
دانشگاهفرصتگفتوگو
بر پایه همه پیمایش های میدانی درباره میزان مقبولیت 
نظامــات داخل کشــور، همچنان دانشــگاه در میان افکار 
عمومی به عنوان یــک نهاد مورد اعتماد و وثوق جامعه 
مطرح است. کانونی علمی که ابعاد مختلفی دارد و این 
ابعاد مختلف می تواند به حل مشکات جامعه، ارتقای 
آن، ادای گفت وگــوی عالمانه و منطقی در درون جامعه 
کمک کند. در واقع دانشــگاه با ابعاد مختلف اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگی و سیاســی در دوره مدرن، یک نقش 
حیــات بخش بــرای همه بخش هــای جامعــه دارد و در 
عیــن حــال همچنان بــه عنوان یــک کانــون اثربخش در 
گفت وگوهــای علمــی، اجتماعــی، صنفی و سیاســی نقش آفرینــی می کند. در 
حقیقت، دانشــگاه به دلیل فراز و نشیب های سیاسی و اجتماعی کشور پیشتاز 
بــوده و در برخــی از مواقــع نقش مولــد و توزیع کننده اندیشــه و در بســیاری از 
عرصه ها نقش انگیزه بخشــی را داشــته اســت.  بنابراین شــاید هیچ کانونی را 
نتوانیم در کشــور پیدا کنیم که چنین گذشته ای را داشته و چنین ظرفیتی را در 
خود داشــته است. چنانچه دانشــگاه از بطن تحوات سیاسی اجتماعی کشور، 
حذف شــود، شــاید بخش عظیمی از تحوات سیاســی اجتماعی هم به دنبال 
آن حذف شود. به همین دلیل همه جریان های سیاسی با دیدگاه های مختلف 
این نهاد را یکی از کانون های مؤثر در ارائه اندیشه هایشان می دانند و معتقدند 
اگر در این کانون گفت وگو صورت بگیرد، این امکان وجود دارد که آن گفت وگو  

به خوبی نشر پیدا کند، توزیع شود و به بخش های دیگر جامعه سرایت یابد.
بنابرایــن صدایــی که از دانشــگاه برمی خیــزد به دلیل بهره منــدی از چنین 
جایــگاه و میزان اثرگذاری و نفوذ آن از صدای ســایر بخش های جامعه بیشــتر 
شــنیده می شــود و حساســیت ها نســبت بــه آن دوچنــدان اســت. ذیــل چنین 
مختصاتی است که هم نیروهای مؤثر روشنفکر سیاسی، افراد متنفذ فرهنگی 
و سیاســی و هم احزاب، دانشــگاه را به عنوان کانونی می شناســند که در آن به 
عنوان یک نهاد مرجع، بر پایه پرسش و پاسخ های تعاملی گفت وگو می کنند. 
ایــن چنین اســت کــه انجام گفت وگــو و تبادل نظر در دانشــگاه بــه رغم برخی 
آسیب هایی که فضای آن تحت تأثیر شرایط کنونی سیاسی دچار آن شده است 
و به خمودگی آن در بخش هایی از فعالیت های اجتماعی و سیاسی انجامیده، 
بویــژه در بزنگاهــای نمادینــی چــون 16 آذر مــورد توجــه ویژه قــرار می گیرد. از 
ســوی دیگر دانشــگاه در دوره های خاص و مبتنی بر تحوات سیاسی به محلی 
برای انجام گفت وگوهای متعدد و متنوع تبدیل می شود و افراد موثر سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصــادی تمایــل دارند در این کانون گفت و گــو کنند. چنانکه روز 
گذشــته به مناســبت گرامیداشــت روز دانشــجو رقبای انتخاباتی آقای روحانی 
یعنی آقایان رئیســی، قالیباف و جلیلی در کنار اصاح طلبان و حامیان دولت 
در دانشگاه های مختلف نقطه نظرات خود را با دانشجویان در میان گذاشتند.

با وجود این دانشــگاه بعد از انقاب فراز و فرود زیادی داشــته است. دولت 
آقای روحانی کوشــیده فضــا را برای فعال کردن ظرفیت سیاســی و اجتماعی 
دانشــگاه ها مهیــا کنــد، فضــای امنیتــی دانشــگاه ها را تعدیــل و مدیریت های 
دانشــگاهی را متناســب با فضای کنونی تغییر دهد اما عزم جدی دولت برای 
تغییر این فضا کافی نبوده است. آنچه دولت باید به آن توجه داشته باشد آن 
اســت که شــرایط را برای ایجاد یک رابطه مؤثر میان جامعه و دانشگاه، تبادل 
نظر میان گروه ها و ایجاد فهم مشــترک میان نهادهای دانشگاهی و جامعه با 

حاکمیت ایجاد کند تا از خمودگی دانشگاه جلوگیری کند.
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اعتیاداداریوکیکبودجه
هــرگاه تعــادل یک پدیــده اقتصادی به هــم می خورد، 
ازم اســت که سیاســت گذاران دست به اقداماتی بزنند 
کــه تعادل دوباره برقرار شــود. برای نمونــه اگر یک کاا 
چــون بنزیــن به هــر دلیلی کم شــود یا مصــرف آن باا 
بــرود و تقاضــا کفایت نکند، بایــد تعادل را ایجــاد کرد. 
بــرای ایــن کار یا باید عرضه را زیاد کــرد، یا باید تقاضا را کاهــش داد، یا آن را از 
طریــق ســهمیه بندی متعادل کــرد. کاهش تقاضــا از طریق باا بــردن قیمت 
یــا فرهنگ ســازی و تغییرات فنــاوری و یا اســتفاده از کااهــای جایگزین انجام 
می شــود. در همه یا بیشــتر کشورهای جهان می کوشــند که در اولین گام تقاضا 
را مدیریت کنند. مثًا در ســال 1973 که قیمت جهانی نفت تا 4 برابر افزایش 
یافت، اقدامات کشــورهای توســعه یافته برای کنترل مصــرف انرژی و افزایش 
بهره وری آغاز شد، و امروز نتیجه آن را به وضوح می بینیم که مصرف انرژی و 
بنزین در آنجا کاهش یافته بدون اینکه از کیفیت زندگی آنها کاسته شده باشد، 

حتی افزایش هم داشته است.
متأســفانه مــا در ایــران کمتر عــادت کرده ایم که مشــکل عدم تعــادل را با 
مدیریــت تقاضــا حل کنیم. همیشــه دوســت داریم طــرف عرضــه را افزایش 
دهیــم. ولی افزایش عرضه به این راحتی نیســت. فرض کنیم که عرضه شــیر 
کمتــر از تقاضــا باشــد. یــک راه این اســت کــه تولیــد آن را افزایش دهیــم باید 
سرمایه گذاری کنیم و تعداد گاوهای بیشتری را نگهداری و شیر آنها را بگیریم 
تا عرضه و تقاضا متعادل شــود. راه دیگر این اســت که سهمیه بندی کنیم. راه 
دیگر این اســت کــه قیمت آن را آن قدر باا ببریم کــه عرضه و تقاضا متعادل 
شــوند. راه دیگــر این اســت که به اندازه کافــی آب داخل شــیر بریزیم و عرضه 
و تقاضــا را متعادل کنیم. ظاهــراً راحت ترین راه و البتــه بدترین آن همین راه 

است، و ما معمواً به این راه عادت داریم.
اکنــون فصــل بودجه اســت. مثل همــه فصول دیگــر و از گذشــته دور همه 
نیروها خود را بسیج می کنند تا سهم بیشتری از بودجه به دست آورند. هر کس 
هــم فقــط به فکر خــود و نهاد و ســازمان و وزارتخانه متبوع خودش اســت. هر 
نماینده ای بیش از آنکه به فکر کلیت بودجه و اصل بهره وری هزینه باشد، در 
پی افزایش سهم منطقه خود از کیک بودجه است. محصول این رفتار کاهش 
کارآیی و اثربخشــی بودجه است. این مشکلی است که یکی از متخصص ترین 
افراد در امور بودجه به آن اشاره کرده است. نتیجه این رفتار بزرگ شدن ساانه 
بودجه دولت اســت. هیچ کس نمی کوشــد که هزینه های ســازمان و وزارتخانه 
تحت امر خود را مدیریت کند و از طریق افزایش بهره وری به کاهش هزینه ها و 
کشور کمک کند. همه درصدد هستند که با افزایش بودجه، کارهای خود را پیش 
ببرند ولی از آنجا که افزایش بودجه ممکن نیست، از طریق افزایش نقدینگی 
و بدهی بانک مرکزی این هدف محقق می شــود که دقیقاً مشــابه افزودن آب 
به شــیر اســت. هنگامی که یــک لیتر آب به یک لیتر شــیر اضافــه می کنیم، دو 
لیتر شــیر داریم ولی ارزش غذایی آن به اندازه همان یک لیتر اســت. هنگامی 
بودجــه را 20 درصد افزایش می دهیم ولی در واقعیت اقتصادی، تولید کشــور 
20 درصد رشد نکرده و حتی کمتر هم می شود، به این معناست که بودجه به 

معنای واقعی کمتر شده است و در آن آب ریخته ایم.
با این ماحظات بودجه ســال 1398 در شــرایطی تهیه شــده اســت که باید 
همــه ما کمربندهــا را محکم ببندیــم. با افزایــش آب داخل آن مشــکلی حل 
نمی شــود. همه بایــد یاد بگیریم کــه هزینه هــای اداری و ســرمایه گذاری و... را 
مدیریت کنیم. منابع به اندازه گذشــته در دســترس نیســت. باید خودمان را با 
شرایط جدید آماده کنیم. از برقراری ارتباطات ویژه برای افزایش سهم از کیک 
بودجه پرهیز کنیم. اجازه دهیم که مدیریت سازمان برنامه و بودجه، براساس 
درآمدهــا و هزینه هــا، ایحــه بودجه متعادلی را تهیه و تدویــن کند و همین در 
مجلس تأیید شــود. با تغییر ارقام قیمت نفت و تولید آن، عددســازی نکنیم. 
اگــر تولیــد و قیمت افزایــش یافت، قطعاً دولــت می تواند با متمــم بودجه به 
کمــک اقتصاد بیاید، ولــی در هر حال باید خودمان را از شــّر اعتیاد به افزایش 
بودجه رها کنیم. امیدواریم که نمایندگان مجلس و کمیسیون مربوط با درایت 
و خویشتنداری عالمانه کمک کنند که بودجه واقعی و متعادلی تصویب شود و 
امیدوار باشیم که با عبور از سال 1398 پاسخ محکمی به تحریم ها داده باشیم.

دستورجهانگیریبرایتنظیمبازارشبعید
جلســه ســتاد تنظیــم بــازار بــا محوریــت تنظیــم قیمــت اقام و 
کااهای مورد نیاز مردم برای شــب عید، عصر دیروز به ریاســت 
معــاون اول رئیــس جمهــور برگــزار شــد. اســحاق جهانگیری در 
این جلســه با اشــاره بــه توفیقات دولــت در تنظیم بازار شــب عید طی ســال های 
گذشــته، از وزارتخانه هــای صنعــت، معدن و تجارت و جهاد کشــاورزی خواســت 
تمهیــدات ازم را بــرای ایام پایانی ســال انجــام دهند تا وضعیت بازار شــب عید 

اطمینان بخش بوده و رضایتمندی مردم را به دنبال داشته باشد.

خبـــــر

فرصتیبرایایدههاینو
از  ســالگی(   18 تــا  تولــد  بــدو  )از  نوجوانــان  و  کــودکان 
بزرگ تریــن و مهم تریــن بخش هــای بــازار بین المللی 
از  ســوم  یــک  حــدود  و  هســتند  جهــان  در  محتــوا 
کاربــران اینترنــت را تشــکیل می دهنــد اما شــوربختانه، 
تولیدکننــدگان محتوا در کشــورمان نتوانســته اند بخش 
قابل اعتنایی از این فضا را در اختیار خود بگیرند و یکی 
از کم رونق ترین حوزه های تولید محتوا در ایران، بخش 
کودک و نوجوان اســت. مهم ترین پیامــد این واقعیت، 
ســرریز ظرفیت قابــل توجه داخلی به ســمت بازارهای 

غیر بومی است.
در حــال حاضر کــودکان و نوجوانــان ایرانــی از تولیدات خبری، رســانه ای، 
ویدئویــی و بازی هایــی کــه دیگران بــرای ما تولید می کنند و با ســبک و ســیاق 
زندگــی ایرانــی اســامی متفاوت اســت، اســتفاده می کنند. این فضا و ســبک 
زندگــی بــرای کــودکان ما ناشــناخته اســت و تضادهــای موجــود، اختاات و 
آســیب هایی را برای آنها ایجاد می کند. با پیشرفت های چشمگیر و برق آسای 
فنــاوری اطاعات و بــا توجه به قابلیت هــای فراوان جوانان مســتعد ایرانی و 
نیاز کودکان و نوجوانان به محتواهای تازه، ضرورت ورود تولیدکنندگان محتوا 
برای به دست آوردن سهمی از این بازار بزرگ، بیش از پیش آشکار می شود.

استقبال روز افزون کودکان و نوجوانان از محتواهای ویدئویی با موضوعات 
ســرگرمی، تفریحی و آموزشــی بر بســترهای متنوع فضای مجازی از یک سو 
و مشــاهده  فقــر جــدی در تولید، ترویــج و گســترش محتواهای مطلــوب و با 
کیفیت در این حوزه از سوی دیگر و همچنین لزوم تدوین رویه ای مشخص و 
عالمانه برای استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی، وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات را بــه ایــن نتیجه رســاند کــه همگرایی و مشــارکت همه 
تولید کنندگان محتوا و صاحبان ایده و همچنین دســتگاه های فرهنگی کشــور 
برای ســاماندهی این زیســت بوم، تنها راهی اســت که می  تواند نگرانی  های 
والدین و متولیان فرهنگ کشور را از طریق کاهش آسیب های فضای مجازی 

و بهره برداری مناسب از آن برای کودکان و نوجوانان مرتفع سازد.
یکــی از مهم تریــن مســیرهای محقــق ایــن مطالبــه حمایــت حداکثــری 
و متــوازن از تولیدکننــدگان و عرضه کننــدگان محتــوا و خدمــات و هدایــت 
هوشــمندانه کســب و کار هــای فعــال در ایــن حوزه بــرای جمعیــت کودک و 
نوجوان ایرانی اســت. سیاســت های صیانتی و حمایتی از کــودکان در فضای 
مجــازی در کنار تولیدات مناســب برای تحقق فضای مجازی ایمن، ســالم و 
مفید قطعا راهگشاســت. بنابراین ازم است، همه در کنار یکدیگر و با عزمی 

استوار  برای تحقق این هدف از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
ایــن کار نیــاز به همگرایــی برای شناســایی اســتعدادها و حمایــت از آنها 
دارد. در ایــن حــوزه تاکنــون عزمــی فراگیــر برای انجــام یک کار بزرگ شــکل 
نگرفته اســت بــه همین دلیــل وزارت ارتباطــات تصمیم گرفت بسترســازی 
ازم برای شناسایی، آموزش، هدایت و تجاری سازی ایده های پدیدآورندگان 
حــوزه کودک و نوجوان را در دســتور کار خود قــرار دهد و آغازگر کمپینی برای 
مناسب ســازی فضــای مجــازی بــرای کــودک ایرانی باشــد و در این مســیر از 
همکاری همه دســتگاه ها و نهادهای فرهنگســاز بهره  جویــد. به عبارت دیگر 

وزارت ارتباطات در این میان نقش یک شتاب دهنده را ایفا خواهد کرد.
جشــنواره کودک آناین، با هدف بسترســازی و حمایــت از تولید محتوای 
مناســب فرهنگــی، آموزشــی و ســرگرمی بــر بســتر فضــای مجــازی و تقویت 
ســرمایه های اجتماعــی کشــور شــکل گرفتــه اســت و در کنــار آن، اهدافــی از 
جمله؛ ایجاد امید و انگیزه برای ایده پردازی و تولید با هدف جذب مخاطب 
کــودک و نوجوان، تســهیل گری و ایجاد زمینه برای اســتقرار کســب وکارهای 
جدیــد محتوا محور در حوزه کودک و نوجوان و ایجاد انگیزه در صنایع مجاور 

فرهنگی، هنری و آموزشی برای کودک و نوجوان را دنبال می کند.
عقبه فرهنگی و ادبی کشور ما آنقدر غنی و پرمحتواست که چون گنجینه ای 
پایان ناپذیر می تواند سرچشــمه ایده های ناب و تولیدات فاخری باشــد که نه 

تنهــا در مرزهــای ایــران بلکــه در سراســر جهان 
منشأ ترویج اخاق و آداب ایرانی اسامی شود.

یادداشت

 محمدجواد
آذری جهرمی
وزیر ارتباطات 
وفناوری اطاعات

ادامه در صفحه 3

پلصراطسیاستمداران
هر ســال موعد تدویــن و تصویب بودجه که می رســد مضطرب 
و نگــران می شــویم. قاعدتــاً بودجه باید خونی تــازه در رگ های 
اقتصــاد کشــور جــاری کنــد و ایــن بایــد خبر خوبــی بــرای آحاد 
اقتصادی باشد اما در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، اتفاقاتی 
رخ می دهــد کــه آن را تبدیــل بــه تهدیدی بــرای اقتصاد کشــور 
می کند. در چند دهه گذشــته اقتصاد ایران بدترین و کاری ترین 
ضربه ها را از بودجه های ساانه خورده است. مثًا ویروس تورم 
مزمن چند دهه گذشته عمدتاً از طریق بودجه وارد بدن اقتصاد 
ایــران شــده و نقــش بســیار مهمــی در تخریب زیرســاخت های 
اقتصاد کشور ایفا کرده است. اکنون این سؤال مطرح می شود که 
چه کسانی بودجه را تبدیل به تهدید برای اقتصاد کشور می کنند؟ انگشت اتهام را باید 
به ســوی سیاستمداران پوپولیست نشانه رفت. همان ها که در چند دهه گذشته هزینه 
محبوبیت سیاسی خود را از جیب مردم برداشت کرده اند. برای سیاستمدار پوپولیست 
هیچ عرصه ای بهتر از بودجه مهیا نیســت تا در برابر توده های مردم نقش بازی کند، 
با این هدف که بر محبوبیت خود بیفزایند. اینجاست که بودجه بیشتر از آن که مجالی 

برای سیاســتگذاری اقتصادی باشــد، به عرصه ای برای 
گشاده دستی سیاستمداران تبدیل می شود. 

یادداشت

محسن جال پور
 رئیس پیشین
اتاق بازرگانی ایران

ادامه در صفحه 4
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روز دانشجو در دانشگاه های تهران بودند
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 پیامدهای کااشدگی آموزش 
در گفت وگو با رضا امیدی

گفت وگو  با ابتکار درباره طرح دوباره سند 2030

تربیت اکچری
مخالفان به دنبال 

حاشیه سازی

گــــزارش
گـروه سیاســـی

حســن روحانی رئیس جمهوری چند روز 
قبــل از روز دانشــجو ایــن روز را در میــان 
دانشــجویان ســمنان گرامی داشــت و در 
بخشــی از ســخنانش گفته بود »چــه زمانی مــا چنین فضایی 
داشتیم که دانشجوی عزیز ما با آزادی کامل و با لحن دلخواه 
خود دولت را نقد کند. نقد حتماً حق شماست و نقد دلسوزانه 
و درســت به نفع آینده کشــور خواهد بــود.« در روزهای اخیر و 

به بهانه روز دانشــجو این تنها دانشجویان نبودند که نقدهای 
خــود  به دولت را شــفاف و بدون لکنت زبــان بیان کردند بلکه 
مشــهورترین منتقدان روحانی و از جمله رقبــای انتخاباتی او 
هم از تریبون دانشــگاه دولت را آماج نقدهای خود کردند، در 
حقیقــت ویژه برنامه های گرامیداشــت روز دانشــجو در حکم 

تریبــون آزادی برای منتقدان 
صفحه 2 را بخوانیدو رقبای دولت شده است.

تریبون آزاد 
برای رقبا

وزیر آموزش و پرورش :

برایپخشفوتبال
درمدارستوبیخشدم

گزارش »ایران« از شیوع مصرف مخدر 
صنعتی گل در بین جوانان

>ُگلی<کهجوانانرا
فریبمیدهد

داروسازان:
دارویموردنیازمردم

تأمینشدهاست
170 کارخانه داروسازی  بخش زیادی از نیاز 

بازار دارویی کشور را تأمین می کنند

مهارت هــای بگذاریم آنها چند ماهی هست که در همین دنبال می کند. همه این مهارت ها را که کنار انگلیســی و هنر نقاشــی، ورزش ایروبیک را 27ســاله هــم بــه غیــر از مهــارت در زبــان تیم فوتســال ســندروم داون است و مهتاب هــم هســت. حامــد 27 ســال دارد و عضــو و البتــه عضــو تیــم فوتســال ســندروم داون است در آشپزی و کارهای خانه مهارت دارد سندروم داون اســت. رضا با اینکه 23 ساله  اجتماعــی،  آداب  آنها را روی ریتم منظمی انداخته است.درمانی می آموزند و البته ســماع که زندگی زندگی و زبان انگلیســی را بــا روش نمایش کتابخانــه، 
ë رضا کــه مدتی بــود حــال و حوصله حضور هم روحیه اش خوب نبود، ســرحال تر شده. پیش برادرش را از دســت داده و موقع ورود و حســابی ســرحال آمده. شــهاب که دو ماه خبری نیست. رضا دیگر حالت تهوع ندارد دستش درد می کرد، حال اما از درد دستش حسابی غرق تمرین شده بود، با اینکه امروز ســاعت با خدا راز و نیاز کــرده ام.« حامد که مهــران می گویــد: »احســاس می کنــم یک سالن شدم. چرخیدن حالشان را بهتر کرده؛ چهره بچه ها خندان تر از وقتی است که وارد و کــم کم وقــت پایــان تمرین امروز اســت. نزدیک به یک ســاعت از ســماع گذشته من به این بچه ها دچارم

که تمرکز داشته باشیم. روزی که تمرکزمان کارهای زندگی مان را وقتی انجام می دهیم لحظــه اختصاص دارد. ما همیشــه بهترین گذشته ربطی دارد نه به آینده، فقط به همان که بی ریا، پاکیزه و بدون خواسته است. نه به می مانی. شــبیه به یک نیایش واقعی است چــون نمی گــذارد جایــی بــروی و در لحظــه اســت: »ســماع یک مراقبه بی رحم اســت؛ می جوشــد. برای همین او گرفتارشــان شده همان چیزی اســت کــه در درون این بچه ها 
نمی رســید می تاخت و اســرا با ســرعت زیاد دور چوب ســر طناب را هم به اســب می بست. اسب می داد و دورشــان طنــاب می پیچید و یک زمیــن فــرو می کرد، آنهــا را به چــوب تکیه شکنجه اسرا، چوب نازک و بلندی را داخل شکنجه استفاده می شد. چنگیز خان برای روزگاری از چرخیــدن به عنــوان نوعــی بااست برای ما یک روز خوب است. دقیقــه   5 بــه  مشــکل که افت شــدید فشــار خــون، کلیه هایشــان می چرخیدنــد،  هــزاران  و  می انداخــت  کار  از   و فقــط فعالیت گلبول های ســفید کنند، درصورتی که هیچ مشــکلی به وجود بدهــد در بــدن بگردنــد و مشــکل را رفــع می شــود مغز به گلبول های ســفید فرمان در ســماع بــا تمرکز انجام می شــود، باعث را می گرفــت. امــا همیــن چرخــش وقتــی جســمی دیگــر تــا اینکــه بااخره جانشــان را 

گپ و گفتی با مهرداد محمدپور، آهنگساز
پاایشروانباموسیقیدرمانی

بــا او درباره تفاوت نوع موســیقی که جوانان گوش می دهند و موســیقی درمانی جوانان عاقه مند به شعر و موسیقی برداشته که در همین حوزه تعریف می شود. به گفته کارشناســان گام مهمی در جهــت ایجاد فضای ذهنی امــن و آرام برای که شامل30 قطعه از سروده های سهراب سپهری به صورت موسیقی گفتار است مهرداد محمدپور آهنگساز، گوینده و نویسنده با ساخت آلبوم »مینای مهتاب« به عنوان شــکلی از درمــان برای رهایــی از اســترس و اضطراب حــرف می زنند. میان البته روانشناســان و متخصصانی هستند که از موســیقی و موسیقی تراپی می دهند و تعدادی هم به سبک و سیاق سنتی ذهن خود را آرام می کنند. در این خیلی هــا برای رهایــی از تنش های زندگی امــروز آهنگ هایی بــا ریتم تند گوش 
گفت و گو کردیم که می خوانید.

ë 

بایــد توجــه داشــته باشــد که ذهــن در که ریتم بدن تند اســت گوش کند ولی ریتم تند و هیجانی را در ســاعت هایی تخلیه هیجان دارد می تواند موســیقی هم افت می کنــد. یک جوان که نیاز به آرام می شــود، از ساعت 2 ظهر به بعد تنــد اســت و از ســاعت 9 به بعــد ریتم صبح از خواب برمی خیزیم ریتم بدن ذهــن هــم همیــن نیــاز را دارد. وقتــی بــه ســرما و هم بــه گرما احتیــاج دارد، باید توجه کنیم همان طور که بدن هم اما اگر این مسأله به صورت یک عادت دربیاید دیگر نمی توان آن را کنترل کرد. چیــزی که بتواند انرژی درونی آنها را تخلیه کند به ســوی آن گرایش پیدا کنند. جوان ها در ســن 18 تا 35 ســالگی در اوج هیجان هستند و طبیعی است که هر می توان آنها را به شنیدن موسیقی های آرامش بخش سوق داد؟ چرا جوانان بیشــتر به ســمت آهنگ هایی با ریتم تند گرایش دارند و چطور 

رسدم ساغر و سغراق قدم/ خشک چه داند را بــه زمین هدیه می دهد: »از کف ســلطان برای گرفتن حقیقت باا می رود و دستی آن مهدی و حامد از هم گشوده می شود. دستی رضا، یحیی ، ســینا، محسن، شهاب، محمد شــروع کنیم.« دســت های مهتاب، مهران، می برد و دســت ها را به هم می کوبد: »خب »آقــای ســماع« صــدای موزیــک را بــاا 
می چرخنــد. »حاا آن چیزی کــه از خداوند باا!« خیره به انگشــتر شمس بر مدار عالم دســت دارند. »دست ها را مثل پرنده ببرید سمت انگشتری می چرخد که هرکدام توی »بــه عامت هــا نــگاه کنیــد!« ســرها به چه بود تر للا تر للا«

آســمان هدیه می گیرید به زمین پس دهید.« بــه  رو  راســت  دســت  داون سرتاپا عشق لحظه  حضور فرامی رســد، لحظه بی خبری می چرخــد و کف دســت چپ رو بــه زمین؛ کــف 

برندارند. این کار کمک شــان می کند حالت می گوید تا یادشــان باشــد چشــم از انگشتر می چرخــد و زیــر لــب عامــت... عامــت صــدا می کند خســته می شــود. جمــع هنوز رضا هم که آقای سماع او را رضا خوش تیپ دلش نمی خواهد ادامه دهد. لحظه ای بعد کنار مهتاب می نشــیند. ســرش گیج رفته و 
قــدم برنمــی دارد. اصــرار بی فایــده اســت. نــدارد و تــا جذبــه عشــق نباشــد، قــدم از کروموزوم 47 کاری به آداب و محاسبات تهوع نگیرند.
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گـــپ

نسبت کروموزوم 47 با جذبه عشق

سهیا نوری
گزارش نویس

کوچدرد،پروازنت معلم جوان چگونه به بچه های دارای نیازهای ویژه  کمک می کند؟

مانانبازویخودمانرامیخوریمپای خاطرات بادیگاردها؛ از مشایعت آقا داماد تا مراسم ختم آرنولد

موبایلهاپایینکبادههابااساعتی با جوانان زورخانه شهدای کن
ران

/ای
دی

محم
لی 

ا: ع
س ه

عک

نمی توانی به ارتباط ســماع و سندروم داون نیندیشــی؛ به رهایی از خرد و غلتیدن می آینــد؛ کرومــوزوم 47 نــه بــه رفتــه می اندیشــد، نه بــه آینــده و نیامــده. اینجا باشــد  ای رفیق/ نیســت فــردا گفتن از شــرط طریق« امــا آنها ابن الوقــت به دنیا نت ها که به پرواز درمی آیند، دست ها از هم گشوده می شود: »صوفی ابن الوقت 
در آغوش عشق.

اگــه شــکل آدمای دیگــه نیســتم« بچه ها با بچه هاســت: »زندگی رو دوست دارم/ حتی و ترانــه ای می خواند کــه وصف حال همین 
ســماع گرهای لبخند زمزمه می کنند و می چرخند. می گویــد،  ســماع  که دوباره به جمع اضافه می شود، همچنان مهــران، یحیی، شــهاب، حامــد و حتی رضا بتوانند بیســت دقیقــه ممتد بچرخنــد، اما عــادی، حداقــل 6 مــاه تمرین نیــاز دارند تا آقــای 

درحال چرخیدن هستند.
ë 

هوشــی هوشی که در کروموزوم 47 پنهان است لحــاظ  از  ســاله   36 تردد در شــهر. یحیی هم دســت کمــی از او وزنــه بــرداری، نوازنــده تمبک و مســلط به و حرفه ای، قهرمان المپیک در رشــته شــنا، دیپلم بازیگری  بگیرد؛ بازیگر تئاتر خیابانی وضعیــت خوبــی دارد تا حدی که توانســته مهــران 

یوسف حیدری
خبرنگار

جوانیمندورهایطاییبود
گفت و گویی کوتاه با سید محمد غرضی درباره جوانی اش و جوان های امروز

»ایران جوان« ضمیمه امروز

جایزه ای که بخشیده شد
رضا امیرخانی جایزه 100 میلیون تومانی رمان برگزیده 

جشنواره جال را برای آموزش معلمان اهل سنت اهدا کرد

 گزارش خبرنگاران »ایران«
 از دو نشست اقتصادی دیروز

بررسی بحران بانکی در ایران

همایش ساانه مبارزه با فساد

 حسین عبده تبریزی   حسین درودیان
 سیدعلی مدنی زاده   مجید شاکری

4 مسعود خوانساری  لعیا جنیدی

مباحثه داغ در دانشکده فنی دانشگاه تهران

حسامالدینآشنا:
تابرداشتهشدنحصریکپوستهماندهاست

- صفایی فراهانی: ایحه مبارزه با پولشویی کجا گیر کرده است؟
- مطهری در اصفهان : رسالت دانشجو مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی است

8



حسن روحانی رئیس جمهوری  چند روز 
قبــل از روز دانشــجو ایــن روز را در میــان 
دانشــجویان ســمنان گرامی داشــت و در 
بخشی از سخنانش گفته بود »چه زمانی 
ما چنین فضایی داشــتیم که دانشــجوی 
عزیــز ما با آزادی کامــل و با لحن دلخواه 
خــود دولــت را نقــد کند. نقــد حتماً حق 
شماســت و نقــد دلســوزانه و درســت به 
نفع آینده کشور خواهد بود.« در روزهای 
اخیــر و بــه بهانــه روز دانشــجو ایــن تنها 
دانشــجویان نبودنــد کــه نقدهــای خــود  
بــه دولــت را شــفاف و بــدون لکنت زبان 
بیــان کردند بلکه مشــهورترین منتقدان 
روحانی و از جمله رقبای انتخاباتی او هم 
از تریبون دانشگاه دولت را آماج نقدهای 
خود کردند، در حقیقت ویژه برنامه های 
گرامیداشت روز دانشجو در حکم تریبون 
آزادی بــرای منتقــدان و رقبــای دولــت 
شده است. چنانکه سید ابراهیم رئیسی، 
محمدباقر قالیباف و ســعید جلیلی سه 
نامزد ناکام انتخابات  ریاســت جمهوری 
میهمــان  دیــروز  گذشــته،  دوره  دو  در 
دانشگاه های تهران بودند تا به مناسبت 
»روز دانشــجو« نقطــه نظــرات خــود را 
درباره فضای دانشــگاهی و شرایط کشور 
ایراد کنند؛ سخنانی که قطعاً بدون اشاره 
پیــدا و پنهان به رقابت هــای انتخاباتی و 

آنچه در خال آن گذشت، نبود. 
ë  توضیحات رئیسی 

درباره اعدام های  سال 67
ســید ابراهیم رئیســی تولیت آســتان 
دانشــگاه  میهمــان  کــه  رضــوی  قــدس 
شهید بهشتی بود، به طنز از اینکه رئیس 
جمهوری نشــده اســت، ابراز خوشحالی 
ریاســت  انتخابــات  در  کــه  وی  کــرد! 
جمهوری سال گذشته، نتیجه را به حسن 
روحانی واگذار کرده بود، مدعی تخلفات 

گســترده در انتخابات شد و  با بیان اینکه 
»بــه گفتــه شــورای نگهبــان، انتخابــات 
گذشــته یکی از پرتخلف تریــن انتخابات  
بــود«، گفت: مــن 600 گــزارش از تخلف 
انتخاباتی داشته ام. در آن مقطع بسیاری 
از بخشداری ها، فرمانداری، استانداری ها 
و وزارتخانه هــا به ســتاد انتخاباتی تبدیل 
شــده بــود، مــن به نظــر شــورای نگهبان 
پایبند بودم اما این نظر را داشتم که باید 
به تخلفات رســیدگی شــود، چــون نباید 
مجموعــه دولــت مســتقر به یک ســتاد 
انتخاباتــی تبدیل شــود. در حــال حاضر 
تمام توجــه من مربوط با انجام وظایفم 
در آســتان قــدس اســت  و فعالیت های 
من ســمت و ســوی انتخاباتی ندارد، اما 
برای تضمیــن ســامت انتخابات پیگیر 
شــکایات هســتم. به گــزارش ایســنا، وی 
همچنیــن در پاســخ بــه این پرســش که 
اگــر شــما رئیــس جمهــوری می شــدید 
وضعیــت کشــور بهتــر بــود، گفــت: خدا 
رحــم کرد که رئیس جمهوری نشــدم که 
دار 5 هزار تومان شود! رئیسی همچنین 
دربــاره مالیــات آســتان قــدس تصریــح 
کرد: آســتان قدس مالیات ارزش افزوده 
و مالیات تکلیفی می پــردازد، اما مالیات 
را هــم باید از یقه ســفیدها گرفت که فرار 
مالیاتی می کنند. وی همچنین در پاسخ 
به این پرســش که آیا از مشــکات مردم 
آگاهــی دارید، گفــت: در حــرم رضوی با 
مردم دیدار و از مشــکات مــردم آگاهی 
دارم. نقــش مدیریتی در حل مشــکات 
تا 70 درصد اســت.  در ادامه دانشجویان 
از رئیسی خواستند درباره احکامی که در 
دهه 60 صادر شد، توضیح دهد. رئیسی 
در پاسخ  گفت: اقدام امام)ره( منطبق بر 

موازین شرعی و قانونی بود.
این مقام پیشین قضایی ادامه داد: در 

ســال ۶7  افرادی از منافقین پرونده آنها 
مورد رســیدگی قــرار گرفته بــود و دادگاه 
حکــم داده بــود و دیوان عالی کشــور نیز 
تأییــد کــرده بــود، ولی فــوراً نیاز نبــود که 
حکم شــان اجرا شــود، مثل همیــن اان 
کــه بعضــی پرونده هــای قاچــاق حکــم 
صادر و تأیید شــده اما نسبت به بعضی 
دیگر شــدت کمتری دارد اجرا نمی شود. 
وی افــزود: امــام خمینــی گفتنــد آنها که 
حکم شــان تأییــد شــده ولــی اجــرای آن 
بــه دایلی بــه تأخیر افتــاده، هیأت هایی 
بنشــینند و بررســی کننــد کــه آیا شــرایط 
اجــرای حکــم وجــود دارد یــا نــه ؟ فقط 
برای کسانی که جرم و حکم شان قطعی 
شــده بود. رئیسی گفت: من به دفتر نشر 
آثــار امام )ره( گفتــم مبانی فقهی حکم 
امــام را توضیح دهنــد. برخــورد امام در 
جریــان نفــاق، برای همیشــه کشــور را از 

لوث منافقیــن پاک کرد امــا برخی برای 
آنکــه هــدف برایشــان، وســیله را توجیــه 
می کند، نســبت بــه من و امــام و انقاب 
تسویه کردند، در حالی که من هیچ کدام 
از آن سه سمت تصریح شده را در حکم 
امام نداشــتم. رئیســی درباره کناره گیری 
قالیبــاف از انتخابــات گفت: ایشــان ابتدا 
قصــد حضــور در انتخابــات را نداشــت 
امــا چون ســابقه حضــور در انتخابــات را 
داشــت، ما گفتیم که از حضور هیچ کس 

جلوگیری نمی کنیم.
جلســه ای بــا آقــای جلیلی داشــتیم 
کــه گفت اگر شــما بیایید، مــن نمی آیم. 
آقای قالیباف هم گفت من به انتخابات 
حضــور  مناظــره  آخریــن  تــا  و  می آیــم 
خواهــم  داشــت، بعــد به نظر ســنجی ها 
پایین تــر  اگــر رأی مــن  نــگاه می کنیــم، 
بــود، کنار مــی روم. مــن به هیچ کــدام از 

کاندیداها نگفتم شما نیایید تا من بیایم. 
آقــای قالیباف بعــد از مناظره ســوم کنار 

رفت.
ســتاد  دوســتان  البتــه  افــزود:  وی 
دربــاره کنــار رفتن ایشــان حرف داشــتند 
و  می گفتنــد، نگذاریــد ایشــان کنــار برود. 
حتی آقای میرسلیم هم قبل از انتخابات 
تماس گرفــت و گفت، برخــی می گویند 
به نفع شما کنار بر وم که من گفتم آنچه 
صاح می دانید، عمل کنید و ایشان هم 

کنار نرفت.
ë شرایط قالیباف  برای مذاکره با خارجی ها

محمدباقر قالیباف، شــهردار پیشین 
تهران که در انتخابات اخیر به نفع ســید 
ابراهیــم رئیســی کناره گیری کــرد، دیروز 
بــه دعوت انجمن اســامی دانشــجویان 
و  حقــوق  دانشــکده  میهمــان  مســتقل 
علوم سیاسی دانشــگاه تهران بود؛ وی با 

طرح این پرســش که ریشه اصلی بحران 
اقتصــادی امــروز چیســت، اظهــار کــرد: 
مشــکل بــه قــدرت دوســتی و مانــدن در 
قدرت به هر قیمتی آن هم در شــرایطی 
کــه ضعــف مدیریتــی بــه گــوش همــه 
رســیده اســت، بازمی گردد. تــا زمانی که 
مســئوان به جای ســخن گفتن با اقشــار 
مردم، بنشــینند و با بیگانه مذاکره کنند، 
مشــکلی از مشــکات اقتصــادی کشــور 
حل نمی شــود. ما اگــر می خواهیم روزی 
مذاکــره ای هم بکنیــم ابتدا بایــد قدرت 
ملی مــان را افزایــش دهیــم، نــه اینکه با 

ضعف اقتصادی در پی مذاکره باشیم.
ë جلیلی: اروپایی ها  می خواهند 

برجام را با هزینه ایران حفظ می کنند
ســعید جلیلی هــم کــه در انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره یازدهم شکست 
خورده بود، به دعوت بســیج دانشجویی 
فردوســی  ســالن  در  تهــران  دانشــگاه 
دانشکده ادبیات حاضر شد. او با اشاره به 
خروج امریکا از برجام مدعی شــد: امروز 
اروپــا حاضر نیســت کــه بگویــد در حالی 
کــه در مذاکــرات برجام حضور داشــته و 
در بطــن ماجرا بوده، امریکا دارد اشــتباه 
می کنــد. حاضــر نیســتند چنیــن حرفی 
را بزننــد. فقــط می گوینــد ما متأســفیم. 
تویــی که متأســف هســتی چگونــه عمل 
کــرده ای؟ اروپایی ها ســه ســاعت بعد از 
خــروج امریکا از برجام همان حرف های 
امریکا را در اطاعیه ای به شــکل دیگری 
مطرح کردند. وی افــزود: آنان می گویند 
برجام باید حفظ شود اما فقط هزینه اش 
را ایــران بدهــد. نــه، ایــن چیزی نیســت 
کــه مورد قبــول ما باشــد، ایــن خوابی که 
اروپایی هــا برای برجــام دیده اند که آن را 
بــا هزینه از جیب ملت ایران حفظ کنند، 

تعبیر نخواهد شد.

ë  ،رئیســی:  به گفته شــورای نگهبان
انتخابات گذشته یکی از پرتخلف ترین 
انتخابات  بــود   ...  من به نظر شــورای 
نگهبــان پایبند بــودم اما ایــن نظر را 
داشــتم که باید به تخلفات رســیدگی 

شود

ë  قالیبــاف: تــا زمانــی که مســئوان
به جای ســخن گفتن با اقشــار مردم، 
بنشــینند و بــا بیگانــه مذاکــره کننــد، 
مشکلی از مشــکات اقتصادی کشور 

حل نمی شود

ë  جلیلــی: اروپــا حاضر نیســت که
بگوید در حالی که در مذاکرات برجام 
حضور داشــته و در بطن ماجرا بوده، 
امریــکا دارد اشــتباه می کنــد. حاضر 
نیســتند چنین حرفی را بزنند. فقط 
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تریبون آزاد برای منتقدان و رقبا
سخنرانی نامزدهای انتخابات در دانشگاه ها

مطهری: رسالت دانشجو مبارزه با 
استبداد داخلی و استعمار خارجی است

نایــب رئیس مجلــس گفت: رســالت دانشــجو مبــارزه با 
استبداد داخلی و استعمار خارجی و ازمه آن نقد واقعی 
اســت کــه تخصص می خواهــد و بایــد از یک ســو مراقب 
باشد نقاط مثبت و منفی  را هم بازگو کند. به گزارش ایرنا، علی مطهری روز 
یکشنبه در آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
افزود : نمونه واقعی این انقاب، انقاب ابتدای اسام بود که همه اقشار در 

آن حضور داشتند و مسلحانه نبود.
نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی 
گفــت: بــرای اینکــه بدانیــم از آرمان هــای 
انقــاب کجــا موفــق بوده ایم و کجــا موفق 
و  کنیــم  بازبینــی  را  آنهــا  بایــد  نبوده ایــم، 
نمی توانیــم همه را به یک صورت قضاوت 
کنیــم بایــد آرمان هــا را فهرســت کــرد، در 
برخی موفــق بوده ایــم، در برخی موفقیت 

نسبی بوده و در برخی موفق نبوده ایم.
وی تصریــح کــرد: در بحــث عدالت در 
برخی مسائل از جمله افزایش امکانات در 

شهرها و روستاها موفق بوده ایم ولی همچنان مسائلی چون فاصله طبقاتی 
در جامعــه مــا وجــود دارد و بایــد علــت جویــی کرد ولــی گاهــی مدیریت ها 

ضعیف بوده است.
مطهــری احتــرام بــه افــکار و آزادی بیــان را از دیگــر آرمان هــای انقاب 
برشــمرد و ادامــه داد: اگر امــام خمینی )ره( در زمــان جنگ گفتند قلم های 
مســموم باید شکســته شــود، مربوط به زمان جنگ بود کما اینکه بعد از آن 
فرمودند ما در دوران جنگ برخی کارهای غیر قانونی کردیم و از این به بعد 

در مدار قانون حرکت می کنیم.
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی ادامه داد: در این دوره که دولت با 
وعده آزادی بیان آمد هنوز این مســائل وجود دارد و با برخی افراد به خاطر 
بعضی اظهار نظرها برخورد می شود چنان که هفته قبل دانشگاه قم بودم و 

اجازه ورود به خبرنگاران را نمی دادند.

 اولویت مؤتلفه؛ 

آسیب شناسی خود یا دولت
عنــوان  بــه  اســامی  مؤتلفــه  حــزب  گذشــته،  جمعــه 
قدیمی تریــن تشــکل سیاســی کشــور دوازدهمیــن مجمع 
عمومی خــود را برگزار کــرد؛ عددی که نشــان می دهد این 
حــزب از تمام فــراز و فرودهای سیاســی چهار دهه گذشــته 
مصــون مانده و توانســته حیــات خــود را ادامــه بدهد. هر 
چند کــه امروز با دوران اثرگــذاری خود فاصله زیادی گرفته باشــد، اما هر چه 
هســت، فوت کردن شــمع 55 ســالگی یک تشکل سیاســی توفیقی است که 
کمتــر نصیب یک حزب سیاســی می شــود. آن هم حزبی کــه در کارنامه اش 
حمایــت از اکثر نامزدهای شکســت خورده در انتخابات ریاســت جمهوری 
دیــده می شــود. از حبیب اه عســگر اوادی و ســیدعلی اکبر پــرورش گرفته 
تــا علی اکبــر ناطق نــوری، علی اکبــر وایتــی و ســیدابراهیم رئیســی. اگرچه 
نمی تــوان از حمایــت این تشــکل از محمدعلی رجایی نامــزد اصلی و پیروز 
حزب جمهوری اســامی چشــم پوشــید، اما از آن زمان به بعد حزب مؤتلفه 
اســامی به عنوان حزبی کــه اگر نگوییم بــرای قدرت، بلکه برای کادرســازی 
فعالیــت می کند، کمتر دســتاوردی داشــته اســت که بــا طمطــراِق عنوان و 

سال های فعالیت »مؤتلفه« همخوانی داشته باشد. 
با ایــن همه چه در دولــت اصاحات، چــه در دولــت دوم احمدی نژاد و چه 
در دولــت روحانــی، زبان این حــزب برای نقد دولت همیشــه تیز و بــّرا بوده 
اســت؛ بویژه دولت هایی که وزرا یا معاونانش به این حزب وابســتگی فکری 
و سیاســی نداشته باشد. نمونه مؤخر هم بیانیه مجمع عمومی مؤتلفه بود که 
مدعی شد »برجام، مرده است و امیدی هم به اروپا برای احیای آن نیست« 
و تصریــح کرد: »اعضــای مجمع عمومی حــزب مؤتلفه اســامی در پیگیری 
مطالبات مردم عزیز و فداکار کشــور اســامی تســریع در کاهش نرخ بیکاری، 
کاهش تورم کمرشــکن، افزایــش ارزش پول ملــی، کاهش معتــدل نرخ ارز، 
تحقــق اقتصاد مقاومتی، تکیه بر ظرفیت های داخلی، تقویت بنیه نظامی و 
دفاعی و تقویت جایگاه احزاب در توان سیاسی نظام را از دولت و مسئوان 

خواستار است.« 
هر چند جای بســی خرســندی و خوشــحالی اســت کــه این حزب یــا احزاب 
دیگــر بــه موضوعــات روز واکنش داشــته باشــند، امــا نکته قابــل تأمل لحن 
»ساحل نشــینی« مؤتلفه در بیانیه پایانی اســت؛ ساحل نشــینی که خود را از 
همه آنچه کــه در دریا می گذرد، مبرا می داند. در حالی که ســؤال اینجاســت 
حــزب مؤتلفــه بعد از پنــج دهه حیات سیاســی، چــه ســهمی در موضوعات 
مبتابه جامعــه امروز دارد؟ به عنوان قدیمی ترین حــزب ایران، کدام کادر و 
برنامه عملی را برای اداره کشــور داشــته اســت؟ اگر مفاهیم کلی و شعاری را 
از بیانیه ها و موضعگیری های این حزب بگیریم، چه باقی می ماند؟ و ســؤال 
ســاده تر چگونه تشــکلی 55 ســاله از مدیریت معرفــی یک کاندیــدا ناتوان 
است؟ در انتخابات سال گذشته بود که حزب مؤتلفه اسامی بعد از تبلیغات 
فراوان برای ثبت نام خود به عنوان اولین حزبی که کاندیدای حزبی معرفی 
کــرده اســت، مصطفــی میرســلیم را بــه میــدان انتخابــات فرســتاد. این در 
حالی بود که تعــدادی از اعضای بلندپایه حزب، در جلســات نهاد انتخاباتی 

اصولگرایان ائتافی موسوم به »جمنا« شرکت می کرد. 
جلســه ای که خروجی اش قرار بود معرفی نامزد واحد باشد. آن هم در حالی 
که همه می دانســتند میرســلیم آن نامزد نهایی نخواهد بــود. در اینجا بود که 
برخــی مؤتلفه را به دوزیســتی متهم کردنــد؛ به اینکه این تشــکل می خواهد 
نامزد حزبی خود را داشــته باشد و توان چانه زنی خود را در جمنا باا ببرد و از 
طرف دیگر نمی خواهد از مواهب پیروزی احتمالی نامزد نهایی اصولگرایان 

بی بهره بماند. 
تناقــض رفتاری مؤتلفــه در انتخابات به جایی رســید که مصطفی میرســلیم 
در صحنــه انتخابات باقی ماند اما ســه نفر از اعضای ارشــد حــزب مؤتلفه از 
جمله محمدنبی حبیبی با صدور بیانیه ای با ســه امضا به نمایندگی از حزب 
مؤتلفه اســامی از رئیســی حمایت کردند: »اکنون که ارزشگرایان نظر دارند 
که وحــدت جبهه متحد ملــت با معرفــی نامزد واحد، بیشــتر جلــوه نماید؛ 
براســاس مشورت با بزرگان و علما و با تشــکر از شخص جناب آقای مهندس 
»ســیدمصطفی میرسلیم« از پذیرش نامزدی حزب و حضور فعال و مدبرانه 
در صحنــه انتخابات اعام مــی دارد که حزب مؤتلفه اســامی بــا انصراف از 
نامزدی ایشــان از آیت اه رئیســی، حمایت می کند و ان شــاءاه در آینده از 
شخصیت ارزشــمند جناب آقای مهندس ســیدمصطفی میرسلیم استفاده 

مطلوب به عمل خواهد آمد.« 
اما میرســلیم اعام کــرد که انصراف نداده اســت و مابقی قضایــا. حال بهتر 
نیســت این حــزب قبــل از هرچیز بــه آسیب شناســی دربــاره رفتــار خود در 
انتخابــات  اخیر بویژه انتخابات ســال گذشــته بپــردازد و برای ایــن موضوع 
پاســخی بیابد که چرا از چنان دایــره نفوذ اندکی در جامعه برخوردار اســت 
که حمایت یا عدم حمایتش از یک کاندیدا، هیچ تأثیری در انتخابات  ندارد. 
یادآوری اینکه نامــزد اختصاصی این حزب در انتخابات ریاســت جمهوری 
اخیــر 478 هــزار رأی یعنی تقریباً یک ســوم آرای ســفید و باطله کســب کرد 
شــاید برای بزرگان این حزب قدیمی خالی از لطف نباشــد که آسیب شناسی 

اولویت آن است.  

خبــر

تاار چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
دیروز جای ســوزن انداختن نبود؛ »رسالت 
امــروز دانشــگاه« عنــوان برنامــه ای بود که 
دانشجویان این دانشــگاه را با دو روز تأخیر 
میزبان محســن صفایــی فراهانی، محمد 
نعیمی پور و حســام الدین آشــنا کرده بود. 
البته دانشجویان دو میهمان سیاسی دیگر 
هم داشــتند مصطفی تاجــزاده  چهره نام 
آشــنای اصــاح طلــب و محمــد توســلی 
دبیر کل نهضت آزادی که البته ســخنرانی 

نداشتند.  
از آن  مشــکات اقتصــادی و مهمتــر 
موضوعات سیاســی کــه گریبانگیر جامعه 
امــروز ایــران اســت از مســائلی بــود کــه از 
ســوی ســخنرانان این مراســم و در پاســخ 
بــه دانشــجویان مطــرح شــد. جایــی کــه 
دانشجویان دانشگاه تهران با شور و شعف 
خاصــی که حتــی میهمانــان این مراســم 
را نیــز متعجــب کــرده بــود، حضــور یافته 
بودند با حواشی متعددی هم همراه بود. 
آنــان پیــش از شــروع مراســم با ســر دادن 
شــعارهایی تصویربــرداران رســانه ملی را 
از تاار شــهید چمران بیــرون کردند و پس 
از شــنیدن آرام و بدون حاشــیه ســخنرانی 
محســن صفایــی فراهانــی، نماینــده دور 
ششم مجلس شورای اسامی، به استقبال 
»تریبــون آزاد« این مراســم رفتند. هرچند 
تــوپ پــر دانشــجویان معتــرض دانشــگاه 
تهــران به وضعیت فعلی کشــور همچون 
دانشجویان سایر دانشگاه های کشور که این 
روزهــا از اتفاقات آن زیاد شــنیده ایم دامن 
مشــاور رئیس  جمهــوری را هــم گرفت اما 
حســام الدین آشــنا هیچ کــدام از ســؤاات 
را بــدون پاســخ نگذاشــت. شــاید بهترین 
قسمت سخنان آشنا آنجا بود که او در مورد 
حصر بــرای دانشــجویان این گونــه گفت: 
»آنچه باید توســط دولت و رئیس شــورای 
عالی امنیت ملی اتفاق بیفتد، افتاده است 
و آنچه که مانده تنها یک پوســته اســت که 
امیدواریم به دعای شما و به همت آنها که 
حاضر شدند در این زمینه هزینه دهند، این 

اتفاق بیفتد.«
ë  صفایی فراهانی: ایحه مبارزه با پولشویی

کجا گیر کرده است؟
محســن صفایــی فراهانــی بــه عنوان 
نخســتین ســخنران ایــن مراســم پشــت 
تریبــون حاضــر شــد و بــا ابــراز تعجــب از 
نشــاطی کــه در میــان دانشــجویان وجــود 
داشت، گفت: من از این همه شور و شعف 
شما دانشجویان بســیار شگفت زده شدم 
آن هــم در شــرایطی که بر طبــل ناامیدی 
کوبیده می شــود. صفایی فراهانی با طرح 

این ســؤال که چــرا جمهوریــت در ایران پا 
نگرفته و چرا در طول این 40 سال نتوانسته 
نقش واقعی خود را ایفا کند، گفت: یکی از 
دایل این اتفاق، فرهنگ استبدادی است. 
چــرا که حکومت هــای ما پیــش از پیروزی 
انقاب اسامی عمدتاً حکومت های ایلی 
بودند. او با بیان اینکه راه برون رفت از این 
مشــکل تمرین از خانواده و مدرسه است، 
گفت: ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل 

کردیم.
وی با اشــاره به ضرورت مبارزه با فساد 
و طــرح ایــن ســؤال که چــرا بعــد از برجام 
نتوانســتیم بــا دنیــا کار کنیم؟ گفــت: چند 
بانک بــزرگ به علــت تحریم هــای قبلی 
امریــکا نمی خواســتند بــا مــا کار کننــد؛ اما 
بقیه بانک ها که مشکلی نداشتند؛ سیستم 
بانکی ما نمی توانست با آنها کار کند، ناتوان 
بودیــم و می  خواهیم ایــن ناتوانی را پنهان 
کنیم. نماینده دور ششم مجلس در ادامه 
با انتقاد از ندانم  کاری های موجود در کشور 
بــه ماجرای مؤسســه های مالــی و اعتباری 
اشــاره کــرد و گفــت: مــن بــا چشــم خودم 
دیــدم که عــده ای را در میــدان ولی عصر از 
اتوبــوس پیــاده کردند و آنها تــا میرداماد و 
جلوی بانک مرکزی شعار ســر دادند. اان 
همه ساخت و سازها خوابیده است، چطور 
30 هزار میلیارد را به کسانی که حتی تا 84 
درصد هم سود سپرده دریافت کرده بودند، 
دادنــد؟ چطور با آنها کــه راهپیمایی کرده 
بودنــد کاری نداشــتند؟ یک نفر از ســبزوار 
بدون تحصیات عالیه بیاید مؤسسه ثامن 
را تأسیس کند و آن مقدار پول را ببرد و بعد 

از خزانه پول مردم را بازگردانند؟
صفایــی فراهانــی با اشــاره به ســاختار 
قانــون اساســی گفــت: رئیــس جمهــوری 
بیــش از ۲۵ درصــد اختیارات نــدارد. فرق 
دولت روحانی با دولت خاتمی این اســت 
کــه بحران هــای دولــت خاتمــی سیاســی 
بــود، مثل حادثه کوی دانشــگاه و قتل های 
 FATF زنجیــر ه  ای؛ امــا امــروز چــرا بحــث
مطــرح اســت؟ می گوینــد ظریف چــرا آن 
حرف هــا را در مــورد پولشــویی زد. ســالی 
۱۵ هــزار میلیارد دار قاچاق را چه کســانی 
می آورند؟ کولبرها می آوردند؟ یا کسانی که 
به راحتی با تریلی و کانتینر از منابع غیرمجاز 
قاچاق وارد می کنند. بله اینها نگران هستند 
که اگر به قوانین بین المللی بپیوندیم، چه 
کنند؟ وی افزود: سران سه قوه تأیید کردند 
که ما به ایحه پولشویی رأی دادیم و رهبری 
هم گفتند تصمیمات  را خودتان بگیرید و 
منتظر تأیید من نباشید. پس چرا اان این 

ایحه گیر کرده است؟

ë پاسخ های آشنا به سواات دانشجویان
روز  بزرگداشــت  مهــم  قســمت  امــا 
دانشجو به تریبون آزاد اختصاص داشت؛ 
جایی که حســام الدین آشــنا مشاور رئیس 
جمهوری  آماده شــنیدن سؤاات تند و تیز 
دانشجویان و پاسخ دهی به آنان شده بود. 

مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به این 
ســؤال که قصه رنج مردم ایــران کی تمام 
می شود، گفت: تا وقتی که انتخاب بهتری 

وجود داشته باشد.
یکی از دانشــجویان پرســید اگر نسل ما 
بخواهد تجدید نظر اساسی در تصمیم پدر 
و مادرهای مان داشــته باشد قانون اساسی 
چــه حقی به آنها می دهد که آشــنا پاســخ 
داد: اصــل آخر قانون اساســی به بازنگری 
آن اختصاص دارد. ساز و کاری تعیین شده 
که در قانون اساسی اولیه چنین موضوعی 
مــورد توجه قرار نگرفته بــود. اما در همین 
اصل هم محدودیتی برای بازنگری در نظر 
گرفته شده. اصل اسامیت و جمهوریت و 
وایت فقیه و ابتنای حکومت بر آرای مردم 
غیرقابل تغییر و بقیه قابل تغییر هستند. 
اگر کسانی با این چهار مورد مشکل داشته 
باشند باید به فکر مواجهه های سخت تری  
برای تغییرات مورد نظر باشند و هزینه های 
آن را بپردازنــد. آشــنا در پاســخ بــه انتقــاد 
یکــی از دانشــجویان درخصوص ســکوت 
رئیــس  جمهوری گفــت: همه مــا دل مان 
می خواهــد کــه رئیس جمهوری بــا قدرت 
بــاا و اقتدار بتواند بســیاری از مشــکات را 
حــل کند و مــا از او انتظار نداریــم که آنها را 
به دولت ســایه حواله دهد. طبیعی اســت 
کــه رئیس جمهــوری وظیفــه خــود بداند 

که حل مســأله کند. واقعیت این اســت که 
دولتمداری و حکمرانــی در ایران این دوره 
بســیار دشــوار اســت. تمام افــرادی که من 
آنان را می شــناختم و در دولت یا به عنوان 
رئیــس جمهــوری یــا ســایر اعضــا حضور 
داشــتند روزی که وارد دولت شدند و روزی 
که از آن خارج شدند، خیلی متفاوت شده 
بودند. بــا اینکه فــرض می کردند که وقتی 
وارد شــوند، خیلــی چیزهــا را می دانند اما 
وقتی که خارج می شدند، تازه می فهمیدند 
که خیلــی از چیزها را نمی داننــد. وقتی در 
نظامــی زندگــی می کنید کــه یک پایــه آن 
دین اســت، پایه دیگر بوروکراســی اســت و 
پایــه دیگــر تکنوکراســی و دیگر پوپولیســم 
است، به اضافه ســاختاری که همه قدرت 
دارند که تخریب کنند اما کسی قدرت ندارد 
کــه به تنهایــی چیزی را بســازد، تــا نتوانید 
اجمــاع ایجاد کنیــد، نمی توانید چیــزی را 
جلو ببرید. من مهندس موسوی سال 88 
را بــا مهندس موســوی 68 قابل مقایســه 
نمی دانم. مهندس موسوی 88 به فهمی 
در مورد حکومت رسیده بود که در 68 اصًا 

باور نمی کرد که اینها وجود داشته باشد.
بــه پرســش دیگــری  پاســخ  آشــنا در 
دربــاره وضعیــت نظــام بودجه ریــزی در 
کشــور و بودجه های پرداختی به نهادهایی 
حــوزه  »جامعه المصطفــی«،  جملــه  از 
علمیــه و شــورای هماهنگی نمــاز جمعه 
گفت: بودجه مظهر تعارض و تفاوت ها در 
کشــور و تجســم واقعی نظام قدرت است. 
با شــفاف کردن بودجه همــگان می توانند 
درباره  روابط قدرت بفهمند؛ در طول زمان 
ردیف های بودجه ای پادار شــده اند. به این 

صــورت کــه در ابتدا فــردی با ابی، فشــار، 
تمــاس و توافق یک بند در بودجه ســاانه 
کشــور به عنوان کمک به فان مؤسسه باز 
کرد که در آغاز نیز اعتبار این بند ۱0 میلیون 
تومان بوده، اما به مرور زمان این بند و مبلغ 
آن رشــد کرده اســت. هر رئیس جمهوری 
فکر کــرده که دوســتانی دارد و بایــد آنها را 
تقویــت کند به همین دلیل نیــز در بودجه 
ردیف هایی بــرای حمایت از آنها قرار داده 
اســت. آشــنا تأکید کرد: امروز دانشــجویان 
اسم یک نهاد به نام جامعه المصطفی را 

می دانند، اما سایر نهادها را نمی شناسند.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه بودجه مورد 
مطالعــه قــرار بگیــرد بــه روابــط قــدرت و 
توانایــی چانه زنــی پــی بــرده می شــود. بــر 
همین مبنا نیز اگر صدا و سیما و ساختار آن 
پذیرفته شود، باید از بودجه عمومی کشور 
۱800 میلیــارد و از محــل فــروش آگهی ها 
۲ هــزار میلیــارد تومان به او پرداخته شــود 
تــا همین کاری را که امــروز انجام می دهد، 

انجام دهند. 
وقتــی مجلــس بودجــه را اضافــه کنــد 
منبعی بــرای آن وجــود نــدارد و زمانی که 
هزینه کردن در کشــور آغاز شــود، مشاهده 
می کنیــم کــه در حوزه ای ماننــد دفاعی که 
به آن نیازمندیم دســت دولت کاماً بسته 
اســت، امــا در جایی به هزاران اســم از خدا 
و پیغمبــر گرفته تــا ماهــواره، اتــم، دفاع و 
همــه چیزهــای مقــدس و افــراد محترم، 
اســتفاده شــده تا عــده ای بتواننــد در عین 
این که بازنشســته اداری و سیاسی هستند، 
حامی پــروری کننــد؛ اگــر بخواهیــد بــا این 
موضوع برخورد کنید نیز در مجلس شما را 

می زنند. آشنا با بیان اینکه کل بودجه دولت 
و کشــور را به اســارت و گــروگان می گیرند تا 
تکلیف یک ردیف از بودجه که به طور مثال 
دولــت بنا به دایلی قصد دارد از پرداخت 
آن جلوگیری کند، معلوم می شــود. آشــنا 
در پاسخ به پرسش یکی دیگر از دانشجوها 
مبنی بر این کــه آیا فریادهای »یا حســین، 
میرحســین« را می شنوید، گفت: من سال 
۱36۱ در دفتر آقای موسوی کار می کردم و 
ایشان را تا حدی می شناسم؛ خانه مهندس 
موســوی بــا دفتــر کار مــن تنها یــک خانه 
فاصله دارد؛ یعنی دفتر مرکز بررسی های 
اســتراتژیک نبش کوچه خورشــید اســت، 
دفتر آقــای جلیلی در کنــار آن و بعد از آن 
منزل مهندس موسوی است. شک نکنید 
که شرایط آقای موسوی از نظر حصر بسیار 
تغییر کرده است؛ حصر برداشته نشده، اما 
از نظر من شاید تا برداشته شدن حصر یک 
پوسته مانده است. آنچه باید توسط دولت 
و رئیــس شــورای عالی امنیــت ملی اتفاق 
بیفتد، افتاده اســت و آنچــه که مانده، تنها 
یک پوســته اســت که امیدواریم بــه دعای 
شما و به همت آنها که حاضر شدند در این 

زمینه هزینه دهند، این اتفاق بیفتد.
ë  نعیمی پور: خودی و غیر خودی 

به اقتصاد هم سرایت کرد
میهمــان  دیگــر  نعیمی پــور،  محمــد 
دانشجویان دانشگاه تهران در سخنان خود 
با اشــاره به آنچه تغییــر رفتار حاکمیت در 
مقاطــع مختلــف از زمان پیــروزی انقاب 
تــا انتخابــات 88 خواند، گفــت: حاکمیت 
از یــک زمانــی رابطه خــودی و غیر خودی 
را در جامعــه اجرا کرد. رابطه ای که نه تنها 
در حوزه سیاست و انتخابات بلکه به حوزه 
اقتصادی و واگذاری ها به بخش خصوصی 

هم سرایت کرد.
به گفته این عضو شورای مرکزی حزب 
اتحاد ملت، چیزی  که برای اصاح طلبان 
و اعتدالیــون ســم مهلــک اســت، فاصلــه  
گرفتن از مردم اســت. وی افــزود: اگر مثل 
آقــای روحانی فکر کرده که بــرود در زمین 
بــازی دیگــران بازی کنــد و ســربلند بیرون 
بیایــد، اشــتباه محــض اســت. روحانــی از 
همه موضوعات و خواسته های مردم خبر 
داشت اما همان طور که حسام الدین آشنا 
گفــت، ذینفع ها نمی گذارنــد وعده هایش 
را اجرایی کند و البته ایشــان پافشــاری هم 
مســیر  در  داد:  ادامــه  نعیمی پــور  نکــرد. 
پیشــرفت ناامیدی هیچ جایگاهــی ندارد. 
وی همچنیــن بــه اصاح طلبان پیشــنهاد 
کرد که تا دیر نشــده، باید به مردم پاسخگو 

باشند.

مباحثه داغ در دانشکده فنی دانشگاه تهران

آشنا: تا برداشته شدن حصر یک پوسته مانده است
صفایی فراهانی: می گویند چرا ظریف درباره پولشویی صحبت کرده، سالی ۱5 هزار میلیارد دار قاچاق را  کولبرها می آوردند؟ 

ë  آشــنا:  آنچــه بایــد توســط دولت و
رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملی 
درباره حصر اتفاق بیفتد، افتاده است 
و آنچــه کــه مانــده، تنها یک پوســته 
اســت که امیدواریم به دعای شــما و 
به همت آنها که حاضر شــدند در این 

زمینه هزینه دهند، این اتفاق بیفتد

ë  صفایی فراهانــی: چند بانــک بزرگ
امریــکا  قبلــی  تحریم هــای  علــت  بــه 
نمی خواســتند با مــا کار کننــد؛ اما بقیه 
بانک ها که مشــکلی نداشتند؛ سیستم 
بانکی ما نمی توانســت با آنها کار کند، 
ناتوان بودیم و می  خواهیم این ناتوانی 

را پنهان کنیم

ë  یــک از  حاکمیــت  پــور:  نعیمــی 
زمانی رابطه خــودی و غیر خودی را 

در جامعه اجرا کرد. 
رابطه ای که نه تنها در حوزه سیاست 
و انتخابات بلکه به حوزه اقتصادی و 
واگذاری ها بــه بخش خصوصی هم 

سرایت کرد

درنـــگ



هر رویداد و تصمیمــی در مجاری قانونی 
علیــه  جنجالــی  پرونــده ای  بــه  کشــور، 
ســند 2030  از  می شــود.  تبدیــل  دولــت 
ایــران  عمومــی  افــکار  اف ای تــی اف،  تــا 
بــا پرونده هایــی مواجــه اســت کــه طیف 
خاصــی از منتقــدان دولــت نمی خواهند 
مختومه شــود. این طیف، با دامن زدن به 
مــوج بی اعتمادی به مقام های رســمی و 
منتخب مردم، اســتدال های آنان درباره 
ایــن پرونده ها را نادیــده می انگارد. به این 
ترتیب، هرچه این مقامات تکرار می کنند 
کــه رویکردهــا و سیاســت های خــود را بــا 
تکیه بر قانون اساســی و مبانی کشورپیش 
می برند، به گوش آنــان نمی رود. حاصل 
ایــن فرآینــد، ایــن می شــود که مســائل و 
موضوعــات در یک دوره زمانی مســکوت 
می ماننــد، اما منتقدان بــار دیگر به بهانه 
تازه ای آن مسائل را پیش چشم می آورند.

از جمله مســائلی که بار دیگــر پرونده آن 
گشــوده شــد، ســند2030 اســت. درســت 
در همیــن هفته ها که برخــی جریان های 
سیاســی و رســانه ای، چشــم و گوش خود 
را بر همه اســتدال های کارشناســان فنی 
ســازمان های مختلف درباره اف ای تی اف 
بســته اند، برخــی از اینها بار دیگــر پرونده 
مختومــه شــده 2030 را گشــوده اند. ایــن 
درحالــی اســت کــه هــم وزیــر آمــوزش و 
پرورش و هم معــاون زنان و امور خانواده 
رئیــس جمهوری، به »ایــران« گفته اند که 
درست پس از تأکید رهبر معظم انقاب، 
دیگر از این ســند خبری نیست. برهمین 
اساس، بطحایی و ابتکار نتیجه می گیرند 
که فضاســازی هایی از این دســت، حتی از 
ســوی کســانی که خود در شــوراهای عالی 
کشــورحضور دارند،  چیزی جــز یک بازی 
ناجوانمردانــه سیاســی بــرای بــه دســت 

گرفتن یک گزک تازه علیه دولت نیست. 

ë بطحایی: بهانه تراشی های ناجوانمردانه
وزیر آموزش و پــرورش درباره ادعای تازه 
چهره هــای جنجالــی کــه مدعــی اجرای 
ســند 2030 شــدند، گفت که بارها و بارها 
اعام کردم و از همه کســانی که دل شــان 
بــرای آموزش و پروش بــه صورت واقعی 
می ســوزد، خواهــش کــردم کــه بــا طــرح 
موضوعــات این چنینــی برای آمــوزش و 

پرورش حاشیه ایجاد نکنند.
ســید محمد بطحایی با بیان اینکه چنین 
ادعاهایــی، جز کاهــش اعتماد مــردم به 
نظام رسمی تعلیم و تربیت، ثمر دیگری 
ندارد، ادامــه داد: بارها و بارها تکرار کردم 
که همه ما نســبت بــه اجرای ســند 2030 
حساس هستیم، حتی خواهش کردیم که 
اگر در گوشــه ای از این کشور، در مدرسه ای 
یا کاســی، در راســتای ســند 2030 اتفاقی 
بیفتــد، به ما اطــاع بدهند، زیــرا همه ما 
موضعگیری خواهیم کرد. وی پس از این 
توضیحات، تأکید کرد: اما باوجود همه این 
تأکیدهای چندباره، اینکه هر اتفاق ناگواری 
در گوشه ای از کشور را به سند 2030 وصل 
و ادعــا کنیــم که ســند 2030 درحــال اجرا 
اســت، چیزی جز تضعیف نظام آموزش 
و پــرورش و پایــگاه اجتماعــی آمــوزش و 

پرورش در جامعه نخواهد بود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش اظهاراتــی از این 
دســت را ناشــی از حــب و بغض هایــی 
نســبت به دولت و سیاســتگذاری های آن 
دانست و تصریح کرد: گاهی وقت ها افراد 
بــا بهانه جویی هایی بــه دنبــال پیداکردن 
موضوعی هســتند تــا بتوانند دولــت را در 
مظان اتهام و فشــار قرار دهند، آن هم در 
شــرایطی که همه می دانند پــس از حکم 
مقام معظــم رهبری درباره ســند 2030، 
همه ما شــرعاً و قانوناً مکلف هســتیم در 
برابر این ســند و اجــرای آن مقاومت و آن 
را متوقف کنیــم، بنابراین، وقتــی باوجود 
چنیــن تکلیــف شــرعی و قانونــی، بازهم 
چنین موضعگیری از ســوی برخی اعام 

می شود، واقعاً جای تعجب دارد. بطحایی 
گفت: این بهانه تراشی ها و بهانه جویی ها 
تنها به این دلیل است تا گزکی علیه دولت 
به دست بیاورند و دولت را تحت فشار قرار 

بدهند و این، قطعاً جوانمردانه نیست.
ë ابتکار: بازی کاماً سیاسی 

رئیــس  خانــواده  امــور  و  زنــان  معــاون 
جمهوری هم طــرح دوباره ســند2030 را 
یک بازی کاماً سیاســی توصیــف کرد که 
برخی با آن می خواهند دولت را ناکارآمد 
و تابع دســتورالعمل های خارجی نشــان 
بدهنــد. معصومــه ابتــکار در گفت وگو با 
»ایــران« گفــت: دولــت منتخب مــردم و 
مســئوان آن، مسلمان و انقابی هستند، 
دستور کار آنان آرمان های دینی و انقابی 
ایســتادگی  آرمان هــا  ایــن  روی  و  اســت 

ایــن  نافــی  امــر  ایــن  می کننــد، هرچنــد 
نیســت که هرجــا ازم باشــد، از تجربیات 
و دانــش کشــورهای دیگــر از جمله غرب 
هــم بــرای پیشــرفت و اعتــای نــام ایران 
استفاده می کنند. وی اضافه کرد که اتفاقاً 
بیشــترین اســتفاده ها و بهره برداری هــا از 
ایــن نــوع تجربیــات را بخــش خاصــی از 
جریان اصولگرا در دوره ای که مســئولیت 
و حاکمیت داشت انجام داد، هرچند آنان 
بیشترین حضور و بهره برداری در مسائل 
بین المللی را داشتند، اما این حضور بسیار 
ناکارآمــد و تقریبــاً بــدون دســتاورد بــرای 
کشــور بود. ابتکار با اشاره به حرکت دولت 
بر مــدار قانــون اساســی، اصــول حضرت 
امام و دیدگاه هــای مقام معظم رهبری، 
اضافه کرد: البته ممکن است بخش هایی 

از اصول ما با سندهای خارجی همخوانی 
داشــته باشــد، به عنوان مثــال، امــام)ره( 
گفتند زنان باید در مقدرات اساسی کشور 
دخالــت کنند، آیــا منتقدان امــروز دولت 
بازهــم ادعــا خواهنــد کــرد که باتشــبیه، 
امــام)ره( هــم براســاس دســتورالعملی 
مغایر مقررات دین مبین اسام صحبت 
کــرد؟ آیــا می شــود چنین چیــزی گفت؟ 
اگــر ما امروز روی این مبانی حرکت کنیم، 
آیا می توان گفت که اینهــا از جای دیگری 
گرفتــه شــده اســت؟ معــاون زنــان و امور 
خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه چه 
درباره ســند 2030 یا اف ای تــی اف، بارها و 
بارها به منتقدان توضیح داده شــد، ادامه 
داد: یکی از موضوعات سند 2030 آموزش 
جنســی  ازم  آمــوزش  و  خودمراقبتــی 

بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت، از قضا 
براساس ضرورتی که همان جریان منتقد 
تشخیص داده، این مسأله اکنون در دستور 
کار شــورای عالی انقاب فرهنگی اســت، 
در ایــن صورت آیا کســی می تواند مدعی 
شود که شورای عالی انقاب فرهنگی هم 
براساس سند 2030 این مسأله را در دستور 
کار خود قرار داده، یا اینکه نیاز جامعه این 
طــور اقتضــا می کرد؟ ابتــکار با طــرح این 
ســؤال که آیا این تلقی ها و ایــن بازی های 
سیاسی درست اســت؟ گفت: امروز همه 
اذعان دارند که یکــی از ضروریات جوانان 
و نوجوانــان ما آگاهی اســت، زیرا برخی از 
جهــل نوجوان و کودکان ما ســوء اســتفاده 
می کننــد و حیثیت و شــأنیت بچه های ما 
را زیر ســؤال می برند، اما تعصباتی مانند 
این نوع برخوردهای سیاســی، مانع از این 
شــده اســت تــا فرزنــدان مــا آموزش های 
ازم بــرای خود مراقبتی را کســب کنند تا 
بتوانند از عزت نفس خود دفاع کنند. وی 
بــا بیان اینکــه آمــوزش و آگاهــی دادن به 
فرزنــدان ما، دقیقاً با شــریعت و مفاهیم 
دینی و آموزه های قرآنی ما سخنیت دارد 
تــا با آگاهــی و عزت نفــس، در مقابل این 
هجمه هــا و رفتارهــای ظالمانــه مصــون 
شوند، اظهار کرد: اما هرجا درباره ضرورت 
ایــن آگاهــی بخشــی صحبــت شــد، ادعا 
کردند سند 2030 است، درحالی که همین 
دیدگاه هــای متحجرانــه و متعصبانــه در 
ســال های بعــد از انقاب کــه مانع آگاهی 
بخشــی بوده، ســبب شده اســت که امروز 
میــزان آســیب های اجتماعــی افزایــش 
یابد، درصورتی که این آگاهی بخشی هم 
در چارچــوب موازیــن اخاقــی، شــرعی و 
قانونی ما خواهد بود. ابتکار، در پایان ابراز 
تأســف کــرد که هــرگاه موضوعاتــی از این 
دســت مطــرح می شــود، گــروه خاصی با 
بازی و لفاظی، مســائل را به گونه ای دیگر 
بیان می کنند، هرچند اصولگرایان اصیل، 

متوجه کنه قضایای مختلف هستند. 

یــک روزنامــه آلمانــی گــزارش داد 
کــه برلیــن و پاریــس دربــاره ســاز و 
کار مالــی ویژه برای ایــران به توافق 
راه انــدازی  بــا  بــزودی  و  رســیدند 
ایــن نهــاد، 9 کشــور اروپایــی بــه آن 

می پیوندند. 
بــه دنبــال خــروج امریــکا از برجام، 
کشــورهای باقی مانده در این توافق  

با هدف مقابله بــا تأثیر تحریم های 
امریــکا بــر ایــران ســاز و کاری تحت 
طراحــی  را  »اس پــی وی«  عنــوان 
کردنــد. کشــورهای اروپایــی از قبال 
حفاظــت  جدیــد،  کار  و  ســاز  ایــن 
ایــن  اقتصــادی  فعــاان  آزادی  از 
کــردن  دنبــال  جهــت  کشــورها 
مبــادات مشــروع با ایــران را دنبال 

می کنند.  به گزارش ایسنا،  در حالی 
وال  امریکایــی  رســانه  پیش تــر  کــه 
اســتریت ژورنــال خبــر داده بــود که 
نهــاد مالی تــازه برای حفــظ برجام 
تأمیــن  فرانســه  و  آلمــان  ســوی  از 
مالی می شــود، اینک رسانه آلمانی 
»ویرتشــافتزووچه« با تأیید این خبر 
بــه نقــل از دیپلمات هــای اروپایــی 

نوشــت: »براســاس توافــق برلین و 
پاریــس، ســازوکار مالــی ویــژه برای 
حفــظ روابط تجاری اتحادیه اروپا با 
ایران بــه صورت نهادی در فرانســه 
مســتقر شــده و یک آلمانی ریاست 

آن را برعهده خواهد داشت.« 
اتحادیــه اروپــا ابراز امیــدواری کرده 
است که بیش از 10 کشور اروپایی در 

این ســاز و کار مالی مشارکت کنند و 
احتماًا با گذشــت زمان کشــورهای 
بیشــتری از جمله چین به این گروه 

بپیوندند. 
مقام هــای اروپایی امیدوارند ســاز و 
کار مالــی ویژه اروپا بتواند در نهایت 
بــا دریافت مجــوز بانکی، به صورت 
رسمی یک نهاد اتحادیه اروپا شود. 

