
عوامل تکنیکی و کاهش قیمت نفت
بــرآورد قیمــت نفت خام بــرای معامالت آتــی بازار 
از روش هــای مختلفــی انجــام می شــود. به طور کلی 
می توان این روش ها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد؛ 
دسته اول، تحلیل های تکنیکی بر اساس بررسی های 
آماری و چگونگی همبستگی میان داده های تاریخی 
تئوری هــای  بنیــادی،  تحلیل هــای  دوم،  دســته  و 
اقتصــادی و چشــم انداز عرضه و تقاضــا در آینده که 
معروف به عوامل فاندامنتال هســتند. اگرچه تحقق 
پیش بینــی قیمــت نفت خــام مانند تمــام برآوردها 
ضمانــت چندانــی نــدارد امــا بــه برنامه ریزی هــای 
اقتصادی کشورها و انجام معامالت آتی در بازارهای 

جهانی نفت خام کمک می کند.
از این رو تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال برای فعاالن و کارشناسان بازار 
نفــت اهمیت ویــژه ای دارد. البته در برخی از تغییــرات عوامل تکنیکال و در 
برخی دیگر موارد فاندامنتال ها نقش پر رنگ تری دارند. مانند روزهای اخیر 
کــه در افت قیمت نفت خام عوامل تکنیکال تأثیر بیشــتری داشــتند. به این 
ترتیــب که رکوردشــکنی تولید نفت غیرمتعــارف امریکا )شــیل اویل( و افت 
ســهام بویژه ســهام های آســیایی دو عامــل تأثیرگذار بر کاهــش قیمت نفت 

خام در دو روز اخیر بودند.
اما در مورد این که چرا بازار نســبت به توافق کاهش 1.2 میلیون بشکه ای 
تولیــد نفت خام کشــورهای عضو و غیرعضو در اوپک بــه عنوان یک عامل 
فاندامنتــال، واکنــش مثبت و ماندگاری نشــان نداده اســت، باید چند نکته 
را مــد نظــر قــرار داد. اول آن کــه این توافــق در 3 ماه نخســت 2019 اجرایی 
خواهد شد و تا نیمه سال 2019 ادامه می یابد. دوم آن که این توافق توانست 
قیمــت نفت را از رســیدن بــه دامنه 40 دالر برای هر بشــکه نجــات دهد که 
این موضوع مهم و به نفع صادرکنندگان است. ضمن آن که به ثبات نسبی 
بــازار برای کمــک به برنامه ریزی های اقتصادی مصــرف کنندگان نیز منجر 

شده است.
این توافق می تواند در ســال آتی بخشــی از مازاد عرضه نفت خام در بازار 
را مدیریــت کنــد. البتــه اگر به درســتی اجرا شــود. تاکنــون آنچه از کشــورهای 
شــرکت کننده شــنیده شــده دال بر پایبندی آنها به توافق بــوده؛ به طوری که 
وزیر انرژی روسیه روز گذشته اعالم کرد برای حفظ ثبات بازار نفت این کشور 

در 3 ماه نخست سال آتی میالدی تولیدش را کاهش خواهد داد.
امــا عوامــل دیگری نیز در قیمت نفــت خام برای ســال 2019 تأثیر دارند. 
ماننــد میــزان تولیــد و صــادرات نفت خام ایــران، لیبــی، ونزوئــال، وضعیت 
اقتصــاد مصــرف کنندگانــی نظیــر چین و اروپــا و رشــد تولید نفت خــام غیر 
متعارف امریکا. این عوامل در بخش فاندامنتال ها تعریف می شــوند و فعاًل 
اثر چندانی بر قیمت ها ندارند. چراکه 70 درصد معامالت کاغذی در بازار با 
تکیه بر متغیرهای تکنیکال اســت. بنابراین توجه به این عوامل قیمت نفت 
را در شــرایط حاضــر تعیین می کنــد و پیش بینی ها را برای ســال آتی  ممکن 
می ســازد. ایــن موضــوع زمانی برای ایــران و ســایر تولیدکننــدگان نفت خام 
اهمیــت پیدا می کند کــه به بودجه ریــزی می پردازند. پیش بینــی یک قیمت 
معقول برای نفت خام برنامه ریزی های آتی اقتصادی را ممکن می ســازد و 

باید در برنامه ریزی ها به این مسائل توجه شود.
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■  ســبد حمایتی مــا چه شــد؟ / 892...0913: چرا ســبد حمایتی 
برای کارگران و رانندگان تاکســی در شهرضا و دهاقان پرداخت 

نشد؟ یک نفر در این کشور جواب بدهد.
■  مجازات متهم آزار جنسی / سید علی میراصالنی: در رسانه ها خواندم چهار نفر از 
دانش آموزان یک مدرسه در اصفهان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. لذا از 
مسئوالن محترم قضایی درخواست دارم در صورت صحت این خبر فرد مذکور را 
به اشد مجازات برسانند چون با این خبر قلب هر انسان وارسته ای به درد می آید.

نظــــــــر 
مـــــردم

■  »شــبکه فاضــالب، تهــران را می بلعــد« بــا محتــوای گفت و گو 
همخوانــی نــدارد / روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
تهــران: احترامــاً پیــرو درج مطلبــی در صفحــه 7 روزنامــه ایران 
- 21 آذرمــاه - بــا عنــوان »شــبکه فاضــالب تهــران را می بلعــد« توضیحــات زیــر به 
استحضار می رسد: از عنوان مطلب در ابتدای امر چنین برمی آمد که با اقدام شرکت 
فاضالب تهران برای احداث شــبکه فاضالب شــهری خطر بزرگی در کمین ســاکنان 
شــهر تهران نشســته اســت غافل از اینکه شــرکت فاضالب تهران با هدف جلوگیری 
از آلودگــی منابع آب زیرزمینی و در چارچوب ارتقای ســالمت شــهروندان و افزایش 
شاخص سالمت این منابع به عنوان بخشی از منابع تأمین آب به جمع آوری، انتقال 
و تصفیه فاضالب شهری اقدام می کند. در این گفت و گو اشاره شده است که »بسیاری 
از خانواده ها آب باران را به شبکه فاضالب وصل می کنند در صورتی که این کار جرم 
است و باید توسط چاه جذبی وارد زمین شود. حداقل به شبکه فاضالب شهری نباید 
وصل کرد.« این مهم یکی از موارد تأکیدی شــرکت فاضالب به شــهروندان محترم 
تهرانی بوده و اطالع رســانی بســیاری در این باره شــده اســت که اتصال آب باران به 
شــبکه فاضالب شــهر خالف مصوبات و مقررات اســت و باید از طریق دســتگاه های 
متولی صدور پروانه ساختمانی کنترل و نظارت شود. در بخش دیگری از این مطلب 
آمده است: »ساخت و سازها با عجله در حال وقوع است، هیچ کسی به زیرساخت ها 
فکر نمی کند.« در این باره باید اشــاره شــود که موضوع ایجاد شبکه فاضالب شهری 
به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت ها نقش مهمی در پایداری زندگی شهری ایفا 
می کند و این نکته از سوی شرکت فاضالب تهران همواره مورد تأکید است لذا همان 
گونه که مالحظه می شود میان انتخاب عنوان و محتوای گفت و گو چندان هماهنگی 
مشــاهده نمی شــود و این زیرســاخت حیاتی شــهر نه تنهــا هیچ گونه خطــری برای 
ســاکنان محترم تهران ایجاد نخواهد کرد بلکه با حفاظت از محیط زیســت منجر به 

ارتقای سطح بهداشت عمومی شهروندان می شود.
■  آسانســورهای قفل شــده ایســتگاه ســعدی راه انــدازی شــد / اداره ارتباطــات و امور 
بین الملــل مترو تهــران: احتراماً درباره مطلب منــدرج در آن روزنامــه - 22 آذر – در 
صفحــه یــک با عنــوان »آسانســورهای قفل شــده ایســتگاه متروی ســعدی« ضمن 
عذرخواهی از مسافران گرامی به اطالع می رساند آسانسورهای ایستگاه مترو سعدی 
به دلیل خرابی پنل کارتخوان اقشــار خاص در 19 آذرماه از ســوی پرسنل فنی شرکت 

بهره برداری مترو تعمیر و نصب شده که پس از تست های الزم راه اندازی شد.

جوابیــه

 حمایت از دولت 
برای اصالح اقتصاد حمایتی

مشــکالت ســاختاری و دیرپای اقتصاد ایران همواره وجود 
داشــته اســت و اغلب حوادث و رویدادهــای غیرمترقبه به 
آن دامــن زده انــد. اقتصــادی بیمار که بعضــاً ویروس ها را 
بــه خود جذب می کند و از دفع میکروب های مخرب عاجز 
اســت. قریــب به اتفــاق اقتصاددانــان بر ایــن معضالت و 
خألهــا و چالش ها اذعان دارند و اگــر برای درمان دردهای 
اقتصــادی راه هــای متفاوتــی را پیشــنهاد می کننــد ولی در 
وجودشــان تردیــد ندارند تــا جایی که اغلــب جراحی های 
مختلفــی را راه عــالج می داننــد. در ایــن میــان آمد و شــد 
دولت هــا و مجلس هــا با گرایش های متفــاوت درمان های 
ســخت و ســهل را به تعویق انداخته است، چنانچه بعضاً 
از دیر شدن آغاز درمان ها جداً ابراز نگرانی می شود. اقتصاد حمایتی که ما داریم 
و بودجه های عمومی را می بلعد و چیزی برای ســرمایه گذاری و تولید و اشــتغال 
باقــی نمی گذارد یکی از ابرچالش هایی اســت که هنوز هیچ یــک از دولت ها توان 
واراده و حمایــت الزم بــرای برطــرف کردنش را نداشــته اند. در دولت اصالحات 
روندی معقول برای حذف یارانه ســوخت پیش بینی شــد و همه ساله قیمت آن 
افزایشــی آرام بــه خود می گرفت چنانکــه مردم هم با آن هماهنگ شــده بودند 
وفضــای روانی برای افزایش جهشــی تورم بــه وجود نمی آمد. متأســفانه با روی 
کار آمدن دولت نهم نه تنها آن روند کارشناســی شــده متوقف شد که با پرداخت 
یارانه های مستقیم و نقدی زخم عمیق اقتصاد ایران عمیق تر شد  و اینک دولت 
حتی برای حذف یارانه متمکنان و برخورداران با مشکل جدی روبه روست. کاش 
پول پاشــی های مستقیم و غیرمســتقیم فقط مختص پرداخت یارانه های نقدی 
بود و کاش این پول ها به دســت محرومان و حتی قشــر متوسط جامعه می رسید. 
متأسفانه در حال حاضر قشر متمول جامعه از بیشترین یارانه ها استفاده می کند 
و در مقابل هرکس ضعیف تر اســت از کمک های یارانه ای محروم تر است. مثال 
روشنش بنزین که 58 درصد ازمردمی که فاقد خودرو هستند از یارانه آن کمترین 
اســتفاده را می کنند و 42 درصدی که دارای خودرو هســتند تازه به نســبت تعداد 
خودرو هایی که دارند بیشــترین اســتفاده را از یارانه بنزیــن می برند. جالب اینکه 
حتی در میان قشر ماشین دار آنکه خودش و خانمش وفرزندان و خدمتکارانش 
هر کدام دارای اتومبیل هستند حجم بسیار بیشتری از یارانه سوخت را می بلعند. 
بــرای ایــن دردها و زخم ها که همه ارکان اقتصادی کشــور را تحت تأثیر خود قرار 
داده است دیریا زود باید چاره ای اندیشیده شود. اما کاماًل واضح است که مقابله 
با این مشــکالت غول آســا کاری ســخت و دشوار است و چه بســا عوارض سختی 
همچــون عــوارض یک جراحی ســنگین داشــته باشــد. لذا بایــد در ایــن زمینه ها 
یــک اجمــاع قاطع به وجود آید و همه ارکان نظام در این زمینه پشــتیبان واقعی 
دولت باشند.در شرایط تحریم وتورم ناشی از آن وفسادهای گسترده اقتصادی و 
دخالت های بیجا از سوی کانون های قدرت و ثروت دولت تنها زمانی می تواند کار 
شجاعانه اصالح اقتصاد حمایتی را آغاز کند و درمیانه کار دست و دلش نلرزد که 
قاطعانه و جداً مورد پشــتیبانی قرار گیرد. این طبیعی است که دولت ها برخی از 
جراحی هــا را به تعویق اندازنــد و گاهی آن را به دولت های بعدی حواله کنند لذا 
اگر دولتی اراده و توان و همت چنین کاری را داشــته باشــد باید تشویق شود و از او 

قدردانی  به عمل آید و در برابر مشکالت احتمالی 
تنهایش نگذاشت. 
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راه کاهش دخالت ها در بودجه
 اظهارات معاون اول محترم رئیس جمهوری مبنی بر اینکه 
بودجه مانند گوشت قربانی است و برخی از افراد و نهادها در 
آن نفــوذ دارند را در چند قالب می تــوان دید. تصور می کنم، 
شاید منظور آقای جهانگیری مربوط به جدول کمک ها است. 
صحبت های ایشان ناظر بر بودجه ای است که پیشتر در قالب 
جــدول 17 یا جــدول کمک ها می آمــد و البتــه  در بودجه 97 
جدول کمک ها حذف شــد. در مواردی که دولت می خواست 
مجموعــه ای را حفظ کنــد آن را به  زیر ردیف ســایر بخش ها 
برد. به عنوان مثال، اگر یک مرکز آموزشــی و پژوهشی بود که 
می خواســت مورد حمایت قــرار دهد، زیر نظــر وزارت علوم 
برده شــد. اگر مراد چنین باشــد کســی قدرت ایــن را ندارد که 
بودجــه ای را بــه دولت تحمیــل کند، بلکه غالباً این اتفاقات بر اســاس روابط شــکل 
گرفته است یا در اثر نوعی توجیه شدن و همراه شدن دولت با نهادهایی که آن نهادها 
کارهای فرهنگی، آموزشــی، پژوهشی، دینی و غیردینی انجام می دهند و توسط یک 
رئیس جمهوری و در یک زمانی ایجاد شده و بعدها هم حفظ شده است. این موارد 
براحتــی قابــل تغییر، حذف و حتی قابل کاهش اســت. این موارد چیزی نیســت که 
بتواند خودش را به دولت تحمیل کند. لذا معاون اول رئیس جمهوری باید از موضع 
دولت و موضع قدرت در مورد بودجه و هزینه ها صحبت کند و بگوید شــرایط کشــور 
به گونه ای است که باید به حداقل هزینه ها  اکتفا کرد و مواردی که غیر ضرور است به 

صورت قاطع حذف شود و از کسی هم رودربایستی نداشته باشند.
اما اگر مراد از گوشت قربانی بودجه، نقش برخی از نمایندگان مجلس است که 
در بودجه اعمال می کنند یک بحث دیگر است. به عنوان مثال برخی از نمایندگان 
مجلــس البــی یا توافــق می کنند کــه بودجــه را از نظر بندهــای تملــک دارایی های 
سرمایه ای )بودجه عمرانی(  تغییر دهند. از این رو در بودجه ورود می کنند، پیشنهاد 
می دهنــد و یا حتی مــواردی اضافه می کنند. برای جلوگیــری از این اتفاقات، دولت 
می تواند خیلی روشن، قاطع و با استدالل و با توجه به شرایطی که حساس و خطیر 
اســت، با نمایندگان صحبت کند. دولت باید به نمایندگان مجلس تأکید کند که از 
نظر منابع مالی با کاهش روبه رو است. با چنین موضوعی به طور قطع نمایندگان 
هــم با دولــت همراهی خواهنــد کرد. همچنیــن دولــت می تواند از طریق رؤســای 
کمیســیون ها و رئیس مجلــس جلوی این اتفاقــات و البیگری برخــی از نمایندگان 
مجلس را بگیرد. رئیس جمهوری با صحبت کردن با نمایندگان مجلس می تواند 
جلــوی بروز و ظهور چنین البیگری هایــی را بگیرد. از ایــن رو دولت با اعمال قدرت 
و اعمــال مدیریــت به گونه ای کــه توجیه کننده، توضیح دهنده و قانع کننده باشــد، 
می تواند مانع از تغییرات بودجه از سوی نمایندگان مجلس شود. البته این گفته ها 
و بیان رئیس جمهوری نباید جنبه گالیه داشته باشد چرا که فایده و نتیجه نخواهد 

داشت. دولت نباید اجازه دهد که بودجه گوشت قربانی شود.
در نهایت نویسنده نهایی بودجه، دولت است. سازمان برنامه و بودجه، بودجه 
را به هیأت دولت می برد و تصویب می شود و بعد از آن به مجلس می رود. سابقه 
تاریخی هم نشان می دهد که تغییرات مجلس در بودجه عمرانی در نهایت 2 تا 3 
درصد اســت و این تغییرات اعداد بزرگی نیســت. نمایندگان مجلس امکان مانور 
و تغییــر زیاد بودجه را ندارنــد. در بودجه عمومی هم تغییرات قابل توجهی نمی 
دهنــد. حال بــرای جلوگیری از ایــن رخدادها  راه حل این اســت که دولت، دســت 
خطــی از مقــام معظــم رهبری بــه رئیس مجلــس بدهــد و مانع البیگــری برخی 
از نماینــدگان مجلس شــود و اگر کســی هم گوشــش بدهکار نبود در صــورت لزوم 

می توان راهکارهای دیگری ارائه داد.
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 شورای عالی هماهنگی اقتصادی جهت گیری ها 
و شاخص های کالن بودجه 98 را تصویب کرد

 فیلم وحید جلیلوند به فهرست 
بهترین فیلم خارجی 2019 راه نیافت

وزیر اطالعات:دانشجویان افغانستانی در ایران  چه مشکالتی دارند؟

درآمد هایی که از اینترنت و فضای 
مجازی می توان به دست آورد

232

رئیس دپارتمان داوری در گفت وگو با »ایران«:

 VAR هفته آینده 
در تهران تست می شود

 دنبال ریاست نرویم 
ریاست تبعات دارد

گــــزارش
گـروه اقتصادی

شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی بــه ریاســت 
حســن روحانی، شب گذشته تشــکیل جلسه داد و 
نقشــه راه جدید پیــش نویس الیحه بودجه ســال 
1398 کل کشــور را به تصویب رســاند. اصالحات این الیحه بیشــتر بر 
محــور حمایت از معیشــت مــردم، ارائه خدمات ضــروری اجتماعی 
از جمله در زمینه امنیت، ســالمت، آموزش و حفظ تولید و اشــتغال 
و افزایش شــفافیت خواهد بود. رؤســای ســه قوه همچنین نقشه راه و 
برنامــه کلی اصالح ســاختار بودجــه عمومی در افــق 99-98 را مورد 

بررسی قرار دادند و اصالحات ویژه سه گانه ای را برای بودجه دوسال 
آینده برشــمردند. بر این اساس مقرر شد تا »اصالح ساختار بودجه« 
از تولیــد و اشــتغال، ســاماندهی و هدفمندســازی  شــامل حمایــت 
رابطــه  ســاختاری  »اصــالح  پایــدار،  درآمدهــای  افزایــش  یارانه هــا، 
درآمدهــای نفتی و بودجه«، افزایش شــفافیت و انضباط بودجه ای، 
تقویت نظارت و »اصالح ســاختار شرکت های دولتی و کوچک سازی 

دولــت« در دســتور کار دســتگاه هــای 
صفحه 4 را بخوانیدمختلف قرار گیرد.

نقشه راه جدید 
بودجه

شین آبادی دیگر 
آتش سوزی در دبستان دخترانه زاهدان 2 دانش آموز 

را به کام مرگ فرستاد 

 مدیر و مربی آموزشی مدرسه بازداشت شدند  
مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان استعفا کرد

رئیس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور در گفت و گو با »ایران«:

 42 درصد کالس های مدارس 
وسایل گرمایشی استاندارد ندارند

- حمایت از معیشت مردم،  حفظ تولید و اشتغال، افزایش شفافیت و انضباط 
بودجه، ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله در زمینه امنیت، سالمت و 

آموزش، شاخص های جدید بودجه هستند
- معاون اول رئیس جمهوری از بودجه های میلیاردی  برخی دستگاه ها انتقاد کرد

21

19

بیانات رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه؛

12

گفت وگو با  یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری:

 شکاف طبقاتی کالنشهرها 
عمیق تر شده است

نظام آموزشی ما سترون و 
ناکارآمد است
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بیانات رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه؛
دنبال ریاست نرویم؛ ریاست تبعات دارد

ابتــدای  در  دیــروز  صبــح  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
پیامبــر اعظــم  از  بــه شــرح حدیثــی  درس خــارج فقــه 
صلوات اهلل علیه آلــه دربــاره  »تبعــات اخــروی ریاســت« 

پرداختند.
شرح این حدیث توسط رهبر انقالب اسالمی را در زیر بخوانید:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
الحمــدهلل رّب العالمیــن و الّصــاله و الّســالم علی ســّیدنا محّمــد و آله 

الّطاهرین و لعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین.
عن الّنبّی صلَّی  اهللَّ علیه و آله قال: ال ُیَؤمَُّر َرُجٌل َعلٰی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  
ِاال ِجی َء ِبِه َیوَم القیاَمِة َمغلوَلًة َیُدُه اِلٰی ُعُنِقه َفِان کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنُه َو ِان 

کاَن ُمسیئاً زیَد ِغالً اِلٰی ِغلِِّه. )۱(
ال ُیَؤمَُّر َرُجٌل َعلی َعَشَرٍة َفما َفوَقُهم  ِاال ِجی َء ِبِه َیوَم القیاَمِة َمغلوَلًة َیُدُه 

اِلٰی ُعُنِقه
این حدیث درباره  بنده و امثال بنده است؛

]رسول اکرم صّلی اهلّل علیه وآله[ فرمود که هیچ کس نیست که بر ۱0 نفر 
یا بیشــتر ریاســت و امارت داشته باشد- هر کسی که بر ۱0 نفر، نه حاال بر 80 
میلیون نفر امارت و ریاست داشته باشد؛- »ِاال جی َء ِبِه َیوَم القیاَمِة َمغلوَلًة 
َیــُدُه اِلــٰی ُعُنِقه »، ]مگر اینکه[ ایــن آدِم رئیس را که این قــدر در دنیا محترم 
اســت و رئیس اســت و مدیر اســت،  چنیــن آدمــی را در روز قیامت وقتی که 
می آورند، دست او را به گردنش بسته اند؛ یعنی دست بسته او را وارد محشر 
می کنند، آن هم به این شــکل که دستش به گردنش بسته است. نْفس این 

مسئولّیت و آمرّیت و ریاست، یک تبعاتی دارد که ایجاب می کند این را.
در آن حوزه ِ مأمورّیت که ما آنجا رئیسیم، مدیریم، یک کاره ای هستیم، 
بعضی از کارها انجام می گیرد که ما می توانستیم مانع آن بشویم و نشدیم؛ 
حاال یا غفلت کردیم ]وارد[ نشــدیم، یا از روی تنبلی وارد نشــدیم؛  این کار 
خالف، زیر نظر ما و در ُپســت نگهبانی ما انجام گرفت ــ ُپســت نگهبانی ما 
اســت دیگر ــ یا بعضی از کارها باید انجام می گرفت در حوزه  مأمورّیت ما 
کــه انجام نگرفت؛ یا به خاطر اینکه مــا نفهمیدیم، دّقت نکردیم، تعقیب 
نکردیم، مشــورت نکردیم، پرس و جو نکردیم و ندانستیم، یا نه، دانستیم، 
تنبلــی کردیم، امــروز و فردا کردیم، ]گفتیم[ حاال ان شــاءاهلّل بعــداً، فردا و 
ضایــع شــد، فوت شــد. اگر ماهــا عقل داشــته باشــیم، باید دنبال ریاســت 
ندویــم؛ واقعــاً این جــوری اســت. باید دنبــال ریاســت نرویم؛ ریاســت این 
تبعــات را دارد. بعضــی می دوند دنبال ریاســت، نمی فهمند که نْفس این 
آمرّیت و ریاســت، ایــن خطرات را دارد کــه روز قیامت وقتــی او را بیاورند، 
مغلــواًل )۲( می آورند؛ این چیز خیلی مهّمی اســت. مغلــواًل می آورند او را 

در پای محاسبه  الهی.
َفِان کاَن ُمحِسناً ُفکَّ َعنه

اگــر چنانچه او آدم خوبی بود، درســتکار بود، در آنچــه انجام گرفته بود 
تقصیــری و گناهــی متوّجــه او نبود، اینجا رهــا می کنند او را. باالخره شــارع 
مقــّدس و پــروردگار عالــم موازینــی دارد؛ یــک جاهایــی ممکــن اســت که 
ـ گاهی ما  انســان َمعفّو باشــد به دلیلی؛ قصورش قصوِر عن تقصیٍر نباشــدـ 
قاصریــم، جاهلیم اّما جهل مان عن تقصیٍر اســت، گاهی نــه، واقعاً تالش 
خودمــان را کرده ایــم، زحمت مــان را کشــیده ایم، آخــرش ایــن ]نتیجــه[ 
درآمده ــ این ]قصور[، اینجا مورد عفو الهی است. پس اگر »محسن« باشد 

این آمر و این رئیس، ُفکَّ َعنه.
 

َو ِان کاَن ُمسیئاً زیَد ِغالً اِلٰی ِغلِّه
اّما اگر نه، انسان نیکوکاری نبوده است در دنیا، خودش هم آدم بدکار و 
ـ اینجا آن گرفتاری  ـ هرجور بدعملی ای که فرض کنیدـ  بدعملی بوده استـ 

و آن غل و زنجیری که به او بسته شده است، افزایش پیدا می کند.
اینها را باید ما بفهمیم؛ اینها را باید بفهمیم. دنبال کرسی های ریاست 
]بودن[ ــ چه ریاست اجرایی، چه ریاست تقنینی؛ می بینید برای نمایندگی 
مجلــس بعضی خودشــان را می ُکشــند، اگر چنانچــه راه پیــدا نکنند به هر 
دلیلــی یا مثاًل فــرض کنید صالحّیتش را تأیید نکنند یــا رأی نیاورد و غیره، 
خــودش را بــه آب و آتــش و در و دیوار می زند که چرا نشــد ــ عقل نیســت، 
تدبیــر نیســت. مالحظه کردید؟ اگــر چنانچه این ریاســت، مایه  یک چنین 
دغدغه ای است، خب انسان رها کند؛ مگر اینکه واقعاً متوّجه انسان بشود 

و واجب باشد برای انسان؛ آن ]جا[ بله ]الزم است[.
بنده دوره  دّوم ریاســت جمهوری، قطعاً عازم )۳( بودم به اینکه نامزد 
ـ دوره   ـ حاال دوره  اّول که تحمیل شــد بر ما، هیچـ  ریاســت جمهوری نشــومـ 
دّوم دیگــر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمی شــوم؛ امــام به من فرمودند بر 
ـ گفتند: هم واجب عینی  ـ هر دو را گفتنــدـ  تــو واجب عینی و تعیینی اســتـ 
اســت، هم واجب تعیینی اســت؛ خب بنده هم برخالف میل خودم قبول 
کردم و رفتم. درست این است که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب 
بــر انســان نیســت، انســان نرود بــه ســراغش و دنبال نکنــد آن را. بلــه، اگر 
چنانچه ناچار شــد، ناگزیر شــد، به گردن انســان گذاشته شــد، آنجا »ُخذها 

ِبُقوَّة«؛ )۴( بایستی با قّوت انسان دنبال بکند. )صفحه ی ۲۶۴(
)ص(  اکــرم  »پیامبــر  ۲۴۶؛  ص  دهــم،  مجلــس  طوســی،  امالــی   )۱
می فرماید: هیچ کس نیســت که بر ده نفر یا بیشتر، ریاست و امارت داشته 
باشــد مگر اینکه او را روز قیامت در حالی می آورند که دســتش به گردنش 
بسته است؛ پس اگر چنانچه آدم درستکاری بود و تقصیری متوّجه او نبود، 
او را رها می کنند و اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، غل و زنجیرش افزایش 

پیدا می کند.«
۲( دست بسته

۳( کسی که اراده  قطعی به انجام کاری کند
۴( سوره   اعراف، بخشی از آیه  ۱۴۵؛ »... آن را به جد و جهد بگیر ...«

محصول فرایند آســتانه در ژنو برداشــت 
خواهد شــد. وزرای امور خارجه  سه کشور 
ایــران، ترکیه و روســیه به همــراه نماینده 
ویژه دبیرکل ســازمان ملل متحد در امور 
سوریه توافق کردند که برای تشکیل اولین 
نشست کمیته قانون اساسی سوریه اوایل 
ســال آینده میــالدی )۲0۱9( در ژنو تالش 

کنند.
وزیــر امــور خارجــه  کشــورمان پــس از 
پایان نشســت با انتشار عکسی از خودش 
در کنــار همتایانــش از روســیه و ترکیــه از 
کشورهای غربی خواســت به جای دیکته 
کردن راهکارها درباره سوریه راه حل های 

سیاسی را تسهیل کنند. 
صفحــه  در  ظریــف  محمدجــواد 
توئیترش نشست روز گذشــته را این گونه 
خالصــه کرد که »در ژنــو برای پیش بردن 
مســأله ]تشــکیل[ کمیتــه قانون اساســی 
جهت حل و فصل بحران ســوریه در کنار 
همتایان روس و ترکیه ای بودم. ما همیشه 
روی یــک راهــکار سیاســی تحــت رهبری 
و مالکیــت ســوری ها اصــرار می ورزیدیم. 
غــرب اکنون مجاب شــده ایــن را بپذیرد، 
منتهی بایــد به جای دیکته کــردن ]امور[ 

آنها را تسهیل کند.«
نشســت  پایــان  در  گذشــته  روز 
محمدجواد ظریف با »سرگئی الوروف«، 
»مولود چــاووش اوغلو« همتایان روس و 
ترک خود و »استفان دیمیستورا« نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل بیانیه ای صادر 
شــد کــه در مــاده نخســت آن آمــده بود: 
وزرا بــر نتایــج مثبــت رایزنی هایشــان  بــا 
طرف هــای ســوری درباره ترکیــب کمیته 
قانون اساسی تأکید  کرده اند. نشانه مثبتی 

از اینکــه می تــوان امیــدوار بــود تالش هــا 
برای برگزاری اولین نشست کمیته قانون 
اساســی ســوریه در ابتــدای ســال میالدی 
پیــش رو و وارد شــدن بحــران ســوریه بــه 

مرحله پایانی به ثمر بنشیند.
وزرای ســه کشــور در ادامــه بیانیــه بــا 
تأکیــد بر اراده شــان برای تســهیل آغاز به 
کار کمیته قانون اساســی از طریق تشریح 
اصــول کلــی و راهبــردی آن بــه واســطه 
تعامــل بــا طرف هــای ســوری و نماینــده 
دبیــرکل ســازمان ملــل در امــور ســوریه 
نســبت به تدویــن یک آییــن کار تضمین 
کننــده فعالیــت مؤثــر و پایــدار کمیتــه و 
فعالیت آن در فضایی همراه با مصالحه 
و مشــارکت ســازنده بــه نحوی کــه نتایج 
آن بتواند حداکثــر حمایت ممکن مردم 

سوریه را کسب کند، تأکید کردند.
کشــورهای ضامن صلــح همچنین بر 
ایــن بــاور تصریح کردند که ایــن گام ها به 
آغاز یک فرایند سیاســی پایــدار و ماندگار 
ســوری- ســوری با تســهیل ســازمان ملل 
در راســتای تصمیمات کنگره گفت وگوی 
ملی سوریه در ســوچی و قطعنامه ۲۲۵۴ 
شــورای امنیــت منجــر خواهــد شــد. آنها 
همچنیــن تعهــد قوی خــود را نســبت به 
حاکمیــت، اســتقالل،  وحــدت و تمامیت 
ارضی جمهوری عربی سوریه مورد تأکید 
مجــدد قرار داده و تصدیــق کردند که این 
اصــول بایــد توســط همــه طرف هــا مورد 

احترام قرار گیرد.
بیانیه  روز گذشــته بــه عنوان ماحصل 
نشســت وزرای ضامــن صلــح ســوریه در 
ژنــو در حالــی منتشــر شــد کــه وزیــر امــور 
خارجه کشورمان چند روز پیش در حاشیه 

نشســت بین المللــی دوحــه قطــر درباره 
بحران ســوریه  با بیان اینکه  فرآیند قانون 
اساســی تنها راه برای خروج از این بحران 
اســت« گفته بود: »ما بســیار خوشــحالیم 
که بسیار به این نقطه نزدیک شده ایم که 
یک کمیته قانون اساســی تشکیل دهیم. 
ممکــن اســت ظــرف چنــد هفتــه آینده، 
تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه رسماً 
اعــالم شــود و ایــن امــر از طریــق فراینــد 
آســتانه بــا حضــور ایــران، روســیه و ترکیه 
محقق شده اســت که با هدف رسیدن به 
یک راه حل سیاســی برای ســوریه گردهم 

آمده اند.«
 نهایــی شــدن فراینــد آســتانه دقیقــاً 
برخــالف تبلیغات رســانه ای اســت که با 
اســتناد به برگزاری نشست هایی همچون 
ســوری،   معارضــان  رهبــران   نشســت 
روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه در استانبول 
تالش در تداعی شکست فرایند  آستانه و 
بطور ویژه کنار گذاشــته شــدن ایران از راه 

حل بحران سوریه داشتند.
دوشــنبه شــب اعــالم شــده بــود کــه 
ارشــد  دســتیار  جابری انصــاری  حســین 
وزیــر خارجه ایــران در امور ویژه سیاســی، 
»الکساندر الورنتیف« نماینده ویژه پوتین 
در امور ســوریه و »ســدات اونــال« معاون 
وزیر خارجه ترکیه به رایزنی برای نوشــتن 
پیش نویــس بیانیــه ای پیرامــون تعییــن 
ترکیــب و اعضــای کمیتــه قانون اساســی 

سوریه پرداختند.
به نظــر می رســد این کمیتــه جمعی 
۱50 نفره از نخبگان سیاســی مؤثر ســوری 
خواهــد بــود کــه تاکنون نحــوه انتخــاب و 
تعــداد اختصاص یافته به هر گروه از آنها 

بخشــی از رایزنی ها را بــه خود اختصاص 
داد بــود. حاصــل ایــن رایزنی هــا دســت 
کم تا روز گذشــته نهایی نشــد. با این حال 
برخــی شــنیده ها حکایــت از آن دارد کــه 
احتماال 50 نفر به انتخاب دولت ســوریه، 
50 نفر به انتخاب معارضان ســوری و 50 
نفــر از فعاالن جامعه مدنی و مســتقالن 
بــه انتخاب ســازمان ملــل به ایــن کمیته 
خواهنــد پیوســت. کمیتــه ای کــه قانــون 
اساسی ســوریه را بازنویســی خواهد کرد و 
زمینه برگزاری انتخابات آتی و پایان دادن 
بــه بحــران هفــت ســاله ســوریه را فراهم 

خواهد ساخت.
هفــت ســال پیــش بــود کــه در امتداد 
موج موســوم به »بهار عربی« اعتراض ها 
و آشوب های سوریه آغاز شد و اعتراضاتی 
که رویکردی مســلحانه یافته بود در ادامه  
بــا ظهــور گروه هــای تروریســتی همچون 

داعــش و النصــره ســرزمین ســوریه را به 
کانــون بحرانــی خونیــن و ویرانگــر تبدیل 

کرد.
جمهــوری اســالمی ایــران به واســطه 
حمایت دولت سوریه از ایران در سال های 
جنــگ تحمیلــی و نیز همراهی با ســوریه 
در حمایــت از جبهه مقاومت نســبت به 
وضعیــت ســوریه بــی تفــاوت نمانــد و با 
خواست دولت قانونی دمشق مستشاران 
نظامــی را بــه ایــن کشــور فرســتاد. ایــن 
همــکاری در مراحلی که ســیطره داعش 
می توانســت ســرزمین ســوریه را به مرکز 
حکومت این گروه تروریســتی تبدیل کند 
و امنیت محیط پیرامونی ایران را بیش از 
پیش مخدوش کند به کمک های خود به 

سوریه ادامه داد.
ســوریه در هفــت ســال گذشــته هدف 
جنگ بود که کشورهای مختلف از جمله 

ترکیــه، روســیه و امریــکا بــا اهــداف ویــژه 
خود به آن وارد شــدند و عربســتان و رژیم 
اســرائیل بــا حمایــت از برخــی گروه های 
تروریســتی فعــال در آن دســتی بــر آتش 
داشــتند. با این وجود در تمام این سال ها 
آنچه از سوی طرف های غربی و متحدان 
منطقه ای شــان مــورد تأکیــد قــرار گرفت 
تنهــا خروج ایران از ســوریه بــود. خروجی 
کــه مقامــات ایران هــر بــار آن را منوط به 
خواست دولت سوریه کردند. حال سوریه 
در یک قدمی راه حل سیاسی بحران خود 
اســت. از ترکیــب کمیتــه انتخابــی قانون 
اساســی این گونــه برمی آید که ســوریه در 
آینــده نیــز چنــدان دور از ایــران نخواهــد 
بود. بــا این حال تأکید مقامات جمهوری 
اسالمی همچنان ضرورت احترام به حق 
حاکمیت ملی و خواست و انتخاب مردم 

سوریه است، تا چه پیش آید. 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه های جداگانه ای 
بــه وزرای اطالعــات و دادگســتری خواســتار توضیــح علــت و 
مستندات قانونی بازداشت وحید صیادی نصیری و علت فوت 
وی و همچنین قصور یا تقصیرهای احتمالی مســئوالن زندان 

شد. 
بــه گــزارش ایســنا، در نامــه حجت االســالم احمــد مازنــی 
خطاب به علوی و آوایی با اشــاره به اخباری درباره دلیل فوت 
وحیــد صیــادی نصیری در زندان قــم  و در عین حال با اشــاره 
به توضیحاتی که از ســوی برخی مســئولین ذی ربط درباره این 
حادثــه ارائــه شــده نامه آمده اســت:  »آنچــه افــکار عمومی و 
نمایندگان مردم را نگران می کند، وقوع حوادث ناگواری از این 
دست به صورت مکرر در زندان هاست. بنابراین به منظور رفع 

شبهه و آگاهی مردم درخصوص موارد زیر توضیح دهید؛
۱- علت و مســتندات قانونی بازداشت آقای وحید صیادی 

نصیری را اعالم کنید.
۲- علت فوت آن مرحوم چه بوده آیا اعتصاب غذا منجر به 
فوت شده یا بیماری زمینه ای دیگری موجب درگذشت زندانی 

شده است؟
۳- علیرغم وقوع حوادث منجر به مرگ زندانیان در مورد 
قصور یا تقصیرهای احتمالی مسئوالن زندان ها توضیح دهید؛ 

بویژه آنکه عالوه بر حقوق زندانی چه بسا زنده ماندن برخی از 
متهمان موجب بررسی بیشتر و احقاق حق نظام و مردم شود 
که مرگ زندانی موجب باقی ماندن ابهامات و تضییع حقوق 

عمومی شود.«
پیــش از این یک مقــام آگاه با اعالم خبــر عضویت »وحید 
صیادی نصیری« در گروهک تروریستی تندر، علت دستگیری 
وی را برنامه  ریــزی برای انجام اقدامــات ایذایی اعالم کرد و به 
ایســنا، گفت: »وحیــد صیادی نصیــری« اولین بار در ســال 9۴ 
در اســتان البرز به اتهــام عضویت در گروهک تروریســتی تندر 
و برنامه  ریــزی بــرای اقدام ایذایی دســتگیر و به ۵ ســال زندان 

محکوم شد. 
نامبرده با ســپری کردن یکســال و نیم از مدت محکومیت، 
مشمول عفو رهبری شد و در اواخر سال 9۶ آزاد شد. متأسفانه، 
وی پس از آزادی، مجدداً با اســامی مســتعار »آرش صیادی« 
و »شــاپور ذواالکتاف« شــروع به همکاری با گروهک تروریستی 
تنــدر کــرد که با توجه بــه برنامه  ریــزی گروهک بــرای اقدامات 
انفجــاری در تاریخ 9۷/۵/۱ در قم دســتگیر و بــه زندان منتقل 
شــد.  نامبــرده به علــت بیماری کبــدی به بیمارســتان اعزام و 
علی رغم تالش پزشــکان، در بیمارســتان پــس از هفت روز در 

مورخ 9۷/9/۲۱ جان باخت.

تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه در اوایل سال 2019
در پایان نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در ژنو اعالم شد

کمیته 150 نفره  به نسبت مساوی از میان نزدیکان دولت، معارضان و نیروهای مستقل سوریه انتخاب می شوند

 
کشور ســوریه در حال آمادگی برای 
عبــور از بحــران بــا بررســی فهرســت 
قانون اساســی جدید اســت. ســازمان 
امیــدواری  اظهــار  نیــز  متحــد  ملــل 
جلســه  نخســتین  کــه  اســت  کــرده 
کمیته قانون اساســی ســوریه را قبل از 
پایان ســال جــاری برگزار کنــد. در این 
شــرایط، ایاالت متحده امریکا با طرح 
اولتیماتوم برای ســازمان ملل متحد، 
تهدید کرده اســت که در صورت عدم 
تسریع در تشکیل کمیته قانون اساسی 
تا ۱6 دســامبر، واشــنگتن هــر دو روند 
»آستانه و ســوچی« برای حل و فصل 

بحران سوریه را متوقف می کند.
رونــد مذاکــرات ســوچی در تاریــخ 

ایــن  شــد.  برگــزار   ۲0۱8 ژانویــه   ۳0
اراده  دهنــده  نشــان  بیشــتر  نشســت 
رســمی روســیه بــرای تأثیرگــذاری در 
امنیــت منطقه بود. مذاکرات ســوچی 
با وجــود عزم جدی کشــورهای عضو، 
از  بــا مخالفــت معارضــان و بخشــی 
کردهای ســوریه و نیز برخی کشورهای 

غربی مواجه شد. 
فصــل  و  حــل  بــر  کــه  مخالفتــی 
بحــران ســوریه تأثیــر منفی داشــت و 
امیــد کشــورهای منطقــه بــرای پایــان 
بحران از سوی این روند از مذاکرات را 
نافرجام گذاشت. لذا تهدید امریکا بر 
توقف مذاکرات سوچی، تأثیر چندانی 
بــر آینــده ســوریه نــدارد. امــا آنچه در 
کشــور قزاقســتان رخ داد، یعنــی روند 
اینکــه  دلیــل  بــه  آســتانه  مذاکــرات 
توافقــات مهــم و مؤثــری بــرای حــل 
بحــران ســوریه در پی داشــت، بیشــتر 

آمــاج تهدیــدات امریــکا قــرار گرفتــه 
است.

در مذاکرات آستانه برای نخستین 
بــار نمایندگانــی از گروه هــای مختلف 
سوریه پشت میز مذاکره نشستند و در 
چارچــوب آن، تنش در چهــار منطقه 
ســوریه کاهش یافــت. در ســه منطقه 
غوطه شرقی، شمال حمص و جنوب 
سوریه آرامش برقرار و بازسازی در آن 
مناطــق شــروع شــد و مرزهــای آن در 

حال توسعه است.
آســتانه،  مذاکــرات  رونــد  در 
معارضــان بــا نظام ســوریه بــه توافق 
رســیدند که ضمــن مبادلــه زندانیان، 
شــرایط امنیتی برای بازگشت آوارگان 
بــه محل اقامت شــان را فراهم کرده و 
مکانیزم اجرای آتش بس را در دستور 
کار قــرار دهنــد. چنیــن توافقــی بــرای 
بشردوستانه  بین المللی  سازمان های 

را  بــه مــردم ســوریه  فرصــت کمــک 
فراهم می سازد.

اهمیــت ایــن مذاکــرات با بررســی 
پیامدهای جنگ علیه مردم بی دفاع 
یمــن بیشــتر مشــهود اســت. در ایــن 
کشــور بزرگ تریــن بحران انســانی در 
تاریخ جهــان امروز رخ داد. گرســنگی 
و مــرگ و میر کودکان از ســوء تغذیه و 
نیز گســترش بیماری ها، بخشی از این 

بحران انسانی است.
در ســوریه همچنین بحران انسانی 
دیده می شــود امــا در مقام  مقایســه، 
بحــران ســوریه کمتــر از بحــران یمــن 
اســت. چون دولت ســوریه و مخالفان 
آن از ابتــدا حاضــر بــه مذاکــره بــرای 

تأمین امنیت مردم بودند. 
نماینــدگان  آســتانه  مذاکــرات  در 
و مقامــات کشــورهای عضــو از جمله 
وزرای امــور خارجه کشــورهای ترکیه، 

ایران و روســیه که به عنوان کشورهای 
هســتند،  ســوریه  آتش بــس  ضامــن 
گرد هــم آمدنــد و مذاکراتــی در مورد 
مشــکالت کنونی ســوریه انجام دادند 
و برای ایجاد موقعیت هایی مشــترک 
به توافق رســیدند. جایــگاه ژئوپلتیک 
محل مذاکــرات، عامل موفقیتی شــد 
کــه در خــاک خــود ســوریه بــا حضــور 

معارضان مقدور نبود.
ویــژه  نماینــده  جفــری،  جیمــز 
امریــکا در امــور ســوریه بتازگــی گفت 
کــه امریکا معتقد اســت روند آســتانه 
بایــد متوقــف شــود. علت ایــن ادعا و 
کانــون  جهــت  آن  از  آن،  پیامدهــای 
توجــه رســانه های متعدد قــرار گرفته 
اســت که ایــن پیشــنهاد ترامپ رئیس 
جمهوری امریــکا تناقضی ذاتی دارد. 
انتظــار امریــکا به حــل و فصل بحران 
غرب اوکراین در مذاکرات آســتانه، در 

شــرایطی کــه اعتقادی به حــل بحران 
سوریه در روند آستانه ندارد، پدیده ای 

غیرمنطقی است.
اظهــارات متناقــض کاخ ســفید از 
جمله تهدید به خروج از سازمان های 
بین المللی و هشدار در مورد شکست 
اظهــار  و  کلیــدی  شــرکای  بــا  روابــط 
امــری  آنهــا،  فعالیــت  از  نارضایتــی 
مــدرن  سیاســت  ســاختار  در  عــادی 

واشنگتن شده است. 
با بررسی این دیپلماسی معکوس، 
امریکا بویژه تهدیدات اخیر این کشور 
علیه مذاکرات صلح ســوریه، می توان 
دریافــت که ایــن تهدیدات نیــز ادامه 
از  امــا  مداخــالت نظامــی در ســوریه 
نــوع ژئوپلتیــک آن اســت. مداخالتی 
کــه نتیجــه آن مشــخص نیســت ولی 
هزینه آن بــه قیمت زندگی میلیون ها 
شهروند یک کشور کاماًل واضح است.

دیپلماسی معکوس علیه صلح

بــا اخبــــار نشســتی  در  تهــران  دادســتان 
بــه  خبرگزاری هــا  مســئول  مدیــران 
بیــان نکاتی پیرامون مبارزه با فســاد و 
تأثیــر عملکرد رســانه ها در این زمینه 
آن   تخریبــی  یــا  انتقــادی   حیــث  از 

پرداخت. 
عباس جعفــری دولت آبــادی در این 
زمینــه بــا تأکیــد بــر این کــه مطابــق با 

قانوِن مطبوعات، رســانه ها در انتشــار 
مطالب آزاد هستند، پرهیز رسانه ها از 
ناکارآمد نشــان دادن نظام اســالمی و 
اجتناب از انتشــار مطالب خالف واقع 

را جزو انتظارات دانست. 
دادســتان تهران بــا بیــان اینکه ظرف 
متعــددی  اخبــار  گذشــته  مــاه  چنــد 
انتشــار یافتــه کــه مبنــا نــدارد یــا فاقد 

تشــدید  هــدف  بــا  یــا  و  اســت  دلیــل 
منتشــر  مقامــات  میــان  اختالفــات 
می شــود کــه غالبــاً منجــر به تشــکیل 
پرونده قضایی شــده اســت، تلویحاً از 
صدور کیفرخواســت برای محمدرضا 
خاتمــی فعــال سیاســی اصالح طلب 
و نماینــده مجلــس ششــم خبــر داد و 
گفــت: »اخیــراً آقایــی گفته بــود که در 

انتخابات ســال ۱۳88، هشت میلیون 
رأی تقلــب شــد و وقتــی دادســرا او را 
احضــار کــرد و از او ســؤال شــد  که چه 
مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو 
اســتناد می کــرد. لــذا ایــن فــرد  تحت 
تعقیب قــرار گرفته و  پرونــده اتهامی 
در شــرف صدور کیفرخواست است.« 
فضــای  »امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

رســانه ای کشــور بــه گونه ای اســت که 
هرچــه می خواهند می گوینــد و انتظار  
دارنــد که تحــت تعقیــب قضایی قرار 
نگیرنــد و برای دفــاع از خود، موضوع 
آزادی مطبوعات را مطرح می کنند«، 
افزود: »این درحالی است که رسانه ها 
طبــق قانون مکلفنــد مطالب واقعی، 
صحیــح و عــاری از تهمــت و افتــرا را 

منتشر نمایند.«  
دادســتان تهــران با اشــاره بــه احضار 
یکــی از ســلبریتی ها بــه دلیــل تبلیــغ 
یــک آمپــول گفــت: اخیــراً خانمی در 
فضــای مجــازی اقــدام بــه تبلیغ یک 
آمپول کرده بود در حالی که کسی حق 
ندارد در کاری که به او مربوط نیســت، 

دخالت کند. 

دادستان تهران خبر داد از فرد مدعی تقلب 8 میلیونی مدارک خواسته شد

علیه محمدرضا خاتمی کیفرخواست صادر می شود

س
فار

حمید موسوییادداشت

در نامه ای به وزرای اطالعات و دادگستری مطرح شد

درخواست مازنی برای توضیح علت فوت وحید صیادی نصیری
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری معتقد است تحقق 
گفت وگــوی فراگیر منطقه ای، نیازمند فعال تر شــدن نهادهای 
منطقه ای همچون شــورای همــکاری خلیج فارس یا ســازمان 
همــکاری اســالمی اســت. او درعین حــال، وجــود دو رویکرد در 
سیاست منطقه ای ایران را رد می کند و می گوید این ادعا، حاصل 

القائات کسانی در داخل کشور است.
ë  دولــت جمهوری اســالمی ایران همــواره از منطقــه قوی تر، به

جای قوی ترین در منطقه سخن گفته است. امروز که درگیری های 
نظامــی در منطقــه رو به پایان اســت، آیــا از مخاطبــان این پیام 
جمهوری اسالمی ایران، واکنشــی برای پیگیری این رویکرد دیده 
می شــود؟ در اینجــا دو بحث وجــود دارد؛ به ایــن معنی که هم 
موانــع بایــد کمتر شــود و هم مقتضیات باید بیشــتر شــود. من 
معتقدم امروز شــرایط به سمتی می رود که موانع درحال کمتر 
شــدن اســت. اما از ســوی دیگر، از نظر ایجابی، ایــن امر نیازمند 
تحرکات بسیار بیشتری است که امروز به نظر می رسد نهادهای 

منطقه ای هنوز این ظرفیت را کسب نکردند.
ë منظور عربستان سعودی است؟

نهادهایــی  منطقــه ای،  نهادهــای  از  منظــور  آن،  از  فــارغ 
همچون شــورای هماهنگی کشــورهای خلیج فارس و ســازمان 
همکاری هــای اســالمی اســت. این نهادها هســتند کــه باید این 

ظرفیت را در خود ایجاد بکنند.

ë  رســانه های خارجی این طور القا می کنند که جمهوری اسالمی
ایران در منطقه دو سیاست دارد؛ سیاستی که دولت دنبال می کند 
و سیاســتی که نهادهای حاکمیتــی غیر انتخابی دنبــال می کنند، 

چنین دوگانگی را تأیید می کنید؟
متأســفانه ایــن تحلیل ها، تحلیل هایی اســت که کســانی در 
داخل تولید می کنند و کســانی در خارج آنها را اشاعه می دهند. 
درحالی است که ما معتقدیم که یک جمهوری اسالمی هستیم 
که دوبال سیاســی و نظامی داریم که این دو بال هم با همدیگر 

فعالیت می کنند.

یک جمهوری اسالمی هستیم
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری در گفت و گو با »ایران«:

رئیس جمهوری امروز به ترکیه سفر می کند
رئیــس جمهــوری بــه دعــوت رســمی رجــب طیــب اردوغــان، بــرای 
شــرکت در پنجمین جلســه شــورای عالی روابــط راهبردی دو کشــور عصر 
چهارشــنبه )امروز(  برای ســفری دو روزه به آنکارا ســفر می کند.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی دولت، معــاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رئیس 
جمهــوری با اعالم ایــن خبر ادامه داد: آقای روحانی را در این ســفر هیأت 
بلندپایــه ای از اعضای سیاســی و اقتصادی کابینه همراهــی می کنند.پرویز 
اســماعیلی، برگزاری پنجمین جلسه شــورای عالی راهبردی ایران و ترکیه 
به ریاســت رؤســای جمهوری دو کشــور را از مهم ترین برنامه های این سفر 
عنــوان کــرد و گفت: ایده تشــکیل شــورای عالی روابــط راهبردی دو کشــور 
نتیجه اولین ســفر آقای روحانی به ترکیه در دولت یازدهم بود و براســاس 
آن رؤســای جمهوری اســالمی ایــران و ترکیه روابط اقتصــادی ۳0 میلیارد 

دالری را هدفگذاری کردند.
وی افزود: در این ســفر اســناد مهمی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی در حضور رؤسای جمهوری دو کشور به امضا خواهد رسید.
ë روحانی فرا رسیدن روز ملی قطر  را تبریک گفت

رئیــس  جمهــوری  دیــروز با تبریــک فرا رســیدن روز ملی قطر به شــیخ 
تمیــم بــن حمــد آل ثانی امیــر دولت این کشــور ابــراز اطمینان کــرد که با 
اســتفاده از ظرفیت هــا و توانمندی هــای فــراوان تهــران و دوحــه می تــوان 
در جهــت برقــراری صلــح و ثبــات در منطقه و گســترش روز افــزون روابط 

فی مابین در تمامی زمینه ها گام های ارزنده ای برداشت.
رئیس جمهوری همچنین در حکمی حجت االســالم والمسلمین ناصر 

نقویان را به عنوان »دبیر هیأت عالی گزینش کشور« منصوب کرد.



ســخنگوی وزارت امــور خارجه گفــت: گفت وگوی 
رئیــس گروه اقــدام ایــران در وزارت امــور خارجه 
امریکا در گروه اقدام ایران با معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه مربوط به آخرین جلســه کمیســیون 
مشــترک برجــام در وین پیش از خــروج امریکا از 
توافــق هســته ای اســت. به گــزارش ایســنا ،بهرام 
قاســمی  در خصــوص اظهــارات برایــان هــوک، 
نماینــده امریــکا در گــروه اقــدام ایــران مبنــی بــر 
مذاکره با معاون سیاســی وزیر خارجه کشــورمان 
درباره زندانیــان امریکایی در ایــران تصریح کرد: 

پیش از خروج امریکا از برجام و در زمان برگزاری 
جلسات کمیسیون مشترک، درحاشیه نشست ها 
هیأت هــای  نماینــدگان  رایزنــی  بــرای  فرصتــی 
کشــورهای عضو ۱+۵ با یکدیگر یــا با طرف ایرانی 

فراهم می شد.
وی افــزود: بــه نظر می رســد منظور آقــای برایان 
هــوک از گفت وگــو بــا معاون سیاســی وزیــر امور 
خارجــه مربــوط بــه آخریــن جلســه کمیســیون 
مشــترک برجام اســت که پیش از خــروج امریکا 
از برجــام در ویــن برگزار شــد و طبــق روال هیأت 

امریکایی نیز در کنار ســایر اعضــای ۱+۵ با هیأت 
ایرانی نشست مشترکی داشت.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در ادامه گفت وگو 
بــا خبرگــزاری صداوســیما گفــت: در حاشــیه این 
نشست ها معموالً رایزنی هایی با نمایندگان هیأت 
امریکایــی نیــز ماننــد ســایر کشــورها درخصوص 
انجــام  دوجانبــه  صــورت  بــه  برجامــی  مســائل 
می پذیرفــت و در خــال ایــن گفت وگوهــا طــرف 
ایرانی همواره موضوع وضعیــت زندانیان ایرانی 
در امریــکا را پیگیــری می کــرد و همچنیــن طــرف 

امریکایــی نیــز ادعای خــود در مورد چنــد زندانی 
دوتابعیتی را پیگیری می کرد.

قاسمی تصریح کرد: خبر این گفت وگو با محوریت 
پیگیــری وضعیــت زندانیــان ایرانــی در امریکا در 

همان زمان اعام شد.
ë  مذاکرات با پاکســتان برای آزادی بقیــه مرزبانان

ایرانی ادامه دارد
 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در گفــت وگــو بــا 
ایرنــا، در خصــوص اقدامــات وزارت امــور خارجه 
بــرای آزادی بقیه مرزبانانــی که در اختیار گروهک 

تروریستی جیش الظلم هستند، گفت: بعد از ورود 
تروریســت ها به خــاک ایــران و ربایــش مرزبانان، 
وزارت امور خارجه و ســایر نهادهــا کار خود را آغاز 
کردنــد و در تماس هــای مکرر با طرف  پاکســتانی 
موضــوع دنبــال شــد. قاســمی ادامــه داد: دربــاره 
آمــار دقیق نفــرات باقیمانــده در دســت گروهک 
تروریســتی نمی توانم اظهارنظر کنم اما تعدادی 
هنــوز در اختیــار رباینــدگان هســتند و مذاکــرات با 
طرف پاکســتانی همچنان ادامه دارد و وعده هایی 

در این زمینه داده شده است. 

نامه  دادستانی توضیح وزارت خارجه درباره دیدار هوک و عراقچی 
درباره ادعاهای کریمی قدوسی

غامحســین  اینکه،حجت االســام  اول  خبــر 
محســنی اژه ای به این ســؤال که »چرا دادســتانی 
از وزیر امور خارجه در موضوع سخنانش پیرامون 
پولشــویی مدرک  خواسته اســت اما در مورد جواد کریمی قدوسی 
یــا محســن رضایــی کــه ادعاهایی نظیــر برانــداز بــودن 50 درصد 
نماینــدگان مجلــس یــا وجــود جریــان نفــوذی در وزارتخانه هــا را 
مطــرح کــرده بودنــد، خواســتار ارائــه مــدرک نمی شــود«، پاســخ 
داد. محســنی اژه ای در پاســخ این ســؤال روزنامه خراســان گفت: 
»درخصوص همه اقدام می شــود. امــا درباره نمایندگان مجلس، 
قانونی که خود مجلس گذاشــته این است که هر نماینده ای حرف 
بزند اول هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان که داخل مجلس است 
باید تشــخیص دهد که در راســتای نمایندگی بوده یا نبوده اســت. 
در این موضوعات دادستان تهران به هیأت رئیسه نامه نوشته اما 
هنوز هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعاهای نمایندگان 
نظر نداده اســت. اگر هیأت تشــخیص دهد در راســتای نمایندگی 
نیســت، آن وقــت نوبت مــا می شــود.« او درباره تعمیــم موضوع 
ســؤال به ادعاهای مطرح شــده از سوی مقامات غیر از نمایندگان 

مجلس چیزی نگفت. 
 

۲ اتهام جدید کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه
خبر دیگر اینکه ، وکیل مدافع علی نجاتی، عضو ســندیکای کارگران 
شــرکت کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه که اخیراً بازداشت شده، 
از تفهیــم دو اتهــام جدیــد بــه موکلــش در رابطــه بــا اعتراضــات و 

اعتصابات کارگران این کارخانه خبر داد. 
به گــزارش ایرنــا، فرزانــه زیابــی دربــاره آخرین وضعیــت پرونده 
موکلش که با اتهام تبلیغ علیه نظام دســتگیر شــده اســت، با اشاره 
بــه دو اتهــام جدیــد انتســابی بــه موکلــش در شــعبه اول دادیــاری 
دادســرای عمومی و انقاب شهرستان شــوش گفت: اتهام نخست 
مــوکل »اخال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات 
و تجمعات شــرکت نیشــکر هفت تپه« اســت که در ابتدا در شــعبه 
ســوم دادســرای عمومــی و انقاب شهرســتان اندیمشــک مطرح و 
ســپس با صدور قرار عدم صاحیت به دادسرای عمومی و انقاب 
شهرســتان شــوش ارســال شــد. این وکیــل همچنین از درخواســت 
موکلــش بــه اقدامــات درمانی بــا ارجاع بــه پزشــکی قانونی جهت 
اعمــال مــاده ۵0۲ آیین دادرســی کیفری خبــر داد که بــدون اقدام 

باقی مانده است.
 

درخواست انتقال نازنین زاغری به بیمارستان
شنیدیم که ، وکیل مدافع نازنین زاغری، تبعه ایرانی- انگلیسی که به 
پنج سال حبس محکوم شده و اکنون نیز مشغول تحمل کیفر است، 
از تقاضــای موکلش از دادســتانی تهــران مبنی بر موافقــت با آزادی 

مشروط خبر داد. 
محمــود بهزادی راد با اعام این خبر به ایرنا گفت که موکلش بیش 
از نیمــی از پنج ســال حبس خــود را تحمل کرده و مشــمول مقررات 
آزادی مشــروط می شــود. وی افــزود: در حــال حاضــر منتظــر نظــر 
دادســتان تهران هســتیم که امیدواریم با درخواســت آزادی مشروط 

موکلم موافقت شود. 
 وکیــل مدافــع نازنین زاغری همچنین از بیمــاری او خبر داد و گفت: 
با توجه به بیماری موکل، درخواســت انتقال زاغری به بیمارستان را 
داده ایم تا مراقبت های پزشــکی در بیمارســتان به عمل آید و اکنون 
منتظــر موافقــت زندان با درخواســت انتقــال زاغری به بیمارســتان 
هســتیم.  بهزادی راد در پاســخ به این پرســش که سرنوشــت پرونده 
جدیدی که برای موکلش تشــکیل شــده به کجا رســیده است، گفت: 
در ایــن پرونده وکالت زاغری را برعهده ندارم ولی تا جایی که اطاع 
دارم، یــک جلســه دادگاه برگــزار شــده و پرونــده جدیــد، اعتبــار امــر 
مختومــه دارد؛ یعنــی قبــًا به همین اتهام رســیدگی و بــرای موکلم 

مجازات صادر شده است.
 

دوچرخه سواری سفیر سوئیس 
در حمایت از کمپین  سه شنبه های بدون خودرو

دست آخر اینکه ، سفیر سوئیس در تهران روز سه شنبه با دوچرخه به 
محل کار خود رفت. صفحه رسمی توئیتر سفارت سوئیس در تهران 
با انتشــار تصویری از ســفیر این کشور که روز سه شــنبه با دوچرخه به 
محل کار خود آمده اســت، نوشــت: »ســفارت ســوئیس در تهران به 
کمپین » سه شنبه های بدون خودرو« پیوست. امروز، کارکنان سفارت 
پیاده، یا با وسیله نقلیه عمومی و دوچرخه به سر کار آمدند.« پویش 
مردمی سه  شنبه های بدون خودرو جهت توسعه حمل  و نقل پاک و 
ترویج زیســت محوری دو سال پیش از شــهر اراک شروع شد و دیروز 

)سه شنبه( در دومین سال فعالیتش در ۲00 شهر برگزار شد.

 دیـــگه 
چه خبر
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می تــوان  را  یمــن  و  ســوریه  تحــوالت 
در  ســخت  رقابت هــای  پایــان  نشــانه 
منطقه تعبیر کــرد. در این صــورت، آیا 
می تــوان آغاز یک گفت وگوی فراگیر در 
منطقــه را متصــور بود؟ کمــال خرازی، 
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی 
جمهوری اســامی ایران معتقد اســت 
که دست کم مذاکرات در یمن، اکنون در 
ابتــدای راه خود قــرار دارد. او بی عملی 
عربســتان درمقابل رویکــرد »گفت وگو 
محــور« ایــران را ناشــی از آن می دانــد 
که این پادشــاهی، دنبال ســلطه است. 

گفت وگوی کوتاه با او را می خوانید.
 اخیــراً شــاهد مذاکــرات صلــح یمنی-
یمنــی در ســوئد بودیــم. رویکــرد ایران 
نســبت بــه ایــن مذاکــرات چیســت و 

چه تأثیری بــر تحوالت منطقــه خواهد 
داشت؟

جمهوری اسامی ایران از این مذاکرات 
حمایت کرد، آن هــم به دلیل اینکه با 
جنگ مخالف بود. از این رو امیدواریم 
که این مذاکرات به نتایج قطعی برسد 
و آنچه که خواســته مردم یمن هست؛ 
یعنی داشتن یک حکومت برخاسته از 
اراده مردم و مشــارکت همه احزاب در 

یمن، محقق شود. 
کــه چنیــن  مــا خوشــحالیم  بنابرایــن 
درهــر  امــا  گرفــت.  انجــام  مذاکراتــی 
صــورت، ایــن مســیر یــک راه طوالنــی 
اســت و امیدواریــم آنچــه کــه محقــق 
می شــود، در نهایــت در جهــت منافع 

ملت یمن باشد.

ë  طرق بــه  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مختلف، منطقــه را به گفت وگو دعوت 
کــرده و می کند، اما چرا برخی کشــورها 
ماننــد عربســتان به این مســأله پاســخ 
نمی دهنــد؟ دلیل مقاومت عربســتان 

چیست؟
زیرا به دنبال سلطه هستند، همچنین 
بــه دلیــل وابســتگی بــه بیگانــگان این 
در  می کننــد.  دنبــال  را  جهت گیــری 
مقابــل، مــا همیشــه حامــی ملت هــا 
بودیم و تأکید کردیم که ملت ها باید از 
حقوق خود برخوردار باشــند. اما امروز 
می بینیــم که بعــد از 4 ســال جنگ در 
یمــن، کل دنیا به این نتیجه رســید که 
جنــگ یمن جنگــی بیهوده بــود، خود 
عربســتانی ها هــم بایــد به ایــن نتیجه 

رســیده باشــند کــه از طریــق جنــگ به 
جایــی نخواهنــد رســید، بلکه بایســتی 
بپذیرند که ملت یمن خودشان درباره 

آینده خودشان تصمیم بگیرند.
ë  پیش بینی شما از ساز و کار مالی اروپا  برای

حفظ برجام چیست و چه زمانی اروپایی ها 
این ساز و کار را ایجاد خواهند کرد؟

موظــف  اروپایی هــا  برجــام  براســاس 
هســتند در جهت عادی ســازی روابط 
ایــران و اروپــا گام بردارند. ســاز و کاری 
هــم که پیشــنهاد کردنــد در این جهت 
هســت، البته ما باید صبر کنیم که این 
ساز و کار چه زمانی اجرایی خواهد شد. 
زیرا تاکنــون وعده های زیادی دادند که 
متأســفانه اجرایی نشده است. آخرین 
وعــده ای هم کــه در این زمینــه دادند، 

این بود که این ســاز و کار تا پایان ســال 
اجرایی خواهد شــد. از این رو باید صبر 

کنیــم ببینیم باالخــره چقدر بــه وعده 
خود عمل می کنند.

عربستان بپذیرد جنگ راه حل نیست
کمال خرازی در گفت وگو با »ایران«:

خبر

درخواست اعاده دادرسی 
پرونده باقری درمنی 

 وکیــل مدافع باقــری درمنی -از محکومــان پرونده های 
اقتصــادی که اخیــرا خبر تاییــد حکم اعدامش از ســوی 
ســخنگوی قوه قضائیه اعام شــد- می گوید درخواست 
اعاده دادرســی پرونده موکلش، از طریق پســت به دیوان عالی کشور ارسال 
شده است. سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا عنوان کرد: 
در مرحله فرجام خواهی من از ایشان وکالت گرفتم و برای فرجام خواهی 
بــه دیــوان عالی کشــور مراجعه کردیم که بــه ما گفتنــد نمی توانیم بگوییم 
در کدام شــعبه رســیدگی می شــود. گفتند الیحه ارائه کنید تا در پرونده قرار 

دهیم و ما الیحه دادیم.

 حمایت از دولت 
برای اصالح اقتصاد حمایتی

اگــر در ایــن رابطــه مهــم و حیاتــی اجماعــی میــان دولت، 
مجلــس، کارشناســان اقتصادی و همه متنفــذان جامعه از 
علمــا و دانشــمندان و دانشــگاهیان ونخبگان و دلســوزان و 
ایران دوســتان ایجاد شــود می توان صادقانه و صمیمانه با مردم ســخن گفت و 
همکاری و همدلی ضروری آنان را به دســت آورد. هشــدار می دهیم که اقتصاد 
مــا بعید اســت همچنان یــارای تحمل مســکن های مقطعی را داشــته باشــد و 
از درمــان واقعــی دور بمانــد. روزی که دیگر همین مســکن ها هم جواب ندهند 
و درد بیمار را آرام نکنند دور نیســت. عقا و خردمندان تصمیم های درســت و 
اصولی ومحتوم )هرچند تلخ( را چندان به عقب نمی اندازند که کار از کار بگذرد 
و هزینه های سنگین و بنیان کن حادث شوند. ما باید به جامعه خویش اعتماد 
کنیــم و گزینه هــای درســت وکارشناســانه را پیش رویــش قرار دهیــم ومطمئن 
باشــیم که مردم ما به آن درجه از هوش و آگاهی رسیده اند که میان عوامفریبی 
و خردمندی راه درست را انتخاب کنند و حامی مسئوالن صادق و دلسوز باشند.

 ادامـــــه از
صفحه اول

از یمن تا سوریه، منطقه 
غرب آســیا پــس از چند 
ســال تنش های سخت، 
در حــال تجربه تحوالت 
از  فــارغ  اســت.  مثبتــی 
اینکــه ایــن تحــوالت چه 
زمینه هایــی  و  علت هــا 
داشــته اســت، می تــوان 
اندیشــید  نیــز  ایــن  بــه 
کــه زین پس شــاهد چــه فرایندهــای کلی در 
منطقــه خواهیــم بود.شــواهد و قرائن نشــان 
می دهــد اکنــون زمینه ای فراهم شــده اســت 
تــا دولت های مداخله گر به مردم کشــورهای 
منطقــه اجــازه دهنــد بــرای سرنوشــت خود 

تصمیــم بگیرنــد. ایــن بزرگ تریــن گمشــده 
غرب آســیا در سال های جنگ و درگیری های 
ســخت بود. امــا امروز بعــد از ســال ها جنگ 
و درگیــری، صــدور تروریســم و تســلیحات و 
ورود بــه جنگ علیه مردم در یمن و ســوریه، 
کشــورهای مداخلــه گــر، اعــم از منطقــه ای و 
فرامنطقــه ای، دریافتنــد کــه از طریــق جنگ 
و درگیــری نمی تواننــد نظام هــای سیاســی را 
تغییر دهند. باید توجه داشــت که این تغییر 
رویکرد قدرت های بزرگ، ناشــی از خواســت 
و درک آنان نبوده اســت، بلکه از ســر ناتوانی 
در دســتیابی به اهداف خود از طریق سخت، 
به این نتیجه رسیده اند که باید از این شیوه ها 
دســت بردارنــد. انتظــار مــی رود زیــن پــس 

عقای کشورها، بویژه کشورهای فرامنطقه ای 
و نیــز حکمــای کشــورهای منطقــه، بیــش از 
پیش بــر این نتیجــه واقع بینانــه اذعان کنند 
و دولت هــای خــود را از ادامــه دخالت هــای 
غیرقانونی باز دارند. این شخصیت ها باید به 
دولتمردان خود گوشزد کنند که تبدیل منطقه 
غرب آسیا به یک بشکه باروت، نه تنها منافع 
مــردم منطقــه را از میان می بــرد، بلکه همه 
منافع آن قدرت هــا را نیز زایل خواهد کرد.به 
طور خاصــه، امروز واقعیــت و پیامد جنگ، 
واقعیت دیگری را پیــش روی همه بازیگران 
قرار داده؛ واقعیتــی مبنی بر اینکه باید اجازه 
داد تــا مــردم و دولت های منطقه با تشــکیل 
یــک مجمع منطقــه ای بتوانند مســائل خود 

را حــل و فصل کنند.برای شــکل گیری چنین 
عربســتان  موضــع  از  نمی تــوان  مجمعــی، 
غافــل بــود. زیرا رویکرد این کشــور نســبت به 
فرآیندهــای غرب آســیا تعیین کننده اســت.
به نظر می رســد بــا کاهش تنــش در منطقه، 
عربستان سعودی نیز بتدریج متوجه خواهد 
شــد که ادامه این وضعیت برای این کشور نه 
تنها ســازنده نیســت، بلکه مخــرب و کاهنده 
هــم هســت.در این میــان برخی از کشــورها و 
رســانه ها، همچون عربســتان ســعودی ادعا 
می کنند کــه جمهوری اســامی ایــران دارای 
دو رویکرد در سیاســت منطقه ای خود است، 
رویکردی که از ســوی دولت دنبال می شــود و 
رویکــردی که از ســوی نهادهــای غیرانتخابی 

پیگیری می شــود. امــا واقعیت این اســت که 
القای این دوگانگی، منشأ درونی ندارد، بلکه 
امــری بیرونــی و بخشــی از یک جنــگ روانی 
بــرای تحت الشــعاع قــرار دادن دیپلماســی 
معقــول و مقبول جمهوری اســامی درقبال 
کشورهای منطقه اســت.امروز همه نیروهای 
دیگــر و همــه بازیگــران، می داننــد کــه همــه 
نیروهــا، تشــکل ها و ســازمان ها در جمهوری 
اســامی ایــران، در جهــت حفــظ، حمایت و 
تقویت منافع ملی کشور و حفظ و حراست از 
امنیت کشور در منطقه به کار گرفته می شوند. 
هماهنگــی در ســطوح باال وجــود دارد و هیچ 
کــدام از اینها، مســتقل برای خودشــان عمل 

نمی کنند.

