
ضرورتاصالحساختاریارانهها
در  ســاختاری  اصالحــات  مهم تریــن 
بودجه را باید در اصالح سیاست یارانه ها 
جســت و جو کرد. این کار ضرورت فوری و 
تــام دارد. دولــت و اقتصاد ایــران گروگان 
و  عــام  به صــورت  قیمت گــذاری  نظــام 
قیمت گذاری انرژی به صورت ویژه شــده 
اســت. باید خود را از این بند رها کند. این 
اصالحات اگرچه ضروری است ولی بدون 
همراهــی مــردم و نخبــگان قابــل انجام 
نیســت. همچنین اصالح این نظام ناســالم و زیان بار مســتلزم 
پذیــرش برخی از شــرایط اســت. بیــش از هر چیز باید دانســت 
کــه برآوردها نشــان می دهند که مبلغ یارانه مذکور بــه اندازه دو 
برابر بودجه کشــور اســت. به عبــارت دیگر دو برابــر رقم بودجه 
هر ســال، در حال توزیع به صورت یارانه انرژی است و این یعنی 
بزرگ ترین زیان ممکن را به اقتصاد کشور و جامعه و مردم ایران 
وارد کردن اســت. زیان آن از چند زاویه اســت، اول اینکه به طور 
قطع این یارانه به صورت نامتناسب میان مردم توزیع می شود. 
همان طــور کــه می دانیــم افــراد ثروتمندتــر، میزان بیشــتری از 
انرژی را مصرف می کننــد. بنابراین هرچه قیمت انرژی ارزان تر 
باشــد، این افراد سود بیشتری از یارانه های آن می برند. کسی که 
ســالی چند ســفر خارجی می رود، چند خودرو دارد، سرمایش و 
گرمایــش یک ویالی چند صد متری را باید تأمین کند، روزی دو 
بار دوش می گیرد آب اســتخرش را گــرم می کند، صدها و حتی 
هــزاران برابر آن روســتایی از انــرژی مصرف می کند کــه با تمام 
این موارد بیگانه اســت. روشن اســت که این گونه توزیع یارانه ها 

بشدت ناعادالنه و حتی به طور قطع ظالمانه است.
مشــکل بدتــر ایــن اســت کــه مصــرف انــرژی را به صــورت 
غیربهینه افزایش می دهد. بهره وری یا شــدت انرژی در ایران و 
در مقایسه با جوامع پیشرفته تا حدود ۳ برابر کمتر و در مقایسه 
با متوســط جهانی حدود ۲ برابر کمتر است. به این معنا که اگر 
یک کشــور توسعه یافته یا حتی در حال توسعه، برای تولید یک 
مقــدار معین کاال، یک واحد انرژی مصــرف کند، ما برای تولید 
همان مقدار کاال، ۳ یا ۲ واحد انرژی مصرف می کنیم، به تعبیر 
دیگر بــه ازای هر واحدی که انرژی مصرف می کنیم همزمان ۲ 

واحد انرژی را تلف می کنیم.
نکتــه دیگر و مهم صرفه جویــی در مصرف انــرژی از طریق 
اصالح قیمت آن موجب صادرات میزان قابل توجهی سوخت 
و کســب درآمدهــای ارزی نقد خواهد شــد کــه در این وضعیت 

تحریم بشــدت به آن نیازمندیم. اگــر همین اقدام را در واکنش 
به تحریم انجام دهیم برنده این تحریم ها خواهیم بود و تهدید 

تحریم را به فرصت تبدیل کرده ایم.
مــا در سیاســت های اقتصــادی و هنگامی که بــا نبود تعادل 
در عرضه و تقاضای یک کاال مواجه می شویم، تمام توانمان را 
صــرف افزایش عرضه و نه مدیریــت و کاهش تقاضا می کنیم. 
در مقابلــه با کمبود برق، فوری دنبال احداث یک کارخانه برق 
می رویــم، در حالــی که براحتــی می توانیم مصــرف را متعادل 
و بهینــه کنیــم. وزارتخانه هــا دنبــال انجــام طرح هــای تولیدی 
هســتند و چندان کاری به نحوه و بهینه ســازی مصــرف ندارند. 
اگــر یارانه هــای انرژی را در یک فرآینــد کوتاه مدت حذف کنیم، 
نتیجه ای جز خیر عمومی ندارد؛ البته حتماً عوارضی دارد. ولی 
کــدام سیاســت بــدون عارضه وجــود دارد؟ باید میــان عوارض 
انتخاب کرد. این اقدام پرمنفعت و کم عارضه ترین است؛ ولی 

یک شرط در آن باید رعایت شود.
شــرط اساســی در اصالح ســاختار انــرژی این اســت که منافع 
حاصل از این اقدام مســتقیماً به جیب مردم برود. اگر قرار باشــد 
مثل گذشته و هرگاه که دولت ها با کمبود درآمد مواجه می شدند 
آن کســری بودجه را از ایــن طریق جبران کنند، قطعاً با مخالفت 
مــردم مواجــه خواهــد شــد. راه حــل اساســی انتقــال انرژی هــای 
موجود از قبیل برق، گاز، گازوییل و بنزین به مردم است. حداقل 
50 درصــد از مصارف موجود را مســتقیماً و از طریق زیرســاخت 
ارتباطی موجود و با قیمت فعلی باید به مردم واگذار شود. مردم 
اگر خواستند آن را مصرف می کنند، اگر خواستند، می فروشند و اگر 
خواستند ذخیره می کنند، به هر قیمتی که در بازار خریدار داشت 
این کار را انجام می دهند. این کار اثرات تورمی چندانی هم نخواهد 
داشــت. دولت حتی می تواند یارانه موجــود 45 هزار تومانی را که 
غیرقانونی انجام شد قطع کند. ثابت بودن رقم این یارانه مشکل 
اصلی آن بود. دولت می تواند به جای آن قیمت حامل های انرژی 
موجود را به صفر برساند و سهمیه هر فرد یا خانوار را به خودش 
بدهد. اگر به هر فرد ماهانه 15 لیتر بنزین و چند لیتر گازوییل و چند 
مترمکعب گاز و چند کیلووات برق می رسد، همه اینها را می توان 
در یک ســبد فروخت و خریداران هم آن را بخرند و در هر کجا که 
خواستند بفروشند. این کار را می توان با بنزین آغاز کرد و سپس به 
سایر کاالها تعمیم داد. اگر دولت در بودجه امسال این اقدام را در 
دستور کار خود قرار دهد و با حمایت اقتصاددانان آن را جلو ببرد، 
به نظر بنده مردم هم حمایت خواهند کرد و انقالبی اساســی در 

ساختار اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.

خوداصالحیبازارارز
دالر  قیمــت  ورود  علــت  عمده تریــن 
بــه کانــال 9 هــزار تومانــی را می تــوان در 
تصحیــح بــازار بــا واقعیت هــای فعلــی 
اقتصــاد ایــران دانســت کــه منطبــق بــا 
پیش بینی هــای بســیار بدبینانــه چند ماه 
گذشــته نیســتند. از زمانی که تحریم های 
جدید امریکا بــرای اجرا در 1۳ آبان وضع 
و  اقتصــادی  بنیادیــن  چالش هــای  شــد 
تنش هــای سیاســی شــوک ارزی را پدیــد 
آورد و بــازار بــا عدم اطمینان جدی مواجه شــد. مــا در چند ماه 
گذشــته یعنی پیش از آن که به موعد اجرای تحریم های جدید 
برســیم پــی در پی شــاهد ظهــور اخبار تیــره و تاریکــی بودیم که 
افق های ناروشن را پدید می آورد و طبیعتاً گمانه زنی بازار درباره 

پیامدهای تحریم بسیار بدبینانه بود. بدبینانه از این نظر که بازار 
تصــور می کرد فروش نفت زیر یک میلیون بشــکه در روز خواهد 
بود و در فروش محصوالت پتروشــیمی و معدنی با چالش های 
جدی مواجه خواهیم بود. از آن ســو احتمال دارد دریچه امارات 
برای نقل و انتقاالت کاال بسته شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد 
بســیار بهتر از تصــورات بازار بود. قاعــده ای وجــود دارد که وقتی 
بازارها با خبرهای نگران کننده ای مواجه می شــوند این نگرانی را 
در اندازه های بزرگتر نشان می دهند چون پس زمینه مالی رفتاری 
وجــود دارد که صرفاً متکی به مؤلفه های اقتصادی نیســت و آن 
نگرانــی روانی کار خود را انجام می دهد و بازار را متالطم می کند 
امــا وقتی بخشــی از واقعیت بر بازار مکشــوف شــد بــازار اصالح 

قیمت را آغاز کرد چون پی برد که 
بیش از حد زیاده روی کرده است.
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میثم رادپور
کارشناس ارز

هــر روز بــا شــما در ســالم 
اینجا خواهیم بود، 
حرف  شما،  صدای 
پیشــنهاد  و  شــما 
شنویم  می  را  شــما 
و  می خوانیــم  و 
با  کنیم.  مــی  بازگو 
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■  پیمانکارهــــــــــای 
سهم  فقط  که  صوری 
 ...645  / برمی دارنــد 
0936: از شــیراز تمــاس می گیرم. 
مــدت زیــادی هســت که زیــر نظر 
پیمانــکار در شــرکت گاز خدمــت 
می کنــم ولــی متأســفانه بــه جای 
اینکه شــرکت، حقوق را مســتقیماً 
بــه مــا پرداخت کنــد پول مــا را به 
پیمانــکار می دهد و ایشــان بعد از 
برداشت سهم خود که اصاًل کاری 
هــم انجــام نمی دهد بقیــه اش را 
به ما می دهد. بارها نامه نوشــتیم 
ولــی گــوش کســی بدهکار نیســت 
مثاًل می خواهند خصوصی ســازی 
کننــد اما بلــد نیســتند. ممنونم از 

اینکه پیگیری کنید.
■  تجمع معتادان در پایانه خاوران 
/ شهبازی: متأسفانه پایانه خاوران 
به پاتوق افراد معتاد تبدیل شــده 
مــواد  و  تجمــع  مــکان  آن  در  کــه 
مصرف می کنند. بــا توجه به تردد 
منظــره ای  پایانــه  ایــن  در  مــردم 
زشت پیش چشــم مردم به وجود 
آورده است. لطفاً مسئوالن به این 

موضوع رسیدگی کنند.
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حجم تقاضا برای خرید انواع ارز منطقی شد

4

8

21

10236

وزیر دفاع:مهدوی کیا پس از حضور در تمرین پرسپولیس :گفت وگو با داوود فیرحی 

 فاصله هایی که 
غرق ابهامند

 منتظر قهرمانی تیم ملی 
در جام ملت ها هستم

 نمی توانیم از افزایش
 توان دفاعی غافل شویم

گــــزارش
گـروه اقتصادی

این روزها بازار ارز شــکل و شــمایل تازه ای 
از  بــه خــود گرفتــه اســت. دیگــر خبــری 
روزهای شلوغ در این بازار نیست و خالف 
ماه های قبل که تعداد خریداران همواره از فروشــندگان بیشتر 
بود، در هفته های اخیر عرضه و تقاضا به تعادل رســیده است. 
انتظــار می رفــت با افــت نرخ ارز بــر تعــداد خریــداران افزوده 
شــود، ولی ایجاد جــو روانی مثبت و انتظار برای کاهش بیشــتر 
قیمت ها، بازاری آرام را شکل داده است. یکشنبه دومین روزی 
بود که دالر درکانال 9 هزار تومانی باقی ماند و تعداد بیشــتری 
از خریداران واقعی به دالر 9 هزار و 900 تومانی رسیدند. دراین 

روزهــا بخــش عمــده ای از صاحبــان دالرهای خانگــی از ترس 
ریــزش بیشــتر قیمت ها، ارز خــود را در بازار فروختنــد و این ارز 
وارد چرخه ارزی شــبکه بانکی شــد تا میــان متقاضیان واقعی 
توزیع شود. اکنون با مدیریت و ورود بانک مرکزی دراین بازار و 
کوتاه شدن دست دالالن، هیجاناتی که نرخ ارز را به اوج رسانده 
بــود، فروکــش کرده اســت. بــا ورود حجــم قابل توجهــی از ارز 
حاصل از صادرات به خصوص محصوالت پتروشیمی به کشور 
فعــاالن اقتصادی انتظار دارند تــا در روزهای آینده با مدیریت 

منطقی دولــت از دالر 8 هزار 
صفحه 4 را بخوانیدتومانی رونمایی شود.
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 همنوایی همایون شجریان  
با  دختر کم توان  مشهدی 
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 نمایندگان مجلس
 در گفت وگو با »ایران«:

حال و روز شهر آسیاب ها و 
آبشارها یک ماه پس از حادثه

 گفت و گو با پری زنگنه 
خواننده موسیقی سبک اپرا 

 گفت و گوی »ایران« با
»تکتم همدم« :

 با گفتارهایی از 
 - کیوان ساکت

  - حجت اهلل اشرف زاده
  - مهدی یغمایی

  - حبیب رضایی 
 - زهرا حجت

 نگاه جوانان به کار
نگاه کار به جوانان
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11 تا 14

نمی چرخــد. در همیشــه بر پاشــنه دوران ســر به هوایی  جوانــی  اوایــل  و  وقــت نوجوانــی  کافه هــا  در  کــه  روزهــا  در دلشــوره ای عاقالنــه از چگونــه گذرانــدن بــا خودمــان می گوییــم: »خب تــا کی؟!« آن وقت آخر شــب و وقتی تنها می شویم، می خندیم، گاهی ته دل مان شور می زند. می گذرانیم یــا در دورهمی ها می گوییم و همــان  بیشــتر  کــه  آینــده ای  البتــه  و  از کارهایی که پیدا نکرده اند و حقوق هایی خرابه!« و بعد خاطره ها تعریف می کنند و می گوینــد: »کار؟ بابــا اوضــاع کار خیلی جاســت کــه آه از نهاد همه بلند می شــود ذهن مان با شــغل شــکل می گیرد. همین آینــده 
»ما چقدر برای شــغل داشتن و کار کردن امــا گاهــی هم ایــن ســؤال پیــش می آید: فرق دارد. کمی جدی تر، کمی ســخت تر. دوره زمانــه جنس این فکرهــا و نگرانی ها بــدون فکــر کار نگذشــته امــا انــگار در این جوانــی هیــچ کســی در هیــچ دوره ای که نگرفته اند.

معمــواًل آن چیزی که این روزها بیشــتر جوان ها است، سخت تر هم به نتیجه می رسد.ایــن اوضاعــی کــه می گویند وضــع کار بد »دنبال کار گشــتن« هم می آیــد و حاال در هرکاری که بخواهیم انجام دهیم کنارش گشــتن، فکر ازدواج و دنبال کار گشــتن و... گشــتن، برگشــتن از ســربازی و دنبــال کار بیــرون آمــدن از دانشــگاه و دنبــال کار جدی هستیم؟« و  هســتند  شــاکی  آن  دســت  کــه حرفــش را در دورهمــی و کافــه گردی هــا از  اســت  شــغل هایی  می کشــند  نمی گوینــد؛ در همیــن چند جمله کنار هم می گذاریم تعطیلی از دســت داده اند. وقتــی اینها را کارهایی اســت که داشــته اند و با تعدیل و و حســابی نمی دهنــد. گاهی هــم حرف از نمی کننــد یــا کارهایــی که حقوق درســت متناســب بــا رشــته و تخصص شــان پیــدا پیــش  هــم  بیــراه  انــگار  می بینیــم 

هــم در ایــن اوضــاع قمــر در عقــرب، جوان ها البته کســانی هم هســتند که می گویند اوضاع کار بدجور قمر در عقرب است. آن  نیســتند  بی تقصیــر  زیــاد  بــه هــم  عشق شــان  و  راحت طلبی شــان  شأن شــان باشد و به دردشــان بخورد پیدا امــا خــود جوان هــا معتقدنــد کاری که در خوش گذرانــی؛ الاقــل بخشــی از جوانان. بــا 
معمواًل ســر از مــواد در می آورند و معتاد جوانی و خوشــگذرانی کنند و آخرش هم »خیلی ها دنبال کار نمی روند، می خواهند هم در کار پیدا نکردن بی تقصیر نیســتند: او نیســتند. به زبان خودمانی تر خودشــان شــود اما می گویــد خیلــی از جوان ها مثل در نمایشگاه ماشین و بی خیال رشته اش محمــد راه زیادی رفته تا برســد به کار نمی کنند.

میزنشــینی هســتند امــا مگــر اینهــا چنــد نــدارد. البته بعضی ها فقط دنبال پشــت باشد که کار کند. وقتی کار نیست تقصیری کســی کــه می خواهــد کار کنــد بایــد کاری می گویــد: »خودشــان تقصیــری ندارنــد، نظــرت تقصیــر بــازار اســت یــا جوان ها؟ اینکــه می گوینــد کار پیــدا نمی شــود، بــه نصاب سقف کاذب است. وقتی می پرسم خــودش دیپلــم دارد و 9 ســال اســت کــه امــا امیر زیاد این حــرف را قبول ندارد. می شوند.«
پشــت نفرند؟« دنبــال  وقــت  هیــچ  در میــز نشســتن نبــوده و هرکاری از دســتش خــودش  کــردن  کار  از  داده؛  انجــام  دستمزدش چشمگیر نیست و به زحمتی طور که می خواهد نیست. به قول خودش ایــن همــه تــالش و کار االن درآمدش آن سیم کشــی ســاختمان و تراشــکاری. اما با تولیــدی چادر مســافرتی و چــادردوزی تا برآمــده 

که برای کار می کشد نمی ارزد.
رفتــن! این راه حل خیلی از جوان هایی     مهاجرت بیکاری
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کار در مرز واقعیت و رؤیا
نگاه جوانان به کار، نگاه کار به جوانان

یگانه خدامی
گزارش نویس

کار نیســتم. اصاًل در فکرش نیستم، چون آخــر کاردانی عمــران می خوانــد: »دنبال 
دیــده ای؟ کنــد و در رؤیا خــودش را عکاس می بیند.  دلش نمی خواهد با رشــته عمران کار این رشته را دوست نداشتم.« عکاســی  دوره  کار می گوید: »نه ولی می خواهم بگذرانم.«می پرســم  دنبــال  حــال  بــه  تــا  چــون  می گویــد: نگشــته وقتــی می پرســم اوضاع بــازار کار شــیما  اســت  چطــور  جوان هــا  همینطوری رفته اند. بعضی ها هم دنبال نیســتند چون کارشان را دوســت ندارند و بیشــتر دوســتانم کار می کننــد ولی راضی کــه جوان هــا دلشــان می خواهــد نیســت. »فکــر کنم زیاد خــوب نیســت. آن چیزی بــرای 

راحت نیست. برای همین هم بیشترشان مرتبط با شــرکت نفت اســت و وارد اصاًل خــوب بدهند. رشــته مــا جوری اســت که مرتبــط بــا رشــته مان باشــد و هــم حقوق نکردنــد. دنبــال کاری می گردنــد کــه هم خیلی از دوســتانم رفتند دنبــال کار و پیدا نمی کند. می پرسم چرا؟ می گوید: »چون بخواهد برود سرکار بدون پارتی کاری پیدا به حــال دنبــال کار نرفته فکــر می کند اگر آخر مهندســی شــیمی اســت و با اینکه تا که انگار نه دنبال دردسرند نه هیاهو. سال می بینم. خیلی آرام حرف می زند. از آنها می زنــد. او را هــم در همــان مرکــز خریــد ریحانــه هم تقریبــًا همیــن حرف ها را کار می گردند ولی پیدا نمی شود.«
از ایران می روند.«

جوان هــا    مصاحبه با آدامس کــه  حرف هایــی  پیــدا برخــالف  و  کار گشــتن  دنبــال  می گردنــد کــه در شــرکت های مختلــف کار می کننــد نکــردن کار می زننــد، بســیاری از آنهایــی از ســختی های  کار  نیــروی  دنبــال  معمــواًل  تعریــف یــا اصاًل اصول کار را نمی دانند. واقعیتش هستند، خواسته های عجیب غریب دارند اینکــه مهارت ندارند، اینکه نازک نارنجی نیــروی کارند خیلــی از آنها گلــه می کنند؛ نمی کنند! کســانی که مســئول مصاحبه با می گوینــد که کار هســت ولــی جوان ها کار و  کــه  داســتان هایی  بخواهیــد  می کننــد گاهــی خیلــی عجیــب و غریــب را 
کارمندهــای است. همیــن  از  یکــی  خودشــان نمی توانند کاری انجــام دهند. برایــم تعریــف می کنــد: »کار هســت امــا هــم از تمــام ایــن مــوارد مثال مــی آورد و مســئول جــذب نیــرو اســت و پشــت ســر هســتی 

رزومــه  در  ندارنــد  کــه  را  کاری کاری می نویســند. می توانــم بگویــم اصاًل مهارت هایــی  رزومــه  بایــد  چطــور  نیســتند  ولــی چیزهــا را یــاد نمی دهند و باید خودشــان مالیاتی انجام دهند چون در دانشگاه این می خواهیم می بینیم نمی توانند کارهای آزمــون می گیریــم. وقتــی مثــاًل حســابدار بنویســند. خب ما متوجه می شــویم چون بلــد  بگیرنــد  یــاد  و  کارآمــوزی  برونــد 
و می ترکاند. شــما باشید به این آدم ها کار مصاحبــه آدامس می جویــد و باد می کرد از صبــح آمــاده شــوم. یکــی دیگــر موقــع چــون هــر هفته مــی روم میهمانــی و باید پنجشــنبه ها اصاًل نمی توانم بیایم سر کار آمــده بود بــرای مصاحبــه و می گفت من بــار دختری بــا کیــف منجوق دوزی شــده کار بپوشــند و بیاینــد بــرای مصاحبه. یک ندارند، حتی بلد نیســتند لباس مناســب »به نظــرم خیلی هایشــان شــخصیت کار و لبــاس پوشیدن شــان هــم بــد می گوید: او از رفتــار و حتــی نحــوه حــرف زدن نمی روند.«

هنــوز بــا اینکــه تــازه درس شــان تمــام شــده و بــه نظــر می آیــد بســیاری از جوان هــا می دهید؟« شــوند  کار  بــازار  وارد  تعریــف شــخصیت مســتقلی پیدا نکرده اند. هنوز می خواهنــد  خانــواده  کنــار  بگیرنــد که اســتخدام هم می شــوند. ولی گذرانده اند و دوســت دارنــد کار کنند و یاد که با ســن کم می آیند اینجــا و آنقدر دوره نیســت. البته که همه نه؛ کســانی هســتند نیســتند. خیلی از آنها اصاًل برایشان مهم احساس مســئولیت ندارند و نگران آینده التمــاس می کنــد بــه پســرش کار بدهیم. خودشــان. مثــاًل مــادرش زنــگ می زند و پدر و مادرهایشــان بیشــتر نگــران کارند تا بچــه اش حــرف اشــتباهی بزنــد: »اصــاًل داشــت بــا او بــرود اتــاق مصاحبــه مبــادا آمده بود بــرای مصاحبه و مادرش اصرار هســتی تعریف می کــرد با پــدر و مادرش می شــود نــه جــدا از آنهــا. مثــل کســی که شخصیت شــان 
گرفتن سال هایی که قرار است با این کارها توانایی های خودشان. حتی بدون در نظر از وضعیــت کار، واقعیت هــای جامعــه و یک شــغل خاص. تصوراتی بدون آگاهی تومانــی بــدون هیچ ســابقه ای یا داشــتن می گوید؛ از درخواســت حقــوق  5 میلیون او از برخــی خواســته های عجیــب  هم اینها خیلی کمند.«

سر کنند؛ تصوراتی شبیه رؤیا.
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می خواســته پیدا کنــد، کالس و دوره های آموزشــی زیاد رفته اما بــه قول خودش فــرم پر کن زنگ می زنیــم اما زنگ نمی زننــد.« محمد برای رشــته اش و کاری که خیلی از این شــرکت های بزرگ فرم پر کردم ولی آدم را ســر می دوانند. می گویند نکرده: »خیلی دنبال کار رفتم اما باید پارتی داشته باشی استخدامت کنند. رفتم نقشه کشــی صنعتی. البته فکر نکنید با رشــته اش دنبال کار نگشــته، گشته اما پیدا 72 اســت و 4 سالی است در نمایشــگاه ماشــین کار می کند، آن هم با فوق دیپلم ماشــین های دیگر اســت که از کنــارش می گذرند؛ مبــادا خطی بیندازنــد. متولد می کند. وقتی کنار ماشــین می ایستد تا حرف بزند از گوشــه چشم مرتب مراقب محمــد جلــوی نمایشــگاه اتومبیل یکی از ماشــین های مــدل باال را بــا لنگ تمیز 
آخرش نتیجه ای نداشته است.

پاییــن باید قانع کننده نبود و یک ســری توقعات رشــته خودم رفتم ولی شرایط آن طور که خودرو مســئول ســند شــود: »دنبال کار در اســت کــه مجبــور شــده در دفتــر فــروش البته رتبه 40 کنکور ارشــد، االن یک ســالی چون با داشــتن فوق  لیســانس معماری و پژمــان 27 ســاله همیــن فکــر را دارد باشند و حقوق خوبی برایش بگیرند.از پیــدا کــردن کاری کــه دوســتش داشــته است که کار پیدا نکرده اند و ناامید شده اند  حقوق هــا  نمی کــرد.  بــرآورده  درآمدش بیشــتر باشد و بتوانم پول جمع اقتصادی باعث شد بیایم دنبال کاری که بــود و بــازار کار نامطمئن. این شــرایط بد را 
میلیــون تومان پــول دارد. چطور می تواند کار هــم کــرده باشــد نهایتــش 20 تــا 30 التحصیل می شــود اگــر در دوره دانشــگاه تومان سرمایه داشته باشید. کسی که فارغ کوچکــی بگیرید بایــد حــدود 100 میلیون می توانند شــروع کنند. اگــر بخواهید دفتر کســانی هم کــه دنبــال کار آزادند ســخت برایشــان کار می کنــد نمی تواننــد بگذرند. و حتــی از یکی دو میلیون تومان کســی که می کنــد. چون همه دنبال ســود بیشــترند خــودش باشــد در غیــر این صــورت ضرر بایــد خــودش رئیــس کارش باشــد. کار از قول قدیمی ها آقای خودت باشــی: »آدم اســت که باید کاری پیــدا کنی که بتوانی به بــه نظــر او اوضــاع اقتصــادی جــوری کنم و بروم.«

نفــر بین دوســتان پژمان، خیلی ها بیکارند. کار راه بیندازد؟«  10 هــر  از  می گویــد،  او  کــه  طــور  می شناســد که دکترای عمران از دانشــگاه 6 نفــر شــغلی ندارنــد. می گویــد کســی را آن 
»در که یــاد می دهند بــا چیزی که در بــازار کار گــردن نظام آموزشــی اســت چــون آنچه چیــزی که به نظر پژمــان تقصیرش بر علم و صنعت دارد اما بیکار است. دارد:  زیــادی  تفــاوت  دارنــد،  در دانشــگاه و بــه جــای خیلــی از دروس و پول خرج کنیم در صورتی که می توانیم گذراندن دو تا دوره آموزشی برویم کالس بفهمیم بازار کار چه خبر است. باید برای بایــد یکــی دو ســال وقت صــرف کنیم که نیســت. مــا از دانشــگاه می آییم بیــرون و و یــاد دادن کار بــه بچه هــا در برنامه شــان یاد دادن یک ســری مسائل جزئی هستند رشــته خودمــان که اســتادان فقــط دنبال توقــع 

فرینــاز هم مثــل پژمان آنقــدر کار پیدا بی فایده این دوره ها را یاد بگیریم.«

همیشــه آرایشــگری، مراقبــت از پوســت و کاشــت انجــام داده: »دوره هــای فنــی و حرفه ای، آموزشی هم گذرانده و کارهای موقت هم پیــدا کنــد البتــه در ایــن دوران دوره هــای می گــردد نتوانســته کاری که می خواســته مهنــدس اســت و دو ســالی که دنبــال کار نکــرده که تصمیــم گرفته مهاجــرت کند.  اینهــا  بــرای  گذرانــدم.  مناســب ناخــن  شرایط شــان  ولــی  هســت  سرشناســی دارم و اجــازه انجــام دادن هر شــهر کوچکــی زندگــی می کنــم و خانواده مــن نمی توانســتم انجام بدهــم چون در فروشندگی و از اینجور کارها هم بود. فقط کارهایی مثــل بازاریابی، کار در رســتوران، نبــود و همیشــه یــک جــای کار می لنگید. کار 
نیســت. کاری را ندارم.« خــودش  شــرایط  فقــط  فود بزند. آن هــم درحالی که آنها در یک مدرک ارشــد شــیمی مجبور شــده فست بــرادرش هم همین وضعیــت را دارد و با ایــن 

برایــش راهــی جــز رفتــن نمانــده و حــاال شــهر کاماًل صنعتی زندگی می کنند. انگار 
دنبال کارهای مهاجرت است.

کارهــای اســت. کســانی که یــا دنبال کار نگشــته اند قصه دانشــجوها کمی با بقیه متفاوت     کار نشد ندارد یــا  نیســتند  فکــرش  بــه  زیــاد  کــردن کاری کــه همیشــه تصویــرش را در می زنند، ته دلشــان امیــد دارند برای پیدا شــرایط کار گالیــه دارنــد و برایــش غر هم پــای حرف شــان می نشــینی مثــل بقیه از زمــان نیاز داشــته اند. انگار بــا اینکه وقتی اوقات فراغت یــا درآوردن پولی که همان آن دل نبســته اند. فقــط محــض پر کردن متفرقــه ای انجــام داده انــد کــه خیلــی به و 
بــا فضــای کاری آشــنا هســتند. هرچنــد بعضی هــا هــم مثــل کتایــون رؤیاهای شان می بافند. حســابی 

رشــته اش دفعه متوقف شــود. او دانشــجوی ادبیات نیســت ایــن ریتــم تنــد راه رفتنــش یــک تند تند راه مــی رود و انگار زیاد هم راضی هدفون در گوش و با ســری پایین انداخته  همیــن  بــا  و  اســت  شــدن کالس هــا کار دانشــجویی انجــام می دهــد. بــه قول نمایشــی  تمــام  از  بعــد  و خــودش  پالتوهــا  در  دیروقــت  تــا  دانشــگاه  ســالن هایی که با پول های خودشان اجاره در 
مطلــب تقریبــًا مرتبــط بــا رشــته  خودمــان انجام و جایی هم مشــغول کارند. حتی کارهایی ولی کسانی هم هستند که دانشجو هستند نشد ندارد. بین دوستانم خیلی ها بیکارند می دهد: »شرایط کار سخت است ولی کار می گویــم اوضاع کار بد اســت؟ جواب می کنند تمرین می کنند. روزنامــه  بــرای  مثــاًل  می دهنــد. 

مهندســی با رشــته های هنری فــرق دارد. البتــه بــه نظــر او حــال و هــوای رشــته می نویسند.«

می کند. سختی دارد ولی چیزی نمی تواند کــه بخواهد بــا کمتریــن امکانــات هم کار که نخواهد کار کند کار نمی کند ولی کســی می گوید: »اما باز کار پیدا می شــود. کســی تعطیــل شــده اند. بــا ایــن حــال کتایــون از شــرکت ها بــه دلیــل شــرایط اقتصادی کننــد کم اســت، مخصوصــًا اینکــه خیلی اســت امــا شــرکتی کــه بتواننــد در آن کار اشــاره می کنند. بــازاری که پــر از مهندس بسیاری از دانشجوهای این رشته ها به آن آزمــون اســتخدامی بمانند. مســأله ای که بــازار کاری آنها اشــباع شــده و باید منتظر 
همــراه کار باخبــر نیســت چــون اصــاًل دنبــال کار برخــالف کتایون، شــیما خیلــی از بازار جلوی اراده آدم را بگیرد.« صبــح  و  اســت  ســاله   21 مغازه ها سرســری نگاهی می اندازد. سال مــادرش آمــده مرکــز خریــد و بــه ویترین نرفتــه. 

داشته اند و با تعدیل و تعطیلی از دست داده اندو حسابی نمی دهند. گاهی هم حرف از کارهایی است که تخصص شان پیدا نمی کنند یا کارهایی که حقوق درست پیش می کشند شغل هایی است که متناسب با رشته و هستند و معمواًل حرفش را در دورهمی و کافه گردی ها آن چیزی که این روزها بیشتر جوان ها از دست آن شاکی 

دلمان می خواست کاره ای شویمکار و آرزوهای کارگران فصلی و چرخی های جوان

خوش تیپ ها زودتر استخدام می شوندنظر مؤسسه های کاریابی داخلی و خارجی درباره کار جوانان

گر
 دی

ت
حا

صف
در 

ما نشسته راه می رویمزندگی و رؤیای کارآفرینان دارای معلولیت

تراکت پخش کن ترجیحًا دانشجوی مکانیککار دانشجویی یا کارگری دانشجویی؟

قهرمانی از دل محرومیتگپی با قهرمان رقابت های پنجگانه ارتش های جهان

فکر و ذکر نسل ما کار بود و کارگفت و گو با احترام برومند مجری و بازیگر تلویزیون

شــاید در مواردی خاص از این دســت اســت که می توان مدعی 
شــد آن ســروده ســعدی علیه الرحمه که می گوید»گیرم پدر تو 
بــود فاضل...« چنــدان محلی از اعــراب نــدارد! بی تردید هرآن 
چه را که همایون شجریان درچنته دارد، نمی تواند بی تأثیر از پشتوانه خانوادگی و در یک 
کالم فضل پدر باشــد؛ از سویی فرزند خســرو آواز ایران است و از دیگر سو،  زاده خراسان و 
ســرزمین خورشید. از این روست که نمی توان منکر شد، این زادورود مهد شعر و تمدن، 
در پرورش هنر ذاتی اش بی تأثیر نبوده و نیســت؛ از شــاهنامه خوانی اش در »سیمرغ« تا 
اجرای زیبای »چون تو جانان منی« با هم آوازی اســتاد محمدرضا شجریان و... همایون 

شجریان روز شنبه ۲4 آذرماه به بازدید از مؤسسه خیریه »همدم« در شهر مشهد می رود و 
هم آوا می شود با دختر کم توانی با نام »تکتم«؛ »ُتکتم همدم« یکی از دختران مؤسسه ای 
اســت که 400 دختر بی سرپرســت و کم توان جســمی و ذهنی درآن نگهداری می شوند؛ 
دخترهنرمند ایرانی که بواسطه همخوانی با همایون شجریان، نامش صفحات مجازی 
را درمی نوردد و هزاران بار دیده می شود و ویدئویش دست به دست می چرخد. تکتم با 
احساســی بدیع در کنار همایون موسیقی ایران می خواند و همگان را به وجد می آورد، تا 
آنجا که اشک از چشمان همایون و البته دیگر حاضران و بسیاری در سرتاسر ایران سرازیر 

می شود. بسیارانی که این ویدئو را دیدند و حدیث مفصلی خواندند از این مجمل...

وزیر راه اعالم کرد

اختصاصارز4200تومانی
برایکامیونداران

افزایش حجم معامالت با دالر زیر 10 هزار تومانی
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 دوشنبه   26 آذر 1397

 قاسمی: نتایج مذاکرات سوئد همسو 
با سیاست های ایران است

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران نتایــج مذاکرات 
ســوئد را همسو با سیاست های ایران در برابر متجاوزان 
دانســت.به گزارش ایســنا، بهــرام قاســمی در گفت وگو 
با شــبکه العالم بــا یادآوری اینکه »ایــران از ابتدا جهت زمینه ســازی برای 
مذاکرات یمن خواهان پایان حمالت، ارسال کمک ها و برقراری آتش بس 
بود«، درباره توافق طرف های یمنی در پایان نشســت صلح مبنی بر توقف 
فوری درگیری ها در شــهر ســاحلی الحدیده و خارج کردن گروه های مسلح 
از ایــن شــهر گفت: »ایــن تفاهم نشــان می دهد گروه های یمنــی حاضر در 
گفت وگوها به دقت و درســتی شــرایط اســفبار مردم مظلــوم یمن را درک 
کرده و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در آن کشور به دلیل تشدید 
درگیری هــا در اطــراف الحدیــده اســتمرار وصــول کمک های انســانی را بر 

منافع گروهی خود ترجیح داده اند.«
ســخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز امیدواری  نســبت به فراهم شدن 
شرایط برای انجام کمک های انسان دوستانه و انجام دور بعدی گفت وگوها 
در آینده نزدیک برای رســیدن به توافق نهایی، افزود: »جمهوری اســالمی 
ایــران در چارچــوب رویکرد مســئوالنه خود در قبال بحران هــای منطقه ای 
نقش ســازنده ای در ترتیبات اجرایی گفت وگوهای یمنی- یمنی در ســوئد 
ایفا کرده و همچنان در راســتای طرح چهار ماده ای ارائه شــده از سوی وزیر 
امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران راه حل نهایی بحــران یمن را توقف 

جنگ و خونریزی و تداوم گفت وگوهای یمنی- یمنی می داند.«

 همایش »صلح و ثبات در غرب آسیا« امروز 
در تهران برگزار می شود

در چارچوب ســومین کنفرانس امنیتی تهــران، همایش »صلح و ثبات 
در غرب آسیا؛ یک منطقه، یک سرنوشت« روز دوشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ از 
ســاعت ۸:۳۰ در مرکز مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور خارجه 
در تهران برگزار می  شــود. به گزارش »ایران« بنا بر اعالم دبیرخانه سومین 
کنفرانــس امنیتی تهران همایــش ۲۶ آذرماه که با عنوان »صلح و ثبات در 
غرب آسیا؛ یک منطقه، یک سرنوشت« در آسیا برگزار می شود، یکی از دو 
پیــش کنفرانس، نشســت امنیتی تهران اســت و پیش کنفرانــس دوم نیز با 
عنوان »سیاســت های دفاعی- امنیتی همکاری جویانه در غرب آســیا« ۱۷ 
دی مــاه برگــزار خواهد شــد. در این همایش و در پنل هــای مختلف، کمال 
خرازی، ســیدعباس عراقچی، حسام الدین آشنا و وزیر اطالعات سخنرانی 
می کننــد.  دومیــن کنفرانس امنیتی تهــران با موضوع »امنیــت منطقه ای 
در غــرب آســیا، چالش ها و روندهای نوظهور« دی ماه ســال ۹۶  در ســالن 
اجالس ســران کشــورهای اســالمی برگزار شد و ســومین کنفرانس هم قرار 
اســت ۲۳ و ۲4 دی مــاه بــا حضــور شــخصیت ها و اندیشــمندان داخلــی و 

خارجی در تهران برگزار شود.

عروج شهادت گونه فرمانده قرارگاه ثامن االئمه )ع( 
نیروی زمینی سپاه

نیــروی زمینــی ســپاه در  روابــط عمومــی 
اطالعیــه ای اعالم کرد: صبح یکشــنبه ۲۵ آذر 
ســردار ســرتیپ پاســدار قــدرت اهلل منصوری 
فرمانــده مخلــص قــرارگاه ثامــن االئمــه)ع( 
نیــروی زمینــی ســپاه، حین بررســی و تنظیف 
ســالح انفرادی خود از ناحیه سر دچار سانحه 
شــد و بــه لقــاءاهلل پیوســت. ایــن اطالعیــه بــا 
تسلیت عروج شــهادت گونه فرمانده والیی و 
انقالبــی  قرارگاه ثامن االئمه)ع( و قدردانی از 
مجاهدت ها و تالش های خالصانه این جانباز 

و پاسدار مدافع حریم والیت در برقراری امنیت و خدمت رسانی به مردم 
اعالم کرد: مراســم تشــییع از ساعت ۸:۳۰ صبح دوشــنبه ۲6 آذر از مقابل 

مهدیه به سمت حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
مرحوم ســردار منصوری از دوران دفاع مقدس ایثارگرانه در جبهه های 
حق علیه باطل حضور یافت و پس از دوران  ۸ ســاله مقاومت و ایستادگی 
نیــز مســئولیت های خطیــری را در فرماندهــی تیــپ ۲۱ امــام رضــا )ع(، 
فرماندهــی لشــکر ۵ نصر و  فرماندهــی قرارگاه قدس برعهده داشــت و از 
ســال ۱۳۹۳ با حکم فرمانده کل ســپاه به ســمت فرماندهی قرارگاه ثامن 

االئمه)ع( نیروی زمینی سپاه منصوب شد.

تصویب واگذاری استقالل و پرسپولیس در هیأت دولت
مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در گفت وگــو با پایگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانــان گفــت: »در جلســه هیــأت دولت به ریاســت آقای 
رئیس جمهوری، پیشنهاد و تصمیم وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت 
اســتقالل و پرســپولیس که بــه تأیید دکتر روحانی رســیده بــود، بعد از طی 
کردن مراحل تأیید کارشناســی در کمیســیون اقتصادی، عصر روز گذشــته 
در هیــأت دولت به تصویب رســید و ســازمان خصوصی ســازی متولی این 
واگــذاری شــد. بــا توجه به ایــن مصوبه هیــأت وزیران، ســازمان خصوصی 
سازی وابسته به وزارت اقتصاد و امور دارایی تمامی مراحل قیمت گذاری، 

تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را برعهده خواهد داشت.«

واکنش نمایندگان به ادعای کریمی قدوسی

 براندازان  واقعی کسانی هستند که 
بدون مالحظه هر حرفی می زنند

ادعــای هفتــه قبــل جــواد کریمــی قدوســی مبنی بــر تــالش 5۰ درصد 
نماینــدگان مجلس برای فروپاشــی نظام در جلســه دیروز بــا واکنش هایی 
مواجه شــد. محمد قســیم عثمانــی، نماینده بــوکان در تذکــری در همین 
رابطه گفت: »باید دید کســانی که با هجمه های خود همه دلســوزان نظام 
را مــورد حملــه قــرار می دهنــد و دوســت و دشــمن نمی شناســند، باعــث 
براندازی هســتند یا کســانی که از تمام ظرفیت ها برای حل مشکالت کشور 
اســتفاده می کنند.« وی افزود: »کســانی که ایجاد امیدواری در کشور کرده و 
بــا عقالنیــت همه را به تفکر و تعقل وامی دارند، برانداز هســتند یا کســانی 
کــه به دنبــال اختال ف افکنی بوده و بــذر تفرقه را می پاشــند. برانداز واقعی 
از جایــگاه والیــت هزینه می کند اما کســی کــه به فکر نظام باشــد از جایگاه 
خود برای حفظ والیت هزینه می کند.« همچنین بهرام پارســایی، نماینده 
شــیراز نیــز در ایــن رابطــه در تذکــری در رابطه با ســخنان کریمی قدوســی 
گفت: »ایشــان ســخنگوی نظام است یا شاقول تشــخیص مخالف و موافق 
نظــام؟ طبق قانون کســانی برانداز هســتند که اقدام مســلحانه علیه نظام 
داشــته باشــند، شــاخص این همکار مخالف یا موافق بودن نسبت به نظر 
خود ایشان است، توهم خود نظام پنداری صدای مخالف را خفه می کند، 
صــدای مخالف را باید شــنید، ایــن گونه برخوردها به معنــی دفاع از نظام 
نیست بلکه به معنی حمایت از مخالفین نظام و تقویت مواضع براندازان 
نظام اســت.« پارســایی ادامه داد: »این ۵۰ درصد مدنظر ایشــان عالوه بر 
نظــام به این مردم و خاک و این ســرزمین پایبند هســتند، ایشــان در دفاع 
از ملیت و نظام ایران کاســه داغ تر از آش شــده اند، هیــأت نظارت بر رفتار 
نماینــدگان جلوی ایــن صحبت های بی دلیل را بگیرد، قــوه قضائیه همان 
گونه که از آقای ظریف ســند خواســت، ایشــان هم سندی ارائه کند تا به آن 

رسیدگی شود.«

مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام در 
تصمیم گیــری خود درخصــوص الیحه 
پولشــویی،  بــا  مبــارزه  قانــون  اصــالح 
مــاده اول ایــن الیحــه را اصــالح کــرد. 
همان مــاده ای کــه مصادیــق مختلفی 
تعریــف  را  منشــأ«  »جــرم  جملــه  از 
می کنــد. از جمله موارد مهــم این ماده 
جرم انگاری فعالیت هایی نظیر قاچاق 
دارو و ســوخت می شــود. فعالیت هایی 
»تخلــف«  حکــم  در  تنهــا  فعــاًل  کــه 
آن،  معنــای  کــه  می شــوند  شناســایی 
ایــن اســت کــه مرتکبیــن آن حداکثر با 
پرداخــت جریمه هــای نقــدی مجازات 
خواهند شــد. محمدجواد فتحی، عضو 
کمیســیون حقوقی مجلس دربــاره این 
تصمیــم مجمع به »ایران« می گوید که 
با این تصمیم باقی مواد الیحه یاد شده 
نیــز معنای خود را از دســت می دهند و 
عمــاًل امکان مبــارزه جدی با پولشــویی 
فراهم نخواهد شــد. او این اخطار را هم 
می دهد کــه حذف ایــن مــاده می تواند 
باعــث عدم پذیــرش اقدامات ایــران از 

طرف FATF گردد.
 

ارزیابــی شــما از تصمیــم اخیــر مجمــع 
درخصــوص حــذف مــاده یــک مصوبه 
پولشــویی  بــا  مبــارزه  قانــون  اصــاح 
چیســت؟ این اقدام چــه تأثیری خواهد 

داشت؟
اساســاً تعریــف قبلــی کــه در قانــون 
اولیه مبارزه با پولشــویی وجود داشــت، 
یــک تعریف پــر ایــرادی بود که توســط 
مجلس اصالح شــد و به شــکلی درآمد 
که در مصوبه شــاهد بودیــم. بقیه مواد 
قانون مبارزه با پولشــویی هــم برمبنای 
همــان تعریفــی کــه در ماده یــک آمده 
بــود، تقنیــن شــدند. مــن فکــر می کنم 
کــه در واقــع با حذف این مــاده، مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام شــاه بیت 
غــزل را از بیــن بــرده و ایــن بــر کل ایــن 
قانون تأثیــر می گذارد و مــوارد دیگر آن 
را بالوجه خواهد کــرد. به همین جهت 
مــن فکــر می کنم کــه کل این قانــون بر 
اســاس تصمیمی که مجمع تشخیص 
مــورد  بایــد  گرفتــه،  نظــام  مصلحــت 

بازبینی قرار بگیرد.
همیــن موضــوع را می توانیــد توضیــح 
دهیــد که ابعــاد اضافه کردن ایــن ماده و 

سپس حذف آن چه بوده؟
در هــر حــال مــاده یــک بــه تعریف 
بــود  پرداختــه  فعالیت هایــی  و  مــوارد 
کــه منجر به پولشــویی می شــوند. دلیل 
اضافــه کردن این موارد هــم این بود که 
عماًل قانون قبلی و موارد ذکر شده در آن 
منجر به مبارزه با پولشــویی نمی شدند. 

آن قانــون قبلی یک قانونــی بود که هم 
تفسیر بردار بود و هم در مواقعی دارای 
نقص های جدی بود که یکی هم همین 
مــوردی اســت که عــرض کــردم. یعنی 
نقص در حکم داشــت. ایــن اراده ای که 
در کمیســیون حقوقی و قضایی و بعد از 
آن در صحــن مجلس شــکل گرفت، به 
اصالح متن تعیین پولشــویی پرداخت 
کــه دیگر این موارد تفســیربردار نباشــد 
و  دادرســی  مراحــل  و  شــرایط  بقیــه  و 
تعیین مجازات مســتند به این تعریف 
بــوده و بــر اســاس آن تنظیم شــده بود. 
حاال نمی شــود کــه ما این تعریــف را به 
دلیــل اینکه مــورد تأیید قــرار نگرفته، از 
متــن قانون حــذف کنیم و بعــد بیاییم 
چارچوب مجازات و دادرســی را تعیین 
کنیــم. این مجازات و دادرســی در اینجا 
ناظر به چیســت؟ طبیعتــاً باید ناظر به 
مواردی باشــد، خب وقتی ما این موارد 
را حذف کرده ایــم، یعنی روح و معنای 

قانون را از آن گرفته ایم.
یعنــی نمی شــود برگشــت و دادرســی و 
مجازات را بر اساس همان تعاریف قبلی 

تعیین کرد؟
 قانــون ســابق یک تعریــف ناقص و 
مجمل داشت که اگر ناقص نبود، نیازی 
بــه اصــالح آن دیــده نمی شــد. اساســاً 
این قانون اصالح شــد برای رفع همین 

دست موارد.
مــا می دانیــم کــه ایــن الیحــه مانند 
الیحه اصالح قانون مبارزه با تروریســم 
بــا توجــه بــه توصیه هــای FATF بــرای 
اســتاندارد شــدن قوانین داخلی ایران و 
امکان پذیرش آنها توســط این کارگروه 

در دستور کار قرار گرفت.
با این وصــف آیا خطر آن وجــود دارد که 
باز هم FATF این قانون جدید را هم غیر 

منطبق با استانداردهای خود بداند؟
به نظرم می رسد با این وضعیتی که 
رخ داده، آنچــه مــد نظر FATF اســت، 
بــرآورده نخواهد شــد. یعنی پیش بینی 
می کنــم کــه آنها بــاز هــم این قانــون را 
ناقــص و مبهم بدانند و آن را منطبق با 
استانداردهای خود تشخیص ندهند که 
در نهایت معنای عملی اش این اســت 

که ایران شــروط FATF را قبول نکرده و 
این کارگروه شــاید در اجالس بهمن ماه 
تصمیمات ســختگیرانه ای علیــه ایران 

اتخاذ کند.
برخــی معتقدند که باید FATF و شــروط 
آن را کنــار بگذاریم و خودمــان در داخل 
با پولشــویی مبــارزه کنیم؛ فــارغ از اینکه 
FATF چه تصمیمی بگیرد. به نظرتان با 

این قانون این کار شدنی است؟
از جنبه های مختلفی این کار نشدنی 
است. مثاًل اگر به دلیل اقدامات متقابل 
FATF رابطه بانکی ما با دنیا قطع شود، 
خب محیط مناســب برای تولد و رشــد 
فعالیت های تبهکارانه ای که پولشــویی 
بخشــی از آنهاســت، فراهــم می شــود. 
جدای از این دســت مــوارد با این قانون 
عمــاًل در داخل نمی توانیم با پولشــویی 
مبارزه کنیم. وقتی مواردی مثل قاچاق 
ســوخت و دارو فقــط تخلــف باشــند و 
مرتکبین تنها با پرداخت جریمه نقدی 
مجازات شوند، امکان مبارزه با پولشویی 
بســیار سخت اســت. آن قانون قبلی که 
االن داریم مجدداً به آن رجوع می کنیم 
یک قانون صوری و ناتوان بود و تأثیر آن 
را هم در طول سال هایی که اجرا می شد، 
دیدیــم که عماًل باعث اتفاق خاصی در 
حوزه مبارزه با پولشــویی نشد. به نظرم 
می رســد کــه عمــده ایــراد درخصــوص 
عدم مبارزه با پولشویی به استناد قانون 
ســابق به واســطه همیــن مــاده یک آن 
بود که تعریــف آن تعریف دقیقی نبود 
که جــرم انگاری در آن صــورت بگیرد و 
بسیاری از مصادیق اساساً جرم انگاشته 
نشده بود و به همین دلیل مانع خاصی 

در مقابل رواج پولشویی نبود.
تفاوت قانون ســابق و مصوبــه فعلی در 

این ماده دقیقاً در کجاست؟
یک تفاوت ماهیتی بسیار جدی این 
میــان وجــود دارد. اگــر دو مــاده مربوط 
بــه قانون ســابق و مصوبه مجلــس را با 
هم مقایســه کنید، متوجه می شــوید که 
در مصوبــه مجلس تا چه انــدازه درباره 
موضــوع جــرم همــراه با بیــان تعاریف 
دقیق، شفاف سازی صورت گرفته است. 
ما اصــاًل در قانــون ســابق تعریف جرم 
منشــأ را نداشــتیم. یــا تعاریــف دیگری 
مثل مــال حاصل از جــرم، معامالت و 
عملیات مشــکوک، اشــخاص مشمول 
و... با این تغییر من معتقدم که به هیچ 
عنــوان اراده قانونگذار در مصوبه جدید 

برآورده نخواهد شد.
 FATF مواردی هســت که بشــود گفــت
شــرط گذاشــته باشــد و با این حــذف آن 

موارد جواب داده نشود؟
FATF بــه دنبــال بحــث مبــارزه بــا 
کنوانســیون  آن  اســاس  بــر  پولشــویی 
را  الحاقــی  کشــورهای  کــه  بــوده   CFT
موظــف می کرد کــه یک قانــون داخلی 

مجمع، روح قانون پولشویی را گرفت
ارزیابی محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس از تصمیم مجمع درباره الیحه پولشویی

ممکن است FATF در اجاس بهمن ماه تصمیمات سختگیرانه  تری علیه ایران اتخاذ کند

جمعــی از اعضــای شــورای مرکزی و 
کمیتــه  فرهنگــی، اجتماعــی مجمــع 
زنــان اصالح طلــب بــا  عبــداهلل نوری 

 دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش »ایــران«، عبداهلل نوری 
در این دیدار ضمن خوشــامدگویی به 
حاضــران گفت: آنچه باعث می شــود 
بــه  حقوق شــان  دســتیابی  زنــان  بــه 
در  کــه  اســت  ایــن  باشــیم،   امیــدوار 
ســال های اخیــر بویــژه در  کشــورهای 
اسالمی، جنبش اجتماعی زنان بیش 
از گذشته  فعال و رستاخیزی در دفاع 
از حقوق و جایــگاه زنان و تالش برای 
 ظهــور و بروز جــدی آنها پدیدار شــده 
اســت و مــا  هم شــاهد ایــن حرکت در 

 کشورمان هستیم.
وزیــر کشــور دولــت اصالحــات در 

بخش دیگری با بیان اینکه »مسئوالن 
پیــروزی  از  پــس  نظــام می توانســتند 
انقــالب  مانند نلســون مانــدال همه را 
در  صــف واحــد دعــوت بــه همــکاری 
و مشــارکت جهــت رفــع مشــکالت و 
حرکت به ســمت توســعه و  سازندگی 
کشــور کنند اما به شــکل  دیگری عمل 
شــد«، افــزود: مــن گاهــی به ایــن فکر 
می کنــم که آیا بــرای مســئولیت هایی 
کــه در   مقاطعــی بعــد از انقــالب بــه 
عهده داشتم، شایسته  ترین فردی که 
می توانســت این   مســئولیت را داشــته 
باشــد، بودم؟ مــن بابت اشــتباهات و 
قصورهایم مکرر از مردم عذرخواهی 
در  افــزود:  نــوری  می کنــم.  و    کــرده 
دوره ای کــه زندان بــودم، فهمیدم در 
دوران  مســئولیتم معمــواًل بــه حقوق 

محکومیــن فکــر نمی کردم و همیشــه 
بــه فکــر مصالــح  حاکمیت  بــودم. در 
 جلسات و تصمیم گیری ها چون حفظ  
نظام را از اوجب واجبات می دانستم، 
به  آن ســوی  داستان که مردم  و منافع 

آنان بود، کمتر فکر می کردم.
ایــن چهــره شــاخص اصالح طلب 
ســؤاالت  بــه  پاســخ  در  همچنیــن 
وضعیــت  دربــاره  حاضــران 
برنامــه   آنهــا  بــرای  و  اصالح طلبــان 
آینده نیز گفت: »با توجه به مشکالت 
در  کشــور  کــه  فراوانــی  بحران هــای    و 
آن   گرفتــار اســت، بــی تردید تنهــا راه 
عبــور از بحران ها اصالحــات واقعی و 
همــه جانبــه در عرصه هــای   گوناگــون 
اســت. بــه بــاور  مــن اکثریــت مــردم 
از  کشــور  خــروج  راه  همچنــان   ایــران 

اصالحــات  را  مختلــف  بحران هــای 
واقعی و  همه جانبــه می دانند و به  راه 
حل های خشــونت آمیز و دیکته شــده 
از بیــرون مرزهــا روی  خوشــی نشــان 

نمی دهند.«
وی ادامــه داد:  درخصوص اوضاع 
و احوال امــروز اصالح طلبان در میان 
افــکار  عمومــی، بســیاری از مــردم به 
کارآمدی شــان  خصوصــاً  و  عملکــرد 
در مناصبــی که بــا رأی آنها به دســت 
آورده انــد نقدهــای  جــدی دارند. من 
هم بــه عنــوان یک ناظــر بیرونــی، به 
جــد معتقدم نیروهایی که به واســطه 
جریان اصالحات توانسته اند به درون 
حاکمیت راه پیــدا کنند باید در جهت 
نیــل بــه اهــداف اصالح طلبــی، دفاع 
آالم  کاهــش  و  شــهروندی  حقــوق  از 
مردم، قدم های ملموس و راهگشایی 
برمی داشــتند لکن متأسفانه  مجموعاً 
نقطه خیلی روشــن  و امیدوارکننده ای 
 نمی بینــم و بــه  همین جهت نســبت 

بــه کوتاهی هــا و ضعف ها و بــه عنوان 
یک عالقه منــد به  اصالحات، از مردم 
نتوانســتیم  کــه  عذرخواهــی می کنــم 
وظایــف خــود را آن گونــه که شایســته 
انجــام  اســت،  ایــران  بــزرگ  ملــت 
هــم  مــا  کــرد:  تأکیــد  نــوری  دهیــم. 
می دانیــم موانــع و مشــکالتی خــارج 
دارد  اصالح طلبــان  وجــود  از  اراده 
ولــی  نمی شــود مشــکالت، اختالفات 
درون  نیروهــای  ناکارآمدی هــای  و 
اصالح طلب موجــود را  نبینیم و  همه 
چالش هــای موجــود را بــه مشــکالت 
مقابــل  جریــان  و  عملکــرد  بیرونــی 
 اصالحــات ربــط دهیــم. اینکــه برخی 
افراد با نردبان اصالحات باال می روند 
و با آبــروی اصالحات بــازی می کنند، 

واقعیتی است که وجود دارد.«

عبداهلل نوری در دیدار مجمع زنان اصاح طلب:

مردم اصالحات واقعی را به راه های خشونت آمیز ترجیح می دهند

اخبــــار
نماینــدگان مســتعفی اســتان اصفهــان 
در جلســه دیروز مجلس حاضر نشــدند. 
همزمــان با جلســه علنــی مجلــس آنها 
راهــی دفتــر امام جمعــه و نماینــده ولی 
فقیــه در اســتان اصفهــان شــده بودنــد و 
برخــی از مــردم اصفهان و کشــاورزان نیز 
پشــت در دفتــر امــام جمعــه در حمایت 
از نماینــدگان تجمــع کردنــد. نمایندگان 
اصفهان حــدود ۱۰ روز پیــش در اعتراض 

به حذف بودجه تأمین آب شــرب اســتان 
بــه طــور دســته جمعــی از ســمت خــود 
اســتعفا دادنــد. آنهــا اعــالم کــرده بودند 
کــه از زمــان ارائــه ایــن اســتعفا در صحن 
مجلــس و کمیســیون های تخصصی آن 
حضــور نخواهنــد یافــت. دیــروز برخی از 
نمایندگان مستعفی استان اصفهان که در 
دفتر امام جمعه حضور پیدا کرده بودند، 
در جمع مردم هم ســخنانی درباره لزوم 

توجه بیشتر به مسأله آب اصفهان مطرح 
کردنــد. از جملــه اینکه باید ســتاد احیای 
زاینده رود تشکیل شــود و سامانه دوم آب 
شرب اســتان نیز باید دارای ردیف بودجه 
پایــدار باشــد چراکه امســال وضعمــان از 
این نظر بدتر خواهد بــود. علی الریجانی 
رئیس مجلس هم دیروز گفت که موضوع 
استعفای نمایندگان اصفهان را در جلسه 
هیأت رئیسه بر اســاس آئین نامه بررسی 

می کنیــم. دیروز بــه موازات ایــن اتفاقات 
نماینــده شــهرکرد هــم از تهیــه نامــه ای 
خطاب به سران قوا و اعضای شورای عالی 
امنیــت ملی دربــاره ورود بــه موضوع آب 
خبر داد. استان های اصفهان، چهارمحال 
و بختیــاری، کهگیلویــه و بویراحمــد، یزد 
و خوزســتان از دیرباز رقابــت و اختالفاتی 
داشــته اند.  آب  منابــع  تقســیم  ســر  بــر 
اردشــیر نوریــان، نماینــده شــهرکرد گفته 

کــه نماینــدگان ســه اســتان چهارمحــال  
و  کهگیلویــه  و  خوزســتان  بختیــاری،  و 
بویراحمــد ایــن نامــه را تهیــه کرده انــد. 
نماینده شــهرکرد با اشــاره بــه اعتراضات 
نمایندگان استان اصفهان و عدم شرکت 
آنهــا در جلســه دیــروز مجلــس گفــت : 
مســائل مرتبط به آب باید در جلســاتی با 
حضور کارشناســان بررســی شــود، قطعاً 
نمی توان با برخی از رفتارها مســائل را به 

گونه ای پیش برد که نتایج آن برای کشــور 
مشــخص نباشــد. بایــد در فضای تــوأم با 
آرامــش و بدون جار و جنجــال موضوع را 
پیگیری کرد. نوریان با تأکید بر لزوم حضور 
نمایندگان اصفهان در جلســات مجلس 
گفــت : اجازه دهید مســأله آب بــا در نظر 
گرفتن شــرایط مردم در تمامی اســتان ها 
حل و فصل شود و فقط شرایط یک استان 

دیده نشود.

غیبت نمایندگان استان اصفهان در جلسه مجلس

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی

بـــــرش
مصوبه روز شــنبه مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام و ســخنان دبیر آن 
کــرد  ایجــاد  را  برداشــت هایی  ســوء 
که حــاال با توضیــح روابط عمومــی این نهاد، یک شــبهه 
قانونــی ذیل آن برطرف و البته معنــا و نتیجه آن مصوبه 
شفاف تر شد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ناظر بر 
همین شائبه در یادداشتی ارجاع الیحه مبارزه با پولشویی 
از ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام بــه مجلس 
بــرای اصالح را فراتر از اختیارات مجمع دانســت و گفت: 
»مجلس باید برای این بدعت آشــکار که کیان مجلس را 
تهدید می کند، تدبیر کند.« به نوشــته او، »این اقدام فراتر 
از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساســی و تأســیس 
یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن 

آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.«
در حقیقت یادداشت مطهری ناظر بر این مهم بود که 
مجمع نمی تواند همچون شورای نگهبان خواستار اصالح 
ایرادات شــود بلکه باید موضوع محل بحث را تأیید یا رد 
کند. البته توضیح دیروز روابط عمومی مجمع این شائبه 
را برطرف کرد و معلوم شــد که مجمع الیحه یاد شــده را 
برای اصالح به بهارســتان ارجاع نداده و در حقیقت نظر 

خود را درباره ماده یک این الیحه اعالم کرده است.
در این اطالعیه آمده اســت: منظور از کلمه »اصالح« 
در صحبت های نقل شــده از دبیر مجمــع »اصالح متنی 
و تنظیــم نهایــی در ابالغ به دولت« بوده اســت و نه طرح 
مجدد در مجلس.در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه »متن« 
قبــل از واژه »اصــالح« جــا افتاده اســت. بدیهی اســت که 
اصالحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عیناً 
به متن مصوبه مجلس شورای اسالمی اضافه یا جایگزین 
عبارات متن مصوبه اختالفی شــده و سپس توسط رئیس 
محترم مجلس شــورای اســالمی به دولت ابالغ می شود. 

بنابرایــن مجلس نمی تواند اصالحات مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام را تغییــر دهد. در جلســه روز شــنبه ۲4 
آذرمــاه ماده یــک الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی 
اختالفی بین مجلس شــورای اســالمی و شــورای نگهبان 
در صحن مجمع مطرح و اعضای مجمع به اصالح ماده 
فوق رأی دادند. مجمع در حقیقت در جلســه مورد اشاره 
همــان ایــرادات هیأت عالی نظارت را بــر ماده یک الیحه 
وارد دانســته بود. محســن رضایــی گفته بود: »در جلســه 
مجمــع تصمیــم گرفته شــد که در مــاده یــک مصوبه ای 
کــه مجلس داشــته اصالحاتی صــورت بگیرد، مــاده یک 
درباره منشأ جرم است که از مجلس خواهیم خواست در 
مصوبه خود تجدیدنظر داشــته باشد و آن را پس بگیرد.« 
اشاره محســن رضایی، به بند »الف« ماده »یک« اصالح 

قانون مبارزه با پولشویی بود. 
متن این بند از این قرار اســت: »الف- جرم منشــأ: هر 
رفتاری اســت که مطابق ماده )۲( قانون مجازات اسالمی 
مصــوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محســوب می شــود. از منظر این 
قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
اصالحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه 
فرآورده های نفتی و دارویی جرم محســوب می شــود.« بر 
این اساس برخالف تأکید الیحه دولت و مصوبه مجلس، 
قاچاق ســوخت و دارو جزو مصادیق پولشویی نیست چرا 

که عواید حاصل از آن عواید حاصل از جرم نیست. 
پیــش از ایــن مــوارد یــاد شــده تنهــا تخلف محســوب 
می شــد و چــون جرم تعریف نشــده بــود برخورد بــا آنها 
هم جــزو مــوارد پولشــویی نبود. امــا نماینــدگان مجلس 
در بررســی الیحــه دولــت این مــوارد را نیز مصــداق جرم 
پولشــویی قلمداد کرده و امکان برخورد قضایی با آنها به 
عنوان جرم پولشویی را فراهم کرده بود. حاال اما با مصوبه 

مجمع این موارد مشمول پولشویی نمی شود.

توضیح روابط عمومی مجمع معنای مصوبه روز شنبه این نهاد را روشن تر کرد

قاچاق سوخت و دارو مصداق پولشویی نیست

وزیر  نفت در جلسه اخیر مجمع از الیحه دولت دفاع کرد

را هــم تنظیــم کننــد و آن قانــون هــم 
اســتانداردهایی داشته باشد. آن قانونی 
که تا االن داشتیم و قباًل تنظیم شده بود 
یک قانون ناقص بود که آن استانداردها 

را به نوعی نداشت.
مســأله همین اســت؛ آیــا امــکان دارد 
که ما این لوایح را تــا مهلت زمانی 27 
بهمن تبدیل به قانــون کنیم و به دلیل 
اســتاندارد نبودن آنهــا، FATF باز هم 

آنها را قبول نکند؟
بلــه ایــن احتمــال وجــود دارد. ایــن 
متصــور اســت کــه FATF این قانــون را 
از مــا نپذیــرد و آن را مؤثــر و اســتاندارد 
دادم  توضیــح  مــن  ندهــد.  تشــخیص 
ماده ای که بقیه قانون ذیل آن معنا پیدا 
می کــرد و بــه آن ارجــاع مــی داد حذف 
شــده اســت و بــا حــذف آن، قــوت ایــن 
قانــون از بیــن می رود. بــه عبارتی آنچه 

مــا اکنون بــه عنــوان قانون داریــم برای 
مبارزه با پولشــویی تضمین نمی دهد و 
عماًل همــان ایرادات قبلــی را هم دارد. 
به همیــن دلیــل FATF می تواند اعالم 
کنــد که مــا بــه آن اغراضی که داشــتیم 
در ایــن قانــون جدیــد نرســیدیم و بــه 
اســتناد همین هم ریســک همــکاری با 
نظــام پولی و بانکــی ایران را بــاال اعالم 

می کنیم.



الیحــه بودجــه ســال 98 موضوع جلســه غیر علنی 
دیــروز نمایندگان مجلس بــود. محمد باقر نوبخت 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه هم دیروز در همین 
باره به جمع فراکســیون مســتقلین مجلــس رفت. 
مهرداد الهوتی ســخنگوی این فراکســیون به نقل از 
نوبخــت اعالم کرد کــه الیحه بودجه یکشــنبه هفته 
آینده به مجلس تقدیم می شــود. ســخنگوی هیأت 
رئیســه هم در جمع خبرنگاران گفت که نهایتاً تا 10 
روز آینــده این الیحه به مجلس می آید. پیش از این 

اعالم شــده بود که 24 آذر مــاه الیحه تقدیم خواهد 
شــد که گویــا بــرای لحــاظ کــردن توصیه هــای رهبر 
معظم انقالب به تأخیر افتاده است.به گزارش مهر، 
بهروز نعمتی در جمع خبرنگاران با اشــاره به جلسه 
غیرعلنی مجلس درباره بودجه سال 98 اظهار داشت: 
با توجه به اینکه رهبر معظم انقالب تذکراتی به دولت 
برای تعدیل بودجه سال 98 داده بودند، در طول هفته 
گذشته جلســاتی برای بررسی این موضوع بین سران 
قــوا، مرکــز پژوهش هــا و کمیســیون برنامــه و بودجه 

مجلس برگزار شــد. وی با تأکید بر اینکه جمع بندی 
ایــن جلســات بر این اســت کــه بتوانیم یــک بودجه 
واقعــی ببندیــم ادامــه داد: در ایــن بودجــه به دنبال 
آن هســتیم که مباحثی دربــاره بهبود تولید، تکمیل 
پروژه های عمرانی و حل مشکالت حقوق کارمندان و 
بازنشستگان در نظر گرفته شود تا با توجه به فشارهای 
اقتصــادی، مشــکالت آنــان را بــه حداقل برســانیم.

الهوتی هم با اشاره به نشست فراکسیون مستقلین با 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: نوبخت اعالم 

کرد احتمــاالً الیحه بودجــه دچــار تغییراتی خواهد 
شــد؛ در بودجه سال 98 پیش بینی شده است روزانه 
1.۵ میلیون بشکه نفت به فروش برسد این در حالی 
است که در سال گذشته روزانه دو میلیون و ۴00 هزار 
بشــکه نفت به فــروش می رســید. نماینــده لنگرود 
در مجلــس افزود: رئیس ســازمان برنامــه و بودجه 
اعــالم کــرد در بودجــه ســال 98، 12۶ هــزار میلیارد 
تومان درآمدهــای مالیاتی و ۶۵ هزار میلیارد تومان 

هزینه های عمرانی پیش بینی شده است.

بیاطالعیپزشکیانازنامهبهرهبریالیحهبودجههفتهآیندهبهمجلسمیرود
دربارههمهپرسی

خبــر اول اینکــه، نایــب رئیــس مجلــس ضمــن اظهــار 
بی اطالعــی از نامــه نماینــدگان اصالح طلب مجلس به 
رهبر انقالب برای برگزاری همه پرسی، می گوید: مشکل امروز ما اجرای قانون 
فعلی اســت. مسعود پزشــکیان در گفت وگو با ایرناپالس درباره اینکه اخیراً 
مصطفی کواکبیان از نامه نماینــدگان اصالح طلب به رهبری برای برگزاری 
همه پرســی خبر داده اســت، می گوید: اطالع ندارم، اما این هم نظری است 
و می توانند آن را به مقام معظم رهبری ارجاع دهند. وی در پاسخ به اینکه 
چنین اقدامی می تواند راهگشا باشد یا نه، تأکید می کند: نمی دانم، اما مشکل 
امروز ما اجرای قانون فعلی است. به این معنا که ما بسیاری از ظرفیت های 
قانون اساســی و قوانینی که مصــوب کرده ایم را وزارتخانه هــا اجرا نکرده اند. 
ما اگر می توانســتیم همیــن را اجرا کنیم، امروز شــاهد رانــت، زمین خواری، 
پولشــویی، قاچاق و رشوه نبودیم. ما آنها را رها کردیم و امروز می خواهیم با 

همه پرسی مشکالت را حل کنیم. با همه پرسی این مشکالت حل می شود؟
مستند»هاشمیزندهاست«اکرانمیشود  

خبر دیگر اینکه، مســتند »هاشــمی زنده اســت« به کارگردانی و نویســندگی 
علی طادی در آســتانه  نمایش در دانشــگاه، رونمایی شد. به گزارش ایسنا، 
این مستند 100 دقیقه ای برشی از زندگی آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی از 
آغاز مبارزات سیاسی تا فوت ایشان می باشد. این مستند اولین کاربلند علی 
طادی به عنوان کارگردان اســت که در مرکز مســتند ســفیرفیلم تهیه شــده 
است. مستند »هاشمی زنده است« برای نخستین بار سه شنبه 27 آذرماه از 

ساعت 14 تا 16 در دانشگاه امیرکبیر به نمایش درمی آید.
واکنشمیرمحمودموسویبهاظهاراتآشنادربارهحصر 

شــنیدیم که، برادر میر حســین موســوی گفت که اتفاق خاصی در ماجرای 
»حصــر« نیفتــاده اســت. هفته گذشــته حســام الدین آشــنا مشــاور رئیس 
جمهوری در دانشــگاه تهران گفت که از حصر تنها یک پوســته باقی مانده 
اســت. دیــروز امــا میــر محمــود موســوی در گفت وگــو بــا روزنامــه اعتمــاد 
گفــت: نمی دانم آقای آشــنا چــرا این صحبت را مطرح می کند. شــاید هم 
گزارش های نادرســتی به ایشــان و آقای روحانی منتقــل می کنند. امیدوارم 
ایشــان گزارش های نادرســت را به جامعه منتقل نکنــد. این مثل نمک بر 
زخم پاشــیدن اســت. خیر، حصــر در جای خــود قــرار دارد و در آن خانه در 
کوچه اختر روی میرحسین و رهنورد هنوز قفل است و کلیدش هم در دست 
دیگــران قــرار دارد. اجــازه خروج ندارند. اجــازه تماس جز فرزنــدان و اقوام 
درجه یک ندارند. آیا منظور آقای آشنا از اینکه فقط پوسته مانده این است؟ 
برخــالف گفته آقای آشــنا، واقعیت آن اســت تنها یک پوســته تغییر کرده 

است. اصل و مغز حصر محکم به جای خودش باقی است.

مخالفتباارجاعشکایتازظریفبهقوهقضائیه
دســت آخــر اینکه، ســخنگوی کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی 
مجلــس گفــت: اعضای این کمیســیون با ارجــاع شــکایت از »محمدجواد 
ظریــف« وزیــر امور خارجــه به قوه قضائیــه مخالفــت کردند.»علی نجفی 
خوشــرودی« در گفت وگو با ایرنا افزود: اعضای این کمیسیون با درخواست 
تعــدادی از نماینــدگان بــرای اعمال مــاده 234 آیین نامه داخلــی و ارجاع 
موضوع اظهارات ظریف درمورد پولشــویی در کشــور به قــوه قضائیه را وارد 

ندانستند و با این درخواست مخالفت کردند.

 دیـــگه 
چه خبر

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com
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ظریف سؤال باران شد
در دو ماه گذشته 12 طرح سؤال از وزیر خارجه در مجلس اعالم وصول شده است

گروه سیاسی/ محمدجواد ظریف همزمان با مصاف 
در عرصــه سیاســت خارجــی، زیــر ضــرب منتقدان 
داخلــی هم قــرار دارد و بیراه نیســت اگر گفته شــود 
بخشــی از وقت و تمرکز او متوجه حضور در مجلس 
و پاســخ به ســؤاالت نماینــدگان می شــود. در دو ماه 
گذشــته یعنــی آبــان و آذر تعــداد 12 ســؤال از او در 
بهارســتان اعالم وصول شده است. مضاف بر اینکه 
طرح استیضاح او هم در هفته های گذشته در جریان 
بــود که البته بــا انصــراف تعــدادی از امضا کنندگان 
ظاهراً منتفی شده است. روز گذشته در جلسه علنی 
مجلــس 11 ســؤال ملی نماینــدگان از وزیــران اعالم 

وصول شد که سهم وزیر خارجه 5 سؤال بود. 
در جلســه 14 آبان مــاه هم 7 ســؤال از ظریف اعالم 
وصــول شــد. ایــن حکایــت از تالش هــای مخالفان 
و منتقــدان بــرای زمینگیر کــردن وزیر خارجــه دارد. 
البتــه در 14 ســؤالی که پیش از این ظریــف از ابتدای 
ورود به دولت یازدهم برای پاســخ به آنها به صحن 
علنی رفته اســت، توانســته اکثریت مجلــس را قانع 
کنــد و لذا تاکنــون تالش ها علیه وزیــر خارجه منجر 
بــه دریافــت کارت زرد نشــده اســت. در حقیقت اگر 
چه رئیس دستگاه دیپلماسی همواره مورد تند ترین 
انتقاد مخالفان در بهارستان بوده، اما اعتماد اکثریت 

مجلسی ها به او همچنان پا برجاست. 
در جریــان طــرح اســتیضاح وزیر خارجه بســیاری از 
نمایندگان مجلس ضمن دفاع از عملکرد او بر این 
نکته هم تأکید داشتند که در شرایط فعلی که کشور 
درگیر اعمــال فشــارهای خارجی با رهبــری امریکا، 
اســرائیل و عربســتان اســت و مذاکرات با اروپایی ها 

در جریــان اســت، تضعیــف وزیــر امــور خارجــه بــه 
مصلحت نیست. چنانکه آیت اهلل مکارم شیرازی از 
مراجع عظام تقلید هم، 7 آذر ماه درباره استیضاح 
وزیــر امور خارجه گفت:»در شــرایطی که مــا باید در 
برابر دشمن خارجی قوی و متعهد باشیم، برادران 
و خواهرانــی در مجلــس شــورای اســالمی به دنبــال 
استیضاح وزیران هستند که این کار به صالح نیست. 
در این شــرایط اگــر بخواهیم وزیــری را تغییر دهیم 
آن هــم وزیرانی که در مقابل دشــمنان ایســتاده اند، 
کار درســتی نیســت و نباید در ایــن موقعیت دولت 
ضعیف شــود.« بــا این حال اگرچه طرح اســتیضاح 
راه به جایی نبرد و به گفته بســیاری از مجلسی ها در 
صورتی که آن طرح هم به صحن می رســید ظریف 
رأی اعتمــادی قوی تــری می گرفت، امــا منتقدان و 
مخالفان دست بردار نیستند و حاال با طرح 12 سؤال 
در طول دو ماه نشان دادند که عزمشان برای مقابله 
بــا رئیــس دســتگاه دیپلماســی جــزم اســت اگرچه 
می داننــد این عــزم در بهارســتان همراهــان جدی 

ندارد.
 14 آبان ماه که 7 ســؤال از وزیر خارجه اعالم وصول 
شــد، محمد جواد ظریف برای پاســخ به ســه سؤال 
نمایندگان به مجلس رفته بود که در هر سه مورد با 
توضیحات خود نماینــدگان را قانع کرد. با این حال 
در جلســه دیروز مجلس هم جواد کریمی قدوســی 
نماینــده مشــهد، نــادر قاضی پــور نماینــده ارومیه، 
مجتبــی ذوالنــور نماینــده قم، ، ســید محمــد جواد 
ابطحــی نماینــده خمین شــهر و علی ُکــرد نماینده 
زابــل و میرجــاوه از وزیــر خارجه طرح ســؤال کردند. 

