳٥۰۰ میلیارد تومان، استمرار 
اجرای طرح توســعه و توازن منطقه ای 
۱٥ هــزار میلیــارد تومــان، افزایــش ۲۰ 
درصدی اعتبار یارانه نهاده ها و عوامل 
تولید کشــاورزی، افزایــش اعتبار خرید 
تضمینــی گندم بــا افزایش نــرخ خرید 
هــزار   ٥ از  محصــول  ایــن  تضمینــی 
میلیارد تومان به ۸ هزار میلیارد تومان 
اســت.پورمحمدی بــا اشــاره بــه اینکــه 
امســال طرح بازآفرینی بافت فرســوده 
مســکن را داریم که هــدف آن ۱۰۰ هزار 
واحد مســکونی اســت و ســال آینده نیز 
به سه برابر افزایش خواهیم داد، گفت: 
بخــش مهمــی از منابــع تهیه شــده در 
قالب تسهیات بانکی، وجوه اداره شده 

و دیگر منابع وجود دارد.
ë  ۲۰۰۰ میلیــارد تومــان بــرای رتبه بندی

معلمان
و  معلمــان  مــورد  در  پورمحمــدی 
فرهنگیان گفــت: ۲ هزار میلیارد تومان 
برای رتبه بندی معلمان در سال آینده 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. اعتبــارات 
هزینــه ای ادارات کل آموزش و پرورش 
۲۸ درصد افزایش یافت و از ۳۳ به 4۳ 

هزار میلیارد تومان رسید. 

تاش ناموفق رقبا برای ناامن نشان دادن چابهار

َمکر ُمکران 
عقب نشینی از خشم جلیقه زردها

پوپولیسم بر سردر شانزه لیزه

چابهــار، قطــب توســعه جنــوب شــرق 
ایــران، پنجشــنبه هفتــه گذشــته مــورد 
حمله تروریســتی قرار گرفت. حمله ای 
کــه بیش از هــر چیز در پی ناامن ســازی 
ایــن قطــب اقتصــادی کشــور و فــراری 
بــود.  آن  از  گذاری هــا  ســرمایه  دادن 
چراکه توسعه چابهار به عنوان تنها بندر 
اقیانوسی کشــور می تواند نقش مهمی 
در افزایش مبادات تجاری و اقتصادی 
داشــته باشد و کشــورهای همســایه نیز 
بــه توســعه آن به عنــوان یــک کریــدور 
مهم جهــان عاقه مند هســتند. عاقه 
کشــورهایی نظیــر هند بــه توســعه این 
بنــدر به قدری اســت کــه از تحریم های 
امریــکا هم معاف شــد.طی ســال های 
اخیــر ایــران بــرای تجهیز بندر »شــهید 
بهشتی« چابهار آســتین خود را باا زده 
و فــاز نخســت بنــدر را هم افتتــاح کرده 
اســت. ســرمایه گذاران خارجــی زیــادی 
برای ســرمایه گذاری در ایــن بندر اعام 
آمادگــی کرده اند و برخــی قراردادها نیز 
با شــرکت ها و دولت های خارجی امضا 
شــده است. همســایگان به دنبال ایجاد 
یــک داان ترانزیتــی و اتصــال هنــد بــه 
چابهــار و افغانســتان و اتصــال هر ســه 
کشور به قفقاز و شرق اروپا هستند و برای 
ایــران هم این بنــدر از منظر اقتصادی و 
روابط تجاری با کشورهای همسایه دور و 
نزدیک مهم است. موضوعی که منافع 
برخی از کشورها را تهدید و آنها را وادار به 
انجام اقدامات تروریستی در این منطقه 
برای نا امن جلوه دادن آن کرده اســت. 
که البته موفقیت چندانی در این زمینه 
بــرای تروریســت ها به دنبــال نداشــت. 
در این بین بالطبع دو کشــور پاکســتان و 
امارات که مدتی اســت تحوات مربوط 
بــه طرح توســعه چابهار را بــه دقت زیر 
نظر گرفته اند بیش از دیگران در مظان 

اتهام قرار دارند.

ë چابهار، دروازه ترانزیت شرق ایران
شهر بندری چابهار در استان سیستان 
و بلوچســتان و جنوبی ترین نقطه شرق 
کشــور، در مجــاورت دریــای عمــان در 
نزدیکترین فاصله با آبهــای آزاد جهان 
یعنی اقیانوس هند قرار گرفته و تنها بندر 
اقیانوســی ایران است. موقعیت خلیج 
در ایــن بنــدر و همچنیــن وجــود آبهای 
عمیق و بریدگــی های طبیعی، فضایی 
مناســب را بــرای اســکله های بــا عمــق 
زیــاد و مختصــات لنگرگاهــی مطلــوب 
جهــت پهلوگیــری کشــتی های عظیــم 
اقیانــوس پیما فراهم ســاخته به طوری 
کــه این بنــدر از قابلیت تبدیل شــدن به 
مگاپورت برخوردار اســت. به بیان دیگر 
چابهــار دروازه ترانزیــت شــرق ایــران و 
یک منطقــه اســتراتژیک برای توســعه 
صنعت ترانزیت محسوب می شود. این 
ویژگی ممتــاز در دیگر مناطق ســاحلی 
جنــوب ایران و حتی کشــورهای حاشــیه 
خلیج فــارس دیده نمی شــود.بنابراین 
بســیار حائز اهمیت اســت که موقعیت 
جغرافیایی ایران و جنوب شــرق کشــور 
بویژه بندر چابهار را از منظر منافع ملی 
نگریسته تا در گستره مبادات تجاری با 
استفاده از استعدادهای طبیعی منطقه 
و پتانســیل ایجاد شــده توســط ســازمان 
منطقه آزاد چابهار، ارتباطات اقتصادی 
بــا کشــورهای همســایه و نیز کشــورهای 
آســیای میانه را تقویت کرده و در نهایت 
اهدافی چون محرومیت زدایی، عمران و 

آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، حضور 
ایجــاد اشــتغال  بازارهــای جهانــی،  در 
مولد، صــادرات محصــوات صنعتی و 
ارائه خدمــات عمومی )ماده یک قانون 
چگونگی ادارهی مناطــق آزاد تجاری – 

صنعتی ایران( را محقق سازیم.
ë  ترانزیــت در  چابهــار  موقعیــت 

بین المللی کاا
محققــان  نظــر  اعــام  اســاس  بــر 
ســازمان ملــل در زمینــه حمــل و نقــل 
بین المللی، حدود نیمی از حمل و نقل 
جهان، میان خاوردور با ســایر نقاط دنیا 
انجــام می شــود. از مجموع ســه کریدور 
حمــل و نقــل جهانــی کــه کارشناســان 
ســازمان ملل بــرای این امــر پیش بینی 
کرده انــد، دو کریدور از ایــران می گذرد و 
چابهار جنوبی ترین نقطه کریدور شرقی 
– غربــی جهــان اســت. ایــن کریــدور از 
»دروازه ابریشــم« در چین آغاز می شود 
و قلب اقتصاد این کشــور یعنی اســتان 
کانتــون را تغذیــه کــرده و بــه ســرزمین 
آســیای جنوب شرقی می پیوندد و پس 
از طی این مســیر وارد هندوستان شده و 
با پوشش مهم ترین شهرهای این ناحیه 
مانند کلکته، ناکپور، جایپور، حصیرآباد، 
کراچی و بن قاســم به چابهار می رسد.

بنــدر چابهــار، محــل تاقــی دو کریدور 
ترانزیتی مهم جهان به نام های شمال – 
جنوب و شــرق – غرب قرار گرفته است 
که این امر از مهم ترین مزیت های محور 

شرق کشور است.

مــردی با شــمایل باســتانی، دســتاری 
آشــفته،  و  بلنــد  موهایــی  و  ســر  دور 
خشــم،  از  آمیختــه  هــم  در  حالتــی 
تعجــب، بهت و فریاد دارد. آنچه او را 
عجیب تر کرده اســت، جــای خالی در 
نیمــی از صورتش اســت. مجســمه ای 
در طــاق پیــروزی پاریــس کــه از ســال 
ســال  در  و  شــروع  آن  ســاختن   ۱۸۰٦
۱۸۳٦ افتتــاح شــد، حاا بعــد از ۱۸۳ 
سال، به دست مردم عصبانی فرانسه 
شکسته شده است. تصویر همین مرد 
روی  خشــمگین  و  مغمــوم  شکســته، 
جلــد ایــن هفتــه نشــریه اکونومیســت 
نقــش بســته و در تیتــر دو کلمه ای آن 
نوشته شــده اســت:»کابوس مکرون« 
کابوســی کــه بــا تــاش او بــرای انجام 
اصاحــات اقتصــادی آغــاز شــد و بــا 
خشم جلیقه زردهایی که از شبکه های 
اجتماعی زبانه کشید، به عقب نشینی 
موقت انجامیــد. ماجرا از این قرار بود 
کــه قیمــت گازوئیــل، پرمصرف تریــن 
ســوخت در فرانســه طــی یــک ســال 
اخیــر ۲۳ درصد بــاا رفته و ریشــه آن 
عــاوه بر افزایــش قیمــت جهانی، در 
سیاست های اصاحی مالیاتی مکرون 

بوده است.
امــا حــاا و به دنبــال ایــن اعتراض ها، 
مکرون از این اصاحات عقب نشسته 

است. 
اکونومیســت در بخشــی از گزارش این 
هفته خود می نویســد:»آیا همه این ها 
بــه ایــن معنــی اســت کــه پوپولیســم 
همیشه پیروز می شود و اصاح طلبان 
بــه  می ماننــد؟  بی نتیجــه  همیشــه 
ایــن نتیجه گیــری  ناامیدانــه ای،  طــرز 
صحیح اســت. آقــای ترامپ بــا طرح 
کاهــش مالیات ها کــه در درازمدت به 
ضــرر امریکاســت، بــه پیروزی رســید. 
در ایتالیــا، ائتــاف حاکــم پوپولیســتی 

وعده داده اســت که ســن بازنشستگی 
را کــه قبًا افزایــش یافته بــود، کاهش 
می دهــد و همچنین پیشــنهاد کاهش 
شــدید مالیات هــا را ارائه کرده اســت. 
امســال  نیــز  پوتیــن  وادیمیــر  حتــی 
شــجاعت ازم بــرای روبــه رو شــدن با 

بازنشستگان روسی را نداشت.«
ë چرا کار مکرون به اینجا کشید؟

اکونومیســت،  گــزارش  اســاس  بــر 
ابتــدای روی کار  امانوئــل مکــرون در 
جــدی  اصاحــات  توانســت  آمــدن 
نظــر  بــه  کــه  آنقــدر  دهــد  انجــام  را 
غیرقابل توقف می رســید. او بســرعت 
اصاحاتی را که به زمان طوانی برای 
انعطــاف پذیرتر کــردن بــازار کار ازم 
بــود از طریق کارکردن بــا اتحادیه های 
معتــدل انجام داد. اکونومیســت بعد 
از برشــمردن اصاحــات ایــن چنینــی 
طــول  در  می نویســد:»اما  طعنــه  بــه 
مســیر، آقای مکــرون فراموش کرد که 
او تنها یک رئیس جمهوری فرانســوی 
اســت، نــه یک خــدا و نه یک پادشــاه، 
بلکــه فقــط یــک سیاســتمدار در یــک 
دموکراســی اســت که نیازمند رضایت 

پایدار مردم است.«
ایــن هفتــه نامــه معتبــر  بــاور  بــه 
انگلیســی در حال حاضر نیــز افزایش 
یــک  دیــزل،  ســوخت  بــر  مالیــات 
او  امــا  اســت  سیاســت ســبز صحیــح 
باید توجه بیشــتری به مردم روستایی 
رانندگــی  بــه  نیــاز  کــه  باشــد  داشــته 

ایــن  از  را  آســیب  بیشــترین  و  دارنــد 
سیاســت خواهند خورد. اکونومیســت 
برچســبی  می نویســد:»مخرب ترین 
کــه به بانکدار ســابق چســبیده اســت، 
ایــن اســت کــه او »رئیــس جمهــوری 
ثروتمندان« اســت.« مکــرون در ابتدا 
باید مشــخص کنــد کــه اولویت هایش 
چیست.  باید برخی از انواع مالیات ها 
را اصــاح کنــد و یــک یارانــه مناســب 
بــرای افــراد کــم درآمــد و کــم هزینــه 
درنظر بگیرد که انگیزه آنها را برای کار 
افزایــش دهــد. در وهلــه دوم، مکرون 
و دولــت او بایــد کارهــای خوبــی را که 
انجام می دهنــد و قبًا انجام داده اند، 
بهتــر به مردم توضیح دهند، کارهایی 
و  کســب  روی  ســرمایه گذاری  ماننــد 
کارهایــی کــه جوانــان را بــه اســتخدام 
بــا قراردادهــای بلنــد مــدت درآورده 
و نــرخ بیــکاری را نیــم درصــد کاهش 
داده اســت. در نهایت نیز اکونومیست 
بــه رئیــس جمهــوری جــوان فرانســه 
توصیه کــرده اســت:»مکرون خودش 
هــم نیــاز بــه تغییــر داد. در عصــری 
کــه پوپولیســت ها هرچــه می خواهنــد 
می گوینــد و هــر کاری کــه می خواهنــد 
کــه  سیاســتمداری  می دهنــد،  انجــام 
نمی توانــد مــردم عــادی را قانــع کنــد 
و نشــان دهــد که آنهــا را دوســت دارد 
کاری  هــر  بــرای  می کنــد،  درکشــان  و 
کــه بخواهــد انجــام دهــد بــه دردســر 

می افتد. «

  ۴۲هزارمیلیارد تومان؛ بودجه یارانه نقدی
  بنزین همچنان  لیتری 1۰۰۰تومان

  ثابت ماندن مبلغ یارانه های نقدی خانوارها 
  افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان 

  اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
  تخصیص 7 هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق

  افزایش بودجه عمرانی از ۶۲ هزار میلیارد به ۶۵ هزار میلیارد تومان 
  اختصاص ۳۵ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سامت 

  تخصیص 1۵ هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه ای 

اقتصاد 
ریحانه یاسینیجهان

خبرنگار

یرنا
ا



شــهروندی  حقــوق  فراکســیون  رئیــس 
مجلــس در نامه ای بــه رئیس  جمهوری، 
بــا  مقابلــه  راســتای  در  پیشــنهاداتی 
محــروم  مناطــق  و  اســتان ها  مشــکات 
و پیشــبرد برنامه هــای دولــت در جهــت 

محرومیت زدایی ارائه کرد. 
به گــزارش »ایران«، در نامــه عبدالکریم 
حســین زاده  خطاب به حســن روحانی با 
اشــاره به عدم موفقیت کشــور در مســأله 
محرومیت زدایی در برنامه های توســعه 

5 ساله کشور، افزایش شکاف بین مناطق 
توســعه یافتــه و توســعه نیافتــه و ایجــاد 
پدیده هایــی چــون کولبــری آمده اســت: 
شــاید فردا هم برای اقدام در جهت رفع 
ایــن معضــل ناشــی از محرومیــت دیــر 
باشــد و وقت آن اســت که همیــن امروز، 
در آســتانه تدوین بودجه ســال آینده، در 
جهت رفع شکاف به وجود آمده در کشور 

و نظام توسعه سرزمینی اقدام کنیم. 
شــهروندی  حقــوق  فراکســیون  رئیــس 

مجلس در این نامه پیشنهاداتی از قبیل 
تخصیــص ۵۰ درصــد ردیــف موضــوع 
قانون اســتفاده متوازن از امکانات کشور 
و توزیــع آن در ایحــه بودجــه ســنواتی 
سال ۹۸ به ۷ استان محروم، اختصاص 
ســرمایه گذاری  اعتبــارات  درصــد   ۵۰
بانک هــای حــوزه صنعــت و معــدن و 
غیــره را برای ۲ ســال و به منظــور احیای 
ظرفیت های این مناطق و اشــتغالزایی، 
بــا  کولبــری  شناســنامه  ارائــه  و  تهیــه 

کشــور،  سراســر  در  کولبــران  شناســایی 
راه انــدازی و تأســیس تعاونــی کولبران و 
ارائه تسهیات خرید خودروهای سنگین 
و تجهیــزات حمــل و نقــل به کولبــران و 
تخصیــص ۳۰ درصــد از درآمــد ناشــی 
از حمــل  و نقل و انتقــال کاای گمرکات 
ایــن ۷ اســتان بــه تعاونی هــای کولبــری 
مذکور به  مدت ۵ سال به عنوان راه های 
محرومیت زدایی از مناطقی که با پدیده 

کولبری مواجه هستند، ذکر شده است.

پیام هایــی  صــدور  بــا  کشــور  مســئوان 
روز دانشــجو را گرامــی داشــتند. اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری 
صفحــه  در  دانشــجو   روز  آســتانه  در 
آذر   ۱۶ »امــروز  نوشــت:  اینســتاگرامش 
اســت؛ »روز دانشجو« روزی که با شهادت 
سه آذر اهورایی )شریعت رضوی، قندچی 
و بــزرگ نیــا( از ۶۵ ســال پیــش تاکنــون 
نمــاد هویت و حیات سیاســی نســل های 
دانشجوســت. همــه چیــز در این ســال ها 
عــوض شــده، امــا جوهــر آزادیخواهــی و 
عدالت جویی دانشــجویان در تمامی این 
دوران همچنــان جوشــان مانــده اســت. 
دانشــجو بزرگ ترین »ســرمایه انســانی« 
و دانشــگاه مهم تریــن »نهــاد عقانیــت 
جامعه« اســت. درباره بزرگی این نســل و 
اهمیت این نهاد بیشتر و بهتر بیندیشیم. 
روز دانشــجو بــر همــه دانشــجویان عزیــز 
ایرانی در داخل و خارج کشور مبارک باد.«
منصور غامی وزیر علوم هم در پیامی با 
بیــان اینکه »روز دانشــجو نه تنها فرصتی 
است تا دانشجویان حضور مسئوانه خود 
را اثبــات نمایند و به تماشــا بگذارند بلکه 
بســتری اســت برای فهــم تاریخی فــراز و 
فرود های تاریخ معاصــر ایران و بصیرت 
نســبت به زمانه خــود و ارج نهی و تکریم 
مقــام تمامی آزادیخواهان و شــهیدان که 
در راه کســب اســتقال و عظمــت ایــران 
اسامی از تمام وجود خود مایه گذاشتند« 
تــاش  کــه  اســت  پیــدا  پــر  داد:  ادامــه 
عرصه هــای  در  دانشــجویان  مجاهدانــه 
جهاد و مبارزه بخشی از داشته ها و سرمایه 
معنوی دانشگاه می باشد که در مقاطع و 
صحنه هــای مختلف، و چه بســا ســخت، 

نقش آفرین بوده است. 
بــه  اعتمــاد  و  بــاور  کــه  مــی رود  انتظــار 
دانشــجویان بــه بــاوری فراگیــر در همــه 

عرصه هــای مدیریتی کشــور بدل شــده و 
همه نهادها وسازمان ها بتوانند از ظرفیت 
بــزرگ جریــان دانشــجویی کشــور بــرای 
پیشــرفت و ارتقــای هرچــه بیشــتر ایــران 
اسامی بهره ببرند.  رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین نیــزدر پیامــی به مناســبت 
روز دانشــجو گفــت: یقیــن واثــق داریــم 
دانشجوی بســیجی ایران اسامی خواهد 
توانســت در مقابله با تروریسم اقتصادی 
ایادی مستکبر قد علم کرده، تحریم های 
جنایتکارانــه را دور بزنــد و بــا ســختی ها 
مقابله کند. به گزارش ایسنا در پیام سردار 
غیب پــرور آمــده اســت: »آنچه کــه چراغ 
راه همه دانشــجویان بصیر انقابی است 
تأســی بــه فرامیــن ناخدای بصیر کشــتی 
انقاب حضرت امــام خامنه ای )مدظله 
العالــی( اســت کــه آرمانگرایــی، صدق و 
صفــا و خلــوص، رهایی از وابســتگی های 
گوناگون حزبی و سیاســی، ظلم ستیزی و 

استکبار ستیزی و منطق و بینش صحیح 
را توشــه راه خوانده انــد و بر تجهیز به آنها 
تأکیــد فرموده انــد.« عــاوه بر مســئوان، 
فعــاان سیاســی، حزبــی و دانشــگاهی از 
تریبون های مختلف به طرح دیدگاه های 
خود به مناســبت روز دانشــجو پرداختند؛ 
چنانکــه پویــا ســلیمانی نماینــده بســیج 
دانشجویی دانشگاه شــریف در سخنرانی 
پیــش از خطبه هــای نماز جمعــه تهران 
به مناســبت روز دانشجو اظهار کرد: امروز 
شــاهد مشــکات کارگران و معلمان؛ این 
قشــرهای زحمتکش  هســتیم اما جنبش 
دانشــجویی به دلیــل اینکــه از بطن مردم 
بــه وجود آمده اســت، پیگیــری مطالبات 
آنها را جزو اهداف خود می داند. وی ادامه 
داد: بــا اهمــال مدیران خصوصی ســازی 
و برخــی  مســئوان در چنــد وقــت اخیــر 
مشــکاتی برای کارگران شــرکت »نیشکر 
هفت تپه« ایجاد شــد. کارگــران صاحبان 

اصلی انقاب هستند و جنبش دانشجویی 
تــا زمان احقاق حقوق آنها از پای نخواهد 
نشســت. وی خطاب به مســئوان کشــور 
گفت: آقایان مسئول، پاسخگو نیستید که 
از حضــور در دانشــگاه ها بشــدت اجتناب 
می کنیــد. از همین تریبــون از جناب آقای 
محســنی اژه ای قدردانــی می کنم که یک 
تنه نماد پاســخگویی مسئوان جمهوری 
اســامی شــدند و با حضور در دانشگاه ها 

پاسخگوی قوه متبوع شان شده اند.
از  روز  دومیــن  در  نیــز  خانیکــی  هــادی 
علــوم  ملــی  روز  همایــش  پنجمیــن 
اجتماعی در ایران در دانشــگاه خوارزمی، 
گفــت: »تغییــر در جامعــه نشــان دهنده 
سامت ارگانیک محیط است که در برابر 
مشــکات با خود تطبیق می دهــد، از این 
رو به گمان من باید قدری بهتر به مسائل 
روز جامعه پرداخت تا در حصار دانشگاه 

باقی نماند.« 

ویژه برنامه های گرامیداشت روز دانشجو 
ریاســت  انتخابــات  پــای  دیگــر  یکبــار 
جمهــوری ۸4 و ۸۸ را به میدان کشــید. 
جایــی کــه ســخنان علیرضــا زاکانــی در 
دانشــگاه امیرکبیــر و ادعــای او مبنــی بر 
اینکه هاشــمی رفســنجانی در ســال ۸4 
به دنبــال ابطال انتخابات بوده با پاســخ 
محســن هاشــمی روبه رو شــد و سخنان 
داریوش سجادی - که خبرگزاری فارس 
اصــرار دارد او را اصاح طلب بخواند- با 
واکنــش محمد جواد حق شــناس عضو 
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مواجه 

شد.
به گــزارش »ایران«، در بخشــی از پاســخ 
محسن هاشمی به علیرضا زاکانی آمده 
اســت: »مکــرراً ادعــا کرده ایــد آیــت اه 
ابطــال  پــی  در  رفســنجانی  هاشــمی 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸4 
بــود، در حالــی که ایشــان در چهــارم تیر 
سال ۱۳۸4، یعنی همان روز اعام نتایج 
انتخابــات در پیام خود تصریــح کردند: 
رئیــس جمهــوری منتخــب  امیــدوارم 
جنــاب آقــای دکتر احمدی نــژاد بخوبی 
از عهــده این مســئولیت عظیــم برآید و 
بتوانــد بــه وعده هــا عمل کند. بی شــک 

همــه بایــد ایشــان را در راه خدمــت بــه 
مــردم یــاری دهنــد.... بنــا نــدارم کــه در 
مورد انتخابات، شــکایت بــه داورانی که 
نشان داده اند نمی خواهند یا نمی توانند 
کاری کنند، ببرم و شــکایت خود را فقط 
همانند مورد قبــل در دادگاه عدل الهی 
مطرح می کنم. خدایی کــه با توکل بر او 
و بــرای جلب رضایتش به صحنه آمدم 
و با او معامله کردم...«محسن هاشمی 
افزوده است: »البته بخوبی می دانم این 
میزان دشمنی و کینه نسبت به آیت اه 
هاشمی رفسنجانی که موجب می شود 
دو ســال پــس از رحلــت نیــز، ایشــان را 
این گونه آماج تهمت ها و تخریب ها قرار 
دهید، از ســر اعتقادات است؛ اعتقاداتی 

که اگرچه می تواند اشتباه باشد.«
در دانشگاه امام صادق)ع( هم داریوش 
ســجادی و محمــد جــواد حق شــناس 
بــا موضــوع »تــا کــی مــرگ بــر امریکا« 
بــا هــم مناظــره کردنــد کــه گذشــته از 
محتــوای ســخنان آنهــا گــرد آوردن این 
دو و اصاح طلــب خوانــدن هــر دو آن 
هم در دانشــگاه امام صادق قابل تأمل 
اســت. داریوش ســجادی اگر چه ســابق 
بــر ایــن جــزو مشــاوران مهــدی کروبــی 

بوده اســت اما حاا سال هاســت که نه از 
نظر تشــکیاتی و نــه از منظــر گفتمانی 
و نظــری هیــچ قرابتی بــا اصاح طلبان 
ندارد اما اصولگرایــان اصرار دارند وی را 
چهره اصاح طلب معرفی کنند چنانکه 
مواضع او در مناظره یاد شده هم نه تنها 
سنخیتی با نظرات اصاح طلبان نداشت 
بلکه با واکنش حق شــناس هــم روبه رو 

شــد. ســجادی در بخشــی از ســخنانش 
در توضیــح سیاســت های امریــکا علیه 
ایــران گفت: »سیاســت تغییــر گفتمان 
نظام توسط دسته افراطیون )عقاب ها( 
به صورت تغییر رژیم بود که در سال ۸۸ 
اســت، اما دســته نرم تر آنهــا )کبوتران( 
بعد از فتنه خواستند طی فرآیندی گروه 
عملگــرا را در ایران که بــزرگ آنان آقای 

هاشمی رفســنجانی بود  ســرکار بیاورند 
و برنامه هــای مطابــق میل خودشــان را 
به اجــرا در آورند، اما با اقدام مناســب و 
بموقع شــورای نگهبان این عمل خنثی 
شد )که هاشمی تأیید صاحیت نشد(؛ 
ولی پیرو خلف ایشــان )حسن روحانی( 
روی کار آمــد، امــا چــون امریکایی هــا به 
نظام و فرآیندهای سیاسی ایران آشنایی 

دارند می دانستند روحانی دارای قدرت 
هاشــمی در نظام نبــوده و نمی تواند به 
میــزان هاشــمی سیاســت های امریکا را 
پیگیــری کنــد، پس ارزشــی نــدارد که در 

برجام بیش از حد امتیاز دهد.«
به گــزارش فــارس، حق شــناس در نقد 
سخنان سجادی گفت: »نمی شود از ۸۸ 
نام برد و اسم احمدی نژاد را نیاورد! فتنه 
از ۸۸ شــکل گرفــت یا از ۸۴ آغاز شــد!؟ 
فتنه تمام ســاحت ایران را مثل سرطان 
در بــر گرفــت و مــا مجبــور بــه شــیمی 
درمانی شــدیم. خواه اثر کنــد یا نه. غده 
۸۸ را ببینیم و ریشــه آن را در ۸۴ نبینیم 
منصفانه و دقیق نیســت.«عضو شورای 
شــهر تهران افزود: »اینکه بپذیریم ســه 
میلیــون نفــر بــه تعبیــر آقــای قالیباف 
انتخابات را نپذیرند بعد بگویند شــائبه 
بــوده؟! پــس چگونه عمل کردیــم که از 
چهار نفر )نامزد انتخابات ۸۸( ســه نفر 
معترض هستند؟ فتنه ۸۸ بوده یا ۸۴؟ 
آیــا می شــود ایــن گونــه گفت کــه آنقدر 
قطعنامه بزنیــد تا قطعنامه دانتان پاره 
بشه؟!«وی ادامه داد: »۸۸، داوران همه 
بــرای پیــروزی نماینــده مــورد نظر خود 

تاش می کردند و تقلب محرز بوده.«

شکوری راد: ذخیره ژنی کشور رو به کاهش است

 مردم از مطالبات دست برنمی دارند 

اما هیچ وقت سوریه نمی شویم
علــی شــکوری راد، دبیــرکل حــزب اتحــاد ملت ایــران، از 
کاهش ذخیره »ژنی« در پی مهاجرت دانشــجویان  نخبه 
انتقاد کرد. وی در گفت وگو با شفقنا، با بیان اینکه »شرایط 
اقتصادی کشور به گونه ای است که امید به آینده را برای جوان ها بسیار کاهش 
داده اســت«، گفــت: ما بــا عارضه  هجرت بســیار گســترده دانشــجویان نخبه 
مواجهیم؛ به این معنا که تقریباً هر دانشــجویی اگر بتواند، حتماً می رود. غیر 
از جنبه های معنوی و... ارزش وجودی هر دانشــجویی که از کشــور می رود، به 
لحاظ اقتصادی بســیار بااســت. در حقیقت میزان هدیــه  اقتصادی که ما هر 
ســال به این کشــورهای مهاجرپذیر می دهیم، اصًا در اعداد و ارقام نمی آید. 
بعضاً ممکن است این هزینه از بودجه  ساانه  کشور هم باا بزند و عدد خیلی 
بزرگــی دارد اما اصًا حســاب نمی شــود و هیچ کســی هم خم بــه ابروی خود 
نمی آورد. در حالی که این میزان خسارت اقتصادی که به کشور وارد می شود، 
از جمع این اختاس ها هم بیشــتر است. اما اختاس ها را همه می بینند ولی 
این خسارت را نمی بینند. عاوه بر این از این طریق، ذخیره  ژنی مملکت روز 
به روز در حال کاهش است و در بسیاری از مواقع، بهترین های کشور می روند. 
می رونــد و در آنجا تبدیل به یک ذخیره  ژنی مطلوب برای آنها می شــوند؛ در 

حالی که ذخیره  ژنی ما در کشور هر روز در حال رقیق شدن است. 
شکوری راد در بخش دیگری از سخنانش 
بــا بیــان اینکــه »مطالبــات دانشــجویان 
اســت«،  زندگــی  ســبک  بــه  معطــوف 
تصریــح کرد: در حقیقــت خاصه  حرف 
مــردم ایــن اســت کــه اگــر بــه مــا خیری 
نمی رســانید، شر هم نرســانید و بگذارید 
باشــیم.  داشــته  را  خودمــان  زندگــی 
نمی خواهــم بگویــم ایــن حرف درســت 
اســت یا بخواهم ارزشــگذاری کنم، بلکه 
تنهــا در حــال توصیف واقعیت هســتم. 

جامعه به جایی رسیده است که حرف آن با حاکمیت، همین است که گفتم. 
این مطالبه شاید بعضاً در دانشجوها صدایی رساتر هم داشته باشد.

وی همچنیــن بــا اشــاره به حوادث دی ماه ســال گذشــته، گفت: حــوادث دی 
ماه ســال گذشته دو پیام داشت؛ یکی اینکه شدت نارضایتی در جامعه بسیار 
شدید و فراگیر است و دوم اینکه مردم به حرکت های کور که نتیجه اش معلوم 
نیســت، نمی پیوندند. آن موضوع یک پیام برای حاکمیت داشــت که بشدت 
اعتراضات در مردم متوجه تر باشد و پیام دیگرش برای حاکمیت این بود که 
عقانیتی در مردم به وجود آمده اســت و نســبت به کاری که انجام می دهند 
وقوف و آگاهی و به نتیجه کار خود توجه دارند. به دلیل عقانیتی که در ایران 
هــم در مــردم و هم در حاکمیت وجود دارد، به نظر می رســد ما نه هیچ وقت 
ســوریه ای می شــویم و نــه مــردم از مطالبات خود دســت می کشــند و خســته 
می شــوند. در حقیقت مردم بتدریج با اســتمرار مطالبــات خود به حاکمیت 
فشار می آورند و حاکمیت نیز بتدریج عقب نشینی می کند و به این مطالبات 
تن می دهد. به همین دلیل برخاف کسانی که فکر می کنند ما متوقف شده ایم 
و حرکت اصاحات به بن بست رسیده است، باید گفت که این حرکت، کند اما 

رو به جلو همچنان ادامه دارد.

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6942
 شنبه  17آذر 1397

خبــــر

امــام جمعه موقت تهران با بیان اینکه 
دســتگاه دیپلماســی و صــدا و ســیما و 
جامعه هنری بایــد به همه دنیا فجایع 
یمن را گوشــزد کنند گفت: تنها راه حل 
یمن توقف جنگ و به رسمیت شناختن 
حق مردم این کشــور، مذاکرات یمنی- 
یمنی اســت و مردم ایــران هم هر 
طــور کــه می تواننــد در ایــن راه 

کمک کنند.  

به گزارش فــارس،  آیت اه محمدعلی 
ایــن  خطبه هــای  در  موحدی کرمانــی 
هفته که در مصای امام خمینی برگزار 
شد،  گفت: در تاریخ معاصر ایران کمتر 
ظلم، ســتم، زورگویی و بی عدالتی علیه 
ملت ایران سراغ داریم که پای امریکا در 

آن نبوده باشد.  
وی بــا بیان اینکه ایام شــهادت آیت اه 
بودجــه  تقدیــم  بــا  همزمــان  مــدرس 

۹۸ به مجلس شــورای اســامی اســت، 
گفــت:  ما در شــرایط ویژه ای قــرار داریم 
چــرا کــه دشــمن تمــام تــاش خــود را 
را  اســامی  نظــام  تــا  کــرده  معطــوف 
فلــج کند بــه همین جهــت از مجلس و 
دولــت می خواهــم با اتخــاذ تدابیر ازم 
و همراهــی و همدلــی بــا یکدیگــر ایــن 
توطئه را خنثی کــرده و باید تمام تاش 
خــود را بــر حفــظ و افزایــش اشــتغال و 

رونق کســب و کار، رونق تولید و افزایش 
صادرات داشــته باشــند.  لــذا این توجه 
و رویکــرد اصلــی بودجه ۹۸ باید باشــد.  
امــام جمعه موقــت تهران  بــا تأکید بر 
رســیدگی به اقشــار فقیــر و آســیب پذیر 
دولــت،  کــرد:  خاطرنشــان  جامعــه 
 مجلس، قوه قضائیه و دیگر دســتگاه ها 
باید نســبت به کاهش هزینه های جاری 
اقــدام کنند چرا که وجود ریخت و پاش، 

ســفرهای متعــدد داخلــی و خارجــی، 
ســمینارهای  و  اجاس هــا  برگــزاری 
مختلف و بســیاری دیگــر از هزینه ها در 

شرایط فعلی ضروری نیست.
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه حــاا کــه 
قیمــت  چــرا  آمــده  پاییــن  ارز  قیمــت 
اجنــاس ارزان نمــی شــود از مســئوان 
خواســت کــه نظــارت بیشــتری بر بــازار 

داشته باشند.

آیت اه موحدی کرمانی: حاا که دار ارزان شده چرا اجناس ارزان نمی شود؟

هاشمی به دنبال ابطال انتخابات 84 نبود
ویژه برنامه های روز دانشجو پای انتخابات 84 و 88 را به میان کشید

حق شناس: در انتخابات 88، داوران همه برای پیروزی نماینده مورد نظر خود تاش می کردند

س
فار

پیام های معاون اول رئیس جمهوری، وزیر علوم و رئیس بسیج به مناسبت روز دانشجو

جهانگیری: دانشگاه مهم ترین  نهاد عقانیت جامعه است

پیشنهادات رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس برای حل مشکات کولبری

برش
در  روزهای گذشته تصاویر و ویدئوهایی 
دانشــجویی  طیــف  دو  خــورد  و  زد  از 
دانشــگاه امیرکبیر منتشــر شــده اســت. 
بــه  اعتــراض  ایــن دانشــگاه در  از دانشــجویان  تعــدادی 
مشــکات معیشــتی و اقتصــادی کشــور در محوطــه ایــن 
دانشگاه تجمع کردند اما بر اساس اظهارات دانشجویان و 
تصاویر منتشــر شــده، این تجمع به تنش کشیده شد.یکی 
از دانشــجویان حاضــر در تجمع دانشــگاه امیرکبیر در این 
بــاره به ایرنــا گفت  که اعضای بســیج دانشــجویی و بویژه 
شــورای مرکزی انجمن اســامی به آنها حمله و پاکاردها 
را پــاره کردند. مرتضی محمدی یکی از مســئولین بســیج 
دانشــجویی دانشــگاه امیرکبیــر و از حاضــران در تجمع در 
این باره گفت:چند وقتی اســت که تعدادی از دانشجویان 

در دانشــگاه های شــریف، عامه، بابل، تهــران و همچنین 
دانشــگاه ما ســازماندهی شــدند. قصدشــان جــذب بدنه 
نخبگانی هستند تا اذهان را تحریک کنند و این موضوعات 
را به کف جامعه بکشــانند. در دانشگاه ما بیانیه و اعامیه 
پخــش کردنــد. هیــچ کــدام از تشــکل های دانشــجویی ما 
مســئولیت ایــن تجمــع را قبــول نکردنــد اما همــه آنها در 
ایــن تجمــع حضــور داشــتند. چراکه آنهــا از بیــرون خط و 
ربط می گیرند. در اطاعیه آنها گفتند که قضیه، معیشــت 
مــردم اســت اما با توجه بــه بی تجربگی آنها، شــعارهایی 
که ســردادند، کاماً سیاسی و ساختار شکنانه بود. من یک 
دانشــجو هســتم و این صاحیت را به بنــده داده اند. رهبر 
جمهــوری اســامی ایران به من گفته اســت کــه می توانید 

آتش به اختیار عمل کنید.

 حاشیه های دانشگاه امیر کبیر
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گردشگران خارجی می توانند دار بپردازند
معــاون گردشــگری ســازمان میــراث 
فرهنگی،صنایــع دســتی وگردشــگری 
دســتورالعمل  مبنــای  بــر  گفــت: 
نرخ گذاری تأسیسات گردشگری، نرخ 
هتل ها به صورت ریال تعیین می شود 
می تواننــد  خارجــی  گردشــگران  امــا 
نــرخ ریالی را براســاس نــرخ روز بانک 

مرکزی به دار یا یورو بپردازند.
تیمــوری  ولــی اه  ایلنــا،  به گــزارش 

شــدن  نرخــی  دو  موضــوع  گفــت: 
هتل هــا، ســالیان قبــل وجــود داشــت 
و مــا بــا توجــه بــه گرفتاری هایــی کــه 
در آن زمــان برایمــان به وجــود آمــد؛ 
شــدیم.  آن  شــدن  جمــع  بــه  ناچــار 
یعنــی در آن زمــان فضــا بــه ســمتی 
رفت کــه دیدیم این موضــوع در حال 
لطمه زدن به بســته های ســفر اســت. 
بنابرایــن آن را جمــع کردیم و از ســال 

نرخ گــذاری  دســتورالعمل  یــک   94
تأسیســات گردشــگری را ایجاد کردیم 
که براساس آن نرخ ها مشخص باشد. 
او گفت:»نــرخ تأسیســات گردشــگری 
در این دســتورالعمل، واحد رایج پول 
کشــورمان )ریال( است؛ اما تأسیسات 
گردشــگری می تواننــد براســاس نــرخ 
برابری که بانک مرکزی اعام می کند، 
را  هزینه هــا  گردشــگران  رضایــت  بــا 

به صــورت ارزهــای دیگر هــم دریافت 
کننــد. یعنــی اگر نــرخ هتــل 500 هزار 
تومــان اســت؛ گردشــگران می تواننــد 
معــادل ایــن هزینه را طبــق نرخی که 
بانــک مرکــزی بــرای هــر دار اعــام 
کــرده، به صورت دار یا یورو به هتل ها 

بپردازند.«
معاون گردشــگری گفــت: در اصل ما 
روی موضــع و توافــق قبلــی خودمان 

کــه از قبل بــوده اصرار کردیــم و نهایتاً 
با دوســتانمان هم در حــوزه دفاتر هم 
در حــوزه هتل هــا بــه توافــق رســیدیم 
تا همــان رویــه قبلــی برپا باشــد. تنها 
هتل هــا می توانند هماننــد صرافی ها 
بــا نــرخ شــاخصی کــه بانــک مرکــزی 
اعــام می کنــد، دار گردشــگران را به 
ریال تبدیل کنند که در دســتورالعمل 

مصوبه ما آمده است.

مردم دارو ذخیره نکنند
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: باید از مردم عذرخواهی کنم 
اگــر حتی برای تهیه یک قلم دارو تحت فشــار قرار گرفتند، اما 
برای داروهایی که در لیســت دارویی کشور وجود دارند، کمبود 
یک تا یک و نیم درصدی همانند ســایر کشــورهای دنیا، عدد باایی نیســت و 
کمبودهای دارویی کشور در حال حاضر حدود یک درصد است اما مردم هیچ 
نگرانی از بابت تأمین دارو نداشته باشند، چون وضعیت کشور از شرایط ۶ ماه 

گذشته بدتر نخواهد شد و از ذخیره کردن دارو پرهیز کنند.
دکتر ایرج حریرچی با حضور در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳0 شبکه خبر با اعام 
ایــن مطلب گفــت: داروهای بیماران خاص را نیز در منــازل بیماران تحویل 
خواهیم داد و کنترل های بیمه ای را تشــدید کرده ایم و هر دارویی که قیمت 
آن بیشــتر از ۵0 دار اســت باید با تأیید ســامانه بیمه تهیه شــود، چون باید 
مراقبت کنیم تا دار دولتی و بیت المال برای بیماران واقعی هزینه شــود و 
مردم هیچ نگرانی از بابت تأمین دارو نداشــته باشــند. البته شــاید یک دارو 
ماننــد وارفاریــن را از داروخانــه محله خــود خریداری می کردنــد که در حال 
حاضــر بایــد بــه داروخانه های مرکــزی مراجعه کنند کــه از این بابــت نیز از 

مردم عذرخواهی می کنیم اما مجبور هستیم.

