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موحدیکرمانیجلساتمجمعتشخیصراادارهمیکند
موحدی کرمانی به عنوان نایب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات 
مجمع را تا انتصاب رئیس جدید از سوی مقام معظم رهبری، اداره خواهد کرد. 
غامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با چگونگی اداره مجمع 
تشخیص مصلحت نظام پس از درگذشت آیت اه هاشمی شاهرودی و تا پیش 
از انتصاب رئیس جدید توسط رهبر معظم انقاب اظهار کرد: مثل دوره قبل که 
پس از رحلت آیت اه هاشمی رفسنجانی، بر اساس قانون مجمع، نایب رئیس 
جلسات را اداره کرد این دوره نیز نایب رئیس جلسات را تا مشخص شدن رئیس 

اداره می کند. 

مسئولیتپذیریدرشکستها
حادثــه تأســف بار ترمــز بریدن و ســقوط اتوبــوس داخل محوطه 
دانشگاه آزاد، دوباره موضوع بحث عذرخواهی و مسئولیت پذیری 
را در جامعــه مــا مطــرح کــرد و این پرســش عنوان شــد کــه، چرا 
مسئولین ذیربط با انواع و اقسام ترفندها می کوشند که شانه خود 
را از زیر بار مسئولیت بیرون بکشند و برای این منظور به هر رطب 
و یابسی متوسل می شوند، به طوری که هر انسانی از خفت و خواری برخی از این مسئولین 
دچار انزجار می شود که چرا شجاعت و شهامت یک برخورد مسئوانه را ندارند؟ جالب اینکه 
برخی از آنان به جای پاسخگویی در مقام بازپرس و دادستان ظاهر می شوند و می گویند که تا 
پایان ماجرا را پیگیری حقوقی خواهند کرد. در این زمینه موضوعات گوناگونی را می توان طرح 
کرد ولی این یادداشت در مقام آن است که چهار نوع مسئولیت پذیری را از یکدیگر متمایز 

کند و نشان دهد که بسیاری از مسئولین ایرانی متوجه تفاوت های آنها نمی شوند.
اولین نوع، مسئولیت حقوقی و کیفری است. این ساده ترین فهم از مسئولیت است. به این 
معنا که برخی از مدیران در انجام وظایف خود تقصیر دارند و مقصر محسوب می شوند و 
باید در برابر خسارات وارده پاسخگو بوده و مجازات هم بشوند. آنچه که بیش از همه در ذهن 
مسئولین جامعه ما است، این نوع از مسئولیت است. در حالی که این نوع مسئولیت پذیری 
بدیهی ترین نوع آنها است و نیازی به منت گذاشتن ندارد، بلکه وظیفه ذاتی هر مسئول و از 

آن مهم تر وظیفه قانونی دادستان و بازپرس است که در این مورد قاطع و قانونی رفتار کند.
نوع دوم مسئولیت، اداری است. این مسئولیت کمی پیچیده تر است. می تواند شامل تقصیر 
و یا قصور و کوتاهی باشد. به این مفهوم که مسئولین امر در هر سلسله مراتبی ممکن است در 
انجام وظایف محوله کوتاهی کرده باشند. به طور معمول و در طول زمان این کوتاهی ها زیاد 
است ولی فقط برخی از آنها با مشکل و حادثه مواجه می شود. لذا پذیرش مسئولیت اداری 
تا بااترین ســطوح امری ضروری اســت و افرادی که دچار قصور و کوتاهی در انجام وظیفه 

شده اند باید به تناسب تنزل مقام، یا اخراج شوند.
نوع ســوم مســئولیت پذیری، سیاســی اســت. هنگامی که یک حزب شکســت می خــورد، در 
حالی که انتظار نمی رفته اســت، دبیرکل آن بدون آنکه عملکردش از حیث حقوقی و اداری 
بررسی شود )با فرض اینکه از این نظر مشکلی نداشته است( مسئولیت سیاسی می پذیرد و از 
موقعیت خود استعفا می دهد تا راه برای تحوات باز شود. هنگامی که فرمانده جنگ شکست 
می خورد، مسئولیت سیاسی می پذیرد و استعفا می دهد. مسئولیت سیاسی بسیار مهم است 
و به بازســازی فضای سیاســی جامعه کمک می کند. معنا ندارد که یک نفر برای چهار دهه 
در موقعیت های گوناگون مســئولیت اجرایی داشــته باشــد ولی هیچ گاه در برابر هیچ یک از 

شکست ها مسئولیت پذیری نشان ندهد در مقابل در صف اول مدعیان موفقیت ها بایستد.
نوع چهارم، مســئولیت پذیری اخاقی اســت. این مســئولیت پذیری نه فقط شــامل حال 
مسئولین می شود، بلکه سایرین نیز باید از حیث اخاقی مسئولیت پذیر باشند. کسانی که در 
یک حادثه عزیزانشان را از دست می دهند، نیازمند همدردی و حمایت اخاقی هستند و در 
جوامع پیشرفته و پاسخگو، مسئولین از حیث اخاقی مسئولیت پذیر هستند و حتی استعفا 

می دهند.
مسئولیت پذیری حقوقی و اداری به طور معمول مستلزم دو نکته نیز هست. اولین مورد آن 
امکان شکل گیری کارگروه رسیدگی کننده ای که مستقل از مدیریت ذینفع باشد. متأسفانه در 
ایران عموماً متهمان خودشان متولی رسیدگی به پرونده مدیریت خودشان هم می شوند و 
دستور پیگیری می دهند! این کار قابل پذیرش نیست. در بسیاری از کشورها برای رسیدگی 
گروه های مستقل تشکیل می دهند. ولی نکته دوم مهم تر است و اینکه این مدیران استعفا 
می دهند تا در جریان امور و رســیدگی، اثرگذار نباشــند. حتی اگر بی گناه هم باشند، استعفا 
می دهنــد تا راه برای رســیدگی عادانه هموار شــود. در ایران این اقــدام هیچ گاه مورد قبول 

مدیران واقع نمی شود!
همچنین در حوادث مهم گزارش های جامع و ملی تهیه و ارائه می شود و دستگاه ها موظف 
هستند که امور اداری را براساس راهبردهای پیشنهادی در این گزارش ها اصاح کنند. اکنون 
این پرسش مطرح است که کدام یک از ایده های فوق در حادثه دلخراش دانشجویان نخبه 
دانشــگاه آزاد رعایت شــده اســت؟ در یک کام تقریباً هیچ کدام.آنچه هم که هست طبعاً 
صوری است و بزودی فراموش می شود. در این ماجرا حتی تقلب کثیفی هم صورت گرفت 
و ســعی کردند مردم را فریب دهند و بگویند که راننده ســکته کرده اســت. اگر یک جامعه 
توسعه یافته بودیم، برای همین دروغ گویی زشت، بااترین مقامات آن دستگاه عذرخواهی 
و آن فرد را از کار برکنار می کردند و تحویل دستگاه قضایی می دادند. ولی چه می توان کرد که 

فعاً از مسئولین دانشگاه آزاد بیش از این نباید انتظاری داشت.

سهدرسبرایسهگروهازاعتراضات
دیماه96 

حــوادث دی مــاه ســال 96 درس عبرت هــای زیــادی برای 
بخش هــای مختلــف کشــور داشــت. درس هایــی کــه باید 
آنها را در ســه ســطح عموم جامعه، نخبــگان و حاکمیت 

تقسیم بندی کرد.
به نظر نگارنده، شــاید مهم ترین درســی که حوادث دی ماه 
ســال 96 برای افــراد حقیقی و حقوقی حاضــر در حاکمیت 
داشت، این بود که باید بخش های نادیده و ناشنیده جامعه 
ایرانــی توســط حاکمیت بــه صورت رســمی شــنیده و دیده 
شــوند. ایــن بخش ها به طــور قطــع دارای ابعــاد اجتماعی 
اکثریت در کشــور ما نیســتند اما اینکه به بهانه اقلیت بودن، 
مواضع، ســخنان و اعتراض شــان نادیده و ناشنیده باقی بماند، یک اشتباه فاحش 
خواهــد بود کــه می تواند بــه مرکزیت یافتن آنهــا در حوادثی چون دی ماه گذشــته 
منجر شود. ضمن اینکه قرار گرفتن آنها در مقام گروهی سرخورده و مظلوم امکان 
همــذات پنداری بخش هــای دیگری از جامعه با آنها و گسترش شــان را نیز فراهم 
می کند. تغییر سیاســت های رســانه ای و اطاع رســانی، اصاح نــگاه به طیف های 
مختلف جامعه و تغییر سیاست ها در برابر اعتراضات و انتقادات قشرهای مختلف 
مردم درسی است که حوزه سیاست و مدیریت کشور باید از اتفاقات دی ماه گذشته 

می گرفت که البته به نظر می رسد هنوز در سطوح مختلفی مغفول مانده است.
اما در ســطح نخبــگان هم این اتفاقات یــک تلنگر مهم بود؛ جایــی که گروه های 
مرجــع ما در این اعتراضات در حاشــیه ماندند و تقریبــاً از ایفای یک نقش فعال 
ناتوان بودند. این وضعیت که گروه های مرجع در جامعه اعتبار خود را از دســت 
بدهند، قطعاً یک زنگ خطر بسیار بزرگ است. می توان اذعان داشت که بخشی 
از ایــن وضعیت ناشــی از سیاســت های نادرســتی در ســطح حاکمیت اســت که 
گروه های مرجع غیر وابسته به خود را کم اعتبار کرده و از چشم جامعه می اندازد و 
در بزنگاه هایی چون دی ماه 96 نمی تواند از پتانسیل آنها بهره بگیرد. اما بخشی از 
این وضعیت هم ناشی از نوع رویکرد خود این گروه های مختلف مرجع است که 
در مسیر زاویه داری نسبت به بطن جامعه حرکت کرده و قدم به قدم از بسیاری از 
واقعیت ها دور شده اند و این موقعیت، مرجعیت و اعتبار آنها را تحت تأثیر منفی 
خــود قرار داده اســت. ما اکنون گروه هــای مرجعی داریم که می تــوان گفت کم و 
بیش بی خبر از آنچه  در بطن جامعه در گذر است، به زیست اجتماعی خود ادامه 

می دهند و چنین سبک زندگی میزان تأثیرگذاری آنها را کم می کند.
اما در ســطح ســوم، این اتفاقات باید برای بطن جامعه هم دارای پیام و درســی 
خاص باشد که هر نوع اعتراض و انتقادی، هر چند حتی حق قانونی و انسانی باشد 
الزاماً نمی تواند منجر به اتفاقات مثبت و سازنده گردد. جامعه ما که برای رسیدن 
به فاکتورهای یک زندگی بهتر و شایسته ، نقدهای جدی به سیاستگذاری ها و اداره 
کشور دارد باید در کنار این نقدها هم نکته دیگری را لحاظ کند و آن محاسبه گری 
اســت. محاســبه گری اینکه آیا واکنش او با توجه به واقعیت های مســلم کشــور و 
جامعه می تواند به یک قدم رو به جلو در زندگی و زیست اجتماعی عموم مردم 
تبدیل شــود یا خیر؟ این محاســبه گری همان چیزی است که به نظر می رسد زیر 
سایه انباشت مطالبات بحق مردم طی سالیان گذشته از یاد رفته و فراموش کردن 

این اصل در حرکت های اجتماعی می تواند یک خطر مسلم باشد. 

یادداشت

غامعلی جعفرزاده
 نماینده رشت 
در مجلس

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
■  سایپا به تعهدات پیش فروش عمل نکرد / 492...0914: سایپا 
 اردیبهشــت امســال اقدام به پیــش فــروش 1800 خودروی

ســی 3 با موعد تحویل شــهریور، مهر و آبان کرده اســت. اما  
هنوز به تعهداتش عمل نکرده است. مسئوان سایپا سیتروئن پاسخگو باشند.

■  جانبازم و به پرونده پزشکی ام رسیدگی نمی شود / حسن سااروند: اینجانب از 
جانبازان اعصاب و روان هستم و پرونده پزشکی ام به همراه درخواست هزینه 
ایثارگری به بنیاد شــهید شعبه خیابان رجایی جنب مســجد مادر ارسال شده 
است. قرار بود کمیسیون چهار ماهه به پرونده ما رسیدگی کند و پاسخ دهد ولی 

بعد از گذشت یک سال هنوز پاسخی به ما نداده اند.
■  دونرخی شــدن بنزیــن، قیمت ها را باا می بــرد / آقای حســینی - بابل: آقای 
نوبخــت و اریجانی اعام کردند که در ســال آینده بنزین گران نمی شــود و در 
بودجــه 98 همــان قیمت هزار تومان برای بنزین لحاظ شــده اســت ولی چند 
وقــت پیش رئیس جمهــوری اعام کردند چه اشــکالی دارد بنزیــن دو نرخی 
باشــد؟ می خواســتم بگویــم با ایــن اوضــاع گرانی و رشــد سرســام آور قیمت 

کااهای اساسی بیشتر می شود.
■  خانــم مهنــازی / تهــران: پارک بازنشســتگان )غرب به شــرق اتوبان شــهید 

خرازیی بعد از آزادگان، دومین خروجی( به هیچ وجه روشنایی ندارد.
■  آلودگی ســواحل شمال کشور / آقای محمدی: هفته گذشته به اتفاق خانواده 
به سواحل شمال کشور در شهرستان عباس آباد سفر کردم و متأسفانه ساحل 
عباس آباد بســیار کثیف و پر از زباله بود. موضوعی که مرا بســیار ناراحت کرد 
وجود ســرنگ های مصرف شده از ســوی معتادان در ماسه های ساحل بود که 
هم برای بچه ها خطرناک اســت و هم چهره نامناسبی را برای مسافران بویژه 
توریست های خارجی ایجاد می کند. چرا هیچ کس به فکر پاکسازی سواحل ما 

نیست. این رفتارها زیبنده کشور ما نیست.
■  نظــارت بر قیمت لبنیــات / نام محفوظ - اصفهان: چــرا دولت هیچ نظارتی 
بــر افزایــش قیمت لبنیات بویژه شــیر نمی کند. با این اوضــاع درآمدها چطور 
می شــود مردم را تشویق به خوردن شیر کنیم؟ سامت مردم در خطر است و 

هیچ کس هم به فکر گرانی لبنیات نیست.
■  چرا ســبد کاا به من جانبــاز تعلق نمی گیرد / محمدرضا احســانی: اینجانب 
جانبــاز 15 درصد هســتم و مبلــغ 500 هزار تومان فقط بابت کمک معیشــت 
دریافت می کنم ، بیمه تأمین اجتماعی و حقوق بگیر جایی هم نیستم. با این 
شــرایط ســبد کاا به ما تعلق نمی گیرد. من مستأجر و بیمار هستم ولی با این 

اوضاع گرانی هیچ گونه تسهیاتی به ما تعلق نمی گیرد.
■  تغییر فضای سبز و باغ های تهران / سلیمان بلغار: آقای افشانی شهردار سابق 
تهران نســبت به تغییــر کاربری فضای ســبز و باغ های تهران حســاس بودند. 
امیدواریم شــهردار جدید نیز این رویه و پشــتکار را داشته باشند تا بیشتر از این 
شــاهد افزایش آلودگی هوای کانشــهر تهران بر اثر از بین رفتن فضای ســبز و 

باغی تهران نباشیم.
■  انتقــاد به گرانی قیمت خرید جوجه / آقای ســوری: بــه نمایندگی از جمعی 
از تولیدکننــدگان مرغ گوشــتی شــهر تویســرکان تماس می گیرم. بــا اینکه نرخ 
دار کاهش داشــته اســت چــرا قیمت خرید جوجــه کاهش پیدا نکرده اســت. 
اان قیمت خرید جوجه 3 هزار تومان اســت. بــا این اوضاع مرغداران چگونه 

می توانند به کار خود ادامه دهند؟
■  تشــکر از ســامانه 122 و اکیپ ســازمان آب / منصور تهرانی: اینجانب ساکن 
مهرآباد جنوبی ســه راهی بوتان شهرک توحید هستم. 22 آذرماه در شهرک 
ما فشــار آب دچار مشــکل شــد. بر همین اســاس با ســامانه 122 شرکت آب 
تمــاس گرفتــم و مشــکل را مطرح کردم و مشــکل مــا بعــد از 10 دقیقه حل 
شــد. می خواستم از طریق روزنامه شما از اکیپ سازمان آب و سامانه 122 که 

برخورد بسیار خوب و مناسبی داشتند تشکر کنم و به آنها خداقوت بگویم.

هفتهپرنوسانبازارنفت
قیمت نفت خام در هفته کاری گذشته این بازار فراز و فرودهایی را در دامنه 
50 تــا 54 دار تجربــه کرد. در شــکل گیری این هفته پرنوســان بازار نفت دو 
دیــدگاه نقــش داشــت؛ کاهش هایی در نتیجــه روند افزایشــی حجم ذخایر 
نفــت خــام امریکا و تــداوم نگرانی ها از وضع اقتصاد جهانی در ســال 2019 
و افزایش هایی به خاطر رشــد شــاخص بازارهای سهام و شناسایی فرصت 
خرید از سوی معامله گران. در نهایت این هفته متاطم با قیمت هر بشکه 
نفت خام برنت 53 دار و 21 ســنت و هر بشــکه نفت خام وســت تگزاس 
اینترمدیت 45 دار و 33 ســنت به پایان رســید. پیش بینی می شود که باید 
منتظر تغییرات شــدیدتری از روز دوشــنبه با بازگشــایی بازارهای جهانی و 

شروع سال جدید میادی ماند.

بازگشتداربهکانال10هزارتومان
پــس از جهــش هیجانی نــرخ دار در روز 4 دی و رســیدن آن به کانــال 12 هزار 
تومــان دوباره قیمت این ارز به کانال 10 هزار تومان برگشــت. رئیس کل بانک 

مرکزی دلیل رشد اخیر را فرصت جویان اعام کرده بود.

نظــــــــر 
مـــــردم

www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  
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واکنش ها به توئیت  محسن رضایی  ادامه دارد

- یادداشتی از حسین عائی  درباره  دو عملیات کربای 4 و 5
- بازخوانی خاطرات هاشمی رفسنجانی و فرمانده قرارگاه کربا

فاطمه  هاشمی درجمع اعضای فدراسیون بیماری های خاص:  شطرنج باز ایرانی خوش درخشیدمحمد جواد ظریف:

 منتظر اروپا نبوده
و نیستیم

 خادم الشریعه 
 در سکوی دوم جهان

 آیت اه رفسنجانی 
با شادی مردم  موافق بود

اسرار 
»کربای4«

تجمعاعتراضیدانشجویاندانشگاهآزاد
گفت و گو با خانواده دو نفر ازقربانیان  حادثه واژگونی اتوبوس

هیأت امنای دانشگاه آزاد: مسببان واژگونی اتوبوس منتظر مجازات شدید باشند

چشمانداز
بازارجهانینفت

درسال2019

افتتاح4پروژهدرمانی
درکهگیلویهوبویراحمد

اختصاص2هزارمیلیارد
تومانبرایایجاد

20هزارشغلفرهنگی

دالیپول

رونق
حاشیهنشینی

با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت

گفت و گو با مدیرعامل صندوق هنر

»ایران« راه درآمدزایی اپلیکیشن های 
پرداخت را بررسی کرد

حال و روز  بازار مسکن در میزگرد 
»ایران« با  حضور مصطفی بهزاد فر    

و فردین یزدانی بررسی شد

سیدحسن خمینی:

زیربنای یک جامعه 
احساس رضایت 
مردم است
 هیچ تضمینی وجود ندارد
 که ما بمانیم و دیگران بروند
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پایــگاه اطاع رســانی دفتــر رهبــر معظــم 
انقاب فیلــم بیانات منتشرنشــده ایشــان 
در روز ۳۰ تیرمــاه 88 دربــاره حــوادث 88، 
ســخنان میرحسین موســوی و سید محمد 
خاتمــی و... را بــرای اولیــن بار منتشــر کرد. 
متــن بیانــات رهبر معظــم انقــاب بدین 
شــرح است: آقای موســوی اعام کرد که در 
این انتخابات تقلب شــده و این منشأ تمام 
اتفاقــات بعدی شــد. آقای موســوی گفت: 

من از حق شما دفاع می کنم. مردم بیایید. 
منــم میــام. دعوت مــردم بــه نافرمانی، به 
شورش. به استناد اینکه در انتخابات تقلب 
شده. سؤال آنجاست. شما از کجا فهمیدید 
در انتخابات تقلب شــده؟ چه دلیلی اقامه 
شد؟ این شد منشأ حرف های بعدی. سعی 
کردند ایشــان را در صحنه نگه دارند. من در 
جریان مذاکرات و گفت وگوهای متعددی که 
با ایشان شده، قرار دارم. خود من هم خیلی 

ســعی کردم با ســوابقی که با آقای موسوی 
دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط 
عاطفی و وحدت سلیقه در بعضی از مسائل 

خاص وجود دارد. 
مــن از ایــن فرصــت اســتفاده کــردم و 
همان روز شــنبه عصر )2۳ خــرداد 1۳88( 
که ایشان ظهر اطاعیه داده بود، یک نفر را 
پیش ایشان )آقای موسوی( فرستادم. گفتم 
یک تنبه به ایشــان بدهیم تا ایشــون عقب 

بنشــیند. اما ایشــان حرف هایــی زد که بنده 
را خیلی متعجب کرد. ایشــان گفته بود نه. 
باید انتخابات ابطال شــود. ما امروز جلســه 
داشتیم با فان کس و فان کس. همه در آن 
جلسه اتفاق نظر داشتند که باید انتخابات 
ابطــال شــود. از آن 4 نفــر کــه در آن جلســه 
بودنــد، 2 نفــر )آقایــان خاتمــی و هاشــمی 
رفســنجانی( منکر شــدند. 2 نفر دیگر باقی 

ماند که یک نفر آن خود آقای موسوی بود.

انتشار فیلم سخنان رهبر معظم انقاب درباره انتخابات 88
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گفتـــار

احمد امیرآبادی 
فراهانی

 عضو فراکسیون 
اصولگرایان

بــــرش

اتفاقــات دی مــاه گذشــته هــر چنــد تلخی هــای زیــادی 
داشــت امــا تلخــی اصلــی آن چیــزی جــدای از اتفاقاتی 
بــود که در طــول یک هفتــه رخ داد. امــا آن تلخی اصلی 
چــه بود؟ رویدادهایــی نظیر آنچه که در دی ماه گذشــته 
شاهد بودیم در دنیای امروز چیز عجیبی نیست و تقریباً 
اکثر جوامــع در برهه هایی انواع مختلفــی از آن را تجربه 
کرده انــد. بــر اســاس رویدادهــا و وقایعی نظیــر آنچه که 
کشور ما در دیماه گذشــته تجربه کرد، نظام های سیاسی 
و اجتماعــی مختلف دنیــا را می توان به ســه گروه اصلی 
تقسیم نمود. دسته اول نظام هایی هستند که به سطحی 
از درک شرایط رسیده اند که می توانند پیشاپیش با رصد تحوات اجتماعی 
جوامــع خود و همچنین با تکیه بر توانایی اصاح مســیری که دارند، جلوی 
رفتن به سمت این دست رویدادها را بگیرند. هر چند که تعداد این نظام ها 
در دنیــا آنچنان زیاد نیســت امــا کیفیت زیســت اجتماعی در آنهــا آنچنان 
تضمیــن شــده که اساســاً امــکان چندانــی بــرای رویدادهایــی در چارچوب 
اغتشــاش کمتر وجود دارد. دســته دوم کشــورهایی هســتند کــه رویدادهای 
اعتراضــی و هزینــه دار را تجربه می کنند اما با پرهیز از پنهان ســازی پیامدها 
و زمینه های آن، ســعی می کنند از تجربه این دســت رویدادها درس گرفته 
و پاســخی منطقی بــه محورهای اصلی اعتراضات بدهند. اما دســته ســوم 
کشــورهایی هستند که بعد از خاموش کردن رویدادهای اعتراضی، عمًا در 

مسیر اداره جامعه تغییری ایجاد نمی کنند.
مشــخصًا اتفاقــی که در ایــران بعد از اعتراضــات دیماه افتاد از نوع ســوم 
بود و تلخی اصلی در همینجاست که دستگاه های ذیربط و مسئول تقریباً 
هیــچ اهتمامی برای واکنش مثبت به خواســته معترضان نشــان ندادند. 
این مســأله از آن ســو مهمتر اســت که کشــور ما در معرض خصومت های 
خارجــی بســیار جدی قــرار دارد کــه در اثــر آن تاش می شــود کوچکترین 
اعتــراض و انتقــادی به مســیری هدایت شــود که در تقابل بــا کلیت نظام 
قرار بگیرد. در اتفاقات دیماه ســال قبل، دســت عناصــر و عوامل خارجی 
خیلی زود در اغتشاشــات شــهرهای مختلف پدیدار  و مشــخص شد که از 
یک ســو عناصر فعال آنها در وقوع این اتفاقات نقش داشــتند و از ســوی 
دیگر پشتیبانی رسانه ای آنها از اغتشاشات در راستای هدایت بیشتر افکار 

عمومی بود.
در چنین شــرایطی اساســًا باید حساســیتی دو چنــدان برای پایــان دادن به 
زمینــه وقــوع و بــروز ایــن حوادث کــه همانــا مســائل اقتصادی و احســاس 
تبعیــض و بی عدالتــی در جامعــه بــود، انجــام می شــد؛ اتفاقی که نــه تنها 
رخ نــداد بلکــه اخبــار مختلف انتصــاب ژن های خوب و ســوء اســتفاده های 
میلیــاردی از بــازار ارز و ســکه و امثــال اینها ایــن تصور را در مــردم دامن زد 
که برداشــتی که زمینه ساز اغتشاشــات شد، صحیح بوده. البته همین مردم 
بودند که با هوشــیاری خود جلوی دامنگیر شــدن این حــوادث را گرفتند اما 
ایــن هــم از تلخی هــای ماجرا اســت که مردمی کــه در بزنگاه هــای مختلف 
هزینــه اصلــی را می پردازنــد و مدیریــت اصلــی آرامش صحنــه را بر عهده 
دارنــد، بــاز هم فراموش شــدگان اصلــی خواهند بود و ایــن نمی تواند برای 

آینده ما چشم انداز قابل قبول و امید بخشی باشد.

توئیت پرحاشیه محسن رضایی و این 
ادعا که عملیــات کربای 4 بــرای فریب 
دشــمن طراحی شــده بــود را هیــچ چیز 
از ســر خط خبرهای ایران خــارج نکرده؛ 
حتی اعتراض پر سر و صدای دانشجویان 
واحد علوم و تحقیقات تهران. همچنان 
»کربــای  هشــتگ  مجــازی  فضــای  در 
چهــار« داغ اســت و در فضــای رســانه ها 
بــازار داوری دربــاره ســخنان رضایــی از 
دفــاع  رزمنــدگان  و  فرماندهــان  ســوی 
مقــدس. در فاصلــه 24 ســاعت پــس از 
طــرح ادعــای »فریــب بــودن« عملیات 
کربای چهار توســط رضایی، کمتر کسی 
بــه دفــاع از ســخنان او برخاســت. دیروز 
امــا هر چنــد محــدود ولی در چنــد مورد 
برخی  ها در موافقت با سخنان رضایی به 
اظهار نظر پرداختند ؛اظهار نظرهایی که 
اتفاقاً آنها هم نه تنها بر ســخنان رضایی 
مهر تأیید نمی زدنــد که حتی بر لو رفتن 
و ناموفــق بودن عملیات کربای 4 تأکید 
داشــتند. ایــن در حالی بود کــه در مقابل 
تعــداد به مراتــب زیادتــری از مطلعین 
عملیــات کربای چهــار علیــه او موضع 

گرفته اند.
ë  هاشمی شکست را فریب وانمود کرد

ســایت تابنــاک، رســانه منســوب بــه 
محســن رضایــی نیــز 24 ســاعت بعــد 
از آغــاز جنجــال بــر ســر اظهــارات او، در 
مطلبی با عنوان »روایت مرحوم آیت اه 
عملیات هــای  از  هاشــمی  رفســنجانی 
کربــای ۴ و ۵« ســعی کــرد از خاطــرات 
هاشمی رفسنجانی برای تأیید اظهارات 
رضایی ســود ببــرد. اما در همیــن روایت 
که مربــوط به اظهارات ســال 94 مرحوم 
هاشمی رفســنجانی می شود نیز وی این 
عملیــات را نه یک عملیات فریب، بلکه 
عملیاتی شکســت خورده دانسته است. 
در این مطلب به نقل از آیت اه هاشمی 
رفســنجانی آمده که »ما در عملیات اول 
که به نام عملیات کربای ۴ بود، ناموفق 
بودیم اما بافاصله جبران کردیم و در آن 
طرف، واقعاً دشمن را شکست دادیم. با 
عملیات کربای ۵، آثار شکست کربای 
۴ از بین رفت. یعنی به گونه ای تبلیغات 
کردیــم کــه اصــًا آن مســأله حل شــد.« 
آیت اه هاشــمی در این روایت با اشــاره 
به بخش های مختلف عملیات، موضوع 
عملیات فریب را تنها یکی از بخش های 
پیش بینی دانســته نه چیزی بیشتر. تنها 
جایی که جدی تر از این آیت اه هاشمی 
رفسنجانی اشاره کرده که این عملیات با 
عنوان عملیات فریب یاد شده به بعد از 
شکست آن مربوط می شود که می گوید: 
»مــن و آقــای رضایی، تصمیــم گرفتیم 

واکنش ها به توئیت  محسن رضایی  ادامه دارد

اسرار کربای 4

اخبار
نگذاریم نیروها برگردند. به همین دلیل 
بــه گونــه ای خبــر را اعام کردیــم که این 
یک عملیات فریب بود« حتی در همین 
بخــش خاطــرات مــورد اســتناد ســایت 
تابنــاک از قول هاشــمی رفســنجانی هم 
او به ســفر خود به امیدیه همراه با حسن 
روحانــی و یحیــی رحیــم صفــوی اشــاره 
کرده که مربوط به غروب شــب عملیات 
می شود و در آنجا گفته است: »شب را در 
پایــگاه امیدیه ماندم. آنجا بود که خبر لو 
رفتن عملیات را شنیدم. آقای سنجقی را 
با یکی از محافظانم به منطقه فرستادم 
براســاس  را  جدیدتــری  خبرهــای  تــا 
مشــاهدات بگیرم.« بدیــن ترتیب حتی 
تنها روایتی که ســایت نزدیک به محسن 
رضایــی از اظهــارات آیــت اه هاشــمی 
برای تأیید صحت گفته های او آورده، نه 
تنها بر اینکه عملیات چهار یک عملیات 
فریب بوده، صحه نمی گذارد که حتی بر 

ناموفق بودن آن و لو رفتنش تأکید دارد.
ë  روایت فرمانده قرارگاه کربا

در همین حال سردار احمد غامپور، 
فرمانــده قــرارگاه کربــا در دوران دفــاع 

مقدس هم در گفت وگو با فارس روایتی 
از ایــن عملیــات ارائــه کــرده کــه بــاز هم 
قابــل توجــه اســت. او در عیــن حــال که 
هیــچ اشــاره ای به این موضــوع نمی کند 
که عملیــات کربای چهار قبل از شــروع  
بــا هــدف »فریــب دشــمن« طراحــی و 
اجرا شــده بوده تنها به وضعیت منطقه 
بعد از ناموفق بودن این عملیات اشــاره 
کــرده و آنجاســت که می گویــد: »ما پس 
از عملیــات کربای 4، وانمــود کردیم که 
عملیــات اصلی مــا همین بوده اســت و 
ایــن نوعــی عملیــات فریــب به حســاب 
بــا  را  دشــمن  درحقیقــت  مــا  می آیــد. 
تبلیغــات و خــارج کــردن موقــت نیروها 
البتــه در  او  از منطقــه فریــب دادیــم.« 
مصاحبــه خود با فــارس جملــه ای دارد 
که باز هم بحث لو رفتن  این عملیات که 
بارها به آن اشــاره شــده اســت را به ذهن 
متبــادر می کند. آنجا که گفته  اســت: »در 
نتیجــه، یک عملیات لو رفتــه اواً تبدیل 
بــه عملیــات شناســایی بــا رزم  و ثانیاً به 
فریبــی بــرای دشــمن تبدیل شــد.« این 
گفته سردار غامپور باز هم همان جمله 

ســال 94 آیت اه هاشــمی رفسنجانی را 
تداعــی می کند که گفته بود: »من و آقای 
رضایی تصمیم گرفتیم نگذاریم نیروها 
برگردنــد. به همین دلیل به گونه ای خبر 
را اعــام کردیــم کــه ایــن یــک عملیات 
فریــب بود«اما جــدای از اینها چهره های 
دیگــری در جنــگ هــم روایــت رضایی را 
مستقیم و به صورت صریح طی روزهای 
گذشــته تکذیب کرده اند. محســن رشــید 
از راویــان دفاع مقــدس در گفت وگویی با 
»انتخــاب« در همیــن رابطه گفته اســت: 
عملیــات کربــای ۴ فریب نبــوده و اتفاقاً 

عملیات اصلی بوده است. 
ë 4 روایت غواصان کربای

این شاه بیت اصلی اظهارات شاهدان 
و حاضران دیگر این عملیات بود. از جمله 
محمدعلــی اســفنانی، رئیــس ســازمان 
تعزیرات حکومتی استان تهران و نماینده 
ســابق مجلس که خود از غواصان حاضر 
در عملیــات کربای چهــار بوده اســت. او 
به اعتماد آناین گفته که فریب بودن این 
عملیات مطلقــاً صحت ندارد. اســفنانی 
با تأکید بر عملیــات فریب نبودن کربای 

چهار گفته است: معمواً در عملیات های 
عــده   فریــب  عملیات هــای  یــا  ایذایــی 
محــدودی درگیــر می شــوند تا دشــمن را 
مشغول کنند و پس از آن عملیات اصلی 
در جای دیگری انجام می شود. طبیعتاً این 
عملیات نمی توانست عملیات ایذایی یا 
فریب باشد، منتها جزو عملیات هایی بود 
که مــا موفق نبودیــم. او حتی ایــن ادعای 
رضایی که عملیات کربای 5 از قبل برای 
بعــد از کربای 4 طراحی شــده بــود را هم 
رد کرده و گفته است: اما می توان گفت که 
اتفاقاً عملیات کربای پنج به واسطه اینکه 
عملیات کربــای چهار با موفقیت همراه 
نشد، برنامه ریزی و در فاصله بسیار کوتاهی 
حداکثر دو هفته ای آن عملیات جایگزین 
کربای چهار شــد. طبیعتاً موفقیت هایی 
هم در آنجا بود که غیرقابل انکار است که 
گفتم از نظر حقوقی و کارشناسی باید حتماً 

تحلیل شود.
فــرد دیگری که دیروز ادعای محســن 
از  یکــی  نیــز  اســت  کــرده  رد  را  رضایــی 
غواصــان عملیــات کربــای چهــار بوده؛ 
سیدمحسن حســینی پویا که اکنون عضو 
شــورای شهر مشــهد اســت. او هم دیروز 
در گفت و گــو بــا »ایســنا« در واکنــش بــه 
اظهارات اخیر محســن رضایــی مبنی بر 
اجــرای عملیــات کربــای 4 بــرای فریب 
دشــمن اظهار کرد: معتقــدم آنچه جای 
آن در جنگ خالی بود، مسئولیت  پذیری 
است. در همه جنگ های دنیا فرماندهان 
بایــد یکســری مســئولیت پذیری داشــته 
باشــند و هنگامــی کــه برخــاف مقررات 
نظامی و مصالح تصمیمی بگیرند، باید 
در مرجعی پاســخگو باشند. او با اشاره به 
آماتــور بــودن رزمنده هــا در دوران جنگ 
گفتــه اســت: کســی انتظــار نــدارد بــرای 
مســائلی مانند عملیات کربای 4 کســی 
قبول مسئولیت و یا اقرار به اشتباه کند. با 
این حال این انتظار را هم نداریم که پس 
از ۳2 ســال، یکــی از فرماندهان بلندپایه 
آن زمــان، ادعای جدیدی، کاماً مغایر با 
تاریخ جنگ، اســناد به جا مانده از جنگ 
و مصاحبه هایــی کــه وجــود دارد، مطرح 
کند. حســینی پویا بــا بیان اینکــه این ادعا 
کامــاً مغایر با اطاعــات موجود بود و به 
هیچ وجه قابل دفاع نیست، تصریح کرد: 
این گونه اظهارات باعث می شود خستگی 
بــر تــن رزمندگانی که بازمانــده کربای 4 
هستند و جانبازانی که سال ها با رنج های 
حاصــل از آن عملیــات درگیــر بوده انــد، 
بماند. وی خاطرنشان کرد: عاوه بر این، 
این مســائل بــرای خانواده های شــهدای 
ایــن عملیــات ســنگین اســت. آیــا اکنون 
شــهدای  خانواده هــای  بــه  می خواهنــد 

عملیات کربای 4 بگویند  که این عملیات 
ایذایــی بــوده و واقعــی نبــوده و بــه قصد 
فریب دشــمن انجام شــده است؟  عضو 
شــورای اســامی شــهر مشــهد بیان کرد: 
مــن کــه در آن عملیــات حضور داشــتم، 
هیچ سخنی از ایذایی بودن عملیات با ما 
نشــد؛ در این ســال ها نیز هر چه دیده ایم 
و خوانده ایــم، بحثــی از عملیــات ایذایی 
نبــوده و کربــای 4 یــک عملیــات کامــل 
محســوب می شــد کــه نهایتاً با شکســت 
مواجه شد؛ باید این واقعیت را قبول کرد 
نــه اینکــه واقعیت را بــا ادعــای جدیدی 
تغییــر دهیم. وی با اشــاره به مشــاهدات 
خــود از فضای عملیات کربــای 4 یادآور 
شد: در میان فاصله عملیات کربای 4 با 
5 هم من حضور داشــتم و مشخص بود 
یــک باتکلیفــی در جریان اســت و اصًا 
برنامه ای از اینکه پس از عملیات کربای 
4 قرار است نوبت پنجم آن برگزار شود یا 
نشود، سخنی در میان نبود؛ یعنی از ابتدا 

تصمیم به انجام دو عملیات نبود.
ë توئیت وزیر ارشاد

ســید عباس صالحــی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســامی اما در واکنشی متفاوت به 
ایــن ماجرا در توییتر خود نوشــت: »دفاع 
مقــدس فراز و فرود داشــت، امــا به دور و 
بــر بنگریم: صــدام و حزب بعث ســاقط 
شــد، دولــت عــراق و شــامات داعش به 
ســوریه  در  تکفیری هــا  پیوســت.  تاریــخ 
نــاکام ماندند و ســفارتخانه های حامیان 
در رقابــت بازگشــایی اند و... در اوج عزت 
منطقه ای، دستاورد هشت ساله دفاع را به 

حراج نسپریم«.
ë واکنش برادران اسماعیلی

پرویز اســماعیلی معــاون ارتباطات و 
اطاع رسانی دفتر رئیس جمهوری هم در 
توئیتی نوشــت: »جزو اولین نفراتی بودم 
که زمســتان ۶۵ در جنوب جزیره بوارین، 
روبــه روی ام الرصــاص، بــا پیکــر تکه تکه 
جمع زیادی از شــهدای غواص و قایقران 
عملیات کربای چهار مواجه شدم. هنوز 
هم مواجهم ... اگر آقای رضایی می گوید 
فرمانده عملیات فریب بوده است؛ عیبی 
نــدارد! خــودش می دانــد و ارواح مطهــر 
عضــو  اســماعیلی،  شهدا.«محســن  آن 
شــورای نگهبــان هم با انتشــار عکســی از 
غواصــان عملیــات کربــای ۴ در صفحه 
خود نوشــت: امام خمینــی)ره(: »من در 
اینجا از مادران، پدران،خواهران، برادران، 
همســران و فرزنــدان شــهدا و جانبــازان 
بــه خاطر تحلیــل های غلــط ایــن روزها 
رســماً معــذرت می خواهــم و از خداوند 
می خواهــم مــرا در کنــار شــهدای جنگ 

تحمیلی بپذیرد...«

یــادگار امام با تأکید بــر اینکه زیربنای 
یــک جامعــه احســاس رضایــت مــردم 
اســت، گفت: باید قواعد رفتار انســان ها و 
علل ســقوط و ثبوت را به دســت بیاوریم 
واّا هیــچ  کنیــم؛  زندگــی رعایــت  تــا در 
تضمینــی وجــود نــدارد کــه مــا بمانیم و 
دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، 
عرصــه را از شــما می گیرنــد. بــه گــزارش 
والمســلمین  حجت ااســام  جمــاران، 
سیدحســن خمینــی در مراســم دهمین 
امــام  آیــت اه جمــی  ارتحــال  ســالگرد 
جمعه فقید آبادان در حسینیه جماران، 
با اشــاره به روایتی از پیامبر اکرم)ص( در 
خصوص ثابت بودن روند زندگی بشر، بر 
توجه به سّنت های تاریخی تأکید و اظهار 
کــرد: بایــد قواعــد رفتــار انســان ها و علل 
ســقوط و ثبــوت را به دســت بیاوریم تا در 
زندگــی رعایت کنیــم؛ واّا هیچ تضمینی 
وجــود نــدارد کــه مــا بمانیــم و دیگــران 
برونــد. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه 
را از شــما می گیرند. وی ادامه داد: یکی از 
این قواعد فرمایش امیرالمؤمنین)ع( در 
مورد 4 دلیل فروپاشــی حکومت هاست؛ 
اولین دلیل مورد اشــاره ایشــان، »تضییع 
اصــول« )ضایــع کــردن اصــول اساســی( 

اســت. اگــر ملتــی بــه ســراغ تمّســک بــه 
فــروع رفتنــد، از بیــن خواهنــد رفــت. اگر 
اصــول  بــه جــای  دیدیــد در جامعــه ای 
جامعــه و اّمهــات مشــکات و زیربنــای 
روابط اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته 
می شود به فرموده امیرالمؤمنین)ع( این 
مســیری اســت که بــه بداقبالــی دولت ها 
می انجامــد؛ البته این بدان معنا نیســت 

که اصًا به فروع توجه نکنیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه زیربنــای یــک 
جامعه اخاق و احســاس رضایت مردم 
است، گفت: طبق روایتی از پیامبر)ص(، 
می کنــد  را  مــدارا  بیشــترین  کــه  »کســی 
بیشــترین عقل را دارد«؛ اجتماع بشــری 
بر اســاس وفــق شــکل گرفته اســت. پاره 
پــاره کردن مــداوم جامعه، پخــش مکّرر 

کینــه، انتشــار مرتــب نفــاق، اینکــه افراد 
شــخصیت  شــوند  مجبــور  جامعــه  در 
دوگانــه داشــته باشــند و اینکــه تــک تک 
مــا از صداقــت دور شــویم از نشــان های 
بداقبالی دولت هاست. اگر دیدیم اصول 
ما از دست رفته و به فروعات می چسبیم 
زنگ خطری اســت که ایــن جامعه دچار 
مشــکل شــده است. سید حســن خمینی 
ادامه داد: در زبان ائمه)علیهم السام(، 
»ظلــم« به عنوان مشــکل اصلــی جوامع 
عنــوان شــده اســت. احســاس رضایــت 
مــردم از اصول جامعه اســت. مــردم به 
هــر ترتیبی باید احســاس رضایت کنند و 
تحمیل جایی در جامعه نداشــته باشــد. 
همانگونه که قرآن خطاب به پیامبر)ص( 
بــا آن  شــأن و منزلــت می فرمایــد، »اگــر 

تندخو بــودی مردم از اطــراف تو پراکنده 
می شدند«.

یــادگار امــام، »تقدیــم ااراذل وتأخیر 
اافاضل«)فرومایــگان را مقــدم داشــتن 
از  را  دادن(  قــرار  مؤخــر  را  فرزانــگان  و 
از  حکومت هــا  فروپاشــی  عوامــل  دیگــر 
نــگاه امیرالمؤمنیــن)ع( خوانــد و گفــت: 
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایــد اگر دیدید 
جامعه ای که از داشــته های خود در حوزه 
نیــروی انســانی و افاضل بهــره نمی برد و 
آنها را عقب می اندازد، از عائم فروپاشی، 
مشــکل دار بــودن و بداقبالــی اســت. وی 
افــزود: یکــی از توفیقــات دفــاع مقــدس 
همیــن بحــث اســت کــه در آن مقطع ما 
اصول جامعه را فراموش نکرده و فروع را 
جایگزین اصول نکرده بودیم.سید حسن 
خمینــی اظهــار داشــت: نقــش بی بدیل 
آیت اه جمی و توفیقی که در آبادان پیدا 
کرده بودند به همین برمی گردد که در آن 
لحظات اصل مسأله گم نشده بود؛ ایشان 
جــزو کســانی بود کــه در حوزه مســئولیت 
خــود فضیلت محوری را در نظر داشــت. 
وی در فراز پایانی سخنان خود اظهار کرد: 
بایــد از روزی ترســید کــه جایگاه ها به هم 

بریزد و نقش ها دگرگون شود.

سیدحسن خمینی در مراسم سالگرد ارتحال آیت اه جمی:

زیر بنای یک جامعه احساس رضایت مردم است

ران
جما

دریغ از واکنش مثبت به خواسته های مردم

در همین حال مواضع محسن رضایی با واکنش های سیاسی نیز مواجه شد. پر سر و صداترین 
این واکنش ها مربوط به حســام الدین آشــنا، مشــاور رئیس جمهوری اســت کــه در مطلبی در 
همین باره خطاب به او نوشت: »برادر محسن، بین عملیات فریب و عملیات لو رفته تفاوت از 
زمین تا آسمان است. تحلیل های پسینی مشکلی را حل نمی کند. ما شاید خطاکاران را ببخشیم اما خودشیفتگان 
را هرگز.« آشنا همچنین در نوشته کوتاه دیگری خطاب به رضایی نوشت: »وقت آن رسیده که در سی امین سالگرد 
پایان جنگ و چهلمین ســالگرد انقاب اســامی تن به شفافیت داده و به ســؤاات کهنه بسیجیان و خانواده های 
شــهدا و ایثارگران درباره رازهای ســربه مهر دفاع مقدس پاســخ دهید. شــما تا به حال در قامت یک قهرمان ملی 
جلوه کرده اید. اما اکنون با این ســخنان در باب آن عملیات تلخ دیگر نمی توانید پشــت نام سرداران شهید پنهان 
شــوید و باید خود را برای ســؤاات ســخت آماده کنید.« در همین حال صادق زیباکام هم اظهارات رضایی را در 
راستای مطرح شدن به عنوان گزینه ریاست جمهوری بعدی دانسته، حال آنکه او با این موضعگیری ها به وجهه 

خود آسیب زده است.

توصیه آشنا به محسن رضایی

 مراسم ختم آیت اه هاشمی شاهرودی

 در مسجد ارگ تهران برگزار شد
هاشــمی  ســیدمحمود  آیــت اه  بزرگداشــت  مراســم 
شاهرودی، صبح شنبه 8 دی ماه، در مسجد ارگ تهران 
از ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و مجلس 
خبرگان رهبری و با حضور جمعی از مسئوان کشوری و 

دوستداران آیت اه هاشمی شاهرودی برگزار شد.
 بــه گزارش ایســنا، آیت اه آملــی اریجانی رئیــس قوه قضائیــه، آیت اه 
محمــدی گلپایگانــی رئیــس دفتــر مقــام معظم رهبــری، آیــت اه احمد 
جنتی دبیر شــورای نگهبان، حجت ااســام منتظری دادســتان کل کشــور، 
حجت ااســام محســنی اژه ای معــاون اول قــوه قضائیــه، آیــت اه امامی 
کاشــانی امــام جمعــه موقــت تهــران، مســعود خامنــه ای، پیــروز حناچی 

شهردار تهران و ... از حاضرین در این مجلس بودند.

مطهری: از نهم دی برای ایجاد تفرقه استفاده نکنیم
نایــب رئیــس مجلس بر ضــرورت پرهیــز از بهره بــرداری سیاســی از نهم 
دی بــرای ایجاد تفرقــه در جامعه تأکید کرد. علی مطهری در یادداشــتی 
با عنوان »نهم دی، منادی اتحاد« که توســط »ایســنا« منتشــر شده است، 
نوشــت: »نهم دی ســال 1۳88، روزی بود که مردم قطع نظر از خطاهای 
دو طــرف انتخابات ریاســت جمهوری، برای حفظ اســاس انقاب و نظام 

جمهوری اسامی به میدان آمدند.
 از ایــن روز به عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد تفرقــه در جامعــه بهره برداری 
سیاسی نکنیم. خصوصاً سازمان صدا و سیما با توجه به کارنامه سال های 
گذشــته اش توجه بیشتری به شــرایط امروز و ضرورت اتحاد و اتفاق ملت 

داشته باشد.«



انتقادازبودجهحوزهها
 خبر اول اینکه،روزنامه جمهوری اســامی با اشــاره به 
ســخنان رئیس جمهــوری مبنی براینکــه حرکت های 
مخفــی در بودجــه بایــد آشــکار شــود، نوشــته اســت: 
یــک نمونــه، نهادهــای پرتعــدادی هســتند کــه در حوزه هــای علمیه در 
ســال های بعد از انقاب اسامی سر برآورده اند و هرکدام یا ردیف دارند 
یــا زیرمجموعــه ردیف های دیگر هســتند. چه بســا وجود ایــن نهادهای 
فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی ازم باشــد ولــی نکتــه مهم اینســت که 
حوزه هــای علمیه بــا تمام اجــزا و زیرمجموعه هایشــان نبایــد به دولت 
وابســته باشــند.  تأکیــد مکــرر امــام  خمینی و مراجــع تقلید بــر ضرورت 
اســتقال حوزه های علمیه به همین نکته نظر دارد. تردیدی نیســت که 
حوزه علمیه و نهادهای مرتبط با آن فقط در صورتی می توانند استقال 
خود را حفظ کنند که با بودجه خودشان که داوطلبانه توسط مردم تأمین 
می شود ارتزاق کنند و بودجه دولتی، آنها را وابسته، تابع و قابل انعطاف 
و تغییر در برابر سیاســت های دولت و حاکمیت بــار می آورد و این خطر 
بزرگی برای رجال دین اســت. جمهوری اسامی تأکید کرده: نمایندگان 
مجلــس از فرصتی کــه دارند، بــرای جلوگیری از حرکت هــای مخفی در 
بودجه اســتفاده کنند و گام اول را برای شفاف سازی بردارند و ثابت کنند 

که نمایندگان واقعی مردم هستند. 

ایرانرتبهچهارمفرارمغزها
دســت آخر اینکه،عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات مدیریت جامع 
و تخصصی جمعیت کشــور گفت: برخــاف باور عموم، ایــران بااترین 
رتبه فرار مغزها در جهان را ندارد، آمارهای موجود نشــان می دهد ایران 
پس از هند، فیلیپین و امریکا- کانادا، رتبه چهارم را در فرار مغزها دارد. 
به گزارش ایرنا، بهرام صلواتی افزود: در ســال 2018، تعداد دانشجویان 
مهاجــر از ایــران 12 هــزار و 700 نفر اعام شــده که از این میــان رتبه 12 را 
میان دانشجویان خارجی امریکا دارا هستیم. وی در ادامه با اشاره به نبود 
آمارهای دقیق و رســمی دربــاره مهاجرت ایرانیان افــزود: در مجموع 5 
تا 6 میلیون دانشــجوی مهاجر در دنیا داریم که با احتساب دانشجویانی 
که آناین در حال تحصیل هســتند، 13 تا 14 میلیون مهاجر دانشــجو در 
جهان داریم. صلواتی به نتایج پژوهشی میان 425 مهاجر ایرانی اشاره و 
دایل مهاجرت دانشجویان ایرانی را سد بزرگ کنکور، نبود فرصت های 

شغلی و سطح حقوق و دستمزد خواند.

 دیـــگه 
چه خبر

ناگفتههایآرمینازمرگزهراکاظمی

 محســن آرمیــن، نایب رئیس مجلس ششــم در گفت و گو با 
ایرنا، برخی از ناگفته های مرگ زهرا کاظمی را تشــریح کرد؛ 
از جمله اینکه همسر یکی از دوستان کاظمی آشنایی با بهزاد 
نبوی، فعال مطرح اصاح طلب داشــته و چه بســا سعید مرتضوی از این طریق 
می خواســته اصاح طلبــان را به جاسوســی متهم کنــد. زهرا کاظمــی خبرنگار- 

عکاس ایرانی کانادایی بود که سال 82 بعد از بازداشت در زندان جان سپرد.
آرمین در این گفت و گو، با رد این ادعا که زهرا کاظمی بافاصله بعد از دستگیری 
ضربه مغزی شده است، اظهارکرد: فاصله بین دستگیری تا مرگ مغزی او زیاد 
بــوده اســت. البته ظاهراً هنگام دســتگیری وقتی به محوطه زنــدان اوین منتقل 
می شــود، همچنان اعتراض می کرده اســت و می گویند در همین درگیری زمین 
می خورد. خانم کاظمی از نظر جســمی هم قوی بوده است و مقاومت می کرده 
اســت. تا موقعی که به کما می رود حدود 2 روز طول می کشــد. یعنی این ضربه 
احتمــااً مربــوط به دقایق اول دســتگیری نیســت. تا آنجا که مــن می دانم هیچ 

تحقیقی هم در مورد این ادعا صورت نگرفت.
آرمین با اشــاره به پشــت پرده این حادثه، افزود: در اولین بازجویی ها مشــخص 
می شود که زهرا کاظمی در تهران با کسی دوست است و ارتباط دارد که همسرش 
یک نسبت دوری با آقای بهزاد نبوی دارد. ما از ذهن آقای مرتضوی خبر نداریم، 
اما احتمااً ایشان که خیلی به اصاح طلبان لطف داشتند با اطاع از این مطلب 
احســاس می کرده یک ســوژه مناســبی علیه اصاح طلبان به دست آمده است. 
شاید تصور می شد با متهم کردن زهرا کاظمی به جاسوسی این پرونده ظرفیت 

آن را دارد تا اعتراف علیه این یا آن چهره اصاح طلب پیش برود.
وی ادامه داد: کاظمی شب دستگیری 4 ساعت پشت درهای بسته مورد بازجویی 
قــرار می گیرد. این بازجویی ظاهراً تا ســاعاتی پس از نیمه شــب طول می کشــد. 
آقــای مرتضوی هم در این بازجویی حضور داشــته اســت. هیچ کــس از محتوا و 
اتفاقات آن شب و اینکه در آن جلسه چه گذشته است خبری ندارد. اما براساس 
گزارش هایــی کــه در همــان زمان دریافت کــردم بعد از بازجویــی خانم کاظمی 
وقتــی به نیروی انتظامی تحویل داده می شــود هم بینــی اش ضربه خورده بوده 
است هم انگشتانش. تا آنجا که یادم هست ظاهراً بازجویان نیروی انتظامی از او 
می خواهند که این موارد را در بازجویی خود بنویسد و او نیز می نویسد. این موارد 
باید در پرونده زهرا کاظمی موجود باشد. مرتضوی از وزارت اطاعات می خواهد 
که متهم را تحویل بگیرند. وزارت اطاعات می گوید ما او را جاسوس نمی دانیم. 
ایشــان را بــه هتلش بفرســتید. آنجا اگر قرار باشــد از ایشــان بازجویــی می کنیم. 
بنابراین خانم کاظمی تحویل نیروی انتظامی می شود. در نیروی انتظامی ایشان 

می گوید که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و آن را مکتوب هم می کند.
مرحله بعد مرتضوی به وزارت اطاعات دستور می دهد شما باید خانم کاظمی 
را تحویــل بگیریــد اما وزارت اطاعــات قبول نمی کند. مرتضــوی تهدید می کند 
و وزارت اطاعــات هــم بااجبــار زهــرا کاظمــی را تحویــل می گیرد. او در ســلول 
وزارت اظهار سردرد و تهوع می کند. او را به بهداری می برند نمی توانند بفهمند 
مشــکل چیست؛ فکر می کنند مشــکل معده دارد. چون بهداری زندان امکانات 
زیــادی ندارد. بعد حال خانم کاظمی وخیم می شــود. وقتی او را به بیمارســتان 
خاتم اانبیــا می برنــد دیگر به کمــا می رود.چنــد روز بعد مرتضوی بــه خانواده  
کاظمــی می گوید ما کاری بــه دخترتان نداریم بیایید او را ببریــد. خانواده اش به 
بیمارســتان مراجعــه می کنند و می بینند دخترشــان مدتی اســت مرگ مغزی 
اســت.نایب رئیس وقت مجلس ششــم در پاســخ به اینکه چرا زهرا کاظمی 15 
روز با دستگاه زنده نگه داشته شده بود، گفت: ظاهراً آقای مرتضوی نمی دانسته 
چطور باید مشکل پیش آمده را حل کند، بنابراین همچنان زیر دستگاه می ماند 
تا راهی پیدا شــود. آرمین در پاســخ به اینکه چرا زهراکاظمی را در شیراز به خاک 
ســپردند؟ گویــی قرار بود جســد او بــه کانادا برده شــود؟ تصریح کرد: اگر ایشــان 
کالبدشــکافی می شد مشخص می شد چه اتفاقی برایش افتاده است. مرتضوی 
مدعی بود خانم کاظمی مننژیت مغزی گرفته است. همان ادعایی که چند سال 
بعد در مورد قربانیان کهریزک کرد. ظاهراً او به این بیماری خیلی عاقه دارد. به 
هر حال زهرا کاظمی سریع باید دفن می شد. مرتضوی خانواده ایشان را خواسته 
بود و مادرش را مجبور کرده بود که رضایت بدهد تا بســرعت جســد دفن شــود. 

برای اینکه اصًا نشود ماجرا را پیگیری کرد.
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مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی

ریاض درصدد تقویت جنگ نرم با ایران است

رنا
ای

ریاض در شــرایطی به تغییرات مهمی در کابینه 
خــود دســت زد و در مهم تریــن ایــن تغییــرات 
»ابراهیم العســاف« یک چهره ناآشــنا در عرصه 
سیاســت خارجی را جایگزین عــادل الجبیر، وزیر 
خارجــه کرد که به نظر می رســد این رویداد بیش 
از آنکه متأثر از تحوات داخلی این کشــور باشــد، 
محصــول ناکامــی سیاســت خارجــی  ریــاض و 
ناممکن شدن تحقق خواسته های منطقه ای این 
کشور  بویژه در حوزه های کانونی رقابت با ایران در 
کشورهایی چون سوریه، یمن و عراق بود. با علی 
اصغر زرگر، کارشناس مسائل منطقه ای پیرامون 
این تحوات و تأثیر و تأثر آن بر سیاســت خارجی 
ریــاض بویــژه دربــاره ایــران گفت وگــوی کوتاهی 

داشتیم...
 

عربســتان در اقدامی که چنــدان قابل انتظار نبود، 
چند مقام کلیدی کشــورش از جمله عادل الجبیر، 
وزیر خارجه این کشــور را برکنار کــرد. این تغییرات 
عامت ســؤال های زیــادی را دربــاره هدف واقعی 
آن و اقدامــات بعدی که ممکن اســت پــس از این 
تغییــرات در ارتباط با حوزه سیاســت خارجی این 
کشــور صورت گیــرد، برمی انگیزد. ایــن تحوات را 

محصول چه شرایطی می دانید؟
ایــن تحــوات را  یکــی از مهم تریــن ریشــه های 
می تــوان بــه جنــگ قــدرت در درون عربســتان 
مرتبط دانست. بن سلمان فرد قدرت طلبی است 
که روند اقدامات او در ریاض نشان داده که اغلب 
اقدامــات و تصمیمات عربســتان چــه در عرصه 
داخلــی و چــه خارجــی ذیل تصمیــم و ابتکارات 
فــردی او صورت گرفتــه اســت. او در حالی عادل 
الجبیر را کنار گذاشــت که چهره شــناخته شده ای 
بود و بی تردید جهت گیری های سیاست خارجی 
عربستان فارغ از دیدگاه های شخصی او نبود و این 
برای بن سلمان که تاش می کند کنترل بیشتری 
بــر حوزه های مختلــف تصمیم گیری عربســتان 
داشــته باشــد، قابل قبــول نبــود. او در نتیجه این 
تغییر دنبال یکدست کردن سیاست خارجی ذیل 

مطالبات و اهداف شخصی خودش بود.
تحوات خارجی و ناکامی ریاض در پیگیری اهداف 
منطقــه ای اش از جملــه در رقابــت بــا جمهــوری 

اسامی چه اندازه در این تغییرات تأثیرگذار بود؟
وجه مهم دیگر این تغییرات ناظر به سیاست های 
شکســت خــورده عربســتان بویــژه در حوزه هــای 
مهمی چون سوریه و یمن بود. پیش تر عربستان 
و عادل الجبیر در جبهه مخالفان اسد و کناره گیری 
او از قــدرت قــرار داشــتند اما در جنــگ میدانی و 
طوانــی ســوریه نقش آفرینــی قابــل توجهــی در 
ســوریه نداشــتند. این در حالی بــود که جمهوری 
اســامی در کنار روســیه حضور قابل توجهی هم 
در عرصــه حمایت هــای نظامــی و مستشــاری و 
هــم مذاکــرات صلح در ســوریه داشــت. خب در 
شــرایطی که عربســتان عمــاً در صحنــه بحران 
ســوریه کنار گذاشته شده و باید مختصات تازه ای 
در سیاســت خارجی اش نســبت به این کشــور در 
پیــش گیرد، دیگر حضــور الجبیــر در رأس وزارت 
خارجه  نمی تواند برای سیاست جدید عربستان 
در عرصــه بین الملــل کارســاز باشــد. همچنیــن 
ریــاض درباره یمن هم شکســتی مشــابه ســوریه 
تجربه کرد چنان که مجموع رویدادهای کنونی از 
شکست سعودی ها در زمینه های مختلف نظامی 
و سیاسی و اقتصادی حکایت می کند. آنها مجبور 
شــدند حوثی هــا را بــه عنــوان شــریک قــدرت در 
مذاکرات دیپلماتیک جاری بپذیرند در حالی که 
قباً نظرشــان خاف این بود و هزینه های زیادی 

را بابت این نگرش و سیاست پرداخت کرده اند.
در کنــار اینها قتل جمال خاشــقچی، روزنامه نگار 
ســعودی کــه بــن ســلمان را در تیــرس هجمــه 
دولت هــای موافق و مخالف عربســتان قرار داد و 

مدیریــت این تحوات کــه در نهایت به تضعیف 
وجهه جهانی بن ســلمان انجامیــد، خود از دیگر 
دایلی بــود که ایجاد یک تغییــر را حتی با هدف 
تغییــر کانون توجهــات از بن ســلمان بــه رویداد 
دیگــری طلــب می کــرد. در نتیجــه ایــن عوامــل 
بن ســلمان تاش کــرده چهره تــازه ای را روی کار 
بیاورد تا خود کنترل بیشتری بر جهت گیری های 

سیاست خارجی داشته باشد.
عادل الجبیــر از جملــه چهره های تندرو دســتگاه 
سیاســت خارجی عربســتان به شــمار می آمد آیا 
می توان کنار گذاشــتن او را به معنای کم کردن زهر 
تندروی ریاض در سیاست خارجی و بویژه نسبت 

به ایران دانست؟
کنار گذاشــتن عــادل الجبیــر به معنــای تعدیل 
رویکرد تقابل جویانه ریاض در عرصه سیاســت 
خارجی اش نیســت بلکــه معتقدم کــه روی کار 
آمــدن چهــره جدیــد کــه پیشــینه ای در عرصــه 
سیاســت خارجی ندارد، به معنای آن اســت که 
مقام هــای ریــاض می خواهنــد آقــای العســاف 
تابعی از ســطوح بااتــر تصمیم گیــری و اجرای 
سیاست های کان این کشور در عرصه منطقه ای 
و جهانی باشد. کسی که بخوبی بتواند عربستان 
را بــا وضعیت موجود و تحــوات تازه ای که روی 
داده تطبیق دهد. معتقدم این سیاســت جدید 
نســبت به خود منطقه، ایران و کشورهای عربی 
خیلــی دچار تغییــر آنچنانی نخواهد شــد اما به 
هر صورت به نظر می آید این کشــور باید مســیر 
جدیدی را خصوصاً درباره ســوریه در پیش گیرد 

که می تواند شامل بازگشــایی سفارتخانه در این 
کشور باشد.

یعنی مشــارکت جدی تــری در فرآیند دیپلماتیک 
حل و فصل بحران هایی داشته باشد که پیش از این 

با رویکرد نظامی درگیر آنها بوده؟
بله ناکامی در بهره گیری از ابزارهای سخت چون 
جنگ نظامی در یمن و حمایت از جنگ نظامی 
علیــه دولت دمشــق  و همچنیــن افزایش نفوذ و 
نقــش ایــران در حوزه های یاد شــده عمــًا آنها را 
ناچار می کند دیر یا زود وضعیت موجود در سوریه 
را بپذیرند و سیاست مایم تری را در یمن و سوریه 
در پیش گیرند. چنان که پیگیری روند دیپلماتیک 
در یمن و چراغ ســبز نشــان دادن به مشارکت در 
بازســازی سوریه از جمله نشانه های این سیاست 
اســت. ضمن اینکــه معتقــدم عربســتان از نظر 
اقتصادی مجبور شــده در سیاســت خارجی خود 
یک بازنگری داشــته باشــد و با پذیرش وضعیت 
هزینه هــای  پرداختــن  از  تــا  بکوشــد  موجــود، 
اقتصادی در جنگ های نیابتی بیشــتر خودداری 
کند و به ســمت و ســوی بهره گیــری از مؤلفه های 
جنگ نــرم بویژه در قبال رقیبــی چون جمهوری 

اسامی روی بیاورد.
ســوابق  از  بیشــتر  کــه  العســاف  آقــای  انتخــاب 
دیپلماتیک در حوزه اقتصادی تجربه دارد، ناظر به 

چنین سیاستی است؟
بلــه؛ وزیر خارجــه جدید عربســتان تحصیات و 
ســابقه جدی در زمینه اقتصادی دارد و معتقدم 
حضور او با هدف کاســتن از هزینه های اقتصادی 
در سیاســت های منطقه ای عربســتان اســت. در 
واقع این تغییر بــه نوعی ناظر به تصمیم امریکا 
مبنــی بــر کناره گیــری از ایفــای نقــش ژاندارمــی 
منطقه است که نمی خواهد هزینه زیادی بپردازد. 
آقــای العســاف می توانــد گزینــه مناســبی بــرای 
پیگیری سیاستی باشد که هزینه های مادی زیادی 

روی دست دولتمردان ریاض نگذارد.
ë  کنــار در  ریــاض  خارجــی  سیاســت  تحــوات 

تصمیم دولت ترامپ به بیرون کشاندن نیروهای 
نظامــی اش از منطقــه چه تأثیــری بر پایــان دادن 
ماجراجویی های منطقه ای عربستان در رقابت با 

جمهوری اسامی می گذارد؟
عربســتان و امریــکا دو متحــد قدیمــی هســتند 
و همــواره در پیگیــری رویدادهــای منطقــه ای بــا 
یکدیگــر هماهنــگ بوده انــد. معتقد نیســتم که 

خــروج نیروهای نظامی امریکا از منطقه و تاش 
عربســتان برای کاســتن از هزینه هــای جنگ های 
نظامی اش به معنای کم شدن مشکات ایران در 
منطقه است. با ناکامی عربستان در سوریه و یمن 
و تصمیم به کم کــردن هزینه های اقتصادی اش 
که می تواند شامل بازگشایی سفارت عربستان در 
سوریه و کمک به بازسازی این کشور باشد، به نظر 
می رسد  که عربستان و امریکا می خواهند مناطق 
چالشی را کمتر کنند تا به این ترتیب بتوانند روی 
ایــران متمرکز شــوند. یعنی تا حــدودی با عبور از  
پاشنه آشیل خود در سوریه و یمن و عراق بر نقاط 
آسیب پذیر ایران مانند افغانستان متمرکز شوند. 
سیاستی که می تواند شامل ســرمایه گذاری برای 
ناامن کــردن داخل و خارج مرزهای ایران باشــد. 
قدرت های بزرگ از نظر تاریخی همیشــه از نقاط 
آسیب پذیر خود فاصله می گیرند تا اینکه بتوانند 
روی مسائل بزرگ تری متمرکز شوند یا تحرکاتی 
را پیش بگیرند که مقداری راحت تر بتوانند آسیب 

برسانند.
در واقــع این نگرش کــه با کنار رفتن عــادل الجبیر 
رویکرد تقابل جویانه سیاســت خارجی عربستان 
نسبت به ایران تعدیل می شود خوش بینانه به نظر 

می رسد؟
بلــه همیــن طور اســت. سیاســت ریــاض بر حل 
دیپلماتیک نقاط آسیب پذیرشان در منطقه، کم 
کردن اختافات داخلی و یکدست کردن سیاست 
خارجی با هدف متمرکز شدن بر مهم ترین کانون 

رقابتی شان یعنی جمهوری اسامی است.