نمایندگانی از فراکسیون والیی یا همان اصولگرایان 
کــه البته 4 نفــر اول در مخالفت با دولت و شــخص 
وزیــر خارجه ســابقه طویلــی دارند. نام حســینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، جواد کریمی 
قدوسی نماینده مشهد، جمشید جعفرپور نماینده 
الرســتان، جــواد ســاداتی نژاد نماینده کاشــان، آران 
و بیــدگل، محمــد علی پــور مختــار نماینــده بهــار و 
کبودرآهنگ و علیرضا ســلیمی نماینــده محالت از 
نمایندگان اصولگرای منتقد دولت هم زیر سؤاالت 

از ظریف در جلسه 14 آبان مجلس دیده می شود.
 

ë سؤال قاضی پور از 3 وزیر در یک روز
در جلســه دیــروز عــالوه بر 5 ســؤال از وزیــر خارجه، 
6 ســؤال دیگر هم از ســایر وزیران اعالم وصول شد. 
حمیــده زرآبادی نماینــده قزوین از وزیــر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات در مــورد پاســخگو نبــودن ایــن 
وزارتخانه در خصوص نارضایتی مردم از فیلترینگ 
تلگرام طرح سؤال کرده و حسین مقصودی نماینده 
ســبزوار از وزیــر آموزش و پــرورش درباره اخذ هزینه 
از دانش آمــوزان بــا وجــود تأکیــد قانــون اساســی بر 
تحصیــل رایگان ســؤال پرســیده اســت. ســؤال نادر 
قاضی پور از وزیر آموزش و پرورش درباره استفاده از 
کانکس برای تحصیل دانش آموزان و سؤال مشترک 
قاضی پــور و علیرضــا محجــوب از وزیــر بهداشــت 
در مــورد واردات لنــز عدســی چشــم باوجــود تولید 
باکیفیــت در داخــل از دیگــر ســؤاالتی بود کــه دیروز 
اعالم وصول شــد .سؤال مشــترک دیگر قاضی پور و 
محجــوب از وزیــر بهداشــت در مورد اجــرای ناقص 

مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اصرار مجلــس بر نظــر خود دربــاره یکی از 
مــواد الیحــه اصالح قانون مبــارزه با پولشــویی را نپذیرفــت و آن را برای اصالح 

طــرح تحول ســالمت هم اعالم وصول شــد .ســؤال 
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و نادر قاضی پور 
نماینده ارومیــه از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در مورد علت اجرانشــدن دولت الکترونیک، ســؤال 
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر از 
وزیر دادگستری در مورد  ثبت نشدن پروانه وکالت در 

پایگاه اطالع رســانی توسط کانون وکال دیگر سؤاالتی 
بــود کــه دیــروز اعــالم وصــول شــد. حســن کامــران 
نماینــده اصفهــان هــم از وزیــر آمــوزش و پــرورش 
درمــورد اقدامات ایــن وزارتخانه بــرای اجرای نظام 
رتبه بندی معلمان و اســتقرار نظــام پرداخت طرح 

سؤال کرده است.

 موضوع نماینده سؤال کنندهردیف

 نتیجه همراهی تیم های اقتصادی بخش خصوصی در سفر های خارجی جواد کریمی قدوسی1

 علت  برخورد نکردن دیپلماتیک با سخنان سخیف نماینده مجلس  نادر قاضی پور2
جمهوری آذربایجان

 اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی محمدجواد ابطحی3

 ایراد مطالبی که علیه منافع ملی تهدید به شمار می رود مجتبی ذوالنور4

نبود دیپلماسی پایدار با کشور های همسایه  علی ُکرد5
بویژه همسایگان شرق و جنوب شرقی

موضوعنماینده سؤال کنندهردیف

حسینعلی حاجی 1
دلیگانی، جواد کریمی 

قدوسی و علیرضا سلیمی

عدم اقدام الزم 
برابر طرح دعاوی ظالمانه امریکا 

علیه ایران

امضای غیرکارشناسی سند 2030جواد ساداتی نژاد2

بی توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی شاغل در امارات متحده عربیجمشید جعفرپور3

محور قرار دادن اقتصاد و توسعه و ارتقای جایگاه ایران در صحنه بین المللمحمدعلی پورمختار4

نتیجه عملکرد وزارت خارجه و ارتباط آن با روابط خارجه و تأثیر آنعلی ساری5

سؤال مشترک 16 6
نماینده

سهم ایران از بستر و زیربستر دریای خزر در رژیم حقوقی این دریا

عملی نشدن ادعای برد - برد در قرارداد برجاممحمدرضا صباغیان7

در جلسه دیروز 5 سؤال از وزیر خارجه اعالم وصول شد

در جلسه 14 آبان 7 سؤال از وزیر خارجه اعالم وصول شد
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گـــزارش

ادامه از 
صفحه اول

دالر آرام گرفتکارنامه پیشاتحریمی
افزایش حجم معامالت با دالر زیر 10 هزار تومانی5 تصویر از وضعیت هفت ماهه اقتصاد ایران

 دالر
قیمت نفت در ۲۰۱۹

ماری اونز تومسن، از مدیران مؤسسه ایندوسئوز 
پیش بینی کرد قیمت نفت در سال آینده میالدی 
حدود ۶۰ تا ۶۵ دالر باشد. قیمت های باالی نفت 

تأثیری منفی بر رشد اقتصاد جهانی و بویژه )رشد( 
کشورهای واردکننده نفت دارد.

۶۵
 واحد 

عقب نشینی بورس
شاخص بورس روز گذشته با افت 2 هزار و 778 

پله ای در جایگاه 161 هزار و 7۰7 واحدی عقب رفت. 
در معامالت روز گذشته یک میلیارد و 557 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و 
44 میلیارد ریال در 121 هزار و 924 نوبت دادوستد شد.

2778
 هزار تن

هندوانه برای شب یلدا در بازار 
حسین اصغری، مدیرکل دفتر امور محصوالت 
 علوفه ای و جالیزی وزارت جهادکشاورزی گفت:
 9۰ هزار و 723 تن هندوانه که در سطح 2 هزار 

و 95۰ هکتار تولید شده، برای شب یلدای امسال در 
حال عرضه به بازار است. 

90
 هزار

مشترک جدید برق
پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو اعالم کرد: 

مشترکان صنعت برق تا پایان مهرماه سال جاری 
به 35 میلیون و 468 هزار مشترک رسیده است 

 که این تعداد در مقایسه با پایان سال گذشته
633 هزار مشترک افزایش یافته است.

۶33

از تخصیص ارز 4200 تومانی تا بیمه
گزینههایرفاهیدولتبرایکامیونداران

محمــد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی در حاشــیه بازدید از 
نمایشــگاه حمــل ونقل و صنایع وابســته در مصــالی تهران 
گفــت: مقــرر شــد الســتیک و مــواد اولیــه تولیــد آن در زمره 
کاالهای اساسی قرار گیرد و ارز 42۰۰ تومانی به آن اختصاص یابد. مسائل بیمه ای 
رانندگان را پیگیری کردیم قرار اســت با کمک تشــکل های صنفی راننده ها بقیه 
اقــالم الزم بــرای راننده ها نیز بســرعت تأمین شــود. بانک مرکزی بــه واردکننده 
الستیک ارز اختصاص داده است دولت هم از تولیدکننده الستیک حمایت کرد تا 

الستیک با سرعت باالتری به دست راننده ها و کامیون داران برسد.
ë برگزاری سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته

روز گذشــته ســومین نمایشــگاه حمل ونقل و صنایع وابســته در مصالی تهران 
آغاز به کار کرد. نمایشــگاه های مختلف و متعددی هر ســال توسط وزارتخانه ها 
و بخش هــای دولتــی بــا عناوین مختلف برگــزار می شــود اکثر نمایشــگاه ها هم 
عنــوان بین المللی و حضــور بخش خصوصی را یدک می کشــد اما شــرکت ها و 
سازمان های دولتی معموالً بیشــترین غرفه ها و مساحت نمایشگاه ها را اشغال 
می کنند. اهداف و بخصوص دســتاورد نمایشــگاه ها هم با وجــود هزینه های باال 
مشــخص نمی شــود.بخش های مختلــف حمل و نقل هر ســال نمایشــگاه های 
جداگانه ای برگزار می کنند مانند نمایشــگاه ریلی، هوایی و... اما نمایشگاه حمل 
و نقل نیز هر سال توسط وزارت راه و شهرسازی دایر می شود. 2۶3 شرکت فعال 
در حوزه حمل و نقل شــامل خودروهای سبک و سنگین، حمل  و  نقل هوشمند، 
راهسازی، قیر و آسفالت، مجالت، پیمانکاران، مهندسان مشاور، تجهیزات ایمنی 
راه ها، نشــریات و اســتارتاپ ها در نمایشــگاه امســال حمل و نقل حضــور دارند. 
شرکت های خصوصی حاضر در نمایشگاه که بیشتر شامل شرکت های عمرانی 
می شوند از کمبود نقدینگی و مشکالت مربوط به تأمین مالی، افزایش قیمت ها، 
افزایش هزینه ها و مشکالت مربوط به مواد اولیه گله مند بودند. مدیرعامل یکی 
از شــرکت های تولید کننده قیرهای راهســازی در گفت و گو با ما اظهار داشت که با 
وجود اینکه تولید قیر صددرصد داخلی است اما دولت با افزایش قیمت ها برای 
تولید کنندگان داخلی مانع ایجاد کرده است. او علت افزایش قیمت را به صرفه 
بودن صادرات عنوان کرد و گفت دولت انتظار دارد خریداران داخلی هم با همان 
قیمت صادرات کاال خریداری کنند که ممکن نیست. با اینکه متولیان نمایشگاه 
حمل و نقل تعامل بخش دولتی و خصوصی و بســتن قرارداد بین شــرکت ها را 
از اهداف نمایشــگاه عنوان کردند اما مدیرعامل یک  شــرکت نفتی نیمه دولتی 
حاضر در نمایشــگاه با رد این اظهارات گفت: حضور ما در نمایشگاه بیشتر برای 
دیده شــدن و معرفی خودمان اســت و قراردادی معموالً بین شــرکت ها یا بین 

شرکت ها و خریداران امضا نمی شود.
ë اورهال اولین هواپیمای پسابرجامی در شرایط تحریم 

فرزانه شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی نیز در حاشیه نمایشگاه 
حمل و نقل و صنایع وابسته اظهار داشت: اولین تعمیرات اساسی هواپیماهای 
پسابرجامی پس از انجام سیکل پروازی در کشور و توسط متخصصان داخلی آغاز 
شــد اورهال ایرباس 321 در شــرایطی رخ داد که تحت تحریم های ناجوانمردانه 

امریکا قرار داریم.
شــرفبافی درباره تأمین قطعات هواپیما در شرایط تحریم گفت: در مدت زمان 
برجام و تا مدتی که تا 4 نوامبر فرصت داشتیم قطعات هواپیما را تحویل گرفتیم 
که وارد کشــور شــد.وی با بیان اینکه 65 فروند هواپیما در ناوگان ایران ایر موجود 
است،  گفت: 26 فروند از این تعداد فعال است که 16 فروند هواپیما پسابرجامی و 
1۰ فروند هواپیمای قبلی است و 2 فروند هواپیمای دیگر نیز بزودی به ناوگان هما 

افزوده می شود که شامل فوکر و ایرباس است.
ë گیت های اخذ عوارض در آزادراه ها جمع آوری می شود 

امیــر امینی معاون وزیر راه و شهرســازی در نشســت خبری ســومین نمایشــگاه 
حمل ونقــل گفــت: الکترونیکــی کــردن و جمــع آوری عــوارض آزادراه هــا یکی از 
برنامه هایی اســت که امسال عملیاتی می شود. هفته گذشــته در آزادراه تهران-
ساوه نمونه آزمایشی این گیت ها اجرا شد و در مرحله آزمایش نرم افزار قرار دارد.

خوداصالحیبازارارز
بنابراین عمده دلیل برگشــت آرامش به بازار در این اســت 
کــه اکنون گــرد و غبارها خوابیــده و نگرانی از آینــده بازار ارز 
کشور نســبت به چند ماه پیش کم تر شده است. البته قابل 
انکار نیست که بانک مرکزی در این میان اقداماتی صورت داده اما توجه کنیم 
که همین اقدامات هم در یک فضای آرام و تلطیف شده صورت گرفته بنابراین 
بــه نتیجــه الزم نزدیک شــده اســت. طبیعی اســت وقتــی بــازار از آرامش الزم 
برخوردار اســت شــما به عنوان نهاد مداخله گر راحت تر می توانید سوار بر بازار 
شوید در حالی که بانک مرکزی در آغاز و پیش از رسیدن به میانه سال نتوانست 
بازار ارز را مدیریت کند و اگرچه این نهاد در آن زمان اشــتباهاتی را مرتکب شد 
اما نمی توان به ســادگی از خصلت هیجانی بازار در آن دوره گذشــت. همچنان 
کــه امــروز با عقالنی تر شــدن رفتارهــای فعــاالن در غیاب کنش هــای هیجانی 
بازیگران، بانک مرکزی هم راحت تر می تواند به بازار سیگنال بدهد و با سهولت 
بیشــتری مداخلــه کند. اما گمانــه زنی درباره قیمــت آتی بازار ارز وابســتگی به 
فضــای سیاســی و اخبــاری دارد کــه بــازار را تحــت تأثیر قــرار می دهد. مســلماً 
پیامدهای ناشی از تحریم های جدید می تواند به بازار جهت بدهد. نکته ای که 
در این باره می توان گفت این است که بانک مرکزی در چند ماه آغاز سال باید 
تالش می کرد نرخ دالر به رقم 2۰ هزار تومان نرسد چون بازار وقتی قیمت های 
باال را تجربه می کند برای ریزش مقاومت به خرج می دهد، از این پدیده به نام 
»چســبندگی در بازار کاال و خدمات« یاد می شــود که قیمت هــا برای افزایش با 
سهولت بیشتری رفتار می کنند اما وقتی نوبت به کاهش می رسد با چسبندگی 
و مانع تراشــی در برابر کاهش مقاومت می کنند بنابراین انتظار نمی رود بویژه 
در سه چهار ماه پیش رو شاهد کاهش بیشتر قیمت ارز باشیم چون همواره در 
بازار نیروهایی برای افزایش قیمت ها فعال می مانند و وقتی بازار به یک سمت 
متمایــل می شــود آن نیروهــا بویــژه در همگرایی بــا خبرهای مســاعد افزایش 

قیمت، به عنوان بازیگران افزایش قیمت نقش بازی می کنند.
نکتــه دیگــر درباره واقعی بودن نــرخ فعلی دالر اســت. گاه از تطبیق قیمت دالر 
بــا مابه التفاوت بهای داخلی و جهانی تورم ســخن بــه میان می آید که متکی به 
نظریــه برابــری قدرت خرید اســت اما توجه کنیــم که اوالً این نظریــه محذوراتی 
دارد که یک اقتصاد باید بتواند آنها را تأمین کند که مبتنی بر مبادالت آزاد کاال و 
خدمات است و به طور خالصه می توان گفت وقتی این نظریه کارکرد دارد که در 
بازار هیچ اصطکاکی نباشــد و دوم این که رفتار و کنش اقتصادی بازیگران کاماًل 
عاقالنه باشد و بازار حالت هیجانی و روانی به خود نگیرد. اگر ما بخواهیم با متر 
و میزان این نظریه قیمت دالر را بسنجیم حتی به رقم چهار پنج هزار تومان هم 
می رسیم اما همچنان که اشاره شد آن نظریه زمانی می تواند کارکرد داشته باشد 
که دست کم قیمت ها در 1۰ سال ثابت بماند. از سویی سیاست ارزی ما برخالف 
توصیه های این نظریه است چون سیاست ارزی ما مبتنی بر تثبیت است که البته 

چون مبتنی بر سرکوب قیمت است در ادامه به تثبیت و جهش منجر می شود.

سیاوش رضایی
خبرنگار

درآمد:37،هزینه:33میلیونتومان

بانــک مرکــزی با ارائــه گزیــده آمارهای 
اقتصــادی ایــران در مهــر مــاه امســال، 
چهــره اقتصــاد ایــران در هفــت ماهــه 
سال جاری را ترسیم کرد. درگزارش این 
بانــک، تازه تریــن اطالعــات و آمارهای 
اقتصادی درچهار بخش پولی و بانکی، 
مالــی و بودجــه، تراز پرداخت هــا و بازار 

بخــش  اســت.  ســرمایه منتشــر شــده 
پولی و بانکی شــامل خالصــه دارایی ها 
و بدهی هــای سیســتم بانکــی و ارقــام 
تســهیالت  و  اعتبــاری  و  پولــی  عمــده 
اعتبــاری بانک ها و مؤسســات اعتباری 
بــه تفکیک عقود اســالمی می شــود. در 
بخــش تراز پرداخت ها، جــداول موازنه 
پرداخت ها، صادرات غیرنفتی و واردات 
کشــور، ارزش صــادرات غیرنفتــی، آمار 
بدهی های خارجی )تعهدات بالفعل( 

کشور و نیز متوســط ماهانه نرخ فروش 
دالر در بازارهــای بین بانکــی و آزاد ارائه 
شــده اســت. در بخــش مالــی و بودجه 
عمومــی  بودجــه  وضعیــت  جــداول 
دولــت، درآمدهــای مالیاتــی دولــت و 
واگــذاری و تملــک دارایی هــای مالــی 
آورده می شــود. بخش بازار سرمایه نیز 
شــامل جــداول شــاخص های فعالیت 
بــورس اوراق بهــادار تهــران و خالصــه 

وضعیت اوراق مشارکت است.

پس از چند روز کش و قوس بازار ارز میان 
کانــال 9 و 1۰ هــزار تومانــی، دیــروز بــرای 
دومیــن روز پیاپــی دالر در کانــال 9 هــزار 
تومانــی باقــی ماند. با توجه بــه نرخ های 
فردایــی دالر کــه همچنــان کانــال 9 هزار 
تومان را نشان می دهد، فعاالن بازار خود 
را برای دالر 8 هزار تومانی آماده می کنند. 
پیــش از ایــن مســئوالن بانــک مرکــزی 
یکسان سازی نرخ اسکناس و سامانه نیما 
را هدفگــذاری کرده بودنــد. بدین ترتیب 
هم اکنون قیمت اســکناس دالر به آنچه 
در ســامانه نیما عرضه می شــود نزدیک 
بانــک  جــدی  ورود  از  اســت.پس  شــده 
مرکــزی به بــازار ارز به واســطه اختیارات 
ویــژه ای کــه ایــن بانک از ســران ســه قوه 
دریافــت کــرده اســت، طــی هفته هــای 
اخیــر قیمت هــا درایــن بــازار رو بــه افول 
گذاشت به طوری که با شکست مقاومت 
هــزار   9 کانــال  وارد  دالر  بازارســرانجام 
تومانــی شــده اســت. این درحالی اســت 
کــه چند ماه پیش دالر به دلیل هیجانات 
ایجاد شده در بازار خود را به باالی 19 هزار 
تومان هم رسانده بود. بدین ترتیب دالر 
طی ماه هــای اخیر حدود 5۰ درصد افت 

قیمت داشته است.
ë بازار به آرامش رسید

درشرایطی که خیابان فردوسی و تقاطع 
منوچهــری تهــران، با انبــوه متقاضیان 
ارز و قیمــت گیــران مواجــه بــود، طــی 
هفته های اخیر با کاهش مراجعه مردم 
به این بازار شــاهد آرامش آن هســتیم. 
به طــوری کــه براســاس گفتــه صرافــان 
میزان عرضه و تقاضا در بازار به تعادل 
رســیده اســت و دیگر شــاهد خریدهای 
هیجانی نیستیم. در حال حاضر هر فرد 
می تواند با کد ملی خود حداکثر تا 2۰۰۰ 
دالر در ســال از صرافی هــا خریــد کنــد و 

بیش از آن امکانپذیر نیست.
ë قیمت ارز در بازار

دیــروز صبــح صرافی هــای دولتی قیمت 
دالر را بــرای فــروش بــه مــردم بــا کاهش 
19۰ تومانــی نســبت بــه صبــح روزشــنبه 
9 هــزار و 995 تومــان اعــالم کردنــد. ایــن 
کاهــش بــا  مــردم  از  را  دالر   صرافی هــا 

 18۰ تومانی نسبت به صبح شنبه با قیمت 
9 هزار و 97۰ تومــان خریداری می کردند. 
همچنین صبح دیروز قیمت فروش یورو 
نیــز در صرافی های دولتی بــا کاهش 15۰ 
تومانی نسبت به صبح شنبه 11 هزار و 9۰۰ 
تومان رســید؛ قیمت خرید یورو نیز با 1۰۰ 
تومــان کاهــش در صرافی هــای دولتی 11 
هزار و 85۰ تومان اعالم شد. براین اساس 
روز گذشــته دالر با نرخ 9 هزار و 9۰۰ تومان 
در بازار آزاد معامله شــد. صرافی ملی نیز 
هــر دالر را 995۰ تومــان می خرید و 997۰ 
تومــان می فروخــت. در بــازار آزاد هر یورو 
11 هــزار و 7۰۰، پوند 12 هــزار و 9۰۰، درهم 
امــارات 285۰ و لیــر ترکیــه 1957 تومــان 

قیمت خورد.

ë  ارز قیمــت  تومانــی   200 کاهــش 
مسافرتی

قیمت هر یوروی مسافرتی دیروز نسبت 
به روز شنبه با کاهش حدود 2۰۰ تومانی 
همــراه بــود. بانک هــا روز 2۵ آذر نــرخ 
خرید ارز را کاهش دادند و تا ســاعت 13 
ایــن روز هــر دالر امریــکا را 99۰۵ تومان 
خریدنــد. همچنین نرخ خریــد یورو نیز 
نســبت به روز گذشــته کاهشــی بود و 11 
هــزار و 2۰2 تومــان شــد. ایــن در حالــی 
است که روز شنبه هر دالر در بانک ها به 
قیمــت 1۰ هزار و 93 تومــان و هر یورو 11 

هزار و ۴1۵ تومان خریداری می شد.
همچنیــن قیمــت خریــد پونــد نیــز در 
بانک هــا 12 هــزار و 71۴ تومــان شــد که 
تغییــر چندانی نداشــت. از ســوی دیگر 
بانک ها در صــورت کامل بودن مدارک 
مســافران، برای کشــورهای همســایه و 
مشــترک المنافع تــا ســقف ۵۰۰ یــورو و 
برای ســایر کشــورها تا ســقف 1۰۰۰ یورو 
ارز مســافرتی به آنها می فروشــند که بر 
اســاس اعالم بانک ها، دیروز هر یوروی 
مســافرتی 11 هــزار و ۵3۰ تومان قیمت 
داشــت که این رقم با احتســاب کارمزد 
به حدود 11 هزار و 8۰۰ تومان می رسید.

ë افت 150 هزار تومانی سکه
قیمــت ســکه تمــام  بهــار آزادی طــرح 
جدیــد در بــازار تهــران بــا کاهــش 15۰ 
هزار تومانی نســبت به شنبه 3 میلیون 
و ۴1۰ هــزار تومان شــد.همچنین ســکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 3 
میلیون و 235 هزار تومان معامله  شد. 
در بــازار آزاد هــر قطعه نیم ســکه بهار 
آزادی یــک میلیــون و 751 هزار تومان، 
ربع ســکه یک میلیون و 21 هزار تومان و 
هر قطعه ســکه گرمی 628 هزار تومان 
فروخته  شــد.هر گرم طالی 18عیار هم 
3۰1 هــزار و 5۰۰ تومــان ارزش گــذاری 
شــد، ضمــن آنکــه هــر اونــس طــال در 
بازارهــای جهانی با قیمت 1239.1 دالر 
معامله  شد. دراین باره رئیس اتحادیه 
طال و جواهر با بیان این که ســکه نسبت 
بــه روز شــنبه 15۰ هــزار تومــان کاهش 
قیمت داشــته اســت، گفت: امیدواریم 
رونــد نزولــی طــال و ارز در یــک رقمــی 
بــه ثبات برســد تــا مــردم و بازاری ها با 
اطمینــان خریــد و فــروش کننــد. آیت 
محمــد ولــی در گفت و گو با تســنیم، در 
خصوص وضعیت بازار طال و ســکه در 

روز گذشــته اظهار داشــت: روند قیمتی 
در بــازار رو بــه کاهــش اســت و احتمااًل 
در روزهــای آینــده نیز ادامــه دار خواهد 
شــد. وی افزود: نوسانات قیمتی خیلی 
بــه نفــع مجموعــه بــازار طال نیســت و 
امیدواریم تا جایی پیش رود که به ثبات 
برســد و آرامش اصلی را بــه بازاری ها و 
مردم دهد.رئیس اتحادیه طال و جواهر 
بــا بیــان این کــه قیمــت طال نســبت به 
روزهــای قبــل حــدود 12 درصد کاهش 
یافته اســت، تصریح کرد: قیمت ســکه 
نیز نســبت به دیروز 15۰ تومان کاهش 

یافته است.
ë چرا قیمت ارز کاهشی شد

یکــی از مهمتریــن پرســش هایی که در 
بــازار ارز وجــود دارد ایــن اســت کــه چرا 
بعــد ازآن التهابات تاریخی نرخ ارز طی 
هفته هــای اخیــر رو بــه کاهش گذاشــته 
و  بــازار  فعــاالن  زمینــه  درایــن  اســت. 
کارشناســان اقتصــادی روی یک عامل 
اتفاق نظر دارند، مداخله بانک مرکزی. 
درواقع ورود جدی بانک مرکزی به این 
بــازار و اعطــای اختیــارات ویژه شــورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به این بانک 
باعث شد تا نهاد ناظر بازار پول از تمام 
ابــزار مــورد نیاز بــرای ایجــاد آرامش در 
بازار اســتفاده کنــد. البته درایــن میان از 
بین رفتن تدریجی جو هیجانی بازار نیز 
کمک زیادی کرده اســت. پس از خروج 
امریــکا از برجــام که هیجــان خریداران 
ارز را بــاال برد و همچنین اعمال مرحله 
مــرداد،   15 در  تحریم هــا  نخســت 
همــه منتظــر بودنــد تــا ببیننــد اعمال 
تحریم های 13 آبان کــه نفت و بانک را 
هدف گرفته است چه تأثیری در بازار ارز 
می گذارد، اما این روز هم رســید و اتفاق 
خاصی در بازار نیفتاد و در کمال ناباوری 
برخی قیمت هــا روند معکوس به خود 
گرفت. کارشناسان پیش بینی می کنند با 
تداوم مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز 
در آینده نیز این روال ادامه خواهد یافت 

تا به نقطه تعادل بازار دست یابیم.
اکنــون مــردم بــه سیاســت های بانــک 
مرکزی اعتماد بیشــتری پیدا کرده اند و 
بــازار نیز وارد مرحله ای شــده اســت که 
خود را متعادل کند. دراین مدت بخشی 
از دالرهــای خانگــی بــه بازار بازگشــته و 
دراختیار بانک ها قرار گرفته اســت تا به 

نیازهای واقعی اختصاص یابد.

دربخــش گزیــده آمارهــای اقتصادی مربوط به بازار ســرمایه شــاخص کل بورس در مهر ماه نســبت به پایان 
ســال گذشــته 95 درصد رشــد داشــته اســت. درحالی که شــاخص کل در پایان ســال گذشــته 96 هزار و 29۰ را 
نشــان می داد در مهر امســال به 187 هزار و 779 واحد رســیده اســت. این تغییر درهفت ماهه امسال نسبت 
به پارســال 117 درصد افزایش نشــان می دهد. همچنین ارزش معامالت در مهر امســال به بیش از 294 هزار 
میلیارد ریال رســیده اســت که نســبت به شــهریور 75 درصد رشــد داشــته اســت. این عدد در 7 ماهه امســال 
نسبت به سال گذشته نیز 127 درصد بیشتر شده است. تعداد سهام معامله شده در مهر امسال نیز به بیش 
از 9۰ میلیارد ســهم رســید که نسبت به سال گذشته، رشد 144 درصدی را به نمایش می گذارد. درپایان ارزش 
بازارســهام درمهر ماه امســال به 7163 هزار میلیارد ریال رســیده اســت که درمقایســه با شــهریور 17 درصد و 

نسبت به پایان سال گذشته 87 درصد رشد داشته است.

براســاس گزارش بانک مرکــزی، درآمدهای نفتی 
در هفــت ماهــه امســال از مــرز 1۰1 هــزار میلیــارد 
عملکــرد  دربــاره  گــزارش  ایــن  گذشــت.  تومــان 
بودجه 7 ماهه ســال جاری نشان می دهد 1۰1 هزار 
میلیــارد تومان درآمد از محل نفت و فرآورده های 
نفتــی وجود داشــته اســت کــه حاکی از رشــد ۵۵.1 
درصدی نســبت به مدت مشــابه پارسال است. در 
مجمــوع از محــل دارایی های واگذاری ســرمایه ای 
1۰7 هــزار و 56۰ میلیــارد تومان منابع کســب شــد 
کــه نســبت بــه همیــن مــدت در ســال 96، 54.6 
درصــد افزایش دارد. ســال گذشــته در 7 ماهه 72 
هــزار و 78۰ میلیــارد تومــان نفــت و فرآورده های 
نفتی فروخته شــد. نســبت های تحلیلــی بودجه 7 
ماهــه طبق گــزارش بانــک مرکزی نشــان می دهد 
مجموع درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه  ای 
تملــک  و  هزینــه ای  پرداخت هــای  مجمــوع  بــه 
دارایی هــای ســرمایه ای نســبت به مصــوب قانون 
)9۰.9( پایین تــر اســت و 81.8 درصــد را ثبت کرد. 
همچنیــن نســبت تملــک دارایی هــای ســرمایه ای 
بــه فــروش نفــت خــام 53.1 درصد ثبت شــده که 
باید 64.6 درصد باشــد. ایــن در حالی رقم خورده 
کــه در این مــدت پرداخت های عمرانی نســبت به 
سال های گذشــته با پرداختی بیشتری روبه رو بوده 
اســت. در 7 ماهه 96، 14 هزار و 12۰ میلیارد تومان 

پرداخت عمرانی وجود داشت.

گــزارش بانــک مرکــزی دربــاره عملکــرد 7 ماهــه 
بودجه سال 1397 نشان می دهد در این مدت 75 
هــزار و 55۰ میلیــارد تومان درآمد مالیاتی و ســایر 

درآمدها وصول شد.
از ایــن میــزان 6۰ هــزار میلیــارد تومــان آن ســهم 
مالیات هــا و 15 هــزار و 46۰ میلیــارد تومان مربوط 
بــه ســایر درآمدهاســت. درآمد مالیاتی نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل 14.2 درصد رشــد داشته و 
نســبت به مصوب 7 ماهه حــدود 24 هزار میلیارد 
گــزارش  براســاس  دارد.  عقب ماندگــی  تومــان 
بانــک مرکــزی از وضعیت بودجــه عمومی دولت 
 7 در  تومــان  میلیــارد   17۰ و  هــزار   15۰ بــر  بالــغ 
ماهه هزینه شــده که نســبت به مدت مشــابه سال 
بــر 2۰.8 درصــد رشــد نشــان می دهــد؛  96 بالــغ 
 مصــوب 7 ماهــه 173 هــزار و 98۰ میلیــارد تومان

 است.
 تــراز عملیاتــی بودجــه 7 ماهــه 8۰ هــزار و 72۰ 
میلیــارد تومــان کســری دارد کــه نســبت بــه مدت 
مشــابه سال قبل 45.6 درصد افزایش یافته است. 
در مجمــوع کل منابع حاصل شــده در بودجه از 3 
محل درآمدها، واگذاری دارایی ســرمایه ای و مالی 

بالغ بر 232 هزار و 93۰ میلیارد تومان است.

طبــق گزارش بانــک مرکزی بدهــی بخش دولتی 
به شــبکه بانکی در مهر ماه امســال نسبت به مهر 
ســال گذشــته 2۰.9 درصــد افزایــش یافته اســت. 
درحالــی کــه بدهــی بخش دولتــی بــه بانک ها در 
مهر ســال گذشــته 2456 هزار میلیــارد ریال بوده 
ایــن رقــم در مهر امســال بــه 297۰ هــزار میلیارد 

ریال رسیده است. 
همچنیــن ایــن میزان بدهی درمقایســه با اســفند 
ســال گذشــته 14.8 درصــد بیشــتر شــده اســت. 
براســاس اطالعاتــی کــه از ســوی بانــک مرکــزی 
ارایــه شــده اســت از مجمــوع ایــن بدهــی ســهم 
 2169 بــا  برابــر  گذشــته  ســال  مهــر  در  دولــت 
هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه در مهــر امســال بــا 
 رشــد 21.3 درصــد بــه 2631 هــزار میلیــارد ریــال

 رسیده است.
درمهر امســال بدهــی بخش غیردولتی به شــبکه 
بانکی نیز 11 هــزار و 763 هزارمیلیارد ریال اعالم 
شــده که نســبت بــه مهر ســال گذشــته 18 درصد 
افزایش داشــته اســت. درجدول مربــوط به بانک 
مرکــزی نیز بدهــی بخش دولتی به ایــن بانک در 
مهــر امســال 663 هــزار میلیــارد ریــال ذکر شــده 
است که 6.2 درصد رشــد داشته است. دراین ماه 
بدهــی دولت )بــه غیــر از شــرکت های دولتی( به 
بانــک مرکــزی 391 هزار میلیارد ریال بوده اســت 

که 3.4 درصد بیشتر شده است.

براســاس گــزارش بانــک مرکزی، حجــم نقدینگی 
با رشــد 2۰.7 درصدی در یک ســال منتهی به مهر 
ماه ســال جاری، به رقم 1693 هــزار و 84۰ میلیارد 
تومان رسیده است. براساس آمارمتغیرهای پولی 
ایــن میزان نســبت بــه مهر ماه ســال گذشــته 29۰ 
هزار و 79۰ میلیارد تومــان )2۰.7 درصد( افزایش 
داشــته است. البته درصد رشــد نقدینگی در مدت 
مشابه سال قبل 2.6 درصد کمتر است اما از لحاظ 
ریالی در مقایســه با یکسال منتهی به مهر ماه سال 

96 رشد بیشتری داشته است.
از ایــن میــزان، 1451 هــزار و 83۰ میلیــارد تومــان 
شــبه پــول و 242 هــزار و 1۰ میلیــارد تومــان پــول 
اســت. رشــد شــبه پــول و پــول در 12 ماهــه منتهی 
بــه مهر مــاه بــه ترتیــب 24.8 درصــد و 13 درصد 
بــوده اســت. شــبه پــول بــه مجمــوع ســپرده های 
پس انداز و مدت دار سیســتم بانکی گفته می شــود 
و پول شامل سپرده های دیداری مانند سپرده های 
جــاری، خالــص چک هــا اســت. همچنیــن میــزان 
اســکناس مســکوک در دســت اشــخاص بــه عــدد 
کــه  می رســد  تومــان  میلیــارد   22۰ و  هــزار   45
 95۰ میلیــارد تومــان )31.6 درصــد( رشــد نشــان 

می دهد.
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تصویری از بازار ارز تهران در روز یکشنبه 25 آذر

طــرح آمارگیــری هزینــه ودرآمد خانــوار مرکز 
آمار برای ســال 1396 نشــان می دهد متوسط 
هزینــه  و درآمــد ســاالنه یــک خانــوار شــهری 
در ایــن ســال بــه ترتیــب 33 و 37 میلیون تومان بوده اســت. 
بــر اســاس این طرح کــه قدمتــی 5۰ ســاله دارد، متوســط هزینه 
کل خالــص ســاالنه یک خانــوار شــهری 32 میلیــون و 952 هزار 
تومــان بوده اســت که نســبت به رقم مشــابه در ســال قبــل 15,7 
 درصد افزایش نشــان می دهد. از هزینه کل ساالنه خانوار شهری

7 میلیــون و 675هــزار تومــان بــا ســهم 23,3 درصــد مربوط به 
هزینه هــای خوراکــی و دخانی و 25 میلیــون و 277 هزار تومان با 
ســهم76,7 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 
در بین هزینه  های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 22,1 درصد 
مربوط به هزینه آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده های آن و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشــترین ســهم با 43,۰درصد مربوط به 
مسکن بوده است. متوســط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار 
شــهری 36 میلیــون و 684 هزار تومان بوده اســت که نســبت به 
سال قبل، 15,6 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 

1396 رشــد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری برابر با رشد 
هزینه کل ســاالنه اســت. منابع تأمین درآمد خانوارهای شــهری 
نشــان می  دهد کــه 34,4 درصد درآمد از مشــاغل مــزد و حقوق 
بگیــری، 16,1 درصــد از مشــاغل آزاد کشــاورزی و غیرکشــاورزی و 
49,5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

ë 18 میلیون تومان، متوسط هزینه ساالنه یک خانوار روستایی
متوسط هزینه کل خالص ساالنه یک خانوار روستایی17 میلیون 
و 876 هــزار تومــان بــوده اســت که نســبت به ســال قبــل13,9 
درصــد افزایــش نشــان می دهــد. از هزینــه کل ســاالنه خانــوار 
روستایی6میلیون و 65۰ هزار تومان با سهم 37,2 درصد مربوط 
بــه هزینه های خوراکی و دخانی و 11 میلیون و 216 هزار تومان با 

سهم 62,8 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
ë متوسط هزینه ها و درآمد خانوار بر حسب استان

بررســی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری هم نشان 
می دهــد کــه اســتان تهــران بــا 47 میلیــون و 994 هــزار تومان 
بیشــترین و اســتان کرمــان بــا 19 میلیــون و 232 هــزار تومــان 

کمترین هزینه را در سال 1396 داشته اند.

دخل و خرج ایرانیان در سال 96 اعالم شد
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یکــی شــدن دو وزارتخانــه راه و ترابــری با 
مســکن و شهرســازی به تاریخ 31 خرداد 
ســال 1390 بر می گردد. وزارتخانه جدید 
راه و شهرســازی نــام گرفــت امــا اغلــب 
بــه  معتقدنــد  اقتصــادی  کارشناســان 
دالیلی راه اولویت کاری سیاســتگذاری ها 
در وزارتخانــه جدیــد شــد و بخــش مهم 
مسکن در سایه حمل و نقل ماند. دولت 
الیحه تفکیک ایــن وزارتخانه را در تیرماه 
بــه مجلس فرســتاد اما نماینــدگان با آن 
مخالفت کردند تا اینکه رئیس جمهوری 
و  راه  وزارت  از  دوشــنبه  روز  بازدیــد  در 
شهرســازی تأکیــد کــرد دولــت همچنان 
خواهان تفکیک برخی وزارتخانه ها است. 

ë انتقاد به ادغام از همان ابتدا
ادغــام وزارت راه و مســکن از همــان ابتدا 
بی ارتباطــی  داشــت.  زیــادی  منتقــدان 
وظایــف ذاتی ایــن دو دســتگاه و احتمال 
نادیــده گرفته شــدن هر یــک از دو بخش 
مسکن و حمل و نقل در اثر تصمیمات و 
سیاستگذاری های وزیر مربوطه مهم ترین 
دلیل کارشناسان برای مخالفت با ادغام 
بــود کــه اتفاقاً همیــن موضوع در 6 ســال 
گذشــته بیشــترین انتقادها از ادغــام را در 
پی داشــته اســت. کارشناســان و متولیان 
هــر دو بخــش معتقدند ســنگینی حجم 
کاری دو بخــش باعــث مغفــول مانــدن 
سیاســت های مربــوط بــه هــر دو بخــش 
شــده که البتــه کفه تــرازو به ضــرر بخش 
مسکن ســنگینی می کند. جواد سمساری 
لــر، رئیــس کمیتــه راهبــردی فدراســیون 
حمل و نقل و لجستیک ایران در گفت و گو 
بــا »ایــران« تأکید کــرد کــه ادغــام از ابتدا 
اشــتباه بــود. او هــم معتقد اســت ادغام 
عجوالنــه و بــدون کار کارشناســی دقیــق 
انجــام گرفت. به گفته سمســاری لــر، در 
ارتباطــات  و  نقــل  و  وزارت حمــل  دنیــا 
کارکردهــای  بــا  مســتقل  ای  وزارتخانــه 

خاص اســت چــون در حمل و نقل ســر و 
کار مــا با دنیا اســت اما مســکن مقوله ای 
داخلــی اســت. ادغــام ایــن دو وزارتخانه 
نتیجه بی ســلیقگی تصمیم گیران وقت 
بود. بررســی ســاختار حمل ونقل در سایر 
کشورها، نشان از اهمیت و ضرورت وجود 
یــک وزارت حمل ونقل در کشــور ما دارد. 
سمســاری لــر افــزود: از زمان ادغــام قرار 
بود دســتورالعمل کاری مشــخصی برای 
وزارتخانه نوشــته شــود اما تاکنون نوشته 

نشده است.
همراهــی برنامه هــای دو حــوزه از آنجــا 
مشــکل بود که دو وزارتخانه ای یکی کاماًل 
ســخت افزاری )حمــل و نقــل( و دیگری 
کاماًل نرم افزاری )مســکن و شهرســازی( 
بودنــد بــا یکدیگــر ادغــام شــدند. رئیس 
کمیتــه راهبردی فدراســیون حمل و نقل 
و لجســتیک ایران با اشاره به این موضوع 
گفت: حمل و نقل به خاطر داشتن شقوق 
مختلــف نیازمنــد وزارتخانه ای مســتقل 
اســت تا مــا هــم ماننــد کشــورهای دیگر 

وزارت حمل و نقل داشته باشیم.
او افــزود: حمل و نقــل یــک موضوع چند 
وجهی اســت بخش ها و شــقوق مختلف 
دارد حمــل و نقل ریلــی، هوایی، جاده ای 
دریایی هر کدام حوزه های مهمی هستند 
که ارتباطات درون کشوری و برون کشوری 
به ایــن حوزه ها مربوط می شــود بنابراین 
ادغــام ســایر مجموعه هــای مرتبــط بــا 
حمل و نقــل قابــل طرح و بررســی اســت 
بــه گفتــه  ارتباطــات.  از جملــه فنــاوری 
سمســاری لر یافتــن نقاط مشــترک بین 
راه و مسکن در این چند سال بیشتر وقت 
برنامه هــای  و  گرفــت  را  سیاســتگذاران 
اجرایی در دو بخش کمرنگ شد. جدایی 
دوباره راه و مســکن این حســن را دارد که 
هر یک از بخش ها متولی مستقل خواهد 
داشــت. حجــم و کمیت کارهــا در هریک 
از حوزه هــا، فعالیت هــا، تصمیم گیری ها 
و سیاســت های جداگانــه ای می طلبد تا 
حجــم بــاالی کار باعث به حاشــیه رفتن 

بعضی حوزه های تحت پوشــش نشــود. 
حجــم بــاالی کاری در شــقوق مختلــف 
حمل ونقل و امور مربوط به مسکن وزارت 
راه و شهرســازی حال حاضــر را به یکی از 
پرکارتریــن وزارتخانه هــای دولــت تبدیل 

کرده است.
ë طرح کمیسیون عمران برای تفکیک

در همیــن رابطــه، محمدرضــا رضایــی 
کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس 
در گفت و گــو بــا »ایــران« از آمــاده شــدن 
طرحی در کمیســیون عمران خبر داد که 
در آن تفکیــک دو وزارتخانه مطرح شــده 
اســت. به گفتــه رضایی کوچــی اگر دولت 
تــا دو هفته آینده الیحــه ای برای تفکیک 
بــه مجلــس ندهــد کمیســیون عمــران 
طرح خود را به مجلــس می دهد. رئیس 
کمیســیون عمران گفت: جــو مجلس به 
نفــع تفکیک اســت و دلیــل رأی نیاوردن 
تفکیک در تیرماه امسال این بود که الیحه 
تفکیــک چند وزارتخانه با هم به مجلس 
آمــد و چون نماینــدگان در مورد تفکیک 
وزارتخانه هــای دیگر بحث هایی داشــتند 
بــه تفکیــک وزارت راه و مســکن هم رأی 
ندادند. رضایی کوچــی تفکیک را به نفع 
کشور دانست و گفت: در چند سال گذشته 
مســکن زیر چتر حمل و نقــل قرار گرفت 
در حالی که هر دو بخش حوزه های مهم 
اقتصــادی را در بر می گیرند. او تأکید کرد: 
در بخش مســکن نیازمند اجــرای برنامه 
نوســازی بافت های شهری هستیم چون 
در حال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت 
کشــور ســاکن این بافت ها هستند. بخش 
مســکن نیازمنــد تمرکز برای اجــرای این 
برنامه اســت. رئیس کمیسیون عمران با 
اشاره به اینکه در 6 سال گذشته برنامه ای 
واحد برای دو بخش مســکن و راه نوشــته 
نشــده گفت: پس وقتــی همراهی به طور 
نیــز جدایــی  اکنــون  نشــده  اجــرا  کامــل 
هزینــه ای نــدارد. بــرای جدایــی نیــاز بــه 
ســاختمان جدیــد نداریــم و بحث هزینه 

بر بودن تفکیک بحث کارشناسی نیست.
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افزایش ۳۱.۶ درصدی ساخت و ساز
آمارهــای مرکز آمار نشــان 
می دهــد با وجــود افزایش 
کاهــش  و  قیمت هــا 
معامالت مســکن در شهر تهران در 8 ماهه 
امســال صــدور پروانه هــای ســاختمانی کــه 
شاخص ساخت و ســاز است هم در تهران و 
هم در سراســر کشور در فصل بهار نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل افزایشی است. البته 
ایــن آمــار فقط مربــوط به فصل بهار اســت 
و شــامل فصــل تابســتان نمی شــود. طبــق 
اعــالم مرکز آمــار، در فصل بهار 9۷ نســبت 
به مدت مشابه سال قبل، تعداد پروانه های 
ساختمانی صادر شده در کشــور 12.۴ درصد 
و در تهران 31.۶ درصد افزایش یافته اســت. 
گــزارش مرکز آمار نشــان می دهــد در فصل 

بهار ســال 139۷، تعداد 19 هزار و 659 واحد 
مســکونی در پروانه هــای صــادر شــده برای 
احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، 
پیش بینی شــده اســت که نســبت به فصل 
گذشته حدود 30.1 درصد و نسبت به فصل 
مشــابه ســال گذشــته 31.6 درصــد افزایش 
داشــته است. متوسط تعداد واحد مسکونی 

بــرای هــر یــک از ایــن پروانه هــای احــداث 
ســاختمان 6.4 واحد بوده اســت. همچنین 
تعداد 3055 پروانه احداث ساختمان توسط 
شــهرداری تهران در فصل بهار 139۷ صادر 
شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 
42.1 درصد و نســبت به فصل مشــابه ســال 
گذشــته حدود 34.4 درصد افزایش داشــته 

اســت.  کل نقاط شــهری کشــور نیز در فصل 
بهار، تعــداد 90 هزار و 66۷ واحد مســکونی 
در پروانه هــای صــادر شــده بــرای احــداث 
از ســوی شــهرداری های کشــور  ســاختمان 
پیش بینی شــده اســت که نســبت به فصل 
گذشــته حدود2.0 درصد کاهش و نسبت به 
فصل مشابه سال گذشته حدود 12.4 درصد 
افزایش داشــته است. متوســط تعداد واحد 
مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان 2.6 
واحد بوده است. تعداد 34هزار و 2۷8 پروانه 
احــداث ســاختمان توســط شــهرداری های 
کشــور در فصل بهار 139۷ صادر شده است 
که نسبت به فصل گذشته حدود 10.4 درصد 
کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 

13.1 درصد افزایش داشته است.

گزارش

ادغــام کار اشــتباهی بــود چــون هدف 
آن مشــخص نبود. بعــد از اینکــه وزیر 
راه اســتیضاح شــد رئیــس جمهــوری 
وقــت از ســر لجبازی و بــرای اینکه وزیر 
راه دیگــری مطــرح نشــود ادغــام دو 
وزارتخانــه را در دســتور کار قــرار داد. در 
ادغام وزارتخانه های راه و مسکن سابق 
باید ببینیم وزارت راه در مسکن ادغام شد یا مسکن در راه. با 
توجــه به تعداد کارکنان بخش راه کــه آن زمان خود 100 هزار 
نفــر بودند می توانیم بگوییم وزارت راه در وزارت مســکن که 
پرســنلی حدود 6 هزار نفر داشت ادغام شــد. وزیر وزارتخانه 
جدید را هم وزیر مســکنی گذاشــتند. اگر بررسی کنیم ادغام 
وزارتخانه هــای صنعت و بازرگانــی و کار و تعــاون و رفاه هم 
اشتباه بود. کار و تعاون تا حدودی به هم مربوط می شدند اما 
اساس وزارت رفاه، تأمین اجتماعی است و بنگاه داری و شم 
اقتصادی نیاز این وزارتخانه است. باید ببینیم هدف از ادغام 
چیســت؟می خواهیم دولت را کوچک کنیم؟هزینه ها را کم 
کنیم؟ اگر هدف از ادغام مشــخص نباشــد نتیجــه ای ندارد. 
تأکید می کنم هدف از ادغام وزارتخانه های راه و مسکن چیزی 
جــز لجبازی نبود.مســکن به سیاســتگذاری و تصمیم گیری 
حاکمیتی نیاز دارد در حالی که راه بخشی عملیاتی و اجرایی 
اســت. نه تنهــا بــرای وزارتخانه راه و شهرســازی بلکــه برای 
وزارتخانه هــای دیگــر که بدون کار کارشناســی ادغام شــدند 
تفکیک یک ضرورت اســت اما با توجه به شــرایط اقتصادی 
کشــور تفکیک در حال حاضر اولویت نیســت. اصل تفکیک 

درست است اما زمان آن زمان مناسبی نیست.

هر گونه اصالح یا تغییر ساختار در 
وزارتخانه ها بایــد با کار مطالعاتی 
باشــد. مطالعــه بــه ایــن معنی نه 
که چند مدیر و مســئول پشــت میز 
بنشــینند و تصمیم گیــری کنند. ما 
در کشور مشاوران ساختار و سیستم 
بایــد کار مطالعاتــی  آنهــا  داریــم 
انجــام دهنــد و اعــالم کننــد در ادغــام یــا انتــزاع یا در 
طراحی ســاختار دولت چه گزینه هایی باید اجرا شــود 
و بــرای رســیدن به وضع مطلــوب چــه اقداماتی الزم 
است انجام گیرد. کاهش وزارتخانه ها از 25 به 1۷ هیچ 
مبنای مطالعاتی و کار کارشناســی نداشت االن نیز در 
موضــوع انتــزاع همیــن مشــکل وجــود دارد، تفکیک 
بــدون کار مطالعاتــی نبایــد انجــام شــود. کشــور ژاپن 
35 وزارتخانــه دارد و بــا 125 میلیون جمعیت جزو 5 
دولت چابک در جهان اســت. کشــور ما با 80 میلیون 
جمعیــت، دولــت و حاکمیت به همراه بازنشســته ها 
و شــاغلین 8 میلیــون نفر را شــامل می شــوند. دولت 
در ایران چابک نیســت و مثل کشتی گیر فوق سنگین 
اســت که نمی تواند مشــکالت را ضربه فنــی کند. االن 
دوباره تب انتزاع درگرفته است اما باید مراقب باشیم 
انتــزاع هم مانند ادغام بدون مطالعه نباشــد. اعتقاد 
 دارم در حــال حاضــر بــه 25 وزارتخانــه نیــاز داریم نه 
1۷ وزارتخانــه. البتــه بــه کارهــای مطالعاتــی توســط 
مشــاوران ذیصالح دارای چارت ســازمانی تخصصی 

برای طراحی ساختار دولت نیاز داریم.

ادغام و انتزاع بدون مطالعهادغام از سر لجبازی

تعرفه پرمصرف ها، در انتظار جلسه هیأت وزیران
رضا اردکانیان، وزیر نیرو به روند تصویب تعرفه برای پرمصرف ها 
در کمیســیون زیربنایــی دولــت اشــاره کرد و در حاشــیه جشــنواره 
پژوهش و فناوری این وزارتخانه گفت: تعرفه پرمصرف ها اکنون 
در صف انتظار برای مطرح شدن در جلسه هیأت وزیران و سپس 
تصویب نهایی قرار دارد. برنامه این است که این تعرفه - که بیشتر 
برای بخش برق طراحی شده است - برای ماه های گرم سال اجرا 
شــود؛ بنابراین پس از تصویب نهایی، فرصت مناسب در اختیار 
داریم تا نسبت به شیوه اجراشدن آن اطالع رسانی شود. در این فرصت مردم را توجیه 
خواهیم کرد تا بدانند اگر در ماه های گرم به روند مصرف کنونی خود ادامه دهند چه 
هزینه هایی باید پرداخت کنند و از چه راه هایی مصرف خود را کنترل و کاهش دهند. 
پــس از تصویب نهایی این تعرفه، اجرای آن جدی خواهــد بود. وزیر نیرو به طراحی 
نرم افزاری اشــاره کرد که به وسیله آن مردم می توانند از میزان مصرف و هزینه ای که 

بابت به کارگیری هر دستگاه در زمان مصرف پرداخت می کنند آگاه شوند./ایرنا

اهمیت حفظ ثبات بازار ارز
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم اینکه بازار ارز 
به سمت نرخ تعادلی در حرکت است، گفت: 24 آذر 60 میلیون 
یورو در بازار نیما عرضه شــد که این عدد نســبت به برآوردهای 
اولیه خیلی خوب اســت. او در نشســت هیأت نماینــدگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل اتاق اظهار کرد: دولت بسته ای 
ارزی را در ابتدای امسال تدوین کرد که این دیکته، غلط هایی داشت؛ تغییراتی روی 
این بسته ارزی اعمال شد که ثمره مشورت با بخش خصوصی بود. من در مورد نرخ 
ارز کمتر حرف می زنم اما این نکته را تأکید می کنم که ثبات بازار ارز از خیلی مباحث 
دیگر مهمتر است؛ بخصوص اینکه صادرات ما واردات پایه است؛ اگر ثبات را در بازار 

ارز ایجاد کنیم، همه از فواید آن بهره مند می شویم. /ایرنا

خبرخوان

بازار خودرو آرام شد
روز گذشته بازار خودرو در مقایسه با روزهای گذشته شرایط آرام تری 
را پشــت ســر گذاشــت. قیمت اکثر خودروها در بازار ثابــت بود اما 
خودروی چانگان افزایش بیش از 8 میلیون تومان را برای مشتریان 
خود ثبت کرد. قیمت این خودرو به 140 میلیون تومان رسید. در بازار خیلی از خودروها که 
متقاضیان دنبال آن هستند نمی توانند پیدا کنند چرا که عرضه بشدت کاهش یافته است.
فعاالن بازار خودرو معتقدند که بازار تا زمانی که عرضه مناســب از ســوی خودروسازان 
صورت نگیرد روند افزایشی خود را حفظ خواهد کرد و این در حالی است که دالالن دیگر 
نقشی در بازار ندارند و عرضه کم عامل رشد قیمت ها شده است.آنها تأکید کردند: بازار 

خودرو روز گذشته آرام بوده است و قیمت اکثر خودروها تغییری نداشته است.
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تفکیک راه از مسکن در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت
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وزارت راه و ترابری با وزارت 
مسکن و شهرسازی ادغام شد.تولد 

 وزارتخانه جدید
راه و شهرسازی

 مخالفت مجلس با طرح
دو فوریتی تفکیک

تصویب بررسی الیحه تفکیک وزارت 
راه و شهرسازی در مجلس

 رد الیحه تفکیک وزارت
راه و شهرسازی در مجلس

مطرح شدن دوباره موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسط رئیس 
جمهوری. روحانی در خصوص ضرورت تفکیک وزارت راه و مسکن گفت: 
چون  وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه بزرگ و گسترده ای است تفکیک این 
وزارتخانه ها را امروز هم یک ضرورت و بخصوص در شرایط تحریم به نفع 
کشور می دانیم.«

جلسه وزیر راه و شهرسازی با 
اعضای کمیسیون عمران تفاهم برای 

مسکوت ماندن طرع انتزاع

تشکیل کارگروهی برای بررسی 
تفکیک وزارت راه از مسکن
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طــرح  گفــت:  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
موضوعات تکراری در مراسم نماز جمعه 
باعــث می شــود ایــن مراســم از شــکوه و 
عظمت افتاده و مستمعان آب بروند. به 
گــزارش خبرآنالین، آیت اهلل سیدهاشــم 
بطحایــی بــا بیــان اینکــه منصــب امــام 
جماعــت منصبــی سیاســی- عبادی 

اســت، گفت: به طور قطع باید سخنرانان 
چنین مراســمی افرادی باشــند که از توان 
علمی و جســمی مطلوب برخوردار بوده 
و بتواننــد بــا نطق و بیان خود مســتمعان 
را اشــباع کنند. وی ادامــه داد: واقعیت آن 
اســت که ائمه جمعه ای که فرسودگی در 
جســم و جان شــان به وجــود آمــده، توان 

حــرف زدن ندارنــد چه برســد به مطالعه 
و کســب اطالعــات روز؛ ضــرورت دارد که 
بازنشســته شــوند. بطحایــی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه منــع به کارگیری بازنشســتگان باید 
فراگیر باشــد بــه طوری که ائمــه جمعه را 
هــم دربرگیــرد، یادآور شــد: وقتی فــرد در 
جایگاه امام جماعت دچار کبر ســن شده 

باشــد هرچند که فردی مقــدس، متدین 
زدن  حــرف  تــوان  امــا  باشــد  شایســته  و 
نداشته و به مسائل روز آگاه نباشد، نه تنها 
مســتمعان را بــه لحــاظ علمــی، اخالقی 
و سیاســی ســرحال نمی آورد بلکــه آنها را 
خسته کرده و باعث سکوت آنها می شود. 
وی تصریــح کــرد: اگر ائمه جمعــه از نظر 

علمی، بیان و اشراف بر مسائل در شرایط 
مطلوب نباشــند به طور قطع مستمعان 
آب می روند زیرا نسل جوان و تحصیلکرده 
از حضــور در مراســم  بعــد  انتظــار دارد 
نمازجمعــه و پای تریبــون امام جماعت 
بر داشته هایش افزوده شود، مطالبه ای که 
منطقی بوده و باید به آن پاسخ داده شود.

عضو مجلس خبرگان:

 قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل ائمه جمعه هم بشود

وقت رفع فیلتر توئیتر است
نماینده عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در گفت و گو با »ایران«:

چنــد روز پیش ایــن توئیت محمدجواد 
کــه  ارتباطــات  وزیــر  جهرمــی  آذری 
نوشــته بود: »جمــع دوســتان در توئیتر 
جمع اســت و هر روز جمع تر می شــود، 
درخواســت قانونی ۶وزیــر و دو نماینده 
همچنــان فاقــد اقــدام« یــک بــار دیگر 
شــبکه  ایــن  مسدود ســازی  موضــوع 
اجتماعــی را به یکــی از موضوعات داغ 
خبری تبدیل کــرد. خاصه آنکه کاربران 
عــادی با بازنشــر این توئیــت به کمپین 
درخواســت کنندگان رفع مسدودسازی 
عضــو  کاظمــی  محمــد  از  پیوســتند. 
کمیســیون قضایــی و حقوقــی کــه از دو 
ناظــر  نماینــده  به عنــوان  پیــش  ســال 
بــه عضویــت کمیتــه تعییــن محتــوای 
دربــاره  درآمــده  مجرمانــه  مصادیــق 
چرایی معطل ماندن این درخواست به 

گفت و گو پرداختیم.
کــه  موضوعــی  گذشــته  روزهــای  طــی 
مجــدداً بازتاب پیــدا کرد درخواســت 6 
وزیر و دو نماینده مجلــس از جمله خود 
شــما بود برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی 
توئیتر که تعــداد زیــادی از کاربران عادی 
هم بــا آن اعــام همراهی کرده انــد. چرا 

با وجود گذشــت ماه ها از مطرح شــدن، 
معطــل  همچنــان  درخواســت  ایــن 
مانده اســت؟ با توجه به حضور شما در 
کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانه آیا 
این درخواست به دست کمیته رسیده و 

جلسه ای برگزار شده است؟
مــن و آقــای ســبحانی فــر به عنــوان  دو 
نماینده عضو کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه از جمله درخواســت کنندگان 
آن درخواست بودیم. اما متأسفانه هنوز 
پاســخی از طرف رئیس محترم کارگروه 
دریافــت نکرده ایــم. علی القاعــده این 
موضــوع بایــد در همان کمیتــه مطرح 
می شــد امــا فعاًل خبــری نیســت. اما تا 
جایی کــه می دانیم وزیــر ارتباطات هم 

پیگیر موضوع است.
آخرین باری که کارگروه تعیین مصادیق 

مجرمانه تشکیل جلسه داده کی بوده؟
مدت هــای زیــادی اســت کــه تشــکیل 

جلسه نداده...
مثاً چند ماه؟

واقعاً خاطرم نیست. اما ماه ها است که 
جلسه ای تشکیل نشده است.

چــه کســی مســئول برگــزاری جلســات 
است؟

مســئولیت برگــزاری جلســات برعهده 
دادستان محترم کل کشور است و ایشان 

بایــد از ســایر اعضا دعوت کننــد. ما هم 
عالقه منــد بــه این هســتیم کــه دعوتی 
انجام شود و برخی از مسائل مبتالبه در 
کارگروهی که از هر سه قوه در آن حضور 

دارند بررسی شوند.
یعنی عماً اگر دادســتانی صــاح نداند 
یــا ضرورتی نداند که برای مسدود ســازی 
یا رفع آن جلســه ای برگــزار کند موضوع 

مسکوت می ماند؟
بلــه، البته این موضوع در شــورای عالی 
فضــای مجازی هــم قابل طرح اســت. 
اگر رئیس جمهوری عنایت کنند شــاید 
این موضوع در آن شــورا هم قابل طرح 

و تصمیم گیری باشد.
منتقــدان دولــت می گوینــد کــه دولت 
پهنای بانــد کمتری را به پیام رســان های 
داخلــی اختصــاص داده اســت و پیــام 
رسان های خارجی از پهنای باند بیشتری 
برخوردارنــد. بعضــی دیگــر از آنهــا هم 
موفــق  علــت  کــه  هســتند  آن  مدعــی 
نشدن پیام رســان های داخلی در جلب 
مخاطبان حمایت نکــردن دولت بوده 

است. تا چه حد با این گزاره ها موافقید؟
مــن درباره بحــث پهنــای بانــد و اینکه 
اقدامــات دولــت در ایــن باره چــه بوده 
اســت اطالعات فنی در اختیار ندارم که 
بخواهــم اظهار نظــر کنم. امــا در اینکه 
پیام رسان های داخلی موفق نشدند که 
اعتماد مردم را جلب کنند شکی نیست 
زیرا همان کســانی که خودشان پیشگام 
فیلترینگ تلگرام بودند خودشان امروز 
یا همچنان در تلگرام حضور دارند یا به 
آن بازگشــته اند. زیرا گویا این پیام رسان 
به لحاظ فنی و امکان بهره برداری خیلی 
موفق تر عمل کرده است. بنابراین اینکه 
دولــت مانــع این مســأله بوده اســت را 
خیلی قبــول ندارم و معتقــدم با انجام 
فیلترینــگ به جایی نمی رســیم. چنان 
که در مبارزه با ویدئــو و ماهواره با وجود 
تصویــب قانــون بــه جایــی نرســیدیم. 
بنابراین باید فرهنگ سازی کنیم. اینکه 

بخواهیــم بــا بگیــر و ببنــد و فیلترینگ، 
اســتفاده از فضــای مجــازی را محــدود 
کنیم امر عملی و مفید فایده ای نیست. 
بعد هم نگاه ما باید خوش بینانه باشد 
یعنی فرض را بگذاریم بر اینکه مردم ما 
از این فضاها اســتفاده مشروع می کنند 
مگــر هــر کــس کــه ماهــواره دارد الزامــاً 
شــبکه های غیراخالقــی و معانــد و... را 
نگاه می کند. این امکانات امکان حسن 
و سوء اســتفاده را توأمــان دارد. پس باید 
فرهنگ ســازی کــرد و اطمینان داشــت 
که محدودیت ها موفقیت آمیز نخواهد 

بود.
 آیا حضور نخبگان سیاســی و مسئوالن 
و نماینــدگان به عنوان کاربــر در توئیتر و 
حتی وجود حســاب کاربــری عالی ترین 
مقام کشور نتوانسته است شاهد مدعای 

خوبی برای رفع فیلتر توئیتر باشد؟
معتقــدم از فضای توئیتر هم می شــود 
حســن اســتفاده کرد. بخصــوص چنان 
که اشــاره کردید شخصیت ها و مقامات 
سیاســی از این امکان اســتفاده می کنند 
و یــک امکان جــا افتاده ای اســت. بویژه 
اینکه از توئیتر برای بیان موضع سیاسی 
اســتفاده  بین الملــل  روابــط  در  ایــران 

وقــت  االن  اتفاقــاً  می شــود.بنابراین 
مناســبی بــرای رفع فیلتر توئیتر اســت. 
بــرای این موضــوع هم به نظــرم آقای 
رئیس جمهــوری باید گام اساســی را بر 
دارد. ظاهراً وزیر ارتباطات و سایر وزیران 
و نمایندگان مجلس زورشــان نرســیده 
است. اما معتقدم که این یک خواست 
عمومی است و رئیس جمهوری باید به 

آن جواب مثبت بدهد.
آیا به لحاظ روال قانونــی این امر ممکن 

هست؟
چــون فضای مجــازی فضــای جدیدی 
اســت کــه وارد کشــور مــا شــده اســت ، 
قوانیــن دقیــق و روشــنی در ایــن بــاره 
نیســت. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که 
وقتی قانون در موردی مســکوت اســت 
نماینــده  به عنــوان  جمهــوری  رئیــس 
مستقیم مردم درباره آن تصمیم گیری 
کند و به خواســت عمومی پاســخ دهد. 
خاصه که ایشــان ریاست شــورای عالی 

فضای مجازی را هم برعهده دارد.
با توجه به حضورتان در جلسات کارگروه 
تعییــن مصادیــق مجرمانه بــه نظرتان 
اصــل دلیل طــرف مقابــل برای دفــاع از 
فیلترینــگ شــبکه ها و پیام رســان هایی 

مانند توئیتر و تلگرام چیست؟
طــرف مقابل هم انســان های با حســن 
نیتی هستند. بیشتر نگران مصون ماندن 
نســل جوان از بخش منفــی این فضاها 
هســتند و به همین دلیــل معتقدند که 
باید ایــن فیلترینگ ها ادامــه پیدا کند و 

آنچه مسدود نشده مسدود شود.
پرسشــم این اســت که آیا این نگرانی ها 
زمینه سیاسی دارد یا اجتماعی و فرهنگی 

است؟
به نظرم بیشتر نگرانی ها زمینه سیاسی 
ندارد. این ها بیشــتر به دلیل دلســوزی و 
انگیزه ای که نســبت به مصونیت نسل 
جوان دارند خواســتار مســدود سازی ها 

هستند.
بنابراین اگــر وزارت ارتباطــات بتواند به 
نحوی ایــن نگرانی هــا را از طریقی مانند 
مسدودسازی محتواهای حاوی مصادیق 
غیرفرهنگــی برطــرف کند، می تــوان به 

تغییر نگرش طرف مقابل امیدوار بود؟
مــن معتقدم مــا باید همدیگــر را قانع 
کنیم و بنشــینیم در جلسات کارشناسی 
و علمــی و فرهنگــی در فضــای رســانه 
یکدیگــر را قانــع کنیــم و مــردم را از این 

بالتکلیفی نجات دهیم.

رونمایی از ۱۲ جلد کتاب تبیین اندیشه های 
راهبردی دفاعی رهبر انقاب

 وزیر دفاع: لحظه ای نمی توانیم 
از افزایش توان دفاعی غافل شویم

چهارمیــن همایــش تبییــن اندیشــه دفاعــی امــام خامنــه ای 
صبح دیروز )یکشنبه( در ســازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح برگزار شد. در این مراســم، از ۱۲ 
عنوان جلد کتاب تبیین اندیشه های راهبردی دفاعی مقام معظم رهبری رونمایی 

شد.
به گزارش مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سخنانی با بیان اینکه »این 
همایش نشان دهنده بلوغ است و مشخص می کند ما به دنبال بررسی اندیشه ولی 
فقیه هستیم« گفت: زمانی که اندیشه های دفاعی مقام معظم رهبری را بررسی 
می کنیــم، بــه عمق راهبردی و دقــت این بیانات پی می بریم، زمانی که ایشــان از 
دقت موشــک ها سخن گفتند، برای بسیاری، رسیدن به این هدف غیرممکن بود 
اما در مدت کوتاهی همه تحقق هدف را دیدند. یکی از مهم ترین محورهای اصلی 
این همایش ایجاد بســتر اجرایی شــدن اندیشه های مقام معظم رهبری در همه 
حوزه ها اســت. امیــر حاتمی در ادامه بــه بیان آثار و پیامدهای اندیشــه های مقام 
معظم رهبری پرداخت و گفت: ایشــان بعد از انقالب جایگاه ها و مسئولیت های 
مختلفی داشتند که تأثیرگذاری رهبری در هرکدام از این مسئولیت ها قابل بررسی 
و ستودنی است. نقش ایشان در اجرایی شدن فرمان امام راحل برای حفظ ارتش 
و بعد از آن در مجلس شــورای اســالمی برای خلع بنی صدر بســیار مهم اســت. 
رهبر انقالب در دوران ریاســت جمهــوری نیز حمایت و مدیریت جنگ تحمیلی 
و حمایــت ویــژه ای از بخش دفاع داشــتند. وی در ادامه بــه دوران آغازین رهبری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای اشــاره کــرد و گفت: بعد از جنگ تحمیلی بحران های 
بســیاری از جمله تهاجم عــراق به کویت، حمله امریکا به عراق و افغانســتان در 
ایــن زمــان رخ داد و درایــت، آینــده نگری و اندیشــه دفاعی مقــام معظم رهبری 
موجب اتخاذ سیاســت بازدارندگی از ســوی جمهوری اســالمی ایران شــد. در این 
زمان سیاست خودکفایی دفاعی موجب خوداتکایی و پیشرفت در تولید تجهیزات 

مختلف صنعت دفاعی و موجب بازدارندگی دفاعی شد.
وی ادامه داد: امروز دشمنان از تهدید نظامی ناامید شده اند و از سر استیصال فشار 
می آورند که چرا شما موشک دارید. ما به خوبی می دانیم که لحظه ای نمی توان از 
افزایش توان دفاعی غافل شد. ان شااهلل در دیگر حوزه ها هم مانند حوزه دفاعی با 

استفاده از اندیشه های رهبر معظم انقالب به پیشرفت و بازدارندگی برسیم.
ë دوران رهبری آقا، دوران امام صادق و امام باقر)ع( را تداعی می کند 

امیر سرلشــکر عبدالرحیم موســوی فرمانده ارتش هم طی ســخنانی در همایش 
تبیین اندیشه های دفاعی امام خامنه ای گفت: دوران پر برکت رهبری حضرت آقا 
برای شــخص بنده دوران امام باقر)ع( و امام صادق)ع( در صدر اســالم را تداعی 

می کند و این نعمت بزرگی است که نصیب ما شده است.
وی افزود: حدود ۱۰ سال پیش تبیین اندیشه های دفاعی حضرت آقا برای نخستین 
بار توســط سردار سدهی در سطح نیروهای مسلح آغاز شد و تدابیر و اندیشه های 
دفاعــی حضــرت آقا برآمــده از آموزه های دینی و قرآنــی و کالم معصومین)ع( و 
بــا تکیه بر تجربیات گرانقدر دوران  مبارزات انقالبــی، دوران دفاع مقدس و دوران 
بازدارندگــی اســت که صاحبــان نظریه های دفاعی دنیــا، به هیچ وجــه تمام این 

ویژگی ها را یکجا ندارند. 

خبــــر

مهراوه خوارزمی
خبرنگار

جدیــد  سرپرســت  کــه  روزهایــی  در 
معاونت امور فضای مجازی دادستانی 
کل کشور گفته شبکه های مجازی فیلتر 
نشــده مثل اینستاگرام هم باید مسدود 
شــوند، تعداد وزیــران دولت در شــبکه 
فیلتر شده توئیتر در حال افزایش است. 
آخرین شــان بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت 
اســت که همیــن هفته قبــل وارد توئیتر 
شــد. دولتی ها مدت هاست که خواهان 
رفع فیلتر و آزادی فعالیت شــبکه های 
اجتماعی هســتند. نمونه برجســته اش 
درخواســت بر زمین مانده 6 وزیر برای 
رفع فیلتر توئیتر اســت. اما مسأله مهم 
اینجاســت که این روزهــا فقط دولتی ها 
نیســتند که به فکــر فعال شــدن در این 
شبکه ها افتاده اند. خیلی از اصولگرایان 
مخالف دولت و حتی چهره های موافق 
سیاســت فیلترینــگ هــم یکــی یکی رو 
بــه اســتفاده از فیلترشــکن ها آورده اند. 
آخرین نمونــه اش اســداهلل بادامچیان 
وجــه  مهم تریــن  شــاید  ایــن  اســت. 
تمایــز وضعیت فیلترینگ شــبکه های 
اجتماعــی در کشــور از ســال 88 تاکنون 

باشد.
ســال 9۲ وقتــی دولــت حســن روحانی 
تــازه روی کار آمــده بــود، محمــد جواد 
ظریــف دســت بــه یــک ســنت شــکنی 
بــزرگ زد؛ حضــور تمــام قــد در فضای 
فیــس بــوک. فیس بــوک در آن روزهــا 
به مــدت چهــار ســال به عنــوان یکی از 
عوامل »نفوذ« دشمن در کشور معرفی 
می شــد و فعالیــت در آن یــک تابو بود؛ 
تابوی اســتفاده از ســایت های غیرمجاز 
با توســل به فیلترشکن. 5 ســال بعد از 
آن روزها و بیش از 9 سال پس از تشدید 
سیاســت فیلترینگ در ســال 88، صف 

حامیــان ایــن کار تقریبــاً بــر نظر ســابق 
خود هســتند با همان اســتدالل ســابق. 
بــه طــور مثــال همیــن دیــروز آیت اهلل 
علــم الهــدی در نماز جمعه مشــهد با 
بیان اینکــه »رهبــری فرمودنــد تلگرام 
فیلتــر و تعطیل شــود« و ضمــن انتقاد 
به شــل بودن فیلترینگ تلگــرام گفت: 
»به دشمن اتوبان چهار بانده داده شده 
ولی برای مدافعین داخلی جاده خاکی 
می دهند«. امام جمعه مشهد در حالی 
این مســائل را بیان کرده که اردیبهشت 
مــاه امســال او خــود از اولیــن مقامــات 
بلندپایه و متنفذی بود که با شبکه های 
مجــازی داخلــی خداحافظی کــرد و به 
تلگــرام بازگشــت. اتفاقــی کــه همیــن 
یک ماه قبل هم بــرای خبرگزاری هایی 
چــون فــارس کــه از مدافعان سیاســت 
فیلترینــگ هســتند، رخ داد. در توئیتــر 
هم ماجرا همین طور است؛ کمتر کسی 
سیاســت  شــده  شــناخته  مدافعــان  از 
فیلترینگ هســت که در توئیتر حســاب 
کاربری نداشته باشــد. اما باز هم ماجرا 

بــه اینجا ختم نمی شــود. ایــن چهره ها 
حتــی همفکــران دیگــر خــود را هــم نه 
تنها برای حضــور در این فضاها دعوت 
می کننــد که حتی معتقدند عــدم ورود 
آنها به فضایی چون توئیتر برای جریان 
سیاسی و فکری شان به معنای از دست 
دادن فرصت است. نمونه مشخص آن 
توصیه هــای دو هفتــه قبــل بادامچیان 
بــه همفکران سیاســی اش اســت. او که 
خــود در همــان روزها به جمــع کاربران 
توئیتر اضافه شــده بود در یک گفت و گو 
با »ایســنا« گفت: »فضــای مجازی یک 
فرصت برای همه ارزشگراهاست. آنها 
می توانند از طریق شبکه مجازی حرف 
خــود را منتشــر کننــد و ابتــذال غــرب و    
دروغ ســازی ها را آشکار نمایند. فضای 
مجــازی، فرصــت بســیار خوبــی اســت 
برای پاسخگویی به شایعات، ابهامات و 
روشنگری در گسترش اطالعات ملت.«
در چنین شــرایطی روز سه شنبه ۲۰ آذر 
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور 
فضای مجازی دادســتانی کل کشــور در 
گفت و گویی مدعی شــد که »بســیاری از 
علما و اســتادان دانشــگاه و دانشجویان 
هــر کــدام بــا اســتدالل خــود خواهــان 
فیلترینگ اینستاگرام هســتند« و وعده 
داد: »قــوه قضائیــه در ایــن خصــوص 
تذکــرات الزم را داده اســت و بنــا دارد 
محکــم و اســتوار پیگیــر اجــرای قانــون 
در همــه زمینه ها باشــد.« او هــم مانند 
تمــام مدافعــان سیاســت فیلترینــگ 
در ســال های گذشــته از مســائلی چــون 
»وجــود میلیون هــا پیام مجرمانــه« در 
شــبکه های مجــازی به عنــوان ضرورت 
فیلتر کردن این شبکه ها یاد کرده است.