رســانه های غربی در حالی از نهایی 
شــدن ســاز و کار مالــی اروپــا بــرای 
حفظ برجــام خبر داده انــد که چند 
ظریــف،  محمدجــواد  پیــش  روز 
وزیــر خارجــه ایــران هــم گفتــه بود: 
»کانــال مالی ویژه اروپــا برای انجام 
ثبــت  بــزودی  ایــران  بــا  معامــات 

خواهد شد.«

ابی صهیونیستی در پی تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی در سنای کانادا

خبــر اول اینکــه، ســناتور محافظه کار حامــی رژیم 
صهیونیســتی در ســنای کانــادا یــک قطعنامه ضد 
ایرانی ارائه داده که قرار اســت روز دوشــنبه درباره 
آن رأی گیری شــود. این قطعنامه پیشــنهادی، ایران را به حمایت از 
تروریسم متهم کرده است. به گزارش ایرنا، در قطعنامه پیشنهادی 
»لینــدا فــرام« خواهر »دویــد فــرام« استراتژیســت جمهوریخواهان 
امریــکا و نویســنده ســخنرانی محــور شــرارت جورج بــوش، آنچه که 
»رفتــار رژیــم ایران در مســأله حقوق بشــر و حمایت از تروریســم در 
سراســر جهــان شــامل حمایت هــای لفظــی و مــادی بــرای نابــودی 
دولت اسرائیل« نامیده شده، محکوم می شود. همچنین این سناتور 
صهیونیســت بــه ســخنان اخیر حجت ااســام والمســلمین حســن 
روحانی رئیــس جمهوری ایران مبنی بر »غده ســرطانی بودن رژیم 
صهیونیســتی در منطقه« اشــاره و خواســتار محکوم کردن آن شــده 
اســت. قطعنامه پیشــنهادی از دولت کانادا خواســته است »از ایران 
بخواهــد بــه ســرعت تمامــی کانادایی هایــی کــه در ایران بازداشــت 
شــده اند را آزاد کند.« عــاوه بر آن، دولت کانادا بــه طور فوری تمام 
سپاه پاسداران انقاب اسامی را در لیست نهادهای حامی تروریسم 
تحت قانون جنایی این کشــور قرار دهد و نهادها و افراد دولت ایران 
به دلیل آنچه سوء استفاده گسترده از حقوق بشر نامیده شده است، 

تحت تحریم قرار گیرند.

  شمخانی پیگیر  پرونده 

بازداشتی های محیط زیست
خبــر دیگــر اینکــه، محمدرضــا تابــش در گفت وگــو بــا خبرآنایــن 
گفــت: در بــاره پرونــده بازداشــتی ها محیط زیســت منتظر هســتیم. 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی و دریابان شــمخانی قرار بود که 
پیگیری هایــی را انجــام دهنــد و نتیجــه را اعام کننــد و منتظر اعام 
نتیجه توســط ایشان هســتیم. نایب رئیس فراکسیون امید همچنین 
از تهیــه متــن طرحــی بــه منظــور اصــاح قانــون منــع به کارگیــری 
بازنشستگان خبرداد که این طرح به منظور پختگی بیشتر با تصمیم 
رئیس مجلس و رؤسای سه فراکسیون به مرکز پژوهش های مجلس 

ارسال شده تا بررسی های ازم انجام شود.

 دیـــگه 
چه خبر
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مرتضی گل پور
خبرنگار دولت

مخالفانبهدنبالحاشیهسازی
ابتکار و بطحایی در گفت وگو با »ایران« طرح دوباره سند 2030 را شائبه برانگیز خواندند

ســخنگوی قــوه قضائیــه در نشســت بــا 
خبرنــگاران آخریــن تحــوات و احــکام 
را  قضایــی  پرونده هــای  بــه  مربــوط 
اطاع رســانی کــرد. محکومیــت حمید 
باقری درمنــی  از محکومان پرونده های 
اقتصــادی اخیر به اعدام در دیوان عالی 
کشــور  و محکوم شــدن ســید ابوالفضل 
میرعلــی رئیس و مدیرعامل )مؤسســه 
مالی اعتباری( ثامن الحجج به 15 سال 
حبس از جنبه کیفری و نیز توقیف اموال 
و به مزایده گذاشــته شــدن آنها از جنبه 
مالــی از جمله اخبــاری بود کــه او اعام 
کرد. غامحسین محســنی اژه ای سپس 
بــه اعام اســامی و احکام قطعی صادر 
شده افرادی پرداخت که به اتهام اخال 

در نظام اقتصادی محاکمه شده اند.
به گزارش میزان، سخنگوی دستگاه قضا 
در بخش دیگری از این نشســت با اشاره 
بــه ســؤالی پیرامــون نامه نــگاری انجام 
شــده میان وزیر امور خارجه و دادســتان 
کل کشــور درباره مسأله پولشویی گفت: 
»در این رابطه، دو نامه نوشــته شد؛ یک 
نامــه را من به دادســتان محتــرم تهران 
در ایــن رابطــه نوشــتم و در آن تصریــح 
کردم که بر اســاس مطالبی که منسوب 
بــه آقای ظریف اســت، توضیحات ازم 
را اخذ کنید؛ از ســوی دیگر، در این رابطه 
یــک نامــه دیگر توســط حجت ااســام 
والمسلمین منتظری، دادستان محترم 
کل کشــور مســتقیماً بــه آقــای ظریــف 
نوشته شد.« محسنی اژه ای با بیان اینکه 
ظریف جواب نامه دادســتان کل را داده  
و دادســتان کل هــم اعــام کــرده  کــه در 
این جواب، اسناد و مدارکی درخصوص 
پولشــویی ارائه نشــده اســت، افزود: »در 
رابطــه با این موضــوع، بحــث این نبود 
که چرا گفته شــده در کشــور ما پولشویی 
وجــود دارد یا نــدارد. پولشــویی در تمام 

دنیــا وجود دارد و در کشــور مــا هم البته 
بــه میــزان کمتــر از برخــی کشــور های 
دیگر وجــود دارد و براین اســاس برخی 
محکــوم شــده اند و برخــی دیگــر نیز در 
حال محکوم شــدن هستند. در موضوع 
مطرح شــده بحث این بــود که مطالب 
به گونه ای اظهار شــده که گویی کســانی 
کــه مخالف ایــن لوایح مطرح هســتند، 
مبادرت به پولشــویی می کننــد که البته 
آقــای ظریــف در نامه خود اعــام کرده 
کــه در اظهاراتــش جــرم پولشــویی را به 
هیچ فرد و نهاد خاصی منتســب نکرده 
اســت و صرفاً کلی در رابطه با پولشویی 

اظهارنظر کرده است.«
محسنی اژه ای در اشاره به رویه جدید قوه 
قضائیه افزود: »کســانی کــه حرف هایی 
را می زننــد کــه موجب تشــویش اذهان 
عمومی می شود و اثرات سوء در جامعه 
ایــن حرف هــا،  بــه واســطه  بایــد  دارد، 
توضیحات و مستندات خود را ارائه کنند. 
اهمیت این امر اگر از ســوی مســئوان یا 
کسانی که وجهه اجتماعی دارند مطرح 
شود، بیشتر است. در همین هفته ای که 
گذشــت سه نفر در همین زمینه احضار 
شــدند و این رویه ادامــه دارد؛ چرا که هر 
کس از جمله مســئوان اگر حرفی بزند 

و نســبت خافــی را بــه کســی بدهــد که 
موجب تشــویش اذهان شــود، طبیعی 
اســت که دادستانی این فرد را برای اخذ 
مستندات دعوت می کند و چنانچه این 
فرد مدرکــی را درخصــوص اظهاراتش 
بــه طریــق  نداشــته باشــد، دادســتانی 

دیگری موضوع را پیگیری می کند.«
معــاون اول قــوه قضائیــه در ادامــه در 
پاســخ بــه ســؤالی مبنــی بر دســتگیری 
افراد نفــوذی در مقوله کنترل جمعیت 
نیــز با بیان اینکه  دشــمن در مقام نفوذ 
در دستگاه هاســت و بــرای نفــوذ ســعی 
می کند در تصمیم گیری هــا اثر بگذارد، 
گفــت: گزارش هایــی را وزارت اطاعات 
به قوه قضائیه ارسال می کند که ناظر بر 
ایجاد تشــکیاتی در پوشــش مؤسسات 
اســت که در پشــت پرده این مؤسســات 
ســرویس های بیگانه قرار دارند و هدف 
نهایی شــان ضربه زدن به کشور است. او 
در مورد مشخص سؤال پاسخ داد: »باید 
بگویــم یک نفر در این رابطه بازداشــت 
شده که تحقیقات مقدماتی از این فرد در 
جریان اســت و چون پرونده کامل نشده 
از بیــان جزئیات آن معذورم. همچنین 
سه الی چهار نفر نیز در این رابطه تحت 

تعقیب هستند و احضار شده اند.«

ë  واکنش به موضوع آزار و اذیت کودکان
در اصفهان

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی 
دربــاره موضــوع آزار اذیــت کــودکان در 
اصفهان بــا تأکید بر اینکــه »نباید کاری 
کنیم که افشای این مسائل ظلمی را به 
بچــه و خانواده اش تحمیل کند و باعث 
اشاعه فحشا شــود«، گفت: »نکته دیگر 
ایــن اســت کــه  خیلــی از مــوارد چیــزی 
مطــرح می شــود و قابل اثبات نیســت؛ 
مثــاً مطرح می شــود که عمل جنســی 
واقع شــده اســت و یک ادعایی از ســوی 
برخی از رسانه ها و مردم مطرح می شود 
کــه بعــد خــود خانــواده می گوینــد این 
موضــوع مــورد تأییــد ما نیســت. گاهی 
اوقات هرچه قدر تاش می کنیم شواهد 
و قراین برای قاضی روشــن نمی شــود و 
نمی تــوان اثبات کرد ایــن موضوع وقوع 
پیدا کرده است.« وی با اشاره به موضوع 
آزار و اذیــت کــودکان در   اصفهان گفت: 
در موضــوع اصفهان نه خود طرف ادعا 
دارد کــه عملی جنســی واقع شــده و  نه 
پزشــکی قانونــی ایــن موضــوع را تأییــد 
کرده اســت؛ پس چرا اینجور فضاسازی 
می کنیــم. حتی جایی شــنیدم برخی از 
افــراد خانواده هــا را مجبــور کرده انــد که 
بروند و شــکایت کننــد البته هنــوز برای 
خــود مــن صحــت ایــن موضــوع ثابت 
افــزود:  اژه ای  محســنی  اســت.  نشــده 
»خیلــی وقت هــا بچه 10 ســاله یــا کمتر 
می خواهــد در پزشــکی قانونــی معاینه 
شــود و این بســیار خرد کننده اســت. اگر 
چنانچه شــاکی خصوصی نباشد، نباید 
ایــن کار را کنند. قبــل از اثبات هر چیزی 
خودمان به آن دامن نزنیم. قوه قضائیه 
از هر طریقــی بافاصله یا حتی خارج از 
نوبت ورود کرده و پرونده اخیر هم به این 

ترتیب جلو می رود.« 

محسنی اژه ای خبر داد

محکومیت مدیر مؤسسه ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس 

 »انصارالفرقان« مسئولیت حمله به چابهار را 

به عهده گرفت
همزمــان بــا اعــام خبــر شناســایی و بازداشــت 10 نفــر 
تروریســتی  گروهــک  چابهــار،  تروریســتی  عوامــل  از 
انصارالفرقان مسئولیت حمله ای که روز پنجشنبه انجام 
شــد را به عهده گرفت. روز گذشــته سردار حسین اشــتری فرمانده ناجا خبر 
داد »در ارتبــاط بــا این حادثه تاکنون 10 نفر شناســایی و دســتگیر شــده اند و 

بقیه نیز به مرور زمان دستگیر خواهند شد.«
حســین ذوالفقاری، معــاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور نیز با اعام 
اینکه هویت عامل انتحاری حادثه چابهار مشــخص شده  است،  گفت: یکی 
از گروهک ها مســئولیت این حادثه تروریستی را پذیرفته است. به گفته وی، 
خودرویی که در آن بمب  جاگذاری شــده بود نیز متعلق به فردی اســت که 
حدود یک سال پیش فوت شده بود و خودرو در اختیار شخص دیگری بوده  

است. 
همزمان شــبکه العربیــه اعام کرد گروه انصارالفرقــان یکی از گروه های 
منتســب به »جنــداه« مســئولیت حملــه انتحاری بــه چابهار را بــه عهده 
گرفتــه اســت. این شــبکه گزارش کــرده گــروه انصارالفرقــان در بیانیه ای که 
نســخه ای از آن را برای این شــبکه فرســتاده، مســئولیت حمله انتحاری روز 

پنجشنبه در چابهار را به عهده گرفته است.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان:

استعفای نمایندگان برای مشکل آب را مؤثر نمی دانم
علــی بختیــار، تنهــا نماینده اســتان اصفهــان که اســتعفای دســته جمعی 
نماینــدگان این اســتان در اعتراض بــه وضعیت آب را امضــا نکرده، گفت: 
مسائل کشور و استان، با استفاده از اختیاراتی که مجلس و نمایندگان دارند 
قابل حل است اگر ما سالیان زیادی نماینده مردم باشیم ولی برای مسائل 
مــردم تصمیمی اتخاذ نکنیم و ســعی ما بر این باشــد با امضــای یک نامه 

مشکات را حل کنیم اقدام مناسبی را انجام نداده ایم.
علی بختیار در گفت وگو با ایســنا، افزود: این اقدام یک استعفای رسمی 
نبوده اســت و من به تصمیــم همکارانم احترام می گــذارم، همکاران بنده 
بــرای مســأله آب اصفهان اســتعفایی دســته جمعــی را در قالــب یک نامه 
به هیــأت رئیســه تقدیــم کردند، امــا من این روش هــا را بــرای آب اصفهان 
مؤثــر نمی دانم. او با بیان اینکه »ما باید راهبردها را تغییر دهیم و به دور از 
مســائل سیاسی در راستای کمک به مردم و جامعه فعالیت کنیم«، افزود: 
کل بودجــه کشــور در اختیار نماینــدگان مجلس قــرار دارد و امکان تصویب 
بودجــه مناســب بــرای حــوزه آب را داریــم. نماینــدگان بایــد با اســتاندار و 
مســئوان استانی دست به دســت هم دهند و با همفکری به حل مشکات 

موجود بپردازند.
در همیــن حــال مرتضــی صفــاری، نماینده مــردم نطنــز در مجلس که 
جزو نمایندگان مســتعفی بود، عدم توجه مســئوان به خواســته های مردم 
استان اصفهان را علت اصلی استعفای جمعی نمایندگان استان دانست. 
صفــاری در گفت وگــو با ایســنا، گفــت: در حــوزه انتخابیه شهرســتان نطنز و 
بخش قمصر، معضاتی از قبیل کیفیت پایین آب شــرب، اختاف فاحش 
میــزان مجــاز برداشــت کشــاورزان از آب هــای کشــاورزی زیرزمینــی و عدم 

احیای قنوات، برخی معضات است.

 ادعاهای تکراری 

شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
سی و نهمین نشست شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته 
در ریاض در حالی برگزار شد که  قطع رابطه و تحریم های امارات، 
بحرین و عربســتان ســعودی علیــه قطر و بحــران دیپلماتیک 
ریاض درخصوص پرونده قتل جمال خاشــقجی بر این نشســت ســنگینی می کرد. 
با این حال برخی زعمای این کشــورها ترجیح دادند به جای حل مســائل فی مابین 
خود به تکرار ادعاهایی علیه ایران بپردازند.  به گزارش ایســنا، ملک ســلمان پادشاه 
سعودی، در این نشست جمهوری اسامی ایران را به تداوم به کارگیری سیاست های 
خصمانه متهم کرد و مدعی حمایت ایران از نیروهای افراطی و تروریستی در منطقه 
شد. اما »شیخ صباح ااحمد الجابر الصباح«، امیر کویت بارویکردی متفاوت گفت: 
»روابط مان با جمهوری اسامی ایران باید براساس قوانین و معاهدات سازمان ملل 
باشد که در رأس آنها عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، احترام به حاکمیت 
دیگر کشورها و احترام به اصل حسن همجواری است تا همگی به خواسته خود یعنی 
ایجاد صلح و ثبات و امنیت در منطقه برسیم.« این ادعاها در حالی است که مقامات 
کشــورمان همواره تأکید می کنند جمهوری اســامی ایران هیچ گونه دخالتی در امور 
داخلی دیگر کشــورها ندارد و خواهان صلح، ثبات و امنیت در منطقه اســت. حضور 
ایران در برخی کشورهای عربی مستشاری بوده و به درخواست قانونی دولت مشروع 
آنها است. ایران همچنین همواره تاش های فراوانی برای ریشه کن کردن تروریسم 

کرده است و در شکست داعش در عراق و سوریه نقش مهمی ایفا کرد.

 واکنش ایران به ادعای درخواست تهران 

برای حضور در مذاکرات استکهلم
ســخنگوی وزارت امــور خارجه بــه ادعای برخی رســانه های خارجی مبنــی بر اینکه 
جمهوری اســامی پیشــنهاد حضــور هیأتی بــرای شــرکت در مذاکــرات یمنی ها در 
استکهلم را داده است، واکنش نشان داد. بهرام قاسمی در گفت وگو با ایسنا در این باره 
گفت: »مشورت های استکهلم ماهیت یمنی- یمنی دارد و جمهوری اسامی ایران 
از آغاز بحران یمن )از جمله در بند ســوم طــرح وزیر امور خارجه( بر ضرورت انجام 
گفت وگوهای یمنی- یمنی به دور از دخالت بیگانگان تأکید داشته و پیوسته حمایت 
شــفاف و کامل خود را از مأموریت ســازمان ملل متحد در مسیر پیگیری یک راهکار 
سیاسی مناسب به عنوان یگانه راه حل بحران مزبور اعام کرده است. او افزود: »دقیقاً 
این نگاه و موضع ایران در حالی مطرح شــده و می شــود که امریکا با اتخاذ سیاســتی 
یک جانبه گرایانه و کاماً جانبدارانه، مخرب و نامتوازن، مجوز شروع یک جنگ ویرانگر 
ضد بشری را علیه مردم یمن صادر کرده و با انواع حمایت های مالی، تسلیحاتی و 
سیاسی از نیروهای متجاوز موجب استمرار یکی از بزرگ ترین فاجعه های انسانی به 
اذعان سازمان های بین المللی شده است.« قاسمی ابراز امیدواری کرد که طرف های 
یمنی با اتخاذ رویکرد مستقل و صلح جویانه در چارچوب گفت وگوهای ملی و یمنی 
– یمنی مانع دخالت و کارشکنی های بیگانگان زیاده طلب و جنگ آفرین به منظور 
پایــان دادن به آام و رنج های ملت ســتمدیده و مظلوم یمن شــوند. گفت وگوهای 
یمنی- یمنی پنجشنبه گذشته زیر نظر سازمان ملل آغاز شده است و از هر دو طرف 

گروه هایی در این مذاکرات حضور یافته اند. 

اخـــــبار

دیپلماسی

ë سید محمد بطحایی
این بهانه تراشــی ها و بهانه جویی هــا تنها به این دلیل 
اســت تا گزکی علیه دولت به دست بیاورند و دولت را 
تحت فشار قرار بدهند و این، قطعاً جوانمردانه نیست

ë معصومه ابتکار
دیدگاه های متحجرانه و متعصبانه در سال های بعد از 
انقاب که مانع آگاهی بخشی بوده، سبب شده است که 

امروز میزان آسیب های اجتماعی افزایش یابد

فرصتی برای ایده های نو
پدیدآورنــدگان  و  ایده پــردازان  کــه  نیســت  تردیــدی 
کشــورمان بــا تکیــه بــر ایــن گنجینــه عظیــم می توانند 
انبوهی از محتواهای مناســب برای کودکان و نوجوانان 
را تولیــد و بــه چرخــه اقتصــاد فضــای مجــازی رهنمــون کننــد. بســیاری از 
صاحبان ایده با انــدک راهنمایی و حمایتی از غیرممکن ها ممکن خواهند 

ساخت و گوی رقابت را از رقیبان خارجی خواهند ربود.
جشــنواره کودک  آناین نخســتین گام در این مســیر روشــن است که من 
و شــما بتوانیم اندکــی از نگرانی حضور بی محابــای فرزندان مان در فضای 

مجازی را بکاهیم.
از همــه نهادهای فرهنگی و پدید آورنــدگان و اید ه پردازان حوزه کودک و 
نوجوان دعوت می کنم برای مشارکت و همراهی در این رویداد ملی تاش 
کنند. برای کســب اطاعات بیشتر به ســایت kudakonlinefest.ir مراجعه 

فرمایند.

توافق برلین و پاریس درباره ساز و کار مالی ویژه با ایران 
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ë   : عبده تبریزی 
هرچقدر دیرتر به 

حجم بزرگ نقدینگی 
بپردازیم شوک ارزی و 

نرخ تورم بسیار بااتری 
را تجربه خواهیم کرد، 

مسأله اصلی جامعه 
ما نقدینگی است اما   
سیستم بانکی   مقصر 

اصلی است

ë  : درودیان 
بخش قابل توجهی از 
دارایی بانک ها وجود 

ندارد و در ترازنامه ها 
هم نیست،  با توجه به 

گزارش های رسمی به 
نظر می رسد که بخشی از 

سرمایه بانک ها مخفی 
است

ë  : شاکری 
به محض این که سخن از 

اصاح سیستم بانکی به 
میان می آوریم متأسفانه 

مدیران دولتی تصور 
می کنند بحران بانکی 
را می توانند با افزایش 
سرمایه بانک ها حل و 

فصل کنند در حالی که این 
تلقی کوتاه بینانه ای است

ë  : مدنی زاده 
بانکداری خصوصی 

زمانی ایجاد شد که 
بانک مرکزی و دولت 

رابطه ای نداشتند، 
ضعف در اعمال 

مقررات وجود داشت 
و نهادهای ناظر قوی 

بر فعالیت بانک ها 
تعریف نشده بود

ë  خوانساری: موضوع نقدینگی از بحران های اساسی کشور است، همچون بهمن که بر هرجا فرو ریزد، آنجا را می تواند
نابود کند، اما به آن پرداخته نمی شود

ë  جنیدی: قوانین مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی پیش از این که نیاز ما برای روابط مالی بین المللی
باشد، به سیستم مالی، پولی و بانکی کشور کمک می کند

اختصاص 1000 میلیارد تومان جهت 
مقابله با بیابان زایی

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح دیروز در جمع 
مدیران منابع طبیعی سراســر کشــور با بیان اینکه امسال 
عــاوه بر کمک های صندوق توســعه ملــی ۵۹۳ میلیارد 
تومان از ســوی اســتانداران اســتان ها به کمک منابع طبیعی آمد، خاطرنشــان 
کــرد: ایــن همان همت، پشــتکار و اراده ای اســت که خواســتیم و انجام شــد. بر 
اســاس گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، حجتی اقدامات آبخیــزداری را نمونه 
بارز خواســتن و توانستن دانست و گفت: هیچگاه کوتاهی ها و کارهای گذشته را 
که انجام نشده است به دیگران نسبت ندهیم بلکه بهترین داور وجدان آدمی 
اســت و در دادگاه وجــدان، خودمــان را محکــوم کنیم نه دیگــران را.  وزیر جهاد 
کشاورزی بر تثبیت شن های روان در سیستان و بلوچستان، ریگان استان کرمان 
و بمپور تأکید کرد و افزود: دولت برای سال ۹۸ جهت مقابله با بیابان زایی این 

استان ها ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.

استقبال از شرکت های ایرانی در روند بازسازی عراق
حســن دانایی فر مشاور معاون اول و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران 
با عراق و ســوریه روز یکشــنبه با بنگین ریکانی وزیر مسکن و شهرسازی عراق 
دیدار و گفت و گو کرد.  ریکانی وزیر مسکن و شهرسازی عراق نیز در این دیدار 
تأکیــد کرد که بغــداد از حضــور و فعالیت شــرکت های ایرانی در بازســازی ها 
اســتقبال می کنــد. دانایی فر پیش از این با عبــداه اللعیبی وزیر حمل و نقل 
عراق نیز دیدار و با وی در خصوص راهکارهای توسعه روابط از جمله ضرورت 
تســریع در تکمیل خط راه آهن خرمشــهر - بصره و نیز راه اندازی مجدد خط 

ترانزیت ایران، عراق و سوریه گفت و گو کرده بود.

پل صراط سیاستمداران
و اصولگــرا  راســت و چــپ و اصاح طلــب  ایــن عارضــه 
نمی شناســد. جنــاح و حــزب و جبهــه سیاســی هــم مهــم 
نیســت، میــل نامحــدود به خــرج کــردن از منابــع محدود 

کشور، تنها نقطه اشتراک میان اکثر سیاستمداران ایرانی است.
این عارضه در ســال های وفور درآمدهای نفتی در رفتار سیاســتمداران نهادینه 

شده اما در دوره تنگنای تحریم هم کنار گذاشته نشده است.
ایــن روزها اقتصــاد ایران به طــور همزمان با چنــد ابرچالش دســت و پنجه نرم 
می کنــد و از همــه مهم تر اینکه دوباره در تله تحریم گرفتار شــده ایم پس انتظار 

این است که سیاستمداران ما عادات دوره وفور درآمدها را کنار بگذارند.
قطعاً دولت در ماه های آینده برای ایفای تعهدات و وظایف خود دچار مشــکل 
مالی می شــود که حاصل آن کسری بودجه است. کسری بودجه می تواند دولت 
را وسوسه کند که یا از منابع بانک مرکزی برداشت کند یا دست به دامان بانک ها 
شــود. به این ترتیب بدهی دولت به بانک مرکزی یا به طورغیرمســتقیم، بدهی 
بانک هــا به بانک مرکــزی افزایش خواهد یافت که نتیجه ایــن اتفاقات افزایش 
پایــه پولی و حجم نقدینگــی خواهد بود که نتیجه  قطعی اش تورم اســت. کلید 
حل این معما در این است که سیاستمداران ما تقوای مالی پیشه کنند و مسابقه 
هزینه کردن از منابع کشور را برگزار نکنند.قطعاً کشور برای گذار از شرایط سخت 
پیش رو نیاز به منابع مالی دارد و در صورتی که منابع موجود به درســتی هزینه 
نشــود، امیدی به  گذار از وضع موجود نخواهیم داشــت. من ایحه بودجه ۹۸ را 
به مثابه پل صراط سیاســتمداران می دانم و امیدوارم هم دولت و هم مجلس 
با درک صحیح از شرایط موجود، به درستی سیاستگذاری کنند. بیایید به خاطر 
کشــور عزیزمان ایــران اگر به توصیه اقتصاددانــان توجه نمی کنیم، به نصیحت 

سعدی گوش فرا دهیم که گفته:
چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

 واکنش وزارت نفت

به اظهارات نماینده پیشین اوپک
آقــای  بــا  گفت وگــو  آذرمــاه   ۱۸ تاریــخ  در  ایــران  روزنامــه 
ســید محمدعلی خطیبــی نماینــده پیشــین ایــران در اوپک 
دســتاوردهای ایــران از اوپــک ۱75 را منتشــر کــرد. وی  تاش 
کرده اســت تا دســتاوردهای هیــأت مذاکره کننده ایــران در اجاس اخیــر اوپک را با 
کم لطفی تمام زیر سؤال ببرد، این اظهارات بیش از آن که نگاه یک کارشناس باشد، 
سخنانی صرفاً در تداوم رویه معمول )پنج سال اخیر( آقای خطیبی در نفی و نقد 
دستاوردهای جمهوری اسامی ایران در یک سازمان بین المللی بزرگ است. تاش 
برای یافتن ایرادی در محتوا یا شــکل عملکرد هیأت ایرانی در همه جای اظهارات 
ایشان هویداست. به طور مثال وقتی )در پایان اظهاراتشان( در یافتن ایرادهای بیشتر 
از عملکــرد هیأت نمایندگی ایرانی در اوپــک ۱75 درمی مانند، ناگهان موضع خود 
را از یک »کارشــناس بازار نفت« به مدافع »عدالت اجتماعی« تغییر داده و درباره 

همراه هیأت اعزامی به اجاس اخیر سخن می گویند.
اما درباره ســخنان ایشان در نقد دستاوردهای ایران در اجاس ۱75؛ نخست این که 
گفته اند چرا میزان کاهش تولید اوپک در بیانیه مطبوعاتی درج نشده است، آن گونه 
که مســلم است ایشــان حتی تجربه ســال های حضور خود در اجاس های اوپک را 
نیز از یاد برده اند، چرا که بیانیه مطبوعاتی ســازمان اوپک بر اساس یک سنت رایج 
صرفاً متنی ساده و معمواً حاوی تأکید بر رویکردهای کان سازمان در ایجاد ثبات 
در بازار اســت و عرف این نبوده اســت که در بیانیه های مطبوعاتی ذکری از جزئیات 
تصمیم های ســازمان بشــود، ایشــان همچنین ایراد گرفته اند که چــرا میزان دقیق 
کاهش سهمیه هر یک از اعضا در بیانیه نیامده و صرفاً به بیان کاهش کلی ۸۰۰ هزار 
بشکه ای سازمان اشاره شده است؟ باز هم ایشان را به مرور نمونه های مشابه ارجاع 
می دهیم و یادآور می شــویم کــه معمواً این گونه جزئیات در بیانیه های ســازمانی 
نمی آید اما بر مبنای عرف ســازمان، کشــورها هرکدام خودشــان در برابر رســانه ها 
نســبت به بیان سهمشــان از توافق مختارند. در همین زمینه باید خاطرنشان کرد: 
در حالی که کشور ایران با رایزنی و ثبات قدم هیأت مذاکره کننده در جلساتی بسیار 
سخت و نفسگیر توانست از اعمال یک ظلم مضاعف )پذیرش کاهش تولید حتی 
به صورت نمادین( به صنعت نفت در شــرایط تحریم ممانعت کند، ادعای آقای 
خطیبی مبنی بر این که چون کسی پیوست های بیانیه را ندیده، پس باید در اصل آن 
شک کرد، خواننده را به تعجب وا می دارد که آقای خطیبی از موضع یک کارشناس 
ایرانــی ســخن می گوید یــا از موضع هــوادار هیأت های نمایندگی برخی کشــورهای 
منطقه؟! بی تردید اگر ایران از شمول این کاهش تولید مستثنی نشده بود، باید قبل 
از آقای خطیبی، فریاد نمایندگان کشــورهای اوپک به آســمان می رفت و ایران را به 
خاطر این ادعا که از کاهش تولید مستثنی شده، متهم می کردند. آیا آقای خطیبی به 

عنوان »کارشناس بازار نفت« رسانه ها را دنبال نمی کنند؟
آنچه مســلم اســت، توافق اوپک به عنوان اســناد محرمانه نشســت های رســمی یا 
غیر رســمی، محرمانه محســوب می شــوند. آقای خطیبی همچنیــن در یک تعبیر 
جالــب، عدم اعام جزئیات کاهش تولید اعضا در بیانیه عمومی را احتمااً ناشــی 
از شــیطنت امریکایی هــا با برخی اعضــای اوپک دانســته اند، باید به ایشــان یادآور 
شویم که مهم ترین شیطنت امریکایی ها همراه با برخی اعضای اوپک سال ها قبل 
و زمانی ثبت شد که »برخی هیأت های نمایندگی« در اوپک پیشنهاد حذف سقف 
تولید اوپک را که در امریکا تدوین و با این کار باعث کاستن از اقتدار ایران در اوپک و 
بازار جهانی نفت شدند، در اجاس اخیر اما هیأت ایرانی با عدم پذیرش حضور در 
چارچوب هرنوع کاهش تولیدی، امکان توفیق امریکایی ها و همراهانشان در اوپک 
را برای ضربه زدن به ایران سد کرد، اما به نظر می رسد اکنون افکار عمومی ایرانیان 
بعــد از اجــاس اخیــر آمادگی بیشــتری دارد تــا دربــاره آن امضای پرحاشــیه آقای 
خطیبی بر سند توافق اجاس ۱5۹ که طی آن سقف تولید اعضای اوپک حذف شد، 

توضیحات قانع کننده ای بشنوند.
و ما توفیقی اا باه علیه توکلت و الیه انیب
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دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهــران عصر 
دیــروز میزبــان نشســت امنیــت اقتصاد 
بــا  ایــران  در  بانکــی  بحــران  بررســی   -
حضور حســین عبده تبریزی، ســید علی 
مدنــی زاده، اســتادان دانشــگاه صنعتــی 
شــریف، حســین درودیان کارشناس پول 
و بانکــداری و مجیــد شــاکری، بنیانگــذار 
اندیشــکده مبنــا بــرای بررســی و تحلیل 
مهم ترین چالش های شبکه بانکی کشور 

بود.
ë  اصلــی مســأله  عبده تبریــزی:  حســین 

جامعه ما نقدینگی است
دانشــگاه  اســتاد  عبده تبریــزی،  حســین 
صنعتی شــریف کــه در همایــش امنیت 
اقتصاد، بررســی بحــران بانکــی در ایران 
ســود  مــن  گمــان  بــه  می گفــت  ســخن 
موهومــی کــه بانک هــا در شــش هفــت 
باعــث  کردنــد  پرداخــت  گذشــته  ســال 
خلق کســری و تاطمات نقدینگی است 
بنابراین راهــکار افزایش نقدینگی را باید 

در اصاح نظام بانکی پیدا کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ما هرچقدر دیرتر به 
حجــم بــزرگ نقدینگی بپردازیم شــوک 
ارزی و نرخ تورم بســیار بااتــری را تجربه 
خواهیم کرد، گفت: مسأله اصلی جامعه 
مــا نقدینگــی اســت امــا بــه انــدازه ای که 
سیســتم بانکی در ایــن باره مقصــر بوده 
کسری بودجه و سیاست های ارزی دخیل 

نبوده است.
وی بحــران ارزی فعلــی را همــزاد بحران 
بانک ها دانســت و افــزود: با بــروز بحران 
بانک ها شــاهد افزایش برداشت بانک ها 
و متعاقــب آن باا رفتن تورم بودیم که تا 
پایان سال و آغاز سال آینده روند افزایشی 
خواهد داشــت.  ایــن اقتصــاددان با بیان 
اینکــه ۱7۰۰ هــزار میلیــارد تومــان ســود 
موهوم در بانک ها پرداخت شــده، افزود: 
ســودهای عجیــب و غریــب پرداختــی از 
ســوی نظام بانکی آدرس های غلطی به 
اقتصــاد ایــران داده و منابع را به ســمتی 
بــرده کــه عمــًا بازدهــی باایــی ندارنــد. 
عبده تبریزی تصریح کرد: وقتی تورم باا 
مــی رود دولت به دنبــال کنترل قیمت ها 
می رود و اصرار به کنترل قیمت ها به رکود 
منجر می شــود، این همه در حالی اســت 
که ما در شــرایط تحریم هم قــرار داریم و 
طبیعی است جمع این دو به رکود بیشتر 
دامــن می زنــد. از ســویی بــا وجــود همــه 
هزینه تراشی های نظام بانکی دولت هنوز 
به ســمت اصاح سیســتم بانکــی نرفته 
و اگــر ایــن اصاح صورت نگیــرد احتمال 
دســترس  از  دور  گســیخته  لجــام  تــورم 
نخواهد بود. وی افزود: در همه جای دنیا 
وقتی بانک ها با مشــکل مواجه می شوند 
نظــام حل و فصــل در این باره دســت به 
مداخلــه می زنــد اما نــه به شــکلی که در 
ایران تجربه شــد به زوری کــه بخواهند از 
پایه پولی بدهی دو مؤسسه مالی را تسویه 

کننــد. این بدترین شــکل انجــام کار بود و 
اگــر ادغــام بانک های نظامی هــم به این 
صــورت انجــام و کســری ها از طریــق پایه 
پولــی جبران شــود تــورم لجام گســیخته 
در انتظــار ما خواهد بــود. این اقتصاددان 
بــا طرح این ســؤال که زیان شــبکه بانکی 
را چــه کســی بایــد بدهد، بانــک مرکزی؟ 
سهامداران یا سپرده گذارانی که سودهای 
۳۰ درصــدی دریافــت کــرده انــد؟ تأکید 
کرد: در تسویه مطالبات می توان بخشی از 
زیــان را متوجه مردمی کــرد که از بانک ها 
ســودهای ۲7 تــا ۳۰ درصــدی گرفته اند، 
ضمــن اینکــه بازپرداخــت مطالبــات را 

می توان در طول زمان انجام داد.
وی در پایان گفت: سیاســتمداران نشــان 
داده انــد هر وقت با مســأله بزرگی مواجه 
می شــوند بــه آینــده حوالــه اش می کنند 
اما تجربه نشــان داده هر چقدر با تعویق 
نسبت به حل مســائل بزرگ اقدام کنیم 
راهــکار ســخت تر  و  وضعیــت دشــوارتر 

خواهد شد.
ë  حسین درودیان: شاهد سیاستگذاری از

مد افتاده در نظام بانکی هستیم
 حســین درودیان اســتاد دانشــگاه تهران 
اولین ســخنران نشست امنیت اقتصاد با 

محوریت بررسی بحران بانکی ایران بود.
وی دل پــری از سیاســتگذاری های بانکی 
داشــت و بارهــا بر ایــن امر تأکیــد کرد که 
مشــکات اقتصــادی به جــای آن که حل 
شــود، مشــکل جدید دیگــر جایگزین آن 
می شــود و این در حالی اســت که در هیچ 
کشــوری مشکات صف کشــی نمی کنند 
مشــکل  آن کــه  از  قبــل  سیاســتگذاران  و 
جدیدی متولد شد، مشکل پیش آمده را 
حل می کنند. درودیان که یکی از استادان 
جوان دانشــگاه تهران است، اولین جمله 
خــود را این گونه شــروع کرد: »متأســفانه 
مشــکات جدیــد با عمــق بیشــتر زایش 
می شــود و تاکنون مشــکلی حل نشده که 

بعد از آن مشکل دیگری پدید بیاید.«
وی بــا بیان این که بخــش قابل توجهی از 
دارایی بانک ها وجود ندارد و در ترازنامه ها 
هم نیســت، خاطرنشــان کرد: با توجه به 
گزارش هــای رســمی به نظر می رســد که 

بخشی از سرمایه بانک ها مخفی است.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه این که 
ســپرده گذاران بانک ها مشخص هستند 
و در ایــن بــاره ابهامــی وجــود نــدارد امــا 
ترازنامه بانک ها موهوم است، تأکید کرد: 
آدم هایــی که سرشــان به تنشــان می ارزد 
برآوردهــای مختلفی از تــراز بانکی دارند 
که از ۲5۰ هزار میلیارد تومان تا ۸۰۰ هزار 
میلیــارد تومان اســت. این اعــداد بحران 
بانکــی را نشــان می دهــد. وی گفــت: بــا 
شرایط پیش آمده آب از سر گذشته است 
و بانک ها زیانده شــدند و شــاید واژه بهتر 
حرکــت بانک ها به ســمت ورشکســتگی 
اســت. استاد دانشــگاه تهران خاطرنشان 
کرد: در کشــورهایی که با مشکات بانکی 
روبه رو شــدند و تکانه های منفی داشــتند 
ارزش دارایــی هایشــان تنزل کرده اســت 

امســال  ابتــدای  »از  اقتصــادی/  گــروه 
بخشــنامه های متعدد ارزی مسبب فساد 
ارزی شــد، بــر خــاف تصــورات عمومی، 
بخــش خصوصی همیشــه قربانی فســاد 
رئیــس  خوانســاری،  مســعود  اســت.« 
اتــاق بازرگانــی تهــران روز گذشــته چنین 
در چهارمیــن همایــش ســاانه مبــارزه با 
فســاد صحبت کرد. در این همایش، لعیا 
جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری 
و دو نماینده از دفتر مقابله با جرم و مواد 
 )UNODC( مخدر ســازمان ملل متحــد
نیز حضور داشتند. جنیدی در این نشست 
گفــت:»در بخــش خصوصــی نیــز فســاد 
وجــود دارد، اما خــوب می دانیم که زمینه 
فســاد، بیشــتر از فراهــم نشــدن فضــای 
مناسب کســب و کار از طرف دولت ایجاد 
می شود؛ بنابر این، اشتباهات در درجه اول 
منســوب به دولت است.« الکساندر فدلو، 
نماینده کشوری UNODC نیز با اشاره به 
این که ایران یکی از کشورهای  امضاکننده 
کنوانســیون جهانی مبارزه با فســاد است، 
گفت:»این کنوانسیون و پیوستن به آن در 
مجلس ایــران تصویب شــده و مجموعه 
فعالیت هــای انجام گرفته، نشــان دهنده 
این اســت کــه ایران بــرای مبارزه با فســاد 

مصمم و با اراده است.«
ë هزینه گزاف اقدامات دیرهنگام

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، 
نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان 
اقتصــادی بارها دربــاره لــزوم تک نرخی 
شــدن و واقعی شــدن نرخ ارز هشدار داده 

بودنــد، مســعود خوانســاری درهمایــش 
روز گذشــته بــا توجــه بــه همیــن مســأله 
گفت:»از اواخر ســال گذشــته که نوسانات 
قیمت ارز وجود داشت و از ابتدای امسال 
خصــوص  در  متعــددی  بخشــنامه های 
بحــث ارز و کنترل آن صادر شــد که خیلی 
از آنهــا در تضــاد با هم بودنــد و این اجازه 
را می داد که فرصت طلبان از بخشنامه ها 
سوء اســتفاده کننــد و بخــش خصوصــی و 
همچنین کارمندان دولت را دچار مشکل 
می کرد. حدود چهار- پنج سال پیش بینی 
شده بود که قیمت ارز افزایش پیدا خواهد 
کرد، حاا دســتگاه قضایــی و نظارتی وارد 
شــده اما اگــر بموقع این ها بررســی شــده 
بــود و شــتابزده عمــل نمی شــد و قیمت 
ارز متعــادل تعییــن می شــد، مشــکات 
امــروز پیش نمی آمد.« رئیس اتاق تهران 
هایــش  صحبــت  از  دیگــری  بخــش  در 
گفت:»موضــوع نقدینگــی از بحران های 
اساســی کشــور اســت، همچون بهمن که 
بر هرجا فــرو ریزد، آنجــا را می تواند نابود 
کنــد، اما به آن پرداخته نمی شــود. دولت 
مجبور شد بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان 
از بودجه و پول ملت را بابت سپرده گذاری 
مؤسسات مالی و اعتباری بپردازد که البته 
باید از ابتدا جلوی آن گرفته می شد. عاوه 
بر این انحصارهایی که در اقتصاد ما وجود 
دارد همچــون شــرکت های خصولتــی که 
بعــد از واگــذاری اصــل ۴۴ به وجــود آمد، 
همه زمینه ســاز فسادی است که می تواند 
وجود داشته باشد.« خوانساری در انتهای 

نقدینگی مسأله اصلی کشور است

بخش خصوصی اولین قربانی فساد است

نسخه چهار اقتصاددان برای اصاح نظام بانکی

در چهارمین همایش ساانه مبارزه با فساد مطرح شد

امــا در ایــران ناتــرازی باا رفــت  و همه را 
غافلگیر کرد و پیوسته شــاهد ناتراز بودن 
هســتیم. وی افزود: کســری درآمد هزینه 
بانک هــا جمع شــده و به کســری موجود 
تبدیل شــده است. حال ســؤال این است 
که شکاف درآمد هزینه بانک ها چرا اتفاق 
افتاده است؟ از آنجا که نرخ بهره حقیقی 
مثبــت و رو بــه بــاا اســت یــک نیرویی را 
ترغیــب کرده کــه منجر به کســری هزینه 
بانک ها شده اســت. درودیان متذکر شد: 
ما اکنــون شــاهد سیاســت هایی در نظام 
بانکی هســتیم کــه از مد افتاده اســت و از 
سویی باعث ناکارآمدی سیستم می شود. 
سیاســتگذار وقتی می خواهد پایه پولی را 
کنترل کند، منابع را خفه می کند که جلوی 
مصــارف گرفته شــود. وقتی منابــع مهار 
می شــود، مصارف آن تحت تأثیر عوامل 
مختلف قرار می گیرد و سیر افزایشی پیدا 
می کنــد. ایــن از سیاســت هایی اســت که 
می توانــد شــرایط را بدتر کنــد. وی گفت: 
مثالی که از سیاست های اشتباه در کنترل 
پایــه پولی وجــود دارد نرخ بهره اســت. با 
افزایش نــرخ بهره بانک ها، نرخ ســپرده 
بیشــتر شد و این امر به حوزه تولید لطمه 
ســنگینی زد چرا که گرفتن نرخ سود برای 

تولیدکننده شیرین تر از تولید بود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: راه 
حل کنترل مصارف، کنترل منابع نیست و 
بایستی چنین سیاست هایی اصاح شود.

ë  مجید شاکری: بحران بانکی بد فهمیده
می شود

 در ادامــه ایــن نشســت، مجیــد شــاکری 
تحلیلگــر پولــی و بانکــی گفــت: وقتــی ما 
درباره بحران بانکی سخن می گوییم نباید 
این تلقی و برداشت صورت گیرد که امروز 
با بحران نقدشــوندگی پشــت کانتر روبه رو 
هســتیم. یعنــی گاهــی بحــران بانکــی بد 
فهمیده می شود و به محض این که درباره 
بحــران بانکــی ســخن می گوییــم اذهــان 
بســیاری به این ســمت می رود کــه بحران 

یعنی سپرده گذار اصل پول خود را از بانک 
طلــب کنــد و بانــک ناتــوان از بازگرداندن 
وجــه باشــد. وی بحــران بانکی در ایــران را 
بســیار عمیق تــر از ایــن مفهوم دانســت و 
گفت: بزرگ شــدن ترازنامه های بانک ها، 
شــکاف دارایــی و بدهــی و اثــرات رکــودی، 
حجم نقدینگی و پایه پولی را افزایش داده 
اســت. ایــن اقتصــاددان در ادامه با اشــاره 
بــه این که بحــران بانکی امروز ویژه اســت 
و چندین عامل بحــران زا در اقتصاد ایران 
جمع شــده و نمی توان به این موضوع دل 
بســت که بانکدارها دور هم جمع شــوند و 
بحــران را حــل و فصل کنند تصریــح کرد: 
بحــران فعلــی یــک بحــران چندوجهــی 
اســت و دیدگاه ها و نظرات همه عامان و 

تأثیرگذاران باید سر میز جمع شود.
وی بــا اشــاره بــه شــوک ارزی رخ داده در 
اقتصاد ایران گفت: در چند ماهه گذشته 
مدام بر این نظر پافشاری شد که بانک ها 
از شــوک ارزی اتفــاق افتاده موج ســواری 
کــرده و ارزش دارایــی خــود را با تبدیل به 
ارز بــاا برده اند در حالی که آمارها چنین 
چیــزی را تأییــد نمی کند، ضمــن این که 
شــکل اصلی دارایی هــای بانک ها در این 
حوزه، به عنوان بســتانکاری ارزی اســت. 
بنابرایــن فقط ظاهر قضیه این اســت که 

دارایی بانک ها افزایش یافته است.
دکتر شــاکری با اشــاره به نقدپذیر نبودن 
مستغات سیستم بانکی گفت: بسیاری 
از بانک هــا مســتغات را به عنــوان لقمه 
بزرگ ترازنامه در نظر می گیرند در حالی 
کــه تردیدهای جــدی دربــاره نقدپذیری 
وجــود دارد. بــه عنــوان نمونــه می بینیم 
بانکــی کــه دو ســه مجتمــع تجــاری را به 
عنوان پرچم خود برافراشته در راه اندازی 

آنها چندان کامیاب نبوده است.
وی با اشــاره به روز نبــودن دانش اقتصاد 
مدیــران دولتی گفت: به محــض این که 
ســخن از اصاح سیســتم بانکی به میان 
می آوریم متأسفانه مدیران دولتی تصور 

می کننــد بحــران بانکــی را می تواننــد بــا 
افزایــش ســرمایه بانک هــا حــل و فصل 
کنند در حالی که این تلقی کوتاه بینانه ای 

است.
ë  بانکــداری زاده:  مدنــی  ســیدعلی 

خصوصی چه وقتی به وجود آمد؟
ســیدعلی مدنی زاده، اســتادیار دانشــگاه 
شــریف در نشســت امنیــت اقتصــاد بــا 
محــور بررســی بحــران بانکــی ایــران در 
جمــع دانشــجویان دانشــگاه تهــران بــه 
عنوان سومین سخنران، نظام بانکی را به 
قصه ای تلخ تشبیه کرد که از دهه 7۰ وارد 
بحران های جدیدی شــد و عــدم نظارت 
دســتگاه های ناظر باعث شــد، مشکات 

این حوزه چون غده چرکی نمایان شود.
گفــت:  صحبت هایــش  ابتــدای  در  وی 
گفتن جملــه بحران بانکــی، خطرناک و 
ترسناک است بدین جهت امیدوار بودم 
که نشســت با دانشجویان رسانه ای نشود 
تــا بتوانیــم راحت و بــدون دغدغه حرف 
بزنیــم. صحبت هایــی که در مــورد نظام 
بانکــی و بحران های آن مطرح می شــود 
باعث خواهد شد تا مردم پول هایشان را 

از بانک ها خارج کنند.
استادیار دانشــگاه شــریف افزود: سال۹٤ 
در پژوهشکده پولی و بانکی کار تحقیقاتی 
در مــورد نظام بانکی انجام شــد و نتیجه 
آن هــم به بانــک مرکزی ارائه شــد. البته 
ایــن گــزارش بــرای ســال های آینــده هم 
بــه روز شــد. در این گــزارش چرایی ایجاد 

مشکات نظام بانکی تحلیل شده است.
وی با اســتناد به پروژه تحقیقاتی که سال 
۹٤ شــروع شــد و طی ســال های متمادی 
به روز شد، گفت: از سال ۹۱ و ۹۲ نرخ های 
حقیقی در بازارهای مالی ســیر صعودی 
داشــت و به جهت اعتبارات شــاهد ســیر 
نزولی بودیم.مدنی زاده خاطرنشان کرد: 
قصه مشــکات بانکی از دهه ۸۰ شــروع 
شــد. قبــل از آن بانکــداری مــا دولتی بود 
ولی پس از آن بانکداری خصوصی شکل 

صحبــت هایــش تأکیــد کرد:»اگــر دولت 
بموقع با کمک بخش خصوصی درصدد 
بهبود روش ها و سیســتم ها عمل کند و از 
بخش خصوصی مشــورت بگیــرد، قطعاً 
می تواند جلوی فســاد را بگیرد. همچنین 
خواســته مــا بــه عنــوان نماینــده بخــش 
خصوصی شــفافیت در همه ارکان دولت 
و تمام دســتگاه ها از ســوی دولت اســت. 
بخش خصوصــی اولین ارگانی اســت که 
فدایی و قربانی فســاد خواهد شــد و قصد 
دارد بــا تمــام تــوان بــه اصــاح روش ها و 
سیســتم ها بپردازد تا فســاد در جامعه به 

حداقل برسد.«
ë  مبارزه با پولشــویی، نیاز سیستم مالی

داخلی است تا خارجی
لعیــا جنیدی، معــاون حقوقی رئیس 

جمهوری در همایش مبارزه با فساد اتاق 
تهران گفت:»قوانین مقابله با تأمین مالی 
تروریســم و مبــارزه بــا پولشــویی پیــش از 
این که نیاز ما برای روابط مالی بین المللی 
باشد، به سیستم مالی، پولی و بانکی کشور 
کمک می کند. این قوانین به بازار ما کمک 
می کند تا تجارتی درست بر مبنای رقابتی 
ســالم در کشــور داشــته باشــیم.« او ادامه 
داد:»یک دهه از تصویب »قانون با مقابله 
بــا پولشــویی« و »قانــون مقابله بــا تأمین 
مالی تروریســم« می گــذرد؛ قانون مقابله 
بــا تأمیــن مالی تروریســم اصاح شــده و 
اکنــون اصاح قانــون مقابله با پولشــویی 
در دســتور کار اســت؛ در این ارتباط، دیروز 
برای رسیدگی به اختاف مجلس شورای 
اســامی و شــورای نگهبان، جلســه ای در 

مجمع تشــخیص مصلحت نظام برگزار 
شــد. هر تجارت نیازمند مبــادات بانکی 
اســت اما فقط در روابط بین الملل به این 
قوانین احتیاج نداریــم، بلکه پیش از آن، 
قوانینی از این دســت به سیستم بانکی ما 
کمک می کند.« جنیدی با تأکید بر این که 
بانکــداری اســامی به معنــی »بانکداری 
صحیح العمل« است، گفت:»بانکداری 
اســامی فقــط این نیســت که یک ســری 
قرارداد مســاقات و جعاله بنویســیم – هر 
چنــد ایــن قراردادهــا نیز بــه بازبینــی نیاز 
دارند - اما صحیح العمل بودن بانکداری 
این است که در آن اطمینان داشته باشیم 
کســی نمی توانــد معاماتی از ســر فســاد 
ایجاد و درآمد ناشی از آن معامات را وارد 
سیســتم بانکی کــرده و بــا دو جابه جایی، 

گرفت. بانکداری خصوصی زمانی ایجاد 
شــد که بانک مرکــزی و دولــت رابطه ای 
نداشتند، ضعف در اعمال مقررات وجود 
داشــت و نهادهای ناظر قوی بر فعالیت 
بانک هــا تعریــف نشــده بــود. وی تأکیــد 
کرد: در دهه ۸۰، شاهد انباشت مطالبات 
بــه  افزایــش بدهــی دولــت  غیرجــاری، 
نظام بانکی، کاهش اعطای تســهیات و 
افزایش نرخ تسهیات بودیم. این عوامل 

سبب شد تا رکود اقتصادی شکل بگیرد.
مدنی زاده با اشاره به اینکه دهه ۹۰ شاهد 
بیماری هلندی در اقتصاد کشــور بودیم، 
گفت: در آن سال ها ارزش دارایی بانک ها 
افزایش یافت و بانک ها به ســمت خرید 
اماک و مســتغات رفتند و این شــیوه را 
بــه عنوان راه تنفســی بــرای ارتــزاق خود 
تعریف کردند. در این میان تأکید می کنم 
کــه بانــک مرکــزی بــر فعالیــت بانک ها 
نظارتــی نداشــت. ایــن امر ســبب پدیده 

تنگنای اعتباری شد اما حس نمی شد.
وی گفت: ســال های ۹۱ و ۹۲ رکود بیشــتر 
شــد و این امر شریان های حیاتی بانک ها 
را تحت تأثیر قرار داد. ســال های ۹۲ و ۹۳ 
هم کاهش نرخ تورم، مشــکات بانکی را 
افزایــش داد.با این رخــداد بانک ها برای 
عبــور از چالش هــای خود به ســمت بازار 
سپرده رفتند و نرخ بهره را با هدف جذب 
پــول مردم افزایش دادند. اما این امر هم 
نتوانســت مشــکات نظام بانکــی را حل 

کند.
ë  نهــادی ســاختار  اصــاح  نیازمنــد 

بانک ها هستیم 
تصریــح  شــریف  دانشــگاه  اســتادیار 
کــرد: بــا افزایــش نــرخ ســود، پول هایــی 
کــه می توانســت بــه ســمت تولیــد بــرود 
بــه ســمت بانک هــا و مؤسســات مالی و 
اعتبــاری رفــت و از طرفــی شــاهد اضافه 
برداشــت بانک ها از نظــام بانکی بودیم.
در ایــن میان مؤسســات غیرمجــاز، لیدر 
این اتفاقــات )افزایش نرخ ســود( بودند. 
از آنجا که این بخش ها به جایی پاسخگو 
نبودنــد هر کاری کــه برای جذب ســپرده 
وجود داشت انجام دادند. حتی برخی از 
مؤسسات مالی و اعتباری تا ۸۰ درصد به 

سپرده گذار خود سود می دادند.
وی با بیــان این که همانگونه که ســال ۹٤ 
پیش بینــی شــده بود، بانک ها به ســمت 
زیــان دهی در حــال حرکت بودند، گفت: 
فاصلــه دارایــی و بدهی بانک هــا در حال 
افزایش است. ما چندین سال است که در 

بحران بانکی هستیم.
مشــکات   7۰ دهــه  افــزود:  مدنــی زاده 
بانک های دولتی، دهه ۸۰ توســعه کمی 
بانک هــا و دهــه ۹۰ شــاهد افــول مالــی 
بانک ها بودیم. وی تأکید کرد: ما نیازمند 
اصاح ساختار نهادی بانک ها هستیم تا 
به ســه ضلع مهم و اساســی ثبــات پولی، 
ثبات مالی و توسعه مالی برسیم. در غیر 
این صورت هیچ زمان سه ضلع یاد شده 
همزمان شــکل نمی گیرد و مانند شرایط 

کنونی تنها شاهد ثبات پولی هستیم.

آن پــول را تطهیــر و از بانک خــارج کند.« 
معــاون حقوقی رئیس جمهــوری درباره 
اقدامــات انجام شــده در حوزه قانونی نیز 
گفت:»دولــت در ســال های اخیــر در این 
زمینــه اقداماتی را در دســتور کار خود قرار 
داده کــه یکــی از آنهــا »قانــون دسترســی 
آزاد بــه اطاعات« اســت؛ دسترســی آزاد 
به اطاعــات، جلوی رانت اطاعاتی - که 
می تواند منشــأ فساد باشــد – را می گیرد. 
در کنــار ایــن قوانیــن، قانون هــای دیگری 
نیز توســط دولت پیگیری شــده اســت که 
هر کدام از آنهــا می تواند اثرگذاری زیادی 
داشــته باشــد؛ یکی از این قوانیــن، ایحه 
خدمــات  در  منافــع  تعــارض  مدیریــت 
عمومــی اســت؛ دولــت هرگــز نســبت به 
بی نیــاز  خصوصــی  بخــش  تجربه هــای 
نیســت؛ باید مدیــران بخــش خصوصی 
ســال هایی از عمر کاری خــود را در دولت 
به مردم خدمت کننــد.« او ادامه داد:»در 
این بخش، برای مدیریت تعارض منافع 
مدیریــت  »ایحــه  عمومــی،  و  بنگاهــی 
تعارض منافع«را تدویــن کردیم که تا در 
صــورت تعارض میــان منفعت عمومی 
و خصوصــی، منافــع عمومــی در اولویت 
قرار گرفته شــود. ایحه جامع شــفافیت، 
برنامه دیگری است که معاونت حقوقی 
رئیس جمهوری ایجاد کــرده؛ این ایحه، 
نهادهای سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
را هدف قرار داده است. همه این اقدامات 
آرزوی حاکمیت قانون در روابط داخلی و 

بین المللی است.«

مرجان اسامی فر - حسن فرامرزی
خبرنگار

اخبـــــار

ادامه از 
صفحه اول

بـــازتاب



روغــن یکــی از کااهــای اساســی مهــم اســت که 
برای تأمین نیاز داخل به واردات وابسته هستیم. 
طرح هایی مانند افزایش کشت دانه های روغنی از 
برنامه های مهم کشور برای کاهش این وابستگی 

اســت. اکنون ســیدرحمت اه پریچهر مجری طرح زیتون از توسعه سطح زیر کشت این 
محصول به عنوان یکی دیگر از برنامه های اصلی برای کاهش وابستگی به واردات روغن 
خبر داد. مقاوم بودن به خشکی و شوری یکی دیگر از ویژگی های زیتون است که کشت آن 
کاماً با شرایط آب و هوایی و کم آبی در کشور سازگار است. در خصوص برنامه های طرح 

توسعه کشت زیتون مجری این طرح به چند سؤال ما پاسخ داد.
ë توسعه کشت زیتون از چه زمانی در دستور کار قرار گرفت؟

توسعه کشت زیتون از سال 72 مورد توجه قرار گرفت. سطح زیر کشت آن زمان 4800 هکتار 
بود که فقط در 3 استان زنجان، گیان و قزوین تولید می شد. هدف اصلی طرحی که سال 72 
تهیه شد تأمین بخشی از روغن خوراکی کشور، حفظ و بهره وری منابع آب و خاک، جلوگیری 
از تخریب و فرســایش، افزایش اشــتغال و استفاده از ویژگی های این گیاه مهم بود. اهمیت 
این محصول به اندازه ای اســت که در اعــام اولویت های وزارتخانه به هیأت دولت، زیتون 

به عنوان محصول راهبردی اعام شد چون در امنیت غذایی کشور اهمیت زیادی دارد.
ë بعد از تصویب طرح توسعه چه اتفاقی افتاد؟

بعد از 25 سال که از تصویب طرح توسعه و کشت زیتون می گذرد امروز اتفاقی که افتاده این 
است که زیتون در 26 استان کشت می شود و سطحی بالغ بر 88 هزار هکتار زیر کشت است. 
چون زیتون به ســرما حســاس است در 5 استان سردسیر آذربایجان  شرقی و غربی، همدان، 
کردستان و چهارمحال و بختیاری کشت نداریم. در راستای بحث تناسب اراضی و مشخص 
شدن بهترین اراضی در برنامه ششم توسعه کشت  15 هزار هکتار را هدف گذاری کردیم. برای 

اصاح و بهسازی باغ های موجود تا 46 هزار هکتار هم تا پایان برنامه ششم برنامه داریم.
ë اهداف طرح محقق شده است؟

ویژگی مهم زیتون بخش تولید روغن و کنسرو است. گیاهی است که از نظر دارویی و آرایشی و 
بهداشتی هم خیلی مهم است در طرح توسعه زیتون 2 بحث مطرح است یکی افزایش تولید 
روغن با کیفیت باا و دوم ارتقای بهره وری؛ یعنی دنبال تولید اقتصادی برای باغداران هستیم.

ë چه میزان تولید داریم؟
پیش بینی ما این اســت که امســال بیــش از 90 هزار تــن تولید محصول داریــم. کار خوب 
دیگری که در زیتون انجام شد قرار گرفتن صنایع و کارخانه های روغن کشی در کنار مناطق 
تولیدی است. 42 واحد ثابت روغن کشی داریم و ظرفیت این واحدها بیش از 90 هزار تن 
است پس کمبود ظرفیت برای تولید روغن و کنسرو نداریم. زیتون تحمل قابل توجهی به 
خشکی دارد کاماً مناسب شرایط آب و هوایی کشور است. زیتون تحمل خوبی به شوری 

دارد به همین دلیل عملکرد خوبی در کشور داشته است.  
ë صادرات هم داریم؟

به دلیل اینکه بخش عمده ای از روغن کشور وارداتی است به دنبال آن هستیم نیاز داخل را 
تأمین کنیم. دنبال صادرات نیستیم می خواهیم تولید داخل به نحوی پیش برود که سرانه 

را افزایش دهیم. گسترش باغ های متراکم برنامه دیگر ما است.
ë برای تولیدکنندگان چه مشوق هایی دارید؟

برای کسانی که قصد مشارکت در توسعه طرح زیتون را دارند مشوق هایی داریم که تأمین 
تســهیات مورد نیاز، تأمین یارانه نهال، نظارت های فنی و کارشناســی از آن جمله است. 
یکی از مشــکات ما کیفیت روغن های وارداتی بود اما با همکاری سازمان ملی استاندارد 
و با هماهنگی شــورای بین المللی روغن بازنگری در اســتانداردها را شروع کردیم و اکنون 
اســتاندارد روغن زیتون استاندارد بین المللی دارد و بر اساس این استانداردها روغن های 

بی کیفیت حذف می شود. 
ë واردات زیتون هم داریم؟

سال گذشته واردات ما 6100 تن روغن بود. زیتون وارد نمی کنیم چون سرانه تولید کنسرو ما دو 
برابر سرانه دنیاست نیازی به واردات کنسرو نداریم. به دلیل ذائقه مردم دستورالعمل تولید 

زیتون سیاه را هم تهیه کردیم و تا آذرماه این دستورالعمل را به مبادی ذیربط می فرستیم.

جدیــد  محدودیــت  روزشــنبه  از  مرکــزی  بانــک   
هــر شــماره ملــی  بــرای  را  بانکــی  تراکنش هــای 

اجرایی کرده است.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در اقدامی جدید 
که البته قبًا از ســوی عبدالناصر همتی رســانه ای 
بــرای  را  تــازه ای  محدودیت هــای  بــود،  شــده 
تراکنش هــای کارتــی اعمــال کــرده اســت.همتی 
قبــًا در گفت وگوی تلویزیونی اعــام کرده بود که 
برنامــه جدیــد بانک مرکــزی اعمــال محدودیت 
بــرای تراکنش های بانکی به  ازای هر شــماره ملی 

است.
طبــق این سیاســت جدید کــه به منظور مبــارزه با 
پولشــویی اجرا شــده و اتفاقًا تأثیر بســزایی هم در 

کنترل نوســان ارزی داشته اســت، هر شماره ملی 
می توانــد در طول یک روز )24 ســاعت( نهایت تا 
100 میلیــون تومان تراکنش بانکی داشــته باشــد.

هــر کارت بانکی نیــز نهایت تــا 50 میلیون تومان 
می توانــد تراکنــش بانکی طی 24 ســاعت داشــته 

باشد.
گفتنــی اســت، یکــی ازاهــداف بانــک مرکــزی از 
اعمال بخشــنامه محدودیت تراکنش های کارتی، 
محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشــور است 
که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شــرکت های 
psp و نظــارت ضعیــف بانک هــا در خــارج مرزها 

فعالیت می کنند.
آمــدن  و  مرکــزی  بانــک  کل  رئیــس  تغییــر  بــا 

عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاســت های 
ارزی جهت گیری مناســبی پیدا کرد و حاصل این 
سیاســت ها کاهــش تاطم هــای ارزی در بــازار ارز 

ایران شد.
یکــی از اقدامات مهــم و تأثیرگــذار بانک مرکزی 
کــه اتفاقاً موجب کاهش قیمــت ارز و تاطم های 
ارزی شــد، بخشــنامه اصــاح مبلــغ تراکنش های 
بانکــی بود کــه در هفته های گذشــته ابــاغ و اجرا 

شد.
بــه گفته منابع موثق بانکــی از این به بعد هر فرد 
هــر تعداد کارت عابر بانک داشــته باشــد، در یک 
روز حداکثــر 100 میلیون تومــان می تواند تراکنش 

پوزی )کارتخوان( داشته باشد.
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بارندگی امسال 220 درصد افزایش یافت
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در برنامه نگاه یک شــبکه یک ســیما 
گفت: تا 1۶ آذر در کل کشور میانگین بارش 8۵ میلی متر بوده 
و در مقایسه با سال گذشته 220 درصد افزایش یافته است. او 
با بیان اینکه ســال آبی از ابتدای مهر آغاز و تا پایان شــهریور 
ســال بعد ادامــه دارد افــزود: میــزان بارش ها در مقایســه با 
میانگیــن دراز مدت کشــور که ۴۵ میلی متر بــوده 8۵ درصد 
افزایش یافته است.البته سازمان هواشناسی در عین حال که 
پاییز خوبی را از نظر بارش ها پیش بینی کرده است اما اعام 
کرده زمستان پربارش نخواهد بود. وزیر نیرو گفت: ورودی آب سدها تاکنون دو 
برابر مدت مشابه سال گذشته است. همچنین اردکانیان گفت: در نیمه تابستان 
امسال به فکر تابستان سال آینده بودیم و درباره آن برنامه ریزی دقیق کرده ایم. 
هشــت هزار مگاوات کمبــود برق برای تابســتان 98 داریم و بــرای جبران آن ۵ 
هزار و 200 مگاوات نیروگاه جدید می ســازیم و ســه هزار مگاوات نیز با مدیریت 
مصرف جبران می شود.  11 برنامه اجرایی برای کاهش سه هزار مگاوات مصرف 
برق از جمله تعویض پنج میلیون امپ فلورســنت خانگی و 10 میلیون از این 
نوع امپ در شــهرها با امپ های ال ای دی، ســرویس پنج میلیون کولر آبی و 

یک میلیون کولر گازی و افزایش تعرفه برق پرمصرف ها داریم.

حمایت از کااهای داخلی بدون محدودیت
رضا رحمانی ، وزیر صمت با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای 
حمایت از کااهــای داخلی نداریم، گفت: هرکجا که قوانین 
و مقررات تســهیلگر متناســب با شــرایط روز کشــور نباشــد، 
دولت برای رفع مشــکات آنهــا اعام آمادگی کرده اســت. 
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در مراسم افتتاح یک کارخانه 
ذوب نورد در تبریز، گفت: امروز ظرفیت خوبی از جلســات ســران قوا در اختیار 
ما هســت که می توانند قوانین تولید را در جهت تسهیلگری و حمایت از تولید 
داخلی اصاح کنند.وی با بیان اینکه قانون، مصوبه و بخشنامه برای حمایت از 
تولید زیاد است، اظهار کرد: مهم ترین استناد ما برای حفظ و حمایت از تولید 
داخلی، فرمایشات رهبر معظم انقاب است. وی با تأکید بر ضرورت استفاده  
از ظرفیت های موجود و حفظ و فعال سازی واحدهای تولیدی، اضافه کرد: هر 
کجا تولید باشد، مسئوان باید برای حفظ تنظیم بازار، قیمت و کیفیت مناسب 

و برای دسترسی آسان مردم تاش کنند. 

واردات قطعه،چالش صنعت خودروسازی
احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: در شــرایطی 
کــه توان تولیــد قطعه های خودرو در کشــور وجــود دارد، واردات 
قطعات و رانت موجود در آن، صنعت خودروسازی را با چالش 
جــدی رو به رو کرده اســت. او در ســی و هفتمین نشســت ســتاد 
تســهیل و رفــع موانع تولید قــم با بیان اینکه قطعــه چینی وارد 
می کنند و آن را با برند و نام ایرانی به شرکت ها تحویل می دهند، بیان کرد: این موارد 
از معضل های مهم صنعت خودرو ســازی کشور است و تا حل نشود، مشکات این 

حوزه باقی خواهد ماند. 

سهیا یادگاری
خبرنگار

گفت و گو با سیدرحمت اه پریچهر، مجری طرح زیتون

کاهش واردات روغن با طرح توسعه کشت زیتون
محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی آغاز شد

سقف تراکنش ۱00میلیون تومان در 2۴ساعت

 کمتر کشــوری را می توان یافــت که بدون 
بهره مندی از سرمایه خارجی فرآیند رشد 
و توســعه اقتصادی را طی کرده باشــد. در 
ایران نیز با تأکید بر نقش سرمایه خارجی 
در رشــد اقتصــادی، اشــتغالزایی و رونــق 
تولید در برنامه های باادستی، برنامه های 
توســعه، قوانین بودجه ســنواتی و قوانین 
خاص ارقامی برای جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی و ســهم آن در رشــد اقتصــادی 
هدفگذاری شــده اســت. درهمین راســتا 
برنامه ششــم جــذب ســاانه 65 میلیارد 
دارسرمایه گذاری خارجی در بخش های 
مختلــف را هدفگــذاری کــرده اســت کــه 
پیش بینــی  ســرمایه گذاری  میــزان  ایــن 

شــده شــامل 30 میلیــارد دار فاینانــس، 
و  اقتصــادی  20 میلیــارد دار مشــارکت 
15 میلیارد دار ســرمایه مســتقیم است. 
رقمــی که بــرای جــذب ســرمایه خارجی 
دربرنامه ششم توســعه هدفگذاری شده 
اســت یــک چهــارم از رشــد 8 درصــدی 
دارد.  ســهم  برنامــه  ایــن  در  اقتصــادی 
بــرای تحقق ایــن هدفگذاری هــا قوانین و 
مقررات بسیاری در کشور تدوین و اجرایی 
شــده اســت کــه در صــورت وجــود ســایر 
شــروط ماننــد مثبــت بــودن جو سیاســی 
ســرمایه گذاری  ریســک  و  بین المللــی  و 
می تواند بسترســاز ورود ســرمایه به کشور 
باشــد. درهمیــن زمینــه قانــون تشــویق و 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی مزایای 
ویــژه ای بــرای ســرمایه گذاران پیش بینی 
عــدم  شــامل  آن  مهمتریــن  کــه  کــرده 
محدودیــت درحجــم و درصد مشــارکت 

در ســرمایه گذاری، انتقــال اصــل و ســود 
سرمایه، رفتار مشــابه و برابر با خارجی ها 
همانند داخلی ها، اعمــال معافیت های 
مالیاتی، گمرکی و... می شود. دراین قانون 
ســرمایه گذاران خارجــی در مناطق کمتر 
برخوردار تا 10 و در ســایر مناطق تا 5 سال 
از مالیــات معــاف هســتند. عــاوه برایــن 
ریســک هایی همچــون ســلب مالکیت و 
ملی شــدن، تضمیــن خریــد کاا و انتقال 
ســرمایه دراین قانون تحت پوشــش قرار 

گرفته است.
ë اقامت 5 ساله برای سرمایه گذاران

در کنار قوانین گذشــته دولت برای جذاب 
شــدن بخش های مختلف اقتصــاد ایران 
برای ســرمایه گذاران مقررات جدیدی نیز 
وضع کرده است که مهمترین آن درجلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 10 مهر 
ماه امســال رقم خورد. این شورا به منظور 

تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع ارزی، 
تصویب کرد اتبــاع دولت های خارجی در 
صورتــی که حداقل 250 هــزار دار جهت 
سرمایه گذاری در ایران، به کشور وارد کنند، 
مطابق ضوابطی که دولت اعام می کند، 
می توانند از امتیاز مجوز اقامت پنج ساله 

برخوردار شوند.
ë سیر صعودی ورود سرمایه خارجی

بــا وجــود تمــام محدودیت هایــی کــه در 
مقابــل اقتصاد ایران نظیــر تحریم ها قرار 
دارد امــا بررســی عملکــرد ایــران درطول 

ســال های اخیــر نشــان از رونــد صعــودی 
جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. دراین 
زمینه کنفرانس توسعه و تجارت سازمان 
ملــل متحــد )آنکتــاد( در گزارش ســاانه 
خود، از افزایش ۵0 درصدی میزان جذب 
سرمایه گذاری ایران در سال 2017 میادی 
خبر داده اســت. در گزارش سرمایه گذاری 
خارجی جهانی 2018 که اخیراً منتشر شده 
اســت رونــد ســرمایه گذاری های خارجی 
صــورت گرفتــه در ســال 2017 بــه تصویر 
کشیده شده است.بر اســاس این گزارش، 

میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران طی 
ســال 2017 به ۵ میلیارد و 19 میلیون دار 
رســیده کــه نزدیک به ۵0 درصــد افزایش 
داشــته اســت.این گــزارش حاکی اســت، 
میزان ســرمایه گذاری خارجی در ایران در 
سال 201۶ بالغ بر 3 میلیارد و 372 میلیون 
دار بــرآورد شــده بود. براســاس آمارهای 
سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز میزان 
جذب سرمایه مصوب از 4 میلیارد دار در 
ســال 91 به بیش از 10 میلیارد دار در سال 

گذشته رسیده است.

کارشناسان درگفت و گو با »ایران« موانع سرمایه گذاری خارجی را برشمردند

مسیر سنگاخ جذب سرمایه خارجی
سیاوش رضایی

خبرنگار
اقتصـــاد 
بین الملل

بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران محدودیت های 
زیادی در برابر جذب سرمایه خارجی ایجاد کرده است 
و براین اساس تصمیم سازان باید به سمت مزیت های 
موجــود حرکت کنند. دراین راســتا همــکاری نزدیک با 
کشــورهایی مانند چین و روسیه که دارای سرمایه مازاد 
و تمایل برای ســرمایه گذاری درخــارج از مرزهای خود 
هســتند می توانــد یکــی از این مزیت هــا به شــمار رود. 
درایــن زمینه می توان بــا تدوین یا تغییر مقررات زمینه های ورود این بخش 
از ســرمایه را به کشــور فراهم کرد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی ما در 
ماه های اخیر ســرمایه گذاری درایران را برای ســرمایه گذاران خارجی بســیار 
جذاب کرده است چرا که بازده سرمایه گذاری برای آنها افزایش یافته است. 
اما شــرط اســتفاده از این جذابیت اعتماد و ثبات اســت. بنابراین درصورتی 
که ســرمایه گذاران به ایران اعتماد داشــته باشــند و ازثبات اقتصاد در آینده 
اطمینان حاصل کنند سرمایه گذاری درایران برای آنها به صرفه خواهد بود.

درمجمــوع عــدم ثبــات، مشــکات بوروکراتیــک، نااطمینانــی بــه آینــده و 
دخالت هــای دولــت را می تــوان مهمتریــن موانع جــذب ســرمایه خارجی 
برشــمرد.زمانی کــه ســرمایه گذاران مشــاهده می کنند که در مــدت کوتاهی 
قوانین و مقررات اقتصادی در ایران تغییر می کند باعث نگرانی آنها می شود 

و میل آنها را برای سرمایه گذاری کاهش می دهد.

ســرمایه گذاری خارجــی تابعــی از ثبــات و متغیرهــای کان 
اقتصــادی اســت. ایــن درحالی اســت که هم اکنــون به دلیل 
بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران این سرمایه گذاری 
خارجی اســت که فدا می شــود. اعمال تحریم ها باعث شده 
اســت بســیاری از ضرورت های ورود ســرمایه از خــارج مانند 
کانــال مطمئن برای نقل و انتقال ارز و روابط کارگزاری بانکی 
با مشکل مواجه شود. اما تحریم تنها مانعی نیست که مقابل ورود سرمایه خارجی 
به کشور وجود دارد. در داخل نیز با وجود تورم قوانین مختلف برای تشویق و حمایت 
از ســرمایه گذاران خارجی درعمل در اجرای این قوانین ضعف داریم و از این منظر 
کاســتی های بسیاری دیده می شود. هم اکنون هرچند قوانین مفصلی برای حمایت 
از ســرمایه گذاران به تصویب رســیده اســت ولی در برخی  گلوگاه ها با مشکل مواجه 
هســتیم. برای مثال هم اکنون ارائه تضمین های کافی به سرمایه گذاران برای خروج 
ارز امکانپذیر نیســت. این درحالی است که مقررات نیز در کشــور ما ثبات ندارد و گاه 
تغییرات نابهنگام این قواین موجب آسیب به سرمایه گذاران خارجی و خروج آنها 
می شــود. درواقع زمانی که یک ســرمایه گذار کشــوری را برای سرمایه گذاری انتخاب 
می کند وضعیت آن کشور را به دقت مورد بررسی قرار می دهد. برهمین اساس درکنار 
عدم ثبات قوانین و مقررات مشکات کارگری که در برخی  بنگاه های اقتصادی ایجاد 
شده است نیز سیگنال های منفی به آن سوی مرزها می فرستد. چرا که سرمایه گذار به 

هیچ عنوان قصد ندارد وارد چنین چالش هایی شود.

