
ضرورت های >اس پی وی<
در تمام کشورها صنایع کوچک و اس.ام.ای هایی نقش 
فعاانــه ای در اقتصــاد کشــور دارند و می تواننــد یکی از 
اهرم های توســعه ای کشورشان باشند اما در ایران بیش 
از حد نیاز صنایع کوچک فعال شــدند. فعالیت صنایع 
کوچک زمانی که وســیع می شــود نمی تواند کمک کننده 
اقتصــاد باشــد و حتــی در برخــی از مــوارد ســبب بــروز 
معضل هایــی می شــود. در بیشــتر نقــاط دنیــا، صنایــع 
بــزرگ محــور توســعه هســتند و صنایــع کوچــک از آثار 

انتشار آنها بهره مند می شوند. 
یکی از دایلی که باعث می شود تعداد قابل توجهی 
صنایــع کوچک ورشکســته شــوند، تعدد آنهاســت. این 
حــوزه بخــش قابل توجهــی از تســهیات را از آن خود کرده اســت اما توانایی 
بازپرداخــت را نــدارد. طی ســال های اخیر صنایــع کوچک زیادی ورشکســته 
شــدند ولی تعداد صنایع کوچک نســبت بــه حجم و مقیاس اقتصاد بیشــتر 
است از این رو کشور بایستی به سمت رشد و توسعه بنگاه های بزرگ برود. با 
توجه به این توضیحات در جلســه ای که اقتصاددانان شــب دوشنبه با رئیس 
کل بانــک مرکــزی داشــتند موضوع صنایع کوچک و توســعه آنها به واســطه 
SPV) .SPV سیســتم اروپایــی جایگزیــن ســوئیفت اســت که قرار بــود پس از 
اینکــه تحریم هــای امریکا در 13 آبان اجرایی شــد، به تــداوم مبادات بانکی 

ایران کمک کند( مطرح شد. 
در ایــن جلســه برخــی از اقتصاددانــان بــا توســعه دوباره صنایــع کوچک 
مخالــف بودنــد و می گفتند، توســعه صنایع بــزرگ در مقطــع فعلی مهم تر 
اســت. بــا ایــن اوصاف دولــت و اتــاق بازرگانــی در حــال پیگیری اجرا شــدن 
SPV اســت و مذاکــرات برای اجرایی شــدن ایــن مهم ادامــه دارد. با اجرایی 
شــدن SPV با کشــورهایی کــه امکان مبادلــه کاا داریم می توان از تســهیات 
آنها اســتفاده کرد. به نظر می رســد کشــورهایی چون چین و هند در سرلیست 
باشــند و معلوم نیســت کشــورهای اروپایی چه شــرایطی خواهند داشت. اگر 
اروپایی هــا هــم بــه SPV بپیوندنــد می تــوان از سیســتم مالی اروپایــی هم در 
قالب ســازوکارهای تعریف شــده استفاده کرد. البته این امر موضوع جدیدی 
نیســت و خیلی از کشورها در قالب های تعریف از سیستم مالی اروپا استفاده 
می کنند. ما اکنون مشکل مبادات را داریم که بواسطه تحریم برای کشورمان 
ایجاد شــده اســت. با فعال شــدن SPV می توان تحریم ها را کم اثر کرد. البته 
در ایــن روش هزینــه مبــادات کاا افزایــش پیــدا می کند ولی می تــوان تولید 
را حفــظ کــرد. به هر ترتیــب باید منتظر مانــد و دید که طــی هفته های آینده 

اروپایی ها به سمت تأیید و اجرایی شدن SPV می روند؟
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زیست جمعی شادمانه
شــادی و شــاد زیســتن در زندگی هر فرد بدون تردید 
اهمیــت دارد. حتی مطالعات نشــان داده اســت که 
شــادی بر ســامت جســمی و روانی نیز اثرات مثبت 
افــراد ناشــاد و عبــوس و غمگیــن  دارد و برعکــس 
بــه لحــاظ جســمی و روانــی نیــز مشــکات بیشــتری 
دارنــد. اهمیــت شــادی در ثبــات اجتماعــی نیــز کــم نیســت. افــراد شــاد، 
صبوری بیشــتری نشــان خواهند داد. در این چارچوب شــادی حتی رابطه 
صــد درصــدی با درآمــد و ثروت نیــز ندارد. افراد بســیاری وجــود دارند که 
ثروتمندنــد ولــی نــه تنها شــاد نیســتند، بلکه غمگین و افســرده هســتند و 
چــه بســیار خودکشــی ها در میــان ایــن طبقات وجــود دارد که عــوارض آن 
شناخته شده است. در مقابل افراد و گروه های فقیری هستند که می توانند 
از زندگــی خود لذت ببرند و شــاد باشــند و حتی موضوعــات کوچکی را نیز 

می توانند پیدا کنند که شاد شوند.
شــادی نیز دو ســطح خصوصــی و عمومی دارد. این دو ســطح از شــادی 
جایگزین یکدیگر نیســتند. ما می توانیم با دوســتان یــا خانواده خود محیطی 
شــاد و دلچســب داشــته باشــیم و از آن لذت ببریم، ولی شــادی اجتماعی و 
عمومی کارکرد و مزه دیگری دارد. اینکه همه کشــورها به نحوی برنامه هایی 
بــرای شــادی اجتماعــی و عمومی دارنــد، بی دلیــل نیســت. بنابراین ممکن 
اســت همه یا بیشــتر افراد جامعه به لحاظ فردی شــاد باشــند ولی به لحاظ 
جمعی جامعه ای ناشــاد و ناســالم داشــته باشــیم. همه عوارض یک انسان 
ناشــاد بــر یک جامعه ناشــاد نیــز تحمیل می شــود. هنــوز اکثر مردم شــادی 
جمعــی پس از پیروزی تیم فوتبال ایران بر اســترالیا را در ســال 1376 به یاد 
دارند که چگونه همچنان از آن شــادی جمعی یاد می شود. شادی اجتماعی 
را در هــر جامعــه ای در چهــره و رنــگ لباس و رفتــار همدانه همــه مردم با 
یکدیگر می توان دید. در محیط شــاد گذشــت و همدلی و اخاق بیشــتر رواج 
دارد. هنوز هم داســتان های رزمندگان از شــوخی ها و فضاهای شــادی که در 
جبهه ایجاد می کردند زبانزد اســت. ادامه زندگــی و حضور مؤثر در جبهه ای 
که جدی ترین رفتار که حتی که با کشــتن و کشــته شــدن همراه اســت نیازمند 

یک فضای شاد و دلچسب است.
با این ماحظات معلوم نیســت که چرا برخی افراد می کوشند که جامعه 
ایــران را از موقعیت هــای شــادی بخش جمعــی محــروم کننــد. هنگامــی که 
آقــای بطحایی وزیر آموزش و پرورش بــه صراحت اعام می کند که به دلیل 
انجام برنامه نمایش مســابقه نهایی فوتبال میان تیم ژاپنی و پرســپولیس از 
ســوی مقامات خاصی مؤاخذه و مورد بازخواســت قرار گرفته است، می توان 
به این نتیجه رســید که احتماًا کســانی هســتند که این موقعیت های جمعی 
را بــرای روحیه بخشــی مردم مناســب نمی دانند. آنان نمی دانند که بخشــی 
از هویت یابــی مــردم در خــال مراســم و آیین های جمعی، شــادی بخش یا 
عزاداری ایجاد می شــود. مردم همان قدر به مراسم ختم آشنایان و دوستان 
می رونــد که به مراســم عروســی و شــادی آنــان می روند. هر دو این مراســم، 
کارکردهــای هویت بخشــی دارنــد و مــردم از این طریــق با یکدیگر احســاس 

همبستگی و نزدیکی می کنند.
متأسفانه عده ای در پی آن هستند که تصویری عبوس و غمگین رفتارهای 
دینــی و انســان دین مدار ارایــه کنند. در حالی کــه این نگاه با طبــع مردم و با 
ضرورت های روز جامعه، انطباق ندارد. حتی در ویژگی های زیبایی شناســانه 
و رنــگ نیــز نوعــی مقاومــت در برابــر تنــوع رنــگ و پوشــش دیده می شــود. 
در مجموع پیشــنهاد می شــود کــه برای افزایــش موقعیت هــا و فرصت های 
شادی بخش، بویژه موقعیت های ایجادکننده شادی های عمومی، کارگروهی 
تعیین شود و برنامه هایی را برای تحقق آنها ارائه کند. و در کنار آن سازوکاری 
تعیین شــود تا شــاخص اجتماعی معینی که معرف و ســنجش کننده شادی 
در مردم باشــد را تعیین و ســاانه ســنجش کنند و برحســب گروه های سنی، 
جنســیت، طبقــات اقتصادی، تفاوت هــای جغرافیایی و در طــول زمان آن را 
بسنجند و در صورتی که این شاخص در میان گروه های اجتماعی ویژه ای کم 
است برای باا بردن آن برنامه ریزی شود. جامعه ای سالم است که می تواند 

زیستن شاد را تجربه کند.

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر 
همــکار  درگذشــت 
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مرحــوم  »ایــران« 
شــادروان مغفــور 
حسین جدیدی

خانــواده  بــه  را 
و  ایشــان  محتــرم 

خانواده مطبوعات کشور تسلیت گفته و اعام 
می داریم که مراسم سوم و هفتم آن مرحوم 
روز پنجشــنبه  1397/9/22از ســاعت 15 
الی 16:30 در مســجد الزهرا )س( واقع در 
شهرک غرب، فاز 2، خیابان هرمزان، روبروی 

برج های تهران برگزار می شود.
امید که با حضورمان، موجبات شادی روح آن 

عزیز و تسلی خاطر بازماندگان فراهم شود.

مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران

بــا نهایت تأثر و تأســف درگذشــت همکار عزیز 
و هنرمنــد نامــي احمدرضا دالوند را تســلیت 
عــرض نموده از درگاه الهي براي آن مرحوم علو 
درجــات و غفران الهي و براي بازماندگان صبر و 

شکیبایي مسألت داریم.
ضمنــاً مجلــس ختــم آن مرحوم روز پنجشــنبه 
مورخ 97/9/22 از ســاعت 13/30 الي 15 در 
حســینیه و مجتمع فرهنگي پیامبــر اعظم)ص( 
در خیابان شــریعتي بااتر از خیابان قدوســي- 
روبــه روي پارک اندیشــه- ورودي شــماره 11 

برگزار مي گردد.
مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران

یک عذرخواهی بموقع
سیاستمدار متناسب با شرایط لحظه ای حکم می دهد. 
رئیــس  مکــرون،  امانوئــل  شــب  دوشــنبه  ســخنرانی 
جمهوری فرانسه و امتیازاتی که به معترضان این کشور 
داد، در همیــن راســتا و در جهــت برطــرف کــردن آرام 
بحرانی که آســیب های زیادی به اقتصاد این کشور وارد 

کرده، انجام شد.
تنگناهــای  همــه  باشــیم،  بیــن  واقــع  اگربخواهیــم 
اقتصــادی که اکنــون بر فرانســه حاکم اســت و منجر به 
بحــران اخیر این کشــور شــده، مربــوط بــه دوره مکرون 
نیســت و از دیرباز نه تنها در این کشــور که در بســیاری از 
کشــورهای اروپای غربی وجود داشــته اســت. در نگاهی 
واقع بینانــه می بینیم اروپای غربی دیگر تألؤ اقتصادی گذشــته را ندارد. اوج 
تألؤ اقتصادی این کشــورها یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شــد و تا 
دهه 80 ادامه یافت. در این ایام کشورهای استعماری که از زیر سلطه برخی 
کشــورهای اروپای غربی بیرون آمدند، از همین کشــورهای اســتعمارگر برای 

نوسازی کشور خود دعوت کردند. 
این دعوت ها بنای شــکوفایی اقتصاد این کشــورها را مســتحکم کرد. اما 
در گــذر زمــان وقتــی کشــورهای وارد کننده تکنولــوژی اروپای غربــی، به حد 
اشــباع رســیدند و قدرت هــای رقیــب مثل برزیل، چیــن و هند وارد شــدند، 
رونــد موفقیت کشــورهای اروپــای غربی کند و حتی در مواردی متوقف شــد 
و بســیاری از جذابیت هــای اقتصــادی خــود را از دســت داد. بنابرایــن ایــن 
کشــورها زمانی که وارد قرن 21 شــدند بویژه بعد از بحــران اقتصادی 2008 
که از وال اســتریت شــروع شــد اما دامن آنها را هم گرفت، دچار مشــکات 
بیشــتری شــدند و فضــای کلــی اقتصــاد آنهــا متزلزل شــد. امــا در این بین 
بــرای فرانســه به عنوان کشــوری کــه یکی از رهبــران اتحادیه اروپا محســوب 
می شــود، وقوع چنیــن اعتراض های گســترده ای که دربرگیرنده بســیاری از 
گروه هــای اجتماعی بود، ســخت و دشــوار نشــان مــی داد و بایــد در حل آن 
راهــی پیــدا می کردند. در واقع تنهــا راه مکرون این بود کــه عذرخواهی کند 
و قــول دهد فشــارهای مالیاتی را به گروه های پایین جامعــه وارد نکند. زیرا 
در غیر این صورت کار برای خود او مشــکل می شــد و ممکن بود به برکناری 
وی و برگــزاری انتخابــات منجــر شــود. بنابرایــن عذرخواهــی او را باید یک 

عذرخواهی بموقع قلمداد کرد.
در شــرایط حاضر هم مکرون مشــکاتی دارد. در فرانســه به طور معمول 
ســندیکاها هســتند کــه شــورش می کننــد و وارد مذاکــره می شــوند. ایــن بــار 
برخاف همیشــه طیف مطالبات و شــرکت کنندگان در این شــورش ها خیلی 

وسیع و گسترده بود. 
ســخنرانی مکــرون و وعده هایــی کــه بــه معترضــان داد، بســیار کلــی بود 
و در برخــی مــوارد باعــث بــروز شــبهاتی می شــد. البتــه احتمــال دارد او در 
نشســت هایی که با کابینه خود دارد این  مســائل و شبهات را برطرف کند. اما 
برای او و برای معترضان بهتر می بود که وی بتواند بطور مستقیم با رهبران 
جنبــش اعتراضــی وارد مذاکره شــده و خواســته های آنــان را برآورده ســازد. 
این موضوع ها دولت را دچار باتکلیفی کرده اســت که باید با چه کســی پای 
مذاکره بنشیند تا شورش را پایان دهند. شورشی که تاکنون 16 میلیارد دار به 
اقتصاد فرانسه لطمه زده است در حالی که این کشور 51 میلیارد دار درآمد 
توریستی دارد، این شورش ها در آستانه سال نو مسیحی فرانسه ضربه زیادی 

به اقتصاد توریسم این کشور زد. 
از طرفی هم راست افراطی تحت رهبری مانشون و لوپن هنوز هم تاش 
می کنند شــورش را گسترش دهند و از سطح میانی به سطحی بااتر برسانند 
و انتخابــات مجــددی را برگــزار کننــد. برپایی چنیــن انتخاباتی، می توانســت 
خطری بزرگ برای فرانســه باشــد. با ارتقای تدریجی آرای خانم لوپن که در 
دوره اول 5 درصد، در دوره دوم 15 درصد و دوره سوم 35 درصد رأی آورد، 
می تــوان پیش بینی کرد اگر در این شــرایط نارضایتی انتخاباتی برگزار شــود، 
لوپن می تواند برنده انتخابات شود. پیروزی او می تواند خسرانی بزرگ برای 

همه، چه فرانسوی ها و چه مسلمانان و حتی ایران باشد.
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علی بیگدلی
 کارشناس 
روابط بین الملل

 دِر خانه ها را
 ِگل گرفتند و  رفتند

الزامات بودجه 
پساتحریمی

شبکه فاضاب 
تهران را می بلعد 

 نظام رسانه ای کشور
تسهیل یا تحدید؟
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مهاجرت چطور روستاهای سیستان 
و بلوچستان را خالی می کند؟

 اقتصاد سیاسی بودجه 98 
از نگاه فعاان اقتصادی

فرونشست پایتخت در 12 سال 
اخیر دو برابر شده است
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رهبر معظم انقاب:گفت وگوی »ایران« با احسان حدادی رئیس جمهوری فرانسه به خواسته های مردم جواب داد 

 کاهش مالیات ها
 افزایش حقوق، عذرخواهی 

 فدراسیون 
اذیتم می کند

 بزرگداشت شهیدان 
از شریف ترین کارها است

گــــزارش
گـروه اقتصادی

تحریم هــای جدید امریکا کــه مرحلــه اول آن از 15 مرداد کلید 
خورد، یک تفاوت اساســی با دوره های قبــل دارد، این بار اروپا و 
بســیاری از کشورهای بزرگ امریکا را همراهی نمی کنند و حتی 
دربرابــر آن ایســتاده اند. پــس از خروج یکجانبه امریــکا از برجــام و محدودیت های 
صــادرات نفــت و مبادات بانکــی که به قطع دسترســی بانک های ایرانی به شــبکه 
ســوئیفت منجر شــد، اتحادیــه اروپا تصمیم گرفــت برای حفظ مبــادات اقتصادی 
و تجــاری خــود با ایــران، کانال مالــی جدیدی به نــام SPVایجاد کنــد. اقدامی که در 
کنار28 عضو اتحادیه اروپا از سوی سایرکشورها نظیر روسیه و چین هم مورد استقبال 
قرارگرفــت. SPV با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوســط و تأمین نیازهای این 

بخش از اقتصاد ایران به دنبال آن است تا با تسهیل 
صفحه 4 را بخوانیدمبادات مالی زمینه رشد تولید را فراهم کند. 

 آماده باش
به صنعت ایران

ارزیابی ایحه »قانون مطبوعات 
و خبرگزاری ها« در میزگرد 

»ایران« با حضور بهروز بهزادی  
کامبیز نوروزی و باقر انصاری
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تسهیل یا تحدید ؟ نظام رسانه ای کشور  

»ایران« با حضور بهروز بهزادی ، کامبیز نوروزی و باقر انصاریارزیابی ایحه »قانون مطبوعات و خبرگزاری ها« در میزگرد 
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ایحه جدید قانون مطبوعات که 
در چند دوره ریاســت جمهوری 
هیــأت  در  اکنــون  و  مطــرح 
دولــت تصویــب و بــرای طــرح 
در صحــن علنی مجلــس ارائه  
بیم هــا  علیرغــم  اســت  شــده 
وامیدهــا بــه انتظــار چندســاله 
اهل قلــم بــرای اصــاح قانــون 
بخشــیده  پایــان  مطبوعــات 
است. مطبوعات به عنوان رکن 
چهــارم دموکراســی درکنارســه 

اکثریــت قــوه دیگراســت.به همیــن دلیــل بایــد درنظرداشــت شــده اســت اما همچنان اکثریت اعضا با اعضای ســه  ترکیــب  دلیــل  بــه  مذکــور  درایحــه  ازات های ماده 50تا52 هــم با نظر شــورای مطبوعــات وهیــات منصفه توجه شــود ودرعوض به مجازات نشــریات، پس ازانتشارآن و شبکه های اجتماعی، شرایط اخذ امتیازنشریه حذف است باتوجه به شرایط جدید وظهوررسانه های جدید اخیر مطبوعــات شــاهدآن بوده اند.درایــن رابطه ازم امر یادآورتضییقات ودشواری هایی است که درسه دهه دموکراسی(مطبوعات) دراقلیت بسر می برندوهمین کمیســیون از قوای ســه گانــه، نمایندگان رکــن چهارم کــه 

یادداشت

مسعودیدکتر امیدعلی 
دانشگاه سوره عضو هیأت علمی 

ایحه قانون مطبوعات: بیم ها وامیدها

شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد« و »کامبیز نوروزی، این ایحه اســت که به آن وزن بیشــتری داده اســت.میزگرد »ایران« با »باقر انصاری، حقوقدان و استاد حوزه رســانه، رژیم افتراقی، یعنــی احکام خاص برای رکــن چهارم دموکراســی از مهم ترین ویژگی های اخاقی، امید و اعتدال در فضای رســانه ای کشــور تهیه و تدوین شــود، آنچنان که به اعتقاد صاحبنظران فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی همچنین در جهت اعتای فرهنگ ملی و نشر فضایل اعتماد، مشــارکت و انســجام اجتماعی و حذف مرزبندی های اجتماعی منجــر به تبعیض و ممانعت از بوده، ســعی شده مســائل و نیازهای رسانه ای کشــور احصا و ایحه ای در جهت توســعه آگاهی و افزایش می شــود.در این ایحه 118 ماده ای که حاصل حدود سه ســال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت ایحه »قانون مطبوعات و خبرگزاری ها« تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی در مجلس راهی بهارستان 

مریم جهان پناه
خبرنگار

حقوق شهروندی است که آقای روحانی منتشر 
کردنــد و دیــدگاه منــدرج در این ایحه ســیطره 
کامــل حکومــت بــر مطبوعــات و خبرگزاری ها 
و حتــی بــر ســایر وســایل اطاع رســانی اســت. 
ببینید مشکات عدیده ای گریبان مطبوعات و 
خبرگزاری ها را در ایران گرفته است، چرا دولت 
بــرای آنها فکــری نمی کند؟ چرا دولــت به این 
موضوع فکر نمی کند رفتار امنیتی که با رسانه ها 
وجــود دارد موجب شــده تا رســانه های داخلی 

کان رســانه ای در مورد رســانه ها مواجه هستیم 
و یکســری چالش هــای خاص مطبوعــات. مثًا 
بــه لحاظ بحث کان رســانه ای آنچه مــا از زمان 
ناصرالدین شاه تعریف کردیم این بود که کسی 
که می خواست نشریه بگیرد باید از پادشاه امتیاز 
می گرفت آن هم به اســم شخص خاص و بعد 
هم این صدور امتیاز به صدراعظم واگذار شــد و 
بعد به وزارتخانه های مختلف رسید و... در زمان 
مشــروطه در قانــون اساســی مشــروطه و قانــون 
تی که متعاقب آن تصویب شد یک نظام 

  فاز اول طرح آب شیرین کن بندرعباس  با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری  رسید

کام هرمزگان شیرین می شود
6
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رهبر معظم انقاب:

 بزرگداشت شهیدان 

از بهترین و شریف ترین کارها است
بیانات رهبر معظم انقاب اســامی در دیدار دست اندرکاران 
کنگره  شهدای استان خراسان جنوبی که ۱۴ آبان ۹۷ برگزار شده 
بــود، صبح دیروز )سه شــنبه( در محل این همایش در بیرجند 
منتشــر شــد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری، حضرت 
آیــت اه خامنــه ای در این دیدار، اســتان خراســان جنوبی را اســتانی مؤمن خیز و 
عالم پرور خواندند و با تجلیل از ســابقه حضور پر شــور و مؤثر مردم این اســتان در 
نهضــت انقاب اســامی و دفــاع مقدس، گفتنــد: امروز بزرگداشــت شــهیدان از 
بهترین و شــریف ترین کارهاست و کشــور به آن احتیاج دارد. رهبر انقاب اسامی 
با اشــاره به تهاجم خطیر دشمنان در مســائل معنوی، افزودند: البته رویش های 
انقاب در سراسر کشور محسوس است و با تاش و گسترش این رویش ها، دشمن 
در تهاجم به معنویات نیز همچون جنگ ســخت، شکســت خواهد خورد. ایشان 
با تأکید بر لزوم برگزاری با کیفیت بزرگداشــت شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات و 
شرح احوال آنان، گفتند: شهیدان عزیز در زمان حیاتشان با جان خود وارد میدان 
دفاع شدند و امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسام دفاع می کنند، بنابراین 

دفاع مقدس تمام شدنی نیست و یک حقیقت در حال پیشرفت است.

استقبال ظریف از توافق اولیه یمنی ها در مذاکرات سوئد
وزیــر خارجه ایران از حصول توافق اولیه بین طرف های یمنی در مذاکرات ســوئد 
اســتقبال کرد.ظریف در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »ایران از توافقات 
اولیه بین طرف های یمنی در استکهلم تحت نظارت فرستاده ویژه سازمان ملل 
اســتقبال کــرده و از تــداوم مذاکــرات برای دســتیابی بــه توافق نهایی بر ســر تمام 
مشکات حمایت می کند.« وی در ادامه خواستار پایان حمات ائتاف سعودی به 
یمن شده و افزود: »دیگر زمان آن رسیده که متجاوزان خارجی به حمات هوایی 

خود و جنایات شان علیه بشریت پایان دهند.«

انتقال پیکرهای 72 شهید دفاع مقدس از مرز شلمچه
پیکرهای پاک و مطهر ۷2 شــهید تازه تفحص شــده هشت سال دفاع مقدس روز 
سه شنبه در میان استقبال مردم شهیدپرور ایران اسامی از گذرگاه مرزی شلمچه 
در خرمشهر به خاک وطن منتقل شدند.  به گزارش برنا،   پیکرهای مطهر این شهدا 
با برگزاری آیینی روی دوش عشــایر بسیجی اهل سنت منطقه گچین بندرعباس 
و نیز حضور اقشــار مختلف مردم آبادان و خرمشــهر از گذرگاه مرزی شلمچه وارد 

خاک میهن اسامی شد. 

سفیر گرجستان برای دومین بار احضار شد
وزارت خارجــه بــار دیگــر ســفیر گرجســتان در ایــران را احضــار کــرد. »یوســب 
چاخواشــویلی« سفیر گرجســتان در تهران با باقری مقدم دســتیار وزیر و مدیرکل 
اوراســیای وزارت امــور خارجه دیــدار و توضیحاتی درخصــوص آخرین وضعیت 
برخورد مأموران مرزی گرجستان با برخی متقاضیان سفر به آن کشور ارائه کرد. به 
گزارش اداره اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، در این دیدار مراتب 
گایه مندی ایران و اعتراض هموطنان از رفتارهای ناشایست برخی  مأموران مرزی 
گرجستان با اتباع ایرانی به سفیر اعام شد. باقری مقدم  ضمن درخواست اصاح 
روند کنونی، رسیدگی و برخورد قضایی با مأموران مرزی خاطی گرجستان را الزامی 
دانســت.  سفیر گرجســتان در تهران نیز ضمن اظهار تأسف از برخی برخوردهای 
صورت گرفته، گزارشــی از وقایع پیش آمده ارائه کرد و قول داد شــخصاً به تفلیس 
سفر و موارد را پیگیری و نتیجه را اعام کند. سفیر گرجستان چهارشنبه هفته گذشته 

نیز در محل وزارت خارجه حضور یافت.

احضار 1700 نفر در ارتباط با پرونده های اقتصادی
 دادســتان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه ای در رابطه با پرونده های کان 
اقتصادی و ادعای اینکه به پرونده دانه درشــت ها رســیدگی نشــده اســت، گفت: 
از ۱۹ تیرماه تاکنون اقدامات گســترده ای در شــعب ویژه انجام شــده است، در این 
مدت ۱۷۰۰ نفر احضار شــده، برای ۴2۶ نفر قرار بازداشــت صادر شــده که در حال 
حاضر ۱۳۳ متهم در بازداشــت بســر می برند، ۵۴۰ نفر ممنوع الخروج و ۱۳۶ نفر 
ممنوع المعامله شده و همچنین ۷۳ فقره کیفرخواست در پرونده های اقتصادی 
کیفرخواســت صادر شــده اســت و به موجب این کیفرخواســت ها برای 2۰۰ نفر از 
متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. به گزارش میزان، عباس جعفری 
دولت آبادی، افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم 
یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تأیید شده است. همچنین احکام ۴۸ نفر از 
محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می کنند. وی همچنین 
با اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودرو های وارداتی، تصریح کرد که این پرونده 

به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون ۳۱ متهم بازداشت شده اند. 

ذره بین 

 

شــاید ایــن روزهــا بدترین زمــان ممکن 
برای پرداختن رسانه ها و سیاستمداران 
پیش بینــی  دربــاره  بحث هایــی  بــه 
کــه  اســت  ائتاف هایــی  و  رقابت هــا 
می تواند در آینده سیاســت ایران شــکل 
بگیــرد. در زمانی که یک کشــور با جنگ 
حتــی از نوع اقتصادی اش روبه رو اســت 
و هرآینه باید برای مواجهه های مختلف 
در فضــای سیاســت خارجــی اش آماده 
باشــد، ایــده آل این اســت کــه یک ملت 
به تمامی در برابر مشــکات بایستد و با 
اجماع نخبگانی برای آنها چاره اندیشی 
کند. اما جهان، جهان ایده آل ها نیســت 
و دِر بــازی سیاســت بــر پاشــنه دیگــری 
می چرخد. وضعیت حــال حاضر ایران 
نیز از این قاعده مســتثنی نیست. چنین 
اســت کــه در میانــه راه دولــت دوازدهم 
بــا جریان های متفاوتــی مواجهیم و این 
واقعیت نگران کننده که زمینه برای سر 
برآوردن دوبــاره تندروی ها فراهم آمده 

است. 
این در حالی اســت کــه هر دو جریان 
اصلــی حــال حاضــر سیاســت ایــران در 
ادواری طیف هــای افراطــی را  در درون 
خود تجربــه کرده اند و بــر هزینه آفرینی 
و آســیب زنندگــی تنــدروی بیــش از هــر 
دیگــری آگاهند. تندروی اصولگرایانه در 
حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاست 
خارجــی و غایت گرایــی اصاح طلبانــه 
در پیگیــری اهدافــی چــون دموکراســی 
و آزادی کــه  در ایــن ســال ها بــزرگان هر 
تأثیــرات  واکاوی  و  نقــد  بــه  جریــان  دو 

مخرب شان پرداخته اند. 
بــا ایــن وجود ایــن روزهــا ایــران یک 
بــار دیگر نگــران ترکتازی تندرو هاســت، 
راهکارهــای  از  ناامیــد  کــه  آنهــا  چــه 
اصاح طلبانــه در دو راهــی انفعــال یــا 
تنــدروی چپگرایانه قــرار می گیرند و چه 
تندروهای راستگرایی که با بهانه گیری از 
وضع موجود کاسه همه مشکات امروز 
را بر ســر اعتدالگرایــان، اصاح طلبان و 

حتــی اصولگرایــان میانــه رو می شــکنند 
و بــرای مبــارزات انتخاباتــی و ســر دادن 
شــعارهای عوامگرایانــه ای روزشــماری 
درگیــر  مــردم  می توانــد  کــه  می کننــد 
مشکات معیشتی را بیشتر از همیشه به 

خود جذب کند.
بــا ایــن حــال در برابر ایــن وضعیت 
طیــف گســترده ای از نخبــگان سیاســی 
اصاح طلــب و اصولگرا فــارغ از تفاوت 
دیدگاه هایشان در یک نکته همداستانند 
و آن اینکــه »راه آینده ایران از میانه روی 
عبــور می کنــد.« بــا همین نگاه بســیاری 
از آنهــا حتــی بــه دیدگاه هایــی کــه بــوی 
عبــور از دولــت روحانــی به عنــوان یکی 
از تعین هــای اعتــدال می دهــد نیــز بــا 

قاطعیت نه می گویند.
از شــواهد چنیــن رویکــردی واکنــش 
طیــف قابــل توجهــی از اصاح طلبــان 
میــان  رابطــه  از  کــه  بــود  نمایــی  بــه 
مصاحبــه  در  دولــت  و  اصاح طلبــان 
خبرگــزاری  بــا  حجاریــان  ســعید 
حجاریــان  بــود.  شــده  تصویــر  تســنیم 
»مــا  اینکــه  بیــان  بــا  گفت وگــو  آن  در 
)اصاح طلبان( با دکتر روحانی عقدی –
به صورت ائتاف- نبســته بودیم. ایشان 
وعده هایــی به مردم دادنــد و مردم هم 
به دلیل همان وعده ها پای صندوق رأی 
رفتند«، گفته بود: »اما، ایشان به بسیاری 
از وعده هایش یا نخواســت یا نتوانســت 
عمل کنــد و فی الواقع زمانی کــه از خود 
عبور کرد، طبعاً بخشــی از اصاح طلبان 
هــم ناگزیر با ایشــان زاویه پیــدا کردند.« 
اگر چه او در آن مصاحبه همچنان تأکید 
کرد »راه نجات کشور از طریق اصاحات 
می گــذرد«، اما گزاره اش درباره دولت با 
واکنش هایی مواجه شد. از جمله محمد 
کیانوش راد که در گفت وگویی با »ایران« 
بــا اذعــان بــه اینکــه »اصاح طلبــان از 
و  آرمان  هــا  انتظــارات،  ســطح  اول  روز 
مطالبات شــان از روحانــی فراتــر بــود«، 
بــه  توجــه  بــا  »اصاح طلبــان  گفــت: 
شــرایط خــاص زمانــی و محدودیت  هــا 
و مقــدورات و شــرایط ایــران از روحانــی 
حمایــت کردند. اکنون نیــز این حمایت 

ادامه دارد«. کیانوش راد در تحلیل خود 
از دامن زدن  اصولگرایان تندرو و قدرت 
پشــت پرده به این مباحــث و با تأکید بر 
اینکه راه پیش روی اصاح طلبان چیزی 
جــز میانه روی نیســت،  افزود: »تاکتیک 
آنهــا اکنون اختاف میان اصاح طلبان، 
ناکارآمــد نشــان دادن دولــت روحانــی، 
تحریــک اصاح طلبــان بــرای حمله به 
روحانی، بی عرضه نشان دادن روحانی 
و ناامید کردن مــردم و اینکه روحانی به 
وعده  هایش عمل نکرده، اســت. جالب 
آنکــه اصولگرایان تندرو و قدرت پشــت 
پرده گاهــی نقش دایه مهربان تر از مادر 
را بــرای اصاح طلبان بازی می کنند تا با 
این پروژه بدون دردســر، پیروِز انتخابات 

بعدی باشند.«
غامرضــا  گذشــته  روز  ســخنان 
مصباحی مقدم نیز در کنه خود نشانگر 
آن اســت که این فعال سیاسی اصولگرا 
ناامیدی مردم و عبور آنها از جریان های 
اصاح طلب و اصولگرا و پیروی شــان از 
تندروها را منتفی نمی داند؛ با وجود این 
به پیروزی اصولگرایان در انتخابات آتی 
با بهره جســتن از فضــای انتقادی ایجاد 
شــده علیه دولت حســن روحانــی  امید 

دارد. 
گــزاره ای که درســتی اش را نمی توان 
یکســره نفی کرد. اما پنهــان در پس این 
احتمــال، احتمالی دیگری اســت که بی 
گمان نه فقــط اصاح طلبان یا به فغان 
آمــدگان از خاطــرات و میــراث دولــت 
هشــت ســاله محمــود احمدی نــژاد که 
برخــی از خــود اصولگرایــان نیز نســبت 
بــه آن بیمناکنــد؛ تحــرک بیشــتر جبهه 
پشــت  شــان  گرفتــن  قــرار  پایــداری، 
یــک چهــره تنــدرو اصولگــرا، ترکتــازی 
شــعارهای مردم پســند با بهــره گرفتن 
از تخریــب عملکــرد دولــت اعتدالگرا و 

سرانجام احمدی نژادی دیگر.
همیــن واقعیت هــا اســت کــه فعال 
اصولگرایــی همچــون ناصــر ایمانــی را 
بــر آن مــی دارد تــا در یــک گفــت وگــو با 
تأکیــد بر برائــت جویــی اصولگرایــان از 
تندروهای هزینه ســاز جبهه پایــداری از 

اصاح طلبان به عنوان گروهی نام ببرد 
کــه بــا بزرگنمایــی و تقویــت  تندروهای 
اصولگرا و پایداری ها ســعی داشته اند با 

اصولگرایان مقابله کنند.
نگرانــی  یــک  همــه  مواضــع  ایــن 
بــه  شــدن  وارد  می کننــد.  تقویــت  را 
مجادات سیاســی پیــش از موعد که در 
آن جریان هــای سیاســی نــه در جایــگاه 
همــراه دولــت بــرای حــل مشــکل کــه 

رقیــب و بهــره گیرنــده از مشــکات قرار 
می گیرند. محصول جانبی چنین روندی 
اگــر تقویــت تندرو هــای داخلــی اســت 
همــه آن نیســت. ناامید کردن مــردم از 
کارآمدی دولت مســتقر و امکان اصاح 
روند هــا خــواه ناخواه به معنــای تقویت 
جریان هــای برانــداز و متخاصــم بیرون 
از مرزها نیز هســت. همــان واقعیتی که 
سبب می شود اولویت مصطفی تاجزاده  

فعال سیاسی اصاح طلب در مقابله با 
هرگونــه اندیشــه براندازانه بگویــد: »اگر 
بــه قیمت عبــور از اصاح طلبــان کنونی 
هم باشــد، باید اصاحات زنده بماند.« 
اصاحاتــی که دیگــر در معنــای مطلق 
یک جریان سیاســی نیســت، به معنای 
نــه بــه تنــدروی اســت؛ نــه بــه تنــدروی 
اصولگرایانــه و اصاح طلبانــه و آری بــه 

میانه روی از هر دو نوع. 

راه » میانه روی« پر رهرو می شود
عقای جناح های سیاسی این روزها نگران تکرار تجربه تندروی های گذشته هستند

بــا  »تلگـــــــــرام 
روحانــی  دســـــــــتور 
فیلتر شــد« ایــن تیتر 
خبرگزاری هــای  از  یکــی  آور  اعجــاب 
نزدیک بــه اصولگرایان اســت که از قول 
آقای ضرغامی نقل شده و در شبکه های 
اجتماعــی انتشــار فراوان یافته اســت. با 
اینکــه اصل خبر ونقل قــول چیز دیگری 
اســت ولی از هر زاویه که نگریســته شــود 
تحریــف وتقطیــع ومصادره بــه مطلوب 
وایهام و تاش در جهت گمراه ســاختن 
خواننده وشنونده در آن موج می زند! اوًا 
آقــای ضرغامی هم در کام خود اشــاره 
دارد کــه فیلتــر تلگــرام از ســوی شــورای 
امنیــت ملــی در جریان آشــوب های دی 
مــاه ســال گذشــته صــورت گرفته اســت 
ولــی تأکید نمی کند که آن تصمیم کامًا 
مقطعــی و بــرای مدت کوتاهــی صورت 
آشــوب ها  پایــان  به محــض  و  گرفــت 
برداشته شد.گویا خودشان هم می دانند 
کــه فیلتــر کــردن مجــاری اطاع رســانی 
مردم کاری ناپسند است و تاش می کند 
که رندی پیشــه ســازد و حقایق اصلی در 
ایــن ارتبــاط را وارونــه جلوه دهــد! دوم، 
خبرگزاری منتشــر کننده هم سعی کرده 
اســت کار ناشــیانه و ناتمام رئیس اسبق 
صــدا و ســیما را تکمیــل کنــد و چنیــن 
وانمود ســازد که فیلتــر تلگرام کار دولت 

بوده است!
بــه ایــن خبر صریــح و روشــن و ثبت 
شــده در درتاریــخ ۱۷ اردیبهشــت ســال 
۹۷ توجــه کنیــد: به گــزارش ایســنا، متن 
دســتورفیلتر تلگرام که از ســوی بازپرس 
شــعبه دوم دادســرای فرهنگ و رســانه 
تهــران صادر شــده، به شــرح زیر اســت: 
بــا توجه به اعام شــکایات متعدد علیه 
شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــه دادســرای 
عمومــی وانقــاب تهــران و تقاضاهــای 
جلوگیــری  خصــوص  در  کــه  فراوانــی 
ناحیــه  از  مذکــور  شــبکه  فعالیــت  از 
شــهروندان به این دادســرا واصل شــده 
همچنیــن  درخواســت ضابطان و ســایر 
نهادهای ذیربط مبنی بر برخورد قانونی 
و اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه جلوگیــری 
از ادامــه فعالیــت بــدون ضابطــه و غیر 
قابل کنترل پیامرســان تلگرام... دســتور 
مسدودسازی پیامرســان تلگرام صادر و 

اعام می گردد.
اما پیــش از آن موضوع فیلتر تلگرام 

بحث و جدل بسیاری در فضای سیاسی 
کشــور ایجاد کرد و اصولگرایان و دوستان 
حــرارت  و  شــدت  بــا  ضرغامــی  آقــای 
هرچــه تمامتــر آتش تهیــه انجــام آن را 
بر ســر افــکار عمومــی ریختنــد وتاش و 
اعتدالیــون  و  اصاح طلبــان  روشــنگری 
ومقاومت شخص رئیس جمهوری را در 
این رابطه  ناکام گذاشــتند. در این رابطه 
گــزارش خبرگــزاری جمهــوری اســامی 
بــا  از شــدت موافقت هــا و مخالفت هــا 
فیلترکــردن تلگــرام کــه در همــان زمان 

منتشر شد خواندنی است:
واکنش هــای نماینــدگان مجلــس به 
مســأله فیلترینــگ بویــژه مسدود ســازی 
تلگرام، سبب شد که برخی روزنامه های 
چاپ دیــروز آن را مقدمه ای بــرای ورود 
قــوه مقننــه بــه بحــث فیلترینــگ اعام 
کنند. از دیگر ســو واکنش انتقادی رئیس 
جمهوری بــه فیلتر تلگــرام همچنان در 
مطبوعــات کشــور مــورد توجــه و تحلیل 

است.
رســانه های حامی دولت این واکنش 
ســوی  از  موضوعــات  شفاف ســازی  را 
دولــت می داننــد امــا رســانه های منتقد 
آن را فرافکنی مشــکات از ســوی رئیس 

جمهوری تحلیل می کنند.
خــود  گــزارش  در  »ایــران«  روزنامــه 
از ورود بهارســتان بــه ماجــرای تلگــرام 
»تلگــرام«،  اســت:  نوشــته  و  داده  خبــر 
پیامرســان خارجــی کــه از ســوی طیــف 
گســترده ای از مــردم با ظــن برخورداری 
از امکانات و امنیت مناســب مورد اقبال 
قــرار گرفتــه بــود، پــس از گرفتــار آمــدن 
بــه حکــم »مسدودســازی« صادر شــده 
از ســوی یــک قاضــی دادســرای فرهنگ 
و  مخالفــان  بحــث  موضــوع  رســانه،  و 
موافقان این فیلترینگ قرار گرفته است. 
این بحث هــا بویژه پــس از موضعگیری 
اخیــر رئیــس جمهــوری کــه در آن تأکید 
شــده بــود »فیلتــر و مسدودســازی اخیر 
تلگرام توســط دولت اجرا نشــده و مورد 
بــار دیگــر  یــک  نیســت«  تأییــد دولــت 
داغ شــد.چنین اســت در حالــی کــه یک 
نماینــده منســوب به جبهــه پایــداری از 
موضــع اخیــر رئیــس جمهــوری دربــاره 
فیلترینــگ تلگرام انتقاد کــرده، نماینده 
عضو فراکســیون امید مجلس خواســتار 
رأی گیری در مجلس برای سرنوشت این 

پیام رسان شده است.

... علیرضــا رحیمــی، نماینــده عضو 
فراکسیون امید و عضو کمیسیون امنیت 
ملــی مجلــس روز گذشــته از رئیــس قوه 
مقننه خواســت تا مســأله فیلتــر تلگرام 

توسط قوه قضائیه را به رأی بگذارد.
»ایران« در یادداشت صفحه نخست 
خــود به موضــوع تلگــرام پرداختــه و به 
قلم »مســعود رضا بادری« کارشــناس 
حقوق آورده است: فیلترینگ رویکردی 
اعمــال  راســتای  در  فنــی  و  حقوقــی 
در  محدودیــت  موافــق  و  حاکمیــت 
آزادی های شــهروندی است. چنانچه به 
هر دلیل در نظام سیاســی ایران استفاده 
از ایــن ابــزار بنا شــود، می بایســت مجوز 
قانونــی مجزایی اعمال شــود نه تفســیر 
قضایــی... در گــزارش روزنامــه »آرمان« 
می خوانیم: ســیدمصطفی هاشــمی طبا 
در ایــن رابطــه معتقــد اســت دولــت در 
فیلتر تلگرام نقشــی نداشته و همان طور 
کــه روحانــی قــول داده بــود دســت وزیر 
ارتباطــات روی دکمــه فیلترینــگ نرفته 

است.
روزنامــه »ابتــکار« بــه واکنــش های، 
پیــام اینســتاگرامی رئیس جمهــوری در 
مخالفــت بــا فیلتر تلگــرام پرداخته و در 
گزارش خود آورده اســت: شــب گذشــته 
شــبکه های مجــازی ســوژه جدیــد خــود 
را پیــدا کردنــد؛ رئیس جمهــوری بعد از 
مدت ها جنجال برسر فیلترینگ تلگرام 
پیامی صادر کرد که دولت در آن نقشــی 

نداشته و مخالف فیلتر است.
در ســرمقاله ابتــکار هــم می خوانیم: 
ماجرای فیلترینگ تلگرام، یک موضوع 
تک بعدی نیســت....در این میان ابعاد 
سیاســی ماجــرا نیــز گوناگوننــد. برخی از 
بر هــم زدن بازی از ســوی جریان بازنده 
مهــم  به دلیــل  اخیــر  انتخابات هــای 
اجتماعــی  شــبکه های  نقــش  دانســتن 
بویــژه تلگرام در این شکســت ها و عقب 
مانــدن از رقیــب در رقابــت اثرگذاری در 
فضــای مجــازی به عنــوان دایــل فشــار 
بــرای فیلترینــگ تلگــرام یــاد می کنند و 
برخی دیگر– هــم از جریان موافق و هم 
را  از جریان هــای مخالــف دولــت – آن 
نسبت به تضاد با افتخار چندباره حسن 
روحانی به نبســتن شبکه های اجتماعی 
روی مــردم و وعده های رئیس جمهوری 
دربــاره نرفتن دســت دولــت روی دکمه 

فیلترینگ می سنجند.

»اعتمــاد« دیگر روزنامه ای اســت که 
موضوع ورود مجلس به بحث فیلترینگ 
را برجســته کــرد و نوشــت: زمزمه هــای 
ســال  اســفندماه  از  تلگــرام  فیلترینــگ 
گذشته به گوش رسید و با وجود تکذیب 
اردیبهشــت ماه   ۱۰ از  درنهایــت  مکــرر، 
امســال بــه دســتور بازپرس شــعبه دوم 
دادسرای فرهنگ و رســانه و درحالی که 
نماینــدگان مجلــس در هفته تعطیات 
ماهانه، ســرگرم سرکشــی بــه حوزه های 
انتخابیــه بودنــد و دولت نیــز آنچنان که 
در  رئیس جمهــوری  روحانــی،  حســن 
اینســتاگرام خود به صراحت تأکید کرد، 
مخالــف این تصمیم بود به اجرا درآمد. 
محمــد کاظمی، نایب رئیس کمیســیون 
قضایــی و حقوقی مجلــس به »اعتماد« 
گفته اســت کــه بحث فیلترینــگ تلگرام 
بحثــی اســت کــه مســتقیماً بــا مصالــح 
و منافــع کشــور در ارتبــاط اســت. اساســاً 
ایــن موضــوع یک بحث قضایی نیســت 
کــه بگوییــم که در حــوزه قضایــی تهران 
اتفاقــی افتاده و قاضــی در این خصوص 

تصمیم گیری کرده است.
در ســرمقاله اعتماد هم می خوانیم: 
تلگرام فیلتر شــده و یک هفته دیگر هم 
احتمااً ترامپ از برجام خارج می شــود. 
بــرای کســی که مخالــف دولــت روحانی 
باشــد چــه لذتــی بااتــر از ایــن دو اتفاق 
می تواند متصور باشد؟ روزنامه »جوان« 
در یادداشــتی بــا عنــوان »چــرا تلگــرام 
بــه قلــم »عبــداه  مســأله می شــود؟« 
روزنامــه  ایــن  مســئول  مدیــر  گنجــی« 
از  آورده اســت: می دانیــد چــرا بخشــی 

و  تجدیدنظرطلبــان  اصاح طلبــان، 
روحانــی حاضــر نیســتند از آســیب های 
تلگرام بگویند؟ چون بــرای خود هویتی 
مستقل از حاکمیت قائلند و راهبرد آنان 
عــدم پرداخــت هزینه در افــکار عمومی 
است. »نقشه راه رقابت با تلگرام« عنوان 
گــزارش روزنامه »دنیای اقتصاد« اســت 
که در بخش هایی از آن می خوانیم: یکی 
از نــکات نهفته در پیام رئیس جمهوری، 
مخالفــت دولت بــا فیلترینــگ تلگرام و 
اجرای این محدودیت از ســوی مرجعی 

خارج از اراده دولت است.
می خوانیــم:  »شــرق«  روزنامــه  در 
شــبانه  اینســتاگرامی  پســت  بــا 
رئیس جمهوری، بااخره موضع اعامی 
فیلترینــگ  دربــاره  روحانــی«  »حســن 
»تلگــرام« مشــخص شــد؛ »مخالفــم و 
مورد تأیید دولت نیســت و توسط دولت 
انجام نشده اســت«. اما به نظر می رسد 
نمی توانــد  روحانــی  موضعگیــری  ایــن 
باعث شــود تا نمایندگان از تصمیمشان 
بــه  رئیس جمهــوری  کشــاندن  بــرای 
مــورد  در  پاســخگویی  بــرای  مجلــس 
فیلترینــگ تلگــرام منصرف شــوند. »به 
دنبــال راهکار ملی برای چالش تلگرام« 
تیتر گزارش نخست روزنامه »شهروند« 
از مسدودسازی پیام رسان تلگرام است. 
در ایــن گزارش آمده اســت: اعتراض به 
فیلترینــگ تلگــرام رکــورد کامنت هــای 
را  اینســتاگرام  در  رئیس جمهــوری 

شکست.
روزنامه »کیهان« در گزارش انتقادی 
خــود از ورود دولت به بحــث فیلترینگ 

تلگــرام زیر تیتــر »امریکا دنبــال کودتای 
تلگــرام  مشــغول  تدبیــر  دولــت  ارزی 
فیلترینــگ  موضــوع  نوشــت:  بــازی!« 
تلگــرام از ابتــدای شــروع روزهــای کاری 
ســال جدید به یکی از موضوعات اصلی 
کشــور مبدل شــده اســت. کشــوری که با 
انــواع و اقســام مشــکات ریــز و درشــت 
خارجــی  دشــمنی های  و  تهدیــدات  و 

روبه روست...
اکنــون بــا توجه بــه این همه ســوابق 
رویارویــی  و  کامــًا روشــن  یــک خبــر  از 
واضــح جناح ها پیرامون آن باید پرســید 
کــه چــرا در یک جنــاح سیاســی دوری از 
واقعیت هــای موجــود و تاش در جهت 
معکــوس نشــان دادن آنهــا ایــن همــه 
رواج دارد؟ وچــرا برخــی سیاســیون این 
وارونــه  را در  اعتبــار خــود  جنــاح همــه 
جلــوه دادن یــک واقعیت مســلم خرج 
می کننــد؟ متأســفانه عــده ای درجامعه 
ما بــرای درک و هوش و حافظه تاریخی 
مردم کم تریــن ارزش وموجودیتی قائل 
نیســتند واگــر فــردا بــه صراحــت اعــام 
کننــد که مثًا یــاران امــام تنها یکــی، دو 
وزنــدان  بوده انــد  اصولگرایــان  از  نفــر 
رفته ها و شــکنجه شــده ها فقط دو، ســه 
نفــر از حزب مؤتلفــه بوده اند و در جنگ 
تحمیلی خودشــان یکه تــاز حفظ میهن 
بوده انــد وآیت اه هاشــمی رفســنجانی 
فردحاشــیه ای بــوده و بجــز اصولگرایان 
از اصاح طلبــان هیچ کــس در جبهه هــا 
حضــور نداشــته و دولــت دفــاع مقدس 
فقــط چند کوپــن اعام می کرد و نقشــی 
در حفــظ کشــور و اقتصــاد آن نداشــت 
و... چندان نبایــد تعجب کرد. کما اینکه 
در  ضرغامــی  آقــای  میــرات  هنوزهــم 
صدا و ســیما با شــدت پیگیری می شــود 
و حتــی عکس ها و فیلم هــای مربوط به 
رویدادهــای انقــاب و جنگ بــه گونه ای 
بــرش داده می شــود کــه گویــی از پیــش 
پهلوانــان  و  یــان  تاکنــون  انقــاب  از 
عرصه هــای مختلف فقــط وفقط جناح 

راست بوده است. 
یــک  اداره  توانایــی  آنــان  اگــر  حتــی 
نانوایی را نداشــته اند.چه بســا اگر برجام 
با کارشکنی های داخلی و خارجی روبه رو 
نمی شــد و رفاه مــردم را تأمیــن می کرد 
آقایــان فریــاد بــر می آوردنــد کــه افتخار 
اصــل و فــرع گفت و گوهای ایــران با 5+۱ 

برای ایشان است!

وارونه نمایی های اعجاب آور از تلگرام تا برجام !

اگر تاریخچه کنشگری جریان افراطی 
و رادیــکال در ایــران را مــرور کنیــم، 
از نیمه هــای  کــه  درخواهیــم یافــت 
ایــن جریــان  دولــت دوم ســازندگی 
البته به شــکل محدودتر و بیشــتر در 
حــوزه مدنــی و کمتــر در کانون هــای 
حاکمیتی فعالیت خــود را آغاز کرده 
اســت. نقطــه شــکوفایی ایــن جریان 
بــا شــروع بــه کار دوره هفتم مجلس 
شــورای اســامی آغــاز  شــد؛ مجلــس یکدســتی کــه برای 
اولیــن بار تعداد قابل توجهــی از تندروها به آن راه یافتند 
و صحنه را برای رشــد و نمو آنان فراهم ســاخت. دو سال 
بعد بــا روی کار آمدن محمود احمدی نــژاد، این اتفاق را 
در قوه مجریه هم شــاهد بودیــم. اگرچه در ترکیب هیأت 
وزیران نیروی شــاخصی از این جریان حضور نداشتند اما 
بسیاری از دولتمردان دولت های نهم و دهم جزو حامیان 
ایــن تفکــر بودند. از این پس بود که این افراد با پشــتوانه و 
قدرت اقتصادی و رســانه ای در صحنه حضور پیدا کردند 

تا زمانی که حوادث سال ۸۸ رخ داد. 
ایــن ســال نقطه عطف جریــان تنــدرو بود کــه در جامعه 
مدنی و بعضاً در درون حاکمیت شــبکه های گســترده ای 
شــکل داده بودنــد. اما انتخابات ریاســت جمهوری ســال 
۹2 و پیــروزی حســن روحانی برای آنــان دور از انتظار بود. 
انتخابات مجلس دهم، شورای پنجم و ریاست جمهوری 
ســال ۹6 و بــه قــدرت رســیدن دوبــاره روحانــی، از جمله 
اتفاقاتــی بود کــه موتور تندروها را گرمتر و پشتوانه شــان را 
محکم تر کرد. در این 5 سال یکی از شاخص ترین اتفاقاتی 
که دوره بازســازی و قدرت گیــری مجدد این جریان را رقم 
زد، بحث برجام بود که در ترمینولوژی سیاســی کشورمان 
واژه »دلواپســان« را شــکل داد. هــم اکنــون نیز ایــن افراد 

همچنــان بــه حرکت هــای قبلی خــود در قالــب اعتراض 
به کنوانســیون های مالی و بانکی ادامــه می  دهند. آنان با 
وجــود اینکه می داننــد و بــاور دارند که کانون هــای اصلی 
قــدرت و رئــوس حاکمیــت بــا چنیــن معاهداتــی موافق 
هســتند امــا کماکان با ایــن هدف که قدرت مدنــی خود را 
از دســت ندهنــد فعالیت خــود را با همــان مواضع قبلی 
دنبال می کنند. ســؤالی که باقی می  ماند این است که چرا 
اصولگرایان ریشه دار و بزرگان جریان راست سنتی در برابر 
این جریان تندروی فعلی که با صبغه سیاسی اصولگرایی 
به میدان آمده و رشــد کرده منفعل هســتند؟ این ســؤالی 
جــدی اســت کــه هــم مــردم و هــم کنشــگران جامعــه از 
ایــن طیف سیاســی دارنــد. به نظــر می رســد اصولگرایان 
معتــدل با این افراد همراه نیســتند و علــت اینکه با آنان 
و اقدامات شــان رســماً مخالفــت نکــرده و موضعگیــری 
خود را اعام نمی کنند این اســت که بخشــی از کانون های 
قــدرت در هــرم سیاســی جمهوری اســامی بــه وضوح از 
آنــان حمایت می کنند. وقتی یکــی از روزنامه ها به عنوان 
یــک روزنامه حکومتی بــا این گفتمان افراطی همســویی 
می کند، می شود گفت که اصولگرایان معتدل این واهمه 
را دارند که مبادا دچار مشکاتی از سوی برخی کانون های 
قدرتــی که این گفتمان را حمایت می کنند، شــوند؛ مانند 

صدا و سیما.
با این حال آنچه که ازمه اوضاع سیاســی این روزهای 
ایــران اســت، حرکــت تندروهــا به ســمت اعتدال اســت. 
موضوعی که بارها از ســوی بزرگان هر دو جریان سیاســی 
کشور مطرح شده اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشته 
اســت. هرچنــد ایــن جریان چهره  سیاســی چندانــی را در 
خــود جای نداده امــا به هرحال اقدامات آنــان آن هم در 
شــرایطی که بشــدت نیازمند همدلی و همیاری مسئوان 

برای حل مشکات هستیم، قابل پذیرش نیست.

بزرگان در برابر تندروی سکوت نکنند

گفتـــار

عبداه ناصری
فعال سیاسی 
اصاح طلب
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اینکه در کشــور ما دیگر زمان و فرصتی برای از دســت 
رفتن و آزمون و خطا نیســت را باید یک واقعیت محتوم 
بدانیم. ما در شــرایطی هستیم که تناسب بین خطاهای 
مــا با هزینه هــای ناشــی از آن به ســرعت در حــال تغییر 
اســت. به صــورت روشــنی خطاهــای کوچک تر مــا امروز 
بــه اندازه اشــتباهاتی بــه مراتب بزرگتر در گذشــته هزینه 
در پی خواهند داشــت. کشــور ما به شــدت دچار معضل 
فرسایش سرمایه اجتماعی و همین طور کاهش اعتماد و 
افزایش تمایل به فاصله گرفتن از سیستم شده است. این 
وضعیت نه شرایط مطلوبی برای گروکشی است و نه موقعیتی برای استمرار 
اشتباهات گذشته. ما در تاریخ 4۰ ساله مدیریت پس از انقاب خود دست به 
آزمون و خطاهای بسیاری زده ایم؛ از مدل های مختلف اداره اقتصادی جامعه 
گرفته تا شــیوه های متفاوت سیاست گذاری فرهنگی و... اما به جرأت می توان 
گفت که بیشــترین آزمون و خطای صورت گرفته در کشــور چیزی جز کنش و 
واکنش های سیاسی افراطی نیست. موضوعی که در دوره های تاریخی مختلف 
نتیجه خود را از منظر هر دو جریان سیاســی عمده کشــور نشــان داده است. با 
ایــن وجود همچنان شــاهد هســتیم کــه این پدیده به شــکلی جــدی در حوزه 
سیاست ورزی ایران استمرار دارد و مهم تر از آن در حوزه هایی همچنان اعتبار 
خود را نیز حفظ کرده اســت. یک اشــتباه در برخورد با پدیــده افراطی گری در 
کشور این است که در دوره های مختلف تاریخی سعی شده با اتکا به توصیه ها 
و ســفارش های اخاقی و منطقی، افراد را از ارتکاب به این دســت رفتارها باز 
داشت. هر چند شاید در این روش معدود افرادی هم مسیر بازگشت به سمت 
عقانیت را در پیش گرفته باشند اما واقعیت مشهود می تواند تأیید کند که این 
بازگشت ها در آن حدی موثر نبوده که منتهی به تضعیف پدیده افراطی گری 
شــود. اتفاق واقع بینانــه ای که باید رخ دهد در حــوزه بزرگان، عقا و متنفذین 
سیاسی است که شجاعت و قطعیت طرد افراطیون را به دست بیاورند و اجازه 
ندهند دیدگاه های متعصب، غیر علمی، غیر ملی و جانبگرایانه بیش از این 

بخشی از سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور را مختل کنند. 
در واقــع افراطیــون در هــر جامعه ای هســتند، مســأله مهم این اســت که 
چقــدر میــدان را برای بازی خود فراهم می بینند و اجازه حضور و تأثیر به آنها 
داده می شــود. این امکان متاســفانه در کشــور ما همچنان بــرای این طیف ها 
باز اســت و اکنون وقت آن شــده که با هدایت بزرگان سیاسی و شخصیت های 
صاحب نفوذ، راه خروج از این میدان به جریان های افراطی نشــان داده شود. 
چــرا که تاریخ ما هم نشــان داده چندان امیدی برای تغییر رفتــار این افراد در 
فرصت هایــی که به آنها داده می شــود وجود ندارد، مضافاً اینکه ســیر ســریع 

حوادث امروز فرصتی برای این کار هم باقی نمی گذارد.

آزمون و خطای تاریخی افراطیون

گفتـــار

بهروز بنیادی
عضو فراکسیون 
امید مجلس

اخبــــار
مهراوه خوارزمی

خبرنگار



ضرورت آموزش جنسی در مدارس
خبــر اول اینکــه، ابراهیم فیاض، پژوهشــگر حوزه های 
جامعه شناسی و دانشیار دانشگاه تهران معتقد است 
باید آموزش جنســی در مدارس وجود داشــته باشــد. 
فیــاض در بخشــی از گفت وگوی خود با عصر ایــران درباره نظام آموزش 
و پــرورش در کشــور گفــت: بســته بــه ســن دانش آمــوز بایــد مهارت های 
مناســب را به او آموخت. مثًا دانش آموزی که در ســن بلوغ اســت، باید 
بحران جنســی و بحــران بلوغ را بشناســد. دانش آمــوز دوره ابتدایی باید 
تن خودش را بشناســد و فرق بین دختر و پســر را بفهمد. وی افزود: من 
بشــدت به ضرورت آموزش جنســی اعتقــاد دارم. اان در بحران مربوط 
به تجاوز جنســی، مهم ترین مشکل ما این است که دانش آموز کم سن و 
ســال نمی داند تجاوز دقیقاً چیســت. به همین دلیل شاهد تجاوز معلم 
به دانش آموز یا تجــاوز دانش آموزان بزرگ تر به دانش آموزان کوچک تر 
هســتیم. منظورم از تجاوز، هر گونه تعرض جنســی است. اگر کودکان ما 
در مــدارس از آمــوزش جنســی بهره مند باشــند، کاهش چشــمگیری در 
تعــداد تجاوزهــا رخ می دهــد. کودک بایــد بدن خــودش و مرزهای رفتار 
دیگــران بــا بدن خودش را بشناســد. همچنیــن باید بداند کــه بین دختر 
و پســر چــه تفاوت هایی وجود دارد. این باعث می شــود کــودک در درون 

خودش احساس تنهایی نکند و راه شکوفایی اش باز شود.

 چند فعال کارگری آزاد شدند
خبر دیگر اینکه ، فعاان کارگری که دوشــنبه شب  بازداشت شده بودند، 
همگــی آزاد شــدند. بــه گــزارش ایلنا، رضا شــهابی و حســن ســعیدی از 
اعضای ســندیکای کارگران شرکت واحد و ســه فعال کارگری که دوشنبه 

شب بازداشت شده بودند، دیروز همگی آزاد شدند.

 تشکیل پرونده جدید برای کارگر نیشکر هفت تپه
دست آخر اینکه، وکیل مدافع اسماعیل بخشی یکی از کارگران شرکت 
نیشکر هفت تپه که در بازداشت به سر می برد، از تشکیل پرونده جدید 
برای موکلش در شــعبه 12 بازپرسی دادســرای عمومی و انقاب اهواز 
خبــر داد. فرزانــه زیابــی در گفت وگو بــا ایرنا دربــاره آخرین وضعیت 
پرونده این کارگر کارخانه نیشــکر هفت تپه اظهار داشــت: عاوه بر دو 
اتهام مطرح شــده در دادســرای عمومی و انقاب شهرســتان شوش با 
عناویــن اتهامــی »اخــال در نظم عمومــی« و »اجتمــاع و تبانی علیه 
امنیــت ملی«، پرونده ای با اتهام »مشــارکت در تشــکیل گروه با هدف 
برهــم زدن امنیــت« بــرای موکلــم در شــعبه 12 بازپرســی دادســرای 
عمومی و انقاب اهواز تشــکیل شــده اســت. وی همچنین در پاسخ به 
ســؤال دیگری درخصوص آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی، عضو 
ســندیکای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اخیراً بازداشت 
شــده اســت، توضیح داد: با وجــود آنکه در خبرها آمــده بود که موکلم 
بــه منظــور اجــرای محکومیــت قبلی جلــب شــده امــا در پیگیری های 
بعــدی معلوم و مشــخص شــد که تاکنــون بــرای موکلــم دو پرونده با 
عناوین اتهامی متعدد در حال رســیدگی اســت. زیابــی افزود: پرونده 
نخســت نجاتــی با اتهــام »اخــال در نظم عمومــی از طریــق هدایت 
جریــان تجمعــات و اعتصابــات شــرکت نیشــکر هفت تپه« در شــعبه 
ســوم دادســرای عمومی و انقاب شهرستان اندیمشک مطرح است و 
پرونــده دوم نیــز با اتهام »امنیتی« در شــعبه اول دادســرای عمومی و 

انقاب شهرستان شوش مطرح و در حال رسیدگی است.

 دیـــگه 
چه خبر
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دیــروز  کشــور،  گانــه  ســه  قــوای  رؤســای 
در نشســتی مشــترک تازه تریــن مســائل 
منطقــه،  و  کشــور  سیاســی  و  اقتصــادی 
همچــون موفقیت ایــران در  اوپــک و نیز 
چارچوب هــای کلــی بودجــه ســال آینده 
حجت ااســام  گذاشــتند.  بحــث  بــه  را 
در  جمهــوری  رئیــس  روحانــی،  حســن 
بخــش  در  گفــت:  نشســت  ایــن  پایــان 
اقتصــاد در هفته های گذشــته چارچوبی 
را تنظیــم کــرده بودیــم که سیاســت های 
ایــن چارچــوب به نحــوی مســأله بودجه 
ســال آینــده را هم دربــر می گرفت، مقام 
دادنــد  را  رهنمــودی  رهبــری  معظــم 
برمبنــای این رهنمــود جدید، جلســه ای 
داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی 
و عملیاتــی کنیم. البته جلســات دیگری 
هــم ظرف این هفته خواهیم داشــت و تا 
هفته آینــده نکاتی را که مــورد نظر مقام 
معظــم رهبــری اســت، نهایــی خواهیم 
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  کرد.بــه 
ریاســت جمهــوری، روحانــی افــزود: در 
همین چارچوب ممکن است در مواردی 
هــم برای بودجه ســال آینــده اصاحاتی 
ازم باشــد و بودجه ان شاءاه آماده شده 
و بزودی تقدیم مجلس شــورای اسامی 

خواهد شد.
رئیــس جمهــوری در ادامــه خطــاب بــه 
ملــت عزیــز و بــزرگ ایــران تأکیــد کــرد: 
بعــد از 13 آبــان امریکایی هــا بســیار در 
انتظــار ایــن بودند که شــاهد یــک به هم 
ریختگی در زمینه اقتصاد کشــور باشــند، 
اما مردم بزرگوار و همه فعاان اقتصادی 
بــه گونه ای عمــل کردند که خوشــبختانه 
همه چیز به عکس شــد.وی با بیان اینکه 

امریکایی ها می خواســتند بعد از 13 آبان 
تورم، مشــکات اقتصادی، مسائل بازار، 
ارز و همــه چیــز را به نحــو دیگری ببینند، 
ادامــه داد: خوشــبختانه بانــک مرکــزی، 
بخش هــای دیگر اقتصادی و  مردم عزیز 
و بزرگــوار به گونه ای عمل کردند که کامًا 
بــرای همــه دنیــا و بــرای داخل کشــور ما 
محســوس اســت که آرامش مــردم بعد 
از 13 آبــان مقداری بیشــتر شــده اســت و 
همــه تاش ها این اســت که ایــن آرامش 
را ادامه دهیم و بتوانیم از مشــکات روی 
دوش مــردم بکاهیم.رئیــس جمهــوری 
با قدردانــی از تاش هــای صادرکنندگان 
بــرای پیشــرفت خــوب در ســال جــاری 
نســبت بــه ســال گذشــته و افزایش بیش 
از 13 درصــدی در صادرات کشــور گفت: 
بــا چارچوبی کــه تعیین شــده تــا چگونه 
ارز صــادرات غیرنفتــی بــه داخل بــازار و 
کشــور برگــردد، راه حــل مطمئنــی بــرای 
شــده  پیش بینــی  مــا  ارزی  درآمدهــای 
را  مطمئــن  راه  ایــن  ا ن شــاءاه  و  اســت 
ادامــه می دهیــم. روحانــی با بیــان اینکه 
بخشــی از ایــن جلســه در مذاکره بــا وزیر 
نفت و شــرایط فروش نفت انجام شــد و 
بحمداه شرایط مناسب و خوبی داریم، 
اضافه کــرد: هــدف امریکایی هــا این بود 
کــه جلوی صــادرات نفت مــا را بگیرند و 
می خواهــم به صراحت بــه مردم بگویم 
کــه صــادرات نفــت مــا بعــد از 13 آبــان 
بــه مراتب بهتــر از قبــل از 13 آبان شــده 
اســت. گــزارش امــروز وزارت نفــت هــم 
امیدوارکننــده بود. مواردی که تســهیات 
می خواســت مــورد توافــق جمــع ســران 
ســه قــوه اســت.رئیس جمهوری افــزود: 

بنابرایــن امریکایی هــا کــه در زمینه نفت 
ناموفق بودند، در زمینه اوپک هم خیلی 
تــاش کردنــد کاری کننــد تا تولیــد نفت 
کشــورهای عضو اوپک کاهــش پیدا نکند 
کــه الحمــده کاهش پیدا کــرد و اعضای 
غیراوپک هم همین تصمیم را داشــتند.
امریکایی هــا در اجــاس اوپــک، ایــن بار 
ناموفق بودند و جمهوری اســامی ایران 
بــه  خوبــی  موفقیت هــای  خوشــبختانه 
دســت آورد.وی ادامــه داد: رونــد فروش 
نفت مــا به همان صورتی کــه قبل از این 
اجاس بوده، ادامه خواهد یافت و ادامه 
می دهیــم. در زمینــه مســائل منطقــه ای 
هم خوشــبختانه حرکت ها به سود مردم 
منطقــه اســت. شــرایط یمن بــه گونه ای 
اســت که آنهایی که می خواســتند یمن را 
در اشغال خودشان داشــته باشند، امروز 
احســاس می کنند راهی ندارند جز صلح 
با مــردم یمــن و مــا همــواره از مذاکرات 

یمنی – یمنی پشتیبانی می کردیم.
روحانــی بــا بیان اینکــه امــروز عامت ها 
برای رسیدن به یک آرامش در یمن بیش 
از گذشته است؛ اظهار کرد: در سوریه هم 
شــرایط به ســمت صلح و آرامش بیشتر 
است و این به معنای موفقیت جمهوری 
اسامی ایران در مسائل منطقه ای است.