ران
جما

ارزیابی علی اصغر زرگر،  از پیامدهای برکناری عادل الجبیر:

پس از ســفر عمــر البشــیر، رئیس جمهوری ســودان 
به دمشــق و دیــدار حائز اهمیت با بشــار اســد، کمتر 
تحلیلگــری در حوزه مســائل منطقــه از امکان تغییر 
روند عربی در قبال ســوریه ســخن نگفــت. اظهارات 
و  را تقویــت  ایــن گمانه زنــی  اردن،  پادشــاه  مثبــت 
بازگشــایی سفارت امارات در دمشــق آن را ثابت کرد. 
تجدید نظر کشــورهای عربی که از ســال 2011 کرســی 
ســوریه در اتحادیه عرب را خالی گذاشــته و به تدریج 
ســفارتخانه های خود را در آن کشــور بستند و مواضع 
خود را در مقابل نظام ســوریه تعریف کردند، در نوع 
خــود نه تنها قابل توجه و بلکه مورد اســتقبال دولت 
سوریه و طرف های منطقه ای حامی روند سیاسی در 
این کشور است ولی کیفیت این تجدید نظر و بازگشت 
می تواند سؤال های دیگری را در صحنه سیاسِی پیش 
روی ســوریه، طــرح کنــد. درواقع تجدیــد نظر برخی 
کشورهای عربی و اعام بازگشایی سفارتخانه ها پس 
از آنکه حدود هفت ســال بر ضرورت رفتن بشار اسد 
تأکید می کردند و هر یک به نوعی حامی مســتقیم یا 
غیرمستقیم یکی از گروه های مسلح تروریستی بودند، 
اواً بــه معنای عــدم موفقیت معرکــه میدانی مورد 
حمایــت آنها، ثانیاً به معنای پیروزی و نتیجه بخش 
بــودن راهکار سیاســی برای خروج از بحــران و ثالثاً به 
معنای افزایش تاش برای نفوذ و حضور در سوریه در 

زمان بازسازی سیاسی و اقتصادی است.
نتیجه بخــش بــودن راهکار سیاســی همــواره مدنظر 
سیاست خارجی ایران و مورد تأکید دستگاه دیپلماسی 
بــود و در طول بحران ســوریه همواره از ســوی ایران و 
وزیر خارجه با اتکای بر طرح صلح سوریه بر آن تأکید 
می گردید. اما ســومین مورد مذکور از این مفروضات 
بیانگر این واقعیت است که کشورهایی که نتوانستند از 
فرصت جنگ برای رسیدن به اهداف خود در سوریه 
و کنــار زدن دولــت اســتفاده کننــد، فرصــت صلح را 
غنیمتی برای حضور و ثبات خود در سوریه برشمرده 
و درپی بازگشــت هســتند. گام امــارات در بازگشــایی 

سفارت به طور مشخص در همین چارچوب معنایی 
قرار می گیرد. بازگشــایی سفارت امارات در دمشق در 
حالی انجام شــد که نوک پیکان اماراتی ها به ســمت 
ایران و ترکیه نشانه رفت و ابتدا انور قرقاش ـ به عنوان 
بیانگر مواضع خارجی دولت امارات- و ســپس دیگر 
فعاان رســانه ای اماراتی، این بازگشت را گام مهمی 
بــرای کاســتن از آســیب مداخــات ایــران و ترکیه در 
ســوریه و یا ضرورت پررنگ تر شــدن نقش کشورهای 
عربــی در ســوریه در مقابل نفوذ ترکیــه و ایران تعبیر 
کردند. این تحول به معنای موفقیت راهکاری است 
که طی سال های گذشته حامیان ثبات در سوریه برای 
پایــان بخشــیدن به یک جنــگ طوانی تأثیرگــذار به 
دنبــال آن بودند؛ امری کــه مبتنی بر ضرورت مقابله 
جمعی با پدیده تروریسم، ورود بازیگران خارجی به 
صحنه تحوات منطقه، اقدام جمعی سیاسی توسط 
بازیگران منطقه ای برای برون رفت سوریه از بحران و 
اتکا به اقدامات عملی نظیر روند آســتانه برای سوق 

دادن سوریه به مسیر خروج از بحران بود.
اما این تحول همزمان نشــان از احساس زیان ناشی 
از عــدم حضــور و نفــوذ و موفقیــت در طــرف دیگــر 
اســت. اعام بازگشت و ازسرگیری روابط با سوریه به 
خودی خــود امری مغتنم و کمــک کننده به تجدید 
حیات ســوریه با به رســمیت شــناختن مشــروعیت 
نظــام و تجدیــد روابط منطقه ای اســت ولــی به طور 
مثال بــا در نظر گرفتن اختافات امــارات و ترکیه در 
حوزه های مختلف، اعام رسمی امارات در بازگشایی 
ســفارت با هــدف افزایش نفوذ عربــی و جلوگیری از 
نفــوذ و دخالت ترکیه و ایران، خود به معنای مرحله 
دیگــری از تداخــل منافــع اســت. امــا به هرحــال، از 
نتایج ثمربخــش پیگیری روند سیاســی، بازگشــایی 
ســفارتخانه ها در دمشــق اســت و این روند می تواند 
تجدید نظر برخی از کشــورهای عربی دیگر را هم به 
همراه داشته باشد و نهایتاً بازگشت سوریه به اتحادیه 
عرب را- اگرچه با تأخیر- رقم بزند و فصل جدیدی 
از تعامــات را کــه بــی تردید پــس از تجارب اســفبار 
سال های گذشته نیازمند شکل گیری در قالب جمعی 

و منطقه ای است، ایجاد کند. 

شــرکای  مهم تریــن  ظریــف  محمدجــواد 
تجــاری ایــران را در شــرایطی کــه اروپایی ها 
بــرای حفــظ توافــق هســته ای می کوشــند، 
قدرت های بزرگ حوزه شرق از جمله چین 
و روســیه و همســایگان جمهــوری اســامی 

ایران دانست. 
بــه گــزارش فارس،وزیــر خارجــه  ایــران در 
گفت وگو با شــبکه »فونیکس چین« با اشاره 
بــه تــاش اروپا بــرای عملیاتی کردن ســاز و 
کار مالی جهــت حفظ برجــام )اس پی وی( 
تأکید کرد که »سیاســت خارجی ما سیاست 
واکنش به اروپا نیســت و اروپا هم مهم ترین 
طرف تجــاری مــا نیســت، مهم ترین طرف 
تجاری ما چین، همسایگان و روسیه هستند 
و مــا بــا اینهــا مکانیســم های خــود را ایجاد 
کرده ایم؛ البته دنبال این نیســتیم که با اروپا 
ارتباط نداشته باشیم.« ظریف در عین حال 
بــه این نکتــه هم اشــاره کــرد کــه اروپایی ها 
اعام کرده اند علیرغــم همه مخالفت های 
امریکا مشــغول کار هســتند، امــا ایران هیچ 

وقت منتظر اروپا نبوده و اان هم نیست.«
ظریــف به انتظار ایران از چین در شــرایطی 
کــه امریکا بــرای کارشــکنی در رونــد اجرای 
برجــام تــاش می کند، اشــاره کــرد و گفت: 
»توقعــی کــه مــا از دوســتان چینــی داریم، 
این اســت که وقتی امریکایی ها از سیاســت 
قلــدری اســتفاده می کننــد دوســتان چینی 
ما نســبت بــه روابــط دیرینــه تاریخی شــان 
بــا ایــران توجه داشــته باشــند. شــاید روابط 
مــا با چیــن ســابقه اش چندیــن برابــر عمر 
امریــکا باشــد و لــذا بــرای ما مهم اســت که 
دوســتان چینــی مــا بــه ایــن توجــه داشــته 
باشــند.«  وزیر خارجه ایران در ادامه امریکا 
را کشــوری منزوی دانســت که مجبور شــده 
بــرای تحمیــل خواســته های خــود دربــاره 

برجــام به دیگــران زور بگوید. او دســتگیری 
معــاون شــرکت »هــوآوی« را نشــانه چنین 
آینــده  دربــاره  ظریــف  دانســت.  انزوایــی 
روابط ایــران و امریکا و چالش های موجود، 
احتمــال اینکــه امریکایی هــا با وجــود همه 
تصمیم گیری های نابخردانه ای که داشتند، 
تصمیمی بر تشــدید روابط بــا ایران بگیرند 
را رد کــرد و در عین حال تأکید کرد که ایران 

برای همه شرایط آماده است. 
رئیــس دســتگاه دیپلماســی دربــاره تحلیل 
یــک تحلیلگر چینــی مبنی بر اینکــه بعد از 
6 مــاه ایران چــاره ای جــز مذاکره بــا امریکا 
ندارد، پاســخ داد: »ما هیچ وقت در شرایط 
اضطــرار بــا امریــکا مذاکــره نمی کنیــم، آن 
کســی که از مذاکره خارج شده ما نبودیم، تا 
آوریل گذشته )هشت ماه قبل( امریکایی ها 
در برجــام حضــور داشــتند و بــا مــا مذاکره 
می کردنــد، آنها خارج شــدند، آنهــا مذاکره 
را تــرک کردنــد و خودشــان باید بــه مذاکره 
برگردنــد و معتقــدم تحلیلگــران چینــی به 
این نتیجه خواهند رســید که امریکا چاره ای 

ندارد جز اینکه تصمیمش را عوض کند.« 
ë  ،اگر امریکا جلوی صــادرات نفت را بگیرد

دنیا را به آشوب می کشد
ظریــف همچنیــن بــه تهدیــد امریــکا مبنی 
بــر توقــف فروش نفــت ایــران اشــاره کرد و 
گفــت امریکایی ها برای عملی کردن چنین 
تهدیداتــی مجبــور بــه ورود بــه حوزه هایــی 
هســتند که شــرایط را کامًا تغییر می دهد و 
ایران مقابل آن خواهد ایستاد. وزیر خارجه 
ایــران این اظهــارات را اعام یــک واقعیت 
دانســت و تأکید کرد که »اگر امریکا بخواهد 
جلــوی صــادرات نفــت مــا را بگیــرد، حتماً 
مجبور است وارد سیاست هایی  شود که دنیا 

را با آشوب می کشد.«
کشــورمان  دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس 
در  امریکایــی  ناوهــای  حضــور  همچنیــن 
خلیــج فــارس را موجــب تنش و تشــنج در 
منطقه دانســت و اشــاره داشت که هر زمان 
امریکایی ها حضورشــان را در خلیج فارس 
افزایــش داده انــد، بــا خطراتــی بــرای همه 

کشورهای خلیج فارس همراه بوده است. 

بازگشایی سفارتخانه های عربی در دمشق
اثباتموفقیتراهکارسیاسیایران ظریف:منتظراروپانبودهونیستیم

هیچ وقت در شرایط اضطرار با امریکا مذاکره نمی کنیم

معاون فرهنگی قوه قضائیه و رئیس کمیســیون 
فرهنگــی مجلس معتقدند کــه تعطیلی فضای 

مجازی راهکار مواجهه با آسیب های آن نیست.
حجت ااسام هادی صادقی معاون قوه قضائیه 
در گفت و گــو بــا ایرنا گفــت: تمام کارهایــی که در 
فضای مجــازی ماننــد تلگرام صــورت می گیرد، 
مجرمانــه نیســت. یعنــی در درون آن مجموعه، 
هم کارهای خــوب و هم کارهای مجرمانه انجام 
می شــود، البته همین فضا زمینــه ای برای پنهان 

شــدن مجرم و انجام عمــل مجرمانه را به وجود 
مــی آورد و اگر چنین اتفاقی بیفتد، مشــارکت در 
جرم محســوب می شود و مســئوان آن و تسهیل 

کنندگان، مشارکت در جرم دارند.
صادقی اضافه کرد: فضــای مجازی را نمی توان 
تعطیــل کــرد چــون نیــاز مردم اســت ولــی باید 
بهره برداری مثبــت از آن صورت بگیرد و دولت 
وظیفــه دارد از آن حمایــت کنــد. دولــت بایــد از 
تولیــدات داخلــی حمایت کند. مــا در این زمینه 

عقب هســتیم و از طرف دیگر بسترهای دشمن 
کامــًا وجــود دارد و براحتی کار می کنند و اعمال 
مجرمانــه در آن واقع می شــود و صدهــا پرونده 
و بلکــه هــزاران پرونــده در سراســر کشــور وجود 
دارد.صادقــی گفت: اولین گام برای جلوگیری از 
وقــوع جرایم در فضای مجازی از طریق افزایش 
آگاهی و ســواد رســانه ای مردم صــورت می گیرد 
تــا یک نوع پیشــگیری از وقوع جــرم در این فضا 

ایجاد شود. 

احمد مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
هــم با تأکید بر اینکه توئیتر باید رفع فیلتر شــود، 
گفــت: فیلتــر راه حــل و راهــکار حــل مشــکات 
فضای مجازی نیست بلکه به عنوان ابزار کنترلی 

موقت می تواند مورد توجه قرار گیرد.
مازنی در گفت و گو با خانه ملت، با تأکید براینکه 
فیلترینــگ فضــای مجــازی کاربرد موقــت دارد، 
تصریــح کــرد: دانــش و تحــول در حــوزه فضــای 
مجــازی با چنان ســرعتی پیش مــی رود که ما به 

هیــچ وجــه نمی توانیــم جلــودار آن باشــیم چــه 
برســد به اینکــه بخواهیــم آن را فیلتــر و تعطیل 
کنیم. نماینده تهران با بیان اینکه فضای مجازی 
خــود را بر مــا تحمیل کرده اســت، گفــت: اصرار 
بــرای فیلترینــگ فضــای مجــازی راه بــه جایــی 
نخواهــد بــرد و راه حــل رفــع مشــکات فضــای 
مجازی و سایبری استفاده درست، تولید محتوای 
مناسب و وضع قوانین و مقرراتی برای پیشگیری 

از تهدیدها و آسیب های ناشی از آن است.

معاون قوه قضائیه و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

فضایمجازیرانمیتوانتعطیلکرد

متین مدنییادداشت
کارشناس مسائل منطقه

بــه نظــر می رســد  کــه عربســتان و 
امریکا می خواهند مناطق چالشی 
را کمتــر کننــد تــا بــه ایــن ترتیــب 

بتوانند روی ایران متمرکز شوند



چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در گزارشــی  

چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019 را مورد بررسی 
قــرار داد. در ایــن گــزارش آمــده: »متوســط قیمت نفت 
برنت در ده ماهه نخســت سال 201۸ حدود 72 دار و 97 سنت در بشکه بود 
که 34.7 درصد بااتر از متوســط ســال 2017 قرار داشــته است. عواملی نظیر 
رشد بیش از مقدار پیش بینی شده تقاضای جهانی در سال 2017 و ادامه آن 
در ســال 201۸، پایبنــدی فراتــر از حد انتظار تولید کننــدگان اوپک و غیراوپک 
بــه توافــق کاهش تولیــد )به اســتثنای چند ماه گذشــته(، روند کاهشــی تولید 
برخــی تولید کنندگان نظیر ونزوئــا، آنگوا و مکزیک، کاهش مازاد عرضه در 
بازار و روند کاهشــی ذخیره ســازی های تجاری در کشورهای OECD و تشدید 
ریسک های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه از جمله خروج امریکا از برجام 
و تــاش برای به صفر رســاندن صــادرات نفت ایران؛ باعــث افزایش قیمت 
نفــت شــد. بــرای ســال 2019 پیش بینی می شــود که جهــت برخــی از عوامل 
فوق معکوس شــود. پیش بینی می شــود اقتصاد جهانی رشــد باایی نداشته 
و به تبع آن رشــد تقاضا کم تر از ســال 201۸ و یا در همان ســطح ســال 201۸ 
باشد. مضافا این که جنگ تجاری چین و امریکا و همین طور ضعف اقتصاد 
برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و بیم سرایت آن به سایر کشورها 
وجود دارد، از این رو، نااطمینانی زیادی در مورد رشــد اقتصاد جهانی و رشــد 
تقاضــای نفــت وجــود دارد و از طرف دیگر رشــد عرضه بیــش از تقاضا بوده 
که باعث افزایش مازاد عرضه و همین طور افزایش ســطح ذخیره ســازی ها 
خواهد شــد. اگرچه احتمال کاهش ســطح کنونی تولید توسط تولید کنندگان 
اوپکی و غیراوپکی وجود دارد. با در نظر گرفتن عوامل فوق پیش بینی می شود 
که قیمت برنت در سال 2019 به طور متوسط کم تر از سال 201۸ بوده و به طور 

متوسط در محدوده قیمتی ۶۸-۶2 دار به ازای هر بشکه قرار گیرد.«
ë ۲۰۱۹ چشم انداز صادرات و درآمدهای نفتی ایران در سال

در این گزارش چشم انداز وضعیت آتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی ایران 
نیز مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن نوشته شده: »این چشم انداز تحت تأثیر 
عوامل مختلفی است که برخی از آنها از عدم قطعیت باایی برخوردار است. 
از مهم تریــن ایــن عوامل اثرگــذار، وضعیت تراز بــازار از حیث امــکان پذیری 
جایگزین ســازی نفت خارج شده از بازار به دلیل تحریم ها، چشم انداز قیمت 
نفت و عوامل ژئوپلیتیکی است. بعد از وضع مجدد تحریم های امریکا، از ماه 
ســپتامبر صادرات نفت ایران کاهش یافته اســت اگر چه ارقام صادراتی نفت 
ایران به طور رســمی اعام نمی شــود، اما بر اساس برآوردهای منابع مختلف 
در طی ماه های آگوســت و ســپتامبر 201۸ بیــن 300 تا ۶00 هزار بشــکه در روز 
صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران کاهش یافته اســت. البته بر اســاس 
بــرآورد منابــع ثانویه، در همین دوره زمانی تولید نفت خــام ایران حدود ۴۵0 
هزار بشکه در روز کاهش یافته است. دولت امریکا در ابتدا اعام کرد که تاش 
می کند تا ۴ نوامبر 201۸ صادرات نفت ایران را به صفر برســاند، اما در نهایت 
مجبور شد تا برای هشت کشور وارد کننده نفت ایران معافیت صادر کند که در 
اتخــاذ این تصمیم عواملی نظیر افزایش قیمت نفت و چانه زنی کشــورهای 
واردکننده مبنی بر عدم جایگزینی نفت به دلیل محدودیت های فنی و همین 
طــور منابع عرضه جایگزین بی تأثیر نبود. با این حال همان طور که در بخش 
اول گــزارش آورده شــده در ســال آتی بازار با مازاد عرضــه مواجه خواهد بود و 
صــادرات نفــت ایران در ســال آتی تحت تأثیر این مســأله خواهــد بود. اگرچه 
در صــورت ادامه روند کاهشــی قیمــت نفت، احتمال کاهــش عرضه از طرف 

تولید کنندگان اوپکی و غیراوپکی زیاد است.«
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دالی پولگزارش
»ایران« راه درآمدزایی اپلیکیشن های پرداخت را بررسی کرد  دستاوردهای سفر وزیر نیرو به عراق بررسی شد
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تعداد تراکنش های شبکه پرداخت های 
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 تراکنش های کارتی
ابزارهای پرداخت کارتی

9 میلیون ابزار فعال در آبان

 سهم مبلغی تراکنش های کارتی

در آبان امسال / خرید کاا و خدمت
ارزش تراکنش های شبکه پرداخت های 

کارتی )شاپرک( در آبان 97
 نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 

در شهریور ماه امسال

 پرداختنسبت به آبان 96

قبض و خرید شارژ
نسبت به آبان 96

4.75 درصد رشد 2۸.6 درصدی   14.6 درصد رشد  59 درصدی

 نسبت تراکنش های شاپرک به نقدینگی 

در شهریور ماه امسال

گروه اقتصادی/ این روزها اپلیکیشن های 
پرداخــت نقش مهمــی درپرداخت های 
خرد بانکی مانند خرید شــارژ و پرداخت 
قبض دارند که این نقش و ســهم با ورود 
این اپلیکیشــن ها و شرکت ها به خدمات 

کارت به کارت بانکی رو به افزایش است.
برهمیــن اســاس ایــن اپلیکیشــن ها 
از  بســیاری  مالــی  حامــی  یــا  اسپانســر 
پرطرفــدار  تلویزیونــی  برنامه هــای 
هســتند و درطول شــبانه روز روی صفحه 
تلویزیــون خودنمایــی می کننــد و مــردم 
را بــا برگزاری مســابقات و اعطــای جوایز 
مختلــف بــه نصــب ایــن اپ هــا و انجام 
تراکنــش از ایــن طریق تشــویق می کنند. 
اما پرسشــی که در اینجا مطرح می شــود 
ایــن اســت کــه ایــن اپلیکیشــن ها بــا چه 
چــه  از  و  می کننــد  فعالیــت  ســازوکاری 
محلــی کســب درآمــد می کننــد. درواقع 
پرداخــت  اپلیکیشــن های  ایــن  عمــده 
زیرمجموعــه شــرکت های پی اس پــی یا 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت هســتند 
که تحت نظــارت شــبکه پرداخت کارتی 
یا شــاپرک فعالیت می کنند. البته برخی 
از ایــن اپ هــا زیرمجموعــه پی اس پی ها 
نیســتند و بــا قراردادهایــی کــه به صورت 
مســتقیم با بانک ها منعقــد می کنند به 
 PSP فعالیــت می پردازنــد. شــرکت های
که هم اکنون شــامل 12 شرکتند، از جمله 
شــرکت های بزرگ در حوزه پولی و مالی 
کشور محسوب می شوند که با ارائه بخشی 
از خدمات بانکی واســطه بیــن بانک ها و 
مشتریان هســتند. خدمات دستگاه های 
پرداخــت مانند دســتگاه پــوز، درگاه های 
اپلیکیشــن های  اینترنتــی،  پرداخــت 
پرداخت و… از جمله خدمات پرداختی 
اســت کــه توســط شــرکت های PSP بــه 

مشتریان عرضه می شود.
مبنای تشکیل این شرکت ها بر اساس 
مصوبــه مــورخ 30 خــرداد 13۸3 رئیس 
جمهــوری بــوده که بــه همــه بانک های 
بــا  تــا  شــد  داده  دســتور  کشــور  معتبــر 
شــرکت های پی اس پی قرارداد همکاری 
منعقد کننــد و از آن تاریــخ به بعد تمام 
خدمــات پرداخــت آنهــا از طریــق ایــن 

شرکت ها به مشتریان ارائه شود.
البته این شــرکت ها براساس مقررات 
بانــک مرکــزی تحــت نظــارت شــاپرک 
)شــبکه پرداخت کارتی( که ســهامداران 
آن بانک هــای خصوصی و دولتی کشــور 

هستند، فعالیت می کنند.
ë درآمدزایی از کارمزد

شرکت های پی اس پی یا اپلیکشن های 
پرداخــت از طریق کارمزدهایــی که برای 
هــر تراکنــش پرداخــت می شــود کســب 
درآمــد می کننــد، کارمزدهایی که به گفته 
هــر  ازای  بــه  آن  میانگیــن  کارشناســان 
تراکنــش 140 تومان اســت. ایــن درحالی 
اســت که شــبکه بانکی به نظام کارمزدی 
فعلــی انتقــاد دارد. بانک هــا معتقدنــد 
کــه در کارمــزدی که در تراکنــش از طریق 
دســتگاه های کارتخــوان بایــد پرداخــت 
شــود به دلیل اینکه کارمزد برای کسی که 
کارت می کشــد، رایگان اســت این هزینه 
برعهده بانک پذیرنده گذاشته شده است. 
بنابراین کارمزدی که بانک ها می پردازند 
درنهایت نصیب شــرکت های پی اس پی 
و اپلیکیشن ها پرداخت می شود. درهمین 
راســتا درکنار بانک ها شرکت شاپرک نیز 
به دنبــال اصــاح نظام کارمــزدی فعلی 
هســتند، نظامی که قــرار اســت در بانک 

مرکزی مورد بازنگری قرار گیرد.
در مدل فعلی، کارمــزد تراکنش های 

خریــد به طــور مســتقیم توســط بانــک 
پذیرنــده، کارمــزد تراکنش هــای قبــض 
و شــارژ به طــور مســتقیم از ســوی بانــک 
تراکنش هــای  کارمــزد  و  صادرکننــده 
مانده گیری توسط دارنده کارت پرداخت 
می شــود. دراین راســتا پژوهشــکده پولی 
و بانکــی درایــن زمینــه آثار منفــی نظام 
کارمــزدی فعلــی را بررســی کرده اســت. 
برپایــه ایــن گــزارش 12 شــرکت PSP در 
کــه  پرداخــت فعــال هســتند  صنعــت 
تراکنش های شاپرکی که شامل ابزارهای 
پذیرش پایانه های فروشگاهی، اینترنتی و 
موبایلی است را پردازش می کنند و عمده 
درآمــد ایــن شــرکت ها از طریــق کارمــزد 
تراکنش ها و اجاره دستگاه های کارتخوان 
فروشگاهی کسب می شود. ازاین رو تعداد 
تراکنــش برای ایــن شــرکت ها از اهمیت 
باایی برخوردار اســت و به طور مستقیم 
بر درآمد آنها تأثیرگذار است. این موضوع 
به همــراه نظــام کارمــزد فعلــی، حباب 
در تعــداد تراکنش هــای خــرد به دلیــل 
راه انــدازی نشــدن کیف پــول الکترونیک 
در صنعــت پرداخت و همچنین ارزیابی 
اســاس  بــر   PSP عملکــرد شــرکت های
تعداد تراکنش هــا و نه کیفیت خدمات و 
سود شرکت ها، منجر به ایجاد یک رقابت 
ناســالم در میــان شــرکت های پرداخــت 
الکترونیــک به منظــور جــذب تراکنــش 
بیشتر شده است.طبق این گزارش، برخی 
شــرکت ها برای دستیابی به تراکنش و به 
تبع سود بیشتر حاضر به پرداخت بخشی 
از کارمزد دریافتی به پذیرندگان شــده اند 
و پدیــده ای به عنــوان کارمــزد خواهی در 
صنعــت پرداخت را بــه وجــود آورده اند 
کــه البته کار به همین جا هم ختم نشــده 
و در فرآیندی جدید، یکی از شــرکت های 

پرداختی بدعتی نوین را پایه گذاری کرده 
اســت و به منظــور جــذب تراکنش هــای 
ارائــه  بــه  جایگاه هــای ســوخت حاضــر 
تمام تجهیزات یــک نازل در جایگاه های 
ســوخت کشــور شــده اســت. این روند در 
 PSP صورت تســری به دیگر شرکت های
بار هزینه ای باایی به شــبکه بانکی کشور 
تحمیــل می کند.قــرار بــود طــرح نهایــی 
کارمزدها پــس از تغییراتی ســرانجام در 
سال 97 اجرایی شود ولی اکنون با گذشت 
9 مــاه از ســال خبری مبنی بــر این تغییر 
شــنیده نشــده اســت. طرحی که در سال 
گذشته در خصوص تغییر نظام کارمزد، 
رســانه ای شــده بــود در دو محــور اصاح 
مســیر دریافت و تغییر ســقف پرداختی 
.  فعــاان ایــن  کارمــزد دنبــال می شــد 
صنعت اعتقاد دارند در صورت راه اندازی 
کیف پول الکترونیک در صنعت پرداخت 
70 درصــد تراکنش هــای فعلی از شــکل 
آنایــن به صورت آفاین انجام می شــود 
که این روند باعث کاهش چشمگیری در 
کارمزدهایی می شــود که هرسال از جیب 
بانک ها می رود.  براساس گزارش تسنیم 
هزینــه ای کــه شــبکه بانکــی کشــور بابت 
کارمزد تراکنش هــای الکترونیک تنها در 
شبکه پرداخت الکترونیک کشور متحمل 
می شــود، طی شش ماهه اول سال جاری 
بــه رقمــی بیــش از 1۵00 میلیــارد تومان 

رسیده است.
ë اپلیکیشن ها چگونه کار می کنند

معــاون توســعه و نظــارت شــاپرک 
درباره اصــاح نظام کارمــزد پرداخت ها 
به عنــوان  شــاپرک  گفــت:  »ایــران«  بــه 
بــازوی نظارتــی بانــک مرکــزی دربخش 
پرداخت هــا پیشــنهادات خــود را بــرای 
اصــاح نظام کارمزدی به این بانک ارائه 

ë مردم در یک ماه ۲۲۱ هزارمیلیارد تومان کارت کشیدند
کارت  پرداخــت  الکترونیــک  شــبکه  تأســیس  بــا 
»شاپرک« در سال 1390 بتدریج پرداخت های اینترنتی 
و ســپس دســتگاه های کارتخوان از شــبکه شتاب مجزا شــد و هم اکنون این 
شبکه به عنوان بازوی بانک مرکزی مسئول نظارت بر پرداخت های کارتی 
اســت. برهمین اساس روزانه میلیاردها تومان از طریق این شبکه جابه  جا 

می شود.
طبــق تازه ترین گزارش شــاپرک مربوط بــه آبان ماه امســال دراین ماه 
درمجمــوع بیش از 1.7 میلیارد تراکنش بــه ارزش 221 هزار میلیارد تومان 
دراین شــبکه انجام شده است که این عملکرد نسبت به آبان سال گذشته 
از نظر تعداد 2۸.6 درصد و از لحاظ ریالی 59 درصد رشــد داشــته اســت. 
درحالی که نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در شهریور ماه امسال 
2.6 درصد بوده اســت این نسبت برای تراکنش های شــاپرک 14.6 درصد 
محاســبه شده اســت.برپایه گزارش رســمی شــاپرک در آبان امسال سهم 
مبلغی خرید کاا و خدمت 95.25 درصد و ســهم پرداخت قبض و خرید 
شــارژ 4.75 درصد بوده اســت. از نظر تعدادی نیز ســهم خرید کاا دراین 
شــبکه ۸2.03 درصد، پرداخت قبــض 12.73 درصــد و مانده گیری 5.24 
درصد اعام شده است. در شبکه پرداخت کارتی کشور درمجموع سه ابزار 
شــامل اینترنتی، موبایلی و کارتخوان وجود دارد که در آبان 9 میلیون ابزار 
فعال شناسایی شده است. بدین ترتیب ابزارهای فعال اینترنتی 946 هزار و 
961 مورد، ابزار فعال موبایلی یک میلیون و 126 هزار مورد و ابزار کارتخوان 

یا همان دستگاه های پوز 6 میلیون و 99 هزار مورد گزارش شده است.
براساس این گزارش درهشتمین ماه سال جاری بااترین سهم درمیان 
ابزارها درپذیرش از نظر تعداد تراکنش ها متعلق به کارتخوان بوده اســت 
که دراین ماه ۸۸.51 درصد از کل تراکنش ها را دراختیار داشــته است. پس 
ازآن موبایــل بــا 6.20 درصــد و اینترنــت بــا 5.2۸ درصــد رتبه های بعدی 
را درپذیــرش تراکنش هــا داشــته اند.همچنین درایــن ماه متوســط تعداد 
تراکنش های کارتی با ابزار100، موبایل 99 و کارتخوان 227 مورد بوده است 
که درخصوص موبایل این متوسط با رشد نزدیک به 2 درصدی همراه بوده 
است. ازنظر متوسط مبلغ تراکنش ابزارهای سه گانه نیز بااترین تعداد با 
291 میلیــون ریال به کارتخوان مربوط می شــود. پــس از آن ابزار اینترنت با 
متوسط مبلغی 17۸ میلیون ریال در جایگاه دوم و موبایل با متوسط مبلغ 

6.5 میلیون ریال در رتبه سوم قرار داشته است.

کرده اســت اما هنوز بانــک مرکزی دراین 
باره به جمع بندی نرسیده است.

محمد مهــدی طوبایــی درخصوص 
ایــن  افــزود:  پرداخــت  اپلیکیشــن های 
اپلیکیشن ها براســاس قوانین و مقررات 
بانک مرکزی بخشی از خدمات پرداخت 
ماننــد خریــد شــارژ، قبــوض و... را ارائــه 
می کننــد کــه شــاپرک بــر عملکــرد آنهــا 
نظارت دارد. به گفته وی در حوزه کارت به 
کارت نیز برخی از شرکت های ارائه دهنده 
خدمــات پرداخــت در قالــب »پرداخت 
ســازی« که خرداد ســال 96 از سوی بانک 

مرکزی اباغ شد فعالیت می کنند.
طوبایــی درپاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
درحــوزه کارت بــه کارت نقــش بانک هــا 
چگونه اســت؟ اظهارکــرد: ارائه خدمات 
شــرکت های  توســط  کارت  بــه  کارت 
پی اس پی یا اپلیکیشن ها تنها در چارچوب 
قراردادهایی صورت می گیرد که میان این 

شرکت ها با بانک ها منعقد می شود.
اغلــب  داد:  ادامــه  شــاپرک  معــاون 
اپلیکیشــن های پرداخــت زیرمجموعــه 
و  هســتند  پی اس پــی  شــرکت های 
زیرمجموعه آنهــا و در چارچوب مقررات 
آنهــا فعالیــت می کننــد البتــه برخــی از 
اپلیکیشن ها نیز زیرمجموعه پی اس پی ها 
نیستند و براساس قراردادی که به صورت 
مســتقیم با بانک ها منعقد می کنند این 

بخش از خدمات بانکی را ارائه می کنند.
براساس توضیحات این مقام مسئول 
دربخــش کارت بــه کارت بــدون اجــازه و 
اطاع بانک ها ارائه هیچ خدمتی از سوی 

شرکت ها ممکن نیست.
طوبایی ادامه داد: انتقال وجه کارمزد 
را  آن  کارت  دارنــده  و  دارد  اســتانداردی 

پرداخت می کند.
ë متوسط کارمزدها ۱4۰ تومان

تبریــزی  تــرک  مرتضــی  زمینــه  درایــن 
بانکــی  اطاعــات  فنــاوری  کارشــناس 
درگفت و گــو بــا »ایــران« معتقــد اســت: 
هم اکنون نظام کارمزدی درشبکه بانکی 
با کاستی های زیادی روبه روست و باعث 
کندی روند توسعه بانکداری الکترونیک 

می شود.
وی افــزود: به دلیل اینکــه مدل کارمزدی 
مناســب نیســت، نه بانک ها بنیــه کافی 
دهنــده  ارائــه  شــرکت های  نــه  و  دارنــد 
خدمــات می تواننــد کســب و کار خــود را 
توســعه دهنــد. وی توضیــح داد: شــبکه 
بانکــی بایــد هســته و بســتر اصلــی ارائه 
خدمات باشند و شرکت های ارائه دهنده 
خدمــات پرداخــت بخشــی از خدمــات 
خــرد بانکــی را به مشــتریان ارائــه دهند. 
تــرک تبریــزی ادامــه داد: درتمــام دنیــا 
بانک هــا ســرویس های مشــتری را دارند 
از ســوی شــرکت های  و خدمــات خــرد 
دیگــر و فیــن تک هــا ارائــه می شــود.این 
کارشــناس بانکی درباره مــدل کارمزدی 
فعلــی گفــت: هم اکنــون هزینــه اصلــی 
ارائــه خدمات و تهیــه ابزارهای پرداخت 
الکترونیک برعهده بانک هاست و بخش 
عمــده کارمــزد دریافتی به شــرکت های 
PSP یا شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
به طــور  وی  می رســد.به گفته  پرداخــت 
میانگین هــر تراکنش 140 تومــان کارمزد 
دارد که به شرکت های پی اس پی می رسد. 
این کارشــناس فنــاوری اطاعــات بانکی 
تأکیــد کــرد: هم اکنــون مناســب نبــودن 
مــدل کارمزدهــا باعــث شــده اســت تــا 
پرداخت هــای الکترونیکــی بســیار خــرد 
شود به طوری که مبلغ بیش از 60 درصد 

پرداخت ها زیر 25 هزار تومان است.

روز تاریخی برق
گروه اقتصــادی/ رضــا اردکانیان وزیر 
نیــرو در روزهــای اخیــر ســفری ســه 
روزه بــه کشــور عــراق داشــت کــه به 
بهبــود روابط اقتصادی دو کشــور در 
زمینــه آب و برق کمــک بزرگی کرد. 
گواه ایــن موضوع هم امضای ســند 
همکاری هــای برقی ایــران و عراق و 
قول مســاعد این کشور برای امضای 
قــرارداد جدیــد صــادرات بــرق بــه 

عراق در اسرع وقت بود. 
ســند همکاری هــای برقــی ایــران و 
عراق باب جدیدی را در روابط برقی 
دو کشــور گشــود. ســندی که بــه قول 
وزیــر نیرو با امضای آن 2۸ دســامبر 
سال 201۸ تبدیل به یک روز تاریخی 
صنعت برق عــراق شــد. اردکانیان 
در مراسم امضای این سند توضیح 
چارچــوب  آن  براســاس  کــه  داد 
یــک همــکاری بلندمــدت در زمینه 
بازســازی صنعــت بــرق عــراق بــه 
در  مهــم  و  بــزرگ  کشــور  عنــوان 
همســایگی ایران شکل گرفته است.  
عــراق کشــوری اســت که ســال ها به 
واســطه تحریم و جنگ های داخلی 
نتوانســته توســعه مطلوبــی داشــته 
باشــد و ورود ایــران به این بــازار بکر 
ضمن اشــتغال زایی، ارزآوری برای 
کشــور را بــه همــراه خواهد داشــت. 
اردکانیان می گوید که در حال حاضر 
بیــش از 65 درصد انــرژی مورد نیاز 
ایران توسط بخش خصوصی تولید 
می شود و طبیعتاً بخش خصوصی 
ما نقش بســیار مهمــی در عملیاتی 

شدن این توافق خواهد داشت.  
در  خصوصــی  بخــش  تــوان 
زمینــه ســاخت نیــروگاه ، بازســازی 
عــراق،  کشــور  بــرق  سیســتم های 
کاهــش تلفــات در شــبکه توزیــع و 
نویــن  مدیریــت  شــیوه های  ســایر 
بــه کار گرفتــه خواهد شــد. طبیعتاً 
همکاری هــای  چارچــوب  در 
شــرکت  صدهــا  کشــور  دو  جدیــد 
زمینــه  در  نیــز  ایــران  خصوصــی 

همچنیــن  و  تجهیــزات  ســاخت 
تأسیســات نیروگاه هــا و تجهیــزات 
مربوط بــه توزیــع آب آشــامیدنی، 
و  فاضــاب  تصفیــه  و  جمــع آوری 
تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای  احــداث 
عراقــی  همتایــان  بــا  خورشــیدی 
بــازار  و در  خــود همــکاری داشــته 
آب و برق این کشــور حضور فعالی 

خواهند داشت.
ë عراقی ها به ایران می آیند

وزیــر نیرو از مقامــات عراقی دعوت 
کــرده کــه بــرای توســعه روابــط بــه 
تهــران بیایند و پاســخ مثبتــی نیز از 
آنهــا دریافــت کــرده اســت. بــه این 
ترتیــب در آینــده نزدیــک وزیر برق 
عراق و مســئوان صنعــت برق این 
کشور به ایران می آیند تا بازدیدهای 
برنامه ریــزی شــده ای را در ایــران به 
عمــل بیاورنــد و برنامــه تفصیلــی 
عملیاتی کردن این توافق را به اتفاق 
مرور کننــد و قرارداد جدید صادرات 
بــرق به کشــور عراق را هــم به امضا 

برسانند.
برهم صالح رئیس جمهوری عراق 
نیــز در دیــدار وزیــر نیرو بــر اهمیت 
گســترش روابــط در حــوزه انــرژی با 
ایــران تأکیــد کــرد و گفــت: توســعه 
روابــط در همــه زمینه هــا بویــژه در 
بخــش انــرژی و آب بــه نحــوی کــه 
باعــث ارتقــای همکاری هــا بین دو 

کشور شود، حائز اهمیت است. 

ران
ر/ای

سپو
د عبا

محم
ی: 

راف
فوگ

این

نـکته



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6961
 یکشنبه   9 دی 1397

بی تفاوتی بازار خودرو 
به آزادسازی قیمت ها

روز گذشته خاف 
پیـــش بینــــی هــا 
قیمت خودروهای 
داخلی کاهش پیدا نکرد و قیمت روز 
پنجشنبه خودروها حفظ شد. با اعام 
قیمت ها از ســوی خودروســازان این 
امیدواری وجود داشــت که قیمت ها 
بــا ریزش مواجه شــود و قیمــت بازار 
فاصلــه کمتــری بــا قیمــت کارخانه 
داشــته باشــد اما هنوز بازار مقاومت 
خــود را نشکســته و فاصلــه میلیونی 
قیمت هــا حفــظ شــده اســت. تنهــا 
خودرویــی کــه طــی چند وقــت اخیر 
بیشــترین کاهش قیمت را ثبت کرد 
خــودروی اچ ســی کــراس بــود. ایــن 
خــودرو روز گذشــته هــم بیــن 300 تا 
500 هزارتومــان در بازار افت داشــت 
و به قیمت 90 میلیون تومان رســید. 
فعاان بــازار می گوینــد دلیل اصلی 
کاهــش قیمت ایــن خــودرو کیفیت 
آن است چرا که طی چند وقت اخیر 
کســانی که ایــن خــودرو را خریــداری 
کردنــد بــا کمبــود قطعــه و خرابــی 
مکرر آن مواجه شــدند. فعــاان بازار 
خودرو اذعان داشــتند که بازار خودرو 
با کوچک ترین خبــر منفی با چالش 
جدی مواجه خواهد شد از این رو تمام 
سعی ما باید بر این باشد که تقاضای 
مردم روند افزایشی پیدا نکند چرا که 
این رشــد منجر بــه جهش قیمت ها 
خواهد شد و این در شرایطی است که 
تولید خودرو کاهش پیدا کرده است و 

راهی برای جبران آن وجود ندارد.

بازارنامه
کشمکش انرژی و بانک قاچاق گسترده دام زنده

دریافت سیگنال رشد 2330 واحدی بورس از بازارهای جهانی در گفت وگوی »ایران« با فعاان صنعت تولید گوشت و مرغ مطرح شد

از  مرکــزی  بانــک  گــزارش  آخریــن 
قیمــت خرده فروشــی برخی از مواد 
خوراکــی در آخرین هفته آذر نشــان 
می دهــد گــوش قرمز و گوشــت مرغ 
در صــدر افزایش قیمــت کااها قرار 
دارند. بر اســاس این گزارش قیمت 
گوشت گوســفند معادل 2.2 درصد، 
 1.4 گوســاله  و  گاوه  تــازه  گوشــت 
درصد و گوشــت مرغ 4.5 درصد در 
هفتــه آخر آذر نســبت بــه هفته قبل 
افزایش داشت. این قیمت ها نسبت 
به هفته مشابه ســال قبل در گوشت 
قرمز افزایشی برابر 51.9 درصد و در 
گوشــت مــرغ افزایش قیمــت 63.4 

درصدی را نشان می دهد.
قیمــت  کــه  ارز  قیمــت  افزایــش 
کااهــای دیگر را هم تحت تأثیر قرار 
داد بــا تأثیربرعوامل تولید گوشــت و 
مرغ از اواخر سال گذشته موجب باا 
رفتن بهــای این دو کاا شــد. قیمت 
نوســان  گذشــته  ماه هــای  در  مــرغ 
کاهش هــای  یــا  افزایــش  و  داشــته 
قیمــت  امــا  کــرد  تجربــه  را  زیــادی 
گوشت قرمز بطور یکنواخت از اواخر 

سال گذشته روند افزایشی داشت.
ë کاهش تولید، افزایش قیمت

علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه 
گوشــت گوســفندی در گفت و گــو بــا 
عرضــه  و  تولیــد  کاهــش  »ایــران« 
گوشــت را عامــل گرانــی آن عنــوان 
کــرد. او بــا اشــاره به افزایــش قیمت 
قاچــاق  دار  قیمــت  گفــت:  دار 
خروجــی را افزایــش داده اســت دام 
از مرزهــا  به صــورت گســترده  زنــده 
به صــورت قاچاقــی صادر می شــود. 
بــه گفته ملکــی بازار در حــال حاضر 
مواجــه  گوشــت  عرضــه  کمبــود  بــا 
اســت و قیمت هر کیلو گوسفند زنده 
آنقــدر بــاا رفته کــه برای فروشــنده 

بــرای خرید و فــروش در بازار صرفه 
اقتصادی ندارد. از یک طرف قیمت 
نهاده های دامی افزایش شــدید پیدا 
کرده است و از طرفی دیگر باندهایی 
سازمان یافته گوســفندان را با مبالغ 
و سودهای کان به کشور های حاشیه 
خلیج فارس قاچاق می کنند. ملکی 
گفت: مســئوان می گویند گستردگی 
مرزهــا ممانعت از قاچاق را ســخت 
کرده اســت و به همین علت قاچاق 

همچنان ادامه دارد.
امــا علیرضــا عزیزالهــی، رئیــس 
دلیــل  دامــداران،  صنفــی  انجمــن 
افزایــش قیمت گوشــت را صادرات 
ندانســت. او علــت را کاهــش بهــره 
برداران عشــایری و روســتایی کشــور 
نــام بــرد و گفــت: ایــن باعــث شــده 
تولید در بخش عشــایری و روستایی 
کــم شــود؛ امــا تقاضــا کــه قــرار بــود 
کاهش یابــد کاهش نیافته و افزایش 
یافته اســت بنابراین با کمبود مواجه 

شده ایم.
ë مرغ از ماه آینده پا می گیرد

با افزایش قیمت گوشــت، تقاضا 
برای مــرغ افزایش یافــت و افزایش 
تقاضــا در کنــار عوامــل دیگــر علــت 
افزایــش قیمت مرغ در بــازار عنوان 
رئیــس  یوســفی،  محمــد  می شــود. 
مــرغ  دهنــدگان  پــرورش  انجمــن 
گوشتی در گفت و گو با »ایران« تولید 
پاییــن، افزایــش قیمــت نهاده هــا و 
تأمیــن نشــدن بموقــع خــوراک دام 
را علــت افزایش قیمــت مرغ عنوان 
کرد. به گفته یوسفی مشکات حمل 
تأمیــن  باعــث  در ماه هــای گذشــته 
نشــدن بموقــع خــوراک دام شــد به 
همیــن دلیل برخــی تولیــد کننده ها 
جوجه ریزی را متوقف کردند و تولید 
کاهــش داشــت. امــا از اواخــر دی با 
افزایش جوجه ریــزی تولید و عرضه 
کاهــش  انتظــار  و  می شــود  بیشــتر 
قیمت هــا را داریم. به گفته یوســفی 

طــول  روز   40 گذشــته  ماه هــای  در 
می کشــید تــا خــوراک دام به دســت 
تولیــد کننده هــا برســد و این مســأله 
باعــث شــد تولیــد مــرغ 30 درصــد 

کاهش داشته باشد.
ë 4 دلیل افزایش قیمت مرغ

برومنــد چهارآییــن، مدیرعامــل 
اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی 
نیــز در گفت و گو بــا »ایران« با اشــاره 
به اینکــه قیمت مــرغ در دامداری با 
توجه به هزینه های تولید باید 8500 
تومان باشــد امــا قیمت آن تــا 9200 
تومــان هــم رســیده اســت. او تقاضا 
برای گوشت قرمز، مشکات حمل و 
تأمین نهاده ها، مشکلی به نام پشت 
بارنامه و حضور واســطه ها را 4 علت 
اصلــی افزایش قیمت مــرغ نام برد 
و گفــت: این عوامــل تأثیر نامطلوبی 
گذاشــته  مــرغ  نهایــی  قیمــت  بــر 
اســت. به گفتــه چهار آیین عــاوه بر 

مشــکات حمــل و افزایــش کرایه ها 
بــرای  مجبورنــد  کننــدگان  تولیــد 
دریافت خــوراک دام مبلغی اضافه 
بــه کامیونداران بپردازنــد که از آن به 

پشت بارنامه نام برده می شود.
سراســری  اتحادیــه  مدیرعامــل 
مرغــداران گوشــتی گفــت: ســازمان 
حمایت قیمت ذرت را 1200 و ســویا 
را 2300 تومــان تعییــن کرده اســت 
امــا ذرت تحویلی در تهــران کیلویی 
1500 و ســویا هــم 2700 تومــان بــه 
دســت تولیــد کننده می رســد که این 
قیمت ها در شهرســتان ها بیشتر هم 
می شــود. او افزایــش عوامــل تولیــد 
را باعــث نااطمینانــی در بیــن تولید 
کننــدگان و کاهــش تولیــد نــام بــرد 
و گفــت مــرغ بــا قیمــت کیلویــی 14 
هزار تومان به دســت مصرف کننده 
می رســد که قیمت منطقی نیست و 

تحت تأثیر عوامل بیرونی است.

گروه اقتصادی: شــاخص کل بورس دیروز 
پــس از هشــت روزکاری دوبــاره توانســت 
بــه کانــال 160 هــزار واحــدی دســت یابد. 
پــس از 25 آذرماه که شــاخص کل بورس 
درکانــال 161 هــزار واحدی قرارداشــت، با 
افــت تدریجی به کانــال 154 هزار واحدی 
عقبگرد کرد، ولی روزگذشته همراه با رشد 
کااهای پایه بخصوص درصنعت فلزات 
اقبــال  پاایشــی  و  پتروشــیمی  اساســی، 
سهامداران برای خرید سهام این دسته از 
شرکت ها افزایش یافت. اما درسوی دیگر 
بــازار، ســهام بانکی هــا کــه تا پیــش ازاین 
جزو سهام پرطرفدار بود، با تشکیل صف 
فروش باعث شد تا شاخص کل بورس به 

رشد 2330 واحدی بسنده کند.
برایــن اســاس شــاخص کل قیمــت و 
بــازده نقــدی بــورس اوراق بهــادار تهران 
)تدپیکــس( در پایــان معامــات دیروز با 
افزایــش 2330 واحــدی بــه ارتفــاع 160 
هــزار و 774 واحدی بازگشــت. دراین روز 
شــاخص کل هــم  وزن اما بــا افزایش 220 
واحــدی بــه 27 هــزار و 474 واحــد رســید 
و شــاخص ســهام آزاد شــناور نیز با رشــد 
2189 واحــدی رقم 174 هزار و 227 واحد 
را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار اول 
با افزایش 1633 واحدی به رقم 118 هزار 
و 177 واحد دســت یافت و شــاخص بازار 
دوم هم با رشــد 5043 واحدی عدد 321 
هــزار و 565 واحد را به نمایش گذاشــت. 
درنخســتین روزهفته جاری شــاخص کل 
فرابــورس )آیفکــس( نیــز بــا افزایش 29 
واحــدی روی رقم یک هــزار و 865 واحد 
قرارگرفــت. طبــق گزارش شــرکت بورس 
اوراق بهادار تهــران، ارزش کل معامات 
بــه بیــش از 598  دیــروز بــورس تهــران 
میلیــارد تومان رســید که ناشــی از دســت 
به دســت شــدن بیش از 2 میلیارد و 986 
میلیون ســهم و اوراق مالی قابل معامله 
طی 146 هزار و 635 نوبت داد و ستد بود.

ë کشمکش سهم ها
دراولین روز کاری هفته جاری دو دسته 
ایــران  از ســهم ها در بــورس و فرابــورس 

سرنوشــت معامــات را تعیین کردنــد. از 
یک سو فلزات اساسی، فرآورده های نفتی 
و شیمیایی با رشد تقاضا و افزایش قیمت 
روبــه رو شــدند و از طــرف دیگر ســهم های 
بانکــی صف فــروش را تجربه کردنــد و به 
کاهش شــاخص های بــازار ســرمایه دامن 
زدنــد. بــر این اســاس معامات ســهام در 
نمــاد معاماتی شــرکت های پتروشــیمی 
پارس با 198 واحد و پاایش نفت اصفهان 
بــا 174واحــد و فــواد مبارکه بــا 142 واحد 
افزایش بیشــترین تأثیر مثبت را بر برآورد 
شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

ë پیشگامان بازار سرمایه
در مقابل، درســهم های بانکی که طی 
هفته گذشــته به دلیل رشــد شــدید تقاضا 
بــا افزایــش قیمت قابــل توجهــی مواجه 
شدند، معامات سهام در نماد معاماتی 
شــرکت های بانک صــادرات ایــران با 73 
واحد، بانک تجارت با 30 واحد و مخابرات 
بیشــترین  کاهــش،  واحــد   23 بــا  ایــران 
تأثیرمنفی را در این نماگر داشتند. در گروه 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری عرضه ها از 
تقاضاها پیشــی گرفت و قیمت ها کاهش 
را تجربــه کــرد، بــه طــوری کــه در برخی از 
نمادهای تأثیرگذار این گروه صف فروش 
مشاهده می شد. در گروه خودرو و ساخت 
قطعات نیز کاهش قیمت ها مشهود بود و 
تعدادی از نمادهای این گروه تأثیر کاهنده 

روی شاخص کل داشتند.
و  کک  نفتــی،  فرآورده هــای  گــروه  در 

سوخت هســته ای نیزتقاضای خرید و صف  
ســهامداران افزایش یافت به طــوری که در 
بسیاری از سهم های این گروه افزایش بیش 
از چهار درصدی قیمت مشاهده شد. فلزات 
اساســی نیز روند افزایشــی در قیمت بیشتر 
سهم های این گروه را شاهد بودند، اما شتاب 
افزایش قیمت ها به گروه فرآورده های نفتی 
نمی رســید. گروه محصوات شــیمیایی نیز 
همپای گروه نفتی با رشد قیمت مواجه شد 
و ســهم های ایــن گــروه اکثراً با رشــد قیمت 
مواجه بودند. شیمیایی ها نیز دیروز از ارزش 
معاماتــی باایی نســبت بــه ســایر گروه ها 

برخوردار بودند.
طــی معامات دیروز نمــاد معاماتی 
زمیــن،  گوهــر  آهــن  ســنگ  شــرکت های 
پخــش البــرز، ســیمان کردســتان، کارتــن 
ایران، سازه پویش، شــوکوپارس، صندوق 
غــرب،  شــمال  مســکن  ســرمایه گذاری 
کشــت،  اصفهــان  مکانیــزه  کشــاورزی 
فرآورده های تزریقی و دارویی ایران و حق 
تقــدم خریــد آن، ســرمایه گذاری صنعت 
نفت، ســیمان فارس و خوزســتان از سوی 
ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد 
معاماتی شرکت های بورس تهران، مواد 
ویژه لیا، کشــت و صنعت دشت خرمدره، 
نیــرو کلر، شــیر پاســتوریزه پگاه خراســان، 
سیمان مجد خواف، سایر اشخاص بورس 
کاای ایران، کی بی سی، حق تقدم استفاده 
و  ســالمین  نیــرو،  ســرمایه گذاری  نشــده 

حفاری شمال متوقف شدند.
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هیوندای سوناتا هیبرید
کیا سورنتو

تویوتا CH-R تیپ ادونس
تویوتا راو 4

میتسوبیشی اوتلندر

465 میلیون
840 میلیون
440 میلیون
650 میلیون
570 میلیون

LX سمند
تیبا

کیاسراتو 1600 - دنده ای
برلیانس H230 دنده ای

LX رانا

59 میلیون
39/8 میلیون
158میلیون
68 میلیون
60 میلیون

سهیا یادگاری
خبرنگار
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 از پاییز سال 1365 که 
هفت ســال از شــروع 
می گذشــت،  جنــگ 
ایــران  بــر  فشــارها 
در  یافــت.  افزایــش 
آبــان مــاه آن  اوایــل 
سال با افشای جریان 
مذاکــرات غیرعلنــی 
ایران با مــک فارلین 
امنیــت  مشــاور 
ملــی امریــکا کــه بــه 
منظور تأمیــن قطعات یدکــی هواپیماها 
و موشــک ها انجام شــده بود، تحریم های 
جدید امریکا علیه ایران شروع شد و دولت 
ریگان آشــکارا جانــب صــدام را در جنگ 
علیــه ایران گرفت. ارتش عراق نیز حمله 
بــه مناطق مســکونی را شــدت بخشــید و 
فشــار روانی عظیمی را بر مــردم وارد کرد. 
قیمت نفت نیز با کمک عربستان کاهش 
یافــت و دولت ایران نیز در تنگنای شــدید 
اقتصادی قــرار گرفــت. جنگ نفتکش ها 
نیز ســرعت گرفت و عراق ســعی کرد تا با 
تداوم حمات هوایی به اسکله های نفتی 
و نیز به نفتکش های حامل نفت صادراتی 
ایــران، صدور نفــت از جزیره خــارک را به 

صفر برساند.
ë آمادگی برای عملیات بزرگ

پــس از افشــای ماجرای مــک فارلین، 
عملیات اســتانچ کــه از ســال 1363 برای 
تشــدید تحریم تســلیحاتی ایران از ســوی 
امریکا شروع شده بود، با شدت پیگیری شد 
و دولت های اروپایی این موضوع را جدی تر 
تلقی کردند و منافذ تهیه ساح و قطعات 
یدکــی بــرای ایــران را محدودتــر کردنــد. 
حتی کشــورهایی مانند چین هــم فروش 
تسلیحات به ایران را محدود کردند. از این 
رو، درســت در زمانی که ایران نیاز بیشتری 
به تســلیحات و مهمات داشت دسترسی 
بــه آن کاهش یافت. در نتیجه فاصله بین 
نیازهــای نظامی و اهداف سیاســی جنگ، 
گســترش یافــت. با دورتــر شــدن امریکا از 
ایــران، در مــاه آگوســت 1986 گروهــی از 
بزرگترین تحلیلگــران ســازمان اطاعات 
مرکزی امریکا )ســیا( به عــراق رفتند. آنها 
در یکی از میهمانسراهای استخبارات عراق 
در کنار رودخانه دجله در بغداد به مأموران 
اطاعاتــی ارتش بعثــی گفتند: مــا نگران 
شما و وضعیت نظامی شما هستیم. ایران 
خــود را برای انجام عملیــات بزرگی آماده 
می کند و شــما قدرت دفاع در برابر چنین 
حمله ای را ندارید.]1[ ظاهراً این گروه برای 
توســعه همکاری های اطاعاتی بــا عراق 
به این کشــور ســفر کرده و به دنبال بررسی 
توانایی های عراق در برابر تهاجم احتمالی 
ایــران و یافتــن راه های کمک به آن کشــور 
جهت بازنده نشدن در جنگ بودند. ایران 
ســال 1365 را به عنوان »ســال پیروزی« و 
ســال» روشــن شــدن تکلیف جنگ« و به 
عبارتی ســال پایان جنگ، مطرح می کرد، 
زیــرا حالــت »نــه جنــگ و نــه صلــح« و» 
فرسایشی شدن جنگ«، فشار زیادی را به 
طرفین جنگ وارد می کرد. ایران به صورت 
آشکارا اعام کرد که تمام نیروهایش را به 
کار می گیــرد تا در ســال جاری جنــگ را به 
نتیجه برساند. بر این اساس سپاه طرحی 
را بــرای انجام عملیات درتمــام محدوده 
جبهــه جنوب تهیــه کرد تــا از ســه محور» 
هــور«، »شــرق بصــره« یعنــی شــلمچه 
ومحدوده شمال آن و»منطقه ابوغریب« 
یعنــی منطقه جنــوب خرمشــهر و جزیره 
مینــو، حملــه سرنوشت ســازی را صــورت 
دهد. با این طرح قرار بود در هر محور 500 
گردان وارد عمل شوند. اما مسئوان کشور 
امکان تأمیــن این مقدار نیــرو وتجهیزات 
ممکــن  غیــر  را  آن  ونیازمندی هــای 
می دانستند. این طرح 500 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داشــت در حالــی که کل بودجه 
کشــور در ســال 1365 مبلغــی در حــدود 
265 میلیــارد تومــان بــود کــه حــدود 130 
میلیارد تومان آن به نیروهای مسلح تعلق 
داشــت. ]2[درنهایت قرار شد عملیاتی با 
بســیج 500 گردان نیرو برنامه ریزی شــود. 
البتــه عــراق هــم بیــکار ننشســت و با یک 
تصمیم سیاســی مهــم، تمام کشــور را در 
مقابل قوای ایران، بسیج کرد. به هر حال، 
برنامه ریــزی جهــت طرح ریــزی و اجــرای 
عملیــات سرنوشــت ســاز، نیاز بــه تأمین 
نیروهــای داوطلــب و ســرباز را تبدیــل بــه 
مهم ترین برنامه های مسئوان کشور کرده 
بود. بر این اســاس در جلســه ستاد قرارگاه 
خاتم اانبیاء)ص( در 1365/3/1 تصمیم 
گرفتــه شــد تا 2 مــاه بــر خدمت ســربازان 
اضافه شــود. از سوی دیگر مجلس شورای 
اسامی طرحی را در مورد مشموان نظام 
وظیفــه تصویب کــرد کــه از اواخر تیــر ماه 
1365 موجب افزایش مراجعه مشموان 

خدمت سربازی شد. ]3[
از ســوی دیگــر از آنجا کــه طرح ریزی و 

اجرای هر نوع عملیاتی در جنگ با شرکت 
و حضور نیروهای داوطلب بسیجی امکان 
پذیر می بود، بنابراین قبل از شروع و اقدام 
به انجام عملیات سرنوشت ساز، تبلیغات 
گســترده ای صورت گرفت تا بتوان نیروی 
رزمنــده مــورد نیاز این عملیــات را فراهم 
آورد. امام خمینی هم حضور در جبهه ها 
را واجــب کفایــی اعام کردند و مســئوان 
کشور در توجیه فراخوان عمومی به مردم، 
وعده انجام یک عملیات سرنوشــت ساز 
را دادنــد. بــا تاش های مســتمر و فــراوان 
نفــری  هــزار  ســپاِه 100  گرفتــه،  صــورت 
حضــرت محمــد)ص( بــرای انجــام این 
عملیــات بــزرگ از بســیجیان داوطلــب 
مردمی پس از اجتماع در ورزشگاه آزادی 
در 1365/9/12 عــازم جبهه هــای جنــگ 

شدند.
ë دشمن غافلگیر نشد

در آن زمــان تصــور بــر این بــود که یک 
عملیـــــــــــــــــــــــات گسترده و مؤثر می تواند 
سرنوشت ساز باشــد و دولت عراق را وادار 
به پذیرش خواســته ها و شرایط ایران برای 
پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی کند. اسم 
این عملیات کربای 4، انتخاب شد و برنامه 
عملیات این بود که با عبور یگان های رزمی 
سپاه از اروندرود از یک سو و حمله از محور 
شــلمچه به عنوان یکــی از معابر وصولی 
به شهر بصره، بخشــی از اهداف عملیات 
بیت المقدس در سال 1361 را که به دلیل 
کمبود نیرو و توان رزمی، محقق نشده بود، 
تأمین کند و ســرپل فاو را توســعه دهد. در 
چنین شــرایطی برنامه ریزی بــرای انجام 
عملیــات کربای4 بــه منظور رســیدن به 
»شرق بصره و منطقه تنومه« در محدوده 
سپاه ســوم ارتش بعثی از یک سو و »عبور 
از ارونــد رود و رســیدن به منطقــه زبیر« در 
محدوده سپاه هفتم ارتش بعثی از سویی 
دیگــر در دســتور کار قــرار گرفــت. بنابراین 
عملیات کربای4 با هدف تصرف منطقه 
ابوالخصیب و محاصره نیروهای مســتقر 
در شبه جزیره فاو و تهدید بصره از جنوب، 
و نیــز همزمــان با عبــور از شــمال منطقه 
جهت رسیدن به کانال های زوجی و کانال 

ماهیگیری طرح ریزی شد.]4[
طــرح عملیــات این بــود تا ســرزمین 
منطقــه عملیاتــی والفجــر 8 یعنی شــبه 
جزیــره فــاو را که در تصــرف ایــران بود به 
جنــوب بصــره وصــل کــرده و کل ارونــد 
رود را بــه تصرف قــوای ایــران درآورد. این 
عملیــات در واقــع تکمیل کننــده اهداف 
عملیات والفجر 8 بــود و قرار بود با انجام 
آن، همــه منطقه جزیره فاو آزاد شــود. در 
نتیجه با انجام عملیات کربای4، ســرپل 
تصرف شــده در منطقه فاو توســعه یافته 
و از خطر بازپس گیری توسط ارتش بعثی 
عراق، نجات می یافت.عملیات کربای 4 
در شــب چهارم دی  ماه 1365 انجام شد 
ولی با وجود تاش ها برای غافلگیر کردن 
ارتش عراق، قوای دشمن از قبل از شروع 
عملیات هوشیار شده بودند و برای مقابله 
بــا این عملیات آماده بودند. لذا عملیات 
گرچه چند ساعتی بیشتر طول نکشید، اما 
باعث تلفات سنگینی به نیروهای خودی 
شــد و هیچ گونه دستاوردی در بر نداشت. 
با آغــاز تهاجم قوای اســام، ارتش بعثی 
بافاصله علیه رزمندگان اسام وارد عمل 
شــد و تعداد زیــادی از رزمنــدگان عزیز به 
رودخانه اروند افتادند به طوری که اجساد 
آنها تا چنــد روز پس از پایــان عملیات در 
کنار ساحل رودخانه یافت می شد. با آغاز 
روشــنایی صبح، پاتک هــای ارتش بعثی 
و بمباران هــای جنگنده های عــراق ادامه 
یافــت. صــدام، این ضد حملــه را حصاد 
ااکبــر یعنــی »دروی بــزرگ« نامگــذاری 
کرد. اما در محور شلمچه که تاش فرعی 
تیــپ  نیروهــای  گرفــت،  صــورت  درآن 
57 ابوالفضــل ولشــکر 19 فجر توانســتند 
نظــم  دشــمن،  اول  خــط  شکســتن  بــا 
وتوانمندی دفاعی سپاه سوم ارتش عراق 

را بر هم ریخته و در مواضع آن نفوذ کنند.
این اقدام نشــان دادکه محور شلمچه 
نفوذ پذیر است. فرمانده کل سپاه، پس از 
اطمینان از اینکه ادامه عملیات و تهاجم، 
موفقیت چندانی را در پی نخواهد داشت 
با وجــود اینکه برخــی از یگان ها توانســته 
بودنــد از ارونــد رود عبــور کــرده و تا حدی 
جلو بروند و خطوط اول دشمن را شکسته 
و حتی قســمتی از منطقــه ابوالخصیب را 
نیز تصــرف کــرده بودند، ادامــه عملیات 
را متوقــف کــرد و در اوایل صبح به نیروها 
دستور بازگشت داده شد و تا اندکی گذشته 
از بعدازظهــِر روز اول عملیــات، همگــی 
لشکرها و تیپ های تک کننده، به مواضع 
قبلــی خود بازگشــتند. در مجمــوع حدود 
وارد   ،4 کربــای  درعملیــات  گــردان   60
عمل شــدند و بقیه نیروها دست نخورده 
باقی ماندند. با عــدم موفقیت عملیات، 
هــدف اجــرای آن در تبلیغــات پاســخ به 

شــرارت های اخیــر عــراق اعام شــد.]5[ 
در نهایــت ایــن عملیــات موفقیتــی را در 
بر نداشــت و موجب شــد تا ارتــش عراق، 
حمله قوای ایــران را متوقف نماید، عراق 
این عملیــات را »روز بزرگ« نامید. از این 
پــس جایــگاه بخــش اطاعــات در ارتش 
عراق بار دیگر اوج گرفت و موقعیت خود 
را باز یافت.]6[ در این عملیات حدود 1000 
نفر از رزمندگان عزیز شهید و نزدیک به 2 
هزار نفر نیز مفقود شــدند و حدود 11 هزار 
نفر هم مجروح شدند. شکست عملیات با 
آن همه امکانات و تبلیغات برای مسئوان 
کشور و فرماندهان، صحنه عملیات بسیار 
تلخ و آزار دهنــده ای بود. روحیه نیروهای 
خودی بشــدت پایین آمد و امید به نتیجه 
عملیات سرنوشــت ســاز، ضعیف تر شد. 
روحیه ارتش عراق باا رفت و به نیروهای 
عراقــی تلفات چندانــی وارد نشــد. عراق 
از نــاکام گذاشــتن عملیــات ایران، بســیار 
خرسند شــد و شکســت تهاجمی ایران را 
جشــن گرفــت.]7[ این عملیــات موجب 
شــد تا عراق احساس نماید که قادر است 
هرگونــه تهاجم ایران را دفــع کند. با پایان 
یافتــن عملیــات کربــای4، ارتــش عراق 
حمات شیمیایی به عقبه های رزمندگان 
را از سر گرفت. مهم ترین حمله شیمیایی 

در ساعت هشــت و نیم صبح روز جمعه 
1365/10/5 در منطقــة آبــادان صــورت 
گرفــت به طــوری که ابری از گاز شــیمیایی 
خــردل تا مدتــی منطقه را پوشــانیده بود. 
در ایــن حمله حــدود 2000 نفــر مصدوم 
شدند که در اورژانس بیمارستان صحرایی 
علــی ابن ابیطالــب)ع( مــورد مــداوا قرار 
گرفتند. همچنین ارتش عراق با گلوله های 
شــیمیایی توپخانه مناطق اطراف مسجد 
جامع خرمشهر را مورد اصابت قرار داد که 
بر اثر آن حدود 70 نفر مصدوم شدند.]8[ 
به هر حــال عملیات کربای 4 نتوانســت 
به پیــروزی برســد و ناکام مانــد. عملیات 
کربــای 4 در حالی ناموفق شــد که شــاید 
حجم امکانات و مقدوراتی که برای انجام 
آن فراهم شده بود، بیش از یک و نیم برابر 
نیرو و تجهیزات عملیات والفجر8 بود.]9[