محمد نصر 
اصفهانی
اقتصاددان

امراله امینی
اقتصاددان

مسیرجذب سرمایه گذار خارجیسیگنال مشکات کارگریمزیت های جذب سرمایه خارجی
شفافیت و امکان پیش بینی دورنمای اقتصادی، به  بیان  دیگر 
کنترل ریسک موضوعی است که ازجمله اساس تصمیم گیری 
ســرمایه گذار خارجی محســوب می شــود. از طرفی، نوسانات 
نرخ ارز، رشــد نقدینگی، بازگشــت تحریم ها، افزایش ســطح 
تنش های داخلی و منطقــه ای و عدم اجرای صحیح قوانین، 
همگی مسائلی است که این تصمیم گیری را سخت می سازد. 
ضریب کفایت سرمایه پایین بانک های کشور که ریسک شبکه 
بانکی را نشــان می دهد، براساس استاندارد جهانی 12 درصد 
اســت حال  آنکه در 10 بانک ایران این رقم 8 درصد اســت. شرایط بحرانی بانک های 
کشور یکی از موانع اصلی عدم ارتباط با بانک های بین المللی دنیاست. عامل مهمی که 
ازم است تا دولت در برنامه ریزی های کان خود به آن توجه داشته باشد، برنامه ریزی 
برای مشوق های سرمایه گذاری است. عدم مدیریت صحیح شرکت های ایرانی عامل 
دیگری است که باید برای بهبود آن توجه شود.یکی دیگر از اقدامات بایسته ای که دولت 
در برنامه های توســعه ای خود باید مدنظر قرار دهد، شناسایی صحیح پتانسیل های 
اســتانی و اولویت بنــدی بخش های اقتصادی اســت. یکــی دیگر از عوامــل اثرگذار در 
موفقیت کشور برای جذب منابع خارجی، رتبه اعتباری کشور در مراودات بین المللی 
 FATF است. امید است تا با این اقدامات و اجرایی کردن تعهدات بین المللی ازجمله
و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی، امنیت سرمایه گذاری را بهبود بخشید و از این 

طریق به جذب سرمایه گذاری خارجی در سال های پیش رو کمک کرد.

فریال مستوفی
 رئیس کمیسیون 
سرمایه گذاری اتاق 
ایران

آمار مصوب سال 92 تا 96 سرمایه گذاری )ارقام به میلیون دار(

خبرخوان

139113921393139413951396شرح
تعداد طرح های جدید 

75554065128179سرمایه گذاری خارجی مصوب

4.9041.3729156.7127.39810.640میزان جذب سرمایه خارجی مصوب

واکنش بازار به آزادسازی قیمت خودرو
قیمــت خودروهــا روز گذشــته بــه یکبــاره افزایش یــک الی 2 
میلیــون تومانی یافت و در این میان خودروی چانگان چینی 
ســردمدار افزایــش قیمت ها بــود. پژو پــارس Tu5 و پژو 206 
صندوقدار هم از دیگر خودروهایی بودند که روز گذشته گران شدند. فعاان بازار 
علت رشــد قیمت ها را کاهش شدید عرضه خودرو و شایعات مبنی بر تعطیلی 
خودروسازان می دانند. از طرفی با اصاح قیمت برخی از خودروها که روز گذشته 
یکــی از شــرکت های خودروســازی انجــام داد مردم بــرای خرید خــودرو طی روز 
گذشته اقدام کردند. این در حالی است که طی روزهای اخیر بازار خودرو وارد رکود 

شده بود. به هر ترتیب رشد قیمت خودرو در سکوت خبری اتفاق افتاد.

 بـــازار 
خـــودرو

446 میلیونسوناتا هیبرید38 میلیون و 800 هزار پراید ۱۱۱ 

641 میلیونسانتافه۱۱۴ میلیون و 600 هزارپژو ۲۰۷ اتومات

540 میلیوناپتیما۶۳ میلیون و 300 هزاررانا

۸۳۰ میلیونسورنتو۵۵ میلیونپژو ۴۰۵

پژو ۲۰۶ صندوقدار
تیبا 2

۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار
44 میلیون و 500 هزار

رنو داستر
تویوتا پریوس

225 میلیون
۳۶۰ میلیون

خودرو های خارجیخودروهای  داخلی تومانتومان



جواد کریمی قدوســی، نماینــده مخالف دولت 
باز هم با یک ادعای جدید خبرســاز شد؛ این بار 
ادعایــی درباره نیمــی از نماینــدگان مجلس. او 
صبــح دیروز در توئیتی مدعی شــد: »۵۰ درصد 
این مجلس به دنبال فروپاشــی نظام جمهوری 

اسامی است.« 
کریمــی قدوســی در ادامــه نوشــته خــود بــرای 
شــاهد این ادعــا آورده اســت: »ســران فتنه ۸۸ 
به دنبال ســقوط نظام جمهوری اسامی بودند 
و حــاا امــروز ۵۰ درصــد نماینــدگان مجلــس 
پشــت تریبــون می رونــد و از ســران فتنــه دفــاع 
می کنند.« به نظر می رسد اشاره کریمی قدوسی 
به ســخنرانی های متعدد چهره های سیاســی و 

نمایندگان در روز دانشجو باشد.
این ادعای کریمی قدوســی امــا خیلی زود مورد 
توجه رســانه ها و همین طور کاربران شــبکه های 
اجتماعــی قــرار گرفــت کــه او چطــور نیمــی از 
می کنــد؟  »برانــدازی«  بــه  متهــم  را  مجلــس 
سخن کریمی قدوســی را اگر به عدد دربیاوریم، 
معنایش این اســت که به اعتقاد او حداقل 145 
نماینده مجلس ایران در پی تغییر نظام هستند. 

هر چند او مشــخصاً در نوشــته خــود به طیف یا 
شخص خاصی اشاره نداشته اما مشخص است 
کــه هــدف او از این اتهــام نماینــدگان دو جریان 
اصاح طلــب و اعتدالــی مجلــس اســت کــه در 

زمره حامیان دولت محسوب می شوند.
دو موضوعــی که بیش از همه در فضای مجازی 
در واکنش به این ادعای کریمی قدوســی مطرح 
شــد، یکی این بود که آیا فقط امثال وزیر خارجه 
باید برای ســخنان خودشان ســند و مدرک ارائه 
دهنــد و چهره هایی چــون کریمی قدوســی آزاد 
هســتند که هر چــه می خواهند بگوینــد یا خیر؟ 
مســأله بعدی هم سؤال از شورای نگهبان بابت 
صاحیــت این نماینــده بود و کاربــران زیادی با 
تگ کردن حساب توئیتری عباسعلی کدخدایی، 
ســخنگوی ایــن شــورا از او خواســته بودنــد کــه 
نظرش را درباره این سخنان اعام کند. از جمله 
ابوالفضل ســروش، نماینده تهــران در مجلس  
نوشــت: »ادعــای اخیــر کریمــی قدوســی علیــه 
نمایندگان مجلس خــاف منافع ملی و توهین 
به شعور مردم اســت. امیدوارم شورای نگهبان 
صاحیــت امثــال کریمی قدوســی راکــه حضور 

و مواضع شــان مصالــح انقــاب، نظــام، مــردم 
و وحــدت ملــی  را  بــه خطــر می انــدازد با دقت 
بیشــتری بررســی کند.« در همیــن حال نعمت 
احمدی، حقوقــدان با بیان اینکه »آقای کریمی 
قدوســی باید بــا تکیه بر مســتندات خــود اقدام 
بــه بیان چنین اظهارات بزرگی کند«، به ســایت 

دیدبــان ایران گفته اســت: »حتی اگــر اصل را بر 
مبنای صحــت اظهارات آقای  کریمی قدوســی 
بگذاریــم، برابــر قانون مجازات اســامی کســی 
که چنین اطاعاتی را داشــته باشــد و مســئوان 
مربوطــه نظــام را در جریــان این اطاعــات قرار 
ندهد و آن را افشــا نکند،  خود نیز شــریک جرم 

می باشــد.« نعمت احمدی تأکید کرده اســت: 
»گفتــه آقــای کریمــی درواقــع باعث زیر ســؤال 
بردن اعمــال نظارتی نهادهــای امنیتی، وزارت 
اطاعات و شورای نگهبان در تأیید نمایندگان و 
متهم کردن آنها است لذا به همین دلیل هیأت 
نظارت مجلس و دادســتان تهران، آقای دولت 
آبادی، باید در اسرع وقت اقدام به شفاف سازی 
ایــن موضوع و درخواســت ارائه مســتندات از او 
داشــته باشــند چراکه گفته های کریمــی تمامی 

این نهادها را هدف قرارداده است.«
اینهــا در حالــی اســت کــه طــی ماه هــای اخیــر 
نظیــر  قدوســی  کریمــی  از  دیگــری  ادعاهــای 
دوتابعیتــی بودن برخــی مقامــات، دوتابعیتی 
بودن ســفیر جدید ایران در فناند، درخواســت 
مقامــات دولتــی از مراجــع تقلیــد بــرای راضی 
کــردن رهبــری بــرای مذاکره بــا امریــکا، مذاکره 
وزارت  کارشناســان  ســطح  در  امریــکا  و  ایــران 
خارجــه در عمــان، تهدیــد رئیس جمهــوری به 
عــدم برگــزاری انتخابــات ســال 96 در صــورت 
رد صاحیــت و مــوارد دیگــری از همین دســت 

تکذیب شده اند.  

وقوع رویدادهای تروریستی در کشور که به پشتوانه 
حمایــت پیــدا و پنهان برخــی از کشــورهای جهان 
غــرب صورت می گیرد، موضع جمهوری اســامی 
را در مواجهــه جدی با تروریســم متزلزل نمی کند. 
این نکته ای بود که حسن روحانی رئیس جمهوری 
ایــران کمــی بعــد از واقعــه تروریســتی چابهــار که 
پنجشنبه گذشــته صورت گرفت، در سخنانی مورد 
تأکید قرار داد. رئیس جمهوری کشورمان به همین 
بهانــه بازگردانــدن تحریم های امریــکا را مصداق 
تروریسم اقتصادی خواند که در صورت بی اعتنایی 
کشــورهای اروپایــی می تواند تبعــات فرامنطقه ای 
داشته باشد. در گفت و گو با رحمن قهرمانپور، استاد 
دانشــگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل مواضع تازه 

رئیس جمهوری را بررسی کردیم...

رئیــس جمهوری در ســخنانی بر جایــگاه و اهمیت 
نقــش ایــران در مبــارزه بــا تروریســم تأکیــد ویژه ای 
داشته اند. نقشــی که به نظر می رســد نه تنها از سوی 
برخــی از کشــورهای جهان غــرب از جملــه امریکا و 
همچنین کشورهای منطقه نادیده انگاشته شده بلکه 
اقداماتی مخرب در جهت تضعیف آن نیز به عمل 
آمده است. تأکید آقای روحانی بر نقش کانونی ایران 

در مبارزه با تروریسم بر چه واقعیاتی مبتنی است؟
تروریسم از موضوعات بحث برانگیزی است که در 
نظــام بین الملل بعد از یازده ســپتامبر بحث های 
زیادی را موجب شــده اســت ولی اتفاقی که بعد از 
یازده سپتامبر رخ داد آن بود که تعریف امریکا و در 
مرحله بعد تعریف قدرت های بزرگ از تروریســم 
تا حدی مبنای قضــاوت جهانی درباره این گروه ها 
قــرار گرفــت زیــرا تا پیــش از یازده ســپتامبر اساســاً 
موضــوع تروریســم از موضوعاتــی بــود کــه خیلــی 
در مــورد آن اجمــاع نظــر و اجمــاع حداقلی وجود 
نداشــت و حتــی در داخــل اردوگاه فــرا آتانتیــک 
یعنــی امریکا و اروپا هم اختاف نظــر در این مورد 
زیاد بود و این بحث بود که آیا گروه هایی که از خود 
دفاع می کنند نیز جزو گروه های تروریستی هستند 
یا نه. بعد از یازده ســپتامبر و فضــای امنیتی ای که 
بعد از آن در نظام بین الملل حاکم شد امریکا و تا 
حد کمتری اروپا در پرتو این وضعیت تاش کردند 
تعریــف خود را از تروریســم وارد نظــام بین الملل 
و مهم تــر از آن حقــوق بین الملل کننــد که بعدها 
این روند به تروریســم هســته ای و حمایت مالی از 
تروریســم گســترش پیدا کرد. یعنی ابعاد مختلف 
پیــدا کرد که موضوع ما در پایان ســال 2۰1۸ همین 
مســائل بحث برانگیز اســت که خودمان در داخل 
داریم. »ســی اف تی« و »اف ای تی اف« در حقیقت 
گســترش یافته همان قطعنامه معروفی هســتند 
که چند روز بعد از حادثه یازده ســپتامبر در شورای 
امنیــت تصویب شــد و ســنگ بنــای ورود شــورای 
امنیت بــه بحــث قانونگــذاری در حوزه تروریســم 
بــود و محدودیت هایــی  را بــر کشــورهای مختلف 
از جملــه ایــران ایجــاد کــرد. در ایــن تعریــف خب 
قاعدتاً ایران جایی بود که غرب خیلی دل خوشــی 
از آن نداشــت مخصوصــاً در خصــوص حمایت از 

فلســطین و گروه های اســامگرا همواره حداقل در 
دوره هایــی مثل دوره جرج بوش به صراحت ایران 
متهم به حمایت از تروریسم شد و این در حالی بود 
که می شــود گفت آشــکارا در برابر برخــی اقدامات 
تروریســتی که در داخل ایــران انجام می گرفت و با 
معیارهــای پذیرفته شــده که اقدام تروریســتی بود 

کما بیش سکوت اختیار می کرد.
بعد از 2۰۰1 امریکا به افغانستان حمله کرد و بعد 
از 2۰۰3 کــه به عــراق حمله کرد در واقع ما شــاهد 
فهــم جدیــدی از اقدامــات تروریســتی در منطقــه 
بودیم که در قالب گروه هایی مانند القاعده و بعدها 
داعــش خــود را نشــان داد و بــه هر حال بر اســاس 
اطاعات موثق و منابعی که وجود دارد هر دو گروه 
مزبور همزمان ایران و غرب را به نوعی دشمن خود 
تعریف کرده بودند و هنوز هم تعریف می کنند اما 
به هــر حال با توجه به اختافات سیاســی که میان 
ایــران و غــرب وجود داشــت، غرب همواره ســعی 
می کــرد این طور وانمود کند درســت اســت که این 
گروه ها با ایران مشکل دارند ولی ایران در خفا با این 
گروه ها ارتباط دارد خب این اتهامی بود که غرب به 
ایران می زد ولی واقعیت این بود که ایران درعرصه 
مبارزه با این گروه های تروریستی هزینه های بسیار 
زیاد مادی و انسانی داد که ما در عراق، سوریه و اان 

در داخل ایران می بینیم.
به هر حال بعد از عراق و ســوریه این گروه ها سعی 
می کنند در داخل ایران هم ضربه هایی را وارد کنند 
که حادثــه تروریســتی اهــواز و چابهــار نمونه هایی 
از آنهاســت. صحبتــی کــه آقــای روحانــی در تأکید 
بــر همکاری منطقــه ای انجــام داد ناظــر بر همان 
سیاســت کلی کشــور در مبارزه با تروریسم و البته با 

مشارکت کشورهای ذینفع است.
تأکیــد آقــای روحانــی بــر نقــش ایــران در مبــارزه با 
تروریســم و همچنین مبــارزه با قاچاق مــواد مخدر 
بر یک انتقــاد دو وجهی مبتنی بود. جایی که اشــاره 
داشــتند از یک ســو تحریم هــای امریکا کــه مصداق 
تروریســم اقتصادی اســت، انزوای اقتصادی ایران 
را هدف گرفته و از ســوی دیگر حمایت پنهان برخی 
متحدان منطقه ای غــرب از اقدامات تروریســتی در 
ایــران، هــدف ایجــاد ناامنــی در کشــورمان را دنبال 
می کند... آیا اشــاره آقای روحانی به این معناســت 
که پیگیــری این اهداف در راســتای کاســتن از اعتبار 
منطقــه ای و تــوان جمهــوری اســامی در مبــارزه با 

تروریسم معنادار می شود؟
یکــی از موضوعاتــی که ایــران همواره بــر آن تأکید 
داشــته ایــن بوده کــه همیشــه به صــورت یکجانبه 
هزینه هــای زیــادی را بابت مبــارزه با قاچــاق مواد 
مخدر از افغانستان به اروپا و جاهای دیگر می دهد 
و محــدود کــردن ایــران و تحریــم آن می تواند این 
مســأله را تحت الشــعاع قــرار دهــد. بــه هرحــال 
پــول مــواد مخدری کــه از طریــق قاچــاق وارد اروپا 
می شود عمدتاً در راه پولشویی و کمک به گروه های 
تروریستی هزینه می شود بنابراین مقابله با قاچاق 
مواد مخدر غیرمستقیم به معنای مقابله با تأمین 
مالی تروریســم است. البته متأسفانه در این زمینه 
به دلیــل اینکــه ایــران و ســایر کشــورهای درگیــر بــا 
ایــن موضوع نفــوذ قابــل توجهی در ســازمان های 

بین المللــی نداشــتند لــذا کمتــر بــه ایــن موضوع 
پرداخته شده یعنی جنبه امنیتی و سیاسی قاچاق 
مــواد مخــدر کمتر دیده شــده اســت. شــاید به این 
دلیل که اروپایی ها خودشــان مســتقیماً درگیر این 
موضوع نبودند ولی برای کسانی که در ایران درگیر 
این موضوع هســتند، مشــخص اســت رابطه قابل 
توجه و مســتقیمی میان مواد مخدر و تأمین مالی 
گروه های تروریســتی و همچنین قاچاق اســلحه از 
مرزهای ایران وجود دارد. لذا این مسأله مورد توجه 
ایران اســت و شــاید از این طریق می خواهد دوباره 
هشــدار دهد که اعمال تحریم های بیشتر می تواند 

عواقب ناخواسته ای را داشته باشد.
اروپایــی  مقام هــای  تأکیــد  در  کــه  عواقبــی  همــان 
براهمیــت امنیتی برجــام بــرای اتحادیــه اروپا هم 

یادآوری شده است؟
بلــه؛ در واقع به نظرم آقــای روحانی بر پایه همان 
دلیــل  را  آن  اروپایی هــا  کــه  زده  حــرف  منطقــی 
ماندنشــان در برجام ذکــر کرده اند. خانم موگرینی 
گفــت که به خاطــر نگرانی هایی کــه اروپــا دارد، در 
برجام می ماند و آقای روحانی هم روز شنبه  تشریح 
کرده که این نگرانی ها چه چیزهایی می تواند باشد 
زیرا ایران در حد فاصل بین دو منطقه ناامن یا خأ 
قدرتــی ماننــد افغانســتان از یک طــرف و تا حدی 
کمتــر عــراق و ســوریه از طرف دیگــر قــرار دارد و با 
توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی وسعت جغرافیایی و 

ســایر موضوعات در واقــع یکی از بازیگــران اصلی 
در منطقــه اســت و می توانــد نقش مهمــی در این 
موضــوع داشــته باشــد کــه به نظــر می رســد آقای 

روحانی به این مسأله اشاره کرده است.
به نظر می رســد که هشــدار رئیس جمهوری ایران به 
بازگشت تحریم ها فارغ از طرف های اروپایی برجام 

متوجه شرکای تجاری منطقه ای ایران هم بود...
طبیعی اســت ولی مسأله این اســت که معذورات 
آن کشــورها را هــم باید در نظر بگیریم. کشــورهای 
منطقه ای طرف تجارت با ایران قاعدتاً به یک اندازه 
نمی توانند در مقابل فشارهای امریکا بایستند. هر 
کشــوری در نظام بین الملل بر اســاس منافع خود 
تصمیم می گیرد البته اینکه روســیه و بقیه کشورها 
در دوران تحریم هــا بــا ایران چگونــه رفتار می کنند 
حتماً تأثیر مهمی در آینده روابط ایران با کشــورها 
دارد امــا واقعیــت امــر در سیاســت بین الملــل آن 
اســت که چــراغ راهنمــای تصمیم گیری کشــورها 
منافع خودشــان و ماحظاتی اســت که بر اســاس 
منافع خودشــان دارند. بنابراین باید منتظر ماند و 
دید این کشورها بر اساس ماحظات خود تا چه حد 

می توانند در برابر فشارهای امریکا مقاومت کنند.
»منطقــه قــوی تر« ایــده ای اســت که طــی ماه های 
اخیر از ســوی مقام هــای جمهــوری اســامی ایران 
مطرح و مــورد پیگیری قرار گرفته اســت. ایده ای که 
آقای روحانی بر پایه آن مشــارکت جــدی بازیگران 

منطقــه ای را در فرآیندهــای صلح ســازی در منطقه 
خواســتار شده اســت. این راهکار بر چه مؤلفه هایی 
مبتنی اســت و تا چه انــدازه می تواند مــورد اعتنای 

بازیگران منطقه ای قرار گیرد؟
در این زمینه موضع انتقادی دارم سال هاســت که 
خیلی هــا در ایــران از جمله خودم تأکیــد داریم که 
در واقع مسأله منطقه گرایی برای ما بسیار اهمیت 
دارد و سیاســت خارجــی و دیپلماســی ما بایســتی 
جهت گیری منطقه گرایانه ای داشته باشد و منطقه 
محور باشــد. اخیراً آقای موسویان و برخی دوستان 
بحــث سیاســت همســایگی را پیش کشــیده اند که 
بحث خیلی مهمی اســت. طرح و روح این مسأله 
آن است که ما باید به خاطر همسایه بودن از برخی 
خواســته های خود در رابطه با همســایگان چشــم 
پوشی کنیم چرا که این از جمله الزامات همسایگی 

است.
بســترهای پیگیری و اجرای این رویکرد تــا چه اندازه 

مهیاست؟
این بحث بسیار مهمی اســت اما واقعیت امر این 
است که ساختار دستگاه دیپلماسی و رویکرد سنتی 
آن اجــازه منطقه گرایــی فعــال را نمی دهــد. ما در 
چهار، پنج ســال اخیر عمدتاً در ســطح بین الملل 
فعال بودیم که شــاخصه آن توافق هســته ای بوده 
اســت. ولی واقعیت این اســت باوجود تأکیدهایی 
کــه خیلــی از نهادهــای تصمیم گیــری بــر مســأله 
منطقه گرایی داشتند و قبًا هم در سند چشم انداز 
2۰ ساله قید شده بود که ایران باید در 2۰ سال آینده 
قدرت علمی فناوری منطقه باشد، به نظر می رسد 
کــه هنوز شــرایط چه در داخل خــود دولت و چه در 
بیرون از آن برای تمرکز بر منطقه گرایی در سیاست 
خارجی فراهم نشده است. این از موضوعاتی است 
که امیدواریم دولت در سال های پیش رو حاا با هر 
عنوانی چه سیاست همسایگی و چه منطقه قوی تر 

به آن اهتمام جدی داشته باشد.
امروزه وقتی شما به متون تخصصی جدی سیاست 
بین الملل نگاه می کنید کمتر نظریه و نظریه پردازی 
را می بینیــد که با منطقه گرایی مخالفت کند یعنی 
بر اســاس تجربه ای که در دوران بعد از جنگ سرد 
به دســت آمد، در واقع می توانیم بگوییم در اغلب 
مــوارد منطقه گرایــی مخصوصــاً برای کشــورهایی 
کــه در منطقــه بالقــوه پتانســیل های اقتصــادی و 
سیاســی زیادی داشته اند، بسیار نتیجه بخش بوده 
اســت. بســیاری از کشــورها با رویکرد منطقه گرایی 
هــم صاحب رشــد اقتصادی خوبی شــده اند و هم 
موقعیت خوبی در سیاســت بین الملل به دســت 
آورده انــد. امــروزه بحــث منطقه گرایــی از حالــت 
فرضــی به یک مفروض تبدیل شــده و جزو اصول 
سیاست خارجی هر کشوری است مخصوصاً برای 
کشــورهایی مانند ایران و کشــورهایی که در ســطح 
منطقــه، ظرفیت هــای بالقــوه زیادی بــرای تبدیل 
شــدن به بازیگر مهم منطقه ای و قدرت منطقه ای 

دارند. 
معتقدم اگر مجموعه دستگاه های تصمیم گیرنده 
واقعــاً اراده ای جــدی در این راســتا داشــته باشــند 
خیلی مفیــد خواهد بود و امیــدوارم که این فضای 

جدید هم به تقویت چنین تصمیمی کمک کند.

رونمایی از پهپاد بدون سکان بسیج
 پهپاد بدون ســکان ســازمان بســیج مســتضعفان با حضور 
ســردار غامحســین غیب پــرور رئیــس این نیــروی مردمی، 
امیرحسین باقری معاون علمی، پژوهشی ستادکل نیروهای 
مسلح و جمعی از فرماندهان لشکری رونمایی شد. به گزارش ایرنا، در این پهپاد 
برخاف پهپادهای مرسوم که پایداری و کنترل از طریق سکان ها و سطوح کنترلی 
انجــام می شــود، هدایــت و جهت گیری آن بــا اســتفاده  از موتورها مؤثر می شــود. 
شناســایی در مســافت های طوانی، حمل و بکارگیری سیستم جنگ الکترونیک 
رادار هوایــی و همچنین پشــتیبانی واحدهــای رزم هوایــی از کاربردهای این پهپاد 
هســتند. ســردار غیب پرور، جانشین فرمانده ســپاه پاســداران انقاب اسامی در 
حاشــیه ایــن مراســم گفــت: جوانــان مبتکر، خــاق و صاحب اندیشــه ســرمایه و 
ذخیره های انقاب هستند. او با بیان اینکه این مراسم نشان می دهد که نیروهای 
مسلح در عرصه علم، پژوهش و  فناوری، صاحب حرف هستند، افزود:رفع موانع 
و حمایت از نخبگان بســیجی به عنوان مهم ترین برنامه تلقی شود؛ این  حمایت 
می تواند در قالب کشف استعداد، شبکه سازی، ثبت اختراع و تجاری سازی باشد. 
ســردار علی فضلی، فرمانده دانشــگاه افسری امام حســین)ع( نیز در حاشیه این 
مراســم با بیان اینکه اگر بســیج نبود قطعاً تحریم ها اثرگذار بودند، گفت: تقویت 

افکار بسیجی کشور را با قدرت از مراحل تحریم ها عبور می دهد.

 نماینده خاش: مرزبانان ربوده شده 
بزودی به خاک وطن بازمی گردند

نماینده مردم شهرســتان های خاش و میرجاوه در مجلــس گفت: به مردم ایران 
ایــن نویــد را می دهیــم که مرزبانان ربوده شــده در ســامت هســتند و بــزودی به 
خــاک وطــن بازمی گردند. به گــزارش ایرنا، علی کرد در نشســت اعضای شــورای 
اداری و معتمدان و علمای شهرســتان خاش با اشاره به تاش ها برای آزاد کردن 
ســربازهای ربوده شده افزود: برای آزاد کردن گروگان های اخیر که در مرز میرجاوه 
از سوی گروهک تروریستی ربوده شده اند، نمایندگان مردم در مجلس، مسئوان 
سیاسی، امنیتی، سپاه، علما و معتمدان و اقشار مختلف مردم پای کار هستند. وی 
ادامه داد: شماری از این مرزبانان ربوده شده در روزهای قبل آزاد شده اند که تاش 
می کنیم بقیه این افراد نیز بزودی به میهن و آغوش گرم خانواده شــان بازگردند. 
24 مهرماه ســال جاری 12 نفر از مرزبانان و بســیجیان بومی در نقطه صفر مرزی 
لولکدان میرجاوه در جنوب شــرق کشور توســط گروهک تروریستی جیش الظلم 
ربوده و به کشــور پاکســتان منتقل شــدند. پنج نفــر از این مرزبانــان 24 آبان ماه با 
پیگیری های دو دولت پاکستان و ایران آزاد و به ایران تحویل داده شدند، اما کماکان 

هفت نفر دیگر در اختیار این گروه تروریستی قرار دارند.

پروانه سلحشوری: محاکمه سلطان سکه شفاف نبود
 نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی در نشســت »مبارزه با فساد در 
ایران: نظام مند یا موردی« گفت: مردم در مورد محاکمه و اعدام سلطان سکه قانع 
نشدند. به گزارش ایرنا، پروانه سلحشوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با 
بیان اینکه»در کشور ما مبارزه با فساد حالت فرمالیته و نمایشی دارد«، افزود: مردم 
در مورد اعدام سلطان سکه قانع نشدند و این محاکمه شفاف نبود بنابراین برخی 
از مردم گفتند اصًا اعدام نشده است، برخی گفتند چرا با افراد شاخص تر برخورد 
نشــد و... در واقع این محاکمه فاصله دولت و ملت را بیشتر کرد.وحید مظلومین 
معروف به ســلطان سکه که هنگام اعدام )آبان ماه امسال( 56 سال سن داشت، 
بیش از ســه دهه در بازار تهران به دادوســتد ارز و ســکه و طا مشــغول بود. پس از 
ناآرامی های به وجود آمده در بازار طا و سکه در اوایل سال 97، در حالی دستگیر 
شــد که معادل دو ُتن ســکه را از طریق دال های زیرمجموعه خود از ســطح بازار 
خریــداری و جمــع آوری کرده بود.نماینــده تهران رانت خواری، ابیگری سیاســی 
و اجتماعی، مشــکات مؤسســات مالی و... را مواردی از فســاد دانست و گفت: در 
همین قضیه مؤسســات مالی 3۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای افرادی 
که ســپرده هایشــان در این مؤسسات دچار مشکل شد، پرداخت شــد.او ادامه داد: 
کســانی که این با را ســر مردم آوردند فقط 15 ســال حبس گرفتند یعنی اساســاً 
مجازات با جرم همخوانی نداشــت و کســی هم پاســخگوی مجوزهایی که به این 

مؤسسات داده شد، نیست.

اسفندماه، اجاس خبرگان رهبری
ســخنگوی هیأت رئیســه مجلس خبرگان رهبری گفت: با توجه به سیاســت های 
کلی انتخابات اباغی از ســوی رهبر معظم انقــاب طرح اصاح قانون انتخابات 
مجلس خبرگان آماده و موادی از طرح اصاح قانون انتخابات مجلس خبرگان در 
اجاسیه های گذشته به تصویب رسیده و بررسی دیگر بندها به اجاس بعد موکول 
شــده است. به گزارش ایسنا، آیت اه ســیداحمد خاتمی با اشاره به جلسه هیأت 
رئیسه مجلس خبرگان افزود: ادامه بررسی طرح قانون انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری در اجاس اسفند ماه در دستور کار اجاس است. شرایط نام نویسی نامزدها 
و اینکه نامزدها باید چه ویژگی هایی داشته باشند بخشی از موارد مرتبط به قانون 
انتخابات مجلس خبرگان اســت که درباره آنها تجدیدنظر و در اجاسیه خبرگان 
به رأی نهایی گذاشــته می شود.سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با 
بیان اینکه در جلسه، زمان اجاس بعدی مشخص شد، گفت: 27 دی ماه جلسه 
مشترکی بین هیأت رئیسه مجلس خبرگان و رؤسای کمیسیون ها برگزار می شود و 
اجاس آینده نیز 21 و 22 اســفند برگزار خواهد شــد. خاتمی در پایان گفت: 1۰ نفر 
از اعضای مجلس خبرگان پیشــنهادی به هیأت رئیســه داده اند که از این پس در 
پایان هر اجاس عاوه بر بیانیه، قطعنامه هم صادر و روی یک موضوع تمرکز و 
از دســتگاه ها مطالبه گری شــود که این طرح در این جلسه مطرح و جهت بررسی 

بیشتر به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس خبرگان ارجاع شد.
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اخبــــار
دبیــر ســتاد هماهنگــی مبــارزه با مفاســد 
اقتصادی، پولشــویی در حــوزه مواد مخدر 
از ســوداگران مــرگ  از ســوی تعــدادی 
را نمونــه بــارز وجود پولشــویی در کشــور 
کــه  اســت  مشــهور  گفــت:  و  دانســت 
قاچاقچیان مواد مخدر به نام یک کودک 
فــوت شــده، میلیاردهــا تومــان پــول را 

جابه جا کرده اند.
بــه گــزارش ایرنــا، کاظم پالیــزدار 

ایــن مطلــب را شــنبه گذشــته در جمــع 
دانشــجویان دانشگاه شــهرکرد بیان کرد و 
افــزود: بخش عمــده ای از معوقات بانکی 
یکی از ابربدهکاران پس گرفته شده است. 
این ابربدهکار بانکی ۸5 هزار میلیارد ریال 
به سیستم بانکی بدهکار است و هیچ کدام 
از دولت ها موفق به بازپس گیری معوقات 
از وی نشده بودند. اما با هماهنگی به وجود 
آمده بین سران سه قوه، بخشی از معوقات 

از این ابربدهکار بانکی پس گرفته شد.
وی در پاســخ به دانشجویی که مدعی شد 
قانــون تجارت ایــران به روز نیســت، اظهار 
کرد: قانــون تجــارت دچار برخــی نواقص 
اســت، بــه گونــه ای کــه بدهــکاران بانکــی 
می توانند اعام ورشکســتگی کنند. برخی  
بدهــکاران بانکــی بــا اســتفاده از ضعــف 
قانونــی، در زمان دریافت وام بانکی اعام 
اعــام  از  پــس  و  می کننــد  ورشکســتگی 

ورشکســتگی، تمــام جرایــم بانکــی آنــان 
بخشیده می شــود.  پالیزدار درباره برخورد 
با فســاد در دولت نیز گفت: همان گونه که 
رئیس جمهــوری اعام کرده اســت، هیچ 
خــط قرمــزی در مبارزه با فســاد و مفاســد 
اقتصــادی در این دولت وجــود ندارد، کما 
اینکــه در این دولت دو تا ســه معاون وزیر 
برکنــار و پرونده آنها بــرای صدور حکم در 
حــال رســیدگی اســت.  وی درعیــن حال، 

خط مشــی دشــمن را به هــم زدن فضای 
اجتماعــی در آســتانه 4۰ ســالگی انقــاب 
عنــوان کــرد و افــزود: در بحــران مجتمــع 
نیشــکر هفت تپــه، مدیرعامــل نیشــکر از 
جملــه افرادی بــود که ارز دولتــی دریافت 
کــرده و آن را پــس نــداده اســت و از ســوی 
دیگــر بــرای ناامید کــردن مردم، بــه دروغ 
اعام کردند که مدیرعامل این مجتمع با 

مسئوان دولت نسبت دارد.

پولشویی قاچاقچیان مواد مخدر به نام کودک فوت شده

مقابله با مواد مخدر مبارزه با تأمین مالی تروریسم است
ارزیابی هشدار روحانی به غربی ها در گفت و گو با رحمن قهرمانپور:

مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی 

سنا
ای

نماینده مشهد ادعا کرد 50 درصد نمایندگان مجلس به دنبال فروپاشی نظام هستند

درخواست بررسی صاحیت کریمی قدوسی در شورای نگهبان

نیم نگاه

کریمی قدوسی نماینده دوتابعیتی را معرفی کند
چندی پیش محمد مهاجری از فعاان رسانه ای اصولگرا در توئیتی مدعی 
شــد که یکی از اســتیضاح کنندگان محمدجــواد ظریف دوتابعیتی اســت و 
تابعیت افغانستان هم دارد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در ایــن باره گفته اســت: »تابعیت مضاعف به موجب قانون مدنی جــزو موانعی برای برخی 
پست های سیاسی از جمله نمایندگی مجلس است که اگر احراز شود کسی تابعیت مضاعف 
دارد، طبیعتاً در بررسی صاحیت ها مدنظر قرار می گیرد.« خبرآناین در گزارشی نوشته است: 
در این شرایط جای این سؤال از رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دو تابعیتی باقی است 
که آیا جواد کریمی قدوســی که در پرونده تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی ادعا داشــت 
3۰۰ مدیر دوتابعیتی را بر اســاس اطاعاتی از کف جامعه مشخص کرده، می تواند از بین 2۵ 

نفر از امضاکنندگان استیضاح ظریف نماینده مورد نظر را شناسایی کند؟

یکی از موضوعاتی که ایران همواره بر آن تأکید داشته این 
بوده که همیشه به صورت یکجانبه هزینه های زیادی را بابت 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و جاهای 
دیگر می دهد و محدود کردن ایران و تحریم آن می تواند 
این مسأله را تحت الشعاع قرار دهد. به هرحال پول مواد 

مخدری که از طریق قاچاق وارد اروپا می شود عمدتاً در 
راه پولشویی و کمک به گروه های تروریستی هزینه می شود 

بنابراین مقابله با قاچاق مواد مخدر غیرمستقیم به معنای 
مقابله با تأمین مالی تروریسم است
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چند روز پیش حکم دیوان محاسبات 
کشــور درباره بورســیه های غیرقانونی 
اعام شــد. دیوان محاسبات کشور در 
حکم نهایی خود درباره بورســیه های 
دولــت دهم کــه به تازگی صادر شــده 
اســت، تأکیــد کرد کــه تخلفــی متوجه 
وزیــر علــوم وقــت کامــران دانشــجو و 
شورای مرکزی بورس متصور نیست و 
این شورا در حدود وظایف و اختیارات 

قانونی عمل کرده است. 
براســاس این گــزارش، مســئولین 
و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  فعلــی 
فنــاوری موظــف هســتند اگر بورســیه 
دانشجویی لغو شده است هزینه های 
و تعهــدات  از محــل تضامیــن  را  آن 
اخــذ و مراتــب را بــه دادســرای دیوان 

محاسبات کشور اعام کنند. 
البته این موضوع واکنش مسئوان 
وزارت علــوم را برانگیخــت تــا جایــی 
کــه رئیــس ســازمان امور دانشــجویان 
تأکیــد کرد که حکم دیوان محاســبات 
در مــورد دریافت هزینــه از افرادی که 
بــورس آنهــا لغــو شــده اســت، ابهام 

دارد.
ایــن  بیــان  بــا  صدیقــی،  مجتبــی 
مطلــب به ایرنا، اظهار کرد: رســیدگی 
بــه پرونــده بورســیه ها در آذرماه 92 با 
نامه رســمی دیوان محاســبات کشور، 
آغاز شــد که در آن بــه تخلفات انجام 
هــزار  ســه  دکتــری  پرونــده  در  شــده 
بورسیه اشــاره شده بود و وزارت علوم 
را ملــزم به رســیدگی کرد. پــس از آن، 
طــی چند نامه، دیوان محاســبات این 
تخلفات را احصاء و دوباره درخواست 
رســیدگی کرد. به دنبال آن، دیوان یاد 
شده پرونده مســئوان وقت را تنظیم 
و در رأی اولیــه آن انفصــال از خدمت 
مسئوان وقت را صادر کرد؛ هم اکنون 
دیــوان محاســبات رأی جدیدی صادر 
کرده که در این خصوص باید از دیوان 

سؤال شود.
رئیــس ســازمان امور دانشــجویان 

اظهــار کــرد: تناقض یــا ابهــام در رأی 
صــادره دیده می شــود چرا کــه در این 
رأی، مســئوان فعلــی وزارت علــوم، 
بــه  موظــف  را  فنــاوری  و  تحقیقــات 
دریافت هزینــه تحصیل افرادی کرده 
که بورســیه آنها لغو شــده اســت. این 
ســؤال را کــه اگر لغو بورســیه افــراد به 
دلیل عدم احراز شــرایط بوده اســت، 
بایــد از افــرادی پرســید کــه بــا وجــود 
نداشــتن شــرایط، با بورس ایــن افراد 
موافقــت کردنــد کــه در ایــن صورت، 
با قســمت اول رأی همخوانــی ندارد. 
از ایــن رو از نظــر ما دریافــت هزینه از 
دانشــجویان ابهام دارد که باید دیوان 

محاسبات این موضوع را شفاف کند.

بــه گفتــه صدیقــی، به طــور کلــی، 
قریب به اتفاق این دانشجویان، ادامه 
تحصیل دادند یا مشغول به تحصیل 
هســتند و هزینه های آنها تــا جایی که 

مشکل نداشته پرداخت شده است.
وی درباره جایابی این بورســیه ها، 
خاطرنشــان کــرد: بعــد از فراغــت از 
تحصیــل هــم بــرای جایابی بــه مرکز 
نظــارت، ارزیابــی و تضمیــن کیفیــت 
می شــوند.  معرفــی  عالــی  آمــوزش 
فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
کمــاکان بر اســاس وظایف ســازمانی 
خــود، پیش می رود و هر حکم قانونی 
هم وجود داشــته باشــد، بر اساس آن 

عمل می کند.

مدیرکل امور دانشجویی وزارت علوم:

حکم دیوان محاسبات درباره بورسیه ها ابهام دارد
بازاریابی با نام بیمه سامت نوعی 

کاهبرداری است
مدیر بیمه ســامت اســتان تهران اعام کــرد: هرنوع تماس 
تلفنــی بــا بیمــه شــدگان بــرای بازاریابــی و فــروش خدمات 
اضافــی تخلــف اســت. به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، 
کــوروش فرزین گفت: این امر با هدف ســودجویی و کاهبرداری انجام می شــود، 
زیرا سازمان بیمه سامت هیچ مجوزی برای هیچ کس درخصوص این کار صادر 

نکرده است. 
مدیر بیمه سامت استان تهران افزود: حتی بیمه های تکمیلی وابسته به ما برای 
بیمــه مکمل خود هیــچ بازاریابی و تبلیغاتــی ندارند و هیــچ ارتباطی میان بیمه 
ســامت و مراکــزی که با مردم بــرای فروش کارت هــای خدماتی مختلف تماس 

می گیرند، وجود ندارد. 
وی گفــت: افرادی که با عناوین مختلف تماس می گیرند و به طور مثال می گویند 
کارت بیمه دندانپزشکی می دهند و از مردم مبالغی بیش از صد هزار تومان اخذ 
می کنند اینها در واقع برای آن مراکز درمانی خاص بازاریابی می کنند و باید هزینه 
این بازاریابی را همان مرکز درمانی بپردازد و حق ندارند از بیمه شــدگان ما پولی 

دریافت کنند.

رشد فزاینده سالمندی در ۱۰ سال اخیر
بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
کشــور گفت: در 10 سال اخیر 
رشــد ســالمندی حــدود ۳.2 
درصد بوده در حالی که رشد 
بــوده  جمعیــت 1.2 درصــد 
است و این امر نشان می دهد 
با پدیده سالمندی مواجهیم. 
انوشــیروان محســنی بندپــی 

در گفت وگو با فارس گفت: در 10 ســال اخیر رشــد سالمندی حدود ۳.2 درصد بوده 
در حالی که رشــد جمعیت 1.2 درصد بوده اســت و این امر نشــان می دهد با پدیده 
ســالمندی مواجهیم و طبق آمارها در گروه اول کشــورهای دارای ســالمند هستیم. 
وی افزود: البته ســالمند شــدن جامعه عارضه بدی هم نیســت بلکه نشان دهنده 
ارتقای شاخص های سامت و بهداشــت است اما باید برای آن دوران برنامه ریزی 
داشته باشیم. محسنی گفت: ایران با توجه به رشد جمعیتی که در دهه 60 داشت 
جزو کشورهایی است که به سمت سالمندی می رود.هرچند کشورهایی که بین 7 تا 
14 درصد جمعیت آنها ســالمند هستند در گروه اول، کشورهایی که 14 تا 21 درصد 
جمعیت شان سالمند هستند  درگروه دوم و کشورهایی که باای 21 درصد سالمند 
هستند در گروه سوم سالمندی قرار دارند. محسنی افزود: طبق سرشماری سال 95 
ایران با ۳.9 درصد ســالمند در گروه اول قرار دارد و پیش بینی می شــود ســال 20۳0 
 جمعیت ســالمند کشــور به 1۳ میلیــون و ســال 2050 یک ســوم جمعیت معادل

 ۳1 درصد آن به سالمندی برسند. 
سرپرســت ســازمان تأمیــن اجتماعی کشــور گفــت: صندوق های بازنشســتگی نیز 
طراحی و برنامه ریزی شده اند تا پس از زمان بازنشستگی خدمات رفاهی مستمری 
را برای آحاد جامعه فراهم کنند به طوری که هم اکنون 42 میلیون نفر تحت پوشش 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، حــدود یک میلیــون و 600 هــزار خانوار تحت پوشــش 
صندوق بیمه عشــایر و روســتاییان و حدود یک میلیون و ۳27 هزار نفر در صندوق 

بازنشستگی کشوری تحت پوشش هستند.

اخبـــار

و  دارو  تحریــم  بحــث  روزهــا  ایــن 
وضعیت تأمین آن در کشور به یکی از 
پرمخاطب ترین و البته پرچالش ترین 
موضوعات فضای مجازی تبدیل شده 
به گونــه ای کــه حتی توضیحــات مکرر 
برخی مســئوان هــم نتوانســته مردم 
را از خریــد و انبــار کــردن دارو در خانه 
منصرف کند. مشکات ایجاد شده در 
جامعه به جایی رسیده که حتی برخی 
از ســوداگران بــا تبلیــغ دارو و برخــی 
تجهیــزات پزشــکی بــرای خامه گیری 

بیشتر تاش می کنند.
گذشــته  روز  راســتا  همیــن  در 
کنگــره  دومیــن  خبــری  نشســت  در 
نیــز  نویــن  داروســازی  بین المللــی 
حــوزه  متخصصــان  و  کارشناســان 
داروسازی بر این نکته صحه گذاشتند 
کــه تحریــم در حــوزه دارو، کشــور را بــا 
چالش های متعــددی مواجه کرده اما 
این موضوع به این معنا نیست که راه 
حلی برای مقابله با تحریم ها نداریم.

دکتر سیدفرشــاد حسینی شیرازی، 
دبیــر علمــی ایــن کنگره بــه »ایــران« 
می گویــد: هرچنــد کشــور مــا در حــوزه 
شــده،  کامــل  دارویــی  محصــوات 
تحریم نیســت اما در کشــور مــا حدود 
170 کارخانه داروســازی وجود دارد که 
بخش زیادی از نیاز بازار دارویی کشــور 
را تأمین می کنند. متأسفانه مواد اولیه 
مــورد نیــاز صنعت داروســازی کشــور 
بر خــاف ادعاهــای امریکا در لیســت 
تحریــم قرار دارد. البتــه تدابیری برای 
رفــع ایــن مشــکل اندیشــیده شــده به 
گونه ای که با وجود مشــکات بسیار در 
مســیر واردات توانســته ایم از آن عبور 

کرده و نیاز کشور را تأمین کنیم.
مهــم  موضــوع  می افزایــد:  وی 
دیگری که بر صنعت داروســازی سایه 
انداختــه، تأثیر تحریم ها بــر مراودات 

مالی با ســایر کشورهاســت. اختال در 
مراودات مالی تهیه مواد اولیه دارویی 
از سایر کشورها را با مشکل مواجه کرده 
اســت و در نهایــت مشــکات داخلــی 
مانند پیچیدگــی مــراودات بانک ها با 
برخــی از نهادهــا و ســازمان ها ماننــد 
گمــرک توانســته صنعــت داروســازی 

کشور را با چالش مواجه کند.
حســینی شــیرازی تأکیــد می کنــد: 
تدابیــر پیش بینی شــده مانــع از ایجاد 
مشــکل جــدی در صنعت داروســازی 
شــده و مردم نباید نگــران تأمین دارو 
در کشــور باشــند.  دکتــر امیــن مطلبی 
در  دارو  کل  اداره  کارشــناس  قمــی، 
ســازمان غذا و داروی کشــور نیز در این 
باره می گوید: در ماه های گذشته بیشتر 
وقــت اداره کل دارو به تخصیص ارز و 
تأمین مواد اولیه دارویی گذشته است 
تا کلیه مشــکات موجود در حوزه دارو 

رفع شود.
 وی تأکیــد می کند: شــاید طــی 5 یا 
6 ماه گذشته انبار برخی از شرکت های 
تولیــد دارو خالی بود اما خوشــبختانه 
هم اکنــون بــه نقطــه ای رســیده ایم که 
انبــار این شــرکت ها به طــور واقعی پر 
شــده اســت و با مشــکلی در خصوص 
تأمین مواد اولیه مواجه نیســتند. البته 
بــرای  اولویت بنــدی  و  برنامه ریــزی 

عرضه دارو به بازار ممکن است باعث 
شــود به صــورت مقطعــی بــا کمبــود 
برخــی از انــواع دارو مواجه شــویم اما 
این کمبود مقطعی اســت و با گذشت 

زمان کمبود ها از بین خواهد رفت.
دکتــر مطلبــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
برخــی از مــواد اولیه دارویــی در داخل 
کشور تهیه می شود، می افزاید: ممکن 
اولیــه  مــواد  تأمین کننده هــای  اســت 
داخلــی در یک مقطــع زمانی به دلیل 
عــدم تخصیــص ارز، در واردات مــاده 
پیشــتاز و به دنبال آن تأمین مواد اولیه 
با مشکل مواجه شده باشند اما این به 
معنای تولید نشدن ماده اولیه نیست 
و خوشبختانه با وارد شدن ماده پیشتاز 
تولیــد مــواد اولیــه دارویــی مجــدداً در 
دســتور کار شــرکت های تولیــدی قــرار 

گرفت.
تعــداد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اقــام کمبودی بشــدت کاهــش یافته 
خاطرنشان می کند: با اقدامات مثبتی 
کــه در زمینه تأمین ارز صورت گرفته و 
همچنین بــا پیش بینی نیــاز جامعه و 
اقــدام بموقع بــرای واردات مواد اولیه 
و داروهــای خارجی کــه نمونه داخلی 
آن موجود نیســت، مشــکات موجود 
در بــازار دارو کاهش یافته و با گذشــت 

زمان رفع خواهد شد.
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داروسازان: داروی مورد نیاز مردم تأمین شده است

پرستو رفیعی
خبرنگار
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  رأی صــادره، مســئوان فعلــی وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
را موظــف به دریافت هزینــه تحصیل افرادی کرده که بورســیه آنها 
لغو شــده اســت. بنابراین، این  ســؤال را که اگــر لغو بورســیه افراد 
به دلیل عدم احراز شــرایط بوده اســت، باید از افرادی پرســید که با 
وجود نداشــتن شــرایط، با بورس این افــراد موافقــت کردند که در 
این صورت، با قســمت اول رأی همخوانی ندارد. از این رو از نظر ما 

دریافت هزینه از دانشجویان ابهام دارد
ë  قریب به اتفاق این دانشــجویان ، ادامه تحصیل دادند یا مشغول

بــه تحصیــل هســتند و هزینه هــای آنها تا جایی که مشــکل نداشــته 
پرداخت شده است
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وعده دواین جانسون به هوادارانش

دوایــن جانســون بازیگــر عضانــی و محبــوب هالیوود، 
ملقب به »صخره« یکشنبه ۹ دسامبر )۱۸ آذر( با انتشار 
عکســی در صفحه اینســتاگرام خود، دوستدارانش را در 
 »Hobbs & Shaw - جریان آخرین اطاعات از سر صحنه فیلم »هابز و شاو

قرار داد و به هواداران مشتاق وعده یک فیلم اکشن درست و حسابی داد.

آن سوی 
مرز

جدایی توسلی از هفت شهر عشق
طی چنــد هفته اخیــر تقریبــاً روزی نبوده 
اســت کــه اخبــار هنــری را رصــد کنیــد و 
دســت کم یک خبر راجع به اپرای »هفت 
شــهر عشــق« بــه چشــم تان نخــورد. گویا 
دســت انــدرکاران ایــن برنامه بــا معرفی 
لحظه به لحظــه بازیگــران ایــن نمایــش، 
درصدد نوعی تبلیغات اند تا بلکه در کنار 
تئاترهــای موزیــکال کــه در حــال برگزاری 
اســت، نگاه مردم و مشتاقان این ژانر را به 
ســوی خود جلب کننــد. اما این بــار اتفاق 

دیگــری نیــز رخ داده؛ در تازه تریــن اخبــار 
و براســاس اعــام تهیه کنندگان ایــن اپرا، 
هانیــه توســلی بعــد از هفته هــا تمریــن و 
حضــور در تیم بازیگران این کار، به یکباره 
از ایــن گــروه نمایش جدا شــده و افســانه 
پاکرو جایگزین او شده است. هانیه توسلی 
از بازیگران نام آشــنای سینما، تلویزیون و 
تئاتر است که البته چند سالی است که به 
نسبت گذشته کم کارتر شده است. هانیه 
توســلی با بازی در ســریال غریبه در ســال 

7۹ وارد دنیــای بازیگــری شــد. یک ســال 
بعــد در فیلم کوتاه »روی جــاده نمناک« 
)مهــدی کرم پــور( حضــور یافت و بــا این 
فیلم جایزه بهترین بازیگر نقــش اول زن 
را از اولیــن جشــنواره ســینماگران جــوان 
دریافــت کرد.»شــام آخــر« اولیــن حضور 
حرفــه ای و جــدی او در عرصــه بازیگــری 
ســینما بود. هانیه توسلی چند سال پیش 
به خاطر بازی در فیلم شــام آخر تندیس 
بهترین بازیگر هفتمین جشن خانه سینما 

را دریافــت کرد. او در جشــنواره فیلم فجر 
هم دوبار تا مرحله کسب سیمرغ بازیگری 
برای فیلم های »شبهای روشن« و »جایی 
بــرای زندگــی« پیش رفته گرچه دســتش 
برای گرفتن ســیمرغ به خاطــر بازی های 
فوق العاده اش در این دو فیلم کوتاه ماند 
و هــر دو بار با بدشانســی مواجه شــد. یک 
بار به خاطر درخشــش لیا زارع و دیگر بار 
بــه خاطر ماجرای آن ســالی که جشــنواره 
تصمیم گرفت بی مهری هایش را به نیکی 

کریمی جبــران کند و ســیمرغ بازیگری را 
از توســلی دریــغ و به خاطر بــازی در فیلم 
»دیوانــه ای از قفس پرید« به کریمی اهدا 
کرد. هرچه هست، طی تجربه هایی که به 
دست آورده قطعاً اهداف بلندی در آینده 
خواهد داشت پیش تر محمدرضا فروتن، 
مریا زارعی، ابوالفضل پورعرب، اندیشــه 
فوادوند، نسیم ادبی و محمدعلی ساربان 
به عنــوان بازیگران اصلــی این نمایش در 

کنار پانته آ بهرام معرفی شده بودند.

 گایه از غیبت چهره ها 
در مراسم تشییع >حیدری<

غیبت هنرپیشــه هایی که جلوی دوربین فرج اه حیدری 
چهره شــدند در مراســم تشــییع این فیلمبردار با ســابقه 
انتقــاد جــدی همایــون اســعدیان را در پــی داشــت. پیکر 
مرحوم فرج اه حیدری در حالی صبح روز یکشنبه از خانه سینما به آرامگاه 
ابدی اش بدرقه شد که بازیگرانی که مقابل دوربین او چهره شدند در مراسم 
حضــور نداشــتند. همایــون اســعدیان رئیــس هیأت مدیــره خانه ســینما در 
این باره گفت: »بســیاری از هنرپیشــه های ما با زیبایی شناســی فرج حیدری 
و جلــوی دوربیــن او مطرح شــدند و اان حضــور ندارند و فقط در مراســمی 
شــرکت می کنند که بیشــتر دیده شــوند. جای تأســف اســت که این چندمین 
مراســمی است که به این شــکل در خانه سینما برگزار می شود.« او در بخش 
آغازین صحبت هایش با یادی از اولین همکاری اش با فرج حیدری در فیلم 
»نیش« گفت که از او بسیار آموخته و مدیون شجاعت اوست: »صحنه هایی 
در فیلــم هســت که اگر او نبــود من جرأت گرفتــن آنها را نداشــتم« منوچهر 
شاهســواری مدیر عامل خانه سینما نیز با این عبارات گایه های ضمنی اش 
را مطــرح کــرد: »واقعیــت تلخــی کــه بــا آن مواجه هســتیم این اســت که ما 
فراموش می کنیم محصواتی که به ســینمای ایران عرصه می شود، حاصل 
زحمات کســانی اســت که آنها را فراموش می کنیم.« در ابتدای این مراســم 
نیز تورج منصوری که اجرای مراسم را برعهده داشت، با اشاره به تأثیر مرگ 
پسر جوان حیدری در دوری او از فضای کار و همچنین خانه نشینی ناخواسته 
او به دلیل شــرایط ســینما گفت: »ما مثل دریانوردان هستیم و مرگ در آب، 

مرگ آسان تری است و شاید هر دریانوردی بخواهد در آب بمیرد.«

واکنش به حاشیه های مدیریت شهرام نیا در تکریم او
مراســم تکریم امیرمســعود شــهرام نیا مدیرعامل مؤسســه نمایشــگاه های 
فرهنگی ایران و معارفه قادر آشنا سرپرست این مؤسسه، با دفاع از عملکرد 
شهرام نیا و واکنش به حاشیه های پیش آمده در دوره مدیریت او روز گذشته 

در سرای کتاب برگزار شد.

جشن ونگوگ برای کودکان
خانه طراحی کودک با همکاری انتشــارات مبتکران، روز چهارشــنبه )۲۱ آذر 
ماه( در محل خانه طراحی کودک، جشن ونگوگ را از سری جشن های تاریخ 
هنر برگزار می کند. در این جشن که با هدف معرفی سبک نقاشی ونگوگ به 
کودکان برگزار می شــود، قرار است کودکان با تم ونگوگ یعنی ریش نارنجی 
و کاه حصیری حضور داشــته باشــند و در کنار آشــنایی با این نقاش هلندی، 

در ورکشاپ های مختلف، آثاری به سبک و شیوه رنگ گذاری او خلق کنند.

برگزاری جشن سینمایی با پول پاک
نشســت خبری دوازدهمین جشــن منتقدان و نویســندگان ســینمایی ایران 
صبح روز یکشنبه ۱۸ آذر در سالن سیف اه داد خانه سینما برگزار شد. طبق 
گزارش خبرآناین، جعفر گودرزی دبیر این دوره جشــن با اشــاره به روشــن 
بــودن منابــع مالی این جشــن گفت: »مــا معتقدیــم پولی کــه وارد انجمن 
می شــود باید ماننــد رأی های منتقدان پاک و نجیب باشــد بــه همین دلیل 
تــاش فراوانی برای جذب ســرمایه مناســب کردیم. منابــع مالی که در این 

جشن از آنها استفاده شده همین ویژگی را دارد.«

پنجمین »جایزه تهران« در راه است
پنجمین جشــنواره پژوهشــی جایزه تهران در بخش های مختلف پژوهشی، 
هنری، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، میراث  فرهنگی و شهرسازی در دی ماه 

امسال برگزار می شود.

دیدار مدیرکل هنرهای نمایشی از پیشکسوت خیمه شب بازی
شــهرام کرمی )مدیرکل هنرهای نمایشــی( شــنبه شــب ۱7 آذرماه به دیدار 
مرتضــی خمســه ای پیشکســوت خیمه شــب بازی رفــت و بــا ایــن هنرمند و 

خانواده اش دیدار کرد.

روی خـط 
خـــــــبر

چشم امید بازار نشر به آثار برگزیده ادبیات
کارشناسان به انگیزه برگزاری یازدهمین دوره جایزه ادبی جال، در گفت و گو با »ایران« عنوان کردند:

دراغلب نقاط جهان کافی است، کتابی 
عنــوان برگزیده فان جایــزه ادبی را از 
آن خود ســازد، تا نه تنها فروش خوب 
آن تضمین و بــا افزایش قابل توجهی 
مواجه شود، بلکه مورد توجه منتقدان 
و اهالی رسانه ها نیز قرار بگیرد؛ اتفاقی 
که به گفته اهالی فرهنگ و ادب مشابه 
آن در کشــورمان کمتــر رخ می دهــد! 
این مســأله حتی درباره جایزه ای نظیر 
جــال هم که عنــوان گران ترین جایزه 
فرهنگــی کشــورمان را یدک می کشــد، 

صادق است.
تأثیرکمرنگ جوایز ادبی بر بازنشــر 
دوبــاره کتاب هــای برگزیده و از ســویی 
آثــاری  بــرای خریــد  مــردم  اســتقبال 
کــه موفــق بــه کســب عنــوان برگزیده 
از  یــا شایســته تقدیــر شــده اند، یکــی 
نقدهایــی اســت کــه همــواره متوجــه 
برگزار کنندگان جوایز ادبی بوده است؛ 
البته این ویژگی تنها خاص جایزه های 
دولتی نیســت چرا که وضعیت جوایز 
همیــن  از  کمابیــش  نیــز  خصوصــی 

قاعده پیروی می کند.
صمــد طاهری کــه در 
جایــزه  اخیــر  دوره 
بــه  موفــق  جــال 
کسب عنوان شایسته 
داستان  تقدیربخش 

کوتــاه بــرای تألیف کتاب»زخم شــیر« 
شــده اســت، دربــاره میــزان اثرگذاری 
جوایز ادبی به »ایران« گفت:»به گمان 
مــن مهم ترین تأثیــر ایــن رویدادهای 
ادبــی در کمــک به معرفــی کتاب های 
برگزیــده بــه مخاطبــان اســت. شــاید 
شــدت ایــن مســأله در ایــران برابــر بــا 
کشورهای اروپایی و امریکایی نباشد اما 
همیــن که بهانــه ای برای توجــه اهالی 
رســانه به کتاب مذکور می شود، اتفاق 

خوبی است.«
او یکــی از مهم تریــن دایلــی را که 
منجر به تجدید چاپ های متوالی آثار 
برگزیــده در جوایــز خارجــی می شــود، 
میزان ســرمایه گذاری مادی و معنوی 
برگزار کننــدگان آنهــا می دانــد و تأکید 
دارد که درایــران خبری از آن نگاه های 
ویژه نیســت. آن طور که طاهری تأکید 
دارد، همیــن کــه در میــان برگزیــدگان 
دوره هــای مختلــف جایــزه جــال نام 
افرادی همچون ابوتراب خســروی هم 
دیــده می شــود، اتفاق خوبی اســت که 

نمی توان از آن صرف نظر کرد.

 مصطفی رحماندوست 
از  دوره هایــی  در  کــه 
جایــزه  ایــن  برپایــی 
در هیــأت علمــی آن 
حضور داشــته، درباره 

جــال  همچــون  جوایــزی  چــرا  اینکــه 
کتاب هــای  فــروش  در  چندانــی  تأثیــر 
منتخب برجای نمی گذارند، به »ایران« 
گفت:»کل نتیجه برگزاری جوایز دولتی و 
خصوصی ادبی به جایزه دادن و گرفتن 
ختــم می شــود، ایــن در حالی اســت که 
جوایــز جهانــی اعتبــاری فراتــر از بحث 
مادی شــان میــان اهالــی کتــاب و حتــی 
مردم دارند. اتفاقی که در ارتباط با جوایز 
خارجــی رخ می دهــد امــا دربــاره جوایز 
دولتــی و خصوصــی مــا نــه، این اســت 
کــه آنهــا نــه تنها منجــر به جلــب توجه 
مردم بــه خرید کتاب ها می شــوند بلکه 
بواســطه آنها به یکباره موجی از ترجمه 
آثــار مذکــور به زبان های دیگــر و خرید و 

فروش رایت آنها هم رخ می دهد.«
او در بخــش دیگــری از ســخنانش 
به جایزه کتاب ســال هم اشــاره کرد و 
گفت:»بیش از ســی و پنج ســال است 
که شــاهد برگزاری این جایزه هســتیم 
ولــی بــرای خــود مــن حتــی یــک بــار 
هــم پیــش نیامــده کتابــی را ببینم که 
پشــت آن نوشــته برگزیده کتاب سال! 
جایزه ای که اعتبار اجتماعی به دنبال 
نیــاورد بــه طور قطــع منجر بــه اعتبار 
هــم  آن  برنــدگان  بــرای  اقتصــادی 
نخواهــد شــد. جوایزما هنــوز از چنین 
جایگاهی برخوردار نشــده اند و عمده 
اثرگــذاری آن به گروه هــای محدودی 

ختم می شود.«
کــه  علی خدایــی 
داوری  در  هــم  او 
همچــون  جوایــزی 
ر  حضو » ی گلشــیر «
از  و  اســت  داشــته 

ســویی موفق به کسب عنوان برگزیده 
دربــاره  شــده  هــم  جایــزه  همیــن 
اثرگــذاری جوایــز ادبــی کشــورمان به 
می دهــم  گفت:»ترجیــح  »ایــران« 
مثبــت  نــکات  بــه  گایــه  جــای  بــه 
برگــزاری ایــن جوایز نــگاه کنــم، بعد 
از اعــام نتایــج جایــزه جــال وقتــی 
بــه کانال هــای مختلف ادبی ســرزدم 
بــا تبریک دوســتان متعــددی روبه رو 
شــدم که خطــاب آنان بــه برگزیدگان 
و شایســتگان تقدیــر ایــن دوره بود، از 
رضاامیرخانی گرفته تا لیا سیدقاسم 
تبریک هــا  همیــن  صمدطاهــری.  و 
نشــان دهنده این اســت کــه حتی اگر 

مخالف باشــیم هم نتیجــه این جوایز 
تا حدی دیده می شود.«

به گفتــه او بخشــی از دیــده نشــدن 
نتیجــه داوری جایزه هــا بــه وضعیت 
بــازار نشــرمان هــم بازمــی گــردد، به 
اینکــه ســرانه مطالعــه آنقــدر پاییــن 
وقــوع  منتظــر  نمی تــوان  کــه  اســت 
معجزه ای از سوی برپا کنندگان جوایز 
دولتــی و خصوصــی شــد. او انتخــاب 
لیاسیدقاســم  و  رضاامیرخانــی 

به عنــوان برگزیــده و شایســته تقدیــر 
ایــن دوره را اتفــاق خوبــی می داند که 
قادر به جلب افزایش اعتماد مردم و 
اهالی ادبیات به این قبیل رویدادهای 

ادبی خواهد بود.
میرمعــزی،  مهشــید 
ادبیــات  مترجــم 
هم به وجــود برخی 
همچــون  اســامی 
درمیــان  امیرخانــی 

برگزیدگان این دوره خوشــبین است، 
او نیــز به »ایــران« گفت:»هنــوز رمان 
جدیــد آقای امیرخانــی را که منجر به 
کســب عنــوان برگزیــده برای او شــده 
می دانــم  حــال  ایــن  بــا  نخوانــده ام. 
قلــم بســیارخوبی دارد و از انتخاب او 
خوشــحال هستم. بخشی از اینکه چرا 
جوایــز دولتــی یا حتــی خصوصی مان 
تأثیر چندانی بربازار نشــر و مخاطبان 
باقــی نمی گذارنــد ناشــی از وضعیت 

از  گاه  هســت،  نیــز  نشــرمان  بــازار 
آنچنانــی  تبلیغ هــای   ، کتاب هایــی 
می شــود کــه ارزش چندانــی ندارند و 
این منجــر به بی اعتمــادی مخاطبان 
شــده، شــاید پیش خود بگوینــد حتماً 
نتیجــه جوایز هم شــبیه همیــن تبلیغ 

هاست.«
داوری  پروســه  در  دارد  تأکیــد  او 
عنــوان  آثــاری  بــه  گاه  ادبــی  جوایــز 
برگزیده اعطا می شود که حتی ارزش 
یکبــار خواندن را هــم ندارند، به گفته 
میرمعــزی یکــی دیگــر از دایلــی کــه 
جوایــز  اثرگــذاری  کاهــش  بــه  منجــر 
ادبــی شــده ایــن اســت کــه در ایــران 
جایــزه بی حاشــیه نداریــم. وی تأکید 
در  جایــزه  فــان  داور  دارد:»وقتــی 
مؤسســه نشــری کار می کنــد کــه از آن 
چنــد اثــر بــرای داوری دیده می شــود 
چطــور می توان به نتیجه بررســی اش 
اعتمــاد کــرد! مهم تریــن اتفاقــی کــه 
نبایــد از آن غفلــت کرد این اســت که 
برگزار کننــدگان جوایز باید برپایی این 
رویدادهای ادبی را به ســمت مسیری 
مســتقل ببرنــد. اگــر شــاهد برگــزاری 
جوایز مســتقل شــویم آن وقت اســت 
کــه می تــوان بــه اثرگــذاری آنهــا هــم 

امیدوار شد.«
البته او تأکید دارد که جوایزخارجی 
هم گاه اســیر حاشــیه هایی می شــوند 
کــه از جمله آنها می تــوان به انتخاب 
بحــث برانگیز باب دیلن، آهنگســاز و 
ترانه ســرای امریکایــی به عنوان یکی 
از برگزیده هــای نوبل ادبی ســال های 
اخیر اشــاره کــرد. به گفتــه میرمعزی 
تنها راه افزایش اعتبار جوایز دولتی و 
خصوصی کشــورمان تاش در جهت 
انتخــاب داوران مســتقل و جلوگیری 
داوری  نتایــج  در  ســلیقه  اعمــال  از 

هاست.
مدیر  اقبــال،  ســعید 
انتشــارات  مســئول 
دربــاره  هــم  اقبــال 
نتایــج  اثرگــذاری 
ادبــی  داوری جوایــز 

به »ایران« گفت:»نتیجه داوری جوایز 
دولتــی و خصوصی تأثیــر چندانی در 
میزان فروش آثــار برگزیده ندارند، با 
این حال مســأله اینجاســت که همین 
جوایز کوچک وبزرگــی که هرازچندی 
هــم  هســتیم  آنهــا  برگــزاری  شــاهد 
امیــدواری  تزریــق روحیــه  بــه  منجــر 
مترجمــان  و  نویســندگان  میــان 
جــوان می شــود کــه در شــرایط فعلی 

دلگرم کننده است.«

ظهر روز یکشــنبه ۱۸ آذرماه کیک جشــنواره بین المللی 
مستندســاز  ترابــی  حســین  توســط  »ســینماحقیقت« 
پیشکســوت بریده شــد تا دوازدهمیــن دوره این رویداد 
آغــاز شــود. این آییــن که  در پردیس ســینمایی چارســو برگزار شــد عاوه بر 
ســیدمحمدمهدی طباطبایی مدیرعامل مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربــی و دبیــر دوازدهمین جشــنواره بین المللی »ســینماحقیقت« احمد 
محیط طباطبایی و فرهاد ورهرام حضور داشــتند. حســین ترابی که نمایش 
نســخه تصحیح شــده و کامــل فیلم او به عنــوان فیلم افتتاحیه ایــن دوره از 
جشــنواره در نظر گرفته شــده، در این آیین در ســخنان کوتاه گفت  به اینجا 
نیامــده  تــا با بریدن کیک »حقیقت« را به ۲ نیم کنــد بلکه آمده تا حاوت و 
شــیرینی این حقیقت را به کام دیگران بنشــاند. دوازدهمین دوره جشــنواره 
بین المللی »ســینماحقیقت« با شــعار »حقیقت بهترین راهنماست« طی 
روزهــای ۱۸ تــا ۲5 آذرماه برگزار می شــود. در این روز ســیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در پیامی به جشنواره سینما حقیقت نوشت: 
»مرور سینمای مســتند انقاب در این دوره، تاش های خالصانه یک ملت 

برای رسیدن به استقال و رهایی از وابستگی را یادآوری می کند«.

دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند آغاز به کار کرد

حاوت و شیرینی حقیقت

فرهنــگ

»تعداد قابــل توجهی از بازی ســازان 
زبــده و متخصــص را کــه در نوع خود 
برنــد بودنــد، در همین یکی دو ســال 
اخیــر از دســت داده ایــم؛ و همیــن ما 
بازی ســازی  زمینــه  در  بحرانــی  بــا  را 
مواجــه کــرده اســت.« اینهــا را علــی 
فخــار، مدیر روابط عمومی بنیاد ملی 
بازی های رایانــه ای، می گوید. به گفته 
او، از پیوســتن بــه قانــون جهانــی برن 
هم که بگذریم، علت از دســت دادن 
این همــه متخصص خوب، نداشــتن 
قوانین جــدی در حوزه کپــی رایت در 
ایران اســت. برای همین، بازار قاچاق 
بازی هــای خارجــی آنقدر گرم اســت 
کــه بازار بــازی ایرانی را بشــدت ســرد 
کرده اســت. بــا او گفت و گــوی کوتاهی 
را در همیــن زمینه انجــام داده ایم که 

می خوانید.
ë  ظاهــراً قاچــاق بازی هــای رایانــه ای

خارجی منجر به یک رقابت ناعادانه 

در بازار ایران شده و در این میان بازنده 
اصلی طبعاً بازی ساز داخلی است؟

و  خارجــی  بازی هــای  قیمــت 
ایرانــی در بــازار فرقــی باهــم نــدارد. 
حتــی گاهی بــازی ایرانــی ارزان تر هم 
فروختــه می شــود. از طرفــی، ما عمًا 
در کشورمان تولید محتوا برای کودک 
و نوجــوان را فراموش کرده ایم. یعنی 
کــودکان ما با محتــوای خارجی بزرگ 
مــدام  فرهنگــی  می شوند.مســئوان 
شــکایت می کننــد کــه چــرا وضعیــت 
اینگونــه اســت و چــرا از محصــوات 
داخلی اســتفاده نمی شــود؟ در پاسخ 
بایــد گفــت، مــا اصــًا تولیــد چندانی 
بــا  را  خــود  کــودکان  تــا  نداشــته ایم 

محتوای داخلی بزرگ کنیم.
ë  اکنــون چقدر تولیــد محتــوای بازی

ایرانی داریم؟
خوشــبختانه تولیــد محتــوای چند 
سال اخیرمان بسیار خوب بوده است. 
ما در ســال صدهــا بازی ایرانــی تولید 
می کنیم و تولیداتمان خیلی بیشتر از 

قبل شده است.

ë این بازی ها طرفدار هم دارد؟
وضعمــان  موبایــل  حــوزه  در 
خــوب اســت. در کافــه بــازار از بین ۱0 
تــا ۲0 بــازی برتــر آن تعداد زیــادی را 
ایرانــی تشــکیل می دهــد.  بازی هــای 
بــازی آمیــرزا، پســرخوانده و... واقعــاً 
میلیونــی مخاطب دارند. پتانســیلش 
وجــود دارد، امــا مــا بــا یــک هجمــه 
ســنگین تولید خارجــی مواجهیم، که 
به دلیل باز بــودن فضای مجازی زیاد 

نمی توان جلوی آن را گرفت.
ë  بــرن کنوانســیون  بــه  چنانچــه 

می پیوستیم، مشکل حل می شد؟
اگــر ما قانــون کپی رایت داشــتیم، 
مشــکل حــل می شــد. اکنــون مشــکل 
این است که در کشور ما قانونی وجود 
نــدارد که به ما اجازه دهــد، تا بتوانیم 
جلــوی دانلــود بازی هــای خارجــی را 
بگیریــم.در حالی کــه از همین طریق 
بازی نشــر پیــدا می کند. ســعی بر این 
اســت که بازی های غیرمجــاز یا فیلتر 
شــوند یــا لینک دانلودشــان برداشــته 

شود.

ë  در فروشــگاه های عرضه محصوات
خارجی  بازی های  بیشــتر  هم  رایانه ای 

به فروش می رسد تا ایرانی؟
به دلیل اینکه بازار کامًا در دســت 
بازی هــای خارجــی اســت ، مــا عمــًا 
بازی ســازی پی ســی مان رو به نابودی 
رفت.حتــی اگــر بهترین بــازی ایرانی 
هم در بازار تولید کنیم موفق نخواهد 
بود. این بخش کوچکی از بازار اســت، 
و  غیرقانونــی  دانلــود  اصلــی  بخــش 

هارد به هارد است.
ë  ایــران در  قوانینــی  می تــوان  آیــا 

تصویــب کرد تا مشــکات این حوزه تا 
حدودی مرتفع شود؟

بازی ســازان موبایلی مــا از اوضاع 
دانلــود رایــگان بازی هایشــان شــاکی 
در  را  بازی هایشــان  چراکــه  هســتند 
براحتــی  رســانه ها  برخــی  و  تلگــرام 
دانلــود  رایــگان  به صــورت  می تــوان 
کــرد. حداقــل بایــد قوانیــن محکمی 

در  مؤلــف  حــق  از  حمایــت  بــرای 
ایــران تصویب شــود. تاکنــون قوانینی 
تصویــب شــده امــا هیــچ گاه اجرایــی 

نشده است.
ë  با مهاجرت بازی ســازان متخصص

بازی هــای  تولیــد  بــرای  اتفاقــی  چــه 
رایانه ای در ایران می افتد؟

ما بــرای حمایــت از بازی ســازان 
یک ساختار حمایتی  به نام »همگرا« 
رونمایــی کردیــم تــا از بــازی ســازان 
حمایت معنوی کنیم. ســال گذشته 
طرحــی به مجلس شــورای اســامی 
دادیــم کــه تصویــب شــد و آن هــم 
بحــث گرفتــن عــوارض و مالیــات از 
بازی هــای خارجــی  اســت کــه اکنون 
در ایران عرضه می شــوند. با این کار 
حــدود ۱۲ میلیــارد تومــان بــه خزانه 
مــا کمــک می کــرد و مــا هــم کل آن 
را بنــا داشــتیم صــرف بــازی ســازان 
کنیــم. امــا هنوز اجــرای ایــن طرح با 
مخالفت هایی از سوی دولت مواجه 
شــده اســت کــه امیدواریــم هــر چــه 

زودتر حل شود.