رئیــس جمهــوری ابــراز امیــدواری کــرد: 
بــا توفیقاتــی کــه مردم در مســیر آســتانه 
چهلمین ســال انقاب خواهند داشــت، 
شــاهد توفیقات بزرگ تر باشیم.روحانی 
با اشــاره به اینکــه در این یکی دو ســفری 
کــه به اســتان ها داشــتم و همچنین بقیه 
مسئوان که به استان ها سفر دارند، شاهد 
افتتاح هــای بســیار زیاد و به ثمر رســیدن 

رئیس جمهوری در پایان نشست سران سه  قوه:

صادرات نفت از قبل 13 آبان بهتر شده است
اولویت  بودجه سال آینده تأمین کااهای اساسی و مواد ضروری است

جدیــد  ســفیر  کشــاورززاده،  محمــد 
جمهوری اســامی ایــران در جمهوری 
خلــق چین در آســتانه آغــاز مأموریت 
خــود با حجت ااســام حســن روحانــی رئیــس جمهوری 
دیــدار و گزارشــی از آخریــن وضعیــت روابــط و مناســبات 
تهــران – پکــن ارائــه کرد. بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
ریاســت جمهوری، روحانی در این دیدار تحکیم و توســعه 
روابط همه جانبه میان تهران و پکن را مورد تأکید قرار داد و 

اظهار کرد: روابط جمهوری اسامی ایران و جمهوری خلق 
چین با اراده مقامات عالی رتبه دو کشــور، در سطح و مسیر 

بسیار مناسبی است و این روند ادامه خواهد یافت.
وی  با اشــاره به اشتراکات فراوان فرهنگی دو ملت و سابقه 
دیرینــه روابط فیمابین، تاش برای تعمیق هر چه بیشــتر 
روابط، تســریع در اجرای توافقــات دوجانبه و تقویت پیوند 
میان بخش های خصوصی دو کشــور را که می تواند بیش از 

پیش منافع مشترک را تأمین کند، ضروری دانست.

سفیر جدید ایران در چین با رئیس جمهوری دیدار کرد

بـــرش

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره 
بــه مفــاد قانــون اساســی، گفــت: مجمع 
تشخیص موظف به رفع اختاف شورای 
نگهبان و مجلس اســت و نظر مشورتی را 
پیش از تصویب قانون به کمیســیون های 
تخصصی می تواند بدهــد. کاظم جالی 
در گفت وگــو بــا خانــه  ملــت، با اشــاره به 
مباحث مربوط به اصاح ساختار مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و نقش هیأت 
عالی نظارت بر اجرای سیاست های نظام 

در مصوبــات مجلــس شــورای اســامی، 
گفت: مجلس شــورای اسامی تنها نهاد 
قانونگذار جمهوری اسامی ایران است و 
در قانون اساســی هم ذکر شده که مجمع 
زمــان  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
اختــاف بین مجلس شــورای اســامی و 
شــورای نگهبان باید به عنــوان داور ایفای 
نقــش کنــد. نماینــده تهــران در مجلس 
تصریح کرد: با توجه به مفاد قانون اساسی 
ایفــای نقــش مجمــع تشــخیص تــا ایــن 

حد)داوری بین مجلس شــورای اسامی 
و شورای نگهبان در صورت اختاف نظر( 
پذیرفته شــده اســت. وی افــزود: در حوزه 
نظــارت نیز از گذشــته مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام همزمان با شورای نگهبان 
می توانند در مورد موضوعات بحث کنند، 
تعــدادی از اعضــای مجمــع تشــخیص 
مصلحــت هــم پیــش از تصویــب قانون 
می تواننــد در کمیســیون های تخصصــی 
مجلــس حاضــر و نظرات خــود را مطرح 

کنند تا خروجی مجلس شــورای اسامی 
نزدیک به حل مسأله باشد.

جالــی ادامه داد: متأســفانه اخیــراً روال 
جدیــدی باب شــده به نوعی کــه از طرف 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت 
عالی نظارت ایرادات به شــورای نگهبان 
فرستاده شــده است، گویا شورای نگهبان 
دیگری به موازات شــورای نگهبان کنونی 
ایجــاد شــده باشــد حــال آنکه این شــیوه 
پایه و اســاس قانونی نــدارد. این نماینده 

مجلس بــا بیان اینکه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام و هیــأت عالــی نظارت 
باید طبق روال گذشته ایراد به موضوعات 
در  را  طرح هــا  و  لوایــح  در  نظــر  مــورد 
کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری 
کنند، گفت: در حقیقت مجمع تشخیص 
بــروز  مــوارد  در  تنهــا  نظــام  مصلحــت 
اختاف مجلس شورای اسامی و شورای 
نگهبان در مــورد مصوبات می تواند ورود 
و موضوع اختافی را تعیین تکلیف کند. 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس یادآور 
شــد: رئیس مجلس با توجه به طرح این 
موضــوع از ســوی هیــأت عالی نظــارت و 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
مــورد برخــی لوایــح، به صورت شــفاهی 
و کتبــی مســأله را بــه مجمــع تشــخیص 
مصلحت نظام اعــام کردند. همچنین 
در قالــب تذکراتی هم در صحن مجلس 
شــورای اســامی به این مســأله پرداخته 

شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس: مجمع تشخیص نباید در قالب شورای نگهبان دوم عمل کند

بســیاری از پروژه ها هستیم، گفت: نسبت 
به پروژه های ناتمام هم در جلســه سران 
قوا تصمیمات خوبی گرفتیم که به مردم 
واگذار شــود. همه تــاش خواهیم کرد که 
ان شاءاه روند اشتغال را برای سال آینده 
حفــظ کنیم و مــردم در کااهای اساســی 

دچار مضیقه نباشند.
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن اولویــت مــا در 
بودجه ســال آینده بر این اســاس اســت، 

در  تهــران  نماینــده  سلحشــوری  پروانــه   
مجلس گفت: برخی نمایندگان فراکسیون 
وایــی کــه حامــی طــرح کودک همســری 
بودند بعــد از حمله ها به این طرح از نظر 
خود برگشته اند. به نظر می رسد از یک نهاد 
خاص به این نمایندگان اعام کرده اند که 
با طرح کودک همسری مخالفت کنند.وی 
در گفت و گــو با ایرنا اظهارکرد: حمله ها به 
طرح کودک همســری بی ســابقه اســت و 

خود ما هم آماج حمات گسترده به خاطر 
حمایت از این طرح قرار گرفته ایم.مهرماه 
امســال یک فوریت طرح کودک همسری؛ 
 13 از  قبــل  دختــران  ازدواج  ممنوعیــت 
ســال با 1۵1 رأی موافق، 3۴ رأی مخالف و 
هفت رأی ممتنع از 2۰۹ نماینده حاضر در 

مجلس، به تصویب رسید.
پروانه سلحشــوری افزود: البته با همه این 
فشــار ها ما قطع امید نکرده ایم اما شرایط 

فراکســیون  عضــو  اســت.  دشــوار  خیلــی 
امیــد اظهار کرد: بعــد از حمله هایی که به 
این طرح شــد مــا در کمیســیون قضایی و 
حقوقی مجلس حاضر شدیم. در ابتدا جو 
غالب کمیســیون مخالف طرح بــود اما با 
صحبت هایی که انجام دادیم یک جلســه 
دیگر به مــا فرصت دادند که کارشناســان 
این حوزه از جمله روانشناســان، پزشــکان 
و جامعه شناسان را به جلسه دعوت کنیم 

تا آنها اســتدال های خــود را مطرح کنند. 
سلحشوری در پاسخ به این پرسش که چرا 
این طرح با دشــواری های گســترده مواجه 
شــد گفت: به نظر می رســد متأسفانه این 
طــرح هم مثل بقیه مــوارد و طرح هایی از 
این دســت، سیاســی شده اســت در حالی 
که مــا واقعاً به عنوان یــک امر اجتماعی و 
فرهنگی این را دنبال می کنیم و دنبال حل 

یک معضل اجتماعی هستیم.

فاطمه سلحشوری: 

یک نهاد خاص مخالف طرح کودک همسری است

اظهــار کــرد: مــردم بایــد از لحــاظ وفــور 
کااهــای اساســی و مواد ضــروری در بازار 
اطمینان داشــته باشــند؛ ارز ما یک ثباتی 

در بازار داشــته باشــد و بتوانیــم افرادی را 
کــه حقوق ثابــت دارند در حــدی که توان 

داریم، یاری  دهیم.
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تحریم هــای جدیــد امریکا کــه مرحله 
اول آن از 15 مــرداد کلیــد خــورد، یــک 
تفاوت اساســی با دوره هــای قبل دارد، 
ایــن بــار اروپــا و بســیاری از کشــورهای 
بــزرگ امریــکا را همراهــی نمی کنند و 

حتی دربرابر آن ایستاده اند.
پــس از خروج یکجانبه امریکا از برجام 
و  نفــت  صــادرات  محدودیت هــای  و 
مبــادات بانکی که به قطع دسترســی 
بانک هــای ایرانــی به شــبکه ســوئیفت 
تصمیــم  اروپــا  اتحادیــه  شــد،  منجــر 
گرفــت برای حفظ مبــادات اقتصادی 
و تجــاری خــود بــا ایــران، کانــال مالــی 
جدیدی به نام SPVایجاد کند. اقدامی 
کــه در کنــار28 عضــو اتحادیــه اروپــا از 
سوی سایرکشــورها نظیر روسیه و چین 
 SPV .هــم مــورد اســتقبال قرارگرفــت
بــا هــدف حمایــت از صنایــع کوچک و 
متوســط و تامین نیازهای این بخش از 
اقتصــاد ایران بــه دنبال آن اســت تا با 
تسهیل مبادات مالی زمینه رشد تولید 
را فراهــم کند. اکنون پس از مهیا کردن 
بســترهای مــورد نیاز توســط اروپایی ها 
ایــن کانــال مالــی درآســتانه راه اندازی 
رســمی قرار گرفته اســت. البته پیش از 
آنکــه این کانــال عملیاتی شــود، بانک 
بــا هــدف بی اثرکــردن  ایــران  مرکــزی 
تحریم هــای امریــکا از طریــق امضــای 
پیمان های پولی دوجانبه با چند کشــور 
نخســتین گام را دراین مســیر برداشته 
اســت. درایــن بــاره عبدالناصرهمتــی 

رئیــس کل بانک مرکــزی در چهارمین 
نشســت خود با اقتصاددانــان، آغاز به 
کار کانال هــای مالــی ایــران بــا چندین 
کشــور و حــذف دار از تبــادات تجاری 
ایــران بــا آن کشــورها را اقــدام مهمــی 
در حــوزه تحریــم مالی ایــران توصیف 
کــرد و افــزود: عمًا بین ایــران و برخی 
از کشــورها پیمان پولــی دوجانبه ایجاد 
شــده اســت و درآینــده ایــن موضــوع 

تقویت می شود.
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
نیز دوشنبه شب از اجرایی شدن کانال 
مالــی ویژه اروپا و ایــران طی هفته های 

آینده خبر داده است.
تحریم هــای  برخــاف  ترتیــب  بدیــن 
گذشــته کــه واشــنگتن موفــق شــد تــا 
یــک اجماع جهانی علیــه ایران ایجاد 
ایــن  تحریم هــا  جدیــد  دور  در  کنــد، 
ایــن  فشــار  هرچنــد  تنهاســت،  کشــور 
دولت باعث شــده اســت تا دسترســی 
بانک هــای ایرانــی بــه شــبکه جهانــی 
ســوئیفت متوقف شــود و جریــان نقل 
و انتقال مالی را با مشــکل مواجه کند، 
اما ایجاد کانال ویــژه مالی میان ایران 
بــرای پیوســتن  و اروپــا و آمادگــی آن 
سایر کشورها می تواند بخش عمده ای 
از مشــکات ایــران را حــل کند. ضمن 
اینکه دراین مســیر ایــران قصد دارد تا 
دار را از مبــادات مالــی خود با ســایر 
کشــورها کنار بگــذارد. دراولیــن اقدام 
بانــک  در  مالــی  گزارشــگری  مبنــای 
مرکــزی از دار بــه یــورو تغییــر کــرد و 
حال مســئوان این بانــک دومین گام 
خــود را بــرای کنارگذاشــتن دار برمی 

دارند.
ایــن درحالی اســت که به دلیــل اعمال 
تحریم ها بخش عمده ای از ارز حاصل 
از صــادرات کااهــای ایرانــی بــه کشــور 
بازنگشته است که با فعال شدن کانال 
مالــی ویــژه از آنجــا کــه اکثــر مبــادات 
کشــورهای  بــا  ایــران  مالــی  و  تجــاری 
اروپایــی و آســیایی همچــون، روســیه، 
چیــن، هند، کــره جنوبی و ژاپن اســت، 
این کانال با پشتوانه اروپایی ها می تواند 

به این مشکل پایان دهد.
بانــک  کل  رئیــس  ارتبــاط  درهمیــن 
مرکزی در نشست خود با اقتصاددانان 
با اشــاره به برگشــت تدریجی ارز ناشی 
از صــادرات به چرخه اقتصادی کشــور 
اظهار داشــت: با توجه به روند کاهشی 
قیمــت ارز امیــدوارم بــا ارائــه ارزهــای 
بیشــتر آنهــا در چرخه اقتصــاد واردات 
بــا نرخ هــای  تولیــد کشــور  نیــاز  مــورد 

پایین تر ارز تأمین شود.
ë  موگرینی: کانال مالی ویژه از هفته های

آینده اجرا می شود
سیاســت  مســئول  موگرینــی،  فدریــکا 
خارجی اتحادیه اروپا شــامگاه دوشنبه 
بروکســل  در  خبــری  نشســت  دریــک 
اعضــای  حمایــت  بــر  تأکیــد  ضمــن 
اتحادیــه اروپــا از اقدامــات ســه کشــور 
فرانسه، آلمان و انگلیس در ایجاد این 
کانال مالی ویــژه، گفت: »انتظار داریم 
این مکانیــزم طی هفته هــای آتی آغاز 
بــه کار کند تا از تجــارت قانونی با ایران 

محافظت کند«.
وی ضمــن تأکید بر لــزوم اجرای کامل 
توافق هسته ای ایران، گفت: »همانطور 

کــه آژانس بین المللی انــرژی اتمی در 
ســیزدهمین گزارش خــود تأیید کرده، 
ایــران به تمــام الزامات هســته ای خود 

ذیل برجام پایبند بوده است.«
وی بــا اشــاره بــه دیــدار اخیــر خــود بــا 
امــور  وزیــر  ظریــف«  جــواد  »محمــد 
و  ایــران  اســامی  جمهــوری  خارجــه 
»علی اکبــر صالحــی« رئیــس ســازمان 
انــرژی اتمــی ایــران، توضیــح داد: »به 
خاطــر منافــع امنیتی و معاهــده عدم 
بــرای  ایــران  از  خــود  انتظــار  اشــاعه، 
تــداوم پایبندی به تعهداتش در توافق 

هسته ای را به آنها انتقال دادم.«
این مقام اروپایی با بیان اینکه اتحادیه 
اروپــا متعهد اســت کــه مردم ایــران از 

عوایــد لغــو تحریم ها بهره مند شــوند، 
تصریح کرد: »حتی بعد از اینکه امریکا 
تصمیم گرفت بخشی از این تحریم ها 
را بازگرداند، وزیران خارجه ســه کشــور 
اروپایــی حاضر در برجام طی نشســت 
وزیــران خارجــه اتحادیــه اروپــا دربــاره 
ایجــاد ســازوکار ویــژه تعامــل مالــی با 

ایران گزارش دادند.«
به گــزارش فــارس؛ وی اما مدعی شــد: 
»البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت که 
حمایــت قوی ما از برجام، باعث شــود 

که از مسائل دیگر چشم  پوشی کنیم.«
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
اجــرای کامــل برجــام را پایــه مذاکــره 
فعالیت هــای  درخصــوص  ایــران  بــا 

منطقه ای عنوان کــرده و افزود: »اکنون 
کــه در این نشســت حضــور داریم، دور 
کشــور  ســه  گفت وگوهــای  از  جدیــدی 
اروپایــی )ایتالیــا،  فرانســه و آلمــان( با 
ایران در موضوعات منطقه ای در حال 
برگــزاری اســت. موضــوع آغازیــن این 

مذاکرات هم یمن است.«
حمایتــی  موضــع  از  قدردانــی  بــا  وی 
اقدامــات  از  ایــران  خارجــه  وزارت 
فرســتاده ویــژه ســازمان ملــل در امــور 
یمــن، خاطرنشــان کــرد: »ایــن نتیجه 
مذاکــرات مــا بــا ایــران در موضوعــات 
منطقــه ای اســت کــه باعث شــد ایران 
آغــاز  بــرای  حوثی هــا  بــر  نفــوذش  از 

مذاکرات سوئد استفاده کند.«
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آماده باش به صنعت ایران
 شمارش معکوس برای جایگزینی دار آغاز شد 

بهره مندی81 درصد جمعیت روستایی از آب سالم
رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو در آییــن بهره بــرداری از مرحله نخســت 
آب  شــیرین  کــن 100هــزار مترمکعبــی بندرعبــاس گفــت: اکنــون 99 
درصــد جمعیــت شــهری و 75 درصد روســتاییان از آب آشــامیدنی 
برخوردارهســتند کــه در دنیــا غرور آمیــز اســت و تا پایــان دولــت تدبیر و امیــد 81 درصد 
جمعیت روســتایی به آب ســالم دسترســی پیدا می کنند. در طول پنج ســال اخیر بیش 
از پنج میلیون نفر در روســتاها از نعمت دسترســی به شــبکه های آب ســالم و بهداشتی 
برخوردار شــدند. همچنین 71 طرح نمک زدایی در حال ساخت و بهره برداری است که 
میزان تولید آن در شبانه روز به 410 هزار میلیون مترمکعب می رسد. سهم دولت تدبیر و 
امید در موضوع نمک زدایی، 40 آب شیرین کن با ظرفیت 280 هزار مترمکعب است که 

30 مورد آن با ظرفیت 192 هزار مترمکعب در استان هرمزگان قرار دارد./ایرنا

فروکش تاطم بازار مسکن نزدیک است
مصطفی قلی خســروی ،رئیس اتحادیه اماک گفت: معامــات در 18 روز ابتدای آذر 
1397 در کل کشــور و شــهر تهران به ترتیب کاهش 1۵ و ۶0 درصدی نشــان می دهد. 
از یکم تا هجدهم آذرماه 1397 بالغ بر 27 هزار و ۶۴9 قرارداد خرید و فروش مسکن 
)مبایعه نامه( در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۵ درصد 
کاهش یافته اســت. درخصوص اجاره نیز 22 هزار و 8۴2 مورد قرارداد امضا شــده که 
کاهش 13 درصدی اجاره نامه را نسبت به آذرماه سال قبل نشان می دهد. همچنین 
در شهر تهران معامات مسکن طی 18 روز ابتدای آذرماه 1397 بالغ بر ۴80۵ مورد 
بوده که نســبت به زمان مشــابه ســال قبل کاهــش ۶0 درصدی را نشــان می دهد. در 
همین مدت ۶۶2۴ مورد اجاره نامه در تهران امضا شده که نشان از افت 17 درصدی 
نسبت به آذرماه سال قبل دارد. برای وضعیت فعلی از واژه کسادی استفاده می کنم 
و رکود را قبول ندارم؛ زیرا رکود به معنای آن است که هیچ معامله ای انجام نشود در 
حالی که هم اکنون خرید و فروش مســکن در جریان است. اما مهم ترین علت اینکه 
معامات به طور محسوســی کاهش یافته به   رشد بازارهای موازی و افزایش قیمت 

مصالح ساختمانی مربوط می شود.«/ایسنا

 هزار
 کنتور هوشمند در هفت سال

هادی مدقق، مجری طرح فهام گفت: از زمان 
اجرای طرح فهام )سال 1390( تاکنون 300 هزار 

کنتور هوشمند نصب شده است. طرح فهام 
نخستین گام از طرح برنامه ایجاد شبکه هوشمند 

انرژی کشور به شمار می آید.

300
 هزار میلیارد تومان 

برای توسعه 28 مخزن نفتی
احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب گفت: ارزش اجرای قراردادهای 

نگهداشت و افزایش تولید 28 مخزن نفتی واقع 
در مناطق نفتخیز جنوب حدود 35 هزار میلیارد 

تومان است.

35
 واحد 

عقب نشینی بورس
شاخص بورس روزگذشته با عقب نشینی680 پله ای 

در جایگاه 166 هزار و 235 واحدی قرار گرفت. در 
این معامات یک میلیارد و 357 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و 395 میلیارد 

ریال در 112 هزار و 565 نوبت دادوستد شد.

680
 کیلومتر 

ریل گذاری مسیر تهران - همدان
سعید محمدزاده مدیرعامل راه آهن کشور گفت: 

در حال حاضر مسیر تهران - همدان به طول 303 
کیلومتر ریل گذاری شده و در آینده ای نزدیک مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. این مسیر با توجه به 
ارتباط با غرب کشور حائز اهمیت است.

303
»SMEs ، به معنای کســب و کارهای کوچک و متوســط شــرکت های مســتقلی 
هســتند که در آنهــا حد نصابی برای تعــداد کارکنان وجــود دارد. این تعداد در 
سیســتم آماری کشــورهای مختلف، متفــاوت اســت. در اتحادیه اوپــا، این حد 
نصــاب 250 نفر اســت. با این حال بعضی از کشــورها نیز محدودیــت را تا 200 
نفر کارمند وضع کرده اند. این در حالی است که در امریکا شرکت هایی با کمتر 
از 500 نفر کارمند، SME تلقی می شــوند. کســب و کارهای کوچک هم آنهایی 
هستند که تعداد کارکنانشان کمتر از 50 نفر است، شرکت های میکرو نیز نهایتاً 
10 نفر کارمند دارند، در بعضی موارد حتی حد نصاب تعداد کارکنان میکروها 
5 نفر تعیین شده است. از طرفی دیگر، SME ها باید گردش مالی شان در سال 
40 میلیون یورو یا کمتر باشــد یا ترازنامه شــان از 27 میلیون یورو بیشتر نشود.« 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی که درباره SME ها منتشر کرده، 

ویژگی های آنها را چنین توضیح داده است. 
ایــن گــزارش دربــاره نقــش شــرکت های کوچــک و متوســط در اقتصــاد نیــز 
می نویســد:»در اقتصاد منطقه OECD)کشــورهایی ثروتمند و توســعه یافته( 
کســب و کارهای کوچک نقش عمده ای ایفا می کنند و منبعی برای شغل های 

جدید به حســاب می آیند. بیش از 95 درصد از کســب و کارهای این منطقه را 
SMEها تشکیل داده اند.« پژوهش های دیگر نیز تأیید می کنند که این کسب و 
کارها نه تنها در اقتصادهای توسعه یافته، بلکه در اقتصادهای درحال توسعه 
و نوظهور نیز عاملی اساســی هســتند. پژوهشــی از ســوی بانک جهانی، نشــان 
می دهــد کــه در بازارهای نوظهور، چیزی بین 365 تا 445 میلیون کســب و کار 
میکرو، کوچک و متوسط)MSMEs( وجود دارد، 25 تا 30 میلیون از آنها کوچک 
و متوسط)SMEs(هســتند، 55 تا 70 میلیون شــان هم کســب و کارهای میکرو 
هســتند. جالب آنکه این فقط آمار کســب و کارهای این چنینی رســمی اســت؛ 
بردر اقتصادهای نوظهور جهان چیزی حدود 285 تا 345 میلیون کسب و کار 
غیررســمی هم وجود دارد. بانک جهانی می نویسد:»کسب و کارهای کوچک و 
متوسط نقش عمده ای در بیشتر اقتصادها ایفا می کنند، بخصوص در کشورهای 
در حال توســعه. انواع رسمی این کســب و کارها، چیزی حدود 60 درصد از کل 
میــزان اســتخدام ها را به خود اختصــاص می دهند که برابر بــا 40 درصد از کل 
درآمد ملی در بازارهای نوظهور اســت. اگر کســب و کارهای غیررســمی هم به 
این عددها اضافه شوند، تعدادشان بسیار بااتر خواهد رفت.« بر اساس برآورد 
بانک جهانی تا 15 سال آینده در جهان به 600 میلیون شغل نیاز است که بیشتر 
آن نیــز در آســیا و جنوب صحرای آفریقا خواهــد بود. به همین خاطر، توجه به 
SME ها برای اینکه به این نیاز شــغلی پاســخ دهند، ضروری اســت. بر اســاس 
گزارش مؤسسه تحقیقاتی داده پردازی استاتیستا، در سال 2017 در کل اتحادیه 

اروپا 24 میلیون و 530 هزار کسب و کار کوچک و متوسط وجود داشته اند. 
جالــب آنکــه در این میان ســهم میکروها، یعنی کوچک ترین کســب و کارها با 
نهایتاً 9 نفر فرد اســتخدام شــده از همه بااتر بوده اســت. در اتحادیه اروپا، 22 
میلیــون و 830 هــزار کســب و کار میکــرو، یک میلیــون و 420 هزار کســب و کار 
کوچک و 231 هزار و 900 مورد کسب و کار متوسط فعال هستند. در ایتالیا که در 
میان یکی از کشورهایی با بااترین میزان کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار 
می گیرد، خرده فروشــی شامل خرده فروشــی های آناین با 19 درصد بااترین 
سهم را در میان این نوع شرکت ها دارند. بعد از آن هم، سرویس های خدماتی 
حرفه ای مانند سرویس های مالی، مشاوره ای و آژانس های سفری با 10 درصد 
قــرار می گیرنــد. در این کشــور حــدود 95 درصد از کل کســب و کارهــا کوچک و 
متوسط هستند، 80 درصد از شاغان در این بخش کار می کنند و سهم گردش 

مالی آنها از کل گردش مالی اقتصاد، 50 درصد است.
گزارشی دیگر از طرف یورو استات، پایگاه خبری کمیسیون اروپا، وضعیت کسب 
و کارهای کوچک و متوســط)با کمتر از 250 نفر کارکن( در کشــورهای اروپایی را 
بر مبنای ســهم آنها از کل شــرکت ها، افراد استخدام شــده و گردش مالی شان 
بررسی کرده است. این گزارش که در سال 2016 منتشر شده، نشان می دهد که 
در آن سال در حدود 99 درصد از کسب و کارهای اتحادیه اروپا کمتر از 250 نفر 
اشتغال داشتند و حدود 94 درصد از آنها کامًا مستقل بودند. بررسی وضعیت 
به تفکیک کشورها نیز نشان می دهد که در هلند و پرتغال سهم SMEها بیشتر 
از دیگر کشــورهای اروپایی وحدود 99 درصد اســت. اما از نظر گردش مالی، در 
بلغارستان کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشترین سهم را با 61 درصد از کل 

درآمد به خود اختصاص داده است.

یرنا
ا

سیاوش رضایی
خبرنگار

مدتــی اســت کــه  SPV( SPV سیســتم 
اروپایــی جایگزین ســوئیفت اســت که به 
تــداوم مبادات بانکی ایــران کمک کند( 
از ســوی اروپایی ها پیشــنهاد شــده اســت 
امــا هنوز ســازوکار آن مشــخص نیســت. 
اگــر نهادهــای واســط مالی شــکل بگیرد 
خیلی از مشــکات اقتصادی کشور حل و 
تحریم ها کم اثر می شود. اما تأثیرگذاری 
همکاری هــا  نحــوه  بــه  بســتگی   SPV
اســت  قــرار  کــه  دارد  چارچوب هایــی  و 
مشخص شود. از طرفی موضوع استقبال 
شرکت های اروپایی از SPV اهمیت قابل توجهی دارد. حاکمیت 
و دولت کشــورهای اروپایی با جایگزین سوئیفت موافق هستند 
ولی این امر را نمی توانند برشــرکت ها و اســمی های خودشــان 
تحمیل کنند. شــرکت های اروپایی بر امورشــان حاکم هستند و 
هیــچ کس نمی تواند بــر آنها اجبــاری بگذارد. اگر شــرکت های 

اروپایــی از SPV اســتقبال کنند، خیلی از مشــکات صنایع حل 
خواهد شد و هزینه مبادات نیز در مقایسه با شرایط فعلی روند 
کاهشی می گیرد. خیلی از کشورها به این نتیجه رسیدند که دار 
نبایــد محــور و تعیین کننده تجارت شــان باشــد بدین جهت به 
فکر جایگزین دار هســتند. برای اینکه ســیطره دار از بین برود 
بایســتی کشــورها به ســمت روش هــا و پول هــای جایگزین دار 
بروند. در حال حاضر 90 درصد تجارت و نقل و انتقال ها با دار 
صورت می گیرد. بدین جهت کشورها در سازوکارهای مشخص 

می توانند به سمتی غیر از دار بروند.
اگر SPV اجرا و اروپایی ها سازوکار خوبی برای آن در نظر بگیرند 
فعاان صنعتی با شــرایط ســهل تری می توانند تجارت کنند و 
این امــر در نهایت منجر به کاهش هزینه مبادات و به حداقل 
رســیدن هزینه های تحمیلی تحریم می شــود. از سیاستگذاران 
انتظــار داریم که بــرای اجرایی شــدن این مهم مذاکــرات قوی 
داشــته باشــند و از اروپایی ها بخواهند که در مکانســیم برد-برد 

SPV را تصویب و اجرا کنند.

SPV )سیستم اروپایی جایگزین سوئیفت 
اســت که به تداوم مبــادات بانکی ایران 
کمک کند( یکی از بهترین جایگزین های 
ســوئیفت است. با این فرآیند می توان به 
سمت حل مشــکاتی رفت که این روزها 
به بدنه اقتصاد ضربه زده اســت. SPV تا 
حد قابــل توجهی می تواند از مشــکاتی 
که تحریم برای صنایع کشــور ایجاد کرده 
وزارت  حاضــر  حــال  در  بکاهــد.  اســت، 
صنعــت، معــدن و تجــارت، برنامــه ای 
برای ســازوکارهای SPV ندارد اما با توجه 
به نزدیک شــدن به اجرای این امر، کارگروهی در وزارت صمت 
شکل خواهد گرفت که به صورت ریشه ای سازوکارهای همکاری 
با شرکت و مجموعه هایی که صنایع کوچک و sme ها  می توانند 
با آن فعالیت کنند، مشــخص شــود. بــا این اتفاق اســمی های 
ایــران می توانند با رویکرد جدیــدی فعالیت خود را ادامه دهند 

و دیگــر نگرانی بابت آینده نخواهند داشــت. موضوع نهادهای 
واســط مالی جدید نیســت و کشــورهای مختلفــی در همکاری 
بــا اروپا و ســایر کشــورها به این ســمت رفتند چرا کــه معتقدند 
جریان هــای مالــی نباید تنها از طریق دار باشــد و ارزهای دیگر 
امــکان جایگزینی دارند. بدین جهــت SPV به ما کمک خواهد 
کــرد تا تبادات مالــی را با راهکارهای جدید دنبــال کنیم. البته 
باید دید که در ســمت و ســویی که در حال حرکت هستیم کدام 
کشــورها SPV را می پذیرنــد و ایــران می توانــد با آنهــا همکاری 
داشــته باشد. با پیش بینی از فرآیندی که انتظار آن را می کشیم 
می تــوان در قالــب کارگروهــی از کارشناســان و فعاان صنعتی 
سازوکار اجرایی را استخراج کنیم که صنعت کشور از آن به نحو 
مطلوبی بهره مند شــود. زمانی که ما در شرایط تحریم هستیم 
بــرای بی اثر کردن مشــکات ناشــی از تحریم بایســتی به دنبال 
راهکارهــای خــوب و قابل اجــرا برویم. لــذا تهاتر بــا روش های 
جدید و همکاری با کشــورهای اروپایی و ســایر کشورها که با آنها 

مبادات داریم راهکار قابل اجرا و مناسبی است.

ریحانه یاسینی
خبرنگار

بررسی »ایران« از سهم شرکت های کوچک  و متوسط  در اقتصاد جهان

جهان اقتصاد در سیطره SMEها

یادداشت

عباس آرگون
نایب رئیس 
کمیسیون بازار 
پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی

یادداشت

محسن اتابکی
مدیرکل دفتر 
سیاستگذاری 
و برنامه ریزی 
وزارت صنعت

ایجاد کارگروه ویژه وزارت صنعت برای SPVرغبت شرکت های اروپایی  برای اجرای SPV ضروری است

چهارمیــن نشســت رئیــس کل بانک 
دیدگاه هــای  صاحبــان  بــا  مرکــزی 
بــه منظــور  کــه  اقتصــادی  مختلــف 
همفکری درباره مســائل مرتبط با بانک مرکزی و اقتصاد 
کشور برگزار شد، عاوه بر موضوع ایجاد کانال مالی با اروپا، 
بر سیاســت های ارزی و بانکــی جدید بانک مرکزی تمرکز 
داشت. اقداماتی که با حمایت اقتصاددانان شرکت کننده 

دراین نشست همراه شد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست به موضوع مداخله 
هدفمنــد و هوشــمندانه در بــازار ارز و همچنیــن تأمیــن 
نیازهــای ارزی تولیدکننــدگان و تأمین کامل نیــاز کااهای 

اساسی و دارو اشاره کرد.
در ادامه این نشســت اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن 
اقدامــات اخیــر بانک مرکزی در حوزه سیاســت های پولی 

و بانکــی کــه منجر به ایجاد شــفافیت و کاهــش قیمت ارز 
شــده اســت، بر ادامه و توسعه این سیاســت ها و اقدامات 
تکمیلــی دیگر تأکیــد کردنــد. همچنین ضــرورت اصاح 
نظام پولی و بانکی کشور و افزایش استقال بانک مرکزی، 
لزوم برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی و تعدیل تدریجی 
نرخ ســپرده های بانکی  از موضوعات مطرح شــده در این 
نشست بود. در این نشست چهره های برجسته اقتصادی 
از جمله: طهماسب مظاهری، احمد توکلی، حسین عبده 
تبریزی، ســید احمد رضــا جالی نائینــی، منصور خلیلی 
عراقــی، تیمــور رحمانی، حمیــد دیهیم، احمــد مجتهد، 
حســین توکلیــان، محمد هــادی زاهدی، مرتضــی عزتی، 
محمدرضا یوسفی، علی دینی ترکمانی،اصغر ابوالحسنی 
هستیانی، ســید علی مدنی زاده، وحید شــقاقی و ابراهیم 

جمیلی حضور داشتند.

حمایت اقتصاددانان از سیاست های بانک مرکزی

بــرش

خبـــر
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ما از اقتصاددانان پرســیدم برای داشــتن بودجه ای بهتــر چه اقدامی باید 
انجام شود و چهار گزینه را پیشنهاد دادیم، فعاان اقتصادی شرکت کننده 
در این نظرسنجی هر چهار گزینه را برای داشتن بودجه ای بهتر ازم دیدند 

و برخی آنان هم یکی از گزینه های زیر را انتخاب کردند:
 1. کاهش دخالت نمایندگان مجلس و پرهیز از منطقه گرایی

2. جلوگیــری از اعطــای اعتبــارات بــه پروژه هــای غیراقتصــادی و کلنــگ 
زنی های سیاسی

3. درک شرایط کشور و کاهش هزینه های غیرضرور
4. کاهش بودجه نهادهای موازی و ناکارآمد

اقتصاد سیاسی بودجه 98 از نگاه فعاان اقتصادی

الزامات بودجه پساتحریمی
زمــان تقدیــم ایحــه بودجه به مجلس فرار رســیده اســت و همین موضــوع اظهارنظرها در 
خصوص بودجه کشــور را در روزهای اخیرافزایش داده اســت. با توجه به بازگشــت تحریم ها 
و کمبــود منابع، بودجه ســال 98 راهکارهای جدیدی را می طلبد. مشــکات تنظیم بودجه و 
سختی های به تعادل رساندن منابع و مصارف آن همیشه بر سر راه بودجه نویسی و چگونگی 
تأمین و تخصیص منابع وجود داشته اما این مشکات در شرایط خاص مانند زمان تحریم که 
تأمین منابع را دشوار می کند خود را بیشتر نشان می دهد. برخی فعاان و کارشناسان اقتصادی 
و استادان دانشگاه های کشور با شرکت در نظرسنجی روزنامه ایران راه حل خود را برای داشتن 
بودجه ای مناسب با شرایط حال حاضر حاکم بر اقتصاد کشور را با تأکید بر اینکه بدون تردید 
دولت در تنظیم بودجه، بشدت محدودیت دارد، ارائه دادند.  بر مبنای نظر کارشناسان کاهش و 
حتی قطع دخالت نهادهای مختلف برای سهم خواهی از بودجه اصلی ترین راهکاری است که 
در زمان تحریم و در حالی که کمبود منابع داریم می تواند دست دولت را برای تدوین بودجه ای 
متناسب باز بگذارد.  از طرف دیگر با توجه به افزایش ساانه هزینه های جاری و اختصاص سهم 
بیشتری از بودجه به آن، کارشناسان تأکید دارند برای جلوگیری از حذف بودجه عمرانی و تولید 
به نفع بودجه جاری، کاهش هزینه های غیرضروری و کاستن از طلب بودجه های منطقه ای 

بخصوص از طرف نمایندگان مجلس امری ضروری است. 

سهیا یادگاری
خبرنگار اقتصـــاد

چرایارانهاز۴۵هزارو۵۰۰تومانبیشترنمیشود؟
محمدباقــر نوبخــت، رئیس ســازمان برنامه و بودجــه می گوید: 
»بــا توجه به منابــع تأمین پرداخت یارانه نقــدی که حامل های 
انــرژی بوده و تغییر قیمتی طی ســال های اخیر نداشــته اســت، 
مبلــغ یارانه نیــز تغییر نکرد؛ بنابراین اگر افــرادی معتقدند که 
بایــد رقم ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانی افزایش پیدا کند باید در مورد 
قیمت فعلی حامل های انرژی نیز تصمیم گیری کنند.یارانه ها 
از محل مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی است که سوخت 
به همراه برق و آب آن را تشــکیل می دهد. از این منبع باید ۵۰ 
درصــد به مردم باز گردانده شــود، ۳۰ درصد بــه تولید و ۲۰ درصد به خزانه رفته 
و صــرف امــور عمرانی و جاری دولت شــود. بنابراین اگر اصرار بــر افزایش مبلغ 
یارانه وجود دارد باید این کااها گران شود، اما در این مورد باید مسائلی را رعایت 
کــرد. در حال  حاضر قیمت ســوخت در ایــران با منطقه تفــاوت دارد. باید توجه 
داشــت که نمی توان کامًا در این مورد قیاس کرد و ســایر شــاخص ها را نیز باید 
در نظــر گرفت. به  هر حال افزایش قیمت حامل های انرژی اثر روانی دارد و باید 
برای هر تغییری در آن بررســی های همه جانبه انجام گیرد. این  در حالی اســت 
که در بودجه سال آینده ارقام برای تبصره هدفمندی یارانه ها به گونه ای تنظیم 
شده که افزایش قیمتی در حامل های انرژی دیده نشده است و در  عین  حال هر 
گونه تغییری ایجاد شود تمام منابع آن به خود مردم بر خواهد گشت. همچنین 
قرار اســت یارانه ها در ســال بعد به صورت اســتانی و در چارچوب آیین نامه  های 
اجرایــی کــه به تصویب هیأت وزیران می رســد، پرداخت شــود. در این حالت هر 
گونه صرفه جویی که از محل پرداخت یارانه ها انجام شــود به طرح های عمرانی 
خود استان ها بر خواهد گشت. البته تخصیص یارانه نقدی در استان ها سلیقه ای 

نخواهد بود. »/تسنیم

خبرخوان

آخرین وضعیت بازار خودرو بعد از اصاح قیمت ها

خودروهایداخلیدراوجقیمت
خانواده ۲۰6، اچ سی کراس محصول تازه وارد ایران خودرویی ها 
و ســمند ال ایکس که به نام خودروی ملی شــناخته می شود، در 
بــازار خودرو رکورد قیمت زدند. ســایر خودروهــای داخلی هم از 
این اتفاق تبعیت و افزایش قیمت بین 5۰۰ تا یک میلیون تومان را طی چند روز اخیر 
ثبت کردند. سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو درباره وضعیت 
بازار خودرو، گفت: طی روزهای اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار سیر افزایشی 
به خود گرفته است و علت اصلی این اتفاق عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان 
است. وی ادامه داد: طی چند روز اخیر قیمت خودروهای داخلی تا 11 میلیون تومان 
رکــورد قیمــت زده و این امر برای فعاان بازار خودرو هم تعجب آور اســت. مؤتمنی 
خاطرنشان کرد: خودروی اچ سی کراس طی چند روز اخیر بین 1۰ تا 11 میلیون تومان 
گران شده است. خودروی ۲۰6 تیپ ۲ هم 4 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. 
خودروی ۲۰6 تیپ 5 هم حدود ۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
۲۰6 صندوقدار هم جزو خودروهایی اســت که طی چند روز اخیر افزایش بین ۲ تا ۳ 
میلون تومانی داشــته است. در حال حاضر در بازار این خودرو بین 76 تا 77 میلیون 
تومــان در بــازار خرید و فروش می شــود. وی بــا بیان اینکه خیلی از خودروها از ســوی 
نمایشگاه داران فروخته نمی شود چرا که نمی دانند بازار چه شرایطی خواهد داشت، 
تصریح کرد: بازار بشــدت از کمبود خودرو رنج می برد بدین جهت ضروری است که 
خودروســازان نسبت به عرضه خودرو در بازار اقدام کنند. مؤتمنی درباره خودروهای 
خارجی نیز اظهار داشت: قیمت خودروهای خارجی در بازار با توجه به کاهش قیمت 
دار، سیر نزولی به خود گرفته است و به طور متوسط قیمت ها بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون 
تومان ارزان شــده اســت. به عنوان مثال خــودروی ســانتافه از 57۰ میلیون تومان به 
54۰ میلیون تومان رســیده اســت. خــودروی آزارا هم کاهش قابل توجهی داشــته از 
یک میلیارد تومان به 65۰ میلیون تومان رسیده است. النترا از ۳8۰ میلیون تومان به 
۳57 میلیون تومان افت قیمت داشته است. خودروی سراتو هم با ۲۰ میلیون تومان 
کاهش به ۳6۰ میلیون تومان رســیده اســت. وضعیت بازار خودرو در شرایطی است 
که وزارت صمت با نرخ  5 درصد حاشــیه بازار خودرو برای کارخانجات خودروســازی 
موافقت کرده اســت. قبل از آنکه نرخ 5 درصد تصویب شــود، کارشناســان صنعت 
خــودرو پیش بینی می کردند که قیمت ها در بــازار کاهش پیدا می کند ولی طی دو روز 
اخیر قیمت ها در حال رشد است. علت این افزایش قیمت کاهش شدید تولید خودرو 
و عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان به مردم است. روز گذشته رضا رحمانی وزیر 
صمت گفت: عرضه خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند با 
نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، شروع شده است. اگر عرضه خودرو ادامه  داشته باشد، 

می تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت ها در بازار آزاد شود.  

 بـــازار 
خـــودرو
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کاهش بودجه همه موارد
نهادهای موازی و 

ناکارآمد

دیدگاه فعاان، کارشناسان و اساتید دانشگاهی درباره بودجه  مناسب

جلوگیری از اعطای 
اعتبارات به پروژه های 

غیراقتصادی و 
کلنگ زنی های سیاسی

درک شرایط کشور 
و کاهش هزینه های 

غیرضروری

کاهش دخالت 
نمایندگان مجلس و 
پرهیز از منطقه گرایی

توضیحات تکمیلیگزینه انتخابیفعاان و کارشناسان اقتصادی

سعید اسامی بیدگلی
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری

کاهش بودجه نهادهای موازی و 
ناکارآمد

بند 4 موارد باا را هم در خود دارد.بخشی از منطقه 
گرایی ها و هزینه های اضافه در دل نهادهای موازی است

بهروز سرآبندی
مدرس دانشگاه رئیس مرکز توسعه صنعتی ساختمان

کاهش بودجه نهادهای موازی و 
ناکارآمد

مسعود دانشمند
دبیرکل خانه اقتصاد

درک شرایط کشور و کاهش هزینه 
های غیرضرور

وقتی کمبود منابع داریم حذف هزینه های غیرضروری 
محتمل ترین اقدام است

مصطفی بهزادفر
همه موارد استاد دانشگاه علم وصنعت

هر 4 گزینه جزو اقام بودجه ای است و توجه به همه آنها 
جزو الزامات بودجه نویسی است. بودجه باید بر مبنای 

برنامه نوشته شود نه برنامه بر مبنای بودجه.
بهرام غفاری

همه مواردعضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان

مهدی روانشادنیا
 رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات

 کاهش دخالت نمایندگان مجلس 
و پرهیز از منطقه گرایی

دخالت نمایندگان و سهم خواهی منطقه ای آفت بودجه 
شده است.

مهیار فرنیا
 عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 کاهش بودجه نهادهای موازی 
و ناکارآمد

محمدحسین برخوردار
به نظر می رسد برای داشتن بودجه ای قوی همه موارد همه موارد فعال اقتصادی و کارآفرین پیشکسوت،عضو اتاق بازرگانی

پیشنهادی باید رعایت شود.

جمشید عدالتیان
همه موارد استاد دانشگاه عضو اتاق بازرگانی

امید ملک 
عضو کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران

 کاهش بودجه نهادهای موازی 
و ناکارآمد

بیشتر بودجه صرف هزینه نهادهایی می شود که 
نظارتی بر آنان نیست.

محمدشفیع ملک زاده
همه موارد رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور

کاهش دخالت نمایندگان در تخصیص بودجه و حذف 
بودجه به پروژه های غیرضروری نقش بیشتری در 

داشتن بودجه ای مناسب دارند.
فرشید پورحاجت

با اولویت کاهش دخالت نمایندگان مجلس و پرهیز از همه موارددبیر کانون سراسری انبوه سازان ساختمان
منطقه گرایی

مصطفی قلی خسروی
 رئیس اتحادیه اماک کشور

درک شرایط کشور و کاهش 
هزینه های غیرضرور

نمایندگان باید در بحث بودجه دخالت کنند اما سهم 
خواهی نداشته باشند.

وحید ابطحی
رئیس اتحادیه باغداران کشور

 کاهش بودجه نهادهای موازی 
و ناکارآمد

سیدرضا نورایی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه و تولیدات ارگانیک

درک شرایط کشور و کاهش 
هزینه های غیرضرور

راهعبورازمنطقهگرایینمایندگان
اشــکالی کــه به بررســی بودجــه در مجلس وارد اســت نگاه 
منطقــه ای نماینــدگان و ســهم خواهی آنان بــه نفع حوزه 
انتخاباتــی خــود اســت. دلیــل این اشــکال هم اواً ســاختار 
مجلــس اســت کــه ســاختار آن حزبــی نیســت این یکــی از 
اشــکاات نظام انتخاباتی ما اســت که باید اصاح شــود اما 
اینکه مشکل بررسی بودجه و نگاه منطقه ای نمایندگان راه 
حلــی دارد یــا خیر؟ بله راه حل دارد. بــه نظر من در همین 
مجلس هم راه حل دارد. راهکار آن این است که نمایندگان 
اعضــای کمیســیون تلفیــق را بــا نگاه ملــی انتخــاب کنند و 
کسانی که عضو کمیسیون تلفیق می شوند افرادی باشند که 
نگاه منطقه ای به بودجه نداشــته باشند نمی گویم اعضای 
کمیســیون تلفیق حتمــاً نماینده تهران باشــند بعضــاً نمایندگان شهرســتان ها 
هم افق دیدشــان بلند اســت و به منافع ملی توجه دارند. اگر اعضای کمیســیون 
تلفیق نگاه ملی داشــته باشــند تا حدی اشــکال برطرف می شــود ولی دولت هم 
باید دفاع علمی و منطقی از بودجه داشته باشد. همه مسئولیت ها نباید متوجه 
مجلس باشــد. دولت باید مشــکات مردم را ببیند. اما نمایندگان تقریباً بیش از 
همه مســئوان با مردم ارتباط مستقیمی در حوز ه های انتخاباتی دارند آنها غیر 
از اینکــه از مــردم رأی گرفتند و دوباره می خواهند رأی بگیرند مشــکات مردم را 
از نزدیــک می بیننــد اما هیچ مقام دیگری به انــدازه نمایندگان مجلس در بطن 
جامعــه حضــور ندارد. مــردم هم توقع و انتظــارات بیشــتری از نمایندگان حوزه 
انتخاباتــی خود دارند.آنها انتظارات خود را به نمایندگان می گویند و می خواهند 
که خواسته شــان در مجلس مطرح و پیگیری شود. یکی از این انتظارات موضوع 
بودجه است. اما در عین حال اشکال نگاه منطقه ای به بودجه وجود دارد راه حل 
آن در دراز مدت اصاح نظام انتخابات مجلس است که ما برای آن پیشنهاداتی 
داریم و راه حل مقطعی آن هم انتخاب اعضای کمیسیون تلفیق بر اساس نگاه 

ملی آنها است نه نگاه منطقه ای.

یادداشت

 احمد مازنی
رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس 
شورای اسامی



معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
دستگاه های ملی و استانی شرایط بهتری 
بــرای فعــاان اقتصــادی فراهــم ســازند 
گفت: هیچ محدودیتی برســر راه واردات 
کااهای اساســی وجود ندارد و این کااها 
بــه میزان ازم در حــال ترخیص و تخلیه 

هستند.
جهانگیــری  اســحاق  ایرنــا،  به گــزارش 
دیــروز در حاشــیه بازدید از مرحله ســوم 
در  رجایــی  شــهید  بنــدر  توســعه  طــرح 
جمــع خبرنــگاران افــزود: انتظــار داریــم 
دســتگاه های ملی و استانی شــرایط را به 
گونه ای مهیــا کنند که فعــاان اقتصادی 
بــه  نســبت  بهتــری  بــا شــرایط  بتواننــد 

صادرات و واردات کاا اقدام کنند.
وی بیان داشــت: هیچ محدودیتی برســر 
راه واردات کااهای اساســی وجــود ندارد 
و ایــن کااها بــه میــزان ازم در کشــور در 
حــال ترخیــص و تخلیه هســتند. معاون 
اول رئیس جمهوری اظهارداشــت: حتی 
برای ســال 98 نیز سفارش توسط بخش 
خصوصی بــه ثبت رســیده و منابع مورد 

نیاز آن نیز پیش بینی شده است.
همــه  وجــود  بــا  گفــت:  جهانگیــری 
محدودیت هــای اعمال شــده در تجارت 
خارجــی کشــور، تاکنــون میــزان عملکرد 
از نظــر ورود و خــروج کاا بســیار  بنــادر 
خــوب بــوده و نســبت بــه ســال های قبل 
کاهــش قابل توجهی نداشــته اســت. وی 

ابرازداشت: نشستی با مدیران و مسئوان 
گمرک برگــزار خواهیم کرد تــا ماندگاری 
کاا در گمــرک هر چه بیشــتر کاهش پیدا 
کند و با همکاری گمرکات و ســازمان های 
ذیربــط، کااهــا هر چه ســریع تر ترخیص 

شوند و در دسترس مردم قرار گیرند. 
ë  بخــش خصوصــی حضــور پررنگی در

بخش آب و برق داشته باشد
جهانگیری همچنین در آیین بهره برداری 
مرحله نخست آب شــیرین کن 100 هزار 
متــر مکعبی بندرعبــاس افــزود: کم آبی 
امــروز دیگــر خــاص بخــش صنعــت و 
کشاورزی نیست و در نشست اخیر شورای 
عالــی آب طبق گزارشــی کــه از وضعیت 
آب آشــامیدنی شــهرهای مختلف کشور 
در ســال 97 داده شــد، وضــع شــهرهایی 
همچــون بندرعبــاس، زاهــدان، مشــهد، 
کرمان و بوشــهر و استان های بزرگی چون 
فــارس و اصفهــان نگران کننــده و دردآور 

بود.
وی تأکیــد کــرد: البتــه وضع مصــرف آب 
به گونــه ای نیســت کــه ما آینــده ایــران را 
خیلــی تیــره و تــار ببینیــم، بــه هــر حــال 
مصــرف آب شــرب مــا حــدود 6 درصــد 
متــر  میلیــارد   100 اگــر  یعنــی  اســت، 
مکعب آب مصــرف کنیم، چیزی حدود 
6 میلیــارد متــر مکعــب شــرب بــوده و 
مابقــی آن به بخش کشــاورزی و صنعت 
رئیــس  اول  معــاون  دارد.  اختصــاص 

روش هــای  اگــر  کــرد:  اظهــار  جمهــوری 
از  بهره بــرداری  در  مناســب  و  صحیــح 
آب کشــاورزی و صنعــت صــورت گیرد و 
از جایگزینــی آب صنایــع و کشــاورزی در 
جاهای مناســبی اســتفاده شــود، دغدغه 
ما کمتر می شود. وی از بخش خصوصی 
خواســت که در بخش آب و برق کشــور و 
حل مســائل و مشکات این حوزه حضور 
پررنگ تــری داشــته باشــند. معــاون اول 
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد: زمانی 
می گفتیــم مهم ترین منبع درآمــد ارزی 
و ریالــی کشــور، نفــت اســت امــا در زمان 
حاضــر اصلی تریــن منبع درآمــدی ارزی 
اســت.  غیرنفتــی  صــادرات  کشــورمان، 
جهانگیری گفت: اکنــون در بودجه ای که 
در ســال 1398 تقدیــم مجلــس خواهــد 
شــد، از نظــر ریالــی ســهم نفــت حــدود 
رئیــس  اول  معــاون  اســت.  درصــد   27
جمهوری یادآورشــد: طرح های بزرگ در 
کشور بدون پیوست زیست محیطی اجازه 
اجــرا نــدارد و باید مســائل آن مورد تأیید 
قرار گیرد و مردم و مســئوان راجع به هر 
طرحی در کشــور اجرا می کننــد باید آن را 

مورد نظر قرار دهند. 
ë  اولویت اقتصــادی  ثبات  بازگردانــدن 

دولت است
معــاون اول رئیس جمهــوری، همچنین 
شــورای  جلســه  در  دوشــنبه،  شــامگاه 
حضــور  بــا  کــه  هرمــزگان  اســتان  اداری 

فعــاان اقتصــادی اســتان برگزار شــد، از 
بیــان دغدغه هــا و نقد دلســوزانه فعاان 
اقتصــادی و کارآفرینان روســتایی اســتان 
قدردانی کرد و از وزیران حاضر در جلســه 
خواســت رســیدگی بــه مشــکات مطرح 

شده را در دستور کار خود قرار دهند.
جهانگیــری بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی نشــان دهیم که نظام جمهوری 
اســامی ســرزنده اســت و می توانــد بــر 
مشــکات غلبــه کنــد، افــزود: گروهی که 
اکنون در امریکا بر مســند قدرت هستند، 
با بی شــرمی ادعا می کردند که جمهوری 
اسامی ایران چهلمین ســالگرد پیروزی 

انقــاب اســامی را تجربه نخواهــد کرد و 
پرونده اش قبل از سالگرد چهلمین سال 
بســته خواهد شــد. وی افزود: باید بدانند 
ایران کشور بزرگ و قدرتمند منطقه است 
و مصلحت منطقه در این است که دست 
دوســتی به ســوی ایران اسامی دراز کنند 
چــرا که ما می خواهیم با همه کشــورهای 

امت اسام روابط خوبی داشته باشیم.
جهانگیری با بیان اینکه کشورهای حامی 
قدرت هــای بیگانه در منطقــه بدانند اگر 
امروز امریکایی ها دوستشان هستند روزی 
کاری بــا آنهــا خواهنــد کــرد که با حســنی 
پهلــوی  محمدرضــا  و  صــدام  مبــارک، 
کردند، تصریــح کرد: برجــام توافقی بود 

کــه تاش زیادی بــرای آن صورت گرفت 
تــا بتوانیــم آرامــش را بــر اقتصــاد حاکم 
کنیــم، بــا دنیــا تعامــل و بــازار دنیــا را در 
دســت بگیریم کــه امریکایی هــا برخاف 
دنیــا  در  کــه  عاقانــه  عرف هــای  تمــام 
ترســیم شــده از برجام خارج شــدند. وی 
یکــی از مهم تریــن اولویت هــای دولــت 
را بازگردانــدن ثبــات اقتصادی به کشــور 
دانســت و عنــوان کــرد: امریکایی ها با جو 
روانی و رســانه ای و تبلیغات، ســبب وارد 
شــدن شــوک اقتصادی به کشــور شــدند 
که البته این موضــوع کوتاه مدت بود و ما 
می توانیم بســرعت آن را جبــران کنیم و 

ثبات را به اقتصاد کشور برگردانیم.

عباس عبدی تحلیلگر مســائل سیاسی 
در پاســخ بــه ایــن ســؤال که چــرا بعد از 
جامعــه  امریــکا،  تحریم هــای  اعمــال 
امریــکا  دولــت  کــه  ســمتی  بــه  ایــران 
پیش بینی می کرد حرکــت نکرد و دامنه 
ناآرامی ها آنقدر که دولت امریکا انتظار 
داشت، گسترده نشــد، گفت: یک دلیل 
این مسأله این است که وقتی ما با چیزی 
مخالفیم لزوماً معنی آن این نیست که 
با مخالف آن چیز، موافقیم. ما اگر از یک 
چیزی بدمان بیاید و کســی هم از همان 
چیز بدش بیاید، بدان معنا نیست که ما 
از آن فرد خوش مان می آید چه بسا از او 

بیشتر بدمان بیاید.
وی در گفت و گــو با ایســنا، افــزود: ایاات 
متحــده و ترامــپ توجــه نداشــتند کــه 
اگــر مــردم از وضعیــت موجــود خــود 
ناراضی هســتند، بدان معنا نیســت که 
با آنهــا همراهی می کنند. عدم رضایت 
مــردم چیز پنهانی نیســت و نیاز هم به 

تظاهرات آن چنانی ندارد. مسئوان هم 
آنقــدر با مردم ارتبــاط دارند که تا حدی 
متوجه مشکات هســتند اما نارضایتی 
مــردم بدان معنا نیســت که آنها راضی 
شــوند که بــه اقدامات خصمانــه امریکا 
رضایــت دهند. مردم وضعیــت عراق، 
افغانستان و سوریه را به روشنی می بینند 
و دلیلی ندارد که به آن شــرایط رضایت 
دهنــد و اگــر مشــاهده کنند کــه نقدها و 
اعتراضــات به گونه ای پیــش می رود که 
به نتایجی بدتر از آن چه فکر می کردند، 

منجر شوند با آن همراهی نمی کنند.
عبــدی در مــورد اینکه آیا صبــر جامعه 
ریشــه در انتظار آنها برای بهبود شرایط 
دارد یا ترس از آینده ای نامعلوم، گفت: 
این نقطه مثبت و فرصت بسیار مناسب 
از جامعــه ایران اســت که حکومت باید 
بــه آن توجه کند. قبــل از آنکه بحران ها 
به خشونت کشــیده شود، مسئوان باید 
آنها را حل کنند. چون اگر بحران ها وارد 

فاز خشــونت شــود، حل مسائل معنای 
متفاوتی خواهد داشت. دایل این رفتار 
از ســوی مــردم، گوناگون اســت و دایل 
تاریخی و منطقه ای دارد ولی آنهایی که 
مخاطب این اعتراضات هستند، نباید از 
این رفتار ســوء برداشت کرده و فکر کنند 

در آینده هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.
ایــن تحلیلگــر مســائل سیاســی تأکیــد 
کرد: برداشــت شخصی من و مجموعه 
مطالعاتی که در کشور انجام شده است، 
نشــان داده کــه مــردم از وضــع موجــود 
رضایت ندارند اما این بدان معنا نیست 
کــه بــه هر وضــع بدیلــی تــن می دهند. 
برانــدازی هیــچ سیســتمی نمی توانــد 

موجب بهبودی آن شود. 
ایــن تجربــه تاریخی اســت کــه آن را در 
منطقه هم دیده ایم. با براندازی اتفاقی 
رخ نمی دهــد؛ بنابرایــن تنهــا راهــی که 
می ماند به رســمیت شناختن یکدیگر و 
انجــام اصاحات گام به گام و رو به جلو 

است.
بــدون  کــرد:  عنــوان  ادامــه  در  عبــدی 
بازســازی اعتماد میان مردم و ســاخت 
سیاسی هیچ گونه همراهی امکان پذیر 
نیســت مگر اینکه همراهــی را رها کنیم 
و در هــر موردی بــه قواعد بــازار آزاد تن 
دهیم. قواعد بــازار می گوید هنگامی که 
شــایعه شــود طا و ارز گران می شود، بر 
اساس این قاعده، سرمایه ریالی خود را 
به دار و طا تبدیل می کنیم تا ارزش آن 

را حفظ کنیم. 
این یک قاعده روشن بازار است واگر غیر 
از ایــن انجام دهیم یعنی عقل آدم پاره 
سنگ برداشــته اســت. او اظهار کرد: اما 
خطر ایــن قاعده این اســت که اگر همه 
بخواهنــد آن را اجــرا کننــد، کل اقتصــاد 
دچار بحران شــده و همه ضرر می کنند؛ 
بنابرایــن بایــد ایــن قاعــده را در جایی و 
بــه گونه ای کنار زد. آنجا جایی اســت که 

اعتماد به دولت وحکومت وجود دارد. 

محمــد قوچانــی عضــو شــورای مرکــزی 
حزب کارگزاران سازندگی و فعال رسانه ای 
اصاح طلــب بــا بیان اینکــه روحانــی را از 
اصاح طلب تــر  هــم  موســوی خوئینی ها 
از  از دوســتان  گفــت: بعضــی  می دانــم، 
آنطــرف بام می افتند. اخیــراً دیده ام یکی 
از دوستان مصاحبه کرده و هر چه خواسته 
علیه آقای هاشــمی گفتــه و از آن طرف از 
آقــای موســوی خوئینی ها که برای ایشــان 
احتــرام قائلــم ولــی برونــدادی از ایشــان 

نمی بینم از آن جریان دفاع می کند.
در  اصاح طلــب  رســانه ای  فعــال  ایــن 
گفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که 
یعنی آقای موســوی خوئینی ها در اردوگاه 
اصاحــات کنــش مؤثــری نــدارد، افــزود: 
من فکــر می کنــم ظرفیت سیاســی آقای 
خوئینی ها خیلی بیشــتر از ظرفیت فعلی 
است. شما اطاع دارید که از بین مجموعه 
ارتباطاتــی کــه قــرار شــد بیــن حاکمیت و 
اصاحات از چند سال گذشته شکل بگیرد 
و از زمان رئیس جمهور شدن آقای روحانی 
صورت بگیرد و آقای جهانگیری پیشــگام 
این قضیه بودند، آقای موسوی خوئینی ها 
بــرای  کــه  بودنــد  افــرادی  جــزو معــدود 
ارتبــاط بیــن حاکمیت و اصاحــات تأیید 
شــدند. به نظرم ایــن ظرفیــت باید وقت 
بیشــتری برای ایــن کار بگــذارد. این اتفاق 
می تواند بیفتــد و حداقل آقای خوئینی ها 
به عنوان گرایشــی که شخصیت محترمی 
هســتند و گرایش چپ شــان بیش از همه 
اســت، می تواننــد ایــن ارتبــاط را بهتــر و 
بیشتر برقرار کنند. قهر ایشان با حاکمیت 
خیلی بیش از اندازه طول کشــید. قوچانی 
را  روحانــی  جامعــه  کــه  اســت  معتقــد 
بیشــتر اصاح طلــب می داند بــه عبارتی 
کــه  می زنــد  حرف هایــی  روحانــی  آقــای 
شــاید هیچ کــدام از اصاح طلبــان نزدند، 
نمی زنند، نخواهند زد و نتوانند بزنند. وی 
بــه حضور اصاح طلبــان در دولت اشــاره 
کــرد و گفــت: اگــر اصاح طلبــی بخواهــد 
شکســتی بخــورد، نه از بــاب اصاح طلبی 
بلکه از باب ناکارآمدی خواهد بود. قوچانی 
در پاســخ بــه این پرســش که آیــا حمایت 
پروپاقــرص و صددرصــدی  از ایــن دولت 
برای اصاح طلبان هزینه نمی سازد، اظهار 
کــرد: انســان باید پــای انتخابی کــه انجام 
می دهد بایستد و نمی تواند رفیق نیمه راه 
باشــد، به هر حال ما یک انتخابی را انجام 
دادیــم و می دانســتیم کــه آن انتخاب چه 

انتخابی اســت. بنابراین تلقی ما این بوده 
کــه آقــای روحانی فرد مناســبی اســت. به 
نظر من هیــچ اصاح طلبی اذعــان ندارد 
کــه از رأی دادن بــه آقای روحانی در ســال 
92 و 9۶ اشــتباه کــرده اســت؛ چراکه آقای 
روحانــی کارهایــی صورت داده کــه درخور 
تقدیــر اســت. وی افــزود: بنــده زمانی آن 
طرف میز نشسته بودم و می گفتم مذاکره 
کنید. چون اگر با ترامپ مذاکره کنید نظراً 
همه چیز حل است اما اکنون می بینم خیر 
همه چیز حل نیست چرا که می فهمم آن 
باغ بهشــتی که برخی از نیرو های خارج از 
چرخه سیاســت نشــان می دهند، درست 
نیست. بنابراین از این حیث باید از دولت 
حمایت کرد و پای آن ایستاد اما آن را نقد 
هم کــرد. این عضو شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران در مورد صحبت های جهانگیری 
دربــاره عدم اختیــار در دولت حتی در حد 
تغییر منشــی گفــت: آن چیزی کــه اتفاق 
افتاد یک کــدورت کوتاه مدتی بود که بعد 
بــا دیــداری کــه بیــن رئیــس جمهــوری و 
معاون اول صورت گرفت حل شد و اکنون 
تردیدی ندارم که آقــای جهانگیری ادامه 
خواهــد داد. بــه نظــرم در بحــث انتخاب 
بــود.  کابینــه  ترمیــم  و  وزیــران  از  برخــی 
قوچانی در واکنش به این سؤال که معاون 
اول رئیــس جمهوری و رئیــس جمهوری 
باید با هم مشــورت داشته باشند، بااخره 
صحبت هــای آقــای جهانگیــری ناظــر بر 
عــدم مشــورت بوده اســت، تصریــح کرد: 
نه؛ مشورت صورت گرفته بود اما شاید آن 
فرآیندی که منتهی به تصمیم شــده بود، 
سبب شــد که آقای جهانگیری جا بخورد، 
وگرنــه آقای جهانگیری نیز قبــول دارد که 
تصمیم گیــری نهایتاً با رئیــس جمهوری 
اســت چــون کابینــه متعلــق بــه رئیــس 
جمهوری است. اما به هر حال فتنه کردن 
برخی دوستان اصاح طلب در روابط بین 

این دو نفر بی تأثیر نبود.