خبــــر

 فردایی ایمن در روستاهای ایران
در حالی که اغلب خبرهای مربوط به ســفر رئیس جمهوری 
محترم به اســتان ســمنان روی پروژه های بــزرگ اقتصادی؛ 
افتتاحی و کلنگ زنی طرح ها متمرکز است، یک پروژه بزرگ 
اجتماعی نیز توسط ریاست محترم جمهوری رونمایی شد. 
اهدای نمادین احکام بازنشســتگی تعدادی از روستاییان که 
دوره بیمه پــردازی خــود را طی کرده بودند به دســت رئیس 
جمهوری، برای نخســتین بار در دولت دوازدهم انجام شده 
است. در قالب این طرح، برای نخستین بار روستاییان حقوق 
بازنشســتگی را عزتمندانــه دریافــت می کنند. مســتمری که 
اگرچه از نظر مبلغ چندان چشــمگیر نیست، لکن از آنجا که 
ثمره پس انداز مشترک روستاییان و مشارکت دولت در دوره 
بیمه پــردازی بوده اســت، حداقلــی برای آینده روســتاییان و 
عشایر زحمتکش کشور را تأمین خواهد کرد. بیمه که فرآیندی از پس انداز مشترک 
کارگــران و کارفرمایــان در دوران جوانــی نیروی کار برای تأمین دســتمزد عزتمندانه 
در دوران پیــری اســت، در روســتاها به دلیل فقدان کارفرما معوق مانــده و در اغلب 
کشــورها با مشــکل اجرایی مواجه اســت. در ایران، بر اســاس قانون نظام جامع رفاه 
و تأمیــن اجتماعی، در ابتــکاری منحصر به فرد، دولت به جانشــینی کارفرمایان در 
روســتاها، تأمین حق بیمه سهم کارفرمایی را تقبل کرده و عملیات بیمه اجتماعی 
عشایر و روستاییان از سال ۱۳۸۴ در کشور آغاز شده است. اینک در آستانه چهلمین 
ســال پیروزی انقاب اســامی، بیش از ۳۵ هزار نفر از روســتاییان و عشایر به افتخار 
بازنشستگی نائل شــده و بیش از ۳000میلیارد ریال ساانه حقوق بازنشستگی خود 
را دریافت می کنند. گسترش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، دریچه ای بر تحقق 
نظــام جامع رفــاه و تأمیــن اجتماعی در کشــور و طلیعه بخش امنیــت اجتماعی و 
آرامش خاطر و اطمینان به آینده در جمهوری اسامی ایران است. آینده ای مطمئن 
که در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی ان شــاءاه در این سرزمین 

تمدن ساز محقق خواهد گردید.

ایــن روزها به  لطف فضــای مجازی و البته 
بعضی ســایت ها و اپلیکیشــن های خرید 
و فــروش کاا می توان تنهــا با چند کلیک، 
کاای مــورد نظــر را پیــدا  و حتــی آن را در 
مقابــل در خانــه دریافــت کرد. پیشــرفت 
تکنولوژی و البته رونق کسب و کار به جایی 
رســیده که حتی بسیاری از ســایت ها برای 
جلب رضایت مشــتری به خرید و فروش 
کااهــای دســت دوم هــم می پردازنــد. تــا 
اینجا همه چیز خوب است و به مدد فضای 
مجازی در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی 
می شود اما هنگامی که پای خرید و فروش 
لــوازم و تجهیزات پزشــکی آن هــم از نوع 
دســت دوم به فضای مجازی باز می شــود 
باید ترسید و احتیاط کرد چراکه خرید این 
نوع لوازم می تواند به قیمت جان انسان ها 
تمــام می شــود. ایمپلنت هــای ارتوپــدی 
نمونه ای از تجهیزات پزشکی است که این 
روزها هدف ســودجویان قــرار گرفته و نوع 
دســت دومش در برخی از سایت ها تبلیغ 

می شود.
در  ارتوپــدی  جراحــان  انجمــن  رئیــس 
گفت وگو با »ایــران« در این بــاره می گوید: 
طبق دستور وزارت بهداشت، تمامی لوازم 
و ایمپلنت هــای ارتوپدی کــه از بدن بیمار 

خــارج می شــود، باید در بیمارســتان امحا 
شــود. اگر هــم در مــوارد نادری ایــن پیچ و 
پاک ها به دست بیمار برسد قابل استفاده 
مجــدد نخواهد بود. تاکنــون نیز هیچ یک 
از جراحــان این شــاخه، پیچ و پاکــی را که 
معلوم نیست از کجا تهیه شده برای درمان 
بیمار استفاده نکرده است، بنابراین خرید و 
فروش ایمپلنت ارتوپدی دست دوم هیچ 

معنایی ندارد.
دکتر محمــد رازی تأکید می کند: به فرض 
محال هم اگر بیمار خود پیچ و پاک مورد 
نیــاز را تهیه کند هیــچ جراحی نمی پذیرد 
از آنهــا اســتفاده کنــد، رویه قانونــی به این 
شــکل اســت که جــراح لــوازم مورد نیــاز را 
نســخه می کند و شــرکت معتبر این لوازم 
را بــرای اســتفاده جراح مســتقیماً به اتاق 
عمل ارسال می کند و به هیچ وجه به بیمار 

تحویل نمی دهد.
ë  دوم دســت  ارتوپــدی  ایمپلنت هــای 

کیفیت ندارند
مدیــر کل دفتــر نظــارت و اعتباربخشــی 
امــور درمان وزارت بهداشــت نیــز با تأکید 
بــر اینکه اســتفاده از لوازم ارتوپدی دســت 
دوم تخلفــی بــزرگ و نقض صریح قانون 
اســت، می گوید: پیــچ و پاک هایــی که در 
بدن بیمار کار گذاشــته می شــود در محیط 
شیمیایی بدن تحت تأثیر فعل و انفعاات 
شیمیایی قرار گرفته، کیفیت اولیه خود را از 

دســت می دهد به گونه ای که دیگر فرمول 
شــیمیایی اولیه را ندارد. از این رو اســتفاده 
مجــدد از آنها حتــی برای خــود بیمار هم 
خطرنــاک خواهد بــود و می تواند عوارض 

جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
دکتر علیرضا عسگری اضافه می کند: نکته 
مهــم دیگری که باید بــه آن توجه کرد این 
است که بخشــنامه »فرآوری مجدد ایمن 
وســایل پزشــکی« یا همان »ری یــوز ابل« 
که چنــدی پیش اجازه اســتفاده مجــدد از 
برخــی لــوازم و وســایل را به شــرط رعایت 

نکات بهداشــتی صــادر کرد بــه هیچ وجه 
شــامل ایمپلنت های ارتوپدی نمی شود و 
نباید اشتباه شود. بنابراین هرگونه تبلیغی 
کــه در زمینــه خریــد و فروش دســت دوم 
این لوازم صورت بگیرد مردود است و این 
افراد مصداق واضح فریبکار و شیاد هستند 

و باید با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.
ë  رقابت ایمپلنت های ارتوپدی داخلی با

برندهای جهانی
دکتر رضا مســائلی مشــاور وزیر و مدیر کل 
امور تجهیــزات و ملزومات پزشــکی نیز با 

رد استفاده از ایمپلنت ارتوپدی دست دوم 
در بیمارستان ها هشــدار داد: متأسفانه در 
شــرایط کنونی و جو روانی ایجاد شده براثر 
اعمال تحریم های ناعادانه امریکا برخی 
از شــیادان و کاهبــرداران بــا سوء اســتفاده 
انــدوزی  منفعــت  بــه  مــردم  نگرانــی  از 
پرداخته انــد. از ایــن رو مردم باید هوشــیار 
باشند و فریب نخورند چراکه هیچ پزشکی 
ایــن لوازم را در بدن آنها یا بیمارشــان قرار 

نخواهد داد.
دکتــر مســائلی در ادامه تصریــح می کند: 

خوشبختانه تا امروز قریب به 20 تولید کننده 
توانمند در کشور ایمپلنت های ارتوپدی را با 
کیفیتی باا و در حد استاندارد های جهانی 
تولیــد می کننــد. ایــن ایمپلنت هــا از نظــر 
کیفیت با برندهــای معتبر جهانی رقابت 
می کنند و از نظر هزینه هم نسبت به نمونه 
خارجی قیمتی قابل قبــول دارد. بنابراین 
بــا وجــود همــه مشــکات ،مــا در زمینــه 
ایمپلنت های ارتوپدی در کشــور کمبودی 

نداریم.
در  می کنــد:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
طــرح تحــول ســامت، هزینــه درمــان بــا 
ایمپلنت های ارتوپدی تحت پوشش کامل 
بیمه ها قرار گرفته است. در واقع براساس 
مــاده 94 قانــون برنامــه چهــارم توســعه، 
ایمپلنت های ارتوپدی مورد نیاز بیماران از 
طریق مراکز درمانی تهیه می شود و تحت 

پوشش بیمه قرار می گیرد.
دکتــر حمیدرضــا اصانــی عضــو انجمن 
شــایعات  رد  بــا  نیــز  ارتوپــدی  جراحــان 
در مــورد اســتفاده از وســایل دســت دوم 
همچــون پاتیــن، پیــچ و پــاک می گوید: 
هرچند تحریم ها در حوزه تأمین تجهیزات 
بــا مشــکاتی مواجــه  را  پزشــکی، کشــور 
کــرده اما خوشــبختانه با کمبــودی در این 
خصــوص مواجــه نشــدیم. البتــه قیمت 
تجهیزات پزشکی بسیار باا رفته و بیماران 

را با مشکاتی مواجه کرده است.

طبق دستور وزارت بهداشت، تمامی لوازم و ایمپلنت های ارتوپدی که از بدن بیمار خارج می شود، باید در بیمارستان امحا شود

لوازم پزشکی دست دوم را از فضای مجازی نخرید
پرستو رفیعی

خبرنگار

یادداشت

محمدرضا واعظ 
مهدوى

مدیرعامل صندوق 
بیمه اجتماعى 
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روستاییان و عشایر
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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 - بنایی بســـیار کهـــن در اصفهان بـــا نام های دیگر ســـارویه یا 

کهن دژ- لقب شاهزادگان اتریش
2-  خرگوش نر یا ماده- ضمیمه- ناحیه ای در مغز که در تکلم نقش دارد

3-  یکی از 12 حواری مسیح- علم اعداد- محکم
4-  سرخوردن- تعجب خانم ها- باعث- رأس

5-  گیاهی خاردار- با احتیاط- نعره
6-  بهشت- مملکت- آبگیر

7-  گوشه ای در دستگاه سه گاه- قنات- آهوی معروفی دارد
8-  جوش ریز بدن- نوباوه- برادر پدر
9-  نزد- بانوی فرانسوی- چند اجنبی

10-  حرف ندا- ساعی- نقاش برجسته اروپایی
11-  تفرجگاهی در شهر نورآباد ممسنی- عنوان ها- واحد مساحت

12- اندازه گرمی یا سردی- تسمه ستبر- صمغ معطر- خوب می برد
13- چیزها- ضرر و گزند- آبگیر

14-  شهری در استان کرمانشاه- جامه- خدمتکار پیر
 15-  آبشـــاری چشـــم نـــواز در اســـتان زنجـــان- رمـــان نویـــس اســـپانیایی ملقب به 

شاهزاده نبوغ

 عمودي:
1-  میلـــه ای بـــرای درآوردن تایـــر- 

ماج
2-  اجتناب کردن- ستاره دنباله دار- 

نامرتب
3-  تاکنون- سازمانی بین المللی که 
در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت 

دارد- کام ضرورت
4-  زمـــان بـــی پایـــان- نـــگاه گذرا- 

کجاست؟- مشت تودهنی
5-  شـــاعر معاصر ایلخـــان مغول 

سلطان ابوسعید- ماده ها- دختر
6-  مرحلـــه خواب عمیـــق- نقطه 
ضعف- از قدرت شـــنوایی محروم 

است
7-  پیـــروزی- اتحادیـــه سراســـری 
کانون های وکای دادگستری ایران- 

عکسبرداری رایانه ای
 - منوچهـــری  شـــعر  قالـــب    -8
 قبـــال - شـــخصیتی در فیلم هـــای 

رزیدنت ایول
9-  ورم- دیکتاتور انگلیس - ماچ

10-  کام عذرخواهی- عدد- نوعی 
شیرینی

11-  زاج یمنـــی - پدیـــدار شـــدن - 
حکومت

جنبـــش  یـــورش-  مخفـــف    -12
خفیف- شگفت انگیز- شکلک

13-  تنوره- چشـــمان خواب آلود- 
فوتبالیست سابق تیم ملی فرانسه

14-  گماشته و نماینده- بن، کوپن- 
سرسپردگی مرید به مرشد

15-  پروتئیـــن اصلـــی در اتصاات 
بنز  دسموزوم ســـلولی- مرسدس 
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   افقي:
1 - عزل- وضعیت نامشخص و باتکلیف

2-  میوه زرد گابی شکل استوایی- سپاسگزار- درس دادن
3- سد ایرانی- فطری، ذاتی- ماه سریانی برابر با خرداد

4-  جدا- خون- بن و پایه- مخفف من را
 5-  دومین شـــهر اســـتان کرمان به لحاظ مســـاحت- غنیمت شـــمرده شـــده -

این هورمون در تنظیم فشار خون بدن نقش دارد
6-  دارای یک امتداد- حراف- حرف ندا

7-  وسایل و ادوات- کانتر- گرایش
8-  فرورفتگی عمیق بین دو کوه- شاعر عصر غزنوی- ستاره

9-  آشکارا- مایه نشاط و خرمی دل- چابک و فرز
10-  ضربه سر فوتبالیست- همیشه- نگهبان چماق نقره ای
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شما به کدام يک مبتا هستید؛ افسردگی يا افسرده حالی؟

وقتیروانتسرمامیخورد
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

حتمـــًا برای شـــما هم پیـــش آمده که 
یـــک روز از خواب بلند شـــوید درحالی 
کـــه دســـت و دل تـــان بـــه هیـــچ کاری 
نمی رود. بی حوصله و خسته بوده اید. 
نـــه دل تان می خواســـته ســـر کار بروید 
یا بـــه کارهـــای روزمره تان برســـید، نه 
حتـــی ترجیـــح داده اید همـــه روز را در 
تختخواب تان بگذرانید. اصًا چه کسی 
اســـت که این حس هـــا را تجربه نکرده 
باشـــد. یـــک روز، دو روز و شـــاید چنـــد 
روزش هم طبیعی باشـــد امـــا اگر این 
احساس طوانی شـــود، آن وقت چه؟ 
تـــوان مقابله با این همـــه انرژی منفی 
را داریـــد؟ انـــرژی منفی که اســـمش را 
گذاشـــته اند افسردگی. ســـال گذشته را 
با نام همین بیماری نامگذاری کردند 
و همه را تشـــویق کردنـــد که درباره اش 
حرف بزننـــد. حاا بگذارید ماهم کمی 
درباره آن حرف بزنیم. بنشـــینیم پای 
درد دل کســـانی که این حس را تجربه 
کرده انـــد و روان شناســـانی کـــه بـــه مـــا 
توصیه هایی صحیح برای مقابله با آن 
و نحوه درســـت رفتار با فرد افســـرده را 

می دهند.
     سگ سیاه افسردگی 

و توصیه های دوستانه

»ورزش کـــن، بـــا دوســـتانت بیشـــتر 
بیـــرون بـــرو و همه تاشـــت را بکن تنها 
نمانـــی!« اینهـــا توصیه هایی اســـت که 
به ســـپیده 33  ساله می شـــد زمانی که 
ســـگ ســـیاه افســـردگی به قول خودش 
دامنش را گرفته بود. سپیده که یک دوره 
طوانـــی روان درمانـــی و دارو درمانی را 

گذرانده و این روزها حـــال بهتری دارد، 
برایم می گویـــد: »می دانـــم خیلی ها با 
ایـــن توصیه ها قصـــد کمک دارنـــد اما 
بـــاور کنید وقتی کســـی دچار افســـردگی 
می شـــود، این توصیه هـــا گاهی حالش 
را بدتر می کند. آدم افســـرده نمی تواند 
از جایش بلند شـــود چه برســـد که برود 
باشگاه و اســـتخر. ممکن است مشاور و 
روانشناس هم همین توصیه ها را بکنند 
اما آنها تکنیک های خودشـــان را دارند. 
می خواهم بگویم افسردگی یک بیماری 
جدی است که با توصیه این و آن خوب 

نمی شود.«
او از آن روزهایـــی می گویـــد کـــه تـــا 
ســـاعت 4 و 5 بعـــد از ظهر توی تختش 
گرســـنگی  از  معـــده اش  می افتـــاد. 
می ســـوخت اما با این همه تـــوان آن را 
نداشـــت که بلند شـــود و چیزی بخورد. 
ترجیح می داد توی تخـــت بماند. چند 
باری هم که با زور اطرافیانش به باشگاه 
و اســـتخر رفت گوشـــه ای را پیدا می کرد 
و اشـــک می ریخـــت تـــا اینکـــه بااخره 
پیش مشـــاورش رفت. به قول خودش 
بدون دارودرمانـــی و روان درمانی هرگز 
دوباره سرپا نمی شد: »می دانی! مشکل 
جامعه ما این اســـت که بیشـــتر آدم ها 
نســـبت به مصرف داروهـــای اعصاب و 
روان گارد دارند. اصًا آن را یک جور تابو 
و خط قرمز می دانند اما باور کن اگر دارو 
مصرف نمی کردم و مشاوره نمی گرفتم، 
سرپا نمی شـــدم. دائم به خودکشی فکر 
می  کـــردم. برای همین اســـت کـــه این 
روزها هر کس حـــال و روزی مثل خودم 
دارد به جای توصیه به معاشـــرت، قدم 
زدن، ورزش و... تشویقش می کنم زودتر 

یک روانپزشک را ببیند.«

    سرزنش نکنید، همدلی کنید

آرمین 25 ســـاله هم روزهای سختی 
را پشـــت ســـر گذارده: »حـــس می کنم 
بیشتر افراد تصوری درست از افسردگی 
ندارند. البته من جوری بودم که صورتم 
یا حااتم نشـــان نمی داد افسرده ام. اما 
همیشـــه توی دلم حالت غم، شکست 
و ترس داشـــتم. تا چهار ســـال مشـــاوره 
و پزشـــک را قبـــول نمی کـــردم در ایـــن 
چهار ســـال ســـه بـــار خودکشـــی کردم. 
نمی گویم اان کامل خوب شده ام چون 
افســـردگی ام حاد بود. مثـــًا همین اان 
کـــه قرار بود با شـــما حـــرف بزنم از یک 
ساعت قبلش اضطراب گرفتم اما دارو 
خوردن باعث شده ازخانه بیرون بیایم 

و تا حدی نرمال شوم.«
آرمین به خاطر افسردگی شغلش را 
رها کرد، رشته تحصیلی اش در دانشگاه 
را نیمـــه تمـــام گذاشـــت و زندگـــی اش 
بشـــدت تحت الشـــعاع  ایـــن بیمـــاری 
قرار گرفـــت: »قبل از افســـردگی فوتبال 
بـــازی می کـــردم بعـــدش تا ســـر کوچه 
هـــم نمی توانســـتم بروم. آدم افســـرده 
هیـــچ بازدهی ندارد، بـــه پوچی محض 
رســـیده بـــودم. مـــن همیشـــه حرفم با 
خانواده هاســـت؛ اینکه وقتی کسی دچار 
ایـــن حاات می شـــود درکش کننـــد و با 
احســـاس گناه عذابش ندهنـــد. همان 
کاری کـــه خانواده ام با مـــن کردند. آنها 
دائم ســـرکوفت می زدند کـــه چرا درس 
و کارم را رهـــا کـــرده ام. نمی فهمیدنـــد 
که مشـــکل بزرگی زمینگیرم کرده. بعد 
از خودکشـــی و صحبـــت بـــا پزشـــک ها 

رفتارشان بهتر شد.«
تـــارا 36 ســـاله امـــا ســـبک و مـــدل 
افســـردگی اش کمـــی متفـــاوت اســـت. 

افسردگی هیچوقت عملکردم را مختل نکرد. سر کار می رفتم، حتی در کارم پیشرفت 
هم داشتم. توی این سالها هفته هایی هم بود که حالم خوب بود اما بیشتر اوقات همان 

احساس غم، گوشه گیری، دلگیری،  و اضطراب با من بود. دوستان توصیه می کردند 
ورزش کنم، معاشرت کنم اما من مدام می گفتم سبک زندگی خودم را دوست دارم

متفاوت تر است. پیام اصلی بیماری اش 
این است؛ خلوت را انتخاب کن و این پیام 
دائماً فرد را بیشتر به غار تنهایی دعوت 
می کند؛ غاری که خود بیماری است. آن 
وقت معمـــواً به فرد تکالیفی می دهیم 
که بایـــد انجام دهد و چون در جامعه ما 
گارد نسبت به مصرف دارو هم بااست 
و خیلی از افســـرده خوها هـــم از مصرف 
دارو گریزاننـــد با روان درمانی و مشـــاوره 
ســـعی در حل مشکل شـــان داریـــم.« او 
توصیه می کند: »آدم های افسرده خلق 
بســـیار پایین یا تحریک پذیری باا دارند. 
آنها ممکن اســـت بـــا دو جمله عصبی 
شـــوند. پس بهتر اســـت بـــا توصیه های 
غیرکارشناســـی  کار را بدتر نکنیم. چون 
بـــا اصـــاح نگـــرش می توانیم  معمواً 
رفتار را اصاح کنیم و این کار از یک آدم 

غیرمتخصص برنمی آید.«
 فرشـــاد رضايـــی، روانشـــناس هـــم 

معتقد اســـت همدلـــی و گـــوش دادن 
بـــه یک آدم افســـرده و تشـــویقش برای 
کمـــک گرفتن تخصصـــی بهتریـــن راه 
کمک به اوست: »همدلی از توصیه های 
غیرتخصصی مفیدتر اســـت. متأسفانه 
جامعـــه مـــا از بیماری هـــای اعصاب و 
روان فاجعه ســـازی می کند. درحالی که 
با کمک گرفتـــن می توانیم از باتاقی به 
نـــام افســـردگی کـــه ذره ذره کارکردهای 
شـــغلی، تحصیلـــی و اجتماعـــی فرد را 
می گیرد نجات پیدا کنیـــم. این بیماری 
در صـــورت درمـــان نشـــدن می تواند به 
معلولیـــت منجر شـــود.« به عقیـــده او 
خیلی اوقات فرد با یـــک رابطه درمانی 
خوب وقوی می تواند حـــال بهتری پیدا 
کند. برای همین هم ســـازمان بهداشت 
جهانی افسردگی را سرماخوردگی روانی 
نامیده که هر آدم ســـالمی هم می تواند 
دو بـــار در ســـال درگیـــرش شـــود: »این 
سرماخوردگی روانی ممکن است سراغ 
همه مـــا بیاید، از آن نترســـیم و فاجعه 
نســـازیم و ساده ســـازی اش هـــم نکنیم 
چراکـــه بـــا روان درمانـــی و دارودرمانی 
قابل حل اســـت، پس به همه می گویم 
بیاییـــد دربـــاره افســـردگی باهـــم حرف 
 بزنیم و از آن تصویر کلیشه ای یا عجیبی 

نسازیم.«

می گویـــد ســـال ها گوشـــه گیر و منـــزوی 
شـــده بود. به همه می گفت تنهایی اش 
را دوســـت دارد اما راســـتش را بخواهید 
از تنهایـــی اش لـــذت نمی بـــرد. صبـــح 
تا غـــروب تـــوی تخـــت می مانـــد، از 10 
میهمانی که دعوت می شـــد 5  تایش را 
رد می کرد و احســـاس ناشـــادی دائمی 
داشـــت: »اتفاقـــاً افســـردگی هیچ وقت 
کار  ســـر  نکـــرد.  مختـــل  را  عملکـــردم 
می رفتم، حتـــی در کارم پیشـــرفت هم 
داشـــتم. تـــوی ایـــن ســـال ها هفته هایی 
هـــم بود کـــه حالم خوب بود اما بیشـــتر 
اوقات همان احساس غم، گوشه گیری، 
دلگیری،  و اضطراب با من بود. دوستان 

توصیه می کردند ورزش کنم، معاشرت 
کنم اما من مدام می گفتم سبک زندگی 
خودم را دوســـت دارم تا اینکه مشـــاورم 
کمـــک کرد فکرم را عوض کنم. من دارو 
نخوردم اما با توصیه های مشاورم روز به 

روز بهتر شدم.«
   افسرده خويی و مال روزمره

منیر ســـید کريمی، مشـــاور و اســـتاد 

دانشگاه درباره افسردگی بیشتر توضیح 
دو  افســـردگی  مبحـــث  »در  می دهـــد: 
بحـــث متفـــاوت داریـــم؛ یکی افســـرده 
خویـــی و دیگری افســـردگی اساســـی یا 
حاد. در افســـرده خویی علت افسردگی 
مشـــخص نیست و افســـردگی ذره ذره و 

شـــاید در مدت زمان طوانـــی رخ دهد. 
در ایـــن حالت حال فـــرد، دیگر آن حال 
سابق نیســـت. شـــاید فرد افســـرده، کار 
کند، روابط اجتماعی هم داشـــته باشـــد 
اما شاد نیســـت. این افراد خودشان هم 
در مشـــاوره عنوان می کنند که احساس 
شـــادی و لذت ندارنـــد. مثـــًا تفریح ها 
شادشـــان نمی کنـــد. اما افســـردگی حاد 
متفاوت اســـت و معمـــواً بعـــد از یک 
بحـــران رخ می دهد و فرد یادش می آید 
که مثًا دو سه هفته است حالش بد شده 
یا عملکردش افت کرده. این افسردگی 
نوع حاد است که عائم کامًا مشخصی 
دارد.«  این استاد دانشگاه تأکید می کند 

که افســـرده خویی در جامعه ما بیشـــتر 
رواج دارد: »پیـــام افســـرده خویی به فرد 
این است که برو گوشه ای، فرار کن و تنها 
باش. درحالی که در افســـردگی اساسی 
فرد افکار خودکشـــی دارد. نحوه خورد و 
خوراک و خوابش تغییر می کند. معموًا 
این افراد از روز بدشـــان می آید و شب ها 
را ترجیح می دهند. دائم گریه می کنند. 
در یک جمله در افسردگی حاد فرد حال 
تـــکان خوردن ندارد و به این ســـادگی ها 
هم قابل حل شـــدن نیســـت و معموًا 
بـــا کمـــک و مداخله خانـــواده افـــراد به 

روانپزشک مراجعه می کنند.
 اما احـــواات یـــک آدم افســـرده خو 
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فروپاشــی هســتیم؛ منظور فروپاشــی نظام 
سیاســی نیســت بلکــه بــه لحــاظ اخاقــی، 
فرهنگی، ســرمایه اجتماعی، اقتصــادی و... 
نظام های مســتقر مــا دچار نوعــی بی ثباتی 
و کژکارکــردی شــده اند. عــده ای دیگر بر این 
باورنــد کــه نــه تنهــا فروپاشــی مــا را تهدید 
نمی کنــد بلکه مــا در اوج قــدرت منطقه ای 
هستیم و این نامایمات داخلی کم و بیش 

طبیعی است.
من بــدون اینکــه بخواهــم قضاوتــی در 
باشــم؛  داشــته  طیف بندی  هــا  ایــن  مــورد 
معتقدم، ما تاکنون نتوانســته ایم هیچ گونه 
»مفهوم بندی« درســتی از مسائل مان ارائه 
دهیــم به گونه ای که اجماعــی بین ااذهانی 
میان متفکران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
و اجتماعی ما در این خصوص شکل گرفته 
باشــد. بنابرایــن، چیســتی این مســأله خود 
نیازمنــد »گفت وگو« اســت و معتقــدم این 
گفت وگو در وهله نخست باید در یک فضای 
عــام مشــارکتی از خال رســانه ملی شــکل 
گیرد. رســانه ملی باید اصحاب اندیشه های 
مختلــف را گــرد آورد و مســأله را در قالــب 
»مســأله ایــران امــروز« مطــرح کنــد تا همه 
بتوانند در شناسایی ابعاد و زوایای آن آزادانه 
تأمل کنند. اگر از طرح مســائل مان بترسیم، 
تبدیــل بــه غده هــای چرکینــی می شــود که 
معالجه آن دشوارتر و گاه ناممکن می شود.

اسام اســت که از هر فرصتی برای این ابراز 
عاقــه بهــره می گیرنــد. مثــًا در بازی هــای 
جــام جهانــی فوتبــال ۲۰۱۸ مــردم منتظــر 
بودنــد تــا تیم ملــی یک پلــه بااتــر بیاید تا 
شادی و هیجان خود را نشان دهند؛ این امر 
حکایت از عشق به ایران و جامعه دارد. این 
سرمایه ای کم نظیر اســت که مردم با وجود 
و  اقتصــادی  تنگناهــای  و  مشــکات  همــه 
اجتماعی همچنان دل در گــرو ایران دارند. 
نمونه دیگری از این عشق به ایران و همنوع 
را در جریــان زلزلــه کرمانشــاه دیدیم. همه 
شــاهد بودنــد کــه چطــور ســیل کمک هــای 
مردمــی بــه طــرق مختلــف بــه آن مناطق 
ســرازیر شــد و ایــن چیزی نیســت جــز موج 
عظیــم »ســرمایه اجتماعی« کــه البته باید 
پاس داشته شود و با سوء تدبیرها مخدوش 

نشود.
بنابرایــن، ما جامعــه زنــده ای داریم که 
می تــوان نشــانه های امید را در ایــه ایه آن 
دید؛ البته رهبران، مسئوان و سیاستمداران 
جامعــه و کســانی کــه مســئولیت راهبری و 
هدایــت دارنــد در تقویــت یا تضعیــف این 
انگیــزه و امیــد نقش اساســی دارنــد. در این 
مقطــع، بیشــتر از هــر چیــزی »گفت وگــو با 
مردم« می تواند این امید و انگیزه را تقویت 
کنــد. جامعــه امــروز مــا نیازمنــد اعتمــاد و 
همراهــی مــردم اســت و این امــر زمانی رخ 
می دهــد که افکارعمومی را تحریک نکنیم؛ 
در غیر این صورت جامعه به جای امید، روز 
به روز بیشتر به سمت یأس و ناامیدی پیش 

خواهد رفت.
   در این فضا، چه نقشی را برای رسانه ها قائل 

هستید؟
مــن بیشــترین نقــش را بــرای رســانه ها 
قائل هســتم. اگر رســانه ملی گفت وگو را در 
این ســطح آغاز کنــد، روح امیــد در جامعه 
جاری خواهد شــد؛ گفت وگو با نخبگانی که 
گاهی نظرات انتقادی نیز دارند می تواند در 
تبیین مســأله و ارائه راه حل هــای احتمالی 
کمک کنــد. بنابرایــن، ما نقــاط امیدبخش 
فراوانــی داریم مشــروط بــر اینکه در ســایه 
عقانیــت از آنهــا بهــره بگیریــم و فقــط به 
گفتــار اکتفا نکنیم که دوصد گفته چون نیم 

کردار نیست.

   جنــاب دکتــر احمدونــد این روزهــا اغلب 
مــردم نســبت به آینــده خود نگران هســتند 
چــون فکــر می کننــد افق پیــش رو برایشــان 
چندان روشــن نیســت. در این فضا، جامعه 
نخبگان چگونــه می تواند امیــد را به جامعه 

تزریق کند؟
ایــن روزهــا، بــه لحــاظ علمــی و تجربی 
همــه مــا کــم و بیــش قبــول داریــم کــه بــا 
مجموعــه مشــکاتی چــون کاهش ســطح 
اقتصــادی،  چالــش  اعتمادعمومــی، 
بحــران کاهــش ارزش پــول ملــی ، بحــران 
زیســت محیطی، افزایــش طــاق، کاهــش 
افــول ســرمایه اجتماعی، بیــکاری،  ازدواج، 
همــه  با وجــود  مواجهیــم.  و...  آب  بحــران 
این مشــکات، ولی ما هنوز تبیین و ترســیم 
درســتی از این مسائل و مشکات نداریم. تا 
چنین ترسیم درستی نداشته باشیم، یافتن 

راه حل بیشتر به »رؤیا« شبیه است.

چنین ترســیمی نیز جز با بــاز کردن باب 
»گفت وگوی انتقادی« میــان اصحاب علم 
و دانــش از طریــق رســانه ها و در رأس آن 
رســانه ملــی امکانپذیــر نیســت. بنابرایــن، 
بــه اعتقاد مــن، جامعه نخبگان، بــا فراهم 
کردن زمینه هایی برای گفت وگو و بررســی و 
تبیین مســائلی که پیش روی جامعه است، 
می تواند در گذر ما از بحران ها و ایجاد »امید 

اجتماعی« اثرگذار باشد.
  در جریــان گفت وگوی میــان نخبگان چه 
مؤلفه هایــی را بایــد در نظر گرفــت تا جامعه 

نسبت به آینده خود نگاه مثبتی پیدا کند؟
مــا نخســت بایــد تکلیف ســه مســأله را 
در گفت وگوهایمان روشــن کنیم؛ نخســت، 
چیستی مسأله و مفهوم بندی مشکاتی که 
ایــن روزهــا با آن دســت به گریبان هســتیم؛ 
اینکه، چه نامی می توانیم بر این مشــکات 
بگذاریم؟ عده ای معتقدند که ما در مرحله 

باعــث می شــود کــه آنهــا تاحدی احســاس 
یــأس کــرده و ایــن امر کم و بیش در ســطح 

جامعه نیز مشهود است.
   در واقــع، شــما بر این باورید که پیش شــرط 

امید اجتماعی »اعتماد اجتماعی« است؟
بااخره بخش هایی از جامعه، مطالباتی 
نیــز  نامشــروع  کــه  خواســته هایی  دارنــد؛ 
نیســت؛ اغلب دعــوای نان و خواســت های 
اقتصادی اســت، اما وقتــی دائماً این بخش 
از جامعه نادیده گرفته می شود؛ گویی اینها 
یــا وجــود ندارند یــا خواســته ای ندارنــد. در 
این فضا، اساســاً وحدتی صــورت نمی گیرد 
»ســرمایه  تعبیــری  بــه  یــا  »مشــارکت«  و 
اجتماعــی« کاهش می یابــد؛ وحدت زمانی 
رخ می دهد که همه اقشــار و طیف ها دیده و 

شنیده شوند.
برای مثال تلگرام بســته شد. این شبکه 
اجتماعی، کانال ارتــزاق گروه هایی از مردم 
بود. آمارهای اعامی نشــان می دهد مردم 
از راه هــای دیگــری برای تداوم ارتزاق شــان 
ناگزیر شــده اند که همچنــان کار را با تلگرام 
ادامــه دهنــد. ایــن امــر البتــه پیامــی نیز به 
کارگــزاران می دهد که اقدام درســتی انجام 
نــداده اســت. در واکنــش بــه این خواســت 
مردم، مســئوان به جــای اینکه به روحیات 
مــردم التیام ببخشــند و امیدبخشــی کنند، 
هــم  را  اینســتاگرام  کــه  می کننــد  عنــوان 
می بندیم کــه ارتزاق و زندگــی عده دیگری 
از مردم به آن وابســته اســت. مردم ممکن 
اســت از ایــن برخــورد کارگزارانشــان تصور 
لجبــازی و بی توجهــی داشــته باشــند که به 
ارتــزاق و منافــع اقتصادیشــان هــم پیونــد 
خورده اســت. آن هم درســت در موقعیتی 
کــه ما بیــش از هر زمان دیگــری به وحدت، 
همدلی و امیدبخشــی به مــردم نیاز داریم. 
این امــر، بتدریج وحــدت و امید را کمرنگ 
کــرده و ممکن اســت بــه جــای آن نفرت و 

یأس را بنشاند.
بــه  خوش بینانــه  قــدری  بخواهیــم  اگــر     
وضعیت امروز بنگریم، به اعتقاد شما، نقاط 

امیدبخش ما کجا است؟
مــا اگر خودمــان اوضاع را خــراب نکنیم 
نقاط امیدبخــش فراوانی داریــم. مهمتر از 
همــه ِعــرق و عاقــه وافر مــردم به ایــران و 

مسأله را درست مفهوم بندی کردیم و علل 
آن را شــناختیم، آن وقــت بایــد ببینیــم که 
راه حل چیســت؟ داخلی اســت، منطقه ای 
اســت یــا بین المللی؟ گاهی باید در هر ســه 
ســطح کار کنیــم. به عنوان مثال، امــروزه در 
عرصــه بین المللــی ما بــا واقعیت تــازه ای 
مواجه شــده ایم و آن اینکه دولتی در امریکا 
روی کار آمده اســت کــه برخی از هنجارهای 
بین المللــی را در رابطه با ایران به رســمیت 

نشناخته و برجام را نادیده گرفته است.
بــر ایــن بــاورم کــه مــا بایــد گزینه هــا و 
ســناریوهای مختلــف را در یــک فضــای باز 
عمومی مورد بحث، بررســی و سنجش قرار 
دهیم و راه حل ها را نه در پشت درهای بسته 
بلکــه در یــک گفت وگوی عمومــی به بحث 
بگذاریــم و بهتریــن راه حــل ممکــن را پیــدا 

کنیم.
در عرصــه منطقــه ای نیــز مــا در حــال 
حاضر بــا مثلثــی از فشــار از ناحیــه امریکا، 
اســرائیل و عربســتان مواجه هســتیم و باید 
کنشــگرانه و مســئوانه در این عرصــه ورود 
کنیــم تا بتوانیم راه حل مناســبی بــرای این 
از  بســیاری  چنانچــه  کنیــم.  پیــدا  چالــش 
صاحبنظران این را پیشتر گفته اند که ما باید 
تــاش کنیــم تا حداقــل یکی از اضــاع این 
مثلث فشــار را بشــکنیم. البته شرط اصلی 
این اقدامات این است که در عرصه داخلی 
هــم بتوانیــم میان همــه مــردم و گروه های 
سیاســی اجماع کامل و وفــاق اثرگذار ایجاد 
کنیم. مثًا قطبی کردن مردم را باید خاتمه 
دهیم؛ چنانکه تاکنون هم ســودی نداشــته 
اســت، تا بتوانیم »امنیت روانی« را در همه 
ســطوح اجتماعی و سیاســی ایجاد کنیم. با 
چنیــن بسترســازی هایی و ایجــاد تفاهم هر 
چه بیشــتر در میان مردم، حتماً می توانیم 

از این گذرگاه دشوار عبور کنیم.
   برخی از صاحبنظران بر این باورند که پیش 
از فراهم کــردن زمینه هایی بــرای گفت وگو، 
نیازمنــد تزریــق »امیــد« در فضــای جامعــه 
هستیم تا انگیزه حرکت را در مردم و گروه های 
سیاســی احیا کنیم. به نظر می رســد ما اکنون 
بــا ســطوحی از ناامیــدی در جامعــه مواجه 
هستیم. به اعتقاد شما، ریشه این ناامیدی ها از 
کجا نشأت می گیرد؟ و چطور می توانیم آن را 

به »امیدی پایدار« در جامعه بدل کنیم؟
مــردم تا حــدی ناامیــد هســتند و این را 
نمی توان انکار کرد. مســائل زیادی از جمله 
فساد موجب شده این ناامیدی شکل گیرد. 
گویــی اراده ای نیز در برخورد با فســادهایی 
کــه هــر روز از گوشــه ای ســر درمــی آورد، به 
چشــم نمی خــورد؛ اراده ای کــه می توانــد تا 
حد زیادی این یأس و ناامیدی را در جامعه 

کاهش دهد.
بخش هایــی از جامعــه، دچــار از مــدار 
رفتگی هایی شــده است و برخی  حوزه هایی 
کــه مثًا نباید در اقتصاد مداخله کنند، ورود 
جدی به اقتصاد دارند. اگر نتوانیم با منطق 
نهادگرایی که اصــاح نهادهای اقتصادی را 
در بطن اصاح نهادهای سیاســی می داند، 
غیراقتصــادی  نهادهــای  و  برویــم  پیــش 
همچنان به نهادهــای اقتصادی ورود کنند، 
مردم بتدریج احساس بیگانگی کرده و همه 
منافــع جامعه بــه جیــب افــراد و گروه های 
معــدودی مــی رود و بقیــه مــردم، اعضــای 
حاشــیه ای جامعــه تلقی می شــوند؛ همین 

مســأله دوم، تبییــن اینها اســت؛ یعنی، 
وقتی مســأله را درست مفهوم بندی کردیم 
در مرحلــه بعــد بایــد تبیین کنیــم که علت 
یا علــل آن چیســت؟ برخــی از مســائل ما، 
علل ســاختاری و بلند مــدت دارند و برخی 
علــل کوتاه مــدت. در این مــورد نیز حداقل 
دو دیــدگاه وجــود دارد: برخی صاحبنظران 
مشــکات امــروز را انباشــتی از مشــکات و 
مسائل گذشــته می دانند که برخورد درست 
و منطقــی در خصــوص آن صــورت نگرفته 
است و لذا هر چند سال یکبار بروز و ظهوری 
جدی پیدا می کنــد. لذا امروز با مجموعه ای 
از بحران های اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، 
مواجــه  و...  زیســت محیطی  اقتصــادی، 
شــده ایم. در نقطــه مقابــل صاحبنظرانــی 
بیشــتر  مشــکات  ایــن  کــه  برآننــد  دیگــر 
مدیریتی و مختص امروز است؛ لذا اگر چند 
وزیر جابه جا شــود و دولت و برخی مقامات 
تحرک بیشــتری داشــته باشــند این مسائل 