نگذاریم این صنعت جوان زمینگیر شود
قاچاق گسترده بازی های رایانه ای خارجی، بازی سازهای داخلی را وادار به مهاجرت می کند

مریم شهبازی
خبرنگار

یبنا
ا

زار
ه با

کاف

ــر
مهـ

 بازی »شمشیر تاریکی: آخرین جنگاور«
که در پنجمین جشنواره بازی های رایانه ای غزال زرین به دست آورد

یازدهمیــن دوره جایــزه ادبی جال 
آل احمــد درحالــی شــامگاه شــنبه 
بــه کار خــود پایــان داد که بــه غیر از 
بخش»رمــان و داســتان بلند« در دیگــر بخش های »نقد 
ادبــی«، »مســتندنگاری« و »مجموعــه داســتان« اثــری 
موفق به کســب عنوان برگزیده نشــد، رضــا امیرخانی در 
حالــی موفق به دریافــت عنــوان برگزیده ایــن دوره برای 
رمــان »رهــش« شــد کــه از دریافــت جایــزه ۱00 میلیــون 
تومانی آن گذشــت و آن را به مؤسسه پژوهشی دانایار )که 
آموزش معلمان اهل سنت مقطع ابتدایی در سیستان و 
بلوچستان را بر عهده دارد( اهدا کرد. در بخش نقد ادبی، 
لیا سیدقاســم برای کتاب»باغت ساختارهای نحوی در 
تاریخ بیهقی«، در بخش مجموعه داستان صمدطاهری 
برای کتاب»زخم شمشــیر« و در بخش مستندنگاری هم 
به طــور مشــترک هدایــت اه بهبــودی بــرای کتاب»الف 
ام خمینی« و حســن کرمی نیز بــرای »رکاب زنان در پی 
شــمس« موفــق به کســب عنوان شایســته تقدیر شــدند. 
ســیدعباس صالحی وزیرفرهنگ و ارشــاد اسامی در این 
مراســم که به میزبانی کتابخانه ملی برگزار شــد، با اشاره 
بــه اینکه بخشــی از گویش زبان فارســی در ۱00ســال اخیر 
را مدیون داســتان هســتیم، تأکید کرد که از طریق داستان 
اســت که زایش زبان رخ می دهد. او گفت:»داســتان زبان 
فرهنگی بین نســلی ما اســت. امروز ما آل احمد، هدایت 

و هــزاران نفــر دیگــر را با فرهنــگ بین نســلی مان مرتبط 
کرده ایم. همچنین داســتان، طریق گفت وگوی ما با دیگر 
فرهنگ ها و زبان ها می تواند باشــد. پــس از انقاب در ۴0 
ســال گذشــته شــاهد این بودیم که حــدود ۲۱ هــزار و ۵00 
کتــاب چاپ اول داشــتیم و حدود ۱۱هــزار و ۴00 مؤلف که 
در این سال ها داستان ایرانی نوشته اند.«اشرف بروجردی، 
رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی هــم ضمن تأکید 
بر اینکه جال با ژرف اندیشــی و نگاه عمیق و موشــکافانه 
در تــک تــک وقایــع اطرافش می خواســت با همــان زبان 
بــدون تکلــف و خودمانی بنویســد، گفت:»اگــر عزیزان با 
نوشته های جال خو گرفته باشند به این نکته می رسند که 
جال در حقیقت با این نکته همراه بوده  است که نویسنده 
در ســابقه کارش تکلف نداشته باشد.کســانی که به آینده 
این ســرزمین عاقه مند هستند باید بکوشند ادبیات را که 
در واقــع زبان فهــم مطالب و انتقال آن به دیگران اســت 
حفظ کننــد.« همچنیــن در ادامه این مراســم دانشــنامه 
اینترنتــی ادبیــات کــه از آن بــا عنوان»ویکی ادبیــات« یاد 
می شــود، رونمایــی شــد. سیدمحســن جــوادی، معــاون 
فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در پایان این مراسم 
درهمین رابطــه گفت:»امیدوارم از این لحظه که ســایت 
»ویکی ادبیات« آغاز به کار می کند راه را بر تحریف تاریخ 
ادبیــات ایران که دغدغه جال هم بود ببندد و مشــارکت 
همه ادب دوستان را در نگارش تاریخ ادبیات فراهم کند.«

اختتامیه جایزه جال در یک نگاه
رضا امیرخانی جایزه 100 میلیون تومانی خود را برای آموزش معلمان اهل سنت اهدا کرد

بــــرش

مریم سادات گوشه
خبرنگار



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 - مؤسس اولین واحد علمی به نام »ارتباطات« در ایالت ایلینویز 
و سپس در دانشگاه استنفورد- خودروی شرکت تراکتورسازی

2-  پهلوان ایرانی- خطا کار- شهر زیارتی عراق
3-  نمایان- اثری از الیزابت کاستووا- کشوری در آفریقا

4-  نانجیب- باد سرد- حصه- صدا
5-  کمبودش باعث گواتر شود- بازی هندوان- نماد

6-  نخ بافتنی- دریا- غرغر بچه
7-  نوعی میکروسکوپ- گسترده شده- مجری وصیتنامه

8-  اثری از جان وایتینگ
9-  پارچه زربفت- درخشش و برق زدگی- سوراخ سوراخ

10-  یک عامیانه- شهر برج طغرل- نژاد روسی
11-  شهری توریستی در استان گیان- روشن ساختن- دریاچه استرالیا

12-  اندامی لوله مانند در دستگاه تنفسی- بلند همت- لعاب- یک نوع پارچه
13-  مخلوط ساختمانی- شهر صنعتی- از جوایز ادبی

14-  چگونگی ها- پرستش- یار داماد
 - کامپیوتـــری  شـــرکت های  از    -15

نوعی خرما

 عمودي:

1-  اثری از لویی شارل آلفرد دوموسه- 
سخن چین

2-  یک نوع ریواس- آبخور- صبر زرد 
طب سنتی

3-  صـــدای هشـــدار- پـــل مردابی- 
بازیگر مرد فیلم »نرگس مست«

4-  پسوند حرفه ساز- نوعی از خودرو 
پورشه- سطح- درخت و نهال رز

- ماننـــد  بـــی  گوهـــر  شـــرم-    -5 
 گریه پرصدا

6-  کاشـــف میکروب ســـل- صدای 
گربه- گرفتنی از هوا- روکار ساختمان

7-  مـــادر میهـــن- نامـــی مردانـــه- 
چاهی متبرک در جنوب مدینه

8-  تری و نمناکی- شـــگون- دیدن و 
نظاره کردن

9-  شـــهد شیرین- شـــهری مهم در 
استان کردستان- شانه

10-  کنایه از چاق- ضمیر جایگزین- 
غذای بیمار- تذکره

11-  گرداگـــرد لـــب- گیاهـــی گلدار- 
واحد سنجش حجم مایعات

12-  پرنده ای شکاری- آوای درشت- 
احصاییه- جنازه

13-  رغبت هـــا- هنـــر رزمـــی مدرن 
چینی- جوش چرکین

14-  فریـــاد- نصـــب کننـــده- یـــک 
بشـــقاب کوچـــک حـــاوی غـــذا و یـــا 

نوشیدنی
15-  قـــدرت- پـــل دیدنـــی بخـــش 
فیروزآبـــاد شهرســـتان کوثر اســـتان 

اردبیل

حل جدول ويژه شماره  6943

   افقي:

1 - ســـازنده وســـایل چوبی- اولین شاعر پارســـی گویی که در مدح 
 اهل البیت)ع( شعر سروده است

2-  خوش قد و قامت- جور چین- اولین حاکم ماد
3-  مثنوی اوحدی مراغه ای- بهشت زیر پای اوست- مرکز جمهوری چک

4-  فوری- پرنده تنها- طلبکار و وام دهنده- سطح و ظاهر ساختمان
5-  اطراف دهان- میدان جنگ و نمایش- بلندمرتبه

6-  نرده چوبی- نادرست، کج- کتف
7-  مامت کننده- از محبت گل می شود- ای جامه

8-  کنایه از بی جا بودن توقع کمک و فایده از کسی است
9-  شکافی در کوه- رموز- کشوری در آسیا

10-  سیاهدانه معطر- گفت وگوی خودمانی- علوم اخاقی
11-  رخت و پارچه- بداقبالی- شهر ارگ

12-  خوردن- مشکی- شمار- برکندن و جدا کردن
13-  جوان انگلیسی- رشته پهن- پیوسته و پشت سرهم

14-  مرطوب- پول خودمان- شاگرد دکان
15-  تدبیر و آینده نگری- باوقار

 عمودي:
خطبه هـــا،  از  گزیـــده ای    -1
کوتـــاه  ســـخنان  و  نامه هـــا 
 - ) ع ( لـــب بی طا بن ا علی ا

واحدی در طول
2-  کناره هـــا و اطـــراف- مایـــه 

عذاب- ویرگول
3-  بمـــب مخرب- اســـتیک 

ماشین- درویش
4-  کشـــیدنی نامطلوب- مادر 
کودکانه - ناپدید - پسوند زمان

ماشـــین ازم  در   - گـــود    -5
است- حرف مفعولی

بادکردگی  قهـــوه-  6-  فنجان 
پوست- شـــخص و ذات- یک 

حرف و سه حرف
7-  پسر نوح نبی)ع(- شاه کیانی 

-  پیکار
8-  دارای رفتار شایسته و بزرگوارانه 

- از ادات استفهام- فینال
9-  شب اول زمستان- فعالیت 

تفریحی- توده غله
10-  کامیون ارتشـــی – شـــامل 

همه- فراگیر- گام یک پا
11-  ســـبک جامـــه و آرایـــش- 
سرمربی  نامراد-  و  جوانمرگ 

آرسنال
12-  زدنی در موتور ماشـــین!- 
جایـــگاه ویـــژه- کارزار- یکی از 

صنایع دستی
13- بندری زیبا در بلغارستان- 

شرفیاب شدن- نانوا
خدمتگـــزار-  آنفلوانـــزا-    -14

ارتفاع و درازای چیزی
15- ورزش تســـلط بـــر امـــواج 
ذهن- از اجزای اصیل ســـفره 

عروس ایرانی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6944
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

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

2990و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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رنجی که بیماران سی اف  علی رغم ادعای تحريم نشدن دارو می برند

ریه هایی که با تحریم از کار می افتد
مريم طالشی
گزارش نويس

 »دائم فکر می کنم سربار خانواده هستم. 
به ســـنی رســـیده ام که نیـــاز دارم کار کنم، 
درآمدی داشـــته باشـــم و به لحاظ روحی 
راضی شـــوم اما اان فقـــط می بینم تمام 
درآمد خانـــواده دارد صـــرف بیماری من 

می شود.«
این را شـــادی می گوید، شـــادی زندی 
24ساله که اهل کردستان است و از سنندج 
آمده. پوست ســـفید مهتابی و چشم های 
روشـــنی دارد که بی رمق به نظر می رسند. 
آرام حـــرف می زند. در یکـــی از آلوده ترین 
روزهـــای تهران با او پشـــت میزی در پارک 
شفق نشسته ام و دلم می خواهد گفت و گو 
زودتر تمام شـــود. شادی از سنندج آمده تا 
در جشنی که انجمن »قدم« برای بچه های 
سی اف برگزار کرده شـــرکت کند، البته که 
امکان حضور خود مبتایان چندان فراهم 
نیست، هم به لحاظ شرایط جسمی و هم 
اینکه کنار هم بودن بیماران سی اف ممکن 

است مشکات آنها را حادتر کند.
اگـــر در مـــورد بیماری ســـی اف چیزی 
نشـــنیده اید بایـــد بدانیـــد کـــه ســـی اف یا 
»سیستیک فیبروزیز« یک بیماری ژنتیکی 
اســـت که از زمان تولد ظاهر می شـــود. در 
این بیمـــاری درگیـــری اعضـــای مختلف 
بدن مشـــاهده می شـــود که مهم ترین آن 
ریـــه و لوزالمعده اســـت. بیشـــتر بیماران 
به دلیـــل تخریـــب پیشـــرونده و نارســـایی 
ریوی دچار آســـیب جدی می شوند. چقدر 
عمـــر می کنند؟ »نهایت 25 ســـال« این را 
شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل 
پتک توی ســـر آدم کوبیده می شـــود. البته 

بیشـــتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام 
می آورند آن هم به دلیل اینکه این بیماری 
پرهزینه تریـــن بیمـــاری در ایران اســـت و 
تأمیـــن دارو و هزینه هـــای درمـــان، عمـــر 

مبتایان را کوتاه می کند.
»از 21 سالگی فهمیدم به سی اف مبتا 
هستم. همیشـــه عائم بیماری را داشتم 
اما بیماری ام تشـــخیص داده نشـــده بود؛ 
ســـرفه مکرر، ســـرماخوردگی های مکرر و 
خیلی شـــدید، کمبود وزن، کم اشتهایی و 
سردرد که به دلیل افت گاز خونم بود. وقتی 
تشخیص دادند، چون چند سال بود درمان 
نگرفتـــه بـــودم، وضعیت ریـــه ام از کنترل 
خارج شـــده بود. گفتند باید مدام بستری 
شـــوم تا شـــرایطم کمـــی متعادل شـــود. 
دی ماه 94 فهمیـــدم این بیماری را دارم و 
از آن موقع تا حاا 16 بار بســـتری شده ام و 

هربار 14 روز.«
شـــادی این را می گوید و ادامه می دهد: 
»مشـــکل ما فقط رنـــج بیماری نیســـت. 
هیچ کس حمایتی نمی کند و هزینه ها هم 
سرســـام آور است. یکی از داروهایم هست 
که اصاً غیرقابل دســـترس اســـت و یکی 
دیگر را تازه پیدا کرده ام. دستگاه »نبوایزر« 
را بایـــد مـــدام در طول روز اســـتفاده کنیم 
کـــه هوا کمپرس می کنـــد و دارو را به ذرات 
خیلی ریز تبدیل می کند که از راه استنشاق 
قابل جذب باشد و به ریه ها برسد. حداقل 
روزی دو بار باید از دســـتگاه استفاده شود. 
قیمت این دستگاه هم بااست و تهیه اش 
برای همه ممکن نیست. کمبود دارو خیلی 
مشـــکل درســـت می کند. حتی ساده ترین 
دارویمـــان کـــه بـــرای تنظیـــم آنزیم های 
پانکراســـمان اســـت چند ماه است نایاب 
شـــده و اگر آن دارو نباشـــد اصاً وزن گیری 

صورت نمی گیرد و وقتی وزن گیری صورت 
نگیـــرد، آدم ضعیف می شـــود.« شـــادی 
اقتصـــاد خوانده امـــا کار نمی کند. به دلیل 
بیماری نمی تواند ســـاعت های زیاد کار را 
تحمل کند و هم اینکه زود به زود بســـتری 
می شـــود؛ هر دو مـــاه یک بار بـــه مدت دو 

هفته.
ســـهیل جعفریـــان 22 ســـاله هـــم به 
سی اف مبتاســـت. مدام ســـرفه می کند. 
همراه مادرش از مارد آمده. پدر و مادرش 
دخترعمو و پســـرعمو هســـتند، برعکس 
شـــادی که حاصل ازدواج فامیلی نیست. 
سهیل یک برادر دارد که 7 سال از خودش 
کوچکتر اســـت. بیمـــاری اش 15 ســـالگی 
تشـــخیص داده شـــد، از روی ســـرفه های 
شـــدید. این بیماری توی غربالگری نشان 
داده نمی شـــود. فقط بـــا آزمایش ژنتیک 
معلـــوم می شـــود که هزینـــه اش بین یک 

میلیون و 200 تا 4میلیون تومان است.
»دو هفته بیمارستان بستری بودم و از 
روی تست عرق فهمیدند ســـی اف دارم. 
دارو گرفتم که قیمت شـــان هم خیلی باا 
بود. ما معمواً بیمارستان مسیح دانشوری 
بســـتری می شـــویم. قیمت داروها آنقدر 
بااســـت که درصد کمی می توانند تأمین 
کنند و خیلی بچه ها به خاطر نبود دارو فوت 
کرده اند. هم اتاقی هایم توی بیمارســـتان 
امســـال و پارســـال فوت کرده انـــد، هم به 
خاطر کمبود دارو و هم اشتباهات پزشکی 
چون با این بیماری آشنایی ندارند؛ عمدتاً 

اشتباه زیاد صورت می گیرد.«
پیوســـته  ســـهیل  نمی گـــذارد  ســـرفه 
تـــی  آی  می گوید:»مـــن   کنـــد.  صحبـــت 
می خوانـــم چون معافیت پزشـــکی دارم، 
هرجا برای کار می روم می ترســـند بهم کار 

بیشتر بیماران به دلیل تخریب پیشرونده و نارسایی ریوی دچار 
آسیب جدی می شوند. چقدر عمر می کنند؟ »نهایت 25 سال« این 

را شادی 24 ساله می گوید و جمله اش مثل پتک توی سر آدم کوبیده 
می شود. البته بیشتر بیماران فقط تا 10، 12 سالگی دوام می آورند آن 
هم به دلیل اینکه این بیماری پرهزینه ترین بیماری در ایران است و 

تأمین دارو و هزینه های درمان، عمر مبتایان را کوتاه می کند
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که اصًا نیســـت. داروها بیشـــتر از آلمان و 
سوئیس وارد می شـــود. اان هم که هرچه 
مراجعه می کنیـــم برای کـــرون می گویند 
مـــا تحریـــم هســـتیم و دارو نیســـت. پس 
بچه های مـــا چه کار کننـــد؟! داروی ایرانی 
برای پانکراس که اصًا تأثیر ندارند. داروی 
هندی هم گرفتیم که خوب نبود. ما حتماً 
باید دســـتگاه اکسیژن ســـاز در خانه داشته 
باشیم. داروها آنقدر گران است که دیگر از 
پس دســـتگاه برنمی آییم. سهیل دستگاه 
اکسیژن ســـاز نـــدارد. بیمارســـتان مســـیح 
از دســـتگاه های  داد؛  دانشـــوری دســـتگاه 
قدیمـــی خودشـــان. از مؤسســـه دســـتگاه 
نبوایـــزر دادنـــد. موقع هایی که اکســـیژن 
ســـهیل افت می کند واقعاً نمی دانیم چه 
کار کنیم با اینکه مارد هستیم و هوا باز بهتر 

است.«
 مرضیـــه میرپـــور، کارشـــناس اجرایی 
مؤسسه اما از خانواده هایی می گوید که دو تا 
سه بچه مبتا به سی اف دارند: »مادرهایی 
هســـتند که دو تا بچه کوچک مبتا به این 
بیمـــاری دارنـــد. یعنـــی ماهـــی 8میلیون 
هزینه، حتی ســـه تا بچه هم دارند. کودک 

بدهند. می گویند مسئولیت دارد برایمان. 
از یـــک طرف هم هزینه های دارو سرســـام 
آور است. فقط هم بحث خودمان نیست. 
در واقـــع فقط مریضی نیســـت، من حس 
می کنـــم دارم حـــق داداشـــم را می خورم. 
از دیـــد مریض این حق خوری محســـوب 
می شود. درآمدی که باید برای او هم خرج 
شـــود همه اش خرج من می شود. او هم از 
چشـــم من می بیند و شـــاید ترحم کند که 
آن هم بد است. او هم می گوید من خیلی 
چیزها را ندارم چون سهیل مریض است.«

شـــادی حرف ســـهیل را که آن ســـوی 

میـــز نشســـته تأییـــد می کنـــد و می گوید: 
»حس ســـربار بودن خیلی بد است. آنقدر 
هزینه های داروی ما بااســـت که چیزی به 
بقیه نمی رســـد.« شـــادی دو تا برادر و یک 
خواهر دارد. شـــها جعفریان مادر سهیل 
می گوید: »دارو باید مادام العمر اســـتفاده 
شـــود. هـــر دوره دارویی که یک ماه اســـت 
بین 4 تـــا 5 میلیون تومان هزینـــه دارد که 
کامل به عهده خانواده هاســـت. پســـرها را 
که 18 ســـالگی از بیمه خارج می کنند. اان 
هم هیچ کجا حمایتـــی نمی کند. ای کاش 
ایـــن بیمـــاری را جـــزو بیماری های خاص 

حســـاب می کردند تا کمکی می شد. کاش 
درد بچه ها فقط بیماری شان باشد. هزینه 
درمان هســـت، هزینه زندگی هم هســـت. 
این بچه ها افسرده می شوند چون بچه های 
دیگر را می بینند و شـــرایط خودشان را هم 
می بینند. سنی اســـت که باید رشد کنند و 
پیشرفت داشته باشـــند و نتیجه رشدشان 
را ببینند. ما دائم می بینیم که بچه هایمان 
آسایش ندارند و نگرانند که ما داروهایشان 
را از کجا تهیه کنیم. هم باید بیماری شـــان 
را تحمل کنند و هم نگران ما باشـــند. اان 
داروی »کرون« حیاتی اســـت برای بچه ها 

بیماری بود که آرزو داشـــت پدرش پولدار 
بشـــود و دارویـــی برایش بخرد کـــه بزرگ 
شـــود. می گفت من چون داروی تقویتی را 
نخورده ام از بچه های دیگر کوچکتر هستم 

و توی کوچه من را کوتوله صدا می کنند.«
به گفتـــه او، خانواده هایـــی هســـتند که 
دســـتگاه ندارند یا دســـتگاه قدیمی دارند. 
مؤسســـه می خواهد با کمک خیران برای 
بچه های بیمار دســـتگاه تهیه کنـــد. ما در 
کشـــورهای دیگـــر پدربـــزرگ و مادربزرگ 
مبتا به ســـی اف داریم اما اینجا زیاد عمر 

نمی کنند.
 ریحانه وطنپور مدیر مددکاری مؤسسه 
هم می گوید: »بیمه فقط بعضی داروها را 
پوشـــش می دهد. با توجه به آماری هم که 
ما داریم این بیماری بیشتر در قشر ضعیف 
است. آمار این مدت نشان می دهد بیشتر 
مبتایان از شـــیراز و مشهد هستند. ما 186 
بیمار پذیرش کرده ایم که 83 تا زیر 5 سال، 
84 تـــا بین 5 تا 14ســـال و 19 نفـــر باای 14 
سال است و همچنان این آمار دارد اضافه 
می شود چون شنیده اند مؤسسه ای هست 

که از بیماران سی اف حمایت می کند.
ما فکر می کردیم بیمـــاری فقط در اثر 
ازدواج هـــای فامیلـــی منتقل می شـــود اما 
بعد دیدیم که بعضی ها غریبه هستند اما 
ژن ناقل دارند. دســـتگاه نبوایزر برای این 
بچه ها از دو تا ســـه ماهگی ضروری اســـت 
که معمواً هم وسعشان نمی رسد. عاوه 
بر داروها، از وزارت بهداشـــت درخواســـت 
تشکیل کمیته پزشکی کرده ایم و موافقت 
کرده انـــد تیمی را در اختیـــار ما بگذارند که 
شامل پزشـــکان ژنتیک هم باشد. ما فقط 
هدفمان حمایت از این بیماران نیســـت و 
عاوه بر اینکه می خواهیم این بیماران را از 
نظر دارو و درمان تحت پوشش قرار دهیم، 
خانواده ها را هم تحت پوشش قرار دهیم 
از نظر اینکه اگر قصد دارند دوباره بچه دار 
شـــوند، بتواننـــد آزمایش ژنتیـــک بدهند 
چون آزمایش ژنتیک بســـیار گران است و 
بچه های خانواده هم که می خواهند ازدواج 
کنند، آنها را هم تحت پوشش قرار بدهیم 

تا آزمایش بدهند.«
فرهنگســـرا  ســـالن  داخـــل  بچه هـــا 
برمی گردند و نفس راحتی  می کشم. هوای 
آلوده برایشان سم است. این تنها گوشه ای 
است از رنجی که بیماران سی اف می برند.
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ادامــه پیــدا کــرد. از ایــن زمــان قانــون 
تأســیس مــدارس غیرانتفاعی در ایران 
با یک ادبیات کامــًا اقتصادی مبنی بر 
اینکه مــردم باید در تأمیــن هزینه های 
آمــوزش، مشــارکت اقتصــادی داشــته 
قــرار  کار  بــار دیگــر در دســتور  باشــند، 

گرفت.
مطــرح  مقطــع  آن  در  کــه  نکتــه ای 
در  طبقاتــی  کــه  بــود  ایــن  می شــد، 
جامعــه وجــود دارنــد که مایل هســتند 
خدمــات باکیفیت تر و بیشــتری را برای 
فرزندانشــان تأمین کننــد و در آن دوره 
ایــن کار از طریــق معلمــان خصوصــی 
در خانــه صــورت می گرفــت. بنابراین، 
شــکلی  رونــد،  ایــن  بــه  کــه  کوشــیدند 
مــدارس  و  بدهنــد  شــده  ســازماندهی 
غیرانتفاعــی بــا هدف تأمیــن مطالبات 
طبقــات بــاای جامعــه و کنتــرل رونــد 

آموزشی تأسیس شدند.
شــروع  نقطــه  واقــع  در  دوره،  ایــن 
از  بعــد  آمــوزش«  »خصوصی ســازی 
انقــاب بــود کــه در تمــام برنامه هــای 
توســعه ای که نوشــته شــد، مــورد تأکید 
بــود. بــه ایــن معنــا کــه بتوانیــم تعداد 
بیشــتری از دانش آمــوزان را به ســمت 
مــدارس غیرانتفاعی ســوق دهیم و اگر 
بتوانیم سهم مدارس غیرانتفاعی را به 
50 درصــد برســانیم احتماًا به ســطح 

خصوصی شــدن مــدارس بخــش کوچکی 
از مســأله عظیــم »پولــی  شــدن آمــوزش« 
اســت به طوری کــه اگر اکنــون کل مدارس 
خصوصی را تعطیل کنید، باز این »شرکتی 
شــدن آمــوزش« حضــور خواهــد داشــت. 
مــا امــروز بــا انــواع و اقســام شــرکت های 
خصوصــی مواجــه هســتیم کــه خدمــات 

گوناگون آموزشی را ارائه می کنند.
امــا علــت ســومی کــه در نتیجــه دو علــت 

طرفــداری  آمــوزش  خصوصی ســازی 
از  می تــوان  آیــا  تعبیــری،  بــه  کنــد؟ 
ایــن  بــه  آمــوزش«  »خصوصی ســازی 
معنا دفاع کرد که به »بهسازی آموزش« 

می انجامد؟
کــه  هســت  تفکراتــی  دنیــا  در  بلــه، 
آمــوزش  خصوصی ســازی  طرفــدار 
اســت و مهم تریــن دلیــل دفاع شــان از 
اســت  ایــن  آمــوزش  خصوصی ســازی 
داشــته  انتخــاب  حــق  خانواده هــا  کــه 
باشــند؛ یعنــی خصوصی ســازی دامنــه 
انتخــاب خانواده ها را افزایش می دهد. 
امــا با ایــن حال بر ایــن باور هســتند که 
خصوصی ســازی آمــوزش نبایــد منجر 
به این امر شــود که خانواده ای به علت 
بــا  »آمــوزش  از  مدرســه  شــدن  پولــی 

کیفیت« بازبماند.
مطالعات خصوصًا در نمونه دانمارک 
خصوصی ســازی  کــه  می دهنــد  نشــان 
آموزش حتی اگر در مواردی به »بهبود 
کیفیــت« منجــر شــده باشــد، قطعــًا به 

»نابرابری اجتماعی« انجامیده است.
ë  نســخه می کنیــد  فکــر  فضــا،  ایــن  در 

مطلوب برای جامعه ما چیست؟
آمــوزش  خصوصی ســازی  رونــد  بایــد 
متوقــف شــود و بــه اعتقــاد مــن، دولــت 
کــه  دارد  را  ایــن  امــکان  مالــی   به لحــاظ 
مــدارس را کامــًا دولتــی کنــد و در عیــن 
کار  آمــوزش«  »کیفیــت  روی  حــال، 
را  خصوصی ســازی  اینکــه  کنــار  در  کنــد. 
متوقــف می کنــد، در عین حــال باید روند 
تمرکززدایی از حوزه آموزش را ایجاد کند.

می گیرند و این ممکن اســت روی رشــد 
و پیشرفت تحصیلی شان اثرگذار باشد.

اخیــراً بانــک جهانــی در گزارشــی اعام 
کــرده »ایــران در پولــی شــدن آمــوزش 
دوره متوســطه رکورددار است« با توجه 
بــه تبعــات آن در جامعــه، این پرســش 
مطــرح می شــود کــه چــرا مــا در »پولــی 
شدن آموزش« چنین پیشتاز شده  ایم؟!

نیافتــن  تخصیــص  می رســد،  به نظــر 
درســت منابــع از جدی تریــن علــل این 
رکوردزنی اســت. هر کشــور، ســرمایه ای 
دارد و این سرمایه باید به شکل منطقی 
و عقانی در حوزه های اصلی و اساســی 
چــون  نیازهایــی  شــود.  هزینــه  کشــور 
خــوراک، بهداشــت و آمــوزش از جمله 
نیازهــای اساســی یــک جامعه هســتند. 
اما با این حال، بودجه ای که به مدارس 
بودجــه  می شــود،  داده  اختصــاص 

محدودی است.
رونــد  ایــن  اصــاح  بــرای  گام  بهتریــن 
ایــن اســت کــه سیاســتگذاران آموزشــی 
عقانــی  را  سیاست هایشــان  مــا، 
گذاشــته  کنــار  را  بلندپروازی هــا  کننــد؛ 
کــه  نســل  ایــن  اساســی  نیازهــای  بــه  و 
نســل  اساســی  نیازهــای  تأمین کننــده 
آینــده هم هســت، توجه کنند. بی شــک 
»آمــوزش« از مهم ترین نیازهــای اولیه 
هــر جامعــه ای اســت کــه اگــر بدرســتی 
پاســخ داده نشود می تواند به »نابرابری 
امــر  ایــن  کــه  شــود  منجــر  اجتماعــی« 
در  دیگــر  جــدی  آســیب های  سرمنشــأ 

جامعه خواهد شد.

ë  چــه بنابــر  امیــدی،  دکتــر  جنــاب 
بحــث  اساســاً  کــه  بــود  خائــی  و  نیــاز 
کشــور  در  مــدارس«  »خصوصی ســازی 

کلید خورد؟
عمومــی،  آمــوزش  خصوصی ســازی 
و  دارد  ایــران  در  قدیمــی  ســابقه ای 
مــدارس  تأســیس  قانــون  نخســتین 
خصوصــی مربــوط بــه 1335 اســت و 
تــا ســال تقریبــًا 41 و 42 بــا شــیبی تنــد 
گسترش پیدا کرد به طوری که در اواخر 
دهــه 40 چیــزی حــدود 10-11 درصــد 
ایــن مــدارس  دانش آمــوزان کشــور در 

در برخــی کشــورها از 
خصوصــی  آمــوزش 
می شــود  اســتقبال 
قابــل  آن  دایــل  کــه 
ایــران  اســت.  تأمــل 
اســت  کشــورهایی  از 
کــه سیســتم آموزش 
آن  در  خصوصــی 
استقبال  بســیار مورد 
سیاســتگذاران و مــردم قــرار می گیــرد. اما 
اســتقبال  از مــدارس خصوصــی  چــرا مــا 

می کنیم؟
بــرای پاســخ بــه این پرســش با عللی ســه 
وجهــی مواجــه هســتیم. علــت نخســت؛ 
غلبــه »آمــوزش« بــر »پــرورش« اســت یا 
غلبــه »علوم  طبیعی« بر »اخاق انســانی 
و هنــر« اســت. بــه نظر می رســد مــدارس 
عمومــی ما که وظیفــه »جامعه پذیر کردن 
افــراد« یا بــه تعبیری »آمــوزش زندگی به 
دانش آمــوزان« را برعهــده دارند، از هدف 
خــود فاصله گرفتــه و به ســمت »آموزش 
تخصــص« کــه از وظایــف آمــوزش عالــی 
آن  نتیجــه  در  و  شــده اند  کشــیده  اســت، 
»آموزش زندگی« در نظام آموزش رسمی 

مدارس مغفول واقع شده است.
شــدن  مراتبــی  »سلســله  دوم،  علــت 
آموزش« اســت که شروع آن با شکل گیری 
نهاد »اســتعداد درخشــان« بــود و طی آن 
یکســری مدارس را تحت عنوان »مدارس 
خــاص« از دیگــر مــدارس جــدا کردنــد که 
دانش آموزان خاصی را با امتحانات خاص 
جــذب می کردنــد. بعدهــا بــا شــکل گیری 

درس می خواندند.
در ســال 1345 ســندی از ســوی دفتــر 
برنامــه و بودجــه تحت عنوان »مســأله 
مــردم«  بــه  فرهنگــی  امــور  واگــذاری 
منتشــر شــد که در آن ســند به صراحت 
قیــد شــده بــود کــه مــدارس خصوصی 
آنچنــان بایــد گســترش پیــدا کننــد کــه 
تمــام فرزنــدان طبقــات مرفــه بــه این 
گونه مدارس دسترســی داشــته باشــند 
اما دیری نپایید که در سال 1353 تمام 
مــدارس خصوصــی در ایــران مجــدداً 
دولتــی شــدند. این روند تا ســال 1368 

مــدارس خصوصــی، رقابت بیــن این نوع 
از مدارس افزایش یافت و هر کدام ســعی 
می کردنــد امکانــات خــاص و برنامه هــای 
متفاوتــی را در اختیــار دانش آموز بگذارند. 
در چنیــن فضــای رقابتــی بود کــه مدارس 

وجهی »سلسله مراتبی« یافتند.
درخشــان  اســتعداد  مــدارس  دوره ای  در 
داشتیم و بعد نمونه دولتی، نمونه مردمی 
و... و اینها در یک نظم سلسله مراتبی قرار 
می گرفتنــد و هر مدرســه خصوصی تاش 
می کــرد تــا در ایــن رتبه بنــدی، خــود را باا 
بکشــد؛ باا کشیده شــدن در این رتبه بندی 
بــا تأکیــد بــر آمــوزش علوم طبیعــی )کــه 
در وجه نخســت به آن اشــاره شــد( میســر 
می شــد. اینجا اســت که این دو عامل بهم 
پیونــد می خورنــد و مــدارس خــاص برای 
اینکــه در رقابــت میان مــدارس دیگر خود 
را بــاا بکشــند بــر آمــوزش علــوم  طبیعی 
تأکید بیشتری می کردند؛ چرا که این علوم 
در ذهنیــت عمومی جامعه، برتر انگاشــته 
می شــدند. به همیــن دلیل، ایــن دو وجه، 
مرتــب یکدیگــر را تشــدید می کردنــد. این 
رتبه بنــدی در عمل از طریق سیســتم های 
نشــان  را  خــود  کنکــور  همچــون  گزینشــی 
می دهد. مجموعه اینها صنعتی را در کنار 
آموزش عمومی به وجود آورد که آموزش 
عمومــی را بــه »فضای شــرکتی« بدل کرد 
و از ایــن آغــاز ورود نامبــارک »پــول« بــه 

سیستم آموزشی ما بود.
مســأله آمــوزش عمومــی فراتــر از صــرف 
مدارس خصوصی اســت. مســأله اساســی 
»پولــی شــدن آمــوزش عمومــی« اســت. 

نانوشــته  به صــورت  قاعــده ای  گویــی 
در حــال نوشــته شــدن اســت کــه »اگــر 
خدمات با کیفیت تری می خواهید باید 
هزینــه کنیــد و از مــدارس دولتــی نباید 
انتظــار خدمــات بــا کیفیــت داشــت.« 
بنابرایــن به نظــر می رســد که بــه نوعی 
یافتــه  طبقاتــی«  »ماهیتــی  آمــوزش 
اســت و متأســفانه به »خصوصی سازی 
آموزش« به عنوان یک راه حل نگریسته 

می شود.
امــروزه،  دنیــا  در  میانگیــن  به صــورت 
حــدود 87 درصــد هزینه هــای آموزش 
عمومــی را دولت هــا تأمیــن می کننــد، 
در اروپــا ایــن مقــدار 90 درصد اســت و 
در برخــی دیگــر از کشــورهای اروپایــی 
ایــن مقدار بــه 99 درصد هم می رســد. 
خیریــه  نهادهــای  ســایر  را  مابقــی  و 
در  امــا  می پردازنــد،  موقوفــات  و 
هزینه هــای  حالــت  بهتریــن  در  ایــران 
متقبــل  دولــت  کــه  عمومــی  آمــوزش 
بــدون  اســت.  درصــد   60 می شــود، 
خانواده هــا  کــه  هزینه هایــی  احتســاب 
بــرای خرید کتــب درســی و کاس های 
کنکــور می پردازنــد کــه از ایــن نظر جزو 
کشــورهای ضعیف به حساب می آییم. 
بــه  دولــت  کــه  بودجــه ای  درصــد   98
آموزش و پرورش می دهد، فقط صرف 
حقوق معلمان می شــود یعنی ما اداره 
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  و  مــدارس 
را عمــًا از جیــب مــردم تأمیــن مالــی 

می کنیم.
ë  از کــه  هســت  تفکراتــی  دنیــا  در  آیــا 

قانــون   30 اصــل 
و  اساســی، آموزش 
پــرورش را تــا پایان 
رایــگان  متوســطه 
اعام کرده اســت و 
براساس آن، دولت 
و تمــام دســتگاه ها 
آموزشــی  نظــام  و 
می شــوند  مکلــف 
که نظــام آموزشــی را به صــورت رایگان 
ارائــه کنند. امــا به نظر می رســد این امر 
در عمــل محقــق نشــده و از اواخــر دهه 
شــصت، بتدریــج ما شــاهد شــکل گیری 

مدارس غیرانتفاعی هستیم.
به دنبــال تأســیس مــدارس خصوصــی 
آموزشــی  ســاختار  در  دوگانــه ای  نظــام 
آمــوزش  »نظــام  می گیــرد؛  شــکل  مــا 
امکانــات  تقریبــًا  کــه  غیرانتفاعــی« 
بیشتری در اختیار دارد و »نظام آموزش 
بی کیفیت تــر  روزبــه روز  کــه  دولتــی« 
می شــود و به دنبــال آن، عامــه مــردم از 

نظام آموزشی خوب محروم می شوند.
تبعــات چنیــن سیســتمی از یــک طرف 
کســانی هستند که در مدارس خصوصی 
درس می خواننــد و در فضایــی کنتــرل 
شــده آمــوزش می بیننــد اما وقتــی وارد 
جامعــه می شــوند، از آنجــا کــه جامعــه 
شــکل طبیعی تــری دارد و دیگــر افــراد 
در آن گزینــش  شــده نیســتند ســازگاری 
چندانــی با آن نمی یابند. از طرف دیگر، 
غیرخصوصــی  مــدارس  در  کــه  آنانــی 
درس می خواننــد، کمتــر در رقابت قرار 

مطلوبــی از توســعه نزدیــک خواهیــم 
شد.

راســتای  در  دولــت  معنــا،  یــک  بــه 
کوچک ســازی خود و کاهش هزینه های 
اجتماعی و کنترل کسری بودجه کوشید 
بــه عرصه هــای  را  تــا خصوصی ســازی 
اجتماعی، از جمله آموزش و ســامت 
نیز تســری دهــد. از طرفی چــون مردم 
در این حوزه ها در تنگنا قرار داشتند، به 
ایــن جریان پیوســتند. این مســأله حتی 
بــه مــدارس دولتی هم کشــیده شــد به 
طــوری که بر اســاس گزارشــی که ســال 
گذشــته آمــوزش و پرورش اعــام کرد، 
میزان شهریه هایی که مردم به مدارس 
دولتی داده اند، حــدود 10 هزار میلیارد 
تومــان اســت، کــه تقریبــًا دو برابــر کل 
بودجــه آموزش عالی کشــور اســت! که 
به این امر اصطاحًا »خصوصی ســازی 

پنهان« گفته می شود.
ë  اشاره کردید که بحث خصوصی سازی

آموزش از برنامه اول توســعه در دستور 
کار قــرار گرفت، این در حالی اســت که 
 44 اصــل  از  »ســامت«  و  »آمــوزش« 
قانون اساســی که به برون سپاری برخی 
در  اقتصــادی  و  صنعتــی  بخش هــای 
راستای کوچک سازی دولت اختصاص 
دارد، مستثنی شده است. به اعتقاد شما 

در این زمینه تناقض دیده نمی شود؟

دیگر به پولی شدن آموزش در ایران منجر 
شــد، رابطــه ای کاایــی شــده بین مدرســه 
– خانــواده اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه مــا با 
کاراکتری از دانش آموز مواجه هستیم که از 
طرفی با مدرسه و از طرف دیگر با خانواده 
درگیر اســت و هــر دو اینهــا متولیان اصلی 
هســتند.  دانش آمــوزان  جامعه پذیــری 
نظــام  یــک  ایــن فضــا، خانواده هــا در  در 
سلســله مراتبی می کوشند تا فرزندشان در 

مدرســه ای هرچه خاص تر درس بخواند تا 
بدین واســطه برای خود منزلت خریداری 
کنند و »مدرســه- مؤسســه« نیز می کوشــد 
فــروش  بیشــتر،  امکانــات  دادن  بــا  تــا 
بیشــتری داشته باشد. در نتیجه این پیوند، 
مدرســه ها، افتخار و منزلت می فروشــند و 
خانواده ها هم خریدار این افتخار هستند و 
در نهایت قربانی کل این فرآیند، کسی جز 

دانش آموز نیست.

پیامدهای کااشدگی آموزش در گفت وگو با دکتر رضا امیدی

چرا ایران در »خصوصی سازی آموزش« رکورددار است؟

تربیت اکچری
نزدیک به ســه دهه از عمر مدارس خصوصی در ایران می گــذرد، اواخر دهه هفتاد 
بود که نخســتین مدارس خصوصی در کشور راه اندازی شد، با اینکه از تأسیس این 
مــدارس زمان زیــادی نمی گذرد اما به نظر می رســد که با رشــد قابل توجهی همراه 
بوده انــد، تا آنجا که بانک جهانی در یکــی از تازه ترین گزارش های خود، ایران را در 
خصوصی ســازی مدارس متوســطه بین ســال های 1998 تا 2017 رکورددار معرفی 

کرده است.
فــارغ از گــزارش بانک جهانی، حســین مقصــودی، نماینــده مردم ســبزوار نیز در 
نشســت علنی مجلس مــورخ 29 مهر ماه 97، نظام آموزشــی کشــور را پولی ترین 
نظام آموزشــی دنیــا قلمداد کرد. ایــن در حالی اســت که »آموزش و پــرورش« از 
اصل 44 قانون اساســی مبنی بــر واگذاری بخشــی از صنایع اســتراتژیک و مادر به 
بخش خصوصی، مستثنی اســت. چرایی این رکوردزنی و پیامدهای آن، موضوع 
گفت وگــوی مــا با دکتــر رضــا امیدی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر سیاســتگذاری 
اجتماعی شــد. او که در این زمینه تحقیقات جامعی دارد »کااشــدگی آموزش« را 

دلیل این امر ارزیابی می کند.
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 مهسا رمضانی
خبرنگار

دلیلپیشتازیمادرپولیشدنآموزشچرااز»مدارسخصوصی«استقبالمیکنیم؟
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 سال بیست وچهارم  شماره 6944
 دوشنبه  19 آذر 1397

بلــه، همین طــور اســت. قانون اساســی 
پــرورش  و  بــر »آمــوزش   30 اصــل  در 
رایــگان« تأکیــد دارد و تقریبــًا تــا اواخر 
دهــه 60 آمــوزش و پرورش بــرای همه 
رایــگان بود. امــا در برنامه اول توســعه 
ایران، با وجود تأکید های قانون اساسی، 

بتدریج آموزش تبدیل به »کاا« شد.
ë  در آموزش«  شدن  »کاایی  پیامدهای 

یک جامعه چه می تواند باشد؟
یکــی از اتفاق هایی که حول این مســأله 
بــه  آمــوزش  کــه  اســت  ایــن  داده،  رخ 
یکــی از مهم تریــن معرف های شــکاف 
دهک هــای  بیــن  شــکاف  و  طبقاتــی 
درآمــدی در ایــران تبدیل شــده اســت 
نشــان  مــا  محاســبات  کــه  طــوری  بــه 
می دهد که میــزان نابرابری هایی که در 
هزینه هــای آمــوزش بیــن خانواده های 
و  )ثروتمندتریــن(  دهــم  دهــک 
فقیرتریــن دهــک وجــود دارد، چیــزی 
حــدود یک به پنجاه وســه اســت؛ یعنی 
دهــک ثروتمنــد 53 برابر دهــک فقیر، 
برای آموزش فرزنــدش هزینه می کند. 
البته این آمار مربوط به ســال 96 است.

بنابراین پیامــد اجتماعی آن به اعتقاد 
مــن، تقطیــع و متمایــز کــردن جامعــه 
اســت، به طوری که بــرای خانواده های 
طبقــات بــاا دسترســی بــه این نــوع از 
دسترســی  هــدف  بــا  الزامــًا  مــدارس، 
بــه آمــوزش بــا کیفیــت نیســت، بلکــه 
ابــزاری بــرای تمایز دادن خــود از دیگر 
طبقــات اســت. ایــن در حالی اســت که 
تحصیل در این نوع از مدارس الزامًا به 
معنــای آموزش با کیفیت هم نیســت. 
خدمــات  جملــه  از  مثــال،  به عنــوان 
ایــن مــدارس، اردوهای خارج از کشــور 
در  مدرســه ای  شــنیدم  بتازگــی  اســت. 
 35 دانش آمــوز  هــر  ازای  در  تهــران، 
میلیــون تومان برای ســفر یک هفته ای 
به انگلســتان از والدیــن هزینه دریافت 
کــرده اســت! ایــن در حالــی اســت کــه 
چنیــن برنامه هــا و اردوهایــی در عمــل 
به دانــِش دانش آموزان چیــزی اضافه 
نمی کنــد. در واقــع، یکســری خدمــات 
اکچری برای طبقات خاصی از جامعه 
اســت که حتی اگر مدرسه ها خصوصی 
طریــق  از  خانواده هــا  خــود  نمی شــد 
دیگــری می توانســتند بــه ایــن خدمات 

دسترسی پیدا کنند.
 زمانــی کــه مــا در دهه های شــصت به 
مدرســه می رفتیــم، مدرســه »ماهیتــی 
طبقاتــی« نداشــت؛ گروه هــای مختلف 
طبقــه  یــک  در  و  هــم  کنــار  اجتماعــی 
بــه  دانش آمــوزان  و  می نشســتند 
ســایر  اجتماعــی  وضعیــت  از  درکــی 
پیــدا  دســت  همکاسی هایشــان 
ثــروت  می کردنــد. گروه هــای صاحــب 
صاحــب  گروه هــای  عمــًا  ایــران،  در 
صدا هم هســتند. ما در واقــع، طی این 
فرآینــد داریــم گروه هــای بی صــدا را از 
گروه هــای کــم صدا تر جــدا می کنیم که 
بــرای اعتــراض و مطالبه گــری نســبت 
بــه آمــوزش، دیگــر صدایــی از طریــق 

خانواده شنیده نشود.

 سال گذشته آموزش و پرورش اعام کرد، 
میزان شهریه هایی که مردم به مدارس 

دولتی داده اند، حدود 10 هزار میلیارد 
تومان است که تقریباً دو برابر کل بودجه 

آموزش عالی کشور است! که به این امر 
اصطاحاً »خصوصی سازی پنهان« گفته 
می شود. امروزه در دنیا حدود 87 درصد 

هزینه های آموزش عمومی را دولت ها 
تأمین می کنند. در اروپا این مقدار 90 

درصد است و در برخی دیگر از کشورهای 
اروپایی این مقدار به 99 درصد هم 

می رسد. اما در ایران در بهترین حالت 
60 درصد است. 98 درصد بودجه ای که 

دولت به آموزش و پرورش می دهد، فقط 
صرف حقوق معلمان می شود یعنی ما 

اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش را 
عمًا از جیب مردم تأمین مالی می کنیم 
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دکتر محمدرضا 
کاهی

عضو هیأت علمی 
پژوهشکده مطالعات 
اجتماعی و فرهنگی

دکتر علی 
مرشدی زاد

دانشیار علوم  
سیاسی دانشگاه 
شاهد



سندروم داون اســت. رضا با اینکه 23 ساله 
است در آشپزی و کارهای خانه مهارت دارد 
و البتــه عضــو تیــم فوتســال ســندروم داون 
هــم هســت. حامــد 27 ســال دارد و عضــو 
تیم فوتســال ســندروم داون است و مهتاب 
27ســاله هــم بــه غیــر از مهــارت در زبــان 
انگلیســی و هنر نقاشــی، ورزش ایروبیک را 
دنبال می کند. همه این مهارت ها را که کنار 
بگذاریم آنها چند ماهی هست که در همین 
مهارت هــای  اجتماعــی،  آداب  کتابخانــه، 
زندگی و زبان انگلیســی را بــا روش نمایش 
درمانی می آموزند و البته ســماع که زندگی 

آنها را روی ریتم منظمی انداخته است.
ë من به این بچه ها دچارم

نزدیک به یک ســاعت از ســماع گذشته 
و کــم کم وقــت پایــان تمرین امروز اســت. 
چهره بچه ها خندان تر از وقتی است که وارد 
سالن شدم. چرخیدن حالشان را بهتر کرده؛ 
مهــران می گویــد: »احســاس می کنــم یک 
ســاعت با خدا راز و نیاز کــرده ام.« حامد که 
حسابی غرق تمرین شده بود، با اینکه امروز 
دستش درد می کرد، حال اما از درد دستش 
خبری نیست. رضا دیگر حالت تهوع ندارد 
و حســابی ســرحال آمده. شــهاب که دو ماه 
پیش برادرش را از دســت داده و موقع ورود 
هم روحیه اش خوب نبود، ســرحال تر شده. 
رضا کــه مدتی بــود حــال و حوصله حضور 
در جمع را نداشــت دوبــاره روحیه اش را به 
دســت آورده و خاصــه اینکه آقای ســماع 
بعــد از چنــد مــاه که از ســفر قونیه برگشــته 

بچه ها را خوشحال و پر انرژی می بیند.
از او می پرســم چه شــد که به عنوان یک 
ســماع گر حرفه ای ســراغ بچه های سندروم 
داون آمدی؟ می گوید: »سراغ شان نیامدم، 
مــن به این بچه ها گرفتار شــدم. با خیلی ها 
سماع کار کرده ام اما این بچه ها با همه آنها 
فــرق دارند. البته خودشــان هم بدون اینکه 
بدانند بعد از مدتی عاشق سماع می شوند 

و از این تمرکز لذت می برند.
فکــرش را بکنیــد ایــن بچه ها بــه خودی 
خود در لحظــه زندگی کــردن را بلدند، حاا 
تمرکــز هم که به آن اضافه شــود ببینید چه 
فرشته هایی می شوند. اوایل کار تا دو ماه فقط 
نگاه شان می کردم و هربار بیشتر شگفت زده 
می شــدم. واقعیت این اســت که کار ما توی 
این جهان به دســت آوردن نیست، از دست 
دادن اســت. باید غرور، دروغ و رفتارهای بد 
را کنــار بگذاریــم تا پر بشــویم. همان چیزی 
که تــوی وجود این بچه ها مــوج می زند. من 

خیلی چیزها از آنها یاد گرفته ام.«
بــه اعتقــاد حســنی نیــا، هــدف ســماع 

همان چیزی اســت کــه در درون این بچه ها 
می جوشــد. برای همین او گرفتارشــان شده 
اســت: »ســماع یک مراقبه بی رحم اســت؛ 
چــون نمی گــذارد جایــی بــروی و در لحظــه 
می مانی. شــبیه به یک نیایش واقعی است 
که بی ریا، پاکیزه و بدون خواسته است. نه به 
گذشته ربطی دارد نه به آینده، فقط به همان 
لحظــه اختصاص دارد. ما همیشــه بهترین 
کارهای زندگی مان را وقتی انجام می دهیم 
که تمرکز داشته باشیم. روزی که تمرکزمان 

بااست برای ما یک روز خوب است.
روزگاری از چرخیــدن به عنــوان نوعــی 
شکنجه استفاده می شد. چنگیز خان برای 
شکنجه اسرا، چوب نازک و بلندی را داخل 
زمیــن فــرو می کرد، آنهــا را به چــوب تکیه 
می داد و دورشــان طنــاب می پیچید و یک 
ســر طناب را هم به اســب می بست. اسب 
می تاخت و اســرا با ســرعت زیاد دور چوب 
نمی رســید  دقیقــه   5 بــه  می چرخیدنــد، 
که افت شــدید فشــار خــون، کلیه هایشــان 
مشــکل  هــزاران  و  می انداخــت  کار  از  را 
جســمی دیگــر تــا اینکــه بااخره جانشــان 
را می گرفــت. امــا همیــن چرخــش وقتــی 
در ســماع بــا تمرکز انجام می شــود، باعث 
می شــود مغز به گلبول های ســفید فرمان 
بدهــد در بــدن بگردنــد و مشــکل را رفــع 
کنند، درصورتی که هیچ مشــکلی به وجود 
نیامده و فقــط فعالیت گلبول های ســفید 
بدن را به روز رســانی می کنــد. برای همین 
اســت که اان می بینید حامد درد دســتش 
را یادش رفته، شــهاب با لحظه ورودش به 
ســالن فرق کرده یا اینکه رضا با اشتیاق به 
چرخیــدن ادامــه داد. تعداد زیــادی از این 
بچه هــا کــه در مکان هــای مختلفی بــا آنها 
تمریــن کــرده ام، ندانســته عاشــق ســماع 

می شوند.«
ایــن ســماع گر و مربــی جــوان ســماع 
می گویــد: »مــن اصًا اعتقــادی نــدارم که 
بــه ایــن بچه هــا درس داده ام، چــون مــن 
مــدام از آنها درس می گیرم. آنها زیباترین 
شکل از عشق و محبت را به من آموختند. 
همیشــه کسانی که با دل شان پا در مسیری 
می گذارنــد حــال بهتــری دارنــد، مــن هم 
بچه هــا  ایــن  ســراغ  چشمداشــت  بــدون 
آمدم و حاا حال خیلــی خوبی دارم چون 
بــا ســالم ترین آدم هــای دنیــا کار می کنم. 
بی اغــراق می گویــم آنها فرشــته هســتند و 
سالم ترین دوستانی که می شود روی زمین 
پیــدا کرد. مــن چیزی ندارم بــه این بچه ها 
اضافه کنم به قول موانا »گفتی شکار گیرم 

رفتی شکار گشتی.«

گپ و گفتی با مهرداد محمدپور، آهنگساز

پاایش روان با موسیقی درمانی

خیلی هــا برای رهایــی از تنش های زندگی امــروز آهنگ هایی بــا ریتم تند گوش 
می دهند و تعدادی هم به سبک و سیاق سنتی ذهن خود را آرام می کنند. در این 
میان البته روانشناســان و متخصصانی هستند که از موســیقی و موسیقی تراپی 
به عنوان شــکلی از درمــان برای رهایــی از اســترس و اضطراب حــرف می زنند. 
مهرداد محمدپور آهنگساز، گوینده و نویسنده با ساخت آلبوم »مینای مهتاب« 
که شامل30 قطعه از سروده های سهراب سپهری به صورت موسیقی گفتار است 
به گفته کارشناســان گام مهمی در جهــت ایجاد فضای ذهنی امــن و آرام برای 
جوانان عاقه مند به شعر و موسیقی برداشته که در همین حوزه تعریف می شود. 
بــا او درباره تفاوت نوع موســیقی که جوانان گوش می دهند و موســیقی درمانی 

گفت و گو کردیم که می خوانید.
ë  چرا جوانان بیشــتر به ســمت آهنگ هایی با ریتم تند گرایش دارند و چطور 

می توان آنها را به شنیدن موسیقی های آرامش بخش سوق داد؟
جوان ها در ســن 18 تا 35 ســالگی در اوج هیجان هستند و طبیعی است که هر 
چیــزی که بتواند انرژی درونی آنها را تخلیه کند به ســوی آن گرایش پیدا کنند. 
اما اگر این مسأله به صورت یک عادت دربیاید دیگر نمی توان آن را کنترل کرد. 

باید توجه کنیم همان طور که بدن هم 
بــه ســرما و هم بــه گرما احتیــاج دارد، 
ذهــن هــم همیــن نیــاز را دارد. وقتــی 
صبح از خواب برمی خیزیم ریتم بدن 
تنــد اســت و از ســاعت 9 به بعــد ریتم 
آرام می شــود، از ساعت 2 ظهر به بعد 
هم افت می کنــد. یک جوان که نیاز به 
تخلیه هیجان دارد می تواند موســیقی 
ریتم تند و هیجانی را در ســاعت هایی 
که ریتم بدن تند اســت گوش کند ولی 
بایــد توجــه داشــته باشــد که ذهــن در 
کنــار هیجان بــه آرامش هم نیــاز دارد. 
عاوه بر آن جوانان ما بسیار به میراث 
سرزمین شــان  معنــوی  و  فرهنگــی 
عاقه منــد هســتند و چــه بهتــر کــه از 
موسیقی هایی که ریشــه در این میراث 

فرهنگی دارد برای آرام شدن استفاده کنند. به عنوان مثال شنیدن دکلمه هایی 
از اشعار سهراب سپهری که با آهنگ های مایم و آرام همراه است می تواند به 

آرام شدن ذهن کمک کند.
ë مینای مهتاب چطور می تواند به آرامش ذهنی جوانان کمک کند؟ 

آلبوم مینای مهتاب که شــامل 40 قطعه از اشــعار سهراب سپهری در 2 لوح 
فشــرده است به صورت موســیقی گفتار منتشر شده و هدف من این است که 
ذهــن مخاطــب را از تنش هایــی که مانع تمرکــز می شــوند آرام آرام پاایش 
کنــم. اســترس و تنش ها هــر روز به ما هجــوم می آورند و روان مــا را تخریب 
می کنند. شنیدن این اشعار و موسیقی باعث می شود به فضاهایی که به آنها 
تعلــق داریــم و با روزمرگی از آنها دور شــده ایم، بازگردیم و دوباره به ســوی 
فطرت و نوعدوســتی برویم. شــعرهای ســهراب سپهری که بســیار هم مورد 
توجه جوانان است، عاوه بر لطیف بودن ویژگی خاصی دارد و آن هم تکیه 

شعر بر اخاق و انسان بودن است.
»ســبزه ای را بکنم خواهد مرد« این شعر احترام به طبیعت است و سهراب 
عــاوه بــر شــاعری نقــاش هم بــود و حــس تصویرســازی و تخیــل ذهنی در 
شــعرهای او مــوج می زنــد. موســیقی تراپــی بــا گرایش بــه شــعر و ادبیات و 

موسیقی می تواند جایگزین داروهای شیمیایی شود.

»آقــای ســماع« صــدای موزیــک را بــاا 
می برد و دســت ها را به هم می کوبد: »خب 
شــروع کنیم.« دســت های مهتاب، مهران، 
رضا، یحیی ، ســینا، محسن، شهاب، محمد 
مهدی و حامد از هم گشوده می شود. دستی 
برای گرفتن حقیقت باا می رود و دستی آن 
را بــه زمین هدیه می دهد: »از کف ســلطان 
رسدم ساغر و سغراق قدم/ خشک چه داند 

چه بود تر للا تر للا«
»بــه عامت هــا نــگاه کنیــد!« ســرها به 
سمت انگشتری می چرخد که هرکدام توی 
دســت دارند. »دست ها را مثل پرنده ببرید 
باا!« خیره به انگشــتر شمس بر مدار عالم 
می چرخنــد. »حاا آن چیزی کــه از خداوند 

هدیه می گیرید به زمین پس دهید.«
آســمان  بــه  رو  راســت  دســت  کــف 
می چرخــد و کف دســت چپ رو بــه زمین؛ 
لحظه  حضور فرامی رســد، لحظه بی خبری 
از دنیا و مافیها. ســندروم داون سرتاپا عشق 
می شــود. حامد هردو دست را رو به آسمان 
می گیــرد و تنــد تنــد زیــر لــب با خــدا حرف 
می زنــد. یک دســت برای گرفتــن هدیه کم 

است.
ë حلقه سماع و جذبه عشق

قــرار دیدارمــان را در کتابخانــه یکــی از 
مجتمع های شمال شرق تهران می گذاریم. 
لبــاس  پوشــیدن  از  کوچــک  صوفی هــای 
مولویون با کاه بلند و دامن ســفید چرخان 
امتنــاع می کنند. اصرار هم فایــده ای ندارد. 
ســماع را برای لباســش نمی خواهنــد. قرار 
نیســت پز بدهنــد یا عکس زیبایــی بگیرند. 
صوفی های کوچک از همه اینها عاری اند. با 
این همه عادت دارند امیرحسین حسنی نیا 
مربی شــان را کــه »آقــای ســماع« صدایش 
می زننــد، بــا لبــاس ببیننــد. زیبایــی لباس 
»آقای سماع« را هم که می بینند باز وسوسه 
نمی شــوند ااقل برای دقایقی هم که شده 
امتحــان کننــد؛ حتی بــه انــدازه گرفتن یک 

عکس.
مهتاب می ایســتد اما تلو تلو نمی خورد، 
انــگار نه انــگار تــا همین چنــد لحظه پیش 
داشــت می چرخیــد. عقــب عقــب می آید 
و روی مبــل گوشــه ســالن می نشــیند و بــا 
دســت هایش ضرب می گیرد. چنــد دقیقه 
بعد محســن بی خیال چرخیدن می شود و 

کنار مهتاب می نشــیند. ســرش گیج رفته و 
دلش نمی خواهد ادامه دهد. لحظه ای بعد 
رضا هم که آقای سماع او را رضا خوش تیپ 
صــدا می کند خســته می شــود. جمــع هنوز 
می چرخــد و زیــر لــب عامــت... عامــت 
می گوید تا یادشــان باشــد چشــم از انگشتر 
برندارند. این کار کمک شــان می کند حالت 

تهوع نگیرند.
کروموزوم 47 کاری به آداب و محاسبات 
نــدارد و تــا جذبــه عشــق نباشــد، قــدم از 
قــدم برنمــی دارد. اصــرار بی فایــده اســت. 

هروقت دل شــان خواســت به حلقه سماع 
برمی گردنــد و هروقــت دل شــان خواســت 

می نشینند.
نوبت به ترانه خودشــان می رســد؛ آقای 
ســماع می گویــد آخریــن ســروده مرحــوم 
افشین یداللهی است. آرام آرام از جمع جدا 
می شود، روی صندلی می نشیند، سازش را 
دست می گیرد و درحالی که بچه ها هنوز زیر 
لب می گویند عامت... عامت... می نوازد 
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نسبت کروموزوم 47 با جذبه عشق

سهیا نوری
گزارش نویس

 معلم جوان چگونه به بچه های دارای نیازهای ویژه  کمک می کند؟
کوچ درد، پرواز نت

پای خاطرات بادیگاردها؛ از مشایعت آقا داماد تا مراسم ختم آرنولد
ما نان بازوی خودمان را می خوریم

ساعتی با جوانان زورخانه شهدای کن
موبایل ها پایین کباده ها باا

ران
/ای

دی
محم

لی 
ا: ع

س ه
عک

نت ها که به پرواز درمی آیند، دست ها از هم گشوده می شود: »صوفی ابن الوقت 
باشــد  ای رفیق/ نیســت فــردا گفتن از شــرط طریق« امــا آنها ابن الوقــت به دنیا 
می آینــد؛ کرومــوزوم 47 نــه بــه رفتــه می اندیشــد، نه بــه آینــده و نیامــده. اینجا 
نمی توانی به ارتباط ســماع و سندروم داون نیندیشــی؛ به رهایی از خرد و غلتیدن 

در آغوش عشق.

و ترانــه ای می خواند کــه وصف حال همین 
بچه هاســت: »زندگی رو دوست دارم/ حتی 
اگــه شــکل آدمای دیگــه نیســتم« بچه ها با 

لبخند زمزمه می کنند و می چرخند.
ســماع گرهای  می گویــد،  ســماع  آقــای 
عــادی، حداقــل 6 مــاه تمرین نیــاز دارند تا 
بتوانند بیســت دقیقــه ممتد بچرخنــد، اما 
مهــران، یحیی، شــهاب، حامــد و حتی رضا 
که دوباره به جمع اضافه می شود، همچنان 

درحال چرخیدن هستند.
ë هوشی که در کروموزوم 47 پنهان است

هوشــی  لحــاظ  از  ســاله   36 مهــران 
وضعیــت خوبــی دارد تا حدی که توانســته 
دیپلم بازیگری  بگیرد؛ بازیگر تئاتر خیابانی 
و حرفه ای، قهرمان المپیک در رشــته شــنا، 
وزنــه بــرداری، نوازنــده تمبک و مســلط به 
تردد در شــهر. یحیی هم دســت کمــی از او 

نــدارد، تا به حال در کنار هنرمندهای خوبی 
در چندیــن فیلــم ایفــای نقش کرده. ســینا 
26ساله است؛ دوچرخه سوار، اسکوتر سوار، 
شــناگر و عضو تیم فوتســال ســندروم داون. 
محسن 31 ساله هم عضو همین تیم است، 
شــهاب 29 ســاله هم همینطور. شــهاب به 
تردد در شــهر هم تسلط کامل دارد. محمد 
مهدی 21 ســاله هــم به غیــر از اینکه دیپلم 
رایانــه دارد، شــناگر و عضــو تیــم فوتســال 

سماع را برای لباسش نمی خواهند. قرار نیست پز بدهند یا عکس 
زیبایی بگیرند. صوفی های کوچک از همه اینها عاری اند. کروموزوم 
47 کاری به آداب و محاسبات ندارد و تا جذبه عشق نباشد، قدم از 

قدم برنمی دارد. اصرار بی فایده است. هروقت دل شان خواست به 
حلقه سماع برمی گردند و هروقت دل شان خواست می نشینند

یوسف حیدری
خبرنگار

جوانی من دوره ای طایی بود
گفت و گویی کوتاه با سید محمد غرضی درباره جوانی اش و جوان های امروز
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گفت و گویی کوتاه با سید محمد غرضی درباره جوانی اش و جوان های امروز

ســید محمد غرضی سیاســتمدار 74ســاله آنقدر گذشــته ها را با جزئیات مرور 
می کند که انگار تصویر هر خاطره را مقابل چشمانت می بینی. او طی 40 سال 
گذشــته در پست های مختلفی خدمت کرده اســت؛ از استانداری کردستان و 
خوزســتان تا وزارت نفت و پســت، تلگراف و تلفن. او درباره خانواده  و نحوه 
شــکل گیری هدف های بزرگ زندگی اش می گوید: »من درخانواده ای متوسط 
رو به باا به دنیا آمدم. خانواده ای که به اتفاق های دور و برش اهمیت می داد. 
ما ساکن شهر اصفهان بودیم و شبیه بیشتر خانواده های شهرنشین آن دوران 
برایمــان اهمیت داشــت که جزئی از جامعه باشــیم و خودمان را در مســائل 
کشــور ســهیم بدانیم.آن زمــان خانواده هــا بر اقتصاد بســیار ســاده ای متکی 
بودند؛ درعین حال که شب ها غذاهای حاضری می خوردیم و غذاهای خوبی 
مثل آبگوشــت برای جمعه شب ها بود، حیات انســان ها را مبتنی بر فرهنگ 
رشــد یافته، فارغ از توقع و چشم و هم چشــمی و با تکیه برایمان می دانستیم. 
پدرم یک مرد همه کاره بود؛ غیر از اینکه کشــاورز بود، تاجر و صنعتگر هم بود. 
برای همین خانه ما همیشــه پررفــت و آمد بود و از همه جــور صنفی میهمان 
داشــتیم. مــن هم کــه بیــن بچه های زنــده، ششــمین فرزنــد خانــواده بودم، 
ناخودآگاه از اتفاق هایی که دور و برمان می افتاد باخبر می شدم و البته به آنها 

عاقه مند می شدم.

پای خاطرات بادیگاردها؛ از مشایعت آقا داماد تا مراسم ختم آرنولد

مانانبازویخودمانرامیخوریم

هم بلد اســت و با این ویژگی ها از چهره های 
سیاســی و نظامی محافظــت می کند. با این 
تعریف کار کسی مثل هومن صرفاً پیشگیری 
در  نظــم  برقــراری  و  اتفاقــات  بعضــی  از 

مراسم ها یا کنسرت ها است:
»بچه تهرانپارس هستم و در کنار ورزش 
هــم  بدنســازی  مربــی  به عنــوان  حرفــه ای 
فعالیــت می کنــم. ســال 87 وقتــی متوجه 
اطاعیه جذب و آموزش بادیگارد برای گروه 
»مردان ســیاه پوش« شــدم در دوره های آن 
شــرکت کــردم. در این دوره هــا آموزش های 
مختلف دفاع شخصی، اطفای حریق و زبان 
بدن را یاد گرفتیم و برگزیده شدیم. کل دوره 
2 ســال طول کشــید ودر بعضــی از کاس ها 
پزشــکان و روانشناســان هــم به مــا آموزش 
تصــور  کــه  خیلی هــا  برخــاف  می دادنــد. 
می کننــد تشــریفات و مراقبت، کار ســاده ای 
اســت این کار سختی های زیادی دارد. گاهی 
اوقــات در یــک مراســم باید با دیــدن چهره 
افراد متوجه شــوی که چه کســی امکان دارد 
مشکل ســاز شود و قبل از اینکه اتفاقی بیفتد 

پیشگیری کنی.«
هومــن با اعتقاد به اینکه امنیت در ایران 
بااســت می گویــد: »خوشــبختانه به دلیــل 
امنیــت باایی که در کشــورمان حاکم اســت 
کســی بــرای مراقبــت و محافظــت جانــش 
بادیــگارد اســتخدام نمی کنــد بلکــه بیشــتر 
برای نمایش و پز دادن از بادیگارد اســتفاده 
می کنند. معمواً زمان افتتاح یک فروشگاه 
یــا مرکز خرید از دو یا ســه بادیگارد اســتفاده 
می کننــد تــا میهمان هــا احســاس امنیــت 
 داشــته باشــند و کســی هــم بــدون دعــوت 

وارد نشود.«
   رزومه مهم تر از هیکل است

هومن داشــتن رزومه خــوب را مهم تر از 
یک هیکل درشــت برای بادیــگارد می داند. 
او درعیــن حــال از برخــی افــراد کــه تنهــا به 
اتکای هیکل و کت و شــلوار خــود را بادیگارد 
معرفــی می کننــد ناراحت اســت و می گوید 
آنها هیچ آشــنایی بــا این دانــش ندارند و با 
دادن قیمت پایین به مشتری، بازار را خراب 
می کننــد: »شــخصیت و دانــش در ایــن کار 
خیلی مهم است. خیلی ها به اتکای هیکل و 
با تصور به دست آوردن پول زیاد وارد این کار 
می شوند و از میانه راه برمی گردند. در کار ما 
درگیر شدن مرحله آخر است و باید با ذهن 
خوانی و همچنین بررســی شــرایط اطراف، 
اجازه بروز اتفاق را نداد. متأسفانه این روزها 
فضای مجازی پرشده از آدم هایی که هیکل 
درشتی دارند و خودشان را بادیگارد معرفی 
می کننــد و اغلــب هم بــدون آگاهــی در دام 

افراد سودجو می افتند.«
او در مــورد دســتمزد و درآمد این شــغل 
می گوید: »دستمزد شغل ما به ساعت و نوع 
کار بستگی دارد. اگر افتتاح فروشگاه یا مراسم 
خاصی باشد که معمواً 5 تا 8ساعت طول 
می کشد، هرنفر 500 هزار تومان می گیرند که 
به صورت توافقی بااتر می رود. اما کسانی که 
برای مراقبت یا نمایش، بادیگارد استخدام 

می کنند در ماه 8 میلیون به باا می گیرند.«
هومــن از ســلبریتی هایی نــام بــرد که در 
مراســم  مختلــف بادیــگارد آنهــا بــوده: »در 
مراســم اکــران فیلــم و جشــن های مختلف 
بادیــگارد محمدرضــا گلــزار، رامبــد جــوان، 
حامد بهداد، کیانوش گرامی، هادی ســاعی 
و مهــرداد میناونــد و چند نفردیگر بــوده ام. 
بادیگاردهــا محرم راز هســتند و همین طور 
کســی که قرار اســت از او مراقبــت کنیم هم 
باید با ما رو راســت و یکدل باشــد. از آنجایی 
که مردم عاقه زیادی به سوپراستارها دارند 
معمواً این افراد با مشــکات زیادی مواجه 
می شــوند. ساده ترین مســأله اینکه خیلی از 
عاقه منــدان دوســت دارنــد بــا آنها عکس 
بگیرنــد و همیــن موضــوع گاهی مشــکات 

مزاحمت داشــته اند درگیر شده ام و باتوجه 
بــه اینکه جثــه درشــتی داریم معمــواً اول 
از همــه هــم روی مــا زوم می کننــد. خانواده 
مــن هــم از ابتدا بــه این کار راضــی نبودند و 
سال های اول هربار برای کار دعوت می شدم 
تــا زمــان بازگشــت، مــادرم چند بــار تماس 

می گرفت تا از سامت من مطمئن شود.«
به گفته او چند ســالی اســت که دعوت از 
بادیگارد برای حضور در جشن های عروسی 
هــم زیــاد شــده اســت. دامــاد برای جشــن 
عروســی هزینــه زیــادی متحمــل می شــود 
و دوســت نــدارد چنــد نفر که حالــت عادی 
ندارند مراسم را بهم بزنند. به همین خاطر 
از آنها دعوت می کنند تا کنار داماد باشــند و 
مراقبت کنند که جشــن عروسی بهم نریزد. 
پوریا درباره مشکات کار می گوید: »در یکی 
از جشن ها چند جوان برای پس گردنی زدن 
به یکی از بازیگرها شــرط بندی کرده بودند و 
خوشبختانه قبل از اینکه موفق شوند، با یک 
حرکت مانع شــدم. ســختی های کار ما زیاد 
اســت و کســانی موفق می شــوند که بتوانند 

حرفه ای رفتار کنند.«

مادرم اســت. آن وقت ها ســماورها زغالی 
بیــدار  خــواب  از  زود  صبــح  مــادرم  بــود، 
می شــد آتش درســت می کــرد و ســماور را 
راه می انداخــت. در این فاصله که طوانی 
هــم بــود دائــم قــرآن می خوانــد و مــن که 
3 یا 4 ســال بیشــتر نداشتم بواســطه تکرار 
چیزهایــی کــه می خوانــد آنهــا را بــه ذهن 
می سپردم. به غیر از این، زمستان ها که هوا 
زود تاریک می شــد تا حوالی ساعت 10 و 11 
شــب همه خانواده دور کرسی می نشستیم 
و هرکــدام از ما بچه هــا در مورد اتفاق هایی 
کــه آن روز افتــاده بود تعریــف می کردیم و 
همدیگــر را تأییــد یــا نقد می کردیــم. اصًا 
ایــن طــور بگویم مــن تاریخ را ده هــا مرتبه 
از زبــان اخوی هــا و خواهرهایم شــنیده ام و 
مــادرم که با حوصله به همــه این حرف ها 
گوش مــی داد، در آموزه هایــی که به ذهنم 

سپرده شده بسیار تأثیرگذار بود.

   بــا این اوصــاف و بــا وجود بســترهایی که 
باعث شــده بــود به فضای سیاســی جامعه 
عاقه منــد شــوید چطــور شــد بــرای ادامــه 
را  مهندســی  شــاخه  دانشــگاه  در  تحصیــل 

انتخاب کردید؟
آدم خودپســندی نیســتم، قصد این را هم 
نــدارم ولــی بایــد بگویــم در حــل مســائل 
ریاضی استعداد باایی داشتم. تا حدی که 
سر کاس درس پیش از اینکه معلم پاسخ 
مســأله ها را بگوید من حل شــان می کردم. 
ســال هــای دوم، چهارم و ششــم دبســتان 
دائم مســئول کاس بودم. وارد دبیرســتان 
که شــدم مباحث فیزیک، شیمی، ریاضی، 
هندسه و مثلثات برایم ساده بود. البته من 

خیلی خوب و با دقت گوش می دادم.
آن زمان رادیو آنقدرها توســعه پیدا نکرده 
بــود در عــوض من بــه حرف هــای وعاظ و 
معلم هــا با دقت زیــادی گوش مــی دادم. 

از طرفی فرهنگ مســجد، تکیــه، مادر، پدر 
و تحول هــای اجتماعــی باهم ممزوج شــد 
و مــن را به آدمی تبدیــل کرد که دیگر هیچ 

چیزی قانعم نمی کرد.
   همزمان با ورودتان به دانشگاه وضعیت 

کشور چطور بود؟
فنــی  دانشــکده  آمــدم  کــه  بــود   40 ســال 
دانشــگاه تهــران و دانشــجوی رشــته بــرق 
شــدم. آن دوره تحــول زیــادی رخ داد. بــا 
حمایــت کنــدی، امینی آمده بــود روی کار 
و بــا تغییر مســائل سیاســی ایران و کشــته 
شــدن کندی، وضعیت امینی آشــفته شد. 
ماجراهــای نخســت وزیری علــم و منصور 
مطرح شد، حادثه 15 خرداد رخ داد، امام 
خمینی)ره( در بســتر اجتماعی ظاهر شــد 
و اتفاق های بســیار عمیــق و اجتماعی رخ 
داد کــه مــن در تمــام ایــن روزهــا حاضر و 

فعال بودم.