تحلیل عبدی از همراهی نکردن مردم با سیاست های امریکا:

نارضایتی مردم به معنای پذیرش براندازی نیست
محمد قوچانی:

روحانی را از موسوی خوئینی ها اصاح طلب تر می دانم

تحریم ها، ساحی دولبه

پــس از جریمــه ســنگین بانــک اروپایــی BNP در ســال 2014 کــه بــه اتهــام نقض 
تحریم هــای امریــکا علیه ایران و کوبــا 9میلیارد دار به دادگســتری ایاات متحده 
پرداخت کرد، نوبت شــرکت »جنرال سوسایتی« است که به همین اتهام باید 1.9 
میلیارد دار پرداخت کند. ممکن اســت گروه اورانو )همان آروا ســابق( نیز ضربه 
شــدیدی از وحشــتناک ترین مجازاتی که هرگز علیه یک شــرکت تحمیل نشــده، 
متحمل شــود. جریمه ای 24 میلیارد یورویی )معادل یک ســوم دریافتی فرانســه 
از منبــع مالیات بر درآمد( به اتهام یک مورد تخلف غیرمرتبط با نقض احتمالی 
تحریم ها؛ آنچه که حکایت از خشــونت و سختی جنگ اقتصادی امریکا علیه کل 
جهان دارد. ساح اصلی این جنگ، فراسرزمینی بودن دار و قانون امریکایی است 
که غالباً درباره آن بحث می شــود؛ اما آیا جهــان به نقطه ای از تحریک برای دادن 

پاسخی هماهنگ از سوی قربانیان این جنگ رسیده است؟
تنها مسأله اطمینان بخش برای شرکت های صادراتی، یک جانبه گرایی امریکاست 
که تجارت جهانی را در روند بازســازی و پیکربندی دوباره قرار داده اســت. با وجود 

این چه واکنش ها و عواقبی می تواند در انتظار امریکا باشد؟
ســناتور فیلیپ بونکرر در گزارش خود درخصوص فراسرزمینی بودن تحریم های 
امریــکا به نمایندگی از کمیســیون امور اروپایی مجلس ســنای فرانســه، بدرســتی 
به »توســعه افراطــی اهرم های در دســترس امریکا برای تحمیــل تحریم ها علیه 
شــرکت های خارجی متخلف« اشــاره کرده اســت. برای شــرکتی که دارایی هایش 
تنها به اروپا محدود می شود، یک راه وجود دارد؛ چنین شرکتی می تواند براساس 
قوانین اتحادیه اروپا 96/2271 که سال 1996 برای پاسخگویی به تحریم های امریکا 
علیــه )ایران در حال حاضر( و پیش تر برای تحریم های کوبا و لیبی تصویب شــد، 
درخواســت حفاظــت کند. این قانــون ماه آگوســت تحت عنوان »قانون مســدود 
کننــده« دوبــاره فعال شــد تــا شــرکت ها را در برابر اقدامــات امریکا برای تســخیر 
دارایی هایشــان در اروپا حفاظت کند. با این همه، حتی زمانی که شــیوه های مالی 
بــرای پذیرفتن چنین روشــی وجــود دارد، باوجودی که مانعی برای شــرکت های 
کوچک و متوسط در کار نیست، ولی اکثر شرکت ها از ابتدا ترجیح می دهند که خود 
را با امریکا وفق دهند. روزنامه اکو در تحقیقات خود در دوم نوامبر گذشته کابوس 
شرکت های فرانسوی را چنین توصیف کرد؛ واشنگتن از هیچ روشی برای متقاعد 
کردن کاندیداهای بالقوه برای دورزدن تحریم های عموسام چشم پوشی نمی کند 
و حافظــه طوانی مدتی روی این موضوع دارد؛ پس وای به حال شــرکت هایی که 
اقدام به دورزدن تحریم ها کنند و در آینده بخواهند پروژه ای را در بازارهای داخلی 
امریکا دنبال کنند. این موضوع آنقدر برای امریکا مهم است که وزارت خزانه داری 
ایــن کشــور پیش از به اجرا درآمدن تحریم هــا از روز 4 نوامبر، هیأتی را با مأموریت 

یادآوری قوانین امریکا پیرامون تحریم ها به سراسر کشورهای جهان اعزام کرد.
این در حالی است که کمیسیون بروکسل، از طریق فدریکا موگرینی اعام کرد که در 
حال ایجاد ســاختاری با هدف خروج از بن بست مالی برای تجارت با شرکت های 
ایرانــی اســت. روزنامــه اکو در ایــن زمینه نوشــت: ســازوکاری که شــیوه های اتحاد 
جماهیر شــوروی در دوران جنگ ســرد یا برنامه بشردوســتانه »نفت مقابل غذا« 
در اواخــر دهه 1990 در عراق را به یاد می آورد. کشــورهای عضو اتحادیه اروپا نفت 
ایــران را خریــداری خواهند کرد و میزان فروش نفت اعتبار و ســرمایه تهران برای 
تجارت و دریافت خدمات از شــرکت های اروپایی خواهد شــد اما میزان پیشــرفت 
این سیستم بسیار کند است. این سکه اما روی دیگری هم دارد؛ با تشدید تأثیرات 
سیاست تحریم ها و جنگ تجاری همه جانبه ای که دونالد ترامپ به راه انداخته، 
رشــد اقتصاد جهانی بسیار کند می شود تا حدی که صندوق بین المللی پول نرخ 

رشد اقتصاد جهانی در سال 2018 را منفی 0.2 اعام کرد.
این سیاست ها منجر به پدیدار شدن اولین جهش ها در مدارهای تولید جهانی شده 
اســت. تمایل به فرار از مالیات  بر صادرات کااهای چینی، برخی ســرمایه گذاران 
را بــه تاش برای ریســک کردن ســوق می دهد. بخصوص ژاپن که یــک چهارم از 
شــرکت هایش از تهاجم امریکا در رنج هســتند؛ زیرا همه یا بخشی از آنها با چین 
ارتباط دارند. برای مثال تولیدکننده تجهیزات ساخت وساز کوماتسو که قطعاتی از 
بیل های مکانیکی را در امریکا تولید می کند، اخیراً از تصمیمش برای بازگرداندن 

بخش تولید خود و استقرار کارخانه هایی در مکزیک خبر داد.
دار در حــال حاضــر 62.3 درصــد از ذخایــر ارزی بانک هــای مرکــزی را در مقابل 
20.2درصد یورو، 4.9درصد ین و کمتر از 2درصد یوآن تشــکیل می دهد.وزن های 
آن در پرداخت هــای بین المللــی تقریباً 40درصد )در مقایســه بــا 34درصد برای 
یورو( است و نزدیک به 60 درصد از واردات جهانی با ارزش دار خوانده و محاسبه 
می شــوند. با این حال پاتریک آرتوس، اقتصاددان ارشد ناتیکزیس، روز 19 نوامبر 
به روزنامه لوموند گفت: »نقش بین المللی دار اساســاً توســط چند عامل تهدید 
می شود: »خطرات سیاسی« و بخصوص »فرار از بدهی امریکا تحت تأثیر سیاست 
مالی دونالد ترامپ«. این وضعیت به تفسیر رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی به 
یک مارپیچ توصیف شد: »جهان برای پرداخت های بین المللی نیازمند دار است 
که این موضوع باعث افزایش کســری بودجه جاری امریکا شــده اســت و بتدریج 

اعتماد به دار را تضعیف می کند.«
یک سیاســتمدار فرانســوی که نامــش را فاش نکرد در لوموند اشــاره کــرد: دار در 
مرکزیت بود؛ چرا که به عنوان مزیتی مشــترک تلقی می شد؛ اما در حال حاضر به 
ابزاری برای باج خواهی تبدیل شــده اســت.  مارکو کوانویک، مدیرتولید مشتقات 
»جی پی مورگان« می گوید: جنگ های تجاری، تحریم ها و خاصه یک جانبه گرایی 
واشنگتن، خطر واکنشی جهانی که منجر به پایان دار به عنوان ارزی بین المللی در 

بلندمدت شود، افزایش داده است.  
   منبع: ژئوپلیتیک
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فرزانه خوئینی بازتاب
مترجم

ســردار امیرعلــی حاجــی زاده فرمانــده 
در  پاســداران  نیــروی هوافضــای ســپاه 
گفت و گــو بــا فارس بــا تأیید خبر تســت 
موشــک بالســتیک اخیر اظهار داشــت: 
انجــام  را  موشــکی مان  تســت های  مــا 
می دهیــم و این کار اخیر هم تســت 
مهمی بود.  ســردار حاجی زاده در 
خصوص واکنش امریکایی ها به 
این تســت که از سوی مایک 

پمپئو وزیــر خارجه این کشــور هم اعام 
شــد، گفت: این واکنش ها نشان می دهد 
که این موضوع برای آنها بسیار مهم بود 
که فریادشــان درآمــد. وی با بیــان اینکه 
بیــش از 40 تــا 50 تســت در ســال انجام 
می دهیم، تأکید کــرد: اینکه امریکایی ها 
آزمایش هــا  ایــن  از  برخــی  بــه  نســبت 
واکنش نشان می دهند نشان دهنده فشار 

به آنهاست. 

ســردار حاجــی زاده البتــه بــه اســم ایــن 
موشــک اشــاره ای نکــرد. دهــم آذرمــاه، 
وزیر امور خارجه امریکا در صفحه توئیتر 
خود نوشــت: ایران به تازگی یک موشک 
میان برد بالستیک آزمایش کرده که قادر 
است کاهک های متعدد حمل کند. وی 
مدعی شــد کــه این آزمایــش، قطعنامه 
2231 شــورای امنیــت را نقــض می کند. 
یــک روز پــس از ادعــای پمپئــو، ســردار 

ارشــد  ابوالفضــل شــکارچی ســخنگوی 
نیروهای مسلح گفت: این موضوع خارج 
از چارچــوب مذاکرات اســت و به امنیت 
ملی مــا مرتبط اســت لذا در ایــن رابطه 
از هیچ کشــوری اجــازه نخواهیم گرفت. 
در ادامــه ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
کشورمان هم تأکید کرد که آزمایش های 
موشــکی ایــران نقــض قطعنامــه 2231 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل نیســت. 

البته شــورای امنیت در جلســه ای پشت 
درهای بســته ایــن موضوع را به بررســی 
گذاشته که در نهایت مدعیان نتوانستند 
نقض قطعنامه یاد شده از سوی ایران را 
اثبات کنند.  محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه کشــورمان نیــز در این بــاره گفته 
بود: با توجه به اینکه امریکا ناقض برجام 
و قطعنامــه شــورای امنیت اســت ناچار 

است برای خود پوششی دست و پا کند.

خبر تست موشک بالستیک در روزهای گذشته تأیید شد

محدودیتی برای واردات کااهای اساسی نیست
معاون اول رئیس جمهوری در هرمزگان:

یرنا
ا



پدیده فرونشست ها با وجود بی اعتنایی مسئوان 
همچنــان تهــران را تهدیــد مــی کننــد تــا جایــی 
کــه  فــرودگاه بین المللــی امــام را نشــانه رفته اند. 
بــرای قطار سراســری جنوب به شــمال در ورامین 
نقشــه شــومی در ســردارند. زمین شناســان تنهــا 
راه نجــات پایتخــت از فرونشســت های خزنــده را 
نفوذ پذیرکردن شــهر می دانند. چیــزی که »جواد 
بلورچی« زمین شناس، مشــاور و سخنگوی سابق 
ســازمان زمین شناســی در گفت و گــو با »ایــران« از 
آن به »شــهر نفوذ« نام می برد. او می گوید: »تمام 
تهرانی هایــی کــه آب بــاران را بــه شــبکه فاضاب 
می فرســتند، مجــرم هســتند. ایــن بــاران بایــد بــا 
چــاه جذبی به خاک نفــود کند.« تهران براســاس 
گزارش سازمان زمین شناسی سالی 36 سانتیمتر 

فرونشست می کند.
در  تهــران  »فرونشســت  می گویــد:  بلورچــی 
12 ســال گذشــته دو برابــر شــده اســت. ســال 84 
فرونشســت 17 ســانتیمتربود.« به گفته او با وجود 
خیزش فرونشست ها در دشــت تهران هیچ کس 
مســأله را جدی نمی گیرد. بلورچی نسخه سختی 
را برای نجات تهران از فرونشست هایی که ممکن 
اســت یک روز صبــح یک بخش از شــهر را ببلعد 
می نویســد. او می گوید: »شــهر نفــوذ را تنها زمانی 
می توان از دل تهران سنگی- سیمانی بیرون کشید 
کــه مســیرهای طبیعــی رودخانه هــای تهــران باز 
شود.« این مسیرها با برج سازی ها در یکی دو دهه 

گذشته کور شده اند! 
»محمــد درویــش« کارشــناس بیابــان زدایــی 
براســاس آمار ســازمان زمین شناســی به »ایران« 
می گوید: »میزان فرونشست تهران از کل دنیا بیشتر 
است. ما)ایران( رکورددار بااترین فرونشست ها در 
منطقه هستیم.« او هم انگشت اتهام را به سمت 
»سدســازان« می کشــاند و می گویــد: »روی تمــام 
رودخانه هــای منتهی به حوزه دریاچه نمک ســد 
ساخته اند.« به گفته درویش حوزه دریاچه نمک 10 
میلیون هکتار است که توسط رودخانه های »کرج«، 
»جاجرود« و »خررود« از سمت قزوین، »قم رود« 
از سمت قم و چند رودخانه از سمت همدان وارد 
دریاچه نمک می شــود. او بزرگ ترین فرونشست 

را متعلق به منطقه جنوب غرب تهران می داند و 
می گوید:»در دشت شهریار تا 36 سانتیمتر گزارش 
شــده.« درویش دشــت معین آباد ورامیــن را هم 
یکی از مناطق بحرانی فرونشست تهران می داند 
و می گوید: »این درحالی است که ما یک دهه پیش 
در این دشــت، مشــکِل خیز آب داشــتیم و وزارت 
نیرو از میدان خراســان آب را بیرون می کشــید. اما 
اان آبــی وجــود نــدارد. دکل های انتقــال برق کج 
شــده اند.« به گفته درویش مســئوان تــازه به این 
نتیجه رسیده اند که چند دهه گذشته اکولوژیست ها 
درست می گفتند که وسعت 750 کیلومتری تهران 
ظرفیت سکونت دو ونیم تا سه میلیون نفر را دارد. 
هرچند این نتیجه هم عملکرد مسئوان را تغییر 
نداده اســت! معاون سابق سازمان محیط زیست 
می گویــد: »گزارش هایــی بــه شــهرداری شــهرری 
رســیده که خانه ها در معرض نشســت قرار دارند. 
درب اتاق ها و آشپزخانه بسته نمی شود.« او هشدار 
می دهد که این شرایط می تواند خسارت زلزله های 
احتمالی را افزایش دهد. درویش درباره وضعیت 
فرونشست ها در منطقه 22 تهران هم می گوید:»ما 
در مؤسســه تحقیقاتــی ســازمان جنگل هــا )بــاغ 
گیاه شناسی( براساس اسناد موجود در سال 45، 6 
چاه برای آبیاری داشــته ایم. آن زمان عمق چاه ها 
به 60 متر می رســید. در ســال 57 عمق چاه به 80 
متر رســید. حاا ســه چاه هم خشک شــده و برای 
رســیدن بــه آب تــا 200 متر کــف شــکنی کردیم.« 
به گفتــه او از دریاچه اســتادیوم آزادی تــا  وردآورد 
بیــن 7 تا 17 ســانتیمتر فرونشســت اتفــاق افتاده 
اســت. او خبــر بد دیگری هــم دارد. در این منطقه 
همچنان ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بخشی از 
جمعیت در این واحدها ســاکن نشده اند. درویش 
بحث را به سمت شکایت مداوم ساکنان برج های 
اطراف دریاچه چیتگر درباره بوی فاضاب می برد 
و می گویــد: »چــون ساخت وســازها بــا عجلــه در 
حال وقوع اســت، هیچ کس به زیرســاخت ها فکر 
نمی کنــد.« او برج ســازی در همــت و حکیم را هم 
مثــل چیتگر بســیار بحرانــی می داند و نســبت به 
آن هشــدار می دهــد. بلورچــی، زمین شــناس هم 
اعتقاد دارد مهم ترین فرونشست ها در زمین های 
کشاورزی در حال وقوع است اما کسی به آن توجه 
نمی کند. او بخشی از ماجرا را زیر سر تراکم فروشی 
و بلندمرتبه ســازی می دانــد و هشــدار می دهد که 

»همه آبخوان ها دارد از بین می رود.« 
ë  !مرگ آبخوان ها یعنی مرگ تهران

بلورچی می گوید: »منابع طبیعی فکر می کند 
با بســتن چند چاه می توان فرونشست را مدیریت 
کرد اما با وجود هزینه های چند هزارمیلیاردتومانی 
دشــت تهــران دارد می میــرد.« او اعتقــاد دارد که 
نصــب کنتــور هوشــمند نمی توانــد پایتخــت را از 

سقوط در دل خاک نجات بدهد.
این زمین شناس درباره وضعیت فرونشست ها 

می گوید:»نــرخ  هــم  خمینــی  امــام  فــرودگاه  در 
فرونشســت در این فرودگاه باا نیست اما با توجه 
بــه کارکــرد فــرودگاه، هر ترکــی می تواند بــه ایجاد 
خســارت منجر شــود، بنابرایــن باید مــدام پایش 

شود.«
او از اتفاقــی کــه در خیابــان مولــوی می افتــد 
ومی گویــد  می کنــد  یــاد  »فروریــزش«  به عنــوان 
بــه  ربطــی  منطقــه  ایــن  در  فروریزش هــا 
فرونشســت های دشــت تهــران نــدارد. او تأکیــد 

می کنــد:»در ایــن منطقــه یا ســقف قنــات ریزش 
کرده یا نتیجه دستکاری در سیستم فاضاب شهر 
است.« به گفته او فروریزش ها چون در شهر اتفاق 
می افتــد به چشــم می آیــد اما هیچ کــس توجهی 
بــه از بیــن رفتن  دشــت ها و آبخوان هایــش ندارد. 
سخنگوی سابق ســازمان زمین شناسی مهم ترین 
مناطــق تهــران کــه در معــرض فرونشســت قــرار 
دارد را اسامشهر، شهریار، چهاردانگه، احمدآباد 
مســتوفی، ورامیــن و.. می دانــد و می گویــد: »اگــر 
همیــن امــروز راهکارهــای عملــی را بــرای کنترل 
فرونشســت شروع کنیم، 15 ســال دیگر نتیجه آن 
را می بینیــم.« او همیــن موضــوع را یکــی از دایل 
بی توجهی مدیران به موضوع می داند ومی گوید: 
»چون در دوره مدیریتشــان نه اثر فرونشست را به 
شکل جدی می بینند ونه نتیجه عملکرد مثبت آن 
را، بنابراین کاری هم انجام نمی دهند.« او هشدار 
می دهد:»60 درصد آب کشور از آب های زیرزمینی 
تأمیــن می شــود، اگر از بیــن برود کشــور با بحرانی 
غیرقابــل جبران روبه رو می شــود.« بلورچی اولین 
و مؤثرترین حمله به دشــت تهران را ســاخت سد 
روی رودخانه کرج می داند و می گوید: »شهر تهران 
را بــا ســیمان، بتن و آســفالت پوشــاندیم و جلوی 
نفوذ آب را گرفتیم.« به گفته این زمین شناس یک 
مدتی با چاه فاضاب این کمبود جبران می شد اما 
اان با شــبکه فاضاب جلوی پدیــده نفوذ به طور 

کلی گرفته شده است.
او شــهر نفــوذ را مهم ترین راهکار بــرای تهران 
می داند و نخستین ایراد را به سمت شبکه فاضاب 
می برد و می گوید:»امروز بسیاری از خانواده ها آب 
باران را به شبکه فاضاب وصل می کنند. درصورتی 
که این کار جرم است وباید توسط چاه جذبی وارد 
زمیــن شــود. حداقــل به شــبکه فاضاب شــهری 
نباید وصل کرد.« او نفوذپذیر کردن آســفالت ها و 
پارک ها را یــک گام دیگر می داند و می گوید:»باید 
از آســفالت نفوذپذیر استفاده کرد. باید چاه بزنیم 
و آب بــاران را روانه  جوی ها کنیم تا به زمین تزریق 
شود.« او کانالیزه کردن رودخانه های تهران را یکی 
دیگر از اشتباهات هزینه زا می داند و می گوید: »این 
بتن هــا را بایــد خــراب کــرد. رودخانه هــای تهران 
باید زنده شــوند.« او هشــدار می دهد که طبیعت، 
زمینــش را پــس خواهد گرفت و مــا نباید بگوییم: 

»چرا سیل می آید؟« 
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نماینده رهبر انقاب در هال احمر خطاب به امدادگران:شبکه فاضاب تهران را می بلعد 

همچون گذشته بدون توجه به حواشی 
فعالیت کنید

حجت ااســام والمســلمین معزی، نماینده رهبر انقاب 
در هال احمر در حاشــیه سفر به استان کردستان به منظور 
حضور در آیین معارفه مســئول جدید دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در هال احمر اســتان کردســتان، شــامگاه دوشــنبه در 
جمع صمیمی امدادگران و نجاتگــران پایگاه امدادونجات 
بیــن شــهری گردنه صلوات آباد این اســتان حاضر شــد و از 
ایــن پایگاه بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطاع رســانی حوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در هــال احمــر، در ایــن بازدیــد کــه 
آیــت اه حســینی شــاهرودی، نماینده ولی فقیه در اســتان 
کردســتان و جمعی از مدیران اســتانی نیز حضور داشــتند، 
حجت ااسام والمسلمین معزی با تقدیر از حضور داوطلبانه و به دور از هرگونه 
چشمداشــت امدادگــران و نجاتگــران در پایگاه های امداد ونجــات هال احمر، 
گفت: جمعیت هال احمر به عنوان یک سازمان داوطلب محور، با حضور مؤثر 
و حیاتــی داوطلبان، جوانان و امدادگران، همــواره در حوادث گوناگون، با روحیه 
ایثــار و فــداکاری خود به عنوان اولین مجموعه خدمت رســان، به ارائه کمک به 

آسیب دیدگان پرداخته است.
نماینــده ولــی فقیه در هال احمر با مهم بر شــمردن نقــش پایگاه های امداد و 
نجات بین شهری در جاده های کشور به منظور کمک به کاهش تلفات، تسکین 
درد و آام حادثــه دیــدگان و همچنیــن ایجــاد احســاس امنیــت در محورهــای 
مواصاتی با خدمت رسانی بموقع تصریح کرد: تاش های بی منت امدادگران 

و نجاتگران جمعیت هال احمر قابل تقدیر است.
در پایــان ایــن دیــدار حجت ااســام والمســلمین معزی در پاســخ بــه نظرات 
و پیشــنهادات برخــی از امدادگــران مبنــی بــر توجــه بــه وجــود ظرفیت هــای 
بی بدیــل هال احمر و بهره مندی از آنان در مســیر فعالیت های خیرخواهانه و 
خداپسندانه، با تأکید بر روحیه از خودگذشتگی امدادگران و نجاتگرانی که برای 
کمک به همنوع خود، سختی و مشقت متحمل می شوند، خطاب به آنان گفت: 
»همچون گذشــته بدون توجه به حواشی و حوادث دلسرد کننده فعالیت کنید و 

بدانید که با خدا معامله می کنید.«

کارت های ملی قدیمی تنها تا پایان سال اعتبار دارند
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال با تأکید بر اینکه کارت های ملی قدیم در ســال 
۹8 فاقد اعتبار خواهند بود به هموطنان توصیه کرد که ثبت نام و دریافت کارت 

ملی هوشمند را به پایان سال موکول نکنند.
بــه گــزارش ایســنا ،ســیف اه ابوترابی با اعــام اینکــه بیــش از ۴7 میلیون نفر 
ثبت نــام خــود را تکمیل کــرده و در لیســت دارندگان کارت ملی هوشــمند قرار 
گرفته اند، ادامه داد: حدود ۴۵ میلیون و ۵00 هزار کارت برای مردم ارسال شده 

است و همین تعداد کارت نیز با تفاوت اندک، تحویل مردم شده است. 
سخنگوی سازمان ثبت احوال به هموطنانی که تاکنون نسبت به ثبت نام کارت 
ملــی هوشــمند اقــدام نکرده اند، توصیــه کرد که به دفاتر پیشــخوان و پســت یا 
ادارات ثبــت احــوال مراجعه کرده و مراحل تکمیل ثبت نام را انجام دهند زیرا 
کارت های قدیم تا پایان ســال ۹7 دارای اعتبار هستند و در سال ۹8 فاقد اعتبار 
خواهند بود و اگر مردم شــماره ملی را اظهار کنند، به دلیل عدم ثبت نام، دچار 

مشکل می شوند. 
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اخـــــبار زهرا کشوری
خبرنگار

فرونشست پایتخت در 12 سال اخیر دو برابر شده است

سنا
س: ای

عک

■ جواد بلورچی:
فرونشست تهران در 12 سال گذشته دو برابر 

شده است. با وجود خیزش فرونشست ها در 
دشت تهران هیچ کس مسأله را جدی نمی گیرد

■ محمد درویش:
بزرگ ترین فرونشست متعلق به منطقه 

جنوب غرب تهران است  که در دشت شهریار 
تا 36 سانتیمتر گزارش شده است
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 حراج 850 هزار داری سنگریزه 

در ساتبیز نیویورک

سه سنگریزه کوچک که تقریباً نیم قرن پیش از عمق کره 
ماه جمــع آوری شــده اند در حراجی ســاتبیز نیویورک به 
چندصــد هزار دار فروش رفــت. آن طور که در خبر مهر 
به نقل از رویترز آمده این ســنگ ها توســط یک مجموعه دار امریکایی عرضه 
شــد که خود این قطعات را در ســال ۱۹۹۳ در یک حراجی به قیمت ۴۴۰ هزار 
دار خریده بود. ساتبیز فاش کرده مالک جدید نیز یک مجموعه دار امریکایی 
اســت اما هویت او مخفی ماند. مالکیت اولیه این قطعات ماه در اختیار نینا 
ایوانونا کورولوا بیوه مســئول ســابق برنامه های فضایی شــوروی یعنی سرجی 
پاولویچ کورولف بود. این ســنگ ها از آن جهت فوق العاده ارزشــمند و خاص 
هســتند که دهه هاســت نمونه هایی که از اجرام فضایی جمع آوری می شــوند 
تنها در اختیار سازمان های دولتی می ماند و هرگونه خرید و فروش آنها توسط 

مجموعه های خصوصی ممنوع است.

آن سوی 
مرز

همه می گفتند »بچه های آسمان« را رها کنم
فیلــم  جشــنواره  در  مجیــدی  مجیــد 
»کــراا« جایــزه یــک عمر دســتاورد را 
دریافت کرد؛ جشــنواره ای که هر ساله 
در شــهر تریواندروم ایالت کراا کشور 
هند برگزار می شود و بیست و سومین 
دوره آن چنــد روز پیــش بــه کار خــود 

پایان داد. 
داوران  هیــأت  ریاســت  کــه  او 
را  جشــنواره  ایــن  بین الملــل  بخــش 
برعهده داشــت، دیروز در نشســتی از 

شباهت های فرهنگی میان کشورهای 
هند و ایران و تجربیاتش به عنوان یک 

فیلمساز سخن گفت. 
»بچه هــای  فیلــم  دربــاره  او 
آســمان«، فیلمــی کــه مجیــدی با آن 
شــهره و بــه خاطــر ایــن فیلــم نامــزد 
افــزود:  دریافــت جایــزه اســکار شــد، 
چندیــن  توســط  فیلــم  ایــن  »پــروژه 
و  بــود  شــده  رد  فیلمســازی  شــرکت 
آنهــا می گفتنــد قصــه ای فقــط با یک 

بــرادر و خواهــر و یک کفــش! قابلیت 
چندانی ندارد و هیچ کس آن را تماشا 

نمی کند. 
از ســوی دیگــر، دوســتانم بــه مــن 
توصیه کردند این پروژه را رها کنم اما 
من هرگز تسلیم نشدم. تهیه کننده ای 
را  ایــن کار  کــه پذیرفــت  کــردم  پیــدا 
هرچنــد با بودجــه ای مختصــر انجام 
دهد و پس از اینکه فیلم ســاخته شــد 
صدهــا جایزه در سراســر دنیا دریافت 

کــرد. »بچه های آســمان« بــه بیش از 
۵۰ زبــان ترجمه شــد و تمــام دنیا آن 
را تماشــا کردنــد. داســتان فیلم حتی 
توانســت وارد کتــب درســی مــدارس 
و دانشــگاه های چندیــن کشــور شــود 
و درنهایــت موفقیتــی کــم نظیــر بــه 

ارمغان بیاورد.«
»فیلم هــای  افــزود:  مجیــدی 
خــوب همیشــه مخاطب خــود را پیدا 
می کننــد، چنیــن فیلم هایــی را هرگــز 

نباید به عنوان فیلم های جشــنواره ای 
نامیــد و به جشــنواره ها محدودشــان 

کرد.«
کارگــردان فیلــم محمد رســول اه 
همچنین در طول ۲۵ ســال فعالیتش 

در عرصه فیلمســازی با فیلم های 
دیگــری ماننــد، »رنــگ خــدا« 

گنجشــک ها«  »آواز  و 
تحسین های بین المللی را 

برانگیخته است.

»آنگاه نگاه گاه آه« قمصری در تاار رودکی
علی قمصری پروژه »آنگاه نگاه گاه آه« را در تاار رودکی 
تهران به صحنه می برد، این نوازنده و آهنگساز موسیقی 
ایرانی با همراهی مجموعه »همنوازان حصار« تازه ترین 
پروژه موسیقایی خود را در قالب تور کنسرت های »آنگاه نگاه گاه آه« برگزار 
می کند. این پروژه با کنســرت شــهر رشت در تاریخ ۸ آذر آغاز شده و تا پایان 
دی مــاه نیــز ادامه پیدا خواهد کرد. این در حالی اســت کــه او روزهای ۲ و ۳ 
دی ماه در تاار رودکی تهران میزبان عاقه مندان موسیقی ایرانی برای این 

پروژه ملی خواهد بود.

سارا خوئینی ها در»آچمز«
ســارا خوئینی ها مقابل دوربین مجموعه تلویزیونــی »آچمز« قرارگرفت، او 
بعــد از مدتــی غیبت با کاراکتری جدید دراین ســریال به تلویزیون بازگشــته 
است.»آچمز« یک درام، با موقعیت های شیرین و گاه طنز است که ساخت 
آن تــا اردیبهشــت ماه ســال آینده در لوکیشــن های مختلفی در شــهر تهران 
ادامه دارد.»آچمز« به کارگردانی مهرداد خوشــبخت و تهیه کنندگی حسین 
آقاهرندی در ۳۰قسمت برای پخش از شبکه سه سیما درحال تولید است.

جشن یلدا برای کودکان کار
فرهنگســرای مهــر بــا هــدف ایجــاد حــس همدلــی و مهربانــی بــا کــودکان 
آســیب دیده و نیازمند جامعه درآستانه برپایی جشــن کهن ایرانی، مراسم 
آیینی جشن شب یلدا با نام »خشت هایی به قامت یلدا« را ویژه کودکان کار 

سه شنبه بیستم آذرماه در کوره های آجرپزی جنوب شهر تهران برگزارکرد.

»مرگ کاریز« در راه نیجریه
مستند »مرگ کاریز« ساخته عباس حیدری به جشنواره فیلم کوتاه نیجریه 
راه یافت.این جشنواره از ۲۷ تا ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۸ برابر با ۶ تا ۸ دی ماه 
در لگوش نیجریه برگزار می شــود. جشــنواره فیلم کوتــاه نیجریه، فیلم های 
کوتاهی از سراسر جهان را می پذیرد.مستند »مرگ کاریز« با موضوع خشک 

شدن قنات روستای نوده گناباد و خشکسالی این منطقه تولید شده است.

رونمایی از دو کتاب جدید
کتــاب »قصــه زندگــی مــن« برگرفتــه از قصه هــای منتخــب بخــش ۹۰ ثانیه 
بیست و یکمین جشــنواره بین المللی قصه گویی است که شرمین نادری آنها 
را تبدیــل به قصه هایــی کوتاه و خواندنی کرده اســت کــه روز ۲۷ آذر رونمایی 
می شــود. بخش قصه ۹۰ ثانیه، یکی از بخش های جدید جشنواره امسال بود 
کــه عاقه منــدان بــه قصه گویی بدون محدودیت ســنی در آن شــرکت کردند 
و بیــش از ۷ هــزار اثر به دبیرخانه جشــنواره ارســال شــد.کتاب»فرهنگ قصه 
شناسی یلدا«عنوان کتاب دیگری ست که علی خانجانی، نویسنده، پژوهشگر 
و داور بخش ملی قصه گویی نوشته که آن هم در همین روز رونمایی می شود.

روی خـط 
خـــــــبر

هدف، ترویج موسیقی اصیل ایرانی است
رضا خرم عضو شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره »نوای خرم« درگفت و گو با »ایران« تأکید کرد

 
پنجمین جشنواره و جایزه همایون خّرم 
بــا عنوان »نــوای خّرم« فردا)پنجشــنبه 
۲۲ آذرمــاه( برگزیدگان خــود را معرفی 
می کند؛ جشــنواره ای با هدف ماندگاری 
و گسترش فرهنگ فاخر موسیقی اصیل 
ایران زمین  و شناخت بیشتر هنرجویان 
جوان نســبت به بــزرگان هنری کشــور و 
همچنیــن بررســی میــزان تأثیرپذیــری 

آنها از هنر استادان.
ایــن جشــنواره بــه همت »مؤسســه 
فرهنگی هنری راد نواندیش« و خانواده 
همــکاری  بــا  و  خــّرم  همایــون  اســتاد 
دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی برگزار می شود. در این جشنواره 
نوازنــدگان تمامــی ســازها، خوانندگان 
و همچنیــن گروه های موســیقی کودک 
و نوجــوان داوطلــب )کمتر از ۱۸ ســال( 
اجــرای یکــی از تصانیــف  یــا قطعــات 
بی کام استادان روح اه خالقی، مجید 
وفادار، مهدی خالــدی، علی تجویدی، 
همایون خّرم ، حبیب اه بدیعی، پرویز 
یاحقــی و اســداه ملــک را بــه صــورت 
همخوانــی،  تک نــوازی،  تک خوانــی، 

همنوازی و گروه نوازی ارائه کردند.
رضا خــرم فرزنــد زنده  یــاد همایون 
خرم درگفت و گو با »ایران« درمورد این 
جشــنواره گفت: آغــاز کار این جشــنواره 
تعــداد  آن دوره  در  کــه  بــود  ســال ۹۳ 
شــرکت کنندگان از ۱۰ شــهر کمتر از ۱۰۰ 
نفــر بــود اما امســال می بینیم کــه ۱6۰۰ 
نفر از ۹6 شــهر و روستاهای ایران در این 
جشنواره حضور دارند و این اتفاق بسیار 
امیــدوار کننده ای بــوده و نشــان دهنده 
آن اســت که پتانســیل در جوانان وجود 
دارد؛ منتهی باید زمینه های شــکوفایی 
فراهم شود که ما درحد خودمان تاش 
کرده ایــم، البتــه وظیفــه اصلــی این امر 

برعهــده آمــوزش و پــرورش و صــدا و 
ســیما اســت کــه متأســفانه هردونهــاد 
تأثیرگــذار، کمترین تحرکی نداشــته اند 
و امیدواریم به  صورت ریشــه ای به این 
موضوع توجه شود. پدرم استاد همایون 
خرم تعریف می کــرد، زمانی که کودک 
بــود بــا شــنیدن آثــار مهــدی خالــدی و 
و  می ریختنــد  اشــک  خالقــی  روح اه 
زمانــی که تجربه بیشــتری درموســیقی 
بدســت آوردنــد تاششــان برایــن بــود 
رمزمانــدگاری و اثرگــذاری این نت ها را 

به دست آورند.
ë تأکیدی روی »خرم« نیست

خــرم درپاســخ به این ســؤال کــه آیا 
هدف این جشــنواره ترویج سبک استاد 
همایــون خرم اســت، بیــان کــرد: خیر، 
هیــچ تأکیــدی روی شــخص پــدر مــن 
نبــوده و نیســت، بلکــه تأکید مــا ترویج 
موسیقی اصیل ایران است. البته اجرای 
ایــن جشــنواره بــه ایــن دلیــل کــه کامًا 
خصوصی برگزار می شود و هیچ حامی 
مالی ندارد کار بسیار مشکلی بود. در دو 
سال نخست جشــنواره، تأکید بر اجرای 
اســتاد خرم بود که البته ایشــان نزدیک 
بــه ۳۰۰ اثــر بــا ارزش ســاخته اند که چه 
از نظــر فنــی و چــه بــه لحاظ احساســی 
بــردل می نشــیند و قابــل تأمــل اســت. 
اما از ســال های بعدی در کنار اجراهای 
پدرم آثار دیگر استادان بزرگ موسیقی 
چــون روح اه خالقــی، علــی تجویدی، 
یاحقــی،  پرویــز  بدیعــی،  حبیــب اه 
اســداه ملک و مجید وفــادار به بخش 
رقابتی افزوده شــد.در واقــع این بزرگان 
ارکان اصلــی برنامه گل هــای رنگارنگ 
هســتند که هر کدام سبک های متفاوتی 
درموســیقی ایران دارند و به اعتقاد من 
آثــار اجرا شــده در گل ها از یک پشــتوانه 
علمی برخوردار اســت چرا که توانســته 

بردل بنشیند.
البتــه اینکه چرا اکثریــت این بزرگان 

از نوازندگان ویلون هســتند، باید بگویم 
ارکان اصلی برنامه گل ها ویولونیست ها 
بودنــد و شــاید بــه خاطــر قابلیت هــای 
این ساز در آهنگســازی است و یا به این 
علت که تمامی این اســاتید از شاگردان 
اســتاد ابوالحســن صبــا بودنــد کــه ســاز 
اصلی این نابغه موسیقی ویلون بوده و 

نوازندگی شان کم نظیر بود.
شــورای  اعضــای  از  خــرم  رضــا 
خــرم  نــوای  جشــنواره  سیاســتگذاری 
کــودک  بخــش  آیــا  اینکــه  درمــورد 

به صورت رقابتی برگزار می شود، گفت: 
حداکثر رنج ســنی این جشــنواره زیر۱۸ 
سال است اما قصد ما آموزش موسیقی 
کودک نیســت، این سبک موسیقی متد 
و روش هایــی دارد که باید نزد اســاتید با 
تجربــه آموزش داده شــود. مــن فارغ از 
نامی که برای این جشنواره انتخاب شده 
)نوای خرم یا جشنواره و جایزه همایون 
خرم( تصمیم داشتم نام این جشنواره 
را »تذکــر« یــا »یــادآوری«  انتخــاب کنم 
چرا که هــدف اصلی ما تذکر یا یادآوری 

نوعــی از موســیقی اســت کــه از ارزش 
بسیار باایی برخوردار بوده اما به دایل 
مختلــف مهجور مانــده اســت.در واقع 
آنقــدر هجمه موســیقی های بــی ارزش 
بسیار شده است که این نوع موسیقی ها 
موســیقی  اجــرای  نمی شــود.  شــنیده 
بــزرگان توســط کــودکان چالــش و نقــد 
ونظرهایی هم به دنبال داشــته اســت، 
او در مــورد اینکه چه چارچوبی را دراین 
بــاره درنظــر گرفته اند، پاســخ داد: البته 
مخالفت هایی بوده اما قصد ما دخالت 

در آمــوزش بــه کــودک نیســت، حتی از 
دوســتانی کــه تخصص شــان موســیقی 
کودک اســت تقاضای کمک داشته ایم؛ 
ماننــد ســمفونی 5 بتهــوون کــه بــرای 
کــودکان هم تنظیم شــده اســت. هدف 
ما این اســت که ملودی ها تکرار شوند و 

درگوش کودکان بنشیند.
بــه عقیــده مــن آن طــور کــه بایــد و 
شــاید تاشــی در زمینه موسیقی کودک 
صــورت نگرفتــه و بهتر اســت متدهای 
موســیقی مان را بومی ســازی کنیــم و به 
ســمت موســیقی های ایرانــی برویم نه 

الگو برداری از غرب.
ë شناسایی نخبگان جوان

او درمورد تشکیل یک ارکستر کوچک 
با حضور شــرکت کنندگان جــوان افزود: 
تنهــا یــک افتتاحیه بــرای این جشــنواره 
برگــزار شــد کــه درآن مراســم جوانــان 
شــرکت کننــده اجــرای برنامه داشــتند. 
ناگفتــه نمانــد در ایــن پنج ســال شــاید 
حداکثر ۱5 نوازنده نخبه یافت شــده اند 
که هیچ گاه درتصور ما نبوده و بنا داریم 
با حضور این نخبه ها ارکستر کوچکی به 
سرپرستی یک موســیقیدان با مهارت و 

آشنا به روانشناسی کودک برپا شود.
رضا خرم در مورد برگزاری جشنواره 
در دیگــر شــهرهای ایران گفــت: تعداد 
شرکت کنندگان شهرستانی بسیار بوده 
و برهمیــن اســاس رقابت و نظــارت در 
ســه – چهار روز مشکل اســت، بنابراین 
برمبنای شرکت کنندگان تصمیم داریم 
در چند استان کشورمان این جشنواره را 
برگزار کنیم. همچنین قرار است از سال 
آینده گام نخست در بخش بین المللی 
جشــنواره برداشــته شــود و از کشورهای 
فارسی زبان نیز در این جشنواره حضور 
در  کــودکان  باشــند.همچنین  داشــته 
اروپا و امریــکا می توانند ازطریق فضای 
مجازی و بــدون حضور فیزیکــی دراین 

جشنواره شرکت کنند.

مراسم اکران خصوصی فیلم »مارموز« در حالی با حضور 
محمدجــواد ظریــف و جمعی از اهالی رســانه برگزار شــد 
کــه کمال تبریــزی، کارگردان این ســاخته ســینمایی گفت: 
»پیشــنهاد مــن ایــن اســت که اگــر فیلم هایــی همچــون مارمولــک و یــا مارموز 
ســاخته می شــود که موضوعات حساســی دارد در جشــنواره های فیلم فجر و یا 

جشنواره های دیگر نمایش داده نشود و مستقیم از تولید به نمایش برسد.«
در این مراســم که شــامگاه دوشــنبه در پردیس کوروش برگزار شد کارگردان 
فیلم»مارموز«گفت:» فیلم »مارموز« جزو فیلم هایی بود که برای گرفتن پروانه 
نمایــش دچــار مشــکات عجیــب و غریبی شــده بود، کمــا این کــه در مجموعه 
فیلم هایی که من ساخته ام چهار یا پنج فیلم هستند که خیلی سخت توانسته ام 

برای آنها پروانه نمایش بگیرم.«
وی ادامه داد:»جشــنواره فیلم فجر تبدیل شده به محلی که دوستان دیگر و 
افرادی از نهادهایی به جز وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به تماشــای فیلم ها 
می نشینند و بعد گزارش فیلم و آثار آن را به جاهای دیگر و نهادهای دیگر ارائه 
می کنند و بعد آن نهادها با وزارت ارشاد نامه نگاری می کنند چرا مثًا فان فیلم 

به یک مسأله حساس اشاره کرده و یا فان صحنه چرا در فیلمی وجود دارد.«
او ادامــه داد:»بــه فیلمســازان نیــز توصیــه می کنــم اگــر فیلمی ســاختند که 
تصور می کنند برای گرفتن پروانه نمایش دچار مشــکل می شوند بهتر است که 
قیــد حضور در جشــنواره فیلم فجر را بزنند و فیلم شــان را مســتقیم اکران کنند 
و جشــنواره را فرامــوش کننــد. در این مراســم شــخصیت ها و افــرادی همچون 
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری، حجت ااســام احمد مازنی نماینده 
مجلــس، ابراهیــم اصغــرزاده، مصطفــی تــاج زاده، محمدصادق رنجکشــان، 

محمدرضا تقی پور مدیر موزه صلح و کاردار فرهنگی ژاپن حضور داشتند.

توصیه کمال تبریزی برای برخی فیلم ها

قید حضور در جشنواره فجر را بزنید

فرهنــگ

جشــنواره  دوره  دوازدهمیــن  »ایــران«: 
در  ایــران  مســتند  فیلــم  بین المللــی 
ســید  میزبــان  برگــزاری  روز  دومیــن 
عبــاس صالحی وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســامی بــود امــا اخبــاری کــه شــامگاه 
روز دوشــنبه ۱۹ آذرماه از کاخ جشــنواره 
ســینمایی  )پردیــس  حقیقــت  ســینما 
چارســو( مخابــره می شــد، حــول محور 
ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 
بود. وضعیت نهایی سرپرست سازمان 
سینمایی، انتخاب مکان جشنواره فیلم 
فجر، وضعیــت ادامه همکاری ابراهیم 
داروغه زاده، معاونت نظارت ارزشیابی 
طباطبایی نــژاد،  محمدمهــدی  و 
ســینمای  گســترش  مرکــز  مدیرعامــل 
مستند با سازمان سینمایی و در نهایت 
نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی درباره 
قیمت بلیت های تئاتر از جمله سؤاات 
نماینده های رســانه های خبــری در این 

نشست بود.

سرنوشــت حکم حســین انتظامی و 
نقل شــنیده هایی مبنی بر این که حکم 
جملــه  از  نیســت  قطعــی  او  ریاســت 
ابهامــات مطــرح شــده در ایــن دیــدار 
بود. ســید عبــاس صالحی در پاســخ به 
ایــن ســؤال گفت کــه دامنــه اختیــارات 
سرپرســت یک ســازمان در نظام اداری 
کشــور همانند یک رئیس ثابت اســت و 
ایــن موضوع در مورد آقای انتظامی نیز 
صدق می کنــد: »ایشــان تمــام کارهای 
ازم را بــا توجه به این اختیــارات انجام 
می دهند.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
این نکتــه را هم تأکید کرد که ســندهای 
ســازمان  در  شــده  تنظیــم  باادســتی 
ســینمایی مبنــای ایــن فعالیــت اســت 
و هــر مدیریــت در چارچوب مشــخص 
این ســندها می تواند با روش های مورد 

نظرش عمل کند.
طبق شــنیده ها ابراهیم داروغه زاده 
ارزشــیابی  و  نظــارت  )معاونــت 

محمدمهــدی  و  ســینمایی(  ســازمان 
مرکــز  )مدیرعامــل  طباطبایی نــژاد 
ســوی  از  مســتند(  ســینمای  گســترش 
ســازمان صداوسیما مکلف به بازگشت 
بــه این ســازمان شــده اند. ســید عباس 
ادامــه  وضعیــت  دربــاره  صالحــی 
همکاری ایــن دو مدیر توضیح داد: »ما 
نامه نگاری هایی کــرده و پیگیرهای مان 
نیــز ادامــه دارد تــا این دوســتان بتوانند 
فعالیتشــان را در حــوزه ســینما ادامــه 
دهند اما ســازمان صداو ســیما طوانی 
را  نیروهــا  از  برخــی  مأموریــت  شــدن 
اســتدال قرار داده که نمی توانند مسیر 

را به این شکل ادامه دهند.«
موضــوع قیمت گذاری بلیــت تئاتر 
کــه در ماه های گذشــته بحــث روز تئاتر 
حقیقــت  ســینما  جشــنواره  بــه  بــوده 
هــم کشــیده شــد. در تازه تریــن نمونــه 
ایــن قیمت گــذاری طبق گــزارش مهر، 
بهای بلیت اپرای »هفت شــهر عشق« 

موزیــکال  نمایــش  از  را  ســبقت  گــوی 
»بینوایان« و نمایش »می سی ســی پی 
بهــای  و  ربــوده  می میــرد«  نشســته 
بلیت هــای آن از ۶۰ هــزار تومــان آغــاز 
و بــه ۲۵۵ هــزار تومــان ختم می شــود. 
خبرنــگاران اظهــار نظــر وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی را در ایــن بــاره جویــا 
شدند و سید عباس صالحی با توضیح 
این که نظام قیمت گذاری می تواند در 
دو مســیر قــرار بگیرد یک گونــه این که 

دولــت قیمت گــذاری کنــد و گونه دیگر 
این که قیمت گذاری بر مبنای همکاری 
مشترک دولت با صنف هنری مربوطه 
باشــد، تأکید کــرد: »مصرانه بــه دنبال 
رســیدن بــه تفاهمــی میــان اصنــاف و 
دولت هســتیم زیــرا کــه معتقدیم هنر 
فضایــی تعاملی دارد و می بایســت به 

مخاطبان عام نیز توجه شود.«
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در 
پاســخ به ســؤالی دربــاره معرفی مکان 

مناســب بــرای برگزاری جشــنواره فیلم 
فجر هــم گفت: »امیــدوارم در آینده ای 
نــه چنــدان دور بتوانیــم مکانــی ثابــت 
برای برگزاری جشــنواره ها فراهم کنیم، 
ضمــن ایــن که اگــر بــه مــکان جدیدی 
نرســیم مطمئنــاً در مکان هــای ســابق 
مشــکات ســال های گذشــته را مرتفــع 

خواهیم کرد.«
وزیــر  از  خبرنــگاران  ســؤال  از  جــدا 
دربــاره  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
وضعیــت جشــنواره ســی و هفتم فیلم 
فجر، روز گذشته معرفی هیأت انتخاب 
بخش مســابقه جشــنواره هم نگاه ها را 
معطوف جشنواره فیلم فجر کرد. احمد 
امینی، محمدعلی حســین نژاد، حسن 
خجسته، شاهرخ دولکو، بهروز شعیبی، 
حســین کرمــی و رضــا مقصــودی طــی 
احکامی از سوی ابراهیم داروغه زاده به 
عنوان اعضای هیــأت انتخاب این دوره 

جشنواره منصوب شدند.

روز پرخبر جشنواره فیلم فجر در جشنواره سینما حقیقت

از وضعیت کاخ جشنواره تا معرفی اعضای هیأت انتخاب
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نســبت به ســه دوره گذشــته جشــنواره »نوای خرم« که به عنــوان داور حضور داشــتم، باید بگویم 
اســتعداد جوانان بســیار شکوفاتر شده اســت به طوری که امید من به آینده موســیقی ایران بسیار 
بیشتر شده است چرا که شکوفایی این جوانان با استعداد باعث درخشانی مملکت ما خواهد بود. 
امــا نکتــه ای که تأکید مؤکد بــر آن دارم و به دفعات درمورد آن صحبت کــرده ام »فرهنگ و هنر« 
اســت که درگذشته هم بســیار به این موضوع توجه شــده؛ یعنی فرهنگ، اخاق و آداب مقدم بر 
هرچیزی و در اولویت اســت. بنابراین اگر نوجوانان با اســتعداد بدرســتی تربیت نشــوند و درمسیر 
صحیح قرار نگیرند و معلمان و مدرسان خوبی نداشته باشند ممکن است دچار انحرافاتی شوند. 
در این چند سال اخیر متأسفانه گاهی اوقات کم اخاقی هایی دیده ام بنابراین باید بستر مناسب و 

درستی برای آموزش هنر به جوانان فراهم شود.

امید به آینده موسیقی ایران

یادداشت

میاد کیایی
آهنگساز و نوازنده 
پیشکسوت سنتور

وحیــد خّرمــی سرپرســت 
ارکســتر »باران« از اســتان 
دوره  پنــج  در  کــه  قــم 
منتخــب ایــن جشــنواره شــده در گفت و گــو بــا 
»ایــران« در مورد »نــوای خرم« گفــت: از بعد 
انقــاب تا به امروز جشــنواره های متعددی در 
ایران برگزار شده منتهی مطلب جشنواره نوای 
خــرم در نــوع خودش کــم نظیــر و منحصربه 
فرد بــوده چرا که در مقایســه با جشــنواره های 
مشــابه و اسم و رسم دار؛ جشــنواره نوای خرم 
بزرگتریــن خدمــت را بــه اســتعدادهای جوان 
داشته است. دراین جشنواره امکانات بیشتری 

بــرای جوانــان وجــود دارد، به طورمثــال فرزند 
شــما می توانــد ویولــن ایرانی بنــوازد یا با ســاز 
فلوت اثر»غوغای ستارگان« استاد خرم را اجرا 
کند و یا اینکه انتخاب پیانو نوازی اش به سبک 
اســتاد معروفی یــا قطعاتی از اســتاد تجویدی 
باشــد؛ اتفاقــی کــه در دیگــر جشــنواره ها دیگر 
وجــود نــدارد و برفرض انتخاب ســاز پیانو تنها 
باید اجرای آثار باخ، بتهوون و.. یا سه تار نوازی 
بر اساس ردیف های دستگاهی مشخص شده 
اســت.اما در جشــنواره نــوای خرم آثار هشــت 
آهنگســاز بزرگ کــه هرکدام بــاای ۱۰۰ قطعه 
ســاخته اند انتخــاب و اجــرا می شــود و تاریــخ 

نشان خواهد داد نسل آینده موسیقی ما چقدر 
زیبــا و از روی اصول موســیقی را اجرا می کنند. 
او در ادامــه گفت: ارکســتری که در آن فعالیت 
می کنم یک ارکســتر مجلسی تلفیقی است که 
ســازهایی چون پیانو، تار، سنتور، تنبک و نی در 
آن قرار دارد اما در جشــنواره ای چون موسیقی 
جــوان یا موســیقی فجر چنیــن چارتی تعریف 
نشــده یا بایــد صرفاً ارکسترکاســیک باشــد یا 
ارکســترایرانی و حتی در تعــداد نوازنده ها هم 
محدودیــت وجــود دارد. بــه نظــر مــن در این 
جشــنواره ها صرفــاً کســانی کــه خوب هســتند 
پذیرفته می شــوند اما در نوای خرم کســانی که 

استعداد دارند، حضور دارند. بسیاری 
از شــرکت کننــدگان جشــنواره نــوای 
خرم از شهرستان هستند به طور مثال 
گروه ما از اســتان قم است و طی چند 
ســال پی در پی برگزیده شــده اســت.
این در حالی اســت که در اســتان قم، 

فضای ارائه موســیقی و کنســرت وجود ندارد و 
جشنواره ای در شهر ما برگزار نمی شود و قطعاً 
رســانه هایی چون صدا و سیما و حتی نشریات 
کوچک هم بررسی و حمایتی از موسیقی ندارد 

و تمام انگیزه بچه ها به جشنواره خرم است.
وحیــد خّرمــی بــر ایــن نظر اســت مســائل 

مالی باعث شده این جشنواره نتواند 
اسپانســر بگیــرد و ایــن اتفــاق قطعاً 
در تقدیــر شایســته کــودکان بی تأثیر 
نخواهد بــود. نکته بعــدی نوپا بودن 
جشــنواره نســبت به جشــنواره هایی 
چــون جــوان و فجر اســت و حمایت 
چندانــی در بخــش مالی و گرفتن ســالن دیده 
نمی شــود.نکته دیگر بحث خاقیت اســت که 
به عقیده من جشــنواره نوای خــرم تا به امروز 
این جســارت را نداشــته تا جوانان را بیشــتر به 
ســوی خاقیــت ســوق بدهــد. در صورتــی کــه 

می توان به خاقیت های فردی اعتماد کرد.

فرصتی برای استعدادهای جوان

بــــرش



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 - شـــیرابه های بـــرگ و ســـاقه های گیـــاه خارشـــتر- تیمـــی در 
چمپیونشیپ

2-  پارسای دیرنشین- نوعی تربچه!- دارای آهنگ یکسان
3-  مدیریت- قطره ای که روی برگ گل نشیند- بی تجربه

4-  شهر تفرجگاه بواغار- شیار استیک- گلی زینتی- جنبیدن
5-  فریاد تحقیر آمیز- خرخر- یک درصد کل وزن بدن را تشکیل می دهد

6-  موظف و متصدی- ضرر- زدنی در بازی!
7-  مطیع- فیلمی رمانتیک و کمدی به کارگردانی وودی آلن- پاره و بخش

8-  علم آموختن- همدم- کادوها
9-  گونه ای موسیقی- بستن زخم یا اندام آسیب دیده بدن- زندان تهران

10-  تصدیق فرنگی- ماهی دریای جنوب- حصیر بافتنی
11-  مقید- از پرسنل زحمتکش بیمارستان- شعله آتش

12-  ظرف بزرگ پذیرایی- برادر- پاسخ نومید کننده- رنج
13- مشکل و گرفتاری- نمایاندن زیبایی- پایتخت دولت آشور

14-  دیو می کشد و باا می رود- کمی و نقصان در وزن- عکسبرداری رایانه ای
15-  پایتخـــت آفریقـــای جنوبـــی- 
فیلمی به کارگردانـــی عباس نظام 

دوست )روی پرده سینما(

 عمودي:

1-  ســـریالی از حسین سهیلی زاده- 
دفتر بغلی

2-  اختراع مارکونی- واهمه- نوعی 
آبگوشت

3-  مقابل لیل- معیار- اصطاحی 
در فوتبال

4-  زور- اثـــر مولیر- همراه ســـااد- 
مأوی

5-  بیمـــاری ویروســـی خطرناک- 
شادباش گفتن- حرف جمع

6-  پول سامورایی ها- تیم ایتالیایی- 
بیرون راندن

7-  اثری که روی چیزی باقی بماند 
- یکی از چرخه های مشـــهور آب و 

هوایی جهان- قفل در های قدیمی
8-  تن پوش- آموزش- یقین

9-  طبقه- سم باکتری- گرده قارچ
10-  سازمان تبهکاری- ماه میادی 

- شمار
11-  راه شـــاعران - کتـــاب فتواهـــا- 

گروگذارنده
12-  گلر ســـابق تیم ملـــی آلمان- 

پنکه- آباد- بی حاصل
13-  قوی جثه - زبان برنامه نویسی 

- خبرگزاری ایتالیا
14-  ورزش چینـــی - مقدار اندک- 

ماده قندی میوه ها
15-  بهره مند - روشی در معالجه
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   افقي:
1 - بخش وامدهی بانک ها- ذخیره مالی

2-  شـــیرینی محلی تبریز که دارای انواع کاکائویی، تســـبیحی و... 
می باشد- خوردنی در تداول اطفال- گیاهی

3-  مقابل- شیوا و روان- دهمین ماه سال قمری
4-  قایق تفریحی- والده- یار عذرا- خودروی فرانسه

5-  انبار کشتی- دفعه ها- زاپاس
6-  جزیره دیدنی استان هرمزگان- دریاچه قزاقستان- جبه

 7-  شـــعله و زبانه آتش- پولـــی را پنهانی و بدون حق از صندوق اداره ای برداشـــتن -
 امر از نرفتن

8-  به احوالپرسی مریض رفتن- چراگاه عشایر- دستور به کار بردن دارو برای درمان
9-  واحد طول- دستور کار- جاوید

10-  مساوی عامی- سرکوفت- دستورها
11-  خطاب بی ادب- تیم جواد نکونام در لیگ برتر- دهان

12-  رسیدن به هدف- کشوری در غرب آفریقا- گل سرخ- بیان کردن جزئیات
13-  خاموش و بی صدا- ترویج دهنده- ارادت صادقانه

14-  مهم و کلیدی- اندوه و دلگیری- موشک آلمانی
15-  قدیمی و کهن- عامت جذر در درس ریاضی

 عمودي:
1-  قدیمی تریـــن نثر فارســـی 
شـــاهنامه  از  بعـــد  دری 

ابومنصوری- نصب کننده
گروهـــان  یـــک  فرمانـــده    -2
ارتش- بخاری برقی- رســـم 

مغولی
3-  شکوه شخصیت- خراش 
گاو آهن روی زمین- جواهری 

قیمتی
4-  سهولت- شهر برج کبوتر 
خانه- قبیله حاتم بخشنده- 

آزمون کوتاه
5-  خبـــره- عواقب بـــد- بله 

آلمانی
6-  ســـفید آذری- پناهـــگاه- 
فلزی دیرگـــداز کـــه به عنوان 

کاتالیزور استفاده می شود
بـــازی- نوعـــی  7-  مکعـــب 
غذای آبکی- شهری در استان 

اردبیل
8-  دلها- دیوار بلند- داستان 

کوتاه
9-  ماندگار- خواهش تضرع 

آمیز- فریاد اعام خبر
10-  زن گندمگون - فریاد بلند 

- نت ششم
11-  اشـــاره به دور- پاکدامنی و 

طهارت- جمع جزء
12-  شـــکافتن قبـــر- کچـــل- 
شـــاعر بهارســـتان- عـــادت و 

خصلت
مســـابقات  داغ  بحـــث    -13
نو رســـیده-  ورزشـــی- میـــوه 

پرتاب گلوله
14-  گازی غیـــر قابـــل رؤیت- 

سیاهرگ- نماز تنهایی
15-  فرشی شبیه پاس- یکی 

از چهار رکن بازاریابی

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6946
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اهریانیداوقا10
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ایکیمتاحمیهاربا1

رادنپیمرنقفاب2

یویگنایزناریو3

اروایردقامسا4

نررکمهمیتیتل5

وسیسرااروامع6

مهنیوشفکروهال7

ریگلدکلااهتنا8

دمارداکیالرای9

رهزوفروسیگمگ10

یسهزماباسورن11

شامناولممافج12

اراوگورکیهمیه13

باونورینموبلا14

ییاکیرماتشاددای15

دِر خانه ها را ِگل گرفتند و  رفتند
مهاجرت چطور روستاهای سیستان و بلوچستان را خالی می کند؟

مریم طالشی
گزارش نویس

ــار می زند و توی قاب در  ــ دختر پرده را کن
می ایستد. پرده قرمز روی دیوار یکدست 
ــاید  ــ ــــت که ش ــــی، مثل دریچه ای اس خاک
ــــی را نوید می دهد.  ــه خانه ای رنگ ــ ورود ب
در خانه »احمد خان« اما خبری از رنگ 
ــــت. یک ایه غلیظ تاریکی اسباب و  نیس
ــایل مختصر خانه را پوشانده، جایی  ــ وس
ــــرش در آن  ــا 5 دخت ــ ــان ب ــ ــه احمدخ ــ ک
ــه دارد، 6 دختر  ــ ــــی می کند. 8 تا بچ زندگ
ــر. 3تا بچه کوچک با مادرشان به  ــ و 2 پس
ــهر رفته اند و بقیه پیش پدر مانده اند.  ــ ش
ــــت و  ــاله اس ــ بزرگترین دختر فائزه 13 س

کوچک ترین، نازنین 7 ساله.
ــاری، دریچه یا  ــ ــه کن ــ ــوار خان ــ روی دی
ــــت.  ــــدود اس ــود، مس ــ ــده نمی ش ــ دری دی
ــان را ِگل گرفته اند  ــ ــد در خانه ش ــ می گوین
ــگاه می کنم،  ــ ــه ن ــ ــر ک ــ ــد. دقیق ت ــ و رفته ان
ــر و گل  ــ ــه با آج ــ ــــم ک ــار دری را می بین ــ آث
ــه اصًا  ــ ــه انگار ک ــ ــده، انگار ن ــ ــــدود ش مس
ــیدن به  ــ ــته. پیش از رس ــ ــود داش ــ دری وج
ــــم این اصطاح  ــتای »مادادی« ه ــ روس
ــــن دِر خانه«.  ــنیده بودم: »گل گرفت ــ را ش
ــــت که آن را به  ــا اما اولین جایی اس ــ اینج
ــــم می بینم. می گویند مردم وسایل  چش
ــان  ــ ــه می گذارند و خودش ــ ــــل خان را داخ
می روند. اگر اسباب و وسایل همراهشان 
ــان گیر می دهد که  ــ ــگاه بهش ــ ــد، پاس ــ باش
ــتا را خالی می کنند، برای  ــ چرا دارند روس
ــد؛ در واقع  ــ ــیله می رون ــ همین بدون وس
ــد. در را گل  ــ ــرار می کنن ــ ــــک جورهایی ف ی
ــان محفوظ  ــ ــه هم وسایل ش ــ می گیرند ک
باشد و هم خاک داخل خانه نرود چون 
وقتی طوفان می شود، اگر کسی در خانه 
ــرون بریزد،  ــ ــد که مرتب خاک را بی ــ نباش

ممکن است شن تا سقف را پر کند.
ــرون آمده،  ــ ــاا از قاب بی ــ ــزه که ح ــ فائ
ــاره می کند و می گوید:  ــ به خانه کناری اش
»این خانه که درش را گل گرفته اند، مال 
ــهر.  ــ پدربزرگم بوده، مریض بود رفت ش
ــده درآورده  ــ ــودم هم گلویش غ ــ مادر خ
ــــت  ــا نمی توانس ــ ــــل. اینج ــود، رفته زاب ــ ب

بماند.«
ــتای مادادی از توابع شهرستان  ــ روس
هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان و 
مرز افغانستان، یکی از روستاهای حاشیه 

نیست. تشنج می کند دائم. مادرمان هم 
مریض است. اینجا کسی برای کمک به 
ما نمی آید. گاهی خیرها می آیند چیزی 
ــردم  ــ ــــم م ــد، آن ه ــ ــد و می رون ــ می گذارن

آنقدر سرش دعوا می کنند.«
نازنین، دختر کوچک خانه ریزه میزه 
ــــت. اینجا خیلی از بچه ها سوء تغذیه  اس
ــه  ــ ــان مدرس ــ ــا هر 5 تایش ــ ــد. دختره ــ دارن
می روند. فائزه دیر شروع کرده و حاا تازه 
ــــت. شاخص ترین اسباب  کاس سوم اس
ــــش راهنمایی  ــه نازنین، نق ــ توی خانه ک
ــوچ را در آن برایمان بازی می کند، یک  ــ ک
ــــت که روی زمین گذاشته  گاز رومیزی اس
ــده و چند تکه رختخواب. موقع رفتن،  ــ ش
ــــرش  ــد، خواه ــ ــــمم را می پرس ــزه اس ــ فائ
درگوشی از او می خواهد؛ »مریم«. دختر 
می خندد. فائزه می گوید: »اسم خواهرم 

هم مریم است.«
ــــن« هم خیلی ها رفته اند.  از »ده حس
ــه چاره  ــ ــد. »هرک ــ ــا مانده ان ــ ــتر پیره ــ بیش
ــــن را زینب  ــته، رفته خاله جان.« ای ــ داش
ــــت در هیأت  ــاله ای اس ــ ــد. 35س ــ می گوی
ــاله. در فک باا هیچ  ــ زنی پنجاه و چند س
ــد دانه  ــ ــــک پایین چن ــدارد و ف ــ ــــی ن دندان
ــده: »ناراحتی  ــ ــــی مان ــدان برایش باق ــ دن
ــــم دکتر  ــــم می روی ــا ه ــ ــــی دارم. هرج قلب
ــون  ــ چ ــد  ــ می کن ــاب  ــ حس آزاد  ــان  ــ برایم
ــتیم. هیچ مدرکی نداریم  ــ ــتایی هس ــ روس
برای همین یارانه هم نگرفته ایم.« زینب 
ــــوت کرده.  ــــوهرش ف ــا بچه دارد و ش ــ 4 ت
ــه قول خودش تر  ــ ــا را با آردی که ب ــ بچه ه
ــیر  ــ می کند و در تندور )تنور( می گذارد، س

می کند؛ دو وعده، ظهر و شب.
»تا وقتی نان هست ما زنده ایم.« این 
ــایه زینب می گوید که  ــ را خیرالنساء همس
ــــن دارتر است. یکسر سیاه پوشیده  از او س
ــــری را زیر چانه چفت کرده است.  و روس
ــتین ها را مرتب باا می زند. دست ها  ــ آس
ــــک و کارکرده است. می گوید: »چند  خش
ــرداری کرده اند  ــ بار آمده اند اینجا فیلمب
ــد کمک مان می کنند  ــ ــرای خیریه. گفتن ــ ب
ــان کاری از  ــ ــا خودم ــ ــد. م ــ ــا خبری نش ــ ام
ــــت مان برنمی آید. نه سواد داریم نه  دس

هیچی.«
ــد دقیقاً  ــ ــتاها نمی دانن ــ مردم در روس
ــواده رفته اند و چندتا مانده اند.  ــ چند خان
ــاهدش  ــ ش رفته اند،  ــا  ــ خیلی ه می گویند 
ــده.  ــ ش ــه  ــ گرفت گل  ــای  ــ خانه ه ــان  ــ هم

ــــم، خودم  ــدار بودی ــ ــا دام ــ ــد: »م ــ می گوی
ــر  ــ ــز اغ ــ ــا ب ــ ــرهایم. اان در کل 10 ت ــ و پس
داریم.« آغل دقیقاً کنار خانه های به هم 
ــــت. بقیه خانه های  چسبیده خانواده اس
ــان از  ــ ــتند بی نش ــ ــتا ویرانه هایی هس ــ روس
ــــقفی  ــوه عبدالرحمن باای س ــ زندگی. ن

نیمه فروریخته با کاه ها بازی می کند.
ــاید  ــ ش ــــت،  عدال ــــت  تخ ــتای  ــ روس
ــیه هامون  ــ ــتای حاش ــ غم انگیزترین روس
ــد. دو تابلوی »اسکله صیادی تخت  ــ باش
ــون پوزک«  ــ ــــت« و »دفتر صید هام عدال
ابتدای روستا به چشم می آید که در واقع 
ــاد آدم درمی آورد. تخت عدالت  ــ آه از نه
ــوده و مردمانش  ــ ــتایی آباد ب ــ زمانی روس
ــتغال  ــ ــادی اش ــ ــــغل صی ــه ش ــ ب ــــی  همگ
ــــدن هامون،  ــــک ش ــته اند اما با خش ــ داش
ــتا کم کم  ــ ــدند و روس ــ ــکار ش ــ ــا بی ــ صیاده
ــه مانده اند،  ــ ــد. آنها ک ــ ــکنه ش ــ خالی از س
ــتند؛  ــ ــتان قایق ها هس ــ ــایگان گورس ــ همس
صحنه ای دهشتناک از آنچه خشکسالی 
ــر آدم ها بیاورد. قایق های  ــ می تواند بر س
ــــش هامون  ــده در بیابانی که نام ــ ــا ش ــ ره
ــا می پیچد و  ــ ــاد در میان قایق ه ــ ــــت. ب اس
صحنه را غم انگیزتر می کند. روی دیواره 
ــوار  ــ ــه دی ــ ــا را ب ــ ــتیک قایق ه ــ ــکله، اس ــ اس
ــرده ای را  ــ ــگار که م ــ ــد؛ ان ــ ــیمان کرده ان ــ س

مومیایی کرده باشند.
ــتان دارد  ــ ــــک دبس ــــت ی ــــت عدال تخ
کاس  از  ــده.  ــ ش ــاخته  ــ س  69 ــال  ــ س ــه  ــ ک
ــــم  ــا و ه ــ ــــم دختره ــد ه ــ ــه بع ــ ــم ب ــ شش
علیرضا  می کنند.  ترک تحصیل  ــرها  ــ پس
ــده  ــ ــــی از صیادان بیکار ش اربابی زاده یک
ــــت. 4 تا بچه  ــتای تخت عدالت اس ــ روس
ــه دنبالش از خانه بیرون می آیند.  ــ دارد ک
ــــم دیگر ترک  ــر بزرگش بعد از شش ــ دخت
ــد می رفته تا  ــ ــــل کرده، بعدش بای تحصی
ــه اجبار  ــ ــــخت بوده و ب ــاد« که س ــ »گرمش
ــــت. پدر می گوید:  ــده اس ــ ــین ش ــ خانه نش
ــتا بدبختند.  ــ ــای این روس ــ »همه دختره
ــد 15 کیلومتر  ــ ــــوزش و پرورش می گوی آم
ــــت، همان  ــــی هس ــر راهنمای ــ آن طرف ت
ــــت. من خودم  ــیله نیس ــ جا بروند اما وس
ــال 78  ــ ــاد بودم. اینجا تا س ــ ــکارم، صی ــ بی
ــــت. بعد از آن  صید و صیادی رونق داش
دیگر کم کم تعطیل شد. ااقل اما دو سه 
ــــل دریاچه و همان  ــاه آب می آمد داخ ــ م
ــرد اما  ــ ــــد صید ک ــــوب بود و می ش هم خ
دیگر همان هم نیست. قایق ها از همان 

ــــم. ماهی تمام زابل و زاهدان را  می کردی
تأمین می کردیم.«

ــر  ــ دیگ از  ــــزی«  ِب ــی  ــ »ِپلگ ــتای  ــ روس
ــکنه  ــ ــــی از س ــه خال ــ ــــت ک ــتاهایی اس ــ روس
ــــم در آن  ــاز ه ــ ــده. خانه های شهری س ــ ش
ــود که آنها هم خالی هستند.  ــ دیده می ش
ــد.  ــ ــان را گل نگرفته ان ــ ــا درش ــ ــــن یکی ه ای
ــــی  بعض و  ــد  ــ زده ان ــــل  قف ــا  ــ بعضی ه
ــــاخت  همینطوری رها کرده اند. زمان س
ــال پیش  ــ ــیل 20 س ــ خانه ها مال بعد از س
ــــت. در پلگی بزی زمین های  سیستان اس
ــاورزی را می توان  ــ ــده کش ــ ــــدی ش کرت بن
ــردم از  ــ ــگار م ــ ــده اند. ان ــ ــا ش ــ ــه ره ــ دید ک
ــــب قرار بوده به  ترس هیوایی که عنقری
ــان را برداشته  ــ ــتا حمله کند، جان ش ــ روس
ــد از پلگی بزی دیگر  ــ ــرار کرده اند. بع ــ و ف
روستایی نیست و مرز است؛ اینها آخرین 
ــتند  ــ ــتان نیمروز هس ــ ــتاهای شهرس ــ روس
ــــت که تا  ــــهری کوچک اس ــه خودش ش ــ ک
ــوچ کرده اند. آنها که  ــ ــته اند از آن ک ــ توانس
ــارانی مقدم،  ــ ــد مثل فریدون س ــ مانده ان
تنها اغذیه فروش شهر، از بی رونقی تازه 

شهر حکایت می کنند. 
سارانی یک ساندویچ فروشی کوچک 
ــــبک مغازه های  ــروز دارد که به س ــ در نیم
ــا  ــ ــر ب ــ ــوارش یکس ــ ــتان دی ــ ــه سیس ــ منطق
ــــت.  ــده اس ــ ــــی، تزئین ش ــای رنگ ــ کاغذه
ــودم. چترباز؟!  ــ ــاز ب ــ ــًا چترب ــ می گوید قب
ــد: »چتربازی  ــ ــــدد و جواب می ده می خن
ــردم تا لب مرز.  ــ می کردم. گازوئیل می ب
ــتند.  ــ ــال پیش که دیگر مرز را بس ــ 7، 6 س
ــایل 5 تومنی  ــ ــــی بودم. وس قبلش بوتیک
ــتکان و  ــ می فروختم، 5 تا تک تومنی. اس
ــــک، پارچه... حاا همین  نعبلکی، عروس
ــــی  ــــم خیل ــتری ه ــ ــازه را دارم و مش ــ مغ
ــــی نمانده، هرکه را ببینی  ــــت. کس کم اس

می گوید می خواهم بروم شهر.«
ــه  ــ ک ــــت  اس ــــل  زاب ــهر،  ــ ش از  ــور  ــ منظ
ــه از یک خیابان  ــ ــه اش تا نیمروز ک ــ فاصل
ــــدادی کوچه عمود  ــدان بلند و تع ــ نه چن
ــــط 14 کیلومتر  ــده، فق ــ ــــکیل ش بر آن تش
است. مردی که در صف نانوایی ایستاده 
ــه  ــ ــــم. یاران ــه بدهکاری ــ ــه هم ــ ــد ب ــ می گوی
می گیریم بدهی نانوا را می دهیم. شاگرد 
ــــب کار  ــــودش از 7صبح تا 7 ش ــوا خ ــ نان
می کند، حقوقش ماهی 300هزار تومان 
ــــت که البته وضعش نسبت به خیلی  اس
ــــهری های دیگرش که کاری ندارند  همش

بهتر است.
     پايانه ای که برای مرزنشینان سود ندارد

ــــمالی ترین  ــهر مرزی و ش ــ هیرمند ش
ــه گفته  ــ ــتان، ب ــ ــتان و بلوچس ــ ــــهر سیس ش
ــــت از رونق  ــــت اس ــــی وق ــــش خیل مردم
ــا البته  ــ ــــوش مغازه ه ــاده. جنب و ج ــ افت
ــــوس تر  ــــهرها محس ــــبت دیگر ش ــه نس ــ ب
ــــب ها گله دارند که جنس  ــــت اما کاس اس
ــان نمی رسد و قبًا که مرز باز بود،  ــ دستش
ــود. اان جنس ها از  ــ اوضاع خیلی بهتر ب
زابل برایشان می آید. بعضی ها هم مال 
افغانستان است، چیزهایی مثل پارچه و 
ــــری و کفش های پرزرق و برق زنانه  روس
ــدار دارد و  ــ ــاد طرف ــ ــتان زی ــ که در افغانس
ــــت.  اینجا هم. ناس هم بازارش داغ اس
ــته ای 13 هزار تومان و  ــ ناس مرغوب بس

نوع معمولش 5 هزار تومان.
ــه مرزی  ــ ــــمت پایان ــه س ــ ــد ب ــ از هیرمن
ــا که  ــ ــــم؛ همانج ــــت می کن ــــک حرک میل
ــه آن »دیوارچین«  ــ ــــی حاا ب مردم محل
می گویند و این اصطاحی است که بعد 
ــــدن مرز روی زبانشان افتاده.  ــته ش ــ از بس
ــــم ردیف  ــــت ه ــاری پش ــ ب ــای  ــ کامیون ه
ــده اند، کامیون های سیمان که به قول  ــ ش
ــتان برای ساختن  ــ مردم می روند افغانس
سد کجکی که همان بای جان سیستان 
آب  ــذارد  ــ نمی گ و  ــده  ــ ش ــتان  ــ بلوچس و 
ــوتر از صف  ــ ــد این طرف. کمی آن س ــ بیای
کامیون ها، کارگرها با صورت های آفتاب 
خورده در انتظارند. آنها که از قبل مجوز 
ــر مجوز برای  ــ ــته اند، مانده اند و دیگ ــ داش
باربر جدید نمی دهند. کارگرها همه اهل 
ــتند؛ روستای هم  ــ روستای »میلک« هس
ــتان که مناسبات مردمش با  ــ مرز افغانس
کشور همسایه تنها در یک دیوار خاصه 

نمی شود. 
عبدالخالق براهویی، 29 ساله یکی از 
ــــت. سربند دورنگ به سر بسته  باربرهاس
ــال زندان  ــ و کنار بقیه چمباتمه زده. 5 س
ــده، بیکار  ــ ــــی آزاد ش ــوده و از وقت ــ ــــل ب زاب
ــتان که نمی گذارند بار  ــ است: »از افغانس
ــان را می آورند و  ــ ــایل خودش ــ بیاورند، وس

سوغات. از ایران هم چیزهایی می برند، 
ــترش برنج و روغن. نهایتش روزی  ــ بیش
ــان بیاید. اان 6  ــ ــزار تومان گیرم ــ 12، 10 ه
ــتا  ــ ــــت تقریباً بیکاریم. بروید روس ماه اس
ــــکل بیکاری  ببینید آنجا مردم چقدر مش

دارند.«
در روستای میلک، خبرهایی هست. 
ــده اند.  ــ ــردم توی یک خیابان جمع ش ــ م
ــا کمی آن ورتر  ــ ــا یک طرف و زن ه ــ مرده
ــته اند. کارت های ملی  ــ ــــن نشس روی زمی
را روی هم گذاشته اند برای نوبت گیری. 
ــتم می بیند،  ــ ــودکار و کاغذ دس ــ زنی تا خ
را  ــــمم  اس ــــم،  بش ــــت  »قربان ــد:  ــ می گوی
ــــمش را  ــــس، کارت نیاورده ام.« اس بنوی
ــــتش می دهم.  ــــم و کاغذ را دس می نویس
ــا می کند.  ــ ــــی ج ــای مل ــ آن را ای کارت ه
ــبوس بگیرند  ــ ــده اند تا س ــ مردم جمع ش
ــــی جهان تیغ از  ــان. دادعل ــ ــرای دام ش ــ ب

ــتا می گوید: »مرز را که بستند  ــ اهالی روس
ــد. جوان هایمان با  ــ ــراب ش ــ زندگی ما خ
لیسانس و فوق لیسانس بیکارند. جهاد 
ــه  ــ ــــی آورد. هر کیس ــبوس م ــ ــان س ــ برایم
ــه آزادش  ــ ــان می دهد ک ــ ــزار توم ــ را 24ه
ــه  ــ ــر روزی ک ــ ــــت. ه ــان اس ــ ــزار توم ــ 70 ه
ــبوس می آورند از تاریکی اینجا نوبت  ــ س
ــــت، دام هایمان  ــــم. آب که نیس می گیری
ــودم  ــ خ ــــن  م ــد.  ــ زنده ان زور  ــه  ــ ب اان 
ــکارم. به خدا  ــ ــاورز بوده ام اما اان بی ــ کش

می خواهم بروم معتاد بشوم.«
ــیرعلی  ــ ــتای ش ــ رمضان اربابی از روس
ــده. می گوید:  ــ ــــک آم ــــع میل ــان از تواب ــ خ
ــتیم، جنس  ــ »ما قبًا کارت بازرگانی داش
ــــم، چیزی گیرمان  می آوردیم و می بردی
می آمد. اان شغلی نداریم. فقط یارانه 
ــبوس را از 45  ــ ــــم. پول همین س می گیری
ــــم. قبًا گندم  ــزار تومان یارانه می دهی ــ ه

 پیش از رسیدن به روستای »مادادی« هم این اصطاح را شنیده بودم: 
»گل گرفتن دِر خانه«. اینجا اما اولین جایی است که آن را به چشم می بینم. 