بسرعت حل می شوند.
من بدون اینکه قضاوتی کنم سخنم این 
اســت که ما هنــوز نمی دانیم علــل واقعی، 
دقیــق و مبتنــی بــر داده هــای عینــی ایــن 
مشــکات چیســت؟ آیا سیاســت های چند 
دهه اخیــر عامل اصلی اســت یا مشــکات 

مدیریتی امروز و...؟
مســأله ســوم، راه حــل اســت، وقتــی مــا 

»اثرات امید درمانی« در گفت وگو با دکتر شجاع احمدوند

»سرمایه اجتماعی« مهم ترین نقطه امیدبخش ما است

بازسازی اعتماد اجتماعی
ایــن روزها، اهالی فکــر از لزوم بازســازی ارتباط دولــت و مردم ســخن می گویند و 
به این نکته اشــاره می کنند که گفتمــان دولت باید به نگاهــی از پایین به باا تغییر 
پیدا کنــد که این چرخــش گفتمانی می تواند به بازســازی »اعتمــاد اجتماعی« در 
جامعه و در پــی  آن به ایجاد امید اجتماعی در جامعــه بینجامد. پیش نیاز این امر 
»گفت وگوی هر چه بیشــتر اهالی سیاست با مردم« است. از این رو، به سراغ دکتر 
شــجاع احمدوند، دکترای اندیشــه سیاسی و اســتاد علوم سیاســی دانشگاه عامه 
طباطبایی رفتیم. او معتقد است »گفت وگوی مسؤان با مردم« یکی از مؤثرترین 

مؤلفه های امیدآفرین در جامعه است.
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مونا حاجیانی

دکتر سیدضیاء هاشمی
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

جاماندگی آموزش علوم اجتماعی از تحوات جامعهدفاع از تحول علوم  انسانی
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و  اقتضائــات  از  آن،  آمــوزش  و  علوم اجتماعــی 
تحوات جامعه معاصر جا مانده است. از این رو، 
در کار و فعالیت دانشگاه با واقعیت های جامعه، 
شــکافی ایجــاد شــده اســت؛ چراکه مطالعــات و 
پژوهش هــای دانشــگاهی مــا کمتــر معطــوف به 
مسائل اجتماعی است. رویدادها و شرایط جهانی 
امروز، آموزش عالی را در معرض تحوات جدی 
قرار داده اســت؛ ایــن تغییرات را می توان در ســه 

محور کلی دسته بندی کرد؛
»ســیاره ای شــدن آموزش عالی« که متأثر از 
اســت.  بین المللی ســازی  و  جهانی شــدن 
بین المللی شدن آموزش ها باعث شده تا سرعت 
تحوات علمــی در بعد جهانی روز به روز بیشــتر 
شــود و تحوات آمــوزش هم متأثر از آن ســرعت 
بیشــتری بگیرد. این نکته ای اســت که مــا باید در 
نظام آموزش عالی مان به آن توجه داشته باشیم.
حرکــت از »اقتصــاد صنعتــی« به ســمت   

»اقتصاد دانش بنیان«
یعنــی  دانشــگاه  چهــارم  نســل  ظهــور   
»دانشــگاه های اجتماعی«. دانشگاه های 
نسل اول »دانشگاه های آموزش محور« هستند که 
محــور آن تنهــا آمــوزش و انتقــال دانــش اســت. 
دانشگاه های نســل دوم، »دانشگاه های پژوهشی« 
هســتند که دغدغــه اصلی آنهــا توســعه مرزهای 
دانــش و تولیــد ایده هــا و دانش های جدید اســت. 
دانشگاه های نسل ســوم »دانشگاه های کارآفرین« 
هســتند که مبتنی بــر خاقیت و نوآوری اســت. اما 
نسل چهارم دانشگاه ها »دانشگاه های اجتماعی« 
هستند که دغدغه اصلی آنها پیوند میان دانشگاه با 
جامعــه، واقعیت ها و مســائل آن اســت. نبود این 

پیوند، زمینه ساز جاماندگی آموزش های دانشگاهی 
از تحــوات جامعــه معاصــر می شــود. در نبــود 
»دانشــگاه اجتماعی« ما با دانشــگاهی بی کیفیت 
مواجه خواهیم بود که نه برای اســتاد و دانشــجوی 

خود جذابیت دارد و نه برای مخاطبانش. 
به نظر می رسد امروزه در جامعه ما آموزش های 
دانشــگاهی بــا واقعیت هــای بیرونــی جامعه ما 
تناســبی نــدارد و صرفــاً بــر توســعه کمــی تمرکز 
دارد و ایــن تمرکز کمی باعث شــده تا بــا ده هزار 
فارغ التحصیــل در ســطح دکتــری، صدهــا هــزار 
و  ارشــد  کارشناســی  ســطح  در  فارغ التحصیــل 
میلیون ها نفر در سطح کارشناسی مواجه باشیم 
که اساســاً مشــخص نیســت که برای چــه هدفی 
آمــوزش دیده اند و قرار اســت این آموزش ها چه 

نیازی از جامعه ما را برطرف کنند؟
برنامه هــای  نبــودن«  و »کاربــردی  »بی هدفــی« 
دانشــگاهی باعث شــده تا دانشــگاه های ما دچار 
چالش هایی چون بیــکاری فارغ التحصیان، فرار 
مغزهــا و... شــوند. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
بازاندیشی در آموزش عالی به عنوان یک ضرورت 
مطــرح می شــود. در جریــان این بازاندیشــی باید 

نکاتــی مدنظــر قرار گیــرد؛ ۱. توجــه و تقویت بعد 
انتقادی دانــش علوم اجتماعی ۲. پیوند محتوای 
آموزش  با مسائل واقعی جامعه؛ چنانکه تنها در 
عرصه تئوریک متوقف نشــویم. 3. بازاندیشی در 
محتوای رشته ها متناسب با دغدغه های جامعه 
 اعتماد به اصحاب دانش علوم اجتماعی 

برای ورود به مسائل جامعه.
دانــش علوم اجتماعــی از آنجــا کــه بــه مســائل 
جامعــه می پــردازد بــا چالش هــا و تعارضاتی در 
دیدگاه مواجه خواهد شد؛ بنابراین، در مواجهه با 
جاماندگی های آموزش علوم اجتماعی از تحوات 
جامعه معاصر باید به دو ســاحت توجه داشــت؛ 
ساحت نخســت به خود دانشــگاه بازمی گردد که 
باید به روز باشد و با متن جامعه اش پیوند داشته 
باشد. ســاحت دوم به بستر اجتماعی و مدیریتی 
جامعه برمی گردد که باید واقعیت ها و اقتضائات 

این دانش را به رسمیت بشناسد.

*مکتوب هــای حاضــر، متــن ویرایــش و تلخیــص شــده 
»ایران« از سخنرانی دکتر سیدضیاء هاشمی و دکتر علیرضا 
شــجاعی زند است که 13 آذر ماه در پنجمین همایش ملی 

علوم اجتماعی در دانشگاه خوارزمی ارائه شد.

ما جامعه زنده ای داریم که می توان نشانه های 
امید را در ایه ایه آن دید. این سرمایه ای 

کم نظیر است که مردم با وجود همه مشکات 
و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی همچنان 

دل در گرو ایران دارند. در این مقطع، بیشتر از 
هر چیزی »گفت وگو با مردم« می تواند امید و 
انگیزه را در مردم تقویت کند. ما اگر خودمان 

اوضاع را خراب نکنیم نقاط امیدبخش فراوانی 
داریم مشروط بر اینکه از این نقاط امیدبخش 
در سایه عقانیت بهره بگیریم و فقط به گفتار 

اکتفا نکنیم

»تحول در علوم  انســانی« با »بومی ســازی 
علــوم   »دینی ســازی  و  انســانی«  علــوم  
انســانی«، ســه مقولــه متفاوت هســتند نه 
ســه عنــوان بــرای یک هــدف. هرچنــد که 
غالباً این ســه مقولــه، در عمل با هم خلط 
می شــوند. بر این اساس، می توان و باید به 
دنبــال تحول علوم  انســانی و بومی ســازی 
علــم رفت بی آنکــه قائل به »دینی ســازی 
علــم« باشــیم؛ چراکــه ایــن ســه مقولــه از 
یکدیگــر  ملــزوم  و  ازم  و  متمایزنــد   هــم 

نیستند.
تحــول در علــوم  انســانی بــه معنــای رفع 
نقصان و خطاهای مبنایی در علوم  انسانی 
رایج است. از این جهت، خطاها را مبنایی 
می دانــم چــون رفــع نقــص و خطاهــای 
غیرمبنایی کاری است که توسط عالمان به 
شکلی مستمر انجام می گیرد. هر علمی به 
طور طبیعی به ایــن رفع نقص ها مبادرت 
کرده اســت و تحواتــی که در علوم حاصل 
می شــود، ناشــی از همین تغییر و تحوات 

غیرمبنایی است.
امــا رفع نقص و خطاهای مبنایی در علوم  
انســانی را می تــوان در ســه دســته از هــم 
تفکیــک کــرد؛ ۱. خطــای ناشــی از نادیــده 
 گرفتــن جنبه هــای بومــی علــوم  انســانی.

 ۲. خطــا در مبانــی فلســفی این علــوم که 
از آنهــا تحت عنــوان متافیزیــک علوم یاد 
می شــود 3. خطــای ماحظــات ارزشــی و 

ایدئولوژیــک پنهــان شــده در پــس علــوم 
 انسانی

خطــای نخســت، مربوط بــه بومی ســازی 
اســت. در بحــث از بومی ســازی ابتــدا باید 
ساحت های مختلف علم را از هم تفکیک 
کــرد؛ چراکــه نمی تــوان از همه ســاحت ها 
توقع بومی سازی داشت؛ ساحت نخست، 
حیث روش و حجیت. ساحت دوم، حیث 
ســاحت  نظریه پــرداز.  و  عالــم  خاســتگاه 
ســوم، حیــث موضــوع و مسأله شناســی و 
میدان مورد بررســی. ساحت چهار، حیث 
خاستگاه و منشــأ نظریات. ساحت پنجم، 

حیث بکارگیری نظریات و مطالعات.
بومی ســازی در ســاحت نخســت، اساســاً 
بی معنــا اســت و بعیــد اســت کــه کســی 
توقــع  حجیت هــا،  و  روش  ســاحت  در 
بومی سازی  داشته باشد؛ چون امکان ناپذیر 
اســت. در ســاحت دوم، بومی سازی بیشتر 
از آنکــه بــه »علــم« برگــردد، بــه »عالــم« 
برمی گــردد و منظــور از آن هــم پــرورش 
عالمــان در یک ســرزمین اســت و طبیعتاً 
هیچ کسی با این ساحت مخالفتی نخواهد 
جامعــه ای  هــر  ایــده آل  چراکــه  داشــت؛ 
داشتن عالمانی است که بتوانند به مسائل 
بومی بیندیشــند. بومی ســازی در ســاحات 
ســوم تــا پنجم هــم بدیهی و هــم ضروری 
اســت البتــه بــا نظــر داشــتن تفاوت هــای 
میان علوم و دانش ها. چراکه بومی ســازی 
ادبیــات،  همچــون  دانش هــا  برخــی  در 
تاریخ و جغرافیا باموضوع اســت. این در 
حالی اســت کــه بعضی از دانش ها اساســاً 
غیربومــی هســتند مثــل فلســفه محض و 

علــوم پایه. در ایــن دانش ها بومی ســازی، 
اساســاً نقــض غــرض اســت. اما برخــی از 
علوم مثل جامعه شناســی جــز نوع بومی، 
نــوع دیگــری ندارنــد و از جامعه شناســی 
نمی تــوان توقــع یــک علــم universal را 
داشــت. باید به این نکته توجه داشــت که 
خطــای نســاختن جامعه شناســی بومــی 
بیشــتر به گردن ما است نه غربی ها. اتفاقاً 
آنــان نوعــی جامعه شناســی کامــًا بومــی 
برســاخت کرده اند و این اشتباه ما است که 
فکــر می کردیم می توانیم جامعه شناســی 
بومی آنــان را به جامعه خود تعمیم داده 
و در موقعیت های متفاوت  از آن اســتفاده 

کنیم.
و  متافیزیــک  بــه  مربــوط  دوم،  خطــای 
مبانی هستی شــناختی و معرفت شناختی 
علــم اســت کــه آن هــم ناشــی از خطاها و 
نقصان هــای خــود ایــن دانش هــا اســت؛ 
همچون غلبــه رویکردهای ماتریالیســتی، 
پوزیتیویســتی و ایده آلیســتی محــض. رفع 

این خطاهای متافیزیک، مستلزم بازگشت 
به خانه فلســفه اســت؛ یعنی این نقایص 
را بایــد بــا مراجعه به عقــل و منطق حل و 

فصل کرد.
و  ارزشــی  ماحظــات  ســوم،  خطــای 
ایدئولوژیکی اســت که در پس علوم  انسانی 
پنهــان می شــوند؛ یعنــی علــوم  انســانی و 
اجتماعی رایج واجد برخی جهت گیری های 
دستوری و ارزشی است که باید آشکار و رفع 
شــود. علــوم و دانش هــای بشــری همــواره 
درگیــر گرایش هــای ایدئولوژیک می شــوند 
چون انسان مفری از ایدئولوژی ندارد. از این 
رو، راه حل امروز ما در مقابل علم ســکوار، 
ایدئولوژی زدایــی و بازگشــت به علم اســت 
نه تغییــر ایدئولوژی و رفتن به ســمت یک 

ایدئولوژی دیگر.
علــوم   تحــول  از  هــدف  بنابرایــن، 
انســانی نقــد مبنایــی آن در ســه ســاحت 
»موقعیتــی بــودن«، »مبانــی معرفتی« و 

»آمیختگی های  ایدئولوژیک« است.

 دکتر علیرضا شجاعی زند
استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس
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خودمان را امتداد مردمی نهاد ها و دستگاه های 
اجرایی و دولتی می دانیم. به عبارتی دیگر قرار 
اســت ما ایــن ظرفیت مردمــی را بــه ظرفیت 
دولت ها اضافه کنیم، بــدون اینکه تداخلی به 
وجــود آید یا جا وجایگاه کســی یا دســتگاهی را 
بگیریم. در این شــرایط هم ما به صنعت ورود 
کرده ایــم بــدون اینکــه نقش و جایگاه کســی را 
اشــغال کرده باشیم چون قائل به این هستیم 
که بســیج برای حضور در خأها و برای کارهای 
زمین مانده اســت. لذا مــوارد این حوزه را رصد 
کــرده و می کنیــم، هرکجا که کمتر کار شــده ما 
برای جبران کم کاری ها اعام آمادگی می کنیم 
و می گوییم ما هستیم چون معتقدیم بایستی 
از توان مهندســی بســیج استفاده شــود. وی در 
همیــن ارتباط اظهار داشــت: در حال حاضرما 
در سرتاســر کشــور بیش از 75هزارعضو داریم 
که توان بالقوه عظیمی اســت. ســازمان بسیج 
مهندسین صنعتی در تمامی اســتان ها دارای 
یــک ســازمان مرکزی به همیــن نام اســت، در 
کلیــه شهرســتان ها هم یک کانــون تخصصی 
داریم کــه مجدانه پیگیر امورند. مبنای ما بعد 
از آمدن ســردار غیب پرور این است که سازمان 
بســیج مهندســین صنعتی هم را بــه گونه ای 
پیــش ببریــم که دیگــر مانند گذشــته در قالب 
بسیج فعال، بسیج عادی و بسیج ویژه نباشد. 
ازم بود در ســاختار بسیج مهندسین صنعتی 
هــم تجدیدنظر می کردیم. لذا تغییر ســاختار 
را در دســتور کار قرار دادیم و تقریباً از یک ســال 
ونیم  پیش شروع کردیم به مطالعه و طراحی 

قالب جدید. 
ë  بسیج پشتوانه ملی

رئیــس ســازمان بســیج مهندســین صنعتــی 
در توضیــح پیرامــون ســاختار جدیــد بســیج 
مهندســین صنعتی، گفــت: در قالــب جدید، 
بسیج مهندسین صنعتی به عنوان یک شبکه 
اجتماعی - تعاملی پیش بینی شــده است که 
هدفش کمک به توسعه سامانه های مدیریت 
دانش و ایجاد دانایی است. ما از پی مطالعات 
میدانــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه یکــی از 
مشکات اساسی کشور در حوزه صنعت فقدان 
اشراف اطاعاتی نسبت به داشته ها ونداشته ها، 

همچنین دانسته ها و ندانسته هایمان است. 
درشــرایط فعلــی کســی و جایی در کشــورمان 
نیســت تــا بــا آمــار واطاعــات بگویــد درحوزه 
صنعــت ،دانــش ازم بــرای نداشــته هایمــان 
داریــم یا نداریم؟ آیا پتانســیل ها ومهارت های 
ازم در کشــور وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد 
کجاست؟ حداقل در حوزه صنعت این نقیصه 
وجود دارد. اساساً مسائل حوزه صنعت خیلی 
ویترین نشــده اســت. این نقیصه موجب شده 
تا توانمندی های کشورهم مشخص نباشد. ما 
در شرایط جدید به عنوان اولین کارآمدیم تا در 
جهت رفع این نقیصــه گام برداریم و درزمینه 
داشــته ها و نداشته هایمان ایجاد دانایی کنیم. 
پشتوانه ما هم در این کار شبکه های اجتماعی 
در حوزه های تخصصی بسیج مهندسین است. 
امروزه شــبکه های تخصصی که در حــوزه نرم 
افــزار کار می کننــد تمام اطاعــات علمی دنیا 
را یک جــا جمع آوری می کنند. با این پشــتوانه 
هم می گویند جهان همچون دهکده ای است، 
مــا هــم کدخــدای آن هســتیم و از ایــن طریق 
علــم دنیــا را مدیریــت می کننــد. حــال اگــر ما 

بخواهیــم ظرفیت هــای داخــل کشــور را تحت 
مدیریت خود درآوریــم باید به تولید دانایی در 
ایــن ارتباط اهتمام بورزیــم. از ایــن رو ما یکی از 
وظایــف خود در بســیج مهندســین صنعتی را 
ایجــاد دانایــی تعریــف کرده ایم. ایجــاد دانایی 
یعنی ایجاد شبکه های اجتماعی. البته تعریف 
ما از شبکه های اجتماعی تلگرام و... نیست، ما 
این ها را پیام رســان می دانیم و از آن و امثال آن 
به عنوان شبکه اجتماعی یاد نمی کنیم. منظور 
ما از ایجاد شــبکه اجتماعی این اســت که برای 
داشته ها و نداشته هایمان در حوزه های مختلف 
علمــی – صنعتــی ایجــاد دانایی کنیــم. یعنی 

بدانیم کجا چه داریم وچه نداریم؟ 
ë پایان نامه های ناکارآمد

دکتــر شــهبازی در انتقــاد از شــیوه های حاکــم 
بــر مراکز دانشــگاهی اظهــار داشــت: 90درصد 
پایان نامه های تولیدی در تحصیات تکمیلی، 
چه ارشــد، چه دکتــرا منطبق با نیازهای کشــور 
نیســت. یعنــی دانشــگاه های مــا روی چیــزی 
سرمایه گذاری می کنند که به درد ما نمی خورد. 
بیــش از 80 درصــد از اختراعاتــی کــه در کشــور 
به ثبت می رســد، تبدیل به یک پول ســیاه هم 
نمی شــود چون به درد کســی نمی خورد. ما اگر 
رصد کنیم می بینیم درمسابقات علمی معموًا 
رتبه های بیــن 3 یا 4 را آورده ایم، یا طا گرفتیم 
یا نقره یا برنز گرفتیم، اما اینها ســر سفره مردم 
دیده نمی شود چون ما الگویی در حوزه صنعت 
نداشــته و نداریم. اان ما 970شهرک صنعتی 
داریم که بیش از 90 هزار واحد صنعتی را شامل 
می شوند. همچنین بیش از 3هزار واحد صنفی 
داریــم ولــی از این میزان چــه تعدادی تعطیل 
باشد خوب است! تا قبل از این گرانی ها و مشکل 
مــواد اولیــه 31500 واحــد صنعتــی تعطیل یا 

زیر20درصد تولید داشته است.
 ســازمان بســیج مهندســین صنعتی براساس 

توافقی که با مجموعه وزارت صنعت داشته قرار 
شده تا این مجموعه های صنعتی را ساماندهی 
کند. ما آمادگی »پایش«، »عارضه یابی« و کمک 
بــه »احیــا«ی این مجموعه هــا را داریم. بســیج 
مهندســین صنعتی از ظرفیت خوبی برخوردار 
است ولی تقریباً معطل مانده و از این ظرفیت به 
خوبی استفاده نشده است. ما فکر می کنیم اشراف 
اطاعاتــی می تواند بخــش زیادی از مشــکات 
واحدهای تولیدی را رفع کند. بستر آن هم فضای 
مجازی است. ما فضای مجازی را نه تهدید بلکه 
فرصت می دانیم و فکر می کنیم نباید به عنوان 
یــک تهدید به آن نگاه کرد. ما باید از این فضا در 
جهت رفع مشکات اینچنینی استفاده کنیم اگر ما 
این میدان را خالی کنیم، هستند کسانی که آن را پر 

کنند، خوب هم پر می کنند.
 پــس ما باید در یک فرآیند هــم افزا این میدان 
را مال خود کنیم. هرچقدر این میدان را بیشــتر 
مــال خــود کنیــم، مــردم می تواننــد اطاعات 
بهتری بگیرند. در کشورما کمبود داریم، کاستی 
داریــم ولــی کارهای خوب هم زیاد انجام شــده 
اســت. مــا معتقدیم هــر دولتی ســرکار می آید 
باید بســیج و نیروهــای مردمی بــرای کمک به 
آن دولت پای کار بیایند. چون هر ناکارآمدی در 
دولت پای حاکمیت دینی نوشته می شود. این 
خطاست که فکر کنیم تنها پای دولت ها نوشته 
می شود. گفته خواهد شــد این حاکمیت دینی 
اســت که قدرت اداره جامعــه را ندارد یعنی ما 
وظیفه خودمان می دانیم که درسازمان بسیج 
مهندســین صنعتــی ســرمایه اجتماعــی را به 
کمک دولت بیاوریم. درهمین رابطه هم سردار 
ریاست سازمان بسیج مستضعفین نامه ای به 
آقای روحانی نوشــته اند که ما حاضر هستیم تا 
تمام امکانات خــود را به کمک دولت بیاوریم. 
آقای روحانی از موضوع اســتقبال کرده و نامه را 

به آقای جهانگیری ارجاع داده اند.

»سازمان بسیج مهندسین« عنوانی است که از 
سال 1379 به فهرست اقشار بسیج افزوده شده 
و متولی جذب و ســازماندهی نخبگان جامعه 
مهندســین کشــوربا هــدف کمــک بــه ارتقــای 
کارآمدی نظام اسامی درعرصه های سازندگی 

و مدیریت است.
پیــش از ایــن در دوران دفاع مقــدس فعالیت 
داوطلبانــه و چشــمگیر مجموعه متخصصان 
کشــور، منشــأ خدمات و خاقیت های بسیاری 
بــود کــه خــأ ناشــی از نبود هــا و کمبودهــا را 
پرمی کــرد. در ایــن ســال )1379(  نیــز یــک بار 
نیروهــای  تــوان  به کارگیــری  ضــرورت  دیگــر 
متخصــص درعرصه های فنی – مهندســی به  
صورت جهادی بستر شکل گیری سازمان بسیج 

مهندسین را فراهم آورد.
این تشکل از ابتدا سه محور؛ »توسعه وتعمیق 
روحیه بســیجی در جامعه مهندســین کشور«، 
»کمــک به ارتقــای کارآمدی نظام اســامی در 
عرصه هــای پژوهشــی و مدیریتــی« و»مقابلــه 
با تهدیدات دشــمن« را به عنــوان اهداف کان 
خــود اعام کرده و به هم افزایی توانمندی های 
ظرفیت نخبگی کشور در نتیجه به هم پیوستن 

مؤثر جامعه مهندسان چشم دارد.
ضمــن  ازابتــدا  مهندســین  بســیج  ســازمان 
پرداختن به مســائل کان علمــی - کاربردی با 
ارائــه طرح های متنــوع درجهت تحقق اهداف 
کلــی نظام گام برداشــته و در ســال های اخیر با 

ایجاد کانون های حرفه ای به فعالیت های خود 
افزوده و درصدد حضور پررنگتر درعرصه های 

تخصصی برآمده است.
ë بسیج فراگیر

در این راســتا دکتر علی اصغر شــهبازی رئیس 
ســازمان بســیج مهندســین صنعتی با حضور 
در مؤسســه فرهنگــی مطبوعاتی ایــران و دیدار 
با مهنــدس محمدتقی روغنی هــا مدیرعامل 
مؤسسه به تبیین و تشریح دور جدید فعالیت ها 
و برنامه هــای ســازمان متبــوع خــود پرداخــت 
و ضمــن آن تأکیــد کــرد؛ هــر فرد با هــر نگرش 
سیاســی که در راســتای نظام و مســائل انقاب 
اسامی به صورت داوطلبانه فعالیت می کند، 
بسیجی است. این نگاه می تواند عامل مؤثری 
در جهــت پیشــبرد اهــداف کلــی نظــام باشــد. 
برهمیــن اســاس ما فکــر می کنیم اگــردر نهاد 
فراگیری همچون بسیج نگرش واحدی حاکم 
شــود، زمینــه نقــد و نقد پذیــری از بیــن رفتــه و 
همه چیز خوب تلقی می شــود کــه در نتیجه از 
آثار اختاف ســلیقه و نگرش هــای متفاوت که 
می توانــد پیش برنده اهداف کلی نظام باشــد، 
محروم خواهیم شــد. ما بــا این نگاه قدم پیش 
گذاشــته ایم ومعتقدیم همه کســانی که دل در 
گرو اعتای نظام اسامی دارند در جبهه انقاب 
هســتند و با قرار گرفتــن کنارهــم می توانیم به 
دستاوردهای بیشتری در نتیجه هم افزایی توان 
هایمان دست یابیم. از این جهت انتظارداریم 
با تعامل و همدلی، پشــتیبان یکدیگر باشیم و 
در یک جبهه از انقاب اسامی دفاع کنیم. وی 
درهمین ارتباط می افزاید: دشمن درهجمه ای 

گسترده و با عملیات روانی سعی دارد مردم را از 
حاکمیت دینی ناامید کند. تمرکز دشمن در این 
کار القای ناکارآمدی نظام درعرصه های اجرایی 
و مدیریتی است که به نظر می رسد توان زیادی را 
هم برای این منظور به کار گرفته است. درآسیب 
شناسی این وضعیت معلوم می شود که مشکل 
ما بیشتر درحوزه تولید محتواست. به این معنا 
که اگرچــه ما در فضــای مجــازی حضورخوبی 
داریــم ولی چون محتوای قابل اعتنایی عرضه 
نمی شــود، نمی توانیــم بــه مقابلــه با دشــمن 
بپردازیم. از این رو ازم است در این حوزه قدری 
به روز شویم زیرا در این فضا کسی برنده است که 
محتوای تأثیرگذارتری را تولید و ارائه کند. قدرت 
نرم هم در همین نکته نهفته است. به این معنا 
که هرکس بتواند محتوای اثرگذارتری را ارائه کند 
بالطبع می تواند سهم بیشتری از فضای مجازی 
را مال خود کند و پیروز میدان شود. یکی از برکات 
اینگونه نشست ها می تواند این باشد که نگاه ها را 
به هم نزدیک کرده وهمدلی ایجاد کند و با یکی 
از محورهــای عملیات روانی دشــمن که ایجاد 
تفرقه درجبهه خودی و کاســتن از قدرت نظام 

است مقابله شود.
رئیس بســیج مهندســین صنعتــی در ادامه و 
در تشــریح عملکرد این نهاد در سال های اخیر 
گفت: ممکن است جامعه اقدامات و عملکرد 
بســیج را مختــص بــه دوران دفــاع مقــدس 
بدانــد و از فعالیت این قشــر در ســال های اخیر 
اطاع چندانی نداشته باشد. از این جهت ازم 
می دانم یاد آوری کنم کــه بعد از دفاع مقدس 
و دهــه اول انقــاب، بســیج با نوســاناتی همان 

مســیر اولیه را ادامــه داده و در حوزه مهندســی 
می توانم بگویم تخصصی تر هم شده است. در 
دوران دفاع مقدس به دلیل آنکه همه نیروهای 
انقــاب در جبهــه ای واحد بودند، دشــمن هم 
مشخص بود چه کسی است، همه می دانستند 
چــه کار بایــد انجام دهند. از ایــن رو توان عظیم 
مردمــی در همــه عرصه هــا به طــور متمرکــز 
پــای کار بــود و هماهنگ با نهادهــای نظامی و 
غیرنظامــی اقدامات مؤثری را شــکل مــی داد. 
بالطبع نظام هم در کار دفاع از پشتیبانی خیل 
عظیم نیروهای مردمی برخــوردار بود. با پایان 
گرفتــن جنگ بنا به اقتضائات و شــرایط حاکم 
این تــوان به ســمت تخصصی تر شــدن رفت. 
به طــوری که در حال حاضر 22 قشــر در بســیج 
سازماندهی شده اســت. از بسیج دانش آموزی 
و استادان گرفته تا بسیج فرهنگیان و مهندسین 
و... کــه به گونه ای ســرمایه اجتماعی محســوب 
شده و تاش خالصانه ای را در جهت باا بردن 
کارآمدی نظام ســامان می دهنــد. در این میان 
سازمان بسیج مهندسین صنعتی نیز درصدد 
است تا جامعه هدف خود را به کمک کارآمدی 

حاکمیت بیاورد. 
ë رویکردهای جدید بسیج مهندسین

دکتــر شــهبازی در ارتباط بــا رویکردهای جدید 
سازمان بسیج مهندسین صنعتی بیان داشت: 
ما در ســازمان بسیج مهندســین صنعتی قرار 
اســت توان فکــری واجرایی بخشــی ازســرمایه 
اجتماعی کشور که شامل نخبگان صنعتگر است 
را بسیج کنیم تا در راستای کمک به ارکان نظام 
و دولت های مســتقر فعالیت کننــد. از این رو ما 

بی شک تعیین اهداف، 
شــیوه گــردآوری ، روش 
تدویــن  و  تحقیــق 
جنــگ  تاریخ نــگاری 
ایــران و عــراق، مرهون 
دانش، بینش، تجربه و 
زحمات مرحوم اســتاد 
دکتر هادی نخعی اســت. او مبدع، ایده پرور و 
صاحب سبک بود، لذا روش شناسی مطالعه 
و تحقیــق او از این جهت منحصربفرد اســت 
چــرا که نه در هنــگام و نه بعد از جنگ و دفاع 
مقــدس، ایــن شــیوه و روش در مراکــز دیگــر 
مشاهده نشده است. اگرچه او با همه دقت ها 
و شگردهای علمی ای که مصروف داشت آثار 
بی نظیری خلق کرد، اما این گام های اساســی 
را مقدمه ای بر تاریخ نگاری جنگ می دانست. 
اگر سپاه پاسداران از ابتدای بحران های داخلی 
و منطقــه ای و ســپس در جنــگ تحمیلی، به 
شــیوه های روایتگــری روی آورد و بــه تولیدات 
زنده ای دســت پیدا کــرد، عمومــاً تحت تأثیر 
آموزه هــا و الهامــات اوســت. اینکــه چگونــه 
خودمان را به موضوع نزدیک کرده، مشاهده 
مشــارکتی داشــته باشــیم و مشاهده نویســی 
کنیــم، از حاشــیه ها و فــروع به اصــل موضوع 
بپردازیــم، چگونــه و با چــه تکنیکــی و در چه 
زمان هایی مصاحبه انجام دهیم و در کمترین 
زمــان و بعــد فاصلــه، وقایــع را ثبــت و ضبط 

کنیم.
)غیراحساســی(،  جــدی  بســیار  او  رویکــرد 
بویــژه  بــود.  غیرتبلیغاتــی  و  غیرصنفــی 
برخــورداری از کیفیــت، از دغدغه های اصلی 
آثــار منتشــره خــود و دیگــر همــکاران  او در 
به شــمار می رفت. از این رو نسبت به تحریف 
تاریــخ حساســیت فراوانــی نشــان مــی داد و 
نگاهــش بــه تاریــخ وقایــع، فراســازمانی بود، 

بلکــه در مقیــاس ملــی، به موضوعــات مورد 
مطالعــه، علمــی و پژوهشــی می نگریســت. 
در یــک نمونــه، در اوایل ســال 59 و در جریان 
درگیری هــا و بحــران قومی نواحی کردنشــین 
ایــران، پس از تحقیقــات میدانی پرمخاطره و 
مشــقت آفرین، به  قلم نگارنده مقاله حاضر، 
گزارشــی تهیه شــد از حادثه خونین روســتای 
»قارنــا«. هنگامــی کــه گــزارش مزبور پــس از 
ویراســتاری اساســی اســتاد، در بولتــن داخلی 
آن زمــان »رویدادها و تحلیل« به چاپ رســید 
بعضــی از طرفیــن ماجــرا بهانــه کردنــد کــه 
گزارش را »امتی ها« نوشــته اند! زیرا بســیاری 
از این دســت گزارشــات کــه از مناطق بحرانی 
تهیه شد اغلب از برابر عینک منصفانه استاد 
نخعــی می گذشــت و به همین  منــوال و پس  
از جنــگ نیز او با مناعت طبــع زیاد به صورت 
فنی و هرطور شــده گزارش های راویان جنگ 
را از آب و گل درمــی آورد و به فوریت به دســت 
چــاپ می ســپرد. بجــز کتاب هــای ســیری در 
جنــگ ایران و عراق، قلــم و رهنمودهای او بر 
ســایر آثار و کتب مرکــز مطالعات و تحقیقات 
جنگ متبلور است! اگرچه در ذیل برخی نامی 
از ایشان نیست! ویژگی سخاوتمندانه ای که در 

کمتر استادی دیده می شود.
او به معنای واقعی کلمه یک محقق عقلگرا، 
می کــرد  تــاش  بــود.  واقع گــرا  و  جامع نگــر 
فــارغ از هرگونــه تحریــف بــه کنه حــوادث رخ 
داده بپــردازد و شــاگردانش را نیــز رهنمــون 
می ســاخت که حوصله به خرج دهند، بیشتر 
گــردآوری  زیادتــری  اســناد موثــق  بخواننــد، 
کننــد تا از ســطح به عمق برونــد، در توصیف 
دوســتان و وفــاداران انقــاب و جلوبرنــدگان 
جنــگ گزافه گویــی و ذره ای علیــه دشــمنان 
اجحاف نکنند. در فتنه تروریســتی مجاهدین 
خلق، خیلی ریاضت کشید تا همه منابع مورد 

نیاز را برای شــناخت رفتار آنها ماحظه کند، 
اســناد انه های تیمی را که به صورت کشــف و 
رمــز و نامنظم در کاغذهای نــازک و کم رنگ 
و ریز نوشــته شــده بود، کنار هم گذاشــت و به 
چنــان ادراکــی از موضوع رســید: به مثابه یک 
عضو سازمان. سه جلد کتاب او تحت عناوین: 
رودرروی  منافقیــن  ضدمردمــی،  تروریســم 
خلق و جنگ و تجاوز هنوز ناب اســت و دست 
اول، زیــرا وی در مطالعــه و تحقیقات از عقل 
و شــعور سیاســی باا و ســپس ژرف اندیشی و 
واقع نگری اش کمک می گرفــت. با این حال، 
او در فصلنامه تخصصی جنگ ایران و عراق، 
نگیــن13 می نویســد: »مــا تاریخمــان تاریــخ 
عقلی اســت، آن هم عقل مبتنی بر وحی، نه 
عقل اومانیستی و غربی.« او در آن زمان وقتی 
به چنیــن اظهارنظــری می پــردازد، بخوبی از 
رابطــه عقــل و وحی و شــرع آگاه و به نظریات 
جدید آشناست و معنا و مفهوم عقل مدرن و 
عقل خودبنیــاد را درک کرده و به دیدگاه های 
جامعــه شناســانه دربــاره عقانیت ابــزاری و 

پست مدرن تسلط دارد.
سرعت عمل و تندخوانی اش موجب می شد 

از کمتریــن اوقــات بیشــترین بهره را ببــرد. در 
نوشتن نیز، قلم اول را بیشتر به محتوا اهمیت 
مــی داد تــا قواعد دســتوری و ادبی، لذا بســیار 
ســریع، معانــی و مفاهیم موجــود در ذهنش 
را روی کاغــذ مــی آورد. در جلســات توجیهــی 
نیز مطالب نغز و نوآورانه را چنان ســلیس به 
شاگردانش می آموخت که ترس و رعب آنها 
از روبه رو شــدن با مهیج ترین و حســاس ترین 

موضوعات و انشاها فرومی ریخت.
او بی ادعــا چنــان در ویرایش فنــی و محتوایی 
مهــارت بــه خرج مــی داد کــه گویــی ترم های 
درســی روش تحقیــق در علــوم اجتماعــی را 
از ام تــا کام آموختــه اســت. در حالــی کــه او 
فارغ التحصیل مهندسی نســاجی از دانشگاه 
پلی تکنیــک تهــران و مدت ها قبــل از پیروزی 
فعالیــت  ســرگرم  کارخانجــات،  در  انقــاب 
تخصصی خود بود. هنری که به خرج داد این 
بود که طیف وسیعی از همکاران و راویان اعم 
از دانشــجو، طلبه، نیروهای کادر و بســیجی از 
کم ســواد تا تحصیلکرده دانشــگاهی را جمع 
کــرد و بــرای همــه آنهــا هم بــه منزلــه مربی 
بــود و هــم پدری دلســوز. با آنها با ســعه صدر 

و کلــه مــی زد، توجیه شــان  فوق العــاده ســر 
می کرد و دلداریشــان می داد. در اوج کشــتار و 
آتــش و خــون و دود، احساســات دوســتانی را 
که ترجیح می دادنــد در گردان های عملیاتی 
و راحت تریــن راه را بــرای خدمــت انتخــاب 
کننــد، در نهایــت ســختی کنتــرل می کــرد. با 
اینکــه او خــود بســیار داغ، پرانــرژی و باانگیزه 
بود و اگر فرصت می یافت، به  ســوی جبهه ها 
پر می کشــید، افراد مســتعد و شــهادت طلب 
را از گردان هــا فرامی خواند کــه: »این جا جای 
شما نیست. هستند کسانی که تفنگ به دست 
بگیرنــد و بجنگنــد. تاریــخ انقاب اســامی و 
دفــاع مقدس زمیــن مانده اســت، ما وظیفه 
داریــم که حماســه عظیم رزمنــدگان و تاریخ 
این رخدادها را به آیندگانمان منتقل بکنیم.«

فاقــد  نخعــی  آقــای  دیگــر،  به عبارتــی 
خصوصیت هایی به شرح زیر بود که به عنوان 
سرمشــق های ســلبی، کمک بســزا و شاخص 

مهمی در امر پژوهش به حساب می آمد:
1. پرهیــز از حــدس و گمــان. او در روایتگــری 
جنــگ، رویکــردی حســی و بــر لمــس کــردن 
وقایــع و مشــاهده حــوادث از نزدیــک، اصــرار 
داشــت. تأکیدش چه قبل از هر عملیات و چه 
بعد، قرارگرفتــن در یگان ها و کنار فرماندهان 
و مصاحبــه بــا آنهــا و مقایســه و تطبیــق ایــن 
مصاحبه هــای قبــل و بعــد از عملیــات برای 
ارزیابــی دقیــق تصمیمــات و اقدامــات واقعاً 

انجام یافته بود.
2. پرهیــز از فرمانده محــوری. بــا تأســی از این 
رویکرد تمام توجه وی بر این مهم اســتوار بود 
که ما فقط متعهد به خون شهدا و آرمان های 
جزوه هــای  در  او  هســتیم.  اســامی  انقــاب 
آموزشــی که خوشــبختانه موجود اســت و نیز 
در جلسات توجیهی قبل از هر عملیات تأکید 
دوگانه داشــت کــه از یکســو در متن حــوادث، 

وصل به فرماند هان یگان های عملیاتی باشیم 
ولی از ســوی دیگر با عینک مســتقل از آنها به 
مشاهده نویسی حوادث و ضبط وقایع اتفاقیه 
و مکالمــات آنها چشــم بدوزیم. از ایــن رو بود 
که برخی فرماند هان اصاً مایل نبودند چنین 
افرادی را در کنارشان داشته باشند. لذا با تحت 
فشار قرار دادن روحی و جسمی راویان، آنها را 
وادار می کردند تا آنها صحنه را خودشان ترک 
کنند. تحمل این وضعیت و نامایمات روحی 
ممکن نبود اا بــا انگیزه هایی که آقای نخعی 

تزریق می کرد.
3. پرهیــز از رویکردهــای متحجرانــه. او خــود 
به عنوان یک روشنفکر آگاه به زمان و متعهد، 
ســنت گرا، اهــل مناســک و ذکــر بــود، در عین 
حال بــه شــاگردانش می آموخت کــه مراقب 
باشــید اباطیــل و شــعارهای متحجرانــه را به 
خــورد رزمنــدگان ندهنــد. در آن حــال و هوای 
خاص معنوی زمان جنگ که جملگی دوست 
داشتیم جان فدای حضرت زهرا)س( بکنیم، 
او در جریــان تدویــن یــک گــزارش شــجاعانه 
گفــت: در منطقــه ای بــا بافت غالــب مذهبی 
اهل تسنن، این انتخاب اسم رمز، شائبه جنگ 
فرقــه ای ایجاد می کنــد! در آن جــو و فضا این 
ماحظات نه تنها در نظر گرفته نمی شد بلکه 
او نامگذاری هــای نقشــه و کالک هــای نظامی 
که اســامی مبارک بزرگان دین را روی معابر و 
کانال ها می گذاشتند صحیح نمی دانست، زیرا 
موجب می گردید  شــأن اهــل بیت عصمت و 
طهــارت ســام اه علیهم اجمعیــن در لفظ 
مراعات نشــود و بی حرمتی بارها و بارها تکرار 
گردد. در اوج احساســات دینی و آرمان گرایانه 
آن زمــان، نــه فقــط این گونــه اظهارنظرهــای 
جــدی کمترمطــرح می شــد بلکــه برعکــس 
در ایــن  زمان مــورد نظــر، یکــی از فرماندهان 
برجســته، فرمانــده  گردانــی را کــه در اردوگاه 