جوانی من دوره ای طایی بود
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   دورتریــن خاطره ای که در ذهن دارید برای 
چند سالگی تان است؟

اول ایــن را بگویم که اطاعات من از تاریخ 
ایران به صورت ماتریسی و منظم در ذهنم 
جــای گرفتــه. از طرفــی اتفاق هایــی کــه در 
دوران کودکــی مــن می افتاد بــرای مرحوم 
پــدرم اهمیت داشــت و در خانه مــا زیاد از 
آنهــا صحبت می شــد. برای همیــن خیلی 
چیزهــا بــا جزئیــات تــوی خاطــرم هســت. 
دورترین خاطره من برای 4 ســالگی است. 
ســال 1324 که متفقین دســت از ســر کشور 
برداشــتند؛ یادم می آید می گفتند استالین 
آمــده تهــران و گاوش را هــم بــا خــودش 
آورده تــا فقــط شــیری بخــورد کــه از آن گاو 
دوشــیده می شد. از ســال های بعدش هم 
چیزهایــی یــادم هســت، مثــًا ســال 27 که 
رژیم اســرائیل تشکیل شــد اصفهان تبدیل 
بــه ماتمکــده شــد. ســال 28 هژیر کــه وزیر 

دربار و نخســت وزیر بود ترور شــد، سال 29 
هم رزم آرا، ســال 31 قوام السلطنه روی کار 
آمــد و مــردم ریختنــد توی خیابان ها، شــاه 
از طریــق رادیــو صحبــت می کــرد کــه دکتر 
مصــدق برگشــته و اصفهان غوغا شــد. 28 
مرداد ســال 32 که کودتا شد عکس العمل 
مــردم اصفهــان خیلــی ســنگین بــود. آن 
وقت ها مــن دانش آموز بــودم. خوب یادم 
هســت بعــد از کودتا جوان هــا زره محکمی 
پوشــیدند تــا بــا کودتایــی کــه علیــه دکتــر 
مصدق به پا شــده بــود مبارزه کننــد، اصًا 
دهه 30، نطفه مقاومت مردم ایران مقابل 

امریکایی ها بسته شد.
   از مادرتــان چــه آموزه هایــی را بــه یــادگار 

دارید؟
تمــام مطالبی کــه از قــرآن، نهــج الباغه، 
الســعاده نراقــی، اشــعار حافــظ،  معــراج 
ســعدی و فردوســی به خاطر دارم بواسطه 

زیادی برای آنها به وجود می آورد.
ما ســعی می کنیم هنرمندها با کمترین 
دردســر در مراســم حاضر شــوند. ما دســت 
خالــی هســتیم و بایــد بــا فنــون و چیزهایی 
کــه آموخته ایــم از افــراد یا مراســم  مراقبت 
کنیــم و درعین حــال درگیر نشــویم. خیلی 
از خواننده ها که ســالهای قبل در کشــورهای 
دیگــر کنســرت برگــزار می کردنــد، مجبــور 
بودنــد بادیــگارد خارجــی اســتخدام کننــد 
کــه زبان میهمان هــای ایرانــی را بلد نبودند 
و معمــواً بین شــان مشــکاتی بــه وجــود 
می آمد. اما مدتی است خواننده ها از ما برای 
برقــراری امنیــت در کنســرت های خارجــی 
دعــوت می کننــد و ماهم بــا شــناختی که از 
هموطنان خودمان داریم سعی می کنیم با 
کمترین تنش ســاعتی به یــاد ماندنی برای 

خانواده های ایرانی رقم بخورد.«
   بادیگارد در کنار داماد

پوریــا از بچه هــای نظــام آبــاد اســت. بــا 
قــدی نزدیک به 2 متــر و 165 کیلوگرم وزن. 
خودش را این طور معرفی می کند »15 سال 
جــودو کار کــرده ام و مقام کشــوری و مدرک 

معمواً تلفن همراهم را خاموش می کنم، 
چون دوســتانی که آن ســاعت شب تماس 
می گیرنــد معمــواً بــه دردســر افتاده اند یا 
درگیر شــده اند و می خواهند به کمک شــان 
بــروم ولی من عاقه ای به درگیــری ندارم و 
اگــر خداوند من را این طــور خلق کرده، قرار 
نیســت کــه از ایــن هیــکل و بــازو بــرای دعوا 

استفاده کنم.«
هومن بــا بیان این خاطــره جالبی هم از 
ختم آرنولــد دارد: »در کوچه و خیابان وقتی 
مــردم از کنــار ما رد می شــوند نــگاه خاصی 
می اندازند. بعضــی از ما تعریف می کنند و 
بعضــی هم با وجود جثه ای کوچک، ســینه 
ســتبر می کننــد و شــاخ و شــانه می کشــند و 

می گویند گول هیکلت را نخور!
یــک بــار همــراه تعــدادی از بادیگاردها 
بــرای انجــام کاری بــه ونــک رفتــه بودیــم و 
بعد از مراســم مســیر خیابان ونــک را پیاده 
می آمدیم. حاا فکرش را بکنید که مردم با 
دیدن یک گروه درشــت هیکل مشکی پوش 
چه واکنشــی ممکن اســت داشــته باشند. با 
تعجب می پرسیدند اتفاقی افتاده؟ مجبور 

سهیا نوری
خبرنگار

در کوچه و خیابان وقتی مردم از کنار ما رد می شوند نگاه خاصی می اندازند. 
بعضی از ما تعریف می کنند و بعضی هم با وجود جثه ای کوچک، سینه ستبر 

می کنند و شاخ و شانه می کشند و می گویند گول هیکلت را نخور!  ما سعی می کنیم 
هنرمندها با کمترین دردسر در مراسم حاضر شوند. ما دست خالی هستیم و باید 

با فنون و چیزهایی که آموخته ایم از افراد یا مراسم  مراقبت کنیم و درعین حال 
درگیر نشویم

شــدیم بــه تعــدادی توضیــح دهیــم ولــی 
ســؤاات تمامــی نداشــت. اتومبیل هــا ترمز 
می گرفتند و راننده وسرنشین ها می پرسیدند 
چه شــده؟ یک راننده تاکســی درحالی که تا 
کمر از شیشــه بیرون آمده بود از من پرســید 
اتفاقــی افتــاده؟ گفتــم آرنولــد فوت کــرده و 
داریم به مراسم ختمش می رویم. راننده که 
باور کرده بود آدرس محل ختم را پرسید که 
بچه ها زدند زیرخنده و راننده تازه متوجه شد 

شوخی کرده ام.«
امــا خاطــره تمامــی که نــدارد: »یــک بار 
با مســئول یکــی از ســامانه های تلفن همراه 
رفتیــم ورامیــن خانمی شــمش طــا برنده 
شده بود و قرار بود هدیه اش را تقدیم کنیم. 
اما این خانم به محض اینکــه در را باز کرد و 

من را دید، غش کرد!«

پوریــا می گویــد جوانــی کــه عاقه مند به 
این حرفه است باید حداقل با ورزش رزمی 
آشنایی داشته باشد و بتواند با عکس العمل 
بموقع از اتفاق ناگــواری جلوگیری کند: »در 
یکی از کنسرت ها که در برج میاد برگزار شد، 
تعداد میهمان ها بیشتر از ظرفیت سالن بود 
و آخر برنامه باید هرچه سریعتر سالن خالی 
می شد. ما 10 بادیگارد بودیم که در کمترین 
زمان توانســتیم 2 هزار نفر را ســالم از سالن 
بیــرون ببریم و اگر دوره های این کار را ندیده 

بودیم به طور حتم اتفاق  بدی می افتاد.«
   مراسم ختم آرنولد

ایــن شــغل دردســرهای زیــادی دارد و 
یکی اش هم اینکه دوســتانت ممکن اســت 
توقــع زیــادی از تــو داشــته باشــند. هومــن 
می گویــد: »غــروب که بــه خانــه برمی گردم 

بین المللی دفاع شخصی دارم. از نوجوانی 
وقتــی می دیــدم در فیلم ها اشــخاص مهم 
بادیــگارد دارنــد بــه ایــن حرفــه عاقه منــد 
شدم. دوست داشتم از جثه بزرگ و ورزشی 
کــه در آن موفق بــودم برای رســیدن به این 
حرفه اســتفاده کنــم. در یکــی از برنامه های 
تلویزیونــی بــا آقــای صفایــی مســئول گروه 
سیاه پوشان آشنا شدم و بعد از آن در فضای 
مجازی با هومن آشنایی پیدا کردم و 8 سال 

قبل وارد این حرفه شدم.
جذابیت ایــن حرفه برای یــک جوان در 
نــگاه اول زیاد اســت امــا ایــن جذابیت ها را 
بایــد در کنار ســختی ها و مشــکات آن دید. 
به طور مثال با این وزن سنگین گاهی اوقات 
مجبــورم 5 ســاعت یک جــا بایســتم. بارها 
با افــراد مختلف کــه قصد اختال یــا ایجاد 

»مــا نان بازوی خودمان را می خوریم. به هیکل درشــت و چهــره اخموی ما نگاه 
نکن. خیلی دل رحم و مهربان هســتیم اما موقع کار با کسی شوخی نداریم و باید 
به وظیفه مان عمل کنیم چون بادیگارد هســتیم.«  وقتی دو جوان بادیگارد چپ 
و راستت باشند، خود به خود احســاس غرور می کنی، پرستیژ خاصی دارد و بقیه 
هم متوجه می شــوند که آدم مهمی هســتی. حاا دیگر به حضــور بادیگاردها کنار 
ســلبریتی ها عادت کرده ایم و ایــن موضوع به یک رویه عادی تبدیل شــده طوری 
که ابهــت و اهمیت هنرمندان و خوانندگان و بازیگران را در جشــن ها و مراســم  

مختلف با تعداد بادیگاردها می سنجند.

یوسف حیدری
گزارش نویس

بردن وجهه، بادیگارد استخدام می کنند.
»بعد از فیلم »بادیــگارد« نگاه به حرفه 
مــا بهتــر شــد و کار مــا بین مــردم جــا افتاد. 
شــاید درآمد مــا خوب باشــد اما ســختی ها 
و مشــکات زیــادی هــم دارد کــه خیلی هــا 
نمی دانند. بادیگارد شــدن تنها به پوشیدن 
کت و شلوار و هیکل بزرگ نیست. باید عاوه 
بر فنون رزمی به زبان بدن هم آشنایی داشته 
باشــید.« این ها را هومــن می گوید. جوان 29 
ســاله ای که چندسالی اســت بادیگارد شده 
و بازیگــران وهنرمندان زیادی را در مراســم  
و جشــن های مختلف همراهی کرده است. 
البتــه او معتقــد اســت وجــه سیاســی کلمه 
بادیگارد غالب تر است و در ادبیات سیاسی 
بادیگارد به کســی گفته می شــود کــه در کنار 
فنون رزمی نحوه استفاده از انواع ساح ها را 

هر روز به تعداد جوانانی که عاقه به بادیگارد 
شــدن دارند اضافه می شود ولی کمتر کسی 
از سختی ها و مشــکات این کار اطاع دارد. 
هومن و پوریــا دو جوان بادیگاردی هســتند 
که در اینستاگرام فالوئرهای زیادی دارند. دو 
جــوان با قدی نزدیک به 2 متر و وزنی باای 

100 کیلــو. هیچ کــدام با واژه بادیــگارد میانه 
خوبــی ندارنــد و می گوینــد کار اصلی شــان 
تشریفات و مراقبت است. می گویند امنیت 
در ایــران بااســت و کســی بــرای مراقبت از 
جــان خودش بادیگارد اســتخدام نمی کند. 
بنابراین اغلب سلبریتی ها برای کاس و باا 

انتقال شمش طا به یکی از برندگان در ورامین
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 معلم جوان چگونه به بچه های دارای نیازهای ویژه  کمک می کند؟

کوچ درد، پرواز نت

و  ریتمیــک  وســایل  همــه  و  داریــم  مــا 
ملودیک کمــک می کند بچه هــا بتوانند 
حرکت هایشــان  در  بیشــتری  مهــارت 

داشته باشند.«
اتفاقات دیگری که با موســیقی برای 
بچه هــای دارای اوتیســم می افتد تمییز 
شــنیداری و تقویت سیســتم شــنیداری، 
و  دیــداری  حافظــه  عملکــرد  بهبــود 
شــنیداری اســت. مهارت هایــی کــه بــه 
ایــن بچه ها کمــک می کنــد راحت تر در 
جامعــه حضور داشــته باشــند، کارهای 
شخصی شــان را انجــام دهنــد و بتوانند 
در  خجالــت  بــدون  و  بخواننــد  درس 

جامعه حضور داشته باشند.
بــدون اینها بســیاری از پــدر و مادرها 
بــه دلیــل نگاه بــد جامعــه و آگاه نبودن 
مــردم ترجیح می دهند بچه هایشــان را 
قایــم کنند چــون می دانند بــا رفتارهای 
متفــاوت فرزندشــان حتمــًا او از جامعه 
طرد می شــود و چه چیزی تلخ تر از این.

    یاد گرفتم حریف ناامیدی شوم
مریــم حســابی انــرژی دارد و در کنار 
ایــن همــه کار اان هــم دارد یک رشــته 
دیگــر می خوانــد؛ تئاتــر. او از موســیقی 
و نوازندگــی هــم کــه دوســتش دارد دور 
نشــده و هنــوز می نــوازد و اجــرا می کند. 
آخریــن اجرایــش هــم مــرداد با اســتاد 
ارکســتر  همــراه  فخرالدینــی  فرهــاد 

فرهنگ و هنر بود.
و  شــرایط  و  کار  نحــوه  وقتــی 
همــه  ایــن  از  می بینــم  را  روش هایــش 
فعــال بودنش در کارهــای دیگر تعجب 
می کنم. به او می گویم کار خیلی سختی 
ســخت  »خیلــی  می گویــد:  نــه؟  داری، 
اســت و خیلی جذاب. من این بچه ها را 
قبــل از اینکه خدمات درمانی را شــروع 
کننــد دیــده ام. دیده ام کــه از نظر توجه، 
تمرکــز، ارتبــاط، کام و درک، چقــدر در 
شــرایط بدی بودند. اان را هم می بینم 
که چقدر پیشــرفت کرده انــد. این واقعاً 

اتفاق کمی نیست.«
موســیقی  فقــط  کاس هایــش  در  او 
کار نمی کنــد. بــه بچه هــا شــعر خواندن 
هم یاد می دهد. باهم شــعر می خوانند 
و بــا ایــن شــعر خوانــدن آواســازی یــاد 
می گیرند که خیلی مهم اســت. بسیاری 
از ایــن بچه هــا گفتار ندارند یــا فقط یک 
تــک کلمــه  می گوینــد. بعضی هایشــان 
جمله هــای  ولــی  می گوینــد  جملــه 
بی معنی یا اینکه نمی توانند جمله ها را 
در موقعیت مناســب به کار ببرند. اما با 
شــعر همه اینها را می توانند یاد بگیرند. 
نمی خواننــد؛  شــعر  فقــط  باهــم  آنهــا 
می کننــد،  تقلیــد  را  شــعر  صداهــای 
کلماتــش  می کشــند،  را  شــعر  نقاشــی 
را در کتاب هــای دیگــر پیــدا می کننــد و 
او حتــی دربــاره چیزهایــی کــه در شــعر 
اســت برایشــان توضیــح می دهــد. مثًا 
گنجشــک، صدایــش و حرکتش. بعد به 

کودک می گوید مثل گنجشک بپر!
بــرای همیــن می گویــم کارش خیلی 
ســخت اســت. می پرســم که چه چیزی 
را  ســخت  کار  ایــن  می کنــد  ترغیبــت 
ادامــه دهــی؟ خیلــی ســریع می گویــد: 
»خــوِد بچه هــا، بــودن بچه هــا و دیــدن 
خــواب  از  کــه  صبــح  تغییرات شــان. 
بیدار می شــوم و به این فکــر می کنم که 
بچه هــا می آیند تا چیزی یاد بگیرند این 
ناخــودآگاه مــن را هــل می دهــد و بلنــد 
می شوم. خیلی روزها بوده که حالم هم 
بد بــوده ولی وارد فضای کار که شــده ام 

شرایط تغییر کرده.
 چیزی که از روز اول برام خیلی جذاب 

رشته اصًا در ایران نیست.«
هــدف اولیــه ایــن کار و تــاش مریم 
انجــام  را  کار  ایــن  کــه  کســانی  بقیــه  و 
بچه هــا  کــه  نیســت  ایــن  می دهنــد 
موســیقی یــاد بگیرنــد. آنها از موســیقی 
بــه عنــوان یــک روش، یــک ابــزار و یک 
فعالیــت خوشــایند اســتفاده می کنند تا 
بتواننــد مهارت های بچه هــا را تقویت و 
ضعف هایشــان را کمرنگ تــر کننــد و در 
نهایــت هم بــه بهبــود عملکــرد بچه ها 
برســند اما در کنار این اتفاق بســیاری از 
این بچه ها موســیقی هم یــاد می گیرند. 
مریــم شــاگردانی داشــته کــه بــا وجــود 
اختــاات و بیمــاری  حــاا بــه صــورت 

حرفه ای موسیقی کار می کنند. 
به طور خاص بچه های دارای اوتیسم 
مشــکاتی  اوتیســتیک  اختــاات  بــه 
دارنــد که مریــم در کاس هایش ســعی 
می کنــد به قول خــودش آنها را کمرنگ 
کنــد. مشــکاتی مثــل ارتبــاط گرفتــن با 
دیگــران: »ایــن یکی از مشــکات اصلی 
بچه هاســت. مــا از موســیقی بــه عنــوان 
یــک تســهیل کننــده ارتباطــی اســتفاده 
می کنیــم برای اینکه بچه ها با موســیقی 

ارتباط می گیرند. 
وقتی ارتباط گرفتن با موســیقی، ساز 
و ابــزار کاس را آغــاز می کننــد بــا مــن 
هــم راحت تــر ارتبــاط می گیرنــد و بعــد 
یادگیــری اتفــاق می افتــد. اینجــا بچه ها 
بــه یکســری مهارت های پایه نیــاز دارند 
کــه مثــًا بتواننــد مضــراب را در دســت 
بگیرند. این یک مهارت درشت حرکتی 
اســتفاده  در  بچه هــا  از  خیلــی  اســت. 
مفاصــل  جــزء  بــه  جــزء  و  انگشــتان  از 
و  هســتند  مشــکل  دچــار  دستان شــان 
اســتفاده از انــواع و اقســام وســایلی کــه 
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    آن دوره را چطور تعبیر می کنید؟
دوره ای طایــی، پــراز تحــرک و انگیــزه کــه 
برای من دستاوردهای زیادی داشت. برای 
افرادی که در آن بازه زمانی حضور داشــتند 
همین طــور بود. به همــه منابــع اطاعاتی، 
سیاســی، احــزاب و گروه هــا دسترســی پیدا 
کــرده بودیــم. منــزل پــدری من جایــی بود 
که بــا رئیــس حــزب تــوده اصفهــان یعنی 
تقی فداکار همســایه بودیم و من با پسرش 
همــکاس بــودم و ایــن باعــث می شــد بــا 
احــزاب، سیاســت و تحول هــای اجتماعــی 
آشــنا بشــوم کــه بــرای مــن بســیار پربــار و 
فرح انگیــز بود و خوشــبختانه در ســال های 
زمینه هــای  در  اســتعدادهایم  از  بعــد، 

مختلف استفاده شد.
   فکر می کنیــد چرا جوان هــای امروز، کمتر 

شبیه به روزگار جوانی شما فکر می کنند؟
تحول های اجتماعی از سطح خانواده ساده 

زیســت قانــع و غیــر متوقــع و دارای زندگی 
ایمانــی وارد مرحلــه پرازدرگیری و زحمتی 
نمی شــود  اصــًا  کنیــد؛  ماحظــه  شــده. 
خانواده هــا باهــم زندگــی کننــد، درصورتی 
کــه آن وقت هــا مــا 7 خانــوار بودیــم که در 
یک خانــه زندگی می کردیم. بــا عموهایم، 
دامادها و عروس های پدرم دور یک ســفره 
می نشســتیم اما اصًا حاا چنین چیزهایی 
نــه صــاح اســت و نــه درســت. آن وقت ها 
پدرم خودش را مســئول جمــع کردن همه 
ایــن آدم هــا دورهم می دانســت امــا امروز 
افراد تک به تک مســئولیت می پذیرند. آن 
وقت هــا کــه من جوان بــودم با یک تفســیر 
از قرآن قانع می شــدیم، اما امــروز با وجود 
کــه  تحریــری  و  تفصیــل  علمــی،  قناعــت 
بشــدت تبلور پیدا کرده و جســت و جوگری 
که زیاد شده نمی توان این انتظار را داشت.

هــای  جــوان  دوره  بــا  مــن  جوانــی  دوره 

کــه  همان طــور  دارد؛  فــرق  خیلــی  امــروز 
فیلســوف ها، صاحبنظرهــا، سیاســتمدارها 
و احــزاب و گروه هایی کــه در قرن های اخیر 
ظهــور و غــروب کردنــد اصــًا شــبیه به هم 
مظفر الدیــن  شــاه،  ناصر الدیــن  نیســتند؛ 
شــاه، محمد علی شاه، رضا شــاه، مدرس، 
مصــدق، حزب توده، جبهــه ملی، نهضت 
آزادی و... بــا هــم فــرق دارنــد. اما فــارغ از 
درســت یــا غلط بــودن ایــن افــراد، احزاب 
نمادهــای  از  نمــودی  هرکــدام  گروه هــا،  و 
خفته در جامعه هســتند که کشــور را تبدیل 
بــه کشــوری توانمنــد کرده اند کــه در مقابل 
شــده  حفــظ  موجــود  گرفتاری هــای  همــه 
اســت. از ایــن حرف هــا می خواهم بــه این 
نتیجه برســم؛ کشــوری که زمانی شمال آن 
توســط روس ها اشــغال شــده بود و جنوب 
آن توســط انگلیســی ها واقعیــت دیگری را 
به رخ کشــید؛ اینکه صاحب کشور فقط شاه 

نیست که بشود شکستش داد، صاحب این 
کشور مردم هســتند که نمی شود براحتی از 
میان شــان برداشت. زمانی که فقط 4 کشور 
امریکا، انگلیس، فرانسه و بلژیک انتخابات 
داشت، مشــروطه حکم امضای مردم پای 
سند کشور را داشت؛ در واقع ملت ایران این 
انقاب را بــه راه انداختند تا عظمت مردم 
ایران مشخص شود. این موضوع همچنان 
هم وجود دارد و جوان، پیر، فیلسوف، فقیه، 
سیاســتمدار و... خــودش را مدیون مردمی 
می داند که از این کشــور نگهداری کرده اند. 
امروز بهترین دوره زمامداری مردمی است 

که پای کشور ایستاده اند.
دیگــر  جوان هــا  می گوینــد  خیلی هــا    
فضاهــای  در  و  ندارنــد  را  قبــل  انگیزه هــای 

دیگری هستند، شما چه تحلیلی دارید؟
بــه نظــر مــن جوان هــا بســیار پرتحــرک و 
تأثیرگذار هســتند. ممکن است از گروه های 

 صبح که از خواب بیدار می شوم و به این فکر می کنم که بچه ها می آیند تا چیزی 
یاد بگیرند این ناخودآگاه من را هل می دهد و بلند می شوم. خیلی روزها بوده که 

حالم هم بد بوده ولی وارد فضای کار که شده ام شرایط تغییر کرده. چیزی که از روز 
اول برام خیلی جذاب بود تغییرات بچه ها بود. می دیدم که با کمی تاش بیشتر، 

بچه ای که از جامعه طرد شده می تواند برگردد

دارند؛ حس عمیــق ناامیدی. او با اینکه 
می گویــد خودش هــم زیاد ناامید شــده 
امــا تأکید می کند که یــاد گرفته حریفش 
شــود: »ناامیــدی یقــه من را هــم خیلی 
وقت ها می گیرد اما من آدمی را دیده ام 
که اینقدر حالش بد بوده که می خواسته 
بچه خــودش را از پرتگاه بینــدازد پایین 
امــا امــروز همــان بچــه را می بینــم کــه 
مدرســه عــادی مــی رود و حــاا اگــر آن 
آدم را ببینــی نمی توانــی تصــور کنی که 
می خواســته روزی ایــن کار را بکنــد. من 
ایــن آدم هــا را دیــده ام و با آنهــا زندگی 
کرده ام. همه این چیزها کمک کرده من 

هم جنگجوی بهتری شوم.«

را ارائــه دهــد. ایــن خیلــی بــرای مریــم 
ارزشمند است.

همه این چیزها روی زندگی خودش 
خــودش  قــول  بــه  گذاشــته.  اثــر  هــم 
مهم تریــن تأثیــرش ایــن بــوده کــه یــاد 
گرفتــه چطــور حالش خوب باشــد حتی 
در بدترین شرایط: »یاد گرفتم آن زمان 
کــه فکــر می کنی دیگــر همه چیــز تمام 
شــده هنــوز چیزهایی هســت و می تواند 
اتفــاق دیگــری بیفتــد. یــاد گرفتــم کــه 
خســته نشــوم و زمانی که خیلی خســته 

می شوم جا نزنم، خستگی در کنم.«
می گویم این درســت برعکس حسی 
اســت که این روزها بســیاری از جوان ها 

بــود تغییرات بچه ها بود. می دیدم که با 
کمی تاش بیشــتر، بچه ای که از جامعه 
فاصلــه گرفتــه می تواند برگردد. کشــف 
توانمندی ناشناخته بچه ها موتور انگیزه 

من است.«
حــس و حــال خانواده ها هــم انگیزه 
و  پــدر  می بینــد  اینکــه  اوســت؛  دیگــر 
تــرس  از  را  بچــه  زمانــی  کــه  مــادری 
برخوردهــای دیگــران قایــم می کردنــد 
حاا و با توانایی هایی که به دست آورده 
تشــویقش می کننــد و دیگر نمی ترســند 
از حضــورش در جامعــه و نشــان دادن 
چیزی که یاد گرفته اســت؛ نشــان دادن 
توانمنــدی  یــک  می توانــد  کــه  بچــه ای 

مرزی اســت بین آنهایی که به هرکســی که با خودشــان متفاوت است با تعجب 

و گاهی حتی تمســخر نگاه می کنند و کســانی که همه فکرشان این است که با چه 

کارهایی می توانند زندگی را برای متفاوت ها آسان تر کنند. مرزی که یک سمتش 

احترام اســت و ســمت دیگــرش بی احترامی. مریــم روحبخش ایــن طرف مرز 

ایســتاده؛ ســمت احترام. احترامی که برای دیگران قائل اســت و برای خودش 

هــم خریــده. البته نــه آســان و بی دردســر.او موســیقی درمانگر بچه هــای دارای 

نیازهــای ویژه اســت و ســعی می کند با موســیقی زندگــی را برای کــودکان مبتا 

به اوتیســم، ســندروم داون، کم تــوان ذهنــی، بچه هایی که اختــاات یادگیری، 

مشــکات رفتــاری، مشــکل توجــه و تمرکز و ســندروم ویلیامــز دارند یا کم شــنوا 

کند. زیباتر  هستند 
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سیاســی، مدیران کشور و مسئوان ناراضی 
باشــند یا حتــی به سیاســت ها پشــت کنند 
امــا به کشــور نــه. ایــن را حتی در مــورد آن 
8 میلیــون نفــری می گویم کــه به عنوان 10 
درصــد از جمعیــت کشــور، ایــران را تــرک 
کرده اند. بــه نظر من این یک برانگیختگی 
اجتماعی اســت و ایــن توانایی را به کشــور 
بخشــیده که در این روزگار سخت همچنان 
پابرجا باشــد. یک لحظه فکــرش را بکنید؛ 
کشــور را تحریم کردند امــا جرأت حمله به 
آن را ندارنــد، جنــگ بر این کشــور تحمیل 
شــد اما امــروز همین کشــور قدرتمندترین 
کشــور خاورمیانه اســت. شــکی نیســت که 
مردم ایران نســبت به کشور خود وفادارند. 
جوان هــای امــروز هــم جزئی از ایــن مردم 
هســتند و بــه کشورشــان وفادارنــد، بــرای 
همیــن می شــود همچنــان بــه بودن شــان 

امیدوار بود.

   بازگشت یک طرد شده
دو دو ُســل ُســل ا ا ُســل فــا فــا می 
مــی ر ر دو. مریــم نت هــا را می خوانــد 
و هــم خــودش و هــم رادیــن 4 ســال و 
نیمــه بــا مضراب هــا روی بلــز می زننــد 
و می نوازنــد. رادیــن دســتان مربــی اش 
را نــگاه می کند و حواســش جمع اســت 
اشــتباه نزند. معلمش را خیلی دوست 
دارد و مریــم می گویــد: »رادیــن بــا من 
خیلــی دوســته.« حــاا کــه بلــز را خوب 
زده مریــم دســتانش را می بــرد باا و به 
رادیــن می گوید بــزن قــدش و رادین با 
کف دســت می زند به کف دســت مریم 

و هر دو می خندند.
اوتیســم  از بچه هــای دارای  یکــی  او 
اســت که مریم در مرکز تهران اوتیســم 
با او موسیقی کار می کند. آنقدر با مریم 
خــو گرفته کــه حرف های او را مــو به مو 
انجــام می دهــد. وقتــی می گویــد بلز را 
بیــاور بــا دســتان کوچکــش ســاز را بلند 
می کنــد و می گذارد جلــوی پایش. بعد 
نوبــت تنبــک اســت. دســتانش را روی 
تنبــک می زنــد و هرچه مریــم می گوید 
انجــام می دهــد. رادیــن تنبــک را هــم 

خــوب می نــوازد و مریــم از همــه اینهــا 
ذوق می کنــد. 13، 14 ســال کار بــا ایــن 
بچه هــا هنــوز این موفقیت هــا را برایش 
عــادی نکــرده و هربار همیــن قدر ذوق 

زده می شود.
او در دانشــگاه تهــران رشــته علــوم 
اســتثنایی  کــودکان  گرایــش  تربیتــی 
خوانــده و همزمــان موســیقی هــم بــه 
صورت تجربی کار کرده. بعد با خودش 
گفته بهتر اســت این عاقه را آکادمیک 
کند و دوباره رفته دانشــگاه تا موســیقی 
بــا گرایــش نوازندگــی بخوانــد، آن هــم 
نوازندگــی تــار. بعــد بــا رشــته اولــی که 
خوانده تصمیم گرفته از موسیقی برای 
کمــک به بچه هــای دارای نیازهای ویژه 
اســتفاده کنــد. چیــزی شــبیه موســیقی 

درمانی:
انجــام  اینجــا  کــه  را  کاری  »اســم 
می شــود موســیقی درمانــی نمی گذارم 
چون هیچ کــدام از ما که در این گرایش 
را  دوره هایــی  آن  می کنیــم  فعالیــت 
ایــران  از  خــارج  در  کار  ایــن  بــرای  کــه 
مــدرک  و  نگذرانده ایــم  دارد  وجــود 
دانشــگاهی اش را نداریــم. در واقع این 

محمــد یکــی از شــاگردان مریــم روحبخش اســت که حاا حســابی 
پیشــرفت کرده و مریم بــه او افتخار می کنــد. از او می خواهد برایمان 
ســاز آلتــو بزند و محمــد آرام و با دقت ســازش را دســتش می گیرد و 
دفتر نتش را جلوی چشمانش می گذارد و شروع می کند به نواختن. 
خوب می زند، خیلی خوب. میانه های اجرا مریم با یک لبخند بزرگ 
دســتانش را درهم گره می کند؛ از شــعف. وقتی اجرای محمد تمام 
می شود بلند می شود و با همان لبخند و صدایی که از آن خوشحالی 
پیداست، می گوید: »عالی شده ای... عالی زدی... آفرین!« و بعد مادر 
محمد را در آغوش می گیرد و با بغض می گوید: »خیلی خوب شده.«

محمــد از کاس اول، دوم دبســتان موســیقی را در کاس های مریم 
شروع کرده و در تمام این سال ها شاگردش بوده. حاا با توانایی هایی 
که به دست آورده سال دوم هنرستان موسیقی است. چیزی که هیچ 
کس باور نمی کرده، حتی مدرســه. مادر محمد می گوید: »هنرستان 
خیلی ســخت می گرفت. می گفتند موســیقی اصاً راحت نیســت و 
محمد نمی تواند از پس آن بربیاید اما پافشاری کردیم و بااخره گفتند 
یک ســال آزمایشی باشد و اگر توانســت ادامه بدهد. بعد هم معلم 
سازش گفت سه ماه آزمایشی باشد اما اان طوری شده که هربار ما را 

می بیند فقط یک ربع از توانایی های محمد تعریف می کند.«
محمد مدتی بعد از شــروع کاسش با مریم روحبخش، ساز پیانو را 
انتخاب کرده اما چند وقتی است مشاورش پیشنهاد کرده ساز دیگری 
را به عنوان ساز تخصصی در دبیرستان دنبال کند. برای همین ویوا 
)ویولن آلتو( می زند. فقط این نیســت و موســیقی و کاس هایی که 
محمد این چند ســال بــا مریم روحبخش گذرانــده در زندگی اش 

خیلی اثر گذاشته. مادرش می گوید: »خیلی تغییر کرده و موسیقی 
در اعتماد به نفســش و ارتباطش با بقیه خیلی اثر گذاشته. همین 
که رفته مدرســه و ســاز می زند یا اجرا می کند و تشــویق می شود در 

روحیه اش خیلی اثرگذار است.«
محمد خــودش هم می گوید موســیقی و کاس برایش خیلی تأثیر 
داشــته. آرام حــرف می زند و گاهی چشــم هایش را پایین می اندازد، 
دســت هایش را درهــم گــره می کند و بعد از چنــد ثانیه مکث حرف 
می زند: »ساز زدن را خیلی دوست دارم. روحیه ام خیلی خوب شده. 
مربــی ام را خیلی دوســت دارم چون خانــم روحبخش خیلی صبور 

است. اان که می توانم در مدرسه ساز بزنم خوشحالم.«
او دوبار تا به حال اجرای روی صحنه داشــته و قرار اســت بهمن ماه 
دوباره روی صحنه برود. مریم می گوید: »همین یک بچه برای همه 

عمر کاری من کافی است.«

 معلمی که دوستش دارم
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ســر خم می کنــم و از در کوتاه وارد می شــوم. یک دفعــه صدای ضــرب می پیچد در گود 
زورخانه و فضایش؛ جایی که شــبیه هیچ باشگاهی نیســت. نه خبری از تردمیل و پرس 
شــکم اســت و نه موســیقی تند و آدم هایی که با بازوهای عضانی جلوی آیینه ها فیگور 
بگیرند. همه چیز انگار تو را از شلوغی و ترافیک و همه دردسرها، دغدغه ها و دلشوره های 
دنیای جدید می برد میان آرامشی که با وجود ضرب تند مرشد و زنگ هایی که هرازگاه به 
صدا در می آید، در فضای گرد زورخانه جریان دارد. راستش زیر آن همه عکس های قدیم 
و جدید از پهلوان های اســم و رســم دار با لباس ورزش  زورخانه ای و نشان های پهلوانی 
کــه از باای گود تا زیر ســقف به دیوار نصب  شــده ، ورزش کردن به نظــر چندان راحت 
نیســت اما آنهایی که در ایــن فضا تمرین می کنند تا چرخ بزنند و کباده باای ســر ببرند 
و ســنگ روی سینه جا به جا کنند، همه عشق شــان همین چیزهاست؛ ساعتی تمرین و 
ورزش در دنیایی که شبیه گذشته هاســت با آداب و رسوم پهلوان های آن دوره حتی اگر 
جوان باشند. حتی اگر تکیه کام های جوان های همین روزها را داشته باشند و حتی اگر از 

اینستاگرام شان برایت بگویند و همه زندگی شان در گوشی هایشان باشد؛ مثل ما.
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موبایل ها پایین کباده ها باا
ساعتی با جوانان زورخانه شهدای کن

ë ورزش با ادوات جنگ
 میل هــا را دورتــا دور گــود چیده انــد و چند 
نفــری کــه داخــل گودند بــا درجــا زدن و کش 
دادن دســت و پا خودشــان را گــرم می کنند تا 
حرکت های اصلی شان شروع شود. در سرَدم 
زورخانه مرشدها نشسته اند و ضرب  می زنند 
و منتظرند تا نوبت میل و کباده و چرخ برســد 
و بزننــد زیــر آواز. داخــل گــود هرازگاهی همه 
از حرکــت  می ایســتند تــا برای ســامتی بقیه 
یا ســامتی کســی که تــازه وارد شــده صلوات 
بفرســتند. اینجا زورخانه »جوانمردان« است 
کــه خیلی هــا آن را به  نام »شــهدای کن« هم 
می شناســند. در محله شــهرزیبای تهــران که 
شــاید به نظرمان شــباهتی بــه آن محله های 
قدیمــی تهران نداشــته باشــد و در آن خبری 

از گذرهــا و طاقی هــای آن محله ها نباشــد اما 
زورخانه اش قدیمی است و با سابقه.

می نشینم روی سکوهای دور گود که برای 
تماشاچی هاســت و منتظــر می مانم تا مربی 
اجازه دهد شــاگردهایش بــرای مصاحبه باا 
بیاینــد. ایــن آداب اینجاســت، شــاید یکــی از 
مهم ترین هایش. بدون اجازه و رخصت مربی 
کاری نمی کنی. نگاه  شــان که به زنی نشســته 
روی ســکوها می افتــد اول بــا تعجــب نــگاه 
می کننــد و بعــد سرشــان را می اندازند پایین. 
زن هــا راهی به زورخانه ندارند. این هم آدابی 
قدیمــی اســت هرچند که به بعضی شــهرها 
و زورخانه هایــی که توریســتی  شــده اند اگر زن 
باشــی و دلت بخواهــد زورخانه و  حرکت های 

ورزش خاصش را ببینی می توانی سر بزنی.

آنهایــی کــه تــازه وارد  می شــوند و وســط 
تمرین می رسند می پرند پایین، دوا  می شوند 
و دستان شان را به زمین می رسانند و بعد باا 
می آورند و  می بوسند و به پیشانی  می برند تا با 

احترام به گود شروع کنند.
گرم کردن که تمام شــد، تخته های باریک 
شــنا را از کنار  میل ها برمی دارنــد و  می گذارند 
کــف گــود تــا شــنا برونــد. ارســان کــه جــزو 
مقام دارهای زورخانه جوانمردان است، میان 
شنا رفتن گاهی می پرد باا و چرخی  می زند و 
دوباره شــنا  می رود. بعد می فهمم خودشان 
به این  حرکت ها  می گویند  شــیرین کاری. این 
 شیرین کاری ها در میل زدن هم تکرار می شود. 
میــل را چند بار پرتــاب می کنند بــاا و دوباره 
 می گیرنــد و بعد دســت شــان را خم می کنند 
روی شــانه و میل را می چرخانند. دیدن همه 
اینهــا از نزدیــک حــس و حــال دیگــری دارد. 
انگار نه انگار که بارها از پشت شیشه تلویزیون 

دیده ای.
شــنا که تمام می شود ارســان کیامنش با 
رخصــت مربی  می آید بیرون گــود. متولد 74 
اســت و وقتــی از ورزشــش و آداب آن حــرف 
 می زند چشم هایش می خندد و برق  می زند؛ 
از ذوق و عاقــه. از 11 ســالگی پایــش بــه گــود 
زورخانه باز شــده. اجدادش همه  باستانی کار 
بوده انــد و پــدرش هــم از قدیمی هــای ایــن 
ورزش اســت و حــاا هــم کنــار گود نشســته و 

ورزش کردن پسرش را تماشا  می کند.
ارســان حــاا 5 ســال اســت کــه حرفه ای 
باســتانی کار می کنــد و تــا حــاا مقــام ســوم 
اســتان تهــران و مقــام اول تیمــی کشــوری را 
بــه دســت آورده اســت. می گویــم چــرا مثل 
خیلی از همسن و ســال هایت دنبال فیتنس 
و بدنســازی نرفتــه ای؟  می گوید: »بدنســازی 
خشــک اســت. اینجا ورزش همراه موسیقی 
خاصــی  می دهــد.  انــرژی  کــه  اســت  زنــده 
ورزشش با دین پیش  می رود و نام و یاد ائمه 
در تمام زمانی که ورزش  می کنیم هست. این 
هم انــرژی مثبت  می دهد بــه آدم. هرچقدر 
هــم کــه خســته باشــی وقتــی وارد زورخانــه 
می شــوی مثــل گوشــی که کامل شــارژ شــده 

شارژت صد درصد می شود.«

البتــه او فقــط دنبــال ورزش  زورخانــه ای 
نیســت و اســکی روی برف هم کار  می کند اما 
وقتی حــرف  می زند همــه  ورزش هــا را با این 
ورزش و گــود زورخانــه اش مقایســه  می کند و 
بــه این نتیجه می رســد کــه اینجا همــه جوره 
برتــری دارد. بــه قول خــودش ایــن ورزش در 
وجودش نشسته است. وســط  حرف ها وقتی 
هم تیمی هایش  حرکت ها را انجام  می دهند 
برایم توضیح  می دهد که چی به چی اســت: 
»اینهــا همه ادوات جنگ اســت. مثًا تمرین 
شنا برای این بوده که وقتی در جنگ جمعیت 

ریخت روی بدنت بتوانی بلند شوی.«
اخــاق پهلوانی انگار جزئــی از این ورزش 
است و دوش به دوش همه  حرکت ها، حرکت 
می کنــد و  باســتانی کارها باید حواس شــان به 
هردوی اینها باشــد. تصور یکی بدون دیگری 
غیر ممکن است؛  باســتانی کار باشی و از ادب 

به دور؟ امکان ندارد!
ارســان بــا همین تأکیــد و جدیــت درباره 
آداب و رســوم ورزش باســتانی حرف  می زند: 
»اینجــا بایــد حرمــت نگــه داریم. احتــرام به 
بزرگتــر مهم ترین چیزی اســت کــه اینجا یاد 
ورزشــکارها  ایســتادن  در  حتــی  می گیریــم. 
داخل گود این حرمت رعایت می شــود و من 
کــه کوچکترم حق نــدارم بروم آن بــاا. هربار 
بزرگتری  می آید داخل گود، احترام می گذاریم 
و برایش صلوات می فرستیم و باید از آنها و از 

مربی مان برای هرکاری رخصت بگیریم.«
وســط  چــون  راســت  می گویــد  را  ایــن  و 
 گفت  و گویمــان چنــد بزرگ تــر و پیرمــرد وارد 
ســالن  می شــوند و هربــار ارســان از جایــش 
بلنــد می شــود، ســرش را پاییــن می انــدازد و 
ســام  می کند و دوباره می نشــیند. برای همه 
اینها آمــوزش دیده اند و این آداب هیچ وقت 
به نظرشــان دســت و پا گیر نیســت. دوستش 

دارند.
ë رخصت پهلوان

علی جلیلجو مربی زورخانــه جوانمردان 
اســت؛ مربی بچه ها و جوانــان. البته خودش 
هــم جوان اســت؛ 25 ســاله بــا کلــی افتخار و 
مقــام. بیــن  گفت  و گوهــا دربــاره تمرین هــا و 
شــاگردانش حــرف  می زنــد، اصطاحــات را 

 می گویــد و تعریف  می کنــد که چطــور آداب و 
رسوم زورخانه را آموزش  می دهند.

و  اســت  چرخیــدن  خــودش  تخصــص 
رکــورددار »چرخ تیز« ایران و آسیاســت. چرخ 
همان چرخیدن  باستانی کارهاســت میان گود 
زورخانــه که هم بین خودشــان خیلی طرفدار 
دارد هــم تماشــاچی ها را به هیجان  مــی آورد. 
ورزش باســتانی پــر از این اصطاحات اســت؛ 
»رخصــت« که به جای اجازه گرفتن اســتفاده 
می شــود، »دو نیســت اه« بــرای  حرکت های 
دوتایی و »سبب ساز« در حرکت های سه تایی. 
اینهــا را میــان دار  می گویــد وقتــی می خواهند 
حرکت عــوض کنند. یا مثًا عــدد 117 که عدد 
خاصی برای  باستانی کارهاست چون  می گویند 
عدد مخصوص حضرت علی)ع( در جنگ ها 
بوده. برای همین همه رکوردهایی که  می زنند 

با عدد 117 است.
از او درباره آداب و رسوم باستانی می پرسم 
و  می گویــد: »وقتــی کســی  می آیــد و ثبت نــام 
 می کند تا ورزش باستانی را یاد بگیرد اول یکی 
دو جلســه دربــاره فلســفه این ورزش، وســایل 
حــرف  برایــش  ســنت هایش  و  آن  ادوات  و 
می زنیم. اینکه احترام به بزرگتر چقدر اهمیت 
دارد و ایــن احترام را بایــد در تمام بخش های 
ورزش و هــر زمانــی رعایــت کنند یــا فروتنی و 
افتادگی که از ورود به زورخانه و این در کوچک 
و کوتاه که آدم را وادار  می کند سرش را خم کند 
شروع می شــود. این آداب به مرور در زندگی و 
زمانــی که در خانه هســتند هم اثــر می گذارد و 

جزئی از رفتارشان می شود.«

شــاگردانش  از  کــه  هــم  وقتــی  جلیلجــو 
حــرف  می زنــد با احترام نــام آنهــا را  می گوید 
حواســش  می بــرد.  نــام  را  افتخارات شــان  و 
هــم مــدام به گود اســت و  حرکت هــا را کنترل 
 می کنــد؛ یکــی از آنها وقتی نشســته اند جلوی 
تخته و دســت شان را گذاشــته اند روی زانویی 
کــه عمــود شــده بــه زمیــن، آواز می خوانــد و 
صدایش می پیچد در ســالن گرد و زیر ســقف 
گنبدی. جلیلجو منتظر می ماند آوازش تمام 
شــود بعد بلنــد از او تعریف  می کنــد و از بقیه 
می خواهد برایش صلوات بفرستند. وقتی هم 
یکی از شاگردها حرکتی را خوب انجام  می دهد 
بلنــد  می گوید ماشــاءاه آقــا... این آقا پشــت 
نام هرکدام شــان همیشــه  می آیــد و فراموش 

نمی شود.

امیــر آذری را هــم همیــن طــوری صــدا 
 می کنــد تــا بیایــد بــاا و حــرف بزند؛ آقــا امیر 
آذری. 20 ســاله است و مقام سوم تیمی جام 
رمضــان را دارد. خوب می چرخد و چرخیدن 
جــزو  حرکت های محبوب اوســت. ســرش را 
پایین می اندازد و حرف  می زند: »از ســال 86 
به پیشــنهاد پدرم شــروع کردم چون خودش 
 باستانی کار بود. 10 سال بعد از مدرسه، تمرین 
می کــردم اما اان یک ســال و چند ماه اســت 
کــه حرفه ای تــر کار می کنــم.« پــدر و مادرش 
حسابی برای این ورزش تشویقش می کردند 
اما فامیل نــه. دایی ها و عموهایش می گفتند 
دردت  بــه  و  پیرمردهاســت  ورزش  ایــن 
نمی خورد یا می گفتند قدت می سوزد و شکم 
مــی آوری. باورهایی که معمواً مــردم درباره 
ورزش باســتانی دارنــد امــا امیــر بــا اطمینان 
 می گوید که غلط است: »یک  باستانی کار مثل 
ورزشــکاران دیگــر باید حســابی تمریــن کند. 
هفتــه ای 5 روز ورزش حرفــه ای انجام دهد و 
هفتــه ای یک بار برود کــوه تا نفس کم نیاورد. 
رژیم غذایی مناســب هم باید داشته باشد. با 

این کارها کسی شکم  نمی آورد.«
بــا هرکدام از بچه ها که حرف بزنی بیشــتر 
از ورزش شــان دربــاره آدابش حــرف  می زنند. 
رفتارهایی که شاید به نظر دیگر قدیمی بیاید و 
دیگر جوان های امروزی خیلی قبولش نداشته 
باشــند امــا همه آنها تمــام و کمــال در ورزش 
 زورخانــه ای رعایــت  می شــوند. بــه قــول امیر 
آمادگی جسمانی کنار منش پهلوانی معنا پیدا 
 می کند و باعث می شــود در زندگی پیشــرفت 

کنند: »ما به زورخانه می گوییم خانه موا. خانه 
حضرت علی)ع(. سعی  می کنیم با وضو وارد 
شــویم. با ذکر ائمه)ع( ورزش  می کنیم یعنی 
ورزش مــان بــا نــام حضــرت علی)ع( شــروع 
می شــود و با دعای فرج و نام امام زمان)عج( 
تمام می شود. در هر بخش دعای مخصوص 
جمله هــای  می فرســتیم.  صلــوات  و  داریــم 
خاصی می گوییم مثل اول و آخر مردان عالم 

یا حق پیر، مزد استاد.«
 می گویــم جوان هــا ایــن روزها خیلــی این 
چیزها را دوست ندارند. این همه آداب برایت 
ســخت نیســت؟  می گویــد: »نــه اصــًا! اینهــا 
تمرین برای رفتار بیرون از اینجاست. ما تاش 
 می کنیم این ورزش قدیمی و آدابش را حفظ 
کنیــم و نگذاریــم از بین برود؛ این مســئولیت 

ماست.«
 حرف هایمــان کــه تمــام می شــود دوبــاره 
 مــی رود داخــل گــود. موقــع چرخیدن اســت 
و امیــر بعــد از یکــی دو نفــر می چرخــد. اول 
چنــد بار جلــو و عقب  مــی رود بــا  حرکت های 
منظــم پــا. دســت هایش را هــم از آرنــج خم 
 می کنــد و حرکت  می دهــد. جلیلجو  می گوید 
اینها هم  شــیرین کاری اســت. بعد می چرخد 
و می چرخــد، تند و منظــم. جلیلجو  می گوید 
سرشــان بعــد از چنــد بــار تمریــن دیگــر گیج 

نمی رود.
ë با مرشد هماهنگ باش

زورخانــه بدون مرشــد مگر می شــود؟ آن 
صدای ضرب و ریتم خاصی که به  حرکت های 
ورزشــکاران  می دهد و آن صــدای زنگ که به 
افتخــار بزرگترها و ســادات زده می شــود مثل 
خون می ماند در رگ های ورزش باستانی و به 
هیجانت  می آورد. برای همین است که مرشد 
در ورزش باستانی احترام و عزت خاصی دارد 
حتــی اگر مثــل محمدجــواد نیکبخــت فقط 

20سالش باشد.
او زندگــی اش را در زورخانــه گذرانــده. از 
6ســالگی  باســتانی کار بوده تا چند سال پیش 
که تصادف کرد و به کما رفت. وقتی به هوش 
آمد با آن وقفه و مشــکاتی کــه برایش پیش 
آمــده بود کمتر داخل گود رفت و نشســت در 
ســرَدم و ضرب گرفت و بــرای داخل گودی ها 
خواند. پایین سردم که دور و برش شعر و نام 
امیرالمؤمنین)ع( را با خط خوش نوشــته اند 
و زنگ هــای طایــی از باایش آویزان اســت، 
می ایستیم تا حرف بزنیم.  می گوید: »خواندن 
را خیلی دوســت داشــتم و اان 8 ســال است 
کــه مداحی می کنم. ضــرب را هم پیش یکی 
از اســتادان ضــرب زورخانه یاد گرفتــم و اان 
هم می زنم و هــم می خوانم. ورزش می کنم 
هنوز اما کمی از بقیه عقب هستم با این حال 
از روی فیلــم ورزش بچه هــا تمرین می کنم و 

تاش می کنم خودم را برسانم به آنها.«
ورزش زورخانــه نمــادی از جنگ اســت و 
جنــگ بدون طبــل و شــیپور راه نمی افتاد. به 
قول محمدجواد طبل آمادگی جنگ اســت و 
ضرب نمادی از آن طبل. حاا البته کارکردش 
فقــط به عنــوان آن نمــاد نیســت: »کســی که 
میان دار اســت باید با مرشد هماهنگ باشد، 
 حرکت هــا هــم همیــن طــور. نباید ضــرب از 
حرکت عقب بماند یا جلوتر برود. ورزشکاران 
هــم بایــد ایــن هماهنگــی را با ضرب مرشــد 
داشته باشند.« مثل وقتی که ارسان و سه نفر 
دیگر وسط گود  می ایستند و کباده  می کشند و 
این نماد ســنگین کمان را باای سر  می برند و 
بــه چپ و راســت حرکت  می دهنــد تا صدای 
حلقه هــای آهنــی بلنــد می شــود؛ بــا صدای 

هماهنگ ضرب.
شعرهای  زورخانه ای حال و هوای خاصی 
دارد. بعضی هایشــان در مــدح و ثنــای ائمــه 
اطهار است و بعضی دیگر درباره جوانمردی 
و پهلوانان قدیمی. از محمدجواد می پرســم 
شــعرهایش را چطــور انتخــاب  می کنــد و او 
 می گویــد: »بعضی هایشــان خیلــی قدیمــی 
اســت. شعرهایی اســت که شــنیده ام و اینجا 
جایــی  را  شــعرها  بعضــی  امــا  می خوانــم 
می شنوم و به نظرم  می آید زیباست و به ریتم 

ورزش باستانی می خورد و بعد می خوانم.«
جوان هــا  از  یکــی  را  ورزش  آخــر  دعــای 
می خوانــد و بقیــه آمین  می گوینــد. بعد یکی 
یکــی باز دســت شــان را  می گذارند کــف گود، 
انگشت شان را  می بوسند و به سمت پیشانی 
 می برنــد و می آینــد بیرون تا پیشکســوت ها و 
قدیمی ترهای زورخانه بروند داخل گود. ســر 
خم می کنند و دســت  می گذارند روی سینه و 
از جلوی بزرگترها و مربی شــان رد  می شــوند. 
حس می کنم ایســتاده ام وسط برشی از زمان 
قدیــم بــا همــان حــال و هــوا. اینجــا زورخانه 

جوانمردان است.

اینجا باید حرمت نگه داریم. احترام به بزرگتر مهم ترین چیزی 
است که اینجا یاد می گیریم. حتی در ایستادن ورزشکارها 

داخل گود این حرمت رعایت می شود و من که کوچکترم حق 
ندارم بروم آن باا. هربار بزرگتری  می آید داخل گود، احترام 

می گذاریم و برایش صلوات می فرستیم و باید از آنها و از 
مربی مان برای هرکاری رخصت بگیریم

ورزش باســتانی گفتــه می شــود از پیش از 
اســام و در دوران باستان وجود داشته اما 
با ورود اســام دینی و آیینی شــده اســت. 
بعدهــا پوریــای ولی آن را تقریباً به شــکل 
امروزی پایه گذاری کرده است. در گزارش 
خواندید که زورخانه آداب و رسوم خاصی 
دارد. این رســوم قدیمی هستند و تا امروز 

حفظ  شده اند.
پوشش باستانی بخشی از همین آداب 
اســت. مرشــدها اان یک پیراهن ورزشی 
می پوشــند بــا یــک شــلوار بلند چرمــی یا 

مخملــی. ورزشــکاران هم شــلواری تا زیر 
زانو می پوشــند که نامش »تنکه« اســت و 
روی آن گل و بوته های بزرگی قاب دوزی 
می شــود. بــرای باا تنــه هــم اان پیراهن 

ورزشی امروزی می پوشند.
جوانــان زورخانه جوانمردان می گویند 
ورود بــه زورخانــه آداب خــاص خــودش 
را دارد. اگــر همــه ورزشــکاران باهــم وارد 
شــوند، بایــد بایســتند تــا پیشکســوت ها و 
البتــه قبــل از آنهــا ســادات وارد شــوند تــا 
مرشــد بتوانــد برایشــان صلوات بفرســتد 

و زنــگ بزنــد. وضــو هــم یکــی از الزامات 
ورود است. ورزشکارها بعد از ورود مقابل 
مرشد سر خم می کنند و سام می دهند و 
با رخصــت گرفتن وارد گود  می شــوند. باز 
هم باید به ترتیب ســن و کســوت بایستند 
و البته بااتر از همه سادات قرار  می گیرند 

حتی اگر بچه ای 4، 5 ساله باشد.
دعاهــای ورزش  زورخانه ای هیچ وقت 
فراموش نمی شــود. مرشــد برای شــروع، 
شعری در مدح نبی اکرم)ص( یا حضرت 
علــی)ع( می خواند که هنگام خواندن آن 

ورزشــکاران »کنده می زننــد« یعنی زانوی 
راســت را بــه زمین می زنند و پــای چپ را 
عمــود بر زمیــن می کنند و کف دو دســت 
را روی زانــوی چپ قرار می دهند تا شــعر 
مرشــد تمــام شــود و صلــوات بفرســتند. 
در میانــه ورزش و معمــوًا بعــد از پایــان 
هر حرکت مرشــد یا یکی از ورزشــکاران از 
بقیــه می خواهــد صلوات بفرســتند. برای 
یــا  ورزشــکاران  از  یکــی  مربــی،  ســامتی 
پیشکســوت ها و میهمان هــای حاضــر در 

سالن، گاهی هم مرشد.

بدون آداب هرگز
ورزش  زورخانــه ای  در  شــمارش 
شــمارش معمولی نیســت. دو نیست اه، 
سبب ساز کل ســبب را در گزارش خواندید 
کــه بــرای  حرکت هــای دوتایــی و ســه تایی 
اســت. بــرای تک حرکــت، یک اســت خدا 
بــه کار  مــی رود. از 4 بــه بعــد این هاســت: 
چاره بیچارگان، پنج تن آل عبا، شش طاق 
عــرض مجید، امــام هفتــم، قبله هشــتم، 
نوح نبی، دهنده  بی منت اه، علی و یازده 
فرزندش، جمال هشــت و چهــار صلوات، 
زیاده باد دین نبی، چهارده معصوم پاک، 

نیمه کام اه مجید، شانزده گلدسته طا، 
هفده کمربســته مــوا، هجده هــزار عالم و 
آدم، ختــم پوریای ولی، آقای خوبان علی، 
یــک بیســت؛ لعنــت خــدا بــر ابلیــس، دو 
بیست؛ ناز بازوی مردان عالم، سه بیست؛ 
ناز ســر و ســینه مردان عالم، چهار بیست؛ 
نــاز چهــار ســتون بدنت، پنــج بیســت؛ ناز 
پنجه  مردانه ات، شــش بیست؛ شش طاق 
عرض مجید، هفت بیســت؛ یا امام هفتم، 
هشــت بیســت؛ یا ثامن اائمه، نه بیســت؛ 
جوادالعالمین، سی جزء کام اه مجید، از 

آدم و حوا، دگر نبی اه، شــعیب و یوســف 
و یعقــوب. پس خلیــل اه، مائک مقرب، 
دگــر جبرئیل، صورت حضــرت داوود، هم 
ز میکائیــل، یــک چهــل گرفتی ماشــاءاه، 
دو چهــل. محمــد مصطفــی، ســه چهــل. 
علــی اســت شــیر خــدا، چهــار چهــل، پنج 
چهل، پنج تن حدیث کســاء، شــش چهل، 
شــهید دشــت کربــا، هفــت چهــل، فرزند 
دلبنــد موا، هشــت چهل، کشــته زهر جفا، 
نه چهل، بر منصور دوانیقی لعنت، پنجاه 

هزار بار جمال علی را صلوات.

وسایل زورخانه و ورزش باستانی شبیه  ورزش های دیگر نیستند و هرکدام معنایی دارند که به جنگ های قدیمی بازمی گردد. 

 هر وسیله یک نماد

میل نماد گرز اســت که قدیم با ترکیبی 
از چوب و آهن ســاخته می شــد و اان از 
جنــس چوب ســاخته می شــود و با این 
حال هنوز سنگین است. البته  میل های 
کوچکتر هم هست که برای  شیرین کاری 

و بخش های نمایشی استفاده می شود.

تخته شــنا بــرای حرکت شــنا اســتفاده می شــود. یک 
تخته چوبی که کمی عریض تر از عرض شانه هاســت. 
حرکتش هم همان اول و بعد از گرم کردن با سرنوازی 
یا اولین ضرب مرشد شــروع می شود.  می گویند نماد 
شمشیر است اما بعضی ها هم  می گویند که از وسایل 

اصلی ورزش زورخانه نیست.

ســنگ همان چیزی اســت کــه بعــد از خوابیــدن روی زمین 
روی سینه  می برند. هم نماد سپر است و هم در خیبر؛ به یاد 
حضرت علی)ع( و دری که در جنگ خیبر از جا کند. سنگ ها 
دو یــا ســه انــدازه هســتند کــه بــرای آدم هــای مختلــف و زور 
بازوهای مختلف ساخته می شود. یکی از آنها که در مسابقات 

استفاده می شود 20 کیلویی است.

کبــاده همان کمان جنگی اســت. 
البته حرکتش تداعی کننده تمرین 

کمان کشیدن است. 
کباده هــای امروز را از آهن خالص 
معمولــی  کبــاده  و  می ســازند 

14کیلوگرم است.
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 صدها آموزشگاه موسیقی 
و دریغ از یک برنامه راهگشا

محمد اه یاری فومنی، مدیر کل دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری در گفت و گو با »ایران«

وضعیـــت آموزشـــگاه های آزاد هنری، بویژه آموزشـــگاه های موســـیقی از دیرباز مورد 
بحث بوده اما هیچ گاه از ســـوی متولیان راهکار درست و اصولی برای سامان دادن به 
آنها انجام نگرفته و تنها درحد یک ایده و پیشـــنهاد باقی مانده اســـت. درآموزشگاه ها 
هرکدام از اســـتادان موسیقی یا مدرسین؛ ســـاز خود را می نوازند و سبک و شیوه ای که 
مورد پسندشان است ارائه می دهند - حال درست یا غلط بودن آن به گردن خودشان- 
هزینه های سرســـام آور هم بخشـــی از این مشکات اســـت که تعرفه مشخصی ندارد و 
مجرب ترین موسیقیدان ها هر یک تعریف متفاوتی از هزینه تدریس برای هنرجو دارند. 
در مقابل هنرجویان هم آگاهی ازم را از انتخاب یک آموزشـــگاه موســـیقی خوب، زیر 
نظر یک مدرس باتجربه نداشـــته و باری به هرجهت یا از روی عاقه یا دایل دیگر ،دل 
خوش به ثبت نام در یک آموزشگاه موسیقی هستند حال چه مسیری را باید طی کنند 
بماند! بسیاری از استادان برجسته موســـیقی و هنرجویان بزرگترین مشکل تدریس در 
موسیقی را کم بودن اســـتادان با علم و تجربه  می دانند و بی تردید این موضوع سبب 
شده اوضاع آموزشگاه های موسیقی در ایران با وجود اعتراض موسیقیدانان همچنان 
باتکلیف بماند. چندی پیش سیدمجتبی حسینیـ  معاون امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی- به استناد ماده ۸ فصل سوم مصوبه ۴۷۷ شورای عالی انقاب فرهنگی 
با موضوع ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری، حسن ریاحی، داوود 
گنجه ای، کامبیز روشـــن روان، ســـیمون آیوازیان، کیاووش صاحب نســـق، منصوره 
)فریمـــاه( قوام صدری، علی ترابـــی و محمد اه یاری فومنی، مدیـــر کل دفتر آموزش 
و توســـعه فعالیت های فرهنگی و هنری را به عنوان اعضای شـــورای مرکزی نظارت بر 
آموزشـــگاه های آزاد هنری به مدت یک ســـال، منصوب کرد و بعد آن شـــورای مرکزی 
نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری )موسیقی(، خواستار ازسرگیری و ساماندهی صدور 
کارت صاحیت تدریس مدرسان آموزشگاه شد. محمد اه یاری فومنی در خصوص 
این شورا و صدور کارت صاحیت مباحثی را مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

ë  حـــال وضعیـــت  از  شـــما  ارزیابـــی 
حاضرآموزشگاه های آزاد هنری چیست؟

نکته نخســـت این اســـت که درسالهای 
حاضرتأســـیس  حـــال  وحتـــی  گذشـــته 
آموزشـــگاه های آزاد هنـــری بـــدون وجـــود 
ســـند توســـعه صورت گرفته اســـت. یعنی 
تأســـیس یک آموزشـــگاه هنری دراســـتان 
یا یـــک شهرســـتان بـــا توجه بـــه وضعیت 
جمعیت، بافت فرهنگی و نیاز به توســـعه 
رشته های مختلف فرهنگی و هنری بررسی 
نشـــده اســـت. به  طورمثال دراستانی چون 
بوشـــهربا توجه بـــه گوناگونـــی جمعیت و 
اقلیـــم فرهنگـــی، در خصـــوص اینکـــه چه 
میـــزان تقاضـــا به ســـمت هنر اســـت و در 
کـــدام یـــک از رشـــته ها متقاضی بیشـــتری 
وجود دارد یـــا چه تعداد آموزشـــگاه درآن 
منطقـــه می توانـــد مجـــوز بگیـــرد بـــرآورد 
درســـتی نشده اســـت. بنابراین تدوین یک 
ســـند توســـعه عاوه برپایش و آمایش کار 
می تواند کمکـــی درجهت نـــگاه دقیق تر و 
علمی تر به موضوع توســـعه هنر باشـــد که 
متأســـفانه تا بـــه امروز مورد توجـــه نبوده و 

تاشـــمان براین اســـت با کمک مســـئوان 
حاضـــر در اســـتان های مختلـــف ایـــران به 
یک نقشه راه اصولی دســـت یابیم. به طور 
مثـــال به یـــک نتیجه گیری اصولی دســـت 
یابیم که درشـــهری چون تهران چه تعداد 
آموزشـــگاه های آزاد هنـــری در رشـــته های 
مختلـــف نیاز اســـت! از ســـوی دیگر تاش 
شود اقتصاد هنر دربخش خصوصی رونق 
پیدا کنـــد و آموزش هایی که انجام می گیرد 
از اســـتاندارد خوبـــی برخـــوردار شـــوند  که 
شـــاید پیش ازاین شـــورای نظـــارت به این 
موضوع ورود نکرده باشد. یعنی آموزش ها 
تا حد امکان همســـان شـــوند و هنرجویان 
رشـــته های مختلف در یک ســـطح نســـبتاً 
برابر دانش های عمومـــی یا تخصصی آن 
رشـــته را فـــرا بگیرند.خوشـــبختانه در دوره 
جدید نـــگاه علمی بـــه این موضوع شـــده 
اســـت و تاش می کنیـــم استانداردســـازی 
محتوای آموزشی درآموزشگاه ها را با کمک 

مدرسین پیش ببریم.
ë  آیـــا آموزشـــگاه های آزاد هنـــری به لحاظ

محتوای آموزشـــی همســـو بـــا دانشـــگاه یا 

ندا سیجانی
خبرنگار

مهر

عکس تزئینی است

مبنی بر درخواست انصراف هنرجو تا پیش 
از شروع کاس ها یا رضایت هنرجو از نحوه 
تدریس طبق شـــرایطی که در آموزشگاه ها 

اعام شده است.
ë  متأسفانه آموزشـــگاه ها  شهریه  بحث  در 

به همین  و  نیســـت  خاصی  تعرفه  تهران  در 
نسبت هم تخلف مالی وجود دارد.

درتهـــران دو نـــگاه وجود دارد نخســـت 
اینکـــه تعیین نـــرخ نشـــود و در یک فضای 
رقابتی تعیین قیمت صورت بگیرد و دیگر 
اینکه شـــهریه آموزشگاه های آزاد هنری در 
تهران به مانند سایر شهرستان ها مشخص 
شود منتهی کمی متفاوت تر؛ چرا که هزینه 
اداره آموزشـــگاه ها به نســـبت شهرستان ها 
بااتر بوده و دیگر اینکـــه هنرجویان امکان 
پرداخت بیشـــتری دارند. بـــا نظرخواهی از 
تعدادی از اساتید و آموزشگاه داران تاش 
می کنیـــم ایـــن موضـــوع بســـرعت به یک 

تصمیم نهایی برسد.
ë  آیـــا می تـــوان کارت صاحیـــت را بـــرای

افرادی که فاقد مدرک ازم تحصیلی هستند 
امـــا به لحـــاظ تجربی هـــم پایه یک اســـتاد 

برجسته موسیقی است صادر کرد؟
بله.تعـــداد قابـــل توجهی مـــدرس در 
بـــه تدریـــس  آموزشـــگاه های آزاد هنـــری 
مشغول هستند که برخی از آنها درسالهای 
صاحیـــت  کارت  ایـــن  از  پیـــش  گذشـــته 
دریافـــت کرده انـــد که البته منقضی شـــده 
و بایـــد تمدید شـــود وعاوه برایـــن برخی 
ازاستادان پیشکسوت موســـیقی هم ملزم 
به دریافت این کارت هســـتند. اما مدرسان 
جوان تر که فارغ التحصیل رشـــته موسیقی 
هســـتند یا به صورت آموزشـــی به تدریس 
مشغولند بایســـتی فرایند آزمون ها را ذیل 
نظر استادان پیشکســـوت گذرانده باشند تا 

کارت صاحیت آنها صادر شود.
ë  یکـــی از ضوابط در مصوبه ۴۷۷ شـــورای

عالی انقاب فرهنگی »برخورداری از حسن 
شهرت« اســـت. باتوجه به این موضوع آیا 
استادان  از  باید  آموزشـــگاه  مدیر  یا  مؤسس 

برجسته هنر انتخاب شود؟
قانـــون دربـــاره شـــرایط افـــراد به عنوان 
مؤســـس یا مؤسســـین یـــا مدیرعامـــل دو 

حالت را پیش بینی کرده اســـت؛ یا افرادی 
هســـتند که در موســـیقی شـــهرت دارند یا 
کســـانی که متقاضی تأسیس آموزشگاه اند 
و ضمن تدریس می خواهند آن آموزشگاه 
را اداره کننـــد. براین اســـاس عموم افرادی 
کـــه تقاضـــای تدریـــس در آموزشـــگاه آزاد 
هنری را دارند یا نوازنده هســـتند یا در دیگر 
بخش هـــای هنری تخصـــص و تجربه ازم 
را داشـــته اند و درآن حـــوزه کار می کننـــد. 
عمـــوم این افـــراد نزد برخی اســـتادان چه 
به صورت فـــردی یـــا در آموزشـــگاه ها این 
هنـــر را آموخته انـــد و در فرم هایی که پیش 
روی آنهـــا قـــرار می گیرد )چـــه در تهران یا 
شهرستان ها( این موضوع مورد توجه بوده 

است.
ë  موضوع مکان ســـاخت آموزشگاه ها هم

در شورا بررسی خواهد شد؟
بله. بعد از تقاضای اولیه فرد در شورای 
نظارت و بررسی و تأیید آن، مرحله بعدی 
مکان پیش بینی شده برای آموزشگاه است 
که بـــه مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
شهر تهران معرفی می شوند و از آن مکان 

بازدید خواهد شـــد و طبق اســـتانداردهایی 
تعریف شده در دستور کار قرار می گیرد. اما 
اگر در منطقه ای چون میدان هفت حوض 
10 آموزشـــگاه موســـیقی فعال باشد و فرد 
جدید هم بخواهد آموزشگاهی را در همان 
منطقه تأسیس کند مورد قبول نخواهد بود 
و بیش از ظرفیت محدود اســـت. در نقشه 
راهی کـــه تدوین کرده ایم بـــه این موضوع 
پرداخته شـــده و یکی از اهداف آن توجه به 
ظرفیت یک منطقه و تأســـیس آموزشگاه 
آزاد هنری است و تجمیع آموزشگاه در یک 

نقطه را نخواهیم داشت.
ë  اصول و استانداردی که به آن اشاره کردید 

چـــه تعریفی دارد کـــه پیش از ایـــن رعایت 
نشده است؟

موضوع آموزش هنر در کشور ما سابقه 
طوانـــی دارد که یا به صـــورت مکتب خانه 
ای بوده یا استاد - شاگردی. اما در بسیاری 
از رشته های هنری، هنرجو به صورت فردی 
آمـــوزش می بینـــد. به طور مثـــال دربخش 
آموزشگاه های سینمایی دوره های آموزشی 

به یک استاندارد قابل توجهی رسیده است. 
ما هم باید بتوانیم در حوزه های نمایشـــی، 
تجسمی و موســـیقی به یک استاندارد های 
اصولی و ســـرفصل هایی دست یابیم تا اگر 
فردی به آموزشگاه موسیقی ورود پیدا کرد 
بدانـــد چه میزان آموزش تئـــوری یا عملی 
نیاز اســـت. درواقع آموزشگاه ها باید از یک 
منطق کلی برخوردار باشند تا به نسبت آن 
،هنرجویان بعد از ادامه تحصیل به سطح 

دانش مطلوبی دست یابند.
ë برنامه آینده شما چه خواهد بود؟

توســـعه  کـــرد  خواهیـــم  تـــاش 
آموزشـــگاه های هنـــری متناســـب بـــا نیـــاز 
هنری مناطق و باتوجه به جمعیت باشد و 
ســـندی که دراین باره در دست تهیه است 
کمک بسیاری خواهد بود. موضوع اهمیت 
دادن به آمـــوزش هنر و اینکـــه آموزش در 
آموزشـــگاه ها از یک اصول و استانداردهای 
ازم برخوردار باشـــد جـــزو اولویت های ما 
بوده و هســـت.همچنین موضوع شهریه ها 
و صـــدورکارت صاحیت تقاضـــای مردم 
بوده کـــه الحمـــده توانســـتیم بـــه هر دو 
موضوع جامه عمل بپوشـــانیم. نکته مهم 
دیگر این اســـت که با توجه به تعداد بسیار 
آموزشـــگاه های آزاد هنری در سراسر کشور 
نیاز اســـت فعالیت آنهـــا به صورت صنفی 
پیگیری شـــود. گفت و گو با آموزشگاه داران 
به صـــورت روزانه جـــزو برنامه هـــای من و 
همکارانم و مدیران ارشـــاد اســـتانها است 
امـــا اینکه آنهـــا از صنفی برخوردار باشـــند 
ومطالباتشـــان را از یک نهـــاد پیگیری کنند 
موضوع مهمی اســـت. در آموزشـــگاه های 
آزاد هنـــری یکی از معضات جـــدی که با 
آن مواجـــه هســـتیم بحـــث معافیت های 
مالی آموزشـــگاه ها اســـت که طبق بند ام 
مـــاده 139 قانـــون مالیات های مســـتقیم، 
جـــزو  هـــم  هنـــری  آزاد  آموزشـــگاه های 
مشـــاغلی هســـتند کـــه بایـــد از معافیـــت 
فرهنگـــی و هنری برخوردار باشـــند منتهی 
این موضـــوع نیازمنـــد گفت و گـــوی جدی 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی با سازمان 

امور مالیاتی و وزارت نیرو است.
 تاش ما در وزارت ارشاد این است که در 
ســـال  جاری بتوانیم با کمک بخش حقوقی 
ایـــن وزارتخانه و همچنیـــن بخش معاونت 
از مشـــکات  و پشـــتیبانی برخـــی  توســـعه 
پیش روی آموزشـــگاه داران برداشـــته شود. 
این اتفاق کمک بســـیاری به آموزشـــگاه ها و 
همچنین تعدیل در هزینه مردم و همراهی 
بـــا آنهـــا خواهد بـــود. نکته دیگرکـــه مدنظر 
آموزشگاه داران اســـت امکانی برای رقابت 
و دیده شـــدن هنرجویان اســـت که امیدوارم 
بتوانیـــم جشـــنواره های خوبـــی درایـــن باره 
برگزار کنیم تـــا امکان رقابت بین هنرجویان 
آموزشگاه های آزاد هنری به وجود آید. البته 
در رشـــته موسیقی و تجسمی جشنواره هایی 
چون موسیقی جوان وجود دارد که مختص 
همین هنرجویان اســـت اما به عقیده من با 
گســـترش این جشـــنواره ها و افـــزودن جایزه  
بـــرای هنرجویـــان، امـــکان رشـــد و معرفی 
استعدادهایی که بتوانند آینده هنری کشور را 
تأمین کنند بیش از پیش فراهم خواهد شد.

هنرستان ها هستند؟
یـــا هنرســـتان ها آزمون  در دانشـــگاه ها 
و کنکـــور برگـــزار می شـــود و براین اســـاس 
هم گواهینامه هایـــی معتبر به افـــراد ارائه 
هنـــری  آزاد  آموزشـــگاه های  می شـــود. 
درحقیقت مکمل آموزشـــگاه های رســـمی 
هستند و عنوان »آزاد« که در آن به  کار برده 
شـــده به معنای آموزش های غیر رســـمی 
اســـت. یعنـــی برخی افـــراد از بـــاب عاقه 
شخصی شـــان به یک رشـــته هنری، وجهی 
را بابـــت آن پرداخت می کنند و به آموزش 
در آن رشـــته هنری می پردازد. خوشبختانه 
گرایش به هنر و آموزش های هنری در کشور 
ما توســـعه پیدا کرده  اســـت امـــا همه افراد 
امکان حضور در هنرستان ها یا تحصیل در 
رشته های عالی هنر را ندارند لذا گرایش به 
ســـمت آموزش آزاد در کشور بخوبی دیده 
شـــده و بی تردید دلیل توسعه آموزشگاه ها 
در ســـطح کشـــور هم به همین دلیل بوده 
است. البته با توجه به وجوهی که مردم به 
آموزشگاه ها پرداخت می کنند مایل هستند 
بدانند ســـطح استاندارد نســـبی آموزش و 
افـــرادی که بـــه تدریس مشـــغول اند ازچه 
ســـطح کیفی برخوردار اســـت. آیا خدماتی 
که آموزشـــگاه ها ارائـــه می کننـــد و نظارت 
دولت به آن در ســـطح خوبی است؟ اینها 
جزو حلقه هایی اســـت که بایـــد به یکدیگر 
متصل شـــوند چرا که آموزش های آزاد که 
از ســـوی بخش خصوصی و با صرف هزینه 
از ســـوی مردم صورت می گیرد می بایست 
رضایت مردم را هم در پی داشـــته باشـــد. 
آموزش هـــای آزاد در آموزشـــگاه ها مکمل 
و  دانشـــگاه ها  در  رســـمی  آموزش هـــای 
هنرســـتان ها اســـت و درصـــدی ازجامعـــه 
به ســـمت آموزش های رســـمی می روند و 
بخش قابـــل توجه تری از مردم درســـنین 
مختلف )از کودکی تا بزرگســـالی( برحسب 

عاقه شان به آموزشگاه ها گرایش دارند.
ë  مسأله ای که بعداز تحصیل درهنرستان ها

اشتغال  بحث  است  مطرح  آموزشگاه ها  یا 
بازار  هنرجو  فارغ التحصیان  واقع  در  بوده، 
کاری ندارند در این مورد چه ایده ای خواهید 

داشت؟
طی سال های گذشته آنچه بیشتر مورد 
توجه بـــوده و مکـــرر در مـــورد آن صحبت 
شـــده اقتصـــاد هنر اســـت و اینکـــه فروش 
محصوات و کااهـــای هنری گردش مالی 
بســـیار خوبی را ایجاد می کند. به طورمثال 
فروش یک تابلوی نقاشـــی یـــا اجرای یک 
کنسرت یا نمایش. اما آنچه  درحال حاضر 
در آموزشگاه های آزاد هنری مورد اهمیت 
بوده و ازم اســـت به آن توجه شود اقتصاد 
در آموزش هنر اســـت. در آموزشـــگاه های 
آزاد، بحث آموزش بخوبی دیده می شـــود 
و به نســـبت گردش مالی خوبی هم ایجاد 
بـــازار کار  امـــا درخصـــوص  اســـت؛  شـــده 
بایـــد بگوییم درگذشـــته برای اخـــذ مجوز 
آموزشـــگاه های آزاد هنری افـــراد مختلفی 
مراجعـــه می کردنـــد اما طی دو- ســـه ماه 
اخیر با تشـــکیل شـــورای نظـــارت، مصوبه 
ای تصویـــب شـــده مبنـــی براینکـــه حتـــی 
اامکان شـــرایط تأســـیس آموزشـــگاه های 

آزاد هنری بـــه فارغ  التحصیان آن رشـــته 
هنری اختصاص یابد و در اولویت بررســـی 
تقاضاها هســـتند تا بلکه این مسأله کمکی 
به بازار کارمحـــدود فارغ التحصیان هنری 
باشد. ناگفته نماند این موضوع به استان ها 
هم اعام شـــده و به شکل سختگیرانه تری 

در تهران و کانشهر ها دنبال خواهد شد.
ë  که هســـتند  آموزشـــگاه هایی  دیگـــر  نکته 

با حضـــور اســـتادان وچهره های شـــاخص 
می کنند.  تدریس  و  می شوند  اداره  موسیقی 
آموزشگاه هایی  آموزشگاه ها،  این  مقابل  در 
هستند که استادان نام آشنایی در آن حضور 
ندارد و قطعاً این موضوع در تعیین شـــهریه 
تأثیر گذار خواهـــد بود. دراین باره چه برنامه 

ای خواهید داشت؟
آزاد  شـــورای نظارت برآموزشـــگاه های 
هنـــری براین موضـــوع ورود کرده اســـت و 
دراین باره دو اولویت وجود دارد؛ نخســـت 
اینکه تقاضاهای مردم که بررســـی نشـــده 
بـــه روزرســـانی و پاســـخ گفتـــه شـــود. نکته 
دیگر موضوع شـــهریه ها اســـت کـــه تقریباً 
هفت ســـالی اســـت که اعام نشـــده و یک 
باتکلیفـــی در این موضوع وجود داشـــت. 
بنابراین شهریه های آموزشگاه ها براساس 
درجه بنـــدی )درجـــه یک، دو و ســـه( برای 
کل کشـــور منهای شـــهر تهران اعام شده 
است. اما شـــهر تهران به لحاظ اقتصادی، 
کمی متفاوت با دیگر شهر ها است و شورای 
نظـــارت، بررســـی و برنامه ریزی بیشـــتری 
نسبت به این موضوع خواهد داشت تا هم 
با منطـــق آنچه که اتفـــاق می افتد نزدیک 
تر باشـــد و دیگر اینکه مردم و آموزشگاه ها 
متضرر نشـــود. موضوع بعـــدی صاحیت 
تدریس اســـت. اواخر دهـــه 80 - که تعداد 
آموزشـــگاه نســـبت به امـــروز کمتـــر بود - 
افرادی که درآموزشگاه های هنری به عنوان 
مدرس حضور داشـــتند از کارت صاحیت 
تدریـــس برخـــوردار بودنـــد اما حـــدوداً 7 
سالی اســـت که این موضوع پیگیری نشده 
در حالـــی که ایـــن موضوع مـــورد تقاضای 
بسیاری از مدیران آموزشگاه ها و مردم بوده 
اســـت چرا که افـــرادی که در آموزشـــگاه ها 
به تدریس مشـــغولند باید اســـتانداردهای 
ازم برای تدریس را داشـــته باشـــند. درسه 
ماه گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
ســـامانه ای  را راه اندازی کرده که بر اساس 
آن با کمک شـــورای نظارت و گروه هایی که 
از ســـوی آن تعیین شـــده - چون استادانی 
کـــه درخانـــه موســـیقی و ســـایرجاها عضو 
هســـتند- صاحیـــت افـــراد متقاضـــی بـــا 
آزمون هایی که از متقاضیان گرفته می شود 
درآینده مشـــخص خواهد شد. درحقیقت 
صاحیت افرادی که به عنـــوان مدرس در 
آموزشگاه ها به کار گرفته می شوند با صدور 
گواهی صاحیت تدریس مشخص خواهد 
شد تا هم آموزشـــگاه ها با افراد معتبرتری 
قـــرارداد منعقـــد کننـــد و هـــم خانواده هـــا 
آسوده خاصر باشند که فرزندشان هنر را در 
آموزشـــگاهایی فرا می گیـــرد که مدرس آن 
مورد تأیید استادان خبره است. نکته دیگر 
اینکه عاوه برتعیین شـــهریه ها یک سری 
بند ها هم برای استان ها مشخص کرده ایم 

طی سال های گذشته آنچه بیشتر مورد توجه بوده و مکرر در مورد 
آن صحبت شده اقتصاد هنر است و اینکه فروش محصوات 

و کااهای هنری گردش مالی بسیار خوبی را ایجاد می کند.  اما 
آنچه  درحال حاضر در آموزشگاه های آزاد هنری مورد اهمیت 

بوده و ازم است به آن توجه شود اقتصاد در آموزش هنر است. 
درگذشته برای اخذ مجوز آموزشگاه های آزاد هنری افراد مختلفی 

مراجعه می کردند اما طی دو- سه ماه اخیر با تشکیل شورای 
نظارت، مصوبه ای تصویب شده مبنی براینکه حتی اامکان 

شرایط تأسیس آموزشگاه های آزاد هنری به فارغ  التحصیان آن 
رشته هنری اختصاص یابد و در اولویت بررسی تقاضاها هستند

 

به عنوان یک معلم پیشکسوت موسیقی 
وعلی رغم مسئولیت مدیریتی ام درشورای 
عالی نظارت، باید بگویم از روند پیشـــرفت 
موســـیقی  آموزشـــگاه های  در  هنرجویـــان 
رضایـــت کامـــل نیســـت. پیش از تشـــکیل 
شورای مرکز آموزش هنری، سال ها پیش با 
همراهی دوستانی چون استاد کامبیزروشن 
روان و دیگـــر عزیزان در این شـــورا شـــرکت 
داشـــتیم، لیکـــن در زمان حاضـــر که طبق 
قانون آموزش هنر شـــورای مرکزی تشکیل 
شـــده اســـت توجه و دقت نظری بیشـــتری 
انجام می پذیـــرد. به طورمثال فردی که تصمیـــم به دایرکردن 
آموزشگاه موسیقی در تهران را دارد باید دارای دکتری موسیقی 
یا درجه یک هنری یا فوق لیسانس موسیقی باشد. تجربه نشان 
داده دراین چندین سال متأسفانه اتفاقات خوشایندی صورت 
نگرفته اســـت و با وجود رشـــد و پیشرفت در موسیقی و توجه به 
مسأله آموزش درکشور بخصوص در هنر و همچنین حساسیت 
بیشتر هنرمندان، کار جدی در بخش آموزش صورت نگرفته بجز 
تعدادی از آموزشگاه ها که مدیریت آن قوی و معلمان آن دارای 
کارت صاحیت تدریس هستند. ضمناً کارت تدریس نیز طبق 
مصوبه شورای مرکزی قرار شده با همکاری خانه موسیقی انجام 
شـــود که این نیز صاحیـــت علمی هنرآموزان آموزشـــگاه های 
موسیقی را تعیین می نماید. در مورد کارت صاحیت هم باید 
بگویم پیش از تشـــکیل شـــورای نظارت بر آموزشـــگاه های آزاد 
هنری، شورای کارشناسی درخانه موسیقی برپا بود و افراد دارای 
صاحیت در هر رشته موسیقی کارت تدریس دریافت می کردند 
اما با تغییرو تحواتی که در معاونت هنری ارشاد ایجاد شد این 
کار را متوقف کردند و هم اکنون با حضور معاون جدید هنری در 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسامی و با همکاری خانه موسیقی که 
یک نهاد صنفی و صاحب صاحیت در موسیقی است این کار 
از سر گرفته شد. حضور من در این شورا به اجبار و از سر دلسوزی 
است آن هم به دلیل شرایط نابسامان آموزشگاه های موسیقی؛ 
چرا که به عقیده من مســـأله آموزش در کشـــور ما چه به لحاظ 
نحوه تدریس و چه اســـتقبال هنرجویان بی ارزش شـــده است. 
بخش نظارت بر آموزشـــگاه های موسیقی بسیار ضعیف عمل 

می کنند و مسأله آموزش را تقریباً تجاری کرده اند.