می گویند مردم وسایل را داخل خانه می گذارند و خودشان می روند. اگر اسباب و 
وسایل همراهشان باشد، پاسگاه بهشان گیر می دهد که چرا دارند روستا را خالی 
می کنند، برای همین بدون وسیله می روند؛ در واقع یک جورهایی فرار می کنند. 
در را گل می گیرند که هم وسایلشان محفوظ باشد و هم خاک داخل خانه نرود 

چون وقتی طوفان می شود، اگر کسی در خانه نباشد که مرتب خاک را بیرون بریزد، 
ممکن است شن تا سقف را پر کند

ــال خشکی.  ــ ــتیم، قبل از س ــ و جو می کاش
ــا دام دارد. گفتند  ــ ــــس یکی دو ت اان هرک
ــده، قرار است  ــ ــته ش ــ مرز برای امنیت بس
بازارچه جدید بزنند و اینجا منطقه ویژه 

شود اما هنوز منتظریم.«
ــــی مثل بقیه زن ها روی  مهاتون ناروی
ــته. می گوید: »از صبح اینجا  ــ زمین نشس
ــــب که نوبتمان شود.  می نشینیم تا 10 ش
برای گوسفند و بز سبوس نمی دهند، به 
ــــی 30 کیلو، که  ــد فقط، ماه ــ گاو می دهن
ــود.« محمد نوارزهی راننده  ــ بس نمی ش
کامیون که بار را از زاهدان آورده، حرف او 
را تأیید می کند: »یک سال است سهمیه 

کم شده.« 
یکی دیگر از زن ها پسربچه نحیفی را 
که سر و صورتش با دستمال بسته شده، 
ــد: »این بچه مرا  ــ ــــی آورد و می گوی جلو م
ــــدید دارد. حالش خیلی  ببینید، آسم ش

بد است. مجبورم با خودم بیاورم نوبتی 
ــر همین نوبت سبوس  ــ بمانیم اینجا. س
نمی دانید چقدر دعوا و درگیری می شود. 
ــع کنیم برویم  ــ ــــم بتوانیم جم کاش ماه

شهر.«
ــهر زابل  ــ ــــم منظور از ش ــر می دان ــ دیگ
ــــت؛ اولین جایی که برای مهاجرت به  اس
ــد.  ــ ــتاهای مرزی می رس ــ ذهن مردم روس
ــان شبیه  ــ ــتر برایش ــ ــــهد بیش تهران و مش
ــتان هم  ــ ــه گلس ــ ــتان ب ــ ــــت. از سیس رؤیاس
ــال ها  ــ ــه زیاد مهاجرت کرده اند، از س ــ البت
ــــس را ببینید فامیلی در  پیش. اینجا هرک
ــتان دارد و گرگان و گنبد و آزادشهر  ــ گلس
ــــت برایش نام هایی آشناست.  و مینودش
ــــی است که از سر خوشی آواره  اما چه کس
ــد  ــ ــد، آب باش ــ ــد کار باش ــ ــود؟ می گوین ــ ش
ــه ناچار دِر  ــ ــــت ب ــــم. حاا که نیس می مانی

خانه ها را ِگل می گیرند و می روند.

ران
/ ای

ئی 
نسا

ضل 
والف

:  اب
س ها 

عک

ــکنه خالی  ــ ــه دارد از س ــ ــــت ک ــون اس ــ هام
می شود. مردم این روستا آرزویشان این 
ــــل. می گویند اوضاع  ــــت که بروند زاب اس
زابلی ها خوب است، خوش به حال شان.

ــدر  ــ پ ــــدم،  مق ــــزی  پورِب ــان  ــ احمدخ
ــای حرف  ــ ــــت. ن ــــم بیمار اس ــواده ه ــ خان
زدن ندارد. می گوید: »اینجا فقط کسانی 
مانده اند که مثل ما بی دست و پا هستند. 

ما از صبح تا شب زیر خاک افتاده ایم.«
ــــدرم حالش خوب  فائزه می گوید: »پ

ــر کامًا متروکه  ــ ــــی خانه ها هم دیگ بعض
ــان فروریخته  ــ ــده  و دیوارها و سقف ش ــ ش
ــیاحاجی« که از دیگر  ــ ــتای »آس ــ مثل روس
ــــت. اینجا  ــتاهای حاشیه هامون اس ــ روس
ــوار از  ــ ــد، 3 خان ــ ــوار مانده ان ــ ــــط 3 خان فق
ــــصت و  طایفه دهمرده؛ عبدالرحمان ش
ــاله با دو پسر و نوه هایش. فاطمه  ــ چندس
ــادر قرمز زابلی  ــ یکی از دخترهایش با چ
ــــی دو بچه  ــد و یک ــ ــرون می آی ــ ــه بی ــ از خان
ــــن  عبدالرحم ــد.  ــ می افتن راه  ــــش  دنبال

موقع مانده اند.«
ــورای  ــ ش عضو  ــــودش  خ ــــی زاده  ارباب
صیادی منطقه است. به گفته او، اسکله 
ــتای  ــ صیادی تخت عدالت بهترین روس
ــته.  ــ ــــگری منطقه بوده و رونق داش گردش
ــــت و هفتم برج  ــر بیس ــ ــه منتظ ــ اان هم
هستند که یارانه به حسابشان بیاید. همه 
ــتان های  ــ ــد کارگری زابل و شهرس ــ رفته ان
ــد، دارند  ــ ــه مانده ان ــ ــــم ک ــا ه ــ ــر. آنه ــ دیگ
ــیر صید  ــ می روند: »زمانی اینجا کپور و ش
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معموًا وقتی از فساد 
کان  ســطحی  در 
می کنیــم،  صحبــت 
دو  رابطــه  مقصــود 
دولــت  میــان  ســویه 
)نیروهــای دولتــی( و 
)نیروهایــی  جامعــه 
کــه در بیــرون از دولــت قرار دارند( اســت. 
بــه تعبیری، فســاد در میــان مجموعه این 

نیروها و عملکرد آنان رخ می دهد.
میــان  »رابطــه  بــاب  در  کــه  نظریه هایــی 
جامعــه و دولــت« مطــرح می شــود به دو 
دســته کلــی تقســیم می شــوند؛ نخســت، 
نظریه های »فســاد بازتوزیعــی« و دیگری 
نظریه »فســاد اســتخراجی« کــه بنابر نوع 
رابطــه ای که میان دولــت و جامعه برقرار 
بــروز  نــوع فســاد  ایــن دو  از  اســت، یکــی 
دولــت  و  ضعیــف  جامعــه  گاه  می کنــد؛ 
و  ضعیــف  دولــت  گاه  و  اســت  قدرتمنــد 

نیروهای اجتماعی نیرومند هستند.
غیردولتــی  نیروهــای  و  جامعــه  وقتــی 
قدرتمنــد و دولت ضعیف اســت »نظریه 
فســاد بازتوزیعی« مطرح می شود. به این 
معنــا کــه نیروهــای اجتماعــی غیردولتی، 
دارد،  اختیــار  در  دولــت  کــه  به منابعــی 
دسترســی پیــدا کــرده و دســتبرد می زنند. 
بنــگادش از جملــه جوامعی اســت که با 

این نوع از فساد مواجه است.
و  نیرومنــد  دولــت  کــه  جوامعــی  در  امــا 
هســتند  ضعیــف  اجتماعــی  نیروهــای 
»نخبــگان دولتــی« می تواننــد منابعــی را 
که در دســت نیروهای غیردولتی است، در 
اختیــار گرفته و آنهــا را در جهت مقاصد و 
اهــداف خــود اســتخراج کنند. معمــوًا در 

نظام هایــی کــه قــدرت در آن توزیع شــده 
نیست »فساد استخراجی« بروز می کند.

اســتخراجی«  »فســاد  از  کــه  سیســتمی   
رنــج می بــرد بــا »نظــام نخبگانی بســته« 
مواجــه اســت؛ تا آنجــا که فضای مناســب 
بــرای چرخش نخبگان، برآمــدن نخبگان 
همــه  بــرای  فرصــت  ایجــاد  و  شایســته 
در  نیســت.  میســر  اجتماعــی  نیروهــای 
نتیجــه، بــا مجموعــه خاصــی از نخبــگان 
مواجــه اســت که ســال ها بــر اریکــه قدرت 
از  »شــبکه ای  بتدریــج  و  دارنــد  ســلطه 
نیروها« را برای خود در درون نظام دولتی 
و بتدریــج دســتگاه های  فراهــم می کننــد 
بــه کار  را در جهــت مقاصدشــان  دولتــی 

می گیرند.
نفــوذ ایــن نخبگان تــا جایی پیــش خواهد 
رفــت کــه حتــی می توانند بیــرون از دولت 
بــرای خود پتانســیل هایی را ایجاد کنند که 
اگر به هر دلیلی موقعیت های درون دولت 
را از دســت دادنــد، بتواننــد منافع شــان را 
جایگزیــن کــرده و مجــدد فعال شــوند. از 
این رو، کســانی که می خواهنــد در اقتصاد 
یــا حوزه های دیگــر ورود کننــد و امتیازاتی 
بگیرنــد، باید از موانعی عبــور کنند که این 
نیروها ایجــاد می کنند. ایــن گروه ها اغلب 
مدت طوانی در درون سیســتم ها ماندگار 

می شوند.
 وقتــی تاریــخ کشــورها را بررســی می کنیم 
تــا پی ببریــم به اینکــه چــرا حکومت ها رو 
بــه ضعف نهادنــد؟ یکــی از عوامل مهم، 
همواره فســاد درون سیستمی است. از این 
منظر، هر نظامی که می خواهد آینده خود 
را تضمین کند باید با فساد به شکل جدی 

برخورد کند.

»فساد اســتخراجی« وضعیتی است که ما 
نیــز کــم و بیش گرفتــار آن هســتیم. از این 
رو، بایــد تمام راه هایی را که مانع چرخش 
نخبگان در جامعه است، از میان برداشت. 
چرا که اگر فســاد فراگیر و سیســتمی شــود 

دیگــر نمی تــوان بــا راه حل هــای کوچک و 
محدود، مشــکل را حل کــرد بلکه جراحی 

اساسی طلب می کند.
یــک  نیازمنــد  مــا  نخســت،  رو،  ایــن  از 
متأثــر  کــه  هســتیم  مســتقل  قوه قضائیــه 

ناکارآمــد می کند. هنگامی کــه به خیابان 
می روید، هنگامی که به ســر کار می روید و 
در جایی که تعداد زیادی از افراد هســتند 
و نیــاز اســت بــا آنــان تعامــل ملمــوس 

داشته باشید، ناتوان می شوید.
پاپ فرانســیس، نخســتین مصاحبه خود 
را پــس از انتخــاب بــا اگینیو اســکالفاری، 
یــک روزنامه نــگار ملحد ایتالیایــی انجام 
اســت: گفت وگــوی  پیــام  یــک  ایــن  داد. 
واقعــی صحبت کــردن با افرادی نیســت 
کــه اعتقاداتی مثــل تو دارند. رســانه های 
را  کــردن  گفت وگــو  مــا  بــه  اجتماعــی 
نمی آموزند زیرا آنجــا اجتناب از مجادله 

شــکل نمی گیــرد، وقتی اخــاق نداریم با 
مســائل برخــورد عقانــی هــم نداریــم و 
»عقانیت« در جامعه ما بدرســتی شکل 
نمی گیرد. به همین دلیل نظام اقتصادی 
ما با ضعف هایی روبه رو می شــود. اگر در 
جامعه ای اقتصاد ضعیف باشد پایه های 
سیاســت هم سســت می شــود و به دنبال 
آن »اشــرافیت« و »فســاد« رخ می دهــد. 
از همیــن رو اســت که بر این بــاورم که در 
جامعــه ما به ســختی می تــوان اطاعات 
را شفاف ســازی کــرد؛ چون زنجیــره علم 
کام، اخاق، عقانیت، اقتصاد، سیاست 
بدرســتی  مســتقل  و  آزاد  رســانه های  و 
در تاریــخ دانایــی ما شــکل نگرفته اســت 
تــا بتوان نقــد اجتماعــی و شــفافیت را از 

رسانه ها توقع داشت.
بــرای بــرون رفــت از این وضعیــت ما به 
نوســازی  نیازمندیــم.  دینــی«  »نوســازی 
دینــی کــه بــر اســاس علــم کام جدیــد 
اخــاق،  آن  به دنبــال  تــا  گیــرد  صــورت 
نیــز  مــا  سیاســت  و  اقتصــاد  عقانیــت، 
یافتــن  و به دنبــال ســامان  یابــد  ســامان 
می تواننــد  رســانه ها  کــه  اســت  اقتصــاد 
»نقــد اجتماعی« داشــته باشــند و زمینه 

شفافیت را فراهم آورند.

آزادی« است.
ë  شما می گویید که پیشــرفت یک افسانه

اســت، زیرا مردم دیگــر اعتقــاد ندارند که 
آینده بهتر از گذشته است...

مــا در یــک دوران فتــرت بســر می بریــم؛ 
میان زمانــی که اطمینان خاطر داشــتیم 
دیگــر  قدیمــی  روش هــای  کــه  زمانــی  و 
کار نمی کننــد. مــا نمی دانیــم چــه چیــز 
جایگزیــن ایــن خواهــد شــد. مــا در حال 
آزمایــش روش هــای جدیــد انجــام امــور 
هســتیم. سیاســت های اقتصــاد ریاضتی 
ادامه خواهند یافت. هیچ کس نمی تواند 
آنهــا را متوقف کنــد. اما همیــن می تواند 
روشی نوین برای انجام کارها مؤثر باشد.

ë  نظرتان درباره موضوعی مثل اســتقال
کاتالونیا چیست؟

مــن گمــان می کنــم وقتی مــا ایــن فکر را 
داریــم کــه هــر ملــت حــق دارد حکومت 
خود را تأســیس کند، هنوز اصول ورســای 
پایــان جنــگ جهانــی  )معاهــده صلــح 
نخســت( را دنبــال می کنیــم. امــا این در 
جهــان امــروزی و در هنگامــی کــه هیــچ 
یــک  نــدارد،  وجــود  همگنــی  ســرزمین 

داستان است.
امــروزه هر اجتماعی تنهــا مجموعه ای از 
تبارها است. مردم به جوامع می پیوندند 
و به آن وفادارند و مالیات می پردازند اما 
در عین حــال نمی خواهند هویت خود را 
از دســت بدهند. وضعیتی مثــل کاتالونیا 
یــا  بریتانیــا،  در  اســکاتلند  اســپانیا،  در 
لومباردی در ایتالیا، تناقضی میان هویت 
قبیله ای و شــهروندی اســت. پیوند میان 
شــما و جایی که زندگی می کنید شکســته 
شــده اســت. همین منطــق تقریبــاً در هر 
کشــوری ظاهــر می شــود. مــا هنــوز همان 
اصولــی را کــه در پایــان جنــگ نخســت 
جهانــی وضع شــده دنبــال می کنیــم، در 
حالــی که در جهان تغییرات بســیاری رخ 

داده است.

ë  شــما به شــیوه اعتــراض در رســانه های
پشــت میزی«  »کنشــگری  کــه  اجتماعــی 
هــم نامیده می شــود خوشــبین نیســتید و 
می گوییــد اینترنــت ما را با یک ســرگرمی 
بنابرایــن  می کنــد.  تحمیــق  بنجــل 
شــبکه های  کــه  بگوییــد  می خواهیــد 

اجتماعی افیون جدید مردم هستند؟
امروزه پرسش از هویت از چیزی که با آن 
به دنیا می آیید به یک وظیفه تغییر کرده 
اســت؛ شــما باید اجتماع خود را بسازید. 
امــا آنچه شــبکه های اجتماعی می توانند 
بســازند یک جایگزین است. تفاوت میان 
ایــن دو در ایــن اســت کــه شــما متعلــق 

بــه یــک اجتمــاع هســتید اما یک شــبکه 
متعلق به شــما است. شما در شبکه های 
بــودن  فرمانــده  احســاس   اجتماعــی 
دارید؛ می توانید دوســتی را اگر خواســتید 
بیفزایید و اگر خواســتید حذف کنید. شما 
انســان های مهمی را که با شما در ارتباط 
هســتند در کنتــرل خود می گیریــد. مردم 
از ایــن امر اندکی احســاس بهتری دارند، 
چرا کــه »تنهایــی« و »رهاشــدگی« ترس 

بزرگ ما در عصر فردگرایی است.
در  اضافــه  و  حــذف  بــودن  آســان  امــا 
در  را  انســان ها  اجتماعــی،  شــبکه های 
آموختــن مهارت هــای اجتماعــی واقعی 

کارکردهــای  از  یکــی  اجتماعــی«  »نقــد 
نقــد  بــا  رســانه  اساســاً  و  اســت  رســانه 
اجتماعی راه آینده را روشــن کرده و بستر 
را  شــفافیت  ایجــاد  بــرای  ازم  زمینــه  و 
فراهــم می کند. »نقــد اجتماعی« نهادها 
را مجبور به بازبینی در اعمالشــان کرده و 
این امر خود به اصاح و روشن شدن امور 

کمک می کند.
واقعیت این است که رسانه ها در جامعه 
مــا، اغلــب بلندگــوی گروه هــا و احــزاب 
سیاســی هســتند و ایــن موضــوع، تقریبــاً 
خاص جامعه ما اســت. در جوامع دیگر، 
چــون ســاختارهای سیاســی و اقتصــادی  
بــه هــم پیونــد خــورده اســت، رســانه ها 
کامــًا خودکفا منابع مالی خــود را تأمین 
براحتــی  خاطــر  همیــن  بــه  و  می کننــد 
می توانند رســالت »نقــد اجتماعی« خود 

را به انجام رسانند.
بر ایــن بــاورم کــه در جامعه مــا هیچگاه 
را  اطاعــات  کامــل  به طــور  نمی تــوان 
شــفافیت  کــه  چــرا  کــرد.  شفاف ســازی 
به دنبال چند فاکتور به هم پیوســته ایجاد 
می شــود. اگــر ایــن زنجیــره روابــط برقرار 
به شــفافیت  نمی تــوان  چنــدان  نباشــد 

اطاعات از طریق رسانه ها امیدوار بود.
بــرای بررســی این امــر باید به ریشــه های 
تاریخــی آن توجــه کــرد؛ ما »علــم کام« 
نداریــم چــون برخــورد دیــن بــا مســائل 
روز مــا برخــوردی عقانــی نیســت. دین 
بایــد بــا دانش هــای بشــری بــه گونــه ای 
درهم آمیخته شــود که علــم کام جدید 
ســامان یابــد. بنابرایــن چــون علــم کام 
جدیــد نداریــم، می توان گفت کــه »علم 
بدرســتی  مــا  جامعــه  در  هــم  اخــاق« 

نباشــد و تمــام  از هیــچ جریــان سیاســی 
تصمیماتش از درون و بر اساس تخصص 
گرفته شود. همچنین نیازمند یک مجلس 
مستقل و کارآمد هم هستیم که نظارت بر 
نظام سیاســی را به شــکلی سیســتماتیک 
در دســتور کار قرار دهد؛ نــه اینکه صرفاً به 
افشــاگری های چند نماینده ازخودگذشته 
بسنده کند. در غیر این صورت، دل  خوش 
کردن به این ســطح از افشاگری ها، اگرچه 
بســیار مغتنــم و احترام برانگیــز اســت اما 

مشکل را مبنایی حل نمی کند.
 دوم آنکه، نظام سیاســی باید روی گشاده 
بــرای نخبگان داشــته باشــد تــا حوزه های 
و  شــود  تخصصــی  جامعــه  در  مختلــف 
احســاس  سیاســی  نظــام  درون  نخبــگان 
و  باشــند  نداشــته  همیشــگی«  »امنیــت 
نگران باشــند که اگــر در موقعیت هایی که 
به آنان داده می شــود به شایســتگی عمل 

نکنند، از سیستم حذف خواهند شد.
را  دولتــی  نخبــگان  مــدام  به طــور  وقتــی 
کــه  اســت  طبیعــی  نمی کنیــم،  ارزیابــی 
فرصــت مناســبی بــرای آنان فراهم شــود 
تــا از منابــع دولتی و غیردولتــی، در جهت 
مقاصــد خود بهــره گیرند. تــا زمانی که در 
ایــن ســطح، تدابیــری اندیشــیده نشــود، 
بحث هــای فرعی در باب فســاد نمی تواند 

چندان راهگشا باشد.

*مکتــوب حاضــر متــن ویرایــش و تلخیص 
حســن  دکتــر  ســخنرانی  از  »ایــران«  شــده 
محدثی با عنوان »نخبگان اداری- سیاسی و 
فســاد« است که در همایش »فســاد در ایران؛ 
نظام منــد یــا مــوردی؟« در محــل دانشــکده 

مدیریت دانشگاه تهران ارائه شد.

کــرده  قطــع  را  خــود  بــازوان  سیاســت 
اســت. مــردم دیگر بــه نظام مردمســاار 
اعتقــادی ندارنــد زیــرا برتعهــدات خــود 
باقــی نیســت. بــرای نمونه مــا ایــن را در 
بحــران مهاجرت دیدیــم: این یک پدیده 
جهانــی بود اما مــا هنوز هــم کوته نظرانه 
عمل می کنیــم. نهادهای مردمســاارانه 
ما بــرای حــل و فصــل وضعیت هــای به 
 هم  وابســته طراحی نشــده بودند. بحران 
کنونــی مردمســااری، بحــران نهادهــای 

مردمساار است.
ë  »آونگی کــه میــان »آزادی« و »امنیت

توصیف کردید، هم اینک در کدام راستا در 
نوسان است؟

اینها دو ارزش هســتند که جمع کردنشان 
بســیار دشــوار اســت. اگر امنیت بیشــتری 
بخواهیــد، مجبورید که مقدار مشــخصی 
آزادی  اگــر  بگذاریــد؛  کنــار  را  آزادی  از 
بیشــتری بخواهیــد، بایــد از امنیــت خود 
دســت بکشــید. این تنگنــا برای همیشــه 
ادامــه خواهد یافت. چهل ســال پیش ما 
باور داشتیم که آزادی پیروز شده و جشن 
دســت  بــه  کردیــم.  برپــا  مصرف گرایــی 
آوردن همــه چیــز بــا گرفتــن وام ممکــن 
به نظر می رســید؛ خودرو، خانه و... شــما 
بعــداً بهــای آن را پرداخــت می کردیــد. 
اما صدای هشــدار بیداری در ســال 2008 
بلند شــد، زمانــی کــه وام ها ته کشــیدند. 
بــه  کــه  اجتماعــی  فروپاشــی  فاجعــه، 
دنبال آن ضربه ســختی بویژه به طبقات 
متوســط وارد شــد و آنــان را بــه وضعیتی 
پرمخاطــره کشــاند و باقــی گــذارد. آنــان 
نمی دانند اگر شرکت هایشان ادغام شود 
و آنــان تعدیل شــوند چه می شــود، آنان 
نمی داننــد چه چیزی از آنچــه خریده اند 
واقعاً به خودشــان تعلق دارد... مناقشه، 
دیگــر میــان طبقات نیســت، بلکــه میان 
هــر »فــرد« با »جامعه« اســت. ایــن تنها 
»فقــدان امنیت« نیســت، بلکــه »فقدان 

از  مــردم  اغلــب  چراکــه  اســت.  آســان 
رســانه های اجتماعــی برای متحد شــدن  
اســتفاده  ذهنــی  افق هــای  گســترش  یــا 
بــرای  را  آن  برعکــس،  بلکــه  نمی کننــد، 
منــزوی کردن خــود در یک کنــج عافیت 
بــه کار می گیرند کــه در آن تنها صداهایی 
را بشــنوند که پژواکی از اصوات خودشــان 
کــه  ببیننــد  را  چیزهایــی  تنهــا  و  اســت 
بازتاب چهره خودشــان است. رسانه های 
اجتماعی بســیار کارآمد و لذت بخش اند، 

اما آنها یک دام هستند.
ë  یــک عنــوان  بــه  را  نابرابــری  کــه  شــما 

آیــا  می کنیــد  توصیــف  »دگردیســی« 

معتقدیــد اکنــون مردمســااری در خطــر 
است؟

مــا می توانیــم آنچــه را اکنــون در جریــان 
در  بحــران  یــک  عنــوان  بــه  اســت، 
مردمسااری و فروپاشی اعتماد توصیف 
کنیم. عمل کردن مستلزم داشتن قدرت 
اســت، پــس نیاز بــه سیاســت داریــم؛ که 
توانایــی تصمیم گیــری در مــورد چیــزی 

است که نیاز داریم انجام شود.
البتــه اتحــاد میــان قــدرت و سیاســت در 
دســتان دولــت ملــی، بــه پایــان رســیده 
اســت. قدرت جهانی شــده، اما سیاســت 
اســت.  مانــده  باقــی  محلــی  همچنــان 

نقد »زیگمونت باومن« به رسانه های اجتماعی

 مردم شبکه های اجتماعی را برای منزوی کردن
 خود در کنج عافیت به کار می گیرند

کنشگریپشتمیزی

زیگمونت باومن Zygmunt Bauman، جامعه شناس و فیلسوف لهستانی تبار، 9 ژانویه 
2017 در ســن 92 سالگی درگذشــت. این گفت وگو یکی از آخرین مصاحبه های او است 
که ریــکاردو دی کــرول از مجله اســپانیایی »ال پائیس« با او انجــام داده اســت. باومن از 
برجسته ترین نظریه پردازان اجتماعی جهان بود که در زمینه موضوعاتی چون مدرنیته، 
پســت مدرنیته و هنر پسانوگرا کتاب نوشــت. او در جریان حوادث ســال 19۶۸، مثل اکثر 
یهودیان لهستان از این کشور اخراج و مجبور شد به فلسطین اشغالی برود. اما مدت کوتاهی 
بیشتر نتوانست در آنجا بماند و به خاطر اعتراضاتی که به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه 
فلسطینیان داشــت، مجبور به مهاجرت به انگلستان شد و از ســال 1971 به عنوان استاد 
جامعه شناســی در دانشگاه لیدز  مشغول به کار شد تا این که در سال های آغازین دهه 1990 
بازنشسته شد. اما همچنان به عنوان استاد ممتاز در این دانشگاه به تدریس و تحقیق ادامه 

داد و در واقع مهم ترین آثار خود را پس از بازنشستگی نوشت.
او در آثــارش معمــواً دیدگاه هایــی بدبینانــه دارد. از جملــه در کتاب خود با عنــوان »آیا 
ثروتمندی تعدادی اندک، به نفع همه ما است؟« )2014( مدعی می شود که جهان هزینه 
بســیاری را برای انقاب های نوآزادگرایانه دهه هشتاد میادی پرداخته، اما هیچ ثروتی به 
ســمت این بخش از جامعه سرریز نشــده اســت. در کتاب »نابینایی اخاقی« )2015( او 

نسبت به زوال اجتماع در فردگرایی روزافزون جهانی هشدار می دهد.
از میان تألیفات او که به نزدیک ۸0 عنوان می رسد صرفاً دو کتاب »جامعه شناسی کاربردی 
در زندگی روزمره« و »ع ش ق  س ی ال ؛ در باب  ن اپ ای داری  پ ی ون ده ای  ان س ان ی« به فارسی ترجمه 
شــده که این دومی بخشی از پروژه سیالیت او اســت که با کتاب »نوینگی سیال« در سال 
2000 آغاز شد و در سال های بعد با عناوینی همچون »زندگی سیال«، »زمان سیال«، »ترس 
سیال« و »عشق سیال« ادامه یافت. او برای کارهایش به افتخاراتی همچون جایزه آمالفی 

1992، جایزه تئودور آدورنو 199۸، جایزه شاهزاده  آستوریاس 2010 دست یافته است.
در متن برخی از موارد مربوط به مســائل داخلی و بویژه جنبش 15 مه اســپانیا کوتاه 

شده است.

گفتوگو:ریکاردودیکرول
مترجم:سیدامینموسویزاده

لقمه گیری و سفره سازی در فقدان »چرخش نخبگان«

نخبگان مفسد
»فساد استخراجی« چیست؟ و چرا ایران گرفتار چنین فسادی است؟

چرا در جامعه ما رسانه ها امکان شفاف سازی اطاعات را ندارند؟

حلقه های مفقوده دانایی

نچز
سا

وئل
سام

س:
عک

رسانه های اجتماعی به ما گفت وگو کردن را نمی آموزند زیرا آنجا 
اجتناب از مجادله آسان است. چراکه اغلب مردم از رسانه های 
اجتماعی برای متحد شدن  یا گسترش افق های ذهنی استفاده 

نمی کنند، بلکه برعکس، آن را برای منزوی کردن خود در یک 
کنج عافیت به کار می گیرند که در آن تنها صداهایی را بشنوند 

که پژواکی از اصوات خودشان است و تنها چیزهایی را ببینند که 
بازتاب چهره خودشان است. رسانه های اجتماعی بسیار کارآمد و 

لذت بخش اند، اما آنها یک دام هستند

دکترحسنمحدثی
استادجامعهشناسی
دانشگاهآزاداسامی

دکترابراهیمفیاض
استادجامعهشناسیدانشگاهتهران

این
رآن

:خب
نبع

م

سیستمی که از »فساد استخراجی« رنج می برد با 
»نظام نخبگانی بسته« مواجه است؛ تا آنجا که فضای 

مناسب برای چرخش نخبگان، برآمدن نخبگان 
شایسته و ایجاد فرصت برای همه نیروهای اجتماعی 
میسر نیست. در نتیجه، با مجموعه خاصی از نخبگان 

مواجه است که سال ها بر اریکه قدرت سلطه دارند 
و بتدریج »شبکه ای از نیروها« را برای خود در درون 

نظام دولتی فراهم می کنند و بتدریج دستگاه های 
دولتی را در جهت مقاصدشان به کار می گیرند
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 نظام رسانه ای کشور  
تسهیل یا تحدید ؟

ارزیابی ایحه »قانون مطبوعات و خبرگزاری ها« در میزگرد 
»ایران« با حضور بهروز بهزادی ، کامبیز نوروزی و باقر انصاری

ران
/ ای

دی
محم

لی 
س :ع

عک

ایحه جدید قانون مطبوعات که 
در چند دوره ریاســت جمهوری 
هیــأت  در  اکنــون  و  مطــرح 
دولــت تصویــب و بــرای طــرح 
در صحــن علنی مجلــس ارائه  
بیم هــا  علیرغــم  اســت  شــده 
وامیدهــا بــه انتظــار چندســاله 
اهل قلــم بــرای اصــاح قانــون 
بخشــیده  پایــان  مطبوعــات 
است. مطبوعات به عنوان رکن 
چهــارم دموکراســی درکنارســه 
قوه اجرایی، مقننه و قضائیه به عنوان چشم ناظر مردم 
بــر اعمال ورفتارقانونگــذاران و مجریان قانون، وظیفه 
اطاع رســانی و آگاهی دهی به مخاطبان خود رادارند. 
تجربــه نشــان داده اســت درکشــورهایی کــه از نظــام 
رســانه ای قانونمنــد و پرقــدرت برخوردارنــد، احتمال 
خطای بخش های دولتی و خصوصی کاهش می یابد. 
نظارت مطبوعات بر جامعه نقش تعیین کننده ای در 
نقد و اصاح امور دارد. دولت تدبیر وامید باعلم براین 
واقعیــت درصدد بازنگــری و اصاح قانون مطبوعات 
مصوب سال 1368برآمده است. گرچه نوع نگاه دولت 
در ایحه جدید قانون مطبوعات، نگاهی ارزشــمند در 
جهت حضور هرچه بیشــتر روزنامه نــگاران در عرصه 
تصمیم گیری ها اســت وازهمه مهم تر روزنامه نگاران 
را همچون دیگر نظام های صنفی و حرفه ای مشــمول 
قوانین مجازات عادی نمی دانــد ودرماده 50 و51و52 
با تبدیل مجازات عادی به پرداخت جزای نقدی گامی 
مثبت برداشته اســت اماهنوزهم روزنامه نگاران طبق 
ماده 26 که می گوید:»تأســیس و ایجاد رســانه توســط 
اشــخاص حقیقــی یا حقوقی با ســرمایه ایرانــی و اخذ 
پروانه از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی مجاز است«. 
برای انتشار روزنامه می بایست امتیاز نشریه را ازهیأت 

نظارت بر مطبوعات دریافت کنند. 
در ایــن راه همچــون قانــون فعلــی مشــکات جــدی 
برســرراه متقاضیان انتشــار نشــریه وجــود دارد مانند: 
متراکــم شــدن تقاضاهــای پاســخ داده نشــده بــرای 
اعطای مجوزانتشــار نشریه، مشــخص نبودن ضوابط 
عینــی صاحیت یا عدم صاحیت داوطلبان دریافت 
مجــوز انتشــار نشــریه، رشــد و گســترش بیش ازحــد 
نشریات دولتی در رقابت  با بخش خصوصی و رقابت 

روزنامه نگاری الکترونیک با روزنامه نگاری سنتی. 
هرچنــد در مــاده 71 ایحــه دولت، کمیســیونی مانند 
هیأت نظارت تشکیل می شود تا به تخلفات مطبوعات 
بپــردازد و نکتــه مثبــت آن افزایش تعــداد نمایندگان 
مطبوعــات اســت که به ترتیب شــامل یــک نفر عضو 
هیأت علمی دانشگاه در رشــته های علوم ارتباطات یا 
حقوق ارتباطات به انتخاب انجمن های علمی مربوط 
و حکــم وزیر علوم، یــک نفر نماینده از میــان مدیران 
مســئول مطبوعات به انتخاب آنــان، یک نفر نماینده 
از میان مدیران مســئول خبرگزاری هــا به انتخاب آنان 
و یک نفر نماینده از میان سردبیران روزنامه ها از میان 
آنان می شــود، در قیاس با ترکیب قبلی هیأت نظارت 
دونفــر ازاصحــاب مطبوعــات بــه ایــن هیــأت افــزوده 

شــده اســت اما همچنان اکثریت اعضا با اعضای ســه 
قــوه دیگراســت.به همیــن دلیــل بایــد درنظرداشــت 
اکثریــت  ترکیــب  دلیــل  بــه  مذکــور  درایحــه  کــه 
کمیســیون از قوای ســه گانــه، نمایندگان رکــن چهارم 
دموکراسی)مطبوعات( دراقلیت بسر می برندوهمین 
امر یادآورتضییقات ودشواری هایی است که درسه دهه 
اخیر مطبوعــات شــاهدآن بوده اند.درایــن رابطه ازم 
است باتوجه به شرایط جدید وظهوررسانه های جدید 
و شبکه های اجتماعی، شرایط اخذ امتیازنشریه حذف 
شــود ودرعوض به مجازات نشــریات، پس ازانتشارآن 
هــم با نظر شــورای مطبوعــات وهیــات منصفه توجه 
شودکه دراین زمینه تبدیل مجازات های ماده 50تا52 

ازنکات ارزشمند این ایحه است. 
در این مــواد ازایحه قانون مطبوعــات به جای جرائم 
عادی مانند زندان، شــاق و...برای متخلفان از قانون، 
پرداخت جریمه نقدی درنظرگرفته شــده است. نکته 
قابــل اهمیت درایــن ایحه تعریف دقیق تــر از حریم 
خصوصی است که در 12 بند در ماده 6 قانون فعلی به 
حدود مطبوعات اشاره  کرده و در بعضی مواد دیگر نیز 
برخاف قانون فعلی، جرم انگاری شده است، به عاوه 
ده ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای 
5 مــورد، در10مــاده جرم انــگاری شــده اســت: هتــک 
حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدســات 
و جریحــه  دار کــردن عفــت عمومــی، انتشــار مطلــب 
علیــه امنیــت ملی یــا نظــم عمومی و افشــای اســناد 
محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون 
آمده اســت. سایر موارد، تخلف محسوب می شوند که 
رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه ها 

)جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات( است. 
درقوانیــن قبلی محدودیت های بیشــتری بــرای ورود 
خبرنــگاران به محل رویدادها وجود داشــت و عاوه بر 
آن ابهامــات موجــود دربــاره برخی مــواد قانون باعث 
تفســیر بــه روی افــراد می شــد تــا محدودیت هــای کار 
حرفه ای خبرنگاران بیشتر شود. ازجمله مزایای ایحه 
جدیــد محــدود کردن توقیــف مطبوعات اســت که در 
ماده 82 اشــعارمی دارد: »توقیف فعالیت مطبوعات 
و خبرگزاری  هــا جــز در جرائــم علیــه امنیــت داخلی و 
خارجــی موضوع این قانون ممنوع اســت« که با توجه 
به منسوخ بودن توقیف مطبوعات در بیشتر کشورهای 
پیشــرفته دنیــا وتأکیــد ایــن قانــون برمجــازات نقدی 
متخلفــان، هنوز تا حذف توقیف مطبوعــات در قانون 

فاصله دارد.
امــا مهم ترین نکته در ایحه جدیــد اختصاص فصل 
نهــم به مــوارد متفرقه اســت. درحالی که هیچ فصلی 
بــه حقــوق روزنامه نــگاران اختصــاص نیافتــه اســت.

اگــر روزنامه  نــگاری را در نظام رســانه ای تعریف کنیم 
بی شــک همچــون نظام مهندســی و نظــام پزشــکی 
درکنارمســئولیت بیداری و آگاه سازی جامعه، حقوقی 
داراســت مانند حق تشکیل سندیکا یا انجمن صنفی؛ 
در این خصوص ایحه سکوت کرده است. ایراد دیگری 
که بــه قانــون فعلــی وارد اســت همین کمبــود فصل 
تکالیــف و حقــوق خبرنگاران اســت کــه امیدواریم در 

صحن مجلس بدان بیشتر توجه شود.

یادداشت

دکتر امیدعلی 
مسعودی
 عضو هیأت علمی 
دانشگاه سوره

ایحه قانون مطبوعات: بیم ها وامیدها
ایحه »قانون مطبوعات و خبرگزاری ها« تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی در مجلس راهی بهارستان 
می شــود.در این ایحه 118 ماده ای که حاصل حدود سه ســال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت 
بوده، ســعی شده مســائل و نیازهای رسانه ای کشــور احصا و ایحه ای در جهت توســعه آگاهی و افزایش 
اعتماد، مشــارکت و انســجام اجتماعی و حذف مرزبندی های اجتماعی منجــر به تبعیض و ممانعت از 
فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی همچنین در جهت اعتای فرهنگ ملی و نشر فضایل 
اخاقی، امید و اعتدال در فضای رســانه ای کشــور تهیه و تدوین شــود، آنچنان که به اعتقاد صاحبنظران 
حوزه رســانه، رژیم افتراقی، یعنــی احکام خاص برای رکــن چهارم دموکراســی از مهم ترین ویژگی های 
این ایحه اســت که به آن وزن بیشــتری داده اســت.میزگرد »ایران« با »باقر انصاری، حقوقدان و استاد 
دانشگاه«، »بهروز بهزادی، روزنامه نگار و رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد« و »کامبیز نوروزی، 

مدرس حقوق و اخاق رسانه و روزنامه نگار« را در زیر می خوانید:

مریم جهان پناه
خبرنگار

ë  قانــون« ایحــه  می شــود  گفتــه  »ایــران«: 
مطبوعــات و خبرگزاری هــا« براســاس نیازهــا و 
شناســایی مشکات رســانه ها و مطبوعات کشور 
تدوین شده و به نوعی ســعی دارد تا از کلی گویی 
پرهیــز و به صــورت شــفاف در اختیــار جامعــه 
رســانه ای کشــور قرار گیرد با توجه به این امر این 
ایحه چقــدر می تواند نیازهای قانونی و حقوقی 

اهل رسانه را برطرف کند؟
بهــزادی: ببینیــد 60 درصــد از قانــون مطبوعــات 
فعلی، همان قانون مطبوعات 60سال پیش است 
که تا حاا هم اجرا شده، خب یک عده ای قانون را 
خوب اجرا کردند و یه عده ای نه، ولی اگر قرار است 
یک چنین قانون مطبوعاتی با توجه به علم روز و 
براساس پیشرفت های تکنولوژی اجرا شود به نظر 
می رســد باید بادقت بیشــتری اصاح شود. البته 
مــن اصل این ایحه را ندیدم، ولی می توان گفت 
کــه در حال حاضــر هم همین قانــون مطبوعات 
می تواند اجرا شــود تا بتوانیم ما یک متن شســته 
و رفته ای که با مقتضیات جامعه امروز ســنخیت 
دارد را آمــاده کنیم. من به عنوان یک روزنامه نگار 
در برخی از جلسات این ایحه دعوت شدم ولی از 
زمانی که درهیأت دولت مطرح شد خبری ندارم 

که چه اتفاقی افتاده است.

ë  ایران«: به عنــوان یک روزنامه نــگار این نیاز«
احساس می شد که یک بازنگری در قانون صورت 

بگیرد؟
بهــزادی: به نظــر من بازنگری در هــر چیزی اگر 
درجهــت بهبــود آن باشــد خــوب اســت و باید 
انجام شود چون تکنولوژی به طرفی می رود که 
شیوه های قدیمی دیگر پاسخگوی نیازها نیست.
منظور از تکنولوژی فضای مجازی و اینترنت و... 
است که امروز در بسیاری از موضوعات و مسائل 
قدیمــی تأثیر گذار بوده، خب اینها قانون جدید 
و اصــاح برخــی از قوانیــن را می خواهد ولی نه 
این کــه بدون شناســایی نیازهــا قانــون را تغییر 
دهیم.امروز هم روزنامه منتشــر می شــود و هم 
ســایت های خبــری فعال هســتند بنابراین چه 
مجــوز بدهند و چه ندهند شــرایط فرق می کند 
ولــی موضــوع این اســت که بیشــتر کشــورهای 
این کــه  انجــام می دهنــد یکــی  را  دنیــا دو کار 

ســعی می کنند قوانین موجود در مورد این نوع 
فعالیت هــا را کمتــر کنند و دوم این کــه این نوع 
فعالیت ها را به بخش خصوصــی واگذار کنند. 
یعنــی اگر قرار اســت بــه جرمــی در مطبوعات 
رسیدگی شود بخش غیر دولتی خیلی راحت تر 
می توانــد بــه آن رســیدگی کنــد چــرا کــه یــک 
کمیسیونی از خود مطبوعات راحت تر می تواند 
به موضوع رسیدگی کند تا این که دولت و قانون 

و قاضی بخواهند به آن رسیدگی کنند.

نــوروزی: بــه نظرمن ضــرورت بازنگــری را باید 
دولــت عنــوان کند امــا وقتی من متــن ایحه را 
می خوانم اســتنباط می کنم ضرورتی که دولت 
احســاس کرده افزایش شدید محدودیت برای 
جریــان اطاع رســانی در کشــور اســت در واقــع 
تمــام این ایحه بویــژه مواد اصلی آن بشــدت 
مغایر با آزادی، اســتقال روزنامه نگار و امنیت 
فعالیــت رســانه ای اســت برایــن اســاس مــن 
معتقــدم تنها ضرورتــی که دولــت در بازنگری 
قانــون مطبوعــات احســاس کرده اســت ایجاد 
محدودیــت در مطبوعات اســت.این ایحه نه 
تنها در جهت توســعه و تثبیت آزادی و امنیت 
و استقال رسانه ها نیست بلکه بشدت به دنبال 
ایجاد سیطره حکومت بر فعالیت رسانه هاست.
مســأله این اســت که روند تحوات اجتماعی و 
تکنولوژی کاماً متضاد تفکر دولت در ایران بوده 
اســت. بدون شک قانون ســال 64 بسیار بهتر از 
این قانون است، خب در سال 79 یک اصاحیه 
به این قانون وارد شــد که آن را خراب کرد و اآن 
این ایحه به رغم آن که سعی شده به آن رنگ 
و لعــاب داده شــود در عباراتی که هیچ اهمیت 
حقوقــی هــم نــدارد امــا از اصاحیه قانــون 79 

بشدت عقب تر است.

ë  ایران«: یعنی اصاح این قانون ما را به عقب«
برمی گرداند؟

نوروزی: در واقع بهتر اســت بگوییــم آن را بدتر 
می کنند. ببینید روند جریان گــردش اطاعات 
در ایران مغایر اســت با آنچه دولت ها دوســت 
دارنــد و می پســندند. بــدون شــک تفکــری کــه 
براین ایحه حاکم است در تضاد همان منشور 

حقوق شهروندی است که آقای روحانی منتشر 
کردنــد و دیــدگاه منــدرج در این ایحه ســیطره 
کامــل حکومــت بــر مطبوعــات و خبرگزاری ها 
و حتــی بــر ســایر وســایل اطاع رســانی اســت. 
ببینید مشکات عدیده ای گریبان مطبوعات و 
خبرگزاری ها را در ایران گرفته است، چرا دولت 
بــرای آنها فکــری نمی کند؟ چرا دولــت به این 
موضوع فکر نمی کند رفتار امنیتی که با رسانه ها 
وجــود دارد موجب شــده تا رســانه های داخلی 
ما به رســانه های خارجی ببازند و چرا برای این 
موضوع فکری نمی شود که برای روزنامه نگاری 
کــه در ایــران فعالیــت می کنــد امنیتــی فراهم 
شــود تا بــا روزنامه نگاری کــه در لندن و...اســت 
بتوانــد رقابت کند. ولی به این فکر می شــود که 
گروهــی را بگذارنــد که پروانه صــادر کنند امری 
که کاماً منســوخ شــده و اآن جز درچند کشــور 
توســعه نیافته این روند اجرا نمی شود بنابراین 
مسأله این ایحه حل مسائل رسانه ها نیست از 
این رو مسأله این ایحه حل مسأله دولت است 
چراکــه دولت دوســت ندارد گــردش اطاعات 

اتفــاق بیفتد اما این کــه چه تأثیــری دارد، خب 
هیچ تأثیری ندارد.اما تأثیر آن کجا خواهد بود؟ 
آنجایی خواهد بود که اگر تصویب شــود آسیب 
جدی می زند به امنیت و استقال روزنامه نگاری 
ایرانــی و باعث تضعیف شــدید روزنامه نگاری 
حرفه ای می شــود و این امر موجب خواهد شد 
که روزنامه نــگاری که از خــارج به ایران تحمیل 
می شود افکار عمومی را بدست گیرد، مسأله ای 

که صددرصد خاف امنیت ایران است.

انصــاری: در نخســتین جلســه نقد و بررســی که 
در ســال 1395 در خصــوص ایحــه داشــتیم، 
ســؤال من این بود که اهداف و ضرورت های این 
ایحه چیســت؟چه می خواهیم؟ چرا و مشــکل 
کجاســت؟ و چطــور می توان این مشــکل را حل 
کرد و اگر قرار اســت قانونــی در حوزه مطبوعات 
نوشــته شــود چه چیزهایی را باید رعایــت کرد و 
نوشــت؟ به نظر مــن ما با یکســری چالش های 

کان رســانه ای در مورد رســانه ها مواجه هستیم 
و یکســری چالش هــای خاص مطبوعــات. مثًا 
بــه لحاظ بحث کان رســانه ای آنچه مــا از زمان 
ناصرالدین شاه تعریف کردیم این بود که کسی 
که می خواست نشریه بگیرد باید از پادشاه امتیاز 
می گرفت آن هم به اســم شخص خاص و بعد 
هم این صدور امتیاز به صدراعظم واگذار شــد و 
بعد به وزارتخانه های مختلف رسید و... در زمان 
مشــروطه در قانــون اساســی مشــروطه و قانــون 
مطبوعاتی که متعاقب آن تصویب شد یک نظام 
خــاص بــرای آزادی مطبوعات تعریــف کردیم 
البته به تبعیت از کشورهای اروپایی و قانون 1881 
فرانســه، شــاید تنها قانون آزادی گرا در کشــور ما 
همان اســت کــه از 1286 تا زمان قدرت رســیدن 
رضاخان کم و بیش اجرا شــده است. حدوداً 70 
درصد این قانون ترجمه شده از قانون مطبوعات 
فرانسه است که اعام می کند برای انتشار نشریه 
فــرد باید تعهد به رعایت قوانیــن بدهد و نیازی 
به اخذ امتیاز و مجوز نیســت.خب ما این رویه را 
تــا بعد از انقاب هم ادامــه دادیم حتی مرحوم 

دکتــر معتمد نژاد در کتابشــان نوشــتند که توقع 
مــا این بود که بعــد از انقاب در پرتــو آرمان ها و 
شعار های انقاب، نظام مطبوعات قبلی اصاح 
شود که نشد و همان وضعیت تاکنون ادامه پیدا 
کرد.یکــی از نکات مهم این اســت که به هر حال 
در کشور ما رسانه ها در طول دولت دیده شده اند 
نه در عرض دولت. یعنی مدل رسانه ای ما مدل 
خاصــی اســت. این طور نیســت کــه بگوییم قوه 
مجریه داریــم، قوه قضائیه داریــم وقوه مقننه و 
در نهایت قــوه نظارتی به نام رســانه ها که نحوه 
حکمرانــی در کشــور را نظــارت می کننــد چنین 
مدلــی را از ابتدا تعریف نکردیم هنوز هم خیلی 
به آن فکر نکرده ایم در نتیجه رسانه ها را در طول 
و امتداد دولت تعریف کرده ایم و مدل رسانه ای 
کــه در خدمــت دولــت باشــد یعنــی برنامه ها و 
سیاست های دولت را پیش ببرد و صدای دولت 
باشــد. البته برخی از کشورها هم مدل کشور ما را 

ادامه در صفحه 12و13دارند.

بهزادی: اگر قرار است قانون مطبوعات با توجه به علم روز و 
براساس پیشرفت های تکنولوژی اجرا شود به نظر می رسد باید 

بادقت بیشتری اصاح شود
نوروزی: ضرورت بازنگری را باید دولت عنوان کند اما وقتی 

من متن ایحه را می خوانم استنباط می کنم ضرورتی که 
دولت احساس کرده افزایش شدید محدودیت برای جریان 

اطاع رسانی در کشور است
انصاری: ما با یکسری چالش های کان رسانه ای در مورد رسانه ها 

و یکسری چالش های خاص مطبوعات مواجه هستیم
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ë 11 ادامه از صفحه
این مدل بر تمام نظام رســانه های ما حاکم شــده 
و در واقــع به نوعی به یک چالش نظام رســانه ای 
تبدیل شــده است، پس آیا باید این اصاح شود یا 
نه؟ از نظر من تطبیق قوانین رســانه ای کشور ما با 
کشوری مثل امریکا قابل توجیه نیست چون مدلی 
کــه امریــکا بــرای رســانه های خــود در نظــر گرفته 
براســاس دیدگاه آن کشور است که تصور می کنند 
رسانه ها در عرض دولت هستند و در نتیجه وضع 
کردن قانون مطبوعات در آنجا ممنوع شده است.

چون می گویند:»قانون یعنــی اراده دولت«. خب 
کشــور ما دربخش هایی از حوزه مطبوعات از کشور 
فرانســه تبعیت کرده اســت ولی در ادامه مسیر از 
آن فاصله گرفته ایم. حاا اگر بخواهیم مشــکات 
مطبوعات را که توسط اندیشمندان و پژوهشگران 
مختلف رصد شده بررسی کنیم یکی از موارد، آن 
است که خود حقوق آزادی های رسانه ای در کشور 
مــا بویژه در مــورد روزنامه نــگاران آن دقت ازم را 
ندارد.مثــًا اصــل »24« قانــون اساســی می گویــد 
مطبوعات و نشــریات در بیان مطالب آزاد هستند 
مگر مغایر با مبانی اسام و حقوق عمومی باشد، 
در آن زمان که این اصل قانون اساسی نوشته شده 
کشــورهای دیگر هم قانون اساســی داشــتند خب 
این اصل را که ما از خودمان در نیاوردیم و در واقع 
تقریبــاً از قوانین اساســی کشــورهای دیگر گرفتیم. 
حتی درقانون اساسی مشروطه ای که وجود داشت 
بحث صدور مجوز در آن پیش بینی نشده بود. حاا 
در تفسیر این اصل قانون اساسی، قانونی که بعداً 
نوشته شــده گفته است که انتشــار مطبوعات باید 
با اخذ مجوز باشــد. ما در خود اصل قانون اساسی 
خیلــی دقــت نکردیم کــه ببینیــم وقتــی می گوید 
نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد 
یعنــی چی؟ یعنــی باید بــه چه صــورت فعالیت 
کنند؟یعنــی منظــور ایــن اســت که بعــد از گرفتن 
مجــوز آزادند، یا وقتی می گوییم آزادی مطبوعات 
یعنی آزادی مطبوعات از مجوز و کنترل پیشــینی، 
این موضــوع درهمه قوانین اساســی دنیا تصریح 
شــده اســت و برخی از آنها در ادامــه توضیح داده 
شــده اســت که نشــریات و مطبوعات آزادنــد و به 
هیــچ وجه نمی شــود انتشــار مطبوعــات را به اخذ 
مجوز پیشــینی یا ســپردن تضمین موکــول کرد.در 
نتیجه اگر بگوییم مطبوعــات بعد از گرفتن مجوز 
آزادند یعنی در واقع باید بگوییم آزادی که در دنیا 
برای مطبوعات مرسوم هســت را ما قبول نداریم 
واا آزادی مطبوعــات یعنــی آزادی مطبوعــات از 

کنترل و نظارت پیشین.
ایــن معنــا نیســت کــه هیــچ کنتــرل و  بــه  البتــه 
نظارتی وجود نداشته باشــد.خب این یک اشکال 
مهم قانون اساســی اســت کــه اگر ایــن را بپذیریم 
مســیرقانونگذاری ما در حوزه مطبوعات یک طور 
می شــود و اگــر نپذیریم طــور دیگر خواهــد بود. از 
طرفــی ایــراد وارد می شــود کــه حــدود مطبوعات 

خیلی مشخص نیست. 
دنیــا،  مطبوعــات  قوانیــن  تمــام  در  حالی کــه  در 
آزادی مطبوعــات مقید اســت بــه رعایت مصالح 
عمومی و حقوق دیگران، منتهی مهم این اســت 
که مصالــح عمومی را چگونه باید شــفاف کنیم و 
حقــوق دیگــران را چطور؟ بــه دلیل کلــی و مبهم 
بودن حدود و امکان تفســیرهای ســلیقه ای از آنها 
اشــکاات متعددی در قانون مطبوعات ما در این 
خصــوص وجــود دارد نکته بعدی بحث سیســتم 
کنترل و نظارت بر مطبوعات اســت کــه البته باید 
گفت خــود کلمه کنترل و نظارت یک عبارت دهه 
70 اســت که اآن خیلــی به کار گرفته نمی شــود و 
بــار منفــی دارد. آیــا هیأت نظــارت بــر مطبوعات 
فعلــی یک هیــأت نظارت قابل قبولی اســت؟ اگر 
رونــد تشــکیات کاری آن را هــم در نظــر بگیریــم 
بایــد گفت کــه از اولیــن قانونی که بعــد از انقاب 
تصویب شــده هر چه فاصله گرفته ایم تشــکیات 
هیأت نظارت بر مطبوعات غیردموکراتیک شــده 
اســت مثًا اگر در ترکیب آن یک وکیل یا نویســنده 
وجــود داشــت بعــد از مدتی حذف شــده اند. اآن 
یکــی از چالش هــای ما به رســانه ها یــا پایگاه های 
این کــه  و  می شــود  مربــوط  جدیــد  اطاع رســانی 
آیــا بایــد از هیــأت نظــارت بــر مطبوعــات مجــوز 
بگیرنــد.در حــال حاضــر صحبت بر این اســت که 
درخصوص جــرم یک وباگ نویــس باید مطابق 
بــا قانــون جرایــم رایانــه ای برخــورد کرد یــا قانون 
مجازات اســامی یا قانون مطبوعات و... خب این 

هم یکی از چالش های ماست. 
یــا این کــه وضعیــت انــواع رســانه های مجــازی را 
تابع قانــون مطبوعات می دانیم یا نه؟ اگر نه پس 
تابــع کــدام قانون هســتند؟ متأســفانه باید بگویم 
کــه هنوز در این بــاره باتکلیف هســتیم. از طرفی 
بحــث شفاف ســازی نظــام رســانه ای بویــژه نظام 
مطبوعــات بســیار جــدی و مهــم اســت این که در 
حــال حاضر نمی دانیــم مطبوعات مــا چه میزان 
تیــراژ دارنــد اصًا قابل توجیه نیســت یــا این که از 
بیت المال کشــور ده هــا میلیارد تومــان بدهیم به 
روزنامه هایــی کــه تیــراژ 500 -400 نســخه ای دارد 
اصًا در هیچ جای دنیا قابل توجیه نیســت و عین 
فســاد اســت؛ این که آگهی های دولتی را در اختیار 
چنین رســانه هایی قرار دهیم هم درســت نیست 
حتی روزنامه هایی هستند که به تعبیری خبرکش 
هســتند و بابــت از بیــن بردن خبــر یا ایجــاد اخبار 
قابــی پــول می گیرنــد، ببینید مــا از این مــوارد در 
کشــور کم نداریم. در واقع نظــام مطبوعاتی ما در 
چارچوب همین سیستمی که از آن انتقاد می کنیم 

قرار دارد. 
بنابرایــن، ایــن نظام نیازمند شفاف ســازی اســت 

حتی در بخشی از ایحه مطبوعات و خبرگزاری ها 
بــه شــفافیت نظام رســانه ای اشــاره شــده اســت، 
بایــد ببینیم خود اهل رســانه تن به این شــفافیت 
خواهــد داد یا نــه؟ منافع عمومــی ایجاب می کند 
که مشخص شــود از بودجه کشــور چقدر به جیب 
رســانه ها می رود؟ آیــا قابل توجیه هســت؟ آیا در 
کشورهای دیگر هم این روند مرسوم هست؟ مگر 
بخش خصوصی نمی تواند ایــن کار را انجام دهد 
پس چرا باید بخش دولتی برای خود یک رسانه یا 

خبر گزاری داشته باشد.
 یکــی دیگــر از چالش هــای مــا بحث رســیدگی به 
تخلفــات رســانه ای اســت مثــًا نمی دانیــم جرم 
نویســنده مطبوعاتی ما باید بــه دادگاه مطبوعات 
مجــرم  عمومــی.  دادگاه  یــا  شــود  داده  ارجــاع 
مطبوعاتــی بایــد به زنــدان بــرود یا جــزای نقدی 
بدهــد. حــوزه دیگراصــًا جرمــی که یــک روزنامه 
یــا  اســت  مطبوعاتــی  جــرم  می شــود  مرتکــب 

سیاسی؟تکلیفش چیست؟ زندان دارد یا نه؟ و...
مصونیــت  مطبوعــات،  مســائل  از  دیگــر  یکــی 
رســانه ای اســت. خب همان طور کــه می دانید در 

بســیاری از کشورها، رسانه ها و روزنامه نگاران آنها 
به دلیــل این که بخشــی از کارویژه هــای آنها بویژه 
کارویژه سیاسی شــان آنهــا را در معرض خطر قرار 
می دهــد قواعــد حمایتی وجود دارد کــه آنها را در 
برابر تعقیب و مســؤلیت مصون نگــه می دارد اما 
این قوانین حمایتی در کشــور مــا وجود ندارد پس 
ازم اســت نظــام رســانه ای ما نیــز از ایــن قوانین 

حمایتی برخوردار باشد.
بنابراین باید گفت که اگر بخواهیم نظام رسانه ای 
خــود را بــا ســایر نظــام رســانه ای کشــور های دیگر 
مقایســه کنیــم باید گفت که در حــال حاضر نظام 
رســانه ای ما یــک نظام رســانه ای بســیار معیوبی 
اســت ولی در عیــن باید ببینیــم که در مقایســه با 
کدام کشــورها معیوب اســت. مثًا اگر بخواهیم با 
کشــورهایی مثل عــراق، تاجیکســتان، آذربایجان، 
افغانستان، عربستان و...مقایسه کنیم خب نظام 

رســانه ای ما ده برابر بهتر از آنها است حتی گاهی 
از ترکیــه هــم کــه تحــت نظارت هــای بین المللی 
اســت بهتر اســت.ولی اگر بخواهیم با کشــورهایی 
مثل فرانســه، امریکا یا آلمان مقایســه کنیم خب 
نظام رسانه ای آنها در چارچوب نظام سیاسی آن 
کشورها و به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعریف 
شــده اســت و با ما تفاوت های اساسی دارند. نکته 
بعــدی این اســت کــه ببینیم آیــا ما قانــون خوب 
می خواهیم و یا نه قانونی می خواهیم که از ســوی 
مجلــس و شــورای نگهبان عبور کنــد و به تصویب 
برسد یعنی ایحه ای می خواهیم که صرف نظر از 
این که مجلس یا شــورای نگهبــان در آن چه دخل 
و تصرف هایی بکنند یــا ایحه ای که آنها نیز تأیید 
بکننــد. در هر حــال، به نظر می رســد متــن ایحه 
مطبوعــات و خبرگزاری ها بــه لحاظ های مختلف 
بهتریــن ابتکار قانونی اســت که در حــال تصویب 
اســت. حتی برخی احــکام آن از قانون مطبوعات 
فرانســه هم بهتر اســت در واقع ایــن ایحه جز در 
مــورد الــزام مطبوعــات به اخــذ مجــوز، از آخرین 

استانداردهای آزادی مطبوعات برخوردار است.

فکــر می کنــم دوســتان متــن ایحــه را ندیده اند و 
راجع بــه متن اولیــه اظهار نظــر می کنند.اگر متن 
جدیــد ایحه را مطالعه کنند بــه نظر من بهترین 

ایحه مطبوعات است.

ë  ایــران«: به نظر شــما نقــاط ضعف و قــوت این«
ایحه به کدام قسمت ها مربوط می شود؟

نــوروزی: باید گفت که متأســفانه دولت به شــکل 
عجیبــی در انتشــار اخبــار ایــن ایحه پنهــان کاری 
می کنــد و ایــن بســیار تردیــد برانگیــز اســت حتی 
متــن ایحه ای کــه در هیأت دولت تصویب شــده 
هنوز منتشــر نشده است و من این را عمدی تلقی 
می کنــم چون تمــام لوایحــی که در هیــأت دولت 
تصویب می شــود عیناً منتشــر و در دســترس قرار 
می گیــرد اما این ایحه منتشــر نشــده و فقط چند 

ماده آن را به صورت خبری منتشر کردند.