ë 5 برنامه ریزی برای کربای
ناکامی در عملیات کربای 4، به شــکل 
نامطلوبی موقعیت برتر جمهوری اسامی 
ایران را که با فتح فاو حاصل شده بود، تحت 
تأثیر قرار داد. عدم موفقیت در این عملیات، 
تأثیــر روحــی فراوانــی در بیــن فرماندهان، 
بخصــوص »فرماندهی جنگ «بــه وجود 
آورد. اگر عملیات کربــای4 که بر آن، نام 
»عملیات سرنوشت ساز« نهاده شده بود 
موفق می شــد، عملیاتی به نــام کربای5 
در منطقه شــلمچه، صــورت نمی گرفت. 
عــدم  شکســت ها،  ناکامی هــا،  معمــواً 
پیروزی هــا، مشــکات و پیــچ و خم هــای 
موجود بــر ســر راه هر عملیــات، برخی از 
رزمنــدگان و مســئوان جبهه هــای نبــرد 
را »منفعــل«، بعضی هــا را »عصبانــی و 
ناراحــت« و برخی را »به فکر فرو می برد« 

و آنها را برای حرکت و »اقدام آینده«، وادار 
به اندیشیدن و تفکر بیشتر می کرد. معموًا 
فرماندهان و طراحان عملیات، اقدامات و 
تاش هــای گذشــته و تحــوات نبردهای 
انجام شــده را مورد بررسی قرار داده، نقد 
می کننــد و با ارزیابی نقــاط قوت و ضعف 
عملیــات ناموفــق و نــاکام انجــام شــده، 
راهی را برای رســیدن به پیــروزی در آینده 
می جوینــد. انجــام عملیــات کربــای 5، 
می توانست تا حدودی بحران روحی ناشی 
از عــدم موفقیــت و ناکامــی در عملیــات 
کربای4 را جبران کرده و آن را پشــت ســر 
بگذارد. از سوی دیگر در آن زمان، دشمن 
بــه طــور مرتب بــه مراکز صنعتی کشــور، 
نیروگاه های برق، کارخانه ها، ایستگاه های 
راه آهــن و قطارهــا و پادگان هــای نظامی، 
حمــات هوایی انجــام مــی داد، به طوری 
کــه شــرایط به گونــه ای شــده بود کــه اکثر 
نیروگاه های برق کشور با نیمی از ظرفیت 
خود کار می کردند. کمبود برق باعث شده 
بود که مردم اکثر نقاط کشــور روزانه بیش 
از ســه ساعت برق نداشــته باشند. کمبود 
برق موجب مشکاتی برای کارخانه ها از 
جمله برای کارگاه های ســاخت قایق های 
مــورد نیــاز جبهه هــای جنــگ شــده بــود. 
رفتــن برق بعضاً موجــب قطعی آب نیز 

می  شــد. به هر حال بمباران های دشمن 
نیــز ادامــه داشــت. در حمــات هوایی به 
پایگاه هوانیروز باختــران حدود 40 بالگرد 
نظامــی خســارات جدی دیــده و 9 خلبان 
شهید شــدند. هر روز کشــتی های ایران در 
خلیج فارس مورد حمله قرار می گرفتند. 
حمات ارتش بعثی به مناطق مسکونی و 
به مردم بی پناه به طور بی سابقه ای افزایش 
یافته بود و جنگ شــهرها ادامه داشــت. در 
این شرایط که اقدام سیاسی مؤثری نیز برای 
پایــان دادن به حمــات ارتش عراق انجام 
نمی شــد، فشــار برای انجــام یک عملیات 
بزرگ در جبهه های جنگ به منظور پاسخ 
دادن به شرارت های دشمن، روی رزمندگان 
اسام زیاد بود. نظر امام خمینی بر این بود که 
هر کجا می خواهید عمل کنید ولی به دشمن 
زمان و فرصت ندهید. بنابراین کشور و شرایط 
جنــگ، در آن زمــان، نیــاز به یــک عملیات 
موفق بزرگ داشــت تا هم قوای ارتش عراق 
در مواضع پدافندی باقی بمانند و هم بتوان 
با یک پیروزی نظامــی، راه را برای تاش های 
سیاسی مســئوان کشــور، جهت پایان دادن 
به جنگ تحمیلی باز کرد و هم بتوان با انجام 
یک عملیــات بــزرگ در جبهه های جنگ، 
پاسخی به تهاجمات دائمی دشمن در حمله 
به تأسیسات نفتی ایران و نیز به مردم بی پناه در 
شهر های مختلف کشور داد. باید توجه داشت 
کــه در اوایــل ســال 1365 در ارزیابی وضعیت 
دشــمن، فرماندهــان ســپاه بــه ایــن نتیجه 
رســیدند که اگر جمهــوری اســامی ایران 
پــس از تصــرف فــاو نتواند گام هــای بلند 
تری برداشته و عملیات وسیع تر و گسترده 
تری را نسبت به عملیات والفجر8 انجام 
دهــد، ارتش بعثی با تمرکــز قوای خود به 

مواضع رزمندگان اسام حمله خواهد کرد 
و جنــگ جدیــدی را در جبهه های زمینی 

آغاز خواهد کرد.
ë  چرا کربای 5 مهم بود؟

با این تحلیــل بود که عملیات کربای 
5، بافاصلــه پــس از شکســت عملیــات 
کربای4 از ســوی ســپاه پاســداران انقاب 
اســامی طرح ریــزی و در محور شــلمچه 
در نیمــه شــب 1365/10/19 و در منطقــه 
شــرق بصره به مرحلــه اجرا درآمــد. این 
عملیــات از جملــه نبردهایــی بــود کــه با 
مدیریــت و فرماندهــی ســپاه و جــدای از 
حضور مدیریتی و یگان هــای تکاور ارتش 
انجام شد تا تغییری در مدیریت جبهه ها 
ایجــاد  عملیات هــا  طرح ریــزی  نحــوه  و 
شود. منطقه عملیاتی کربای 5، منطقه 
محدودی بود. عــرض این منطقه بین 10 
تــا 13 کیلومتر و عمق آن متغیر بین 12 تا 
15 کیلومتر بــود. یک منطقه آب گرفتگی 
وســیع مصنوعــی در حوالــی مــرز وجــود 
داشــت که به همراه کانال پرورش ماهی، 
زمین منطقه عملیاتی را کوچک و پیچیده 
کرده بود. طول کانال پرورش ماهی حدود 
30 کیلومتر و عــرض آن بیش از هزار متر 
و عمــق آب در آن بیــن یــک تــا یک ونیم 
متر بــود. زمین منطقه عملیات کربای5 

در شــرق بصــره دارای ارزش و اهمیــت 
زیادی بود. محور مواصاتی شلمچه کلید 
فتــح بصره بــه شــمار می رفت. وســعت 
سرزمین خشک این منطقه عملیاتی که 
بــه پنج ضلعــی معــروف بود بــه کمتر از 
50 کیلومتر مربع می رســید. یک کیلومتر 
پیشروی در محور شلمچه، از نظر اهمیت 
نظامی و فشــار سیاسی بر دشمن، برابر با 
حدود 10 کیلومتر پیشــروی در نقاط دیگر 
مانند محور فکه، ارزش داشــت. بنابراین 
ارزش نظامــی و سیاســی زمیــن منطقــه 
عملیــات کربــای 5 بســیار زیاد بــود. این 
عملیــات باعث شــد که مســتحکم ترین 
و پیچیده تریــن خطــوط دفاعــی دشــمن 
در منطقه شــلمچه کــه آن را به خط بارلو 
تشــبیه کرده بودند و با انــواع موانع ایذایی 
و اســتحکامات دفاعی پوشــانده شده بود 
از سوی رزمندگان اسام و با تاکتیکی ویژه 
شکســته شــود و نیروهای ایرانــی به عقبه 
یگان هــای ارتش بعثی نزدیک شــوند. در 
این عملیــات بیــش از 150 کیلومتر مربع 
از خــاک عــراق بــه تصــرف قــوای ایــران 
درآمــد و پاســگاه های بوبیــان، شــلمچه، 
کوت ســواری و خین در اختیــار رزمندگان 
اســام قرار گرفت. جزایــر بوارین، فیاض 
و ام الطویل و شــهرک دوعیجی، رودخانه 
دوعیجــی و نهــر جاســم و همچنیــن10 
کیلومتــر از جــاده شــلمچه - بصــره و نیز 
11 پاســگاه فرماندهــی ارتش بعثی عراق 
نیــز به کنترل قوای اســام درآمــد. در این 
عملیات 2655 نظامی عراقی شامل 40 
افسر ارشد و 40 افسر جزء و 600 درجه دار 
به اسارت در آمدند. استعدادی در حدود 
55 تیــپ تا حدود زیادی منهدم شــد و به 

870 دســتگاه تانــک، 180 قبضه توپخانه 
صحرایــی و 1000 دســتگاه خودرو آســیب 
وارد شــد. حــدود 30 هزار نفــر از نظامیان 
عراقــی کشــته و تعــداد بیشــتری زخمــی 
شدند و 30 هواپیمای دشمن آسیب دید 
و 7 فروند بالگرد دشــمن نیز ســاقط شد. 
در نهایــت پــس از 45 روز جنــگ، ارتــش 
عراق به منظور جلوگیری از انهدام بیشتر، 
دســت از جنگ کشید.]10[ همچنین 230 
دستگاه تانک، 20 قبضه توپ، 200 دستگاه 
خودرو و 100 دســتگاه وســایل مهندسی و 
100 قبضــه توپ ضــد هوایی بــه غنیمت 
در آمد. این عملیات برای ایران نیز بسیار 
پــر تلفات بــود. کمیــت وکیفیت شــهدا و 
مجروحــان عملیات کربای 5 نســبت به 
همه عملیات هــای دوران جنگ، بیشــتر 
و بااتــر بــود. در ایــن عملیــات 350 نفــر 
ســپاه  مختلــف  رده هــای  فرماندهــان  از 
پاسداران انقاب اسامی از جمله حسین 
خرازی فرمانده داور و کم نظیر لشــکر 14 
امام حسین)ع( که قباً در عملیات خیبر 
و در منطقــه طائیه دســت راســتش را در 
راه خداونــد داده بود و نیز حجت ااســام 
والمسلمین شیخ عبداه میثمی مسئول 
دفتــر نمایندگی حضرت امــام در قرارگاه 
خاتــم اانبیــاء)ص(، اســماعیل دقایقــی 
فرمانــده لشــکر 9 بــدر، یداه کلهــر قائم 
مقــام لشــکر 10 ســید الشــهدا)ع(، حــاج 
قاســم میر حســینی قائم مقام لشــکر 41 
ثاراه، محمد فرومندی قائم مقام لشکر 
5 نصر، هاشــم اعتمــادی فرمانــده تیپ 
امام حســن)ع(، محمدعلی شــاه مرادی 
فرمانــده تیــپ 44 قمــر بنی هاشــم)ع(، 
خلیل مطهرنیا مســئول عملیات لشــکر 
33 المهدی، مرتضی جاویدی قوی ترین 
فرمانده گردان خط شکن لشکر المهدی، 
نوری جانشــین لشــکر 27 محمد رســول 
اه، ذواانوار رئیس ستاد لشکر 19 فجر به 
همراه سه برادر و دامادشان، محمدی زاده 
جانشین لشــکر 7 ولیعصر، اسام نصب 
و نــوزاد و... به شــهادت رســیدند. بنابراین 
عملیــات کربای 5 هم پــر هزینه و هم پر 
تلفــات بود به طــوری کــه در این عملیات 
حــدود 12 هــزار نفر به شــهادت رســیده یا 
مفقــود شــدند و نزدیــک بــه 15 هــزار نفر 

زخمی شدند.]11[ 
ë سال پرتلفات جنگ

در مجموع ســال 1365 پر تلفات ترین 
ســال جنگ بود. در این ســال حدود 40 هزار 
نفــر از مردم ایــران در جریــان عملیات ها و 
بمباران ها به شــهادت رســیدند. همچنین 
در دو عملیــات والفجر8 و کربای5، نیروی 
هوایــی ارتش جمهوری اســامی تعــداد 8 
فرونــد از جنگنده های خــود را از دســت داد.

]12[ گرچه عملیات کربــای 5 در مجموع 
یــک عملیــات نســبتاً موفــق ارزیابــی می  
شود، اما نتوانســت به عنوان یک عملیات 
سرنوشت ســاز، پس از 20 روز جنگ شدید، 
بــه هدف اصلی خود که ختم جنگ باشــد 
نائل شــود.]13[ یکی از پیامدهای عملیات 
کربای 5، به بن بست رسیدن امکان انجام 
عملیــات بزرگ در جبهه هــای جنوب بود. 

فاعتبروا یا اولی اابصار
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در نشست »شنبه های انقاب« تشریح شد

انقاب،سربلنددربرابرتوطئهها
سردار سامی: هر جا با قدرت های بزرگ درگیر 

شدیم قدرت ما افزایش پیدا کرد
سلسله نشست های موســوم به »شنبه های انقاب« این 
هفته در دانشــگاه عالی دفاع ملی و با موضوع »40 ســال 
توطئــه، 40 ســال مقاومت« برگزار شــد. ســردار حســین 
ســامی جانشــین فرمانده ســپاه، ســردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی 
دفاع ملی، ســعید جلیلــی نماینده رهبری در دبیرخانه شــورای عالی امنیت 
ملی و فرهاد رهبر رئیس پیشین دانشگاه تهران در این نشست از دستاوردهای 
انقاب گفتند. به گزارش ایرنا، ســردار ســامی در سخنان خود گفت: با وجود 
اینکــه در محاصــره علمی، اقتصــادی و فنی قــرار داریم امــروز از نظر فناوری 
دفاعی با استفاده از توان داخلی کامًا به فناوری مدرن جهان دست یافته ایم.

اگر می توانیم ناوها را با موشــک های بالســتیک که با چند برابر سرعت صوت 
وارد جــو می شــوند نابــود کنیم تنها بــا تکیه بر تــوان داخلی اســت. وی افزود: 
پهپادهایــی کــه با تکیه بــر توان داخلی و دانش بومی ســاخته ایم در ســه هزار 
کیلومتــر آن طرف تــر بدون خلبــان پروازهایی دقیق انجام می دهند و دســت 
به عملیات می زنند. جانشــین فرمانده ســپاه ادامه داد: انقاب اسامی ایران 
توانست نقشه سیاسی جهان را تغییر دهد؛ سقوط رژیم طاغوت اقدامی بسیار 
قوی تر از یک شــوک ژئوپلیتیــک در میدان قدرت جهانی بــود. پس از انقاب 
اســامی مفهوم جدیدی تحت عنوان قدرت جهان اســام ایجاد شد و اسام 
با حقیقت سیاســی خود تشــکیل حاکمیت داد. سردار ســامی  گفت: انقاب 
اســامی میدان و صحنه تفکــر جهانی را درمورد قدرت و سیاســت تغییر داد 
و نظریه امکان غلبه کشــورهای کوچک بر کشــور های بــزرگ را ایجاد کرد. وی 
افــزود: بعد از جنــگ تحمیلی میدان هــای جدیدی علیه جمهوری اســامی 
شکل گرفت اما ما هر جا که با قدرت های بزرگ درگیر شدیم قدرت ما افزایش 

پیدا کرد.
ë سردار وحیدی: فساد سیستمی استراتژی دشمن است

سردار وحیدی رئیس دانشگاه دفاع ملی هم در سخنانی گفت: در چهل سال 
گذشــته توطئه ها و دشــمنی های پیچیده ای علیه ما وجود داشــته که هرکدام 
از آنها برای نابودی یک کشــور و منطقه کافی اســت. عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام با اشاره به مسأله حقوق بشر و تروریسم به عنوان توطئه هایی 
علیه ایران گفت: یکی از استراتژی های دیگر دشمن تبلیغ در خصوص فساد 
 FATF سیســتمی و تبدیل آن به بهانه ای برای تحریم است. وی افزود: بحث
موضوع فنی یا مبارزه با پولشــویی نیســت. در حالی ایران را جزو کشــورهای با 
ریســک باای مقابله ای قرار داده اند که خودشــان اعام کرده اند مسیر اصلی 
تأمین مالی داعش از ترکیه است. سردار وحیدی ادامه داد: شاید بتوان گفت 
دوســوم کنوانســیون های مختلــف که در جهان بــه وجود آمد، پــس از انقاب 
بوده که برای به کنترل درآوردن کشــورها با پشــتوانه جهانی اســت. وی گفت: 
افق پیش روی ما تا 50 ســال آینده مشــخص شــده اســت. انقاب اســامی از 
تمام توطئه ها سربلند بیرون آمده و امروز قوی تر از هر زمان دیگری و با اقتدار 

ایستاده است.

جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری: 

زمانکوتاهاست،بهمصوبات»افایتیاف«نیازداریم
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشــاره به زمان کوتاه باقی مانده تا بررســی 

وضعیت ایران در اف ای تی اف گفت که به لوایح چهار گانه نیاز داریم.
لعیــا جنیــدی در گفت و گــو بــا خبرآنایــن، درباره پایــان مهلت ایــران برای 
تکمیل مراحل قانونگذاری و اجرای مصوبات مربوط به FATF گفت: بدون 
شــک ایــن مصوبات برای کشــور فایــده دارد. البته از نظر نــوع ارتباط با گروه 
اقدام مالی یا FATF زمان خیلی کوتاه اســت اما نمی توان گفت زمان تمام 
شده است. وی ادامه داد: یکی از فواید قانون شدن لوایح چهارگانه می تواند 
تطبیق ما با معیارها و اســتانداردهای حقوقی مورد تأیید FATF باشد که در 
این صورت رابطه ما با سیســتم بانکی بین المللی تســهیل می شود. معاون 
حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به تکمیل فرآیند قانونگذاری یکی از لوایح 
چهارگانه ادامه داد: ما به این مصوبات نیاز داریم و این طور نیست که فقط 
هدف مان از قانون شــدن آنها، FATF باشــد. به همین دلیل تکمیل مراحل 
 FATF قانونگذاری مفید و ازم اســت. وی درباره ســخت شــدن کار ایران در
به لحاظ عضویت رژیم صهیونیســتی در این مجموعه یادآور شــد: در طول 
ســال های گذشــته در تمــام مجامع این مشــکل وجود داشــت ولــی در عین 
حال یک دیپلماســی فعال و همکاری کامل کارشناســانه بین دســتگاه های 
اجرایی می توانــد کمک کند تا همچنان بتوانیم اهداف مان را پیگیری کنیم. 
جنیــدی ادامه داد: حضــور رژیمی که برخوردش با ایــران بر مبنای تخاصم 
اســت، کار را یــک درجــه مشــکل تر می کنــد امــا مانــع از این نیســت که یک 
دیپلماسی فعالی داشته باشیم و سعی کنیم با اعضای دیگر که منصفانه تر 
و کارشناســانه تر می توان با آنها صحبت کرد، کار را پیش ببریم. عضو کابینه 
دولــت دوازدهــم درباره رایزنــی دولت با مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
برای تسریع و اولویت قراردادن تکمیل مرحله قانونگذاری CFT اظهار کرد: 
مصوبــات پالرمــو و اصاح قانون مبارزه با پولشــویی از دو ماه پیش روی میز 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام اســت. CFT اخیراً به مجمع رســید. هنوز 
ازم نشــده کــه چنین رایزنی انجام شــود ولی در زمانش اگــر دولت این طور 
بخواهد که حتماً ما آن را در بررســی ها مقدم کنیم، این کار انجام می شــود و 

درخواست خواهیم کردم، حاا باید ببینیم چه پیش می آید.

احمد توکلی با تقدیر از وزیر اقتصاد:

مجلسنمایندهسراوانرامجازاتکند
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای 
به رئیس و اعضای هیأت رئیســه مجلس خواســتار مجازات نماینده ســراوان 

به دلیل اهانت و هتاکی به کارمند گمرک در حین انجام وظیفه شد.
بــه گزارش الــف، احمد توکلی در نامه خود گره زدن این اتفاق را به مســائل 
قومــی و مذهبی اقدامی ضد امنیتی و زمینه ســاز اختافات مغایر با وحدت 
ملــی و باعــث تشــویش اذهــان عمومــی دانســت. وی در نامــه خــود اقدام 
نماینده ســراوان را »امتیازطلبانه و طلبکارانه« خوانده و نوشــته اســت که او 
»نه تنهــا به کارمند گمرک و شــهروند دیگری اهانــت کرده بلکه به مردم نیز 
توهین روا داشــته است. ولی برخورد کارمند گمرک متضمن اهانت نبوده و 
صرفاً به نحو عملی امتیازطلبی نماینده را رد کرده است.« توکلی همچنین 
واکنــش شــهروندی  که نماینده را پس از فحاشــی به بیــرون هدایت می کند 
»واکنش غیرتمندانه« خوانده اســت. این چهره سیاســی اصولگرا همچنین 
تأکیــد کــرده اســت: »این نماینــده با رفتارش بــه آبروی مجلس نیز آســیب 
جدی وارد کرده است و از جهات مختلف سوگند خویش در روز اول مجلس 
را شکســته« و »رفتار و موضع گیری های این نماینده نه با تقوی سازگار است 
و نه با امانت داری و نه با عدالت«. وی همچنین خواستار تحقیقات قضایی 
و اطاعاتی درباره »درستی یا نادرستی این مطلب که نماینده مزبور جهت 
تمدیــد ضمانت نامه عدم پرداخت حقوق و عــوارض وارداتی فرد خاصی، 
به گمرک رفته بود«، شــده اســت. وی در پایان نامه خود ضمن درخواســت 
برخــورد با نماینده ســراوان از رئیس و اعضای هیأت رئیســه مجلس، تأکید 
کرده اســت: »حتماً توجه دارید که بی اعتمــادی به مجلس منجر به کاهش 
اعتبار قانون می شود و مردم سااری و دین، هر دو ضربه می خورند.« توکلی 
همچنیــن از وزیــر اقتصــاد نیز بابــت حمایــت از کارمند گمــرک تقدیر کرده 

است.

اخـــــبار

ناکامی در عملیات سرنوشت ساز
نگاهی به دو عملیات کربای 4 و 5

روایت

حسین عایی
نخستین فرمانده 
نیروی دریای سپاه 
پاسداران

نیم نگاه
ë  در ماه آگوست 1986 گروهی از بزرگترین تحلیلگران سازمان اطاعات مرکزی امریکا )سیا( به

عراق رفتند. آنها در یکی از میهمانسراهای اســتخبارات عراق در کنار رودخانه دجله در بغداد به 
مأموران اطاعاتی ارتش بعثی گفتند: ما نگران شما و وضعیت نظامی شما هستیم. ایران خود 

را برای انجام عملیات بزرگی آماده می کند و شما قدرت دفاع در برابر چنین حمله ای را ندارید
ë  ایران ســال 1365 را به عنوان »ســال پیروزی« و سال» روشن شــدن تکلیف جنگ« و به عبارتی سال پایان جنگ، مطرح

می کرد
ë  عملیات کربای 4 در شــب چهارم دی  ماه 1365 انجام شد ولی با وجود تاش ها برای غافلگیر کردن ارتش عراق، قوای

دشمن از قبل از شروع عملیات هوشیار شده بودند و برای مقابله با این عملیات آماده بودند. لذا عملیات گرچه چند ساعتی 
بیشتر طول نکشید، اما باعث تلفات سنگینی به نیروهای خودی شد و هیچ گونه دستاوردی در بر نداشت

ë  اگر عملیات کربای4 که بر آن، نام »عملیات سرنوشت ســاز« نهاده شده بود موفق می شد، عملیاتی به نام کربای5 در
منطقه شلمچه، صورت نمی گرفت

ë  در عملیات  کربای 5 بیش از 150 کیلومتر مربع از خاک عراق به تصرف قوای ایران درآمد و پاسگاه های بوبیان، شلمچه، کوت
سواری و خین در اختیار رزمندگان اسام قرار گرفت. حدود 30 هزار نفر از نظامیان عراقی کشته و تعداد بیشتری زخمی شدند

ë  گرچه عملیات کربای 5 در مجموع یک عملیات نسبتاً موفق ارزیابی می  شود، اما نتوانست به عنوان یک عملیات سرنوشت
ســاز، پس از 20 روز جنگ شــدید، به هدف اصلی خود که ختم جنگ باشــد نائل شــود. یکی از پیامدهای عملیات کربای 5، به 

بن بست رسیدن امکان انجام عملیات بزرگ در جبهه های جنوب بود
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همه روزه تعداد زیادی از بیماران بدحال در 
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها 
بســتری شــده و از امکانــات ایــن بخش هــا 
اســتفاده می کننــد ایــن درحالــی اســت که 
گزارش ها نشــان می دهــد تعداد زیــادی از 
بیماران بدحال نیز در اورژانس های کشور در 
انتظار خالی شدن تخت مراقبت های ویژه 

برای ادامه زندگی مبارزه می کنند.
تخت هــای مراقبت هــای ویــژه در همه 
جای دنیا حســاس ترین و استراتژیک ترین 
بــه  بســتری  درمــان  خدمــات  ظرفیــت 
شــمار می آیند امــا به گفتــه رئیس انجمن 
مراقبت هــای ویــژه هم اکنــون تعــداد ایــن 
تخت ها در کشــور نیمی از نیاز موجود است 
کــه در 400 بخــش مراقبت های ویژه کشــور 
توزیع شده است. دکتر علی امیر سوادکوهی 
در گفت و گــو بــا »ایــران« می گویــد: طبــق 
قوانین نانوشته موجود باید 10 درصد از کلیه 
 تخت های بیمارستانی کشور به تخت های  
آی ســی یــو اختصــاص یابــد. در شــرایطی 
کــه هم اکنون حــدود 150 هــزار تــا 200 هزار 
تخت بیمارستانی در کشــور وجود دارد یک 
حســاب ســاده سرانگشــتی نشــان می دهد 
کشور در خوشبینانه ترین شرایط نیازمند 15 
تــا 20 هزار تخــت مراقبت های ویژه اســت. 
چند ســال پیش وزارت بهداشــت با صرف 
هزینــه ای معــادل یــک میلیــار دار تعداد 
2200 تخت به تخت های مراقبت های ویژه 
اضافه کــرد اما در شــرایط اقتصادی فعلی 
چنین امری امکان پذیر نیست. از این رو باید 
با تدابیری نظیر افزایش تخت های پســت  
آی سی یو می توان از امکانات موجود نهایت 

استفاده را برد.
ë  تخــت بــه  محــروم  مناطــق  تجهیــز 

مراقبت های ویژه

 اما آنچه که توجه به آن ضروری به نظر 
می رســد این اســت که با توجه به وضعیت 
مخاطرات محیطی، شرایط اقلیمی و زمین 
شناختی کشــور)بحران و حادثه خیز بودن(

و گسترش حوادث و سوانح ترافیکی نیاز به 
ایجاد این نوع از تخت هــای درمانی به طور 
روزافزون در حال افزایش است. دکتر قاسم 
جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت 
در ایــن باره می گویــد: در قالب طرح تحول 
نظام سامت، تخت های مراقبت های ویژه 
در کشــور از ۵هــزار و ۸20 تخت بــه ۸هزار و 
2۷۳ تخــت افزایــش یافتــه که ایــن میزان 
افزایــش، رشــدی ۴2 درصــدی را در حــوزه 
تخت هــای مراقبــت ویــژه نشــان می دهد. 
وی ادامــه می دهد: در مرحلــه اول از توزیع 
تخت های ویژه، 19 شــهر از مناطق محروم 
کشــور به تخت هــای ICU مجهز شــدند به 
گونــه ای که می توان گفت 221 شــهر کشــور 
دارای تخت ICU هستند.10 شهر از مناطق 
 N.I.C.U محروم کشــور نیز بــه تخت هــای
مجهــز شــدند تا بیــش از 10۸ شــهر کشــور 
در حــال از تخــت N.I.C.U بهــره ببرند. در 
مرحله دوم توســعه بخش های ویژه )سال 
 ،  ICU تخــت  حــدود650   )1۳96-1۳9۷
60 تخــت PICU و 2۷0 تخــت NICUبــه 
تعــداد تخت هــای موجود در کشــور اضافه 
شده اســت. معاون وزیر بهداشــت با اشاره 
به اینکه با اقدامات انجام شده از وضعیت 
بحرانی خارج شــده ایم، می افزایــد: امکان 
توسعه خدمات درمان بستری ویژه به دلیل 
وجــود اســتانداردهای فنی خــاص و تأمین 
تجهیزات ویژه، وجود نیروی انســانی کافی 
و ماهــر و همچنیــن هزینــه هنگفت جهت 
ایجــاد تخت هــای مراقبت ویژه نســبت به 
سایرتخت های درمانی، محدود است. اما با 
این حال بر اساس امکانات و منابع موجود 
ساانه کمبودهای موجود در تخت های ویژه 

برطرف خواهد شد.
ë  بــرای ســاعت  در 24  پرســتار  حضــور 8 

مراقبت ویژه

عضــو  صــدق  مــره  ســیامک  دکتــر 
مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون 
شــورای اســامی در گفت و گــو بــا »ایــران« 
در اظهــار نظــری دیگــر می گویــد: تعــداد 
حــال  در  ویــژه  مراقبت هــای  تخت هــای 
حاضر حتی کمتر از نصف نیاز کشــور است 

و این می تواند برای بیمار بســیار آزاردهنده 
و نگران کننــده باشــد. وی تأکیــد می کنــد: 
امکانــات مورد نیــاز در بخش مراقبت های 
ویــژه بســیار پرهزینه و چندیــن برابر هزینه 
تخت های معمولی بیمارســتان ها اســت. 
برای مثال نوع مناســب و مرغوب دستگاه 
ونتیاتــور که بــرای هر تخــت مراقبت ویژه 
ازم اســت و بیــش از 1000 شــبانه روز عمر 
مفیــد نــدارد بیــش از یــک میلیــارد تومان 
هزینه دارد، مانیتورهای پیچیده، تشک های 
طبی و... همگی وسایل گرانقیمتی است که 
با نوســانات اخیر قیمت ارز هزینه بسیاری 
را به بخش های مراقبت های ویژه تحمیل 
می کند. این نماینده مجلــس می افزاید: از 
ســوی دیگر هــر تخت  آی ســی یو به صورت 
اســتاندارد حداقل به دو نیــروی کارآزموده 

نیاز دارد، در حالی که بیمارستان ها معموًا 
4 شــیفت کاری دارنــد. هــر تخــت بخــش 
مراقبت های ویژه در 24 ساعت به ۸ پرستار 
کارآزمــوده نیاز دارد که برای بیمارســتان ها 
هزینه های بســیاری بــه همــراه دارد و البته 
مــا در بحث پرســتاران کارآزمــوده با کمبود 
مواجه هستیم. موضوع مهم دیگر در بحث 
نیروی انسانی، نیاز به حضور مداوم پزشک 
و متخصص در این بخش هاست که در این 
زمینه هم بشدت احساس کمبود می شود. 
دکتــر مــره صــدق خاطرنشــان می کنــد: از 
این رو می توان گفت اگر سرمایه گذاری اولیه 
هم صورت بگیــرد بازهم ایجاد تخت های 
مراقبت هــای ویــژه بــا تعرفه هــای بخــش 
دولتــی و حتــی تعرفه هــای فعلــی بخش 
خصوصی توجیــه اقتصادی نــدارد و ادامه 

فعالیت این بخش ها با تعرفه های فعلی، 
به هیچ وجه سود سرمایه را باز نمی گردانند. 
به همین دلیل است که نه بخش خصوصی 
تمایلــی به ســرمایه گذاری در ایــن زمینه را 
دارد و نه بخش دولتی توان رفع همه نیازها 
را خواهد داشت. وی تأکید می کند: موضوع 
دیگــری که بخــش خصوصی را نســبت به 
ســرمایه گذاری در این حوزه بی رغبت کرده 
تعــداد مــرگ و میــری اســت کــه درمیــان 
بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه 
اتفــاق می افتــد. تمایل بخــش خصوصی 
بــه کاهش آمار مرگ و میر باعث می شــود 
عاقه ای به بستری بیماران بدحال نداشته 
باشــند. با وجود اینکه طرح تحول سامت 
به ســمت پوشش بیمه ای کامل و مطلوب 
حرکت کرده و خیلی از مشــکات را کاهش 

داده است اما باز هم بسیاری از شرکت های 
بیمه گــر بــرای تعــداد روزهای بســتری در 
بخش های مراقبت های ویژه سقف تعیین 
کرده انــد وایــن ســقف بــه تحمیــل هزینــه 
هنگفت به بیمار منجر می شود بخصوص 
اگــر مــدت بســتری طوانی باشــد. چــرا که 
سازمان بیمه گر هزینه های بستری بیش از 
سقف تعیین شــده را نمی پردازند. به گفته 
ایــن نماینــده مجلــس، بــا وجــود اینکــه با 
طرح تحول ســامت بســیاری از مشکات 
رفــع شــده و در ســال هــای اخیــر در حدود 
40 درصــد و در برخی مناطق تــا حدود ۷0 
درصــد بــه تخت هــای  آی ســی یــو اضافه 
شده اما امکانات موجود جوابگوی نیازهای 
بیمــاران نبــوده و ایــن عقــب افتادگــی بــه 
ســادگی قابل جبران نیســت چرا که بخش 
خصوصی رغبت چندانی به مشــارکت در 
این حــوزه ندارد و بار اصلی درمان بیماران 
بخــش ویــژه بــه دوش دولت اســت. دکتر 
حســینعلی شــهریاری، عضــو کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی 
نیز در این باره می گوید: تقویت بخش های 
مراقبت هــای ویژه نــه تنها نیازمنــد منابع 
اقتصادی قوی اســت بلکه جذب و تربیت 
نیروهــای کارآزمــوده نیــز بســیار ضــروری 
اســت. متأسفانه در وضعیتی که با جذب و 
استخدام نیروی متبحر موافقت نمی شود 
نمی توانیــم با اضافه کردن تخت، مشــکل 
بیماران بدحال را حل کنیم، چراکه استفاده 
از این امکانات نیازمند جذب نیروی خبره و 
پرســنل ورزیده است. این نماینده مجلس 
شــورای اســامی دلیل عدم جــذب نیروی 
انسانی را کمبود منابع مالی عنوان می کند 
که ســازمان برنامــه و بودجــه در تأمین آن 
دچار مشکل است. وی می افزاید: هم اکنون 
تعداد زیادی بیمارستان تأسیس شده است 
که توجیه اقتصادی ندارد و حاکمیتی است.
به این معنا که این بیمارستان ها در مناطق 
محروم تأسیس شده اند و نمی توانند هزینه 
خود را تأمین کنند و دولت باید هزینه های 
آنها را تأمین کند که این فشار مضاعفی به 

سیستم بهداشت و درمان کشور است.

در وضعیتی که با جذب و استخدام نیروی متبحر موافقت نمی شود نمی توان با افزایش تخت، مشکل بیماران را حل کرد

 واکنش مونسان به فعالیت لودرها  محدودیت  روزهای بستری برای  تخت های مراقبت ویژه

در شهر باستانی شوش
معاون رئیس جمهوری ســاخت زیرگذر شهری را باعث 
خســارت های غیرقابل جبران برای تمدن چندهزارساله 
شــوش دانســت و اعام کرد:»اجــازه نمی دهیــم میراث 
تاریخــی ایــران را نابــود کننــد.« »محمــد حســن طالبیــان« معــاون میراث 
فرهنگــی کشــور هــم از شــکایت ســازمان میــراث فرهنگی از مجریــان طرح 
زیرگذر خبر داد. به گزارش ایسنا، به دنبال مصوبه  شورای تأمین شهر شوش 
برای آغاز مجدد اجرایی کردن طرح »تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشک 
و تبدیــل آن بــه زیرگــذر«، علــی اصغــر مونســان، رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری واکنش نشــان داد و در قدم نخســت 
محمدحســن طالبیــان، معاون میراث فرهنگی ســازمان میــراث فرهنگی و 
یک تیم از معاونت برای پیگیری و بررسی وضعیت به شهر باستانی شوش 
رفتنــد. همچنین مونســان، در صفحه شــخصی خود در توئیتــر این اقدام را 
محکوم کرد و نوشــت: »متولیان شــهر شوش با حکم شبانه، ساخت زیرگذر 
شــهری را آغاز کردنــد! این اقدام باعث خســارت های غیرقابل جبران برای 
تمدن چندهزارســاله ما خواهد بود! اجــازه نمی دهیم میراث تاریخی ایران 
را نابود کنند! هم شکایت می کنیم هم به معاون میراث گفتم به جد پیگیر 

موضوع باشد!« 
بــه گفتــه محمدحســن طالبیــان، بــا مصوبه شــورای تأمین شــهر شــوش و 
براســاس دســتور فرمانــداری، لودرهــا و تجهیــزات مکانیکــی شــهرداری از 
ســاعت هشــت و نیم پنجشنبه - ۶ دی - فعالیت خود را برای ایجاد زیرگذر 
شــروع کردند. اما این اقدامات بدون اطاع میراث فرهنگی شــوش و استان 

خوزستان آغاز شد.

هیچ نوع روغنی به شیرهای بسته بندی اضافه نمی شود
مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو 
گفــت: در زمــان حاضــر هیــچ گونه روغــن خارجــی از جمله روغــن پالم به 
شیرهای بسته بندی برند اضافه نمی شود و چربی این شیرها ناشی از خامه 
خود شیر و استاندارد است. وحید مفید افزود: سازمان غذا و دارو بر کیفیت 
و تولید شــیرهای بســته بندی نظارت دارد و هیچ مــاده غیرمجازی از جمله 

چربی های گیاهی به این شیرها اضافه نمی شود.
به گزارش ایســنا، وی درباره شــیرهایی که با عنوان »صفر درصد چربی« 
به بازار آمده اند نیز گفت: هیچ شیری نمی تواند با چربی صفر مطلق باشد 
بلکه چربی شیر ممکن است نزدیک به صفر باشد و استفاده از عنوان صفر 

درصد چربی روی شیرها نادرست است.
مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آشــامیدنی ســازمان غذا و دارو 
در پاســخ به این پرسش که آیا چربی شیرهای داخلی کفاف تولید کره مورد 
نیــاز کشــور را می دهــد، گفت: بــا توجه به لزوم تأمین شــیر مورد نیاز کشــور، 
چربــی شــیرهای تولیدی کشــور بــرای تأمین کــره در داخل کافی نیســت به 
همیــن علت کــره عمــداً از خارج وارد می شــود. بیشــترین کــره مصرفی در 
کشــور کــره حیوانــی و وارداتی اســت و از اروپا و نیوزلند و کشــورهای مختلف 
وارد می شــود.  بــه گزارش ایرنا، در ســال 9۳، مســئوان وزارت بهداشــت از 
وجود مواردی از اســتفاده از روغن پالم در برخی لبنیات خبر داده بودند که 
با نظارت و پیگیری مسئوان این وزارتخانه و به گفته مدیر کل فرآورده های 

غذایی وزارت بهداشت چنین تخلفی وجود ندارد.

مهر

اخبار
پرستو رفیعی

خبرنگار

1509
تخت آی سی یو
در 160 شهرستان 
ایجاد شده است

15 تا 20
هزار تخت 

مراقبتهای ویژه 
مورد نیاز است

150 تا 200
هزار تخت 
 بیمارستانی
 در کشور

226 تخت 
PICU

در 32 شهرستان
ایجاد شده است

 703 تخت 

NICU

در 63 شهرستان 
ایجاد شده است

 8  پرستار 
برای مراقبت 
 ویژه در
 24 ساعت

8 هزار
تخت مراقبت های 
 ویژه افزایش 
یافته است

1000
روز عمر مفید 

تخت مراقبت های 
ویژه

آتش ســوزی عمــدی کمپ ترک اعتیاد زنــان قرچک، ۳9 معتــاد را متواری و 11 
زن معتاد را روانه بیمارســتان کرد. داریوش بیات نژاد، مدیرکل بهزیســتی استان 
تهران هم عمدی بودن این حادثه برای فرار از کمپ ترک اعتیاد را تأیید می کند 
و بــه »ایــران« می گوید:»تصاویر دوربین های مداربســته نشــان می دهــد 2 نفر از 
ایــن معتادان که از ســرکرده های قاچاقچیان بزرگ مواد مخــدر هم بودند چند 
ســاعت قبل از آتش ســوزی با شکســتن شیشــه بخاری و آتش زدن پتو دست به 
ایــن اقدام خطرناک زدند.« ماجــرای آتش زدن عمدی کمپ های اعتیاد اگرچه 
اتفاق جدیدی نیســت و طی ســال های اخیر در نقاط مختلف کشــور بارها اتفاق 
افتاده اما مسئوان سازمان بهزیستی تهران می گویند، این نخستین بار است که 
آتش به جان مراکز اعتیاد استان تهران می افتد. خرداد امسال هم کمپ اعتیاد 
دیگری در شهرســتان ار در نزدیکی شــیراز در آتش سوخته بود که در این حادثه 
هــم ۷ نفر مصدوم و یک نفر دچار ســوختگی 60 درصد شــده بود. این در حالی 
اســت که آتش ســوزی کمپ ترک اعتیاد زنان قرچک تلفات ســوختگی نداشت 
و تنهــا یک نفر دچار ســوختگی 2 درصد شــد و باقی مصدومان هــم دچار تنگی 
نفس و مشــکات تنفســی شــدند. البته، به گفته »حمیدرضــا نعمتی« مدیرکل 
بهزیســتی قرچــک، دو نفــر از مصدومــان طی انتقال به بیمارســتان هــم دوباره 
اقدام به فرار کرده بودند که پس از چند ساعت شناسایی و دوباره به بیمارستان 

منتقل می شوند.
ë بروز چنین اتفاقاتی دور از انتظار نیست

»داریــوش بیات نژاد« بــروز چنین اتفاقاتی را دور از انتظار نمی داند و معتقد 
اســت شــرایط معتادان متجاهر به علت اثرات ســوء مصرف مــواد مخدر باعث 
بــروز خشــونت و فرار از کمــپ ترک اعتیاد می شــود. به همین علت ســم زدایی 
و کنتــرل آنها ســخت خواهد بــود. او ادامه می دهــد: این افراد بــه تازگی و در پی 
غربالگــری به این مرکز انتقال یافته بودنــد و مراحل درمان آنها در حال تکمیل 
بود که چنین اتفاقی افتاد. بیات نژاد با اشاره به این که پس از این حادثه مراقبان 
بــرای کم کــردن تلفات درها و پنجره های خوابگاه را بــاز کردند که باعث متواری 
شــدن زنان معتاد شــد، می گوید: در حال حاضر همه مصدومان به جز یک نفر 
تاکنــون ترخیص شــده اند که مراحــل درمانی این فرد هم درحال تکمیل شــدن 
اســت. مدیــرکل بهزیســتی تهران ادامــه می دهد: خوشــبختانه پرســنل خوابگاه 
دچار آســیب نشــدند و حال همه آنها خوب اســت. برخی از آنها در زمان حادثه 

دچار تنگی نفس شده بودند که مشکل شان جدی نبود.
بیات نــژاد با بیان اینکه تمام مراکز بهزیســتی و تمــام کمپ های ترک اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی مجهز به دوربین مدار بســته اســت، می گوید: پس از بررسی 
حادثــه در دوربین هــا متوجه شــدیم چنــد نفری که نســبت به درمــان مقاومت 
می کردنــد و می خواســتند از کمــپ برونــد دســت به ایــن کار زده اند. بــا توجه به 
این کــه معتــادان متجاهر با دســتور قضایی بــه کمپ ها منتقل می شــوند امکان 
ترخیص آنها بدون دستور قضایی ممکن نیست. به همین علت آنها با تحریک 

معتادان دیگر کمپ را آتش زدند تا فرار کنند.
حمیدرضــا نعمتــی سرپرســت اداره بهزیســتی قرچــک هــم در گفت و گــو با 
»ایران«، این حادثه را ناشــی از عوارض ســوء مصرف مواد می داند و به »ایران« 
می گویــد: ایــن افراد به علت مصرف طوانی مواد مخدر دچار بی قراری، تشــنج 

و... بودند که همین عوامل در بروز این اتفاق بسیار مؤثر بود.
وی دربــاره این که چطور می توان از بــروز چنین وقایعی جلوگیری کرد، گفت: 
تاش ما این است که نظارت بر مراکز خود را افزایش دهیم و یکی از راهکار های 
مؤثــر هــم می توانــد جایگزیــن کــردن سیســتم گرمایشــی بخاری هــا به گازســوز 
باشــد. البتــه بایــد توجه کنیم کــه 90 درصــد افراد ایــن کمپ ها دچــار اختاات 
روانی، افســردگی و اضطراب هســتند. به همین علت با جایگزین کردن سیستم 

گرمایشی هم شاید دوباره شاهد چنین اتفاق هایی باشیم.

سرپرست بهزیستی قرچک :

 اختاات روانی افراد کمپ  اجازه 

نصب سیستم  گرمایشی را نمی دهد

یاسمن صادق شیرازیگزارش خبری
خبر نگار
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چنــدی پیش بــود کــه ارکسترســمفونیک 
کنســرواتوار بوســتون، )یکــی از مهم تریــن 
کنســرواتوارهای ایــاات متحــده امریــکا( 
پوئم سمفونیک »عرفان ایرانی« اثر »علی 
رهبــری« را کــه در اصــل »خــون ایرانــی« 
نــام دارد، بــه رهبــری »بــروس هانگــن« 
مدیــر هنــری و رهبــر دائم این ارکســتر، به 
روی صحنــه بــرد. علــی رهبــری می گوید: 
آهنگسازان بســیار خوب ایرانی ای هستند 

که به دعوت ارکسترها و مؤسسات فرهنگی 
ســایر کشــورها، آثارشــان در خارج از ایران 
توســط ارکســترهای معروف اجرا و ضبط 
می شوند، ولی متأسفانه در کشوِر خودمان 
جایــی بــرای ابــراز هنرشــان وجود نــدارد. 
چون در آنجا عده ای زیر پوشــش مشاوران 
بــا  مختلــف،  شــوراهای  در  عضویــت  یــا 
هماهنگی چند نفردیگر از امثال خودشان، 
صرفــاً جهت حفظ نام و مقام خود تاش 

می کنند و از این افتخارات واقعی که برای 
مملکــت مــا در خــارج از ایــران به دســت 
می آیــد، صحبتــی نمی کننــد، بــه همیــن 
خاطر است که نه تنها عموم مردم که حتی 
مخاطبــاِن حرفــه ای موســیقی کاســیک 
نیــز در مجموع در ۴۰ ســال گذشــته از اکثر 
موفقیت های بزرگ آهنگســازان، رهبران 
و نوازنــدگان ایرانی بی خبــر مانده اند. این 
رهبر ارکســتر در گفت و گو با »موسیقی ما« 

گفتــه اســت: ایــن قطعــه را مــن ۱۱ ســال 
پیــش از انقاب در ســن ۲۰ ســالگی به نام 
»خــون ایرانــی« برای ارکســتر صبــا که آن 
زمان رهبری اش برعهده اســتاد »حســین 
دهلوی« بود، نوشــتم. ارکســترصبا، تقریباً 
شــمایلی شــبیه ارکســتر ملی در این روزها 
را داشت، تفاوت ها اما بســیار زیاد بود، آن 
زمان با تشویق اســتاد »حسین دهلوی« و 
اســتقبال اســتادان بزرِگ ایرانــی، با وجود 

 آنکــه من درویــن زندگی می کردم تا ســن 
بــا دریافــت دســتمزد، روی  ۲۳ ســالگی 
همیــن ســبک بســیار ایرانــی ماهانــه یک 
قطعه برای ارکستر هنرستان موسیقی ملی 
می نوشــتم، اتفاقی که امروز رخ نمی دهد 
و به خاطــر همیــن هــر آنچــه کــه گنجینــه 
موســیقی ملی ماســت، مربوط بــه همان 
زمان است و در این سال ها کمتر قطعه  ای 

نوشته شده است.

خون ایرانی در بوستون

هدیه تهرانی در نمایی از فیلم »روزهای نارنجی«

محبوب های فرهنگی اوباما
باراک اوباما رئیس جمهوری سابق ایاات متحده امریکا لیستی 
از فیلم هــا، کتاب هــا و موســیقی های مــورد عاقــه خود در ســال 
۲۰۱۸ را منتشر کرد. در میان فیلم هایی که باراک اوباما در لیست 
محبوب های سال ۲۰۱۸ خود آورده است عنوان های زیر دیده می شوند: فیلم ترسناک 
»نابودی«، فیلم ابرقهرمانی »پلنگ سیاه«، فیلم کره ای »سوختن« براساس داستانی 
از موراکامــی، کمدی »مرگ اســتالین«، فیلم جنایی »بلک ککلنزمــن« به کارگردانی 
اسپایک لی، کمدی »کاس هشتم«، درام »اگر خیابان بیل می توانست حرف بزند«، 
 Minding the« فیلــم »ردی به جا نگذار«، مســتندی دربــاره اختاف طبقاتی به نــام
Gap – اختــاف رو در نظــر بگیــر«، فیلم »ســوارکار«، درام ژاپنی »دزدان فروشــگاه«، 
کمدی »دختران را حمایت کن«، »روما« اثر تحســین شــده آلفونســو کوارون و فیلم 
مستند »تو همسایه ام نیستی«. اوباما همچنین فهرستی از کتاب های مورد عاقه خود 
را نوشته است که در صدر آن »شدن« نوشته همسرش میشل اوباما بانوی اول پیشین 
امریکا قرار دارد. این کتاب درباره تجربیات شــخصی میشل اوباما و چالش های او در 
مسیر زیسته خود است و به روزهای حضور خانواده اوباما در کاخ سفید هم می پردازد. 
»شدن« با فروش دو میلیون نسخه در مدت ۱۵ روز رکوردی فوق العاده از خود به جا 
گذاشــت و در نهایت به پرفروش ترین کتاب ســال امریکا تبدیل شــد. اوباما در بخش 
موسیقی نیز از نانسی ویلسون خواننده سبک جز که حدود دو هفته پیش از دنیا رفت 

یاد کرد و با معرفی آلبوم او به فهرست خود پایان داد.

آن سوی 
مــــــــرز

فیلم اولی های جشنواره فیلم فجر معرفی شدند

غایبان و حاضران بخش نگاه نو
هیأت انتخاب بخش نگاه نو سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر که 
به نخســتین فیلم بلند ســینمایی کارگردانان اختصاص دارد، پس 
از یــک هفته تأخیر، ۱۰ فیلــم راه یافته به این بخش را اعــام کرد. ۱۰ 
کارگردان فیلم اولی از جمله پواد کیمیایی، ســیدجواد رضویان، تورج اصانی و میاد 
صدرعاملی در بخش نگاه نو جشــنواره فیلم فجر امســال به رقابت خواهند پرداخت. 
معرفی فیلم های برگزیده این بخش البته با انتشار لیستی از غایبان این دوره از جشنواره 
هم همراه بود و کانال تلگرامی سینما از غیبت فیلم هایی با بازی شهاب حسینی نوشت. 
طبق این گزارش »سرکوب« ساخته رضا گوران با بازی سارا بهرامی، باران کوثری، الهام 
کردا، پردیس احمدیه و جمشید هاشم پور که نسخه ای از آن به دفتر جشنواره ارائه شده 
بود و پیش بینی می شد در بخش سودای سیمرغ هم انتخاب شود در فهرست فیلم های 
بخش نگاه نو قرار نگرفته است. شنیده می شود ممیزی هایی به سازندگان فیلم داده شد 
اما مشخص نیست دلیل غیبت »سرکوب« این ممیزی هاست یا کیفیت فیلم. همچنین 
هیچ کدام از فیلم های اولی که شهاب حسینی امسال بازی کرده بود در فهرست فیلم 
بخــش نگاه نو دیده نمی شــوند. فیلم هایی چون »ابیرنــت«، »نبات«، »نرگــس« و...
همچنین سروش صحت هم نسخه ای از اولین فیلمش را به دفتر جشنواره ارائه داده که 
نام این فیلم هم در بین غایبان امسال قرار می گیرد. از سوی دیگر حضور برخی فیلم ها 
در این فهرست با ابهاماتی در محافل سینمایی و رسانه ای مواجه شد. »روزهای نارنجی« 
به کارگردانی آرش اهوتی یکی از فیلم های راه یافته به بخش »نگاه نو« است که پیش تر 
حضورهای متعددی در جشــنواره های جهانی داشــته و پذیرش آن پس از رونمایی در 
جشنواره های خارجی با ابهاماتی مواجه شده است. سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه 
ســی وهفتمین جشــنواره ملی فیلم فجــر در گفت وگویی با مهر تأکید کــرد که مطابق 
آیین نامه، حضور در جشنواره های خارجی مانع پذیرش فیلم ها در جشنواره نمی شود. 
همچنین احمد امینی عضو هیأت انتخاب دو دوره اخیر جشنواره ملی فیلم فجر درباره 
مناقشه پیش آمده درباره انتخاب »روزهای نارنجی« به کارگردانی آرش اهوتی نیز در 
گفت وگویی عنوان کرد سال گذشته تنها ۲، ۳ سکانس از این فیلم برای هیأت انتخاب 
ارسال شده بود که ما آن را مورد بازبینی قرار ندادیم و گفتیم فیلم باید به صورت کامل 
به دبیرخانه ارســال شــود. ۱۰ فیلم پذیرفته شــده در این بخش براســاس حروف الفبا 
عبارت است از: ۱: »پالتو شتری« به کارگردانی مهدی علی میرزایی و تهیه کنندگی مجید 
شــیخ انصاری، ۲- »جان دار« به کارگردانی حســین امیری دوماری  و پــدرام پورامیری و 
تهیه کنندگی کامــران مجیدی، ۳- »حمال طا« ســاخته تورج اصانی و تهیه کنندگی 
منصور ســهراب پور، 4- »دیدن این فیلم جرم اســت!« به کارگردانی رضا زهتابچیان و 
تهیه کنندگی محمد حمزه زاده، 5 - »روزهای نارنجی« کار آرش اهوتی و تهیه کنندگی 
علیرضــا قاســمخان، ۶- »زهــر مار« بــه کارگردانی ســیدجواد رضویــان و تهیه کنندگی 
جــواد نوروزبیگــی، ۷- »ســونامی« بــه کارگردانــی میــاد صدرعاملــی و تهیه کنندگی 
علی ســرتیپی، ۸- »مســخره باز« به کارگردانی همایون غنــی زاده و تهیه کنندگی علی 
 مصفــا، ۹- »معکوس« به کارگردانی پواد کیمیایی و تهیه کنندگی مســعود کیمیایی، 

۱۰- »یلدا« به کارگردانی مسعود بخشی و تهیه کنندگی علی مصفا.

نمــــــا

آغاز »هفت« قبل از جشنواره فیلم فجر
به گفته محمدحسین لطیفی، پخش برنامه »هفت« زودتر 
از ســی و هفتمین جشــنواره ملی فیلم فجر آغاز می شود. او 
به مهر گفته است که هم اکنون تیمی ۲۰ نفره در اتاق فکر در 

حال تولید و پیش بردن کارها هستند.

شهرام ناظری از بیمارستان مرخص شد
شــهرام ناظری خواننده سرشناس موسیقی ایرانی که به دلیل عفونت ریه در 
بیمارســتان بستری شــده بود، مرخص شد. کنســرت های ناظری در اصفهان 

به دلیل بستری شدن او در بیمارستان لغو شده بود.

عبور از مرز 4 میلیارد تومانی »بمب؛ یک عاشقانه«
فیلــم »بمــب؛ یک عاشــقانه« در جدیدترین آمار فروش ســینما با ۴ میلیارد 

تومان در صدر جدول فروش فیلم های جدید قرار دارد.

آشنا، مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی شد
قادر آشــنا به عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره مؤسســه نمایشــگاه های 

فرهنگی ایران انتخاب شد.

عاموس عوز درگذشت
»عاموس عوز« نویســنده سرشناس اســرائیلی که یکی از مدافعان حقوق مردم 
فلسطین بود در سن ۷۹سالگی درگذشت. این نویسنده که نگارش ۱۹ اثر داستانی 
و صدها مقاله را در کارنامه داشــت و همواره به عنوان یکی از گزینه های دریافت 
جایزه نوبل ادبیات بود مطرح می شد بر اثر ابتا به بیماری سرطان از دنیا رفت.

روی خـط 
خـــــــبر

»با ماشینی پر از کتاب، اسباب بازی و وسایل 
ورزشــی امــروز دم غروب حرکــت می کنم و 
تا پس فردا در روســتاهای مختلف هســتم« 
»قصه خوانی اجرا می شــود، پیگیر صبحانه 
دانش آموزان، رنگ آمیزی مدرسه، ساخت و 
ساز سرویس بهداشتی و مرمت حیاط مدرسه 
هستم. سعی می کنم طی چند روز آینده این 
کارها سروســامانی پیــدا کنــد....« این ها چند 
نمونه از توئیت های اسماعیل آذری، طلبه ای 
اســت که طلبــه قصــه گــو خوانده می شــود 
و حســابی در فضــای مجازی شــهره اســت؛ 
کسی که امسال در بیست و یکمین جشنواره 
قصــه گویی مورد تقدیــر قرار گرفــت. او اهل 
کهگیلویه و بویراحمد و ساکن دهدشت است 
و بیشتر ساعت های زندگی اش را در روستاها 
بــرای قصــه گویی بچه هــا صرف می کنــد. با 
 او بــه گفت و گو نشســتیم که متــن کامل این 
گفــت و گــو را می توانیــد در ایــران آنایــن 

بخوانید.
ë  چه شــد که قصــه گویی بــرای بچه هــا را

شروع کردید؟
من در یک اســتان محروم زندگی می کنم 
همیشه فکر می کردم برای کمک به مردم 
محروم استانم چه کاری می توانم بکنم و 
قدم کوچکی بردارم به این نتیجه رســیدم 
محرومیت با دانش و آگاهی باید برطرف 

شود. افراد باید به تفکری برسند خودشان 
قدمــی بردارنــد قــدم اول دانــش و آگاهی 
اســت با ابــزار آگاهی. کتاب کــه مهم ترین 
وســیله کســب دانش به حســاب می آید، 
گفتــم این کار را با چه کســانی شــروع کنم 
کودکان بهترین افرادی هستند که می توانم 
برای شــان قصه بگویم، بعد فکــر کردم با 
چه ابــزاری، با کتاب و قصه که راه ارتباطی 
با کودکان اســت. کتاب، روستا و کودک شد 

هدفم با شعار توپ، قصه و رنگ.
ë  روســتاهایی را کــه بــرای قصــه خواندن

می رفتید چطور انتخــاب می کردید از قبل 
می دانستید کودکان چه قصه هایی دوست 

دارند؟
روســتاها را براســاس محرومیــت، فاصلــه و 
جمعیت انتخاب می کردم. روستاهایی که از 
شهر فاصله دارند به نسبت جمعیت کمتری 
داشــتند کســی به آنجا ســر نمی زند و دارای 
آسیب های زیادی هســتند. در مورد انتخاب 
کتاب با یک عده ناشــر و نویســنده در فضای 
مجازی در ارتباطم از آنها کمک می گیرم در 
عین حال خودم هم کتاب ها را رصد می کنم. 
معیار انتخاب من برای قصه خوانی کودکان 
هــر کتابی اســت که به رشــد فکری کــودک و 

دنیای کودکان و حل مسائل شان کمک کند.
ë  جلســه های قصــه خوانــی را کجــا برپــا

می کنید؟
  طبیعت را بیشتر دوست دارم ما زاگرس 
نشین هستیم و بیشتر در زیر درخت های 

بلوط می نشینیم و قصه خوانی می کنیم.
ë  از آنجایی که برنامه های تان در طبیعت

اجرا می شــود، در فصل سرما فعالیت تان 
متوقف نمی شود؟

نه متوقف نمی شــود. اگــر مثاً بــاران بیاید 
بچه ها را در مدرسه یا مسجد جمع می کنم.

ë  با توجــه به اینکه شــما روحانی هســتید
تمرکــز و توجه تان بیشــتر داســتان خوانی 

مذهبی است یا نه؟
نــه هر کتابــی که با ایــن معیارهــا همخوانی 
داشته باشد پرورش فکر، زیبا تر کردن دنیای 
کــودکان، آمــوزش مهربانــی و مهارت هــای 
زندگی ایرانی و خارجی، مذهبی و غیرمذهبی 

هم ندارد همه جور کتاب می خوانم.
ë  مشــکلی که در روســتاها همیشــه شما را

آزار داده و نتوانستید کمکی بکنید چه بوده 
است؟

معلمــان،  نا آگاهــی  بیــکاری،  زیــاد،  فقــر 

متأسفانه در مدارس ما آموزش جدی گرفته 
نمی شــود اســم ما آموزش و پرورش است 
ولــی »فکر محــوری« در این سیســتم هیچ 
جایی نــدارد. نکته دیگر اینکه دانش آموزان 
کودکی نمی کنند و به رشد فکری نمی رسند 
و به جای اکتشاف، فقط حفظ می کنند! این 

نحوه آموزش، کودکی را داغون می کند.
ë  جشــنواره در  شــما  قدردانــی  ماجــرای 

قصه گویی چه بود؟
در جشــنواره قصــه گویــی مســئوان کانــون 
پــرورش فکــری فعالیت هایــم را در فضای 
مجــازی دیــده بودند مــورد توجه شــان قرار 
گرفــت از مــن قدردانــی شــد بــا توجــه بــه 
اینکــه اصاً دلــم نمی خواهــد از کمک های 
دولتی بهره مند شــوم، اگر کمکی هم باشــد 
کمک هــای مردمــی را ترجیــح می دهــم، 
از  دارد  آســیب هایی  دولتــی  کمک هــای 

تقدیری که داشتند تشکر می کنم.

بابک ریاحی پور )نوازنده گیتار باس( و از اعضای مؤسس گروه 
موســیقی »اوهــام« در گفت وگو با ایرنا بــا تأیید خبر اخذ مجوز 
برای انتشــار یک آلبوم از ســوی این گروه گفت: پس از ۲۰ سال 

انتظار در نهایت موفق شدیم مجوز انتشار آلبوم »نهال حیرت« را کسب کنیم.
وی افزود: پس از کسب مجوز این آلبوم در صدد یافتن تهیه کننده و ناشر مناسب 
بــرای از ســرگیری فعالیت گــروه اوهام هســتیم و امیدواریم بزودی پــس از یافتن 
اسپانسر و تهیه کننده با انتشار رسمی اولین آلبوم تولید شده در گروه اوهام و اجرای 

کنسرت این آلبوم با هواداران تجدید دیدار کنیم.
اوهام یک گروه موســیقی ایرانی اســت که دو  دهه پیش فعالیت خود را در ســبکی 
که می توان آن را تلفیقی از راک و موسیقی ایرانی دانست با خواندن اشعار حافظ 

و مولوی آغاز کرد.
این گروه در سال ۱۳۷۸ با سه عضو اصلی شامل شهرام شعرباف، بابک ریاحی پور 
و شاهرخ ایزدخواه شکل گرفت و  در زمان خود نگاهی نو به اشعار شعرای کاسیک 

در موسیقی نوین ایران داشت.
نگاه ِ نو و ساختارشکن این گروه جریان ساز موجی از موافقان و مخالفان را در مقابل 
هم قرار داد؛ برخی نگاه تازه این گروه را به اشعار کاسیک بشدت مورد انتقاد قرار 
دادند و گروهی دیگر همین نگاه نو و ساختارشکن را عامل جذب جوانان به ادبیات 
کاســیک و شرط غنای ادبی موج نوین موســیقی راک در ایران می دانستند. آتش 
فروزان و جریان ساز این گروه دیری نپایید و تا آستانه خاموشی کامل پیش رفت اما 
شهرام شعرباف این گروه را حفظ کرد. بابک ریاحی پور و شاهرخ ایزدخواه در سال 

۱۳۸۲ از گروه جدا شدند و شهرام شعرباف فعالیت گروه را به تنهایی ادامه داد.
اوهام تا مدت ها مجوز فعالیت رســمی نداشــت، در طول این مدت چهار آلبوم را 
به طور غیررسمی منتشر کرد و برای دانلود در اختیار طرفدارانش قرار داد. سرانجام 
شــعرباف توانست در شهریور ســال ۱۳۹۱ با عنوان گروه شهرام شعرباف فعالیت 
رسمی خود در ایران را آغاز و پس از سال ها در تهران کنسرت برگزار کند. این گروه 
پنجمین آلبوم و نخستین آلبوم رسمی خود را در سال ۱۳۹۲ با عنوان »این خرقه 

بینداز« منتشر کرد.
حال  با اخذ دیرهنگام مجوز برای اولین آلبوم این گروه، اعضای اولیه اوهام قصد 

دارند پس از دو  دهه دوباره فعالیت این گروه را از سر بگیرند.

»اوهام« پس از 20 سال مجّوز انتشار آلبوم گرفت 

این گروه خط شکن

نــــوا

چنــدی اســت کــه صنــدوق اعتبــاری 
راســتای  در  را  تفاهمنامه هایــی  هنــر 
حمایــت از کســب و کارهــای فرهنگی 
منعقد می کند تا هنرمندان و اصحاب 
فرهنــگ و هنــر بتوانند رونقــی به کارو 
بارشــان بدهند؛ از شــیوه نامه ای که در 
جهــت حمایــت از راه انــدازی کســب 
و کار فرهنگــی بخــش خصوصــی در 
شهرســتان ها بــود و بــه امضــای وزیــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی رســید، تــا 
تفاهمنامــه »برنامــه تولید و اشــتغال 
در حــوزه فرهنــگ و هنــر« کــه روز اول 
دی مــاه جــاری با حضور ســیدعباس 
صالحــی، محمدباقــر نوبخت، رئیس 
و  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
هیــأت  رئیــس  شــهیدزاده،  مرتضــی 
بــه  ملــی  توســعه  صنــدوق  عامــل 
امضــا رســید؛ طرحی که سیدحســین 
صنــدوق  مدیرعامــل  ســیدزاده، 
اعتباری هنــر، پیش تردرباره اش گفته 
بود:»هــدف فراهــم کردن بســترهای 
فرهنگی، شبکه های اجتماعی با نفوذ 
باا و حضور گسترده نهادهای مردمی 
است. با اجرایی شدن این طرح عاوه 
بر ایجاد ارزش افزوده، شبکه ارتباطی 
میــان فرهنگ ها و قومیت های کشــور 
ایجــاد می شــود.« حــاا قــرار اســت با 
فرصــت  هــزار  طــرح ۲۰  ایــن  ایجــاد 
شــغلی بــرای اصحاب فرهنــگ و هنر 
بــا  حاضــر  گفت و گــوی  شــود.  ایجــاد 
مدیرعامل صنــدوق اعتبــاری هنر در 
خصوص حمایت صندوق از کســب و 
کار هنرمندان، نــوع حمایت صندوق 
از اقشــار کــم درآمــد جامعــه هنــری 
شهرســتان ها و میزان بودجه صندوق 

و... است که با هم می خوانیم.
ë  صنــدوق فعالیــت  جدیــد  دور  در 

اعتبــاری هنــر، رویکــرد ایــن صندوق 
و  بیمــه ای  صــرف  حمایــت  شــکل  از 
درمانــی هنرمنــدان خارج شــد و حاا 
تفاهمنامه هــا  برخــی  بســتن  شــاهد 
در جهــت اشــتغالزایی و حمایــت از 
کســب و کار اصحــاب فرهنــگ و هنــر 
هســتیم. بــا ایــن طــرح و تفاهمنامــه 

جدید چقدر کسب و کار فرهنگ وهنر 
شهرســتان ها،  بخصــوص  کشــور،  در 

رونق می گیرد؟
در توســعه اشــتغال هر نهادی ســهم 
خــود را ادا می کنــد. حــوزه فرهنــگ و 
هنر بــه نســبت پتانســیل و زمینه های 
رشــدی که دارد، اکنــون از جایگاه خود 
فاصله دارد. به عنــوان مثال اان برای 
یک فیلم سینمایی ۳۰ شغل مستقیم 
ایجــاد  غیرمســتقیم  شــغل   ۳۰۰ و 
می شــود. کســب و کارهای فرهنگی در 
ایجاد اشــتغال امتیاز باایــی دارند اما 
به دلیل سخت شدن شرایط اقتصادی 
اولویت اینها کم می شود. به این معنی 
که چاپ کتاب، ساخت فیلم و تولید اثر 
در اولویــت چندم قرار می گیرد. دولت 
 ۲۰۰۰ اختصــاص  بــا  داد  تشــخیص 
میلیــارد تومــان تســهیات ۱6 درصــد 
بــرای حوزه فرهنگ وهنر بتواند حدود 
۲۰ هزار شغل از این رهگذر تولید کند. 
طبیعی اســت کــه ما فکــر می کنیم در 
اســتان هایی که هزینه ها پایین تر است 
اثر بخش تر اســت. در تهران راه اندازی 
بنگاه اقتصادی یا راه اندازی یک مجله 
به دلیل هزینه های تولید و توزیع خیلی 
بااســت. امــا در شهرســتان بــا 5۰ یــا 
۱۰۰ میلیون تومــان می توان یک بنگاه 
اقتصادی، آموزشــگاه، کافه کتــاب و... 