خود قبل از عملیات و در حاشیه مرثیه خوانی 
بــرای حضــرت زهــرا)س(، خطــاب بــه فان 
و بهمــان لعــن و نفرین می فرســتد، تشــویق 
می نمود! در عین حال این دکتر نخعی است 
که به شــاگردانش تفهیم می کرد که از محمد 
بروجــردی الگو بگیرید که قبل از اینکه بخوابد 
یاسین می خواند. بنابراین آموزه های او، فقط 
شامل شــرح وظایف کاری نمی شد بلکه بعد 

اخاقی هم داشت.
4. پرهیز از عافیت طلبی. به دلیل اینکه جنس 
فعالیــت راویــان غیرعملیاتــی بــود و آنهــا به  
نوعــی بــه بدنه فرماندهــی جنــگ و نیروهای 
نظامی و عملیاتی تحمیل شده بودند بشدت 
اصرار داشت که کمتر بخورند و کمتر بخوابند و 
ریاضت کشیدن را از الزامات تحقیقات میدانی 
راویان برمی شــمرد. شــاید بعضی از دوستان 
هنــوز از این نوع نگاه رنجورند، ولی آن مرحوم 
ســختی کار را بــه جــان می خریــد و ریاضــت 
می کشــید. او حتــی در تهــران، بیــش از یــک 
مجاهد رزمنده در خط مقدم جبهه، دلسوزانه 
خدمت می کرد و رنج  می کشید. در امر تدوین 
گزارش عملیات قادر، نه اینکه تصنعی! بلکه از 
سر درد ناشی از بی خوابی، دستمال به سر گره 
زده بود تا بتواند روی پایش بایستد. گزارشی که 
شب و روز و پاراگراف به پاراگراف، دستی به سر 
و رویش می کشید و تایپ می شد و فقط به تیراژ 

5 نسخه برای سران کشور به چاپ رسید.
صاحــب ایــن ســطور امیــدوار اســت جامعــه 
علمی کشــور بخصــوص در حــوزه مطالعات 
و تحقیقــات تاریخی جنــگ و دفــاع مقدس، 
همچنان قــدردان مرحــوم آقای دکتــر هادی 
نخعی باقی بماند تا بــا معرفی هرچه بهتر و 
بیشــتر او به نســل های پس از جنــگ، از تمام 
دســتاوردهای نوشته شده یا نانوشته  اش بهره 

کافی برده شود. 
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بسیج سرمایه اجتماعی نظام
دکتر علی اصغر شهبازی،رئیس سازمان بسیج مهندسین در دیدار ازمؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران تشریح کرد

ما در سازمان بسیج مهندسین صنعتی قرار است 
توان فکری واجرایی بخشی ازسرمایه اجتماعی کشور 

که شامل نخبگان صنعتگر است را بسیج کنیم تا 
در راستای کمک به ارکان نظام و دولت های مستقر 
فعالیت کنند. از این رو ما خودمان را امتداد مردمی 

نهاد ها و دستگاه های اجرایی و دولتی می دانیم

 مجید نداف
 پژوهشگر 
تاریخ جنگ

»دکتر هادی نخعی« در تارک تاریخ نگاری جنگ و دفاع مقدس



صنعــت  نمایشــگاه  از  دوره  پنجمیــن 
بومی ســایبری در حالی اواخر هفته گشته 
)11 تــا 14 آذرمــاه( بــرای دومیــن بــار در 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شــد 
که 65 شــرکت حاضــر در این نمایشــگاه 
از نبــود بازدیدکننــده و بــی رونقــی گایــه 
داشــتند و معتقد بودند با وجودی که  هر 
روز شاهد حمات سایبری بسیار زیادی به 
سازمان ها، نهادها، شرکت ها، بانک ها و... 
هستیم اما بخش امنیت سایبری آن گونه 

که باید در کشور جدی گرفته نمی شود.
ë نبود رغبت به تولیدات داخلی

 اکثر شرکت کنندگان در این نمایشگاه 
نســبت به نبــود بازدیدکننــده بخصوص 
در دو روز اول انتقاد داشــتند. آنها معتقد 
هستند محصوات به نمایش درآمده در 
این دوره از نمایشــگاه نسبت به دوره های 
قبلــی خیلــی بهتــر و باکیفیــت بــوده اما 
امنیتــی  نماینــدگان  حضــور  متأســفانه 

شرکت ها بسیار کمرنگ است.
امید توکلی، کارشــناس ارشــد امنیت 
که شرکت آنها در زمینه امنیت تأسیسات 
حیاتــی کشــور ماننــد نفــت و گاز فعــال 
است، به »ایران« گفت: نمایشگاه خلوت 
است و این موضوع نشــان می دهد که در 
برگــزاری نمایشــگاه هدفگذاری درســتی 
صــورت نگرفته اســت چــون باید شــاهد 
حضور چشــمگیر بازدیدکننــدگان خاص 
این نمایشگاه مانند نمایندگانی از فعاان 
امنیتــی حوزه صنعت بودیــم اما حداقل 
تــا روز دوم نمایندگانــی از صنایــع حیاتی 
نمایشــگاه  ایــن  در  را  کشــور  حســاس  و 
مشــاهده نکردم. این فعــال با بیان اینکه 
انتظــار می رود نماینــدگان صنایع و دیگر 
بخش های آی تی شــرکت ها و سازمان ها 
بیــش از پیش بــه بحث امنیت حســاس 
نیــز  برگــزاری  مســئوان  افــزود:  باشــند، 
باید بــرای حضور بازدیدکننــدگان خاص 
این گونــه نمایشــگاه ها جاذبه هایی مانند 
لیزینگ و... تعریف کنند تا شــاهد حضور 

پررنگ بازدیدکنندگان باشیم.
رضا احمدی یکی دیگر از فعاان حوزه 
تجهیزات سخت افزاری امنیتی نیز با بیان 
اینکه در این دوره از نمایشگاه نرم افزارها و 
سخت افزارهای بومی خوب و باکیفیتی به 
نمایش درآمده است، گفت: ولی در کشور 
خیلــی به تولید داخل بها داده نمی شــود 
و حمایت هــای ازم صــورت نمی گیــرد. 
شــرکت ها کمتــر بــه خریــد محصــوات 

امنیتــی داخلــی رغبــت نشــان می دهند 
ایــن درحالی اســت کــه در بحــث امنیتی 
بایــد از محصــوات بومی شــده اســتفاده 
کرد. به نظر می رســد کارشناســان امنیتی 
ســازمان ها اطاعات کافــی از محصوات 
امنیتی داخلی و خارجــی ندارند تا آنها را 
با هم مقایسه کنند و همچنان محصوات 
خارجی چند برند خاص در جهان را بدون 
هرگونــه تســت  امنیتــی خریداری کــرده و 

استفاده می کنند.
وی گفــت: ممکــن اســت تجهیــزات 
داخلــی دارای مشــکاتی باشــند ولــی بــا 
اعام آن از ســوی استفاده کنندگان روز به 
روز توسعه یافته و به روزرسانی می شود تا 

مشکات احتمالی آن نیز برطرف شود.
مدیــران  از  یکــی  بیدگلــی،  بابــک 
هلدینگی در زمینه امنیت شبکه نیز گفت: 
نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  تجهیــزات 
غیربومــی خــواه و ناخــواه دسترســی بــه 
اطاعات ســازمان و نهادها و شرکت ها را 
برای تولیدکننــدگان آنها فراهم می  کند و 
این در حالی اســت کــه اکنون محصوات 
بومی بســیار باکیفیتی ارائه شــده اســت و 
می تواند امنیت را در سیستم های حیاتی 

کشور و در بخش آی تی برقرار کند.
ë رواج امنیت سایبری در جامعه

نبود آگاهی در جامعه درباره خطرات 
ســایبری و حضور نیافتن مردم در چنین 
نمایشــگاهی یکی دیگر از مواردی بود که 
شــرکت کنندگان در این نمایشــگاه به آن 
انتقــاد کردند. امیرعباس بــرادران، فعال 
در زمینه امنیت شبکه و آی تی به »ایران« 
گفت: همــه مــردم باید با مقولــه امنیت 
سایبری و خطرات برنامه هایی که نصب و 
تجهیزاتی که استفاده می کنند، آشنا شوند. 
مــردم بایــد بداننــد برنامــه و تجهیــزات 
اســتخراج  را  آنهــا  اطاعــات  خارجــی 
می کنند و همین موضــوع می تواند برای 
امنیت کشــور مضر باشــد از این رو باید در 
ایــن زمینه تبلیغــات گســترده ای صورت 
بگیرد تــا افراد عــادی جامعه نیــز در این 
نمایشگاه شرکت کرده و با خطرات امنیت 

سایبری آشنا شوند .
ایــن فعــال حــوزه امنیتــی افــزود: نــه 
تنهــا از تبلیغــات محیطــی خبــری نبــود 
حتــی چند روز قبل از برپایی نمایشــگاه از 
شرکت ها خواستند تا دراین رویداد حضور 
یابنــد به همین دلیل حضــور در این گونه 
نمایشــگاه ها خروجی های مفیدی در پی 

ندارد.
وی گفــت: متأســفانه مــا همیشــه در 
کشــور به دنبال نوشــداروی پــس از مرگ 

ســهراب هســتیم، ابتــدا بایــد حملــه ای 
بشــود تا بــه فکر ارتقــای امنیت ســایبری 
خود باشــیم. باید آنقــدر در زمینه امنیت 
ســایبری حساســیت ایجاد شــود که همه 
تشــنه حضــور در نمایشــگاه برای کســب 

اطاعات امنیت سایبری باشند.
از  دیگــر  یکــی  ثنایــی  اســماعیل   
امنیــت  زمینــه  در  فعــال  شــرکت های 
ســایبری نیــز معتقد اســت نمایشــگاه را 
بــاری به هــر جهت برگزار کردنــد تا صرفاً 
برگزاری یک نمایشــگاه را در پرونده کاری 
خود داشــته باشند.ثنایی با اشاره به فیلم 
اســنودن افزود: اگر عاقه مندان این فیلم 
را تماشــا کننــد متوجه می شــوند ایــران و 
پاکســتان دو کشوری هســتند که اطاعات 
آنهــا براحتــی و در میــزان بســیار بــاا بــه 
ســرقت می رود. به طوری کــه در ماه مارچ 
سال 2013 به نوعی 13 میلیارد اطاعات 

به سرقت رفته است.
ایــن فعــال امنیتــی در ادامه با اشــاره 
بــه اینکــه مردم بــه بحث امنیتــی آگاهی 
ندارنــد، گفــت: آنهــا نمی داننــد که حتی 
با بازکردن یک ایمیل ناشــناس سیســتم 
آنها به صورت چراغ خاموش در معرض 
تخلیه و ســرقت اطاعات قرار می گیرد و 
بــدون ایجــاد هرگونه صدمــه ای، در حال 
جمع آوری اطاعات هستند. هنوز مردم و 
بسیاری از شرکت ها آگاه نیستند که جنگ 

سایبری شروع شده است.
 وی بــا بیــان اینکــه بایــد 365 روز در 
ســال از سیســتم ها محافظــت کــرد، چرا 
کــه مــا اکنــون در برابــر حمات بســیاری 
از ســوی بیشــتر کشــورها بخصوص رژیم 

صهیونیســتی و برخی کشــورهای منطقه 
قــرار داریــم، افــزود: شــرکت ها و نهادهــا 
بایــد باگ هــای موجــود در سیســتم های 
خــود را با نفوذ و حمله هکــری آگاهانه با 
»پنتس« کشــف کــرده و آنهــا را رفع کنند 
ولی متأسفانه چند سال یک بار هم به این 
کار اقدام نمی  کنند و پیشگیری ها را جدی 

نمی گیرند.
این فعال با بیان اینکه برخی  شرکت 
و ســازمان ها نیز امنیت ســایبری خارجی 
را جــدی گرفته و امنیت ســایبری داخلی 
را بــه فراموشــی ســپرده انــد، گفت:حتی 
ممکن اســت یــک کارمنــد به سیســتم و 
ســرقت اطاعات دســتبرد بزنــد و جالب 
اینکــه ســرقت اطاعــات از داخل بســیار 
راحت تر از طریق حمات خارجی صورت 

می گیرد.
ë سامانه برای نشان دادن حمات سایبری

ایــن نمایشــگاه محصــوات نــرم  در 
افزاری و ســخت افزاری زیادی به نمایش 
کــه  افزارهایــی  نــرم  نمایــش  از  درآمــد. 
تســت نفوذ انجام می دادند تــا باگ های 
موجــود در سیســتم ها شناســایی شــود تا 
ســوئیچ بومی ســازی شــده که بــه صورت 
رمزگذاری شــده صدا و پیام ها در صنعت 
هواپیمایی بین فرســتنده و گیرنده خاص 
رد و بــدل می کــرد تــا به دســت بیگانگان 
نیفتد بخشــی از این محصوات بــود. اما 
آنچه در این نمایشگاه بیشتر از همه جلوه 
می کــرد، مانیتــوری بــود که ضمن نشــان 
دادن نقشــه های کشورهای دنیا، حمات 
ســایبری به شــبکه های کشــورما را نشــان 
می داد.فرهــاد بنایــی مدیر پــروژه امنیت 

درباره این ســامانه به »ایــران« گفت: این 
شــرکت ســامانه و پروتکلی را شبیه سازی 
کرده اســت که می تواند حمــات امنیتی 
از سراســر جهان به شــبکه یا سیستم یک 
بانک و یا ســازمانی را با نام و پرچم کشور 

و آی پی فرد نشان دهد.
بنایی با بیان اینکه تنها در ســه ساعت 
به شــرکت ما از کشورهای مختلفی مانند 
 ،)16( صهیونیســتی  رژیــم   ،)26( عــراق 
آرژانتیــن )26(، روســیه )14( و... حملــه 
شــده و حتی برخی موارد تعداد حمات 
بــه 219 هزار بار هم رســیده اســت، گفت: 
با این ســامانه شــرکت ها از حمــات آگاه 
می شــوند و می تواننــد آمــاده مقابلــه بــا 
حمــات باشــند. حتی ایــن ســامانه را در 
یــک بانک هم راه انــدازی کردیم و تعداد 
حمات در آن به 13 میلیون بار رســید که 
آنها برای نفوذ به این بانک از 45 میلیون 
یــوزر و پســورد مختلــف اســتفاده کردند و 
این رقم ترسناکی است. این سامانه نشان 
دهنــده ایــن اســت که تــا حــدی حمات 
به کشــور ما باا اســت ولــی امنیت جدی 
گرفتــه نمی شــود و بایــد در ایــن زمینــه 

فرهنگ سازی شود.
ë رشد خوب امنیت سایبری در کشور

محسن اعظمی، رئیس ستاد اجرایی 
پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری 
نیــز هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را 
ارتقــای امنیــت زیرســاخت های حیاتــی 
کشــور عنــوان کــرد و بــه »ایــران« گفــت: 
هــدف اصلی ایــن اســت که شــرکت ها را 
به ســوی تولید و بومی ســازی محصوات 
امنیــت ســایبری هدایت کنیم، چــرا که با 

محصول خارجی امنیت ســایبری کشــور 
تأمیــن نمی شــود از ایــن رو 65 شــرکت 
بــزرگ و کوچــک )نرم افزار، ســخت افزار، 
اتوماسیون صنعتی، شبکه های اجتماعی، 
الکترونیــک،  بانکــداری  ســامانه های 
مخابــرات و ارتباطــات و ارائــه خدمــات 
امن ســازی( توانمندی های خود را در این 

نمایشگاه در معرض نمایش قرار دادند.
وی افــزود: از ســوی دیگــر هــدف ایــن 
اســت که متولیان امر در زیرســاخت های 
ایــن  از  کــه  را  کشــور  حیاتــی  و  حســاس 
توانمندی های داخلی اطاع ندارند، آگاه 
کنیــم تــا از ایــن محصــوات بــرای حفظ 

امنیت سایبری استفاده کنند.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه گفته 
می شود درباره نمایشگاه تبلیغات خوب 
صورت نگرفته و رسانه ای نشده است، نیز 
گفت: به دلیل حساس بودن بحث امنیت 
ســایبری خیلــی نمی توانیم تبلیــغ کرده 
و مانــور رســانه ای بدهیم چــون تبلیغات 
زیــاد خــود تهدیــد محســوب می شــود به 
همین دلیل تنها به مخاطبان خاص خود 

اطاع رسانی کردیم.
رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه با قبول 
اینکه تهدیدات سایبری به کشور ما بسیار 
باا اســت، افزود: برای مقابله و دفاع باید 
روش هــای آن را نیزآمــوزش دهیــم، چرا 
کــه دیگــر وجــود دیــوار آتشــین جوابگوی 
حمــات نخواهــد بــود و امنیــت ایجــاد 
نمی شود. از آنجایی که استفاده از اینترنت 
هــم بــرای ارتباطات بســیار باا اســت به 
همین دلیل باید هم به ســمت اســتفاده 
از اینترنــت داخلــی رفــت و هــم باید کل 
زیرســاخت و تجهیزات شبکه ای خود را از 
نظر نرم افزاری و سخت افزاری به صورت 
پکیج بومی ســازی کــرده و بتوانیم با نفوذ 

سایبری دشمن مقابله کنیم.
کیفیــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
محصوات حاضر در نمایشگاه باا است و 
شرکت ها در زمینه نرم افزاری محصوات 
بومی خوبــی تولیــد کرده اند، گفــت: ولی 
باید در بخش سخت افزاری و مقاوم سازی 

سخت افزاری بیشتر کار کنیم.
اعظمی در ادامــه گفت: ما با تعاملی 
کــه بــا مرکــز افتــا داریــم ســعی کردیــم 
مجوزهای ازم را با شــاخص های تعیین 
شــده بســرعت و بــا حساســیت بــاا ارائه 
دهیم و از شــرکت های تولیدی به صورت 
مــادی و معنــوی حمایــت کنیــم حتــی 
آزمایشگاه هایی که از فیلترهای بسیاری رد 
شده اند، محصوات را ارزیابی و مهر تأیید 

بر آن می زنند.

 27 آذرماه آخرین مهلت ثبت نام
در جشنواره »کودکآناین« 

دبیر جشــنواره کودکآناین با اشاره به اینکه استقبال خوبی 
از ایــن جشــنواره صــورت گرفتــه اســت، گفــت: 27 آذرماه 
آخریــن مهلت ثبــت نام در ایــن رویداد اســت.  به گزارش 
»ایــران«، ســید جمال هادیان دبیر جشــنواره کودکآناین در جلســه شــورای 
سیاســتگذاری این جشــنواره اظهار کرد: دبیرخانه جشــنواره، خارج از وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات تجهیز شده و آغاز به کار کرده است. وی تصریح 
کرد: 27 آذرماه آخرین مهلت ثبت نام در این جشــنواره اســت و تاکنون نیز 

استقبال خوبی از سوی ایده پردازان و فیلمسازان صورت گرفته است.

مدیران غول های فناوری میهمان 
خانواده ترامپ می شوند  

بر اســاس اطاعات منتشر شده از کاخ سفید بزودی ایوانکا 
ترامــپ و جرد کوشــنر همســر وی بــا مدیران ارشــد دنیای 
فناوری دیداری رســمی خواهند داشت و محور گفت وگوها 
نیــز  نــوآوری و آینــده شــغل ها در ایاات متحده اســت. به گــزارش انتخاب، 
مدیــران ارشــد اجرایــی »ســیلیکون ولــی« همچون ســاتیا نــادا مدیرعامل 
مایکروسافت، ساندار پیچای مدیرعامل گوگل، استیون مولنکوف مدیرعامل 
کوالکام از میهمانان خانواده ترامپ خواهند بود. بر اســاس گفته های منابع 
آگاه، این جلســه شــامل بررســی هــوش مصنوعــی، محاســبات کوانتومی و 
ارتباطــات بی ســیم نســل 5G خواهد بــود. به طــور کلی ترامپ نشــان داده 
کــه حساســیت باایی روی فعالیت شــرکت های مهــم حوزه فنــاوری دارد و 
بر همین اســاس نیز قرار اســت با مدیران ارشــد این شرکت ها گفت وگو کند. 
در کنــار این خبر، ســخنگوی کاخ ســفید اعام کرد که دولــت ترامپ، بزودی 
برخــی از  موانع نظارتی را در حوزه فناوری های پیشــرفته مانند هواپیماهای 
بدون سرنشین کاهش می دهد. در ماه مه نیز دولت ترامپ اعام کرد که در 
مقابل توسعه هوش مصنوعی )AI( ایستادگی نخواهد کرد اما در عین حال 
تصدیق کرد که فناوری رو به رشــد باعث کاهش اشــتغال خواهد شد. برخی 
از کارشناســان حوزه اقتصادی می گویند رشــد حضور سیســتم های ماشینی 
باعث شــده که نه تنها حریم خصوصی و امنیت سایبری مردم نقض شود، 
بلکه اشتغال شــان نیز دستخوش آسیب شــود. گفتنی است ترامپ معموًا 
به نیروی فناوری روی خوش نشان نمی دهد. او همان فردی است که بدون 
شواهد و سند و مدرک گوگل،  فیس بوک و توییتر را متهم به تعصب و تقلب 

در جست وجو کرد.

اینترنت موبایل به کوبایی ها رسید
برای نخستین بار در تاریخ کشور کوبا، مردم می توانند روی تلفن های همراه 
خود اینترنت داشته باشند. به گزارش خبرآناین، اپراتور مخابراتی این دولت 
کمونیســت دست به ارائه خدمات و سرویس های اینترنتی روی گوشی ها زد 
و از ســاعت 8 صبح روز پنجشــنبه این خدمات قابل دریافت شد. این اقدام 
ســمبلیک نوعی آشتی حکومت کمونیســت با فناوری اســت و حاا بیش از 
5.3 میلیون کوبایــی دارای تلفن همراه )نصف جمعیت جزیره( می توانند 
از اینترنت موبایل استفاده کنند. پیش تر کوبایی ها فقط می توانستند از طریق 
اکانت های حکومتی با گوشی ایمیل ارسال و دریافت کنند اما اکنون می توانند 
خرید وفروش آناین انجام داده، شبکه های اجتماعی را ببینند و ویدئو چت 
کنند. طبق آمار رســمی فقط 60 هزار کوبایی از طریق ای دی اس ال خانگی 
دسترســی به اینترنت داشته و از جوای 2015 نیز در برنامه عمومی قرار شد 
1200 مکان تفریحی توریســتی، پارک و ... نیز به اینترنت مجهز شود. قیمت 
هــر ســاعت اینترنت وای فــای عمومی یک دار تعیین شــده ولــی اغلب از 

سرعت پایین و بدون امنیت شکایت داشتند.

تصاویر اینستاگرام با اختالی جدید 
مواجه شدند

اختالی عجیب در اینستاگرام سبب شده بر روی تصاویری 
کــه درصفحه فیــد کاربران ظاهر می شــود، خطوطی ظاهر 

شود و البته اینستاگرام نیز این اختال را تأیید کرده است.
به گزارش »ایران«، این مشکل سبب می شود خطوطی روی تصاویر به وجود 
بیاید و به نظر برسد این خطوط در نتیجه اختال در نوار VHS  یا یک فیلتر 
جدید و عجیب  ایجاد شــده اند. هنوز منبع این اختال مشــخص نیست  اما 
به نظر گسترده می رسد و برخی از کاربران در پیام های توئیتری از آن شکایت 
کرده اند. به هرحال اینستاگرام تأیید کرده این مشکل مربوط به خدمات خود 

است و دستگاه های کاربران مشکلی ندارد.

مرورگر »مایکروسافت اج« بازنشسته می شود
اینترنتــی  بــه عمــر مرورگــر  بــه نظــر می رســد مایکروســافت قصــد دارد 

مایکروسافت اج پایان بخشد و مرورگر دیگری را جایگزین آن کند.
به گزارش ایسنا، آن طور که آمارها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد، 
مرورگر اینترنتی اج عملکرد چندان موفقیت آمیزی نداشته و مایکروسافت 
در ایــن راســتا اعام کــرده که تصمیم گرفته اســت این مرورگر را بازنشســته 
کند و با عرضه یک مرورگر جدید و به روزرســانی شــده به رقابت تنگاتنگی با 

بزرگترین رقیب خود، گوگل کروم بپردازد.
مرورگــر اینترنتی مایکروســافت اج کــه همزمان با عرضه ویندوز 10 در ســال 
201۵ میادی عرضه و معرفی شــد، در ســه سال گذشته نتوانسته است نظر 
خیل عظیمی از کاربران اینترنتی را به ســمت و ســوی خود جذب کند و هنوز 
هــم آمارها نشــان می دهد که بخش عمــده کاربران ترجیــح می دهند که از 
سایر مرورگرها نظیر گوگل کروم و فایرفاکس برای وب گردی استفاده کنند. به 
همین علت این غول تکنولوژی امریکایی تصمیم گرفته است که این مرورگر 
ســریع، ســبک و ایمن را برخاف تمامــی قابلیت های خوبی کــه دارد، از کار 

افتاده کرده و مرورگر جدیدی را عرضه کند.
بر اســاس گزارش وب ســایت هکرنیوز، این مرورگر که در حال حاضر تحت 
عنــوان Anaheim از آن نام برده می شــود، بــرای کاربران وینــدوز 10 در ابتدا 
قابل دســترس خواهد بود و به کاربــران این امکان را می دهد تا با بهره گیری 
از قابلیت های آن بتوانند تجربه لذتبخش، ایمن و سریعی از گشت و گذار در 

محیط اینترنت داشته باشند.
بنابــر اعام کارشناســان، موتــور Chromium در مرورگر توســعه داده شــده 
توسط مایکروسافت خبر خوشایندی برای کاربران ویندوزی به شمار می رود 
چراکه موجب تسهیل در محیط کاربری آن خواهد شد.البته هنوز جزئیات و 
اطاعات دقیقی درباره زمان عرضه این مرورگر اینترنتی منتشر نشده است 
بنابراین هنوز نمی توان در خصوص زمان عرضه و سایر جزئیات آن سخنی 

به زبان آورد.
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فعاان حوزه امنیت در گفت و گو با »ایران«:

معــاون وزیــر ارتباطــات از انعکاس اختــاف ایــن وزارتخانه با 
سازمان صدا و سیما بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ 
برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونی، به رئیس جمهــوری و طرح 
درشــورای عالی امنیت ملی خبر داد. به گزارش »ایران«، حســین فاح جوشقانی 
گفــت: در ســال 200۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا ســال 201۵ پخش 
آنالوگ برنامه های رادیویی و تلویزیونی در باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز 
متوقف شــود که این  باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند. این 
باندهای آزادشده باید برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار بگیرد 
چون می توان با اســتفاده از آنها، پوشــش خوبی در توســعه موبایل در این مناطق 
ایجاد کرد. معاون وزیر ارتباطات  افزود: هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای 
متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توســط رگواتوری تعیین می شــود و سازمان 
صدا و ســیما، کشــتیرانی و نیروهای مسلح و ســایر بهره  برداران باند فرکانسی نیز 
در ایــن زمینه مشــارکت دارند. رئیس رگواتوری گفت: بحث ما این اســت که این 
باندهای فرکانســی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روز دنیا، در کشور ما 

نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود. 
معــاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: عدم بازگشــت این فضا بــه وزارت ارتباطات، 
یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی است چرا که هم اکنون هزینه باند 
فرکانسی 2۶00 مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر 
هزینه باند فرکانسی 800 مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند 
هزینه ها را بشدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش 
افــزوده باایی ایجاد خواهد کرد. فاح جوشــقانی با اشــاره بــه اینکه این موضوع 
اختــاف را به رئیس جمهوری منعکس کردیم، ادامــه داد: موضوع برای حل و 
فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شــورای عالی امنیت ملی در دســت بررسی 
است. از سوی دیگر در بودجه سال 97 نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح 
شــده اســت. به طور کل مباحث حقوقی این اختاف، در سطوح بااتر در دست 
بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی 

در این زمینه هستیم.

 طرح اختاف وزارت ارتباطات
و صداوسیما در شورای امنیت ملی 

روی وب

 سال بیست و چهارم  شماره 6942
 شنبه   17 آذر 1397

براســاس بیانیه وزارت دادگســتری 
کانــادا، منــگ وانــژو، مدیر ارشــد 
هــواوی  چینــی  شــرکت  مالــی 
نقــض  اتهــام  بــه  کانــادا  در 
تحریم های امریکا دستگیر شده 
است. به گزارش ایسنا و به گفته 
منابع آگاه، وی در صادرات 
محصــوات  فــروش  و 
در  کــه  تجهیزاتــی  و 

ایاات متحده امریکا ســاخته و توسعه 
داده شــده بودنــد یــا مخصــوص ایــن 
کشــور تولید شــده اند و انتقــال آنها به 
کشورهای تحت تحریم های اقتصادی 
ایــران دســت داشــته و  امریــکا نظیــر 

همکاری کرده است.
برخــی از مقامــات قضایــی در امریــکا 
از  برخــی  کــه  بودنــد  گفتــه  پیش تــر 
چینــی  شــرکت  مدیــران  و  مقامــات 

هواوی حداقل از ســال 201۶ به انتقال 
تجهیــزات  و  محصــوات  فــروش  و 
ممنوعــه  کشــورهای  بــه  مخابراتــی 
مشــغول بــوده و همکاری های وســیع 
کشــورها  ایــن  بــا  نیــز  گســترده ای  و 
داشــته اند. با این حــال رویترز صحت 
این اتهامــات را تأیید نکــرده و تنها به 
نقل از منابع آگاه به شرح مختصری از 
اتهامات علیه مدیر ارشد مالی هواوی 

بسنده کرده است.
بیانیــه ای،  انتشــار  بــا  نیــز  هــواوی 
ایــن  مالــی  ارشــد  مدیــر  دســتگیری 
شــرکت در کانادا را تأیید کرده اما گفته 
کــه اطاعــی از اتهامــات وارده بــر وی 
نــدارد. این دســتگیری در حالی اتفاق 
می افتــد که هنوز یک هفتــه از توافق و 
آتش بــس موقت و 90 روزه میان شــی 
جیــن پینــگ، رئیــس  جمهــوری چین 

جمهــوری  رئیــس   ترامــپ،  دونالــد  و 
ایــاات متحــده امریــکا هــم نگذشــته 
است و به عقیده بسیاری از کارشناسان 
و تحلیلگران، این مســأله می تواند بار 
دیگــر بهانــه ای بــرای شــعله ور شــدن 
آتش جنگ تجاری میان این دو کشــور 
و تنش های سیاسی آنها باشد و روابط 
سیاســی و تجــاری چین و امریــکا را در 

ماه های آتی تیره و تار کند.

جرقه  جدید برای افزایش تنش های امریکا و چین
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اطاعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
کــه برای شــرکت در نمایشــگاه باکوتل 
2018 به آذربایجان ســفر کرده بود، در 
جمع استارتاپ ها و شرکت های حاضر 
در باکوتل گفت: ســهم صــادرات ما در 
حوزه ICT بســیار کم اســت امــا وزارت 
ارتباطات با تمام تــوان در کنار فعاان 
کســب و کارهای حوزه ICT قرار دارد تا 
زمینه برخــورداری از مزایــای یک بازار 

منطقه ای ۴00 میلیونی را هموار کند.
بــه گــزارش »ایــران«، محمدجــواد 
آذری جهرمــی افــزود: در شــرایطی که 
بیشتر کااها و خدمات ما از کشورهایی 
وارد می شود که امکان صادرات به آنها 
را نداریم، ناچاریم برای ایجاد تعادل، 
روابــط خــود را بــا کشــورهای همســایه 
افزایش دهیم تا همه با هم رشد کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه بیش از یک ســال 
اســت به طور خــاص درصــدد تقویت 
روابط با کشورهای منطقه در این حوزه 
هســتیم، افــزود: در این ســفر قرار شــد 
یــک مرکز توانمندســازی اســتارتاپ ها 
را به همراه کشــورهای روســیه، ترکیه و 
آذربایجــان به صورت منطقه ای ایجاد 
کنیم تا این روابط بیش از پیش تحکیم 
شــود. وزیــر ارتباطات با تأکیــد بر اینکه 
بایــد قواعد حضور در بازار های جهانی 

و کشــورهای مختلــف را یــاد بگیریــم، 
گفت: نمایشــگاه بــه عنوان وســیله ای 
بازارهــای  هــدف  بــه  دســتیابی  بــرای 
بــه  دســتیابی  بــرای  و  اســت  جهانــی 
ایــن هــدف باید بــا مطالعه و بررســی، 
پتانســیل های موجود را قبًا سنجیده و 

ظرفیت های خود را باا ببریم.
وی افــزود: کشــور مــا با وجــود  توان 
علمی و پزشــکی باا و با توجه به اینکه 
به عنوان توریسم سامت، مورد اقبال 
همسایگانی چون آذربایجان قرار دارد، 
اما بــه دلیــل نقــص در ارائــه خدمات 
مطلــوب، اغلــب نمی توانیــم رضایت 
آنهــا را فراهــم کنیــم. آذری جهرمــی 
می تواننــد  اســتارتاپ ها  کــرد:  تأکیــد 
بــا تقویــت حضــور و عملکــرد خــود، 
مشــکات و موانــع را در ایــن زمینه هــا 

مرتفع و خدمات دهی را تسهیل کنند.
ë  سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار دارِی کشورها

برای ایجاد مرکز استارتاپ های منطقه
وزیــر ارتباطات همچنیــن با حضور 
در یــک برنامــه تلویزیونــی آذربایجان 
بــا اشــاره بــه اهمیــت توســعه ICT در 
بیــش  تاکنــون  ایــران  گفــت:  منطقــه 
توســعه  بــرای  دار  میلیــارد  پنــج  از 
ســرمایه گذاری   ICT زیرســاخت های 
کــرده اســت که ایــن بــه تنهایــی کافی 

نیست و سایر کشورهای منطقه نیز باید 
همگام با ایران در این حوزه رشــد کنند 
تا به کمتر شدن شــکاف های دیجیتال 

در منطقه بینجامد.
آذری جهرمــی بــا ذکــر توانمنــدی 
باای جوانــان ایرانی در دانش فضایی 
و  سنجشــی  ماهواره هــای  ســاخت  و 
پتانســیل های خــوب ایــران در زمینــه 
اســتارتاپ ها گفــت: اگــر ایــران دانــش 
خــود را در ایــن حــوزه افزایــش دهــد 
تناســب  بــه  نیــز  و همســایگان دیگــر 
ایــران ارتقــا یابند، باعث رشــد منطقه 
و ایجــاد ثــروت می شــود. وی بــا ذکــر 
مثال هایی در زمینه حضور استارتاپ ها 
مقابلــه  ماننــد  کشــاورزی  بخــش  در 
بــا آفــات و مشــکات آبیــاری، یــادآور 
در  درصــدی   3۵ صرفه جویــی  شــد: 
منابــع آبــی و همچنیــن صرفه جویــی 
300 هــزار داری ســاانه در مصــرف 
ســموم، از نتایــج اســتفاده از ظرفیــت 
ارتباطــات  وزیــر  استارتاپ هاســت. 
همچنیــن بــا ذکــر مثالــی از فعالیــت 
شــرکت های حمل و نقــل اینترنتی، به 
تســهیل مدیریــت در سیســتم حمــل 
و نقل شــهری اشــاره کرد و افــزود: این 
کــه شــرایط  از وظایــف دولت هاســت 
خدمات دهــی، اشــتغال و ایجاد ثروت 

را فراهــم کننــد. وی با اشــاره بــه ایجاد 
مرکــز مشــترک منطقــه ای بــا حضــور 
ذینفــع  کشــورهای  جوانــان  فعــال 
)ایــران، آذربایجــان، روســیه و ترکیه( و 
آموزش مناســب به آنان برای تبادل و 
اشــتراک اطاعات و تجربیات درحوزه 
ICT، گفــت: در ایــن ســفر مقرر شــد با 
سرمایه گذاری ۵00 هزار دارِی هر یک 
از کشورهای ذینفع، مرکزی برای تبادل 
اطاعــات و تجربیات جوانان در زمینه 
فناوری های نو ایجاد شود تا با استفاده 
از توانایی هــای ذهنی جوانــان به تولید 
ثروت و چرخش آن در جامعه برسیم.

آذری جهرمــی ادامه داد: اســتفاده 
از تصاویــر ماهواره ای نیازمند ســاخت 
و تجهیز ماهواره های سنجشــی اســت 
که معمواً برای کشور ها هزینه بر است 
و اگــر کشــوری ماهــواره ای بســازد و بــا 
اســتفاده از آن تصاویــری دریافت کند 
که به پیش بینی مشــکاتی چون سیل 
یــا ریزگردها بپــردازد، ممکن اســت از 
منظــر اقتصــادی به صرفه نباشــد، اما 
اگــر محصول ایــن فنــاوری را در اختیار 
کشــورهای همسایه نیز قرار دهد عاوه 
بر استفاده خود از امکانات ماهواره، به 
تولید ثروت از طریق اشتراک گذارِی آن 

نیز می رسد.

وزیر ارتباطات در جمع استارتاپ ها در آذربایجان:
 وزارت ارتباطات در کنار فعاان کسب و کارهای حوزه ICT است 
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آرزوهای بر باد رفته 
قســمت پنجــاه و نهم/ ســرهنگ ســر جنباند و گفــت: باز  

همون جوون های بی بند و بار محل آره؟ به ایوان که رسید 
بــا همســر جوانش مهســا روبه رو شــد که با چشــمان پف 
کرده و خواب آلودش پرســید: تا این وقــت روز کجا بودی 

سرهنگ؟
ساعت خواب خانوم. تا این وقت روز خوابیده بودی؟

چــه می کردم عزیــزم. تنهایــی حوصله ام ســر آمــده بود 
خب؟ رفتی دنبال گذرنامه ها؟ شنیدم بلیت هواپیماهای 
پــرواز خــارج تا چند روز رزرو شــده انگار همــه دارند از این 
شلوغی کشور فرار می کنند. در این هنگام با تعجب  به طنین صدای تظاهرات 

که از دوردست می آمد گوش خواباند و گفت:
همین سروصداهاست دیگه!

سرهنگ با عصبانیت جواب داد:
آره دیگــه خون آدم هــا تو خیابون ها به زمین میریزه آن وقت یک مشــت دزد 

و مفت خور که به ثروت و مکنت رسیدند دارند از کشور فرار می کنند دیگه!
سرهنگ با اعصابی تحریک شده پا به ایوان گذاشت. مهسا با نگاهی به چهره 

افسرده و نگران شوهرش پرسید:
چی شده سرهنگ خیلی آشفته به نظر می رسی. مشکلی پیش آمده؟

و به دنبالش راه افتاد تا کنجکاوی اش را اقناع کند.
اتفاق بدی افتاده؟

سرهنگ با حالتی عاصی از این اصرار زن بر آشفت:
هیچی نشده خانم. خسته ام همین! فقط خسته ام.

و رو به اتاق خواب رفت اما مهسا رهایش نکرد. سرهنگ با کفش و لباس روی 
تختخواب رها شــد و پشت دستش را روی پیشانی اش گذاشت و نگاهش رو به 
ســقف ثابت ماند. اما زن جوان رهایش نمی کرد. بر لب تخت نشست و گردن 

به سوی شوهر گرداند. پرسید:
تصمیمت که عوض نشده؟

درباره چی؟
رفتن به امریکا؟

سرهنگ نیم خیز شد. آرنجش را به روی بالش فشرد و کنجکاوانه پرسید:
چرا اینقدر اصرار داری که هر چه زودتر راهی سفر بشیم. یعنی فرار...؟

مهسا به روی شوهر خم شد و با صدایی به نجوا گفت:
این شلوغی ها را که می بینی همســر عزیزم. روز به روز اوضاع داره بدتر می شه و 
بیشتر پولدارها و دم کلفت ها هر چی ملک و زمین دارند حتی به نصف قیمت 
تبدیــل بــه دار می کنند تا قبل از آنکه دمشــون ای تله گیر کنه برســند به اون ور 
آب. این دست و اون دست نکن جناب سرهنگ. این تظاهرات شدت پیدا کنه. 