بــازی روســیه در غــرب آســیا چیســت؟ 
کشــوری کــه بــه توصیــه و تشــویق ایران 
وارد کارزار ســوریه شــده اســت، چگونــه 
کنش های سیاســت خارجی خود، بویژه 
در غرب آســیا را تنظیم می کند؟ نسبت 
این کشور و ایران چیست؟ این روزها که 
تنش ها در منطقه رو به کاهش می رود، 
این پرســش ها پررنگ تر از پیش مطرح 

می شوند.
به طور کلی، شــعار روســیه در سیاســت 
خارجــی، عملگرایی و کنش های »مورد 
به مورد« اســت. بــه عنوان مثال گاه این کشــور تمایل دارد 
در ســوریه بــا ایــران همــکاری راهبردی داشــته باشــد، چه 
بســا در بحــران دیگــری این آمادگی از ســوی روســیه دیده 
نشــود. باوجود ایــن، تجربه بحــران ســوریه و نقش مهمی 
کــه جمهوری اســامی ایران در متقاعد کردن روســیه برای 
ورود جدی تر در کارزار و تقابل با تروریست ها ایفا کرد، این 
احتمال را ایجاد می کند که اگر از سوی ایران اراده جدی به 
نمایش گذاشــته شود و با طرح و برنامه پیشنهاداتی داشته 
باشــیم، روسیه به تناســب منافع خود، در سایر موضوعات 

نیز نقش آفرین شود.
در ایــن میان برخــی این پرســش را مطرح می کننــد که آیا 
ارائه نقش قوی تر به روســیه با منافع ایران ســازگار هســت 
یا نــه؟ تجربه نشــان داده اســت در مناطقی کــه جمهوری 
اسامی ایران با روسیه اشتراک منافع داشته است، بخوبی 

توانسته به یک کار و رویکرد مشترک دست یابند. 
همچنیــن در مواقعــی کــه شــاهد تداخــل منافع دو کشــور 
بودیــم، ایران و روســیه توانســتند درک صحیحــی از طرف 
مقابل کســب کننــد. مجموعه این شــرایط نشــان می دهد 
تجربه کســب شــده از همکاری های ایران و روســیه در چند 
ســال اخیــر، می تواند نقطه عزیمتی باشــد تا این دو کشــور 

مهم و تأثیرگذار به درکی از اشتراکات برسند. 
افغانســتان شــاهد مثال خوبــی از این اتفاق اســت. برخی 
بر این باورند که ایران و روســیه می توانند در جهت ارتقای 
صلح و ثبات در افغانســتان تاش کنند، زیرا این دو کشــور 
در اواخر دهه 90 میادی توانســتند صلح را در تاجیکستان 
تأمین و به جنگ داخلی این کشــور پایان دهند. الگویی که 
نقشــی که ایران و روسیه در تاجیکستان از خود بروز دادند، 
اتفاقــاً نقطه عزیمتــی برای بحران ســوریه بــود. به عبارت 
دیگــر، آن تجربــه موفــق بود که باعــث شــد در اوج بحران 
سوریه این امید ایجاد شود که شاید همکاری ایران و روسیه 

بتواند به حل مسأله در این کشور کمک کند. 
به همین دلیل، مشــاهده شــد که روســیه نیز انعطاف الزم 

را از خــود نشــان داد و وارد معرکه شــد. از ایــن رو، امروز با 
نگاهــی بــه این تجارب می تــوان گفت ایــن الگوهای موفق 
می تواند به مدلی برای همکاری های بیشــتر ایران و روسیه 
تبدیل شــود.در چنین شــرایطی، برخی در داخل و بسیاری 
از کارشناســان غربی به این مسأله دامن می زنند که روسیه 

سعی می کند با کارت ایران بازی کند.
 آنــان بیــش از هــر چیــز به تحــرکات اســرائیل در ســوریه و 
موضعگیری هــای روســیه در ایــن بــاره اشــاره می کنند. در 
پاسخ به چنین شبهاتی، باید توجه داشت که اواًل، سیاست 
خارجی، حوزه منافع است و منافع هم متأثر از مؤلفه های 

مختلفی است که می تواند تغییر کند.  
از ســوی دیگــر جمهوری اســامی ایــران در ســوریه حضور 
دارد و برنامه هــای خــود را بــرای تثبیــت صلح و بازســازی 
این کشــور دنبال می کنــد. مهم تر از همه اینکه این روســیه 
نبود که ایران را به سوریه فراخواند که حاال مطابق خواست 
این کشــور از ســوریه خارج شــود، بلکه عکس این اتفاق رخ 
داده است. از این رو به نظر می رسد با یک فضای رسانه ای 
مواجــه باشــیم کــه تمایلــی ندارنــد قدرت هــای منطقه ای 

الگوهای جدید همکاری ها را با هم تمرین کنند. 
این درحالی اســت کــه تجربه ســوریه و همکاری های ایران 
و ترکیه و روســیه، نشــان می دهد بازیگرانی که حتی تزاحم 
منافع هم دارند با گذشت ها و همکاری های خود، به ابتکار 
عمل هایی دست یابند که حتی نشست ژنو هم از دستیابی 

به آن ناتوان بوده است.
آنچه در رابطه ایران و روســیه محل پرســش اســت، سطح 
مبادالت اقتصادی دو کشــور است. سطح ارتباط اقتصادی 
بــه مراتــب پایین تــر از ســطح مبــادالت سیاســی دو کشــور 
اســت. ایــن درحالی اســت کــه ایران و روســیه، 539 ســال 
ســابقه روابط رســمی دیپلماتیک با یکدیگــر دارند. تجربه 
تاریخی همچون دوره شــاه عباس صفوی نشان داده است 
که هرگاه روابط اقتصادی دو کشــور مســتحکم بوده، روابط 

دیپلماتیک هم مستحکم بوده است. 
اما امروز عکس این امر صادق اســت. به عنوان مثال، پس 
از تنــش بوجــود آمــده در روابــط روســیه و ترکیه بــه دنبال 
ســقوط هواپیمای جنگی این کشــور در ســوریه، روسیه ابراز 
تمایل کرده بود تا ایران جایگزین بخشــی از نیازهایی شــود 
که این کشــور از ترکیه وارد می کرد. اما به دلیل بین المللی 
نبــودن تجار ایرانی، نبود اســتانداردهای یکســان و نیز نبود 
روابــط تجــاری قــوام یافتــه، ایران نتوانســت در ایــن زمینه 
بخوبــی نقــش آفرینــی کــرده و از ایــن فرصت بهــره ببرد. 
البته گسترش روابط اقتصادی، نیازمند فعال شدن بخش 
خصوصــی تجــارت در ایــران اســت، همچنان کــه باید این 

اراده در سطوح میانی مدیریت کشور نیز دیده شود.

بازی روسیه در غرب آسیا

یادداشت

سید مهدی 
حسینی

کارشناس مسائل 
روسیه

باوجــود مذاکــرات و توافقات  
در  درگیری هــا  ســوئد، 
بویــژه  یمــن،  از  بخش هایــی 
یافــت.  ادامــه  حدیــده  بنــدر 
غیرقابــل  درگیری هــا  ایــن 
مقابــل  در  نبــود.  پیش بینــی 
انتظار مــی رود کــه آتش بس 
دســت کم  قطعــی،  و  کامــل 
مناقشــه  مــورد  مناطــق  در 
صــدور  از  پــس  اصلــی، 
قطعنامــه شــورای امنیت ســازمان ملــل، حاصل 
شــود. اکنون این پرســش مطرح می شود که دلیل 
بــروز این تحــوالت جدیــد در یمن چیســت؟ چرا 
طرف های مورد حمایت غرب و برخی کشورهای 
منطقــه، حاضــر شــدند پــای میــز مذاکــره حاضر 
شــوند؟واقعیت ایــن اســت کــه کشــورهای غربی 
بیش از این نمی توانستند از اقدامات عربستان در 

یمن حمایت کنند. 
مصوبــه ســنای امریــکا دربــاره خــروج نیروهــای 
امریکایــی و عربســتانی از یمن، هرچنــد می تواند 
یــک اقــدام صــوری و بیانگــر نوعــی تقســیم کار 
میــان طرف هــای امریکایــی باشــد، امــا قطعــاً به 
این هم اشــاره دارد که یمن با یک فاجعه انسانی 
روبه رو اســت. گزارش های ســازمان ملل همچون 
گزارشــی که لوکاچ، دســتیار دبیرکل ســازمان ملل 
در چندیــن نوبت به شــورای امنیت ارائــه داد نیز 
نشــان داد کــه تــداوم وضعیــت فعلی این کشــور 
بــرای جامعــه بین المللــی قابــل تحمل نیســت.

آنچــه تاکنــون مانــع جــدی شــکل گیری تحــوالت 
اخیــر بــوده اســت، موضــع و رویکــرد عربســتان 
ســعودی نســبت به مسأله یمن اســت. این کشور 
مدعــی اســت که نگــران امنیــت مرزهــای خود با 
یمن اســت. این نگرانی، کامًا طبیعی و به لحاظ 
حقــوق بین المللــی، قابــل قبول اســت. امــا نکته 
اینجاســت کــه عربســتان ســعودی نبایــد تأمیــن 
امنیــت مرزهای خــود را با ایجاد ناامنی در کشــور 
دیگر، کشــتار غیرنظامیان و واردکردن خسارت به 

زیرساخت های این کشور تأمین کند. 
ادعــای دیگر  عربســتان بــرای توجیــه دخالت در 
مســأله یمــن، جلوگیری از تشــکیل حزب اهلل دوم 
در همســایگی این کشور است. همچنین مقامات 
این کشور مدعی هســتند در صورت عدم دخالت 
در یمن، جریان های موجود در این کشــور خود به 

خود با هم درگیر خواهند شــد و برای جلوگیری از 
این درگیری است که آنان در یمن حضور دارند.

بــه نظر می رســد ایــن ادعاها یک بحــث انحرافی 
است و چه بسا با تداوم حضور عربستان در یمن، 
اختافات نیروهای موجود در این کشور هم تداوم 
یابد.ســعودی ها و غربی هــا ابتدا اعــام کردند که 
هدف از ایــن دخالت نظامــی، بازگرداندن دولت 

»عبد ربه منصور هادی« است.
این درحالی اســت که گزارش های شورای امنیت، 
و مســتند تصریــح می کنــد  بــه صــورت قطعــی 
اقدامــات عربســتان و امــارات منجر بــه تضعیف 
دولت آقای هادی شــده اســت. بنابراین، حتی اگر 
ادعــای عربســتان بــرای بازگرداندن مشــروعیت 
آقای هــادی را به عنوان دلیــل مداخله نظامی در 
ایــن کشــور بپذیریــم،  امــروز گزارش های شــورای 
امنیت به صراحت ثابــت می کند که این مداخله 
به تضعیف دولت آقای هادی منجر شــده اســت. 
مجموعــه ایــن شــرایط نشــان می دهد کــه هدف 
اصلی عربســتان در این جنــگ ویرانگر، نه کمک 
بــه دولت هــادی یــا مقابله بــا حــزب اهلل دوم، که 
ســیطره بر مقدرات و سرنوشــت مردم یمن بوده 
اســت.در این میان شــاید برخی بر این باور باشند 

که ادامه جنگ در یمن، به نفع ایران است.
بــر  زیــادی  مــادی  هزینه هــای  همچنــان  زیــرا   
عربســتان تحمیــل کــرده و مشــکات ایــن کشــور 
را تــداوم می بخشــد. امــا واقعیــت آن اســت کــه 
جمهوری اسامی ایران مایل نیست به اختافات 
جهان اســام دامن زده شــود. ایران معتقد است 
امکانــات جهــان اســام می توانــد در خدمــت به 
جهان اسام یا مقابله با دشمنان مشترک صرف 
شــود، نه اینکــه صــرف مقابلــه میان مســلمانان 
شــود.از ایــن رو، هــم امیدواریم و هــم تاش های 
جمهوری اسامی ایران براین اساس استوار است 
تــا صلــح در یمــن برقــرار شــود. البته یــک صلح 
واقعــی که منافــع همــه بازیگران داخلــی و حتی 

خارجی را تأمین کند. 
براســتی  اگــر عربســتان ســعودی  ایــن میــان  در 
دغدغــه امنیت مرزهای خــود را دارد، این حق به 
رســمیت شــناخته شــده و تأمین شــود. اما همان 
طــور کــه وزیر خارجــه قطر در حاشــیه اجاس رم 
اشــاره کرد، امیدواریم این کشــور دریافته باشد که 
بــا عملیات نظامــی در یمن، نــه می تواند امنیت 
خود را تأمین کند و نه به خواسته های خود برسد.
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آتش بس پایدار؛ چشم انداز تحوالت یمن

ضرورت تشکیل مجمع منطقه ای
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دربــاره  سال هاســت  اقتصــادی/  گــروه  
نهادهایــی کــه از بودجــه دولــت و درواقع 
از بیت المــال ارتزاق می کننــد درمحافل 
کارشناسی، میان مردم و مسئوالن بحث و 
گفت و گوست. نهادهایی که بررسی سابقه 
آنها نشان می دهد برخی از آنها براساس 
ضــرورت یکبــار وارد بودجه شــده اند و به 
تدریج جزئی از بودجه ســنواتی شده اند و 

ردیف اختصاصی خود را گرفته اند.
درهمیــن زمینــه دولــت برای شــفاف 
شدن بودجه نهادهای مختلف در بودجه 
امســال جــدول 17 را که تمــام این نهادها 
در آن تجمیع شــده بودند حذف و برخی 
از آنها را ذیل دستگاه های مرتبط قرارداد. 
اقدامی که با استقبال مردم مواجه شد. اما 
همچنــان ردپای این نهادهــای خاص در 
بودجه کل کشــور دیده می شود. درجدول 
زیــر نام و میــزان بودجه ای را کــه برخی از 
نهادهــا در ســال جاری دریافــت کرده انــد 
مشاهده می کنید که تنها بخش کوچکی از 

این دسته از نهادها هستند.
به طــوری که روز گذشــته و در مراســم 
جهــاد  فناورانــه  طــرح   10 از  رونمایــی 
دانشــگاهی معــاون اول رئیس جمهوری 
گفــت: بودجــه دولت بــه گوشــت قربانی 
مرکــز  کــس  هــر  و  اســت  شــده  تبدیــل 
مطالعاتــی، دانشــگاهی یــا کاری دارد از 

بودجه دولتی استفاده می کند.
به گــزارش ایرنــا، اســحاق جهانگیری 
افــزود: برخــی بــا نفــوذی کــه در ریاســت 
جمهــوری، ســازمان برنامــه و بودجــه یــا 
مجلس داشــتند امروز تبدیــل به عضوی 
از بودجه کشور شده اند. بودجه آنها اگر در 
ابتدا یک میلیارد بود، بعد به پنج میلیارد 
و در حــال حاضــر تــا 20 میلیــارد رســیده 
اســت. وی بــا بیان این کــه آنها قــرار نبود 
از دولــت بودجــه بگیرنــد، اظهار داشــت: 
اشــکالی وجود ندارد ولی اقدام آنان اراده 
دولــت و نظــام نبــوده اســت.معاون اول 
رئیــس جمهــوری تأکیــد کــرد: ایــن همه 
دانشــگاه در کشــور وجــود دارد، قــرار نبود 
فردی دانشــگاهی راه اندازی کند و بودجه 

کمکی بگیرد.
جهانگیــری ادامه داد: بســیاری از این 
شــوراها کــه در کشــور وجــود دارد از ابتــدا 
محــدود بودند ولــی بعضی از آنهــا امروز 
دبیرخانه هایــی دارند که بودجه های چند 

10 میلیاردی می گیرند.
وی همچنیــن گفــت: اصالح ســاختار 
یعنــی ایــن کــه ایــن مــوارد حــذف شــود، 
مســائلی کــه در شــرایط عــادی نمی توان 
ســخت  شــرایط  در  ولــی  داد  انجــام 

امکان پذیر است و اگر دولت یکی از آنها را 
حذف کرد ســرو صداها بلند خواهد شد و 

به دولت خواهند گفت که کوتاه بیاید.
معــاون اول رئیــس جمهــوری افزود: 
ده هــا دســتگاه مــوازی در کشــور درســت 
شــده و همه بودجه بگیر دولت شــده اند، 
کشــور و بودجــه تحمل این همه دســتگاه 
موازی را ندارند. بودجه کشــور کالن است 
و فــروش نفت نیز کاهش یافته اســت. در 
حــال حاضر رقم بودجه بیش از 400 هزار 
میلیارد تومان است که بخش عظیمی از 
این بودجه به مسیرهایی رفته که بازدهی 

آن محدود است.
جهانگیری خاطرنشــان کرد: براساس 
دســتور رهبــر معظــم انقــالب مقرر شــد 
بودجه سال 98 براساس شرایط تحریمی 
کشور مورد توجه قرار گیرد و این در بودجه 
ســال آینده در مسیر خلق توسعه حرکت 

شود.
ë  برای پیگیری توســعه باید مســیر توسعه

علمی را دنبال کنیم
معاون اول رئیس جمهوری در بخش 
دیگری از سخنان خود به جایگاه دانش در 
کشور اشــاره کرد و یادآور شــد: آنچه مهم 
اســت دانش پایه اصلی اقتدار هر کشوری 
اســت و کشــور با ســابقه تاریخی و تمدنی 
و تولیــد علــم همــواره به ایــن موضوع به 
عنوان مســأله اصلی توجه داشــته اســت. 
جهانگیــری گفــت: بایــد پیــش نیازهــای 
توسعه علمی را از جایگاه نظری و علمی 
در کشور فراهم کنیم و جهت گیری اصلی 
که کشور را به سمت توسعه علمی و مسیر 

توسعه پایدار می برد، انتخاب کنیم.
را  ایــن موضــوع  از ضرورت هــای  وی 
توجه به نظام یکپارچه آموزش، پژوهش و 
فناوری تا تولید محصول در کشور ذکر کرد 
و افزود: نقش فناوری ها در دهه های اخیر 
پررنگ تر شــده اســت. معاون اول رئیس 
جمهــوری خاطرنشــان کــرد: امــروز جای 
بســیاری از ســرمایه های ذینفع در توسعه 
تغییر کرده اســت، زمانــی منابع طبیعی 
عامل توسعه بود ولی امروز منابع انسانی 
به موضوعی تبدیل شده تا کشورهایی که از 
آن برخوردار هستند و حتی منابع طبیعی 
ندارند، پیشرفته تر شوند و دانش نیروهای 
متخصــص و مدیریــت دانش بــر مابقی 

مدیریت ها اهمیت پیدا کرده است.
جهانگیــری همچنیــن گفــت: در هــر 
شــرایطی برای پیگیری توسعه باید مسیر 
توســعه علمی را پیش ببریم، حال که در 
شــرایط ســخت قرار داریم باید از دل این 
شرایط، فرصت های مهم و ظرفیت های 
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میل کنندگان بودجه
جهانگیری: برخی با نفوذی که در ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه یا مجلس داشتند امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده اند

 میلیون بشکه
 تولید روزانه نفت شیل امریکا

اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش 
ماهانه خود پیش بینی کرد تولید نفت از 

هفت منطقه بزرگ شیل تا پایان امسال از 
 مرز 8 میلیون بشکه در روز عبور 

خواهد کرد.

۸
 تومان

قیمت مصوب برای هر کیلو مرغ
وزیر صمت از ورود سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان به موضوع گرانی مرغ خبر 
داد. رضا رحمانی  گفت: بر اساس آخرین مصوبه 

ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ به ازای هر کیلو 
10800 تومان تعیین شده است.

۱۰۸۰۰
 میلیون ریال درآمد روستایی ها 

از نیروگاه های خورشیدی
 سیدمحمد صادق زاده، معاون وزیر نیرو گفت: 

نیروگاه های خورشیدی نصب شده در مناطق کم 
برخوردار و روستاها بسته به محل نصب و کیفیت 
بهره برداری، برای هر خانوار درآمد ماهانه بین 7 

میلیون تا 9 میلیون ریال ایجاد می کند. 

9
 واحد

افت شاخص بورس
شاخص بورس دیروز تحت تاثیر کاهش بهای 
نفت با افت 603 پله ای در جایگاه 159 هزار 
و 146 واحدی قرار گرفت. قیمت نفت از روز 
گذشته روند کاهشی به خود گرفت و در بازار 

سرمایه تأثیر خود را نشان داد.

6۰3
رنا

ای

در کنفرانس اقتصاد آب در اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح شد

 آب یک مسأله ملی است؛ 
نباید آن را سیاسی کرد

موضــوع مهــم و حیاتــی آب یــک بــار دیگــر بــا حضــور  
مســئوالن کشــور و کارشناســان و صاحب نظران بررسی 
شــد؛ ایــن بــار در دومیــن کنفرانس ملــی اقتصــاد آب. 
محمــد نهاوندیــان، معاون اقتصــادی رئیس جمهــوری در ایــن کنفرانس 
گفت: باید آگاهی عمومی نســبت به آب را افزایش دهیم؛ آب یک مســأله 

ملی است و نباید آن را سیاسی کنیم.
او افــزود: آب یــک مســأله حیاتــی اســت؛ بــرای حــل جنبه هــای اجتماعی 
و سیاســی آن بایــد بــر جنبــه اقتصــادی آب تأکیــد کنیــم. ابتکارهایــی برای 
اقتصادی کردن فعالیت های مرتبط با بهره وری آب ارائه شــده که نیازمند 
تأکیــد و تشــویق هر چه بیشــتر اســت؛ در صورتــی که همه تصمیــم واحد با 
همبســتگی ملــی در مورد آب بگیریم، حتماً مشــکل آب قابــل حل خواهد 

بود.
معــاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان این کــه دلیل تنش های آبی تنها 
کاهش نزوالت آســمانی نیست، گفت: بسیار از مشکالت به این دلیل است 
کــه طرف تقاضا را هوشــمندانه مدیریت نکرده ایــم. نهاوندیان اضافه کرد: 
بحــث آب جنبه هــای سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی دارد؛ در ایــن زمینه 
از آنجــا کــه بــه ریشــه ها نپرداخته ایــم، ایــن موضــوع در برخی اســتان ها به 
مشــکالت سیاسی تبدیل شــده است؛ هرچه مشــکل آب سیاسی شود، حل 

آن سخت تر خواهد شد.
نهاوندیان اضافه کرد: ما باید سرمایه گذاری در زمینه آب را اقتصادی کنیم؛ 
این فعالیت ها باید توجیه اقتصادی داشــته باشــد؛ در آن صورت اســت که 
مشارکت بخش خصوصی را هم خواهیم داشت؛ امکان ندارد تنها با اتکا به 

منابع دولتی خیال کنیم که می توانیم مشکل آب را حل کنیم.
الگوهای توسعه در ایران متناسب با ظرفیت منابع آبی انتخاب شود

رضا اردکانیان وزیر نیرو نیز در این کنفرانس اظهار کرد: الگوهای توسعه در 
ایــران باید متناســب با ظرفیــت منابع آبی انتخاب شــده و این مایع حیاتی 
بایستی با رعایت حقابه ها و به طور عادالنه در اختیار همگان قرار گیرد و به 

نسل های بعدی سپرده شود.
او طی ســخنانی آب را ســرمایه مشــترک انســان ها و از اساســی ترین حقوق 
بشــر دانســت و افــزود: باید پذیرفت که دیگر زمان دسترســی بــه منابع آب 
فراوان برای توســعه بــا هزینه های اقتصــادی، اجتماعی و زیســت محیطی 
اندک، گذشــته است و بســیاری از کشــورهای جهان در حال ورود به مرحله 
مدیریت منابع آب براساس اقتصاد آب رو به رشد هستند؛ که بر پایه رقابت 

روزافزون برای افزایش بهره وری از آب، استوار است.
اردکانیــان با اشــاره به این که کشــور ما به لحاظ میزان مصارف آب و ســرانه 
مصــرف در گــروه کشــورهایی اســت کــه بــا کمبــود آب مواجه اســت، ادامه 
داد: ایــن مهــم ضــرورت اهمیــت و توجــه  بیشــتر به مقولــه اقتصــاد آب را 
نشــان می دهد ولی این در حالی اســت که حتی صرف نظــر از میزان کارایی 
سیاســت های موجــود کشــور در زمینــه مدیریــت آب، این سیاســت ها برای 

پاسخگویی به چالش های آتی فراروی آب، مناسب نیستند.

عرضه دوباره آلومینیوم المهدی

واگذاری ای که می خواهند اشتباه جلوه دهند
گروه  اقتصادی/   28 ســال از عمــرش می گذرد و هنوز در 
کش و قوس خریدار است. سال هایی که دست دولت بود 
توانست تولیدش را افزایش دهد و آنگونه که در تاریخچه 
ایــن کارخانــه آمده اســت ســال 93 هرمــزال بــا 170 دیگ در مــدار به بخش 
خصوصی سپرده شد. این کارخانه که با سرمایه گذاری اولیه ۴00 میلیون یورو 
و 200 میلیارد تومان احداث شــد 4 ســال پیش به ارزش 1750 میلیارد تومان 
واگذار شد. واگذاری که در آن مقطع از سوی سازمان های مختلف تأیید شد و 
حتی علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در مجلس از این واگذاری حمایت کرد 

و نمایندگان هم قانع شدند. 
امــا در جریــان واگــذاری آلومینیــوم المهــدی بــه بخــش خصوصــی دو نفــر 
بشــدت مخالف بودند و طی سال های اخیر هم موضوع واگذاری را زیر سؤال 
می بردند.احمــد توکلی رئیس دیده بان شــفافیت و عدالــت و احمد مرادی 
نماینــده مجلس، بــرای آن که واگــذاری را ابطال کنند ابتدا بــه دیوان عدالت 
اداری شــکایت کردنــد و وقتــی دیدند دیــوان عدالت اداری مرجع رســیدگی 
واگذاری ها نیســت ســراغ هیأت داوری تخصصی ســازمان خصوصی ســازی 
رفتنــد. این هیأت هم رأی به ســالمت واگــذاری داد و در نهایت حکم دادگاه 
تجدید نظر هم واگذاری را شفاف اعالم کرد و این امر موضوع شکایت را باطل 

کرد. 
امــا حواشــی از ایــن کارخانــه آلومینیوم ســازی در 18 کیلومتــری غــرب شــهر 
بندرعباس دست بردار نیست. چند روز پیش سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرد که به دلیل ناتوانی خریدار آلومینیوم المهدی واگذاری به روش مذاکره یا 

مزایده اتفاق خواهد افتاد. 
ایــن مهــم جرقه ای دوباره در بیــن مخالفان واگذاری زد بــه گونه ای که احمد 
توکلــی در نامــه ای خطــاب بــه وزیر اقتصاد نســبت بــه واگذاری خســارت بار 
مجتمع آلومینیوم المهدی هشدار داد. مرادی نماینده مردم بندرعباس در 
مجلس هم عنوان کرد که خبرها حاکی از این اســت که دو شــرکت آلومینیوم 
المهدی و هرمزال پیش از فسخ، فروخته شده و برگزاری شتابزده مزایده های 
نوبت اول، دوم و ســوم فقط برای ســرپوش گذاشتن به این معامله پنهانی و 

انجام تشریفات به ظاهر قانونی است.
در این میان میرعلی پوری حســینی، رئیس ســازمان خصوصی سازی عنوان 
کرده اســت که به دلیل نپرداختن اقساط توسط خریدار دو شرکت آلومینیوم 

المهدی و هرمزال واگذار می شود.
یــک منبــع مطلع درباره این رفــت و آمدها و تغییرات صــورت گرفته، گفت: 
سازمان خصوصی ســازی یکی از موفق ترین واگذاری ها طی سال های اخیر را 
انجــام داده اســت و در این باره تمام موضوعات مربوط به خصوصی ســازی 
چون اهلیت و توان مالی بررسی شده بود. بدین جهت در واگذاری هیچ شک 
و شــبهه ای وجود ندارد اما اکنون به جهت شــرایط اقتصادی خریدار توانایی 

عمل به تعهدات خود را ندارد. 
آنگونــه اطالع یافتیم ســازمان خصوصی ســازی با وثایــق و ضمانت هایی که 
گرفتــه اســت می تواند به راحتــی این موضوع را به ســرانجام برســاند و برای 
آلومینیوم المهدی بر اســاس مذاکره)افزایش سرعت عمل در واگذاری( و یا 

مزایده، خریدار جدید پیدا کند.
ایــن منبع مطلــع اظهار داشــت: آلومینیوم المهــدی تمام تعهــدات خود را 
عملی کرده اســت و در این خصوص جای هیچ ســؤال و ابهامی نیست. حال 
که خریدار این مجموعه با مشکل مواجه شده است به دور از انصاف است که 

4 سال کارنامه کاری وی را زیر سؤال برد.
وی ادامــه داد: تیــر مــاه93 زمانیکه قرار بــود آلومینیوم المهدی واگذار شــود 
ارزش آن 1550 میلیــارد تومــان بــود امــا چــون خریــداری نداشــت ســازمان 
خصوصی ســازی بهمــن 93 بــا اعــداد باالتــری )1650 میلیــارد تومــان( این 
مجموعه را عرضه کرد و در نهایت خریدار 100 میلیارد تومان بیشتر پرداخت 

کرد.
وی گفــت: امیدواریــم دیگر آلومینیوم المهدی درگیر هشــدارهایی نشــود که 
بر اســاس منافع شــخصی مطرح می شــود. متأســفانه برخی ها بــرای منافع 

شخصی خود این واگذاری ها را زیر سؤال می برند.

قیمت نفت خام دوباره به کانال 50 دالر برای هر بشکه سقوط کرد

دوربرگردان نفت بعد از اجالس اوپک

 
پس از آخرین نشســت اوپک که در نتیجه 
نظیــر  غیرعضــو  و  عضــو  کشــورهای  آن 
روســیه تصمیــم بــه کاهــش 1.2 میلیــون 
بشــکه ای نفت خام در 6 ماه نخست سال 
2019 گرفتند، بسیاری از کارشناسان نفتی 
پیش بینــی کردنــد کــه قیمت نفــت خام 
بــه کانــال 70 دالر برای هر بشــکه نزدیک 
خواهد شــد. اما اکنــون حــدود 10 روز از آن 
اجــالس می گــذرد و قیمت نفــت خام به 
جــای آنکــه بــه ســمت 70 دالر بــرای هــر 
بشــکه در حرکت باشــد؛ به بشــکه ای 57 
دالر رســیده اســت. روز پیــش از اجــالس 
اوپک قیمت هر بشــکه نفت خام در بازار 

روی مرز 60 دالر بود.
بررسی عوامل تکنیکال )فنی( و فاندامنتال 
)ســاختاری( بازار بــرای پیش بینی قیمت 
نفت در ســال آتــی نیز نشــان می دهد که 
چندان نمی توان به رشــد قیمت نفت در 
سال آتی امیدوار بود. چراکه در سال 2019 
اگرچــه عرضه نفت خــام اوپک و روســیه 
مهار می شود اما تولید کشورهای غیرعضو 
در این ســازمان نظیر امریکا رشــد خواهد 

داشــت و ایــن موضــوع بــه مــازاد عرضه 
نفت خام می انجامد. حتی در برآوردهای 
اداره اطالعــات انــرژی امریکا آمده اســت 
که خطــوط انتقــال نفت خــام امریــکا به 
انــدازه 4 میلیون بشــکه در روز در دو ســال 
آتی به مرحله بهره برداری خواهد رســید 
و ایــن موضوع روی میزان تولید نفت غیر 
متعارف امریکا تأثیر مثبت خواهد داشت. 
البتــه معنی آنچه گفته شــد، این نیســت 
که توافــق اوپک و غیر اوپــک برای کاهش 
1.2 میلیــون بشــکه ای تولیــد روی قیمت 
نفت خام در بازارها تأثیر نداشــته اســت. 
به طوری که اگر توافقی شکل نمی گرفت، 
به گفته کارشناســان و فعاالن بــازار نفت، 
امروز قیمت نفت خام به 40 دالر برای هر 

بشکه رسیده بود.
ë علل کاهش قیمت نفت

قیمت نفت خــام دقایقی بعد از اجالس 
175 اوپــک بــه 63 دالر بــرای هــر بشــکه 
رســید. به این معنا که بازار به توافق اوپک 
و غیــر اوپک واکنش مثبت نشــان داد. اما 
بــا بازگشــایی بازارهــا در روزهــای بعــد از 
اجــالس 175 این واکنــش کمرنگ تر و در 
نهایــت قیمت هــا در دو روز گذشــته وارد 
کانــال 50 دالر برای هر بشــکه شــد. علت 

چه بود؟ بررسی ها نشان می دهد که آنچه 
عامل کاهش قیمت نفــت در دو روز اخیر 
بوده، نگرانی از مازاد عرضه و افت ســهام 
در بازارهای مهم دنیاست. به این ترتیب 
کــه پیش بینــی رکوردشــکنی تولیــد نفت 
شــیل امریــکا موجــب نگرانی نســبت به 
مازاد عرضه شــده و معامالت محتاطانه 
ســهام های آســیایی در نتیجــه ضعیــف 
شــدن داده هــای اقتصــادی چیــن و اروپــا 
نیــز موضوع دیگری اســت که بــا نمایش 
کند شــدن رشــد اقتصاد جهــان روی بازار 
نفت تأثیر گذاشــته اســت. اداره اطالعات 

انرژی امریکا اعالم کرده که تا پایان امسال 
تولید نفــت از 7 میدان عمــده نفت خام 
شــیل این کشــور، برای اولین بــار به بیش 
از 8 میلیــون بشــکه در روز خواهد رســید. 
از ســوی دیگر بــازار نســبت به مؤثــر واقع 
شدن کاهش تولید اوپک و متحدانش نیز 
تردید دارد. اگرچه موعد اجرای این توافق 
10 روز دیگــر اســت. در این بــاره بنجامین 
لــو جیاکســوان، تحلیلگر مؤسســه فیلیپ 
فیوچــرز در ســنگاپور نیــز بــه رویتــرز گفته 
اســت: »افزایش تولید نفت شــیل امریکا 
در کنار کاهش رشد اقتصاد جهانی ممکن 

است تالش های اوپک و متحدانش برای 
جلوگیری از مــازاد عرضه در بازار را خنثی 
کنــد.« بــا نگاهی بــه نمــودار قیمت نفت 
خام مشخص می شود که قیمت این کاال 
روز دوشنبه به 59 دالر و 61 سنت برای هر 
بشکه و روز سه شنبه به 57 دالر و 89 سنت 
تا زمان تنظیم این گزارش رسید؛ یعنی 4 
درصــد کاهش قیمت. آنچه تا کنون گفته 
شــد مربوط به قیمت نفت خام برنت به 
عنــوان پایه نفت خــام بــود. در خصوص 
نفت وست تگزاس اینترمدییت امریکا نیز 
قیمت در زمان تنظیم این گزارش 48 دالر 

و 67 سنت بود. نفت خام امریکا اکنون به 
پایین تریــن رقم های خــود از اکتبــر 2017 
رســیده است. بر این اســاس می توان ادعا 
کــرد، در پــی افزایش ذخایــر جهانی نفت 
قیمت هر دو شاخص نفتی برنت و وست 
تگزاس اینترمدییت، نســبت به اوایل ماه 
اکتبر بیش از 30 درصد کاهش یافته است.

ë قیمت نفت در 8 ماه گذشته
در بودجه امســال کشــور قیمت هر بشکه 
نفــت خــام 55 دالر در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. اما بررســی داده های قیمت نفت 
خــام برنت کــه پایه تعییــن قیمت نفت 
خام صادراتی ایران اســت نشان می دهد 
که میانگین قیمت نفت در 8 ماه گذشته 
بیــش از 70 دالر بــرای هــر بشــکه بــوده و 
همین موضوع در رشــد درآمدهای نفتی 
ایــران اثر داشــته؛ بــه این ترتیب کــه 55.1 
درصــد رشــد درآمدهــای نفتــی ایــران در 
این 8 ماه نخســت ســال نســبت به مدت 
مشابه سال گذشــته رقم خورده است. در 
این 8 ماه باالترین قیمت نفت خام برنت 
مربــوط به مهرمــاه )3 اکتبر( بــا 86 دالر و 
29 سنت و کمترین قیمت هم متعلق به 
روز گذشــته با 57 دالر و 89 سنت برای هر 

بشکه است.

خبـــر

اقتصاد 
سیاسی

پتروشیمی و دیگر صنایع نیز هدفگذاری 
کرده اند.

معــاون اول رئیس جمهوری خطاب 
بــه مــردم و مســئوالن تصریــح کــرد: بــه 
رغم تمــام هــدف گذاری های دشــمنان 
توانمنــدی بزرگــی در ایران شــکل گرفته 
بــه همیــن  امریکایی هــا  امــروز  و  اســت 
دلیل گرفتار شــده و به دنبال آن هســتند 
کــه  را  تحریم هایــی  ســخت ترین  تــا 

می توانستند وضع کنند.
جهانگیــری ادامه داد: امــروز جوانان 
و متخصصان ایرانی قادر هســتند از پیچ 
ســخت شــرایط امــروز بــا ظرفیت هــای 
جدیدی کــه خلق می کنند کشــور را عبور 
دهند و با توکل بر خداوند هیچ مشــکلی 
برای تولید داخل در بخش های مختلف 

کشور پیش نخواهد آمد.
وی تأکیــد کرد: اگر خودروســازان ســه 
الــی چهــار میلیــارد دالر نیــاز بــه واردات 
قطعات دارنــد با فعاالن دانشــگاهی در 
میــان بگذارنــد حتــی قطعــات پیچیــده 
الکترونیکی، با ظرفیــت علمی و فنی که 
در کشــور وجــود دارد در مقطــع کوتاهــی 

قابل تأمین است.
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 
خاطرنشــان کرد: در بخــش دانش بنیان 
نیــز باید به بازار داخلی و خارجی باتوجه 
بــه فرصت هــای بــه وجــود آمــده، توجه 
کنیــم و هــدف گذاری هایــی کــه در جهاد 
دانشــگاهی در صنایــع مختلــف صورت 

گرفته نشانگر توجه به این مسأله است.
از  دیگــری  بخــش  در  جهانگیــری 
ســخنان خــود گفــت: تغییــرات نــرخ ارز 
خصوصــا تغییرات شــدید را هیچ فردی 
نمی پسندد و برای اقتصاد ما مضر است 
و مهم تریــن تــالش دولــت ایــن بــود که 
ناآرامــی را در اقتصاد در ابتدا به ســرعت 
بــه ثبات تبدیل کند و امروز آثار برگشــت 
مشــاهده  کشــور  در  را  ثبــات  و  آرامــش 

می کنیم.
وی بــا بیان این کــه تغییر نــرخ ارز به 
نفــع صــادرات و بــه ضــرر واردات عمل 
می کنــد، تصریح کــرد: البتــه این حرکت 
اتفاقــی بــود کــه بایــد بــازار تولیــد داخل 
رئیــس  اول  معــاون  کنیــم.  مطمئــن  را 
جمهــوری از وزارتخانه ها و دســتگاه های 
اجرایــی خواســت تا از محصــوالت تولید 
دســتگاه های  و  کننــد  اســتفاده  داخلــی 
مرتبط تالش کنند تــا محصوالت دانش 
بنیــان که یکــی از اصلی ترین موضوعات 
صادراتی است در بازارهای خارجی مورد 

توجه قرار گیرد.

جدیدی برای توسعه کشور پیدا کنیم.
وی بــا بیان ایــن که جهاد دانشــگاهی 
نقــش  کــه  اســت  نهادهایــی  از  یکــی 
افــزود:  اســت،  داشــته  فرصت ســازی 
نیروهای جــوان این نهــاد در دوره جنگ، 
ســازندگی و دیگر دوره ها نقش اساسی در 
توســعه داشتند و بسیاری از مسائلی را که 
دیگــران می گفتند، نمی توانیم در صحنه 

عمل به می توانیم بدل کردند.
وی تأکید کرد دوران دفاع مقدس یکی 
از دوران های شکوفایی کشور بود، کشوری 
که دسترسی به گلوله معمولی را نداشت 
و در محاصره بود، فرصت های جدیدی را 
فرزندان انقالب در آن دوران خلق کردند 
و امــروز هــم در چنیــن دوره ای هســتیم و 
دشمن بخش های مهم اقتصادی کشور را 

مورد تهاجم و هدف قرار داده است.
معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان 
این کــه به مــردم راحت نمی تــوان گفت 

کــه وارد جنگ شــده ایم، افــزود: در جنگ 
اقتصادی که به اذعان امریکایی ها شروع 
کرده انــد، تــالش دارنــد مراکــز حســاس 
اقتصــادی ایران را مورد هــدف قرار دهند 
و بــرای رفاه مردم و توســعه کشــور موانع 
ایجاد کنند. جهانگیــری ادامه داد: بخش 
نفــت و گاز بــه عنــوان اصلی تریــن منبــع 
درآمدی کشــور یکــی از اهداف دشــمنان 
اســت، آنان تــالش دارند تــا این صنعت 
بــا مشــکل روبــه رو شــود و کشــور نتوانــد 
نیازهــای خود را تأمین کند و در نهایت به 
مردم فشــار وارد شــود. وی با بیان این که 
امروز رســالت سنگینی به دوش نیروهای 
مســتعد دانشــگاهی اســت، گفــت: بایــد 
بــه گونــه ای برنامه ریزی کنند تــا نیازهای 

صنعت نفت و گاز در داخل مرتفع شود.
ë  پیــچ از  را  کشــور  ایرانــی  متخصصــان 

سخت عبور می دهند
جمهــوری  رئیــس  اول  معــاون 

صنعــت  دشــمن  کــرد:  خاطرنشــان 
خودروســازی کشــور را نیــز مــورد هــدف 
قــرار داده اســت، صــادرات قطعــات به 
کشور را ممنوع کرده و اگر خودروسازی با 
مشــکلی روبه رو شود، قطعه سازان نیز با 
مشــکل روبه رو خواهند شد و دهها یا 100 
هــزار نیروی انســانی کار خود را از دســت 

خواهند داد و این نقشه دشمن است.
جهانگیری با یــادآوری این که اگرچه 
در  خــودرو  محصــول  از  زیــادی  بخــش 
کشور تولید می شــود ولی 10 درصد باقی 
مانــده آن، اگــر بموقــع وارد مــدار تولیــد 
نشــود خودرو نمی تواند بموقع در اختیار 

مشتری قرار گیرد.
نیــز  فــوالد  بخــش  در  افــزود:  وی 
دشــمنان شناســایی کردند که یــک یا دو 
ماده اســت که اگر در اختیار این صنعت 
قــرار نگیــرد می تواند به آن آســیب بزند 
و از ایــن قبیــل اقدامــات را در صنعــت 

بودجهعنوان/ نهاد

3 میلیاردبنیاد دعبل خزایی، بیمه مداحان

303 میلیاردجامعه المصطفی العالمیه

4.2 میلیاردشورای سیاستگذاری ائمه جمعه

1.5 میلیاردپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

9 میلیاردبنیاد دایره المعارف اسالمی

حمایت از مؤسسه طلوع حقیقت، فعالیت های 
فرهنگی بین المللی

5.3 میلیارد

26 میلیاردمؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقالب اسالمی

28 میلیاردمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

7.4 میلیاردکتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی

مرکز خدمات حوزه های علمیه، حق بیمه طالب 
غیرشاغل

296 میلیارد

600 میلیاردبرنامه حمایت فرهنگی و معیشتی از طالب و روحانیون

5.3 میلیاردمؤسسه دایره المعارف فقه اسالمی

12.7 میلیارددانشگاه شهید مطهری

10.6 میلیارددانشگاه امام صادق)ع(
30.2 میلیاردپردیس فارابی دانشگاه قم - تهران

1.5 میلیارددانشگاه فرزانگان سمنان )ویژه خواهران(

89.8 میلیارددانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(

2.6 میلیاردمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )ویژه خواهران(

6.7 میلیارددانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

38 میلیارددانشگاه والیت

96 میلیارددانشگاه شاهد

بودجهعنوان/ نهاد

میزان بودجه برخی از نهادها در قانون بودجه سال 97 )ارقام به تومان(

 عطیه لباف
خبرنگار

آژانــس بین المللی انــرژی هنوز هم 
انتظار دارد عرضه اعضای غیر عضو 
اوپــک در ســال 2019، 1.5 بشــکه در 
روز افزایــش یابــد که از تقاضــای کل جهان بیشــتر خواهد 
بود. عالوه بر این همان طور که اشاره شد با راه اندازی خط 
لوله های جدید در نیمه دوم سال آینده، موج بعدی شیل 

در راه است.
امــا در همیــن حــال عوامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 
پیش بینی ها را سخت کرده است. شرایط تولید و صادرات 

نفــت خام ایــران، لیبی و ونزوئال در ســال آتی از یک ســو و 
احتمــال کاهــش تولیــد نفت خام شــیل امریــکا در نتیجه 
کاهش قیمت اخیر نفت، فشــار مالی و مشکالت خط لوله 
و همینطور کاهش 1.2 میلیون بشکه ای تولید اوپک از سوی 
دیگــر مــازاد عرضه نفت را بــا تردید روبه رو کرده اســت. از 
این رو تا کنــون پیش بینی های متفاوتی از میانگین قیمت 
نفــت خام در ســال 2019 شــده که مشــخص نیســت کدام 
یک محقق شــود. شــاید بزرگترین خطر برای قیمت نفت 

احتمال رکود اقتصادی باشد.

قیمت نفت در 2019

پیش بینی



»درآمــد روزانه ام بین 100 تــا 250 هزار 
تومان اســت البتــه برخــی از روزها هم 
ایــن عــدد کمتــر می شــود. در برخی از 
موارد هم با تهاتر کار تبلیغات را دنبال 
می کنــم.« ایــن گفتــه یکــی از تاپ های 
اینســتاگرام اســت، فردی کــه تقریباً هر 
روز بــرای تبلیغــات دســت پــری دارد. 
وی می گویــد: قبــل از تبلیغ پولــی را که 
توافــق شــده می گیــرد و صاحــب کاال 
حــق دخل و تصرف در نحوه پخش آن 
ندارد. یکی دیگر از شاخ های اینستاگرام 
کــه فالورهــای بیشــری دارد از هر آگهی 
و  300 هــزار تومــان دریافــت می کنــد 
ایــن موضوع به اصلی تریــن درآمد وی 
تبدیل شــده اســت وی پیــش از این در 
یک کارخانــه به عنوان کارگر فعال بوده 
اســت و درآمد ماهیانه اش یک میلیون 
و 200 هزار تومان بوده اســت. اما اکنون 
درآمــد ماهیانــه او بیــن 7 تــا 9 میلیون 
تومــان اســت. وی معتقــد اســت از هر 
حــوزه ای امکان درآمدزایــی وجود دارد 
ولی عدم توجه به مــوارد کوچک اجازه 

پیشرفت نمی دهد.
ë استاندارد قیمتی وجود ندارد

میالد فراهانی مدیر یکی از شرکت های 
و  تلگــرام  مجــازی  فضــای  تبلیغــات 
اینستاگرام درباره درآمدزایی که در این 
حوزه به وجود آمده و باعث شده مردم 
کســب و کارهایــی را دنبــال کننــد که در 
کشــور نوپا اســت، گفت: افرادی که تاپ 
اینستاگرام هستند به طور متوسط روزانه 
بین 500 تا 600 هزار تومان درآمد دارند 
و البتــه در برخــی از روزهــا درآمدشــان 
کمتــر می شــود. درآمــد یاد شــده برای 
تبلیغــات 2 تا 3 نوع کاال اســت. یکی از 
مشــکالتی کــه در این حوزه وجــود دارد 
این اســت که اســتاندارد قیمتــی وجود 

نــدارد و هر فــردی هر عــددی را عنوان 
می کند لذا یکی از کارهایی که باید انجام 
شــود ســاماندهی قیمت و شفافیت در 

این حوزه است.
وی افــزود: یکــی دیگــر از مشــکالتی که 
در ایــن حــوزه وجــود دارد شــکل گیری 
صفحات قالبی و غیر اصل به نام افراد 
معــروف اســت. ایــن موضــوع باعــث 
بی اعتمــادی بیــن ســفارش دهندگان 
آگهــی می شــود. در کانال های تلگرامی 
هم چنیــن  امری وجــود دارد به نحوی 

که تعداد افراد واقعی نیست.
ë  85 درصــد آگهی هــا مربــوط به کدام

رشته ها است؟
فراهانــی تأکید کرد: با افزایش ســرعت 
اینترنــت و توســعه فضاهــای مجــازی 
اســتفاده از شبکه های مجازی گسترش 
پیدا کرده اســت و خوشــبختانه توسعه 
فضاهــای یــاد شــده بــه رونق کســب و 
کارهــا هم کمک کــرده اســت. از زمانی  
کــه تلگــرام فیلتر شــد ارتباطات بســیار 
سخت تر شده اســت این امر بشدت در 
کســب و کارهای اینترنتی اثر گذاشــت. 
انداختــه  آب  جلــوی  ســنگی  وقتــی 
می شــود، قطعاً حرکت آن را با مشکل 
مواجــه می کنــد بدین جهــت ضروری 

است که این شبکه رفع فیلتر شود.
وی تأکیــد کــرد: طبق آخریــن آمارهای 
صــورت گرفته، 85 درصــد آگهی هایی 
که در فضای مجازی رد و بدل می شــود 
مربــوط به خدمات زیبایی، آرایشــگری 
و اغذیه فروشی اســت. 15 درصد دیگر 
مربوط به ســایر کاالها است که پوشاک 
بیشترین سهم را دارد. خوشبختانه اکثر 

کاالها هم تولید داخل است.
ë درآمد 10 میلیون تومانی یک کانال

تبلیغــات  شــرکت های  از  یکــی  مدیــر 
فضــای مجــازی تلگــرام و اینســتاگرام 
دربــاره پول هایــی کــه در حــوزه تلگرام 
کانــال  می گویــد:  می شــود،  جابه جــا 
تلگرامــی 20:30 صداو ســیما روزانــه 5 

تــا 10 میلیــون تومــان بابت نشــر آگهی 
درآمــد دارد. کانال هایــی کــه عضو زیاد 
دارنــد بین 500 تــا یک میلیــون تومان 
بابــت هــر آگهــی می گیرنــد. برخــی از 
کانال هــا هــم بین یــک تا یــک میلیون 
دارنــد.  درآمــد  تومــان  هــزار   500 و 
کانال هایــی هم کــه کمتر از 4 هــزار نفر 
عضــو دارند، هزینه تبلیغات شــان از 10 

هزار تومان شروع می شود.
ë فقط سلبریتی ها مجاز به آگهی هستند

وی بــا بیــان اینکــه در خــارج از کشــور 
تبلیغات فضای مجازی به گونه ای دیگر 
اســت، تصریح کرد: تنها افــرادی که در 
زمــره ســلبریتی هســتند می تواننــد در 
فضای مجازی تبلیغات داشــته باشند 
امــا در اینگونــه تبلیغــات پــول جابه جا 
نمی شــود صاحــب کاال، محصولــی که 
آگهــی می شــود را بــه ســلبریتی هدیــه 
می دهــد. امــا در ایران اگر ســلبریتی در 
فضای مجازی تبلیغات انجام دهد، به 
دادگاه مــی رود و بارهــا عملکردش زیر 

سؤال می رود.
ë کسب و کارها دیده شدند

از  دیگــر  یکــی  احدیــان،  محمدرضــا 
فعــاالن ایــن حــوزه می گویــد: از زمانی 
که فضای اینترنت در کشــور تغییر کرد 
فضــای مجــازی در ایران تقویت شــد و 
خیلی ها به سمت استفاده از شبکه های 

اجتماعی رفتند.
وی ادامــه می دهــد: خیلــی از کســب و 
کارهایــی کــه تــا ســالیان گذشــته دیــده 
نمی شــدند اکنــون بــا فضــای مجــازی 
امکان گســترش فعالیت پیدا کردند. از 
طرفــی هزینه هــا در این بخش بشــدت 
کاهش پیدا کــرده و صاحب کاال مجبور 
نیســت پول های میلیونی بــرای پخش 
آگهی خــود پرداخت کند. تنها مشــکل 
اعتماد اســت که اگر این امر ساماندهی 
پیــدا کند و تبلیغات در مســیر درســتی 
قرار گیرد مشــکالت تولیدکنندگان حل 

خواهد شد.
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انتقاد از افزایش سهم نفت در بودجه ۹۷
عادل آذر، رئیس دیوان 
افزایش  از  محاســبات، 
سهم درآمدهای نفتی 
در بودجه ســال 97 انتقــاد کرده و گفته 
منابــع  در  نفتــی  درآمدهــای  ســهم 
عمومی بودجه بــه ۴3 درصد افزایش 

یافت.
رئیس دیوان محاســبات بــا بیان اینکه 
بودجــه 98 در شــرایط تحریــم تدوین 
می شــود، افــزوده شــوک اقتصــادی و 
ارزی کــه ســال 90 اتفــاق افتــاد رشــد 
اقتصادی کشــور را به منفی 7.۴ درصد 
کاهــش داد. در شــرایط جدیــد شــوک 
رشــد  کاهــش  در  را  خــود  تأثیــر  ارزی 
اقتصادی در سال های 97 و 98 خواهد 

گذاشت. از سویی نرخ نقدینگی بشدت 
افزایش یافته و به 38.8 درصد رسیده 
اســت. همچنین درآمدهــای نفتی در 
هشــت ماهــه ســال 97، 12۵ درصــد، 
و  درصــد   7۵ مالیاتــی  درآمدهــای 
درآمدهای ناشــی از انتشار اوراق مالی 
شــده  محقــق  درصــد   8۶ اســالمی  و 
کــه البتــه بخشــی از ایــن درآمدهــا از 
بانک مرکزی اســتقراض شــده اســت. 
هزینه های جاری در هشــت ماهه سال 
بودجــه  اعتبــارات  و  درصــد   88  ،97
عمرانی حدود 30 درصد محقق شده 

است.
عادل آذر، وابســتگی شــدید بــه نفت، 
و  مالــی  معافیت هــای  بــاالی  حجــم 

گمرکی، اتــکای بودجه بــه درآمدهای 
غیرواقعــی، عــدم وجــود اطالعــات از 
ســرمایه های دولتــی را از آســیب های 
جــدی بودجــه خوانده و گفتــه هر چند 
خصــوص  در  شــعارهایی  همیشــه 
اســتقالل بودجه از نفت داده می شــود 
اما عملکرد هشــت ماهه بودجه ســال 

97 نشان می دهد سهم نفت در منابع 
عمومــی دولــت بــه حــدود ۴3 درصد 
افزایــش یافتــه اســت. در حالــی که در 
سنوات گذشته این وابستگی 27 درصد 

و 32 درصد بوده است. 
ایــن در حالی اســت کــه قانــون برنامه 
ششــم توســعه تأکیــد دارد کــه ســهم 
درآمدهــای نفتــی در بودجــه بایــد بــه 
طرفــی  از  یابــد.  کاهــش  درصــد   2۶
قوانیــن و احکامــی در بودجــه و خارج 
از بودجــه وجــود دارد که معافیت های 
مالیاتی را بشــدت افزایش داده است. 
معافیت های مالیاتی در بودجه حدود 
۴۶ هــزار و 800 میلیارد تومان اســت. / 

تسنیم

چهـــره

رکود در معامالت خودرو 
چند روزی اســت که بازار خودرو با رکود مواجه شده است. فعاالن بازار 
خودرو از این که نمی توانند با قیمت های مشخص خودروهای خود را به 
فروش برسانند گالیه می کنند و می گویند خودروسازان در عرضه خودرو 
به نمایندگی ها و سایر بخش ها هیچ برنامه ای ندارند و این بالتکلیفی معلوم نیست چه زمان 
تمام خواهد شد. محمدرضا سنجری یکی از فعاالن بازار خودرو اظهار داشت: بازار خودرو با 
آن که در رکود است اما روند افزایشی قیمت ها ادامه دارد و این امر در مورد خودروهای مونتاژ 

چون تندر90، ساندرو، مزدا و برخی از محصوالت پژو به وضوح دیده می شود.

 بـــازار 
خـــودرو

620 میلیونسانتافه35 میلیون و 500 هزارپراید 151

373 میلیونسراتو129 میلیونچانگان

500 میلیونتلیسمان56 میلیون و 700 هزارپژو 405

610 میلیونتویوتا هایلوکس72 میلیونپژو 206 تیپ 5

280 میلیونمیتسوبیشی لنسر88 میلیونپارس تندر

مرجان اسالمی فر
خبرنگار کسب و کار

درآمد هایی که از اینترنت و فضای مجازی می توان به دست آورد
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پیشرفت علم و تکنولوژی همواره 
شــیوه  و  می افتــد  اتفــاق  دنیــا  در 
کارکردها هم در حال تغییر اســت 
به میزانی که جامعه توسعه یافته 
باشد از شبکه های مجازی استفاده 
می کند. بدین جهت در کشورهای 
مجــازی  فضــای  یافتــه  توســعه 
تأثیرگــذاری باالتری دارد چرا کــه اعتماد بین مردم 
و فضــای مجازی وجــود دارد اما در ایــران نمی توان 
مانند کشورهای توسعه یافته توقع از فضای مجازی 
داشــت و البتــه در ایــن حــوزه هــم هنــوز بــه فضای 
مطلوب نرسیدیم. ایران کشوری در حال گذاراست و 
شفافیت الزم را ندارد و متأسفانه شبکه های مجازی 
غیرقابل اعتماد هســتند. مشــکالت یاد شده کارکرد 
فضــای مجــازی را بــا محدودیت هایی مواجــه کرده 
و باعث شــده کــه فضای مجازی در ایران با ســرعت 
پیشــرفت نکنــد و تمــام قشــرهای جامعــه از ایــن 
تکنولوژی جدید بهره مند نشــوند. با تمام مشکالتی 
کــه در این حوزه وجــود دارد اما تبلیغــات در فضای 
مجازی باعث شــده انحصار تبلیغات شکسته شود. 
نکتــه مثبــت دیگــر در این حوزه این اســت کــه افراد 
به صورت مســتقل وارد بازار کار می شوند و بازاریابی 
می کنند. این امر رابطه مســتقیم بیــن تولیدکننده و 
مصرف کننده ایجاد کرده اســت. مزیت تبلیغات در 
فضای مجــازی زیاد اســت ولی برای برخــورداری از 

آن بایــد بر اســاس قوانین و اصــول حرفه ای حرکت 
مجــازی  فضــای  از  می خواهنــد  کــه  افــرادی  کــرد. 
اســتفاده کننــد بایســتی از حقوق اساســی مشــخص 
و شــفاف برخــوردار باشــند یعنــی اگر دچار مشــکل 
شــدند بدانند چه مرجعی و بر اساس چه ضوابطی 
پیگیــری می کند. در حقیقت فضای مجازی نیازمند 
مجموعــه قوانین و مقررات اســت. افراد باید بدانند 
کــه در فضــای مجــازی چــه حــق و حقوقــی دارند و 
بایــد بر اســاس چه روش هــای حرکت کننــد. زمانی 
که چنین اتفاقی رخ دهــد همه طبق قوانین حرکت 
خواهند کرد و اعتمادی که وجود ندارد، ایجاد خواهد 
شــد. در کشــورهای دیگر این اصول رعایت می شــود 
امــا در ایــران حتــی قانــون مالکیت فکــری به عنوان 
یــک موضــوع لوکــس دیــده می شــود. البتــه تدوین 
قوانیــن در این حوزه آغاز شــده اســت اما هنوز کامل 
نیســت. با گذشــت زمان بــه طور قطــع در این حوزه 
پیشــرفت های خوبی خواهیم داشت. ورود و ماندن 
در ایــن حــوزه اجتناب ناپذیر اســت. کاربــران فضای 
مجــازی نمی خواهنــد خودشــان را از ایــن امکانــات 
محروم کنند لذا با شــناخت نســبت بــه حقوق اولیه 
می توان در شــرایط بهتــر در فضای مجازی فعالیت 
کــرد. هیچ کــس نمی تواند مانــع از حضور مــردم در 
فضــای مجــازی و فعالیت هــای اقتصادی آن شــود 
هر کســی چنین امری را پیگیری کند عماًل به سمت 

عقب ماندگی داوطلبانه رفته است.

محمد قلی 
یوسفی
اقتصاددان

فضای مجازی تولیدکننده را به مصرف کننده وصل کرد

دو نظر درباره سیاست گذاری توئیــت
 نامـــــه

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران دراین توئیت بحث 
آدم حسابی بودن را به راه انداخته و گفته است که افراد به این فکر 
کنند که چقدر آدم حســابی هســتند. باید منتظر ماند و دید فعاالن 

اقتصادی تا چه اندازه به این موضوع واکنش نشان می دهند.

محسن رضایی در توئیتی مدعی شده که دولت در کنترل نقدینگی مدیریت 
خوبی نداشته و حاال هم به جنگ اقتصاد رفته است. این در حالیست که 
دولت با ابزارهایی که در اختیار داشــته به ســمت مدیریت نقدینگی رفته 
است. از سویی دیگر با توجه به جلسه های مشورتی با اقتصاددانان و بخش 

خصوصی استفاده از جنگ اقتصادی دور از واقعیت است.

 درآمد روزانه
از کانال تلگرامی

درآمد روزانه از 
اینستاگرام
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یــک روز پــس از انتشــار فیلــم درگیــری 
لفظی نماینده سراوان با کارمند گمرک، 
ماجرا مقصری عجیــب پیدا کرد؛ فرهاد 
دژپســند، وزیر اقتصاد. حــاال 40 نماینده 
طــرح اســتیضاح او را امضــا کرده انــد و 
می خواهنــد آن را بــه جریــان بیندازنــد، 
چون معتقدند در این ماجرا به نماینده 
ســراوان توهیــن شــده نــه دیگــران. این 
موضــوع البتــه بــه ادعــای خــود محمد 
باســط درازهــی، نماینــده ســراوان هــم 
برمی گــردد که گفته اســت ایــن کلیپ با 
برنامه ریــزی قبلی و به قصــد تخریب او 
تهیه شــده اســت. موضوعی که گویا قرار 
اســت وزیــر اقتصــاد و نایب رئیــس اول 
مجلــس بــه اتفاق هــم صحت و ســقم 
آن را بررســی کننــد و گــزارش نهایی این 

بررسی را به مجلس ارائه دهند.
هر چند در اولین ســاعات شــب گذشــته 
خبــری بــا عنــوان عذرخواهــی نماینده 
ســراوان از مردم منتشر شــد اما نماینده 
ســراوان در همــان مطلــب هــم تاکیــد 
می کنــد کــه ایــن فیلــم تقطیــع شــده و 
بــا برنامه ریــزی قبلــی تهیــه شــده بود. 
درازهــی در ایــن مطلــب کــه در کانــال 
تلگرامــی او منتشــر شــده یک بــار دیگر 
تأکید کرده اســت: تا پای اســتیضاح وزیر 
اقتصاد و اخراج مدیرکل گمرک و کارمند 
هتاک ایســتادم. امروز نوبت من است و 
فــردا نوبت نماینده ای دیگــر، اگر به این 
موضوع رســیدگی نشود اســتعفاء داده و 
به دانشگاه برمی گردم. از حق و حقوقم 

یک ذره کوتاه نمی آیم.
 این اما در حالی است که همزمان دیروز 
فیلــم دیگری هم از نماینــده دیگری در 
مجلس منتشــر شده که نشــان می دهد 
او در حــال مجادله  با فردی اســت که به 
نظــر می رســد یکــی از شــهروندان حوزه 
انتخابیه اش باشد. حاال انتشار این فیلم 
در فاصلــه یک روز پس از منتشــر شــدن 
فیلم نماینده ســراوان  انتقــادات زیادی 

را در فضــای مجازی متوجه مجلســی ها 
کرده است.

ماجــرای فیلــم نماینــده ســراوان آنقدر 
مهم شــده بــود کــه مجلس کمتــر از 24 
ساعت بعد از انتشار آن برای بررسی اش 
جلسه غیرعلنی تشکیل دهد، جلسه ای 
کــه البته گویــا بــا تنش هایی هــم همراه 

بوده. 
هیــأت  ســخنگوی  نعمتــی،  بهــروز 
رئیســه مجلس هــم  درباره این جلســه 
بــه خبرنــگاران گفــت: »در ایــن جلســه 
غیرعلنــی مجلــس، کلیپی کــه در مورد 
آقــای درازهــی نماینــده ســراوان اســت 
را  شــده  پخــش  مجــازی  فضــای  در  و 
مــورد بررســی قــرار دادیــم. نماینــدگان 
و  داشــتند  زمینــه  ایــن  در  بحث هایــی 
اعتراض هایــی بــه ایــن موضوع بــود، با 
توجه به اینکه کلیپ تقطیع شده است، 
برخی صحبت ها و توهین هایی می شود.

آقای درازهی در این جلســه گفت که ۴۵ 
دقیقه جلوی در گمرک جلویش را گرفته 
بودنــد و فحش هــای بدی بــه وی دادند 
و وی را عصبانــی کردنــد. نهایتاً فــارغ از 
فضاهایی که وجود دارد، باید با موضوع 

منطقی برخورد شود.«
البته پیش از این جلسه هم محمد باسط 
درازهی خود با انتشــار فیلمی در فضای 

مجازی مدعی شــد: »این کلیپ توســط 
افراد مغرض، پیرو درگیری و مشاجرات 
حــدود 45 دقیقــه ای در محــل گمــرک 
ایــران بین من و ارباب رجــوع که به قوم 
بلوچ، مذهب اهل سنت، مسئوالن کشور 
و نماینــدگان مجلــس توهیــن و اهانــت 
کرده است و به تحریکات و بی احترامی 
یکــی از پرســنل گمــرک و بــا اســتفاده از 
ترفندهــای کامپیوتــری، تحریف و برش 
شــده  تهیــه  کلمــات  ســازی  همــگام  و 
اســت. این فیلم توسط مقامات قضایی 
اســت.«  پیگیــری  حــال  در  ذیصــاح 
درازهــی در ادامه به بیــان مطالب قابل 
تأملی می پردازد. او می گوید که »به امید 
روزی که به هیچ قوم، مذهب و لباسی در 

هیچ کجا توهین و اهانت نشود.«
اما موضوع به اینجا ختم نشد و علی ُکرد 
نماینــده خــاش خبر داد که  تعــدادی از 
نمایندگان، اســتیضاح وزیر اقتصاد را به 
دلیل »توهین به نماینده سراوان« کلید 
زدند. او گفت که ما خواستار عزل رئیس 
گمــرک و حراســت گمــرک هســتیم. در 
همین حال فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
نیــز دســتور بررســی ویــژه در ارتبــاط بــا 
موضوع فیلم منتشر شــده را صادر کرد. 
هیــأت نظــارت بر رفتــار نماینــدگان نیز 
اعام کرده اســت کــه در روزهــای آینده 

به این موضوع ورود خواهد کرد؛ ورودی 
که معلوم نیست به جایی منجر خواهد 
شــد یا خیــر؟در همین حــال خبرگزاری 
ایســنا از قول وزارت اقتصاد نوشته است 
که فرهاد دژپسند - وزیر اقتصاد - دستور 
بررســی ویــژه در اتباط با موضــوع فیلم 
پخــش شــده پیرامــون حضــور نماینده 
تــا  کــرده  صــادر  را  گمــرک  در  ســراوان 
واقعیــت ماجــرا شفاف ســازی شــود. در 
عین حال وزیر اقتصاد تأکید کرده که»در 
صورت محرز شــدن تخلف از سوی یکی 
از کارکنان گمرک، بر اســاس رویه حاکم 
بــر وزارتخانــه در دوره مدیریــت وی کــه 
اصــل بر احترام و رعایت شــئون تعامل 
اربــاب  بــا همــه  و کریمانــه  محترمانــه 
رجوع ها اعم از مردم و مقامات و مدیران 
بویژه نمایندگان مردم در مجلس است، 

قطعاً عذرخواهی خواهیم کرد.«
به موازات این اتفاقــات دیروز در فضای 
مجــازی فیلمــی از محمــد حســن نژاد، 
نماینده جلفا و مرند نیز منتشــر شــد که 
حاوی توهین هایی به یک شــهروند بود. 
آن طــور کــه از ایــن فیلــم کوتــاه بــه نظر 
می رســد، آن شــهروند تقاضایــی از ایــن 
نماینــده مجلس داشــته که حســن نژاد 
در پاســخ بــه او می گویــد: »بیجا می کنی 
کــم  رو  شــرت  می خواهــی،  کار  مــن  از 
کن.« نماینده جلفــا در پایان هم به این 
فــرد می گویــد: »وقتــی بــه آدم احتــرام 
می گذارنــد، شــورش را درمــی آورد.« او 
هنــوز هیــچ توضیحــی درباره ایــن فیلم 
نداده اســت و البته به نظر هم نمی رسد 
که این موضوع مانند فیلم پخش شده از 
نماینده سراوان در مجلس باعث ایجاد 
حساســیت شــود. امــا انتشــار همزمــان 
ایــن دو فیلــم انتقادات بســیار زیــادی را 
درخصوص نمایندگان مجلس و منش 
آنهــا ایجاد کرده اســت. خصوصــاً اینکه 
ایــن دو نماینــده از دو جریــان اصولگرا و 

اصاح طلب هستند.
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بــه  ملــل  ســازمان  عضــو  کشــور   ۸۴
پیش نویــس قطعنامــه انتقــاد از آنچه  
نقض حقوق بشر در ایران می خواندند، 

رأی مثبت دادند.
به گزارش ایســنا، قطعنامه ای که متن 
آن پیشــتر توســط کانــادا و شــماری از 
کشــورهای غربــی تهیــه شــده و پس از 
تأییــد کمیته امور اجتماعــی، فرهنگی 

در  عمومــی  مجمــع  بشردوســتانه  و 
معرض آرای کشــورهای عضو سازمان 
بــه  است.توســل  گرفتــه  قــرار  ملــل 
خشــونت، ایجــاد مانــع در بهره مندی 
بیــان،  آزادی  حــق  از  شــهروندان 
سانســور گسترده و شــدید مطبوعات و 
رسانه های اجتماعی و پیگرد و مجازات 
مخالفان از جملــه ادعاهای واهی این 

مصــوب  اســت.قطعنامه  قطعنامــه 
مجمع عمومی همچنین ضمن انتقاد 
از وضعیت اعدام در ایران یادآور شده 
کــه عمومــاً احــکام در پــی محاکمــات 
غیرمنصفانــه و غیر منطبــق با موازین 
بین المللــی و بــرای جرایمــی صــادر و 
اجرا می شود که طبق تعاریف حقوقی 
رایج در جهان، در زمره جنایات بســیار 

جدی محسوب نمی شود.در رأی گیری 
نشســت مجمــع عمومــی بــرای ایــن 
قطعنامــه کــه در بخش هایــی از آن به 
گزارش های آنتونیو گوترش، دبیرکل و 
جاوید رحمان، گزارشــگر ویژه سازمان 
ملل در مورد وضعیت حقوق بشــر در 
ایران اشاره و به آنها استناد شده است، 
۸۴ کشــور رأی مثبــت، ۶۷ کشــور رأی 

ممتنع و ۳0 کشور رأی منفی دادند.
کــره  پاکســتان، کوبــا،  روســیه، چیــن، 
شــمالی، عــراق، افغانســتان، لبنان و 
ونزوئــا از جملــه ۳0 کشــوری بودنــد 
که به ایــن مصوبه رأی منفی و کویت، 
از  الجزایــر  و  مراکــش  مصــر،  قطــر، 
کشورهایی بودند که به آن رأی ممتنع 
دادند.ایــن در حالــی اســت که شــمار 

آرای مثبت به قطعنامه اخیر نســبت 
به ســال گذشــته با افزوده شــدن ســه 

کشور دیگر، افزایش یافته است.
ایــن قطعنامــه در حالــی بــه تصویب 
رســیده اســت که مقام های کشورمان 
بارها استفاده ابزاری برخی کشورها از 
حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی 

را محکوم کرده اند.

رأی مثبت مجمع عمومی به قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران

اعطای 2500 گرین کارت به مقامات کشور بی اعتبار است
وزیر اطالعات:

صبح دیروز حجت االســام سیدمحمود 
علــوی وزیــر اطاعــات بــرای پاســخ بــه 
سؤال های جهانبخش محبی نیا نماینده 
میاندوآب و کاظم جالی نماینده تهران 
محبی نیــا  یافــت.  حضــور  مجلــس  در 
ایــن ســؤال را مطرح کــرده بود کــه وزارت 
اطاعات برای رفع اقدامات مخل امنیت 
و جلوگیری از هر گونه بحران در ســال 9۷ 
چــه تمهیــدات امنیتــی مطمئــن را اجرا 
کرده اســت؟ ســؤال بعدی از سوی کاظم 
جالی نماینده تهران مطرح شد؛ درباره 
ادعــای جنجالی اعطای حق شــهروندی 
بــه  مقامات جمهــوری اســامی ایــران و 
فرزنــدان آنهــا در پیوســت برجــام. البته 
جالی پیش تر اعام کرده بود این ســؤال 
بیشــتر برای شــنیدن توضیحات و پخش 
سخنان وزیر اطاعات در واکنش به ادعای 
بزرگی اســت که از ســوی حجت االســام 
مجتبی ذوالنور نماینده قم و رئیس کمیته 
هسته ای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
مطرح شــده بــود و دونالــد ترامپ رئیس 
جمهوری امریکا به آن اســتناد کــرد. وزیر 
اطاعات درباره این دو ســؤال توضیحات 
مفصلی ارائه کرد و در پایان هم محبی نیا 
و هــم جالی اعــام کردند از پاســخ های 
وزیر اطاعات قانع شده اند و آن را به رأی 

مجلس نگذاشتند.
ë  خبر وزیــر اطالعات از تحــرکات امنیتی

همسایگان
وزیــر اطاعــات ابتــدا در پاســخ به ســؤال 
محبی نیــا گفــت: ســرویس های امنیتــی 
کشــورهای همســایه و حتــی کشــورهای 
دوردســت، مســتقیم علیه امنیت کشــور 
وارد عمل شــدند. به گــزارش ایرنا، علوی 
افزود: ســرویس های رژیم صهیونیســتی 
بــا تمام تــوان وارد عمل شــده و تیم های 
تروریســتی را ســاماندهی می کننــد و بــا 
حمایــت امریــکا، جریان هــای مختلــف 
ضد انقاب در حال نزدیک شــدن به هم 

هستند و ســعی در همگرایی و هم افزایی 
علیه جمهوری اسامی ایران دارند.

وی بــا بیان اینکه»شــرایط امنیتــی امروز 
کشــور با سال های گذشته متفاوت است« 
تصریــح کــرد: در ســال های قبــل یکــی از 
حامیان تروریســت ها دولت خودخوانده 
تشــکیل داده بــود و تروریســت ها از مراکز 
آموزشــی مجهــز مربــوط بــه ارتش هــای 
عــراق و ســوریه بهره منــد بودنــد و در آن 

مراکز آموزش می دیدند.
وی ادامــه داد: تروریســت ها بــه انبارهای 
عظیــم ســاح ها و مهمــات ارتش هــای 
سوریه و عراق دست یافته بودند، امروز اگر 
داعش زمین را از دســت داده اما اســلحه 
را از دســت نــداده اســت و ســاح را زمین 
نگذاشــته اســت، پشتیبانی لجســتیکی از 
گروه های تروریســتی توسط سرویس های 
کشــورهای همســایه به تمام معنــا ادامه 
دارد.وزیــر اطاعات همچنین گفت: آنها 
شــرایطی را فراهــم کردنــد کــه اگــر پیش 
از ایــن تیم هــای تروریســتی با یــک وانت 
یــا چنــد اســلحه کاشــینکف وارد جنوب 
شــرق، شــمال غرب یا جنوب غرب کشور 
می شدند امروز با ماشین های شاسی بلند 
و موتورهــای تندرو و اســلحه های تیربار یا 
حتی با توپ های 2۳ میلیمتری ضد هوایی 

وارد کشور می شوند و تعرض می کنند.
وی همچنین گفــت: ما با چنین شــرایط 
متفاوتــی مواجــه هســتیم، شــرایطی که 
مستقیماً سرویس های رژیم صهیونیستی 
بــا تمام تــوان وارد عمل شــده و تیم های 
تروریســتی را ســاماندهی می کننــد و بــا 
حمایت امریکای جنایتــکار، جریان های 
مختلــف ضــد انقــاب در حــال نزدیــک 
شدن به هم هستند و سعی در همگرایی 
و هم افزایــی دارنــد و در ســطح دنیــا در 
یکی دو ســال اخیر بیــش از 64 همایش و 
نشســت و هم اندیشــی بیــن جریان های 
مختلف قومی و ضد انقابی برگزار شده 

اســت بــرای اینکه ســطح مبارزه خــود با 
جمهوری اسامی ایران را یکی کنند.وی با 
بیان اینکه در این شرایط، فضای متفاوت 
امنیتی ایجاد می شود، این سؤال را مطرح 
کرد که ما با این همه حساسیت با مسأله 
امنیت چه طور برخورد کردیم، آیا نسبت 
به افزایش اعتبارات دستگاه های امنیتی 

و وزارت اطاعات توجه الزم شده است.
وزیــر اطاعات اظهارداشــت: بودجه این 
دســتگاه همــان بودجه هــای قبل اســت 
و تغییــر نکــرده ولــی انتظــارات تغییــر 
کــرده اســت، ایــن طبیعــی اســت وقتــی 
لجســتیک و تجهیزات دشــمن این باشد 
ما مقــداری مشــکل تر حرکــت می کنیم.