ë  ایــران«: مثًا چه عمدی می تواند وجود داشــته«
باشد؟

نــوروزی: خب این ایحه وقتی منتشــر شــود شــاید 
و  نــگاران  روزنامــه  از ســوی حقوقدانــان،  بشــدت 
متخصصــان مطبوعــات مورد نقد قــرار گیرد چون 
خیلی هــا منتقــد ایــن ایحه هســتند، معتقــدم که 
دولت  یا افرادی در دولت به دنبال این هســتند که 
این ایحه مورد نقد قرار نگیرد و مشخص نشود که 
چقدر سست هست، چون شفافیت را به رغم اینکه 
شــعارش را می دهند اما دوســت ندارند. ببینید به 
هرحال ما باید یک ساختار در نظر بگیریم به همین 
ایــن دلیل من می خواهم در پاســخ آقــای انصاری 
که معتقدند از اســتانداردهای ازم برخوردار است 
بگوییم که اصًا این گونه نیست و ساختار این ایحه 
در جهت از بین بردن آزادی مطبوعات اســت. بله 
برخــی عبارات دل انگیــز در داخل ایحه مثل حق 
نقــد، نصیحت و مخالفت با دیــدگاه ها و اظهارات 
تصمیم های مســئوان و کارگزاران حکومت توسط 
خبرگــزاری هــا ومطبوعــات تضمیــن می شــود و... 
وجود دارد ولی این چه امتیاز یا چه حقی اســت که 

به روزنامه نگاران دادند؟ این یک انشــا است وقتی 
می گوینــد تضمیــن می شــود یعنی اینکه کســی که 
در ایــن باره مانع ایجاد کــرده را باید مجازات کنیم 
پــس کــدام مجــازات؟ ما 6حــق اساســی در حقوق 
رسانه ها داریم که وقتی از مفاهیم و حقوق و آزادی 
رســانه ها صحبــت می کنیــم ایــن 6 حــق را باید در 
مقــررات ببینیم که اولی و بنیادی ترین و مهم ترین 
آن حق آزادی انتشار است یعنی هرکسی می تواند 
رســانه مــورد عاقــه خــود را منتشــر کنــد. در ایــن 
ایحــه همچنــان می بینید که صــدرو پروانه مطرح 
هست!!چه کســانی باید به تقاضای افراد رسیدگی 
کننــد؟ خــب یــک کمیســیونی اســت از اشــخاص 
حکومتــی و غیرحرفه ای، در واقع این ســاختار یک 
ســاختار حکومتــی اســت از یک ســری وزارتخانه ها 
مثــل اطاعــات، دادگســتری و...کــه باید اســتعام 
و بررســی کننــد. خب این چــه معنایــی دارد؟ مثًا 
یک وکیل چطور می تواند درباره اینکه روزنامه نگار 
صاحیــت دارد یــا نــدارد اظهارنظر کنــد؟ اینها در 
واقــع مجریان اوامر حکومت هســتند در واقع اینجا 
حکومت اســت که با نقض صریــح اصل »24 « که 
می گویــد نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب 
آزادند، می گویند آزاد نیســتند و من باید صاحیت 
آنهــا را تأییــد کنــم. نکته دوم حق اســتمرار انتشــار 
اســت به این معنی که وقتی نشــریه ای منتشــر شد 
نشــود آن را راحــت توقیــف کــرد  یا لغو مجــوز کرد 
در حالــی کــه ایــن ایحــه همچنــان اجــازه توقیــف 
و لغــو امتیــاز می دهــد، یــا دربــاره کســب خبــر کــه 
روزنامــه نگاران حق دسترســی به همــه اخبار مگر 
اخبار طبقه بندی شــده دارند اما ســاخت اداری ما 
مثــل یک قلعه فوادی در برابر دسترســی روزنامه 
نــگاران ایســتاده و مصونیتــی که اشــاره شــد باید با 
یک سری تضمین های شدید، روزنامه نگاران را در 
برابر وظیفه اش ایمن کند. وقتی آزادی انتشار خبر 
وجود نداشته باشــد اصًا آزادی مطبوعات بیهوده 
اســت ما می بینیم که روزنامه نگار همچنان زندان 
مــی رود  یــا توقیف می شــود کجای اینها اســتاندارد 
هســت؟ کجای دنیا چنیــن وضعیتی وجــود دارد؟ 
خــب بلــه قانــون مــا نســبت بــه عربســتان مترقی 
هســت اما نسبت به خودمان چه؟ این دیدگاه یک 
دیدگاه قجری هست.در این ایحه آمده: »مدیران 
مسئول باید روزنامه نگاران خود را بیمه کند« خب 
طبق قانون وزارت کار که باید بیمه شــوند پس این 
چه امتیــازی بــرای روزنامه نــگار دارد؟ به نظر من 
بجای اینکه دوســتان مطالب تکراری در این ایحه 
بگذارند باید ببینند مطبوعات چه مشکاتی دارند 
ولــی از نظــر ایــن ایحــه و طراحــان آن مطبوعات 

یعنی روابط عمومی دولت!! کجای این اســتاندارد 
هســت؟ مطبوعات فقط فرمانبردار دولت هستند. 
دربــاره اینکه رســانه ها وضعیــت بســامانی ندارند 
مقصــر خود دولت اســت، دولــت با ایجــاد ناامنی 
در فضــای مطبوعــات باعث بهــم ریختگی فضای 
رســانه ای شده است.از ســال 70 تاکنون چهار نسل 
در روزنامــه نــگاری ما تغییر کرده اســت یعنی یک 
روزنامه نگار آمده چند سال کار کرده و بعد روزنامه 
آن را بســتند و خودش را هــم زندانی کردند. اگر در 
صنعــت نفــت ایــن اتفاق بیفتــد چه خواهد شــد؟ 
وقتــی اجــازه داده نمی شــود حرفه ای هــا روزنامــه 
دربیاورنــد افــرادی روزنامــه درمی آورنــد کــه 300 
نســخه تیراژ دارد اینجــا دولت مقصر اســت، چون 
بایــد بگــذارد واقعیت هــای جامعــه در چارچــوب 

قانون اساسی اجرا شود تا مشکات برطرف شود.

بهــزادی: من در اینجا می خواهم انگشــت بگذارم  
روی خــود ایحــه یعنــی در واقــع خــود قانــون و 
برگردیــم بــه عقــب. خــب مــا می بینیم در کشــور 
مدیران مســئول روزنامه های بزرگ از چهره های 

سرشناس  این مملکت بودند بعد هم تازه خیلی 
روزنامه هــا و مجات کوچک هــم همین بوده و به 
نوعی با دولــت در ارتباط بودند چرا؟ چون دولت 
از فضــای مطبوعات نگرانی داشــت آنهم ناشــی 
از ســال 32 بــود که دولت مصدق ســرنگون شــد. 
آنجا بود که دولت دید آزادی مطبوعات می تواند 
بــرای او خیلی مضر باشــد خب ایــن اتفاق باعث 
شــد که مطبوعات تحت کنترل باشــند چون به هر 
حال کســی کــه با دولــت در ارتباط اســت نمی آید 
علیه دولت چیزی را منتشــر کند ما بعد از انقاب 
آمدیم تا قوانین را عوض کنیم ولی دقیقاً در مورد 
مطبوعــات ایــن اتفــاق نیفتــاد، در واقــع آمدیم و 
قوانیــن را در خیلــی از جاها عــوض کردیم ولی در 
قانــون مطبوعــات هیچ اتفاقی نیفتــاد و همچنان 
دادن مجــوز حاکم بود، به کســانی هم مجوز داده 
می شد که  به لحاظ سیاسی مورد تأیید بودند اآن 

هم نگاه کنید چه کســانی از ابتدای انقاب تاکنون 
موفق شــدند امتیــاز بگیرند؟ اگــر از منظر دیگر به 
موضــوع نــگاه کنیــم می بینیم که در این 40 ســال 
خیلــی چیزهــا در دنیا تغییــر کرده اســت و خیلی 
چیزهــا نیاز بــه قوانیــن جدیــد دارند ولــی قوانین 
برای شــرایط خاص مملکت نوشــته شــده است.

مثًا در قانون آمده: مدیر مسئول شخص حقیقی 
اســت که توســط صاحــب امتیــاز برای نظــارت بر 
انتشــار رســانه به هیأت نظارت معرفی می شود و 
مســئولیت انتشــار هرگونه محتوا با او اســت. خب 
اآن خیلــی از خبرگزاری ها آناین هســتند و حتی 
روزنامه هــا هــم آنایــن هســتند و 24 ســاعته خبر 
منتشــر می کننــد پــس بــا این اوضــاع کــدام مدیر 
مســئولی می تواند 24 ساعته بیدار باشد تا اخبار را 
رصد کند؟ چون اگر بخواهد نظارت بر انتشار خبر 
را به فرد دیگری واگذار کند جرم کرده اســت البته 
تا وقتی مشــکلی پیش نیایــد کاری ندارند ولی اگر 

مشکلی پیش بیاید تازه به فکر می افتند.

انصــاری: البتــه ایــن موضــوع مربــوط بــه قانــون 

موجود اســت و نه ایحه مصوب دولت. در ایحه 
این گونه نیست.

بهــزادی: خب نــگاه می کنیــم به ســاختار موجود 
مطبوعات در کشور ، باید ببینیم که در دنیا رسانه 
بــه چــه چیزی گفته می شــود، رســانه آیــا روزنامه 
اســت یا مجله یــا از طریق فضای مجازی اســت، 
همــه اینهــا بایــد مشــخص شــود در قانــون قبلی 
روزنامــه را رســانه می دانــد و رادیــو و تلویزیــون را 
نه، چرا؟ چون در قانون اساســی رادیو و تلویزیون 
قوانینــی  نتیجــه  در  می شــود  محســوب  دولتــی 
کــه بــرای رســانه حاکــم اســت بــرای آنهــا حاکم 
نیســت.به نظر من باید اتفاق با توجه به مســائل 
اجتماعــی جامعه و آنچه  جامعه نیاز دارد بیفتد 
حتــی اگــر قانون هم نباشــد. قانون زمانی نوشــته 
می شــود که ما نیاز به آن داشــته باشیم اآن نگاه 

 کامبیز نوروزی: 
متأســفانه دولــت به شــکل عجیبی در انتشــار اخبــار این ایحه 
پنهان کاری می کند و این بســیار تردید برانگیز اســت حتی متن 
ایحه ای که در هیأت دولت تصویب شــده هنوز منتشــر نشــده اســت و من این را 
عمدی تلقی می کنم چون تمام لوایحی که در هیأت دولت تصویب می شــود عیناً 
منتشر و در دســترس قرار می گیرد اما این ایحه منتشر نشده و فقط چند ماده آن را 

به صورت خبری منتشر کردند.
   مــن خودم برخــی از عبارت های قانون را دوســت دارم مثًا آنجا کــه تأکید می کند 
گرفتن عکس یا فیلم از کودکان کمتر از 18 ســال )کنوانســیون حقــوق کودک( بدون 
اولیــا و سرپرســتان قانونــی آنها ممنوع اســت خیلی خوب اســت و می پســندم من 
منکر این نیســتم کــه در این قانون عبارات درســتی وجود دارد، حرف من این اســت 
که ســاختار وقتی اشــکال دارد این عبارتها دیگر کار کرد پیــدا نمی کند. به نظر من باید 
مسأله شناسی درباره مطبوعات شود و بعد بر اساس آن قانون مطبوعات نوشته شود

نیم نگاه

نظام رسانه ای کشور  
تسهیل یا تحدید ؟

ارزیابی ایحه »قانون مطبوعات و خبرگزاری ها« در میزگرد 
»ایران« با حضور بهروز بهزادی ، کامبیز نوروزی و باقر انصاری

   باقر انصاری:
 متن ایحه مطبوعات و خبرگزاری ها به لحاظ های مختلف بهترین 
ابتکار قانونی است که در حال تصویب است. حتی برخی احکام 
آن از قانــون مطبوعات فرانســه هم بهتر اســت در واقع ایــن ایحه جز در مــورد الزام 

مطبوعات به اخذ مجوز، از آخرین استانداردهای آزادی مطبوعات برخوردار است.
   در این قانون بنا شــده تا مؤسسات عمومی که از بودجه دولت استفاده می کنند به هیچ 
وجه چیزی به نام خبرگزاری یا روزنامه نداشته باشند برخاف اینکه اآن خیلی از روزنامه ها 
و... از بودجــه دولت اســتفاده می کنند دراین قانون ممنوع شــده اســت جــز خبرگزاری  

جمهوری اسامی »ایرنا« که طبق قانون تأسیس شده است و رادیو و تلویزیون.
   یکی از مشــکات ما این است که اآن هرکسی از یک مطلب خوشش نمی آید شکایت 
می کند که این ایحه دراین خصوص نیز تعیین تکلیف کرده و با دسته بندی انواع جرایم، 
دقیقاً مشخص کرده است که چه شخصی و چگونه می تواند علیه مطبوعات شکایت کند. 
به نظر من تنها ایراد آن که بحث صدور مجوز است در سایر موارد ایحه بسیار خوبی است.

نیم نگاه
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می کنیم به ساختار رســانه ای کشورمی بینیم که از 
رأس تا پایین یک رادیو هست و یک تلویزیون یک 
ســری روزنامه هــا هم داریم که یا دولتی هســتند یا 
بودجه آنها از دولت تأمین می شود خب این روند 
از گذشــته بوده ولی قانونی برای آن نوشــته نشــده 
اســت. بنابرایــن مطبوعات ما اســیر دو دســتگی و 
بازی سیاســی که در جامعه وجود دارد شده است. 
حتــی دربــاره ایــن ایحــه می بینیــد که یکســری از 
رســانه ها موافــق آن هســتند و یک ســری مخالــف 
آن هســتند در واقع این سیاســی بــودن را قانون به 
رســانه ها داده اســت اتفاقی که افتاده ناشی از این 
اســت که ما آمده ایم برای اینکه مطبوعاتی داشته 
باشــیم گفتیــم مجــوز بگیرنــد و ایــن مجــوز باعث 
شــده که برخی از آنها آمدند و خیلی راحت مجوز 
گرفتنــد در ایــن بین آن کســی که سیاســی نیســت 
و دنبــال کار روزنامــه نــگاری اســت ونمــی توانــد 
براحتی مجوز بگیرد عقب می ماند و ضرر می کند. 
درواقــع فضای روزنامه نــگاری ما متأثــر از فضای 
سیاســی ماســت و فضای سیاســی متأثــر از فضای 
قانونگذاری و خواســت حاکمیت اســت. به عقیده 

مــن روزنامــه نــگاری بــه نوعی بــا داروخانــه  داری 
تفاوت چندانی ندارد در آنجا دکتر داروســاز دارد و 
در روزنامه مدیر مســئول. نباید یکســری از روزنامه 
نــگاران مجیزگــو یا مســتخدم دولت باشــند و یک 

عده هم به دولت بتازند.

ë  ایران«: ایــن ایحه چقدرمتأثر از نــگاه و رویکرد«
دولت بــوده و آیا اگر دولت قبل بــود نگاه خود را بر 

این ایحه اعمال می کرد؟
بهــزادی: البته نــگاه حکومــت در این قانــون دیده 

شده است نه دولت.

انصاری: به نظر من هم درستش همین است.

نوروزی: خب این چون ایحه اســت بیانگر دیدگاه 
دولــت اســت ولــی زمانی کــه تبدیل به قانون شــد 

بیانگر نگاه حاکمیت می شود.

بهــزادی: قانون فعلی ما بیانگر نگاه دولت هســت 
یا نه؟

نوروزی: قانون فعلی که در ســال 64 تصویب و در 
سال 79 اصاح شد بیانگر دیدگاه حاکمیت است.

انصــاری: پیرو صحبت آقای نــوروزی در خصوص 
انتشــار متن یــا پیش نویــس ایحه بایــد بگویم که 
پیــش نویــس ایــن ایحــه حتــی اگــر تصویــب هم 
نشده باشد باید منتشــر شود، خب آنچه در دولت 
تصویــب می شــود دیگر ایحه و یک ســند رســمی 
اســت و بایــد منتشــر شــود یعنــی در واقــع قابــل 
توجیــه نیســت کــه کل ذی نفع های ایــن ایحه در 
مــورد این ایحه نظــر ندهند البته در جلســاتی که 
حضــور داشــتم اهل رســانه زیادی بودنــد هر چند 
کــه مشــارکت آنهــا از نظــر مــن مشــارکت خیلــی 
معنــاداری نبــود ولی بایــد همه به شــکل عمومی 
دربــاره ایــن ایحــه نظــر بدهند حتــی نقــد کنند تا 
درباره بحث های مختلف آن چکش کاری شود در 

کشورهای دیگر هم به این گونه است.

ضعــف  را  ایحــه  نشــدن  منتشــر  مــن  نــوروزی: 
نمی دانم، انتقاد اســت چون هــر هفته دولت یک 
ایحــه تصویب می کند و در واقــع کار روتین دولت 
اســت وقتــی یــک ایحــه منتشــر نمی شــود پــس 

عمدی در کار است.

انصــاری: اگــر بخواهیــم در محتــوای ایحــه دقت 

کنیــم یکــی از ســؤاات خیلــی کلیــدی ایــن اســت 
کــه قلمرو شــمول ایــن ایحه چیســت؟ منظــور از 
رســانه چیســت؟ خب عنوان اول این قانون رسانه 
بــود و هرکــس فعالیــت رســانه ای می کــرد را هــم 
مشــمول قانون می دانســت. مــن به ایــن موضوع 
معتــرض بــودم کــه نمی شــود در زمــان فعلی به 
تمام اشخاص بگوییم که شما تابع قانون رسانه ها 
هســتید بعد هم سیستم مجوز را برای آنها درنظر 
بگیریــم بایــد بــرای انتخــاب بیــن دو گزینــه یــک 
تصمیم اساســی گرفته شــود یکی اینکــه اگرعنوان 
رســانه را در ایحــه حفــظ کنیم و هر نــوع فعالیت 
ســانه ای را مشــمول آن بدانیــم در آن صورت باید 
سیســتم مجوز کنار برود واا به ما می خندند، و اگر 
بخواهیــم نظــام صدور مجــوز را حفــظ کنیم فقط 
بایــد دربــاره مطبوعــات حفــظ کنیــم بقیــه باید از 
شمول این قانون خارج شوند درباره این دو گزینه، 
بحث هایــی مطرح شــد و نهایتاً نتیجه این شــد که 
قلمرو شــمول قانون بــه مطبوعات و خبرگزاری ها 
محــدود شــود چون در حــال حاضر هــم اینها تابع 

قانون مطبوعات هستند.

نــوروزی: خب اآن بایــد دید برای رســانه برخط و 
غیر برخط چه تعریفی شده است؟ 

انصــاری: اآن همــه اینهــا از ایحــه حذف شــده و 
رســانه برخــط و غیــر برخط وجــود نــدارد کل وب 
ســایت ها هم از شمول ایحه خارج شدند. در این 
قانون بنا شــده تا مؤسســات عمومی کــه از بودجه 
دولــت اســتفاده می کننــد بــه هیچ وجــه چیزی به 
نــام خبرگزاری یا روزنامه نداشــته باشــند برخاف 
اینکــه اآن خیلی از روزنامه هــا و... از بودجه دولت 
اســتفاده می کنند دراین قانون ممنوع شــده است 
جز خبرگزاری »ایرنا« که طبق قانون تأسیس شده 

است و رادیو و تلویزیون.
ë ایران«: پس چه چیزی جایگزین اینها می شود؟«

انصاری: خب بخش خصوصی وارد حوزه فعالیت 
رســانه ای می شــود. یکــی از ابعاد اقتصــادی ایحه 

بهزادی: البته اصرار بر این بوده که این  گونه ببینند.

انصــاری: قلمــرو ایــن قانــون بــه هیــچ وجــه شــامل 
فضــای مجازی نیســت در مــورد مطبوعــات هم مثل 
کشــورهای دیگــر جهان نشــریه ای که در ســال ســه بار 
بیشــتر منتشــر نمی شــود را نشــریه قلمــداد نمی کنند 
و کتــاب نــام دارد. بنابراین آن نشــریات از شــمول این 
ایحــه خــارج شــده اند. نکتــه بعــدی این اســت که در 
مــورد حــدود مطبوعات، ابهام بســیار زیاد اســت. این 
ایحه حدود مطبوعات را شــفاف کرده اســت. مسائل 
حریم خصوصی دراین قانون بســیار شــفاف شــده در 
حالــی که در قانــون فعلی مطبوعات صرفــًا تهدید به 
افشــای اســرار شــخصی ممنوع اســت. در مورد هتک 
حرمــت هــم کــه قانون فعلــی ما گفتــه توهیــن و افترا 
را منــع کــرده مجازات یا شــرایط آنها عمدتــاً به قانون 
مجازات اســامی ارجــاع داده اســت. در حالی که این 
ایحــه، ارجــاع به قانــون مجــازات اســامی را ممنوع 
کرده اســت. بحث امنیت ملی که در قانون مطبوعات 
فعلی با عبارت کلی آمده اســت در اینجا شــفاف شده 
اســت، البته نمی دانم این متن ها باقی خواهد ماند یا 
اصاح  یا حذف می شــوند. برای مثال گفته شده است 
که افشــای فســاد قابل تحدید نیســت یا افشای نقض 
حق اساسی و آزادی های عمومی تحت هیچ شرایطی 

قابل تحدید نیست.

بهزادی: اگر اینطور باشد پس قانون مترقی است.

انصاری: ممنوعیت افشــای اســرار دولتی یــا مذاکرات 
غیرعلنــی کــه همــه بطــور کلــی در قانــون فعلــی بــا 
عبارت های مبهم و کلی آمده اند در این ایحه شــفاف 
شــده اســت و چند ماده بــه آنها اختصاص داده شــده 

است.
نکتــه بعدی این اســت که در ایحــه مطبوعات، رژیم 
افتراقی دنبال شده است. یکی از بحث های وضعیت 
افتراقی این اســت که آنچــه  در حوزه مطبوعات قابل 
اعمال است برای حمایت از آزادی بیان فقط در خود 
قانــون مطبوعــات بیــان شــود و اجــازه داده نشــود که 
به اســتناد قوانین دیگر ســراغ روزنامه نــگاران بیایند. 
براین اســاس ایحه جدید می گویــد در حوزه روزنامه 
نــگاری، صرفــاً مدیــر مســئول به عنــوان مباشــر جرم 
تعقیب می شــود نه روزنامه نگار یا نویســنده که حکم 
معــاون جــرم را دارند. همچنیــن، ترکیبی کــه در این 
قانون جدید برای کمیســیون مطبوعــات و خبرگزاری 
ها در نظر گرفته شــده بهتر از ترکیب هیأت نظارت در 
قانون مطبوعات فعلی اســت و در واقع به نوعی قدم 
به جلو محســوب می شــود. چــون هــم دموکراتیک تر 
شــده و هــم اعضــای رســانه ای بیشــتری در آن وارد 
شــده اســت و آیین کاری آن هم تا حدودی شــفاف تر 
شــده اســت. یکی دیگــر از مشــکات مــا در خصوص 
توقیف مطبوعات بود که به عنوان یک چالش اساسی 
محســوب می شــد. خــب ایــن امــر در ایحــه جدیــد 
صرفــاً محدود شــده بــه جرایم علیه امنیــت ملی، در 
ســایر موارد گفته شــده کــه توقیــف مطبوعات صورت 

نمی گیرد.

نوروزی: ولی هست.

انصــاری: توقیف نیســت تعلیق مدت دار اســت ولی 
در مقایســه بــا قانــون مطبوعــات فعلــی کــه در چنــد 
جــا اجــازه توقیــف داده باز یــک گام به جلو هســتیم. 
بایــد بگویــم کــه در ایــن ایحه هیــأت منصفــه ای که 
پیش بینی شــده نســبت به هیأت منصفه ای که داریم 
دموکراتیک تر اســت و انتصابی نیست یعنی تصمیم 
آنها تأثیر گذار اســت و در نهایت نظام مســئولیت هم 
که در آن پیش بینی شــده اســت خیلی مهم اســت که 
نمی دانم بــه قوت خود باقی خواهد ماند یا نه. یعنی 
آنچــه در این قانون به عنوان جرم یا مســئولیت مدنی 
برای مطبوعات پیش بینی شــده فقط همین اســت و 
بنا نیســت به اســتناد قانون مجازات اســامی یا ســایر 
قوانیــن علیــه روزنامــه نــگاران محاکمــه ای صــورت 
بگیــرد حتــی آییــن دادرســی هــم در همیــن قانــون 
پیش بینی شــده اســت. یکی از مشــکات ما این است 
کــه اآن هرکســی از یــک مطلــب خوشــش نمی آیــد 
شــکایت می کنــد که ایــن ایحــه دراین خصــوص نیز 
تعییــن تکلیــف کــرده و با دســته بندی انــواع جرایم، 
دقیقاً مشــخص کرده اســت که چه شــخصی و چگونه 
می توانــد علیــه مطبوعات شــکایت کند. بــه نظر من 
تنهــا ایــراد آن کــه بحــث صدور مجوز اســت در ســایر 

موارد ایحه بسیار خوبی است.

نــوروزی: مــن معتقــدم کــه اســم پروانــه را نمی شــود 
برداشــت ولــی شــرایطی می شــود فراهم کرد کــه عمًا 
پروانه نباشــد. مــن می گویم اگــر امروز کســی در مقابل 
یک مقام دولتی بایستد با او چه می کنند؟ این را روشن 

کنید.

انصــاری: در این ایحه ضمانت های اجراهایی نســبتاً 
شــفاف برای سانســور ذکر شــده اســت در حالی که در 

قانون فعلی چنین نیست.

نــوروزی: بله من خودم برخــی از عبارت های قانون را 
دوســت دارم مثًا آنجا که تأکید می کند گرفتن عکس 
یا فیلم از کودکان کمتر از 18 ســال )کنوانسیون حقوق 
کــودک( بــدون اولیا و سرپرســتان قانونــی آنها ممنوع 
اســت خیلی خوب اســت و می پســندم مــن منکر این 
نیســتم کــه در این قانــون عبارات درســتی وجود دارد، 
حرف من این اســت که ســاختار وقتی اشکال دارد این 
عبارتهــا دیگــر کار کرد پیــدا نمی کند. به نظــر من باید 
مســأله شناسی درباره مطبوعات شود و بعد بر اساس 

آن قانون مطبوعات نوشته شود.

این اســت که رســانه های دولتی حــذف یا محدود 
شــوند البته نمی دانم نتیجه نهایی چه می شــود و 
اصًا ذی نفعان می گذارند یا نه. اما در این ایحه 
آمده کــه دســتگاه های دولتــی نهایــت می توانند 
پایگاه اطاع رســانی داشته باشــند که فقط درباره 
خودشــان اخبــار منتشــر کنند. مــا نیــاز نداریم که 
یــا  انتشــار مطبوعــات  بــرای  بودجــه عمومــی  از 
خبرگزاری استفاده شود و مثًا »ایرنا « بیکار باشد.

نوروزی: این دیدگاه یک اشــکال بسیار بزرگی دارد 
و آن اینکــه در آن هــرم وارونــه دیــده شــده اســت 
مســأله این نیســت که اینها باعث آســیب شدند، 
نــه، مســأله ایــن اســت کــه بــا فشــارهای ســنگین 
اقتصــادی و امنیتــی کــه بــر روزنامــه نــگاری آزاد 
هســت دســت روزنامه نــگاران حرفه ای ما بســته 
شــده اســت، ببینیــد همیــن اآن میــزان مصرفی 
که از »ایلنا و ایســنا« هســت چندیــن برابر» ایرنا« 
است.اان مشکل مطبوعات ما این نیست که مثًا 
یک روزنامه ای بودجه دولتی دارد نه، مشــکل این 
اســت که اگر یک روزنامه مســتقل کلمه ای منتشر 

می کنــد صــد نفــر بــر ســرش می ریزنــد. در واقــع 
دولت با ســلب قدرت رقابت از نشــریات مستقل 

آنها را ضعیف کرده است.

انصاری: ببینید یکی از اصول نظام رسانه ای اصل 
تکثر و رقابت است این اصل حتمًا باید دیده شود 
در جایی که بخش دولتی پرقدرت آنهم با بودجه 
تضمینی وجود دارد بخش خصوصی دیگر شکل 
نمی گیــرد. در تمام دنیا با انحصــار در مطبوعات 
برخــورد می شــود. یکــی از بحث هــا در ایحه این 
اســت کــه انحصار در رســانه ها مدیریت یــا کنترل 
شــده اســت. نکته بعــدی در این ایحه آن اســت 
که مثل ســایر کشــورها کًا بحث نظــام مطبوعات 
یا خبرگزاری ها را فقط در قالب اشــخاص حقوقی 
دیده اســت، یعنی دیگر ما چیزی به اسم شخص 

حقیقی صاحب امتیاز نداریم.
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در نقــد و بررســی صحیــح و دقیق یک ایحه ضروری اســت 
که به متن کامل آن دسترســی داشــته باشــیم و صــدر و ذیل 
آن را بــا هم مــورد توجه قرار دهیم. متأســفانه تنها گزیده ای 
از ایحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری ها منتشــر شــده 
اســت که نمی توان قضاوت کاملی درباره آن داشــت و تاش 
برای یافتن و دســتیابی به متن کامــل آن، برای من و دیگران 
بی حاصل بوده اســت. با تأکید مجدد بــر این نکته که نقد ما 
نمی تواند به دلیل فوق دقیق و کامل باشــد. نگاهی خواهیم 
داشــت به آنچه منتشر شده اســت. به عنوان مقدمه به چند 

نکته اشاره می کنم.
۱: ضرورت اصاح قانون مطبوعات:

شــاید کمتر کســی را در میان اهالی رســانه داشته باشــیم که مخالف اصاح قانون 
مطبوعات باشــد. چرا که عمر قانون فعلی فرصت کافی برای آزمودن کارآمدی و 
یا ناکارآمدی آن بدســت داده اســت.این بازنگری در شــرایطی ضرورت دو چندان 
می یابد که اساساً سپهر رسانه ای دچار تحوات شگفتی نسبت به سال ۶۴ )تصویب 
قانون مطبوعات( شــده اســت و قانون جدید باید با توجه به فرصت ها و تهدیدات 

این فضا تهیه و تنظیم شود.
۲: نحوه مواجهه با ایحه:

معتقــدم نمی توان به ایحه ارائه شــده نگاه صفر و صدی داشــت.طبعاً هر ایحه 
یــا طرحــی دارای نــکات قوت و ضعفــی خواهد بود. نبایــد به گونــه ای برخورد کرد 
کــه کلیــت یک حرکت اصاحی نفی گردد. می تــوان با نقد بند بند ایحه )اگر متن 
کامل آن منتشر شود( به تصویب کنندگان کمک کرد.نه این که کاری کنیم که تهیه 

کنندگان و تصویب کنندگان عطایش را به لقایش ببخشند.
۳:شرایط تصویب

 اصــاح قانون باید به دور از التهابات سیاســی و فضــای هیجانی صورت گیرد. کما 
این که تصمیم نمایندگان مجلس ششــم درباره اصاح قانون مطبوعات به دلیل 

فوق عماً ناکام ماند.
۴: مخالفان همیشگی

برخی منتقدان چنین لوایحی، اساساً هیچ حقی برای حاکمیت )دولت( قائل نبوده 
و معتقدند نباید هیچ عنصر محدود کننده ای برای رسانه ها وجود داشته باشد. لذا 

بر اساس نگرش خود چه بسا با هر قانون جدیدی مخالفت کنند.
۵: تغییر شرایط

تکثیر رســانه ها، رشــد رســانه های دیجیتال و برخط، فعالیت رســانه ای در فضای 
مجازی و ورود مفاهیم جدید و تبدیل آنها به مطالبات اجتماعی نظیر دسترســی 
آزاد بــه اطاعــات و انتشــار آن، شــفافیت، مبارزه با فســاد، آزادی هــای اجتماعی و 
رســانه ای و.... فضای جدیدی را ایجاد کرده اســت که نمی توان بدون توجه به آنها 

قانون جدیدی را به صاحبان رسانه و مخاطبان تحمیل کرد.
ë اما درباره بخش های منتشر شده ایحه پیشنهادی

طبق این قانون بخش تخلفات را در کمیسیون رسیدگی رسانه ها که بعداً جایگزین 

هیأت نظارت می شود، بررسی می کنند و جرایم را به دادگاه ارجاع می دهند، سعی 
شده است بین آن ها یک تفکیک صورت بگیرد البته دادگاه های ما به این نکته توجه 
داشــتند ولی با این قانون عماً پرونده بخشــی از مطبوعات با توجه به مسائل شان 
بــه دادگاه نمی رود و در کمیســیون مورد بررســی قرار می گیــرد. این خودش یکی از 
آن نکات مثبت اســت و نگرانی ناشــی از تعطیلی مطبوعات و لغو امتیاز نشــریه و 
بیــکاری افــراد را از بین می برد. در حالی که پیــش از این دیده بودیم که دادگاه بعد 
از چند سال توقیف، نشریه را از اتهام مبرا می کرد. یکی از نکات خوب قانون جدید 
این است که طرح شکایت از مطبوعات زمان دار شده است فارغ از زمانی که گذاشته 
شده است. در ماده 24 آمده است مهلت اقامه دعاوی توهین، افترا و نشر اکاذیب 
ناشی از انتشار مطلب در مطبوعات و خبرگزاری ها یک ماه از تاریخ انتشار مطلب 
مورد شکایت است.متأسفانه در حال حاضر برخی شکایت ها سال ها بعد در حالی 
که فرد هیچ مسئولیتی در آن رسانه ندارد در دادگاه طرح می شود که جز وقت گیری 
و درگیــر کردن دســتگاه قضایی حاصلی ندارد. یکی از نــکات دیگر این قانون توجه 
بــه اخاق روزنامه نگاری اســت که گاهی در منشــورها و میثاق نامه های اخاقی ما 
این ها را امضا می کنیم. خوشبختانه در مواد 26 و 28 به آنها اشاره شده است که در 
حقیقت مشخص می کند که خبرنگار از کدام جلسات می تواند گزارش تهیه کند یا از 
مکان هایی مثل بیمارستان و زندان نحوه تهیه گزارش چگونه است.البته این قانون 
از جهتــی کار را ســخت کرده چرا که طبق ماده 29 انتشــار فیلــم و صوت و عکس از 

کودکان زیر 18 سال بدون اجازه اولیای آن ها ممنوع است.
کلیت این مسأله خوب است اما در عمل کار عکاس ها را سخت می کند فرض کنید 
در هنگام بحران یا حوادث طبیعی مانند زلزله و.. توجه به کودکان زیاد است و این 

قانون می تواند محدودیت زا باشد.
در ماده 82 که نوشته است توقیف فعالیت مطبوعات و خبرگزاری ها جز در جرایم 
امنیــت داخلــی و خارجــی موضوع ایــن قانون ممنوع اســت و جــز در امنیت ملی 
نمی توان یک روزنامه یا خبرگزاری را متوقف کرد اما طبق ماده 76 کمیسیون مجاز 
شــده اســت که در صورت تشخیص فعالیت رســانه ها را تعلیق کند. در حالیکه در 
بنــد پ- ماده 79 آمده اســت:در جرایم انتشــار مطالب علیــه امنیت ملی یا نظم 
عمومی، اهانت به مقدســات، نقض عفت عمومی و اهانت به پرچم، ســرود ملی 
جمهوری اســامی ایران و ســایر نماد )ســمبل( های مورد احترام عمومی با اعام 
جرم از ســوی دادســتان در صاحیت دادگاه کیفری اســت نه کمیسیون. لذا این دو 
بند قانون با یکدیگر تناقض دارند و ازم اســت که اصاح شــوند. ترکیب کمیسیون 
رسانه ها که عماً جایگزین هیأت نظارت بر مطبوعات می گردد ناقص است و باید 
اصاح گردد. حال اگر مسئولیت محتوا طبق این قانون برعهده مدیرمسئول است، 
حضورسردبیر و دیگران موضوعیتی ندارد.از سوی دیگر نماینده ای برای سایت های 

خبری پیش بینی نشده است.
ماده ۵8- می گوید: مؤسسات عمومی از تاریخ ازم ااجرا شدن این قانون نمی توانند 
از محل اعتبارات دولتی اعم از بودجه ساانه یا منابع اختصاصی و اعتبارات خارج 
از شمول، مطبوعات یا خبرگزاری دایر کنند. مطبوعات و خبرگزاری های موجود آنها 
باید ظرف شــش ماه از تاریخ ازم ااجرا شــدن این قانون خود را با یکی از وضعی 

 های مندرج در ماده )1( این قانون تطبیق داده یا منحل یا واگذار شوند.
به نظرم ضمن این که قانون نباید عطف به ما ســبق شــود معتقدم به جای اینکار 
باید شرایط سختگیرانه ای برای تأسیس خبرگزاری و... تعیین گردد و حتی با بررسی 
عملکرد رسانه هایی که نام و مجوزی به عنوان خبرگزاری دارند به پاایش آنها اقدام 

گردد. وجود این همه خبرگزاری بعضاً باعث مضحکه شده است.
مــاده 70 ورود بــه روابــط کارگر و کافرماســت و جز تحمیل هزینه بی مــورد و ایجاد 

مشکات جدید حاصلی ندارد. و...
ë نکته پایانی

قانون جدید مطبوعات باید به افزایش قدرت و نفوذ رســانه ها، مسئولیت شناسی 
صاحبــان آن و اصحــاب قلــم، جلوگیری از شــلختگی ناشــی از حضور رســانه های 
بی شناسنامه، تعمیق آزادی های اجتماعی و امنیت اصحاب رسانه کمک کند وگرنه 

کاری بی حاصل و عبث خواهد بود. 

یادداشت

بیژن مقدم
روزنامه نگار

اصاحات در قانون مطبوعات 

   بهروز بهزادی:  
ما بعــد از انقاب آمدیم تــا قوانین را عوض کنیم ولــی دقیقاً در 
مورد مطبوعات این اتفــاق نیفتاد، در واقع آمدیم و قوانین را در 
خیلی از جاها عوض کردیم ولی در قانون مطبوعات هیچ اتفاقی نیفتاد و همچنان 
دادن مجوز حاکم بود، به کســانی هم مجوز داده می شــد که بــه نوعی با حکومت 
رابطه داشــتند اآن هم نگاه کنید چه کســانی از ابتدای انقاب تاکنون موفق شدند 

امتیاز بگیرند؟

   مطبوعات ما اسیر دو دستگی و بازی سیاسی که در جامعه وجود دارد شده است. 
حتــی درباره ایــن ایحه می بینید که یکســری از رســانه ها موافق آن هســتند و یک 
سری مخالف آن هســتند در واقع این سیاسی بودن را قانون به رسانه ها داده است 
اتفاقی که افتاده ناشــی از این اســت که مــا آمده ایم برای اینکه مطبوعاتی داشــته 
باشــیم گفتیم مجوز بگیرند و این مجوز باعث شده که برخی از آنها آمدند و خیلی 
راحت مجوز گرفتند در این بین آن کســی که سیاســی نیســت و دنبال کار روزنامه 

نگاری است ونمی تواند براحتی مجوز بگیرد عقب می ماند و ضرر می کند

نیم نگاه
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و  مدیریتــی  فرآیندهــای  در  زنــان  نقــش 
سیاسی از مباحث مطرح و دارای استقبال 
یافتــه  توســعه  کشــورهای  در  عمومــی 
جهان اســت. هر روز خبری یا عکســی را از 
زنــی قدرتمنــد مطــرح می کننــد و کار را تا 
جایــی پیگیــری می کنند که تی شــرت های 
عکس دار، پوســتر ها و حتی عروســک های 
آن فــرد را در اختیار جامعه قرار می دهند. 

دلیل چیست؟
و  ســمینارها  جلســات،  برگــزاری 
کنگره هــای متعدد حکایت از یک موضوع 
حیاتــی در رونــد توســعه بین المللی دارد؛ 
توســعه  در  آنــان  نقــش  و  زنــان  جایــگاه 
متــوازن و پایــدار. بــا کمــی دقــت می توان 
دریافــت که برگــزاری ایــن گونــه برنامه ها 
خوشــایند  چنــدان  نــه  موضــوع  از  نشــان 
نیــز دارد کــه عبارتســت از وجــود تبعیض 
زمینه هــای  در  جنســیتی  نابرابری هــای  و 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. عدم حضور 
مختلــف  عرصه هــای  در  زنــان  واقعــی 
لطمــات جبران ناپذیــری بــر بدنــه جوامع 
ایــن رو در دو دهــه  از  امــروزی وارد آورده 
اخیر جبــران و بازآفرینی این نقش رنگ و 

بوی تازه ای پیدا کرده است.
بــرای  را  راه  ایــران  اساســی  قانــون 
تصمیم گیــری  مناصــب  اکثــر  تصــدی 
بــرای زنان باز گذاشــته با وجــود این ،  تنها 

در  مدیریتــی  مشــاغل  از  ۲/8۲درصــد 
کشــور بــه زنــان اختصــاص یافتــه اســت. 
زنــان ایــران سال هاســت در تاشــند تــا به 
جامعه بقبوانند حضورشــان در مقدرات 
کشــور یکی از الزامات توســعه و پیشــرفت 
در  ایــن رو  از  اســت  کشــور  جانبــه  همــه 
شــدند.  وارد  قــدرت  بــا  تحصیــل  عرصــه 
دختــران تحصیلکــرده تعــداد بیشــتری از 
صندلی های دانشگاه را به خود اختصاص 
می دهند لیکن این ظرفیت عظیم دانشی 
نقصانــی  دچــار  بهره بــرداری  مرحلــه  در 
چشــمگیر اســت. ســاز و کارهای ازم برای 
نقش آفرینی این نیــروی بالقوه در جامعه 
فراهــم نیامده اســت و باورمنــدی جامعه 
غالبــاً بر این اســت کــه زنان بایــد تحصیل 

کنند تا مادران فرهیخته تری باشند.
مدیریــت بانــوان اگرچــه در ســال های 
اخیر جــزو دغدغه هــای دولتمــردان بوده 
اســت لیکــن اجــرای آن بدرســتی صورت 
نگرفته و برنامه ای است بدون راهکارهای 
از نظــر شــکاف  عملــی. بررســی کشــورها 
جنســیتی و حضــور ایــران در رتبــه 140 از 
145 کشــور ارزیابی شــده، تأییدی اســت بر 
عملیاتــی نشــدن اهــداف تعییــن شــده از 
ســوی دولتمردان. فقدان اســتراتژی برای 
ایجاد فرصت های برابر بین زنان و مردان 
همچنیــن عــدم به کارگیری شایســتگان با 
نــگاه جنســیتی از دایل وجود این شــکاف 
از  ایرانــی  زنــان  کــه موجــب شــده  اســت 
نظــر نــرخ مشــارکت سیاســی، اقتصادی و 

دسترســی به کســب و کار، در بین 5 کشــور 
آخر دنیــا قرار گیرد. مســأله مدیریت زنان 
فقــط مســأله نیمــی از کشــور نیســت کــه 
بخواهیــم اهمیــت آن را در ســطح مردانه 
و زنانــه کــردن موضوع تقلیــل دهیم بلکه 
دوم  جنــس  اســت.  جامعــه  کل  مســأله 
انــگاری مزمــن بانــوان و دختــران و ترویج 
آن به شــکل قانونی و فرهنگــی راه را برای 
حضور کارآمد آنان دشــوارتر ساخته است. 
عاوه بر فقــدان وجود زنان در عرصه های 
مدیریتــی و موقعیت های شــغلی اثرگذار، 
زنــان در عرصــه فعالیت هــای  مشــارکت 

سیاسی نیز بسیار اندک است.
ë چگونه صندلی ام را پس بگیرم؟

و  شــخصیتی  جســمی،  تفاوت هــای 
روحی بســیاری بین مــرد و زن وجود دارد. 
این مســأله از شــگفتی های آفرینش است 
ولــی آیــا ایــن یــک نقیصه اســت کــه زنان 
را شایســته پســت های بااتــر نمی ســازد؟ 
در  تفاوت هــا  ایــن  دقیق تــر  شناســایی 
ســال های اخیر ظرفیتی است که می تواند 
کمــک کند تا نســلی از زنان مدیــر و موفق 
تربیــت شــوند. برتــری توانایــی بانــوان در 
اداره امــوری کــه نیازمند هماهنگی اســت 
در  واحــد  یــک  بســامان  اداره  همچنیــن 
ســطوح کوچک و کان، مسأله ای است که 
بســیاری از نظریه پردازان بر آن اتفاق نظر 
دارند. مطالعات نشان داده است مدیران 
ســطوح  بــا  ارتبــاط  برقــراری  توانایــی  زن 
مختلف کاری را در ســطح بااتری نســبت 

برقــراری  هســتند.  دارا  مــرد  مدیــران  بــه 
ارتباط با شــرکا، مشتریان و برقراری ارتباط 
کامــی مؤثر بــا رده های مختلــف ازجمله 
قابلیت های مدیران زن اســت. ذهن نظم 
یافته تــر در کنــار توانایــی برقــراری ارتبــاط 
ســازد.  بارزتــر  را  آنــان  کارایــی  می توانــد 
قابلیــت زنان در چرخش ســریع از نقشــی 
به نقش دیگر نیز می تواند آنان را در مسیر 
موفقیت یاری رســاند. هــوش هیجانی باا 
در زنــان کمــک می کنــد تــا توانایــی باایی 
در بازشناســی احساســات خــود و دیگــران 
داشــته باشد. زنان توانایی تبدیل ایده های 
بــزرگ و بلندپروازانــه را بــا در نظرگرفتــن 
محدودیت های موجود به طرح های قابل 
اجرا دارنــد. مدیران زن در شــرایط بحران 
توان بااتری در حل و بهره گیری حداکثری 

از ظرفیت های موجود را دارا هستند.
از ســوی دیگــر پایین تــر بــودن ســرعت 
ازجملــه  تصمیم گیــری  در  جســارت  و 
آن  درگیــر  بانــوان  غالــب  کــه  مشــکاتی 
هســتند و رونــد ارتقــای آنــان در رده هــای 
مدیریتــی را کند می ســازد. مردان نســبت 
به زنــان راحت تــر تصمیم گیــری می کنند 
متقاعــد  را  ســرمایه  صاحبــان  آســان تر  و 
می کننــد تا بودجه مورد نیاز را تأمین کنند. 
مــردان راحت تر از زنــان نظرات خود را در 
جمع بیــان می کننــد. البته رشــد پلکانی و 
ســخت مدیــران زن رویکــرد جامع تری در 

مدیریت به آنها می دهد.
جایــگاه  بــه  زنــان  دســتیابی  جهــت 

توقف زنان در پله های ابتدایی مدیریت شهری 
نگاهی به وضعیت زنان در 462 پست مدیریتی شهرداری تهران

مهرداد آشناب

دکتر عاتکه موسوی

وقتــی تقی خواجه نــوری به عنوان کفیل شــهرداری تهران 80 ســال قبل اولین 
زن را اســتخدام کرد، احتماًا هدفــی جز جلب رضایت دربار بــه منظور ثبات 
مدیریــت خود نداشــت و قطعاً هم نمی دانســت بــا این کار در حال گشــودن 
پرونده ای بســیار جدی در برابر شــهرداران بعد از خود اســت. پرونــده ای که با 
وجود فراز و نشــیب های متعــدد همواره ارتباط تنگاتنگی بــا دوره های تاریخی 
مبــارزات اجتماعی، فضای سیاســی کشــور و جنبش های مدنی داشــته و دارد. 
شهرداران بسیاری بر سر این مسأله مورد مواخذه قرار گرفته یا نامشان در تاریخ 
ثبت شــد. از جمله خود خواجــه نوری که هر چند زودتــر از آنچه گمان می کرد 
ناگزیر به ترک شــهرداری شد، اما به هرحال به عنوان حامی جدی اشتغال زنان 

شناخته می شود.

صندلی اشغال شده زنان در مدیریت

باقــی ایــن ماجــرا البتــه هیچــگاه بــه این 
همــواره  زنــان  و  نرفــت  پیــش  ســادگی 
به عنوان مســأله ای برای شهرداران باقی 
ماندند. بویژه آن زمان که زنان شهرداری 
تهران در اعتراض به فشــارهای وارده در 
اوایل انقاب دست از کار کشیدند و عمًا 
تا ســال ها اســتخدام همجنســان خــود را 
به تابویی در شــهرداری بــدل کردند که تا 

سالهای زیادی هم ادامه داشت.
آخــر  ضربــه  نهایــت  در  کــه  تابویــی   
فروشکســتنش را غامحســین کرباسچی 
بــا انتصــاب یــک زن به عنــوان شــهردار 
و  اولیــن  ایــن  کــرد.  وارد  بــر آن  منطقــه 
از  بعــد  کــه  بــود  جایگاهــی  مهم تریــن 
دهه ها نصیب زنان شــده بود. پیشــرفتی 
کامًا محســوس در جایــگاه زنان که البته 
ادامه نیافت و به دنبال فشــارهای آشــکار 

و نهــان، مدیریت شــهری دوبــاره عطای 
بــه  را  بــاا  زنــان در ســمت های  حضــور 
لقایش بخشــید. عقــب نشــینی تاکتیکی 
اصاح طلبــان دهــه 70 کــه در نهایت در 
دوره شــهرداری محمــود احمدی نژاد به 
اســتراتژی ناگفتــه شــهرداری در دهه 80 
بدل شــده و خــود را با پنهان کــردن زنان 
بــه  کارشناســی  و  بایگانــی  اتاق هــای  در 
وضوح نشــان داد. این زن ســتیزی تا آنجا 
بــود کــه برای نخســتین بــار حضــور زنان 
شــهرداران  معاونــان،  منشــی  به عنــوان 
مناطق و..... هم تحمل نشد تا شهرداری 
تهــران بیشــتر از هــر وقت دیگــری چهره 
مردانــه به خود بگیرد.  اما کار به همینجا 
هم ختم نشد و همزمان با قدرت گرفتن 
زنان در عرصه هــای مختلف اجتماعی و 
توجه بیشتر جامعه به این بخش از بدنه 

خود شهردار بعدی تهران استراتژی های 
در  را  زنــان  دربــاره  اصولگرایــان  ناگفتــه 
یک ســخنرانی این طــور عنوان کــرد: »ما 
غیــرت دینی داریــم. حرف ما این اســت 
کــه نباید اجازه دهیــم یک خانم در طول 
زمــان معاشــرت بیشــتری بــا نامحرمان 
و  خــود  محرمــان  بــا  تــا  باشــد  داشــته 
موضــوع  ایــن  زیــرا  فرزنــدش؛  و  شــوهر 
کانــون خانــواده را تحت تأثیــر منفی قرار 
می دهد«. قالیباف همچنین در افتتاحیه 
نمایشــگاه زنان و تولید ملی)شهریور ماه 
»هویــت  کــرد:  اعــام  ســخنانی  در   )٩٣
اســامی و کرامت زن در جامعه و تربیت 
و  زنــان  عفــت  و  مــا  غیــرت  خانوادگــی 
حرمــت زن، اجــازه نمی دهــد آنهــا وارد 
برخــی از کارهــا شــوند«. البتــه کــه رفتــار 
قالیباف به عنوان شــهردار تهــران با زنان 
همواره روندی سینوســی داشت، چنانکه 
معمــوًا او در مذاکرات اولیه انتخابات ها 
به صورت علنی یا با صدور بخشنامه های 
مختلــف از اعمال محدودیت های جدی 
بــرای فعالیــت زنــان خبــر مــی داد و در 
ماههــای منتهی به همــان انتخابات و به 
منظور جلب نظــر رأی دهندگان معموًا 
نظــرش را حتی تا انتصاب زنان به عنوان 

شهردار منطقه و مدیرکل تغییر می داد.
امــا چــه بســا در راســتای مخالفــت با 
چنیــن ایده هایــی یــا اقبــال جامعــه بــه 

زنــان در پــی موفقیت هــای پیــش رونده 
زنــان در عرصه هــای مختلف و همچنین 
به دنبال تغییر سیاســت های استراتژیک 
ویــژه  توجــه  در  روحانــی  حســن  دولــت 
بــه زنــان بــود کــه در نهایــت شــهروندان 
طــول  در  بــار  نخســتین  بــرای  تهرانــی 
انتخابــات انجمن هــای شــهری و بعدتر 
شورای اسامی شــهر تهران 6زن را روانه 
شــورای شــهر کردند. زنان در فرآیندهای 
بــه پیــروزی فهرســت  انتخاباتــی منجــر 
اصاح طلبان نیز نقش بسیاری بر عهده 
گرفتند که احتماًا با هدف دریافت سهم 
جنســیتی خود از شــهرداری بوده اســت. 
امیــدی کــه طبــق نتایــج آماری بــا وجود 
شروع بســیار خوب محمدعلی نجفی در 
ادامه بسیار شکننده تر از هر زمان دیگری 

به نظر می رسد.
ë سهم زنان از شهرداری تهران

یــک بررســی آمــاری نشــان می دهــد 
از میــان 46۲ پســت مدیریتی شــهرداری 
تهران ســهم زنان تنها ٣۲ پســت اســت. 
ایــن بررســی معاونــان شــهردار تهــران، 
معاونت هــای  مناطــق،  شــهرداران 
شــهرداران  گانــه،   ۲۲ مناطــق  مختلــف 
نواحــی، مدیران روابــط عمومی، مدیران 
عامل ۲۲ ســازمان، ٣5 شــرکت و رؤسای 
1٣مرکــز و ســتاد را شــامل می شــود. بنابر 
نتایج این بررسی در حال حاضر بااترین 

رده مدیریتــی زنــان اختصــاص یافتــه به 
زنــان شــهردار دو منطقه شــهری اســت. 
کمتریــن حضور زنــان نیز در ســمت های 
دارای رتبــه مدیریتی 16 می باشــد که تنها 
به عدد 5 نفر محدود اســت. برای روشن 
شــدن شــاخص 16 یا آن طور کــه در میان 
کارکنان شــهرداری رایج اســت 6-16 باید 
شــهردار تهران را بــا رتبه 18 فرض گرفت 
و معاونان شــهردار را 7-17 کــه به تازگی 
و برای نخســتین بــار یک زن بــه این رتبه 
دســت یافتــه اســت. بررســی ها همچنین 
نشــان می دهــد ســهم زنــان از مدیریــت 
۲۲ ســازمان، 1٣ مرکز و ٣5 شــرکت صفر 
اســت. بیشــترین فراوانــی مدیــران زن در 
پســت معاونــت مناطق اســت. 16 زن در 
یکسال گذشــته توانسته اند معاون یکی از 
مناطق تهران بشــوند که بااترین عدد در 
یکصدسال گذشته به شمار می آید. بیشتر 
این زنــان در دوران مدیریت محمد علی 
نجفــی بــه کار گمــارده شــدند. منطقــه10 
بــا برخــورداری از ســه معــاون زن از ایــن 
حیث بهترین منطقه برای زنان به شــمار 
می آید. ٩ منطقه شهرداری تهران شامل 
5-8-11-1۲-1٣-14-15-17و۲0  مناطق 
حتــی در این ســطح نیــز به زنــان اعتماد 
نداشته اند. اطاع از این نکته نیز ضروری 
است که جز در دو مورد سایر مناطق فقط 
معاونت هــای غیرکلیدی و غیرحساســی 
را  انســانی  منابــع  و  برنامه ریــزی  چــون 
معمــوًا  داده انــد.  اختصــاص  زنــان  بــه 
مناطــق  معاونت هــای  کلیدی تریــن 
ترافیــک،  معاونت هــای  تهــران  شــهری 
عمران، مالی و خدمات شــهری به شمار 
می آینــد کــه تنهــا ســه زن در مجموع 66 
پســت مرتبط با ایــن معاونت های دارای 

از  حــال  همیــن  در  هســتند.  مســئولیت 
مجمــوع 1۲۲ ناحیه شــهرداری تهرا ن که 
به صــورت کلــی راهبــری و اداره محــات 
شــهری را برعهده دارند نیز تنها 5 محله 
در اختیــار مدیــران زن اســت. شــهرداری 
نواحی اساساً در شــهرداری تهران سمتی 
کلیــدی و حســاس به شــمار می آیــد. اول 
شــهرداران  مســتقیم  ارتبــاط  خاطــر  بــه 
نواحی با شــهروندان و کلیه امور پایه ای و 
جزئی اداره شــهر و دوم بــه علت آزموده 
شــدن مدیــران شــهری در ایــن کوچــک 
مقیاس تریــن پســت شــهری. بــه عبارتی 
عمــوم شــهرداران مناطــق و نــه تمامــی 
آنهــا در طــی ســال هــای گذشــته از میان 
مدیرانی با ســابقه فعالیت در شــهرداری 
نواحــی، معاونت های ترافیــک، عمران، 
مالی یا خدمات شــهری انتخاب شده اند. 

توجــه به این نکته از آنجا ضروری به نظر 
می رسد که توزیع فراوانی پست ها فارغ از 
کمیت آنها نوع نگاه مدیران ارشد شهری 
به زنان و مدیریت زنان را نشــان می دهد. 
در ا یــن زمینــه می شــود میــان مدیریــت 
محمدباقــر قالیبــاف شــهردار اصولگرای 
تهــران و محمــد علــی افشــانی شــهردار 
مقایســه ای  بــه  اصاح طلبــان  منتخــب 

دست زد.
بهترین نقطه برای این مقایسه سطح 
مناطــق شــهری تهــران، هــم بــه جهــت 
و  مدیریتــی  پســت های  بیشــتر   تجمــع 
هــم قرارگرفتــن این پســت های در میانه 
اجرایــی  یــا  صــرف  ســتادی  پســت های 

صرف به شمار می آید.
به ایــن منظــور ٣4۲ پســت مدیریتی 
مناطــق شــهرداری بــا رتبــه هــای14، 15 
و 16 مــورد بررســی تطبیقــی قــرار گرفته 
از  نتایــج آن نشــان می دهــد  کــه  اســت 
میان ۲۲ شــهردار، 176 معاون، ۲۲ مدیر 
روابط عمومی و 1۲۲ شــهردار ناحیه تنها 
۲8 پســت ســهم زنــان شــده اســت ایــن 
در حالی اســت کــه در مدیریت شــهردار 
اســبق تهــران ایــن عــدد بالــغ بــر 46 زن 
بــه علــت  تفــاوت  ایــن  از  بــود. بخشــی 
مشــاوران  به عنــوان  زن   ۲۲ به کارگیــری 
ســازمانی و رتبه دار شــهرداران در سطح 
مناطــق بــود کــه شــهردار فعلــی تهــران 
بدون جایگزینی پســتی جدیــد تمام این 
۲۲ زن را از پســت های خــود حــذف کرد. 
نجفــی اولیــن شــهردار اصاح طلبــان با 
وجــود انتصاب دو شــهردار زن و چندین 
معــاون ترجیــح داده بــود پســت اداری 
در  شــود.  حفــظ  مناطــق  در  زنــان  ایــن 
دوره وی 55 زن در شــهرداری مناطــق 

دارای پســت های پیــش گفتــه بودنــد که 
یــک  تاریــخ شــهرداری  در  نظــر  ایــن  از 
رکــورد بی نظیــر به شــمار می آیــد. بنابــر 
ایــن بــا وجــودی کــه محمدعلــی نجفی 
به عنوان اولین شــهردار شورای یکدست 
اصاح طلــب توانســت در دوران انــدک 
مدیریت خود به شکل پیش رونده ای به 
انتظارات جامعــه رأی دهنده تهرانی در 
به کارگیری زنان در پســت های مدیریتی 
پاســخی درخــور و مثبــت بدهــد دومین 
شهردار منتخب شورا کارنامه ای ضعیف 
و حتی نزولی نسبت به دوره قبل برجای 

گذاشته است.
هنــوز از آینده فعالیت اولین شــهردار 
حزبــی ایــران اطاعی در دســت نیســت 
امــا او به یقین خــاف انتظــارات موجود 
دربــاره زنــان عمــل کــرد. ایــن عملکــرد 

خاف انتظارات وقتی تشدید می شود که 
بدانیم جز در کمیــت در دوران مدیریت 
افشــانی کیفیت حضور زنــان در رده های 
مدیریتی نیز روند نزولی داشــته است. به 
طوریکــه حضور زنان در کســوت شــهردار 
ناحیــه بــه نســبت دوره هــای قبــل نیــز با 

کاهش دو نفری مواجه بود.
ë  و اصولگرایــان  یکســان  نــگاه 

اصاح طلبان به زنان
اما فراتر از این قیاس کمی، نکته حایز 
اهمیت نگاه حاکم بر شهرداران مختلف 
تهــران اعــم از اصــاح طلــب و اصولگرا 
است که تماماً زنان را فقط در پست های 
غیرکلیــدی بــه کار گمارده انــد. به عنــوان 
نمونه هیچ شهرداری تاکنون سازمانی از 
مجموع ۲۲ سازمان وابسته به شهرداری 
تهــران را بــه زنــان واگــذار نکــرده اســت، 
شرکت ها نیز به صورت کلی از این قاعده 
پیروی کرده اند و همان طور که پیشتر هم 
گفته شد معاونت های حساس مناطق یا 
جایــگاه معاون شــهردار تهران. شــاید به 
جرأت بتوان تنها اشتراک نظر شهرداران 
مختلــف تهــران در اداره شــهر را در ایــن 
نقطه دانســت، جایی که به نظر می رســد 
گرایش های زن ناباورانه مشترک مانع از 
ســپردن امور حساس شــهر به زنان شده 
و بیشتر به اعطای پست های غیرحساس 
اکتفا می شــود. معمــوًا برای ایــن اقدام 
بهانه هایــی چــون زمان بر بودن، ســخت 
بودن کار شــهری و... بر زبان آورده شــده 
اســت. عملکرد تمامی شهرداران تهران 
نکتــه  ایــن  مویــد  گذشــته  ســال   ٣0 در 
تأسف آور است و جالب آنکه سه شهردار 
آخــر )قالیبــاف ، نجفــی و افشــانی ( ایــن 
فهرســت بجد خود را حامی حضور زنان 
کــرده  پســت های مدیریتــی معرفــی  در 
امــا هیچ کــدام فراتــر از  باورهــای قالبــی 
دربــاره توانایــی زنــان در مدیریــت شــهر 
تهــران اقــدام نکرده اند. بــه عبارتی آنها 
با وجود شــعارها تنها مقلد افکار، ایده ها 
و نوآوری هــای شــهرداران مؤلــف تهــران 
چــون غامرضــا نیــک پی و غامحســین 
کرباســچی دربــاره زنــان بوده انــد. البتــه 
بایــد اذعــان داشــت محمدعلــی نجفی 
بارقه هایــی از ایده هــای نو بــرای زنان در 
زمــان  امــا  داد  نشــان  مدیریــت شــهری 
اجــازه نــداد در کارنامــه او چیــزی جز باا 
بــردن عــدد زنــان شــهردار منطقــه ثبت 
موضــوع  قالیبــاف  باقــر  محمــد  شــود. 
مدیریــت زنــان را به انتصاب همســرش 
به عنوان مشاور زنان تقلیل داد و کارنامه 
محمدعلــی افشــانی در ایــن زمینــه بعد 
ضعیف تریــن  احمدی نــژاد  محمــود  از 
ســال   ٣0 شــهرداران  میــان  در  کارنامــه 
گذشــته تهران به شمار می آید. چرا که او 
نــه تنها به ارتقای وضع موجود در هنگام 
دریافت پســت شــهرداری همتی نگمارد 
که در مقابل پست زنان در کسوت مشاور 
شــهردار تهران و شهرداران مناطق را نیز 
حــذف کــرد. از این منظر شــاید شــهردار 
وابســته به حــزب اعتماد ملــی را بتوان با 
مصطفــی قلی رام مقایســه کــرد که گفته 
می شــود در مــدت کوتاه شــهرداری خود 
عرصــه را چنــان بــر زنــان تنــگ کــرد کــه 

بیشتر آنها به وزارت مالیه کوچ کردند.

از میان 46۲ پست مدیریتی شهرداری تهران سهم زنان 
تنها ٣۲ پست است. این بررسی معاونان شهردار تهران، 

شهرداران مناطق، معاونت های مختلف مناطق ۲۲ گانه، 
شهرداران نواحی، مدیران روابط عمومی، مدیران عامل 

۲۲ سازمان، ٣5 شرکت و رؤسای 1٣ مرکز و ستاد را شامل 
می شود
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و  سیاســت  عرصــه  در  مطلــوب 
تصمیم گیــری، ازم اســت مجموعه ای از 
راهکارهــا و تدابیــر چنــد بعــدی و تلفیقی 
همچــون فعالیت هــای آموزشــی و اطاع 

رســانی، برنامه هــای کارورزی، کمک هــای 
مالی برای زنان داوطلب و خواهان پســت 
و مقام های سیاسی تدوین گردد. اقدامات 
ایجابــی و تعییــن اهــداف و ســهمیه بندی 

جنســیتی و افزایش قابلیت زنان در ایجاد 
تــوازن میــان مســئولیت های خانوادگــی و 
اجتماعــی از ضروریــات اســت. همچنین 
لــزوم ارائه راهکارهای بومی و متناســب با 
شــرایط فرهنگی جامعه ایران، واقع بینانه 

و کاربردی الزامی است. 
در نهایت برقراری ارتباط گسترده بین 
زنــان و حمایت زنان کارآفریــن از یکدیگر 
در بــه کارگیــری و تربیــت دختــران و زنان 
به عنــوان نیــروی کار موفــق می تواند تأثیر 
شــایانی بــر بازســازی ظرفیت هــای کاری 

داشته باشد. 

جهت دستیابی زنان به جایگاه مطلوب در عرصه سیاست 
و تصمیم گیری، ازم است مجموعه ای از راهکارها و تدابیر 

چند بعدی و تلفیقی همچون فعالیت های آموزشی و اطاع 
 رسانی، برنامه های کارورزی، کمک های مالی برای زنان داوطلب 

و خواهان پست و مقام های سیاسی تدوین گردد

مهر
س: 

عک
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هنر جوششی است، نه کوششی
گفت و گوی »ایران« با علی عزتی، مؤسس انجمن هنرمندان خودآموخته

 ســـال ۱۳۸۵ علی عزتی به منظور شناسایی و معرفی و ثبت و ساماندهی آنچه 
هنـــر خودآموختـــه نامیده می شـــود، اقـــدام به تأســـیس انجمـــن هنرمندان 
خودآموخته کرد و در این راه افراد بسیاری را با برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها 
به جامعه هنـــری معرفی کرد. وی به دنبال تأســـیس انجمن جهانی هنرمندان 
خودآموخته اســـت. او این هنر را نشأت گرفته از جوهره وجود انسانی می داند 
که عامـــه مردم با آن براحتی ارتبـــاط برقرار می کنند. در ایـــن مطلب عزتی در 
خصوص انجمـــن، هنر و هنرمنـــدان خودآموختـــه به گفت و گو بـــا خبرنگار 

»ایران« نشسته است.

صبا موسوی
خبرنگار

متأسفانه حوزه های آکادمیک هنرجو 
را از مقوله سرشت، تمرکز، استقال و 
جوهره به خود پرداختن دور می کند. 