می ترسم بریزند تو باغ و ویا و قصر دم کلفت ها از دست شون در بیارن.
سرهنگ چهره بیمناکی به خود گرفت و با حالتی جدی برخاست و رو در روی 

همسر جوانش نشست:
چی میگی خانم. ما چه ترسی باید داشته باشیم؟

مهسا جواب داد:خیلی آسون می تونن این خونه را از چنگ مون دربیارن. این 
قصر شده خار چشم بدخواهان. از این گذشته. پرونده ات از زمان دکتر امینی تا 
به حال باز مونده مگر همین هفته پیش احضاریه برایت نیامد که درباره همان 

اتهام الکی مربوط به اختاس و حیف و میل توضیحاتی دادی؟
سرهنگ گفت: اوه... همون اتهامات الکی که هی تلنگر به من می زنند...؟ ولش 

کن زن...
مهســا گفت: اینها را که می شناســی برای اینکه نشــان بدهند دارند اصاحاتی 
انجام میدن ممکنه چند ژنرال و ســرهنگ و مقام باا را بکشــند به دادگاه و به 

قول معروف مجازات های سنگین و زندان های طویل المدت براشون ببرند.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

در  مــردم  زدن  آتــش  عامــل  حــوادث/  گــروه 
بوستان های پایتخت، مجرم سابقه داری بود که 
پس از دســتگیری مدعی شــد به خاطــر تفریح و 

خنداندن مردم دست به این کار می زده است.
به گــزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چهارشــنبه 
گذشــته فیلمی از ســوی پلیس پایتخت منتشــر 
شد که در آن مردی جوان در یکی از بوستان ها با 
ریختن بنزین روی افرادی که در حال استراحت 
بودند آنها را به آتش می کشید. پلیس بافاصله 
ردیابی ها برای شناسایی این مرد را آغاز کرد و با 
به دست آمدن هویت متهم، مشخص شد که او 

یکی از مجرمین سابقه دار است.
مهــدی-33 ســاله- در عملیــات ویــژه پلیســی 
دستگیرشد و بافاصله دو همدست دیگر او نیز 

به نام های اکبر و محمود نیز بازداشت شدند.
ســردار علیرضــا لطفــی- رئیــس پلیــس آگاهی 
تهران بزرگ- در این باره گفت: بررســی سوابق 
»مهدی«نشــان داد که وی ســابقه قدرت نمایی 
و آزار و اذیت دارد که پیش از این بارها دســتگیر 
و روانــه زندان شــده اســت. در ادامــه تحقیقات 
و همزمــان بــا انتشــار خبــر دســتگیری وی، مرد 
میانسالی به اداره شانزدهم پلیس آگاهی رفت 
و مدعی شــد که مهــدی به قصد قــدرت نمایی 
و انتقــام گیــری، او را بــه همــراه دو نفــر دیگر به 
بیابان هــای اطراف اتوبان تهران – قم برده و در 
آنجــا با تهدید چاقو مــورد آزار و اذیت قرار داده 
و اقدام به فیلمبرداری کرده و تصاویر آن را بین 

تعدادی از افراد محل نیز منتشر کرده است.
گفت و گو با متهم

ë  چرا مــردم را آتش می زدی؟این موضوع برای
اان نیســت، 9 ســال قبــل مــن ایــن کار را انجام 

دادم. آنهــا 5 معتــاد کارتــن خواب بودنــد که از 
قبل با آنها هماهنگ کرده بودم.

ë  یعنی چی؟مــن به چنــد نفــر از معتادانی که
می شــناختم پــول و لبــاس مــی دادم. آنهــا هم 
لباس ها را می پوشــیدند و در پارک خودشــان را 
بــه خواب می زدند. بعــد از اینکه روی آنها کمی 
بنزین می ریختم و آتش می زدم فرار می کردم و 

دونفر دیگر هم آنها را خاموش می کردند.
ë  چقدر به آنها پول می دادی؟یادم نمی آید اما

شاید 50 هزار تومان.
ë  با چه هدفی این کار را انجــام می دادی؟برای

تفریح و خنداندن مردمی که در پارک بودند.
ë  به خاطر خودنمایی نبود؟اصًا، حتی فیلم ها

را هم من نگرفتم.
ë  ولــی در یکــی از فیلم هــا صدایــت می آید که

می گویی مستند بگیر؟متهم سکوت می کند.
ë  اما چهــره ات در فیلم ها بــا اان تغییر نکرده و

مشخص اســت که فیلم ها به تازگی گرفته شده 
اســت؟نه. فیلم ها به تازگی منتشــر شده وگرنه 
قدیمی است. یک مرد میانسال به نام سیروس 
بــرای انتقامگیــری از مــن این فیلم ها را منتشــر 

کرده است.
ë  انتقامگیــری بــرای چی؟دو ماه قبــل دو تا از

بچــه محل هایمان به ســراغم آمدنــد و گفتند 
ســیروس می خواســته آنها را اذیــت کند. وقتی 
این موضوع را شــنیدم عصبانی شدم سیروس 
را ســوار ماشین کرده و به همراه همان دو بچه 
او را بــه ســمت بهشــت زهــرا بــردم. آنجــا من 
فقط یک ســیلی به ســیروس زدم امــا او از من 
شــکایت کرد و مدعی شد من او را آزار و اذیت 
کــرده ام بــه همیــن خاطــر بــرای انتقامگیــری 

فیلم های 9 ســال قبلی ام را منتشر کرد.
ë  فیلــم دیگری هم از تو منتشــر شــده کــه مردی

فیلــم  آن  انداختــه ای.  زبالــه  ســطل  داخــل  را 
بــرای 6 مــاه قبل بــود. کســی را که داخل ســطل 
انداختم دوســتم بود. اما وقتی فیلم آن منتشــر 

شــد و پلیس به ســراغم آمــد به مأمورهــا گفتم 
شــوخی کــردم و بــه پیشــنهاد یکــی از دوســتانم 
بــا یک جعبه شــیرینی به ســراغش رفتــم و از او 
عذرخواهــی کــردم. از این ماجرا فیلــم گرفتم و 
فیلم عذرخواهی را در اینستاگرام منتشر کردیم.

ë  در ســابقه هایــت یک مــورد آزار و اذیت پســر
جوان هم دیده می شود. نه آن شکایت ساختگی 
بود من از یک فروشــنده حدود 10 میلیون تومان 
مواد گرفتم. اما نتوانستم پولش را بدهم. بعد به 
ســراغ دوســتم آمدم و گفتم برو از من شــکایت 
کــن تــا مــرا بازداشــت کننــد. اگر دســتگیر شــوم 
فروشــنده مواد بیخیــال پول و مواد ها می شــود. 
بعــد هم تو بیــا و رضایت بده، او هــم این کار را 

کرد و نقشه مان گرفت.
ë سابقه سرقت هم داری؟

کبوتــر  البتــه  زورگیــری.  و  بــوده  دعــوا  بیشــتر 
دزدیــده ام. 24 ســالم بــود که یک کیســه میوه از 
دســت فروشــی ســرقت کــردم. زمانــی کــه بچه 
بــودم کبوتــر دزدیــدم و به خاطــر آن بــه زندان 

افتادم.
ë  بــا این همه ســابقه کیفری چــرا بازهــم کارهای

خاف را ادامه دادی؟ چند ســال قبل که به خاطر 
ســرقت و زورگیــری 5 ســال حبس کشــیدم واقعاً 
تنبیه و سر به راه شدم. اان هم اگر نجات پیدا کنم 
دیگر سراغ کارهای خاف نمی روم. آن زمان بچه 

بودم و برای قدرتنمایی این کارها را می کردم.
ë  پــول کنــی؟  قدرتنمایــی  دوســت داری  چــرا 

کــه نداشــتم تــا بــا آن فخــر فروشــی کنــم. دلم 
می خواســت کاری کنم کــه مورد توجــه دیگران 
قــرار بگیــرم و از مــن حســاب ببرند. مثــًا برای 
قدرتنمایــی روی موتورســیکلت می ایســتادم تا 

خودی نشان دهم.
ë  همســرت از جرم هایت با خبر است؟هســت

ولــی چــاره ای نــدارد. 18 ســالم بود که بــا دختر 
یکــی از فامیل هایمان ازدواج کردم و بعد از آن 

هم خافکاری هایم شروع شد.

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم
y
a
h
o
o

بازرســی  و  ایســت  مأمــوران  درگیــری 
شــهید مدنــی یــزد بــا سرنشــینان یــک 
از  یکــی  شــهادت  بــا  پــژو  خــودروی 

مأموران پایان یافت.
  - مزیــدی«  ســرهنگ»محمدرضا 
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی 
اســتان یــزد - درباره جزئیــات این خبر 
به ایســنا گفت: پنجشنبه شب مأموران 
یــزد  مدنــی  شــهید  بازرســی  و  ایســت 

هنــگام گشــت به یــک دســتگاه خودرو 
پژو405 مشــکوک شدند و به آن دستور 
ایســت دادنــد کــه راننده خــودرو بدون 
توجــه بــه ایســت مأمــوران بــا افزایش 

سرعت از محل متواری شد.
مأموران نیز با رعایت قانون به کارگیری 
ساح به سمت خودرو تیراندازی کرده 
و در ایــن عملیــات بــر اثــر برخــورد 2 
خــودرو با هم، ســروان »ایرج صفاری« 

به شهادت رسید.
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی 
اســتان یزد با بیان اینکــه در این حادثه 
یکــی دیگــر از مأمــوران نیــز مجــروح و 
بــه بیمارســتان منتقل شــد گفت: حال 

عمومی وی رضایت بخش است .
و  شناســایی  بــرای  پلیــس  تحقیقــات   
دستگیری سرنشینان خودروی متواری 

ادامه دارد.

شهادت افسر پلیس در یزد
واژگونی کشتی تفریحی کیش 

واژگونی یک کشتی تفریحی کوچک در کیش 1۵ مصدوم بر جا گذاشت.
 شــاهین فتحــی- معاون عملیات ســازمان امداد و نجــات جمعیت هال 
احمــر - بــه میزان گفت: ســاعت 1:30 بامــداد جمعه واژگونی یک کشــتی 
در اســکله تفریحی کیش به ســازمان امداد و نجات گزارش شــد. با حضور 
امدادگران در محل مشــخص شــد 1۵ نفر از سرنشــینان کشتی دچار حادثه 
شــده و آسیب دیده اند که بافاصله پس از اقدامات ازم و نجات این افراد 

۵ نفر از آنها به مراکز درمانی منتقل شدند.

اعترافات مرد شرور

برای خنده ، مردم را آتش می زدم

پایتخــت  پلیــس  ردیابی هــای  حــوادث/  گــروه 
بــرای شناســایی و دســتگیری زن معتــادی کــه 
دختر 5 ســاله اش را از خانــواده ای که او را تحت 

سرپرستی داشتند، ربوده آغاز شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 4 خرداد زن 
میانســالی هراســان به پلیس زنگ زد و از ربوده 
شــدن دخترخوانده اش در یکی از بوســتان های 
پایتخــت خبــر داد. او به مأموران گفت: 5 ســال 
قبل دختر چند ماهه ای را به سرپرستی گرفتیم. 
من خودم دو دختــر دارم اما وقتی دریافتم این 
بچــه مــادری معتاد دارد و پــدرش نیز در زندان 
اســت دلم برایش سوخت و با موافقت همسرم 
قــرار شــد از بچــه نگهــداری کنیم. اســمش »مه 
ســیما« بــود بــا کمــک یــک وکیــل وکالتنامه ای 
تنظیم شــد و پدر بچه آن را امضا کرد و قرار بود 
تا زمانی که پدرش از زندان آزاد شود حضانتش 

با ما باشد.
او ادامه داد: ما ســاکن شهرستان قزوین هستیم 
و وضــع مالی خوبــی داریم »مه ســیما« را مثل 
دختــر خودمــان بــزرگ کردیــم و بــرای رفــاه و 
آســایش او همــه کار کردیم.امــا بعــد از مدتــی 
تصمیــم گرفتیم که مادر مه ســیما را پیدا کنیم. 
چرا که این حــق را به او می دادیم تا دخترش را 
ببیند. به ســختی او را پیدا کرده و متوجه شــدیم 
که اعتیاد شدیدی به مواد مخدر دارد. به همین 
خاطــر چندیــن بــار او را در کمــپ تــرک اعتیــاد 
بســتری اش کردیم. اما او هر بار پس از ترخیص 
از کمــپ دوباره به ســراغ مــواد می رفت. در این 
مدت مه ســیما را چند باری نــزد او بردیم اما او 
بــا بچه رفتــار خوبی نداشــت و حتی یکبــار به او 

قرص داده بود و قصد کشتن بچه را داشت.
مادر مه ســیما در یک کانــون که مخصوص زنان 

بی خانمان و معتاد بود نگهداری می شد. تا اینکه 
متوجــه شــدیم مادر مه ســیما بــا مــردی ازدواج 
کــرده اســت. او به مــا گفت برای آخریــن بار بچه 
را ببریــم تا ببیند. طبق خواســته مادر مه ســیما، 
کــودک را به پارک ســهند بردیم تــا او را ببیند اما 
زن معتاد به بهانه خوراکی خریدن بچه را ربود. او 
وضع روحی و جسمی خوبی ندارد و ممکن است 

بایی سر بچه بیاورد یا او را بفروشد.
بــا شــکایت مادرخوانده مه ســیما و همســرش، 
تحقیقات آغاز شــد. در گام نخســت شــوهر دوم 
مادر مه ســیما بازداشــت شــد امــا او مدعی بود 
که از همســرش بی خبر است. با گذشت چندین 
مــاه از ناپدید شــدن کــودک، بازپــرس جنایی با 
درخواســت انتشــار تصویــر دختربچــه از مــردم 
خواســت تا چنانچه کســی از سرنوشت او با خبر 

است با پلیس تماس بگیرد.

گروه حــوادث/  درگیری لفظی پســر جوان با چند نفــر از میهمانان در 
یک مراسم عروسی با مرگ 4 نفر پایان یافت.

»منوچهر امان اللهی«، فرمانده انتظامی اســتان کرمانشاه  در تشریح 
ایــن خبــر بــه ایرنا گفــت: شــامگاه 14 آذر در جریــان برگزاری مراســم 
عروســی واقع در شــهرک چمن، یکی از میهمانان که ســابقه شــرارت 
و قتل نیز داشــته پس از درگیری با چند نفر از میهمانان و تهیه ســاح 

کاشنیکف اقدام به تیراندازی در مراسم کرد.
 به دنبــال ایــن تیرانــدازی 20 نفــر زخمی شــدند کــه پــس از انتقال به 
بیمارســتان چهار نفر آنها شــامل یک خانم و ســه آقا، جان خود را از 

دست دادند.
وی ادامــه داد: بــا حضور به موقــوع پلیس در محل حادثه، ســه نفر از 
متهمــان دســتگیر و تاش پلیس برای دســتگیری فرد ضــارب که این 

حادثه تلخ را رقم زد، با جدیت ادامه دارد.

سرنوشت نامعلوم دختر 5 ساله

سرهنگ »محمدرضا آمویی« معاون اجتماعی 
- فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه - با اشاره 
به این خبر گفت: داشــتن صبر و تحمل در برابر 
مســائل و مشــکات پیرامونــی، موضوع بســیار 
مهمی اســت که شــاید بخوبی در جامعه به آن 
پرداخته نشده است، پایین بودن آستانه تحمل 
مــردم و بخصــوص نســل جــوان و همچنین در 
دســترس بودن ســاح های گرم و ســرد برای آنها، هرچند وقت یک 
بار حوادث تلخی را رقم می زند.افزایش جمعیت کشور در سال های 
اخیر و اضافه شــدن آمار جوانان از یک ســو و وجود مشــکاتی نظیر 
بیــکاری، نارضایتی شــغلی، نبود حقــوق کافی و... نیز از ســوی دیگر 
باعث وارد آمدن فشارهای روحی به این قشر از جامعه شده است.

مشــخص نبودن آینده کاری و شــغلی جمعیت جوان کشــور پس از 
دوران ســربازی و تحصیــل امروزه به عاملی برای ســر خوردگی آنها 
تبدیل شــده است تا جایی که بســیاری از آنها هیچ برنامه مشخصی 
برای زندگی خود در در این دوران 6 ســاله )4 ســال دانشگاه و 2 سال 

سربازی( ندارند.

ایــن باتکلیفــی کــه بــا باارفتــن ســطح توقعــات و کاهــش رفــاه 
اجتماعی نیز همراه شــده باعث می شــود تا جوان بتدریج آســتانه 
تحمــل خــود را از دســت داده و به جای حل منطقی مشــکات؛ به 
پرخاشــگری رو بیاورد.این شــرایط در اســتان هایی که میزان بیکاری 
آنها باا و سطح درآمد پایین تر از میانگین کشوری است حادتر بوده 

و بیشتر خود را نشان می دهد.
به نظر می رســد زمان آن فرا رســیده تا مســئوان اجرایــی، نهادهای 
فرهنگی، قضایی، اصحاب رســانه و قلم و خود مردم هم جدی تر از 
گذشته در مسیر حل مشکات اقتصادی، ایجاد شغل، فرهنگ سازی 
برای افزایش آســتانه تحمل و جمع آوری ساح های غیرمجاز اقدام 

ازم را انجام دهند.
با وجود برخورد قاطع و جدی پلیس و دستگاه قضایی با قاچاقچیان 
و دارنــدگان ســاح و افــرادی که اقدام بــه تیرانــدازی می کنند، برای 
داشــتن جامعــه ای ایمــن و عاری از خشــونت، همراهــی و همکاری 
آحــاد مــردم با نهادهــای دولتــی، فرهنگــی و انتظامی نیــز ضروری 
اســت، چــرا که جامعــه ایمن در گــرو تعامل، همــکاری و هماهنگی 

میان تمام اعضای آن است.

نگاه 
کارشناس

مراسم  عروسی  پایین آمدن آستانه تحمل جوانان
به خون کشیده شد

انفجار مرگبار کارخانه پاستیک سازی
جمهــوری  پایتخــت  دومینگــو«،  »ســانتو  در  پاستیک ســازی  کارخانــه  یــک 
دومینیکن منفجر شــد و 5 نفر کشته شــدند.به نوشته روزنامه واشنگتن پست، 
در این حادثه 66 نفر مجروح شــدند که 13 کودک نیز در میان مصدومان این 
حادثــه بودند. این بچه ها در زمان وقوع انفجار در حال رفتن به مدرســه ای در 
نزدیکی این کارخانه بوده اند.طبق اعام مقامات، جســت و جوها برای یافتن 
یک کارگر که در این حادثه ناپدید شده، ادامه دارد. همچنین  مقامات قادر به 
شناسایی ســه نفر از پنج قربانی این انفجار نشده اند.مالک کارخانه نیز با بیان 
اینکه کارخانه مزبور در طول ۵0 سال قدمت خود همیشه پروتکل های سخت 
امنیتــی را رعایــت کرده اســت گفت: پس از نشــت »غیــر قابل کنتــرل« گاز در 
کارخانه، 98 درصد از کارکنان کارخانه تخلیه شدند.وی همچنین  با بیان اینکه 
کار احیای کارخانه آغاز شــده اســت، اعام کرد: تا پایان بررسی های کارشناسی 

نمی توان علت دقیق این انفجار را اعام کرد.

داماد به جشن عروسی نرسید
داماد هندی در مراسم عروسی اش توسط دو نفر ناشناس هدف شلیک گلوله 

قرار گرفت.
به گــزارش دهلی نیــوز، داماد 2۵ ســاله هنگام 
رفتــن بــه محل برگزاری مراســم عروســی اش 
در منطقه مادانگیر جنوب دهلی نو توســط دو 
موتور ســوار ناشناس هدف شــلیک گلوله قرار 
گرفت.»بدال« که از ناحیه شانه دچار جراحت 
شــده بود بسرعت به بیمارســتان منتقل شد و 
تحــت درمان قــرار گرفت.انگیــزه مهاجمان از 

این تیراندازی هنوز مشخص نشده است.

نجات  از چنبره مار غول پیکر
6مرد اندونزیایی در جدالی نفســگیر توانستند دوست ماهیگیرشان را از چنبره 
مار 8.5 متری نجات دهند.به گزارش میرر، مرد ماهیگیر در حال پیاده روی در 

منطقه جنگلی بود که ناگهان یک مار پیتون به دور پایش پیچید.
6 دوســت این مرد با مشــاهده این صحنه در تاشــی بی وقفه موفق شدند او را 
از دســت مار 100 کیلوگرمی بیرون بکشــند.به گفته بومیان، این مار به نقطه ای 

دورتر از روستا منتقل شد تا به دیگر اهالی روستا آسیب نرساند.

ادامه روز دوشنبه
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به دستور بازپرس  تصویر »مه سیما« منتشر شده است



ســیدعباس صالحی پایان هفته گذشته سفر دو روزه ای 
به جنوب استان سیستان و بلوچستان داشت و در ابتدای 
این سفر در جمع اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان های 
چابهار، کنارک، ســرباز و قصرقند در سالن همایش های چابهار حضور پیدا 
کــرد و با آنها به گفت و گو پرداخت. صالحی در این جمع با اشــاره به قلب و 
دریچه توســعه ملی دانســتن چابهار گفت: چابهار نیازمند توسعه فرهنگی 
اســت، بنابرایــن نیازهای ایــن منطقه باید بخوبــی ارزیابی و تحلیل شــود تا 
مشــکات جدیدی پیش نیاید، زیرا استان سیســتان و بلوچستان بتدریج به 

سوی شاخص های ملی و استانداردها قدم برمی دارد.
ë تبدیل چابهار به مدرسه هنر

او همچنیــن بــه تهیــه تفاهمنامه ای بــا منطقــه آزاد چابهار اشــاره کرد و 
افــزود: بایــد چابهار به یکــی از پایگاه های مــد و لباس و مدرســه هنر تبدیل 

شود و در این رابطه همکاری ازم را انجام می دهیم. 
ë ایران تنها تهران نیست

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین با حضور در نشست شورای اداری 
شهرستان ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: 2 و نیم درصد بودجه 
کشور به حوزه فرهنگ اختصاص دارد که اندک است. صالحی با تأکید بر اینکه 
همه باید تاش کنیم تا سهم فرهنگ در سبد خانوار افزایش یابد، افزود: سرانه 
مصــرف خانــوار در حــوزه فرهنگ، تفریحی و اوقات فراغت در کشــور زیر ســه 
درصد است. باید به سمتی برویم که ایران تنها تهران نیست و این مسأله مورد 
توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی است و با وجودی که بودجه فرهنگی کم 
اســت اما فضای حوزه های فرهنگی استان ها را افزایش می دهیم. صالحی به 
آمادگی وزارت ارشــاد اســامی برای تکمیل مراکز فرهنگی و هنری سیستان و 
بلوچستان اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه همچنین آماده برگزاری جشنواره 
تئاتر مرزی در جنوب این استان است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی همچنین 
بعدازظهر پنجشــنبه در ادامه ســفر با حضور در جمع اصحاب فرهنگ و هنر 
شهرستان ایرانشهر، با محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار، ضمن تسلیت 
و طلــب صبــر بــرای خانواده های شــهدا و شــفای عاجل بــرای مجروحان این 
حادثه، گفت: عوامل حادثه تروریســتی چابهار افرادی هســتند که می خواهند 
از ایــن اســتان یــک چهــره ناامــن را نشــان دهنــد و نمی خواهنــد دارایی هــا و 
ظرفیت های این اســتان کشف شــود. او تأکید کرد: سیســتان و بلوچستان گنج 
بی پایان است؛ کسانی که تاش کردند این استان را با یک چهره خشونت بار یا 
چهره شهری که نماد حمل ونقل مواد متعفن مخدر است نشان دهند خیانت 

جبران ناپذیری به این منطقه می کنند.

سیدعباس صالحی در دیدار با اهالی فرهنگ و هنر 

سیستان و بلوچستان:

چابهار تبدیل به مدرسه هنر شود
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حضور یک آشنا در غرفه ملی ایران
اهالی نشر از سرپرست جدید مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران چه انتظاری دارند؟

معــاون امــور فرهنگــی وزیــر ارشــاد در 
حالی قادرآشــنا را به سرپرستی مؤسسه 
نمایشــگاه های فرهنگی ایــران منصوب 
کــرده کــه اهالــی نشــر معتقــد بــه لزوم 
بــا  ارتبــاط  در  جانبــه ای  همــه  بررســی 
فعالیت هــای ایــن مرکز طی ســال های 
اخیــر هســتند. آنــان مهم تریــن دلیــل 
در انجــام ایــن کار را دســتیابی بــه نقــاط 
ضعف و قوت مدیران قبلی در راســتای 
برنامه ریزی هــای تــازه می داننــد. بعد از 
اعام خبر استعفای امیرمسعود شهرام 
نیاز از مدیرعاملی مؤسسه نمایشگاه های 
فرهنگــی ایــران بعــد از حــدود 6 ســال، 
محســن جوادی)معــاون فرهنگــی وزیر 
ارشــاد(، قــادر آشــنا را بــه سرپرســتی آن 
کــرد. در کارنامــه کاری آشــنا  منصــوب 
می توان ریاســت مؤسســه آموزش عالی 
علمی-کاربــردی فرهنــگ و هنــر، مدیر 
کلی مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد 
و همچنیــن مدیرکلــی فرهنگ و ارشــاد 

استان البرز اشاره کرد.
ایــن مؤسســه از ســال 1371 به عنوان 
یکــی از زیرمجموعه هــای وزارت ارشــاد 
دایــر شــده و از مهم ترین وظایف آن هم 
می توان به برپایی نمایشگاه های استانی 
کتاب و همچنین برپایی غرفه ملی ایران 
در نمایشگاه های خارجی کتاب از جمله 
»مســکو«  »بولونیــا«،  »فرانکفــورت«، 
و»چین« اشــاره کــرد. با توجه به اهمیت 
این وظایف نیز همواره نقدهای مختلفی 
متوجه مدیــران آن بــوده، از جمله آنکه 
حضور چندان مؤثری در نمایشــگاه های 
خارجی کتاب نداشــته اند یا اینکه شــیوه 
کتــاب  اســتانی  نمایشــگاه های  برپایــی 
موجب کاهش فروش کتابفروشــی های 
استانی شــده است. البته نمی توان منکر 
کارکردهــای مثبــت ایــن مؤسســه طــی 
ســال های اخیــر شــد، بویــژه کــه حضور 

نمایندگان نشر ایران در غرفه ملی منجر 
بــه آشــنایی آنــان بــا وضعیــت جهانــی 

صنعت نشر شده است.
قبــل از تمــاس بــا برخی اهالی نشــر 
برای اطاع از پیشنهادها یا خواسته هایی 
که از سرپرســت جدید مؤسسه فرهنگی 
نمایشــگاه های ایــران دارنــد با محســن 
جــوادی، معــاون فرهنگــی وزیــر ارشــاد 
تماس گرفتیم تا از تغییرات احتمالی در 
برخی برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های 
این مؤسسه باخبر شــویم، جوادی تأکید 
کرد به طورقطع شاهد برخی تغییرات با 
توجه به ضرورت های روز خواهیم بود اما 
صحبت درباره جزئیات آن را به روزهای 

آینده موکول کرد.
ë باید از شیوه مدیریت دولتی دور شد 

محمدرضــا تــوکل صدیقــی، مدیــر 
مسئول نشر »صابرین« که سابقه حضور 
در فعالیت های اجرایی نمایشگاه کتاب 
تهــران را هــم دارد یکــی از مهم تریــن 
تأثیــری جــدی در بهبــود  کــه  مــواردی 
فعالیت های این مؤسسه خواهد داشت 
را فعالیت پررنگ تر صنوف نشر می داند. 
وی در همین رابطه گفت: »این مؤسسه 
باید از شــیوه مدیریت دولتی دور شــده و 
مدیریت هیأت امنایی درآن پررنگ تر از 
قبل شود، البته حاا هم نمایندگان نشر 
در آن حضور دارند اما این حضور چندان 

اثرگذار نیست.«
و  ناشــران  اتحادیــه  عضــو  ایــن 
کتابفروشــان تهــران منکــر تأثیــر مثبت 
فعالیت هــای ایــن مؤسســه نیســت اما 
تأکید دارد کــه خروجی فعالیت های آن 
بــه انــدازه بودجه هایــی کــه در آن خــرج 
شــده نیســت، او ادامــه داد: »بــه عقیده 
نمایشــگاه های  در  ایــران  حضــور  مــن 
خارجی کتــاب چندان مؤثر نبوده وغرفه 
ملــی آنچنــان کــه باید قــادر بــه معرفی 
نشــر کشورمان نشــده اســت. ازهمین رو 
بهتــر اســت مدیر جدیــد دســت به یک 
ارزیابــی جدی درخصوص فعالیت های 

انجام شــده این مؤسســه طی ســال های 
گذشــته بزنــد تــا نقــاط ضعــف و قــوت 
تصمیم گیری های قبل مشخص شده و 
بر آن اساس دســت به برنامه ریزی های 

جدید بزنند.«
اعظم کیان افراز، نویسنده، پژوهشگر 
و مدیرمســئول نشــر کیــان افــراز هــم از 
مدیریت جدید این مؤسســه می خواهد 
کــه با بهــره گرفتــن از راهکارهــای اهالی 
خصوصــی  بخــش  ایده هــای  از  نشــر 
درجهــت برنامه ریزی هــای کارآمد بهره 
بگیرد. عاوه براین معتقد اســت:»یکی 
از فعالیت های مهم این مؤسسه برپایی 
نمایشــگاه های اســتانی کتــاب اســت که 
اتفاقاً نقدهای بســیاری به آن می شــود، 
آقای آشــنا حتماً باید چاره ای بیندیشــد 
تــا کتابفروشــان اســتان ها آســیبی از این 
بابت نبینند، به گمانم همزمان با برپایی 
نمایشــگاه های مذکور می تواند با درنظر 
گرفتن مبلغ تخفیفی مردم را به خرید از 
کتابفروشی ها هم تشویق کند تا بازار آنها 
هم کســاد نشود؛ در شرایطی که نشرمان 
به آن مبتا شده به شکلی جدی نیازمند 
بهره گرفتــن از ایده هــای جدید و تجربه 

فعاان این حوزه ها هستیم.«
البته کیان افزار معتقد اســت برپایی 

ایــن نمایشــگاه ها فرصت خوبی اســت 
بــرای ناشــرانی که عاقه مند بــه تعامل 
مســتقیم بــا خواننــدگان خــود باشــند، 
هرچند که با احتســاب هزینه های ایاب و 
ذهاب و حمل کتاب به استان ها، این کار 
را چندان هم مقرون به صرفه نمی داند.

مدیرمســئول  زادگان،  امیرحســین 
نشــر »ققنــوس« نیز گفــت: »تــا قبل از 
چهار - پنج سال اخیر برپایی غرفه ملی 
اقدامی صرفاً دولتی بود و اثرچندانی از 
حضور بخش خصوصی در آن نبود، اما 
طی ســال های اخیر، از زمانــی که آقای 
صالحــی معــاون فرهنگــی شــد و حتی 
بعد ازآن که وزیری ارشــاد به او ســپرده 
شــد شــاهد رونق بیشــتر غرفــه ملی در 
نمایشــگاه های خارجــی کتــاب بودیم. 
البتــه روال برپایی ایــن غرفه هم مدتی 
اســت به تکرار افتاده و دیگر اثرچندانی 
نــدارد.« حســین زادگان معتقد اســت 
تــا وقتی بــه معاهــده برن )قانــون کپی 
نپیوســته ایم و قواعــد جهانــی  رایــت( 
حضور در نمایشــگاه های بین المللی را 
رعایت نمی کنیــم، نمی توانیــم انتظار 
چندانــی در برقراری تعامــل با فعاان 
جهانی نشــر و همچنین خرید و فروش 

رایت کتاب داشته باشیم.

این فعال عرصه نشــر ادامه داد:»در 
ارتباط با برپایی نمایشــگاه های اســتانی 
کتــاب هم معتقدم که بیشــتر به محلی 
اصطــاح  بــه  کتاب هــای  ارائــه  بــرای 
کتاب ســازی و آثــار کــم ارزش شــده اند. 
متأســفانه اغلــب ایــن نمایشــگاه ها در 
شــرایطی برگــزار می شــوند کــه برخــی 
ناشــران از آن بــرای ارائــه ترجمه هــای 

تکراری و بی کیفیت بهره می برند.«
ë تجربه مدیران قبلی از میان نرود

عبدالعظیــم فریدون، مدیرمســئول 
نشــر »محــراب قلم« هم معتقد اســت 
که اگر سرپرست جدید که احتمال تغییر 
عنوان او به مدیرعاملی هم جدی است 
خواستار انجام اقداماتی مؤثر است باید 
دست به یک ارزیابی از فعالیت مدیران 
قبلــی بزنــد. او ادامه داد: »طــی این 37 
سالی که از ورودم به عرصه نشر می گذرد 
هنوز به فــردی در میان مســئوان مراکز 
مرتبــط با کتــاب برنخورده ام کــه به طور 
جــدی این عرصه را لمس کرده باشــد و 
ایــن یکی از دایلی اســت که شــاهد نقد 
به عملکرد مراکزی چون همین مؤسسه 
هستیم.« فریدون تصریح کرد:»خود من 
هنوز درک درستی از اقداماتی که مؤسسه 
نمایشــگاه های فرهنگی طی ســال های 

فعالیتــش انجــام داده نــدارم،  ای کاش 
هــم شــده  یــک مرتبــه  بــرای  حداقــل 
مدیــران این مؤسســه بیاینــد بگویند که 
تا به حال چه اتفاقــی آنجا افتاده و اصًا 
دستاوردش چه بوده! تنها چیزی که طی 
این سال ها دیده ایم این بوده که رفته اند 
قرارداد تبادل غرفه بسته اند که برفرض 
غرفــه میهمان نمایشــگاه کتــاب تهران 
ســال بعد کدام کشور باشد یا اینکه ایران 
بــرای حضــور در نمایشــگاه کتــاب کدام 

کشور از برخی تسهیات استفاده کند!«
او معتقد است وقتی ارزیابی درستی 
انجــام  مؤسســه  ایــن  فعالیت هــای  از 
نشــود نمی توان درباره میــزان کارآمدی 
فعالیت های آن صحبت کــرد، فریدون 
ادامــه داد:»خــود مــن یــک دهــه اســت 
ایــن  قبلــی  مدیــران  تجربــه  می گویــم 
مؤسســه کجا می رود؟ شیوه مدیریت در 
ســازمان ها و ارگان ها به گونه ای است که 
وقتی مدیــر جدید با کلــی آزمون و خطا 
موفق به کسب تجربه هایی می شود باید 
کنار برود و فرد دیگــری جای او را بگیرد؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه اصــاً معلــوم 
نیســت ســرتجربه های نفــر قبلــی چــه 

می آید!«
از  بیــش  اگــر  دارد  تأکیــد  فریــدون 
پیش شــاهد فعالیــت بخش خصوصی 
در مراکــزی همچــون همیــن مؤسســه 
ایــران شــویم  نمایشــگاه های فرهنگــی 
می تــوان بــه انباشــت تجربه هــا و امکان 
بهره بــرداری فــرد بعــدی از آن امیــدوار 
امــور اجرایــی،  کــرد:»در  تأکیــد  او  شــد، 
توانایی صنوف و تشــکل های خصوصی 
نشر خیلی بیشتر از مدیران دولتی است، 
صنف حتی اگر در ابتدای کار بالغ نشــده 
باشــد هــم بــه مــرور کار را یــاد می گیرد، 
مهم ترین تفاوت آن هم در این است که 
تجربه ها را نگه داشــته و نمی گذارد هدر 
برود؛ حاا باید قدری صبر کنیم و ببینیم 
مدیریت جدید این مؤسسه چه روندی را 

در پیش خواهد گرفت.«

مریم شهبازی
خبرنگار

رکنا

یرنا
ا

صالحی در جمع اصحاب فرهنگ و هنر چابهار

غرفه ملی ایران در نمایشگاه کتاب فرانکفورت



گــروه ایران زمیــن/ به دنبال ورود ســامانه 
از   )97.9.14( چهارشــنبه  روز  در  بارشــی 
شمال غرب و غرب به کشور، شاهد وزش 
بــاد، بارش باران و برف درشــمال، جنوب 
غرب، جنوب، مرکز و اســتان های واقع در 
جنوب البرز در روزهای پنجشنبه و جمعه 
گذشته بودیم که این شرایط جوی باعث 
آبگرفتگــی معابــر شــهری و روســتایی و 
جاده هــا، افزایــش حجــم آب رودخانه ها 
یــا ســیابی شــدن مســیل ها در 11 اســتان 
از جمله خوزســتان شــد که مــرگ یکی از 
هموطنانمــان را نیز در این اســتان در پی 

داشت.
ë یک نفر قربانی سیل در خوزستان شد

به گــزارش روابط عمومی ســازمان امداد 
و نجات جمعیت هال احمر، »مرتضی 
سلیمی« رئیس این سازمان در خصوص 
آخرین وضعیت مناطق ســیلزده، اظهار 
داشت: متأسفانه یک نفر بر اثر وقوع سیل 
اخیر در شهرســتان اندیکا خوزستان جان 

خود را از دست داد.
سلیمی با اشاره به بارش باران در روزهای 
نقــاط  در  گذشــته  جمعــه  و  پنجشــنبه 
مختلــف کشــور، افزود: 29شــهر، روســتا و 
مناطق عشایرنشین 6 استان شامل ایام، 
خوزســتان، قزوین، کرمانشــاه، لرســتان و 
همــدان متأثــر از ســیل و آبگرفتگی اخیر 

شدند.
ایــن مقــام مســئول در جمعیــت هــال 
احمر با اشــاره به حضور 35 تیم امدادی 
شــامل 136 امدادگــر بــرای امدادرســانی 
به ســیلزدگان، گفت: در مناطق یاد شده، 
یکهزار و 735 نفر امدادرسانی و 81 نفر به 
مناطق امن انتقال داده شدند.همچنین 
طــی ایــن مــدت، 79 واحــد مســکونی از 
آب تخلیــه و 41 خــودرو از مســیر ســیاب 

رهاسازی شد.
سلیمی به وقوع برف و کواک در 17 جاده 
کوهستانی در این مدت اشاره کرد و گفت: 
راه های کوهستانی استان های آذربایجان 

غربی، اصفهان، تهران، قزوین، کردستان، 
کرمانشــاه، لرســتان، گلســتان، مرکــزی و 
همدان در ســاعات گذشــته متأثر از برف 
و کــواک شــد کــه 20 تیم امدادی شــامل 
68 امدادگــر بــرای امدادرســانی بــه افراد 
گرفتــار در برف و کــواک به مناطق مزبور 

اعزام شدند.
ë ادامه فعالیت سامانه بارشی

ســازمان  عمومــی  روابــط  به گــزارش 
هواشناسی، »احد وظیفه« مدیر پیش بینی 
و هشــدار این سازمان نیز با اشاره به اینکه 
از فعالیت این ســامانه بارشــی بتدریج از 
اواخر وقت جمعه)دیروز( در نیمه غربی 
کاســته  شــد، افزود: ســامانه بارشی فعال 
روی کشــور، دیــروز در اســتان های واقــع 
در شــمال غــرب، غــرب، ســواحل دریای 
خزر، شــمال شــرق و اســتان های واقع در 
دامنه های جنوبی البرزغربی و مرکزی در 
زنجان، قزوین، البرز، تهران و غرب سمنان 
موجب بارش باران، وزش باد و در مناطق 
کوهستانی و سردسیر شمال غرب، غرب، 
ارتفاعــات البرز مرکــزی و زاگرس مرکزی 
بارش برف و در استان های جنوبی باعث 

رعد و برق شد.
ســازمان  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــر 
هواشناسی با اشاره به اینکه امروز )شنبه( 
بارش درمناطق یاد شده با شدت کمتری 
ادامه خواهد داشت، گفت: فردا )یکشنبه( 
بــا تضعیــف شــدن این ســامانه بارشــی، 
بــارش پراکنده در شــمال غرب، ســواحل 
دریــای خــزر و شــمال شــرق کشــور ادامه 
خواهد داشت و بتدریج از بعدازظهر این 

روز از کشور خارج خواهد شد.
خســارات  کاهــش  به منظــور  وظیفــه 
احتمالــی، توصیه کرد: تمهیــدات ازم از 
ســوی هموطنــان عزیز، مدیریــت بحران 
و ســازمان های امــدادی صــورت پذیرد و 
در حرکــت شــناورهای ســبک در مناطق 
دریایی شــمال خلیج فــارس محدودیت 

اعمال شود.

تــردد در  بــه  ناچــار  کــه  بــه کســانی  وی 
مسیرهای کوهســتانی هستند نیز توصیه 
کــرد، تجهیــزات زمســتانی و زنجیر چرخ 

همراه داشته باشند.
ë  اعــزام تیم هــای ارزیابــی و امــداد بــه

مناطق سیابی خوزستان
  همچنین»علــی خــدادادی« مدیرعامل 
جمعیت هال احمر خوزســتان از اعزام 
12 تیم ارزیاب و امداد و نجات هال احمر 
به مناطق متأثر از ســیل و بارندگی شدید 
در اســتان خبــر داد و افــزود: آبگرفتگــی و 
ســیاب در شهرســتان های اندیــکا، الی، 
دزفول، مسجدســلیمان، گتوند و شــوش 
آســیب هایی به مناطق شهری، روستایی 
و عشــایری وارد کــرده اســت. همچنیــن 
سیل و آبگرفتگی به عشایر منطقه »سیاه 
منصــور« دزفول آســیب وارد کــرده که در 
حال حاضر سه تیم امدادی در این منطقه 
حضور دارند و عملیات رهاسازی و انتقال 

افراد گرفتار در سیاب را انجام می دهند.
احمــر  هــال  جمعیــت  مدیرعامــل 
خوزســتان با اشــاره بــه اینکه بر اثر ســیل 
و بارندگــی شــدید، پــل شــهرک طالقانی 

)حدفاصل آبــژدان و گدار( از توابع اندیکا 
بــه زیــر آب رفــت، تصریــح کــرد: در ایــن 
حادثــه یک خــودرو در دره مجاور ســقوط 
کــرد و یکــی از سرنشــینان آن کــه مــردی 
37 ساله بود بر اثر شــدت جراحات جان 
خــود را از دســت داد. همچنیــن مناطــق 
شــهری شــهرهای الی و مسجدسلیمان 
و تعــدادی از روســتاهای شهرســتان های 
شــوش و گتونــد نیــز دچــار آبگرفتگــی و 
ســیاب شــده که ارزیابی در این روســتاها 

ادامه دارد.
در همیــن حال، بــه گفته »محمد ســبزه 
خوزســتان  هواشناســی  مدیــرکل  زاری« 
شعاع دید در 4 شهرســتان اهواز، دزفول، 
گتونــد و مســجد ســلیمان این اســتان در 
صبــح دیروز )جمعه( به دلیــل پدیده مه 
گرفتگی به 50 متر رسید. همچنین شعاع 
دیــد در ایــن مــدت در بســتان 100 متــر، 
شوشتر 500 متر و شوش 200 متر گزارش 

شد.
از طرفی، به گفتــه »محمد رضا رضایی« 
مدیرکل فرودگاه های خوزستان، مه غلیظ 
صبحگاهی دیــروز )جمعه( باعث تأخیر 

در 2 پرواز فرودگاه اهواز در مســیر تهران - 
اهواز شد.