وزیر اطاعات اظهار داشــت: ما با توسعه 
دشــمن  بســیج  و  تروریســتی  تیم هــای 
مواجه هستیم اگر قباً سه ماه یک بار یک 
تیم تروریســتی را زیر ذره بیــن می بردیم 
حــال گاهی در هفته دو تیم تروریســتی را 
شناسایی می کنیم.علوی ادامه داد: وزارت 
اطاعات از هر100 اقدام تروریســتی 9۷ تا 
9۸ مــورد آن را خنثی می کند، کجای دنیا 
تیمی را که 9۸ گل زده و یکی دو گل خورده 

تیم بازنده به حساب می آورند؟ 
و  علــوی  ســخنان  از  پــس  محبی نیــا 
توضیحات کامل وی در پایان اعام کرد از 
پاسخ های وزیر اطاعات قانع شده است و 

آن را به رأی مجلس نگذاشت.
ë  اشــراف وزارت اطالعــات بــه مذاکــرات

هسته ای
 علوی ســپس در پاسخ به ســؤال جالی 
در خصــوص اعطــای حــق شــهروندی 
بــه مقامــات جمهوری اســامی ایــران و 
فرزنــدان آنها در پیوســت برجــام گفت: 
مســأله ای مطرح شده اســت که ذهنیت 
مردم را مخدوش کرده است، اگر اعطای 
حق شــهروندی واقعیت داشــته باشــد، 
مشمئز کننده و به عنوان خائن به امنیت 
باید محاکمه شــود. وزیر اطاعات یادآور 
شــد: در ایــن بــاره گفتــه می شــود دلیل و 
مدارکی وجــود دارد اما می خواهند دلیل 
را در وقــت مقتضــی ارائــه کننــد. اعتقاد 
دارم اگــر دلیل و مدرکی وجود داشــت در 
این پنج ماه ارائه می شــد.علوی تصریح 
کــرد: وزارت اطاعات در رونــد مذاکرات 
هســته ای چــه عمومی و چــه خصوصی 

وزارت  اســت،  داشــته  کامــل  اشــراف 
اطاعات تمام موارد و حواشی مذاکرات 
را در اســرع وقــت به اســتحضار مقامات 
رسانده است حتی آن اتفاق که عراقچی 
مذاکره کننــده  به ســمت  را  خــود  قلــم 
امریکایــی پرتاب کرده بــود را نیز گزارش 
داده ایــم چه برســد بــه آنکــه مطلبی در 
خصــوص اعطــای 2500 گریــن کارت به 
مقامــات ایرانی داده شــده باشــد و آن را 
اطاع رســانی نکنیم.وی گفت: ریشه این 
خبر به تمام معنا بی اعتبار اســت، کانال 
دروغ پرداز ناشــر اکاذیب ضــد انقاب در 
شــبکه های اجتماعی عنوان کرده اســت 
که 2500 گرین کارت در جریان مذاکرات 
هسته ای به طرف ایرانی داده شده است؛ 
خبر آنچنان بی پایه و اســاس بوده اســت 
که هیچ رســانه ای آن را بازنشــر نمی کند 
تــا آنکه در اســفند ســال 95 نشــریه رژیم 
صهیونیستی آن را دوباره بازنشر می کند 
و مجدد هیچ رسانه ای به آن نمی پردازد.

علــوی ادامه داد: یک ســال و نیــم پس از 
انتشار خبر کذب تیرماه ســال 9۷ مجدداً 
موضــوع اعطــای 2500 گریــن کارت بــه 

مذاکره کنندگان ایرانی مطرح می شــود و 
این بار تعــداد اعطای گرین کارت کاهش 
پیــدا می کنــد؛ آن زمــان فاکس نیــوز خبر 
را منتشــر و ترامــپ آن را توئیت می کند و 
یکی از خبرگزاری های ارزشی آن را منتشر 
می کند. با انتشار این خبر مسئوالن هر دو 

کشور موضوع را تکذیب کردند.
ë روایت جاللی از گیجی  رسانه ها

بعــد از توضیحــات علوی، کاظــم جالی 
نماینــده مــردم تهــران در مجلس گفت: 
همه رسانه های بیگانه امروز به دنبال سوژه 
در ایران نمی گردند چرا که ما به اندازه کافی 
خوراک و سوژه برای آنها تولید می کنیم. وی 
افزود: در دهه های 60 یا ۷0 به رســانه های 
سوژه ســازی  مــا  بــرای  دروغ  بــه  بیگانــه 
می کردند اما امروز به قدری سوژه به دست 
رســانه های خارجــی می دهیم کــه آنها را 
گیج کرده ایــم. وی در پایان اعام کرد که از 
پاسخ های وزیر اطاعات قانع شده و آن را 

به رأی مجلس نگذاشت.
گفتنــی اســت مجتبــی ذوالنــور نماینــده 
قــم ادعــا کــرده بود:»وقتــی آقــای اوباما 
در جریــان بحث برجــام تصمیم گرفت 
بــه آقایــان حــال بدهــد، بــه 2500 نفــر از 
ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان 
و مسئوالن با یکدیگر مسابقه گذاشتند که 
فرزندانشــان جزو این 2500 نفر باشــند.« 
وی بعدهــا در واکنــش به اینکه آیا اســناد 
ادعایش را دارد یا نه، گفته بود: هرکس که 
یقه مان را گرفت، آن وقت اسناد )اعطای 
رو  عنداالضطــرار  را  تابعیــت(   2500
می کنیم.دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
امریکا با استناد به این ادعا تأکید کرد:»تازه 
برما شده اســت که دولت اوباما در طول 
مذاکرات وحشــتناک هســته ای ایران، به 
2۵00 ایرانــی از جمله مقام های رســمی 
شــهروندی  حــق  اســامی[  ]جمهــوری 
اعطا کرده است.چه ]خبر[ مهم )وبدی( 

است!«

یوسف نژاد خبرداد
استیضاح وزیر آموزش و پرورش منتفی شد

عضو هیأت رئیسه مجلس از منتفی شدن استیضاح وزیر 
آمــوزش و پــرورش خبــر داد. علی اصغر یوســف نژاد در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی نامه رسمی کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس به هیأت رئیسه، تعداد متقاضیان استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش به زیر 10 نفر رسیده که براین اساس استیضاح منتفی خواهد 
شد. وی افزود: در حال حاضر 2۷ نفر از ۳۵ متقاضی استیضاح وزیر آموزش و 
پرورش امضای خود را پس گرفتند و بنابراین موضوع استیضاح منتفی است 

و هیأت رئیسه استیضاح را بایگانی خواهد کرد.

ظریف: نتانیاهو الف گزاف می زند
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توئیت نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره 
آنچــه موشــک های تهاجمی ایــن رژیم خوانــده، گفت: »نتانیاهــو خیلی راحت 
درباره موشــک های تهاجمی خود بــه گزاف الف می زند«.محمــد جواد ظریف 
در صفحه توئیترش نوشــت: »ابتدا نتانیاهو می آید و کنار کارخانه ساخت بمب 
اتمی می ایستد و ایران را تهدید به نابودی می کند. حاال هم خیلی راحت درباره 
موشک های تهاجمی خود به گزاف الف می زند که برد آن می تواند به هر جایی 
برسد. با این وجود هنوز هم دارد درباره موشک های بازدارنده و دفاعی ایران آه و 

ناله سر می دهد و غربی ها هم طوطی وار نگرانی هایش را تکرار می کنند«.

موگرینی: بدون برجام مذاکره با ایران سخت تر است
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد که بدون برجام مذاکره با 
ایران درباره موضوعات دیگر سخت تر خواهد بود. به گزارش ایسنا، فدریکا 
موگرینــی روز گذشــته )سه شــنبه( در کنفرانــس عــدم اشــاعه و خلع ســاح 
اتحادیه اروپا در خال سخنانی گفت: »تنها راه تضمین عدم اشاعه در بلند 
مــدت و به شــکلی پایــدار و مانــدگار از طریق توافق هــای چندجانبه خواهد 
بود که توســط همه مورد توافق قرار گرفته و توسط سازمان های بین المللی 
به تصویب و تایید رســیده اســت. درســت مثل توافق هســته ای بــا ایران که 
اجرای آن تاکنون 1۳ بار از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شــده 
اســت«. موگرینی با بیــان این که»ما می دانیم که توافق بــا ایران تنها درباره 
عدم اشــاعه هسته ای اســت و این وظیفه ای بود که شــورای امنیت سازمان 
ملــل در آن زمان به ما محول کرد«، افزود:» هرچند تقریباً تمام ما نســبت 
به سیاست های ایران نگرانی هایی داریم، ازجمله برنامه موشکی بالستیک 
ایــران که از نظر من تأثیری بی ثبات کننده بــر خاورمیانه دارد که منطقه ای 

پر تنش است«.
مســئول سیاســت خارجی اروپا با تأکید بر این که بدون برجام مذاکره با ایران 
درباره برنامه موشــکی و سیاســت های منطقه ای اش ســخت تر خواهد بود نه 
راحت تر، افزود: »نابود کردن توافق هســته ای با ایران موجب امن تر شــدن ما 
نمی شود و من می دانم که حصول یک توافق چقدر سخت است. ما 12 سال 
زمان صرف کردیم تا به توافق با ایران دست یابیم و در این 12 سال شب های 

بی شماری را بدون خوابیدن زمان هزینه کردیم«.

سفیر ایران در کویت استوارنامه خود را تقدیم کرد
ســفیر جدید کشورمان در کویت با اشاره به اینکه سام رئیس جمهوری ایران 
را بــه امیــر کویت اباغ کردم، افزود: تهران بی صبرانه منتظر ســفر امیر کویت 
اســت. به گزارش ایســنا، محمد ایرانی بعد از تقدیم اســتوارنامه خود به امیر 
کویت در گفت وگو با روزنامه الرای گفت: در دیدار با امیر کویت اســتقبال گرم 
ایشان را حس کردم و این دیدار در فضایی مثبت و پر از دوستی و برادری برگزار 
شــد. وی افزود: آنچه مسئوالن ایرانی می بینند حکمت و تدبیر امیر کویت در 

برخورد با مسائل منطقه و تجربه او در رابطه با مسائل بین المللی است.
محمــد ایرانــی همچنین با یــادآوری اینکه ثبــات و امنیت منطقــه از اهمیت 
فوق العاده ای برای جمهوری اســامی ایران برخوردار اســت و تحقق این امر 
بدون همکاری کشــورهای منطقه امکانپذیر نیســت، تأکیــد کرد:تهران ایمان 
دارد که امنیت و ثبات کشور ارتباط تنگاتنگی با ثبات منطقه بخصوص امنیت 

کشورهای همسایه دارد.

اخبار

تنش در جلسه پخش کلیپ جنجالی
دستور وزیر اقتصاد برای بررسی موضوع



بــه  آمدنشــان  قــول  کــه  هوشــمندی  دوچرخــه   300 باالخــره  دیــروز 
خیابان هــای پایتخــت از چنــدی قبــل داده شــده بود، ســر از تهــران در 
آوردند؛ دوچرخه هایی که قرار است به کمک سیاست جدید شهرداری 
تهران در فرهنگسازی دوچرخه سواری بیایند. این دوچرخه ها فعاًل در 
ســطح دو ناحیه در منطقه 2 فعال شده اند و بزودی با سراسری شدن، 

حمل و نقل سبک را در پایتخت توسعه خواهند داد. 
شــهروندان می توانند با نصب یک اپلیکیشن از دوچرخه های اشتراکی 
اســتفاده کــرده و بعد آنها را در ســطح شــهر رها کنند. تاکنــون۵۴0 نفر 
در ایــن اپلیکیشــن ثبت نــام و ۱3 هزار نفــر نیز این اپلیکیشــن را نصب 
کرده اند. شهروندان برای استفاده از دوچرخه ها در ابتدا باید ۱۵۹ هزار 
تومان به عنوان ودیعه در حســاب کاربری خود ذخیره کنند. هزینه نیم 
ســاعت اســتفاده از این دوچرخه ها که بــه »بــی دود« معروفند، ۱۵00 

تومان است. 
بــه گــزارش خبرنــگار »ایران«، تــب و تــاب دوچرخه ســواری در تهران 
اگرچه مربوط به ســال های اخیر نیســت، اما از زمانی که شهردار جدید 
تهران، با پیوســتن به سه شنبه های بدون خودرو، پا به رکاب شد، بیشتر 

بر سر زبان ها افتاد. 
پیــروز حناچــی ایــن هفتــه اســتثنائاً بــه خاطــر بــارش بــاران، بــه جای 
دوچرخه از تاکســی استفاده کرد، اما طی دو هفته گذشته در یک اقدام 
نمادین و جالب توجه مســیر خانه اش تا شــهرداری تهران را رکاب زده 
است. او حاال از طرفداران سرسخت این کمپین شده و قول داده که هر 

سه شنبه از یک وسیله نقلیه عمومی استفاده کند. 
چراکــه معتقــد اســت با ایــن کار به تقاضاهایــی دامن زده می شــود که 
مدیریــت شــهری را وادار می کنــد تا توســعه محورهای پیــاده و فضای 
عمومــی را دنبــال کند. توســعه خطــوط دوچرخه و محورهــای پیاده از 

سیاست های اصلی شهرداری تهران در دوره حناچی اعالم می شود.
ë باید مترو را توسعه دهیم، مردم از االغ هم راضی بودند

ایــن حرکــت او البته از همان ابتدا با انتقادهایی هم مواجه شــد. اما 
حــاال رئیس شــورای شــهر تهران هم ظاهــراً به جمع منتقدان پیوســته 
اســت. او تلویحاً در مراســم رونمایی از این 300 دوچرخه گفته اســت؛ 
»امیدواریم در کنار این توجهی که به دوچرخه می شود به حمل و نقل 

عمومی هم توجه شده و خطوط مترو هم تکمیل شود. 
البته مردم در گذشــته هم از االغ استفاده می کردند و راضی بودند، 
اما باید توجه داشــته باشــیم در مترو ۴0 هزار سفر انجام می شود و باید 
بــه ایــن موضــوع توجه کــرد و خدای ناکــرده به ســمت اســتفاده از خر 
نرویم.«  محســن هاشــمی تأکید کرد که نباید اصرارمان به اســتفاده از 

دوچرخه موجب شود که مترو را از یاد ببریم.
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»تخصیص ۵00 میلیــون یورو از صندوق 
توســعه ملی به صنعت داروسازی« خبر 
خوشــی که ۸ آذر ماه امســال در رســانه ها 
منتشــر شــد و نوید بخــش حیــات دوباره 
بــه صنعتی بــود که به اذعان مســئوالن و 
تولیدکننــدگان در طــول ۴0 ســال پــس از 
انقــالب بدتریــن روز هــای خود را ســپری 
می کنــد، امــا ایــن خوشــی دیــری نپاییــد 
چــرا کــه کمــی بعد خبــر تخصیــص این 
پــول بــه تجهیــزات پزشــکی و پــس از آن 
بدهی های حوزه سالمت به گوش رسید، 
این در حالی اســت که به گفته بســیاری از 
متخصصان ذخایر ارزی صندوق توسعه 
ملــی بایــد صــرف توســعه کشــور و تولید 

داخلی شود.
بیــش از یک ماه و نیم از زمان مصوبه 
ســران ســه قوا که بــه تأیید رهبــر معظم 
انقالب رســیده اســت می گــذرد، اما هنوز 
خبــری از ۵00 میلیــون یــورو نیســت و هر 
بــار که خبر پرداخت آن منتشــر می شــود 
سنگ جدیدی بر سر راه این پول انداخته 

می شود و امید های صنعت نا امید.
ســازمان  اخبــار  آخریــن  اســاس  بــر 
برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی بر 
سرنحوه و مدت بازپرداخت ۵00 میلیون 
یــورو اختالف هایــی داشــتند کــه برخــی 
 از عقــب نشــینی دولــت به دلیــل نحــوه 
بــه  و  ارزی  به صــورت  آن  پرداخــت  بــاز 
نــرخ روز در ســه ســال بعد و برخــی نیز از 
نبود شــفافیت در نحــوه هزینه کــرد آن و 
گمانه زنی هــا بــرای انحراف آن از مســیر 
اصلی خود برای پر کردن چاله های مالی 

حوزه سالمت سخن می گویند.
 تاکنــون هیــچ نهــادی در مــورد نحوه 
پرداخــت۵00 میلیــون یــورو و ردیابی آن 
توضیحی نداده است و این احتمال وجود 
دارد که پول از مســیر اصلی خود منحرف 
شــود و در نهایت به دست صنعت دارو و 

تجهیزات پزشکی داخلی نرسد.

ë  500 میلیون یورو در گیر و دارو بوروکراسی
اداری کشور

مرتضی خیرآبادی عضو هیأت مدیره 
دارو هــای  صنایــع  صاحبــان  ســندیکای 
انســانی با بیــان اینکــه بوروکراســی اداری 
تاکنــون  را  یــورو  میلیــون  پرداخــت ۵00 
متوقف کرده اســت، گفت: تا به امروز یک 
ریــال از ایــن رقــم بــه صنعت داروســازی 

تحویل داده نشده است.
وی افــزود: تخصیص این پول فرصت 
مناسبی برای افزایش ذخایر دارویی کشور 
محســوب می شــود بویــژه اکنــون که پس 
از تحریم هــای ۱3 آبــان صنعــت دارو بــا 
مشــکل انتقال پول بــرای خریدماده اولیه 
مواجه شــده است، اما متأسفانه از اهداف 
اصلی مصوبه ســران قــوا برای تخصیص 
۵00 میلیون یورو از صندوق توســعه ملی 

دورمانده ایم.
را  اداری  بوروکراســی  خیرآبــادی 
گفــت:  و  دانســت  بــزرگ  معضلــی 
ملــی،  توســعه  درصنــدوق  بوروکراســی 
ســازمان برنامــه و بودجــه و بانک مرکزی 
موجب شــده اســت که بیش از یک ماه از 
تاریــخ این مصوبه بگذرد، امــا این پول به 

دست صنعت داروسازی نرسد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد دولت برای 
بازپرداخــت این پول به صندوق توســعه 
ملــی، بازگشــت آن از ســال ۱۴00 اســت و 
ســازمان برنامه و بودجه در انتظار پاســخ 

صندوق توسعه برای ضمانت هاست.
عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع دارو های انسانی تأکید کرد: هر چه 
زمان را بیشتر از دست می دهیم مشکالت 
صنعت داروسازی کشور به توان لگاریتمی 
بیشــتر می شود و در تأمین داروی بیماران 

دچار مشکل خواهیم شد.
ë  بدهی هایی که صنعت داروســازی را

تضعیف کرده است
رئیــس  رو یینــی  محمدرضــا 
داروخانه های شهری و بیمارستانی علوم 
پزشــکی تهــران گفــت: بیــش از یــک ماه 
اســت کــه وعــده پرداخــت ۵00 میلیــون 

یــورو از صنــدوق توســعه ملــی در حــوزه 
دارو داده شــده اســت، امــا تا بــه حال یک 
ریــال از ایــن پول بــه دســت داروســازان و 
صنعــت داروســازی نرســیده اســت و مــا 
منتظر هســتیم تــا بخشــی از مطالبات ما 
بــه شــرکت های داروســازی از محــل ۵00 
میلیون یورو صندوق توســعه ملی تأمین 

شود.
مالــی  گــردش  کــرد:  اظهــار  رو یینــی 
دارو خانه های علوم پزشکی تهران حدود 
هــزار میلیــارد تومــان اســت و مــا اکنــون 
چند صد میلیــار د تومان بدهی داریم، اما 
دریافتی هــای ما بشــدت محدود اســت و 
بدهی هــا روز به روز بیشــتر می شــود و این 
بدهی ها اغلب به شرکت های تولید کننده 
دارو داخلــی اســت و حجــم بــاالی بدهی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی در سراســر 

بشــدت  را  داروســازی  صنعــت  کشــور، 
تضعیف می کند.

ë خطر تعطیلی خطوط تولید دارو در کشور
وی ادامه داد: بار بدهی داروخانه های 
دولتــی و خصوصــی روی دوش صنعــت 
داروســازی ســنگینی می کنــد البتــه ایــن 
بــدان معنــا نیســت کــه بــاری روی دوش 
وارد کنندگان نیست، اما چون بخش اعظم 
مطالبــات مربــوط به صنعت داروســازی 
کشور است، این صنعت با مطالبات زیاد 
تضعیف می شــود و به دنبال آن ســالمت 

مردم مورد تهدید قرار می گیرد.
رو یینی با بیان اینکه صنعت دارو سازی 
کشور باید در اولویت برای هزینه کرد ۵00 
میلیــون یورو صنــدوق تو صعه ملــی قرار 
گیــرد، گفــت: باید هرچه زودتــر مطالبات 
صنعــت داروســازی پرداخــت شــود، زیرا 

هر چه پرداخت مطالبات به تأخیر بیفتد 
ایــن امکان وجود دارد که خطوط تولید در 

صنعت داروسازی تعطیل شوند.
رئیس مجموعه دارو خانه های دانشگاه 
علوم پزشــکی تهــران افــزود: اگر صنعت 
تولید دارو زمین بخورد حداقل ۸ ماه طول 
می کشــد تا بتواند از جای خود بلند شود و 
به جایگاه قبلی خود بازگردد و در مواردی 
برخی تولید کنندگان نمی توانند از جایشان 
بلند شــوند و به همین دلیــل در پرداخت 
۵00 میلیــون یــورو صندوق توســعه ملی 
صنعت داروســازی کشــور در اولویت قرار 
گیــرد و صــرف راه انــدازی و تقویــت ایــن 

صنعت شود.
ë صنعت داروسازی در اولویت قرار گیرد

وی با اشــاره به ایــن موضوع که برخی 
ســهم دارو و تجهیــزات پزشــکی را از ۵00 

میلیون یورو برابر می دانند، گفت: درست 
است که صنعت تجهیزات پزشکی کشور 
نیز باید مــورد توجه قرار گیرد، اما مســأله 
این اســت کــه عمــده تجهیزات پزشــکی 
مصرفی در بیمارســتان ها گران و وار داتی 
هستند و دانشگاه های علوم پزشکی اکنون 
به دلیل مشکالت مالی، کوچک ترین پولی 
کــه بــه دستشــان می رســد صــرف تأمین 

تجهیزات پزشکی می کنند.
رویینی تأکید کــرد: ۵00 میلیون یورو از 
صندوق توســعه ملی برای رشد و توسعه 
کشور پرداخت می شــود و به همین دلیل 
باید تولیدکنندگان داخلی در دریافت این 

پول در اولویت باشند.
وزارت  امیــدوارم  کــرد:  اظهــار  او 
بهداشــت پس از تخصیــص ۵00 میلیون 
یــورو هزینه کرد آن در دانشــگاه های علوم 
پزشــکی را پیگیری کند تا در مسیر درست 
خود هزینه شود و این پول صرف پرداخت 

بدهی ها نشود.
ë وعده هایی که محقق نمی شوند

مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت در 
این بــاره گفت: ۹ آذر رهبر معظم انقالب 
دســتور دادند ۵00 میلیون یــورو با فوریت 
در اختیار بیمه ســالمت قرار بگیرد و دفتر 
رئیــس جمهــوری ایــن مصوبــه را همان 
روز به ســازمان برنامــه و بودجه، صندوق 
توسعه ملی و بانک مرکزی ابالغ کردند و 
علی رغم اینکه مقرر شــده بود تا این پول 
به دست ما برسد، اما هنوز ریالی به دست 
ما نرسیده است و به محض اینکه این پول 
به دستم ما برسد بسرعت آن را بین ارائه 

دهندگان خدمت توزیع خواهیم کرد.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت 
با اشــاره بــه اختالف های ســازمان برنامه 
کــه  ملــی  توســعه  صنــدوق  و  بودجــه  و 
علــت تأخیــر در پرداخــت ۵00 میلیــون 
یورو به بیمه ســالمت شــده اســت، گفت: 
بیــن ایــن دو نهــاد اختالف هایــی در مورد 
قوانیــن  از  برداشــت  و  ضمانت نامه هــا 
وجود داشــت کــه به نظر می رســد که این 

اختالف ها حل شده است.

داروسازان صاحبان صنایع دارویی  در گفت و گو با »ایران«:

خطوط تولید دارو  با پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو  تعطیل نمی شوند
محسن هاشمی: موافق تعدیل از باال هستم

رئیــس شــورای شــهر تهران اعــالم کرد کــه موافق حذف 
پست های اضافی در شهرداری و ادغام معاونت ها است. 
به گزارش ایســنا، محسن هاشمی در جمع خبرنگاران در 
پاســخ به این سؤال که آیا در جلســه امروز شهرداران کالنشهرها مدیرعامل 

بانک شهر نیز انتخاب می شود، گفت: اطالعی از این موضوع ندارم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چرا شــما قبــل از بررســی الیحــه حذف 
پســت های قائــم مقامی و مشــاوره جلســه را ترک کردید، تصریــح کرد: من 

موافق حذف پست های قائم مقامی و ادغام معاونت ها هستم.
رئیس شــورای شــهر تهران افزود: من موافق تعدیل از باال هســتم و این 

نکته را نیز در جلسات بیان کردم.

 توقف احتمالی اجرای طرح جریمه مشموالن غایب 
درسال آینده

جانشــین ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: به »احتمال قوی« اجرای 
طرح جریمه مشــموالن غایب در ســال آینده متوقف خواهد شــد؛ بنابراین 
مشــموالن غایب تا پایان امســال، وضعیت ســربازی خود را تعیین تکلیف 
کننــد. ســردار ابراهیــم کریمــی جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی ناجا در 
گفت وگــو با فــارس، درخصوص خرید خدمت ســربازی در ســال ۹۸ اظهار 
داشــت: به احتمال قوی در سال آینده طرح جریمه غیبت سربازی متوقف 
خواهد شد. او تصریح کرد: قانونگذار تعیین کرده است که مشموالن غایب 
که بیش از هشــت ســال غیبت از خدمت ســربازی دارند، می توانند در طرح 

جریمه مشموالن غایب ثبت نام کنند.
وی بــا اعــالم این مطلب که فقــط چند ماه برای ثبت نــام در طرح فوق، 
فرصــت باقیمانده اســت به مشــموالن غایــب توصیه کرد: حتمــاً وضعیت 
ســربازی خــود را تعیین تکلیف کنند چرا که ســازمان نظــام وظیفه درصدد 
اســت تا در ســال آینــده محدودیت های بیشــتری را برای مشــموالن غایب 
اجرا کند. ســردار کریمی خاطرنشــان کرد: فقط 3 ماه برای ثبت نام در طرح 
جریمه مشــموالن غایب باقی مانده و این افراد می توانند با پرداخت مبلغ 

جریمه کارت معافیت خود را دریافت کنند.
جانشــین ســازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: افراد متأهل از 5 درصد و 
افراد دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند از 5 درصد تخفیف جریمه غیبت از 

سربازی برخوردار هستند.

برکناری به خاطر توهین به یک بیمار
به دنبــال عــدم رعایــت اخــالق پزشــکی در برخــورد بــا یــک بیمــار در 

بیمارستان آمل، رئیس این بیمارستان برکنار شد.
بــه گزارش وبــدا معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران ضمن 
دلجویــی از ایــن بیمــار و عذرخواهــی از برخــورد غیر حرفه ای و دور از  شــأن 
اخالق پزشــکی بــا بیمار، بر رعایت اخالق پزشــکی و حســن رفتــار و تکریم 

بیماران و مراجعین مراکز درمانی تأکید کرد.
دکتر فرامرز اکبری سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان آمل 
در حکمــی دکتر ســید ناصر قدیرنژاد را با حفظ ســمت به عنوان سرپرســت 
بیمارســتان امــام رضا)ع(آمــل منصوب کــرد. گفتنی اســت در این حکم بر 
افزایش رضایتمندی بیماران و رعایت منشــور حقــوق بیمار و تکریم ارباب 

رجوع تأکید شده است.

اخبـــار

ف
ال

بــــرش
 ۵00 محــل  از  پرداخت هــا  اولیــن 
میلیــون یــورو تا پایــان هفتــه انجام 
کــه  اســت  خبــری  ایــن  می شــود، 
غالمرضا اصغری رئیس ســازمان غذا و دارو داد و گفت: 
با توجه به اخباری که به دســت ما رســیده است، مشکل 
در پرداخت ۵00 میلیون یورور در سازمان برنامه بودجه 
و صندوق توســعه ملی حل شــده اســت و تا پایان هفته 

پول به دســت بیمه سالمت می رسد و اولین پرداخت ها 
انجــام می شــود و این پول بر اســاس مصوبه ســران ســه 
قوه به دارو، تجهیزات پزشــکی و خدمات سالمت تعلق 
می گیــرد. حــاال بایــد منتظــر ماند و دیــد که آیــا وعده ها 
برای پرداخت ۵00 میلیون یورو از صندوق توســعه ملی 
محقق می شود؟ یا همچنان صنعتگران دارو و تجهیزات 

پزشکی باید در انتظار این پول بمانند.

اولین پرداخت ها ۵۰۰ میلیون یورو تا پایان هفته

دوچرخه های هوشمند وارد شهر  شدند

حمیده امینی فرد
خبرنگار

وز
 نی

ت
الم

س

هانیه جلیل نژاد
خبرنگار
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 معرفی برترین های سال 
حلقه منتقدان ونکوور

حلقــه منتقدان فیلم ونکوور روز دوشــنبه ۱۷ دســامبر )۲۶ 
آذر( فیلم »ُرما« ساخته آلفونسو کوارون را به عنوان بهترین 
فیلم سال و نیز بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال ۲۰۱۸ 
برگزیــد. در ایــن دوره از جوایــز بین المللی حلقــه منتقدان فیلم ونکــوور، فیلم 
»اولین اصالح شده« به کارگردانی پل شریدر با کسب سه جایزه از جمله بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد پیشــتاز جوایز بود. 
ســخت ترین بخش جوایز امســال برای منتقدان کانادایی بخش بهترین بازیگر 
نقش اول زن بود که در نهایت جایزه به ملیسا مک کارتی، اولیویا کلمن و رجینا 
هال به صورت مشترک رسید. مراسم اهدای جوایز حلقه منتقدان فیلم ونکوور 

روز ۷ ژانویه ۲۰۱۹ در شهر ونکوور کانادا برگزار می شود.

آن سوی 
مرز

محب اهری دوباره راهی بیمارستان شد
حســین محب اهــری مدتــی قبــل بــه 
دلیل ادامه مشکالت ناشی از بیماری 
ســرطان در بیمارستان بســتری شد و 
پس از چند روز مرخص شــد، اما ســه 
روز پیــش، پس از حضور در یک پروژه 
فیلمبرداری باز هم راهی بیمارســتان 

شد.
همســر او از پیگیــری بــرای تأمین 
مخــارج درمانــی ایــن بازیگــر و ابــراز 
امیدواری از همراهی وزارت بهداشت 

ایــن  همســر  ـ  مقصودلــو  داد.  خبــر 
بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیون بیان 
آی ســی یو  بخــش  در  همســرم  کــرد: 
بیمارســتان اللــه بســتری اســت و بــا 
توجــه بــه افــت فشــاری هم کــه دارد 
فعــاًل در همیــن بخــش هســت تــا به 

شرایط باثباتی برسد.
او با اشــاره بــه این کــه محب اهری 
تغذیــه  در  هــم  و  مالقــات  در  هــم 
محدودیت هایی دارد، ادامه داد: بعد 

از این کــه چنــد روز قبل از بیمارســتان 
فیلمبــرداری  دو  ســر  شــد،  مرخــص 
بدنــش  ولــی  رفــت  ســرهم  پشــت 
مقاومت باالیی نداشــت و تشنج کرد 
که منجر به بســتری شــدن دوباره اش 
در بیمارســتان شــد، امــا حــال فعلی 
ایشــان نســبت به دو روز گذشــته بهتر 
شده  و پزشــکان می گویند اگر در اینجا 
پیــدا  ثبــات بیشــتری  بمانــد حالــش 

می کند.

محب اهری از سال ۵۳ وارد حرفه 
بازیگــری شــد و بیــش از ۱۳۰ تئاتــر و 
فیلــم ســینمایی و ســریال تلویزیونــی 
کــه  او  دارد.  خــود  کاری  کارنامــه  در 
حدود هفت سال است دچار سرطان 
لنف دســت شــده مدتی قبل به دلیل 
در  بیمــاری اش  دوبــاره  بازگشــت 
بیمارســتان بســتری شــده بــود و حاال 
شــده  گریبانگیــرش  دوبــاره ســرطان 

است. 

او اولیــن بــار در ســال ۱۳6۱ وقتــی 
۳۱ ســاله بود با ســریال محلــه برو بیا 
جلوی دوربین رفت و در ســال ۱۳65 
اولین تجربه خود را در سینما با پوران 

درخشنده کسب کرد. 
فیلم هــای ســینمایی ســه بیگانه، 
قشــنگ و فرنگ، ســاکن طبقه وسط، 

روز  چهــره،  گل  فرزندچهــارم، 
از  و...  واقعــه  روز  فرشــته، 

جمله کارهای اوست.

 گالری ها ۱۱ تا ۲۵ بهمن 
به باغ موزه قصر می روند

بــا حضــور گالــری داران در یازدهمین جشــنواره هنرهای 
تجســمی فجر، باغ موزه قصر ۱۱ تا ۲۵ بهمن ماه میزبان 
آثــار تجســمی گالری هــا خواهــد بــود. قرعــه کشــی برای 
تعییــن غرفه هــای گالری ها در باغ  موزه قصر، با حضــور مدیران گالری های 
شــرکت کننده در ایــن رویــداد، ســید امیــر ســقراطی دبیــر هنری جشــنواره، 
 نماینده های گالری های اســتان ها و محسن سلیمانی دبیر اجرایی جشنواره 

و مدیر باغ موزه قصر برگزار شد.  

»یادی از صدای تهران« در چهارمین سال درگذشتش
خانه گفتمان شهر در آستانه شب یلدا و چهارمین سال درگذشت »مرتضی 
احمــدی«، نشســتی با نام »یــادی از صدای تهــران« برگزار می کنــد. در این 
برنامه، نصراهلل حدادی، احمد مســجدجامعی، امیر حسین زادگان، هادی 

آفریده، بابک چمن آرا، مهدی یساولی و بهروز بقایی سخنرانی می کنند.

تفاهمنامه سه جانبه برای ارتقای آموزش و پژوهش موسیقی
و  آموزشــی  کیفیــت  ارتقــای  به منظــور  جانبــه  ســه  همــکاری  تفاهمنامــه 
پژوهشــی هنر موسیقی در شــهر تهران بین خانه موســیقی ایران، دبیرخانه 
ســتاد مدیریت محالت شــهر تهران و دفتر مطالعــات اجتماعی و فرهنگی 

شهرداری تهران به امضا رسید.

۱4 نمایش استانی در راه جشنواره تئاتر فجر
گروه انتخاب برگزیدگان جشــنواره های استانی تئاتر فجر متشکل از سهراب 
ســلیمی، افشین خورشید باختری و محســن علیخانی، پس از تماشای اکثر 
آثار به صورت زنده و بازبینی برخی از آثار به صورت فایل تصویری، شــصت 
و ســه نمایش برگزیده از ســی و چهار جشــنواره تئاتر اســتانی، چهارده اثر را 

برای حضور در این جشنواره انتخاب کردند.

روی خـط 
خـــــــبر

چرا بدون تاریخ بدون امضا از قافله اسکار جا ماند؟
فیلم وحید جلیلوند به فهرست نامزد های اولیه اسکار بهترین فیلم خارجی 2019 راه نیافت

 
آکادمی اســکار نامزد هــای بخش های 
نه گانه دریافت جایزه اسکار سینمایی 
را اعــالم کرد و برخــالف گمانه  زنی ها، 
نشــانی از برخی فیلم ها و کارگردان ها 
نیســت.   ۲۰۱۹ نامزد هــای  میــان  در 
پیــش از آنکه بــه فهرســت ناکام های 
رقابــت اســکار بپردازیــم، مــروری بــر 
جوایــز  نامزد هــای  اولیــه  فهرســت 
ســینمایی خواهیــم داشــت. آکادمــی 
علــوم و هنرهای ســینمایی اســکار در 
ســال ۲۰۱۹ هشــتاد و هفــت کشــور را 
واجد شــرایط رقابت در شاخه بهترین 
فیلــم غیرانگلیســی جوایــز ســینمایی 
ایــران فیلــم  اســکار معرفــی کــرد. از 
»بدون تاریخ - بدون امضاء« ســاخته 
ســینمای  نماینــده  جلیلونــد  وحیــد 
ایران برای شــرکت در این رقابت بود؛ 
امــا این فیلم نتوانســت نظــر عمومی 
اعضــای آکادمی را بــه خود جلب کند 
و عمــاًل در میان ۹ فیلــم نامزد بخش 
غیر انگلیســی قرار نگرفــت. در غیاب 
نماینده ای از سینمای ایران در نهایت 
»پرندگان عبوری« ســاخته »کریستینا 
گایگو و ســیرو گرا از کلمبیا، »گناهکار« 
از  مولــز«  »گوســتاو  کارگردانــی  بــه 
دانمــارک، »هرگــز رو برنگــردان« اثــر 
فلورنس فون دونراســمارک از آلمان، 
»دزدان فروشــگاه« ســاخته هیــروکازو 
کورئیــدا از ژاپن، »آیکا« بــه کارگردانی 
قزاقســتان،  از  دوورتســوی  ســرگئی 
»کفرناحــوم« ســاخته نــادی لبکــی از 
لبنــان، »جنــگ ســرد« بــه کارگردانی 
پاول پاولیکوفسکی از لهستان، »روما« 
و  مکزیــک  از  کــوارون  آلفونســو  اثــر 
»ســوختن« ســاخته لی چانگ دونگ 
از کــره جنوبی در شــاخه بهترین فیلم 
خارجــی با هم رقابت خواهند کرد. در 
بخش بهتریــن فیلم  خارجــی، آثاری 
هم خــط خوردند کــه در گمانه زنی ها 
نامــزد  عنــوان  بــه  می رفــت  انتظــار 
معرفی شوند. مثاًل »مرز« ساخته علی 
عباسی کارگردان ایرانی هم از راهیابی 
بــه فهرســت نامزد هــای اولیــه نــاکام 
مانــد؛ این فیلم به نمایندگی از کشــور 
سوئد به آکادمی معرفی شده بود و در 
شــماری از گمانه زنی های ســایت های 
ســینمایی به عنوان یکی از نامزد های 
ایــن بخش معرفی می شــد. البته این 
فیلم در شــاخه بهترین چهره پردازی 
اســکار ۲۰۱۹ به فهرست کوتاه نامزدها 
راه یافت.همچنیــن فیلــم »داگمــن« 
نماینــده  گارونــه«  »متئــو  ســاخته 
سینمای ایتالیا برخالف گمانه زنی ها، 

نظــر هیأت انتخــاب آکادمــی بهترین 
فیلــم خارجی اســکار را جلــب نکرد و 
از گرودنــه رقابت هــای حذف شــد، در 
حالی که مارسلو فونته بازیگر مرد این 
فیلــم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد 

جشنواره کن معرفی شده بود. 
ë  عرضــه مانــع  داخلــی  چالش هــای 

جهانی آثار سینمای ایران
رقابت هــای  در  ایــران،  ســینمای 
پــای  مختلــف جهانــی توانســت جــا 
خــودش را محکــم کنــد، بــه همیــن 
ســینمای  مخاطب هــای  هــم  دلیــل 
از  بیــش  ایــن صنــف،  ایــران و فعــاًل 
پیــش انتظار  درخشــیدن آثــار ایرانی 
دارنــد،  را  اســکار  جهانــی  جایــزه  در 
انتظــاری کــه ایــن دوره نــاکام مانــد و 
»بــدون تاریخ، بدون امضاء« ســاخته 
وحید جلیلوند در فهرست نامزد های 
اولیــه نبــود، دالیــل متعــددی بــرای 
ایــن اتفــاق می توان بــر شــمرد اما به 
نظــر مهم تریــن علــت عــدم توزیع و 
عرضه و معرفی گسترده این فیلم در 
بازار جهانی سینماســت. ابوالحســن 
داودی سینماگر در این باره به »ایران« 
می گوید:»بــدون تاریخ، بدون امضاء، 
فیلــم خــوب و خوش ســاختی بــود و 
بــه اعتقاد مــن مؤلفه هــای الزم برای 
راهیابی به مراحل نهایی جایزه اسکار 
را داشــت، اما شــرایط و امکانات الزم 
را در اختیار نداشــت تا آن طور که باید 
و شــاید این اثر در بازار جهانی ســینما 
برخــالف  شــود.  عرضــه  و  معرفــی 
برخــی از دوســتان مــن معتقــدم، در 
آن مرحلــه اثری بهتــر از بدون تاریخ، 
بدون امضــاء برای معرفــی به عنوان 
نماینــده ســینمای ایران برای اســکار 
خارجــی نداشــتیم.« این ســینما گر بر 
انتخــاب درســت ایــن اثــر بــه نســبت 
اختیــار  ایــران در  آنچــه در ســینمای 
نظــر  بــه  امــا  دارد،  تأکیــد  داشــتیم 
برخی از فعاالن و منتقدان ســینمایی 
فیلم های »خوک« اثر مانی حقیقی و 
»شعله ور« ســاخته حمید نعمت اهلل 
بــرای توفیــق در  از شــانس بیشــتری 
ابوالحســن  بودنــد.  برخــوردار  اســکار 
داودی بــا این دیــدگاه موافق نیســت 
و بــه گزارشــگر »ایــران« می گوید: »به 
اعتقــاد مــن، همیــن فیلــم معرفــی 
شــده به جنس ســینمای ایران خیلی 
بخش هایــی  مــن  اســت؛  نزدیک تــر 
و شــعله ور  را دیــدم  فیلــم خــوک  از 
را هــم به طــور کامــل دیــدم و گمــان 
بیشــتری  شــانس  آثــار  آن  نمی کنــم 
برای توفیق در اســکار داشتند. ضمن 
اینکه دوستان یک متغیر اساسی را در 
انتخاب های اسکار فراموش می کنند. 

بازخورد هایــی از اکــران جهانی فیلم، 
مهــم  رســانه های  و  نشــریه ها  نظــر 
بی شــک  ســینمایی  اثــر  آن  دربــاره 
هــم نقــش مهمــی در معرفــی آثــار 
ســینمایی به اعضــای آکادمی اســکار 
دارد هــم اینکــه بــر نــگاه و نظــر آنهــا 
دربــاره فیلــم اثــر می گــذارد و اگر این 
در  وســیع  و  گســترده  به طــور  فیلــم 
جهان اکران و عرضه می شد، دستکم 
شانس این را داشت در فهرست اولیه 
نامش به عنــوان نامزد هــای دریافت 

اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی اعالم 
شــود.« امــا احمــد طالبی نــژاد منتقد 
ســینمایی در زمــان معرفی این اثر به 
عنوان نماینده ســینمای ایران این اثر 
را چنــدان جهانشــمول ندانســت و به 
»ایــران« گفت: »فیلــم »بدون تاریخ، 
بدون امضــاء«، چندان شانســی برای 
دیــده شــدن نــدارد. عمومــاً اعضــای 
ایــن  ژوری  هیــأت  و  اســکار  آکادمــی 
رقابت هنــری می پرســند، در صورتی 
کــه ایــن فیلــم بخواهــد در امریکایــی 

شــمالی اکــران شــود، آیا بــرای عموم 
مخاطبــان جذاب و قابل فهم هســت 
یــا خیر؟! آیا مردم از این اثر اســتقبال 
خواهنــد کرد؟! بــه اعتبار اینکــه اثری 
بتــوان  نیســت، مشــکل  جهانشــمول 
گفــت این فیلم در کشــور های دیگر با 
اقبال مخاطب  روبه رو شــود.« چالش 
اکــران و پخــش جهانی آثار ســینمای 
ایــران، قدمتی چند دهــه ای دارد و به 
اعتقــاد بســیاری از فعاالن ســینمایی 
کــه  ضرر هایــی  از  عمــده ای  بخــش 

از  ایــران می شــود،  متوجــه ســینمای 
همین جا ناشی می شود. موضوعی که 
علی  سرتیپی تهیه کننده و پخش کننده 
پیشکســوت ســینمای ایران هم آنرا را 
تأییــد می کنــد و به »ایــران« می گوید: 
»بــه اعتقاد مــن، بدون تاریــخ، بدون 
امضاء استحقاق حضور در نامزد های 
اولیــه را داشــت، امــا ماننــد بســیاری 
از ادوار دیگــر عــدم معرفــی و البــی 
خــوب فیلــم در مجامــع جهانــی این 
فرصت از دســت رفت. اگر آثار اصغر  
اســکار  جهانــی  جایــزه  در  فرهــادی 
بــرای  افتخــاری  و  درخشــید  خــوش 
ســینمای ایــران رقــم زد، بــودن یــک 
پخش کننــده قــوی و جهانــی در کنــار 
دیگر عوامل فیلم بود و اگر این امکان 
را در اختیــار نداشــتند، معلــوم نبــود، 
آن آثــار در جایزه جهانی اســکار دیده 
شــوند. ســینمای ایران شایستگی ها و 
ظرفیت های زیادی دارد که بخوبی به 

جهان معرفی نمی شود.« 
ë  کدام فیلــم خارجی برگزیده اســکار

2019 خواهد شد؟!
فروشــگاه«  »دزدان  فیلم هــای 
ژاپــن،  از  کورئیــدا  هیــروکازو  ســاخته 
»پرندگان عبوری« ســاخته کریســتینا 
گایگو و سیرو گرا از کلمبیا و بخصوص 
فیلــم »روما« اثر آلفونســو کــوآرون از 
دریافــت  اول   شــانس  ســه  مکزیــک 
عنــوان جایــزه بهترین فیلــم خارجی 
گمانه زنی هــا  صــدر  در  و  هســتند 
بــرای کســب ایــن عنــوان قــرار دارند. 
ابوالحســن داودی هــم با ایــن دیدگاه 
موافق اســت. او به گزارشــگر »ایران« 
را  آثــار  همــه  البتــه  »مــن  می گویــد: 
ندیــدم، امــا نظــر بــه شــناختی کــه از 
ســابقه کارگردانــی هیــروکازو کورئیــدا 
دارم فکــر می کنــم امســال اســکار بــه 
ژاپــن بــرود.« علــی ســرتیپی امــا نظر 
دیگــری دارد و بــه خبرنــگار »ایــران« 
از  اندکــی  شــمار  »مــن  می گویــد: 
نامزد   های امســال را دیدم اما حدس 
می زنــم »پرنــدگان عبــوری« ســاخته 
کریســتینا گایگــو و ســیرو گرا از کلمبیــا 
بتواند نظر هیأت داوران را جلب کند. 
خــوش  فیلمــی  عبــوری«  »پرنــدگان 
و  بــود  تأثیر گــذار  و  و خــالق  ســاخت 
امیدوارم، جایزه اسکار خارجی امسال 
بــه ایــن فیلــم برســد. بی شــک بــازار 
گمانه زنی اسکار تا واپسین لحظه های 
اعالم برگزیدگان ادامه خواهد داشت 
و بایــد منتظر ماند تا برگزاری جشــن 
نود و یکمین دوره اسکار که روز پنجم 
اسفند ماه )۲۴ فوریه( در لس آنجلس 
برگــزار می شــود و دید اســکار خارجی 

امسال به کدام کشور می رود؟!

هیأت مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، 
کالهبــرداری از طریــق یوتیــوب و عــدم هماهنگــی بــرای 
واگــذاری فیلــم به »نتفلیکــس« را مــورد ارزیابی قــرار داد. 
مرتضی شایســته ســخنگوی انجمن ضمن اعالم خبر فوق گفت: در پی پیگیری 
چند نفر از تهیه کنندگان جوان و گزارش آنها به هیأت مدیره انجمن تهیه کنندگان 
مستقل، متوجه شدیم که بیش از ۳ سال است که جمعی با واگذاری غیر قانونی 
فیلم های سینمایی و ویدئویی ایرانی برای نمایش در یوتیوب حقوق تهیه کنندگان 
و صاحبان فیلم های سینمایی را تضییع و از بی اطالعی این همکاران سوء استفاده 
می کنند. در این زمینه یک موسسه ویدئویی بیشترین خسارت را به تهیه کنندگان 
 D.V.D از قراردادهــای خریــد حقــوق او  طــرف قــرارداد، وارد ســاخته اســت. 
سوء استفاده کرده و در بعضی موارد فیلم ها را به شبکه نمایش ویدئو درخواستی 
فروخته و در اغلب موارد نیز فیلم را به عنوان صاحب فیلم و با خیانت در امانت 
به یوتیوب واگذار کرده است. یوتیوب نیز درآمد ناشی از نمایش فیلم ها را به این 
افراد که خود را صاحب فیلم یا نماینده صاحب فیلم عنوان کرده اند، پرداخت 
می کرد. در نتیجه حقوق تهیه کنندگان توســط این مؤسســه ویدئویی و در برخی 

موارد نیز افراد دیگر به یغما می رفت.

کالهبرداری از تهیه کنندگان سینما

سینــما

 تقدیر از ۱7 تهران پژوه 
در جشنواره جایزه تهران

»تقدیــر از ۱۷ تهران پژوه، نمایش ۱۴۷ اثر کشــف شــده از 
تهــران در موزه ملی تحت عنوان موزه تهــران و دریافت 
۲۱۰۰ عکس توسط دبیرخانه جشنواره« از جمله مواردی 
بود که در نشست رسانه ای پنجمین جشنواره جایزه تهران مطرح شد. در این 
نشســت مهرشاد کاظمی دبیر جشــنواره، مهســا وهابی دبیر علمی، جبرئیل 
نوکنــده رئیــس مــوزه ملــی، محمدمهــدی تدیــن دبیر بخش عکــس حضور 
داشــتند. مهرشــاد کاظمی دبیر جشــنواره گفت: اهمیت پژوهــش برای همه 
ما روشــن است و معتقدیم هر عملی که برمبنای پژوهش شکل بگیرد ثمره 
بهتــر و مفیدتری خواهد داشــت. وی با اشــاره به اینکه اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان تهران سعی بر انجام امور در راستای پژوهش را داشته، افزود: 
در سال ۹۲ این اداره تصمیم گرفت اولین دوره جشنواره را با تقدیر از بهترین 
پژوهش هــای حوزه تهــران برگزار کند؛ ثمــره این اقدام، برگزاری ۵ جشــنواره 
تحــت عنوان جایزه تهران و تأســیس خانه تهران پژوهان بود. دبیر جشــنواره 
جایزه تهران مطرح کرد: این جشنواره در بخش های کتاب، پایان نامه، فیلم، 
تئاتــر، خبرنگار فعال حوزه تهران، عکس، انتشــارات برتــر در حوزه چاپ آثار 
مربوط به تهران، گردشگری، معماری، محیط زیست و پیشکسوتانی را که در 

حوزه تهران فعالیت کرده اند، مورد قضاوت و داوری قرار خواهیم داد.

تهـــران

از ارتباط گلشــیری با شاملو تا وضعیت 
کارگران هفت تپه موضوع صحبت های 
دوازدهمیــن  در  فرمــان آرا  بهمــن 
تــک  بــزرگان« ســینما  برنامــه »بــازی 
خانــه هنرمنــدان بــود. در ایــن برنامــه 
کــه دوشــنبه ۲6 آذرمــاه در ســینماتک 
خانه هنرمندان برگزار شــد فرمان آرا از 
عباس کیارستمی و رابطه اش با شاملو 
نقــل خاطــره کــرد و از حضــور دالالنــی 
در قامــت تهیه کننده در ســینما و تأثیر 
شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه بر 

فیلمسازی اجتماعی سخن گفت.
از  شــده  ارائــه  اطالعــات  طبــق 
روابــط عمومــی این برنامــه، او درباره 
رونــد تولیــد »ســایه های بلند بــاد« که 
اول«  »معصــوم  داســتان  براســاس 
هوشــنگ گلشــیری ســاخته، توضیــح 
داد: »داستان هوشنگ گلشیری چهار 
صفحــه بــود و شــکل نامــه ای دارد که 
بــرادرش در  بــرای  شــخصیت مدیــر 
تهــران نوشــته اســت. حدود دو ســال 
طول کشــید تا به همراه گلشــیری این 

چهار صفحه را به ۲۵ صفحه رساندیم 
فیلمنامــه ای  آن  اســاس  بــر  بعــد  و 

نوشتم که ۸۵ صفحه شد«. 
صحبت هایــش  از  بخشــی  در  او 
بــا اشــاره بــه عــدم نمایــش ایــن فیلم 
در ســال های پیــش و پــس از انقــالب 
و  فیلــم  نگاتیــو  از  کپــی  یــک  تهیــه  و 
جاســازی ۱۱ ســاله آن زیــر تخــت مــادر 
یکــی از دوســتانش و آســیب دیدن این 
دســت فیلم هــا، نســبت بــه وضعیــت 
ابــراز  احتجــاب«  »شــازده  نگاتیوهــای 
نگرانی کرد: »االن نمی دانم نگاتیوهای 
»شــازده احتجاب« که در اختیار صدا و 
سیماســت در چــه شــرایطی نگهداری 
شــده است. حفظ کردن هر کدام از این 
فیلم هــا به هر قیمتی که باشــد، فارغ از 
این که فیلم من باشــد یا نباشــد، از نظر 

تاریخ سینما اهمیت دارد.«
و  ادبیــات  ارتبــاط  شــدن  کمرنــگ 
ســینما بخــش دیگــری از صحبت های 
فرمــان آرا در ایــن نشســت بــود. او یکی 
از دالیــل ایــن جدایی را حضــور دالالن 

پــول در ســینما عنــوان کــرد: »بعضــی 
تهیه کننــدگان به ما پیشــنهاد می دهند 
و  دهیــم  تغییــر  را  داســتان  انتهــای 
معتقدنــد نویســنده اگر شــکایت کند و 
تــا فرآینــد دادگاه را طــی کنــد، ما فیلم 
را ســاخته ایم و تمام شــده اســت. پس 
تهیه کننــده درســت و حســابی نداریم، 
دالل پــول داریم.« فرمــان آرا با گالیه از 
ارائه اطالعات غلط در برخی از نشریات 

به بهانه خاطره نویســی از رابطه شاملو 
با گلشیری و نقل اظهارنظری عجیب از 
بهمن کیارستمی گفت: »یادداشتی در 
یکی از مجالت چاپ شد که در آن گفته 
شده بود عباس کیارستمی فالن حرف 
را در مــورد احمــد شــاملو زده اســت. 
ایــن ســال هایی  در حالی کــه در تمــام 
کــه عباس را می شــناختم، حتــی یکبار 
کلمــه ای علیه شــاملو بــه زبان نیــاورد. 

زمانی که به مدیر آن مجله زنگ زدم و 
نسبت به انتشار چنین مطلبی اعتراض 
کــردم، گفــت مــا ایــن مطلــب را صرفاً 
نقل قــول کرده ایــم و نمی توانیــد به ما 
اعتــراض کنیــد. مگــر آدم هر چیــزی را 
نقل قــول می کند؟ آن هــم در مجله ای 
کــه عنوانــش می گوید ُمبلغ اندیشــه نو 
اســت. دیگر نه این مجلــه را می خوانم 
و نــه بــا آنهــا مصاحبه می کنم. شــاملو 
و گلشــیری بــا هــم در یک بیمارســتان 
بودنــد و شــاملو زمانــی که گلشــیری را 
در آن وضعیــت بیمــاری دیــد بســیار 
ناراحــت شــد. شــاملو شــعر تقدیمــی 
بــه گلشــیری دارد. امــا ایــن روزهــا بــا 
هجمه ای از خاطــرات قالبی مواجهیم 
کــه می خواهند بین افــراد با همدیگر را 
بــه هم بزنــد. البته که همــواره اختالف 
نظرها وجود داشته است، اما هیچ وقت 
کسی از اینها نرفت آن یکی را لو بدهد یا 

حرف بدی پشت سرش بزند.«
دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  او 
رواج  از  انتقــاد  بــا  صحبت هایــش  از 

اصطــالح »ســیاه نمایی« در ســینما، بر 
ایــن نکتــه تأکید کــرد که به عنــوان یک 
فیلمساز کارش ایجاد پرسش است و در 
ادامه گفت: »من از جهان بیرون ایزوله 
نیستم. اگر شما کارگر هفت تپه هستید 
و پنــج مــاه حقــوق نگرفته ایــد، چطــور 
زندگی می کنید؟ آنهم در شــرایطی که 
اگــر دســتمزد هم بگیریــد تا پایــان ماه 
داوم نمی آوریــد. کار من فیلمســاز این 
اســت که تا جایی که اجــازه دارم به این 
مســائل اشــاره کنــم. هر برچســبی هم 
بخواهنــد بــه من بزننــد. من بــه مردم 
بدهکارم که با آنها صادق باشم. من در 
پی سیاه نمایی نیســتم، آن چیزی را که 
می بینم تصویر می کنم، اگر چیز شادی 
به من نشان دهید آن را هم می سازم.«

صحبت هــای  بنــد  ترجیــع  امــا 
فرمان آرا در این نشســت، این جمالت 
بــود: »در هر صــورت من اینجــا زندگی 
می کنــم و همین جــا فیلــم می ســازم. 
هیــچ جای دیگــری نیز نمــی روم چون 

مملکتم را دوست دارم.«

گالیه فرمان آرا از هجمه به بزرگان فرهنگ با خاطرات قالبی

حسن همایون
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ه 
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س: 
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نمایی از پشت صحنه بدون تاریخ بدون امضاء

تاریخ به ما می گوید، فاتحان نخل طالیی کن و صیادان 
شیر طالیی ونیز همواره باالترین شانس را برای تصاحب 
جایــزه اســکار برتریــن فیلــم »خارجی« )غیرانگلیســی 
زبان( را داشــته اند. بر این اساس، باید منتظر باشیم که 
یا »ســارقان فروشــگاه« از ژاپــن )که اوایــل خردادماه در 
کن اول شــد( امســال اســکار مزبــور را ازآن خود می کند، 
یــا »رومــا« از مکزیک)کــه اواســط شــهریورماه در ونیــز 
پیشــتازی کرد( اسکار را به دست می آورد. هرچند، همه 
ماجراهای »اســکار ۲۰۱۹« در این شــاخه خاص)اســکار 
خارجی( همیشــه به همین سادگی هم نیست. آکادمی 
علوم ســینمایی و هنرهای تصویری کــه نهاد اهدا کننده 
اســکار اســت بارها این جایــزه خاص را بــه فیلمی داده 
که نه در کن و ونیز نامی درکرده اند و نه ســروصدایی در 
جشــنواره برلین -که سومین ضلع مثلث جشنواره های 
برتــر جهــان اســت- راه انداختــه انــد! به همین ســبب 
اســت که در فهرســت ۹ فیلمی منتشــره دیروز آکادمی 
فــوق، نام  فیلم هایی چــون »پرندگان عبوری« از کشــور 
کلمبیا، »جنگ ســرد« از سینمای همیشه ویژه لهستان 
و »ســوختن« از کره جنوبی جلــوه ای فزون تر از معمول 
می یابنــد و نگاه پر امیدی به اســکار امســال دارند؛ حتی 

فیلم »هرگز رو بر نگردان« ساخته »فلورنس فون دونرز 
مــارک« آلمانی نیز تا حــدودی امیدوار اســت و چندان 
ناامیــد پای به مرحلــه بعدی این رقابــت نمی گذارد. با 
این حال باید تا دهه سوم دی ماه که اسامی 5 کاندیدای 
نهایی در این رده و سایر رده های ۲۳ گانه »اسکار ۲۰۱۹« 
اعــالم می شــود، صبــر کنیــم. آن موقــع با پنــج فیلمی 
شدن این فهرســت بهتر می توان شانس های هر یک را 
برآورد کرد و برای هر کدام بابت صعودشان به باالترین 
مــکان در نــود و یکمیــن دوره اهدای اســکار امتیــازات و 

شانس هایی را قائل شد.
ë شانس اول

»رومــا« ســاخته جدیــد آلفونســو کــوارون مکزیکــی، 
داستان غیر مستقیم ایام رشد و دوران نوجوانی )حدیث 
نفس( این کارگردان در زاغه های مکزیکو سیتی و در بین 
فقرا و تهیدســتان این شــهر بزرگ و بی در و پیکر اســت؛ 
شــهری بشــدت دو قطبــی کــه ثروتمنــدان در محــالت 
باالدست در خانه های بزرگ و رؤیایی شان به نظر می آید 
در جهانــی کامــاًل متفــاوت از محالت و زاغه نشــین های 
جنوبی و مردم تهیدســتش زندگی می کننــد. کوارون که 
در ســال ۲۰۱۳ با فیلم فضایی و خالقانه »جاذبه« جوایز 
اصلی اسکار را ربود، برای انتقال هر چه بهتر نشان دادن 
سرگشتگی و فقر جامعه ای که او از آن بیرون آمده و مسیر 

یک زندگی متعالی هنری را طی کرده است.

یک اسکار و 9 مدعی امیدوار
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - فیلمی از عباس کیارستمی

2-  ماهیت- دانشنامه اینترنتی
3-  یک زبان برنامه نویســـی رایانـــه ای- زاویه- نانی که از آرد خشـــک پزند- ام الخبائث- 

همان بس است
4-  گونه ای نارنگی- پرستیدنی مشرک- عکس العمل دروازه بان- وقت معین

5-  با تیز آید- از توابع الریجان- سریالی به کارگردانی جواد افشار )1397(
6-  نرم افزار کاربردی- دندانساز

7-  تنیـــس بین المللی زنان - اســـم دخترانـــه فرنگی - مرکـــز ایالت بروتاین فرانســـه - 
ژاندارمری سابق

8-  خرده سنگ- از آثار تاریخی و دیدنی استان اصفهان- مقیاس
9-  یکـــی از مشـــهورترین فرمانروایـــان مســـیحی یمن- آزاد- شـــهر دوچرخه هـــا- ژنرال 

جنگ های انفصال
10-  تئوریسین مارکسیست لنینیسم- شهر اسکاتلند

11-  چربی و پیه- تکان خودمانی- جیحون قدیم
12-  درخت عرب- از صنایع دستی بافتنی ایران- همسر اسکارلت- بهشت گیالن

دادن  شـــکاف  منفـــی-  پاســـخ    -13
خوشه خرما - بیکاره - شهر مجارستان 

- جثه
14-  کتابـــی نوشـــته ویرژیـــل گیورگیو 

ادیب رومانی- بخشش ها
15-  اثری از ویلیام فالکنر امریکایی

 عمودي:
1-  فیلمـــی کمـــدی ویـــژه کـــودک و 

نوجوان به کارگردانی جالل فاطمی
2-  ســـکو و صفه- پارچـــه ای گرانبها- 

هاویه
3-  زیرخاک پنهـــان کردن- قربانی- 

شیب ساز- پسوند ساینده
 4-  بالـــش - بـــه ســـیگار می زننـــد -

 قوم آتیال- شهر فرانسه
5-  ضمیر اشـــاره برای نزدیک- شهر 

استان همدان- ظرف غذا
6-  فرشـــته وحـــی- واحـــد مقاومت 

برق- متضاد ماده
7-  ماهی زنده به آن است- کم حجم 
- کاله آهنین - زمینی مثلثی شکل که 

از آبرفت رودخانه  پدید می آید
8-  تورم گلو- شهاب سنگ- چیز

9-  نوعـــی دارو- ورزش آبـــی- نـــام 
پـــدر »مـــادام دو اســـتال« نویســـنده 

فرانسوی- ساز پر سوز
10-  گوشـــت آذری- هذیان- کشوری 

در شاخ آفریقا
11-  صحرا- الیه ای در هواکره- فرمان

12-  ذلیل- جماعت ها- محل ورود- 
نیزه دار رستم

13-  ویتامیـــن مـــوز- شـــهر اســـتان 
فارس- قدم- نفس دردمند

14-  کسادی- فلز سکه زنی- شعله ور
15-  اثری از آلفونس دوده
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   افقي:
1 - اصلی مهم که بایســـتی مورد توجه مســـئوالن و کارفرمایان در هر 

بخش از جامعه باشد
2-  پارچه تزئینی پرده- گلی است ازگل های بهشت

3-  اشاره به دور- زمان معین- مشک آب- پیچش مو- دهان
4-  کیسه پشمی خشن- گل عشاق- برداشت محصول- درخت بی بار

5-  بت جاهلیت- واال- سمیع
6-  لرزانک میوه- شهر استان چهار محال و بختیاری

7-  کالهک دودکش- تلفظ »و«- عمو- نوعی نان
8-  آشکار شدن راز- اتاقک در بسته حمل بار- درد و سختی

9-  زیرکی و نکته سنجی- خرس آسمانی- قطب مثبت باتری- شاید پیدا شود!
10-  کینه معروف- سرباز چریک

11-  شکوه، عظمت- سخن بیهوده- سر بی مو
12-  صف و ردیف- نژاد اروپایی- نمی شنود- صوت

13-  شکل حرکت اسب شـــطرنج- نت چهارم- گاه از نهاد برآید- پستاندار عظیم الجثه 
دریایی- کتف

14-  رگ حیاتی اصفهان- فزونی، اضافی
15-  هم نـــام ضـــرب المثلی و 

هم از آثار آنتوان چخوف

 عمودي:
1-  شـــاعر بزرگ ســـده هشتم 

معروف به »لسان الغیب«
2-  رود طوالنـــی اروپـــا- طـــرح 

سازمانی- کیسه کش حمام
3-  خـــاک بتونـــه - از حـــروف 
مقطعه قرآن- شـــیخ نشـــین 

امارات - هالوژن نمک
4-  دقـــت کـــردن در امـــری - 
ضمیـــر ســـوم شـــخص مفرد 
- جانـــور گوش بادبزنـــی - تور 

حصارکشی
5-  آب زیر کاه- سهم داشتن- 

سرسپردگی مرید به مرشد
6-  متـــرو - برنج ســـفید پخته 
شـــده - برای رســـوایی دیگران 

می کشند
7-  حـــرف تأســـف- مخفف از 

ما- بانگ- پایتخت لیدیه
8-  قیمـــت - وینگـــر و مهاجم 
پدیده خراســـان - نسبت2 زن 

یک مرد به هم
درس   - معاویـــه  پســـر    -9
نخوانده - درخت انگور - روستا
10-  ریشه - بزرگ شدن - کشور 

جزیره ای قاره اقیانوسیه
 - صـــوت  ضبـــط  گوشـــی    -11

پوست تیره- از راه رسید
12-  کشـــور ابوالهـــول- پســـوند 
شـــباهت- کتابی نوشـــته سیده 

زهرا حسینی- شعله آتش
13- حـــرف مفعولی- حامل- 

همان نیکو است- پسوند مولد
14-  زبانـــی در برنامه نویســـی- 

ضد عجله- دروغگو
15-  پـــدر داســـتان کوتـــاه زبان 

فارسی
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دانشجويان افغانستانی در ايران چه مشکالتی دارند؟

 اجازه تحصیل
 با سفر به کیش و کابل

نويده احمدی
خبرنگار

ــــت ایران زندگی می کنم، خودم  »سال هاس
ــــن آب و خاک می دانم اما وقتی  را فرزند ای
ــا هنوز  ــ ــــدم، فهمیدم ایرانی ه ــــجو ش دانش
ــای زیادی بین  ــ ما را نپذیرفته اند. تفاوت ه
ــود دارد؛  ــ ــــجوی ایرانی وج ــــن و یک دانش م
ــــماها  ــاید خیلی از ش ــ ــه ش ــ ــــی ک تفاوت های
درباره اش ندانید.« اینها حرف های احمد، 
ــاکن ایران است  ــ دانشجوی افغانستانی س
ــواری های درس خواندن در  ــ که برایم از دش
ایران می گوید. سختی هایی که شاید خیلی 

از ما کمتر درباره اش شنیده باشیم.
احمد می گوید: »من همیشه کار کرده ام 
ــال های  ــ س ــام  ــ تم در  ــده ام.  ــ خوان درس  و 
ــندگی  ــ ــرده ام، فروش ــ ــــری ک ــــل کارگ تحصی
ــرج و مخارج  ــ ــــعی می کنم خ ــرده ام و س ــ ک
ــــجویان  ــاورم. خیلی از دانش ــ ــودم را دربی ــ خ

مهاجر، همین شرایط را دارند.«
در  ــــرش  پذی ــــرط های  ش از  ــــی  یک
ــــجوی  ــران برای هر دانش ــ ــگاه های ای ــ دانش
ــپورت افغانستان  ــ افغانستانی داشتن پاس
ــــت به وطن است.  و یک سفر رفت و برگش
هرچند این شرط برای دختران به جز سفر 
به وطن  جایگزین دیگری هم دارد و آن هم 
سفر رفت و برگشت به جزیره کیش است. 
ــاکن ایران  ــ ــــجویان افغانستانی س اما دانش
می گویند که با توجه به هزینه های سنگین 
و شهریه باال همین هم برای خیلی هایشان 
امکانپذیر نیست. چراکه سفر به افغانستان 
ــه دارد و برای  ــ ــه ای طوالنی و پرهزین ــ پروس
ــــت. اما شاید بد نباشد  همه امکانپذیر نیس
بدانید امسال با همه این شرایط دشوار سه 

ــتانی موفق شدند رتبه  ــ ــــجوی افغانس دانش
نخست کنکور در مقطع کارشناسی ارشد را 

به دست آورند.
ــر  ــ وزی ــــری،  عم ــه  ــ خواج ــــب اهلل  نجی
ــفر به  ــ ــتان در س ــ ــــالت عالی افغانس تحصی
ــــکل شهریه  ایران و دیدار با وزیر علوم، مش
دانشجویان افغان را مطرح کرد و خواستار 
ــزار  ــ ــود 26 ه ــ ــه می ش ــ ــد. گفت ــ ــــل آن ش ح
ــگاه های ایران  ــ ــــجوی خارجی در دانش دانش
درس می خوانند که 17 هزار نفر آنها از کشور 
ــتند. عبدالحمید علیزاده،  ــ افغانستان هس
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم چندی پیش، 
ــــجوی افغانستانی رتبه  از بورسیه سه دانش
یک کنکور کارشناسی ارشد خبر داد و تأکید 
کرد دانشجویان خارجی که در دانشگاه های 
ــا در صورت  ــ ــــل می کنند، تنه ــور تحصی ــ کش
ــــی و دورقمی در  ــــب رتبه های تک رقم کس
آزمون های سازمان سنجش از سوی وزارت 

علوم بورسیه می شوند.
ــفه دانشگاه  ــ ــــجوی فلس احمد که دانش
ــد اینکه فقط  ــ ــــم می گوی ــــت، برای تهران اس
ــا کمکی  ــ ــه آنه ــ ــوند ب ــ ــیه ش ــ ــا بورس ــ نخبه ه
ــهریه و بازگشت به وطن تنها  ــ نمی کند: »ش
مشکل دانشجویان افغانستانی ساکن ایران 
نیست و آنها مشکالت دیگری هم دارند. ما 
موقعی که کنکور می دهیم حق انتخاب هر 
ــته و هر شهری را برای تحصیل نداریم.  ــ رش
ــه  ــ ــــی پذیرفت ــگاه دولت ــ ــه در دانش ــ ــــی ک زمان
می شویم باید 80 درصد شهریه دانشجویان 
شبانه را پرداخت کنیم حتی اگر در بهترین 
ــگاه ایران پذیرفته شویم. شرایط پیدا  ــ دانش
کردن کار هم که معلوم است. از سوی دیگر 
شرایط بازگشت به افغانستان هم مناسب 

ــــت که خیلی از ما  ــــت. برای همین اس نیس
ــویم و در  ــ ــگاه رفتن پشیمان می ش ــ از دانش
ــاب می کنیم و به  ــ ــان را ق ــ ــــت مدرک م نهای

دیوار می زنیم.«
ــداد زیادی  ــ ــتان تع ــ ــفارت افغانس ــ در س
ــتانی را می بینم که  ــ ــــجویان افغانس از دانش
ــد و در  ــ ــپورت دارن ــ ــــت گرفتن پاس درخواس
ــان را صدا کنند.  ــ ــا اسم ش ــ صف منتظرند ت
ــته جامعه شناسی  ــ ــــجوی رش محمد دانش
می گوید: »از بچگی شاگرد اول بودم. عاشق 
درس خواندن. همیشه آرزو داشتم پزشک 
ــور آوردم اما به  ــ ــــی در کنک ــوم. رتبه خوب ــ ش
دلیل هزینه های سنگین نتوانستم پزشکی 
بخوانم. پدرم کارگر است همیشه ناراحت 
ــته  دلخواهم  ــ ــتم در رش ــ ــه نتوانس ــ ــــت ک اس
ــــکالت  ــــن مش ــــی ای ــــم. می دان درس بخوان
فقط مختص دوران دانشگاه نیست زمانی 
ــه افغان  ــ ــــم بودم همیش ــه دانش آموز ه ــ ک
ــــن من و  ــد معلم ها بی ــ ــودن باعث می ش ــ ب
ــــرق بگذارند، والدین  دیگر دانش آموزان ف
ــــی با من  ــار خوب ــ ــــم رفت ــوزان ه ــ ــــش آم دان
نداشتند. نمی گویم همه این طور بودند اما 
ــتند. دانشجویان  ــ اغلب همین رفتار را داش
افغانستانی مشکالت زیادی دارند که یکی 
از آنها گرفتن پاسپورت دانشجویی است هر 
دانشجوی افغانستانی که در دانشگاه های 
ایران پذیرفته می شود، حتماً باید پاسپورت 
ــفر رفت و  ــ ــور خودش را بگیرد و یک س ــ کش
برگشت به آنجا داشته باشد که واقعاً برای 

همه ما ممکن نیست.«
ــد:  ــ می گوی ــــرق  ب ــــجوی  دانش ــه  ــ فاطم
ــاکن ایران همه  ــ ــتانی س ــ »دختران افغانس
تالش شان را می کنند تا شرایط بهتری برای 
ــورها از  ــ ــان فراهم کنند. در همه  کش ــ خودش

دانشجویان دختر افغان موانع زیادی دارند، برای دانشگاه رفتن 
حتماً باید پاسپورت بگیریم و گرفتن گذرنامه هم برای ما اتباع 

افغانستان مراحل سخت و پرهزینه ای دارد. اغلب مهاجران توان 
اقتصادی باالیی ندارند و همه  اینها باعث می شود که دختران از 

ادامه تحصیل منصرف شوند
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دانشگاه بربیایم برای همین مجبورم هم 
درس بخوانم و هم سخت کار کنم.«

ــــجوی کامپیوتر است: »من  زینب دانش
ــتیم، خواهرم  ــ ــــجو هس ــرم دانش ــ و دو خواه
کارشناسی ارشد می خواند. پدرم کارگر است 
و نمی تواند هزینه های تحصیل مان را بدهد. 
اما مشکالت دانشجویان افغانستانی فراتر 
از پرداخت شهریه و مسائل اقتصادی است. 
دانشجویان افغان باید پاسپورت دانشجویی 
بگیرند. دریافت پاسپورت مراحل پیچیده و 
سختی دارد ما باید حتماً مهر خروج از کشور 
ــپورت مان  ــ ــتان را در پاس ــ ــه افغانس ــ و ورود ب
ــا این  ــ ــــی از خانواده ه ــیم. خیل ــ ــته باش ــ داش
ــــکالت را که می بینند اجازه تحصیل به  مش
ــان نمی دهند. البته شانسی که  ــ فرزندان ش
ــود دارد،  ــ ــتانی وج ــ برای ما دختران افغانس
این است که می توانیم به جای افغانستان 
به کیش سفر کنیم. این قانون در سال های 
ــرای دختران  ــ ــــک امتیاز ب ــه عنوان ی ــ اخیر ب
ــده. البته برای بسیاری  ــ دانشجو تصویب ش
از دختران از جمله خودم سفر به کیش هم 
سخت است و از عهده تأمین هزینه های آن 