با احتســاب ورود زنگنــه، از مجموع ۲5 

عضــو هیــأت دولــت، ۱5 نفــر در توئیتر 
حساب شــخصی دارند. در مجلس نیز 
چیزی حــدود ۱۰۰ نماینده عضو توئیتر 
هســتند و مهمتــر از آن اینکــه بیــش از 
۲۰۰ نفــر از نماینــدگان کانــال تلگرامی 
شخصی دارند. این بدان معناست که از 
جمع ۲9۰ نماینده تنها حدود 3۰ درصد 
مجلس در پیام رسان فیلتر شده تلگرام 
دارای کانال شخصی نیستند. این دست 
آمارها ادامه تأکیدها بر پیگیری سیاست 
فیلترینــگ را قــدری بــا شــبهه مواجــه 
می کند. خصوصاً آنکه حامیان سیاسی 
لیدرهای این فیلترینگ خود مشــغول 
تشــویق همفکرانشــان بــرای اســتفاده 
از فیلترشــکن و حضــور در شــبکه های 
مجــازی فیلترشــده هســتند. چــه آنکه 
زمانی کــه آیت اهلل علم الهــدی هم به 
تلگرام بازگشــت در اولیــن توصیه خود 
اینگونه نوشت: »تالش جبهه رسانه ای 
غیرارزشی به راندن رســانه های ارزشی 
پیام رســان های  از  حمایــت  بهانــه  بــه 
داخلــی از تلگرام، نبایــد منجر به ترک 
این بســتر شــود.« این دســت اتفاقات و 
حضــور پــر تعــداد چهره های رســمی و 
سیاسیون اصولگرا و منتقد دولت، یکی 
پــس از دیگــری در شــبکه های مجــازی 
فیلتر شده و حتی توصیه آنها به دیگران 
بــرای ورود به ایــن فضاها روشــن ترین 
نشــانه از شکســت سیاســت فیلترینگ 
اســت؛ سیاســتی کــه 6 وزیــر دولــت و ۲ 
نماینده مجلس عضــو کارگروه تعیین 
مصادیــق مجرمانه بیش از 6 ماه پیش 
با ارســال نامه ای به دادســتان کل کشور 
خواســتار پایان دادن به آن در خصوص 
توئیتــر شــده اند و همچنان درخواســت 

آنها بی پاسخ مانده است.

درخواست 6 ماه پیش   6  وزیر و ۲  نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر هنوز پاسخی نیافته است

چهره های سیاسی در توئیتر



 

ســفر ایرانی ها به گرجســتان همچنان 
در تعلیــق اســت. این خبری اســت که 
»ولی اهلل تیموری« معاون گردشــگری 
کشور به دنبال رفتار بد پلیس فرودگاه 
ایرانــی،  یــک شــهروند  بــا  گرجســتان 
»حرمــت اهلل  می دهــد.  »ایــران«  بــه 
رفیعی« رئیس انجمن دفاتر مسافرت 
هوایــی و جهانگــردی اعتقــاد دارد کــه 
وزارت امورخارجــه ایــران باید واکنش 
مؤثرتــری بــا کشــور گرجســتان دربــاره 
داشــته  ایرانــی  گردشــگران  بــا  رفتــار 
باشــد و مأمــوران خاطی را بــه پای میز 
محاکمه بکشــاند. او برخالف تیموری 
به خبرنگار»ایران« می گوید: » برخورد 
بد گرجســتان با گردشگران ایرانی تنها 
به این مورد محدود نمی شــود.« سفیر 
ایران در گرجســتان هــم می گوید: » به 
دنبال خبر منفی تلویزیون گرجســتان 
مبنــی بــر قاچــاق مــواد مخدر توســط 
برخــی از ایرانی ها دیپــورت ایرانی ها از 

گرجستان شدت گرفت.«
دبیــر  قربانــی«  »مرتضــی  البتــه 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
 ایران در گفت و گو بــا »ایران« می گوید: 
»رفتار بد گرجستان بعد از تغییر رئیس 
جمهوری این کشور تنها به گردشگران 
ایرانی محدود نمی شود.« او از برخورد 
بد آنها بــا گردشــگران روس و اوکراین 
هــم خبــر می دهــد. قربانــی احتمــال 
می دهد ایــن موضوع بــه ناآرامی های 
موجــود در کشــور گرجســتان بازگردد. 
به گفتــه قربانی به دنبــال برخورد تند 
گرجی ها با گردشــگران ایرانی بسیاری 
از گردشــگران ایرانــی پــرواز خــود را به 

گرجستان  لغو کرده اند.
ë کاهش  سفر گردشگران ایرانی

تیمــوری  ولــی اهلل  آمارهــای 
کاهــش  از  هــم  گردشــگری  معــاون 
گرجســتان  بــه  ایرانــی  گردشــگران 
یکــی  می دهد.»حرمنصــوری«  خبــر 
از فعــاالن حــوزه گردشــگری هــم بــه 
»ایــران« می گویــد: » بعد از نوســانات 
داخلــی،  کارگــزاران  از  بســیاری  ارزی 
تورهای گردشــگری به کشور گرجستان 
را  جایگزیــن  کشــورهای  و  ملغــی  را 
انتخاب کردند.« او می گوید: » تورهایی 
کــه بــه گرجســتان می روند یــا از طریق 
آژانس های فعال در داخل گرجســتان 
توســط  یــا  می شــوند  برنامه ریــزی 
شــرکت های هواپیمایــی بــه تفلیس و 

باتومی برگزار می شود.« همه پروازهای 
ایران به گرجســتان توسط ایرالین های 
ایرانی انجام می گیرد. گرجســتان تنها 
یــک پــرواز به ایران داشــت کــه آن هم  

منتفی شد.
نوســانات  از  پیــش  تــا  منصــوری 
ارزی یــک تور 8 روزه گرجســتان را یک 
میلیــون و 300 تومان اجــرا می کرد اما 
اآلن می گویــد: » ایــن پــول امــروز فقط 
هزینــه هتــل می شــود.« او از بیــکاری 
برخی آژانس هایی که تور به گرجستان 
می گویــد:  و  می دهــد  خبــر  می برنــد 
» بســیاری هــم گردشــگران را به جای 
گرجســتان به »وان« ترکیــه می برند.« 
ســفر بــه ترکیه بــه گفتــه او بــا توجه به 
کاهش ارزش »لیر« و تخفیف هایی که 
شــرکت های توریستی ترکیه می دهند، 
همچنان برای ایرانی ها جذاب است. او 
هم رفتارهای اخیر فرودگاه گرجســتان 
را مربوط به انتخــاب رئیس جمهوری 
جدید می داند و می گوید: » البته برخی 
از ایرانی هــا هم آنجا تخلف می کنند.« 
او بحث اقامت ایرانی ها در گرجســتان 
را پیــش می کشــد و می گوید:»مثــاًل در 

یک مــورد کارگزار ایرانــی خانه 40هزار 
دالری را بــه یــک ایرانی 75 هــزار دالر 
فروخت. بعد از آن هم خریدار متوجه 
شــده است که ارزش ملکش آنقدر کم 
اســت کــه نمی توانــد اقامت بگیــرد.« 
رئیس اتحادیه مشــاوران امالک کشور 
هم در تازه تریــن آمارها از خرید ملک 
در ازمیر ترکیه توسط 8 هزار ایرانی خبر 
داده بــود. »مصطفــی قلی خســروی« 
درباره بــازار خرید ملک در کشــورهای 
همسایه و مشــکالتی که برای ایرانی ها 
به دلیــل خرید ملک در گرجســتان به 
وجود آمده به »ایلنا« می گوید: » باعث 
تأسف است که تجربه تلخ دهه 80 که 
مردم برای اخذ اقامت، ملک و امالک 
در دبی خریدند و ارز هنگفتی از کشــور 
خــارج کردند اما موفق بــه اخذ اقامت 

نشدند باز هم تکرار شده است.«
چــه  هــر  دوره  آن  در  او  گفتــه  بــه   
کارشناسان و مسئوالن به مردم هشدار 
دادنــد کــه ایــن تبلیغــات بــرای اخــذ 
اقامــت هیچ اعتباری نــدارد و در حوزه 
خریــد ملــک در کشــورهای همســایه 
امــا متأســفانه  نکنیــد  ســرمایه گذاری 

مردم توجهی به این هشدارها نکردند 
و پس از مدتی که نتوانستند اقامت آن 
کشــور را بگیرند، حتی نتواســتند ملک 
خود را بفروشــند و پولشــان را به کشــور 

بازگردانند.
ë  تأسیس شرکت های صوری 

برای دیافت  ویزا
»مرتضــی قربانــی« دبیــر انجمــن 
مســافرتی  خدمــات  دفاتــر  صنفــی 
در  ایرانی هــا  از  می گوید:»برخــی 
گرجســتان شــرکت ثبت کرده و اقامت 
گرفته اند اما هیچ فعالیت اقتصادی با 
آن شرکت انجام نمی دهند. اقامت ها 
دولــت  می شــود.  تمدیــد  ســاله  یــک 
گرجســتان وقتی متوجه می شود که در 
یک سال گذشــته هیچ فعالیتی در آن 
شــرکت ها انجــام نمی گیــرد بنابرایــن 
اقامت  آنها را تمدید نمی کند.« به گفته 
قربانی بعضی از ایرانی ها شرکت های 
از  مختلــف  کشــورهای  در  را  صــوری 
جملــه »گرجســتان« می گیرنــد تــا بــا 
ویزای کشور دوم راحت تر در کشورهای 

دیگر تردد کنند.
بــه  کــه  کســانی  دارد  اعتقــاد  او 
روش قانونــی و بــا حضــور وکیل ملک 
خریده اند مشکلی برای گرفتن اقامت 
در گرجســتان پیدا نمی کنند. مسئوالن 
می گویند:»ایرانی هــا  هــم  گرجســتان 
توریســتی  روزه   45 ویــزای  بــا 
کاری  و  تجــاری  اهــداف  امــا  می آینــد 
هــم  رفیعــی«  »حرمــت اهلل  دارنــد.« 
می گوید:»وقتــی مســئوالن گرجســتان 
بــه صــورت رســمی مــدام تبلیغ ســفر 
می کنند تا ایرانی ها به گرجســتان سفر 
کنند یا از آنها می خواهد در آنجا ملک 
بخرنــد باید امــروز جوابگــوی رفتارش 
حضــور  اقتصــادی  آورد  او  باشــد.« 
ایرانی هــا بــرای گرجی هــا را بســیار باال 
می داند و می گوید: »وزارت امورخارجه 
باید برنامه را به ســمتی ببرد که کشــور 
بــا  رفتــارش  خاطــر  بــه  گرجســتان 
گردشــگران ایرانــی معــذرت خواهــی 
کنــد.« او می گویــد: »در عربســتان یک 
حرکــت قبیحی انجام دادند، شــکایت 
شــد و مجرمان محاکمه شــدند. اینجا 
هــم همیــن توقــع اســت کــه پلیــس 
متخلــف به پــای میــز محاکمــه آورده 

شود.«
»مــا  می گویــد:  تیمــوری  ولــی اهلل 
براساس قوانین نمی توانیم در مسائل 
و روابــط میان کشــور دخالــت کنیم اما 
همچنان توصیــه می کنیم که ایرانی ها 

به گرجستان سفر نکنند.«

»ســید جواد قوام شــهیدی« ســفیر ایــران در گرجســتان 
می گوید: » این گفته خالف اســت و مغایر قانون نیست، 
هــر ایرانــی کــه بخواهــد بــا هــدف غیــر جهانگــردی بــه 
گرجستان بیاید هیچ انتخابی به غیر از ورود ۴۵ روزه ندارد و طبیعی است که 
هزینه نقص و خأل قوانین گرجستان را ایرانیان نباید پرداخت کنند.« او درباره 
خبر منفی منتشر شده در تلویزیون گرجستان درباره قاچاق مواد مخدر توسط 
ایرانی هــا هــم می گوید:»بــا وجود پیگیــری و مکاتبــه ای که بالفاصلــه در این 
خصوص انجام شده است و علیرغم تصریح قوانین بین المللی و کنوانسیون 
وین در دسترســی کنســولی، من به عنوان ســفیر و همکاران در ســفارتخانه تا 
امروز نه نام این افراد و نه محل و پروازی که با آن آمده اند و نه این که سفارش 
دهنده آن چه کسی بوده را نمی دانیم.«  او می گوید: »اگر شما منحنی میزان 
ریجکت های ایرانی ها را در گرجستان در یک سال گذشته و چند سال گذشته 
رســم کنیــد، باالتریــن نقطه آن روزی اســت که ایــن خبر )ضبط مــواد مخدر 
توسط ایرانی ها( را منتشر کردند. آیا می شود گفت این تصادفی است. در یک 
روز بیشــترین تعــداد ریجکت صورت پذیــرد و در همــان روز خبر ضبط مواد 

مخدر از ایرانیان منتشر شود!«
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گفــت:  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
و  دانشــمندان  از  فراخوانــی  در  دولــت 
استادان کشور دعوت کرده است تا برای 
رفــع چالش های اصلی کشــور به دولت 
کمک کنند. برخی از دانشگاه های کشور 
عملکــرد خوبــی در ایــن زمینــه از خــود 
نشان داده اند. کارگروه های متعددی در 
دانشگاه ها برای کمک به حل مشکالت 
شــکل گرفــت و در اجالس 13 دانشــگاه 
برتــر کشــور نیز مباحــث مهمــی در این 
خصــوص مطــرح شــد و نتایــج آن در 

اختیار دولت قرار گرفت.
اســحاق  ســخنان  از  بخشــی  ایــن 
جشــنواره  نوزدهمیــن  در  جهانگیــری 
فنــاوران  و  پژوهشــگران  از  تجلیــل 
برگزیــده سراســر کشــور بــود. مراســمی 
بــا حضــور ســورنا ســتاری معــاون  کــه 
علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــور، دکتر 
ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیــر 
بهداشــت و منصــور غالمــی وزیــر علوم 
در ســالن اجــالس ســران برگــزار شــد و 
در پایــان ایــن مراســم از 24 پژوهشــگر و 
فناور برتر کشــور تقدیر شــد. جهانگیری 
در جمــع پژوهشــگران کشــور بــا اشــاره 
گرفتــه  صــورت  هدفگذاری هــای  بــه 
در  کشــور  اقتصــاد  تــاب آوری  بــرای 
برابــر تکانه هــای خارجــی گفــت: شــاه 
بیــت مقاومــت اقتصــاد کشــور در برابر 
دانــش  اقتصــاد  خارجــی،  تکانه هــای 
بنیان اســت. در دو ســده گذشته تمامی 
اقداماتــی که در جهت اصالح و توســعه 
صــورت گرفته همــواره با نوعــی نگاه به 
توسعه علمی بوده است و امروز نیز باید 
برنامه ریزی و ســاز و کارهای الزم را برای 

رسیدن به توسعه علمی انجام دهیم.
بــه گــزار ش پایــگاه اطــالع رســانی 
کــرد:  خاطرنشــان  دولــت، جهانگیــری 
شــاید تصــور شــود کــه توســعه علمــی 
بــا  کشــور  کــه  اســت  زمانــی  مختــص 
مشــکالت و تنگناهــا روبــه رو نباشــد امــا 
واقعیــت این اســت کــه توســعه علمی 
دقیقــاً بــرای روزهــای ســخت مقابله با 

تنگناهــا، چالش ها و رفــع محدودیت ها 
بیشــتر  ســختی ها  کــه  زمانــی  و  اســت 
می شــود، توســعه علمــی باید بیــش از 
بقیــه ایام در صدر امور و کارها قرار گیرد. 
توســعه علمی و توجــه بــه فناوری های 

روز و پژوهش هــای کاربــردی می توانــد 
در شــرایطی کــه بــا مســائل اقتصــادی، 
اجتماعی و مشــکالت روابط بین الملل 
مواجــه هســتیم، بــه مــا کمــک کنــد تــا 
بتوانیــم بر مســائل و چالش های کشــور 

غلبه کنیم.
وی با اشــاره به هدفگذاری دشــمنان 
بــرای فشــار بــر اقتصــاد کشــور و تــالش 
آنهــا بــرای قــرار دادن مــردم در مقابــل 
نظــام، اظهــار کــرد: اتــکای درآمدهــای 

اصلی کشــور به فــروش نفت شــرایطی 
را بــه وجود آورده کــه نفت هم می تواند 
برای کشــور درآمــدزا باشــد و هم تبدیل 
بــه اهرمی برای فشــار قدرت های بزرگ 
علیه کشورمان شده است تا با ممانعت 
را  کشــور  درآمدهــای  نفــت،  فــروش  از 
کاهش دهند. البته به فضل الهی تاکنون 
توفیــق چندانی به دســت نیاورده اند اما 
بــه هر حال صادرات نفت قدری کاهش 

یافته است.
جهانگیری بــا تأکید بر اینکــه برنامه 
به عنــوان  بایــد  بنیــان  دانــش  اقتصــاد 
در  کشــور  توســعه  اولویــت  مهم تریــن 
شــرایط فعلی در دســتور کار قــرار گیرد، 
افــزود: ایــن برنامــه باید هــم در اولویت 
دولــت و هم در بودجه ها و صندوق های 
حمایتی دیده شــود و در کنــار آن ارتقای 
پژوهشــگران و ظرفیت های دانشــگاه ها 
نیز باید در دســتور کار باشد. کارآفرینانی 
بایــد در اولویــت حمایــت قــرار گیرنــد 
کــه عملکــرد آنهــا دانــش بنیــان اســت 
و اگــر قــرار اســت کــه از گســترش کمی و 
کیفــی دانشــگاه ها حمایــت کنیــم بایــد 
قــرار  حمایــت  مــورد  دانشــگاه هایی 
گیرنــد که نیروهــای فارغ التحصیل آنان 
کارآفرینانی ریسک پذیر و فعال در حوزه 

اقتصاد دانش بنیان باشند.
بــا  جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
اشــاره به وجود ســه هزار و 800 شــرکت 
دانش بنیان در کشــور خاطرنشــان کرد: 
خوشبختانه از پارک های علمی و فناوری 
و مراکز رشد و فناوری، شرکت های دانش 
بنیــان تشــکیل می شــوند کــه متکــی به 
نیروهای دانشگاهی هستند. شرکت های 
دانش بنیان باید بتوانند هم در بازارهای 
خارج از کشورحضور فعال داشته باشند، 
هــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
و هــم معاونت علمی و فنــاوری رئیس 
جمهــوری بایــد حمایت هــای الزم را از 
شــرکت های دانــش بنیان انجــام دهند 
تــا ایــن شــرکت ها بتواننــد با حضــور در 
نمایشــگاه های بین المللی، محصوالت 

خود را عرضه کنند.
ë  معرفــی فناوری هایی کــه موجب حل

مشکالت کشور می شوند
وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری با 
بیان اینکه در وزارت علوم اقدام به رصد 
اشــتغال دانــش  آموختگان دانشــگاه ها 
شده اســت، گفت: عالوه بر آن براساس 
برنامه های انجام شده از پایان نامه هایی 
کــه در جهــت رفــع چالش هــای کشــور 
باشــد، حمایت های جداگانه ای صورت 

می گیرد.
منصور غالمی به فعالیت پارک های 
علم و فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: 
پارک های علم و فناوری بسترهای مهم 
و تأثیرگــذار در توســعه فناوری هســتند، 
از ایــن رو مــورد توجــه وزارت علــوم قرار 
گرفته انــد بــه گونه ای کــه در حال حاضر 
1200 شــرکت دانش بنیــان در پارک ها و 
مراکز رشد مستقر شده اند که بیش از ۴2 
هزار شــغل پایدار برای فارغ التحصیالن 

دانشگاهی ایجاد کرده اند.
ë  فــروش ۶۰ هزار میلیــاردی محصوالت

فناورانه
رئیــس  علمی وفنــاوری  معــاون 
جمهــوری با اشــاره بــه ایجاد ســه هزار و 
800 شرکت دانش بنیان در کشور، گفت: 
میــزان وام گیــری ایــن شــرکت ها نشــان 
می دهد که این نهادها بخشی از اقتصاد 

کشور شده اند.
سورنا ستاری با تأکید بر اقدامات این 
معاونت در توسعه اقتصاد دانش بنیان 
در کشــور، اظهــار کــرد: از ابتــدای دولت 
در حوزه هــای شــرکت های دانش بنیــان 
اقدامات وســیعی صورت گرفته اســت، 
بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر 3800 
شــرکت دانش بنیــان در کشــور تشــکیل 
شده اســت. این تعداد شرکت به میزان 
۶0 هزار میلیارد تومان فروش داشته اند. 
فعالیت این شرکت ها به گونه ای توسعه 
یافته که میزان وام گیری این شرکت ها از 
شبکه بانکی به عدد قابل توجهی رسیده 

است.

جهانگیری در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور

پژوهش های کاربردی باید کمک کند  بر چالش های کشور غلبه کنیم
وزیر آموزش و پرورش: چیزی به نام 

حذف تکالیف در منزل نداریم
وزیر آموزش و پرورش گفت: درباره تکلیف منزل و مشق 
شب، یک تغییر رویکرد مشخص داریم. به گزارش ایسنا 
ســید محمــد بطحایی بــا اشــاره به اینکــه بــرای تکالیف 
مهــارت محور دســتورالعملی تهیه شــده اســت گفت: چیــزی به نام حذف 
تکالیف در منزل موضوعیت نداشــته و بحث ما تغییر ماهیت تکالیف بوده 
است. البته هنوز این رویکرد به طور کامل اتفاق نیفتاده زیرا مستلزم فراهم 
شــدن شــرایطی اســت. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکــه برنامه  تکالیف 
مهارت محور تأکید دارد که آن بخش از تکالیف که در مدرســه امکان انجام 
دارد، تحــت نظارت معلم انجام شــود گفت: به این معنا که تکالیفی مانند 
رونویســی  و دیکتــه  و تمریــن خوشنویســی در مدرســه انجام شــود و تکالیف 
مهارت محور در منزل دنبال شود.در واقع ماهیت تکالیف منزل با رونویسی 

و حفظ کردن مطالب متفاوت است. 
در منازل تکالیف را به سمتی می بریم که مهارت های فردی و اجتماعی 
را در دانش آمــوزان تقویت کند. وی با اشــاره به اینکه بــرای تکالیف مهارت 
محــور دســتورالعملی تهیــه شــده اســت عنــوان کرد: چیــزی به نــام حذف 
تکالیف در منزل موضوعیت نداشــته و بحث ما تغییر ماهیت تکالیف بوده 
است. در تکالیف مهارت محور خانواده بخشی از زحمت را به عهده دارد و 

تکالیف ناظر بر توسعه مهارت های فردی و اجتماعی است.

ازسرگیری عمره به طرف سعودی بستگی دارد
رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد: الزمه از سرگیری عمره مفرده این 
اســت که طرف عربستانی امنیت کامل زائران ایرانی را فراهم کند. علیرضا 
رشیدیان در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: بنا به دعوت وزیر حج 
عربســتان سعودی که از همه ستادها، ســازمان های حج و زیارت کشور های 
اســالمی برای برگزاری حج هر ســاله، از کشــور جمهوری اســالمی ایران نیز 

دعوت شده تا برای مذاکرات حج 1۴0۴ سفری به عربستان داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه اساسی ترین موضوع در مذاکرات بحث امنیت، عزت و 
کرامت حجاج ایرانی همیشــه جزو مطالبات ســازمان حج و زیارت از طرف 
ســعودی بوده اســت، افزود: امیدواریم امسال هم با تفاهم و همکاری که با 
وزارت حج عربســتان ســعودی در رابطه با حج 1۴0۴ داریــم بتوانیم با رفع 
مشــکالت ســنوات قبل، حجی توأم با عــزت، کرامت و امنیــت برای حجاج 

ایرانی داشته باشیم. 
وی اضافه کرد: سعودی ها باید همکاری های الزم را داشته باشند تا ما در 
ســطوح سیاسی بتوانیم بحث حمایت از اتباع ایرانی را در زمان حضورشان 

در خاک عربستان داشته باشیم.

فروش بخش شمالی پارک »جمشیدیه« کذب است
مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران در حاشیه جلسه 
دیروز شــورای شهر تهران با کذب خواندن انتشار خبر فروش بخش شمالی 
پــارک جمشــیدیه گفت: ایــن بخش جزو اراضی ملی اســت و بــه هیچ وجه 
قابــل فروش و تصرف نیســت. به گزارش ایســنا، در جلســه دیروز همچنین 
محمــود میرلوحــی از بدهــی 12 هــزار میلیارد تومانــی شــهرداری تهران به 
پیمانکاران خبر داد و گفت:4 هزار پیمانکار شــهرداری تهران طلب 12 هزار 

میلیارد تومانی از مجموعه شهرداری دارند.

اخبـــار

رنا
ای

بــــرش
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وزیــر بهداشــت، 
مــا از مســئوالن می خواهیــم در امــور 
گفــت:  نکننــد،  دخالــت  دانشــگاه ها 
شاهد هستیم در یکی از مهم ترین دانشگاه های بزرگ علوم 
پزشکی، رتبه های اول، دوم و سوم کنکور در کنار رتبه های 10۴ 
هزارم قرار گرفته اند که این امر نشان می دهد تصمیم گیری ها 
در مجلس شورای اسالمی صورت می گیرد. ما قباًل هم اعالم 
کرده ایــم نهادهــای نظارت گر از نظر امنیتی براســاس قانون 
شــهروندی و قانون اساســی می توانند هــر کاری را در محیط 
دانشــگاه انجام دهند، ولی دولت و مجلس شــورای اسالمی 
نباید در امور دانشگاه ها دخالت داشته باشند، چرا که این امر 

آسیب زننده علم و دانشگاه است.
حســن قاضی زاده هاشــمی، بــا تأکید بر اینکه در گذشــته 
ســهم مــا از تولیــد علم بســیار ناچیز بــوده، اظهار کــرد: طی 
10 ســال چنان شــتاب چشــمگیری در حوزه هــای تولید علم 
داشــتیم کــه در ســال 2011 بــه رتبــه ممتــازی در تولیــد علم 
رسیدیم. همچنین از سال 2011 به بعد رشد کندی در شتاب 
علم داشتیم که با اقدامات صورت گرفته در سال 201۴ تولید 
علم مجدداً شــتاب خود را از ســر گرفت و جایگاه ممتاز را در 

دنیا تثبیــت کرد. وزیر بهداشــت با بیان اینکه ایران توانســته 
است 10 سال زودتر از سند چشم انداز 1۴0۴ به رتبه اول تولید 
علم در منطقه برســد، اظهار کرد: ما دوســت داشتیم که این 
رتبه در حوزه های فناوری باشــد ولی ما برای رســیدن به این 
امــر راه طوالنــی را در پیــش داریــم، از آنجایی کــه در روزهای 
اخیــر همــواره اخبار منفی بازگو می شــود، انتشــار ایــن اخبار 

امیدوارکننده می تواند از بار اخبار منفی بکاهد.
قاضی زاده با اشــاره به نقش این وزارتخانه در تولید علم 
خاطرنشــان کرد: هرچند که ســهم این وزارتخانــه از بودجه، 
نیروی انسانی و مراکز تحقیقاتی کمتر است ولی توانسته ایم 
در تولید علم و شاخص های علم و فناوری سهم بزرگتری را 
کسب کنیم به گونه ای که در ابتدای دولت تعداد دانشمندان 
یک درصد پراســتناد هشــت نفر بوده ولی در ســال 201۶ این 
عدد به ۵۵ نفر رسیده است.  وی تأکید کرد: بسیار خجالت آور 
اســت کــه ســه دهــم درصــد از بودجــه کل کشــور بــه حــوزه 
تحقیقات اختصاص داده می شــود، ولــی در زمان تحقق آن 
اعالم می شــود که باید از معاونان پژوهشی دانشگاه ها سؤال 
شود. این گفته نشان می دهد که سیاستگذاران کمتر به حضور 

عالم و علم باور دارند.

در امور دانشگاه دخالت نکنید

 ایرانیان نباید هزینه نقص قوانین 
را پرداخت نمایند

سفر ایرانی ها به گرجستان همچنان در تعلیق
زهرا کشوری

خبرنگار

بــــرش
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 ساخت فیلم سینمایی 
از آزمایش مخوف روس ها

ماجــرای هولناک»آزمایــش خــواب شــوروی« و تحقیقات 
ســری ارتــش ســرخ دربــاره تأثیــرات بی خوابی بر انســان، 
دســتمایه ســاخت یــک فیلــم ترســناکی شــده کــه هنــوز 
اطالعــات چندانی درباره صحت این ماجرا که برخی آن را افســانه می دانند در 
دســت نیســت. آن طور کــه در خبرمهر به نقــل از مووی وب آمده، ســال ها قبل 
داســتان ترســناکی از آزمایش های مخوف ارتش شــوروی در دهــه ۴۰ میالدی با 
عنوان »آزمایش خواب شوروی« فضای اینترنت را در برگرفت و این ماجرا بعد 
از آن که در یکی از ســایت های معروف و فعال در زمینه داســتان های ترســناک 
منتشر شد ابعاد گسترده تری به خود گرفت. این آزمایش سّری این طور تعریف 
می شــود کــه در اواخــر دهــه ۴۰ میــالدی گروهــی از دانشــمندان روس تصمیم 
می گیرند برای تحقیق و بررسی درباره تأثیرات بی خوابی بر انسان دست به یک 
آزمایش نامتعارف بزنند. آنها پنج زندانی را انتخاب کرده و از آنان می خواهند 
در ازای آزادی بــه مــدت ۱۵ روز و در بعضــی منابــع ۳۰ روز متوالــی نخوابنــد. 
دانشــمندان روس بــرای بیدار نگه داشــتن این پنــج زندانی از گازی موســوم به 
گاز نیکوالیــف مخلــوط بــا اکســیژن اســتفاده کردند که منجــر به وقــوع حوادث 
هولناکــی شــد. کارگردانــی این تریلر مهیج و ترســناک با نام احتمالی »ســودای 
نارنجــی؛ آزمایش خواب شــوروی« که در حال حاضر فیلمبــرداری آن هم آغاز 
شــده برعهده »بری اندرســون« اســت و مجموعه ای از بازیگران بین المللی در 
آن حضــور دارند. تهیه کنندگان فیلم امیدوارند فیلمبرداری »ســودای نارنجی؛ 

آزمایش خواب شوروی« تا پایان بهار ۲۰۱۹ میالدی به اتمام برسد.

آن سوی 
مرز

منصور خورشیدی شاعر معاصر تسلیم سرطان شد

نامی که در گیومه ماند
منصــور خورشــیدی شــاعر بــود و از آن 
دست شاعرانی که سری به درون داشت 
و بیشــتر با کلمات بود تــا این که بخواهد 
درگیر سرنوشتشــان باشــد. می دانســت 
که هر نوشــته ای اگر به ذات درست خود 
برســد راه خــود را پیــدا می کنــد؛ اگر چه 
دیر و دور. خورشــیدی که به شعر حجم 
منتســب می شــد و خــودش هــم از این 
انتساب راضی بود در بهشهر درگذشت 

و در خروجی هــای خبــری خبرگزاری ها 
از او بــه عنــوان بازمانــده شــعر حجــم 
نــام آورده شــد. او بعــد از انتشــار بیانیه 
شعر حجم در زمستان ســال ۱۳48، که 
امضای برخی چهره های شــعر معاصر 
از جمله یداهلل رویایی، پرویز اســالمپور، 
و  اردبیلــی  بهــرام  شــجاعی،  محمــود 
هوشــنگ آزادی ور را پــای خــود داشــت 
یکی از کســانی بــود که در دهــه پنجاه با 

در  پیگیرانــه  شــعرهایش،  و  نوشــته ها 
تبیین موازین شعر حجم کوشید و سعی 
کــرد آن را پیــش نگاه مخاطبــی بگذارد 
که می خواســت شــعر روز را بشناســند و 
از آن عقب نیفتد و البته که تالشــش در 
کنار نوشتن شعر با انتشار دیدگاه هایش 
در مقــاالت و نقدهایــی که می نگاشــت 
در شــناخت موازین شــعر حجم بســیار 
اثرگذار بود. خورشــیدی در نوشــته هایی 

چون »لبریزی زبان و فرم و کارکرد کلمه 
در شــعر حجــم« و نیز »حیــرت عظیم 
حجم« و »بررســی شــعرهای رویایی« و 
بسیاری مقاالت و نوشــته ها در نشریات 
داخــل و خــارج کشــور، تالشــی ارجمند 
را در ایــن جهــت ســامان داد و در کنــار 
مطالــب تئوریک به انتشــار چهــار دفتر 
شعر »خطابه های کهنسال کودکی«، »از 
فکرهای با تو«، »آبی ناگهان«، و »سجاده 

روی ماه بینداز« پرداخت. یداهلل رویایی 
خــود  کتــاب  حاشــیه  در  یادداشــتی  در 
بــرای یکی از شــاعران نوشته اســت: »در 
شکســتن نام منصور خورشــیدی بود که 
»خورشــید« را در گیومه »---« گذاشتم 
که سایه ای از شمس باشد. خواب جنازه 
در تشییع، و یک ترازوی کوچک بر باالی 
سنگ تراشــکاری شده است؛ و در پایین، 

بر صیقل سنگ چهره زائر می شکند. 

درمان رایگان اهالی قلم در کاشان
 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، از امضــای تفاهمنامه با 
بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی کاشان به منظور 
درمــان رایــگان اهالــی قلم خبــر داد.عبــاس صالحی روز 
جمعه درصفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: بیمارستان فوق تخصصی 
آیت اهلل یثربی در کاشــان یک اتفاق خوب اســت. در این بیمارســتان بیماران 
ســرطانی، کلیوی و... تنها درمان پزشــکی و خدمات عالی را تجربه نمی کنند 
بلکــه روحیه وحال بهتر را هم احســاس می کنند. با کتاب، فیلم، نمایشــگاه، 
مشــاوره و....  وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ادامه توئیت خود نوشته است: 

تفاهمنامه درمان رایگان اهل قلم در این بیمارستان امضا شد.

کودکان کارمیهمان »بربطیان« شدند
اولیــن اجــرای رســمی گــروه موســیقی »بربطیــان« بــه سرپرســتی حســین 
بهروزی نیا شــنبه شب ۲4 آذر ماه در حالی برگزار شد که تعدادی از کودکان 

کار میهمان ویژه این کنسرت در تاالر وحدت تهران بودند.

سریال شبکه دو برای دهه فجر
»روشــنایی روز، تاریکی شــب« عنوان ســریالی اســت که برای ایام دهه  فجر 
انتخاب شــده و قرار اســت از )۱۵ بهمن ماه( از شــبکه دو سیما به روی آنتن 
برود. این مجموعه در ۱۹ قسمت به تهیه کنندگی مجید رضاباال و کارگردانی 

حجت قاسم زاده اصل ساخته شده است.

آغاز جشنواره قصه گویی
مراســم گشــایش بیســت ویکمین جشــنواره بین المللــی قصه گویــی کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان ســاعت ۱۱ روز دوشــنبه ۲6 آذر ۱۳۹7 
بــا افتتــاح نگارخانه جدیدی در مرکز به نام شــهید محمدطاهــا و تجلیل از 
مصطفــی رحماندوســت در مرکــز آفرینش هــای فرهنگــی هنــری واقــع در 

خیابان حجاب تهران برگزار می شود.

دیدار با درویش رضا منظمی
ســیدمجتبی حســینی؛ معــاون امــور هنــری و علــی ترابــی؛ مدیــر کل دفتــر 
موســیقی بــا حضور در منــزل درویش رضــا منظمی با این نوازنــده کمانچه 
و اســتاد دانشــگاه دیــدار و گفت و گــو کردند. در ایــن دیدار نــادر مرتضی پور؛ 

آهنگساز و رهبر ارکستر نیز حضور داشت.

معرفی نامزدهای جایزه »احمد محمود«
نامزدهایی نهایی بخش رمان دومین دوره جایزه »احمد محمود« معرفی 
شــدند.این نامزدها با داوری محمد حســینی، کامران سپهران و امیر نصری 

از میان ۱۰ نامزد ابتدایی برگزیده شده و به این مرحله رسیده اند.

روی خـط 
خـــــــبر

همایون، همدم امیدهای مردم
تصاویر هم نوایی شجریان جوان و دختر کم توان مؤسسه توانبخشی فتح المبین فضای مجازی را درنوردید

یــا  باشــد  ســاعت   ۲4 از  کمتــر  شــاید 
بیشــتر؛ چندان توفیــری نــدارد. مهم، 
اتفاقــی اســت کــه رخ داده و طــی این 
دســت  مجــازی  درشــبکه های  مــدت 
به دســت می چرخــد. خبــر حکایت از 
حضــور و اجرای همایون شــجریان در 
مرکــز توانبخشــی همــدم و همخوانی 
بانــوی هنرمند ایرانــی »ُتکتم همدم« 
ایــران  موســیقی  »همایــون«  درکنــار 
اســت. اجرایــی که شــنبه ۲4 آذرماه در 
مؤسســه خیریــه توانبخشــی دختــران 
بی سرپرست و کم توان ذهنی هـمـــدم 
فتـــح المـــبین برگــزار شــد. چنــان که 
ســایت »همدم« نقل می کند: »تکتم 
دختــر بــا اســتعداد و روشــندل گــروه 
موســیقی مرکز همدم فتح المبین در 
شهر مشــهد، با شــنیدن صداها، همه 
را می بیند و می شناســد، حتــی از صدا 
و لحــن و کالمــت می فهمــد کــه امروز 
ســرحالی یــا نــه! گاهــی کــه خــودش 
تنهاســت، آوازش را از وســط ســکوت 
راهــرو می توانــی بشــنوی که بــرای دِل 
همه می خواند: »شــمع و پروانه منم/ 
مســت میخانــه منــم/ رســوای زمانــه 
منــم/ دیوانه منــم...«. او تیمپانی هم 
می نــوازد. آواز تکتــم را همــه دوســت 
دارنــد، هم دوســتانش در مرکــز و هم 
کارکنــان و میهمانــان.« و امــا همایون 
شــجریان؛ حــدوداً 5 ماه پیــش بود که 
شــجریان جوان اعالم کــرد می خواهد 
کنســرت رایــگان خیابانــی برگــزار کند 
البته در صــورت صدور مجوز از ســوی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی کــه 
تــا بــه امروزمیســر نشــده اســت؛ چــرا 
از  امــا بعــد  بــه چــه علــت بمانــد.  و 
بــا  را  دیگــری  کنســرت  همایــون،  آن 
همراهی اســتاد کیخســرو پورناظری و 
بــرادران پورناظری به بهانه جشــنواره 
موســیقی »صوفیــه« در قونیــه برگــزار 
کرد. همایــون می گوید »نمی دانم چه 
کنیــم تا حالمــان کمی به شــود...« اما 
او بهتــر از همــه می داند بــا حال خوب 
مردمــش چه کند؛ به مانند پدرش، که 
همیشه در کنار مردم سرزمینش بوده 

و هســت. فرزند خلف خسرو آوازایران 
نیاز به معرفــی ندارد؛ ماننــد »تکتم« 
که دیگر همه او را می شناسند. آنچنان 
بــا احســاس می خوانــد کــه نمی دانی 
صــدای او از کجــای آســمان بــه زمین 
می رســد. »راه امشــب می برد ســویت 
مــرا / می کشــد در بند گیســویت مرا... 
مــن تــو را در شــانه هایم می کشــم/ یــا 
تــو می خوانی به گیســویت مرا...خوب 
شــد دردم دوا شــد، خــوب شــد دل به 
عشقت مبتال شــد خوب شد...« اشک 
در چشــمان همایــون حلقــه می زند و 
بــا صدای پــر از حــزن ُتکتــم می گرید. 
حال عجیبی است...همایون می گوید: 
»چــه خوب شــد به همدم آمــدم« آن 
هــم درواپســین روزهــای باقــی مانده 
پاییزمــاه؛ آمد تا رنگ دیگــری به پاییز 

بزند، زرد، نارنجی، قرمز و امید.
ë کم توان اما توانا

مدیرعامــل  حجــت  زهــرا  دکتــر 
مؤسســه خیریه و توانبخشــی دختران 
همــدم  بی سرپرســت  و  معلــول 
بــه  توجــه  بــا  او  اســت.  فتح المبیــن 
کارشــناس  کــه  همســرش  شــغل 
روانشناسی و توانبخشــی در بهزیستی 
از  معلولیــن  مشــکالت  بــا  اســت 
نزدیــک آشــنا اســت. دکتر حجــت در 
در  می گویــد:  »ایــران«  بــا  گفت و گــو 
مؤسســه توانبخشــی همدم 4۰۰ دختر 
از  کــه  دارنــد  حضــور  بی سرپرســت 
بچه هــای کم توان نگهــداری می کنند. 
آموزش پذیــر  دختــران  ایــن  اغلــب 
هستند و در کارگاه های مختلف هنری 
از قبیــل گلیــم بافی، گل ســازی، تئاتر، 
موسیقی و... فعال هستند به طوری که 
ســفارش کارهم به آنها داده می شود. 
ایــن مؤسســه  امــا درکارگاه موســیقی 
جوانانــی حضــور دارند که عضــو گروه 
کرال ارکستر ملی ویژه ایران، هستند که 
شامگاه جمعه در سالن سوره تهران به 
روی صحنــه رفتند. او افــزود: آموختن 
موســیقی به نوعــی هنردرمانی اســت 
و دختــران جــوان و هنرمند، موســیقی 
را به عنــوان یک هنرجــدی می آموزند 
واستعداد و توانمندی های آنها در این 

راستا شکوفا می شود.
خانــم حجــت می گویــد: »ُتکتــم« 

دختر روشندل و چند معلولیتی است 
بســیار  اســتعداد  موســیقی  هنــر  در  و 
خوبی دارد، البته تالش مربی خوب او 
هم دراین مسیر بی تأثیر نبوده است. او 
بسیاری از قطعات همایون شجریان را 
از حفظ اســت و زمانی که روی صحنه 
یکی- دو قطعه کارهای او را می خواند 
آقــای شــجریان تقاضــا کردیــم در  از 
کنار ُتکتم بخوانند و ایشــان هم بســیار 

استقبال کردند.
»شــجره  می گویــد:  حجــت  خانــم 
همایون شــجریان به خراســان می رسد 
و بستگان ایشــان در شهر مشهد زندگی 
می کنند بنابراین از دوســتانی که ارتباط 
خانوادگــی با بســتگان او داشــتند تقاضا 
کردیم هر زمان آقای شــجریان به شــهر 
مشــهد آمدند این امکان به وجود آید تا 
بازدیدی از مؤسسه خیریه همدم داشته 
باشند که روز شنبه به طور ناگهانی اطالع 

دادند این بازدید انجام می شود.«

ë افتخار همراهی با تکتم
میهمان پرافتخارمؤسســه با لبخند 
پرمهــری کــه برصورتــش نقش بســته 
است ســری به خوابگاه ها و کارگاه های 
هنری مؤسسه می زند وبا دعای زیبای 
زینب که اوهم دستی درموسیقی دارد 
درکنــار تخت همــدم می نشــیند و ازاو 
به خاطر مهربانی های همه این سال ها 
تشــکر کــرد و گفــت: »اســم تــو نمــاد 
مهربانی و خوب بودن اســت، ما همه 
تو را دوســت داریم همدم عزیز«. بعد 
آن به کارگاه هــای گلیم بافی و قلم زنی 
مــی رود والبتــه هدایایــی هم به رســم 
یــادگاری از هنرمنــدان جــوان دریافت 
»دیــدن  می گویــد:  همایــون  می کنــد. 
این همــه هنر و توانایی از بچه هایی که 
به صورت اشتباه فکر می کنیم کم توان 
هستند باور کردنی نیســت؛ آنها واقعاً 
از لحــاظ هنــری پرتــوان هســتند؛ مــن 
شــاید نتوانم همه زیبایی هــای اینجا را 

بازگــو کنم بــرای همین از همــه مردم 
و هنرمنــدان و دوســتانم می خواهــم 
خودشــان ســری به اینجا بزنند و حال 

خوب این بچه ها را ببینند.«
کیــوان ســاکت، آهنگســاز و نوازنده 
هم بــه »ایــران« مــی گوید: در مؤسســه 
خیریه همــدم 4۰۰ دختر معلول ذهنی 
و جســمی حمایت و نگهداری می شود. 
تکتــم هــم یکی از دختــران با اســتعداد 
این مؤسســه اســت که عالوه بر مشــکل 
بینایی در حرکت کردن هم با مشکالتی 
روبــه رو اســت اما بــا تمام ایــن احواالت 
استعداد بسیاری در زمینه موسیقی دارد 
و هرآهنگــی را بــا یکــی – دو بار شــنیدن 
بــه حافظــه اش می ســپارد و می خواند. 
خوشــحالم که من نیز توانســتم با تکتم 
ســرود »ای ایــران ای مــرز پــر گهــر« را 
بخوانــم. مؤسســه خیریه همــدم تالش 
بسیاری برای تربیت و نگهداری دختران 
معلول دارد و جا دارد که این خیریه را به 

مردم ایران بشناسانیم و از آنها بخواهیم 
حمایت خود را داشته باشند.

خواننــدگان  از  یغمایــی  مهــدی   
عرصه موســیقی پاپ و ســفیر مؤسسه 
در  او  اســت.  همــدم  توانبخشــی 
گفت و گــو با »ایــران« می گویــد: افتخار 
ایــن را داشــتم کــه بتوانــم در اکثریــت 
همــدم  خیریــه  مؤسســه  برنامه هــای 
شــرکت کنــم. او افــزود: تکتــم ماننــد 
دختــر خــود مــن اســت و بیــش از ۱۰ 
بــاردر برنامه مختلف در کنــار یکدیگر 
خوانــده ایم، دختــری با احســاس و با 
اســتعداد. بایــد در کنار تکتم باشــید تا 
بدانید اجرا در کنــار او چه حس خوبی 
دارد. او بــا تمام وجــودش می خواند و 
حرکت هایی کــه انجــام می دهد برای 
نگاه داشــتن ریتم اســت. من می دانم 
کــه همایــون عزیز چه حــس خوبی در 
اجرا با تکتم داشته است. همه تکتم را 
دوست دارند و در برنامه های مختلف 

همه از او در خواست اجرا دارند.
ë همدیگر را باور کنیم

حجت اشــرف زاده خواننده موســیقی 
ایران هم در گفت و گو با »ایران« گفت: 
معلولیت هــا نشــان از ناتوانــی آدم ها 
نیســت. ما بایــد آنها را بــاور کنیم. چرا 
که توانایی های بالقوه ای در آنها وجود 
دارد که اگر به آنها توجه شــود خواهید 
دیــد بیــش از افــرادی کــه بــه لحــاظ 

جسمی سالم هستند توانایی دارند.
مؤسســه  از  گذشــته  در  افــزود:  او 
توانبخشــی همدم بازدید داشته ام و با 
دختر هنرمند تکتم هم اجرای برنامه 
داشــتیم. من از دیــدن اجرای همایون 
شجریان درکنار تکتم بسیار لذت بردم 
همایون همچون پدرش مردمی است 

و دوستدار همه آحاد مردم است.
ë زکات جاودانه

حبیب رضایــی بازیگــر و کارگردان 
ایرانی پس از تماشــای ویدئوی اجرای 
همایون شــجریان در کنار ُتکتم همدم 
در صفحه مجازی اش می نویسد: »این 
لحظــه را بگوییــم آســمان به تماشــا و 
تحســین نشســته، جــان انســان اســت 
کــه جــال می گیــرد از زکات ایــن دوئت 
جاودانــه. همایون شــجریان به معنی 

اخص کلمه: خدا حفظت کند برادر.

سرپرست جدید نمایشــگاه های فرهنگی ایران در آیین 
گشــایش نهمین نمایشگاه کتاب استان البرز از برگزاری 
نمایشــگاه های کتــاب به عنــوان یک ضــرورت و مطالبه 
جــدی نام برد و گفــت: در برگزاری نمایشــگاه ها تمام تالش خــود را انجام 
می دهیــم تــا بتوانیم عدالت را در بیــن چرخه های تولید کتــاب ایجاد کنیم 
و حمایت از کتابفروشــی ها نیز در صدر برنامه های مؤسســه نمایشــگاه های 
فرهنگی ایران اســت. قادرآشــنا ضمن ابراز خوشحالی از این که آغاز کارش 
در ایــن مؤسســه کــه از زیرمجموعه هــای معاونت فرهنگی اســت بــا افتتاح 
نمایشــگاه کتاب کرج بوده و تا پایان ســال شــاهد برگزاری ۹ نمایشگاه کتاب 
در اســتان های دیگر خواهیم بود به مســأله اســالم هراســی نیز اشــاره کرد و 
گفت:»دعــوا و درگیــری در جهــان کنونی در حــوزه فرهنگی، اندیشــه و دین 
اســت. طالبــان، القاعــده و داعش برای نشــان دادن چهره خشــونت آمیز از 
اســالم به وجود آمده اند.دلیل تداوم انقالب اســالمی این است که بر مبنای 
ارزش های سیاسی شیعه بنا شده و در دوره ای که درگیری اندیشه با اندیشه 
و قلم با قلم است، تنها راه مقابله با این درگیری ها مطالعه است.« نهمین 
نمایشــگاه کتاب اســتان البرز تا ۳۰ آذر در پارک چمران )باغ گل ها( پذیرای 

عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی است.

 افتتاح نهمین نمایشگاه کتاب 
استان البرز

فرهنــگ

 
بــه  ســاختن فیلم هــای کمیک بوکــی 
از  قبل تــر  بســیار  ترهــا،  قبــل  خیلــی 
دهــه ۱۹7۰ بــاز می گــردد. ازاین روی، 
یک نــگاه فراگیرتــر به مــا می گوید که 
حتــی فیلم های بــدوی فلش گوردون 
چیزهایــی   ۱۹۳۰ دهــه  در  شــاهین  و 
اولیــن  امــا  بودنــد؛  از همیــن دســت 
یــک فیلــم کمیــک بوکــی  کــه  بــاری 
بزرگ براســاس کارهای یک قهرمان 
معروف این سری داستان های مصور 
ســاخته و عرضه شــد، به ســال ۱۹78 
برمی گردد، و این قهرمان »سوپرمن« 
بــود و فیلمــی کــه بــا محوریــت ایــن 
قهرمان ســاخته شــد، به موازات اسم 

او »سوپرمن« نام گرفت.
فیلمــی از ایــن دســت کــه ســاخته 
کمپانی هــای بــرادران وارنــر و کلمبیا 
جالبــی  اضافــه  مشــخصه های  بــود، 
هم داشــت کــه بی گمان بــازی کردن 
و  دراماتیــک  برانــدوی  مارلــون 
افسانه ای در نقش پدر این کاراکتر)به 
نوعــی غیرخاکی( مهم تریــن آنها بود 
کــه به ســبب ورود ایــن سوپراســتار به 
عرصــه ای کامــاًل فانتزی، در آن ســال 
رخــدادی کامــاًل غریــب بــود. ریچارد 
دانر فیلم سوپرمن را کارگردانی کرد و 

چه چیزی عجیب تر از آن که داســتان 
اولیه و بخشــی از ســناریو را ماریو پوزو 
نوشــت کــه در نگارش متن ســناریوی 
تریلــوژی »پدرخوانده« ی فرانســیس 
فــورد کاپــوال ســهمی عمده داشــت و 
البتــه رابرت بیتون هم کــه بعداً فیلم 
5 اســکاری »کریمــر علیــه کریمــر« را 
ســاخت، از جمله سناریســت های آن 

فیلم بود.
ë پایه گذاری یک غول مهیب

در آن زمان هیچ کس نمی دانست 
کــه  شــده  عرضــه  و  ســاخته  فیلمــی 
پایــه غــول مهیــب و بشــدت پولســاز 
کمیک اســتریپ ها را خواهد گذاشــت 
و پــس از فترتــی ۱۱ســاله بــا ســاخت 
وارد   ۱۹8۹ ســال  در  یــک«  »بت مــن 
یــک چرخه اقتصادی بســیار پر ســود 
۳۰ ســاله می شــود کــه طــی آن تقریباً 
هر اثــر کمیک بوکــی بر پــرده نقره ای 
حداقل ۲۰۰ میلیــون دالر و در پاره ای 
مــوارد بیــش از 8۰۰ میلیــون و حتــی 
یــک میلیــارد دالر فروختــه و همیــن 
ســوپرمن بــه لطــف بــاز شــدن چنین 
راهی به قســمت های هفتم و هشــتم 
نیز کشیده شده و در فیلم های ترکیبی 
در کنــار ســایر قهرمانــان کمیک بوکی 
هم مشــاهده شده که یکی از بارزترین 
آنها »بت من مقابل ســوپرمن: طلوع 

عدالت« محصول ۲۰۱6 بوده است.

ë ریو«؛ از صدر تا ذیل«
فــرد انتخابــی مردانی که ســاخت و 
توزیع سوپرمن را به سال ۱۹78 برعهده 
اصلــی  نقــش  ایفــای  بــرای  داشــتند، 
جوانــک چهارشــانه ورزشــکارمآبی بود 
که کریســتوفر ریــو نام داشــت و به رغم 
الغری اولیه اش آن قدر در کارش موفق 
نشــان داد کــه گرفتــن لبــاس مــرد اول 
کریپتــون )ســیاره ای که ســوپرمن از آن 
می آید( از او تا پایان فیلم پنجم میســر 
نشــد و ریو فقط زمانــی از صحنه خارج 
شــد کــه در یــک واقعــه ســقوط از روی 
اســب هنــگام ســوارکاری تفریحی اش، 
از ناحیــه کمر فلج و محکــوم به زندگی 
روی صندلــی چرخدار شــد. این چنین 
بود که از »سوپرمن شش« به بعد ابتدا 

برندون روت و ســپس هنــری کاویل به 
ایفــای ایــن نقــش پرداخته انــد و مرگ 
ریــو در ســال های متأخر فقط افســوس 
بیننــدگان قدیمــی را برانگیختــه که در 
سوپرمن مثل سایر ابرقهرمانان خیالی 
کمیــک بوک هــا چیــزی بیــش از به کار 
افتــادن یک ماشــین پولســازی و بواقع 
ادغامــی تــازه از رویاهــای ســینمایی و 
جامه حقیقت بخشیدن به فانتزی ترین 

خیال ها را جست وجو می کردند.
ë سایر نام آشنایان

کــه  »ســوپرمن«  ســازندگان 
فیلم شــان اینــک 4۰ ســاله شــده نیــز 
بــدون پیش بینی تبعــات مانور بزرگ 
و ریســکی آن سال هایشــان اضافــه بر 
نام آشــنای  هنرپیشــه های  از  برانــدو 

گلــن  هاکمــن،  جیــن  مثــل  دیگــری 
فــورد، تره ور هاوارد، ند بیتی، مارگوت 
کیــدر، والری پرین، ماریا شــل، ترنس 
اســتامپ و ســوزانا یورک بــرای ایفای 
ســایر نقش هــای عمــده فیلــم ســود 
جســتند وایــن فیلــم ۱4۳ دقیقه ای با 
بودجــه تولید 55 میلیون دالر به یکی 
هنــری  رویدادهــای  خبرســازترین  از 
ســال ۱۹78 تبدیــل شــد کــه هرچنــد 
گیشــه نــه چنــدان پربــارش آن را یک 
پیــروزی اقتصــادی جلوه نــداد اما به 
بعــداً  کــه  چیــزی  پایه گــذاری  ســبب 
مــوج ســاخت کمیــک بوک هــای پــر 
تعداد دیگری از اســپایدرمن گرفته تا 
کاپیتــان آمه ریکا و تور و هالک و ایرون 
مــن و مــردان ایکس را موجب شــد و 
به دلیل تبدیل کردن پروژه های ظاهراً 
کوچک و بی عاقبت »مرد مورچه ای« 
و »ددپول« بــه فرانچیز هایی بشــدت 
پولســاز، به یــک اثر کلیدی ســال های 
اخیــر ســینما تبدیــل شــد و در نهایت 
آرشــیو ثبت ملی فیلم های امریکا آن 
را در ســال ۲۰۱7 بــه جمــع فیلم های 
برگزیده و ســاختار شــکن خود افزود، 
زیــرا چنــد نســل را عــوض کــرد و هنر 
ســینما را در راهــی تــازه و پرســودتر و 

مدرن تر قرار داد.
ë خبرنگاری جوان با ماهیت پنهان

این در حالی اتفاق افتاد که کالرک 

داســتان های  اول  شــخصیت  کنــت 
سوپرمن روزنامه نگار جوانی است که 
در یک نشــریه عمده شهر نیویورک)و 
بــه روایتــی متروپولیس( به نــام دیلی 
پله نت کار می کند و آنجا با همکارش 
یــک  کیــدر(  )مارگــوت  لیــن  لوییــس 
ارتباط ویژه تشــکیل می دهد و این در 
حالــی اســت که نــه لین و نه ســایرین 
نیــت  خــوش  مــرد  ایــن  نمی داننــد 
درســت کــردار و ســختکوش نــه یــک 
انســان زمینــی بلکه فرســتاده ای ویژه 
از ســیاره کریپتون اســت و آمده است 
تا متروپولیس و حتی گســتره ای فراتر 
از آن را از شــر وجــود پلیدانــی مثــل 
لکــس لوتــر پاک کنــد. کوششــی که به 
طول مــدت عرضه کمیــک بوک های 
ســوپرمن )بیــش از ۹۰ ســال( و مدت 
زمان ســاخت فیلم هایش )فزون تر از 
7۰ ســال( ادامه داشــته است و به این 

زودی ها هم پایان نمی گیرد.
فیلــم  شــدن  ســاله   4۰ البتــه 
»ســوپرمن یــک« و اهمیــت آن نباید 
مــا را از ایــن نکتــه غافــل کنــد کــه در 
ســال های پایانــی دهــه ۱۹4۰ هــم دو 
ابعــادی  بــا  دیگــر  ســینمایی  نســخه 
کوچک تــر دربــاره وی ســاخته شــد و 
در دهــه ۱۹5۰ یک ســریال تلویزیونی 
نیــز به نــام »ماجراهــای ســوپرمن« از 

شبکه های امریکا و اروپا پخش شد.

فرستاده ویژه کریپتون، همچنان پاکسازی می کند

40 سال بعد از ظهور >سوپرمن یک<

نما
سی

ه 
کاف

کریستوفر ریو، اولین سوپرمن بزرگ سینما که در نهایت فلج شد و درگذشت

وصال روحانی
خبرنگار

نی
هقا

م د
میث

س: 
عک

ندا سیجانی
خبرنگار

مهدی یغمایی حجت اهلل اشرف زاده حبیب رضایی زهرا حجت کیوان ساکت



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 - كتابي نوشته ولتر

2- برادر- بشارت دهنده- بازيكن آزاد در واليبال
3- ديلماج- دشنام گو- سخندان و دانا

4- انديشه ها- پرمخاطب ترين كتاب سال 88 در ايران- گليم- كوه اروپايي
5- حركتي تكنيكي در فوتبال- رجزخواني!

6- قاتل گاندي- تيم قطري- همان بس است
7- مي گذارند تا در بند كشند- ميداني در شهر پاريس- پرنده اي خوش آواز

8- عتيقه- شهری در استان مازندران- از همزباني بهتر است
9- مفتول فلزي- كرم گوشت خوك- سوي ديگر

10- شخص- پرتابه ورزشي- فيلمي به كارگرداني علي غفاري
11- تهيدستان- داروها

12- ژن هم رديف- سريال جواد افشار- يار زنجير- كرشمه
13- دوقلو- دختر گشتاسب- نگين كوه هاي البرز

14- محله شمال تهران- ضمير جمع- قوي ترين تاندون پا
15- اثري از والديمير ماياكوفسكي روسي

 عمودي:
1 - تابلوي داوينچي- پله متحرك

 2- ســـتاره - گياهـــي از تيـــره آالله - 
بچه ترسان

3- فرياد و بانگ حاكي از طرفداري 
- عزا - يارو

4- كتابچه نجومي- كار نسنجيده- 
تب الزم- شهر آبشارهاي روان

5- تـــازه- صمـــغ گـــون- ويتامين 
انعقادي

6- نفس غنيمتي- بـــاز آمدن- هر 
وسيله كه خبر يا مطلبي را برساند

7- بخشـــش- علم گياه شناســـي- 
ورم

 8- محله اي در شـــهر قائم شـــهر - 
ته چك- ضد خيانت

9- در گذشـــته يكي از چهار درياچه 
بزرگ دنيا بود- يك دســـته سرباز- 

ناگهاني
10- هدهـــد- ذكاوت- از خواهـــران 

برونته
11- كم رنـــگ- خاندان حكومتي- 

خانه ييالقي مجلل
12- امر آمـــدن- رمزينه- چكمه- 

پايين زانو
13- مردان شـــريف- سبز مايل به 

خاكستري- توزيع كننده
14-خـــط نابينايـــان- بخش زينتي 

پرده- طايفه اي هند و اروپايي
اطالعـــات  پـــردازش  مركـــز   -15
 - پســـتانداران  مغـــز  در   ديـــداري 

سياه سنگ
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   افقي:
1 - مكانـــي ديدنـــي و توريســـتي در خيابـــان شـــقايق الهيجـــان با 

آالچيق هاي بسيار زيبا
2- آتشگيره- چين و شكن- روزنه و رخنه

3- عواقب كار- قطعي، قاطع- پرچم
4- مهره شطرنج- اسم آذري- ايالتي در امريكا- ماهي عرب

5- نام »كامران« بازيگر خانم- تحت فرمان ارباب بود
6- نت- مخفف كوتاه- رطوبت ناچيز

7- الي جامه- عضو تيم ورزشي- كوشش
8- ترانسپارانت- بانگ- دنباله و بقيه چيزي

9- همان نيكو است- از مراحل زراعت- جنگ افزار كمري گرم
10- گدايي- ستون دروازه- كشور گاوبازان

11- پرونده- سپاسگزار
12- اين هم مخفف تباه- آهسته و آرام- زائوترسان- جعبه ميز

13- ماندگار- ديگ سرگشاد- ستارگان
14- دانه به دانه- تازه رسيده- سران و بزرگان

15- مشكل ايجاد كردن و مانع پيشرفت شدن

 عمودي:
1 - پشـــيز- شـــيريني ســـنتي و 

مشهور بوشهر و همدان
2- همدم- نرم افزار طراحي- 

مركز كشور آذربايجان
3- ابـــر ســـفيد- دوا - آنكه راه 
و طريقـــه اي تازه بـــراي اجراي 

امري مي يابد
4- حشـــره بي دســـت و پـــا - 
مالي كه در قبال آزادي كســـي 
پرداخت شود- نظريه- عشيره
 - ســـارا  كنـــار  عروســـك   -5

هميشگي- برادر آباداني
6- به معني نه- شب پيش از 

امروز- بيابان بسيار گرم
علـــم  نيســـت-  ســـرد   -7
گياه شناســـي- واحـــد كوچكي 

در طول
8- دانه خوراكي- دفع كننده- 

رايزن
9- مخلص و ساده دل- غاري 
در شهرستان گاليكش در شرق 

استان گلستان- قيمت
10- بجا گذاشـــته- بخشـــي از 

اوستا- دشمن گربه
 - توجـــه   - قـــرآن  قلـــب   -11 

فلس ماهي
12- شهري در ايالت نوردراين 
وستفالن آلمان- يك عاميانه- 

مغازه- پشت سر
13- آشكاري و روشني- تاالر- 

جست وجو
14- سازمان خواربار و كشاورزي 
هافبـــك  و  وينگـــر  جهانـــي- 

پرسپوليس- باخت
15- مراسم پاياني- بزرگراه

جدول 
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سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2996و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

 سال بیست وچهارم  شماره 6950
 دوشنبه  26 آذر 1397

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

حال و روز شهر آسیاب ها و آبشارها يک ماه پس از حادثه

شوشتر در پیله غم اجتماعی
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»ايـــن اتفاق خيلی چيزهـــا را عوض كرد. 
مردم شهرمان ناراحتند. خانواده قربانيان 
و نوجوانانی كه فيلم هايشان پخش شده، 
مســـتأصل و نگراننـــد. نوجوانـــان ضربه 
روحی بـــدی خورده انـــد. دائم بـــه آنها و 
آينده شان فكر می كنيم؛ اينكه فردا چطور 
می تواننـــد در ايـــن شـــهر سرشـــان را باال 

بگيرند.«
علی فرجی يكـــی از فعاالن اجتماعی 
شوشتر اين حرف ها را می زند. نمی دانم 
شما ماجرايی را كه يک ماه قبل در شوشتر 
اتفاق افتاد به ياد می آوريد؟ ماجرايی كه 
تقريباً ســـرخط خبرهای روز شـــد؛ تجاوز 
بـــه تعـــدادی نوجـــوان و پخـــش شـــدن 
فيلم هايشـــان در فضـــای مجـــازی. بعد 
از گذشـــت يک ماه از حادثـــه در فرصت 
كوتاهی كه به دســـت می آورم، به شوشتر 
در استان خوزســـتان می روم تا از نزديک 
بـــا فعـــاالن اجتماعی و مدنی اين شـــهر 
صحبت كنم و بپرسم در مدتی كه گذشته، 
آنهـــا چه فكری برای از ســـر گذراندن اين 
ماجرا كرده اند و چگونه می خواهند جان 

تازه ای به شهرشان بدهند؟
راســـتی چنـــد نفر از مـــا توانســـته ايم 
ماجرای قتل ستايش قريشی در خيرآباد 
ورامين، تعـــرض به آتنـــا اصالنی هفت 
ساله و كشته شدنش در پارس آباد اردبيل 
را از ياد ببريم؟ البته ماجرای آزار جنســـی 
دانش آمـــوزان در يكی از مـــدارس غرب 
تهران هم هســـت تـــا ماجـــرای دختران 
ايرانشـــهری و... آيـــا فكـــر كرده ايـــم بعد 
از هركـــدام از ايـــن اتفاقـــات بـــه خانواده 
قربانی ها، خانواده خطاكار، همسايه ها و 

مردم محله و شهر چه می گذرد؟ راستی 
مـــردم شـــهری كه ايـــن طور ســـر زبان ها 
می افتند چه حالی دارند؟ آيا روح جمعی 

آن شهر آسيب نمی بيند؟
در يـــک عصـــر اواخر پاييز به شوشـــتر 
می روم. گويی به تاريخ قدم گذاشته ام. اين 
شـــهر دراين فصل، آب و هوای مطبوعی 
دارد. آبشـــارها و آســـياب های آبی شوشتر 
اولين تصويری اســـت كه تـــوی ذهنم جا 
می گيـــرد. از كوچه های پيچ در پيچ شـــهر 
كه پر از كاروانســـراهای تاريخی است، گذر 
می كنـــم. فعـــاالن اجتماعی اين شـــهر را 
در ســـرای افضل می بينم، كاروانســـرايی 
تاريخـــی كه در گوشـــه گوشـــه اش صنايع 

دستی زيبا و چشم نوازی عرضه می شود.
علی فرجی، فعال اجتماعی می گويد 
خوشحال است رسانه ای به شوشتر آمده 
تا از نزديک پای درددل شـــان بنشـــيند و 
اينكه همه بدانند بعد از اين ماجراها چه 
بر مردم شهرش گذشته. او حرف هايش را 
با توصيف زادگاهش آغاز می كند: »شهر 
مـــا يک شـــهر فوق العاده مذهبی اســـت 
و نـــام دارالمؤمنين را بر آن گذاشـــته اند. 
شوشـــتر علما و بزرگان زيادی دارد و آثار 
باســـتانی و تاريخی شوشتر همه حكايت 
از تمـــدن اين شـــهر و قدمت تاريخی اش 
دارد اما متأسفانه انگار ماجرای تلخ تجاوز 

همه چيز را تحت الشعاع قرار داد.«
 يـــاد روزهايـــی می افتـــم كه هشـــتگ 
»شوشتر، تجاوز« در شبكه های اجتماعی 
دست به دست می شد. هرچند او و ديگر 
فعاالن اجتماعی شوشـــتر تأكيد می كنند 
كه منظورشـــان اصاًل مســـكوت گذاشتن 
اين ماجرا نبوده و نيســـت. آنها فقط يک 
ســـؤال ســـاده دارند و آن اينكـــه آيا بعد از 
انتشـــار گســـترده اين خبر كه حتی توسط 

بســـياری از چهره های فرهنگـــی و هنری 
انجام شد، كســـی به حال و روز مردم اين 
شـــهر، قربانيـــان و خانواده هايشـــان هم 
فكر می كند؟ كســـی لحظـــه ای فكر كرده 
كـــه بعـــد از اين ماجرا شـــايد مـــردم اين 
شـــهر و قربانيان حادثه نياز به كمک های 
تخصصی داشته باشـــند؟ اصاًل كسی به 
اين فكر می كند كه برای كمتر شـــدن بروز 

چنين اتفاق هايی در كشور چه بايد كرد؟
 فرجـــی ادامـــه می دهـــد: »جوانان در 
شهر ما مشـــكالت رفاهی دارند، بيكاری 
در اين شهر بيداد می كند. وقتی امكانات 
رفاهی يک شـــهر كم باشـــد مطمئناً روی 
روابط اجتماعی شـــهروندانش هم تأثير 
می گـــذارد. وقتی جايی شـــغل بـــه اندازه 
كافی نباشد روی امنيت شهر اثر می گذارد. 
امـــا  با وجـــود همه مشـــكالت، پيشـــينه 
فرهنگی- اجتماعی ما باالست. اين اتفاق 
خيلی چيزها را  در شـــهر ما زير سؤال برد. 
مردم اين شـــهر خيلی ناراحتند، خانواده 
قربانيـــان و نوجوانانی كه ايـــن فيلم ها از 
آنها پخش شـــده نگراننـــد. اين نوجوانان 
ضربه روحی بـــدی خورده اند. ما دائم به 
آنها و آينده شان فكر می كنيم. اينكه فردا 
چطور می توانند در اين شهر سرشان را باال 

بگيرند.«
برای هميـــن اعضای انجمن حاميان 
شوشـــتر كمپين هايـــی بـــرای حمايت از 
خانـــواده ايـــن قربانيـــان تشـــكيل داده و 
مصمم انـــد تبعات ايـــن ماجـــرا را برای 
مردم شهرشـــان بررســـی كنند و نه فقط 
مردم شهرشان كه بررسی كنند شهروندان 
ديگر شـــهرها هم از چنيـــن حوادثی چه 
آســـيب هايی می بينند و بـــرای مقابله با 
تبعات آن چه بايد كـــرد و چه تمهيداتی 

بايد انديشيد.