آنچه ما روایت می کنیم فراتر از این 
ظرفیت ها است. به دنبال سرشت 

 کودکانه فرد هستیم. آنچه 
 المان های کودکی افراد را 

بر می انگیزاند برای ما ماک است

ë  انجمـــن فعالیت هـــای  خصـــوص  در 
شکل گیری  زمان  از  خودآموخته  هنرمندان 

تا امروز بگویید؟
ایـــن حـــوزه  در  بـــه دو دهـــه  نزدیـــک 
فعال هســـتیم. توجه خود را بر شناســـایی 
کشـــور  کل  خودآموختـــه  هنرمنـــدان 
گذاشته ایم  و در این خصوص دستاوردهای 
خوبی هم داشـــته ایم. در نهایت هدفمان 
امانتداری و پاســـداری از اینگونه هنر است. 
همچنـــان به دنبـــال ورود بـــه عرصه هـــای 

بین المللی هم هســـتیم تا بتوانیم انجمن 
را به عنـــوان یک پایـــگاه برای شناســـایی و 
جهان،  خودآموختـــه  هنرمنـــدان  تجمـــع 
در شـــهر پاریس، تأســـیس کنیم. درنتیجه 
محل عبـــور، جـــذب و تعامـــل هنرمندان 
خودآموختـــه جهـــان را در دو نقطه ایران و 

فرانسه خواهیم داشت.
ë  انجمن زیر نظر چه نهادی و در چه ســـالی

تشکیل شده است؟
ســـال ۱۳۸۵ شمسی انجمن را تأسیس 

کردیـــم. به عنـــوان یـــک نهـــاد خصوصی 
فعالیت می کنیم اما تحـــت تمام ضوابط 
اجرایـــی و نظـــری متولیان فرهنـــگ و هنر 
کشـــور برنامه های خود را با حفظ استقال 

پیش می بریم.
ë  را خودآموخته  هنرمنـــد  چنـــد  تاکنـــون 

شناسایی کرده اید؟
نگاه ما شناسایی و جذب هنرمندان کل 
کشور است. بســـیاری به ما مراجعه کردند 
اما ناگزیر از قبولشـــان بودیم، زیرا در مدت 
زمانی، نگاه ما فراتر از حوزه های کمی شد، 
در نتیجـــه ریزش های زیادی هم داشـــتیم 
زیرا هدفمان تعریف سرشـــت واقعی این 
حـــوزه از هنر بود. بنابرایـــن امروز ۴۵ عضو 

ثابت داریم.
ë منظورتان از سرشت واقعی چیست؟

و در حـــوزه کمـــی، هنرمنـــد  ابتـــدا  در 
آموزش آکادمیک ندیـــده و درکی از تاریخ 
هنر نداشته باشـــد. یعنی مبانی نظری آن 

رشـــته را نداند و تجربه نکرده باشد. بیشتر 
خاقیـــت ایـــن افراد در ســـن های بـــاا رخ 
می دهد و بیشتر آنها نیز از سواد خواندن و 
نوشـــتن بی بهره یا کم بهره هستند. خلوت 
ایـــن عزیـــزان، گرایش های دگرگونـــه ای را 
برایشان رقم می زند. نوعی برانگیختگی و 
خودانگیختگی در حاات روحی و آثارشان 
وجود دارد. معتقدیم هنر جوششـــی است 
نه کوششـــی و آن را به عنـــوان مرهم روح و 
روان بشر تلقی می کنیم و به آن باور داریم. 
تـــا چند صباح قبل، هنرمندان فاخر جهان 
نسبت به این ژانر از هنر، از موضع باا رفتار 
می کردند، اما در این دوره زمانی، دیگر این 
نگاه وجود ندارد بلکه آنها هنر خودآموخته 
را الهام بخـــش می داننـــد و از آن اقتبـــاس 

می کنند.
ë  پس دلیلی ندارد این افراد پس از شناسایی

عضو انجمن باشند؟
این موضوع یک تمایل شخصی است. 
می تواننـــد در کنار ما قرار بگیرند. هســـتند 
کســـانی که شناســـایی و به جامعـــه هنری 
معرفی کرده ایـــم که امروز دوســـت دارند 
به شـــکل مســـتقل به فعالیت خـــود ادامه 
بدهنـــد. قصـــدم در کل این اســـت که این 
عزیزان خودشـــان را و آثارشـــان را به عنوان 

هنر و هنرمند بودن، باور کنند.
ë  آثار این افراد به شکلی بدوی هستند، پس

از شناســـایی آنها و معرفی به جامعه هنری 
و گذاشتن برچســـب هنرمند پشت نام این 
افـــراد، آیا تغییـــر رویکرد در خلق آثارشـــان 
ایجاد می شـــود یا به دنبال آمـــوزش بروند، 
می توان به این افراد پس از معرفی و برپایی 
چندین نمایشـــگاه همچنان عنوان هنرمند 

خودآموخته اطاق شود؟
قطعاً در زمانـــه مدرن زندگی می کنیم. 
خیلـــی از افـــرادی کـــه شناســـایی کردیم از 
خلـــوت نـــاب و بکـــری برخـــوردار بودنـــد. 
زمانـــی کـــه در نمایشـــگاه های ما شـــرکت 
می کنند حتماً تأثیر می گیرنـــد، اما به طور 
مثال فرد نقاشـــی که در نمایشـــگاه شرکت 
می کنـــد و آثـــار حجـــم هنرمند دیگـــری را 
می بینـــد، ممکن اســـت برود و مجســـمه 
هم بســـازد. اما ذات، سرشـــت و جوهره او 
و خیال هایـــش تغییری نمی کنـــد. اهداف 
انجمن ما حول ســـه محوریت؛ شناســـایی 
هنرمنـــدان خودآموختـــه جهـــان و گوهره 
خاقه آن ها، معرفی این گوهر به جهانیان 
و ســـوم حفاظـــت از این گوهـــره خاقیت 

بـــرای نســـل های بعـــدی اســـت. انجمـــن 
تشکیل شـــده تا جرأت بیافریند، موقعیت 
فراهم کند و بســـتر بســـازد. هنرمندانی که 
کشـــف کردیم و می کنیم به هرحال تحت 
تأثیر جامعه مدرن هســـتند. از رسانه های 
مختلـــف اســـتفاده می کنند که بـــر زندگی 
آنها تأثیر می گـــذارد. اما در کل در مواجهه 
بـــا دیگـــر هنرمنـــدان تأثیرهـــای ناچیـــزی 
می گیرند که جوهری نخواهد بود. پیکاســـو 
جمله جالبی دارد، می گفت »من ۵۰ سال 
نقاشـــی کردم تا بتوانم همانند یک کودک 
۵ ساله نقاشی کنم«. پیکاسو در جهان هنر 
مراتبـــی دارد اما به جایی رســـید که متوجه 

شد با یک فضای نامتناهی روبه رو است که 
هیچ یک از حوزه های آکادمیک نمی تواند 
ناجی او باشـــد. بایـــد به درونـــش بپردازد. 
بنابراین هرچه کارهایش درونی تر شد، آثار 

قوی تری خلق کرد که جهانی هم شد.
ë  پس حوزه آکادمیک ممکن است تأثیری

در شکوفایی، خاقیت و استعدادها نداشته 
باشد؟

دقیقـــاً. ایـــن امـــر اثبات شـــده اســـت. 
بچه هایی هســـتند که ذوق هنـــری ندارند و 
وارد دانشـــکده های هنری می شوند، چون 
آن خاقیـــت و جوهـــره را ندارنـــد در طول 
مسیر، از فضا زده و دور می شوند. برعکس 

هم کسانی که دارای اســـتعداد بودند و هر 
چه بیشـــتر در فضای آکادمیکی اســـتحاله 
شده اند از خودشان دور شده اند و متأسفانه 
این خطری اســـت که حوزه های آکادمیک 

بر سرشت ها و خاقیت ها تحمیل می کند.
ë  هنـــر نمایشـــگاه های  از  مـــردم  عامـــه 

حالی  در  می کننـــد  اســـتقبال  خودآموخته 
که کمتر جذب هنر غیـــر خودآموخته ها قرار 

می گیرند، علت در چیست؟
همذات پنـــداری  آثـــار  ایـــن  بـــا  چـــون 
و راحت تـــر آنهـــا را درک می کننـــد. ایـــن 
نمایشـــگاه ها باعث خودبـــاوری مردم هم 
می شـــود، برای آنها چالـــش ایجاد می کند 
و به آنهـــا این جرأت را می دهـــد تا بروند و 
دســـت به امتحان بزنند. نقاشی بکشند یا 

حجمی بسازند.
ë  انجمن هنر خودآموخته چه رشته هایی از

هنر را زیر پوشش خود قرار داده است؟
تـــا چند وقت پیش افـــراد را در هنرهای 
حجـــم  و  نقاشـــی  رشـــته های  تجســـمی، 
حاضـــر  درحـــال  می کردیـــم.  شناســـایی 
بـــر مقولـــه موســـیقی نیـــز ورود کرده ایم و 
هنرمندانـــی را کشـــف کرده ایـــم کـــه ســـاز 
خودشان را ساخته اند، نغمه های خودشان 
را بر اســـاس بافته های ذهنیشـــان سرایش 
کرده انـــد. در کل در تمـــام حوزه هـــای هنر، 
ژانر خودآموختگی هنر صاحب معرفت و 

جایگاه است .
ë و سخن آخر؟

هنر جوششـــی اســـت نـــه کوششـــی، هر 
زمان که کوشـــش ورود کـــرد، خاقیت مرد. 
متأســـفانه حوزه های آکادمیک هنرجو را از 
مقوله سرشـــت، تمرکز، اســـتقال و جوهره 
بـــه خـــود پرداختـــن دور می کنـــد. آنچه ما 
روایـــت می کنیـــم فراتـــر از ایـــن ظرفیت ها 
اســـت. به دنبـــال سرشـــت کودکانـــه فـــرد 
هســـتیم. آنچـــه المان های کودکـــی افراد را 
بـــر می انگیزاند بـــرای ما ماک اســـت. هنر 
خودآموخته تجمیعی از فرهنگ شناســـی، 
جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، 
قوم شناســـی، زیبایی شناسی، زبان شناسی، 
علم و فلسفه است که امیدوارم در این حوزه 
به یک نظر مشترک جهانی برسیم. تاش 
کردیـــم تا این ژانـــر از هنر را با تمـــام زوایای 
ناشناخته اش مکتوب کنیم نه اینکه برایش 
ساختاری تعریف کنیم. نیاز به ثبت و استناد 
تاریخ داریم، چون این آثار تاریخ شفاهی ما 

را دگرگونه روایت می کنند.
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فردوســـی را حتماً می شناســـید یا حداقل اســـمش به گوش تان خورده اســـت. ابوالقاسم فردوسی 
طوسی، شاعر حماسه ســـرای ایرانی و سراینده »شـــاهنامه« اســـت که در قرن چهارم هجری قمری 
زندگی می کرده اســـت. شـــاهنامه پـــر از افســـانه های خواندنی اســـت و رســـتم، نام آورترین چهره 
اسطوره ای در شـــاهنامه اســـت. از میان قصه های شاهنامه، »هفت خان رســـتم« جزو جذاب ترین 
داستان هاســـت که قصد داریـــم در چند شـــماره آن را برایتان تعریـــف کنیم. هر شـــماره یک خان. 

فردوسی داستان را به شعر سروده و ما آن را برایتان به نثر بازگو می کنیم.
ــاه ایران و سپاهش در دژی کوهستانی در مازندران به دست دیو سفید اسیر است.  ــ کیکاووس، پادش
ــت که رستم در راه رسیدن به  ــ ــتم به نجاتش می رود. هفت خان رستم داستان هفت بایی اس ــ رس

مازندران و آزاد کردن کیکاووس و سپاهیانش با آنها رو به رو می شود.
در خان اول، رخش اسب رستم با شیری که قصد جان رستم را داشت نبرد کرد و او را از پای درآورد.

ــد و تن رخش را تیمار کرد و زین بر او گذاشت و راه  ــ ــتم بیدار ش ــ ــرزد، رس ــ ــید از کوه س ــ وقتی خورش
افتاد. مدتی که راه رفت، به بیابانی بی آب و سوزان رسید. زبان رستم از تشنگی، خشک و رخش 
ــتم رو به آسمان کرد و گفت: »خداوندا، رنج و آسایش همه از توست.  ــ ــده بود. رس ــ هم بی حال ش
ــو که دادگری، رنج مرا به  ــ ــــدم تا ایرانیان را از چنگال دیو برهانم. ت ــــن این رنج را بر خودم خری م
باد مده.« رستم همچنان می رفت و با خدا در نیایش بود، اما روزنه امیدی پیدا نبود و هرلحظه 
توانش کمتر می شد و مرگ را پیش روی خودش می دید. با خود گفت: »با این راه دراز و گرمای 
ــود دارد؟!«  در این فکرها بود که ناگهان میشی از کنار  ــ ــوزان و بی آبی، شجاعت و دلیری چه س ــ س
او گذشت. از دیدن میش امیدی در دل رستم پدید آمد و اندیشید که آبشخور میش باید نزدیک 
ــتم را به کنار چشمه ای راهنمایی  ــ ــــت و دنبال میش به راه افتاد. میش رس ــد. از جای برخاس ــ باش
ــــت. از آب زال نوشید و سیراب شد. آنگاه زین از رخش  ــتم دانست که این کمک خداس ــ کرد. رس
ــــت و تیمار کرد. بعد از آن گورخری را شکار کرد و خورد و  ــــمه شس ــــب را در آب چش جدا کرد و اس
ــــت کمی بخوابد. پیش از خواب رو به رخش کرد و گفت: »مبادا تا من خوابیده ام با  تصمیم گرف

کسی بستیزی و با شیر و دیو پیکار کنی. اگر دشمن پیش آمد پیش من بیا و مرا آگاه کن.« 

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

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

رو در رو

آنها هم سردشان می شودصفحه کودک و نوجوان
حاا که هوا سرد شده، آنها چکار می کنند؟ منظورم سگ ها و گربه هاست. نمی دانم شما هم به این موضوع فکر کرده اید یا نه. آنها تقریباً با ما زندگی می کنند، 
بعضی هایشان در خانه و کنار خودمان و بعضی دیگر در خیابان هایی نزدیک به محل زندگی مان. زمستان حتماً روی سگ ها و گربه ها هم تأثیر می گذارد، اما 
دقیقاً چه تأثیری؟ در مورد سگ ها کامًا بستگی به نژادشان دارد. دمای سرد محیط بیرون ممکن است برای یک سگ مطلوب باشد اما سگ دیگر احساس 

کند به پناهگاهی برای در امان ماندن نیاز دارد. این تفاوت ها باعث می شود سگ ها به سرما واکنش های مختلفی نشان دهند. سگ هایی که پوشش ضخیم و دو 
ایه دارند مقاوم ترین سگ ها در سرما هستند. همچنین سگ هایی که دارای پوشش مشکی، قهوه ای یا دیگر رنگ های تیره هستند مقدار بیشتری گرمای آفتاب 

را می توانند جذب کنند و نسبت به سگ هایی که رنگ روشن دارند بدن شان گرمتر می ماَند. چربی بدن یک عایق خوب گرماست بنابراین سگ های اغر 
زودتر از ســـگ های چاق تر سردشان می شـــود. سگ های توله یا بیمار یا سگ های مسن هم نمی توانند مثل سگ های جوان دمای بدن شان را با محیط 
تنظیم کنند، پس نیاز به مراقبت بیشتری دارند. گربه هایی که بیرون از خانه زندگی می کنند، در فصل زمستان نیاز به غذای بیشتری دارند چون برای گرم 
نگه داشتن بدن خود انرژی بیشتری صرف می کنند. آنها برای اینکه از سرما در امان باشند، مکان هایی را برای خودشان پیدا می کنند، مثاً زیر ماشین 
و حتی گاهی داخل کاپوت ماشـــین می روند که راننده باید خیلی مراقب این مســـأله باشد چون ممکن اســـت باعث مرگ حیوان شود. حاا که این ها را 

می دانیم، می توانیم کمک کنیم این حیوانات زمســـتان راحت تری را سپری کنند. مثًا می توانیم در خیابان برایشان غذا بگذاریم و اگر 
دیدیم مکانی را برای در امان ماندن از سرما انتخاب کرده اند، آنها را از آنجا نرانیم. 

حمید حاجی پور

»دوســـت داریم مدرســـه مان قشـــنگ شـــود. برایمان 
نیمکـــت خـــوب بگذارنـــد.« بچه های روســـتای بخش 
لرســـتان  اســـتان  در  الیگـــودرز  شهرســـتان  ذلقـــی 
آرزوهایشان همینقدر کوچک اســـت. ابراهیم، اکرم، شکیل، رعنا، سهیا، 
دانـــش و بقیه بچه ها تـــا حاا تلویزیون نـــگاه نکرده اند. اصـــًا نمی دانند 
برنامه کودک چیســـت. روستایشان برق ندارد. شب ها در تاریکی دور یک 
چراغ نفتی جمع می شوند و در همان تاریکی مشق هایشان را می نویسند. 
گاهی برای هم قصه تعریف می کنند. مثًا ابراهیم که بزرگتر اســـت برای 
خواهر و برادرهایش قصه هایی را که بلد اســـت تعریف می کند. گاهی هم 
از خودش قصه می ســـازد. مثًا قصه دختری را تعریف می کند که دوست 

دارد دکتر شـــود چون روستایشـــان دکتر ندارد و مادرش همیشـــه مریض 
اســـت. روستای خودشـــان هم دکتر ندارد. پرســـتار هم ندارد برای همین 
وقتی کســـی مریض می شـــود باید صبر کند تا خودش حالش خوب شود 
و اگـــر هم خیلی بدحال بود به شـــهر برود. البته به شـــهر رفتن هم خیلی 
سخت اســـت چون هیچ ماشـــینی از روســـتا عبور نمی کند. اصًا جاده ای 

نیست که ماشینی بیاید.
بچه های روستا آرزوهای دیگری هم دارند. مثًا اکرم آرزو دارد معلم شود 
و در روستای خودشـــان به بچه ها درس بدهد. آنها تا کاس پنجم بیشتر 
در روســـتا نمی توانند درس بخوانند چون روستایشـــان فقط یک دبستان 
5 کاســـه دارد. سهیا دوســـت دارد یک خانه بلند و قشنگ داشته باشند 

نقاشی اش را هم کشیده است. بچه ها عاشق نقاشی کشیدن هستند. یک 
جعبه مدادرنگی دارند که همگی در خانه از آن اســـتفاده می کنند و گاهی 
به دوســـتان شـــان هم قرض می دهند. آنها نقاشی های زیادی کشیده اند. 
هرچیزی را که دوســـتش داشـــته اند، نقاشـــی کرده اند. ابراهیم مادرش را 
نقاشـــی کرده که لباس های نو و قشنگی تنش است و دارد لبخند می زند. 
رعنا یک فرش بزرگ خال خال کشـــیده که روی زمین پهن شـــده اســـت. 
اکـــرم خودش را نقاشـــی کرده که دارد از پل رد می شـــود و به ســـمت کوه 
می رود. در نقاشی لباس های خیلی قشنگی تنش است و یک کیف دستی 
ســـبز گلدار هم دســـتش گرفته. دانش یک روباه رنگارنگ کشـــیده که دم 

بلندی دارد. آنها همیشه نقاشی می کشند و همیشه آرزو می کنند. 

بچه زنبوری که بـــه دروغگویی عادت کـــرده، روزی 
متوجـــه تلخ شـــدن عســـل هایش می شـــود. عســـل ها 
به خاطـــر دروغگویـــی او تلخ شـــده اند. بچـــه زنبور به 
توصیه  ملخ پیر، راهی دشـــت می شـــود تا با پیدا کردن یک گل بتواند مزه 

دوبـــاره  را  عســـل هایش 
ســـعی  او  کنـــد.  شـــیرین 
می کند راســـتگو باشـــد و با 
گذشـــتن از برخـــی موانـــع 

اشتباهاتش را جبران کند.
»مزه  عروسکی  نمایش 
دروغ تلخه« بـــه کارگردانی 
ســـمیرا یزدان پـــژو در مرکز 
کانون  عروسکی  تئاتر  تولید 
پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانـــان روی صحنه رفته 
و تـــا پایـــان دی ماه هـــر روز 

ســـاعت 4 و نیم بعدازظهر اجرا دارد. این نمایش برای خردساان ساخته 
شـــده و تماشـــای آن به والدیـــن هم توصیه می شـــود چون یـــک نمایش 
روانشناســـانه اســـت و نکته های اخاقی زیادی در تعامل مادر با فرزند در 

آن گنجانده شده است. 

مزه دروغ تلخه

کودکانه

چین به آن طرف چین می رســـید. برادر ششـــم وسط آتش بود، اما آن  همه آنها آتش بزرگی روشـــن کردند کـــه دود آن از این طرف بوته و شـــاخه و تخته و علف های خشـــک جمع کردند. »سربازان هر دو سپاه جلو  و عقب دویدند و مقدار زیادی داستان »هفت برادر« شگفت انگیز    کتابی برای 10 تا 12 ساله ها
آتـــش هم نمی توانســـت او 
را گرم کند.« این بخشـــی از 
کتاب »هفت برادر« اســـت 
که برای مخاطبـــان ۱۰ تا ۱۲ 
سال از سوی کانون پرورش 
فکری کـــودکان و نوجوانان 
بازنشـــر شـــده اســـت. این 
کتاب، همان طـــور که از نام 
آن مشخص است، داستان 
ایـــن  اســـت.  بـــرادر  »مارگارت می« است و سیدحبیب اه لزگی هم آن را ترجمه کرده است. سپاهیانش روبه رو می شوند و مبارزه با ظلم را آغاز می کنند. نویسنده کتاب هســـتند. بااخـــره روزی می رســـد کـــه ایـــن برادرها بـــا امپراطور ســـتمگر و برادران شـــباهت ظاهری زیادی به هم دارند و دارای قدرت خارق العاده ای چنـــد 
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اینترنــت  کاربــران  تعــداد  بــر  روز  هــر 
در جهــان افــزوده می شــود و بــا تــاش 
کمپانی هــای بزرگ و غول هــای فناوری 
برای رساندن اینترنت به دورافتاده ترین 
سراســر  در  دیگــر  حــاا  جهــان،  نقــاط 
دنیــا بیــش از 4میلیارد نفر بــه اینترنت 
دسترســی دارند و به بیان دیگر نیمی از 
جمعیت جهان، آناین هستند. ازسوی 
دیگر تعداد کاربران شبکه های اجتماعی 
نیز روندی رو به رشد دارد تا آنجا که این 
تعــداد امــروزه از مــرز ســه میلیــارد نفر 
گذشــته اســت. با توجه به ایــن موضوع 
مؤسســات پژوهشــی مختلف هرسال با 
مطالعــه و بررســی وضعیــت اینترنت، 
کاربــران تلفــن همــراه و... یــک گزارش 
مفصــل ارائــه می دهنــد. یکــی از ایــن 
مؤسسات، We Are Social، یک مؤسسه 
بریتانیایی است که از سال 2008 آغاز به 

کار کرده است.
ë آفریقا، عامل تحول دنیای دیجیتال

اگــر بخواهیــم نگاهــی بــه وضعیت 
کاربران اینترنت در جهان داشته باشیم 
بهترین مرجع، آخرین گزارش مؤسسه 
پژوهشــی We Are Social اســت. ایــن 
مؤسسه در زمینه ضریب نفوذ اینترنت، 
تلفن همــراه، شــبکه های اجتماعی و... 
در گوشــه و کنار جهان تحقیقاتی جامع 
و قابــل اســتناد دارد. طبــق گــزارش این 
مؤسســه، 2017 بــرای دنیــای دیجیتــال 
سالی سرشــار از تحول بوده است چراکه 
تعداد زیادی از کاربران، در این ســال به 
جرگه جمعیت آناین جهان پیوسته اند 
کــه البته در این میان کشــورهای درحال 
توســعه از جملــه آفریقا نقش اساســی 
ایفــا می کنند. همچنیــن در این گزارش 
مشخص شده است که آفریقا بیشترین 
تعــداد  افزایــش  در  را  ســرعت  نــرخ 
کاربــران اینترنت در جهان دارد و در این 
شاخص، ساانه رشد 20درصدی نشان 
می دهــد و می توان آن را به عنوان عامل 

تحول دنیای دیجیتال معرفی کرد.
در ایــن گــزارش بــه تعــداد کاربــران 
تلفــن همــراه نیــز اشــاره و عنوان شــده 
است دوســوم مردم جهان اکنون تلفن 

همراه در اختیــار دارند که بخش عمده 
آن نیز تلفن هوشــمند است. همچنین 
بایــد گفت کــه 200میلیون نفر در ســال 
تلفــن  بــه  بــار  نخســتین  بــرای   2017
هوشمند دسترســی پیدا کردند که خود 
رقم مناسبی است. با افزایش جمعیت 
آنایــن، همچنیــن شــاهد رشــد تعداد 
کاربــران شــبکه های اجتماعی مختلف 
در جهــان هســتیم. آمــار ایــن مؤسســه 
پژوهشی نشان می دهد که اکنون تعداد 
کاربــران فعال شــبکه های اجتماعی در 
جهــان بــا افزایــش 13درصدی بــه 3.2 
میلیــارد نفر رســیده اســت که ایــن رقم 
را  جهــان  جمعیــت  کل  از  43درصــد 
در بر می گیــرد. افزایش تعــداد کاربران 
شــبکه های اجتماعــی شــاید بی ارتباط 
بــا افزایــش تعــداد کاربران گوشــی های 
کاربــران  تعــداد  نباشــد.  هوشــمند 
بــا رشــد ســاانه  تلفن هــای هوشــمند 
4درصدی بــه 5میلیــارد و 135میلیون 
نفر رسیده و حاا دیگر 9کاربر از هر 10نفر 
از طریــق تلفن همراه، تبلت یا لپ تاپ 
به پلتفرم و شبکه اجتماعی مورد عاقه 
خود دسترســی دارنــد هرچند همچنان 
تلفن های هوشــمند در جایگاه نخست 

قرار دارند.
ë پیام رسان های محبوب جهان

حــدود  جمعیــت  بــه  توجــه  بــا 
شــبکه های  کاربــران  3.2میلیــاردی 
اجتماعی، کدام یک از این پیام رسان ها 
اگــر  هســتند؟  محبوب تــر  جهــان  در 
بخواهیــم به پهنــه جغرافیایــی نگاهی 
بیندازیــم بایــد گفــت کــه در کل، واتس 
اپ یکــی از محبــوب ترین هــای دنیــای 
شبکه های اجتماعی در جهان محسوب 
می شــود، چــرا کــه در 128کشــور جهان 
بیشــترین محبوبیــت را دارد در حالــی 
که این رقم برای فیس بوک مســنجر به 
72 کشــور می رســد. البته با وجــود این، 
وقتــی نوبت بــه تعــداد کاربــران واتس 
اپ در کل جهــان می رســد، ایــن شــبکه 
اجتماعی از فیس بوک مسنجر عقب تر 

است.
طبــق اطاعات و نمودار ارائه شــده، 
فیس بــوک بــا 2میلیــارد و 234میلیون 
کاربر، پرمخاطب ترین شبکه اجتماعی 
در جهان محســوب می شود و واتس اپ 

با یک میلیارد و 500کاربر فعال ماهانه، 
در رتبه ســوم پیام رســان های پرطرفدار 

جای گرفته است.
دومین پیام رسان پرطرفدار در جهان 
یوتیوب با یک میلیارد و 900میلیون کاربر 
فعال ماهانه است. از آمار شگفت انگیز 
این پیام رســان می تــوان به این موضوع 
اشــاره کرد که در هر دقیقه 300 ســاعت 
ویدئــو در جهــان آپلود می شــود و مردم 
ســاعت  150میلیــون  روزانــه  جهــان 
ویدئوهای یوتیوب را می بینند. همچنین 
62درصــد کاربران این شــبکه اجتماعی 
مرد بوده و 80درصد کاربــران از خارج از 

امریکا آمده اند.
واتس اپ در رتبه ســوم و فیس بوک 
مســنجر با یــک میلیــارد و 300میلیون 
کاربــر در رتبــه چهارم قرار گرفته اســت. 
پــس از آن، »وی چت« و اینســتاگرام به 
ترتیب با 980 و 813میلیون کاربر جهانی 
قــرار گرفته اند. گفتنی اســت کــه تامبلر 
هم 794میلیون کاربر دارد و شــبکه های 
 Qzone با 783میلیون و QQ اجتماعی
با 563میلیــون کاربر فعال در رتبه های 

بعدی جای گرفته اند.
طبق این گزارش، در رده های پایین تر 
لیســت نیز نــام ردیــت بــا 330میلیون 
کاربر دیده می شــود. توئیتر، اســکایپ و 
لینکدیــن نیز به ترتیب بــا 330میلیون 
کاربــر، 300میلیون کاربــر و 260 میلیون 

کاربــر در رده های بعدی جای گرفته اند. 
همچنیــن ایــن آمــار نشــان می دهد که 
وایبر، اســنپ چت، این و پینترســت به 
ترتیــب بــا 260میلیــون، 255میلیــون، 
203میلیــون و 200میلیــون در رده های 
پایینی این لیست قرار دارند. تلگرام نیز 
در جهان بیش از 200میلیون کاربر دارد. 
البتــه انتظار می رود تا پایان ســال جاری 
میــادی ایــن آمارهــا تغییراتی داشــته 
باشــند که در گزارش آینده این مؤسســه 

نمایش داده خواهد شد.
ë نقشه جهانی پیام رسان ها

 We Are Social مؤسســه پژوهشــی
در گزارش خود یک نقشــه هم از جهان 
تهیه کرده تا میزان محبوبیت شبکه های 
اجتماعی را در کشورهای مختلف نشان 
دهــد. در ایــن نقشــه مناطق و کشــورها 
را بــا رنگ های مختلف مشــخص کرده 
و نشــان داده اســت کــه واتــس اپ در 
128کشــور جهان از محبوبیت برخوردار 
است و این رقم برای فیس بوک مسنجر 
به 72 کشور می رســد. طبق این گزارش 
که در قالب یک نقشــه رنگی به نمایش 
درآمــده، وایبر نیز یک شــبکه اجتماعی 
اســت که در 10 کشــور جهــان محبوبیت 
فوق العــاده ای دارد و میــزان محبوبیت 
»وی  اجتماعــی  شــبکه های  از  هریــک 
چت«، این و تلگرام در سه کشور جهان 
بسیار بااســت. پیام رســان ایمو هم در 

3کشــور جهان در صــدر محبوب ها قرار 
دارد و هریــک از شــبکه های اجتماعــی 
اندرویــد  و  آوت  هنــگ  »کاکائوتــاک«، 
مســنجر نیز تنهــا در یک کشــور در صدر 
پرطرفدارهــا جــای گرفته اند. همچنین 
در ایــن گــزارش عنــوان شــده اســت که 
از وضعیــت شــبکه های اجتماعــی در 
14 کشــور جهان اطاع دقیقی در دست 

نیست.
ë جاذبه فیس بوک برای آسیایی ها

با توجه به رسوایی های متعدد برای 
فیس بوک و ماجرای ســرقت اطاعات 
و داده هــای کاربران، بســیاری متعجب 
هســتند کــه چــرا ایــن شــبکه اجتماعی 
ریزش باایی نداشته است. البته برخی 
هم در مقابل، معتقدند اگر این اتفاقات 
نمی افتــاد تعــداد کاربــران فیس بــوک 
بســیار بیشتر از حاا بود. گفتنی است که 
سلبریتی ها در ماجرای کمبریج آنالیتیکا 
کاربــران،  اطاعــات  از  سوء اســتفاده  و 
هشــتگ ها و تبلیغــات متعــددی به راه 
انداختند و خواستار خروج کاربران از این 

پلتفرم و حذف اکانت شدند.
 بــه هرحــال فیس بــوک از همــه این 
گذرگاه های پردردســر عبور کــرده و حاا 
در جایگاهــی مناســب قــرار دارد اما این 
شــبکه اجتماعی در کــدام منطقه زمین 
طرفداران بیشــتری دارد؟ در پاسخ باید 
گفت که آســیا فعال ترین منطقه از نظر 

تعداد کاربــران این شــبکه اجتماعی در 
جهان محســوب می شــود به گونه ای که 
این پلتفــرم در هندوســتان 251میلیون 
کاربر و در اندونزی 131میلیون کاربر دارد. 
ژاپن بــا 71میلیون کاربر ســومین کشــور 
آســیایی پذیــرای فیس بــوک محســوب 
می شــود کــه البتــه بیشــتر این کاربــران، 
جــوان نیســتند. ایــن درحالــی اســت که 
جوانان ژاپنی بیشتر به اینستاگرام و توئیتر 
روی خوش نشــان می دهند. فیلیپین با 
62میلیون کاربر چهارمین کشور آسیایی 
فیــس بوکی به شــمار مــی رود و ویتنام و 
تایلند در جایگاه های بعــدی قرار دارند. 
پــس از این کشــورها هم تعــداد کاربران 
کشــورهای  در  ترتیــب  بــه  فیس بــوک 
پاکســتان و بنگادش با 32 و 28میلیون 
و  میانمــار  مالــزی،  بااســت.  نســبتاً 
همچنین نپال به عنوان یکی از کشورهای 
کمتــر توســعه یافتــه در جنوب آســیا در 
رده های بعدی جای گرفته اند. همچنین 
گفتنی اســت که کامبوج با 6.3میلیون و 
سریانکا با 5.5میلیون کاربر فیس بوک 

در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.
ë دوستداران واتس اپ

کاربــران در چه کشــورهایی به واتس 
اپ عاقــه دارنــد؟ در پاســخ باید گفت 
کــه تقریباً 50درصد کاربران شــبکه های 
اجتماعی در هندوســتان، واتس اپ را بر 
گوشــی خود نصب کرده و از آن استفاده 
می کننــد. واتس اپ در برزیل نیز بســیار 
محبــوب اســت و از هــر 10 کاربــر شــبکه 
اجتماعی در این کشور، یک نفر از واتس 
اپ استفاده می کند. آلمان سومین کشور 
طرفــدار واتس اپ محســوب می شــود و 
در این کشــور از هر 10 کاربر، 7 نفر از این 
شبکه اجتماعی استفاده می کنند. طبق 
 We Are مطالعات مؤسســه پژوهشــی
Social، اندونــزی از نظر تعــداد کاربران 
شــبکه های اجتماعی در جایگاه چهارم 
قــرار گرفتــه و از هــر 10 نفــر 4نفــر کاربــر 
واتــس اپ هســتند. روســیه هــم از نظــر 
این شــاخص در ردیف پنجم جای دارد 
و طبــق این گزارش، از هر 10 کاربر، چهار 
نفر عضو واتس اپ هستند. گفتنی است 
ترکیه، اســپانیا، ایتالیا، هلند و اوکراین از 
نظر ایــن شــاخص، در رده هــای بعدی 

قرار گرفته اند. 

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور: 

اینستاگرامبایدچندسالپیشفیلترمیشد
سرپرســت جدید معاونت امور فضای مجازی دادســتانی 
کل کشــور گفــت: بســیاری از علمــا و اســتادان دانشــگاه و 
دانشــجویان هر کدام با اســتدال خود، خواهان فیلترینگ 

اینستاگرام هستند.
به گزارش ایســنا، جواد جاویدنیا در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چندی پیش 
صحبت هایی مبنی بر احتمال فیلترینگ اینســتاگرام مطرح شــده بــود. آیا قرار 
اســت این شــبکه اجتماعی فیلتر شــود؟ گفت: اینســتاگرام باید چند سال پیش 
فیلتر می شد. متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم خیز اینستاگرام به وجود 
آمده و هر روز رو به رشد است را می توان یک فاجعه دانست. خانواده های زیادی 

درگیر آسیب های اینستاگرام شده و از این مسأله گایه مند هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: بسیاری از علما و استادان 
دانشــگاه و دانشجویان هر کدام با استدال خود خواهان فیلترینگ این نرم افزار 
هستند. حتی برخی تمام مسئوان فضای مجازی کشور را که هر کدام به نحوی 
در این فضا نقش دارند به خاطر عدم جلوگیری و برخورد با این پدیده، مسئول 
گمراهــی تک تک افــراد جامعه و بویــژه کــودکان و نوجوانان می داننــد و آنها را 

بی غیرت خطاب می کنند که حق هم دارند.
جاویدنیــا تأکید کرد: من به عنوان مســئول نظام اســامی بــر صندلی خود تکیه 
داده ام و می بینم که چه فجایعی در این شــبکه در حال وقوع است و اقدامی که 
می توانم انجام دهم را انجام ندهم و به جای وظایف شرعی و قانونی ماحظات 
سیاسی را بهانه کنم آیا خداوند متعال و شهدا از من خواهند پذیرفت؟ اگر واقعاً 
چنین است باید مسئولیتم را رها کنم و در خانه بنشینم تا حداقل پاسخی داشته 

باشم که مسئول نبودم.
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقاب بارها وضعیت نامطلوب این فضا را و اینکه 
این فضا به قتلگاه جوانان تبدیل شــده اســت گوشــزد کرده اند. آیا من با ادعای 
وایتمداری و سرباز وایت بودن رواست که بی تفاوت باشم و بهانه های مختلف 

بیاورم؟
سرپرســت جدیــد معاونت امور فضای مجازی دادســتانی کل کشــور افزود: قوه 
قضائیــه در این خصــوص تذکرات ازم را داده اســت و بنا دارد محکم و اســتوار 

پیگیر اجرای قانون در همه زمینه ها باشد.

وقوعیکحملهگستردهسایبری
درخاورمیانه

یــک  شناســایی  از  »ســایپم«  ایتالیایــی  نفتــی  شــرکت 
حملــه ســایبری در منطقــه خاورمیانــه خبــر داده که علیه 

زیرساخت های این شرکت انجام شده است.
به گــزارش »ایران«، ســایپم می گویــد در حال جمع آوری اطاعــات در مورد این 
حملــه با هدف ارزیابی تأثیرات آن بر عملکرد و فعالیت های این شــرکت بوده 
و تاش می کند وضعیت شــرکت یادشــده به حالت عادی بازگردد. منشــأ آغاز 
این حمله کشور هند بوده و از جمله کشورهایی که سرورهایی در آنها هدف قرار 
گرفته می توان به عربســتان سعودی، کویت و امارات اشاره کرد. البته دامنه این 
حمله به برخی کشورهای دیگر جهان و از جمله اسکاتلند هم کشیده شده، ولی 

سرورهای اصلی سایپم در ایتالیا، فرانسه و بریتانیا آسیبی ندیده است.
برخی ســرورهای این شــرکت در خاورمیانه به علت شدت حمات از دسترس 
خارج شــده اند و بعد از کاهش حمات با استفاده از نسخه های پشتیبان ذخیره 
شده به حالت عادی بازگشته اند. بزرگ ترین مشتری این شرکت نفتی ایتالیایی 
آرامکو در عربستان سعودی است و دو طرف یک موافقتنامه همکاری را تا سال 

2021 به امضا رسانده اند.

طراحیفانتزیترینکیبوردسال
کیبورد موسوم به »Delux« یکی از زیباترین کیبوردهایی است که امسال طراحی 
شــده اســت. این کیبورد زیبــا کارایی فوق العــاده ای دارد و بــرای عاقه مندان به 

کااهای فانتزی کاربردی است.
به گــزارش انتخــاب، از ویژگی هــای ایــن کیبــورد می توان بــه قابلیت اســتفاده از 
کلید های میانبر اشــاره کرد. این کیبورد همچنین چندمنظوره و هوشمند است، 
طراحــی ظریف و کاربــردی دارد و تنها با یک چرخش ســاده می تواند تبدیل به 

سیستم شماره گیر شود.
 Delux همچنین دارای هشت ویژگی شامل حرکت به باا، پایین، چپ، راست، 
حجم، روشنایی، اندازه صفحه و بزرگنمایی است و از آن می توان با کمک ماوس 
نیز استفاده کرد. این کیبورد 70 داری همچنین با MacOS و ویندوز سازگار بوده 

و برای کار طراحان حرفه ای هم بسیار مناسب است. 

اینستاگرامبهپیامصوتیمجهزشد

اینســتاگرام اعــام کرد که کاربران از این پس قــادر خواهند بود در بخش پیام های 
خصوصی )دایرکت( برای دوســتان و مخاطبان موردنظر خود پیام صوتی ارسال 
کنند. به گزارش مهر، اینستاگرام که یکی از بزرگ ترین و محبوب ترین شبکه های 
اجتماعــی در جهان به شــمار می رود، بــه تازگی تغییر و تحــوات جدیدی را به 
پلتفرم خود ایجاد کرده اســت تا شــباهت بیشــتری به اپلیکیشن های پیام رسان 
پیدا کند. در حقیقت به نظر می رســد اینســتاگرام می خواهد نخســتین پلتفرمی 
باشــد کــه مجموع قابلیت های یک اپلیکیشــن پیام رســان و شــبکه اجتماعی را 
در کنار یکدیگر داشــته باشــد و به کاربرانش این امــکان را بدهد تا بتوانند بهتر و 
راحت تر با دوســتان و مخاطبان خود در ارتباط باشــند. گفتنی اســت که قابلیت 
چــت صوتی بدون شــک یکی از پرطرفدارترین قابلیت هایی اســت که از ســوی 
کاربران اینستاگرام درخواست شده بود. البته این تنها قابلیت جدید اینستاگرام 
نیست و هفته گذشته هم قابلیت جدید دیگری تحت عنوان Close Friends به 
اینســتاگرام اضافه شد که در آن کاربران می توانند استوری های خود را تنها برای 
تعداد محدودی از دوستانشــان به اشتراک بگذارند. ازم به ذکر است که ارسال 
پیام صوتی در دایرکت اینســتاگرام بدون شــکل است و کاربران می توانند با نگه 
داشــتن آیکون میکروفون در بخش پایینی قسمت پیام های خصوصی، صدای 

لحظه ای خود را ضبط کرده و آن را برای دوستانشان ارسال کنند.  

خــــــبر

آن سوی 
خــــــبر

گــوگل اعام کرده اســت یــک باگ در 
خدمــت »گــوگل پاس« ســبب شــده 
اطاعــات ۵2.2 میلیون نفر از کاربران 
آن فاش شود و به همین دلیل در یک 
پســت وباگی اعام کــرد گوگل پاس 
چهار ماه زودتر از موعد تعیین شــده، 

تعطیل می شود.
به گــزارش مهر، پیش از ایــن قرار بود 
مــاه آگوســت ســال  پــاس در  گــوگل 

2019 تعطیــل شــود امــا پس از کشــف 
بــاگ، ایــن خدمت در آوریــل تعطیل 
پســت  ایــن  در  گــوگل  شــد.  خواهــد 
 ۵2.2 اطاعــات  کــرد  اعــام  وباگــی 
میلیون کاربر فاش شــده و نام، آدرس 
ایمیل، شــغل و سن کاربران در اختیار 
توســعه دهنــدگان قــرار گرفته اســت. 
این، دومین افشــای اطاعات کاربران 
گوگل پاس در ســال جاری اســت و در 

مــاه اکتبر نیــز این شــرکت متوجه یک 
شکاف امنیتی در پلتفرم شد که منجر 
به افشــای اطاعات نیم میلیون کاربر 
شــده اســت. باگ اولیه در مــاه مارس 
کشــف شــد امــا موضوع تــا۶ مــاه بعد 
فاش نشــد و همین امر نگرانی هایی را 

درباره شفافیت به وجود آورده است.
بخــش  رئیــس  نایــب  تاکــر«  »دیویــد 
پســت  یــک  در  گــوگل  محصــوات 

وباگــی نوشــت: با کشــف بــاگ جدید 
تصمیم گرفتیم ایــن خدمت را زودتر 
تعطیــل کنیــم. هرچنــد می دانیم این 
امر پیامدهایی برای توســعه دهندگان 
دارد، امــا می خواهیــم از کاربران خود 

محافظت کنیم.
به نوشــته تاکــر آزمایش هــای معمول 
سیستم افشــای اطاعات را نشان داد 
کــه بین 7تــا 13 نوامبر اتفــاق افتاده و 

پــس از آن برطــرف شــده اســت. ایــن 
بــدان معناســت که توســعه دهندگان 
طرف ســوم احتماًا به مــدت ۶ روز به 
اطاعات کاربران دسترسی داشته اند. 
البته گوگل اعام کرده هیچ شــواهدی 
اطاعــات  از  سوءاســتفاده  بــر  مبنــی 
امنیتــی  شــکاف  ایــن  اســت.  نیافتــه 
فــاش  را  پســوردها  مالــی،  اطاعــات 

نکرده است.  

افشایاطاعات۵۲.۲میلیونکاربر»گوگلپاس«

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات عنوان کرد 

ICTپارکتخصصی
دروازهبازارهایبینالمللی

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با اشــاره به اهمیت 
دسترســی شرکت های ICT به بازارهای ملی و بین المللی، 
شــدن  بزرگتــر  بــرای  محیطــی  را   ICT تخصصــی پــارک 

شرکت ها و کسب قدرت رقابت در سطح ملی و بین المللی عنوان کرد.
 به گــزارش »ایــران«، نصــراه جهانگــرد در جلســه معرفــی »پــارک فنــاوری 
اطاعات و ارتباطات ســجاد« تأکید کرد: بــرای این پارک مجوز پارک تکنولوژی 
دریافت شده است و برای نخستین بار در کشور اساسنامه این پارک مشخصات 
ویــژه ای دارد و تاش می کنیم پارک تخصصی فنــاوری اطاعات و ارتباطات را 
محیطی برای بزرگتر شــدن شــرکت های ICT برای حرکت به ســمت بازارهای 

بین المللی تبدیل کنیم.
معــاون وزیــر با اشــاره بــه اقداماتی که در چند ســال گذشــته در حــوزه خدمات 
ارتباطی انجام شده است، گفت: با اینکه این توسعه با تأخیر 8 ساله انجام شد 
اما با شتابی که در پیاده سازی این شبکه داشته ایم هم اکنون دسترسی در سراسر 

کشور به ارتباطات متحرک و موبایل برای همه امکان پذیر شده است.
وی افزود: توسعه خدمات ارتباطی بستری برای توسعه فعالیت های اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی اســت و تحول دیجیتــال را تســریع می کنــد. جهانگرد با 
اشــاره به اینکه در 4 بخش برای توســعه این اکوسیســتم برنامه داریم، تصریح 
کــرد: درحــال حاضر در کشــور 6 صندوق ســرمایه گذاری اصلــی و 35 صندوق 
ســرمایه گذاری فرعــی وجــود دارد که از تولد یک شــرکت تا رســیدن آن به بازار 
کمک می کنند اما مقررات محکمی برای اینکه که یک محصول داخلی ســهم 

بازار را به دست آورد وجود ندارد.
معــاون وزیــر ارتباطات، ارائــه برنامه برای انتخاب های صحیــح در این حوزه را 
یکی دیگر از برنامه ها عنوان کرد و گفت: بسترسازی در محیط های شتاب دهنده 
و کمک کننده به شــرکت ها برای رشــد بیشــتر و قدرت رقابت در ســطح ملی و 

بین الملل را در قالب پارک و کریدور پیگیری می کنیم.
جهانگرد، برنامه چهارم وزارت ارتباطات در این حوزه را نفوذ تکنولوژی به سایر 
رشته ها بیان کرد و گفت: این موضوع در دنیا نیز به صورت جدی مطرح است و 
تاش هایی در وزارت ارتباطات در قالب توافقنامه هایی با دستگاه های مختلف 
برای اســتفاده از ابزار فناوری اطاعات برای ارتقای بهره وری انجام شده است. 
در برنامه داریم با مطالعات مقایسه ای به یک برنامه ملی در این حوزه برسیم. 

میترا جلیلی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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 رئیس سازمان فناوری اطاعات خبر داد: 

ثبترکورد44میلیونتراکنشدستگاههایدولتیبامرکزملیتبادلاطاعات
رئیــس ســازمان فنــاوری اطاعــات با 
اعام رشــد 22 درصدی دســتگاه های 
دولتی در پیوستن به دولت الکترونیکی 
خدمــات  ارزیابــی  از  دور  آخریــن  در 
الکترونیکی دستگاه های اجرایی گفت: 
تعــداد تراکنــش دســتگاه های دولتــی 
بــا مرکــز تبــادل داده در آبــان مــاه بــه 
44 میلیون رسید که پیش بینی می شود 
این رقم در پایان آذرماه به 60 میلیون 

تراکنش برسد.
به گــزارش »ایــران«، امیــر ناظمی در 
نشست هم اندیشی مدیران ارتباطات 
اســتان ها،  اطاعــات  فنــاوری  و 
دولــت  کانشــهرها،  و  اســتانداری ها 
بــرای  نخســت  اولویــت  را  هوشــمند 
الکترونیــک  دولــت  اســتقرار  توســعه 
دانســت و گفت: در ســال های گذشته 
تمرکز بر توسعه دسترسی بر پایه های 
ارتباطــی بــود. در دوره دوم ما شــاهد 
رشــد و فراگیر شــدن موبایل در کشــور 
بودیــم و دوره ســوم نیــز مربــوط بــه 
بــه  دسترســی  توســعه  و  اطاعــات 
دوره  بــود.  بانــد  پهنــای  و  اینترنــت 
چهــارم کــه مــا در آن به ســر می بریم 
هم دوره خدمات الکترونیک اســت و 
مجموعــه وزارت ارتباطــات برنامه ها 
راســتای  در  را  خــود  اولویت هــای  و 
و  الکترونیکــی  دولــت  پیاده ســازی 

هوشمندسازی، برنامه ریزی می کند.
وی بــا بیــان اینکــه در فروردیــن مــاه 
امســال 3 میلیــون تراکنــش داده بین 

اســت،  داده  رخ  دولتــی  دســتگاهی 
افــزود: در شــهریور ماه ایــن رقم به 8 
میلیــون تراکنــش رســید و در آبان ماه 
بــا رشــد 11 برابــری تعــداد تراکنش ها 
44 میلیون شد. معاون وزیر ارتباطات 
اظهــار کــرد: تعامــل بــا دســتگاه های 
مختلــف فاکتور اصلی در پیاده ســازی 
اســت و دغدغــه  الکترونیــک  دولــت 
اصلی، تعامل دســتگاه ها با یکدیگر و 
اشــتراک گذاری داده ها از مســیر مرکز 

ملی تبادل اطاعات است.
ناظمی با تأکید بر اهمیت استارتاپ ها 
الکترونیکــی،  دولــت  اســتقرار  در 
تصریح کرد: اســتارتاپ ها واسط ارائه 
خدمــات الکترونیکــی بــه شــهروندان 
هســتند و ایــن خدمــات را به صــورت 
شخصی شده در قالب اپلیکیشن های 
کاربردی بــه مردم ارائــه می دهند. ما 
خــود را موظــف بــه تســهیل گیری در 
زمینه ارائــه اطاعات به اســتارتاپ ها 
در فرآینــد خدمت رســانی بــه مــردم 

می دانیم.
ë  نتایــج ارزیابی خدمــات الکترونیکی

دستگاه های دولتی
اطاعــات  فنــاوری  ســازمان  رئیــس 
همچنیــن دربــاره نتایــج دور چهــارم 
الکترونیکــی  خدمــات  ارزیابــی 
دســتگاه های اجرایــی گفــت: آخریــن 
در  اجرایــی  دســتگاه   93 از  ارزیابــی 
شــد  انجــام  ســال جاری  تابســتان 
خدمــات  جایــگاه  آن  مطابــق  کــه 

الکترونیکــی دســتگاه های اجرایــی بــا 
22 درصد بهبود نســبت بــه دوره قبل 

به رقم 60 درصد افزایش یافت.
ارزیابــی  شــاخص های  دربــاره  وی 
دســتگاه های  الکترونیکــی  خدمــات 
اجرایــی افــزود: ارزیابی هــای صــورت 
الکترونیکــی  خدمــات  از  گرفتــه 
دســتگاه های اجرایی با شاخص هایی 
نظیــر حضــور در وب، تعاملــی بــودن 
بــا  شــهروندان  دوطرفــه  ارتبــاط  و 
هــدف  بــا  بــودن  تراکنشــی  دســتگاه، 
اســتعامات،  و  اطاعاتــی  تراکنــش 
و  ســازمان ها  ســایر  بــا  یکپارچگــی 
همچنیــن فضای مشــارکتی بــا هدف 
حضــور مشــارکت جویانه شــهروندان 
در تصمیــم گیری ها صــورت پذیرفته 
دو  شــدن  افــزوده  از  ناظمــی  اســت. 
شــاخص دیگــر در ارزیابــی دور پنجم 
خبر داد و اظهار کرد: لحاظ کردن داده 
باز بودن اطاعات سازمان به گونه ای 
شــهروندان  عمومــی  دسترســی  کــه 
را بــه داده هــا فراهــم باشــد و دیتــای 
خــود را بــا حفــظ حریــم شــهروندان 
در اختیــار کســب و کارهــا قــرار دهنــد 
و معیــار دیگــر اتصــال به مراکــز داده 
دولت اســت و اینکه دســتگاه ها تا چه 
میزان از سرویس های خود را از طریق 
مرکــز تبــادل داده دولــت به اشــتراک 

می گذارند.
معــاون وزیــر ارتباطات با بیــان اینکه 
دولــت  در  خدمت رســانی  زنجیــره 

قــوه  بــه  فقــط مختــص  الکترونیکــی 
مجریه نیست، تصریح کرد: باید همه 
دســتگاه ها نظیــر قوه قضائیــه، نیروی 
انتظامــی، صداوســیما، شــهرداری ها 
اقتصــاد،  وزارت  مســلح،  نیروهــای  و 
بانــک مرکزی، ســازمان ثبت اســناد و 
اماک کشــور به این زنجیره بپیوندند 
تا شــاهد بهره برداری مؤثرتر و بیشــتر 

مردم از دولت الکترونیکی باشیم.
ë  دولــت در  برتــر  هــای  دســتگاه 

الکترونیک
بنابــه اطاعات منتشــر شــده از ســوی 
فنــاوری  اجرایــی  شــورای  دبیرخانــه 
نتایــج  دور  آخریــن  در  اطاعــات، 
مــادر  شــرکت  هــا،  دســتگاه  ارزیابــی 
زیــر  توســعه  و  ســاخت  تخصصــی 
بناهــای حمــل و نقــل کشــور، گمرک 
جمهوری اســامی ایران، بنیاد شهید 
و امــور ایثارگران ســه دســتگاه برتر در 
ارائــه خدمات الکترونیکــی از بین 93 

دستگاه اجرایی بودند.
جمهــوری  مرکــزی  بیمــه  همچنیــن 
اســامی ایــران، مرکز توســعه تجارت 
امــور  و  اقتصــاد  وزارت  الکترونیکــی، 
دارایــی، ســازمان امور مالیاتی کشــور، 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های 
اقتصــادی و فنی ایران، ســازمان بنادر 
و دریانــوردی و پســت بانک ایــران به 
ترتیــب دیگــر دســتگاه هــای برتــر در 
ارائــه خدمــات الکترونیکــی به شــمار 

می روند.

طبق مطالعات یک مؤسسه بریتانیایی 

کدام شبکه های اجتماعی جهان محبوب تر هستند؟
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8 کشته در انفجار کارخانه وسایل آتش بازی 

هدیه کریسمس 47 ساله
مرد کانادایی هدیه کریسمس دختر مورد عاقه اش را 

پس از 47 سال باز کرد.
به گــزارش گوود نیوز، »آدریان پریس« طی ســال های 
گذشــته به خاطر برهم خــوردن این نامزدی به حدی 
دل شکســته بــود کــه هرگــز ســراغ هدیــه کریســمس 

نامزدش نرفت.
»آدریــان« اکنــون ازدواج کرده و دو فرزنــد نیز دارد اما 
پس از 47 سال تصمیم گرفت تا این هدیه را بااخره 
بــاز کنــد. هدیه کریســمس یک کتــاب دربــاره راه های 

عاشق شدن بود. 

حوادث 
جهان

آرزو کیهان
مترجم

یل
ی م

دیل

    

پرش زن 102 ساله
پیرزن اســترالیایی جشــن تولد خود را با پرشــی هیجان انگیز از ارتفاع 4300 

متری جشن گرفت.
به گزارش ســی ان ان، »ایرنه اوشــئا« 102 ســاله عاقه خاصی به ورزش های 
هیجان انگیز دارد. او پیرترین زن جهان اســت که با توجه به ســن و ســالش 
ایــن پــرش را انجام داده اســت. هــدف وی از ایــن کار جمــع آوری پول برای 

انجمن خیریه و در عین حال لذت بردن از هیجان پرش است.
گفتنی است برای آسیب نرسیدن به ایرنه، وی به همراه یک مربی حرفه ای 

این کار را با موفقیت انجام داده است. 

 رهایی پسر بچه 

از میان گل و ای
آتش نشانان سامرست انگلیس موفق شدند یک پسر 
بچه را که مــدت 40 دقیقه میــان گل وای گیر کرده بود 
نجات دهند. به گزارش میرر، پســربچه 7 ساله در حال 
بــازی میان گل و ای بــه دام افتاده ومــادرش نیز برای 
کمک به وی از آتش نشــانان درخواســت کمک کرده 
است. »سوزی« مادر این بچه به آتش نشانان گفت که 
به همراه پســرش در حال قدم زدن در ساحل »برین« 
بوده اســت که پســرش در میان گل و ای ماســه ای که 

 تنبیه مرگبار براثرجزر و مد به وجود آمده بود گرفتار شد.

دانش آموز عراقی
دانش آمــوز عراقی که از ســوی معلمش 
تنبیه شــده بــود جــان باخت. بــه گزارش 
شــبکه آاتجاه عــراق، یکــی از معلمــان 
مدرسه ای در منطقه الکمالیه بغداد، چند 
روز قبل با چوب به سر پسر 10 ساله کوبید. 
دقایقی بعد حال پســرک بد شــد واو را به 
بیمارســتان رســاندند اما وی به کما رفت 
و روزگذشــته جان باخت. پزشکی قانونی 
علــت فــوت ایــن کــودک مقطــع چهارم 
ابتدایــی را خونریــزی مغزی اعــام کرده 
است. پدر»حسن صاح« کودک 10 ساله 
ساکن بغداد گفت: مدرسه جای تحصیل 
اســت نه کتک خوردن و مردن، هرگز فکر 
نمی کردم که کودکم را ســالم به مدرســه 

بفرستم و جنازه اش را تحویل بگیرم.

حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
»ایران«، این ســتاره ســینما حدود 
یک ماه قبل به پلیس فتای تهران 
مراجعــه کــرد و از مزاحمت هــای 
فرد ناشناســی در اینســتاگرام خبر 
داد و گفت: »حدود یک سال است 
کــه فرد ناشناســی در یــک صفحه 
اینستاگرام که بیش از 100 هزار نفر 
نیــز فالــوور دارد، بــا درج مطالــب 
نامناســب برایم مزاحمــت ایجاد 
کرده اســت و بــا وجــود اینکه بنده 
خیلــی در این باره مدارا و گذشــت 
کــرده ام امــا طی این مــدت متهم 
به اقدامات خود ادامه داده است. 
کاظمــی،  تــورج  کارآگاه  ســرهنگ 
تبــادل  فضــای  پلیــس  رئیــس 
اطاعــات و فنــاوری )فتــا( تهــران 
بــزرگ در تشــریح ایــن خبر گفت: 
آبــان امســال یکــی از بازیگران زن 

معروف ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
بــا مراجعه به پلیــس فتای تهران 
بــزرگ در خصوص نشــر اکاذیب، 
توهیــن و افترا توســط یک صفحه 
اینســتاگرام بــا هویت نامشــخص 

علیه خود شکایت کرد. 
با آغــاز رســیدگی به شــکایت این 
کارآگاهــان  ســینمایی،  چهــره 
پلیــس فتا با انجــام اقدامات ویژه 
توانستند در کمترین زمان ممکن 
متهم پرونده را که جوانی30ساله 
اســت، با اقدامات ویژه شناســایی 
کــرده و ضمن هماهنگــی با مقام 
مجــردی  خانــه  یــک  در  قضایــی 
واقــع در میــدان دربنــد دســتگیر 

کردند. 
بــا دســتگیری و انتقــال متهــم بــه 
پلیــس فتــا، وی بــه ایجــاد صفحه 
اینســتاگرام اعتــراف کــرد و انگیزه 

افزایــش  و  کینه جویــی  را  خــود 
صفحــه  ایــن  در  خــود  مخاطــب 
اعــام کــرد و عنوان داشــت: هیچ 
کــه توســط  گاه تصــور نمی کــردم 
دســتگیر  و  شناســایی  فتــا  پلیــس 
کــه دســتگیر شــدم  و حــاا  شــوم 
حاضــرم عــاوه بر جلــب رضایت 
وی  از  رســمی  طــور  بــه  شــاکی، 
عذر خواهــی کنم. متهم با تکمیل 
پرونده و برابر دستورمقام قضایی 
دادســرای جرایــم رایانــه ای روانه 

زندان شده است.  

 زندان عاقبت مزاحمت 

برای ستاره سینما 

آرزوهای بر باد رفته 
قسمت شصت و یکم/ سرهنگ گفت: اول از هر چیزی باید 
این خونه و هر چی ملک و زمین دارم فروخته شه و پولش 

را هم تبدیل به دار کنم.
مهسا پرسید: همه اماک و زمین ها؟

ســرهنگ جواب داد: البته و گرنه انقاب که راه بیفته یک 
وجــب زمین هم باقــی نمی مونه و همــه اش را مصادره 
می کنــن. پس چــرا تبدیــل بــه دار نکنیم و بــا خودمون 

ببریم؟
مهسا پرسید: فکر دو پسرت را هم کردی؟

ســرهنگ جــواب داد: البتــه بــا فــروش ملــک و اماکــم 
حق شون هر چی باشه به دار پرداخت می کنم.

اواً پسر بزرگه همین مهرداد خان حسابدار یک شرکت و از سهامداران هم هست 
و درآمد خوبی هم داره. با وجود این از فروش و اماکم هم هر چی حقش هســت 
بهــش پرداخت می کنم اما پســر کوچکم مهــران همراه خودمــان می بریمش به 
امریکا. یک نوجوان 17 ســاله اســت که اگر در این کشــور تنها و بی سرپرســت بمونه 
سرنوشت خوبی نخواهد داشت. پس مهران با ما می آد خانم، اینجا که به درس و 

تحصیلش نرسید اما شاید در خارج سر به راه شه.
مهســا ســوار بر یک خودرو به دروازه شــمیران رســید و طبق قــراری که با مهندس 
قابی داشــت کنار خیابان توقف کرد. نگاهی به ســاعت انداخت و آنگاه چشــم در 
میان رهگذران پیاده رو گرداند. هنوز چند دقیقه ای به زمان قرارشــان مانده بود که 
با تلنگری به بدنه خودرو خم شد و دستگیره در را چرخاند. مهندس خودش را به 
داخل ماشین انداخت. سوار که شد مهسا با شتاب تمام پایش را روی پدال گاز فشرد 
و صدای سایش استیک چرخ ها بر آسفالت خیابان بلند شد مهندس قابی نگاهی 

به چهره رنگ پریده و ترسان مهسا انداخت و پرسید:
چه خبرته خانم چرا این همه عجله...؟

مهسا جواب داد:
اوه... اشتباه کردم که اینجا قرار گذاشتم قاسم جان. چون فروشگاه یکی از دوستان 
سرهنگ همین بغل بود. اگر من را با یک مرد خوش تیپ و غریبه ای مثل تو می دید 
به گوش ســرهنگ که می رسوند واویا... بازجویی اش شروع می شد که با کی بودی 

کجا می رفتی و...
قاسم پرسید: برای همین با این پیکان قراضه آمدی سر قرار؟ این ماشین لکنته را از 

کجا گیر آوردی؟ ماشین پونتیاک ات چی شده خانم؟
مهســا گفت: این ماشین مال پسر راننده ماست که سوار شدم. تو این شلوغی های 
تظاهرات آدم می ترســه ســوار ماشین مدل امریکایی بشه. این روزها باید همرنگ 

مردم شد آقای مهندس قاسم اعیان منش!
قاسم پرسید: خب مهسا جان برنامه سفرتان به امریکا چی شد. بلیت هواپیما اوکی 

شده؟
مهسا جواب داد: هنوز نه. گذرنامه هامون حاضر شده. زمین ها و اماک سرهنگ 
همه به فروش رفته حتی به کمتر از نصف قیمت واقعی حاضر شــده بفروشــه 
کــه هــر چه زودتر تبدیل به دار کنم و از این مملکت بریم. فقط همین خونه ای 
که توش نشستیم مونده که قراره معامله بشه. قاسم گفت: بیشتر ثروتمندهای 
فراری حتی به یک چهارم قیمت هم حاضر شدند اماک شون را بفروشند. چون 

به خاطر دار هفت تومنی باز برد با اون هاست خانم. شم اقتصادی همینه.
این خونه را هم به هر قیمتی که شده بفروشید. وگرنه به قول عوام غفلت موجب 

پشیمانی است!

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک
گروه حوادث/ کارآگاهان پلیس آگاهی 
همزمــان با دســتگیری یــک مالخر در 
بــزرگ متعلــق  انبارهــای  از  بازرســی 
بــه وی بیش از 7 میلیــارد تومان انواع 

اموال مسروقه کشف کردند.
سرهنگ کارآگاه شمس الدین میرزکی 
بــا ســرقت وســایط  -معــاون مبــارزه 
نقلیــه پلیس آگاهی تهــران بزرگ - از 
دســتگیری مــردی 50 ســاله خبــر داد 
کــه دارای چندیــن فقــره محکومیــت 

کیفــری به اتهام خریــد و فروش اموال 
ســرقتی اســت و همچنیــن پرونــده ای 
در دادســرای ناحیــه 34 دارد که با قرار 

وثیقه آزاد بوده است.
وی در تشــریح ایــن خبــر بیان داشــت: 
حدود دو هفته متهم و انبارهای متعلق 
به وی تحت نظر قرار گرفتند. با قطعی 
امــوال  فــروش  و  اتهــام خریــد  شــدن 
سرقتی توســط این متهم ســابقه دار با 
اخذ دســتور قضایی شــعبه 5 بازپرسی 

یــک  در  تهــران  ناحیــه 34  دادســرای 
عملیــات غافلگیرانــه، متهم دســتگیر 
و بــه پلیــس آگاهــی انتقــال داده شــد. 
از شــش مخفیــگاه مالخــر در خیابــان 
قزویــن )ســاختمانی دو طبقــه بــا یــک 
طبقــه زیر زمیــن پــر از اموال ســرقتی(، 
هــال احمــر، ســعادت آبــاد، خــاوران، 
حکیمیــه و تهرانپــارس مقادیــر زیادی 
طاقــه   250 قبیــل  از  مســروقه  امــوال 
پارچه و چــرم، کتاب های خطی نفیس 

و قدیمــی، البســه، دریــل، ســنگ فــرز، 
چادر های مســافرتی، لپ تاپ، دوربین 
فیلمبــرداری، موتــور بــرق، جاروبرقــی 
ارزش  بــه  آشــپزخانه  ســرویس های  و 
تقریبــی حــدود هفــت میلیــارد تومان 
کشــف شــد. ســرهنگ میرزکی با اشاره 
بــه اینکه متهــم در برخــی از انبارهای 
محــل نگهداری امــوال مســروقه خود 
از دوربین هــای مداربســته بــرای رصد 
محیط پیرامونی خود استفاده می کرد، 

گفــت: وی در اعترافــات خــود اعــام 
داشــت که امــوال ســرقتی را از 20 هزار 
تومان تــا دو میلیون تومان از ســارقان 
خریــداری کرده اســت. وی با اشــاره به 
اینکــه مالخر از نظر مالی در رفاه کامل 
اســت و دارای چندین خانه ویایی در 
مناطــق مختلــف شــهر تهران اســت، 
افزود: مالخر در اعترافات خود مدعی 
اســت که از حدود 5 ســال پیش در این 

حوزه فعالیت داشته است.

انبار مرد سابقه دار اموال مسروقه در  7 میلیارد 

ادامه روز شنبه

»ایــران«،  گــزارش خبرنــگار جنایــی  بــه 
رســیدگی به ایــن پرونده از ســاعت 3:30 
بامداد چهارشــنبه چهارم مهــر با گزارش 
مــرگ مرموز پســر جوانی در بیمارســتان 
سینا آغاز شد. به دنبال این تماس بازپرس 
ســجاد منافــی آذر و تیــم بررســی صحنه 
جــرم وارد عمــل شــدند. در بررســی های 
صــورت گرفتــه مشــخص شــد حســام بر 
اثــر اصابــت ضربات متعدد جســم نوک 
تیز مانند چاقو به ســر، دســت، کمر و پا به 
قتل رسیده است. تحقیقات نشان می داد 
که حســام به همراه دوستش حسن با دو 
پســر 22 و 23 ســاله به نام های ساســان و 
شــاهین زیر پل ری درگیر شــده که در این 
درگیری هر دو آنها مجروح شده اما حسام 
پس از انتقال به بیمارســتان جــان خود را 
از دســت داده است. حسن در بازجویی ها 
به مأموران پلیس گفت: حسام و شاهین 
از قبــل با هم اختاف داشــتند و برای هم 
خط و نشــان می کشیدند تا اینکه چند روز 
قبــل در محله مان با هم درگیر شــدند که 
در آن درگیــری حســام با چاقو شــاهین را 

زخمــی کــرد. پــس از این درگیری حســام 
چنــد روزی به ایام رفت تا همه چیز آرام 
شــود. یکی، دو روز قبل سرانجام حسام از 
شهرســتان به تهــران آمــد و روز حادثه ما 
دو نفر در اتوبان محاتی با موتورسیکلت 
در حــال حرکــت بودیم که حســام زیر پل 
ری توقــف کرد. هنوز لحظاتــی از توقف ما 
نگذشــته بود که شاهین و ساسان نیز از راه 
رســیدند. به نظرم آنها ما را تعقیب کرده 
بودند تا از حسام انتقام بگیرند. به هرحال 
آنها با ما درگیر شدند که شاهین با چاقو به 
حسام حمله کرد و ضربات متعددی به او 
زد. وقتی حســام غرق در خون روی زمین 
افتاد آنهــا از محل گریختنــد.  همزمان با 
انتقال جســد به پزشــکی قانونی مأموران 
برای دســتگیری شــاهین به محل زندگی 
وی رفتنــد که متوجه شــدند متهم پس از 
حادثه به مکان نامعلومی گریخته است. 
مأمــوران بــه دســتور قاضــی منافــی آذر 
جست وجو برای دستگیری قاتل فراری را 
آغــاز کرده اند. درحالی که تحقیقات برای 
دستگیری متهمان ادامه داشت کارآگاهان 

قتل در        تهران  
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نجات 100 مار از سوختن

آتش نشــانان تگزاسی موفق شدند 100 مار را از میان شعله های آتش 
و مرگ نجات دهند.

به گزارش ســی بی اس، آتش سوزی در ساختمانی دو طبقه در تگزاس 
رخ داده و صاحــب خانــه در یکی از اتاق های طبقــه دوم خود بیش از 

100 مار و مارمولک نگهداری می کرد.
یکی از آتش نشــانان بیان کــرد که در زمان آتش ســوزی صاحب خانه 

حضور نداشته و مارها در اتاقی بوده اند که درش قفل شده بود.
آتش نشــانان علــت اصلــی آتش ســوزی را درخت کریســمس عنوان 

کرده اند.

 مرد چینی 
با باد هوا زنده است

مرد چینی ادعا می کند که 4 ســال اســت لب به غذا نزده و در هفته با 100 کالری 
روزهایش را سپری می کند.

به گزارش میرر، بنا بر ادعای »هو کای« که یک پیک پیتزایی است می گوید تمام 
مــواد مغــذی و ازم بدنش را از راه هوا و قرص نعنا دریافت می کند. به گفته این 
مــرد قــرص نعنا طعم تلــخ دهانش را بر طــرف کرده و او با مدیتیشــن و نفس 

کشیدن می تواند کالری مورد نیاز بدنش را تأمین کند.
»هــوکای« اضافه می کند که مادرش از بچگی نگران کم غــذا خوردن وی بوده و 

هم اکنون نیز گاهی اوقات برایش غذا می پزد اما او به غذا ها لب نمی زند. 

شنای دیدنی اک پشت های تنبل 
پشت یک اسب آبی سوژه عکاس 
حیــات وحــش شــد. به گــزارش 
ســان، »اســمیت ســیمون« 35 
ســاله عکاس حیــات وحش این 
حوضچــه  از  را  دیدنــی  تصاویــر 
پــارک ملــی کروگــر در آفریقــای 

جنوبی گرفته است. سیمون در این باره گفت:»این اک پشت ها معمواً خود را روی 
ســنگ های حوضچه و تابش نور خورشید گرم می کنند، اما این بار به جای سنگ این 
گروه از اک پشت ها بر پشت یک اسب آبی سوار شده و از نور خورشید لذت می برند. 

اسب آبی نیز از حضور اک پشت ها آگاهی داشت و به آرامی در آب شنا می کرد.«

شنای اک پشت های تنبل 

 سقوط هواپیما 

در پمپ بنزین 
ســقوط هواپیما در ایســتگاه پمــپ بنزین در اســپانیا 

موجب کشته شدن دو نفر شد.

به گفته پلیس محلی بارســلون، این هواپیمای سبک 
قرار بود در فرودگاه ســابادل فرود آید اما به دلیل نقص 

فنی روی بام ساختمان پمپ بنزین سقوط کرد.

این حادثه باعث انفجار نشد اما بر اثر برخورد هواپیما، 
دو نفر کشته شدند.

گروه حوادث/ پســر جوان که برای باا بردن تعــداد بازدیدکنندگان خود در 
صفحه اینســتاگرامش مطالب دروغ و عجیب درباره یکی از ســتارگان زن 

سینمای ایران می نوشت از سوی پلیس دستگیر شد.

گروه حوادث/ دو پســر جوان که پس از جنایت در تهــران به ترکیه فرار کرده بودند به 
خاطر ورود غیرمجاز به این کشور بازداشت شدند. متهمان با هماهنگی های پلیس 

بین الملل بزودی به ایران منتقل خواهند شد. 

دستگیری در ترکیه

5 کودک در آتش سوختند

 هواپیمـــای 
الماس نشان 

تصاویر هواپیمای الماس نشان اماراتی در 
فضای مجازی توجه رســانه های اجتماعی 

را به خود جلب کرد.
به گزارش میرر، این هواپیمای لوکس، یک 
بوئینگ 777 اســت که پس  از انتشــار این 
تصاویر در فضای مجازی همه شگفت زده 
شــدند اما پس از مدتی کوتاه روشن شد که 
ایــن تصاویر فقط هنر فتوشــاپ یــک کاربر 

بوده است.

زن امریکایی وقتی متوجه آتش گرفتن خانه اش شد 5 کودکش را در خواب رها کرد و از پنجره بیرون پرید.
به گزارش دیلی اســتار، این آتش سوزی در خانه ای در »یانگ استون« اوهایو رخ داد و کودکان که بین 1 تا 9 
سال سن داشتند در زمان آتش ســوزی خواب بوده اند. مادر کودکان در زمان حادثه با پرش از پنجره طبقه 

دوم ساختمان موفق شد تا خود را نجات دهد اما وقتی آتش نشانان رسیدند بچه ها سوخته بودند.