بر نمی آییم.«
ــــکی  پزش ــته  ــ رش ــــجوی  دانش ــا  ــ علیرض

دانشجویان مهاجر حمایت می کنند اما در 
ــــت.  ایران محدودیت های ما خیلی زیاد اس
من متولد ایرانم اما زمانی که خواستم وارد 
ــوم گفتند حق تحصیل در هر  ــ ــگاه ش ــ دانش
رشته و شهری را نداری؟ آیا این محدودیت 

و تبعیض نیست؟«
ــامی افرادی هستند  ــ درحال خواندن اس
ــــدی  ــده. مه ــ ــاده ش ــ ــان آم ــ ــه پاسپورت ش ــ ک
پاسپورتش  ــــی  انگلیس ادبیات  ــــجوی  دانش
ــــف به نظر  ــر کی ــ ــــحال و س را می گیرد، خوش
ــــش آموزان  ــــش دان ــال ها پی ــ ــد: »س ــ می رس
ــــختی برای  ــرایط خیلی س ــ ــتانی ش ــ افغانس
ــروز کودکان  ــ ــتند. اما ام ــ ــه رفتن داش ــ مدرس
وارد  ــد  ــ می توانن ــــی  براحت ــتانی  ــ افغانس
مدارس ایرانی شوند. با این همه زمانی که 

ــگاه شویم مشکالت  ــ می خواهیم وارد دانش
ــود. من باورم این است که به  ــ شروع می ش
ــرایط بهتر می شود و ایرانی ها  ــ مرور زمان ش
ما را بیشتر می پذیرند مثل همه سال هایی 

که میهمان شان بوده ایم.«
ــــجویان وزارت  ــور دانش ــ ــازمان ام ــ ــه س ــ ب
علوم می روم جایی که دانشجویان خارجی 
ــان هر از  ــ ــرای رتق و فتق امور تحصیلی ش ــ ب
گاهی آنجا سر می زنند. دانشجویان افغان 
ــــن مرکز  ــداد مراجعان به ای ــ ــترین تع ــ بیش
ــه که نگاه  ــ ــــکیل می دهند. به هر گوش را تش

می کنم یکی از آنها را می بینم.
ــــی  روانشناس ــته  ــ رش ــــجوی  دانش ناهید 
ــــت. او می گوید: »12 سال با کلی مشقت  اس
ــــم که به  ــاال ه ــ ــــدم ح ــــختی درس خوان و س

ــــکالت زیادی روبه  ــگاه آمده ام با مش ــ دانش
ــتانم به خاطر  ــ ــیاری از دوس ــ ــتم. بس ــ رو هس
همین مشکالت ادامه تحصیل ندادند، این 
خیلی دردناک است به خصوص زمانی که 
ــــجویان افغان  درس ات خوب باشد، دانش
ــران باید از هفت خوان  ــ برای تحصیل در ای

رستم بگذرند.«
ــــت و  ــاری اس ــ ــــجوی معم ــه دانش ــ آمن
ــازمان امور  ــ ــه س ــ ــــت ویزا ب ــرای درخواس ــ ب
ــواده  من مخالف  ــ ــــجویی آمده: »خان دانش
ــتند  ــ ــگاه رفتنم بودند. حق هم داش ــ دانش
ــر کنکور  ــ ــــت. ما اگ ــه اش باالس ــ ــون هزین ــ چ
دانشگاه های دولتی هم قبول شویم بازهم 
ــــع مالی مان هم  ــــهریه بدهیم. وض باید ش
ــــس مخارج  ــه از پ ــ ــــت ک ــدر خوب نیس ــ آنق

ــــت و برای انجام کارهای  دانشگاه شیراز اس
ــــجویی اش به تهران آمده:  ــپورت دانش ــ پاس
ــر می کنم باید  ــ ــتم و فک ــ ــد ایران هس ــ »متول
مثل دیگر دانشجویان با من رفتار شود اما 
ــــت. زمانی که دوستان ایرانی  این طور نیس
ــــجوی پزشکی  ــوند من دانش ــ متوجه می ش
ــتم با تعجب می گویند مگر می شود.  ــ هس
ــفانه مردم ایران افغان ها را فقط به  ــ متأس
ــاغل پایین می توانند  ــ عنوان کارگر و در مش
ــــط از کارگران  ــانه ها فق ــ ــور کنند. در رس ــ تص
افغانستانی صحبت می شود. دولت ایران 
باید امکانات بیشتری به دانشجوها بدهد تا 
ــــطح کارگری فراتر بروند، نه اینکه  آنها از س
مدام مشکالت و محدودیت های بیشتری 

برای شان فراهم کند.«
ــــددکاری اجتماعی  ــــجوی م غزل دانش
چند روزی است از یزد برای گرفتن پاسپورت 
ــــجویان  ــــجویی به تهران آمده: »دانش دانش
ــد، برای  ــ ــادی دارن ــ ــان موانع زی ــ ــر افغ ــ دخت
دانشگاه رفتن حتماً باید پاسپورت بگیریم و 
گرفتن گذرنامه هم برای ما اتباع افغانستان 
ــه ای دارد. اغلب  ــ ــــخت و پرهزین مراحل س
ــــی ندارند و  ــوان اقتصادی باالی ــ مهاجران ت
ــران از  ــ ــود که دخت ــ ــه  اینها باعث می ش ــ هم

ادامه تحصیل منصرف شوند.«
ــته  ــ ــــجوی رش ــــدی دانش ــد محم ــ محم
کامپیوتر است و با چند نفر از دوستانش یک 
گروه تلگرامی برای راهنمایی دانشجویانی 
که قصد دارند پاسپورت بگیرند، ایجاد کرده 
ــران بیش از  ــ ــــجویان افغان مقیم ای تا دانش
ــــی از بزرگترین  ــوند: »یک ــ ــر درگم نش ــ این س
ــــجویان مراحل اخذ روادید  مشکالت دانش
ــــت به خصوص دانشجویانی  تحصیلی اس
که در شهری به جز تهران تحصیل می کنند. 
ــا و ارگان های تحصیالت عالی باهم  ــ نهاده
ــــجویان را به هم  ــتند و دانش ــ هماهنگ نیس

پاس می دهند.«
ــــجویان  ــای درددل و حرف های دانش ــ پ
ــان تمامی  ــ ــینی گالیه هایش ــ ــان که بنش ــ افغ
ــهریه، کار در  ــ ــدارد، می گویند پرداخت ش ــ ن
حین تحصیل، گرفتن پاسپورت تحصیلی 
ــــی از  ــا بخش ــ ــتان تنه ــ ــه افغانس ــ ــــن ب و رفت
مشکالت شان است. آنها فقط یک خواسته 
ــــجویان  دارند آن هم اینکه مثل دیگر دانش
ــازه دهند  ــ ــه آنها هم اج ــ ــوند و ب ــ پذیرفته ش
ــان جایگاه  ــ با توجه به تبحر و تحصیالت ش

مناسبی به دست بیاورند.
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پژوهشگاه ها در ایران بدون استثنا به صورت 
دولتی فعالیت می کنند. کشور ما در مجموع 
31 پژوهشـــگاه دارد کـــه در ایـــن میـــان، 15 
پژوهشـــگاه در زمینه علوم فنی و مهندسی، 
علوم انســـانی،  زمینـــه  در  پژوهشـــگاه   12
3 پژوهشـــگاه در زمینـــه علـــوم  پایـــه و یـــک 
پژوهشگاه در زمینه علوم  کشاورزی است که 
جملگی، زیر نظـــر وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری فعالیت می کنند. اما پژوهشگاه های 
حوزه علوم  پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت، 

درمان وآموزش پزشکی هستند.
بنا بـــر آماری کـــه در پایگاه »ســـیویلیکا« 
)یک ناشر ایرانی خصوصی، مستقل و خارج 
از چارچوب دانشـــگاه ها و بدنـــه وزارت علوم 
کـــه آمـــار تولید علـــم در مراکز کشـــور را ارائه 
می نماید( به ثبت رسیده، سهم پژوهشگاه ها 
از تولید علم 2 درصد، دانشـــگاه ها 90 درصد 
 8 شـــرکت ها  و  غیرانتفاعـــی  مؤسســـات  و 
درصد عنوان شـــده اســـت. به نظر می رســـد 
که پژوهشـــگاه ها با وجود اینکه در مقایسه با 
دانشگاه ها، تمرکز بیشتری در پژوهش دارند 
اما ســـهم کمتـــری از تولیـــد علـــم را به خود 

اختصاص می دهند!
دکتـــر حســـین ابراهیم آبادی کـــه پیش تر 

پژوهشـــکده  ریاســـت 
اجتماعـــی  مطالعـــات 
برعهـــده  را  فرهنگـــی  و 
خصـــوص  در  داشـــت 
»چرایـــی ســـهم انـــدک 
پژوهشـــگاه ها در تولیـــد 

علـــم« چنیـــن دلیـــل مـــی آورد: »از آنجا که 
پژوهشـــگاه ها، در مقایســـه بـــا دانشـــگاه ها، 
تعداد دانشـــجویان و اعضـــای هیأت علمی 
کمتـــری دارنـــد، طبیعتـــاً میـــزان تولیـــدات 
علمی شان که شامل رساله ها، پایان نامه ها، 
مقاالت، طرح های پژوهشی و... است، کمتر 
خواهد بـــود.« به این اعتبـــار، می توان چنین 
نتیجـــه گرفت که میزان کمتـــر تولید علم در 
پژوهشگاه ها به کمیت ســـاختار آنان وابسته 

است.
همچنیـــن گفتنـــی اســـت پژوهشـــگاه ها 
در مقایســـه با دانشـــگاه ها از بودجه کمتری 
برخوردارند؛ کل بودجه پژوهشگاه ها در سال 
97 به اســـتثنای پژوهشکده ها و مؤسسه های 
پژوهشـــی حـــدود 500 میلیارد تومان اســـت 
در حالی که دانشگاه تهران به تنهایی حدود 

884 میلیارد تومان بودجه دارد.
وقتی میزان بودجه دریافتی پژوهشگاه ها 
را در متـــن کامـــل الیحه بودجه 97 بررســـی 
کردیم با عناوین بسیاری از »پژوهشکده ها« 
و »مؤسســـه های پژوهشی« مواجه شدیم که 
وظایفی مشابه »پژوهشگاه ها« برعهده دارند. 
اما وجه ممیز پژوهشـــگاه ها از مؤسســـه های 

پژوهشی و پژوهشکده ها چیست؟
دکتر حســـین ابراهیم آبـــادی وجه تمایز 
آنها را چنین توضیح می دهد: »پژوهشگاه ها، 
مؤسسه های پژوهشی و پژوهشکده ها، همگی 
رســـالت و کارکردهای یکســـانی دارند و تنها 
تفـــاوت آنها، گســـتره فعالیت شـــان اســـت؛ 
پژوهشـــکده ها در مقایســـه با مؤسســـه های 
پژوهشـــی، گروه های علمی کمتـــری دارند و 

تفاوت هر دو اینها با پژوهشـــگاه در این است 
که پژوهشـــگاه ها به جای گروه های علمی از 

چند پژوهشکده تشکیل شده اند.«
اکثـــر قریب بـــه اتفـــاق پژوهشـــگاه ها در 
اساســـنامه ای که برای خود تعریف کرده اند 
در کنار موضوعات تخصصی و خاص شـــان، 
»بررسی نیازهای پژوهشی کشور«، »برقراری 
ارتباط سازنده با مؤسسات و جوامع علمی و 
پژوهشـــی داخل و خارج از کشور«، »برگزاری 
فرهنگـــی  گردهمایی هـــای  و  همایش هـــا 
داخلـــی و خارجـــی«، »فراهم کـــردن زمینه 
تعامـــل و گفت وگو میـــان نخبـــگان داخل و 
خارج از کشور« را در دستور کار دارند. هرچند 
کـــه می توان همه ایـــن موارد را در فهرســـت 
رســـالت دانشـــگاه ها هـــم نشـــاند. بنابراین، 
چه مؤلفه هایـــی می تواند پژوهشـــگاه ها را از 

دانشگاه ها متمایز  کند؟
ë وجه تمایز پژوهشگاه از دانشگاه

دکتر رضـــا ماحـــوزی، معاون پژوهشـــی 
مطالعات  پژوهشـــکده 
اجتماعـــی و فرهنگـــی 
وجـــه  خصـــوص  در 
ممیـــز پژوهشـــگاه ها از 
می گویـــد:  دانشـــگاه ها 
»در دنیا، بـــرای گرفتن 

اعضـــای هیـــأت علمـــی، جـــذب دانشـــجو، 
انتشـــارات و... برای پژوهشـــگاه ها به صورت 
هـــر  و  نمی شـــود  برخـــورد  آیین نامـــه ای 
پژوهشـــگاهی بنا بر نیاز پژوهشـــی اش عمل 
می کند. حتی حـــد و مرز نیازهای پژوهشـــی  
پژوهشـــگاه ها را هـــم باز خود اعضـــا و هیأت 
امنـــای پژوهشـــگاه ها تعیین می کننـــد. این 
در حالی اســـت کـــه بـــا دانشـــگاه ها کاماًل بر 
اســـاس مصوبه و آیین نامه برخورد می شود. 
همچنیـــن پژوهشـــگاه برخالف دانشـــگاه به 
شکل گیری اجتماع علمی متعهد است؛ به 
این معنا کـــه هر محصول پژوهشـــی در این 
مراکز، روی میز ایـــن اجتماع علمی می آید. 
اما در دانشـــگاه، پژوهش ها اغلـــب انفرادی 

است.«
بنابر این تعریف، پژوهشـــگاه ها خود باید 
بنـــا بر نیـــاز پژوهشی شـــان به جـــذب هیأت 
علمـــی و دانشـــجو بپردازنـــد امـــا آیـــا واقعاً 
پژوهشـــگاه های مـــا از چنیـــن آزادی عملی 
برخوردارند؟ ماحوزی می گوید: »اینکه چقدر 
پژوهشگاه ها به فلسفه وجودی شان متعهد 
هستند یا اینکه سیستم علمی در جامعه ما 
چقدر هویت مشخص و متمایز پژوهشگاه ها 
را به رسمیت می شناسد به تفاهم درونی شان 
بســـتگی دارد. خیلـــی از مراکز پژوهشـــی، در 
جامعه ما برنامه پژوهشی منسجمی ندارند 
که ذیل آن افراد را به نحوی پازل وار چیدمان 
کنند. بنابراین پژوهش ها وقتی کنار هم قرار 
می گیرند یک هویت و صدا و حرف جدید را 
به جامعه و مصرف کننده، عرضه نمی کنند. 
مراکز پژوهشـــی اگر بخواهنـــد، حیات جدی 
داشته باشند، باید از فرمالیسم کلی حاکم بر 
مراکز آموزش عالی، آزاد باشند. این خطایی 
اســـت که در ایران هم در تنظیم آیین نامه ها 
و هـــم در برخورد بـــا اعضای هیـــأت علمی 
مراکز پژوهشی بکرات دیده شده و رمق مراکز 

پژوهشی را گرفته است.«
انتشـــارات  دکتر جبـــار رحمانـــی، رئیس 
پژوهشـــکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

دربـــاره اینکـــه چقـــدر در جامعـــه مـــا تمایز 
پژوهشـــگاه ها از دانشـــگاه هـــا بـــه رســـمیت 
شـــناخته می شـــود، می گویـــد: »مـــرز میـــان 
پژوهشـــگاه ها و دانشـــگاه ها در ایران صوری 
اســـت، یکی از نمودهای این امـــر را می توان 
در شـــیفت پیدا کردن پژوهشگاه ها به سمت 
آموزش و گرفتن دانشجو به صورت گسترده 
دیـــد بـــه طـــوری که اعضـــای هیـــأت علمی 
میان پرداختن به کارهای پژوهشـــی و تربیت 

دانشجو سر در گم می مانند.«
فارغ از وجوه ممیز دانشـــگاه و پژوهشگاه، 
این پرســـش مطرح می شود که اساساً امروزه 
پژوهشگاه ها در جامعه ما به چه کار می آیند 

و چه مسئولیتی بر عهده دارند؟
ë رسالت پژوهشگاه ها

دکتر جبار رحمانی، در خصوص وظایف 
دو  به  پژوهشـــگاه ها 
نکته اشـــاره می کند: 
»برخی پژوهشگاه ها 
 » ا یت گـــر ر مو مأ «
ایـــن  بـــه  هســـتند 
معنـــا کـــه اعضـــای 

بـــه  را معطـــوف  آن پژوهش هـــای خـــود 
اهـــداف و چارچوب هـــای خاصـــی صورت 
بندی می کنند و سیاســـت های مشـــخصی 
را تأییـــد، رد یا تســـهیل می کننـــد. این نوع 
از پژوهشـــگاه ها نقش چندانی در توســـعه 
علـــم ایفـــا نمی کننـــد. امـــا رســـالت دیگر 
است؛  پیشرفته«  »مطالعات  پژوهشگاه ها 
به این معنا که محقق در این رویکرد کاماًل 
آزاد گذاشـــته می شـــود که در هـــر زمینه ای 
پژوهش کند و هدف از آن توسعه بنیادین 
علم اســـت.«اما پژوهشگاه های ما به کدام 
یک از این دو رسالت بیشتر گرایش دارند؟ 
رحمانی بر ایـــن باور اســـت: »تقریباً هیچ 
بـــدون مأموریت  ایـــران  پژوهشـــگاهی در 
نیســـت و کمتر پژوهشگاهی عرصه ای آزاد 
را برای محقق فراهم می کند تا به توســـعه 

بنیادین علم بپردازد.«
 دکتـــر حســـینعلی قبـــادی که ریاســـت 

علـــوم  پژوهشـــگاه 
مطالعات  و   انسانی 
فرهنگـــی را بر عهده 
بـــه  پاســـخ  در  دارد 
کـــه  پرســـش  ایـــن 
»پژوهشـــگاه ها چـــه 
دارنـــد؟«  کارکـــردی 

تأکیـــد می کنـــد: »پژوهشـــگاه ها نهادهایی 
مأموریت گـــرا هســـتند کـــه در حوزه هـــای 
معینـــی از دانش فعالیت می کنند و نقش 
مکمل دانشگاه ها و دیگر نهادهای علمی 
را برعهـــده دارند. پژوهشـــگاه ها مایه های 
دانشـــی و ســـرمایه های علـــم و نظریـــه را 
به راهکارهـــا و راهبردها و ابعـــاد کاربردی 
تبدیل می کنند؛ به تعبیری، پژوهشـــگاه ها 

پلی هستند میان دانش و جامعه.«
اما درعمـــل چقدر پیوند علم و جامعه 
از طریـــق پژوهشـــگاه ها محقق می شـــود؟ 
یکـــی از دغدغه هـــای جدی ایـــن روزهای 
اهالـــی علم، کاربـــردی نبـــودن علم برای 
جامعه اســـت و اینجا است که باید پرسید 
اگر ایـــن مســـئولیت متوجه پژوهشـــگاه ها 
اســـت، چقدر در ایـــن زمینـــه موفق عمل 

کرده اند؟
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 در کشاکش 
دغدغه ها و مأموریت ها

پژوهشگاه ها در جغرافیای فکری ما چه کارکردی دارند؟
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ë خروجی  پژوهشگاه ها
اســـتاد جامعه   دکتـــر حســـن محدثـــی، 

دانشـــگاه  شناســـی 
در  کـــه  اســـالمی  آزاد 
جامعه شناسی  زمینه 
علـــم هـــم تحقیقاتی 
بـــه  پاســـخ  در  دارد، 
کـــه  پرســـش  ایـــن 
پژوهشـــگاه ها  »چقدر 

و  مســـائل  بـــه  خـــود  پژوهش هـــای  در 
نیازهـــای جامعه توجـــه دارنـــد؟« می گوید: 
»خروجی هـــای پژوهشـــگاه ها با وجـــود آنکه 
اغلب دربردارنده گزارش های جدی اســـت، 
ولی چندان از ســـوی نهادهای تصمیم ســـاز 
به رسمیت شـــناخته نمی شوند و آنچنان که 
بایـــد پژوهـــش و تحقیق، مســـأله مدیران ما 
نیســـت. از این رو، بـــا خروجی های این مراکز 
پیونـــدی ارگانیک برقرار نمی شـــود. بنابراین 
پژوهشـــگاه ها، با وجود انجام کارهای جدی، 
بیشـــتر نقشـــی تشـــریفاتی دارنـــد و گزارش  

تحقیقات شان عملیاتی نمی شود.«
دکتر تقی آزاد ارمکی، استاد جامعه شناسی 

تهـــران  دانشـــگاه 
ســـال ها  خـــود  کـــه 
به عنوان پژوهشـــگر با 
پژوهشگاه ها همکاری 
داشته بر این باور است 
کـــه به طـــور منطقـــی 
کار پژوهشـــگاه ها باید 

پرداختن به مسائل جامعه و کاربردی کردن 
علم باشـــد اما درعمل چنیـــن امری محقق 
نمی شـــود. او برخـــالف دکتـــر محدثی علت 
این امر را »سیاست بنیاد بودن« پژوهشگاه ها 
می دانـــد و در ایـــن راســـتا تصریـــح می کند: 
»مســـئولیت های پژوهشـــگاه های مـــا اغلب 
ذیل اولویت های سیاســـت تعریف می شود 
نـــه مســـائل جامعـــه. بنابراین، مســـأله مند 
نیســـتند چون از اســـاس در جامعـــه ما برای 
مســـأله مندی تأســـیس نشـــده اند و نباید از 
چرایـــی اثرگذار نبـــودن آنها در طـــرح و حل 
مسائل، حتی ســـؤال کرد! و همین »سیاست 
 بنیاد بودن شـــان« عامل اصلـــی ناکارآمدی 

آنها است.«
امـــا برخـــالف اظهارنظـــر دکتـــر محدثی 
و ارمکـــی، دکتر حســـینعلی قبـــادی، رئیس 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
معتقد اســـت که باید توقع اثرگـــذاری حوزه 
علم را نسبی دید و بنابر موقعیت و اقتضائات 
گوناگـــون دربـــاره آن داوری کرد. بـــه زعم او، 
امروز پژوهشـــگاه ها در نظام تصمیم ســـازی 
کشـــور اثرگـــذاری بیشـــتری یافته انـــد و اگـــر 
نگاهی به برنامه ششم توسعه داشته باشیم 
درخواهیم یافت که علوم انســـانی بســـیار پر 
رنگ اســـت تا آنجا که تعریف توســـعه جز از 

رهگذر علوم انسانی میسر نخواهد شد.
البتـــه اظهارنظر دکتـــر قبـــادی صرفاً در 
خصوص پژوهشـــگاه های علوم انسانی بود و 
باید دید که سایر پژوهشـــگاه های فنی و پایه 
تا چـــه اندازه دغدغه کاربـــردی کردن علم را 

دارند؟
ایـــن پرســـش را بـــا دکتـــر حســـن عربی، 

پژوهشـــی  معـــاون 
و  پلیمـــر  پژوهشـــگاه 
در  ایـــران  پتروشـــیمی 
او  گذاشـــتیم،  میـــان 
از  »یکـــی  می گویـــد: 
و  کلـــی  شـــاخصه های 
مهـــم پژوهشـــگاه های 

فنی، انعقادهای برون سازمانی یا پروژه های 
صنعتی اســـت که طـــی آن، پژوهشـــگاه ها، 
پروژه های خود را به صنعت ارائه می کنند یا 
اینکه صنعت بنـــا بر نیازهایش پروژه هایی را 
به پژوهشگاه ها سفارش می دهد. تا چند سال 
پیش انعقادهای برون ســـازمانی ســـیر قابل 
قبولی داشت. اما به تازگی به دنبال واگذاری 
شـــرکت های دولتـــی به بخـــش خصوصی و 
تقلیل یافتن بودجه های تحقیقاتی، قراردادها 
رو بـــه کاهـــش نهاده اند تـــا آنجا که فـــارغ از 
پژوهشـــگاه، دانشـــگاه ها نیز این سیر کاهشی 
را در بحـــث انعقادهای برون ســـازمانی خود 
داشته اند. اما با این حال، پژوهشگاه های فنی 
کوشیده اند تا در چند سال اخیر سیاست های 
خـــود را تغییر دهند و با یک بررســـی بازاری، 
فناوری های مورد نیاز داخلی را تولید کنند.« 

پایگاه »سیویلیکا« که بررسی آمار تولید علم 
در کشـــور را در دســـتور کار دارد در رتبه بندی 
دیگـــری کوشـــیده تا ســـهم پژوهشـــگاه ها در 
تولید علـــم را ارزیابـــی کند. در این بررســـی، 
پژوهشـــگاه های فنی و مهندسی 20 رتبه برتر 
و پـــس از آن پژوهشـــگاه های علوم انســـانی 
همچون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با 
رتبه 21 و پژوهشگاه علوم  انسانی و مطالعات 
فرهنگـــی با رتبـــه 25 قـــرار می گیرند.به نظر 
می رسد که پژوهشـــگاه های فنی و علوم پایه 
در مقایســـه با پژوهشـــگاه های علوم انسانی، 
تولیدات بیشـــتری دارند. این در حالی است 
بخـــش  در  متعـــددی  پژوهشـــگاه های  کـــه 
علوم انســـانی، حوزه های مشترکی را پیگیری 
می کنند. این امر را از عناوین این پژوهشگاه ها 
بخوبی می تـــوان دریافت؛ پژوهشـــگاه علوم 
و فرهنـــگ اســـالمی، پژوهشـــگاه فرهنـــگ و 
اندیشه اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف 
اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
و... امـــا در زمینه علوم پایه کمتر شـــاهد این 
تکثر هستیم و برای مثال تنها یک پژوهشگاه 
به حوزه هوا و فضا و یک پژوهشـــگاه به حوزه 
پتروشـــیمی اختصاص دارد. این پرســـش را 
که چرا پژوهشگاه های متعددی با حوزه های 
مشابه در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند 
از دکتر حســـینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه 
علوم انســـانی و مطالعـــات فرهنگـــی پیگیر 
شـــدیم. او معتقد اســـت: »یکی از دالیل این 
امـــر، هزینه باالی تأســـیس پژوهشـــگاه های 
علوم پایه اســـت که بنابر ماهیت خاص شان 
نیازمنـــد آزمایشـــگاه ها و تأسیســـات خاص 
هستند و دلیل دیگر، به خاطر وجود رویکردها 
و نگاه های متفـــاوت در حوزه علوم انســـانی 
اســـت.«اگر کاربردی کـــردن علـــم را کارکرد 
اصلی پژوهشـــگاه ها در نظـــر بگیریم به نظر 
می رسد، اساساً پژوهشگاه های ما اعم از فنی، 
پایه و علوم انسانی به دالیل متعدد همچون 
به رســـمیت شناخته نشـــدن، سیاست بنیاد 
بودن و... با موانع و مشکالتی مواجه هستند. 
در این فضا، این پرسش مطرح می شود که با 
چه مکانیسم هایی می توان پژوهشگاه ها را در 

جهت کارکرد اصلی شـــان که همان کاربردی 
کردن علم است، ساماندهی کرد؟

ë چه باید کرد؟
دکتـــر حســـین ایمانی جاجرمـــی، رئیس 

مؤسســـه مطالعـــات و 
تحقیقـــات اجتماعـــی 
در  تهـــران،  دانشـــگاه 
پاســـخ به اینکه چطور 
بســـترهای  می تـــوان 
کارآمـــدی  بـــرای  الزم 

پژوهشگاه ها را فراهم کرد؟ تصریح می کند: 
»یکـــی از جدی ترین مســـائل پژوهشـــگاه ها، 
از ســـوی  تبییـــن نشـــدن مســـأله پژوهـــش 
سفارش دهندگان اســـت، بویژه در حوزه های 
علوم اجتماعی این مســـأله اهمیت بیشتری 
دارد و باید در خصوص چیستی و چند و چون 
مســـأله مورد پژوهش میان ســـفارش دهنده 
و پژوهشـــگاه، گفت وگو و تفاهم صورت گیرد 
و تـــا پایان پـــروژه این ارتباط حفظ شـــود. اما 
متأســـفانه اغلـــب مـــا ایـــن کار را نمی کنیم. 
مشـــکل دوم مشـــخص نبودن روابط نهادی 
اســـت؛ به این معنا که هنوز دقیقاً مشـــخص 
نشـــده که هر کـــدام از پژوهشـــگاه ها با کدام 
حوزه هـــا، نهادها و ســـازمان ها بایـــد مرتبط 
باشـــند، اگر این ارتباط برقرار شود، بسیاری از 
موانع برداشته می شود.«  بنابراین، همان طور 
که پیشتر هم عنوان شـــد پژوهشگاه ها اساساً 
دو کارکـــرد عمده دارند، نخســـت، تحقیقات 
بنیادین درباره خود دانش که سفارش دهنده 
خاصی ندارد و هدف »توسعه دانش« است 
و دوم تحقیقـــات کاربـــردی و مأموریت گـــرا 
که ســـفارش دهنـــده مشـــخص دارد. تقریباً 
پژوهشـــگاه ها »مأموریت گرا« هســـتند.  اکثر 
بنابراین، اساســـی ترین مسئولیتی که متوجه 
آنها اســـت داشـــتن خروجی هایـــی کاربردی 
است که رسیدن به این مهم، مستلزم تالشی 
دو طرفه در تبیین مســـائل هم از سوی اهالی 
پژوهشـــگاه و هم از نهادهای سفارش دهنده 
است و در مرحله بعد به رسمیت شناختن و 
عملیاتی کردن خروجی های این مراکز است 
تا نقـــش پژوهشـــگاه ها در جغرافیای فکری 

کشور ملموس تر شود.

شهر می توانند مبین مسأله ای مهم باشند 
کـــه تاریخ جهانـــی نوین کمتر از آن ســـخن 
گفته اســـت: چرا مـــردم در برخـــی مناطق 
رادیکال می شـــوند و انقالب هایـــی را به راه 

می اندازند؟
وی تأکیـــد می کنـــد کـــه شـــهرها دارای 
کافه هـــا، باشـــگاه ها و کتابخانه هایی بودند 
که مشـــتریان می توانســـتند در آنجا مسائل 
سیاســـی را به بحث بگذارنـــد و روزنامه ها و 
جزوه ها را بخواننـــد. میدان ها و پارک هایی 
داشـــتند که انبـــوه مـــردم می توانســـتند در 
آنجا به تعـــداد زیاد گردهم آیند و شـــهرها 
از سنت های دیرینه آشوب و بسیج توده ای 
برخوردار بودند. شـــهرها و بویژه پایتخت ها 
ساختمان های حکومتی و بناهای یادبودی 
در خود داشـــتند که اهدافـــی حاضر و آماده 
برای ایـــن انبـــوه مردمان عرضـــه می کرد، 
جاهایی که تسخیرشان هم معنایی عملی 
داشـــت و هم مفهومی عمیقـــاً نمادین. به 
عبارت دیگر شـــهرها دربرگیرنـــده آمیزه ای 
از عناصـــر اجتماعـــی و سیاســـی بودنـــد که 

می توانستند با سرعتی هراس آور به ناآرامی 
و حتـــی انفجـــار تبدیل شـــوند و بـــه نحوی 
شـــگفت انگیز از محدوده چیزهایـــی که در 
سیاســـت متصور بود، فراتر روند. به باور او، 

پاریس انقالبـــی نمونه ای کالســـیک از این 
ماجـــرا اســـت و راپـــورت در مقـــام محققی 
تعلیم دیده در تاریخ فرانسه، بخوبی به این 

شهر پرداخته است.

ë حسینعلی قبادی:  پژوهشگاه  ها  »پلی میان دانش و جامعه« هستند
ë جبار رحمانی : مرز میان پژوهشگاه ها و دانشگاه ها در ایران صوری است
ë رضا ماحوزی :  بسیاری از پژوهشگا  ه ها برنامه پژوهشی منسجمی  ندارند
ë   حسین ابراهیم آبادی :  سهم اندک پژوهشگاه ها  در تولید علم  به کمیت

ساختار آنان وابسته است
ë حسن عربی  : راز موفقیت  پژوهشگاه های فنی »پیوندشان با صنعت« است

ë  حسین ایمانی  جاجرمی : اگر روابط نهادی هر پژوهشگاهی مشخص شود
کارآمدتر خواهند شد

ë  تقی آزاد ارمکی : کاربردی نبودن پژوهشگاه ها به دلیل  سیاست بنیاد
بودن« آنها است

ë  ،حسن محدثی : پژوهشگاه ها، با وجود داشتن خروجی  های جدی 
»نقش تشریفاتی«  دارند

پاریـــس همـــواره بســـتر و خاســـتگاه بـــروز 
انقالب هـــا و رادیکالیزم بوده و این روزها هم 
به دنبال ناآرامی اخیر در وضعیت بی ثباتی 

به سر می برد، اما چرا پاریس؟
 دیوید بل، استاد تاریخ دانشگاه پرینستون، 
 Little« چندی پیش، یادداشـــتی را با عنوان
در  کوچـــک(  Spartas«)اســـپارت های 
وب ســـایت نیشـــن منتشـــر کرد که به تازگی 
توسط ســـاالر کاشانی به فارسی بازگردانده و 
در وب ســـایت ترجمان منتشر شده است. او 
در یادداشت خود می کوشد تا به این پرسش 
پاسخ دهد که »چه چیزی برخی شهرها را به 
میدان وقوع انقالب تبدیل می کند؟« و برای 
پاسخ به این پرسش از کتاب »شهر سرکش: 
پاریس، لنـــدن و نیویورک در عصر انقالب« 
اثر مایک راپورت کمک می گیرد. این کتاب، 
از کانون های شکل گیری رادیکالیسم سیاسی 

در شـــهرهای پاریـــس، لنـــدن و نیویـــورک 
گزارش خیره کننده ای ارائه می کند.

دیویـــد بـــل بـــا اســـتناد بـــه آرای مایک 
راپورت، تراکم جمعیت، انتقال سریع اخبار 
و اطالعـــات و امکان گردهمایی فـــوری را از 
جمله دالیلـــی می داند که برخی مکان های 
خاص شهری را به بستری برای انقالب های 

ویرانگر بدل می کند.
به بـــاور او، تاریخ انقالب، جهانی شـــده 
اســـت. امروز تاریخ نـــگاران راهی ندارند جز 
حساسیت  نشان دادن جدی به اینکه چطور 
جریان جهانی سرمایه، کاال، مردم و ایده ها 
بـــه اوضاع و احوال محلی شـــکل می دهند. 
این فهم  اکنون، آنان را به تألیف مجموعه ای 
از آثار شـــایان توجه رهنمون کرده اســـت که 
نشـــان می دهند چگونه نیروهایی مشابه در 
گذشته توانسته اند دولت ها و امپراطوری ها 

را در معرض فشـــارهایی عظیم قرار دهند؛ 
فشـــارهایی که به بحران های بالقوه انقالبی 

انجامیده اند.
دیوید بل معتقد اســـت که کتاب »شـــهر 
ســـرکش« در نـــگاه نخســـت، مشـــارکتی در 
این چرخـــش جهانی به نظر می رســـد. هر 
ســـه شـــهر، گره گاه های مهم تبادل جهانی 
جمعیت هـــای متنـــوع و جهان وطن بودند 
و بخش قابل توجهـــی از کتاب به ارتباطات 
میان این شهرها و کشورهایشان اختصاص 

دارد.
کتاب »شـــهر ســـرکش« به معنای کامل 
کلمـــه، نوعـــی تاریـــخ جهانی نیســـت، چرا 
که به جایگاه شـــهرها در شـــبکه های مبادله 
جهانـــی توجه اندکی کرده اســـت. در عوض 
کتاب راپورت نشـــان می دهـــد چگونه توجه 
به جغرافیا و نیروهای اجتماعی خاص یک 
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گونــه ای باشــد کــه دلبســتگی اجتماعــی 
مناطــق  ســاکنان  اجتماعــی  تعامــات  و 
مختلــف را تقویــت کننــد بــه طــوری کــه 
نوعــی رابطــه انســانی بــر پایــه اعتمــاد و 
احتــرام متقابــل میــان ســاکنان مناطق و 
کارمندان ســازمان های رسمی ایجاد شود 
و ســاکنان بتواننــد نیاز هــا و خواســته های 
خود را ابراز کنند به گونه ای که ســالمندان 
در زمینه هــای مختلــف به ارائه پیشــنهاد 
نقــش  راهبردهــا  تعییــن  در  و  بپردازنــد 
داشته باشند و در اجرای طرح های محلی 
همــکاری کننــد. ســالمندان در مناطقــی 
هماننــد کانشــهر تهران که توســعه یافته 
محســوب می شــود روابط محلــی کمتری 
دارنــد از ایــن رو دچــار انــزوای اجتماعــی 

می شــوند بــه همیــن منظــور باید بیشــتر 
توســعه  کمتــر  مناطــق  ســالمندان  از 
یافتــه درگیــر امــور محلی شــوند. تشــویق 
گردهمایی های محلی و واگذاری برخی از 
مسئولیت ها و سپردن برخی از فعالیت ها 
به آنان باعث می شود از انزوای اجتماعی 
فاصلــه بگیرنــد. همچنیــن فراهــم کردن 
امکانات ســیاحتی و شــغلی و پیوســتن به 
امور داوطلبانه، سالمندان را از انزوا خارج 

می کند.
از آنجایی که بی اعتمــادی تأثیر کاهنده ای 
منجــر  و  دارد  اجتماعــی  پیوندهــای  بــر 
بــه انــزوای اجتماعــی افــراد می شــود باید 
روابــط ابزاری و روابط اظهاری را در ســطح 
جامعه ترکیب کرد به طوری که با تشــکیل 

انجمن های داوطلبانه و برگزاری مناســک 
ملی و مذهبی و انسانی برای ترکیب فراگیر 

روابط فراهم آید.
با توسعه جامعه مدنی سالمندان می توانند 
در گروه هــای اجتماعــی بیشــتری عضویت 
یابند و روابط و شــبکه های شــخصی خود را 
گسترش دهند. فرصت های مذکور به افراد 
اجــازه می دهــد تا بیشــتر به جامعــه وصل 
شوند و مشارکت خود را در جامعه افزایش 
دهند. ارتباط و اتصال سالمندان به جامعه 
عــاوه بــر جلوگیــری از انــزوای اجتماعــی 
می تواند شــکاف بین زندگی خصوصی را با 
اجتماع کمتــر کند و زمینه مســاعدی برای  
دوری از انزوای اجتماعی و احساس امنیت 

آنان باشد.
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 شکاف طبقاتی کالنشهرها 
عمیق تر شده است

 گفت وگو با  یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری 
درباره توزیع ناعادالنه امکانات
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نگاهی بر اثرات تخریبی مؤسسات کنکور برای جذب داوطلبان

اصرار بر تحریف یک واقعیت

 راه نجات محیط زیست نادیده گرفتن
یک میلیون شکارچی نیست!

شکارچی ها؛ حافظان حیات وحش 
منصورآباد رفسنجان!
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گفت و گو با معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در 

گزارش ایران از نخستین قرق اختصاصی کشور 

دوره  ســالمندی 
زندگــی  از  جدیــدی 
کــه اقتضائات  اســت 
ایــن دوران می طلبــد 
بــرای ارتقــای ســطح 
بهبــود  و  ســامت 
زندگــی،  و  معیشــت 
توقعــات و انتظــارات 
این قشر برای رسیدن 
بــه یــک رفــاه نســبی 
مــورد توجــه قرار گیــرد. بــا روند رو به رشــد 
جمعیت سالمندان در بعضی از کشورهای 
جهــان، از جمله ایران، موضوع ســالمندی 
و مســائل و مشــکات مربــوط بــه آنــان از 
اهمیــت فزاینده ای برخوردار شــده اســت. 
در40 ســال آینده جمعیت باالی 65 ســال 
دنیــا دو برابــر خواهــد شــد و 52درصداین 
میزان در کشــورهای آسیایی و40درصد کل 
جمعیت سالمند در کشورهای پیشرفته به 
ســر خواهند برد. کشور ما نیز به عنوان یکی 
از کشــورهای در حال توســعه، از این قضیه 
مســتثنی نیســت، بــه طــوری کــه رونــد پیر 
شدن در کشــور از رشد جمعیت سالمندی 
حکایــت دارد. براســاس سرشــماری ســال 
)8/2درصــد(  میلیــون   6 از  بیــش   1390
جمعیــت ایــران را افــراد 60 ســاله و باالتــر 
تشــکیل می دهنــد. براســاس برآوردهــای 
بین المللــی نیز جمعیت ســالمند ایران از 
ســال 1419رشد سریع تری نســبت به سایر 
نقاط و حتی میانگیــن جهان خواهد یافت 
و تــا ســال 1424 از میانگین رشــد جمعیت 
ســالمند جهــان و 5 ســال بعد، از آســیا نیز 

پیشی خواهد گرفت.
همچنیــن ضریــب ســالمندی کل کشــور 
ایــران در ســال 1365، 6/68 درصــد و در 
ســال 1375، 10/93 درصــد بــوده اســت. 
اگــر ضریب ســالمندی را برای ســال 1390 
محاسبه کنیم عدد 24/35 درصد به دست 
خواهد آمد که نزدیک به 14درصد نســبت 
به سال 1375 افزایش داشته است. به طور 
کلــی افزایش میزان افــراد پیر در جمعیت 
امروز کشورها بســیار زیادتر از گذشته است. 
این امر ســبب شــده اســت که دانشمندان 
مسائل و مشکات ســالمندان را بیشتر مد 
نظر داشته باشند و به آنها اهمیت دهند. از 
آن جا که مســائل سالمندان به یک نگرانی 

مشترک جهانی تبدیل شده است،

دوری از انزوا با تقویت روابط اجتماعی سالمندان

محمدرضا افشار
 سخنگوی صندوق 
بازنشستگی کشوری

ســازمان بهداشــت جهانی عمر طوالنی را 
همانند ســامت،  مســکن،  رفاه اجتماعی، 
 درآمــد،  آمــوزش،  ایــاب و ذهــاب، تفریــح، 
از  یکــی  به عنــوان  اشــتغال  و  ســرگرمی 
شاخص های توســعه اجتماعی به حساب 
مــی آورد. از طرفــی توجــه بــه تمــام ابعــاد 
وجودی انســان، بویژه ســالمندان به عنوان 
یک قشــر آســیب پذیر بــه منظــور بهبود و 
ارتقای کیفیت زندگی آنان مهم و ضروری 
اســت. از ایــن رو در این زمینه ســالمندان با 
طردشدگی در معرض خطرات فزاینده ای 
و  روانــی  و  روحــی  مشــکات  جملــه  از 
بیماری های جسمانی قرار خواهند گرفت. 
ســالمندان به عنوان قشــری آســیب پذیر با 
مشکات متعددی چون کمبودهای مالی، 
ناتوانی، بیمــاری، از کارافتادگــی و... مواجه 
هســتند؛ بخصــوص زمانــی کــه بــه علــت 
بازنشستگی و افول فعالیت اجتماعی دچار 
تضعیف روحیه می شــوند. نــوع برخورد با 
ســالمندان در ایــن مرحلــه از زندگی شــان 
بســیار اهمیت می یابد و با توجه به روند رو 
به رشد جمعیت ســالمندان و نیز افزایش 
به دلیــل  ســالمندی  دوره  ناتوانی هــای 
باال رفتن ســن، توجــه به انــزوای اجتماعی 
ســالمندان و نقش ســامت در کاهش این 
پدیــده از اهمیــت خاصی برخوردار اســت. 
بنابراین بین سامت و انزوای اجتماعی در 
ســالمندان رابطه ای معکوس وجــود دارد 
و برخورداری از ســامت روانی و اجتماعی 
می توانــد بر کاهــش انــزوای اجتماعی این 

قشر آسیب پذیر اثر مثبتی داشته باشد.
از جمله آســیب های مخدوش کننــده  ایده 
روابط  اجتماعی، پدیده انزوای  اجتماعی و 
کاهش حمایت  اجتماعی ناشی از سیالیت 
و تضعیف پیوند های اجتماعی در جامعه 
مدرن است که به  نوبه خود، شیوع و توسعه 
پدیــده احســاس تنهایی را بــه همــراه دارد. 
انزوای اجتماعی سالمند یکی از رایج ترین و 
شایع ترین مسائل دوره سالمندی به شمار 
می آید. به نظر می رســد ایــن عامل خود از 
فقدان نقش ســالمندان در جامعه نشــأت 
می گیــرد. انزوای اجتماعی نزد ســالمندان 
عمومــاً بــه دو شــکل عینــی و ذهنــی بــروز 
می کنــد. بارزترین نمونه انــزوای اجتماعی 
عینــی، ارتبــاط و چگونگی ایجاد آن اســت 
کــه به ســبب ســالمندی ممکن اســت این 
قدرت کاهش یابد. همچنین نمونه انزوای 

اجتماعی به شیوه ذهنی، شامل احساسات 
موجــب  کــه  اســت  آن  در  تغییــرات  و 
انــزوای  نتیجــه  در  و  ســالمند  ســردرگمی 
تدریجی وی شود. انزوای اجتماعی به شیوه 
ذهنی برابر تنهایی و انزوای اجتماعی عینی 

برابر انزوا است.
نیــاز بــه توضیــح اســت کــه میــان انــزوا و 
بــه  انــزوا  دارد.  وجــود  اختــاف  تنهایــی 
ارتبــاط  در  آن  بــا  و  بازمی گــردد  شــرایط 
اســت. امــا تنهایــی ارتبــاط مســتقیمی با 
احســاس شــخص دارد. عمومــاً یکــی از 
گروه هــای ســنی کــه تنهایــی را احســاس 
در  وی  زیــرا  اســت  ســالمندی  می کنــد، 
شــرایط مختلــف بــه ســبب بــروز تغییــر 
در احساســات و همچنیــن عــدم امــکان 
پاســخگویی بــه احســاس دیگــر، تنهایــی 
را تجربــه می کنــد. انــزوا و تنهایــی بــرای 
در  بخصــوص  ســالمندان،  از  بســیاری 
اتفــاق  دوره  ایــن  نخســتین  ســال های 
می افتــد. کمبــود دوســت، تنهایــی دائم، 
فعالیت هــای  بــه  ورود  از  ممانعــت 
شــغلی،  رضایــت  کمبــود  اجتماعــی، 
و  خویشــاوندان  از  دیــدار  در  ناتوانــی 
دوستان، مسائلی اســت که زمینه تنهایی 
را فراهم مــی آورد. لذا به نظر بســیاری از 
محققــان، رفع این موانع و شــرکت دادن 
اجتماعــی،  فعالیت هــای  در  ســالمندان 
باعث می شــود تا پدیده انزوای اجتماعی 

رخ ندهد.
از آنجایــی کــه انســان موجــودی اجتماعی 
اســت ، ارتبــاط اجتماعی به عنــوان یکی از 
عوامــل اصلی در کیفیت زندگی اشــخاص 
مطرح اســت. همچنیــن اثــرات نامطلوب 
دادن  دســت  از  یــا  و  اجتماعــی  انــزوای 
پیوند های اجتماعی در زندگی افراد شواهد 
محکمــی بــرای تأییــد ایــن قضیــه اســت. 
به عنــوان  اجتماعــی  حمایــت  همچنیــن 
یــک ابــزار مناســب و تقریبــاً در دســترس 
می تواند در برنامه های مداخله ای که برای 
افزایش ســطح رفاه بخصوص رفــاه روانی 
طراحی می شوند، کاربردهای زیادی داشته 
باشــد. مطالعــات نشــان داده اند کــه توجه 
بــه تعیین کننده هــای اجتماعــی ســامت 
همچــون ســرمایه اجتماعــی و مشــارکت 
اجتماعی نیز نقش قابل توجهی در ارتقای 

سامت روان سالمندان دارد.
نــوع برخــورد با ســالمند و مشــارکت دادن 

مســأله ای  جامعــه  یــا  و  خانــواده  در  وی 
حیاتــی برای ســالمند محســوب می شــود. 
یکــی از نمودهای طردشــدگی ســالمندان 
ســپردن آنها بــه آسایشگاه هاســت. به طور 
کلــی عللی چــون کاهش میــزان اعتقاد به 
سنت ها و ارزشمند بودن سالمندی، تغییر 
ســاز و کارهــای انتقــال دانــش و تجربیات، 
تولیــد  در  ســالمندان  مشــارکت  کاهــش 
خانواده هــا،  شــدن  هســته ای  اقتصــادی، 
کاهــش کارکردهــای خانواده هــای جدیــد، 
اشتغال زنان، افزایش شکاف بین نسل ها، 
ارزشــمند شــدن جوانی و ظواهــر فیزیکی و 
جسمی افراد و تغییر در معماری و فضای 
زندگی منازل مسکونی، در کاهش اهمیت 
و ارزش ســالمندان و بروز شرایط نامناسب 
زندگی برای آنها و به نوعی طرد شدن آنها 

از جامعه تأثیرگذار بوده است.
گاه تنهــا بــه ســبب فقــدان جزئــی توانایی 
ســالمندان و یــا بیماری هایــی کــه در ایــن 
دوران به ســراغ آنها می آیــد، با نامایمتی 
و نامهربانــی بــا آنها برخــورد می شــود و یا 
از جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کننــد 
در  مشــارکت  فرصــت  و  می شــوند  طــرد 
گرفتــه  آنهــا  از  اجتماعــی  فعالیت هــای 
می شــود. به رغــم اینکه در اکثر مــوارد بروز 
بیماری و کاهش توانایی ســبب انزوای فرد 
ســالمند می شــود، گاهی اوقات سالمندان 
توانایی انجام بعضــی از کارهای اجتماعی 
را دارنــد ولی افراد جامعه آنهــا را از حضور 
در اجتمــاع  یا مشــارکت اجتماعی محروم 

می سازند.
ســالمندان در شــرایط عــادی با مشــکات 
خــاص خود رو به رو هســتند امــا اگر با طرد 
اجتماعی نیز رو به رو شوند، این مشکات و 
بیماری ها مضاعف می شود. بخشی از این 
بیماری ها، مشکات روحی و روانی است که 
در اثر نامایمات زندگی از یک سو و نادیده 
شدن از سوی دیگر به سراغ آنها آمده است.
تحقیقــات نشــان می دهد کــه اگــر منابع و 
امکانــات در مناطق شــهری عادالنه توزیع 
شــود و شــبکه ارتباطــی و حمــل و نقــل در 
مناطــق محروم توســعه یابــد ، ارتباط بین 
ســازمان ها و گروه هــای محلــی به توســعه 
روابط ســالمندان کمک می کند تا از انزوای 

اجتماعی فاصله بگیرند.
نحــوه  و  اســت عملکــرد  همچنیــن الزم 
بــه  رســمی  نهادهــای  خدمــات  توزیــع 

یادداشت

2257/33/6 3/7
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نیم نگاه

ë  بــاالی جمعیــت  آینــده  ســال  در40 
65 ســال دنیــا دو برابــر خواهــد شــد و 
کشــورهای  در  میــزان  52درصدایــن 
آســیایی و40درصــد کل جمعیــت ســالمند در کشــورهای 
پیشــرفته به ســر خواهند برد. کشــور ما نیز به عنوان یکی از 
کشــورهای در حال توســعه، از این قضیه مستثنی نیست، 
به طــوری کــه روند پیــر شــدن در کشــور از رشــد جمعیت 

سالمندی حکایت دارد.

ë  براســاس سرشــماری ســال 1390 بیش از 6 میلیون 
)8/2درصــد( جمعیت ایران را افراد 60ســاله و باالتر 
تشکیل می دهند. براساس برآوردهای بین المللی نیز 
جمعیت ســالمند ایران از سال 1419رشــد سریع تری 
نســبت به ســایر نقاط و حتی میانگیــن جهان خواهد 
یافــت و تــا ســال 1424 از میانگیــن رشــد جمعیــت 
ســالمند جهان و 5 سال بعد، از آسیا نیز پیشی خواهد 

گرفت.
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 گفت وگو با  یعقوب موسوی، جامعه شناس شهری 
درباره توزیع ناعادالنه امکانات 

 شکاف طبقاتی کالنشهرها 
عمیق تر شده است

»تهران یک کالنشــهر نابرابر اســت« شما به عنوان یک شــهروند که ممکن است 
ساکن هر نقطه ای از این شهر باشید تا چه اندازه با این عنوان موافقید؟ برخی از این 
نابرابری ها، فاصله اقتصادی شــمال و جنوب شهرها را تصور می کنند، فاصله بین 
توزیع ثروت و امکانات رفاهی در خانه های اعیان نشین شمال شهرها! اما واقعیت 
این است که مفهوم نابرابری بیش از آنکه صاحبان سرمایه های خصوصی را هدف 
قرار دهد، به مســئوالن شهری اشــاره دارد که با توزیع امکانات و خدمات عمومی در 
شهر، بر این فاصله کاذب، اضافه کرده اند. نابرابری شهری درواقع مفهوم گسترده ای 
اســت که از جاگیری غلط یک ســطل زبالــه در یک منطقه تا ســاخت بزرگراه های 
سواره محور را شامل می شود؛ زمانی که شهردار تصمیم می گیرد خارج از برنامه های 
توسعه به  جای ســاخت مترو، بزرگراه هایی بسازد که تنها ســهم عده ای خاص! در 
مناطق شــمالی شــهر می شــود، یعنی فضای خیابان ها را برای عابــران تنگ کرده 
است و این دقیقاً همان مفهوم بی عدالتی فضایی است که »محرومیت« عده ای 
را در »راحتــی« برخــی دیگر تعبیر می کنــد! تهران حــاال اگر به عنوان یــک مدل از 
کالنشهرهای کشور در نظر گرفته شود، حتی در ظاهر هم این نابرابری فضایی را برای 
شهروندانش به ارمغان آورده است. اما روی دیگر این نابرابری به ساخت مگامال ها 
و مراکز خرید بزرگی بر می گردد که اگرچه توزیع ثروت را به منطقه ای خاص آورده اند، 
اما در اصل، با »ترافیک«، »ســختی عبــور و مرور« و حتــی »آلودگی صوتی«، یک 
بی عدالتی فضایی را برای ساکنان آن منطقه رقم زده اند. این نابرابری شاید در ظاهر 
چنــدان جدی گرفته نشــود، اما در باطن، شــروع روی هم تلمبار شــدن نارضایتی و 
انتقاد از مسئوالن شهری است. اینجا به تعبیر دکتر یعقوب موسوی، جامعه شناس 
شــهری دقیقاً همان جایی است که مردم را نسبت به خدمات و کارهایی که در شهر 
انجام می شــود، بی اعتماد و دلســرد می کند. بی اعتباری پروژه های بزرگ شــهری با 
وجود هزینه های کالن و سپری شدن زمان های طوالنی از دیگر ثمرات این نارضایتی 
است. شما می توانید گفت و گوی تفصیلی ما با دکتر موسوی درباره این نابرابری را 
در زیر بخوانید، گفت و گویی که جنبش جلیقــه زردها در این روزهای پاریس را مورد 
تحلیل قرار می دهد و در نهایت به نقطه ای می رســد که باید دموکراســی شــهری در 

کالنشهرهای کشور پیاده شود.

حمیده امینی فرد
 خبرنگار

ë  دو قطبی شــدن فضاهــای شــهری و موضوع
عدالت در توزیع امکانات شــهری در کالنشهرها 
چگونه تعریف می شود؟ شاید بهتر باشد که ابتدا 
به پیشینه این موضوع بر گردیم و ببینیم که اساساً 
از چــه زمانی این واژه وارد ادبیات شــهری شــده 

است؟
 پدیــده کالنشــهر در جهــان معاصــر و نیــز 
تحوالت شهری گسترده پدیدهای نو و جدیدی 
محســوب می شــوند. در تاریــخ ما بــا مفهومی 
به نام کالنشــهر مواجه نیســتیم. البته بعضی 
روایت هــای تاریخی بحث از جمعیــت زیاد در 
شــهرهای بزرگ مثــل رم، آتن ویا شــهر اور در 
خاورمیانه دارند، اما این شهرهای بزرگ لزوماً 
از نوع کالنشهر نیستند و این مفهوم به معنای 
رایج و مصطلح آن در تاریخ غایب است. آنچه 
کــه در توصیــف از کالنشــهر در شــرایط کنونــی 
تحوالت شهری قابل توصیف است گستردگی 
و پیچیدگــی فضایــی، اقتصــادی، اجتماعــی 
و مهمتــر از همــه شــبکه روابــط ایــن دســته از 
شهرهاست. باید گفته شود که صاحب نظران 
حوزه شــهری درباره ساختارکالنشــهرها، توجه 
خاصــی بــه مســأله تناقضــات و تضادهــا و در 
نهایــت نا برابری ها در شــهر دارند. البته از نظر 
بنده، ما در کالنشهرهای ایران لزوماً با فضای دو 
قطبی روبه رو نیستیم بلکه تضادها و تناقضات 
به صــورت چنــد قطبــی در بخش اقتصــادی، 
خدماتــی، فضایــی قابــل مشــاهده اســت. اما 
موضــوع نابرابــری فضایی و اجتماعــی از قرن 
نوزدهــم و همزمــان با ظهــور، رشــد و افزایش 
کالنشــهرها در اروپــا آغــاز و تاکنــون از جملــه 
موضوعات عمده مطالعه و برنامه ریزی شهری 
در مقیاس جهانی تلقی می شود. از همان آغاز 
بررسی ها اعتقاد بر این بود که ساختار شهرهای 
مــدرن و جدید پیوســته بــا اشــکالی از نابرابری 
فضایی و نیز شکاف طبقاتی و اجتماعی روبه رو 
اســت و گویا این مســأله به صــورت یک قاعده 
عام بر حیات شهرهای مدرن حاکم شده است.

ë  چرا نابرابری فضایی در کالنشهرها مطرح شده
و این مسأله چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

اشکال مختلف نابرابری در کالنشهرها متأثر 
از وضعیــت نظــم ایده َال شــهری یا بی نظمی 
ساختار کالنشهرهاست. شاید به تعبیری بتوان 
پذیرفــت کــه کالنشــهرها به دلیــل فرایندهــای 
ناشی از گردش سرمایه و کاال و فزونی جمعیت 
و تقاضــا، ذاتــاً دارای تناقــض در رســیدن بــه 
توســعه ایده َال هستند. براین اســاس می توان 

گفت رشــد شــهری در همه جا و در سطح همه 
کالنشــهرها بــا نوعی توســعه یــا عدم توســعه 
یافتگی روبه روســت. حتی کالنشــهرهای بسیار 
مطرح و نســبتاً توسعه یافته جهان مثل لندن، 
توکیــو و پاریــس و نیویــورک هــم از ایــن قاعده 
مستثنی نیســتند. به هرحال این شهرها از نظر 
اســتانداردها، ســازمان و مدیریت شهری، جزو 
کالنشهرهای موفق محسوب می شوند، اما همه 
آنهــا با درجات و ســطوحی از توســعه نیافتگی 
و تقاضا برای رشــدروبه رو هســتند و البته معیار 
عمده ای که در تحلیل از توسعه نیافتگی ایده َال 
این شهرها مطرح است موضوع شکاف بزرگ 
اقتصــادی و اجتماعی و عدم عدالت توزیعی و 
خدماتی اســت. مارکس معتقد بود شــهرهای 
مــدرن زادگاه نابرابــری و فاصلــه طبقاتــی و در 
اســتثمارگر  ســرمایه داری  تجلیــگاه  مجمــوع 
اســت و شــکاف های موجود را معلــول و پیامد 
توســعه شــهر مدرن در چنــگال ســرمایه داری 
لجــام گســیخته غر بی می دانســت. در ادبیــات 
مارکسیســتی شــهر مدرن، شــهر ســرمایه داری 
تعریــف می شــود. شــهری کــه فرصــت ایجــاد 
می کنــد تا عــده ای در میدان رقابــت اقتصادی 
و پولــی، پیــروز و عــده ای دیگر بازنده شــوند! به 
همیــن علت برخی منتقدیــن و معترضین به 
توسعه فضایی-جمعیتی شهر، پدیده کالنشهر 
را منفی می دانند. چراکه آن را خاستگاه نابرابری 
و در نقطه مقابل توســعه انســانی در چارچوب 
آزادی و عدالت تفسیر می کنند. البته نقدهایی 
نیــز بــه این دیــدگاه وارد اســت. از جملــه اینکه 
مــا نمی توانیم بگوییم نابرابری یا شــکاف های 
فضایــی لزومــاً پدیــده ذاتــی شــهرهای مــدرن 
است، چرا که به نظر می رسد نابرابری و اختالف 
طبقاتی در شــهرها یــک پدیده تاریخی اســت. 
شــهرهای ماقبل مدرن نیزاشــکال گوناگونی از 
تبعیض و تمایز در توزیع امکانات بین طبقات 
برخــوردار بودند. نمونه های شــناخته شــده در 
ادبیات شــهری ابن خلدون یا فارابی یا حتی در 
گذشــته دورتر از تفسیری که ارسطو از موقعیت 
می شــود.  دیــده  دارد،  خــود  زمــان  شــهرهای 
همان طــور کــه بررســی های شــهری کســانی از 
جامعه شناســان ماننــد احمد اشــرف در ایران 
زوال شهرهای ساسانی نیز برخاسته از موقعیت 
بســیار شــکننده برابــری اجتماعــی و بعبارتــی 

گسترش شکاف طبقاتی بوده است.
ë  توســعه ذات  در  نابرابــری  توصیــف  ایــن  بــا 

یافتگی اســت، هم اکنون نیز این وجه دوقطبی 

و نارضایتــی ادامــه دارد، امــا منجر به ســقوط و 
ناپایداری شهرها نمی شود، آیا شکل واکنش ها به 
نابرابری تغییر کرده یا این پیامد نارضایتی پنهان 

است؟
مفهــوم نابرابری یکــی از مفاهیــم کلیدی و 
کاربــردی بــرای تجزیــه و تحلیل حیات شــهری 
است. به نظر بسیاری از جامعه شناسان، حدی از 
این نابرابری در شهرها، طبیعی و برگرفته از یک 
سیر تاریخی و بخشــی از اقتضای کارکردی شهر 
است، اما هنگامی که این نابرابری از حد متعادل 
خود عبور کرد، آثار و عوارض آن سایر بخش ها و 

سطوح شهر را تحت تأثیر قرار می دهد.
ë  خب ایــن حد اســتاندارد چگونــه تعریف یا  

تعیین می شود؟
حدی از فاصلــه اجتماعی، قاعده عام و به 
تعبیر جامعه شناســان کارکردگرا، الزمه حفظ 
ســاختار پویا و بالندگی در حیات شهری است. 
تجربیــات توســعه شــهری در دنیــا هم نشــان 
می دهــد نابرابری هــای اجتماعــی قانونمند و 
مدیریت شده به سود توسعه شهری است. و بر 
عکس تالش برای ایجاد شهری تماماً یکسان 
و برابر، رکود، ســکون و بی انگیزگی و در نهایت 

توسعه را با دشواری مواجه می کند.
ë ممکن است موضوع را بیشتر توضیح دهید؟ 

معیارهای نظری، نابرابری قابل تحمل در 
شــهر را به شــکلی تعریف می کنند که طرح ها 
و سیاســت ها بــه شــکل مطلــوب و طبیعــی با 
حمایت ســاکنان شــهر پیش می رود و شــهر با 
کمترین آســیب، مخاطــره و نارضایتی همراه 
باشــد. بــه عبارتی عملکــرد بخش های شــهر 
پذیرفته شــده اســت و مردم حامــی مدیران و 
برنامه ریزان شهری هستند. در این نوع از شهر 
یا کالنشــهر، درصد شکاف فضایی و اجتماعی 
پاییــن اســت. اما اگــر معیارهای اقتصــادی که 
معموالً ســطوح درآمدی و میــزان برخورداری 
ســاکنان یک شهر را بررســی می کند، از شکاف 
بــاالی درآمــدی پــرده برداشــت یــا ســنجش 
کیفیــت زندگــی و رضایتمنــدی از موقعیت و 
پایــگاه اجتماعی و دسترســی بــه فرصت های 
رشــد نشــاندهنده عدم معنی دارســازگاری با 
شــرایط کنونی شــهر بود، در این حالت شهر یا 
کالنشــهر در موقعیتی پر ریســک و مخاطره از 
نظــر حیــات و دوام خود قــرار دارد. درحقیقت 
وقتــی فاصلــه زیــادی بیــن ســطوح درآمــدی 
و خدماتــی ســاکنان بــه وجــود می آیــد، حجم 
زیادی از نارضایتی پنهان و آشکار در شهرشکل 
می گیرد که خود منشأ بسیاری از بدکارکردی ها 
در شــهر اســت. چیــزی که امــروز در کالنشــهر 
تهران احســاس می شــود. تهران حاال شــهری 
انباشــته از ناخشــنودی از شــرایط برخــورداری 
خدماتــی و اجتماعــی اســت و دچار یــک نوع 
آشفتگی در توزیع منابع و اعتبارات و رفاه است. 
شهری که حجم بزرگی از جامعه حاشیه نشین 
را بــه خــود اختصــاص داده و در این ســال ها با 
پدیده کارتن خوابی، گورخوابی و مسکن ناپایدار 
در بافت های فرســوده و با دهها معضل دیگر 
از نــوع ترافیک، آلودگی هوا، فقدان بهداشــت 
عمومی و ســرریز جمعیت دســت و پنجه نرم 
می کند. گزارش ســریالی ســازمانها و نهادهای 
معتبر مثل مرکز پژوهش های مجلس و وزارت 
کشور مؤید وضعیت تلخ آسیب های اجتماعی 
و فاصله طبقاتی در تهران اســت. مسأله ای که 
در ســال اخیــر به علت نوســانات بــازار قیمت 
زمین و کاال تشدید شــده است. تهران از سویی 
دیگر از منظر یک تازه وارد یا توریست خارجی 
دارای اقتصــاد ســوداگر، شــلختگی فرهنگی و 

بی نظمی اجتماعی است.
ë  در ســاخت و ســاز شــهری کالنشــهر تهــران  

چطور؟
بله تهــران دارای یک نابرابری کالبدی هم 
هست و آن هم ســازه و کالبد ناموزون فیزیکی 
از شــمال بــه جنــوب و از غــرب بــه شــرق آن 
اســت. تشــدید این نابرابری، دوگانگی فضایی 
آشــکار و نیز اشــکال کوچکتــری از قطب بندی 
طبقاتی و فضایی را به وجود آورده اســت. چند 
قطبی شــدن طبقات شــهری یعنی در فاصله 
بیــن کامالً برخوردار یا محروم، طبقه متوســط 
شــهری چنــد الیه رو به رشــد اســت کــه نقطه 
ثقل جابه جایی طبقه شــهری متوسط حرکت 
بــه ســمت فقــرا و فرودســتان شــهری اســت. 
همان هــا کــه در آمارهــای رســمی صحبــت از 
افزایش تعدادشــان در خط فقر و زیر خط فقر 
است. بخشی از این طبقه متوسط سال هاست 
بــه کمک منابع قــدرت و ثروت و در بســتری از 
ســازوکارهای ناســالم اقتصــادی فرصــت پیدا 
کرده اســت که از نردبان رشــد و رفاه اقتصادی 

باال رود. مافیای طال، ســکه و ارز در کالنشهرها و 
نیز دسترســی به کانال های حمایتی، شرایط را 
برای این جابه جایی طبقاتی فراهم کرده است. 
البته همانگونه که عرض کردم شهر می تواند از 
یک نابرابری متعــادل و قانونمند و قابل قبول 
برخــوردار باشــد و ایــن مســتلزم آن اســت کــه 
متصدیــان و برنامه ریزان شــهری پیوســته و به 
شــکلی علمی پیمایش و رصد وضعیت شهر 
و شــرایط برخــورداری و رفــاه طبقات را دســتور 
کار داشته باشــند. با این همه از مدیریت نوپای 
کالنشهر تهران انتظار است نهاد ویژه سنجش 
موقعیــت فضایــی و اجتماعــی را بــرای رصــد 
شــرایط به منظور رســیدن به حــدی از عدالت 

شهری در برنامه های خود قرار دهد.
ë  چــه نــوع شــهرهایی می تواننــد در برابــر این 

نابرابری ها تاب بیاورند؟
ببینیــد دلیــل اصلــی کــه امــروز در پاریس، 
جلیقــه زردها به خیابان می ریزند یا چند ســال 
پیش در لندن هم اتفاقی مشابه افتاد، این است 
کــه کالنشــهرهای اروپایــی در درون و الیه هــای 
پنهان خــود، انبوهی از فاصله درآمــدی، رفاه و 
برخــورداری را تجربه می کنند یا با آن درگیرند. 
اما در نقطه مقابل این کالنشــهرها، کشــورهای 
اسکاندیناوی مثل نروژ، سوئد و فنالند قرار دارند 
کــه تاب آورند. بله این تــاب آوری در نیویورک و 
لندن وجود ندارد. چون آنها کشورهایی با اشکال 
بســیار توســعه یافتــه نــوع ســرمایه داری اداره 
می شوند و فضای نابرابری در آنها موج می زند. 
اما شــهرهای اســکاندیناوی کشــورهای نســبتاً 
موفق در این حوزه هستند که باید پرسید که در 
این کشــورها چگونه میزان نارضایتی از فاصله 

طبقاتی پایین است؟
ë  این تــاب آوری می تواند در همه شــهرها اتفاق

بیفتد؟
بلــه، به هرحــال میزانــی از ایــن تــاب آوری 
امکانپذیر اســت، امــا ما نمی توانیم یک شــهر 
کامــالً برابــر را تصور کنیم. بعضی شــاخص ها 
بــا اســتفاده از عقالنیــت اقتصــادی و تجربــه 
اجتماعــی در تأمیــن تــاب آوری نقــش دارنــد. 
اساساً ایدئولوژی شهری که خودش را با حداقل 
نابرابــری ســازمان می دهد، در قالب سیاســت 
شهری آورده می شود. آنچه که در کالنشهرهای 
نســبتاً موفق جهان مالحظه می شود استقرار و 
تداوم سیاست های شــهری در امتداد سیاست 
اجتماعــی و رفاه عمومی اســت. متأســفانه ما 
در ایــران نه تنها برای کالنشــهر گرفتاری مانند 
تهــران کــه در همــه کالنشــهرهای کشــور فاقد 
سیاستگذاری شهری در امتداد رشد و رونق شهر 
و رفاه شــهری هســتیم. این سیاست شهری به 
معنای دیپلماسی شــهری نیست. دیپلماسی 
شهری خط مشی های سیاســی شهر را مدنظر 
قــرار می دهــد. امــا سیاســت شــهری تعریفــی 
جامع تــر و کاربردی تــر دارد و بــه یــک مدیریت 
خــوب و موفــق شــهری نیــاز دارد و الزم اســت 
که مجری برنامه ریزی شــهری بــه روز و علمی 
باشــد و البته برنامه ریزی شــهری هم مستلزم 
اســتفاده از سیاســتگذاری شهری یعنی تعیین 
چشــم انداز و وضعیــت آینده شــهر و توصیف 
واقعگرایانه از وضعیت کنونی شهر و اینکه شهر 
به کجا برســد! یا می رسد، باشد. اما تهران فاقد 
چنین چشــم اندازی است. یعنی ما نمی دانیم 
قرار است تهران یک شهر اسالمی باشد یا شهر 

اول منطقه خاورمیانه؟ یا یک شهر پاک و بدون 
جرم و جنایت؟ اصالً ما از تهران چه شــهری را 
انتظار داریم؟ این سیاست ها مشخص نیست، 
بنابراین ما به یک نوع آســیب شناســی عمیق 
و برنامه ریــزی در بعد سیاســتگذاری شــهری و 
تعییــن ظرفیت هــا و محدودیت هــا در امتداد 
خدمات اجتماعی در شهر داریم و در انتها اینکه 
بنیاد سیاســت شهری مســتلزم دانش شهری 
اســت.  دانــش شــهری در معنای عــام مدنظر 
اســت. در مجمــوع اســتفاده از دانــش شــهری 
در سیاســتگذاری شهری و ســپس برنامه ریزی 
شــهری در این چارچــوب امکان موفقیت برای 
مدیریت شــهری را فراهم می کند. البته شورای 
شــهر ســهم بزرگــی در سیاســتگذاری و برنامه 

شهری دارد.
ë  نابرابــری وضعیــت  داللت هــای  و  شــواهد   

فضایی و اجتماعی را بفرمایید؟
براســاس آخریــن تحقیقاتــی کــه یکــی از 
دانشــجویان دکترا در موضوع جامعه شناســی 
شــهری دربــاره نابرابری هــای فضایــی انجــام 
داده انــد، مشــخص شــد تهــران از نظــر توزیــع 
جمعیت و دسترسی به فضاهای عمومی مثل 
مراکز مثالً تفریحی در شرایط کامالً نابرابری قرار 
دارد. در ایــن تحقیــق، مناطق یک، دو و ســه در 
بهترین شرایط دسترسی به فضاهای عمومی، 
فرهنگی و تفریحی قرار دارنــد و اما مناطق ١٦، 
١٧ و ١٨ در بدترین شرایط و موقعیت به گونه ای 
که عــده ای از آنها گفته اند اصوالً به این مســأله 
یعنی دسترســی و استفاده از فضاهای عمومی 
رفاهی فکر نمی کنند. یعنی ساکنان این مناطق 
به قدری درگیر مشکالت و گرفتاری های روزمره 
زندگی هســتند کــه حتی نیــاز به برخــورداری و 
اســتفاده از امکانــات فضاهــای عمومــی مانند 
پارک و بوستان را هم احساس نمی کردند! البته 
تحقیقات مشــابه دیگــری هم نشــان می دهد 
کــه ســاکنان تهــران از نظر دسترســی بــه مراکز 
عمومی دچار شــکاف های عمیق هستند و این 
مبین تولید نارضایتی در شــهر می شــود. وقتی 
نارضایتــی بــه وجود آمــد، نبایــد انتظــار ثبات 
داشــت، خب در شرایط بی ثباتی امکان اجرای 

برنامه ها هم وجود ندارد.
ë  آیا حد این نابرابری و دوقطبی فضایی در شهری

همچــون پاریــس قابل قیــاس با تهران هســت؟ 
چگونه این شــکاف ها در پاریس موجب شــورش 
و اعتراض هــای خیابانی شــده و آیا ممکن اســت 
در تهــران ایــن نارضایتــی به شــکل پنهان نشــان 
داده شــود؟ یا شاید هم باید گفت تاب آوری تهران 
نشین ها در مقایسه با پاریس نشین ها بیشتر است؟

تهــران هــم در یک ســال اخیــر بــا توجــه به 
نوســانات بازار، مســتعد اعتراض های خیابانی 
بــوده اســت. امــا سیســتم های کنتــرل شــهری 
متفــاوت اســت، در پاریس ســندیکاها و صنوف 
آزادی عمل بیشتری دارند، آنها براساس قانون 
می توانند ســطح اعتراضاتشــان را به خیابان ها 
بکشــانند و حتــی با پلیــس درگیر شــوند. اما در 
تهــران این شــرایط وجــود نــدارد و دموکراســی 
شــهری و قواعد حرکت های صنفی و اعتراضی 
ســطح  در  آن  به دنبــال  و  کشــورها  ســطح  در 
کالنشــهرها متفاوت اســت. قطعاً اگر در تهران 
هــم انجمن هــای صنفــی و تشــکل های مدنی 
آزادی عمل برای نقد عملکرد ها داشته باشند، 
فضــا متفــاوت خواهد بود، البتــه این به معنای 

تأیید خشــونت در خیابان ها شبیه پاریس امروز 
نیســت! منظــور دموکراســی شــهری اســت که 
جای خالی آن همیشــه بــه زیان توســعه پایدار 
شــهری اســت! اگر این افزایش شکاف و فاصله 
اجتماعــی مورد بحــث در تهران کنترل نشــود، 
ســتیز و خشــونت اجتماعــی آینده این شــهر را 
رقم می زند. که این البته مطلوب کسی نیست. 
در حال حاضر براساس اعالم آمارهای رسمی، 
نرح جرایم شهری بویژه در سطح خرد افزایش 
پیــدا کــرده اســت. از منظر جامعه شناســی این 
موضوع ناشــی از افزایــش کینه طبقاتی و نوعی 
خشــونت نرم است. یکی از محاسن دموکراسی 
شــهری این اســت که اجــازه می دهــد بغض ها 
ترکیده شــود، در پاریس این اتفــاق افتاد و برای 
ســال ها مدیــران خــرد و کالن را متوجــه تبعات 
سیاســت های آنهــا خواهد کــرد. اگــر از عوارض 
و نتایــج منفــی این نوع خشــونت های شــهری 
بگذریــم قطعاً مدیریت شــهری ماننــد پاریس 
اگر متعهد به عقالنیت و تعهد به دموکراسی و 
برابری باشد در فکر برنامه ریزی فردا خواهد بود.