دكتر يعقوب موسوی، جامعه شناس شهری: همه بايد بدانند هنگام 
بروز چنين اتفاقاتی فقط قربانيان و خانواده ها آسيب نمی بينند بلكه 

جامعه شهری هم آسيب می بيند و امنيت روحی، حيثيت، اعتبار و 
اخالقيات جمعی شهر هم دچار آسيب می شود و نوعی اضطراب 

عمومی شكل می گيرد. بايد بدانيم تبعات انتشار چنين اخباری كمتر 
از خود آن حادثه نيست
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قربانی است؛ كسی كه مشكالت خانوادگی 
و شـــخصيتی ريز و درشتی داشـــته اما به 
حال خود رها شده بوده: »شهر ما كوچک 
اســـت و در بافـــت قديم همـــه يكديگر را 
می شناســـند. مـــا شـــايد فقـــط بتوانيم با 
خانواده قربانيان ابراز همدلی و همدردی 
كنيم اما آيا كسی پرسيد كه مردم اين شهر 
چه حـــال و روزی دارند؟ اعضای خانواده 
خطاكار هم گناهی ندارند و در اين شرايط 
واقعاً آســـيب می بينند. بايـــد به اين فكر 
كنيم كـــه چطور مشـــكل را در شـــهرمان 
حل كنيم كه در آينده هم اتفاق مشابهی 
نيفتـــد. من با اطمينان مـــی گويم كه اين 
كار ما نيست و ما به افراد متخصص مثل 
روانشـــناس ها وروانپزشـــک ها برای حل 

مشكل نياز داريم.«
او تأكيـــد می كنـــد نوجوانـــان ماهـــم 
بايـــد درباره اين موضـــوع آموزش ببينند 
تـــا راحت بـــه دام نيفتند: »بـــا وجود تلخ 
بودن ماجرای دخترک اردبيلی، خيلی ها 
هوشيار شـــدند و درس گرفتند كه نبايد با 
اسم عمو و دايی به نزديكان شان اعتماد 
كنند. پدر و مادرها و آموزش و پرورش بايد 

 آنهـــا هميـــن طـــور می گوينـــد بارهـــا 
موارد مشـــابه توسط فعاالن اجتماعی به 
نهادهـــای مربوطه گزارش شـــده اما آنها 

بی تفاوت از كنارش عبور كرده اند.
محمدحســـین مؤذنـــی، روزنامه نگار 
شوشـــتر«  »راوی  هفته نامـــه  ســـردبير  و 
می گويد: »ما كاری به رسانه های خارجی 
نداريم اما چيزی كه اينجا مردم را آزارداد 
اين بود كه برخی هنرمندان و رسانه های 
داخلی هم به موضوع دامن زدند. منظور 
ما بـــه هيـــچ عنوان مســـكوت گذاشـــتن 

موضـــوع نبوده و نيســـت امـــا اينكه دائم 
اسم شهر شوشتر را می آورند آيا لحظه ای 
به احساســـات مـــردم اين شـــهر هم فكر 
می كنند؟ چقـــدر از ما درباره اين موضوع 
سؤال كردند؟ چقدر علمی و با تسلط اين 
موضوع را بررسی و بعد اخبارش را انتشار 

دادند؟«
کمال چوبدار، ديگـــر فعال اجتماعی 
اين شهر از متجاوز می گويد و اينكه او يک 
خالفكار ســـابقه دار و دچار مشكالت حاد 
روحی بوده. اينكه جـــای چنين آدمی در 

جامعه نبوده و همه اين ماجراها موجب 
شـــده مردم از نظر روحی آسيب  ببينند: 
»در كمپينـــی كه تشـــكيل داده ايم، همه 
تالش مـــان را می كنيـــم از خانواده هـــای 
آسيب ديده حمايت كنيم تا كمترين آزار 
را ببينند. همه در شـــهر ما اين فيلم ها را 
ديده اند و درباره اش صحبت می كنند. ما 
حتی به خانواده متجاوز هم فكر می كنيم 

اينكه آنها االن چه حال و روزی دارند.«
عباس نژادفتحی، از ديگر شهروندان 
شوشـــتری معتقد اســـت كه متجاوز هم 

فرزندان و دانش آموزان را آگاه كنند چون 
خيلی اوقـــات خانواده قربانـــی و متجاوز 
در محيط نامناسبی رشده كرده اند و تنها 
با آگاهی می توان آنهـــا را از اين بالها دور 

نگهداشت.«
جامعه شناس  موسوی،  يعقوب  دکتر 
شهری و استاد دانشـــگاه با اشاره به اينكه 
دنيـــای مجازی دنيايی بی تعهد اســـت و 
بايد در انتشـــار اخبار در آن با دقت عمل 
كـــرد می گويـــد: »شـــايد به هميـــن دليل 
اســـت كه قضات يا ديگر مسئوالن راحت 
درباره اين اخبار و اتفاقات اطالع رســـانی 
نمی كنند، چون انتشـــار اين اخبار قاعده 
خاصـــی دارد.« او تأكيـــد می كند از منظر 
مطالعات شـــهری، شـــهرها دچار هويت 
احساسی، جمعی و هيجانی هستند. شهر 
هم مثل انســـان يک ارگانيسم زنده دارد 
و بـــا اتفاقات تلخ دچار واكنش می شـــود. 
اين مسأله در شهرهای كوچک پررنگ تر 
اســـت و احساســـات جمعـــی اش زودتر 
فرومی ريـــزد، مانند آنچه در شوشـــتر رخ 
داد: »همه بايد بدانند هنگام بروز چنين 
اتفاقاتی فقط قربانيان و خانواده ها آسيب 
نمی بينند بلكه جامعه شهری هم آسيب 
می بيند و امنيت روحی، حيثيت، اعتبار و 
اخالقيات جمعی شهر هم دچار آسيب 
می شود و نوعی اضطراب عمومی شكل 
می گيرد. بايد بدانيم تبعات انتشار چنين 
اخباری كمتر از خود آن حادثه نيســـت.« 
اين جامعه شناس تأكيد می كند فعاالن 
شوشتری اكنون بايد نظام روان سنجی را 
در شهرشان فعال كنند و همه ارگان های 
مربوطه از بهزيســـتی گرفته تـــا آموزش و 
پرورش كمپين هايی تشكيل دهند و از اين 

مرحله گذر كنند.
 فعـــاالن شـــهر شوشـــتر بارهـــا تأكيد 
می كنند نگران شهرشـــان هستند، مردم 
و شـــهری كه دچار غم اجتماعی عميقی 
اســـت؛ مردمی كـــه فكر می كنند ســـابقه 
شهرشـــان زير ســـؤال رفتـــه و آنها همين 
طور نگران قربانيان حادثه هستند؛ اينكه 
آنها تـــا چند ســـال ديگر چه سرنوشـــتی 
پيدا می كنند؟ آنها تأكيد می كنند دلشان 
می خواهـــد مردم همچنان شوشـــتر را با 
آسياب و آبشارهای تاريخی و قديمی اش 
به ياد بياورند نه ماجرايی كه دل همه آنها 

را به درد آورده است.
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اخالق، اجتماع و سیاست در ایران تا 1404«، »رابطه 
آینده اندیشی و مدل   های توسعه«، »محدودیت های 
برنامه ریزی های آینده نگرانه در ایران«، »سناریوهای 
محتمل برای آینده پیشرفت ایران«، »نهادینه   سازی 
رویکردهای آینده نگرانـــه در نگرش عمومی مردم« 
از جملـــه مقـــاالت و موضوعـــات ایـــن کتاب اســـت. 
مؤلف، در این اثر چند چارچوب مهم روش شناســـی 
در آینده پژوهی را مورد ارزیابی نقادانه قرار می دهد. 
اســـتدالل اصلی مؤلف این اســـت که آینده پژوهی و 
دیگر فناوری های نرم که در دهه   های نخست ظهور و 
رشدشان، عمدتاً تحت سلطه دیدگاه های مهندسان 
قرار داشت، در سال های اخیر تحت تأثیر مطالعات 
جامعه شناســـانه به »رویکرد    هایی جامعه شناختی« 

گرایش پیدا کرده است.
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فاصله هایی که غرق ابهامند
گفت وگو با دکتر داوود فیرحی استاد دانشگاه و صاحبنظر اندیشه سیاسی

وحدت حوزه و دانشگاه، 40 سال بعد از انقالب، چقدر میسر شده است؟

ë  جناب دکتر فیرحی، شـــما به عنوان فـــردی که هم در
دانشـــگاه و هم در حـــوزه تحصیل، تدریـــس و تحقیق 
کرده ایـــد؛ بهتـــر می توانید مفهـــوم »وحـــدت حوزه و 
دانشـــگاه« را منقح کنید. از نظر شـــما مفهوم »وحدت 

حوزه و دانشگاه« به چه معنا است؟
نخســـت باید دید که این مسأله از کجا شروع شده 
است. تاریخچه شکل گیری مدارس جدید در ایران، از 
دوران امیرکبیر و با تأســـیس مدرسه دارالفنون شروع 
شد و سپس مدرســـه فالحت و مدرسه علوم سیاسی 
شـــکل گرفت و در دوره پهلـــوی نیز دانشـــگاه تهران 

تأسیس شد.
در دوره مشروطه و بعد از آن، این موضوع مطرح 
شـــد که یک »جامعه ملـــی« احتیاج به یـــک »مرکز 
علمی ملـــی« دارد کـــه راجع به مصالح ملی کشـــور 
تصمیم بگیرد. این مرکز علی القاعده هم باید سنت 
آموزشـــی در ایران )ســـنت مدارس آموزش دینی( را 
حفـــظ می کرد و هم بـــه علوم جدید دسترســـی پیدا 
می کرد. ابتدا پیشنهادهایی وجود داشت که مدارس 
قدیم را به علوم جدید مجهز کنند و پیشنهاد دیگر این 
بود که چون نجف از ایران دور است؛ یک حوزه علمیه 
ملی در ایران در یک شهر مقدس تأسیس شود که نه 
خیلی از تهران دور باشد و نه در فضا و جو تهران حل 
گردد. بر این اساس، »قم« پیشنهاد شد چون مشهد 

نیز از پایتخت دور بود.
فرض بـــر این بـــود کـــه شـــاید بتواننـــد در چنین 
حـــوزه ای، دروس جدید را هم تدریس کنند اما به هر 
حال، حوزه علمیـــه قم با مدیریت آیت اهلل حائری از 
این دروس اســـتقبال نکرد. تالش در راه اندازی چنین 
مرکزی در تهران هم راه به جایی نبرد و به تنش هایی 
منجر شـــد. در انقالب اسالمی نیز صحبت از این شد 
که چطور می تـــوان این دو نهاد را بخصوص در زمینه 

»علوم انسانی« به هم نزدیک کرد.
دو ایـــده مهم وجـــود داشـــت؛ یکی اینکـــه علوم 
جدید مستقل هســـتند اما در دانشـــگاه ها یک سری 
مبانـــی دینی هم تدریس شـــود که دانشـــجوها با این 
مباحث هم آشـــنا شـــوند؛ چیزی که بعدها تبدیل به 
»نهـــاد نمایندگی رهبـــری در دانشـــگاه ها« و تدریس 
دروس عمومـــی معارف در آن شـــد. ایـــده دیگر هم 
در علوم انســـانی مطرح شد که با وجود علوم انسانی، 
حوزه چه کارکرد متفاوتی می تواند داشـــته باشد و در 
مقابل این نظر، عده ای معتقد بودند که با وجود حوزه 
علمیه، علوم انسانی باید حذف شود. وقتی دانشگاه ها 
تعطیل شدند برخی می گفتند این علوم جدید دیگر 
نباید تدریس شـــوند چرا که تا وقتی فقه هست دیگر 
احتیاج به حقوق و رشته های دیگر نیست. اما بسیاری 
معتقد بودند که این دو نهاد با وجود شباهت هایی که 

دارند موضوعاً با هم متفاوت هستند.
ë  وحدت حوزه و دانشـــگاه را از آثـــار انقالب فرهنگی

می دانید؟
بله؛ البته این دیـــدگاه در برخی موارد، خود علت 
انقالب فرهنگی بود. سرانجام به این نتیجه رسیدند 
که حوزه و دانشگاه هر کدام کار خودش را انجام دهد. 
اما بحث بر ســـر این بود که اینهـــا باید چه رابطه ای با 
هم داشته باشـــند؟ مثاًل در ادبیات امام خمینی)ره( 
این بود که در تدریس برخی از رشته های علوم انسانی 
که به دروس حوزوی مرتبط هســـتند از استادان حوزه 
استفاده شـــود و همین طور در علوم حوزوی آنجایی 
که مربوط به موضوع شناسی است از استادان دانشگاه 
استفاده شود. بنابراین آن موقع مفهوم وحدت بیشتر 

به سمت همکاری سوق پیدا کرد.
وحدت حـــوزه و دانشـــگاه تبدیل شـــد بـــه »دفتر 
همکاری حـــوزه و دانشـــگاه« و متولیـــان آن به دنبال 
تدوین متونی رفتند که برای دانشگاه و حوزه ها استفاده 
شود. اینها هرگز نتوانستند برای حوزه ها متونی تدوین 
کنند اما یک ســـری از متون برای دانشـــگاه ها تدوین 
کردند، چیزی که بعدها مســـئولیت آن را »انتشارات 

سمت« به عهده گرفت.
امـــروز نیز تقابل بیـــن این دو نهاد وجـــود دارد که 
بیشتر ناشـــی از کج فهمی یا درک نادرست از فلسفه 
وجـــودی این دو نهـــاد اســـت. علتش این اســـت که 
دروس علوم انسانی بیشـــتر در حوزه موضوع شناسی 
اســـت در حالی که علوم حوزوی بخصوص فقه حتی 
اگر در موضوع شناسی نیز مباحثی داشته باشند؛ بیشتر 
دنبال استنباط حکم هستند. در واقع، این دو نهاد هر 
کـــدام متدولوژی خاص خـــود را دارند که قابل تقلیل 
به یکدیگر نیســـتند. هرچند که ارتباطاتی با هم دارند 
و در قالب تدارک موضوع و حکم برای یکدیگر عمل 
می کنند که در این صورت، علوم انســـانی به پیشـــانی 
حـــوزه تبدیل شـــده و کمـــک می کند تا احـــکام بهتر 

استنباط شوند.
در این میان، نظریات افراطی هم وجود داشـــتند. 
برخی معتقد بودند که علوم انسانی چون خود تولید 
حکم نیـــز می کند دیگـــر نیازی بـــه حوزه نیســـت. از 
طـــرف دیگر، در حوزه هم یک جریـــان رادیکالی پیدا 
شـــد که معتقد بودند فقیـــه احتیاج به ایـــن دارد که 
موضوع شناســـی کند و نمی تواند به موضوع شناسی 
دانشگاهیان اعتماد کند. بنابراین، موضوع شناسی هم 
وارد وظایف ســـازمانی فقه شد و فشار بر حوزه بیشتر 

گردید.
این تصمیم دو نتیجه منفی داشت: نخست اینکه، 
ایـــن دو نهاد را رقیب و آلترناتیو هم نشـــان داد و دوم 
اینکه بـــرای حوزه ها تکالیف اضافی درســـت کرد که 
قبالً نهاد حوزه با آن آشنایی نداشت؛ چرا که حوزه ها 
اغلب در تولید دانشمندان علوم انسانی چندان موفق 
نیســـتند، همچنان که دانشـــگاه ها در استنباط احکام 

چندان کارآیی ندارند.
در مقابل دو دیدگاه افراطی، دیدگاه سومی وجود 
داشت که به دنبال »وحدت در دیسیپلین« نبود بلکه 
نگاهش به نوعـــی »همکاری« بود. یک ایده حداقلی 
هـــم در این اواخر پیدا شـــد کـــه معتقد بـــه یک نوع 
گفت وگو و آشـــنایی دانشـــمندان و محققان دو طرف 
بود تا بر مبنـــای آن، به جای اینکه این دو نهاد درباره 
هـــم حرف بزنند با هـــم حرف بزنند که شـــاید از این 

گفت وگوها راهی پیدا شود.
ë  ًموضوع وحدت در دیســـیپلین کـــه فرمودید، ظاهرا

همان بحث »وحدت در علوم« اســـت که نهادهایی 
مثل فرهنگستان علوم اســـالمی قم در مثالً علم دینی 
و فیزیک اســـالمی دنبال می کننـــد. در وحدت حوزه و 

دانشگاه نیز این مباحث مطرح شد؟
نه اینها در حاشیه بودند. فرهنگستان علوم اسالمی 
قم هیچگاه در دفتر همکاری حوزه و دانشگاه شرکت 
نکـــرد؛ چون آنان دنبال همکاری و گفت وگو نیســـتند 
بلکه دنبال حذف هستند. شبیه این نگاه را در دانشگاه 

هم داریم.
آیـــت اهلل جوادی آملی معتقدند کـــه در ارتباط با 
این دو نهاد؛ یا حوزه ذیل دانشـــگاه می رود یا دانشگاه 
ذیـــل حوزه، یا هر دو ذیل امر ثالثی مثل مصالح ملی 
و دینی مشـــترک می روند. ایشان نگاه سوم را انتخاب 

می کننـــد؛ اینکـــه راجع به مصالح یـــک جامعه، بین 
حوزه و دانشگاه تقسیم وظایفی صورت گیرد.

ë  وحدت در بعد نظری بیشـــتر در حوزه علوم انســـانی
کارآیـــی دارد نـــه در علوم تجربـــی. امـــا در بعد عملی 
ظاهراً نقش پیشرو این دو نهاد در آگاهی جامعه و حل 

مشکالت مادی و معنوی جامعه برجسته می شود...
بله، آقای جوادی آملی دنبال همین نگاه هستند. 
باید توجه کنیم که »وحدت دیسیپلین« اصاًل معنایی 
ندارد چون که در علوم  انسانی، نوعی تأمالت تجربی 
وجـــود دارد و متدولوژی هایـــش تفســـیری، تحلیلی 
یا پوزیتیویســـتی اســـت. امـــا ادبیات دینی بیشـــتر در 
پی یافتن متدولوژی اســـتنباط احکام شـــرعی است. 
علوم انســـانی بیشتر دنبال »چیســـتی مسائل« است 
در حالـــی که ادبیـــات حوزه درباره چیســـتی صحبت 
نمی کند بلکه در پی این است که »چرا باید از یک چیز 
استفاده کنیم و چرا نباید استفاده کنیم« یعنی احکام 

پنج گانه مانند وجوب و حرمت و غیره.
ë  »به نظر شما تجربه مراکزی همچون »دانشگاه مفید

و »دانشـــگاه باقرالعلوم« در راســـتای وحدت حوزه و 
دانشگاه قابل بررسی هستند؟

بله، این مراکز در راستای همان وحدت یا همکاری 
تشکیل شدند. یک بار بحث درباره »وحدت« است و 
یک بار بحث، برسراینکه یک فرد هم »علوم دینی« 
می خواند و هم »علوم دانشـــگاهی« که این لزوماً به 
معنای وحدت نیســـت. مثل کســـی که هم مهندس 
اســـت هم کشاورز. در واقع اینگونه مراکز، طلبه ها را با 
علوم جدید آشنا می کنند. آشنایی به معنای وحدت 
نیست بلکه بدین معنی است که شما در همان حوزه 
علمیه که تحصیل می کنید؛ با علوم جدید هم آشـــنا 

شوید.
طالب این مراکز، شبیه دانشجویانی هستند که دو 
رشته را همزمان در دانشگاه می خوانند مثاًل هم هنر 
می خوانند و هم پزشـــکی. این مراکـــز به جای اینکه 
طلبه را به دانشـــگاه بفرســـتند؛ دانشـــگاه را به حوزه 
می آورنـــد؛ اما ایـــن به معنای ادغام نیســـت. یعنی 
به جای رفتن طلبه به دانشـــگاه، اســـتاد دانشـــگاه را 
برای تدریس به حـــوزه دعوت می کنند. این نوعی از 
همکاری اســـت اما اصاًل به معنـــای وحدت یا اتحاد 
این دو نهاد نیست. اینجا بحث هزینه- فایده مطرح 
اســـت. تجربه هم نشـــان داد که در قم وقتی طالب 
با اســـتادان برجســـته دانشـــگاه آشنا می شـــدند؛ بر 

تفکراتشان اثر می گذاشت.
وحدت به معنی وحدت در علم نبود چون حوزه 
وجوه هنجاری قوی تری داشـــت. تحصیـــل در هر دو 
نهاد کمـــک می کند اما طلبـــه وقتی بیایـــد در علوم 
انســـانی، باید حرفش را در قالب علوم انسانی بزند و 
وقتی در حوزه هســـت باید در قالب حوزه حرف بزند. 
البته این طـــور افراد می توانند پل ســـاز شـــوند. یعنی 
ادبیات حوزه را کمی بکشـــانند به دانشـــگاه و ادبیات 
دانشـــگاه را هم بکشـــانند به حوزه و ایـــن نیز لزوماً به 

معنی وحدت نیست. اما اثرات خود را دارد.
ë  در بازنگری متون دانشگاهی بعد از انقالب، در رشته

علوم سیاسی دروسی مثل فقه سیاسی و نظام سیاسی 
و دولت در اســـالم اضافه شـــد، اینها را در چه راستایی 

تحلیل می کنید؟
یک بحث »اسالمی ســـازی علوم« وجـــود دارد که 
ایدئولوژیک بوده و معنایش این است که شما اصالت 
دانشگاه را می گیرید و دانشگاه ها را به نحوی به حوزه 
تبدیل می کنید؛ از طریق تصرف در واحدهای درسی، 
تصرف در استخدام استادان، تصرف در منابع درسی، 
تصرف دانشجو، استاد، فضا و متن کاری ایدئولوژیک 

است.
اما وحدت حوزه و دانشـــگاه که آن موقع صحبت 
بـــود که تقلیـــل پیـــدا می کرد بـــه همـــکاری و رفت و 
آمـــد، اصالً به این معنـــا نبود. یعنی اگـــر طالب فقه 
قضا می خوانند، آیین دادرســـی هـــم بخوانند خوب 
اســـت. یک مقداری هم دانشـــجویان علوم سیاسی، 

فقه سیاســـی نیز بخوانند و با آن آشنا شوند. در متون 
درســـی دانشگاه هم دروسی مثل »فقه سیاسی« آمد 
اما این به معنی اسالمی ســـازی نبود. بلکه به معنای 
آشنایی است. البته اگر آدم ها با هم آشنا شوند بعدها 
ادبیاتشان نیز به هم نزدیک می شود اما این به معنی 

وحدت یا اسالمی سازی نیست.
همچنان که در رشته علوم سیاسی درسی است به 
نام »نظریه های مارکسیســـتی« که در آن دانشجویان 
با این نظریات آشنا می شوند؛ با نظریه های شیعی و 
سنی نیز آشنا می شوند. اتفاقاً این آشنایی ها بخشی از 
وظایف رشته علوم سیاسی است اما اسالمی سازی این 
است که منابع را کنترل کنید و بگویید اگر می خواهید 
دربـــاره هر چیزی صحبت کنید بایـــد از »ادله دینی« 
صحبت کنید، چه کتاب هایی بنویسید و آنها را به منبع 

تبدیل کنید.
ë انتشارات سمت آیا چنین کاری نمی کند؟

»سمت« سازمان تدوین کتب علوم انسانی است 
که سعی می کرد برای دروسی که متن درسی ندارند؛ 
متن تولید شـــود. مثـــاًل به آقای دکتر نقیـــب زاده هم 
می گفت متن تولید کند و برای تمامی رشته ها همین 
بود. اما پشـــت ســـر »اسالمی ســـازی« یک ایدئولوژی 
نهفته است اما در همکاری حوزه و دانشگاه، بحث در 

دسترس قرار گرفتن موضوعات و منابع است.
ë  شـــما در ابتدا فرمودیـــد که وحدت علت شـــد برای

انقالب فرهنگـــی. انقالب فرهنگـــی متعاقبش همین 
گزینش ها و منبع ســـازی ها را داشـــت و گویی که پروژه 

وحدت یا همکاری هم در همان فضا کلید خورد...
ممکن اســـت؛ چـــون آن زمان نوعـــی بدبینی به 
اســـتادان و متون وجـــود داشـــت. اما آن زمـــان هنوز 
بحث از کیفیت رابطه بین این دو نهاد نبود. شـــورای 
عالی انقالب فرهنگی نتوانســـت »رابطه و همکاری« 

را مدیریت کند بلکه به سمت »اسالمی سازی« رفت.
ë  نقش نهاد  نمایندگی رهبری و گروه معارف اسالمی در

دانشگاه ها را در این راستا چطور می بینید؟
نهاد ســـه کار می کند1. می خواهد نوعی مناســـک 
و ســـنن مذهبی را در دانشـــگاه ها رواج دهد؛ حجاب، 
نمـــاز و ازدواج. اینهـــا کارهـــای خوبـــی اســـت. 2. کار 
دیگرش سیاســـی و ایدئولوژیک است و آن پیوند زدن 
دانشگاه ها با رهبری است. مثاًل نشست ها، دعوت ها 
و موضوع ســـازی هایی را پیگیری می کنـــد. 3. متولی 
تدریـــس و انتخاب اســـتاد برخـــی از دروس عمومی 
می شـــود که این ربطی به همکاری حوزه و دانشـــگاه 
نـــدارد؛ چرا که همـــکاری حـــوزه و دانشـــگاه کاری در 
محدوده دروس تخصصی است نه دروس عمومی. 
البته نهاد در موضعگیری های سیاســـی هم افتاد که 
این به نظر می رسد عبور از وظیفه سازمانی نهاد بود. 
اما کار نهاد ذاتاً خوب بود؛ رهبری سیاسی مذهبی را با 

بدنه جوان مرتبط کرد.

ë  وضعیت آموزشی در دو سیســـتم حوزه و دانشگاه و
مزیت و مشکالت هر کدام را چگونه می بینید؟

در حـــوزه، تدریس »موضوع محـــور« بود یعنی تا 
موضـــوع تمام نمی شـــد درس ادامه داشـــت. اما در 

دانشگاه ها موضوع با اتمام ترم قطع می شود.
در حوزه، طلبه ها آداب تحقیق را یاد نمی گرفتند 
برخالف دانشگاه )البته دانشـــگاه هم، دیگر این طور 
نیســـت(. در دانشـــگاه دســـت به قلم بودن و نوشتن 
بیشـــتر رواج دارد. نوشته های تولیدی حوزه همچنان 
ادبیـــات منطقه ای دارد؛ یعنی فقـــط در بین طلبه ها 
مشـــتری دارد و خوانـــده می شـــود امـــا نوشـــته های 

دانشگاهی به روزتر و عمل گراتر است.
در حوزه، طالب مدت طوالنی با هم رفیق هستند 
و همدیگر را پشـــتیبانی می  کنند. حوزه ها یک کلونی 
هستند که طلبه ها را در ارتباط با هم نگه می دارند. اما 
در دانشـــگاه چنین رفاقت هایی دوام ندارد و دانشگاه 
خیلـــی اتمیک اســـت؛ به دلیـــل موقت بـــودن زمان 

تحصیل که در آن ارتباطات قطع می شود.
در حـــوزه »متن محـــوری« وجـــود دارد که خیلی 
خوب اســـت اما در دانشـــگاه چنین چیزی نیست. در 
حوزه ارتباط اســـتاد و طلبه طوالنی اســـت و »اســـتاد 

محوری« غالب است.
اگـــر در همکاری  حوزه و دانشـــگاه این ویژگی های 
مثبـــت به طرف دیگر منتقل می شـــد، هـــر دو طرف 
تعدیل می شدند؛ اما یک مشکلی وجود دارد که ما در 
ترکیب ها همیشه »وجوه منفی« را اخذ می کنیم؛ مثاًل 
حوزه فقط »مدرک گرایـــی« و »نظام ترمی واحدی« 
دانشـــگاه را گرفته که با این کار، ارتباط استاد و طلبه را 
قطع کرده است. دانشگاه هم آمده »پژوهش نکردن 

حوزه« را گرفته است.
ë  مباحثه یا رســـیدگی بـــه امور اخالقی طـــالب هم در

حوزه ها مطرح است...
قبـــاًل خوب بـــود ولی اکنـــون حوزه مرکـــز تهذیب 
درست کرده که جداگانه رســـیدگی به امور اخالقی را 
انجام می دهد. در قدیم رابطه چهره به چهره شاگرد 
و اســـتاد برقرار بود و اســـتاد در تمامی ســـاحات برای 
طلبه اســـتاد و الگو بود. ولی اکنون مثل دانشگاه است 

که استاد شاگرد را نمی شناسد.
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مسأله »وحدت حوزه و دانشگاه« با بهره گیری از نظریات امام خمینی)ره( و تالش های شهید مفتح 
از ســـال 1359 و متعاقب »انقالب فرهنگی« و تحت تأثیر آن در جامعه انقالبی مطرح شـــد. گویا 
هدف اصلی این وحـــدت در افقی مبهم و در پرتو طرحی کلی »گســـترش و نزدیک کردن تعامالت 
علمی دانشـــگاهی و معارف اســـالمی« بود. بدین ترتیب زمینه وحدت و همـــکاری دو نهاد حوزه و 
دانشـــگاه فراهم شـــد. برای ابهام زدایی از این وحدت با حجت االســـالم دکتر داوود فیرحی عضو 

هیأت علمی دانشگاه تهران به گفت وگو نشستیم.

ë  آیت اهلل جوادی آملی معتقدند که در ارتباط حوزه و دانشـــگاه؛ یا حوزه ذیل
دانشگاه می رود یا دانشگاه ذیل حوزه، یا هر دو ذیل امر ثالثی مثل مصالح ملی 
و دینی مشـــترک می روند. ایشان نگاه ســـوم را انتخاب می کنند؛ اینکه راجع به 

مصالح یک جامعه، بین حوزه و دانشگاه تقسیم وظایفی صورت گیرد.
ë  شورای عالی انقالب فرهنگی نتوانست »رابطه و همکاری« بین حوزه و دانشگاه را مدیریت کند

بلکه به سمت »اسالمی سازی دانشگاه ها« رفت.
ë  .دانشگاه مفید« و »دانشـــگاه باقرالعلوم« در راســـتای همکاری حوزه و دانشگاه تشکیل شدند«

طالب این مراکز، شـــبیه دانشجویانی هســـتند که دو رشته را همزمان در دانشـــگاه می خوانند. این 
مراکز به جای اینکه طلبه را به دانشگاه بفرستند؛ دانشگاه را به حوزه می آورند؛ این نوعی از همکاری 

است اما اصاًل به معنای وحدت این دو نهاد نیست.

نیم نگاه

چیستی آینده پژوهی هنوز برای بسیاری، حتی کسانی 
که بـــه فعالیت هـــای آینده پژوهانه اشـــتغال دارند، 
به درســـتی روشـــن نیســـت و هنوز در خصـــوص این 
رشته ابهاماتی وجود دارد. اخیراً به همت پژوهشکده 
مطالعـــات فرهنگـــی و اجتماعـــی، کتاب »اندیشـــه 
مســـتقبل: مقاالتی در باب آینده پژوهـــی« روانه بازار 
نشر شده که کوششی در جهت روشنگری از این رشته 

دانشگاهی است.
 ایـــن کتاب توســـط دکتر علی پایا به رشـــته تحریر 
درآمده اســـت که از روشنفکران دینی و دانشیار مرکز 
تحقیقات سیاست علمی کشور و استاد مدعو دانشگاه 
وست مینستر انگلستان است. دکتر پایا، از پایه گذاران 
آینده پژوهی در ایران به شـــمار می آید. از دیگر آثاری 
که وی در زمینه آینده پژوهشـــی منتشـــر کرده اســـت 

می تـــوان بـــه کتـــاب »معرفت شناســـی و متدولوژی 
مطالعـــات  و  »آینده اندیشـــی  و  آینده شناســـی« 

فرهنگی« اشاره کرد.
بـــاب  در  مقاالتـــی  مســـتقبل:  »اندیشـــه  کتـــاب 
آینده پژوهی« دربردارنده بخشی از تکاپو   های نظری 
و عملی دکتر پایا برای ابهام زدایی از جایگاه معرفتی 
دیسیپلین آینده پژوهی و کمک به ازدیاد بازده آن در 

کاربرد   های عملی آن  است.
بخشـــی از این مقاالت، تألیفاتی  هســـتند که دکتر 
پایا، در چند سال اخیر عمدتاً در نشریات دانشگاهی 
در ایران و خارج از ایران منتشـــر کرده اســـت. شماری 
در مجامـــع  از ســـخنرانی  ها  برگرفتـــه  نیـــز  آنهـــا  از 
دانشـــگاهی داخـــل و خارج از کشـــور اســـت عالوه بر 
اینکـــه این مجموعه دو مقاله هـــم دارد که از ترجمه 

آثـــار آینده پژوهـــان سرشـــناس بین المللـــی فراهم 
آمده اســـت. اما تعدادی از مقـــاالت این کتاب، برای 
نخستین بار به فارسی منتشر می شوند. مقاالتی نیز که 
پیش تر منتشر شده بودند با تغییراتی، در کتاب حاضر 
بازنشـــر شـــده اند. ازجمله این تغییرات، به روز  کردن 

برخی از منابع نقل   شده در تحریر   های اولیه اند.
»پامفا 1404؛ نخســـتین گام در مسیر آینده نگاری 
ملی«، »ارزیابی نقادانه روش  شناسی های آینده نگاری 
و آینده پژوهـــی«، »ارزیابی نقادانه نقش رویکرد   های 
آینده اندیشـــانه/آینده نگارانه در تفکـــر اســـتراتژیک 
جدید«، »مالحظاتی انتقادی در باب آینده اندیشـــی 
در  حوزه علـــوم و فناوری های نوپدیـــد و رویکردهای 
آینده پژوهانـــه  بـــه توســـعه«، »ارزیابـــی  معطـــوف 
تأثیرات علـــوم و فناوری هـــای همگرا بـــر حوزه   های 

تأملی بر جدیدترین اثر دکتر علی پایا

اندیشه مستقبل

 سال بیست وچهارم  شماره 6950
 دوشنبه  26 آذر 1397



در همیشــه بر پاشــنه دوران ســر به هوایی 
نمی چرخــد.  جوانــی  اوایــل  و  نوجوانــی 
وقــت  کافه هــا  در  کــه  روزهــا  همــان 
می گذرانیم یــا در دورهمی ها می گوییم و 
می خندیم، گاهی ته دل مان شور می زند. 
آن وقت آخر شــب و وقتی تنها می شویم، 
بــا خودمــان می گوییــم: »خب تــا کی؟!« 
دلشــوره ای عاقالنــه از چگونــه گذرانــدن 
در  بیشــتر  کــه  آینــده ای  البتــه  و  آینــده 
ذهن مان با شــغل شــکل می گیرد. همین 
جاســت کــه آه از نهاد همه بلند می شــود 
و می گوینــد: »کار؟ بابــا اوضــاع کار خیلی 
خرابه!« و بعد خاطره ها تعریف می کنند 
از کارهایی که پیدا نکرده اند و حقوق هایی 

که نگرفته اند.
جوانــی هیــچ کســی در هیــچ دوره ای 
بــدون فکــر کار نگذشــته امــا انــگار در این 
دوره زمانــه جنس این فکرهــا و نگرانی ها 
فرق دارد. کمی جدی تر، کمی ســخت تر. 
امــا گاهــی هم ایــن ســؤال پیــش می آید: 
»ما چقدر برای شــغل داشتن و کار کردن 

جدی هستیم؟«
بیــرون آمــدن از دانشــگاه و دنبــال کار 
گشــتن، برگشــتن از ســربازی و دنبــال کار 
گشــتن، فکر ازدواج و دنبال کار گشــتن و... 
هرکاری که بخواهیم انجام دهیم کنارش 
»دنبال کار گشــتن« هم می آیــد و حاال در 
ایــن اوضاعــی کــه می گویند وضــع کار بد 

است، سخت تر هم به نتیجه می رسد.
آن چیزی که این روزها بیشــتر جوان ها 
معمــواًل  و  هســتند  شــاکی  آن  دســت  از 
حرفــش را در دورهمــی و کافــه گردی هــا 
کــه  اســت  شــغل هایی  می کشــند  پیــش 
متناســب بــا رشــته و تخصص شــان پیــدا 
نمی کننــد یــا کارهایــی که حقوق درســت 
و حســابی نمی دهنــد. گاهی هــم حرف از 
کارهایی اســت که داشــته اند و با تعدیل و 
تعطیلی از دســت داده اند. وقتــی اینها را 
در همیــن چند جمله کنار هم می گذاریم 
نمی گوینــد؛  هــم  بیــراه  انــگار  می بینیــم 

اوضاع کار بدجور قمر در عقرب است.
البته کســانی هم هســتند که می گویند 
در ایــن اوضــاع قمــر در عقــرب، جوان ها 
هــم  آن  نیســتند  بی تقصیــر  زیــاد  هــم 
بــه  عشق شــان  و  راحت طلبی شــان  بــا 
خوش گذرانــی؛ الاقــل بخشــی از جوانان. 
امــا خــود جوان هــا معتقدنــد کاری که در 
شأن شــان باشد و به دردشــان بخورد پیدا 

نمی کنند.
محمــد راه زیادی رفته تا برســد به کار 
در نمایشگاه ماشین و بی خیال رشته اش 
شــود اما می گویــد خیلــی از جوان ها مثل 
او نیســتند. به زبان خودمانی تر خودشــان 
هم در کار پیدا نکردن بی تقصیر نیســتند: 
»خیلی ها دنبال کار نمی روند، می خواهند 
جوانی و خوشــگذرانی کنند و آخرش هم 
معمواًل ســر از مــواد در می آورند و معتاد 

می شوند.«
امــا امیر زیاد این حــرف را قبول ندارد. 
خــودش دیپلــم دارد و 9 ســال اســت کــه 
نصاب سقف کاذب است. وقتی می پرسم 
اینکــه می گوینــد کار پیــدا نمی شــود، بــه 
نظــرت تقصیــر بــازار اســت یــا جوان ها؟ 
می گویــد: »خودشــان تقصیــری ندارنــد، 
کســی کــه می خواهــد کار کنــد بایــد کاری 
باشد که کار کند. وقتی کار نیست تقصیری 
نــدارد. البته بعضی ها فقط دنبال پشــت 
میزنشــینی هســتند امــا مگــر اینهــا چنــد 

نفرند؟«
پشــت  دنبــال  وقــت  هیــچ  خــودش 
میــز نشســتن نبــوده و هرکاری از دســتش 
در  کــردن  کار  از  داده؛  انجــام  برآمــده 
تولیــدی چادر مســافرتی و چــادردوزی تا 
سیم کشــی ســاختمان و تراشــکاری. اما با 
ایــن همــه تــالش و کار االن درآمدش آن 
طور که می خواهد نیست. به قول خودش 
دستمزدش چشمگیر نیست و به زحمتی 

که برای کار می کشد نمی ارزد.
    مهاجرت بیکاری

رفتــن! این راه حل خیلی از جوان هایی 

 سال بیست وچهارم   شماره 6950   دوشنبه  26 آذر 1397

iran-newspaper

کار در مرز واقعیت و رؤیا
نگاه جوانان به کار، نگاه کار به جوانان

یگانه خدامی
گزارش نویس

آخــر کاردانی عمــران می خوانــد: »دنبال 
کار نیســتم. اصاًل در فکرش نیستم، چون 

این رشته را دوست نداشتم.«
 دلش نمی خواهد با رشــته عمران کار 
کنــد و در رؤیا خــودش را عکاس می بیند. 
دیــده ای؟  عکاســی  دوره  می پرســم 

می گوید: »نه ولی می خواهم بگذرانم.«
کار  دنبــال  حــال  بــه  تــا  چــون  شــیما 
نگشــته وقتــی می پرســم اوضاع بــازار کار 
می گویــد:  اســت  چطــور  جوان هــا  بــرای 
»فکــر کنم زیاد خــوب نیســت. آن چیزی 
کــه جوان هــا دلشــان می خواهــد نیســت. 
بیشــتر دوســتانم کار می کننــد ولی راضی 
نیســتند چون کارشان را دوســت ندارند و 
همینطوری رفته اند. بعضی ها هم دنبال 

کار می گردند ولی پیدا نمی شود.«
ریحانــه هم تقریبــاً همیــن حرف ها را 
می زنــد. او را هــم در همــان مرکــز خریــد 
می بینم. خیلی آرام حرف می زند. از آنها 
که انگار نه دنبال دردسرند نه هیاهو. سال 
آخر مهندســی شــیمی اســت و با اینکه تا 
به حــال دنبــال کار نرفته فکــر می کند اگر 
بخواهد برود سرکار بدون پارتی کاری پیدا 
نمی کند. می پرسم چرا؟ می گوید: »چون 
خیلی از دوســتانم رفتند دنبــال کار و پیدا 
نکردنــد. دنبــال کاری می گردنــد کــه هم 
مرتبــط بــا رشــته مان باشــد و هــم حقوق 
خــوب بدهند. رشــته مــا جوری اســت که 
مرتبط با شــرکت نفت اســت و وارد اصاًل 
راحت نیست. برای همین هم بیشترشان 

از ایران می روند.«
   مصاحبه با آدامس

جوان هــا  کــه  حرف هایــی  برخــالف 
پیــدا  و  کار گشــتن  دنبــال  از ســختی های 
نکــردن کار می زننــد، بســیاری از آنهایــی 
کــه در شــرکت های مختلــف کار می کننــد 
می گردنــد  کار  نیــروی  دنبــال  معمــواًل  و 
می گوینــد که کار هســت ولــی جوان ها کار 
نمی کنند! کســانی که مســئول مصاحبه با 
نیــروی کارند خیلــی از آنها گلــه می کنند؛ 
اینکــه مهارت ندارند، اینکه نازک نارنجی 
هستند، خواسته های عجیب غریب دارند 
یــا اصاًل اصول کار را نمی دانند. واقعیتش 
تعریــف  کــه  داســتان هایی  بخواهیــد  را 
می کننــد گاهــی خیلــی عجیــب و غریــب 

است.
کارمندهــای  همیــن  از  یکــی  هســتی 
مســئول جــذب نیــرو اســت و پشــت ســر 
هــم از تمــام ایــن مــوارد مثال مــی آورد و 
برایــم تعریــف می کنــد: »کار هســت امــا 
خودشــان نمی توانند کاری انجــام دهند. 

رزومــه  در  ندارنــد  کــه  را  مهارت هایــی 
کاری می نویســند. می توانــم بگویــم اصاًل 
کاری  رزومــه  بایــد  چطــور  نیســتند  بلــد 
بنویســند. خب ما متوجه می شــویم چون 
آزمــون می گیریــم. وقتــی مثــاًل حســابدار 
می خواهیم می بینیم نمی توانند کارهای 
مالیاتی انجام دهند چون در دانشگاه این 
چیزهــا را یــاد نمی دهند و باید خودشــان 
ولــی  بگیرنــد  یــاد  و  کارآمــوزی  برونــد 

نمی روند.«
او از رفتــار و حتــی نحــوه حــرف زدن 
و لبــاس پوشیدن شــان هــم بــد می گوید: 
»به نظــرم خیلی هایشــان شــخصیت کار 
ندارند، حتی بلد نیســتند لباس مناســب 
کار بپوشــند و بیاینــد بــرای مصاحبه. یک 
بــار دختری بــا کیــف منجوق دوزی شــده 
آمــده بود بــرای مصاحبــه و می گفت من 
پنجشــنبه ها اصاًل نمی توانم بیایم سر کار 
چــون هــر هفته مــی روم میهمانــی و باید 
از صبــح آمــاده شــوم. یکــی دیگــر موقــع 
مصاحبــه آدامس می جویــد و باد می کرد 
و می ترکاند. شــما باشید به این آدم ها کار 

می دهید؟«
بــه نظــر می آیــد بســیاری از جوان هــا 
بــا اینکــه تــازه درس شــان تمــام شــده و 
هنــوز  شــوند  کار  بــازار  وارد  می خواهنــد 
شــخصیت مســتقلی پیدا نکرده اند. هنوز 
تعریــف  خانــواده  کنــار  شخصیت شــان 
می شــود نــه جــدا از آنهــا. مثــل کســی که 
هســتی تعریف می کــرد با پــدر و مادرش 
آمده بود بــرای مصاحبه و مادرش اصرار 
داشــت بــا او بــرود اتــاق مصاحبــه مبــادا 
بچــه اش حــرف اشــتباهی بزنــد: »اصــاًل 
پدر و مادرهایشــان بیشــتر نگــران کارند تا 
خودشــان. مثــاًل مــادرش زنــگ می زند و 
التمــاس می کنــد بــه پســرش کار بدهیم. 
احساس مســئولیت ندارند و نگران آینده 
نیســتند. خیلی از آنها اصاًل برایشان مهم 
نیســت. البته که همه نه؛ کســانی هســتند 
که با ســن کم می آیند اینجــا و آنقدر دوره 
گذرانده اند و دوســت دارنــد کار کنند و یاد 
بگیرنــد که اســتخدام هم می شــوند. ولی 

اینها خیلی کمند.«
او از برخــی خواســته های عجیــب  هم 
می گوید؛ از درخواســت حقــوق  5 میلیون 
تومانــی بــدون هیچ ســابقه ای یا داشــتن 
یک شــغل خاص. تصوراتی بدون آگاهی 
از وضعیــت کار، واقعیت هــای جامعــه و 
توانایی های خودشان. حتی بدون در نظر 
گرفتن سال هایی که قرار است با این کارها 

سر کنند؛ تصوراتی شبیه رؤیا.
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محمــد جلــوی نمایشــگاه اتومبیل یکی از ماشــین های مــدل باال را بــا لنگ تمیز 
می کند. وقتی کنار ماشــین می ایستد تا حرف بزند از گوشــه چشم مرتب مراقب 
ماشــین های دیگر اســت که از کنــارش می گذرند؛ مبــادا خطی بیندازنــد. متولد 
72 اســت و 4 سالی است در نمایشــگاه ماشــین کار می کند، آن هم با فوق دیپلم 
نقشه کشــی صنعتی. البته فکر نکنید با رشــته اش دنبال کار نگشــته، گشته اما پیدا 
نکرده: »خیلی دنبال کار رفتم اما باید پارتی داشته باشی استخدامت کنند. رفتم 
خیلی از این شــرکت های بزرگ فرم پر کردم ولی آدم را ســر می دوانند. می گویند 
فــرم پر کن زنگ می زنیــم اما زنگ نمی زننــد.« محمد برای رشــته اش و کاری که 
می خواســته پیدا کنــد، کالس و دوره های آموزشــی زیاد رفته اما بــه قول خودش 

آخرش نتیجه ای نداشته است.

است که کار پیدا نکرده اند و ناامید شده اند 
از پیــدا کــردن کاری کــه دوســتش داشــته 

باشند و حقوق خوبی برایش بگیرند.
پژمــان 27 ســاله همیــن فکــر را دارد 
چون با داشــتن فوق  لیســانس معماری و 
البته رتبه 40 کنکور ارشــد، االن یک ســالی 
اســت کــه مجبــور شــده در دفتــر فــروش 
خودرو مســئول ســند شــود: »دنبال کار در 
رشــته خودم رفتم ولی شرایط آن طور که 
باید قانع کننده نبود و یک ســری توقعات 
پاییــن  حقوق هــا  نمی کــرد.  بــرآورده  را 
بــود و بــازار کار نامطمئن. این شــرایط بد 
اقتصادی باعث شد بیایم دنبال کاری که 
درآمدش بیشــتر باشد و بتوانم پول جمع 

کنم و بروم.«
بــه نظــر او اوضــاع اقتصــادی جــوری 
اســت که باید کاری پیــدا کنی که بتوانی به 
قول قدیمی ها آقای خودت باشــی: »آدم 
بایــد خــودش رئیــس کارش باشــد. کار از 
خــودش باشــد در غیــر این صــورت ضرر 
می کنــد. چون همه دنبال ســود بیشــترند 
و حتــی از یکی دو میلیون تومان کســی که 
برایشــان کار می کنــد نمی تواننــد بگذرند. 
کســانی هم کــه دنبــال کار آزادند ســخت 
می توانند شــروع کنند. اگــر بخواهید دفتر 
کوچکــی بگیرید بایــد حــدود 100 میلیون 
تومان سرمایه داشته باشید. کسی که فارغ 
التحصیل می شــود اگــر در دوره دانشــگاه 
کار هــم کــرده باشــد نهایتــش 20 تــا 30 
میلیــون تومان پــول دارد. چطور می تواند 

کار راه بیندازد؟«
بین دوســتان پژمان، خیلی ها بیکارند. 
نفــر   10 هــر  از  می گویــد،  او  کــه  طــور  آن 
6 نفــر شــغلی ندارنــد. می گویــد کســی را 
می شناســد که دکترای عمران از دانشــگاه 

علم و صنعت دارد اما بیکار است.
چیــزی که به نظر پژمــان تقصیرش بر 
گــردن نظام آموزشــی اســت چــون آنچه 
که یــاد می دهند بــا چیزی که در بــازار کار 
»در  دارد:  زیــادی  تفــاوت  دارنــد،  توقــع 
رشــته خودمــان که اســتادان فقــط دنبال 
یاد دادن یک ســری مسائل جزئی هستند 
و یــاد دادن کار بــه بچه هــا در برنامه شــان 
نیســت. مــا از دانشــگاه می آییم بیــرون و 
بایــد یکــی دو ســال وقت صــرف کنیم که 
بفهمیم بازار کار چه خبر است. باید برای 
گذراندن دو تا دوره آموزشی برویم کالس 
و پول خرج کنیم در صورتی که می توانیم 
در دانشــگاه و بــه جــای خیلــی از دروس 

بی فایده این دوره ها را یاد بگیریم.«
فرینــاز هم مثــل پژمان آنقــدر کار پیدا 

نکــرده که تصمیــم گرفته مهاجــرت کند. 
مهنــدس اســت و دو ســالی که دنبــال کار 
می گــردد نتوانســته کاری که می خواســته 
پیــدا کنــد البتــه در ایــن دوران دوره هــای 
آموزشی هم گذرانده و کارهای موقت هم 
انجــام داده: »دوره هــای فنــی و حرفه ای، 
آرایشــگری، مراقبــت از پوســت و کاشــت 
همیشــه  اینهــا  بــرای  گذرانــدم.  ناخــن 
مناســب  شرایط شــان  ولــی  هســت  کار 
نبــود و همیشــه یــک جــای کار می لنگید. 
کارهایی مثــل بازاریابی، کار در رســتوران، 
فروشندگی و از اینجور کارها هم بود. فقط 
مــن نمی توانســتم انجام بدهــم چون در 
شــهر کوچکــی زندگــی می کنــم و خانواده 
سرشناســی دارم و اجــازه انجــام دادن هر 

کاری را ندارم.«
نیســت.  خــودش  شــرایط  فقــط  ایــن 
بــرادرش هم همین وضعیــت را دارد و با 
مدرک ارشــد شــیمی مجبور شــده فست 
فود بزند. آن هــم درحالی که آنها در یک 

شــهر کاماًل صنعتی زندگی می کنند. انگار 
برایــش راهــی جــز رفتــن نمانــده و حــاال 

دنبال کارهای مهاجرت است.
    کار نشد ندارد

قصه دانشــجوها کمی با بقیه متفاوت 
اســت. کســانی که یــا دنبال کار نگشــته اند 
کارهــای  یــا  نیســتند  فکــرش  بــه  زیــاد  و 
متفرقــه ای انجــام داده انــد کــه خیلــی به 
آن دل نبســته اند. فقــط محــض پر کردن 
اوقات فراغت یــا درآوردن پولی که همان 
زمــان نیاز داشــته اند. انگار بــا اینکه وقتی 
پــای حرف شــان می نشــینی مثــل بقیه از 
شــرایط کار گالیــه دارنــد و برایــش غر هم 
می زنند، ته دلشــان امیــد دارند برای پیدا 
کــردن کاری کــه همیشــه تصویــرش را در 

رؤیاهای شان می بافند.
هرچنــد بعضی هــا هــم مثــل کتایــون 
بــا فضــای کاری آشــنا هســتند.  حســابی 

هدفون در گوش و با ســری پایین انداخته 
تند تند راه مــی رود و انگار زیاد هم راضی 
نیســت ایــن ریتــم تنــد راه رفتنــش یــک 
دفعه متوقف شــود. او دانشــجوی ادبیات 
رشــته اش  همیــن  بــا  و  اســت  نمایشــی 
کار دانشــجویی انجــام می دهــد. بــه قول 
شــدن کالس هــا  تمــام  از  بعــد  خــودش 
و  پالتوهــا  در  دیروقــت  تــا  دانشــگاه  در 
ســالن هایی که با پول های خودشان اجاره 

می کنند تمرین می کنند.
می گویــم اوضاع کار بد اســت؟ جواب 
می دهد: »شرایط کار سخت است ولی کار 
نشد ندارد. بین دوستانم خیلی ها بیکارند 
ولی کسانی هم هستند که دانشجو هستند 
و جایی هم مشــغول کارند. حتی کارهایی 
تقریبــاً مرتبــط بــا رشــته  خودمــان انجام 
مطلــب  روزنامــه  بــرای  مثــاًل  می دهنــد. 

می نویسند.«
البتــه بــه نظــر او حــال و هــوای رشــته 
مهندســی با رشــته های هنری فــرق دارد. 

بــازار کاری آنها اشــباع شــده و باید منتظر 
آزمــون اســتخدامی بمانند. مســأله ای که 
بسیاری از دانشجوهای این رشته ها به آن 
اشــاره می کنند. بــازاری که پــر از مهندس 
اســت امــا شــرکتی کــه بتواننــد در آن کار 
کننــد کم اســت، مخصوصــاً اینکــه خیلی 
از شــرکت ها بــه دلیــل شــرایط اقتصادی 
تعطیــل شــده اند. بــا ایــن حــال کتایــون 
می گوید: »اما باز کار پیدا می شــود. کســی 
که نخواهد کار کند کار نمی کند ولی کســی 
کــه بخواهد بــا کمتریــن امکانــات هم کار 
می کند. سختی دارد ولی چیزی نمی تواند 

جلوی اراده آدم را بگیرد.«
برخــالف کتایون، شــیما خیلــی از بازار 
کار باخبــر نیســت چــون اصــاًل دنبــال کار 
همــراه  صبــح  و  اســت  ســاله   21 نرفتــه. 
مــادرش آمــده مرکــز خریــد و بــه ویترین 
مغازه ها سرســری نگاهی می اندازد. سال 

آن چیزی که این روزها بیشتر جوان ها از دست آن شاکی 
هستند و معمواًل حرفش را در دورهمی و کافه گردی ها 

پیش می کشند شغل هایی است که متناسب با رشته و 
تخصص شان پیدا نمی کنند یا کارهایی که حقوق درست 
و حسابی نمی دهند. گاهی هم حرف از کارهایی است که 

داشته اند و با تعدیل و تعطیلی از دست داده اند

کار و آرزوهای کارگران فصلی و چرخی های جوان

دلمان می خواست کاره ای شویم

نظر مؤسسه های کاریابی داخلی و خارجی درباره کار جوانان

خوش تیپ ها زودتر استخدام می شوند
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زندگی و رؤیای کارآفرینان دارای معلولیت

ما نشسته راه می رویم

کار دانشجویی یا کارگری دانشجویی؟

تراکت پخش کن ترجیحًا دانشجوی مکانیک

گپی با قهرمان رقابت های پنجگانه ارتش های جهان

قهرمانی از دل محرومیت

گفت و گو با احترام برومند مجری و بازیگر تلویزیون

فکر و ذکر نسل ما کار بود و کار
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گفت و گو با احترام برومند مجری و بازیگر تلویزیون

خیلی ها از نیاز دانشجویان برای کار سوء استفاده 
می کنند و کارهای سنگین و پاره وقت شرکت شان 

را به دانشجویان می سپارند؛ از انبارگردانی یک 
شرکت دارویی گرفته که ممکن است 10 یا 20 روز 

طول بکشد تا تایپ ارزان یا پخش تراکت

فکر و ذکر نسل ما کار بود و کار

رنا
 ای

س:
عک

کــودکان  بــرای  گذاشــت  را  جوانــی اش 
دغدغــه  همچنــان  و  ایــران  نوجوانــان  و 
دارد.  را  بهروزی شــان  و  شــادمانی 
هنرمند  یــزدی  برومنــد  احترام الســادات 
بازیگــر  و  مجــری  نســل،  چنــد  محبــوب 
تلویزیون، در گفت و گو با »ایران جوان« 
جوانــی اش را در هفتــاد و یــک ســالگی، 

مرور می کند.
ë  از خانــواده بگوییــد و اینکــه دوره کودکــی و

نوجوانی را چگونه سپری کردید؟
مــا 6 خواهــر و بــرادر هســتیم و مــن خواهــر 
بزرگ تــرم. در خانــواده ای متوســط بــه دنیــا 
آمدیم. پدرم کارمند بود و به دلیل شــغلش 
برای مأموریت های یک یا دو ســاله از شهری 
به شــهر دیگر می رفتیم. برای همین کودکی 
مــن در شــهرهای ســاری، گــرگان، خــوی و 
ارومیــه گذشــت تا اینکه وقتی 9 ســالم شــد، 
برگشــتیم تهــران. البتــه در آن ســال ها هــم 
هرچند وقت یکبار می آمدیــم تهران، منزل 
مادربزرگــم و خیلــی از خاطره های خوبی که 
از آن دوران به ذهن ســپرده ام در سرچشمه، 
ری و کوچه آبشار، زیر بازارچه نایب السلطنه 
و خیلی از کوچه هــا و مغازه های آن محله ها 
شــکل گرفــت. این را هــم بگویم خانــواده ما 
طــوری بود که باعث شــد همه مــا 6 خواهر و 
برادر زمینه هایی از عشــق و عالقه به کارهای 
هنری داشته باشــیم.برادرم 55 سال قبل، از 
اولین کســانی بود که در حوزه صنایع دســتی 
و ســاخت وســایلی از چــرم و جیــر فعالیــت 
داشــت. کارش بــازار خوبــی داشــت و صادر 
هم می شــد که امیدوارم این جنس اتفاق ها 

بــاز هــم در ایران بیفتــد. خواهــرم مرضیه را 
هــم که همه می شناســند به نظر مــن در کار 
خودش خیلی موفق بود. راضیه همسر آقای 
شــاه محمدلو هم همین طــور، اما چیزی که 
من را متأسف می کند این است که راضیه به 
رغم بااستعداد بودن و بااحساس بودنش در 
ســال های اخیر به دالیل مختلــف خودش را 
کنار کشید. خواهر کوچک ترم طاهره و همسر 
آقای بزدوده، بااســتعداد، بااحساس، دانش 
آموخته حقوق سیاسی، دبیر دبیرستان های 
سابق تهران و حاال هم مربی بدمینتون است. 
بــرادر کوچکتــرم هم بــا اینکــه تحصیلکرده 
امریکا بود، همزمان با انقالب با عشق و عالقه 

به ایران برگشت.
ë  این موفقیت در جمع خانواده شما، با صرف

هزینه های زیادی فراهم می شد؟
هــر کــدام  از ما با کمترین امکانــات و توقع به 
این مراحل رســیدیم. پــدر و مادرمان بودجه 
خاصی برای ما نمی گذاشتند جز اینکه اسم 
ما را در مدرســه می نوشــتند، سالی دو مرتبه 
برایمــان لبــاس می خریدند، تابســتان ها ما 
را جــای خــوش آب و هــوا می بردنــد و اینکه 
برای مادرم اهمیت داشــت حتی با امکانات 
انــدک، ســالی یک بار هم که شــده لــب دریا 
برویم.بــا صرف هزینه نــه، بلکــه کارهایی را 
کــه بــه آن عالقه منــد بودیم با عشــق دنبال 
می کردیــم. پدر و مادر هیــچ وقت به ما خط 
ندادند دنبال چه چیزی برویم، اما در خانه ما 
زمینه عالقه به ادبیات فارســی از طرف پدرم 
و کارهای نمایشــی به طور خیلــی عامیانه از 
طرف مادرم وجود داشــت. او ســعی می کرد 
فیلم هــای خوبی را که اکران می شــد ببینیم. 
برای همین حتی اگر خودش نمی توانست، 
پول بلیت یکی از افراد فامیل را می داد که ما 
را ببرد ســینما. آن ســال ها ما همه فیلم های 

جری لوئیس و نورمن ویــزدوم را می دیدیم. 
یادم هســت عید نوروز حتماً ســینما فیلمی 
از ایــن دو هنرپیشــه داشــتند. مثــالً »شیشــه 
پاک کن« نورمن ویزدوم را فراموش نمی کنم 
یــا فیلم های چارلی چاپلیــن و همین طور از 
فیلم های ایرانی مثل »چهارراه حوادث«. آن 
زمان بهترین فیلم های دنیا همزمان در ایران 
هم اکران می شد و ما سعی می کردیم آنها را 

از دست ندهیم.
ë  و جوانــی  شــروع  دبیرســتان،  پایــان 

دغدغه هایــی کــه در ایــن دوران بــرای شــما 
اهمیت پیدا کرد چه بود؟

دیپلم ادبی را از دبیرســتان اسدی گرفتم که 
االن ســر چهار راه آب سردار توی خیابان ژاله 
ســابق و شــهدای فعلــی قــرار دارد. مدرســه 
درست رو به روی دانشکده هنرهای دراماتیک 
بــود و همه بازیگرهای بزرگ تئاتــر آن زمان؛ 
آقایان انتظامی، نصیریان، رشیدی و خانم ها 
تأییدی، شــیخی و شــهابی آنجا رفــت و آمد 
داشتند و دیدن شــان برای من خیلی جذاب 
بــود. کلی خاطره برایم ســاختند. آن وقت ها 
یکی از دوســتان برادرم مرکزی تأسیس کرده 
بــود بــرای نگهــداری از کــودکان اســتثنایی و 
وزارت فرهنــگ آن دوره کالس هایــی ترتیب 
داده بود برای آشــنایی با کودکان اســتثنایی و 
روش های آموزش آنها. حدود دو سال در آن 
مدرسه کار کردم تا اینکه سال 1346 کارم توی 
تلویزیون با مجری گری و گویندگی یک برنامه 
10 دقیقه ای در هفته برای کودکان و نوجوانان 
شروع شد و کم کم تعداد این برنامه ها بیشتر 

شد.
ë  عالقه شــما به دنیــای بچه ها از کجا نشــأت

گرفت؟
وقتــی نوجوان بــودم اکثر وقت هــا دلم برای 
بچه ها می ســوخت، بــا مادرم کــه به خیابان 

ë همه رشته ها اشباع شده 
از صفــر تا صد برقــکاری را بلد اســت و یک 
ســالی هم مشــغول این کار بوده اما از بد روزگار 
نتوانسته ادامه دهد و یک هفته ای هست برای 
پیــدا کــردن کار آگهــی داده. عباس اســکندری 
دانشــجوی کاردانــی فنــاوری اطالعــات، اهــل 
قزوین و دانشجوی دانشکده فنی شهید شمسی 
پور است. می گوید با این وضعیت گرانی ها و باال 
رفتن قیمت اگر کار نکند نمی تواند به تحصیل 
ادامــه دهد و اگر مجبور شــود تراکت هم پخش 
می کند: »برقکاری را به شــکل عملی در قزوین 
آموختــم و قبــل از اینکــه در کنکور قبول شــوم، 
برقــکاری می کــردم و از پــس مخــارج خــودم 
برمی آمــدم. بعــد از قبولی دانشــگاه بــه تهران 
آمدم و االن در خوابگاه زندگی می کنم. سال اول 
از طریق یکی از آشناها در یک پروژه ساختمانی 
مشــغول بــه کار شــدم و برقــکاری واحدهــای 
ساخته شده را انجام می دادم اما چند هفته قبل 
این کار تمام شــد و االن بیکارم. درآمدم ماهانه 
یــک میلیون و 500 هزار تومــان بود و با این پول 
از پــس مخارجــم برمی آمــدم اما االن شــرایط 

سخت شده.«
اشــباع شــدن همــه رشــته های  از  عبــاس 
دانشگاهی در بازار کار می گوید و ادامه می دهد: 
»خیلــی دوســت دارم در رشــته خــودم کار پیدا 
کنم اما متأســفانه آن تخصصی کــه کارفرماها 
می خواهنــد نــدارم و رشــته مــا هــم در ایــران 
طرفدار نــدارد. کارفرماها از یک فارغ التحصیل 
برنامه نویســی توقع دارند که به اندازه یک تیم 
کار کنــد درحالی کــه یک برنامه نویس 10 ســال 

باید تجربه کسب کند تا بتواند حرفه ای شود.«
ë کسب تجربه در کافه 

»پــول برایــم اهمیــت زیــادی نــدارد و تنها 
می خواهــم در کافه کار کنم تا تجربــه این کار را 
پیــدا کنم.« محمد مروتی دانشــجوی ترم ســه 
مواد دانشگاه خواجه نصیر تهران است و عالقه 

زیادی هم به کار در کافه دارد. 
می گوید بعــد از فارغ التحصیلی می خواهد 
کافــه راه بینــدازد: »ایــن رشــته را با عالقــه زیاد 
انتخــاب نکردم اما این روزها ســعی می کنم به 
آن عالقمند شــوم. عالقه زیادی بــه کار در کافه 
دارم و می خواهــم بعــد از فارغ التحصیلــی بــا 
ســرمایه ای که دارم کافــه راه اندازی کنــم. برای 
این کار تجربه ای ندارم و به همین خاطر دنبال 
کافه ای هســتم که به صورت پاره وقت آنجا کار 

کنم تا عالوه بر کار، تجربه هم پیدا کنم. 
البته هنوز کافه داری با من تماس نگرفته و 
معموالً آنها نیروی تمــام وقت می خواهند که 
تا پاســی از شــب هم بتواند در کافه کار کند. این 
روزهــا  بــازار کار کافــه خوب اســت و اگــر بتوانم 
تجربه این کار را کسب کنم حتماً موفق خواهم 

شد.«
ë تایپ پایان نامه 

»در کمترین زمان و با کمترین قیمت و بدون 
اشتباه پایان نامه شما را تحویل می دهیم.« این 
جمله ای است که مقابل میزش قرار داده و هر 
از چند گاهی هم چشــم از کامپیوتر برمی دارد و 
توضیحاتی درباره کار می دهد. سعید دانشجوی 

سهیال نوری
خبرنگار

کار دانشجویی یا کارگری دانشجویی؟

تراکت پخش کن ترجیحًا دانشجوی مکانیک
دانشــجوی آماده به کار، کار پاره وقت با پورســانت عالــی، تراکت  پخش کن نیمه وقت 
ترجیحاً دانشــجو، استخدام دانشجو با شــرایط عالی، تهیه پایان نامه دانشجویی از صفر 
تا صد، اســتخدام خانم خوش خط جهت جزوات آموزشــی و... هر قدمی که به دانشگاه 
تهران نزدیک می شوی تعداد این آگهی ها هم بیشتر می شود. گویا این آگهی ها با دیوارهای 
دانشــگاه قرابت چند ســاله دارند. رهگذران بی تفاوت از کنار دیوار عبور می کنند و گاهی 
یک یا دو نفر هم پیدا می شــوند که نگاهی به آنها بیندازند. البته تنها دیوار دانشگاه مأمن 
این آگهی ها نیست و سایت های اینترنتی هم چند سالی هست که محلی برای تبلیغ  کار 
دانشجویی و درخواست برای پیدا کردن کار نیمه وقت شده اند. اینکه چرا یک دانشجو در 
کنار تحصیل تصمیم گرفته تا کار کند حتی اگر این کار پخش تراکت باشد سؤالی است که 

برای پاسخ آن پای حرف های تعدادی از دانشجوها نشستم.

یوسف حیدری
گزارش نویس

ë کار می کنم تا سربار نباشم
»شــما که تو روزنامه کار می کنــی و با آدم های 
زیادی ســر و کار داری می توانی کاری هم برای 
مــن پیــدا کنــی؟« ایــن اولین جمله ای اســت 
کــه حمید بعــد از اینکه می فهمــد خبرنگارم 
بــه زبــان می آورد. دانشــجوی ترم ســه رشــته 
مهندسی مکانیک دانشگاه بین الملل قزوین 

است و ساکن جنوب شهر تهران. می گوید برای 
اینکه سربار کسی نباشــد کار می کند و مخارج 
دانشــگاه را تأمین می کند: »چند باری تراکت 
پخش کرده ام و ساعتی پول گرفته ام. معمواًل 
برای پخش تراکت از ساعتی 6 تا 10 هزار تومان 
پول می دهنــد. باید در این کار امانتدار باشــی 

وگرنه نمی توانی موفق شوی.

تابســتان ها با توجه به تعطیلی دانشــگاه، 
بهتریــن فرصــت بــرای کار اســت و مــن هــم 
همــه تابســتان امســال تراکت پخش کــردم. 
متأسفانه برای دانشجو کار پاره وقت زیاد پیدا 
نمی شود و معموالً کارهایی مثل ویزیتوری یا 
پخش تراکت و کارهای فروشــندگی پیشــنهاد 
می کنند ولی اگر شــانس داشــته باشــی گاهی 
اوقات پیشنهاد همکاری در یک پروژه علمی یا 
کارهایی مثل آمارگیری هم پیشنهاد می شود. 

البتــه مــن از ایــن شــانس ها نداشــته ام و 
فقــط در کار تراکت پخش کنی تخصص پیدا 
کــرده ام. در ایــن کار هــم اعتماد حــرف اول را 
می زند و تابســتان در عرض یک ماه ســه هزار 
تراکــت آژانــش امــالک را در کوچــه و خیابان 
پخــش کردم و حتی یکــی از این ورقه ها را هم 
دور نینداختم. مســئول آژانس هم چند باری 
مخفیانــه زیر نظرم گرفته بــود و رضایت پیدا 

کرده بود. 

چنــد روز قبــل هــم زنــگ زد و خواســت 
تــا بازهــم برای شــان تراکت پخش کنــم ولی 
دوســت دارم کاری کــه بــا رشــته تحصیلی ام 

مرتبط باشد پیدا کنم.«
حمید از نبود کالس های عملی در دانشگاه 
هم انتقاد دارد و معتقد است وقتی فقط ملزم 
باشیم واحدهای درسی را به شکل تئوری پاس 
کنیم نتیجه این می شود که یک فارغ التحصیل 
بــدون تخصــص بــه جمــع بیــکاران جامعه 
دانشــگاه ها  در  کاش  »ای  می شــود:  اضافــه 
شــرایطی فراهــم می شــد تــا در کنــار دروس 
تئوری بتوانیم دوره های عملی داشته باشیم تا 
زمان فارغ التحصیلی یک تخصصی هم پیدا 
کرده باشــیم. متأســفانه خیلی از کارخانه ها و 
شرکت ها کارآموز قبول نمی کنند و حتی وقتی 
پیشــنهاد می دهیــم که مجانی برای شــما کار 
کنیم باز هم قبول نمی کنند و می گویند باید کار 

بلد باشی و ما اینجا فرصت آموزش نداریم.«

رشته روانشناسی است و یک سالی می شود  که 
مشــغول اســت. می گوید در این کار سرعت و 
دقــت حرف اول را می زند: »از نوجوانی عالقه 
زیــادی بــه کامپیوتر و تایپ داشــتم و ســرعت 
دستم در تایپ خوب است. وقتی کنکور قبول 
شدم به دنبال کاری بودم که بتوانم هزینه های 

خودم را تأمین کنم. 
و  بــود  تایــپ  بــودم  بلــد  کــه  کاری  تنهــا 
می دانســتم یکی از دغدغه های دانشــجویان 
اســت.  تایــپ و صفحه آرایــی  و  نامــه  پایــان 
تصمیم گرفتم از تخصصی که دارم، استفاده 
کنــم. اگر همه مطالب پایان نامه آماده باشــد 
در یک هفته آن را تایپ شــده با کمترین غلط 

تحویل می دهم. 
پولــی هم که می گیــرم آب باریکه ای بیش 
نیســت ولی بــه همیــن راضــی هســتم. البته 
بازار نوشــتن پایان نامــه داغ تر از کار ماســت و 
متأســفانه برخــی از دانشــجویان بــدون آنکه 
زحمتی بکشــند تنها با پرداخت پول سفارش 

پایان نامه می دهند.«
ë کار از ما درآمد از شما 

»یــک هفته آمــوزش رایــگان و بعــد از آن 
کار پردرآمد با پورســانت عالــی.« با اعتماد به 
نفــس حــرف می زنــد و معتقد اســت اگر یک 
دانشجو استعداد خوبی داشته باشد به سرعت 

می تواند در این کار موفق شــود و درآمد خوبی 
هم کسب کند. 

ســیاوش مدیر یکــی از دفاتر بیمه اســت و 
در توضیــح این کار می گوید: »در دفتر مرکزی 
شرکت به دانشجویان یک هفته آموزش های 
الزم را در زمینــه بیمــه عمــر می دهیــم و بعد 
از آن خــود دانشــجویان بــه عنــوان بازاریــاب 
می توانند فعالیت کنند. هرچقدر موفق شوند 
افــراد بیشــتری را بیمــه عمــر کنند پورســانت 
بیشــتری هم می گیرند و معمــوالً 10 درصد از 
مبلغ بیمه به خودشان تعلق می گیرد. این یک 
کار مناسب پاره وقت برای دانشجویان است که 

می توانند درآمدی داشته باشند.«
کار  بــرای  دانشــجویان  نیــاز  از  خیلی هــا 
سوء اســتفاده می کنند و کارهای ســنگین و پاره 
وقت شرکت شان را به دانشجویان می سپارند؛ 
از انبارگردانــی یــک شــرکت دارویــی گرفته که 
ممکن اســت 10 یا 20 روز طول بکشــد تا تایپ 

ارزان یا پخش تراکت. 
خیلی هــا نیازی بــه کار و درآمــد ندارند اما 
دانشــجویی که نیازمند اســت چاره ای جز این 
ندارد. اینکه یک لپ تــاپ کرایه کند روزی 35 
هزار به امیدی که بتواند از انبار گردانی شرکت 
دارویی الاقل روزی 60 هزار تومان درآمد داشته 

باشد.

گــروه جــوان /رســیدن بــه قلــه قهرمانی از 
دل محرومیــت. ایــن تصویــری آشناســت 
کــه خیلــی از قهرمانــان ایران و جهــان را با 
آن می شناســیم. طور دیگری هم می شــود 
این تصویر را دید؛ کســی قهرمان می شــود 
که ســختی ها و محرومیــت را با همه وجود 
لمس کرده باشــد. این جملــه بارها از زبان 
اسطوره های بزرگ ورزش بیان شده است. 
در ایــران نیــز ایــن امــر بارهــا اتفــاق افتاده 
و کســانی بــر ســکوی قهرمانی ایســتاده اند 
که گذشــته ای یکســره مملــو از محرومیت 
داشــته اند. علی اکبــر فیــروزی هــم یکــی از 
همین قهرمانان اســت. جوان 22ســاله ای 
کــه  جایــی  کرمــان.  رودبــار  شهرســتان  از 
زندگــی مــردم بــا محرومیــت بــه معنــای 
واقعــی گــره خورده اســت. جایــی که حتی 
پیــدا کردن لیوانــی آب برای نوشــیدن، گاه 
به یــک چالــش بــزرگ تبدیل می شــود. از 
دل ایــن محرومیت اما علی اکبر توانســت 
انزلــی  کنــار  زیبــا  افســری  دانشــگاه  وارد 
شــود و از آنجــا پــا بــه عرصــه رقابت هــای 
قهرمانی پنجگانه جهان بگذارد و در اولین 
حضورش مقام ســوم را کســب کنــد. البته 
خبــر قهرمانی ایــن جوان جایــی منعکس 
نشــد. علــی اکبــر در گفــت و گــو بــا »ایــران 
جوان« از این قهرمانــی و محرومیت هایی 
کــه جوانــان رودبــار کرمــان بــا آن دســت و 

پنجه نرم می کنند گفت.
ë  از رودبــار کرمان بگو و اینکــه جوانان این 

شهرستان چه امکانات و تفریحی دارند؟
شهرستان رودبار در جنوب کرمان و یکی از 
شهرســتان های بســیار محروم ایران است. 
مردم این شهر اکثراً کارگر و کشاورز هستند 
و خبــری از مــکان تفریحــی بــرای جوانــان 
نیســت. دروغ نگویم تنها یک زمین چمن 
و یک ســالن فوتســال با آن همه جمعیت 

اســت.  رودبــار  جوانــان  ســهم  روســتایی 
خیلــی از جوانــان بــا وجــود اســتعداد زیاد 
کــه در ورزش قهرمانــی دارند بــرای تأمین 
هزینه هــای زندگــی و کمــک بــه خانــواده 
راهــی شــهرهای جنوبــی مثــل بندرعباس 
و کیــش و قشــم می شــوند و آنجــا کارگــری 
اگــر  جوان هــا  ازایــن  تعــدادی  می کننــد. 
حداقل امکاناتی در اختیارشان قرار بگیرد، 
می توانند در عرصه های علمی و ورزش به 

موفقیت های بزرگی دست پیدا کنند.
ë  از موفقیــت در رقابت هــای جهانــی بگو

و اینکــه چطــور شــد ســراغ ورزش ســخت 
پنجگانه رفتی؟

بــا وجود محرومیت بــه خاطر قدرت بدنی 
باالیــی که داشــتم، ورزش می کــردم. البته 
در مقایســه شــانس کمــی بــا مــن یــار بود. 
چــون خیلــی از جوان های همســن و ســال 
من در رودبار و روســتاهای اطراف هســتند 
که قــدرت بدنی خیلــی باالیــی دارند. ولی 
نبــود امکانــات و جایــی ندارند کــه بتوانند 
این قــدرت را در جهــت ورزش و قهرمانی 
هدایت کنند. عالقه زیادی به شنا دارم و در 
کنار شنا زندگی در شرایط سخت را بخوبی 
بلدم. چون اساساً در شرایط سخت زندگی 
می کنیم. بعد از گذراندن خدمت سربازی 
در شــهر بم به دنبال عالقه ام که دانشــگاه 
افسری بود رفتم و خوشبختانه در دانشگاه 
افســری زیباکنار پذیرفته شدم. ورزش را در 
دانشــگاه ادامه دادم و مســئوالن دانشــگاه 
هــم من را تشــویق کردند که در مســابقات 
ورزشــی شــرکت کنم. از همــان روز در کنار 
شــنا و باال بردن قدرت بدنــی در تیراندازی 
هــم تمرین کردم و در گــذر از میدان موانع 
هــم تجربه هــای زیادی بــه دســت آوردم. 
بعــد از آن رقابت هــای پنجگانــه قهرمانی 
مهم تریــن  چیــن  در  جهــان  ارتش هــای 

میدانــی بــود که بــه عنــوان نماینــده ایران 
شرکت کردم. مســابقه به این شکل بود که 
باید مســافتی را شنا می کردیم و بعد از آن 
از میدان موانع رد می شــدیم و مســافتی را 
هم می دویدم و بعد از تیراندازی در بخش 
انتهایی که به »بقا« معروف اســت باید در 

شرایط سخت، مدتی را سپری می کردیم.
ورزش پنجگانــه یکــی از ورزش های خیلی 
ســخت جهان اســت و خیلی از ورزشکاران 
و شــرکت کننــدگان اصــاًل بــه خــط پایــان 
دو  از  بعــد  مســابقه  ایــن  در  نمی رســند. 
ورزشــکار چیــن و روســیه بــه مقــام ســوم 
رســیدم و توانســتم در اولیــن حضــورم در 

میــدان بین المللــی بــرای کشــورم افتخــار 
کســب کنــم. متأســفانه خبر ایــن قهرمانی 
در  موفقیــت  ایــن  و  نکــرد  پیــدا  بازتابــی 

خبرگزاری ها و روزنامه ها منتشر نشد.
ë  از نــگاه یک جــوان منطقه محروم کشــور

چطور می توان جوانی کرد؟
کنــار  در  پویایــی  و  نشــاط  یعنــی  جوانــی 
ســرگرمی و ورزش. جوانان مناطق محروم 
ایران اهل کار و تالش هستند و اگر امکانات 
اندکــی در اختیارشــان قــرار گیــرد، بخوبــی 
می تواننــد در کنــار جوانی کردن و نشــاط و 
پویایــی برای موفقیت کشــور هــم گام های 

بزرگی بردارند.

گپی با قهرمان رقابت های پنجگانه ارتش های جهان

قهرمانی از دل محرومیت
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زندگی و رؤیای کارآفرینان دارای معلولیت

مانشستهراهمیرویم

امیر توحیدی پور 

حسین مردانی

نازیال صادقی 

و بــازار می رفتــم هــزار جــور فکــر بــه ذهنــم 
می رسید؛ اینکه چرا این بچه لباسش راحت 
نیســت، چــرا آن بچــه مــادرش دســتش را 
می کشد، چرا اخم های آن بچه توی هم بود؟ 
گاهی فکر می کــردم بروم به مادر آن بچه ای 
کــه دارد گریــه می کند بگویم چــرا چیزی که 
بچــه دلش می خواهد برایش نمی خــرد و از 
این جور فکرها. البته هنوز هم این احساس با 
من هســت و باور دارم در مملکت ما نسبت 
بــه بچه ها کــم کاری می شــود. بــرای همین 
خیلی وقت ها دلم می خواهد فرصتی پیش 
بیاید که بنویسم یا در مجموعه ای بگویم که 
پدر و مادرهــا در چه مواردی اهمال می کنند 

و ناآگاهانه به فرزندان شان آسیب می زنند.
ë  ادامــه فعالیت در تلویزیــون به چه صورت

بود؟
سال 52 به من پیشنهاد شد به عنوان مجری 
دائمی و هــر روزه برنامه تلویزیونی مختص 
کودکان باشــم. اینکه قرار بود بیشتر به مردم 
نزدیــک باشــم خیلــی خوشــحالم می کرد. 
آن وقت هــا گــروه تهیــه کننــده برنامه هــای 
تلویزیونی تحصیلکرده، متعهد و وارد به کار 
بودند. می دانستند چه برنامه هایی مناسب 
کــودکان و نوجوانــان اســت و بــه محتــوای 

برنامه های خریداری شده از کشورهای دیگر 
اهمیــت زیــادی داده می شــد. بــرای همین 
هــر موفقیتــی کــه تجربه کــردم و اینکــه االن 
بســیاری من را آدم موفقی می دانند، همه و 
همه را مرهون زحمات تهیه کننده هایی مثل 
خانم ها میترا خامنه ای، منیژه شروغی، زینت 
منتصر اسدی، مهوش جزایری و خیلی های 

دیگر هستم که آن زمان با آنها کار می کردم.
ë  از آشنایی با همسرتان و اتفاق های خوبی که

در آن سال ها تجربه کردید، بگویید؟
اواســط ســال 47 شــیرین ترین و زیباتریــن 
خاطره زندگی من شــکل گرفت. با همسرم 
آشنا شــدم و بعد از مدتی معاشرت، هشتم 
اسفند ســال 47 مصادف با عید قربان باهم 
ازدواج کردیــم؛ خیلــی ســاده و صمیمانــه و 
بــدون توقع های عجیب و غریب از هم. نه او 
از من جهیزیه آن چنانی توقع داشت نه من 
از او مهریــه هــزار و چند صد تایی و عروســی 
مجلل. با مهریه یک جلد قرآن، برگزاری یک 
مجلس عقد خیلی ســاده و میهمانی ساده 
خواهر آقای رشــیدی، کــه خدا رحمتش کند 

زندگی ما شروع شد.
زندگــی ماهم مثــل همــه آدم ها و شــاید به 
دالیلــی کمــی بیشــتر فراز و نشــیب داشــت 

ولی ما همه روزهای ســخت را گذراندیم و از 
روزهــای خوبش خیلی خیلی لــذت بردیم. 
خوشــحالم که االن رســیده ام به 71 ســالگی 
و آقای رشــیدی که در 83 ســالگی از دستش 
دادم، آنچــه را کــه بایــد انجــام می دادیــم تا 
شاد باشیم انجام دادیم و از لحظات زندگی 
بخوبــی و بــا شــادی اســتفاده کردیــم. حتی 

توانستیم لحظات سخت را هم شاد کنیم.
ë  همکاری تان با تلویزیــون تا چه زمانی ادامه

داشت؟
از آخر سال 57 همکاری من با تلویزیون قطع 
شد، حاال که فکر می کنم چاره ای جز این نبود؛ 
من و تلویزیون به درد هم نمی خوردیم. برای 
همیــن از فرد بخصوصی هم گلــه ای ندارم. 
البته دو سه ســال بعد از این جدایی چندین 
نوار کاســت برای بچه ها منتشــر کردم، چون 
نمی خواســتم ارتباطم با آنها یکدفعه قطع 
شــود و حاال کــه از افــرادی با رده ســنی 47 تا 
53 سال می شنوم کاست های »قاصدک« یا 
»بچه ها بهار« را خاطرشان هست خوشحال 

می شوم.
بعــد از چند ســال هــم در تلویزیون و شــبکه 
جــام جــم، مدتی بــرای بچه هــای خــارج از 
کشــور برنامه اجرا کردم. جســته گریخته این 
فعالیت هــا ادامــه داشــته و همیــن االن هم 
اگــر از مــن دعوت شــود قبــول می کنم چون 
تلویزیون رســانه ای اســت با مخاطــب زیاد و 

آدم می تواند از این طریق مؤثر واقع شود.
ë  در آن ســال ها دغدغه جوان هــای همفکر و

ایده شما چه بود؟
در کل دغدغــه مــا پیــدا کــردن کار بــود تــا 
دست مان توی جیب خودمان باشد. دخترها 
بیشــتر از االن به فکر ازدواج و همســر ایده ال 
بودند و پســرها به فکر کار مناســب تا زندگی 
خود، همســر و بچه هــای آینده شــان را اداره 

کنند.
ë  راهکارهایی که به کار می گرفتید تا بچه های

خودتان آینده روشنی داشته باشند چه بود؟
زمانی که من بچه دار شدم با این دوره خیلی 
فرق داشت، اما هنوز هم باور دارم باید اصل 

را بر صداقت گذاشت و صادق بودن، تالش 
کــردن، ناامیــد نشــدن و متوقــع نبــودن را به 

بچه ها یاد داد.
بیشــتر از اینکه از اطراف توقع داشــته باشیم 
بایــد از خودمــان توقــع داشــته باشــیم. این 
درس بزرگی است که من از همسرم گرفتم 
و البتــه بچه هــا هم ایــن را یاد گرفتنــد. به او 
خیلــی خیلی بی مهری شــد امــا هیچ وقت 
گالیه نکرد و نســبت به کســی حب و بغض 
ســالگی   78 در  رشــیدی  آقــای  نداشــت. 
آخریــن نمایــش خــودش را بــه نــام »آقای 
اشــمیت کیــه؟« در خانــه هنرمندان ســالن 
استاد سمندریان روی صحنه برد درحالی که 
مریض بود و االن که فیلم های پشت صحنه 
آن نمایــش را می بینــم فکــر می کنم چطور 
می توانست باوجود فشار معالجات سنگین 
و رادیوتراپی هــا خودش را ســرپا نگــه دارد و 
اظهــار عجز نکنــد. خودش همیشــه تالش 
می کرد و آنقدر همیشــه راضی بود که گاهی 
این شبهه برای بقیه پیش می آمد که همه به 
او خیلی محبت می کنند و ســرویس بیش از 
حد می دهند درحالی که همیشه با کوشش 
زیــاد، کار می کرد و کار می کرد و اگر هم کاری 

نداشت ترجمه می کرد.
ë  از تجربه های دوره جوانی تان بگویید و اینکه

چه کمکی به روند زندگی شما کرد.
البتــه کــه آدم متأثر از خانــواده اســت. پدرم 
آدم خیلی خیلی صــادق، امین و متعهدی 
بــود و مــادرم زن خیلــی خیلــی زحمتکش، 
خانــه دار، مراقــب فرزند و دلســوز خانــواده. 
من به فداکاری مــادرم و به خوبی و صداقت 
پدرم نیستم، اما می توانم بگویم چیزی که از 
آنها گرفتم و با خودم به زندگی آینده آوردم 
صداقــت، فــداکاری، صبــر و تحمــل بــود. از 
همســرم هم تالش و متوقع نبودن را به ارث 
بردم. برای همین از کســانی که دائم طلبکار 
هستند و نق می زنند، بدم می آید. از جوان ها 
هم می خواهــم درس بخوانند، تالش کنند، 
ناامید نباشند، دنبال حق و حقوق شان بروند 

و به فکر کشور و وطن شان باشند.