جنایی در بررسی های خود پی بردند که 
هر دو متهم به ترکیه فرار کرده اند. بدین 
ترتیب به دستور بازپرس جنایی مکاتبات 
مأموران با پلیس بین الملل آغاز شد و با 
ارســال مشــخصات دو متهــم از پلیس 
ترکیه خواسته شد تا در صورت مشاهده 
متهمان آنها را بازداشــت کنند. در ادامه 
بررسی ها کارآگاهان دریافتند که دو پسر 
جــوان به محض ورود به ترکیه به خاطر 
ورود غیرمجــاز بــه این کشــور بازداشــت 
شــده و در زندان به سر می برند. با برما 
شدن این موضوع، بزودی متهمان طبق 
قانون اســترداد متهمان از ســوی پلیس 

ترکیه به ایران منتقل خواهند شد. 

ستار
لی ا

دی
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گروه حوادث- معصومه مرادپور/ مرد جوانی که به خاطر یک سوء تفاهم پیرمرد 

90ساله را با پرتاب قیچی به قتل رسانده بود صبح دیروز در شعبه دهم دادگاه 
کیفری استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. 

به گزارش خبرنگارحوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از سال 95 به دنبال 
درگیری خونین در خیاط خانه ای واقع در پاکدشــت شــروع شد. در این درگیری 
خیاط 90ساله در اثر برخورد قیچی بشدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد. اما 
پیرمرد در اثر عمق جراحت جان باخت و ضارب که مرد جوانی به نام حســین 
35ســاله بود بازداشت شــد او به اتهامش اعتراف کرد و صبح دیروز این متهم 
به اتهام قتل در شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قربانزاده و 
با حضوریک مستشــار پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه پسر مقتول به 
نیابــت از خواهر و برادرانش که در کشــور هلند و افغانســتان زندگی می کنند در 
جایگاه ایســتاد. او ابتــدا تقاضای قصاص کرد اما وقتی قاضــی درباره چگونگی 
ارتکاب جنایت توضیح داد و گفت که متهم ناخواســته مرتکب قتل شده است 
در تصمیم اش مردد شــد و در نهایت از حق قصاصش گذشــت. ســپس وقتی 
درباره وکالتنامه او تحقیق صورت گرفت و مشــخص شــد او نمی تواند از جانب 
خواهر و برادرانش که خارج از کشــور هســتند نظر بدهد و باید با گرفتن وکیل و 
رفع نقص دراین باره ظرف مدت یک هفته نظرات آنها را به دادگاه تقدیم کند. 
سپس متهم در جایگاه ایستاد و در باره روز حادثه به قضات گفت: همسرم چند 
وقتــی بود که بخشــی از لباس هــای این خیاط را در خانــه دور دوزی می کرد. روز 
حادثه وقتی آنجا رفت من هم به دنبال او رفتم. دیدم همسرم پشت پیشخوان 
ایســتاده بــا دیــدن این صحنه دچار بد گمانی شــدم و با خیاط کــه پیرمردی 90 
ساله بود درگیر شدم. وقتی قیچی را به طرف او پرتاب کردم او زخمی شد و بعد 
هم جان باخت. سپس فهمیدم که وقتی زنم به مغازه رفته بود تا دستمزدش 
را بگیرد پیرمرد برای اینکه مغازه کوچک بود به همســرم گفته پشت پیشخوان 

بایستد تا او برود و از مغازه کناری پول بگیرد و به او بدهد.
من پشــیمان هســتم به خاطر تصمیم عجوانه ای که گرفتم و با پیرمرد درگیر 
شــدم وزندگیم را به تباهی کشــاندم حاا از اولیای دم خواســتار عفو و بخشــش 
هســتم. پــس از پایان جلســه قضات رســیدگی به ایــن پرونده را بــه هفته آینده 

موکول کردند تا نتایج نظرات سایر اولیای دم به دادگاه ارسال شود.

قتل خیاط 90 ساله 
با قیچی سرباز زندانی که به خاطر ناتوانی در پرداخت 

دیه 10 میلیون تومانی دو ســال در زندان بود 
بار دیگر با همت و ســخاوت دستان نیکوکار 

به زندگی برگشت.
پــس از انتشــار سرگذشــت غــم انگیــز ایــن 
زندانــی جوان در صفحــه جویندگان عاطفه 
روزنامه ایران دهها نیکوکار از سراســر کشــور 
بــا تحریریــه روزنامــه تماس گرفتنــد و برای 
آزادی ســرباز زندانی اعــام آمادگی کردند. 
در این میان برخــی از مخاطبان ابراز کردند 
بــه این دلیــل قصد کمک بــه زندانی گرفتار 
را دارنــد کــه خود نیز گرفتار چنین شــرایطی 
بوده اند و با کمک نیکوکاران روزهای سخت 
زندگی شان را سپری کرده اند. آنها به شکرانه 
رفــع گرفتاری شــان قصــد کمــک به ســرباز 
زندانــی را داشــتند. پیمانــکار یــک شــرکت 
اداره  ارشــد  کارمنــد  اهــواز،  در  ســاختمانی 
دولتــی در تهــران، جمعــی از ســربازان یک 
پــادگان و... کــه با خواندن گزارش احســاس 
نزدیکــی بــا ســرباز زندانی داشــتند به جمع 
نیکوکاران پیوســتند. برخی نیز اعام کردند 
که حاضرند بعد از رهایی وی برایش شــغل 
پیدا کنند تا بتوانــد زندگی بهتری برای خود 
فراهــم کنــد. اما در این میان مادر شــاکی که 
خود نیز شرایط سختی دارد و فرزند یتیمش 
به دلیــل بیمــاری قلبــی روزهای پــردردی را 
می گذرانــد در جایــگاه معنوی یــک نیکوکار 
حاضر به گذشــت نیمی ازدیه شده بود. این 
زن فداکار به خاطر شاد کردن خانواده سرباز 
زندانی حتی از مســئوان زندان درخواســت 
2 هفتــه مرخصی برای متهــم در ایام نوروز 

کرده بود.
بــا  کشــور  نیکــوکار  مــردم  کــه  حالــی  در 

تماس هــای تلفنی پیاپــی برای نجــات این 
پســر جوان اعــام آمادگی کــرده بودند زوج 
نیکوکار از استان البرز بار دیگر پیشقدم شده 
و با هماهنگی افشــار -دادســتان نظامی- و 
دکتــر حســینی -رئیــس دادســرای نظامــی 
اســتان البــرز- مقدمــات انتقــال زندانــی به 
دایره اجرای احکام را فراهم و از شاکی برای 

دریافت دیه و اعام گذشت دعوت کردند.
ر. ف نیکوکار البرزی که بارها مقدمات آزادی 
زندانیان بدهکار را فراهم کرده است پس از 
انتشــار این گزارش نماینده خود را به دادگاه 
نظامی کرج فرستاد و با پرداخت دیه شاکی 
برگــه آزادی ســرباز نیشــابوری را امضــا کرد. 
مــرد نیکوکار گفت: من درد هــر 2 خانواده را 
حــس کردم. پرداخت دیــه نه تنها به متهم 
بــرای رهایــی از حبــس کمــک کــرد بلکــه از 
رنج هــا و خســتگی های خانــواده شــاکی نیز 
کاست که مجبور بودند در این شرایط سخت 
دغدغه تأمین هزینه های درمان فرزندشان 
را نیز داشــته باشــند. از خداوند خواسته ام تا 
زمانی که حس نوعدوستی و جرأت بخشش 

در قلبم زنده و بیدار است به من ببخشد.
ë اشک های شاکی و متهم

صــدای کشــیده شــدن زنجیــر آهنی خبــر از 
انتقال زندانی به دادگاه می داد. پسر ضعیف 
ریــز نقشــی در کنــار مــادرش روی صندلــی 
نشســته و چشــم به در دوخته بود. انتظاری 
دلتنگ برای بخشیدن کسی که روزی بی خبر 
از راه رسیده بود و بیگناه مجازاتش کرده بود. 
پســری جوان بــه همراه مأمــور بدرقه زندان 
وارد شعبه اول دادگاه نظامی شد. صورتش 
پر از التماس بود. نمی دانست که خداوند راز 
و نیازهای شــبانه اش را شــنیده و تا لحظاتی 

دیگر بند از پایش آزاد خواهد شد.
بی قرار و مضطرب بود. با شــاکی چشــم در 
چشــم شــد و به آرامی گفت: اشــتباه کردم، 

پشــیمانم. ســرباز بودم و چاره ای جز اجرای 
دســتور مافــوق نداشــتم. خانــواده ام به هم 
ریخته است و مادر و برادر کوچکم نگاهشان 
به در مانده تا من برگردم. در یک لحظه هر 
2 پسر گریســتند و از سختی های زندگی شان 
بــه هم گفتند. هر 2 در ســایه فقر قد کشــیده 

بودند.
ســرباز زندانــی روز گذشــته میهمــان دفتــر 
روزنامــه ایــران بــود و خوشــحالی در چهــره 
همه دســت انــدرکاران روزنامه کــه از دیدن 
ایــن جــوان و اینکه توانســته بودند به همت 
نیکــوکاران و اعتمــاد آنــان پلــی میــان افراد 

گرفتار و خیرین بسازند، موج می زد.

کار در گروه »حوادث« تجربه جالبی است. 
حــس خوبی دارد. شــاید بــرای من که اهل 
ســینما هســتم اتفاق بی نظیری باشــد. گاه 
در میــان اخبــار قتــل و غارت و اسیدپاشــی 
موضوعــش  کــه  می آیــد  پیــش  مــواردی 
بــه  عمیقــاً  و  اســت  همدلــی  و  انســانیت 
وجــدم می آورد.صبــح دوشــنبه در ســتون 
»جوینــدگان عاطفــه« گزارشــی جلب نظر 
می کرد که تیترش »سرباز زندانی در آرزوی 
بخشش« بود. انتشــار چنین مطالبی برای 
کمــک به همنوعــان کار عجیبی در صفحه 
حــوادث نیســت و در میــان خبرهایــی کــه 
بــوی مرگ و خطر می دهد معمواً جایگاه 
ویــژه ای دارنــد، حداقــل در روزنامــه ایران. 
پیش تــر هم از این دســت مطالب منتشــر 
شــده بود و البته تماس  های متعددی هم 
در پی داشــت، اما این بار ماجرا متفاوت از 
تجربه  هــای قبلی – حداقل برای من– بود. 
لحظــه  های مانــدگار ایــن واقعــه از همان 
ساعات اول کار تحریریه رقم خورد. زنگ  ها 
بــه صــدا درآمدنــد، پــی در پــی و تنها یک 
صــدا از آن ســوی خــط به گــوش همکاران 

می رسید؛ »همدلی«.
تمــاس  ســرزمین  ایــن  جــای  همــه  از 
داشــتیم، از نیشابور و ایام و رشت و بابل  تا 
بوشــهر و بروجرد و اصفهان و دیگر شهرها. 
با لهجه هــای متفــاوت حرف می زدنــد، اما 
لحنشــان مثل هــم بــود. حتی جماتشــان 
شــباهت بســیاری بــه یکدیگــر داشــت و در 
ایــن میــان ترجیع بنــد کلماتشــان تنها یک 
کلمــه بود؛ »ســرباز«. بعــد از چنــد مکالمه 
بســرعت می شــد فهمید که دلیــل آن همه 
همدلی، احترام به ســربازان وطن است. به 
یاد دوران ســربازی خودم افتــادم؛ روزهایی 
که با سرتراشیده و لباس  های فرم سبزرنگ 

معمــواً هر جا که وارد می شــدم دســتی به 
شــانه ام می خــورد و نگاهــی تحســین آمیز 
بدرقــه ام می کرد. ایــن جذابیت من نبود که 
شــوق ایجاد می کــرد، یقینــاً خاصیت مقام 
ســرباز بود. برای همین است که سربازها در 
هر جا با احترام همراهند، هر چند که غریب 
و تنها و خسته باشند.در میان مخاطبان این 
فراخوان فــردی از کادر نظامــی یک پادگان 
می گفت از حقوق انــدک همکاران مبلغی 
جمــع کرده  انــد تــا قــدری از فاصلــه ســرباز 
زندانــی بــا آزادی بکاهنــد. یکی هــم مردی 
بازاری از تهران بود که اعتقاد داشــت گر چه 
ســرباز گــزارش ما دچــار خطایی شــده و به 
عقوبــت آن در پشــت میله ها گرفتــار آمده، 
امــا می خواهد مبلغــی کمک کند تا مســیر 
یــک زندگی خوب پیش روی او باز شــود. در 
آن لحظــه به یاد شــخصیت کشــیش رمان 
»بینوایان« افتادم. همان فصلی که کشیش 
در مقابل پلیــس، باقی مانده ظروف نقره را 
به ژان والژان ســارق بخشــید تا راه رستگاری 
را به او نشــان دهــد و از او شــهردار »مادلن« 
بســازد. زنــی ســالمند هــم بــه یــاد فرزنــد 
سربازش قصد کمک داشت و ده ها هموطن 
ایرانی که به قصد یاری دســت به تلفن شده 
بودند.یکــی دیگــر از نکاتی کــه برایم تجربه 
تازه ای به همراه داشــت همدلی رسانه  های 
همکار بود که داستان سرباز زندانی را بازنشر 
کــرده بودنــد، از خبرگزاری  هــا و ســایت  های 
ســرگرم کننده تــا صفحــات شــخصی افــراد  
ناشــناس در فضای مجــازی.در لحظاتی که 
واژه  های این یادداشت را کنار هم می چیدم، 
خبر رســید کــه رؤیــای ســرباز زندانــی رنگ 
واقعیــت به خــود گرفتــه و خــواب او تعبیر 

شده است. 
با ایــن حــال همچنــان زنگ  ها بــه صدا 
درمی آمدنــد و آوای همدلی در حوالی گروه 
حوادث موج می  زد.بله؛ ما چنین مردمانی 

داریم. چقدر خوب است این روزها.

همـدلی 
برای رهایی

روایت

ایران واشقانی فراهانی
خبرنگار

بهمن عبداللهی
خبرنگار

ران
ای

نجات سرباز زندانی 
با دستان پر سخاوت نیکوکاران

ران
ای
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و  کشــور  تاریخــی  پیشــینه  بــه  باتوجــه 
برخورداری از طبیعتی بکر، گردشــگرانی 
که به ایران ســفر می کننــد در پی بازدید از 
برج های مدرن یا هتل چندستاره نیستند، 
آنها ایــن راه طوانی را به ایران آمده اند تا 
در روستاهای بکر در دل خانه ای روستایی 
بی نظیرغذاهــای  طعــم  کننــد،  اقامــت 
محلی را بچشند، با فرهنگ چند هزار ساله 
نقاط مختلف کشــور آشنا شــوند و با کوله 
باری مملو از صنایع دســتی به کشورشان 
برگردنــد. هــر چند که کشــورمان ظرفیت 
بــه  می توانــد  و  دارد  باایــی  گردشــگری 
اغلب نیازهای گردشگران پاسخ دهد اما 
تنها داشــتن جاذبه های گردشگری کافی 
نیســت و بایــد زیرســاخت و ابــزاری برای 
شناســاندن ایــن جاذبه ها به گردشــگران 
داشته باشیم. در واقع امروز دیگر ذائقه ها 
برای گردشــگری تغییر کرده، گردشگران 
اغلب تمایل دارند با اســتفاده از ابزارهای 
هوشــمند مانند گوشــی همراه و با اتصال 
بــه اینترنــت دسترســی آســان تــری بــه 
جاذبه ها، امکانات و خدمات گردشــگری 
پیــدا کنند. آنهــا می خواهند با اســتفاده از 
ابزارهای نوین گردشگری سنتی را تجربه 
کنند. گردشــگر امــروزی خواهان معرفی 
نقاط بکر، رزرو هتل ها، خرید و رزرو بلیت 
نقــل، دریافــت  و  از ســامانه های حمــل 
اطاعات مقصد، مسیریابی و هواشناسی 
از طریق اینترنت است. اگر برای گردشگر 
دیــروز، ضعــف و نبــود خدمــات در قبال 
بازدید از جاذبه های یک کشــور پذیرفتنی 
بــود، اما امروز به دلیل رشــد گردشــگری و 
توســعه همه جانبه خدمــات اینترنتی در 
میان بیشــتر کشــورها، نبود خدمات قابل 

چشم پوشی نیست.
ë  و »چهارمحــال  اپلیکیشــن  راه انــدازی 

بختیاری بهشت بومگردی«
مســئوان چهارمحــال و بختیــاری کــه از 
دیربــاز بــه بــام ایــران معــروف بــوده و از 
طبیعتی بکر، فرهنگ غنی عشایر، آداب 
و رســوم ســنتی، صنایع دســتی بی نظیر و 
دیگر ظرفیت هــای گردشــگری برخوردار 
اســت در چند ســال اخیر تــاش کرده اند 
بــا اســتفاده از ابزارهــای نویــن ارتباطــی 
نقــاط دیدنــی و اغلــب بکــر ایــن اســتان 
را بــه گردشــگران معرفــی کننــد. در ایــن 
راســتا، جوانان چهارمحالی اپلیکیشــینی 
را طراحی کرده اند که گردشــگران بتوانند 
براحتی به اطاعات مورد نیاز خود درباره 

استان دست پیدا کنند.
ë  اطاعات ازم در اختیار گردشگران قرار

می گیرد
»بهمن عســگری ســوادجانی«، مدیرکل 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 

در  بختیــاری  و  چهارمحــال  گردشــگری 
ایــن خصــوص در گفت و گــو بــا »ایــران« 
بــه خدمــات  اظهــار داشــت: دسترســی 
الکترونیک از مهم ترین مســائل در زمینه 
اســت.  بومگــردی  واحدهــای  معرفــی 
در ایــن زمینــه بــا مشــارکت متخصصان 
اپلیکیشن »چهارمحال و بختیاری بهشت 
بومگــردی« طراحــی شــده و مســافران و 
گردشــگران می تواننــد بــا اســتفاده از آن 
براحتــی اطاعــات ازم از جمله معرفی 
استان، شهرســتان ها، موسیقی و تصاویر، 
اطاعــات ســفر و مراکــز اقامتــی، نقشــه 
دســتی،  صنایــع  فروشــگاه های  راهنمــا، 
در  را  دفاتــر  و  گردشــگری  مســیرهای 
اختیار داشــته باشــند.وی ادامه داد: افراد 
miraschb. عاقه مند با مراجعه به سایت
ir می تواننــد این اپلیکیشــن را روی تلفن 
همــراه خــود نصب کننــد یا با اســتفاده از 
برنامــه بارکدخــوان)QR( آن را دریافــت 
و بــرای کســب اطــاع و بازدیــد از اماکــن 
مختلف تاریخی و گردشگری چهارمحال 

و بختیاری استفاده کنند.
کــرد:  عســگری ســوادجانی خاطرنشــان 
جاذبه هــای طبیعــی و زندگــی عشــایری 
بــرای گردشــگرانی کــه بــه چهارمحــال و 
بختیــاری می آینــد بیشــترین جذابیت را 
دارد، از این رو تاش کرده ایم با مشــارکت 
جوامع عشایری گردشگران را از نزدیک با 

آداب و رسوم آنان آشنا کنیم.
ë  بــرای بومگــردی  اقامتگاه هــای  ایجــاد 

توسعه اشتغال
این مقــام مســئول افــزود: اکثر جمعیت 
استان در روستاها زندگی می کنند و بیکاری 
و نداشــتن درآمــد ثابــت از دغدغه هــای 
اصلــی آنــان اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
هراقامتگاه بومگردی می تواند برای 5نفر 
به طور مســتقیم اشــتغالزایی کند، تاش 
کرده ایــم معضل بیــکاری در روســتاها را 
با توســعه بومگردی تا حــد قابل توجهی 
رفع کنیم. در اصل ایجــاد این اقامتگاه ها 
در توســعه اشــتغال و کاهــش مهاجــرت 
روســتاییان بــه شــهرها و حتــی مهاجرت 
معکــوس و بازگشــت دوباره به روســتاها 
تأثیر چشــمگیری دارد. البته گردشــگران 
نیز باید بــه ارزش ها و هنجارهای جامعه 
محلــی احتــرام بگذارنــد تا افــراد محلی 

مشتاق به حضور گردشگران باشند.
ë  واحد هــای راه انــدازی  متقاضیــان 

بومگردی حمایت می شوند
عســگری ســواد جانــی با اشــاره بــه اینکه 
میــراث  کل  اداره  ســوی  از  محدودیتــی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
در خصــوص اخــذ مجــوز اقامتگاه هــای 
بومگــردی وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: 
متقاضیان طرح های اشــتغال روســتایی 
پس از اخــذ مجوز ازم به منظــور اعطای 
تســهیات، بــه بانک های عامــل معرفی 

خواهند شد و تا راه اندازی نهایی حمایت 
می شوند.

ë  گردشگری اینترنتی ایجاد فرصت شغلی
را محقق می کند

»مرتضــی بالــی«، مدیــرکل ارتباطات و 
فناوری اطاعــات چهارمحال و بختیاری 
نیــز گفــت: ارائه ســرویس های مــورد نیاز 
شــرکت های  از  حمایــت  گردشــگران، 
اســتارتاپ، تلفیــق گردشــگری ســنتی بــا 
بهره گیــری از فناوری اطاعات به وســیله 

راه اندازی گردشــگری اینترنتی در اســتان 
محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه گردشگری اینترنتی 
شــغلی  فرصــت  ایجــاد  و  درآمدزایــی 
در اســتان را محقــق می کنــد، افــزود: در 
تاش هستیم با اســتفاده از شرکت های 
دانش بنیــان و ســایر شــرکت های فعال 
در این زمینه، این بستر را در استان برای 
پذیرش مســافر در نوروز و ایام تابســتان 
آمــاده کنیم. بالی با اشــاره به 12 روســتا 

و 25 منطقــه هــدف گردشــگری اســتان 
کــه دارای مراکــز تفریحــی، محصــوات 
باغی، صنایع دســتی و... اســت، تصریح 
کرد: با اســتفاده از ظرفیت هــای موجود 
در این مناطق و بهره گیری از اپلیکیشــن 
ســرویس هایی  اینترنتــی،  گردشــگری 
چون معرفــی اماکن تفریحــی، موزه ها، 
آبشــارها و ســوغات ایــن مناطق و ســایر 
مناطق مختلف اســتان به مسافرانی که 
از این اپلیکیشــن استفاده می کنند، ارائه 

می شود.
ë »استفاده از چتر رایگان »وای فای

وی خاطرنشــان کــرد: با ورود گردشــگران 
به مرکز اســتان اپلیکیشــن به صورت چتر 
رایگان »وای فای« روی گوشــی هوشــمند 
آنان نصب می شود و به دنبال آن هستیم 
تا با کمک اپراتورها، پیش شماره های سایر 
اســتان ها نیــز هنگام وارد شــدن بــه مرکز 
استان در محدوده سرویس های اپراتوری 
قرار گیرد و یک پیامک به آنان ارسال شده 

و از اپلیکیشن استفاده کنند.
اپلیکیشــن  ایــن  کــرد:  تصریــح  بالــی 
موقعیــت مکانــی گردشــگر را مشــخص 
کــرده و راهنمایــی خواهــد کــرد کــه از چه 
اماکــن تفریحــی، واحد هــای بومگــردی، 
جایــگاه  رســتوران،  ســوپرمارکت، 
کــه  کنــد  اســتفاده  و...  سوخت رســانی 

نزدیک ترین آدرس را ارائه می دهد.
ë  ظرفیــت از  اســتفاده  بــرای  آمادگــی 

شرکت های گردشگری
بالــی با بیــان اینکه اپلیکیشــن هزینه ای 
و  نــدارد  اجرایــی  دســتگاه های  بــرای 
می شــود،  نصــب  رایــگان  به صــورت 
از  تــا  کــرد: آمادگــی داریــم  خاطرنشــان 
زمینــه  در  فعــال  شــرکت های  فعالیــت 
گردشــگری که هرگونه طراحی اپلیکیشن 

انجام می دهند، استفاده کنیم.

ë  طــرح تأمیــن آب آشــامیدنی بندرعباس از ســدهای  
»شمیل« و»نیان« با حضور »رضا اردکانیان«، وزیر نیرو 

به بهره برداری رسید.

ë  سرهنگ »محمدرضا فداء«، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان گفت: با  
تاش مأمــوران کانتری20 این فرماندهی 25 هزار لیتر ســوخت قاچاق در 

حاشیه جنوبی این شهر کشف شد.

ë  مجتبــی صادقی«، رئیس اداره آتش نشــانی و خدمات ایمنی بردســکن«  
اعــام کرد: در مراســمی از نخســتین مینی بــوس مدیریت بحران کشــور که 
بــا امکانــات روز ارتباطــی تجهیز شــده، در این شهرســتان خراســان رضوی 

رونمایی شد.

ë  حســن شجاعی«، مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر«  
بوشــهر گفــت: در راســتای نگهداری ســگ های بدون صاحــب، اردوگاهی با 
امکانات مناسب و ویژه در محیط خارجی شهر بوشهر راه اندازی شده است.

ë  محمدهادی ضیایی«، مدیرکل راه آهن خراســان گفت: نخســتین قطار«  
گردشــگری به مقصد خواف از ایســتگاه راه آهن مشــهد عازم این شهرستان 

در جنوب خراسان رضوی شد.

ë  کنفرانس عمومی ســاانه انجمن مؤسســات آموزش عالی جنوب شــرق  
آســیا )آسایهل( دیروز به میزبانی دانشگاه آزاد اسامی قزوین آغاز شد و به 

مدت 3 روز نیز ادامه خواهد داشت.

ë  اصفهــان اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل  علــوی«،  »ســیدمصطفی    
گفت:۸50انشعاب گاز در شهر خور این استان به متقاضیان واگذار شده است.

برپایی نمایشگاه شب یلدا در کرمانشاه
گــروه ایــران زمیــن/ نمایشــگاه شــب یلــدا، با هــدف تأمین 
مایحتاج مردم در این شب طوانی سال، با بیش از 100 غرفه، 
از 25 آذر مــاه، به مدت ۶ روزدر محل دائمی نمایشــگاه های 
مدیرعامــل  ساســانی«،  ســلیم  »رضــا  می شــود.  برپــا  کرمانشــاه  بین المللــی 
نمایشــگاه های بین المللی کرمانشاه مساحت این نمایشــگاه را 2هزار و 500 متر 
اعــام کــرد و افزود: غرفه دارانی از اســتان های کرمانشــاه، تهران، یــزد،  اصفهان، 

اردبیل، زنجان، مازندران، رشت، همدان و شیراز در این نمایشگاه حضور دارند.

پیشرفت 85 درصدی بزرگراه کربا
گــروه ایــران زمیــن/ حــدود 3۷5 کیلومتــر از بزرگراه کربــا در محدوده اســتان 

کرمانشاه قرار دارد که تاکنون ساخت آن ۸5 درصد پیشرفت داشته است.
»مهرداد آهکی«، مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان 
کرمانشاه اظهار داشت: طرح بزرگراه کربا از تهران تا مرز خسروی امتداد دارد. 
در حال حاضر از ورودی استان تا سرپل ذهاب ساخت بزرگراه کربا تکمیل شده 
و تنها حدود 33 کیلومتر از مســیر میان ســرپل ذهاب تا ابتدای جاده خســروی 
باقی مانده اســت. ســاخت ایــن 33 کیلومتر راه نیز در قالــب 3 قطعه در حال 

انجام است و پیشرفت 35 درصدی دارد.
آهکــی اعتبار مــورد نیاز برای تکمیــل این قطعات را در شــرایط فعلی حداقل 
۸0میلیــارد تومان اعام و تصریح کرد: با در نظرگرفتن نیاز به ســاخت تقاطع 
جهت بهبود وضعیت ترافیک در برخی مســیرها، ســاخت کامل این قطعات 

همراه با ساخت تقاطع ها حدود 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
مدیر ســاخت و توســعه راه های اســتان کرمانشــاه تأکید کرد: درصــورت تأمین 
اعتبار ســاخت قطعات باقی مانده بزرگراه )صرفاً عملیات راهســازی( تا پایان 
ســال آینده به اتمام می رســد. بهینه ســازی و ایجاد تقاطع های غیرهمســطح 

مسیر نیز در صورت تأمین اعتبار تا پایان سال ۹۹ به اتمام می رسد.

تولید داروی ضد سرطان از جلبک های قشم
گــروه ایران زمیــن/ محققان پژوهشــکده فناوری هــای نوین دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر بــا اســتخراج ماده مؤثــره نوعی جلبک کــه در جزیره قشــم می روید، 

توانسته اند از آن در تولید داروی ضد سرطان پوست استفاده کنند.
نغمــه عــرب زاده یکــی از محققان این طــرح اظهار داشــت: در مناطق جنوبی 
کشــور مانند قشــم گونه های مختلفــی از جلبک ها وجود دارد کــه برخی از آنها 
شناسایی نشده ، اما برخی از این جلبک ها از سوی بومیان منطقه شناسایی شده 
و مورد اســتفاده قرار گرفته  اســت.وی ادامه داد: بر این اســاس در این مطالعات 
بــا همکاری »ســپیده کی پور« متخصص زیست شناســی دریایــی و بومیان منطقه 
دو گونه از جلبک های بومی جزیره قشــم را شناســایی کردیم. این دو گونه جلبک 
مورد مطالعه قرار گرفتند و با شناسایی ماده مؤثره آنها اقدام به استخراج عصاره 
این جلبک ها کردیم. نتایج مطالعات ما نشــان داد که مواد اســتخراج شده حاوی 
ترکیبات دارویی خوبی مانند ترکیبات ضد سرطان است. عرب زاده با بیان اینکه در 
این مواد همچنین ترکیباتی برای بهبود بیماری های پوستی وجود دارد، یادآور شد: 
فاز دیگر مطالعات ما اســتفاده از این ماده مؤثره در تولید داروهای ضد ســرطان و 
همچنیــن کاربرد آن در زخم پوش ها برای ترمیم زخم اســت.به گفته این محقق، 

از عصاره این جلبک می توان در تولید داروهای ضد سرطان پوست استفاده کرد.

افزوده شدن ۲5۰ اتوبوس به ناوگان حمل و نقل قم
گــروه ایــران زمین/ تا پایان امســال 250دســتگاه اتوبــوس به نــاوگان حمل و نقل 
عمومی قم افزوده می شود. »مرتضی سقاییان نژاد« شهردار قم افزود: تا یک ماه 

آینده ۷3دستگاه از این اتوبوس ها به ناوگان اضافه می شود.
وی ســال ۹۸ را ســال بهره بــرداری از 2.5 کیلومتر قطار شــهری در قــم اعام کرد و 

گفت: کار ساخت و تکمیل 16دستگاه قطار شهری با سرعت در حال اجراست.

لزوم جذب نیروهای بومی در پتروشیمی ایام
گروه ایران زمین/ برای ایجاد اشتغال پایدار، باید اولویت جذب نیرو در پتروشیمی 

ایام با افراد بومی باشد.
»قاســم سلیمانی دشــتکی« اســتاندار ایام در دیدار اعضای هیأت مدیره شــرکت 
ســرمایه گذار در پتروشــیمی ایــام، اظهــار داشــت: ما خواســتار اعتماد مســئوان 
پتروشیمی به فرزندان ایام هستیم. امروز یکی از آفت های بزرگ پتروشیمی ایام 
بحث مدیران پروازی است که از این بابت فرصت سوزی زیادی اتفاق افتاده است.

وی به توانمندی نیروی انسانی در استان اشاره کرد و گفت: بر این باوریم که مردم 
استان نباید صرفاً دود کارخانجاتی چون پتروشیمی را بخورند بلکه باید در امور آن 

هم مشارکت داشته باشند. 
استاندار ایام مدیریت صحیح پتروشیمی ایام را نیازمند درک صحیح از شرایط 
موجــود دانســت و گفت: متأســفانه یکی از مشــکات پیش روی پتروشــیمی اجرا 
نکردن تعهدات در به سرانجام رساندن پروژه های مهمی است که در ایجاد توسعه 

و اشتغال استان نقش حائزاهمیتی ایفا می کند.
نماینــده عالی دولت در اســتان پــای کار آمدن دســت اندرکاران در تعیین تکلیف 
بموقع پروژه های فاز دو پتروشیمی را خواستار شد و ادامه داد: با وجود محدودیت 
منابعــی کــه داریــم، 100 میلیــارد تومان اعتبــار به ســرمایه گذار پتروشــیمی ایام 

اختصاص داده ایم.

وجود۳۰۰پروژه  نیمه  تمام در استان سمنان
گروه ایران زمین/ استان سمنان 300 پروژه  نیمه تمام دارد که متوسط پیشرفت 

این تعداد پروژه ۶0 درصد است.
»نادر مالکی« رئیس ســازمان برنامه  وبودجه استان سمنان افزود: در سفر اول 
رئیس جمهوری ۹۶2 میلیارد تومان به استان تعلق گرفت که از این مبلغ تاکنون 
۸3 درصد اعتبارات تخصیص پیدا کرده است.مالکی تصریح کرد: در سفر دوم 
رئیس جمهوری به استان نیز یکهزار و ۴۶۶ میلیارد تومان پروژه مصوب شد که 

 خسارت ۲۲۰ هزار میلیارد ریالی تغییر اقلیم این طرح ها طی سال های ۹۸ و ۹۹ انجام می شود.
به بخش کشاورزی

طی 6 ماه نخست امسال به دلیل تغییر اقلیم، 220 هزار میلیارد 
ریال خسارت به بخش کشاورزی کشور وارد شده است.

»ســید محمد موســوی«، مدیــرکل دفتر مدیریت بحــران و کاهش 
مخاطــرات وزارت جهــاد کشــاورزی، در گفت و گوبــا ایرنــا افــزود: این خســارت ها ناشــی 
از خشکســالی، ســرمازدگی، گرمازدگــی تابســتان، بارش هــای مختلــف، تگرگ و ســیل 
است.۹0درصد از این خسارت ها و مخاطرات بخش کشاورزی هم مربوط به خشکسالی 
و ســرمازدگی اســت.مدیرکل دفتــر مدیریت بحــران و کاهــش مخاطــرات وزارت جهاد 
کشاورزی، درباره میزان خسارت بارندگی اخیر در شمال کشور، افزود: ارزیابی نهایی این 
سیاب و بارندگی در حال انجام است و بیشترین میزان خسارت سیل در بخش فرسایش 
خاک، اراضی شیب دار کنار رودخانه، بخش زراعت و باغ ها بوده است. تغییرات بارندگی 
در برخی از ایستگاه های هواشناسی برابر 50 درصد بود که زمان کوتاه این بارش ها، باعث 
ایجاد خسارت شده است.مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد 
کشــاورزی دربــاره خســارت ریزگردها در بخش کشــاورزی نیز گفــت: در خصوص پدیده 
ریزگردها مطالعات عمیقی در دست بررسی است تا جنبه های ارزیابی ناشی از خسارت 
در بخش های مختلف کشاورزی انجام شود. پدیده ریزگردها، تعریق و تبخیر و فتوسنتز، 

جذب نور و سایر مباحث اکولوژیکی گیاه را با چالش روبه رو می کند.
وی درخصــوص کمیــت اثرگذاری پدیــده ریزگردها در بخش کشــاورزی ایــران اظهار 
داشــت: گزارش کلی در اســتان هایی که با پدیــده ریزگردها مواجه شــده اند، دارای 20 
تا 30درصد افت کمی و کیفی محصوات کشــاورزی هســتند.مدیرکل دفتر مدیریت 
بحــران و کاهــش مخاطــرات وزارت جهــاد کشــاورزی در خصــوص برنامــه مدیریت 
مخاطرات این بخش نیز توضیح داد: صندوق بیمه محصوات کشاورزی یک فرصت 

برای بیمه کردن تمامی محصوات کشاورزی را فراهم کرده است. 

اخبـــار

گزارش 
خبـــری

تلفیق گردشگری سنتی با فناوری نوین برای جذب گردشگر

بــه  توجــه  بــا  زمیــن/   ایــران  گــروه 
آســیب هایی کــه به بنای منــار جنبان 
اصفهان وارد شده، قرار است این بنا 
مــداوم به لــرزه درنیاید و در ســاعات 
مشــخصی از روز و توســط نیروهــای 

میراث فرهنگی تکان داده شود.
»فریدون الهیــاری«، مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
فیلمــی  مــورد  در  اصفهــان  اســتان 

کــه در فضــای مجــازی در خصــوص 
اظهــار  شــده،  منتشــر  منارجنبــان 
داشت: این فیلم صحت ندارد و این 

موضوع کامًا در آن مشهود است. 
در حال حاضر منارجنبان در شــرایط 
مناســبی قــرار دارد و قســمت هایی از 
آن کــه نیاز به مرمت داشــته در حال 

تعمیر است. 
در ســازه منارجنبان در حال عملیات 

مرمت هســتیم و بندکشــی و گچبری 
در این بنا انجام شــده و نخاله هایی از 
ایــن عملیات در پایین ایــن اثر وجود 

دارد.
وی افــزود: خوشــبختانه این ســازه از 
نظر لرزش مشکلی ندارد و همه چیز 
تحــت کنترل اســت، امــا آنچــه برای 
ما مهم اســت حرکت مدیریت شــده 
لرزش هایی اســت که بازدید کنندگان 

طــی  منارجنبــان  می دهنــد.  انجــام 
افــراد  توســط  گذشــته  ســال های 
بازدید کننــده تــکان داده می شــد، اما 
پــس از مدتی و با بررســی های انجام 
گرفته قرار شــده که در کنار مردم یک 
نیــرو از میــراث فرهنگــی نیــز حضور 
داشــته باشــد تــا اثــر آســیبی نبینــد. 
الهیــاری تأکید کرد: پس از مدتی و در 
جلسه شــورای عالی میراث فرهنگی 

مقرر شــد، بــرای جلوگیری از آســیب 
به ایــن بنا منارجنبان مــداوم به لرزه 
درنیاید و در ســاعات مشخصی از روز 
و توســط نیروهــای میــراث فرهنگــی 
تــکان داده شــود و ایــن عمــل چنــد 
ســالی اســت که در حال انجام است. 
ســازه در شرایط مناســبی است و تنها 
بــوده کــه در حــال  نیازمنــد مرمتــی 

انجام است.

»منار جنبان« شرایط مناسبی دارد
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بــــرش

حمیده امینی فرد
خبرنگار

سنا
ای

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

لزوم توجه ویژه به  کاهش تعداد زنان 
و مادران زندانی

معــاون رئیس جمهــوری در امور زنان و خانــواده گفت: در 
این معاونت در زمینه بحث منع خشونت علیه زنان سعی 
کردیم حامی اورژانس اجتماعی در جهت تقویت و ارتقای 
سطح خدمات باشیم و با حمایت از کارکنان اورژانس و بحث استخدامی آنها، 
مددکاران و روانشناسان امروز می توانند با اعتماد به نفس بیشتر خدمت کنند و 
کیفیت خدمات را ارتقا دهند. به گزارش »ایران« معصومه ابتکار در نشست هم 
اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان در ادامه افزود: در این خصوص توجه 
ویژه به زنان زندانی داشــتیم و از ۴ زندان زنان در مشــهد، کرمان، تبریز و ارومیه 
بازدید کردیم و با بررسی نقاط قوت و ضعف سعی کردیم تا تعداد زنان زندانی 
و مــادران زندانــی را کاهش دهیم و بتوانیم برای زنان زندانی که مادر هســتند و 
فرزندان آنها که به نوعی رها شده اند حمایت های ویژه ای لحاظ کنیم تا رأی باز 

بگیرند و در منزل در کنار فرزندان تحت نظر باشند.
وی بااشاره به تهیه اطلس ملی زن و خانواده در ادامه توضیح داد: اطلس ملی 
زن و خانواده بر اساس امار سرشماری سال ۹۵ با برش استانی برای ۱۹۶ شاخص 
تهیه شــده که به موضوعات آســیب ها از جمله بحث خشــونت می پردازد. این 

اطلس پایه خوبی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان و متخصصان است.
ابتــکار با اشــاره به این کــه از اطاعات اطلس بــرای تدوین برنامه های اســتانی 
خانــواده اســتفاده می شــود، اضافه کرد: هر اســتانی بنا بر اقتضائات آن اســتان 
مطالعات ویژه انجام داده و در شــورای برنامه ریزی هر اســتان بزودی تصویب 
می شود؛ در این اطلس به موضوع خشونت هم توجه شده و در آینده ای نزدیک 

شاهد رویکردهای بهتری در بخش های مختلف اجرایی خواهیم بود.

اجرای طرح »آموزش و بازی«  برای  دبستانی ها  در  10 استان
معــاون آمــوزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: طــرح »آموزش و بازی« 

از اول بهمن ماه برای تعدادی از دبستان های ۱۰ استان کشور برگزار می شود.
رضــوان حکیــم زاده در گفت و گــو بــا فارس  اظهــار کرد: ایــن طرح در تعــدادی از 
مدارس که شرایط آن را دارند، به صورت آزمایشی اجرا می شود.وی در خصوص 
این طرح که از آن به عنوان کاس اسباب بازی هم نام برده می شود، افزود: فضایی 
را در مدارس اختصاص می دهیم که بچه ها مفاهیم کتاب های درسی را به جای 

آنکه به روش های سنتی یاد بگیرند، از طریق بازی و کار با اسباب بازی یاد بگیرند.

نگران مواد حذف شده ایحه امنیت زنان در قوه قضائیه هستیم
دبیر کل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان گفت: ایحه تأمین امنیت زنان علیه 
خشونت ۹2 ماده داشت که اکنون به 52 ماده رسیده و اخیراً مدیرکل تدوین لوایح 
قــوه قضائیه نیز مواد این ایحــه را 5۰ ماده عنوان کرده اســت. نگران این موضوع 
هســتیم که چــه مــوادی از آن در قوه قضائیه حذف شــده اســت.به گــزارش ایرنا، 
شــهیندخت مواوردی در نشســت هم اندیشــی صلح و منع خشونت علیه زنان 
افزود: متأسفانه هنوز زنان انواع و اشکال خشونت های سنتی مانند خشونت فیزیکی 
را تجربه می کنند. البته آماری از خشونت علیه مردان هم مشاهده می شود و در واقع 
می توان گفت خشــونت ها آناین شده است و ناقص سازی اندام جسمی زنان در 
بخش هایی از کشــور دیده می شــود.وی تصریح کرد: ازدواج زود هنگام و خشونت 
علیه زنان و دختران معلول نیز در کشور مشاهده می شود به همین منظور باید در 

تصویب ایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت تاش بیشتری انجام داد.

اخبـــار

»بــاد« امســال هم بــه کمک »تهــران« 
آمد. همچون سال های گذشته که وقتی، 
همه شــاخص ها بــه بااتریــن حد خود 
می رســید، جــز تغییــرات جــوی، هیــچ 
نهــاد و ســازمان و مصوبــه و بودجــه ای 
آلــوده  هــوای  پــس  از  نمی توانســت 
پایتخــت بر آیــد. اجــرای طــرح کاهش 
آایندگــی و الــزام خودروهــا به داشــتن 
معاینــه فنی البته 2 کار ویژه ای بود که 
امســال را نســبت به ســال هــای دیگر 
متمایــز کــرد. بــا ایــن همــه همچنان 
آلودگــی هوا بعــد از ترافیک، در صدر 

مشکات پایتخت نشین ها قرار دارد.

ë  بــا همــکاری  هیــچ  نهادهــا  برخــی   
شهرداری نمی کنند

مشــاور معاون حمــل و نقــل و ترافیک 
شهرداری تهران عمده اختیار شهرداری 
را  خودروهــا  آایندگــی  کنتــرل  بــرای 
ســخت گیری در معاینه فنــی می داند و 
در ایــن باره به »ایــران «می گوید: ما این 
موضوع را در مرحلــه دوم طرح کاهش 
هم اعمال کردیم و نتیجه پیگیری های 
ما این بــود که مجموعــه ای از خودروها 
بویژه خودروهای ســنگین کــه آایندگی 
بیشــتری تولید می کنند، تحت پوشــش 
معاینــه فنــی قــرار بگیرنــد. امــا بقیــه 
مــواردی که در تولید ایــن آلودگی نقش 
دارند از جملــه »جاذبه جمعیتی فراتر 
از ظرفیت« ، »محدودیت شماره گذاری 
و  ســوخت  »کیفیــت  خودروهــا«، 
خودروهای تولیــدی« از حوزه اختیارات 
شهرداری خارج است.علی پیرحسینلو 
با اشــاره به آخرین ســیاهه انتشار منابع 
»ایــران«  بــه  تهــران،  هــوای  آاینــده 
می گوید: 7۰ درصد ذرات معلق موجود 
در هوا از طریق خودروها تولید می شوند 

که مهم ترین شاخص سنجش آلودگی 
هوا هســتند. بخش قابــل توجهی از این 
آلودگــی، در حــدود 53 درصــد مربوط 
بــه خودروهــای ســنگین و دیزلی یعنی 
اتوبوس های شرکت واحد و غیر شرکت 
مســئولیت  کامیون هاســت.  و  واحــد 
شهرداری تهران، ایجاد محدودیت برای 
تردد خودروهای سنگین است. کاری که 
ما مســئولیت داشــتیم و در مرحله دوم 
طــرح کاهــش هــم آن را انجــام دادیم. 
امــا بخــش دیگر ایــن ماجــرا، در حیطه 
وظایف دســتگاه های اجرایی اســت. اگر 
بپرســید این اتفاق افتاده، پاســخ منفی 
اســت و هنوز به طور کامل اجرایی نشده 
اســت. یعنــی مــا خودروهــای دودزا را 
شناســایی کــرده و ترددشــان را محــدود 
می کنیــم، حتی گزارش هــم می دهیم، 
اما برخورد قانونی که باید از سوی پلیس 
انجام شــود، اتفاق نمی افتد. درحالیکه 
خودروهای ســنگین بــدون معاینه فنی 
مطلقاً اجــازه تردد ندارنــد و اگر گزارش 
شــود کــه دودزا هســتند، بایــد متوقــف 
شوند. ما درمورد اتوبوس های واحد این 
کار را انجــام داده ایــم، امــا اتوبوس های 
غیر شــرکت واحد درحالیکه تعدادشان 
بسیار کمتر اســت، اما آلودگی شان چند 
برابر اتوبوس های ماســت که متأسفانه 
مــا کنترلــی روی آنها نداریــم. نهادهای 
نظامــی در ایــن زمینــه هیــچ همــکاری 
پارکینــگ  در  حتــی  نداشــتند.  مــا  بــا 
ســایپا،  بویــژه  بــزرگ  خودروســازهای 
خودروهای آاینده زیادی وجود داشــت 

که اجازه تردد نداشتند.
پیرحســینلو با تأکیــد بر اینکــه از ابتدای 
مهــر تــردد اتوبوس هــای شــرکت واحد 
اســت،  ممنــوع  فنــی  معاینــه  بــدون 
می گویــد: مــا نمی توانیــم بیــش از ایــن 
اعمال قانــون کنیم و بقیه ســازمان ها و 
نهادهــا باید پــای کار بیاینــد، آنها ملزم 
بــه معاینه فنــی هســتند. جالــب اینکه 

بازدید هــای هــر روزه خودروهــای ســیار 
معاینــه فنــی از خودروهــای ســنگین از 
ابتــدای مهر کــه مرحله دوم طــرح آغاز 
شــد تــا ۱3 آذر ماه، نشــان می دهد که از 
هــزار و 586 خودروی ســنگین طی این 
مــدت، 2۰ تا 25 درصد آنهــا )در حدود 
3۹7 خــودرو( فاقــد برگــه معاینــه فنی 
بودند. متأســفانه پلیس بــا خودروهای 
دودزا برخــورد نمی کنــد. اگرچــه وعــده 
داده انــد کــه از ســوم آذر، فرایند جریمه 

کردن خودروها آغاز شده است.
وی بــا بیان اینکــه شــهرداری در پیگیری 
اجرای طرح کاهش تاحد زیادی تنها بوده 
و سایر دستگاه ها همکاری نمی کنند، تأکید 
می کنــد: گزارش هــای ســازمان حفاظت 
محیط زیســت نشــان می دهد بویــژه در 
حوزه صنایع، هیچ دستگاهی به تعهدات 
و الزامــات قانونــی خــود عمــل نکــرده 
است. هم اکنون حتی خودروهای 4 ساله 
که نیــازی بــه دریافت برگــه معاینه فنی 
ندارند، در معاینه فنی برتر مردود اعام 
می شــوند. درحالی کــه قانونگــذار آنها را 
ملزم به دریافت معاینه فنی نکرده است!

ë  برخورد شــدید پلیــس بــا خودروهای
دودزا

پلیــس البتــه بــا رد منفعــل بــودن در 
برخــورد بــا خودروهــای دودزا، به مردم 
اطمینان می دهد که با جدیت به دنبال 
خودروهــای آاینده اســت و از ســوم آذر 
مــاه نیــز خودروهای ســبک و ســنگینی 
که فاقــد معاینه فنی بوده انــد، از طریق 
شــده اند.  جریمــه  و  ثبــت  دوربین هــا 
ســرهنگ بذرافشــان، جانشــین رئیــس 
پلیس راهور ناجا دراین باره با اشــاره به 
راه انــدازی یــک تیــم مشــترک از پلیس 
بــا  و شــهرداری تهــران بــرای برخــورد 
خودروهای دودزا در 28 محور بزرگراهی 
بــه »ایــران« می گویــد: ایــن تیــم بــرای 
نخستین بار چهارشنبه هفته گذشته در 

چهنهادیدرکاهشآلودگیهواکوتاهیمیکند

ثبت 14 آذر به عنوان آلوده ترین روز سال
اگرچه میانگین شاخص 24 ساعته گذشته دیروز، عدد 73 را نشان می داد که شرایط سالم تلقی 
می شود، اما ظهر دیروز، بتدریج با کاهش میزان ناپایداری جوی نسبت به روز گذشته، شاخص 
به عدد 8۱ رسید که بازهم شرایط سالم نامیده می شود. اما با تداوم این وضعیت تا ظهر امروز 
پیش بینی می شــود که هوای تهران در آســتانه ناســالم برای گروه های حســاس قرار بگیرد. خوشبختانه با افزایش 
وزش باد در بعد ازظهر امروز بتدریج از غلظت آاینده ها کاسته خواهد شد. همچنان چهاردهم آذر ماه با شاخص 

۱5۱ به عنوان آلوده ترین روز با فاصله زیاد در صدر روزهای آلوده امسال قرار دارد.

محورهای بزرگراهی مستقر شد تا میزان 
آلودگــی خودروهــا را کنتــرل کنــد، براین 
اســاس اگــر خودرویی بااتــر از حد مجاز، 
آلودگی تولید می کرد، عاوه بر جریمه 45 
هزار تومانی، فک پاک شده و به پارکینگ 

منتقل می شد.
ایــن  تــا دوشــنبه   خودروهــای توقیفــی 
هفتــه در پارکینــگ توقیف اولیه شــدند و 
بــه راننــدگان ۱۰ روز فرصت داده شــد تا 
نسبت به رفع نقص خودرویشان اقدام 
کنند. این تیم البته سال های گذشته هم 
فعال بود. اما امســال برای دومین بار با 
توجه به افزایش غلظت آاینده ها دیروز 

دوباره فعال شــد. روز گذشته البته هیچ 
خودرویــی به تعمیــرگاه منتقل نشــد و 
پلیس تنها به رانندگانی که خودرویشان 
دودزا بــود، پاک تعمیری داد تا طی ۱۰ 
روز نســبت بــه رفع نقص خودرویشــان 
اقدام کننــد. پاک تعمیــری فقط برای 
همــان یــک روز اعتبــار دارد و راننــده ای 
نمی توانــد با این پاک در ســطح شــهر 

تردد کرده و تخلف کند.
وی بــا بیان اینکه این طــرح خودروهای 
سنگین و سبک را شامل می شود، درباره 
آمــار خودروهای توقیفــی می گوید: این 
آمــار بایــد از همه محورها جمع شــده و 

ســپس اعام شــود، اما طبق مشاهدات 
میدانی مــا، تعــداد زیــادی خودروهای 
ســنگین دودزا متوقف شدند که معاینه 
فنی نداشــتند و حتی تعــدادی با وجود 
معاینه فنی، باز دارای نقص فنی بودند 
کــه آنهــا را دوباره به مراکــز معاینه فنی 
تأکیــد  بذرافشــان  فرستادیم.ســرهنگ 
می کند: اگر همه دســتگاه ها مثل پلیس 
پای کارباشند، وضعیت به مراتب بهتر 
از گذشــته خواهــد بــود. پلیــس کماکان 
همچون گذشــته درصورت آلودگی هوا، 
طــرح زوج و فــرد را از درب منــزل پیاده 

خواهد کرد.

گزارش »ایران« از  افزایش  غلظت آاینده ها  با سرد شدن هوای پایتخت
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نیویورک دیلی نیوز )امریکا(:

ترامپ بــا اخراج جان کلــی، حاا مجبور 

خواهــد بود برای جایگزیــن او یک آگهی 

با ایــن مضمون بدهد که فردی مســلط 

به زبان روسی می خواهیم و اگر صداقت 

هم نداشت، مهم نیست. 

چاینا دیلی )چین(:

رئیس جمهوری چین در ســفر به آلمان به 

توافق هایــی برای توســعه همکاری ها بین 

دو کشــور دست یافت. به این ترتیب میزان 

نیــز  آلمــان  ســرمایه گذاری های چیــن در 

افزایش می یابد. 

کویت تایمز )کویت(:

قانونگــذاران کویتی ســرانجام طرحی را 

تصویب کردند تا مهاجــران هم بتوانند 

در این کشــور براحتی تحــت درمان قرار 

گیرنــد. مهاجران تاکنون مجبــور به اخذ 

مجوزهایی برای درمان بودند. 

 سال بیست و چهارم  شماره 6946
 چهارشنبه   21 آذر 1397

گفت و گوی »ایران« با علی خرم درباره جنبش جلیقه زردها

هنر شنیدن صدای مردم

در نتیجه چهار هفته اعتراض مردم فرانســه موســوم به جلیقــه زردها به افزایش 
مالیات بر سوخت، سرانجام امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه صدای مردم 
معترض را شنید و با کوتاه آمدن از مواضع اقتصادی خود اعام کرد، دولت وی با 
حذف مالیات  برخی از کااها و افزایش 100 یورو به حداقل دســتمزدهای کارگران 
در ســال آینده و  جلوگیری از تخلف مالیاتی ثروتمنــدان تاش می کند، در جهت 
خواســته های مردم گام بردارد. با این حال هنوز مشــخص نیســت آیا معترضان 
خشمگین با این عقب نشینی به خانه های خود می روند یا همچنان در خیابان ها 
اســتعفای مکرون را فریاد خواهند زد. با علی خرم استاد حقوق بین الملل درباره 

بحران جلیقه زردها گفت و گو کردیم.
*****

ë  خواسته های جلیقه زردها چه بود، آیا فقط در اقتصاد خاصه می شود یا در واقع این
حرکت را می توان قیام قشر فرودست جامعه مقابل الیت ها دانست؟

جنبش جلیقه زردها زمانی به راه افتاد که آقای مکرون به مناسبت صدمین سال 
بزرگداشــت جنگ جهانی اول از رهبران 60 کشــور جهان در این مراســم دعوت 
کــرد که یکی از آنها دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا بود. مکرون برای این 
مراسم، هزینه هنگفتی در نظر گرفت که از نظر فرانسوی ها قابل قبول نبود. آنها 
معتقد بودند، دولت فرانســه به جای صرف این هزینه سنگین، باید به اقتصاد 
کشــور توجــه می کرد و مردم فقیــر و آنهایی که به قول خودشــان برای پرداخت 
قبض آب و برق و گاز دچار مشکل هستند را از نظر دور نمی داشت. اما به محض 
اینکه این اجاس تمام شــد آقای مکرون در یک اشــتباه محاســباتی فاحش به 
قیمت سوخت حدود شش سنت اضافه کرد. این شش سنت جرقه ای شد برای 
اعتراض ها. مشــابه این رویداد را در ایران نیز زمانی شــاهد بودیم که شاه جشن 

تاج گذاری باشــکوهی برگــزار کرد و رهبــران جهان را 
به شــیراز دعوت کرد. بعد از این مراسم، مردم بویژه 
نخبــگان و تحصیلکرده هــا بــر انتقادها از رژیم شــاه 
افزودند که چرا زمانی که مردم اطراف تخت جمشید 
فقیر و روستانشــین هســتند، این هزینه ها باید خرج 
رهبران جهان شــود. اان نیزمردم فرانســه همین را 
از دولــت می خواســتند. کســانی که به عنــوان جلیقه 
زردها شناخته شدند، کسانی بودند که نسبت به این 
هزینه هــای اضافی که دولت فرانســه انجام می دهد 
معترض بودند و گفتند چرا باید سوخت اضافه شود، 

زیرا با افزایش قیمت سوخت قیمت تمامی کاا ها هم باا می رود به همین خاطر 
همه اینها دست به دست هم داد و باعث شد که مانند یک باروت منفجر شود.

ë  بجز مسائل اقتصادی، چه عوامل دیگری در شکل گیری جنبش جلیقه زردها دست
داشت؟

جوشش جنبش جلیقه زردها، عامل سیاســی هم داشت؛ اول اینکه آقای مکرون 
به هیچ حزبی وابســته نیســت و از هیچ حزبی باا نیامده اســت در نتیجه او هیچ 
حزبی ندارد که با سندیکاهای کارگری و گروه های مختلف صحبت کند و از شدت 
تنش ها کم کند. و خود آقای مکرون گفته است که به هیچ حزبی تعلق ندارم و اان 
تاوان همین موضوع را پس می دهد و بعضی از احزاب هم مایل هستند که قدرت 
مکرون به چالش کشیده شود. فرانسه به دلیل مهاجران زیادی که دارد و مهاجران 
همیشه ناراضی هستند و در حاشیه شهر ها زندگی می کنند و اگر در فرانسه اتفاقی 
رخ دهد مهاجران به عنوان سرباز پیاده یک چنین حوادثی به شمار می روند. همه 
این عوامل دست به دست هم داد و آقای مکرون را در تنگنا قرار داده است در حالی 
که مکرون قصد داشت بتدریج به سمت حفظ محیط زیست برود و سوخت های 
فسیلی را کم کند و سوخت هایی که خارج از آلودگی است را جایگزین کند ولی این 

حوادث شاید میلیاردها دار به فرانسه ضرر زده است.
ë  عقب نشــینی مکرون را چگونه بــرآورد می کنید؟ آیــا این اتفاقی اســت که در هر

جامعه دموکراتی رخ می دهد یا صرفاً برای ابقا انجام شده است؟
در تمام جوامع دموکراتیک اگر بخواهند در مقابل مردم نایستند و بگویند ما صدای 
شما را شنیدیم مجبور هستند یک جاهایی عقب نشینی کنند و به مردم امتیازهایی 
دهنــد تــا در یک جای دیگری مردم خودشــان متوجه شــوند که چــرا به طور مثال 
قیمــت ســوخت افزایش پیدا کرده اســت. بنابراین آقای مکرون بــه قانون جوامع 

دموکراتیک گفت که من صدای شما را شنیدم و 6 ماه عقب انداخت.
ë  آیا این عقب نشینی با توجه به اینکه مدعی جلوگیری از تخلف مالیاتی ثروتمندان

است، منجر به طغیان این قشر نخواهد شد؟
ثروتمندان اهل طغیان نیستند ولی از عوامل نفوذی خود استفاده می کنند و ممکن 
است در جاهای دیگر مشکل ساز شوند. شبیه آنچه در امریکا زمان آقای اوباما رخ 
داد و در آن زمان اوباما برای پشتوانه مالی بیمه تأمین اجتماعی)اوباماکر(، مالیات 
ثروتمنــدان را افزایش داد و به عبارتی به قشــر فقیر کمــک کرد اما ثروتمندانی که 
ضربه خوردند باعث شدند که دموکرات ها در انتخابات 2016 مقابل ترامپ شکست 
بخورند، زیرا ترامپ به ثروتمندان وعده داده بود که اوضاع را برای ثروتمندان بهتر 
می کنــد. اکنون نیز همین داســتان بــرای آقای مکرون اتفــاق افتاده اســت و آقای 
مکرون به خاطر اینکه خانواده های ضعیف شــورش کرده اند، می خواهد به نوعی 
مقررات سوسیالیستی را دنبال کند و دل مردم فقیر را به دست آورد ولی ثروتمندان 
ممکن است ناراحت شوند و برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی اقداماتی انجام 

دهند که علیه آقای مکرون باشد.
ë  آینــده جنبش جلیقه زردها را چگونــه می بینید؟ آیا آنان کــه حرکت خودجوش

بودند، می توانند به مانیفستی برای تشکیل یک حزب دست یابند؟
بعید اســت به دلیل اینکه چون ســاختار یــک حزب از خیابان به وجــود نمی آید از 
افرادی که مشکلشان برق و آب و گاز است به وجود نمی آید. حزب از تحصیلکرده ها 
و آموزش و تعلیمات وانضباط سلسله مراتبی تشکیل می شود تا پشتوانه اش باشد 
ولی این افراد نمی توانند حزب تشکیل دهند اما می توانند مورد توجه افکار عمومی 

اعضای احزاب سوسیالیست و چپ گرا قرار گیرد.
ë آیا عقب نشینی مکرون فرانسه را آرام می کند؟

بلــه، فکر می کنــم چون خود مــردم فرانســه در مقابل جلیقــه زردها یک جنبش 
دیگری به وجود آورده اند. مردم فرانسه احساس می کنند که جلیقه زردها فرانسه 
را به آتش می کشند و این عقب نشینی می تواند همین تظاهرات را خاموش کند 
و بیشتر فرانســوی ها هم با آتش زدن و خرابی های به وجود آمده موافق نیستند و 

احتمااً کار برمی گردد به شکل قبلی خودش. 

نــــما

خشم سوزنده
مخالفان رودریگو دوترته، رئیس جمهوری پوپولیست 
فیلیپین، در روز جهانی حقوق بشــر علیه او تظاهرات 

کردند.  
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فرحناز دهقی
خبرنگار

کبری نظری
خبرنگار

 نادیا مراد، دختر ایزدی و دنیس موک وگه، 
پرشــک آفریقایی که در سال 2017 به طور 
مشــترک برنده جایــزه صلح نوبل شــده 
بودنــد، طی مراســمی در اســلو، پایتخت 
نــروژ جوایــز خــود را دریافت کردنــد. آنها 
روز یکشــنبه، یــک روز قبــل از آن که جوایز 
خــود را دریافــت کننــد، خواســتار اجــرای 
عدالت برای قربانیان خشــونت جنســی 
در درگیری های سراســر جهان شــدند. به 

گــزارش یورونیــوز، نادیــا مراد 25 ســاله و 
دنیس موک وگه 63 ســاله در ســال 2017 
به خاطر تاش هایشــان  برای پایان دادن 
به تجــاوز در جریان جنگ ها برنده جایزه 
صلــح نوبــل شــدند. دنیــس موک وگــه، 
پزشــک ۶3 ســاله اهل کنگو زندگی اش را 
وقف دفاع از قربانیان خشونت جنسی در 
جنگ کرده و نادیا مراد نیز که خود قربانی 
خشــونت جنســی در جنگ بــوده حاا به 

عنوان ســخنگو و پیشگام در این عرصه پا 
به میدان گذاشته  است. نادیا مراد پس از 
ماله یوســف زی جوان ترین برنده جایزه 

صلح نوبل است.
نادیــا مراد ســال 201۶ نیز بــه همراه امیه 
حاجــی بشــار  بــه دلیــل رســاندن صدای 
ایزدی هــا و آنچه بر آنها گذشــته به گوش 
جهانیان جایزه حقوق بشری ساخاروف از 

اتحادیه اروپا را از آن خود کرد.  

علیرغم تمام تاش ها و ابی های گسترده 
خانــدان آل ســعود، مجلــه تایــم جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان را 
به عنوان چهره ســال خود انتخاب کرد تا 
ضربه ای دیگر از ســوی رسانه های جریان 
اصلــی جهــان روانــه کاخ هــای مرمریــن 
پادشــاه و ولیعهد آل ســعود شود. جمال 
خاشقجی، روزنامه نگاری که پس از خروج 
از عربســتان در رســانه های بین المللــی 

بــه انتقــاد از محمد بن ســلمان ولیعهد 
این کشــور و طــرح  دروغیــن اصاحاتش 
می پرداخــت، بیــش از دو مــاه پیــش در 
کنسولگری عربستان در استانبول به قتل 
رســید و از همان ســاعات اولیه دستان به 
خون آغشته ولیعهد جوان، تشت رسوایی 
این حکومت را از برج های پادشاهی شان 
فرو انداخت. مجله تایم در گرامیداشــت 
و  شــجاعت   : اســت  نوشــته  خاشــقجی 

جســارت ایــن روزنامه نــگار به جهــان یاد 
داد کــه بایــد برای پاسداشــت حقیقت  با 
همه توان ایســتادگی کــرد و همین آرمان 
بود که او را به کشــتن داد. او عقیده داشت 
کــه در طــول زندگی همواره باید »دســت 
به انتخــاب زد« و همین انتخابش بود که 
زندگی و سرنوشــتش را به دست جادان 
ســپرد اما نامش در تاریخ جهان به نیکی 

باقی ماند. 

خاشقجی، چهره سال مجله تایم شد دختر ایزدی و پرشک آفریقایی جوایز صلح نوبل خود را دریافت کردند

تأخیر پرهزینه یک رأی گیری 
هنگامــی که لرد »سالیســبری« گفــت، »تأخیر حیات اســت«، 
داشــت از یــک دکتریــن محافظــه کاری ای حرف مــی زد که به 
وســیله آن جزر و مدهای تغییر تا جایی که ممکن است عقب 
رانــده می شــوند. امــا این عبــارت معنــای دیگــری هــم دارد: 
برای سیاســتمداری که تحت فشــار اســت تأخیر یک دوســت 
حیاتــی اســت. به همیــن خاطــر اســت کــه تــرزا مــی  تصمیم 
گرفــت رأی گیــری دربــاره برگزیــت در پارلمــان انگلیــس را به 
تأخیر بینــدازد. او که حتی تعــدادی از وزیران و نمایندگان هم 
حزبی اش آشکارا علیه اش برخاسته اند؛ با دو انتخاب شکست 
قطعی و احتمال وقوع یک اتفاق غیرمنتظره نجات بخش در روزهای آینده مواجه 
بود و از این رو انتخاب دوم را انجام داد. احتمال شکســت سخت خانم می  به خاطر 
طــرح برگزیتی که ارائه داده، هنوز هــم وجود دارد. زیرا هم نمایندگان هم حزبی او و 
هم نمایندگان مخالف درصدد سلب اعتماد از او به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه 
کار و نخست وزیر انگلیس هستند. البته همین حاا هم اعتبار نخست وزیر انگلیس 
خدشــه دار شــده اســت. زیرا چند ســاعت قبل از آنکه می  از به تأخیر افتادن جلســه 
رأی گیری پارلمان درباره برگزیت خبر دهد، مقامات ارشد دولت او در مصاحبه های 
رادیویی تأکید می کردند که این رأی گیری در موعد مقرر یعنی ســاعت 7 بعدازظهر 
روز سه شــنبه )دیروز( برگزار می شــود. آنها حاا در چشــم مردم مقام های دروغگو یا 
احمق هستند. عاوه بر این، خانم می  در سال اول نخست وزیری اش گفت، انتخابات 
زودهنگام برگزار نمی کند اما سپس زیر حرف خود زد و گفت در ژوئن 2017 انتخابات 
ناگهانی برگزار می کند. این موارد باعث می شود دیگر هیچ کدام از بیانیه های رسمی 
نخست وزیر انگلیس جدی گرفته نشود. دومین هزینه ای که به تأخیر افتادن رأی گیری 
دیروز پارلمان انگلیس داشت، تنها متوجه می  یا حزبش نیست بلکه متوجه کشور 
انگلیس هم هســت. رأی گیری روز سه شــنبه برای انگلیس در واقع یک نیاز ضروری 
به تطهیر شــدن بود. نه فقط به دایل درمانی بلکه به این خاطر که با این رأی گیری 
پروسه فرار از مرداب برگزیت آغاز می شد. حاا این پروسه به تأخیر افتاده و وقت دارد 
می گذرد. اگر وقت تمام شود و هیچ توافقی در پارلمان انگلیس بر سر برگزیت صورت 
نگیرد، انگلیس دســت خالــی و بدون هیچ توافقی مجبور خواهد شــد در 29 مارس 

2019 از اتحادیه اروپا جدا شود. / منبع: گاردین
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جلیقه زردها در حال تماشای سخنرانی مکرون

رئیس جمهوری فرانسه به خواسته های مردم جواب داد 

کاهش مالیات ها، افزایش حقوق، عذرخواهی 
»ما خواهان فرانســه ای هســتیم که همه 
بتوانند در آن با عزت و احترام زندگی و کار 
کنند اما می پذیرم که تاکنون برای رسیدن 
به این هــدف به کندی حرکــت کرده ایم. 
مــن از دولــت و پارلمــان می خواهــم هر 
کاری ازم اســت را انجام دهند.« امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نتیجه 
چهار هفته تظاهــرات معترضان جلیقه 
زردها، سرانجام با جمات باا سعی کرد 
ضمــن دلجویــی از آنها، بــا وعــده  دادن، 

معترضان را به خانه های خود بازگرداند.
ســاله   40 رئیس جمهــوری  مکــرون، 
فرانســه، در نطــق تلویزیونــی خــود بــه 
کــه  داد  وعــده  فرانســوی  معترضــان 
حداقل دســتمزد کارگران را از سال آینده 
بــه میــزان 100 یــورو افزایــش می دهــد و 
مالیــات بازنشســتگان و ســاعات اضافــه 
کاری حذف خواهد شــد. او در ادامه گفت 
اگرچه تصمیم ندارد مالیات بیشــتری بر 
ثروتمنــدان اعمال کنــد اما تمــام تاش 
خود را برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی 
خواهد کرد. بسیاری از جلیقه زردها اعتقاد 
دارند او پــس از ورود به کاخ الیزه با دنبال 
کردن سیاست های اقتصادی خود، به نفع 
ثروتمنــدان و به ضــرر فقرا گام برداشــته 
اســت. او پــس از روزهــا ســکوت در برابــر 
اعتراض هــا، صراحتــاً بــه مردم فرانســه 
گفت صدای اعتراض  آنها را شنیده است 
و می داند بســیاری از مردم از شرایط خود 
ناراضی هســتند. به گــزارش فرانــس 24، 
مکــرون در ســخنرانی 13 دقیقــه ای خود 
خطــاب به ملــت فرانســه گفت: »مــا در 
برهه تاریخی ای در کشــورمان قرار داریم. 
بــا گفت و گــو، احتــرام و مشــارکت از ایــن 
گردنه هم به ســامت عبور خواهیم کرد. 