ë  با این توصیف باید پرسید چرا با وجود خدماتی
که از ســوی شــهرداری ها عرضه می شــود بازهم 

مردم معترض هستند و انتقاد می کنند؟
چــون در اجــرای برنامه هــای شــهری ثبات 
حــال  در  دائــم  سیاســت ها  و  نــدارد  وجــود 
تغییــر و تحول اســت. خب این مســأله متوجه 
بی اعتبــاری طرح های شــهری و کاهــش ارزش 
آنها می شود، یعنی شهرداری با هزینه زیاد پلی 
همانند پل صدر می ســازد، اما به خاطر همین 
بی اعتبــاری، مردم از ترافیک و آلودگی هوا ابراز 
نارضایتــی می کننــد و افتتاح چنین پــروژه ای را 
به ســخره می گیرند. من معتقدم تهران از نظر 
ظرفیت های فرهنگــی و تاریخی و حتی میراث 
ســرزمینی، شهری قابل احترام است و در طول 
تقریبــاً ٢٥٠ ســال عمــر تاریخــی اش توانســته 
جمعیتی بالغ بر ١٠ میلیون نفر را جابه جا کرده 
و در خود جای دهد، اما مدیریت این کالنشــهر 
ضعیف، بی ثبات و درجا زده است! درحالی که 
الزم اســت نظــام مدیریتی آن مقتــدر و کارآمد 
باشد، به هرحال اداره شهر تهران بسیار پیچیده 
و شــاید بتــوان گفــت در حــد و انــدازه اداره یک 
کشــور قلمداد می شــود، چون تهران »نخست 
شهر« است، یعنی مسائل و نیازها و همین طور 
امکانات موجود آن با چند کالنشــهر در ســطح 
کشــور برابــری می کند.البته در این میــان نباید 
فرصت هــای موجــود در شهرســازی و توســعه 
شــهری تهــران را هــم نادیــده گرفــت، امــروزه 
دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی زیادی 
دربــاره تهــران پژوهــش و مطالعــه می کننــد و 
بدیهی و ضروری است مدیریت شهری طرح و 
برنامه هایی برای استفاده از یافته ها و اطالعات 

شهری در دست اجرا داشته باشد.
ë  چرا بــا وجود این همــه برنامه های توســعه ای

شــهری ما بازهم در این زمینــه دچار چالش های 
جدی هستیم؟

االن برای شهر تهران چندین سند توسعه ای 
ترسیم شــده و سیاســت ها براســاس آن چیده 
می شود، سیاســت های شهری می تواند مبتنی 
بر دانش شــهری یا اسناد توسعه ای باشد، مثاًل 
وقتــی می گوییم تهران براســاس طــرح جامع 
بایــد در ١٠ ســال آینده بــه این نقطه برســد، در 
اینجــا هم به برنامه های توســعه ملــی و هم از 

نظام هــا و روش های علمی که نشــان می دهد 
شــهر چگونه بایــد اداره شــود، اشــاره کرده ایم. 
پــس در اســناد هــم به نوعی سیاســت شــهری 
وجــود دارد، البتــه سیاســت های شــهری تابــع 
مدیریت ها هم هســت، بنابراین وقتی مدیری 
تغییر می کند انتظار این است که سیاست های 
شــهری جدیــدی را اعــالم کنــد، بدیهی اســت 
شهردار منتخب شــورا طرح و برنامه هایی را در 
بخش های مختلف شــهر در نظــر دارد که الزم 
است شهروندان، شورای شهر، نهادهای شهری 
و رسانه های عمومی نسبت به آنها توجیه شوند. 
ســؤال اساســی این است سیاســت های شهری 
جدید مبتنــی بر چه اصــول و قواعدی اســت و 
کالنشهر تهران را قرار است به کجا برسانند؟ به 
یک شــهر تاب آور؟ شــکوفا؟ معتدل؟ پایدار یا 
جهانی؟! متأسفانه تهران تا رسیدن به همه این 

موارد، دچار ضعف های جدی است.
ë  بعــد از انقــالب در کــدام دوره از شــهرداران، با

اجرای برنامه های شــهری بیشــتر به این شکاف و 
نابرابری دامن زده شــد؟ یعنی می خواهم به این 
سؤال برسم که فاصله فضایی امروز تهران حاصل 
بــد عملکــردی کدام یــک از شــهرداران اســت؟ 
برخی مثل قالیباف ادعا دارند که با توزیع امکانات 
شهری، اتفاقاً فاصله جنوب تا شمال را کاهش داده 

است. شما این گفته را تأیید می کنید؟
اگر بعضی دوره ها مثل زمان جنگ را که تهران 
به حال خود رها شــده بود استثنا کنیم، ما نباید 
کارهــای بزرگــی را که شــهرداران برای توســعه 
تهران انجــام داده اند نادیــده بگیریم، حتی در 
دوره قالیباف، تهران توسعه شهری گسترده ای 
پیدا کرد که قابل انکار نیست. اما کارنامه هر یک 
از این شــهرداران با نقدهای جدی روبه رواست 
که نیازمند مطالعه دقیق است، در همین دوره 
)قالیبــاف( بــدون اینکه بخواهیــم عیب جویی 
کنیــم، بایــد بگوییــم متأســفانه منابع شــهری 
بدرســتی هدایت نشــد، مدیریت شــهر حالت 
»باند گرایــی« و »عــده ای خــاص« پیــدا کرد که 
ســالمت اداره شهر در زمان ایشــان را زیر سؤال 
برد. البته برخالف آنچه گفته می شود که ایشان 
یک فرد انتظامی بــوده، اتفاقاً من معتقدم که 
ایشــان توان کافی برای مدیریت شــهر تهران را 
داشــتند. اما مدیریت ایشــان آن طــور که انتظار 
می رفت، موفق نبوده است، خطاهای زیادی در 
پرونده خود دارد و با بحث تراکم فروشی و زمین 
شــهر فروشــی که یکی از نقــاط تاریــک کارنامه 
ایشان اســت، موجب شــد نابرابری فضایی در 
تهــران افزایش یابد. این داســتان البته در زمان 
کرباســچی آغاز شــد و در زمان قالیباف با وجود 
آنکــه ادعا می شــد قاعده مند شــده، با حجمی 
وســیع تر ادامــه یافت. همیــن تراکم فروشــی، 

تهران را دچار یک شکاف کالبدی فاحش کرد. 
شــما حاال مجتمع های ســربه فلک کشــیده ای 
می بینید که امکان توزیع خدمات در آنها وجود 
ندارد، چون تراکم زمین با جمعیت همخوانی 
نــدارد و مــردم دچــار مشــکالت متعــددی از 
نبود پارکینگ گرفته تــا مراکز تفریحی و رفاهی 
شــده اند، بویــژه در منطقه یک که ارزشــمندی 
زمین ســودای ســاخت و ســاز را باال برده اســت 
و حتی میــراث تاریخی و باغ های تهــران هم از 
این مســأله در امان نمانده اند. االن همه اتفاق 
نظــر دارند که یکــی از ضعف های جدی شــهر 
تهــران، ســاخت بی ضابطــه بزرگراه هــا و فضا 
دادن بــه خودروهای شــخصی و تک سرنشــین 
هست، این یک نمونه بارز از این نابرابری است، 
چــون تهران از نظر تراکم جمعیتی به تعبیری 
کــه کرباســچی در همان زمــان اعــالم می کرد، 
چهار برابر ظرفیــت واقعی اش جمعیت دارد. 
االن هــم همین طور اســت، یــا ٨ برابر ظرفیت 
معابر تهران، خودرو در شهر تردد می کند، این 
فاصلــه بین فضــای تخصیص یافتــه عمومی 
و خصوصــی بســیار زیــاد اســت و از این جهت 
می توانیم بگوییم که سلطه فضای شخصی بر 
عمومی موجــب این بی انضباطــی در حمل و 
نقل شــده است، از این منظر تهران باید هر چه 
ســریع تر از این فضای پارکینگــی و خودرومحور 

خارج شود.

ë  چون در اجرای برنامه های شهری ثبات
وجــود ندارد و سیاســت ها دائــم در حال 
تغییــر و تحول اســت. خب این مســأله 
متوجــه بی اعتبــاری طرح هــای شــهری و کاهــش ارزش آنها 

می شود
ë  تهران هم در یک سال اخیر با توجه به نوسانات بازار، مستعد

اعتراض هــای خیابانــی بوده اســت. امــا سیســتم های کنترل 
شهری متفاوت است

ë  تهران از نظر توزیع جمعیت و دسترسی به فضاهای عمومی
مثل مراکز مثاًل تفریحی در شرایط کاماًل نابرابری قرار دارد.

ë  مناطق یک، دو و سه در بهترین شرایط دسترسی به فضاهای
عمومــی، فرهنگی و تفریحــی قرار دارنــد و اما مناطــق ١٦، ١٧ 
و ١٨ در بدتریــن شــرایط و موقعیــت به گونــه ای که عــده ای از 
آنها گفته اند اصوالً به این مســأله یعنی دسترســی و استفاده از 

فضاهای عمومی رفاهی فکر نمی کنند.
ë  تراکــم فروشــی، تهران را دچــار یک شــکاف کالبدی فاحش

کرد. شــما حاال مجتمع های ســربه فلک کشیده ای می بینید که 
امــکان توزیع خدمات در آنها وجود ندارد، چون تراکم زمین با 
جمعیت همخوانی ندارد و مردم دچار مشــکالت متعددی از 

نبود پارکینگ گرفته تا مراکز تفریحی و رفاهی شده اند.

نیم نگاه



و پــرورش آب بــه آســیاب صاحبــان همــان 
شــرکت های زود و پر بازده می ریزد و به جای 
فرهنگ سازی برای یک کشور که اصلی ترین 
مؤلفه توسعه یافتگی آن تقویت نهاد مدرسه 
و دستگاه عظیم تعلیم و تربیت باید باشد، به 
فرهنگ سوزی مشغول است. امروزه در کالم 
بزرگان تعلیم و تربیت کشــور، برخورداری از 

یک هیأت اندیشه ورز که ضمن رصد مستمر 
اقدامــات سیســتم های فرهنگــی موظف به 
ارائه مدل های اثربخش آموزش در مدرســه 
باید باشند، پیوسته به چشم می خورد تا ایران 
اســالمی، 43 ســال آینده را همانند 43 سال 

گذشته در حسرت داشتن یک نظام قدرتمند 
و پویــای آموزشــی همچــون فنالنــد، ژاپــن، 
سنگاپور و... به سر نبرد و این اندیشه متعالی 
در محاق تنگ نظری های سودجویان یک نیاز 
ناب و اصیل که حق این مردم نجیب است، 
قــرار نگیــرد. امــا در این میان نقــش مدیران 
مــدارس، معلمــان و والدیــن دانش آموزان 

نیز بســیار مهم و درخور تأمل است. جامعه 
امروز فقط به دانش آموخته های رشــته های 
خاصــی که از جایــگاه اجتماعی ظاهــراً واال و 
از کســب درآمدهــای قابــل توجــه مترتب بر 
تحصیل این رشته ها برخوردارند، نیاز ندارد. 

یک جامعه بالنده و در مسیر توسعه به همان 
نســبت که بــه محصــالن رشــته های لوکس 
نیازمند است، برای اداره جامعه به رشته های 
غیرلوکس هم نیــاز دارد، مدارس دولتی ما و 
بخشــی از مــدارس نجیب غیر دولتی کشــور 
امروزه به تنهایی و بدون نیاز به این بنگاه های 
جمــع آوری دارایی مردم طبقات باال و قشــر 

متوســط و ضعیف کــه نوعاً هم تحت فشــار 
دانش آمــوزان مجبور به پرداخت هزینه های 
آنچنانی می شوند، خود واجد پتانسیل الزام 
برای موفقیت دانش آموزان مســتعد در این 
مسابقه بزرگ علمی هستند و هرگونه تالش 

برای تزریق اجباری هوش و اســتعداد هم در 
میان دانش آموزان متوسط مدارس به لحاظ 
ذهنی، کارکردی جز افسردگی مزمن به دلیل 
عــدم موفقیــت و روبه رو شــدن بــا واقعیتی 
به نــام عــدم قبولی در پزشــکی تهــران و یا.... 

ندارد. 
پخش تصاویــر و توصیه هــای رتبه هــای اول 
و دوم و ســوم کنکــور توســط ایــن بنگاه هــا از 
همان ابزار اطالع رسانی هم معموالً معلول 
دریافت مبالــغ قابل توجه توســط آورندگان 
این رتبه هاست وگرنه این گونه استعدادهای 
برتــر بدون نیــاز حضور در ایــن عرصه ها، نیز 
قــادر به قبولی در رشــته های خــاص بودند و 
هســتند. در پایــان، نگارنده امیدوار اســت که 
دامن برخی از ســازمان های وابسته به وزارت 
علــوم از اقدام در ایــن فعالیت های مغایر با 
اهداف آرمانی آموزش و پرورش که در ســند 
تحول این نهاد به صراحت به آن اشاره شده 
است، پاک و شورای عالی انقالب فرهنگی بر 
مبنای رســالت ویژه و عمیق خود در توســعه 
فرهنــگ فاخر کشــور بــه کمک وزیــر محترم 
آموزش و پرورش و همه کسانی که دل در گرو 
تعالی این مملکت بر اســاس واقعیت های 
تحریف نشــده دارنــد، بیایــد و با تصمیمات 
ارزشمند، عرصه را بر اینگونه مؤسسات تنگ 
و دســتگاهی که بــا ارتــزاق از بودجه عمومی 
کل کشــور وظیفه انتقال پیام هــای معقول و 
علمی را دارد وادار به تمکین نماید، که در غیر 
ایــن صورت باید اذعــان کرد که با وجود همه 
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و  آمــوزش  تاریــخ  از  ســال  ده هــا  از  پــس 
رشــته  از  هنــوز  ایــران،  در  نویــن  پــرورش 
تحصیلی علوم انســانی در دوره متوســطه 
در نظــام آمــوزش و پــرورش کــه پیــش از 
و  »اقتصــاد«  و  ادب«  و  »فرهنــگ  ایــن 
اکنون »ادبیات« نامیده می  شــود؛ تعریف 
جامعــی که جنبه کاربردی و عینی داشــته 
ارائــه نشــده و بالطبــع کتاب هــا و  باشــد، 
سرفصل های آن نیز با توجه به اهدافی که 
برای هر درس بیان شــده، بــا قابلیت های 
این رشــته و متناســب با نیازهــای جامعه 
علمی ارائه نشده اســت. تغییر کاربری در 
کتاب های درسی، تنها برای پاسخگویی به 
نیازهای مقطعی یا مــوردی یا اینکه کاری 
صــورت گرفتــه و قصــد تحولــی و تغییری 
اســت، مــی  باشــد. بی نظمــی و آشــفتگی 
در  بویــژه  درس هــا  محتــوای  و  شــکل  در 
انســانی، یعنــی  مهم تریــن رشــته علــوم 
ادبیات فارســی، نشــان از نا آگاهی و دانش 
تغییردهنــدگان اســت و موجــب دلزدگی 
و خســتگی دانش آمــوزان مــی  شــود. روی 
آوردن دانش آمــوزان به رشــته های دیگر، 
بویــژه رشــته های علمی و کاربردی نشــان 
از این تصور در بین آنهاســت کــه، ادبیات 
کاربــردی و علمی نیســت، این مشــکل در 
بین آموزش متوســطه برخی از نظام های 
گذشــته  در  کشــورها،  دیگــر  آموزشــی 
نه چنــدان دور نیــز وجــود داشــته اســت و 
اندیشــمندانی چــون »ویلهلــم دیلتــای« 
)Wilhelm dilthey )1911-1833، تــالش 
نمودند تا از فاجعه پیش رو و آســیب های 
آن جلوگیــری کنند. ویلهلم دیلتای تالش 
نمــود بــا ارائــه ضابطه هایــی نشــان دهــد 
علوم انســانی نیز در ردیــف علوم طبیعی 
بــه همان اندازه عینی و ارزشــمند و معتبر 

و واقع نماست.
 The »او در کتــاب »تشــکل جــان تاریخــی

Formation the historical ادبیــات را در 
حوزه واقعی علوم انسانی قرارداد و تالش 
کــرد آن را علمی کاربــردی معرفی نماید. 
بی اعتنایــی بــه قابلیــت و توانمندی هــای 
رشــته های شــاخه علوم انســانی همچون 
ادبیات، تاریخ و علوم سیاسی... یا نیازهای 
آن و تعاریف غیر علمی، آسیب هایی را به 
جامعه علمی و آموزشــی وارد کرده است 
و می توانــد عمیق تریــن خســارت ها را در 

آینده ایجاد کند.
در شاهکارهای ادب فارسی، قابلیت هایی 
برای زندگی بیان شده است که نمی توانیم 
نســبت بــه آن بی توجه باشــیم. بــا زدودن 
خرافــات و مســائل غیــر علمــی، می توان 
ادبیــات را کاربــردی نمــود و فرصت هایی 
به دانش آموزان داد که استعدادهایشان را 
به نمایش بگذارند و تجربیات ارزشمندی 
را به نســل های آینده منتقل کــرد. ادبیات 
اعم از شــعر و نثر، منبعی غنی و ارزشمند 

از تجربیات زندگی اند.
شــعر فارســی بازگو کننــده وضــع زندگانی 
اجتماعــی و روحیات مردم ســرزمین مان 
در روزگاران پیشــین اســت. با مطالعه این 
اشــعار می توانیم برای زندگــی آینده بهره 
بســیاری بگیریم. آموزش پویا و پیشرونده 
و زنــده از درون همیــن شــاهکارها و متون 
ارزشــمند ادب فارســی به دســت می آیــد 
و اگــر ایســتایی و رکــود و مســکونی وجــود 
دارد، مشــکل از آثــار بــه جا مانــده و متون 
گرانســنگ نیســت، بلکــه در بی توجهــی و 
بی دانشــی اســت. حتــی خــود سانســوری 
یــا سانســور متون مانــع از آن نمی  شــود تا 
نهفته هــای درونــی آن بــه نســل های بعد 

منتقل نشود.
نادیده گرفتن جایگاه ادبیات، فساد روحی 
و تباهــی و رکــود را بــرای اجتمــاع در پــی 
دارد و در واقــع نادیــده گرفتــن واقعیــات 
زندگی اســت. ادبیات درس زندگی است. 
بــا نگاهــی بــه متــون تــازه تألیــف ادبیات 
فارسی در دوره متوسطه، اگر از چند استثنا 

بگذریم، آنچه با عنوان ادبیات ارائه شــده 
اســت، از ذوق هنــری و ادبــی تهــی اســت 
و حتــی می تــوان تعــدادی از درس هــای 
ایــن کتاب هــا را بــه کتاب هــای تعلیمــات 
اجتماعی منتقل نمود. بودن این درس ها 
در کتاب های ادبیات در واقع دهن کجی به 

متن های ارزشمند ادبی است.
آشــفتگی در ارائــه درس هــا در کتاب هــای 
درســی تــازه تألیف ادبیــات فارســی را نیز 
نمی توانیم نادیده بگیریم. در این کتاب ها 
جریان هــای ادبی و ترتیب تاریخی رعایت 
نشــده اســت و نوعــی آشــفتگی ســهوی را 
می تــوان مشــاهده نمــود. ایــن آشــفتگی 

درک  از  را  دانش آمــوزان  بی نظمــی،  و 
واقعــی جریان هــای ادبــی بــاز مــی دارد و 
در دراز  مــدت انگیزه هــا و ذوق ادبــی آنها 
را از بیــن می بــرد بــه شــکلی کــه در پایــان 
تحصیالت از نوشتن متن ساده نیز عاجزند 
و حتــی بــا ورود به مقاطع باالتر از نوشــتن 
مقالــه یا گزارش بــاز می ماننــد و این گونه 
 می شــود که بــازار »مقالــه فروشــی« رونق 

می  گیرد.
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 نگاهی به ادبیات فارسی در دوره متوسطه

به نظر می رسد از زمانی که وزیر محترم آموزش و 
پرورش بر حذف آزمون های نامعتبر و غیرضرور و حذف 

تدریجی کنکور تأکید و بر تحقق آن اهتمام ویژه دارند، 
صاحبان توانمند تجارت خانه هایی که در حوزه آموزشی 

کشور فعالیت دارند، عزم خود را برای مخالفت با این 
بدیهی ترین راهبرد توسعه پایدار در کشور جزم کرده اند و 
همان صداوسیمای ملی که توصیف آن در ابتدا رفت با 

پخش مستمر آگهی های مرتبط و برنامه های مرتبط  تر در 
مخالفت با این سیاست وزیر محترم آموزش و پرورش آب 

به آسیاب صاحبان همان شرکت های زود و پر بازده می ریزد

 نگاهی به اثرات تخریبی برنامه های کنکوری صداو سیما 
بر جذب داوطلبان آزمون دانشگاه ها

اصرار بر تحریف یک واقعیت

هرگاه نهادهای نظارتی یک جامعه در ایفای 
نقش بدیهی و واقعی خــود اهمال کنند، اگر 
واقعیت ها تحریف شوند، بر تحریف کنندگان 
حرجی نخواهد بود. جامعه ای که به نهادهای 
نظارتی اعتماد کرده است، جامعه ای فعال و 
پیشرو است و بدا که این دستگاه ها اعتمادسوز 
جلوه گر شوند. سال هاست که صداوسیمای 
ملی این کشــور با هدف کسب درآمد، نسبت 
بــه تولید و پخــش برنامه هــای آمادگی برای 
کنکور با عناوین متفاوت اهتمام کرده است، 
کســب درآمــد بــرای دســتگاه اطالع رســانی 
کشور البته که کار اشتباهی نیست، اما اگر این 
هدف موجب ضربه زدن و آسیب رســانی به 
فــرا و خرده سیســتم های تأثیرگذار کشــور در 
مسیر توسعه شود، قطعاً گناهی نابخشودنی 

خواهد بود. 
حــدود  مــورخ 1370/03/30  پنجشــنبه  روز 
ســاعت 17 از شبکه اول ســیما، شاهد پخش 
برنامــه مشــاوره بــه داوطلبــان کنکــور ســال 
و  تعــدادی مشــاور  و  بــودم. مجــری   1370
دبیــر بســیار جوان خودشــیفته را دیــدم که با 
هیجان و با القای اینکه اکنون شرایط پذیرش 
دانشــگاه ها در قیاس با گذشته بســیار دشوار 
شــده اســت و موفقیت به آنهایی تعلق دارد 
کــه در زمانی بســیار انــدک و با بهره گیــری از 
تکنیک هــای کذایی موفق به پاســخ دادن به 
تعــداد بیشــتری از ســؤاالت 4 جوابــی کنکور 
بشوند، سعی می کردند یک واقعیت مسلم 
و بدیهــی ضرورت آموزش دقیــق و عمیق را 
در کشــور به ســخره گرفته و با اصرار به اعالم 
مســتمر یک شــماره پیام کوتاه) کــه البته آن 
هم زراندوزی در فضای ملتهب رقابتی کشور 
در میان داوطلبان کنکور به حســاب می آید( 
این پیام را القا کنند که فقط در صورت ارتباط 
بــا آن مرکز مشــاوره و دریافــت رهنمودهای 
مشــاوران آن مرکــز داوطلبــان می تواننــد به 
موفقیــت در رشــته های لوکس دانشــگاه ها و 

بویژه دندانپزشکی و پزشکی فکر کنند. 
البتــه اینکه تعدادی جوان کم ســن و ســال و 
بــدون تجربــه کافــی در امرآمــوزش به جــای 
دریافــت حقوق های ماهانه 2 تا 7/5 میلیون 

تومانــی درصــدد پیمــودن ره صــد ســاله در 
یک شــب باشــند و با ظاهر شــدن بر صفحه 
تلویزیون در کوتاه مدت تبدیل به مشــاوران و 
دبیران با اصطالح خبره و توانمندی بشوند که 
مراکز متوسطه دوم ما به خدمات آنها بسیار 
نیازمندنــد!!! و بــرای کار در دبیرســتان های 
متوســطه دوم بــا تیم های آنچنانــی مطالبه 
ارقــام آنچنانــی تر را بنماینــد، خود حقیقتی 
مسلم بر اهمال نهادهای نظارتی کشور است 
و صد البته که باعث تأســف و تأثر.... نگارنده 
مقالــه خود بــرای اولین بار در ســال 1370 در 
کنکور سراســری شــرکت کــرده اســت، قطعاً 
هم سن و ساالن می توانند پاسخ دهند که در 
آن دوره ورود بــه دانشــگاه ها و مراکز آموزش 

عالی سخت تر بود یا هم اکنون؟ 
اکنون با تأســیس فزاینده دانشــگاه ها شــاهد 
صندلی هــای خالــی در تعــداد بســیار زیادی 
از رشــته ها هســتیم که به نظر می رســد جای 
جوینده و یابنده بجد تغییر کرده است. تعداد 
قابل توجهی از رشــته ها اکنون با وجود اینکه 
نیاز به شرکت در کنکور ندارد، همچنان منتظر 
استقبال جمعی دانشجو است تا ضمن رونق 
بخشــی به دانشگاه، هیأت علمی موجود نیز 
امکان ارائه خدمات خود را داشــته باشــد. اما 
اینکه جوان مسلط به درسی خاص) که شاید 
انــدک تجربــه ای هــم در آمــوزش و پرورش 
کشور داشته باشــد( در برنامه پخش شده که 
شــرح آن رفــت و قطعاً بارها و بارها ســؤاالت 
کنکور 1370 را مطالعه کرده و کلمات کلیدی 
بــه تعبیر خود ایشــان را در اثر این تالش وافر 
دریافته اســت، چگونه می توانــد به داوطلب 
القــا کنــد کــه در عــرض کم تــر از ده ثانیــه بــا 
شناسایی صرفاً یک یا دو کلمه گزینه مناسب 
را انتخــاب کنــد، خــود حکایتی درخــور تأمل 
اســت از این باب که ظاهراً تصور شــعور برای 
مخاطب از پایه و اســاس به دار کشــیده شده 

است. 
حقیقتــاً آیــا می شــود بــدون خوانــدن کامل 
جمله، آن کلمات کلیدی را مشــخص کرد تا 
بواســطه آن با تکنیک های این گروه به ظاهر 
دلســوز!!! بــرای داوطلبــان کنکــور موفقیــت 
آنچنانــی رقــم زد؟ در شــرایطی که دانشــگاه 
فرهنگیان به عنوان اصلی ترین مرکز تربیت 
معلم کشور با برگزاری دوره های شبانه روزی 
و برنامه های درسی آشکار و پنهان و مواجهه 

با مشکالت مالی در کشور به واسطه وضعیت 
اقتصادی ای که به همه اقشار جامعه تحمیل 
شــده اســت برای انجــام دقیق و تــام وظیفه 
تربیتی خود، به تربیت معلمان قیمتی برای 
آمــوزش و پرورش اهتمام کرده اســت و بجد 
ضمن بازنگری مجدد و مستمر در برنامه های 
درسی این بخش از دانشجویان کشور، دغدغه 
تربیت نسلی مطلع و فرهیخته را دارد، تولید 
و پخش برنامه هایی که اســاس آمــوزش را با 
فرمول های جادویی این جویندگان نام و نان 
زیر سؤال می برند، جفای به کشور و جفای به 
فرهنگ عمومی کشــور رقم نمی خــورد؟ آیا 
این گروه که تعداد آنها اندک هم نیست و در 
اثر مسامحه مدیران و مسؤالن نظارتی و صد 
البته چشم و هم چشمی بخشی از والدین در 
سال های گذشته تولید مثل قارچی داشته اند 
و بــر دبیرســتان ها و مراکــز آموزشــی ما چون 
چتری وســیع و ســمی ســایه افکنده اند، خود 
شــرمنده این گونــه آمــوزش دادن به آنهایی 
که اصالت آمــوزش را در اصول متعالی دین 
اســالم و اختصاصــاً اصــول تعلیــم و تربیت 
کرشن اشتاینر، مرحوم دکتر هوشیار، مرحوم 
دکتــر شــکوهی و ســایر صاحبنظــران عرصه 
تعلیــم و تربیت یافته انــد، نیســتند؟ آیا این 
افراد با ایوان ایلیچ و بونفیس همنوا نیســتند 

که مدرسه را نهادی مرده تلقی می کنند؟ 
اگر واقعاً می شــود با مراعــات این روش های 
خارق العــاده، دانش آموزان را در کوتاه مدت 
به رشــته های پزشــکی و دندانپزشــکی و فنی 
مهندســی آنچنانی هدایت نمــود، پس چرا 
بایــد عددی در حدود 43 هزار میلیارد تومان 
از بودجــه کل کشــور صــرف نظام آمــوزش و 
پرورش آن هم در بازه زمانی یک ساله شود؟ 
زمانــی  از  می رســد  به نظــر  ســو،  دیگــر  از 
بــر  پــرورش  و  آمــوزش  محتــرم  وزیــر  کــه 
حــذف آزمون هــای نامعتبــر و غیرضــرور و 
حــذف تدریجــی کنکــور تأکیــد و بــر تحقــق 
آن اهتمــام ویــژه دارنــد، صاحبــان توانمنــد 
تجارت خانه هایی که در حوزه آموزشی کشور 
فعالیت دارند، عزم خود را برای مخالفت با 
این بدیهی ترین راهبرد توسعه پایدار در کشور 
جزم کرده اند و همان صداوســیمای ملی که 
توصیــف آن در ابتــدا رفت با پخش مســتمر 
آگهی های مرتبــط و برنامه های مرتبط  تر در 
مخالفت با این سیاست وزیر محترم آموزش 

دکتر رضا کچوئیان جوادی
استاد دانشگاه

آموزش و پرورش نهاد اصلی مولد سرمایه اجتماعی

بــا توجه به قــرار داشــتن در فصل بررســی، 
کل  ســال1398  بودجــه  ابــالغ  و  تصویــب 
کشــور که بر اســاس مــاده )188( آیین نامه 
داخلــی مجلــس، دولــت موظــف اســت تا 
15 آذر مــاه هرســال ایــن مهــم را همــراه با 
ضمائــم مربوطه توســط رئیــس جمهوری 
تقدیم مجلس کنــد جا دارد از دولتمردان و 
نمایندگان مجلس این سؤال اساسی مطرح 
شــود کــه آیا حــوزه تعلیم و تربیت در ســال 
آتی نیز مجدد با کسری اعتبار روبه رو خواهد 

شــد یــا درالیحــه تقدیمــی دولــت، این بــار 
اعتبارات پیش بینی شــده بخــش آموزش و 
پرورش، تمــام آن از محل درآمدهای قابل 

وصول دیده شده است؟ 
با نگاهی به بودجه سال های گذشته در این 
حــوزه، با وجود اذعان بســیاری از دلســوزان 
نظام مبنی بر کافی نبودن اعتبارات آموزش 
و پــرورش، عدم تحقق کامــل همان بودجه 
اعتبــار نیزخــود، برخــی فشــارها  و کســری 

برحوزه ستادی وشکل گیری درخواست های 
صنفــی فاقد انســجام و پراکنــده را رقم زده 
اســت که در نطــق پیش از دســتوراخیریکی 
از نماینــدگان تهــران، ازاعضای کمیســیون 
آموزش مجلس و عضو فراکســیون امید، با 
صراحتی که کمتر از مجلسیان سراغ داریم، 
بــه ایــن مهــم پرداخته وبــر حقــوق صنفی 
معلمــان صحه گذاشــته شــد )فریــده اوالد 

قباد- 7 آذر 97(. 
هــر چند شــاید بــه  زعــم برخــی فعاالن 
و کنشــگران در ایــن حــوزه کــه بازخوردهای 
متفاوتــی از ایــن نطق پیــش از دســتور ارائه 
کردنــد، این دســت موضــع گیری هــا قدری 
دیــر انجــام پذیرفته اســت امــا بایــد اذعان 
داشــت، در فضای موجود و با علم به اینکه 
جامعــه فرهنگیــان با وجــود برخــورداری از 
تشــکل های صنفــی متعدد نتوانســته اند به 
اندازه یک تشکل جامعه پزشکان )سازمان 
نظام پزشــکی( در تغییر نگاه سیاستگذاران 
بــه آمــوزش وپــرورش)از نــگاه مصرفــی به 
نــگاه ســرمایه ای( توفیــق چندانــی داشــته 
باشــند، بیان چالش های موجود از تریبون 
از  ملــت  نماینــدگان  طــرف  از  و  مجلــس 
هــر طیــف و فراکســیونی کــه باشــند، قوت 
قلبی خواهد بود بــرای جامعه فرهنگیان، 
تشــکل های موجــود و شــخص وزیــر و تیم 
اقتصــادی ایشــان، تا از این نگاه ارزشــمند 
در جهت تحقق اعتبارات مد نظراســتقرار 
تخصــص،  اســاس  بــر  پرداخــت  نظــام 
شایســتگی ها و عملکــرد رقابتــی مبتنی بر 
نظــام رتبه بنــدی حرفه ای معلمــان )بند 
3-7 سیاســت های ابالغی رهبر معظم(، 
بهره جســته و برون رفت از وضع موجود، 

قدری هموارترشود.
بــه  زعــم نگارنــده ســطورگویا اهمیــت و 
جایــگاه ایــن حــوزه و حساســیت آن هنــوز 
آن طور که بایســته و شایســته است در لوایح 
ســنواتی بودجــه دیده نمی شــود و بی شــک 
ایــن مهم هم نیازبه تالش بیشــتر نیروهای 
ســتادی آموزش و پــرورش در فصل تدوین 

وموعــد  دولــت  در  ســاالنه  بودجــه  الیحــه 
بررســی آن در مجلــس دارد و هم مهم تراز 
آن، تغییردرنگرش به حوزه تعلیم و تربیت 
از سوی دولتمردان در معنای عام آن دارد. 
حاکمیتــی  جایــگاه  شــدن  نهادینــه 
تمامــی  در  مصــرح  وپــرورش،  آمــوزش 
اســناد باالدســتی بویژه  بند 2 سیاست های 
ابالغــی رهبر معظــم )1392/2/10(، ســند 
تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، ســند 
چشــم انداز 20 ســاله )افــق 1404(وقانــون 
برنامه ششــم توســعه)جزء3بند الف ماده 
63( همگــی منــوط بــه تغییــر در نگــرش 
هزینــه ای بــه آمــوزش و پــرورش اســت، تا 
تخصیص هر نوع اعتبــاری دراین حوزه به 
مثابه ســرمایه گذاری ســودمند تلقی شود. 
بحمــداهلل بــا ورود باالترین مقام سیاســی 
کشور و تأکید چند ساله ایشان برلزوم تحول 
و خروج نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور 
از روزمرگی)بیانــات رهبــر معظــم انقالب 
1385/2/12( بــرون داد هــای قابــل اتکایی 
بــرای سیاســتگذاران نظــام به دســت داده 

است.
امید اســت حال کــه جامعه، مســئوالن 
ذیربــط و اســناد باالدســتی همــه برارتقای 
به عنــوان  پــرورش  و  آمــوزش  جایــگاه 
مهم تریــن نهــاد تربیــت نیــروی انســانی و 
مولــد ســرمایه اجتماعــی و انســانی اتفــاق 
نظــر دارنــد، بــا همدلــی و همراهی بیشــتر 
وزارت آمــوزش و پرورش، ســازمان برنامه 
وبودجه و مجلس شورای اسالمی اعتبارات 
بســیاری  شــدن  اجرایــی  جهــت  در  الزم، 
از بند هــای معطــل مانــده در ســند تحــول 
بنیادین، سیاست های ابالغی رهبرمعظم، 
چشــم انداز آموزش و پرورش در افق 1404 
و برنامــه ششــم توســعه، اختصــاص یابــد 
و بارقــه امیــد در جامعه فرهنگیــان، اولیا و 
دانش آموزان به عنــوان ارکان حوزه تعلیم 
و تربیــت شــکل گیــرد. بی شــک ایــن مهم 
محقق نخواهد شد مگر به همت وهمدلی 
بیش از پیش همه دلسوزان حوزه تعلیم و 

تربیت در سطوح مختلف حاکمیتی.
ســخنگوی  اظهــارات  بــه  توجــه  بــا 
بــر  مبنــی  مجلــس،  آمــوزش  کمیســیون 
اعالم رقم ۴3هزار میلیارد تومانی بودجه 
98 آمــوزش وپــرورش که البتــه با تکذیب 
وزارت  پشــتیبانی  معاونــت  طــرف  از  آن 
را  آن  و  شــد  همــراه  پــرورش  و  آمــوزش 
گمانه زنــی قلمداد کــرده و بــه فرهنگیان 
صــورت  در  کــه  دادنــد  خاطــر  اطمینــان 
الزم  اعتبــار  منابــع  جابه جایــی  بــا  لــزوم 
اجرای کامــل رتبه بندی معلمان را تأمین 
خواهند کرد)خبرگــزاری پانا. 17 آذر 97(، 
بــرای ســال آتــی جای امیــدواری اســت تا 
بــا توجــه بــه عــزم فراکســیون فرهنگیان، 
کمیســیون آمــوزش و اکثریــت نمایندگان 
درخــور  بودجــه  اختصــاص  بــر  مجلــس 
جایگاه حاکمیتی نظــام تعلیم و تربیت و 
تحقــق کامل نظــام رتبه  بنــدی، رقم فوق 
صرفًا روی کاغذ افزایش نیابد و در صورت 
افزایــش، مبالغ تمــام و کمــال تخصیص 
از  رقــم  نیــز   97 ســال  در  کــه  چــرا  یابــد، 
39 هــزار میلیارد تومــان دولت، در صحن 
علنی مجلس بــه ۴7هزار میلیــارد تومان 
افزایــش یافت اما در عمــل با عدم حدود 
10 هزار میلیارد تومان آن، نتوانســت مانع 

از تکرار برخی مشکالت شود. 
در این بین جا دارد تا تمامی تشــکل های 
موجود منتســب به معلمان، حال که الیحه 
دولت نهایی شــده اســت، فــارغ از هر رقمی 
که باشــد، پــای کارآمده و بــا رایزنی های مؤثر 
با کمیســیون های ذیربط مجلس، نسبت به 
روند واقعی تر شدن بودجه آموزش وپرورش 
در ســال 98، که به اعتقاد بســیاری از فعاالن 
این حوزه در صــورت اجرای کامل طرح رتبه 
 بنــدی، عددی فراتر از ۵0هزار میلیارد تومان 
خواهــد بود، تســهیل گــری نمایند. بی شــک 
این مهم محقق نخواهد شد مگر با همدلی، 
همراهی و مطالبه گری مجدانه ایشان به دور 
از هــر گونه سیاســی کاری و صرفــاً پیگیری با 

نگاهی صنفی.

محمودرضا اسفندیار
کارشناس آموزشی

عبدالرضا قنبری
کارشناس آموزشی



می برد یک نفر هم گوزن!«
تحــت  معاونــت  می گویــد:  ظهرابــی 
مدیریتش در پردیســان توانســته بعــد از 25 
ســال آیین نامــه اجرایــی قانون شــکار و صید 
را در کمیســیون فنــی دولــت تصویــب کنــد. 
او یکــی از موضوعــات مهم ایــن آیین نامه را 
الزام آموزش های محیط زیستی برای کسانی 
می دانــد کــه از معاونــت اســلحه و مهمــات 
تقاضای سالح کرده اند. می گوید:»برای اولین 
بار اســت که ایــن اتفاق می افتــد. با معاونت 
اســلحه ومهمــات هماهنــگ کردیــم کــه به 
کســانی که گواهینامه آموزشــی صادر شده از 
ســوی محیط زیســت ندارنــد، پروانــه حمل 

اسلحه داده نشود.«
ë !صاحبان قرق های اختصاصی

ظهرابــی روی ایــن جمله کــه »راه نجات 
مــن مقابلــه بــا مــردم و نادیــده گرفتــن یک 
میلیــون شــکارچی در کشــور نیســت« تأکید 
می کنــد ومــی گوید:»بایــد ایــن یــک میلیون 
نفــر را برای حفاظت کنار خــودم بیاورم مثل 
آنچه در منصورآباد رفسنجان اتفاق افتاد.« او 
البته این مسأله را پنهان نمی کند که بسیاری 
اعتقاد دارند محیط زیست با سوار شدن روی 
موفقیت یک انجمن در رفسنجان قصد دارد 

تا سیاست های خودش را توجیه کند.
ظهرابی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی 
قرار اســت بهره بردار 25 قرق جدید بشــوند، 
می گوید:»این قرق ها بدون مشتری هستند.« 
پاســخ او بــرای افکارعمومــی، نگــران کننده 
است. تجربه نشان داده که ورود بخش دولتی 

به صــدور مجوز برای ایجــاد »بومگردی ها«، 
آن راهی که بخش مردمی و کارشناسی خارج 
از ســازمان میــراث فرهنگی شــروع کــرد را به 
بیراهــه برد. آن بخش مردمی شــروع کننده، 
حفاظــت ازمحیــط زیســت، احیــای صنایع 
دستی و مردم شناسی را مهم ترین رکن خود 
قــرار داد اما ورود ســازمان میــراث فرهنگی و 
ایجاد دستور بومگردی ها در روستاهای هدف 
گردشــگری باعــث شــد تــا یک طــرح حامی 
محیــط زیســت در برخی نقاط بــه یک طرح 
مخرب تبدیل شــود. همان طور که بومگردی 
بــه تخریب گســترده در روســتای »گازرخان« 
قزویــن منجر شــد. ایجــاد بومگــردی در این 
روستا دستور و برنامه مستقیم سازمان میراث 
فرهنگی در اواسط دهه 80 بود. می خواستند 
یــک طرح مردمی موفق را گســترش بدهند.
همچنیــن تبدیــل روســتای زیارت گــرگان به 
روستای »هدف گردشــگری« توسط سازمان 
هــم در همین محدوده زمانــی انجام گرفت 
اما نه چیزی از تاریخ این روســتا گذاشت و نه 
از فرهنگــش. تنهــا باعث شــد مجتمع های 
7 طبقه در مســیر رودخانــه و روی خط زلزله 
ساخته شود! کســانی که صاحب آن زمین ها 
شــدند، غیربومی هــای تهرانــی و اصفهانــی 
بودنــد! صدای ســاز ناکوکــش کــی در بیاید و 
چه فاجعه ای را بسراید را باید دید و ماند! اما 
ظهرابی در پاسخ به این انتقاد می گوید:»این 
افــراد بایــد توســط اســتان تأییــد شــوند. باید 
متخصص باشند. کمیته فنی آنها را تأیید کند. 
اسم آنها آگهی می شود.« ولی در نهایت هم 

خودش قبول دارد که همه جا احتمال اشتباه 
و سوء استفاده وجود دارد.

ظهرابی و بسیاری کارشناسان اعتقاد دارند در 
یک نقطه باید قصه تلخ شهادت محیطبان 
و مــرگ شــکارچی پایــان یابــد. آنهــا اعتقــاد 
دارنــد کــه این مراکز و ایجــاد 25 منطقه قرق 
می تواند بر این تلخی بی پایان نقطه بگذارند 
اما مسأله آنجاست که پردیسان امروز پرونده 
موفقیــت یک گــروه مردمی در رفســنجان را 
مهم تریــن دلیل ورود خود بــه ایجاد مناطق 
قــرق اختصاصی کــرده، بدون این کــه به این 
نکته توجه داشته باشد آنجا مردم خواستند و 
پای کار ایستادند. حتی در نظر دارد که به جای 
اســم »قرق هــای اختصاصی« نــام »مناطق 
حفاظــت شــده مردمــی« را ورد زبان ها کند. 
امــا بــه جای مــردم محلــی می خواهد اســم 
صاحبان قرق را از طریق آگهی و توسط کمیته 
فنــی در بیــاورد. فردی که ممکن اســت برای 
ایجاد یک منطقه قرق آنقدر متمول باشد که 
هیچ نیازی به کمک های محلی نداشته باشد! 
افکارعمومی بیــش از هرچیــزی واهمه دارد 
واگذاری اراضی به اشــخاص تحت مدیریت 
قرق اختصاصی به رانت و زمین خواری منجر 
شود. انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان 
اعتقــاد دارند کــه همچنان بایــد این مناطق 
بــه شــکارچی های منطقــه واگذار شــود! آنها 
می گویند:»این مسأله در نهایت از شکارچی، 
قرقبان می سازد. هم شمار شکارچی را پایین 
می آورد و هم تعداد حیات وحش را افزایش 

می دهد.«
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معــاون محیــط طبیعــی ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، وجود یک میلیون تفنگ 
در دســت شــکارچی ها را مهم تریــن دلیــل 
برای حمایت از ایجــاد قرق های اختصاصی 
می دانــد. پایــان دادن بــه مــرگ و شــهادت 
بــه رغــم  شــکارچی ها و محیطبان هــا هــم 
مخالفت های بســیار با اصل شکار، کفه ترازو 
را به نفع قرق های اختصاصی سنگین می کند 
امــا یــک نکتــه در میــان حرف هــای »حمید 
ظهرابی« نگران کننده است. سازمان حفاظت 
محیط زیســت موفقیــت چند منطقــه قرق 
اختصاصی کشور از جمله منطقه منصورآباد 
رفســنجان را مهم تریــن دلیــل بــرای صــدور 
مجوز برای 25 منطقه قرق اختصاصی جدید 
می دانــد. بــه گفتــه او هر فرد طی تشــریفاتی 
می تواند مســئولیت یک قــرق اختصاصی را 
به دســت بگیرد. مهم ترین ســؤالی که پیش 
می آید این است آیا ورود دولت به یک اتفاق 
مردمی باعث ایجاد رانت در واگذاری اراضی 
برای قرق های اختصاصی آینده نمی شــود؟ 
می گوید:»فکــر  پاســخ  در  ظهرابــی  حمیــد 
می کنم ما محیطی زیستی ها باید یک مقدار 
رویکردمان را عوض کنیم. مجموعه ای مثل 
قــرق اختصاصــی منصورآبــاد راه را بــرای ما 
بــاز کــرده تا به مــردم اعتماد بیشــتری کنیم. 
مــا ســال ها دربــاره لزوم مشــارکت مــردم در 
مدیریــت مناطــق، برنامه ریــزی مشــارکتی و 

حفاظتی، بهره برداری پایدار از منافع و تقسیم 
منافــع حفاظــت از تنــوع زیســتی بــا جوامع 
محلــی و بومــی حرف زدیــم اما به جــای کار 

اجرایی، فقط با کلمات بازی کردیم.«
 او معتقد اســت در 60-50 ســال گذشــته 
حلقــه گمشــده حفاظــت ازمناطــق تحــت 
پایــدار  بهره بــرداری  پردیســان،  مدیریــت 
بــوده. ظهرابی بحــث را به ســمت حفاظت 
60 ســاله از پــارک ملــی گلســتان می بــرد و 
جمعیــت  بــه  وارده  می گوید:»آســیب های 
حیات وحش و پوشش گیاهی نشان می دهد 
مــا موفــق نبودیــم.« او عــدم موفقیــت را در 
تضــاد بودن برنامه ها با منافع مردم می داند 
ومــی گوید:»مناطــق حفاظــت شــده در دنیا 
یک بخشــی را دارند که مردم می توانند از آن 
بهره برداری کنند اما ما مثالً از در ورودی پارک 
ملی گلستان تا انتهای پارک را زون حفاظتی 
قــرار دادیم.« او اعتقــاد دارد به همین دلیل، 
برخالف مناطق حفاظت شــده در بسیاری از 
کشورها، جوامع محلی در ایران از تبدیل یک 
منطقــه به منطقه حفاظت شــده و یــا پارک 
ملــی اســتقبال نمی کننــد. او می گوید:»ایــن 
مســأله حداقل 30 ســال اســت که در قاره ای 
مثــل آفریقــا حــل شــده اســت امــا مــا حتی 
نتوانستیم یک نیم پله جلو برویم.«  او تعداد 
قــوچ و میــش و کل و بز های کشــور را نزدیک 
به 180 هــزار رأس می دانــد و می گوید:»برای 
کمک به دو روستای محروم خراسان جنوبی 
10 پروانــه شــکار خارجی صادر کردیــم. اگر 5 
تای آنها به فروش برود با درآمد 30 تا 40 هزار 

دالری آن می توانیم روستاها را متحول کنیم.« 
او می پرسد:»اگر 10 رأس شکار)ترفه( از 2 هزار 

رأس کم شود چه اتفاقی می افتد؟« 
ë جهادکشاورزی هم مجوز کل و بز می دهد

بســیار حامیــان  درمیــان مخالفت هــای 
از  شــکار  پروانــه  صــدور  بــه  حیات وحــش 
ســوی پردیســان، ظهرابی بحث را بــه قانون 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  دامپــروری  جامــع 
می بــرد. براســاس ایــن قانــون کــه ســال 88 
رســید،  تصویــب  بــه  بهارســتانی ها  توســط 
جهادکشاورزی همه قوانین پردیسان در حوزه 
شــکار و صیــد را ملغــی و اعالم کــرد که خود 
مجوز تکثیر کل و بز و گونه های حیات وحش 
را صادر می کند. ظهرابی می گوید:»ما با جهاد 
کشاورزی جلسه تشکیل دادیم تا آنها گونه ها 
را برای تکثیر از ما تحویل بگیرند.« البته آنطور 
که معاون محیط طبیعی کشور می گوید جهاد 
کشاورزی بی دخالت محیط زیست خود اقدام 
به صدور پروانه کرده اما به محیط زیســتی ها 
قول داده که با آنها همکاری کند تا این ســؤال 
پیش بیاید جهادکشــاورزی بــرای پروانه های 
تکثیر صادر شــده، کل و بــزو قوچ و میش ها را 
از کجــا  آورده بــود؟  او قرق های اختصاصی را 
موضوعی متفــاوت با مراکز پــرورش و تکثیر 
می داند و می گوید:» قانون به پردیسان اجازه 
می دهــد کــه ایــن مناطــق را ایجاد کنــد.« به 
گفته ظهرابی آنها برای سال جاری 100 پروانه 
شــکار صادر کرده اند. او می گوید:» پردیســان 
از درآمد 15 پروانه شــکار در کرمان، خراســان 
جنوبی، خراســان رضوی درآمدی 700تا800 

میلیــون تومانی داشــته که قرار اســت صرف 
خریــد تجهیــزات مثل موتور شــود و بخشــی 
از آن هــم بــه عنــوان درآمد پایــدار به جوامع 
محلی برســد.« ظهرابی قیمت پروانه شــکار 
برای هر شــکارچی داخلــی را 900 هزارتومان 
و هــر شــکارچی خارجــی را بیــن دو تــا 6 هزار 
دالر اعــالم می کنــد و دربــاره قیمــت 15 هزار 
دالری پروانــه شــکار ترفه)پیــر( منطقــه قرق 
اختصاصی رفسنجان می گوید:»پروانه شکار 
را می توان به مزایده گذاشت و به قیمت باالتر 

فروخت.«
ë !صدور پروانه حمل اسلحه به شرط

قرق هــای  ایجــاد  در  ســازمان  رویکــرد 
اختصاصــی پیــکان انتقــادات بســیاری را به 
ســمت پردیســان بــرده اســت. او در پاســخ 
بــه ایــن انتقادهــا فــروش بلدرچیــن و کبک 
پرورشی را پیش می کشد ومی گوید:»حداقل 
15 ســال اســت که گوشــت کبک و بلدرچین 
در ســوپرمارکت ها به فروش می رســد و هیچ 
واکنش و حساســیتی هم دیده نمی شــود اما 
تا کســی نوشت »گوشت گوزن سرو می کنند« 
همه اعتراض کردند. چقدر تفاوت بین این دو 
تاست؟ یکی نفر گاو بزرگ می کند وسرش را 

شکارچی ها؛ حافظان حیات وحش 
منصورآباد رفسنجان!

گزارش ایران از نخستین قرق اختصاصی )منطقه حفاظت شده مردمی( کشور

زهرا کشوری
خبرنگار

هستی بختیاری
خبرنگار

 از دم »شــکارچی غیرمجــاز« بودنــد. ســال 87 بــه خودشــان کــه آمدند دیدنــد نه از 
منصورآباد چیزی مانده نه از شکار. از آن همه قوچ و میش و کل و بز 40 رأس مانده بود! 
نگران شدند. »فرزاد مهدوی« رئیس هیأت مدیره انجمن مردمی دوستداران طبیعت 
رفسنجان می گوید: »همان تیرماه تشکیل جلسه دادیم تا بررسی کنیم که چرا این اتفاق 
افتاده.« به دو دلیل رسیدند: »اول شکار، بعد هم خشکسالی!« داستان شکارچیانی که 

حافظان حیات وحش منصورآباد شدند از همین نقطه شروع شد؛ راز بقا!

گفت و گو با معاون محیط طبیعی کشور درباره صدور پروانه 25 منطقه قرق های اختصاصی شکار 

راه نجات محیط زیست نادیده گرفتن یک میلیون شکارچی نیست!

مــی گویــد: »همــه آدم حســابی انــد، خانم.« 
همــان  حســابی ها،  آدم  از  منظــورش 
شــکارچی های غیرمجــاز 10 ســال پیش انــد 
و کســانی کــه بعد هــا بــه آن اضافــه شــدند. 
سرشناس های شهر، تاجران پسته و متموالن 
رفسنجان که لزوماً، همه هم دست به اسلحه 
نمی بردنــد و قــوچ و میش هــای منصورآبــاد 
را نشــانه نمی رفتند. خودش یکــی از اعضای 
هیــأت مدیــره انجمــن مردمــی دوســتداران 
طبیعت رفسنجان است. عالقه ای به گفت و گو 
ندارد. آن یک جمله را هم با دلزدگی می گوید 
و مــی رود روی یکــی از بلندی هــا بــه »دوربین 
کشــی« تا چنــد قوچ و میش و کل و بــز را از دل 
ســایه و روشــن وســط ظهر پیــدا کند و نشــان 
خبرنگارانــی بدهد کــه آمده اند به سرکشــی و 
تهیه گزارش. »حســن صداقــت« عضو دیگر 
هیــأت مدیــره انجمــن مردمــی دوســتداران 
طبیعت یکی از همان آدم حســابی ها اســت. 

او شکارچی نیست اما عضو انجمنی است که 
فکر می کند بیش از هرچیزی امنیت می تواند 
به ازدیاد حیات وحش منصورآباد کمک کند. 
تاجر پســته اســت. خشکســالی امســال دخل 
پسته هایش را آورده. با خنده می گوید: »امسال 
از تهران پسته خریدم.« روایت آن شکارچی ها 
را آنقــدر ادامه می دهــد تا به امــروز که تعداد 
اعضای انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان 
به 192نفر برســد. می گوید: »شــاید 30 درصد 
آنهــا شــکارچی باشــند باقی امــا دوســتداران 
طبیعت هســتند.« منصورآباد اولین منطقه 
قــرق اختصاصی اســت که از ســوی ســازمان 
حفاظت محیط زیست مجوز فعالیت گرفته 
است. نخســتین گونه حیوانی که خود را میان 
تپه ماهورها به رخ می کشد، کبک ها هستند که 
به یکباره از البه الی یک بوته می زنند بیرون تا 

دوباره زیر بوته ای رنگ طبیعت بگیرند.
از  منطقــه  »نجــات  می گویــد:  صداقــت 

خشکســالی و گلوله هــای بی حســاب و کتــاب 
از  گذاشــتند  پــول  همــه  می خواســت.  پــول 
50هزارتومــان تا یک میلیون تومــان.« اول دو 
آبشــخور زدنــد. بعد تعداد آبشــخورها زیادتر 
شــد. حاال تعداد آنها به 13 آبشــخور رســیده. 
126 هــزار هکتــار وســعت منصورآباد اســت. 
صداقــت می گویــد: »7 ســال اول را از مــردم 
کمک نقدی می گرفتیــم.« منصورآباد خارج 
از مناطــق چهارگانه تحت نظارت پردیســان 
اســت. اصالً قرق ها خارج از مناطق چهارگانه 
تشــکیل می شــود تا یک دیــواره دفاعــی برای 
بــه مناطــق  ورود شــکارچی ها  از  جلوگیــری 
تحــت مدیریــت ســازمان حفاظــت محیــط 
زیست باشد. بسیاری آن را نقطه ای می دانند 
که می توانــد به قصه تلخ مرگ شــکارچی ها 
و شــهادت محیط بان هــا پایــان داد. نقطه ای 
کــه مشــارکت مردمــی و منفعــت محلــی را 
الزمه بقــای حیات وحــش می دانــد. آنجایی 
کــه  جامعــه محلی هم  شــکار می کنــد هم از 
شــکار حفاظت. فرزاد مهــدوی رئیس هیأت 
مدیره انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان 
می گوید: »با  وجود خشکسالی هایی که دوران 
طالیــی پســته رفســنجان را خــط زده، حیات 
وحش منصورآباد هر سال رشد داشته است.« 
او می گوید: »مشــکالت بســیار زیادی پیش رو 

داشیتم اما شکارچی ها واقعاً رعایت کردند.« 
مهــدوی یکــی از مهم تریــن دالیــل انتخــاب 
منطقــه منصورآباد را بــرای قرق اختصاصی 
وجود روستاهای متروک می داند. روستاهایی 
کــه صاحبــان آن روزگاری پســته می کاشــتند 
و بســیاری از شــهرها بــه آن رشــک می بردند. 
خشکســالی اما فصــل آخــر را برای روســتاها 
نوشت و اهلش مهاجر شدند. اعضای انجمن 
اعتقــاد دارنــد برخــی خانه هــای ویران شــده 
می توانــد بــه اقامتگاه های بومگــردی تبدیل 
شود. نخستین اقامتگاه بومگردی را هم یکی از 
قرقبان های منطقه افتتاح کرده. »حسین دره 
کردی« یکی از 9 قرقبانی اســت که حفاظت از 
حیات وحش منطقه را به عهده گرفته است.
او و خانــواده اش روســتا را تــرک می کننــد امــا 
قرقبانی دوباره آنها را به روســتا برمی گرداند. 
دربــاره تبدیــل خانــه پــدری به »بومگــردی« 
می گوید:»گفتم یک کاری بکنم که هم باعث 
آبادانی روســتا بشــود هــم یک اســتفاده برای 
خــودم داشــته باشــد.«. االن یک ســال اســت 
که فعالیــت  و از گردشــگران منطقه میزبانی 
می کند. در سایه ســار شــیارهای کوه رو به روی 
بومگــردی اش، چند قوچ و میش اســتراحت 
می کنند. چشم آنها که شکارچی بودند آنقدر 
تیــز اســت که نیــاز به دوربین کشــی نــدارد اما 

بایــد کلی تالش کنند تا چشــم افراد تــازه وارد 
به آن گونه های آرام گرفته در ســایه شــیار کوه 
رو به رو عادت کند. یکی از شکارچی های عضو 
انجمن می گوید: »صبح ها بــرای آب خوردن 
می آینــد همیــن جــا.« همیــن جــا می شــود 
چنــد متر پایین تــر از بومگــردی. دره ای زیبا با 
پاییز شــعله کشــیده. دره کردی پیــش از آنکه 
قرقبان شود، شکارچی بود. می گوید: »دیگر از 
شکارچی بودن خسته شده بودم. دیدم خوب 
نیست. گذاشتم کنار. گروه دوستداران طبیعت 
رفســنجان که تشــکیل شــد از من خواستند تا 
قرقبــان شــوم. من هم بــا شــوق و ذوق آمدم 
قرقبــان شــدم.« او 8 ســال اســت کــه دســت 
بــه اســلحه نبــرده. در مقابــل شــکارچی های 
غیرمجــاز بــدون پروانــه هــم ایســتاد. همین 
نوروز پارســال یکی از شــکارچی های غیرمجاز 
خانــه اش را آتــش زد. دوباره ســامانش داد تا 
نخســتین بومگردی منطقه را تأسیس کند. 6 
ســال است که قرقبان است و به جای اسلحه، 
دوربین به سمت قوچ و میش های منصورآباد 
می کشد. حاال دوستداران طبیعت رفسنجان 
عــالوه بــر 9 قرقبــان چند ماشــین و موتور هم 
لباس هــای  دارنــد.  منطقــه  سرکشــی  بــرای 
قرقبان هــا رنــگ خــاک اســت. خوب اســتتار 
می شــوند. »فــرزاد مهــدوی« رئیــس هیــأت 
مدیره انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان 
می گوید: »دو ســال است که درآمدزایی داریم 
و می توانیم از محل فروش پروانه شکار منطقه 
را مدیریت کنیم.« همین درآمدزایی هم آنها 
را به ســمت افزایش قرقبان ها برد. تا دو سال 
پیش فقط ســه قرقبــان داشــتند. هرچند این 
تعداد قرقبان برای حراست از 126 هزار هکتار 
اراضی منطقه کم است. سال گذشته 7 پروانه 
شــکار خارجــی فروخته انــد و پولــش را خــرج 
حفاظت منطقه کرده اند. هیچ یک از اعضای 
هیأت مدیره حقوق نمی گیرنــد. روی کوه کل 
و بز ها ردیف شــده اند. دوربین کشــی ها شروع 
می  شــود. آنهــا رد کــوه را می گیرنــد و البه الی 
سایه ها گم می شوند اما یکی از کل ها همان جا 
می مانــد. گــردن می کشــاند و زل می زنــد بــه 
دوربین هایی که قد و باالیش را نشانه رفته اند. 
شــاخ های بلندش شــکوه عجیبــی دارد. نادر 
احمدی عضو هیأت امنای انجمن دوستداران 
طبیعت رفســنجان می گوید:»نرشان مغرور 
اســت قایم نمی شود، برای همین هم راحت 
شــکار می شــود.« می گوید:»6 ســال اســت که 
شــکار نکرده ام.« منظور او از این شــکار، شکار 
غیرمجــاز اســت. می گویــد:»از وقتــی عضــو 
انجمن شده یک بار پروانه شکار گرفته است.« 
مخالــف »گوشــت فروشــی« اســت. اعتقــاد 
دارد کــه مردم منطقه آنقدر فقیر نیســتند که 
بخواهند با شکار غیرمجاز حیات وحش؛ گذران 
زندگی کنند. او درباره شکار پروانه دار خودشان 
می گوید:»مــا بــرای تفریــح و ورزش می آییم. 
به  دنبال گوشــت فروشی نیســتیم.« از نگاه او 
عیب بزرگ ماجرا تفنگ هایی است که دست 
شکارچیان غیرمجاز اســت. می گوید:»تفنگ 
13-12 میلیــون تومانــی را بــا یــک حوالــه دو 
میلیون تومانی می دهند به دست آنها تا جان 
یک جاندار را بگیرند.« اما ماجرا به اینجا ختم 
نمی شــود، آن طور که او می گوید:»شکارچیان 
و  می گیرنــد  ســاچمه ای  تفنــگ  غیرمجــاز 
ســاچمه درشــت داخل آن می کنند تا بتوانند 
چهارپا را از پا بیندازند. تفنگ های ساچمه ای 
قــدرت انتخــاب ندارنــد، هــر حیوانی بــه آنها 
احمــدی  می کننــد.«  شــکار  باشــد،  نزدیــک 

می گوید: »وقتی تفنگ دوربین دار باشد، شما 
قدرت انتخــاب دارید، می توانیــد از 100 متر تا 
400 -300 متــر شــکار کنیــد. می گــردی و یک 
نــر پیر را پیــدا می کنی کــه بزنــی. مولد)ماده( 
کــه باشــد شــکار نمی کنــی. شــکار از مولــد از 
شــدن  منقــرض  می افتد)منظــورش  کار 
گونه هاست.( تو اگر یک ماده را بزنی انگار سه 

تا شکار را زده ای. چون سال دیگر باید بزاید.«
اســت. می گوید:»هرکــس می توانــد   شــاکی 
تفنگ بخــرد و جواز بگیرد. هیچ تحقیقی هم 
نمی شود! کسی نمی پرسد که این فرد آموزش 
دیده اســت یــا نه؟« پدر همســرش هم عضو 
انجمن دوستداران طبیعت رفسنجان است. 
بیش از هر چیزی نگران تخریب منطقه توسط 
معــدن کاوان اســت. دلنگرانــی جدیــدی هم 
دارد. او از یــک فرد متمول ســخن می گوید که 
می خواهد در منطقه شــهرک توریستی ایجاد 
کند! اعضای انجمن می ترسند این ساخت و 
سازها آغاز حضور جمعیت انسانی و تخریب 
و تهدید محیط زیســت و حیــات وحش آنجا 
باشــد. میــدان تیر هم یکــی از زخم های کهنه 

منطقه منصورآباد شده!
علــی مهــدی زاده، مهــدی بائــو و غالمرضــا 
نادری ســه قرقبان دیگر منطقه هســتند. آنها 
برخالف »محیطبان ها« اسلحه ندارند. علی 
مهــدی زاده می گویــد: »فعالیت هــای انجــام 
شده در منطقه باعث شده که شکار غیرمجاز 
کاهــش یابــد.« آنهــا مــدام منطقــه را رصــد 
می کنند. اگر رد ماشــین یــا موتور غریبــه ای را 
ببینند به نیروی انتظامی و محیط زیست زنگ 
می زنند تا با کمک آنها شکارچی ها را دستگیر 
کنند. می گوید: »به لحاظ قانونی فقط سازمان 
حفاظت محیط زیست می تواند شکارچی های 
غیرمجاز را دستگیر کند. کار اصلی ما حفاظت 
اســت. چون حیــوان می تواند غــذای خودش 
را پیــدا کنــد، مهــم تأمین امنیت آنهاســت.« 
البتــه در کنــار حفاظت، علوفــه و آب را هم در 
فصل خشکســالی و بی برگی به حیات وحش 
می رســانند. قرقبان مهدی بائو هم می گوید: 
»اوایــل شــکارچی غیرمجــاز در منطقــه زیــاد 
بود اما االن ممکن اســت در مــاه به یک مورد 
هم برخــورد نکنیم.« دلیل هــم برای کاهش 
شــکارچی غیرمجــاز دارد. او می گویــد: »چون 
حضــور مســتمر مــا را می بیننــد، پیدایشــان 
نمی شــود. ســه تــا اکیــپ هســتیم کــه مــدام 

درمنطقه حضور داریم.«
غالمرضــا نــادری هــم می گویــد: »بــه لحــاظ 
مالی کســی راضی نیســت اما همه عالقه مند 
به حفاظت از حیات وحش منطقه هستند.« 
آنهــا بین یک میلیــون و 200 تــا یک میلیون و 

800 هــزار تومان حقوق می گیرند. عیدی هم 
می گیرند. قرقبان هــای منصورآباد می گویند: 
»شــاید درآمدشــان از شــغل قبلی شان کمتر 
باشد اما به خاطر عالقه ای که به محیط زیست 
دارند قرقبانی را ترجیح می دهند.« آنها اعتقاد 
دارند حفاظت جوامع محلی از حیات وحش 
باعث شد مردم بیشتر رعایت کنند. مدیر اداره 
حفاظت محیط زیســت رفســنجان می گوید: 
»حفاظت مردمی از منطقه منصورآباد باعث 

کاهش 70درصدی شکار در رفسنجان شده.«
 نــادر احمــدی عضــو هیــأت امنــای انجمــن 
دوستداران طبیعت رفسنجان اعتقاد دارد قوم 
و خویشی و دوست و آشنا بودن در منطقه یکی 
دیگــر از دالیلی اســت که امنیــت را به منطقه 
بازگردانــد. ایــن مســأله را مدیــر اداره محیــط 
زیست شهر هم تأیید می کند. نادری می گوید: 
»همه این شــرایط دســت به دســت هم داده 
تــا شــکارچی های حرفه ای غیرمجــاز هم گیر 
بیفتند.« ورود غریبه ها به منطقه سخت شده، 
چون خیلی زود لو می رونــد. »فرزاد مهدوی« 
عضو هیــأت مدیره هم می گویــد: »ما در یک 
دهه گذشته هر سال افزایش قوچ و میش و بز 
و کل داشــته ایم.« دوســالی است که با فروش 
پروانه شــکار خودکفا شــده اند. پروانه قوچ )نر 
پیر( را به هر خارجی 17 هزار دالر می فروشــند 
و کل را 7 هــزار دالر. مهــدوی می گویــد: »البته 
امسال پروانه قوچ 15 هزار دالر شد. یک چهارم 
فروش هر پروانه فروش سهم دولت است.« از 
فروش سال گذشــته 21 دالر امریکا به حساب 
دولت ریخته اند. گردشگران خارجی که پروانه 
شــکار گرفته اند تنها با حضور مأموران محیط 
زیست می توانند به شکار بروند. شکاری که تنها 
شامل کل و قوچ می شود یعنی نرهای پیر! به 
گفتــه مهدوی آنها آمــوزش جوامع محلی در 
مدرســه طبیعت را هم در برنامــه خود دارند. 
به گفته مهدوی پروانه شــکار بــرای محلی ها 
هم 900 هزار تومان است. او می گوید: »امسال 
20 پروانه شکار محلی گرفتیم، می توانستیم تا 
40 پروانه بگیریم اما خودمان نخواســتیم.« او 
6 ســال اســت که رئیس هیأت مدیره انجمن 
اســت. می گویــد: »در 6 ســال گذشــته یک بار 
پروانــه شــکار برای خــودش گرفتــه.« انجمن 
دوستداران طبیعت رفسنجان به  دنبال الحاق 
کــردن کوه ســرخ به منطقه قــرق اختصاصی 
یا آن طور که ســازمان حفاظت محیط زیست 
می گویــد: »منطقــه حفاظت شــده مردمی« 
هستند تا بتوانند شــمار آهوان کوه سرخ را هم 
افزایش دهند. آنها در 10 ســال گذشــته تعداد 
کل و بــز و قوچ و میش های منصورآباد را از 40 

رأس به 995 رأس افزایش داده اند!

رئیس هیأت مدیره انجمن دوستداران طبیعت 
رفسنجان یکی از مهم ترین دالیل انتخاب 

منطقه منصورآباد را برای قرق اختصاصی 
وجود روستاهای متروک می داند. روستاهایی 

که صاحبان آن روزگاری پسته می کاشتند 
و بسیاری از شهرها به آن رشک می بردند. 

خشکسالی اما فصل آخر را برای روستاها نوشت 
و اهلش مهاجر شدند. اعضای انجمن اعتقاد 
دارند برخی خانه های ویران شده می تواند به 

اقامتگاه های بومگردی تبدیل شود
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از مناظر بکر  تا آشغال های دوست داشتنی

همزمـــان بـــا ســـال های آغازیـــن پیدایش 
عکاسی سفر نیز گسترش و عمومیت پیدا 
کـــرد و ارتباط  نزدیکی میـــان این دو برقرار 
شـــد. عکاســـی به لحـــاظ دیـــداری، امکان 
مشاهده سرزمین های جدید را برای عموم 
ایجاد کرد و نیز توانســـت مردم را به سکنی 
گزیدن در سرزمین های جدید ترغیب کند. 

ë قاب بندی با عناصر طبیعی
از  فرمـــی  به عنـــوان  منظـــره  عکاســـی 

عکاسی مستند می تواند بخوبی جغرافیای 
یـــک منطقـــه را توصیـــف کند یا حســـی از 
مکانی را برانگیزانـــد. هنرمندان این ژانر از 
عکاسی در گذر زمان رویکردهای متفاوتی 
را در دســـتور کار خود قرار داده اند. عکاسی 

منظره در آغاز غالباً در نوسان بوده است.
پرداختن بـــه عناصر ســـاده طبیعت و 
اجزای آن همچون درخت، گل و تغییرات 
نـــور، آب، آســـمان و فصل ها در یک ســـو و 

بی بدیل و چاپ هایی فاخر نشـــان از دنیای 
ایده آلی بود کـــه انگار در غیر از تصاویر این 
عکاســـان در هیچ جـــا نشـــانی از آن یافت 

نمی شد.
در این دوره عکاسی منظره با پرداختن 
بـــه متافیزیک و زیبایی هـــای طبیعت واال، 
تأکید کننده وجود خداوند و تعالی اوســـت. 
عـــکاس به عنـــوان یـــک میانجـــی، تعالی 
و زیبایی هـــای آفریـــده شـــده خداونـــدگار 
و حضـــور آرمانـــی او را بـــه دیگر انســـان ها 

می نمایاند.
در ایـــن دوران عکاســـی منظـــره خالی 
ســـرزمین های  اســـت.  انســـان  حضـــور  از 
دوردست، محیط های بکر و دست نخورده 
تـــا جایی کـــه امکان مشـــاهده نشـــانه های 

سکونت انسان در آن دیده نشود.
هـــر چـــه عـــکاس مکان هـــای بکرتری 
می جســـت، عکس های جذاب تـــر و دیده 

نشده تری را می توانست به تصویر بکشد.
ë واژگونگی مفاهیم

در دهـــه هفتاد عکاســـی منظـــره دچار 
تغییر شـــد. عکاســـی از طبیعت بکر و زیبا 
به عنوان منظره سنتی قلمداد و به پرسش 
گرفته شـــد. موضوعات انســـانی و دخالت 
انســـان در منظره، مهاجرت ها، آلودگی ها، 
رشـــد حومه ها و هجوم بـــه طبیعت مورد 

توجه عکاسان قرار گرفت.
عکاســـانی چون رابرت آدامز، اســـتفن 
شور و لوئیس بالتز با پرداختن به بزرگراه ها، 
تیر های تلفن و توسعه مناطق حومه شهر 
به جـــای ســـرزمین های بکـــر و دور افتاده 
مکان هایـــی را به نمایش می گذاشـــتند که 
حضور انســـان در آنها نمایان بود. کارشان 
نشان دادن مناظر دستکاری شده به دست 
انسان بود و در عکس هایشان دیگر خبری 
از عاطفه گرایـــی و انتقال احساســـات نبود. 
ثبـــت تصویر برای انتقـــال اطالعات بدون 
برانگیختن هر گونه احساسات، مهم ترین 

ویژگی آثار این عکاسان بود.
مهم تریـــن  از  یکـــی  به عنـــوان  بالتـــز 
عکاسان جریان نیوتوپوگرافی )شکل نوین 
تصویربرداری از ســـطح زمین که با کمک 
نقشـــه برداری صورت می گیـــرد( می گوید: 
امیدوارم که این عکس هایم استریل باشند 
و هیچ محتوای عاطفی در آنها نباشـــند. او 
می گوید: یکی از جذابیت های اولیه عکاسی 
برای من ایـــن بود که ظاهراً به نظر می آید 
از دید معمولی گرفته شده، توهمی است 

نگاهی به تحول مفهوم عکاسی منظره؛ از آغاز تا امروز

چالش جدید چگونگی نمایش آن مواجه 
می کند. عکاســـان امروز بر جهانی سازی، 
تکنولوژی، صنعتی شـــدن زمین و فضای 
شـــهری و توجـــه به نقـــش میان انســـان و 
طبیعت متمرکز هستند. ادوارد برتینسکی 
به عنوان یکی از منظره نگاران معاصر آثار 

فوق العاده را خلق می کند.
برتینسکی یکی از مشهورترین عکاسان 
منظره معاصر بـــه تأثیراتی که انســـان بر 
زمین می گذارد و اینکه چگونه انسان دارد 
از منابـــع زمیـــن اســـتفاده می کند، اشـــاره 
دارد. او بـــا دوربین LARG FORMAT کار 
می کنـــد و با چاپ های بـــزرگ موضوعات 
اذیت کننـــده را به صـــورت عکس های زیبا 
به تصویر می کشـــد. عکاســـی از فضا های 
طبیعی که زیبا هســـتند اما مـــواد و متریال 
خطرناکـــی را نشـــان می دهنـــد. دخالـــت 
انسان در طبیعت و منابع زمین که چگونه 
توســـط انســـان مـــورد بهره بـــرداری قـــرار 
می گیـــرد. تصاویر زیبا از مناظر طبیعی که 
راه آهن به میان آنها آمده اســـت از جمله 
مجموعه هـــای برتینســـکی اســـت. او نـــه 
تنها در مقام یک عـــکاس- هنرمند که در 
جایگاه یک اندیشـــمند و جامعه شـــناس 
نسبت به دنیای کنونی که ما در آن زندگی 
می کنیـــم حرف هـــای زیادی بـــرای گفتن 
دارد.  او در مجموعـــه معـــادن کوه هایی را 
نشـــان می دهد که از آن ســـنگ اســـتخراج 
می کنند. طی آن برای ســـاختن و بر آمدن 
ساختمانی در جایی دیگر در گوشه دیگری 
از زمین حفره ای ایجاد می شود.  برتینسکی 
در ارتباط با این نمایشـــگاه می گوید: وقتی 
در شهر ســـاختمان های بلند را می دیدم، 
فکر کردم باید یک جای دیگر یک حفره ای 
در زمین به وجود آمده باشـــد. وقتی رفتم 
و حفره هـــا را دیدم گفتـــم این معماری ها 
منفـــی هســـتند. در دنیای امروز عکاســـی 
منظره چـــون دیگر ژانر ها دچـــار تغییرات 
زیادی شده است. عکاسی در عصر حاضر 
دیگر شـــکار لحظه نیســـت، عکاسی دیگر 
رفتن به جاهای بکر و دست نیافته نیست، 
عکاسی دیگر پرداختن به زیبایی ها نیست، 

عکاسی امروز انتقال ایده و اندیشه است.
منابع:

کالرک،  گراهـــام  عکس،تألیـــف:   )1  
مترجم: حسن خوبدل و زیبا مغربی.