امیدی بــه توانایی او برای ایســتادن روی 
پاهایش نداشــتند امــا رفتــار متفاوتی که 
خانــواده با او داشــت و حمایت متفاوتی 
کــه از او کردنــد باعــث شــد در ســن 30 
ســالگی به عنــوان یــک بانــوی کارآفرین 
زمینه اشــتغال برای افــراد زیادی فراهم 
کنــد و با فعالیت های متفــاوت در دنیای 
بــه  را  معلولیــت  دارای  افــراد  مجــازی، 
این میــزان از امیــدواری برســاند که آنها 
انجــام  را  کاری  همــان  می تواننــد  نیــز 
دهنــد کــه افراد بــدون معلولیــت از پس 
اهــل  آن برمی آینــد: »تــوی خانــواده ای 
موســیقی و هنــر بــزرگ شــدم و بــا اینکه 
رشــته تجربــی را انتخاب کرده بــودم تا از 
بیمــاری ام بهتــر و بیشــتر بدانــم، در اوج 
جوانی، مســابقه ملی مهــارت ویژه افراد 
دارای معلولیــت را بــا رتبــه برتــر پشــت 
ســر گذاشــتم و وارد المپیاد جهانی افراد 
دارای معلولیــت شــدم که در ســال 2011 

سئول کره میزبان آن بود. 
آنجا هم پنجم شــدم و همین موفقیت ها 

مسیر زندگی و اهداف من را تغییر داد.
درست است نتوانستم وارد رشته پزشکی 
بشــوم چــون برخــالف همــه جــای دنیــا، 
توی ایران کســی می تواند رشــته پزشــکی 
را انتخــاب کند که قد بلند و جســم ســالم 
امــا چنــد ســالی مســئول  باشــد،  داشــته 
دفتــر ریاســت دانشــگاه رعــد بــودم، بعد 
از آن وارد یــک شــرکت تبلیغاتی شــدم و 
پیشــنهادهای متعــددی در حــوزه هنــر و 
گرافیــک دریافت کــردم و حــاال هم مدیر 
هنــری یــک مجموعــه تبلیغاتــی هســتم 
و بــا بیشــتر از 20 نفــر به صورت پــروژه ای 

همکاری دارم.«
این موفقیت ها به سادگی خواندن همین 
چند خــط نبود، اینطور کــه نازیال می گوید 
بعــد از 30 مرتبــه عمل جراحــی به مرور 
زمان، استقالل نســبی پیدا کرد و توانست 
بشــدت  اســتخوان هایی  چــون  بــرود.  راه 
ضربــه  کوچک تریــن  و  داشــت  شــکننده 
کافــی بــود تا ســر از اتــاق عمــل دربیاورد. 
با این همــه با اصرار خانــواده در مدارس 
دولتــی درس خواند تــا از بچه های عادی 
دور نباشــد، اما تمام 12 ســال تحصیلی را 
بــه کمک خانواده اش مدرســه رفت، ولی 
دوران دانشــجویی که البته دوره اســتقالل 

نازیال هم از آنجا آغاز شد، فرق داشت.
نازیــال توانســت با قامتــی کوتــاه و باوجود 
آن همــه ناامیدی که نســبت به آینده اش 
وجــود داشــت پــا بــه ایــن روزهــا بگــذارد 
موضــوع قابل توجهی اســت که شــبیه به 
آن را جوان هــای دارای معلولیــت زیادی 

تجربه کرده اند. 
آنهــا بــا واکــر و عصــا راه می رونــد یــا روی 
ویلچــر می نشــینند و نشســته راه می روند 
اما پشــت سرشــان بــرای خیلی هــا راه باز 

می کنند.

ایــن جوان هــا قــرار بود محــدود شــوند، امــا ســر از موفقیــت درآوردنــد. دنیای 
اطراف شــان، نــگاه دور و بری هــا و خیلــی چیزهای دیگــر باید مانع پیــش رفتن و 
پیشــرفت آنها می شد، اما نازیال، امیر و حسین نخواســتند مغلوب شوند و گرچه 
هنــوز هم شــرایط آن طور کــه باید برای هیچ کدامشــان مهیا نیســت، اما هر ســه 
بــه اتفــاق می گوینــد: »می خواهیــم نه تنهــا خودمان مشــغول کار باشــیم که به 
جوان هــای دیگر هم کمــک کنیم؛ چه آنهایی کــه مثل مــا دارای معلولیتند و چه 

آنهایی که سالمند.«

سهیال نوری
گزارش نویس

حســین مردانی مشــکل حرکتی دارد و به 
گفتــه پزشــک ها، معلولیتــش مــادرزادی 
اســت اما تا همین امروز هم برای مشکل 
او یک نام درست و درمان نگفته اند. البته 
به ایــن چیزها زیاد فکــر نمی کند و همین 
که توانســته نســبت بــه نگاه تلــخ بعضی 
از افــراد جامعــه بی تفاوت باشــد، برایش 

کافی است.
 70 ســال  متولــد  کــه  مردانــی  حســین 
مدرســه  همکالســی های  هنــوز  اســت، 
کســانی  را  بچگــی اش  همبازی هــای  و 
می دانــد کــه بهتــر از هر کســی بلــد بودند 
داشــته های یــک فــرد دارای معلولیت را 
ببینند نــه نداشــته هایش را. او برای اینکه 
نــگاه معنــی دار بعضی هــا دور باشــد،  از 
فعالیت هــای هنــری را انتخاب کرد و حاال 
کــه باوجود معلولیت توانســته زمینه ســاز 
اشتغال تعدادی از افراد دارای معلولیت 
و حتــی ســالم شــود، کمتــر فرصــت پیــدا 

می کند به نداشته هایش فکر کند:
»تا وقتی دیپلم گرفتم، بجز وقت هایی که 
مدرســه می رفتم بقیه اوقات خانه نشــین 
نبــودم،  درســخوان  خیلــی  چــون  بــودم. 
کار  بــازار  وارد  زودتــر  می خواســت  دلــم 
شــوم. بــا دیپلــم نرم افــزار برنامه نویســی 
جــای درســت و حســابی نبــود کــه بتوانم 
کار کنــم. بعضــی از شــرکت ها هــم بــرای 
اینکه اســتخدام نکننــد فقط برایــم بهانه 
می آوردنــد. مثــاًل یکی می گفــت ما طبقه 
دوم هســتیم و برای شــما ســخت است از 
پله هــا بیاییــد بــاال درصورتی که مــا طبقه 
مــن  و  می نشســتیم  ســاختمان  چهــارم 
حداقــل روزی دو بــار از پله ها بــاال و پایین 
می رفتم. تازه آن وقت ها که روی صندلی 
چرخــدار می نشســتم و االن چنــد وقتــی 
است که بعد از چند مرتبه عمل جراحی، 

اوایل با واکر و حاال با عصا راه می روم.«
وضعیــت بــه همیــن شــکل باقــی نماند؛ 
عالوه بــر اینکه حســین وزنه بــرداری را به 
صــورت حرفه ای دنبال کرد، وارد باشــگاه 

معرق شد و بعد از 6 سال که صفر تا صد 
ایــن هنــر را یــاد گرفــت. بعد با مشــارکت 
یکــی از اعضای انجمن رعد که چند ســال 
اسیدپاشــی  قربانــی  کار  محــل  در  پیــش 
یکــی از همکارانــش شــده بــود و از ناحیه 
چشــم و گــوش راســت دچــار نابینایــی و 
ناشــنوایی شــده کارگاهــی راه انداخــت و 
حــاال کــه 4 ســال از آن زمان می گــذرد، نه 
تنها کارش حسابی گرفته که برای بیش از 
20توان یاب هم زمینه کار به وجود آورده.

حاال کار حســین به حدی از کیفیت رسیده 
یــک  را  معرقــش  تابلوهــای  از  یکــی  کــه 
ایرانــی ســاکن امریــکا بیــش از 15 میلیون 
تومــان خریــداری کــرد: »از ایــن بابــت که 
رفتــار اطرافیــان بــر تصمیم های مــن اثر 
برخــالف  نگذاشــت، خیلــی خوشــحالم. 
بزرگ تــر شــدم  کودکــی هرچقــدر  دوران 
از رفتارهــای بقیــه بیشــتر آزار دیــدم. آن 
وقت هــا با اینکــه روی ویلچر می نشســتم 
برخــورد بچه هــای مدرســه بــا مــن خیلی 

خوب بود.
 انگار کسی نداشته هایم را نمی دید؛ حتی 
زنگ هــای تفریــح که تــوی حیــاط فوتبال 
بــازی می کردیم بقیه بچه های تیم به این 
کار نداشــتند کــه آنها ایســتاده اند و من در 
پســت دروازه بــان نشســته بــازی می کنم، 
فقط مهم این بود که بازی خوش بگذرد.

بچه هــا در لحظــه زندگــی کــردن و لــذت 
بردن از لحظه را بهتر از بزرگ ترها بلدند. 
برای همین هرچه بزر گ تر شــدم، بیشــتر 
به تفاوت هایــم با دیگران پی بردم و البته 
ناراحت تر شدم. خیلی تعجب آور نیست 
بچه هــای کــم ســن و ســال دربــاره افــراد 
دارای معلولیــت از ایــن و آن پــرس و جو 
می کنند و آخر ســر به این نتیجه می رســد 
که باید به آنها ترحم کنند. چون بزرگترها 
بــرای بچه هــا  پاســخ درســت و ســاده ای 
ندارنــد مثاًل وقتی به کســی که روی ویلچر 
نشســته برمی خورند و مورد ســؤال بچه ها 
مــا  بگوینــد  نمی تواننــد  می گیرنــد،  قــرار 

ایستاده راه می رویم، آنها نشسته.«
ë معلولیت نمی تواند روی من را کم کند 

یــا  ترحم آمیــز  رفتارهــای  همیــن  شــاید 
نگاه های معنادار به افراد دارای معلولیت 
اســت که باعث شــده امیر توحیدی پور به 
رغم ســپری شــدن 6 ســال، هنوز نشستن 
روی ویلچر را نپذیرفته باشد. ماجرای این 
جوان 30 ساله برمی گردد به مهر سال 91 
که با درد در ناحیه کمر خودش را به خانه 
رســاند، شــب را با پا درد شدید سپری کرد 
و صبــح که از خواب بیدار شــد، نتوانســت 
پاهایــش را حرکت بدهــد. گفتن از آن روز 
برایش کار ساده ای نیست به همین خاطر 
از روزهایــی می گویــد کــه در ایــن 6 ســال 

تجربه کرده است.
او از سه آموزشگاه برتر تهران می گوید که 
می خواســت دوره مایکروســافت را آنجــا 
بگذرانــد، اما بــه دلیل اینکــه کالس ها در 
طبقه هــای باالتــر برگزار می شــد، عذرش 
را خواســتند. از جوی هــای آب کوچه هــا و 

خیابان هــا کــه بارها صندلــی چرخدارش 
را واژگــون کــرده و از بی مهری هایــی که از 
ســر ناآگاهــی بــه افــراد دارای معلولیــت 
می شــود. حرف هایــش را با بغــض ادامه 
می دهــد و از تــرم آخر دانشــگاه می گوید 
کــه بــه ســختی تمامش کــرد تا لیســانس 
نرم افزارش را بگیرد و به همه هدف هایی 
کــه دنبالش بود نزدیک شــود. اصاًل قصد 
نداشت ویلچرنشین شدن را بپذیرد هنوز 
هــم قصــد نــدارد و بارهــا تکــرار می کند: 
»معلولیت نمی تواند روی من را کم کند. 
باالخــره آن را زمیــن می زنم چــون من از 
15 ســالگی کار کــرده ام. همــان روزی هم 
کــه خیلــی بی مقدمــه و پیش بینی نشــده 
بــا  دادم،  دســت  از  را  رفتنــم  راه  قــدرت 
اینکــه هنــوز مــدرک لیسانســم را نگرفته 

بودم، عازم رشــت بودم تا اســتارت پروژه 
ســنگینی را کــه طراحی داخلــی آن با من 
بــود بزنم ولی شــوک بزرگی بــر زندگی ام 

سایه انداخت.
تشخیص پزشک ها نشســتن یک ویروس 
ناشــناخته روی نخاعــم بــود که بــا از بین 
شــکل  نخــاع  و  کاردرمانــی  آن،  رفتــن 
طبیعــی اش را بــه دســت مــی آورد. هنوز 
که ایــن اتفاق نیفتاده اما من دســت بردار 

نیستم. 
راســتش را بگویــم اصــاًل قصد نــدارم این 
اینکــه  بــرای  ولــی  بپذیــرم  را  وضعیــت 
کیفیــت زندگــی ام همچنــان حفظ شــود، 
بــه کمک انجمن رعد به شــاخه دیگری از 
هنر مشــغول شــدم. معــرق کاری می کنم 
و چــون هــم از ایــن هنــر عشــق می گیــرم 
هــم به آن عشــق می دهم بیشــتر کســانی 
کــه کارهایم را می بینند از کنارشــان ســاده 
نمی گذرنــد و از زنده بودن آنها می گویند. 
زیــورآالت هــم درســت می کنم کــه هنری 

کم هزینه است و مشتری های خوبی دارد 
و خوشــبختانه از ایــن کارم هــم اســتقبال 

خوبی شده.
ایــن روزها امیر حیاط خلوت خانه شــان را 
بــه یــک کارگاه کوچک تبدیل کــرده که در 
آن نــه فقط بــه افــراد دارای معلولیت که 
به افــراد بدون معلولیت هــم هنر معرق 
را آمــوزش می دهــد. البتــه از افــرادی کــه 
می دانــد تــوان پرداخــت هزینــه آمــوزش 
را ندارنــد مبلغــی دریافــت نمی کنــد و به 
افــرادی هم که ســاکن تهــران نیســتند به 

صورت اینترنتی آموزش می دهد.
ë قد بلند و جسم سالم نداشتم 

نازیــال صادقی پور بــا حســین و امیر فرق 
دارد از ایــن جهت کــه او با بیماری نقص 
اســتخوان ســازی به دنیا آمده و پزشکان 

درست است نتوانستم وارد رشته پزشکی بشوم 
چون برخالف همه جای دنیا، توی ایران کسی 

می تواند رشته پزشکی را انتخاب کند که قد بلند و 
جسم سالم داشته باشد، اما چند سالی مسئول دفتر 
ریاست دانشگاه علمی - کاربردی رعد بودم، بعد از 

آن وارد یک شرکت تبلیغاتی شدم و پیشنهادهای 
متعددی در حوزه هنر و گرافیک دریافت کردم

شــنبه شــب های ســال 65 
سریال ژاپنی »سال های دور 
از خانه« چنــان ولوله ای به 
پا می کرد که یک ســاعت قبل از پخش، کرکره 
مغازه ها پایین کشیده می شد و هیچ جانداری 
در خیابــان نمی ماند. ســال هایی کــه خبری از 
کانال هــای مختلــف تلویزیونــی و ماهــواره ای 
نبود و همه دلخوشی مردم به دو شبکه یک و 

دو ختم می شد.
مــردم هرهفتــه منتظــر می ماندنــد و روزها و 
ســاعت ها را می شــمردند تــا ببیننــد باالخــره 
»اوشــین« شــخصیت اصلــی ســریال بــا غم 
و رنجــی کــه گریبانــش را گرفته چــه می کند؟ 
محبوبیــت »یوکــو تانــاکا« بازیگــر شــخصیت 
اوشــین بــه حدی بــاال گرفتــه بود کــه خیلی از 
مــادران بــا او همــذات پنــداری می کردنــد و 
می گفتند چقدر زندگی اوشــین شــبیه زندگی 
آنهاســت. چــه اشــک هایی کــه موقــع پخش 
این ســریال از چشــم ها ســرازیر نمی شد و چه 
بغض هایــی کــه در گلوهــا ورم نمی کــرد. در 
محبوبیــت اوشــین همیــن بــس که مــردم از 
ترس خاموشــی بمبــاران و قطع بــرق، باتری 

می خریدند تا اگر خدای ناکرده آژیر خطر که به 
صدا درآمد، ادامه داســتان را از دست ندهند. 
بــه هرحــال در آن ســال ها خبــری از پخــش 

چندباره فیلم و سریال در روزهای بعد نبود.
وقتی یک قسمت به آخر می رسید و آن آهنگ 
غم انگیز نواخته می شــد، تمــام خانه ها غرق 
در ســکوت می شــد و آرام آرام بــا فــرو خوردن 
بغض هــا و پــاک کردن گوشــه چشــم ها، بازار 
تحلیــل و پیش بینــی قســمت بعــدی شــروع 
می شــد و اینکه باالخره اوشــین چه سرنوشتی 

پیدا می کند؟
اوشین در مراودات روزانه ایرانیان دهه شصت 
حضوری انکار ناشــدنی داشت او به نمادی از 
یــک زن ســختکوش و تســلیم ناپذیر در برابــر 
مشــکالت تبدیل شــده بود آنقدر که نــام او بر 
سردر خیلی از مغازه ها نشست و نام فروشگاه 
زنجیــره ای او »تاناکورا« برای همیشــه در بازار 

ایران ماندگار شد.
از عجایــب این ســریال، زمســتان آن بود که با 
زمســتان ســرد و ســنگین 65 یکــی شــده بود. 
مــردم بــه قــاب تلویزیون هــای کوچک ســیاه 
و ســفید کــه نــگاه می کردنــد، بــرف و کــوالک 

می دیدند و بــه قاب پنجره که نگاه می کردند، 
بارش بی امان و سرمایی که از در و دیوار هجوم 

می آورد.
برف و بوران سریال »از سرزمین های شمالی« 
هم همان نقش را برای ایرانیان بازی می کرد؛ 
ســریالی که در یک روســتای سردسیر و سراسر 
بــرف ژاپن می گذشــت. برف کــه در تلویزیون 
شروع به باریدن می کرد، مدارس هم تعطیل 
می شد. برف پارو می کردیم و از سرزمین های 
شــمالی می دیدیــم و مثــل آدم هــای ســریال 
فــرو  ولــرم  آب  در  را  زده  یــخ  انگشــت های 
ســریال های  می کشــیدیم.  درد  و  می بردیــم 
ژاپنــی بخشــی از زندگی مردم بــود و خیلی ها 
با قهرمانان ســریال همزاد پنداری می کردند. 
بعد از یک دهه سریال های ژاپنی کم کم جای 
خود را به ســریال های کره ای دادند ولی طعم 
ســریال های ژاپنــی چیــزی نیســت که بــه این 
زودی ها از ذهن ایرانی های دهه 60 پاک شود.

چنــد هفتــه قبل وقتــی شــایعه مــرگ بازیگر 
نقش اوشــین در فضای مجازی منتشــر شــد، 
نام این ســریال به عنوان نوســتالژی مشــترک 

بچه های دهه 50 و 60 دوباره زنده شد.

اوشین در خاطره جمعی دهه 60
نوستالوژی

دی
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شــدن  ســاده  از  بین المللــی  کاریابــی  و  کار 
شــرایط کار برای جوانان ایرانی در کشــورهایی 
ماننــد آلمان و لهســتان می گوید امــا در عین 
حــال تأکید می کند در کنار تخصص، مشــکل 
زبــان باعث می شــود خیلــی از متقاضیان در 
جلســه مصاحبــه مردود شــوند. بــه گفته وی 
کشــورهایی مانند آلمان و لهســتان متقاضی 
متخصص هــای آی تــی و مکانیک هســتند و 
کشــورهای حوزه خلیج فــارس مانند عمان و 
قطر متقاضی افراد متخصــص و با تجربه در 
زمینه هتلداری، گردشــگری، آشــپزی و مدیر 
داخلــی هتــل همچنیــن کشــور قطر بــا توجه 
به اینکــه میزبان جام جهانی اســت نیروهای 
متخصــص در زمینــه عمــران و هتلــداری را 
جــذب می کنــد. متأســفانه ضعــف در زبــان 
خارجــی باعــث می شــود خیلــی از نیروهــای 
جــوان و متخصــص باوجود ســابقه کار خوب 
نتوانند در مصاحبه ای که به شکل آنالین باید 

بــا کارفرما انجام بدهند موفق شــوند و به این 
ترتیب شغل مورد نظر را از دست می دهند.

همچنین با توجه به اوضاع اقتصادی و پایین 
آمــدن ارزش پول تقاضا بــرای کار در خارج از 
کشــور زیاد شده اســت و خیلی از این جوان ها 
ترجیــح می دهنــد بــا کار در کشــورهای دیگــر 
حقــوق دالری بگیرنــد. جوان هــای بین ســن 
25 تا 35 ســال بیشــترین متقاضی ویزای کار 
هستند و در چند ماه اخیر بیشترین کسانی که 
برای کار به کشــور قطر رفته اند برای گارسونی 
و آشــپزی بــوده که معموالً درآمــد خوبی هم 

دارند.
ë سراب کار در ترکیه

تبلیــغ کار خــوب بــا درآمد بــاال ایــن روزها در 
فضای مجازی زیاد به چشــم می خورد اما به 
گفتــه فتحی ایــن آگهی ها بــا واقعیت فاصله 
زیادی دارند. کار زیاد در قبال دســتمزد پایین 
و ســوله های تنگ برای استراحت تنها چیزی 

اســت کــه عایــد جوانــان جویــای کار در ترکیه 
می شــود: »ما و بســیاری از بنگاه هــای کاریابی 
بین المللــی در زمینــه نیــروی کار برای کشــور 
ترکیه فعالیت نمی کنیم چون این کشور ویزای 
کار بــه ایرانی ها نمی دهد و معمــوالً ویزاهای 
سه ماهه می دهند که باید در پایان هر سه ماه 
لب مرز آن را تمدید کرد و اگر مشــکلی هم با 
کارفرما پیدا کنند و حقوق شان پرداخت نشود، 
دولــت ترکیــه هیــچ حمایتــی از کارگــر ایرانی 

نمی کند.
شــرایط کار در ترکیــه خیلــی ســخت اســت و 
یــک جــوان بایــد روزی 13 ســاعت کار کنــد و 
در خوابگاه هــای بــدون امکانــات شــب را بــه 
صبح برســاند و در قبال آن هم حقوق زیادی 
نگیــرد. این به نوعی بیگاری کشــیدن اســت و 
اگــر یک جوان همــان مقدار ســاعت در ایران 
کار کند درآمدش بیشــتر از کار در ترکیه است. 
امــا کســانی کــه با ویــزای کار یک تا ســه ســاله 

االن هــرکاری دوســت داشــته باشــی می توانی 
انتخاب کنی چــه؟ کمی فکر می کند: »یک کار 
دائــم که صبــح بروم ســرکار، هرچه که باشــد؛ 
آبدارچی یا نظافتچی. فقط بتوانم صبح بروم 

سر کار نه اینکه اینجا بایستم.«
سجاد 26 ساله زیر مجسمه آتش نشانان میدان 
ایســتاده اســت. دو آتش نشــان شــلنگ آب در 
دست دارند و آن یکی بچه ای را روی دستانش 
گرفته. سجاد به مجسمه ها اصالً نگاه نمی کند 
شــاید بس که هر روز صبح آمده و آنها را دیده. 
بارهــا و بارهــا در طــول روز. کرد اســت اما چند 
سالی است با پدر و مادرش در قرچک ورامین 
زندگــی می کند و 4، 5 ســال اســت کــه می آید 
اینجا. البته برخالف بقیه نه برای نقاشی، برای 
کارگــری: »من جــای دیگر هــم کار می کنم. در 
یک حوزه علمیه کارگر ساده هستم. روزهایی که 

آنجا نروم می آیم اینجا.«

بــه قول خــودش اوضاع کار تعریفی نــدارد اما 
معموالً در هفته یکــی دو روز او را برای کارگری 
می برند. سجاد دانشگاه هم رفته و یکی دو ترم 
در دانشگاه پیام نور مدیریت دولتی خوانده اما 
هم رشــته اش را دوست نداشــته و هم دوست 
داشــته به دانشگاه سراســری برود برای همین 
انصراف داده و دیگر هم کنکــور نداده: »درس 
هــم بخوانی هیــچ تضمینی وجــود نــدارد که 
وقتی بیایی بیرون شغلی داشته باشی. می آیی 
بیرون و می روی سربازی و تا بیایی شده 26، 27 
سالت، نه شغلی داری نه سابقه کاری. آدم این 
شــرایط را می بینــد دیگر انگیزه ای نــدارد برای 
ادامه تحصیــل.« او آرزو داشــت معلم شــود، 
شغلی که هنوز هم دوستش دارد و اگر بتواند و 

بشود می رود سراغش.
جعفر 35 ســاله اســت امــا از پیشکســوت های 
اینجا محســوب می شــود. از 25 ســال پیش و از 

10 سالگی با برادرش آمده اینجا ایستاده. آنقدر 
رفتــه کارگــری و شــاگردی کــرده کــه حاال شــده 
اوستا نقاش. بچه همدان اســت و تا کالس اول 
راهنمایی بیشتر نخوانده اما حاال هر دو پسرش 
درس می خواننــد. از 20 روز پیــش تــا حاال فقط 
یک روز رفته سر کار: » دست زیاد شده. همه اش 
شــده تبلیغات و اینترنــت و کامپیوتر. رنگ هم 
گران شــده و دیگر مردم نمی توانند خانه شــان 
را رنگ کنند.« وقتی می پرســم دوســت داشتی 
چه کاره شوی می گوید: »هرکاری باشد. اما بعد 
می گوید دلم می خواست درس بخوانم، کاره ای 
شوم. حاال اما اگر شرایطش باشد دلم می خواهد 
در منطقه خودمان کشاورزی کنم. االن آنجا آب 

نیست اما اگر آب باشد کشاورزی می شود کرد.«
ë باربری با فوق لیسانس

تــوی تیمچه هــا و داالن هــای بازار کنــار صدای 
دادزن ها و همهمه مردم و فروشنده ها، صدای 
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یوسف حیدری
گزارش نویس

»مدرک دانشگاه را قاب کن بزن به دیوار. این چیزها برای تو نون و آب نمیشه. بگو چقدر 
مهــارت داری؟« شــنیدن این جمالت برای او تکراری شــده. از یک دفتــر کاریابی بیرون 
می آیــد و دنبال یــک دفتر دیگر کاریابی می گردد. می گوید گناه من چیســت که 4 ســال 

تحصیل دانشگاه، فقط با درس خواندن گذشت؟

یگانه خدامی
گزارش نویس

کارشان هیچ قاعده و قانونی برنمی دارد. نه خبری از ساعت کار است نه حقوق ماهانه 
مشــخص، نه عیدی و ســنوات نه اضافه کاری و کارانه. کار باید بیاید سراغ شان، اگر بیاید 
وگرنه همان کیسه ای را که صبح با خودشان آورده اند، برمی دارند و می برند یا چرخ شان 

را گوشه داالنی قفل و زنجیر می کنند به امید اینکه فردا خوش روزی باشند.
ایــن حال و روز کارگران فصلی و چرخی هاســت. آنهایی که در بازار تهران دنبال باری 
می گردنــد که تند تند ســوار چرخ کنند و از میان شــلوغی همیشــگی بازار برســانند به 
مقصد یا کسانی که معمواًل در هر شهر و در نقاط خاصی می ایستند و منتظر می مانند تا   

کسی بیاید و کارگر بخواهد یا نقاش، شاید هم گچبر.
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شرایط کار در ترکیه خیلی سخت است و یک جوان باید روزی 13 ساعت کار کند 
و در خوابگاه های بدون امکانات شب را به صبح برساند و در قبال آن هم حقوق 

زیادی نگیرد. این به نوعی بیگاری کشیدن است و اگر یک جوان همان مقدار 
ساعت در ایران کار کند درآمدش بیشتر از کار در ترکیه است

علی ازدواج کرده اما هنوز بچه ندارد. تا حرف آرزو می شود، می گوید: »دلم می خواست با رشته 
خودم کاری پیدا می کردم. رشته ام را از همه بیشتر دوست دارم.« و دوباره قدم هایش را تند 

می کند تا برود دنبال یک لقمه نان. رحمان اما درس نخوانده. بچه تایباد است؛ نزدیک مرز با 
افغانستان. دلش می خواسته درس بخواند اما آنقدر زندگی سخت گذشته و بیکاری و از دست 

دادن کشت و کار از سر بی آبی، خانواده شان را اذیت کرده که دیگر نتوانسته به آن فکر کند

 خوش تیپ ها 
زودتر استخدام می شوند

نظر مؤسسه های کاریابی داخلی و خارجی درباره کار جوانان

کار و آرزوهای کارگران فصلی و چرخی های جوان

دلمان می خواست کاره ای شویم
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ë کار، پول و دیگر هیچ
روابــط عمومــی باال و خــوش تیپ بــودن، دو 
فاکتور مهمی است که می تواند در پیدا کردن 
شــغل مناسب به شــما کمک کند. این اولین 
جملــه ای اســت کــه مدیــر یکی از مؤسســات 
کاریابــی می گویــد. محمــد ذاکــری 17 ســال 
اســت در زمینه کاریابی برای جوانان فعالیت 
می کند و معتقد است خیلی از جوان ها حتی 
با داشــتن مدرک مهندســی دنبال کار پشــت 

میزی با حقوق باال هستند.
ذاکری با بیان اینکه از سال 79 خدمات دولتی 
بــه بخش خصوصــی واگذار شــد و کاریابی به 
عنــوان یکــی از همین خدمات توســط وزارت 
کار بــه بخــش خصوصی برون ســپاری شــد، 
می گویــد: »فرآینــد کار در بنگاه هــای کاریابی 
مثــل بنگاه های امالک اســت. یعنی کارجو با 
ثبــت نــام در بنــگاه کاریابی و پرداخــت وجه، 
شــرایط و شــغل مــورد نظــر خــود را اعــالم 
می کند. مبلغ پرداختی هر سال از سوی وزارت 
کار تعیین می شود و امسال هم مبلغ 20 هزار 
تومان برای ثبت نام تعیین شده است. بنگاه 
کاریابی باتوجه به ارتباطی که با کارفرماها دارد 
افــراد مورد نیــاز آنهــا را معرفی می کنــد و به 
این ترتیب نیاز شغلی کارجو تأمین می شود. 
بنگاه کاریابی نام تجاری این فعالیت است اما 
مجوزی که صادر می شــود تحت عنوان دفتر 

مشاوره شغل و کاریابی است.«
ذاکــری از رونــد ثبت نام و مراحلــی که تا پیدا 
شــدن کار بایــد طی شــود و واقعیت های تلخ 
اینطــور می گویــد: »جوانــی که جویای شــغل 
اســت ابتدا باید مشاوره شود. البته نه مشاوره 
روانشناســی؛ اینکه طــرف چقدر تحصیالت و 
تخصــص دارد و دنبال چه نوع کاری هســت 
و چقــدر دســتمزد می  خواهد و از این دســت 

ســؤاالت. امــا واقعیــت تلــخ اینکــه خیلــی از 
جوان های جویای شــغل به دنبال کار اداری و 
پشت میزی هســتند. 99 درصد جوانانی که از 
دانشــگاه فارغ التحصیل می شوند و به مراکز 
کاریابی مراجعه می کنند، دنبال شغل اداری 
هســتند و می خواهند آب باریکه ای در زندگی 
داشــته باشــند. آنهایــی هــم کــه تحصیــالت 
ندارنــد دنبال کارهــای راحتی مثــل رانندگی 
هستند. جالب اینکه در میان تحصیلکرده ها 
مهندس هــای بــرق و مکانیک هم بــه دنبال 
کار اداری انــد و نمی خواهنــد در یــک کارگاه یا 

کارخانه دست به آچار شوند.
ë کار هست، کم هست

»اینکــه می گویند کار نیســت قبول نــدارم. به 
عنوان کســی که 17 ســال اســت برای جوانان 
کاریابــی می کنم، معتقدم کار هســت اگرچه 
کم اما کســانی می تواننــد وارد بازار کار شــوند 
کــه در کنــار مهــارت، از روابــط عمومی باالیی 
هم برخوردار باشــند.« ذاکری ادامه می دهد: 
»هر سال به خیل فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
اضافه می شــود و این جوان ها کار می خواهند 
امــا مهارتی ندارند و بدون اینکه حتی یک بار 
دســت به آچار شــده باشــند یا کاری را تجربه 
کننــد خواهــان شــغل، آن هم بــا درآمــد باال 
هســتند. از طرف دیگر اغلــب روابط عمومی 
و ارتباطــات بســیار ضعیفی هــم دارند. حتی 
نمی توانند یک رزومه از خودشان بنویسند  یا 
آن را بیــان کنند. به طور مثال یک شــرکت که 
می خواهد حسابدار استخدام کند معموالً در 
میــان متقاضیان بعــد از مصاحبه افــرادی را 
انتخــاب می کنند که عالوه بــر روابط عمومی 
باال خوش تیپ باشند و معموالً خوش تیپ ها 

زودتر استخدام می شوند.«
به گفته وی امسال وضعیت کار زیاد مطلوب 

این روزها اقبال شان هم بلند نیست و چند روز 
چند روز نه سر کار می روند نه پولی درمی آورند. 
خیلی هایشان هم جوان هستند. از 18،19 ساله 
تا 30، 35 ســاله. کســانی که می گوینــد در این 
مدت یــاد گرفته انــد آرزوهایشــان را گوشــه ای 
بگذارنــد کــه دیگر چشم شــان به آنهــا نیفتد. 
می گوینــد آرزو دیگر بــرای چه؟ اصــالً یادمان 

رفته. شاید این طوری زندگی راحت تر بگذرد.
ایســتاده اند زیر پل  چوبی؛ کنار کیوســک شــارژ 
کارت های مترو و اتوبوس که خیلی وقت است 
بیکار یــک گوشــه افتــاده و حاال شــده تکیه گاه 
کارگران فصلی که هــر روز صبح زیر پل  چوبی 
محل قرارشــان اســت برای ایســتادن و منتظر 

ماندن.
تا می گویم خبرنگارم، آن ســه چهــار نفری که 
جدا از هم ایستاده اند، کنار هم جمع می شوند. 
یعقوب و سعید از بقیه جوان تر هستند. یعقوب 
26 و ســعید 23 ســاله اســت؛ هــر دو هــم بچه 
کرمانشاه. هرچه یعقوب کم حرف است و آرام 
چند کلمه چند کلمه بریده بریده حرف می زند، 
ســعید شلوغ اســت و اهل حرف زدن. یعقوب 
ازدواج کرده و یک بچه هم دارد اما سعید مجرد 
اســت و خرج خانــواده اش را می دهــد. خرج 4 

خواهر و برادری که محصل هستند.
می ایســتند اینجا برای هر کاری که پیش بیاید؛ 
کارگری، بنایی یا بارکشــی و اسباب کشی. فقط 
می خواهنــد کار باشــد تــا زندگی شــان بگذرد. 

بقیه اش خیلی مهم نیست. می پرسم اوضاع 
کار خــوب اســت؟ یعقوب می گوید: »بســتگی 
دارد. یک روز سر کار می رویم و 10 روز نمی رویم. 

شاید هم هر روز برویم.«
ســعید می گوید: »اصالً خوب نیســت. اوضاع 
هیچ کاری خوب نیست.« کارگر فصلی همین 
اســت. اگــر امــروز برونــد ســر کار، نمی تواننــد 
پیش بینی کنند فردا کار دارند یا نه. مخصوصاً 
پاییز و زمستان که بازار کارگران فصلی کسادتر 
هــم می شــود. یعقــوب می گوید: »مــا که بچه 
بــرای  روســتا  می رویــم  بهــار  اول  روســتاییم 
کشاورزی و پاییز می آییم اینجا می ایستیم برای 
کارگری اما کسی که خانه اش اینجاست، مجبور 
است هر روز بایســتد. زمستان ها کار کمتر پیدا 

می شود.«
وقتی می پرسم دوست داشتید چکاره شوید؟ 
اول چنــد دقیقــه ای هــر دو ســاکت می شــوند 
بعد ســعید می گوید: »ما رؤیا و آرزو نداریم اما 
دوســت داشــتیم برای خودمان کسی بشویم. 

دلم می خواست بروم نیروی  انتظامی.«
یعقوب هنوز ســاکت اســت. می گویم اگر االن 
بگوینــد همه چیز فراهم اســت و می توانی هر 
شــغلی دوســت داری انتخــاب کنــی، می روی 
ســراغ چه شــغلی؟ می گوید: »هر کاری باشــد 
مهم نیســت. ســرگرم باشــیم، نه اینکه اینجا 
عــالف شــویم و امــروز برای فــردا بزنیــم توی 
ســرمان. از بچگی دوســت داشتم بروم نیروی  

نیســت و تعــداد تقاضــا بــرای کار همچنــان 
درحــال افزایــش اســت امــا تعــداد کمــی از 
آنها مشــغول بــه کار می شــوند. همچنین در 
شــهرهای بزرگــی مثل تهــران کارهایــی که با 
فــروش ســروکار دارد پررونق تر از بقیه اســت. 
بســیاری از کارخانه ها در تهــران دفتر فروش 
دارند و معموالً بازاریاب  یا ویزیتور می خواهند 
نزدیکــی  در  کــه  کوچــک  شــهرهای  در  امــا 
کارخانه ها قرار دارند عوامل تولید و مهندس 
و کارگر ساده در لیست استخدام های آنها قرار 
می گیــرد و این فرصــت در اختیار جوان هایی 
است که در شهرهای نزدیک زندگی می کنند.

ذاکــری می گویــد: »معمــوالً آقایان ســه برابر 
بیشــتر از خانم هــا متقاضــی کار هســتند و در 
مراکز کاریابــی درخواســت کار می دهند و اگر 
همه شــرایط الزم را داشــته باشــند همان روز 
هم می توانند در شــغل مناسب مشغول کار 
شــوند اما وقتی تخصصی نداشــته باشــند یا 
از شــرایط الزم برخوردار نباشــند این پروســه 
طوالنی تــر می شــود. به طور مثال پیــدا کردن 
کار بــرای فــارغ التحصیــل رشــته هایی مانند 
تاریخ یا جغرافیا کمی ســخت اســت. بعد از 
استخدام پروسه ای که اتفاق می افتد پرداخت 
مبلغی بابت پیدا کردن کار به مؤسسه کاریابی 
اســت کــه به طــور معمــول 50 درصــد از پایه 
حقوق آن ســال تعیین می شود و فردی که با 
معرفی مؤسسه کاریابی در جایی مشغول به 
کار شــود باید این مبلــغ را پرداخت کند. البته 
این پرداخت می تواند به صورت اقســاط هم 

باشد.«
ë کار آن سوی آب

خیلی از جوان ها با رؤیای رسیدن به موفقیت 
و درآمد باال تالش می کنند به کشورهای دیگر 
بروند و در این میان کسانی موفق تر هستند که 
عالوه بر داشــتن تخصص از راه قانونی راهی 
شــوند. کشورهای حاشیه خلیج فارس و چند 
کشــور اروپایــی مقصــد ایــن روزهــای جوانان 

جویای کار است.
آزاده فتحی مســئول یکی از مراکز اخذ ویزای 

انتظامی چون آن موقع می دیدیم به سرهنگ 
و ســرگرد احتــرام می گذارند و می گفتیم خب 
این شــغل آخرشــه. االن هم اگر حقوق خوب 
بدهند، مــی روم نیروی  انتظامــی. حقوقی که 

بتوانم زندگی ام را بچرخانم.«
ســعید امــا بــه جــای انتخــاب شــغل، دلــش 
االن  و  دهــد  ادامــه  را  ورزشــش  می خواهــد 
نمی تواند: »پولــم کجا بود، اصــالً نمی توانیم 
غــذا بخوریــم. ســوء تغذیــه داریم. یک شــب 
غذا می خوریم دو شــب نمی خوریــم. یک روز 
50 هــزار تومان درمی آوریم باید ســه روز بیکار 

باشیم.«
ë نقاشی زندگی با یک رنگ

دور میدان حســن آباد چند قــدم به چند قدم 
یک ســطل رنگ گذاشــته اند با یــک قلم موی 
بزرگ نقاشــی ســاختمان. خودشــان هم کنار 
سطل شان نشسته یا چند قدم آن طرف تر چند 
نفری جمع شــده اند و حــرف می زنند. میدان 
حسن آباد چندین سال است هر روز این منظره 

را می بیند.
امیر تنها نشسته روی لبه ورودی ایستگاه مترو 
حســن آباد. بچــه اســدآباد همدان اســت و 20 
ســال پیش از بــس کار نبــوده که ناچار شــده و 
آمــده تهــران. اول هــم کارگر ســاختمان بوده 
بعد کم کم نقاشی ساختمان یاد گرفته و حاال 
می رود نقاشی. البته اگر کار باشد، چون االن یک 
ماه است می آید حسن آباد اما سرکار نمی رود. 
ازدواج کــرده و 3 فرزنــد کوچــک محصل هم 

دارد که باید خرج شان را بدهد.
می پرســم درس خوانــده ای؟ می گویــد: »تــو 
روســتای مــا امکانــات زیــادی نبود. تــا کالس 
چهــارم خواندم و دیگر نخواندم.« می پرســم 
دوســت داشــتی چــه کاره شــوی؟ می گویــد: 
»تــوی دهــات این طــور فکرها نیســت. صبح 
کــه چشــم هایت را بــاز می کنی باید بروی ســر 
کشاورزی یا کارگری.« می گویم خب اگر بگویند 

چرخی هــا همیشــگی اســت، مثــل موســیقی 
پس زمینــه. می نشــینند روی چرخ هایشــان و 
منتظر بار می مانند یا با چرخ خالی می روند در 
تیمچه ها و داالن ها می گردند تا کسی که بار دارد 
ببیندشان و صدایشان کند. علی را در همین راه 
رفتن پیدا می کنم. تند تند می رود و چرخش را 
هل می دهد. می گوید: »دیرم می شود باید بروم 
دنبال بــار.« می گویم خب همراهت می آیم و 

توی راه حرف می  زنیم.
بچــه الیگودرز اســت و از ســال 89 آمده بــازار و 
چرخی شــده؛ به قول خــودش چون چــاره ای 
نداشته. یک دفعه می گوید: »من فوق لیسانس 
دارم. علــوم تربیتی خوانــده ام.« تعجبم را که 
می بیند می گوید: »خب کار نبود. دنبال کار زیاد 
گشــتم هنوز هم می گردم و آزمون استخدامی 
هم شرکت می کنم اما وقتی پیدا نمی شود باید 

اینجا را داشته باشم. زندگی را باید بچرخانم.«
علی ازدواج کــرده اما هنوز بچه ندارد. تا حرف 
آرزو می شــود،می گوید: »دلــم می خواســت با 
رشــته خودم کاری پیدا می کردم. رشــته ام را از 
همه بیشتر دوست دارم.« و دوباره قدم هایش 
را تنــد می کنــد تا بــرود دنبــال یک لقمــه نان. 
رحمــان امــا درس نخوانده. بچه تایباد اســت؛ 
نزدیک مرز با افغانســتان. دلش می خواســته 
درس بخواند اما آنقدر زندگی ســخت گذشته 
و بیــکاری و از دســت دادن کشــت و کار از ســر 
بی آبــی، خانواده شــان را اذیــت کــرده که دیگر 

نتوانسته به آن فکر کند.
20 ســاله بــوده کــه بــه شــوق پیــدا کــردن کار و 
درآوردن نان آمده تهران و حاال 3، 4 سال است 
چرخی شــده:» ناچارم. کار دیگری بلد نبودم. 
درس هم که نخوانده بودم. فقط همین کار بود. 

چسبیدم که این هم از دستم نرود.«
همســرش را گذاشــته تایبــاد و حــاال او هــر ماه 
منتظر اســت تا رحمان 300، 400 هزار تومانی 
را که هر هفته جمع کرده به دســتش برســاند. 
چنان درگیر اســت کــه به آرزوهایــش فکر هم 
نمی کند اما آخرش می گوید: »دوست داشتم 
درس بخوانــم. بعد شــاید می شــد کار دیگری 

پیدا کنم، یک کار بهتر.«
ایــن قصــه بســیاری از کارگرهای جوان اســت. 
چرخی هــا،  ســاده،  کارگرهــای  نقاش هــا، 
نظافتچی ها و... منتظر می مانند و ســخت کار 
می کننــد تــا روزگارشــان بگــذرد. جوان هایی با 

آرزوهای ساده.

بــه کشــورهای دیگر می رونــد از همــه حقوق 
برخوردارند و اگر هم مشکلی پیدا کنند دولت 

آن کشور حمایت می کند.«
وی در ادامــه می گویــد: »کشــورهایی ماننــد 
آلمــان، لهســتان و دانمــارک فــارغ از بحث 
ملیت نیــروی کار جذب می کنند و برای آنها 
تخصــص و زبان از اهمیــت باالیی برخوردار 
اســت و ملیت مالک نیســت. دولــت آلمان 
برای تســهیل در زمینه جــذب نیروی کار این 
قانــون را کــه ابتــدا بایــد از نیروی هــای بومی 
اســتفاده شــود، لغــو کــرد و حــاال کارفرماهــا 
می توانند نیروی کار مورد نیازشــان را از دیگر 
کشــورها تأمین کننــد. خوشــبختانه خیلی از 
جوانــان ایرانــی که بــرای کار به این کشــورها 
فرســتاده می شــوند بخوبــی از انجــام کارهــا 
برمی آینــد و از وضعیتــی کــه در آنجــا دارند 
راضی هستند. شرایط این کشورها به گونه ای 
است که یک جوان از همه پتانسیل خود برای 
کار اســتفاده می کنــد و ســاعات کار مفید هم 

بسیار باالست.«
بعضی ها به مؤسسه های کاریابی داخلی سر 
می زننــد و بعضی ها به مؤسســه های کاریابی 
خارجــی. اینها مهم نیســت؛ مهم این اســت 
که در هرشــرایطی، درکی واقعی از کار داشــته 
باشــیم و به جای رؤیاپردازی روی داشته های 

خودمان سرمایه گذاری کنیم.
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حافظ موسیقی آوازی

ë  ،اغلـــب اجراهـــای ارکســـترهای ایـــران
بازخوانـــی آثـــار هنرمندانی چـــون ادیب 
خوانســـاری، بنان، حسین قوامی، روح اهلل 
اســـت.  بوده  و...  پایـــور  فرامـــرز  خالقـــی، 
به عنـــوان یـــک بانـــوی هنرمند هیـــچ گاه 
خواسته اید آثار خوانندگانی چون دلکش، 
قمر الملوک وزیری یا الهه را بخوانید و اجرا 

کنید؟
اتفاقـــاً مدت هـــا در این اندیشـــه بودم و 
تصمیم داشـــتم با شـــیوه خودم این کارها 
را اجـــرا کنم.ایرادی هم به این کار نیســـت 
اما گاهـــی برخـــی از بانـــوان خواننده حتی 
خوانندگان آن ســـوی آب شـــهرت و تالش 
خـــود را در اجـــرای ایـــن کارها گذاشـــته اند 
و مدیـــون یکـــی- دو خواننـــده هســـتند. به 
شـــخصه تعصـــب بســـیاری بـــه چندیـــن 
خواننـــده قدر ایرانـــی دارم؛ از قمر الملوک 
وزیـــری تـــا دورانـــی کـــه خـــودم فعالیـــت 
می کـــردم. هنرمنـــدان خانمی کـــه صدای 
هیچ کدامشـــان شـــبیه یکدیگر نیست و هر 
کدام ستاره درخشـــان خود هستند و سبک 
آواز و موسیقی شـــان مختص به خود بوده 
و معتقـــدم اصالت کارهای این خوانندگان 
را باید حفظ کرد، اما متأسفانه می بینم که 
دوســـتان خواننده با چه عالقه ای که باعث 
مباهاتشان هم هست از کارهای آنها تقلید 
می کنند و ماننـــد همان هـــا را می خوانند و 
نمی پسندم جا پای آنها بگذارم. اما در مورد 
اجرای آثار این بزرگان باید بگویم به دنبال 
تنظیم کننده و آهنگســـازی هستم که مورد 
پسند و ســـبک کاری من باشـــد تا یکی- دو 
خطی از هر خواننده در یک دستگاه خاص 
با ســـبک آوازی خودم به عنوان قدر دانی از 
این بزرگان اجرا کنم. الزم به ذکر است قرار 
اســـت در آینده ای نزدیک ســـمفونی خیام 
به آهنگسازی دکتر شـــاهین فرهت را روی 
صحنه ببریم و تصمیم داریم از خوانندگان 
مطرح روز ایران دعوت شـــود تا قطعه ای را 
که پیش از این آقای حسین سرشار خوانده 

بودند اجرا کنند.
شـــما  فعالیت هـــای  دیگـــر  بخـــش   
تالش هایی اســـت کـــه در مورد کـــودکان و 
نوجوانـــان انجـــام گرفته اســـت حاال چه 
در قالب کتاب های شـــعر و چـــه آلبوم های 
موسیقی. آیا این آثار بویژه اشعارتان نشأت 

گرفته از دوران کودکی شما بوده است؟
بله بســـیار. تـــا حدی که فکـــر نمی کنم 
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ë  آثارمکتوب ازجملـــه  پری ها«  »آواز  کتاب 
شاخص پری زنگنه است؛ کتابی که از سرآغاز 
ورود شما به عرصه موســـیقی آوازی تا نحوه 
آموزش با آشـــنایی هنرجویان بـــا این هنر را 
بیـــان می کند. با توجه به اینکـــه در این مورد 
آثار بسیار  با شیوه های متفاوت نوشته و چاپ 
شده اســـت چه انگیزه ای سبب نوشتن این 
کتاب شد؟ آیا تصمیم داشتید شیوه آموزشی 

خود را ارائه بدهید؟
در مـــورد هنر آواز پیـــش از اینها صحبت 
شده اما در کتاب اخیرم به  نام »آواز پری ها« 
به نکاتی درخصوص موسیقی آوازی اشاره 
کـــرده ام که بنا به نظر بســـیاری از دوســـتان 
آهنگســـاز این کتاب ســـندی مکتـــوب برای 

موسیقی ایران است.
رشـــته تخصصی من اپرا اســـت و دراین 
ســـبک موســـیقی فعالیـــت کـــرده ام، البته 
بـــا موســـیقی ایرانی هم آشـــنا هســـتم ولی 
دراین زمینه تدریس انجام نداده ام. ناگفته 
نماند در معرفی آوازهای محلی ایران هم 
تالش هایـــی کرده ام و توانســـته ام با شـــیوه 
جدید نقش کوچکی ایفا کنم که مورد توجه 
عالقه مندان قرارگرفته است و در این کتاب 
به آن اشـــاره کرده ام و بســـیار مصر هســـتم 
هنرجویان موســـیقی و هنرجویان آواز آن را 
مطالعه کنند چرا که درکتاب »آواز پری ها« 
در  خصوص بنیانگذاری دو کنسرواتواربزرگ 
و  موســـیقی  کنســـرواتوارعالی  ایـــران؛  در 
کنســـرواتوار ملی که بســـیار ارزشمند است 
اشـــاره کرده ام که خواندن آن خالی از لطف 
نیست. همچنین در مورد هنر آواز آنچه را که 
آموخته ام به زبان نوشتاری بیان کردم. البته 
هیچ گاه نخواســـتم خود را یک استاد بدانم 

بلکه بیشتر یک شاگرد خوب هستم. 
از نـــگاه مـــن اســـتاد بـــه فـــردی اطالق 
می شـــود که درکار خود نوآوری ایجاد کند و 
من نوآوری نداشـــته ام امـــا هرآنچه را که در 
موسیقی آموخته ام عیناً به شاگردانم انتقال 
دادم یا درکتابم به آن اشـــاره کردم. بخش 
عمده  کتـــاب »آواز پری ها« اختصاص دارد 
به سرگذشـــت موســـیقی در ایران، که البته 
کتاب های بی شـــماری در این مورد نوشـــته 
شـــده امـــا ایـــده و تالش مـــن این بـــوده که 
موسیقی را به مردم با نثری ساده  تر و کسانی 
که حرفه شـــان موسیقی نیســـت آشنا کنم. 
من براین باورم امروزه هنر، مانند گذشـــته 
نیست و حتی پا فراتر گذاشته است بنابراین 

جوانان یا هنرجویان عالقه مند به موسیقی 
نمی توانند با تمامـــی هنرهایی که خواهان 

آن هستند آشنا شوند.
در واقـــع انگیـــزه نوشـــتن این کتـــاب را 
هنرجویـــان آواز در من ایجاد کردند و براین 
نظـــر بودنـــد اســـتقبال از کالس هـــای آزاد 
موســـیقی بســـیار شـــده و به همین نسبت 
معلمـــان کالس هـــای خصوصـــی فرصت 
چندانی بـــرای آمـــوزش ندارند تـــا آنچه را 
که برای یـــک هنرجو الزم اســـت بویژه هنر 
آواز بـــه او آمـــوزش بدهنـــد. بنابرایـــن الزم 
دانســـتم اطالعات اولیه ای که به شاگردانم 
می آموختـــم به طـــور فشـــرده در این کتاب 

بگنجانم.
 آغازگـــر کتـــاب »آواز پری هـــا « گـــذری 
به زندگی هنری خودم اســـت وهمیشـــه از 
خوانـــدن آن لـــذت می بـــردم. دراین کتاب 
از ورود مـــن به هنرســـتان موســـیقی، اینکه 
مشوق من چه کســـانی بودند و آیا مصمم 
به خوانندگی بودم یا خیر اشاره شده است. 
شاید عجیب باشد بدانید هیچ عالقه ای به 
روی صحنه رفتن نداشـــتم ولـــی چون این 
توانایـــی فیزیکی را در خـــود می دیدم آن را 
انتخاب کـــردم، موضوعی که در کالس های 
آواز به شاگردانم بسیار تأکید داشته ام. البته 
همه افـــرادی که انگیـــزه آوازخواندن دارند 
مـــورد تأیید مـــن نیســـتند و درکالس هایم 
نمی پذیرم چـــرا که می دانم یـــک هوس و 
آرزو بـــوده و اینکـــه تنها بخوانند تا مشـــهور 
شـــوند. اغلب این افراد اســـتعداد و جوهره 
 ذاتـــی ندارنـــد و بـــه آنهـــا توصیـــه می کنم 
- بویـــژه خانم هایی که مادر هســـتند- ابتدا 
همان بانـــوی خانه دار باشـــید و تنها هنر را 
در موسیقی نبینید، یک مادر یا همسرخوب 

بودن هم هنر است. 
به عقیده من همیشه خواستن توانستن 
به دنبالش نیســـت شـــما زمانی می توانید 
به دنبـــال آن توانایـــی باشـــید و از پـــس آن 
بربیایید که با آن  زاده شـــده اید. هیچ یک از 
خوانندگان بـــزرگ دنیا از کودکی و نوجوانی 
نگفته اند که می خواهند یک خواننده بزرگ 
شوند، بلکه هنر در صدا و دیگر هنرهایشان 
خود به خود تراوش کرده اســـت. همچنین 
در کتاب »آواز پری ها« اشاره به هم میهنان 
ارمنـــی خـــود کـــرده ام کـــه چـــه نقشـــی در 
موســـیقی در ایـــران داشـــته اند. معلمـــان، 
استادان و کسانی که از اروپای شرقی به ایران 

آمدند و مدرس شدند.
ë  سبک موسیقی که در آن فعالیت می کنید

اپرا است یا کرال یا یک سبک منحصر به فرد 
بوده است؟

من نافی هیچ موسیقی خاصی نیستم. 
ازکودکی با موســـیقی مملکتم آشـــنا بودم 
وهستم و به خوانندگان روز بسیارعالقه مند 
بودم. آشـــنایی مـــن با هنـــر آواز بـــه دوران 
کودکـــی ام بر می گردد درواقع از کودکســـتان 
تا دبیرستان بدون آنکه بخواهم استعداد و 

هنرم در آواز شکوفا شده بود. 
مختلـــف  درکالس هـــای  نوجوانـــی  از 
آوازسنتی شـــرکت کردم اما به خاطرتغییر 
مســـیر زندگـــی ام توقـــف ایجـــاد شـــد. آن 
زمـــان به مدت دو ســـال و نیـــم در ژاپن نزد 
دایـــی ام زندگـــی می کـــردم که البته ســـبب 
شـــد با فرهنگ این کشـــورخواه ناخواه آشنا 
شـــوم. در آنجا رشـــته گل آرایی را فرا گرفتم 
که اتفاقاً کتابی هم دراین زمینه نوشـــته ام. 
بازگشـــتم  ایـــران  بـــه  وقتـــی  در19ســـالگی 
کالس هـــای اطالعات بانـــوان را اداره  کردم 
و گل آرایی آمـــوزش می دادم. البته پیش از 
من دیگر اســـتادان، گل آرایی را درکالس ها 
تدریس می کردند. بعد ازبازگشت به ایران 
به هنرستان عالی موسیقی معرفی شدم و 
درکالس اســـتادم »اِولین باغچه بان« رشته 
اپرا را آموختم. رشته ای قدیمی که ازقرن ها 
بخصوص  اروپایـــی  درکشـــورهای  گذشـــته 
فرانســـه، ایتالیـــا، اتریش و آلمـــان تدریس 
و اجرا  شـــده اســـت تا آنکه باالخره یک روز 
رشـــته اپرا هم به ایران رســـید و استادان آن 
را تدریـــس می کردند. با افتتاح تاالر رودکی، 
اپرای بزرگ ایران نیز برپا شـــد و هنرمندان 
بین المللی به کشـــورمان دعوت شـــدند که 
البته این افتخار را داشـــتم اولین کنسرتم را 
روی صحنه تاالر رودکی اجرا کنم، کنســـرتی 
که عواید آن به نفع مسائل فرهنگی )روابط 

فرهنگی نابینایان( اختصاص یافت.
مـــن بـــه رشـــته موســـیقی اپـــرا بســـیار 
عالقه منـــد بودم و البته بعد از آموختن آن، 
شـــانس کمتری در بازی کردن روی صحنه 
داشـــتم. اپراهایـــی هســـتند کـــه به صورت 
ایســـتاده و بدون اکشـــن اجرا می شود که به 
آن اوراتوریو می گویند مثـــل کارمینا بورانا و 
کنسرت های بی شماری که در اطراف ایران 
بـــه نفع جامعـــه فرهنگی نابینایـــان برگزار 

کرده ام.

رشته های مختلف موســـیقی انرژی مثبت 
دیده می شـــود و هیچ پسرفتی نداشته ایم و 
حتی نوآوری هایی وجود دارد. البته این جبر 
زمان اســـت و به دورانی رسیده ایم که دیگر 
مردم به آنچه در گذشته می دانستند بسنده 
نمی کنند. اخیراً مایه های موســـیقی ایرانی 
در رســـانه ها و دنیـــای مجازی کـــم و بیش 
شـــنیده می شـــود. من هیچ توقـــف و نقطه 
تاریکی نمی بینم وبسیار به آینده موسیقی 

ایران خوشبین هستم.
ë  مشـــکلی که درموســـیقی بانوان به وفور

دیده می شـــود نبـــود خالقیـــت و نوآوری 
اســـت. اکثریـــت کنســـرت هایی کـــه ویژه 
آثاری  بازخوانی  اســـت  خواننـــده  بانوان 
اســـت که طی ســـال چندیـــن و چنـــد بار 
شـــنیده می شـــود. شـــاید بخشـــی از ایـــن 
بانوان  برای  موســـیقی  محدودیت  مسأله 
و نبـــود یک آهنگســـاز باشـــد امـــا در واقع 
تـــالش چندانی هم برای بهتر شـــدن دیده 

نمی شود. 
شـــخص شـــما به عنـــوان یـــک بانـــوی 
هنرمند ابتکارات نوینی در موســـیقی آوازی 
ایجاد کردید و توانســـتید موسیقی فولک را 
به صورت کالســـیک اجرا کنیـــد، اتفاقی که 
در موســـیقی ایران و بویژه موســـیقی بانوان 
کمتردیده شـــده یا اصاًل دیده نمی شود.ما 
نمی توانیم در موســـیقی ردیف دستگاهی 
تغییراتـــی ایجاد کنیم و تنـــوع به کار ببریم. 
اتفاقـــاً بـــه اعتقـــاد مـــن موســـیقی بانـــوان 
پیشـــرفت خوبی داشـــته و خانم هـــا عالقه 
بســـیاری نشـــان می دهنـــد و جـــای بســـی 
خوشـــبختی اســـت کـــه فکرهـــای تجارتی 
یـــا شـــهرت در آنها کمتـــر دیده می شـــود و 
معلم هـــا با عالقه کار می کننـــد. نکته دیگر 
اینکـــه بیشـــترآثار موســـیقی و آوازهایی که 
امـــروزه شـــنیده می شـــود رجوع بـــه دوران 
خیلی قبل تر اســـت و این جـــای امیدواری 
اســـت.البته بازهم تکرار می کنم اســـتعداد 
اولیه مالک است و معلمان باید به پرورش 
این اســـتعداد ها بپردازند. در مورد آوازهای 
محلی هم باید بگویم این آوازها تنها سبکی 
است که همگان می توانند روی آن کار کنند 
و به سبب اینکه با  آالت و ادوات مختلف سر 
و کار دارد می توانیـــم تغییراتی در آن ایجاد 
کنیم. من براین نظرم آوازهای محلی هنر 
گسترده ای اســـت و ثروت یک کشور است و 

باید حفظ شود.

من در زمینه موسیقی محلی هم بسیار 
فعالیت داشتم و چندین صفحه از آوازهای 
محلی ام در کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان ضبط شـــده اســـت. ناگفته نماند 
در آوازهـــای محلی ایران خوانندگان اصیل 
و شـــناخته شـــده بســـیاری حضور دارند که 
آثار بی شـــماری از آنها منتشرشـــده است، 
بخصـــوص از اهالی شـــهرها و روســـتاها که 
بهتـــر از هـــر کســـی آوازهای محلـــی را اجرا 

می کنند.
ë  بخش دیگر یا بهتر است بگوییم قسمت

دوم زندگی شما در کتاب »آن سوی تاریکی« 
بسیار  اتفاقات  که  سخت  دورانی  شده؛  بیان 
خوبی درآن رقم خورده و مســـیر روشنی در 
زندگی هنری شـــما ایجاد کـــرد. دراین کتاب 
مسأله نابینایان چقدر مورد توجه شما بوده 
اســـت؛ به نظرشـــما اگراین اتفاقـــات پیش 
نمی آمـــد آیا از نگاه یـــک هنرمند توجهی به 

این موضوع می شد؟
مسأله ای که بسیار نسبت به آن تعصب 
دارم و عالقه منـــدم نابینایان اســـت و جای 
خوشـــحالی و امیدواری اســـت کـــه همواره 
مردم را متوجه نابینایان کرده اند بخصوص 
که چندی پیش مراســـمی با این موضوع و 
در بزرگداشت استاد محمد خزائلی برگزار 
شـــد. توصیه مـــن به مـــردم این اســـت که 
کتاب »آن ســـوی تاریکـــی« را مطالعه کنند 
و با دنیای نابینایی آشـــنا شوند. به هر حال 
مســـأله ای اســـت که ممکن است به سبب 
پیرچشـــمی، تصادفات یا ســـالمندی برای 
همه پیش بیاید. چشم هم عضوی از بدن 

است که فرسوده می شود.
آشـــنایی با دنیای نابینایـــان ودنیایی که 
کم و بیش در کنار همه ممکن اســـت وجود 
داشته باشـــد جاده زندگی را برای نابینایان 
روشن ترمی کند. به اعتقاد من دنیای بیناها 

نابیناست.
 امـــا اینکه چگونه هنر خود را در خدمت 
جامعه نابینایان بـــه کار گرفتم باید بگویم 
بعد از سانحه تصادف و بازگشت دوباره ام 
به دنیای موســـیقی، پزشک معالجم دکتر 
مســـعود ضرابی راهنمای بزرگی در زندگی 
من بودند و من را به مدارس نابینایان ایران 
رهنمـــون کردند و درآنجا با اســـتاد خزائلی 
آشنا شـــدم. اســـتاد بخوبی دانستند که من 

می توانم مفید باشم. 
اولین کنســـرتی که برگزار کـــردم درآمد 
حاصل از آن را با اســـتاد خزائلـــی در میان 
گذاشـــتم. البتـــه مبلغ ناچیزی بـــود حدوداً 
تصمیـــم  درابتـــدا  تومـــان.  هـــزار   50-60
داشتیم مدرسه بسازیم اما این مبلغ کفاف 
ســـاخت را نمی داد بنابراین استاد پیشنهاد 
کردند یک دستگاه تلفن زیمنس که مجهز 
به زنگ برای نابینایان اســـت به ایران وارد 
کنیم و اتفاق مهمی بود که مبتکر آن استاد 

خزائلی هستند. 
خوشـــبختانه درحال حاضر نابینایان با 
پیشـــرفت های جدید تکنیـــک و تکنولوژی 
افـــراد مؤثـــر، فعـــال و  روبـــه رو هســـتند و 
دانشمند در جامعه نابینایان حضور دارند 
که هر کدام دکتر، معلم، وکیل یا اســـتادانی 
شاخص اند که فخر جامعه بشریت هستند. 
بسیار خوشحالم مدت کوتاهی در خدمت 
اســـتاد خزائلی بودم و در کنارشان آموختم 
وجای خرســـندی است کتابخانه ملی ایران 
مراسمی را در بزرگداشت این استاد بزرگ 
برگزار کردند. البتـــه در برنامه ای که چندی 
پیش برپا شـــد متأســـفانه دعوت نشـــدم و 
حضور نداشتم شـــاید خوانندگی من برای 
دوســـتان خوش نیامده است در صورتی که 
همیشه مورد احترام دولت های ایران بوده 
و هســـتم و ازاینکـــه حمایت و رســـیدگی به 

نابینایان دارند قدردانی می کنم. 
البته از رئیس جمهوری وقت و گذشـــته 
تقاضا داشتم ســـازمانی مستقل مانند یک 
وزارتخانـــه بـــرای نابینایـــان ایجـــاد کنند تا 
ســـازمان های مردم نهـــاد )NGO( تکلیف 
خـــود را بداننـــد و با داشـــتن یک مؤسســـه 
بســـیار وســـیع مســـائل خود را مطرح کنند 
البته نه اینکه زیر پرچم ســـازمان بهزیستی 
قرار داشـــته باشـــند چرا که بهزیستی برای 
آســـیب دیدگان عضوی اســـت در صورتی 
کـــه نابینایان در فهرســـت آســـیب دیدگان 
عضوی قرار ندارند.  رســـیدگی به NGO  ها 
خواســـته های قانونی و فرهنگـــی نابینایان 
اســـت. امیـــدوارم ایـــن آرزوی مـــن به ثمر 
بنشیند و برآورده شود.خوشبختانه درحال 
حاضر کشـــورمان پا به پـــای دنیا در حرکت 
کـــه در خصـــوص  و فعالیت هایـــی  بـــوده 
نابینایـــان انجام می گیـــرد رضایت بخش 
اســـت. اکنـــون دولـــت، ملت و حتـــی خود 
نابینایان جا پای کســـانی گذاشـــته اند که در 
گذشـــته برای نابینایان زحمت کشـــیدند و 

نامشان همیشه زنده است.
ë  با توجه به تبحر و تجربه شما ارزیابی تان از

موسیقی ایران بویژه موسیقی آوازی امروز ما 
چیســـت! آیا بعد از انقالب شرایط موسیقی 

تغییر کرده و بهتر شده است؟
هیـــچ گله و شـــکایتی دراین بـــاره ندارم 
چرا که به عقیده من کالس های موســـیقی 
مملو از هنرجویان مشـــتاق آواز است بویژه 
خانم ها که عالقه بســـیاری نشان می دهند. 
موسیقی ردیف خوانی بســـیار رونق داشته 
و همـــه چیز خیلی خوب پیـــش می رود. در 

بتوانـــم باردیگـــر ایـــن کارها را تکـــرار کنم. 
کتابـــی در خصوص کـــودکان نوشـــته ام با 
عنوان »پری قصه ها« که شامل هفت قصه 
اســـت و هر کدام از آنها را برای تدریس در 
مهد کودک ها و دبســـتان مفیـــد می دانم 
چرا که آنقدر آموزش در آن گنجانده شده 
است که وقتی می خوانم لذت می برم. من 
این کتاب ها را با ســـبک خاصی نوشته ام تا 
کـــودکان بتوانند بخوبـــی آن را حفظ کنند 
و با آن آشـــنا شـــوند. محتـــوای تمامی این 
هفت کتاب قصه هایی است که از روستاها 
و آبادی ها شـــنیدم و خودم شاهد آن بودم 
و لذت می بردم.مـــن این کتاب ها را آنقدر 
بـــرای دل خـــودم نوشـــته ام کـــه دیگر فکر 
نمی کنم تجدید شوند شـــاید اگر یک پری 

زنگنه دیگر به دنیا بیاید.
ë  آن طور کـــه باید و شـــاید کتاب یـــا آلبوم

موســـیقی بـــا گـــروه ســـنی کـــودکان تولید 
نمی شـــود آیا تمایـــل دارید ایـــن کتاب ها را 

به صورت موزیکال اجرا کنید؟
ــه آنها  ــ ــپردن هم ــ ــا به ذهن س ــ ــه، ام ــ البت
مشکل است و ساخت آهنگین یا انیمیشن 
ــد بود.البته برخی از  ــ ــیار زمانبر خواه ــ آن بس
ــتی«  ــ ــون »گلهای خوب دوس ــ ــــعار چ این اش
ــورت تصویری و موزیکال  ــ را می توانند به ص
ــرا کنند. کتاب دیگری دارم  ــ برای کودکان اج
در مورد نام های دختران و پسران که 5سال 
ــام »آوای  ــ ــید با ن ــ ــول کش ــ ــع آوری آن ط ــ جم
ــگفتار این  ــ ــران زمین« که در پیش ــ نامها از ای
کتاب یک خط به تقلید از شاهنامه فردوسی 
نوشته ام البته تأکید می کنم کسی نمی تواند 
مانند شاهنامه شعر بگوید و در تاریخ اتفاق 
نخواهد افتاد. من درکتابم به عنوان یک کار 
ــــی رنج بردم در این  ــته ام »بس ــ کوچک نوش

سال پنج زنام آفریدم کتابی چو گنج«.
ë  در سال های اخیر رسانه ملی نقش مؤثری

در تغییر ذائقه شنیداری مردم داشته است 
به طوری که سبک انتخاب و سلیقه موسیقی 
نســـل جوان تغییر کرده است، دراین مورد 

نظر شما چیست؟
از نـــگاه مـــن هیـــچ ایـــرادی نـــدارد اگر 
صحبت از ابتکار می کنیـــم امروز زمان آن 
است. در حال حاضر خواننده های بسیاری 
هستند که با ســـازهای مختلف سبک های 
جدیـــدی ارائه کرده اند و نـــو آوری می کنند 
که برخی از آنها کارهای بسیار پسندیده ای 
است.  هر موسیقی سبک خود را دارد نباید 
بگوییم مردم حتماً بایـــد ردیف خوانی یا 

آوازهای محلی بیاموزند.
ë  آیـــا تصمیم دارید در زادگاه خود کاشـــان

اجرای کنسرت داشته باشید؟
بله حتمـــاً البته بســـتگی به ایـــن دارد 
کـــه وزارت ارشـــاد چـــه تصمیمـــی بگیرد. 
من در شـــهرهای مختلف ایـــران با مجوز 
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی اجرای 
برنامه داشـــته ام.اما یکـــی از فعالیت های 
آینده ام که ان شـــاءاهلل بزودی به سرانجام 
می رســـد برپایی یک گالری در شهر کاشان 
اســـت تا جوانان هنرمند آثار خود را اعم از 
نقاشی، قالیبافی، عکاسی هنرهای دستی 
و... درایـــن گالـــری بـــه نمایـــش بگذارند و 
امیدوارم در کنار دیگر حرکت های فرهنگی 
کشورمان این اتفاق هم به سرانجام برسد.