در حوزه فرهنگ وهنر راه اندازی کرد.
ë  در خصوص شــیوه نامه ای که پیشتر

بــه امضای وزیر رســید، اگــر هنرمندی 
بخواهــد درایــن کســب و کار فرهنگی 
آورده ای  می بایســت  باشــد  ســهیم 
هم از خود داشــته باشــد تا بــا وامی که 
از صنــدوق می گیــرد کســب و کار راه 
هســتند  هنرمندانــی  قطعــاً  بینــدازد. 
که شــاید همیــن آورده را هم نداشــته 
باشند. آیا صندوق در خصوص کسب 
و کار فرهنگــی هنرمندان کم بضاعت 
می کنــد؟  کمــک  هــم   بااســتعداد 

چه ساز و کار حمایتی در نظر دارید؟
ما بجز تفاهمنامه اخیر سرفصل های 
دیگری هــم در وزارت فرهنگ داریم. 
یکی از آنها همان گذرگاه های فرهنگی 
و هنری و فضای نوین فرهنگی و چند 
پــروژه دیگــر اســت. رویکــرد حمایتی 
مــا هم به پروژه هایی اســت کــه آورده 
دارند. ما بجز این منشــور هم حمایت 

می کنیم. بجز اینکه صندوق به تأمین 
بیمه و تســهیات ضــروری هنرمندان 
و کارهــای درمان و تکریم و مســتمری 
کــه در  هنرمنــدان رســیدگی می کنــد 
ایــن ســال ها خیلــی هم رشــد داشــته 
اســت، یعنــی تســهیات مــا بــا ایــن 
تنگناهــای اقتصــادی ســه برابر شــده 
اســت و طــرح تکریــم مــا چهــار برابر 
شده و مســتمریمان هم دو برابر شده 
اســت. با این حال تصمیم گرفتیم به 
شهرستان ها برویم و هنرمندان را پیدا 
کنیــم. و از این محــل نزدیک به ۳۰۰۰ 
هنرمند شناسایی کردیم که اینها واقعاً 
گنجینه فرهنگی و هنری هســتند و اگر 
از اینها یکی تبدیل به ستاره شود بسیار 
عالی اســت که البته اکثر ستاره های ما 

از شهرستان ها ظهور می کنند.
ë  هنرمنــدان از  صنــدوق  یعنــی 

بااســتعدادی هــم کــه توانایــی مالــی 
نداشــته باشــند، حمایــت می کنــد تا 

بتواند کسب و کار انجام دهد؟
با کمال میل حمایت می کنیم.

ë  بودجــه فرهنگی ســال 98 بــه گفته
وزیــر فرهنــگ، کمتــر از 2 و نیم درصد 
کل بودجه کشور اســت. بودجه ای که 
اعتــراض نماینــدگان مجلــس را هــم 
در پــی داشــت. آیا بــا ایــن بودجه کم 
طرح هایی که در صنــدوق دارید دچار 

چالش جدی نمی شوند؟
بودجــه ۹۷ و ۹۸ مــا تقریبــاً تغییــری 

نداشته است. مثل سال ۹۷ است.
ë مبلغ چقدر است؟

حــدود ۹۰ میلیارد تومان کــه همه آن 
هم داده نمی شود.

ë چقدر داده می شود؟
تــا اان کمتــر از 5۰ درصــد داده شــده 
است. ما هر ماه بیمه تأمین اجتماعی 
و همچنین بیمه تکمیلی می پردازیم. 
ما باید هر ماه حدود ۷ میلیارد تومان 
هزینه بیمــه بدهیم و ایــن بودجه کم 
بــرای صندوق چالش برانگیز اســت و 
امیدواریم که مجلس به ما کمک کند. 
مجلس قول داده است که کمک کند.

ë  مبلــغ حمایتــی از هنرمنــدان از چه
سقفی شروع می شود تا کسب و کار راه 

بیندازند؟
از  اســت.  متفــاوت   مبالغمــان 
 5 میلیــون تومــان شــروع می شــود تــا 
۲۰ میلیون تومان هم می رسد. در موارد 
خــاص بااتــر از ایــن هــم وام داده ایم. 
حمایت هــای دیگرمــان هــم کمک به 
تولیــد آثار یــا حمایــت به اشــتغالزایی 
و کارآفرینــی اســت کــه تــا ســقف ۲۰۰ 
میلیون تومان اســت. این تسهیاتمان 

با تضامین بانکی اعطا می شود.
ë  همــان از  حمایت هایتــان  بودجــه 

بودجه مصوب مجلس است؟
بــرای  مــا  بودجــه  ســرفصل  نــه. 
کارهــای درمانــی و بیمــه هنرمندان و 
مســتمری بگیــران اســت و مــا هزینه 
حمایت هایمــان را از جاهــای دیگر به 
دســت می آوریــم یــا از فعالیت هــای 

اقتصادیمان.
ë یعنی از دولت تأمین می کنید؟

گاهی از نهادهای دولتی و گاهی هم از 
نهادهای خصوصی کمک می گیریم.

ë  می رویــد شهرســتان ها  بــه  گفتیــد 
می کنیــد.  شناســایی  را  هنرمنــدان  و 
و  کســب  و  فرهنــگ  اهالــی  اوضــاع 
اصــًا  شهرســتان ها  در  فرهنگــی  کار 
بسیاری شان  و  نیست  بخش  رضایت 

بشدت گایه مند هستند.
ما به ۱5 استان سفر حمایتی داشتیم. 
آن تشریفات اداری و دیدار با مقامات 
مــد نظرمــان نیســت. حتــی به دنبال 
دیــدار بــا هنرمنــدان سرشــناس هــم 
نیســتیم. وقتی وارد اســتان می شویم، 
کــم  و  بــه دیــدن هنرمنــدان واقعــی 
لیســت  کــه  می رویــم  برخــورداری 
اسامی شــان را از قبــل تهیــه کرده ایــم 
و ســعی می کنیــم بــا اصناف مســتقر 
در هــر اســتان تعامــل ایجــاد کنیــم. 
قبــل از ســفر یــک مــاه کار تحقیقــی 
انجــام می دهیــم. مثًا کســانی را پیدا 

کردیــم که به تنهایی مشــغول تدوین 
دایرة المعارف هســتند. هنرمندی که 
کــردی  دایرةالمعــارف  کردســتان  در 
تدویــن می کــرد و تــا امــروز نزدیک به 
۷۰۰۰ صفحه تألیــف کرده بود و تمام 
زندگیــش همیــن بــود. حتی ناهــار یا 
شامش را همســایگانش می بردند. یا 
کسانی که آرشیو بسیار خوبی از عکس 
و فیلم و موســیقی جمــع آوری کردند 
که بی نظیر بود. منتهی افرادی نبودند 
کــه بابــت کارشــان بودجــه ای گرفتــه 
باشند. بعضی هایشان مدارک هویتی 
ناقصی داشتند یعنی حتی کارت ملی 
نداشــتند. شــبیه اینهــا بیــش از ۲۰۰۰ 
نفرند که ما شناســایی کردیم و از زبان 
اینها شــنیدم کــه در طول این ســال ها 

هیچ کس سراغ اینها را نگرفته است.
ë  در آینــده چــه برنامه هایــی خواهید

داشت؟
ســفرهای حمایتی را تکمیــل خواهیم 
کــرد. حــدود ۷۰ هــزار عضــو داریــم که 
امیــدوارم برای همه اینهــا یک فضای 
کســب و کار مجــازی درســت کنیم. به 
ایــن معنــی که همــه هنرمنــدان ایران 
یک فروشــگاه اینترنتی داشته باشند تا 
بتوانند آثار و هویت و دستاوردهایشان 
بــرای  مشــتری  و  کننــد  عرضــه  را 
بازارچــه ای  کننــد.  پیــدا  خدماتشــان 
طراحــی کردیــم که قرار اســت تــا دهه 
فجر راه اندازی شــود. نکتــه دیگر اینکه 
در مناطــق کــم برخوردار دسترســی به 
فضــای آنایــن خیلی ضعیف اســت. 
فضایــی ایجــاد می کنیــم تا مــردم این 
مناطق هم بتواننــد به محتوای آناین 
اینکــه  دیگــر  کننــد.  پیــدا  دسترســی 
راه اندازی باشگاه فرهنگ و هنر تا پایان 
امســال را در نظر داریــم. به این معنی 
که مجموعه ای متولی خدمات رســانی 
به فرهنگیان و هنرمندان شوند. یعنی 
از بنگاه های اقتصادی تخفیف بگیرد و 
به اعضای باشــگاه تخفیف داده شــود. 
بهترین خدمات را از مجموعه بهترین 
برندها و خدمات بگیرد و با تخفیف به 
هنرمندان بدهد. این باشــگاه می تواند 
رویدادهایی را برای خود تعریف کند و 
مجموعه ای شود و از حضورهنرمندان 
برای تعامل با مجموعه های بازرگانی 

و تولیدی و خدماتی استفاده کند.

اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 20 هزار شغل فرهنگی
سید حسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در گفت و گو با »ایران« خبر داد

مریم سادات گوشه
خبرنگار

آنا

گپ و گفتی با  اسماعیل آذری ، طلبه قصه گو، یکی از برگزیدگان جشنواره قصه گویی

قصه خوانی بهانه ای برای رشد فکری بچه هاست

یعه
طل

سعیده احسانی 
خبرنگار



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

   افقي:
1 - برادر شاپور اول- مبتکر زبان اسپرانتو

2-  کتابی تربیتی از ژان ژاک روسو- از جنس چرم- عامت نگارشی
3-  طرد شده- معین شده به صورت قانون، فرمان یا قرارداد- نوعی شیرینی

4-  چاره- رخ- پیروان دین موسی)ع(- رفیق مشهدی
5-  عدد عنقا- مرد تازه زن گرفته- فرمان توقف

6-  دسته ای از اتم ها- نوچه- باران کم
7-  عمق- تیم علی  قلی زاده- صورت غذا

8-  میدانی در تهران- روستایی حومه مشهد- ردگیر فضاپیماها
9-  اسلوب- یکی از انواع اردک در تااب گاوخونی- عامل ویروس آبله مرغان

10- اثر خیسی- صاحبخانه- سبزی معطر خوردنی
11- جانشین- بداقبالی- بوی غذای مانده

12-  شناسه حساب بانکی- درآمد نامشروع- ساز پرسوز- دهان
13-  ناتمام- دومین سیاره منظومه شمسی بعد از تیر- همگرایی

14-  سردی- مشهور- ذاتی
15-  اثر گورکی- موتور ماشین های بنز، BMW و آئودی

 عمودي:
1-  تیم نیمار- روزی در هفته

2-  یاقـــوت ســـرخ- قهرمانی در 
شاهنامه- مقیاس تعیین شده 

برای نمره درس
بوکـــس-  ورزش  عرصـــه    -3

مفهوم- زنگ بزرگ کلیسا
4-  فرزنـــد- واســـطه معاملـــه- 

صدای گاو- گوش ماهی
5-  مردن- سوره هشتاد و یکم- 

مرطوب
اســـب  انگلیســـی-  حـــرف    -6

لگدزن- یکدنده
7-  لطیفه- کهن ترین دانشگاه 

جهان- پوشیده
8-  پای بند- کله و سر- بی باک

9-  ســـوغات کرمـــان - مارکـــی 
 بـــر تلفـــن همـــراه هوشـــمند - 

عزم قوی
10-  رفت و آمد زیاد- خسارت- 

ضمیر بیگانه
11-  دوشـــاب- واحد پول اردن- 

غیرت
تشـــبیه-  ادات  تـــراوش-    -12
سبکی در کشـــتی- از اختیارات 

شاعری
13-  راهنمایی- گردآوری شده- 

تحفه
14- بیســـکویت ترد- فیلسوف 

فرانسوی- از مرکبات
15-  مالـــی کـــه در قبـــال آزادی 
کســـی پرداخـــت شـــود- ارگان 
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دروغ های کوچک بی اهمیت چطور مهم می شوند؟

اين يک گزارش سیاسی نیست

خالی بندی به سبک ترامپ
مريم طالشی
گزارش نويس

ناهار قیمه خورده اما اگر از او بپرســـی چی 
خـــوردی؟ می گویـــد قورمه ســـبزی. در راه 
رفتن به استخر است اما پای تلفن می گوید 
دارم مـــی روم پیـــاده روی. فـــان جنس را 
20هزار تومان خریده اما می گوید 22 هزار 
تومان خریده ام. فیلمی را در سینما دیده 
اما وقتی می پرسند کدام فیلم را دیده ای، 

اسم یک فیلم دیگر را می گوید.
اینها دروغ های کوچک غیرضروری یا 
بی اهمیتی هســـتند که ظاهراً برای کســـی 
مهم نیســـتند. چه فرقی می کنـــد آن آدم 
ناهار قیمه خورده باشد یا قورمه سبزی یا 
کدام فیلم را در ســـینما دیده باشد؟ واقعاً 
به حال بقیه چه فرقی می کند؟ ماجرا اما 
ممکن اســـت به همین دروغ های کوچک 
بی اهمیت ختم نشـــود. وقتی دروغگویی 
صفت بارز آدم می شـــود، قطعـــاً عواقبی 
دارد کـــه زندگی خـــود و اطرافیان را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
حـــاا فکـــر کنیـــد ایـــن آدم مدیر یک 
شرکت بزرگ یا بااتر از آن یک شخصیت 
سیاسی باشد. آن وقت است که دروغ های 
پیـــدا می کنـــد.  بزرگـــی  ابعـــاد  کوچـــک، 
می گویند ترامـــپ به طور متوســـط روزی 
4بار دروغ می گوید و به همین دلیل است 
کـــه خیلـــی از امریکایی ها حـــرف او را باور 
نمی کنند و اعتباری برایش قائل نیســـتند 
چـــون می داننـــد آنچـــه را کـــه از ذهنـــش 
گذشته، به زبان می آورد. آیا ترامپ فردی 
اســـت که عادت به دروغگویـــی دارد؟ آیا 
او در گذشـــته، قبل از اینکه رئیس جمهور 
شود مثًا مک دونالد می خورده و می گفته 
کی اف سی خورده ام؟ این را ما نمی دانیم. 

تحلیل روانشناسانه شخصیت ترامپ هم 
کار ما نیســـت، اما دور و بر خودمان حتماً 
به اینجور آدم هـــا برخورده ایم یا آنها را به 
همین شکل پذیرفته ایم و یا سعی کرده ایم 
اصاح شـــان کنیم. شـــاید هم طردشـــان 

کرده ایم. 
آیـــا کســـانی کـــه دروغ هـــای کوچـــک 
بی اهمیت می گوینـــد، از این کار منظوری 
دارنـــد؟ آیـــا از آن لذت می برند یـــا صرفاً 
عـــادت کرده اند واقعیت را نگویند. آیا این 
نوع دروغ ها ممکن است ابعاد وسیع تری 
پیدا کند و به دیگران آسیب برساند؟ اصًا 
مرزی بین دروغ هـــای کوچک و دروغ های 

بزرگ وجود دارد؟
ــعید بهزادی فر، روانشـــناس در  ــ دکتر س
گفت وگو با »ایران« درباره این مســـأله این 
طور توضیح می دهد: »باید برای توضیح 
این مورد دو مسأله را در نظر بگیریم، اول 
سن افراد را باید مدنظر داشته باشیم. مثًا 
بچه ها در سنین دبســـتان و قبل از رسیدن 
به ســـن نوجوانی یکســـری تصورات دارند 
که با توهم فرق می کند که به آن خیالبافی 
می گوییم کـــه این بـــا دروغگویی متفاوت 
اســـت و از خـــود بچـــه هـــم که بپرســـیم، 
می بینیم بـــه آن آگاه اســـت و می داند که 
اینها رؤیاهایش هستند. این نوع خیالبافی 

معمواً در دوره نوجوانی از بین می رود.
مســـأله دوم کـــه اینجا مطرح اســـت، 
مسأله جنسیت فرد است. خانم ها و آقایان 
با انگیزه هـــای مختلـــف دروغ می گویند. 
در مـــورد خانم هـــا ممکـــن اســـت بـــازی 
»مـــال من از مال تو بهتره« باشـــد که یک 
اصطاح روانشناسی است. بیشتر دل شان 
می خواهـــد کم نیاورند که نوعی چشـــم و 
همچشمی اســـت. در مورد آقایان، نیاز به 
قدرت و تأیید شـــدن، انگیزه ای اســـت که 

ممکن است آنها را به دروغگویی و پنهان 
کردن واقعیت ترغیب کند. اما تمام این 
دروغ هـــا مرزی دارنـــد. اگر طوری اســـت 
کـــه منفعتی برای فرد کســـب می کند و یا 
منفعت کسی را به خطر می اندازد، به آن 
دروغ می گویند و یک چیز دیگر هم هست 
کـــه اصطـــاح عامیانـــه اش خالی بنـــدی 
اســـت که با دروغ متفاوت است. کسی که 
خالی بنـــدی می کند، معمواً آســـیبی به 
کســـی نمی رســـاند و منفعتی هم برایش 
کســـب نمی شـــود بلکه کاری که می کند، 
بیشتر از ســـر عدم اعتماد به نفس است؛ 
در واقع فرد با آنی که هســـت، خوشحال 
نیســـت و قبولـــش نمی کنـــد. دروغ های 
کوچـــک بی اهمیت هم در همین دســـته 
خالی بندی جای می گیرد که الزاماً هم به 
سمت دروغگویی گسترش پیدا نمی کند 
امـــا تجربـــه مشـــاوره ای مـــن می گویـــد 
کســـانی که دروغ های کوچک بی اهمیت 
می گویند یا در واقع خالی بندی می کنند، 
ممکن اســـت به ســـمت دروغگویی هم 
پیـــش بروند و به نـــدرت پیش می آید که 
یک نفر فقط خالی ببندد، چون نداشتن 
اعتمـــاد بـــه نفس، بـــه تـــرس و ترس در 
نهایت به دروغگویی منجر می شود. البته 
در شکل کلی بهتر اســـت قضاوت دقیق 
و کلـــی راجع به هیچ آدمـــی نکنیم چون 
صورت مســـأله ممکن است از هر فردی 

به فرد دیگر فرق کند.«
بگذارید برگردیم ســـر مسأله ترامپ. 
ما سیاســـتمداری داریم که به دروغگویی 
مشـــهور شـــده اســـت، نتانیاهـــو هم کم 
دروغ نمی گویـــد و خیلـــی از دروغ هایش 
بـــه جوک و ابـــزار خنده تبدیل می شـــود؛ 
نمونه اش همیـــن قضیـــه تورقوزآباد که 
بیشتر در دسته خالی بندی جای می گیرد 

اینکه ناهار قیمه خورده ایم یا قورمه سبزی، شاید به حال کسی فرق 
نکند اما زمانی که ترامپ می گوید وقتی برج های تجارت جهانی در 

11ستامبر منهدم شد، من در جرسی سیتی نیوجرسی هزاران هزار عرب 
را دیدم که شادی می کردند، قضیه فرق می کند. ترامپ هیچ وقت این 

صحنه را ندیده است، چون هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. شاید می شود 
نتیجه گرفت که ترامپ خالی بندی است که ممکن است دروغ های 

کوچک بی اهمیتش ابعاد وسیعی پیدا کند

چنین فردی را تحمل نمی کند.«
عموماً افـــراد دروغگو یا خالی بند برای 
حل مشکلشـــان به روانشـــناس مراجعه 
نمی کننـــد. ایـــن را بهزادی فـــر می گویـــد 
و ادامـــه می دهـــد: »معمـــواً طرف های 
مقابل افـــراد دروغگو یا خالی بند مراجعه 
می کنند. مثًا همسر فرد مراجعه می کند 
و از دروغگویی اش شـــکایت دارد. مشکل 
دیگری هم باهم ندارند و فرد دروغگو هم 
به نظر خودش کار بدی نمی کند و قول هم 
می دهد کـــه این قضیه را درســـت کند. در 
واقع دروغگوها به ندرت زیربار می روند که 

مشکلی دارند.«
اینکـــه ناهار قیمـــه خورده ایم یا قورمه 
سبزی، شاید به حال کســـی فرق نکند اما 
زمانی که ترامپ می گویـــد وقتی برج های 
تجارت جهانی در 11 ســـتامبر منهدم شد، 
من در جرســـی سیتی نیوجرســـی هزاران 
هزار عـــرب را دیدم که شـــادی می کردند، 
قضیه فرق می کند. ترامپ هیچ وقت این 
صحنه را ندیده اســـت، چون هرگز چنین 
اتفاقی نیفتاده. شاید می شود نتیجه گرفت 
کـــه ترامـــپ خالی بندی اســـت که ممکن 
است دروغ های کوچک بی اهمیتش ابعاد 

وسیعی پیدا کند.
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می زند که دروغگویی یکی از آنهاست. ما 
به تعبیر روانشناسی اش اینجور می گوییم 
که چون خالی بندی و دروغگویی پیوسته، 
حتماً نشاندهنده مشکل شخصیتی است، 
ایـــن آدم در هرجای دنیـــا و هر مقامی که 
نشســـته باشـــد حتماً ضعف شـــخصیتی 
نداشـــتن  از  ناشـــی  می توانـــد  کـــه   دارد 

اعتماد به نفس باشد.«
اما آیا افراد دروغگو یا خالی بند از سوی 
دیگران طرد می شـــوند، یا اینکه می توانند 
خودشان را درســـایه دروغ ها پنهان کنند و 

زندگی به همان شیوه را پیش ببرند؟
»دروغگویی الزاماً باعث طردشـــدگی 
افراد نمی شود. البته آدم های سالم ازشان 
دوری می کننـــد اما آدم هایـــی که ممکن 
اســـت خودشـــان مشـــکل مشـــابه داشته 
باشند یا خأشان به این شکل پر می شود، 
دور و بر آنها می مانند. ما زمانی یک آدم 
مشکل دار را تحمل می کنیم که خودمان 
هم مســـأله ای داشـــته باشـــیم. بســـیاری 
از آدم هـــای آزارگـــر را آدم هـــای آزارخواه 
تحمل می کنند یا آدم های خودشـــیفته را 
آدم هایی که عقـــده حقارت دارند تحمل 
می کننـــد. اما بـــه طور معمـــول آدمی که 
سامت روان داشته باشـــد، در درازمدت 

چون آنقدر خنده دار است که بعید است 
منفعتـــی برای خـــودش یا ضـــرری برای 

کسی داشته باشد.
حاا ســـؤال این اســـت؛ کســـی کـــه در 
بااتریـــن مقـــام سیاســـی یک کشـــور قرار 
دارد، چطور ممکن است اعتماد به نفس 
نداشته باشـــد؟ مگر جایگاهی که او در آن 
قـــرار دارد به اندازه کافی شـــرایط داشـــتن 
اعتماد به نفس را برایش فراهم نمی کند؟

دکتر بهزادی فـــر در این بـــاره این طور 
می گوید: »یک مکانیســـم دفاعـــی داریم 
بـــه اســـم reaction formation یا واکنش 
وارونـــه. گاهی وقت ها بـــه نظر می آید فرد 

در موقعیت باایی قرار دارد و حالش هم 
خیلی خوب اســـت و از موضـــع باا حرف 
می زنـــد و اصـــًا ممکـــن اســـت صاحب 
منصب و قدرت باشـــد اما این فرد همانی 
است که اعتماد به نفس ندارد و به خاطر 
همین از مکانیســـم دفاعی واکنش وارونه 
استفاده می کند و عدم اعتماد به نفسش 
را پشت آن مکانیســـم که البته ناخودآگاه 

است پنهان می کند و دروغ می گوید.
ما در روانشناســـی ســـامت می گوییم 
آدم ســـالم نـــه احتیاجی بـــه خالی بندی 
دارد و نـــه دروغگویـــی، چـــون بـــا کلیـــت 
خودش و آنچه هســـت، خوشحال است. 

نیازی ندارد نان و پنیرش را قورمه ســـبزی 
جلـــوه دهد و یا منفعتـــی را با دروغ جلب 
کند، چـــون هرآنچـــه را کـــه بخواهـــد، به 
دســـت می آورد و هرآنچه را که به دســـت 
نمی آورد، می گوید این در شایستگی های 
من نیست و من این را ضعف نمی بینم، 
بلکه شرایط موجود این طور است. وقتی 
کســـی در بااتریـــن مقام ها هم نشســـته 
باشـــد - بـــه قـــول پرویـــن اعتصامـــی که 
می گوید »چون گدایی چیز دیگر نیســـت 
جز خواهندگی/ هرکه خواهد گر ســـلیمان 
اســـت ور قارون گداســـت« اگـــر اعتماد به 
نفس نداشـــته باشـــد- کارهایی از او ســـر 
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دســتمزد بیشــتری نپردازنــد، اســرار کمیتــه را 
افشــا خواهد کــرد. درنتیجه اعضــای کمیته به 
اتفاق آرا و به جهت فاش نشــدن اسرار کمیته، 
دستور تسویه کریم را دادند و بدین وسیله کریم 
توســط رشیدالســلطان، یکی از اعضای کمیته 
به قتل رســید. فردای روز قتل یعنــی در تاریخ 
14 اردیبهشــت 1296 نظمیــه رشیدالســلطان، 
ســیدمرتضی و میرزا عبدالحسین ساعت ساز 
را دســتگیر کرد. آنها در نظمیــه اعتراف کردند 
که اســماعیل خان و کریــم دواتگر را کشــته اند 
امــا یکی از بازجویان نظمیــه که مخفیانه برای 
کمیته کار می کرد به نام میرزا باقرخان پدر، به 
این بهانه که پرونده کامل نیســت و نقص دارد 
آنها را آزاد کرد. دومین فردی که توســط کمیته 
مورد هدف قرار گرفت، عبدالحمیدخان ثقفی 
ملقب به متین السلطنه بود. مشهور بود که وی 
در آکسفورد دوره عالی حقوق و علوم سیاسی را 
گذرانده، روزنامه نگاری برجسته و مدیر روزنامه 
عصر جدید و از نزدیکان وثوق الدوله به شــمار 
مــی رفت و مطالبــی در حمایــت از بریتانیا در 
جنگ منتشــر می کرد. مطالب منتشره توسط 
وی در روزنامــه عصر جدیــد بهانه خوبی برای 
قتل وی به دست کمیته بود. بنابراین در روز اول 
خردادماه ســال 1296 متین السلطنه در حالی 
که در اتاق کارش در منزل خود مشغول نوشتن 
مقاله بود، توسط یکی از تروریست های کمیته 
که به بهانه آوردن نامه وارد اتاق وی شــده بود، 
مــورد اصابت گلوله قرار گرفت و از پای درآمد. 
پس از قتل متین الســلطنه شــایعاتی در شهر 
پیچید که براســاس آن افــرادی همچون وثوق 
الدوله، نصرت الدوله، سردار معظم خراسانی، 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما، سیدضیاءالدین 
طباطبایی و عده ای دیگر در لیست ترور کمیته 
مجازات قــرار دارند. دولت وثــوق الدوله که در 
یافتن تروریســت های کمیته مجــازات توفیقی 
کســب نکــرده و از طرفــی جان اعضــای کابینه 
را در خطــر می دید، در ششــم خردادماه 1296 

استعفا می دهد.
پــس از اســتعفای وثــوق الدولــه، شــاه بــه 
ابــراز  عاءالســلطنه  پرنــس  نخســت وزیری 

تمایــل می کنــد. او نیز بافاصله کابینــه خود را 
کــه از عناصر ژرمانوفیــل و رقیــب وثوق الدوله 
از  برخــی  می کنــد.  معرفــی  شــاه  بــه  بودنــد 
اعضــای کابینه عبــارت بودند از: میــرزا صادق 
خــان مستشــارالدوله، میــرزا اســماعیل خــان 
محتشــم  خــان  میرزاحســن  و  ممتازالدولــه 
در  کابینــه  معرفــی  روز  فــردای  الســلطنه. 
تاریــخ 18 خــرداد 1296 تروریســت های کمیته 
مجازات آقامیرزا محســن مجتهد از روحانیون 
خوشــنام و البته نزدیک بــه وثوق الدولــه را در 
بازار بین الحرمیــن ترور می کنند و ضاربان وی 
که احســان اه خان دوســتدار و ضیاءالسلطان 
نام داشــتند، بدون مانعی فرار می کنند. وثوق 
الدوله ترور میرزا محســن مجتهد را نشــانه ای 
کمیتــه  آدمکشــان  شــدن  نزدیــک  از  آشــکار 
مجــازات به خود تلقی کــرد و به همراه نصرت 
الدوله ضمن مخفی شدن در اماک شخصی 
خــود در شــمیران، دســت بــه تأســیس یــک 
گــروه مســلح زده تا حافظ جــان آنهــا در برابر 
تروریست ها باشد. وثوق معتقد بود که با وجود 
دولتی که در دستان رقبای وی قرار دارد تعقیب 
و مجازات تروریست های کمیته مجازات امکان 
پذیــر نخواهد بود. کمتر از یــک ماه پس از قتل 
میرزامحسن مجتهد، کمیته مجازات به پشت 
گرمی اعضای کابینه عاءالســلطنه در روز نهم 
تیر 1296 منتخب الدوله داماد وثوق الدوله و از 

کارمندان عالی رتبه وزارت مالیه را ترور کردند.
و  شــاه  نگرانــی  الدولــه  منتخــب  قتــل 
نخســت وزیر را کــه تــا آن موقــع ســاکت بودند 

برانگیخــت و احمدشــاه ضمــن دیــداری که با 
نخســت وزیر داشت به وی دستور داد که هرچه 
سریع تر ریشــه این ترورها را بخشکاند، غافل از 
این که آمران قتل ها خود در کابینه عضو هستند. 
عاءالسلطنه به وستداهل رئیس پلیس سوئدی 
تهران دســتور داد تا فوراً یک شــخص با کفایت 
از نظمیــه انتخاب کند و پرونده کمیته مجازات 
را به دســتان او بســپارد. وســتداهل نیز عبداه 
بهرامــی رئیس تأمینات رشــت را احضار کرد و 
به وی تکلیف کــرد که پرونده کمیته مجازات را 
پیگیری کند. اما بهرامی که خود طرفدار کمیته 
مجازات بود و در خفا با سران کمیته در شمیران 
ماقــات کــرده بــود به توصیــه آنهــا از ادامه کار 
منصرف و از ریاست تأمینات استعفا داد. در این 
میان بهادرالســلطنه کردستانی یکی از اعضای 
کمیتــه مجــازات که با پســر محتشم الســلطنه 
رفاقتی داشــت، اسرار کمیته و نام اعضا را برای 
وی فــاش می کنــد و او نیــز وثوق الدولــه را در 
جریــان امــر قرار می دهــد. بر اثر فشــار وثوق به 
شاه، عاء السلطنه ناچار می شود دستور تعقیب 
سران کمیته را صادر کند. بدین ترتیب در تاریخ 
21 مــرداد 1296 کلیه اعضای کمیتــه مجازات، 
دستگیر و به نوبت مورد بازجویی قرار می گیرند. 
اما رســیدگی بــه جرایم آنها به دلیل کارشــکنی 
اعضای دولت و طرفداران سرسخت کمیته که 
در دوایر دولتی رسوخ پیدا کرده بودند تا یکسال 
بعد کــه وثوق الدولــه موفق می شــود دوباره به 
نخســت وزیری برسد، به بهانه های مختلف به 
تعویق  افتاد و نفرات اصلی و کلیدی کمیته آزاد 

شدند.
طولی نکشید که ورق برگشت و وثوق الدوله 
در مــرداد 1297 بــه فرمــان احمدشــاه دومیــن 
کابینــه  ایــن  در  داد.  تشــکیل  را  خــود  دولــت 
فیروزمیــرزا نصــرت الدولــه بــه وزارت عدلیــه 
گماشــته شــد و اولین اولویت نصرت الدوله در 
این ســمت، متاشــی کردن کمیته مجــازات و 
حامیان آنها در دستگاه های دولتی بود. نصرت 
الدوله از وستداهل درخواست کرد هرچه زودتر 
اعضــای کمیتــه را دســتگیر و بــرای محاکمــه 
تحویل عدلیه دهد. وستداهل هم ظرف مدت 

کوتاهــی تمام اعضای شــناخته شــده کمیته را 
بازداشت کرد. اما دو نفر از اعضای کمیته به نام 
های ســیدمرتضی و احســان اه خان به گیان 
گریختند. ســیدمرتضی پس از مدتی در رشــت 
دســتگیر و به تهران منتقل شــد اما احسان اه 
خــان به میــرزا کوچک خان جنگلــی پناهنده و 
در ســلک مجاهدان جنگلــی درآمد. با شــروع 
محاکمه اعضای کمیته، حامیان قدرتمند آنها از 
جمله صمصام السلطنه و سیدمحمد کمره ای 
و مستوفی الممالک و مستشارالدوله و تعدادی 
از وزرای سابق برای نجات آنها به تکاپو افتادند 
امــا دیگر دیر شــده بــود. بدین ترتیــب دونفر از 
اعضا به نام های حسین خان و رشیدالسلطان 
در میدان توپخانه به دار آویخته شدند. اسداه 
خان و منشی زاده را به سمنان تبعید کردند اما 
در بیــن راه و به بهانه اینکه قصد فرار داشــتند، 
هردو را کشــتند. بقیــه افراد هم بــه حبس های 
طوانی مدت و تبعید محکوم شدند. همچنین 
براســاس تحقیقاتی که وســتداهل انجــام داده 
بود مشخص شد افراد بلندپایه ای در حکومت 
با آنها همــکاری می کردند از جمله: مســتوفی 
الممالک، مستشــارالدوله، ممتازالملک و تنی 
چنــد از کارمنــدان وزارت عدلیه منجمله میرزا 
سیدمحمد رئیس محکمه استیناف، فیلسوف 
الســلطنه طبیــب قانونــی، شــیخ علی اصغــر 
گرکانی مدعی العموم، محمودخان یاور نظمیه 

و...
بدیــن ترتیب پرونده کمیته مجــازات برای 

همیشه به بایگانی تاریخ سپرده شد.

   بــرای شــروع از زمینه هــای پیدایــش آلیــک 
بگوییــد؛ جامعه ارمنی آن ســال های ایران چه 
نیازی به آلیک داشــت که این نشــریه در تاریخ 

مطبوعات ایران ظهور پیدا کرد؟
میــادی   1931 در  آلیــک  اینکــه  از  قبــل  
یــا 1310 خورشــیدی تأســیس شــود، جرایــد 
مختلف ارمنی زبان وجود داشت که به صورت 
می شــد.  منتشــر  و...  ماهنامــه  و  هفته نامــه 
جامعــه ارامنه ایــران با آن قدمــت چند صد 
ســاله، بالطبع در کنــار مراکز دینــی و مدارس 
و... توجهــی هم به مطبوعات داشــته اســت. 
آلیــک در واقــع وارث نشــریاتی بــود که پیش 
از آن منتشــر می شــد. اگرچه در ابتــدا روزنامه 
نبود و چند ســالی به عنوان هفته نامه منتشــر 
شــد و بعد به صــورت دو روزنامــه و درنهایت 
بــه شــکل روزنامه به چاپ رســید. هــدف این 
روزنامه هم آگاهی رســانی به جامعه ارمنی از 
مسائل مختلف سیاسی و داخلی ایران گرفته 
تا مســائل داخلــی جامعــه ارامنه، ورزشــی و 

تفریحی بود.
    اشــاره کردیــد که آلیــک میراث دار نشــریات 
ارمنی پیــش از خود بــود. قبل از انتشــار آلیک 
نشــریاتی مثــل آرشــالویس )شــفق( و آراوود 
)صبــح( ارگان حــزب داشناکســوتیون بودند 
یا هفته نامه بوبــوخ )لولو(، ایرانی آشــخاتاوور 
)رنجبران ایران(، هوریزون )افــق( و... که جزو 
نشــریات چپگــرا به حســاب می آمدند. ســؤال 
اینجاســت کــه آلیــک بــه لحــاظ آرمانــی هم 
می توانســت میراث دار این حزب یا چپگرایی 

رایج باشد؟
نمی توانــد  کســی  مطبوعــات  زمینــه  در 
ادعــا کنــد که صاحب مــرام یا فکری نیســت! 
بنیانگذاران روزنامه آلیک هم مرامشان بیشتر 
معطوف بــه حزب داشناکســوتیون بــود. این 
حزب قدمتــی نزدیک به 130 ســال دارد و در 
تمامی کشورهایی که ارامنه زندگی می کردند 
یا در عموم جریان های سیاســی ارمنی، مرام 
حــزب داشناکســوتیون به عنــوان فکــر غالب 
شکل گرفته بود و هنوز هم وجود دارد. روزنامه 
آلیــک هــم بیشــتر نوشــته ها و برخورد هــای 
سیاســی اش معطــوف به این طــرز تفکر بود. 
چون کسانی که در ابتدا در هیأت تحریریه های 
نشریات پیش از آلیک بودند و طرز تفکرشان 
شبیه هم بود، جمع شدند و افتتاحیه روزنامه 
آلیــک به همت ایــن افراد کــه دارای این طرز 
تفکر بودند صورت گرفت و بالطبع تحت تأثیر 
حزب داشناکسوتیون هم بودند. مثًا هوسپ 
هوانســیان کــه در ابتــدا مدیر هیــأت تحریریه 
آلیــک بــود قبل تــر در نشــریات آراوود تبریز و 
تهران و آرشالویس فعالیت می کرد. البته باید 
توجه داشــت که این حــزب هیچگاه فعالیت 
سیاسی ثبت شــده و رسمی در ایران نداشت. 
گرچه آلیک ارگان این حزب نبود ولی به لحاظ 
فکــری بــه آن نزدیکی داشــت. حتی باشــگاه 
آرارات نیــز توســط کســانی تأســیس شــده که 
طرز تفکرشان بیشتر به حزب داشناکسوتیون 
نزدیــک بــود و ایــن حزب یــک حــزب فراگیر 
در میان دیاســپورای )جوامع پراکنــده( ارامنه 

بــود و هنوز هم هســت. امــا دربــاره چپگرایی 
کــه ذکــر کردید بایــد توجه داشــت کــه حزب 
داشناکســوتیون هــم حزبی چپ بــود، اگرچه 
متفــاوت از آن چپــی کــه در اتحــاد جماهیــر 

شوروی وجود داشت.
   البته از این نکته هم نباید غافل شد که بعضی 
افرادی که حتی ضدکمونیســت بودند بعدها 
در آلیک دســت باا را داشتند. برای مثال دکتر 
باغدیک میناسیانس که بعدها از سال 39تا 49 
ســردبیر آلیک بود، قبل تر در ســال های اشغال 
ایــران به دســت متفقین به عنــوان فردی ضد 
کمونیســت در ســال 23 دســتگیر شــده بــود و 
حدوداً ده سال از عمرش را در زندان های ایروان 

و مسکو و تبعیدگاه های سیبری گذرانده بود.
افــراد  از  خیلــی  آلیــک  روزنامــه  در  بلــه 
ضــد سیاســت های اتحــاد جماهیــر شــوروی 
بودنــد. اگرچــه همان طــور که گفتم بســیاری 
از افــراد روزنامــه به لحــاط فکــری نزدیک به 
داشناکسوتیون بودند و این حزب هم خودش 
را بــه هــر حــال به عنــوان یــک حــزب چپگــرا 
معرفی می کرد اما به لحاظ تفسیر چپگرایی با 
آن چپی که در اتحاد جماهیر شــوروی مطرح 
بود تفاوت داشت و به همین دایل هم آلیک 
در آن ســال هایی کــه شــوروی در ارمنســتان 
مسلط بود، بین مردم پخش نمی شد. اگرچه 
روزنامــه آلیــک مرتبــاً از ایــران بــه ارمنســتان 
و مراکــز خاصــی در آنجــا می رفــت ولــی در 
دســترس مردم عامی قــرار نمی گرفت. خب 
یک سیستم دیکتاتوری خاصی در شوروی بود 
که اجازه خواندن آلیک را به مردم ارمنســتان 
نمــی داد. علــت اصلــی آن هــم دیدگاه های 

آلیک بود که مورد پسند شوروی نبود.
   از گرایش های آلیک که فاصله بگیریم، چیزی 
که عجیب به نظر می رسد عدم استقال آن در 
چاپ، حداقل در دهه های اولیه آن بود. چطور 
ارمنیان با آن پیشــینه ای کــه در صنعت چاپ 
و نشــر داشــتند، به قول یکی از تکنیســین های 
آلیــک در زمــان پــس از جنــگ جهانــی دوم، 
یعنــی هووانــس شــاهیجانیان، ایــن روزنامه 
آن  و  ایــن  هوس هــای  و  هــوی  »دســتخوش 

چاپخانه دار می شد«؟!
چون مشــکات مالی در آن ســال ها اجازه 
ایــن را نمــی داد کــه آلیــک چاپخانه مســتقل 
داشــته باشــد. آلیک بیشــتر بعد از ســال های 
1950 میــادی بــه بعــد بــود کــه توانســت به 
لحــاظ مالــی خودش را ســر و ســامان بدهد و 
آن ســال های ابتدایــی آلیــک به لحــاظ مالی 
ســال های خوبی نبــود. ما امروز هم همیشــه 
گفتــه و اعام کرده ایم که اگر حمایت جامعه 
ارامنــه نبــود، آلیک، باشــگاه آرارات و شــورای 
خلیفه گــری ارامنه هیچ کدام نمی توانســتند 
به فعالیتشــان ادامه دهند. البته در کنار اینها 
آلیــک در طــول تاریخــش حمایــت دولت ها 
را داشــته و این را کتمــان نمی کند ولی به طور 
کلی اگر حمایت مردمی و جامعه ارامنه نبود، 
صریحاً می گویم حتی باشگاه آرارات و شورای 
خلیفه گری و مدارس ما امکان ادامه فعالیت 
نداشــتند. در آن ســال های ابتدایــی تأســیس 

کــرد و همپای باقی مــردم و مطبوعات ایران 
حرکــت کــرد. مــا در ایــن تقریباً 5 ســال اخیر 
زبــان  بــه  ویژه نامه هایــی  و  ســتون ها  مرتبــاً 
فارســی داشــته و داریم چنانچــه در مدارس 
مــا زبــان فارســی به عنــوان زبــان ملــی ایران 
آموخته می شــود. یعنــی آلیک در ســتون ها 
و ویژه نامه هــای فارســی خــودش عــاوه بــر 
ارتبــاط بــا خواننده غیــر ارمنی بــه زبان ملی 
ایــران یعنــی فارســی نیــز توجــه می کنــد. در 
زمینه هــای فارســی هــم گاهــی بــه مســائلی 
پرداخته شــده که نیاز به آگاهــی غیر ارمنیان 
ایرانی حس می شد؛ برای مثال مسأله قراباغ 
و آگاهی رسانی درباره درگیری ها با کشور تازه 
تأســیس جمهــوری آذربایجــان. یــک مثــال 
دیگــر می زنم؛ ما در 85 ســالگی آلیک یازده 
نفر از ســردبیرهای روزنامه هــای ارمنی زبان 
کشــورهای مختلف را به ایران دعوت کردیم 
که از کشورهایی مثل امریکا و ارمنستان و لبنان 
و... آمده بودند؛ خب در خارج از ایران به دلیل 
تبلیغات ســوئی که علیه کشــور ما می شــود، 
تصــورات خیلــی منفــی نســبت به مــا وجود 
دارد؛ این سردبیران هم که با همین تصور به 
ایران آمده بودند وقتی با واقعیات و مهربانی 
مردم ما مواجه شدند تصوراتشان عوض شد! 
اصًا هدف ما هم همین بود! باور کنید که این 
ســردبیران پس از دو سال در جراید خودشان 
از نکات مثبت ایران می نوشــتند؛ این حرکت 
مهمــی بــود که آلیــک در جهــت منافع ملی 
ایــران انجام داد چــون ابی ارامنــه در جهان 
ُبعــد زیــادی دارد و آلیــک از ایــن فرصــت در 

جهت منافع ملی ایران اقدام می کند.
  برســیم به میراث ملموســی که آلیــک امروز 
برای ما باقی گذاشــته است. شــاید مهم ترین 
میراث راساختمان آن در کوچه معروف آلیک 
در خیابــان نــادری بدانیم. از سرگذشــت این 
ساختمان بگویید و اینکه امروز وضعیت آن به 

چه شکل است؟
البته در ابتدای تأســیس آلیک، دفتر اداره 
و هیأت تحریریه نشریه در خیابان اله زار بود، 
بعد از هفت شــماره به خیابان قوام السلطنه 
)ســی تیــر امــروز( منتقل شــد؛ بعدهــا مدام 
دفتر نشــریه در حــال جابه جایی بــود؛ مدتی 
در خیابــان عاء الدوله )فردوســی امروز( بود، 
مدتی به طبقه فوقانی باشــگاه جوانان ارمنی 
وزارت  چهــارراه  قوام الســلطنه،  خیابــان  در 
جنگ )تقاطع خیابان هاى ســرگرد سخایی و 
30 تیــر کنونی( نقل مکان کرد و بعد از مدتی 
بار دیگر به ساختمانی در همسایگی سفارت 
مصر )مــوزه آبگینــه کنونی( برگشــت. مدت 
نسبتاً طوانی هم در بااخانه چاپخانه مدرن، 
در خیابان پســتخانه )اکباتان شــرقی کنونی( 
بود. این دفاتر روزنامه هیچ کدام امروز وجود 
ندارد. اما از سال 1950 هیأت تحریریه بخش 
انتشاراتی و چاپخانه در ساختمان استیجارى 
واقع در خیابان نادرى )انتهاى بن بست آلیک 
کنونی( به هم پیوستند. چند سال بعد یعنی 
در بیســت و پنجمیــن ســال تأســیس آلیک، 
در1956 این ســاختمان استیجاری خریداری 
شــد. اما این ســاختمانی که امروز وجود دارد 
ســال 1966 و 1967 عملیــات اولیه ســاختش 
شــروع شــد؛ این اولیــن ســاختمان آلیک بود 
که تــا حدودی مــدرن و خوب بــود و بعد هم 
بــرای اینکــه آپارتمــان جدیــد آلیک ســاخته 
شــود فروخته شد. این آپارتمان جدید هم در 
خیابان سهروردی و با معماری موج گونه اش 
)که یادآور نام آلیک به معنای موج است(، با 
مهندسی آلبرت عجمیان و مرحوم گراسکیان 

ساخته شد.
آلیــک  قدیمــی  ســاختمان  ایــن  ای کاش     
خریــداری و لــوازم و اثاثیــه قدیمــی آلیــک در 
قالب یک موزه نگهداری شــود. از آلیک قدیم 

چه لوازم و اسباب اثاثیه ای باقی مانده؟!
به دلیــل  متأســفانه  حاضــر  حــال  در 
محدودیت مالی امکان خرید این ساختمان 
نیســت. البتــه مــا مــوزه آرداک مانوکیــان در 
خیابان ســی تیر و در کلیســای حضرت مریم 
را داریــم کــه قســمتی از آن مــوزه بــه آلیــک 
اختصاص داده شــده اســت. مهم تریــن آثار 
ملمــوس مــا یــک نســخه کامــل از 88 ســال 
روزنامه است که در بایگانی همین ساختمان 
خیابــان ســهروردی وجــود دارد و بــرای مــا 
خیلی ارزشــمند اســت و همان طــور که گفتم 
در کتابخانه ملی ارمنســتان اســکن شده و در 
دسترس است. یک نسخه از روزنامه ها را هم 
در آرشیو اصلی مان داریم. همین طور آرشیو 
عکس هــای قدیمــی روزنامه هم وجــود دارد 
ولی از دســتگاه های چاپ قدیمی متأســفانه 
چیــزی باقی نمانده اســت. اما بــه هر حال ما 
هــم ایده هایــی داریم کــه متأســفانه به دلیل 

مشکات مالی امکان عملی کردنش نیست.
   مــا در کشــورمان به دلیــل مســائل متعــدد 
سیاســی و اقتصادی کمتر شاهد تداوم تاریخی 
مجــات یا روزنامه هــا بودیم. به عنوان ســؤال 
آخر بفرمایید آیا آلیک در این نزدیک به 9 دهه 
فعالیت توانســته تــداوم تاریخی خــودش را 

حفظ کند؟
بله مسلماً حفظ کرده و 88 سال است که 
چاپ می شــود و در این 88 ســال تنها سه بار 
لوگــوی آلیک عوض شــد. بی شــک اگر آلیک 
حمایــت مردمــی را نداشــت هیچــگاه تداوم 
پیدا نمی کرد؛ شما بهتر می دانید که سرپا نگاه 
داشــتن یک روزنامه چقدر کار دشواری است 
و این تــداوم تاریخی نتیجه زحمت ها و خون 
دل هایی اســت که همکاران روزنامه در طول 

این 88 سال خورده اند.
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اول  جهانــی  جنــگ 
تأثیــرات گســترده ای بر 
ایــران  سیاســی  ســپهر 
به جــای گذاشــت، یکی 
از ایــن تأثیــرات، ایجــاد 
مرزبندی ها میان رجال 
و نخبگان سیاسی کشور 
بود به طوری که گروهی از رجال سیاسی طرفدار 
آلمان هــا و گروهــی دیگر طرفــدار بریتانیایی ها 
شــدند و ایــن مرزبنــدی، خــود را در کابینه های 
مســتعجل این دوره نمایان می کــرد. درکنار آن 
در دهم شــهریور 1295 هجری شمسی و مقارن 
با ســال ســوم جنــگ بین الملــل اول، در تهران 
کمیته ای بــه نام »کمیته مجازات« متولد شــد. 
اعضــای مؤســس این کمیته عبــارت بودنــد از: 
میــرزا ابراهیــم خان منشــی زاده، اســداه خان 
ابوالفتح زاده و مشــکات الممالک. منشــی زاده 
و ابوالفتــح زاده هــر دو افســر قــزاق بودنــد و در 
بحبوحــه انقــاب از قزاقخانه اســتعفا داده و به 
صفوف مجاهدان پیوستند. با شروع جنگ اول 
جهانی و پیروزی های ســریع آلمــان در جنگ و 
تنفــر عمومی از بریتانیا در ایران، این ســه نفر از 
فضای به وجود آمده استفاده کرده و تشکیاتی 
را بــه اســم کمیتــه مجــازات در تهران تأســیس 
کردنــد. هدف این کمیته، مجــازات یا به عبارت 
دیگر، کشتن افرادی بود که به تصور آنها مزدور 
اجنبی بوده و انقاب مشــروطیت را به انحراف 
کشــانده بودنــد. اما این طور به نظر می رســد که 
این هدف، عنوانی بود تا با پنهان شدن در پشت 

آن، اهداف دیگری را دنبال کنند.
مجــازات،  کمیتــه  تشــکیل  بــا  همزمــان 
احمدشــاه فرمان نخســت  وزیری حسن وثوق 
الدولــه را صــادر کــرد. وثــوق الدولــه در میــان 
رجــال ایرانی بــه انگلوفیل بودن شــهره بود. او 
بــا انتخــاب وزرایی ماننــد فیروز میــرزا نصرت 
الدوله، اکبر میرزا صارم الدوله و تعدادی دیگر، 
کابینه  ای متمایل به بریتانیا را تشکیل داد. این 
زمان فرصت مناسبی بود تا رقبای سیاسی وی 
که اصطاحاً ژرمانوفیل بودند بــرای براندازی 
دولت وثوق الدوله دست به کار شوند. از این رو 

آنها با نزدیک شــدن به کمیته مجــازات، از آن 
در جهت پیشــبرد مقاصــد خود بهــره گرفتند 
و کمیتــه در عمــل بــه حربــه  ای بــرای حــذف 
رقیب بدل شــد. با نگاهی به  نام و گرایش  های 
سیاســی افــرادی که توســط ایــن کمیتــه مورد 
ســوءقصد قرار گرفتنــد، به روشــنی می توان به 
ماهیــت آمران پشــت پرده آن پــی برد. کمیته 
برای شــروع فعالیت، تروریستی به اسم کریم 
دواتگر را استخدام کردند. کریم در زمان انقاب 
مشــروطیت ســوءقصدی نافرجــام را بــه جان 

شیخ فضل اه نوری کرده بود.
پــس از تهیــه مقدمــات، کریــم بــا دراختیار 
گرفتن اســلحه کمری و مقادیری فشنگ آماده 
انجــام عملیات شــد. اولین هدف کمیتــه، ترور 
اســماعیل خان بانکــی رئیــس اداره غله تهران 
بود. کمیته مجــازات اوضاع وخیم نان و کمبود 
آن را بهانــه قرار داد و با متهم کردن اســماعیل 
خان به دســت داشتن در احتکار گندم و فروش 
آن بــا قیمتــی نــازل بــه نیروهــای انگلیســی، او 
را ایــق مرگ دانســت. با مســاعد شــدن زمینه 
قتل، کریم در روز 29 بهمن ســال 1295 نزدیک 
ع(  عبدالعظیــم)  حضــرت  راه آهــن  ایســتگاه 
اسماعیل خان را که در درشکه خود نشسته بود 
به ضرب گلوله کشــت و از معرکه گریخت. قتل 
اســماعیل خان ســر و صدای عجیبی در تهران 
به پا کرد و باعث اســتقبال آن نزد مردم و حتی 
کارمندان دولت شــد. از طرفی کریم پس از این 
عملیات، عهدشکنی کرد و طالب پول بیشتری 
شــد و مدیــران کمیتــه را تهدیــد کــرد چنانچــه 
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شیخ فضل اه نوری )نشسته، نفر سوم از سمت راست( و چند تن از روحانیون در ایام مشروطیت

بــی تردید ارمنیان در طــول تاریخ، از پیشــگام ترین و متجددترین 
قشــرهای جامعه ایرانی بودند؛ از آوردن نخســتین دســتگاه چاپ 
و چاپخانه به وســیله ایشــان گرفته تا پیشــگامی دوران معاصر در 
زمینه های متعدد از جمله تئاتر، سینما و فتوگرافی و... در این میان 
ارامنه ایــران در زمینه مطبوعات نیز از کوششــگران پرســابقه این 
عرصه بودنــد و گــواه آن »روزنامه آلیک« به عنــوان قدیمی ترین 
روزنامــه زنــده کشــور پــس از روزنامــه اطاعــات، بر تــارک تاریخ 
مطبوعات ســرزمین ایران می درخشد. شاید بســیاری، تابلو کوچه آلیک در خیابان نادری 
)خیابان جمهوری اســامی امروز در تهران( را دیده باشــند که روزگاری دفتــر روزنامه در آن 
قرار داشت و اگرچه این ســاختمان بعدها برای بنای ساختمان جدید روزنامه )در خیابان 
سهروردی( فروخته شد، اما همچنان پابرجاست و خود شاهد دیگری است از قدمت آلیک 
در ایران. کاش این ســاختمان در مالکیت آلیک باقی می ماند و با آثــاری که از این روزنامه 
قدیمی کشــور باقی مانده اســت، تبدیل به موزه آلیک می شــد تا به نســل جدید مملکت 
معرفی شود. متن پیش رو، گفت و گویی است با آرا شاه نظریان، مدیر مسئول روزنامه آلیک 
که بــه جنبه های مختلف حیات این روزنامه، از تاریخ تا میراث معنوی و ملموســی که از آن 

برجای مانده است، می پردازد.

مجید بجنوردی
خبرنگار

آلیــک هــم کمک هــای جامعــه ارامنــه ایــن 
نشریه را ســرپا نگاه داشت وگرنه امکان چاپ 
بــا آن وضعیت مالی وجود نداشــت. از قدیم 
دریافت های مالی روزنامه شامل فروش آن، 
تبلیغات و کمک های جامعه ارامنه بود و هنوز 

هم هست.
   شاید بخشــی از اهمیت آلیک در زمینه خط 
و زبــان ارمنی و به روز و مدرن نگاه داشــتن این 
زبان باشــد. تا چه میزان آلیک توانسته در این 

زمینه موفق باشد؟
الفبای ارمنی یک قدمت 1700 ســاله دارد 
و مانند هر زبانی باید با دنیای معاصر تطبیق 
داده شــود. البته ما در ارمنســتان هم به مانند 
زبان فارســی فرهنگســتانی داریــم و گرچه در 
هفتاد ســالی کــه اتحاد جماهیر شــوروی و آن 
دیوار آهنینی که وجود داشت ارتباط را سخت 

می کرد اما در این حدود 30 ســال اخیر بعد از 
فروپاشی شوروی از دستاوردهای فرهنگستان 
ارمنســتان هــم اســتفاده شــد و ما امــروز هم 
رابطه تنگاتنگی با فرهنگستان زبان ارمنی در 
ارمنستان و همچنین کتابخانه ملی آن داریم، 
بــه نحــوی کــه همــه بایگانــی آلیــک در آنجا 
اسکن شــده و به صورت آناین قابل استفاده 

عاقه مندان و محققان است.
   یک نکتــه مهمی کــه درباره آلیک می شــود 
مطرح کــرد بحث وحــدت ملــی در روزنامه یا 
منافع ملی ایران در آلیک است؛ آلیک چطور 
مســائل ارمنــی را بــا منافع ملــی ایــران پیوند 

می زند؟
نکته مهم این است که دیاسپورای ارامنه 
ایــران، ســوای باقی دیاســپورایی اســت که در 
جهــان وجود دارد؛ به دلیل اینکه دیاســپورای 
ارامنه در عموم کشــورها مثل امریکا و... بعد 
از قتــل عــام ارامنــه پدیــد آمــده در حالی که 
دیاســپورای ارامنه ایران قدمتی حداقل 800 
ســاله و 400 ســال از دوران صفــوی شــورای 
فرهنگــی  مشــترکات  و  دارد  خلیفه گــری 
جالب توجهی دیده می شــود و بواقع جامعه 
ارمنــی ایــران با فرهنگ دیرینــه ایران عجین 
شــده اســت. این از تفاوت دیاســپورای ارامنه 
ایران با باقی دیاســپورا های جهــان. بنابراین 
آلیک نســبت به منافع ملی ایران نمی تواند 
انقــاب  زمــان  در  آلیــک  باشــد.  بی تفــاوت 
همپای باقــی روزنامه هایی که چاپ می شــد 
شــرکت  مطبوعــات  روزه   66 اعتصــاب  در 

 آرا شاه نظریان

کریم دواتگرشماره اول روزنامه آلیک
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بنیاد بورژوازی

مرزهای مشترک مکاتب
حد دخالت دولت در اقتصاد چقدر است؟ 

محصول اقتصاد رانتی
چرا فساد به مهمترین مشکل اقتصاد ایران تبدیل شده است 

 نگاه چپ
به اقتصاد 

 چرا دولت روحانی را متهم 

به نئولیبرالیسم می کنند؟

اقتصاد سیاسی انتخابات اتاق های بازرگانی به 

روایت »ایران«

آماده باش به بخش خصوصی

حال و روز  بازار مسکن در میزگرد »ایران« با  حضور 

مصطفی بهزاد فر    و فردین یزدانی بررسی شد

رونق حاشیه نشینی

با یادداشت هایی از:

 بیت اه ستاریان/ عاء میرمحمد صادقی
فریال مستوفی/ یحیی آل اسحاق 

دوره  بــرای  انتخابــات 
فعالیت هــای  از  دیگــری 
صنایــع  بازرگانــی،  اتــاق 
ومعادن و کشــاورزی ایران 
برگــزار  آتــی  دراســفندماه 
می شــود. ده ها هزار فعال 
تشــکل های  و  اقتصــادی 
صنعتــی  و  صنفــی 
درپایتخــت  پرشــمار 
ایجــاد  دنبــال  آرامــی  بــه  شهرســتان ها  در  و 
ائتاف هــای انتخاباتــی بــرای به دســت آوردن 
نمایندگــی  و کســب عنــوان هیــأت  آرای ازم 
درتهــران و اتاق های شهرســتان ها هســتند. اگر 
چــه دشــواری های زندگــی اقتصــادی کشــور و 
گرفتاری هــای بیشــتر بخش خصوصــی دراین 
روزها اشــتیاق قابــل توجهی بــرای انتخابات را 
نســبت به دوره ای که دربهار 98 دوره کاری اش 
تمام می شود درسطح کشــور نمی بینیم اما به 

نظر می رسد بزودی تنور انتخابات داغ شود.
دربــاره انتخابات اتــاق بازرگانی نکات و ظرایفی 
وجــود دارد کــه توجــه به آنهــا از ســوی آگاهان و 
عاقه مندان به رشد و توسعه بخش خصوصی 
و بویژه فعاان خصوصی اهمیت بســزایی دارد 
کــه به مواردی از آن اشــاره می کنم، به طور مثال 
می تــوان به موضوع اهمیت اتاق هــا درجریان و 
روند فعالیت های اقتصادی در سطح کان اشاره 
کرد. درباره اثر بخشی فعالیت های اتاق بازرگانی 
ایران برتصمیم ســازی ها و تصمیــم  گیری ها و 
ایجاد فضای تازه و دمیدن روح و ذهن خصوصی 
بر کلیــت اقتصاد ایــران دونگاه ســرمرزی وجود 

دارد.
یــک گروه باوردارند این نهاد به آرامی از رخوت 
وبی تحرکــی و ناامیدی دهه های 1360 و 1370 
دور شــده و بویژه دردهه تازه ســپری شده منشا 
اثــر بــوده و توانســته اســت از راه هــای گوناگــون 
نظــام  بــر  موجــود  قانون هــای  درچارچــوب  و 
تصمیم گیری دولت اثر بگذارد و راه اصاحات 
را نشــان دهــد. یــک بــاور دیگــر ایــن اســت که 
نهــاد دولــت هرگــز اتــاق بازرگانــی را بــه مثابه 
یــک نهاد نیرومند بااســری بخــش خصوصی 
جدی نگرفته اســت و درامــور مهم اقتصادی و 
سیاست های کان ارزی، پولی و تجاری سهمی 
بــه این نهــاد نــداده و آنچه منافع خــود بوده را 

اجرا کرده است.
موضــوع دیگر این اســت کــه آیا نهــاد اتاق های 
بازرگانــی، صنایع و معادن و کشــاورزی در ایران 
توانایی کارشناســی و قدرت چانه زنی مناسب و 
در شــأن بخــش خصوصــی را درمواجهه با نهاد 
دولت داشته است یا این که تنها به طرح شکلی 
مسائل پرداخته و اثربخشی کافی نداشته است و 
به رغم تمایل دولت توانایی کارشناســی ویژه ای 
نشان نداده است. از این دست مسائل در آستانه 
انتخابــات بــرای دوره دیگــری از فعالیــت اتــاق 

درروزهای آتی بیشتر خواهیم خواند و شنید.
درمیان این مباحث این نکته که درروند و فرآیند 
انتخابات ســهم ونقش دولت چقدر باید باشــد 
نیز در کانون توجه قرار دارد. واقعیت این اســت 
که قانون اتاق گونه ای تدوین شده است که سهم 
دولــت درمهم تریــن رکــن از ارکان دولت یعنی 
شــورای نظــارت بــاا و پررنگ اســت. این نقش 
پررنــگ نهــاد دولــت در جریــان انتخابــات اتاق 
بــدون تردیــد از اندیشــه ای سرچشــمه می گیرد 
که درســال های نخســت پس از پیــروزی انقاب 
اسامی درتار و پود تصمیم گیری ها نفوذ کرده و 

نهادینه شده است.
انقابیونی که بررژیم قبلی پیروز شده و هرکدام 
با گرایش های گوناگون سهمی از قدرت رسمی و 
قدرت افکار عمومی را دراختیار داشتند با وجود 
اختاف هــای بنیادیــن بــرای اداره کشــور برپایه 
راهبردهــای ارائه شــده اما در یک چیز اشــتراک 
نظر داشــتند و آن ضدیت تمام عیار با ســرمایه 

داران و بورژوازی بود.
سیطره اندیشــه چپ به اندازه ای بود که درکمتر 
از یک سال چند قانون سرنوشت ساز برای خلع 
ید از بخش خصوصی در شورای انقاب تصویب 
شــد. قانــون حفاظــت صنایــع بــا هــدف ملی و 
مصــادره کردن بنگاه های صنعتــی، قانون ملی 
شدن بانک ها و بیمه و سرانجام انقاب ارضی با 
هدف تقسیم زمین های بزرگ مالکان درکمتر از 

یک سال، بنیاد بورژوازی ایران را تضعیف کرد.
انقابیــون اما بــه همین موارد بســنده نکردند و 
برای اینکه رگ و پی بخش خصوصی را دراختیار 
بگیرند قانون اتــاق را نیز گونه ای تغییردادند که 
نهــاد نظارتی که برجریان انتخابات مؤثر اســت 
را در اختیار دولت قرار می دهد. به نظر می رســد 
حاا و پس از 40 ســال از پیروزی انقاب اسامی 
ضــرورت دارد این ترکیــب هیأت نظارت به نفع 
بخــش خصوصــی دگرگــون شــود و بــه مــرور از 

اختیارات دولت کاسته شود.
اگرچه به نظر می رسد دولت دوازدهم به لحاظ 
وجود شرایط استثنایی اقتصادی و درگیربودن با 
مسائل با اهمیت تر و همچنین به دلیل نوع نگاه 
به بخش خصوصی از طرف اعضای ارشد دولت 
و بویــژه نــگاه شــهروندان بــه بخــش خصوصی 
دخالت های حداکثری نخواهد داشت اما همین 
میــزان قــدرت اثرگــذاری قانونــی نیــز می توانــد 
تعدیل شود. شاید اگر این نظارت حداقلی اعام 
و به اطاع فعاان اقتصادی برســد در داغ شدن 

انتخابات آتی اثربخش باشد.
مــدار  از  عبورایــران  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
توسعه  نیافتگی به معنای واقعی بدون نیرومند 
شــدن ذهــن و عمــل خصوصــی کــه اتاق هــای 
بازرگانــی نمــاد آن هســتند بــه جایی نمی رســد 
و بخــش خصوصی بایــد ببیند که دولــت واقعاً 
می خواهد سهم بخش خصوصی درهمه امور از 

جمله امر انتخابات افزایش یابد. 

این ادعا که مشکات کنونی اقتصاد ایران ریشه در تفکرات یک 
مکتب خاص دارد، چندان عقایی نیســت و این نوع استدال 
برای ریشــه یابی مشــکات اقتصاد غلط و یا به تعبیری ناقص 

است.
مداخات دولت در اقتصاد، در دو طیف محل توجه است .