ــگاه های  ــ به عقیده من نظارت کافی درآموزش
ــــت چه  ــدارد و معلوم نیس ــ ــیقی وجود ن ــ موس
ــــت.تا آنجا که  ــراین آموزشگاه ها آمده اس ــ برس
ــگاه  ــ آموزش ــــدوداً 700-800  ح دارم،  ــــاع  اط
ــتند که  ــ ــیقی با مجوز درتهران فعال هس ــ موس
ــازان آن درخود  ــ ــیاری ازصاحب امتی ــ البته بس
مجموعه فعالیت ندارند و آموزشگاه به صورت 
اجاره ای اداره می شود آن هم با این هدف که 
جوانان بیکارهستند و ایجاد اشتغال شود اما به 
ــــما جوانی که پتانسیل این کار را ندارد و  نظر ش
آشنا به موسیقی نیست می تواند چنین مسئولیتی را برعهده بگیرد! 
ــیقی ندارند آموزشگاه های  ــ ــانی که سررشته ای از موس ــ نباید به کس
موسیقی اجاره داده شود چرا که با این کار بیزینس می کنند و دراین 
آموزشگاه ها ساز می فروشند و مراسم های مختلف برگزار می کنند. 
ــده برای یک آموزشگاه است که  ــ نکته بعدی مکان هایی تعریف ش
ــتی وجود ندارد.در منطقه ای که مشغول  ــ ــفانه نظارت درس ــ متأس
ــتم نزدیک به 35 آموزشگاه موسیقی است که تقریباً به  ــ به کار هس
فاصله نزدیک در کنارهم فعالیت می کنند و این به لحاظ حرفه ای 
صحیح نیست و حتی شاید برخی ازآنها صاحیت یک آموزشگاه 

را نداشته باشند. 

مسأله آموزش در موسیقی کودک متأسفانه 
متولی درستی ندارد و همیشه دچار مشکاتی 
است. یکی از مهم ترین ارکان کاس موسیقی 
کودکان، جمعی برگزار شدن آن است که در 
آموزشگاه ها کمتر به چشم می خورد و نهایت 
با حضـــور 2 یـــا 3 کـــودک کاس ارف برگزار 
می شود آن هم در رنج های سنی مختلف. به 
نظر من باید چارت مشخصی برای آموزش 
موســـیقی بـــه کـــودکان مشـــخص شـــود و از 
استادانی بهره بگیرند که در آموزش با تجربه 
هســـتند و اصول درســـت را به کار می برند تا 
آموزش به صورت یک دست صورت گیرد نه آنکه هر کسی برای 

خود سبک و روشی خاص ارائه کند.

یادداشتیادداشت

یادداشت

داوود گنجه ای
موسیقیدان و 
مدیر آموزشگاه 
موسیقی

زیداه طلوعی
نوازنده تار و 
مدیر آموزشگاه 
موسیقی چاووش

مسعود نظر 
مدرس موسیقی 
کودک و مدیر 
آموزشگاه 
موسیقی ُارف

بیزینس در آموزشگاه های موسیقیتوجه به مسئله آموزش درکشور 

 برنامه مشخص در آموزش به کودکان

12

3



مطالعــات  دفتــر 
مرکــز  اقتصــادی 
ی  هش هــا و پژ
شــورای  مجلــس 
اخیــراً  اســامی 
نظارتــی  گــزارش 
دربــاره کیفیت اجرای مهم ترین قوانین 
و عملکرد اصلی تریــن نهادهای متولی 
کســب وکار  مجوزهــای  ســاماندهی 
)احمــد  اســت  نمــوده  منتشــر  را 
مرکزمالمیری، »گزارش نظارتی درباره 
اجــرای قوانین مربوط به کســب وکار؛ 5. 
ارزیابی عملکــرد هیــأت مقررات زدایی 
و تســهیل صدور مجوزهای کسب وکار و 
دفتر پایش و بهبود محیط کســب وکار«، 
شــماره مسلســل 16130، آبــان 1397(. 
آن  نشــانگر  مجمــوع  در  گــزارش  ایــن 
اســت کــه نهادهــای متولی ســاماندهی 
مجوزهــا، همچنان بــه تکالیــف قانونی 
خود عمل نکرده اند و فعاان اقتصادی 
از ایــن حیــث، همچنان بــا موانع جدی 

مواجهند.
در مقدمــه ایــن گــزارش با یــادآوری 
نقــش کلیــدی پایــش و بهبــود محیــط 
کســب وکار در توسعه اقتصادی تصریح 
شــده که تسهیل و تســریع فرآیند صدور 
مجوزها، زمینه ساز تقویت و توان افزایی 
بخــش خصوصــی بــرای رشــد و رونــق 
اســت. نظــام پیچیــده صــدور مجوزها، 
هزینه ناشــی از بــار مقرراتــی را افزایش 
بویــژه  کســب وکار،  تمشــیت  در  و  داده 
شــروع کســب وکار، اختال ایجــاد کرده 
اســت. بــر این اســاس، مجلس شــورای 
مــاده  تکمیــل  و  اصــاح  بــا  اســامی 
کلــی  سیاســت های  اجــرای  قانــون   7
اصــل 44 قانــون اساســی، هیأتــی عالی 
تســهیل  و  »مقررات زدایــی  عنــوان  بــا 
صــدور مجوزهــای کســب وکار« را مأمور 
ســاماندهی و حذف مجوزهای اضافی و 

دست وپاگیر کرده است.

در گزارش مرکــز پژوهش ها تصریح 
شــده اســت که هدف گــزارش، داوری یا 
موضع گیری بــه نفع یکــی از طرفین در 
اختاف مطرح شده نیست؛ بلکه هدف، 
توضیح واقعیتی اســت که تاکنون مورد 
توجــه قــرار نگرفتــه و به منشــأ اختاف 
بازمی گــردد. آن واقعیت، عبارت اســت 
از اینکــه اقــدام کانــون وکا در بارگذاری 
مجــوز »مؤسســات حقوقــی« در پایــگاه 
اطاع رســانی بــه شــرحی کــه در ادامــه 
خواهد آمد، موجب شکل گیری مطالبه 
بارگــذاری دیگر مجوزهای کانون وکا، از 

جمله پروانه وکالت شد.
در  چــرا  کــه  اســت  ایــن  ســؤال  امــا 
میــان ســازمان ها و نهادهــای حرفــه ای 
ایــران، کانــون وکا در معــرض مطالبــه 
جنجال برانگیز شــمول پروانه وکالت در 
عداد مجوزهای کســب وکار قرار گرفت؟ 
چرا چنین مطالبــه ای درخصوص دیگر 
پزشــکی،  نظیــر  حرفــه ای،  پروانه هــای 
آن  نظایــر  و  روانشناســی  مهندســی، 
وجــود نــدارد و از آن مهمتــر، در پایــگاه 
اطاع رســانی نیز نامی از آنها به چشــم 

نمی خورد؟
نویســنده گــزارش مرکــز پژوهش هــا 
بــرای رمزگشــایی معمــای پیش گفتــه، 
وضعیــت  کــه  می دهــد  توضیــح 
پیش آمــده، ناشــی از اقــدام کانــون وکا 
برای ثبت مجوزی با عنوان »مؤسســات 
اطاع رســانی  پایــگاه  در  حقوقــی« 
مجوزهای کســب و کار است. بدین شرح 
که پس از تصویب ماده 62 قانون برنامه 
پنجم توســعه )مصوب 1389/10/15(، 
اخــذ  مستندســازی  اجــرای  فرآینــد  در 
مجــوز از مراجــع ذیصــاح در راســتای 
مقرره مذکور نســبت بــه تعیین تکلیف 
ثبــت  کل  مدیــر  حقوقــی،  مؤسســات 
در  تجــاری  مؤسســات  و  شــرکت ها 
 )1391/10/2 )مصــوب  بخشــنامه ای 
مؤسســه  ثبــت  »بــرای  کــه  کــرد  مقــرر 

حقوقی، هیچ گونــه تکلیف قانونی برای 
محدودیــت ثبــت مؤسســه بــا فعالیت 
حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشــاوره 
حقوقی وجــود نــدارد. همچنین وجهی 
یــا  وکا  کانــون  از  مجــوز  کســب  بــرای 
مشــاوران حقوقی و وکای قــوه قضائیه 
مطالبه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن 
بــودن وضعیــت قانونــی- فقــد تکلیف 
و فقــد مانــع- و ضرورت ایجــاد وحدت 
رویه در ثبت این گونه مؤسســات - فارغ 
از تکالیــف موضــوع مــاده 187 قانــون 
برنامــه توســعه- برابــر مقــررات حاکم 
درخصــوص ثبــت مؤسســات حقوقــی، 
داشــتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع 
مذکور الزامی نمی باشد«. بدین ترتیب، 
قــرار گرفــت  کانــون وکا در وضعیتــی 
کــه چه بســا مؤسســات حقوقی، توســط 
افــرادی بــدون داشــتن پروانــه وکالــت 
تأســیس می شــد کــه می توانســتند بــه 
امــوری شــبیه به وکالــت که تــا آن زمان 
در حــوزه انحصــار رســمی وکا ـ و البتــه 
مشــاوران حقوقــی موضــوع مــاده 187 
قانون برنامه پنجســاله ســوم توســعه - 

بود، اشتغال داشته باشند.

ایــن  بــا  مقابلــه  بــرای  وکا  کانــون   
و  اندیشــید  تمهیداتــی  وضعیــت 
اعتراضــات متعددی را از طریق مراجع 
مختلــف مطرح کرد. یکــی از مهم ترین 
ایــن تمهیــدات، ورود اطاعــات مربوط 
بــه مجــوز »مؤسســات حقوقی« توســط 
بــه  »کانــون وکای دادگســتری مرکــز« 
پایگاه اطاع رسانی مجوزهای کسب وکار 
بود. با ورود یکی از نهادهای زیرمجموعه 
کانون وکا به فرآینــد بارگذاری مجوزها 
در پایــگاه اطاع رســانی، طبعــاً مطالبه 
بارگــذاری دیگر مجوزهای کانون وکاـ  از 
جمله پروانه وکالت ـ مطرح شــد. بدین 
ترتیب تمهیــد کانون وکا بــرای مقابله 
با رویه ثبت مؤسســات حقوقی خارج از 
حوزه صاحیتی کانون وکا، مشــکلی به 
مراتب بزرگ تر و جدیدتر را برای کانون 
مذکور در پی داشت که در واقع به نوعی، 
مشمول قاعده »اقدام« تلقی می گردد؛ 
به این معنا که راهکار اتخاذ شده توسط 
کانون وکا بــرای در اختیار گرفتن مجوز 
بــه  اینکــه  ســوای  حقوقــی،  مؤسســات 
نتیجه نرسید، بلکه منجر به شکل گیری 
مطالبه ای برای شمول پروانه وکالت در 

قوانیــن مربوط به مجوزهای کســب وکار 
و بیــش از آن، حــذف معیــار ظرفیت از 

آزمون وکالت و... شد.
در آخرین تحول، هیأت مقررات زدایی 
و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، در 
مصوبه جلسه بیستم مورخ 1397/1/27 
درخصوص ثبت و فعالیت شرکت ها و 
مؤسســات با موضــوع فعالیت حقوقی 
)بــه اســتثنای فعالیت حقوقــی در امور 
چنیــن  دادگســتری(  محاکــم  وکالــت 
مقــرر کــرد: »بــا عنایت بــه اینکــه ثبت 
بــا  مؤسســات  و  شــرکت ها  تأســیس  و 
موضوع فعالیت حقوقی )به اســتثنای 
فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم 
دادگستری( طبق هیچ قانونی منوط به 
کســب اذن از کانون  وکای دادگســتری 
یا مرجع دیگری نشــده است، اداره کل 
ثبت شــرکت ها و مؤسسات غیرتجاری 
الزامــی بــه اســتعام یــا اخذ مجــوز در 
زمــان ثبــت اشــخاص حقوقــی مذکور 
نــدارد و همان رویه ســابق اداره مذکور 
ادامه می یابد«. با این وصف، پیشنهاد 
کانون وکای دادگســتری مرکز مبنی بر 
اســتجازه اخذ مجوز مؤسسات حقوقی 

از ایــن مرجــع منحصــر، مــورد تأییــد 
هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. چرا 
که خاف اصل آزادی کســب وکار تلقی 
شــده و نوعی انحصار منصرف از اراده 
مقنن را تداعی داشــت. بر این اساس، 
درخصوص  بارگذاری شــده  اطاعــات 
موضــوع مذکور از پایگاه اطاع رســانی 
مجوزهــای کســب وکار حــذف شــده و 
بنابرایــن، فعالیــت مؤسســات مذکــور 
پس از ثبت نزد مرجع ثبت شــرکت ها 
نیازمنــد  غیرتجــاری،  مؤسســات  و 
بــرای  اکنــون  اخــذ مجــوز نمی باشــد. 
کانون به عنــوان دســتگاه اصلی صدور 
مجــوز، پروانه و...، اطاعاتــی در پایگاه 

اطاع رسانی وجود ندارد.
محــل نزاع، ناظر بــر ماهیت پروانه 
وکالــت و تشــخیص صاحیــت مرجع 
امــر  می رســد  به نظــر  اســت.  اصــدار 
وکالــت بــا وجــود قانــون خــاص، یــک 
امــر تخصصــی تلقی شــده و بــا لحاظ 
هــر  وکالــت،  نهــاد  اســتقال  ایحــه 
عمومــی،  مداخله گرانــه  اقــدام  گونــه 
در راســتای تضعیــف نهــاد وکالــت و 
مــآاً آســیب پذیری حــق دفاع تفســیر 
می گــردد. دامنــه فعالیــت مؤسســات 
بقــاء،  و  حــدوث  موقــف  در  حقوقــی 
خــروج موضوعــی از صاحیت خاص 
کانون های وکا داشــته و تابع عمومات 
قانونی است. گزارش مرکز پژوهش ها، 
ادعــای مجــوز  کــه  اســت  نشــانگر آن 
کسب وکار تلقی شدن »پروانه وکالت« 
و بارگــذاری آن در پایگاه اطاع رســانی 
مجوزهای کســب وکار، پیــش و بیش از 
آنکــه مبنایــی قانونی- حقوقی داشــته 
باشــد، ناشــی از اقدام کانــون وکا بوده 
است که در مجموع، سبب شکل گیری 
چنین شــبهه و مطالبه ای شــده اســت 
و اکنــون بایــد بــرای رفــع و رجــوع آن، 
گزافــی  البتــه  و  مختلــف  هزینه هــای 

پرداخت.

آیاپروانهوکالتمجوزمحسوبمیشود؟
مروری بر گزارش نظارتی اجرای قوانین مربوط به ساماندهی مجوزها
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پاسخ به پرسش های حقوقی خوانندگان
ë سهم اارث جهیزیه

جودکی از باقرشــهر: دختر من چند ســال با مــردی زندگی 
کرد و متأسفانه در تصادف رانندگی درگذشت. می خواستم 
بدانم من به عنوان مادر ایشان می توانم جهیزیه را از منزل 

وی مسترد کنم؟
دوست عزیز باید بدانید، پس از فوت زوجه امکان استرداد 
کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد چرا که جهیزیه ماترک 
زوجه محســوب و به نســبت ســهم اارث، تقســیم و ســهم 
زوج از آن کســر می شــود، بنابراین در این مورد زوج متوفی 

از جهیزیه نیز ارث می برد.
ë نحوه دسترسی به عقدنامه

امینه از زنجان: با ســام بنده مدتی اســت با مردی ازدواج کردم و اان متوجه اشــتباه 
خــود شــدم و تصمیــم گرفتم که از همســرم جدا شــوم اما هرچه می گــردم دفترچه 
عقدنامه را پیدا نمی کنم و شوهرم می گوید دست خانواده ام است و به تو نمی دهیم، 

به نظرتان راه پیدا شدن آن چیست؟
اگر عقدنامه شــما گم شــده یا دســت همســرتان است و به شــما نمی دهد و برای 
انجــام امــور قانونی به آن احتیــاج دارید با اصل مدرک شناســایی خود به دفتری 
کــه عقــد کردیــد مراجعــه کنید که ســردفتر یــک رونوشــت برابر اصل برای شــما 
صــادر می کند که در حکم همان عقدنامه اســت. حال ممکن اســت آدرس دفتر 
را گــم کرده باشــید یا دفتر در آن آدرس نباشــد که در این صــورت به صفحه دوم 
شناســنامه خــود مراجعــه کنیــد که شــماره دفترخانــه را پیــدا کنیــد و از آن طریق 

مبادرت به گرفتن دفترچه رونوشت عقدنامه خود کنید.
ë دریافت نفقه از پدر

مریــم از همــدان: دختری 28 ســاله هســتم کــه با توجــه به اینکــه پدر و مــادرم با 
هــم ارتبــاط چندانی ندارند متأســفانه پــدرم نیز نســبت به پرداخت پــول به من 
خــودداری می کنــد و پول کاس و بیرون رفتن و... را به من نمی دهد به نظر شــما 

آیا راهی وجود دارد که بتوانم از پدرم خرجی بگیرم؟
 باید بدانید نفقه فرزند تا زمانی که ازدواج نکرده  به عهده پدر است اما نکته اینجاست 
کــه زوجه می تواند نفقه گذشــته خود را مطالبه کند اما ســایر افراد واجب النفقه مثل 
دختر و پسر فقط می توانند نفقه آینده خود را مطالبه کنند. به صورت کلی اگر پدر شما 
سال هاســت به شما نفقه نمی دهد شما دیگر نمی توانید نفقه گذشته را از وی طلب 

کنید بلکه فقط با نظر کارشناس می توانید نفقه آینده را مطالبه نمایید.
ë پرداخت مهریه بر مبنای دار

درگاهــی از تهــران: مدتی اســت با خانمــی عقد  و پــس از آن ازدواج کــردم منتها 
متوجــه تفاوت های بســیاری با هم شــدیم و حال کــه تصمیم به جدایــی گرفتیم 
همســر من مهریه خود را مطالبه می کند. مشــکل اینجاســت مهریه ای که تعیین 
کردم در ســال 1389 حدود بیست هزار دار بود. حال خواستم بدانم آیا باید پول 

دار را به زمان فعلی پرداخت کنم یا زمان گذشته؟
دوست عزیز باید بدانید که اگر همسرتان مهریه را از شما مطالبه نمود می بایست 
بیست هزار دار به او بدهید و اگر نتوانستید این میزان دار را تهیه کنید می توانید  
نرخ عادانه روز و وجه رایج ایران را جهت مهریه به همســرتان پرداخت کنید. به 
طــور کلــی باید بدانیــد که نمی توانید به قیمت دار ســال 89 )زمــان عقد( مهریه 
خــود را پرداخت کنیــد مگر اینکه همان زمــان مهریه او را پرداخــت می کردید که 

متأسفانه این اتفاق نیز نیفتاده است.
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»ســاانه نزدیک بــه هــزار و  440 میلیارد  
بــرای قبــوض خدماتــی هزینــه  تومــان 
می کنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه بــه 
 کمک ظرفیت های ایجاد شــده بواســطه 
دولــت الکترونیکی می توانیــم تمام این 
قبــوض را به صــورت الکترونیکــی بــرای 
شــهروندان صــادر کنیم.« ایــن اظهارات 
وزیــر  جهرمــی،  آذری  محمدجــواد 
ارتباطــات در حاشــیه برگــزاری همایش 
تحول دیجیتال اســت. جهرمــی با اعام 
ایــن نــکات تأکیــد کــرد کــه بــه شــرکت 
مخابــرات ایران فرصت داده تا ظرف ۴۵ 
روز برنامــه ای بــرای حــذف قبوض تلفن 
ثابت به رگواتوری ارســال کند. همچنین 
او در ایــن برنامــه اعــام کرد که با دســتور 
مستقیم رئیس جمهوری به وزیران نفت 
و نیــرو از آنهــا خواســته شــده تــا با کمک 
زیرســاخت های دولت الکترونیکی راهی 
بــرای حذف قبــوض بــرق، آب و گاز پیدا 
کننــد. از دیگــر خبرهایــی کــه جهرمی در 
حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران 
اعام کرد، شکل گیری کارگروهی متشکل 
از نماینــده دادســتان کل کشــور، وزارت 
صمــت و اطاعــات و بــا مدیریت ســتاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاا و ارز بــرای حــل 
معضل مربوط به واردات گوشــی و زمان 

عرضه آنها به بازار بود.
ë فرصت ۴۵ روزه به مخابرات

وزارت  برگــزاری هفتــه دیجیتــال در 
ارتباطــات فرصــت خوبــی را بــه فعاان 
صنعت ICT داده تا با شرایط و وضعیت 
تحول دیجیتال در کشــور آشــنا و مدیران 
صنعــت  ایــن  در  فعــال  شــرکت های 
نیــز مشــکات بــر ســر دیجیتالــی شــدن 

سازمان ها و کسب و کارها را اعام کنند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
به عنــوان یکــی از ســخنرانان حاضــر در 
همایــش تحول دیجیتال که ابتدای هفته 
جــاری و به بهانــه هفته تهران هوشــمند 
برگزار شــد با اشاره به تفاهمنامه های این 
وزارتخانه در راســتای اجرای سند اقتصاد 
دیجیتال با وزارتخانه های مختلف، اعام 
کــرد: چنــد تفاهمنامــه در راســتای ســند 
اقتصــاد دیجیتــال را در دســتور کار قــرار 

دادیــم و در اولیــن قــدم نیز با شــهرداری 
تهران و در زمان مدیریت آقای نجفی وارد 
مذاکره شدیم اما به دنبال تحواتی که در 
شــهرداری تهران ایجاد شد نتوانستیم به 
جمع بندی در این حوزه برســیم. هرچند 
کــه حــاا بــا دیدگاهــی کــه آقــای حناچی 
به عنوان شهردار جدید در این حوزه دارند 
امیدواریــم بتوانیــم تحواتــی بــه کمــک 
اقتصاد دیجیتال در این بخش ایجاد کنیم. 
از سوی دیگر در حوزه سامت نیز با وزارت 
بهداشت وارد مذاکره شده و تفاهمنامه ای 
نیز امضا کردیم اما جمع بندی بر سر این 

موضوع همچنان ادامه دارد.
وزارت  موفــق  مذاکــرات  از  یکــی  او   
در  دیگــر  وزارتخانه هــای  بــا  ارتباطــات 
راســتای اجرای ســند اقتصاد دیجیتال را 
مربــوط بــه وزارت نیــرو دانســت و افزود:  
بــا وزارت نیــرو در زمینه هوشمندســازی 
کنتورهــا تفاهمنامــه ای امضــا کردیــم و 
کارهــای اجرایــی در حــال شــروع شــدن 
اســت. در واقــع پژوهشــگاه ارتباطــات و 
پژوهشــگاه نیــرو در ایــن زمینه ســندی را 
تهیه کردند و این ســند در زمینه استفاده 
از ظرفیت هایIOT )اینترنت اشیا( برای 
تحول دیجیتال در آب و برق نهایی شده و 
قرار است یکی از استان ها به عنوان پایلوت 
بــرای اجــرای ایــن تفاهمنامــه انتخــاب 
شــود. با این طرح صنعت کنتورســازی و 
سنسورهای هوشــمند رشد قابل توجهی 

پیدا خواهد کرد.
جهرمــی انجــام مذاکــرات بــا وزارت 
کشاورزی در حوزه هوشمندسازی آبیاری 
را یکی دیگر از اقدامــات وزارت ارتباطات 
در این زمینه اعام و اظهار کرد: بر اساس 
صحبت های وزیر کشاورزی با پیاده سازی 
آبیاری هوشــمند تا 35 درصــد در منابع 
آبی صرفه جویی خواهد شــد و به همین 
دلیــل انجام رســیدن یــک تفاهمنامه بر 
مبنای سند اقتصاد دیجیتالی با جدیت از 
سوی وزارت کشــاورزی و وزارت ارتباطات 
در حــال پیگیــری اســت و امیدواریــم تــا 
انتهای ســال بتوانیم قدم هــای نهایی در 

این زمینه را برداریم.
ایــن  در  همچنیــن  ارتباطــات  وزیــر 
همایش از شــروع مذاکــرات رگواتوری با 
بانــک مرکــزی در زمینــه قانونگــذاری در 
حوزه پرداخت ها خبر داد و گفت:»از هفته 

آینده جلسات مشــترک بین این دو نهاد 
قانونگذار در بخش ICT و بانکی شروع و 
رگواتوری در بخــش پرداخت به صورت 

مشترک بین آنها پیش خواهد رفت.
از سوی دیگر جهرمی در این همایش 
نسبت به تأخیر در استفاده اینترنت اشیا 
در کشــور هشدار داد و اعام کرد:  اینترنت 
اشیا یکی از زیرساخت های اساسی توسعه 
صنعتی کشــور در حوزه ICT اســت و اگر 
اکنــون وارد ایــن حوزه نشــویم، بــازار را به 
دســت دیگــران می دهیــم و نمی توانیم 
این بازار را داشــته باشــیم. وزیر ارتباطات 
با انتقــاد از اپراتورهای مخابراتی  تصریح 
کرد که این فعاان به جای معرفی خودرو 
هوشــمند در نمایشــگاه تلــکام بیاینــد و 
بگویند از اینترنت اشیا در تحول دیجیتالی 

خود اپراتور چه استفاده ای کرده اند.
اما جهرمی در حاشــیه این همایش و 
در جمع خبرنگاران از فرصت ۴۵ روزه به 
شرکت مخابرات برای حذف قبوض خبر 
داد و گفت: مخابــرات ایــران 30 میلیــون 
مشــترک تلفن ثابــت دارد کــه به صورت 
دوره ای برایشــان قبض صادر می کند که 
حجــم ســاانه ایــن میــزان 3۶0 میلیارد 
تومــان اســت. مجموعه مخابــرات ایران 
امروز مطالبات انباشــته ای دارد. بنابراین 
در جلســه ای با مخابــرات ایران قرار شــد 
این شــرکت ظرف ۴۵ روز آینده با در نظر 
گرفتن برنامه ای مشــخص و اعام آن به 
رگواتوری قبض تلفن ثابت را حذف کند.
وزیــر ارتباطــات در جمــع خبرنگاران 
از ورود رئیــس جمهــوری بــرای کاهــش 
هزینه صدور قبض خبــر داد و اعام کرد 
در صحبت هایــی هم کــه در این زمینه با 
رئیــس جمهوری شــده، ایشــان از وزیران 
نیرو و نفت خواســته  است تا برای کاهش 
هزینه ها با استفاده از ظرفیت های دولت 
الکترونیکی راهی برای جلوگیری از انتشار 

قبوض فیزیکی پیدا کنند.
ë  گوشی های ترخیص شــده پاسخگوی

یک ماه بازار

 وزیــر ارتباطــات در پاســخ بــه ســؤال 
مختلف خبرنگاران در مورد وضعیت بازار 
تلفن همراه و برنامه های وزارت ارتباطات 
برای حل مشــکل در این بــازار اعام کرد:  
وزارت ارتباطات وظیفه تنظیم بازار تلفن 
همراه یا واردات گوشــی و تخصیص ارز را 

برعهده ندارد، اما بواسطه بحث مقابله با 
قاچاق تلفن همراه مسئولیت کارگروهی 
رجیســتری گوشــی را برعهــده داشــته و 
فعالیــت در ایــن زمینه را بایــد پیگیری و 
اطاع رسانی  می کرد البته این اظهارات به 
این معنی نیست که بگوییم مسائلی که 

هست را پیگیری نمی کنیم.
او در ادامــه با بیان اینکه این موضوع 
دســتگاه های  بیــن  همــکاری  نیازمنــد 
آذر   ۱۷ »روز  افــزود:  اســت  مختلــف 
جلسه ای با موضوع ترخیص گوشی های 
همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲0 هزار 
گوشــی به صورت مستقیم توقیف و ۶00 
هزار عدد گوشــی هــم در گمرک توقیف 
شــده اســت. منتها همین شــرکت هایی 
که پرونده شــان در قوه قضائیه است این 
گوشــی ها را وارد کردند یعنی آنها هم به 
نوعی غیر مســتقیم در توقیف هستند و 
نمی توانند گوشــی وارد کنند.«براســاس 
اظهــارات وزیــر ارتباطــات بنــا شــده تــا 
کارگروهی متشــکل از نماینده دادستان 
کل کشــور، وزارت صمــت و اطاعــات و 
بــا مدیریت ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاا 
و ارز تشــکیل شــده و مباحــث مربوط به 
واردات گوشی و زمان عرضه آنها به بازار 
پیگیری شود. وزیر ارتباطات در پاسخ به 
این ســؤال که عرضه گوشی های توقیفی 
چه تأثیری بر بازار خواهد داشت تصریح 
کرد:»ایــن حجم از گوشــی برای نیاز یک 
مــاه بازار کافی اســت. اما مســأله چرخه 
واردات بایــد حــل شــود. در حال حاضــر 

تعــداد واردکننــدگان محدود اســت، به 
همیــن دلیــل بنــا شــده وزارت صمــت 
برای کســانی کــه آمادگــی واردات دارند 
فراخوان دهد و به گرو ه های جدید مجوز 
واردات صــادر کند.«جهرمــی موضــوع 
دیگر مربوط به مشــکات بازار گوشــی را 
بحــث ارز آنهــا دانســت و گفت:»بانــک 
مرکزی باید به وارد کنندگان ارز تخصصی 
دهد. به همین منظور مقرر شد یکشنبه 
ایــن هفته با وزیر صمــت و رئیس بانک 
مرکزی جلسه برگزار شود تا این موضوع 
را تســهیل کنیــم. در مجموع بناســت تا 
پایان این هفته جمع بندی این سه بخش 

استخراج شود.«
ë تحول ساختاری در رگواتوری

در همایــش تحــول دیجیتالــی اکثــر 
مدیــران  و  ارتباطــات  وزارت  مدیــران 
صنعــت ICT اعــام کردنــد کــه تحــول 
دیجیتال به معنی استفاده از سرویس های 
نویــن دیجیتالی نیســت بلکــه به معنی 
تحول فرایندها و ســاختارهای سازمان ها 
با کمک دنیای دیجیتال است. بر همین 
مبنــا حســین فــاح جوشــقانی، معــاون 
وزیــر ارتباطــات و رئیس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگواتوری( 
در این همایش اعام کرد که برای حرکت 
به سمت تحول دیجیتال تغییر ساختاری 
در این ســازمان شــروع شــده است. فاح 
در ســخنرانی خــود در ایــن همایــش بــا 
اشاره به آمارهای مجمع اقتصاد جهانی 
در مورد تغییراتی کــه تحول دیجیتال در 

ســازمان های مختلف ایجــاد کرده گفت: 
»دیجیتالی کردن ســازمان ها منافع قابل 
توجهــی بــرای آنهــا داشــته که براســاس 
آمــار مجمع اقتصــاد جهانــی این تغییر 
اســتراتژی منجر بــه افزایــش ۹ درصدی 
درآمد ســازمان ها و افزایــش ۱۲ درصدی 
ســهم آنها در بازار شــده اســت. از ســوی 
دیگــر همگام شــدن بــا تحــول دیجیتال 
از ســوی ســازمان ها و شــرکت ها در دنیــا 
باعث افزایش سودآوریشان تا ۲۶ درصد 
شــده اســت.« بــه بــاور او در ایــن شــرایط 
اپراتورهای ارتباطی و همچنین نهادهای 
رگواتوری باید خودشان را با این تحوات 
دیجیتالی همگام کنند. فــاح اعام کرد 
کــه دیگر وقــت تقابل با رقیبــان از جمله 
پیام رسان های اینترنتی )OTT( گذشته و 
باید هم اپراتورها و هم رگواتورها به جای 
جنگ با این بازیگران حوزه ارتباطی راهی 

برای تعامل پیدا کنند.
فــاح همچنین در پایــان با اشــاره به 
اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
همگام شــدن با تحول دیجیتال را شروع 
کــرده اســت افــزود: ســازمان رگواتــوری 
وزارت  بــازوی مقررات گــذاری  به عنــوان 
ارتباطات تغییر در ســاختار خــود را برای 
همپا شــدن با تحول دیجیتــال آغاز کرده 
که بر این اساس ساختار جدیدی به عنوان 
معاونت کسب و کار و حوزه بازار و اقتصاد 
در ســازمان ایجــاد شــده کــه مهم تریــن 
هدفش مقررات گــذاری برای ایجاد فضا 

در راستای تحول دیجیتال است.

توسعه استارتاپ های حوزه اینترنت اشیا 
ضروری است

مدیــر فــروم اینترنــت اشــیا بــا اشــاره بــه اینکــه نــوآوری در 
اســتارتاپ ها شــکل می گیرد به اهمیت توســعه اســتارتاپ ها 
در حــوزه اینترنت اشــیا تأکید کرد. به گــزارش »ایران« مهدی 
روحانی نژاد با اشــاره به برگزاری ســومین همایش اینترنت اشــیا در ســال گذشته، 
گفت: در آن همایش خواســته ما توسعه بازار اینترنت اشیا بود که در همین زمینه 
دو تفاهمنامــه بیــن وزارت ارتباطات بــا وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت نیرو برای 

توسعه بازار به امضا رسید.
وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ مانند اپراتورها عرضه کننده خدمت هستند 
امــا نــوآوری در اســتارتاپ ها باید شــکل گیرد، به طــوری که اگر نوآوری نباشــد 
نتیجــه بهره بــرداری حداقلی اســت. روحانی نــژاد تصریح کــرد: بنابراین بعد 
از توســعه بازار IoT در ایران، توســعه اســتارتاپ ها از اولویت هــای جدی فروم 
اینترنت اشیای ایران است که سعی می کند به صورت عادانه در سراسر کشور 

سرمایه گذاری کند.
مدیر فروم اینترنت اشــیا با اشاره به اینکه زیرســاخت ما در حوزه اینترنت اشیا 4 ایه 
سنسور، ارتباطی، پلتفرم و اپلیکیشن است، اظهار کرد: در ایه ارتباطی مشکلی نداریم، 
اما در ایه سنسور با توجه به وضعیت فعلی نرخ ارز، هزینه تمام شده افزایش یافته 
اســت و قیمت ها بــاا رفته که ایــن تهدید، فرصتی بــرای شــرکت های داخلی ایجاد 
می کنــد. وی افــزود: با توجه به اینکه در حال حاضر، عمده بــازار IoT در اختیار دولت 
است، اگر دولت تضمینی بدهد که در درازمدت این بخش سخت افزاری را از داخل 
بخــرد، بخــش خصوصی انگیزه پیدا می کند که آن را در داخل تولید کند و مشــکات 
کاهش می یابد.  گفتنی اســت چهارمین کنفرانس اینترنت اشــیا در ۱۹ و ۲0 آذرماه در 

برج میاد تهران برگزار می شود.

معاون دادستان کل کشور:

فیلترینگ تلگرام موفقیت آمیزبود
معاون امور فضای مجازی دادســتانی کل کشــور با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام 
موفقیت آمیز بود، گفت: نباید یکباره از پیام رســان داخلی که عمر یکســاله دارد 

انتظار باایی داشته باشیم.
بــه  گــزارش مهر، جــواد جاویدنیا اظهــار کرد: اجــرای فیلترینگ تلگــرام و میزان 
موفقیت آن را می توان از منظرهای مختلف بررســی کرد، از یک نظر فیلترینگ 
موفقیت آمیــز بود زیرا شــبکه های پیام رســان داخلی به معایب خــود پی برده و 
آنهــا را اصــاح کردنــد. وی افزود: درهمــان برهه ای که تلگرام فیلتر شــد، حجم 
عظیمی از مردم وارد شــبکه های اجتماعی داخلی شدند و این امر باعث شد که 
پیام رسان های داخلی با اشکاات خود آشنا شوند زیرا اساس این گونه فعالیت ها 
و فضــای مجازی این اســت کــه تا زمانی که فضای مجازی زیــر بار مخاطب نرود 
بســیاری از نواقص آن مشخص نمی شود، باید زیر بار برود تا نواقص آن برطرف 
و به یک سطح از پایداری برسد. وی افزود: در مقطعی ۸00 هزار کاربر روزانه وارد 
شبکه های اجتماعی داخلی می شــدند و عضو شورای عالی فضای مجازی نقل 
می کرد که در همان ایام برنامه نویسان پیام رسان های داخلی با همت مضاعف 

در حال برطرف کردن نواقص کار بودند.
جاویدنیــا با بیان اینکه زحمــت و تاش این گروه بازتاب داده نمی شــود تا مردم 
با آن آشــنا شــوند، گفت: وقتی وارد نرم افزارهای داخلی )شــبکه های اجتماعی، 
مسیریاب ها، موتورهای جست و جو و غیره( می شویم به این توجه نمی شود که آن 
نرم افزار خارجی چندین ســال زودتر از نرم افزار داخلی فعالیت کرده و توانســته 
نواقــص خود را برطرف کند. وی افزود: باید فرهنگ ســازی شــود که مردم انتظار 
خود را در ابتدا از شبکه های اجتماعی داخلی پایین تر آورده و از آن حمایت کنند، 
انتظاری که در مردم ایجاد شده درست نیست، نباید یکباره از نرم افزاری که عمر 
یکساله دارد انتظار داشته باشیم مانند تلگرامی که ۶ سال فعالیت می کند، توانایی 

داشته باشد.
جاویدنیا تأکید کرد: صنعت شبکه های اجتماعی هر کشوری که بتواند کل آن کشور 
را پوشش دهد بدون کمک های دولت شکل نگرفته و هرجایی که موفقیتی بوده 
حتی در خود امریکا، با حمایت دولت این کار انجام شــده اســت. وقتی ظرفیت 
فضــای مجازی به یک ســقف خاص می رســد در همه کشــورها حمایت هایی از 

جمله پهنای باند، سرور و غیره صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: تلگرام سه هزار سرور برای ایرانی ها دارد و به وزارت ارتباطات تکلیف 
شده که از ناحیه شورای عالی فضای مجازی تسهیات مؤثر در اختیار آنها قرار دهند، 
آیا این تسهیات مؤثر بوده است؟۱0 سرور یا کمک پنج میلیارد تومانی چقدر توانسته 
کمک کند؟ برای آنکه سرویسی بتواند مانند تلگرام پاسخگو باشد باید حداقل معادل 
300 میلیارد تومان بودجه و امکانات داشته باشد. جاویدنیا گفت: می توانیم بگوییم 
پیشرفتی که در نرم افزارهای داخلی انجام شد بعد از فیلترینگ تلگرام بسیار مؤثر 
بود، اما از این حیث که سیاســتگذاری های بعدی که انجام شــده درست بوده یا خیر 
و ایــن طرح که تصمیم گرفته شــد پوســته ای از تلگــرام )هاتگرام و تلگــرام طایی( 
شــکل بگیــرد و مــا از آن حمایت کنیــم، آیا اگر ما چنین توانی داشــتیم بهتــر نبود از 

پیام رسان های داخلی حمایت می کردیم.

الزام غول های فناوری به ارائه اطاعات 
کاربران به دولت استرالیا

پارلمان استرالیا یک ایحه جنجالی و پیشنهادی دولت این کشور 
را بــه تصویب رســاند که براســاس آن غول های بــزرگ فناوری 
جهــان مانند گــوگل، اپل و فیس بوک ملزم بــه ارائه اطاعات و 
دسترسی های ازم رمزگذاری شده کاربران آنها به نهادهای امنیتی و قانونی می شوند.
 به گــزارش ایرنا، در صــورت بی توجهی غول های فنــاوری به این موضــوع، حداکثر تا 
۷ میلیــون دار جریمــه و در مــوارد بســیار مهم حتــی با بازداشــت و حبس احتمالی 
روبه رو خواهند شد.دولت استرالیا یکی از دایل تصویب این قانون را افزایش فعالیت 
گروه های تروریســتی از جمله داعش علیه امنیت این کشــور پس از ســال ۲0۱4 اعام 
کرده اســت. دولت اســترالیا درگزارشــی دراین زمینه در مجلس نمایندگان این کشور 
اعــام کرد که نهادهــای امنیتی می توانند مظنونان تروریســتی را شناســایی کنند اما 
دسترســی به محتوای ارتباطات آنها به دلیل رمزگذاری پیام ها غالباً غیرممکن بود و 
با این قانون شرکت های فناوری مجبور به ارائه توضیحات و گزارش های مورد نیاز به 
پلیس و سازمان های امنیتی قانونی هستند. براساس برآوردهای آژانس امنیت ملی 
اســترالیا، بیش از ۹5 درصد از مظنونان تروریســم در اســترالیا از ارتباطات رمزگذاری 
شــده، اســتفاده می کنند. قرار اســت این قانون که در مجلس نمایندگان اســترالیا به 
تصویب رســیده پیش از پایان ســال جاری میادی در مجلس سنا نیز مورد تأیید قرار 
گیرد تا قابلیت اجرایی شــدن داشته باشد. شرکت های برتر فناوری درجهان مخالف 
قانون جدید استرالیا هستند و معتقدند که این قانون برخاف قوانین حریم خصوصی 

در جهان و تعهد آنها به حفظ اسرار کاربرانشان است.

گوشی خود را هفته ای یک بار شارژ کنید
 BTFE گروهــی از محققان دانشــگاه کالیفرنیا نوعی محلول الکترولیت موســوم به
ســاختند که می تواند منجر به تولید باتری هایی برای گوشــی هوشــمند و تجهیزات 
الکترونیکی شود که در هفته فقط یک بار نیاز به شارژ دارند. به گزارش ایرنا، در حال 
حاضــر در باتری های لیتیومی کاتیون های دارای بار مثبت لیتیوم وظیفه انتقال بار 
الکتریکــی در مــدار را بر عهده دارند. این یون ها روی  آند تجمع کرده و پس از بســته 
شدن مدار به سوی کاتد حرکت می کنند و یک جریان الکتریکی ایجاد می کنند تا شارژ 

باتری تمام شود. برای شارژ مجدد باتری کافی است ولتاژی روی آن اعمال شود.
امــا یون های منفــی مانند آنیون های فلوراید نیز قابلیت برقــراری چنین جریانی را 
دارنــد. در واقع این یون ها به دلیل تعداد کمتــر بارهای موجود در هر یون، عملکرد 
بهتری دارند و قادرند تعداد بیشتری از بارها را منتقل کنند. در فناوری جدید، امکان 

انتقال آنیون های فلوراید بین الکترودهای باتری در دمای اتاق فراهم می شود. 

اخـــــبار

آن سوی 
خــــــبر

محققان مؤسسه Caltech ایاات متحده 
امریکا از جدیدترین سخت افزار واقعیت 
افزوده برای کمک رســانی به افراد نابینا 
 CARA رونمایــی کردند. فنــاوری جدید
قــادر به بیــان و توصیــف اشــیای دنیای 

واقعی برای افراد نابینا است.
 به گزارش ایران آناین، هدست واقعیت 
مجازی طراحی شده برای کاربران نابینا 
با بهره گیــری از الگوریتم هــای رایانه ای، 
را  پیرامــون  دنیــای  مختلــف  اشــیای 

شناسایی کرده و با روش صوتی )ترجمه 
انگلیســی( بــه اطــاع کاربر می رســاند. 
ایــن سیســتم هوشــمند که بــا همکاری 
کمپانــی مایکروســافت طراحــی شــده 
اســت، عاوه بر شناســایی اشــیا، قادر به 
شناسایی فضای میان کاربر و جسم بوده 
و مســافت و سطوح بلند و کوتاه را نیز به 

کاربر نشان می دهد.
ایــن سیســتم بــا ردیابــی هوشــمندانه، 
اشــیای نزدیک را با صدای بلند و اشیای 

دور را بــا صــدای آرام بــه گــوش کاربــر 
می رســاند. کاربــران نابینا بــا کمک این 
فناوری از این پس قادر به کشــف دنیای 
اطراف خود شــده و بسیاری از مشکات 
آنهــا در ســطح جامعــه حــل و فصــل 
خواهــد شــد. این سیســتم هوشــمند در 
حــال حاضــر در مراحــل اولیــه طراحی 
بــوده و در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه 
الگوریتم های پیشــرفته دیــد رایانه بهره 

تجهیز خواهد شد.

 مارکــوس میســتر یکــی از پژوهشــگران 
ارشــد این طرح فناورانه می گوید: تصور 
کنیــد در دنیایــی قدم می زنیــد که تمام 
اشیا با شما صحبت می کنند. دنیایی که 
تمام اشیای آن به محض نزدیک شدن 
فعال شــده و با شــما صحبت می کنند. 
این دنیا بسیار جذاب برای تمام کاربران 
دیــدن  نعمــت  از  کــه  اســت  نابینایــی 

بی بهره اند.
محققان این پروژه اعــام کردند بزودی 

سیســتم هوشــمند CARA بــه منظــور 
شناســایی فضاهــای ناآشــنا بــرای افراد 
نابینــا در بانک هــا، فروشــگاه های مــواد 
مکان هــای  دیگــر  و  موزه هــا  غذایــی، 
عمومی راه اندازی خواهد شد. محققان 
پیش بینی کردند با توســعه این سیستم 
هوشــمند از ایــن پس کاربــران حضوری 
فعال تــر در مکان های عمومی داشــته و 
بســیاری از مشــکات آنها در شناســایی 

دنیای واقعی رفع خواهد شد.

کمک رسانی به نابینایان با فناوری واقعیت افزوده

 نحوه صحیح نشستن و ایستادن

به کمک فناوری
یــک کمپانــی بهداشــتی ســوئدی )Stored(، تــی شــرت 
هوشــمندی را طراحی و تولید کرده است که با بهره گیری 
صحیــح  نحــوه  موقعیــت،  انعطاف پذیــری  فنــاوری  از 

نشستن و ایستادن را به کاربر آموزش می دهد. 
بــه  گزارش ایران آناین، بر اســاس آخرین تحقیقات صورت گرفته از ســوی 
سازمان بهداشت جهانی، دست کم 4۸ درصد از مردان و 56 درصد از زنان 
جهــان از انقباضات کمری رنج می برند. از این میان نیز ۸0 درصد دردهای 
مزمن کمر ناشــی از نشســتن ناصحیــح را تجربه کردند. این در حالی اســت 
کــه وضعیــت ناصحیح ایســتادن و نشســتن ضعف گــردش خــون، میگرن 
و دردهــای گــردن را افزایش داده و قــدرت تفکر و خاقیت را از افراد ســلب 
می کنــد. برای حل این مشــکل یک کمپانی ســوئدی تی شــرت هوشــمندی 
را طراحــی کــرده اســت که کاربران بــا کمک آن وضعیت صحیح نشســتن و 
ایســتادن را می آموزند. این تی شــرت با بهره گیری از فناوری انعطاف پذیری 
موقعیت، وضعیت قرارگیری ستون فقرات را رصد کرده و با ایجاد لرزش در 
پشــت کمر، به کاربر هماهنگی در شانه ها و ستون فقرات را یادآوری می کند. 
فناوری به کار رفته در این سیستم هوشمند، همانند یک پنل منحصر به فرد 

عمل کرده و کاربر را به ایستادن صحیح و بدون قوز کمک می کند. 
این سیستم در صورت هرگونه وضعیت 
ناصحیحــی به لرزش درآمــده و به  کاربر 
هشــدار می دهد. کاربران با بهره گیری از 
این فنــاوری در مدت زمانــی کوتاه نحوه 
صحیح نشســتن و ایســتادن را آموخته و 
با تکرار این وضعیت بسیاری از دردهای 
مزمن کمر و پشــت ســتون فقــرات خود 
را درمــان می کنند. این تی شــرت از مواد 
ااســتیک با مقاومت بســیار بــاا و در دو 
رنگ مشکی و سفید طراحی شده است. 
ایــن سیســتم در چهــار انــدازه متفــاوت 
برای زنان و مردان تهیه شــده اســت. در 
حال حاضر این تی شرت در سایت کیک 

اســتارتر با قیمتی برابر 4۸ دار پیش فروش می شــود. پیش بینی شده است 
این فناوری تا فوریه سال ۲0۱۹ به بازارهای جهانی عرضه شود. 

مانی آشتیانی 
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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اپی برای تشخیص درست آب و هوا

بــه  امــروزه همــه گوشــی های هوشــمند 
وضعیــت  پیش بینــی  اپلیکیشــن های 
آب و هــوا مجهز هســتند ولی در کنــار آن، 
اپلیکیشن های متعددی روانه بازار شده اند 
که قابلیت های بیشتری دارند و یکی از این 

اپلیکیشن ها Brella است.
ویــژه  کــه  کاره  همــه  اپلیکیشــن  ایــن  در 
 IOS عامــل  سیســتم  بــا  گوشــی هایی 
طراحــی شــده اســت، چندیــن قســمت 

دیــده می شــود. از آنجا که ســرما یا گرمای 
محیط برای هر کســی معنایی ویــژه دارد، 
می توانیــد با اســتفاده از هوش مصنوعی، 
ایــن اپ را به صــورت شــخصی دربیاورید. 
به عنوان مثــال دمایی که برایتان ســرما یا 
گرما آغاز می شــود را مشــخص می کنید و 
ایــن اپ مطابق بــا آن و با توجــه به دمای 
هوا پیشــنهادهایی ارائه می دهد به عنوان 
مثــال اعام می کنــد که امروز بهتر اســت 
لباس هایی ضخیم تر یا نازک تر بپوشید یا 
اینکه چون آفتاب داغ است، توجه بیشتری 
به نگهداری از پوســت داشــته باشید. این 

اپ همچنین احتمال بــارش باران، وزش 
باد، میزان اشعه ماورای بنفش خورشید، 
بــازه دید افقــی و... را اعام می کند و شــما 
به عنوان مثال درمی یابید که امروز نیاز به 
چتــر داریــد یا نــه. در بخش دیگــری از اپ 
هم اطاعات ساعتی آب و هوا را مشاهده 
می کنیــد تــا بتوانید عبــور و مرورتــان را به 
گونه ای تنظیم کنید که به کمترین دردسر 
بیفتیــد. ایــن اپ همچنیــن بــا »ســیری« 
دستیار صوتی اپل و »الکسا« دستیار صوتی 
آمازون سازگار است. Brella را می توانید از 

اپ استور بارگذاری کنید.

بهترین ردیاب های تناسب اندام سال ۲0۱۸ معرفی شدند. در بین ردیاب های برتری که در سال ۲0۱۸ طراحی و ساخته یا به روزرسانی 
شــده اســت، ردیاب Moove )حرکت( رتبه اول را از آن خود کرده اســت.این ردیاب برای اولین بار در ســال ۲0۱5 پا به عرصه گذاشــت 
ولی هر ســال به روزرســانی شده اســت. این ردیاب تناسب اندام برخاف دیگر ردیاب ها فقط به شــمردن گام ها و ردیابی یک ورزش 
خاص خاصه نمی شود. MOOVE قادر است رشته های ورزشی شنا، دو، بوکس 
و  دوچرخه ســواری را ردیابی کند. از ســوی دیگر یک مربی گویا و آناین برای این 
ورزش ها نیز محســوب می شــود، چرا که با صــدا کاربر را راهنمایــی می کند که آیا 
حــرکات را درســت انجــام داده اســت. همچنیــن برای بهبــود کاربــر در ورزش نه 
تنها توصیه و پیشــنهادهای ازم را ارائه می کند، بلکه به ورزشــکار انگیزه می دهد 
تا به کار خود برای پیشــرفت ادامه دهد.  به عنوان مثال در رشــته شنا این دستبند 
که ضد آب اســت و به مچ دســت شناگر بسته می شــود، می تواند انواع شناها را از 
کرال گرفته تا پروانه تجزیه و تحلیل کند. همچنین قادر است تعداد ضربات وارد 
شده به آب را برای شنا بشمارد و برای پیشرفت، خطاها را همزمان به کاربر اعام 
کرده و پیشنهادی برای شنای بهتر ارائه دهد. این ردیاب به عبارتی یک مربی گویا 
محسوب می شود و کاماً آموزشی است، ضمن اینکه این ردیاب تناسب اندام قادر 
اســت بر خواب ورزشکار نیز نظارت کند. این ردیاب با سیستم عامل های اندروید 
و ای او اس سازگار است. باتری آن نیز برای مدت 6 ماه کار می کند. این ردیاب به قیمت 60 دار در بازار به فروش می رسد ولی درباره 

آخرین به روزرسانی آن در سال ۲0۱۹ خبری منتشر نشده است. 

» حرکت « بهترین ردیاب تناسب اندام سال 2018 شد

سوسن صادقی 
خبرنگار
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از سوی وزیر ارتباطات در سمینار تحول دیجیتالی اعام شد:

بهره گیری از زیرساخت های دولت الکترونیک برای حذف قبوض 

میترا جلیلیتاپ اپ
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حوادث جهان
آرزو کیهان

 سرقت کفش مترجم

18 هزار پوندی
پلیس اسکاتلندیارد دزد کفش های 18 

هزار پوندی را دستگیر کرد.
به گزارش اســکای نیوز، کفش های ســرقت شــده متعلق به 

برندهای شناخته شده در انگلیس است که طرفداران زیادی داشته اما به دلیل قیمت باا 
هر کســی قادر به خرید آنها نیســت. به گزارش پلیس، هنگام دســتگیری این سارق درون 
خودرو یک اســلحه نیز از دزد به دســت آمده است. ســرقت از فروشگاهی لوکس در لندن 

صورت گرفته و سارق قصد داشته تا کفش ها را به فروش برساند. 

 هدیه کریسمس 
برای کودکان سرطانی 

امریکایــی  مهربــان  پســر 
تــاش می کنــد تا در آســتانه 
کــودکان  بــرای  کریســمس 
ســرطانی 1500 اســباب بازی 
تهیــه کنــد. بــه گــزارش گوود 
اســترویل«  »کــودی   نیــوز، 
7 ساله به دلیل بیماری مدت 
زمان زیادی را در بیمارســتان میلواکی گذرانده اســت. او سال ها 
به دلیل ابتا به سرطان تحت نظر پزشکان قرار داشته اما اکنون 
پس از مرخص شدن از بیمارستان تاش می کند با کمک های 
مردمی اسباب بازی هایی را برای کودکانی که مجبورند تعطیات 
کریسمس خود را در بیمارستان بگذرانند تهیه کند تا زمان ماندن 

در بیمارستان برایشان راحت تر سپری شود.  

رژه بابا نوئل ها
صدهــا بابانوئــل در خیابان هــای لنــدن انگلیــس بــه 
اســتقبال کریســمس رفتنــد. بــه گــزارش دیلــی میل، 
هــر ســال صدهــا داوطلــب در لبــاس بابانوئــل حاضر 
شــده و تــاش می کننــد تا پــول جمــع کننــد و آن را به 
مؤسسات خیریه هدیه دهند. مؤسسات خیریه نیز این 
پول هــا را برای بیمــاران صرف کرده یا بــرای بچه های 
بی سرپرست هدیه های کریسمس خریداری می کنند.  
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»شاه میمون« 
جــوان هنــدی کــه ســریع تر از میمــون از دیــوار و 
ســاختمان ها باا می رود لقب »شاه میمون« را به 
خود اختصاص داد. به گزارش گوود نیوز، »جیوتی 
راجو« 27 ســاله زندگی بســیار متفاوتی نســبت به 
دوستان خود دارد. او سال هاست که باارفتن از کوه، 
صخره و ساختمان ها را تمرین کرده و با استفاده از 
دست و پاهای پر قدرت خود در چشم برهم زدنی 

از بلند ترین ساختمان ها باا می رود. 

 کشف پا 

در رودخانه منچستر

پلیس منچستر بخشــی از پای یک زن  را در رودخانه 
این شــهر پیــدا کرد.به گزارش اســکای نیــوز، قربانی 
»ماریا اســکات « یک سال پیش ناپدید شــده و از آن 
زمان تاکنون جســت وجوها برای یافتــن ردی از وی 
ادامه  اسکاتلندیارد  پلیس  توسط 

داشت.
گزارش های پلیس نشان 
می دهد که روز گذشــته 
مأمــوران پلیس موفق 
شــدند  پــای ایــن زن را 
پیدا کــرده و پرونده یک 

جنایت جدید رقم خورد.
»سیمون اکر« بازرس و کارآگاه 
پلیس در این باره گفت: »با پیدا شــدن پا، تحقیقات 

گسترده ای برای کشف راز این جنایت آغاز شد.«

آرزوهای بر باد رفته 
قســمت شــصتم/ مهســا گفت: این حرف ها به کنــار جدی 
باش جناب سرهنگ کی باید مرغ از قفس بپره و پرواز کنیم 

اونطرف آب؟
ســرهنگ گفت: فــردا قــراره گذرنامه های مان را ببــرم برای 
تجدید. من قول می دم تا یک هفته دیگه در پرواز هستیم به 
سوی امریکا خیالت راحت بانوی عزیزم. حاا اجازه بده یکی 

دو ساعتی بخوابم که خیلی خسته ام.
با رفتن مهسا روی تخت دراز کشید و دستش را روی پیشانی 

فشرد. با خودش فکر کرد:
من چطور باید این همه طا و جواهر را تبدیل به دار کنم؟ 

کدوم صراف یا طافروش حاضر میشه به جایش دار و پوند تحویلم بده؟
و ناگاه در خیال چشم های سرد و بی روح زن سالخورده اش را دید که به او خیره شده اند، 

چشم هایی که در موجی از خون جان گرفته اند.
عرق سردی روی پیشانی اش جوشید. هراسان برخاست و توی رختخوابش نشست. 

دیگر خوابش نمی برد.
***

صبح روز بعد سرهنگ به تافی آن شب بیداری نتوانست از رختخوابش بلند شود و با 
رخوت تن چشم هایش را بست تا به خواب برود. خواب عمیقی که دلش می خواست 
روزها طول بکشد. هنگام عصر بود که مهسا با روزنامه ای در دست و چهره ای هراسان 

وارد اتاق خواب شد و سرهنگ را بیدار کرد.
پاشو ببین روزنامه چی نوشته؟

ســرهنگ بلند شــد و توی رختخواب نشســت: چی شــده خانم. چرا اینجوری بیدارم 
می کنی؟

سیلی... زلزله ای... چی شده؟
مهسا روزنامه عصر را به دست سرهنگ خواب زده داد و گفت: کشتن... لیا را کشتند. 

جسد خون آلودش را تو خونه اش پیدا کردند.
رنگ از صورت ســرهنگ پرید. با دســتی لرزان روزنامه را از مهســا گرفت و بر صفحه 

حوادث چشم گردوند.
عکســی از زن سالخورده اش را چاپ کرده بودند و با تیتر درشتی نوشته شده بود: قتل 

پیرزن ثروتمند توسط دزدان جواهرات در منیریه
سرهنگ هر چند با آشفتگی خاطر به سختی می توانست بر اعصابش مسلط شود اما 
با دقت تمام ســعی داشــت سطر به سطر گزارش مربوط به قتل را بخواند تا پی ببرد 

درباره عامل جنایت چه نوشته شده است.
روزنامه را به همسرش برگرداند و گفت:  آن طور که نوشته اند کارآگاهان اثر انگشتی از 

قاتل به دست نیاورده اند و هنوز روشن نیست چطور وارد خانه شده اند.
مهســا بار دیگر نگاهــش را روی گزارش مربوط به قتل گردانــد و گفت: آن طور که برای 
کارآگاهان روشن شده قتل به خاطر سرقت طا و جواهرات لیا خانم خدا بیامرز اتفاق 
افتاده. می بینی سرهنگ تو عکسی که چاپ شده در گاوصندوق باز مونده و هیچی توش 
نیست. سرهنگ با چهره ای اندیشناک گفت: بله اون خدابیامرز همه طا و جواهراتش 
را تو همین گاوصندوق نگه می داشــت چند بار بهش یــادآوری کردم که هر چی طا و 
جواهر داره به صندوق امانات بانک بسپاره. و بار دیگر چشم های لیا را به خاطر آورد که 
در صورتی پوشیده از خون به او خیره شده اند. مهسا بر لب تختخواب نشست صورتش 
را بــه طرف شــوهرش برگردانــد و گفت: من خیلی نگرانم ســرهنگ. اوضاع مملکت 
بدجــوری بهم خــورده. روز به روز هم بدتر میشــه هر چه زودتــر کار گذرنامه ها و بلیت 

هواپیمای مان را تموم کن که زودتر از این کشور بیرون بریم.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

جــوان عصبانی کــه در یک نزاع خونین در یکی از روســتاهای شهرســتان داستانک
هیرمند با شــلیک گلوله همسایه 53 ســاله اش را به قتل رسانده و 3 پسر 
هفــده تــا 24 ســاله او را مجروح کــرده بود در کمتر از 3 روز دســتگیر شــد. 
حســینعلی ســنچولی فرمانده انتظامی هیرمند در تشــریح ایــن خبر به 
فارس گفت: با ســرعت عمل پلیس آگاهی شهرســتان هیرمند متهم به 
قتل که جوانی 22 ســاله اســت شناســایی و با همدستش دستگیر شد.  در 
تحقیقات میدانی مشخص شد قاتل در پی اختافات قبلی با همسایه اش 
به نزاع با او پرداخته و با یک قبضه اسلحه کلت کمری به سراغش رفته و 

او را کشته و سه پسرش را نیز مجروح کرده بود.

را  همسایه اش  خشمگین   جوان 
بست گلوله  به 

ادامه روز چهارشنبه

ســرباز وظیفــه واحــد گشــت کانتــری که با 
دستور مافوق خود باید به دستان یک راننده 
دســتبند می زد تصور نمی کرد به خاطر این 
کار باید 2 سال پشت میله های زندان بیفتد.

این سرباز به اتهام شکستگی استخوان ساعد 
راننده خودرو به پرداخت دیه محکوم شــد. 
مادر شاکی در اقدامی خداپسندانه نیمی از 
دیه را بخشید. اما سرباز زندانی که اهل یکی 
از روســتاهای نیشــابور اســت در این 2 ســال 
هیچ ماقات کننده ای نداشته و امیدی برای 
پرداخــت 10 میلیــون تومان دیــه و آزادی از 

زندان ندارد.
ë شرح ماجرا

بر اساس دادنامه صادره از سوی شعبه اول 
دادگاه نظامی دو استان البرز مرداد سال 95 
دو پســر اغراندام ســوار بر خودرو در یکی از 
خیابان هــای اصلــی کــرج در حــال حرکت 
بودند که واحد گشت کانتری به آنها دستور 
توقف داد. پس از بازرسی خودرو و استعام 
از مراجــع قانونی و دریافت مــدارک خودرو 
مشــاجره لفظــی ســتوان و ســرباز وظیفه با 
2 پســر جوان به درگیری فیزیکــی انجامید. 
ســتوان پلیس بدون اطاع از شرایط خاص 
و بیمــاری قلبی سرنشــین خودرو با ســیلی 
محکمــی بــه گــوش آرش موجــب پارگــی 

پرده گوش او شــد و از سرباز تحت فرمانش 
خواســت با استفاده از دســتبند آهنی وی را 
بازداشت و به کانتری منتقل کند. اما شدت 
ضربه دســتبند بــر دســت های اســتخوانی 
آرش باعث شــد تا همانجا ســاعد دست او 
دچار شکستگی شــود. با وجود این آرش به 
بیمارســتان منتقل و پس از آتل بندی روانه 

بازداشتگاه کانتری شد.
ســتوان کانتری با حکم دادگاه به پرداخت 
3 میلیــون و 700 هزار تومان دیه پارگی پرده 
گــوش شــاکی محکوم شــد و قاضــی پرونده 
بــرای متهــم به دلیل وقــوع جــرم در هنگام 

خدمت مجازات تعزیری نیز در نظر گرفت.
ســرباز 22 ســاله نیز به پرداخت دیه و 91 روز 
حبس تعزیری محکوم اما به دلیل تنگدستی 

و ناتوانی در پرداخت دیه روانه زندان شد.

ë تماس تلفنی از زندان
صبــح روز شــنبه با صدای لرزان و ناآشــنای 
پســر جوان که درخواســت کمک داشت در 
جریان مشکات پیچیده و درماندگی او قرار 

گرفتیم.
- من از زندان کرج تماس می گیرم. دیشب 
خــواب دیــدم آزاد شــده ام و ضریــح امــام 
رضا را می بوســم. نذر همان ضامن غریب 

کرده ام که اگر آزادم کند...
گریه امانش نمی دهد...

- در خانه ای گلی در یک روستای قدیمی در 
نیشابور زندگی می کردیم. پدرم جانباز بود 
و خیلــی زود از دنیا رفت. ما تحت پوشــش 
کمیته امداد درآمدیم و من هم جوشکاری 
می کردم تا کمک خرج مادرم باشم. به سن 
رشد که رسیدیم حمایت های کمیته امداد 

قطع شــد. من هــم در خدمت ســربازی به 
کرج اعزام شــدم و به ناچار برادر کوچکترم 
ترک تحصیــل کرد. زندگی مــا چیزی برای 
تعریــف کــردن نــدارد. زندگــی مــادرم با 3 
کــودک یتیم کــه پس از مرگ شــوهرش به 
سختی و نداری می گذرد مگر تعریفی دارد؟

وی از مهربانی مادر شاکی می گوید:
- او هم مثل مادرم بار زندگی را به تنهایی به 
دوش می کشد. فرزندش یتیم و بیمار است و 
به خاطر بیماری قلبی، جثه ضعیفی دارد. به 
طوری که روز حادثه وقتی با عجله دستبند را 
به دستش کوبیدم همان لحظه استخوانش 
شکســت. بایــد دیــه پسرشــان را بدهــم امــا 
شــرمنده ام آه در بســاط نــدارم. مــن اشــتباه 
کردم و بی تجربــه بودم. چــاره ای جز اجرای 
دســتور مافوقم نداشــتم. در شــهری غریب 
پشــت میله های زندان بدون ماقاتی مانده 
ام. خانواده ام آنقدر فقیر هستند که در این 2 
سال نتوانستند حتی یک بار به دیدنم بیایند.

صــدای تنهایی ســرباز زندانــی از دیوارهای 
سرد و سنگین زندان عبور کرده تا نیکوکاران 
پرســخاوت بــا دســتانی پرمهــر گــره از کار او 
بگشایند. نیکوکارانی که فراتر از دغدغه های 
زندگی خــود قلب های بخشــنده و مهربان 
خویش را به تمام پنجره های تاریک و بسته 

خانواده های نیازمند وسعت داده اند. 
نیکوکارانــی که تمایــل دارند به این ســرباز جوان 

کمک کنند با شماره 88761620 تماس بگیرند.

جویندگان 
عاطفه

ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار

زن ســابقه دار کــه بــا معرفــی خــود 
به عنــوان مربــی بهداشــت، گوشــواره 
از  می کــرد  ســرقت  را  دانش آمــوزان 

سوی پلیس مشهد دستگیر شد.
صفیه رکنــی مدیرآمــوزش و پرورش 
ناحیــه 4 مشــهد در ایــن بــاره گفــت: 
زن جوانــی از شــلوغی تغییر شــیفت 
سوء اســتفاده  ابتدایــی  مدرســه  یــک 

آموزشــگاه  محوطــه  در  حضــور  بــا  و 
خود را مربی بهداشــت معرفی کرده 
بــه بهانــه بررســی وضعیــت  بــود.او 
بــه  اقــدام  دانش آمــوزان  ســر  مــوی 
ســرقت یــک جفــت گوشــواره از یکی 
بافاصلــه  و  کــرده  دانش آمــوزان  از 
متواری شــده بــود. پس از ایــن اتفاق 
تمــاس  پلیــس  بــا  مدیــر آموزشــگاه 

گرفــت و یــک تیــم نیــز در آمــوزش و 
پــرورش پیگیــر ایــن موضــوع شــدند 
تــا اینکه زن ســارق 10 روز پــس از این 
اتفــاق دوباره بــا مراجعه به مدرســه 
تــاش داشــت بــا اســتفاده از همــان 
شــگرد قبلی اقدام به ســرقت کند که 
بــا توجــه بــه پیشــگیری های صــورت 
گرفتــه و توجیه کامــل دانش آموزان، 

بافاصله شناسایی شد.
متهــم ابتــدا منکر ســرقت ها شــد اما 
و  انتظامــی  نیــروی  حضــور  از  پــس 
انتقــال او بــه کانتــری، در نهایــت به 
جــرم خــود اعتراف کــرد. وی متهمی 
تشــکیل  از  پــس  و  بــوده  دار  ســابقه 
پرونده بــه مراجــع قضایی فرســتاده 

شد.  

بود مربی قابی بهداشت، سارق 

گــروه حــوادث/ حکم اعــدام یــک زندانی کــه به  جرم 
تجاوز محکوم به مرگ شــده بود صبح دیروز در زندان 

قزوین اجرا شد.
محمد قاســمی - دادســتان عمومی و انقاب قزوین 
- در تشــریح ایــن خبــر گفــت: ســحرگاه دیــروز حکم 
اعــدام فــردی که مرتکب تجاوز به عنف شــده بود در 
محوطــه زنــدان مرکــزی قزوین بــه اجرا درآمــد. این 
پرونده در ســال 96 تشکیل شد و 5 متهم این پرونده 
نیز در کمترین زمان ممکن توســط ضابطین قضایی 
دســتگیر شــدند و بــرای رســیدگی در اختیار دســتگاه 

قضایی قرار گرفتند.
 دلیــل اصلی ارتکاب جرم در ایــن پرونده یک رابطه 
غیراخاقــی بــوده اســت کــه متهــم ردیــف اول ایــن 
پرونــده بــه جــرم ارتــکاب تجــاوز بــه عنف و ســرقت 
مقرون به آزار براســاس مســتندات پرونــده به اعدام 

محکوم شد.
همچــون  مجرمانــه ای  عناویــن  بــا  متهمیــن  ســایر 
معاونــت در تجاوز به عنف، ســرقت مقرون به آزار و 
رابطه نامشــروع به احکامــی همچون حبس طوانی 

مدت و شاق محکوم شده اند.
این مقام قضایــی گفت: حکم اعدام این متهم ابتدا 
در شــعبه دوم کیفری اســتان صادر شــد و ســپس در 
شــعبه بیســت و هفتم دیــوان عالی کشــور تأییــد و با 
اســتیذان از رئیس معظم قوه قضائیه سحرگاه دیروز 

در زندان قزوین به اجرا درآمد.

 مرد متجاوز  

به دار آویخته شد 

8 کشته در انفجار کارخانه وسایل آتش بازی 

سرباز زندانی در آرزوی بخشش 

قتل نوزاد به خاطر ازدواج دوم
کــه  امریکایــی  ســنگدل  مــادر 
پســر  نامــزدش  همدســتی   بــا 
6 ماهه خود را کشــته و جسدش 
مســافرخانه  یــک  فریــزر  در  را 
بــود  کــرده  پنهــان  فلوریــدا  در 

بازداشت شد.
متهــم  ســی بی اس،  به گــزارش 
»آماندا گیل«  پس از دستگیری 
اعتــراف کــرده کــه پســر 6 ماهه 
خــود را بــه خاطــر ازدواج با یک 
پســر جوان کشــته و جســدش را 
در فریزر یک مســافرخانه پنهان 
کــرده و صبــح روز بعــد آنجــا را 

ترک کرده است.
در پی اعترافات این مادر بی رحم مأموران جســد پسر را یافته و پس 
از انتقال به پزشکی قانونی تأیید کردند که 6 روز از زمان مرگ کودک 
می گذرد. اطاعات به دســت آمده نشــان می دهد که پسر بچه بر اثر 

خفگی جان سپرده است.

کونگ فو کار 3 ساله
پســر کونــگ  فــو کار 3 ســاله چینــی بــه خاطــر 

رســانه های  ســوژه  ســخت  رزمــی  تمرین هــای 

خبری شــد.به گــزارش  ام اس ان، این ورزشــکار 
کوچــک هــر روز از ســاعت 5 صبــح تمرین های 
ســخت و طاقت فرســای خــود را آغــاز می کند و 
کلیــپ هنرهای رزمی اش هزاران بار دیده شــده 

است.
او بــه همــراه پســران بزرگتــر از خــود در معبــد 
و  ویــژه  مراقبت هــای  تحــت  »شــائولینگ« 
تمرینــات خــاص قــرار دارد.مادر این پســر بچه 
که او را به معبد فرســتاده امیدوار است پسرش 

بتواند روزی تبدیل به سربازی قوی شود. 

مرگ کانگوروی بوکسور
قوی ترین کانگوروی جهان 
نــام »راجــر« در ســن  بــه  
12 ســالگی جــان باخــت. 
به گزارش دیلی میل، راجر 
بــه خاطر هیــکل عضانی 
خــود و قــدرت بدنــی اش 

شهرت جهانی یافته بود.
این کانگورو زمانی مشهور 
شــد که در ســال 2015 میــادی تصاویر بــدن عضانی و 
بوکس بازی در فضای مجازی منتشر شد. ویدئوهای راجر 

در فضای مجازی بیش از 50 هزار بار دیده شده است. 

یرر
م
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آخرین جزئیات از پرونده 
آزار دانش آموزان اصفهانی

دادســتان اصفهــان ماجــرای آزار جنســی دانش آمــوزان 
اصفهانی را رد کرد.