به اعتقاد من موسیقی بانوان پیشرفت 
خوبی داشته و خانم ها عالقه بسیاری 

نشان می دهند و جای بسی خوشبختی 
است که فکرهای تجارتی یا شهرت در آنها 
کمتر دیده می شود و معلم ها با عالقه کار 

می کنند. نکته دیگر اینکه بیشترآثار موسیقی 
و آوازهایی که امروزه شنیده می شود رجوع 

به دوران خیلی قبل تر است و این جای 
امیدواری است.البته بازهم تکرار می کنم 

استعداد اولیه مالک است و معلمان باید 
به پرورش این استعداد ها بپردازند

محمد سریر 
آهنگساز و 
موسیقیدان

موسیقی دشمن تاریکی هاست

گفت و گوی »ایران« با پری زنگنه خواننده موسیقی 
سبک اپرا 

آمـــوزش درحـــوزه موســـیقی آوازی بـــه 
دو بخـــش تقســـیم می شـــود؛ موســـیقی 
ردیف - دســـتگاهی و موسیقی کالسیک. 
در بخـــش موســـیقی ردیف دســـتگاهی 
فعاالن بسیاری بودند که آموزش هایشان 
بیشـــتر در حوزه ردیف بود نه صداسازی؛ 
بـــه  بیشـــتری  قرابـــت  کـــه  حـــوزه ای 
موســـیقی های کالســـیک غرب داشت و 
می توان شناخت عمیق تری هم نسبت 

به آن موسیقی ها پیدا کرد. 
در ردیف خوانی تأکید بر شـــناخت دســـتگاه های موســـیقی 
ایرانـــی و موســـیقی آوازی ایران بود و خواننده های بســـیاری 
طی دهه هـــای مختلف در ایـــن حوزه فعالیت داشـــتند، اما 
موسیقی هایی که از تکنیک کالسیک غرب استفاده می کردند، 
بویـــژه در بخش موســـیقی نواحی یا موســـیقی کالســـیک به 
آموزش هـــای بیشـــتری نیازمند بود که البته تعـــدادی از این 
عالقه منـــدان برای تحصیل به خارج از ایـــران رفتند.  ناگفته 
نماند هنرستان موسیقی ایران هم کمک شایانی داشت و در 
این خصوص آموزش های بســـیار خوبی هم داده شد، حتی 
برای آنهایی که عالقه مند به ادامه تحصیل درخارج از ایران 

بودند زمینه ها و امکان عالقه مندی فراهم شد. 
زمانـــی که ارکسترســـمفونیک در ایـــران فعال شـــد آوازهای 
بخش موســـیقی کالســـیک طرفداران بســـیاری پیـــدا کرد و 
خواستار شرکت در این کنسرت ها بودند، شناختی از موسیقی 
پلی فونیک مغـــرب زمین دراین آوازها نهفته بود و برخی از 
این آهنگســـازان که دراین زمینه فعالیت می کردند تقلیدی 
از کارهای فولکلوریک در آثارشـــان دیده می شد. خوانندگان 
فعالی چـــون مینو جوان، منصـــوره قصری و... کـــه همراه با 

نوازندگی عالقه مند بودند در زمینه اپرا هم تحصیل کنند.
خانم پری زنگنه هم از جمله افـــرادی بود که فعالیت هایی 
در ایـــن عرصـــه داشـــتند و نـــزد این اســـتادان در هنرســـتان 
موســـیقی تحصیل کردند و این رشـــته را ادامـــه دادند، بویژه 
در ارائه موســـیقی فولکلوریک ایران با تکنیک کالســـیک که 
هم طرفداران بسیاری داشت و هم به ارتقای موسیقی ملی 

کمک می کرد تا آنجا که عالقه مندان به این ســـبک موسیقی 
در خارج از ایران هم از این هنر بهره مند می شـــدند و همین 
امر ســـبب شد دامنه شهرت و حضور موسیقی ایرانی نسبت 

به گذشته های دور بسیار گسترده تر شود.
بانو پری زنگنه کارهای بســـیار متنوعی چه درحوزه موسیقی 
کالســـیک و چـــه در موســـیقی فولکلـــور تولیـــد کرده انـــد که 
عالقه مندان بســـیاری داشـــت و بـــا توجه به شـــرایط خاص 
فیزیکی که برای ایشـــان به وجود آمد تســـهیالتی هم فراهم 
شـــد تا از صدای این هنرمند بزرگ اســـتفاده بیشتری شود و 
در شـــرایطی که محدودیت هایی برای موسیقی بانوان وجود 
داشـــت، ایشان توانســـتند حضور روشـــن تر و آزادی بیشتری 
داشته باشند و کارهای درخشانی هم ارائه کردند بویژه اینکه 
در دوره تحصیـــل در هنرســـتان توانســـته بودند تکنیک های 

مختلف موسیقی را آموزش ببینند. 
بـــه اعتقاد من با حضـــور این خوانندگان چشـــم انداز تازه ای 
در حوزه موســـیقی آوازی ایجاد شد و در دوره معاصر حضور 
هنرمندانی چون پری زنگنه باعث شد بسیاری از خوانندگان 
زن و مرد عالقه مند شوند که در چارچوب های مشخص تری 

آواز ارائه بدهند. 
پری زنگنـــه با وجود نابینایـــی انرژی تازه ای به هنر بخشـــید 
و این درس مهم و آموزنده ای اســـت بـــرای اینکه بتوانیم از 
اتفاقات منفی بهره برداری مثبت داشـــته باشیم، این اتفاق 
مانع فعالیت و گوشـــه گیری این بانوی هنرمند نشد و ایشان 
فعالیت های خود در زمینه موسیقی آوازی را همچنان ادامه 
دادند و امروز هم مصرانه پیگیر هســـتند. پری زنگنه با وجود 
شـــرایط متفاوت و ســـختی که برای او ایجاد شـــده ،با تالش 
مضاعف توانســـت فعالیت هایش را گسترش دهد، کماکان 
که به نوشتن کتاب در این زمینه و اجرای برنامه های مختلف 
مشغول است به عنوان حافظ موسیقی آوازی کارهای خود را 

دنبال می کنند. 
ایشان خدمات بســـیار ارزنده ای در زمینه موسیقی فولکلور و 
همچنین نشر کتاب هایی در خصوص موسیقی کودک داشته  
و مســـیر تازه ای را برای بانوان و تقویت حضور فعاالنه نســـل 

جوان داشتند.

ندا سیجانی
خبرنگار

»من نیز پاییـــزی ام. در یازدهمیـــن روز از روزهای برگ ریزان 
آذرماه جوانه زدم و قد کشیدم تا فصل های دیگر زندگی. چند 
ســـالی میهمان این دایره خاکی هستم.« ســـخن از بانو پری 
زنگنه اســـت؛ »پریرخ شـــاه یالنی« خواننده شهیر ایرانی در 
موسیقی اپرا؛ نام فامیلی اش »شاه یالنی« را بهترین میراث 
پدربزرگ پدری اش می داند. بانوی هنرمندی که هر فصل از 
زندگی اش به مانند قصه هایش روایتگر شـــرحی نو  است از 
آنچه که بر او گذشته است. سبک اپرا ازعالقه مندی های او بود 
اما از دانش اســـتادان موسیقی ایرانی نیز بی نصیب نماند و 
نخستین ردیف های آوازی را نزد استاد نصراهلل زرین پنجه فرا 
گرفت.هنر او تنها به آنچه گفته شد خالصه نمی شود؛ بانو پری 
زنگنه تحول بسیاری درموسیقی محلی و فولکلوریک ایران 
ایجاد کرد و آن را با موســـیقی کالسیک درآمیخت. درکتاب 
»آواز پری ها« اشاره می کند » از کودکی صدای خوشی داشتم، 
امـــا این انگیزه ای  برای خواننده شـــدن مـــن نبود.من فقط 
درصدد پرورش این توانایی برآمده بودم.« عقاید گذشته اش 
در اندیشـــه های امروزش هم نمایان است و براین باور بوده 

که هر فردی نمی تواند از روی عالقه و آرزو یک خواننده خوب 
باشد بلکه باید این استعداد در ذاتش باشد.اما دنیای نابینایی 
او رنگ دیگری بر زندگیش زد. سال 1349. در کتاب »آن سوی 
تاریکی« حادثه آن شـــبی که »دیگر صبح ســـپیدی به دنبال 
نداشت« را این گونه شرح می دهد: »روزهای روشن بسرعت 
طی می شـــد تا در شـــبی تاریک قدم بگذارم... و بازهم پاییز. 
دنیایی جدید، ناشـــناخته و پر از صداهای بی تصویر. در یکی 
از خیابان های فرعی که به جاده های قدیم شـــمیران منتهی 
می شـــد و مرا به خانه مان هدایت می کرد می راندم. در یک 
لحظه ماشین من بر زمین خیس و لغزنده که نور کم چراغ ها 
بر آن افتاده بود به سوی ماشینی که در جهت مخالف و در آن 
سوی خیابان پارک شده بود منحرف شد و باقی زندگی مرا نیز 
به سمت دیگری منحرف کرد...« و امروز بانو پری زنگنه تمام 
هم و غمش را برای نابینایان گذاشته و »سفیر حسن نیت« 
است.او معتقد است »دنیای بیناها نابیناست«. حال خالق 
صدای ماندگار »گنجشکک اشی مشی« در عمارتی واقع در 
شمال تهران دنیای  روشنی را برای خود رقم زده و با کتاب ها 
و آلبوم هایی که در عرصه موسیقی تولید کرده است باردیگر 
بینایی را به دنیای تاریک موســـیقی امروز ایـــران ارائه کرده 

است. گفت و گو با استاد پری زنگنه را در ادامه می خوانید.
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 ضرورت چابک سازی اداری
برای حضور در محاکم بین المللی 

نقدی بر ساختار اداری مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری

ــــامی  ــــل انقاب اس از اوای
ــام  ــ نظ ــــدن  آم کار  روی  و 
شاهد  اسامی،  جمهوری 
ــله جنگ های  ــ ــاز سلس ــ آغ
ــــی  بین الملل ــــی  حقوق
ــان ایران  ــ ــار می ــ ــام عی ــ تم
ــا ایاالت  ــ ــــی و در رأس آنه ــای جهان ــ و قدرت ه
ــال حادثه  ــ ــــم. به دنب ــکا بوده ای ــ ــده امری ــ متح
ــــری  گروگانگی ــرای  ــ ماج و  ــکا  ــ امری ــفارت  ــ س
ــــط دانشجویان  دیپلمات های امریکایی توس
ــوال ایران  ــ ــــپس توقیف ام ــرو خط امام و س ــ پی
ــورای انقاب امور  ــ ــکا و در زمانی که ش ــ در امری
ــــی مصوبه ای  ــــت، ط ــــت داش ــور را در دس ــ کش
ــاوی مالی و حقوقی  ــ ــیدگی به دع ــ »کمیته رس
ــد که جلسات آن در  ــ بین المللی«تأسیس ش
ــد و سازمان ها و  ــ ــــکیل می ش بانک مرکزی تش
وزارتخانه های دولتی که اموال آنها در امریکا و 
اروپا توقیف شده بود در آن عضویت داشتند. 
ــورای اسامی و بنا  ــ پس از تشکیل مجلس ش
ــتیفای حقوق ملت  ــ ــوع اس ــ ــه اهمیت موض ــ ب
از  ــــس  پ ــــس  ــــی، مجل ــاوی بین الملل ــ در دع
ــــی های به عمل آمده »قانون استفاده از  بررس

خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا 
خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران 
در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس« را 
در اواخر سال 1360 وضع کرد و چند ماه پس 
ــرای قانون مذکور  ــ ــأت وزیران در اج ــ از آن، هی
دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری 
 1361/01/23 ــــخ  تاری در  را  ــران  ــ ای ــــامی  اس
تأسیس کرد. در حقیقت اهمیت تشکیل دفتر 
ــــی برای مجلس  ــات حقوقی بین الملل ــ خدم
ــــامی و هیأت وزیران به اندازه ای  ــورای اس ــ ش
ــــدون هیچ  ــریع در امور و ب ــ ــه جهت تس ــ بود ک
ــــکیاتی از حیث سازمان  ــــکل اداری و تش مش
ــتقیماً زیر  ــ ــر مس ــ ــــن دفت ــه، ای ــ ــه و بودج ــ برنام
ــــت  ــــت وزیر قرار گرفت و می توانس نظر نخس
ــتخدامی و  ــ ــــت مقررات اداری، اس بدون رعای
محاسبات عمومی و بودجه ای و... از خدمات 
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی... 
ــــت و... با  ــا نیمه وق ــ ــام وقت ی ــ ــورت تم ــ به ص
توجه به مصوبه مجلس استفاده نماید. دفتر 
خدمات حقوقی بین المللی از ابتدای شروع 
به کار خود با استفاده از ابزارهای حقوقی و به 
خدمت گرفتن حقوقدانان برجسته داخلی و 

بین المللی و به دور از مصلحت های سیاسی 
ــتگاه هایی چون وزارت امور خارجه  ــ که در دس
مرسوم است، به دفاع از دستاوردهای انقاب 

اسامی مبادرت کرده است. 
ــر می توان به  ــ ــــف این دفت ــــن وظای از مهم تری
مواردی چون: 1- سیاستگذاری در امر دعاوی 
و داوری های بین المللی دولت و دستگاه های 
ــــی 2- نظارت بر  ــــخاص غیر دولت دولتی و اش
ــاوی بین المللی مطروحه له و علیه  ــ همه دع
ــــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با اولویت  اش
ــــی 3- ارائه  ــــخاص حقوقی، حقوق عموم اش
ــــدت حقوقی الزم  خدمات حمایتی و معاض
ــــی گاه غیر  ــــی و حت ــای دولت ــ ــه نهاده ــ به هم
ــور در  ــ ــان خارج از کش ــ ــــی و ایرانی ــــی ایران دولت
ــــی و بین المللی 4-  ــاوی خارج ــ خصوص دع
ــــی کلی به وزارتخانه ها، نهادها  ارائه خط مش
ــورد امور حقوقی  ــ ــازمان های دولتی در م ــ و س
ــاوی بین المللی و  ــ ــه دع ــ ــــی از جمل بین الملل

ارشاد آنها و سایر وظایف دیگر نام برد.
برای جلب توجه دستگاه های دولتی و تکلیف 
آنها به هماهنگی و کسب نظر از دفتر خدمات 
ــــت وزیر وقت  امور حقوقی بین المللی، نخس

ــــخص را به  ــنامه ای دستورات مش ــ طی بخش
ــازمان های دولتی صادر کرد و متذکر  ــ همه س
شد که مسائل مربوط به دعاوی بین المللی 
ــــگ، مهم ترین  ــر، پس از جن ــ ــه الجزای ــ و بیانی
اولویت کشور است. در سال های بعد نیز این 
ــــوی معاون  ــنامه به صور مختلف از س ــ بخش
ــتگاه های دولتی  ــ اول رئیس جمهوری به دس
ــنامه  ــ ــــن آن، بخش ــه آخری ــ ــد ک ــ اعام می ش
ــوری )به  ــ ــرم رئیس جمه ــ ــاون اول محت ــ مع
شماره  29426/51953مورخ1394/03/10 (، 
ــتگاه های اجرایی است که آنها را  ــ به همه دس
ــر مرحله از امور مربوط به  ــ موظف کرده در ه
دعاوی و داوری های بین المللی با هماهنگی، 

کسب نظر و تأییدیه این مرکز اقدام نمایند.
ë  تغییر نام و ســـاختار دفتر خدمات حقوقی

بین المللی
در سال 1368 با حذف مقام نخست وزیری 
ــتم اداری دولت جمهوری اسامی،  ــ در سیس
ــران مورخ  ــ ــأت وزی ــ ــه هی ــ ــــب مصوب به موج
ــر نهاد  ــ ــر نظ ــ ــور زی ــ ــر مذک ــ 1368/6/28، دفت
ــــت  ــان به فعالی ــ ــوری همچن ــ ــــت جمه ریاس
ــال 1383،  ــ ــدداً در س ــ ــه داد. مج ــ ــود ادام ــ خ
شورای عالی اداری بر اساس مصوبه شماره 
ــرای  ــ ــورخ 1383/8/26 ب ــ 1901/255580 م
ــوری و  ــ ــــت جمه ــردن نهاد ریاس ــ ــــک ک کوچ
ــتگاه های اجرایی در  ــ انسجام تشکیاتی دس
ــازی دولت، دفتر خدمات  ــ راستای چابک س
ــد یک این  ــ ــــی را طبق بن ــــی بین الملل حقوق
ــــی و امور  ــوزه معاونت حقوق ــ مصوبه، در ح
مجلس ریاست جمهوری ادغام کرد. لیکن، 
ــــیب ها و مشکات این  پس از چند سال، آس
ــورای  ــ ــذا مجدداً ش ــ ــد، ل ــ ــــخص ش ادغام مش
ــــماره 200/2990  عالی اداری طی مصوبه ش
مورخ 1388/11/19، به دلیل ایجاد مشکات 
ــتقال  ــ و موانع برای دفتر مذکور از حیث اس
ــام اقدامات  ــ ــه الزمه انج ــ ــــرعت عمل ک و س
ــــت و عدم توان معاونت حقوقی  حقوقی اس
ــای  ــ پرونده ه ــاالی  ــ ب ــــم  حج ــــت  مدیری در 
ــــت آن را به عنوان یکی از  بین المللی، فعالی
واحدهای تابعه ریاست جمهوری مستقیماً 
ــرار داد و نام آن را  ــ ــــت نهاد ق زیرنظر سرپرس
نیز به »مرکز امور حقوقی بین المللی« تغییر 
داد. طبق این مصوبه، ساختار سازمانی مرکز 
ــــت جمهوری  ــــت نهاد ریاس ــــط سرپرس توس
ــید و  ــ ــد رئیس جمهوری رس ــ ــه تأیی ــ تهیه و ب
ــاره مورخ  ــ ــورد اش ــ ــــک مصوبه م ــاد بند ی ــ مف
ــام  ــ ــــی اداری )ادغ ــورای عال ــ 1383/8/26 ش
ــــی بین المللی در حوزه معاونت  دفتر حقوق

ــــت جمهوری(  ــور مجلس ریاس ــ حقوقی و ام
ــد. اگر از منظر آسیب شناسی به  ــ نیز ملغی ش
ــام پذیرفته در این مرکز  ــ تغییر و تحوالت انج
ــــم، ماحظه  ــون نگاهی بیندازی ــ ــدا تاکن ــ از ابت
ــر  ــ ــــیس دفت ــای تأس ــ ــــنگ بن ــه س ــ ــود ک ــ می ش
خدمات حقوقی بین المللی بر پایه درایت و 
ــــی قانونگذار در دهه 1360گذاشته  دوراندیش
شده و این دفتر بخوبی توانست در سال های 
ــــخت دهه 1360 تا 1380)بیش از 20 سال(  س
ــام دهد و خدمات بزرگی  ــ وظایف خود را انج
ــا توجه به  ــ ــفانه ب ــ ــور بنماید. اما متأس ــ ــه کش ــ ب
ــــی برخی از مدیران در  تغییرات غیرکارشناس
ــودی این مرکز بعد  ــ ــه 1380، ماهیت وج ــ ده
ــال که به صورت مستقل  ــ ــــت و چند س از بیس
ــــت  ــــی از واحدهای نهاد ریاس ــوان یک ــ و به عن
ــد تا این  ــ ــرد، باعث ش ــ ــوری عمل می ک ــ جمه

مرکز طعمه امواج سرگردان و بی هدف اداری 
ــایر واحدهای نهاد  ــ ــــکیاتی )همانند س و تش
مذکور و دستگاه های اجرایی( شود.  مرکز امور 
حقوقی بین المللی نه تنها در عرصه داخلی ، 
ــــی  ــــی و تخصص ــــی و علم ــگاه کارشناس ــ جای
ــه بین المللی  ــ ــته بلکه در صحن ــ رفیعی داش
خصوصاً مجامع دانشگاهی و حقوقی معتبر 
همواره به عنوان یک مرکز حقوقی تخصصی 
ــتادان برجسته ای  ــ ــان زبده و اس ــ که کارشناس
ــــت. هر چند مطابق  ــده اس ــ ــناخته ش ــ دارد، ش
ــــده مصوبه1360مجلس  واح ــاده  ــ م ــون  ــ قان
ــــامی و تصویبنامه هیأت وزیران  ــورای اس ــ ش
ــال 1361 و نیز مطابق بخشنامه معاون  ــ در س
ــــماره  ــوری )به ش ــ ــــس جمه ــرم رئی ــ اول محت
ــه  ــ ــورخ 1394/03/10(،هم ــ 51953/29426 م
ــه از امور  ــ ــــی در هر مرحل ــتگاه های اجرای ــ دس
ــای بین المللی  ــ ــه دعاوی و داوری ه ــ مربوط ب
ــــب نظر و تأییدیه مرکز  باید با هماهنگی، کس
امور حقوقی بین المللی اقدام نمایند، اما این 
ــــطح  ــاختار اداری هنوز در س ــ مرکز از حیث س
»مرکز« باقی مانده است و این در حالی است 
ــــی وزارتخانه ها که  ــــی از ادارات حقوق که برخ

ملزم به هماهنگی و کسب نظر از این مرکز در 
دعاوی خود هستند، از حیث اداری در سطح 
ــــبت به این مرکز قرار دارند که این  باالتری نس
موضوع از لحاظ اصول سلسله مراتب اداری 
ــــت و مانع  ــــل پذیرش اس ــــی، غیر قاب و منطق
ــآالً مانع از  ــ ــود و م ــ از انجام وظیفه مرکز می ش

تحقق هدف اصلی از تأسیس مرکز می شود.
ë  دســـتاوردهای مهم حقوقی در دولت تدبیر

و امید 
بسیاری از حقوقدانان برجسته ایرانی که امروزه 
وکالت دولت را در دعاوی بین المللی بر عهده 
دارند یا در دانشگاه ها تدریس می کنند تربیت 
شدگان مرکز امور حقوقی بین المللی بوده اند.

ــتاوردهای مرکز در  ــ در اینجا به تعدادی از دس
ــاله  ــ ــه صرفاً در چند س ــ ــاوی بین المللی ک ــ دع
ــــت آمده،  ــد به دس ــ ــــت تدبیر و امی ــر دول ــ اخی

اشاره می شود: لغو برخی تحریم ها در شورای 
ــاره بانک مرکزی جمهوری  ــ اتحادیه اروپا درب
ــریف،  ــ ــگاه صنعتی ش ــ ــران، دانش ــ ــــامی ای اس
ــــرکت بیمه ایران، بانک  پست بانک ایران، ش
ــــعه صادرات  ــران، بانک توس ــ ــاه کارگران ای ــ رف
ــاالت متحده  ــ ــه ای ــ ــــوی علی ــرح دع ــ ــران / ط ــ ای
ــتری در  ــ ــوان بین المللی دادگس ــ امریکا در دی
ــوال و دارایی های بانک  ــ ــــف ام خصوص توقی
مرکزی/  طرح دعوی دوم علیه ایاالت متحده 
ــــوص بازگرداندن تحریم های  امریکا در خص
ــه صدور  ــ ــه منجر ب ــ ــاع مؤثر ک ــ ــته ای و دف ــ هس
دستور موقت از دیوان بین المللی دادگستری 
علیه ایاالت متحده در خصوص تحریم های 
یکجانبه شد/ بازگرداندن چندین فقره اشیای 
ــیای چغامیش،  ــ ــــی مثل اش ــــمند تاریخ ارزش
ــر یک سرباز  ــ ــیل های مراغه، س ــ خوروین، فس
ــــی، الواح و غیره از کشورهای اروپایی  هخامنش
ــذ رأی از دادگاه های  ــ و امریکا/  موفقیت در اخ
ــورهای مختلف در خصوص پرونده های  ــ کش
ضمانت نامه های بانکی، قراردادهای تجاری 
ــذ رأی از دادگاه هلند در خصوص  ــ و غیره/  اخ
ــــی از  ــول بخش ــ ــیمیایی و وص ــ ــان ش ــ مصدوم

خسارات به ایشان/ وصول قریب 1/8میلیارد 
ــران در صندوق امانی I.M.S از  ــ دالر از وجوه ای

طریق دیوان داوری ایران-امریکا.
ــور از جمله  ــ ــات عالی رتبه کش ــ ــد مقام ــ هرچن
ــپاس  ــ ــوری، مراتب س ــ ــــخص رئیس جمه ش
ــات و  ــ ــه اقدام ــ ــــبت ب ــود را نس ــ ــــی خ و قدردان
پیگیری های حقوقی و دستاوردهای این مرکز 
ابراز داشته اند، ولی به دلیل ماهیت اقدامات 
ــا توجه به اصولی چون رعایت  ــ حقوقی و نیز ب
ــناد و  ــ ــــت از اس ــــی و صیانت و حراس محرمانگ
ــتفاده و  ــ مدارک و به خاطر جلوگیری از سوءاس
ــــمنان، کارها و اقدامات مرکز  بهره  برداری دش
همواره در سکوت دنبال می شود و در حاشیه 
اخبار قرار می گیرند. دستاوردها و فعالیت های 
ــــت  ــته اس ــ ــــن مرکز تاکنون آنچنان که شایس ای
ــــل این نهاد  ــه همین دلی ــ ــده و ب ــ منعکس نش
حقوقی راهبردی، از مرکز توجهات به دور و در 

محاق مانده است.
ــــزرگ و  ــا مأموریت های ب ــ ــز ب ــ ــون که مرک ــ اکن
ــده  ــ ــد دو پرون ــ ــــت مانن ــه اس ــ ــــری مواج خطی
ــز  ــ نی و  ــتری  ــ دادگس ــــی  بین الملل ــوان  ــ دی در 
ــــی و گازی بزرگ و... بنابراین  پرونده های نفت
ــــت محترم جمهوری  ــــت ریاس ــته اس ــ شایس
ــــی و اعاده  ــــل 126 قانون اساس ــــاس اص بر اس
ــارات  ــ اختی و  ــازمانی  ــ ــاختار س ــ ــــت س وضعی
ــان »دفتر خدمات  ــ ــه حالتی که در زم ــ مرکز ب
یعنی  ــــت،  داش بین المللی «وجود  ــــی  حقوق
ــاده واحده  ــ ــــی و اداری )طبق م ــتقال مال ــ اس
قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و 
حقوقی ایرانی یا خارجی به منظور استیفای 
ــران علیه  ــ ــران در دعاوی ای ــ ــــت ای حقوق مل
را  الزم  ــتورات  ــ دس ــــس(  بالعک و  ــان  ــ خارجی
ــــتخدامی صادر  ــور اداری و اس ــ ــازمان ام ــ به س
ــــرعت بیشتر و  فرمایند تا مرکز موصوف با س
به دور از بوروکراسی اداری و محدودیت های 
ایجاد شده، به فعالیت ذاتی خود ادامه دهد 
ــود.همچنین با توجه به  ــ ــاق خارج ش ــ و از مح
ــز در پرونده های مطروحه  ــ موفقیت های مرک
ــوان  ــ ــتری، دی ــ ــــی دادگس ــوان بین الملل ــ در دی
ــیار حائز  ــ ــه بس ــ ــکا و... ک ــ ــران - امری ــ داوری ای
ــکار عمومی  ــ ــوده و می تواند بر اف ــ ــــت ب اهمی
ــزایی  ــ ــــی تأثیر بس ــــی و جهان ــــطح داخل در س
ــــت ریاست محترم  داشته باشد، شایسته اس
ــان دولتی از خدمات  ــ جمهوری با اعطای نش
ــــی بین المللی  ــور حقوق ــ ــز ام ــ ــئوالن مرک ــ مس
ــــت جمهوری و تیم حقوقی آن در طول  ریاس
ــال های اخیر و خصوصاً پیروزی های اخیر  ــ س

حقوقی ایران قدردانی نمایند.

به دلیل ماهیت اقدامات حقوقی و نیز با توجه به اصولی 
چون رعایت محرمانگی و صیانت و حراست از اسناد و 

مدارک و به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده و بهره  برداری 
دشمنان، کارها و اقدامات مرکز همواره در سکوت دنبال 

می شود و در حاشیه اخبار قرار می گیرند

علیرضا رحیمی
 کارشناس حقوق 
بین الملل

طرح دعوی ایران درخصوص تحریم های یکجانبه امریکا و دفاع مؤثر در دادگاه الهه منجر به صدور حکم موقت این دادگاه علیه امریکا شد



اوایــل هفتــه جــاری ســیل پیامک هــای 
حــاوی یــک جریان فکــری مشــخص با 
 ،0937  ،0912  ،0915 سرشــماره های 
0901، 0939 و 0913 به ســوی نمایندگان 
مجلــس ســرازیر شــد؛ پیامک هایــی کــه 
هرچند با لحن های مختلفی نوشته شده 
بــود اما همه آنها تنها حــول محور فیلتر 
اینســتاگرام می چرخید. در همین راســتا 
یکــی از نمایندگان اصالح طلب مجلس 
در پاســخ به کســانی که ایــن پیامک ها را 
برگرفته از بطــن جامعه می دانند گفت: 
اگر پیامک ها مردمی باشــد هیچ ایرادی 
نــدارد ولــی مشــکل اینجاســت کــه ایــن 
پیامک هــا به هیچ عنوان پایــگاه مردمی 
ندارد و به صورت کامالً ساماندهی شده، 
توسط افراد یا گروه هایی ارسال شده است 
کــه پیش تر نیــز در مــواردی دیگــر مانند 
فیلتــر تلگرام به صــورت کاماًل هماهنگ 

عمل کرده بودند.
ë این پیامک های ساماندهی شده

چهره هــای  از  یکــی  شــیخ  مهــدی 
اصالح طلب مجلس اســت که همیشه 
هــای  شــبکه   دربــاره  را  خــود  مواضــع 
اجتماعی داخلــی و خارجی اعالم کرده 
رســان های  پیــام  دارد  اعتقــاد  و  اســت 
داخلــی و خارجی بایــد درکنار هم فعال 
باشــند. ایــن عضــو کمیســیون فرهنگی 
بــا  »ایــران«،  بــا  گفت و گــو  در  مجلــس 
تأییــد دریافــت پیامــک مبنــی بــر لزوم 
اینســتاگرام  شــدن  خــارج  دســترس  از 
پیامک هــا  ایــن  ارســال کنندگان  گفــت: 
بســیار ساماندهی شــده عمل می کنند و 
نمی تــوان این عمــل را به مــردم عادی 
نسبت داد. البته این نخستین بار نیست 
که چنین کارهایی به صورت ســاماندهی 
شــده انجام می شــود چرا که ایــن افراد و 
گروه ها در بحث فیلتر تلگرام، FATF و... 

نیز بسیار فعال بودند.
ایــن نماینــده مجلس افــزود: برخی 
نماینده هــا از جایــگاه قانونی خــود برای 
احقــاق حقوق مــردم اســتفاده می کنند 
و برخــی هــم از افکارعمومی مصنوعی 
بهــره می برند کــه این بخــش کار، غلط 
اســت. اینکــه افــکار عمومــی مصنوعی 
ایجاد کنید و آن را به تمام افکار عمومی 
نسبت دهید یک تقلب بزرگ محسوب 

می شود.
وی هدف این گروه ها از ارسال چنین 
پیامک های ســازماندهی شــده را فشــار 
افکارعمومــی مصنوعــی بــه نماینده ها 
دانست و گفت: البته برخی از نماینده ها 
که آگاه هســتند هرگز تحــت تأثیر چنین 
اقدام هایــی قــرار نمی گیرنــد ولی برخی 
هم از چنین پیامک هایی تأثیر می گیرند 

که دربــاره این افراد هــم نمی توان کاری 
کرد.

طیبه سیاوشی عنایتی عضو کمیسون 
فرهنگــی مجلــس نیــز بــا تأییــد اینکــه 
چندیــن پیامــک از شــماره های متعدد 
دریافــت کــرده اســت، گفــت: پیامک ها 
 ،0912  ،0915 شــماره های  پیــش  از 
0913 و... برای من ارســال شــده اســت و 
ارســال کنندگان پیامک ما را خائن جلوه 
می دهنــد و می گویند چرا اینســتاگرام را 
فیلتر نکرده ایم درحالــی که اصالً بحث 
فیلترینگ در اختیار کمیسیون فرهنگی 
مجلس نیست. وی ادامه داد: در کمیته 
تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه 
کــه نمایندگانــی از دولت، قــوه قضائیه، 
مجلــس و نیــروی انتظامــی دارد، بــرای 
فیلترینــگ تصمیم گیری می شــود و اگر 
موضــوع در این کمیته به نتیجه نرســد، 
معمــوالً قــوه قضائیــه از طریــق دیگری 

اقدام به فیلتر می کند.
سیاوشی گفت: هدف ارسال کنندگان 
این پیامک ها تنها حســاس کردن مردم 
به فیلتر اینستاگرام اســت اما آنها با این 
پیامک هــا راه غلــط را بــه مــردم نشــان 
می دهند چراکه کمیســیون جــای فیلتر 
کردن شــبکه اجتماعی نیســت. این نوع 
اقدام هــا آدرس غلــط دادن بــه مــردم 
اســت و منصفانه نیســت چــون فقط در 
جامعــه و افکار عمومی، جــو هیجانی و 

حساسیت را به وجود می آورند.
نماینــده مــردم تهــران در ادامــه بــا 
اشــاره به اینکه همیــن افــراد و گروه ها با 
ساماندهی تلگرام را فیلتر کردند، گفت: 
نمی دانم محاســن و معایب آن چه بود 
که حاال به دنبال فیلتر اینستاگرام هستند 
و مــا را با پیام های خــود مدیون می کنند 
و قســم می دهند تا این شبکه اجتماعی 
خارجــی نیز مســدود شــود و دلیــل آنها 
نیز این اســت که باعث گســترش فســاد 
در جامعه شــده اســت. اگر فیلتر تلگرام 
نتیجــه ای در بر داشــته اســت بــه ما هم 
دربــاره  همچنیــن  وی  بدهنــد.  اطــالع 
بحث هایــی که پیرامــون الگو قــرار دادن 
کره  شــمالی در فیلترینگ پیام رســان ها 
مطرح می شود، گفت: برخی  نمایندگان 
بحث ساماندهی پیام رسان های داخلی 
را با طرحــی آورده اند و تعــدادی نیز آن 
را امضــا کرده اند اما متأســفانه به برخی 

موارد  مهم آن توجهی نکرده اند.  
سیاوشــی افزود: کســانی که این طرح 
را تهیــه و امضــا کرده انــد هــم گویــا فکــر 
می کردند الگو و طرحی مانند چین را در 
نظر گرفته اند. یعنی  هم پیام رسان های 
داخلی را توســعه می دهنــد و هم کم کم 
پیام رســان های  بــه  مــردم  دسترســی 
خارجــی را محــدود می کننــد. در چیــن 
هم  پیام رســان های داخلی موفق عمل 

کرده اند. اما متأســفانه ما پیام رسان های 
داخلــی را آمــاده نمی کنیــم و در مــورد 

خارجی ها هم مردم را  محروم می کنیم. 
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
بــا بیــان اینکــه در کمیســیون فرهنگــی 
مجلس بحث ساماندهی پیام رسان های 
داخلی و تقویت آنها مطرح است، گفت: 
ارســال پیامــک بــرای چنیــن طرحی نیز 
بســیار جــای ســؤال دارد چون ابتــدا باید 
این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس 
مطرح شود بعد به صحن مجلس برود 
از ایــن رو برای تصویب آن، راهی طوالنی 

در پیش است.
کــردن  فیلتــر  گفــت:  ادامــه  در  وی 
مضرات بسیاری دارد چرا که با فیلترینگ 
بچه های 10 و 11 ســاله هم وارد فضاهایی 
شــدند که در کشورهای دیگر برای زیر 18 
ســاله ها غیرقانونی است. نماینده مردم 
تهران همچنین یادآور شد: نماز جمعه 
تریبون تخصصی مباحث فضای مجازی 
نیســت و این صحبت ها تنها برای مردم 

سؤاالت متعدد ایجاد می کند.
ë طرح شکست خورده به نام فیلترینگ

نایــب  ســعیدی  اســماعیل  محمــد 
رئیــس کمیتــه فضــای مجــازی نیــز بــا 
بیــان اینکــه هیــچ پیامــک تهدید آمیز یا 
فیلتــر  خصــوص  در  نصیحت آمیــزی 
شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام دریافــت 
نکرده است، گفت: با ارسال چند پیامک 
ســاماندهی شــده و نصیحت و ایجاد جو 
روانــی که نمی تــوان دربــاره یک موضوع 
مهم مانند شبکه های اجتماعی داخلی 
و خارجــی تصمیم گیری کالن کــرد. این 
موضوعات مهم باید با حضور کارشناسان 

و فعاالن عرصه تصمیم گیری شود.
مجلــس  در  تبریــز  مــردم  نماینــده 
کــه  کرده ایــم  اعــالم  بارهــا  مــا  افــزود: 

مجلــس،  فرهنگــی  کمیســیون  تــالش 
بــرای ســاماندهی شــبکه های اجتماعی 
داخلــی اســت و در نظــر داریــم بســتری 
را بــرای رقابــت پیــام رســان های داخلی 
بــا شــبکه های اجتماعی خارجــی ایجاد 
کنیــم. البته در این زمینــه کلیاتی مطرح 
شده اســت ولی باید با بررسی در صحن 
مجلــس، روی همــه بندهــای آن بحــث 
ایــن عضــو کمیســیون فرهنگــی  شــود. 
مجلــس دربــاره بحــث فیلترینــگ نیــز 
گفت: بدون تقویت شبکه های اجتماعی 
داخلــی و آمــاده شــدن بســترهای الزم، 
پیــام رســان های داخلــی نمی تواننــد بار 
مهاجــرت را بــه دوش کشــیده و تحمــل 
کننــد. بــا ایــن وضعیــت، فشــارها هــم 
نتیجه ای در برندارد. سعیدی یادآور شد: 
مــا باید مطابق آنچه در دنیا نیز مرســوم 
است تالش کنیم ابتدا شبکه های داخلی 
خــود را حمایــت کــرده و آنهــا را تقویــت 
کنیم تا به سطح قابل قبولی برسند و بعد 
تصمیماتــی را مطابــق عــرف و فرهنگ 

خود اعمال کنیم.
وی بــا اشــاره بــه نمونه هــای خارجی 
افزود: به عنوان مثال در کشور فرانسه نیز 
روی شــبکه های اجتماعــی کار می کننــد 
و عــرف خــود روی  و مطابــق فرهنــگ 
انتشار بسیاری از تصاویر و متن و کلمات 
حساس هستند از این رو چارچوبی تدوین 
اجتماعــی  شــبکه های  در  بایــد  و  شــده 
رعایــت شــود. این گونــه اقدام هــا بــرای 
صیانــت از حقوق کلــی مــردم و کاربران 
در دنیــا مطابــق روش های خــاص خود 
مرســوم اســت و ما نیز بایــد به دنبال این 
گونه چارچوب ها باشیم وگرنه فیلترینگ 

چاره کار نیست.
سعیدی با تأکید بر اینکه فعالیت در 
شــبکه های اجتماعــی مطابق بــا عرف و 

فرهنــگ مــا و آداب و رســوم نیســت و 
بســیار رها شده اســت، گفت: ما به دنبال 
ساماندهی هستیم نه فیلتر. ساماندهی 
یعنــی یــک چارچــوب مطابــق عــرف و 
فرهنــگ و آداب و رســوم تعریف کنیم و 
همه آن را رعایت کنند درغیر این صورت 
برخــی از کلمــات، جمــالت و تصاویــر از 

شبکه حذف شود.
اصغــر مســعودی نیــز دیگــر عضــو 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس اســت که 
موافق فیلتر اینستاگرام نیست. نماینده 
مــردم نی ریــز و اســتهبان در مجلس که 
البته هیچ پیامکی دریافت نکرده است به 
»ایران« گفت: همان طور که تجربه نشان 
داده، فیلتر یک شبکه اجتماعی چاره کار 
نیســت و حتی گاه نتیجه عکس می دهد 
چرا که افراد برای اســتفاده از این بستر به 
فیلترشــکن ها روی آورده انــد بــه هرحال 
وقتی یک شبکه اجتماعی فیلتر و مسدود 
می شود کاربران راه دیگری پیدا می کنند و 
بارها نیز گفته شده که مضرات آن بسیار 

بیشتر است.
نماینــده نی ریز و اســتهبان همچنین 
با اشــاره به فعالیت برخی مســئوالن در 
شبکه های اجتماعی خارجی گفت: اکنون 
بسیاری از چهره های سیاسی و اجتماعی 
در شــبکه های خارجــی فعــال هســتند و 
بســیاری از کاربران هم از این شــبکه های 
اجتماعــی بدرســتی اســتفاده می کننــد 
ولی بایــد قبول کرد که برخــی از مطالب 
منتشر شده روی اخالق جامعه تأثیرگذار 
اســت و اثرات نامطلوبی نیز در بردارد از 
این رو باید راهکارهایی را تعریف کنیم تا 
فرهنگ و بنیان خانــواده لطمه نبیند به 
همیــن دلیل باید به ســمت آمــوزش در 

مدارس و... برویم.
ë  فیلتــر بــرای  دلواپســان  فعالیــت 

اینستاگرام
گفتنــی اســت اواخــر هفتــه گذشــته 
فضــای  معاونــت  سرپرســت  ســخنان 
دربــاره  کشــور  کل  دادســتانی  مجــازی 
اینســتاگرام و لزوم فیلتــر آن بازتاب های 
و  داشــت  مجــازی  فضــای  در  زیــادی 
یکدیگــر  مقابــل  مخالفــان  و  موافقــان 
جاویدنیــا  جــواد  کردنــد.  صف آرایــی 
مجــازی  فضــای  معاونــت  سرپرســت 
دادســتانی کل کشــور با انتقاد از فعالیت 
اینســتاگرام در کشــور گفــت: بســیاری از 
علمــا، اســتادان و دانشــجویان هــر کدام 
بــا اســتدالل خــود خواهــان فیلترینــگ 

اینستاگرام هستند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانــه با اشــاره بــه اینکه اینســتاگرام 
باید چند ســال پیش فیلتر می شد افزود: 
متأسفانه میزان جرایمی که در بستر جرم 
خیز اینستاگرام به وجود آمده و هر روز رو 
به رشــد اســت را می تــوان به عنــوان یک 
فاجعه نام برد چرا که خانواده های زیادی 
درگیر آسیب های آن شده و از این مسأله 
گالیه منــد هســتند. وی ادامــه داد: حتــی 
برخــی، تمام مســئوالن فضــای مجازی 
کشــور را کــه هــر کــدام بــه نحــوی در این 
فضــا نقش دارند به خاطــر عدم برخورد 
بــا این پدیده مســئول گمراهــی تک تک 
افراد جامعه و بویــژه کودکان و نوجوانان 
می داننــد،  بی غیرت خطــاب می کنند و 
حق هم دارند. وی افزود: قوه قضائیه در 
این خصوص تذکرات الزم را داده اســت 
و بنــا دارد محکم و اســتوار پیگیــر اجرای 

قانون در همه زمینه ها باشد.
پــس از ســخنان سرپرســت معاونت 
فضای مجازی دادستانی کل کشور، دامنه 
واکنش هــا به نمــاز جمعه رســید و امام 
جمعــه مشــهد نیز بــا انتقــاد از کم بودن 
پهنــای بانــد پیــام رســان های داخلــی، 
وزارت ارتباطات را متهم کرد که امکانات 
رســان های  پیــام  اختیــار  در  بیشــتری 
خارجی قــرار می دهــد. بالفاصله پس از 
ایــن ســخنان نیز شــاهد ماجرای ارســال 
پیامک ها به نمایندگان با مضامین لزوم 

فیلتر اینستاگرام بودیم.
آنچــه مســلم اســت اینکه همــه این 
تــالش  و  اینســتاگرام  علیــه  هجمه هــا 
پایــگاه خــاص  یــک  از  بــرای فیلتــر آن 
آغــاز شــده ولــی حــاال ایــن ســؤال پیش 
می آیــد که آیا فیلتر تلگــرام تا این لحظه 
موفــق بوده و پیــام رســان های داخلی با 
خــارج کردن یک پیــام رســان خارجی از 
کارزار پیــام رســان ها، بــه پیشــرفت قابل 
مالحظــه ای دســت یافته اند که حــاال باز 
هــم فیلترینــگ می خواهــد دامــان یکی 
دیگر از پیام رسان های خارجی را بگیرد؟ 
آیا افرادی که به دنبال فیلتر تلگرام بودند 

به نتیجه دلخواه خود رسیده اند؟

مدیر یک پیام رسان داخلی
دولت به جای پهنای باند به ما کاربر بدهد

مدیرعامل پیام رسان سروش در جدیدترین سخنرانی خود 
در دانشــگاه الزهرا)س( از دولت خواســت تا به  جای پهنای 
باند به آنها کاربر بدهد تا انحصار شــبکه های خارجی مانند 
تلگرام شکسته شود. به گزارش »ایران«، سید میثم صالحی مدیرعامل این پیام 
رسان داخلی خطاب به دولت که فایل صوتی آن در آپارات نیز وجود دارد گفت: 
من پهنای باند می خواهم چه کار؟ مگر پهنای باند من چقدر اســت؟ من پایگاه 
کاربــری می خواهم بیایید کاری کنید که آن پایــگاه کاربری 10 میلیونی که تلگرام 
در کشور دارد ، داشته باشم. مدیرعامل این پیام رسان بعد از رسانه ای شدن این 
خبر، گفته های خود را تکذیب کرد و در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: من 
هیچ گاه این جمله خنده دار را نگفته ام و این اولین بار نیست که این رسانه خاص 
این شــیطنت را انجــام می دهد و من به رغم میل باطنــی ام و به دلیل اثر این کار 
غیرحرفه ای در تشویش اذهان مجبور به اقدام حقوقی هستم و مدیر این سایت 

باید پاسخگو باشد.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی
آیین نامه اجرایی استانداردسازی نظام تبادل اطالعات 

کشور تصویب شد
درجلســه شــورای عالی فضای مجازی به ریاســت رئیس جمهــوری آیین نامه 

اجرایی استانداردسازی نظام تبادل اطالعات کشور به تصویب رسید.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری، آیین نامــه اجرایی احصای 
همه اســتعالمات و ایجاد نظام استانداردســازی تبادل اطالعات بین دستگاهی 
موضــوع تبصــره »1« بند »ث« ماده 67 قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران در جلســه شورای عالی 
فضــای مجازی به ریاســت رئیس جمهوری، بررســی و تصویب شــد. بر اســاس 
این مصوبه شــورای عالی فضای مجازی، از این پس هر گونه اســتعالم و مبادله 
اطالعــات بین دســتگاهی به شــکل الکترونیک انجام شــده و لزومی بــرای ارائه 
کپــی مــدارک موضــوع ایــن مبــادالت به اربــاب رجــوع وجود نــدارد. طبــق این 
آیین نامه، همه اطالعات شناســایی و خدمات، اســتعالمات، اسناد مورد تبادل، 
اقــالم اطالعاتی و ســامانه های اطالعاتی مربوط به فرآیندهای بین دســتگاهی 
توســط سازمان اداری-استخدامی کشــور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات احصــا و به تأییــد کارگروه تعامل پذیــری دولت الکترونیک می رســد. 
تمام دستگاه های اجرایی با اولویت دستگاه های اجرایی متولی داده و پایگاه های 
اطالعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین نامه را اجرا نمایند که 
حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابالغ آیین نامه، همه استعالمات مکتوب بین 
دستگاه های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعالم 
به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطالعات و استعالم صرفاً از طریق مرکز 
ملی تبادل اطالعات انجام می شود. با آغاز فعالیت نظام تبادل اطالعات کشور، 
تبــادل و اســتعالمات موضوع ایــن آیین نامه، صرفــاً از طریق مرکــز ملی تبادل 
اطالعات )NIX( انجام خواهد شــد و هر گونه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی 
خارج از چارچوب مندرج در شناســنامه های فنی تأیید شــده فاقد اعتبار خواهد 
بــود. اســتعالمات و تبــادل اطالعات بیــن دســتگاه های اجرایی، کاماًل به شــکل 
رایگان انجام می شــود و دســتگاه های اجرایی باید هزینه های مربوط را در قالب 
بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش بینی کنند. ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
نیز مکلف شده در موافقتنامه های متبادله، هزینه های مرتبط را پیش بینی و در 
اولویت تخصیص قرار دهد. برای هماهنگی موضوعات مربوط به این آیین نامه 

نیز یک کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیش بینی شده است.

یک نظرسنجی توئیتری نشان داد
 اعتماد کاربر؛ رمز موفقیت  پیام رسان های داخلی

در چند روز گذشته و به دنبال اظهارنظر یکی از امامان جمعه مبنی بر اینکه پهنای 
باند مناســب در اختیار پیام رســان های داخلی قرار نــدارد، توئیتر به محلی برای 

اظهارنظر درباره علل مختلف موفقیت شبکه های اجتماعی بومی تبدیل شد.
به گزارش»ایران«، در همین راستا معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، یک 
نظرسنجی توئیتری انجام داد و نتیجه را اعالم کرد. حمید فتاحی با طرح 4 سؤال 
در توئیتر خود نوشــت: به نظر شــما کــدام گزینه می تواند عامــل اصلی موفقیت 
پیام رســان های داخلــی شــود؟ قطعاً شــنیدن نظر مــردم به عنوان کاربــران پیام 
رســان ها راه گشاتر از تعیین تکلیف های دستوری است، پس بیایید با بازنشر این 
توئیت، از نظر دیگر شهروندان مطلع شویم. گفتنی است که نظرسنجی در مورد 
عامــل اصلی موفقیت پیام رســان های داخلــی آمار جالبی را نشــان می دهد. در 
این نظرسنجی 7۵ درصد از کاربران »اعتماد عمومی مردم« را مهم ترین عامل 
موفقیت پیام رسان های داخلی می دانند و تنها یک درصد گزینه »حمایت مالی 
دولت« را انتخاب کرده اند. 20 درصد از کاربران هم »توســعه فنی مناســب پیام 
رســان« را عامل موفقیت یک شــبکه اجتماعی داخلی می دانند و تنها 3 درصد 
از کاربــران گزینــه »فیلتــر پیام رســان های خارجــی« را به عنوان راهــکار موفقیت 

شبکه های اجتماعی داخلی انتخاب کردند.

در یک پیام توئیتری صورت گرفت

دریافت پیشنهاد برای بهبود صدور کارت سوخت
وزیر ارتباطات از کاربران فضای مجازی خواست پیشنهادهای خود را برای بهبود 

خدمات دولت الکترونیک در صدور کارت سوخت با وی به اشتراک بگذارند.
به گــزارش »ایــران«، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتی با اشــاره به اقدامات 
صــورت گرفتــه در صــدور کارت ســوخت از طریــق دولت الکترونیکی، نوشــت: 
امیدوارم اولین تجربه فراگیر خدمات دولت به مردم از طریق دولت الکترونیکی 

در صدور کارت سوخت، مطلوب مردم خوب ایران واقع شده باشد.
وی خطاب به کاربران فضای مجازی گفت: اگر در این مسیر با مشکالتی مواجه 
شــدید کــه تصور می کنیــد امــکان بهبــود دارد، آن  را با هشــتگ خدمت آســان 
)#خدمت_آســان( به اشــتراک بگذاریــد. وزیر ارتباطات به کاربــران قول داد که 

دیدگاه های آنها را دنبال خواهد کرد.

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه:
اینستاگرام فیلتر نمی شود

عضــو ناظر مجلس در کارگــروه تعیین مصادیق مجرمانه می گویــد، اگرچه در 
حال حاضر موضوع فیلتر اینستاگرام در این کارگروه مطرح نیست، ولی برخی 
تصمیم گیری هــا خارج از آن گرفته می شــود. با این حال اگــر دنبال طرح کردن 

موضوع از طریق مجاری قانونی باشیم، باید در کارگروه مطرح شود.
بــه گــزارش »ایــران«، رمضانعلــی ســبحانی فر دربــاره زمزمه هــای فیلترینگ 
اینســتاگرام گفت: زمانی که یک ســایت یا شبکه اجتماعی خالفی کند، تخلفی 
داشــته باشــد و جرمــی مرتکــب شــود، پرونــده او در کارگــروه تعییــن مصادیق 
مجرمانــه مورد رســیدگی قــرار می گیرد. در آنجا پس از بررســی میــزان جرم او، 
اعضــای کارگــروه به تناســب آن رأی می دهند که فیلتر شــود یا مطلبش حذف 
شود. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس با بیان اینکه 
به میزان تخلف شــبکه اجتماعی یا ســایت برای جرم وی رأی صادر می شــود، 
گفــت: تاکنــون در کارگــروه تعیین مصادیق مجرمانــه درباره فیلتر اینســتاگرام 
صحبتی نشــده اســت. وی همچنین با انتقاد از رویه برگزاری جلســات کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه گفت: از ابتدای ســال تاکنون جلسه ای تشکیل نشده 
است. عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پاسخ به اینکه 
زمزمه هــای فیلترینگ اینســتاگرام از کجا می آید، توضیــح داد: این مباحث به 
صورت کلی در کشور مطرح می شود ولی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 

در کارگروه مطلبی مطرح نشده است.

پیامک های فیلتر اینستاگرام از کجا ارسال می شود؟
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سوسن صادقی- میترا جلیلی
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نمایندگان مجلس در گفت وگو با »ایران«

گــوگل بــا توســعه مــدل جدیــدی از هــوش 
مصنوعــی، قصــد دارد عارضــه رتینوپاتــی 
دیابتــی )کــوری دائمــی( را در ســطح دقت 
متخصصان در حوزه شبکیه چشم تشخیص داده و درمان کند.

 به گزارش »ایران آنالین«، گوگل در تالش اســت با توسعه این 
طرح ابتکاری، درمان بیماری رتینوپاتی دیابتی را در درمانگاه ها 
و بیمارســتان های هندوســتان به مرحله اجرا بگــذارد. در حال 
حاضــر بیــش از 400 میلیون نفــر در جهان دیابــت دارند. یک 
ســوم از این افراد نیز مبتال به عارضه رتینوپاتی دیابتی هستند. 
عارضــه ای کــه می توانــد فــرد را بــه کــوری دائمــی مبتــال کند. 
درهمین راســتا گــوگل به فکر آن افتاده اســت تا بــا بهره گیری 
از فناوری هــای نوین، افــراد مبتال به بیماری دیابــت را از کوری 

دائمی نجات دهد.
ایــن شــرکت اعالم کــرده اســت به دلیــل دسترســی محدود 
بســیاری از مــردم جهــان به متخصصــان در حــوزه مراقبت 
چشــم و غربالگری صحیح، بســیاری از افراد مبتال به دیابت 
دچار کوری دائمی می شوند. این در حالی است که با توسعه 
فناوری هــای نوین و هوش مصنوعی می تــوان این عارضه را 
رفــع کــرده و درمان کرد. گوگل طی چند ســال اخیر همکاری 
خود با متخصصان چشــم در هند و ایاالت متحده را توسعه 
داده و بــا ایجاد سیســتمی جدید مبتنی بــر هوش مصنوعی 
تجزیــه و تحلیــل چشــم به منظــور شــناخت بموقــع عارضه 
تخریب شبکیه را توسعه داده است. آزمایش اولیه تشخیص 

عارضــه رتینوپاتی به وســیله هوش مصنوعــی موفقیت آمیز 
و امیدوار کننــده توصیــف شــده اســت. گوگل طی چند ســال 
اخیــر ســرمایه گذاری بســیاری را در توســعه پروژه های آســیا 
و اقیانوســیه بــا تأثیــرات مثبــت اجتماعــی، از جملــه توقف 
ماهیگیری غیرقانونی در اندونزی، پیش بینی ســیل در هند و 
حفــظ گونه های محلی پرنده در نیوزیلند هزینه کرده اســت. 
حــال این غــول فناوری بر پیشــرفت مراقبت های بهداشــتی 
در مناطق توســعه نیافته و در حال توســعه تأکیــد کرده و در 
تالش است تا سازمان های آسیا و اقیانوس آرام را به استفاده 
از هــوش مصنوعــی بــرای کمــک بــه بیمــاران در معــرض 
خطــر کــوری دائمی تشــویق کــرده و دولت ها، ســازمان های 
بــه  انتفاعــی، دانشــگاه ها و حوزه هــای کســب و کار را  غیــر 
مشــارکت گســترده در این طرح ابتکاری دعــوت کند. گفتنی 
اســت رتینوپاتی عارضه ای ناشــی از دیابت است که به دلیل 

تغییرات ایجاد شده در رگ های خونی رخ می دهد. 

درمان نابینایی با هوش مصنوعی گوگل

فناورانه

 سال بیست وچهارم  شماره 6950
 دوشنبه  26 آذر 1397

سیســتم هوشــمند SiB جعبــه کوچــک 
تمامــی  کــه  اســت  حملــی  قابــل 
منــزل  در  الکترونیکــی  سیســتم های 
ایــن  و محــل کار را هوشــمند می کنــد. 
فناوری بر برنامه های ارائه شده از سوی 
کاربــران نظارت کرده و از طریق ارســال 
پیــام هشــدار بــا کاربــران ارتبــاط برقرار 

می کند.
جعبــه  آنالیــن«،  »ایــران  به گــزارش   
کوچک هوشــمند SiB از طریق اینترنت 

اســاس  بــر  و  شــده  فعــال  بی ســیم 
برنامه ریــزی کاربــران هــر کاری را انجام 
کاربــران  اســت  کافــی  تنهــا  می دهــد. 
اپلیکیشــن این فناوری را بر تلفن همراه 
خود نصب کرده و با ثبت دستورالعمل 
مشخصی این سیستم را راه اندازی کنند. 
بــا فشــار دگمه این سیســتم هوشــمند، 
برنامه هــای انتخــاب شــده اجرا شــده و 
ارتبــاط با کاربــران از طریق ارســال پیام 
سیســتم  ایــن  می شــود.  برقــرار  کوتــاه 

براحتــی بــر هــر مکانــی نصــب شــده و 
اقداماتــی از جملــه اندازه گیــری درجــه 
حــرارت، ردیابی مکان حیــوان خانگی، 
تشــخیص روترهای نزدیک و... را انجام 
می دهد. این سیستم در عین حال یکی 
از مناسب ترین گجت ها برای محافظت 
از افــراد ســالخورده و در معــرض خطر 

به شمار می ورد. 
در  زنــگ  همچنیــن  سیســتم  ایــن 
صــورت  در  و  داده  تشــخیص  را  خانــه 

حضورنداشــتن کاربران، پیام هشــداری 
را صــادر می کنــد. بــا برنامه ریــزی ایــن 
سیســتم می تــوان یخچــال خانــه را نیز 
هوشــمند کــرد. بــه محــض گرم شــدن 
ناگهانــی فریزر در صورت بــاز ماندن در 
آن، پیــام هشــداری بــه کاربــران ارســال 
می شــود. SiB می توانــد بــا برنامه ریزی 
کاربران همانند یک ردیاب مکان حیوان 
خانگــی نیز عمل کــرده و در صورت گم 
شــدن حیــوان و رخــداد هرگونه خطری 

کاربران را مطلع کند. کاربران می توانند 
این سیستم هوشمند را با خود به محل 
کار بــرده و بــر سیســتم های الکترونیکی 
منزل یــا محــل کار خود نظارت داشــته 
باشــند. این فناوری هوشــمند با قیمتی 
ارزان )5 دالر( در ســایت کیــک اســتارتر 
پیش فروش می شــود. پیش بینی شــده 
اســت ایــن سیســتم هوشــمند در مــاه 
جوالی ســال 2019 به بازارهــای جهانی 

عرضه شود. 

چگونه سیستم های الکترونیکی را هوشمند کنیم
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فضای مجازی در تسخیر مخالفان دولت
روبات هــای توئیتــری یکــی از چالش هــای موجود در شــبکه 
اجتماعی توئیتر محســوب می شــوند؛ روبات هایــی که برای 
ترنــد شــدن یک هشــتگ، اقدام بــه تولیــد محتوا یا بازنشــر 

محتوای تولید شده در تعداد خیلی زیادی می کنند.
به گزارش ایرنا، در این میان یکی از هشــتگ هایی که بتازگی 
بــا کمــک همیــن روبات هــای توئیتــری بــه ترنــد اول توئیتر 
فارســی تبدیل شده، هشــتگ #اســتخدام بنفش است که از 
جانب مخالفان داخلی دولت ترند شد. بررسی های حاصل 
از داده کاوی نشــان می دهــد که در مجموع بیــش از 45 هزار 
توئیت و ریتوئیت با این هشــتگ منتشر شده است؛هشتگی 
کــه نــه تنها هیچ یــک از چهره های سیاســی مخالــف دولت 
توئیتــری  بلکــه ســلبریتی های  در آن مشــارکت نکرده انــد 
این جریان سیاســی نیــز در آن اقدام به انتشــار هیچ توئیتی 
نکرده انــد. امــا چــرا با وجــود عدم مشــارکت ســلبریتی های 
توئیتری مخالف دولت، هشــتگ #اســتخدام بنفش به ترند 

اول توئیتر فارسی بدل شد؟
پیش از هر چیز الزم به ذکر اســت که ترند شدن یک هشتگ 
در توئیتر بر اســاس تعداد توئیــت و ریتوئیت های حاوی آن 
هشتگ محاسبه می شود و هر توئیت به طور معمول به ازای 
هر 12 تــا 15 الیک، یک ریتوئیت )بازنشــر( دریافت می کند. 
اگر این نســبت عدد کوچکتری باشــد، احتمال سازمان یافته 
بودن حمایت از آن هشــتگ یــا احتمال حمایت روبات ها از 

آن افزایش می یابد.

همچنین باید گفت بررســی های روبات های توئیتر فارســی 
نشــان می دهد که این روبات ها عمدتــاً متعلق به مخالفان 
داخلــی یــا خارجــی دولــت هســتند؛روبات هایی کــه وظیفه 
ترویــج هشــتگ هایی را دارنــد کــه یا علیــه دولت هســتند یا 
علیه نظام جمهوری اســالمی. در همین راستا، بررسی های 
حاصل از داده کاوی نشان می دهد که در میان 2 هزار توئیت 
پر الیک اول، به طور میانگین به ازای هر 1.11 الیک شاهد یک 
ریتوئیت)بازنشر( هســتیم. به عبارت دیگر تقریباً به ازای هر 
الیک، شــاهد یک ریتوئیــت بوده ایم. اما آنچــه در این میان 
عجیب تر اســت آنکه بــرای 1177 توئیت، تعداد ریتوئیت ها 

از الیک ها نیز بیشتر بوده است.
بــه عبارت دقیق تر، اکانت های توئیتری هســتند که تنها یک 
توئیتر با هشــتگ اســتخدام بنفش را بازنشــر کرده اند بدون 
آنکه آن را الیک کرده باشــند. واضح اســت که این اکانت ها، 
روبــات توئیتــری هســتند چرا کــه کاربــران واقعــی توئیتر در 
صورت بازنشر یک توئیت، معموالً آن را نیز الیک می کنند. 
ایــن اکانت ها در میــان 2هزار توئیت اول بــه تنهایی بیش از 
10 هــزار و 500 ریتوئیــت بــا هشــتگ اســتخدام بنفش تولید 

کرده اند.
آنچه مبهم است اینکه چرا مخالفان دولت، با اسم و اکانت 
واقعی خودشــان حاضر نیســتند تمام مواضعشــان را بیان 
کننــد و بــرای تخریــب دولت، دســت بــه دامــن روبات های 

توئیتری می شوند.



 سال بیست و چهارم  شماره 6950
 دوشنبه   26 آذر 1397

www. i ran-newspaper.com
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

آرزوهای بر باد رفته 
قســمت شــصت و ســوم/ غــام در شــوق دیــدار بــرادر 
دوقلویش ســر از پا نمی شــناخت. در یکــی از خیابان های 
پردرخــت نیاوران با نگاهی به پاک ســاختمان ها پشــت 
در یک خانه ویایی ایســتاد و انگشــت لرزانــش را بر زنگ 
در فشــرد. چند لحظه بعد در باز شد و پیرمردی با نگاهی 
بــه او بــه صورتــش زل زد و دهانــش از حیرت بــاز ماند. او 
مــرد جوانی را می دید که شــباهت عجیبی به صاحبخانه 
داشــت. با لکنت زبان گفت: شــما... وای خدای من. آقای 

مهندس...؟ یا خواب می بینم آقا؟
آنگاه حیرت زده قدم پیش گذاشت و ادامه داد: شما آقای مهندس هستید؟ یا 

اشتباه می کنم؟
غام گفت: من آقای مهندس مهرداد شما نیستم که صاحب این خونه است. 

من برادر دوقلوی مهندس هستم. تشریف دارند؟
پیرمــرد کــه همچنــان بهت زده بــه صورت غــام زل زده بــود. جــواب داد: من 
خدمتکار این خونه هســتم آقا. آ... قدرت پروردگار را ببین. مثل یک سیب که از 
وســط نصف کرده باشــند. شما دوقلوی آقا هســتید؟ اوه... بله... آقای مهندس 
تشریف دارند. همین امروز آزاد شدند. بفرمایید تو... آقای مهندس چند روزی 

پیداشان نبود. بفرمایید.
غام وارد خانه شــد و به میانه راهرو که رسید برادر دوقلویش داشت هراسان از 
پله های ساختمان پایین می آمد. دو برادر برای چند لحظه چون افسون شدگان 
به هم خیره شدند و آنگاه در حالی که اشک شوق در چشم های شان می درخشید 
در آغوش هم فرورفتند. مهرداد دست در گردن غام انداخت و به گریه گفت: آه 
برادر 20 سال در انتظار چنین لحظه ای بودم. با خودم می گفتم آیا روزی خواهد 

آمد که برادر گمشده ام را ببینم. خدا را شکر که به این آرزویم رسیده ام.
دست در گردن غام انداخت و گفت: بیا بریم باال داداش عزیزم. برای 20 سال 

دوری از تو درد دل هایی دارم که باید برایت تعریف کنم.
غام گفت: خوشــحالم ســهراب جان که دیگر به خاطر پرونده ســازی حسابدار 

نامرد شرکت تان مجبور نیستی فراری باشی.
ســهراب گفت: غــام جان برادر نازنینم مــن نجاتم را از این دربــه دری مدیون 
تو هســتم. وگرنه به خاطر جرمی که مرتکب نشــده بودم می بایست سال ها در 
زندان بمانم. اما چطور تونستی این حسابدار نامرد را وادار به اعتراف کنی که من 
بیگناه بوده ام. وارد اتاق نشیمن که شدند روبه روی هم نشستند تا درباره هجران 

20  ساله شان با هم درد دل کنند.
غام پرسید: بگو ببینم سهراب جان چه مدت در زندان بودی؟

سهراب گفت: این حسابدار نامرد بدجور علیه من پرونده  سازی کرده بود و با 
وجود بیگناهی مجبور شدم خودم را به پلیس معرفی کنم و روانه زندان شوم. 
چون فرار و دربه دری چاره کارم نبود. شــش ماهی تو زندان بودم که بازپرس 
دادســرا احضارم کرد و ورقه آزادی ام را به دســتم داد. پرســیدم آقای بازپرس 
اتهامم اختاس و سوءاســتفاده مالی از شــرکت بود حاال چرا آزادم می کنید؟ 
در جوابم گفت: اتهام بی موردی علیه شــما زده شــده بود اما بیگناهی تان به 
اثبات رسیده حاال آزاد هستید. دیروز صبح بود که آزادم کردند. از قرار حسابدار 
نامرد از شکایتش علیه من گذشت کرده و به بازپرس گزارش داده بود که من 
مرتکب اختاس و سوءاستفاده نشده ام. برادر عزیزم باور کن پیدا کردن تو پس 
از20 ســال دوری و بی خبــری بیش از اثبات بیگناهــی ام برای من لذت  بخش 
اســت امــا بگــو ببینم چطور توانســتی این حســابدار نامــرد را وادار کنــی که به 

بیگناهی ام اعتراف کنه؟

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

   

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم
 دسر 

با روکش طال

 بزرگ ترین 
الماس جهان 

ادامه روز چهارشنبه

10 ماهیگیــر اندونزیایــی بــه جــرم قاچــاق بــال کوســه در 
آب های جزیره هاوایی دستگیر شدند.

بــه گزارش یاهو، ماهیگیران بال های کوســه را در بازار ســیاه به 
قیمت باالیی به فروش می رسانند.

گزارش هــای پلیــس هاوایــی نشــان می دهد که چنــد ماهیگیر ســوار بر قایــق ژاپنی بــه ماهیگیران 
اندونزیایی در قاچاق بال کوسه کمک کرده اند.

بــال کوســه بــرای تهیه ســوپ در رســتوران های هنــگ کنگ و چین مــورد اســتفاده قــرار می گیرد و 
طرفداران زیادی دارد. 

بــه  را  داون  ســندروم  کــودک   5 انساندوســتانه  حرکتــی  در  امریکایــی  زن 
فرزند خواندگی پذیرفت.

به گزارش گوود نیوز، این کودکان بین 14 تا 18 سال سن داشته و همگی به این 
بیماری مبتا هستند.  زوج میانسال خودشان دو فرزند دارند. »اسپرینگ« که 
اهل مینه سوتای امریکاست مدتی قبل به سرطان مبتا شد اما پس از درمان 
بهبــود یافــت و این بیماری را انگیزه ای برای فرزنــد خواندگی کودکان مبتا به 

سندروم داون می داند.  

باستان شناسان مصری یک مقبره متعلق به ۴۴00 سال پیش را در منطقه سقاره نزدیکی قاهره کشف کردند.
بــه گــزارش رویتــرز، دولت مصر با  تأییــد این خبراعام کرد براســاس یافته های باستان شناســان این مقبره 
بــه احتمــال زیاد به یــک روحانی عالی  رتبه  به نــام »واح تی« در دوره پنجمین پادشــاهی مصــر تعلق دارد. 
به گفته باستان شناســان مصری این مقبره به شــکل منحصر به فردی ســالم مانده است. خالد عنانی، وزیر 
باستان شناســی مصر به خبرنگاران گفت: »این مقبره بویژه نشــانه هایی از اموال صاحب قبر، مادر، همسر و 

خانواده اش دارد. همچنین قفسه هایی در مقبره با مجسمه های بزرگ رنگی کشف شده است.«
گفته می شود قدمت بعضی قبرها به بیش از ۶هزار سال پیش می رسد.

بزرگترین الماس دنیا به اندازه یک 
تخم مرغ در کانادا کشف شد.

ایــن  نیــوز،  گــوود  گــزارش  بــه 
الماس در معدنی واقع در شــمال 
به دســت  »یلونایــف«  شــرقی 
آمــده و کارشناســان آن را ســنگی 

شگفت انگیز توصیف کرده اند.
معــادن  ریاســت  از  »کایــل« 
الماس منطقه در ایــن باره گفت: 
 »رنــگ و بافت المــاس نمونه ای 

منحصر به فرد و زرد رنگ است.«
ایــن المــاس رکوردهــای پیشــین 
الماس های بزرگ دنیا را شکســته 

است. 

ســگ باهــوش با حرکات خــود گاوی را کــه درون گودال افتــاده بود از 
مرگ نجات داد.به گزارش دیلی میل، این گاو هنگام راه رفتن در یکی 
از روستاهای ترکیه ناگهان پایش سر خورد و به درون یک چاه  افتاد. اما 

یک سگ با دیدن این صحنه آنقدر پارس کرد و اطراف چاه چرخید که 
مردم روستا متوجه شده و موضوع را به امدادگران خبر دادند. آنها نیز با 

حضور در محل و با استفاده از تجهیزات ویژه، گاو را نجات دادند. 

رســتورانی در لــس آنجلس امریکا 
روکش  بــا  خوشــمزه ای  دســرهای 
مشــتریانش  بــه  عیــار   24 طــای 
گلوبــال،  گــزارش  بــه  می دهــد. 
صاحب رســتوران معتقد اســت 
کــه ایــن دســر طرفــداران خــاص 
خود را داشــته و با استفاده از طای 
خوراکی خــواص این فلز نیــز وارد 
بدن متقاضیــان خواهد شــد. این 
دسر یک شیرینی 4 گوش بوده که از 
کیک و بیسکوئیت و الیه ای از طا 

پوشیده شده است. 

مرد مهربان و ثروتمند امریکایی در آســتانه کریســمس با ارســال کارت های هدیه و 
پول نقد در خیابان مردم را شگفت زده کرد.

بــه گــزارش گوود نیــوز، مرد ثروتمنــد پاکت های هدیــه خود را به پســر بچه ای 
ســپرد تــا آنها را بیــن مردم پخش کند. این در حالی اســت کــه هیچ کس نام و 
هویــت ایــن نیکــوکار ناشــناس را نمی داند. »لیــزا دوگاس« یکــی از افرادی که 
پاکــت ســحر آمیز را دریافــت کــرده می گویــد: »واقعاً بــه این پول نیاز داشــتم، 
روی پاکــت امضای بابانوئل بود. اکنون پول بیشــتری دارم و می توانم هدایای 

کریسمس بهتری تهیه کنم.«

 قاچاق پرسود 
بال کوسه

 پاکت های سحرآمیز
برای مردم

کشف  مقبره ۴۴۰۰ ساله مصری

فرزندخواندگی 5 کودک بیمار

      
 خواستگاری جالب 

مرد امریکایی
مــرد امریکایــی در اقدامــی جالــب با 
بامــزه  ســگ   16 و  رز  گل هــای  تقدیــم 
وی  از  عاقــه اش  مــورد  دختــر  بــه 

خواستگاری کرد.
»موریــس«  نیــوز،  دیلــی  گــزارش  بــه 
می گوید دلش می خواســته به شــکلی 
عاقــه اش  مــورد  دختــر  از  متفــاوت 

خواستگاری کند.
بــا  پیــاده روی  هنــگام  »موریــس« 
ســگ هایش حلقــه ازدواج را به همراه 
گل های رز به همســر آینــده اش تقدیم 
کرد و صدای یک آوازخوان کاســیک 

نیز به گوش می رسید.

 مار پیتون 
در رختخواب یک زن
پیدا شــدن مار 4 متری در رختخواب زن 
اســترالیایی وی را شــوکه کرد. به گزارش 
 ام اس ان، »شــویر کاتجانــا« 25 ســاله با 
دیدن این مار پیتون بشدت وحشت کرد 
و با اداره پلیس اســترالیا تماس گرفت و 
درخواســت کمک کرد.  »شویر«گفت: 
وقتی بــرای خوابیدن وارد تخت شــدم 
ناگهان احســاس کردم که جســمی سرد 
به بدنم خورد. هنگامی که پتو را کنار زدم 
متوجه حضور مار پیتون غول پیکر شدم. 
پس از تماس وی کارکنان حیات وحش 
از  را  مــار  و  شــده  عمــل  وارد  اســترالیا 

رختخواب این زن بیرون کشیدند.

 برخورد خــودروی تویوتا بــا کامیون 
مجــروح   ۷ و  کشــته   ۳ ریــگان  در 

داشت.
فرمانــده  مداحــی  اکبــر  ســروان 
بــه  ایرانشــهر   - ریــگان  پلیــس  راه 
باشــگاه خبرنگاران جــوان گفت: در 
تصــادف خــودروی تویوتــای حامل 
افغان هــای غیــر مجــاز بــا کامیــون 
در شهرســتان ریــگان کــه در ورودی 

شــهر ریگان اتفاق افتاد ۳ نفر کشته 
شــدند.  پلیــس راه علــت تصــادف 
حامــل  خــودروی  زیــاد  ســرعت  را 
افغان هــای غیرمجــاز اعــام کــرد و 
یــادآور شــد طــی چنــد مــاه گذشــته 
ده هــا نفر بــر اثــر تصــادف در محور 
ریــگان - ایرانشــهر جــان خــود را به 
علــت دو بانده نبــودن محور در کنار 

سایر عوامل از دست داده اند. 

عضو تیم فوتبال جوانان صنعت نفت آبادان در 
سانحه رانندگی جان باخت. محسن میرزایی که 
در لیگ برتر فوتبال کشور حضور داشت، پریشب 
در حالی که به همراه دوســت خود ســوار بر یک 
موتورســیکلت ســنگین بود، به خاطر از دســت 
دادن کنترل موتور دچار ضربه مغزی شد و پس  
از انتقــال به بیمارســتان جــان خود را از دســت 
داد و جوانــی هم که همراه این بازیکن ســوار بر 

موتورسیکلت بود در دم جان سپرد.

1۰ کشته و مجروح بر جا گذاشت   انسان  مرگ بازیکن فوتبال در تصادفقاچاق 
گروه حوادث/ مرد شــرور که می خواست از زن جوانی 
داخل آسانسور زورگیری کند از سوی پلیس کرمانشاه 
دستگیر شد. سرهنگ حسین براری -فرمانده نیروی 
انتظامی شهرستان کرمانشاه - در این باره به باشگاه 
خبرنــگاران جوان گفت: مأمــوران کانتری در یکی از 
خیابان های شــهر در حال گشــت بودند که فردی به 
مأموران مراجعه و عنوان کرد جوانی قصد زورگیری از 
دخترش را دارد.  با حضور مأموران در محل مشخص 

شــد که جوانــی حــدوداً ۳0ســاله وارد آسانســور یک 
مجتمع مسکونی شده و قصد زورگیری از یک خانم 
که جزو ساکنین مجتمع اســت را دارد اما با مشاهده 
مأمــوران فرار کرد. ســرهنگ بــراری ادامه داد: متهم 
که قصد متواری شــدن از طریق راه پله ســاختمان را 
داشت توســط مأموران دستگیر و به کانتری منتقل 
شد. متهم در کانتری به جرم خود اعتراف کرد و پس 

از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد. 