انکار آن در برجســته ترین حالت نئولیبرالیسم نامیده می شود . 
کــه اقتصــاد کامــًا آزاد و مبتنی بر مکانیســم قیمت  هاســت و 
در طــرف مقابل آن اقتصاد دولتی قــرار دارد. نهادگرایان یکی 
از بخش هایــی هســتند که اعتقاد بــه حضور پررنــگ دولت در 
اقتصاد دارند که البته مفهوم آن الزاماً  اقتصاد دولتی نیســت. 
گــروه ســومی نیــز در این بخــش قــرار می گیرند که بــه اقتصاد 
مختلط اعتقاد دارند و به نظر من این تفکر صحیح تر اســت. این که مطلق بگوییم 
باید دخالت دولت در اقتصاد انجام شــود یا نه غلط اســت. آنچه در این میان مهم 
اســت  ســهم هر بخش در اقتصاد مختلط اســت. یک اقتصاد می توانــد بالغ بر 70 
درصــد آزاد و 30 درصــد دولتی باشــد و یا برعکس. درصد حضــور و دخالت دولت 
در شــرایط خــاص نظیــر جنگ و تحریم هــا بااتر می رود و در شــرایط عادی ســهم 
دولــت پایین می آید. اکثر کشــورهای صنعتی دنیا که به دنبال اقتصاد آزاد هســتند 
هــم ســهمی از مداخــات دولت را دارند. نظیر فرانســه انگلیس و حتــی امریکا. در 
امریکا درصدی از مداخات در آموزش و بهداشــت عمومی و در بعضی از حوزه ها 
وجود دارد که البته سهم آن در برخی از حوزه ها کمتر از 10 درصد و یا نزدیک به 10 
درصد اســت. در اکثر کشــورهای دنیا نیز این چنین اســت، یعنی هم دولت در آنها 
مالکیــت و فعالیت دارد و هم بخش خصوصی. اکنون اقتصاد ایران هم هر دو نوع 
تفکر را دارد. اما مشــکل اقتصاد ایران این اســت که نقش دولت در بخشی که نباید 
حضور داشــته باشد، پررنگ است و در قسمتی که باید فعال باشد حضور ندارد. به 
عبارت دیگر در اقتصاد ایران آنچه مشکل آفرین است، تفکر نئولیبرال ها و لیبرال ها 
نیســت، بلکه شیوه و میزان دخالت دولت ها در اقتصاد است که وضعیت کنونی را 
رقم زده اســت. اشــکال اقتصاد ایران قبل از این که به مکاتب و نگرش های تئوریک 
و نظام هــای اقتصادی اعم از نئولیبرالیســم، سوسیالیســم و یا مختلــط بازگردد، به 
محل و نحوه دخالت دولت ارتباط دارد. از این رو بهتر اســت که در خصوص منشــأ 
مشــکات اقتصــادی از بعــد دخالــت دولــت صحبت کنیــم. در مبحث بهداشــت 
عمومی و ســامت کــه دولت حق مداخله و بــه نوعی وظیفــه دارد؛ دولت یازدهم 
کارنامه مثبت و پررنگی داشــته اســت. چراکه در بخش بهداشــت و درمان کارهای 
فراموش شــده زیادی وجود داشــت و دولت توانســت با دســت گذاشــتن روی این 
بخش مداخله مثبتی را از خود به نمایش بگذارد. اگرچه نســخه بهداشت و درمان 
از نظر اجرا مخالفان و موافقان زیادی دارد. یا در مورد مســکن که یک نیاز اساســی 
اســت و قانون اساســی هم تکالیفی را بــرای دولت تعیین کرده، ایــن موضوع مورد 
توجه و نیازمند مداخله دولت است. البته نه آن که دولت مسکن بسازد و در اختیار 
مردم قرار دهد، بلکه در این بخش دولت باید برای جلوگیری از سوداگری و افزایش 

قیمت زمین، ورود پیدا کند و حمایت ها و تســهیات ازم را برای ســاخت مســکن 
ارزان فراهم کند. متأسفانه اآن در این بخش ضعف وجود دارد. از آن مهم تر حمل 
و نقل عمومی اســت. برای نمونه در کشورهایی نظیر انگلیس 70 درصد از حمل و 
نقل با اســتفاده از حمل و نقل عمومی کارا انجام می شــود. در اســپانیا بیش از 75 
درصــد و در ترکیــه بیــش از 70 درصــد از حمل و نقل بــا مداخله دولــت و از طریق 
حمــل و نقــل عمومی انجام می شــود. امــا در ایران شــرایط چندان مثبــت ارزیابی 
نمی شــود. در مورد متروی تهران که یک دســتاورد قابل توجه و واجد ارزش بعد از 
انقاب اســت این میزان نزدیک 10 درصد است. البته توسعه حمل و نقل عمومی 
و نــاوگان ریلی، حمایت از دولتی بودن اقتصاد نیســت؛ بلکه یک زیرســاخت مهم 
اســت که باعث می شــود دولت ها به سود منافع ملی، جلوگیری از آلودگی و کاهش 
هزینــه آحــاد مردم و اتاف منابع و صرفه جویی در ســوخت از آن بهره ببرند. امروز 
اگر حمل و نقل عمومی ایران نیز به اندازه کافی و مثل دنیای صنعتی توسعه یافته 
بود و کاای جایگزین وجود داشت دولت می توانست به راحتی سیاست های قیمتی 
خــود را برای ســوخت اجرایی کنــد. اما ضعف مدیریتی و سیاســتگذاری در حمل و 
نقل عمومی یعنی عدم دخالت درســت دولت در اقتصاد، راه اصاحات را سخت 
کرده است. یکی از حوزه های دیگری که دولت در آن کمرنگ است، ورزش همگانی 
و عمومی و همینطور محیط زیســت و آموزش عمومی اســت. حتی دولت هایی که 
مدعی اجرای سیاست های نئولیبرالیسم هستند نیز به این بخش به عنوان بخشی 
از وظایــف خــود توجــه دارند. بــرای مثــال دونالد ترامــپ رئیس جمهــوری امریکا 
بیشترین دخالت را در اقتصاد دارد و با وضع مقررات جدید اقتصادی مدام در حال 

دخالت است. اما ادعای نئولیبرال بودن دارد.
از این رو اگر ما نتوانســته ایم در اقتصاد ایران مســائل را به خوبی حل و فصل کنیم؛ 
ربطــی بــه نوع تفکر مســئوان و سیاســتگذاران نــدارد. به اندازه ای مســیر را اشــتباه 
رفته ایــم کــه حتی اگــر ما هر کــدام از این سیاســت ها را به درســتی اجــرا می کردیم 
شــرایط اآن بهتــر بود فقط به دنبال دعواهای سیاســی رفته ایــم و به جای عالمانه 
صحبــت کردن، مکتب ها را زیر و رو کرده ایم. شــاید بتوان گفــت که در دوران دولت 
اصاحات بهترین عملکرد را از مســئوان کشــور داشــته ایم. آن زمان حتی قیمت 
نفت به زیر 10 دار برای هر بشکه آمد. اما چون موازنه منطقی بین اقتصاد مختلط 
برقــرار بود که البته کامل هم انجام نشــد، شــرایط نســبت به امروز بهتــر بود. امروز 
نوع نگرش و رویکرد مشــکل دارد و باید روی این موضوع بیشــتر تفکر کرد. اقتصاد 
ایران شــرایط مختلطی دارد و قانون اساســی هم این اجازه را به دولت داده اســت. 
اما قطعاً اقتصادی که به خام فروشــی نفت وابســته اســت، در حالی که تولید ملی 
تلقی و ارزش افزوده ایجاد نمی شود، در مبانی هم با اقتصاد آزاد در تعارض است. 
برای اصاح شــرایط موجود باید در شــیوه، نحوه و میزان دخالت دولت در اقتصاد 
تغییر رویکردی ایجاد شــود. زمانی که شــوروی ســقوط کرد برخی مدعی شــدند که 
دولت شوروی به خاطر دخالت های دولت در اقتصاد با شکست مواجه شده است 
ولی بافاصله ادبیات اقتصادی از همان سال 1991 میادی تغییر کرد و با دفاع های 

پرمعنا اصل دخالت پذیرفته شد اما فقط نوع دخالت تغییر کرد.

ایــران برخاســته از یــک نابرابــری، گسســت   شــکل امــروز جامعــه  
اجتماعــی و طبقاتی اســت که از نوع رفتار دولت ها در ســه دهه اخیر 
نشــأت می گیرد. صرف نظر از این که کدام دولت ســرکار بوده اســت، 
همگی یک سیاســت خاص را دنبــال و ذهنیتی بر فضای ایران حاکم 
کرده اند که در دنیای امروز از آن می توان با عنوان تفکر نئولیبرالیسم 

یاد کرد.
به عبــارت دیگر، نئولیبرال ها مســئول اصلی بحران هــای اقتصادی-

اجتماعی جامعه کنونی هســتند و باید پاســخ دهند که چرا این مسیر 
و سیاســت ها را برای کشور دنبال کرده اند. سیاست هایی که متأسفانه 
همواره در خدمت صاحبان قدرت بوده و از این طریق سیاستمدارها 

منافع آنها را تأمین کرده اند.
نئولیبرال ها عقیده دارند که باید محرک های فردی را تقویت کرد و به این پشتوانه به افراد 
اجازه ثروتمند شدن داده اند. انگیزه آنها کسب ثروت و سرمایه است و زمانی که این هدف 

را دنبال می کنند به اقتصاد و آحاد جامعه ضربه وارد می شود.
محصول این تفکر اقتصاد رانتی است. آدرس نئولیبرال ها را هم می توان در سیاست های 
اتخاذ شــده برای اقتصاد پیدا کرد. کســانی که این سیاســت ها را در ســال های اخیر توصیه 
کرده انــد و ســه دهه از افزایش قیمت ارز برای تأمین کســری بودجه دولــت بهره برده اند. 
گــروه بزرگــی که از زمان بعد از جنگ تحمیلی ایران و عراق، اقتصاد در دستشــان اســت و 
هنــوز هــم در تصمیم ســازی ها نقش دارند. به طوری که حتی اگر خودشــان هم بر مســند 

قدرت نباشند، شاگردانشان کار را در دست گرفته اند.
ازایــن رو بزرگترین مشــکل امــروز اقتصاد ایران، رانتی بودن اقتصاد و فســادی اســت که 
در نظــام تصمیم گیــری بــه نفع ایــن جریانــات وجود دارد. مشــکل اصلی این اســت که 
اهالــی قدرت که اکنون جامعه را کنترل می کنند، تفکری نئولیبرال دارند. سیاســتگذاران 
و قانونگــذاران هــر دو در پیدایش وضع موجود مقصر هســتند. به نظر می رســد که برای 
تصمیم ســازان کشــور، منافع مــردم اهمیت چندانی ندارد. جهــت گیری های اقتصادی 
افراد حامی منافع گروه های قدرت و ثروت باعث شــکل گرفتن وضع موجود شــده و در 
ایــن مســأله منافع مــردم به خصوص گروه هــای پائیــن درآمدی که صدایــی در جامعه 
ندارنــد، قربانــی می شــود. امــا پیامدهــای اجتماعی آن بــرای جامعه بســیار شــکننده و 

هولناک است.
بــرای رفــع وضع موجود بارها به مســئوان پیشــنهادات اصاحی داده ایم اما کســی گوش 
نمی کنــد. بــه نظــر می رســد که تغییــر جهــت  گیری هــای اقتصادی بــه ســمت بنگاه های 
کوچــک و متوســط بــه جای بنگاه هــای بزرگ می تواند از شــدت آســیب سیاســت های نئو 
لیبرال ها بکاهد. بنگاه های بزرگ در حال حاضر همه اقتصاد کشــور را به کنترل خودشــان 

درآورده اند و در واقع این اقتصاد رانتی را هدایت و کنترل می کنند.
بــا ادامــه روند کنونــی نمی توان به آینده امیــدوار بود. اقتصاد و جامعه ایــران نیازمند یک 
تغییــر اساســی جدی اســت. بــه این معنــا که نیازمنــد عدالت بیشــتر در اقتصاد هســتیم. 
نیازمنــد جامعــه ای که همــکاری اجتماعی در آن قوی تر اســت و از رهگــذر این همکاری، 

انسجام اجتماعی بیشتر و تعادل و توازن بیشتری در آن به وجود می آید.
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جایگاه دولت در اقتصاد
 »جلیقــه زردهــا قربانی تفکر اقتصاد آزاد و نئولیبرالیســم دولت 
فرانســه بودنــد. در ایــران نیــز تمــام اتــاق بازرگانی، دولــت، قوه 
قضائیه، قــوه مقننه و تمام اصولگرایــان و اصاح طلبان طرفدار 
سیاست بازار آزاد هستند و از آن دفاع می کنند. این موضوع مستند است و مصداق آن را 
می توان در اقتصاد دید. از 15 سال پیش وضع امروز اقتصاد ایران را پیش بینی می کردم. 
از عصر روشنگری تا کنون بهداشت و آموزش جزو حقوق بشر بوده است. دخالت و عدم 
دخالت دولت واژگان نئولیبرال هاســت. در واقع وقتی از این واژگان اســتفاده می شــود در 
دســت آنها بازی شــده است. بر اساس قانون اساســی ایران،دولت وظیفه دارد بهداشت 

و درمــان و آمــوزش و امنیت را برای جامعه تأمین کند. این دخالت دولت نیســت. جزو 
حقوق غیرقابل پس گرفتنی مردم جهان است.«

اینها بخشی از اظهارات یوسف اباذری، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در گفت وگو 
با »ایران« است و در وصف وضع موجود می گوید. او مخالف تفکر نئولیبرالیسم است که 
آن را به مسئوان کشور نسبت می دهد. البته خود نیز منتقدانی دارد. اما آیا بحث هایی از 
این دســت که این روزها میان نخبگان کشــور باب شده، اتفاقی مثبت و سازنده است؟ به 
تصمیم سازان کشور چه کمکی می کند؟ آیا برای گام های بعدی اقتصادی آدرس غلط 
به آنها نمی دهد؟ مصادیق سیاست های نئولیبرال را در کدام بخش ها می توان پیدا کرد؟

اقتصاد ایران این روزها در برهه حساسی قرار دارد  و برخی از صاحب نظران معتقدند 
که برای حل مشــکات آن می توان ســراغ پازل ایده های کارشناســان رفت. اما نخبگان 
اقتصادی کشــور نظرات و ایده های متفاوتی نســبت به علت پیدایش مشکات کنونی و 
راه حل آن دارند. برخی معتقدند که دولت در آن جایی که باید قرار داشته باشد، نیست 
و برخی دیگر از دخالت دولت در تمام امور گله دارند. در همین حال عده ای دیگر نسخه 
اقتصــاد آزاد را در قــواره اقتصــاد ایران نمی دانند و دولــت را در مورد آن متهم می کنند. 
برای بررســی این موضوع ســراغ دو اقتصاددان که یکی منتقد و دیگری بی طرف است، 

رفته ایم.

طرح موضوع
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مسکن و اقتصاد دولتی
ده ها  ســال اســت درباره مشــکات مســکن صحبت 
و  دوره هــا  تمــام  در  مســکن  ســناریوهای  می کنیــم. 
دولت ها تکرار می شود؛ مشکات حل نمی شود بلکه 
عینــًا و بــدون هیــچ تغییری از ســالی به ســال دیگر 
منتقــل می شــود. حتی تعابیــر و اصطاحاتی که در 
تمــام این دوره هــا در مورد مســکن بــه کار برده ایم 
یکســان اســت. وزرا هم در مواجهه با مسأله مسکن 

یک روش را در پیش گرفته اند. 
رکــود می شــود می گوینــد قیمــت را کاهــش دادیــم 
و ثبــات برقــرار اســت، بحــث تولیــد پیــش می آیــد 
هنــوز  مســکن  امــا  داریــم.  خالــی  خانــه  و  اضافــه  مســکن  می گوینــد 
پرهزینه تریــن کاای ســبد خانوار اســت. با رونــق بازار مســکن و افزایش 
قیمت ها مســئوان افزایش قیمت را متوجه دالی و سوداگری می کنند. 
این الفاظ بطور مداوم در بازار مســکن تکرار می شــود و محدود به دوره، 

دولت یا زمان خاصی نیست. 
حقیقت این است که فقط بخش کوچکی از مشکات مسکن را باید درون 
خــود این بخش جســت و جو کنیم. مســکن از بــازار آزاد تبعیت می کند، 
بازار آزاد در تمام دنیا بازاری هوشــمند اســت. بازار هوشــمند مشــکات 
خود را حل می کند. در بازار هوشــمند جایی اســت که سود بیشتری دارد 
و بازار به آن ســمت می رود اگر ســوددهی به خطر بیفتد تولید را کاهش 

می دهد اما چرا در بازار مسکن ایران این اتفاقات نمی افتد.
ë اقتصادوابسته به ساختمان

چون صنعت ســاختمان ما نیمی از اقتصاد را در بر می گیرد. 70 درصد 
مردم مســتقیم یــا غیر مســتقیم در صنعت و بازار ســاختمان مشــغول 
هســتند. حاا چرا مســکن نمی تواند خودش مشکاتش را حل کند چون 

بیشتر مسائل آن مربوط به اقتصاد کان است. 
شــرایط اقتصــادی ســخت و وخیــم اســت که بــازار مســکن را بــه تاطم 
انداخته و مســکن تحت الشــعاع اقتصاد کان اســت. از طرفی مسکن به 

ضربه گیر مسائل اقتصاد دولتی تبدیل شده است. 
وقتی تحریم می شویم، نفت فروش نمی رود، منابع بودجه کمبود دارد، 
رکود در اقتصاد داریم اولین جایی که دولت در بودجه آن دست می برد 
بخش عمران و صنعت ســاخت و ســاز است. اگر دولت با کسری بودجه 
مواجه شــود، مطابق معمول بخش زیادی از این کســری با کاهش سهم 
بودجــه عمرانی مرتفع می شــود کــه در این صورت دو دســتاورد نصیب 
دولــت می شــود؛ اول اینکــه کســری بودجــه رفــع می شــود و دیگــر اینکه 
احتمــال افزایش نــرخ تورم غیرقابل کنترل با تــداوم رکود منتفی خواهد 

شد.
ë ورودسرمایه خارجی ممنوع

در بازار مسکن اجازه فروش مسکن به خارجی ها را نداریم و نمی توانیم 
مســکن را در رهــن خارجی هــا قرار دهیــم، مصالــح را نمی توانیم صادر 
کنیــم حتی نمی توانیم ســرمایه خارجــی را وارد بخش مســکن کنیم. به 

این ترتیب مسکن صددرصد وابسته به اقتصاد دولتی است. 
چون بخش عمده تولید مســکن کشــور در اختیار بخش خصوصی است 
و منابع مالی این بخش کفاف ســرمایه گذاری های موردنیاز را نمی دهد، 
راه حل احیای بخش مســکن کشــور و حل معضات این بازار، آزادسازی 

جذب منابع از خارج است.
بــازار خصوصی مســکن بایــد با بخش دولتــی رقابت کنــد در حالیکه در 
ایــن رقابــت نابرابــر همــه منابع در دســت دولت اســت. تنگنــای منابع 
مالی بخش خصوصی عمًا باعث شــده اســت این بخش قدرت تداوم 
مســتمر سرمایه گذاری در حوزه مســکن و ساختمان را از دست بدهد اما 
قانون اجازه جذب منابع خارجی در صنعت ساختمان، به جز طرح های 

دولتی را نمی دهد.
ë رقابت نابرابر

نفــت، گاز، صنایــع معدنــی و... در اختیــار دولت اســت. دولــت به تاجر 
بزرگــی می مانــد کــه تمــام قوانیــن را به نفــع خــود تغییر می دهــد. این 
طبیعت رقابت اســت. آیا بدنه تولیدی دولت مردمی است؟ خیر. بدنه 
تولیــدی دولــت ناخواســته بــا بخــش خصوصی رقابــت می کنــد. دولت 
برترین، باکیفیت ترین و با ارزش ترین، اســتراتژیک ترین و درآمدزاترین 
منابع را در دســت دارد بعد به مــردم و بخش خصوصی می گوید بروید 

کار کنید و اقتصاد را بچرخانید. 
مشــکل از همین جا شــروع می شــود. اقتصاد خصوصی که عمده آن نیز 

مربوط به صنعت ساختمان است دچار سردرگمی می شود.
ظــرف چند ســال نقدینگی 4 برابر می شــود در حالی کــه تولید ناخالص 
داخلی رشد ندارد تولید ناخالص داخلی باید از بخش خصوصی تأمین 
شــود در حالی کــه بخش خصوصی ارزش ســرمایه اش را از دســت داده 
است. وقتی نقدینگی رشد دارد و ارزش پول ملی کم می شود سرمایه دار 
برای حفظ ارزش سرمایه اش به خرید ملک روی می آورد بیشتر سرمایه 
بــه بخــش ملکــی مــی رود و راکــد می ماند چــون ملــک به خــودی خود 

تولیدی ندارد.
60 درصد افزایش قیمت مسکن ناشی از هجوم سرمایه ها به این بخش 
اســت. شــاخص رشد قیمت ملک و مســکن از میانگین رشد همه کااها 

بااتر است و پیشتازی می کند.
مشکل مسکن را نباید درون خود بخش ببینیم، بخش مسکن خصوصی 
است و سرمایه گذاری آن مربوط به بخش خصوصی است و خودبه خود 
هوشــمند اســت. در تمام دنیا اقتصاد دولتی اقتصادی کم تحرک است 
چــون در آن موضوعاتــی مانند سیاســت، امنیت، گروه، حــزب و..مطرح 

است.
ë راهکارهای تکراری

اگــر ایــن مــوارد در اقتصــاد تأثیر بگــذارد اقتصــاد کم تحرک می شــود و 
هوشــمند نیســت. تاطم های این اقتصاد دولتی دامن بخش مســکن را 
گرفته است و راهکاری نمی توانیم برای حل مشکات مسکن پیش بینی 
کنیم همه راهکارها در طول 40 سال داده شده است، نمی توانیم مسکن 
تولیــد کنیــم، نمی توانیــم صنایع را در بخــش ســاختمان توانمند کنیم، 
طرح هــای بــزرگ برای ســاخت مســکن دیگــر توجیهــی ندارد، مســکن 
اجتماعــی، مســکن ویــژه.. دیگر معنا نــدارد، از این رو برای حل مشــکل 

مسکن باید برای اقتصاد کان فکر کنیم. 
بــازار مســکن بازاری اســت که بــرای تحلیــل اتفاقــات آن نمی توانیم به 
زمانی اندک اکتفا کنیم بازار مســکن را باید در ســال های گذشــته بررسی 
کنیم. حل مشــکل مســکن کشــور به برنامه ریزی وســیع و بلندمدت نیاز 

دارد.
اان گفته می شــود رشــد قیمت مســکن به انــدازه دار نبــوده اما قیمت 

مسکن تا شهریور آینده ادامه دارد و رشد دار را پر می کند. 
بازارهــای ارز و طا به عنوان دو بازار موازی همواره در نوســانات اقتصاد 
کان به صورت کوتاه مدت سرمایه ها را به سمت خود می کشند و بعد از 
تخلیه این بازارها سرمایه ها وارد مسکن می شود. دار و سکه در دوره ای 
که جاذب هســتند به صورت کوتاه مدت منابعی را به سمت خود جذب 

می کنند و بعد با ارزش افزوده ای به بخش مسکن می رود.

یادداشت

ë  اگر بخواهیــم وضعیت مســکن در ایران
بعــد از انقاب را بررســی کنیــم، برنامه های 
مختلفــی بــرای ســاخت و عرضــه مســکن 
تدوین شــده اســت. عاوه بر ایــن برنامه ها 
در قانون اساســی تأمین مســکن برای مردم 
برعهــده دولــت گذاشــته شــده اســت امــا 
اجرای این برنامه ها نتوانسته مشکل تأمین 
مسکن برای اقشار متوســط و دهک های کم 
برخوردار را حل کند. ایراد از برنامه ها است 
یــا باید جــای دیگر به دنبــال ایــراد بگردیم؟ 
اصًا دولت هــا توانســتند برنامه هــا را اجرا 

کنند یا خیر؟

آمایش  پایــه  بهزادفــر:   
بــا  ایــران  در  ســرزمین 
این  الــزام برخــورداری 
برنامه برای مســکن شــروع شــد. ســال 42 
دولت وقت کســی را از سازمان ملل متحد 
دعــوت کرد تــا برای کشــور برنامه مســکن 
بنویســد قبل از آن هــم اولین برنامه ای که 
نوشته شده و در سال 1327 اجرا شده یکی 
بــود.  مســکن  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
برنامه ریــزی  دولت هــا  اینکــه  بنابرایــن 
مســکن داشته باشند در ایران مطرح بود و 
جدیــد نیســت. یکــی از مهم تریــن اصــول 
مســکن  بــه   )31 )اصــل  اساســی  قانــون 
پرداخته اســت، آموزش و مسکن در ایران 
بــرای  بنابرایــن  اســت  حــق همــه مــردم 
مســکن به صورت اصولی در قانون اساسی 
برنامــه دیده شــده اســت امــا از اصــول که 
مســکن  برنامه هــای  قالــب  بگذریــم 
عکس العملــی بود، آنچــه دولت ها انجام 
دادنــد عکس العمــل در مقابــل تأخیر در 
اجرای برنامه بود. بعد از اصاحات ارضی 
مهاجــرت بشــدت افزایش یافــت و نتیجه 
ایــن شــد کــه حجــم عظیمــی از جمعیت 
روســتایی بــه شــهرها مهاجــرت کردنــد و 
کــرد.  پیــدا  افزایــش  شــهرها  جمعیــت 
مهم تریــن اتفاق بعــد از اصاحات ارضی 
حاشیه نشــینی بود؛ حاشــیه نشینی حلبی 
آبادهــا را مطــرح کرد. حلبی آبادها نشــان 
داد که ما در شهرها مشکل مسکن داریم و 
بزرگترین مشــکل ما این بــود که برنامه ای 
که داریم تا اجرا کنیم خیلی طول می کشد، 
این مشکل بعد از انقاب به نظر می رسید 
حل شود اما بازهم عکس العملی برخورد 
کردیم. اگر برنامه آمایش ســرزمین را نگاه 
کنیــم بخــش قابــل توجهــی از آن در مورد 
مسکن است برنامه اول، دوم و برنامه های 
بعد همه در مورد مسکن صحبت کرده اند 
و برنامه در حد استراتژی یا راهبرد داشتیم 
امــا به اقدام نرســید.تنها برنامه اقدام هم 
کــه  بــود  مهــر  مســکن  ماننــد  ای  برنامــه 
خــودش جــای بحــث دارد. اجــرا نشــدن 

درســت برنامه ها باعث شــد نیازمندان به 
مســکن از یــک طرف و ســوداگران از طرف 
دیگــر از برنامه ها و نهادهای برنامه ســاز و 
برنامه ریز پیشــی بگیرند.بعــد از انقاب با 
افزایش مهاجرت به شــهر، برای اولین بار 
افزایش قیمت مســکن تجربه شد. نهادی 
که مســئول حل مشــکل مســکن شد بدون 
اینکــه برنامــه ای مشــخص داشــته باشــد 
مشــکات را چنــد برابر کرد. نهــادی به نام 
بنیــاد مســکن انقاب اســامی بــرای حل 
مشکل مسکن تشــکیل شد. آن زمان بنیاد 
مسکن اعام کرد از آنجا که مسأله مسکن 
مســأله تبعیض اســت ما از ثروتمندان به 
نفع فقرا تقاص می گیریم. نتیجه چه شد؟ 
هجــوم مردم به تهران و شــهرهای بزرگ. 
مردم می گفتند بنیاد مســکن قرار است به 
مــا خانــه بدهــد ایــن شــروعی بــود بــرای 
مهاجرت های بی رویه به شــهرهای بزرگ 
کــه ایــن شــروع همچنــان ادامــه دارد. بــا 
افزایــش هجــوم به تهــران وزارت مســکن 
مســکن  معامــات  دفتــر  شــد  مجبــور 
راه انــدازی کند بــه این منظور که اگر کســی 
بخواهد در تهران مسکن معامله کند باید 
ثابت کند قبًا در این شهر زندگی می کرده 
بــود؛  عکس العمــل  همــه  این هــا  اســت. 
عکس العمــل مــردم در برابــر برنامه هــا و 
عکس العمــل دولــت در برابــر شــرایط به 
وجود آمده. این عکس العمل ها همچنان 
ادامه دارد. برنامه های مســکن همیشه در 
حد راهبرد و سیاست بوده نه در حد اقدام. 
اقداماتی انجام شــده اما بــدون طی کردن 
سلسله مراتب برنامه ها. سه اصل راهبرد، 
سیاســت، اقدام در برنامه های مسکن طی 
نشد. نهادهایی که فعالیت های خاصی در 
ســاخت و ساز دارند سلســله مراتب را طی 
نکرده انــد. آخریــن آن هــم مســکن مهــر 
اســت. مســکن مهر هم یک اقــدام بود اما 
اقدامــی کــه از راهبــرد و سیاســت تبعیــت 
نکرد بلکه برنامه ای عکس العملی بود که 
دو وجه داشــت یک وجــه آن نیازی بود که 
بــه ســاخت مســکن بــود ولــی از آنجــا کــه 
راهبرد و سیاست نداشــت یکباره به اقدام 
رســید. در اقدام هم بحث ایــن بود که چه 
کســی اجرا کند، چه جوری بســازیم؟ وقتی 
بــه اقدام می رســیم موضوع تأمیــن اعتبار 
مطــرح می شــود. قســمت اعظــم تأمیــن 
اعتبار مسکن مهر از دولت بود اگر خاصه 
کنــم یــک برنامــه حداکثــر تــا حــد راهبرد 
همیشــه داشــتیم، اان هم داریــم، وزارت 
مســکن همیشــه برنامــه داشــته اســت اما 
برنامه هــا رها شــده و این وســط مــردم کار 
خودشــان را کرده اند از طــرف دیگر دولت 
همیشــه در شــرایط بحرانــی برای مســکن 
عکس العمــل  و  می کنــد  تصمیم ســازی 

می شــود  برجســته  کاایــی  وجــه  وقتــی 
ســوداگرایی رواج پیــدا می کنــد و تقاضــای 
مســکن هم وارد می شــود حاا اگر ما پکیج 
مناســبی از قبــل داشــته باشــیم شــرایط را 
مدیریت می کنیم اما چون پکیج مناسب از 
قبل نبود حداقل مســکن اقشــار متوسط با 
تولید انبوه و تولید صنعتی تأمین نشد. این 
وجــه کاایی هنوز هــم ادامــه دارد و دولت 

هیچ عزم و اراده ای برای حل آن ندارد.

ë علت تبدیل مسکن به کاا چه بود؟

یزدانی: وقتی جامعه از 
جامعه ســنتی به مدرن 
تبدیــل  شهرنشــین  و 
می شود مسکن هم تبدیل به کاا می شود و 
شــکل  مســتغاتی  ســرمایه گذاران  گــروه 
بــازار  وارد  فعــال  به صــورت  و  می گیرنــد 
مســکن می شــوند حاا اگر دولــت به عنوان 
حافــظ منافع عمومی از قبل برای مواجهه 
بــا ایــن تحــول اجتناب ناپذیــر کــه یکــی از 
عوارض توسعه اســت چاره ای اندیشیده و 
به ســمت اجرا حرکت کرده باشد می تواند 
آثــار منفی آن را کــم کند. ولی اگــر دولت و 
نهادهای عمومی نه تنها برنامه ای نداشته 
باشند بلکه حتی به این مشکل کمک کنند، 
مشکل لجام گسیخته می شود مثل اقدامی 
کــه شــهرداری ها از دهه 70 انجــام دادند و 
واگذاری تراکم کردنــد و تزریق منافع کان 
توســعه را با ســوداگری انجام دادند. با این 
شــرایط وضعیــت مســکن نــه تنهــا خــوب 
نمی شــود بلکــه خرابتــر هم می شــود. این 
قضیه ســاختاری وجه ضد توســعه ای هم 
در بعد کان دارد به این ترتیب که سرمایه 
هنگفتی به زمین و مستغات قفل می شود 
و گــردش ســرمایه کم می شــود. این ریشــه 
اصلی مشــکل است به عبارت دیگر از دهه 
70 به بعد که یک نظامی حاکم می شود بر 
توســط  شــهری  زمین هــای  مدیریــت 
شــهرداری، دولــت هم بــرای هدایــت بازار 
تمایلــی نشــان نمی دهــد. ایــن وضعیــت 
آن  به دنبــال  و  می شــود  خرابتــر  بتدریــج 
افزایــش بی رویــه قیمــت مســکن و خرابی 
اقتصاد خانوار که این روزها به خوبی شاهد 
آن هســتیم، در بازار مســکن خود را بشدت 

نشان می دهد.

ë  گاهــی هــم برنامه هــا نتیجه عکــس دارد
مثًا هدف از ســاخت 2 میلیون مسکن مهر 
عرضه بیشتر و کمک به خانه دار شدن اقشار 
متوسط و کم درآمد بود. انتظار این بود که با 
شروع مســکن مهر قیمت مسکن ثبات پیدا 
کند یا حداقل جهش نداشته باشد اما از سال 
89 که ســاخت و عرضه مســکن مهر شروع 

شد شاهد افزایش بیش از حد قیمت مسکن 
و زمین بودیم.چرا این اتفاق افتاد؟

یزدانــی: مســکن مهر از 
بانــک  اعتبــاری  خــط 
مرکــزی اســتفاده کرد و 
ایــن برنامــه حول و حــوش 40 درصــد پایه 
پولی را افزایش داد به این ترتیب نقدینگی 
چند برابر شــد. نقدینگی منشــأ تورم است 
زمانــی کــه نقدینگــی افزایــش دارد، تــورم 
عمومی خــواه ناخواه بــه دارایی هایی مثل 
مســکن وارد می شود. مسکن مهر سیاستی 
بــود کــه حتــی اگــر 2 میلیــون واحــدی کــه 
را  خانــوار  میلیــون   2 و  شــد  هدف گــذاری 
کنــارش  در  امــا  می کــرد  خانــه  صاحــب 
افزایش نقدینگی و تورم باعث شد بسیاری 
از خانوارها برای ورود به بازار مسکن ناتوان 
شــوند یعنــی همزمــان کــه خانــه ســاخته 
می شد نقدینگی و تورم رشد می کرد و توان 
مالی خانوار پایین می آمد این وضعیت به 
عاوه تحریم ها باعث شد که هدف مسکن 
مهر برآورده نشــود و نه تنها قیمت مسکن 

کنترل نشد بلکه جهش هم داشت.

ë  از ســال 90 تا امســال دو جهــش قیمتی در
بازار مســکن داشــتیم. علت هــای مختلفی 
برای جهش قیمت مســکن بیان می شــود، 
افزایش قیمت دار، شرایط اقتصادی بعد از 
تحریم، کمبود تولید ســه دلیل مهمی است 
کــه علــت افزایــش قیمــت مســکن در این 
دو مقطــع به آنهــا ارتباط داده می شــود. این 
عوامل چقدر در افزایش قیمت مسکن مؤثر 
بــوده اند؟ می تــوان علــت افزایش قیمت 
مســکن را فقط بــه این عوامل نســبت داد و 

عملکرد دولت ها را نادیده گرفت؟

بهزاد فر: در برنامه ریزی 
مســکن مرحلــه مهمی 
در کشــور طــی کردیم و 
مســکن را تبدیــل بــه کاا کردیــم، در حــال 
حاضر مســکن در پاســخ به تقاضــای مؤثر 
تهیه نمی شود. مسکن کاایی است که این 
کاا میانجی جابه جایی پول شــده است اگر 
بخواهیم ســاده مطرح کنیم باید بگویم در 
کشــور ما به دایلی برخورد عکس العملی 
و برنامه هایی کــه مقیاس های آن متفاوت 
اســت، عادی اســت. در ایران در مقایسه با 
نــرم جهانی کمبود مســکن نداریــم. طبق 
آخریــن آمــار رئیــس کل ثبــت، جمعیــت 
ایــران 82 میلیــون نفــر  اســت کــه از ایــن 
زندگــی  روســتا  در  درصــد  جمعیــت25 
می کننــد و 75 درصد در شــهرها. برای این 
تعــداد جمعیــت 25 و نیم میلیــون واحد 
مسکونی داریم یعنی برای هر 3.2 نفر یک 

 سهیا یادگاری
خبرنگار

رونق حاشیه نشینی
حال و روز  بازار مسکن در میزگرد »ایران« با  حضور مصطفی بهزاد فر    و فردین یزدانی بررسی شد

رکــود بازار از ســال 92 و ثبــات قیمت مســکن در مدت 5 ســال، در کنــار افزایش میزان 
تســهیات خرید موجب امیدواری متقاضیان بویژه اقشــار متوسط برای خرید مسکن 
شــد. تحرکات بازار مســکن در سال گذشــته این موضوع را بخوبی نشــان می هد بعد از 
چند ســال شاهد افزایش ماهانه معامات مسکن بدون جهش قیمت بودیم اما خیلی 
طول نکشــید تا قیمت مســکن مانند گذشــته تحت تأثیر عوامل اقتصــادی و بازارهای 
دیگر، افزایشــی شــد و در نیمه دوم ســال گذشــته تا کنون روند افزایش قیمت مســکن 
ادامه دارد. بر اســاس آخرین آمار رسمی، میانگین قیمت ها در این بازار آذرماه امسال 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته در تهران 92 درصد رشد را نشــان می دهد.با وجود 
تاش دولت هــا در اجــرای برنامه هایی برای تأمین مســکن مردم اما مشــکل مســکن 
در کشــور به مشــکلی پابرجا تبدیل شــده که افزایش قیمت دائمی آن دسترســی اقشار 
متوســط و ضعیف را به آن ســخت یا غیرممکن کرده اســت. روزنامه ایران با دعوت از 
مصطفی بهزاد فر اســتاد دانشــگاه و فردین یزدانی، پژوهشــگر اقتصاد شهری و مسکن، 
مشکات مسکن را ریشــه یابی کرد. آنها تبدیل شدن مسکن به کاا و بی ثباتی اقتصادی 
که توان مالی خانوار را بشــدت کاهش داده اســت، در کنار عوامــل دیگر دو دلیل اصلی 
معضات حوزه مسکن دانستند و نسبت به افزایش حاشیه نشینی که نتیجه فقیرشدن 

خانوار است هشدار دادند.

عکس العمــل  آخریــن  می دهــد  نشــان 
مســکن مهــر بــود کــه تفکــر برنامه ریــزی 

نداشت.

برنامه ریزی  در  یزدانی: 
نمی توانیم همه چیز را 
سیاه یا سفید ببینیم اگر 
برنامه هــای کان توســعه اقتصادی را نگاه 
کنیــم هــر کــدام ضریــب تحققــی دارنــد. 
برنامه مســکن هم با هر شــکل و نواقصی،  
ضریب تحققــی دارد. از لحاظ کلی هم اگر 
بخواهیم نگاه کنیم شــاخص های مســکن 
در ایــران بــا کشــورهای هم رده ما تناســب 
دارد امــا اشــکال در نحــوه توزیــع مســکن 
است. امکان توزیع مسکن برای بهره مندی 
گروه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعی 
نداریــم. با اینکه بــا نظرات آقــای بهزادفر 
موافقم اما خیلی از اقداماتی که در مسکن 
شده درصدی به حل مشکل مسکن کمک 
کرده اســت. مســأله ریشــه ای این است که 
سیســتم برنامه ریزی سیســتم کاملی نبود. 
کامــل به ایــن لحاظ که نــه تنهــا در تدوین 
برنامــه کــه در اجــرای برنامــه هم مشــکل 
داشــتیم همین مثــال مســکن مهر.من در 
تهیه اولین طرح جامع مسکن مهر حضور 
داشتم و در آن برنامه  بندی گذاشته بودیم 
به نام مســکن اجتماعی که بعد تبدیل شد 
بــه مســکن مهر. بر اســاس برنامه مســکن 
اجتماعــی قــرار بود ســاانه 20 هــزار واحد 
بــا  درآمــدی  گروه هــای  فقیرتریــن  بــرای 
بودجــه دولــت و بــا زمیــن مجانی ســاخته 
شــود و در نهایت در سال های بعد 20 هزار 
واحــد به 50 هــزار واحد برســد منتها چون 
مجریــان مــا بیشــتر از اینکه دغدغــه رفاه و 
برنامه ریــزی داشــته باشــند، دغدغه هــای 
سیاســی دارند ناگهان ظــرف 2 روز 20 هزار 
شــد.  واحــد  میلیــون   2 بــه  تبدیــل  واحــد 
مواقعــی که بــه هر نیتی مقیــاس برنامه را 
عــوض می کنید یعنــی دیگــر   برنامه پذیر 
نیســتید. مجریــان برنامه که دســتگاه های 
حکومتــی بودنــد خیلــی به برنامه مســکن 
و  سیاســی  منافــع  بــرای  و  نبودنــد  مقیــد 
اقتصادی خودشان تفسیرهای مختلفی از 
برنامه داشــتند که این تفسیرها نتیجه اش 
ایــن شــده کــه می بینیــم. در حوزه مســکن 
عــاوه بــر مشــکات برنامه ای یــک بحث 
از اصاحــات  داریم.قبــل  هــم  ســاختاری 
ارضی مســکن کاای اقتصادی نبود و برای 
یک کاا یا ارزش مبادله ای قائل هســتید یا 
خیــر و آن کاا ارزش مصرفــی دارد. قبل از 
اصاحات ارضی بازار مسکن تجاری نشده 
بود بیشتر ارزش مصرفی داشت اما بعداً با 
هیــچ  بــدون  ســرمایه داری  روابــط  ورود 
برنامه ای وجه کاایی مسکن برجسته شد و 

 بیت اه ستاریان
استاد دانشگاه
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کانشــهرها را بــه آن هدایــت کنــد. ســرریز 
جمعیت چرا به شــهرهای جدیــد هدایت 
شــد؟ برای تأمین مســکن از ســال1355 تا 
75 ایران بااترین رشد جمعیت را در دنیا 
از  جمعیــت  تغییــر  بااتریــن  و  داشــت 
روستانشــینی به شهرنشینی را ایران داشت 
و در چنیــن شــرایطی آنچه کــه می تواند در 
اقتصــاد تــک محصولی نقش ایفــا کند چه 
اســت؟ در اقتصادی که بــه صنعت بهایی 
کم داده می شود، خدمات خورده بورژوازی 
اســت و ســرمایه نقش اول را بازی می کند. 
دار چیســت؟ دار نقدینگــی اســت، پــول 
کجــا  می کنــی  پخــش  کــه  را  پــول  اســت، 
می رود؟ آنجا که آن را بیشتر جذب می کند 
جایــی کــه دار بیشــتری را بــه ســمت خود 
می کشــد جایــی اســت کــه ثبــات بیشــتری 
داشــته باشــد. در مقطعــی دار از 3 هــزار 
تومان به 18 هزار تومان رسید یعنی ارزش 
آن 6 برابــر شــد. اان در خوشــبینانه ترین 
حالــت اگر قیمــت دار را 9 هــزار تومان در 
نظر بگیریم یعنی قیمت آن از سال گذشته 
تــا حــاا 3 برابر شــده اســت. پــس افزایش 
قیمت مســکن هــم اگر فقــط بــه دار ربط 
نشــد.  کــه  می شــد  برابــر   3 بایــد  داشــت 
بیشــترین افزایش قیمت مسکن در تهران 
اســت که نسبت به سال گذشــته 92 درصد 
رشــد دارد و در کشــور هم حدود 75 درصد 
رشد دارد. نقش مســکن اصًا رابطه اش با 
نقش دار تعیین نمی شود. قیمت واقعی 
مســکن را تقاضــای مؤثــر تعییــن می کند. 
تقاضــای مؤثــر تقاضایــی اســت کــه در آن 
تولیــد، توزیــع و مصرف راه درســت خود را 
طی کرده باشــد. تقاضای مؤثر یعنی کسی 
که خانه ای می خرد و در آن مسکن زندگی 
واحــد  هــزار  می کنــد. در حــال حاضــر 16 
مســکونی در شمال تهران خالی است و 2و 
نیم میلیون مسکن در کل کشور خالی است 
یعنــی ما کمبود تولید نداریم پس مســأله، 
مسأله تقاضا نیست مسأله این است که در 
بحران اقتصادی یا بحران مالی که در کشور 
امنیــت  مایلنــد  مــردم  آمــده  وجــود  بــه 
اقتصــادی داشــته باشــند به طــور متعارف 
مسکن بیشترین امنیت را در سرمایه گذاری 
دارد. بــا توجــه بــه اینکــه بااتریــن حــس 
مالکیــت در ایــران وجــود دارد اگــر امنیــت 
ســرمایه گذاری و حــس مالکیــت را بــا هــم 
تلفیــق کنیــم رابطــه مســکن بــا دار قطــع 

می شود.

یزدانی: بر صحبت های 
تأکیــد  فــر  دکتــر بهــزاد 
می کنــم کــه قیمــت ارز 
خیلی بیش از قیمت مسکن افزایش دارد و 
در ایــن شــرایط اتفاقــی نیفتــاده کــه انتظار 
داشته باشیم قیمت مسکن پایین بیاید. از 
لحاظ اقتصادی کل اقتصاد را می توانیم به 
دو بخش تقســیم کنیم بخش مبادله ای یا 
غیرمبادله ای، مهم ترین عنصر مبادله ای 
زمیــن و مســکن مســتغات اســت، اضافه 
درآمــدی کــه خانــوار و افــراد کشــور دارنــد 
صــرف دارایــی می شــود و این دارایــی یا به 
بورس می رود یا به بازار طا یا ارز یا مسکن، 
زمانی که عامــان اقتصادی بدانند عایدی 
بیشــتری در بــازار ارز بــه دســت می آورنــد 
جریان نقدینگی به بازار ارز می رود اگر بازار 
ارز بــه ثبات برســد و ببینند عایــدی در بازار 
بــازار  روانــه  ســرمایه  اســت،  مســتغات 
بــازار  در  اان  آنچــه  مســتغات می شــود. 
مســکن اتفــاق افتــاده منطبق بــر تقاضای 
مؤثر و مصرفی نیست این تحوات حاصل 
از تغییر عایدی اســت. اما در مورد سال 90 
یــا اان تقریبــاً یــک اتفــاق در بازار مســکن 
افتاده اســت.از سال 84 تا 90 دولت با انواع 
را  نقدینگــی  حجــم  مختلفــی  اقســام  و 
افزایــش داد و مســکن مهر یکــی از عوامل 
افزایش نقدینگی در این بازه زمانی بود. در 
ســال 84 میزان نقدینگــی 70 هزار میلیارد 
تومان و ســال 90 این عــدد حدود 600 هزار 
میلیارد تومان بــود. توزیع نقدینگی نابرابر 
اســت. نقدینگی دســت افراد ســطح باای 
اقتصاد می افتد و آنها هم از نقدینگی برای 
کســب عایــدی بیشــتر اســتفاده می کننــد. 
افزایش نقدینگی در ســال 90 همزمان شد 
بــا تحریم اقتصادی و بســته شــدت بخش 
ســرمایه گذاران  همچنیــن  ای،  مبادلــه 
و  کننــد  ،واردات  صــادرات  نمی توانســتند 
بــه  رو  ای  مبادلــه  بخــش  فعالیت هــای 
تعطیلی رفت در نتیجه آن حجم نقدینگی 
بایــد مفــر مطمئن پیــدا می کــرد در نتیجه 
نقدینگی به ســمت بازار مســتغات آمد و 
باعــث افزایــش قیمــت بســیاری در بــازار 
مســکن شــد. تقریباً همیــن اتفاق در ســال 
گذشــته افتــاد اگــر ریشــه افزایــش قیمــت 
مســکن را پیگیری کنیم یکــی بحث کاایی 
شــدن آن در دهه 70 است و یکی دیگر هم 
مســائل اقتصــاد کان. در دولــت یازدهم و 
دوازدهــم طرح تحول ســامت یا پرداخت 
مالــی  مؤسســات  ســپرده گذاران  بــه  پــول 
اعتباری پایه پول را باا برد که اراده ای برای 
پــس  نیســت.  بانکــی  نظــام  ســاماندهی 
نقدینگی همچنان رو به رشد است. اشکال 
اساســی دولت این اســت که غیــر از برنامه 
وام پس انــداز کــه به خاطــر رکــود حاکــم بر 

اقتصــاد برنامه ای بس راحــت بود، برنامه 
ای دیگــر برای مســکن نــدارد. دولــت باید 
مدیریــت زمیــن را انجــام مــی داد اما هیچ 
فعالیتی در بازار زمین انجام نشد در زمینه 
تأمیــن مســکن گروه هــای کــم درآمد هیچ 
در  کاری  واقــع  در  نشــد  انجــام  فعالیتــی 
مســکن انجام نشــده غیــر از تأمیــن مالی. 
تــورم باا اثــر بخشــی وام های مســکن را از 
بین برده اســت. علت اینکه ســال 96 رونق 
نســبی بازار بــا کمتریــن افزایــش قیمت را 
داشــتیم به خاطــر راکــد بــودن بــازار بــود، 
وام های صندوق پس انداز مسکن پرداخت 
شــد و در کاهــش تقاضای مؤثــر، اثربخش 
و  تــورم  افزایــش  به خاطــر  اان  امــا  بــود. 
افزایش قیمت مســکن و زمین اثر بخشــی 

وام ها از بین رفته است.

ë  سرنوشــت متقاضیــان واقعــی در بازاری
که روز به روز قیمت مســکن باا می رود چه 
می شود؟ سیاســتگذاران چه راهکار و برنامه 
ای باید برای مسکن اجرا کنند تا در بازاری که 
معامات آن تحت تأثیر ســوداگری اســت، 
متقاضیان به خاطر قیمت های باا آســیب 
کمتــری ببیننــد؟ وزیــر راه می گویــد برنامــه 
ساخت 400 هزار مســکن اصلی ترین برنامه 

در دو سال آینده است.

دولــت  اگــر  فــر:  بهــزاد   
بتوانــد 400 هزار واحد را 
در یک یا دوســال بسازد 
کمــک بزرگــی بــه طبقــات کــم درآمــد کــه 
نمی توانند در معامات مســکن وارد شوند 
می کنــد. وقتــی صحبــت از تقاضــای مؤثــر 
می کنیم یعنی کسانی که درآمدشان طوری 
اســت که نمی توانند برای خودشان مسکن 
مهیــا کنند. مــا جزو کشــورهایی هســتیم که 
بااتریــن میزان دریافت حقــوق در دولت را 
داریــم یعنــی اغلب مــردم بــرای دولت کار 
می کننــد امــا دولــت افزایــش حــق الزحمه 
ســاانه را متناســب بــا افزایش تــورم ندارد. 
به خاطر افزایش قیمت مســکن، بیشــترین 
درآمد خانوار برای مســکن یا اجاره مســکن 
صرف می شــود و با باا رفتن قیمت کیفیت 
زندگــی پاییــن آمــده و خانــوار مجبورنــد در 
مســکنی با کیفیت پاییــن زندگی کنند. برای 
جبران افزایش قیمت ها دولت حداقل باید 
100 درصــد دســتمزدها را افزایــش دهد اگر 
ایــن کار را نکنــد توان مالی مــردم همچنان 
پاییــن می مانــد. ســاخت مســکن و تأمیــن 
مسکن اقشــار کم درآمد فقط بر عهده وزیر 

مسکن و شهرسازی نیست.
نمی توانیم بگوییم وزیر مسکن و شهرسازی 
برنامــه 400 هــزار واحــد را بریــزد. این بحث 
اقتصــاد کان اســت تمــام دســتگاه ها برای 
ساخت مسکن باید برنامه بخشی ارائه کنند. 
یکــی از برنامه های دولــت برنامه بازآفرینی 
است. بازآفرینی مبتنی بر 2 برنامه است یک 
برنامه تأمین مســکن و ســاخت اســت، یک 
برنامه اســتفاده از زیرساخت های موجود در 
متن شــهرها برای توسعه اســت. بافت های 
ناکارآمــدی در درون شــهرها داریم که مخل 
آســایش مــردم اســت اگــر برنامــه مســکن 
اجتماعی را در بافت قدیم اجرا کنیم بسیاری 
مســائل امنیتــی، اجتماعــی و اقتصــادی را 
می توانیم حل کنیــم. افزایش قیمت زمین 
و مســکن و کاهش درآمد و توان مالی باعث 
افزایش حاشــیه نشینی شده که این موضوع 

برای امنیت کشور خطرناک است.

یزدانــی: گــره اصلــی در 
بازار مســکن در اقتصاد 
خانوار است. موقع ای که 
رشــد اقتصاد منفی داریم خط فقر دائم در 
حال افزایش اســت .جمعیت زیر خط فقر 
در حــال افزایــش اســت. بدیهــی اســت که 
قــدرت خرید خانوار برای خرید مســکن در 
حــال کاهــش اســت و در ایــن شــرایط هیچ 
کاری نمی تــوان بــرای آن انجــام داد.رونــق 
بازار به مفهوم کاسیک آن انجام نمی شود. 
رونق بازار به عنوان هدف در شــرایط کنونی 
هــدف خوبــی نیســت. 28 میلیــون واحــد 

مسکونی داریم پس هیچ کمبودی در تولید 
نداریم. از کل موجودی ســرمایه انباشت در 
کشــور نزدیــک بــه 75 درصــد آن در بخش 
مســتغات اســت این بدان معنی است که 
سرمایه وارد بخش هایی نمی شود که شغل 
پایدار ایجاد می کند، بخش مســتغات هم 
کــه شــغل پایــدار ایجــاد نمی کنــد اگــر این 
ســرمایه صــرف ســاخت کارخانــه، تولیــد و 
درآمدزایی شود، شغل پایدار و درآمد پایدار 
خواهیم داشت. در دهه 80 از هر 100 خانوار 
تازه تشکیل شده 65 خانوار وارد بازار ملکی 
می شــد اان از هر 100 خانوار 30 خانوار وارد 
بــازار خریــد مســکن می شــود یعنــی دیگر 
خانوار تــوان مالی ندارد. در این شــرایط اگر 
دولت بگوید من رونق ایجاد می کنم بیهوده 
است.اگر مسکن را کاای اجتماعی ببینیم و 
وجــه مصرفــی را اصــل قــرار دهیــم دولت 
وظیفــه دارد بــرای گروه هایی که نمی توانند 
وارد بــازار شــوند حداقل هــا را فراهــم کنــد. 
دولــت بزرگترین زمین دار کشــور اســت.اگر 
دولــت زمیــن را مهیــا کنــد نهادهــای رفــاه 
اقشــار تحــت  بــرای  اجتماعــی می تواننــد 
پوشــش وارد عرصه ســاخت و ســاز شــوند. 
سیاســت های توســعه بازار اســتیجاری هم 
باید اجرا شــود. در شــرایطی کــه دولت ادعا 
می کند پولی ندارد دلیلی ندارد همه مسکن 
ملکی داشته باشند این شدنی نیست هدف 
ایــده آلی اســت امــا هدف ممکنی نیســت.
دولــت بایــد تمــام تــوان خــود را معطــوف 
مســکن گروه های کم درآمد و متوســط کند 
اگر دولت بگوید رونق ســاخت و ساز بدهم 
یعنــی دولــت تمایــل دارد از طریــق بــازار 
افزایــش قیمت بده چون تا افزایش قیمت 
نباشد رونقی در بازار مسکن اتفاق نمی افتد 
پس دولت به جای رونق باید به فکر تأمین 
مسکن کم درآمدها باشد.هر گونه فعالیتی 
در جهت ســودآور کردن بافت های فرسوده 
شــهری یعنی افزایش قیمــت در آن بافت 
هــا. ســاکنان بافت هــای فرســوده از اقشــار 
ضعیف هستند و بیشتر ساکنان مستأجرند. 
افزایش قیمــت در این بافت ها یعنی دیگر 
ســاکنان بافت هــا قادر به ادامه ســکونت در 
آنجــا نخواهنــد بود نتیجــه آن یعنــی پرت 
ســکونتگاه های  در  فعلــی  ســاکنان  شــدن 
ســکونتگاه های  جمعیــت  غیررســمی. 
غیررسمی در سال 93 حدود 11 میلیون بود 
که با توجه به وضعیت اقتصادی اان قطعاً 
حاشیه نشــینی بیشــتر شده اســت. حاشیه 
نشــینی معضاتــی دارد کــه قابــل گفتــن 

نیست.

ë  دورنمــای بــازار مســکن بــا توجــه به شــرایط
اقتصادی که در آن قرار داریم چگونه خواهد بود؟

 بهزاد فر: اگر سیاست های 
ملی بــا همیــن روالی که 
نیم قرن ادامه دارد پیش 
بــرود مشــکل همچنــان باقــی اســت. برنامه 
مسکن داشتیم ولی هیچ وقت اجرایی نکردیم 
یــا برنامه های اجرایــی را خــارج از مقیاس به 
نتیجه رساندیم. بعضی مواقع بحث هایی که 
مطرح می کنیم بیشــتر شــعار اســت به جای 
بحثــی برنامــه دار. تا این مســائل ادامــه دارد 
مشکل مسکن حل نمی شود و مشکل مسکن 
بدجــوری دامنگیــر کشــور خواهــد شــد.روند 
حاشــیه نشــینی برای کشــور خطرناک است، 
جلوی حاشــیه نشــینی بایــد گرفته شــود نه با 
شــعار بلکه با برنامــه؛ برنامه ایی که سلســله 
مراتب داشته باشدو ارزیابی درستی از سیستم 

کشور داشته باشد تا به نتیجه برسد.

اقتصــاد  رونــد  یزدانــی: 
کان امید بخش نیست 
تحریــم و فشــار اقتصــاد 
خانــوار را رو بــه اضمحال برده اســت. رشــد 
اقتصــادی منفی اســت و حجم فقــر در حال 
افزایــش اســت اگــر در کنــار این رونــد دولت 
سیاســت جامــع اجتماعی در بعد مســکن و 
آموزش و...برای مهار فقر نداشــته باشد، فقر 
همچنان افزایش می یابد، افزایش فقر یعنی 

افزایش حاشیه نشینی.

یزدانی: قیمت ارز خیلی بیش از قیمت مسکن 
افزایش دارد و در این شرایط اتفاقی نیفتاده 
که انتظار داشته باشیم قیمت مسکن پایین 

بیاید. از لحاظ اقتصادی کل اقتصاد را می توانیم 
به دو بخش تقسیم کنیم بخش مبادله ای یا 

غیرمبادله ای، مهم ترین عنصر مبادله ای زمین و 
مسکن مستغات است، اضافه درآمدی که خانوار و 
افراد کشور دارند صرف دارایی می شود و این دارایی 

یا به بورس می رود یا به بازار طا یا ارز یا مسکن، 
زمانی که عامان اقتصادی بدانند عایدی بیشتری 

در بازار ارز به دست می آورند جریان نقدینگی به 
بازار ارز می رود اگر بازار ارز به ثبات برسد و ببینند 

عایدی در بازار مستغات است، سرمایه روانه بازار 
مستغات می شود. آنچه اان در بازار مسکن اتفاق 

افتاده منطبق بر تقاضای مؤثر و مصرفی نیست این 
تحوات حاصل از تغییر عایدی است

بهزاد فر: اگر سیاست های ملی با همین روالی 
که نیم قرن ادامه دارد پیش برود مشکل مسکن 

همچنان باقی است. برنامه مسکن داشتیم ولی هیچ 
وقت اجرایی نکردیم یا برنامه های اجرایی را خارج از 
مقیاس به نتیجه رساندیم. بعضی مواقع بحث هایی 

که مطرح می کنیم بیشتر شعار است به جای بحثی 
برنامه دار. تا این مسائل ادامه دارد مشکل مسکن 

حل نمی شود و مشکل مسکن بدجوری دامنگیر کشور 
خواهد شد. افزایش قیمت مسکن باعث افزایش 

حاشیه نشینی شده است. روند حاشیه نشینی برای 
کشور خطرناک است، جلوی حاشیه نشینی باید گرفته 

شود نه با شعار بلکه با برنامه؛ برنامه ای که سلسله 
مراتب داشته باشدو ارزیابی درستی از سیستم کشور 

داشته باشد تا به نتیجه برسد.

رونق حاشیه نشینی
ران
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از   3.2 عــدد  کــه  داریــم  مســکونی  واحــد 
متوســط خانــوار هــم کمتــر اســت از نظــر 
آمــاری یک واحد مســکونی به هــر 3.2 نفر 

می رسد.

یزدانی: آقای دکتر! اگر 
را  خالــی  خانه هــای 
حــدود  کنیــم  اضافــه 

28 میلیون مسکن در کشور داریم.

تــازه  بلــه  فــر:  بهــزاد   
و  نفــوس  سرشــماری 
اســت  این طور  مســکن 
مراجعــه  غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم  کــه 
می شــود به خانــوار یعنی در هــر خانه باید 
خانواری ســاکن باشــد تا در سرشــماری به 
حســاب بیایــد.    خانــه ای کــه در هنــگام 
سرشماری خانواری در آن نیست یعنی آن 
خانه در سرشماری به حساب نمی آید و آن 
حســاب  سرشــماری  در  هــم  را  مســکن 
نمی کنــی بنابراین تعــداد واحدهای خالی 
در سرشــماری نفــوس و مســکن گنجانــده 
نمی شــوند که اگر گنجانده می شد ما بیش 
از این ها واحد داشتیم و اگر بخواهیم دقیق 
بررســی کنیم به طور متوســط هر خانوار در 
ایران بیــش از یک واحد مســکونی دارد که 
چنیــن  در  اســت.خوب  جالــب  خیلــی 

شــرایطی چه می شــود که مسکن همچنان 
گران است؟ ساده است یک دلیلش بحث 
برنامه هایی اســت کــه نداریــم. دلیل دیگر 
این اســت که مســکن کاای با ارزشی است 
کــه به عنوان میانجی بــرای جابه جایی پول 
اســت. دلیــل دیگــر هــم این اســت کــه در 
شــرایطی که فعالیت های اقتصــادی دیگر 
در کشــور عمًا رها شــده اســت درآمد کجا 
مــی رود؟ درآمــد جایــی مــی رود کــه ثبات 
داشته باشد فعًا مسکن بهترین وضعیت 
را دارد بعد از دهه 70 چه شد که مسکن به 
کاا تبدیل شــد؟ تا دهــه 70 زمین به اندازه 
کافــی در داخــل شــهر وجــود داشــت و در 
داخــل محــدوده شــهرها بــه انــدازه کافــی 
زمین برای واگذاری به مردم وجود داشــت 
از 58 تــا 68 دولــت از زمیــن داخــل شــهر 
اســتفاده کــرد و زمین را ســاخت و به مردم 
واگــذاری کرد تا کار به جایی رســید که دیگر 
زمینی در داخل شهر نماند یا خیلی اندک 
بــود وقتی زمیــن در داخل شــهر بــه اتمام 
رســید دولت سیاســت دیگری اجرا کرد که 
ساخت شهرهای جدید بود. 18 شهر جدید 
مکان یابــی شــد. دولــت 18 شــهر جدیــد را 
کــه در  کــه مفاهیمــی  نســاخت  بــرای آن 
شهرســازی برای شــهر جدید قائل هستیم 
در آن اجرا کنیم. دولت شــهرهای جدید را 
جمعیــت  ســرریز  تــا  ســاخت  ایــن  بــرای 

بــهــار و پــایــیــز
قیمت مسکن

 تعداد معامات خاف ســال های گذشته در 
فروردین کاهشی بود

 افزایش قیمت همزمان با افزایش معامات
4.562
5.580.000

فروردین 

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 رشد چشمگیر معامات

 افزایش قیمت 
16.736
5.984.000

اردیبهشت 

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 ادامه کاهش معامات

 ادامه افزایش قیمت
11.758
6.987.000

تیر

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 معامات همچنان کاهشی

 ادامه روند افزایش قیمت
11.154
7.430.000

مرداد

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 آغاز کاهش معامات

 افزایش دوباره قیمت
13.061
6.490.000

خرداد 

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 کاهش شدید معامات به رغم سال های گذشته

 افزایش دوباره قیمت
8.692
8.122.000

شهریور

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 کاهش معامات

 افزایش قیمت ها
8.117
8.633.000

مهر

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 ریزش شدید معامات

 افزایش دوباره قیمت
5.941
9.185.000

آبان

تعداد 
معامات

متوسط 
قیمت

 کاهش معامات

 ادامه افزایش قیمت
5.896
9.631.000
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»ایران« اقتصاد سیاسی انتخابات اتاق های بازرگانی کشور را کالبد شکافی کرد

آماده باش به بخش خصوصی

ران
ی ای

رگان
 باز

تاق
س :  ا

عک

داشــته باشــند. اما ائتاف برای فردا به آینده 
انتخابات خوشبین است و پیش بینی می کنند 
بــرای دوره جدیــد هــم رأی بیاورنــد. طیــف 
ســنتی ها هــم ایــن بــار می خواهند از کرســی 
بخش خصوصی سهم داشته باشند. در دوره 
گذشته طیف سنتی به نمایندگی از دولت به 
اتاق بازرگانی راه یافت. این افراد، از سال های 
دور در بخش های مختلــف اقتصاد فعالیت 
می کردند. یکی از این افراد که در طیف سنتی 
قرار دارد، علی نقی خاموشی است. او بیش از 
27 سال ریاست اتاق ایران را بر عهده داشت 
امــا گویا در ایــن دوره از انتخابات نمی خواهد 
کاندید شود. شنیده شده با اتاق بازرگانی قهر 
کــرده اســت. وی بهمــن 96 در مصاحبــه ای 
بــا خبرگزاری تســنیم گفتــه بــود: هنگامی که 
حضرت امام در پاریس حضور داشــتند بنده 
نامه ای به ایشــان رســاندم و عــرض کردم که 
می توانیم بــا در اختیار گرفتن اتــاق بازرگانی 
قدم مهمــی بــرای اداره وزارتخانه ها که هنوز 
در اختیار رژیم بود و به هرج و مرج دچار شده 
بــود برداریــم و افــرادی را بــه ایشــان معرفی 
کردیــم. حضرت امام)ره( هــم با نامه و افراد 
معرفی شــده موافقــت فرمودنــد و عمــا کار 
شــروع شــد. مدیریــت اتــاق باید هر دو ســال 
تجدیــد انتخابــات می شــد کــه بنــده به طــور 
موقت برای چند هفته وارد شدم که این دوره 
موقــت 27 ســال بــه درازا انجامیــد و همواره 

در شــرایطی که اقتصاد کشــور نیازمند بخش 
خصوصی واقعــی و تفکراتی اســت که بتواند 
تحریم هــا را دور بزنــد این نگرانی وجــود دارد 
انتخابــات  از  بازرگانــی  کارت  دارنــدگان  کــه 
نکننــد.  اســتقبال  پیــش رو  ماننــد ســال 93 
تحلیل ها این گونه است که هر زمان وضعیت 
اقتصادی کشور نامناسب بوده است، اعضای 
اتاق بازرگانی استقبالی از انتخابات نمی کنند 
و هــر زمان کــه اقتصاد شــرایط خوبی داشــته 
است فعاان اقتصادی برای انتخابات حضور 

پررنگی دارند.
در ایــن دوره از انتخابــات اتــاق بازرگانــی کــه 
قرار اســت دو ماه دیگر انجام شــود طیف های 

اثرگــذار در انتخابــات کار خــود را آغــاز کردند. 
آنچــه کــه در بیــن طیف هــای امســال دیــده 
می شــود با ســال 93 تغییر چندانی ندارد. اما 
آنگونــه که شــنیده می شــود یک گــروه جدید 
برای انتخابــات اتاق بازرگانی کار خــود را آغاز 
کرده اســت. این گروه که به طیف اصولگرایان 
نزدیک اســت می خواهد ســهم باایی از اتاق 
بازرگانــی تهران داشــته باشــد. فعالیــت آنها 
چــراغ خامــوش اســت امــا ســایر طیف هــا از 

شکل گیری آن صحبت می کنند.
ایــن گــروه می خواهــد در برابــر گــروه ائتاف 
بــرای فردا عــرض انــدام کنــد و اجــازه ندهد 
اصاح طلبان ســهم بســزایی در اتــاق تهران 

بــا رأی اعضا بــود. وی در این مصاحبه ریشــه 
برخی مشــکات کنونی اتاق را در کم توجهی 
بــه قانــون دانســته و گفته بــود: بنــده ترجیح 
داده ام و می دهــم که ما باید بر اصول قانونی 
تمرکز داشــته باشــیم و بحث های فراقانونی 
را نمی پســندم و آنها را برای اداره کشــور آفت 

می دانم.
گروه خواســتاران تحول هم گویا برای امســال 
برنامــه ای ندارنــد و گفته شــده اعضای ســال 
93 آن به جهت آن که به اتاق های تخصصی 
رفتند دیگر برای انتخابات میل و رغبتی ندارند 

و عمًا این گروه از هم پاشیده است.
گروه پیشــگامان وفاق هم به نظر می رسد کار 
خود را آغاز کردند و می خواهند برای این دوره 

ســهم خوبــی از اتــاق بازرگانی تهران داشــته 
باشــند. کانــون کارآفرینــان توســعه گرا و گروه 
ائتــاف بزرگ هــم از دیگر طیف هایی اســت 
کــه می خواهنــد در انتخابــات اتــاق بازرگانی 
تهران مشــارکت داشته باشــند. به هر ترتیب 
پیش بینــی از این کــه چه گــروه و افــرادی وارد 
اتاق می شــوند کار بســیار ســختی نیست ولی 
تمــام گروه هــا و کاندیداها امیدوار هســتند که 
در انتخابات جدید، رأی دهندگان تحت تأثیر 
شــعار و حرف ها قرار نگیرند که طی سه سال 
بــا آن مواجــه بودنــد. دولتی ها هم که ســعی 
می کننــد از دور نظارتــی بــر انتخابــات اتــاق 
بازرگانی شهرستان ها داشته باشند. در آخرین 
اتفاقــات رضــا رحمانی وزیر صمــت، 4 نفر را 

به عنــوان ناظر بــر انتخابات اتــاق بازرگانی و 
غامحســین شــافعی رئیــس اتــاق بازرگانی 
ایــران هم یــک نفر را به عنــوان نماینده برای 
نظــارت بــر انتخابــات شهرســتان ها انتخاب 
کرده اســت. ایــن 5 نفر فعالیت خــود را آغاز 

کردند.
در گفت و گوهای غیر رســمی کــه با طیف های 
مختلف داشــتیم عنــوان می کنند که امســال 
فعالیت گروه ها و طیف ها بســیار کمتر اســت 
و ایــن دغدغــه وجــود دارد کــه اعضــای اتــاق 
بازرگانی حضور پررنگی در انتخابات نداشــته 
باشــند. ایــن در شــرایطی می باشــد کــه بیش 
از گذشــته حضــور متخصصــان و کاربلدهای 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی مهم است. 

در نهایت باید دید ائتاف ها با چه اســتراتژی 
پیش خواهد رفت و رقبا برای نشستن دور یک 

میز چه برنامه هایی دارند.
در مطلب پیش رو با عاء میرمحمد صادقی، 
یحیی آل اسحاق و فریال مستوفی که از اعضای 
اتــاق بازرگانــی ایــران هســتند گفت و گوهایــی 
داشتیم که در قالب یادداشت نقطه نظراتشان 
درباره انتخابات اتاق بازرگانی آمده است. آنها 
در ایــن جملــه اتفاق نظر داشــتند که اعضای 
اتــاق بازرگانی فرد اصلح را انتخاب کنند تا در 
تحقق اهــداف بخــش خصوصــی اتفاق های 
مثبتی رخ دهد و همه آنها بر این تأکید کردند 
که فرد انتخاب شده باید نفع جمعی را به نفع 

شخصی ترجیح دهد. 