علــی اصفهانــی در تشــریح ایــن خبــر بــه فــارس گفت: 
جنســی  آزار  دربــاره  شــواهدی  قانونــی  پزشــکی  گزارش هــای  براســاس 
دانش آمــوزان وجود ندارد و پرونده اتهامی تنها در مورد بحث کودک آزاری 
و تهدیــد دانش آموزان ســیر قانونی را طی خواهد کــرد.وی ادامه داد: پس از 
اعــام این موضــوع و پیگیری های قضایــی، 4 دانش آموزی کــه والدین آنها 
ادعــای کــودک آزاری و آزار جنســی را داشــتند، بــه پزشــکی قانونــی معرفی 
شــدند ولی بر اساس گزارش های پزشــکی قانونی هیچ گونه شواهدی درباره 
آزار جنســی دانش آموزان وجود ندارد و ســیر پرونده در بحث کودک آزاری و 

تهدید دانش آموزان مطرح است.
متهــم تاکنون هیچ یــک از موارد اتهامی را نپذیرفته و مدعی اســت اتهامات 
وارده تهمت اســت که به خاطر اختافش با مادر یکی از دانش آموزان پیش 
آمده اســت.به گفته دادســتان واقعیت این چنین به نظر می رســد که چنین 
اختافاتــی وجود داشــته اســت، ولــی ما در حال بررســی موضــوع به صورت 

دقیق هستیم.
اصفهانــی با اشــاره بــه اقدامات بــا توجه بــه گنجایش یک هفتــه ای حافظه 
دوربین های مداربســته، دســتور ریکاوری فیلم ها نیز داده شده که در صورت 
وجود سایر مدارک آنها نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در تلفن همراه 
متهم نیز هیچ فیلم مستهجنی یافت نشده، ولی تحقیقات و بررسی در این 
زمینــه ادامه دارد.دادســتان گفت: ادعاهای دانش آمــوزان نیز ضد و نقیض 
اســت و بــا توجه به ایــن موضوع، نمی تــوان به صورت متقن نظــر داد و باید 
بررســی های بیشــتری صــورت گیــرد. اگرچــه موضوع قصــور و اهمــال مدیر 
مدرســه قابل انکار نیســت، ولی تاکنون مدرکی دال بر ارتباط مدیر مدرسه با 
متهم و معاونت در اتهامات وارده احراز نشــده اســت.هفته گذشــته والدین 
4 دانش آمــوز اصفهانــی بــه پلیس شــکایت کــرده و مدعــی شــده بودند که 
نایــب رئیــس انجمن اولیــا و مربیان فرزندان آنها را در مدرســه مــورد آزار و 
اذیت جنســی قرار داده بود. پس از این شــکایت بافاصله متهم دســتگیر و 

تحقیقات در این پرونده آغاز شد.

مرگ مادر و دختر 
 در سانحه رانندگی

برخورد یک خودروی سواری پژو پارس با کامیون در جاده سرچم – خلخال 
باعث مرگ دو عضو یک خانواده شد.

گفــت:  خلخــال-  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده  موســوی-  ســیدهادی 
مأموران انتظامی پلیس راه با حضور در محل مشــاهده کردند این حادثه 
بــه علت برخورد شــدید ســواری پژو پــارس بــا کامیــون رخ داد.به گزارش 
پلیــس راه در ایــن حادثه مــادر و یکی از دختران ایــن خانواده در دم جان 
باختنــد و پدر و دختر دیگــر خانواده مجروح و برای درمان به بیمارســتان 
منتقل شــدند. انحراف به چپ راننده ســواری پژو پــارس علت این حادثه 

اعام شده است.

گروه حــوادث/ دو برادر ســابقه دار که با بی ســیم و 

اســلحه از مردم ســرقت می کردند در یک تعقیب 
و گریز مسلحانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 14:00 
روز پنجشنبه 7 آذر مرد جوانی در حالی که دستبند 
به دســت داشــت بــه واحــد گشــت کانتــری 137 
جنت آباد رفت و گفت از دست دو سارق مأمورنما 
گریخته است.این شخص پس از انتقال به کانتری 
در اظهاراتــش بــه مأموران عنوان کرد: سرنشــینان 
یــک خودروی ســمند ســفید در حالی که اســلحه و 
دســتبند داشــتند، در خیابان جنت آباد جلوی مرا 
گرفتــه و بــدون نشــان دادن کارت شناســایی خــود 
را مأمــور معرفــی کــرده و در حالــی که به دســتانم 
دســتبند می زدند مرا ســوار ماشــین کردند ســپس 
گوشی تلفن همراه، کارت های بانک و پول های مرا 
گرفتنــد.وی در خصــوص نحوه فرار خود از دســت 
آنها گفــت: وقتی مــرا وادار کردند رمــز عابر بانکم 
را بــه آنها بدهــم در مقابل یک دســتگاه خودپرداز 
توقف کرده تا رمز کارت عابر بانک را امتحان کنند؛ 
دیگر مطمئن شده بودم که آنها مأمور نیستند و به 
همین علت در یک لحظه از فرصت استفاده کرده 
و در حالی که به دســتانم دســتبند زده شــده بود از 

سمند پیاده شده و فرار کردم.
با تشــکیل پرونــده مقدماتــی با موضوع »ســرقت 
مســلحانه در پوشــش مأمور«، پرونده بــرای ادامه 
رســیدگی در اختیار اداره یکــم پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ قرار گرفت و با انجام اقدامات ویژه پلیســی 
و تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربســته 
بانک موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار 
به نام امیر )34 ســاله( شــدند که پیش از این بارها 
به اتهام »ســرقت تحت پوشش مأمور« و »سرقت 
مسلحانه« دستگیر و روانه زندان شده بود و آخرین 
بــار نیز بــه اتهام »آزار و اذیت جنســی« دســتگیر و 

سال گذشته از زندان آزاد شده است.
 کارآگاهــان اداره یکــم بــا انجــام اقدامات پلیســی 
اطــاع پیدا کردند که برادر »امیر« به نام »حســام« 
)36 ساله( نیز یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه 

سرقت داخل خودرو است.
در ادامه رسیدگی به پرونده و با شناسایی مخفیگاه 
ایــن دو برادر در منطقه تهرانســر، کارآگاهان اداره 
یکــم پلیــس آگاهی به ایــن محل مراجعــه کردند 
و در ســاعت 10:00 روز شــنبه موفــق به دســتگیری 
هــر دو برادر شــدند؛ در زمان دســتگیری، دو برادر 
درحالــی که بــا خودرو ســواری ســمند قصد خارج 
شدن از مخفیگاه خود را داشتند، با اطاع از حضور 
پلیــس قصد فــرار داشــتند که بافاصله اســتیک 
خــودرو آنهــا هدف گلوله قــرار گرفت و هــر دو نفر 
دســتگیر شــدند. در بازرســی از مخفیگاه متهمان، 
کارآگاهــان موفــق به کشــف چندین پــاک دارای 
ســابقه ســرقت، چراغ گــردان، یک قبضه اســلحه 
وینچستر، یک دســتگاه موتورسیکلت ns مسروقه 
شــدند. در بررسی ســابقه موتورســیکلت مسروقه 
نیز مشــخص شــد که متهمان این موتورســیکلت 
را پس از شناســایی آن در ســایت دیوار و تماس با 
فروشــنده )مالک موتورســیکلت( به بهانه خرید و 
به شــیوه مســلحانه در زمان قرار ماقات با مالک 

آن سرقت کردند.
متهمان که هر دو نفرشان اعتیاد شدیدی به شیشه 
دارنــد، پــس از دســتگیری و انتقــال بــه اداره یکــم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ به سرقت تحت پوشش 
مأموران همراه با تهدید ســاح گرم اعتراف کرده و 
در ادامه تحقیقات به سرقت های مشابه در مناطق 
مختلف شهر تهران بویژه در الهیه، محدوده اتوبان 

همت و... اعتراف کردند.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپــور گــودرزی، معــاون 
مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران 
بــزرگ، با اعام ایــن خبر گفت: بــا اعتراف صریح 
متهمــان به انجام ســرقت های مشــابه در مناطق 
مختلف شــهر تهران، قرار قانونی از ســوی بازپرس 
شــعبه نهم دادســرای ناحیه 27 تهران صادر شــد 
و متهمــان برای ادامه تحقیقات و شناســایی دیگر 
جرایــم ارتکابی در اختیــار اداره یکم پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ واقع در خیابان وحدت اســامی قرار 

گرفتند.

گزارش یک اخاذی
بــا گذشــت 3 ســال از این ماجــرا دختــر این مرد 
برج ســاز به دادســرای امــور جنایی تهــران رفت 
و از یــک مأمــور قابی بــه اتهام اخاذی شــکایت 
کرد. زن جوان گفت: من برج ســاز هستم و وضع 
مالی خوبی دارم. چند وقت قبل مرد میانســالی 
به ســراغم آمد و خود را ســرهنگ هاشمی افسر 
آگاهــی معرفــی کــرد. او ادعا کــرد که مــن پدرم 
را کشــته ام و بــرای اینکــه راز ایــن جنایــت برمــا 
نشــود از من درخواســت پول کرد. به من گفت با 
صحنه ســازی می توانم برایت پرونده ای درست 
کنــم که حتی حکــم اعدام برایت صادر شــود. از 
حرف هــای مرد میانســال بشــدت ترســیدم و در 
ایــن مدت حــدود ســه میلیــارد تومان بــه او باج 
دادم. اما باج خواهی های او تمامی نداشت دیگر 

خسته شده ام و می خواهم از او شکایت کنم.
دستگیری سرهنگ قابی

بــا شــکایت زن ثروتمنــد، تحقیقــات به دســتور 
بازپــرس شــعبه هشــتم دادســرای امــور جنایی 
هاشــمی  ســرهنگ  بافاصلــه  و  آغــاز  تهــران 
بازداشت شــد. ســرهنگ قابی که همه مدارک 
را علیــه خــود می دید لب به اعتراف گشــود و راز 
جنایتی ســه ســاله را برما کرد.او گفت: در قهوه 
خانه با مرد 45 ساله ای به  نام بهرام آشنا شدم، 
او خیلی افســرده بــود و راز عجیبی را برایم برما 
کرد. وی راننده یک زن برج ساز به نام فرانک بود 
که به دستور وی پدر فرانک را که مردی ثروتمند 
بــود بــا همدســتی بــرادرش و در ازای دریافــت 
مبلغی هنگفت به قتل رسانده بود. اما با گذشت 
چند ســال از جنایت دچار عذاب وجدان شــده و 
تصمیــم گرفتــه بــود خــودش را بکشــد. آن طور 

کــه بهــرام می گفــت قصد داشــت همــان روز به 
زندگی اش پایان دهد.ســرهنگ قابی ادامه داد: 
با صحبت هایم بهرام را از کاری که می خواســت 
انجام دهد منصرف کردم و در عوض پیشنهادی 
بــه او دادم. به او گفتم بــه خاطر این همه عذاب 
وجــدان و جنایتی که مرتکب شــده بایــد فرانک 
به او پول بیشــتری بدهد. اما بهــرام می گفت که 
فرانــک بــا این موضــوع مخالفت می کنــد. برای 
همیــن مــن نقشــه ای طراحــی کــردم. بــا بهرام 
بــه بهشــت زهرا و به ســر قبر پدر فرانــک رفتیم. 
در آنجــا مــن از بهــرام فیلم گرفتــم و او در فیلم 
گفــت که بــه خاطــر این جنایــت عــذاب وجدان 
گرفته و می خواهد خودکشی کند و اگر پولی را که 
می خواهــد، نگیرد این فیلم را در فضای مجازی 
منتشــر می کند تا راز این قتل برما شــود. بعد از 
گرفتــن این فیلــم، آن را برای فرانک فرســتادیم 
و در ایــن مــدت هم چندین میلیــارد از او اخاذی 
کردیم. اما هر بار طمع ما بیشتر می شد و فرانک 
هم که از این باج خواهی ها خسته شده بود از من 
شــکایت کرد. او هرگز تصور نمی کرد که من بعد 
از این دستگیری راز قتل را برما کنم ولی من که 

دستم را رو شده می دیدم واقعیت را گفتم.
دستگیری عامان جنایت

صحبت های سرهنگ قابی و افشای راز جنایت 
باعث شــد تا به دســتور بازپرس رضوانی، بهرام 
و برادرش دســتگیر شوند. بهرام که از دستگیری 
ســرهنگ قابی و برما شــدن قتل سه سال قبل 

با خبر شده بود به جنایت اعتراف کرد.
او گفت: ســال 86 ســاکن یکی از شهرهای شمال 
غربی کشور بودم. همان سال همسرم دو بچه ام 
را بــه قتــل رســاند. یکی از آنهــا را با افشــانه خفه 

کــرد و دیگــری را هــم هــل داد و بــا ضربــه ای به 
ســر کشت. همســرم بازداشــت شــد و بعد از آن 
مــن راهی تهران شــدم. بعد از مدتــی کارگری با 
فرانک آشنا شــدم. او دنبال راننده بود و من هم 
که دست فرمان خوبی داشتم به استخدامش در 
آمدم.مــرد 45 ســاله ادامه داد: ســال 94 فرانک 
پیشــنهاد وسوسه کننده ای به من داد و باعث شد 
که دستم به خون آغشته شود. مادر فرانک فوت 
کرده بود و عمه های او می خواستند برای پدرش 
به خواســتگاری دختــر جوانی برونــد. آن طور که 
فرانــک می گفت آنها با این کار می خواســتند که 
از طریق نامادری اموال پدرش را تصاحب کنند.

 فرانک که می ترســید ثروت پدر با ورود نامادری 
از دستش برود نقشه قتل او را طراحی کرد. طبق 
نقشــه ای که کشــیده بود من و بــرادرم وارد خانه 
پیرمــرد شــدیم و او را خفــه کردیم. طبق نقشــه 
فرانک، پیرمرد را روی صندلی نشاندیم و آلبوم 
خانوادگــی را مقابلش باز کردیــم و صفحه ای را 
قــرار دادیم کــه عکس مــادر فرانک بــود. با این 
تصور که او از دوری همسرش سکته کرده و بعد 
از خانه خارج شــدیم. چنــد روز بعد هم فرانک 
به بهانه سر زدن به پدرش به خانه رفت و مرگ 
پــدرش را اعام کرد. از آنجایی که از زمان مرگ 
چند روزی گذشته بود و جسد دچار فساد نعشی 
شــده بود هیچ پزشــکی جواز دفن برای او صادر 
نکــرد. دکترهــا مــی  گفتنــد بــدون کالبدشــکافی 
نمی تواننــد علــت مــرگ را بگوینــد. فرانک هم 
با برادرش که پزشــک متخصص در فرانسه بود 
تماس گرفت و موضوع را سکته جلوه داد. برادر 
فرانک هم بی خبر از ماجرا با یکی از دوســتانش 
تمــاس گرفــت و از او خواســت جوازدفنــی برای 
پدرش صادر کند. پزشک عمومی هم بر حسب 
رفاقــت بــا بــرادر فرانک ایــن کار را انجــام داد و 
جســد پدرش دفن شــد. بعد از قتــل هم فرانک 
بــه ما پــول داد اما بعــد از آن عــذاب وجدان به 

سراغم آمد و...
بــا اظهــارات راننــده میانســال، بازپــرس جنایی 

دستور بازداشت فرانک را صادر کرد.

سرهنگ قابی راز قتل مرد برج ساز را فاش کرد
گــروه حوادث- مرجان همایونی/ زن برج ســاز که با همدســتی راننده اش ســناریوی قتل پدرش را 
اجرا کرده بود برای پنهان ماندن این جنایت 3 میلیارد تومان باج داد اما ســرانجام راز این قتل با 
اشتباه خودش فاش شد.به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، تابستان سال 94 جسد مرد برج سازی 
در خانه اش پیدا شــد. دختر این مرد 70 ســاله پس از چند روز برای ماقات با پدرش به خانه او رفته 
بود که با جســدش مواجه شــد. از آنجایی که هیچ شــکایتی در رابطه با مرگ پیرمرد صورت نگرفته 

و عائمی نیز از وقوع جنایت در صحنه به دست نیامده بود پرونده ای در این رابطه تشکیل نشد.

پایان سرقت های سریالی 
برادران مسلح

گروه حــوادث/ عامل قتل کارگردان و فیلمســاز 
ســاعت   24 از  کمتــر  در  بــرادرش  و  بانــه ای 
شناســایی و دســتگیر شــد.عصر جمعه گزارش 
کشــف یک خودروی سوخته در دره جاده بانه - 
آرمرده در نزدیکی روســتای نیــزه رود به پلیس 
اعام شد. شواهد اولیه نشان می داد این خودرو 
حامل 2 سرنشــین بوده که هر دو پس از سقوط 

به دره و انفجار خودرو جان باخته اند.
بــا حضــور بازپــرس کشــیک قتــل در صحنــه، 
تیــم تحقیــق نیــز وارد عمــل شــد و بررســی ها 
به صورت تخصصی تر ادامه یافت. سردار علی 
آزادی، فرمانده انتظامی کردســتان در تشــریح 
ماجــرا گفــت: گرچــه در بررســی های مقدماتی 
به نظر می رســید خودروی مــورد نظر به دایلی 
نامعلــوم از جــاده منحــرف و بــه دره ســقوط 
کــرده و دچــار حریق شــده اســت امــا از آنجا که 
نشــانه ای از تصــادف در صحنه وجود نداشــت 
احتمال عمدی بودن این حادثه تحت بررســی 
قرار گرفت و اجســاد توسط امدادگران از خودرو 
خــارج و بــرای تعییــن علــت مرگ به پزشــکی 

قانونی انتقال یافت.
پــس از بررســی کارشناســان پزشــکی قانونــی و 
ادامه تحقیقات مأموران پلیس آگاهی دریافتند 
اجســاد متعلق بــه دو برادر به نام هــای »رحیم 
و کیــوان ذبیحــی« بــوده کــه رحیــم فیلمســاز و 
کارگــردان بوده اســت. در ادامه مشــخص شــد 
علــت مــرگ آنهــا تصــادف نبــوده بلکــه قبــل 
از تصــادف بــه قتــل رســیده بودنــد. در ادامــه 
کارآگاهــان پس از تحقیق از خانواده و دوســتان 
مقتوان دریافتند آنها روز حادثه به همراه یکی 
از دوســتان شــان در قهــوه خانــه ای دیده شــده 
بودنــد. به این ترتیب مظنون شناســایی و برای 

انجام تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شد.
آزادی ادامــه داد: متهم ابتــدا منکر قتل این دو 
برادر شــد اما پس از مواجهه با شواهد و مدارک 
به جــرم خود اعتــراف کرد. براســاس اظهارات 
متهم وی با دو برادر دوســت بــوده اما از مدتی 
پیش بر ســر مســائل مالی بــا آنها مشــکل پیدا 
کــرده بــود. بنابرایــن روز حادثه آنهــا را به قهوه 
خانــه دعــوت کــرده و پــس از خورانــدن قرص 
خواب آور به مدت یک ســاعت در ســطح شهر 
گردانــده بود. قاتل پس از اطمینان از بیهوشــی 
این دو برادر آنها را به جاده بانه - آرمرده برده و 
پس از قتل آنها اقدام به آتش زدن خودرو کرده 
اســت. با اعترافات متهم پرونده قتل تشکیل و 

متهم در اختیار مراجع قضایی قرار داده شد.

کارگردان بانه ای 
و برادرش قربانی 

اختاف مالی



  3 طــرح ورزشــی ســالن ورزشــی 9 دی، چمن ورزشــگاه 
تختی و استخر جوان شــهرک یادگار امام)ره( با اعتبار 57 
میلیارد ریال با حضور »مسعود سلطانی فر«، وزیر ورزش و 

جوانان و جمعی از مسئوان محلی در رفسنجان به بهره برداری رسید.
  »عبدالحمید ســرتیپی«، مدیرکل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
شمال غرب کشور گفت: بررسی ها و تحلیل های انجام شده در آذربایجان غربی 
بیانگر وجود نیم درصد از طای جهان و 31 درصد از طای کشور در خاک این 

استان است.
  »ســید محمد جعفری« مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
2 کشــوراعام کرد: 4 هزار و 8 تن ســویا از آغاز فصل خرید این محصول تاکنون 

تحویل مراکز خرید تضمینی در مازندران شد.
  »قاســم سلیمانی دشــتکی« اســتاندار ایام گفت: این اســتان بواسطه درگیر 
شدن در 8 سال جنگ تحمیلی نزدیک به 1۰ سال از توسعه عقب افتاده است.

  »رضــا حســینی« معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع انســانی 
اســتانداری آذربایجــان غربی اعام کــرد: احیای دوباره کارخانه فــواد ارومیه و 

بازگشت این واحد  به چرخه تولید، در دستور کار استانداری قرار گرفت.
  »منصور شیشــه فروش« مدیــرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان گفت: با 
هزینه 2۰ میلیارد ریال یک حلقه چاه اضطراری با دبی  15 لیتر درثانیه در دامنه 
حفر و وارد مدار شد که با این اقدام مشکل کمبود آب آشامیدنی دامنه برطرف 

شد.
  »مجید صفری« فرماندار دماوند از اخذ مجوز گازرســانی به 1۵ روســتای این 

شهرستان از سوی وزیر نفت خبر داد.
  »قاســم رحیمی« مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اردبیل گفت: 
صدور مجوز فعالیت برای تعدادی از اتباع خارجی در این استان با هدف انتقال 

مهارت، تخصص و آموزش نیروهای کار صورت گرفته است.

۶۶ کشور خواهان فرش کرمان
گــروه ایــران زمیــن/   فــرش دســتباف کرمــان بــا طــرح و 

نقش های زیبا به 66 کشور صادر می شود.
»محمد رضا خواجویی« معاون بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت در استان کرمان گفت: از 5۰۰ میلیون دار میزان صادرات فرش 
کشــور، 1۰ درصد، یعنی 5۰ میلیون دار، مربوط به اســتان کرمان اســت. فرش 

کرمان به کشورهای امریکا، کانادا، انگلستان و کشورهای عربی صادر می شود.

نجات زاینده رود، خواسته مردم اصفهان
گــروه ایــران زمیــن/   با توجــه به تأکیــدات رهبر معظــم انقاب و قــول رئیس 
جمهوری تا وقت باقی است باید درخواست همه جانبه مردم اصفهان محقق 
شــود و شــاهد بازگشــت روح امید به 3 اســتان بزرگ مرکزی کشــور باشــیم که 

همگرایی و اتحاد در آنها بسیار اهمیت دارد.
»فتح اه معین«، رئیس شــورای اســامی شــهر اصفهان با اشاره به استعفای 
دســته جمعی نمایندگان اســتان اصفهــان در اعتراض به خشــکی زاینده رود، 
افزود: تأمین آب آشامیدنی و حقابه مردم اصفهان باید در اولویت قرار بگیرد. 
این در  شأن اصفهان نبود که مردم این استان در تابستانی که گذشت نگران آب 

آشامیدنی باشند.

 واگذاری آب بندان های غیرسودآور گیان 
به بخش خصوصی

گروه ایران زمین/   با هدف جذب سرمایه گذار در زیر بخش آب کشاورزی گیان، 
آب بندان های غیر سودآور این استان به بخش خصوصی واگذار می شود.

»مصطفی ســااری«، استاندار گیان اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 
باید محدوده آب کشــاورزی آب بندان را تعریف کنیم، زیرا اولویت با کشاورزی 
اســت.  وی بــا تأکیــد بر لــزوم اجرایی شــدن طــرح ســاماندهی آب بندان های 
اســتان، افزود: این طرح با ایروبی، دیوارســازی، دریچه ســازی و سردهنه سازی 

آب بندان ها همراه خواهد بود.
ســااری به کارگیــری چندمنظــوره از آب بندان هــا جهت تأمین آب کشــاورزی 
و توســعه فعالیت های اقتصــادی و اشــتغالزا در زمینه های گردشــگری، آبزی 
پروری، ورزش های آبی، پرورش پرندگان آبی و... را از جمله اهداف اجرای این 

طرح دانست.

»گرما« به کاس دانش آموزان راز و جرگان بازگشت
مشکل شمار زیادی از دانش آموزان یک دبیرستان دخترانه روستایی شهرستان 
راز و جــرگان در خراســان شــمالی که روز شــنبه گذشــته به علت نبود وســایل 
گرمایشــی از حضور در مدرســه خودداری کرده بودند، دیروز )یکشــنبه( با تهیه 

چند دستگاه بخاری نفتی استاندارد، برطرف شد.
»محمدمهــدی محمدی«، مدیــر آموزش و پــرورش راز و جرگان در گفت و گو 
با ایرنا با اشــاره به ســرمای هوا، افزود: دیروز با تهیه چند دســتگاه بخاری نفتی 
اســتاندارد، مشکل کاس ها برطرف شــد، اما در عین حال شمار دانش آموزان 

غایب نسبت به روزهای عادی، بیشتر بود.
محمدی با بیان اینکه دبیرستان تازه ساز »ام البنین« در روستای »یکه سعود« 
این شهرســتان مرزی تاکنون به وســایل گرمایشی مجهز نشــده بود، افزود: این 
دبیرســتان، 1۰5 دانش آمــوز دارد که از روســتاهای اطراف هســتند. بــا توجه به 
برخورداری این منطقه از شبکه گاز، انشعاب گاز تا این مدرسه رسیده و بزودی 

با تهیه بخاری گازی، مشکل گرمایش مدرسه برطرف می شود.

جلوگیری از فرسایش خاک در اردبیل
گروه ایران زمین/   با توجه به اهمیت حفظ خاک، در استان اردبیل تاش شده 

با استفاده از روش های نوین از فرسایش خاک جلوگیری شود.
 »خلیل نیکشاد«،  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل درهمایش روز 
جهانی خاک در اردبیل، اظهار داشت: یکی از عوامل و عناصر فرسایش خاک، 
گرایش به کشاورزی سنتی به جای کشاورزی علمی و روش های نوین در صیانت 

از خاک است. 
کودهای شیمیایی و ورود فاضاب های شهری و روستایی یکی از عناصر آلودگی 
خاک به شمار می رود. در شمال استان اردبیل کشاورزان با استفاده از روش های 
نوین بویژه اجرای طرح های خاک ورزی و اســتفاده از ماشین آات مدرن سعی 
مــی  کننــد تا به نوعی از فرســایش خاک جلوگیری کرده و زمینــه صیانت از این 

منبع ارزشمند فراهم شود.
وی شمال استان اردبیل را مرکز تحقیقات حفاظتی شمال غرب کشور در بخش 
کشــاورزی اعام کرد و گفت: در کنار اســتفاده از ماشــین آات کــم  خاک ورزی و 
بی خاک ورزی سعی بر این است با استفاده از کودهای دامی از فرسایش خاک 

و همچنین نابود شدن تدریجی این منبع جلوگیری شود.

کنترل آفت مگس زیتون در رودبار
گــروه ایــران زمین/  با وجود بــاا بودن تراکم مگس زیتون در ســال زراعی 97-
9۶، این آفت کنترل شــده و خســارت آن به کمتر از ۵ درصد در باغ های زیتون 

شهرستان رودبار در گیان رسیده است.
»سلیمان محمدی« مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیان با اشاره 
بــه وجود 8 هــزار و 792 هکتار باغ زیتون در رودبار، افزود: بخشــی از این باغ ها 
در پایین دست به علت سنتی بودن و قدمت درختان بیش از 2۰۰ ساله، درگیر 

آفت مگس زیتون است.
محمــدی خاطرنشــان کــرد: بــرای کنترل آفــت مگس زیتون امســال حــدود ۴ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
گفتنی اســت، ســاانه 21 هــزار تن محصول از بــاغ های زیتون رودبار برداشــت 

می شود.
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اخبـــار

وعده های جدید برای زمان بهره برداری از قطار شهری اهواز

بیــش از یک دهه از کلنگ زنی مترو اهواز 
می گــذرد و امــروز ایــن پروژه با پیشــرفت 
28 درصدی در طول 13 ســال، از یکســال 
گذشــته به طور کامل متوقف شــده است. 
مطالعات پروژه مترو یا قطار شهری اهواز 
در ســال 8۰ و عملیات اجرایی آن 6 سال 
بعد شروع شد. زمانی که این پروژه کلنگ 
زنــی شــد؛ مجریــان نویــد روزهایــی برای 
کاهش بار ترافیکی در شهر اهواز را دادند، 
امــا تنها ثمره آن تاکنــون فقط حفاری در 
نقــاط مختلف شــهر، هدر رفت ســرمایه 
استان و بدهی و بیکاری کارگران فعال در 

این پروژه بوده است.
»شــهرام شــاهین زاده«، مدیرعامــل 
سازمان قطار شــهری اهواز در گفت و گو با 
»ایــران« در این خصوص اظهار داشــت: 
در صــورت تأمین اعتبار، تکمیــل فاز اول 
ایــن پــروژه در ســال 98 محقــق خواهــد 
شــد، تکمیــل فــاز دوم آن نیــز در ســال 
99 و بهره بــرداری از کل طــرح در ســال 
14۰4 خواهــد بــود. بر این اســاس و طبق 
محاســبات، مردم کانشــهر اهواز بعد از 
گذشــت 2۰ ســال صاحــب قطار شــهری 
خواهند شد. وی عملیاتی نشدن فاینانس 
به دلیل تأخیرات به وجود آمده ناشــی از 
شرایط ویژه بین المللی و محدودیت های 
داخلــی، محدودیت هــای بانکــی کشــور 
در خصــوص پذیرش عاملیــت و فرآیند 
پیچیــده و طوانــی اخذ مجوزهــا و نهایی 
کردن فاینانس را از جمله دایل تأخیر در 

اجرای این پروژه دانست.
شاهین زاده خاطرنشــان کرد: با توجه 
بــه عملیاتــی نشــدن فاینانس، تناســب 
نداشــتن اعتبارات تخصیصی بــا برنامه 
زمان بنــدی پــروژه و کمبــود تخصیــص 
اعتبارات از ابتدای پروژه مطابق با برنامه 
زمان بنــدی طرح، از دیگر دایل تأخیر در 
اجرای پیشــرفت طرح قطار شهری اهواز 
بــوده اســت. همچنیــن توانایی نداشــتن 

شهرداری وامکان تخصیص نیافتن اعتبار 
از ایــن محــل موجب تأخیر در پیشــرفت 
طــرح بــوده اســت. بــه گفتــه وی، ابــاغ 
نشــدن بخش تجهیزات قرارداد به دلیل 
اجرایی نشــدن فاینانس و تأمین ارز مورد 
نیــاز، وجــود مســائل و ابهامــات حقوقی 
بررســی  بــودن  بــر  زمــان  و  قــراردادی  و 
فرآینــد تجدیــد قــرارداد، محدود شــدن 
فعالیت هــای اجرایــی از ســال 94 تاکنون 
به دلیل کمبود اعتبارات، کاهش نقدینگی 
پروژه، توانایی نداشتن پیمانکار برای ادامه 
کار بــا توجــه به مســائل مالــی و ادعاهای 
مطرح شــده نیز از دیگر دایل تأخیر این 

طرح شهری بوده است.
ë  اولویــت در تکمیــل عملیــات اجرایــی

فازهای اول و دوم
مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز 
درخصــوص هزینــه بر بــودن ایــن طرح، 
اظهار داشت: از ابتدای شروع پروژه تاکنون 
6۰۰ میلیــارد تومان اعتبار برای آن هزینه 
شــده و از آنجــا که درحــال حاضر اولویت 
کاری طــرح، تکمیل عملیــات اجرایی در 
فازهــای اول و دوم و شــروع بهره بــرداری 
از آنها بــوده، در مجموع پیشــرفت این 2 
فــاز تاکنــون 45 درصد بوده اســت. مبلغ 
مورد نیاز برای تکمیل این دو فاز هم 65۰ 
میلیارد تومان )با احتســاب دار به نرخ 4 
هــزار و2۰۰ تومان( بجز هزینه های تأمین 

ناوگان است.
ë  تعداد کارگران شاغل در مترو به حداقل

رسیده
وی وضعیت کارگران پروژه با تعطیل 
شــدن آن را یادآور شد و افزود: با توجه به 
محدود شــدن جبهه های کاری و تعطیل 
شــدن طــرح، تعــداد کارگــران شــاغل در 
حداقــل بوده که 5۰ درصــد از این تعداد، 
پرســنل واحد حراست و مابقی در بخش 
نگهداری تأسیسات و تجهیزات منصوب 

فعالیت دارند.
ë  کلنگ زنی قطار شهری اهواز همزمان با

قطارشهری شیراز و اصفهان
»محمدرضا ایزدی«، رئیس کمیسیون 

تحقیق، نظارت و بازرســی شــورای شــهر 
اهواز و عضو شورای اسامی این شهر هم 
در گفت و گــو با »ایــران« با اشــاره به اینکه 
قطار شهری اهواز همزمان با قطارشهری 
شیراز و اصفهان در ســال 85-84 کلنگ 
زنی شد، افزود: قطارشهری شیراز در 2 فاز 
و قطار شهری اصفهان در 3 فاز هم اکنون 
در حال ســرویس دهی به شهروندانشان 
قطارشــهری  کــه  حالــی  در  اســت، 
اهوازهمچنــان نیمــه کاره متوقــف شــده 
و در صورتــی کــه این رونــد ادامه پیدا کند 
به طور حتم سال های دیگر هم راه اندازی 

نخواهد شد.
ë  پیمانکار10 ایســتگاه را به طــور نیمه کاره

رها کرده
یــا  وقــت  مدیریــت  بی تدبیــری  وی 
زرنگــی پیمانکار کــه از ناآگاهــی یا تجربه 
نداشــتن مدیران وقت سوءاستفاده کرده 
را از دایل این همه تأخیر طی این سال ها 
بــرای راه انــدازی متــرو اهواز عنــوان کرد و 
افــزود: پیمانــکار این پــروژه یک شــرکت 
ایرانــی - چینــی اســت کــه نزدیک بــه 1۰ 
ایستگاه را به  طور نیمه کاره رها کرده و این 
ایستگاه ها با گذشت این سال ها بین 1۰ تا 

5۰ درصد پیشرفت داشــته است. ایزدی 
اظهار داشــت: ایســتگاه هایی کــه روزهای 
اول شروع به کار، ایجاد شده اکنون به مرور 
زمان اســتهاک پیدا کــرده و چون به طور 
مناســب از آنهــا نگهداری نشــده نیــاز به 
رسیدگی و تعمیر دارد تا به شکل روز اول 
درآیند و این کار نیز هزینه بر است. رئیس 
کمیســیون تحقیــق، نظــارت و بازرســی 
شورای شهر اهواز با اشاره به اینکه شرکت 
مربوطه به قدری آگاهانه کار را شروع کرده 
و تمام ایســتگاه ها را به قولی زخمی کرده 
که شرکت یا پیمانکار دیگری نتواند کار را 
ادامــه دهد و تنها خــودش کار را به اتمام 
برساند، ادامه داد: متأسفانه تاکنون نسبت 
به هزینه هایــی هم که شــده بهره برداری 

صورت نگرفته است.
ë  ســهم اعتبار مترو اهواز از ســوی دولت

پرداخت نشده
وی خاطرنشان کرد: از سالی که دولت 
تدبیر و امید شروع به کار کرده تاکنون یک 
ریــال هم بــه این طــرح اختصــاص داده 
نشــده، در صورتی که طبق قانون باید 5۰ 
درصد منابع مالی کانشهرها را شهرداری 
تعیین کند و 5۰ درصد دیگر نیز از ســوی 

دولــت تأمیــن اعتبار شــود که متأســفانه 
این اعتبار از ســهم دولت تاکنون به قطار 
شــهری اهواز اختصاص داده نشده و این 
موضوع موجب شده تا طرح به طور کامل 
بخوابد. این عضو شــورای شــهر اهــواز به 
اقدامات شــهرداری درخصوص کارهایی 
که برای پیشرفت طرح از سهم خود انجام 
داده اشاره کرد و یادآور شد: از سال گذشته 
که شورای شهر اهواز در دوره پنجم کارش 
را با شــهردار جدید شــروع کــرد، اقدام به 
3 کیلومتــر ریل گذاری شــد و برای این کار 
هم 6۰ میلیارد تومان هزینه شــد که البته 
ایــن اعتبار را خود شــهرداری متقبل شــد 
تا امیــدی در دل شــهروندان ایجاد شــود 
اما تأخیر سهم دولت برای پرداخت این 
اعتبار طی 5 تا 6 سال گذشته موجب شده 
طــرح به طور کامل متوقــف و به دنبال آن 

نیز کارگران بیکار شوند.
ë  ادعــای خســارت 400 میلیــارد تومانــی

پیمانکار
ایــزدی با بیــان اینکــه پیمانــکار اکنون 
ادعای خســارت 4۰۰ میلیارد تومانی کرده 
وعلــت آن هــم کوتاهــی از ســوی دولــت 
بــرای پرداخــت 5۰ درصد ســهمی اســت 

که بایــد می داد و تاکنــون پرداخت نکرده، 
ادعــا،  ایــن  به دنبــال  کــرد:  خاطرنشــان 
جلســه ای بــا مدیرعامل شــرکت مربوطه 
و شخص شــهردار و اعضای شــورای شهر 
برگــزار و قضاوت آن به شــورای عالی فنی 
کــه تنهــا مرجــع رســیدگی بــه اختافــات 
بین کارفرما و پیمانکار اســت، واگذار شــد. 
گزارش این موضوع به تهران ارســال شده 
تا مبلغی که پیمانکار طرح مدعی خسارت 
شده بررسی و مقدار آن مشخص شود. وی 
با اشــاره به قــرارداد امضا شــده این طرح، 
گفــت: قــرارداد این طــرح به گونــه ای یک 
طرفه امضا شده که برای پیگیری و تشکیل 
دادگاه برای آن باید به کشور فرانسه رفت.
طبق اصــل 39 قانون اساســی اگر طرفین 
دعــوا ایرانــی بودنــد، دادگاه رســیدگی بــه 
پرونــده باید در ایران برگزار شــود، اما چون 
پیمانــکار ایــن پــروژه یک شــرکت ایرانی- 
چینی اســت، طرفین به توافق رســیده اند 
دادگاه رســیدگی بــه ایــن پرونــده در اتــاق 

بازرگانی کشور فرانسه برگزار شود.
ë  تغییرات خارج از نقشه های اولیه از سوی

پیمانکار
به گفتــه رئیــس کمیســیون تحقیــق، 
نظــارت و بازرســی شــورای شــهر اهــواز، 
را  ایرادهایــی  شــهرهم  ایــن  شــهرداری 
بــه برخــی از کارهــای پیمانــکار گرفته که 
تغییرات خارج از نقشه های اولیه در طرح 
قطار شــهری از آن جمله است. پیمانکار 
در تونل ها و ایستگاه ها تغییراتی را انجام 
داده که در برنامه ها و نقشــه های اولیه به 
آن اشــاره نشــده بود و ایــن کار هزینه این 

طرح را برای شهرداری باا برده است.
وی دربــاره وضعیــت کارگــران طــرح 
قطــار شــهری اهواز کــه حدود 2 هــزار نفر 
بودند، گفت: اکنون با متوقف شدن طرح، 
تعــداد کارگران به 17۰تــا 18۰ نفر کاهش 
پیدا کرده است. این تعداد کارگری هم که 
باقی مانده اند، در ایستگاه های نیمه کاره 
رها شده مشغول نگهبانی هستند؛ ضمن 
اینکه پرداخت حقوقشان نیز بموقع انجام 

نمی شود. 

گروه ایران زمین/   دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمــات بهداشــتی درمانــی زاهــدان 
آمادگی دارد تا با رعایت ضوابط قانونی 
و بین المللی ســطح همکاری های خود 
را با نظام سامت افغانستان ارتقا دهد.
 »ســید محمد هاشمی شــهری«، رئیس 
خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بهداشــتی درمانــی زاهــدان در دیــدار با 
»عبدالرحیــم نیــک پــور«، ســر کنســول 
افغانســتان در زاهــدان، اظهــار داشــت: 

وجود قرابت هــای فرهنگی میــان ایران 
و افغانســتان و مجــاورت جغرافیایی در 
کنــار برخورداری سیســتان و بلوچســتان 
از امکانــات و ظرفیت هــای ارزشــمند در 
حــوزه بهداشــت و درمــان فرصت هــای 
بی نظیــری را بــرای همــکاری در حــوزه 
ســامت ایجاد کرده اســت. برای کنترل 
بهتــر بیماری هــای عفونــی چون ســل و 
مااریا و کاهش مرگ و میر مادران باردار 
تبعــه افغانســتان کــه در ایران ســکونت 

همکاری هــای  توســعه  نیازمنــد  دارنــد 
فرامرزی با محوریت سازمان های مردم 

نهاد بین المللی هستیم.
زاهــدان  در  افغانســتان  سرکنســول 
نیــز اظهــار داشــت: در صــورت فعــال 
شــدن مســیر گردشــگری ســامت بین 
بلوچســتان  و  سیســتان  و  افغانســتان 
در  می تواننــد  نیــز  مــا  شــهروندان 
نزدیک ترین کشور و در جایی که مشکل 
زبان و برقراری ارتباط ندارند از خدمات 

درمانی استفاده کنند.
نیک پــور ادامــه داد: تاکنــون در زمینــه 
نشســت های  همکاری هــا  توســعه 
متعددی را برگزار کرده ایم و امیدواریم 
توانمندی هــای  اعــام  بــا  بــار  ایــن 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  تخصصــی 
زاهــدان و از طریــق پیگیری های قانونی 
امــور  وزارت  ســطوح  در  حقوقــی  و 
خارجه دو کشــور زمینــه عملیاتی کردن 

توافق های شفاهی فراهم شود.

همکاری علوم پزشکی زاهدان با نظام سامت افغانستان
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مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز: در صورت تأمین اعتبار، تکمیل فاز اول در سال 98، فاز دوم در سال 99 و بهره برداری از کل طرح سال 1404 خواهد بود

پریساسادات عظیمی
خبرنگار 

 وجود ۲۳ دشت ممنوعه و بحرانی 
در خراسان جنوبی

گروه ایران زمین/   با توجه به خشکســالی های چند ساله، از 4۰ 
دشت خراسان جنوبی 23 دشت ممنوعه و بحرانی اعام شده 

است.
»حســین امامی«، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان 
جنوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــت های ممنوعــه و بحرانــی عمدتــاً در کانون هــای 
پرجمعیت اســتان واقع شــده  و محدوده های مطالعاتی آزاد اســتان به لحاظ کمی 
و کیفــی فاقــد ظرفیت قابل اتکا اســت، افزود: طرح احیا و تعادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی به عنوان مهم ترین طرح مدیریتی در چند ســاله اخیر در بخش آب کشور 

بوده که ازم است به صورت جدی و مستمر اجرا شود.
وی خاطرنشــان کرد: با اجرای این طرح و برای کنترل و جلوگیری از اضافه برداشت 
چاه هــای مجاز، نســبت بــه اســتقرار و تقویت گروه های گشــت و بازرســی منابع آب 
اســتان، برگزاری مســتمر جلســات اطاع رســانی و فرهنگ ســازی و تجهیــز تمامی 
چاه های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق و همچنین اجرای سدهای تغذیه 

مصنوعی اقدام شده است.

آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا در آذربایجان غربی
گروه ایران زمین/   با توجه به نزدیک شدن به طوانی ترین شب سال، طرح نظارتی 

ویژه شب یلدا در آذربایجان غربی آغاز شد.
»محمد دهقان« معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اجرای این طرح با هدف کنترل قیمت ها در 
سطح استان آغاز و تا 3۰ آذرماه ادامه خواهد داشت، افزود: دراین طرح انواع آجیل، 
شیرینی و میوه از حیث موجودی، قیمت و نحوه عرضه مورد نظارت قرار گرفته و با 
هرگونه تخلف احتمالی برخورد خواهد شد. در قالب این طرح، 3۰ اکیپ دو نفره در 

استان بر بازار نظارت خواهند داشت.

رو ی خط 
خبر
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مهاجرت قوهای سیبری به مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی و نمایشگاه گل های آپارتمانی در تبریز

گزارش 
مـــصور

اســتاندار جدیــد مازندران در نخســتین 
هفتــه آغــاز فعالیــت رســمی خــود در 
استانداری، با ارسال دستورالعملی برای 
تمامــی دســتگاه های اجرایی، شــکایت 
علیــه رســانه ها را بــرای ایــن دســتگاه ها 

ممنوع کرد.
به گزارش ایرنا، »احمد حســین زادگان« 
در این دستورالعمل همچنین از مدیران 

دســتگاه های اجرایی اســتان خواست تا 
چنانچه شــکایتی از رســانه ها در محاکم 

قضایی دارند، پس بگیرند.
نماینــده عالــی دولــت در مازنــدران بــا 
تأکید بر اینکه نقد عملکرد دســتگاه ها و 
انتقــاد از مدیران حق رســانه ها به عنوان 
نمایندگان افکار عمومی است، تصریح 
کــرد: نقــد و انتقاد ازمــه اصــاح امور و 

توســعه است. حسین زادگان از رسانه ها 
به عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی یــاد 
و تأکیــد کــرد: فضــای انتقــاد و نظــارت 
بــر عملکــرد دســتگاه های اجرایــی باید 
برای این رکن آزاد باشــد تا شــفافیت در 
امور محقق شــود.  مدیران دستگاه های 
اجرایــی حتــی اگــر نقــدی غیرمنصفانه 
باشــد، نبایــد دســت بــه شــکایت علیــه 

رسانه بزنند، تنها تهمت، افترا یا توهین 
کردن برای مدیران حق پیگیری قضایی 

ایجاد می کند.
دوره  بــرای  خــود  منتخــب  شــعار  وی 
»امیــد  را  اســتانداری  در  فعالیــت 
تدبیــر  و  سیاســی  اعتــدال  اجتماعــی، 
رســانه ها  از  و  کــرد  اعــام  اقتصــادی« 
ایــن شــعار  بــرای تحقــق  تــا  خواســت 

یاریگر مجموعه مدیریتی استان باشند. 
اســتاندار جدیــد مازنــدران همچنیــن با 
راه اندازی نظام انتقادات و پیشــنهادات 
خواهان مشــارکت کارکنان دستگاه های 
دولتی و تشــکل های مردمــی و تک تک 
شــهروندان در ارائه راهــکار برای تحرک 
بخشــی به فعالیت دستگاه های اجرایی 
و  دولتــی  دســتگاه های  کارکنــان  شــد. 

تشــکل های مــردم نهــاد و شــهروندان 
انتقــادات  و  پیشــنهادات  ارائــه  بــرای 
خــود می تواننــد بــا مراجعــه به ســایت 
http:// اســتانداری مازندران به نشــانی
گزینــه  انتخــاب  و   www.ostan-mz.ir
ارتباط مســتقیم بــا اســتاندار، به صورت 
مســتقیم نظرات خــود را با اســتاندار در 

میان بگذارند. 

ممنوعیت شکایت از رسانه ها در مازندران
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سررسید

بــــرش

»ُگلی« که جوانان را فریب می دهد 
گزارش »ایران« از شیوع مصرف مخدر صنعتی ُگل در بین جوانان

آســیب های  کارشناســان  اظهــارات  اســاس  بــر 
اجتماعــی زنگ خطر مصرف ماده مخدر »گَُل« 
در میان نوجوانان و جوانان به صدا درآمده است 
و تبلیغــات صــورت گرفته برای ایــن ماده مخدر 
تصــورات نادرســتی را درباره عدم اعتیــادآوری و 
بی خطــر بودنــش در جامعه جا انداخته اســت.

ماریت قازاریان، رئیس گروه پیشــگیری از اعتیاد 
ســازمان بهزیستی کشــور در گفت و گو با خبرنگار 
»ایــران« می گویــد: گَُل کــه مصــرف آن در میــان 
نوجوانان و جوانان بســیار شــایع شــده، بر خاف 
نــام زیبایــش یــک مــاده اعتیــادآور فوق العــاده 
خطرناک اســت، ولی متأسفانه این تصور اشتباه 
برای مردم شــکل گرفته که ُگل اعتیادآور نیست 
که همین امر مجوز خطرناکی برای گرایش افراد 
بــه ســمت ایــن مــاده مخدر شــده اســت.رئیس 
گروه پیشــگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
می افزاید: از علل گرایــش نوجوانان و جوانان به 
ســمت ایــن مــاده مخــدر را می توان کنجــکاوی، 

داشتن دوستان نامناسب، قرارگیری در فضاهای 
نادرســت و کمبــود آگاهی نســبت به نشــانه ها و 
عوارض این ماده مخدر برشــمرد، بویژه افرادی 
کــه از قــدرت ریســک پذیری بااتــری برخــوردار 
هســتند بیشــتر در معرض خطر قــرار دارند.وی 
ادامه می دهد: افراد وقت زیادی را در شبکه های 
اجتماعــی ســپری می کننــد بنابرایــن تبلیغــات 
گسترده این ماده مخدر در فضاهای مجازی هم 
بی تأثیر نیســت، ُگل انرژی باا و نشــاط کاذبی به 
فرد مصرف کننده می دهد که برای فرد جذاب به 
نظر می رسد، بنابراین، این لذت واهی نوجوانان 
را وارد چرخــه مصرف می کند، اما در واقع ُگل در 
مغز و عملکرد شناختی تغییراتی ایجاد می کند 
کــه میــل مصــرف را افزایــش می دهد.قازاریــان 
ضمن اشــاره بــه عائــم و عوارض مصــرف این 
مــاده مخــدر اظهــار می کنــد: افزایــش ضربــان 
قلب، قرمزی دوری چشــم، خشکی دهان و گلو، 
تأثیــر روی حافظــه کوتــاه مدت، حالــت گیجی و 
عدم تمرکز و افزایش اشــتها، تأثیر روی سیســتم 
ایمنی، ایجاد مشکل تنفســی از عائم و عوارض 
مصــرف گل هســتند کــه در دراز مــدت هــم بــا 

تأثیــر بر عملکــرد تحصیلی و شــغلی فرد منجر 
بــه گوشــه گیری و انزوای فــرد می شــود و با ایجاد 
حالت های افســردگی بی تفاوتی و بی انگیزگی را 
در فرد به وجود می آورد، این افراد حتی تمایل به 
انجام رانندگی های پرخطر دارند که این امر برای 

فرد و اطرافیان خطر جدی محسوب می شود.
وی ضمــن تأکیــد بر تأثیر لــزوم تغییــر باورهای 
نادرســت مــردم دربــاره ُگل می گویــد: در وهلــه 
اول برای پیشــگیری از شــیوع آن باید آگاه ســازی 
و حساس ســازی در جامعــه از طریــق کانال های 
ارتباطــی مانند ابزارهای الکترونیکی، مطبوعات 
و فضاهای مجازی ایجاد شــود. در کنار آن باید از 
بیلبوردها، بروشــورها، تبلیغــات روی اتوبوس ها 

و... استفاده کرد.
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور می افزایــد: تمــام دســتگاه ها باید دســت 
به دســت هــم بدهنــد تــا در زمینه پیشــگیری از 
اعتیــاد ُگل بــه موفقیت برســیم، اگــر خانواده ها 
نســبت به عائم ایــن ماده مخدر آگاهی داشــته 
باشــند می توانــد بموقــع از متخصصــان کمــک 
بگیرنــد. ضمنــاً خانواده ها بایــد روی رفت و آمد 

فرزندانشان بویژه در سنین نوجوانی، نحوه سپری 
کــردن اوقــات فراغــت، دوســتان و خانواده هــای 
دوســتان فرزندانشــان نظارت داشــته باشــند. از 
ســوی دیگــر خانواده هــا با ایجــاد ارتباطی شــاد، 
مناســب و ســالم در خانه می توانند فرزندانشان 
را از دنبال کردن شــادی و نشاط در بیرون از خانه 

بی نیاز کنند.
وی اذعــان مــی دارد: ســازمان بهزیســتی بــا 
راه انــدازی کمپیــن »ُگل« در نیمــی از اســتان ها 
در این راســتا گام برداشــته، اما این اقدامات هم 
کافــی نیســت چرا کــه باید تداوم داشــته باشــد و 

باز هــم تأکیــد می کنم تمــام دســتگاه ها باید در 
ایــن زمینه بــه کمک بیاینــد. تمام دســتگاه های 
عضو ســتاد مبارزه با مواد مخدر باید ســهم خود 
را در ایــن موضــوع پرداخــت کنند تــا راهکارهای 
پیشــگیرانه مؤثر واقع شــود. البته ایــن را هم باید 
گفت اعتبارات پیشگیرانه کافی نیست و آنقدر که 
برای درمان خرج می شود برای پیشگیری هزینه 
نمی شــود و همین امر باعث می شود نتوانیم به 
موفقیت نزدیک شــویم، اگرچه همین اقدامات 
پیشــگیرانه در همین ســطح هم انجام نمی شد 

شیوع این ماده مخدر بیشتر از اان می شد.

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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احیای تااب بختگان 80 سال طول می کشد

اردیبهشت 1386  وعده: 

11 سال است که بخت از بختگان فارس برگشته است. بختگان 
یکــی از 12 تااب اســتانی اســت که حاا بســیاری از آنها پریشــان 
اســت. احیای بختگان در یک دهه گذشــته بارها روی میز مذاکره 
مســئوان وقت محیط زیســت آمده اما هرگز نتوانسته است در 
قامت یک برنامه ملی قرار گیرد. بختــگان دومین دریاچه بزرگ 
ایران بعد از ارومیه اســت. هر دو به یک سرنوشــت دچار شده اند 
اما بخِت بختگان به اندازه دریاچه ارومیه در رسانه ها بلند نبود که 
بتواند احیای آن را به یک مطالبه ملی تبدیل کند. سه سد درودزن، 
ماصــدرا و ســیوند متهمــان ردیف اول خشــک شــدن بختگان 
هستند. ســد سیوند ســال 51 افتتاح شد. سد ســیوند و ماصدرا را 
هم محمود احمدی نــژاد رئیس دولت نهم و دهــم با وجود همه 
انتقاد ها در سال 86 افتتاح کرد.»محسن محفوظی«، کارشناس 
معین تااب های استان فارس بهمن 95 متهمان دیگر وضعیت 
بختگان را کشاورزانی دانسته که اقدام به حفر چاه های غیرمجاز و 
پمپاژ آب رودخانه می کنند. کشاورزان این چاه ها  را در پایین دست 

سدها زدند.
»اصغــر مســعودی« نماینده مردم شهرســتان های اســتهبان و 
نی ریــز در آبان ســال 95 درباره عدم تحقق وعده احیای بختگان 
گفته بود:»با توجه به وعده داده شده در مورد برنامه ریزی برای احیای بختگان هنوز 
هیچ برنامه ای عملیاتی نشده و خشکی این دریاچه مشکات زیادی را برای کشاورزی 

و سامت منطقه رقم زده است.«
»ابوالفضل آبشــت« مدیــر طرح حفاظــت از تااب های ایران هم در ســال 96 گفته 
بود:»در صورت نهایی شدن پیش نویس سند احیای تااب بختگان، حدود ۱۰ میلیون 

دار از سوی صندوق سازگاری به این پروژه تعلق می گیرد.«
»عیســی کانتری« رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت خرداد ماه ســال جاری 
خواستار تهیه و تدوین طرح مطالعاتی احیای دریاچه بختگان با محوریت دانشگاه 
شــیراز شــده و گفته: »در صورت ارائه نشدن برنامه ریالی در این باره هزینه نخواهیم 

کرد.«
»مسعود باقرزاده کریمی« معاون امور تااب ها در دفتر زیستگاه ها 
و امور مناطق ســازمان حفاظت محیط زیســت به روزنامه ایران 
می گوید: »ما در احیای تااب های سه استان سیستان و بلوچستان، خوزستان و فارس 
به دنبال الگویی مثل ستاد احیای دریاچه ارومیه هستیم.« او احیای تااب های این سه 
استان را جزو اولویت های سازمان محیط زیست می داند و از برگزاری جلسه مشارکت 
مســئوان محیط زیســت با اســتاندار فــارس در هفته آینــده خبر می دهــد. باقرزاده 
بــا اعــام آماده ســازی برنامه مشــارکتی احیای تااب های اســتان فــارس، می گوید: 
»تخریب تااب های فارس از جمله بختگان 4۰ سال زمان برده است، بنابراین احیای 
آنها ممکن است 8۰ سال طول بکشد. تااب با جنگل فرق دارد. مثل جنگل نیست 
که یک درخت قطع شود درخت دیگری به جای آن کاشته شود. چهار برابر ظرفیت 
و توان آبی، برای بختگان نیاز تعریف شــده اســت!« او در پاســخ به این ســؤال که آیا 
طبیعت 8۰ ســال زمان برای احیای خــود دارد؟ بروکراســی های اداری را مهم ترین 
مانــع برای تخصیص اعتبــار ازم برای احیــای تااب های فــارس از جمله بختگان 
اعام می کند. تااب های مهم فارس همچون بختگان، طشک، مهارلو، پریشان و... 
درحالــی در ایســتگاه بی پولی گیــر کرده اند که به گفته باقرزاده کریمــی این تااب ها، 

تحت مدیریت ستاد احیای تااب های فارس، ردیف اعتباری مشخص دارند.

پیــــــگیری:

نتیـــــجـــه: 

الهه زارعی
خبرنگار

سنا
س: ای

عک

پرویز افشار، سخنگوی ستاد 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر در 
گفت و گو با خبرنگار »ایران« 
می گوید: ُگل سرشاخه گیاه ماری جواناست و این 
ماده اعتیاد آور درواقع ماده جدیدی نیست بلکه 
فقط میزان htc آن بااتر است.ســخنگوی ســتاد 
مبارزه با مواد مخدر درباره شیوع این ماده مخدر 
در بیــن نوجوانان و جوانــان می افزاید: اطاعات 
دربــاره شــیوع آن در جمعیــت عمومــی کشــور 
یعنی بین افراد ۱5 تا 64 ســال موجود اســت، اما 
اطاعات دقیقی اختصاصاً درباره درصد شــیوع 
آن میان نوجوانان و جوانان نداریم زیرا تحقیقی 
در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.وی ادامه 
می دهد: در سال 9۰ دومین ماده مخدر مصرفی 
در کشور شیشه با شیوع 26 درصد بود، اما در سال 

94 بر اســاس تحقیق صورت گرفته، ُگل با شیوع 
۱۱ تا ۱2 درصــد جایگاه دوم را به خود اختصاص 
داده یعنی از هر ۱۰۰ معتاد در کشور حدود ۱۱ تا ۱2 
نفر به ُگل اعتیاد دارند.افشــار در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه کدام اســتان یا منطقه جغرافیایی 
بیشــترین مصرف کننــده را دارد؛ می گوید: وقتی 
می گوییــم ُگل دومیــن مــاده مخــدر مصرفــی 
درکشور است یعنی در جاهای مختلف کشور هم 
دومین ماده مصرفی معتادان ُگل است و اینجور 
نیســت در یک اســتان بیشــتر باشــد و در اســتان 
دیگــر کمتر باشــد، اما اینکــه چرا ُگل شــیوع پیدا 
کرده است باید گفت کنترل جدی پیش سازهای 
شیشه و  جلوگیری از  ورود شیشه به کشور موجب 
تغییــر الگــوی مصرفی شــد و گرایش به ســمت 
ســایر مواد از جملــه ُگل افزایش یافــت، دومین 

علــت هم این اســت کــه مصرف ُگل متأســفانه 
مصرفــی  ادوات  چراکــه  اســت  راحــت  خیلــی 
زیــادی نمی خواهــد، آن را ای کاغــذ می ریزنــد 
و مانند ســیگار اســتعمال می کننــد، بنابراین اگر 
در فضاهــای عمومی هم مصرف شــود خیلی از 
افراد متوجه استعمال ُگل نمی شوند.وی درباره 
علــل دیگــر گرایش بــه این مــاده مخــدر اذعان 
مــی دارد: کاشــت و برداشــت آســان ایــن مــاده 
مخدر در محیط های ساده مثل باغچه و پاسیوها 
باعث می شود بســیاری از افراد با کاشت بذر و با 
استفاده از نور و فرکانس ویژه براحتی به این ماده 
مخدر دسترسی داشته باشند، علت دیگر را هم 
می توان به تبلیغات گسترده درباره نحوه کاشت 
و استفاده از این ماده مخدر در فضاهای مجازی 
و اینترنت مرتبط دانست و همین جا باید بگویم 

تبلیغات صورت گرفته درباره اینکه ُگل اعتیادآور 
نیســت دروغی بســیار بزرگ اســت چرا کــه این 
ماده مخدر وابستگی دارد و وابستگی های روانی 
و تخریب های مغزی آن بسیار قابل توجه است 
بــه همین علت درمــان افراد معتاد کار آســان و 
راحتی نیست.افشــار اظهار می کنــد: ماده مخدر 
ُگل در طبقــات مختلــف اجتماعی وجــود دارد و 
متأســفانه ســن شــروع مصرف آن در جمعیت 
نوجــوان و جــوان کمی پایین آمده ایــن در حالی 
اســت کــه ســن اعتیــاد در کشــور پایین نیامــده و 
میانگیــن ســن اعتیــاد در کشــور همان 24 ســال 
است.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
آخریــن قیمــت ُگل می گویــد: در حــال حاضر از 
آخرین قیمت ایــن ماده مخدر اطاعــی ندارم، 
اما در مقایسه با بقیه مواد مخدر مانند هروئین و 

شیشه قیمتش پایین تر است. متأسفانه نوسانات 
نــرخ ارز روی مــواد مخــدر تأثیــر خیلــی زیــادی 
نداشته به دو علت یکی اینکه افغانستان امسال 
تولیداتش را در زمینه مواد سنتی و مواد جدید دو 
برابــر کرده که با وجود اینکه تولید در کنار نرخ ارز 
هم افزایش یافته، اما قیمت مواد مخدر افزایش 
پیــدا نکــرده اســت. قاچاقچیــان هــم به صورت 
هوشمندانه در اقتصاد مواد مخدر سعی می کنند 
قیمت را پایین نگه دارند تا مشتریان خودشان را 
ازدســت ندهند در این زمینه هم ســعی دارند از 
راهکارهای مختلفی استفاده کنند مانند افزودن 
ناخالصی هایی به مواد مخدر که تاش می کنند 
بــا تغییر نــدادن وزن مواد در ظاهــر قیمت آن را 
پایین نگه دارند که این ناخالصی ها نیز صدمات 

جدی به فرد مصرف کننده وارد می کند.

درمان اعتیاد به ُگل کار راحتی نیست

رئیــس ســازمان امــور اجتماعی کشــور اعــام کرد : 
بــه ازای هــر هزار زن متأهل در کشــور میــزان طاق 
دودهــم درصــد کاهش پیدا کرده اســت.به  گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، تقی رستم وندی در حاشیه 
صدو دهمین جلســه شورای اجتماعی کشور افزود: 
میزان طاق در کشــور ظرف ســه، چهار ســال اخیر 
ثابت بــوده و حتــی در برخی مواقع کاهش داشــته 
اســت، در واقع بــه ازای هــر ۱۰۰۰ زن متأهل میزان 
طــاق 2دهــم درصــد کاهــش داشــته یعنــی آمــار 
طــاق از 8 و چهــار دهــم درصــد بــه 8 و دو دهــم 

درصد رسیده است.
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه نظام هــای فــردی یــا 
جمعــی یا در حوزه طاق و دعاوی خانواده نه تنها 
شــاهد تثبیت شــاخص ها بودیم بلکــه در برخی از 
مــوارد کاهــش شــاخص ها را نیــز داشــتیم، گفــت: 
کارشناسان در اظهارنظرهای خود باید دقت ازم را 
داشته باشند و از مراجع رسمی یعنی سازمان ثبت 
احــوال، آمــار بگیرند.رســتم وندی افــزود: در حوزه 
طــاق اشــتباهی که حتــی برخــی از صاحبنظران و 
کارشناســان انجــام می دهنــد این اســت کــه تعداد 
پرونده هــای طاق را اعام می کنند، بدیهی اســت 
کــه پرونده هــای طــاق در ســال 96 نســبت بــه 95 
افزایش داشته باشــد اما در نظر بگیریم که همواره 
میزان آســیب های اجتماعی برای ما مهم اســت و 
فــرق میزان و تعداد خام در این اســت که میزان را 
همواره نسبت به جمعیت کشور یا جمعیت هدف 
مــورد نظــر ارائه می کنیــم.وی ادامــه داد: در اعام 
شــاخص آمــاری، بهتــر اســت شــاخص هایی مورد 
توجه قرار گیرد که نشــانگر مناســب تری محســوب 
زنــان  و  عمومــی  جمعیــت  شــاخص های  شــوند. 
متأهــل می توانــد شــاخص های بهتری بــرای بیان 

آمار طاق باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در حوزه 
طاق میزان طاق ها نســبت به جمعیت عمومی 
کشــور ظرف 4 ســال اخیر ثابت مانده است و حتی 
شــاهد کاهش یــک دهم درصدی آن هســتیم، این 
آمارهــا 2.3 بــوده و بــه 2.2 کاهــش یافتــه اســت. 

رهبــر  گفــت:  کشــور  وزیــر 
انجــام  بــر  انقــاب  معظــم 
در  فوق العــاده  کارهــای 
کاهش آسیب های اجتماعی و عقب افتادگی های 
موجــود در این حوزه و تســریع این راهکار در همه 

دستگاه های مربوطه تأکید دارند.
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در جلســه شــورای 
اجتماعی کشــور کــه با موضــوع »ارائه گــزارش و 
بررســی آســیب های اجتماعی و ارائــه گزارش به 
رهبــر معظم انقاب اســامی« برگزار شــده بود، 
اظهــار کــرد: درحــال حاضر موضوع آســیب های 
اجتماعــی اجــزای مورد نظــر خود را پیــدا کرده و 
اهداف آن مشخص است. راه ها شناسایی شده و 
دستگاه های مربوطه نیز در این خصوص کارهای 

مهمی را به سرانجام رسانده اند.
وی دربــاره گــزارش کلی به رهبــر معظم انقاب 
اســامی در مورد موضوع طاق نیز گفت: در این 
خصــوص گزارشــی به رهبری ارائــه داده و قرار بر 
این شــد از این به بعد دستگاه ها هر سه ماه یکبار 

گزارشــی از عملکــرد خــود را در ایــن زمینــه ارائه 
دهند.

 وزیر کشــور همچنین در خصوص قانون تســهیل 
ازدواج کــه از ســوی فراکســیون خانــواده در ایــن 
نشست مطرح شد نیز تصریح کرد: قانون تسهیل 
ازدواج ظرفیت خوبی اســت و این قانون تصویب 
شــده، اما در عمــل اتفاق مهمی نیفتاده اســت و 
گــزارش مهمــی از اجرای ایــن قانون باید توســط 

دستگاه های ذیربط ارائه شود.
گفــت:  هــم  ســفید  ازدواج  موضــوع  دربــاره  وی 
در موضــوع ازدواج ســفید دســتگاه های ذیربــط 
گزارش هایی را کار و مواردی را نیز بررسی کرده اند 
اما روی این موضوع تحقیقات ویژه ای باید انجام 
شــود. وزیر کشــور درباره شــبکه خیریــن در بحث 
ازدواج نیــز تصریــح کرد: شــبکه خیریــن ازدواج و 
فعالیــت آنها در اســتان ها باید مورد بررســی قرار 
گیــرد و شــبکه ملی خیریــن در مبحث خانــواده و 
ازدواج اگــر داشــته باشــیم موضوع بســیار مهمی 

است که می تواند مؤثر واقع شود.

کاهش دو دهمی آمار طاق به ازای هزار زن مطلقه

رســتم وندی دربــاره جلســه دیــروز نیز گفــت: در این 
جلســه وزیر کشــور گزارشــی از محتــوای بیانــات رهبر 
معظــم انقــاب مطرح کــرد و گــزارش تخصصی نیز 
ارائه شد و یک گزارش نیز مربوط به بسته پیشنهادی 
کارگــروه کنتــرل و کاهــش طــاق در کشــور و دیگــری 

پیگیری اقدامات در حوزه مواد مخدر بود.
وی ادامــه داد: کارگــروه کنتــرل و کاهــش طــاق یک 
برنامــه عملیاتی با ۱6 محور تهیه کرده اســت که پیرو 
جلســه ای که در حضور رهبر معظم انقاب داشــتیم 
ایــن برنامــه تدوین شــده و دارای شــاخص های کمی 
اســت و هر سه ماه یک بار پیشــرفت اقدامات و کارها 

پیگیری می شود.

مهم تریــن  گفــت:  کشــور  وزیــر  اجتماعــی  معــاون 
دســتاورد ایــن برنامه و جلســاتی که در یــک ماه اخیر 
داشــتیم، ایــن بود که مقرر شــد طرح تســهیل ازدواج 
جوانان که به شــکل قانون در ســال 84 مصوب شــده 
اســت و به علــل گوناگون و با کمبــود اعتبارات روبه رو 
نداشــته ایم  آن  اجــرای  در  پیشــرفتی  و  اســت  شــده 

تسهیاتی برای این موضوع در نظر گرفته شود.
وی افــزود: آقــای اریجانــی بعــد از جلســه ای کــه بــا 
شــورای  مجلــس  کمیســیون های  داشــت،  رهبــری 
اســامی را موظــف کــرد کار موفق و مســتندی در این 
زمینــه انجام دهد و علل عدم اجرا و پیشــرفت قانون 

را مشخص کند.

تأکید وزیر کشور 
بر تحقیقات ویژه درباره ازدواج سفید

بـــرش

وزیر آموزش و پرورش گفت: به خاطر پخش فوتبال 
در مدارس کشور رسماً توبیخ شدم.

محمــد بطحایــی با اشــاره به ایــن مطلب به ایســنا 
اظهــار کرد: به مدارس اعام کــردم که اگر امکاناتی 
دارنــد اجازه دهنــد تا دانش آموزان مســابقه فوتبال 
پرســپولیس _ کاشــیما را تماشــا کننــد البتــه هیــچ 
اجبــاری در این باره نکردم. همین دســتور یک موج 
شــادی در مــدارس بــه وجــود آورد کــه خــودم هــم 

فکرش را نمی کردم.
وی بــا اشــاره به اینکــه فکــر می کــردم همکارانم به 
خاطــر نبود تجهیــزات اعتراض کنند اظهار داشــت: 

ایــن بــود برخــی از همــکاران بگوینــد مــا  تصــورم 
ویدئوپرژکتــور نداریم و فکر می کــردم فقط برخی از 
مــدارس این دســتور را اجرایــی کنند اما دیــدم و در 
خبرها خواندم معلم ما در دورترین روســتا که برق 
نداشــت موبایلــش را گذاشــت که بچه هــا از موبایل 
بازی را ببینند. باورتان می شود برای همین موضوع 

مرا توبیخ کردند.
وی تأکیــد کــرد: آن زمــان کــه توبیخ شــدم خنده ام 
گرفتــه بــود اما بــاور کنیــد توبیخ رســمی شــدم و به 
مــن گفتند که تــو مگر چیکاره ای کــه اعام کردی در 

مدرسه تلویزیون بگذارند و فوتبال پخش کنند.

تأمیــن  ســرمایه گذاری  شــرکت  جدیــد  مدیرعامــل 
اجتماعی )شســتا( منصــوب و معرفی شــد. به گزارش 
ایسنا، در رزومه »محمد رضوانی فر« )مدیرعامل جدید 
شســتا( آمده اســت که وی دارای مدارک کارشناســی و 
کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه امام 
صــادق)ع( و Ph.D مدیریــت بازرگانی بــا گرایش رفتار 
ســازمانی و منابع انســانی از دانشگاه عامه طباطبایی 
اســت. او همچنین دارای ۱۵ ســال ســابقه عضویت در 
هیأت علمی دانشــگاه و تدریس در دانشــگاه های امام 
صادق)ع( و تهران است. ازم به ذکر است پیش از این 

مرتضی لطفی مدیرعامل این شرکت بود.

بطحایی: برای پخش فوتبال در مدارس توبیخ شدم مدیر عامل جدید  شستا منصوب شد
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پایان دوره اوباما
 بــا توجــه به تعصبات اف بی  آی و شــرکت اپــل درباره جایگاهی کــه ما در جهان 
داریم، پیش خودم فکر می کردم مهم اســت که راه حل این مســأله از سوی هیچ 
یــک از این دو طرف القا نشــود. مــردم امریکا باید تصمیم بگیرند که می خواهند 
چگونه زندگی کنند و چطور اداره شوند. اما این مسأله در عمل چه مفهومی دارد؟ 
پاســخ به این پرســش به شــکل غیرقابل باوری دشــوار اســت. تداخل بین حریم 
خصوصی و امنیت عمومی در محتوای رمزگذاری شــده، فقط به موضوع حریم 
خصوصی و امنیت محدود نمی شــود بلکه با مســائلی همچون فنــاوری، قانون، 
مسائل اقتصادی، نوآوری، روابط بین الملل و احتمااً برخی منافع و ارزش ها در 
ارتباط است. دولت ما همیشه بر اهمیت فوق العاده حریم خصوصی تأکید داشته 
اســت. اما وقتی ادله کافی در اختیار دارد که نشــان می دهد ازم است برای حفظ 
امنیت جامعه، ابعاد خصوصی را هم رصد کند باید تأکید خود بر اهمیت حفظ 
حریم خصوصی را کنار بگذارد. هیچ بخش بزرگی از امریکا نیست که به طور کامل 
و برای همیشه از دسترسی وزارت دادگستری مصون باشد. رئیس جمهوری اوباما، 
هم بواســطه پیشــینه اش و هم به دلیل غریزه اش، انســانی آزاداندیش بود. اما او 
می توانست تاریکی و خطِر صحبت کردن درباره حریم خصوصی به عنوان ارزشی 
مطلق را درک کند. او در بهار سال 2016 در شهر آسِتن واقع در ایالت تگزاس گفت:
اما خطرات واقعی هستند. حفظ نظم و قانون و یک جامعه متمدن، مهم است. 
حفاظــت از کودکان مان مهم اســت. بنابرایــن، من فقط دربــاره مطلق گرایی در 
بحث حریم خصوصی هشــدار می دهم چرا که همیشــه امــکان مصالحه درباره 
برخــی مســائل وجــود دارد... و این مفهوم کــه داده های اطاعاتی ما تــا اندازه ای 
متفاوت هستند و می توان آن را از دیگر بده بستان های اطاعاتی مجزا کرد به نظر 
من نادرســت اســت. او در این مسأله ورود کرد و دستور داد کاخ سفید تداخل بین 
حریم خصوصی و امنیت را بررســی کند که تا قبل از آن بی ســابقه بود. او در یکی 
از چند جلســه کاخ ســفید که برای بررســی این موضوع در اتاق بیضی برگزار شد، 
شــخصاً ریاســت جلســه را برعهده گرفت و گفت: اگر ما به نقطه ای حرکت کنیم 
که طیف گســترده ای  در برابر دادگاه مصون شــوند، این تصمیمی نیست که یک 
شــرکت بگیرد. این، یک تغییر در زندگی ما و ســبک زندگی مان خواهد بود. فقط 
مــردم امریکا باید چنین تصمیمی را بگیرند. متأســفانه دوره ریاســت جمهوری 
اوبامــا به پایان رســید؛ هــر چند که دولت او پیشــرفت هایی در این زمینه داشــت. 
دولت طرحی فنی را تحت عنوان »اثبات مفهوم« ارائه داد تا نشان دهد می توان 
امنیــت تلفن هــای همراه را حفظ کــرد و در عین حــال به قضات اجــازه داد تا در 
موارد مقتضی، امکان دسترسی به حریم خصوصی را داشته باشند. اوباما ریاست 
جمهوری را ترک کرد بدون اینکه درباره اقدام بعدی تصمیم گیری کند. از جمله 

اینکه آیا ازم است به دنبال قانون یا مقرراتی خاص بود یا نه.

اسب مراد
اکراه و بغض رئیس جمهوری نســبت به مک مســتر همگام با هرچه بیشتر شدن 
ضرورت تصمیم گیری در مورد افغانستان، تصمیمی که او همچنان آن را به تعویق 
می انداخت، بیشتر می شد. موضعگیری او در مورد افغانستان – باتاقی نظامی که 
چیز چندانی از آن نمی دانست جز اینکه منجابی نظامی است – این بود که همواره 
با کنایه و استهزاء این جنگ شانزده ساله را رد می کرد. این حقیقت که این مشکل به 
او به ارث رسیده موجب دلگرمی اش نمی شد یا به او الهام نمی داد که بیشتر روی 
آن تمرکز کند. می دانست که این جنگ نفرین شده است و با دانستن این حقیقت 
نیازی به بیشــتر دانســتن احساس نمی کرد. او مســئولیت این جنگ را به گردن دو 
فردی که برای مقصر مشکات دانستن افراد مورد عاقه اش بودند، انداخت: بوش 
و اوباما. از نظر اوباما، افغانستان یکی دیگر از موارد شکست اندیشه تشکیات بود؛ به 

عبارت دقیق تر، نمایانگر ناتوانی تشکیات در مواجهه با شکست بود.
عجیب است که مک مستر کتابی در مورد دقیقاً همین موضوع نوشته بود و نقدی 
تخریب کننــده از فرضیه هــای بدون مخالفی بــود که رهبران نظامــی با آنها جنگ 
ویتنام را دنبال کرده بودند. لیبرال ها و تشکیاتی که از نظر بنن، مک مستر نومیدانه 
بــا آن هم پیمان شــده بــود، از این کتاب اســتقبال کرده بودند. و حاا مک مســتر – 
همیشه ترسان از ناشناخته ها، مصمم به باز نگه داشتن گزینه های انتخابی، متعهد 
به ثبات و مشــتاق حفــظ اعتبار تشــکیات – توصیه می کرد نیروها در افغانســتان 
شــدیداً افزایش یابند. اوایل ماه جوای، فشــارها بــرای اتخاذ تصمیم به نقطه اوج 
خود رســید. ترامپ به پنتاگون اختیار داده بود هر تعداد ســربازی را که معتقد بود 
ازم است به کار بگیرد، اما ماتیس، وزیر دفاع از انجام هر گونه اقدامی بدون مجوز 
رسمی رئیس جمهوری امتناع کرد. ترامپ سرانجام مجبور می شد تصمیم بگیرد – 

مگر آنکه می توانست راهی برای به تعویق انداختن دوباره آن بیابد.
نظر بنن این بود که اگر از دســت مک مســتر خاص شود می توان به جای رئیس 
جمهوری تصمیم گرفت – روشی که رئیس جمهوری دوست داشت به این روش 
تصمیمات گرفته شــوند. این اقدام هم از قوی تریــن دیدگاه برای افزایش تعداد 
سربازان جلو می زد و هم انتقامی بود برای اخراج شدن بنن از کمیته امنیت ملی 
به دست مک مستر. درحالی که رئیس جمهوری قول داد تا ماه آگوست تصمیم 
خود را بگیرد و مک مســتر، ماتیس و تیلرســون فشــار می آوردند که هر چه زودتر 
تصمیمــی اتخاذ شــود، رســانه ها به تحریک بنــن عملیاتی را شــروع کردند برای 
برچســب زدن به مک مســتر به عنوان جهانشمول، مداخله گر و طرفدار متفاوت 
ترامــپ – و همچنین مایم نســبت به اســرائیل. این حمله ای زشــت، هرچند تا 
اندازه ای درســت، بود. مک مســتر درواقع اغلب با پترائوس حرف می زد. مشکل 
ایــن حرف بــود که مک مســتر اطاعــات محرمانه را بــه پترائوس، فــردی منفور 
به دلیل اعترافش به ســوء مدیریت اطاعات محرمانه، می داده است. همچنین 
این نیز حقیقت داشــت که رئیس جمهوری از مک مســتر خوشــش نمی آمد و او 
در آستانه اخراج شدن بود. دوباره این بنن بود که بر اسب مراد سوار بود و در اوج 

اعتماد به نفس شدید خوش می گذراند.