آسانسور  در  زورگیری 

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخر ســال 
گذشته بود که »مستانه« با دیدن تبلیغات وسوسه 
انگیزی کــه در فضای مجازی در مــورد رفع موهای 
زائــد بدن وجود داشــت، به فکر افتاد تا او نیز از شــر 
موهــای زائــد بدنش خاص شــود. به همین خاطر 
با مشــورت و پیشــنهاد یکی از دوســتانش به مطب 
یک پزشــک عمومی مراجعه کرد. پزشک فقط کار 
مشــاوره را انجام می داد و »مســتانه« پــس از اینکه 
توضیحات الزم را شــنید به اتــاق مخصوص رفت. 
داخــل اتاق خانــم جوانی که خود را تکنیســین این 
کار معرفــی کــرد زن میانســال را برای لیــزر آماده و 
شــروع به کار کرد. وقتی دســتگاه روی بدن مســتانه 
بــه حرکــت درآمد با هر بار فشــردن کلید دســتگاه، 
وی ســوزش و دردی نه چندان عمیق در محل لیزر 
احساس می کرد. وقتی درد و سوزش بیشتر شد او به 
خانم تکنیســین اعتراض کرد اما وی آن را طبیعی 
دانســت. امــا ایــن درد در بخش هایــی از بدن بیش 
از حد تحملش بــود و اعتراض هایش نیز نتیجه ای 
نداشــت. وقتی کار تمام شد پوست بدن او ملتهب 
بــود و زن جــوان بــه او توصیــه کرد پماد ســوختگی 
اســتفاده کند.  »مســتانه« که تصور می کرد عوارض 
بعد از لیزر طبیعی است و باید تحمل کند دو روزی 
به بدنش پماد سوختگی زد اما زخم های سوختگی 
هر روز بدتر می شــد و در برخی جاها زخم ها همراه 
بــا تاول های دردناک شــرایط بــدی را بــرای این زن 
ایجاد کرده بودند. او پس از مشــاهده این شــرایط با 

نجات گاو با کمک سگ

این بچه مال من است

  پسر فوتبالیست که متهم است به دختری 
17 ســاله تعــرض کــرده و از وی صاحــب 
فرزنــد شــده اســت در جلســه دادگاه بــه 
قضات گفت من قبــول دارم که این طفل 

فرزند من است.
حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه  
این پســر 21 ســاله صبح دیروز در شــعبه 
دوازدهــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
محاکمه شد. در آغاز جلسه دختر نوجوان 
بــه قضــات گفت: حــدود دو ســال قبل با 
میثم در راه مدرســه آشنا شدم. عاشقش 
بــودم. یک روز که از مدرســه بیرون آمدم 
تا به خانه بروم میثم و دوستش مرا سوار 
خودروی خود کردند و بعد دوست پسرم 

مرا به خانه اش برد و به من تجاوز کرد. 
مدتــی بعد متوجه شــدم بــاردارم. وقتی 
۷ ماهه بــاردار بودم پــدر و مادرم متوجه 
شدند و من مجبور به شکایت شدم. بعد 
از چند ماه فرزندم به دنیا آمد و میثم هم 
دستگیر شــد اما او مدعی شــد من با پای 
خودم به خانه اش رفته ام و تجاوز را انکار 

کرد.
مهنــاز ادامــه داد: وقتی بچه بــه دنیا آمد 
او را به بهزیســتی سپردم چون خانواده ام 
اجــازه نمی دادنــد او را نگــه دارم. چندی 
بعــد هــم متوجــه شــدم یــک خانــواده 
سرپرســتی بچــه ام را قبول کــرده و او را به 

فرزند خواندگی برده اند.
در بازجویی ها نیز میثم منکر اتهام تجاوز 
شــد و گفت: مهناز به خواست خودش با 
من ارتباط داشت و من به زور کاری انجام 

ندادم.
 امــا اگــر مهنــاز از مــن بــاردار شــده و این 
بچه مال من باشــد، سرپرستی او را قبول 

می کنم.
بــه دنبــال ادعــای میثــم، قضات دســتور 
انجــام آزمایــش انتســاب نســب را صادر 
کــرده و قرار شــد کودک که اکنون یکســاله 
شــده به دســتور دادگاه به پزشکی قانونی 
براســاس  ترتیــب  بدیــن  شــود.  منتقــل 
گــزارش پزشــکی قانونــی مشــخص شــد 

فرزند متعلق به میثم است.
در حالی که صبح دیروز شاکی و متهم در 
دادگاه حضــور یافته بودند زوج جوانی که 
سرپرســتی کودک را پذیرفته بودند نیز در 

دادگاه حاضر شــدند. اما زوج جوان وقتی 
صحبت های میثم را در مورد قبول کردن 
بچه اش شــنیدند بشدت اعتراض کرده و 
بــا امتنــاع از پس دادن کــودک به مهناز و 
میثم ادعا کردند ما این طفل را به سختی 
تحــت سرپرســتی گرفتیــم وبــرای بزرگ 
کردن او زحمات زیادی کشیدیم. به هیچ 
وجه حاضر به برگرداندن کودک نیستیم.
از طرفــی مــادر مهنــاز هــم که در جلســه 
دادگاه بود در اظهاراتش گفت: این رابطه 
شوم باعث شــد من با پدر مهناز اختاف 
پیدا کنم چون بارداری دخترمان را پنهان 
کــرده بــودم، شــوهرم بــه همیــن خاطــر 
مــن را طــاق داد و باعــث بهــم خــوردن 

زندگی مان شد.
میثــم که عضــو یکــی از تیم هــای فوتبال 
جوانان اســت درحالی کــه بازهم در برابر 
قضــات اتهــام تجــاوز را انکار کــرد، گفت: 
مــن رابطه با مهنــاز را انــکار نمی کنم اما 
هرگز این رابطه به اجبار نبوده است. االن 
هم برای پذیرفتن فرزندم مشکلی ندارم.
پس از پایان اظهارات طرفین ختم جلسه 
اعام شد و قضات برای صدور حکم وارد 

شور شدند.

گروه حوادث- زهره صفاری /  بی دقتی پزشــک در 
تنظیم درجه دستگاه لیزر موهای زائد بدن، باعث 

شد که بدن زن میانسال بسوزد. 

دردسر رفع موهای زائد اعتراف  فوتبالیست جوان در  دادگاه 

معصومه مرادپور
خبرنگار

پزشک مرکز لیزر تماس گرفت و او چند پماد دیگر 
برایــش تجویــز کرد. امــا هیچ یک از آنها نتوانســت 
زخم ها را از بین ببرد. زن میانســال که از این شرایط 
بشدت ناراحت بود، با حضور در دادسرای ناحیه 19 
تهران )دادســرای جرایم پزشکی دارویی( از پزشک 
مرکــز لیزر شــکایت کــرد. پرونده با دســتور بازپرس 
در کمیســیون پزشکی مورد بررســی قرار گرفت و ۳ 
کارشناس کمیسیون، پزشک عمومی را به میزان 4 
درصد مقصر شناختند. در حالی که پزشک مدعی 
بــود بیمار بــرای درمــان همــکاری الزم را نداشــته، 
پرونده با صدور کیفرخواســت با عنوان ایراد صدمه 
بدنــی غیرعمــدی ناشــی از قصــور پزشــکی بــرای 
رســیدگی به شعبه 104۳ دادگاه کیفری 2 )مجتمع 
افراســیاب  قاضــی  ریاســت  بــه  شــهید قدوســی( 
ارســال شــد. قاضی پس از بررسی مدارک و شنیدن 
اظهارات طرفین، پزشــک عمومی مرکز را به دلیل 
رعایــت نکردن موازین علمــی و فنی به پرداخت 4 
درصد دیه انسان در حق زن میانسال محکوم کرد.   
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کاش »رعد« فقط صدا نباشد 

چنــد ماهی اســت کــه پلیس پیشــگیری پایتخــت در فواصل زمانی مشــخص 
طرح هایــی را بــا عنــوان »رعد« بــرای ایجاد امنیت مــردم و مبارزه با ســارقان، 
مالخران و قاچاقچیان به اجرا در می آورد. در این طرح ها عده ای از خالفکاران 
دســتگیر و به دستگاه قضایی معرفی می شــوند تا در صورت صالحدید قانون 

برحسب جرم مرتکب شده به مجازات برسند.
گزارش هــای پلیس حاکی از آن اســت که طرح ها بســیار موفقیت آمیــز بوده و 
کالنشــهری مثل تهران از وجود اشرار، ســارقان و بزهکاران پاک شده است. اما 
آنچه در واقعیت می بینیم این اســت که جرایمی نظیر کیف قاپی ها، ســرقت 
موبایــل، فروش مواد مخدر، ســرقت خودرو و لــوازم داخلــی آن، زورگیری و... 
افزایــش داشــته و انــگار طرح هــای پلیس فقط مربــوط به افرادی اســت که در 
یک حلقه مشــخص قرار دارند و انگار قرار هم نیســت این حلقه گسترش پیدا 
کند. این موضوع را می توان از آمارهایی که در مورد دســتگیری ســارقان سابقه 
دار ارائه می دهند بخوبی دریافت.اما در این میان نکات مبهمی وجود دارد که 
به برخی از آنها اشــاره می کنیم. هــدف از اجرای طرح های برخورد با مجرمان 
و اشــرار چیســت و با چه معیارهایی صورت می گیرد؟ آیا تاکنون پلیس به یک 
جمع بنــدی مثبت رســیده که باید این طرح ها را ادامه دهــد؟ آیا پس از اجرای 
طرح هــا آمار جرایم و بزهکاری ها در کشــور کاهش یافته اســت؟ بواقع راه حل 
دیگری برای برخورد با مجرمان خرد و کالن وجود ندارد؟ آیا پلیس پس از این 

دستگیری ها به آسیب شناسی مجرمان نیز می پردازد؟
شاید در نگاه نخست اجرای این طرح ها همان گونه که از اسمش نیز پیداست 
غرشــی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مجرمان باشد. البته قدرت نمایی 
پلیس امری بدیهی و ضروری اســت تا اقتدار الزم مســتدام بماند اما به شــرط 

آنکه خروجی کار نیز تأییدی بر این اصل مهم باشد.
در یک خانواده وقتی پدر تنها راه برخورد با فرزندانش را تنبیه و فریاد می داند 
ممکــن اســت در ظاهــر فرزنــدان خــود را مطیع و تســلیم نشــان دهنــد اما در 
واقعیت قبح و اثر فریادها و تنبیه های مکرر از بین می رود و پس از مدتی دیگر 

نه اقتداری باقی می ماند و نه تأثیرگذاری الزم رقم می خورد.
نکته بعدی تعداد متخلفان دستگیر شده است که اگر میانگین دستگیری های 
ماهانه در این طرح ها را 500 نفر در نظر بگیریم تقریباً 6 هزار نفر در کل ســال 
دستگیر می شوند. البته این عدد در مقابل خیل خالفکاران تهرانی رقم باالیی 
نیست اما بواقع چند درصد از این افراد دستگیر شده پس از آزادی راه درست را 
برای ادامه زندگی در پیش می گیرند. بی تردید بسیاری از دستگیرشدگان پس 
از آزادی دوباره قدم در همان مسیر بیراهه می گذارند. البته ممکن است برخی 
مدعی باشــند که بــا گذر زمان افراد کم ســن و ســال تر وارد چرخــه خالفکاران 
می شوند اما اگر قطر دایره خالفکاران در طول اجرای طرح های پلیس پایتخت 
کوتاه تر و کوچک تر می شد قطعاً ورود افراد کم سن و سال تر نمی توانست تأثیر 

بسزایی داشته باشد و این چرخه تأثیر گذاری بیشتری داشت.
موضوع بعدی سابقه دار بودن اغلب دستگیرشدگان است. اگر کارشناسان این 
مجموعه به آسیب شناسی و هدایت افراد دستگیر شده در طرح های نخستین 
می پرداختنــد شــاید دیگر بخش زیــادی از خالفــکاران از دایره جــرم و جنایت 

خارج می شدند و قطر و شعاع آن دایره کوچک و کوچک تر می شد.
نکتــه حائزاهمیــت در ایــن طرح هــا و دســتگیری ها قوانین موجود در کشــور 
اســت که نشــان می دهد به اندازه کافی بازدارنده نیســتند، چراکه اگر قوانین 
ســخت تری در انتظار خالفکاران بود، مجرمان دســتگیر شــده می دانستند که 
آزادی شــان به آســانی محقــق نخواهد شــد. وقتی یک مجــرم در طرحی مثل 
رعد دســتگیر می شــود و پس از چند ماه دوباره طعم آزادی را می چشــد پس 
اصاًل چرا دستگیر می شود؟! آیا برای کسی که از چندین نفر زورگیری کرده و به 
صدها جوان کم سن و سال مواد فروخته و ده ها جرم کوچک و بزرگ را مرتکب 
شده باید به آسانی آزاد شود؟ اگر پاسخ منفی است پس چرا بسیاری از آنها در 
فواصل کوتاه بارها در طرح های پلیس طعم دستبندهای فلزی را چشیده اند؟! 
اگــر در مرتبه نخســت برخورد جدی تــر و قاطع تری با او صــورت می گرفت آیا 
او دوبــاره بــه حیطــه تخلفاتش بازمی گشــت؟ اگر هــم جواب مثبت اســت که 
کارشناسان حقوقی پلیس باید طرحی را برای اصالح قوانین بازدارنده تر تدوین 
و ارائه کنند تا مجرمان بدانند که دســتگیری ها نمایشــی و کوتاه مدت نیست و 
مجرمی که دســتگیر می شــود به آسانی از سردی و سنگینی دستبندهای فلزی 

رهایی پیدا نخواهد کرد.
تــداوم اقتــدار نیاز به بســترهایی دارد که اگر فراهم نشــود می تواند مخرب هم 
باشد. موفقیت در هیچ موضوعی بدون کار کارشناسی میسر نیست. اگر قرار بود 
فقط با قدرت نمایی زمام همه امور را به دست گرفت هرکسی برای موفقیت 
در کارش آن را دســتمایه قــرار مــی داد امــا می بینیــم که کارشناســی، تحقیق و 
آســیب شناســی در هرپدیــده ای می توانــد موفقیــت، بازدهی و دســتاوردی به 

مراتب بهتر و مثمرتر داشته باشد.
بــرای مثــال می تــوان پــس از اجــرای هــر دوره از طرح هایــی همچــون رعــد، 
دستگیرشــدگان را طبقــه بنــدی کــرد. گروهــی از ایــن افــراد فریــب خورده ها و 
کســانی هســتند که بــه تازگی به جرگــه خالفکاران پیوســته اند پــس می توان با 
برنامه ریــزی و مشــاوره کارشناســان زبده پلیــس آنها را از بیراهه بیرون کشــید. 
گروه دیگر بیمارانی هســتند که به واســطه مشــکالت روحی – روانی و مصرف 
روانگردان ها دست به تخلفات خرد و کالن می زنند که این گروه هم می توانند 
با درمان بموقع و روانشناسی از دایره تخلفات خارج شوند. دسته دیگر افرادی 
هســتند که مشــکالت اقتصادی و فشــارهای خانوادگی آنها را مجبور به ارتزاق 
از راه حرام و نادرســت کرده اســت. این افراد را هم می توان با یک برنامه ریزی 
درست و اشتغال حداقلی از فضای تخلفات دور نگه داشت اما گروه خالفکاران 
حرفه ای افرادی هســتند که هیچگاه در تدبیر حرکت در مسیر درست و زندگی 
سالم نیستند. این افراد باید با محکومیت هایی درخور مواجه شوند تا به مرور 
زمــان بــه ندامت برســند و در طــول دوران محکومیت شــان هم بــا آموزش و 
مشــاوره های الزم تا حد امکان کنترل شوند. البته بهتر است یکایک افرادی که 
دستگیر می شوند از ابتدا تا یک بازه زمانی مورد نظارت قرار بگیرند تا بدانند که 

چشم های پلیس تنها هنگام »رعد« نمی درخشد.

به دنبــال اعــالم ایــن خبر بازپــرس و تیمــی از 
کارآگاهــان بــرای بررســی صحنــه جــرم راهی 
خانــه ویالیــی شــدند. با حضــور در محــل آنها 
بــا جســد پیرمرد صاحبخانــه در حالــی مواجه 
شــدند کــه دســت و پاهایش بســته شــده بود و 
ضربه جسمی نوک تیز مرگ او را رقم زده بود. 
بهم ریختگی خانه حکایت از جنایت به خاطر 
سرقت داشت.پسر جوان که قتل عموی پیرش 
را بــه پلیــس گــزارش کــرده بــود در تحقیقات 
گفت: عمویم تنهــا زندگی می کرد و هرازگاهی 
به مالقاتش می رفتم. امــروز هم به مالقات او 
رفتــم. البته چنــد بار با تلفن خانــه اش تماس 
گرفتم که کسی پاسخگو نبود. درنهایت به خانه 
عمویم آمدم و از آنجایی که معموالً بدون خبر 
از ما خانه را ترک نمی کرد به زحمت وارد خانه 

شدم که جسد غرق در خون او را دیدم.

میهمانان آشنا
در ادامــه بررســی ها باتوجه به ســالم بــودن در 
ورودی خانه این احتمال مطرح شد که مقتول، 
عامــل یا عامــالن جنایــت را می شــناخته و در 
را بــه روی آنهــا بازکرده اســت. تحقیقات برای 
شناســایی عامالن قتل پیرمــرد ثروتمند ادامه 
داشــت تــا اینکه مریــم - یکــی از خدمتــکاران 
مقتول- به عنوان نخســتین مظنون بازداشــت 
شــد.کارآگاهان بالفاصلــه بــه بازرســی از خانه 
زن خدمتکار پرداختند و وسایل عتیقه ای را که 
متعلق به خانه پیرمرد ثروتمند بود پیدا کردند. 
همین مسأله احتمال دخالت زن خدمتکار در 
این جنایت را پررنگ می کرد اما او در تحقیقات 
گفت: چند روز قبل میهمان داشتم و از آنجایی 
که به دروغ به دوستانم گفته بودم که وضع مالی 
خوبــی دارم تصمیــم گرفتم عتیقه هــای خانه 
خسرو - مقتول- را برای چند روز به امانت گرفته 
و به خانه ام ببرم و به میهمان هایم فخرفروشی 

کنم. اما با پایان میهمانی و زمانی که خواســتم 
عتیقه ها را برگردانم متوجه قتل خســرو شــده 
و ترســیدم کــه به عنــوان قاتل دســتگیر شــوم.
اظهارات زن خدمتکار از ســوی کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی مورد بررسی قرار گرفت و با 
تأیید صحبت هایــش و تأیید بی گناهی اش زن 

میانسال آزاد شد.

سندسازی برای فروش امالک
قتــل خســرو،  از  بــا گذشــت حــدود 5 ســال 
جنایــت  ایــن  رازگشــایی  بــرای  بررســی ها 
خامــوش همچنان ادامه داشــت تــا اینکه در 
تحقیقات مشــخص شــد فردی با سندسازی 
دارد.بــا  خســرو  امــالک  فــروش  در  ســعی 
به دســت آمــدن ایــن ســرنخ و از آنجایــی که 
احتمــال می رفــت فروشــندگان قالبــی از راز 
جنایت با خبر باشند به دستور بازپرس شعبه 
هشتم دادسرای امور جنایی تهران تحقیقات 
در این رابطه متمرکز شــد.در ادامه بررسی ها 
مرد جوانی که قصد فروش امالک را داشــت 
بازداشت شــد. امیر در بازجویی ها راز جنایت 
5 ســاله را برمال کرد و گفت: 5 سال قبل، یک 
روز که از باشــگاه ورزشی به خانه می آمدم در 
راه بازگشت دو نفر از هم والیتی هایم را دیدم 
کــه برای کار به تهران آمده بودند. آنها مرا به 
خانه مجردیشان دعوت کردند، چند باری به 
خانــه آنها رفتم و در این مــدت دختر جوانی 
به نام رؤیا را دیدم. رؤیا نامزد دوستم شهرام 
بــود. این دختر خواهری به نام ســیما داشــت 
که با دوست دیگرم به نام کامران دوست شد 
و آنهــا هم قرار ازدواج گذاشــته بودند. ســیما 
در خانه خســرو- مقتول- کار می کرد و نقشــه 
سرقت را هم او طرح کرد. کامران گفت سیما 
شــرط کرده در صورتی بــا او ازدواج کند که به 
خانــه خســرو دســتبرد زده و ثروتمند شــوند.

امیــر ادامــه داد: بعــد از طراحی ســرقت من 
و شــهرام و کامــران راهی خانه مقتول شــده و 
200 هــزار دالر، چند میلیون تومان پول نقد و 
اســناد و مدارک و وسایل با ارزش داخل خانه 
را سرقت کردیم. قصد ما جنایت نبود و فقط 
می خواســتیم پیرمــرد را بترســانیم اما ضربه 
چاقویــی که بــه او زدیــم کارش را تمام کرد.با 
اعترافات نخســتین عضو این باند، تحقیقات 
بــرای دســتگیری شــهرام و کامران نیــز ادامه 
یافت و در عملیاتی ویژه شهرام دستگیر شد. 
در ادامه بررســی ها مشــخص شــد که کامران 
نیز به اتهام حمل غیر مجاز ســالح بازداشت 
شــده و در زندان به ســر می برد. بدین ترتیب 
بــه دســتور بازپــرس رضوانی متهــم از زندان 
به دادســرای ویژه سرقت منتقل شد و زمانی 
کــه بــا دو همدســت دیگــرش مواجه شــد به 

قتل پیرمــرد ثروتمند اعتراف کرد. به دســتور 
جنایــی  دادســرای  هشــتم  شــعبه  بازپــرس 
پایتخت ســه متهم به اتهام مشارکت در قتل 
عمدی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی پایتخت قرار گرفتند.

گفت و گو با متهم
کامــران که تصــورش را هم نمی کــرد پس از 5 
سال راز جنایتی که با نقشه ای حرفه ای مرتکب 
شده بود فاش شود حاال به اتهام قتل دستگیر 

شده است.
ë  چرا پیرمرد را کشتید؟ ما اصاًل نمی خواستیم

که خســرو کشــته شــود. وقتی وارد خانه شدیم 
و دســت و پایش را بســتیم فقــط یک ضربه به 
او زدیــم ولی اصــاًل هدف کشــتن نبود.ما برای 

سرقت رفته بودیم.

ë  انگیزه تان برای ســرقت چه بود؟ من عاشق
ســیما شده بودم و نمی خواســتم او را از دست 
بدهــم. ســیما در خانه خســرو کار می کــرد و از 
وضعیــت مالــی خوب او بــا خبر بــود. پول ها و 
دالرهایی که در خانه او می دید وسوسه اش کرد 
و به ســراغ من آمد. سیما شرط گذاشت که اگر 
می خواهم با او ازدواج کنم باید ثروتمند باشم 
و تنها راه برای ثروتمند شــدن ســرقت از خانه 

خسرو بود.
ë  و تو هم قبول کردی؟ چــاره ای نبود، آن زمان

اگر ســیما می گفت بمیــر، می مردم. نقشــه را 
سیما طراحی کرد و ما هم اجرا کردیم.

ë  نقشــه تان چه بــود؟ ســیما و خواهــرش وارد
خانــه خســرو شــدند. ســیما هــر روز بــه آنجــا 
می رفــت و گاهــی اوقــات خواهــرش را هــم با 
خــودش می بــرد بــرای همین خســرو بــه این 
موضــوع شــک نکــرد. امــا اینبــار در را پشــت 
سرشــان نبســتند و ما ســه نفــر مخفیانــه وارد 
شدیم. سیما و رؤیا پس از ورود ما خانه را ترک 

کردند و ما هم به سراغ پیرمرد رفتیم.
ë  بعد از جنایت چــه کردید؟ اموال را تقســیم

کردیم و فقط اســناد امالک خســرو مانده بود. 
قــرار گذاشــتیم 5 ســالی صبــر کنیم تــا آبها از 
آســیاب بیفتد و بعد از آن با سندســازی آنها را 
به نام خودمــان بزنیم. قبل از دســتگیری ام با 
همدستانم تماس گرفتم و قرار شد که امالک 

خسرو را به نام بزنیم که لو رفتیم.
ë  به چه اتهامی در زنــدان بودی؟ چند روز قبل

پلیس به من شــک کرد و در بازرســی از خودرو 
اسلحه ای که متعلق به خسرو بود را کشف کرد. 
زمان ســرقت اســلحه را چون قشــنگ و عتیقه 

بود من برداشتم.
ë  بــا ســیما ازدواج کــردی؟ نــه، بعــد از اینکــه 

اموال را تقســیم کردیم ســیما زیر تمام قول و 
قرارهایش زد.

شرط  عجیب  برای ازدواج ، از داماد قاتل ساخت
گروه حوادث/ »ســرقت از خانه مرد ثروتمند برای یک شــبه پولدار شــدن« شــرط دختر جوان برای ازدواج با پســر عاشق پیشــه بود اما آنها هرگز تصور نمی کردند که این شــرط منجر به جنایتی هولناک شــود.به گزارش خبرنگار جنایی 

»ایران«، اوایل بهمن سال 92 بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان جنایتی خاموش در خانه ای ویالیی در غرب تهران قرار گرفت. 

قتل شبانه زن  میانسال
گروه حوادث/ تحقیقات جنایی برای رازگشایی از قتل زن 
میانســال که با شــلیک گلوله در خانه اش به قتل رســیده 

بود، آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت 1 بامداد سه شــنبه 20 آذر، مأموران 
کالنتــری 126 تهرانپــارس در تماس با بازپرس کشــیک قتــل پایتخت از قتل زن 
میانســالی در خانــه اش خبــر دادند. به دنبــال اعالم این خبر بازپــرس جنایی به 
همراه تیم تحقیق راهی طبقه همکف یک مجتمع 20 واحدی شــدند. با حضور 
در خانه آنها با جســد زن میانســال درحالی رو به رو شدند که با شلیک سه گلوله 

به سرش به قتل رسیده است.
در بررســی ها مشــخص شــد که دختر مقتول موضــوع را به پلیس گــزارش داده 
است. دختر جوان در تحقیقات گفت: دیشب به میهمانی رفته بودم و از آنجایی 
که میهمانی طول کشید و تا خانه ما راه زیادی بود شب به خانه خواهرم رفتم. تا 
امشب خانه خواهرم بودم اما وقتی به خانه برگشتم با جسد مادرم مواجه شدم.

این درحالی است که متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را حدود 24 ساعت 
قبل اعالم کردند. به دستور بازپرس جنایی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و 

تحقیقات برای شناسایی عامل یا عامالن جنایت ادامه دارد.
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ا

کامران علمدهی یادداشت
خبرنگار



در ســال های نــه چنــدان دور هــر وقــت 
صحبتــی از قاچــاق دام به کشــور و به تبع 
آن شــیوع بیمــاری جدید دامــی از طریق 
ورود دام های قاچاق می شد، نام سیستان 
و بلوچســتان مطــرح می شــد و معضلی 
به نام مرزمشترک با پاکستان و افغانستان 
پیــش کشــیده می شــد. اما چنــدی پیش 
بود که اعالم شــد، »سیستان و بلوچستان 
مقصد واردات دام سنگین از برزیل تعیین 
شــد.« اعالم این خبــر در حالی اســت که 
قرار اســت، ورود دام های سنگین برزیلی 
بــا هدف تأمین گوشــت مــورد نیاز کشــور 
صورت بگیرد و شکی نیست که سیستان و 
بلوچستان به عنوان شرقی ترین استان که 
همواره اســمش با مخاطرات دامپزشکی 
گــره خــورده بــود، بایــد از اســتاندارد و زیر 
خصــوص  ایــن  در  الزم  ســاخت های 

برخوردار باشد.
ë سرمایه گذاری 1000 میلیارد تومانی

معــاون  ماکنعلــی«  صفــر  »علــی 
بــا  گفت و گــو  در  دامپزشــکی  ســازمان 
انتخــاب  علــت  خصــوص  در  »ایــران« 
سیســتان و بلوچســتان به عنــوان دروازه 
ورود دام ســنگین زنــده بــه کشــور، گفت: 
این استان سالیان متوالی به دلیل داشتن 

مــرز مشــترک بــا پاکســتان و افغانســتان 
مخاطــرات  و  دام  قاچــاق  معــرض  در 
دامپزشــکی به جهــت ورود بیماری های 
جدید دامی بود و همواره مجبور بودیم، به 
گونه ای علیه این مخاطــرات خود را قوی 

کنیم واحتمال آن را کاهش دهیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه از 91 کشــتارگاه 
صنعتی در کشــور، 12 کشــتارگاه صنعتی 
در سیستان و بلوچســتان قرار دارد، افزود: 
بــرای ایجاد ایــن کشــتارگاه ها در مجموع 
ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد  یکهــزار 
شــده و حــال وقــت آن رســیده کــه از این 
ســرمایه گذاری و زیــر ســاخت های دیگــر 
مانند قرنطینه های دامی که در این استان 
ایجاد کرده ایم به نحو احسن استفاده کنیم 
و تهدیــد ســال های گذشــته را به فرصت 
تبدیل کنیم. لذا در کنار ارزیابی مخاطرات 
دامپزشکی در سیستان و بلوچستان، این 
استان ظرفیت الزم برای واردات سالمت 
دام را دارد ضمن اینکه بواسطه دسترسی 
بــه آب هــای آزاد موقعیــت جغرافیایــی 

خوبی دارد.
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  ماکنعلــی 
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه، سیســتان و 
بلوچســتان عــالوه بــر تأمین گوشــت گاو 
مورد نیاز کشور در زمینه صادرات گوشت 
تولیدی برزیل به ســایر کشورها نیز فعال 

خواهد شد.

معاون سازمان دامپزشکی همچنین 
از انتخاب اســتان های بوشهر و خوزستان 
برای واردات دام ســبک به کشــور نیز خبر 

داد.
ë مراکز قرنطینه

درهمیــن حــال، »مهــدی حســینی« 
مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان 
در گفت و گــو بــا »ایــران« اعــالم کــرد: 12 
کشــتارگاه صنعتی اســتان روزانه ظرفیت 
کشــتار 2 هــزار رأس دام ســنگین و 3 هزار 
و 800 رأس دام ســبک را دارد کــه در حال 
حاضر با وجــود ســرمایه گذاری بزرگی که 
در ایــن بخــش صــورت گرفته تنها بــا 20 
درصد ظرفیت اســمی خــود کار می کند، 
اما بــا واردات دام زنده از برزیل به اســتان 
زمینه اشتغال یکهزار نفر در کشتارگاه های 

صنعتی فراهم می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: خبــر ورود دام 
ســنگین برزیــل به کشــور از طریق اســتان 
باعث دلگرمی فعاالن این بخش شــده و 
امیدواریم بزودی این کشتارگاه ها با تمام 
ظرفیت فعال شــود. اشتغالزایی هر یک 
از این کشتارگاه ها بین 80 تا 100 نفر است.

حسینی یادآور شــد که در حال حاضر 
تنهــا 3 کشــتارگاه ســنتی در اســتان فعال 
اســت که در صدد تبدیل آنها به صنعتی 

هستیم.
مــردم  مشــکل  خصــوص  در  وی 

شهرهای ایرانشهر و نیکشهر که کشتارگاه 
صنعتــی در نزدیکی آنان نیســت و مردم 
نگران ذبح بهداشتی دام و ممهور نبودن 
گوشــت های عرضه شــده در این مناطق 
به مهر دامپزشکی هســتند، توضیح داد: 
ایــن مســأله جــای نگرانــی بــرای مــردم 
نــدارد، زیرا الشــه های بهداشــتی را که در 
نقاط دیگر استان ذبح شده به مراکز مجاز 
عرضه گوشــت تحویل می دهیم. با توجه 
به شــرایط پیش آمــده و نیاز این شــهرها 

و اســتان به ایجاد کشــتارگاه های جدید از 
ســرمایه گذاران در ایــن بخــش اســتقبال 

می کنیم.
و  سیســتان  دامپزشــکی  کل  مدیــر 
بلوچســتان بــا تأکید بــر اینکه هیــچ گونه 
قاچاق دامی در استان صورت نمی گیرد، 
افــزود: در بحث قرنطینــه دامی امکانات 
مناســبی در اســتان فراهــم اســت و از 64 
مرکز قرنطینه اســتان 61 مرکز متعلق به 

بخش خصوصی است.

گفتنی است، مراکز قرنطینه سیستان 
و بلوچســتان روزانه قابلیت نگهداری 40 

هزار رأس دام را دارد.
حســینی جمعیــت دامی سیســتان و 
بلوچســتان را 180 هزار رأس دام ســنگین 
و 2 میلیــون رأس دام ســبک اعــالم کرد و 
بــا اشــاره به خشکســالی های 3 تا 4 ســال 
گذشــته در این استان، افزود: در این مدت 
جمعیت دامی اســتان 25 درصد کاهش 

یافته است.

   »مهدی حقیان فر« رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان 
سمنان گفت: طرح واکسیناسیون رایگان طیور بومی با مایه 

کوبی 4 هزار و 660 قطعه پرنده اجرا شد.

   »فخرالدیــن هاشــمی« مدیــرکل فرودگاه های اســتان اردبیل گفت: امســال 
نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته لغو پروازهای فرودگاه اردبیل بیش از 

200 درصد افزایش داشته است.

   »فریبــرز کرمی«مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشــاه 
گفت: مجموع راه های مواصالتی استان به 8 هزار و 6 کیلومتر می رسد که از این 

میزان ۴0۶ کیلومتر بزرگراه است.

   »ابراهیــم طاهــری« مدیــر امور آب و فاضالب روســتایی نهاونــد از تعویض 
3۴۵ کنتور معیوب و شناســایی 312 انشــعاب غیر مجاز طی 8 ماه گذشــته در 

این شهرستان خبر داد.

   »مهرداد بیوکی«، مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان بوشهر گفت: با پیگیری مسئوالن استان، نفت سفید مورد نیاز خانوارهای 

بدون اشتراک گاز تنها برای امسال تأمین می شود.

   بــه گفتــه »علــی دلگیــر«، مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات خراســان 
جنوبــی، تمــام روســتاهای بــاالی 20 خانوار اســتان تا پایــان شــهریورماه 98 به 

اینترنت نسل چهارم مجهز می شود.

   »روح اهلل نظری«، مدیرکل گمرک اســتان ایالم اظهار داشــت: صادرات 
کاالهای اساســی و اقــالم ضروری از جمله برنج، گوشــت، مرغ، قند و شــکر 
که به طور مســتقیم با ســفره مردم مرتبط اســت از مــرز بین المللی مهران 

ممنوع است.

   »محمدعلــی طالبــی«، سرپرســت اســتانداری یــزد از ممنوع شــدن اجرای 
طرح هــای صنعتی پرآبخــواه جدید یا طرح توســعه واحدهای موجــود در این 

ارتباط در استان خبر داد.

برداشت نیشکر در خوزستان با تأخیر
 برداشــت محصول راهبردی نیشــکر پس از تأخیر 35روزه، به 
صورت همزمان در طرح های هفتگانه نیشــکر خوزستان آغاز 
شــد. به گزارش ایرنا، »محمود شــمیلی«، مدیرعامل شرکت 
توســعه نیشکر و صنایع جانبی افزود: برداشت نیشکر در 60هزار هکتار از واحدهای 

هفتگانه نیشکر در 100روز کاری انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه عملیات برداشت طبق برنامه قرار بود 20 آبان شروع شود ولی 
به دلیــل بارندگی متناوب پاییزی به تأخیر افتــاده بود؛ ابراز امیدواری کرد، برداشــت 
نیشــکر تا پایان اردیبهشــت ماه ســال 98 به پایان برسد. شــمیلی میانگین برداشت 
نیشکر در هکتار را 65تن در سال زراعی جاری بیان کرد و افزود: امسال به دلیل کمبود 
آب، تأمین نشدن به موقع حقابه نیشکر و قطع مکرر برق، میانگین برداشت نیشکر در 
واحد سطح در مقایسه با سال زراعی گذشته 35تن کاهش دارد. وی پیش بینی کرد: 
امسال با برداشت 4 میلیون تن نیشکر 450هزار تن شکر سفید در واحدهای هفتگانه 
نیشکر خوزستان تولید شود. سال زراعی گذشته واحدهای هفتگانه نیشکر خوزستان 
در مجموع به رکورد بی سابقه 639 هزار تن شکر دست یافتند که معادل نیمی از شکر 
تولیدی کشــور اســت. در سال های اخیر تولید نیشــکر در واحدهای هفتگانه درحدود 
7 میلیــون تن بــود که حدود نیمی از کل محصوالت کشــاورزی خوزســتان را شــامل 
می شود. عملیات اجرایی واحدهای نیشکر خوزستان از دهه 70شروع و از اوایل دهه 
80 بتدریــج یکی پس از دیگری به بهره برداری رســید. مجموع زمین های طرح های 
هفتگانه نیشــکر خوزستان 86هزار هکتار است که هر سال بخشــی از این زمین ها به 

صورت آیش یا چرخشی، زیرکشت گندم و برخی محصوالت پاییزی می رود.

 آغاز طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا 
در خراسان رضوی

اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا در خراسان رضوی آغاز شده است.
»امیر دلداری«، مدیر بازرســی و نظارت اصناف خراســان رضوی در گفت و گو با 
ایرنا افزود: با توجه به فرا رسیدن شب یلدا و برگزاری مراسم  سنتی در این ایام 
»طرح ویژه نظارتی« چون گذشته در راستای کنترل نظارت بازار برای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان از 20 آذر آغاز شده و تا یکم دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: طرح ویژه نظارتی شب یلدا در 2 مرحله برنامه ریزی شده است. مرحله 
نخست از 20 تا 25 آذر ماه در حوزه طال و جواهر، کیف و کفش، پوشاک و لوازم خانگی 
اجرا می شود. مرحله دوم طرح نیز با نظارت ویژه بازرسی و نظارت اصناف استان از 
25 آذر تا یکم دی ماه در بخش های میوه و شیرینی، آجیل و خشکبار و مواد غذایی 
برنامه ریزی شده است. مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: بازرسی 
و نظارت ویژه بر مراکز تجاری و مجتمع های خرید نیز در برنامه های کاری بازرسان در 
طرح ویژه نظارتی خواهد بود. استفاده از ظرفیت ویژه کارشناسان اتحادیه های صنفی 
از ویژگی های بارز در اجرای این طرح اســت. وی افزود: برگزاری گشت های مشترک 
با سازمان تعزیرات حکومتی و بهداشت نیز به صورت ویژه در این طرح مورد توجه 
قرار گرفته است. دلداری از همشهریان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف با 
شماره تماس 31730124 یا شماره پیامک 3000134124 موضوع شکایت را اعالم 

کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

 اجرای طرح آبیاری قطره ای 
در مزارع سیب زمینی لرستان

گــروه ایران زمین/   برای اولین بار مزارع ســیب زمینی لرســتان بــه روش قطره ای 
آبیاری می شود. »مراد بیرانوند«، مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد اظهار داشت: در 
بحث الگوی کشت سال پیش 600 هکتار کشت سیب زمینی داشتیم که امسال به 
400 هکتار کاهش پیدا کرده است. کشت سیب زمینی پاییزه که اواخر اردیبهشت 
برداشــت می شــود، مشکلی ندارد اما از آنجایی که کشــت بهاره به آب زیادی نیاز 
دارد، مخالف کشت آن هستیم. وی گفت: برای نخستین بار قصد داریم از سامانه 
قطره ای برای آبیاری مزارع ســیب زمینی اســتفاده کنیم. چند مزرعــه را در نقاط 
مختلف برای این کار درنظر گرفته ایم و کارشناسان در این خصوص آموزش های 

الزم را فراگرفته اند و اگر به نتیجه برسیم آن را ترویج می دهیم.  

 کاشت زعفران به روش ایروپونیک 
در کاشمر

گروه ایران زمین/ کشــت زعفران بــه روش نوین ایروپونیک 
)هواکاشــت( بــرای اولیــن بــار در شهرســتان کاشــمر بــه 

بهره برداری رسید.
»ســید ابوالقاســم موسوی« مدیر جهاد کشــاورزی کاشــمر اظهار داشت: اولین 
تجربه کاشت زعفران به این روش توسط یکی از بهره برداران بخش مرکزی در 
شهریورماه امسال در فضای 100 متر مربع و در 8 طبقه اجرا شد و درحال حاضر 

به بهره برداری رسیده است.
موســوی هــدف اصلی اجــرای این طــرح را حصــول اطمینــان از توجیه پذیری 
اقتصادی در این سامانه برای بهره برداران منطقه ذکر کرد و گفت: صرفه جویی 
در مصــرف آب، اســتفاده بهینه از فضــا، حفظ محصول از ســرمازدگی و تولید 

زعفران ارگانیک و سالم از جمله مزیت های این روش است.

تأمین برق دامپزشکی سیرجان از انرژی خورشیدی
گروه ایران زمین/ با نصب 16 پنل خورشــیدی در پشــت بام اداره دامپزشکی 
ســیرجان، از ایــن پس بــرق مورد نیاز ایــن اداره به مقدار 5 کیلووات ســاعت 
از انرژی خورشــیدی تأمین و حتی برق مازاد، به مدار شــبکه صادر می شــود. 
»علیرضــا زینلی پــور« رئیس شــبکه دامپزشــکی ســیرجان افزود: ایــن اداره، 
اولین دســتگاه اجرایی این شهرســتان و اولین شــبکه دامپزشــکی در اســتان 
کرمان است که برق خورشیدی را جایگزین برق های تولیدی از سوخت های 

فسیلی کرده است.

کاهش 230 تنی صید میگو از آب های هرمزگان
سال گذشته در فصل صید در آب های هرمزگان 2هزار و 30 تن میگو صید شد 

که صید امسال در مقایسه با صید سال قبل 230 تن کاهش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، »محســن یکتاپور«، مدیرکل شیالت هرمزگان با اشاره به اینکه 
یــک هــزار و800 تــن میگو از آب های ســاحلی اســتان صید شــد، تصریــح کرد: 
در فصــل صیــد امســال )10مهر تــا 22 آبان امســال( یــک هــزار و 100نفر صیاد 
بــا اســتفاده از 129 فرونــد لنــج در زمینه صید ایــن آبزی در آب هــای هرمزگان 
فعالیت داشــته اند. به گفته مدیرکل شــیالت هرمزگان، صید میگو از ســواحل 
بندر »کوهســتک« از توابع شهرســتان ســیریک در شــرق این اســتان آغــاز و در 

صیدگاه های هرمز و »توالی« قشم پایان یافت.

افت سطح آب سفره های زیرزمینی خمین
وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت خمین در استان مرکزی بحرانی است و با 

افت شدید سفره آب زیرزمینی در چند سال گذشته، مواجه شده است.
به گــزارش ایرنــا، »حمیــد رنجبــری«، رئیــس منابــع آب خمیــن در ایــن بــاره 
افزود: میانگین درازمدت افت ســطح آب ســفره های زیرزمینی دشــت خمین 
51 سانتیمتر بود که ساالنه کسری مخزن 7 میلیون متر مکعبی را ایجاد می کرد، 
اما در 10 سال اخیر این میزان به ترتیب به افت 73 سانتیمتر و10.5 میلیون متر 

مکعب کسری مخزن رسیده است.
وی بیان کرد: برداشــت اضافه 3.5میلیون متر مکعبی آب در بخش کشاورزی 
خمین، موجب کســری مخزن سفره های زیرزمینی شده است. حل کمبود آب 
در خمین نیازمند اجرای طرح تعادل بخشــی با ســامانه آبیــاری نوین، نصب 
کنتور حجمی، مســدود کردن چاه هــای غیرمجاز آب کشــاورزی و تغییر الگوی 

کشت است.

احیای عرصه های جنگلی »زرشک چال«
گروه ایران زمین/ عرصه های خســارت  دیده از آتش ســوزی در منطقه »زرشــک 

چال« شهرستان کردکوی احیا می شود.
 »علیجان احمــدی« معاون جنگلکاری اداره  کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
گلســتان اظهار داشت: شهریور امسال منطقه زرشک چال با حریق گسترده ای 

مواجه شد و حدود 100 هکتار از جنگل های این منطقه در آتش سوخت.
وی افــزود: اداره جنگلــکاری از محل اعتبارات صندوق توســعه ملــی، در حال 
اجرای پروژه نهالکاری همراه با غنی ســازی در این منطقه آســیب  دیده اســت.

هم اکنون کار انتقال نهال ها صورت گرفته و تا پایان این هفته 35 هکتار عملیات 
نهالکاری همراه با غنی سازی اجرا می شود.

فصل جدید کاوش و حفاری در محوطه شهر سوخته
عملیات حفاری و کاوش محوطه شــهر ســوخته سیســتان با تیمی متشــکل از 

باستان شناسان داخلی و خارجی در حال انجام است.
»علیرضــا جاللزایی«، مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
سیســتان و بلوچســتان در گفت و گــو بــا ایرنــا اظهار داشــت: ایــن گــروه از 8 نفر 
باستان شــناس ایتالیایــی و تعــدادی از باستان شناســان و پژوهشــگران ایرانــی 

تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه مناطقی از شهر سوخته که گمان برصنعتی بودن آن وجود دارد 
مــورد کاوش قرار گرفتــه، افزود: کار حفاری و کاوش این محوطه در یک بازه یک 
ماهه انجام می شــود. نتایج تحقیقــات کاوش نیز به صورت روزانه بــه اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان اعالم می شود 

که در پایان کاوش، با جمع بندی تحقیقات به سمع و نظر عموم خواهد رسید.
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سیستان و بلوچستان دروازه ورود دام زنده به کشور شد

پنجمیــن  منتخــب  شــهردار  دومیــن 
دوره شــورای اســالمی مشــهد و هفتــاد 
و هشــتمین شــهردار این کالنشــهر طی 
مســئوالن  حضــور  بــا  رســمی  مراســم 

مختلف کشوری و استانی معرفی شد.
به گــزارش ایرنــا، در این مراســم کلیپی 
دربــاره »محمــد رضــا کالیی«، شــهردار 
جدیــد و اقدامات پیــش روی او پخش و 
حکــم انتصاب وی توســط معــاون وزیر 

کشور اعطا شد.

»محمدرضا حیــدری«، رئیس شــورای 
اسالمی شهر مشهد در ابتدای مراسم با 
تقدیر از زحمات یکساله »قاسم تقی زاده 
خامسی«، شهردار قبلی این شهر، گفت: 
شــورای شــهر تمام تــالش خــود را برای 
ادامــه فعالیــت وی بــه کار گرفــت و بــه 
استفســاریه مجلس در خصوص قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان امید داشت 

که این امر محقق نشد.
حیــدری افــزود: 13 مــاه گذشــته اولیــن 

جلســه معارفــه شــورای پنجم برگــزار و 
»تقــی زاده خامســی« به عنوان شــهردار 
منتخــب معرفی شــد و تصور نمی شــد 
در چنیــن روزی دوباره نشســت معارفه 
و تکریــم شــهردار مشــهد برگــزار شــود، 
امــا در اجــرای قانــون منــع به کارگیــری 
بازنشســتگان ناگزیر به انتخاب شهردار 

جدید شدیم.
پس از ســخنرانی رئیس شورای اسالمی 
شهر مشهد کلیپی که توسط شورای شهر 

و شهرداری در زمینه پاسداشت خدمات 
تقی زاده خامســی و نگاهــی به عملکرد 

یکساله وی تهیه شده بود، پخش شد.
در ادامه مراســم، تکریم شــهردار سابق 
مشهد انجام شد و هدیه اعضای شورای 
شهر که تابلوی قدردانی به امضای تمام 
اعضای شورا بود به وی اهدا شد. در ادامه 
نیز هدیه سرپرســت استانداری خراسان 
رضوی و معاون توسعه و عمران شهری 

وزیر کشور به وی اهدا شد.

در مراســم اعطای حکم شهردار جدید 
مشــهد عــالوه بــر معــاون وزیــر کشــور، 
سرپرست اســتانداری خراســان رضوی، 
رئیس شــورای شهر مشــهد و جمعی از 
مســئوالن اســتانی، نماینــدگان اصناف 
مختلف از جمله نماینده پاکبانان مشهد 
نیــز حضور داشــتند. شــهرداری مشــهد 
طــی عمر 100 ســاله خود 78 شــهردار را 
از طیف هــا و جناح هــای مختلف تجربه 

کرده است.

تجلیل از خامسی پور در معارفه شهردار جدید مشهد
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آخرین روزهای پاییز در شمال کشوربرداشت نیشکر در صومعه سرای گیالن 

پیست اسکی آلوارس در ۱۲ کیلومتری روستای آلوارس و ۲۴ کیلومتری سرعین

زهره افشار 
خبرنگار

قیمــت  افزایــش  زمیــن/   ایــران  گــروه 
مغز پســته موجــب تعطیلــی 90 درصد 
واحدهای تولید »گز« در شهر بلداجی در 
چهارمحال و بختیاری شده که این مسأله 

بیکاری را در منطقه افزایش داده است.
»گــز« نام یکــی از شــیرینی هــای معروف 
و ســنتی ایــران اســت کــه در اســتان هــای 
اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری تولید 
می شــود. شــهر بلداجی پایتخت تولید گز 
کشــور اســت که در چهارمحال و بختیاری 
قــرار دارد. بیــش از 100 واحــد  کوچــک و 
بزرگ تولیدی گز در شهر بلداجی فعالیت 
می کنند. گزســازان چهارمحال و بختیاری 
در حالــی که خــود را برای تولید شــب عید 
آمــاده می کردنــد و در حال تجهیز و خرید 
مواد اولیه و برنامه ریزی برای تأمین کارگر 
بودنــد، به یکبــاره با افزایــش قیمت مغز 
پســته از فعالیــت ایســتادند و غیرفعــال 

شــدند. افزایش قیمت مغز پســته در کنار 
افزایــش دیگر مــواد اولیــه از جمله مقوای 
جعبــه گــز و نبود مشــتری موجب شــد که 
بسیاری از واحدهای تولید گز دست از تولید 
بکشــند. یکی از تولیدکنندگان گز در شــهر 
بلداجی با اشــاره به اینکــه قیمت هر کیلو 

پسته درجه یک در این استان به 180 تا 190 
هزار تومان رســیده، اظهار داشــت: قیمت 
هر کیلو مغز پسته درجه یک به باالی 270  
و 300 هــزار تومــان رفتــه و تولید گــز با این 
قیمت ها مشــتری نــدارد. در حــال حاضر 
قیمت تمام مــواد اولیه گزســازی افزایش 

یافته و تولید گز در این منطقه کاهش یافته 
اســت. کاهش فــروش گز موجــب کاهش 
تولید شــده کــه این امــر بیکاری گزســازان 
را رقــم می زنــد. »مهران ترکیــان «رئیس 
اتحادیه گزســازان شهر بلداجی با اشاره به 
اینکــه 90 درصد واحد های تولید گز در این 
منطقه غیرفعال شــده انــد، تصریح کرد: 
گرانی قیمت مغز پســته و دیگر مواد اولیه 
موجب غیرفعال شدن واحدهای تولیدی 
در این منطقه شده است. واحدهای تولید 
گــز در حــال برنامه ریزی بــرای خرید مواد 
اولیه برای تولید شب عید بودند که با گرانی 
مواد اولیه روبه رو شده اند و هم اکنون با این 
قیمت ها هیچ نقدینگــی برای خرید مواد 
اولیه ندارند. رئیس اتحادیه گزسازان شهر 
بلداجی عنوان کرد: شــهر بلداجــی دارای 
100 واحــد تولیــد گز بزرگ و کوچک اســت 
که گز با طعم های مختلف تولید می کنند.

گرانی پسته، تولیدکنندگان »گز« را بیکار کرد



فیلــم همخوانــی همایــون شــجریان و 
تکتم همدم، روز گذشــته در شبکه های 
داشــت  گســترده ای  بازتــاب  مجــازی 
به طوری که هنرنمایی و توانمندی های 
ایــن دختــر معلــول مشــهدی خیلی از 
کاربــران فضــای مجازی را تحــت تأثیر 
ضمــن  کاربــران  از  برخــی  داد.  قــرار 
معلولیــت  کــه  نوشــتند  کار  تحســین 
محدودیــت نیســت و اراده ایــن دختــر 
وجــود  بــا  کــه  داد  نشــان  مشــهدی 
معلولیت هم می توان ذوق و استعداد 
خــود را بــه نمایــش گذاشــت. گروهــی 
دیگــر هــم در شــبکه های اجتماعــی از 
مسئوالن خواســتند تا با ایجاد امکانات 
هنری و اختصاص بودجه از هنرمندان 

معلول حمایت کنند. 
به گــزارش »ایران«  موسســه »همدم« 
در رشــته های هنــری مختلفی فعالیت 
می کنــد در واقــع بــه لحــاظ جنبــه آرام 
بخشــی کــه هنــر دارد از ایــن دارو برای 
بچه های این مؤسسه استفاده می شود. 
به عالوه شرکت در کار گروهی به بچه ها 
احســاس اعتمــاد بــه نفس و اســتقالل 
بچه هــای  از  برخــی  حتــی  می دهــد. 

همدم در رشــته های هنری دیگر مانند 
قلــم زنــی روی مــس، گلیــم بافــی و... 
به انــدازه ای توانمند شــده اند که از این 
محل کســب درآمد می کننــد. البته این 
مؤسسه سال هاســت در زمینه آموزش 
موســیقی بــا بچه هــا کار می کنــد. حتی 
گروه سرود این مؤسسه حدود یک سال 
و نیم پیش در اجالس ســران سرود ای 

ایران ساالر عقیلی را اجرا داشتند.
مدیرعامل مؤسســه توانبخشی همدم 
یــک  تکتــم  خوانــدن  آواز  می گویــد: 
اســتعداد مادرزادی اســت و این دختر 
که چند معلولی و نابینای مطلق است 
از دوران کودکی اشــعار را با خود زمزمه 
می کرده که نزدیک به 10، 12 سال است 
که به صورت اصولی کار هنری را دنبال 
می کنــد و اســتعدادش رشــد و پرورش 
تکتــم،  آواز  اســتاد  نخســتین  یافــت. 
عباســعلی خمر بــود که فوت شــد و در 
حال حاضر آیدا لعل محمدی آموزش 

تکتم را عهده دار است.
البته در گروه کر ارکســتر ملی ویژه ایران 
به رهبری خانم گیالسیان هم بچه های 
همــدم هســتند که تکتــم در ایــن گروه 
اســتعداد خود را به نمایــش می گذارد. 
جالــب اســت که تکتــم اشــعاری که در 
دســتگاه موســیقی ایرانــی اســت را بــا 

واکمــن گــوش می دهــد و خــودش یاد 
می گیرد.

همخوانی تکتم با همایون شجریان
 همایــون شــجریان طی بازدیــدی که از 
مؤسســه همدم داشــته تحت تأثیر این 
گروه موســیقی قرار می گیــرد، برای این 
همخوانــی تکتــم بــا شــجریان اصــاًل از 
قبل تمرینی نداشــتند بلکــه این دختر 
هنرمند با تالش و تکرار روی موســیقی 
بــی کالم ایــن قطعــه و بــا کمــک مربی 
موســیقی اش موفــق بــه همخوانــی بــا 
شجریان شده اســت.البته این دختر به 
دلیل محدودیتی که دارد نمی تواند ساز 
و حتی خط بریل را آموزش ببیند و این 
آوازخوانی بــرای تکتم مؤثرترین و آرام 

بخش ترین دارو محسوب می شود.
گفت وگو با تکتم همدم

ë  تکتم !چند ســال داری و چــه مدت در
این مؤسسه زندگی می کنی؟

28 سال دارم و از بچگی تو این مؤسسه 
بوده ام فکر می کنم حضورم به 14 سال 

برسه.
ë  آواز خوانــدن  را چند ســال اســت که

شروع کردی؟
از بچگــی می خوندم خیلــی به این هنر 

عالقه دارم.
ë برای خواندن آموزش دیدی؟

اول اســتاد خمــری بهــم یــاد مــی داد. 
مربــی  االنــم  شــدن.  فــوت  متأســفانه 
موسیقی دارم؛ آیدا لعل محمدی بهم 

یاد می ده.
ë کدوم خواننده رو دوست داری؟

همایون شجریان، تو خوابم نمی دیدم 
یه روزی بتونم باهاش آواز بخونم.

ë  مــردم بــرای  کــه  اســت  بــار  اولیــن 
می خوندی؟

نــه خیلــی جاها خونــدم، ارکســتر ملی 
ویژه ایرانم هســتم و با خیلی های دیگه 
هــم خونــدم مثــل یغمایــی، خراطها، 
علــی اصحابــی، هوروش بانــد، حجت 

اشرف زاده، حامد محضرنیا و...

ë  شــجریان همایون  بــا  کــردن  تمریــن 
سخت بود؟

مــن اصــاًل بــا آقــای شــجریان تمریــن 
ایــن شــعرو تمریــن  نداشــتم. خــودم 
کــردم و مربی هم بهــم کمک کرد. من 

شجریان رو دوست دارم.
ë  چه حســی داشــتی وقتی با شــجریان

می خوندی؟
بــا شــجریان بخونــم  فکــر نمی کــردم 
افتخــار بزرگــی برای مــن بود. دوســت 
دارم شــب یلدا هم شجریان بیاد پیش 

ما.
ë کی برای خوندن تشویقت کرده؟

اســتاد خمــری گفــت صــدات خوبــه و 
اســتعداد  داری برای همیــن هم رفتم 
کالســش کــه آواز و موســیقی تدریــس 

می کرد
ë چی دلت می خواد؟

دوست دارم استاد محمدرضا شجریان 
رو از نزدیک ببینم؛ افتخار می کنم.

ë چه حسی داری برای مردم می خونی؟
حس خوشــحالی، حس می کنــم دارم 

هنرمو به مردم نشون می دم.
ë و حرف آخر؟

چهارشــنبه شــب یلــدا برنامــه داریــم 
مــا 400 تا دختــر، 400 تــا لبخند منتظر 

شماهاییم.

ســازمان  توان بخشــی  امــور  معــاون 
بهزیستی کشور جزئیات کمک بالعوض 
بــه  خانواده هــای دارای فرزند معلول و 
نحوه پیگیری شکایات افرادی که از این 
تســهیالت بهره مند نشــده اند را تشریح 

کرد.
نحوی نــژاد  حســین  ایســنا،  به گــزارش 
بــا اشــاره بــه پرداخــت وام ۳0 میلیونی 
مســکن به خانواده های دارای دو فرزند 

معلــول بــه بــاال گفــت: درصورتــی کــه 
اســت  شــرایط  ایــن  دارای  خانــواده ای 
امــا موفــق بــه دریافــت این تســهیالت 
نشــده است، می تواند از طریق مراجعه 
مســتقیم بــه ســازمان بهزیســتی شــهر 
محل ســکونت خود نســبت به پیگیری 

دریافت این تسهیالت اقدام کند.
اینکــه راه دیگــر پیگیــری  بــا بیــان  وی 
خانواده های دارای فرزند معلول تحت 

پوشش سازمان بهزیستی برای دریافت 
ایــن تســهیالت مراجعه به ســایت این 
ســازمان و ثبت درخواســت یا شــکایت 
در بخــش مربوطــه اســت، اظهــار کرد: 
همکاران ما در ســازمان بهزیســتی بعد 
از مشــاهده این درخواست ها در سامانه 
مذکــور، در اســرع وقــت با آنهــا تماس 
می گیرند.نحوی نــژاد بــا تأکید بــر اینکه 
پرداخت تسهیالت ۳0 میلیونی به افراد 

تحت پوشش این ســازمان که دارای دو 
فرزند معلول و بیشــتر هستند در قالب 
کمک بالعوض انجام می شود، تصریح 
کرد: 10 میلیون تومان از این مبلغ از سوی 
سازمان بهزیســتی، 1۵ میلیون تومان از 
سوی بنیاد مستضعفان و ۵ میلیون نیز 
از سوی خیرین مسکن ساز )در مجموع 
۳0 میلیــون تومان( پرداخت می شــود.

وی با اشــاره به مشــکالت خانواده هایی 

که حتی یک فرزند معلول دارند، افزود: 
در حال حاضر این تســهیالت در اختیار 
خانواده هــای دارای دو فرزنــد معلول و 
بیشــتر قرار می گیرد. با وجود این میزان 
این کمک بالعوض بــرای خانواده های 
دارای یــک فرزند معلول نیز 10 میلیون 
تومــان اســت.معاون امــور توانبخشــی 
سازمان بهزیستی با اشاره به ساخت 100 
هزار مســکن بــرای خانواده هــای دارای 

بیــش از دو فرزنــد معلول نیــز توضیح 
داد: ۵۵ هزار واحد منزل مسکونی دیگر 

نیز در حال ساخت است.
 به گفته نحوی نــژاد، تعداد معلوالن به 
بیــش از یک میلیون نفر می رســد که بر 
اساس تعداد مســکن های ساخته شده 
یا در دست ســاخت، بیش از 80 درصد 
این افراد پشــت نوبت دریافت مســکن 

هستند.

نحوه پیگیری واجدان شرایط دریافت »کمک بالعوض« از بهزیستی
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دوست دارم به دیدار استاد شجریان بروم
گفت و گوی »ایران« با دختر معلول مشهدی

افزایش 50 درصدی پست های شهرداری برای زنان   

محمد علی نجفی، شــهردار اســبق تهــران در 22 شــهریور 
ماه ســال گذشــته قول داده بــود با معرفــی مدیــران زن در 
آینــده ای نزدیک، به وعــده تحقق ســهم ٣٠ درصدی زنان 
در پســت های مدیریتی شــهرداری در طــول مدیریت خود 
عمــل کنــد. او در آن زمان، دلیل این تأخیر را هم شــناخت 
اندکش از زنان توانمند و طول کشــیدن فرآیند اداری انجام 
اســتعالم ها اعالم کرده بود. محمد علی افشــانی، شــهردار 
سابق تهران هم حدود 8 ماه بعد با تکرار این جمله که سهم 
زنان در مدیریت شــهری بسیار کم است، قول داد که به این 
حــوزه توجه ویژه شــود. با رفتــن او و آمدن پیــروز حناچی، 
شهردار جدید تهران هم این وعده ها همچنان ادامه یافت. 
به طــوری که حناچی در زمان ارائه برنامه هایش در شــورای 
شــهر تهران برای گرفتن رأی اعتمــاد از شــورایی ها، یکی از 
چالش هــای پیش روی تهران را نادیــده گرفتن حق زنان در 

مدیریت شهری اعالم کرد.
پیــــــگیری: اگرچــه ابراهیــم شــیخ، معــاون توســعه منابــع انســانی    
شهرداری تهران پاسخ به این سؤال که تاکنون چه میزان از 
این سهم محقق شده است را به بعد موکول می کند، به این دلیل که شهردار 
تهران بتازگی تغییر کرده و روی کار آمده است، اما حجت نظری، عضو شورای 
شهر تهران از تصویب طرحی خبر می دهد که بر مبنای آن نیمی از پست های 

مدیریتی شهرداری به زنان و جوانان اختصاص می یابد.
او با بیان اینکه اواسط شهریور ماه امسال این طرح با امضای 1۴ نفر از اعضای 
شــورای شــهر به هیأت رئیسه ارائه شــده اســت، می گوید که چندین بار پیگیر 
آمدن این طرح به دســتور جلســه شــورای شــهر شــده و ســرانجام با موافقت 
کمیسیون برنامه وبودجه شورا، این طرح به جلسه صحن شورای شهر تهران 
رسید و خوشبختانه دیروز با موافقت 1۹ نفر از اعضای شورا به تصویب رسید. 
ایــن طــرح برای ســه بازه ســنی زیر ۳0 ســال، ۳0 تا ۳۵ ســال و ۳۵ تا ۴0 ســال 
تعریف شــده و بر اساس آن حداقل ۵0 درصد پست های مدیریتی شهرداری 

تهران به جوانان و زنان اختصاص می یابد.
 بــرای اجــرای هر چه ســریعتر این طرح، شــهرداری ملزم 
است تا هرچه زودتر الیحه مربوط به این طرح را به شورای 
شهر تهران ارائه کند. با اجرای این طرح، سهم ۳0 درصدی که پیش از این برای 
زنان و جوانان در نظر گرفته شده بود به 50 درصد افزایش می یابد و از این پس 

شاهد حضور زنان و جوانان بیشتری در پست های مدیریتی خواهیم بود.

ســررسید

22 شهریور 96وعده: 
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 در ســال های اخیر رویکرد حاکم 
بر شــهرهای پیشــرفته دنیا توجه 
و تأکید به »شــهر انسان محور« و 
بــه تبــع آن »حمل و نقل انســان 
 محــور« اســت.در راســتای نــگاه 
بــا محوریــت  بــه شــهر  انســانی 
»حمل و نقل انســان محور« الزم 
اســت تــا حمــل  و نقــل عمومی 
بــرای  دســترس  در  و  مطمئــن 
عمــوم مــردم تدارک دیده شــود 
تا تمامی شــهروندان به سهولت 
برخــوردار شــوند. از مزایــای آن 

تعلق خاطر شــهروندان به شهر، تعامالت اجتماعی 
و  روانــی  ســالمت  و  زندگــی  از  رضایــت  مطلــوب، 
اجتماعی افراد از شاخصه های شهرهای انسان محور 
اســت و یکی از راه های تحقق چنین شــهری پیشرفته 
و مترقــی برخورداری از سیســتم حمل و نقل عمومی 

مطمئن و ایمن است.
26 آذر، روز ملــی حمــل و نقــل فرصتــی اســت تــا بار 
دیگــر نقــش و جایــگاه ویــژه شــبکه گســترده حمــل و 
نقــل عمومی مــورد توجه قــرار گیرد، چرا که سیســتم 
محرکــه  نیــروی  اصلی تریــن  نقــل،  و  حمــل  بهینــه 
توســعه همــه جانبــه محســوب می شــود. گســتردگی 
منحصر به فرد فعالیت های انجام گرفته و همچنین 
تحــوالت ســریع فنــاوری ایــن بخــش و ارتبــاط آن بــا 
فرآینــد توســعه اقتصــادی و اجتماعــی بــه انــدازه ای 
مهم اســت که موفقیت های راهبردی در زمینه رشــد 
و توســعه اقتصــادی، مدیــون ســرمایه گذاری کالن در 

زیرســاخت ها، تجهیزات و مهارت ساختارهای حمل 
و نقلی اســت. بر این اساس نباید از این مسأله حیاتی 
کــه یکی از شــروط مهــم برای رســیدن به پیشــرفت و 
توســعه اســت غفلت کنیم. بــه عبارتی حمــل و نقل 
عمومی کارآمد یکی از شــرایط الزم برای داشتن شهر 
انســان محور و یکی از شاخصه های رسیدن به توسعه 
پایــدار شــهری اســت.درجهان امــروز مســأله حمل و 
نقــل شــهری و رابطــه آن بــا محیــط زیســت از جمله 
چالش های اساســی مدیران شــهری به شــمار می آید 
و متأســفانه آلودگــی هوا در کالنشــهرها که با توســعه 
صنعتی و گسترش شــهرها همراه بوده است؛ زندگی 
موجــودات زنــده بویــژه انســان ها را تهدیــد می کنــد. 
بنابرایــن آلودگــی هــوا و تهدید ســالمت شــهروندان؛ 
ضــرورت دســتیابی بــه حمــل و نقــل پــاک و تأثیر آن 
بر نشــاط اجتماعــی را دو چنــدان کرده اســت.یکی از 
راه های اصلی پیشــگیری و نیز درمــان آلودگی هوا، در 
کنار بهبود کیفیت خودروها، ارتقای کیفیت سوخت و 
از رده خارج شــدن ناوگان فرسوده؛ توسعه و گسترش 
حمل و نقل ریلی اســت تا شاهد رفع بخش مهمی از 

معضل ترافیک و آلودگی هوا باشیم.
در حقیقت راه رســیدن به شــهر توســعه یافته، ایمن، 
پاک و انســان محور این اســت که متولیــان امر بتوانند 
شــرایطی را فراهم کنند تا مردم داوطلبانه خودروهای 
شخصی خود را با امنیت کنار گذاشته و مطمئن باشند 
که می توانند بدون استفاده از خودرو شخصی، ارزان تر، 

سریع تر و ایمن تر در سطح شهر رفت و آمد کنند.
رونــد رو بــه ازدیــاد آالینده های زیســت محیطــی و در 
عیــن حال نقش حمل و نقلی ریلی )مترو( در کاهش 

آلودگــی هــوا؛ ضــرورت توجــه بــه گســترش و تکمیل 
خطــوط این وســیله حمل و نقــل عمومــی را بیش از 
پیش کرده اســت تا با تشریک مســاعی بین نهادهای 
مختلف دولتــی و غیر دولتی از تــردد خودروهای تک 
سرنشین فاصله گرفته و شاهد استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی باشیم.به دیگر سخن توسعه مبتنی بر 
حمل و نقل همگانی نســخه ای بــرای کاهش آلودگی 
هــوا، ترافیک و کاهش تردد خودروها در ســطح شــهر 
است تا هوای پاک را برای همه شهروندان رقم بزنیم.
  در کشــور ما نیز اســتفاده از این سیســتم حمل ونقل 
عمومــی می توانــد بخــش مهمــی از راهــکار بهبــود 
چالش های اقتصادی و محیط  زیســت باشد و کیفیت 
بهتــری از زندگــی را برای مردم به ارمغــان آورد. البته 
الزم است در کنار گسترش خطوط مترو به انواع حمل 
و  نقــل عمومی)اتوبــوس، مینی بــوس، خطــوط ویژه 

BRT و...( نیز توجه شود.
معتقدم توســعه حمل و نقل عمومــی پاک از جمله 
متــرو، بــرای شــهر تهــران اولویــت بســیاری دارد تــا 
شهروندان طعم زندگی در یک شهر پاک را بچشند و 
مطمئناً با رویکرد جدید مدیریت شهری در خصوص 
گســترش حمــل و نقــل ریلــی و بــا تکیه بر عــزم ملی 
کلیه مسئوالن و دســت اندرکاران در مجموعه دولت، 
مجلس شورای اســالمی و مدیریت شهری و با همت 
نیروهــای متخصص بومی و به کار گیــری فناوری های 
روز می توان گام مهم دیگری به سوی توسعه پایدار در 
بخش حمل و نقل کشــور برداشــته و در راستای ظهور 
شهر انسانی حرکت کنیم؛ شهری که سهولت و راحتی 

در تردد، یکی از شاخصه های مهم آن باشد.

آمــار ســوختگی در ایــران درحالی هشــت 
از  کــه  اســت  جهانــی  متوســط  برابــر 
کشــور  در  ســوختگی  مــدرن  درمان هــای 
محروم هســتیم و همچنان از درمان های 

سنتی و تاریخ گذشته استفاده می کنیم.
 بــه اعتقاد کارشناســان نه تنها ســوختگی 
هزینه بسیار باالیی را به حوزه سالمت کشور 
تحمیل می کنــد بلکه درد و رنج بســیاری 
برای بیمار ســوخته و خانــواده او به همراه 
دارد. این درد و رنج آنگاه بیشــتر می شــود 
که بیمه ها بســیاری از هزینه هــای درمان و 
پانســمان را تحت پوشش قرار نمی دهند.
محمدجــواد  دکتــر  »ایــران«،  به گــزارش 
فاطمی، دیروز در نشســت خبری روز ملی 
پیشــگیری از ســوختگی )اول دی( گفــت: 
ســوختگی در ایران بســیار شــایع اســت به 
طوری که می توان گفت آمار ســوختگی در 
ایران نسبت به کشورهای همسطح از نظر 

اقتصادی و اجتماعی بیشتر است.
وی ادامه داد: در حالی که ســوختگی قابل 
می شــود  زده  حــدس  اســت،  پیشــگیری 
ســاالنه حــدود 180 تــا 200 هزار نفــر دچار 
ایــن  از  ســوختگی های جــدی می شــوند. 
تعداد 22 تا 28 هزار نفر بســتری شده و دو 
هزار نفر بر اثر شدت جراحات جان خود را 
از دست می دهند.رئیس انجمن حمایت 
از بیمــاران ســوخته با اشــاره بــه وجود ۳۵ 
مرکــز و بخــش ســوختگی در کشــور اظهار 
کرد: متأسفانه تخت های سوختگی موجود 
در کشــور به مراتب کمتر از نیاز کشور است 
به طــوری که هم اکنون تخت هــای موجود 
فقط ۵0 درصد نیاز کشور را تأمین می کند. 
همچنیــن بخش هــای ویژه ســوختگی در 

کشور تنها یک سوم نیاز کشور است.
دکتر فاطمی با تأکیــد بر نقش بیمه ها در 
موفقیت درمان این دسته از بیماران گفت: 
درحالی که بســیاری از کشــورها با استفاده 
از پانســمان های جدیــد و جایگزین هــای 
پوســت می توانند بیماران با درصد باالی 

ســوختگی را بــه زندگــی بــاز گرداننــد مــا 
به دلیل هزینه باال و نداشتن تکنولوژی این 
محصوالت از استفاده از آنها برای بیماران 
محروم هســتیم و همچنان از درمان های 
ســنتی و تاریخ گذشته اســتفاده می کنیم. 
متأسفانه این درمان ها آمار مرگ و میر را 
افزایش می دهد.وی تصریح کرد: بیمه ها 
می تواننــد یک تغییر مانــدگار ایجاد کنند 
و مــرگ و میــر انســان ها را کاهــش دهند. 
متأســفانه بیمه ها وســایل، لوازم و امالک 
را تحــت پوشــش بیمــه آتش ســوزی قرار 
می دهند اما جان انسان را بیمه نمی کنند.
دکتر فاطمی با تأکید بر اینکه صرف هزینه 
بــرای پیشــگیری بــه نفــع نظام ســالمت 
و مــردم خواهــد بــود، اضافه کــرد: نصب 
بارانــک در ســاختمان یکــی از مهم تریــن 
اقدامــات برای پیشــگیری از بــروز حوادث 
آتش سوزی است که می تواند تا ۹5 درصد 
آمــار مرگ و میر را کاهــش دهد. در حالی 
که هزینه این سیستم حدود 16 دالر است 
هزینه درمان یک فرد سوخته حداقل 28 

هزار دالر تخمین زده شده است.
وی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه هــر درصــد 
ســوختگی ۵ میلیــون تومان هزینــه برای 
ســوختگی  گفــت:  دارد،  ســالمت  نظــام 
مشــکل  دچــار  را  خانواده هــا  از  بســیاری 
کرده و تا زیر خط فقر می کشــاند، بنابراین 
باید بــرای پیشــگیری از ســوختگی تالش  
شــود. البتــه ســوختگی همیشــه ناشــی از 
آتش سوزی نیســت و ســاالنه حدود1۳00 
نفر به دلیل سوختگی الکتریکی دچار قطع 

عضو و معلولیت می شوند.
وزیــر  معــاون  ایــازی،  هــادی  محمــد 
بهداشــت نیــز در این مراســم  بــا تأکید بر 
اینکه بســیاری از دستگاه ها و نهادها سهم 
زیــادی در امــر پیشــگیری از ســوختگی در 
کشور دارند، افزود: سهم وزارت بهداشت 
حــوزه  در  اجتماعــی  مســئولیت های  از 
سالمت فقط 2۵ درصد است و متأسفانه 
۷۵ درصــد باقــی مانده که برعهده ســایر 
ســازمان ها و مردم اســت، مغفــول مانده 

است.

بیمه ها جان مردم را بیمه کنند
پرستو رفیعی

خبرنگار

مترو؛ کارآمدترین سامانه حمل و نقل ریلی درون شهری

یادداشت

علی امام
مدیرعامل 

شرکت راه آهن 
شهری تهران و 

حومه)مترو(

نتیجه:

مصرف دو برابری نمک در ایران
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: ایرانیان 2 برابر مردم دنیا از 
نمک استفاده می کنند و این یکی از مهم ترین دالیل فشار خون و معلولیت ها 
و بیماری های قلبی  و عروقی است. درباره فعالیت های بدنی نیز مردم ایران 

به همین شکل هستند و فعالیت فیزیکی چندانی ندارند. 
به گــزارش ایرنــا، رضــا ملک زاده روز یکشــنبه در آییــن رونمایــی از آثار علمی 
و ســایت مرکــز ملــی تحقیقات بیمه  ســالمت افزود: ســازمان بیمه گــر زمانی 

قدرتمند خواهد بود که مجموعه پزشکان با آن سازمان بخوبی کار کنند. 
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وفاداری واالتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

نیوزویک )امریکا(:
کلیسای اوانجلیکال که در انتخابات 2016 

امریــکا حامی ترامــپ بود و پیــروزی او را 

خواسته عیسی مسیح می دانست، تصور 

می کــرد تبدیــل بــه یــک جبهه سیاســی 

می شود. اما در اشتباه بود.

نیشن )امریکا(:
بعد از انصراف چند شــرکت خصوصی که 

از ســوی کنگــره امریکا برای حسابرســی در 

پنتاگون اســتخدام شــده بودند، مشــخص 

بــه  دســت  امریــکا  دفــاع  وزارت  شــده 

کالهبرداری های عظیم زده است.

ویک )امریکا(:
ســال  در  جهــان  سیاســی  چهره هــای 

و  صف بندی هــا  کردنــد؟  چــه   2018

بلوک بندی های جهانی در این ســال به 

چه ترتیب بوده  است؟ مجله ویک وقایع 

جهان را در سال 2018 مرور کرده است. 

 سال بیست و چهارم  شماره 6950
 دوشنبه   26 آذر 1397

 مردن در وسط جاده 
ë 10 فصل

من به رغم تالش هایی که داشتم هرگز هیالری کلینتون را مالقات نکرده ام. 
وقتــی در ژانویــه 2002 به ِســَمِت دادســتان ایاالت متحــده در بخش جنوبی 
نیویورک منصوب شدم، از دستیارم خواستم مقدمات یک جلسه آشنایی با 
ســناتور جدید ایالت نیویورک )هیالری کلینتون( را فراهم کند. فکر می کردم 
که این امری مرســوم برای دادســتان ایــاالت متحده در یک ایالت اســت که 
ســناتورهای آن ایالــت را از نزدیــک بشناســد – در آن زمان چهار دادســتان، 
دولــت فــدرال را در ایالت نیویورک نمایندگی می کردنــد – و به همین دلیل 
نمی خواســتم به عنوان فردی بی ادب شناخته شــوم. من سناتوِر دیگِر ایالت 
نیویورک، »چاک شومر« را در جریان نشست سنا برای تأیید انتصابم مالقات 
کرده بودم ولی بنا به دالیلی دیدار با هیالری کلینتون در آن نشســت میّســر 
نشد. بعد از چندبار تالش و ارسال چندین پیام برای دفتر خانم کلینتون، ما 
هم قیِد این مالقات را زدیم. البته در آن زمان این مسأله مهمی نبود ولی در 

هر حال عدم پاسخ مثبت دفتر هیالری کلینتون برای مالقات، عجیب بود.
تــا به امروز واقعاً نمی دانم چرا این دیدار هرگز اتفاق نیفتاد. حدس می زنم 
شــاید دلیلش ضعف امور اجرایی در دفتر کلینتون باشــد یا شــاید هم واقعاً 
سرش خیلی شلوغ بوده است. البته حدس دیگری هم می زنم؛ سر نگرفتن 
این دیدار همچنین می تواند ناشــی از این واقعیت باشــد که من هفت ســال 
قبل و به مدت پنج ماه برای یک کمیته تحقیق سنا کار کرده بودم که درباره 
موضوعــات مختلــف مرتبط با کلینتــون تحقیق می کرد و ایــن تحقیقات به 
وایت واتــر مشــهور شــد. مــن در آن زمان هنوز یــک وکیل جوان و تــازه کار در 
کمیته تحقیق ســنا بودم که همزمان برای مؤسســه حقوقی ریچموند نیز کار 
می کردم و برای فعالیت های کارشناســی خــود در کمیته تحقیق، به صورت 
ســاعتی پول می گرفتم. تمرکز عمده من در پرونده وایت واتر روی خودکشی 
قائم مقام مشــاور حقوقی کاخ سفید به نام وینسنت فاستر و نحوه مدیریت 
اسناد و مدارک موجود در اتاق وی بود. نقش من در کمیته تحقیق سنا، هم 
جزیی و هم کوتاه بود – وقتی پسرم، کالین در اوت 1995فوت کرد، کار در سنا 
را رها کردم – و به همین دلیل بعید به نظر می رسد سناتور کلینتون به دلیل 

حضور کوتاه من در کمیته تحقیق سنا، به تماس هایم جواب نداده باشد.
بی پاسخ ماندن پیام ها و تماس هایم از سوی هیالری کلینتون در اوایل سال 
2002، به احتمال زیاد به این دلیل بود که اداره تحت مســئولیت من بر یک 
تحقیق جــاری درباره چرایی عفو یک تاجر نفتی فراری به نام »مارک ریچ« 
توسط بیل کلینتون رئیس جمهوری امریکا )همسر هیالری(، نظارت می کرد. 