دور جدید انتخابات اتاق های بازرگانی، اسفندماه امسال برگزار می شود. هنوز تاریخ دقیق برگزاری 
این انتخابات اعام نشده با این حال برخی از فعاان اقتصادی دست بکار شده و رایزنی های خود 
را برای »انتخاب شدن« آغاز کرده اند. 18 اسفند سال 93 بود که انتخابات اتاق بازرگانی شهرستان ها 
انجام شد و از دل آن هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران شکل گرفت. اتاقی که توانست در 
بین کرسی های سیاست گذاران جایی برای خود دست و پا کند. هر چند فعاان بخش خصوصی 
از سهم خود در تصمیم گیری های اقتصادی راضی نیستند و معتقدند کشورهای پیشرفته با تکیه بر 
بخش خصوصی خود توانستند این روزها یکه تاز اقتصاد بین الملل شوند. از این رو فعاان بخش 
خصوصــی، انتخابات این دوره از اتاق بازرگانی شهرســتان ها را بســیارمهم می دانند و می گویند 
اقتصــاد ایران برای آن کــه از چالش ها و بحران ها عبــور کند به بخش خصوصی فعال نیــاز دارد. 
سیاست گذاران هم مانند سال های گذشته در برابر تفکر بخش خصوصی مقاومت نمی کنند و در 
تصمیم سازی ها سعی می کنند نظر بخش خصوصی را بشنوند هر چند به گفته برخی از تحلیلگران 

دربخش قابل توجهی از تصمیم گیری ها نظر بخش خصوصی اعمال نمی شود.
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پرونده انتخابات  اتاق بازرگانی

دو مــاه دیگــر انتخابات اتــاق بازرگانی شهرســتان ها آغاز 
می شــود و کسانی می توانند در این انتخابات شرکت کنند 
که کارت بازرگانی دارند لذا این امر وظیفه دارندگان کارت 
بازرگانی را چند برابر می کند برای این که افرادی را انتخاب 
کننــد کــه از هــر حیــث دارای صاحیت هــای ازم باشــد. 
اگــر فردی به اتــاق بازرگانی راه پیدا کند کــه از نظر کارآیی 
سطح پایینی دارد نمی تواند برای بخش خصوصی اقدام 
مثبتــی انجام دهد. از ایــن رو به دارنــدگان کارت بازرگانی 
توصیه می کنم که با بررســی، فرد شایسته را انتخاب کنند 
و اجازه ندهند مســائل سیاسی بر انتخاب آنها اثر بگذارد. 
اتاق بازرگانی بــرای آن که بتواند اثرگذاری خود را افزایش 
دهد نیازمند حضور افراد متخصص و با تجربه است. افرادی که در حوزه های 
صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی تفکر دارند و اظهار نظرهای آنها تخصصی 
و هوشــمندانه اســت. به طور قطع مدرک نمی تواند ماک برای انتخاب افراد 
متخصص باشــد چــرا که اطاعات بــه صورت تئــوری نمی تواند بــه آنچه که 
کشــور نیاز دارد مثمر ثمر باشــد. ایران به جهت تحریم شــرایط خاصی دارد و 
نســخه هایی که تئوری اســت نمی تواند به وضعیت موجود کمک کند. بخش 
خصوصی نیازمند برنامه هایی اســت کــه قابلیت اجــرا دارد، چنین برنامه ها 
زمانی به اجرا گذاشــته می شــود که افراد متخصص در اتــاق بازرگانی آن را به 
دولت پیشنهاد دهند. اتاق بازرگانی در کشور صاحب جایگاه و کرسی شده است 

و دیگر مثل گذشته بی توجهی به نظرات بخش خصوصی را شاهد نیستیم.
چند وقتی است که نگاه ها به بخش خصوصی تغییر کرده و سیاست گذاران به 
این باور رسیدند که با تکیه بر توان بخش خصوصی می توانند رشد اقتصادی را 
رقم بزنند. از این رو می بینیم که نمایندگان اتاق بازرگانی در قوه های مختلف 
کشور به عنوان مشاور حضور دارند و توانستند در شوراها و نهادها جایگاه داشته 
باشند. هر چند سهم اتاق بازرگانی در تصمیم گیری ها اندک است اما این که 
دولت به این باور رســیده است که از بخش خصوصی مشورت بگیرد اهمیت 
بســزایی دارد. در حــال حاضر کشــور در حوزه های تولید و صادرات مشــکات 
متعددی دارد که متأسفانه مردم از این مشکات به ستوه آمدند، لذا ضرورت 
دارد که افراد با تجربه و متخصص در اتاق بازرگانی با ارائه راهکارهای مناسب 
شــرایطی را فراهم کنند که وضعیت تولید و صادرات بهبود پیدا کند. نکته ای 
کــه در انتخابــات اتاق بازرگانی اهمیت دارد حضور افرادی اســت که دولت به 
صحبت آنها اعتماد دارد و می داند که بیان مشکل از زبان آنها به منزله عنوان 
کردن مشکاتی است که بخش خصوصی با آن مواجه است و بر اساس منافع 
شــخصی نظری داده نمی شــود. حضور افراد اصلح در اتــاق بازرگانی به نفع 

بدنه اقتصاد کشور و سپس به نفع فعاان بخش خصوصی است.
اتاق بازرگانی نباید جوانگاه تبلیغات و شــعار باشد. افرادی که توانایی و علم 
ازم را ندارند به جای آن که کار و فعالیتی انجام دهند در قالب شعار حرف های 
خود را می زنند. دارندگان کارت بازرگانی در هنگام انتخاب فرد مورد نظر خود 
بایستی دقت کنند تا تحت تأثیر شعار و تبلیغات فریبنده قرار نگیرند. فردی 
که به اتاق بازرگانی می رود باید صاحب تجربه، شــهرت، امانتدار، درســت کار 
و متخصص باشد. افرادی که سر و صدا می کنند و توخالی هستند نباید جایی 
در اتاق بازرگانی داشته باشند. برخی از افراد به خاطر مشکات و دغدغه های 
مالی که دارند می خواهند به اتاق وارد شوند تا بتوانند مشکاتشان را حل کنند. 
این افراد به هیچ عنوان صاحیت ورود به اتاق بازرگانی را ندارند چرا که برای 

آنها بخش خصوصی مهم نیست.
از زمانی که مقام معظم رهبری به دولت توصیه کردند که از پیشنهادهای اتاق 
بازرگانی اســتفاده شود، سیاســت گذاران با بخش خصوصی مشورت می کنند 
و نظــرات مــا را جویا می شــوند. ایــن افتخاری برای بخش خصوصی اســت که 
بتواند نظرات خود را بیان کند و نظرات هم مورد اســتفاده قرار گیرد. مشکات 
اقتصادی کشور، با پختگی و راهکارهای عملیاتی حل می شود. بخش خصوصی 
در کنار دولت، مجلس، ســایر نهادها و شــوراها می تواند بیشــترین اثرگذاری را 
داشته باشد. بخش خصوصی باید از فرصت پیش آمده برای توسعه و تقویت 
خود اســتفاده کند. بخش خصوصی کشورمان در مقطع حساس کنونی کشور 
دیگر نباید مثل گذشته کار کند چرا که در آن سال ها فعالیت آنها دیده نمی شد 

ولی اکنون نظرات بخش خصوصی کاربردی شده است.

اتاق جای سروصدا نیست
اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی و هدف 1

آن دفاع درست از بخش خصوصی است. بدین 
جهــت در انتخابات اتاق بازرگانی که اســفند ماه 
برگــزار می شــود ســه پیــش شــرط بایســتی مورد 
توجه قرار گیرد تا اتاق بازرگانی بتواند توانمند تر 

و طبق وظایف محوله خود فعالیت کند.
اولیــن نکتــه ای کــه در انتخــاب فرد اصلــح برای 
ورود بــه اتــاق بازرگانــی بایــد مــورد توجــه قــرار 
گیــرد، ایــن اســت کــه فــرد کاندیــدا شــده واقعــاً 
البتــه  و  توانمنــد  فــردی  خصوصــی،  بخــش  از 
کار بلــد باشــد. در ســال های گذشــته دیده شــده افرادی بــه عنوان 
کاندیــدا شــرکت کردند که تنها دنبــال رأی بودند و خودشــان هیچ 
فعالیت اقتصادی را نداشــتند. زمانی کــه کاندیدای اتاق بازرگانی، 
تجارتــی نــدارد و در زمــره فعاان اقتصادی نیســت حضــور آن در 
اتــاق بازرگانــی چــه فایــده ای دارد؟ چرا کــه وی با ادبیــات تجارت 
 آشــنا نیســت و قطعًا آشــنایی بــه صورت تئــوری نمی توانــد فرد را 

فعال اقتصادی کند. 
در این میان معتقدم، افرادی هم که فعالیت تجاری دارند، ِصرف 
فعالیت آنها دلیل محکمی بر حضورشان در اتاق بازرگانی نیست. 
در حقیقت افرادی بایستی به اتاق بازرگانی راه پیدا کنند که ضمن 
فعالیــت در عرصــه تجــاری در فعالیت خود موفق باشــند. زمانی 
اعضای اتاق بازرگانی می توانند تأثیرگذار باشند که در تجارت خود 

کارنامه خوب، موفق و بدون رانتی داشته باشند.

دومیــن نکته ای که بــرای کاندیدا شــدن در اتــاق بازرگانی اهمیت 
دارد، جســارت و جرأتی اســت کــه فرد باید داشــته باشــد. افراد به 
خاطر چسبیدن به صندلی و یا گرفتن صندلی به دنبال این نباشند 
که وارد پارلمان بخش خصوصی شــوند. اگــر افراد به دنبال منافع 
شخصی خود در اتاق بازرگانی باشند این بخش نمی تواند فعاانه 
عمــل کند و همواره منافع شــخصی بر منافع گروهــی برتری دارد. 
لــذا رأی دهندگان به این مــورد توجه کنند که افــراد اصلح به اتاق 

بازرگانی راه پیدا کنند.
ســومین موضوعی که اهمیت بســزایی دارد این اســت که کسی به 
اتــاق بازرگانــی راه پیدا کند کــه از نظر وجوه مالــی و ارتباطی نیازی 
نداشــته باشــد و تنهــا از بعــد اجتماعی بخواهــد در اتــاق بازرگانی 
حضــور پیــدا کنــد. در این شــرایط فــرد بــرای دیگــران کار می کند و 
منافــع شــخصی اش ارجح نیســت. فــردی کــه وارد اتــاق بازرگانی 
می شــود بایســتی بــرای منافــع منطقی و درســت جمعــی حرکت 
کنــد؛ منافعــی که به تقویــت بخش خصوصی منتهی می شــود. به 
هرترتیــب اعضــای اتــاق بازرگانــی وکیــل مــوکان خــود در بخش 

خصوصی هستند و این مسئولیت کمی نیست.
ســه موضوع یــاد شــده را قبــل از انتخابات اســتانی اتــاق بازرگانی 
یــادآوری می کنــم کــه رأی دهنــدگان در انتخابــات بــه جمع بندی 

خوبی رسیده باشند و بدانند چه فردی اصلح است.
اتــاق بازرگانی طی ســال های اخیــر عملکرد مثبت و منفی داشــته 
اســت. مثبــت از ایــن حیــث کــه اعضــای اتــاق بازرگانــی و هیــأت 
بخــش  درســت  و  منطقــی  درخواســت های  بارهــا  نماینــدگان 

خصوصــی را به سیاســت گــذاران منتقــل کردند. اما دولــت به آن 
درخواســت ها توجــه کــرده اســت یــا خیــر موضــوع دیگری اســت. 
اتــاق بازرگانــی بــازوی اجرایــی نــدارد از همیــن رو تنهــا می توانــد 
منتقل کننده درخواســت ها باشد. عدم اجرایی شدن درخواست ها 
 بــه منزله این نیســت که اتــاق بازرگانــی مقصر بوده و یــا کم کاری 

کرده است.
از طرفــی اعضای اتاق بازرگانی در شــورا ها و نهادهای تصمیم گیر 
کرسی زیادی ندارد که تصمیم آنها بر روند مصوبات اثرگذار باشد. 
نهایت کرســی اتاق بازرگانی بین یک تا دو نفر اســت. بدین جهت 
زمانی بخش خصوصی در تصمیم ســازی ها می تواند موفق عمل 
کند که در شــوراها مانند شــورای پول و اعتبار کرسی بیشتری داشته 

باشد.
ایــن موضــوع را هــم در جلســه ای کــه اخیــراً بــا رئیــس جمهــوری 
داشــتیم بیــان کردم وتأکید شــد کار باید دســت بخــش خصوصی 
باشــد و دولت بر سیاســت های کلی نظارت کند. اگــر دولت حامی 
بخــش خصوصــی باشــد فعالیت هــای اقتصــادی رشــد می کنــد. 
تاریخچــه کشــورهای پیشــرفته هــم نشــان می دهد که کشــورهایی 

قدرتمند شدند که بخش خصوصی قوی دارند. 
سؤال این است چرا در ایران هنوز این باور به وجود نیامده است که 
بخــش خصوصی می تواند سیاســت های اقتصادی را به ســرانجام 

برساند. 
امیدواریــم سیاســت گــذاران بیــش از گذشــته بــه درخواســت های 

منطقی که منافع جمعی برای فعاان اقتصادی دارد توجه کنند.

جایــگاه اتــاق بازرگانی امــروز در حــوزه اقتصاد و 
فعالیت هــای عمومی اقتصادی بســیار کلیدی و 
مهم اســت. در گذشــته نســبت به اتــاق بازرگانی 
چنیــن دیدگاهی وجود نداشــت و همــواره نقش 
نادیــده  گــذاران  سیاســت  ســوی  از  بخــش  ایــن 
گرفته می شــد ولی اکنون مجموعــه نظام به این 
بــاور و عزم رســیده اســت کــه کار را باید به بخش 

خصوصی واگذار کرد. 
نمایندگان اتــاق بازرگانی در بخش های مختلف 
اقتصاد چون شــورای پول و اعتبار، شــورای عالی 
صــادرات و ســایر نهادهــای حاکمیتــی نقــش دارند. اعضــای اتاق 
بازرگانــی مشــاوران ســه قــوه و اســتانداران هســتند و می تواننــد در 
تصمیــم گیری ها تــا حــدودی اثرگذار باشــند. نقش اتــاق بازرگانی 
تنهــا به موضوعات ملی منتهی نمی شــود بلکه این بخش در حوزه 
فرامنطقــه ای و بین المللــی هــم فعــال اســت. اتاق هــای بازرگانی 
اســتانی با همگن و همجوار خود ارتباط دارند و می توانند مبادات 
تجــاری و همــکاری بین کشــورهای منطقــه را توســعه دهند.بر این 
اســاس به طور کلی می توان عنوان کــرد که اتاق بازرگانی حداقل در 
موضوعات داخلی، خارجی، فرامنطقه ای، قانونگذاری و مشــورتی 

فعال و نقش آفرین است.
خوشــبختانه اعضای اتاق بازرگانی به صورت انتخابات به این نهاد 
راه پیدا می کنند و این امر انتصابی نیست. لذا روش انتخاباتی باید 
با دقــت صورت گیرد تــا افــراد دارای صاحیت وارداتــاق بازرگانی 
شــوند. اعضای اتاق بازرگانی بایســتی به گونه ای بــه کاندیداها رأی 

دهنــد که آنها بتوانند راهگشــای فعالیت بخش خصوصی باشــند. 
یکــی از مهم تریــن نکاتــی کــه در انتخــاب افــراد ضــرورت دارد کــه 
مدنظر قرار گیرد، نگاه ملی و منطقه ای کاندیدا است. افراد به جای 
آن کــه بــه صورت »من« فکر کننــد باید نگاه خود را به ســمت »ما« 

ببرند و برای آنها منافع ملی اهمیت داشته باشد. 
اتاق بازرگانی به افرادی نیاز دارد که نگاه شان در قالب برنامه ریزی 
و کمــک بــه بخــش خصوصــی بــرای توســعه فعالیت ها باشــد در 
غیراین صــورت مســائل را شــخصی نــگاه کردنــد بــه اقتصاد کشــور 
کمــک نمی کنــد و اهداف اتــاق بازرگانی هم محقق نمی شــود. این 
افراد به جای آن که کمک کننده اقتصاد باشــند عمًا مانعی بر ســر 
راه رشــد فعاان اقتصادی خواهند بــود. کاندیداهای اتاق بازرگانی 
باید بدانند که در مقام عضویت در اتاق بازرگانی بایســتی مشــورت 

بدهند و منافع فعاان بخش خصوصی را ارجح بدانند.
نکتــه دیگری که در بحث انتخابــات اتاق بازرگانی اهمیت دارد این 
اســت که فــرد انتخاب شــده مــورد اعتمــاد رأی دهنــدگان، فعاان 
اقتصــادی و حتــی نهادهــای دولتــی باشــد. اگــر این اعتمــاد وجود 
نداشــته باشــد سیاســت گــذاران هم حاضر بــه مشــورت و حمایت 

نیستند.
موضــوع بعدی کــه در انتخابات اتــاق بازرگانی نباید مــورد غفلت 
واقع شــود این اســت که کاندیداها در یک فعالیــت اقتصادی چون 
تجارت، معدن، صنعت و کشــاورزی مسلط، حرفه ای و متخصص 
باشــند. افرادی کــه با برنامه ریــزی بتوانند در جهت رفع مشــکات 
بخــش خصوصــی فعالیت کنند و به دولت مشــاوره های درســت و 
دقیق بدهند. حضور در اتاق بازرگانی تنها انتخاب شــدن و انتخاب 

کــردن نیســت. فــرد بایســتی دغدغــه اش توســعه فعالیــت بخش 
خصوصی و رفع مشکات آن باشد.

در شــرایط اقتصــادی کــه کشــور گریبانگیر آن اســت اتــاق بازرگانی 
می توانــد بــاری از دوش دولــت بــردارد و شــرایط را بــرای فعالیت 
بخــش خصوصــی فراهــم کنــد و اقدامــی کــه بــه آن توجــه زیــادی 
نمی شــود. از این رو از کاندیداهای اتاق بازرگانی می خواهم افرادی 
که می خواهند خدمت ملی کنند، وارد اتاق بازرگانی شــوند.افرادی 
کــه این پتانســیل و توانایی را در خود می داننــد برای حضور در اتاق 
بازرگانــی اعــام حضــور کننــد. حضور افــراد متخصــص و صاحب 
فکــر کمک خواهــد کرد تا کشــور با مشــکات بدتری روبه رو نشــود. 
اگــر برخی هــا بــه خاطــر منافــع شــخصی خــود وارد اتــاق بازرگانی 
شــوند به طور قطع بار مشکات را بیشــتر خواهند کرد. حضور افراد 
ناکارآمد به اتاق بازرگانی فرصت حضور افراد شایسته را می گیرد و 
از طرفی انتظارات بخش خصوصی به باد هوا می رود. کاندیداهای 
اتــاق بازرگانــی در این برهه حســاس بایــد بدانند که کشــور نیازمند 

ایجاد فرصت های جدید است. 
کاندیداها بایستی سود انقاب و کشور را بدانند و در جهت آن برای 
رفع مشــکات بخش خصوصی فعالیت کنند. به هر ترتیب گروه ها 
و افرادی می خواهند وارد اتاق بازرگانی شــوند که نفع شخصی شان 
اهمیــت زیــادی دارد. سیاســت و اقتصــاد هــم بــه هم گــره خورده 
اســت امــا همــه باید بداننــد که اتــاق بازرگانی نــگاه حزبی نــدارد و 
اقتصــاد حرف اول را در آن می زند. بدین جهــت افرادی می توانند 
 در اتــاق بازرگانی نقش داشــته باشــند کــه موضوع اقتصــاد نگرانی 

آنها باشد.
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ــــق  ــه عرصه عقل و عش ــ تدوین کردند. موانا از س
ــــف و شهود  و روح به یک قصد بهره می گیرد و کش
ــدار و حقیقی  ــ ــــن مثلث پای ــایه ای ــ ــــی را در س و تعال

می خواند و می گوید:
ــــت راست/ ــــق و روح مثلث شده س »از عقل و عش

ــــت« موانا  هم زخم را چو مرهم و هر درد را دواس
ــتقر در دکان وحدت خود  ــ به طور واضح اقام مس
را در ابیات فوق عرضه می کند و تمام مرهم و دوا 
ــفا را خارج از سیطره این سه عرصه  ــ و در نهایت ش
نمی خواند و دکتر فرانکل هم در این زمینه با موانا 

هم نظر است.
ــــی خودش  ــاد مکتب روانشناس ــ ــر فرانکل بنی ــ دکت
ــذاری کرد و  ــ ــــی و پایه گ ــام لوگوتراپی معرف ــ ــا ن ــ را ب
ــه درمانی  ــ ــــاس و محور اندیش ــــی را اس معنادرمان
ــناس با  ــ ــــک روانش ــــکل ی ــــاخت. فران ــــودش س خ
ــــم بود  ــر از مکتب اگزیستانسیالیس ــ تفکراتی متأث
ــناخت امور  ــ ــــی اش را با تکیه بر ش ــه روش درمان ــ ک
ــــن و تعیین  ــــی حقیقی تبیی ــود و هستی شناس ــ وج
ــتقیم برای مواجهه  ــ کرد و راهکارهایی مفید و مس
مددجو با موانع و کاستی ها و اختاات روحی ارائه 
ــیوه روشن  ــ ــه ش ــ داد. در روش لوگوتراپی معنا به س

قابل مکاشفه و جست وجو است: با فعلیت کاری 
ــــب تجربه ای با ارزش، با تحمل  ــــمند، با کس ارزش
دردها و رنج ها. فرانکل سه مرتبه را موجب معنای 
ــایه  ــ ــه آن در س ــ ــــمارد که هر س حیات هر فرد می ش
نوگرایی حاصل می شود: ورود در نگرشی نو، حضور 

در تجربه ای نو، بروز اثری نو.
این نوگرایی در افکار موانا هم بود و در آثارش مکرر 

آمده است.
ë  زمانی آنقدر کتاب های تکراری درباره حافظ منتشر

می شد )البته همچنان می شود( که یکی از منتقدان 
سرشـــناس شـــعار »حافظ بس« داده بود.با توجه 
به کتاب هایی که درباره موانا منتشـــر می شود فکر 

نمی کنید درباره آثار موانا هم این اتفاق بیفتد؟
ــع الهام  ــ ــا مأخذ و منب ــ ــه حافظ و موان ــ ــا ک ــ از آنج
ــــعار آن  ــــت، عمل به ش ــان قرآن مجید اس ــ آثارش
ــــی  ــود دیگر کس ــ ــــت که گفته ش منتقد مثل آن اس
ــد. در واقع  ــ ــرآن کار نکن ــ ــیر ق ــ ــه و تفس ــ روی ترجم
ــتعاره،  ــ ــورت اس ــ ــرآن را به ص ــ ــا ق ــ ــــظ و موان حاف
ــــی آن عصر و  ــــل و روش های ادبی و فرهنگ تمثی
ــه قرار دادند و  ــ ــای آن روز ایران مورد توج ــ جغرافی
ــأله سبب می شود که  ــ از آن بهره گرفتند و این مس
ــان نوشته شود. هر  ــ هر از گاهی کتابی درباره آثارش
ــرد. من از دید  ــ ــــی از منظری به این آثار می نگ کس
ــردازم. یکی از منظر  ــ ــــی به موانا می پ روان درمان
ــگاه می کند. یکی  ــ ــه آثارش ن ــ ــای ادبی ب ــ نظریه ه
جهان بینی موانا را مورد توجه قرار می دهد و نفر 
بعدی اشعار موانا را در دستگاه موسیقی تحلیل 
می کند. حتماً پتانسیلی در این آثار وجود دارد که 
این امکان را به منتقدان و صاحبنظران می دهد 
که از وجوه گوناگون به آثار حافظ یا موانا بپردازند.

ــــت و  ــداز متولد 1354 تهران اس ــ محمدعلی تیران
تحصیل در رشته پیکرتراشی در اسپانیا را رها کرد. 
پس از آن  تحصیل در رشته عکاسی در تهران هم 
ــود و آن را رها  ــ ــازگار نب ــ با روحیه ضدآکادمیک او س
ــرگار موانا« را  ــ ــه معنا در پ ــ کرد. وی کتاب »هندس
تألیف کرد که اخیراً از سوی انتشارات نگاه معاصر 
چاپ و منتشر شده است. تیرانداز چندین نمایشگاه 
عکس، نمایشگاه خطاطی و خوشنویسی به صورت 
انفرادی و جمعی در تهران و برخی شهرها برگزار 

کرد.
ë  آقای تیراندازبرای کسانی که با دیدن عنوان کتاب

نتوانســـتند پی به سوژه و شیوه کار شـــما در ارتباط با 
موانا ببرند چه می توانید بگویید؟

ــان  ــ ــــدس روح و روان انس ــوان مهن ــ ــا را می ت ــ موان
دانست. عنوان نمایشگاه عکس خودم را که برگزار 
ــــن کتاب را  ــود و عنوان ای ــ ــه ازلی« ب ــ ــردم »هندس ــ ک
ــه معنا« انتخاب کردم. این کتاب در واقع  ــ »هندس
تاشی است برای شناساندن ابعاد و ظرفیت روحی 
اندیشه های موانا در اشاعه اهداف تربیتی و مرتبتی 
ایشان بر مشتاقان طریق کمال. لذا در مجموع به 
ــبات فیمابین ارکان روحی و وسعت  ــ افق ها و تناس
نگاه وی پرداخته شده و سعی کردم تا مراتب مورد 
ــون مراتب حکمت،  ــ ــــدف موانا را چ مطالعه و ه
عقل، وجود،  هستی، دین حیطه عدم و همچنین 
ظرفیت های روان درمانی نهفته در کشتی اندیشه 
ــــت  ــورد توجه قرار دهم و در این برداش ــ ــا را م ــ موان
ــارات  ــ ــابهات در افق ها و اش ــ ــــوی تش به وجوه همس

ــــی و کمال روح و جان  روحی-روانی موانا در تعال
ــــن یکی از مؤثرترین مکاتب  آدمی با اصول بنیادی
ــــی و آکادمیک معاصر به نام لوگوتراپی  روان درمان
که حاصل تاش و افق فکری دکتر ویکتور فرانکل 
بوده است، بپردازم تا ظرایف روحی و ظرفیت های 
گسترده و معنوی و نیز شکوه حکمت اندیشه موانا 

بر همگان روشن و متجلی شود.
ë  از کلی گویی که بگذریم بفرمایید شما در این کتاب

چه می خواهید بگویید؟
ــه های موانا  ــ ــــی درباره اندیش در این کتاب مباحث
ــود که من در جای دیگری ندیدم که  ــ مطرح می ش
ــــی به آن بپردازد. یکی از  ــد یا کس ــ ــده باش ــ عنوان ش
ــــت. در فرهنگ لغات  این مباحث عرصه عدم اس
ــه  ــ ــــت. عدم در اندیش ــتی اس ــ عدم به معنای نیس
موانا اما معنای دیگری دارد. موانا هیچ چیزی را 
به عنوان نیستی مطلق نمی پذیرد. حتی در نیستی 

تقاضاهایی می بیند و آن را موشکافی می کند.
دیگر ابعاد روان درمانی که در آثار موانا وجود دارد، 
انسان معاصر که این همه مورد هجمه تکنولوژی 
ــه بر جهانش حاکم  ــ ــــردی ک قرار گرفته و فضای س
ــــت، نیازمند قوام یافتن با این نوع روان درمانی  اس

ــــن اثر هدف  ــترین چیزی که من در ای ــ ــــت. بیش اس
گرفتم کمک گرفتن انسان امروز از آن حکمت عهد 
عتیق یا عهد قدیم است که ما داشتیم. ما به جای 
اینکه این همه به علم آکادمیک روز متوسل بشویم 
ــورت جامع در  ــ ــه حکمای قدیم ما به ص ــ بدانیم ک

آثارشان راهکارهای دیگری پیش پای ما گذاشتند.
ë  البته آنچه شـــما عنوان می کنید موانا می گوید

عدم به معنای نیستی مطلق نیست.دیالکتیک هم 
ناظر بر همین معنا است که ماده از بین نمی رود بلکه 
تغییر شکل می دهد. به تعبیر دیگر هیچ چیز از نیست 
به هست تبدیل نمی شود و هیچ موردی از هست به 

نیست بدل نمی شود.
موانا از آنجا که تمام ذرات و اتم در دنیا را معرفی 
ــتی هزاران  ــ ــد در همان نیس ــ ــد، اعام می کن ــ می کن
ــنویم دال بر  ــ ــــت و اگر ما نمی ش ــا و فریاد اس ــ تقاض
ــود. این مرحله ای است که آن  ــ نیستی آنها نمی ش
ــا التماس و  ــ ــان و محصور از آنجا ب ــ ــای نه ــ تقاضاه
ــوند و این  ــ ــه وجود تبدیل می ش ــ ــــم تضرع ب در عال
خیلی زیباست. رشته من ادبیات نیست. دیگران 
ــاندن آرا و  ــ ــناخت و شناس ــ ــان را در راه ش ــ که عمرش
اندیشه های موانا گذاشتند مثل عامه جعفری، 
ــر، الهی  ــ ــر فرزانف ــ ــد، دکت ــ ــبحانی، موح ــ ــــق س توفی
قمشه ای و... خیلی ها کار کرده اند اما دغدغه من که 
زیبایی شناسی و هنر بوده تاشم مصروف این شده 
که از این زاویه، جامعه هنری بتوانند از اندیشه های 

موانا خط بگیرند.
ë  اندیشـــه های ویکتور فرانکل در چه حوزه هایی با

اندیشه موانا مشابهت دارند؟
مکتب لوگوتراپی را که دکتر ویکتور فرانکل پایه گذاری 
ــه پایه  ــ ــــکل آکادمیک به آن دادند بر س کردند و ش

ë فیلم همچون فلسفه
»فیلم همچون فلســـفه؛ اندیشـــیدن بر پرده« عنوان کتابی 
نوشـــته توماس.  ای وارتنبرگ اســـت که ستاره نوتاج و مجید 
پروانه پور آن را ترجمه کرده اند و توسط انتشارات نیلوفر منتشر 
شده است.نویســـنده در این کتاب به این موضوع می پردازد 
که فیلم ها چگونه می توانند به نقد ایده هایی نظیر ماهیِت 
شخص بودن، مبنای اخاق و شک گرایی معرفت شناختی 

بپردازند. وارتنبرگ مطرح می کند که فرم های خاص گفتمان های فلسفی ابتدا 
به شیوه سینمایی بیان شـــده و سپس با تبیینی نظام مند به فلسفه می پردازند. 
او با بررســـی فیلم هایی چون مـــردی که لیبرتی واانس را کشـــت، عصر جدید، 
ماتریکس، درخشش ابدی یک ذهن پاک، مرد سوم، چشمک و امپایر چگونگی 

طرح ایده های فلسفی در این فیلم ها را شرح می دهد.
کتاب از هشـــت فصل با عناوینی چون آیا می توان فلســـفه را بر پرده کشید، یک 
آزمایش فکری شک گرایانه، هوش اخاقی و محدودیت های وفاداری و ماهیت 
فلسفه سینمایی تشـــکیل شده و به نظر می رســـد مطالعه آن برای دانشجویان 
فلسفه و عاقه مندان به سینما و نظریه های فیلم مفید باشد. نوشتن این کتاب 
با مجموعه ای از سخنرانی های نویسنده به عنوان استاد میهمان لورهولم در گروه 
مطالعات سینمایی دانشگاه کنت کانتربری آغاز شده و برخی از مطالب آن پیش 
از این در مجاتی از جمله زیبایی شناســـی و نقد هنر، پژوهش های میدوست در 

فلسفه و مجله بین المللی مطالعات فیلم منتشر شده است.
نویســـنده در مقدمه این کتاب آورده اســـت: »هنگامی که نخستین بار ادعا کردم 
فیلم ها می توانند با دل نگرانی های فلســـفی مرتبط باشـــند، این ادعا با سکوتی 
مرگبار در جهان فلســـفه حرفه ای امریکایی – انگلیسی مواجه شد. حال، پس از 
گذشت یک دهه و نیم، افتخار می کنم که عضوی از زیررشته ای از فلسفه هستم که 
در حال شکوفایی است و نه تنها با تفکر درباره مسائل فلسفی که در باب ماهیت 
فیلم ها مطرح می شود، بلکه همچنین با بهره گیری از این رسانه در حکم روشی 

برای پرداختن به مسائل فلسفی، فیلم ها را جدی می گیرد...«
ë چنین کنند جانوران

ــه اول قرن  ــ ــان امریکایی نیم ــ ــــی از طنزنویس ــــی یک ویل کاپ
ــــش با عنوان  ــــت که به تازگی معروف ترین کتاب ــتم اس ــ بیس
ــــی و فرزانه  ــــط محمود فرجام »چنین کنند جانوران« توس
ــارات روزنه آن را  ــ ــده و انتش ــ ــــی ترجمه ش احمدی به فارس
ــزرگان« پیش از  ــ ــــن کنند ب ــــت.کتاب »چنی ــر کرده اس ــ منتش
ــه و بازآفرینی نجف  ــ ــنده با ترجم ــ ــــن به قلم همین نویس ای

دریابندری در نشریه خوشه به سردبیری احمد شاملو منتشر شده که بنا به گفته 
ــــت. اکنون پس از گذشت  دریابندری این ترجمه با اصل کتاب متفاوت بوده اس
حدود پنجاه سال از آن زمان، دو مترجم دیگر سعی کرده اند بخش هایی از سه 
ــنده درباره جانوران را در کتاب جدید »چنین کنند جانوران« به  ــ کتاب این نویس
ــتانداران  ــ مخاطبان ارائه دهند. این کتاب در چهار بخش ماهیان، پرندگان، پس
ــتی ها، با استفاده از ابزار طنز به معرفی ویژگی های جانوران مورد اشاره  ــ و نخس
ــــت با بهره گیری از طنز هوشمندانه  ــــت که می بایس می پردازد و این خواننده اس
ــــی  ببرد.مترجمان کتاب عاوه بر  ــنده پ ــ به کار رفته در متن به نیت اصلی نویس
ــوخ طبعی های ویل کاپی به فارسی، داده های علمی او را با دیده  ــ بازگرداندن ش
ــور مفصل تمام ابهامات یا  ــ ــــت صفحات، به ط احتیاط بازبینی کرده و در پانوش
ــــرح داده اند. آیا ماهی ها فکر می کنند،  ــــی را ش احتماات مباحث زیست شناس
ــالمون، اردک ماهی و... از سرفصل های بخش  ــ ــــکلی های لیز و لذیذ، س دوک ش
ــرۀ بزرگ، مرغ  ــ ــه پرندگان، هوب ــ ــــت. اعتراف نامه ای علی ــان این کتاب اس ــ ماهی
ــــگ آبی،  ــــت. خرس قطبی، س باران، فامینگو و... از عناوین فصل پرندگان اس
ــــت. همچنین در فصل  ــتانداران اس ــ ــوار، تنبل و... از عناوین فصل پس ــ مورچه خ
ــتی ها با عناوینی چون انسان نئاندرتال، انسان مدرن، انسان جاوه، انسان  ــ نخس

پکن و... مواجه می شویم.
ë سینما رکس

»سینما رکس« عنوان کتابی نوشته سید حمیدرضا رئوفی 
اســـت که در آن به شـــرح و تحلیل فاجعه ســـینما رکس 
آبادان پرداخته و انتشار آن نیز بر عهده مؤلف بوده است.

نویســـنده کتاب اهل آبادان اســـت و با جمع آوری اســـناد 
مرتبـــط با این موضـــوع و همچنین گفت و گو با شـــاهدان 
واقعه آتش ســـوزی ســـینما رکس ســـعی بر جلب توجه 

مجدد اذهان عمومی به زوایای این حادثه و شفاف سازی ابهامات احتمالی 
آن دارد. وی اســـناد و روایات مختلف در این زمینـــه را ارائه داده و در نهایت 
قضاوت درباره فرضیـــات موجود را به خواننده واگذار کرده اســـت. کتاب در 
شـــش فصل با عناوین ســـینما رکس، حســـین تکبعلی زاده و آتش سوزی، از 
کودکی تا جنایت، بعد از جنایت، شـــهود فاجعه و وضعیت ســـینما و وقایع 
بعدی به بررســـی ابعاد این فاجعه پرداخته اســـت. نویســـنده معتقد است 
آتش ســـوزی ســـینما رکس آبادان یکی از وقایع تاریخی این مملکت اســـت 
و روشـــن شـــدن این فاجعه در حقیقت روشن سازی بخشـــی از تاریخ کشور و 
جامعه بشری اســـت. گزارش های دادگاه رســـیدگی به این پرونده و مطالب 
منتشر شده از طریق رسانه های وقت، بخش مبسوطی از مطالب این کتاب را 
به خود اختصاص داده است. همچنین اسامی قربانیان شناخته شده حادثه 
و تصاویری از پروانه سالن نمایش، نامه شهردار در خصوص نواقص سینما، 
عکس های ســـینما قبل، هنگام و بعد از آتش سوزی، تدفین اجساد قربانیان 

و... از مواردی است که در بخش ضمایم کتاب به چشم می خورد.
ë شهر... آورد

آثـــار اهالی فرهنـــگ و ادب شهرســـتان ها حاصل تاش 
عاقه مندان حوزه ادبیات در نواحی دور از پایتخت است 
که معموًا در شـــرایط سخت به کسب تجربه و ممارست 
در راســـتای روشـــن نگه داشـــتن چراغ محافل ادبی خود 
مشـــغول اند. مجموعه داستان »شـــهر... آورد« از جمله 
همین آثار و محصول چهار سال فعالیت داستان نویسان 

جوان اهل شهرســـتان سبزوار است که شامل هجده داســـتان کوتاه از هشت 
ــورا تقوی  ــ ــراری، صف ــ ــــن کی قبادی، اعظم اس نویســـنده این خّطه اســـت. حس
ــــی و  ــــتمدی، حمید ابارش ــــی نژاد، علی رمضانی، علی شش مقدم، محمد فارس
ــندگان این مجموعه هستند که داستان هایی نظیر تکثیر پر  ــ زهرا ممتحنی نویس
دردسر؛ انکار درد؛ رختخواب؛ آقای حمیدی آرام و قرار نداشت؛ بازم نتونستم؛ 
ــــم را در این مجموعه به  ــــرگ و پایان تجس ــــب، هتل، گ ــــی قلبت می تپد؛ ش وقت
ــته تحریر درآورده اند. مضامین داستان ها گوناگون است و اگر بخواهیم یک  ــ رش
ــترک آنها به کار ببریم، تغییر سبک زندگی و  ــ عبارت کلی را به عنوان ویژگی مش
روابط انسان ها در عصر حاضر از اشتراکات قصه های مورد اشاره است. بدیهی 
است که کاربرد برخی واژه های بومی و منطقه ای در چند داستان مجموعه نیز 
ــــمار می رود که برای خواننده اهل خراسان  ــــاخص های این مجموعه به ش از ش
ــایر خوانندگان نیز خالی از لطف نیست. در بخشی  ــ آشناست و احتماًا برای س
ــتان وقتی قلبت می تپد نوشته علی ششتمدی می خوانیم: »... تکه های  ــ از داس
ــــمت کِرز نیفتد.  ــــت مندلی می دادم سعی می کردم نگاهم س ــــنگ را که دس س
جایی که تو و معصومه و زن های دیگر آمده بودید در آفتاب بعدازظهر پاییزی 
ظرف ها را به آب بزنید؛ اما چه کار می شود کرد وقتی تمام وجودت تو را به نگاه 
ــه  ــ ــــنگ ها قفل کرده بودم، مبادا که وسوس ــرا می خواند! نگاهم را به س ــ کردن ف
دیدن تو آن را از من بدزدد، ببرد میان زن های دور و بر کِرز...«مجموعه داستان 
ــــن کی قبادی از میان آثار اعضای حلقه داستانی  ــهر... آورد« به همت حس ــ »ش
ــه شهرستان ادب جمع آوری شده و توسط انتشارات  ــ کویر تحت حمایت مؤسس

امید مهر منتشر شده است.
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زهره مسکنی
نویسنده و منتقد ادبیات

تازه های نشر

ادبیات ، دعوت به یک گام جلوتر
گفت وگو بــا مصطفی مفیدی مترجم رمان »پژواک برانگیز«

ë  ــال ها به عنوان پزشک با ــ   آقای مفیدی، شما س
ــد و حاا تمام وقت  ــ درآمد خیلی خوب کار کردی
به کار ترجمه می پردازید که درآمدش بسیار ناچیز 

است؟ این حرفه چه جذابیتی برای شما دارد؟
ــتان نفت در بخش قلب کار  ــ من در بیمارس
می کردم. در واقع کار من اکوکاردیوگرافی )اکوی 
ــــس می گرفتم. با  ــود. یعنی از قلب عک ــ قلب( ب
ــاختاری  ــ ــــی می توان اختاات س اکو کاردیوگراف
ــــخیص داد. درآمد حوزه  ــــب را تش ــــی قل و تکوین
ترجمه در مقایسه با درآمد حرفه پزشکی اصًا 
ــــت. آن چه مرا به کار ترجمه  ــه نیس ــ  قابل مقایس

وا می دارد عشق و عاقه است.
انگیزه من در ترجمه عشق به جهان داستانی 
ــــف  ــه را می توان دراین عرصه کش ــ ــــت و آن چ اس
ــــذت برد. مطالعه و ترجمه به من تمرکز  کرد و ل
ــتر از هر  ــ ــــن آرامش می دهد. بیش می دهد. به م
ــتن و ترجمه را دوست دارم  ــ کاری خواندن و نوش
ــتر روی افکارم  ــ ــازه می دهد که بیش ــ ــه من اج ــ و ب
تمرکز کنم. در هنگام ترجمه افکار جدیدی هم 
ــیری در عالم باا  ــ ــند. یعنی س ــ ــه ذهنم می رس ــ ب
دارم. نمی شود روی درآمد ترجمه حساب کرد. 
ــز« از زمان پایان کار  ــ همین رمان »پژواک برانگی
ترجمه تا به کتابفروشی ها برسد بیش از پنج سال 
زمان برد، دوسال ترجمه اش طول کشید. شش 
ــال معطل شد تا پشت ویترین کتابفروشی ها  ــ س
بیاید. خب چه مبلغی از این کتاب باید نصیب 
من مترجم شود. تا شش سال زحمت و انتظار را 
جبران کند؟ حرفه ترجمه درآمدزا نیست کسانی 
ــــق به ادبیات  ــوند که عش ــ باید وارد این عرصه ش

داشته باشند و یک شغل جنبی.

ë  ــتو ــ ــی بودید که ارنس ــ ــتین مترجم ــ ــما نخس ــ   ش
ــه رمان  ــ ــی را با ترجم ــ ــنده آرژانتین ــ ــاباتو نویس ــ س
ــته ظلمت  ــ ــل، قهرمانان و گورها و رمان فرش ــ تون
ــنده  ــ به جامعه معرفی کردید. ریچارد پاورز نویس
امریکایی را هم با همین رمان »پژواک برانگیز« به 
جامعه فارسی زبان شناساندید. آثار پاورز به لحاظ 
ــوع رویکردی که  ــ ــاختار و ن ــ موضوع، مضمون، س
ساباتو به ادبیات دارد خیلی متفاوت است. دلیل 
این انتخاب چه بود؟ فکر می کنید مثل آثار ساباتو 

با اقبال روبه رو می شود؟
من کتابی را ترجمه می کنم که از آن خوشم 
ــال مخاطبان  ــ ــه اول به فکر اقب ــ ــد و در درج ــ بیای
ــته های استاد  ــ ــتم. در ثانی به نظر من نوش ــ نیس
ساباتو و آقای پاورز در مفهوم و مضمون اصلی، 
ــانیت و زندگی مشترکند. تفاوت های  ــ یعنی انس
اصولی ندارند. ممکن است سبک ها، مکتب های 
ــاباتو آن طور  ــ ــان متفاوت باشد. س ــ نویسندگی ش
ــته اند یک  ــ ــه ودیگران هم نوش ــ ــــودش گفت که خ
اگزیستانسیالیست بوده است؛ اگزیستانسیالیستی 

که پیشینه چپ در گذشته اش دارد.
ــاباتو در مبارزات مردم آرژانتین مشارکت  ــ س
ــته و دوشادوش مردم کشورش مبارزه کرده  ــ داش
ــــت. خب این سوابق  ــــت. دور از وطن بوده  اس اس
ــائل را آقای پاورز در زندگی خودش ندارد.  ــ و مس
ولی پیامش در آثاری که خلق کرده بسیار نزدیک 
ــــت به آن پیام انسانی که جهان تشنه شنیدن  اس
ــــت و آقای ساباتو در آثارش به انسان های  آن اس
تحت ستم می دهد. به لحاظ مکتب هم ساباتو 
ــــت و پاورز اومانیست. اما  اگزیستانسیالیست اس
ــــت  ــندگان در ذات خود اومانیس ــ هر دو این نویس

ــد.  ــ ان ــــت  اومانیس ــان،  ــ کارش ذات  در  ــتند.  ــ هس
عشق شان بشریت و جوامع انسانی  است.

ë  ــی در زندگی ــ ــرد خاص ــ ــدام رویک ــ ــر ک ــ ــه ه ــ   البت
ــاباتو به عنوان  ــ ــاً س ــ ــود دارند. مث ــ ــی خ ــ اجتماع
ــود. نویسنده ای  ــ روشنفکر و مبارز شناخته می ش
است که جایزه  میگل د سروانتس را بابت تألیف 
آثارش برد و  سرپرست کمیته حقیقت یاب درباره 
ناپدید شدگان در رژیم نظامی دهه هفتاد میادی 

آرژانتین انتخاب شد.
درست است ساباتو نویسنده و مبارز سیاسی 
است ولی پاورز چنین پیشینه ای در زندگی خود 
ندارد. البته محیط زندگی و محل تولد افراد هم 
ــیر زندگی تأثیرگذار است. ساباتو  ــ در تعیین مس
ــتبداد و  ــ ــایه اس ــ ــوری زندگی می کند که س ــ در کش
دیکتاتوری نظامی بر سر کشورش سایه انداخته 
بود. اما پاورز در کشوری متولد می شود که شرایط 
ــــکای اتین  ــا امری ــ ــــی آن ب ــادی- اجتماع ــ اقتص
ــکار دارند. البته بسیاری از هنرمندان  ــ تفاوت آش
ــندگان بودند که فعال سیاسی نبودند و  ــ و نویس
اهل مبارزه نبودند. اما در ادبیات و هنر خدمات 
بزرگی به جامعه بشریت کردند، مانند بتهوون، 
موتزارت، باخ. این ها اهل حزب و گروه نبودند؟ 
ــاعران بزرگ جهان اهل سیاست،  ــ یا خیلی از ش

وابسته به ایدئولوژی خاص نبودند.
ــان است و از این  ــ کار ادبیات تلطیف روح انس
مسیر راه یافتن انسان به جهان روشن و پر امید 
و آرمانی آینده. خاصه پیام ادبیات این است و 
این کار را این دو نویسنده بزرگ معاصر کرده اند 

دیگران هم کرده اند، فقط این دو نبودند.
ë  شما رمان منتشر نشده دیگری از پاورز را به اسم  

بخشندگی دارید. این رمان به لحاظ فرم، مضمون 
و ساخت چه تفاوت هایی با رمان پژواک برانگیز 

دارد؟
ــر دو کتاب  ــ ــد. ه ــ ــــی ندارن ــای اساس ــ تفاوت ه
ــــکی و زیست شناسی و  یک وجه مهم شان پزش
ــــت که پاورز دلبستگی خاصی به این  ژنتیک اس
حوزه ها دارد. در رمان بخشندگی شما با یک زن 
ــوید که بی نهایت شاد و  ــ الجزایری مواجه می ش
سرزنده است و با وجود همه مسائل و مشکاتی 
ــواده اش رخ  ــ ــرای ملت اش و خودش و خان ــ که ب
ــــت  ــر گذرانده اس ــ ــــی که از س داده و مصیبت های
ــر  ــ ــتند و باهایی که بر س ــ ــــدرش را کش ــــی پ یعن
خانواده اش آوردند اما وقتی وارد جامعه امریکا 

می شود، آن قدر شاد است و شادمانی با خودش 
می آورد که همه فکر می کنند که او ژن شادی دارد 
ــد و مورد آزمایش های  ــ و هیچ وقت غم نمی بین

متعددی قرار می گیرد و الی آخر...
ë ...در مورد رمان پژواک برانگیز بفرمایید که  

ــول یک بیمار  ــ ــتانش ح ــ پژواک برانگیز، داس
ــانحه اتومبیل دچار  ــ ــه در اثر س ــ ــــت ک عصبی اس
ــود و دچار ضایعه مغزی و  ــ ضربه مغزی می ش
بیماری ای می شود که نامش کپگرا است. به اسم 
ــــکی است که این بیماری را  کپگرا. کپگرا نام پزش
ــتین بار تعریف کرد و به همین نام مشهور  ــ نخس
شد. کسی که دچار این بیماری است به طور جد 
معتقد می شود که یک از نزدیکانش عوض شده 
ــــت. مثاً از کرات دیگر آمده اند و او را برده اند.  اس
ــــی که این با در این رمان برسرش آمده فکر  کس
ــر  ــ می کند خواهرش را عوض کرده اند. در سرتاس
ــرار می گیرد و  ــ ــوع مورد بحث ق ــ ــان این موض ــ رم
ــــکی از یکی از شهرهای  ــود. پزش ــ پی گرفته می ش
امریکا می آید این بیمار را معاینه می کند و پس از 

سال ها تاش سرانجام او را درمان می کنند.
ë  ــنده از اصطاحاتی ــ ــما در معرفی این نویس ــ  ش

استفاده کردید که عموماً در مورد عرفا و صوفیان 
به کار می برند. اصطاحاتی مانند شناخت، وادی 
ــه و... آیا استفاده از  ــ حیرت، معرفت، وجد، خلس
ــنده و اثرش آگاهانه  ــ این واژگان در توصیف نویس

بوده و آیا نویسنده به عرفان و ادبیات شرق گرایش 
دارد؟

من نخواستم اشاره به عرفا و صوفیان داشته 
باشم. این واژه ها معانی ای دارند که هر جریان و 
هر تفکری می تواند از آنها سود ببرد. حاا ممکن 
است عرفا و صوفیان از این اصطاحات استفاده 
ــند که حتماً کرده اند. اما واقعیت این  ــ کرده باش
ــــت که وجد و خلسه را من هنگام ترجمه آثار  اس
ــــدن در ادبیات و شعر  ــته ادبی و غرق ش ــ برجس
حس می کنم. عرفا هم حس می کنند. اما عرفا 
ــماء به وجد و خلسه  ــ ــــت در حالت س ممکن اس
برسند، اما من هنگام کار در عرصه ادبیات چنین 
حس و حالی پیدا می کنم، هنگام خواندن همین 
ــــن را در  ــدا کرده ام. ای ــ ــــی پی رمان چنین احساس
معرفی ریچارد پاورز در نخستین صفحات کتاب 
نوشتم و گفتم شما هم ممکن است موقعی که 
غرق مطالعه این رمان می شوید وجد و خلسه را 
ــرگذراندم.  ــ حس کنید. تجربه ای بود که من از س
ساباتو در کتاب خودش می گوید سه گروه از مردم 
ــتند که با عالم غیب ارتباط دارند، شاعران،  ــ هس
عارفان و دیوانگان. این سه گروه باعالم غیب در 
ــاباتو از جمله شاعران معاصر  ــ ارتباطند. خود س
ــاعر نابغه فرانسوی را مثال می زند  ــ آرتور رمبو ش
ــــعری از او می آورد که باید نها ن بین بود. این  و ش
بینش غیب گویی و نهان بینی ممکن است توسط 
ــد. ولی  ــ ــتفاده قرار گرفته باش ــ ــا هم مورد اس ــ عرف
می بینید یک نویسنده هم آن را به کار برده، یک 
ــــت. می خواهم بگویم  ــاعر هم به کار برده اس ــ ش
ــده است و  ــ ــته نش ــ آن مقدمه با این رویکرد نوش
من به عنوان یک عارف آنها را ننوشتم، به عنوان 

فردی نوشتم که کم و بیش با احساسات و لذت 
متن و ادبیات آشنا است.

ë  شما هم ترجمه آثاری از ادبیات امریکای اتین 
را در کارنامه خود دارید، هم آثاری از ادبیات امریکا 
ــات امریکای اتین و  ــ ــما از ادبی ــ و اروپا. ارزیابی ش
ــت؟ چه تفاوت ها و  ــ ــور امریکا چیس ــ ادبیات کش

شباهت هایی دارند؟
ــــت. نه شرق و غرب  پیام ادبیات یک چیز اس
ــــن و دیگر  ــــکای اتی ــا و امری ــ ــد نه اروپ ــ می شناس
قاره های جهان را. پیام در همه قاره ها یکی است 
اما در اشکال مختلف. هرکس این پیام را از عالم 
ــــن جالب و  ــــت اش منعکس کند برای م معرف
ــه من انتخاب  ــ ــا آثاری را ک ــ ــــت. منته باارزش اس
می کنم ممکن است مقداری به تصادف مربوط 
باشد و من در معرض آن کتاب یا این کتاب قرار 
ــرای ترجمه انتخاب کرده  ــ ــــم و آن را ب گرفته باش
باشم. یعنی پیام این آثار را پسندیدم. این آثار در 

ذات خود هیچ تفاوتی با هم ندارند.
در تقسیم بندی من این نویسندگان، به دنیای 

هنر، به دنیای انسانیت و اخاق تعهد دارند.
ــاندن  ــ ــد متعالی ترین وجه ادبیات رس ــ  ببینی
ــــت، اما هر  ــانیت اس ــ ــگاه واای انس ــ ــر به جای ــ بش
ــــاص خودش را  ــنده ای راهکار و رویکرد خ ــ نویس
دارد. یکی مثل ساباتو با مبارزه علیه دیکتاتوری 
ــــی در امریکای اتین، یکی دیگر مثل پاورز  نظام
از راه مسالمت آمیز با فرهنگ سازی در این مسیر 
قلم می زند، یعنی هر نویسنده ای ابزارها و عقاید 
ــته به جغرافیای  ــ و رویکرد خاص خودش را بس
ــــی اش انتخاب  ــود و موقعیت تاریخ ــ ــــت خ زیس
می کند.البته در همان امریکای اتین نویسندگان 
و آثاری هستند که رویکرد مبارزه علیه دیکتاتوری 
ــــی از بزرگ ترین  ــــت. یک وجه اصلی کار آنها نیس
ــود که رمان  ــ ــندگان امریکای اتین مارکز ب ــ نویس
صد سال تنهایی  را با تکنیک موسوم به رئالیسم 
ــد. اما  ــ ــــده جایزه نوبل ش ــــت و برن جادویی نوش
مبارزه سیاسی تعیین کننده اصلی و اولیه رویکرد 

او نیست.
ë  از میان آثاری که تاکنون ترجمه کرده اید، کدام  

یک را بیشتر می پسندید؟ آیا این آثار انتظار شما را 
به لحاظ جذب مخاطب برآورده کرده است؟

ــتو ساباتو  ــ ــته ظلمت« ارنس ــ من کتاب »فرش
ــتر می پسندم مسیر سلوک روحی  ــ را از همه بیش
ــرا مجذوب  ــ ــر فوق العاده م ــ ــنده در این اث ــ نویس
ــال هویت  ــ ــــن رمان دنب ــنده در ای ــ می کند. نویس
گمشده خودش است. این رمان قصه ای نیست 
که نویسنده  شرح ماجرای خاصی را به خواننده 

بدهد.
ــهر. با  ــ ــــت در آن ش ــاباتو اس ــ ــود س ــ ــه خ ــ قص
اشخاص مختلف و جریان های گوناگون، حتی با 
ــان خارجی و آدم هایی که در کار احضار  ــ جاسوس
ــر دارد. با  ــ ــر و نش ــ ــــگویی فعالند حش ارواح و پیش
ــانی که جزو  ــ ــــی، مبارز و انقابی و کس افراد سیاس
همرزمان چه گوارا بودند و کسانی که زیر شکنجه 
ــــدند. همه این ها در این رمان آمده اند  ــته ش ــ کش
ــیرو  ــ ــــت. در حال س ــاباتو با آنها در ارتباط اس ــ و س
ــنده در این اثر  ــ سلوک است. سیر و سلوک نویس

برای من خیلی جالب است.
در مورد این آثار و جذب مخاطب باید بگویم 
ــه، روی این  ــ ــرای ترجم ــ ــــن در انتخاب کتاب ب م
ــداد از عاقه مندان رمان این  ــ موضوع که چه تع
اثر را می خرند و می خوانند اصاً حساب نکردم و 
نمی کنم. ادبیات کارش این است که افراد را از آن 
ــتاده اند یک گام به جلو بخواند.  ــ نقطه ای که ایس
ــتری  ــ ــــن در عرصه ادبیات و ترجمه دنبال مش م
نمی گردم. چه بهتر اگر تعداد بیشتری کتاب های 
مرا بخوانند. اما اگر هر کتاب من یک خواننده را 
تکان بدهد و تغییر وتحول در او ایجاد کند، قلبش 
و فکرش را حرکت بدهد، به امید آرمانی جلوتر، 

برای من کافی است و من به هدفم رسیده ام.

گفت وگو با محمدعلی تیرانداز نویسنده کتاب »هندسه معنا در پرگار موانا«

زندگی بر مدار آموزه های موانا

ان 
 ایر

س:
عک

آیناز محمدی
خبرنگار

 ادبیات

»پژواک برانگیز« رمانی از ریچارد پاورز نویســـنده امریکایی اســـت که 
با برگردان مصطفی مفیدی از ســـوی انتشـــارات نیلوفر به تازگی منتشر 
شـــد.رمانی که یکی از منتقدان آبزرور در توصیف اش می نویسد: ژرف، 
ایه ایـــه، پاورز با رمان پژواک برانگیز یکـــی از دلپذیرترین قصه هایش، 
رمانی آفریده اســـت با زیبایی برآشوبنده که از شـــکنندگی و ناپایداری 
جایگاه انسان پرده بر می دارد، در آن حال که احساسی از هراس و حیرت 
در برابر طبیعت را در دل و جان برمی انگیزد.مصطفی مفیدی متولد 1320 تهران از دانشـــکده 
پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و سال ها در این حرفه مشغول خدمت بوده است و 
کار ترجمه را از سال 42 با ترجمه متون علمی آغاز کرد و بعد به ادبیات روی آورد و آثار ارزشمندی 
از ادبیات امریکای اتین، امریکا و اروپا مانند رمان های تونل، قهرمانان و گورها، فرشته ظلمت 
از ارنستو ساباتو، امتحان نهایی از خولیو کورتاثار، خویشاوندان دور از کارلوس فوئنتس، تاوان و 

شنبه از یان مکیوین، چهره ای به رنگ سپیتا از ایزابل النده را به جامعه عرضه کرده است.

سایر محمدی
خبرنگار



ســـامت در تعادل و هماهنگی جسم و 
ذهن و روان است از این رو می توان گفت 
راز ســـامت در آگاهانه زیســـتن اســـت. 
آگاهـــی و در پیش گرفتن ســـبک زندگی 
سالم می تواند حتی سرطان را که عنوان 
دومین بیماری کشنده در کشور را به خود 
اختصاص داده اســـت از پـــای دربیاورد، 
ایـــن را متخصصان و کارشناســـان حوزه 
ســـامت بارها و بارها گفته انـــد و ما هم 
بارها شـــنیده ایم اما بواقـــع چند درصد 
از مـــا برای اصاح ســـبک زندگی خود و 
در پیش گرفتن یک زندگی ســـالم اقدام 

کرده ایم.
آمار هـــا نشـــان می دهند طـــی 15 تا 
20 ســـال آینده تعداد موارد جدید ابتا 
به سرطان در کشـــور به دو برابر افزایش 
می یابـــد پس دیگـــر زمان دســـت روی 
دســـت گذاشـــتن و بی تفاوت گذشـــتن 
نیست و باید با افزایش آگاهی در مسیر 
پیشـــگیری از ابتا به این بیمـــاری قدم 

برداشت.
حســـین  دکتـــر 
انجمن  دبیر  فودازی، 
آنکولوژی  رادیوتراپی 
گفت و گـــو  در  ایـــران 
دایـــل  »ایـــران«  بـــا 

ابتا به ســـرطان را چنیـــن بیان می کند: 

افزایـــش اســـتعمال دخانیـــات و انواع 
مواد مخدر، اختاات  زیســـت محیطی 
مانند آلودگی هوا، افزایش ســـن در کنار 
تغییرات ایجاد شـــده در ســـبک زندگی 
از تغذیه نامناســـب گرفته تا بی تحرکی 
همگـــی عواملـــی هســـتند کـــه احتمال 
ابتـــا به ســـرطان را افزایـــش می دهند. 
این متخصص رادیوتراپـــی و آنکولوژی 
با اشـــاره بـــه اینکه مصـــرف دخانیات و 
مواد تدخینی احتمال ابتا به ســـرطان 
را بشـــدت افزایش می دهـــد، می افزاید: 
دخانیات و مـــواد تدخینی علت اصلی 
حدود 30 درصد ســـرطان ها محســـوب 
می شـــود کـــه از میـــان آنها می تـــوان به 
ســـرطان ریه، مجاری تنفســـی فوقانی، 
مجاری گوارشی، مثانه، کلیه، لوزالمعده 
با مصرف دخانیات و مواد مخدر اشـــاره 
کـــرد. مصـــرف الکل نیـــز عامـــل مهم 
دیگری است که احتمال ابتا به سرطان 

را بشدت افزایش می دهد.
وی اضافه می کند: استفاده از فست 
فـــود و مـــواد غذایـــی ناســـالم، کاهـــش 
مصرف شیر و لبنیات و همچنین غات 
و حبوبات همگی عامـــل ابتا به چاقی 
و اضافـــه وزن غیرقابـــل کنتـــرل اســـت 
که عـــاوه بر ایجـــاد بیماری های مزمن 
مانند فشـــار خون و دیابت در جامعه به 
افزایـــش احتمال ابتا به ســـرطان هایی 
نظیر سرطان پروســـتات، پستان و رحم 

نیز منجر می شود.

فـــودازی تأکیـــد می کنـــد: در  دکتـــر 
بحـــث پیشـــگیری از ابتـــا به ســـرطان 
عـــاوه بر اصاح ســـبک زندگی و حذف 
برخی عوامل خطـــر محیطی، موضوع 
غربالگـــری نیـــز اهمیتـــی بســـیار دارد. 
چراکه تشـــخیص بموقع این بیماری و 
آغاز درمان در مراحل اولیه در بســـیاری 
از ســـرطان ها بـــه بهبود بیمـــاری منجر 
خواهد شد. در حقیقت بیمار یابی یکی از 
مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری 
از کشـــورها مورد توجه قرار گرفته است. 

به گفتـــه دکتر فـــودازی، ماموگرافی یکی 
از راه های تشخیص ســـرطان پستان در 
مراحـــل اولیه بیماری اســـت. به همین 
دلیل همه زنـــان در شـــرایط طبیعی از 
ســـن 50 ســـالگی به بعد باید هر یک یا 
دوسال یک بار ماموگرافی انجام دهند تا 
درصورت ابتا به سرطان پستان که یکی 
از شایع ترین سرطان ها است، درمان در 
همان مراحل اولیه آغاز شـــود. البته این 
امر تنها به همت افراد جامعه بســـتگی 
ندارد و به افزایش تعداد دســـتگاه های 

ماموگرافـــی در مراکز دولتی هم نیازمند 
است. دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی 
می افزاید: غربالگری دیگری که شرایط 
انجام آن در کشـــور ما مهیا است، انجام 
کولونوســـکوپی برای تشخیص سرطان 
روده بـــزرگ اســـت که باید بعد از ســـن 
50 ســـالگی هر 5 تا 10 سال یکبار انجام 
شود. پلیپ های روده ای از زمان ایجاد تا 
سرطانی شدن 10 سال زمان ازم دارند از 
این رو با تشخیص بموقع می توان پلیپ 
را خـــارج کرده و از ســـرطانی شـــدن آن 

پیشـــگیری کرد. البته افرادی که در میان 
اعضای درجه یک خانـــواده خود فردی 
مبتا بـــه این بیماری دارند بهتر اســـت 
در 45 سالگی کولونوسکوپی تشخیصی 
را انجـــام دهنـــد. تســـت دیگـــری که در 
غربالگری ســـرطان دهانه رحم اهمیت 
دارد، تست پاپ اســـمیر یا تست دهانه 
رحم است که شانس تشخیص سرطان 
دهانه رحم در مراحلـــه اولیه را افزایش 
می دهـــد. ایـــن متخصـــص آنکولـــوژی 
رادیوتراپی معتقد اســـت، پیشـــگیری از 
اهمیت باایـــی برخوردار اســـت چراکه 

سرطان یک بیماری پرهزینه است.
 وی در ادامه به روش های درمان این 
بیماری اشـــاره کرده و می گویـــد: درمان 
ســـرطان، چنـــد وجهی و چنـــد منظوره 
است. با توجه به نوع و شدت بیماری از 
درمان جراحی، شـــیمی درمانی و رادیو 

تراپی استفاده می شود.
دکتر فودازی در خاتمه تأکید می کند: 
در توزیـــع منابـــع خدمـــات و اقدامـــات 
تشخیصی باید فعالیت بیشتری انجام 
شـــود تا مردم بتواننـــد از آن بهره ببرند. 
هم اکنون دانش درمان سرطان در کشور 
ما بسیار خوب است اما در توزیع دستگاه 
رادیوتراپی که در درمان ســـرطان بسیار 
مهم و اثر بخش اســـت وضعیت خوبی 
نداریم به عبارت دیگر در حال حاضر در 
کشور دسترسی خوبی به تکنولوژی های 

نوین رادیوتراپی نداریم.

پیشگیری از سرطان، آسان تر از درمان آن است
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براســـاس آمار دفتـــر جمعیـــت، خانـــواده و مدارس 
وزارت بهداشـــت حدود 3 میلیون زوج ایرانی، سابقه 
نابـــاروری اولیـــه و ثانویـــه دارند و ســـاانه حـــدود 88 
هـــزار زوج نابارور به این تعداد افزوده می شـــوند. این در حالی اســـت که 
یک کارشـــناس پزشکی معتقد اســـت، 50 درصد از علل ناباروری زوجین 

مربوط به مردان است.
دکتر ســـیدجلیل حســـینی در این باره به »ایران« می گوید: حـــدود دو دهه از 
درمان ناباروری با اســـتفاده از روش های جدید در کشـــور گذشـــته اســـت اما 
متأســـفانه همچنان برخی از باورهای غلط در برخی نقاط کشـــور به چشـــم 
می خورد. نـــگاه غلط و ناآگاهی برخی از افراد جامعه باعث شـــده تنها زنان 
مقصر اصلی در ناباروری شـــناخته شوند و برای درمان راهی مطب پزشکان 
شـــوند درحالی کـــه در 50 درصد مـــوارد مشـــکل از مردان اســـت و آنها باید 
تحت درمان های مناســـب قرار گیرند. رئیس سومین کنگره سامت مردان و 
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشـــت باروری و سامت مردان، اظهار 
می کند: عوامل مختلفی در ناباروری مردان مؤثر است که از میان مهم ترین 
آنها می توان به رفتارهای پرخطر اشاره کرد. استعمال دخانیات و مواد مخدر 
و همچنین بیماری های مقاربتی همواره در رده نخست دایل ناباروری مردان 
قرار می گیرنـــد. این اورولوژیســـت، می افزاید: از میان دیگـــر عوامل می توان 
وجود سابقه عفونت پروستات یا عفونت های ناحیه تناسلی، سابقه ضربه به 
بیضه هـــا یا چرخش بیضه ها، ابتا به گروهـــی از بیماری های ژنتیک و برخی 
بیماری ها مانند واریکوســـل و دیابت، سابقه بلوغ زودرس یا دیررس، داشتن 
سابقه برخی جراحی ها را نام برد. همچنین حضور در مکان های بسیار گرم یا 
قرار گیری مداوم در معرض مواد شیمیایی، سمی و مواد رادیواکتیو و اشعه ها 
احتمال بـــروز نابـــاروری را افزایش می دهنـــد. دکتر حســـینی تأکید می کند: 
مصـــرف داروهای انرژی زا که این روزها مورد توجه جوانان اســـت و داروهای 
هورمونی که گاهی برای کنترل ریزش مو استفاده می شود می توانند اختاات 

شدیدی در تولید نطفه و سامت باروری مردان ایجاد کنند.

زنگ سامت

ناباروری مردان در سایه داروهای انرژی زا
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دبیر انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران :

 انحراف صـــورت، ضعف دســـت یا پا و 
تغییر تکلم به صورت ناگهانی باید جدی 
گرفته شود چرا که بروز یک دفعه ای این 
عائم نشانه  ســـکته مغزی است و باید 
در زمان طایی به بیمار کمک کرد، یک 
متخصص پزشـــکی  با بیان این خبر به 
»ایـــران« می گوید: زمـــان طایی نجات 

بیمار و درمان موفقیت آمیز تا 4 ساعت 
و نیم پس از سکته است.

دکتر ســـید حســـین آقامیری می افزاید: 
خانواده هـــا اگـــر تصـــور می کننـــد زمان 
رســـیدن نیروهـــای اورژانـــس بـــه طول 
می انجامد باید قبل از تمام شدن زمان 
طایی، خودشان بیمار را به مرکز درمانی 

که ترجیحاً مجهـــز به ارائه خدمات ویژه 
به بیماران سکته مغزی است، برسانند.

وی خاطرنشـــان می کند: خوشـــبختانه 
در حـــال حاضـــر اورژانـــس تهـــران بـــه 
آمبوانس هـــای ویـــژه مجهـــز شـــده که 
خدمات مناسبی به بیماران دچار سکته 

مغزی ارائه می دهند.