تنها نگرانی من شما هستید، تنها مبارزه 
من برای شماســت... تنها مبارزه ما برای 
فرانسه است. ممکن است من این حس 
را به شــما داده باشــم که این نگرانی من 
نیســت، کــه اولویت هــای دیگــری دارم. 
من مســئولیت ایــن اوضــاع را می پذیرم. 
می دانم با کلماتی که به کار برده ام برخی 
از شما را رنجانده ام. خشم و اعتراض شما 
عمیق و در بسیاری از موارد مشروع و بحق 
است.« سخنرانی مکرون 48 ساعت پس 
از تظاهــرات روز شــنبه ایراد شــد. جلیقه  
زردهــا، چهار هفته پیش در پی فراخوانی 
اینترنتی پا به خیابان های فرانسه گذاشتند 
و علیه افزایش مالیات سوخت دست به 
تظاهرات زدند اما به مرور خواسته هایشان 
بــه کاهــش هزینه هــای زندگــی و مالیات 
و افزایش ســطح درآمد بســط پیــدا کرد. 
مکــرون ابتدا تــاش کرد بــا تعلیق طرح 
افزایــش مالیات هــا آنهــا را مجــاب کنــد 
دســت از اعتراض بکشــند اما با اســتمرار 
عقــب  بــه  گام  چندیــن  او  اعتراض هــا، 
برداشــت. با وجــود آنکه دولت ها ســعی 
دارند کمتر در مسائل مربوط به شرکت ها 
مداخله کنند، اما مکرون از کمپانی ها نیز 
خواســت در پایان ســال پاداشی معاف از 

مالیات به کارمندان خود بپردازند.
روز شنبه حدود 125 هزار معترض به 
خیابان های فرانسه آمدند و بیش از 1200 
نفردســتگیر شدند. شیشــه های شکسته، 
و  زمیــن  روی  افتــاده  زباله هــای  ســطل 
خودروهای خاکستر شده نتیجه تظاهراتی 
اســت که مکرون را ناچار به عقب نشینی 
»لــو  روزنامــه  به گــزارش  اســت.  کــرده 
پاریزین«، تنها در پاریس 50 وسیله نقلیه 
ســوزانده و ده ها کسب و کار تخریب شده 
اســت و بعضــی فروشــگاه ها نیــز غــارت 
شــده اند. مقام هــا در پاریس می گویند که 
ناآرامی هــا باعــث شــده میلیون هــا یورو 

خسارت به اقتصاد این کشور وارد شود.
ë واکنش ها به امتیازهای کاخ الیزه

اگرچه نمایندگان جنبش جلیقه زردها 
تاکنــون دربــاره امتیازهایی کــه مکرون به 
آنهــا اعطــا کــرده اســت، واکنشــی از خود 
نشــان نداده انــد امــا بــه محــض پایــان 

سخنرانی او، واکنش ها از چهره ها و احزاب 
مختلــف فرانســه آغاز شــد. ماریــن لوپن 
رهبر حزب راست افراطی فرانسه ضمن 
اســتقبال از اذعان مکرون به اشتباهاتش 
گفت او همچنان به مســیر سیاســی خود 
ادامــه می دهــد و این امتیازهــا تنها »یک 

عقب نشینی تاکتیکی« است. او در توئیتر 
خود نوشــت: »مکرون اشــتباهات خود را 
درباره سیاست های مالیاتی اش می پذیرد 
امــا در عین حال قبول نمی کند که الگوی 
مدیریتــی اش بــه چالــش کشــیده شــده 
اســت.« ژان لوک مانشــون سیاســتمدار 
اپوزیســیون جناح چپگــرا نیز بــا دعوت از 
معترضان برای استمرار تظاهراتشان در 
شــنبه های آینده گفت تــا زمانی که توزیع 
عادانــه ثــروت در سیاســت های مکرون 
جایــی نــدارد، »انقاب شــهروندی« باید 
ادامه پیدا کند. بنوآ آمون، کاندیدای سابق 
»جنبــش  مؤســس  و  ریاســت جمهوری 
نســل« نیز در این باره گفت: »ما خواستار 
توزیــع واقعــی ثــروت هســتیم و مکــرون 
نبایــد فقط نماینــده ثروتمندان باشــد.« 
اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیســت 
همچنین از امتیازات مالــی ماکرون برای 
کارگــران انتقاد و تأکید کرد که خط  مشــی 

کلی او تغییری نکرده است.

ë  سوءظن فرانســه به مداخله قدرت های
خارجی

بــه گزارش شــیکاگو تریبــون، در حالی 
که مقام های اطاعاتی فرانســه می گویند 
ممکــن اســت روســیه در رونــد اعتراضی 
مردم فرانسه نقش داشته باشد، کرملین 
قویــاً ایــن ادعــا را رد کــرده اســت. ژان ایــو 
لودریــان در گفت و گــو با شــبکه آرتی ال در 
این باره تصریح کرد: »دبیرخانه ســازمان 
دفاعــی و امنیت ملی مــا در حال تحقیق 
دربــاره این موضوع اســت. مــا نتیجه این 
تحقیقات را بررسی خواهیم کرد و تا زمانی 
که حقیقت مشخص شود، هیچ قضاوتی 
نمی کنیــم.« ســخنگوی کاخ کرملیــن در 
واکنــش بــه گــزارش رســانه ها مبنــی بــر 
دخالت روسیه گفت، مسکو هیچ ارتباطی 
بــا معترضــان نــدارد. امــا مؤسســه اتحاد 
برای حمایــت از دموکراســی در تازه ترین 
 600 حــدود  داد،  نشــان  خــود  گــزارش 
حســاب توئیتری که در ترویــج دیدگاه ها و 
سیاست های روسیه شناخته شده هستند، 
در هفته هــای اخیــر تمرکــز خــود را روی 
ناآرامی های فرانســه بیشــتر کرده اند. این 
حســاب های کاربــری از هشــتگ  جلیقــه 
زردها #giletsjaunes به زبان فرانســوی در 
توئیت های خود استفاده می کنند و تاش 
می کنند مســیر توئیت هــای معترضان را 
مشــخص کننــد. در همیــن حــال، برخی 
منابع غیر رســمی می گویند، طی بررسی 
نقش روسیه در شبکه های اجتماعی برای 
حمایت از اعتراضات فرانسه ، پلیس این 
کشــور با تعداد زیادی حساب های جعلی 
الجزایــری و مراکشــی روبه رو شــده  اســت 
کــه این تظاهرات از امــارات متحده عربی 
مدیریت می شود. حمایت امارات از جبهه 
ملی، حزب مخالف مکرون، در انتخابات 
ریاست جمهوری پیشین، می تواند یکی از 

علل تقویت این احتمال باشد.

در حالــی کــه در روزهــای اخیــر وزارت 
خارجه چین با احضار ســفرای کانادا و 
امریکا در پکن آشکارا نشان داده است 
چقــدر از دســتگیری مدیر ارشــد مالی 
هــوآوی به بهانــه دور زدن تحریم های 
ایران خشــمگین اســت، کانادا دســت 
خــود  برانگیــز  تحریــک  اقدامــات  از 
برنداشــته و در تازه تریــن مــورد دیــروز 
سه شنبه تعیین وثیقه برای مدیر مالی 
شــرکت هوآوی را به تعویــق انداخت. 
این اقدامات تنش زا در شرایطی است 
کــه واشــنگتن و پکن درگیــر یک جنگ 

تجاری سخت هستند.
دوشــنبه  روز  بلومبــرگ،  به گــزارش 
وزارت خارجــه چیــن در اعتــراض بــه 
دســتگیری »منــگ وانــگ ژو«، مدیــر 
مالی 46 ساله شرکت هوآوی در خاک 
کانــادا تری برنســتاد، ســفیر امریکا در 
پکن را فراخواند و به او اعام کرد که در 
صورت نیــاز، اقدامات دیگری را انجام 
خواهد داد. وزیر امــور خارجه چین در 
دیدار با سفیر امریکا هشدار داد، اقدام 
امریکا در نقض حقوق قانونی و منافع 
شهروندان چینی ماهیت بشدت بدی 
دارد و چین براســاس اقدامات امریکا 

گام های بعدی را برمی دارد.

مالــی  مدیــر  دســتگیری  درخواســت 
بــه  امریــکا  را  هــوآوی  شــرکت  ارشــد 
ایــن  دســامبر  اول  و  بــود  داده  کانــادا 
مدیــر زن در فــرودگاه ونکــوور کانادا به 
امریــکا  تحریم هــای  زدن  دور  اتهــام 
امریــکا  شــد.  بازداشــت  ایــران  علیــه 
همچنین خواســتار اســترداد این مدیر 
به امریکا شــده کــه اگر کانــادا بی توجه 
به هشــدارهای چیــن ایــن کار را بکند، 
بعید نیســت خانم منگ در امریکا به 

30 سال حبس محکوم شود.
شــنبه گذشــته نیــز وزیر خارجــه چین، 
ســفیر کانــادا در پکــن را فراخوانــده و 
مراتب خشــم خــود از دســتگیری این 
مدیــر مالــی ارشــد شــرکت هــوآوی را 
اعام کرده و از اتاوا خواسته بود، منگ 
وانــگ ژو را فــورا آزاد کنــد. امــا کانــادا 
دســت به اقــدام تحریک آمیــز دیگری 
زد و دیروز سه شنبه تعیین وثیقه برای 
مدیر مالی شــرکت هوآوی را تا ساعت 
10 صبــح سه شــنبه به وقــت محلی به 

تعویق انداخت.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه چیــن 
کنفرانــس  یــک  در  دوشــنبه  روز  هــم 
خبــری اعــام کرد: مــا معتقدیــم این 
رفتارها غیرانسانی و نقض حقوق بشر 
اســت. او این اظهــارات را پس از آن بر 
زبــان آورد کــه روزنامــه گلوبــال تایمــز 
در گزارشــی نوشت، بازداشــتگاه کانادا 

تجهیــزات پزشــکی ازم را در اختیــار 
خانم منگ وانگ ژو قرار نمی دهد.

بازداشــت مدیــر ارشــد مالــی شــرکت 
تجــاری  جنــگ  بحبوحــه  در  هــوآوی 
واشنگتن – پکن عاوه بر آنکه تنش ها 
بین دو کشــور را به بااترین حد خواهد 
رســاند، بــه نگرانی های جــدی در بین 
تاجران، سرمایه گذاران و مدیران مالی 
چین از ســفر به امریکا دامن زده است 
زیــرا این نگرانی وجــود دارد که در این 
ســفرهای کاری نفر بعدی که دستگیر 

می شود آنها باشند.
این در حالی اســت کــه همزمان با باا 
گرفتن تنش ها به خاطر دستگیری این 
مدیــر زن چینــی در کانــادا، دادگاهــی 
در چیــن دیــروز سه شــنبه با صــدور دو 
حکم مقدماتی واردات و فروش بیشتر 
گوشــی های آیفــون به چیــن را ممنوع 

اعام کرد.
به گــزارش هیــل، ایــن دو حکــم پــس 
فنــاوری  شــرکت  شــکایت  طــرح  از 
مخابراتــی  و  ارتباطــی  تجهیــزات  و 
»کوالــکام« از اَپــل و متهــم کــردن این 
انحصــاری  حــق  نقــض  بــه  شــرکت 
کوالکام و سرقت طرح های نرم افزاری 
ایــن شــرکت صــادر شــد. طبــق بیانیه 
کوالــکام که روز دوشــنبه منتشــر شــد، 
فــروش  و  واردات  چینــی  دادگاه  ایــن 
 6 آیفــون  اس،   6 آیفــون  گوش هــای 
اس پــاس، آیفون 7، آیفون 7 پاس، 
آیفون 8، آیفون 8 پاس و آیفون اکس 
را در این کشــور ممنوع کرده اســت. بر 
اســاس گزارش روزنامــه امریکایی وال 
اســتریت ژورنــال، مدل هــای جدیدتر 
دادگاه  ایــن  حکــم  شــامل  آیفــون 

نمی شوند. 

اوج گیری جنگ دیپلماتیک چین با کانادا و امریکا 
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فروغ احمدیگفت و گو
خبرنگار

بحران جلیقه زردها به روایت آمار
اعضای جنبش: 300 هزارنفر

تعداد تظاهرکنندگان روز شنبه: بیش از 125 هزار نفر
دستگیرشدگان روز شنبه: بیش از 1200 نفر

خسارات وارد شده از زمان آغاز تظاهرات جلیقه زردها: 1 میلیارد یورو
کشته شدگان: 4 نفر

زخمی شدگان: 1000 نفر شهروند عادی، 200 نفر از نیروهای پلیس
 دستاوردها: لغو افزایش مالیات سوخت، اضافه شدن 100 یورو به حداقل 

میزان دستمزدها، حذف مالیات روی پاداش آخر سال شرکت ها
هزینه محقق شدن وعده های ریاست جمهوری: 9.1 تا 11.4 میلیارد دار 

تحلیل

جاناتان فریدلند
مترجم: ندا آکیش
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فرانس فوتبال )فرانسه(
ایــن هفته نامه معتبر روی جلــد خود را به نقل 
و انتقال هــای احتمالی میان فصل فوتبال اروپا 
و چهره هایــی اختصاص داده اســت که امکان 
انتقال شان از تیم های فعلی آنها به سایر تیم ها 
وجود دارد. در میان این نفرات حتی ادینســون 
کاوانی هم مشــاهده می شــود کــه وضعش در 
پاری ســن ژرمن روشن است. »فرانس فوتبال« 
مصاحبــه ای هــم با تومــاس توخل، ســرمربی 

سن ژرمن را منتشر کرده است.

اسپورت )اسپانیا( 
این نشــریه با عمــده کردن جایــگاه نامطمئن 
دمبلــه در ترکیــب بارســلونا، به دیدار دو شــب 
گذشته این تیم با تاتنهام در لیگ قهرمانان اروپا 
پرداخته و متذکر شده است که ارنستو وال ورده، 
ســرمربی بارســا بــا توجــه به قطعیــت صعود 
تیمش از این دیدار برای آزمودن مجدد برخی 
نفرات و از جمله دمبله ســود خواهد جســت تا 
مشخص شود چه آینده ای در نوکمپ خواهند 

داشت.

توتو اسپورت )ایتالیا( 
نگاهی به دیدار امشــب یوونتوس با یانگ بویز 
و تأثیــری که نتیجه آن در صدرنشــین شــدن یا 
نشــدن تیم تورینی در گروه هشتم لیگ فوتبال 
قهرمانــان اروپا دارد، بخشــی از صفحه اول این 
روزنامــه را تســخیر کــرده و عکس هــای کریس 
رونالدو و ماریو مانژوکیچ، بهترین گلزنان امسال 
یووه هم ضمیمه این گزارش شــده است. توتو 
اســپورت، دیدارهــای اینتــر و ناپولــی را هــم در 

چارچوب این مسابقات تشریح کرده است.

بازدید وزیر ورزش و جوانان  از آسایشگاه خیریه کهریزک

سلطانی فر: گمانه زنی ها در مورد قیمت 
سرخابی ها صحت ندارد

صبح دیروز مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان  با حضور 
در آسایشــگاه خیریه کهریزک از چند بخش این آسایشــگاه دیدن 
و بــا معلــوان و کارکنان این آسایشــگاه گفت وگو کــرد. وزیر ورزش 
همچنین در ورزشگاه کهریزک حضور یافت و با معلوان ورزشکار آسایشگاه کهریزک 
دیــدار و از ۴۵ مددجوی ورزشــکار این آسایشــگاه که در رشــته های بوچیا، تیروکمان، 
بســکتبال، تنیــس روی میــز، پرتاب نیــزه، پرتاب دیســک و پرتاب وزنه مدال کســب 
کرده انــد قدردانــی کرد. در این برنامه حمید اســتیلی، پیشکســوت فوتبال، حســین 
توکلی قهرمان وزنه برداری و احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک کشورمان حضور 
داشتند. سلطانی فر، در حاشیه بازدید از آسایشگاه کهریزک گفت: »قیمت گذاری هایی 
که در برخی اخبار و در فضای مجازی روی سرخابی های پایتخت در راه واگذاری آنها 
به بخش خصوصی صورت پذیرفته، به هیچ وجه صحت ندارد.  فقط پس از تصویب 
طــرح واگــذاری در هیــأت دولت، ســازمان خصوصی ســازی اقدام بــه قیمت گذاری 
تقریبی آنها خواهد کرد. بنای ما این است که صد درصد سهام این دو باشگاه واگذار 
شــود.« ســلطانی فر در مورد وضعیت نامشخص مدیریت باشــگاه پرسپولیس هم 
گفت: »با توجه به الزام های قانونی، بزودی در این زمینه تعیین تکلیف خواهیم کرد.«

آیتم تلخ برنامه »90«
برنامــه »90« ایــن هفتــه آیتــم ویــژه ای داشــت کــه در آن، بــه قتــل دو هــوادار 
پرسپولیس پس از فینال لیگ قهرمانان آسیا پرداخته شد. در آن مقطع، اتفاق 
تلخی در ایام رخ داده و یکی از هواداران پرســپولیس پس از کری و درگیری در 
منزل با فردی دیگر، با اسلحه شکاری خودش به قتل رسید و در اردبیل هم دو 
دوســت که در حالت عادی قرار نداشته اند، با هم کری شدیدی پیدا می کنند و 
طرفدار اســتقال در اقدامی جنون آمیز، دوست خود را با ماشین زیر می گیرد. 
عادل فردوسی پور در پایان این آیتم گفت که کری خوب است ولی فوتبال اصًا 

ارزش ندارد که کسی به خاطر آن به قتل برسد و خانواده ها داغدار شوند.

ساناک: مسئوان استقال به من بی احترامی کردند
جیری ساناک، مربی فصل پیش استقال که مدتی دستیار وینفرد شفر بود، مدعی 
شــد مســئوان این باشــگاه به وی بی احترامی کرده اند. وی که اهل جمهوری چک 
است و به کار آنالیز استقال و رقبایش می پرداخت و پیش از شروع فصل جاری از 
آبی ها جدا و راهی وطنش شــد، گفت بیماری سختی دارد و متعجب است که چرا 
شــفر و مدیران آبی راجع به شرایط نامســاعد وی اطاع رسانی نمی کنند. او گفت: 
»5 ماه است از استقال رفته ام اما هیچ کس سراغی از من نگرفته است. بی تمایل 

نیستم به استقال برگردم اما آنها نیز باید خواستار چنین چیزی باشند.«

احضار قلعه نویی به کمیته اخاق
امیر قلعه نویی، سرمربی سپاهان به سبب اظهاراتش درباره علیرضا فغانی و 
نحــوه داوری وی در دیــدار اخیر این تیم اصفهانی با پرســپولیس در لیگ برتر 
به کمیته اخاق فدراســیون فوتبال احضار شــد. مرتضــی تورک، رئیس کمیته 
اخــاق متذکــر شــد این رویه کلــی این نهاد اســت و با هر مربــی ای که مطالبی 

خاف عدالت درباره داوران بگوید، برخورد خواهد شد.

ذوب آهن میزبان نفت برنده
در ادامه هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال، ذوب آهن و نفت مسجدسلیمان از ساعت 
15 امروز در ورزشگاه فوادشهر اصفهان به مصاف هم می روند. این دو تیم در لیگ 
چهاردهــم 2 بــار به مصاف هــم رفتند که بازی رفــت 1-1 به پایان رســید و در بازی 
برگشت که در فوادشهر بود، ذوب آهن 2 بر صفر پیروز شد. ذوبی ها در 3 بازی ای 
که علیرضا منصوریان هدایتش را برعهده داشته، 2 باخت و یک تساوی به دست 
آورده اند ولی نفتی ها در 4 بازی اخیر، 3 برد و یک تســاوی داشته اند. منصوریان در 
نشست خبری پیش از این دیدار گفت: »تیم ما آماده بلند شدن است و خیز بلندی 
را در 50 روز آتی خواهیم داشت. تشنگی برد در بچه های ما دیده می شود.« مرزبان 
هم با بیان اینکه ما فوتبال نوین را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: »این بازی برای 
ما فوق العاده سخت است. ذوب آهن برای احیای خودش وارد میدان خواهد شد و 

اگر ما با یک امتیاز اصفهان را ترک کنیم، قطعاً خوشحال خواهیم بود.«

»من.یو« در انتظار لغزش یووه
امشــب در ادامه هفته آخــر از مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، 8 مســابقه 
دیگر برگزار می شــود تا پرونده گروه های پنجم تا هشــتم نیز بسته شــود. این در حالی 
اســت که صعود بایرن مونیخ و آژاکس از گروه پنجم، باا رفتن منچسترسیتی از گروه 
ششــم، صعود رئال مادرید و رم از گروه هفتم و باا رفتن یوونتوس و منچســتریونایتد 
از گروه هشــتم قطعی شــده اســت و فایده اکثر دیدارهای چهارشــنبه شب، مشخص 
شدن سرگروه ها یا تیم هایی است که در گروه های مربوطه سوم می شوند و به تبع آن 
به »لیگ اروپا« می روند. شاید بسیاری از نگاه ها به گروه هشتم باشد؛ آنجا که یوونتوس 
میهمان یانگ بویز است و منچستریونایتد در زمین والنسیا به میدان می آید. در حال 
حاضر یووه 12 امتیازی است و منچستر 10 پوئن اندوخته است اما اگر یووه امشب برنده 
نباشد و شیاطین سرخ، والنسیا را شکست بدهند، یووه و منچستر »هم امتیاز« می شوند 
و »من.یو« به ســبب کســب نتایجی بهتر در دیدارهای رو در رو سرگروه خواهد شد. در 
سایر دیدارهای قابل ذکر، امشب رئال پذیرای زسکا مسکو است، آژاکس از بایرن مونیخ 

پذیرایی می کند و منچسترسیتی، برابر هافن هایم قرار می گیرد.

فتحی: قرار نیست مجیدی بیاید
امیرحســین فتحی، مدیرعامل استقال متذکر شد هیچ برنامه ای برای حضور فرهاد 
مجیدی و مجتبی جباری در کادر فنی آبی ها وجود ندارد. وی گفت: »برای صدمین بار 
می گویم که در مورد جذب دستیاران جدید برای وینفرد شفر چه داخلی و چه خارجی، 
هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. البته مجیدی از بزرگان فوتبال ایران است و خوشحال 
می شویم از او استفاده کنیم.« وی درباره مخالفت کمیته فنی استقال با پیوستن جباری 

به جمع مربیان این باشگاه هم گفت: »من از این موضوع بی اطاعم.«

مصدومیت بیرانوند جدی نیست
در پی مصدومیت علیرضا بیرانوند، سنگربان ملی پوش پرسپولیس در تمرین 
روز گذشــته این باشــگاه، پزشــکان »ســرخ« به معاینه دقیق وی پرداختند و در 
نهایت مشــخص شــد که او مشکل حادی ندارد و به بازی بعدی تیمش که روز 

جمعه مقابل پارس جنوبی جم است، می رسد.

رکوردشکنی شناگر ایران در رقابت های جهانی چین
صبح دیروز  چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی شنای مسافت کوتاه جهان 
به میزبانی چین آغاز شد که امیرعباس امرالهی شناگر تیم ملی ایران توانست 
با ثبت زمان 4 دقیقه و 5 ثانیه و 76 صدم ثانیه رکورد ملی ماده ۴00 متر آزاد را 
بشکند. این رقابت ها تا 2۵ ماه جاری پیگیری می شود و970 شناگر از 187 کشور 

جهان در آن حضور دارند.

جدایی توافقی جالی از پیکان
مجید جالی در پی جلســه سه ساعته روز گذشــته اش با محمود شیعی مدیرعامل 
پیکان، از ســمت ســرمربیگری این تیــم کناره گرفت و بــه طور توافقــی از پیکان جدا 
شــد. جالی که دو ســال و نیم در این باشــگاه زمامداری کرد و در هر دو فصل گذشته 
خودروسازان را به رتبه ششم لیگ برتر رساند، امسال هم لیگ هجدهم را خوب آغاز 
کرد و در 8 بازی نخست فصل فقط یک شکست را تجربه کرد اما از هفته نهم به بعد 
6 باخت متوالی را متحمل شد و به همین سبب نیز رفتنی شد. شیعی در اظهارنظری 

گفت: »جالی در جوی دوستانه و در جلسه ای ماراتن گونه از جمع ما جدا شد.«

اخبـــــار

بررسی پست به پست فهرست تیم ملی برای جام ملت های آسیا

چهبازیکنانیمیمانند،کدامبازیکنانخطمیخورند؟
 

در حالی که تیم ملی فوتبال ایران، دوشنبه 
17 دی ماه اولین بازی خود در گروه D جام 
ملت های آسیا 2019 امارات را مقابل یمن 
برگزار می کند، ســرمربی تیم ملی اسامی 
35 بازیکــن اولیــه را بــرای اردوی نهایــی 
تیم ملی اعام کرد که این لیست، لیست 
آماده باش بوده و اســامی بازیکنان نهایی 
بــرای مســابقات جــام ملت هــا شــنبه 24 
آذر اعام خواهد شــد و بازیکنان دوشــنبه 
26 آذرمــاه تهــران را به مقصــد قطر ترک 
می کنند تا اردوی خود را در این کشــور برپا 
کنند. کــی روش باید 23 بازیکــن را با خود 
به امــارات ببــرد و 12 بازیکن خط خواهند 
خورد. این در شــرایطی است که نگاهی به 
لیست پرستاره تیم ملی نشان می دهد که 
کی روش کار سختی برای انتخاب بازیکنان 
دارد. هــر چند کــه خیلی از ایــن بازیکنان، 
حضورشــان در لیســت نهایــی محتمــل 
اســت، مگر این که مصدومیــت یا اتفاقی 
غیرمنتظــره مانــع از حضور آنهــا در جام 

ملت ها شود.
ë حسینی یا مظاهری؟

ســرمربی پرتغالــی تیــم ملــی علیرضــا 
امیرعابــدزاده  )پرســپولیس(،  بیرانونــد 
مظاهــری  رشــید  محمــد  )ماریتیمــو(، 
)ذوب آهــن( را بــه عنــوان دروازه بــان بــا 
خــود به جام جهانی 2018 روســیه برد اما 
سیدحســین حســینی )اســتقال( بعــد از 
جام جهانی دوبــاره در اردوهای تیم ملی 
حضور داشته و پیام نیازمند )سپاهان( نفر 

جدید دعوت شــده در این پست است. در 
این بین، بیرانونــد که گلر اصلی تیم ملی 
اســت و عابــدزاده هــم نمایــش خوبی در 
لیگ پرتغال داشته و حضور این دو تقریباً 
قطعی اســت ولــی شــانس نیازمند کمتر 
از بقیــه به نظر می رســد و بایــد دید از بین 
مظاهری و حسینی، کی روش کدام یک را 

انتخاب می کند.
ë وریا یا محرمی؟

در دفاع راست، رامین رضاییان )الشحانیه(، 
وریا غفوری )اســتقال( و صــادق محرمی 
)دیناموزاگرب( حضور دارند. رضاییان تازه 
تیم پیدا کرده اما مورد عاقه کی روش است 
و بــدون تیم و بــدون دعوت هــم در اردوی 
تیم ملی بوده اســت اما حضور وریا در خط  
هافبک استقال، نگرانی هایی را برای خود 
او به وجود آورده تا شاید مانند جام جهانی 
خط بخورد. محرمی هم بعد از روســیه، به 
جمع شــاگردان کی روش اضافه شــده ولی 
اوضاع خوبی در کرواســی ندارد و این شاید 

به ضرر او تمام شود.
ë پژمان می رسد؟

در دفــاع وســط مرتضــی پورعلــی گنجــی 
)یوپــن(، پژمــان منتظــری و روزبه چشــمی 
خانــزاده  محمدرضــا  )اســتقال(، 
)ترابــزون  )ااهلــی(، ســیدمجید حســینی 
زادگان  کنعانــی  محمدحســین  و  اســپور( 
پورعلــی گنجــی  )ماشین ســازی( هســتند. 
بعد از حضــور در تیم جدیــدش در بلژیک 
مصدوم شد اما اخیراً توانست در بازی برابر 
خنت بازی کند. زوج او یعنی پژمان منتظری 
نیز مدت هاست مصدوم است و تقریباً 2 ماه 
است بازی نکرده و ممکن است باز هم مانند 

دوره قبــل جــام ملت هــا را از دســت بدهد. 
حسینی با اینکه در ترکیه نیمکت نشین است 
امــا مورد اعتماد کی روش اســت. چشــمی، 
خانــزاده و کنعانــی زادگان هم بســیار مورد 
عاقــه کی روش و در لیســت های او هســتند 
ولی کنعانــی زادگان در لحظــه آخر ممکن 

است مسافر امارات نشود.
ë شانس کم آقایی

صفــی  حــاج  احســان  چــپ،  دفــاع  در 
)تراکتورســازی(، میــاد محمــدی )احمد 
گروژنی( و ســعید آقایی )سپاهان( حضور 
دارنــد. حــاج صفــی یکــی از کاپیتان هــای 
تیــم ملــی و از ســتون های تیــم کــی روش 
اســت. محمدی هم با این که در تیم ملی 
نیمکت نشــین شــده ولی در لیگ روســیه 
شــرایط خوبــی دارد و در ایــن بین ممکن 

است آقایی در فهرست نهایی قرار نگیرد.

ë تردید درباره سعید
در پست  هافبک دفاعی سعید عزت اللهی 
)ردینگ(، امید ابراهیمی )ااهلی(، احمد 
نوراللهــی )پرســپولیس(، علــی کریمــی 
)استقال( و احمد عبداه زاده )نساجی( 
حضــور دارنــد. رســیدن عــزت اللهــی بــه 
ترکیــب تیــم ملی بــه دلیــل مصدومیت 
عامت ســؤال بزرگــی را در ذهن هواداران 
تیــم ملی ایجاد کــرده اســت. در این بین، 
ابراهیمی، نوراللهی و کریمی شرایط خوبی 
در تیم هــای خــود دارنــد و شــاید شــانس 

عبداه زاده کمتر از بقیه باشد.
ë مورد اعتماد کی روش

در بخــش  هافبک هــای کنــاری و بازیســاز 
اشــکان  )آمیــان(،  قــدوس  ســامان  هــم 
دژاگه و مســعود شــجاعی )تراکتورسازی( 
و وحیــد امیــری )ترابــزون اســپور( حضور 

دارنــد. امیری بــا این که بعــد از حضور در 
تیــم جدیدش مصــدوم شــد و مدت ها از 
ترکیب تیمش دور بود ولی حاا به میادین 
بازگشــته و به نظر می رسد هر 4 بازیکن در 

لیست نهایی کارلوس باشند.
ë ترافیک خط حمله

در خط حمله ترافیک سنگینی وجود دارد 
و مهدی طارمی )الغرافه(، علی قلی زاده 
)شــارلروا(، علــی علیپــور )پرســپولیس(، 
علیرضــا جهانبخــش )برایتــون(، مهدی 
ترابی )سایپا(، فرشاد احمدزاده )شاسک 
وروتسواف(، ســردار آزمون )روبین کازان(، 
کریــم انصاری فــرد )ناتینگهام فارســت( 
دعــوت  بــروژ(  )کلــوب  رضایــی  کاوه  و 
شــده اند. درخصوص این مهاجمان، »ان 
قلت« هــای زیــادی وجــود دارد. طارمــی 
روزهای خوبی را در قطر ســپری نمی کند. 

قلــی زاده تــازه از مصدومیــت رها شــده و 
در بلژیک موفق ظاهر شــده. جهانبخش 
از  مصدومیــت  دلیــل  بــه  مدت هاســت 
میادین دور بوده اما شاید به بازی با چلسی 
برســد. انصــاری فــرد دقایــق کمــی برای 
تیمــش بازی می کند اما با ایــن حال، آنها 
جــزو نفرات مــورد نظر کی روش هســتند. 
کاوه هــم مدت هــا مصدوم بــود و هنوز به 
وضعیــت ایده آل نرســیده اســت. علیپور 
در روزهــای اوج خــود دعوت نمی شــد اما 
حــاا دعوت شــده و احمدزاده هــم که در 
لهســتان اوضــاع خوبــی نــدارد و بــه قول 
عادل فردوسی پور، پدرش هم او را دعوت 
نمی کرد. در این شــرایط، به نظر می رســد 
شــانس احمدزاده، علیپور و رضایی کمتر 
از ســایر مهاجمان برای حضور در لیســت 

نهایی باشد.
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احسان حدادی در گفت وگو با »ایران« سفره دلش را باز کرد

فدراسیون اذیتم می کند
رهبر انقاب به حرف های من با دقت گوش دادند، اما رئیس فدراسیون نه!/ با قاطعیت می گویم که طای المپیک 2020 را می گیرم

جلسه بی نتیجه کاپیتان های 
پرسپولیس با گرشاسبی

بــا رفتــن حمیدرضا گرشاســبی از باشــگاه 
پرسپولیس به دلیل قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، هنوز مدیر جایگزین از سوی 
وزارت ورزش و جوانان معرفی نشده است. 
این موضوع، نگرانی هایی را برای بازیکنان 
پرسپولیس به وجود آورده و آنها در بیانیه ای 
نظر خود را درخصوص این شــرایط اعام 
کردند. عجیب اینکه بیانیه در سایت رسمی 
باشگاه قرار نگرفت و در اختیار رسانه ها قرار 
داده شــد! در قســمتی از ایــن بیانیــه آمده: 
»مــا در باتکلیفی محض به ســر می  بریم 
و مشــکات متعددی داریم که شاید خیل 
عظیــم هواداران از آن بی اطاع باشــند. در 
ابتدا باید از مسائل مدیریتی نام ببریم. در 
حالی که فکر می کردیم خیلی زود مســأله 
مدیریــت باشــگاه مشــخص می شــود اما 
همــه در باتکلیفی هســتند. از طرف دیگر 
ما حدود 10 درصد دریافتی داشــته ایم، در 
حالی که ســایر تیم هــا دریافتی های خیلی 
بیشتری داشــته اند.« دیروز عاوه بر صدور 
بیانیه، سیدجال حسینی و حسین ماهینی 
کاپیتان هــای پرســپولیس با گرشاســبی در 
ساختمان باشگاه جلســه ای برگزار کردند. 
البته ایرج عرب که گفته می شود جایگزین 
گرشاســبی خواهد شــد هم حضور داشت. 
کاپیتان هــا گایه هــای خــود را درخصوص 
مشکات مالی و وضعیت نابسامان باشگاه 
مطرح کردند. گرشاسبی به آنها گفته: »من 
بازنشسته هستم و با شــرایط موجود دیگر 
نمی توانم در پرســپولیس فعالیت داشته 
باشــم مگر اینکــه مســئوان وزارت ورزش 
تعیین تکلیف کرده و شرایطی ایجاد کنند 
که مــن بتوانم به کارم ادامــه دهم یا اینکه 
نفــر جدیــد مشــخص شــود.« با توجــه به 
اینکه جلسه بی نتیجه بوده، گفته می شود 
بازیکنان پرسپولیس از امروز اعتصاب کرده 

و در تمرینات شرکت نخواهند کرد.

احسان حدادی، پرافتخارترین ورزشکار 
ایران در بازی های آســیایی اســت اما او 
بعد از بازگشــت از جاکارتا با فدراسیون 
و شــخص مجیــد کیهانی اختــاف پیدا 
کــرد. اختافاتی کــه با گذشــت 3 ماه از 
بازی های آســیایی نه تنهــا از بین نرفته 
بلکه عمیق تر شــده است. این در حالی 
اســت که دارنــده مــدال نقــره المپیک 
2012 لندن مســابقات قهرمانی جهان 
2019 و ســپس المپیــک 2020 توکیــو را 
در پیــش دارد و حــدادی از بی توجهــی 
فدراسیون به شرایطش ناراحت است. 
دیروز رئیس فدراسیون در مصاحبه ای 
اعــام کــرد که بودجــه ای معــادل قبل 
بازی های آســیایی برای حدادی در نظر 
گرفته شــده. کیهانی همچنین در مورد 
ســطح بندی ورزشــکاران اعــام کرد که 
احســان حدادی قطعاً در صدر اســت و 
امکانات موجود فدراسیون را متناسب با 
وضعیت هر ورزشکار در اختیارشان قرار 
می دهیم که البته حدادی صحبت های 

او را تأیید نکرد.
دارنده مدال نقــره المپیک 2012 لندن 
در واکنــش بــه صحبت هــای کیهانــی 
درخصــوص اختصــاص بودجــه بــه او 
معادل بازی های آســیایی، به خبرنگار 
»ایــران« گفت: »بودجه ای کــه برای آن 
زمــان در نظر گرفته شــد، بودجه داری 
بــود و صحبــت من این اســت که من با 
همان شــرایط هــم تمریــن می کنم اما 
موضوع این اســت که رئیس فدراسیون 
یک گونه حرف می زند و به گونه ای دیگر 

عمل می کند. کیهانی فقط حرف می زند 
نمی کنــد.«  عمــل  حرف هایــش  بــه  و 
احســان حدادی ادامه داد: »متأســفانه 
نگاه فدراسیون المپیکی نیست و در حد 
ایــران و لیــگ طایی اســت. طبق گفته 
کیهانی، فدراسیون در بحث هزینه هایی 
که انجــام می شــود، ســطح بندی کرده 
و اعــام می کند که برای ورزشــکاری که 
می خواهد به قهرمانی آســیا برسد یک 
هزینه، برای ورزشــکاری کــه می خواهد 
به قهرمانی جهان برســد یــک هزینه و 
برای ورزشکاری که بخواهد به قهرمانی 
المپیک برسد یک هزینه در نظر گرفته 
شــده، در صورتی که این گونه نیســت و 
مسئوان فدراسیون تنها وعده می دهند 
و بــه وعده های خــود عمــل نمی کنند. 
هیــچ جای دنیــا نمی گویند بــرای فان 
ورزشکاری که برای فان مدال کشوری، 
جهانی یا المپیک می جنگد، این مقدار 

هزینه خواهیم کرد.«
یکی از مهم ترین موارد جدال و اختاف 
درخصــوص  فدراســیون،  بــا  حــدادی 
اســتخدام مربی خارجی است: »مربی 
خارجــی نمی خواهــم و با هــر مربی ای 
کــه فدراســیون فکــرش را می کنــد که با 
او می توانــم رکورهــای قبلــی را بزنــم، 
هــم  خارجــی  اردوی  می کنــم.  کار 
نمی خواهــم و آرزویم این اســت که در 
ایــران تمرین کنم تــا ارز از کشــور خارج 
نشــود تنهــا می خواهــم که فدراســیون 
امکانــات اولیــه را در اختیــار مــن قــرار 
دهــد، امکاناتــی کــه بتوانم بــا آن برای 
کسب طای المپیک آماده شوم.« این 
قهرمان نامدار پرتاب دیسک کشورمان 

بیــان داشــت: »فدراســیون نــه حقــوق 
می دهد و نه احترام می گذارد. زمانی که 
من پیش وزیر ورزش می روم، مســعود 
ســلطانی فر صحبت های مــن را گوش 
می دهــد. حتــی زمانــی که بــه خدمت 
رهبــر معظــم انقــاب رفتــم، ایشــان 
هــم حرف هــای مــن را بــا دقــت گوش 
می دادنــد امــا رئیــس فدراســیون پــای 

صحبت های من نمی نشیند.« او 
کــه دیروز به همــراه وزیر ورزش 
بــه آسایشــگاه کهریــزک رفتــه 
بــود، بــه موضوع جالبی اشــاره 
می کند: »در آسایشگاه کهریزک 

یــک مــرد 70 ســاله پیش من 
آمــد و گفــت کــه 
چرا فدراسیون تو 
را اذیت می کند و 

بــرای من  این 
لــب  جا

د  بــو

کــه حتــی مــردم هــم از ایــن موضــوع 
باخبرند چون واقعاً همین طور است و 

فدراسیون اذیتم می کند.«
از  انتقاداتــش  درخصــوص  حــدادی 
»دل  افــزود:  دوومیدانــی  فدراســیون 
پــر دردی دارم و اینهایــی کــه می گویم 
انتقــاد نیســت؛ درد و دل اســت. اینهــا 
را می گویــم تــا مــردم بداننــد کــه چــه 
چیــزی در فدراســیون دوومیدانی 
بــه  زیــادی  زمــان  می گــذرد. 
مسابقات قهرمانی جهان 2019 و 
المپیک 2020 باقی نمانده و در 
حالی که رقبــا در حال آماده 
شــدن هســتند، من باید 
و مربــی  اردو  مــورد  در 
بــا فدراســیون کلنجار 
بــروم.« او گفــت: »از 
تســت  برای  روســیه 
دوپینــگ بــه ایــران 
آمدند و این نشــان 

می دهــد کــه ورزش ایــران تــا چــه حــد 
پرقدرت اســت امــا ما کمــاکان در مورد 
مشــکات قدیمــی صحبــت می کنیــم 
فدراســیون  نمی رســیم.  نتیجــه  بــه  و 
بــرای حضــورم در مســابقاتی برای من 
بــه عنــوان شــرکت کننــده 50 میلیــون 
و حســین توکلــی بــه عنــوان مربــی 25 
میلیون در نظر گرفــت اما پول مربی ام 
را ندادنــد، بــه آنهــا می گویــم چــرا پول 
او  می گوینــد  نمی دهیــد،  را  مربــی ام 
دوومیدانــی کار نیســت! مگــر او مربــی 
مــن نیســت و پیــش از مســابقات برای 
او هزینــه ای در نظــر نگرفتید؟ پس چرا 

پولش را نمی دهید؟«
لیــگ  »در  داشــت:  بیــان  حــدادی 
دوومیدانــی کشــور بــه قهرمانی رســیدم 
امــا پولم را ندادند. برای تمرین به کیش 
می روم اما پول هتلم را فدراسیون حساب 
نمی کند و من شرمنده می شوم. دغدغه 
رئیس فدراسیون پرواز )بیزینس کاس( 
حدادی اســت!؟ من ورزشــکاری هستم 
که همیشه ثابت کردم می توانم به مدال 
المپیــک برســم امــا متأســفانه برخی از 
دوســتان سم پاشی می کنند. با قاطعیت 
را  المپیــک 2020  کــه طــای  می گویــم 
می گیرم. این توان را دارم و همیشه ثابت 
کــردم که می توانم کارهــای بزرگ انجام 
دهم. من پرقدرت در مســابقات شرکت 
می کنم و زیر پرچم کشــورم بــرای مردم 
کشورم افتخارآفرینی می کنم. سامی به 
ورزش نــدادم کــه بخواهــم خداحافظی 
و  آمده انــد  ورزش  مدیــران  ایــن  کنــم. 
رفته انــد امــا امثــال احســان حــدادی در 

ورزش کشور می مانند.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

حامد جیرودی
خبرنگار

شعار تیم ملی در جام ملت ها؛ همان شعار جام جهانی
روز گذشته مشخص شد که شعار تیم ملی فوتبال در جام ملت های آسیای 2019 همان شعاری است که تابستان امسال در 
جام جهانی روسیه مورد استفاده قرار گرفته بود و آن شعار چنین مضمونی دارد: »80 میلیون نفر، یک ملت، یک ضربان 
قلب« این شــعار در جریان مســابقات مذکور در خاک امارات روی بدنه اتوبوس حامل نفرات تیم ملی به چشــم خواهد 
خورد. تیم ملی در این پیکارها که از 15 دی تا 11 بهمن در امارات برگزار می شود، با عراق، یمن و ویتنام در مرحله گروهی 

هم دسته شده است.

پیام کی روش: اان زمان صعود و رستگاری است
کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از انتشــار فهرســت تازه این تیم که برای جام ملت های آســیا 
2019 گزینش شده اند، پیامی را به شرح ذیل منتشر کرد: »اینک زمان صعود است و دیگر زمان این نیست که نسبت به 
وظایف خود سهل انگار یا راحت طلب باشیم. وقت رستگاری و زمان آن است که با تمرکز، تعهد و اراده به اهداف مان 
برسیم. برای رسیدن به موفقیت باید از تمام تهدیدات و فداکاری های سفر لذت ببریم. یا صعود می کنید و باا می روید 

و می درخشید یا شکست می خورید و به اعماق تاریکی فرو می روید.«
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کارگــردان فیلم هــای »کوچــه بى نــام«، »هفت 
در  گذشــته  ســال  پونــه«  »بخاطــر  و  ماهگــى« 
ســکوت خبــری فیلــم جدیــدی را ســاخت کــه 
در خبرهــا از آن به عنــوان یک کمــدی متفاوت یاد مى شــد. هاتف 
علیمردانــى کــه روزهــای نخســتین اکــران »کلمبوس« را بــا بازی 
فرهــاد اصانــى، ســعید پورصمیمــى، شــبنم مقدمــى و مجیــد 
صالحى تجربه مى کند در گفت و گو با ایســنا از دغدغه های ساخت 
ایــن فیلــم و دلخوری هایــش مى گویــد. علیمردانــى در پاســخ بــه 
ســؤال خبرنگار ایســنا که چه شــد بعد از ســاخت فیلــم اجتماعى 
ســراغ ســاخت یک کمــدی رفتــه مى گوید: مــن »کلمبــوس« را از 
فیلم هــای دیگــرم خیلــى جــدا نمى دانــم و به نظرم ایــن هم یک 
فیلم اجتماعى است مثل »کوچه بى نام« که رگه های کمدی دارد. 

البتــه وقتــى مردم فیلــم را ببینند بیشــتر مى تواننــد آن را قضاوت 
کنند. علیمردانى که ســال گذشــته فیلمش را کلید زده بود، درباره 
همزمانى داســتان »کلمبوس« با افزایــش موج مهاجرت  و برخى 
مشــکات اقتصــادی و اجتماعــى که در دو ســه ماه اخیر در کشــور 
بیشــتر مطرح شــد نیز مى گوید: موقعى که فیلمنامه »کلمبوس« 
را مى نوشــتم دار قیمت باایى نداشــت و حتى بحث آن هم این 
طــور مطرح نبــود، در حالى که در فیلم پیش بینــى افزایش 9 هزار 
تومانــى دار مى شــود. این ها برای خود من نیــز جالب بود هرچند 
فیلم های دیگرم را هم که ببینید، یکســری اتفاقات بوده که واقعى 
شــده است. کارگردان »آباجان« با اشاره به داستان فیلم جدیدش 
کــه به مهاجرت یک خانواده به امریکا ارتباط دارد هم مى گوید: ما 
در بحران به دنیا آمده ایم و در بحران هم زندگى کردیم و همیشــه 

دنبال راه فرار هستیم. این فرار و اینکه به کجا مى روی خیلى اتفاق 
پیچیــده و مهمى اســت. البته چون خــوِد من مهاجــرت کرده ام با 

آن مخالف نیســتم ولــى اینکه به کجا 
بــروی و بتوانــى خــودت را بــه 

همان آدمى کــه در مملکت 
خودت بــودی تبدیــل کنى 
اصــًا  مــن  اســت.  مهــم 
مهاجرت  که  نمى پســندم 
کنیم و بعد به قیمت فرار 

از اینجــا حاضــر بــه 
انجام َپست ترین 

کارها باشیم.

هاتف علیمردانی کارگردان »کلمبوس«:

به قیمت پست ترین کارها مهاجرت نکنیم

پیکر احمدرضا دالوند در خانه ابدی اش آرام گرفت

بدرقه هنرمندی که یک سمفونی باشکوه بود
»ایران«: دیروز مراســم 
احمدرضــا  تشــییع 
و  گرافیســت   - دالونــد 
فعــال مطبوعاتى از مقابل خانه هنرمندان 
ســال های  شــاخص  چهــره  ایــن  و  برگــزار 
گذشــته مطبوعات و هنر تــا خانه ابدی اش 
بدرقــه شــد. آبــى دالونــد دختــر احمدرضا 
دالونــد طــى ســخنانى بــه بیمــاری پدرش 
اشاره کرد و گفت: درمانتان را جدی بگیرید. 
خیلى چیزها به خاطر این سهل انگاری های 
کوچک به هم مى ریزد. هیچ وقت پیش بینى 
نمى کردم یک ســال در آذر که تولدم است، 
به یکــى از غمگین ترین ماه هــای زندگى ام 
تبدیل شود. من تا  مدت ها نمى دانستم نام 
کوچکم چیست و فکر مى کردم دالى است. 
مى دانــم پــدرم اان بــا شــیطنت نگاهمان 
مى کند. پدرم بیماری قلبى داشــت. خیلى 
همــه چیز عــادی جلــو رفــت. تنهــا بودیم 
اما مشــکلى نداشــت. بعد دیابــت گرفت و 
یکهــو سراشــیبى عجیبــى به وجــود آمد که 

نمى دانم چه شد.
ســیروس على نــژاد، از همــکاران دالوند، 
در مجله آدینه در ابتدای این مراســم پشــت 
تریبــون رفت و ســخنان خود را این طــور آغاز 
کــرد: دالونــد یک جــوان تپل خــوش صورت 
بود کــه در تصویرســازی خاقیت داشــت. او 
مى توانست هر صفحه ای را که عکس نداشت 
زنده کند. تعداد تصویرهایى که مى کشید زیاد 
بود. او خود در صفحاتى که مى کشــید حضور 
داشــت و نیازی نبــود امضایش هرجا باشــد. 
او در آدینــه بــود که نام آور شــد. در آدینه تنها 
تصویرســازی کارش نبــود و گاهى طرح جلد 
هــم مــى زد. او نجابت داشــت و اگــر پول هم 
نمى دادیــم، چیــزی نمى گفــت. در ســطوح 
مختلف هنری کارآمد بود. از معدود کســانى 
بــود که ســواد بصری داشــت. روزگار با او ســر 
ســازگاری نداشت. آام ایوب را با خود داشت 
و یــک روز خوش به خود ندیــد. در این اواخر 
وضــع او از همــه خراب تــر بــود. هــر چیــزش 
سقوط کرد اما آدمیتش سقوط نکرد. در ادامه 
فریدون صدیقى - روزنامه نگار - در سخنانى 

گفت: دالوند غیرمنتظره و غیر قابل پیش بینى 
بود. او در کشــف و معنابخشــى بــه جهان در 
مى یافت زشــتى ها و زیبایى ها کدامند. برخى 
نمى میرند و برخى پیر نمى شوند؛ او پیر نبود 
همــواره حــرف برای گفتن داشــت، چــون در 
مکاشــفه جهــان بــود. آقــای دالوند عزیــز! تو 
نرفتــى و همینجایى. یک بغل بوســه به این 
جمع بدهکاری. پس از صدیقى، فرزاد ادیبى 
- هنرمند گرافیســت - متن نوشــته ای درباره 
احمدرضــا دالونــد از طرف انجمــن طراحان 
گرافیــک خوانــد. به گفتــه ادیبــى، دالونــد در 
حیطه تصویرســازی مطبوعاتى و در نوشــتن 
نقــد و نقد هنری بســیار تأثیرگذار بود.محمد 
آقــازاده - روزنامه نــگار - هــم طى ســخنانى 
درباره دوران بیماری احمدرضا دالوند گفت: 
ما حق نداریم مرثیه بخوانیم. در این یک ماه 
به هرکه زنگ زدم، به خاطر اسم دالوند کمک 
کرد. اگر او تنها مانــد، چون ما نمى دانیم چه 
افراد توانمندی هستیم. بزرگ ترین اثر هنری 
او بیمــاری و مرگش بود. اگــر بى پناه ماندیم، 
چون بــا هم بــودن را بلد نیســتیم. من اینجا 
خیلى آدم ها را تنها مى بینیم. بیایید مراقب 
هم باشیم. او یک انسان بود و رنج های ما در 

بیماری اش متبلور است.
حبیــب اه صادقى - نقــاش - هم طى 
ســخنانى کوتــاه گفــت: بزرگ تریــن ویژگــى 
احمد، فتوت و جامع نگری بود. او متعلق به 
همه ایام هفته و همه مردم و همه شــرایط 

اجتماعــى بود و تاش کرد. او با حساســیت 
بى بدیلى مى نوشــت و بیوگرافى هنرمندان 
را مى نگاشــت. دغدغه هــای بســیار بزرگ و 
عظیمى داشــت. او با دقت وســیع مســائل 
را دنبــال مى کرد. روح بلند و ســیمرغ وجود 
او را در قفــس یــک روز نگــه نداریــم. او یک 
ســمفونى بزرگ اســت. مســعود ابراهیمى 
نیــز که در روزهای آخر در کنار دالوند بوده از 
روزهای واپســین حیات این هنرمند اینگونه 
گفــت: مــا ۲۵ آبــان بــرای او تولــد گرفتیــم. 
همــه آمدنــد و او خیلــى خوشــحال بــود. از 
آن شــب که بــه من زنگ زد تا امــروز، آنقدر 
بــه او نزدیک شــدم که مى شــود خاطراتش 
یک کتاب باشــد. او دوســت نداشــت کســى 
ببیند کمر او شکســته اســت. مــن مى گفتم 
مــا بــه شــما محتاجیــم و بایــد بــرای شــما 
همــه کاری انجام بدهیم. او خیلى دوســت 
داشــت از بیمارستان مرخص شــود. ۲۴روز 
قبل پزشــکان این اجازه را دادند. ما دوست 
نداشتیم او به خانه قبلى خودش برگردد که 
در ســه ماه گذشته در آن تنها بود. به او قول 
دادم برایش خانه بگیرم، مدام زنگ مى زد 
که خانه گرفتى یا نه. او ادامه داد: دوستانش 
بــرای اینکه او بتواند خانــه بگیرد، پول هایى 
را جمع کردند. آبى )دختر دالوند( خواســته 
اگر افرادی که پول جمع کردند، مى خواهند 
پول ها برگردانده شود، تا برای کار خیر دیگر 

مصرف شود، به او یا من بگویند.

فیلتر شدن اینستاگرام خبری بود که 
دیــروز در فضای مجــازی بازتاب زیادی 
داشــت. در واقــع مدیرفضــای مجــازی 
دادســتانى کل کشــور گفــت اینســتاگرام 
بایــد چندســال پیــش فیلترمــى شــد و 
از علمــا هــم خواســتار فیلتــر  بســیاری 
شــدن اینســتاگرام هســتند. البتــه تأکید 
هــم کــرد کــه قــوه قضائیــه هــم در ایــن 
بــاره تذکــر را داده اســت. کاربــران اینســتاگرام و بســیاری از 
پیج های مشــهور بافاصلــه این خبر را بازنشــر کردند و بقیه 
کاربــران در کامنت هایشــان از این خبر ابــراز ناراحتى کردند. 
توییتری هــا هــم درباره خبــر زیاد نوشــتند:»این بــرق رو هم 
فیلتــر کنن خیلى خوب مى شــه. چون اکثر جــرم و جنایت ها 
رو با امپ روشــن انجام مى دن«، »پس کى این اینســتاگرام 
فیلتــر میشــه؟ همــه ش وعــده، همــه ش وعیــد«، »ایــده 
اســتارتاپى پر درآمد. اینســتاگرام ایرانى کم دردسر، پرفایده، 
وام کان باعوض، بازدهى کوتاه مدت، با کمترین تخصص 
تضمینى«، »اینســتاگرام فیلتر بشــه یا نشه فرقى نداره چون 
اکثر مردم برای تلگرام فیلترشــکن شــون همیشــه روشــنه«، 
»فیلتر اینســتاگرام به چه بهونه ای؟ باز با پاک کردن صورت 

مسأله قرار چه چیزی رو درست کنین؟«.
البته واکنش هایى مثل این را هم مى دیدیم:»اینســتاگرام 
تبدیل به مکانى برای نمایش تبرج و عشوه گری زنان گردیده 
که شــدیداً امنیت اجتماعى و عفت عمومى جامعه اســامى 
ما را تهدید مى کند. مرفهین بورژواصفت نیز بورژوازی خود را 
در آن نمایــش داده و این باعث افزایش نارضایتى و توقعات 
مســتضعفین مى شود. فیلتر اینســتاگرام یک ضرورت ملى و 
دینى است.«، »یکبارم یکى مى خواد شر اینستاگرام رو کم کنه 
شما مخالفین. باور کنین فیلتر شدنش بهتره. چیه بابا همش 

توش شوآف مى کنن و پست غیراخاقى مى ذارن.«

خداحافظ اینستاگرام؟!

فیلتر روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

یــک دختر بلــوچ دیروز بــا موفقیتى 
کــه بــه دســت آورد هــم ایرانى ها را 
خوشــحال کرد و هم خودش چهره 
شــد. یسرا ســلیمانى برای ســومین بار متوالى قهرمان 
مســابقات محاســبات ذهنى جهان شــد که امســال در 
مالزی برگزار مى شــد. او که دانش آموز ششــم ابتدایى 
اســت در این مســابقات با نمایندگان۷۵کشــور جهان 
رقابــت کرد. کاربران شــبکه های مجازی هــم این خبر 
را بازنشــر مى کردنــد و هــم باخوشــحالى درباره یســرا 
اســتان  بلوچســتان  و  سیســتان  این کــه  مى نوشــتند. 
محرومى است و یسرا با وجود این محرومیت توانسته 
موفــق شــود چیزی اســت کــه در بســیاری از نوشــته ها 
مى دیدیم:»این روزها بیشتر از همیشه دلمان خبر های 
خــوب مــى خواهد مثــل خبر ســومین قهرمانى یســرا 
ســلیمانى از بلوچستان در مسابقات محاسبات ذهنى 
ریاضــى »چرتکه« جهانــى مالــزی ۲018.«، »علیرغم 
همه محرومیت ها ولى کودکان بلوچ با اســتعدادترین 
هســتند درود بــر همــه آنهــا که آینــده ســازان #ایران و 
بلوچســتان هســتند.«، »شــاهد به وجود آمدن نســلى 
در بلوچســتان هستیم که على رغم دست و پنجه نرم 
کردن شــدید با تبعیض، محرومیت، بى عدالتى؛ خود 
را برای گرفتن حق شان آماده کرده اند. یسرا سلیمانى 
دختربچه بلوچ سومین قهرمانى متوالى در مسابقات 
ذهنى جهان که در مالزی برگزار شــده را به اســم خود 

ثبت کرد.«.

چهره روز

افتخاری برای دختر بلوچ

پیــام صابــری  تشــییع  دیــروز مراســم 
و ســینما و همســر  تلویزیــون  گریمــور 
زیبــا بروفه برگزار شــد. مــرگ ناگهانى 
او باعث شــد بســیاری از مردم با زیبا بروفه همدردی کنند 
اما دیروز باز هم داســتان همیشگى فیلمبرداری و عکاسى 
از خانــواده متوفــى بــرای مراســم صابــری و بــه خصــوص 
همســرش تکرار شد. در اینســتاگرام فیلم های مختلفى در 
پیج هــای پر فالــوور با عنوان هایــى مثل گریــه ناباورانه زیبا 
بروفــه، ضجه هــای مــادر پیام صابری و... گذاشــته شــد که 

البته بازدید کننده هم کم نداشت و کم هم ایک نخورد!

آخرین فیلم و عکس از گریه

تأسف روز

چهـــره

گــزارش

نیم
تس

این یادداشــت اشــاره ای بــه اهمیت و 
کارســازی شــاملو در روزگار مــا دارد. از 
این منظر، که به نظر مى رســد جامعه 
امروز ایران، بیش از هر زمان دیگری به 
آگاهى نیاز دارد. جریان آگاهى رسانى، 
جریانى مســتمر، ســخت و پرمخاطره 
آوردن  دوام  کــه  این جاســت  و  اســت 
روشــنگری،  در  شــاملو  چــون  مــردی 
آرمانخواهى و آزادیخواهى ســخت به 
کارمــان مى  آیــد. مــا نیاز بــه جریانى از 
ایستادگى و روشــنگری داریم که نیازمان به ماندن در چالش 
پایان ناپذیر میان جریان قدرت و قدرت ادبیات را تأمین کند. 
اهمیت شــاملو بودن در این اســت که جریان های اجتماعى، 
پدیده  های سیاسى، عاقه  های شخصى، تغییرات اقتصادی 
و هــر آن چــه مى توانــد انســان را در طول حیــات احاطه کند، 
نتوانســته  اند او را از مســیر این چالش پایان ناپذیر، دور کنند و 
ایــن پایداری نیاز به نیرومحرکه بســیار قدرتمنــدی در دوران 
زندگى یک انسان دارد. نکته دیگری که در تقابل جریان قدرت 
با قدرت ادبیات شاملو، کفه را به سمت شاعر سنگین تر کرده، 
انسان گرایى معنا در شعر شاملو است و این امر به ماندگاری 

شاعر در تقابل با جریان قدرت انجامیده است.
توجــه داشــته باشــیم کــه بررســى زیبایى شناســانه امــر 
»زیبایــى«، نشــان مى دهــد کــه جریــان قــدرت امــکان انکار 
امــر »زیبــا« )امر زیبا مثل ذات شــعر یا گل( را نــدارد و برای 
گذشتن از آن به دنبال راهى برای به دست آوردن آن است. 
از هر دری وارد مى شــود که با تأیید و تمجید امر زیبا، خود را 
زیبا و موجه جلوه دهد، اما آنچه در پیوند با روشــنگری شعر 
شــاملو اتفاق مى افتد، تــاش او برای جداســازی امر »زیبا« 
از جریــان قــدرت اســت و ایــن یکــى از بزرگ تریــن گام های 
او در امــر روشــنگری به حســاب مى  آید. اهمیت و کارســازی 

شــاملو را در کیفیت زیســت امــروز نیز باید جســت و جو کرد؛ 
چراکه ما بشــدت نیازمند ایجاد عاطفه و مهربانى هســتیم، 
ما نیاز مبرم به تجربه عاطفى عمیق داریم و در این راســتا، 
بسیاری یا کج راهه رفته ایم یا به کل مسیری اشتباه در پیش 
گرفته ایم. در این راســتا، شــعر شــاملو مظهر تلفیق کارســاز 
عشــق و اجتماع اســت و حضورش در ادبیات ما بسیار مهم 
و حیاتى اســت. رفتار اجتماعى  ســازی عشــق در شعر شاملو 
برای شــعر امروز ما راهگشاســت و امکانى که در شــعرهای 
روشــنگرانه او بــا تلفیق فضاهای عشــق و اجتماع به دســت 

آمده، بسیار قابل توجه است.
این هاســت که از شاملو شاعری بزرگ و تأثیرگذار ساخته؛ 
اما پرسش این است که آنچه به ماندگاری و همه گیری شاملو 
انجامیــده، چیســت؟ از نظر من پرداختن شــاملو به انســان، 
به عنــوان محور تغییر و نه متغیری که در گذر زمان به صورت 
ماهــوی تغییر مى کند. از آن جا که فشــار تنگناهای اجتماعى، 
سیاسى و اقتصادی هر روز رو به افزایش است و جریان حضور 
گونه هــا و الگوهای فــراوان در امر تولید ادبیــات و به طور کلى 
هنر، مســیریابى را برای نویسنده و هنرمند امروز سخت کرده 
اســت، رفتــار شــاملو در دو امر روشــنگری و اجتماعى ســازی 

عشق، هنوز هم نیاز به توجه و موشکافى دارد.

احمد شاملو اگر امروز بود، نود و سه ساله می شد

انسان گرا، خّلق و روشنگر

زادروز

آرش نصرت اللهی
شاعر و منتقد

محســن بوالحســنى بــه مــن گفته 
»راجع به فیلمى که فیلمنامه اش 
را نوشتى یادداشت بنویس« و من 
چون نتوانســته ام تا اان به تئاتری 
که لطف کــرد و دعوتم کرد بروم و 
اان گردنم کج است و رویم سیاه، 
دیگر رویم نشد بگویم مرد حسابى 
این چه درخواســتى اســت که تو از 
من داری؟ کدام فیلمنامه نویســى 
فیلمــش  اکــران  از  بعــد  روز  دو 
برمــى دارد )چى رو برمــى داره؟( و در روزنامه ها در مورد 
خــودش و فیلمش یادداشــت مى نویســد؟ حاا درســت 
اســت کــه مــا ذوق زدگــى زیرپوســتى ای داریم ولــى غالباً 
حفــظ ظاهــر مى کنیــم محســن جان! على ایحــال، گفتى 
بنویس که چطور شــد که این ایده به ذهنت رســید و چى 
شد که اینجوری شــد. باید عرض کنم خدمتتان که تولید 
فیلــم »مارمــوز« یکى از بــرکات توقیــف روزنامه هــا بود. 
چون یکــى از تابســتان هایى که روزنامه »قانــون« توقیف 
شــده بود )قانــون معمــوًا تابســتان ها توقیف مى شــد!( 
من نشســتم و به طور جدی طــرح »مارموز« که آن زمان 
»خودســر« نام داشــت را نوشــتم. رابرت مک کى اســتاد 
برجســته فیلمنامه نویســى مى گوید هر ایده فیلمنامه ای 
از یک ســؤال مشــخص شــکل مى گیرد: »چه خواهد شد 
اگر...؟« من هم حدود ســه سال داشتم به یک فیلمنامه 
خیالــى فکر مى کــردم و از خودم مى پرســیدم چه خواهد 
شــد اگر شخصى بخواهد به عنوان نماینده مردم انتخاب 
شــود ولــى هیچ کــس تحویلش نگیــرد!؟ غالبــاً وقتى این 
ایده به شــکل ابر باای ســرم ظاهر مى شد دست هایم را 
باای ســرم تکان مى دادم تا هر چه ســریعتر نابود شــود. 
چــون آن زمان به نظر خــواب و خیالى بیش نمى آمد که 
یک کمدی سیاســى که صرفاً مسأله اش سیاست داخلى 

باشد ساخته شــود. یعنى فکر مى کردم نه سرمایه گذاری 
برایــش پیــدا خواهــد شــد نــه کارگردانى حاضر مى شــود 
چنیــن ریســکى بکند نه مجــوزی در کار خواهــد بود. ولى 
بیکاری را دست کم نگیرید دوستان. بد دردیست! باعث 
مى شــود آدم دو ماه بنشیند و طرح یک فیلمنامه بلند را 
بنویســد. القصه، ایده با آقای کمال تبریزی مطرح شــد و 
ایشان هم اســتقبال کردند. البته من زیاد جدی نگرفتم. 
پیش خودم گفتم کمال تبریزی مدتى ست فیلم توقیفى 
نداشــته و ابــد طرح را کــه خوانده با یک حالت شــعفى 
گفتــه خدایا شــکرت، توقیفى بعدی ما رو هم رســوندی! 
ولــى هــر چــه مى گذشــت مى دیدم ظاهــراً قضیــه جدی 
اســت و عزمــى در تهیه کننــده و کارگردان وجــود دارد که 
این کار را بســازند. حاا که فیلم ســاخته و اکران شده فکر 
مى کنــم اگر این فیلم ضعیف ترین اثــر تاریخ هنر جهان 
هــم باشــد و تنه به تنــه »مزاحمــت« و »بهتریــن هدیــه« 
دو اثــر مانــدگار ایرج ملکــى هم بزند، ســاخت و اکرانش 
برکاتى برای ســینمای کمدی ما دارد و آن هم این اســت 
کــه با زبــان بى زبانــى مى گویــد مى شــود در حــوزه طنز و 
کمدی و از لحاظ موضوعى پا را از کلیشه ها فراتر گذاشت 
و دیگــر زیرژانرهــای کمدی را امتحان کــرد و از کرده خود 
خوشــحال بود! به امید رونق بیشــتر ســینماهای کشــور و 

پشیمانى کمتر مخاطبان سینما.

فیلمنامه »مارموز« کمال تبریزی چگونه نوشته شد

طنزنویس بیکار خطرناک است

بعدالتحریر

آیدین سیارسریع
نمایی از فیلم مارموز با بازی حامد بهدادنویسنده مارموز

خبر آخر
نامزدهــای دریافــت جایــزه بهتریــن 
مکمــل  نقــش  زن  و  مــرد  بازیگــری 
جشــن  دوازدهمیــن  در  اصلــى  و 
بــزرگ منتقــدان و نویســندگان ســینمایى ایــران معرفى 
منتقــدان،  جشــن  عمومــى  روابــط  به گــزارش  شــدند. 
اســامى نامزدهــای بازیگری بر اســاس جمع بنــدی آرای 
اعضــای آکادمــى ایــن جشــن بــه ایــن ترتیــب هســتند: 
امیــر جدیــدی »تنگــه ابوقریــب«، فرهاد اصانــى و نوید 
پورفــرج »مغزهای کوچک زنگ زده«، ســیامک انصاری 
»بمب، یک عاشقانه«، هادی حجازی فر »اتاری« برای 
بــردن جایــزه بهتریــن بازیگر نقــش مکمل مــرد و امین 
حیایــى »شــعله ور«، جواد عزتى »تنگــه ابوقریب«، نوید 

محمدزاده »مغزهای کوچک زنگ 
زده«، ســعید آقاخانــى »کامیــون«، 
امیــر  »مصــادره«،  عطــاران  رضــا 
جدیــدی »عــرق ســرد«، میــاد کى 
مــرام »امیــر«. برای بهتریــن بازیگر 
نقــش مکمــل زن هم ایــن چهره ها 
شــدند:  جایــزه  دریافــت  نامــزد 
لیلى رشــیدی »عرق ســرد«، ســحر 
هــدی  ســرد«،  »عــرق  دولتشــاهى 
زیــن العابدین »عرق ســرد«، ادن 

ژاوه ونــد »مغزهــای کوچــک زنــگ زده«، نــگار عابــدی 
»دارکــوب«. در بخــش نامزدهــای بهتریــن بازیگر نقش 
اول زن هــم بــاران کوثــری »عــرق ســرد«، ســارا بهرامى 
»دارکــوب«، لیا حاتمى »بمب، یک عاشــقانه«، شــبنم 
مقدمــى »خجالــت نکــش« و ســحر دولتشــاهى »امیــر« 
برای دریافت جایزه معرفى شده اند. دوازدهمین جشن 
بزرگ سینمای ایران ۲۷ آذر به دبیری جعفر گودرزی در 

ایوان شمس برگزار خواهد شد.
این دومین ســالى ســت که گودرزی به دبیری جشــن 
بــزرگ منتقــدان و نویســندگان ســینمایى کشــور انتخاب 
شــده اســت. گــودرزی از مدیران ســینما و جشــنواره های 
از پیشکســوتان حــوزه رســانه و نقــد اســت  ســینمایى و 
کــه ســابقه دبیــری و نایــب رئیســى 
مختلــف  دوره هــای  در  را  انجمــن 
در کارنامــه خــود دارد. وی ســال ها 
طــرح  مجــری  و  تولیــد  مدیریــت 
بســیاری از پروژه هــای ســینمایى را 
به عهده داشــته اســت و در کارنامه 
اجرایـــــــــى اش،  مســـــــــئولیت های 
مدیریــت روابــط عمومــى و اجرایى 
بنیاد ســینمایى فارابى از سال 89 تا 

9۲ دیده مى شود.

معرفی نامزدهای بازیگری جشن منتقدان سینما