 2(معمـــاری عکاســـی، تألیـــف: بهزاد 
صحتی.

در قرن نوزدهم با شتاب گرفتن انقالب صنعتی دگرگونی های عظیمی 
در حوزه های صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل به وجود آمده بود. 
ماشین بخار، قطار و اتومبیل، کشف سرزمین های جدید و امکان سفر به 
مناطق دور افتاده را فراهم می کرد. این ها همه از به وجود آمدن دنیایی 
جدید حکایـــت می کردند. در این زمان عکاســـی چـــون طفل نوپایی 
همزمان در چند جغرافیا اعالم وجود کرد و دوربین به عنوان ماشـــین 
تولید تصویر چشـــم اندازهای جدیدی را پیش روی همگان قرار داد؛ چشم اندازهایی که در 

گذر زمان تغییر کردند و تعریف دیگری از  عکاسی منظره ارائه دادند.

در سویی دیگر جســـت و جوی تصاویر ناب 
و موزون روســـتایی و تصاویر کارت پستالی 
از دلمشـــغولی های عکاســـان طبیعت در 
سال های آغازین بوده است. اهمیت دادن 
به زیبایی ها و نشان دادن طبیعت واال، ایده 
آلیزه کردن منظره، در کنار کیفیات تکنیکی 
باال، بازی با نور و بافت با نگاه فرمالیســـتی 
از مهم ترین خصوصیات عکاســـی منظره 
تا میانه های قرن بیســـتم است. عکاسانی 
چون ادوارد وستون و انسل آدامز با اهمیت 
دادن به فرم و شـــیوه های عکاسی مختص 
به خـــود که تحت عنـــوان گـــروه اف 64 در 
دنیای عکاسی شناسایی می شوند، تعالی و 
زیبایی هایی را به تصویر کشیدند که بیننده 
کاماًل تحـــت تأثیر عاطفی عکس های آنان 

قرار می گرفت.
طبیعت زیبا و شـــگفت انگیز، فرم های 
بی نظیـــر و بی همتـــا در کنـــار تنالیته هـــای 

از دیدن بی واسطه، من می خواستم از این 
کیفیت اســـتفاده کنم. من در سطح چشم 
Eye Level عکاســـی می کنم، دوربین نه به 
ســـمت باال بود و نه به ســـمت پایین. هیچ 
اعوجاج بصری در کار نبود تا نظر مخاطب 
را جلب کند. هر گونه ردپایی از دخالت من 
تا آنجا که ممکن بود یا حذف می شد یا به 
حداقل می رسید. می خواستم کاری کنم که 

انگار دوربین خودش می بیند.
این عکاسان از رویکرد شاعرانه عکاسان 
قبلـــی فاصله گرفتنـــد و به ثبـــت تأثیرات 
مخـــرب تمـــدن بـــر طبیعـــت پرداختند و 
موضوعـــات پیـــش پا افتـــاده را بر اســـاس 
ایدئولـــوژی خـــود انتخـــاب و بـــه تصویـــر 

کشیدند.
در دوران معاصر بـــا توجه به همگانی 
شـــدن تصویر به گونه ای که همه با داشتن 
دوربین و موبایل امکان تولید عکس دارند 

دیگر جایـــی از کره زمین باقـــی نمانده که 
انسان دوربین به دستی به آنجا نرفته باشد 
و هیـــچ مکان ناشـــناخته ای باقـــی نمانده 
اســـت. گسترش شـــبکه های اجتماعی نیز 
باعـــث گردیده که عکس های گرفته شـــده 
مردم عادی در کســـری از ثانیه در سراســـر 
جهـــان به نمایـــش درآیند. در ایـــن دوران 
ارتباطات معاصـــر و رســـانه های عمومی 

مؤلفه های منظره را گسترش داده اند.
ë جهانی مچاله شده

 در عکاســـی معاصـــر، منظـــره دیگـــر 
خلقـــت ایـــده آل خدا نیســـت کـــه مکانی 
است برای شخصیت، ایده ها، نگرانی های 
سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی مردمی که 
در آن زندگی می کنند. تغییرات مربوط به 
زمیـــن و هوا ما را در یک نوســـتالژی از یک 
منظره اســـتعالیی که مدت هاست ناپدید 
شـــده اســـت وا می گـــذارد و عکاســـان را با 

در دوران معاصر با توجه به همگانی شدن تصویر به گونه ای که 
همه با داشتن دوربین و موبایل امکان تولید عکس دارند دیگر 

جایی از کره زمین باقی نمانده که انسان دوربین به دستی به 
آنجا نرفته باشد و هیچ مکان ناشناخته ای باقی نمانده است. 

گسترش شبکه های اجتماعی نیز باعث گردیده که عکس های 
گرفته شده مردم عادی در کسری از ثانیه در سراسر جهان به 
نمایش درآیند. در این دوران ارتباطات معاصر و رسانه های 

عمومی مؤلفه های منظره را گسترش داده اند

عکس  بسیار معروفی که توسط ادوارد برتینسکی گرفته شده است

عکسی از منظره سنگی که توسط انسل آدامز گرفته شده است 

علی حسن پور
عکاس 
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فردوســـی را حتماً می شناســـید یا حداقل اســـمش به گوش تان خورده اســـت. ابوالقاسم فردوسی 
طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده »شاهنامه« است که در قرن چهارم هجری قمری زندگی 
می کرده اســـت. شاهنامه پر از افسانه های خواندنی است و رســـتم، نام آورترین چهره اسطوره ای در 
شاهنامه است. از میان قصه های شاهنامه، »هفت خان رستم« جزو جذاب ترین داستان هاست که 
قصد داریم در چند شماره آن را برایتان تعریف کنیم. هر شماره یک خان. فردوسی داستان را به شعر 
ســـروده و ما آن را برایتان به نثر بازگو می کنیم.  کیکاووس، پادشاه ایران و سپاهش در دژی کوهستانی 
در مازندران به دســـت دیو سفید اسیر اســـت. رســـتم به نجاتش می رود. هفت خان رستم داستان 
هفت بالیی است که رســـتم در راه رســـیدن به مازندران و آزاد کردن کیکاووس و سپاهیانش با آنها 
روبه رو می شـــود. در خان اول، رخش اسب رستم با شیری که قصد جان رستم را داشت نبرد کرد و او 
را از پای درآورد و در خان دوم به بیابانی بی آب رسید اما میشی او را به سمت چشمه ای راهنمایی کرد 

و رستم و اسبش سیراب شدند و حاال خان سوم.

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

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

رو در رو

صفحه کودک و نوجوان

مریم طالشی

ــــت که آدم برای انجام کاری  یک وقت هایی هس
ــه آنجور که دلش  ــ ــــاش می کند اما نتیج خیلی ت
ــد از کار درنمی آید. چنین اتفاقی برای  ــ می خواه
ــــب یلدا.  ماهان حوالی  ــــت یک سال پیش در ش ماهان افتاد. درس
ــه از  ــ ــال بدجوری به تکاپو افتاده بود. توی مدرس ــ ــــب یلدای پارس ش
ــــت کنند و برای آن  ــــب یلدا درس ــتی ش ــ ــته بودند کاردس ــ آنها خواس
ــرد و ایده های  ــ ــان خیلی فکر ک ــ ــــت داده بودند. ماه ــه مهل ــ دو هفت
ــــت زیباترین و بهترین  ــید. دلش می خواس ــ مختلفی به ذهنش رس
ــــت به کار شد و هر  ــد. برای همین دس ــ ــتی مال خودش باش ــ کاردس
ــورد نیاز بیرون می برد. یک روز به  ــ ــایل م ــ روز مادر را برای خرید وس
ــازه خرازی می رفتند و نمد و پارچه و کاموای رنگی می خریدند  ــ مغ
ــیم و چراغ های کوچک  ــ و روز دیگر می رفتند مغازه الکتریکی و با س
ــــب یلدا حسابی ذهن ماهان  ــتند. خاصه که کاردستی ش ــ برمی گش
ــــت یک ماکت بزرگ از سفره شب  را درگیر کرده بود. تصمیم داش
یلدا درست کند که در آن انار و سیب و هندوانه و بقیه خوراکی های 
ــــخت کار  ــند. ماهان هر روز س ــ ــــب یلدا، با نورهای زیبایی بدرخش ش
ــــت خوب پیش می رفت. آخرین روز قبل  می کرد و کارش هم داش
ــان تمام وقتش را  ــ ــتی بود. ماه ــ ــــب یلدا، مهلت تحویل کاردس از ش
روی درست کردن کاردستی گذاشته بود. اتاقش بوی چسب و رنگ 
ــــی داد. حتی فرصت نکرد کمی به مادر برای انجام کارهای خانه  م
کمک کند. قرار بود شب یلدا برعکس هر سال جای اینکه آنها خانه 
مادربزرگ و پدربزرگ بروند، خودشان میزبان مادرجان و پدرجان 

ــند. مادر دو روز قبل وسایل مورد نیاز را خرید. انار را دان کرد و  ــ باش
در یخچال گذاشت، لبو پخت و به رسم قدیم مقداری تخمه بوداد. 
روز تحویل کاردستی فرا رسید. ماهان شب قبل را تقریباً بیدار ماند 
ــزه کاری ها را هم با  ــ ــــت آخرین ری و فقط کمی خوابید. او می خواس
ــان را تحویل  ــ ــــی کاردستی هایش ــد. بچه ها یکی یک ــ ــــت انجام ده دق
ــود و یکی هندوانه.  ــ ــــت کرده ب ــد. یکی با مقوا انار قرمز دس ــ می دادن
ــفره کوچک پارچه ای را درست کرده و آن را روی قابی  ــ یکی دیگر س
ــیده بود که  ــ ــــی زیبایی کش ــبانده بود. یکی از بچه ها نقاش ــ چوبی چس
بعضی قسمت هایش را با پارچه کاژ کار کرده بود. کاردستی بچه ها 
زیبا و ساده بود. اما کاردستی مهران انصافاً یک چیز دیگر بود. همه 
دهان شان باز مانده بود. معلم لبخندی زد و گفت: »آفرین پسرم. 
ــــت اما الزم نبود اینقدر وقت صرف کنی. اگر  کاردستی ات عالی اس

یک کاردستی ساده هم درست می کردی، خوب بود.«
آن روز معلـــم برای بچه ها توضیح داد که شـــب یلدا، آخرین شـــب 
پاییز و بلندترین شـــب ســـال اســـت و یلـــدا به  معنای زایش اســـت. 
او گفت که ایرانیان چند هزار ســـال اســـت که در شـــب یلدا تا سپیده 
دم بیـــدار می ماننـــد و در کنـــار یکدیگر خـــود را ســـرگرم می کنند و از 
خوراکی هایی که تدارک دیده اند و نماد فصل پاییز اســـت، می خورند 

کـــه خـــوردن هرکـــدام در زمان 
قدیـــم دلیلـــی داشـــته. مثًا 

باور داشتند که اگر مقداری 
یلـــدا  شـــب  در  هندوانـــه 
بخورند، در سراسر زمستان 

طوالنـــی، ســـرما و بیمـــاری 
بـــر آنها غلبـــه نخواهـــد کرد. 

از حرف هـــای معلـــم  ماهـــان 
خوشـــش آمد امـــا آنقدر خســـته 

بـــود و خوابـــش می آمـــد کـــه خیلـــی 
نمی توانســـت به آنها دقـــت کند. معلم گفت 

یـــن همه کاردســـتی ها خوب است و نمره شان باالست. ماهان از  ا
حرف خیلی خوشش نیامد. انتظار داشت کاردستی اش به عنوان 

کاردستی برتر معرفی شـــود. وقتی ماهان به خانه رسید، دید که 
مادر همه کارهـــا را انجام داده و فقط مانده که میهمان ها از راه 
برســـند. او با بی حوصلگی منتظر ماند. وقتی میهمان ها آمدند، 

برعکس همیشـــه خیلی حوصله نداشـــت. آنقدر در این مدت کم 
خوابیـــده بود که تمام خســـتگی در تنش جمع شـــده بـــود. به خاطر 
همین همان جا پای سفره شـــب یلدا خوابش برد و هرچه صدایش 
کردند، بیدار نشـــد. بله، او به همین سادگی بلندترین شب سال را از 

دست داده بود. 

نویسنده کتاب: لوئیس سکر
مترجم: پروین علی پور. ناشر: نشرافق

این داســـتان در مورد پسری اســـت که در مدرسه و خانه 
و همـــه جا خیلـــی بی ادب اســـت. همـــه از او متنفرند و 
هیچ کس با او دوســـت نمی شود. اسم این پسر »برادلی 
چاکرز« اســـت. روزی یـــک  دانش آموز به مدرســـه آنها 
می آید. برادلی فکر می کند که وقت خوبی اســـت با این 
پسر دوست شود چرا که او سابقه بد برادلی را نمی داند. 
ولی ابتدا نمی تواند با دانش آموز دوســـت شـــود. اســـم 
دانش آمـــوز جدیـــد »جـــف فیشـــرمن« اســـت. جف از 
لس آنجلس به مدرسه برادلی آمده. آنها رفته رفته با هم 
دوست می شوند. دوست خیلی صمیمی. حتی یک روز با هم به تولد یکی از 
دوستان شان می روند و کلی خوش می گذرد. اما هنوز جف تنها دوست برادلی 
است و مشکات قبلی ادامه دارد. یک روز معلم برادلی مادر او را خواست تا 
با او در مدرسه حرف بزند. معلم به مادر برادلی گفت که بهتر است پسرتان 

پیش مشاور جدید مدرسه مان 
بـــرود. برادلی ابتـــدا خجالت 
می کشید و دلش نمی خواست 
پیش مشـــاور بـــرود. ولی بعد 
دلش خواست با کسی حرف 
بزند و این بار گفت بد نیست 
بـــرود اتاق مشـــاور مدرســـه. 
مشـــاور مدرســـه یـــک خانم 
جوان است. او خیلی با برادلی 
با روی خوش برخورد می کند. 
مشـــاور برادلی با او حرف زد. 
به حرف برادلـــی گوش و با او 
همدلی کرد. ســـعی کـــرد به 
برادلـــی کمـــک کنـــد. برادلی 
توانست خودش را تغییر دهد 

و یکی از بچه های خوب مدرســـه شود. برادلی به مشاور وابسته شده بود. ولی 
مشاور او از مدرسه آنها به یک مهدکودک منتقل شد. 

برادلی هنوز به یاد او اســـت. همیشـــه در گوش او نصیحت  خانم مشاور 
می پیچـــد. خانم کارال بخوبی به حرف های برادلـــی گوش  می کرد و او را 
می فهمیـــد. خانـــم کارال هیچ وقت برادلی را قضـــاوت نکرد. هیچ وقت 
به او حرف بدی نزد. به او صفت بدی نداد و با او شـــوخی می کرد. خانم 
کارال با برادلی دوســـت شده بود و از همه مهم تر اینکه برادلی را دوست 
داشـــت. چیزی کـــه برادلی در زندگی کم داشـــت. خانـــم کارال برادلی را 
جدی گرفته بود. برادلی فکر می کرد دست کم پیش یک نفر آدم مهمی 

است.
من این کتاب را چهار روزه تمام کردم و آخرش که خانم مشـــاور از مدرسه 
برادلی رفت، خیلی ناراحت شـــدم. ولی کتاب به ما می گوید اگر مشـــکلی 

دارید حتمًا پیش مشاور بروید و خجالت نکشید و از مشاور کمک بگیرید.

ته کالس صندلی آخر

معرفی کتاب

بلندترین شب پارسال چگونه گذشت؟

شاهنامه 
خــــوانی

جنگ با اژدها
خان سوم هفت خان رستم

کتابخانه به خانه شما می آید
کتاب  که  کســـانی  برای 
دوســـت دارنـــد، هیـــچ 
جایی بهتر و قشـــنگ تر 
از یک کتابخانه بزرگ نیست. کتابخانه ای 
کـــه بتوانید هـــر کتابی که دوســـت دارید، 
آنجا پیـــدا کنید. حـــاال اگر کتاب دوســـت 
دارید، می خواهیم به شـــما یک کتابخانه 
درســـت و حســـابی معرفـــی کنیـــم که پر 
اســـت و تقریبـــاً  از کتاب هـــای مختلـــف 
هر کتابـــی که دوســـت داریـــد، می توانید 
آنجا پیدا کنید با کلـــی امکانات. اما برای 
اســـتفاده از این کتابخانه دوست داشتنی 
الزم نیست جایی بروید. کتابخانه می آید 

به خانه شما.
حتماً نام »کتابخانه ملی« را شـــنیده اید. 
جایی که از همه کتاب های چاپ شده یک 
نســـخه در آن وجـــود دارد و یک کتابخانه 

رؤیایی است. حاال این کتابخانه ملی یک 
ســـایت برای کـــودکان و نوجوانـــان دارد و 
کتاب ها و مجله های مخصوص شـــما در 

این سایت پیدا می شود.
این ســـایت بخش های مختلفی دارد که 
حســـابی ســـرگرم تان می کنـــد. در بخش 
کتابخوانـــی همـــه کتاب هـــای ســـایت را 
می توانید ببینید و موضوعی که دوســـت 
داریـــد دنبال کنیـــد یا دنبـــال کتابی که به 
سن و ســـال تان می خوَرد، بگردید. جالب 
اینجاســـت که صفحات تمـــام کتاب ها و 
مجله ها اســـکن شده اند و آناین می شود 

آنها را خواند، آن هم رایگان.
اگر هم از کتابی خوشـــتان آمد، می توانید 
آن را بـــه کتابخانـــه شـــخصی تان اضافه 
کنید. در بخش کتابخانه شـــخصی شـــما 
عضـــو کتابخانـــه می شـــوید و کتاب هایی 

که دوســـت داریـــد بـــه کتابخانـــه اضافه 
می کنید و ســـر فرصـــت می خوانید. یک 
بخش جالب دیگر گالری است. اول اینکه 
بخشـــی برای ارسال عکس ها دارد و اگر از 
کتاب هایتان عکـــس گرفته اید، می توانید 
آن را برای ســـایت بفرســـتید تـــا بقیه هم 
ببینند. اما یک بخش دیگر دارد که حتماً 
خیلی دوســـتش داریـــد؛ برنامه های گویا. 
اینجـــا بعضی شـــاعران و نویســـنده های 
محبوب کودک و نوجوان بعضی کتاب ها 

را برایتان خوانده اند تا بشنوید.
حاال اگر دوست دارید عضو این کتابخانه 
بـــزرگ شـــوید و کتاب هایـــش را بخوانید، 
 بـــا اجـــازه پـــدر و مـــادر بروید به ســـایت 
http://icnl.nlai.ir یـــا از آنهـــا بخواهیـــد 
شـــما را ثبت نـــام کننـــد. حاال شـــما یک 

کتابخانه بزرگ دارید. 

یگانه خدامی

رستم در دشـــت خوابیده بود که ناگهان اژدهایی ظاهر شد. اژدها وقتی رستم را خفته و   اسب را هم در 
حال چرا دید، پیش خود گفت: »چه کســـی جرأت کرد اینجا بخوابد؟ حتی دیوها و فیل ها و شیران هم 
از اینجا نمی گذرند.« اژدها از این فکر خشـــمگین شد و به سوی رخش حمله کرد. رخش به سوی رستم 
رفت و او را بیدار کرد اما اژدها در دم ناپدید شـــد. رســـتم عصبانی شـــد و گفت: »چـــرا بیخود مرا بیدار 
کردی؟« و بعد از آن دوباره خوابید. اژدها دوباره بیرون آمد و رخش باز نزد رســـتم رفت و سروصدا راه 
انداخت و او را بیدار کرد. اما اژدها دوباره ناپدید شـــد. رستم به رخش گفت: »اگر دوباره بیخود بیدارم 
کنی، ســـرت را می برم و پیاده به مازندران می روم.« بعد دوباره خوابید. اژدها برای ســـومین بار ســـر و 
کله اش پیدا شد اما رخش جرأت نمی کرد به سوی رستم برود اما طاقت نیاورد و رستم را بیدار کرد. وقتی 
رستم بیدار شد، آشفته بود اما خداوند نگذاشت اژدها دوباره پنهان شود و رستم او را دید و تیغ کشید و به 
اژدها گفت: »نامت را بگو که دیگر در جهان نخواهی بود.« اژدها گفت: »کسی از چنگ من جان سالم 
به در نبرده است. نام تو چیست؟ که مادرت باید برایت گریه کند.« رستم پاسخ داد: »من رستم دستان 
هستم. خودم به تنهایی یک لشکرم.« سپس با اژدها درآویخت. رخش که زور تن اژدها را می دید، جلو 
آمد و پوست اژدها را با دندان کند. بعد از آن رستم با تیغ سر اژدها را برید و چشمه ای از خون او به وجود 

آمد. رستم خدا را شکر کرد سپس به سوی آب رفت و سر و تن شست. 

کیانمهر ارشادی  
11 ساله از تهران
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گروه فنــاوری - وزیر ارتباطات و فناوری 
مراســم  در  گذشــته  روز  اطالعــات 
افتتاحیه نهمین سمپوزیوم بین المللی 
پژوهشــگاه  محــل  در  کــه  مخابــرات 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات برگــزار 
بررســی های  برمبنــای  گفــت:  شــد، 
انجــام شــده، ۹۵ درصــد دســتگاه ها و 
ســازمان های دولتــی، آمادگــی تحــول 
دیجیتال و رسیدن به اقتصاد دیجیتال 

را ندارند.
در  جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
این مراســم یکــی از چالش هــای مهم 
شــدن  آمــاده  را  کشــورها  از  بســیاری 
بــرای انقالب صنعتی چهــارم و تحول 
دیجیتــال عنوان کــرد و افزود: تغییرات 
بــرای رســیدن بــه این هــدف در کشــور 
مــا نیــز از ابتــدای دولــت دوازدهــم در 
حــوزه ICT آغاز شــده و همچنان نیز با 
سرعت در حال پیشروی است و بزودی 
تغییرات شــگرفی را در ایــن حوزه رقم 

خواهیم زد.
ë تحول دیجیتال یک فرآیند مداوم

جهرمی با اشاره به اینکه به مدت ۱۲ 
سال جلوی توسعه نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه در کشــور گرفته شد، گفت: 
امــا بــا آزاد شــدن این فنــاوری، شــاهد 
نرخ ســریع تغییرات بودیــم و اگر برای 
دیگر موارد این چنینی نیز زمینه ســازی 
نکنیم، نمی توانیم اقتصاد پویا و ســهم  
مناســبی از بازار صنعت ICT در جهان 

داشته باشیم.
وزیــر ارتباطــات افــزود: بــرای مثال 
نســل پنجم ارتباطات یکــی از مباحث 
داغ این روزهای دنیا است و این فناوری 
می تواند زمینه ساز فعالیت ماشین های 
هوشــمند متعددی شــود، چرا که یکی 
در  تأخیــر  کاهــش  آن،  کاربردهــای  از 
شبکه از ۲۰ به یک میلی  ثانیه است. اما 
ســؤال این اســت که آیا برای استفاده از 
ابزارهای هوشــمند توانایی های الزم  یا 

برای هوشمندســازی شــهر، المان های 
مورد نیاز برای شــهر هوشمند در کشور 

وجود دارد؟
آذری جهرمــی بــا بیان اینکــه زمان 
بســیار کوتاهی برای مواجهــه با انقالب 
صنعتــی چهــارم داریــم و بایــد در این 
فرصت کوتاه از حداکثر توانمندی های 
داخلــی و هم افزایی در کشــور اســتفاده 
کنیــم، گفت: آماده شــدن برای انقالب 
 ICT صنعتــی چهــارم فراتــر از حــوزه
اســت. بــرای مثــال بخــش ارتباطــات، 
وظیفه ای در حوزه فرهنگی، صیانت از 
کودک و فضای مجازی، سواد رسانه ای 
و رســانه های نوین ندارد. اما کسانی که 
مســئولیت دارنــد وظیفه شــان را انجام 
نداده انــد درنتیجه مــا ناگزیر به ورود به 
ایــن حوزه ها شــده ایم؛ اتفاقــاً این افراد 
زبان انتقادشان نیز باز است. هرچند که 
یــک نفر کار کنــد و همه طلب کنند، کار 

سختی نیست.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تحول 
دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم یک 
انقالب بزرگ اســت، گفت: در این باره 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
از ســال گذشــته دوره هایی را آغاز کرده 
تــا تحــوالت دیجیتــال را به زبان ســاده 
و قابــل فهم بــرای مجموعه هــا تبدیل 
کــرده  و بــرای ســازمان ها گزارش هــای 
دیجیتــال  تحــول  دربــاره  اختصاصــی 
تولیــد کردنــد. اما نتایج ایــن گزارش ها 
بشــدت نگران کننــده بــوده اســت، زیرا 
طبق گزارشــی کــه از رئیس پژوهشــگاه 
دریافت کردم ۹۵ درصد ســازمان ها به 
هیــچ وجه آمادگی ورود بــه این عرصه 

را ندارند.
جهرمــی بــا اشــاره به اینکــه انقالب 
مختلــف  عرصه هــای  در  اســالمی 
بــرای خــود ایــده دارد، افــزود: در حوزه 
اســالمی،  انقــالب  ایــده  نیــز  اقتصــاد 
اقتصــاد مقاومتی اســت. همان طور که 

در  اقتصــاد  از  متعــددی  ســبک های 
اقتصــاد  ماننــد  دارد  وجــود  جهــان 
لیبرالیســتی  اقتصــاد  ســرمایه داری، 
نیــز  ایــران  در  کمونیســتی،  اقتصــاد  و 
مفهــوم اقتصــاد بــا اقتصــاد مقاومتــی 
تبیین می شــود. وی تأکیــد کرد: اقتصاد 
مقاومتی یک پروژه نیســت بلکه سبک 
اقتصاد انقالب اسالمی است؛ اما برخی 
به اشــتباه اقتصاد مقاومتی را تعبیر به 
پــروژه می کننــد. در همین حال شــبکه 
ملی اطالعــات نیز یک پروژه نیســت و 
از دیــدگاه انقــالب اســالمی بــه مفهوم 
توســعه فضای مجازی بــوده و هیچگاه 
متوقف نمی شــود. تحــول دیجیتال نیز 
یک پروژه نیست و فرآیند مداوم است.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات 
گفــت: در اتحادیــه جهانــی مخابــرات 
چالش هایــی وجــود دارد و یکــی از این 
چالش ها این است که برخی معتقدند 
اینترنــت  را  حــوزه  در  مقررات گــذاری 

ســازمان »آی کــن« کــه تحــت ســلطه 
امریــکا اســت باید انجام دهــد. این امر 
بــه معنای پیــش  بــردن یکجانبه گرایی 
در توســعه ICT اســت و اگر در برابر آن 
سکوت کنیم ۱۰ سال دیگر بشدت دچار 
یکجانبه گرایی برخی کشــورهای غربی 

در حوزه ICT و اینترنت خواهیم بود.
جهرمــی افــزود: البته ایــن موضوع 
امــروز نیز مورد تأکید برخی کشــورهای 
کــه رؤســای  غربــی اســت و شــاهدیم 
جمهــور برخی از این کشــورها به دنبال 
یافتن راهی برای پایــان یکجانبه گرایی 

در حوزه اینترنت هستند.
ë  تعیین تکلیف تلفن همراه جامانده از

رجیستری
گفتنی است بعد از مراسم افتتاحیه 
بین المللــی  ســمپوزیوم  نهمیــن 
ارتباطــات و فنــاوری  مخابــرات، وزیــر 
اطالعــات در جمع خبرنــگاران حاضر 
رجیســتری  دربــاره  آنهــا  ســؤال  بــه  و 

تلفن همراه و ســامانه همتا پاسخ داد. 
جهرمــی دربــاره تعیین تکلیــف تلفن 
همراهــی که به دلیــل خامــوش بودن، 
امکان رجیستری در شبکه تلفن همراه 
کشــور را نــدارد، گفــت: مــا در ابتــدای 
طــرح رجیســتری، یــک دوره ۳ ماهــه 
بــرای پایش درنظــر گرفتیــم و از مردم 
خواســتیم کــه در این بــازه زمانی تلفن 
همــراه خود را روشــن کنند تا در شــبکه 
فعــال شــود.  آذری جهرمــی افــزود: با 
وجــود اطالع رســانی کاملــی کــه انجام 
شــد برخی افــراد، تلفن همــراه خود را 
روشــن نکردنــد و هم اکنون بــا توجه به 
افزایــش قیمــت تلفــن همــراه در بازار 
به دلیل نوسانات نرح ارز، قصد دارند از 
آن تلفن همراه که در شــبکه غیرفعال 

است، استفاده کنند.
جهرمی گفت: در این زمینه کارگروه 
فنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
همــکاری  بــا  )رگوالتــوری(  رادیویــی 

اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده تا 
بتوانند برمبنــای پردازش های ممکن، 
مــوارد موردنظر از گوشــی های قدیمی 
جامانــده در طــرح رجیســتری را آنالیز 
کنند تا مشــخص شــود که این گوشی ها 

قابلیت فعالسازی دارند یا خیر.
وزیر ارتباطات افزود: اما با این حال 
بــرای افــرادی که بــه رغم مهلــت داده 
شــده، به هر دلیلــی تلفن همــراه خود 
را فعــال نکــرده و هم اکنــون با مشــکل 
مواجه شــده اند نیز باید فکــری کرد. به 
همیــن دلیــل کارگــروه فنــی رگوالتوری 
درحال بررســی بر نحوه تعیین تکلیف 
این گوشی ها است. وی با اشاره به اینکه 
سیســتم ثبــت و رجیســتری از تطابــق 
شــماره تلفــن همــراه کاربــر و شــماره 
شناســه IMEI گوشــی کاربــر، عملیاتی 
می شــود، نیز گفــت: اگــر بخواهیم این 
فرآیند را به صــورت کامل باز بگذاریم، 
عــده ای ســودجو کــه به دنبــال قاچــاق 
اســتفاده  امــکان  ایــن  از  هســتند،  کاال 
 IMEI کــرده و گوشــی های قدیــم را بــا
جدید وارد شــبکه می کنند. این کدهای 
داخــل  در  بــاگ  بــروز  باعــث  جعلــی 
سیستم می شود. وی درباره توقف ثبت 
رجیســتری تلفــن همــراه مســافری در 
ســامانه همتا نیز گفت: تلفن همراهی 
کــه بــا عنوان مســافر امــا خــارج از روال 
مــورد تأییــد وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت، وارد کشور می شوند، بار مسافر 
محسوب نمی شــوند و برای آنها قانون 

بار مسافر پیاده سازی نخواهد شد.
جهرمــی با بیان اینکــه برخی انتقاد 
می کننــد کــه کانال های اصلــی واردات 
تلفن همراه کار نمی کنند و این موضوع 
باعث ایجاد اخالل در بازار شــده است، 
گفــت: تأکیــد ما بر این اســت کــه همه 
بایــد مســئولیت واقعــی خــود را انجام 
دهند و به جای شیوه های جایگزین، اگر 

مشکلی وجود دارد باید حل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد

  ارتقای سواد رسانه ای 
راهکار مقابله با اخبار جعلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حســاب شخصی توئیتر 
خود نوشــت: فیک نیوز یک سالح شــیمیایی جنگ رسانه ای 
اســت و کاربران جعلی سیاهی لشــکر آن. به گزارش»ایران«، 
محمدجــواد آذری جهرمــی در ادامــه توئیــت خود نوشــته اســت: ارتقای ســواد 
رســانه ای راهکار رفع این مخاطره است که بســیاری از کشورها به آن پرداخته اند. 
وزیر ارتباطات همچنین در ادامه نوشــته اســت: در غفلت دســتگاه های مسئول، 
برنامه ارتقای سواد رسانه را با مشارکت اندیشمندان از این هفته آغاز خواهیم کرد.

 بررسی آنتی ویروس های اندرویدی 
در مارکت های ایرانی

بــا توجه بــه اینکه برخــی برنامه های ارائه شــده در مارکت هــای اندروید هیچ 
کارآیــی نداشــته و حتــی ممکن اســت بدافزار باشــند، مرکز مدیریــت امداد و 
هماهنگــی عملیات رخدادهای رایانه ای)ماهر( به بررســی ۱۲۰ آنتی ویروس 
منتشر شده در مارکت های ایرانی پرداخت. به گزارش»ایران«، این مرکز عنوان 
کــرده اســت بســیاری از برنامه هایی که تحــت عناوین مختلف برای سیســتم 
عامل اندروید منتشــر می شــوند از روی برنامه های منبع باز ســاخته شــده اند. 
بسیاری از این برنامه ها صرفاً با تغییر نام و آیکون به عنوان برنامه های گوناگون 
و با هدف اســتفاده از سرویس های تبلیغاتی داخل این برنامه ها و درآمدزایی 
برای منتشرکننده برنامه تولید می شوند. در همین راستا مرکز ماهر با همکاری 
مارکت های توزیع کننده ، درحال شناسایی و مقابله با دسته های مختلف از این 
اپلیکیشــن ها تحت عنــوان آنتی ویروس در مارکت های اندروید ایرانی اســت. 
بررســی و مقایسه این برنامه ها نشان می دهد که عمدتاً کارایی الزم را نداشته 
یا عملکرد جعلی دارند و تنها با هدف جذب کاربر و کسب درآمد از تبلیغات 
توســعه یافته انــد. در این گزارش آمده اســت کــه 6۰ آنتی ویــروس با توجه به 
شــباهت باالیی که به یکدیگر داشــتند به هفت دسته تقسیم شدند.اگر عالقه 
مندیــد تا دســته بندی این آنتی ویروس ها و کل گــزارش را ببینید می توانید به 

مرکز ماهر به آدرس اینترنتی www.cert.ir مراجعه کنید.

۹۵ درصد سازمان های دولتی آمادگی تحول دیجیتال ندارند
اخبار

جســت و جوگر  پــروژه  کــه  اســت  داده  گــزارش  گــوگل 
چیــن را بــه پایــان رســانده اســت. ایــن موضــوع می تــوان 
خوشحال کننده ترین خبر برای کارمندان گوگل باشد که طی 

ماه های اخیر بارها برای توقف این پروژه تالش کردند.
بــه گــزارش »ایــران«، بیــش از ۳۰۰ کارمنــد ارشــد گــوگل نامــه ای سرگشــاده 
بــرای اعتــراض به پروژه موســوم بــه »Dragonfly« امضــا کرده اند کــه به نوعی 

جست و جوگری چینی است.
خبرهای مرتبط با این پروژه از تابســتان منتشر شد و این خبرها بسرعت روندی 
ضد و نقیض گرفت. برای مثال گوگل از یک سواعالم کرد که این پروژه نقشی در 
سانســور نخواهد داشت و از سوی دیگر صدها کارمند معترض اعالم کردند این 
پروژه با هدف سانســور فعالیت خواهد کرد. اما پس از آن اســت که صدها نفر از 
کارکنان این پروژه که به نام Dragonfly شــناخته می شــود اعتراض کردند که به 
نظر می رسد جایی برای این پروژه در گوگل نخواهد بود. سال ها بود که چینی ها 
حضــور گــوگل در کشورشــان را ممنــوع کــرده بودند و مدیران ارشــد گــوگل امید 
داشتند از طریق Dragonfly در اوایل سال ۲۰۱۹ دوباره وارد چین شوند. اما موج 
اعتراضات کارمندان تا حدی قوی و ادامه دار شــد که در نهایت به نظر می رســد 

جایی برای این پروژه در گوگل نخواهد بود.

اعتراف توئیتر به افشای اطالعات کاربران
توئیتــر به طور رســمی تأیید کرد که یک فرم پشــتیبانی جعلی بــا آدرسIP غیر 
رســمی، اطالعــات کاربــران را به مراکــزی در چین و عربســتان ســعودی انتقال 

می داده است.
بــه گزارش انتخاب، توئیتــر اعالم کرده که 6.8 درصــد از اطالعات کاربران که در 
فرم پشتیبانی این شرکت ثبت می شده به جای ورود به سامانه داده های رسمی 
توئیتــر، به مراکزی در چین و عربســتان ســعودی انتقال می یافته اســت. اگرچه 
توئیتر اعالم کرده که این مشکل را دقیقاً یک روز پس از تشخیص حل کرده است، 
اما این خبر موجی از نگرانی را بین کاربران ایجاد کرده اســت. توئیتر تأکید کرده 
که نمی تواند دولتی بودن این خرابکاری سایبری را تأیید کند و احتمال دارد این 
عملیات، توسط هکرهای ناشــناس و غیردولتی، سازماندهی شده باشد. توئیتر 
اعالم کرد که اطالعات افشــا شده شــامل مواردی مانند کدهای کشورها، شماره 
تلفن های مرتبط با حساب ها و... است که البته بسرعت آنها را قفل کرده است. 
این شــرکت تأکید کرده که شــماره تلفن های کامل و سایر اطالعات شخصی در 
معرض دید هکرها نبوده است. این شرکت اعالم کرد که در عرض یک روز یعنی 
از تاریخ ۱5 نوامبر مشغول کار روی این مشکل بوده و تا ۱6 نوامبر آن را حل کرده 

است.

ورود هکرها به خانه با گجت های ناامن
محققان دانشــگاهی اعالم کرده اند دســتگاه های هوشــمند متصل به اینترنت 
کــه امنیــت کمی دارند بــه هکرها اجــازه می دهند به سیســتم های امنیتی خانه 

دسترسی یابند.
بــه گــزارش مهر، محققــان رایانشــی دانشــگاه William & Mary در ویرجینیا از 
اختالالت در دستگاه های هوشمند خانگی پرده برداشته که به راحتی به سارقان 
اجازه می دهد وارد خانه افراد شوند.  این گروه از محققان که امنیت چند محصول 
و سیســتم را آزمایش کردند و متوجه شــکاف های عمیقی شــدند، ادعا می کنند 
هکرهــا با سوء اســتفاده از محصوالتی مانند ترموســتات های متصل به اینترنت 
یا سیســتم های خودکار آبپاش های چمن که امنیت پایینــی دارند، می توانند به 
دوربین ها یا زنگ های هشدار خانه دسترسی یابند.  به گفته کارشناسان بخشی از 
این مشکل استفاده از سیستم های مرکزی است که به اپلیکیشن ها و دستگاه های 
مختلف اجازه می دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  آدویت نادکارنی از دانشگاه 
William & Mary می گوید: میلیون ها دالر برای تولید دستگاه های امنیتی مانند 
دوربین هــا و قفل ها صرف می شــود اما افراد نمی دانند باید بــه همین اندازه به 

دستگاه هایی با امنیت کمی مانند کلید چراغ هوشمند توجه کنند.

پروژه جست وجوگر گوگل در چین 
متوقف شد

 آن سوی 
خـــــــبر

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات

رؤیــای تحقــق خودروهــای هوشــمند هــر روز یــک گام به 
واقعیــت نزدیک تر می شــود و براســاس پیش بینی ها این 
خودروهــا تا ســال ۲۰۲۲ میــالدی بســیاری از خیابان های 
دنیــا را در تســخیرخود قرار می دهنــد. به گزارش ایلنا، خودروســازان مطرح 
جهــان و غول هــای فنــاوری رقم های نجومی را روی توســعه ایــن خودروها 
ســرمایه گذاری کرده اند و بعضی از آنها نمونه هایی از آخرین دستاورد خود 
را در معرض عموم قرار داده اند و براســاس آخرین گزارشات تا سال ۲۰۲۲ 

میالدی تعداد ۱۲5 میلیون خودرو هوشمند راهی بازار خواهند شد.
یکــی از موانعــی کــه پیــش روی توســعه خودروهــای هوشــمند اســت، عــدم 
زیرســاخت های مناســب در جاده هــا و معابــر شــهری اســت؛ البتــه بســیاری از 
کشــور های صنعتی و در حال توســعه درتالشــند تــا هرچه زودتر بر این مشــکل 
فائــق آینــد و خود را بــرای حضور عصــر خودروهای هوشــمند آمــاده کنند، این 
درحالی اســت که در کشــور ما حتی بســتر الزم بــرای خودروهــای الکتریکی هم 
مهیا نشــده اســت. محمدعلی عدالت خواه کارشــناس فناوری اطالعات درباره 
زیرساخت های مورد نیاز خودروهای هوشمند گفت: گرچه خودروهای هوشمند 
می توانند از انرژی های فســیلی نیز اســتفاده کنند؛ اما برق به عنوان منبع اصلی 
تأمین انرژی این نوع خودروها در نظر گرفته می شود و تالش خودروسازان بر این 
اســت تا انرژی های فســیلی را به تدریج از صنعت خودرو حذف کنند. وی افزود: 
البته برای این کار هنوز موانعی وجود دارد؛ اما این موانع بزودی برطرف خواهند 
شد و بدون شک از دو یا سه سال دیگر شاهد حضور گسترده خودروهای الکتریکی 
در خیابان ها خواهیم بود. عدالت خواه با بیان اینکه زیرســاخت های کشــور ما به 
هیچ وجه آمادگی میزبانی از خودروهای هوشمند را ندارد، اظهار کرد: متأسفانه 
هم در زمینه ساخت معابر و هم در زمینه تأمین سوخت با استانداردهای جهانی 
فاصله زیادی داریم و به نظر نمی رســد در ســال های نزدیک شــاهد عبور و مرور 
خودروهای هوشمند در کشورمان باشیم. به گفته این کارشناس، فرهنگ  رانندگی 
نیز در کشور ما اشکاالت فراوانی دارد و بدون شک خودروهای  هوشمند نمی توانند 
در خیابان های ما بدون حادثه عبور کنند. وی با اشاره به اینکه خودروهای هوشمند 
بخشــی از فناوری اینترنت اشیا محسوب می شــوند، گفت: خودروهای هوشمند 
برای مسیریابی خود همواره به اینترنت و خدمات GPS نیاز خواهند داشت و این 

درحالی است که این دو خدمات در ایران هنوز هم با اختالل مواجه است.

 125 میلیون خودرو هوشمند 
در انتظار ورود به جاده ها

فناورانه

ســرانجام انتظــار کاربران گوشــی های 
اندرویدی نیز به پایان رسیده و قابلیت 
تصویــر در تصویر واتس اپ قرار اســت 
در هفته جاری برای دســترس کاربران 

منتشر و ارائه شود.
به گزارش ایســنا، چندی پیــش بود که 
قابلیت هــای  بــر  گزارش هایــی مبنــی 
جدیــدی کــه قــرار اســت در آینــده ای 
پیام رســان  اپلیکیشــن  بــه  نزدیــک 
واتــس اپ اضافــه شــود، منتشــر شــده 

بــود. یکــی از ایــن قابلیت هــای جدید 
picture-( ویژگــی تصویــر در تصویــر

به نظــر  کــه حــاال  اســت   )in-picture
می رسد از ســایر قابلیت ها زودتر قابل 
دســترس کاربران این پیام رســان قرار 

می گیرد.
البتــه ایــن در حالی اســت کــه کاربران 
گوشــی های آیفون از اوایل ســال ۲۰۱8 
میــالدی به چنیــن قابلیتی دسترســی 
داشــتند و حاال قرار است برای تمامی 

کاربــران واتس اپ بخصــوص کاربران 
گوشــی های اندرویدی منتشــر شــده و 

مورداستفاده قرار بگیرد.
کاربــران بســیاری در فضــای مجــازی 
از واتــس اپ کــه یکــی از بزرگ تریــن 
زیرمجموعه هــای شــرکت فیس بــوک 
اســت، بارهــا درخواســت کــرده بودند 
که ایــن قابلیت کاربردی برای نســخه 
اندرویــد و وینــدوز نیــز ارائــه و منتشــر 
شــود تــا بتواننــد به صــورت هــم زمان 

به تماشــای ویدئوهــای درحال پخش 
اینســتاگرام  و  فیس بــوک  یوتیــوب، 
نشســته و در عیــن حــال بــه مکالمه و 
چت کردن با دوســتان واتس اپی خود 

بپردازند.
هفتــه  در  واتــس اپ  مــی رود  انتظــار 
را  جــاری قابلیــت تصویــر در تصویــر 
بــه ایــن پلتفــرم اضافــه کنــد و بــرای 
دریافت و دانلود روی فروشگاه آنالین 

و اینترنتی گوگل پلی استور قرار دهد.

قابلیت تصویر در تصویر در راه واتس اپ
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مصرف دیتای گوشی خود را مدیریت کنید

 ایــن روزهــا بخــش عظیمــی از کارهــای روزانــه ما به 
اینترنــت تلفن همراه ما وابســته اســت. چــک کردن 
ایمیل، پاســخ بــه درخواســت ها، نظــارت بــر اجرای 
پــروژه و غیره بدون داشــتن اینترنت همــراه که در هر 
جــا فرصــت پیشــرفت کارهایمــان را می دهــد شــاید 
غیرممکن باشــد. در این شــرایط کاماًل طبیعی است 
که میــزان مصرف دیتا از دســتمان در بــرود و درآخر 
مــاه با رقمی بــاال برای پرداخت هزینه دیتای گوشــی 
مواجــه شــویم. باال رفتن حجم مصــرف دیتای تلفن 
همراه حــاال به یکی از معضالت قابــل توجه کاربران 
تبدیل شده است. شاید به همین دلیل هم هست که 
برنامه هایی طراحی شده اند که حجم مصرف دیتای 

شما را سنجیده و در صورت عبور از خط قرمز به شما 
اخطار می دهند. گشــتی در فروشــگاه های اپلیکیشن 
شــما را به برنامه های مختلفی برای مدیریت میزان 
مصرف دیتا می رساند. یکی از بهترین برنامه ها که در 
 DataEye این زمینه می توانیم به شــما معرفی کنیم
اســت. کار اصلــی ایــن برنامــه نمایش دقیــق میزان 

مصرف دیتای شماست. 
همچنیــن ایــن برنامــه بــه شــما می گویــد کــه کــدام 
اپلیکیشن نصب شده روی گوشی شما چه میزان داده 
مصــرف می کند و بهتر اســت چگونه میــزان مصرف 
ایــن برنامه ها را کنترل کنید. یکی دیگر از برنامه هایی 
کــه در این زمینه می تواند به شــما کمــک کند برنامه 
GlassWireاســت. ایــن برنامــه در کنار کنتــرل میزان 
مصــرف دیتــای گوشــی راهکارهایی هم بــرای حفظ 
امنیت اطالعات گوشــی در اختیارتــان می گذارد. این 

برنامــه هــم مانند برنامــه اول میزان مصــرف دیتای 
گوشــی شــما را لحظه ای به نمایش می گذارد و نحوه 
مدیریت مصرف دیتا توســط برنامه هایــی را که روی 
گوشــی خــود داریــد هم به شــما آمــوزش می دهد. از 
ســوی دیگر ایــن اپلیکیشــن برنامه های مشــکوکی را 
کــه اقدام بــه مصرف غیرقانونی دیتای گوشــی شــما 
می کنند نیز شناسایی و از دسترس خارجشان می کند. 
هــر دو برنامــه به صــورت رایــگان در اختیــار کاربــران 

سیستم عامل اندروید قرار گرفته است.

امروزه مرجان های دریایی در معرض تخریب قرار دارند و به همین دلیل هم دانشمندان حوزه فناوری و محیط زیست دست 
به دســت یکدیگر داده اند تا به احیای آنها بپردازند. شــاید بتوان محققان دانشــگاه کوئینزلند اســترالیا را در این زمینه پیشــتاز 

دانست چرا که با استفاده از روباتی به نام Larvalbot می خواهند به رشد مرجان ها کمک کنند و مانع مرگ آنها شوند.
 این روبات برای نخستین بار الروهای مرجانی میکروسکوپی را به 
توده های مرجانی موجود در جزایر Great Barrier Reef کوئینزلند 
استرالیا می رسانند. گفتنی است که بخش عمده مرجان های این 
جزیره در سال های ۲۰۱6 و ۲۰۱7 به دالیل متعدد از بین رفته اند 
و حــاال ایــن روبات آبی مجهز به دوربین های پیشــرفته و چندین 
سنســور می خواهد مشــکل را حــل کنــد. Larvalbot را می توان از 
خشــکی و با کمک یک آی پد کنترل کرد و الروهای مرجانی را در 
نقاط مورد نیاز مرجان ،جاســازی کرد تا به مرور زمان رشــد کنند 
و شــاهد توده های مرجانی بزرگ در این جزیره باشــیم. در حال 
حاضر این روبات ۱۰۰ هزار الرو مرجانی را حمل می کند ولی قرار 
است این تعداد به میلیون ها عدد برسد. پروفسور هریسون یکی 
از فعاالن این پروژه گفت: این الروها میکروســکوپی بوده و اندازه 
آنها کمتر از یک میلیمتر است ازاین رو باید حداقل 6 تا ۹ماه منتظر بمانیم تا نتیجه کار و رشد مرجان ها را ببینیم. قرار است در 

صورت موفقیت آمیز بودن طرح در سال ۲۰۱۹، این پروژه در فیلیپین نیز انجام و مرجان ها احیا شوند.

احیای مرجان های دریایی با یک روبات

میترا جلیلی
خبرنگار
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10 سال زندان برای  همراه 
   داشتن روغن حشیش

تلفن عجیب خانه »ســالوادور دالی« نقاش فرا واقع گرا اسپانیایی به 
حراج گذاشته شد.

به گــزارش دیلی میــل، قیمت این تلفــن 850 هزار پوند برآورد شــده 
است که گوشی آن شبیه به بدن »خرچنگ« است.

این تلفن دیدنی در حراجی در اســکاتلند بــه نمایش عموم در خواهد 
آمد.

گفتنی اســت که مجسمه ســاز حرفه ای »جیمز ادوارد« در سال 1938 
میالدی این تلفن را برای دالی ساخته بود.

»ســایمون گریــم« مدیــر خانــه هنــر معاصــر اســکاتلند درایــن بــاره 
گفت:»این تلفن یک اثر سوررئالیســت یا فرا واقع گرایی نادر است و 

به همین دلیل بسیار ارزشمند است.«

لحظه مبــارزه مرغ ماهی خــوار با عقــاب دریایی به خاطر 
نجــات یک دوســت ســوژه عــکاس حیــات وحش شــد.به 
گــزارش دیلی میــل، »دیوید کانالز« 33 ســاله این تصاویر 
دیدنی را در برکه ای در آالسکا گرفته است. »دیوید« در این 
بــاره گفت:»عقاب با پنجه های قوی خود یک مرغ دریایی 

را شــکار کرده بود در همین زمان مرغ دریایی دیگری برای 
نجــات دوســتش باالی ســرعقاب آمد و بــا پنجه هایش به 
ســر او ضربه می زد تا دوســتش را رها کند. همه چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد. با وجود تالش های این پرنده او دوستش 

را برای همیشه از دست داد.« 

مبارزه جانانه در آسمان

    

 دریافت  لیسانس 
در 84 سالگی
وارد  ســالگی   77 ســن  در  کــه  امریکایــی  پیــرزن 
دانشگاه شــده بود فارغ التحصیل شــد. به گزارش 
یاهــو، »فین« 84 ســاله مــدرک لیســانس خود را 
به عنوان یک متخصص جامعه شناســی دریافت 

کرده و احساس بسیار خوبی دارد.

وی بیــان کــرد کــه از خوانــدن و نوشــتن مقــاالت 
لذت می برد. آمارها نشــان می دهد که یک درصد 
دانشــجویان ایالتــی امریــکا باالی 65 ســال ســن 

دارند.

بهداشــت  وزارت  ازکنسرســیوم  »کرمــل«  دکتــر 
ایالــت تگزاس در ایــن باره گفت:»فعــال بودن و 
هدف داشــتن در ســنین بــاال حرکتی مثبــت برای 

عبور از دوران پیری است.« 

 عفونت ریه 
به خاطر بو کردن جوراب

عادت بو کردن جوراب از ســوی مرد چینــی او را روانه 
بیمارســتان کرد.  این مرد 37 ســاله به نــام »پن« که 
عــادت داشــت جوراب هــای بد بــوی خــود را بو کند 
بعد از مدتی راهی بیمارســتان شــد. او در بیمارستان 
به پزشــکان گفت که ســرفه می کند و در قفســه سینه 
خود احساس درد دارد. هنگامی که پزشکان دریافتند 
درمان وی بی نتیجه است تصمیم گرفتند از ریه اش 
عکس برداری کنند. بعد از بررسی تصاویر رادیوگرافی 
متوجه شــدند کــه ریه های این مرد مبتــال به عفونت 
قارچی شــده اســت. به گزارش اسپوتنیک، پزشکان 
معتقدند که ایمنی بدن بیمار به دلیل بیخوابی هایی 
که پس از تولد فرزندش داشــته ضعیف شده و عادت 
بو کردن جوراب های کثیف نیز اوضاع را تشدید کرده و 

باعث شده است که قارچ ها در ریه او رشد کنند.

 مادر و دختر بریتانیایی 
قربانی مرد افغان

مرد افغان وقتی دریافت 
همسر بریتانیایی اش راز 
او را فهمیــده در اقدامــی 
مــادرش  و  او  هولنــاک 
را بــه شــکل فجیعــی به 
به گــزارش  قتــل رســاند. 
دیلی میل، متهم »تارین 
کــه در  جانبــاز«21 ســاله 
افغانستان زن و 3 فرزند داشت پس از مهاجرت به بریتانیا 
بــا یــک زن بریتانیایــی ازدواج کــرد. امــا مدتی بعد همســر 
بریتانیایــی وی به راز شــوهرش پی برد و تصمیم به جدایی 
از او گرفــت امــا »تارین« قصد جانــش را کــرد. گزارش های 
پلیس اسکاتلندیارد نشان می دهد اجساد »اودس رانه« 22 
ساله و مادرش »خائوال« 49 ساله در خانه شان واقع در غرب 

میدلندز پیدا شده است. 

توریســت انگلیسی  به خاطر همراه داشتن روغن حشیش 
در اندونزی به بیش از 10 سال زندان محکوم خواهد شد.

بــه گزارش میــرر، متهم » هولمــز پایپ « 45 ســاله پس از 
دستگیری مدعی شده که بی گناه است  و این روغن را تنها 

برای درمان دردهای آرتریت خود استفاده کرده است.
»هولمز « اهل کورنوال بوده و در تصاویر منتشر شده پلیس 
اندونزی در کنار قاچاقچیان دیگری دیده می شود که حکم 

اعدام برایشان صادر شده است.
ایــن متهــم در این باره بــه خبرنــگاران گفت: هرگــز تصور 
نمی کــردم کــه حمل روغن حشــیش می تواند تــا این حد 
خطرساز باشــد. وی قوانین کشور اندونزی را بسیار خشن و 

بی رحمانه توصیف کرد که به دور از عدالت است. 

سرقت در فرودگاه رم
دوربین های مداربســته فرودگاه رم از لحظه ســرقت 

چمدان های مسافران فیلم گرفت.
به گزارش دیلی میل، این دزد حرفه ای توانسته مبلغ 

9 هزار دالر بدزدد.
مأمــوران فرودگاه رم پس از بازبینی صحنه ســرقت، 
سارق برزیلی را شناسایی و هنگام خروج از در فرودگاه 
بازداشتش کرده اند. سارق پس از دستگیری بیان کرد 
که پول ها را در دستمال رول سرویس بهداشتی پنهان 
کرده تا ســر فرصت به سراغشان برود و آنها را بردارد 

تاراما نقشه اش با شکست مواجه شده است. 
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نمایش عجیب  با  مار پیتون
فیلم آموزش یک آتش نشان به دانش آموزان مدرسه ای 
در بانکوک برای مقابله با مارهای پیتون سوژه بسیاری از 

رسانه ها شد. به گزارش دیلی میل، در فیلم کوتاه دیده 
می شود که مرد آتش نشان سر مار را در 

دست گرفته و در حالی که مار به دور سر 
و گردنش چمبره زده تمام تالشش را 

می کند تا از دست این حیوان رهایی 
یابد. »آپیچت« 40 ساله بر اثر فشار های 

بدن مار در حال درد کشیدن است اما 
تالش می کند تا هر طور شده مار را مهار کند. 

حراج تلفن سالوادور دالی 

آتش سوزی در بیمارستان بمبئی 8 کشته و ده ها مجروح بر جا گذاشت.
به گــزارش دهلی نیــوز، یکــی از قربانیان زنی بــود که آتش نشــانان قصد 

داشتند این زن را سوار جرثقیل کنند اما دچار حادثه شد.
گزارش های رسیده نشان می دهد که حادثه در بیمارستان بمبئی رخ داده و 

آتش نشانان موفق شده اند تا 140 بیمار را از مرگ نجات دهند.
آتش سوزی ساعت 4 صبح رخ داد و بیماران بیمارستان دولتی »کامگار« 

را هنگام خواب غافلگیر کرده است.
برای مهار آتش 10 خودرو آتش نشــانی به همراه ده ها آتش نشــان در محل 

حاضر شده و موفق شدند تا بیشتر بیماران را نجات دهند. 
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مرد جوان که به خاطر دخالت های بیجای 
پــدر و مــادرش در اقدامی هولناک همســر 
باردارش را به قتل رســانده بود با پای خود 

به اداره پلیس رفت.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
شــامگاه بیســت وســوم آذر به دنبال اعالم 
خبر مرگ مشکوک زن بارداری به نام سارا 
27 ســاله در بیمارستان، پلیس تحقیقات 
بررســی ها  شــروع  بــا  کــرد.  آغــاز  را  خــود 
مشخص شــد این زن بر اثر خفگی به قتل 
رســیده اســت. خیلی زود بازپرس کشــیک 
قتل به خانه سارا در ولد آباد کرج رفت و در 
نخستین بازجویی ها مشخص شد این زن 
که 8 ماهه باردار بود پس از درگیری شدید با 
همسرش از سوی وی به قتل رسیده است. 
ساعتی پس از اعالم فوت زن جوان و جنین 
8 ماهه اش، شوهر وی خودش را به پلیس 
معرفی کرد. مهرداد 32ساله در بازجویی ها 
ضمــن اعتــراف صریح به قتل همســرش 
گفت: من و سارا دو سال قبل ازدواج کردیم 
امــا بیشــتر اوقات بــا هم اختالف داشــتیم 
تا اینکه شــب حادثه آنقدر عصبانی شــدم 
که خون مقابل چشــمانم را گرفت و با گره 
زدن روسری دور گردنش او را خفه کردم. به 

دنبال اعتراف های تکان دهنده مهرداد، او 
به اتهام قتل عمد بازداشت شد.

 
گفت و گو با متهم

مهرداد که بشــدت از قتل همسر باردارش 
پشــیمان اســت در حالی که گریه می کرد از 

ماجرای این جنایت خانوادگی گفت.
ë شب حادثه چه اتفاقی افتاد؟

از سر کار تازه به خانه برگشته بودم که مادرم 
طبق معمول شروع به بدگویی از همسرم 
کرد آنقدر خسته وعصبی بودم که کنترلم را 
ازدست دادم.دخالت خانواده ام باعث شد 
دست به این جنایت بزنم، آنها زندگی را از 
من گرفته بودند و تیشــه به ریشه زندگی ام 

زدند.
ë چرا مادرت با سارا مشکل داشت؟

واقعاً نمی دانم همیــن اختالف های زنانه 
و مشــکالت عروس و مادر شــوهری....من 
بین همســر و مادرم گیر افتــاده بودم نمی 
دانســتم بــه حرف هــای شــریک زندگی ام 

گوش بدهم یا حرف های مادرم ...
ë  چرا اجازه می دادی در زندگی ات دخالت

کنند؟
نمی توانســتم به پدرو مادرم توهین کنم و 

دلشان را بشکنم.
ë تا حاال همسرت را کتک زده بودی؟

بلــه چرا دروغ بگویم ولی تا حاال این طوری 

عصبی نشده بودم.
ë همسرت چند ماهه باردار بود؟

حدود هشــت مــاه یک مــاه دیگر قــرار بود 
فرزندم به دنیا بیاید.

ë چرا گریه می کنی؟

مــن ســارا را خیلــی دوســت داشــتم چون 
خــودم او را بــرای زندگی مشــترک انتخاب 
کــرده بــودم. کاش هیــچ وقت آن شــب به 
خانه نمی آمدم. او بیگناه کشته شد و قربانی 

تصمیم عجوالنه و بی فکری من شد..

عروس باردار     قربانی دخالت های فامیل شوهر

گــروه حــوادث/ عــذاب وجــدان پســر 18 
ســاله باعــث شــد تــا 5 ســاعت پــس از 
قتــل پــدرش بــه  کالنتری بــرود و خــود را 
تســلیم کند. به گــزارش خبرنــگار جنایی 
»ایران«، ساعت 10 شــب دوشنبه 26 آذر 
پســرجوانی به کالنتــری 135 آزادی رفت 
و راز جنایتی را که 5 ســاعت قبل مرتکب 
شــده بود  برمال کــرد. به دنبــال اعترافات 
پســر جــوان، موضــوع به بازپرس شــعبه 

ششم دادســرای امور جنایی تهران و تیم 
تحقیق اعالم شد. در بررسی های صورت 
گرفته مشــخص شد پســر جوان ساعاتی 
قبــل پــدرش را با ضربــات چاقــو در کرج 
به قتل رســانده و بعد از آن به تهران فرار 
کرده اســت. به دســتور بازپرس محســن 
مدیرروســتا، از آنجایی که جنایت در کرج 
رخ داده بــود، پرونــده این جنایــت با قرار 

عدم صالحیت به استان البرز ارسال شد.

گفت و گو با متهم
ë  چــرا پــدرت را کشــتی؟ از او کینــه بــه دل

داشتم. از زمانی که به یاد دارم پدرم من و 
خواهر و برادرهایم را کتک می زد. 11 ســال 
قبل زمانی که 7 سال بیشتر نداشتم مادرم 
بــه خاطــر رفتارهــای بــد پــدرم از او طالق 
گرفت، اما او دست از کارهایش برنداشت.

ë  چه کارهایی می کرد؟ بــه غیر از کتک
زدن مــا را مجبــور می کــرد کار کنیــم. 

10 ســاله بــودم کــه بــرادر 8 ســاله ام را 
مجبور کرد تا فال فروشــی کنــد. برادرم 
در خیابان با موتور تصادف کرد و به کما 
رفت، اما بعد از بهبودی باز هم پدرم او 
را برای کار بیرون فرستاد. در نهایت هم 
برادرم با ماشین تصادف کرد و جانش 
را از دســت داد. از زمانــی که به یاد دارم 
نان خشک می خریدیم و پول هایم را به 

پدرم می دادم.

ë  شــب حادثه چه اتفاقــی افتــاد؟ پدرم
مدتــی بــود که تصمیــم بــه ازدواج با زن 
دیگری گرفته بود، امــا این موضوع برای 
ما خیلی ســخت بود. نمی توانســتیم زن 
دیگــری را جــای مــادرم ببینیم. از ســوی 
دیگر دیــروز که به خانه برگشــتم با جای 
خالی یخچال و تلویزیــون در اتاق مواجه 
شدم . خواهر و برادرهایم گفتند که پدرم 
آنهــا را برای تأمین هزینه مواد مخدرش 

فروختــه اســت. عصبانی شــده و با پدرم 
درگیــر شــدم. او چاقویــی از آشــپزخانه 
برداشــت و مــن هم برای اینکــه خواهر و 
برادرهایم شاهد درگیری نباشند آنها را از 
خانه خارج کرده و دقایقی بعد برگشتم. 
چاقــو روی زمیــن بود آن را برداشــتم و با 
پدرم درگیر شــده و او را به قتل رســاندم. 
بعــد از آن بــه تهــران آمــدم و بــه خاطر 

عذاب وجدان خودم را معرفی کردم. 

اعتراف به قتل پدر پس از عذاب وجدان آرزوهای بر باد رفته
قســمت شــصت و چهارم/ غالم لبخنــدی زد و گفت: یک 
شــب به شرکت شــما دســتبرد زدم و از گاوصندوق مهرداد 
شرفشاهی این حســابدار نامرد مدارکی به دست آوردم که 
نشــان می داد مأمور ســاواک اســت و علیه تو پرونده ســازی 
کــرده. بــا به دســت آوردن این مــدارک با او تمــاس گرفتم و 
مجبورش کردم به بازپرس کتباً اطالع بده که تو بیگناه هستی 
و مرتکب جرمی نشده ای و گرنه مدارک سوءاستفاده هایش را 
فاش می کنم و به همه نشان می دم که مأمور ساواک هستی 
و افشای این مدارک در این روزها که جوانان مبارز در پی شکار 
ســاواکی ها هســتند به سرنوشــت دردناکی دچــارت می کنه. 
وقتی فهمید من با به دست آوردن مدارکی به سابقه خیانتکارانه اش پی برده ام با هم 
معامله ای کردیم. قرار شــد با مراجعه به بازپرس اعتراف کنه که تو بیگناه هســتی و 
مرتکب اختالس و سوءاستفاده نشده ای. در عوض حاضر شدم مدارکی را که علیه اش 
در دســت دارم تحویلش بدم. مهرداد گفت: ممنونم بــرادر نازنینم. من نجاتم را از 
این اتهام و پرونده سازی که علیه ام تدارک دیده شده بود مدیون تو می دونم اما کاش 
به خاطر نجاتم چنین تعهدی به این حسابدار خیانتکار نمی دادی. دلم می خواست 
خیانتــش برای همــه فاش می شــد و همه کارکنان شــرکت می فهمیدنــد که با یک 
ساواکی خیانتکار روبه رو هستند. غالم گفت: نگران نباش برادر. من همه مدارکی را که 
علیه این پســر ســرهنگ پیر در دســت دارم برای روز مبادا نگه می دارم تا چهره کثیف و 
خیانتکارش را نه تنها برای کارمندان شرکت شما بلکه برای همه مردم معرفی خواهم 
کــرد. تو از ایــن نظر نگران نباش. مهرداد گفت: راســتی داداش غالم شــنیدم پدرش 
ســرهنگ شرفشاهی تصمیم داره همه دار و ندارش را بفروشه و تبدیل به دالر کنه و 
از کشور راهی امریکا شه. غالم گفت: آره داداش بیشتر سوءاستفاده چی هایی که دارای 
پرونده اختالس و حیف و میل اموال عمومی هستند به فکر فرار از مملکت افتادند. 
شــنیدم این ســرهنگ پیر هم به خاطر دزدی از اموال ارتش پرونده ای از زمان دولت 
علی امینی در دادگاه نظامی داره که راکد مانده و اگر تقی به توقی بخوره پرونده های 

این دزدان اموال عمومی دوباره به جریان می افته.
مهرداد لحظه ای به فکر ماند و گفت: البد پسر بزرگش یعنی همین حسابدار شرکت 
ما هم با این پدر سوءاســتفاده چی خیال سفر به امریکا را داره؟ غالم گفت: آن طور که 
شــنیدم سرهنگ تصمیم گرفته با زن جوانش مهسا خانم و پســر نوجوانش که از زن 
اولش داره راهی ســفر امریکا بشــوند. گویا پســر بزرگش یعنی همین حسابدار شما با 
پدرش میانه خوبی نداره و با هم رفت و آمد نمی کنند. غالم نگاه تحســین آمیزی در 
اتاق نشیمن گرداند و ادامه داد: خب داداش عزیزم. می بینم تنهایی پس زن داداش 
کجان؟ چهره مهرداد از آزرم سرخ شد و گفت: هنوز ازدواج نکردیم غالم جان البته عقد 
کرده ایم و مراسم عروسی مان را قراره بهار سال آینده برگزار کنیم. ان شاء اهلل با حضور 
تو برادر. غالم آهی کشید و گفت: بسالمتی اما من شاید نتونم تو بهار آینده در کنار شما 
باشم. مهرداد با تعجب پرسید: چرا داداش؟ غالم با تأسف سری جنباند و گفت: اما 
من برای مدتی از شما دور خواهم بود. البته تا مدتی. آخه چرا؟ چه مشکلی داری برادر 
بگو تا من حلش کنم. بگو تا همه زندگی ام را نثار تو کنم. ممنون داداش. کفاره گناهانی 
اســت که باید خودم پس بدم. مهرداد گفت: من منظــورت را نمی فهمم برادر. حاال 
که پیدات کرده ام آرزو داشتم در کنارم باشی. تصمیم گرفته ام شرکت را به تو بسپارم 
و خودم به کارهای دیگرم برســم. ایــن آرزوی من بود غالم جان؟ غالم گفت: داداش 
عزیزم من هم تصمیم دارم تا آخر عمر با تو باشم. اما برای مدتی باید از تو دور بمانم. 
روز بعد غالم خودش را به پلیس معرفی کرد و گفت: من یک زندانی فراری هستم. 

باید دوران محکومیتم را در زندان قصر بگذرانم. 

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 
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سرهنگ اکرم حسین زاده
رئیس امور رسانه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز

دخالت هــای والدین و حتی دیگر 
افراد خانواده در زندگی مشــترک 
بدعت هــای  ازجملــه  زوجیــن 
گاهــی  کــه  اســت  اخالقــی 
را  جبران ناپذیــری  خشــونت های 

پدید می آورد.
بخــش عمــده ایــن دخالت هــای 
خانوادگی که همــراه با طرفداری 
جانــب گرایانه اســت زمینــه بروز 
و  کــرده  دوچنــدان  را  اختالف هــا 
باعث پیچیده شدن اختالف های 
جــوان  زوج هــای  بیــن  جزئــی 

می شود.
بخــش عمــده ایــن دخالت ها که 
بسیاری فکر می کنند برای زندگی 
ضــروری  و  مهــم  فرزندانشــان 
اســت بیشــتر باعث آشــوب و بلوا 

می شود.
خــود زوجین بایــد از همــان ابتدا 
سعی کنند مشــکالت را بین خود 
حــل کننــد و اجــازه دخالت ســایر 
اوقــات  گاهــی  ندهنــد،  را  اقــوام 
یــک مشــکل کوچــک کــه براحتی 
بــا صحبــت حــل می شــود اگــر با 
والدین همســران مطرح شود کار 
را بــه جاهــای باریــک می رســاند 
عمیــق  درگیری هــای  باعــث  و 

می شــود شــاید مدتی بعــد حتی 
زن و شــوهر با هم آشــتی کنند اما 
کدورتــی کــه بیــن والدیــن و آنهــا 
پیش آمده کماکان باقی می ماند 
بعــدی  اختالف هــای  باعــث  و 

می شود.
مادر عــروس به دنبــال طرفداری 
از دختــرش و مادر داماد به دنبال 
طرفداری از پسرش درگیری های 

بعدی را ایجاد می کنند.
زوج هــا  اســت  بهتــر  بنابرایــن 
بویــژه زوج هــای جوان بــا برخورد 
عاقالنــه اختــالف نظر هایشــان را 
بیــن خودشــان حل و فصــل کنند 
دارنــد  راهنمایــی  بــه  نیــاز  اگــر  و 
می تواننــد از افــراد آگاه در زمینــه 
امور خانواده کمــک بگیرند. تا در 
نهایــت خشــونت های اتفاقــی در 

بین خانواده ها کم رنگ شود.
جــوان  عــروس  پرونــده  درایــن 
لجاجــت  قربانــی  فرزنــدش  و 
شــدند،  همســرش  خانــواده 
بــه  نکــردن  توجــه  و  صبــوری 
محرک هایــی کــه می تواند باعث 
تنــش در خانواده شــود خود نکته 
بســیار مهمی اســت که باید همه 

آن را یاد بگیریم.

8 کشته در آتش سوزی بیمارستان هند 
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 مدارسی که 
در آتش سوختند

بهمــن 76؛ بخــاری کالس دوم یکی از 
مدارس شهرســتان شفت گیالن آتش 
گرفت. معلم کالس بــا فداکاری همه 
دانش آمــوزان را بیرون برد اما خودش 
در محاصــره آتش گرفتار شــد و پس از 
15 ســال درد و رنج ناشــی از سوختگی 

شدید در سن 58 سالگی درگذشت.
روســتای  در  ســوزی  آتــش  آبــان 83؛ 
و  چهارمحــال  لــردگان-  ســفیالن 
بختیاری- بخاری نفتی دچار حریق شد 
و 13 دانش آموز و معلم گرفتار شــدند. 
معلــم بخــاری را بــه راهــرو انداخــت 
اما شــعله ور شــدن دو گالــن پر از نفت 
در راهــرو حریق مهیبــی به پا کــرد. 13 
متفــاوت  درصدهــای  بــا  دانش آمــوز 
مصــدوم شــدند و هنوز پس از ســال ها 

آثار آن حادثه را با خود دارند.
رحیمــی  شــهید  مدرســه  85؛  آذر 
درودزن-اســتان فــارس- یــک بخاری 
عالالدین دانش آموزان کالس دومی را 
گرفتار کرد. 8 دانش آموز از ناحیه سر و 

دست آسیب شدید دیدند. 
آبان 89؛ خوابگاه دانش آموزی منطقه 
کیلومتــری   185 در  رحمــان«  »چــاه 
زاهدان آتش گرفــت و یک دانش آموز 
 67 باخــت.  جــان  آن  در  ســاله   13
دانش آمــوز در لحظــه حادثــه داخــل 
ســاختمان بودنــد که بــا کمــک اهالی 

محل و معلمان خارج شدند.
آبــان 90؛ آتــش ســوزی در دبیرســتان 
شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار 
کــه منجــر بــه مــرگ دو دانش آمــوز و 
ســوختگی سه تن دیگر شد. این حریق 
به دلیل اتصالی سیم های برق خوابگاه 

دانش آموزان اتفاق افتاد.
بــودن  اســتاندارد  غیــر  15آذر مــاه 91؛ 
بخاری نفتی و خام سوزی نفت کالس 
درس دختــران مدرســه ابتدایی شــین 
گرفتــار  را  غربــی-  آذربایجــان  آبــاد- 
حریق کرد. در این حادثه دلخراش 28 
دانش آموز دچار سوختگی شدند و یکی 

از همکالسی هایشان نیز جان باخت.