اعصـــاب  و  مغـــز  متخصـــص  ایـــن 
می گویـــد:  درمـــان این بیمـــاری به دو 
بخـــش تقســـیم می شـــود. در بخـــش 
نخســـت کـــه در زمان 4 ســـاعت و نیم 
پـــس از بروز ســـکته انجام می شـــود از 
اســـتفاده  بـــرای بیمار  اکتیلیـــز  داروی 
می شود. خوشبختانه این دارو به کشور 

وارد شـــده و با وجود تحریم ها مشکلی 
در این زمینه نداریم.

دکتـــر آقامیـــری تصریح می کنـــد:  البته 
نمی توانیم این دارو را برای همه بیماران 
اســـتفاده کنیم چرا که برخی از این افراد 
بـــه علـــت ابتـــا بـــه فشـــارخون، قرص 
وارفارین مصرف می کنند و برخی دیگر 

بعـــد از زمان طایـــی درمان بـــه مراکز 
درمانی مراجعه می کنند. این دســـته از 
بیمـــاران را باید به بیمارســـتان هایی که 
مرکز سکته مغزی محسوب می شوند و 
دارای آنژیوپاستی هستند انتقال داد تا 
با خـــارج کردن لخته خون از مغز، بیمار 

نجات پیدا کند.

۳ عامت اصلی وقوع سکته مغزی را بشناسیم
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محتــوای  مصادیــق  تعییــن  کارگــروه 
تشــکیل  کــه  اســت  مــاه   10 مجرمانــه 
جلسه نداده اســت. این کارگروه از نگاه 
عامــه مردم وظیفه فیلترینگ را اعم از 
وب  سایت ها، شبکه های اجتماعی و... 
برعهــده دارد، ایــن در حالــی اســت که 
تاریخچه این کارگروه نشان می دهد که 
معمــوًا فیلترینگ بخصوص در زمینه 
ماننــد  پرکاربــر  اجتماعــی  شــبکه های 
تلگــرام از کانالــی غیــر از ایــن کارگــروه 
اتفــاق افتــاده اســت. در همیــن راســتا 
روزنامــه ایــران بــه ســراغ اعضــای این 
کارگروه رفت و این ســؤال را پرســید که 
آیــا کارگــروه تعیین مصادیــق محتوای 
مجرمانه کارکرد اصلی خود را از دست 

داده است؟
ë پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی

»کارگــروه تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانــه طبق قانون جرایــم رایانه ای 
که مصوبه مجلس اســت تشــکیل شده 
از این رو جایگاه قانونی دارد و اگر به هر 
دلیلی جلسات آن تشــکیل نمی شود و 
فاصلــه ای بین جلســات می افتد بدین 
معنا نیســت که کارگــروه کارکرد خود را 

از دست داده است.«
وزارت  نماینــده  فتاحــی  حمیــد 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در ایــن 
کارگروه با بیان مطلب فوق به »ایران« 
گفت: اینکه چرا جلسات کارگروه برگزار 
نمی شــود و در خصوص مســائل مهم 
تشــکیل جلســه نمی دهد ، بهتر اســت 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
پاسخگو باشــند حتمًا آنها دایلی برای 

این کار خود دارند.
شــرکت  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
ارتباطات زیرســاخت با اشــاره به اینکه 
طبــق قانــون و مصــوب مجلــس بایــد 
دهــد،  جلســه  تشــکیل  کارگــروه  ایــن 
افــزود: البتــه وزارتخانــه معتقد اســت 
بایــد رســیدگی بــه جرایــم رایانــه ای و 
فضــای مجــازی به صــورت تخصصــی 
مورد بحث و بررســی قرار گیرد از این رو 
بایــد قوانیــن جرایم رایانــه ای بازنگری 
شــده و مطابق با مســائل و شــرایط روز 
تنظیــم و تصویــب شــود. البتــه وزارت 
روزرســانی  بــه  درخواســت  ارتباطــات 

قوانیــن جرایــم رایانــه ای را که مختص 
محتــوای  مصادیــق  تعییــن  کارگــروه 
مجرمانه اســت به مجلــس ارائه کرده. 
چون قوانین قبلی پاسخگوی تغییراتی 
در  و  داده  رخ  مجــازی  فضــای  در  کــه 
حال رخ دادن اســت، نیست و به نوعی 
نمی تــوان با قوانین قدیمی با کســب و 
کارهــای مجــازی فعــاان ایــن حــوزه و 
اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی و... 
برخــورد کرد، چرا کــه برخورد با قوانین 
فضــای  وکارهــای  کســب  بــه  قدیمــی 

مجازی ضربه می زند.
معاون وزیــر ارتباطات با بیان اینکه 
در حال حاضر طبق قانون، یک قاضی 
در هر جای کشور اجازه دارد برای فیلتر 
یــک پیــام رســان در کل کشــور دســتور 
قضایــی صــادر کنــد، گفت: مــا معتقد 
هســتیم اگــر ایــن کار تخصصــی شــود، 
بهتر اســت. به این ترتیب که اگر دادگاه 
یا شــعب ویژه جرایم سایبری و فضای 
مجازی با قاضــی متخصص این حوزه 
تشــکیل و به صــورت ویــژه و تخصصی 
به مشــکات این حوزه رســیدگی شود، 
تصمیم هــا و حکم هــا در حــوزه فضای 
مجازی بــا درک شــرایط جامع صورت 
می گیــرد و ایــن بــه معنــی جلوگیــری 
از آســیب زیســت بــوم فضــای مجازی 

است.
ایــن  در  ارتباطــات  وزیــر  نماینــده 
کارگروه در پاســخ به این سؤال »ایران« 
کــه آیا درســت اســت کــه جلســات این 
کارگــروه به صــورت آنایــن نیــز برگزار 
ســریع  انجــام  بــرای  گفــت:  می شــود، 
برخــی تصمیــم گیری هــا در خصوص 
مجرمانــه  محتــوای  بــارز  مصادیــق 
به صــورت  جلســه هایی  اوقــات  گاهــی 
آناین برگزار می شــود چــرا که نماینده 
وزیــران و دیگــر اعضــا ممکن اســت به 
هــر دلیلی نتواننــد در جلســات حضور 
یابنــد به همیــن دلیــل روش آناین را 
طراحی کرده اند تا دربــاره تخلفاتی که 
جرایم آنها مانند توهین به مقدســات، 
مطالب غیراخاقی محرز و... مشخص 

است، رأی گیری شود.
 وی افــزود: امــا در حــال حاضر این 
ســامانه آنایــن نیــز کارکــرد خــود را از 
دســت داده و مــا بــه ایــن موضــوع نیز 
ایــن  در  مکاتباتــی   و  کــرده  اعتــراض 
زمینــه انجــام داده ایــم، چــرا کــه ایــن 

گونــه رأی گیــری بــرای مــواردی ماننــد 
اپلیکیشــن های پرکاربــرد و شــبکه های 
اجتماعــی بــا دربرگیــری بــاا و مــوارد 
کان صحیح نیســت. فتاحی در پاســخ 
بــه این ســؤال کــه زمزمــه فیلتر شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام به گوش می رسد 
آیا مسدودســازی کارســاز اســت، گفت: 
اصوًا در خصوص موضوع فیلترینگ، 
وزارت ارتباطات تصمیم گیر نیســت و 
در مــورد بحــث فیلتــر اینســتاگرام باید 
مرکــز ملــی فضــای مجــازی اظهارنظر 
کنــد. امــا به صــورت جامــع فیلترینــگ 
راه حــل نهایــی نیســت. اعتقــاد وزارت 
ارتباطات بر این است که فیلترینگ در 
هیچ کجای دنیا با روش دفعی و سلبی 

جواب نداده است.
ë کارگروهی بدون کارکرد

رمضانعلی ســبحانی فر دیگرعضو 
محتــوای  مصادیــق  تعییــن  کارگــروه 
مجرمانــه نیــز بــا بیــان اینکه جلســات 
ایــن کارگــروه از دو ماه پایانی ســال ۹۶ 
ایــن  تشــکیل نشــده اســت، گفــت: در 
مدت هیچ دعوتنامه ای برای حضور ما 
در جلسات کارگروه ارسال نشده است.

ســبحانی فر در پاســخ به این سؤال 
که به نظر می رســد این کارگروه کارکرد 
گفــت:  اســت،  داده  دســت  از  را  خــود 
ایــن کارگــروه مطابــق قانــون تشــکیل 
مصوبــه  و  قانــون  طبــق  بایــد  و  شــده 
مجلــس تشــکیل جلســه دهــد و فیلتر 
یــا رفــع فیلتــر ســایت ها و شــبکه های 
اجتماعــی از طریق ایــن کارگروه انجام 

شــود، نمی تــوان گفــت دیگــر کارکردی 
کارگــروه  ایــن  جلســات  بایــد  و  نــدارد 
بــرای تصمیم گیری های مهم تشــکیل 
شــود و تشــکیل نشــدن آن غیرقانونــی 
اســت. نماینده مردم ســبزوار در ادامه 
گفت: در زمینه تشکیل نشدن جلسات 
محتــوای  مصادیــق  تعییــن  کارگــروه 
مجرمانه گزارشــی را به رئیس مجلس 
ارائــه داده ایــم تــا این موضــوع مطابق 

قانون بررسی شود.
وی دربــاره فیلتــر اینســتاگرام نیــز 
گفــت: اگــر نیــاز اســت کــه هــر شــبکه 
اجتماعی فیلتر شــود باید طبق قانون 
در کارگروه مطرح شود و وقتی کارگروه 
وجــود دارد نبایــد برخی خــارج از این 
ســبحانی  کننــد.  تصمیم گیــری  گــروه 
دربــاره اینکــه گویــا برخــی از مســائل 
جزئــی در کارگــروه به صــورت آنایــن 
در  گفــت:  می شــود،  تصمیم گیــری 
کارگــروه  جلســات  برگــزاری  قانــون 
پیش بینــی  الکترونیکــی  به صــورت 
نشده، بنابراین جلسات باید با ریاست 
دادستان کل کشور به صورت حضوری 

تشکیل شود.
محمدرضا اســماعیلی مشــاور وزیر 
آمــوزش و پــرورش در حــوزه ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات که به همــراه وزیر 
آموزش و پرورش در جلســات کارگروه 
تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانــه 
گفــت:  »ایــران«  بــه  می کنــد  شــرکت 
کارگــروه  جلســه های  اســت  مدت هــا 
تشــکیل نشــده و علت تشــکیل نشــدن 

جلســات را نمی دانــم و به این موضوع 
هم معترض هستیم.

افــزود:  مشــاور آمــوزش و پــرورش 
این کارگروه باید بر اســاس موضوعیت 
آن کــه در جامعه پیــش می آید و قابل 
بحث است، تشکیل جلسه دهد. سابق 
بر ایــن جلســات کارگروه هفتــه ای یک 
یــا دو هفتــه یکبار تشــکیل می شــد ولی 
مدتــی اســت که اصًا تشــکیل نشــده و 
بایــد دبیــر کارگــروه در ایــن خصــوص 
توضیــح دهــد. با تشــکیل ایــن کارگروه 
اســت که بسیاری مسائل و مشکات در 
زمینه هــای کان فضای مجــازی مانند 
فیلتر یا رفع فیلتر قابل بحث و بررســی 
اســت. وی با بیان اینکــه تصمیم گیری 
از  مهــم  شــبکه های  فیلتــر  دربــاره 
می گیــرد  صــورت  دیگــری  کانال هــای 
و ایــن اتفــاق با وجــود کارگــروه تعیین 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه درســت 
نیســت، افزود: وقتی کارگروهی قانونی 
برای این کار شــکل گرفته اســت باید از 
همان کانال با بحث و بررسی سایت ها 
و شــبکه های اجتماعــی فیلتــر یــا رفــع 

فیلتر شوند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در هیچ 
کجای جهــان نمی توان منکــر فیلتر در 
فضای مجازی شــد، افــزود: فیلترینگ 
و  اســت  معنــی داری  کارکــرد  دارای 
می تــوان در موارد خــاص آن را اعمال 
کــرد، کاری که در تمام دنیا نیز مرســوم 
اســت. وقتی محتوایی یا کاری برخاف 
ارزش هــای اجتماعی باشــد فیلترینگ 

بــا  کار  ایــن  البتــه  می کننــد  اعمــال  را 
انجــام  مشــخص  و  معیــن  چارچــوب 
می شــود و بــدون بحــث و بررســی یک 
شــبه یک شــبکه پرطرفــدار را مســدود 

نمی کنند.
یکــی دیگــر از اعضــای کارگــروه کــه 
نخواســت نامش در این گــزارش فاش 
شــود به »ایــران« گفــت: ایــن کارگروه، 
کارگروهــی فرا قوه ای اســت بــه عبارتی 
قــوه  ســه  هــر  از  نمایندگانــی  آن  در 
مقننــه، مجریه و قضائیــه حضور دارند 
و بــا توجه بــه اهمیت موضوعــی که در 
خصــوص فیلتــر یا رفع فیلتر ســایتی یا 
شبکه اجتماعی وجود دارد طبق قانون 
مصوب مجلس تشــکیل شده و جرایم 
موضوعــات  )کــه  آن  در  تخلفــات  و 
گذاشــته  بحــث  بــه  نیســت(  قضایــی 
شــده و براســاس نظر جمعی بررسی و 

رأی گیری می شود.
وی بــا بیــان اینکــه اقدام هایــی کــه 
کارگروه انجام می دهد دو دســته است، 
گفت: یک دســته مربوط به موضوعات 
)ماننــد  کان  گیری هــای  تصمیــم  و 
شــبکه های اجتماعــی کــه در  بر گیــری 
کــه  اســت  دارد(  جامعــه  در  باایــی 
جلســات ایــن کارگــروه بایــد به صورت 
رسمی و با دعوت از تمام اعضای آنکه 
13 نفــر از نماینــدگان ســه قــوه مقننه، 
و  تشــکیل  هســتند  قضائیــه  و  مجریــه 

تصمیم گیری شود.
ایــن عضــو کارگــروه کمیتــه تعییــن 
افــزود:  مجرمانــه  محتــوای  مصادیــق 
جلسات مربوط به دسته دوم که همانا 
کارهــای روتیــن و روزمــره در خصوص 
تخلفات سایت ها که معموًا جزئی و با 
حکم مشــخص است به صورت آناین 
کارگــروه  اعضــای  می شــود.  تشــکیل 
مشــکات پیش آمــده را ارزیابی کرده و 

نظرات خود را آناین ارائه می دهند.
گفتنی اســت روزنامه ایــران با دفتر 
جاویدنیا دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه تماســی برقــرار کرد 
تا دلیل تشــکیل نشــدن این جلسات را 
جویا شــود که دفتر ایشــان پاســخگویی 
را بــه نامه نگاری کتبی و ارســال ســؤال 
رعایــت  بــا  متأســفانه  امــا  داد  ارجــاع 
تمامی نکات و پیگیری چند باره بعد از 
دو هفته هنوز پاسخی از سوی این دفتر 

ارسال نشده است.

 پایان فاز مطالعاتی مقررات گذاری 

نسل پنجم تلفن همراه
معاون وزیر ارتباطات از پایان فاز مطالعاتی مقررات گذاری 
برای فناوری نســل پنجم ارتباطات ســیار بــا همکاری مرکز 
تحقیقــات مخابــرات ایــران خبــر داد و گفت: در ایــن پروژه 

ضوابط حفظ حریم شخصی در اولویت است.
به گزارش مهر، حسین فاح جوشقانی با اشاره به رسیدن به اهداف پایان برنامه 
ششم توسعه کشور برای دو و نیم برابر شدن بازار فناوری اطاعات و ارتباطات، 
اظهار داشــت: در این بخش نیازمند ورود فناوری های نوین اطاعاتی از جمله 
اینترنت اشیا، بیگ دیتا، نسل پنجم ارتباطات سیار )۵G( و هوش مصنوعی به 

کشور هستیم.
وی بــا بیان اینکه فاز مطالعاتی مقررات گذاری برای ورود فناوری های اینترنت 
اشیا و نسل پنجم ارتباطات )۵G( به کشور با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات 
ایران انجام شده است، گفت: در این زمینه پیشنهاداتی نیز دریافت کرده ایم که 
درحال جمع بندی نهایی این مقررات گذاری و احصای ضوابط مدنظر هستیم.

رئیس ســازمان رگواتوری ادامــه داد: برای ورود فناوری هــای نوین اطاعاتی و 
ارتباطی به کشــور عاوه بر گزینه های مقرراتی، ســایر موارد اجرایی نیز در قالب 
پروژه های پایلوت در وزارت ارتباطات و از طریق شــرکت های مرتبط، در جریان 
اســت. معاون وزیر ارتباطات با تأکید براینکه منظور از مقررات گذاری برای این 
تکنولوژی ها، تدوین شرایط اخذ مجوز نیست، افزود: در تحول دیجیتال، مفهوم 
مجوزدهی حذف و تکنولوژی در اهمیت قرار می گیرد، به این معنی که رگواتور 
نسبت به ارتقای تکنولوژی بی طرف بوده و سرویس دهی اپراتورها در این فضا، 

به خودی خود نیازمند دریافت مجوز نیست.
فاح جوشــقانی توضیــح داد: در این فضا، موضوع صیانت از حریم شــخصی 
و مالکیــت داده و اطاعــات در اولویــت قــرار دارد و آنچــه کــه از آن به عنــوان 

مقررات گذاری نام برده می شود حول این محور است. 

آیا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کارکرد خود را از دست داده است؟

خبـــــر

بینایی دانش آموزان ژاپنی رو به وخامت گذاشته و دولت 
فکر می کند گوشی های هوشمند دلیل آن است.

به گزارش خبرآناین، نظرسنجی انجام شده توسط وزارت 
آموزش و فرهنگ، ورزش، علم و فناوری نشــان می دهد 
تعداد دانش آموزانی که دارای دید کمتر از نمره استاندارد 1.0 )معادل 20/20( 
هستند بیش از 25.3 درصد شده است. بدتر از همه 67 درصد از دبیرستانی ها 

و 34 درصد از دانش آموزان ابتدایی به خط تعریف شده هم نرسیدند.
دولت این روند نگران کننده را به افزایش زمان استفاده از گوشی های هوشمند 
و بازی های موبایلی ربط داده است. ژاپن سومین بازار بزرگ جهان در بخش 
بــازی اســت و 41 درصــد مــردان و 32 درصــد زنان بــا موبایل خــود گیم بازی 
می کننــد. هرچنــد محققــان می گویند اســتفاده بیش ازحــد از موبایل موجب 
فشــار چشــم یا خستگی چشم می شــود، اما هنوز ثابت نشــده است که باعث 
کاهش بینایی می شود. ژاپن در این زمینه تنها نبوده و چین نیز اعام کرد برای 
محافظت از بینایی چشــم کودکان دست به تعدیل بازی های آناین و انتشار 
زمان بازی ها می زند تا بچه ها کمتر سراغ آن بروند. ژاپن بااترین رقم کودکان 

عینکی را نسبت به جمعیت خود دارد.

 پیش بینی افزایش سهام  فیس بوک 

در سال 2019

نتایج یک پیش بینی جدید نشــان می دهد سهام فیس بوک می تواند در سال 
201۹ با ارزش 160 دار به ازای هر ســهم فروخته شــود. این پیش بینی بســیار 

فراتر از حد انتظار برخی از سهامداران یا مردم عادی است.
به گزارش دیجیاتو، گمانه زنی جدید در مورد ارزش ســهام فیس بوک از سوی 
شــرکت پژوهشی به نام سیترون ریسرچ اواخر هفته گذشته منتشر شده است. 
این مؤسسه ضمن حمایت از فیس بوک اعام کرد که احتمال می دهد ارزش 
ســهام این غول فناوری در ســال 201۹ به 160 دار برســد، زیــرا درآمد و پایگاه 
کاربری این شــرکت در سال جاری تأثیر کمی از رسوایی های مرتبط با کمبریج 

آنالیتیکا و مسائل حریم خصوصی متحمل شده است.
البتــه منظــور این مؤسســه از کاهش کم، کاهشــی 28 درصدی اســت، چرا که 
هر ســهم این شــبکه اجتماعی در ســال جاری میادی به 12۹.57 دار رســید. 
اما با همه اینها به نظر می رســد این روند کاهشــی بازهم نسبت به فاجعه ای 
کــه پیش بینــی می شــد رخ دهد قابــل تحمل اســت. طبق نظریات ســیترون 
سرمایه گذاران با تغییر رفتار کاربران و وابستگی کاربران نسبت به اینستاگرام، 
از فیس بوک به اینستاگرام کوچ می کنند و روند فعالیت های بازرگان و تجاری 
خود را به آن سمت و سو متمایل می کنند.  در بخشی از این گزارش آمده است 
که فیس بوک راهی طوانی را طی کرده و در واقع جلب اعتماد از فروشنده های 
ساده را تبدیل به جلب اعتماد بازیکنان بزرگ بازار تجارت کرده است. همان طور 
کــه ســرمایه گذاران نگران ســر و صداهای مرتبــط با حریم خصوصی و مســائل 

تبلیغاتی هستند، فیس بوک نیز در این خصوص نگرانی هایی دارد.

 تولید تراشه و حسگر با سرمایه گذاری 

دو میلیارد داری اروپایی ها
اتحادیــه اروپــا کــه در رقابت با امریکا و کشــورهای شــرق آســیا در زمینه تولید 
محصــوات میکروالکترونیــک عقب افتــاده قصــد دارد با ســرمایه گذاری دو 

میلیارد داری این عقب افتادگی را جبران کند.
به گــزارش زومیــت، به همین منظور طرحی توســط فرانســه، آلمــان، ایتالیا و 
انگلیس پیشنهاد شده تا با اجرای آن سرمایه گذاری در حوزه میکروالکترونیک 
در ایــن قاره تقویت شــود. قرار اســت 2۹ شــرکت فنــاوری در کشــورهای عضو 
اتحادیــه اروپا به منظور اجرای طرح یادشــده همکاری کننــد که از جمله آنها 
می توان به بوش، اینفینئون، اس تی میکروالکترونیکس، اوسرام، کارل زایس، 
گلوبال فاندریز و موراتا اشاره کرد. اتحادیه اروپا امیدوار است با جلب همکاری 
و همراهــی بخــش خصوصی بتواند ۶ میلیارد دار اضافی را به پیشــبرد طرح 
مذکــور اختصاص دهد. بر اســاس برنامه ریزی های یادشــده اجرای این طرح 
باید تا سال 202۴ به پایان برسد. تولید تراشه ها و حسگرهای پیشرفته در دنیای 
امروز از اهمیت بســیار زیادی برخوردار اســت، زیرا تمامی گوشی ها، رایانه ها، 
خودروها و دیگر وسایل برقی از آنها استفاده می کنند و با از راه رسیدن اینترنت 
اشــیا تقریبــاً تمامی وســایل برقی بــه حســگرها و تراشــه های مختلف مجهز 
می شــوند. در قالــب این طرح بخصوص برای تولید تراشــه های کم  مصرف، 
نیمــه هادی هــای مــورد اســتفاده در صنعــت بــرق، حســگرهای هوشــمند، 

تجهیزات اپتیکال پیشرفته و غیره تاش خواهد شد.

تلفن همراه بینایی دانش آموزان را 
ضعیف می کند

 آن سوی 
خبــــــر

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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وارد  امریــکا  و  چیــن  تجــاری  جنــگ   
مرحله تازه ای شــده اســت و حاا دیگر 
کاخ ســفید به دنبال ممنوعیت رسمی 
فــروش محصــوات دو شــرکت چینی 
هــوآوی و زدتی ای در امریکاســت. اپل، 
این کمپانی امریکایی نیز از ترکش های 
ایــن جنــگ ســرد در امــان نمانــده و 
متحمل فشارهای زیادی شده است تا 
کارخانه های تولید آیفــون را از چین به 

امریکا منتقل کند؛ موضوعی که قیمت 
محصــوات اپل را به طور سرســام آوری 
افزایــش می دهــد و همیــن نگرانی هــا 
ســبب شــده اســت تا اپل به دنبــال یک 

کشور جایگزین باشد.
طبــق گــزارش روزنامــه The Hindu در 
سال آینده میادی یعنی 201۹، اپل قصد 
دارد بخشــی از تولید محصوات آیفون 
خــود را بــه هندوســتان منتقل کنــد تا با 
 )Foxconn(همکاری کمپانی فاکسکون
واقــع در Sriperumbudur هنــد بتوانــد 
خــط تولیــد محصــوات خــود را فعال 
نگــه دارد. ایــن کمپانــی تایوانــی کــه در 
کشورهای مختلف جهان ازجمله امریکا 
شــعبه دارد، در یک و نیم ســال گذشته 
بــه تولید تلفن همراه برای کمپانی های 
مختلــف پرداخته و حــاا قرار اســت در 
یکــی از واحدهــای جدید خــود به تولید 
آیفون هــای مــدل بــاا بر اســاس تقاضا 

بپردازد. گفتنی است کمپانی فاکسکون 
درحــال حاضــر 15هــزار کارگــر دارد کــه 
۹0درصــد آنان زن هســتند و البته وقتی 
تولید آیفون در این کمپانی کلید بخورد 
تعداد بیشتری کارگر جذب خواهند شد. 
وزیر صنایع هندوســتان نیز در گفت و گو 
بــرای  اســت:  کــرده  عنــوان  رویتــرز  بــا 
توسعه کمپانی فاکسکون 365میلیون 
دار هزینــه خواهــد شــد که به تبــع آن، 
25هــزار شــغل جدیــد در هندوســتان 
ایجاد می شود. این توسعه به اپل کمک 
می کند تــا خط تولید مدل هــای گران تر 
همچون آیفون ایکس را در هندوســتان 
راه انــدازی کنــد هرچنــد هنــوز معلــوم 
نیســت که آیــا ایــن کمپانی خــط تولید 
آیفون خود در چین را نیز به هندوستان 
انتقــال می دهد یا خیــر. البته باید گفت 
اپل پیش از این نیز در هندوستان برخی 
مدل های قدیمی تر آیفون همچون SE و 
6S را با همکاری یک کمپانی دیگر تولید 

کــرده اســت. گفتنی اســت، هندوســتان 
بزرگ ترین و ســریع ترین بازار رو به رشد 
تلفن هوشمند در جهان است و قرارداد 
اپــل با فاکســکون می تواند هم بــه اپل و 
هــم به این کمپانی ســود برســاند. البته 
ازم بــه ذکر اســت که هندوســتان هرگز 
نمی توانــد بــرای اپــل ســودآوری چیــن 
را داشــته باشــد، چــرا که مالیــات تعلق 
گرفته به تولیــد آیفون در این کشــور کم 
نیســت و قیمت محصوات خط تولید 
آیفــون ایکس بســیار باا خواهــد رفت. 
البته این، تنها راهبرد اســتراتژیک اپل و 
فاکسکون در میانه جنگ تجاری امریکا 
و چین نیست و کمپانی فاکسکون و اپل 
با همکاری یکدیگر برخی استراتژی ها را 
تغییر داده اند از جمله اینکه قرار اســت 
یک کارخانه نیز در ویتنام راه اندازی شود 
تا اپل از عواقب این جنگ سرد بین چین 
و امریکا در امان بماند و هیچ بازاری را از 

دست ندهد.

هند جایگزین چین در تولید آیفون می شود

خانواده هــای عــزادار در ژاپن با ســبکی 
جدید و فناورانه یاد عزیز از دســت رفته 
خود را گرامی می دارند. آنها در اقدامی 
عجیب تصویری از صــورت متوفی را با 
چاپگر ســه بعدی چاپ کــرده و آن را با 
کمــک برنامه ای بر صــورت یک روبات 

قرار می دهند.
به گــزارش »ایــران آناین«، ایــن روبات 
تمام شخصیت، گفتار و حرکات شخص 
متوفــی را تقلیــد کــرده و در یــک بــازده 

زمانی مشــخص در کنار خانواده عزادار 
زندگــی می کنــد. ایــن روش فناورانه به 
درد  و  آمــده  عــزادار  خانــواده  کمــک 
ناگهانــی نبود متوفی در جمــع خانواده 
را تــا حــد قابل قبولی تســکین می دهد. 
در حــال حاضــر دوره عــزاداری پــس از 
مراسم تشــییع در ژاپن 4۹ روز است. در 
ایــن دوره طوانی خانواده عزادار اوقات 
ســختی را ســپری می کنــد. در همیــن 
راســتا با طراحی یک روبات هوشــمند و 

قرار گیری ماسک چاپ شده سه بعدی 
از تصویر متوفی، تاش شده است تا راه 
جدید و فناورانه ای به مراســم عزاداری 
این کشــور باز شــود. برای استفاده از این 
روش عجیــب از عــزاداری، تنهــا کافــی 
اســت خصوصیات فردی و شــخصیتی 
فــرد متوفــی پیــش از مرگ ثبت شــود. 
پس از آن ماســک ســه بعــدی از چهره 
وی چــاپ شــده و بــه کمــک برنامــه ای 
بــر صــورت یــک روبــات قــرار می گیرد. 

ایــن روبات پس از مــرگ متوفی در کنار 
خانــواده عــزادار زندگی کــرده و تمامی 
حرکات وی را تقلید می کنــد. این پروژه 
کنونــی کــه بــا نــام »دیجیتال شــامان« 
شناخته می شود، مناسب خانواده های 
عزاداری طراحی شــده است که به طور 
ناگهانــی فــردی را از دســت می دهنــد. 
یکــی از محققــان ایــن طــرح می گویــد: 
مرگ ناگهانــی مادربزرگم جرقه اصلی 
طراحی این پروژه را در ذهنم ایجاد کرد. 

من و دیگــر افراد خانواده، نبود ناگهانی 
وی را در خانــه نمی توانســتیم تحمــل 
کنیــم. به همیــن دلیل به فکــر طراحی 
روباتی افتــادم تا چهره ای از فرد متوفی 
را بر صورت داشــته و همانند وی حرف 
افــزود:  وی  کنــد.  حرکــت  حتــی  و  زده 
اگرچه دوره زندگی این روبات با خانواده 
عــزادار کوتــاه اســت امــا اثــرات روانی و 
تسکین  دهنده بسیار زیادی را با خود به 

همراه دارد.

تسکین عزاداران به کمک روبات
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فناوری هــای  بعــدی  ســه  پرینترهــای 
جدیدی هســتند کــه با ســرعت زیاد در 
حال پیشــرفت بوده و هر طرح رایانه ای 
را به صورت یک نمونه واقعی و با دقت 
بســیار بــاا چــاپ می کننــد. در همیــن 
راســتا بســیاری از کمپانی هــای تولیدی 
به منظور صرفه جویی در زمان و نیروی 
انســانی، از فنــاوری چاپگــر ســه بعدی 
بهــره گرفتــه و معماری هــا و طرح های 
شــگفت انگیــز و جذابــی را به نــام خود 
ثبــت کردنــد. به گــزارش ایــران آناین، 
و  فــراز  بــا تمــام  ســال 2018 میــادی 
نشــیب های بســیار در حــوزه فنــاوری، 
آخریــن روزهای خود را ســپری می کند. 
همیــن امر نیــز بهانــه ای برای بررســی 
جذاب تریــن معماری هــا و طرح هــای 
تولیدی بــا بهره گیری از فنــاوری چاپگر 

سه بعدی را فراهم کرده است.
ë پل عابر پیاده 

هفتــه جاری طــرح جذابــی از پــل عابر 
پیاده چاپ شــده در هلند رونمایی شد. 
ایــن طــرح کــه طــی 4 ســال گذشــته به 
مرحله اجرا گذاشــته شــده بود در سال 
201۹ میادی در شهر آمستردام نصب 
خواهد شد. در ابتدا قرار بود پل موردنظر 
بــا 12 متــر ارتفاع بــر بــاای رودخانه ای 
پــر از آب چــاپ شــود. امــا نگرانی هــای 
بــرای  زیســت  محیطــی  و  لجســتیکی 
مدتــی طوانــی اجــرای این طــرح را به 
تعویــق انداخــت و در نهایــت قــرار بــر 
ایــن شــد کــه سیســتم های روباتیک در 

کارخانه ای مســتقر شده و پس از نهایی 
شــدن چاپ پل، این فناوری را به مکان 

مورد نظر انتقال دهند.
ë خانه های مسکونی

از  اســتفاده  میــادی  ســال جاری  در   
چاپگرهای سه بعدی در ساخت و ساز 
تجربه بســیار جدید و متفاوتی را ایجاد 
کــرد. در ماه مارس شــرکت ســاخت و 
ساز نیو استوری در همکاری با کمپانی 
)آیکون( ادعای ساخت نخستین خانه 
چاپ شــده بــا مجوز ســاخت و ســاز از 
نهادهــای رســمی در امریــکا را مطرح 
کردنــد. ایــن کمپانی اعــام کــرد که با 
بهره گیری از چاپگرهای پیشــرفته ســه 
بعــدی قــادر بــه ســاخت خانــه ای 60 
متــری در یــک روز اســت. اولیــن خانه 
چاپ شده نیز در تگزاس رونمایی شد. 
ایــن کمپانــی اعام کــرده اســت پروژه 
بعــدی در الســالوادور در ســال جدیــد 
میــادی راه انــدازی خواهــد شــد. پس 
از آن نیــز دانشــگاه صنعتــی ایدنوفین 
اولیــن خانــه چــاپ شــده را طراحــی و 
خانواده ای را برای زندگی در آن مستقر 

کرد.
ë صنعت خودروسازی

ابتــدای  از  خودروســازی  صنعــت 
ســه  چاپگــر  فناوری هــای  ظهــور 
بــوده  فعــال  عرصــه  ایــن  در  بعــدی 
مشــهور  خودروســازان  از  بســیاری  و 
ســرمایه  گذاری هــای کانــی را بــه ایــن 
حــوزه اختصاص داده انــد. به طور مثال 

شــرکت BMW از دهــه 80 میــادی بــا 
فنــاوری  ایــن  گســترده  ســرمایه گذاری 
آلمــان  خودروســازی  صنعــت  در  را 
توســعه داده اســت. در حال حاضر این 
کمپانــی بســیاری از قطعــات خودروها 
چراغ هــای  نگهدارنده هــای  جملــه  از 
راهنما، دکمه قفل مرکزی، ترمز دستی 
الکترونیکی و ســوکت ها را با اســتفاده از 
این فناوری چاپ و طراحی کرده است. 
این کمپانی آلمانی در سال جاری رکورد 
جدیــد را به نام خود ثبت کــرده و اعام 
کــرد بــا بهره گیــری از فناوری چاپ ســه 
بعــدی بیش از 20 هــزار نوع از قطعات 

خودرو را طراحی و تولید کرده است.
ë صنعت داروسازی

در  واشــنگتن  دانشــگاه  محققــان 
ســال جاری بطــری داروی هوشــمندی 
را طراحــی و تولیــد کردند کــه به ادعای 
آنهــا بــدون نیــاز بــه باطــری اطاعات 
مــورد نیاز در نحوه اســتفاده از آنها را به 
کاربر ارسال می کند. آنتن های جاسازی 
شــده در این بطری ها بــا فناوری چاپگر 
ســه  بعدی طراحــی شــده و به محض 
باز شدن در آن فعال می شود. محققان 
اعــام کردنــد این سیســتم چاپ شــده 
به دلیل انتقال الگوی ثابتی از اطاعات 
مورد نیــاز برای مصــرف دارو، می تواند 
در آینــده ای نــه چنــدان دور نظــارت بر 
نحوه مصرف دارو در سالمندان نظارت 
دقیق داشته و نگرانی های بسیار در این 

حوزه را رفع کند.

معرفی برترین طرح های چاپگر سه بعدی در سال 2018
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دختر جوان که برای رفع مشکات تنفسی 
و انجــام عمل زیبایــی دوبار بینــی اش را 
به تیغ جراحی ســپرده بــود، دچار نقصی 
جبران ناپذیر شــد و از پزشــک معالجش 

شکایت کرد.
***

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
»آیــدا« ســال ها بــود بــه خاطــر داشــتن 
بــا  تنفســی  گرفتگــی  و  بینــی  انحــراف 
ظاهــر  بــود.  روبــه رو  زیــادی  مشــکات 
بینی اش چندان بد نبود اما گاهی اوقات 
وقتــی عکس هایــش را می دیــد در دل 
آرزو می کــرد کاش بینی خوش فرم تری 
داشــت. بــا گذشــت زمــان و بخصــوص 
در فصل ســرد مشــکات تنفســی او نیز 
حادتر می شد. اما ترس از عمل جراحی 
و اتفاقاتــی که از عواقب این نوع جراحی 
شنیده بود، باعث شد تا سال ها از این کار 
گریزان باشد. سرانجام در 32 سالگی و به 
اصرار خانواده به کلینیکی در تهران رفت 
و نزد پزشــک جراح بینی تحت مشــاوره 
قرار گرفت. پزشک معالج پس از بررسی 
مدارک پزشــکی »آیدا« و ارزیابی شرایط 
دختر جوان، به او پیشنهاد کرد با یک تیر 

دو نشــان زده و عــاوه بر رفع مشــکات 
تنفسی، جراحی زیبایی نیز داشته باشد.

»آیدا« که همیشــه به فکــر تغییر چهره 
بود از این پیشــنهاد اســتقبال کــرد و قرار 
شــد پــس از پایــان تعطیــات نــوروز به 
کلینیــک رفتــه و جراحی شــود. دو هفته 
بعــد از جراحــی بــا وجــود پانســمان و 
چســب روی بینی، نمی توانســت ظاهر 
و نتیجه عمــل را متوجه شــود. اما وقتی 
پانسمان را برداشتند »آیدا« تازه فهمید 
چه بایی ســرش آمده اســت. بــا دیدن 
بینــی اش کــه کج شــده بود شــوکه شــد. 
مشکات تنفسی اش که نه تنها کم نشده 
بلکه بیشــتر هم شــده بود او را واداشــت 
به پزشــک معالجــش اعتــراض کند اما 
وی معتقد بود بــا یک جراحی ترمیمی 
همــه مشــکات برطــرف می شــود. بــه 
همیــن خاطــر بــا وعــده و وعیدهایی که 
داد آیــدا راضی به جراحی دوم شــد. اما 
این بار عــاوه بر انحراف و گرفتگی، یک 
فرورفتگــی نیــز در کنــار اســتخوان بینی 

دختر جوان ایجاد شده بود.
»آیــدا« کــه بعــد از دو جراحــی بشــدت 
افسرده شــده بود، پس از مشاوره با چند 
پزشک و ناامیدی از درمانش، تصمیم به 
شکایت گرفت و با مراجعه به دادسرای 
جرایم پزشــکی و دارویــی تهران)ناحیه 

19 تهــران( از پزشــک معالــج و کلینیک 
درمانی شکایت کرد.

ë تأیید قصور پزشک
از طــرح شــکایت  بعــد  مــاه  حــدود 8 
جلســه  نخســتین  پرونــده،  تشــکیل  و 
کمیسیون پزشکی با حضور سه کارشناس 
برگزار شد و اعضا پس از بررسی مدارک و 
شنیدن اظهارات طرفین، عمل ترمیمی 
را ضــروری دانســتند امــا از آنجــا که این 
جراحی دوم سبب تنگی دریچه تنفسی 
داخلی، عدم قرینگی پره ها و فرورفتگی 
بینی شــده بود، قصور پزشک محرز و به 

میزان 3 درصد مقصر شناخته شد.
ایــن نظریه با اعتراض طرفیــن بار دیگر 
در کمیســیون 5 نفــره مورد بررســی قرار 

گرفــت اما این بار نیز اعضا رأی به قصور 
3 درصدی پزشک زیبایی دادند.

بــا این نظریــه، کیفرخواســت پرونــده با 
موضوع ایراد صدمه بدنی شــبه عمدی 
ناشی از قصور پزشکی صادر شد و پرونده 
بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه 1043 
دادگاه کیفری 2)مجتمع شهید قدوسی( 
به ریاست قاضی محبوب افراسیاب قرار 
گرفت. قاضی پرونده نیز پس از بررســی 
شواهد و مدارک، نظریه پزشکی قانونی و 
شنیدن اظهارات طرفین، پزشک زیبایی 
را به خاطر وارد کردن آسیب شبه عمدی 
به بینی دختر جوان مقصر شناخته و به 
پرداخت بهای ریالی 3 درصد دیه کامل 

انسان محکوم کرد. 
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نشــت و انفجار گاز در منطقه منبع 
آب اهــواز باعــث تخریــب 2 خانــه 
مســکونی، جان باختن یک کودک 
18 ماهه و مصدوم شدن چهار نفر 
شــد. علی بویری -معاون فرماندار 
گفــت:  ایرنــا  بــه  اهــواز-  کانشــهر 
براساس اعام سازمان آتش نشانی 
شــهرداری اهواز این حادثه ساعت 
منطقــه  در  جمعــه  شــامگاه   22 

منبــع آب اهــواز رخ داد و دو خانــه 
کامــل تخریــب شــدند کــه در ایــن 
حادثه یــک کــودک 18 ماهه به نام 
ابوالفضــل در زیر آوار گرفتار شــد و 

جان خود را از دست داد.
انفجــار،  اولیــه  ســاعات  همــان  در 
خودروهــای آتش نشــانی و امدادی 
بــه محل اعزام شــدند و چهار نفر را 
که به صورت ســطحی مجروح شده 

بودنــد از خانــه خــارج کردنــد و بــه 
بیمارستان انتقال دادند.  آواربرداری 
بیش از سه ساعت به طول انجامید 
کــه در نهایــت یــک مرد حــدود 35 
ســاله زنــده از زیر آوار بیرون کشــیده 
شــد اما کودک 18 ماهه که تاش ها 
برای پیــدا کردن او حدود 2 ســاعت 
زمــان بــرد، بر اثــر شــدت جراحات 

وارده جان خود را از دست داد. 

درگیری مرگبار دو کارمند بازنشستهانفجار گاز جان کودک اهوازی را گرفت
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زهره صفاری
خبرنگار

   

   

 حوادث 
جهـــان

آرزو کیهان
مترجم

 نوزادی عجیب با سه دست
تولد دختر هندی با سه دست او را نزد روستاییان به یک الهه 
تبدیل کرده اســت. به گزارش اسپوتنیک، در اوایل ماه نوامبر، 
دختری در ایالت چتیســگر هندوســتان متولد شــد کــه دارای 
سه دســت بود. دست ســوم این دختر بچه به طور کامل رشد 
نداشته و به صورت آویزان زیر دست راستش قرار گرفته است. 
ایــن کودک در خانه ای در یک روســتای کوچــک به دنیا آمد و 

خبر عجیب بودن تولدش بسرعت در سراسر روستا پیچید.
پــس از آن، افــراد مذهبــی محلــی از والدیــن وی خواســتند 
تــا معجــزه را به آنها نشــان دهــد از نظر آنها ایــن دختربچه 

تولد دوباره الهه است. هنگامی که والدین دختر، وی را برای بررسی به بیمارستان منتقل کردند، 
معلوم شد که به غیر از دست سوم، نوزاد کامًا سالم است و هیچ اختال دیگری ندارد.  پزشکان 
توصیه کرده اند هر چه زودتر دســت ســوم را جراحی کرده و بردارند. به گفته پزشــکان، اگر این کار 
انجــام شــود، دختر دیگر مورد توجه مذهبی هــا و دیگران قرار نمی گیرد و کیفیــت زندگی آینده او 

خیلی بهتر می شود.

تغییر چهره برای یافتن همسر
جــوان هندی کــه به خاطر ظاهــر عجیبش لقــب »بیگانــه« را به خود 
اختصــاص داده قصــد دارد با عمل جراحی روی صورتش همســری 
بــرای خود پیــدا کند. بــه گزارش دیلــی میل، »انشــوکومار« 22 ســاله 
همواره به خاطر صورت عجیبش در عذاب بوده و همکاسی هایش از 

او می ترسیدند. اکنون این جوان عجیب الخلقه هندی با انتشار تصاویر خود از مردم درخواست کرده 
تا در تأمین هزینه جراحی وی را کمک کنند زیرا خود قادر به پرداخت این هزینه نیست. »انشو« فقط 

50 پوند در ماه درآمد داشته و دلش می خواهد هر چه زودتر بهبود یافته و عشق ابدی خود را بیابد.

یوز
یج ن

خل

چاق ترین نوزاد امریکا
تولد نوزاد 6 کیلوگرمی در بیمارستان تگزاس امریکا پزشکان 

این بیمارستان را شگفت زده کرد.

به گزارش ســان، »جنیفر مداک«، سنگین وزن ترین نوزاد 
بیمارســتان تگــزاس را به دنیــا آورده اســت و رکــورد تولد 

چاق ترین نوزاد این بیمارستان را از آن خود کرد.

پزشکان پس از تولد این نوزاد 6/300 کیلویی اعام کردند که 
وضعیت وی و مادر خوب بوده و نوزاد تحت مراقبت های 

ویژه قرار گرفته است. 

پارکی به شکل قلب
در یک پارک دیدنی در دوبی که در کنار دریاچه ای نه چندان بزرگ قرار دارد همه چیز 

به شکل قلب طراحی شده است.
دیوارهای سنگی، تاب های چوبی و درختان همگی قلب هستند.

بــه گــزارش دهلی نیــوز، این پــارک بتازگی احداث شــده و هدف از ســاخت آن جذب 
توریست بیشتر به شهر دوبی بوده است.

چرت نیمروزی بچه سیل
تصویــر چــرت نیمــروزی یــک بچــه ســیل روی بطــری 
پاســتیکی در ســاحل کنــت انگلیس ســوژه بســیاری از 

رسانه ها شد.
به گزارش ســان، با وجــودی که اخبار خطــرات زباله های 
پاســتیکی در طبیعت روز به روز افزایش می یابد اما این 
بار اســتراحت یک بچه ســیل روی بطری پاســتیکی در 
نخستین نگاه به جای نگرانی باعث ایجاد لبخند بر چهره 

بیننده می شود.
»جان عمید« عکاس 52 ســاله در این باره گفت:»بسیار 
جالب بود بچه ســیل از بطری پاستیکی به عنوان بالش 

استفاده کرده و چرت نیمروزی اش را می زند.«

پناهگاه حیات وحش بریتانیا پس از نجات ببرهای یک سیرک برای این حیوانات 
هدایای سال نو تهیه کرد. به گزارش میرر، این ببرها در شرایطی بسیار بد و سخت 
روزگارشــان را در ســیرک اســپانیایی ســپری می کردند اما اکنون در این پناهگاه 
حیات وحش شــرایط بسیار خوبی دارند. به گفته مســئوان پناهگاه ببرها مدت 
یکســال در قفس های تنگ نگهداری شــده و بخش هایی از بدنشــان نیز زخمی 
شده بود. دوستداران حیوانات با جمع آوری 20 هزار پوند موفق شدند تا 5 ببر را از 

سیرک نجات داده و شرایط خوبی برای ادامه زندگی شان فراهم کنند.

هدیه سال نو برای ببرها 

آتش نشــانان نیویــورک بــه زن 104 ســاله کمک کردنــد تا به 
میهمانی کریسمس برود.

به گزارش گوود نیوز، این زن قصد داشت تا در یک میهمانی 
کریســمس حضــور یابد امــا به دلیــل پله های زیــاد خانه اش 
دلیــل  به همیــن  نداشــت  وجــود  برایــش  کار  ایــن  امــکان 

آتش نشانان به کمک وی رفتند.
رفتــار  از  قدردانــی  بــرای  پیــرزن  ایــن  خانــواده  اعضــای 
در  را  امدادرســانی  تصاویــر  آتش نشــانان  انسان دوســتانه 

فیس بوک منتشر و از این مأموران تشکر کردند. 

عید دیدنی جالب پیرزن 104 ساله

محکومیت مادر و پسر در قتل همسر 
گروه حوادث - معصومه مرادپور/ پســرجوان که باهمدستی 
مــادرش نقشــه قتل پــدر خــود را طراحــی و اجرا کــرده بود 
صبح دیروز پس از محاکمه در شــعبه دهــم دادگاه کیفری 

به قصاص و مادرش به اتهام معاونت در قتل به 18سال حبس محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، رســیدگی به این پرونده از سال 94 به دنبال 
ناپدید شــدن مردی میانسال شروع  شد. در حالی که همسر و پسر ناصر مدعی 
بودند از سرنوشت وی خبر ندارند چند روز بعد پلیس جسد ناصر را پیدا کرد و 

مشخص شد وی بر اثر ضربات جسم سخت به سرش کشته شده است.
با توجه به اینکه همسر و پسر وی در تحقیقات تناقض گویی داشتند پلیس آنها را 

به عنوان مظنونان جنایت بازداشت کرد.
 در نخستین بازجویی ها جواد - پسر مقتول- لب به اعتراف گشود و گفت: پدرم 
چندسال بیکار و خانه نشین بود. او هیچ وقت از خانه بیرون نمی رفت مگر اینکه 
مادرم کاری داشت یا قرار بود میهمانی برای مادرم بیاید. اختاف بین آنها زیاد 
شده بود به همین دلیل هم مادرم تصمیم به قتل پدرم گرفت، او مدتها بود که 
درباره قتل پدرم با من صحبت می کرد و می گفت هیچ راهی برای رها شدن از 

دست آزارهای او نیست مگر اینکه پدرت را بکشیم.
 من اول از شنیدن این حرف ناراحت شدم اما آنقدر مادرم از پدرم بدگویی کرد تا 

اینکه راضی شدم به او کمک کنم.
روز حادثــه وقتی پدرم خواب بود با دمبل چند ضربه به ســرش زدم و بعد هم 

جسد را به بیابان برده و رها کردیم.
بعد از اعتراف وی، مأموران مادر او را به نام مهناز مورد بازجویی قرار دادند، این 
زن گفت: من در قتل شوهرم نقشی نداشتم فقط می خواستم کاری کنم پسرم 
دستگیر نشــود. پســرم خودش با پدرش اختاف داشت. چون شوهرم به همه 
گفته بود می خواهد پســرمان را به خارج از کشــور بفرستد همین هم باعث شد 
که پسرم ناراحت شود او نمی خواست به خارج برود. زمانی که تصمیم گرفت 
پدرش را بکشد من خبر نداشتم و بعد از قتل بود که فهمیدم چه اتفاقی افتاده 
و کمک کردم که پسرم جسد را خارج کند چون نمی خواستم او به دردسر بیفتد.

بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای این مادر و پسر پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده  شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی که در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست 
قاضی قربانزاده برگزار شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و سپس 
پــدر و مادر مقتــول به  عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفتند و خواســتار مجازات 
متهمان شدند. آنها گفتند حاضر به گذشت از نوه شان نیستند و خواستار مجازات 

عروسشان هم هستند.
در ادامه جواد در جایگاه قرار گرفت و گفت: قبول دارم پدرم را کشــتم اما واقعاً 
نمی دانم چرا این کار را کردم، مادرم مدام می گفت تو باید پدرت را بکشی و وقتی 
گفتم من نمی توانم این کار را بکنم گفت که به کسی دیگر اعتماد ندارد و فقط به 
من اعتماد دارد. او آنقدر درباره این موضوع گفت که مرا قانع کرد پدرم را بکشم.

در ادامــه زن جــوان به عنــوان متهم ردیــف دوم در جایگاه قرار گرفــت، او اتهام 
معاونت در قتل را رد کرد و گفت فقط برای اینکه کمکی به پسرش کرده  باشد 
در انتقال جســد به او کمک کرده  اســت. متهم گفت: شوهرم مرا اذیت می کرد 
اما تحمل می کردم موضوع این بود که مدام می گفت پسرمان را می خواهد به 
خارج بفرستد که من و پسرم با این کار مخالف بودیم. با پایان گفته های این زن و 
وکای مدافع متهمان، قضات وارد شور شدند و جواد را به قصاص و مادرش را 

به 18 سال حبس محکوم کردند.

بازداشت 6 مرد میمون خوار
پلیــس تایلند 6 مــرد را به جرم 
کشتن و خوردن یک نوع میمون 

نادر »انگور« دستگیر کرد.
به گــزارش دهلی نیوز، متهمان 
ســن  ســال   59 تــا   35 بیــن 
داشــته اند کــه همگــی به نقض 
حیوانــات  از  حمایــت  قوانیــن 

اعتراف کرده اند.
میمون هــای انگور خاکســتری 
در فهرســت گونه هــای در خطر 
انقــراض قــرار داشــته و تحــت 
حفاظت سازمان محیط زیست 

قرار دارند.
نشــان  پلیــس  گزارش هــای 
می دهد که مردان فیلم کشتن 
و خــوردن میمــون را به صورت 
زنده در صفحه فیس بوک خود 

منتشر کرده بودند. 

زیباترین شهر یخی
چین هر سال در آستانه کریسمس یکی از زیباترین شهرهای دنیا را برای گردشگران خود آماده می کند.

به گزارش شــینهوا، جشــنواره یخ در اســتان هاربین هر ســال با حضور هزاران بازدید کننده و بیش از 2 هزار 
مجسمه یخی و رنگین برپا می شود.

این سرزمین با داشتن قلعه و کاخ های یخی شبیه به سرزمین عجایب بوده و میزبان گردشگران بی شماری 
است.

شهر توسط گروهی از مجسمه سازان و هنرمندان بنا شده و با استفاده از نورهای رنگین ظاهری باورنکردنی 
یررپیدا می کند. 

م

گروه حوادث/ کارمند بازنشسته که به خاطر اختاف های قدیمی 
دوستش را کشته بود از سوی پلیس دستگیر شد. سرهنگ »سید 
نورالدین حســینی«- رئیس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی 
استان مرکزی- در این باره به دیار آفتاب؛ گفت: بیست وهشتم 
آذر امسال گزارشی از درگیری منجر به جرح دریکی از روستاهای 
شهرســتان اراک بــه مرکــز فوریت هــای پلیــس 110 اعام شــد و 
بافاصلــه تیمــی از مأموران کانتری 1۷ ســنجان برای بررســی 
موضوع به محل اعزام شدند. در تحقیقات مشخص شد مردی 
میانســال به علت خصومت های قبلی در یــک درگیری همکار 
بازنشســته اش را بــا چاقــو در یکــی از روســتاهای اراک مجــروح 

کــرده و گریختــه اســت. بافاصله مرد میانســال به بیمارســتان 
منتقل شــد اما بعد از 5 روز جــان باخت. بدین ترتیب تاش ها 
بــرای دســتگیری متهم ادامه یافت و ســرانجام بــا پیگیری های 
انجام شده، قاتل در تحقیقات مأموران انتظامی شهرستان اراک 
دستگیر و برای بازجویی به پلیس آگاهی استان تحویل داده شد. 
متهــم در اعترافــات خود گفــت: با مقتول همکار بــوده  و بعد از 
بازنشســتگی به علت اختافات قدیمی با یکدیگر درگیر شــدند 
و ایــن درگیــری منجــر به مجروح شــدن و ســپس مــرگ همکار 
بازنشســته اش شــده اســت. متهم با تشــکیل پرونــده به مرجع 

قضایی معرفی شد. 

 دستگیری سارقان  
خانه های شهرک غرب

گروه حوادث/ دو ســارق حرفه ای که به خانه های شــمال غرب تهران دستبرد 
می زدند در عملیات پلیس دستگیر شدند.

اواخر آذر مأموران پلیس در جریان ســرقت های پی در پی از خانه های شــهرک 
غرب و سعادت آباد قرار گرفتند. بافاصله نیز تیم های ویژه ردیابی خود را برای 
شناسایی سارقان آغاز کردند.  سرهنگ ظهیری- رئیس پلیس پیشگیری تهران 
- در تشریح این خبر گفت: روز پنجشنبه هفته گذشته مأموران با استفاده از شیوه 
و شگردهای پلیسی در جریان شروع به سرقت جدیدی توسط همین باند قرار 
گرفتند. مأموران کانتری 134 شهرک غرب خیلی سریع به محل اعزام شده و 
با شناسایی محل سرقت اقدام به تعقیب و گریز پلیسی با متهمان کردند که دو 
نفر از متهمان دســتگیر شــدند و از آنها آات و ادوات جرم نیز کشف شد. پس از 
انتقال دو متهم به کانتری و انجام تحقیقات اولیه متهمان شروع به انکار کردند 
تــا اینکه با دیدن مــدارک موجود در پرونده لب به اعتراف گشــودند. ســرهنگ 

ظهیری تصریح کرد: متهمان 
اظهــار  خــود  اعترافــات  در 
داشــتند از هر خانه حدود 200 
الی 800 میلیون تومان سرقت 
می کردنــد و تا ایــن لحظه 30 
شناســایی  بــه  موفــق  شــاکی 
این ســارقان شــده اند.  یکی از 
متهمان حدود یک ماه قبل از 
زندان آزاد شــده بود. متهمان 
بــه انجــام ســرقت ها اعتراف 
کرده انــد و بــا هماهنگی هــای 
ادامــه  انجــام  بــرای  قضایــی 
تحقیقات در اختیــار مأموران 
پایگاه دوم آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفتند.

پزشک زیبایی، دختر جوان   را   زشت تر کرد

خــــــبر
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خانم دکتر قربانی سهام 120 میلیونی
گروه حوادث/ خانم دندانپزشــک وقتی 120 

میلیون تومان ســهام می خرید نمی دانست 
برای این معامله شــوم باید جانش را بدهد.

به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 11 
شــب 20 آذر مشاهده شــعله های آتش که از 
وســط زمین کشــاورزی زبانه می کشــید توجه 

چند نفر را جلب کرد. 
وقتــی نزدیک تــر رفتند جســد زنی ناشــناس 
در حــال ســوختن بــود. بافاصلــه موضــوع 
بــه مأمــوران کانتری 176 حســن آباد اعام 
شــد. بــا حضــور مأمــوران در محل کــه زمین 
کشــاورزی در منطقه فشــافویه بود تحقیقات 
آغاز شــد.از آنجا که هیچ مــدرک هویتی کنار 
جسد ســوخته وجود نداشت کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت در نخستین گام 

به سراغ پرونده های افراد گمشده رفتند. 
در بررســی ها آنهــا بــا پرونده زن 40 ســاله ای 
مواجــه شــدند کــه روز 20 آذر خبــر ناپدیــد 
شــدنش بــه پلیــس اعام شــده بود. همســر 
ایــن زن در تحقیقــات گفتــه بــود: همســرم 

مثــل  آذر   20 صبــح  و  اســت  دندانپزشــک 
همیشــه راهی مطبش شــد. اما بعــد از چند 
ســاعت در تماســی که با همکارانش داشتم 
آنهــا گفتنــد کــه همســرم بــه مطــب نیامده 
اســت.در گام بعــدی کارآگاهــان اداره دهــم 
راننــده  ســراغ  بــه  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 
آژانســی رفتند که مقتول ســوار آن شده تا به 

محل کارش برود. در بررسی ها مشخص شد 
که زن جوان در مســیر رفتن به محل کارش، 
به صورت تلفنی با شخصی مشاجره داشته و 
پس از پایان تماس از راننده آژانس خواســته 
تــا بــا تغییــر مســیر، او را بــه ایســتگاه متــرو 
جوانمــرد قصاب برســاند. ایــن درحالی بود 
که راننده آژانس مدعی بود زن جوان پس از 
پیاده شدن از خودرو سوار یک پرشیای سفید 
رنگ شــده بود که مردی میانســال راننده آن 

بود.
با توجه به اظهارات راننده آژانس، کارآگاهان 
به ایســتگاه متــرو جوانمــرد قصــاب رفتند و 
در بررســی تصاویــر دوربین هــای مداربســته 
محدوده ایســتگاه موفق به شناسایی خودرو 
پرشیا ســفید رنگی شدند که شیا - مقتول - 

سوار آن شده بود.
با شناسایی مالک خودرو پرشیا به نام سعید، 
در منطقه مشــیریه، مرد 45 ســاله بافاصله 
دســتگیر شــد. ســعید ابتدا مدعی بــود که از 
سرنوشت شــیا بی خبر است اما زمانی که با 

مدارک پلیســی مواجه شد به قتل او اعتراف 
کــرد و گفت: چنــدی پیش ســهامی به مبلغ 
120 میلیــون تومان خریداری کــرده و پس از 
مدتی به پشــتوانه سهام، یک وام 60 میلیون 

تومانی دریافت کردم. 
پس از مدتی تصمیم به فروش ســهام خود 
گرفته و بواســطه یکی از دوستانم سهام را به 
خانم دکتر فروختم و ایشــان نیز تمامی پول 

سهام را پرداخت کرد.
او ادامه داد: در زمان انتقال ســهام به مقتول 
متوجه شــدم کــه انتقــال قانونی ســهام تنها 
پــس از تســویه کامــل وام دریافتــی صــورت 
می گیــرد. از شــیا خواســتم تــا زمان تســویه 
وام صبــر کنــد او هــم مدتــی به مــن فرصت 
داد ولــی مــن باز هم نتوانســتم آن را تســویه 
کنــم. تا اینکه صبح روز حادثــه خانم دکتر با 
مــن تماس گرفــت و تهدیــد کرد کــه اگر وام 
را تســویه نکنم بــه اتهام کاهبــرداری از من 

شکایت خواهد کرد.
حضــوری  تــا  خواســتم  او  از  داد:  ادامــه  او 

همدیگر را ببینیم می خواستم دوباره مهلت 
بگیرم. اما شــیا تهدید کرد که از من شکایت 
می کنــد. در یــک لحظــه کنتــرل خــودم را از 
دست دادم و گلویش را فشار دادم. به خودم 
کــه آمــدم متوجــه شــدم نفــس نمی کشــد. 
سرگردان در خیابان ها پرسه می زدم تا اینکه 
از شــهر خــارج شــده و وارد جــاده منتهــی به 

فرودگاه ]امام خمینی)ره([ شدم. 
در نقطه ای خلوت جســد را از ماشــین بیرون 
کشــیدم و بــا بنزیــن داخــل صنــدوق عقب، 

جنازه را آتش زدم.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون 
مبارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ، بــا اعــام این خبــر گفت: بــا اعتراف 
متهــم به جنایــت، قــرار بازداشــت موقت از 
ســوی رئیــس شــعبه 102 دادگاه عمومــی و 
انقــاب فشــافویه صادر و متهم بــرای انجام 
تحقیقــات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه 
قتــل پلیس آگاهــی تهران بزرگ قــرار گرفته 

است.

گروه حوادث- مرجان همایونی/ سانحه سقوط 

اتوبوس دانشجویان علوم و تحقیقات دانشگاه 
آزاد حاا وارد پنجمین روز خود شــده اســت. در 
این پنج روز 10 خانواده داغدار شده اند. احسان 
صفایــی یکــی از همــان 10 جانباختــه ای بود که 
تنها 23 ســال داشــت و روز حادثه برای شرکت 
در جلســه پایان نامه دوستش به دانشگاه رفت 
تــا بتوانــد از حضــور در آن جلســه بــرای خــود 
تجربه ای کســب کند. اما بعد از آن جلســه و در 
مســیر بازگشــت، پایان نامه زندگی اش را بدون 

هیچ دفاعی تقدیم کرد و رفت.
دایــی احســان در گفت و گو بــا خبرنــگار »ایران« 
می گویــد: احســان دومین فرزند خانــواده چهار 
نفــره شــان بــود و در مقطــع کارشناســی ارشــد 
عمــران تحصیــل می کــرد. روز حادثــه به قصد 
حضــور در جلســه دفــاع دوســتش به دانشــگاه 

رفت که در مســیر بازگشــت اتوبوس واژگون شد 
و احســان از میــان مــا رفت و دوســتش حــاا در 
بیمارستان بستری است.او ادامه می دهد: نقص 

فنی اتوبوســی که منجر به فوت دانشجویان شد 
تنها توهیــن به شــعور خانواده های داغــدار بود 
چراکه حاا و پس از وقوع سانحه مسئوان اعام 
کرده انــد که اتوبوس هــا را عوض می کنند یعنی 
می دانستند که اتوبوس های شــان ایراد دارد. به 
تعبیــر دیگر ارزشــی که بــرای بچه هــای ما قائل 
بوده انــد در همیــن حــد بــوده اســت. بچه هایی 
کــه همه تحصیلکرده بودند و بی شــک هرکدام 
می توانســتند آینــده ســاز ایــن مملکت باشــند 
حاا بایــد به خاطر بی مبااتی برخی مســئوان 
در میــان ما نباشــند.دایی احســان در پاســخ به 
این ســؤال که آیا شــکایت هم کــرده اید یا خیر، 
می گوید: روز گذشــته بخاطر تجمع دانشجویان 
در مقابل دانشــگاه ما هیچ اقدامی نکردیم، اما 
قطعاً شــکایت خواهیم کرد و شکایت مان هم 
از کسانی است که در این حادثه نقش داشته اند.

خودکشی متهم
 مقابل چشم مأموران پلیس

گروه حوادث/ جاعل و ســارق ســابقه دار وقتی خود را در 
محاصره پلیس دید اســلحه اش را روی شــقیقه گذاشت 

و شلیک کرد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایــــران«، ساعت 9:45 صبح 
5 دی بازپرس کشیک قتل پایتخت در جریان مرگ مشکوک مرد جوانی در یکی 
از بیمارســتان های پایتخت قــرار گرفت. به دنبال اعام این خبــر تحقیقات آغاز 
شــد و بررسی ها نشــان می داد که مرد جوان بر اثر شلیک گلوله به سر فوت کرده 
است. در ادامه بررسی ها مشخص شد که مرد جوان از سارقان سابقه داری است 
کــه بــه همراه اعضــای باندش اقدام به جعل اســکناس، پاک خودرو و ســرقت 
تحت تعقیب بوده اســت. اعضای این باند در عملیات پلیســی بازداشــت شــده 
بودنــد و مرد جوان به دســتور دادیار دادســرای ویژه ســرقت تحــت تعقیب قرار 
داشت. درنهایت کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی مخفیگاه او را در خیابان 
جمهوری شناســایی کردند. اما زمانی که برای دستگیری اقدام کردند مرد جوان 

فرار کرد و به پشت بام رفت.
در همیــن هنــگام مأمــوران کانتری جامــی نیز در جریــان ماجرا قــرار گرفتند و 
بــه کمک مأموران پایگاه چهارم رفتند. متهم ابتدا شــروع بــه تیراندازی کرد اما 
چون خود را در محاصره پلیس دید کلت کمری اش را روی شــقیقه اش گذاشت 
و شــلیک کرد. متهم به بیمارســتان منتقل اما ســاعاتی بعد تســلیم مرگ شــد. 
در بازرســی از مخفیــگاه متهم تعدادی کاغذ چاپ اســکناس، ســکه های تقلبی؛ 
دســتگاه چاپ ســکه قابی و پــاک خودرو، مواد مخــدر و کارت هــای عابر بانک 

سرقتی به دست آمد.

 تصادف خودروی دانش آموزان در زابل
واژگونی یک دســتگاه ســواری ســمند به دلیل برخــورد با یک دســتگاه خودروی 

پراید در مسیر زابل - هیرمند منجر به مجروح شدن سه دانش آموز شد.
علــی مــرادی- رئیــس اداره اطاع رســانی و روابــط عمومــی اداره کل آموزش و 
پرورش سیســتان و بلوچســتان- در این بــاره به ایرنا گفت: این خودرو ســرویس 
مدرســه نبــوده بلکه خودروی شــخصی یکــی از دانش آموزان بود کــه از آن برای 
رفتن به مدرسه استفاده می کردند. در این حادثه 2 دانش آموز دبیرستان شهید 
میرحســینی دوره متوســطه اول شهرســتان هیرمند بعد از انتقال به بیمارستان 

امیرالمؤمنین)ع( زابل به صورت سرپایی مداوا و مرخص شدند.
امــا ســعید دهمــرده دانش آمــوز پایه هشــتم ایــن دبیرســتان با توجه به شــدت 
جراحت وارده برای ادامه درمان در بیمارستان بستری و تحت مداوا قرار گرفت.

چراغ نفتی باز هم قربانی گرفت
دختــر نوجوان هنگام پــر کردن چراغ نفتــی آتش گرفت و جــان باخت.آیت اه 
قره گوزلو-فرمانده انتظامی شهرستان زهک - در این باره به فارس گفت: عصر 
روز جمعــه در پی تمــاس تلفنی شــهروندان مبنی بر مرگ دختــری نوجوان در 
روســتای »نــدام غربــی« بافاصله مأمــوران انتظامــی بخش جزینــک در محل 
حادثــه حاضــر شــدند. بــا بررســی های میدانی مشــخص شــد دختری 17 ســاله 
درحــال پرکردن مخــزن چراغ نفتی بوده که مقداری از نفت روی شــعله آتش و 

لباسش ریخته و با شعله ور شدن آتش در حریق گرفتار می شود.
 مصدوم حادثه توســط اعضای خانواده به بیمارســتان امیرالمؤمنین)ع( شــهر 

زابل منتقل شد اما به علت شدت جراحات باا جان باخت.