»ایــوب سرشــار« رئیــس اداره بــرق ایــذه 
نیــز گفت: بــرق این شهرســتان در شــرق 
خوزستان که پنجشنبه شب گذشته به دلیل 
برخورد آذرخش به تأسیسات پست برق 
این شهر به طور کامل قطع شده بود، پس 

از چند ساعت تاش، وصل شد.
روابــط عمومــی آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنی شــهرداری دزفول هــم از نجات 10 
نفر در این شهرستان از جمله یک خانواده 

که در سیاب گرفتار شده بودند، خبر داد.
ë  هــال احمر بــه 179 خانــوار زلزله زده

امدادرسانی کرد
عزیــزی«  امیــن  »محمــد  همچنیــن 
مدیرروابــط عمومــی هال احمر اســتان 
نیروهــای  کــرد:  اعــام  هــم  کرمانشــاه 
ایــن جمعیت بــه 179 خانــوار زلزلــه زده 
به دلیــل  کــه  ذهــاب  ســرپل  شهرســتان 
بــارش باران اخیــر دچار آبگرفتگی شــده 
بودند، امداد رســانی کردنــد. 3 تیم امداد 
و نجــات هــال احمــر ســرپل ذهــاب بــه 
مــدت 8 ســاعت اقــدام به امدادرســانی، 

تخلیــه آب در مناطــق مســکونی و معابر 
این شهرســتان کردند. همچنین به دنبال 
بــارش بــرف، نیروهــای جمعیــت هال 
احمر به سرنشــینان 3۵ خــودروی گرفتار 
شده در برف و کواک در شهرستان سنقر 

و کلیایی هم امداد رسانی کردند.
عزیــزی گفــت: تیم هــای امــداد و نجــات 
هال احمر به 8۵ مســافر گرفتار شده در 
بــرف و کــواک در جاده »مله مــاس« که 
به بســتن زنجیر چرخ و امدادرســانی نیاز 

داشتند، کمک کردند.
گفتنی اســت، بــارش بــاران و بــرف اخیر 
اکثر مناطق اســتان کرمانشــاه را فرا گرفته 
و برخــی از زلزله زدگان کــه به دلیل آماده 
نشدن منازلشــان هنوز در چادر و کانکس 

زندگی می کنند، دچار مشکل شدند.
ë بارش برف در گردنه های استان قزوین

»جــواد حــق لطفــی« معــاون راهــداری 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان قزویــن نیز گفــت: بارش بــرف در 
گردنه های »قســطین ار« و »بهرام آباد« 
واقــع در مســیر قزوین - المــوت، طالقان 
واقع در مســیر آبیــک - طالقــان و آوج در 
مسیر قزوین-همدان ادامه دارد. در دیگر 
مسیرهای ارتباطی استان قزوین نیز باران 
می بارد. تمامی تیم های راهداری اســتان 
برای عملیات برف روبی و نمک پاشی در 
سطح مسیرهای ارتباطی استان از جمله 
گردنه های یاد شده در آماده باش کامل به 

سر می برند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان قزوین یادآور شــد: 
شهروندان می توانند برای اطاع از آخرین 
وضعیت راه ها با تلفن گویای 141 تماس 

حاصل کنند.
در  راهــدار   400 می شــود،  خاطرنشــان 
اســتان قزویــن بــا بیــش از 350 دســتگاه 
ماشــین آات، آمــاده بازگشــایی راه هــای 
مســافران  بــه  خدمات رســانی  و  اســتان 

هستند.

   ســرهنگ »جمشــید محبــت خانــی« فرمانــده یــگان 
حفاظت محیط زیست در نشست تخصصی تبیین حقوق 
محیط زیســت و حفاظت از تااب ها در ســاری، اعام کرد: 
این یگان در شرایط فعلی با کمبود 62 درصدی نیروی انسانی بر اساس برنامه 

اداری مواجه است.

     »مجید نبی بیدهندی« رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در کرمان، 
گفت: طی تفاهمنامه ای که با استانداری کرمان منعقد شده، تعداد سه ایستگاه 
موقت لرزه نگاری موجود در این اســتان به دائم تبدیل می شــود و تا پایان سال 
98 تعداد 10 ایســتگاه دائم نیز نصب و به ایســتگاه های لرزه نگاری این اســتان 

افزوده خواهد شد.

     »محمدرضــا برومنــد« دبیــر کارگروه اشــتغال و کارآفرینــی وزارت ورزش و 
جوانان در بجنورد بیان کرد: بسته تسهیات 30 هزار میلیارد ریالی برای حمایت 

از ورزش کشور تدوین شده که منتظر اباغ سازمان برنامه وبودجه است.

     »حســین شــیرزاد« مدیرعامل ســازمان تعاون روســتایی کشور در قائمشهر 
گفــت که بــاز کــردن کریدورهای صــادرات مرکبات به کشــورهای حــوزه خلیج 
فارس و عراق از برنامه هایی است که برای جلوگیری ازتنش قیمتی در بازار این 

محصوات در دست اجراست.

     »اســماعیل نجار« رئیس سازمان مدیریت بحران کشوراعام کرد: در زلزله 
6.4 ریشــتری چهارم آذرماه در کرمانشاه هیچ یک از ساختمان هایی که پس از 
زلزله سال گذشته در شهرها و روستاهای این استان بازسازی شده آسیب ندیده 

است.

     »قاسم دلفانی« فرمانده یگان حفاظت محیط زیست لرستان از شناسایی 
21 مورد تخریب عرصه های طبیعی در استان خبر داد.

     »رضــا برومنــد« مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
هرمزگان گفت: از ابتدای سال 2 میلیون دار صنایع دستی این استان به خارج 

از کشور صادر شده است.

      »مصطفــی مولــوی فــرد« مدیرعامل ســازمان قطار شــهری تبریــز و حومه 
اظهارداشــت: طی برنامــه  ریزی های به عمل آمده و هماهنگی با دانشــگاه ها و 
اســتادان رشــته های فنی و مهندســی، از اول آذرماه بازدید دانشجویان از پروژه 

قطار شهری تبریز آغازشده و ادامه خواهد داشت. 

 خرید آثار هنرمندان معلول 

توسط سرپرست استانداری خراسان رضوی
پایانــی  مراســم  در  رضــوی  خراســان  اســتانداری  سرپرســت 
نمایشگاهی با عنوان »فروغ زندگی« از آثار هنرمندان معلول در 
مشــهد، آثاری از هر یک از هنرمندان حاضر در این نمایشــگاه را 

خریداری کرد.
به گــزارش ایرنــا، »قربــان میرزایی« در حاشــیه این مراســم نمایشــگاه آثــار هنری 
معلــوان را بیانگــر خاقیــت و قابلیت های درونی این قشــر توصیــف و بیان کرد: 
نشــان دادن آثار هنــری و ظرفیت های معلوان باعث ترغیب ســایر افراد معلول 

در جامعه می شود.
وی بر فراهم سازی شرایط مطلوب برای زیست معلوان در اماکن عمومی و فضاهای 
شــهری نیز تأکید کــرد و افزود: آثــار و ظرفیت های خــوب هنرمندان باید همــواره در 

معرض دید عموم قرار گیرد تا مردم با هنرمندان شهرشان آشنا شوند.
»محمدرضا حیدری« رئیس شــورای اســامی شهر مشــهد نیز در این مراسم گفت: 
باید در حوزه شــهری ظرفیت ها و امکانات به گونه ای برنامه ریزی شوند که معلوان 
به عنوان بخشی از جامعه بتوانند از آنها بهره گیرند. هنرمندان معلول با وجود نقایص 
جسمی کارها و طرح های خاقانه و زیبایی را در نمایشگاه فروغ زندگی ارائه کردند که 

باید به جامعه معرفی شود. 

فرسایش خاک در »شوراب« لرستان
گروه ایران زمین/»شوراب« طرح پایلوت لرستان در اجرای طرح مدیریت جامع حوضه 
آبخیز اســت که در این حوزه فرسایش 2۵ تنی خاک در هر هکتار وجود دارد. »شیرزاد 
نجفی« مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در جلسه  هماهنگی اجرای طرح 
مدیریت جامع حوضه آبخیز شوراب گفت: حوضه آبخیز شوراب با مساحت 15 هزار و 
79۵ هکتار از جمله حوزه هایی است که 2۵ درصد آن در شهرستان چگنی و مابقی آن 

در شهرستان خرم آباد واقع شده است.
وی بــه چالش هــا و مشــکات اساســی در حوزه شــوراب پرداخــت و افزود: مشــکات 
معیشتی که در منطقه حکمفرما شده، باعث شده که اهالی بومی به دنبال مشاغلی 

بروند که زود بازده باشد و بسرعت به درآمدزایی منتهی شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: دام  مازاد در حوزه شوراب، استفاده 
کشــاورزان از زیــر اشــکوب جنــگل، بیماری هــای جنگلی، آفــات جنگلــی و... از جمله 

چالش ها و مشکاتی است که در این حوزه با آن  مواجه هستیم. 

 مشارکت سرمایه گذار فرانسوی 

در تولید تخم ماهی در الیگودرز
گــروه ایــران زمیــن/ تخــم ماهــی چشــم زده در لرســتان با 
مشــارکت سرمایه گذار فرانسوی در شهرستان الیگودرز این 

استان در حال تولید است.
»عبدالرضا بازدار«  رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان لرســتان با اشاره به 
اینکــه هم اکنــون 30 میلیون قطعه تخم ماهی چشــم زده در الیگودرز در حال 
تولید اســت، افــزود: در بخش آبزی پــروری 28 هزار تن تولید داریــم که در این 

زمینه مجتمع هایی در حال ساخت است و تا 50 هزار تن ظرفیت داریم.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان با اشــاره به اینکه به لحاظ تورم، نرخ 
تضمینی محصوات و هزینه کاشــت، داشت و برداشت بشدت افزایش یافته، 
بیــان کــرد: هنــوز هیچ خبــری از نــرخ تضمینی محصوات کشــاورزی نبــوده و 

چنانچه اعام شود متناسب با تورم نیست.

خروج 4 هزارهکتاراز اراضی شهریار از چرخه تولید
شــهریار- خبرنــگار »ایــران«/  به دلیــل کم آبــی، 4 هزار هکتــاراز اراضــی زراعی 

شهرستان شهریار در استان تهران از چرخه تولید خارج شد.
»رســول سلگی« مدیر جهاد کشاورزی شهریار با اشــاره به اینکه این شهرستان 
دارای بیش از 18 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی با تولید ساانه 476هزار تن 
محصوات زراعی، باغی و دامی است، اظهارداشت: در سال های اخیر به دلیل 
کم آبی و تأمین نشــدن حقابه از ســد کرج و افت شــدید منابــع آبی زیرزمینی، 
4هزار هکتار ازاراضی شــهریار از چرخه کشاورزی و زراعی خارج شده که باید در 
این خصوص چاره اندیشی کرد. وی افزود: ساانه 277 میلیون متر مکعب نیاز 
آبی کشاورزی و باغی شهریار است که متأسفانه با توجه به محدویت منابع آبی 

هم اکنون 141 میلیون متر مکعب آب تأمین می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهریار تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب باغ ها را از 
دیگر مشکات اساسی این شهرستان دانست و گفت: مهاجرت فزاینده و گسترش 
شــهرها و روســتاها، تخریب اراضی کشــاورزی و افزایش ویا ســازی، بر مشکات 

شهرستان افزوده که باید در این زمینه اقدامات اساسی تری صورت گیرد.

 شرکت امدادگران هال احمر 19 استان 

در طرح نذر آب
امدادگران هال احمر در 19 اســتان با هدف کمک به تأمین آب شــرب مورد نیاز 

برخی از اهالی سیستان و بلوچستان در طرح نذر آب شرکت کردند.
به گزارش ایرنا، »امیر الدین روح نواز«، معاون جذب و ساماندهی جمعیت هال 
احمــر در همایش خیــران و داوطلبان جمعیت هال احمــر قزوین که با عنوان 
»ماه و ما« برگزار شــد، افزود: برای اجرای این طرح انســان دوستانه 450 امدادگر 
از جملــه نیروهای داوطلب به مناطق مختلفی از سیســتان و بلوچســتان اعزام 
شــدند. در زلزله کرمانشاه نیز شــاهد حجم وسیعی از خدمات امدادی به حادثه 
دیــدگان توســط نیروهای داوطلب جمعیــت هال احمر بودیم. این مســئول از 
بخش داوطلبان به عنوان یک بازوی قوی اجرایی در جمعیت هال احمر یاد کرد 
و گفت: بخش قابل توجهی از خدمات امدادی در مأموریت های مختلف توسط 

این قشر از امدادگران ارائه می شود که باید از زحمات آنان قدردانی کرد.
روح نواز با بیان اینکه فعالیت های جمعیت هال احمر در ارائه خدمات امدادی 
در سطح جهان شناخته شده و خیلی کشورها خواهان استفاده از تجربیات ایران 
در این زمینه هستند، اظهار داشت: در یک همایش بین المللی در فیلیپین که سه 
هفته گذشــته برگزار شــد به دلیل تجارب خوب جمعیت هال احمر، کشورمان 
جایگاه مناسب و ویژه ای در کارگروه های مختلف این رویداد داشت. وی با اشاره 
بــه قدمت 96 ســاله خدمــات امــدادی در هال احمــر و مشــارکت داوطلبان در 
فعالیت های این نهاد، اظهار داشت: همه ساله برنامه های خوب و متنوعی توسط 
بخش داوطلبان هال احمر تدارک و اجرا می شود که این برنامه ها زبانزد هستند.

نجات 2 تمساح از چاه در قصرقند
2 تمســاح گرفتــار در چــاه آب در روســتای »کوشــوک« قصرقنــد بــا تاش های 

محیط بانان این شهرستان سیستان و بلوچستان نجات یافتند.
»وحید پورمردان«، مدیرکل حفاظت محیط زیســت سیســتان و بلوچستان در 
گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: محیط بانان پس از بررسی عمق چاه و میزان آب 
موجود در آن با کمک اهالی این روستا اقدام به زنده گیری و انتقال تمساح ها به 
دریاچه پشــت ســد زیردان کردند. متأسفانه با ادامه روند خشکسالی در منطقه 
کاهش منابع آب های ســطح در برکه های زیســت تمســاح پوزه کوتاه مردابی و 
منابع غذایی شــاهد نزدیک شــدن تمساح ها به روســتاها و گاهی افتادن آنها در 
چاه های آب هســتیم. مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از 
مردم استان خواست، در صورت مشاهده حیات وحش سرگردان یا آسیب دیده 
در مناطق مســکونی بســرعت موضوع را به نزدیک ترین اداره حفاظت محیط 
زیست اطاع دهند و از اقدام به زنده گیری حیات وحش بدون هماهنگی محیط 
زیست خودداری کنند. پورمردان گفت: حدود 500 تمساح پوزه کوتاه ایرانی با نام 

محلی »گاندو« امسال در شهرهای جنوبی این استان سرشماری شدند. 
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اخبـــار

امداد رسانی به گرفتاران برف و سیاب در 11 استان 

اســقف اعظم کــره جنوبی در جریان ســفر 
بــه یــزد و دیــدار بــا »محمدعلــی طالبــی« 
سرپرست استانداری یزد ،اعام کرد: تاش 
مســئوان این اســتان برای ایجــاد و تقویت 
تشکل های مردمی فعال در زمینه صلح و 
دوستی قابل قدردانی اســت، زیرا اقدامات 
فرهنگی و ارتباط میان فرهنگ ها می تواند 

مردم را به خدا نزدیک تر کند.
به گزارش ایرنــا، »کیم هی جونــگ« افزود: 
فرهنــگ فراتــر از همــه مادیــات اســت و 

می تواند بســتر مناســبی برای پیونــد میان 
ملت ها و اقوام مختلف باشد.

سرپرســت اســتانداری یزد نیز در این دیدار 
با تشریح تاریخچه استان گفت: این استان 
و شــهر یــزد از مناطــق مذهبی ایران اســت 
که از دیرباز محل همزیســتی پیــروان ادیان 
مختلــف الهی بــوده و جامعه مســلمانان، 
زرتشتیان و کلیمیان در این منطقه با صلح 

و دوستی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
وی با اشاره به اینکه تأثیر اعتقادات مذهبی 

و فرهنگ ساکنان یزد در معماری بومی این 
استان مشهود و بستر گفت و گوی فرهنگ ها 
و ادیــان مختلــف در یــزد از گذشــته تاکنون 
فراهــم بــوده، اظهارداشــت: مردم اســتان 
روحیه صلح طلبی و مسالمت جویی دارند 
و از این نظر تشابهات فرهنگی میان مردم 

این استان و مردم کره جنوبی وجود دارد.
سرپرست استانداری یزد ثبت جهانی بافت 
تاریخی شــهر یزد از ســوی یونسکو به عنوان 
اولیــن شــهر تاریخی ایران کــه ثبت جهانی 

شــده و خواهرخواندگــی این شــهر بــا دیگر 
شهرهای جهان را از ظرفیت های فرهنگی 
مهم در یزد برشمرد و گفت: به دلیل وجود 
جاذبه های تاریخی ارزشــمند در این استان 
میزان بازدید جهانگردان از این جاذبه ها در 

پنج سال اخیر حدود پنج برابر شده است.
سرپرســت اســتانداری یــزد ابراز امیــدواری 
کرد، تاش های اسقف اعظم کره جنوبی با 
محوریت دین به پیوند هرچه بیشتر ملت ها 
کمک کند. گفتنی اســت، اسقف اعظم کره 

جنوبی با شعار صلح و دوستی، هدایایی به 
سرپرست استانداری یزد اهدا کرد و ازسوی 
طالبی نیزهدایایی از صنایع دستی استان به 

این شخصیت مذهبی اهدا شد.
اســقف اعظــم کره جنوبی برای شــرکت در 
هفتمین دوره گفت و گوی ادیان به ایران سفر 
کــرده که عاوه بــر دیدار با شــخصیت های 
دینی در پایتخت، سفر به شهرهای یزد و قم 
نیز در برنامه های این شــخصیت مذهبی و 

هیأت همراه قرار دارد. 

قدردانی اسقف کره جنوبی از تاش های مسئوان یزد در ایجاد صلح و دوستی
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شماری از دانش آموزان 52 سال قبل دبیرستان »رسولیان« یزد، در حرکتی نمادین 
خاطره همکاسی ها و معلمان خود را گرامی داشتند 

پیکرمطهر شهیدان »ناصردرزاده« و »داریوش رنجبر« که در حادثه اخیر تروریستی 
چابهار به شهادت رسیدند، دیروز )جمعه( با حضور »سید عباس صالحی« وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی و جمعی از مردم و خانواده شهدا تشییع شد 

پاییز زیبا در روستای »حسنجون« طالقان استان البرز

در  بومــی  که نــژاد  »کاســپین«  اســب 
شناســنامه دار  اســت،  خطــر  معــرض 

می شود.
»حمید رضــا ســیدآبادی« عضو هیأت 
علمی مؤسســه تحقیقات علــوم دامی 
و دبیر کمیته هویت گذاری و ثبت اســب 
کشــور در حاشــیه هفدهمین جشــنواره 

اســب کاســپین دربندرانزلــی بــه ایرنــا، 
گفــت: بعــد از اینکه قانــون نظام جامع 
دامپــروری کشــور ابــاغ شــد، مؤسســه 
طبق قانون موظف به ثبت و شناســایی 
دام هــای بومی از جمله نژاد های متنوع 
اسب شد که خیلی هم ارزشمند هستند. 
یکی از این نژادها اســب کاســپین است 

کــه ما قبــل از ابــاغ این قانــون اقدام به 
شناسایی آن کرده بودیم.

وی با اشاره به اینکه شناسایی از طریق دو 
فرم فنوتیپ و ژنوتیپ صورت می گیرد، 
افزود: با توجه به احتمال خطای انسانی 
در فنوتیپ برای شناسایی دقیق تر اقدام 
بــه راه انــدازی آزمایشــگاه بیوتکنولوژی 

مؤسسه کردیم.
به گفتــه وی ایــن آزمایشــگاه مرجــع بــا 
پیشــرفته  دســتگاه های  از  بهره منــدی 
تســت دی ان ای اکنــون در حــوزه دام در 
داخــل کشــور مطرح اســت. بــا توجه به 
اینکه اســب کاســپین در معــرض خطر 
انقــراض اســت شناســایی خصوصیات 

فنوتیــپ و ژنوتیــپ آن را در اولویت قرار 
دادیم. ســیدآبادی خاطرنشــان کــرد: با 
استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره اقدام 
بــه شناســایی این نــژاد و تهیــه مقــاات 
خیلــی خوبــی کردیــم کــه در مجــات 

خارجی نیز چاپ شده است.
دبیر کمیتــه هویت گذاری و ثبت اســب 

کشــور متذکــر شــد: در پی ایــن اقدامات 
متوجه شدیم این نژاد به لحاظ جمعیت 
مؤثر در معرض خطر انقراض قرار دارد.
اســب های  آمــار  خصــوص  در  وی 
کاســپین موجود در کشــور، گفــت: چون 
هویت گــذاری نشــده هنــوز آمــاری نیــز 

نداریم. 

شناسنامه دار شدن اسب »کاسپین«



تنبیه دانش آموزان در مدرسه یکبار دیگر حاشیه ساز 
شد و بازتاب آن در رسانه ها و فضای مجازی موجی 
از انتقادها را در پی داشت. یک دانش آموز همدانی 
تحــت عنــوان شــوخی آموزشــی توســط معلــم و 
همکاسی هایش کتک خورد هرچند معلم و ناظم 
این دانش آموز معتقدند که این تنبیه دسته جمعی 
نبوده بلکه یک شوخی آموزشی برای تلنگر زدن به 
ایــن دانش آمــوز بوده اســت ! این حادثــه در حالی 
در محیط مدرســه و فضای آموزشــی کشــور اتفاق 
می افتد که مطابق قانون در نظام آموزش و پرورش 
تنبیه بدنی کاماً ممنوع است. البته اقدام ناشایست 
این معلم همدانی را نباید به کل معلمان تعمیم 
داد و تاش ها و زحمات آنان برای دانش آموزان را 
نادیده گرفت اما متأسفانه رسانه ملی درانعکاس 
این موضوع یکطرفه قضاوت کرد و چهره نامناسبی 
از معلمــان را در معــرض تماشــا قــرار داد. در این 
زمینه به ســراغ مدیرکل آموزش و پرورش همدان 
و همچنین خانواده دانش آموز تنبیه شده رفتیم تا 

جزئیات ماجرا را توضیح دهند.
بــه گفته پــدر و عمــه امیررضــا، هفته گذشــته این 
دانش آموز که در پایه هفتم در همدان مشغول به 
تحصیل است از معلم و همکاسی های خود کتک 

خورد، دلیل تنبیه بدنی هم این بود که مبصر کاس 
اســم امیررضا را یادداشــت کرده و به معلم علوم 
داده بــود. پــس از آن معلم خطاب بــه دانش آموز 
گفت: »خودت بیا ســرت رو بکوب به مشــت من.« 
امیررضا این کار را کرد و رفت که سر جایش بنشیند؛ 
معلم باز هم بی خیال نشد و از بقیه دانش آموزان 
خواست تا امیررضا را کتک بزنند. آنها هم از ترس 
معلم شــروع بــه کتــک زدن دانش آمــوز کردند تا 
جایی که امیررضا از ناحیه کلیه ها و معده چند روز 

دچار درد و ناراحتی شد.
 عاوه بر دردهای جسمی، تخریب شخصیت و آزار 
روحی، خانواده امیررضا را بسیار نگران کرده بود تا 
جایی که به آموزش و پرورش منطقه شکایت کردند؛ 
این در حالی است که در کمال ناباوری با بی تفاوتی 
مســئوان روبه رو شدند. معاون مدرسه هم پس از 
اطــاع از شــکایت بــه اداره آموزش و پــرورش، پدر 
دانش آمــوز را تهدید کرد که شــکایت خــود را پس 
بگیرد چرا که ضرب و شتم این دانش آموز تنها یک 
شوخی آموزشی اســت و معلم برای عوض کردن 
جــو کاس ایــن کار را انجام داده اســت.  پس از این 
اتفاق عمه امیررضا تصمیم به رسانه ای کردن این 
حادثه می گیرد تا شــاید از این طریق بتواند مشکل 
را به گوش مسئوان ارشد برساند و به نتیجه برسد. 
البته این داستان سر درازتری دارد. عمه امیررضا در 
زمینه تنبیه های مکرر دانش آموزان این مدرســه از 

تنبیه با شیلنگ به دلیل تأخیر در ورود صبح بچه ها 
به »ایران« خبر داد، تنبیهی که آثار کبودی آن روی 
بدن بچه ها براحتی مشهود بود، البته این خانواده 
در آبــان مــاه تماســی تلفنی با بازرســی آمــوزش و 
پرورش داشتند که راه به جایی نبرد تا اینکه در هفته 
گذشته نتوانستند براحتی از کنار تنبیه بدنی امیررضا 

توسط معلم و همکاسی هایش بگذرند.
ë برکناری معلم، مدیر و معاون آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با اشــاره 
بــه اهمیــت حفــظ  شــأن دانش آمــوزان و کرامــت 
معلمان در این بــاره به »ایران« گفت: مدیران کل 

نظــام آمــوزش و پرورش در جلســات رؤســای این 
اداره همــواره به حفظ حقوق و ارزش های معلم و 
دانش آموز توجه می کنند، اتفاق اخیر یک شــوخی 
نامناســب بود و بشــدت همه را متأثــر کرد تا جایی 
کــه امروز همراه با مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو 
و رئیــس روابط عمومــی آموزش و پرورش اســتان 
بــه منزل دانش آموز مراجعه کردیم و از امیررضا و 

خانواده او به صورت حضوری دلجویی کردیم.
محمد پورداوود در ادامه افزود: در این رابطه معلم 
مربوطه، مدیر مدرسه و معاون آموزشی از کار برکنار 
شدند، البته باید توجه داشته باشیم که اشتباه یک 

معلم نباید اعتبار و ارزش کل معلمان را زیر سؤال 
ببــرد؛ در دســتگاه تعلیــم و تربیت معلمــان یک 
اســوه  و همچــون والدین بــرای دانش آمــوزان الگو 
هستند. من خودم بارها شاهد کمک های معیشتی 
معلمان به دانش آموزان محروم بودم حتی برخی 
معلمــان کاس هــای رایــگان بــرای دانش آموزان 
برگزار می کنند و از بین همین دانش آموزان پزشکان 

ارزنده ای به جامعه تحویل داده شده است.
وی با تأکید بر حفظ کرامت و شأن معلم ادامه داد: 
از صدا و ســیمای همــدان و برنامه 30  : 20 بســیار 
گلــه منــدم زیرا از ایــن ماجرا سوء اســتفاده کرده و 
قداســت معلمــان را زیر ســؤال بردند. رســانه ها 
موظف هســتند که امیــد را به جامعه تزریق کنند 
امــا گویــا صداوســیما تنهــا مترصد اخبار ســلبی 
است نه اخبار امیدوارانه؛ تا جایی که هفته گذشته 
مناطــق  محروم تریــن  از  یکــی  از  دانش آمــوزی 
اســتان با عنــوان دانش آموز نمونــه در حوزه نماز 
از ســوی رئیس جمهوری تشویق شد و متأسفانه 
رسانه ها و صدا و سیما به هیچ عنوان به این خبر 
نپرداختند در حالی که با جانبداری مســأله تنبیه 
بدنی دانش آموز را منتشــر کردنــد. البته ما نقد را 
می پذیریم و ارزیاب ها و بازرســان فعالی در تمام 
مدارس در سطح استان داریم؛ در عین حال این 
اتفاقات بســیار نادر هســتند و نبایــد آن را به همه 

معلمان تعمیم داد.

خشونت در ســطح مدارس و 
استفاده از تنبیه بدنی به عنوان 
ســالیان  در  تربیتــی  ابــزاری 
گذشــته به غلط بین معلمان 
و حتــی والدیــن جاافتــاده بود 
تــا جایــی کــه والدیــن هــم در 
بســیاری مواقع مشــتاق تنبیه 
بدنی توســط معلمــان بودند 
و اگر معلمــی دانش آموزی را 
تنبیه بدنــی نمی کــرد والدین 
از معلم تقاضا می کردند که دانش آموز باید تنبیه 
شــود تا بتوانــد فردی موفق باشــد و از همیــن ابزار 

هــم خــود در خانه بــرای تربیت فرزندان اســتفاده 
می کردند. پس از گذشــت ســال ها اســتفاده از این 
ابزار تربیتی منســوخ شــده اما بر اساس مطالعات 
پژوهشگاه آموزش و پرورش متأسفانه هنوز هم گاه 
و بیگاه شاهد تنبیه بدنی در مدارس کشور هستیم. 

چرایی این مسأله از چند جنبه قابل بررسی است. 
اولین دلیل این است که وجود خشونت در جامعه، 
خشونت در سطح خیابان ها و در سطح روابط افراد 
با یکدیگر، خشــونت علیه زنان در خانــه و خانواده 
به کرات دیده می شــوند. به نوعی که جامعه ما در 
کل دنیا از جمله جوامع خشــن شــناخته می شود. 
دلیــل دیگر خوب نبــودن حال معلمــان به علت 

وجود مشکات اقتصادی و ناهمخوانی هزینه ها و 
درآمدها است. معلمان از جمله زحمتکش ترین  
و ضعیف ترین اقشــار در میان کارمندان هســتند و 
برخی از آنها زیر بار مشکات معیشتی تاب نیاورده 
و خشــم خــود را در اشــکال مختلــف ماننــد تنبیــه 
دانش آموزان بروز می دهند. عامل دیگر ناکارآمدی 
سیستم گزینش در دستگاه آموزش و پرورش است. 
گزینش هــای اعتقادی شــاید هیچ وقــت در دوران 
خدمت یک معلم تأثیری در روند تعلیم و تربیت 
نداشته باشد اما سامت روان معلمان صددرصد 
بــه طــور مســتقیم تأثیرگــذار اســت. در رابطــه بــا 
حادثــه ای که برای دانش آموز همدانی پیش آمد و 

کتک خوردن او توســط معلم و همکاســی هایش، 
متوجه شدیم که در نهایت با پیگیری های به عمل 
آمده معلم موردنظر، مدیر و معاون آموزشــی آن 
مدرسه برکنار و از کار تعلیق شدند. باید توجه داشته 
باشــیم که با پاک کــردن صورت مســأله و برکناری 
معلم و مســئوان نامبرده، مشکل به هیچ عنوان 
به صورت ریشــه ای حل نمی شود. مسأله هنگامی 
حل خواهد شد که هیچ معلمی در صورت نداشتن 
ســامت روانی وارد آمــوزش و پرورش نشــود. این 
امر هم با گزینش قبل از استخدام معلم ها محقق 
می شــود البته بی تردید باید معلمانــی که در حال 
حاضر مشــغول به کار هســتند نیز به لحــاظ روانی 

مــورد بازبینی جدی قرار گیرنــد و در صورت نیاز به 
درمان، به مراکز درمانی ارجاع داده شده تا اقدامات 

درمانی ازم در خصوص آنها انجام شود. 
چنانچه معلمی با اقدامات مورد نظر درمان نشد 
بایــد بــه پســت های اداری منتقل شــده یا بــه طور 
کامــل از گردونه تعلیم و تربیت خارج شــود. توجه 
به کارآمدی گزینش ها و آموزش های سامت روان 
ضمن خدمت معلم ها باید بسیار جدی تر شوند. 
آنچــه از اهمیــت باایی برخــوردار اســت این نکته 
اســت کــه قبل از انتقــال علم باید به فکر ســامت 
روانی بود زیرا خشونت و ترویج آن نباید در دستگاه 

تعلیم و تربیت جایگاهی داشته باشد.

یک دانش آموز کتک خورد، 3 نفر  برکنار شدند
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گزارش »ایران« از  جزئیات تنبیه دانش آموز  همدانی 

لزوم حل ریشه ای مسأله تنبیه بدنی در مدارس

از هزار متقاضی وام اشتغال 330 
مدد جوی بهزیستی پرداخت شد 

2 مرداد 1397  وعده: 

مرداد ماه امســال ،  مدیر بهزیســتی اســتان تهران اعام کــرد برای 
اشتغال مددجویان بهزیستی ۲۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۴ درصد 

و بازپرداخت ۵ ساله به آنها پرداخت می شود.
پس از گذشت 4 ماه مدیر بهزیستی استان تهران درباره روند 
پرداخت وام های اشــتغال زایی به جامعــه هدف به »ایران« 
می گویــد: از زمان آغاز این طرح در ســال 97 تاکنــون یک هزار و 222 مددجو در 
زمینه اشتغال زایی به بانک های عامل معرفی شدند که از این تعداد، 330 نفر 
موفق به دریافت وام شــده اند و مابقی مددجویان زیر پوشــش هنوز در پروســه 
اداری قرار دارند که در این باره قطعاً از بانک ها درخواست انعطاف و همکاری 
ازم بــا مددجویــان را داریم. وی می افزاید: هیچ تفاوتی هم در جنســیت برای 
دریافت وام قائل نیستیم و هر مددجویی که بستر شغل برایش فراهم باشد در 

اولویت پرداخت وام قرار می گیرد.
مدیر بهزیستی استان تهران می گوید: در سال 97، از اعتباری 
که توســط بانک مرکزی به بهزیســتی کشــور اعام شد، سهم 
اســتان تهــران 23 میلیــارد تومان بود کــه بانک ها فقط حاضر بــه پرداخت 15 

میلیارد تومان آن شدند.
داریــوش بیات نژاد  می افزاید: مددجویان بهزیســتی از مددجویان کمیته امداد 
متفاوت تر هستند، چراکه این افراد یا در معرض آسیب قرار دارند یا فرد یا افراد 
سببی و نسبی ندارند که نقش کمک کننده را برایشان ایفا کند، بنابراین این قشر 
از افراد برای تهیه ضامن دچار مشــکل هســتند. اگرچه قدردان زحمات بانک ها 
هستیم، اما از آنها تقاضا داریم نهایت مساعدت و همکاری ازم را با مددجویان 
داشته باشند. مددجویانی که برای دریافت وام ضامن ندارند از چالش های جدی 
بهزیستی محسوب می شوند. بیات نژاد می گوید: بهزیستی در سال 97 برای تعداد 
دو هزار و صد و نود و پنج نفر اشــتغال در زمینه خدمات، قالیبافی، آرایشــگری، 
آشپزی و... ایجاد کرده و این سازمان بیش از دو برابر تعهدش شغل برای جامعه 
هدف فراهم کرده اســت. یک هزار و دویست و نود و سه نفری که در سال گذشته 
صاحب شغل شدند نیز زمینه تثبیت مشاغل شان فراهم شده است، چراکه اگر 

حمایت ها و مساعدت های ازم نباشد این مشاغل هم از دست خواهند رفت.

مطالبات پزشکان خانواده روستایی 
تا هفته آینده پرداخت می شود

قائم مقام مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت در امور استان ها گفت: در برنامه 
پزشــک خانــواده روســتایی، 80 درصد مطالبــات پزشــکان خانواده تــا مهر ماه 
امسال پرداخت شده و مطالبات آبان ماه نیز تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.
به گزارش وبدا، عزت اه گل علیزاده با بیان این مطلب درباره آخرین پرداختی 
سازمان بیمه سامت به پزشــکان خانواده روستایی افزود: همچنین 80 درصد 
مطالبات پزشــکان خانواده شهری نیز تا شــهریور ماه پرداخت شده و مطالبات 

مهر ماه تا هفته آینده پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: تسویه 6 ماهه 20 درصد باقی مانده از مطالبات پزشکان خانواده 

نیز به محض ارسال اطاعات مالی از سوی استان ها پرداخت می شود.

پیــــــگیری:

نتیـــــجـــه: 

سررسید
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

گاردین )بریتانیا(:

از  کارگــر  حــزب  رهبــر  جرمی کوربیــن، 

نماینــدگان مجلــس عوام کــه این هفته 

باید به طرح برگزیتی نخست وزیر پاسخ 

مثبت بدهند، گفته بــه جای طرح می  از 

طرح او حمایت کنند. 

چاینا دیلی )چین(:

چیــن دراقتصــاد جهــان در حــال توســعه 

تبادات علمی اســت. یونســکو اعام کرده  

اســت، طرحــی در دســت دارد که بر مبنای 

آن قرار است، تعدادی از کارشناسان چینی 

را استخدام کند. 

 نیویورک تایمز )امریکا(:

برای گزارشــگرانی که به یمــن می روند، 

همواره یک چالــش جدی در مواجهه با 

آنچــه که می بیننــد، وجــود دارد، آیا باید 

قلــم را کنار بگذارند و بــه یاری این مردم 

گرسنه و رنجدیده بروند؟ 

 سال بیست وچهارم  شماره 6942
 شنبه  17 آذر 1397

بچه های خوشبخت سیلیکون َولی
بیشــتر روزهای ما صرف تعقیب افرادی می شــود که قصد انجام حمات تروریســتی، 
کودک ربایی یا دخالت در جرائم ســازمان یافته را دارند. ما طی یک مدت طوانی، هر 
روز با انســان هایی ســر وکار داریم که از لحاظ اخاقی در پایین ترین ســطح قــرار دارند. 
اقدامات وحشتناک و غیرقابل تصور، چیزهایی هستند که زنان و مردان عضو اف بی آی 
با آنها زندگی می کنند، نفس می کشند و تاش می کنند تا آنها را متوقف کنند. با خودم 
فکر می کردم که بســیار ناامیدکننده اســت که شــرکت های فناوری این نقطه تاریک را 
نمی بینند. اغلب با اعضای تیمی از اف بی آی- موسوم به »فرو رفتن در تاریکی« - که 
وظیفه داشتند راه حل را بیابند شوخی می کردم و می گفتم: »البته که بچه های سیلیکون 
َولی )نماد شــرکت های بزرگ فنــاوری در امریکا( تاریکی ها را نمی بینند آنها همیشــه 
در یک مکان آفتابی زندگی می کنند و همگی، باهوش و پولدار هســتند. آنها جهانی را 
می دیدند که فناوری ارتباطات و روابط انســانی را مســتحکم تر می کرد. آیا کسی هست 
که دوســت نداشته باشد تصاویر متحرک یا همان گیف ها را با مادربزرگش به اشتراک 
بگذارد؟ یا با استفاده از اپلیکیشن هایش، قهوه سفارش دهد تا هنگام ورود به کافه های 
زنجیره ای »استارباکس« سفارش خود را آماده، تحویل بگیرد؟  با آنها شوخی می کردم 
اما در عین حال به این موضوع هم می اندیشــیدم که جامعه فناوری از هزینه ناشــی از 
ضعف دســتگاه های مجری قانون در اســتفاده از دســتورات قضایی برای دسترسی به 
شــواهد و مدارک درک درســتی ندارد. در عین حال فکر می کنم که چنین انتقادی هم 
منصفانه است که ما بیش از حد بر چنین هزینه ای تأکید داریم. البته تمرکز بر این مسأله 

به دلیل وجود تاریکی و ظلمتی است که هر روز در پشت پنجره ما سایه افکنده است.   