شین آبادی دیگر 
آتش سوزی در دبستان دخترانه زاهدان 2 دانش آموز را به کام مرگ فرستاد 

گــروه حــوادث/ واژگونــی بخــاری نفتــی در کالس 
مدرسه غیرانتفاعی دخترانه در زاهدان 2 دانش آموز 

را به کام مرگ کشاند.
ساعت 9 صبح سه شنبه  حادثه ای تلخ در کالس 
3 در 4 متری مدرســه اســوه حسنه رخ داد. کالس 
با میله های آهنی به دو بخش تقســیم شده بود.

بخش بزرگتر که در ورودی به آن منتهی می شــد 
مخصــوص مدیریت و امــا اتاق کوچکتــر که تنها 
یک چــار چوب آهنی بــا تخته چوبی نــازک آن را 
جــدا کرده بــرای 7 دانش آموز دختــر کالس اولی 
در نظــر گرفتــه شــده بــود. ورودی ایــن کالس بــا 
میله های آهنی احاطه شده و اگر کسی بخواهد از 
آن عبور کند به سختی ممکن است.  داخل کالس 
صندلی های نیمه ســوخته و چراغ نفتــی واژگون 
شده ای دیده می شود که متهم اصلی این حادثه 
دلخراش اســت. زنگ تفریح که به صدا درآمد 7 
دانش آمــوز دختر این کالس راهی حیاط شــدند. 
اما یکــی از آنها برای برداشــتن خوراکی به کالس 
برگشــت. به دنبال او سه دانش آموز دیگر نیز وارد 
کالس شدند. هنگام برگشت به حیاط کیف یکی 

از دخترهــا بــه چراغ نفتی گیــر کــرد و واژگونی آن 
باعث شــد که موکت زیر پایشــان و پــرده ای که به 
پنجــره آویخته شــده بود خیلــی زود آتش بگیرد. 
شــعله های آتش بچه ها را در بر گرفت و کوچکی 
راه خــروج، اجــازه فــرار را به آنها نــداد. هیچ کس 
صدای ضجه های مونا، صبا، مریم و یکتا را که ته 
کالس از ترس آتش زیر نیمکت پناه گرفته بودند 
نمی شنید در حالی که کفش هایشان در حال ذوب 
شدن بود، برای زنده ماندن کمک می خواستند... 
پیــش دبســتانی و دبســتان غیرانتفاعــی »اســوه 
حسنه« زاهدان در محاصره آتش بود. معلم ها و 
کادر مدرسه هر کدام به هر شکلی که می توانستند 
بچه هــا را از ســاختمان بیرون بردنــد. 5 دقیقه ای 
از آتــش ســوزی گذشــته بــود کــه بچه هــا متوجــه 
غیبــت همکالســی هایشــان شــدند. دیگــر راهی 
برای برگشــت به داخل نبود و هنوز امدادگران به 
محل نرســیده بودند که چند نفر از اهالی خیابان 
مصطفی خمینــی به دل آتــش زدنــد و دو نفر از 
بچه ها را که از سوختگی و گازگرفتگی نیمه هوش 
شــده بودند بــه بیرون منتقــل کردند. اما هنــوز از 

59 دانش آموز مدرســه دو نفر غایب بودند. آتش 
نشــانان بــه محــض ورود بــا تجهیزات بــه کالس 
رفتند و دو دختر خردسال را که از ترس زیر صندلی 
آهنی چمباتمه زده و از هوش رفته بودند از میان 
شــعله ها بیرون کشــیدند. مونا )دانش آموز پیش 
دبســتانی(، صبا، مریم و یکتا به بیمارستان علی 
بن ابیطالب زاهدان منتقل شــدند اما مونا و صبا 
که 100 درصد ســوخته بودند دقایقی بعد تسلیم 
مرگ شــدند. یکتا و مریم در آی ســی یو بســتری 

هستند.
ë گفت و گو با خانواده های داغدار

ســاعتی پس از این آتش سوزی هولناک، خیابان 
مصطفی خمینی 23 زاهدان پر از جمعیت بود. 
خانواده های نگران برای پیدا کردن فرزندانشــان 
بــه ایــن ســو و آن ســو می دویدنــد. بچه هــا که به 
مدرســه ای نزدیــک محــل آتــش ســوزی منتقل 
شــده بودند با دیدن والدینشــان گریــه می کردند 
و بــه آغــوش شــان می رفتند. امــا حــال خانواده 
مونــا، صبا، مریم و یکتــا با دیگران فرق داشــت. 
به آنها گفته بودند فرزندانشــان جراحات جزئی 

برداشته اند اما...
مادر مونا که شنیده بود دخترش را به بیمارستان 
بردند هنوز نمی دانســت چه بالیی ســرش آمده 
اســت و در حالــی کــه گریــه می کرد، گفــت: »مونا 
تنها فرزندم اســت. ساعت 11 صبح با من تماس 
گرفتند. از همسرم شنیدم که مدرسه آتش گرفته 
اســت. سریع خودم را رساندم. به من گفته بودند 
فقط دســتش ســوخته اما وقتی دختــرم را دیدم 
قابل شناســایی نبود.« یکی دیگر از والدین گفت: 
بارها به مسئوالن این مدرسه  درباره این بخاری ها 
هشــدار داده بودیــم امــا گــوش شــنوایی وجــود 
 نداشــت. فرزندان ما قربانی همین بی مباالتی ها 
شــدند. حاال چه کسی پاسخگوی این اتفاق است. 

چه کسی می تواند بچه های ما را به ما برگرداند.«
ë تغییر محل مدرسه

یکــی از والدیــن می گوید: دو هفته قبل مدرســه از 
محلی به محل دیگر جا به جا شد و این اعتراض 
خانواده هــا را برانگیخــت امــا گــوش کســی بــه 
اعتراضــات بدهکار نبود. مــادر دو دختر دوقلو که 
در ایــن کالس درس می خواندنــد می گوید: برای 

ثبت نام دو دخترم حدود سه میلیون تومان هزینه 
کردم اما امکاناتی کــه در اختیار بچه هایمان قرار 

دادند هیچ بود.
ë بازداشت مدیر و مربی آموزشی مدرسه 

حجت االسالم والمسلمین موحدی راد، دادستان 
عمومــی و انقــالب مرکــز سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: »با حضــور معاون و بازپــرس ویژه قتل در 
محل و با بررســی های صــورت گرفته قصور مدیر 
و مربــی آموزشــی محرز و دســتور بازداشــت آنها 
صادر شده است. دادستان عمومی و انقالب مرکز 
استان سیستان و بلوچستان افزود: در این مدرسه 
اســتاندارد های الزم و نکات ایمنی رعایت نشــده 
بود و بدون شــک پس از وصول نظریه کارشناسی 
چنانچه سایر اشــخاص و دستگاه ها در این رابطه 
مقصر شناخته شــوند طبق قانون با آنها برخورد 

خواهد شد.
ë دستور بازبینی مدارس غیراستاندارد

دادســتان مرکــز اســتان سیســتان و بلوچســتان 
گفــت: آمــوزش و پرورش و بهزیســتی براســاس 
دســتوری مکلفند از کلیه مدارس و مهدکودک ها 

بــا توجه به فصل ســرما بازدید کننــد. این نهادها 
باید هر چه ســریعتر گزارش مدارسی که حداقل 
اســتاندارد های قانونی در آن رعایت نشــده است 
را به دادســتانی ارسال کنند تا نسبت به تعطیلی 
و یا انتقال دانش آموزان به مکان مناسب تر اقدام 

شود.
ë استفاده از چراغ نفتی در مدارس تخلف است

علــی مــرادی، مدیــر روابــط عمومــی اداره کل 
بــه  وبلوچســتان  سیســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
خبرنگار »ایران« گفت: این مدرسه 59 دانش آموز 
داشــت که با کمــک مردم و کادر مدرســه 55 نفر 
در همان لحظات اول از کالس خارج شــدند اما 4 
دانش آموز-یک پیش دبستانی و سه دانش آموز 
کالس اول- در آتش گیر افتادند که متأســفانه دو 
نفر از آنها جان باختند. بسیاری از مناطق سیستان 
و بلوچستان گاز دارند اما هنوز شبکه گازرسانی به 
خیابان این مدرسه نرسیده است. در هر صورت با 
توجه به دستورالعمل آموزش و پرورش استفاده 
از چراغ نفتی در مدارس تخلف است و مدیر این 

مجموعه غیردولتی تخلف کرده است.
ë استعفای مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 زاهدان

 مــرادی، مدیــر روابط عمومــی اداره کل آموزش 
و پــرورش سیســتان و بلوچســتان گفــت: ملــک 
محمد سنجرانی، بعد از بروز این حادثه دردناک 
اســتعفای خود را از مدیریت آمــوزش و پرورش 
ناحیــه 2 زاهدان بــه مدیر کل آمــوزش و پرورش 
اســتان ارائه کرد. این اســتعفا در دســت بررســی 

قرار دارد.
ë  مجبور به اســتفاده از چراغ نفتــی در مدارس

هستیم
محمد هادی مرعشــی، معاون امنیتی انتظامی 
استاندار سیســتان وبلوچســتان گفت: با پیگیری 
اســتاندار سیســتان و بلوچستان رســیدگی سریع 
بــه این موضــوع در  دســتور کار قرار گرفته اســت. 
 مــا مجبور بــه اســتفاده از چراغ نفتــی در مدارس 
هستیم چون در حال حاضر جایگزینی برای این 
 موضوع در اســتان وجــود ندارد که البتــه در همه 
مدارس وضعیت به همین شــکل  اســت اما باید 
مراقبت بیشتری شود تا چنین فجایعی رخ ندهد.

ë بررسی علت اصلی حادثه
خسرو سراوانی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی زاهدان گفت: پس از اعالم حریق 
در مدرســه اســوه حســنه  55 نفر از دانش آموزان 
گرفتــار در دود و آتــش از محــل حادثــه خــارج و 
بــرای سرشــماری و تحویــل بــه خانواده هایشــان 
به ساختمان مســکونی کنار مدرســه انتقال داده 
شدند. در بررسی های اولیه ای مشخص شد حریق 
از یک چراغ نفتی آغاز شده اما تحقیقات در مورد 

علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.
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گــروه ایران زمین/ در آســتانه شــب یلدا 
شــاهد  ســال،  ســرد  فصــل  رســیدن  و 
بــارش بــرف و بــاران این نعمــت الهی 
در بیشــتر نقاط کشــور هســتیم کــه نوید 
زمســتانی خوب را می دهــد و امیدواریم 
ایــن بارش هــا بتوانــد بخش کوچکــی از 
مشــکالت به وجود آمده از خشکســالی 
مستمر کشور را کاهش دهد. این بارش ها 
تاکنون در برخی از استان ها منجر به بروز 
مشکالتی در آمد و شد مردم و خودروها 
شــده که تــالش برای رفــع آنها از ســوی 

نیروهای امدادی، ادامه دارد.
ë  ورود ســامانه بارشــی جدید به کشور از

آخر هفته
»احــد وظیفــه« مدیــرکل پیش بینــی و 
هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی در 
گفت و گــو بــا »ایــران« در ایــن خصوص 
گفت: طی 24 ســاعته گذشته ارتفاعات 
برخی از اســتان ها مانند لرستان، ایالم، 
کرمانشاه، کردســتان، آذربایجان غربی، 
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل، زنجــان و 
البرز ســفید پــوش شــد. وی افــزود: این 
ســامانه بارشــی امــروز)2۸ آذرمــاه( نیز 
در  بــرف  پراکنــده  بارش هــای  باعــث 
استان های خراسان شــمالی، گلستان و 
شمال خراســان رضوی شــده و بتدریج 
از شــمال شــرق کشــور خارج می شــود. 
ســریع  هشــدار  و  پیش بینــی  مدیــرکل 
سازمان هواشناســی تصریح کرد: امروز 
)چهارشــنبه( جو ســایر مناطق کشور به 
نســبت پایدار خواهد بــود که می تواند تا 
حدی موجب کاهــش کیفیت هوا بویژه 
وظیفــه  شــود.  صنعتــی  شــهرهای  در 
بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه بارشــی که 
روز پنجشــنبه ایــن هفتــه بــه کشــورمان 
اســت،  ضعیــف  نســبتاً  می شــود  وارد 
اظهارداشــت: با این حال انتظــار داریم 
این ســامانه یلدای برفــی را برای برخی 
مناطق کوهستانی استان های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، 

مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، قم، 
کرمانشــاه، ایالم، خوزستان، کردستان و 

لرستان رقم بزند.
ë بارش های نرمال در دی و بهمن

در همین حال، پژوهشکده اقلیم شناسی 
سازمان هواشناسی در پیش بینی فصلی 
خــود اعــالم کــرد: برخــالف بارش هــای 
بیــش از نرمال و برخی ســیل آســا در دو 
ماه ابتدایی فصل پاییز، وضعیت بارش 
در زمســتان امســال در محــدوده نرمال 
تا کمتــر از نرمال پیش بینی می شــود. با 
لحــاظ بارش های پیش بینی شــده برای 
ماه آذر، میانگین بارش فصل پاییز بیش 
از نرمال اســت، اما بارش در اســتان های 
واقع در جنوب شــرق و شــمال غرب )از 
جمله سیســتان و بلوچســتان و اردبیل( 
در محدوده کمتر از نرمال تا نرمال مورد 
انتظــار اســت. کاهــش بــارش در فصل 
زمستان عمدتاً بر بخش هایی از سواحل 
خزر، جنوب شــرق و غرب کشور متمرکز 

خواهد بود.
ایــن گــزارش می افزایــد: بــارش در مــاه 
آذر بیــش از نرمــال و در ماه هــای دی و 
بهمــن در محــدوده نرمــال و در اســفند 
کمتر از نرمال پیش بینی می شود. میزان 
کاهش بارش زمســتانه در ســواحل خزر 
محســوس تر اســت هــر چنــد که ســهم 

درصدی آن زیاد نیست.
همچنین انتظار می رود، میانگین دمای 
هــوای کشــور در ماه هــای دی و بهمــن 
حــدود یــک درجه بیش از نرمال باشــد. 
تغییــرات دمای هوای کشــور در مقیاس 
ماهانــه بــه گونــه ای اســت کــه میانگین 
دمــای هوا در مــاه آذر حــدود نیم درجه 
بیــش از نرمال بــوده، اما افزایــش آن در 
دی و بهمن بین 2 تا 3 درجه خواهد شد.

ë  بسته شدن پیست اسکی سهند
بر اســاس اعالم روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و بنابر 
اعالم سازمان هواشناسی، به علت وجود 

شرایط جوی نامناسب در پیست اسکی 
سهند، این پیست تا اطالع ثانوی مسدود 
است. از این رو پس از بهبود شرایط جوی، 
اطالع رسانی بازگشایی و استفاده مجدد 

از پیست اسکی سهند انجام می شود.
ë تعطیلی مدارس در چند استان

بــر اســاس این گــزارش، بارش ســنگین 
بــرف و بــرودت هــوا موجــب تعطیلــی 
مــدارس در برخــی اســتان ها شــد، بــه 
طوری که مدارس استان های آذربایجان 
شــرقی و غربی، زنجان و کردستان دیروز 
)سه شــنبه( تعطیل اعــالم شــد. این در 
حالی اســت کــه دیــروز به علت شــدت 
بارش برف در کردســتان، دانشگاه ها نیز 

در این استان به تعطیلی کشیده شد.
ë  اسکان مسافران در راه مانده در استان

زنجان
»شهرام میرزائی« مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان زنجان نیز اعالم کرد: 
به دنبال بارش ســنگین برف در اســتان، 
مراکــز  در  مانــده  راه  در  مســافر   77۸
مختلــف ماننــد حســینیه ها، مســاجد، 
امامزاده هــا و مراکــز بیــن راهــی اســکان 

داده شــدند. همچنیــن »علــی باقــری« 
مدیرکل مدیریت بحران اســتان زنجان 
هم اعالم کرد: راه ارتباطی 122 روســتای 
استان در3 شهرستان زنجان، ماهنشان و 
سلطانیه دیروز)سه شنبه( به علت بارش 
شــدید برف مسدود شــد که تالش برای 

بازگشایی آنها همچنان ادامه دارد.
ë نجات 2 مادر باردار در کردستان

»دانش زنــدی«، رئیس مرکــز مدیریت 
راه هــای اداره کل راهــداری، حمل و نقل 
جاده ای کردســتان هم گفــت: راهداران 
اســتان در شهرســتان ســروآباد بامــداد 
دیروز 2 مادر باردار را از دامان برف نجات 

داده و به مرکز درمانی منتقل کردند.
زنــدی اظهــار داشــت: 2 مــادر بــاردار 
شــهر»هورامان  از  بامــداد   2 ســاعت 
تخت« توسط پرسنل راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای ســروآباد بــه روســتای 

»درکی« منتقل شدند.
وی با اشاره به اینکه بارش برف از ظهر 
روز دوشــنبه گذشته در مناطق مختلف 
این اســتان آغاز شد و در برخی مناطق 
نیــز ادامــه دارد، افــزود: در این مدت با 

بهره گیری از توان 223 نیروی راهداری 
شیفت و 12۸ دستگاه ادوات خودرویی، 
یکهــزار و ۸9۸ کیلومتــر از راه هــا بــرف 

روبی شد.
ë متوقف شدن پروازهای فرودگاه مشهد

»حسن جعفری«، مدیر روابط عمومی 
فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد مشهد نیز 
گفت: مــه گرفتگــی و کاهش دیــد افقی 
منجر به متوقف شــدن موقت پروازهای 
فــرودگاه این شــهر طی صبح سه شــنبه 
گذشته شد. مسافران قبل از عزیمت به 
فــرودگاه طی تمــاس با اطالعــات پرواز 
از طریق شــماره 199 یا شــماره مستقیم 
33400001 از وضعیت پرواز خود اطالع 

حاصل کنند.
ë سرما و برف در گلستان

بر اســاس داده های ســازمان هواشناسی، 
ســرما و برف پیش از زمستان به گلستان 
آمده و یلدای مردم استان را خاطره انگیز 
خواهد کرد. به گزارش اداره کل هواشناسی 
نامــه ای  ارســال  بــا  اداره  ایــن  گلســتان، 
بــه اعضــای شــورای مدیریــت بحــران و 
دســتگاه های اجرایــی اســتان، نســبت به 

تبعــات کاهش دمــای هوا، بــارش برف، 
تــردد  در  اختــالل  و  دریــا  شــدن  مــواج 
جاده های منطقــه طی روزهای آخر پاییز 
امســال هشــدار داده اســت. در این نامه، 
آمده است: بر اساس نقشه های پیش یابی 
هواشناســی با نفوذ ســامانه ســرد بارشی 
از دیروز به اســتان، کاهش دمای هوا تا 10 
درجــه ســانتیگراد رخ خواهــد داد. بر این 
اســاس وزش باد شــدید، بارندگی و مواج 
شــدن دریای خــزر امروز نیــز به فعالیت 
خود در استان ادامه خواهد داد. همچنین 
طــی این مدت به دلیل ســرمای شــدید و 
ریزش برف در نواحی کوهستانی گلستان 
تــوأم با مه غلیظ و کاهش دید اختالل در 

تردد جاده ای را شاهد خواهیم بود.
ë خطر سرمازدگی مزارع جنوب کرمان

از طرفی، »حمیده حبیبی« رئیس مرکز 
پیش بینــی هواشناســی اســتان کرمــان 
هم گفــت: با توجه بــه ورود جبهه هوای 
ســرد به اســتان مزارع جنوب منطقه در 
خطر ســرمازدگی قرار گرفته اســت. وی 
افزود: در فصل جاری شــاهد کشت های 
خارج از فصل در شهرستان های جنوبی 
اســتان کرمــان و کشــت های گلخانــه ای 
هســتیم و به همین دلیل کشاورزان باید 
مراقبت های الزم در خصوص نوسانات 
دمــای هوا را داشــته باشــند. وی تصریح 
از  هواشناســی  نقشــه های  طبــق  کــرد: 
روزهای آتی یک ســامانه هوای سرد وارد 
اســتان می شــود که جنوب کرمــان را نیز 
فــرا می گیــرد و به همین دلیــل احتمال 
ســرمازدگی محصــوالت کشــاورزی زیاد 
اســت. وی با اشــاره بــه اینکــه این تنش 
دمایی تا اوایل هفته آینده در استان وجود 
دارد، گفت: اســتفاده از پوشــش مناسب 
راه انــدازی  و  اســتفاده  گیاهــان،  بــرای 
سامانه های گرمایشــی، انجام آبیاری در 
شــب های ســرد و برداشــت محصول از 
جمله اقداماتی است که توصیه می شود 

کشاورزان انجام دهند. 

    »عبدالرضا واعظی«، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان 
شــرقی گفت: این پــارک 10۸ قرارداد با صنایع اســتان منعقد 
کرده و همچنین با حمایت های انجام شده از شرکت های فناور 

استان برای 3 هزار و 716 نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی شده است.

   امیرعباس جعفری«، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی اظهار داشــت: 
حوادث طبیعی امســال 9 هزار و 500 میلیارد ریال به زیرســاخت ها، ابنیه روستایی و 

بخش کشاورزی این استان خسارت وارد کرد.

   به گفتــه »داود شــایقی«، رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان اردبیل، 
امســال 30 پروژه عمرانی نیمه تمام استان توســط دستگاه های دولتی برای اجرا به 

سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شده است.

     »عبدالســالم پیــری«، معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان ایالم تصریح کرد: 2 هزار هکتار از اراضی دیم مستعد استان برای توسعه کشت 

گل محمدی در نظر گرفته شده است.

     »حبیب صفرزاده«، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 
آموزش و پرورش این استان ساالنه یکهزار تا یکهزار و 200 معلم جدید نیاز دارد که 

تأمین آن برعهده این مرکز آموزش عالی است.

     »علیرضا ایزدی«، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
مرکزی گفت: ایمن ســازی بازار تاریخی اراک در برابر بارندگی و نفوذ آب در5 نقطه 

حادثه خیز این بنای ارزشمند آغاز شد.

     »پرویز خالقی«، معاون سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران 
گفت: سرمایه گذاری 23میلیون یورویی چینی ها و آلمانی ها در زمینه ساخت نیروگاه 

تولید برق در این استان به ثمر نشست.

     »مصطفی ساالری«، استاندار گیالن از ابالغ شیوه نامه ساماندهی آب بندان های 
اســتان و افزایش 300 میلیون مترمکعبی ذخیره آب کشاورزی با اجرای ساماندهی 

طرح آب بندان ها خبر داد. 

لزوم توجه به مشکالت ناوگان حمل و نقل 
جاده ای مازندران

ساری - حسین خانی/ بیش از 90درصد از حمل و نقل کاال و مسافر در 
مازندران از طریق جاده ها صورت می گیرد. بر اساس آمارهای ارائه 
شده تقریباً هر سال جابه جایی 5 میلیون مسافر از راه زمینی انجام 
می گیرد و بیش از 16 میلیون تن کاال توســط شــرکت های حمل و نقل کاال در استان انجام 
می شود. این آمارها حکایت از اهمیت باالی جاده های ارتباطی مازندران دارد؛ جاده هایی 
کــه بنا بر اظهارات »محمد آفرین محمد زاده« مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
مازندران بیش از 10 هزار کیلومتر مســافت دارد. نگهداری از این مســیرها تقریباً 6 درصد 
هزینه ساخت آنها را نیاز دارد، اما شرایط ویژه اقتصادی کشور باعث شده تا متولیان اداره 
این شاهرگ های ارتباطی با مشکالت عدیده ای روبه رو شوند؛ مشکالتی که بار اصلی آن را 

رانندگان خودروهای باربری و مسافرکش ها بر دوش می کشند.
در حالــی کــه حــدود 12 هزار و ۸00خودروی باربر در اســتان فعالیــت دارد، اما تنها 11 هزار 
الستیک بین آنها توزیع شده است. حال آنکه نیاز استاندارد این تعداد خودرو بیش از 30 
هزار حلقه الســتیک بوده اســت. اما مدیرکل راهداری و حمل ونقل جــاده ای مازندران با 
قبول کمبود ها در این عرصه اعتقاد دارد که ناوگان باربری اســتان تقریباً 3ونیم درصد از 
حجم ناوگان باربری کشور را تشکیل می دهد، اما این تعداد الستیک بیش از میزان درصد 
سهمی استان است. وی عمر ناوگان حمل و نقل استان را 20 سال اعالم کرد و بر این اعتقاد 
است که نوسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده برای رونق و توسعه این حرفه در 

مازندران ضروری است.
درهمین حال، قرار است با بهره گیری از دوربین های پلیس، تعداد دوربین های هوشمند 
بــا قابلیــت ثبت تخلفات و پالک خــوان در مازندران به 100 مورد برســد که این دوربین ها 
قابلیت ثبت ســرعت لحظه ای و میانگین ســرعت را دارد. محمدزاده با اشاره به آمادگی 
کامل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان درعملیات راهداری زمستانی امسال، گفت: 
ذخیره ســازی نمک به میزان کافی، تجهیز ماشــین آالت راهداری زمستانی، هماهنگی و 
تعامل مطلوب با دستگاه های ذیربط از جمله پلیس راه، هالل احمر و اورژانس از اقدامات 

درخور توجه این اداره کل در طرح عملیات راهداری زمستانی امسال است. 

بازدید از »پاسارگاد« با عینک مجازی
با اجرای طرح عینک واقعیت مجازی، گردشگران مجموعه 
آثار تاریخی پاسارگاد با قرار گرفتن در فضای باستانی و تاریخی 

می توانند حس حضور در دوران گذشته تاریخ را پیدا کنند.
به گزارش ایرنا، »افشین ابراهیمی«، مدیر پایگاه پژوهشی میراث جهانی پاسارگاد 
در ایــن بــاره افــزود: در ایــن طرح که با مشــارکت بخش خصوصی طراحی شــده، 
گردشــگران در هر بخش از مجموعه آثار تاریخی پاســارگاد مانند آرامگاه کوروش 
تصاویر مربوط به دوران شــکوه این مجموعه را مشاهده می کنند. طرح عینک تور 
واقعیت مجازی یکی از 10 طرحی است که در برنامه کوتاه مدت مجموعه میراث 
جهانی پاسارگاد قرار دارد که همگی این طرح ها تا پایان فروردین 9۸ به بهره برداری 

می رسند.
تــور مجــازی، یــک فنــاوری جدید اســت که امــکان بازدیــد مجــازی از یک محیط 
واقعی را برای مخاطبان فراهم می کند. این تورقابلیتی مابین عکس و فیلم را به 
استفاده کنندگان می دهد. وسعت دید در پانورامای 3۶0، وسیع تر از عکس است، 
خروجی این تکنیک چون فیلم است ولی با این تفاوت که کنترل دوربین دردست 
مخاطب است و می تواند تصور کند که در فضایی ایستاده و به هر طرف که بخواهد 

می تواند  در آن زوم کند و سوژه را با جزئیات بیشتری ببیند.

گاز رسانی به 40 روستای آذربایجان غربی
طرح گاز رسانی به روستاهای آذربایجان غربی به طور میانگین 60 درصد پیشرفت دارد. 
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، »عین اهلل شریف پور« نماینده مردم شهرستان های 
ماکو، چالدران، شــوط و پلدشــت با بیان اینکه برای گاز رســانی به این روســتاها 3۸0 
میلیارد ریال اختصاص یافته، افزود: در 4 محور به این روستاها گازرسانی می شود و تا 

پایان سال 9۸ تمامی این روستاها از گاز طبیعی بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اینکه تنها 10 روستا در ماکو از گاز شهری استفاده می کند، اضافه کرد: تا 6 

ماه آینده طرح گاز رسانی به 14 روستای این شهرستان به پایان خواهد رسید.

رها سازی بچه ماهی های خاویاری در دریای خزر
حدود 3 هزار قطعه بچه ماهی خاویاری نارس با هدف حفظ این گونه در دریای 
خزر رها سازی شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، »ولی اهلل محمدزاده«مدیر 
کل شیالت مازندران گفت: صیادان تعاونی های ماهیگیران پره استان از 15 مهر 
امسال و آغاز فصل صید تاکنون 2 هزار و 9۸5 قطعه بچه ماهی خاویاری نارس 
گرفتار در تور صیادی را دوباره در دریا رها کردند. براساس توافق 5 کشور ساحلی 
دریای خزر صید تجاری ماهیان خاویاری تا سال 2019 ممنوع بوده که برای رعایت 
مصوبه فوق و نیز نظارت بر فعالیت صید و صیادی تعاونی های پره، ناظران در 

همه تعاونی های صیادی بر فعالیت آنها نظارت دارند.

فراوانی میوه شب یلدا در بازار اصفهان
در حــال حاضــر بــازار اصفهــان از نظر تنــوع و کیفیت میوه شــرایط مطلوبــی دارد و 

قیمت ها نسبت به هفته های گذشته افزایشی نداشته است.
به گــزارش تســنیم، »نوروزعلی اســماعیلی« رئیــس اتحادیه میوه و ســبزی فروش 
اصفهان گفت: هیچ گونه کمبودی در عرضه میوه شب یلدا در بازار اصفهان نداریم 
اما قدرت خرید مردم کاهش یافته اســت.  وی با اشــاره به اینکه امسال  قیمت انواع 
میوه با افزایش سرســام آور روبه رو شــده و ســیرصعودی همچنان ادامــه داد، اظهار 
داشــت: در حال حاضر نرخ میوه  در بازار اصفهان آنقدر گران شده که دیگر ظرفیت 
گرانی بیش از این وجود ندارد. وی پیرامون اینکه قیمت انواع میوه نسبت به یک ماه 
گذشته کاهش نداشته و برخی از میوه ها به دلیل ورود محصوالت تازه به بازار افزایش 
نرخ هم داشــته، افزود: قدرت خرید مردم در مقایســه با ســال گذشــته پایین آمده و 
اســتقبال برای خرید میوه در این روزها نســبت به مدت مشــابه سال گذشته بشدت 
کاهش یافته است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروش اصفهان با بیان اینکه کمبودی 
در عرضه انواع میوه در بازار اصفهان برای شــب یلــدا نداریم، گفت: در حال حاضر 
فقط عرضه نارگیل به دلیل وارداتی بودن اندکی کاهش داشــته اســت. اسماعیلی از 
تمهیدات الزم برای جلوگیری از گرانفروشی در بازار شب یلدا در اصفهان خبر داد و 
افزود: با واحدهای صنفی که اقدام به گرانفروشی و کم فروشی کنند برخورد می شود 

و مردم هرگونه تخلف را می توانند به شماره 344۸9010 گزارش دهند.

البرز برای مدیران تنبل و کم حوصله جایی ندارد
مدیران باید با اهتمام ویژه ای پیگیر اجرای مصوبات جلسات باشند و به دلیل اهمیت 
امور و ضرورت سرعت بخشی به تحقق برنامه ها، مدیران کم حوصله و تنبل جایی 
در اســتان البرز ندارند. به گزارش ایسنا، »عزیزاهلل شهبازی« نماینده عالی دولت در 
استان البرز با تأکید بر ضرورت پویایی کارگروه اشتغال در شهرستان ها، گفت: مدیران 
فعال و پویا در جهت اجرای مصوبات کارگروه ها اقدام کنند و مسئوالنی که در جلسات 
حضور پیدا نمی کنند باید تعیین تکلیف شوند. شهبازی گفت: برای سرمایه گذاری و 
فعالیت های اقتصادی در اســتان البرز هیچ گونه مانعــی وجود ندارد، بنابراین باید 
مدیران با تســهیل راه سرمایه گذاران، به این روند ســرعت دهند. وی افزود: در حوزه 
رونق کســب و کار هیچ توقفی جایز نیســت چراکه ایجاد اشتغال و رونق تولید از اهم 
برنامه های اســتان محســوب می شــود. این مقام مســئول با اشــاره به اینکه کارگروه 
اشتغال، جلسه ای تشریفاتی نیست، گفت: تمامی مسئوالن باید در قالب یک تیم، 
برنامه ها را پیش ببرند. از دبیر کارگروه بانک ها نیز گالیه داریم چراکه باید برای ارائه 
گزارش عملکرد بانک ها در خصوص اعطای تسهیالت اشتغالزایی حضور می یافت.

 اســتاندار البرزعنوان کرد: در ازای جمعیتی که به اســتان وارد می شود باید اعتبارات 
الزم را نیز از بودجه ملی جذب کنیم و این امر با برنامه ریزی محقق می شود. 
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اخــــبار

یلدای زمستانی در 14 استان

از  برخــی  در  خودســوزی  پدیــده 
بختیــاری  و  چهارمحــال  دشــت های 

درحال شکل گیری است.
مدیــرکل  محمدی مقــدم«،  »علــی 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
درگفت و گــو  بختیــاری  و  چهارمحــال 
بــا ایســنا، با بیــان اینکه افــت آب های 
زیرزمینــی، فرونشســت و خودســوزی 
پدیــده ای   3 درونــی(  )آتش ســوزی 
هســتند که در استان رخ داده، تصریح 

کــرد: به دلیــل تاالبی بــودن محیط در 
الیه هــای زیریــن اکثــراً بقایــای گیاهی 
موجود خشک شده و رطوبت خاک از 
دســت می رود و در نهایت خودسوزی 
از  پــس  خودســوزی  می افتــد.  اتفــاق 
یــک تابســتان خشــک و گــرم و بعــد 
از نخســتین بارندگــی در فصــل پاییــز 
هنــوز  متأســفانه  کــه  می گیــرد  شــکل 
کار مطالعاتــی در ایــن زمینــه صورت 

نگرفته است.

محمدی  مقدم بیان کرد: سال گذشته 
میــرزا«  »خــان  دشــت  در  مرتبــه   2
لردگان، خودســوزی رخ داد که امسال 
با انجام اقداماتی مانند هدایت آب از 
چشــمه ای به این دشــت برای تغذیه، 
خودســوزی در ایــن دشــت نداشــتیم. 
در ســنوات گذشــته نیز تــاالب »دهنو« 
روستای »ســورک« از توابع شهرستان 
بروجن هم دچار خودســوزی شــد و از 

بین رفت.

وی همچنین با بیان اینکه فرونشست 
یــک پدیــده مخــرب زیســت محیطی 
بــوده و قابل بازگشــت نیســت، افزود: 
علت ایجــاد فرونشســت بهره برداری 
بی رویــه از منابــع آب هــای زیرزمینــی 
در  خالــی  فضــای  ایجــاد  کــه  اســت 
الیه هــای زمیــن و در نهایــت نشســت 
راه،  تنهــا  و  دارد  پــی  در  را  زمیــن 

پیشگیری است.
محمدی مقدم تصریح کرد: در دنیا سه 

تا چهــار میلی متر فرونشســت معقول 
اســت امــا متأســفانه در اســتان برخی 
دشــت ها تا 76 ســانتیمتر فرونشســت 
دارند. دشــت شــهرکرد طبــق آمار آب 
و  ســانتیمتر   50 اســتان،  منطقــه ای 
دشت خان میرزا لردگان 76 سانتیمتر 
فرونشست دارد و این امر نشان از وجود 
اســت  زیســت محیطی  فاجعــه  یــک 
کــه ضــرورت دارد بــه حفــظ آب هــای 

زیرزمینی کمک شود. 

خودسوزی دشت های چهارمحال و بختیاری

دو خط خبر
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مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی: بارش در ماه آذر بیش از حد نرمال بود اما در اسفند کمتر از حد نرمال پیش بینی می شود 
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میــزان نمک رســوب کرده در پشــت ســد 
گتوند، از 3 میلیون تن در سال 90 به 10.5 

میلیون تن در سال 96 رسیده است.
به گزارش ایرنا، »مهدی قمشی«، رئیس 
دانشــکده مهندســی علوم آب دانشــگاه 
چمــران اهــواز از منتقــدان آبگیــری ســد 
گتوند، در دومین نشســت بررســی اثرات 
این ســد بر شــوری آب رودخانــه کارون در 
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران 
اهــواز عنوان کرد: پایین دســت ترین ســد 
روی رودخانــه کارون ســد گتونــد اســت، 

این ســد بــه این لحــاظ از اهمیــت زیادی 
برخوردار اســت کــه آب ورودی به دشــت 

خوزستان را تأمین می کند.
رئیــس دانشــکده مهندســی علــوم آب 
دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: 
همزمان با ســاخت ســد گتوند در مســیر 
آبراهه یک سازند نمکی وجود داشته که به 
آن اصطالحاً سازند »آغاجری« گچساران 
گفتــه می شــود کــه کامالً شــور اســت و در 
کیلومتر5 تا 9 باال دســت سد گتوند بیرون 
زدگی زیادی دارد و به عنوان منطقه نمکی 

محسوب می شود.
وی با بیان اینکه مشاور این سد اقرار داشته 
که یک سازند در محدوده سد وجود دارد و 
1۸.9 دهم درصد از آن برابر با 120 میلیون 
تن نمک اســت، گفت: در زمــان آبگیری 
ســد برای جلوگیری از تأثیرات این سازند 
اقدام به اجرای طرح  »پتوی رسی« کردند 
ولی متأسفانه این طرح در آبگیری اول فرو 

ریخت و بی نتیجه ماند.
وی با تأکید بر اینکه بعد ازمرحله آبگیری 
تاکنون فرورفتگی و فرونشست های زیادی 

در ســازند بــه وجــود آمــده و در داخل آن 
یک دریاچه آبی شــکل گرفته، افزود: این 
شــرایط نشــان می دهد که ارتباط ســازند 
با مخزن کامالً به شــکل زیر زمینی برقرار 
است. از نظر تناژ میزان شوری که در پشت 
سد گتوند وجود دارد در سال 90 بیش از3 
میلیــون تن و در ســال 96 به 10.5 میلیون 
تن نمــک خالص رســیده، همین نشــان 
می دهــد که حتماً باید فکــری به حال آن 
شــود. رئیــس دانشــکده مهندســی علوم 
آب دانشگاه شــهید چمران اهواز با تأکید 

بر اینکه وضعیت شــوری خروجــی آب از 
ســد گتوند در ســال 94 تا 96که اوج دوران 
خشکسالی است، کاهش پیدا کرده، گفت: 
برهمیــن اســاس ایــن نظریه را کــه دلیل 
شور شــدن آب رودخانه کارون در مقاطع 
مختلف به خاطر خشکســالی اســت باید 
رد کرد. بنابراین خروجی از سال 94 بهبود 
داشــته به ایــن دلیل کــه در بهره بــرداری 
 از ســد کنتــرل صــورت گرفتــه و ایــن امــر 
به گونه ای اســت که از الیه های پایین سد 
خروجــی انجــام نمی شــود و انتقــال آب 

بــه بیــرون از طریــق الیه های بــاال صورت 
می گیــرد و تنهــا در بعضی اوقات شــوری 
را از ســد خارج می کنند. قمشی افزود: اما 
در حقیقت اگر بخواهیم بدانیم که چقدر 
از شــوری کارون در منطقه اهواز مربوط به 
سد گتوند است، اعتقاد دارم که 12 درصد 
از افزایــش آن برابــر بــا 290میکرومــوس 
متعلق به این سد است به شکلی که باید 
گفت 100 درصد در ساخت آن خطا شده 
و افرادی که در اجرای آن شــریک بوده اند 

باید تاوان اشتباهات خود را بدهند. 

10 میلیون تن توده نمکی پشت سد گتوند

برگزاری جشنواره نقاشی دیواری شهری با محوریت آسیب های اجتماعی، 
مسائل زیست محیطی و طبیعت در شهرستان آغاجاری خوزستان
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برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در بجنورد خراسان شمالی

برداشت انار )یاقوت سرخ( از باغات استان ایالم

گزارش 
مـــصور
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دیروز بخت با صبــا، مونا، مریم و یکتا یار 
نبود، انگار دســت تقدیر پیمانه عمرشان 
را در شــش ســالگی پرکــرده بــود و ایــن 
دختران در آتش بخاری چکه ای سوختند. 
آذر مــاه امســال هــم دوبــاره بخاری های 
غیراســتاندارد مــدارس خاطــره   تلخــی 
برای دانش آموزان به جای گذاشت. هنوز 
زخم دختران شــین آباد التیام پیدا نکرده 
کــه حاال خبر آمده چهار دانش آموز دختر 
یک پیش دبســتانی و دبســتان غیردولتی 
در زاهدان دچار آتش سوزی شدند در این 
میــان مونا و مریم جان باختند و یکتا هم 
آســیب 90 درصد ســوختگی دیده است. 
علت آتش سوزی هم بخاری نفتی است 
که البته استفاده اش بر اساس ابالغ وزارت 
آمــوزش و پــرورش ممنــوع بــوده اســت. 
بخاری هایی که در سال های گذشته برخی 
دانش آموزان روستایی جانشان را از دست 
دادند مثل »ســیران یگانه« کــه در حادثه 
شــین آباد در آتش ســوخت و فــوت کرد، 
مثــل »مراد نارویــی« که بر اثــر خفگی در 
خوابگاه مدرسه شبانه روزی »چاه رحمان 
نصرت آبــاد« زاهدان جان باخت. در این 
ســال ها فصل ســرما بــرای دانش آموزان 
در مناطــق محــروم و دور افتاده فصلی با 

خاطره های خوب نیست بویژه اینکه وزیر 
آمــوزش و پــرورش اعــالم کــرده اســت:» 
تــا 42 درصــد کالس هــای مــا هنــوز   40
وسایل گرمایشی اســتاندارد ندارند، البته 
بخاری های قطره ای در سراسر کشور قطع 
شــده اســت اما بخاری های غیراستاندارد 
هنــوز در کالس ها اســتفاده می شــود که با 
اعتبــارات الزم پیش بینی شــده در برنامه 
ششــم ســعی داریم به وســایل گرمایشی 
اســتاندارد تبدیل شــوند.« این حرف های 
محمــد بطحایی به این معناســت که هر 
لحظه ممکن است خبرهای ناگواری برای 
دانش آموزان به وجود آید چراکه نداشتن 
سیســتم گرمایشی اســتاندارد در مدارس 
یعنی بیشــتر مــدارس در مناطــق و بویژه 
روســتاها باید از بخاری های غیراستاندارد 
وزارت  آمــار  اســاس  کنند.بــر  اســتفاده 
آموزش و پرورش 120 هزار کالس آموزش 
و پــرورش سیســتم گرمایشــی اســتاندارد 
نــدارد. ایــن تعــداد کالس درس حدود ۳ 
میلیــون و 200 هزار دانش آمــوز را در خود 
جای داده اســت. براساس اعالم آموزش 
و پــرورش عالوه بر این تعــداد کالس، ۵0 
هــزار اتــاق اداری آمــوزش و پــرورش هم 
در کشــور با بخــاری نفتی گرم می شــوند. 
چندی پیش شیرزاد عبداللهی کارشناس 
تعلیــم و تربیــت در گفت و گو بــا »ایران« 
اعــالم کرده بــود:»در حالی که اســتفاده از 

بخاری های نفتی در کشــور منسوخ شده و 
حتی شرکت های تولید کننده تولید بخاری 
نفتــی را متوقف کرده انــد 120 هزار کالس 
درس کشور مجهز به بخاری نفتی هستند 
و حدود ۳ میلیــون و 200 هزار دانش آموز 
عمدتاً روســتایی، در معرض آتش سوزی 
قرار دارند. سیستم برق مدارس نیز اغلب 
فرسوده و کهنه اســت. اکثر مدارس کشور 
از نظر ســازه و تجهیزات، غیراســتاندارد و 
خطرآفرین هســتند و هیچ نهــاد اداری از 
جمله ســازمان نوســازی، خود را مســئول 
کنترل و نظارت فنی تجهیزات نصب شده 

در مدارس نمی داند. کپسول آتش نشانی 
در گوشه آبدارخانه مدارس یک دکور است 
و هیچ کس از مدیر تا معلم و دانش آموز 
برای مواجهه با شــرایط بحرانی، آموزش 
ندیده انــد و دســتورالعملی هــم در ایــن 

زمینه در اختیار مدارس نیست.«
بودجــه  و  موضــوع  ایــن  دربــاره 
مــدارس،  تجهیــزات  استاندارد ســازی 
وزیــر  معــاون  مهــر،  رخشــانی  مهــراهلل 
آموزش و پرورش و رئیس سازمان تجهیز 
کــرد:  اعــالم  مــدارس کشــور  نوســازی  و 
اتفاق تلخ شــین آباد موجب شد مجلس 

بــه  را  گاز  عــوارض  اعتبــارات  از  بخشــی 
توسعه و سرعت بخشی به استانداردسازی 
گرمایشی و سرمایشی مدارس اختصاص 
دهــد و همیــن اقــدام اثربخــش موجــب 
شــد در فاصله ســال های 90 تــا 96 حدود 
24 هزار مدرســه با 170 هزار کالس درس 

استانداردسازی گرمایشی شود.
استاندارد ســازی  بودجــه  گفــت:  وی 
وسایل گرمایشــی و سرمایشی مدارس به 
همراه تجهیز هنرســتان ها حــدود 250 تا 
260 میلیــارد تومان اســت که حــدود ۳0 
درصدش به تجهیز هنرستان ها می رسد 

و مابقــی بــرای استاندارد ســازی وســایل 
گرمایشــی و سرمایشــی هزینــه می شــود. 
با این حــال ما بارها اعــالم کردیم که این 
میزان بودجه کفایت نمی کند و اعتبارات 
مــا بــه هیچ عنــوان کافی نیســت چــرا که 

مدارس ما مشکالت بسیاری دارد.
رئیس ســازمان تجهیز و نوسازی مدارس 
کشــور تأکیــد کــرد: در برخــی مناطــق بــه 
خاطر اینکه گازکشــی وجود ندارد، مجبور 
هستیم از بخاری های نفتی استفاده کنیم. 
البته این بخارها هم بررســی می شود تا از 
حداقــل اســتانداردها برخوردار باشــند با 
ایــن حال مــا در برخی  مناطــق همچون 
خوزستان، سیستان و بلوچستان به ناچار 

از بخاری های نفتی استفاده می کنیم.
رخشــانی مهــر با بیــان اینکــه بیــش از۴0 
سیســتم  بــه  کشــور  مــدارس  از  درصــد 
گرمایشی استاندارد مجهز نیستند، افزود: 
در تالشــیم بــا یــک برنامــه زمانبنــدی ۳ 
غیراســتاندارد  بخاری هــای  آینــده  ســال 
را از مــدارس جمــع کــرده و بخاری هــای 
اســتاندارد را جایگزیــن کنیــم. در ســطح 
مــدارس کشــور تعــداد زیــادی از مدارس 
غیراســتاندارد  گرمایــش  سیســتم  کــه 
داشتند تعویض شده اســت. در بخشی از 
اســتان های کشــور استاندارد ســازی انجام 
شده اما بخش بیشتری از مدارس سردسیر 

یا صعب العبور باقی مانده است.

رئیس سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور در گفت و گو با »ایران«:

42 درصد کالس های مدارس وسایل گرمایشی استاندارد ندارند
بودجه تجهیزات گرمایشی مدارس کم است 

 استخدام فرزندان بازنشستگان 
در ۲۰۰ شرکت و هلدینگ

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــور از راه انــدازی بانک 
اطالعات تخصصی فرزندان غیرشاغل بازنشستگان خبر داد 
و گفت: به 200 شرکت وابسته به صندوق ابالغ شده فرزندان 
بازنشسته در اولویت استخدام قرار گیرند. به گزارش فارس، جمشید تقی زاده گفت: 
سامانه ثبت اطالعات فرزندان غیرشاغل بازنشستگان کشوری راه اندازی شده و این 

افراد بر اساس تخصص ها، دانش و مهارت های فردی  به کارگیری خواهند شد.
تقی زاده ادامه داد: قرار اســت در مرحله نخســت و پس از گذشــت بیش از سه ماه از 
آغاز به کار این بانک اطالعاتی، داده های جمع آوری شده در اختیار شرکت های تابعه 
صندوق بازنشستگی کشوری برای کمک به ایجاد اشتغال فرزندان قرار گیرد. وی با 
بیان این که تا نیمه نخست آبان ماه امسال، تعداد 21 هزار و 850 نفر به صورت آنالین 
از استان های مختلف کشور در این سامانه ثبت نام کردند گفت: تحصیالت ثبت شده 
این افراد، از مقطع دیپلم تا دکتری را شامل می شود. همچنین از این جامعه آماری 
10 هزار و 785 نفر را دختران و 11 هزار و 65 نفر را پسران تشکیل می دهند. تقی زاده 
تصریــح کــرد: از این تعداد، 67۳ نفر در مقطع دکترا، 6 هزار و 885 نفر کارشناســی 
ارشد، 11 هزار و ۳۳۳ نفر کارشناسی، یک هزار و 55۳ نفر در مقطع کاردانی و یک هزار 

و 406 نفر نیز در مقطع دیپلم و پایین از آن اطالعات خود را ثبت کرده اند. 

اخطار سازمان غذا و دارو به دو برند معروف
 سخنگوی سازمان غذا و دارو از احتمال تعطیلی موقت یا دائم برخی خطوط تولید 
دو برنــد معروف اســنک پــف کرده که از ذرت دام در تولید محصوالتشــان اســتفاده 

کرده اند، خبر داد. 
کیانوش جهانپور در گفت و گو با ایســنا، در این بــاره گفت: طبق مقررات، در تأمین 
خوراک دام که ذرت نیز از جمله آنها اســت، از منابع ارز دولتی ترجیحی اســتفاده 
می شــود، اما به ذرتی که برای محصوالت اســنک پف کرده و ســایر صنایع غذایی 
اســتفاده می شــود، ارز ســامانه نیما تعلق می گیرد که قیمت آن حدود دو برابر ارز 
دولتی اســت. بحثی که درباره این دو برند اســنک پف کرده مطرح است، در درجه 
اول این است که از ارز دولتی برای واردات این ذرت استفاده شده ولی در جایی دیگر 
به کار گرفته شده است. وی افزود: قاعدتاً بحث چگونگی تأمین و نوع ارز به کار گرفته 
شــده و ســایر قضایای آن، در حوزه مأموریت ســازمان غذا و دارو نیست و این نگاه 
مربوط به حوزه وزارتخانه های جهاد کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی اســت. ســازمان غذا و دارو از نگاه  ایمنی و سالمت به موضوع نگاه می کند، 
بر این اســاس حتی اگر ذرت استفاده شــده در صنایع غذایی با ذرت خوراک دام از 
نظر آنالیز، یکسان هم باشد، اما وقتی ذرتی با برچسب خوراک دام وارد می شود، 

پذیرفته نیست که شرکتی آن را در مسیر دیگری استفاده کند. 

رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
گفــت: درحالی که توســعه انســانی محور 
حــوادث  گرفتــه،  قــرار  دولت هــا  تــالش 
طبیعی عواملی اســت که معمــوالً  مورد 
ریــزان  برنامــه  و  سیاســتگذاران  غفلــت 

کشور ها قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، اسماعیل نجار در اجالس 
عالــی تخصصــی - مشــورتی در زمینــه 
مدیریت اطالعات بالیا افزود: منطقه آسیا 

و اقیانوســیه مســتعدترین منطقه جهان 
بــرای وقوع انــواع حوادث طبیعی اســت. 
بــه همین دلیل وقــوع زلزله هــای مرگبار، 
خشکســالی های  ویرانگــر،  طوفان هــای 
طوالنی مدت، ســیل های مخــرب و انواع 
دیگر حــوادث، اهمیت مدیریت ریســک 
حــوادث طبیعــی و لــزوم همکاری هــای 

بین المللی را بیشتر ضروری می کند.
وی افــزود: دانــش و تجربه کافــی در مورد 

حــوادث وجود دارد، امــا این دانش باید از 
ســطوح محلی به سطوح ملی و از سطوح 
ملــی به ســطح بین المللی منتقل شــود 
کــه این وظیفــه ســازمان های منطقه ای و 
بین المللی اســت. بــر این اســاس انتظار 
داریــم دســت انــدرکاران اپدیــم برنامــه 

مشخص در این زمینه داشته باشند.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور به 
تجربــه ایــران در زمینــه مدیریــت بحران 

اشــاره کرد و گفــت: ایران درکنــار حوادثی، 
چون سیل، زلزله، خشکسالی و سرمازدگی 
که به دلیل جغرافیایی مکانی و شرایط آب 
و هوایی مواجه اســت، در سال های اخیر از 
ابربحران هایــی مانند ریزگردهــا و کاهش 
حقابه هــای مــرزی نیــز رنــج می بــرد کــه 
منشــأ آن در خارج از مرز های ایران است. 
همکاری های بین المللی در این خصوص 

تاکنون نتیجه قابل توجهی نداشته است.

وی گفــت: تجربــه ایــران در مواجهــه بــا 
حوادث مختلف نشان داده هرگاه تمامی 
دســتگاه ها بــه نقــش خــود عمــل کردند 
موفقیــت بیشــتری حاصــل شــد و هرگاه 
یکی از عوامل نادیده گرفته شــد عملکرد 
با نقصــان همراه بود که ایــن امر به دلیل 

چندبعدی بودن حوادث است.
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
گفــت: اســتفاده از ظرفیت هــای بخــش 

کاهــش  و  پیشــگیری  در  خصوصــی 
اثــرات بالیــای طبیعی هنــوز هم یکــی از 

چالش های اساسی است.
وی گفت:  با به کار گرفتن شرکت ها بیمه ای 
در جبران خسارت ناشی از حوادث توفیق 
چندانــی حاصل نشــده اســت و هنوز هم 
بار ســنگین اقدامات پیشگیرانه آمادگی و 
جبران خســارت پس از حــوادث به عهده 

دولت است.

حســن  والمســلمین  حجت االســالم 
روحانــی رئیس جمهوری دستنوشــته ای 
بــرای کودک هشــت ســاله ای که بــرای او 
نامه نوشــته بــود، نگاشــت و همچنین از 
شــاعر90 ســاله روســتای بیابانک تشکر و 

قدردانی کرد.
به گزارش ایرنا، نامه نویســی برای رئیس 
جمهوری در سفرهای استانی و دیدارهای 
مردمی یکی از کارهای معمول اســت که 
طی آن مردم شهرهای مختلف استان با 
نوشتن نامه برای عالی ترین مدیر اجرایی 
کشــور، خواســته های خود را بــا امید دیده 
شــدن از سوی رئیس جمهوری روی کاغذ 

می آورند.

نامه هــای جمع آوری شــده در ســفرهای 
رئیــس  مردمــی  دیدارهــای  و  اســتانی 
جمهوری توســط مرکز ارتباطات مردمی 
ریاســت جمهوری در سامانه الکترونیکی 
ارتباط مردم و دولت )سامد( که به صورت 
شــبانه روزی آمــاده دریافــت گزارشــات، 
شــکایات، انتقــادات، طرح هــا، ایده هــا و 
درخواســت های مردمی اســت، ثبت و به 
صورت دقیق مورد بررسی و رسیدگی قرار 
می گیــرد و با اخذ دســتورات الزم از ســوی 
رئیس جمهوری و دیگر مســئوالن ذیربط 
در نهاد ریاســت جمهوری، اقدامات الزم 
برای حل مشکالت و اجابت تقاضای های 
مطرح شــده از ســوی صاحبان نامه ها، در 

سریع ترین زمان ممکن انجام می شود.
کاروان  ســفر  انجــام  از  پــس  هفتــه  دو 
تدبیــر و امیــد بــه اســتان ســمنان )1۳ و 
14 آذرمــاه( پاســخ نامــه کــودک هشــت 
ساله ســمنانی با دستنوشته دکتر حسن 
روحانــی رئیــس جمهــوری بــه دســت 
»بنیامین قبیله« رســید و از شاعر آیینی 
90 ســاله اهل روســتای بیابانــک از توابع 
شهرستان سرخه که در سفر دکتر روحانی 

بــه زادگاهــش، نامــه ای همراه بــا کتاب 
احواالت چهــارده معصــوم و مجموعه 
اشــعار خــود را بــرای رئیــس جمهــوری 

ارسال کرده بود، قدردانی شد.
بنیامیــن بــا زبــان خــود از دکتــر روحانــی 
خواســته بود تا »به فکر بچه های روســتا و 
آنها که پول ندارند  باشد و کمک کند تا آنها 

بتوانند همیشه شاد و خوشحال باشند«.
کودک هشــت ساله سمنانی در نامه خود 

به رئیــس جمهــوری همچنیــن از عالقه 
فراوانش بــه ورزش و فوتبال گفته و تأکید 
کرده بود که درس خود را خوب می خواند 

تا موفق شود.
بنیامین وقتی نامه ارســالی خــود به دکتر 
روحانی را با دستنوشــته رئیس جمهوری 
در قابی شیشــه ای بدســت گرفت، ســر از 
پا نمی شــناخت و با شــادی کودکانه خود 
به خوبی نشــان داد که اصالً منتظر چنین 

صحنه ای نبوده است.
آشــپزخانه  در  ایســتاده  بنیامــن  مــادر 
آپارتمان کوچکشان، اشــک ریزان، شادی 
پســرش را به نظاره نشسته بود و مدام زیر 
لب ایــن جمله را تکــرار می کــرد، »خدایا 
شکرت«. برق شادی در چشمان بنیامین 
وقتی بیشتر شد که نماینده مرکز ارتباطات 
مردمی ریاســت جمهوری از او خواســت، 
جعبه اهدایی از ســوی این مرکز را باز کند 
و هنگامــی کــه بنیامین لباس یکدســت، 
ست ورزشی، توپ فوتبال و شیپور تشویق 
فوتبالــی همرنــگ تیم محبوبــش را دید، 
لحظه ای برای پوشیدن لباس های ورزشی 

درنگ نکرد. 
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رئیس سازمان مدیریت بحران کشور :

سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور ها از حوادث طبیعی غافل اند

دستنوشته رئیس جمهوری برای کودک 8 ساله سمنانی 
رئیس جمهوری برای بنیامین هشــت ســاله نوشــت: »بســمه تعالی. بنیامین عزیز از این که با همه تالش 
درس می خوانی و به ورزش عالقه مند هســتی خیلی خوشحالم. از خداوند می خواهم شما را یاری کند تا به 

هدف های زندگی دست یابی. به پدر و مادر و اقوام محترم سالم برسان 97/9/15« برش

 زنان کارآفرین روستایی 
به خاطر نداشتن وثیقه وام نگرفتند 

در شهریور ماه سال 96 بر اساس قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اشــتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع 
صندوق توســعه ملی بنا شد بانک ها تسهیالت خوبی در اختیار 

افراد کارآفرین در مناطق روستایی قرار دهند.
براســاس این قانون باید بانک ها تســهیالتی با کارمزد پایین و 
زمان بازگشــت طوالنی در اختیار کارآفرینــان قرار می دادند که 
متأسفانه این قانون شامل همه کارآفرینان روستایی نشد زیرا بانک انواع مجوزها و 
ضمانت ها را از فرد مطالبه می کند و اگر به عنوان مثال مشکل ضامن وجود داشته 

باشد فرد از دریافت تسهیالت باز می ماند.
در زمینه دریافت این وام ها مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور 
زنان و مدیر کل دفتر امور زنان روســتایی و عشایری به »ایران« 
می گوید: الزمه استفاده از تسهیالت فوق ورود به  سامانه کارا است؛ از تاریخ تصویب 
این قانون تاکنون، بیشــتر افرادی از این تسهیالت استفاده کردند که به صورت کالن 
کارآفرین بودند تا جایی که تســهیالت میلیاردی دریافت کردند اما متأســفانه هنوز 
مشــاغل خانگی مشــکالت زیادی برای دریافت این وام دارند به عنوان مثال مجوز 

بهره برداری و تولید مربوط به کارهای صنعتی می شود نه مشاغل خرد.
فروغ السادات بنی هاشم در ادامه با اشاره به اینکه برخی خانم های روستایی به دلیل 
نداشتن وثیقه نتوانستند از این قانون در مشاغل خرد و خانگی استفاده کنند، می افزاید: 
سامانه کارا پس از یک سال و نیم بسته شد اما قرار است در آینده نزدیک دوباره پس 
از یکسری تغییرات شروع به کار کند. آنچه که مشهود است انتظاری که از اجرایی شدن 
این قانون می رفت برآورده نشد زیرا در اجرایی شدن این قانون به تولیدکنندگان خرد 
توجه الزم مبذول نشد. در فاز جدید باید شیوه هایی پیش بینی شود که جایگزین ضامن 

و دارایی شود و تحت عنوان ضمانت های اجرایی در نظر گرفته شود. 

ســررسید

شهریور 96 وعده: 

پیگیری

نتیجه
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 گفت و گوی »ایران« با جعفر قناد باشی درباره 
آتش بس حدیده و آینده یمن

دستاوردی جهانی برای مردم یمن

پــس از ماه ها مذاکــره و رایزنی ســرانجام از روز گذشــته، در بندر حدیــده، یکی از 
مهم تریــن مناطق کشــور یمن، آتش بســی هرچند شــکننده برقرار شــد. جعفر 
قنادباشی کارشناس مســائل خاورمیانه معتقد اســت، مردم یمن برنده اصلی 
جنگ یمن هســتند. آنان با وجود حمات موشــکی نیروهای ائتــاف به رهبری 
عربســتان، از تمامیت ارضی کشورشان حمایت کردند و اکنون با اجرایی شدن 
این آتش بس، امیدوار هستند، مشکات عدیده آنها تحت نظارت سازمان ملل 

التیام یابد. گفت و گوی »ایران« با این کارشناس را می خوانید:

ë برنده اصلی برقراری آتش بس در الحدیده یمن را چه کسی می دانید؟
اگر که با دید منصفانه به این قضیه نگاه کنیم، هر چند حمالت عربستان و امارات 
در 5 ماه اخیر باعث شده  است، بسیاری از مردم حدیده آواره شوند، اما مردم این 
شــهر که اجازه ندادند، این نیروها وارد الحدیده شــده و آن را اشغال کنند، برنده 

اصلی این آتش بس هستند. البته از بین جناح های 
سیاســی نیز انصاراهلل به دلیل اینکه شــرایط را برای 
بخشــی از مــردم فراهم کــرده تا به خانه هــای خود 
برگردنــد و مجروحان خود را مداوا کنند، برنده بوده 
است. متجاوزان زمانی برنده بودند که می توانستند 
اختیــار یمن را در ایــن مذاکرات به دســت آورند که 
چنین اتفاقی نیفتاد. آنها خواستار این بودند که امور 
بندر الحدیده در اختیار ســازمان ملــل قرار بگیرد یا 

اینکه آنها مسلط بر بندر شوند که هیچ کدام از این خواسته ها محقق نشد.
ë آیا آتش بس به معنای رفع محاصره هم هست؟

آتش بســی که در بندر الحدیده اتفاق افتاده اگر تحقق پیدا کند، کمک خواهد 
کرد مواد غذایی و اقالم دارویی وارد این بندر و سایر مناطق یمن شود. البته این 
کار به سرعت انجام نخواهد شد. چون بیش از نیمی از جمعیت این کشور در 
قحطی به سر می برند از 24 میلیون نفر 12 میلیون نفر در شرایط بسیار دشواری 
هستند. ولی آغاز آتش بس و شروع کمک رسانی، زمینه ای برای حل قحطی و 

مشکالت غذایی و دارویی در یمن خواهد بود.
ë  آیا توافق استکهلم را دستاوردی خارجی برای انصاراهلل و به رسمیت شناخته

شدن این گروه در جهان برآورد می کنید؟
قاعدتاً همین طور است. اگرچه رئیس این هیأت از جنبش انصاراهلل بود ولی 
آنها به عنوان دولت صنعا و به عنوان شــورای عالی سیاســی که تشــکیل شده 
اســت چیزی فراتــر از انصاراهلل اســت. انصاراهلل یک انجمن انقالبی تشــکیل 
دادند تحت عنوان شورای انقالبی و حتی گاهی به عنوان دولت نجات ملی از 
آن یاد می کنند. این رویه ای اســت که انصاراهلل طی 5-4 ســال گذشته در یمن 
بــه اجرا گذاشــته اســت و هیچ گاه به تنهایــی و به عنوان انحصــاری خودش را 
نماینده مردم یمن معرفی نکرده، بلکه سعی کرده است یک هیأتی ترکیبی از 
احزاب و گروه های مختلف همراه با جنبش انصاراهلل تشکیل دهد. پس آنچه 
اتفاق افتاد دســتاورد بسیار بزرگی در سطح بین المللی بود که طی آن گروهی 
به رسمیت شناخته شد که تمام امور صنعا را به دست دارد. بر صنعا مسلط 
است و یک طرف اصلی در یمن تلقی می شود و طرفی است که در انتخابات 

آینده اگر برگزار شود قاعدتاً طرف اصلی خواهد بود.
ë علت تمایل امریکا به پایان دادن جنگ یمن چیست؟

پیش از هر چیز می شــود گفت جریحه دار شــدن احساســات عمومــی در جهان 
شرایط بسیار دشواری را برای جناح امریکا و عربستان رقم زده  است. رسانه های 
جهــان و حتی امریــکا مخصوصاً در این مــدت فجایعی که در یمــن اتفاق افتاد 
از نقــش امریــکا در این جنــگ انتقاد کردند. امریکا بعد از طرح شــناخته شــدن 
مسئوالن این وضعیت در یمن به عنوان جنایتکار جنگی، سعی کرد قبل از اینکه 
این مسأله مطرح شود حساب خود را از عربستان جدا کند. قتل جمال خاشقجی 
باعث شد توجهات به سمت یمن کشیده شود و مشکالت و فجایعی که در یمن 
اتفاق می افتاد بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.البته جدا از این مسائل خود عربستان 
هــم بیش از این توان اقتصــادی برای ادامه جنگ نــدارد و ادامه جنگ می تواند 
عربستان را تضعیف کند. امریکا به این نتیجه رسید که ادامه جنگ می تواند یکی 
از متحدانش را وارد عرصه بدی کند. این چند عامل باعث شد امریکا و چند کشور 

غربی از ادامه جنگ منصرف شده و خواستار مذاکره شوند.
ë  ،آیا واشنگتن در حال تغییر یارگیری در یمن است و قصد دارد به جای عربستان

نقش امارات را در یمن پررنگ تر کند؟ در کل نقش امارات را در آینده یمن چگونه 
می بینید؟

امریکایی ها در یمن سیاست مشخصی نداشته اند و هدف مشخصی را دنبال 
نمی کنند. به همین دلیل چند ماه یک باراز جانب امریکایی ها موضوعی اعالم 
می شود که این مواضع خیلی نباید محل محاسبه برای شناخت سیاست های 
امریــکا باشــد. این موضوعات یک چانه زنی اقتصادی و یــک بازار گرمی برای 
فــروش تســلیحات و درواقع تشــویق متحدان بــه همکاری و بیشــتر امریکایی 
اســت یعنی ایجاد رقابت برای دوســتی بیشــتر با امریکا اســت در واقع کشــف 
درآمدهای بیشــتر نفتی و دالر اســت. در بین امارات و عربســتان رقابتی وجود 
دارد کــه همــه قدرت ها از آن اســتفاده می کنند. ولی بی تردیــد می توان گفت، 
محمد بن ســلمان به امریکایی ها بیشــتر از مقامات امارات به امریکا نزدیک 
است. اماراتی ها از نظر جایگاه اقتصادی و سیاسی بسیار کمتر از عربستانی ها 

توانمند هستند و امریکا خیلی شانس خود را با امارات گره بزنند.
ë آیا یمن تبدیل به فصل اختاف امارات و عربستان خواهد شد؟

تا اآلن شده است. در چند سال گذشته بخصوص در قبال آقای منصور هادی 
و جنوب یمن بندر حدیده ما شــاهد اختالف شــدید امارات و عربستان بودیم 
و حتی ســبب یک تســویه حســاب های نظامی هــم بین این کشــورها در یمن 
بوده ایــم. آنهــا بعد از نبرد حدیده ســعی کردند با هم متحد شــوند اما چنین 
امری ممکن نشــد. آنها دو قدرت عربی و شــریک همدیگر هســتند و در برابر 
قطر در یک موضع دفاعی قرار دارند. عربســتانی ها برای مقابله با قطر سعی 
کردند امارات و مصر و بحرین را به صورت ائتالف در کنار خود داشــته باشــند. 

لذا یک همگرایی کلی بین آنان وجود دارد.

مبارزه آلمان با تکفیری ها
پلیــس آلمان به ظن فعالیت های افراطی در یورشــی به 
مسجد الصحابه در برلین، تمامی مدارک موجود در این 

مسجد را ضبط کرد. 

نــــــما

R
eu

te
rs

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

واشنگتن پست )امریکا(:
جمهوریخواهان امریکا در حال بررسی 
انتخابــات  در  پیــروزی  راهکارهــای 
خــود  جایــگاه  بهبــود  بویــژه  و   2020
ایــن  هســتند.  تحصیلکرده هــا  بیــن 
انتخابــات  امریــکا در  از جامعــه  قشــر 
میاندوره ای به دموکرات ها رأی دادند.

کاتیمرینی )یونان(:
خبرنــگاران ایــن روزنامه بــا گرفتن یک 
عکــس یــادگاری در واکنــش بــه انفجــار 
بمبی در ساختمان این روزنامه، ضمن 
تروریســتی،  عملیــات  کــردن  محکــوم 
از بازگشــت تروریســم  را  نگرانــی خــود 

اعالم کردند.

لیبراسیون )فرانسه(:
فرانسه همواره برای جذب دانشجویان 
خارجی برای تحصیل در دانشگاه های 
خــود تــالش کــرده  اســت. امــا احتمااًل 
افزایــش 15 درصــدی هزینه هــای این 
دانشجویان، از شمار آنها در سال آینده 

خواهد کاست.

 سال بیست وچهارم  شماره 6952
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یادداشت

جعفر قناد باشی

فروغ احمدی
خبرنگار

حکم برکناری فالح الفیاض از مناصبش، لغو شد
دادگاه عالــی اداری عراق حکم نهایی خود را پیرامون برکناری فالح 
الفیاض صادر کرد و بر اســاس آن، الفیاض به کار خود ادامه خواهد 
داد. بــه گــزارش ســومریه نیــوز، این حکــم تصمیم حیــدر العبادی 
نخســت وزیر سابق عراق که پیش از این با حکمی، الفیاض را از تمام مناصب خود 
برکنار کرده بود، لغو کرد. این حکم او را به پســت های خود بازگرداند و او را ملزم به 
ادامه فعالیت هایش به عنوان مشاور امنیت ملی دولت عراق، رئیس حشد شعبی 
و رئیس شورای امنیت ملی کرد. الفیاض یکی از جدی ترین گزینه های پست وزارت 

کشور عراق است اما مقتدی صدر مخالفت خود را با این نامزدی اعالم کرده است.

 

آسیا

سرانجام و علی رغم سنگ اندازی های 
بــس  آتــش  عربــی،  متجــاوز  ائتــالف 
شــهر  اســتراتژیک ترین  حدیــده،  در 
بنــدری یمن از بامداد دیروز سه شــنبه 
آغاز شــد تا در مقابــل نیروهای دولت 
مســتعفی نیز از تعز خارج شوند و این 
شــهر را بــه ســازمان ملــل واگذارکنند. 
همزمــان بــا ایــن آتش بس شــکننده، 
انگلیــس پیش نویــس قطعنامــه ای را 
در اختیار شــورای امنیت سازمان ملل 
قــرار داد کــه در صــورت تصویــب این 
پیش نویــس، دبیــر کل ســازمان ملــل 
متحد پیشنهادات خود را برای نظارت 
بــر روند آتش بس ارائه خواهد داد و از 
نزدیک ناظر بر آتش بس خواهد بود. 
امری که اگر به ســرعت تصویب شود، 
می توانــد ضامــن هرچــه بیشــتر آتش 

بس باشد.
خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه 
الجزیــره، پــس از یــک هفتــه مذاکــره 
هیأت نیروهای مردمی انصاراهلل یمن 
و هیــأت دولــت مســتعفی این کشــور 
که تحــت حمایت عربســتان و امارات 
قــرار دارد، در شــهر ریمبــو ســوئد، روز 
پنجشــنبه گذشــته توافــق آتــش بــس 
بیــن طرفیــن امضــا و مقــرر شــد، این 

آتش بــس از روز جمعه اجرایی شــود 
امــا ائتــالف متجــاوز عربی بــه رهبری 
عربســتان با نقض آتــش بس و دولت 
مستعفی یمن با طرح این بهانه جویی 
کــه بــرای اجــرای آتــش بــس نیــاز به 
72 ســاعت زمان دارند، زمــان اجرای 
آتش بس را به بامداد دیروز سه شــنبه 
موکــول کردنــد. دیــروز هــم تنهــا چند 
ساعت پس از اجرایی شدن آتش بس 
گزارش هایــی از درگیری هــای پراکنده 
بین نیروهای مردمی انصاراهلل یمن و 
حامیان دولت مستعفی منصور هادی 
در حدیده درگرفت اما این درگیری ها 

باعث نشد آتش بس شکسته شود.
بر اســاس توافق آتش بس حدیده که 
در ســطح جهانی به توافق اســتکهلم 
نیــز مشــهور اســت، نیروهــای مردمی 
انصــاراهلل یمــن کــه از ســال 2014 بــه 
ایــن ســو کنتــرل شــهر بنــدری حدیده 
را برعهــده دارنــد، از دیــروز سه شــنبه 
از  دارنــد،  فرصــت  روز   21 به مــدت 
این شــهر عقب نشــینی کننــد و کنترل 
کامل شــهر حدیده و سه بندر حدیده، 
رأس عیســی و صالیــف را به ســازمان 
ملــل متحد بســپارند. در طرف مقابل 
نیز نیروهــای حامی دولت مســتعفی 
یمــن کــه تعــز، ســومین شــهر بــزرگ 
یمــن را در تصــرف خــود دارنــد، بایــد 
این شــهر را به طور کامــل تخلیه کرده 

و در اختیــار ســازمان ملل متحــد قرار 
دهنــد. کمیتــه ای به ریاســت ســازمان 
ملل و با حضور نمایندگان دو طرف بر 
خروج نیروهــا از حدیده و تعز نظارت 
خواهند داشت. بنابر این توافق، بنادر 
شــهر حدیده را نیروهــای محلی اداره 
خواهنــد کــرد و درآمدهــای حاصل از 
ایــن بنــادر را در اختیــار بانــک مرکزی 
بانــک  ســپس  می دهنــد.  قــرار  یمــن 
مرکــزی حقــوق کارکنان ســازمان های 
دولتــی یمــن در حدیــده را پرداخــت 
میلیــون   1.2 از  بیــش  کــرد.  خواهــد 
کارمنــد دولتی حدود دو ســال اســت، 
حقــوق دریافــت نکرده انــد و همیــن 
مســأله باعث شــده خدمات درمانی، 

بهداشتی و آموزشی دچار وقفه شود.