 طرح احمقانه جاروانکا
روز گزارش دهی افغانستان، بنن طرح احمقانه دیگری را از جاروانکا شنید. آنها 

قصد داشتند آنتونی اسکاراموچی، معروف به موچ را استخدام کنند.
بعد از آن که بیش از یک سال قبل ترامپ نامزدی در ریاست جمهوری را قطعی 
کــرده بود، اســاکاراموچی – از بنیانگذاران صندوق های ســرمایه گذاری تأمینی و 
بهترین جانشــین ترامپ در شــبکه کابلی اخبار اقتصادی )عمدتــاً کانال فاکس 
بیزینــس( – از جملــه افــرادی بــود که حضــوری معتبــر در برج ترامپ داشــت. 
امــا بعد در آخریــن ماه مبارزات انتخاباتی، در حالی که نظرخواهی ها شکســتی 
تحقیر کننده برای ترامپ را پیش بینی می کرد، او ناگهان ناپدید شد. این سؤال که 
»موچ کجاست؟« ظاهراً یکی دیگر از نشانه های پایان قطعی و بی امان مبارزات 

انتخاباتی بود.
یک روز بعد از انتخابات، وقتی بنن – که بزودی قرار بود به عنوان استراتژیســت 
اصلــی چهل و چهارمین رئیس جمهور منتخب معرفی شــود – اواســط صبح 
داشــت وارد بــرج ترامــپ می شــد، آنتونــی اســکاراموچی در حالیکه یــک قهوه 

استارباکس برای او در دست داشت به او سالم کرد.
در طول ســه ماه بعدی هر چند دیگر به اســکاراموچی به عنوان جانشــین نیازی 
نبود و کار خاصی هم برای انجام دادن نداشت به طور مرتب در برج ترامپ چرخ 
می زد – یا حتی کمین می کرد. او که همیشه پر شور و انرژی بود، اوایل ماه ژانویه 
جلسه ای در دفتر کلیان کانوی را ترک کرد فقط برای این که اطمینان حاصل کند 
کلیان می داند که شــرکت شوهرش – شــرکت حقوقی واچتل لیپتون – نماینده 
حقوقی اوست. بعد از نیل به این هدف و اسم بردن از چند تن از افراد مشهور و 
تحسین همه جانبه شرکای اصلی این شرکت، برای خودش یک صندلی در سر 
میز جلسه بیرون کشید و در بحث شرکت کرد. او سخنانی مهیج در تأیید بی همتا 
بــودن و دانایی دونالد ترامپ و طبقه کارگر جامعه که بــه او رأی داده بودند بیان 
کرد – که ضمن این حرف ها، از فرصت اســتفاده کرد و رزومه ای از خصلت های 

خوب طبقه کارگر خودش در النگ آیلند ارائه داد.
اســکاراموچی تنها فرد طالب شغل در این ساختمان نبود که برای دست یافتن 
به امتیازی دنبال افراد متنفذ و صاحب مقام راه می افتند، اما از همه سرسخت تر 
و ســمج تر بود. او روزها یش را صرف جســت و جو برای یافتن جلساتی می کرد تا 
به آن دعوت شــود، یا مالقات کنند گانی را بیابد که با آنها ســر صحبت را باز کند 
– این کار راحت بود چون هر طالب شــغل دیگری هم دنبال کســی می گشت تا 
با او حرف بزند، بنابراین بزودی بطور غیر رسمی به چیزی شبیه سالم کننده به 
مقامات تبدیل شد. هر زمان که ممکن بود، چند دقیقه ای را با هر مقام ارشدی 
که او را می پذیرفت می گذراند. همان طور که منتظر بود تا مقامی باال در کاخ سفید 
به او پیشنهاد شود، به زعم شخص خودش، وفاداری و روحیه تیمی و انرژی بی 
نظیرش را اثبات می کرد. چنان از آینده خودش مطمئن بود که معامله ای بزرگ 
بــا گروه اچ-ان-ای، شــرکت عظیم چینی، ترتیب داد و صندوق ســرمایه گذاری 

بزرگ خودش، اسکای بریج کپیتال را به آن فروخت. 

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غالمی

قسمت
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

نــــما

حمله به خبرنگاران
حملــه  معتــرض  خبرنــگاران  بــه  نیکاراگوئــه  پلیــس 
کــرد. ایــن کشــور چندین مــاه اســت صحنــه ناآرامی و 

اعتراضات است.  

A
FP

ندا آکیش
خبرنگار

فرحناز دهقی
خبرنگار

یوســف الشاهد، نخســت وزیر تونس 
بــه  عربســتان  از  بازگشــت  از  بعــد 
رســانه های محلی گفت: عربســتان 
متعهد شده که 8۳0 میلیون دالر در 
قالب کمــک مالی و ســرمایه گذاری 

به تونس ارائه کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
و  مالــی  کمک هــای  آناتولــی، 
ســرمایه گذاری عربستان شامل ۵00 
میلیون دالر برای حمایت از بودجه، 
2۳0 میلیون دالر برای حمایت مالی 
از تجارت خارجی و 100 میلیون دالر 

در قالب سرمایه گذاری است.
بــه  تونــس  نخســت وزیر  ســفر 
بــه  گذشــته  پنجشــنبه  عربســتان، 
دعوت محمد بن ســلمان، ولیعهد 
میــان  در  پیشــتر  کــه  ســعودی 
اعتراضــات مردمــی به تونس ســفر 
کرده بود، انجام شــد. ســفر الشــاهد 
بــه عربســتان جنجــال بزرگــی را در 
میان تونسی ها ایجاد کرد. مخالفان 
معتقدنــد ایــن ســفر در چارچــوپ 
درگیــری میــان رئیــس جمهــوری و 

نخست وزیر است. 

یائیر نتانیاهو، پسر بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی در 
دربــاره  خــود  اظهارنظــر  تازه تریــن 
اراضــی  در  مســلمانان  حضــور 
اشــغالی، گفتــه که صلــح و آرامش 
تنهــا در شــرایطی در ســرزمین های 
کــه  شــد  خواهــد  حاکــم  اشــغالی 
مســلمانان از آنجــا بیــرون برونــد. 
پســر 27 ســاله نتانیاهــو در صفحــه 
فیســبوک خــود نوشــت: »صلــح تا 
زمانی کــه یکی از ایــن دو حالت رخ 
ندهــد، محقــق نخواهــد شــد: اول، 

همه یهودیان ســرزمین اســرائیل را 
تــرک کننــد؛ دوم، تمام مســلمانان 
از ســرزمین اســرائیل بیــرون بروند. 
کــه البتــه مــن امیــدوارم دومــی رخ 
بدهد.« این اظهارنظر با واکنش تند 
کاربران شبکه های اجتماعی روبه رو 
شــد و بســرعت به رســانه ها راه پیدا 
کــرد. او در ادامــه گزافه گویی هایــش 
مدعی شــد، در کشــورهای ایسلند و 
ژاپن به خاطر عدم وجود مسلمانان 
هیچ حملــه خرابکارانــه ای صورت 

نمی گیرد!  

پسر نتانیاهو هم خواستار بیرون رفتن مسلمانان شدکمک مالی ۸۳۰ میلیون دالری عربستان به تونس

ë  اسپوتنیک: صدها اسرائیلی از جمله 9 نفر از وزیران دولت
نتانیاهو ظهر دیروز در اعتراض به وضعیت وخیم امنیتی در 

کرانه باختری تظاهرات کردند. 
ë  آسوشیتدپرس: هزاران مهاجر ونزوئالیی تصمیم به ترک زادگاهشان بدون فرزندان

خود گرفتند، به امید آنکه روزی دوباره به آنها ملحق شوند.
ë  الجزیره: ســلیم المغلس، عضو دفتر سیاســی انصاراهلل یمن گفت: آتش بس در

حدیده 27 آذر )سه شــنبه( وارد مرحله اجرایی خواهد شــد و ما امیدواریم کشورهای 
ائتالف عربی به آتش بس پایبند باشند.

ë  النشــره: برخی منابع از آزاد بودن و فعالیت ســعود القحطانی، مشاور سابق دربار
پادشاهی عربستان و متهم به قتل جمال خاشقجی خبر دادند.

ë  رویترز: رانیل ویکرمســینگه، نخســت وزیر مخلوع سریالنکا دیروز یکشنبه به پست
خود بازگشت و مقابل رئیس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد.

ë  سی ان ان: تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد ترامپ شانس باالیی برای پیروزی
در انتخابات 2020 دارد.

ë  اسکای نیوز: کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب »جمهوریخواه خلق« ترکیه فراخوانی
را برای آغاز اعتراضاتی مشابه اعتراضات جلیقه زردها به راه انداخت.

ë  المیادین: منابع محلی در سوریه از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در بازاری در
مرکز شهر کردنشین »عفرین« سوریه خبر دادند که تحت کنترل ارتش ترکیه قرار دارد.

دستورالعمل توافق پاریس به توافق 
کشورهای جهان رسید

پس از دو هفته کشمکش و مذاکرات ملتهب، سرانجام کشورهای جهان شنبه شب 
توانستند بر سر اجرا کردن توافق کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس به توافق برسند.

به گزارش سی ان ان، اما هم دانشمندان و هم خود مذاکره کنندگان می دانند که این 
دستورالعمل به تنهایی نمی تواند مانع توقف آلودگی کربن از سطح حیاتی کنونی اش 
شود. همچنین این کنفرانس که در کاتوویس لهستان با حضور نمایندگان 200 کشور 
جهان برگزار شد، هیچ تعهد جدیدی برای مقابله با گرمایش کره زمین بر دولت های 
عضو تحمیل نکرد. کشورهای جهان هنوز برای محدود کردن استفاده از سوخت های 
فسیلی و کاهش گازهای گلخانه ای برای پیشگیری از خشکسالی، طوفان های عظیم، 
موج گرمای کشــنده و ســیل های مرگبار راه درازی پیش روی خود دارند. گزارش های 
علمی که اخیراً منتشر شده است نشان می دهد نسل امروز بشر باید برای حفظ کره 
زمین تولید گازهای گلخانه ای را برای مقابله با افزایش دو درجه ای دمای این سیاره 
کاهش دهد. اما کشورهای جهان در سال 2015 تنها برای کاهش یک و نیم درجه ای 
دمای کره زمین به توافق رسیدند. برای این منظور کل کشورهای جهان باید میزان گاز 
دی اکسید کربن را تا سال 20۳0، 50 درصد کاهش دهند. این دستورالعمل قرار است 
توافق اقلیمی پاریس را به مرحله اجرا برساند، این توافق که در سال 2015 با حضور 
تقریباً تمامی کشورهای جهان منعقد شد، کشورهای امضا کننده را مقید کرده، میزان 
تولید گازهای گلخانه ای خود را کاهش دهند. اما خروج ایاالت متحده امریکا، به عنوان 
یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان گازهای گلخانــه ای از توافــق پاریــس، کار را برای 
دســتیابی به اهداف این توافقنامه بشدت پیچیده کرده است. اگرچه توافق لهستان 
به امضا رسیده است، اما مانوئل پولگار-ویدال، از رهبران بنیاد بین المللی طبیعت 
اعتقاد دارد هنوز رهبران سیاسی کشورها از بحران کنونی، فهم درستی ندارند. آخرین 
گــزارش مجمع بین المللی تغییــرات آب وهوایی نیز که یک نهاد علمی بین دولتی 
است هشدار داده، روند گرمایش زمین شتاب بیشتری گرفته است و باید هرچه زودتر 

و در سطح بی سابقه ای اقدام کرد تا بلکه پیامدهای اقلیمی آن را تقلیل داد.
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برای دومین بار در یک ماه اخیر امریکا و اسرائیل به دلیل قراردادهای اقتصادی تل آویو رو در رو قرار گرفتند

تنش های دو متحد دیرین بر سر حضور 25 ساله چین در حیفا

در شــرایطی کــه دولــت دونالــد ترامــپ 
اولویت سیاست خارجی خود را به حمایت 
تمام قد از رژیم صهیونیســتی اختصاص 
داده، ســران تــل آویو با قــرار دادن اقتصاد 
به عنــوان اولویــت نخســت خود، بــا پکن، 
اصلی ترین رقیب جهانی واشنگتن پروژه 
اقتصادی مشــترکی را به امضا رســانده که 
بــر مبنای آن در قبال 2 میلیارد دالر کنترل 
بندر مهم حیفا را به چیــن واگذار می کند. 
اقدامی که باعث خشم امریکا شده است. 
تــل آویو کمتر از یک ماه قبل نیــز با ارتقا و 
فــروش جنگنده هــای اف 16 امریکایــی به 

کرواسی، موجب ناراحتی امریکا شده بود.
بــه گــزارش جروزالــم پســت، در پــی 
نزدیک شدن زمان اجرای توافق اقتصادی 
بــه  اســرائیل موســوم   – مشــترک چیــن 
توافق شــانگهای که در سال 2015 با هدف 
ســرمایه گذاری چیــن در بندر اســتراتژیک 
حیفا در سرزمین های اشغالی منعقد شد، 
نیروی دریایی امریکا اعالم کرد، به محض 
آنکــه ایــن توافــق وارد فــاز اجرایــی و بندر 
حیفا به ســرمایه گذاران چینی واگذار شود، 
عملیات های نظامی نیروی دریایی امریکا 
که قدمت چندین دهــه ای دارند، متوقف 

می شوند.
ë  توافــق از  امریــکا  جــدی  نگرانی هــای 

شانگهای
در ایــن راســتا، کایلــه رینــز، فرمانــده 
امریکایی درباره این نگرانی ها به جروزالم 
پســت گفــت، کشــتی های نیــروی دریایی 

امریــکا مــدام بــه منظــور اهــداف نظامی 
دوجانبــه و اهــداف دیگــر بــه حیفــا تــردد 
می کننــد و در حال حاضر نیــز تغییری در 
عملیات مــا در این بنــدر رخ نمی دهد اما 
نمی توانــم پیش بینــی کنــم از ســال 2021 
چه اتفاقی خواهد افتاد. ســه منبع آگاه که 
نخواســتند نامشان فاش شــود نیز گفتند، 
امریــکا نگرانی های جــدی دربــاره حضور 
چین در حیفا دارد و مقامات دفاعی امریکا 
این نگرانی ها را با همتاهای اسرائیلی خود 

به طور خصوصی در میان گذاشته اند.
ماه گذشــته میــالدی نیز گــری روگهد، 
رئیس ســابق عملیات های نیروی دریایی 
در  ســخنرانی  یــک  جریــان  در  امریــکا 
دانشــگاه حیفا هشــدار داده بود که حضور 
چین در بنــدر حیفا نیــروی دریایی امریکا 
را وادار خواهــد کــرد، کشــتی های جنگــی 
خــود را بــه جای دیگــری منتقل کنــد. زیرا 
مجریــان چینی پروژه اقتصادی بندر حیفا 
ایــن امــکان را خواهنــد داشــت، از نزدیک 
تحــرکات کشــتی های امریکایــی را رصــد 
کننــد. او افــزود: سیســتم های اطالعاتــی و 
زیرســاخت هایی که شرکت چینی در شهر 
بندری حیفا نصب و راه اندازی خواهد کرد، 
احتمال دارد به جاسوســی های اطالعاتی 
و هک سیســتم های الکترونیکی بینجامد 
و اطالعــات و امنیــت ســایبری امریکا را به 

خطر بیندازد.
ë  بنــدر اســتراتژیک  ترین  در  چیــن 

سرزمین های اشغالی
بنــدری  شــهر  بزرگتریــن  حیفــا، 
ســرزمین های اشــغالی همــواره میزبــان 
رزمایش هــای دریایــی مشــترک امریکا – 

اســرائیل بوده اســت. اما توافق سال 2015 
وزیر وقت حمل و نقل رژیم صهیونیستی 
بین المللــی  خدمــات  »گــروه  شــرکت  و 
بندری شــانگهای« که به موجب آن بندر 
حیفــا از ســال 2021 بــه مدت 25 ســال در 
اختیار سرمایه گذاران چینی قرار می گیرد، 
نگرانی هــای جــدی امنیتــی و اطالعاتــی 
بــه وجــود آورده اســت.  بــرای امریــکا  را 
بــه موجــب ایــن توافق شــرکت چینــی با 
پرداخت 2 میلیارد دالر به اسرائیل حضور 
25 ســاله خــود در حیفا را تضمیــن کرده 
اســت. این پــروژه بندری به پایــگاه نیروی 
دریایــی اســرائیل نیــز نزدیــک اســت و از 
آنجا کــه زیردریایی هــای اســرائیل در این 
پایگاه دریایی نگهداری می شوند، حضور 
چینی هــا در ایــن منطقــه می توانــد یــک 

تهدید امنیتــی جدی برای خود اســرائیل 
هم باشد.

از این رو، بنا بر گزارش جروزالم پست، 
رژیم صهیونیســتی »بازبینی این توافق در 
سطح عالی« بویژه در میان اعضای کابینه 
نتانیاهــو را آغاز کرده اســت. یکــی از منابع 
آگاه در این باره گفت، اسرائیل نمی خواهد 
به دالیل اقتصادی تصمیمی بگیرد که بر 
روابطش با نیروی دریایی امریکا اثر بگذارد. 
اما دفتــر نخســت وزیری اســرائیل، وزارت 
حمــل و نقــل و وزارت خارجــه ایــن رژیــم 
حاضر به اظهارنظر مستقیم درباره آینده 

توافق اقتصادی بندر حیفا نشده اند.
ë پول یا امنیت؟

آصــف اوریون، یک نظامی بازنشســته 
 – چیــن  روابــط  کارشــناس  و  اســرائیلی 

اســرائیل معتقد اســت: در روابط خارجی 
همــواره این ســؤال وجود دارد که تشــویق 
به ســرمایه گذاری مهم اســت یا مدیریت 
خطرات. در مورد این قرارداد نیز که ســال 
2015 که تنش ها بین چین و امریکا بر ســر 
تجــارت و امنیت ملی به اندازه امروز قابل 
توجه نبوده اســت، اســرائیل به هر کدام از 
ایــن دو مــورد اولویت بدهــد مرتکب یک 
اشتباه بزرگ می شود. اگر از سرمایه گذاری 
چشم پوشی کند، سود سرشاری را از دست 
اگــر خطــرات احتمالــی را نتوانــد  داده و 
مدیریــت کند روابطــش با امریــکا را دچار 

آسیب کرده است.
این دومیــن بار در یک ماه اخیر اســت 
کــه رژیم صهیونیســتی بــا نادیــده گرفتن 
خواسته های واشنگتن، متحد اصلی خود، 

دســت به یــک اقــدام اقتصــادی می زند. 
حدود 15 روز پیش هم خبرگزاری آناتولی 
ترکیه گزارش داد، در جریان دیدار بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
و آندرژ پلنکویچ، نخســت وزیر کرواسی در 
حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در 
شــهر داووس ســوئیس یک توافق تجاری 
– تســلیحاتی بیــن دو طرف امضا شــد. به 
موجــب ایــن توافــق رژیــم صهیونیســتی 
جنگنده هــای مســتهلک اف 16 امریکایی 
را بــدون اجــازه امریــکا بازســازی کــرده و 
سیســتم های جدیدی به آنها افــزوده و به 
کرواسی می فروشــد. در گام اول این توافق 
اسرائیل ۳0 فروند جنگنده اف 16 بازسازی 
شــده را در ازای دریافــت 500 میلیون دالر 
به کرواسی تحویل می دهد. اینکه اسرائیل 
چگونــه بــه قانــون کســب مجــوز از کشــور 
ســازنده جنگنده هــای اف 16 یعنی امریکا 
بی توجهــی کرده جای ســؤال دارد. آن هم 
در شرایطی که دولت کنونی امریکا حمایت 
بی قید و شرطی از اشغالگری ها و اقدامات 
تحریک آمیز رژیم صهیونیستی می کند و با 
انتقال سفارتش از تل آویو به قدس به یکی 
از جنجالی ترین حوادث خبری بین الملل 

دامن زد.
امریــکا پیشــتر در ماه گذشــته میالدی 
هشــدار داده بــود کــه اگــر چنیــن توافقــی 
بــا کرواســی بــه امضــا برســد، آن را بلوکــه 
خواهد کرد زیرا جنگنده هایی که اســرائیل 
بــه کرواســی می دهد بــا امکانــات جدید و 
پیشرفته تجهیز شده اند و بهتر از نمونه های 
امریکایــی خود شــده اند و می تواننــد بازار 

تسلیحاتی امریکا را تحت تأثیر قرار دهند. 

دونالد ترامــپ، رئیس جمهــوری امریکا، 
ظاهــراً در یــک چیــز ثابــت قــدم اســت و 
آن بی ثباتــی اســت. نشــانه اش هــم آنکه 
از گروهی که با آنها وارد کاخ ســفید شــد و 
گام های نخست ریاســت جمهوری اش را 
برداشت، تنها یکی دو چهره بیشتر بر جای 

خود باقی نمانده اند.
به گزارش رویترز، رئیس جمهوری امریکا 
روز یکشــنبه در صفحه توئیتر خود خبری 
را منتشــر کــرد که دیگر کســی را متعجب 
و کنجکاو نکــرد. او نوشــت: »رایان زینک، 
وزیر کشور، پس از دو سال خدمت کردن تا 
پایان سال دولت را ترک خواهد کرد. رایان 
طی دوره وزارتش کارهای بســیاری انجام 
داده و مــن به دلیــل خدماتی که به کشــور 

کرده از او تشکر می کنم....«
بــا خداحافظــی زینــک از وزارت کشــور، او 
بیســت و هشــتمین قربانی سیاست های 
رئیس جمهوری امریکا خواهد شد. پیش 
از او وزیــران خارجــه، دفــاع، مطبوعــات، 
مشــاور امنیت ملی، رئیس اف بــی ای و... 
نیــز یــا از ســمت های خــود اســتعفا داده 
بودنــد یــا ترامپ آنهــا را برکنار کــرده بود. 
رئیس جمهوری ایاالت متحده از نخستین 
روزهای ورودش به کاخ ســفید، همواره در 
فکر تغییــر اصول و چارچوب هــا بود. لغو 
توافقنامه هــای امضا شــده، تغییر قوانین 

جملــه  از  مقام هــا  برکنــاری  و  مختلــف 
تالش های او در همین راستا است.

ë تغییر سیاست های پیشین
به گــزارش بی بی ســی انگلیســی، تاکنــون 
هیــچ رئیس جمهــوری در امریــکا ماننــد 
ترامــپ نبــوده اســت. هرگز کســی مثل او 
اینگونه کاخ سفید را مدیریت نکرده است. 
او نــه تجربــه کار سیاســی دارد و نه تجربه 
رهبــری نظامــی. هیچ کس، دســت کم در 
تاریــخ معاصر، مانند او برای نشســتن بر 
صندلی ریاســت کاخ ســفید نامناســب و 
ناشایست نبوده است. از سیستم مالیاتی 
گرفتــه، تــا امــور پناهجویــان و مهاجــرت، 
اقتصاد و نظام مالی، سیاســت خارجی و 
امور بهداشــتی و درمانی همگی از حضور 
و تصمیم هــای ترامــپ متأثــر شــده اند و 
او تمــام اصولی که در ایــن حوزه ها جاری 
بوده را به چالش کشــیده اســت. در زمینه 
پناهجویان، ورود مسلمانان از هفت کشور 
با اکثریت مســلمان را ممنوع کرد و میان 
امریکا و مکزیک دیواری کشید و همچنین 
حق تابعیت بدو تولد را که در دوره باراک 

اوباما تصویب شده بود از میان برداشت.
به گــزارش »ایــران آنالیــن« همان طور که 
نشریه انگلیســی اکونومیســت نیز نوشته 
ریاســت جمهوری  ســال  اولیــن  اســت: 
ترامپ مملو از خبرهای خوش اقتصادی 
بــود. بازار بورس و ســهام رو به پیشــرفت، 
میزان صادرات راضی کننده و نرخ رشــد و 
اشتغال زایی چشم گیر بودند. البته تمامی 

این دســتاوردها، تــداوم پیروزی هایی بود 
کــه در دوره اوبامــا آغاز شــده بود. امــا او با 
برهم زدن رابطه با شــرکای کهنــه و ابداع 
فرمول هــای تجــاری تــازه، تغییراتــی در 
ساختار اقتصادی امریکا ایجاد کرد که هنوز 
نمی تــوان آثــارش را به وضوح و درســتی 

دید.
تبلیغــات  دوران  طــی  ترامــپ  دونالــد 
انتخاباتی اش به مردم وعــده داده بود در 
عرصه سیاســت خارجی، »اول امریکا« را 
سرمنشــأ کارهای خود قرار خواهد داد. در 
اولین قدم ها در مســیر سیاســت خارجی، 
اعــالم کــرد کمک هــای خــود بــه ناتــو را 
محــدود خواهد کرد. از توافق هســته ای با 
ایران بیرون آمد و راه را برای تقویت روابط 
ایــران و اروپــا بــاز کــرد. ادعا کــرد به دنبال 
صلح با کره شــمالی اســت و حتی با رهبر 
این کشــورهم دیــدار کرد. ســفارت امریکا 
را به قدس اشــغالی منتقل کرد و اتمسفر 

خاورمیانه را ملتهب تر کرد.
به گــزارش گاردیــن، در حالــی کــه بیشــتر 
رهبــران کشــورهای جهــان به ایــن نتیجه 
رسیده اند که گرمای زمین و تغییرات آب 
و هوایی حتی از تروریســم هم برای آینده 
بشر خطرناک تر است، ترامپ عقیده دارد 
این یک دروغ برای متوقف کردن ماشین 
اقتصادی امریکاســت و براســاس همین 
سوءظن بود که از توافق پاریس بیرون آمد 
و کمک به ســازمان های محیط زیستی را 

کاهش داد.
تمامــی ایــن تغییــرات ظــرف دو ســالی 
ترامــپ  ریاســت جمهوری  دوران  از  کــه 
گذشــته، روی داده است و با ادامه راه باید 
چشــم انتظار انقالب های دیگری نیز بود. 
تغییراتــی که قرار بــود در راســتای تحقق 
شــعار »اول امریکا« باشــد امــا آن طور که 
تاکنون نتیجــه اش نشــان داده، بــه انزوا و 

تنهایی این کشور منجر شده است.

وزیر کشور امریکا، بیست و هشتمین قربانی متزلزل ترین دولت امریکا 

ترامپ غرق در گردونه تغییرات 
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توتو اسپورت )ایتالیا(
پیروزی خفیف 0-1 شــنبه شــب یوونتوس 
مقابل همشهری اش تورینو در ادامه لیگ 
فوتبال ایتالیا، خبر و عکس اول این نشریه را 
به خود اختصاص داده است. این در حالی 
است که ضربه پنالتی منجر به تک گل یووه 
تیر خــاص مجدد بــه تورینو برآورد شــده 
اســت. توتو اسپورت به برد 0-1 اینتر مقابل 

اودینزه هم اشاره کرده است.

مارکا )اسپانیا( 
برد 0-1 رئال مادرید مقابل رایه وایه کانو در 
دیدارهای پریشب لیگ فوتبال اسپانیا که با 
گلزنی کریم بنزما و درخشــش تیبو کورتووا 
آمــد،  حاصــل  کهکشــانی ها  دروازه  درون 
صفحه اول این نشریه را تسخیر کرده است. 
مــارکا به بــرد 2-3 اتلتیکومادریــد در برابر 
وایادولید نیز که طی آن آنتوان گریزمان دو 

بار گلزنی کرد، اشاراتی داشته است.

لنس )برزیل( 
این نشــریه آخریــن تحوالت لیــگ فوتبال 
برزیل را عمده کرده و گزارش هایی از اردوی 
تیم های اسپرانکا، بوتافوگو و فلویننسه را به 
زیور طبع آراسته است. لنس به رویدادهای 
مهم مسابقات شنای قهرمانی استخرهای 
کوچــک جهــان و دســتاوردهای پــر تعداد 
شــناگران برزیلی در این عرصه هم اشاره و 

این موارد را تحلیل کرده است.

طالی سجاد مردانی در گرندِاسلم چین
دومین دوره مسابقات گرندِاسلم تکواندو در چین برگزار شد و 
صبح دیروز سجاد مردانی در فینال وزن ۸0+ کیلوگرم نماینده 
کره جنوبی را شکست داد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. آرمین 
هادی پور، تکواندوکار وزن 5۸- کیلوگرم نیز در دیدار رده بندی مسابقات حریف 

کره ای خود را شکست داد و بر سکوی سومی این دوره از رقابت ها ایستاد.

دستیاران محمدی در کشتی آزاد معرفی شدند
مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابت های بین المللی 
جــام تختــی در حالــی روزهای 26 آذر تــا 4 دی ماه در محل خانه کشــتی عبداهلل موحد 
برگزار می شود که غامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در این 
رقابت ها دستیارانش در تیم ملی را معرفی کرد. بر این اساس محمد طایی، ابراهیم 
مهربــان، عبــاس حــاج کنــاری و صادق گــودرزی به عنــوان مربی محمــدی را همراهی 

خواهند کرد و هادی حبیبی نیز سرپرستی تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

رونمایی قطری ها از کاسه طالیی و عظیم الجثه!
کمیتــه عالــی پروژه هــا و میــراث قطر 
روز گذشــته در رویدادی پر زرق و برق 
در شــهر تازه تأسیس لوســیل واقع در 
15 کیلومتــری دوحــه، از عمده تریــن 
ورزشــگاه میزبان جام جهانی فوتبال 
انتظــاران فراوانــی  2022 کــه چشــم 

داشــت، رونمایــی کــرد. این ورزشــگاه ۸0 هــزار نفری هــم محل انجــام دیدار 
افتتاحیه خواهد بود و هم مکان برگزاری مسابقه اختتامیه و ساختاری دارد که 

از بیرون همچون کاسه ای طایی و عظیم الجثه به نظر می رسد.

برگزاری مراسم ختم دانایی فرد با حضور بزرگان
مراســم ختم ایرج دانایی فرد، مهاجم اسبق باشگاه های استقال، پاس و عقاب که 
نخستین گل ایران را در ادوار نهایی جام های جهانی فوتبال به سال 197۸ در مقابل 
اسکاتلند به ثمر رساند، دیروز در مسجد حجت ابن الحسن تهران برگزار شد و شمار 

قابل توجهی از نامداران این ورزش و سایر رشته ها در این مراسم حضور یافتند.

لقب »توقف ناپذیر« برای والیبال نشسته ایران
وب سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، در گزارشی از والیبال نشسته جهان در 
ســال 201۸، به تیم ایران لقب توقف ناپذیر داد. در بخشی از این گزارش به مرور 
اتفاقات والیبال نشســته جهان درســال 201۸ پرداخته، به ســلطه ایــران در ریو و 
نقش مرتضی مهرزاد با قامت 2 متر و۴۶ سانتی اش در این تیم اشاره شده است.

پیش بینی اکسپرس روسیه از قهرمانی ایران در جام ملت ها
اســپورت اکسپرس روسیه ضمن معرفی فوتبال و ورزش ایران، پیش بینی کرد 
تیم ملی ایران قهرمان مسابقات قریب الوقوع جام ملت های آسیا شود. در این 

نشریه به عاقه وافر ایرانی ها به فوتبال نیز اشاره شده است.

علت کم شدن سهم پرسپولیس در تیم ملی از نظر کمال
کمــال کامیابی نیــا، هافبــک پرســپولیس گفت ادامــه اختافات بیــن کارلوس 
کی روش و برانکو ایوانکوویچ باعث شده مردان سرخپوش تهرانی کمتر از سهم 

و استحقاق خود به اردوها و مسابقات تیم ملی دعوت شوند. 

اخبـــــار

مهدوی کیا پس از حضور در تمرین پرسپولیس و اهدای پیراهن به کودک معلول:

منتظر قهرمانی تیم ملی در جام ملت ها هستم
از ســاعت 11 روز گذشــته در  پرســپولیس 
ورزشــگاه شــهید کاظمــی جلســه تمرینی 
ویژه ای را پشت سر گذاشت. در این تمرین، 
بازیکنان ابتدا در سالن بدنسازی به وزنه زدن 
مشغول شدند و بعد به زمین چمن آمده 
و با تحویل گرفتن لباس هــای جدید خود، 
عکس یادگاری گرفتند. ضربه به چارچوب 
بخش دیگری از تمرین بود. در این بخش، 
شــجاع خلیل زاده ضربه دیدنی به سمت 
دروازه فرستاد که توپ او به شکل زیبایی گل 
شــد، این گل با واکنش جالب  خلیل زاده و 
تشویق حدود 100 تماشاگری همراه شد که 

در ورزشگاه حاضر بودند.
اما تمرین دیروز، یک میهمان ویژه داشت؛ 
مهدی مهدوی کیا پیشکســوت این باشــگاه 
کــه اعــام کرده بود بــا بازگشــت از آلمان به 
تمرینات پرســپولیس مــی رود، به قول خود 
وفــا کــرد. مهدوی کیــا ابتــدا مورد اســتقبال 
کریم باقری و چند بازیکن مانند سید جال 
حسینی، امید عالیشــاه، شجاع خلیل زاده و 
کمال کامیابی نیا قرار گرفت و سپس با برانکو 
و دیگــر بازیکنــان دیــدار و گفت وگوی گرمی 
داشــت و از آنهــا بابــت عملکــرد موفقیت 
آمیــز در نیــم فصــل اول تشــکر کــرد. البتــه 
علیرضــا بیرانونــد، احمد نوراللهــی و علی 
علیپور که ملی پوشــان پرسپولیس هستند، 
در ایــن تمریــن حضــور نداشــتند. ضمــن 
اینکــه اســماعیل حالی دیگر پیشکســوت 
پرســپولیس هــم در کنــار مهدوی کیــا بــود. 
مهدوی کیــا بــه همــراه تعــدادی از مربیــان 

تیم هــای پایــه هامبورگ بــه تهــران آمده و 
قرار اســت کاس مربیگری بــرای حدود 50 
مربی جوان برگزار کند. دیروز یکی از مربیان 
آلمانی هم مهدوی کیا را همراهی کرده بود. 
در این جلســه تمرینی، یــک کودک معلول 
هــم حضور داشــت و بــا بازیکنــان و مربیان 
این تیم عکس یــادگاری گرفت. مهدوی کیا 
هــم لحظاتی با ایــن کودک صحبــت کرد و 
پیراهن هامبــورگ را پس از امضا در حضور 
سیدجال حســینی کاپیتان پرسپولیس، به 
او هدیــه داد. مهدوی کیــا در حاشــیه تمرین 
پرســپولیس گفــت: »قــول داده بــودم کــه 
بیایم و آمدم. شــرایط خیلی سخت بود و از 
روز اول پیگیر بودم. پنجره بســته بود و با 10، 
12 بازیکــن ادامــه دادنــد و تیم نتایج خیلی 
خوبــی گرفــت و االن هم جزو 3 تیــم باالی 
جــدول اســت. باید بــه بازیکنــان، کادر فنی 
و هــواداران تبریــک گفــت. کار بزرگی انجام 
شد و امیدواریم در نیم فصل دوم بهتر هم 
بشود.« کاپیتان سابق تیم ملی و پرسپولیس 
در مورد اینکه صحبت ها در مورد داوری زیاد 
اســت، این پاسخ را داد: »به نظرم فوتبال ما 
هم به تکنولوژی روز احتیاج دارد. اشتباهات 
داوری در مــورد همــه تیم ها وجــود دارد، نه 
فقط پرسپولیس. به نظرم با آمدن تکنولوژی 
جدید حرف و حدیث ها هم تمام می شود.«

اختــاف  و  شــکاف  مــورد  در  مهدوی کیــا 
به وجــود آمــده میــان ســرمربی تیم ملی 
و پرسپولیســی ها هــم صحبــت کــرد: »مــا 
همــه ایرانی هســتیم و تیــم ملــی اولویت 

همــه ماســت. مــن ســال ها در تیــم ملــی 
بــازی کردم و موفقیت ایــن تیم برای همه 
مهم اســت، چون غــرور ملی مــی آورد. به 
نظرم ایــن اختاف ها و بحث ها را می شــد 
بــا جلســه ای مشــترک بیــن فدراســیون و 
باشــگاه پرســپولیس راحت تر حل کرد. باز 
هم می گویم من همیشــه حامی تیم ملی 
هســتم و همــه منتظریم در جــام ملت ها 
قهرمان شــوند.« مهدوی کیا در مورد اینکه 
گفته بود برانکو بهترین مربی خارجی است 
که به ایــران آمده، آیــا این موضعگیری به 

خاطر اختافات اخیر بوده؟ چنین واکنشی 
داشــت: »هیچ وقــت دنبال ایــن جریانات 
حاشــیه ای نبودم. از مــن در مورد عملکرد 
برانکو ســؤال شــد و من هــم جــواب دادم، 
االن هم با قاطعیت می گویم تیم المپیک 
ما با او قهرمان آســیا شد، توانستیم به جام 
جهانی برویم و در جام ملت ها هم با برانکو 
خوب نتیجه گرفتیم. می توانستیم حتی به 
فینال برویم. پرســپولیس هم در سال های 
اخیر با برانکو نتایج خوبی گرفته و حتی به 
فینال آسیا صعود کرده است. من بر اساس 

عملکرد گفتم که او بهترین مربی خارجی 
است.« وی ادامه داد: »همیشه از تیم ملی 
و پرســپولیس حمایت کردم. پرســپولیس 
را  برانکــو  و  داشــتم  دوســت  بچگــی  از  را 
هــم چــون ســال ها بــا او کار کــردم، بخوبی 
می شناســم. پرســپولیس تا قبــل از برانکو 
نتایج خوبی نمی گرفــت، اما برانکو غرور را 
به هــواداران بازگرداند، االن هم این تیم در 
هر مســابقه ای حاضر می شــود، با قدرت و 

زیبا بازی می کند.«
بازیکــن ســابق هامبــورگ در مــورد نحــوه 

کارش در این باشــگاه توضیح داد: »اعتقاد 
دارم هر چند ماه یک بار، باید مربیان بزرگ 
را بــرای آمــوزش بازیکنــان و مربیان مــان 
بــه ایــران بیاوریم. مــا االن هــم در آکادمی 
خودمــان یک کاس را با حضور مربی دوم 
تیــم هامبــورگ برگــزار می کنیم. دوســت 
داریم از سبک و سیاق اروپایی ها الگوبرداری 
کنیــم. امــکان همــکاری هســت و نیــاز بــه 

مطالعه دارد.«
پنجشــنبه در  پرســپولیس  اســت  گفتنــی 
دیداری دوستانه در ورزشگاه شهید کاظمی 
بــه مصاف تیم پیشکســوتان خــود خواهد 
رفــت و برانکــو از مهدوی کیا دعــوت کرد تا 
در این مســابقه حاضر شــود. ضمن اینکه 
در پایان تمرین، ســیدجال حسینی راهی 
ساختمان باشگاه پرسپولیس شــد تا برای 
پیگیــری مطالبات مالــی بازیکنان بــا ایرج 

عرب، سرپرست باشگاه دیدار کند.
ë بخشی از دستمزد سرخ ها واریز شد

باشــگاه پرســپولیس روز گذشــته بخشی از 
مبلغ قرارداد بازیکنان این تیم را به حساب 
آنهــا واریز کرد که گفته می شــود بیــن 10 تا 
15 درصــد این قراردادهــا را دربر می گرفته 
اســت امــا قــول ایــرج عــرب، سرپرســت 
جدیــد ســرخ های تهرانــی مبنی بــر اینکه 
ارقــام پرداختی بیش از این بوده و دریافتی 
بازیکنــان را بــه 40 درصــد از کل قــرارداد 
می رســاند و شــامل پاداش درخشــش این 
تیم در لیگ قهرمانان آســیا هم می شــود، 

جامه عمل نپوشید.
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کی روش اسامی 21 بازیکن مرحله اول را اعالم کرد

غیبت مصدومان و عابدزاده

نوزدهــم آذرمــاه در حالی فهرســت 35 نفره )آماده باش( تیم ملــی برای حضور در 
جــام ملت های آســیا 2019 امارات از ســوی کارلوس کی روش اعام شــد کــه قرار بود 
فهرســت نهایی با خط خوردن 12 بازیکن، شنبه گذشــته 24 آذرماه جاری اعام شود 
اما این اتفاق نیفتاد. در این روز روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت که اعام اسامی 
نهایی به صبح یکشنبه )دیروز( موکول شده است. در حالی که همه منتظر مشخص 
شدن 23 بازیکن مسافر جام ملت ها بودند، ولی باز هم خبری نشد. در واقع کی روش 
تصمیــم گرفته بــه خاطر مصدومیتی که ســتاره های ایــران با آن دســت و پنجه نرم 

می کنند، از انتشار فهرست نهایی خودداری کند.
در همین رابطه، بخش رسانه ای تیم ملی با انتشار پیامی نوشت: »اسامی بازیکنانی 
که اعام می شود، مربوط به فهرست اولیه و آماده باش تیم ملی از بازیکنانی است که 
برای اردو در قطر که از 26 آذرماه آغاز می شود، در نظر گرفته شده اند. در حال حاضر 
به دلیل برخی مشکات درخصوص بازیکنانی که مصدوم هستند و موضوعاتی دیگر 
از قبیل اخذ ویزا، شاید چند بازیکن بیشتر در روز دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده اعام 
شوند. در تاریخ 22 دسامبر )اول دی ماه( فهرست بازیکنان تیم ملی شاغل در خارج 
از کشور اعام می شود. در نهایت هم فهرست پایانی 23 نفراز بازیکنان تیم ملی برای 
حضــور در امارات و جام ملت های آســیا در تاریخ )26 دســامبر( 5 دی ماه انتخاب و 

معرفی خواهد شد.«
بــه دنبال انتشــار اطاعیه بخش رســانه ای تیم ملــی در صبح روز گذشــته، کی روش 
سرمربی تیم ملی 21 بازیکن را در مرحله اول اعام اسامی برای آماده سازی در قطر 

اعام کرد که به این شرح است:
دروازه بان ها: علیرضا بیرانوند )پرســپولیس( ســید حسین حسینی )استقال( و پیام 

نیازمند )سپاهان(
مدافعان: رامین رضاییان )الشــحانیه(، وریا غفوری، روزبه چشمی و پژمان منتظری 
)اســتقال(، محمدحســین کنعانــی زادگان )ماشــین ســازی(، محمدرضــا خانزاده 

)االهلی(، احسان حاج صفی )تراکتورسازی(، میاد محمدی )احمد گروژنی(
هافبک هــا: امیــد ابراهیمــی )االهلــی( احمــد نورالهی )پرســپولیس(، علــی کریمی 

)استقال(، اشکان دژاگه و  مسعود شجاعی )تراکتورسازی(
مهاجمان: مهدی ترابی و علی علیپور )پرســپولیس(، مهدی طارمی )الغرافه( علی 

قلی زاده )شارلروا( و سردار آزمون )روبین کازان(
بازیکنان می بایست از ساعت 10 صبح امروز برای جلسه تیمی در محل هتل آکادمی 
ملی فوتبال حضور داشــته باشــند. الزم به ذکر اســت عاقه مندان رســانه می توانند 
از ســاعت 11 امــروز صبــح با حضور در محــل مرکز ملی فوتبال بــا بازیکنان تیم ملی 

مصاحبه کوتاه داشته باشند.
نکتــه ای کــه درخصوص این اســامی بایــد به آن اشــاره کرد، این اســت کــه کی روش 
بازیکنان مصدوم مانند علیرضا جهانبخش، کاوه رضایی، سعید عزت اللهی، وحید 
امیــری، ســید مجید حســینی و مرتضی پورعلی گنجــی را دعوت نکــرده و بازیکنانی 
مانند امیرعابدزاده، محمد رشــید مظاهری، صادق محرمی و فرشاد احمدزاده هم 

در لیست نیستند.

همزمان با شروع تعطیالت آبی ها شکل گرفت

جدایی قطعی »گرو«  و »نویمایر« از استقالل
همــان طــور کــه پیش بینــی می شــد، 
و  گــرو  الحاجــی  بــا  دیــروز  اســتقال 
مارکوس نویمایــر، دو بازیکن خارجی 
ناموفق خود که در ابتدای فصل به این 
تیم پیوسته بودند، قطع همکاری کرد. 
الحاجــی گــرو نیجریه ای کــه آمده بود 
جای تیام، گلزن سنگالی موفق فصل 
پیش آبی ها را پر کند، فقط یک گل زد 
و در اغلب اوقات نیمکت نشــین بود و 
وینفرد شــفر هرگز متقاعد به استفاده 
بیشــتر از وی نشــد و نویمایــر آلمانــی 
با اینکه در هشــت بازی بــه عنوان نفر 
ذخیــره بــه میــدان آمــد، امــا چنــدان 
کارگشــا نبــود و بــه لحاظ درخشــش و 
ثمردهی با طارق همام عراقی برابری 
نکرد و به همین سبب نیز از محاسبات 
آبی ها خارج شد. خروج این دو بازیکن 
از فهرست استقال جا را برای افزودن 
مجــدد نام هــای داریوش شــجاعیان، 
مرتضی آقاخان که از مصدومیت های 
طوالنی رها شــده اند، به این فهرست 
باز کرده است اما استقال برای جذب 
مهره هایــی بیشــتر بایــد حداقل یکی 
دو نفــر دیگــر را هم از جمــع نفراتش 
خارج کنــد. نویمایر دیروز با گذاشــتن 
پستی در صفحه شخصی اش، متذکر 
شــد بــه حضور ولــو کوتــاه مدتــش در 
استقال افتخار می کند و الزم می داند 
افــزود:  وی   . کنــد  وداع  هــواداران  بــا 

»حضــور من در ایران واقعــاً کوتاه بود 
اما این کشــور یک تجربه شگفت انگیز 
برای من بود. هنوز وقتی به نخســتین 
هــزار   70 مقابــل  آزادی  در  بــازی ام 
تماشــاگر فکــر می کنــم، مــو بــر تنــم 
راســت می شــود.« اتفاقــات فــوق در 
حالی روی داد که پس از اتمام تمرین 
دیــروز آبی ها که ســبک و تفریحی بود 
و به انجــام والیبال در باشــگاه انقاب 
منحصر شــد، بــه بازیکنــان مرخصی 
داده شــد و با توجه بــه اینکه تعطیلی 
طوالنی نیم فصل لیگ هجدهم آغاز 
شــده، آنها تا اطاع ثانوی استراحت و 

تمدید قوا خواهند کرد.
ë !آماری با 2 کارت زرد

الحاجی گرو در حالی از اســتقال جدا 
شــد که در 7 بازی، 311 دقیقه در لیگ 
برتر برای آبی پوشــان به میدان رفت. 

او 2 بــازی در ترکیــب اصلی بود و در 5 
مسابقه هم به عنوان بازیکن جانشین 
وارد میــدان شــد و یــک کارت زرد هم 
در دیدار با اســتقال خوزستان گرفت. 
ایــن مهاجــم 25 ســاله نیجریــه ای در 
لیــگ موفــق بــه گلزنــی نشــد و تنهــا 
در بــازی جــام حذفــی مقابــل ســایپا، 
یــک گل از روی نقطــه پنالتــی به ثمر 
رساند. مارکوس نویمایر 32 ساله هم 
ماننــد گــرو، عملکرد خوبی نداشــت. 
ایــن هافبک آلمانی کــه از او به عنوان 
جانشــین ســرور جپــاروف نــام بــرده 
می شــد و در کارنامــه اش، حضــور در 
منچســتریونایتد نیــز دیــده می شــود، 
در ۸ بــازی و در مجمــوع 166 دقیقــه 
به عنــوان بازیکن جانشــین به میدان 
رفت و تنهــا یــک کارت زرد در بازی با 

صنعت نفت آبادان گرفت!

ë  فتحــی: پرونــده ای بــرای اســتقالل
تشکیل نمی شود

امیرحســین فتحی سرپرســت باشگاه 
اســتقال دربــاره جدایــی دو بازیکــن 
گفــت:»در  آبی پوشــان  خارجــی 
باشــگاه های بزرگ دنیا نیز این اتفاق 
رخ می دهــد و بازیکنــان برخی اوقات 
نمی تواننــد بــه تیم خود کمــک کنند. 
بــا تدبیر باشــگاه کــه از قبل پیش بینی 
شده بود، توانستیم بی آنکه پروند ه ای 
بــرای باشــگاه بــه جــا گذاشــته شــود، 
ایــن موضــوع را حــل کنیــم.« فتحــی 
در واکنــش به صحبت هایــی که علیه 
البتــه  و  می شــود  مطــرح  رحمتــی 
احتمال جدایی حســینی هم صحبت 
بــزرگان فوتبــال  کرد:»رحمتــی جــزو 
ایران و کاپیتان تیم ما است. از رحمتی 
حمایــت می کنیــم و همــه بازیکنــان 
ملی پــوش و جوانان باید از او حمایت 
کننــد زیــرا او بــرای فوتبــال ایــران الگو 
اســت. من با حسینی صحبت نکردم 
امــا بازیکن بایــد بداند که بــرای بازی 
کــردن در زمیــن باید تاش کنــد و هر 
کســی تاش کنــد، با نظر ســرمربی به 
زمیــن خواهد رفت.« فتحــی در پایان 
درباره وضعیــت مذاکرات با جپاروف 
گفــت: »بــا ســرور جپــاروف بــه توافق 
نرســیدیم و هر زمان به توافق دســت 

پیدا کنیم، اعام خواهیم کرد.«

چشمی: کی روش به ما روحیه جنگندگی داد

AFC: صخره دفاعی ایران چشم انتظار جام ملت ها
ســایت »AFC« دیروز در گزارشی، روزبه چشمی را صخره 
مســتحکم خط دفاعی تیم ملی ایران نامید و متذکر شــد 
این مدافع- هافبک بلندباال چشــم انتظار جام ملت های 
آسیاست تا ارزش هایش را در آنجا به نمایش بگذارد. این 
سایت با اشاره به مصدومیت چشمی در جریان مسابقات 
امســال جام جهانی از قول چشــمی نوشــته اســت: اینک 

انگیزه ای فراوان برای درخشش در جام ملت ها دارم و کًا هر بازیکن جوانی رؤیای 
بــازی در تیم ملی کشــورش را دارد و خوشــحالم که به این آرزو رســیده ام. چشــمی 
اضافه کرده است: روحیه جنگندگی بهترین چیزی است که کارلوس کی روش به تیم 
ملی ایران بخشــیده اســت و البته تاکتیک های انتخابی او نیز کارســاز است. چشمی 
همچنین گفت: مانند همیشــه ژاپن، کره جنوبی و اســترالیا رقبای اصلی ما در جام 
ملت های آسیا هستند اما وقتی یک ملت بزرگ پشت ما ایستاده است، حس ناب و 

ارزشمندی در ما به وجود می آید که برای غلبه بر این حریفان کافی است.

ادعای عجیب هافبک عراقی نفت آبادان

کرار: کی روش می خواست مرا به تیم ملی ببرد
جاسم کرار هافبک تکنیکی و البته پرحاشیه سابق 
تیم ملی عراق که سال ها در لیگ برتر فوتبال ایران 
بازی کرده و در دو فصل اخیر پیراهن صنعت نفت 
آبادان را بر تن داشته، در اظهاراتی عجیب مدعی 
شــد کارلوس کی روش درصــدد اســتفاده از وی در 
تیم ملی ایران بوده است. وی با تأکید بر اینکه طی 

دیــدار اخیر نفت آبادان با اســتقال به هموطنش طــارق همام که بازیکن 
آبی هــا اســت، توصیه کــرده که آرام باشــد تا ســوژه ایرانی ها نشــود، گفت: 
»مــن از همام و بشــار رســن هم بهتر هســتم و 7 بار در تیــم منتخب لیگ 
انتخاب شده ام و خیال خداحافظی هم ندارم. این را هم بدانید زمانی که 
در تراکتورسازی بازی می کردم، کی روش ابتدا برایم پیغام فرستاد و سپس 
نماینــده اش به تبریز آمد و بــه صراحت گفت که کی روش مایل به حضور 

من در تیم ملی ایران است.«
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امام صادق علیه السالم:

هیچ مســلمانی نیاز مســلمانی را برآورده 
نکنــد مگر اینکه خدای تبــارک و تعالی او 
را نــدا دهد: پاداش تو بر عهده من اســت 
و مــن به کمتــر از بهشــت برای تــو راضی 

نخواهم بود.
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بی توجهی به سالمندان از بزرگ ترین 
مصادیق خشونت علیه آنها است ناهید زمانینــــگاره

جــزو نخســتین زنانی بــود کــه در کنار 
عنــوان  بــه  ظهیرالدینــی  شــورانگیز 
همخوان به ارکســتر ملــی )به رهبری 
خــودش  کــه  طــور  آن  پیوســت.  فخرالدینــی(  فرهــاد 
می گویــد، حــدود پنج ســالی همراه ارکســتر ملــی ماند و 
خوانــد تــا ایــن که بــه او گفتند »برویــد تا خبرتــان کنیم« 
و او تــا خــود امروز کــه دیگر خانــم همخوانی در ارکســتر 
ملــی دیــده نمی شــود، همچنــان چشــم انتظار اســت تا 
خبرش کنند! حوروش خلیلی، خواننده زنی که عالوه بر 
عنــوان اولین در ارکســتر ملی، عنوان نخســتین زنی را که 
آلبومی با صدایش منتشــر شده، در کارنامه دارد، درباره 
فعالیت های هم خوانی اش بــه ایلنا گفته: »همخوانی را 

بــه این دلیــل انجام می دهم کــه بدانند زنــان هنوز روی 
صحنه انــد. بــاور کنید گاهــی اوقات در ســال های دور، در 
حیــن همخوانــی بارهــا میکروفن مرا می بســتند و مردم 
می دیدنــد کــه من فقــط لب می زنــم و بغــض گلویم را 
می گرفت ولــی بازهم ماندم، گاهی اوقــات کنار مردانی 
خوانده ام که از نظر سطح کاری همتراز من نبوده اند ولی 
کنارشان نشستم که بگویم من هستم، با احترام به تمام 
قوانین، من یک زنم و هســتم تا بقیــه هم ادامه دهند.« 
او که مدرس موســیقی اســت و در کالس درسش از بچه 
6 ســاله تا زن 70 ســاله حضور دارند درباره علت اعمال 
نکردن محدودیت ســنی برای شاگردانش توضیح داده: 
»مــن معتقدم آن خانمی که در ســن بــاال به کالس من 

می آید مشــخص اســت عالقه بســیاری داشته که 
آمده، شــاید در جوانی  به دالیل مختلف نتوانسته 
بیایــد و حاال آمده. او حتماً نوه ای دارد و عروســی 
و دامــادی و وقتی در خانه تمرین می کند، نوه اش 

او می پرســد مادربــزرگ چــه می خوانــی؟! و  از 
او می گویــد دســتگاهی را می خوانــم بــه نام 

ماهــور. نــوه اش می پرســد ماهور چیســت 
مادربــزرگ؟ جــواب می دهــد ماهــور این 
طــوری اســت، ایــن طــوری و ایــن طوری. 

همین بــرای من بــس اســت! همین که 
بــه خانه هــا رفــت و مــن در حــد توانــم 

اشاعه اش دادم.«

در انتظار خبری از ارکستر ملی

مجید خراطها خواننده پاپ که بین جوان ها 
کم طرفدار ندارد، دو سه روزی است بر اثر 
یــک بیماری که گفته می شــود ناشــناخته 
اســت دچــار مشــکل بینایی شــده اســت. 
البته ادمین صفحه او در اینستاگرام دیروز 
نوشــت کــه این اتفــاق به دلیل تشــخیص 
غلط و تجویز اشــتباه دارو توســط پزشــک 
برای خراطها افتاده است. اینستاگرامی ها 
نسبت به توئیتری ها بیشتر به این اخبار واکنش نشان می دهند 
و طرفداران خواننده هایی مثل خراطها در این شبکه اجتماعی 
بیشــتر اســت بــرای همیــن از روز شــنبه کــه این خبر اعالم شــد 
بســیاری از اینســتاگرامی ها درباره او می نویســند و دیــروز هم با 
پست جدید صفحه خراطها این واکنش ها بیشتر شد. مضمون 
بســیاری از پســت ها دعا برای بهبودی اوســت که لقب سلطان 
احســاس را هم در اینستاگرام دارد: »یک نفر حال چشم هایش 
خوب نیست می شود برایش »َامَّْن یِجیُب«بخوانی؟«، »خدایا! 
منتظر معجزت هستیم. آمین. خدایا! ما منتظریم سلطانمون 
خوب بشه خودش پست سالمتیشــو برامون بزاره.آمین. خدایا 
می دونــم نا امیدمــون نمی کنی من بــه بزرگیت ایمــان دارم«، 
»دوســتان لطفــاً بــا قلــب مهربونتــون واســه ســالمتی خواننده 
محبوب کشورمون مجید خراطها دعا کنید«، »این روزای لعنتی 
هم رد می شــن ان شاءاهلل. ســالمتیت بزرگترین آرزوست مجید 
جان«. البته چهره هایی چون کمال کامیابی نیا، ســجاد آقایی و 
فرشاد احمدزاده هم با گذاشتن پست یا استوری در صفحه شان 

برای او آرزوی سالمتی کرده اند.

بیماری خواننده پاپ

چهره روز
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خبر آخر
ســوی  از  جداگانــه  احکامــی  طــی 
»ابراهیــم حصــاری« دبیر جشــنواره، 
و  انتخــاب  هیــأت  اعضــای  اســامی 
ایــن جشــنواره اعــالم شــدند.  داوری بخــش فیلمنامــه 
»محمدرضا گوهری«، »احســان عبدی پــور« و »فرنوش 
صمــدی« فیلمنامه هــای ارســالی بــه دبیرخانه ســومین 
جشنواره فیلم کوتاه موج را بازخوانی کرده و آثار راه یافته 

به بخش مسابقه را معرفی خواهند کرد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن هیــأت کار داوری نهایــی 
فیلمنامه هــای بخــش مســابقه را نیــز به عهــده خواهند 

داشــت. عالقه مندانــی کــه فیلــم یــا فیلمنامــه کوتــاه بــا 
محوریت »ســفر«، »گردشــگری« و »دریا« دارند تا تاریخ 
15 دی ماه فرصت دارند  آثار خود را در ســایت جشــنواره 
و  رســانده  ثبــت  بــه   www.mowj.kish.ir مــوج  فیلــم 
ســنایی،  خیابــان  )کیــش،  دبیرخانــه  آدرس  بــه  را  آن 
مقابــل مســجد امیر)ع(، ســاختمان بســاک، طبقه دوم، 
دبیرخانه ســومین جشــنواره سراســری فیلــم کوتاه موج 
کیش، کدپســتی: 7۹۴177۳۸۹۹( ارســال کنند. ســومین 
دوره جشــنواره سراســری فیلم کوتاه موج کیش، 10 تا 12 

اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.

آغاز به کار سومین جشنواره فیلم کوتاه موج

کــه  اصفهــان  اســتان  نماینــدگان 
به دلیــل حــذف ردیف هــای بودجه 
بودجــه  از  اســتان  ایــن  آب رســانی 
ســال آینده اســتعفا داده بودند دیروز به جای مجلس 
بــه دفتــر نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهــان رفتنــد و ایــن خبــر در شــبکه های اجتماعــی 
بازتــاب زیادی داشــت. بخصوص در توئیتــر. تعدادی 
از آنهــا از ایــن نماینــدگان حمایت کردنــد و بعضی ها 
هم آن را نمایش دانســتند! این توئیت ها را درباره این 
موضــوع بخوانید: »بــازم غیرت نماینــدگان اصفهان. 
موندن و همچین مجلســی چه فایده؟ هر کســی اونجا 
باشــه خودشــو خــوار کــرده«، »هــر وقــت تعــدادی از 
نمایندگان مجلس، دسته جمعی استعفا کردند، شک 
نکنیــد انتخابات مجلــس در پیش اســت و نمایندگان 
می خواهنــد ژســت مردمــی بــودن بگیرند! چند ســال 
است اصفهان مشکل آب دارد اما نمایندگان اصفهان 
االن متوجــه شــدند! از این به بعد نطق های آتشــین و 

استعفاها در مجلس بیشتر می شود!«.

سوژه روز

استعفا!

محمدصالح عال نویسنده، شاعر، مجری و بازیگر ایرانی 66 ساله شد

آرتیست اول زندگی

اولش کــه باید تولد مبارکی کــرد. این طور 
کــه او دنیــا آمــده و این قــدر شــیرین آدم 
دیــروز  همیــن  می شــود.  خــوب  حالــش 
توی گشــت های اینســتاگرام به یک ویدئو 
بــازی  صالح عــال  محمــد  کــه  برخــوردم 
می کــرد در فیلمــی از مســعود کیمیایــی. 
یک دقیقه ای های اینســتاگرام به یاد آدم 
می آورنــد کــه چقــدر بعضی هــا شــیرین 
هســتند. مخصوصــاً اگر این شــیرینی را از 
نزدیــک دیــده باشــی و هجده مــاه هر روز 
با آن ســر و کار داشــته باشی. شــاید وقتی 
تــوی آن هجــده ماهــی کــه دبیرتحریریــه 
مجله »نشــانی« به مدیرمســئولی محمد 
صالح عــال بــودم روزهــای جوانی ســختی 
بــود برایــم اما حــاال که نگاه شــان می کنم 
همــان  مــال  امــروزم  راحتــی  می بینــم 
روزهایی اســت کــه تا ســاعت چهار صبح 
می نشســتیم بــه حــرف زدن با مــردی که 
تازه ســاعت هشت و نه شــب می آمد سر 
کار و مــا هــم کــه از صبــح ســر کار بودیــم 
حــرف  پــای  بنشــینیم  بودیــم  مجبــور 
زدن هــای او. این که می گویــم مجبور یک 
اجبار شــیرین بــود. جوری محو شــده بود 
در خاطراتــی که برای مان تعریف می کرد 
و دم صبــح هم می گفــت: »بابا پول خرد  
داری بــری خونه تــون؟« و می رفتــم خانه 
و بعــد صبــح بــر می گشــتم دفتــر مجله. 
همان وقت هایی بود که خودش می گفت 
بــا تلویزیــون قهــر کــرده و نمی خواهد به 
تلویزیــون بــرود. تهیه کننــده و مجــری ای 

کــه هــر برنامــه ای را روی آنتــن بــرده بود 
جــذب  را  مخاطب هــا  و  بــود  متفــاوت 
خودش کرده بود. حاال می خواست مجله 
خــودش را داشــته باشــد. همان طــور کــه 
ســال ها ترانه ســرایی را حرفــه ای کار کرده 
بــود و ســال ها تئاتــر کار کــرده بــود و جزو 
آدم هــای خــالق و قدیمی تئاتر به شــمار 
می رفــت. مرور کارنامــه محمد صالح عال 
پــر اســت از کارهــای متفاوتــی کــه انجــام 
داده اســت و در همه شــان هــم آرتیســت 
بوده. بعضی ها آرتیســت هســتند. دست 
بــه هر کاری می زنند و همیــن آنها را ویژه 
می کند. من فکر می کنم مجله »نشــانی« 
در زیبایی شناســی چــاپ مجــالت تغییــر 
ایجاد کرد. این درســت جایــی بود که ایده 
می خواســت  و  بــود  میــان  در  صالح عــال 
متفاوت ظاهر شود. همان طور که همیشه 
متفــاوت عمل کــرده بود. وقتــی می گویم 
متفاوت نوعی ادا و اطوار ظاهری نیســت. 
بــه گمان مــن او این تفــاوت را در نگاهش 
بــه جهــان و اطــراف خــودش دارد. بــرای 

همین اســت کــه وقتــی مجــری تلویزیون 
هــم می شــود این تفــاوت را در لحــن و در 
ســبک اجرایش ایجاد می کنــد و می بینید 
این کــه  از  نــدارد.  زدن  تپــق  از  ابایــی  کــه 
غلط حرف بزند ترســی نــدارد. از این که با 
مخاطب زلــف گره بزند خوشــش می آید 
یا اگــر بخواهد میان برنامــه ببیند می گوید 
و  این هــا  بکنیــم.  رســانه ای  رفت وآمــد 
بســیاری چیزهــای دیگر اســت کــه او را در 
می خواســتم  کــرده.  موفــق  زندگــی اش 
بنویســم در حرفــه اش دیدم بایــد بگویم 
در حرفه هایش این اســت که دیدم حرفه 
و زندگی اش با هم گره خورده اند. نگاهش 
به زندگی این طوری است که اگر از خیابان 
بــا او گذر کنید و بوی نامطبوعی به مشــام 

برسد، می گوید: »چه بوی گند خوبی.«
یا اگر از کنار پیرمرد و پیرزن ها رد شــود 
می گویــد زن هــا و مردهای ســن دار، یا اگر 
غــروب آفتــاب را ببیند روی شــانه های تو 
یلــه می شــود و می گویــد: »اوف بابــا ببین 

چه آفتابی.«

بازپخشــی،  آثــار  از  نظــر  صــرف 
معمــوالً دســت کم یــک مجموعه 
تاریخــی در ســبد نمایشــی ســاالنه 
تلویزیــون در نظــر گرفتــه می شــود 
که امســال این سهمیه به مجموعه 
»بانــوی عمارت« اختصــاص داده 
شــده اســت. با گــذر از ســریال های 
نظیــر  انقــالب  اول  دهــه  تاریخــی 
»امیر کبیر«، »کوچک جنگلی« و...

که بنا به مقتضیــات آن بازه زمانی 
روایــت ِصــرف تاریخ را هــدف قرار داده بودنــد در یکی دو 
دهــه اخیــر تلویزیــون بــا اتخاذ سیاســت جــذب مخاطب 
حداکثــری، راهکار تلفیق مســتندات تاریخــی مورد عالقه 
مخاطبین خاص و دستمایه های عاشقانه به جهت جذب 
عموم مخاطبین را مدنظر قرار داده و تالش کرد آثار واجد 
هــر دوی ایــن ویژگی هــا را روی آنتــن بفرســتد. مجموعــه 
تاریخی عاشــقانه در حال پخش شــبکه ســوم سیما یعنی 
»بانــوی یــک عمــارت« نتیجــه اعمــال همین اســتراتژی 
است، مجموعه ای که درست یک سال پس از پایان یافتن 
مجموعه تاریخی متوســط و کم اثر »عقیق« به کارگردانی 
بهرنــگ توفیقــی در جدول پخش شــبکه ســه ســیما قرار 
گرفتــه اســت و در ایــن فاصله نــه تلویزیون که این شــبکه 
نمایش خانگی بوده که با مجموعه درخشــان »شــهرزاد« 
عالقه منــدان درام هــای تاریخــی عاشــقانه را راضــی نگاه 
داشــت. حــاال عزیــزاهلل حمید نــژاد کــه پیشــتر به عنــوان 
سینماگر و سازنده اثر تحسین شده »اشک سرما« شناخته 
می شــود، روایتــی عاشــقانه را در ماه هــای آخــر حکومــت 
ناصرالدین شاه قاجار و اوایل سلطنت مظفرالدین شاه به 
تصویر کشیده است. دوره ای تاریخی که پیش از این تنها از 
پنجره ترســیم مناسبات رســمی آن دوره و در قالب آثاری 
نظیر »ســلطان صاحبقران«، »شــاه شــکار« و »امیر کبیر« 
به تصویر کشــیده شده بود و دوربین سازندگان این آثار به 
خارج از کاخ شاه و اماکن رسمی دولتی سرک نمی کشیدند 
و حــاال بــه بهانــه این روایــت عاشــقانه، عالقه منــدان آثار 
تاریخــی بــرای نخســتین بــار جلوه هایــی از زندگــی مردم 
عــادی کــوی و برزن و مناســبات آنها را هــم در این مقطع 
تاریخــی شــاهد هســتند. در پرداخــت نخســتین ســاخته 
تلویزیونــی حمید نــژاد همــان فرمــول آثارتاریخــی موفق 
تلویزیونی یعنی چربش عاشقانه بر مصالح تاریخی درام 

لحاظ شــده و داســتان گام به گام و همراه بــا قهرمانانی از 
جنــس مردم عادی پیش مــی رود و هرازگاهی به اقتضای 
درام با صاحبان قدرت و تصمیمات سرنوشــت ســاز آنها 
اصطکاک هایــی پیــدا می کنــد امــا نــه آن انــدازه که هدف 
از ســاخت ســریال را روایــت یــک دوره یــا یک شــخصیت 

برجسته تاریخی فرض نماییم.
»بانوی عمارت« که به لحاظ ســرمایه گذاری سیما یک 
اثر فاخر تلویزیونی محســوب نمی شود سعی کرده با غنی 
کــردن درام خــود، بینندگانش را پای گیرنده هــا نگاه دارد. 
تــا زمان نگارش یادداشــت کــه مجموعه به نیمه رســیده 
صرف نظر از زیاده گویی ها که متأسفانه بنا به قراردادهای 
دقیقــه محور تهیه کننگان با ســیما، انگار گریــز چندانی از 
آنها نیست شاهد گره افکنی و گره گشایی های قابل قبولی 
)دســت کم در قیاس با معیارهــای تلویزیونی( بوده ایم از 
ماجرای رقابت عشــقی پســر تاجر بازار با شاهزاده ارسالن 
قاجــار گرفتــه تــا تالش های نــاکام خواهــر شــاهزاده برای 
ایجــاد ممانعــت در وصلت بــا یک خانواده غیــر قجری و 
ســرانجام اتهام ناروای دخالت میرزا اســد شالچی در ترور 
شــاه که همزمانــی آن با وصلــت دو خانواده و مســئولیت 
حکومتی ســپرده شده به شــاهزاده در استنطاق مظنونین 
به افزایش دوز کشش دراماتیک آن افزود و البته در همین 
نیمه آغازین، پایه هایی همچون ارتباط مشکوک شاهزاده 
با یک زن که او را در مقابل مثلث زنانه فخرالزمان، بهجت 
و همین زن مشــکوک قرار خواهد داد از یک ســو و فرمول 
امتحــان پس داده قدرت در ســایه که بیننــدگان خاطرات 
دلنشــینی از مصادیــق خــوب آن نظیــر خــان مظفــِر هزار 
دســتان یا بزرگ آقای شهرزاد دارند از سوی دیگر مد نظر 
قرار گرفته تا رمز گشایی از آنها موتور محرک درام در نیمه 

پایانی این درام عاشقانه تاریخی باشد.

تأملی بر سریال »بانوی عمارت«

تاریخ از دریچه عشق

فقـــدان

جشــنواره  دوره  دوازدهمیــن  »ایــران«: 
مســتند ســینما حقیقت دیروز بــه کارش 
پایــان داد. بــر اســاس گــزارش دبیرخانه 
جشــنواره که کارش را یکشــنبه هجدهم آذر ماه آغاز کرده است، 
فیلم »جوکر« ساخته سجاد ایمانی به عنوان اثر برگزیده سه روز 
اول جشنواره به انتخاب تماشاگر ها معرفی شده است. فیلم های 
»آنجــا که باد می وزد« به کارگردانی مینا مشــهدی مهدی، »آواز 
جغد کوچک« ســاخته مهــدی نورمحمــدی، »در قلمرو افعی 
دم عنکبوتــی« اثــر فتــح اهلل امیــری، »اســرار دریاچــه« ســاخته 
آرمیــن ایثاریان دیگر آثار مورد پســند مخاطب هــا بودند. جایزه 
تماشــاگران جشــنواره ســینما حقیقت از ســوی انجمن صنفی 
تهیه کنندگان ســینمای مســتند ایران و با نظــارت نماینده خانه 
ســینما بــه بهتریــن فیلم از نــگاه تماشــاگران اعطا می شــود.در 

یادداشت زیر کارگردان درباره این اثر توضیح می دهد.

»جوکر«، روایت مستند از یک رویداد تلخ 
اجتماعی است، که بار ها هم در رسانه ها 
چالــش  و  آســیب  ایــن  از  گزارش هایــی 
اجتماعی منتشــر شــده است. داســتان مســتند »جوکر« روایت 
زندگی چند فرد است که برای کالهبرداری از سازمان های بیمه، 
اقــدام به صحنه ســازی تصادف می کنند و با رقــم زدن تصادف 
ســاختگی و آســیب وارد کــردن به دســت و پا و بدن شــان دنبال 
کســب درآمد از ســازمان های بیمه هســتند. آنهــا می خواهند از 
این  طریق پولی به دســت بیاورند و ایران را به مقصد کشور های 
اروپایی ترک کنند. ایده شــکل گیری این فیلم به ســه چهار سال 
پیــش باز می گــردد. در آغاز هرگــز فکر نمی کردم تولیــد این اثر 
این قدر سخت و سنگین باشد و االن که با اقبال خوب مخاطب ها 
روبه رو شده است خستگی چند سال پیگیری و کار سنگین از جان 
مــن و دیگر عوامل فیلم بیرون رفته اســت و امیــدوارم در ادامه 
هم این اثر بتواند نظر هیأت داوران را جلب کند. سه – چهار سال 
پیش در نورآباد ممسنی شهر محل زندگی ام مکرر با گزارش ها 
و حرف و نقل هایی از این دست روبه رو می شدم که کسانی برای 
کسب درآمد با صحنه سازی تصادف و صدمه زدن به خودشان 
از نهاد هــای بیمه گر حق بیمه و... می گیرند. به طور اتفاقی یکی 
از اعضای گرو ه هایی که این کار ها را می کردند، همکالســی ام در 
ســال های مدرســه بود و من با آن ســابقه آشــنایی به او نزدیک 
شدم و روابطم را تقویت کردم و از ایده ام برای ساخت مستندی 
در این بــاره بــا او صحبت کــردم و او پذیرفت در این زمینه با من 
همــکاری کنــد. ایــن روایــت در بخش هــای مختلفــی پی گرفته 
می شود، از جمله بخش هایی که مربوط به صحنه سازی تصادف 

و شکستن دست و پاست و آنها برای مستند سازی تصادفشان و 
ارائــه مدارک بــه مراکز بیمه از این رویداد ها هم با گوشــی تلفن 
همراه فیلم تهیه می کردند و من از این تمهید اســتفاده کردم و 
از آن فیلم ها نیز در این مســتند اســتفاده کردم. روایت صرفاً در 
صحنه ســازی تصادف متوقف نمی شــود و در ادامه وارد زندگی 
هر یک از این شخصیت ها می شویم تا به دالیل و ریشه های این 
اقدام ها پی ببریم و بفهمیم غیر از منفعت مالی چه انگیزه های 
دیگری اعم از چالش های روانی و خودآزاری و... در رقم خوردن 
این بزهکاری مؤثر است یا خیر؟! برایمان مهم بود بدانیم اصاًل 
بیکاری، بی پولی و فقر چقدر در انجام این اعمال اثر دارد. بخش 
دیگــری از این روایت هم به سرنوشــت هر یک از شــخصیت ها 
برمی گــردد، به دلیل اینکه لو می رود این اقدام ها صحنه ســازی 
اســت، دو نفــر از آنها تحــت پیگرد قضایــی قــرار می گیرند و به 
حبــس و جریمــه نقــدی محکــوم می شــوند و دو نفــر دیگر هم 
متــواری می شــوند و بــه کشــور های اروپایی می روند. من ســعی 
کــردم فــارغ از هــر داوری و قضاوتی رنج ها و مصائــب این افراد 
را به چالش بکشــم و در پایان هم برای انتشــار فیلم از تک تک 
افراد برای انتشــار تصویر شــان در مستند اجازه گرفتم و یک نفر 
که با انتشــار تصویرش مخالف بود ، چهره اش مات شده  که در 
فیلم قابل شناســایی نیســت. رنج عظیم آنهــا برایم تا مدت ها 
و ماه ها ســهمگین و سخت بود، با  وجود فشــار های روانی که  به 
خاطر صحنه های پر از خشــونت فیلم هنگام تدوین تحملشان 
کردم برایم مهم بود که با ســاخت این مســتند ذهن مخاطب، 
جامعه و مقام های مسئول را درگیر چالش  های بیکاری و فقر در 

جامعه بکنم.

فیلم مستند »جوکر« چگونه ساخته شد

صحنه سازی تصادف برای چند ده هزارتومان

سینـــما

بهاءالدین مرشدینشــانی
روزنامه نگار

سجاد ایمانی
مستند ساز

ین
نال

رآ
هن

قــــاب

مازیار معاونی
روزنامه نگار

دیــروز ملــک طباطبایــی همســر مهدی 
بازرگان اولین نخســت وزیر ایــران پس از 
پیــروزی انقالب اســالمی درگذشــت. در 
کنــار واکنش هایــی که به خبر درگذشــت او در فضــای مجازی 
دیدیم، نامه ای که او در سال 4۳ و پس از دستگیری مهندس 
بازرگان به همسرش نوشته بود مورد توجه قرار گرفت. تصاویر 
این نامه و جمالتش توسط بسیاری از کاربران بازنشر می شد: 
»ملک طباطبایی به بازرگان پس از آغاز زندان 10 ساله  همسر 
در ســال 1۳4۳: مسلماً سختی ها هم مثل خوشی ها می گذرد 
و روشــنایی ها از پــس تیرگی ها پیدا می شــود و هیچ چیز پیش 
خــدا بی پــاداش نمی  مانــد...«، »قــدر و منزلت تــو پیش همه 
و احترامم نســبت به تو هزاران بار پیش از ســابق شــده است/ 
آرزو می کنم کاش ذره ای از این همه گذشت و مردانگی، پاکی 
و صفــای تو در من بود«، »شــوهر عزیزم... مســلم بود این بار 
هم محکومیت شما قطعی و تردیدناپذیر است. بازهم راهی 

سخت و دراز و روزهایی مالل آور و غمگین در پیش داریم.«.

نامه عاشقانه

عکس روز