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

ندا آکیش
خبرنگار

اله مهرزاد
خبرنگار

برگزاری اجاس شورای همکاری خلیج فارس بدون حضور امیر قطر و پادشاه عمان

شورای بدون همکاری
دیــروز یکشــنبه ســران و مقامــات عالــی 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس در حالی 
بــرای شــرکت در ســی و نهمیــن اجاس 
ســاانه شــورای همــکاری خلیــج فارس 
در ریــاض گردهــم آمدند که تنش ها بین 
عربســتان و قطر نه تنها با گذشــت بیش 
از یــک و نیــم ســال کاهــش نیافتــه بلکه 
بــه بااترین حد رســیده اســت و بــا وجود 
آنکه ملک ســلمان به طور رســمی و طی 
پیامی امیر قطر را به نشست دیروز دعوت 
کرد، امیــر قطر این دعــوت را نپذیرفت و 
وزیــر کشــور خود را به اجاســی که ســران 
کشــورهای عضــو شــورا حضــور داشــتند، 
فرستاد. قطر همچنین تهدید کرده است 
از شــورای همــکاری خلیج فــارس خارج 
می شــود. دوشــنبه هفته گذشــته نیز این 
کشــور پــس از 6 دهه عضویــت در اوپک، 

این لیگ نفتی را ترک کرد.
خبــری  شــبکه  ســایت  به گــزارش 
الجزیــره، از 5 ژوئن 2017 به این ســو که 
عربســتان ســعودی، امــارات، بحرین و 
مصــر بــه بهانــه حمایــت از تروریســم، 
قطــر، کشــور عضــو شــورای همــکاری 
خلیج فارس را بایکوت هوایی، دریایی، 
زمینی و دیپلماتیک کردند، این دومین 
بــار اســت کــه اجــاس ســاانه شــورای 
همــکاری خلیج فارس برگزار می شــود 
و بــا وجودی کــه در روزهــای اخیر ملک 
سلمان، پادشاه عربستان با ارسال نامه 
رســمی از امیر قطر دعوت کــرد، به این 
اجــاس بیایــد، امیر قطر ایــن دعوت را 
رد کــرد و بــه جای خود، وزیر کشــور را به 

ریاض فرستاد. اقدامی که نشان می دهد 
چشــم انداز روشــنی برای پایان تنش ها 
بیــن عربســتان و قطر وجــود نــدارد. رد 
دعوت ملک ســلمان از سوی امیر قطر 
و خــروج دوحــه از اوپــک پــس از 6 دهه 
هــم از نشــانه های آشــکار ایــن افزایش 
تنــش هاســت. شــیخ تمیــم بــن حمد 
آل ثانــی، امیر قطر در حالی امســال در 
اجاس شــورای همکاری خلیج فارس 
شــرکت نکــرده اســت که ســال گذشــته 
چند ماه پس از آنکه از ســوی عربستان، 
بحرین، امارات و مصر تحریم شد، برای 
نشــان دادن حســن نیــت و تمایل خود 
بــه آشــتی در اجاس شــورای همکاری 
خلیج فــارس در کویت حضور یافت اما 
شــاهد بود که ســران 5 عضــو دیگر این 
شــورا هیچ کــدام نیامدنــد و نمایندگان 
خود را به کویت فرستادند تا امیر قطر را 

در انزوا قرار دهند.
ë سفر به مالزی به جای عربستان

در  شــرکت  از  حالــی  در  قطــر  امیــر 
اجاس شورای همکاری خلیج فارس در 
ریاض خودداری کرده که در مالزی به سر 
می برد. او روز چهارشنبه گذشته به مالزی 
رفــت و روز جمعــه هــم در مراســمی در 
این کشــور شرکت کرد اما مقامات قطری 
هنوز هیچ اطاعاتی درباره زمان بازگشت 
او بــه کشــور منتشــر نکردنــد. بــه عقیــده 
تحلیلگران، خودداری امیر قطر از شرکت 
در نشست شورای همکاری خلیج فارس 
و گسیل وزیر کشور به جای خود به ریاض، 
بر آتش تنش های خلیج فارس می افزاید 
زیرا اگر امیر قطر به ریاض می رفت امکان 
اینکه در حاشیه اجاس گام هایی در مسیر 
آشتی ریاض – دوحه برداشته شود، وجود 

داشــت اما اکنون این حس به عربســتان 
دســت می دهد که قطر این کشور را مورد 
بی اعتنایــی قــرار داده و خطــر اقدام های 
تافــی جویانه ریــاض و متحدانش وجود 
دارد. خالــد بــن احمــد آل خلیفــه، وزیــر 
خارجه بحرین در واکنش به ســفر نکردن 
امیر قطر به ریاض در یک پست توئیتری 
نوشت: بهتر بود امیر قطر درخواست های 
عادانه کشــورهای عربــی را می پذیرفت 
و در نشســت ســران کشــورهای شــورای 
همکاری خلیج فارس در ریاض شــرکت 

می کرد.
کارشناســان نیز در این باره می گویند، 
معلوم نیســت این اجاس بر تنش های 
کنونــی و پیــش روی عربســتان – قطر اثر 
خواهــد گذاشــت یــا نــه زیــرا این شــورای 
»بشدت سمبلیک« سال هاست که نقش 
اصلی خود را که ایجاد روابط نزدیکتر بین 

کشورهای عضو است، ایفا نمی کند.
ë کارنامه ناموفق یک اتحاد عربی

لوسیانو زاکارو، محقق علوم سیاسی 
حــوزه خلیج فارس در دانشــگاه قطر در 
مصاحبه با الجزیره گفت، از ســال 2014 
کــه نخســتین بحــران شــورای همکاری 
خلیج فارس بروز کرد ناتوانی این شــورا 
در میانجــی گــری و ایفــای نقــش مؤثــر 
در جهــت کاســتن از تنش هــا بین اعضا 
آشــکار شد. در ســال 2014 نیز عربستان، 
بحرین و امارات ســفرای خود را از دوحه 
فراخواندنــد و به بهانه حمایــت قطر از 
اخــوان المســلمین این کشــور را تحریم 
به طــول  مــاه   8 بحــران  ایــن  کردنــد. 

انجامید.
شــورای همــکاری خلیــج فــارس کــه 
6 عضــو شــامل بحریــن، کویــت، عمان، 

دونالــد ترامــپ دو روز آخــر هفته ســختی را ســپری کــرد، بعد از 
اظهــارات رکــس تیلرســون، وزیر خارجــه ســابق اش و همچنین 
مجــرم شــناخته شــدن مایــکل کوهــن، وکیــل ســابق او، جمعه 
شــب نیز جیمز کومی، رئیس ســابق اف بی آی که دو ســال پیش 
افشــاگری های اودرباره ایمیل هــای هیاری کلینتــون، کاندیدای 
حــزب دموکــرات در انتخابــات ریاســت جمهــوری 2016 امریکا، 
تبدیــل به پل پیــروزی دونالد ترامپ شــد، در محضر نمایندگان 
کنگــره امریــکا دیــوار ســکوت را شکســت و در اظهاراتــی که متن 
235 صفحه ای آن شــنبه شب منتشر شــد، خبر داد، نهاد تحت 
مدیریــت او تابســتان 2016 چهــار نفــر را کــه نزدیــک بــه کمپین 
ترامپ بودند، برای ارتباط با روســیه دستگیر کرده بود. به گزارش 
روزنامــه »یــو اس ای تودی«، جیمز کومــی در مهم ترین بخش از 
اظهارات خود در این نشســت که به ریاست باب گودات، رئیس 
کمیتــه قضایی مجلس نماینــدگان امریکا و تری گــودی، رئیس 
کمیته نظارت و اصاحات دولتی برگزار شــد، گفت که اف بی آی 
در تابســتان ســال 2016 یعنــی تنهــا چنــد مــاه قبــل از انتخابات 
ریاســت جمهوری امریــکا، در تحقیقــات خود متوجــه ارتباطات 
مشکوک چهار نفر که در تماس با کمپین دونالد ترامپ بودند، با 
روســیه شــد و از آنها بازجویی کرد. وی بدون اینکه از این افراد نام 
ببرد و آنها را معرفی کند، تأکید کرد: تحقیقات ما نشــان می داد 
این افراد قصد داشــتند از روسیه برای مداخله در انتخابات 2016 
کمــک بگیرنــد. وی در عین حال خاطرنشــان کرد، هیچ کــدام از 
این چهار نفر کاندیدای ریاســت جمهوری امریکا نبودند.  کومی 
در اظهــارات تکمیلــی خود درایــن خصوص نیز توضیــح داد که 
اف بی آی اولین بار در ماه ژوئن 2016 بود که متوجه ارتباطاتی بین 
برخی افراد با روسیه در زمینه انتخابات ریاست جمهوری امریکا 
شــد و در مــاه جوای نیز بازجویــی از 4 نفری که ذکــر آنها رفت را 
آغــاز کــرد. جیمــز کومی در این نشســت بــار دیگر تــاش کرد به 
اتهامات وارده به خود درباره افشــای استفاده هیاری کلینتون از 
ایمیل شخصی خود برای امور کشوری و تأثیر آن در شکست این 

کاندیدای دموکرات، پاسخ دهد.

ë انتقاد دموکرات ها
اطاعاتی که کومی در نشست کنگره افشا کرد، هرچند جدید 
اســت و می تواند سرنخ هایی تازه پیش روی رابرت مولر، مسئول 
پرونــده روس گیت قرار دهد، اما مورد توجه دموکرات ها نیســت. 
آنها معتقدند، کنگره ای که هنوز تحت اکثریت جمهوریخواهان 
است، تاش می کند، تا پیش از ژانویه و واگذاری اکثریت مجلس 
نمایندگان به دموکرات ها پرونده ای که با تاش دموکرات ها برای 
بررســی روابط کمپین ترامپ با روســیه گشوده شده، بسته شود و 
وجهه جمهوریخواهان بیش از این آسیب نبیند. به گزارش سایت 
شــبکه خبری »فاکس نیوز«، در همین ارتباط جرالد نادلر، عضو 
مجلــس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات، جلســه پرســش و 
پاسخ با جیمز کومی را وقت تلف کردن خواند و گفت: تیم رابرت 
مولر در حال انجام تحقیقات کامل در این خصوص است و اصًا 

نیازی نبود، نمایندگان پرسش و پاسخی از کومی داشته باشند. 
ë قربانی

دونالد ترامپ با مشاهده تداوم این اعترافات و اتهامات، تحت 
فشارهایی که برای اوخرد کننده به نظر می رسد، شنبه شب تاش 
کرد خود را یک گام جلوتر از تیم مولر قرار دهد. او پیشاپیش، قبل 
از اینکه جان کلی، رئیس دفتر او که یکی از افراد تحت نظر رابرت 
مولر در پرونده روس گیت اســت، بخواهد رسوایی دیگری برای او 
رقم زند، خبر داد او بزودی برکنار می شــود. کلی که قرار اســت در 
یکی دو روز آینده برکنار شــود، ســومین رئیس دفتر ترامپ در دو 
سال اخیر است که توسط دونالد ترامپ از این سمت کنار گذاشته 

می شود. احتمااً نیک ایرز 36 ساله جانشین کلی می شود.

جــرد کوشــنر، داماد و مشــاور ارشــد دونالــد ترامپ پــس از قتل 
جمال خاشــقجی خبرنــگار منتقد ســعودی هم ارتبــاط خود با 

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را قطع نکرده است.
به گزارش اسپوتنیک، به گفته منبعی در کاخ سفید، پس از قتل 
خاشقجی، ولیعهد سعودی و مشاوران وی مناسبات شخصی با 
کوشــنر و ترامپ برقرار کرده بودند و هم اکنون نیز بن ســلمان و 

دامــاد ترامپ با ارســال پیامک و تماس تلفنی با هــم در ارتباط 
هســتند. بنــا بــر اظهــارات ایــن منبــع آگاه، کوشــنر پــس از قتــل 
خاشقجی به ولیعهد درباره اینکه چگونه با این رسوایی برخورد 
کند، توصیه هایی کرده است. این نگرانی در امریکا وجود دارد که 
کوشنر تحت تأثیر بن سلمان قرار بگیرد و به نفع طرف سعودی 

دست به اقدام بزند.

هستی جهان آرا
 خبرنگار

258 میلیون نفر در یک ســال گذشــته 
 258 کرده انــد،  مهاجــرت  جهــان  در 
میلیــون نفــر یعنــی این کــه اگــر همــه 
ایــن افراد در یک کشــور فرضی زندگی 
می کردنــد، این کشــور پنجمین کشــور 
پرجمعیــت جهــان بــود. ایــن حجــم 
مهاجــرت که نگران کننــده هم به نظر 
می رســد، نمایندگان 70 کشــور جهان 
را بــه ســوی مراکــش کشــانده اســت تا 
در نشســتی دو روزه کــه از امــروز آغــاز 
خواهــد شــد، راه هــای مدیریــت ایــن 
مهاجرت های میلیونی را بررسی کنند.

گــزارش واشــنگتن پســت، در  بــه 
حالی که مراکش برای برپایی نشست 
دو روزه مدیریــت مهاجرت هــا آمــاده 
می شــود، کمپ مهاجران دراین کشور 
بازگوکننده شرایط مهاجران در سراسر 
جهان است. وضعیتی که می توان آن 
را در چند کلمه خاصه کرد: گرسنگی، 
ادبار، بیماری و کثیفی. کمپ مهاجران 
در مراکــش کــه از طرف ســازمان ملل 
برای اســکان کســانی که بــا رؤیای یک 
زندگــی بهتر قصــد مهاجرت بــه اروپا 
را داشــتند اما از ســفر بازماندنــد، برپا 
شــده اســت، هر روز مجبور به پذیرش 
شمار بیشتری از این بازماندگان است. 
کســانی کــه اروپــا حاضــر بــه پذیــرش 
آنهــا نیســت و در مدیترانه در آســتانه 
غرق شــدن بوده انــد. مراکــش در این 
بیــن خــود وضعیــت بغرنجــی دارد. 
شــاید شــمار کســانی کــه از این کشــور 
بــاا  می زننــد،  مهاجــرت  بــه  دســت 
نباشــد. اما این کشــور تبدیل به مســیر 
ترانزیــت مهاجــران شــده  اســت. این 
مسأله باعث شده  اســت، این کشور با 
مشــکات بســیاری همچــون افزایش 
جــرم و جنایــت، دســت و پنجــه نــرم 
کنــد. از همیــن رو مراکــش بــه عنــوان 
کشــور میزبــان عاقه بســیاری به حل 
بحــران مهاجــرت در جهــان دارد. در 

نشســت دو روزه ای که بــرای مدیریت 
مهاجرت ها در جهان برگزار می شود، 
قرار است ســندی 34 صفحه ای مورد 
بررســی قرار گیــرد. به گزارش ســایت 
شــبکه خبری »الجزیره«، این سند که 
ســازمان ملل با همکاری دولت ها آن 
را در مدت 18 ماه تهیه کرده  است، 23 
راهــکار برای کنترل رونــد مهاجرت ها 
در جهان ارائه می دهد. اما مسأله این 
است که حتی اگر این سند به تصویب 
اکثریــت نماینــدگان امــور مهاجــرت 
کشــورها برســد، از آنجــا کــه الــزام آور 
نیست، ممکن است، در مسیر اجرای 
خود موفق نباشد. هرچند که در مسیر 
تصویــب آن نیز چالش های بســیاری 
کشــورهای  از  شــماری  دارد.  وجــود 
اروپایی که مخالف سیاست درهای باز 
به روی مهاجران هســتند، و همچنین 
امریکا که در دو ســال گذشــته مواضع 
ضــد مهاجرتــی خــود را بارهــا بــه رخ 
کشــیده می تواننــد در مســیر تصویب 
این ســند مشکل ساز شــوند. در مسیر 
تهیه این ســند، امریــکا مخالفت خود 
را با آن اعام کرده بود. استرالیا، هلند 
و اتریــش هــم از کشــورهایی بودند که 
حاضــر بــه حمایــت از تهیه این ســند 

نشده بودند. 
امــا در کنــار ایــن کشــورها انتظــار 
می رود، در پایان این نشســت دو روزه، 
جمهــوری  مجارســتان،  بلغارســتان، 
اســتونی  اســلواکی،  لهســتان،  چــک، 

و ایتالیــا نیــز حاضــر بــه امضای ســند 
نشوند.

بــه  می توانــد  ســند  ایــن  آیــا  امــا 
مشکات مهاجران پایان دهد؟ شاربل 
در  ملــل  ســازمان  ســخنگوی  راجــی، 
گفت و گــو بــا »الجزیــره« کــه می گوید، 
خیلی متأســف خواهد شد اگر کشورها 
از ایــن ســند حمایــت نکننــد، معتقد 
اســت: اگر چنیــن توافقی به ســرانجام 
برســد، این اولین بار اســت که توافقی 
بــه  بــرای ســامان بخشــیدن  جهانــی 
مهاجرت هــا به دســت می آید. همین 
بــرای  بــزرگ  موفقیتــی  می توانــد 
مهاجــران باشــد. ایــن همــان چیــزی 
اســت که محمد رفیــو باری، 22 ســاله 
اهــل گینه کــه در کمپ مراکش به ســر 
می بــرد، هــر روز بــه امیــد شــنیدن آن 
پیــچ رادیــو را بــاز می کنــد. او می گوید: 
»هــر روز بــه رادیو گوش می کنــم. آنها 
می گویند قرار است خبرهای خوبی به 
ما بدهند. نمی دانم کسانی که به اینجا 
می آیند در نشســت شرکت کنند، به ما 
فکــر کرده اند یا نه. آیــا فکر می کنند ما 
احمق هســتیم؟ نه. حتی اگر 40 ســال 
بگــذرد، هرگز نمی توانم فراموش کنم 
که چطور ما را از اتوبوســی به اتوبوســی 
دیگر ســوار می کردند و کتک می زدند. 
هرگز فراموش نخواهم کرد که چگونه 
در آشــغال ها دنبال غذامی گشتم. اگر 
شما هم بودید نمی توانستید فراموش 

کنید.«

آخر هفته دشوار »دونالد«
افشاگری رئیس سابق اف بی آی  از دستگیری  چهار نفر از نزدیکان به کمپین ترامپ 

داماد ترامپ و ولیعهد عربستان، دوستان خوب

فردای بهتر برای 258 میلیون مهاجر سال 2017
70 کشور طرح ساماندهی به مهاجران را در نشست مراکش بررسی می کنند

نــــما

همدردی بروکسل با پاریس
پلیس بلژیک در رویارویی روز شنبه با »جلیقه زردها« در 
بروکســل از هر خشــونتی اســتفاده کرد و حتی گاز فلفل را 

مستقیماً به چهره معترضان پاشید. 

X
in

h
u

a

نیواستیتسمن )بریتانیا(:
ایــن نشــریه در شــماره آخریــن مــاه 
سال میادی از الفبای عالم سیاست 
و  نوشــته  جهــان  سیاســتمداران  و 
چالش های سیاسی و سیاستمداران را 

در یک سال گذشته مرور کرده است.

ویک )امریکا(:
تحقیقات رابرت مولر درباره روس گیت 
روند تکمیلی خود را طی می کند و او با 
دست یافتن به اعترافات جدید گام به 
گام در حال نزدیک شــدن به شــخص 

ترامپ است.

تایم )امریکا(:
در مرگ جورج بوش پدر بسیار نوشته 
شــد. امــا کســی نپرســید او بــا وجــود 
همــه موفقیت هایی که داشــت، چرا 
در  انتخابــات دومیــن دوره ریاســت 
جمهوری خود به بیل کلینتون باخت.

قطر، عربســتان ســعودی و امــارات دارد 
بــه ابزاری بــرای حفــظ اقتدار عربســتان 
به عنــوان یک قــدرت منطقــه ای تبدیل 
شــده اســت. به گفتــه محجــوب زوائری، 
رئیس مرکز مطالعات خلیــج فارس در 
دانشــگاه قطــر، عربســتان بدون شــورای 
همــکاری خلیج فــارس هیــچ قدرتی در 
منطقه ندارد. این شوراست که عربستان 
را در جایگاه رهبری اقتصادی و سیاســی 
قرار می دهدبه همین خاطر هم هســت 
که عربســتان بــر حفظ شــورای همکاری 

خلیج فارس اصرار می ورزد.
امــا در دو ســال اخیر و پــس از بحران 
همــکاری  شــورای  ناکارآمــدی  قطــر 
خلیج فــارس بیــش از هــر زمــان دیگری 
هویدا شده است. دسامبر سال گذشته که 
این اجــاس در کویت برگزار شــد، آنقدر 
بی رمــق و بی رونــق بود که کشــور میزبان 
مجبور شــد اجــاس را زودتــر از موعد به 

پایان برساند. امسال نیز این نگرانی وجود 
داشــت که 6 کشــور دور هم جمع نشوند 
کــه اتفاقــاً این طور هم شــد و امیر قطر با 
رد دعــوت پادشــاه عربســتان نشــان داد 
تهدیدش برای خروج از این شــورا جدی 
اســت. ســال گذشــته همچنیــن امــارات 
اعــام کــرد که یــک همــکاری اقتصادی 
و نظامــی دوجانبــه بــا عربســتان را آغــاز 
کرده به این معنــا که دیگر اهمیتی برای 
همکاری هــای 6 جانبه در قالب شــورای 
همکاری خلیج فارس قائل نیست و این 

شورا را ناکارآمد می داند.
ë پاسخ معنادار به یک دعوت نمایشی

شــورای  اجــاس  کار  دســتور  در 
همــکاری خلیــج فــارس جنگ بــا ترور 
و افراطــی گــری، بحــران یمــن، بحــران 
ســوریه، مســائل فلســطین، رویارویی با 
اقتدار منطقــه ای ایــران و همکاری های 
سیاســی، دفاعی و اقتصادی کشــورهای 

عضو قــرار دارد. کارشناســان معتقدند، 
بحــران خلیــج فــارس در اولویــت ایــن 
اجاس نیست بلکه اقدام های نمایشی 
که در این راســتا در روزهــای اخیر انجام 
شــده و می شــود، در دســتور کار است. از 
جملــه ایــن اقدام های نمایشــی دعوت 
ملک ســلمان از امیر قطر برای شــرکت 
در اجاس است که با این کار می خواهد 
به دنیا نشــان دهــد، برای پایــان بحران 
گام برداشــته اما این قطر است که مانع 
حل بحران می شــود. این در حالی است 
کــه دعــوت از میهمانــان از جملــه امیر 
قطر یکی از وظایف کشــور میزبان است 
و نمی تــوان از آن به عنــوان حســن نیت 
یــاد کــرد. عاوه بر ایــن، غــرب و اروپا که 
متحدان شــورای همکاری خلیج فارس 
هســتند، در روزهای گذشــته عربستان را 
برای دعوت از امیر قطر تحت فشار قرار 

داده بودند.
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دیلی اکسپرس )انگلیس(
بن استوکز، ستاره تیم ملی کریکت انگلیس پس 
از عذرخواهــی بابت درگیری زشــتی که چندی 
پیش در شهر بریستول این کشور به راه انداخت، 
مجوز بازگشــت به این تیم را گرفته و به همین 
ســبب دیلی اکســپرس با تیتر »بن متأســف به 
بازی بازگشته است« به این موضوع ورود کرده 
اســت. اکســپرس از برخــی تخلفــات بازیکنان 

جوان تیم فوتبال آرسنال نیز یاد کرده است.

موندو دپورتیوو )اسپانیا( 
گلزنی های درخشان لیونل مسی طی برد 
0-4 پریشب بارســلونا برابر اسپانیول در 
لیگ فوتبال اســپانیا، به گزارش و عکس 
اول این نشــریه تبدیل شده است. موندو 
از دیدار شب گذشــته تیم های آرژانتینی 
بوکاجونیــورز و ریورپاتــه در فینــال جام 
لیبرتادورس نیز یاد و مشخصه های فنی 

آن را تشریح کرده است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا( 
این نشــریه بــرد 0-4 پریشــب ناپولی مقابل 
فروزینونــه در لیگ فوتبال ایتالیــا را بهترین 
مقدمه چینــی از ســوی این تیم بــرای دیدار 
بســیار حســاس تر سه شــنبه شــب مقابــل 
لیورپول در لیگ قهرمانــان اروپا تلقی  کرده 
اســت. کوریــره از مشــکات و ناامیدی هــای 
لوچانــو اســپالتی، ســرمربی اینترمیان هم 

سخن به میان آورده است.

ـ ایران   برگزاری دیدار قطرـ 
پشت درهای بسته

روزنامــه العرب قطر مدعی شــد که دیدار دوســتانه تیم های 
ملــی فوتبــال قطــر و ایــران روز 31 مــاه دســامبر ســال جاری 
میادی )10 دی 97( پشت درهای بسته ورزشگاه بین المللی 
خلیفه شــهر دوحه برگزار خواهد شــد و در این بازی اجازه ورود به تماشاگران و 
اصحاب رســانه داده نمی شود. همچنین گفتنی است طی زمان برپایی اردوی 
تدارکاتــی تیــم ملی ایــران در قطر، یــک بازی دیگر هــم برای ایــران در مقابل 
فلسطین پیش بینی شده است. فلسطینی ها در همان مقطع زمانی در دوحه 
اردو می زننــد و چهــار دیدار را برای خــود ترتیب داده اند که یکــی در روز 3 دی 

مقابل ایران خواهد بود.

پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس درگذشت
ســید مجتبی شــیرازی پیشکســوت فوتبال کشــورمان که ســابقه حضور در تیم 
پرســپولیس را هم در کارنامه داشته روز شنبه به دیار باقی شتافت. شیرازی در 
تهران متولد شــد و پس از پایان فوتبالش به منظور تحصیل در رشــته دکترای 
تربیت بدنی به بلژیک رفت و در ســال ۲003 موفق به اخذ مدرک دکترا شــد. 
تخصــص اصلی او روانشناســی ورزشــی بــود و در ســال 13۸9 به عنــوان اولین 
روانشــناس ورزش در تیم ملی تنیس ایران فعالیت خــود را آغاز کرد. مرحوم 

شیرازی از شاگردان مرحوم حسین فکری و آلن راجرز بود.

کیمیا علیزاده مسابقات جهانی را از دست داد 
نزدیــک به 3 ماه از جراحی کیمیا علیزاده می گــذرد و این دختر تکواندوکار که 
قــرار بــود پرچمدار ایران در بازی های آســیایی ۲01۸ باشــد، چنــد روز مانده به 
اعــزام در اردوی تیــم ملــی دچار پارگی رباط صلیبی شــد و این مســابقات را از 
دســت داد. بــا وجود اینکه علیزاده خیلــی زود روند درمانی خــود را آغاز کرده، 
امــا با اعام نایب رئیس فدراســیون تکواندو، او هیچ شانســی بــرای حضور در 

مسابقات جهانی ۲019 نیز ندارد.

کمیته اخاق فدراسیون فوتبال 20 نفر را محروم کرد
کمیته اخاق فدراسیون با انتشار احکام انضباطی جدیدش، ۲0 نفر را محکوم 
به محرومیت های شش ماهه تا سه ساله و حتی مادام العمر کرد و در میان شان 
هم کارگزاران و داان مشــاهده می شــوند و هم امثال حســین یاریار، محمود 
پیشــگاه هادیان و تــورج حق وردی. افــراد مورد بحث حق هیــچ گونه فعالیت 

فوتبالی در ایام محرومیت خود را نخواهند داشت.

راهیابی فرج نژاد به مسابقات قوی ترین مردان جهان
رامیــن فرج نــژاد، قهرمـــــــــــــان 
قوی تریــن مردان مســــــــــابقات 
»دبی ماسل شو« شد. او روز شنبه 
در یــک رقابت ســخت نفســگیر 
آیتم هــای  رکــورددار  عنــوان  بــه 
مــردان  قوی تریــن  مســابقات 

امارات معرفی شــد. فرج نژاد رکورد  لیفت 400 کیلو را زد و توانســت رکورد ایران 
و آسیا را بشکند و با قهرمانی در این رقابت ها، توانست نخستین ایرانی باشد که 

جواز مستقیم حضور در مسابقات حرفه ای Wus ۲019 را کسب می کند.

تمرین آبی ها در غیاب نفرات فیکس
در تمریــن دیــروز اســتقال کــه محــل انجــام آن، زمین صنایــع دفاع بــود، به 
بازیکنان ثابت این تیم استراحت داده شد ولی مارکوس نویمایر آلمانی که روز 
شــنبه غایب بود، دیروز همراه با ســایرین تمرین کرد. یک فوتبال درون تیمی 

هم بین آبی ها انجام شد که تبریزی و صیادمنش گلزنان آن بودند.

مجید احتشام زاده خواستار خریداری پرسپولیس شد
مجید احتشام زاده که سابقه ۲5 سال عضویت در تیم ملی پینگ پنگ و قریب 
به چهار دهه حضور در سطح اول این ورزش را دارد، دیروز با حضور در وزارت 
ورزش، برگه حضور در مزایده خریداری باشــگاه پرسپولیس را که یک بار دیگر 
فعالیت ها برای خصوصی ســازی آن آغاز شده است، تکمیل و برای این مهم 
ثبــت نام کرد. وی گفــت این کار را به نمایندگی از برخی دوســتانش که قدرت 

مالی تملک پرسپولیس را دارند، انجام داده است.

دایی: جهانبخش و قدوس در جام ملت ها می درخشند
علی دایی، ســرمربی ســایپا گفت ایران و ژاپن بیشترین شانس را برای رسیدن 
به فینال فوتبال جام ملت های آســیا ۲019 که بزودی در امارات آغاز می شــود، 
دارند ولی ژاپن را باید مدعی اول قهرمانی دانست. وی علیرضا جهانبخش و 

سامان قدوس را ستاره های احتمالی ایران در این پیکارها نامید.

درخشش کاراته کاهای ایران در لیگ جهانی
آخریــن روز از لیــگ جهانــی کاراتــه وان در چیــن برگــزار و بــا درخشــش 
نمایندگان کشــورمان به پایان رســید. امیر مهدی زاده که نخستین حضور 
خود در وزن منهای 67 کیلوگرم را تجربه می کرد در جدول شانس مجدد 
با پیروزی ۸ بر 4 برابر علیرضا شیرصفت، دیگر نماینده کشورمان در این 
وزن به مدال برنز دســت یافت. در وزن 60- کیلوگرم، محمد شــایگان در 
جدول شــانس مجدد از کســب مدال بازماند و آرش علــی نژاد در منهای 
75 کیلوگــرم از دور رقابت ها کنار رفــت. در وزن به اضافه ۸4 کیلوگرم نیز 
مهدی عاشوری در جدول شانس مجدد نتیجه را به حریف واگذار کرد و از 
دور رقابت ها کنار رفت. در بخش بانوان نیز سحر شیروانی و شبنم واحدی 
از گردونــه رقابت ها کنار رفتند. همچنین میعاد یــاری در دیدار فینال وزن 
60 -کیلوگــرم با غلبه بر نماینده ترکیه مدال طای آخرین مرحله لیگ 
جهانی کاراته وان )سری آ( چین را از آن خود کرد. ذبیح اله پورشیب، 
نماینده وزن ۸4-کیلوگرم با برتری مقابل نماینده قزاقستان به مدال 

طا دست یافت.

تنیسور ایرانی نایب قهرمان شد
آخریــن روز رقابت های بین المللی تنیــس جوانان در کنیا برگزار 
شــد و ســینا مقیمی نماینــده کشــورمان در فینــال بازی ها به 
مصــاف تنیســوری از مجارســتان رفــت و بــا نتیجــه )3-6 و 
1-6( شکســت خــورد و صاحب عنــوان نایب قهرمانی شــد. 
در ایــن دوره از رقابت هــا تنیســورهایی از کشــورهای ایــران، 
بلغارســتان، رومانی، هلند، برونئی، قزاقستان، امریکا، کامرون، 
مصــر، مراکــش، اوکراین، غنا، رواندا، اســترالیا، اســتونی، هنــد، کانادا، 

ماداگاسکار، آفریقای جنوبی و اتیوپی حضور داشتند.

جادوی پایان ناپذیر »مسی«
لیونل مســی با درخشــش تازه و بــه واقع جادوی پایان ناپذیر طــی پیروزی 4-0 
شنبه شب برابر اسپانیول در دربی ایالت کاتالونیای اسپانیا و در چارچوب هفته 
پانزدهــم الیــگا، بارســلونا را در صــدر جدول لیــگ تثبیت کرد و هــم با دو گل 
زده اش در این مسابقه، 11 گله شد و پیشتازی در جدول گلزنان را هم در دست 
گرفت. با احتساب اینکه هر دو گل مسی از روی ضربات آزادی درخشان به ثبت 
رسید، او حاا در دوران فوتبال حرفه ای خود 44 ضربه کاشته را گل کرده و از این 
طریــق فاصلــه اش با کریس رونالــدو را به 9 گل کاهش داده اســت. او در فصل 

جاری الیگا هشت پاس گل هم داده است!

اخبـــــار

تقابل سپاهان و پرسپولیس همه چیز داشت؛ گل، پنالی و اخراج

ال کاسیکو جذاب و جنجالی
و  ســپاهان  تیم هــای  معوقــه  دیــدار 
لیــگ  دوازدهــم  هفتــه  از  پرســپولیس 
برتــر از ســاعت 16:10 در ورزشــگاه نقش 
جهان و با حضور بیــش از 40 هزار هوادار 
برگــزار شــد و ایــن دو تیــم اصفهانــی و 
تهرانــی که پیــش از این بــازی به ترتیب 
در جایگاه های دوم و ســوم قرار داشــتند، 
برای کســب 3 امتیاز این بازی به مصاف 
هــم رفتند. پیــش از آغــاز بازی، باشــگاه 
ســپاهان از ســید جال حســینی، مدافع 
تیم پرســپولیس که در روزهای گذشته از 
تیم ملی خداحافظی کرده بود، قدردانی 
کرد. سیدجال حسینی که از سال ۸۸ به 
مدت 3 فصل در سپاهان حضور داشت، 
دیروز با پیراهن شماره 115 سپاهان که به 
او اهدا شــد، همراه با قلعه نویی و برانکو 
عکس یادگاری گرفت. با ســوت علیرضا 
فغانی بازی آغاز شــد و در دقیقه ۲ بازی 
پرســپولیس بــا ارســال امیــد عالیشــاه از 
روی ضربــه آزاد بــه موقعیــت رســید که 
ضربه پشــت سر منشا در اختیار نیازمند، 
دروازه بــان تیم ســپاهان قــرار گرفت. در 
دقیقــه 4 بــازی، تــوپ ارســالی از جنــاح 
چپ با ضربه ســر اســتنلی از کنــار دروازه 
پرســپولیس به بیــرون رفــت. مهم ترین 
حمله پرسپولیسی ها در دقیقه 17 بازی به 
دست آمد. در این دقیقه سانتر خطرناک 
عالیشاه از روی ضربه ایستگاهی نزدیک 
بــود بــه گل تبدیل شــود اما تــوپ بعد از 
برخورد به پای گلر سپاهان به کرنر رفت. 
در دقیقــه 33 بــازی ایران پوریان پشــت 
محوطــه جریمــه محمــدی را صاحــب 
تــوپ کرد که او بعــد از یک چرخش و جا 
گذاشتن خلیل زاده با بیرانوند تک به تک 
شد، اما ضربه بغل پای چپ او را بیرانوند 
در اختیــار گرفــت. ایــن خطرناک تریــن 

حمله ســپاهانی ها در نیمه نخست بود. 
در دقیقــه 45 ارســال پای چپ عالیشــاه 
از روی ســر منشــا و علیپور عبــور کرد و به 
سمت راست زمین رفت و در ادامه سانتر 
زمینــی کامیابی نیا نیز حاصلی به همراه 
نداشــت. بــا این حمله نیمه نخســت به 
پایان رسید و دو تیم بدون گل به کار خود 
در نیمــه اول پایــان دادنــد. بــا آغاز نیمه 
دوم در دقیقه 49 منشــا، خالد شفیعی را 
جا گذشت تا حمله خطرناکی ایجاد کند 
اما پاس در عرض او را ایران پوریان قبل از 
رســیدن توپ به عالیشاه به کرنر فرستاد. 
در دقیقه 61 ارســال ســپاهانی هــا از روی 
کرنر با ضربه ســر کی روش استنلی راهی 

اوت شد. 
شــاگردان برانکو که با شــروع نیمه دوم با 
حمات بیشــتر نســبت به حریف تمایل 
زیــادی بــه گلزنــی داشــتند، در دقیقه 64 
صاحب موقعیــت دیگری شــدند. در آن 
صحنــه ریبانــد کرنــر به ســیامک نعمتی 
رســید کــه او بــا شــوت روی پــا به ســمت 
دروازه ســپاهان شلیک کرد اما توپ در راه 
دروازه ســپاهان به صــورت کیانی برخورد 
کــرد و برگشــت داده شــد. 3 دقیقــه بعد 
ســانتر ایران پوریان از سمت راست زمین 
دروازه  کنــار  از  شــهباززاده  ســر  ضربــه  و 
پرســپولیس به بیرون زده شــد. بــازی این 
دو تیم که به ال کاســیکو معروف اســت، 
جــذاب و دیدنــی در حــال پیگیــری بود تا 
اینکــه زرد پوشــان ســپاهان در دقیقه 73 
بــه گل برتــری رســیدند. عــزت اه پورقاز 
پشــت محوطه جریمه با شوتی تماشایی 
دروازه پرســپولیس را بــاز کرد. پــس از گل 
ســپاهانی ها هــواداران  این تیم با چندین 
نارنجک خوشحالی کردند. سپاهانی ها در 
دقیقه 76 مجدداً توسط کی روش استنلی 

گلزنــی کردند اما با پرچــم کمک داور گل 
آنها پذیرفته نشــد. پرسپولیسی ها پس از 
گل خورده فشــار حمــات خود را بیشــتر 
کردنــد تا اینکــه در دقیقــه ۸9 یک پنالتی 
بــه ســود پرســپولیس اعــام شــد، پنالتی 
اعــام شــده به ســود پرســپولیس را علی 
علیپور به ســمت راســت دروازه ســپاهان 
زد تــا تــوپ دور از دســتان نیازمنــد تبدیل 
به گل تســاوی ســرخ پوشان شــود. پس از 
گل تســاوی پرســپولیس، علیپور توپ را از 
دروازه برداشــت تا بازی بــه جریان بیفتد 
ولــی یزدانی به دنبال گرفتن توپ از او بود 
که موجب درگیری بیــن بازیکنان دو تیم 
شــد. بازیکنان پرســپولیس بعد از گلزنی 
به ســپاهان، مقابل نیمکت خودی رفتند 
و ســام نظامــی به برانکــو دادنــد. پس از 
پایــان 90 دقیقــه بــا اعــام داور، 5 دقیقه 
وقــت اضافــه اعــام شــد کــه در آخریــن 
دقیقه از وقت های اضافه سپاهان صاحب 
موقعیــت شــد. در آن صحنــه اعام خطا 
روی کیانی، ضربه ایستگاهی برای سپاهان 
به همراه داشت ولی شوت بختیار رحمانی 
به پــای نوراللهی برخورد کــرد و تبدیل به 
گل نشــد تا در نهایت این دیدار حساس با 
تساوی یک بر یک پایان یابد و پرسپولیس 
با یک امتیاز این دیدار ۲۸ امتیازی شد و در 
همان رده ســوم باقی ماند اما سپاهانی ها 
بــا 30 امتیاز و تفاضل گل بهتر نســبت به 

پدیده، صدرنشین شدند.
اســتنلی  دوم  نیمــه  اضافــی  وقــت   در 
دلیــل  بــه  ســپاهان  مهاجــم  کــی روش 
درگیری که بین او و بازیکنان پرسپولیس 
به وجود آمد از زمین مسابقه اخراج شد. 
او بعــد از ایــن اتفــاق بشــدت علیــه داور 
اعتــراض کرد. همچنیــن در این درگیری 

کمال کامیابی نیا هم اخراج شد.

ë  برانکــو: از داوری در اصفهــان تجربــه
خوبی ندارم

برانکو ایوانکوویچ،  ســرمربی پرســپولیس 
در نشســت خبری گفت: »افتخار می کنم 
کــه در ایــن دربــی بــزرگ شــرکت کردیم. 
اینها بازی هایی است که برای بازی در آنها 
کار می کنیــم. امــروز هــر دو تیم خــوب کار 
کردنــد.« او در واکنش بــه اینکه 6 ماه قبل 
نشســت خبری را به ســیرک تشــبیه کرده 
بود، افــزود: »من چنین چیــزی را نگفتم. 
شــاید شما این جمله را در جایی خواندید 
اما من نگفتم. مطمئن باشید این صحبت 
من نیســت. آیا تا به حال به اهالی رســانه 
توهین کرده ام؟ شاید این جمله به اشتباه 

به نشست خبری تشبیه شده است و من از 
آن درباره بازی استفاده کردم. عذرخواهی 
می کنم که این مســأله را 6 مــاه در دل تان 
نگه داشــتید تا آن را مطرح کنید. او درباره 
عملکرد داور مســابقه بیان داشــت: »من 
اصفهــان  در  داوری هــا  از  خوبــی  تجربــه 
نداشتم اما نمی خواهم درباره آن صحبت 
کنم. ما فقط می خواهیم داوری محترمانه 
باشــد. امــروز داور نشــان داد که چــرا جزو 
چهار داور برتر دنیا است. فکر نکنید که اگر 

بازی را می باختیم نظرم متفاوت بود.«
ë  در نخواســت  قلعه نویــی  تکســیرا: 

سیرک شرکت کند!
نشســت خبری سپاهان با غیبت امیر 

قلعه نویــی برگــزار شــد و بــه جــای او 
میگوئــل تکســیرا در نشســت حاضــر 
شــد. مربی پرتغالــی ســپاهان گفت: 
»قلعه نویی به خاطر یکســری شرایط 
نتوانســت در نشســت خبــری حاضر 
شــود. در فوتبــال ایــران یــک ســیرک 
بــه وجــود آمــده کــه او نخواســت در 
این ســیرک حاضر شــود. امروز شــما 
بــازی را دیدید. هواداران پرشــور ما به 
ورزشگاه آمدند و تا آخر به تیم کمک 
کردنــد. هــر دو تیم خــوب جنگیدند. 
فکــر می کنم فوتبال ایران به این گونه 
بازی هــا و هــواداران پرشــور احتیــاج 

دارد.«

زان
می

مصیبت های ناتمام هواداری
حتی اگر قرار باشد وارد یکی از بهترین استادیوم های حال 
حاضر فوتبال ایران شوید، حدود یک کیلومتر مسیر خاکی 
را باید پشــت ســر بگذارید تا به گیت های ورودی ورزشــگاه 
نقــش جهان برســید. مصیبت گیت ها که دیگــر هیچ. این 
نمایــی از مســیر منتهی به ورزشــگاه مدرن و تازه تأســیس 

نقش جهان است.

گفت وگوی »ایران« با علیرضا صمیمی و فرزانه توسلی، گلرهای تیم ملی پس از حضور در جمع برترین  های جهان

آقا و خانم عقاب!
هیأت رئیسه بازنشسته به زودی با نظر مجمع تعیین تکلیف می شوند

بازگشت موقت تاج به ساختمان سئول
مســعود  و  تــاج  مهــدی  نشســت 
در  )یکشــنبه(  دیــروز  ســلطانی فر 
رئیــس  کــه  برگــزار شــد  شــرایطی 
فدراسیون فوتبال طی روزهای اخیر 
در محــل کار خــود حاضــر نشــده و 
همیــن موضــوع شــایعات فراوانی 
را ایجــاد کــرده بــود. در نهایت بعد 

از این نشســت مجوز موقت حضور تاج در ساختمان ســئول صادر و  مقرر شد تاج ابتدا به 
کمپ تیم های ملی رفته و سپس در فدراسیون فوتبال حاضر شود.  مسعود سلطانی فر، وزیر 
ورزش و جوانان که در روزهای گذشته سفری به کرمان داشت، در این سفر درباره تغییرات 
فدراسیون ها و موضوع بازنشستگان فدراسیون فوتبال گفت: »تاج که تاش خوبی داشته و 
از جانبازان دوران دفاع مقدس است با استفاده از ماده 60 قانون جامع خدمات ایثارگران 
می تواند به کار خود در فدراسیون ادامه دهد و این موضوع در حال پیگیری و انجام مراحل 
اداری و اجرایی اســت و در مورد ســایر بازنشستگان فدراسیون هم تغییراتی را در دبیر کلی 
شاهد بودیم که جا دارد از زحمات دلسوزانه محمدرضا ساکت تشکر کنم و درباره سایرین 
هم بزودی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در چارچوب اساسنامه تصمیمات مقتضی و 

قانونی را خواهد گرفت، ولی در هرصورت از همه انتظار دارم منافع 
ملــی را رعایت کنند.« همچنین وزیر ورزش درباره هیأت رئیســه 

فدراســیون فوتبال که بازنشسته به حساب می آیند صحبت کرد و 
گفت: اعضای هیأت رئیسه بازنشسته این فدراسیون به زودی با نظر 

مجمع تعیین تکلیف می شوند.
ë انتخاب دبیر کل جدید در دستور کار فدراسیون فوتبال

بــا وجــود اینکه مهدی تــاج چنــد روز پیش در حکمــی ابراهیم 
شکوری را به عنوان سرپرست دبیر کل فدراسیون فوتبال منصوب 

کرد اما مشاور سابق محمدرضا ساکت در این سمت باقی نخواهد 
مانــد. در نشســت دیروز وزیــر ورزش و جوانــان و مهدی تاج پیرامــون این موضوع که 
ابراهیم شــکوری طبق قانون نمی تواند در این سمت )سرپرست دبیر کلی فدراسیون 

فوتبال( باقی بماند بحث و تبادل نظر شــد و قرار اســت رئیس فدراســیون فوتبال طی 
روزهای آینده پیرامون این موضوع به جمع بندی نهایی رسیده و در مورد انتخاب دبیر 
کل جدید فدراسیون فوتبال تصمیم جدید اتخاذ کند. طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال 
دبیر کل فدراســیون باید حداقل دارای 10 ســال سابقه مدیریت ورزشی باشد که ابراهیم 

شکوری چنین رزومه ای ندارد.
ë کفاشیان: استعفا چاره کار نیست 

علی کفاشیان،  نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص قانون منع به کارگیری استفاده 
از بازنشســتگان و شایعات اســتعفای دسته جمعی اعضای هیأت رئیســه فدراسیون 
فوتبــال، خاطرنشــان کــرد: »به طور حتــم در رابطــه با اجــرای قانون عــدم به کارگیری 

بازنشستگان که برای همگی قابل احترام است و باید اجرا شود، با توجه به مغایرت هایی 
که با اساسنامه فدراسیون فوتبال کشورمان دارد، استعفا راهکار آن نیست. با استعفا 
کردن، مدیریت فدراســیون ساقط می شود و نمی تواند به کارش ادامه دهد اما برای 
اجرای قانون باید ابتدا تکلیف رئیس فدراســیون روشن شود و اگر تاج برگشت به کار 
بکند قطعاً ســایر بازنشستگان هیأت رئیسه فدراســیون فوتبال باید طبق قانون از کار 

برکنار شــوند. این موضوع طبق اساســنامه به مجمع ارجاع داده خواهد شد و مجمع 
فدراسیون فوتبال این تصمیم را خواهد گرفت و ما هم استقبال می کنیم.«

علیرضا صمیمی: فوتسال ایران همیشه سر زبان  هاست
علیرضا صمیمی، گلر باتجربه تیم ملی فوتسال آقایان گفت: »جا دارد از همین جا بگویم 
که من نماینده فوتســال ایران هســتم و در کنار نام من، نام کشــورم ایران و باشــگاهم مس 
سونگون ورزقان حک خواهد شد. حضورم در میان 10 دروازه بان برتر دنیا افتخار بسیار بزرگی 
است. امیدوارم که نسبت به دو دوره گذشته در جایگاه بهتری قرار بگیرم.« او که در سال  های 
۲016 و ۲017 نیز به ترتیب به عنوان هفتمین و ششمین دروازه بان برتر جهان معرفی شد، 
امیــدوار اســت در این دوره یکــی از 3 دروازه بان برتر دنیا باشــد. گلر تیم ملی فوتســال 
آقایان درخصوص علت انتخابش بیان داشت: »قهرمانی با تیم مس سونگون 
در جام باشگاه  های آسیا و قهرمانی در جام ملت  های آسیا دایل اصلی حضورم 
در میان دروازه بان  های برتر جهان است.« صمیمی افزود: »از زحمات مربیانم 
تشــکر می کنم، از اولین مربــی ام که در 
بدو ورودم به من کمک کرد تا سرمربی 
کنونی تیم ملی، محمد ناظم الشریعه. من 
مدیون اینها هســتم. عاوه بر این بازیکنان تیم ملی هم در 
این ســال  ها زحمات زیادی کشیدند و آنها هم در این انتخاب سهیم 
هســتند.« ســایت »فوتســال پلنت« عاوه بر علیرضا صمیمی نام فرزانه 
توســلی را نیز در میان 10 نامزد کســب برترین دروازه بان  های بانوی جهان 
قرار داده اســت. گلر بوشــهری تیم ملی فوتســال آقایــان درخصوص این 
موضوع گفت: »امیدوارم که این بانوی فوتســال کشــورمان هم به عنوان 
برترین دروازه بان انتخاب شود چرا که این باعث افتخار فوتسال ماست. 
هدف ما به عنوان ورزشکار و عضو کوچکی از جامعه فوتسال اعتای 
نام ایران در جهان اســت. فوتســال ایران چه در بخش بانوان و چه 
در بخش مردان همیشــه نامش سر زبان  هاســت.« برترین  های 
فوتســال جهان هر ساله توسط مربیان، کارشناســان، مدرسان و 
کاپیتان تیم  های ملی در تمامی نقاط جهان انتخاب می شوند. 
گلر 31 ساله تیم ملی فوتسال با اشاره به این موضوع که سایت 
»فوتسال پلنت« در میان فوتسالی  ها اعتبار باایی دارد، افزود: »از 
ایرانی  ها تقاضــا دارم که اگر صاح می دانند من را انتخاب کنند 
تا شانس من برای انتخاب برترین دروازه بان جهان بااتر رود.« 
لقب علیرضا صمیمی »صخره سنگی« است و صمیمی معتقد 
اســت که لقبش پس از انتخابش به عنوان برترین گلر جهان جلوه 

دیگری خواهد داشت. 

توسلی: شانسم برای انتخاب بهترین گلر جهان زیاد نیست
فرزانه توسلی، گلر تیم ملی فوتسال بانوان هم که در جام ملت  های فوتسال بانوان 
آسیا عملکرد بسیار خوبی داشت، در لیست 10 نفره برترین دروازه بان  های بانوی 
جهان در سال ۲01۸ قرار گرفت. او درخصوص این انتخاب گفت: »درخشش در 

جام ملت  های آسیا و قهرمانی در این مسابقات سکوی پرتاب من بود.«
او کــه در ســال ۲015 هــم جزو 10 کاندیــدای دروازه بــان برتر جهان بود، افــزود: »در 
آن ســال مــن بــه عنوان هشــتمین دروازه بــان برتر جهــان انتخاب شــدم. البته آن 
ســال فرشــته کریمی هم نامش جزو 10 بازیکن برتر جهان بود که او هم به عنوان 
ششمین بازیکن برتر انتخاب شد.« اما شانس توسلی برای انتخاب به عنوان برترین 
دروازه بان بانوی جهان چقدر اســت؟ او این گونه پاســخ این ســؤال را داد: »تیم ما 
برعکس تیم  هایی همچون ایتالیا و اسپانیا در تورنمنت  ها حضور نمی یابد، به این 
دلیل ما دیده نمی شویم و بازیکنان تیم  های دیگر با بازی  های بیشتر کاماً شناخته 
شده هستند، این موضوع شانسم را برای انتخاب به عنوان برترین دروازه بان جهان 

پایین تر می آورد.« او که به »عقاب آسیا« شهرت دارد، بیان داشت: »مردم به من 
لطــف دارند که لقب احمدرضا عابــدزاده را به من داده اند. این موضوع کارم را 
ســخت تر و وظیفه ام را ســنگین تر می کند. انتظارات از تیم ملی فوتسال بانوان 
بــه دلیل قهرمانی در دو دوره جام ملت  های آســیا بــاا رفته و مردم تیم ملی 

را تیم قدرتمندی می دانند. تیم ملی قابلیت  های زیادی دارد و در صورت 
توجه بیشتر به این تیم، بازیکنان ملی پوش این قابلیت  ها را بیشتر نشان 

خواهند داد.« توســلی درخصوص انتخاب تیم بانوان به عنوان 10 تیم 
برتر مسابقات نیز گفت: »انتخاب تیم بانوان هم اتفاق بسیار خوبی 

اســت. جام ملت  های آسیا دو دوره است که برگزار می شود )۲015 و 
۲01۸( و تیم ملی فوتسال بانوان ایران هر دو دوره به عنوان قهرمانی 
دست یافت. خیلی  ها قهرمانی تیم بانوان در سال ۲015 را شانسی 

می دانســتند اما تکرار آن در ســال ۲01۸  و شکســت 5 بر ۲ ژاپن در 
فینال این مسابقات نشان داد که آن قهرمانی شانسی نبود.« گلر 

3۲ ساله تیم ملی فوتسال بانوان درخصوص سایت »فوتسال 
پلنت« افزود: »این سایت معتبرترین سایت فوتسال است 

که هر ساله با توجه به عملکرد بازیکنان، 10 بازیکن برتر 
را از همه جای جهان معرفی می کند و اطاعات کاملی 

از بازیکنــان و تیم  هــای فوتســال دارد. این ســایت در 
نهایت 10 دی ماه بهترین  ها را معرفی خواهد کرد.«

روز پنجشــنبه ســایت معتبــر »فوتســال 
ِپلِنت« کاندیــدای برترین  های فوتســال 
جهــان در ســال ۲01۸ را معرفــی کرد که 
تیم های ملی فوتسال آقایان و بانوان ایران 
پس از درخشش در سال جاری میادی و 

قهرمانــی در مســابقات جــام ملت  های 
آســیا ۲01۸ در بین 10 نامزد کسب عنوان 
برتریــن تیم  هــای جهــان قــرار گرفتنــد. 
عــاوه بــر این انتخــاب تیمی، تعــدای از 
فوتسالیســت  ها هــم در بیــن نامزدهای 
معرفــی  جهــان  برتــر  عناویــن  کســب 
شده اند. نقطه اشتراک معرفی کاندیداها 

از فوتســال ایــران در دو بخــش آقایــان و 
بانوان، انتخاب دروازه بان  های این دو تیم 
بــود. علیرضــا صمیمــی، دروازه بان تیم 
ملی فوتسال آقایان و فرزانه توسلی، گلر 
تیم ملی فوتسال بانوان از نظر این سایت 
معتبر در بیــن 10 دروازه بان برتر دنیا قرار 
گرفتنــد. دروازه بان  هایی که با درخشــش 

در مســابقات جام ملت  های آســیا ۲01۸ 
بــا تیم  های خود بر بام آســیا ایســتادند و 
نقش مهمــی در این قهرمانی داشــتند. 
خبرنگار »ایــران« به بهانه حضور این دو 
گلر در جمــع 10 دروازه بــان برتر جهان با 
آنها گفت وگویی انجام داده و نظرشان را 

جویا شده است.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار
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کم آبی به مهاجرت دامن زده است مهدی عزیزینــــگاره

»ایران«: محمدعلى موحد، تاریخ زنده فرهنگى 
و اجتماعى هفتاد سال گذشته ایران است. آقای 
شــمس پژوه  و مواناشــناس در 95 ســالگى بــه 
جدیــت و همت در آرامش مى نویســد و مى خوانــد و خلق مى کند و 
بــه دانشــجویان و دوســتدارانش راهنمایــى مى دهد. چنــدی پس از 
کودتای رضا خان میر پنج در سال 1302 به دنیا مى آید و رویداد  های 
مهم اجتماعى اعم از کودتا و انقاب و جنگ و بى شــمار فراز و فرود 
اجتماعى و سیاسى را با جفت چشم هایش مى بیند و از هر سو به این 
زندگى پر بار نگاه شــود، نقش و ردی از حضور پر رنگ اش در عرصه 
سیاســت و فرهنگ را مى توان دید. موضوعى که از نظر و نگاه نســل 
جــوان دور نمانــده و نمى ماند و این توجه را مى تــوان با اقبال خوب 
به آثارش دید. در تازه ترین رویداد خبرگزاری ایبنا اعام کرده است، 
در برنامــه ای با عنــوان »باغبان مثنــوی و پیر پاینــده ادب و عرفان« 

به همت کمیســیون ملى یونســکو در ایران قرار است روز چهارشنبه 
بیســت و هفتــم آذر از ســاعت 14 تــا 18/30 او با حضــور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامى، رئیس ســازمان 
صداوسیمای جمهوری اسامى، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اســامى، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارسى، دبیرکل کمیسیون 
ملى یونسکو-ایران، رئیس انجمن آثار و مفاخر ملى، رئیس دانشگاه 
تهــران و جمعــى دیگــر از اهالــى فرهنگ و هنر در ســالن فردوســى 
دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران تجلیل به عمل آید. او البته بى نیاز 
از تجلیــل اســت و این جامعــه فرهنگــى و ادبى ایران اســت که باید 
بــه یاد کــرد از وجود این اســتاد یگانه بیــش از پیش توجــه جوان ها و 
دانشجویان را به جناب محمدعلى موحد و استاد هایى از این دست 
جلب کند. محمدعلى موحد از نســلى  اســت که همواره بى ادعا و با 

همتى بلند به اعتای نام و فرهنگ ایران کوشیده است.

محمدعلی موحد تجلیل می شود

پاسبان هویت، باغبان فرهنگ

نگاهی به دوازدهمین دوره جشنواره فیلم حقیقت

ویترین سینمای مستند ایران
دوازدهمیــن  یــک: 
ه  ر ا جشـــــــــــــــــــــنو
ســینما  بین المللى 
تــا   18 از  حقیقــت 
 1397 مــاه  آذر   26
سالــــــــــــــن های  در 
چارســو  مجموعــــه 
مى شـــود؛  برگــــــزار 
که  آنهایى  برعکس 
ســینما  نوســتالژی 
فلسطین و ســینما سپیده دست از سرشان 
بر نمــى دارد به نظر من مجموعه چارســو 
اگرچــه  اســت.  مناســب تر  کار  ایــن  بــرای 
ســالن ها بســیار کوچک هســتند و بــا دقت 
خوبــى نمى تــوان یــک دل ســیر نشســت 
و فیلــم تماشــا کــرد و صف هــای طوانــى 
و ســالن های بســیار پــر، رغبــت آدم را کــم 
مى کنــد، امــا مکان های نشســتن، صحبت 
کردن و دیدار مستندســازان و عاقه مندان 
بــه ســینمای مســتند در آن چنــان دلپذیر 
مــى ارزد.  ایرادهایــش  ایــن  بــه  کــه  اســت 
جشــنواره حقیقــت چنــد ســالى اســت کــه 
دیگر جا افتاده و جایش بین مستند سازها 
محکم شده و هر مستندسازی دوست دارد 
کارش در این جشنواره انتخاب و دیده شود 
و حتى دوست دارد، یکى از آن تندیس های 
شــیدا را که گوی فیروزه بر سر دست گرفته، 
در تاقچه خانه یا دفترش بگذارد. جشنواره 
بــه یمــن مدیریت کــم حاشــیه و حرفه ای 
آن در ایــن ســال ها معمــواً منظــم و بــه 
قاعــده بوده و هر چه ایــراد به آن گرفته ایم 
و غــر بــه آن زده ایــم، از ســر بهتر شــدنش 
و کمال طلبــى مــا بــوده وگرنــه بــه نظــرم 
اســتاندارد برگــزاری جشــنواره قابــل قبول 
بوده اســت. هم ســطح فیلم های انتخاب 
شــده مســابقه ملــى کــه ثمــره و کارنامــه 
یک ســال مستند ســازی هنــری و حرفــه ای 
در کشــور اســت و هم بســیاری از فیلم های 
خارجى که در بخش های مسابقه و یا مرور 
آثار نمایش داده مى شوند از جمله بهترین 

مستندهایى  هســتند که مى توان یکجا و در 
یک دوره چند روزه تماشایشان کرد.

دو: امســال عاوه بــر بخش های اصلى 
مسابقه ملى، جایزه شهید آوینى و مسابقه 
بین الملــل بخــش ویــژه انقاب اســامى 
هــم در جشــنواره هســت کــه آثــار قدیمى 
و مانــدگار مربــوط بــه انقــاب بــه صورت 
کامل و بازســازی شــده در آن نمایش داده 
آزادی«  »بــرای  مثــل  آثــاری  مى شــوند. 
حســین ترابى، »به ســوی آزادی« مسعود 
جعفری جوزانى و مجید جعفری، »تپش 
تاریــخ« داود کنعانــى و اصغر فردوســت، 
»آن  عیــاری،  کیانــوش  نفس هــا«  »تــازه 
کرایلیــن،  ژان  ســالیانى،  بیــژن  روزهــا« 
»جوانى مــن در خیابان انقاب جا مانده« 
منوچهــر مشــیری و »جســت و جو«ی امیر 
نــادری. در ایــن بخش فیلم هــای جدیدتر 
از فیلمســازان جوان تــر هم نمایــش داده 
خواهــد شــد. پیشــنهاد های مشــخص من 
مســابقه  بخــش  مســتند  تماشــای  بــرای 
ملــى اینهاســت؛ در بخش بلنــد، »دلبند« 
کار  ملکــه«  »مــادرم  طالبــى،  یاســر  کار 
علــى زمانــى عصمتــى و »پنهان شــدگى« 
ســاخته ســیدرضا رضوی. البته اینها را هم 
»اکســدوس«  گرفــت:  نادیــده  نمى شــود 
بهمــن کیارســتمى، »خانــه ای بــرای تــو« 
مهــدی بخشــى مقــدم، »همایــون« پیروز 
کانتــری. در بخــش بلند برای کســانى که 

بــه ســینمای مســتند سیاســى عاقه منــد 
باشند فیلم »آن زمستان« درباره آیت اه 
مصبــاح و »پدر طالقانى« هــم فیلم هایى 
هســت، کــه باید دیــد. به عاوه یــک فیلم 
اســتقالى تمام عیار به نــام »آبى به رنگ 
آســمان« کــه تاریــخ باشــگاه اســتقال را 
روایــت مى کنــد که امیــدوارم در ســالن به 
اندازه کافى پرسپولیســى باشــد تا تعادلى 
در رأی مربــوط بــه جایزه بهتریــن فیلم از 
نگاه تماشــاگران اتفاق بیفتد. فیلِم »تمام 
اثــر  چیزهایــى کــه جایشــان خالى ســت« 
زینــب تبریزی بدون شــک بهترین کار این 
فیلمســاز تا حااســت و روایــت تأثیرگذار، 
تابوشــکن و دشواری اســت درباره سرطان 
ســینه. باقى پیشــنهادها هم به این شــرح 
هستند: »زمان« ماریا ماوتى، »باد« ساخته 
حمیــد جعفــری، »فریــاد رو بــه بــاد« بــه 
کارگردانى سیاوش جمالى و عطا مهراد در 
بخش نیمه بلند و »پرسپولیس - شیکاگو« 
اثــر ُارد عطارپور، »حلــب« کار امیر ُاصانلو 
در بخــش کوتــاه و ایــن فیلم هــای واقعــاً 
درخشــان در بخــش خارجــى: »چشــمان 
اورســون ولز« اثر مارک کازینــز، »راگو رای: 
یــک پرتــره بى قــاب« ســاخته آوانــى رأی، 
»ماقات با گورباچف« اثر ورنر هرتسوگ، 
»جــاده ســامونى« اثــر اســتفانو ســاوونای 
ایتالیایــى و »یک ســال در زندگــى اینگمار 

برگمن« ساخته جین مگ نیوسان.

شــهرزاد مظفر ســرمربى تیم فوتســال 
زنان ایران به عنوان یکى از 10 کاندیدای 
مربــى برتــر جهــان معرفى شــد و این 
خبــر باعــث شــد کاربــران شــبکه های 
اجتماعــى از ایــن موفقیتــش حســابى 
ابراز خوشــحالى کننــد. مظفر و تیمش 
این مدت توانسته اند طرفداران زیادی 
کننــد  پیــدا  اجتماعــى  شــبکه های  در 
و ایــن موفقیت هــا بــرای همــه و بخصــوص زنــان طرفدار 
فوتبال بســیار جالب اســت. خبر نامزدی این سرمربى بین 

چهره های شاخص این ورزش بارها بازنشر شد.
چند واکنش به این خبر را بخوانید: »سرمربى و اعضای 
تیمــش و کل تیمــش همیــن طــوری دارن مى درخشــن و 
کاندیدا مى شــن. دیروز یه ســر رفتم ســایت فوتسال پلنت 
چون ســؤال شده بود برام که چرا اسم سرمربى زن در بین 
نامزدها نیست. امروز این خبر دراومد. افتخار فوتسال زنان 
ایــران هســتید خانم ســرمربى«، »خبر خوب امــروز بى برو 
و برگــرد دیدن اســم شــهرزاد مظفر در جمــع کاندیداهای 
مربــى برتــر جهانــه. مربى درجــه یــک و کاردرســتى که به 
خاطر کم لطفى هایى که در حقش شــد تصمیم گرفت بره 
جایى که قدر توانمندیشو بدونن و سرمربى تیم ملى کویت 
شــد. خانم مظفر »دلمــون براتون تنگ شــده«، »و باز هم 

داستان تکراری از دست دادن استعدادها«.

سرمربی برتر

چهره روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

شــبکه های  در  عکســى  دیــروز 
اجتماعى از شیخ حسن کردمیهن 
که از سردمداران حمله به سفارت 
عربســتان بود، منتشــر شــد. ایــن عکس کــه درواقع 
تصویری از یک اســتوری بود نشان مى داد کردمیهن 
رســتورانى در کرج باز کرده و مشغول رستوران داری 
اســت و خــودش هــم لبــاس آشــپزها و کارمنــدان 
رستوران را بر تن داشت. کردمیهن همیشه با همین 
کارهــای عجیب و غریبش شــناخته مى شــود اما این 
بــار ایــن کارش هیــچ ربطــى بــه شــخصیتى کــه از او 

مى شناختیم نداشت.
کاربــران شــبکه های اجتماعــى از دیــدن ایــن 
نوشــتند:  دربــاره اش  و  کردنــد  تعجــب  عکــس 
»کردمیهــن عامــل حمله به ســفارت عربســتان، 
ســتاد  )محــل  کــرج  در  لبنانــى  غــذای  رســتوران 
قالیبــاف( دایر کرده. یه بــار باید بریم اینجا. من تا 
حــاا غذای عالــى رو با رویکــرد فرهنگى نخوردم. 
اصــًا نمى دونــم چه جــوری باید ایــن کار رو کرد. 
بعید نیست دست و پام رو گم کنم.«، »کردمیهن 
جایــزه  قالیبــاف  ســتاد  درصــدی   96 اعضــای  از 
خــود را دریافــت کرد. رســتورانى در کــرج با منوی 
فرهنگى ارزشــى«، »کردمیهن از فاتحان ســفارت 
عربســتان توی کرج رســتوران لبنانى زده و یه عده 
دارن اعتــراض مى کنــن. خوبه بیکار باشــه دوباره 

حمله کنه سفارت بگیره؟«

تعجب روز

رستوران فاتح سفارت!

ســیدمحمد بطحایــى وزیــر آمــوزش و 
پــرورش دیــروز اعــام کرد کــه به دلیل 
پخش فوتبال در مدارس از ســوی یک 
نهــاد احضار و توبیخ شــده اســت. فیلم ســخنان بطحایى 
دربــاره ایــن موضــوع و ایــن جملــه خاصش دیــروز مرتب 
بازنشــر مى شــد و  توســط کاربــران شــبکه های اجتماعــى 
خیلى هــا هــم دربــاره اش اظهارنظــر کردنــد. اظهارنظرها 
البته بیشــتر با تعجب همــراه بود و این ســؤال که چرا باید 

وزیر به دلیل چنین کاری احضار شود؟
»بطحایــى وزیــر آمــوزش و پــرورش را یک نهــاد توبیخ 
مى کنــد. چــرا؟ اجازه تماشــای فوتبال در مــدارس! همین 
بــرای درک عمــق فاجعه کافى اســت!«، »وزیــر آموزش و 
پــرورش گفتــه به خاطر پخــش فوتبال در مــدارس احضار 
و توبیــخ شــده! بماند که هر دوی ایــن کلمات بار حقوقى و 
اداری ســنگین داره اما خوبه جناب وزیر شــفاف بگه ماجرا 
چى بوده و نهادی هم که این بدســلیقگى رو کرده توضیح 
بــده تا اســباب ننه من غریبم بــازی یک عده جور نشــه!«، 
»در حالــى کــه چنــد روز پیش ناســا صدای باد رو از ســطح 
کره مریخ برای اولین بار به گوش بشــر رسانده، ما مدعیان 
مدیریــت جهانى وزیر آموزش و پرورش مان را برای پخش 
فوتبــال در مــدارس بازخواســت مى کنیــم!«، نمونــه ای از 

واکنش ها به این خبر و فیلم بود.

 بدشگونی فوتبال 
برای وزیر آموزش و پرورش

سوژه روز

چهـــره

رویـــداد

حامد شکیبانیا
مستند ساز

هــر  بهترین هــای  معمــواً  مى گوینــد 
از  کــه  هســتند  نویســندگانى  مکتــب، 
قواعــد آن مکتــب، تخطــى مى کننــد. 
ایــن تخطــى البتــه چنــدان هم ســاده 
نیســت؛ مســأله ایــن نیســت کــه تنهــا 
قواعد زیر پا گذاشــته شــوند، بلکه باید 
ایــن شکســتن قواعــد نوعى فــراروی و 
حرکــت به پیــش را نیز شــامل شــود و 
چیــزی به اصــل خــود بیفزاید. بــا این 
پیراندلــو  لوئیجــى  تعریــف،  و  تعبیــر 
از بهترین هــای تاریــخ ادبیــات ایتالیــا و جهان اســت و بدون 
شــک بهترین در دوران خود. پیراندلو را در ایران بیشــتر با دو 
اثر شــاخص »شــش شــخصیت در جســت وجوی نویسنده« 
و »مرحــوم ماتیــا پاســکال« مى شناســیم و البته ایــن دو اثر از 
بهترین های کارنامه  او نیز هســتند. پیراندلو قلمرو خود را چه 
از منظر تکنیک نوشــتن و چه از نظر شــیوه و جنس تخیل در 
مرزی بســیار باریک میــان رئالیســم و سوررئالیســم بنا نهاد. 
واقع گرایــى او هرگــز آن قدرها محض و متعارف نیســت و در 
عین حــال در فراواقع گرایــى هم فاصله چندانــى از واقعیت 
نمى گیــرد. در عیــن حــال او بــه تکنیک های نوین نوشــتاری، 
مثــل بداهه پــردازی و نوشــتن ضدپیرنگ عاقه داشــت و در 
بسط و تکوین چنین تکنیک هایى نقش مهمى داشت. چنین 
بود که در ســال 1934 به دریافت جایزه نوبل ادبى نایل شــد. 
از منظــر روان شناســانه ذهــن او تقریبــاً در تمامــى آثــارش با 
مســأله »پرســونا« درگیر اســت؛ یعنــى نقاب هایى که انســان 
در زندگــى خود بــر چهره مى زند بــرای پنهان ســاختن آنچه 
در درونــش مى گــذرد. چنــان کــه میان آنچــه که از خــود بروز 
مى دهد و آنچه در درونش مى گذرد گســیختگى پدید مى آید 
غیر قابل جبــران. البته پیراندلو، خصوصــاً در رمان »مرحوم 
ماتیا پاسکال«، بروز چنین وضعیتى را ناشى از مسائل دنیای 

مدرن مى داند؛ بى عدالتى اجتماعى، جنگ، رکود اقتصادی، 
تبعیض نژادی و قدرت مداری مردان سیاست. انگار پیراندلو 
از یک افسردگى بزرگ و گسیخت ناشى از آن سخن مى گوید. 
اتفاقى که در شــاهکارش، »شش شخصیت در جست وجوی 
نویسنده«، پوچى معنای زندگى زیر این نقاب ها و در معرض 
این گســیخت را به تصویر مى کشــد: بازیگرانى که قصد دارند 
نمایشــنامه ای از پیراندلــو را اجــرا کنند با شــش غریبه مواجه 
مى شوند که به دنبال خود پیراندلو هستند و این تعارض آنها 
را بــه جایى مى رســاند که مرزهای وهم و واقعیت میان شــان 
جا به جــا مى شــود و جایــگاه واقعــى و نقش شــان را فراموش 
مى کننــد. طبیعى اســت که با چنیــن رویکردی آثــار پیراندلو 
هرگز چندان خوش بینانه به دنیا نمى نگرند. این بدبینى البته 
نه به رستگاری غایى بشر، که نسبت به جریان و نیرویى است 

که زندگى انسان مدرن را به این مرحله رسانده است.

یادی از لوئیجی پیراندلو، نویسنده ای که جسارت عبور از قواعد مرسوم را داشت

در زیر این نقاب ها

اهل کلمه

علی مسعودی نیا
 مترجم 
و منتقد ادبی

خبر آخر
همســر  احمــدی،  معصــوم  گرامیداشــت  مراســم 
عبدالرحمن شــرفکندی، نویســنده مشــهور کرد، 22 آذر 
در تــاار مولــوی دانشــگاه کردســتان برگزار مى شــود. به 
گــزارش ایســنا، در این مراســم کــه با همت پژوهشــگاه کردستان شناســى و 
دانشــگاه کردســتان برگزار مى شــود از ســند آثــار تقدیم شــده عبدالرحمن 
شــرفکندی به دانشــگاه کردســتان رونمایى مى شــود. بنا بر اعام، مراســم 
گرامیداشــت معصوم احمدی، همســر عبدالرحمن شرفکندی با حضور و 
ســخنرانى ادیبان، نویســندگان و هنرمندان درباره  این شــخصیت اثرگذار و 
برجســته همراه خواهد بود. از آثار عبدالرحمن شــرفکندی به زبان فارسى 

مى توان به ترجمه »قانون در طب« اشاره کرد.

گرامیداشت معصوم احمدی 
همسر عبدالرحمن شرفکندی

دانــوب«  رنــگ  »بــه  »ایــران«: 
واهــه  شــعر  مجموعــه  تازه تریــن 
منتشــر  چشــمه  نشــر  در  آرمــن 
شــده اســت و او اخیــراً در نشســتى ایــن کتــاب را بــرای 
بهانــه  همیــن  بــه  اســت  کــرده  امضــا  مخاطب هایــش 
اســماعیل یوردشاهیان نگاهى گذرا به تأثیر ارامنه بر هنر 

و ادبیات مدرن فارسى دارند.

حضور ارمنى هــا با ذهن و دانش و 
تــوان فنى که در عرصــه صنعت و 
هنــر داشــتند، تأثیر بســیار عمیقى 
در  وتجــدد  مدرنیتــه  ورود  در 
دویســت ســال اخیــر ایران داشــته 
اســت. با کمى تأمــل در زمینه هنر 
ادبیــات  تئاتــر،  ســینما،  عکاســى، 
و... نام هــای متعددی از هایراپتیان، اســتپان اســتپانیان، 
ازاریــان تــا آربى آوانســیان ، صفاریان ، زاون قوکاســیان، 

واهه آرمن و... خواهیم دید. 
در خصوص شــعر شــاعران ارمنى چه فارســى گوی 
وچه ارمنى ســرا بسیار مى توان نوشت در این جا خوب 
اســت یادی کنیم از شــاعر و مترجم خوب ارمنى آلک 
خاچاتوریان که در 1347 برابر با 1968میادی با انتشار 
کتاب »حماســه اندوه« که ترجمه شعر شاعران ارمنى 
بــه زبان فارســى بود به معرفى شــاعران بــزرگ ارمنى 
پرداخــت. این کتــاب ارزشــمند در آن زمان بــا مقدمه 
شــاعر بــزرگ معاصر احمد شــاملو توســط انتشــارات 
خوشه منتشر شد و همین طور شایسته است در این جا 
یــادی کنیــم از شــاعر و پژوهشــگر ومترجم برجســته و 
ارمنى شــناس معاصــر احمــد نــوری زاده که با انتشــار 
کتــاب بســیار مهــم صد ســال شــعر ارمنى بــه معرفى 
تاریــخ و فرهنــگ و شــعر مــدرن معاصــر ارمنســتان 
پرداخــت. احمــد نــوری زاده اکنون که پیر شــده اســت 
بدلیل گرفتاری به بیماری آلزایمر در خانه ســالمندان 
در تنهایــى عمر مى گذراند اما یاد واحترامش همیشــه 

با ماست. 
عاوه بر شــاعران نویسندگان ارمنى فارسى نویس در 
تحول ادبیات ایران بسیار نقش داشتند از جمله یوریک 
کریم مسیحى که یکى از نویسندگان خوب معاصر است 
و ژانر پلیســى ویا بهتر است بگویم بیشتر داستان های او 
در حوزه شــهری معمایى با زیر بنای پلیســى اســت و او 

جزو معدود نویســندگان پلیســى نویس معاصر اســت. 
نخســتین مجموعه داســتانش بــا نام »طبقــه همکف« 
در سال 1382 منتشــر شد و بعداز آن رؤیاها وخاطره ها 
و بعــد »شــادی دیگــران« و »بزرگــراه بزرگ« را منتشــر 
کــرد و آخریــن مجموعــه داســتانش »صدمیــدان« نام 
دارد که توســط انتشــارات هرمس منتشــر شــده اســت. 
امــا مهمتریــن و تأثیرگذارتریــن نویســنده و چهره ادبى 
ارمنى فارســى نویس معاصر خانم زویا پیرزاد اســت که 
در 1331 برابــر بــا 1952 در آبــادان به دنیا آمده اســت. 
او بــا انتشــار رمــان »چراغ هــا را من خامــوش مى کنم« 
فصلى تازه در ادبیات شــهری و خاطره نویســى ایران به 

راه انداخت. 
بــدون  متنــى  و  ســاده  و  روان  قلمــى  پیــرزاد  زویــا 
از  بــدور  و  جــذاب  نوشــته اش  و  دارد  حاشــیه پردازی 
تکلف های ادبى ست. عاوه بر رمان معروف »چراغ ها 
را مــن خامــوش مى کنم«، کتــاب »عــادت مى کنیم« و 
ســه داســتان »طعم گس خرما« از دیگر آثار او هستند. 
کتاب هــای او بــه زبان های مختلف ترجمه شــده و یکى 
از نویسندگانى ســت که نشــان شــوالیه فرانســه دریافت 
کرده اســت. او اکنون مقیم فرانسه اســت. در پایان این 
یادداشــت شایســته اســت ایــن مــورد مهم را یــادآوری 
کنــم کــه در بعضــى ازکتاب هــا و مجموعه ها با انتشــار 
ارمنــى  از نویســندگان  آثــارم، مــرا یکــى  از  ترجمــه ای 

شمردند. 
مــن ســپاس دارم از لطــف ایــن دوســتان ومحققــان 
مــادرم زاده  و  اســت  ایــروان  مــن زاده  پــدر  ومترجمــان. 
اســتانبول وخــودم در شــهر زیبــای ارومیــه ایران بــه دنیا 
آمدم. انسانى آزادم وهمه را در مهر و مهربانى و دوستى 

مى جویم.

ارامنه ایران، شیفتگان خدمت به فرهنگ ملی

یادداشت

اسماعیل 
یوردشاهیان
شاعر و منتقد ادبی

 تصویری از ساموئل خاچیکیان، کارگردان اثرگذار ارمنی
و همکارانش در دهه 30