ë تعهد انصاراهلل به صلح
صدا وســیما،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
محمد عبدالسالم، سخنگوی نیروهای 
در  اخیــراً  یمــن  انصــاراهلل  مردمــی 
گفت و گو با شــبکه تلویزیونــی الجزیره 
عربی درباره خروج نیروهای انصاراهلل 
از حدیــده گفــت، اینکه ســازمان ملل 
متحد کنترل حدیده را به دست بگیرد 
و نقش نظارتی بر واردات کاال ها به این 
بنادر داشته باشــد هیچ اشکالی ندارد 
و از حدود یک ســال پیش خواســته ما 
این بود. بندر حدیده یمن یک پادگان 

نظامی نیســت تا ما از کنترل و سیطره 
بــر این بندر ســخن بگوییــم. نیرو های 
نظامــی ای که در شــهر حدیده حضور 
دارنــد، به مناطقــی می روند کــه مورد 
توافق با کمیته مشترک آتش بس قرار 
گرفتــه اســت و ایــن مناطق مشــخص 
اســت. پس از اجرای این مرحله، تنها 

محلی ها در حدیده می مانند.
وی بــا بیان ایــن مطلب کــه انصاراهلل 
یمن بــه تــداوم آتش بــس در حدیده 
بسیار متعهد است، افزود، این شهر به 
لحاظ اقتصادی و نقشــی که در وصول 
مــردم  بــه  بشردوســتانه  کمک هــای 
زیــادی  بســیار  اهمیــت  از  دارد  یمــن 
برخــوردار اســت؛ از ایــن رو در صنعــا 
کمیتــه هماهنگی مشــترک آتش بس 

با حضور نمایندگان دو طرف تشــکیل 
شــده و ســازمان ملل با ایــن کمیته در 
ارتباط مســتقیم است. اما اگر حمالت 
هوایــی ائتــالف عربــی ادامه پیــدا کند 
اقدام هــای  پایــش  بــه  نیــازی  دیگــر 
ناقــض آتش بس نیســت و دیگر الزم 
نیســت که مثاًل گفته شــود در فالن جا 
تیــری از تفنگــی به ســوی طــرف دیگر 
شــلیک شده یا در جایی دیگر حمالت 

توپخانه ای صورت گرفته است.
بنــا بــر گــزارش رســانه ها، در روزهــای 
جمعه تا دوشــنبه گذشــته و تنها چند 
ســاعت قبــل از آنکــه آتش بــس آغاز 
در  شــدیدی  تیراندازی هــای  شــود، 
حدیــده بین طرف های درگیــر رخ داد 
و حتــی در ســاعات اولیــه آتــش بــس 

از درگیری هــای  نیــز برخــی رســانه ها 
پراکنــده خبــر می دادنــد. اتفاقــی کــه 
می توانــد امیدهــا به تــداوم آتش بس 
را تضعیف کند، با این حال هیچ کدام 
از طرفیــن درگیــری ایــن درگیری های 
پراکنده را نقض آتش بس ندانســتند. 
این در حالی اســت کــه انگلیس دیروز 
قطعنامــه ای  پیش نویــس  سه شــنبه 
را در اختیــار شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل قــرار داد که در صــورت تصویب 
ایــن پیش نویــس، دبیــر کل ســازمان 
ملــل متحد پیشــنهادات خــود را برای 
نظارت بر روند آتش بس ارائه خواهد 
داد و از نزدیــک ناظــر بــر آتــش بــس 
خواهد بود. تاریخ رأی گیری درباره این 

پیش نویس اعالم نشده است.

زنگ صلح
توافق آتش بس از بامداد دیروز در حدیده اجرایی شد

ندا آکیش
خبرنگار

بمباران الشباب؛ استراتژی ترامپ در سومالی

 یک ایرانی در تالش برای استرداد گولن
بیژن کیان، حامی ایرانی ترامپ به اتهام البی گری برای ترکیه در امریکا بازداشت شد

در دوســالی کــه دونالــد ترامــپ وارد 
کاخ سفید شده حمالت هوایی ارتش 
امریکا به ســومالی علیه مواضع گروه 
الشــباب افزایش چشــمگیری یافته و 
بــه 76 مورد رســیده در حالــی که این 
حمالت بین ســال های 2007 تا 2015 
)طــی 8 ســال( تنهــا 17 مــورد بــوده 
پــرس  آسوشــیتد  خبرگــزاری  اســت. 
بــه بهانه کشــته شــدن 26 تروریســت 
الشباب در سومالی در جریان حمالت 
هوایی شــنبه و یکشــنبه گذشته امریکا 
بــه مواضع این تروریســت ها در شــهر 
جنــوب  در  شــه«  »گانــدرا  ســاحلی 
از  گزارشــی  در  ســومالی،  پایتخــت 
افزایــش حمــالت هوایی پنتاگــون به 
ســومالی در دو سال گذشته خبر داد و 
نوشت: در ســال جاری میالدی امریکا 
دســت کم 45 حمله هوایی و در سال 
2017 نیز 31 حمله هوایی در سومالی 
انجــام داده اســت کــه در مقایســه بــا 
دوره 8 ســاله 2007 تــا 2015 کــه تنهــا 
17 حملــه هوایی بود، افزایش بســیار 

چشمگیری داشته است. 
در حمــالت هوایــی امســال امریکا به 
الشــباب بیش از 300 تروریست عضو 
این گروه افراطی کشــته شده اند. بنابر 
ایــن گــزارش، در ســال 201۶، آخریــن 
ســال حضــور بــاراک اوبامــا، رئیــس 
جمهوری ســابق امریکا در کاخ سفید، 

پنتاگــون 1۵ حمله هوایی به ســومالی 
انجام داد.

اما افزایش حمالت به ســومالی در دو 
سال گذشته بخشی از استراتژی دولت 
ترامــپ در آفریقا اســت که ســه هدف 
اصلی پیشبرد تجارت و روابط تجاری، 
اطمینان حاصــل کــردن از اینکه پول 
و  نمــی رود  امریــکا هــدر  کمک هــای 
مبارزه با خشــونت و افراطی گری را در 
این قاره دنبال می کند. این اســتراتژی 
برای ترامپ آنقدر حائز اهمیت است 
که تعداد نیروهــای نظامی امریکایی 
در ســومالی را هم به 500 نفر افزایش 
داده و در دو ســال اخیــر دو نظامــی 
امریکایی نیز در سومالی کشته شده اند. 
اتفاقــی کــه از ســال 1993 بــه این ســو 
سابقه نداشــت. در حال حاضر حدود 
3 تا 7 هزار نیروی الشــباب که وابسته 
بــه القاعده هســتند مناطق روســتایی 
جنوب ســومالی را تحت کنترل دارند 
و اگرچه نسبت به گذشته تا حد بسیار 
زیــادی تضعیــف شــده امــا درصــدد 
ســربازگیری و آموزش اعضای جدید 
خود است. این گروه افراط گرا با دولت 
ســومالی و حامیــان غربــی )امریــکا( 
و منطقــه ای ایــن دولــت می جنگنــد. 
الشــباب زمانی کنترل ســواحل بزرگ 
ســومالی از جملــه بخــش زیــادی از 
موگادیشــو، پایتخــت ایــن کشــور را در 
اختیار داشــت امــا نیروهــای اتحادیه 
آفریقا موفق به عقب راندن الشباب از 

بیشتر شهرهای بزرگ شدند.

دو مرد در گروه البی گران ترکیه که مستقیم 
گوش به فرمان مایکل فلین، مشاور سابق 
امنیــت ملــی امریــکا، هســتند، بــه البــی  
غیرقانونی متهم شده اند. یکی از آنها یک 
ایرانی اســت که از حامیــان دونالد ترامپ 
محســوب می شــود و در جریــان البی های 
ترکیه و امریکا برای استرداد فتح اهلل گولن، 
شخصی که دولت ترکیه او را عامل کودتای 
نافرجام سال 2016 می داند، فعالیت کرده 
اســت. کیان و فلین در 19 سپتامبر 2017 با 
وزیــر خارجــه و وزیــر انرژی و دامــاد رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیه، 
در نیویــورک دیدار کــرده  بودند. به گزارش 
نیویورک تایمــز، روز دوشــنبه هنگامــی که 
اتهام کیان در حضور وکالیش قرائت شد، 
او بــا کــت و شــلواری آبی رنگ در ســکوت 
ایســتاده بــود و به محض پایــان کارش در 
دادگاه، بــدون آنکــه پاســخ خبرنــگاران را 

بدهد، دادگاه را ترک کرد.
به گزارش واشنگتن پست، این پرونده که با 
تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه پرونده 
مداخله روســیه در انتخابات 2016 ارتباط 
دارد، بــه البــی بیــژن کیان و یک شــهروند 
ترکیه ای برای اســترداد گولن اشــاره دارد و 
در جریان بازجویی مولر از فلین این اتهام 
آشکار شد. فلین سال گذشته با دادستانی 
امریــکا توافق کرده بود که اگــر او را زندانی 
نکننــد، تمــام اقدامــات غیرقانونــی خود 
را فــاش کند و بر همین اســاس بــود که از 
البی گــری اش به همراه بیژن کیان و اکیم 
آلپتکین مدیر یک شــرکت هلندی به نام 
»اینــوو« پــرده برداشــت. کیــان و آلپتکین 
متهم شده اند که با هدف استرداد فتح اهلل 
گولــن، به طــور »مخفیانــه و غیرقانونــی« 
تالش کرده اند با ســه شــرکت روســی وارد 
معاملــه سیاســی در ارتبــاط باانتخابــات 
امریــکا شــوند. در این بین شــواهد نشــان 
می دهــد، بیــژن کیان نقش محــوری را در 

بســتن قرارداد با اینوو داشــته است. کیان 
در مقابل به شــرکت اینوو تعهــد داده بود 

مستندی علیه فتح اهلل گولن تهیه کند.
ë بیژن کیان کیست؟

بیژن کیان تاجر 66 ساله ایرانی است که در 
سازمان های اقتصادی بســیاری به عنوان 
مشــاور و ســرمایه گذار حضور دارد. او یکی 
از اعضــای هیأت مدیره بانــک صادرات- 
واردات ایــاالت متحــده بــود و چنــد بــار با 
جرج دبلیو بوش مالقات کرده بود. کیان با 
فلین نیز در پروژه های متعددی مشارکت 
و در گروه اینتل فلین نیز عضویت دارد و از 
همین طریق بــود که پــس از ورود ترامپ 
به کاخ سفید، به حلقه نزدیکان او راه پیدا 
کرد و با مشاوره هایی که به فلین می داد به 
یکی از معتمدان او تبدیل شــد. او با وجود 
آنکــه در عرصه تجارت و اقتصاد فعالیت 
می کرد اما خود را »دیپلماتی بین المللی« 
ایــن دیپلمــات  اتهــام  اگــر  می دانســت. 
بین المللی به اثبات برسد، دادگاه می تواند 
او را به 15 الی 35 سال زندان محکوم کند. 
او کمیســیون نوروز را به زعم خود با هدف 
اشاعه فرهنگ فارســی و نوروز ایجاد کرده 
بود و از همین طریق توجه سیاستمداران 

امریکایی را جلب کرد.
بیــژن کیان کــه در ایــران متولد شــده و در 
تهران در رشته مهندســی تحصیل کرده، 
مــدارک تحصیــالت تکمیلــی خــود را در 

دانشــگاه برایتــون انگلیــس کســب کــرد. 
سپس  برای تحصیل در رشته امنیت ملی 
وارد دانشــگاه هــاروارد شــد و از ســال 2011 
رسماً وارد عرصه سیاست شد و در دانشگاه 
دفاع ملی امریکا به تدریس پرداخت. او که 
از منتقــدان جدی دونالد ترامپ بود، پس 
از چنــد دوره کار مدیریتی در کالیفرنیا، در 

سال 2015 وارد تیم فلین شد.
ë انتظار مایکل فلین برای دریافت حکم 

مایکل فلین از مقام مشاور امنیت ملی تا 
مجرمی که برای دریافت حکم خود راهی 
دادگاه ایاالت متحده امریکا شــده، مســیر 
کوتاهــی را پیمــوده اســت. در حالــی که تا 
همیــن چند ماه پیش با تعریف و تمجید 
رئیس جمهوری امریکا در میانه تشویق و 
حمایت حامیانش سخنرانی می کرد، روز 
گذشــته در حلقــه وکالیــش راه خــود را به 
دادگاهی باز کرد که می خواست حکم او را 
تحویلش بدهد. هزارتوی پرونده دخالت 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  روســیه 
ســال 2016 آنقدر پیچیده شــده که رد پای 
نزدیک ترین چهره ها به ریاست جمهوری 
امریکا نیز در آن به وضوح دیده می شود و 
تهدید زندانی شدن بر سر نزدیکان دونالد 

ترامپ سایه انداخته است.
به گــزارش رویتــرز، مایــکل فلین مشــاور 
ســابق امنیــت ملــی امریــکا در جریــان 
تحقیقــات مربــوط بــه تبانــی بیــن گروه 

انتخاباتــی ترامــپ و مقام هــای روســی 
بــه مأموران اف بــی آی دروغ گفته اســت 
امریکایــی  قاضــی  ســالیوان،  ایمــت  و 
روزگذشــته حکم او را صــادر کرد. پیش از 
قرائت حکــم، رابرت مولــر بازپرس ویژه 
پرونــده دخالت روســیه در امریــکا اعالم 
کرده بــود که به دلیل همکاری های فلین 
بــا او، احتمــال دارد بــه زنــدان نیفتــد. او 
نخستین عضو کابینه ترامپ است که در 
جریان تحقیقات پیرامون پرونده روسیه، 
بــه جرم خــود اعتــراف کــرده اســت. 32 
شــخص حقیقی و سه شــرکت در جریان 
این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته اند و 
رد پایشان در این پرونده دیده شده است.

فلین در این مصاحبه درباره ارتباط داشتن 
با ســرگئی کیســلیاک ســفیر وقت روســیه 
در ایــاالت متحــده امریــکا طــی تبلیغات 
ریاســت جمهوری دروغ گفتــه اســت. امــا 
وکالی مشاور 60 ساله ترامپ، اف بی آی را 
متهم کرده اند که قصد دارد، فلین را در تله 
بینــدازد اما دفتر مولر این ادعــا را رد کرده 
اســت. هفته پیش دفتر مولر یادداشتی را 
به دادگاه ارسال کرده بود، که در آن نوشته 
بود: »او نیازی به هشــدار نداشــته تا بداند 
دروغ گفتن به مأموران فدرال جرم است، 
او شخصی نظامی است و محال است که 
از چنین چیزی مطلع نبوده باشد. ضمن 
آنکه او سال هاســت با اف بــی آی کار کرده 
است و می داند دروغ گفتن به این سازمان 

عواقب جدی ای در پی دارد«.
چند ماه پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، 
زمزمه هــا بر ســر دخالت روســیه بــه نفع 
پیــروزی او راهش را به رســانه های جریان 
اصلی باز کرد. اما ریاست جمهوری امریکا 
بارهــا هرگونــه تبانی بــا روســیه را رد کرده 
و تحقیقــات مولــر را بیهــوده ارزیابی کرده 
اســت. حتی او پیش از ایــن، مولر را متهم 
کرده بود که بیش از 40 میلیون دالر را برای 
اثبات این مســأله حیف و میل کرده است 
در صورتی که هیچ ارتباطی میان امریکا و 

روسیه در این پرونده وجود ندارد.
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رئیس جمهــوری  جین پینــگ  شــی 
چین روز گذشــته در سخنرانی خود 
ســالگرد  چهلمیــن  مناســبت  بــه 
چیــن  خلــق  جمهــوری  »حرکــت 
بــه ســمت اصالحــات و گشــایش« 

خواســتار اجرای اصالحات شــد اما 
و شــفافی  راهــکار مشــخص  هیــچ 
به گــزارش  نکــرد.  ارائــه  آن  بــرای 
ســخنرانی  در  او  اکونومیســت، 
مفصل خــود به تفصیل از توســعه 

بخــش خصوصــی حمایــت کــرد و 
گفــت بایــد اصالحــات گســترده ای 
در ایــن بــاره صــورت بگیــرد. او در 
سخنان خود با اشاره به روابط چین 
با کشــورهای دیگــر گفت، هیچ کس 

نبایــد به مردم چیــن دیکته کند که 
چــه کاری انجام بدهند یا ندهند. او 
در ادامه افزود، گشــایش پیشــرفت 
مــی آورد، امــا انســداد بــه عقبگــرد 

منجر می شود.

»شی« بدون ارائه راهکار خواستار اصالحات شد

از راست: مایک فلین، بیژن کیان و مایک راجرز
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دیلی میل )انگلیس(
پســت  از  مورینیــو  ژوزه  برکنــاری  غوغــای 
ســرمربیگری منچســتریونایتد بــه مطلــب و 
عکس اصلی این نشــریه تبدیل شده و دیلی 
میــل متذکر شــده کــه حتــی اگــر وی ماندنی 
می شــد، یک کریسمس پر دردســر را پیش رو 
می داشــت. دیگر گزارش عمده این روزنامه، 
گزارش یــک کارگروه تحقیقاتی پیرامون رواج 
تبعیض نژادی در بخش های مختلف فوتبال 

انگلیس و آثار هولناک این موضوع است.

فرانس فوتبال )فرانسه( 
این هفته نامه معتبر مصاحبه ای تازه با آدرین 
رابیون، هافبک پرطرفدار پاری سن ژرمن را به 
عنوان گزارش و عکس اول خود برگزیده است 
و با وجــود آوردن نقطه نظرات شــفاف وی، از 
تیتر »رازهای رابیوت« برای مطلب خود سود 
جسته است. »فرانس فوتبال« مطلبی درباره 
صرب ها و کروات های شاغل در فوتبال فرانسه 
را هــم بــا تمرکز بر کارنامــه بازدارویــچ و هازی 

بگیچ به چاپ رسانده است.

AS )اسپانیا( 
این روزنامه با چاپ عکس بزرگ کریس رونالدو 
به مناسبت رویارویی یوونتوس با اتلتیکومادرید 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ فوتبال قهرمانان 
اروپا، بازگشــت این پرتغالی مشــهور به پایتخت 
مادرید را که پس از 8 ســال حضور وی در باشگاه 
رئال مادرید شــکل می گیــرد، عمده ترین رویداد 
تلقی کــرده و جزئیاتی را در این خصــوص آورده 
اســت. »AS« سایر وجوه برخاســته از قرعه کشی 

این مسابقات را هم تحلیل کرده است.

داورزنی: رهبر معظم انقالب پیگیر والیبال هستند
و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان  معــاون ورزش حرفــه ای 
در مجمــع عمومــی فدراســیون والیبــال گفت:»بعــد از جاکارتا 
مــدال آوران  را خدمــت حضــرت آقــا بردیــم و مصــادف شــد با 
فــردای دیــدار والیبــال ایــران و امریکا که ملی پوشــان در آن جلســه غایــب بودند. 
صحبت هــای مختلفی مطرح شــد و رهبر انقــاب به نکات مهمی اشــاره کردند. 
هنگام خداحافظی حضرت آقا به بنده اشاره ای کردند با این مضمون که حواستان 
به والیبال هســت؟! مدتی اســت که والیبال ُافت کرده که من خدمت شــان گفتم 
در تیم کنونی چند بازیکن زیر ۲۰ سال هستند. مقام معظم رهبری پیگیر والیبال 
هســتند. از ســویی نتایج این رشــته اهمیت زیادی برای مــردم دارد.« محمدرضا 
داورزنی در مورد عدم حضور مسئوالن وزارت ورزش در بدرقه تیم ملی فوتبال هم 
صحبت کرد:  »مگر وزارت ورزش می تواند حمایت نکند؟ تا االن با همکاری بسیار 
خــوب وزارت ورزش و فدراســیون فوتبــال کار به اینجا رســیده. یکدفعه ما متوجه 
می شــویم که سرمربی تیم صحبت هایی انجام داده. شایسته ورزش ما نیست که 
این طور بخواهیم به موضوعات بپردازیم. نباید وزارت ورزش را مقابل تیم ملی و 
فدراسیون فوتبال قرار دهند. نباید از بازیکنان استفاده کنیم که مقابل وزارت ورزش 
قرار بگیرند. همه باید کمک کنیم تا این تیم اردوی آماده سازی و تدارکاتی خود را 

در آرامش پشت سر بگذارد و با قدرت به جام ملت ها برود.«
ë قرارداد کوالکوویچ تمدید شد

افشــین داوری سرپرســت فدراســیون والیبــال در ایــن مجمع در مــورد قرارداد 
ایگور کوالکوویچ ســرمربی صربستانی تیم ملی گفت:» قرارداد او تا ماه هشتم 
ســال ۲۰۲1 تمدید شــده. قرار اســت 18 دی به تهران بیاید که صحبت هایی در 
مورد مبالغ و ســایر مسائل خواهیم داشت و امیدواریم با توجه به شرایط ارزی 

امتیازاتی  از او بگیریم.«

کمک به هنجارهای اخالقی با حضور زنان در ورزشگاه ها
نشســت بررســی چالش های فرهنگــی حضور بانــوان در ورزش قهرمانــی با حضور 
مسئوالن کمیته ملی المپیک و نایب رئیس و دبیران فدراسیون های مختلف برگزار 
شــد. در این نشســت ســیدرضا صالحی امیــری، رئیس کمیته ملــی المپیک گفت: 
»حضــور زنان در ورزشــگاه ها نــه تنها عامل ناهنجاری نیســت بلکه بــه هنجارهای 
اخاقی کمک می کند. حضور بانوان در ورزشگاه آزادی هنگام بازی پرسپولیس و تیم 
ژاپنی نشان داد که هواداران مرد حاضر در ورزشگاه با داشتن فرهنگ ایرانی چگونه 
ماحظه این حضور را کردند و کوچک ترین بی اخاقی و رفتاری خارج از عرف شکل 

نگرفت. استراتژی ما در ورزش قهرمانی برابری جنسیتی است.«

نخستین لژیونر بانوی دوچرخه سواری ایران و آسیا در اروپا
ماندانا دهقان دوچرخه سوار ۲7 ساله کشورمان که در بازی های آسیایی ۲۰18 
جاکارتا هم حضور داشت به تیم مکس واترزلی هلند پیوست. دهقان به عنوان 
اولین بانوی محجبه دوچرخه سواری ایران و آسیا است که به عضویت یک تیم 

اروپایی درآمده است.

طال و نقره »برق آسا« شطرنج قهرمانی آسیا برای ایران
هفدهمیــن دوره رقابت های شــطرنج قهرمانــی انفرادی آســیا در فیلیپین در 
بخــش برق آســا پیگیــری شــد و دیروز علیرضــا فیروزجا و ســید محمــد امین 
طباطبایــی به عنــوان قهرمانی و نایب قهرمانی این مســابقات دســت یافتند. 
طباطبایــی پیــش از این در بخش اســتاندارد نیز موفق به کســب عنــوان نایب 

قهرمانی شده بود.

تاج: درباره کی روش، باید دید چه پیش می آید!
به دنبال اســتعفای روز گذشــته علی کفاشیان از پست سرپرستی کمیته فوتسال 
کشور، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن قدردانی از زحمات وی، داوود 

پرهیزکار را به عنوان جانشین او و رئیس تازه کمیته فوتسال معرفی کرد. 
رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم بهره برداری از زمین چمن مصنوعی 
کمــپ تیم های ملی گفت: »ایــن چمن یکی از بهترین چمن های ۲ســتاره فیفا 
اســت. خوشــبختانه مــا ٤چمن طبیعی داریــم و این زمین هم مصنوعی اســت 
که می توانیم از آن اســتفاده کنیم. مهدی تاج به این ســؤال که فارغ از کســب هر 
نتیجــه ای کارلوس کی روش به ایران بازمی گردد یا نه، پاســخ داد: »باید دید چه 
پیش می آید، در ادامه مفصل با کی روش راجع به این مسائل صحبت می کنیم. 
ما باید تمام تاش مان این باشد که تیم ملی به قهرمانی برسد. همه تاش مان 
را کردیم و هواپیمای اختصاصی در اختیار تیم ملی قرار دادیم. دستمان خالی تر 
از همیشــه است اما با همین دســت ها کارهای مهمی کردیم و بخشی از پاداش 
را بدهکار بودیم که به بازیکنان دادیم.« وی در رابطه با مراســم بدرقه تیم ملی 
بزرگســاالن اعــام کرد: »قرار نبود بدرقه ای به این شــکل داشــته باشــیم. قبل از 
حضــور در امــارات آخرین جایی در کشــورمان که تیم ملی حضــور پیدا می کند، 
جزیره کیش است و همه چیز برنامه ریزی شده است. تاج در رابطه با استعفای 
علی کفاشیان از کمیته فوتسال گفت: »کفاشیان همچنان به عنوان نایب رئیس 

اول حضور دارد و از او استفاده می کنیم.«

برانکو: حمایت کامل خود را از تیم ملی اعالم می کنم
برانکو ایوانکوویچ، در حاشــیه تمرین روز گذشــته پرســپولیس گفت: »به دنبال 
جــذب 3 بازیکــن جدید برای تیم خود هســتیم. جلســه ای با سرپرســت جدید 
پرســپولیس داشــتیم و طی آن راجع به حل مشکات باشــگاه صحبت کردیم. 
البتــه ایــرج عــرب یک شــبه نمی تواند مشــکات باشــگاه را حــل کنــد. در مورد 
شــایعات بازگشــت طارمی هم باید بگویم که اگر صحت داشــته باشد، مثل هر 
خبر رســمی دیگری از سوی باشــگاه اعام خواهد شد و این خود طارمی بود که 
میل به رفتن داشت و بابت آن هم متضرر شد و من به حرف های اخیر او توجه 
نمی کنم. اصوالً جذب هر بازیکن تازه ای بستگی به شروط باشگاه، وی و امکانات 
مالــی ما دارد و ما چون در شــروع فصل ٤ بازیکــن را برای نیم فصل گرفته ایم، 
خیال مان تا حدی راحت است.« سرمربی پرسپولیس با اعام حمایت کامل از 
تیم ملی در جام ملت های آسیا چنین نظر داد: »در مورد تیم ملی باید بگویم 
که این تیم متعلق به تمامی ملت اســت و اگر موفق باشد، برای همگان خوب 
اســت و موفقیت من هم تلقی خواهد شــد. آیا هرگز اتفاق افتاده اســت که من 
علیه تیم ملی یا نفرات آن صحبت کنم؟ البته من هم به عنوان یک مربی لیگی 

مثل سایر همکارانم از منافع پرسپولیس دفاع خواهم کرد.«

2 جلسه تمرین تیم ملی در دوحه
تیــم ملی فوتبــال ایران که اردوی تدارکاتی جدیــدش را در دوحه، مرکز قطر برپا 
کــرده، صبــح دیروز به مدت یک ســاعت زیر نظر مربیان این تیم به ســرکردگی 
کارلوس کی روش به تمرین پرداخت و عمده فعالیت هایش متمرکز بر باال بردن 
آمادگی جسمانی نفرات حاضر در اردو بود. بر این اساس، بازیکنان ابتدا به گرم 
کردن خود پرداختند و ســپس به تمرینات کششــی مشغول شدند و سرانجام به 
تنیــس- فوتبال روی آوردند. تمریــن عصرگاهی یوزها برخاف تمرین صبح به 
مرور تاکتیک های مختلف و طرح هایی اختصاص داشــت کــه کی روش برای دو 

دیدار دوستانه تیم ملی در قطر و  البته جام ملت های آسیا مد نظر دارد.

مورینیو برکنار شد
نتایج بد منچســتریونایتد و 19 امتیاز عقب افتادن از لیورپول، صدرنشین لیگ 
برتــر فوتبال انگلیس ســرانجام منجر به برکنــاری ژوزه مورینیــو از هدایت این 
تیم شــد. باشــگاه یونایتــد از زحمات مربی 5٤ ســاله پرتغالی بابت دو ســال و 
نیــم حضورش در اولدترافورد تشــکر و تصریح کرد کــه مایکل کریک به عنوان 
سرمربی موقت جایگزین آقای خاص شده است. در این میان گمانه زنی رسانه 
ها برای انتخاب سرمربی جدید منچستریونایتد آغاز و نام هایی چون زین الدین 

زیدان، آنتونیو کونته و مائوریسیو پوچتینو مطرح شد.

اخبـــــار

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

داوود رفعتی، رئیس دپارتمان داوری در گفت وگو با »ایران«:

VARهفتهآیندهدرتهرانتستمیشود
نحوه قضاوت داوران در نیم فصل اول ایده آل بود/ برای سرپرست ها و کاپیتان های 16 تیم لیگ برتری کالس های دانش افزایی برگزار می کنیم

هفته هــای پایانــی نیم فصــل اول لیگ 
برتــر، یــک موضــوع تکــراری داشــت؛ 
اعتــراض بــه داوران و هجمــه زیــاد بــه 
داوری مســابقات. گرچــه اعتــراض بــه 
داوری تقریباً از همان هفته های ابتدایی 
وجــود داشــت امــا در اواخــر نیم فصل 
دیــدار  از  ماجــرا  رســید.  خــود  اوج  بــه 
ســپاهان و پرســپولیس آغاز شــد و گلی 
کــه سرخپوشــان از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رساندند. این موضوع صحبت های 
تنــد قلعه نویی علیه فغانی را به همراه 
داشــت و البتــه کارشناســان داوری هم 
تأیید کردند که پنالتی اشتباه اعام شده 
اســت. هفتــه قبــل از آن هــم برانکو در 
حماتی کم سابقه علیه داوری موضع 
گرفــت. پــس از آن نوبــت بــه آبی های 
تهران رسید و در بازی استقال و پدیده 
که قضاوت آن برعهده محمد حســین 
زاهــدی فــر بــود، گل صحیح اســتقال 
توســط کمــک داور آفســاید اعام شــد. 
در هــر حال نیم فصل اول لیگ برتر در 
شــرایطی به اتمام رسید که اکثر مربیان 
اعتراضاتــی بــه داوری داشــتند و حــال 
صحبــت از ورود  VAR و اســتفاده از آن 

در نیم فصل دوم است.
با تمام ایــن اوصاف، رئیــس دپارتمان 
داوری معتقــد اســت عملکــرد داوران 
چندان هم بد نبوده است. داوود رفعتی 
در ایــن خصوص بــه خبرنــگار »ایران« 
گفت: »از نظر من نحوه قضاوت داوران 

نــه تنهــا بــد نبــوده، بلکــه ایــده آل بود. 
هجمه هایی که علیه داوری وجود دارد، 
واقعی نیســت. همه تیم ها هم به یک 

اندازه از اشتباه سود و زیان بردند.«
در بخشی از برنامه دوشنبه شب »9۰«، 
نحــوه قضــاوت داوران در نیــم فصــل 
اول بررســی شــد. عــادل فردوســی پور و 
نوید مظفری )کارشــناس داوری حاضر 
در برنامــه( توضیحاتــی راجــع به ســود 
و زیــان 16 تیــم لیگ برتــری از داوری ها 
عنوان کردند و براســاس آمار استخراج 
شــده ذوب  آهن و نساجی بیش از همه 
تیم ها از داوری متضرر شدند و پیکان و 
پدیــده منفعت بردنــد. رفعتی با تأکید 
براینکــه نحوه اســتخراج و آمــار برنامه 
»9۰« بــه هیــچ وجــه صحیــح نیســت، 
افــزود: »همیــن تیم هایــی کــه شــلوغ 
می کننــد و می گویند که ما طلب داریم، 
هیچ طلبی ندارند. آنالیز ما با آنالیز آن 
برنامه متفاوت است. آنالیز ما براساس 
گزارش ناظر بازی اســت و ٤ کارشــناس 
داوری فیلــم بازی را مشــاهده می کنند 
و در مــورد اشــتباهات نظــر می دهنــد. 
اگــر اشــتباهات توســط ناظران درســت 
را  بــازی  داور  شــود،  داده  تشــخیص 

جریمه می کنیم. البته جرایم ما جرایم 
مادی نیست چرا که داوران ما حرفه ای 
نیســتند، ما به داوری که اشتباه می کند، 
بــازی کمتــری می دهیــم امــا آن داور را 

محروم نمی کنیم.«
او بــه بــازی اســتقال و پدیــده اشــاره 
کــرد: »در آن بــازی آفســاید به اشــتباه 
اعام شــد و مــن این را قبــول دارم اما 
پس از آن نیومایر،  هافبک اســتقال و 
صیادمنــش، مهاجم این تیــم بعد از 
ســوت داور به توپ ضربه زدنــد و داور 
باید به آنها کارت زرد نشــان می داد که 
این کار را نکرد. محمد دانشگر، بازیکن 
اســتقال بایــد در دقیقــه 11 اخــراج و 
اســتقال 1۰ نفره می شد اما این اتفاق 

نیفتاد. در آن بازی هر دو تیم از داوری 
ســود بردند و این گونه نیســت که یک 
تیــم صرفاً از داوری ســود ببــرد یا زیان 
در  داوری  دپارتمــان  رئیــس  ببینــد.« 
پاســخ به این سؤال که چگونه می توان 
بیــان  کــرد،  را کمتــر  اشــتباهات  ایــن 
داشــت: »داورانــی که ایــن روزها مورد 
هجمه قــرار گرفته انــد داوران امروزی 
حــال  در  کــه  سال هاســت  و  نیســتند 
قضــاوت هســتند. فدراســیون وظیفــه 
خــود را بــه درســتی انجــام می دهــد و 
برای باال بردن آمادگی جســمی و فنی 
داوران کاس هایــی برگــزار می کنــد و 
اشــکاالت را به داوران می گویند. عاوه 
بر این ما کاس های روانشناســی برای 

داوران برگــزار می کنیــم تــا داوران را از 
نظر ذهنی نیز آماده کنیم.«

اما آیا ایــن اقدامات دپارتمــان داوری 
کافــی اســت؟ رفعتی این گونه پاســخ 
طریــق  از  »مــا  داد:  را  ســؤال  ایــن 
جی پــی اس آمادگــی بدنــی داوران را 
چــک می کنیــم و ایــن کارهــا در حــال 
انجام اســت امــا ما در این مســیر تنها 
کشــورهای  در  مــا  داوران  هســتیم. 
دیگر براحتی قضــاوت می کنند اما در 
کشــور شــرایط متفاوت اســت چــرا که 
هــواداران تیم هــا در کشــورهای دیگــر 
اشــتباهات داوری را می پذیرنــد اما در 
اینجــا این اتفــاق نمی افتــد و قضاوت 
او  داوران ســخت تر می شــود.«  بــرای 

بــه برگــزاری کاس هــای جدیــد برای 
تیم ها اشاره کرد و گفت: »ما از سازمان 
لیگ درخواســت کردیم تا کاس های 
دانــش افزایی برای تیم هــا برگزار کند 
کــه ایــن کاس هــا بــا حضــور مربیان، 
تیــم   16 کاپیتان هــای  و  سرپرســت ها 
لیگ برتر برگزار می شــود و این افراد را 
با انواع خطاها و کارت ها آشــنا کنیم تا 
تیم ها با آگاهی در مورد مسائل داوری 
صحبت کنند. قرار است این کاس ها 

اواسط دی ماه برگزار شود.«
و حواشــی  داوری  اشــتباهات  از  پــس 
بســیار در مــورد این موضــوع صحبت 
از VAR در لیــگ ایــران شــد کــه البتــه 
مــورد هــم نظرهــا مختلــف  ایــن  در 
اســت. برخی هــا اجــرای ایــن طــرح را 
بــه دلیــل ضعــف ســخت افــزاری در 
ورزشــگاه های کشور ناممکن می دانند 
و برخی دیگر ممکن. رئیس دپارتمان 
داوری درخصــوص اجــرای ایــن طرح 
خبرهــای جالبــی در اختیــار خبرنــگار 
»ایران« قرار داد: »قرار اســت با کمک 
یک شــرکت داخلی این سیستم تهیه 
و هفتــه آینــده در تهران تســت شــود. 
در مرحله اول سیســتم را داخل زمین 
می گذاریم و تست می کنیم، در مرحله 
بعد با برگزاری یک بازی این دســتگاه 
آزادی،  ورزشــگاه  می کنیــم.  تســت  را 
نقش جهان، فوالد آرنا و امام رضا)ع( 
قابلیت استفاده از این دستگاه را دارند 
و می توانیم در نیم فصــل دوم در این 
٤ ورزشــگاه از تکنولــوژی VAR بهــره 

ببریم.«
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چالش های استفاده از VAR در فوتبال ایران
17 سال است که فوتبال ایران نام حرفه ای را یدک می کشد اما هیچ 
کــدام از بخش هــای فوتبال مــان با این نام آشــنایی ندارنــد. یکی از 
آیتم های حرفه ای شدن، نحوه گفتار و رفتار است که متأسفانه حتی 
این موضوع هم در فوتبال ایران دیده نمی شود و مربیان، بازیکنان، 
عوامل و حتی هواداران از این موضوع محروم هستند. برخوردهای 
زننده در داخل زمین، پرخاشگری و ناهنجاری هایی که پس از اتمام 
بازی ها به وجود می آید تأثیرات مخربی بر فوتبال ما دارد و موجب 
می شــود ما از ایــن ورزش لذت نبریم. سال هاســت کــه داوری ما با 
هجمه های زیادی روبه روست و گاهی این هجمه ها آزاردهنده و به 
بی حرمتی و توهین ختم می شود اما هیچ مرهمی برای التیام این 
زخم کهنه وجود ندارد. داوری ما جایگاه خوبی در قاره آسیا داشت اما این جایگاه از دست 
رفت و هم اکنون هم از پتانسیل هایی که در این بخش از فوتبال مان وجود دارد، استفاده 
نمی شود چرا که داوران ما به دلیل این بی حرمتی ها تمایلی برای ادامه کار ندارند. تیم ها 
از اشــتباهات داوری به صورت برابر بهره می برند چرا که این اشــتباهات جزو جداناپذیر 
فوتبــال اســت اما نحوه برخورد تیم ها با اشــتباهات در کشــور ما به هیچ وجه مناســب و 
حرفه ای نیست. شرایط در آن سوی مرزها مساعدتر است و به این دلیل داوری همچون 
علیرضــا فغانی قضاوت بهتری در کشــورهای دیگر دارد. این درســت کــه داوران خیلی 
وقت ها اشــتباه داشــتند و اشتباه آنها در نتایج تأثیرگذار هم بوده اما منطقی نیست که با 
این اشتباهات، داوران را دلسرد کنیم. سال هاست که داوران ما امنیت ندارند؛ در رسانه ها 
و فضای مجازی به داوران می تازند و ما تنها نظاره گر هستیم. جو سکوها به گونه ای است 
کــه داوران از تماشــاگران هــراس دارند و این باعث می شــود نتواننــد قضاوت صحیحی 
داشــته باشــند و ضریب اشتباهات شــان باالتر می رود. عاوه بر این نه تنها ما نتوانستیم 
در باشگاه ها فرهنگ سازی و با بداخاقی بازیکنان برخورد کنیم بلکه با این بداخاقی ها 
خوش رفتاری هم می کنیم، بازیکنان به داور توهین می کنند اما باشگاه ها هیچ برخوردی 
با بازیکنان ندارند چرا که هیچ موارد تنبیهی در قرارداد بازیکنان قید نمی شــود در حالی 
کــه در کشــورهای اروپایــی در قرارداد بازیکن بنــدی وجود دارد که در صــورت بداخاقی، 
بازیکن با جرایم ســنگینی مواجه خواهد شــد. جو ســکوهای ایران کامًا ملتهب اســت و 
 این به دلیل ضعف فرهنگی تیم هایمان اســت در حالی که این تیم ها به عنوان باشــگاه 
فرهنگی – ورزشــی معرفی می شوند اما فرهنگ هواداران ما در طول این سال ها رشدی 
نداشــته. در حال حاضر بحث اســتفاده از VAR در فوتبال ما مطرح می شــود، آیا فوتبال 
مــا از نظر فرهنگی آماده پذیرش این تکنولوژی اســت؟ آیا برگردانــدن رأی در ضرر یک 
تیم پرطرفدار به چالش بزرگ دیگری منجر نخواهد شد؟ نمی توان خیلی نسبت به این 

موضوعات خوشبین بود و ما باید در جای دیگری دنبال ضعف مان بگردیم.

VAR رأی 92 درصدی مخاطبان 90 به
برنامــه »9۰« دوشــنبه شــب در آیتمــی ویژه به آنالیز ســود و زیــان تیم هــا از داوری پرداخت، 
موضوعــی کــه بحث داغ این روزهای فوتبال ایران اســت. به دنبال اشــتباهات زیــاد داوری در 
لیگ برتر صحبت هایی درخصوص اســتفاده از VAR )کمــک داور ویدئویی( در لیگ مطرح 
شد. در این میان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مصاحبه ای گفت: »نیم فصل دوم از 
VAR استفاده می کنیم و برای این منظور به فیفا نامه زده ایم.« بر همین اساس برنامه »9۰« 
نظرسنجی خود از مخاطبان را به همین مسأله اختصاص داد و پرسیده شده بود که با استفاده 
از سیستم کمک داور ویدئویی در لیگ برتر موافقید یا خیر؟ حدود یک میلیون و 7۰۰ هزار نفر 
در نظرسنجی شرکت کردند و بیش از 9۲ درصد موافق استفاده از کمک داور ویدئویی هستند.

سعید مظفری زاده، کارشناس داوری در گفت وگو با »ایران«: 

نحوه برخورد با اشتباهات داوری آزاردهنده است
VAR می تواند وضعیت داوری را متحول کند/ فغانی محصول کار و برنامه ریزی کمیته  داوران نبوده

حاشــیه، جنجــال و هجمه شــدید علیه 
داوری؛ این بخشــی از اتفاقات نیم فصل 
اول لیــگ برتــر بود. شــرایطی کــه باعث 
شد حتی علیرضا فغانی چهره برجسته 
و بین المللــی داوری ایــران هــم در امان 
کمــک داور  از  صحبــت  حــاال  نمانــد. 
انســانی  اشــتباهات  تــا  ویدئویــی شــده 
مجموعــه  یابــد.  کاهــش  طریــق  آن  از 
شــد  باعــث  داوری  پیرامــون  اتفاقــات 
خبرنگار »ایــران« گفت وگویی با ســعید 
و  کشــورمان  ســابق  داور  مظفــری زاده، 
کارشناس داوری انجام دهد که ماحصل 

آن در ادامه می آید.
ë  در داوری  شــرایط  از  شــما  ارزیابــی   

نیم فصل اول چگونه است؟
شــرایط داوری کشــورمان خیلــی خــوب 
نیست. البته این موضوع جدیدی نیست 
و در سال های گذشته هم هفته هایی مثل 
هفته هــای اخیــر را در فوتبال کشــورمان 
تجربــه کردیــم. ایــن اشــتباهات بــوده و 
تأثیرگــذار هــم بــوده امــا بــا جمع بندی 
اتفاقــات بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه 
اشــتباهات داوران ما بیشــتر از استاندارد 
بین المللی نیست. حتی در جام جهانی 
هم داوران با آن سطح آمادگی، آموزش 
و بــا آن امکانات اشــتباهات تأثیرگذاری 
 VAR دارند. بــه این دلیل فیفا سیســتم
)کمک داور ویدئویی( را آورد تا اشتباهات 
کمتر شــود. خطا و اشــتباه در ذات هر کار 
انســانی هســت اما نحوه برخــورد با این 
خطاها و اشــتباهات در جاهای مختلف 
دنیــا متفاوت اســت. در کشــور مــا با یک 
اشــتباه تمــام قضــاوت داور را زیر ســؤال 
می برند، یکی مثل علیرضا فغانی را که 
باعث افتخار فوتبال کشــورمان بوده، به 
دلیل یک اشــتباه به چالش می کشــند و 
این چیزی است که در فوتبال ایران خیلی 
آزاردهنده اســت. انواع اتهامات توســط 

تیم های متضرر به داور زده می شــود و با 
این روش ســعی می کنند تا داور را تحت 
تأثیر این فشــارها قرار بدهند. متأسفانه 
ایــن هجمه هــا باعــث شــده در ســالیان 
اخیر داوران ما شــرایط بســیار ســختی را 
تجربه کنند و ما دیدیم که خیلی از داوران 
داشــتند،  کــه  فرصت هایــی  علی رغــم 
بــه خاطــر ایــن هجمه هــا و این شــرایط 

نامساعد قید قضاوت را زدند.
ë  بــه نظر شــما چگونه وضعیــت داوری

ایران بهبود پیدا می کند؟
بــرای حل ایــن موضــوع باید شــرایط را 
برای قضــاوت داوران مهیــا کنیم. ایجاد 
امنیت روانی و گام بعدی تغییر نگاه مان 
نسبت به داوران است. فدراسیون فوتبال 
و مســئوالنش نــگاه درســتی بــه مقولــه 
داوری ندارنــد و داور جایگاهی در فوتبال 
کشــورمان ندارد. داوری ما در پایین ترین 
رده توجه از نظر شــرایط مالی قــرار دارد 
امــا کار آنها زیر ذره بین اســت و این عدم 
توازن باعث شــده تا داوران ما مشکاتی 
همچون آنچه در هفته های اخیر داشتیم 
را تجربه کنند. یکی از مواردی که می تواند 
کمک کند تا اشتباه کمتر شــود، آموزش 
سیســتم های  دنیــا  در  اســت.  داوران 
آموزشــی بسیار پیشــرفته شــده و داوران 
بــه صــورت مرتــب و آنایــن تســت و 
آموزش می شوند اما متأسفانه در فوتبال 
کشورمان از این مسأله عقب هستیم و به 
ســالی یکی، دو بار کاس هــای دورهمی 

اکتفا می کنیم.
ë  به نظر شــما فغانــی در سیســتم داوری

ایران رشــد کرده یا با اســتعداد و تمرینات 
خودش به این جایگاه رسیده؟

شــاید در 3، ٤ ســال اخیر موفقیت هایی 
کــه فغانــی و تیــم داوری اش بــه دســت 
آورده باعث شــده که خیلی از ضعف ها 
را فرامــوش کنیــم. مســئوالن داوری مــا 
فغانــی  موفقیــت  پشــت  را  خودشــان 
پنهــان و ســعی کردنــد بــا بــزرگ کردن 
ایــن موفقیت هــا از کنار ضعف هــا عبور 

کنند. فغانــی و تیم داوری او )ســخندان 
و منصوری( محصــول کار و برنامه ریزی 
کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال نبوده 
و آنهــا صرفــاً به واســطه اســتعدادهای 
خودشــان  تــاش  و  انگیــزه  شــخصی، 
توانســتند در ایــن جایــگاه قــرار بگیرند و 
رونــد رو به رشدشــان را طــی کنند. حتی 
شاهد بوده ایم که در برخی مواقع نه تنها 
حمایــت و برنامه ریــزی مناســب نبوده 
بلکه موانع، سنگ اندازی و عدم حمایت 

در مقابل هجمه ها هم بوده است.
ë  در نیم فصل VAR صحبت استفاده از

دوم اســت. آیــا امــکان اســتفاده از ایــن 
سیستم وجود دارد؟

یکــی از راه هایــی که می تواند اشــتباهات 
تاثیرگذار را در داوری ما کم کند سیســتم 
در  را  خــود  امتحــان  کــه  اســت   VAR
فوتبــال جهــان پــس داده. شــاید از نظر 
ســخت افزاری امکانــات اســتفاده از این 
سیستم را نداشته باشیم اما می توانیم از 
استادیوم آزادی شروع و بعد با همکاری 
صدا و ســیما به بقیه اســتادیوم ها بســط 
دهیم. VAR می توانــد وضعیت داوری 

را متحول کند، کما اینکه دیدیم زمانی که 
سیســتم رادیویی آمد به داوری ما کمک 
کــرد و نقــش مثبتــی داشــت. مــا داوران 
باتجربــه طوالنــی در عرصه بین المللی 
داشــتیم که در این ســال ها خداحافظی 
کردند. تجربه این داوران می تواند به رشد 
داوری مان کمک زیادی کند. اگر این افراد 
که اکثرشان هم تحصیات عالیه دارند و 
آدم های خوشــنامی هم هستند به بدنه 
مدیریتی داوری کشــورمان اضافه شوند 
می تواننــد بــا برنامه ریزی و اعتبــاری که 
دارند به روند تحول در داوری کمک کنند 

و باعث رشد داوری شوند.
ë  برای برون رفت از شرایط فعلی چه باید

کرد؟
مــا بایــد برنامه ریــزی مناســبی از ســنین 
داوری  اســتعدادهای  روی  بــر  پاییــن 
داشــته باشــیم. کاری کــه در کشــورهای 
مختلف انجام شــد و حــال می بینیم که 
در آســیا داورانی که حــرف اول را می زنند 
از طرح های فیوچر آسیا آمده اند. درست 
است که من اشاره کردم موفقیت فغانی 
و تیمــش صرفاً محصول تــاش، انگیزه 
و اســتعداد خودشــان بــوده ولــی از کنــار 
این نکتــه نمی توان گذشــت فرصتی که 
مســعود عنایــت و حســین عســگری به 
عنوان مسئوالن سابق کمیته داوران ایجاد 
کردند و در اختیار فغانی و داوران جوانی 
که در آن دوره بودند قرار گرفت، شرایطی 
فراهم کرد که فغانــی بتواند خیلی بهتر 
خــودش را بــه قــاره آســیا معرفــی کنــد. 
امیــدوارم ســال های آینــده فغانی هــای 
بیشتری داشته باشیم. یکی از مسائلی که 
این روزها آزار دهنده است هجمه ها علیه 
تیم داوری اســت خصوصاً برخوردی که 
با فغانی شــد. شــاید بعد از جام ملت ها 
فغانی تحت تأثیر این فشارها تصمیمی 
بگیرد که به نفع فوتبال ما نیست. ما باید 
این مســأله را مورد نظر قرار دهیم، امروز 
اگر فغانی از داوری برود ما برای بازی های 

بزرگ مان دچار مشکل می شویم.

یادداشت

محمد فنایی
داور بازنشسته 
فوتبال

مهدی ملکی
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امام جواد علیه السالم :

بــا ســه خصلــت، محّبــت )ديگــران( بــه 
دســت مــى  آيــد: انصــاف در معاشــرت، 
همــدردى )بــا ديگــران( در ســختى  هــا، و 

بازگشت به قلبى پاك.
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استفاده از بخاری نفتی در مدارس ، این بار از 
دختران زاهدانی قربانی گرفت هانی انصارینــــگاره

در  کــه  ويــژه ای  بحث هــای  از  يکــى  روزهــا  ايــن 
محیط هــای هنری بر ســر زبان  اســت، بحث هنر 
مســتقل و از ســوی ديگر تولید فاخــر و قابل دفاع 
در حوزه ســینما، تئاتر و تلويزيون است. هنری که جنبه تجاری ندارد، 
يــا اگر دارد، اين جنبه بر ارزش هــای هنری آن نمى چربد. با اين حال 
آنچه بیشــتر به نظر مى رســد آن اســت که ايــن هنر مســتقل در برابر 
بافت، ســاخت و ساختار پر توان مالى برخى تولیدات آنچنان حرفى 
برای گفتن ندارد و در حوزه های بسیار روز به روز شاهد فرتوت و رنجور 
شــدنش هســتیم. رؤيا تیموريان بازيگر تئاتر و ســینما که سال هاست 
در قــاب ســینما و تلويزيــون و تئاتــر فعالیت مى کند اين آســیب را به 
نحــوی ديگــر متوجــه تلويزيون نیــز مى دانــد و کم شــدن کیفیت آثار 
هنری را تلويحاً نشــان دهنده سیاســتگذاری های نادرســت مديريتى 

و کمبــود بودجه در ايــن زمینه مى داند. تلويزيون اگــر چه مانند تئاتر 
وجه مالى خود را به بحث جذب مخاطب به هر شــکل و نوعى داده 
اســت اما يکى از سويه های نقد منتقدان اســت و آنچه از آن به عنوان 
ساخت و تولید کارهای کم مايه ياد مى کنند. تیموريان در گفت و گويى 
که با خبرگزاری مهر، داشته با اشاره به لزوم تغییر سیاستگذاری های 
تلويزيون از کمبود بودجه تلويزيون حرف مى زند و مى گويد تولیدات 
باکیفیــت به بودجه نیــاز دارد.او که اين روزها در ســريال »ســرباز« به 
کارگردانى هادی مقدم دوســت و تهیه کنندگى محمدرضا شــفیعى 
ايفــای نقــش مى کند در ايــن گفت و گو نقبى هم بــه وضعیت بودجه 
تلويزيــون مى زنــد و مى گويــد: فکر مى کنــم تلويزيون همــان گونه که 
سال هاســت همه مى خواهند بايد سیاســت های خود را تغییر دهد. 
شايد ۱۰ سال بیشتر است که از مبارزه و رقابت تلويزيون با شبکه های 

ماهــواره ای ســخن گفتــه مى شــود و در ايــن رقابــت بايــد کیفیــت 
تولیــدات خــود را باال ببريــم. ما بايد 

سیاســتگذاری های درستى داشته 
بــه  سیاســت ها  ايــن  و  باشــیم 
بودجه هــای کالن نیــاز دارد. مــن 
اين سخن را در حالى مى گويم که 
به بســیاری از همکارانم بى مهری 

مى شــود درحالى کــه گروه های 
فیلم و ســريال و عوامل آثار 

نمايشــى به حمايت های 
اقتصــادی و معنوی نیاز 

دارند.

رؤیا تیموریان از دالیل بی کیفیتی سریال های تلویزیونی می گوید

تولیدباکیفیتبودجهمیخواهد

يکى از نقاط ديدنى شهرستان کوهبنان استان کرمان بنای امامزاده 
بى بى عصمت)ع( اســت. زيربنای امامزاده و حرم مطهر ۷۵۰ متر 
مربع در ابعاد ۲۵ در ۲۵ متر است. ضريح مشبک امامزاده در وسط 
در ابعاد ۲ در۳ قرار دارد.مصالحى که در ساخت ضريح به کار رفته، 
برخالف ســاير ضريح ها که معمواًل از چوب يا فلز ســاخته مى شوند 
از ســیمان و شــن اســت و همین در زيباتر و خاص تر شــدن بنا تأثیر 

گذاشــته و آن  را از نظر زيبايى جذاب و وصف ناپذير کرده اســت.اين 
بنــای زيبــا از نظر معماری ســبک خاصــى دارد. در جوانب ضريح، 
چند شبســتان برای اقامــه نماز و روضه خوانــى هیأت های عزاداری 
و ســخنرانى ديده شــده اســت. در هر چهار ضلع اطــراف امامزاده، 
فضای سبز مشجری ديده مى شود که معمواًل زائران و گردشگران و 
بازديدکنندگان از اين مکان، در سايه اين درختان اتراق کرده و چند 
ســاعتى را اســتراحت مى کنند.اين بنای باشــکوه در نوع خود از نظر 
معماری بى نظیر اســت و دارای ســبک خاصى هستند، به طوری که 

دورنمای اين بنا شباهت بسیاری به بنای بیت المقدس دارد.

بیبیعصمتکوهبنان؛بناییشبیهبیتالمقدس

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

انتشــار فیلــم بحــث نماينــده  از  بعــد 
ســراوان در مجلــس بــا يــک کارمنــد و 
جنجال هــای پیرامــون آن، ديــروز فیلم 
ديگــری منتشــر شــد کــه آن هــم باعث 
حــرف و نقل های زيادی در شــبکه های 
اجتماعى شد: فیلم رفتار بد يک سرباز 
با مهاجــران افغــان. او تعــدادی از اين 
مهاجــران را به صف کرده و تک تک به 
آنها چک زد و بعد هم دســتور بشــین و پاشو داد! فیلمى که 
زمان و مکان آن مشــخص نیست اما از ديروز صبح کاربران 
زيــادی آن را در صفحــات شــان منتشــر کردنــد و درباره اش 
نوشــتند. افغان هــا هم در شــبکه های اجتماعى بــا ناراحتى 
درباره اين مسأله اظهارنظر مى کردند و کاربران ايرانى سعى 
مى کردنــد با عذرخواهى ناراحتــى آنها را کم کنند: »برخورد 
ســرباز نیروی انتظامى با مهاجران افغــان دل هر بیننده ای 
را بــه درد مــى آورد. همزبانانــى که از ترس جنــگ به ما پناه 
آورده اند را اينچنین پذيرايى مى کنیم؟ به راســتى انســانیت 
کى از میان ما رخت بربســت؟«، »فرمانده نیروی انتظامى! 
آيــا نیروهــای زير دســت شــما اينقدر گســتاخ شــده اند که با 
انسان ها اين گونه رفتار مى کنند؟ با اين سرباز و فرمانده اش 
بشــدت برخورد کنید«، »9 نفر هســتند، بین ۱۵ تا ۲۵ ســال 
ســن دارند، ســربازها به خط شــان کرده اند، گويا قرار اســت 
بشکند، غرورشــان را. راستى مگر شکســتن دارد غرور ملتى 
کــه در خود شکســته اســت؟«، »اين ســرباز خطــاکاره و بايد 
باهاش برخورد بشه، يه روانشناس بايد بررسى کنه چرا داره 
همچین رفتاری بروز مى ده«، »يک سرباز قهرماِن مردم در 
حمله تروريســتى مى شــود و يک ســرباز هم مايه آبروريزی. 
کاش پیدايــش کننــد و با برخــورد قاطع به همه ايــن پیام را 

بدهند: فقط انسان باشید؛ همین.«
در اينستاگرام هم ابتدا رضا صادقى فیلم را منتشر کرد 
و درباره اش متنى نوشــت و آخرش اضافه کرد: »دوســتان 
افغان شــما عزيزان ما هســتین، همه جا خوب و بد هست 
اما شــما میهمــان مايید و امیــدوارم ايــن بى اخالقى رو به 
همه نبینید.« بعد هم تهمینه میالنى و ارژنگ امیرفضلى 
دربــاره ايــن فیلم نوشــتند. بســیاری از کاربران اينســتاگرام 
هم متنى که رضا صادقى درباره فیلم نوشــته بود را دوباره 

پست کردند.

یکسرباز
اینباربارفتاربد

فیلم روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

خبر آخر
جايــزه  نخســتین  اجرايــى  دبیــر 
محمدعلــى جمالــزاده بــا اشــاره بــه 
ايــن  از  شــرکت کنندگان  اســتقبال 
جايــزه بــه ارســال ۱۵۴۷ اثــر بــه دبیرخانه جايزه اشــاره 
کــرد. رضــا روحانــى در گفت وگــو بــا ايســنا، بــا اشــاره و 
توضیــح ايــن اســتقبال بــه ايســنا گفــت: اگــر بخواهیــم 
بگويیــم ايــن متقاضیان بودنــد که تاريخ مهلت ارســال 
آثــار بــه ايــن جايــزه را تمديــد کردنــد، بیــراه نگفته ايم. 
روز بیســتم آذرمــاه ســايت جايــزه جمالــزاده بــا حجم 
باالی درخواســت از سراســر کشــور و حتى خارج از کشور 
روبه رو بود. شــدت اين اســتقبال به حدی بود که سايت 
از دســترس خارج شــد. او افزود: شــورای سیاســتگذاری 
جايــزه جمالــزاده که پیــش از اين تمديد مهلت ارســال 

اثــر را غیرممکــن اعالم کرده بــود برای جلــب رضايت 
اين شــرکت کنندگان، مهلت ارســال آثار را تا ۲۳ آذرماه 
تمديد کرد و به اين ترتیب فرآيند ثبت نام بیش از هزار 
متقاضــى  بــا موفقیــت انجام شــد. روحانى تعــداد آثار 
ارسال شــده بــه دبیرخانه ايــن جايــزه را ۱۵۴۷ اثر اعالم 
کرد و گفت: بیشــترين اثر در بخش داســتان آزاد ارســال 
شــده که شــامل 9۷۸ داســتان اســت. در بخش داستان 
اصفهــان نیــز پذيــرای ۴۱۱ اثــر بوده ايــم. دبیــر اجرايــى 
نخســتین جايزه جمالزاده ادامه داد: تعداد ۱۵۸ اثر نیز 
در بخــش زندگى نــگاره ثبت شــده که مجمــوع اين آثار 
در مقايســه با آثار ارسال شــده به ديگر جوايز ادبى کشور 
رقمى بى نظیر اســت و نشــان از اقبال عمومى مردم به 

برگزاری جايزه جمالزاده در اصفهان دارد.

ارسال۱۵۴۷اثربهجایزه»جمالزاده«

یونسکو نشان ویژه خود را به محمدعلی موحد تقدیم کرد

پیر برنای باغ فرهنگ ایران
نظام آموزشی ما سترون و ناکارآمد است

روز انتشــار گفت و گوی تفصیلــى روزنامه 
»ايــران« بــا محمدعلــى موحــد همــراه 
بــا حديث قــرب ديگــران دربــاره جايگاه 
ايــن پیر برنای فرهنگ، ادبیــات و عرفان 
ايرانــى، مصــادف شــد با مراســم تجلیل 
از او در دانشــگاه تهــران. اين بزرگداشــت 
کــه به میزبانى دانشــگاه تهــران و در تاالر 
فردوســى )کــه هنــوز گويــا طنیــن صدای 
بــزرگان فرهنگ و ادب اين مملکت را در 
قلب خود دارد( به همت کمیسیون ملى 
يونســکو در ايــران در حالى برگزار شــد که 
شیفتگان اين پیر فروتن و گرانسنگ، تاالر 
را ماالمــال کــرده بودند و به هر گوشــه ای 
که نظــری مى انداختى، بزرگــى از مقابل 
چشم مى گذشــت؛ از شــفیعى کدکنى تا 
ناصــر تکمیــل همايون و محقــق داماد و 
از معصومى همدانــى و غالمعلى حداد 
عــادل تا بســیاری ديگر که آمــده بودند تا 
بــار ديگــر ارادت خــود را بــه محمدعلــى 
موحد و هفتاد ســال عمــری که با حضور 
بى نظیر و مؤثرش پــای ايران و فرهنگ و 
ادبیات گذاشته است، برسانند. مصطفى 
)دبیــرکل  ايوبــى  حجــت اهلل  ملکیــان، 
کمیســیون ملى يونســکو( احمد جاللى، 
ســفیر و نماينــده دائم ايران در يونســکو، 
معصومــى همدانــى و حــداد عــادل در 
ســخنرانى های خــود هــر يــک از زاويه ای 
بــه نقش پــر رنــگ و مانــای اين »اســتاد 
اســتادان« پرداختنــد و در ذکــر او خیرهــا 
آوردند. در پايان اين مراســم نشــان ويژه 
يونسکو به محمدعلى موحد تقديم شد. 
جاللى هنگام اهدای نشان، صحبت های 
مجــری برنامــه را تصحیــح کرد کــه: »در 
متن تقديرنامه و نشــان يونسکو همیشه 
اين جمله )اهدا شود( مى آيد اما ما برای 
جنــاب موحــد اين متــن را تغییــر داديم 
و در متــن حاضــر آورديــم کــه از اســتاد 
محمدعلى موحــد تقاضــا مى کنیم اين 

نشان را از يونسکو بپذيرند.«
ديــروز وزن ِســن تاالر فردوســى چنان 
ســنگین بود که شايد کمتر دست دهد که 
قابى چنین در لنز دوربین عکاسان تکرار 
شــود. تمبــر يادبود محمدعلــى موحد را 
استاد شــفیعى کدکنى، توفیق سبحانى و 
فتــح اهلل مجتبايى به يــادگار امضا کردند 
و از کتاب مقاالت شــمس به زبان فرانسه 
و بــا ترجمــه »پروفســور دوفوشــه کــور« 
رونمايى شد. پس از آن، نوبت سخنرانى 
محمدعلــى موحــد بــا آن زبــان شــیوای 
فارســى و لهجــه دلربــای ترکى اش شــد. 
موحــد تمــام مدتى کــه در ســالن حضور 
داشــت و فیلمبردارهــا تصويــر او را روی 
تلويزيــون بزرگ ســالن نشــان مى دادند 
ســری  به زير داشت. شفیعى کدکنى هم 
جايى پیدا کرده بود آخر ســالن و نشســته 
بــود تــا اين کــه مجــری برنامــه نامــش را 
صــدا زد و به اصرار و پاســخ حاضرانى که 
او را ايســتاده و بــه مدت طوالنى تشــويق  
مى کردند، آمــد و به صف اول میهمانان 

پیوست. موحد سری به زير داشت و مانند 
درختى کهنسال اما سترگ، صحبت های 
گفت:»مــن  او  کــرد.  آغــاز  را  خــود 
نمى دانســتم ايــن برنامــه قرار اســت به 
محوريت من انجام شود. قرار بود برنامه 
به تجلیــل و رونمايــى از ترجمه فرانســه 
مقاالت شــمس و کار بزرگى که پروفســور 
دوفوشه کور انجام داده اختصاص داشته 
باشــد و مــن واقعــاً اينجا غافلگیر شــدم. 
گوش من نمى شــنود. پیرمرد شده ام. اما 
متوجه هســتم که دوســتان درباره من به 

اغراق سخن گفتند.«
پیربرنــای بــاغ فرهنــگ، ادب و تاريخ 
که بى شــک بايد او را »عالمه نادرالوجود« 
دوران نام برد، در ادامه صحبت های خود 
ضمن تقدير و تشکر از همه کسانى که در 
ســالن حضور داشــتند و برای اين مراسم 
تــالش کردنــد از زندگــى و حــس و حــال 
خود چنین گفت: »من خودم را به فتراک 
شــمس و موالنــا بســته ام و از طريــق آنها 
صاحب آبرويى شده ام. پس من اين مايه 
ترحیب را حق خــود نمى دانم و به ريش 
نمى گیرم و امر بر من مشتبه نمى شود جز 
اين که مرا نزد خودم شرمنده مى سازد که 
بیشــتر از هر کســى خود را مى شناســم. به 
قول خاقانى هیچ اگر سايه پذيرد منم آن 
ســايه هیچ. من فکر مى کردم اين مراسم 
به تجلیل از پروفســور دوفوشــه کور برگزار 
مى شود و وقتى به من گفتند من پیشنهاد 
سخنرانى دادم و آقای معصومى همدانى 
و چنــد نــام ديگــر را هــم برای ســخنرانى 
پیشــنهاد دادم. نمى دانستم قضیه از اين 
قرار اســت کــه مــن را مى خواهند تجلیل 
کننــد. وقتــى از حقیقت آگاه شــدم که کار 
گذشــته بود. پس تن به قضا دادم. خیلى 
ممنونــم. خیلى لطف کرديــد.« مصحح 
مثنوی موالنا و مقاالت شــمس و چندين 
و چنــد کتــاب ســترگ ديگــر از مشــکالت 
نظام آموزشــى در کشور ســخن گفت و با 
دردمنــدی و دغدغــه از همه مســئوالن و 
مديران آموزشى کشــور خواست تا به داد 
اين نظام آموزشى برسند. او گفت: »حاال 
که به مهر شــما بــه اين همايــش آمده ام 
فرصــت غنیمــت مى شــمارم و در چنــد 
کلمــه عرايضــى را کــه دلــم مى خواهــد، 
دچــار  مــا  آموزشــى  نظــام  مى گويــم. 
آفت هــای مهلکى اســت. از دانش آموز تا 
دانشــجو و دبیر و اســتاد همه از اين نظام 

آموزشى شــکايت دارند. نظامى سترون و 
ناکارآمد که شوق و شور در نوجوان و جوان 
را مى کشد و مانع شکوفايى استعدادهای 
خدادادی اش مى شــود. وقت آنها را تلف 
و شــمع اشــتیاق و جويندگــى دلشــان را 
خاموش مى کند.« اســتاد موحــد درد دل 

خود را اين گونه ادامه  داد:
»من اين نوحه ســرايى را پیش تر هم 
داشــته ام و به صورت مکتوب هم منتشر 
شــده اســت. اول تابســتان ســال گذشــته 
نــوه من که دانش آمــوز رياضى و فنى بود 
امتحان کنکــور مى داد. بنده ورقه ايشــان 
و ســؤاالت را ديــدم. ســؤاالتى کــه تحــت 
عنوان فرهنگ و معارف اســالمى برايش 
طــرح کــرده بودند واقعاً مايه تأســف بود 
که در نظام رسمى مملکت کنکور برگزار 
مى شود و چنین سؤاالتى مطرح مى شود. 
دوسه ماه پیش هم به مدرسه ای در تبريز 
ســری زدم. ســؤاالتى کــه بــرای امتحــان 
فلســفه  آنها در نظر گرفته شده بود واقعاً 
تأســف آور بود. رفتم به دفتر و خواســتم 
مديــر و معــاون و دبیــر را ببینــم. هــر چه 
حــرف مــى زدم مى ديــدم دبیــر مربوطه 
ســکوت کرده بود و گويى روح در کالبدش 
نبــود. انــگار مى خواســت بــه مــن بگويد 
چه مى گويــى! ما نیز همین هــا را يادمان 
داده انــد و... متوجــه شــدم که ايــن نظام 
آموزشــى ريشــه در ريشــه خراب و اشتباه 
است. تو را به خدا فکری برای اين جوان ها 
و نوجوان هــا کنید. نگذاريــد اين بچه ها با 
اين اشــتباهات ريشــه ای هــدر بروند. من 
نمى دانم واقعاً يونسکو برای اين است که 
فالن بازارچه مخروبه را ببريم ثبت بکنیم 
ودلمان خوش باشــد؟ آيا واقعاً امکاناتى 
ندارنــد تــا ايــن شــکل نظام هــای خراب 
آموزشــى را در هرکجای دنیا ترمیم کنند. 
من از وزير و معاونانش استمداد مى کنم 
که اين مســأله را درست کنند. اين آدم ها 
همان هســتند که وقتى از چنبره سیستم 
خــالص مى شــوند بــه مريــم  میرزاخانى 
تبديل مى شوند. اين ها همه بچه های ما 
هســتند.« اين مراســم با اجرای موسیقى 
و گرفتــن  عکس هــای يــادگاری بــه پايان 
رســید تا نــه موحد که نیاز به بزرگداشــت 
ندارد و خود بزرگى بى بديل اســت، بلکه 
عالقه مندان و پاسداران او ساعاتى در کنار 
او به عیش و سرمستى وقت بگذرانند و با 

خوشى به خانه هايشان برگردند.

مکـــث

چــراغ نفتــى ديــروز يــک دبســتان 
کشــاند.  آتــش  بــه  زاهــدان  در  را 
بودنــد  کــه در مدرســه  بچه هايــى 
دچــار ســوختگى شــدند و ۲ کــودک هــم کــه بــاالی 
۷۰ درصــد ســوخته بودنــد درگذشــتند. ماجرايى که 
خاطره تلخ مدرســه شــین آباد را دوبــاره زنده کرد و 
خیلى ها در شبکه های اجتماعى درباره اش نوشتند. 
زاهدانى هــای فعــال در فضــای مجــازی هــم مدام 

اخبار آن را به اطالع کاربران ديگر مى رساندند.
بســیاری از مجازی ها ســید محمــد بطحايى وزير 
آموزش و پرورش را که در توئیتر اکانت دارد منشــن 
مى کردند و مى خواســتند توضیح دهــد و البته برای 

سیستم گرمايش مدارس فکری اساسى کند.
اين واکنش ها را بخوانید: »شــعارها دود شد رفت 
هــوا! کودکانمان در آتش ســوختند تا همــه بدانند ما 
هنوز با نفت گرم مى شــويم به شــرط زنــده ماندن!«، 
اســوه »غیرانتفاعــى«  اينکــه مدرســه  تأمــل  »قابــل 
اســت.«، »امروز مهدکودکــى در زاهدان آتش گرفت، 
چهــار تا دختربچه چهارپنج ســاله هــم آتش گرفتن. 
به همیــن راحتــى. فقط هــم بخاطــر اينکه9۰ درصد 
مــدارس زاهــدان از چــراغ نفتــى اســتفاده مى کنن و 
گاز رســانى نشــدن.«، »ای داد باز هم مدرســه. باز هم 
آتش و باز هم مرگ«، »امکانات آموزشى و تحصیلى 
در اکثــر مناطــق اســتان سیســتان بلوچســتان خیلــى 
پايین تــر از بقیــه کشــوره. همیــن کــه در مرکز اســتان 
چنیــن فاجعه ای رخ مى ده نشــون دهنده وضع بقیه 
مناطقشه«، »همه خبرهای بد اين روزها به کنار، داغ 
دوتا دســته گل مدرسه اســوه زاهدان رو چکار کنیم؟! 
جنــاب بطحايــى مگــر قــرار نبــود بســاط بخاری های 

چکه ای و غیراستاندارد از مدارس جمع بشه؟!«

تلخی روز

تکرارشینآباد

ديــداری  رســانه های  »ایــران«: 
از  تلويزيــون  و  ســینما  از  اعــم  مــا 
عــدم تنــوع ژانــری رنــج مى بــرد و 
عمده آثــار ســینمايى و تلويزيونى ما بــه ژانر های کمدی 
و ملــودرام محــدود شــده اســت و از ژانر هــای گوناگــون 
ديگری مانند »وحشت«، »جنايى« و »تخیلى – فانتزی« 
و... کمتر خبری اســت. گويا قرار اســت ســريال ترســناک 
»احضار« به کارگردانى و تهیه کنندگى رامین عباسى زاده 
از دی مــاه در شــبکه نمايــش خانگــى پخش شــود؛ الهه 
جعفری، شــهريار ربانى، کیمیا ماليــى، بنیامین پیروانى، 
حســین ســیفى، ريحانــه رخــى، ياســمن همتــى، نرگس 
امینــى، نــوش آفرين رحیمى، شــیما مرزی، بهــار خانى، 
محمد توکلى و سلیمه رنگزن در اين سريال ايفای نقش 
خواهنــد کرد. يــک منتقد تلويزيونى و ســینمايى در گفتار 
شفاهى زير به علل عدم تنوع ژانری در سینما و تلويزيون 

ايران پرداخته است.

ســینما و تلويزيون ما سال هاســت 
از عــدم تنــوع ژانــری و فقــر تولید 
محتوا در گونه  های مختلف هنری 
رنــج مى بــرد؛ ايــن چالــش داليل 
مــن  اعتقــاد  بــه  دارد،  مختلفــى 
پذيــرش  عــدم  دلیــل  مهم تريــن 
ژانر هــای متعدد از ســوی ســلیقه 
و ذائقــه عمومــى اســت. بخــش زيــادی از مخاطب های 
تلويزيون و ســینما در ايران متأثر از تنش های اقتصادی، 
فرهنگــى و اجتماعــى بــه آثــار کمــدی عــادت کردنــد و 
ترجیح مى دهند بیش تر مخاطب اين گونه آثار باشــند و 
همچنین درام ها و ملودرام های عشــقى نیــز از ژانر های 
محبوب عموم مخاطب های ســینما و تلويزيون اســت و 
بى شک در شکل گیری اين ذائقه تلويزيون به طور خاص 
و به طــور عام ســینما نقــش مهمى داشــتند. متأســفانه 
مديــران تلويزيــون بــا محافظــه کاری و عــدم توانايى در 
ريســک پذيری بار هــا راه هــای امتحــان شــده را امتحــان 

مى کننــد و حاضــر نیســتند به مســیر های کمتر شــناخته 
شــده و مغفول مانــده در عرصه  سريال ســازی ورود پیدا 
کننــد و از ايــن رو مى بینیــم ژانر هايــى ماننــد »کمدی« و 
»ملودرام« روز به روز فربه تر شــده اســت و ديگر ژانر های 
هنــری در عرصــه تلويزيــون ما مغفــول مانده اســت. از 
طرفــى در عرصــه ســینما هــم ما بــا مناســبات عرضه و 
تقاضا روبه رو هســتیم و تهیه کننــدگان ترجیح مى دهند 
سرمايه شــان را در کاری هزينه کنند که بازگشــت سرمايه 
و ســود آن تضمین شده باشد و بر اين اساس تنها ژانری 
که امکان ســريع راحت و تضمین شــده ســرمايه و ســود 
سرمايه به تهیه کننده را مى دهد همین ژانر کمدی است 
و هرچنــد از تمــام ظرفیت های اين ژانر هــم آن گونه که 
در جهان مرســوم اســت در ايران استفاده نمى شود و هر 
روز شــاهد تنــزل کمــى و کیفى آثــار اين عرصه هســتیم. 
بــه نوعى مخاطب هــا با اقبــال از آثار ســینمای کمدی و 
بى اعتنايى به ديگر ژانر های سینمای سلیقه خودشان را 
بــه تولیدکنندگان تحمیل مى کنند. برای  گذار از اين مدار 
بســته بايــد تولیدکنندگان خــالق و تهیه کنندگان جســور 
بیــش از پیــش به ژانر های مغفول مانــده ورود پیدا کنند 
و راه را بــر خلق آثــار در ژانر های »وحشــت«، »جنايى«، 
»تخیلى«، »فانتزی« و... باز کنند. بى شــک اگر اين اتفاق 
رخ دهــد مى تــوان امید بســت کــه در چشــم اندازی بلند 
مدت شاهد شکوفايى ژانر هايى از اين دست و غنای آثار 

تولیدی در اين عرصه باشیم. 

به انگیزه عرضه قریب الوقوع سریالی در ژانر وحشت در شبکه نمایش خانگی
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