مصائب ایوانکا و جارد
 خانواده ترامپ، با وجود افشــاگری های قانونی، توســط وکای خود اداره نمی شــد. 
جارد و ایوانکا در هماهنگی یک ســری افشــاگری های زننده – با ادعای مست بودن، 
رفتار نامناســب داشتن، بی نظمی زندگی شــخصی – در مورد کزوویتز، که به رئیس 
جمهوری توصیه کرده بود این زوج را به خانه بفرســتد، نقش داشــتند. کمی بعد از 
بازگشت تیم ریاست جمهوری به واشنگتن، کزوویتز اخراج شد.  روند انداختن گناه به 
گردن یکدیگر ادامه یافت. تاش همه برای این که برچسب ارتباط با رسوایی کومی-

مولر روی آنها نخورد، به بوی یک واقعیت تازه تلخ، اگر نگوییم شوم، که مربوط به 
این رسوایی می شد، اضافه می شد. گروه های مختلف در کاخ سفید – جارد، ایوانکا، 
هوپ هیکس، و دینا پاول ِ همیشه مردد و گری کوهن در یک گروه و تقریباً سایرین، 
شــامل پریبوس، اسپایســر، کانوی، و از همه واضح تر، بنن، در گروه دیگر – بر اساس 
نزدیکی یا دوری از جریان فاجعه کومی-مولر شناخته می شدند. همانگونه که گروه 
غیر جاروانکا بطور فزاینده ای اشــاره می کردند این فاجعه ســاخته دست خودشان 
بود. بنابراین گروه جاروانکا نه تنها تاش کرد خود را از عوامل این رسوایی دور کند – 
این گونه دخالت را اکنون دخالتی کاماً  منفعل یا فقط براساس اطاعت از دستورات 
تصویــر می کرد – بلکه می گفــت مخالفانش هم حداقل به انــدازه این گروه مقصر 
هستند. کمی بعد از آن که داستان دون جونیر فاش شد، رئیس جمهوری توانست با 
انداختن تقصیر رسوایی کومی-مولر به گردن سشنز، حتی کوچک کردن هر چه بیشتر 
او و تهدید کردنش و گفتن این که چند روز بیشتر به پایان کارش نمانده موضوع را تا 
اندازه ای عوض کند. بنن که همچنان از سشنز دفاع می کرد و معتقد بود او با خشونت 
– در واقع با حمات شدید به جاروانکا به خاطر حماقتشان – خود را از ضربه جریان 
کومــی محفوظ نگه داشــته اســت، اکنــون ناگهــان تماس هایی ازطــرف خبرنگاران 
دریافت می کرد که افشاگری هایی داشتند که او را از شرکت کنندگان فعال در تصمیم 
کومی تصویر می کرد. بنن در تماس تلفنی ِ عصبانی با هیکس این افشاگری ها را به 
گردن او انداخت. سرانجام، او به این نتیجه رسیده بود که این دختر بیست و هشت 
ساله چیزی جز مددکار بدبخت ریاست جمهوری و نوکر احمق جاروانکا نیست – و 
معتقد بود هیکس با شرکت کردن در آن جلسه در هواپیمای رئیس جمهوری خود را 
بشدت درگیر این فاجعه کرده است. روز بعد، بنن در واکنش به پرس و جوهای بیشتر 
از جانب خبرنگاران، هنگام مواجهه با هیکس در داخل اتاق کنفرانس هیأت دولت، 
اورا متهم کرد که کارهای کثیف جارد و ایوانکا را انجام می دهد. این درگیری لفظی به 
سرعت به درگیری بین دو گروه حاضر در کاخ سفید برای ادامه حیات تبدیل شد – دو 
گروه رابطه ای کاماً ً جنگی پیدا کردند. بنن که از خشم کبود شده بود سر هیکس داد 
زد: »نمیدونی داری چی کار می کنی.« و از او خواست بداند برای چه کسی کار می کند، 
کاخ سفید یا جارد و ایوانکا. بعد فریاد زد: »نمی دونی تو چه دردسری افتادی« و به 
او گفت اگر وکیل ندارد او با پدرش تماس می گیرد و به او می گوید بهتر اســت برای 
دختــرش وکیل بگیرد. »تو مثل یک تکه ســنگ بی زبان شــدی.« به گفتــه جاروانکا 
بنن همان طور که از اتاق کنفرانس به فضای باز و در تیررس گوش رئیس جمهوری 
حرکت می کرد با صدای بلند و بوضوح تهدید کننده و عصبانی« فریاد کشید: »من 
پــدر ِ تــو و اون گروه ِ کوچیکت رو در میــارم!« و رئیس جمهوری گیج ومبهوت با ناله 
می خواست بداند: »اینجا چه خبره؟« آنطور که گروه جاروانکا تعریف کرده، هیکس 
پس از آن در حالیکه دیوانه وار گریه می کرد و »بوضوح ترسیده بود« هق هق کنان از 
دست بنن فرار کرد. از نظر دیگر افراد در بخش غربی کاخ سفید، این اتفاق نمایانگر 
اوج عداوت بین دو گروه بود. از نظر گروه جاروانکا، پرخاش بنن همچنین نمایشــی 
بــود که معتقد بودند می توانند علیه او از آن اســتفاده کننــد. افراد جاروانکا پریبوس 
را ترغیب کردند که موضوع را با مشــاور کاخ سفید درمیان گذارد و آنرا از نظر لفظی 
توهین آمیزترین لحظه در تاریخ بخش غربی کاخ ســفید یا حداقل قطعاً از جمله 
توهین آمیز تریــن اتفاقــات در کل تاریــخ نامیدنــد. از نظر بنن، این بیشــتر مصیبت 
جاروانکا بود – آنها بودند که بار جریان کومی-مولر بر دوششان بود، نه او. آنها بودند 
که در وحشت به سر می بردند و از کنترل خارج شده بودند. بنن در بقیه مدتی که در 

کاخ سفید بود، دیگر با هیچکس حرف نزد. 

پــاورقـی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

فرحناز دهقی
خبرنگار

اله مهرزاد
خبرنگار
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ویدئوی دانش آموزان دستگیر شده  ، آتش خشم معترضان را تندتر کرد 

نبرد باتوم ها و جلیقه زردها 
ســلین، در میانــه انبــوه چمن هایــی در 
دهکده ای در شمال تولوز ایستاده است؛ 
پیــش روی اش مانعی چوبی قرار دارد و 
پشت سرش رنگ های نارنجی و بنفش 
آتــش بــه کرانه آســمان جنوب فرانســه 
چنگ می اندازد. اطراف ســلین مملو از 
پرچم هایی اســت که تنها یک خواســته 
را نشــان می دهنــد: اســتعفای امانوئــل 
مکــرون. او جلیقــه زردش را بر تن کرده 
تا یکــی از هزاران شــهروند فرانســوی ای 
باشــد که امروز با تمام خشــم و قدرتش 
در برابــر رئیــس کاخ الیزه می ایســتد. در 
آن ســوی جبهه، مکرون حــدود 90 هزار 
نیرو را مأمور کرده تا ســد راه موج جلیقه 

زردها شوند.
ســلین 41 ســاله با دســتانی که کمی 
ســیاه شــده و صورتــی کــه روی آن غبــار 
دود نشســته می گوید: »من آمــاده ام که 
تعطیات کریســمس را بــه تظاهرات و 
اعتراض اختصاص دهم. فرزندانم هم 
همراهم خواهند بود. ما عقب نخواهیم 
نشســت چــون چیــزی بــرای از دســت 
دادن نداریم. ســال پیش به مکرون رأی 
دادم چــون او خــوب صحبــت می کند و 
واقعاً باور کردم که می خواهد فرانســه را 
تغییر دهد. اما دیگر حرف هایش را باور 

نمی کنم«.
به گــزارش گاردین، ســلین، دســتیار 
معلمی که با کودکان با نیازهای ویژه کار 
می کند، ماهانه 800 یــورو درآمد دارد. او 
می گویــد نمی تواند از پس اجــاره کردن 
خانه ای که بــرای زندگی کردن او و چهار 

باشــد برنمی آیــد،  فرزنــدش مناســب 
بنابراین در حاشــیه شهر تولوز در جنوب 
غربی در خانه یکی از وابستگانم زندگی 

می کند.
بــه گزارش یــورو نیــوز، اعتراضات به 
افزایش مالیات سوخت در فرانسه، طی 
روزهای اخیر اوضاع این کشور را با موجی 
از تنش هــا روبــه رو کــرده اســت. امــا روز 
پنجشــنبه گروه »دیده بان خشونت های 
پلیس« فرانســه در حســاب توییتر خود 
فیلمی از بازداشــت ده ها دانش آموز در 
Mantes-la-( شــهر مانــت- ا- ژولــی

Jolie( در حومــه پاریــس را منتشــر کــرد 
کــه باعــث ملتهب شــدن خشــم مردم 
شــد. این فیلــم کوتاه نشــان می دهد که 
پلیس ضد شــورش محصان مدرســه 
ســنت  اگزوپری در ایــن منطقه را مجبور 
بــه زانــو زدن و حلقــه کــردن دســت ها 
پشت سرشان کرده بود. این ویدیو آتش 
برگزاری تظاهرات سراســری و گســترده 

امروز در فرانسه را تندتر کرد.
ســلین می گویــد هــر طــور کــه شــده 
خــودش و فرزندانــش را بــه تظاهــرات 
امروز می رســاند تا هر چــه زودتر مکرون 
را مجبــور کنند از کاخ الیــزه خداحافظی 
کنــد. او می افزاید: »اولیــن اقدام مکرون 
این بــود که مالیــات فوق ثروتمنــدان را 
کاهش دهد و بر مردم فقیر بیشــتر فشار 
وارد آورد. ایــن یــک بی عدالتــی تمــام 
عیار اســت. کشــور به خیزش افتــاده اما 
او ســکوت کرده اســت، او خــود را در برج 
سنگی اش پنهان کرده و این من را اذیت 
می کند؛ انگار نه انگار که مسئولیتی دارد. 
انتشــار ویدیــوی دانش آموزان دســتگیر 
شده قلبم را فشرد. من چهار فرزند دارم 

و این رفتار به هیچ وجه برایم قابل قبول 
نیست«.

ë گسترش حلقه امنیتی
فرانســه  نخســت وزیر  فیلیــپ  ادوار 
روز گذشــته با اشــاره به تظاهــرات امروز 
)شــنبه( در برنامــه ای تلویزیونــی گفت: 
»ما با افرادی روبه رو هســتیم که نه برای 
اعتراض، بلکه برای تخریب به خیابان ها 
می آینــد بنابرایــن نمی خواهیم دســت 
آنــان را برای اغتشــاش بــاز بگذاریم. به 
منظور جلوگیری از به بار آمدن خسارات 
و خرابی ها، امروز حــدود 90 هزار نیروی 
امنیتی در سراســر کشور مستقر کرده ایم 
کــه 8000 تــن از ایــن نیروهــا در پاریــس 
انجام وظیفه خواهنــد کرد و خودروهای 
زره پــوش نیز در این شــهر بــه خیابان ها 
خواهنــد آمــد«. به گــزارش خبرگــزاری 
رویترز، از سال 2005 تاکنون این نخستین 
بار است که چنین خودروهایی در جریان 
تظاهرات در خیابان های پاریس حاضر 
از حضــور  خواهنــد شــد. نگرانی هایــی 
گروه هــای راســت افراطــی، هرج ومــرج 
طلب ها و گروه های ضد کاپیتالیســم در 
این تظاهرات نیــز وجــود دارد. بنابراین 
نیروهایی که برای خنثی سازی عملیات 
تروریســتی آموزش دیده اند، قرار اســت 
وارد عمل شوند و از ساختمان ها و مراکز 
بــزرگ حفاظــت کنند. به نظر می رســد 
حضور نیروهای امنیتی امروز در فرانسه 
آنچنان چشــمگیر باشــد که تمام شــهر 
عرصــه جنگ تن به تن جلیقــه زردها و 

باتوم به دستان شود.
اما پرســتاری 39 ســاله در شهر تولوز 
می گویــد هیچ عاملــی نمی توانــد مانع 
از حضــور او و دیگــر معترضــان شــود: 

»بیمارستان ها با کمبود بودجه و کارکنان 
روبه رو هستند. چیزی که ما را متحد کرده، 
غرور مکرون است. او اوضاع را بدتر کرده 
اســت و مانند یک پادشاه لجباز کوچک 
رفتــار می کند. او مدام این را به ما تلقین 
می کند که تنها کسی است که می تواند در 
برابر ناسیونالیسم و لو پن بایستد اما دیگر 
هیچ اعتباری در فرانســه نــدارد. من روز 
شنبه به معترضان می پیوندم تا کشورم 

را از دست آنها نجات بدهم.«
ë چراغ خاموش بازار گردشگری پاریس

در حالی که تظاهرات مردمی فرانسه 
وارد چهارمیــن هفتــه خــود می شــود، 
خشــم جلیقــه زردهــا بــرج ایفــل، موزه 
لــوور و دیگــر مکان های توریســتی مهم 
پاریس را تعطیل خواهد کرد. مســئوان 
پاریســی برای جلوگیری از صدمه دیدن 
اماکن گردشــگری شهر، دســتور داده اند 
امــروز تمــام ایــن اماکــن و رســتوران ها 
تعطیل شوند. مقامات پاریس همچنین 
درخواســت کرده اند که تمام وسایلی که 
می تواند با پرتاب شــدن خطــری ایجاد 
کننــد، در 15 منطقه این شــهر از ســطح 

خیابان جمع آوری شود. تظاهرات چهار 
هفته ای فرانسوی ها، تاکنون باعث کشته 
شــدن چهار تن و زخمی شدن ده ها تن 

شده است.
ë  درخواست اتحادیه کارگران از نیروهای

پلیس
بــه گــزارش اســپوتنیک، در بحبوحه 
مجمــع  زردهــا،  جلیقــه  تظاهــرات 
اتحادیه های کارگری و شــاغان فرانســه 
از اعضــای خــود در نیروهــای پلیــس و 
داخلــی  امنیــت  وزارت  در  همچنیــن 
فرانســه خواسته اســت تا به معترضان 
و جنبش اعتراضی این کشــور بپیوندند 
تا هــر چــه زودتر دســتیابی بــه برابری و 

عدالت در این کشور محقق شود.
ایزابــل مــادری 41 ســاله کــه تــا کنون 
شــرکت  اعتراضــی   جنبــش  هیــچ  در 
یــک دکــه  نکــرده، می گویــد: »مــن در 
ساندویچ فروشــی کار می کنم و درآمدم 
بسیار کم است، شیفت کاری ام از ساعت 
3 نیمــه شــب آغاز می شــود. من ســال 
پیش نه به لو پن رأی دادم نه به مکرون. 
از فقر خســته شده ام. مکرون هیچ کاری 

برای ما نمی کند«.
بــا رویه انفعــال و ســکوت مکــرون، 
نخســت وزیر این کشور به سنای فرانسه 
گفتــه اســت کــه از هرگونه اقــدام جدید 
بــرای کمــک بــه کارگرانــی کــه حداقــل 
حقــوق را دریافــت می کننــد، اســتقبال 
می کنــد. وزیــر دارایی فرانســه نیز اظهار 
کــرده کــه آمــاده تســریع رونــد کاهــش 
مالیــات خانوارهــا و خواســتار معافیت 
پاداش کارگران از مالیات اســت. شــش 
مسابقه فوتبال نیز لغو شده اند تا هر چه 
زودتر آرامش به فرانســه باز گردد. اما با 
وجــود تعلیق افزایش مالیات ســوخت 
همچنــان، مردم فرانســه بــه تظاهرات 

خود ادامه می دهند.
فرانســه  ملــی  مجلــس  رئیــس 
پیشــتر بــه خبرگــزاری رویتــرز گفتــه بود 
مکرون هفتــه آینده در نظــر دارد درباره 
اعتراضات صــورت گرفته در این کشــور 
با فرانســوی ها صحبــت  کند. امــا ظاهراً 
او  اقتصــادی  سیاســت های  از  خشــم 
گوش مردم فرانسه را از شنیدن سخنان 
ریاست جمهوری شان بی نیاز کرده است.

 پای پول که در میان باشــد، دونالد ترامپ 
دوســت و دشمن نمی شناســد. به دستور 
رئیس جمهوری امریکا، این کشور معامله 
تسلیحاتی رژیم صهیونیســتی و کرواسی 
بــه ارزش نزدیک بــه 500 میلیــون دار را 

بلوکه کرد.
امریکایــی  ســایت  وب  گــزارش  بــه 
»آکســیوس«، در این معامله تســلیحاتی 
که توافق هــای ابتدایی آن در مــاه مارس، 
)فروردیــن( به دســت آمده بود، قــرار بود 
تل آویــو 12 فرونــد جت جنگنــده اف- 16 
امریکایــی را که سیســتم الکترونیکی آنها 
را ارتقــا داده بــود، بــه زاگرب بفروشــد. اما 
خشــم دونالد ترامــپ که خــودش نیز در 
راه بســتن چنین قراردادهایی با کرواســی 
اســت، باعث شد، این قرارداد بلوکه شود. 
امریکا معتقد است، اسرائیل در راه فروش 
این جت ها صادقانه رفتــار نکرده و قصد 

داشته، درصد امریکا از سود حاصل از این 
معامله را به واشنگتن نپردازد. این رویداد، 
رویدادی بی سابقه در روابط بویژه دفاعی 
امریکا و اسرائیل در دو سال اخیر محسوب 
می شود. بنا بر این گزارش، عاوه بر مسائل 
مالــی دولــت ترامپ همچنین بشــدت از 
این کــه تل آویــو اقــدام به ارتقای سیســتم 
الکترونیکــی ایــن جنگنده ها کرده اســت، 
خشــمگین اســت. ترامپ معتقد اســت، 
این کار باعث شده است، کرواسی ترجیح 
دهــد به جــای خرید ایــن نوع جنگنــده از 
امریــکا به عنــوان کشــور ســازنده اف-16، 
مدلــی ارتقا یافتــه و پیشــرفته تر از اف-16 
اصلی را بخرد. و البته به گفته برخی منابع 
اســرائیلی، کرواســی هــم از معامله ای که 
برهم خــورده عصبانی اســت و از تل آویو 
خواسته است، هرچه سریع تر مشکل خود 
با امریکا را برطرف کرده و به تعهدات خود 

پایبند باشد.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گــزارش 
سایت شبکه تلویزیونی »آی 24« متعلق 

به رژیم صهیونیســتی، بنیامین نتانیاهو، 
نخســت وزیر این رژیم روز دوشــنبه هفته 
قبــل در دیداری که با مایــک پومپئو، وزیر 
خارجه امریکا در حاشیه نشست بروکسل 
داشــت، دربــاره ایــن معامله تســلیحاتی 
مذاکره کرد. بنابراین گزارش مایک پومپئو 
دراین دیدار تأکید کرده بود، شخصاً با این 
معامله تســلیحاتی مشــکلی ندارد و این 
جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا اســت که 
از ترامپ خواسته بود، این معامله را بلوکه 
کنــد. با این حــال هنوز مقامــات عالیرتبه 
امریکا و رژیم صهیونیستی درباره این خبر 

اظهار نظری نکرده اند.
بیــن  موجــود  پروتکل هــای  طبــق 
تل آویو و واشــنگتن، رژیم صهیونیستی 
بــا توجــه بــه کمک هــای نظامــی کــه از 
امریکا دریافت می کند، موظف اســت، 
درصورت فروش تســلیحات امریکایی 
به یک کشــور ســوم، دولت امریــکا را در 
جریان ماوقع بگذارد. در ماه اکتبر )مهر 
مــاه( ترامــپ بزرگتریــن بســته کمــک 

نظامــی تاریخ امریــکا را که شــامل 38 
میلیــارد دار جهــت یــک دهــه آینــده 
است، به رژیم صهیونیستی اهدا کرد. بر 
این اساس تل آویو از سال 2019 تا 2028 
ساانه کمکی 3.3 میلیارد داری بابت 
هزینه هــای نظامی خارجی و همچنین 
یــک کمــک 500 میلیــون داری بابــت 
برنامه های دفاع موشکی خود از امریکا 

دریافت خواهد کرد. 
ë تل آویو و چالش های تونل های حزب اه

در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی  
از یونیفل خواســته اند، دســت به تخریب 
تونل های حزب اه در مرز با سرزمین های 
اشغالی بزنند و در غیر این صورت ممکن 
اســت، خود دســت به تحرکی گسترده در 
لبنان بزننــد، روزنامه هاآرتــص به نقل از 
یک افسر ارشد ارتش رژیم صهیونیستی، 
فاش کــرد درز اطاعاتــی از عملیات آنها 
علیه حــزب اه لبنان، آنهــا را مجبور کرد 
زودتــر از زمان پیش بینی شــده بــرای این 

عملیات، آن را آغاز کنند. 

اســتکهلم در حالــی از روز پنجشــنبه بــه 
نماینــده  گریفیتــس«  »مارتیــن  دعــوت 
ویــژه ســازمان ملــل درامور یمــن میزبان 
هیأت های یمنــی متخاصم اســت، که نه 
تنها بحران انسانی در یمن همچنان ادامه 
دارد کــه جنگنده هــای ائتــاف عربــی بــه 
رهبری عربستان هم به بمباران های خود 

پایان نداده اند.
به گزارش ســایت شــبکه خبری سی ان ان، 
ایــن اولین مذاکره مســتقیم بین دو طرف 
متخاصم در یمن که یکی جناح مقاومت 
یمن و دیگری جناح وابســته به عربســتان 
است، در دو سال گذشته محسوب می شود 
و سازمان ملل و سوئد به عنوان میزبان این 
نشســت به آن امید بســیاری دارنــد. بااین 
حال حوثی ها اعام کردند اگر این مذاکرات 
به نتیجه نرســد، آنها فــرودگاه صنعا را به 
روی ســازمان ملل می بندند. قرار است در 
این نشســت بر ســر موضوعــات مختلفی 

چون تبادل اسرا، بازگشایی فرودگاه صنعا، 
لغو محاصــره حدیــده، پرداخــت حقوق 
کارمنــدان، کمک رســانی به مــردم یمن و 
اعتماد ســازی بین طرفین توافق شــود. در 
نخســتین گام و پیــش از آغــاز رســمی این 
مذاکــرات دو طــرف به توافقــی ابتدایی بر 
ســر تبادل اســرا دســت یافتند. ایــن توافق 
باعــث امیــدواری میزبانــان این نشســت 

شــد. به گــزارش ایرنا به نقــل از المیادین، 
»مارگــوت والســتروم« وزیر خارجه ســوئد 
گفت کــه امیدهای بســیاری بــرای تحقق 
گفت و گوهای یمنی-یمنی در سوئد وجود 
دارد و نماینده سازمان ملل نیز تأکید کرد: 
می توانیــم درحالــی ســوئد را تــرک کنیم 
که ایــن مذاکرات دســتاوردی بــرای مردم 
یمن داشــته باشد. وی تصریح کرد که این 

مذاکره موتور محرکه روند سیاسی و حرکت 
بــه ســمت صلح اســت و مشــکات یمن 
بــدون گوش کــردن بــه حرف هــای طرف 
مقابل حل نخواهند شــد. عملیات تبادل 
اســیران و اجســاد میان نیروهای انصاراه 
یمن و نیروهای دولت مستعفی یمن روز 
چهارشنبه در استان البیضاء در مرکز یمن 
انجام شــد و به دنبال آن پنج نفر از اسیران 
انصاراه در ازای تحویل اجســاد 12 سرباز 
ارتش دولت مســتعفی یمن آزاد شــدند. 
تاکنــون چهار دور مذاکرات پیشــین صلح 
یمن با کارشکنی کشورهای ائتاف متجاوز 
از جملــه ســعودی و امــارات راه بــه جایی 
نبرده بود و این اولین بار است که دو طرف 
بر سر میز مذاکره نشسته اند. این در حالی 
اســت که همزمان با برپایــی این مذاکرات 
روز پنجشنبه جنگنده های نیروهای ائتاف 
بیــش از 28 بــار مناطــق مختلــف یمن را 

بمباران کردند.   

امریکا معامله تسلیحاتی رژیم صهیونیستی با کرواسی را بلوکه کرد 

ترامپ و انتخاب بین گزینه های رفاقت و پول 

آغاز مذاکرات صلح یمن به میزبانی سوئد 

جواب رد سازمان ملل به قطعنامه امریکا 
علیه حماس

گروه جهان/ مجمع عمومی ســازمان ملل به درخواســت 
امریــکا بــرای محکــوم کــردن حمــاس پاســخ رد داد و در 

مقابل قطعنامه ایرلند و بولیوی را به تصویب رساند.
به گزارش ســایت شــبکه خبری »الجزیره«، قطعنامه ای که امریکا تهیه کرده 
بــود و با قــدرت تمام از اســرائیل حمایت می کــرد، بنا بر پیشــنهاد کویت که 
بــه تأییــد اکثریت حاضران رســید، نیازمنــد تأیید دو ســوم از اعضای مجمع 
عمومی ســازمان ملل بود. اما تنها 87 کشــور به آن رأی مثبت دادند. بر این 
اســاس 57 کشــور نیز به این پیش نویس رأی منفی داده و رأی 33 کشور هم 

ممتنع بود.
به گزارش ایسنا، به دنبال ناکامی واشنگتن در تصویب پیش نویس قطعنامه 
ضدفلســطینی، پیش نویــس قطعنامه دیگری با عنــوان »صلح همه جانبه، 
عادانــه و پایــدار در خاورمیانــه« بــه رأی گذاشــته شــد کــه پیشــنهاد آن از 
ســوی ایرلنــد و بولیوی ارائه شــده بود و بر ضــرورت توقف اشــغالگری رژیم 
صهیونیستی تأکید می کرد، این پیش نویس با 1۵۶ رأی موافق در برابر شش 

رأی مخالف و 2۶ رأی ممتنع رأی آورد و به تصویب رسید.
نیکــی هیلی، ســفیر امریکا در ســازمان ملل متحد پس از عــدم تصویب این 
پیش نویــس گفت: ما نمی توانیم درباره صلــح در خاورمیانه صحبت کنیم؛ 
مگــر اینکــه بر ســر محکومیــت حماس توافق داشــته باشــیم. ســازمان ملل 

متحد فرصت چنین اقدامی را داشت و آن را از دست داد. 
 دنــی دنــون، ســفیر رژیم صهیونیســتی در ســازمان ملــل متحد نیــز از عدم 
تصویب پیش نویس قطعنامه ضدفلســطینی پیشــنهادی امریکا انتقاد کرد. 
همزمان ســامی ابو زهری، سخنگوی جنبش مقاومت اسامی )حماس( در 
گفت و گــو با رویترز عدم تصویب طرح مورد حمایت امریکا علیه این گروه را 
تأییدی بر مشــروعیت حماس دانســت. پیش  از رأی گیــری مجمع عمومی، 
تشــکیات خودگردان فلســطین نیز بر لــزوم دادن رأی منفی به پیش نویس 
قطعنامــه امریکایــی ارائــه شــده علیــه جنبــش مقاومــت اســامی و تأییــد 

پیش نویس پیشنهادی ایرلند و بولیوی تأکید کرده بود.
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»نائورت« راهی سازمان ملل شد
گــروه جهان/ با خداحافظی نیکی هیلــی نماینده امریکا 
در ســازمان ملل، هدر نائورت ســخنگوی وزارت خارجه 

امریکا جایگزین او شد.
به گزارش الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نائورت را که پیش 
از ورود بــه کاخ ســفید، در شــبکه محبــوب او یعنی فاکس نیــوز کار می کرده، 
راهی سازمان ملل کرد تا بر کرسی هیلی بنشیند. هیلی ماه گذشته اعام کرد 

می خواهد از سمت خود کناره گیری کند. 
ترامــپ در 9 اکتبــر ســال جاری میــادی اعام کــرد که هیلی متن اســتعفای 
خود را به او تقدیم کرده و در نظر دارد تا پایان ســال جاری میادی از دولت 
او بــرود. به گزارش ایســنا، هیلــی که پیش از ایــن فرماندار ایالــت کارولینای 
جنوبــی بود، گفته کــه نمی داند بعد از ترک دولت ترامــپ به چه کاری روی 
مــی آورد امــا گفتــه کــه به دنبــال ورود به کمپیــن تبلیغاتــی ترامــپ پیش از 

انتخابات ریاست جمهوری 2020 است. 
دونالد ترامپ دیروز همچنین ویلیام بار، از سیاســتمداران دوره جورج بوش 

پدر را به عنوان دادستان کل امریکا معرفی کرد. 

امریـــــکا

نــــما

یک زن جانشین قدرتمندترین زن دنیا شد
ســاعتی پــس از آنکه آنــگا مــرکل در آخرین ســخنرانی 
خــود در قامت رئیس حــزب دموکرات مســیحی آلمان، 
به جانشــین خود توصیه کرد از ارزش های معنوی حزب 
دفــاع کنــد، خانــم آنگــرت کرامــپ کارن باوئــر به عنوان 

ریاست این حزب انتخاب شد. 
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استار اسپورت )انگلیس(
»تقلب« تیتر اصلی این نشــریه اشاره ای به 
اظهارات شون دایک، سرمربی برنلی است 
که گفته است پنالتی 15 دقیقه آغازین دیدار 
اخیر تیمش با لیورپــول که نتیجه نهایی آن 
1-3 به ســود لیورپول باشد، محصول تقلب 
دانیــل اســتاریج، مهاجــم لیورپول بــوده که 
خــودش را در محوطه جریمه به زمین پرت 
کــرده تــا داور را بفریبد و به ســود لیورپولی ها 

اعام پنالتی کند. 

اسپورت )اسپانیا(
پیــروزی  گذشــته  هفتــه  اواخــر  بارســلونا 
قاطعــی در جــام حذفــی فوتبال اســپانیا 
کسب کرد و یک مرحله باا آمد اما ارنستو 
وال ورده، سرمربی این تیم در مصاحبه با 
اسپورت، از مشکات این تیم سخن گفته 
و از نوســان هایی کــه امســال دامــان آبی و 
اناری ها را گرفته اســت. اسپورت اظهارات 
پدیده های جدید و جوان بارسا را هم چاپ 

کرده است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
این نشــریه به پیشــواز دیدار حساس شب 
گذشــته یوونتــوس بــا اینترمیــان رفتــه و 
عکس هــای دو مهــره اول تهاجمــی ایــن 
تیم ها را روبه روی یکدیگر چاپ کرده است 
که کریــس رونالدو از یووه و مائورو ایکاردی 
از اینتر هستند. این نشریه نوشته است این 
مســابقه از هــر جهــت از سوپرکاســیکوی 
امریکای جنوبی که به مادرید منتقل شده، 

جذاب تر است.

 خوشحالی گل جنجالی بهنام بانی 
در دیدار خیریه

دیدار هنرمندان پرســپولیس و هنرمندان اســتقال با تساوی 
پر گل ۴ - ۴ به پایان رســید. نکته عجیب این دیدار خیریه که 
بــا قضاوت علیرضا فغانی، رضا ســخندان و منصوری برگزار 
شــد، درگیری خــداداد عزیزی و ســتار همدانی بود. ضمن اینکــه گلزنی بهنام 
بانی خواننده پاپ برای تیم هنرمندان استقال جالب بود و حسابی مورد توجه 
کاربران فضای مجازی قرار گرفت. بانی به سمت نقطه کرنر دوید و پرچم کرنر 
را در دست گرفت. گام های بلند بانی به سمت نقطه کرنر با توجه به وزن باای 
او، صحنه های جالبی ایجاد کرد و جذاب ترین اتفاق این بازی بود که عواید آن 

به مرکز خیریه معلوان ذهنی وحدت اختصاص می یابد.

پیروزی ابراهیمی و خانزاده برابر طارمی
در رقابت های جام حذفی روسیه، روبین کازان که 90 دقیقه سردار آزمون را در ترکیب 
خود داشت، میهمان لوکوموتیو مسکو بود و با شکست یک بر صفر از جام حذفی کنار 
رفت. در هفته پانزدهم لیگ ســتارگان قطر، الغرافه و ااهلی که از حضور بازیکنان 
ایرانی در ترکیب خود سود می برند مقابل هم صف آرایی کردند تا یک دربی ایرانی 
شکل بگیرد. در این دیدار، ااهلی در حضور 90 دقیقه ای محمدرضا خانزاده و امید 
ابراهیمی مقابل یاران مهدی طارمی به پیروزی 3 بر یک رسید. طارمی از دقیقه 61 

برای الغرافه وارد میدان شد ولی نتوانست مانع  باخت تیمش شود.

3  ایرانی نامزد برترین های فوتسال جهان 
ســایت فوتســال پلنت هر دو تیــم ملی مردان و زنــان ایران در همین رشــته را 
به عنوان کاندیدای عناوین تیم های برتر سال جهان معرفی کرد. در هر قسمت 
نام 10 تیم آمده اســت و یکی از آنها به ایران تعلق دارد که در ســال رو به پایان 
2018 در هر دو بخش به عنوان قهرمانی آسیا رسید. همچنین این سایت گاره 
ناظمی را به عنوان کاندیدای عنوان داور برتر سال جهان در این رشته معرفی 

کرد و نام وی را در میان 10 نامزد این عنوان آورد. 

تمرین ویژه سرخ ها برای خنثی کردن ساح اصلی سپاهان
تمرین روز پنجشــنبه ســرخ های تهرانی بیشتر مبتنی بر سانتر از جناحین و مرور 
راه هــای مهــار ضربــات ســر و جلوگیــری از گل خــوردن از این طریق بــود. برانکو 
ایوانکوویــچ از ایــن جهــت به اجــرای این تمریــن ویــژه رو آورد که ســاح اصلی 
سپاهان، حریف فردای پرسپولیس طی فصل جاری، سانتر از جناحین و استفاده 
از توان سرزنی نفراتی مثل کی روش استنلی برزیلی بوده و پرتاب دست های بلند 

خالد شفیعی نیز مثل سانترها در شکل گیری این نقشه ها سهم داشته است.

درگذشت رئیس سابق فدراسیون کاراته
بهزاد کتیرایی از جانبازان و ایثارگران 
ســابق  رئیــس  و  تحمیلــی  جنــگ 
فدراســیون ووشــو و کاراتــه به دلیــل 
پنجشــنبه  جنــگ،  از  ناشــی  اثــرات 
کتیرایــی  گفــت.  وداع  را  فانــی  دار 
کــه مدیریت کل حراســت ســازمان 

تربیت بدنی، مدیریت ورزش صدا و سیما و سرپرستی فدراسیون ورزش های رزمی را هم 
در کارنامه مدیریتی خود داشــت، طی چندماه گذشته در بخش آی سی یوی بیمارستان 
بستری بود و با دستگاه نفس می کشید. گروه ورزشی روزنامه ایران  به خانواده کتیرایی و 

جامعه ورزش تسلیت گفته و برای آن مرحوم علو درجات را مسألت دارد.

صعود سایپا به نیمه نهایی جام حذفی
از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی دیروز صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان 
میزبان ســایپا بود. این بازی در 90 دقیقه با تســاوی 1 -1 به پایان رسید اما در وقت های 
اضافه سایپا 2 گل دیگر زد و با نتیجه 3 بر یک به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. حریف 
سایپا در نیمه نهایی با انجام قرعه کشی مشخص خواهد شد. کرار )77( برای میزبان 
گل زد و  مهــدی ترابــی )85 و 97(، آرش رضاونــد )پنالتــی- 104( برای ســایپا گلزنی 

کردند. گفتنی است کرار جاسم در دقیقه 57 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

کمیته استیناف، طلب جباری از آبی ها را کاهش داد
کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال حکم محکومیت باشگاه استقال تهران به 
پرداخت جریمه به مجتبی جباری، هافبک ســابق این باشگاه را تقلیل داد. بر 
این اساس، محکومیت 640 میلیون تومانی آبی ها در پرونده شکایت جباری از 
آنها، به 300 میلیون تومان کاهش یافت. جباری پس از فسخ یکطرفه قرارداد 
توسط استقال در اواسط لیگ هفدهم به فدراسیون شکایت کرده و حکم اولیه 

نیز براساس همین شکایت تنظیم و صادر شده بود.

شرکت پیشکسوتان پرسپولیس خواستار خرید این باشگاه
در حالی که بحث واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی دوباره داغ شده است، 
مسئوان شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس درخواست رسمی خود را برای در 
اختیار گرفتن این باشــگاه به وزارت ورزش ارائه کرد. این شــرکت در انتظار اعام 
رسمی قیمت پایه برای سرخ های تهرانی است تا در آن زمان رقم پیشنهادی اش 
را بیان کند. گفته می شــود شرکت مورد بحث برنامه های متعددی را برای اداره 

پرسپولیس در صورت تملک این باشگاه طراحی کرده است.

برتری بانوان هندبال مقابل هنگ کنگ
در ادامه هفدهمین دوره مســابقات هندبال بانوان آسیا که به میزبانی ژاپن در 
حال برگزاری است، تیم ملی بانوان کشورمان برای کسب عنوان پنجم تا هشتم 
مقابل هنگ کنگ قرار گرفت و 19 بر 17 حریف خود را شکست داد. با توجه به 
برتری استرالیا مقابل هند، تیم های ایران و استرالیا برای کسب عنوان پنجمی 

مقابل هم قرار می گیرند.

مأموران وادا سر زده در خانه حدادی
مأمــوران ســازمان جهانــی مبــارزه بــا دوپینــگ )وادا( کــه به صورت ســر زده از 
قهرمانــان آســیا و جهــان آزمایش هــای دوپینــگ بــه عمــل می آورنــد، صبح 
پنجشــنبه بــا مراجعــه به منــزل احســان حــدادی در تهــران، از نایــب قهرمان 
پرتاب دیســک المپیک و قهرمان بازی های آســیایی، تســت گرفتند. مأموران 
روسی ضددوپینگ که وارد ایران شده اند ظاهراً قرار است از دیگر ورزشکاران و 

قهرمانان ایران هم طی روزهای آینده آزمایش بگیرند.

استمرار روزهای بد طارمی در الغرافه
در حالــی کــه هــواداران الغرافه یــک بار دیگر خواســتار اخــراج کریســتین ژورکوف، 
ســرمربی فرانســوی و مهــدی طارمی مهاجــم ایرانی این تیــم قطری شــده اند و از 
شکست تازه تیم در لیگ این کشور مقابل ااهلی ناراحت هستند، ژورکوف متذکر شد 
که نمی توان از وسلی اسنایدر هلندی انتظار حل تمامی مشکات این تیم را داشت و 
طارمی و وادیمیر وایس باید هر چه سریع تر به فرم خوب خود بازگردند. نارضایتی 
هواداران الغرافه از فرم طارمی در تمامی هفته های اخیر برقرار بوده است. الغرافه 
در یکی از مسابقات اخیرش، با نتیجه سنگین 1-8 به السد هم باخته بود. وضعیت 
طارمی در شرایطی در الغرافه تیره تر از همیشه شده که اظهارات چندی پیش برانکو 
ایوانکوویچ در برنامه ای تلویزیونی، نشانه ای از چراغ سبز وی برای بازگشت طارمی 
به جمع سرخ ها تلقی شده بود و این در حالی است که تراکتورسازی هم برای جذب 
طارمی و بازگرداندن او به لیگ ایران بی میل نیست. ناگفته نماند که شایعات الحاق 
رضا قوچان نژاد به تراکتورســازی هم در روزهای اخیر شــنیده شده است. گوچی این 

روزها در لیگ قبرس دوران چندان پرباری را سپری نمی کند. 

اخبـــــار

شکوری برخاف اساسنامه، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال شد

آن مرد خیلی »ساکت« رفت!
معرفی 3 سرپرست جدید

با حکم مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانــان و در راســتای اجــرای قانون منع 
زهــرا  دیــروز  بازنشســتگان،  به کارگیــری 
موســوی جایگزیــن فریبــا محمدیان شــد 
و سرپرســتی معاونــت امور بانــوان وزارت 
گرفــت.  برعهــده  را  جوانــان  و  ورزش 
افشــین  و  عاشــوری  محســن  همچنیــن 
داوری بــه ترتیــب بــه عنــوان سرپرســت 
فدراســیون های کاراتــه و والیبال جایگزین 
محمدصادق فرجی و احمد ضیایی شدند 
و تــا زمان برگزاری انتخابات، ریاســت این 

فدراسیون ها را برعهده خواهند داشت.

گرشاسبی: استعفا نکرده ام

دیــروز خبــری منتشــر شــد کــه حمیدرضا 
گرشاســبی به دلیل قانون منــع به کارگیری 
باشــگاه  مدیرعاملــی  از  بازنشســتگان 
پرسپولیس استعفا داده و حتی با برانکو هم 
خداحافظی کرده. گرشاسبی ساعاتی بعد 
این موضوع را تکذیب کرد:»من از ســمتم 
استعفا نکرده ام و تکلیف ماندن یا رفتنم تا 
فردا )امروز( مشخص می شود، اگر چه شاید 
اتفاق جدیدی رخ ندهد. اگر شــرایط طوری 
بود که ماندیم، ادامه می دهیم وگرنه فردی 
تازه نفس می آید و کارش را با قدرت انجام 
می دهــد.« او درباره اســتعفای محمدرضا 
حاجی بیگی و ابوالفضل روغنی گلپایگانی 
دو عضو هیأت مدیره پرسپولیس هم گفت: 

»من از این موضوع خبر ندارم.«

5 گل در هفته 15؛ بهترین برد استقال در فصل جاری

جشنواره گل های آبی در رشت
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، پنجشنبه 
و  آغــاز شــد  نســاجی  و  پیــکان  دیــدار  بــا 
قائمشهری ها با گل سجاد عاشوری )87(، 
یک بر صفر از ســد حریف شان گذشتند. با 
این نتیجه، پیکان پنجمین شکست پیاپی را 
متحمل شد و برای هفتمین بازی پشت سر 
هم از رسیدن به پیروزی بازماند. موضوعی 
کــه واکنــش محمــود شــیعی، مدیرعامل 
پیــکان را در پی داشــت: »از این افتضاح تر 
جلســه ای  )امــروز(  شــنبه  مــا  نمی شــد. 
برگــزار می کنیم ولی هنوز به فکر تغییرات 
نیستیم. بازیکنان حداقل 20 درصد جریمه 
می شــوند البتــه اگر آییــن نامــه انضباطی 
مــا ایــن اجــازه را بدهــد کــه فکــر می کنــم 
بدهد.« این صحبت های شــیعی از ســوی 
مجید جالی ســرمربی پیکان بدون پاسخ 
نماند:»این که فــرار رو به جلو بکنیم اصًا 
یک کار مدیریتی نیســت. وقتی به روزهای 
ســخت می رســیم، هــر کســی باید ســهم 
خودش را بپذیرد. خیلی بهتر بود که بعد از 
بازی ایشان که با تجربه هم است این گونه 
عصبی مصاحبه نکند. این خیلی بد است. 
باشــگاه در مورد تیم، کوتاهی هایی هم که 
کرده. مــا هیچ وقــت صحبتــی نکرده ایم. 
کار خوبی نیســت این صحبت ها در رسانه 
مطــرح شــود.« پــس از ایــن بــازی، مهدی 
شیری که با پایان محرومیت پرسپولیس به 
این تیم می پیونــدد، با هم تیمی های خود 

وداع کرد.
ë پیروزی پر گل استقال برابر سپیدرود

ســپیدرود و اســتقال تهران از ســاعت 15 
دیــروز در ورزشــگاه ســردار جنگل رشــت 
مقابل هم قــرار گرفتند. قبل از این دیدار، 
بابک حاتمی قرارداد خود را با ســپیدرود 
فســخ کرد و مانند ســید امیــن منوچهری 
از این تیم جدا شــد. اتفاق حاشــیه ای این 
مســابقه، در دســت داشــتن پرچــم ژاپن 
توســط عده ای از هواداران بود. موضوعی 

که پیــش از این هــم شــاهد آن بوده ایم و 
هــواداران اســتقالی حاضر در ورزشــگاه، 
به این صورت به رقیب ســنتی خود کنایه 

می زنند!
علی کریمــی در این مســابقه تیمش را با 
ترکیب کوروش ملکی، میــاد قربان زاده، 
میثــم تهیدســت، علیرضــا نورمحمدی، 
امین جوادی مقدم، محمدرضا مهدوی، 
علیرضــا عزتــی، حســین ابراهیمــی، پویا 
نزهتی، یعقوب کریمــی و محمد غامی 
روانــه میــدان کــرد. وینفــرد شــفر هــم که 
نیمکــت  روی  را  رحمتــی  ســیدمهدی 
نشــانده بود، ســید حســین حســینی، وریا 
غفوری، محمد دانشــگر، میــاد زکی پور، 
روزبــه چشــمی، علــی کریمــی، فرشــید 
باقری، فرشید اســماعیلی، طارق همام، 
جابر انصاری و روح اه باقری را به مصاف 

حریف فرستاد.
بازی با نمایش هجومی استقال آغاز شد. 
در دقیقه 12 توپ ارســالی زکی پور از جناح 
چــپ پس از برخورد به مدافع ســپیدرود، 
مقابل فرشید باقری افتاد و او با ضربه ای 
از پشت محوطه گلزنی کرد. در دقیقه 27 
روی یــک ضربه کرنر، بازیکنان ســپیدرود 
اعتقاد داشــتند که فرشید باقری مرتکب 
خطای هند شده اما سیدحسین زرگر داور 
مســابقه اعتقــادی به پنالتی نداشــت. در 
دقیقه 34 و مانند گل اول، باز هم زکی پور 
آغاز کننده بود و از جناح چپ پاس خوبی 
به روح اه باقری داد که او از توپ رد شد و 
در ادامه فرشــید باقری با ضربه ای زمینی 
دوم  گل  و  کــرد  بــاز  را  دروازه  محکــم،  و 
خــود و آبی هــا را به ثمــر رســاند. در ادامه 
هــم اتفاق خاصی رخ نــداد تا نیمه اول با 
2 گل به ســود آبی پوشــان به پایان برســد. 
ســپیدرود نیمه دوم را با 2 تغییر آغاز کرد 
و ایمــان صادقــی جایگزین ملکــی درون 
دروازه این تیم شــد و حســین شنانی هم 

جــای یعقــوب کریمــی را گرفــت امــا این 
تغییرات به ســود این تیم تمام نشــد. در 
دقیقــه 57، پاس عرضی طــارق همام از 
ســمت چپ با ضربه جابر انصاری درون 
شش قدم، به گل سوم آبی ها تبدیل شد. 
یک دقیقــه بعــد، حرکت و نفوذ فرشــید 
باقری از ســمت راست، با ضربه علیرضا 
عــزت کرامــت مدافــع ســپیدرود و گل به 
خــودی این بازیکن، گل چهارم اســتقال 
را رقــم زد. ســرمربی ســپیدرود در دقیقــه 
62، عــزت کرامت را بیرون کشــید و میاد 
احمــدی را جایگزیــن او کــرد. شــفر هــم 
دســت بــه تغییــر زد و در دقایــق 63 و 64 
رضــا آذری و مرتضی تبریزی را جایگزین 
فرشــید باقــری و روح اه باقــری کــرد. در 
دقیقه 68، ســانتر زکی پور از سمت چپ، 
با ضربه ســر تبریــزی همراه شــد که توپ 

بــه تیر عمــودی دروازه ســپیدرود برخورد 
کــرد. در دقیقــه 74، حرکــت غفــوری از 
سمت راست و پاس او به درون محموطه 
جریمــه را رضــا آذری به گل پنجم تبدیل 
کرد تا جشنواره گل استقال تکمیل شود. 
آخرین تعویض استقال در دقیقه 76 بود 
و اللهیــار صیادمنش به جــای انصاری به 
زمین آمد. در دقیقه 78 هم ضربه دیدنی 
غامی با واکنش حســینی همراه شــد که 
توپ پس از اصابت به تیر دروازه استقال 
راهــی کرنــر شــد. ایــن بــازی در نهایت با 
پیروزی 5 بر صفر استقال به پایان رسید 
تا آبی ها ســومین پیــروزی پیاپــی خود در 
لیــگ و بهترین پیــروزی فصل شــان را به 
دســت آورند. آبی ها با این برد شیرین 24 
امتیازی شدند و در رده پنجم قرار گرفتند. 
ســپیدرود هم با 10 امتیاز در رده پانزدهم 

باقی ماند.
ë  شــفر: خوشــحالم که آرم اســتقال روی 

سینه من قرار دارد
وینفرد شــفر پــس از پیروزی شــاگردانش 
نتیجــه  گفت:»بابــت  ســپیدرود  مقابــل 
بسیار خوشحالم. حدود 70 دقیقه خیلی 
خــوب بــازی کردیــم. مــا در رونــد بســیار 
خوبی هستیم تا به سطح باای خودمان 
بازگردیــم. از هــواداران  ممنونــم کــه بــه 
عنــوان یار دوازدهم حمایــت مان کردند. 
بســیار خوشــحالم که ســرمربی استقال 
ایــران هســتم. شــاید برخی هــا نخواهنــد 
بــه موفقیت برســیم امــا خوشــحالیم که 
میلیون ها هوادار، استقال ایران را دوست 
دارند. ما به هدف مان برگشــتیم و بســیار 
خوشــحالم کــه آرم اســتقال روی ســینه 
 من قرار دارد.« شفر با گفتن این جمات، 

بــه درخواســت مدیــر رســانه ای باشــگاه 
لوگوهــای  اینکــه  بــر  مبنــی  اســتقال 
صداوســیما بایــد از مقابــل وی برداشــته 

شود، نشست خبری را ترک کرد.
ë پدیده با تساوی صدرنشین شد

پدیــده و ماشــین ســازی هــم دیــروز در 
ورزشــگاه امــام رضــا )ع( به مصــاف هم 
رفتنــد کــه ایــن دیــدار بــا تســاوی 2- 2 به 
اتمام رسید. امین قاســمی نژاد )3( برای 
پدیــده گل زد ولــی پیمــان بابایــی )33( 
بازی را به تســاوی کشاند. در ادامه حسین 
مهربــان )39( گل دوم مشــهدی ها را زد 
ولی محمد حســین کنعانی زادگان )۵2( 
گل تساوی تیم رضا مهاجری را زد. با این 
نتیجــه پدیــده 30 امتیازی و صدرنشــین 
شــد و ماشین سازی هم با 1۴ امتیاز در رده 

یازدهم جای گرفت.

بــر اســاس طــرح اصــاح قانــون منــع 
به کارگیری بازنشستگان که 21 شهریور 
 24 و  تأییــد  نگهبــان  شــورای  توســط 
شــهریور 97 توســط مجلس برای اجرا 
بــه دســتگاه ها ابــاغ شــد، به کارگیری 
افرادی کــه در اجرای قوانین و مقررات 
مربوطه، بازنشســته یا بازخرید شده یا 
بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع 
مــاده پنــج قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری و تمامــی دســتگاه هایی که به 
نحــوی از بودجــه عمومــی کل کشــور 
اســتفاده می کننــد، ممنــوع اســت. بــر 
همین اســاس »ناصــر ســراج« رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود 
کــه 15 آذر آخرین مهلت اجرای قانون 
منــع به کارگیری بازنشســتگان اســت و 
بعــد از این تاریخ بــا متخلفان برخورد 
می شــود. مطابق ایــن قانون، رؤســای 
و  دبیــرکل  ورزشــی،  فدراســیون های 
اعضای هیأت رئیســه نیز اگر مشــمول 
این قانون می شــدند، باید پســت خود 
را تحویل می دادند. بر همین اســاس، 
یکی از این تغییرات بزرگ، پنجشنبه در 
فدراسیون فوتبال رخ داد و محمدرضا 
ساکت دبیرکل فدراسیون که از مدت ها 
پیش زمزمه رفتن او شــنیده می شد، از 
ســمت خود اســتعفا داد. مهدی تاج، 
رئیس فدراســیون فوتبال هــم با قبول 
درخواســت ســاکت و ضمــن تقدیــر از 
زحمات او، ابراهیم شکوری را به عنوان 
سرپرســت دبیرکلی فدراسیون فوتبال 

منصوب کرد.
ë حضور شکوری قانونی است؟ 

ابراهیم شکوری متولد 27 بهمن 13۶2 
اســت. این بازیکن ســابق فوتبال ایران 
ســابقه بــازی در تیم های پیام مشــهد، 
پرســپولیس و ســایپا را در کارنامه  دارد 
و تــا پایان لیگ چهاردهم نیز در ســایپا 

بــازی می کــرد. او کــه یکــی از بازیکنان 
تحصیلکــرده فوتبــال اســت و دکترای 
تربیت بدنی دارد، مدتی بود به عنوان 
معاون در کنار ساکت فعالیت می کرد 
و حــاا به طور موقت جایگزین او شــد. 
امــا نکتــه ای کــه قطعی شــدن پســت 
شــکوری را با تردید روبه رو می کند، بند 
اساســنامه فدراســیون  مــاده ۶0   3-2
فوتبال است. بندی که مربوط به پست 
دبیــرکل اســت و بــه صراحــت نوشــته 
شده: »دارا بودن حداقل 10 سال سابقه 
مدیریــت کــه حداقــل ۵ ســال آن در 
ورزش بــوده باشــد.« به ایــن ترتیب در 
انتخاب شــکوری تخلف اساســنامه ای 
اتفاق افتاده. او 3۵ ساله است و 10 سال 
ســابقه مدیریتی ندارد. بدیهی است او 
نمی تواند به صورت رســمی به عنوان 
دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال برســد و 
احتمــااً به طــور موقت و بــرای مدتی 
کوتــاه سرپرســتی این حــوزه را برعهده 

خواهد داشت.
ë  طبــق شــکوری  انتخــاب  ممبینــی:   

اساسنامه انجام نشده
هدایت اه ممبینی، عضو هیأت رئیسه 
انتخــاب  دربــاره  فوتبــال،  فدراســیون 
شــکوری به تســنیم گفــت: »درجریان 
انتخاب سرپرســت دبیرکلــی نبودیم! 
دبیرکل، طبق اساســنامه باید 10 ســال 
ســابقه مدیریتی داشــته باشــد که این 
انتخاب طبق بندهای اساسنامه نیست 
و باید حل شود. سرپرست را می توانند 
انتخاب کنند، اما برای حکم دبیرکلی، 
باید رأی خود را از هیأت رئیسه بگیرند 
و خــود ایــن موضــوع چالــش بزرگــی 
اســت. اساسنامه باید اجرایی شده و ما 
بــه عنوان امانت دار فوتبــال، باید برای 
بندهــای آن احتــرام قائــل شــویم.« او 
درخصــوص اینکــه گفته می شــود تاج 

برای تعیین تکلیف نامه ای رســمی به 
وزارت ورزش ارائه کرده اما در اعتراض 
به اینکه پاسخی از سلطانی فر دریافت 
نکــرده، تصمیــم بــه عــدم حضــور در 
فدراسیون گرفته، گفت: »وزارت ورزش 
قانــون منــع به کارگیــری بازنشســته ها 
را مصــوب نکــرده و مجلــس شــورای 
اســامی تصویــب کــرده اســت. وزیــر 
ورزش با فدراســیون فوتبــال همکاری 
کرده و ارتباط خوبی بین این وزارتخانه 
و فدراســیون بــوده و خواهــد بــود. وزیر 
ورزش فــرد فوتبالی اســت و با توجه به 
اینکه کمترین تنش ها در دوران او اتفاق 
افتاده، تا زمانی که مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش باشــد، رابطه وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال خوب خواهد بود.«

ë  شیعی: قانون یک سوم کار، یک سوم 
حقوق شامل ساکت نمی شد

نســاجی،  و  پیــکان  بــازی  حاشــیه  در 
شــایعه ای در ورزشگاه شــهدای قدس 
پیچید مبنی بر اینکه محمود شــیعی، 
عضو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال 
که مدیرعامل باشگاه پیکان نیز هست، 
به عنوان سرپرســت فدراسیون فوتبال 
جایگزین مهدی تاج و مشــغول به کار 
شده است. شیعی در این خصوص به 
خبرنگاران گفــت: »این موضــوع را رد 
می کنــم. اما درباره آقای شــکوری باید 
بگویــم کــه او در آخرین جلســه هیأت 
رئیسه انتخاب شــد. آخرین بحث این 
بود که آقایان از یک سوم کار، یک سوم 
حقــوق اســتفاده کننــد و ایــن موضوع 
شــامل حــال ســاکت نمی شــد. چــون 
دبیــرکل بایــد به طــور کامــل در اختیار 
فدراســیون باشــد، تصمیم بر این شد 
که شــکوری که مدتی به عنوان دستیار 
ســاکت فعالیت می کرده، جانشــین او 
شود. قرار شــده وزارت ورزش تصمیم 

بگیرد. باید عاقانه تصمیم بگیریم تا 
به بحث تعلیق که خط قرمز ماســت، 
ادامــه داد: »2  نزدیــک نشــویم.« وی 
ماه پیش تاج برای وزیر ورزش نامه ای 
نوشــت تا موضــع آنهــا را درخصوص 
فدراســیون  بازنشســتگان  وضعیــت 
بداند. در آخرین جلســه هیأت رئیســه 
اتفــاق خاصــی  مشــخص شــد هنــوز 
نیفتاده. هیچ  کس مایل نیســت اتفاق 
بدی بــرای فوتبال ایــران بیفتد.« گفته 
شده بعد از 1۵ آذر حضور بازنشستگان 
در پست های خود جرم تلقی می شود، 
شــیعی در این بــاره گفت: »ُمــر قانون 
باید اجرا شــود. البته تفسیرها مختلف 
است و این موضوع به عهده قانون گذار 
و قوه قضائیه اســت که چه کسی از حد 
قانونــی تجــاوز کــرده و هــر تصمیمــی 
آنهــا در این خصوص بگیرند، قابلیت 

اجرایی دارد.«
ë  هــم رئیســه  هیــأت  اعضــای  دیگــر   

می روند؟
بعــد از کنــار رفتن ســاکت باید تکلیف 
نفراتی مثــل محمود اســامیان، علی 
حیــدر  طالقانــی،  کاظــم  کفاشــیان، 
کــه  اصفهانیــان  فریــدون  و  بهارونــد 

نفرات بازنشســته هیأت رئیسه هستند 
نیز بزودی روشــن شــود. از طرفی هیچ 
کــدام از ایــن نفــرات اعــام نکرده انــد 
قصد کناره گیــری دارند و از طرف دیگر 
قانون باید در مورد این افراد اجرا شود. 
اســامیان که خــودش ریاســت هیأت 
مدیــره کارخانه فــواد مبارکه اصفهان 
را برعهده داشــت، 14 آبان ماه گذشته 
از ایــن ســمت اســتعفا کــرده و به نظر 
می رســد این استعفا بی دلیل با بحث 
و  کارخانــه  آن  در  وی  بازنشســتگی 
همچنین مســائل قانونی نبوده است. 
از ســوی دیگــر شــنیده می شــود برخی 
از اعضــای هیأت رئیســه فدراســیون با 
تــاج اختافاتی مبنی بر مانــدن وی در 
فدراســیون پیــدا کرده اند و در نشســت 
هیــأت رئیســه قبل هــم پیرامــون این 
موضــوع بحــث شــده. گفتــه می شــود 
کفاشــیان هــم بــه خاطر پســتی کــه در 
AFC دارد، مردد اســت. با این شــرایط 
مشــخص نیســت آیــا اعضــای هیأت 
رئیســه حاضر هســتند بدون سرو صدا 
از ســمت خــود کنار بکشــند یا بــاز هم 
سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران خواهد 

افتاد؟!

ال
ستق

اه ا
شگ

ت با
سای

از راست: ابراهیم شکوری، نیما نکیسا و محمدرضا ساکت
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از  فلسفه تا سينما، داریوش مهرجویى هانی انصارینــــگاره
فرمانده هنوز زنده اســت و نقش فرماندهــى اش را بخوبى ايفا مى كند؛ 
فرمانــده ای كــه بارهــا در بحبوحه هــای دوران دفــاع مقــدس و شــرايط 
پيچيده آن، به قلب دشــمن يورش برد و در مقابل او خم به ابرو نياورد 
و اكنون هنوز هم نيروهايش در تکاپوی مقابله با دشمن در صحنه های 
گوناگون نبرد هستند. عده ای در سوريه و مبارزه با داعش و عوامل بى خرد 
استکبار، حضور دارند و عده ای در صحنه های دفاع از كيان نظام مقدس 
جمهوری اسامى، همت و تاش خود را به كار بسته اند تا پاسدار انقاب 
باشــند و جمعى برای ســربازی و جانفشــانى در راه نظام اسامى در هر 
مأموريتى كه باشد، آماده اند تا از فرمانده بخوبى فرمان ببرند و فرمانش 
بــر زميــن نماند. ما بــا دل و جان آقــا مهدی زين الديــن را به فرماندهى 

خود پذيرفته بوديم كه هنوز به او عشق مى ورزيم و به او وفاداريم و از روز 
نخســت فرماندهى اش، تاكنون وجودش را برای خود عزيز و سرمايه ای 
بزرگ مى دانيم. آقا مهدی زنده است كه هميشه سر مزارش مى آييم و 
با او عهد و پيمان مى بنديم و با او راز دل مى گوييم و از او برای موفقيت 
و ماندگاری نظام اســامى و ســربلندی آن كمک و ياری مى طلبيم. آقا 
مهــدی فرمانده ای اســت بــا لياقــت كــه در دوران دفاع مقــدس خوب 
درخشــيد و دشــمن را در جزيــره مجنون، شــوش، فکه و دشــت عباس 
و خرمشــهر و در جــای جــای جبهه ها به خــاک مذلت نشــاند و بخوبى 
نيروهای لشــکرش را به ساحل پيروزی رساند. آقا مهدی هر چند جوان 
بود و فرماندهى نيروهای لشکرش را در بيست و هشت سالگى عهده دار 
شــد اما با تدبير خود كارنامه ای درخشــان دارد و فرماندهى اش، زبانزد 
همه شد. فرمانده هنوز زنده است و مثل ديروز ناظر رفتار و كردار ماست، 
نيروهای لشکر خط شکن اش امروز در كانون مبارزه با از خدا بى خبران، 

در ميدانى به وسعت همه زشتى ها و پليدی ها و ظلم و ستم ها حضوری 
سبز و پررنگ دارند و همچون او مقاوم و سرسخت ايستاده اند.

به مناسبت سالگرد شهادت سردار رشيد اسام شهيد مهدی زین الدین

فرمانده هنوز زنده است

يکى از بناهای خاص مذهبى تهران حرم مطهر امامزاده عزيز)ع( در 
منطقه اوين است. اين بنا كه به مناسبت شکل و رنگ گنبد شيروانى 
آن، در نــزد مــردم قديم منطقه به امامزاده اناری معروف بوده از آن 
جهت خاص اســت كه در شمال محوطه دانشگاه شهيد بهشتى قرار 
گرفته اســت. بنای كنونى اين امامزاده كه از نوادگان حضرت موســى 
بن جعفر)ع( اســت همزمان با ســاخت بناهای اوليه دانشگاه شهيد 

بهشــتى تجديد بنا شــده و از معماری معاصر شــهر تهران بهره مند 
اســت. بنای اصلى شــامل، اتاق كوچک مســتطيلى شــکلى با سقف 
گنبدی بيضى  شــکل اســت. بعدها در طرفين شــرق و غرب اين قبه، 
دو اتاق ســاده و ايوان وسيعى در جلو بقعه يعنى سمت جنوب آنکه 
مشرف به قريه اوين است، احداث شده است. اين بنای مذهبى كه در 
دل دانشگاه شهيد بهشتى قرار گرفته همه روزه ميزبان دانشجويانى 
است كه خستگى خود را با زيارت اين بقعه متبركه فراموش مى كنند. 
در مجــاورت ايــن حرم مقبره های شــاهزادگان قاجاری حســين قلى 

ميرزاسالور و قهرمان ميرزاسالور و مزار 8 شهيد گمنام قرار دارد.

حرم امامزاده عزیز)ع( اوین؛ مزاری درون دانشگاه

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

ديروز و به بهانه روز دانشجو، دانشجويان 
در فضای مجازی حســابى فعال بودند. 
مســائل  بــه  آذر   ۱۶ مناســبت  بــه  آنهــا 
مختلفــى درباره خودشــان و اين حركت 
دانشجويى پرداختند و به مشکات شان 
در خوابگاه ها و دانشگاه ها، كمرنگ شدن 
جنبش هــای دانشــجويى و حركت هــای 
سياسى و اجتماعى دانشجويان و قوانين 
و رفتارهای بد مســئوان دانشگاه هايشــان اشاره كردند. البته 
دربــاره تاريخچه روز دانشــجو و دليل نامگــذاری اش هم زياد 
نوشــتند. توئيت هــا و پســت هايى مثــل اينها را در شــبکه های 
اجتماعــى بــه مناســبت روز دانشــجو زيــاد خوانديــم: » پس 
از كودتــای امپرياليســتى عليــه دولــت مصــدق، در ۱۶آذر۳۲ 
دانشــجويانى كــه به قــول هواداران ســلطنت ارتجاع ســرخ و 
ســياهى هســتند، به حضور رئيس جمهوری امريکا در تهران 
معتــرض شــدند امــا رژيــم مســتبد و جنايتــکار پهلوی، ســه 
دانشجو را به رگبار بست! پهلوی چى ها البته منشأ  روز دانشجو 

رو به روی مبارک نمى آورند.«

ویژه دانشجویان

روز روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

نامزدهای جوایز گولدن گلوب 2019 معرفى شدند

 سال فیلم های سیاسی

را  آن  كــه   »۲0۱9 »گولدن گلــوب  انتخــاب 
همواره اتحاديه نشريات خارجى مستقر در 
هاليوود سازماندهى مى كند و امسال هفتادو 
ششــمين دوره خود را پشــت ســر مى گذارد 
پنجمين شــب با اعام اســامى كانديداهای 
خود، رنگ و بوی سياسى تر از اكثر ادوار اخير 

خود گرفت.
اين امــر با نامزد شــدن فيلــم »معاون« 
ســابق  معــاون  ديک چنــى  دربــاره  كــه 
رئيس جمهوری امريکا است در شش شاخه 
گلوب و كانديداشــدن ســريال »ترور جيانى 
ورساســه« پيرامــون قتل بى رحمانــه طراح 
مشــهور مــد و لبــاس از كشــور ايتاليايــى در 
چهار شــاخه بخش تلويزيونى گلوب تحقق 
يافــت. بعــد از »معــاون« كــه آدام مک كى 
آن را ســاخته و بازی عالى كريســتين بيل در 
آن بــا احتســاب تغيير قيافــه و افزايش وزن 
عظيمــش )با هدف شــبيه شــدن بــه ديک 
چنــى واقعى( شــگفت انگيز مى نمايد، ســه 
فيلم ديگر با نام های آشــنای »كتاب سبز«، 
»محبــوب« و »ســتاره ای متولــد مى شــود« 
هــر يــک بــا 5 كانديدايــى رده دوم جــدول 
دارنــدگان بهترين آمار در ميــان نامزدهای 
امسال را اشغال كرده اند و »كانزمن سياه« 
ســاخته اخيــر اســپايک لــى و »مــری پاپينز 
بــاز مى گــردد« كــه بازســازی يــک موزيکال 
كاســيک ســال ۱964 اســت نيز هر كــدام با 
چهــار نامــزد جلب نظــر مى كنند. سياســى 
شــمردن انتخابــات امســال گلــوب زمانــى 
مصــداق و واقعيــت بيشــتری مى يابــد كــه 
اشــاره كنيــم »محبــوب«، »كتــاب ســبز« و 

»كانزمــن ســياه« نيــز همگى بــر مضامين 
سياســى تکيــه دارنــد و »محبوب« بــه دربار 
انگليــس مى پــردازد و دو ديگــر بــه اجحاف 
شديد ســفيدها در حق سياهان در امريکای 
مدعــى تمــدن. از همــه جالب تــر كانديــدا 
شدن اولين نســخه »پلنگ سياه« در شاخه 
بهتريــن فيلــم دراماتيک ســال اســت و آن 
هــم در حالــى كــه ايــن فيلــم فقط يــک كار 
كميک اســتريپ است و البته دو نامزدی در 
شــاخه های فنى و جنبى نيــز برای اين فيلم 

منظور شده است.
گولــدن گلوب كه امســال مراســم اعام 
نــام كانديداهايش توســط هنرمندانى مثل 
تری كــروز و كريســتين اســلى تر و در حضور 
مطبوعــات  اتحاديــه  رئيــس  »مهرتاتنــا« 
خارجى هاليوود برگزار شد و جوايز آن صبح 
و در  روز دوشــنبه ۱7 دی در لس آنجلــس 
مراسمى با حضور ساندا او و اندی شمبرگ 
توزيع خواهد شــد، برخاف اســکار )كه تنها 
جايــزه ســينمايى بااتــر از گلــوب به شــمار 
غيــر  و  دراماتيــک  شــاخه  دو  بــه  مى آيــد( 
دراماتيک )موزيکال و كمدی( تقسيم شده 
و در نتيجــه تعــداد برنــدگان آن هم بيشــتر 

اســت و به رســانه تلويزيون هم مى پردازد و 
اين نيز ديگر وجه تمايز آن از اســکار و ســاير 
گزينش هــای پايــان ســالى اســت كــه اغلب 
فقــط دربــاره فرآورده هــای برتــر ســينمايى 
اســت. بــا ايــن اوصــاف مى تــوان در برخــى 
شــاخه ها بــا انــدک تفاوت هايــى ســينمای 
فاتحــان را از حــاا تصــور كــرد ولــى شــکى 
نيســت كه بردلى كوپر چه برای كارگردانى و 
چه برای بازی در نقش اصلى نسخه جديد  
»ســتاره  ای متولد مى شــود« شــانس اندكى 
بــرای فتــح آنهــا نــدارد و در شــاخه بهترين 
فيلــم دراماتيــک نيز نــام اين فيلــم آمده و 
همين طــور »كانزمن ســياه« و »راپســودی 
نــا  زندگــى  تشــريح كننده  كــه  بوهه ميــان« 
آرام »فــردی مركوری« خواننده ارشــد گروه 

موسيقى كويين بريتانيا است.
ë خبری از ایران نيست

نگاهى به شاخه بهترين فيلم »خارجى« 
)غيرانگليســى زبان( در جوايز گلوب امسال 
حاكى از آن است كه امسال نيز سهمى برای 
ايران در اين جوايز متصور نيســت زيرا اسم 
فيلمــى از كشــورمان در جمــع 5 كانديدای 

نهايى اين رده ديده نمى شود. 

وصال روحانیسینــما
خبرنگار

I
M
D
B

صحنه ای از فیلم »معاون«، کاندیدای شش جایزه گولدن گلوب امسال

كنفدراســيون فوتبــال آســيا ديــروز 
ســردار آزمون را به عنوان يکى از ۱0 
مهاجم خطرناک جــام ملت های 
شــبکه های  ايرانــى  كاربــران  كــرد.  معرفــى  آســيا 
اجتماعــى معمــوًا رابطــه خوبــى بــا ســردار آزمون 
ندارنــد و ايــن خبر هم نتوانســت نگاه شــان را به اين 
مهاجــم تيم ملى بهتر كند. هم در اينســتاگرام و پای 
پست های صفحات تيم ملى فوتبال كشورمان و هم 
در توئيتــر كاربــران زيادی درباره ايــن خبر نظر دادند 
كه البته بيشترشــان هم با شوخى همراه بود: »سردار 
كجاش خطرناكه؟ بهنام بانى از اين بهتر بازی كرد«، 
»كنفدراسيون فوتبال آسيا كى انتخاب درست كرد كه 
اين دوميش باشــه«، »جوک خنده داری بود مرســى 
از كنفدراســيون فوتبال آسيا«، »سردار آزمون جزء ۱0 
مهاجم خطرناک جام ملت های آسيا شناخته شده. 
واسم مهم نيس شــما چى فک مى كنين ولى سردار 
واقعاً مهاجم خطرناكيه.خطرش هم اول از همه يه 

تيمى به اسم ايران رو تهديد مى كنه .«
البتــه بعضى هــا هــم از ســردار طرفــداری و بــه 
منتقدانــش انتقاد كردند: »واقعاً اين حجم از نفرت 
از مهاجم تيم ملى غير عاديه، »ببينم كنفدراســيون 
يــا اونايــى كــه نقــد  فوتبــال آســيا بيشــتر مى دونــه 

مى كنند؟ ما پشت سردار هستيم.«

انتخاب روز

سردار خطرناک

محمد خامه یارنکوداشت

درباره کارگردان »گاو«، »اجاره نشين ها« و »هامون« به بهانه زادروزش

سام آقای مهرجویی

المــاس ۳۳ چندان برايش دســتاوردی نداشــت، 1  
نه منفعت مالى نصيبش شــد و نــه اعتبار هنری. 
فقط و فقط در شــهر پيچيد كه جوانى فلسفه خوانده 
از فرنــگ آمــده و مى خــواد ســينما كار كنــد، جوانــى 
تازه نفس، با ايده هايى منحصربه فرد. دومين تجربه 
سينمايى مهرجويى اما به شکلى رقم خورد كه تا هنوز 
او را با فيلم »گاو« مى شناسند. فيلمى كه غامحسين 
ســاعدی پيشتر نمايشنامه اش را نوشــته بود و توسط 
اين بــار در  بــود،  اجــرا شــده  تئاتــر  اداره  هنرمنــدان 
همــکاری با اين ســينماگر جــوان، در قالب فيلمنامه 
درآمــد و جلــوی دوربين رفــت، عــزت اه انتظامى، 
جمشيد مشايخى، على نصيريان و... كه هر كدام شان 
ضلعــى از بــازی در ســينما، تلويزيــون و تئاتــر ايــران 
شــدند. داســتان داريوش مهرجويى از همين جا آغاز 
مى شــود، آنچــه امروز مــا از مهرجويى مى شناســيم، 
از جهــان فکــری و ســينمايى او، از گاو آغاز مى شــود و 
امتداد پيدا مى كند، در كارنامه ای ســينمايى اش پس 
از آن آثار درخشــانى همچون آقــای هالو، دايره مينا، 
اجاره نشين ها، هامون، سارا، بانو و... به چشم مى آيد.

مهرجويى را كارگردان مهم و مؤلفى مى دانيم 2  
بــه اعتبــار كارنامــه معتبــرش، مهرجويــى اگــر 
كارگردان بزرگى شــده اســت و تأثيرگــذار، به خاطر 
نــه  و  اســت  قبلــش  ســال های  مهــم  فيلم هــای 
فيلم هايــى نظيــر اشــباح، آســمان محبــوب و چــه 
خوبــه كــه برگشــتى، گرچه خــودش معتقد اســت 
اين فيلم های ســال های اخير دل خواســته اوســت 
و اين طــور حال مى كند. اما ما مخاطبان ســينما، او 

را با هامون مى شناســيم، فيلمى كه سينمای ايران 
را بدون آن نمى توان معنا كرد، فيلمى كه بر نســل 
يــا حتى چند نســل اثر گذاشــت و دوران ســاز شــد، 
يــا فيلمــى مانند پــری، مهرجويــى را بواســطه اين 
آثار آرتيســتى انديشمند مى شناســيم، فيلمسازی 
-دل خواســته  فلســفه  بــه  آثــارش،  رهگــذر  از  كــه 
مهرجويــى  همچنيــن  مى رســد.  هميشــگى اش- 
بــا فيلم هايــى نظيــر دايــره مينــا و اجاره نشــين ها، 
نشــان داده اســت كه ســينمای اجتماعى-سياسى 
و همچنيــن ژانــر كمــدی را مى شناســد، فيلم هايى 
هــدف  را  زمانه شــان  معاصريــت  كــه  درخشــان 
گرفتــه بودند، يــا فيلمى مانند ميکــس كه عاوه بر 
دغدغه هــای فلســفى اش، هنر اصلى اش، ســينما 
را نيــز هدف گرفته اســت. مهرجويى بــه اعتبار اين 
آثار درخشــان، اين فيلم های دوران ساز، كارگردان 

مؤلفى در تاريخ سينمای ايران به حساب مى آيد.

داريــوش 3   بگذريــم،  هرچــه  از  اين همــه،  بــا 
مهرجويــى آرتيســت يگانــه و بــزرگ معاصــر 
ماســت، ســينمای ايران را بــدون آثــار او نمى توان 
بررســى كــرد و بى حضــور او، مــا قطعــاً چيزهــای 
زيــادی كــم داريــم، صحنه هايى كــه او خلــق كرده 
اســت، ماندگارنــد، به يــاد بياوريــد ســعيد كنگرانى 
را در لحظــه پخش غــذا در حلبى آبادهــا، در دايره 
مينــا، به يــاد بياوريد عزت اه انتظامــى را وقتى در 
فيلم گاو دچار دگرديســى مى شــود و بــه هيأت گاو 
درمى آيد، به ياد بياوريد دويدن خســرو شکيبايى را 
رو بــه دريا، در هامون يا صحنه فروپاشــى آپارتمان 
را در اجاره نشــين ها، همــه و همــه نشــان از ذهــن 
زيبای مهرجويى دارد، كارگردانى كه امروز، ۱7 آذر، 

زادروزش را گرامى  مى داريم.

سیدفرزام حسینینکوداشت
خبرنگار

ســال ۱۳۳۵ در تهران متولد شــد. 
ديپلــم  تحصيلــى  مــدرک  دارای 
خــود  فعاليــت  و  بــود  رياضــى 
در ســينما را بــا دســتياری فيلمبــرداری فيلــم »كوچــه 
مردها« ســاخته ســعيد مطلبى آغاز كرد. از ۱8 ســالگى 
پشــت دوربيــن رفــت و به صــورت رســمى وارد حرفــه 
فيلمبــرداری شــد. در ســينمای پيــش از انقاب بيشــتر 
در فيلم های ايرج قادری به عنوان فيلمبردار يا دســتيار 
فيلمبــردار حضور داشــت. در چهار دهــه حضور فعال 
در عرصه ســينما مديــر فيلمبرداری بيــش  از ۳0 فيلم 
سينمايى و فيلمبرداری نزديک به ۲0 اثر سينمايى را در 
كارنامــه كاری اش ثبت كرد. فارغ از فيلمبرداری »ســام 
و نرگــس« و »مى خواهــم زنــده بمانــم« ايــرج قادری، 
»روز شيطان« بهروز افخمى، »قاعده بازی« احمدرضا 
معتمــدی و »كارنــاوال مرگ« حبيب اه كاسه ســاز؛ به 
لحــاظ اهميت فيلمى پــر بيننده »تــاراج« ايرج قادری 
و بــه لحــاظ تکنيک فيلمبــرداری »پــارک وی« فريدون 
جيرانى در كارنامه كاری اش درخشــان شــد. اوايل دهه 
90 در اوج توانايى و كاربلدی بعد از مرگ پســر جوانش 

»فربد« خانه نشين شد.
شــامگاه روز پنجشــنبه ۱5 آذرمــاه خبــری كوتــاه، تلخ 
و تأثيرگــذار نــام او را بــر صدر اخبار حوزه ســينما نشــاند: 
»فــرج اه حيــدری از فيلمبرداران مطرح ايرانى در ســن 
۶۲ ســالگى درگذشــت«. با وجود كارنامه پر بار كاری اش 
آن طور كه على اللهياری)فيلمبردار پيشکسوت سينمای 

ايران( به ايســنا گفته حدود دو هفته ای بود كه تاش های 
چنــد وقته اش بــرای جمــع آوری نامه ها و امضــا از خانه 
ســينما تــا صندوق اعتباری هنــر نتيجه داده بود تا شــايد 
بيمه بازنشســتگى شــامل حالش شــود. اللهيــاری با اين 
عبــارات از رفيــق قديمــى اش يــاد مى كنــد: »در كار آدم 
كامًا منطقــى، دقيق و با انصاف بود. از ديگر ويژگى های 
شــخصيتى او روحيــه حمايتگری اش بود و از دوســتانش 
در مقابل اتفاقاتى كه برايشان رخ مى داد دفاع مى كرد.«

دوســتداران فرج اه حيدری و اهالى ســينما ساعت 9 
صبح روز يکشــنبه هجدهم آذرماه در مقابل خانه سينما 
شــماره ۲ واقــع در خيابــان بهــار، كوچه ســمنان دور هم 
جمع مى شــوند تا با ثبت كننده نوســتالژيک ترين تصاوير 

سينمای ايران خداحافظى كنند.

خداحافظی با فیلمبردار »تاراج«

فقــدان

سنا
ای

او دیگر پیشنهادی ندارد

محمد قاسمى از آن رنجورهای كلمه بود. بيمار نوشتن بود 
و ديدن. گاه گداری يادداشــتى بر فيلمى يا كتابى مى نوشت 
و به اين صفحه مى داد و در ستون »پيشنهاد« چاپ مى شد 
واميــدی مى گرفــت از كلماتــى كه ثبــت در جريده مى شــد. 
مظلــوم بود و مظلوميتش دوســت داشــتنى. بى ادعــا بود و 
كار درست و حاا كه اين كلمات را مى نويسم حسرتى است 
اين فعل هايى كه به قيد زمانى در گذشته مى آيند. حسرتى 
اســت كــه جوانــى اين طــور رعنا بــا آن ميلــى كه به نوشــتن 
داشت، بعد از يک روز بستری شدن در بيمارستانى در كرج، 
حــاا به قيد گذشــته پيوســته و ديگــر جانى نــدارد. جانى كه 
خود نمى خواســت داشته باشــد. محمد قاسمى اهل كلمه 
بود و صفحه آخر، همين ســتون باا گاهى به روايت فيلمى 
و كتابى مى نشســت و حاا ديگر نيســت. چــه مى توان گفت 
جز اينکه همين چند كلمه را به پاس جوانى اهل نوشتن، به 
پاس يادآوری آنچه در عمر كوتاه و جوانش داشــت به سطر 

آورد و ابراز اندوه كرد و برای خانواده اش طلب صبر.

محسن بوالحسنییـــاد
خبرنگار

بر اســاس آمارهای منتشــر شده  توسط مؤسســه خانه كتاب 
طــى دهه ۱۳87 تــا ۱۳9۶ بيــش از ۵۵ درصــد از كتاب های 
انتشــار يافته طى اين دهه بخت آن را نداشته اند كه بازچاپ 
شوند. آمارها نشان مى دهد با افزايش تعداد عناوين در دهه 
يادشــده كه روند پيوســته 40 ساله نشر ايران است اما نسبت 
ميــان كتاب هــای چاپ نخســت انتشــاريافته در ايــن دهه با 
كتاب های بازچاپ شــده فاصله و تغيير قابل توجهى نسبت 
بــه دهه هــای پيشــين دارد و از الگــوی دو دهه پيــش از خود 
پيروی نمى كند. مســأله ا ی كه خود معلول سياســتگذاری ها 
و برنامه ريزی های دهه های گذشــته در صنعت نشــر اســت. 
بــا پيروزی انقــاب اســامى و در دهه اول انقــاب، به دنبال 
گســترش آزادی هــا بويژه در ســال های آغازيــن آن و پس از 
دوره ای اعمــال ســخت گيرانه مميــزی از ســوی حاكميــت 
پيشين، اقبال عمومى به كتاب افزايش يافت. طبيعى است 
كه تعداد عناوين چاپ نخست انتشاريافته مبتنى بر شرايط 
تــازه اجتماعى و سياســى افزايش چشــمگيری پيــدا كند. بر 
اســاس آمارهای خانه كتــاب تعداد چاپ نخســتى های اين 
دهه حدود دو برابر تعداد عنوان های بازچاپى اســت. اما در 
دهــه دوم انقاب و با ثبات يافتگى ســاختارهای اجتماعى و 
سياســى، اين دو عدد به هم نزديک مى شــوند. اين روند در 

دهه سوم انقاب نيز ادامه مى يابد.

 در دهه چهارم پس از انقاب اســامى اين نســبت چنان 
بوده كه فاصله ميان اين دو منحنى بســيار بيشتر شده است. 
ايــن انحــراف از معيار اگــر به ســود كتاب هــای بازچاپى رقم 
مى خــورد خبر خوبى بود امــا با توجه به آنکــه در توليد انبوه 
به دايــل گوناگون از جمله صرفه مقياس، ســود در افزايش 
تيراژ توليد اســت، نرســيدن بخش قابل توجهى از كتاب های 
توليــدی هــر ســال بــه چاپ هــای بعــدی معنايش ركــود به 
معنای كاهش مستمر نرخ رشد در صنعت نشر است. دايل 
اين تغيير و انحراف از معيار را بايد در سياست های فرهنگى 
دهه های گذشــته در صنعت نشر جست و البته اوضاع كان 
اجتماعــى، فرهنگى، اقتصادی و سياســى جامعه ايران. اين 
آمارها نشــان دهنده آنند كه صنعت و بازار نشر ما تخصصى 
نيســت، راهبرد ندارد، قواعد اقتصادی بر آن حاكم نيســت، 
از ديجيتــال ماركتينــگ و روش هــای تحليل بــازار كمتر بهره 
مى جويــد، بنيــه اقتصــادی نــدارد و در ســرمايه گذاری بــرای 
توليد دچار مشکل است و از سويى ديگر پديدآورندگى در آن 

امری تفننى است و نه تخصصى.
 اگر به توســعه پايدار و متوازن برای كشور معتقديم بايد 
برای صنعت نشــرمان چــاره ای اساســى و بنيادين بجوييم. 
وضــع موجود زيبنــده تاريخ، تمدن و فرهنگ ايران نيســت. 
ســخن آخر اينکــه بــرای تغييــر در روندهای موجــود نياز به 
پارادايم  شــيفت در نگرش هــا، سياســت ها و برنامه  ريزی ها 
داريــم وگرنــه حتــى بــا اصاحــات جزئــى نمى تــوان افســار 

گسيخته صنعت نشر را در دست گرفت.

کتاب هایى که به چاپ های بعدی نمى رسند

حدیث نهفته در دل آمارها

نیایش سرامییادداشت
مدیرمسئول نشر باد