اخبار

سرپرســت اداره کل حقوقــی دانشــگاه علــوم و تحقیقات از  
پرداخــت دیــه قربانیان و هزینــه درمان مصدومــان حادثه 

سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد خبر داد.
ســید حســین طباطبایی به خبرنگار »ایران« گفت: خانواده مصدومان این حادثه 
نگران پرداخت هزینه ها نباشند. دیه قربانیان و مصدومان حادثه به محض اینکه 
میزان تقصیر دانشگاه علوم و تحقیقات در رابطه با این حادثه مشخص شود پس 

از تحقیقات کامل و طبق نظر مقام قضایی در اسرع وقت پرداخت خواهد شد.
وی در رابطه با وضعیت بازداشــت پیمانکار و نیروی تأسیساتی دانشگاه نیز گفت: 
سه شــنبه گذشــته، درســت همزمان با حادثه ای کــه رخ داد، پیمانکار و تأسیســاتی 
بازداشــت شــده و تحقیقات در این رابطه از ســوی بازپــرس پرونده ادامــه دارد. ما 
همچنان پیگیر پرونده و احقاق حقوق دانشجویان هستیم و آنها را مانند بچه های 

خودمان می دانیم. این حادثه برای همه ما دردناک بود.
5 نفر نیز تاکنون در رابطه با این حادثه از سمت اجرایی شان برکنار و برای رسیدگی 
به هیأت تخلفات معرفی شده اند. این هیأت پس از بررسی موضوع درصورتی که 
کســی مقصر شــناخته شــود طبق قانون با او برخورد خواهد کرد. افراد برکنار شــده 

کسانی هستند که در انتخاب پیمانکار و نظارت بر عملکرد او دخیل بودند.

پرداخت دیه قربانیان و مصدومان حادثه دانشگاه

خبر

پایان نامه ای که از آن دفاع نشد



منع مصرف بطری های آب معدنی در 
ادارات خراسان رضوی

اســتفاده از ظروف پاستیکی یکبار مصرف و بطری های آب 
معدنــی در ادارات و ســازمان های دولتی خراســان رضوی از 
اول دی ماه امسال ممنوع شده است. »علی میری«، رئیس 
دبیرخانه کارگروه تخصصی سامت و امنیت غذایی خراسان رضوی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: تاکنون ممنوعیت اســتفاده از ظروف پاســتیکی در چند شهر کشور 
به صــورت پراکنده انجام شــده اســت. وی اظهار داشــت: اثرات مضر اســتفاده از 
ظروف پاســتیکی یکبار مصرف در ســامت انسان و ســایر جانداران ثابت شده و 
عاوه بر مخاطرات سامتی، اثرات زیست محیطی مختلف نیز دارد. به  طور مثال 
ریختن چای و ســایر مواد غذایی داغ در لیوان و ظروف پاســتیکی باعث می شود 
مواد سرطان زا به داخل چای نفوذ کنند. میری افزود: ممنوعیت ظروف پاستیکی 
و بطری های آب معدنی در کارگروه سامت و امنیت مواد غذایی خراسان رضوی 
در 27 مــرداد مــاه امســال به تصویب رســید که بعــد از یک فرصت چنــد ماهه از 
ابتدای دی ماه عملیاتی شد. رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سامت و امنیت 
غذایی اســتان خراسان رضوی ادامه داد: براســاس این مصوبه از این پس ادارات 
و دســتگاه های دولتــی اســتان اجازه اســتفاده از ظروف یکبــار مصرف و همچنین 

بطری های آب معدنی را ندارند.

جهاد کشاورزی از گوجه کاران حمایت می کند
گــروه ایران زمیــن/ در صــورت عرضه بیش از نیــاز گوجه فرنگــی به بــازار، وزارت 

جهاد کشاورزی ورود کرده و اجازه سقوط قیمت این محصول را نمی دهد. »عباس 
کشــاورز «، معــاون زراعت وزارت جهاد کشــاورزی در بازدیــد از مزارع صیفی بندر 
خمیر و بندرعباس، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه این اجازه را 
نخواهد داد که قیمت گوجه فرنگی سقوط کند و کشاورزان در این خصوص نگران 
نباشند. تا زمانی که قیمت گوجه فرنگی بین یکهزار و ۸۰۰ تا 2 هزار تومان باشد به 
نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، اما اگر عرضه زیاد شود و سایر استان ها 
مثل کرمان و فارس برداشت گوجه فرنگی را آغاز کنند و نتوان بازار را کنترل کرد، 
وزارت جهاد کشاورزی حمایت های ازم را آغاز خواهد کرد. معاون زراعت وزارت 
جهاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: نهاده ها با قیمت مناســبی در اختیار کشاورزان 
قرار گرفته و اگر نارسایی هایی در این زمینه باشد، وزارتخانه به طور ویژه و بسرعت 

نهاده های کشاورزی را تأمین خواهد کرد.

رفع مشکل گرمایشی 5 هزار کاس سیستان و بلوچستان
تهیــه و توزیع 5 هزار بخاری اســتاندارد برای مدارس سیســتان و بلوچســتان آغاز 
شــد کــه توزیع این بخاری ها در همیــن ماه به اتمام می رســد. »علیرضا نخعی«، 
مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
ایــن وســایل گرمایشــی از محــل اعتبــارات وزارت آمــوزش و پــرورش و براســاس 
برنامه ریزی انجام شــده در مدارس مناطق سردسیراســتان نظیر زاهدان، خاش، 
زابل و ســراوان توزیع می شــود. ۸ هزار و 5۰۰ کاس درس سیســتان و بلوچســتان 
هنوز وســایل گرمایشــی اســتاندارد ندارد که با توزیع این بخاری ها مشــکل 5 هزار 
کاس درس در این حوزه برطرف می شود. مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و 
بلوچســتان ادامه داد: برای بقیه کاس های درس استان نیز طبق قولی که 2 خیر 
نیک اندیش داده اند، قرار اســت وســایل گرمایشــی اســتاندارد تهیه شود. نخعی 
اظهار داشت: تعمیر و استاندار دسازی وسایل گرمایشی برنامه ای بلندمدت است 
که مقرر شده هزینه استاندارد سازی با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان، 
وزارت آمــوزش و پرورش و جمعیــت هال احمر تأمین و کار آن تا یک ماه آینده 
آغاز شــود. وی تصریــح کرد: طبق توافقنامه ای که با هال احمر امضا شــده، قرار 
است در مدت دو سال برای مدارس یک تا 3 کاسه سیستان و بلوچستان بخاری 
تابشــی، مدرســه 3 تا 1۰ کاسه، بخاری اســتاندارد و مدارس 1۰ کاس به باا نیز از 

موتورخانه استفاده شود.

افزایش متکدیان وارداتی به سمنان
فعالیــت متکدیــان در معابر پرتردد شــهر ســمنان موجــب اخال در رفــت و آمد 
وســایل نقلیه شــده و حضور این افراد در کنار مغازه ها، هتل ها و رســتوران ها چهره 
ناخوشــایندی به این شهر داده اســت. به گزارش ایرنا، »سید محمد ناظم رضوی« 
شهردار سمنان در این خصوص گفت: متأسفانه افزایش روزافزون متکدیان وارداتی 
تنها اختصاص به این شهر ندارد و در تمامی مناطق شهری کشور این پدیده شوم با 
شدت های مختلف وجود دارد. وی با بیان اینکه با وجود مهاجرپذیر بودن سمنان، 
نظارت و برخوردهای قانونی از افزایش متکدیان در مرکز استان جلوگیری می کند، 
خاطرنشــان کرد: با تــاش دســتگاه های اجرایی مربوطه مانند بهزیســتی و کمیته 
امداد، تاش برای جمع آوری و ســازماندهی متکدیان در شــهر ســمنان در جریان 
است و اخال در رفت و آمدها یکی از چالش های وجود متکدیان در این شهراست. 
متکدیان فعال در معابر شهری مرکز استان بومی نبوده و از استان های دیگر و برخی 

کشورهای همسایه به این شهرستان مهاجرت کرده اند.

جاده کرج - چالوس شب ها بسته است
 پلیــس راه البــرز اعام کرد: در اجــرای عملیات عمرانی، جاده کــرج - چالوس تا
2۰ اسفند ماه امسال شب ها بسته است.سرهنگ »رضا گودرزی«، رئیس پلیس راه 
البرز در گفت و گو با ایرنا افزود: براین اساس از شنبه تا سه شنبه هرهفته این مسیر 
از ساعت 22 تا 5 بامداد روز بعد بسته می شود. این انسداد شبانه به دلیل تثبیت 

سقف تونل شماره 5 جاده کرج - چالوس است.

ممنوعیت قرق شکنی شکار پرندگان در مازندران
محیط زیست مازندران پس از سال ها درخواست و پیگیری دوستداران طبیعت، 
قرق شــکنی برای شــکار پرندگان در این اســتان را ممنوع کرد. »کوروس ربیعی«، 
رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران در این باره به ایرنا، گفت: از این 
پس محیط زیست با افرادی که قرق شکنی کنند، به صورت جدی برخورد می کند.

ربیعی یکی از مجازات های قرق شــکنی را ابطال پروانه شــکار اعام کرد و هشدار 
داد: مجــوز شــکارچیان دارای پروانــه شــکار در صــورت انجام قرق شــکنی باطل 
می شــود. وی دلیــل ممنوع شــدن قــرق شــکنی را برقــراری امنیت پــروازی برای 
پرنــدگان بخصــوص گونه هــای تحت حفاظت برشــمرد و گفت: در فصل شــکار 
امســال محیط بانــان به طــور ویژه کارکــرد شــکارچیان دارای پروانه شــکار را رصد 

می کنند و با هر اقدام غیرقانونی از جمله قرق شکنی برخورد خواهد شد.
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اخبـــار

مدارس میناب قبل از وقوع حادثه نوسازی شوند

در حالــی که هــر از چند گاهــی خبر بروز 
حادثه در مدرســه ای که فرســوده بوده یا 
تجهیزات غیراســتاندارد داشــته خاطره 
جــای  بــه  دانش آمــوزان  بــرای  تلخــی 
می گذارد و بارها بر نوسازی این مدارس 
ناایمــن تأکیــد شــده، اما به گفتــه »نوید 
احمدی«، مدیرکل نوســازی، توســعه و 
تجهیز مدارس هرمزگان، همچنان یک 
سوم دانش آموزان شهرستان میناب در 
کاس های فرســوده که هر لحظه امکان 
بــه  مشــغول  دارد،  وجــود  آن  تخریــب 

تحصیل هستند. 
کــه  بــود  پیــش  وقــت  چنــد  همیــن 
مــدارس  ایــن  از  یکــی  دانش آمــوزان 
فرسوده در میناب به خاطر قدیمی بودن 
کاس ها و نداشتن ایمنی سر کاس های 
درس حاضر نشــدند و والدیــن آنان نیز 
بــا تجمــع در حیــاط مدرســه خواســتار 
رسیدگی به وضعیت این مدرسه شدند 

که حدود 7۰ سال از عمر آن می گذرد.
بر اساس آمارها، در بین شهرستان های 
هرمــزگان، مینــاب به نســبت جمعیت 
مــدارس  بیشــترین  دانش آمــوزان، 
تخریبــی را در خــود جــای داده و 1۴هزار 
زیرســقف های  مینابــی  دانش آمــوز 
حادثــه  کوچک تریــن  بــا  کــه  فرســوده 
درس  می شــود،  تخریــب  طبیعــی 
می خواننــد. در واقــع ســقف های لرزان 
دانش آمــوزان  دلهــره  مــدارس  ایــن 
مینابــی بوده و ضــروری اســت، خیرین 
مدرسه ســاز، بنیادهــا، مؤسســات مالــی 
شــهرداری ها  و  بانک هــا  اعتبــاری،  و 

نوســازی  کل  اداره  مهم تــر  همــه  از  و 
مدارس آموزش و پــرورش به یاری این 
دانش آمــوزان بیایند تــا حادثه ای مانند 
آنچه در »شــین آباد« یا کمی آنطرف تر 
در زاهــدان و صدها مدرســه دیگر اتفاق 
افتــاده، بــار دیگــر این بــار به ســراغ این 

دانش آموزان نیاید.
ë  تعطیلی مدارس سقف چوبی در زمان

بارندگی

مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
در  زمینــه  ایــن  در  هرمــزگان  مــدارس 
داشــت:  اظهــار  »ایــران«  بــا  گفت و گــو 
مــدارس  بــاای  تعــداد  بــه  توجــه  بــا 
نگرانــی  بیشــترین  اســتان  در  فرســوده 
تخریــب این مدارس و آســیب رســیدن 
اســاس  بــر  اســت.  دانش آمــوزان  بــه 
بررسی های صورت گرفته عمر مدارس 
اســتان زیاد اســت و در حال حاضر عمر 
مفیــد ســاختمان های ایــن مــدارس به 
پایان رسیده و باید تخریب و از نو ساخته 
شــوند.همچنین برخی مدارس اســتان 
عمر خیلی باایی دارد و سال هاســت که 
نیاز به بازسازی یا بهسازی دارد، تا جایی 
که زمان ساخت بنای آنها به دهه 3۰ نیز 

می رسد.
احمــدی بــا اعــام اینکــه از 3هــزار 
از  اســتان، 9۰۰ مدرســه  و 6۰۰ مدرســه 
لحاظ ســاخت بناغیراســتاندارد است و 
نیاز به مقاوم ســازی دارد، ادامــه داد: در 
پشت بام برخی مدارس روستایی استان 
کــه تعداد آنها به 34۰ مورد می رســد به 
جــای ایزوگام، از تیرهای چوبی و کاهگل 
اســتفاده شده است. این سقف ها مقاوم 
نیســت و بــر اثــر کمتریــن بارشــی فــرو 

می ریزد.

خطــرات  وقــوع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
احتمالــی در مــدارس تخریبــی، افــزود: 
بیشــترین نگرانــی مــا به جــای خطرات 
خطــرات  بــه  زلزلــه  وقــوع  از  ناشــی 
احتمالی بارندگی ها مربوط می شود. در 
بارندگی هــای اخیر ســقف چند مدرســه 
فرو ریخته است. خوشبختانه این اتفاق 
زمانی رخ داده که مدارس تعطیل بوده 
و هیــچ دانش آموزی در کاس ها حضور 

نداشته اند.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس هرمزگان خاطرنشــان کرد: این 
موضوع زمینه نگرانی ما را بیش از پیش 
فراهــم کرده و به همین علت آموزش و 
پرورش استان تصمیم گرفته در صورت 
وقــوع بارندگی، این مــدارس را تعطیل 
کنــد. البته ایــن روش نمی توانــد دائمی 
باشــد، اما باید بپذیریم وقــوع احتمالی 
ایــن اتفــاق خطــرات زیــادی بــه همراه 
دارد و تعطیلی مــدارس در حال حاضر 

بهترین راه حل است.
این مقام مسئول 9۰۰ مدرسه استان 
را غیراســتاندارد دانست و گفت: درست 
بیشــترین  تعــداد،  لحــاظ  از  کــه  اســت 
مــدارس تخریبی اســتان در بندرعباس 
نســبت  بــه  توجــه  بــا  امــا  دارد،  وجــود 
جمعیت دانش آمــوزان، میناب در رتبه 

اول قرار دارد.
   لزوم بازسازی 340 مدرسه

احمــدی با اشــاره بــه اینکــه در حال 
ایــن  یــک ســوم دانش آمــوزان  حاضــر 
شهرستان زیرسقف کاس های تخریبی 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند، اظهــار 
داشــت: 34۰ مدرســه از این تعداد باید 
در کل استان تخریب و بازسازی شود. در 

ســود بــاای تصــرف غیرقانونــی اراضی 
ملی موجب روند رو به رشد زمین خواری 
در همدان شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
تصرفــات غیرقانونی زمین هــای دولتی 
و عرصه هــای طبیعــی موضــوع تــازه ای 
نیست؛ اما گسترش و تداوم این موضوع 
تخریــب شــدید عرصه هــای ملــی را بــه 
همراه داشته است. به اعتقاد کارشناسان، 
افزایــش قیمــت زمیــن میل افــراد برای 
تصاحــب اراضی ملــی را افزایش داده تا 

جایی که شاهد شــکل گیری پرونده هایی 
با این موضوع در مراجع قضایی هستیم. 
همدان که به داشــتن طبیعتی بکر و زیبا 
و اقلیمی خوش آب و هوا شــهره اســت، 
بــا پدیدار شــدن ســاختمان در قلب آن، 
نفــس کشــیدن را برای طبیعت ســخت 

کرده است. 
ســرهنگ »حمیــد چراغــی«، فرمانــده 
یــگان حفاظــت از اراضــی اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان همــدان در ایــن باره 

گفت: 2۸ هکتار از اراضی دولتی همدان 
از ابتــدای امســال تاکنــون رفــع تصــرف 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ارزش 
تقریبــی ایــن میــزان از اراضــی تصــرف 
شــده 256 میلیــارد ریــال تخمیــن زده 
می شــود، گفت: تصرفات صورت گرفته 
شامل نهالکاری، دیوارکشی، شخم  زنی و 
ساختمان  سازی است که همگی تخریب 
و رفــع تصــرف شــد. یــگان حفاظــت از 
اراضی این اداره کل به صورت 24 ساعته 

در 2 شیفت گشت زنی داشته و از اراضی 
ملی محافظت و بــا افراد فرصت طلب 
و زیــاده خــواه برخــورد قانونــی می کنــد. 
تجــاوز،  تصــرف،  اخــال،  از  جلوگیــری 
تخریــب و دخالــت در اراضــی عمومی، 
تشــکیل پرونده قضایی برای متخلفان، 
و  وظایــف  از  متجــاوزان  و  متصرفــان 

اختیارات یگان حفاظت از اراضی است.
»محمدمهدی نیک  مرادی«، مدیر امور 
اراضی سازمان جهاد کشــاورزی همدان 

نیــز در این زمینــه گفت: ســتاد نیروهای 
مسلح با فعال شدن یگان ویژه حفاظت 
از اراضــی کشــاورزی به عنــوان چهارمین 
یگان ویژه دستگاهی موافقت کرده است.

نیک   مرادی افزود: از کل مســاحت کشور 
تنها 14 درصد معادل یک  میلیون هکتار 
قابلیت کشــاورزی دارد که طی سال های 
اخیر بخشــی از این اراضی مورد تملک و 
ســاخت و ســازهای غیرقانونی افراد قرار 

گرفته  است. 

روند رو به رشد زمین خواری در همدان

رکورد اردبیلی ها در تغییر نام
بر اســاس اعــام ثبت احوال اســتان اردبیل، از ســال 92 تاکنون 
7هزار تغییر نام در این استان ثبت شده است. به گزارش ایسنا، 
»اسد حسن زاده«، مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل به ترویج 
فرهنگ نامگذاری مناســب در بین خانواده ها اشــاره کرد و گفت: انتخاب نام، اولین 
هدیه پدر و مادر به فرزندشان است. به هیچ وجه تا 1۵ سالگی امکان تغییر نام وجود 
ندارد و بعد از آن این امکان تنها برای یک بار به غیر از مواردی که تغییر نام ممنوع 

شده امکانپذیر است. 
حسن زاده با یادآوری اینکه 7۰ درصد اسامی افراد در استان مطابق با فرهنگ دینی، 
ارزشــی، اســامی، بومی و منطقه ای اســت، تصریح کرد: از ســال 92 تاکنون بیش از 
7هزار تغییر نام در این استان اتفاق افتاده و در ۸ ماه امسال، ۵۸2 مورد تغییر نام را 
شاهد بودیم. از بدو تأسیس ثبت احوال این استان ۵۴ هزار نفر نام »علی«، ۴۰ هزار 
نفر نام »محمد«، 3۰ هزار نفر نام »حسین«، 2۸ هزار نفر نام »مهدی« و 21 هزار نفر 

نیز نام »رضا« را برای خود انتخاب کردند.
 وی در مورد فراوانی نام دختران نیز افزود: در ۸ ماه امسال در استان اردبیل 239نوزاد 
دختــر نام »زهــرا«، 171 نوزاد »نازنین زهرا«، 1۶۸ نوزاد اســم »رها«، 1۶7نوزاد اســم 

»یاسین« و 1۵۵ نوزاد نیز اسم »هلما« را برگزیدند.
مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل به اسامی ممنوعه خانم ها که به هیچ وجه قابل 
تغییر با اســامی جدید نیســت، اشــاره و اظهار کرد: فاطمه، زهرا، مریم، معصومه، 
زینب، فاطمه الزهرا، سارا و خدیجه از جمله این اسامی است که به هیچ وجه تغییر 

آنها ممکن نیست ولی امکان تغییر سایر نام ها به اسامی یاد شده وجود دارد.
حســن زاده به اســامی غیرقابــل تغییر در بین پســران نیز اشــاره و خاطرنشــان کرد: 
مــا به هیــچ وجه نمی توانیــم اســامی محمدعلی، محمــد، علی، حســین، مهدی، 
رضا، حســن، محمدرضــا، علیرضا، عبــاس، ابوالفضل، مصطفــی و محمدمهدی 
 را تغییــر دهیــم ولی اگر کســی نامــش غیر از اینها باشــد براحتی قابــل تغییر به این 

عناوین است.
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کارگاه تولیدی نمد در شهرکرد

گزارش 
مـــصور

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان: سقف 340 مدرسه در استان از تیرهای چوبی است و با کاهگل پوشانده شده است

   »خلیــل حیــدری«، مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه، 
ازافزایش 47 درصدی صادرات کاا ازطریق گمرکات استان در 

9 ماه سپری شده امسال خبر داد.
    »مجیــد بغدادی«، عضو پارک علم و فناوری اســتان مرکزی گفت: دانش فنی 
ســاخت انواع کیت های ســنجش کیفیت فاضاب برای نخســتین بار توســط یک 
محقق این استان حاصل شد و با حمایت پارک علم و فناوری این استان تولید انبوه 

آن کلید می خورد.
   »جوادغنچه«مســئول صندوق بیمه کشاورزی خراســان جنوبی گفت: یکهزار و 

966 هکتار از مراتع استان در سال زراعی 97 - 96 بیمه شده است.
  »قاسم شهابی«، مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران اظهارداشت: باد شدید 
و بارش هایی که از عصر روز جمعه گذشته وارد استان شد، بیش از 2 میلیارد ریال به 

شبکه توزیع برق مرکز و شرق استان خسارت وارد کرد.
   مجید فیاضی مدیر جهاد کشــاورزی ایرانشــهر گفت: کشــت کلزا در این شهر در 

سال زراعی جاری 2۰ درصد افزایش یافته است.
   »بیژن کردســتانی«مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان کرمانشاه از 
صدور 27 ضمانتنامه صندوق ســرمایه گذاری صنایع کوچک برای صنایع اســتان 

خبر داد.

دو خط 
خــــــبر

حال حاضر 126 مدرســه غیراســتاندارد 
در مینــاب وجــود دارد کــه از ایــن تعداد 
71 مدرســه تخریبــی و 55 مدرســه نیــز 

نیازبه مقاوم سازی دارد.
   اختصاص ردیف اعتباری خاص

وی با اشــاره به بودجه اندک نوسازی 
خاطرنشــان  اســتان،  ایــن  در  مــدارس 
بــه  تومــان  میلیــارد   1۰۰ امســال  کــرد: 
نوســازی مــدارس هرمــزگان تخصیص 
یافتــه کــه حــدود 7۰ میلیارد تومــان آن 
تاکنون محقق شــده اســت. با این مقدار 
می توانیــم ســاانه حدود 1۰۰ مدرســه را 
بازســازی یا نوســازی کنیم. این در حالی 
اســت که با توجه به شــرایط آب و هوایی 
استان و رطوبت باا، عمر ساختمان های 
هرمــزگان در مقایســه با دیگر اســتان ها 
کمتر بوده و هر ســال به تعــداد مدارس 

تخریبی افزوده می شــود. مســئوان باید 
نگاه ویژه ای به این اســتان داشته باشند 
و بــا اختصــاص ردیــف اعتبــاری خاص 
جلوی بــروز حــوادث را در ایــن مدارس 

بگیرند.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مــدارس هرمــزگان با اشــاره بــه اینکه با 
پیگیری های صورت گرفته مقاوم سازی و 
نوسازی 1۵ مدرسه تخریبی در شهرستان 
میناب در دستور کار قرار گرفته، تصریح 
کــرد: ۸ مدرســه در بخــش »توکهــور« و 
بــوده  نوســازی  حــال  در  »هشــتبندی« 
و مقاوم ســازی 7 مدرســه دیگــر نیــز در 

دستور کار است.
ë خیران به کمک مدرسه سازی بیایند

بــه  اشــاره  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
کمک هــای خیــران مدرسه ســاز، گفــت: 

سال گذشــته با کمک خیران 27مدرسه 
بــا  اســت.  شــده  ســاخته  مینــاب  در 
تــاش  در  داشــتیم  کــه  پیگیری هایــی 
هســتیم خیران مدرسه ســاز بیشــتری را 
جذب اســتان کنیم. در این راســتا، ســال 
گذشته حتی با برخی خیران در خارج از 

کشور نیز مکاتباتی انجام شده است. 
جــذب  پیگیــر  اســتانی  مســئوان 
اعتبارات برای بازســازی و مقاوم ســازی 
هستند، اما امیدواریم خیران مدرسه ساز 
نیز عنایت بیشــتری به این استان داشته 
باشــند. این خیران در حوزه شرق استان 
کمتر هستند و از این رو در تاش هستیم 
بــا جــذب کمک هــای آنــان، مشــکات 
مدارس این بخش از استان که بیشترین 
برطــرف دارد،  را  فرســوده   مــدارس 

 کنیم.

پیست اسکی فریدون شهراصفهان با بارش های برف امسال بازگشایی بازگشایی شد 

کاهش 15 درجه ای دمای هوا،  میهمان بیشتر استان ها
گروه ایران زمین/  زمســتان امسال چهره 

واقعی خود را از روز اول ورودش در کشــور 
به نمایش گذاشــته و از همان ابتدا شاهد 
بــارش بــاران در مناطــق جنوبــی و بــرف 
در مناطق غربی، شــرقی و شــمال کشــور 
هســتیم. اما نکته مشــترکی که این روزها 
در بیشــتر مناطق کشــور در حال رخ دادن 
اســت، کاهــش دمــای هــوا بیــن 1۰ تــا 15 
درجه اســت که ســرمای واقعــی را به رخ 
می کشد. هم اکنون بارش برف در دومین 
هفتــه از زمســتان، ســرما را نیز بــا خود به 

ارمغان آورده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، روزگذشــته 
)شنبه( بســیاری از شــهرهای استان های 
واقــع در ســواحل دریــای خــزر، شــمال 
غــرب، ارتفاعات البرز، غرب کشــور بویژه 

البــرز، زنجــان، کهگیلویــه و  اســتان های 
بختیــاری  و  چهارمحــال  و  بویراحمــد 
سفید پوش شد و در ارتفاعات و جاده های 
کوهســتانی ایــن مناطــق کاهــش دیــد و 
لغزندگی جاده ها را در پی داشــته اســت. 
همچنین بــارش برف و برودت ناشــی از 
آن دیروز به حدی بود که باعث تعطیلی 

مدارس در برخی شهرها شد.
 بارش برف و باران

»امین حســین نقشــینه« کارشــناس 
پیش بینی سازمان هواشناسی در گفت و گو 
بــا »ایــران« در ایــن خصــوص تصریــح 
کرد: به دنبــال بارش برف و بــاران در این 
مناطــق از صبــح دیــروز )شــنبه( تاکنــون 
شــاهد کاهــش دمای هــوا تــا 15 درجه در 
اســتان های ســاحلی هســتیم. همچنین 

دیــروز دمای هوا در شــهر اردبیل 9درجه، 
ایــام  درجــه،   ۸ آبــادان  تبریز۸درجــه، 
7درجــه و ســنندج، اراک و کــرج 3 درجه 
کاهــش یافــت کــه انتظــار مــی رود رونــد 
کاهشــی دمــای هوا امــروز )یکشــنبه( نیز 
ادامه داشته باشد. از طرفی، امروز سردی 
هــوا بــرای اســتان های خراســان رضوی و 
مرکزی نیز پیش بینی می شود، به گونه ای 
کــه مشــهد امــروز 1۰ درجــه و اراک بیش 
از 7 درجــه کاهــش دمــای هــوا را تجربــه 
آذربایجــان  دیروز»چالــدران«  می کنــد. 
غربی با منفی 1۰ درجه سردترین ایستگاه 
هواشناسی بود و در اردبیل دمای منفی 4 
درجه، تبریز منفی 3 درجه، کرج 4 درجه 
باای صفر، سنندج 5درجه باای صفر و 
درهمدان و زنجان صفردرجه سانتیگراد 

به ثبت رسید. روز گذشته همچنین کمینه 
دمــای هــوا در تهــران بــه 2 درجــه بــاای 
صفررســید و در شمیران دمای هوا منفی 

3 درجه بود.
  ورود سامانه بارشی جدید

امــروز  کــرد:  خاطرنشــان  نقشــینه 
از  جدیــدی  بارشــی  ســامانه  )یکشــنبه( 
جنــوب غــرب بــه کشــورمان وارد خواهد 
شــد کــه اســتان های خوزســتان، بوشــهر، 
فارس، سیســتان و بلوچستان و هرمزگان 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و موجــب 
بــارش بــه شــکل بــاران و رعــد و بــرق در 
همچنیــن  شــد.  خواهــد  مناطــق  ایــن 
بــارش بــرف را در اســتان های کهگیلویــه 
بختیــاری  و  چهارمحــال  و  بویراحمــد   و 

خواهیم داشت.

  پیش بینی بارش ها در زمستان امسال
بابائیــان«  »ایمــان  حــال،  درهمیــن 
سرپرســت پژوهشــکده اقلیم شناســی به 
ایســنا، گفت: با وجــود بارش های بیش از 
حد نرمــال در فصل پاییز انتظــار می رود 
در زمستان امســال، بارش ها در محدوده 

نرمال تا کمتر از نرمال باشد.
بابائیــان تصریــح کــرد: رونــد ماهانه 
کاهــش  زمســتان،  فصــل  طــی  بــارش 
اســفندماه 97  تــا  از دی  را  تدریجــی آن 
نشان می دهد و به نظر می رسد بیشترین 
کاهــش در اســفند مــاه رخ خواهــد داد. 
بارش از هفته دوم دی  ماه تا اوایل بهمن  
مــاه بویژه در جنوب غرب کشــور متمایل 
بــه بیــش از نرمــال اســت کــه در مناطق 
سردسیر به شــکل برف خواهد بود اما در 

مجموع، پیش بینی می شود که میانگین 
بارش کشور در فصل زمستان در محدوده 
نرمال تا کمتر از نرمال باشــد. سرپرســت 
پژوهشکده اقلیم شناسی گفت: با توجه به 
پیش بینی بارش بیش از نرمال و شــرایط 
دمای هوا در مناطق زاگرس غربی، انتظار 
می رود پهنه پوشــش برف این مناطق در 
زمستان امسال قابل توجه باشد. بابائیان  
اظهار داشــت: احتمال کاهش دمای هوا 
در دی مــاه بیــش از2 مــاه دیگر زمســتان 
اســت. در زمســتان بجز 2 منطقه جنوب 
غرب - غــرب و دریای خزر کــه برای آنها 
کمتریــن افزایش دمای هوا در حدود نیم 
تا یک درجه پیش بینی می شــود، در سایر 
مناطــق کشــور احتمــال افزایــش یــک تا 

2درجه ای دمای هوا وجود دارد.

شیما جهان بخش
خبرنگار 



صبــح دیروز شــمار زیــادی از دانشــجویان 
و  علــوم  واحــد  بــه  تهــران  آزاد  دانشــگاه 
تحقیقــات رفتند و برای گرامیداشــت یاد و 
خاطره همکاسی هایشان عزاداری کردند. 
دانشــجویان علــوم و تحقیقــات در میدان 
دانش این دانشگاه جمع شدند و نسبت به 
مرگ ناگوار و دلخراش همکاسی هایشان 
یکصدا اعتــراض کردنــد. آنها با ســر دادن 
شعارها و با در دست داشتن بنرها، نسبت 
به وضعیت نابسامان حمل و نقل و کشته 
شــدن دانشــجویان بی گناه تجمــع کردند. 
فضای میدان دانش پر از حزن و اندوه بود. 
دانشجویان شعار می دادند: »عزا عزا است 
امــروز دانشــجو صاحب عزاســت امــروز«، 
اســتعفا«،  اســتعفا  بی کفایــت  »مســئول 
»وایتــی، طهرانچــی اســتعفا، اســتعفا« و 
»مســئول بی لیاقــت محاکمــه محاکمه«. 
دانشجویان نسبت به بی توجهی مسئوان 
شــکایت داشــتند، آنها اعتراض می کردند 
که چرا مسئوان دانشــگاه آزاد عذرخواهی 
اســتعفای  خواســتار  البتــه  و  نمی کننــد 
مقام های مسئول بخصوص رئیس هیأت 
مؤســس و هیــأت امنــا و محمــد مهــدی 
طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی 
شــدند.  یکــی از دانشــجویان می گوید: تنها 
کاری که می توانســتند انجام دهند این بود 
که در بین ما حاضر می شدند و عذرخواهی 
می کردند. سؤال دانشــجویان این است که 
این همه هزینه دریافتی از ما بابت شهریه، 
کجــا مــی رود و چــرا تاکنون به فکــر حمل و 
نقــل ایمــن بــرای دانشــجویان نبوده اند؟! 
گروهی از دانشــجویان جلــوی یک اتوبوس 
در حــال خــروج از پارکینــگ را می گیرنــد 
اعتــراض  ضمــن  دانشــجویان  از  یکــی  و 
بــه مســئوان دانشــگاه، می گویــد: از خــون 

هم دانشگاهی هایمان نمی گذریم.
دانشجویی در پاسخ به اینکه خواسته شما 
در حــال حاضر چیســت، مدعی می شــود: 

»حرف سیاســی نداریــم! حــرف جان مان 
اســت. مســیر دانشــگاه گاردریــل نــدارد.« 
برخی های دیگر هم می گفتند می خواهیم 
مســئوان دانشــگاه پاســخ دهند مگر جان 
همکاســی های مــا آنقــدر بــی ارزش بــود 
کــه کســی در میــان مــا حاضر نمی شــود تا 
پاسخی دهد. در این تجمع خواسته اصلی 
دانشجویان این بود که مسئوان در بین آنها 
حاضر شوند آنها می گفتند اگر مسئول رده 
باایی نیاید به تجمع خود ادامه می دهند. 
درکنــار دانشــجویان مــادر نیلوفــر رادمهــر 
یکــی از جانباختگان این حادثه هم حضور 
داشــت، او بــا لحنــی حزن انگیز با انتقــاد از 
بی توجهــی مســئوان دانشــگاه نســبت به 
حفظ ایمنی جان دانشــجویان خواستار آن 
شد برای پیگیری حق و حقوق جانباختگان 
مورد حمایت قــرار گیرد. او بــا صدای بلند 
فریــاد مــی زد: »چرا جــان انســان ها آنقدر 
بــی ارزش اســت تــا چــه زمانی باید شــاهد 
این حوادث تلخ باشــیم. آقایان منتظر چه 
هستید؟ منتظرید تا این حادثه هم بگذرد 
و کاری نکنیــد. 10 نفــر از فرزندان ما کشــته 
شــدند فرزندانی که امید و آینــده ما بودند. 
بــه خانواده این عزیــزان چه خواهید گفت. 
فقط یک پیام تسلیت می دهید و موضوع را 
تمام می کنید و اگر این اتفاق برای خودتان 

می افتاد چه می کردید؟
ë عذرخواهی کردیم

درهمیــن باره   رضا مســعودی سرپرســت 
دانشــگاه علــوم وتحقیقــات بــه خبرنــگار 
»ایــران« گفــت: ســرو صدا تــا عصــر ادامه 
دانشــجویان  تمــام  آن  از  بعــد  و  داشــت 
متفرق شدند. احساس دانشجویان را درک 
می کنیم و به خواســته آنها توجه می کنیم. 
اما دانشــجویان باید بداننــد که ما هم مثل 
آنها هســتیم و به خاطــر از دســت دادن 10 
دانشجو ناراحتیم. وی در پاسخ به این سؤال 
که دانشــجویان خواهان استعفای مدیران 
رده بــاای دانشــگاه هســتند اعام کــرد: ما 
فکر می کنیم عده ای در زمین دشمن بازی 
می کنند نباید به خواسته دشمن تن دهیم 

این مدل اعتراضات اصاً درســت نیســت 
و مــا آن را رد می کنیــم. مــا تمــام تــاش 
خــود را بــرای بهبــود وســایل حمــل و نقل 
عمومی انجــام داده ایم و با پیمانکار قبلی 
قراردادمان را لغو کردیم و بهترین وســایل 
حمل و نقل عمومی را به دانشگاه آوردیم. 
امیدواریــم بتوانیم این رونــد را بهتر کنیم. 
مسعودی درباره این سؤال که چرا مسئوان 
رده بــاا عذرخواهی نکردند اعام کرد: این 
اتفاق افتــاد همه عذرخواهی کردیم. اما ما 

هم نمی خواستیم این اتفاق بیفتد.
ë کوتاهی نمی کینم

در همان دقایقی که دانشــجویان دانشــگاه 
آزاد در علوم وتحقیقات تجمع کرده بودند 
و خواهــان ورود مســئوان رده بــاا در میان 
هیأت امنــای  رئیــس  بودنــد  دانشــجویان 

دانشگاه آزاد با فارس گفت و گویی انجام داد 
و اعام کرد: هیچ کوتاهی در پیگیری قانونی 
رســیدگی بــه پرونــده جانباختــگان حادثه  
واحد علوم و تحقیقات و همچنین رسیدگی 
به بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد. 
علــی اکبــر وایتــی دربــاره حادثــه واژگونی 
اتوبــوس واحد علوم و تحقیقات دانشــگاه 
آزاد گفــت: ایــن اتفاق بســیار حادثه تلخی 
بود که متأسفانه تعدادی از فرزندان جامعه 
علمی کشــور جان باختند که در این رابطه 
همــه ابعــاد این حادثــه به صــورت قانونی 
پیگیری خواهد شــد. وی بــا تأکید بر تاش 
مســئوان در بهبود جسمی مجروحان این 
حادثه افزود: مســئوان تمام کوشش خود 
را بــرای تســریع درمــان و بهبــود وضعیت 
دانشــگاه  حادثــه  مجروحــان  جســمانی 

خواهنــد کــرد. ایــن حادثــه تلــخ دل همــه 
اعضای خانواده دانشگاه آزاد را به درد آورد. 
هیچ کوتاهی در پیگیری قانونی رسیدگی به 
پرونده جانباختگان و همچنین رسیدگی به 

بهبود وضعیت مجروحان نخواهد شد.
ë  سطح هوشیاری ۳نفر از مصدومان حادثه

اتوبوس دانشگاه آزاد پایین است
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران 
ضمــن تشــریح آخریــن وضعیــت درمان 
مصدومــان حادثــه واژگونی اتوبــوس واحد 
علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد، گفت: تمام 
اقدامــات درمانــی برای ایــن افراد از ســوی 
اســتادان انجام شده اســت. مهدی رضایی 
دربــاره آخرین وضعیت مصدومان حادثه 
واژگونــی اتوبــوس واحد علــوم وتحقیقات 
دانشــگاه آزاد، گفــت: متأســفانه به دنبــال 

آن حادثــه تلــخ، 1۹ نفــر از مصدومــان بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمانــی  مراکــز 
تهران منتقل شــدند کــه از این تعداد، ســه 
نفــر در بیمارســتان شــریعتی و 1۶ نفــر در 
بیمارستان امام خمینی)ره( بستری شدند 
و اقدامات درمانی ازم برایشــان انجام شد. 
وی افــزود: ســه بیمــاری که در بیمارســتان 
شریعتی بستری بودند، یک نفرشان که پدر 
یکی از دانشــجویان بــود، متأســفانه در بدو 
ورود بــه اورژانــس و با وجــود اقدامات احیا، 
فــوت شــد و دو نفــر هم بســتری شــدند که 
شکســتگی های ارتوپدی متعددی داشتند. 
برای این دو نفر اقدامات درمانی ازم برای 
شکستگی هایشان انجام و وضعیت بیماران 
پایــدار شــد. در عین حــال خانواده هایشــان 
تمایل داشتند بیمارشان را به مراکز دیگر و به 

پزشکان معتمدی که داشتند، منتقل کنند. 
ë  مسببان واژگونی اتوبوس، منتظر مجازات

شدید باشند
در جلسه فوق العاده هیأت امنای دانشگاه 
آزاد مــوارد ذیل جهت رســیدگی به حادثه 
دلخراش اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد 

تصمیمی گیری شد:
مقرر شد بازرس ویژه هیأت امنا با استقال 
کامل به بررســی دقیق و موشــکافانه ابعاد 
این حادثــه بپردازد و ضمــن ارائه گزارش 
فوری به هیأت امنا، با متخلفان و خاطیان 
ایــن حادثه دلخــراش برخــورد قاطعانه و 
بــدون مســامحه ای داشــته باشــد.  ضمناً 
طبــق دســتور اعضــای هیــأت امنــا کلیــه 
دست اندرکاران  واحد علوم و تحقیقات، از 
ریاست تا مسئوان اجرایی باید برای روشن 
شــدن ابعاد این حادثه همــکاری کاملی با 
بازرس ویژه داشته باشند. استفاده از تمامی 
امکانات دانشــگاه آزاد برای تسریع در روند 
بهبود مصدومان این حادثه و تسکین آام 
خانواده هــای داغــدار و همچنیــن تدویــن 
فوری راهکارهای ازم برای باا بردن سطح 
امکانات رفاهی دانشجویان برای جلوگیری 
از تکرار حوادثی مشــابه از دیگر تصمیمات 

مهم این جلسه بود.
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درخواست استعفا و محاکمه مسئوان دانشگاه آزاد
 افتتاح 4 پروژه بزرگ درمانی در تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات عنوان شد

در کهگیلویه و بویراحمد
 چهــار پــروژه شــامل مجتمــع آموزشــی و درمانــی شــهدای 
دولت آباد و بیمارســتان 2۹4 تختخوابی شهید دکتر قربانعلی 
جلیل یاســوج، بیمارســتان 32 تختخوابی شــهدای شهرستان 
باشت، اورژانس بزرگ بیمارستان امام خمینی)ره( شهرستان دهدشت با ظرفیت 
70 تخت بیمارستانی و اولین مرکز درمان ناباروری استان کهگیلویه و بویر احمد در 
بیمارستان بی بی حکیمه)س( گچساران با حضور حسن قاضی زاده هاشمی وزیر 
بهداشــت افتتاح شــد. برای ســاخت و تجهیز این پروژه ها در مجموع 200 میلیارد 
تومان اعتبار هزینه شــده اســت. بیمارستان شهید دکتر قربانعلی جلیل به عنوان 
بزرگترین بیمارستان استان کهگیلویه و بویراحمد، در زمینی به مساحت ۵0 هزار 
متر مربع و با زیر بنای 2۴ هزار و ۸00 متر مربع در ۸ طبقه با 32 بخش تخصصی 

و فوق تخصصی و 2۹۴ تخت بیمارستانی ساخته شده است.
 بــرای ســاخت ایــن بیمارســتان کــه عملیــات احــداث آن از ســال ۸۶ آغــاز شــده
 ۹0 میلیارد تومان و برای تجهیز آن ۸0 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. مرکز 
فوق تخصصی درمان ناباروری بیمارســتان بی بی حکیمه خاتون)س( گچساران 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد نیز با حضور وزیر بهداشــت افتتاح شد. این مرکز که 
عملیات ساخت آن از سال ۹۵ آغاز شده بود در زمینی با زیربنای 300 متر مربع به 
بهره برداری رسید. هزینه بهسازی این مرکز 300 میلیون تومان و هزینه تجهیز آن 
۴ میلیارد تومان بوده اســت. قاضی زاده هاشمی به مشکاتی که وجود دارد اشاره 
کرد و با پرسش از رئیس کمیسیون بودجه مجلس که برای هر نفر یارانه پنهان چه 
میزان داده می شــود، خاطرنشــان کرد: تا 10 میلیون تومان به هر نفر یارانه پنهان 
داده می شود که البته جور دیگری می توانستیم وضعیت را اداره کنیم تا نخواهیم 

امروز در یاسوج بگوییم به میانگین کشوری تخت های بیمارستانی رسیده ایم.
در ادامه قاضی زاده هاشــمی حکومت داری را کار بســیار ســختی دانســت و افزود: 
درســت مثل یــک پدر که درآمد چندانی ندارد و تقاضاهــای زیادی دارد وضعیت 
حکومت داری هم به همین شــکل اســت. قاضی زاده هاشــمی به مشکاتی که در 
حوزه بهداشت و درمان وجود دارد اشاره کرد و با بیان اینکه مشکات بازنشستگان 
را هم داریم، افزود: در بحث بازنشستگان وظیفه سازمان برنامه و بودجه است که 
مشــکات را برطرف کند و امروز بازنشستگان بهداشــت و درمان می گویند چطور 
اســت که بازنشســتگان آموزش و پرورش و وزارت علوم مطالبات خود را گرفته  اند 

و ما نگرفته ایم.

ë دولت زلزله زدگان کرمانشاه را تنها نگذاشته است
همچنیــن با گذشــت حــدود یک ســال از وقوع دردنــاک زلزله کرمانشــاه، وزیر 
بهداشــت در هشــتمین ســفر خود پس از زلزله، 40 پروژه بهداشــتی و درمانی 
را کــه با کمک خیرین و یــا از محل اعتبارات دولتی در مناطق زلزله زده اســتان 
کرمانشاه ساخته شده بود افتتاح کرد. مقاوم سازی و بهسازی بیمارستان سرپل 
ذهاب، 27 خانه بهداشت که توسط خیرین ساخته شده و بیمارستان صحرایی 
ثاث باباجانی از پروژه هایی اســت که در این ســفر افتتاح شــد. به گزارش وبدا، 
او در ســفر به کرمانشــاه گفت: پس از زلزله 7.3ریشــتری سال گذشته در استان 
کرمانشــاه، پروژه هــای متعــددی از ســوی وزارت بهداشــت و خیریــن در ایــن 
مناطق آغاز شــد که خوشــبختانه عمده آنها به پایان رســیده اســت؛ در جریان 
این سفر ۴0 پروژه حوزه بهداشت و درمان در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 
به بهره برداری رســید که 27 پروژه آن به همت خیرین و مابقی توســط وزارت 

بهداشت و مسئوان استانی احداث شده است.

خبـــــر

اتاق رئیس دانشــگاه علوم و تحقیقات 
تهران دقیقاً از روی گســل زلزله شــمال 
پایتخت)بزرگترین گســل شــهر تهران( 
می گذرد. خبری کــه »محمد درویش« 
معاون سابق محیط زیست به »ایران« 
می دهــد و می گویــد:»در این دانشــگاه 
چشــم انداز  و  شناســی  زلزلــه  واحــد 
تعریف می شــود، استادان آن »آمایش 
در  می دهنــد،  آمــوزش  ســرزمین« 
کاس ها به منظــر و رعایت هنجارهای 
بازآفرینی شــهری می پردازند.« ســؤال 
جــدی او و بســیاری از کارشناســان ایــن 
اســت که چرا دانشــگاه ها در کشور از آن 
وزنی که باید، برخوردار نیستند؟ پرسش 
ایــن کارشــناس به دنبــال حادثه تلخی 
اســت که باعث شــد تا زخم کوه خواری 
َسر باز کند و ۸ دانشجو و دو پدر از جمله 
راننده سرویس دانشجویان)خط واحد( 
را بــه کام مرگ بفرســتد. حادثه تلخی 
که »اسماعیل کهرم« کارشناس نامدار 
زلزلــه در ایــران ســال ها پیــش نســبت 
بــه آن هشــدار داده بود. بــه گفته کهرم 
همه چیز از دور زدن قانون شــروع شد. 
او می گویــد: »ســاخت و ســاز در ارتفــاع 
1۸00 متــر ممنوع بــود اما دانشــگاه در 
بااتــر از ایــن ارتفــاع ســاخته شــد.« تــا 
پیچ های نابلدی ده خانواده را به سوگ 
عزیزانشــان بنشــاند. دانشــجویانی کــه 
رفته انــد بــاای یال های جنوبــی البرز، 
و...  ســرزمین  آمایــش  زلزله شناســی، 
بخوانند. به گفته کهــرم این کوه خواری 
قبل از آنکه دانشجویان علوم تحقیقات 
را به ســوگ همکاسی هایشان  بنشاند 
با ریزگردهایی که از پس تیغ بلدوزرهای 
بلنــد  بلندمرتبه ســازی  و  برج ســازی 
کرد، بــه جــان پایتخت نشــین ها افتاد. 
از جریــان هــوا جلوگیری کــرد و مرگ را 
در زمســتان های سیاه به ســینه آنها زد. 
پوشش گیاهی را از بین برد و آبخوان ها 
را در پاییــن دســت تشــنه گذاشــت. تــا 
معلوم شــود هنوز آن خبــر هولناک که 
نتیجه کوه خواری اســت را نشنیده ایم و 
این تلخی بی پایان با مرگ ۸ دانشجو و 

دو پدر به پایان نمی رسد.
ë  تخم لــق کوه خــواری درحصــارک را

دانشگاه آزاد کاشت!
محمــد درویــش پیــکان انتقــاد را بــه 
سمت مسئوان دانشگاه آزاد می کشاند 

و می گوید: »آنها ساختمان اصلی را در 
جایی بنا می کنند که نشــان می دهد به 
هیچ کدام از آموزه ها، موازین و اصولی 
کــه آمــوزش می دهند، توجــه ندارند.« 
او می پرســد وقتی اتاق رئیس دانشگاه 
شــمال  اصلــی  گســل  روی  از  دقیقــاً 
تهران رد می شــود چــرا ما بایــد انتظار 
داشته باشــیم که دانشگاه جدی گرفته 
شــود؟! او حادثــه علــوم تحقیقــات را 
مشابه حادثه سیل 11 فروردین ۸۸ قم 
می دانــد و می گوید:»همــان موقع هم 
گفتــم ایــن احمقانه ترین ســیل جهان 
اســت. چــون ســیل در بســتر رودخانــه 
اتفاق افتاد. بســتر رودخانه را پارکینگ 
زده و تأسیسات ســیاحتی- گردشگری 
درســت کــرده بودنــد. وقتی هم ســیل 

آمد، دیگر راهی نبود. 
سیل هزاران خانه را نابود کرد و چندین 
هموطن ما را کشــت.« حال ســؤال او و 
بســیاری از افکارعمومی این اســت که 
در کجــای دنیــا، دانشــگاه ها را بر باای 
می ســازند  خطرناکــی  شــیب  چنیــن 
راننــده  و  دانشــجو   10 نهایــت  در  تــا 
سرویس شــان آن طــور کــه مردم شــهر 
حســاب  بمیرنــد!  می گویند:»مفــت« 
و کتاب هــای ایــن جانمایی اشــتباه، به 

خسارت جانی محدود نمی شود. 
به گفته درویش هزینه های گرمایشی و 
سرمایشی نگهداری این سازه روی کوه 
بشــدت بااســت و اصًا نفع اقتصادی 
آزاد  دانشــگاه  ســاز  و  ســاخت  نــدارد. 
توجــه بســیاری از وزارتخانــه هــا را بــه 
ســمت کوه بــرد. به گفتــه درویش اان 
تمــام وزارتخانه هــای کشــور از جملــه 
نفــت، خارجــه، اطاعــات، مجلــس و 
قــوه قضائیه در قالب تعاونــی در حال 
ساخت و ساز و شهرک ســازی روی کوه 
هستند. او آدرس منطقه باای خیابان 
»ســیمون بولیــوار« را می دهــد کــه زیر 
مســطح  برج ســازی  و  شهرک ســازی 

می شود. 
کــوه منتهــی بــه خیابــان نفــت را هــم 
تراشــیدند تــا برج های 20 تــا 30 طبقه 
تنــگ کنــد و دود  را  نفــس تهرانی هــا 
از ســر محیــط زیســتی های عصبانــی 
کــه صدایشــان بــه جایــی نمی رســید، 
بــرآورد! زخــم کهنــه ســرباز می کنــد. 
درویــش می گوید: »بخــش خصوصی 
نمی توانســت مجــوز هیچ کــدام از این 
بــا  فقــط  بگیــرد.  را  و ســازها  ســاخت 
رانت هــای دولتــی و در زمــان قالیبــاف 

مجوز گرفتند.«

کارشناسان محیط زیست در گفت و گو با »ایران« هشدار دادند!

ساختمان ریاست دانشگاه آزاد، روی بزرگترین گسل تهران

زهرا کشوری
خبرنگار

هدی هاشمی
خبرنگار

دانشجویان در بیانیه ای خواستار برخورد جدی با مسئوان متخلف شدند و 9 خواسته خود را اعام کردند:
۱- استعفا و عذرخواهی سرپرست واحد علوم و تحقیقات و رئیس دانشگاه آزاد

۲-عذرخواهی رسمی در تریبون رسمی توسط سرپرست واحد و رئیس دانشگاه
۳- ساخت یادبود برای عزیزان از دست رفته

۴-استقرار همیشگی اورژانس در محل دانشگاه
۵- نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تعیین سرعت مجاز و نصب برگه معاینه فنی در اتوبوس و استخدام راننده های با صاحیت

۶- ساخت حفاظ برای جلوگیری از ریزش کوه و نصب گاردریل در طول مسیر
۷-رایگان شدن یا حداقل کم شدن هزینه آژانس ها تا هنگامی که نوسازی ناوگان و حفاظت مسیرها تأمین شود

۸- نظارت بهداشتی مداوم بر بوفه ها و راه اندازی بوفه سر پوشیده ابن سینا
۹- تعویق امتحانات به دلیل مناسب نبودن اوضاع روحی دانشجویان

بـــــرش

ساخت و ساز روی خط فاجعه 
»مهدی زارع« استاد زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله  
در گفت و گوبا » ایران« بحث را به سمت افزایش جمعیت 
ثابت شمیرانات می برد و می گوید: »جمعیت این منطقه 
از حــدود 40 هــزار نفر بــه حدود ٥0 هزار نفــر افزایش یافته اســت. در حالی که 
در مجاورت همین منطقه، جمعیت شــهر تهران بــا حدود یک و نیم میلیون 
نفــر افزایــش از هفت میلیــون و ۹00 هزار نفر به حدود ۹.4 میلیون نفر رســیده 
است.« آن طور که او می گوید پایه توسعه ناپایدار شمال تهران روی کوه خواری 
و رشد طبقه نوسرمایه دار سوار می شود. طبقه ای که تمایل دارند در بلندی های 
تهران ویا داشــته باشــند. زیرســاخت های گردشگری، آموزشــی و جاده سازی 
را بــه محدوده ییاقی شــمال ببرند و دقیقــاً روی خط فاجعه یعنی دامنه های 
سیل خیز، گسل ها و دامنه های فعال، برج و بارو بزنند! ساخت و ساز روی خط 
فاجعه تنها به گســل شــمال تهران که از ورداورد تا شمال بزرگراه ارتش و شهر 
لواســان می رسد، محدود نمی شود! در حریم گسل »مشا« در محدوده فشم تا 
شــمال میگون هم بســاز و بفروش ها مشغول قمار زندگی هستند. بلدوزرهای 
بلند مرتبه سازی روی گسل »گاجره« در محدوده شمشک نیز مشغول به کارند. 
»اسماعیل کهرم« کارشناس محیط زیست، ساخت دانشگاه آزاد را متعلق به 
زمان آیت اه هاشــمی رفسنجانی می داند و می گوید: »هر هکتار جنگل 7 تن 
خاک را جذب می کند اما آنها پوشش گیاهی را از بین بردند. مهندسین حتی در 
چنین شیبی حساب یک اتوبوس 12 متری را نکردند.« او آب پاکی را روی دست 
همــگان می ریزد و هشــدار می دهد که این ســقوط آخرین ســقوط شــیب های 

ناکارآمدی مدیریتی نیست!

بـــــرش

سنا
ای

 در پی گزارش »ایران« 
از تبدیل درختان سرخدار به قلیان

دادستان علی آباد کتول مأمور 
ویژه شناسایی متخلفان شد

رئیس کل دادگســتری گلســتان به دنبال 
گــزارش »ایــران« دربــاره قطــع درختــان 
ســرخدار و تبدیل آنها بــه قلیان و صنایع 
دســتی در نامه ای بررسی و رسیدگی ویژه 
بــه این موضــوع را به دادســتان علی آباد 
کتــول ســپرد. ایــن روزنامــه در گزارشــی 
بــا  بــا عنــوان »ثبــت جهانــی هیرکانــی 
قلیان های سرخدار دود می شود« از خرید 
و فــروش قلیان و صنایع دســتی با چوب 
ســرخدار در فضــای مجــازی خبــر داده 
بــود. قلیان های ســرخدار در حال حاضر 
در برخی از ســایت های پرفروش بین ۹0 
تا ٥00 هزار تومان به فروش می رســد اما 
محلی ها در روستای سیاه رودبار علی آباد 
کتــول در گفت و گــو بــا »ایــران« بااتریــن 
قیمــت قلیان های چوب ســرخدار را یک 
میلیون تومان اعام کــرده و گفته بودند: 
»چوب سرخدار برای قلیان عالی است.« 
بــر همیــن اســاس، »هــادی هاشــیمان« 
رئیــس کل دادگســتری گلســتان در نامه 
خود به دادســتان علی آباد کتول خواسته 
است:»پس از بررسی ابعاد این موضوع، 
متخلفان را شناســایی و تحت پیگرد قرار 
دهــد.« این مقام ارشــد قضایی اســتان با 
بیان اینکه ذخیره گاه های گونه ارزشــمند 
سرخدار ایران در گلستان بویژه در منطقه 
علی آبــاد کتــول قــرار دارد از برخورد های 
ســختگیرانه برای متخلفان هم خبر داد 
و گفت: کســانی که اقدام به قطع، قاچاق 
و خریــد و فروش فرآورده هــای حاصل از 
چــوب ســرخدار می کنند عاوه بــر جزای 
نقــدی بایــد بــه مقــدار ارزش واقعی این 

چوب ها نیز غرامت بپردازند.
بــه گــزارش »ایــران«، در ایــن منطقه دو 
و 400  هکتــاری  ســرخدار 200  زیســتگاه 
هکتاری از جمله لکه های سبز جنگل های 
هیرکانی اســت که قرار است در فهرست 
میــراث طبیعی بشــری یونســکو به ثبت 
برسد. این جنگل ها دو ماه گذشته میزبان 
ارزیابانی از یونسکو بودند تا بخت خود را 
برای ثبت به عنوان دومین پرونده میراث 
طبیعی ایران بعــد از »بیابان لوت« برای 

جهانی شدن بیازمایند.
رئیس کل دادگستری گلستان که ریاست 
شــورای حفظ حقــوق بیت المال اســتان 
را نیــز برعهــده دارد، گفــت: اداره منابــع 
طبیعــی نیز باید نظارت های خود در این 
بخــش را افزایش دهد و گزارش اقدامات 
خود را به دبیرخانه شــورای حفظ حقوق 

بیت المال استان ارائه کند.
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خبرنگار

تاگس اشپیگل )آلمان(:

در هشــتمین ســال بحران سوریه؛ منافع 

کردهــا، دولــت مرکــزی دمشــق، ترکیه، 

ایــاات متحــده امریــکا و روســیه در هم 

تنیده شده و همین بحران این کشور را در 

شبکه ای پیچیده فرو برده  است.

مصری الیوم )مصر(:

نیروهای مســلح مصر سرانجام در مبحث 

اســتخدام ها صاحــب تکنولــوژی شــدند و 

اولین ســایت اســتخدام ارتش نصر در این 

کشور افتتاح شد تا جوانان مصری خدمات 

بهتری را دریافت کنند.

حریت دیلی نیوز )ترکیه(:

دولت ترکیه از دادستانی پاکستان به خاطر 

صدور دســتور بسته شدن مدارس »فتو« 

در این کشور تقدیر کرد. مدارس »فتو« که 

در سراسر جهان فعالیت دارند، متعلق 

به فتح اه گولن هستند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6961
 یکشنبه   9 دی 1397

شهر قبیله ای
با اینکه قرار نبود ما پیشاپیش قضاوتی در مورد نتیجه پرونده کلینتون داشته 
باشیم، ولی بررسی پرونده را با علم به اینکه دادستان های حرفه ای و کارکشته 
وزارت دادگســتری بعیــد اســت وی را رســماً تحت تعقیب قــرار دهند، آغاز 
کردیــم. البته این وضعیت ممکن بود تغییر کند، بویژه اگر ما می توانســتیم 
شواهد زنده و محکمی در ایمیل ها پیدا کنیم، یا مثًا کسی از مقامات دولتی 
قبًا به کلینتون هشــدار داده بود که نباید این کار را بکند، یا اگر می توانســتیم 
ثابــت کنیــم که او مانع اجرای عدالت شــده یا مثل پترائــوس در مصاحبه با 
اف بــی آی دروغ گفتــه اســت و... همه اینها بســتگی به این داشــت که ما چه 
چیزهایــی را قادر بودیم به طور یقینی اثبات کنیم که این معیاری متفاوت از 
صحبت های مطرح شده در برنامه های تلویزیونی یا حتی کلیپ های صوتی 

از سخنرانی های پارلمانی است.
بــا توجــه بــه اینکــه واشــنگتن از نظــر سیاســی یــک شــهر قبیلــه ای اســت، 
شــخصیت های برجســته جمهوریخــواه همان گونــه کــه پیش بینی می شــد، 
شــروع به داد و فریاد کردند که نمی توان به دولت اوباما برای تحقیق درباره 
نامــزد پیشــتاز حــزب دموکرات و یکــی از مقامات ســابق خود، اعتمــاد کرد. 
جمهوریخواهــان که مــدام توســط متخصصــان خودخوانــده در زمینه امور 
حقوقــی و قانونی تحریک می شــدند، به گزارش های ناصحیح و گمراه کننده 
رســانه های محبوب شــان چنان واکنش نشــان می دادند که انگار اغلب آنها 
مطمئن بودند که وزیر خارجه ســابق، بدترین جنایت را از زمان محکومیت 
بــه جــرم دادن اطاعــات محرمانــه  او  روزنبــرگ در دهــه 1950 و اعــدام 
اتمی کشــور به روس ها، مرتکب شــده اشــت. از طرف دیگر، دموکرات ها نیز 
کًا از آغــاز، ُمنکــر همه واقعیات موجود در پرونده هیــاری کلینتون بودند و 
ادعــا می کردند که بررســی ایمیل هــا حتی در حد یک »تحقیــق« هم نبوده، 
بلکــه نوعی »مرور« و »بازنگری« بوده اســت. آنها البتــه برخی اصطاحات 

عذاب آور دیگری را هم در این زمینه استفاده می کردند.
نیویورک تایمز در ژوئیه 2015 و تحت فشــار شدید کارزار انتخاباتی کلینتون، 
از یکی از خبرهای خود که در 23 ژوئیه منتشــر کرده بود، عقب نشــینی کرد. 
نیویــورک تایمز در آن خبر، گــزارش داده بود که وزارت دادگســتری موضوع 
آغــاز یــک تحقیق جنایــی درباره نحــوه مدیریــت ایمیل های دولتی توســط 
کلینتون را مدنظر قرار داده است. این روزنامه، بر اثر اعمال فشار سرسختانه 
تیــم کلینتــون، دو اصاحیــه جداگانــه را بــه خبر اولیه اش پیوســت کــرد. در 
اصاحیه نخســت ادعا شــده بود که خــود خانم کلینتون موضــوع هیچ گونه 
تحقیقی نیســت و ســپس یــک روز بعــد اصاحاتی در شــرح متــن مکاتبه و 
ارتباطات بازرس کل با اف بی آی اعمال کرد و موضوع مکاتبه را از »ارجاعیه 

جنایی« به »ارجاعیه امنیتی« تغییر داد.

جمع نابغه ها
پریت ضمن گذاشتن غذای چینی روی میز گفت: »در حد اختیارات آنها نبود که 
آرتور اندرسن را در جریان رسوایی انرون از کار برکنار کنند اما این باعث نشد اندرو 

وایسمن – یکی از بازپرس های انرون – دست بردارد.«
بنن ادامه داد: »متوجه هستید که این جریان به کجا ختم می شود. همه اش در 
مورد پولشویی است. مولر ابتدا وایسمن را انتخاب کرد و او هم از افراد فعال در 
پولشویی است. مسیر آنها برای خراب کردن ترامپ مستقیم از پل مانافورت، 
دون جونیور و جارد کوشنر می گذرد... مثل روز روشن است.... همه ش زیر سر 
کوشــنر است. آنها می خواهند این دو نفر را پیش خود بیاورند و بگویند یا با ما 
وارد بــازی شــوید یا ما به کس دیگــری مراجعه می کنیم. امــا... امتیاز مدیران 
اجرایــی!« بنــن درحالی کــه ادا در می آورد گفت: »ما از امتیــاز مدیران اجرایی 
برخورداریم! چیزی به نام امتیاز مدیران اجرایی وجود ندارد! این را در جریان 

واترگیت ثابت کردیم.«
بنن که مردی است که احساسات خود را نشان می دهد به نظر رسید ناگهان توان 
خود را از دســت داده اســت. بعد از مکثی کوتاه با خســتگی اضافه کرد: »اونا در 

ساحل نشستن و سعی دارند جلوی یک سونامی و طوفان را بگیرن.«
درحالی که دست هایش را جلوی خود گرفته بود ادای چیزی شبیه یک سپر 
محافظتی را در آورد که می تواند او را از خطر محفوظ بدارد. »به من ربطی 
نــداره. او پنــج تا نابغه را دور خودش جمع کــرده: جاروانکا، هوپ هیکس، 
دینــا پــاول و جــاش رافل.« دوباره دســت هایش را بــاا برد و ایــن بار گویی 
می گفت به من دســت نزنید. »من با هیچ فرد روســی آشــنا نیســتم. هیچ 
چیز درباره هیچ چیز نمی دانم. شاهد هیچ چیز نبودم. وکیل نگرفته ام. تو 
تلویزیون ملی هم جلوی میکرفون نمی رم که به سؤاات جواب بدم. هوپ 
هیکــس اونقدر احمقه که از جریان خبر نداره. اونا می خوان از کار بیکارش 
کنند. می خوان تو تلویزیون ملی دون جونیور رو مثل یه تخم مرغ بشکنن. 
کوهن رو مثل تخم مرغ شکســتن. اون )رئیــس جمهور( به من گفت: »هر 
کــس دیگــه ای هم جــای دون جونیور بود ایــن ماقات با روس هــا رو قبول 
می کرد.«گفتم: »هرکســی این نوع ماقات را قبول نمی کنه. من یک افســر 
نیــروی دریایی هســتم. ماقات با اتبــاع روس رو قبول نمی کنــم و در دفتر 
مرکزی هم انجامش نمی دم، مگه دیوونه شــدین؟« و او گفت: »ولی دون 
جونیور پسر خوبی ست. بعد از آنکه من ریاست ستاد انتخابات را به عهده 

گرفتم هیچ ماقات اینچنینی صورت نگرفت.«
لحن بنن از حالت نومیدی و خســتگی به تســلیم و رضایت تغییر یافت: »اگر 
مولر را اخراج کند فقط اســتیضاح را جلو می اندازد. چــرا که نه، بگذار این کار را 
بکنه. بگذار این کار را بکنند. چرا که نه؟ من چکار می کنم؟ آیا پا پیش می گذارم 
و نجاتش می دم؟ اون، دونالد ترامپه. همیشــه یه کاری می کنه. اون دادســتانی 
می خواد که از خودش رد صاحیت نکنه. به اون گفتم اگر جف سشــنز بره، راد 
روزن اســتاین هم می ره و بعد هم ریچل براند« – معاون دادســتان و نفر دوم 
بعد از روزن استاین – »می ره، ما می رسیم به آدم های اوباما. یه نفر از آدم های 
اوباما کفیل دادســتان عمومی می شه. گفتم تو نمی تونی رودی را راضی کنی« 
– ترامپ دوباره هوس کرده بود رودی جیولیانی یا کریس کریســتی این شــغل 
را برعهــده بگیرنــد – »چون اون تو ســتاد بــود و ناچار خواهد شــد از خودش رد 
صاحیت کنه و کریس کریستی هم همینطور، پس اینها فقط خیالبافی هایی از 
روی شکم سیری است، اون ها رو از سرت بیرون کن. همچنین برای اینکه اان 
هر کسی رأی اعتماد بگیره ناچار خواهد شد قسم بخورد و اطمینان بدهد اوضاع 
مثل گذشــته ادامه خواهد یافت و هیچ کــس را اخراج نمی کنند چون تو دیروز 
گفتــی – وای... وای... وای! – گفتــی »امــور مالی خانواده من خــارج از محدوده 
است« و آنها هم دقیقاً همین را تقاضا خواهند کرد، هر کس که باشه، قول می ده 
و تعهد می ده امور مالی خانواده را بخشی از تحقیقات خودش بکنه. به او گفتم 
مثل روز روشنه که حتماً همین طور می شه. پس بهتره تو امیدوار باشی که سشنز 

در کارش باقی بمونه.
پریــت اضافــه کــرد: »او دیشــب بــه افراد مختلــف در نیویــورک زنگ مــی زد و 
می پرسید باید چکارکنه.« )تقریباً همه در کاخ سفید با تعقیب اینکه او شب قبل 

با چه کسانی تماس گرفته فکر او را دنبال می کردند.( 

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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همزمان با باا گرفتن تنش ها بین کردها و ترکیه جان بولتون وارد خاورمیانه می شود

عراق و سوریه در کشاکش خروج امریکا

 در کشاکش تحوات اخیر سوریه، دیدارهای 
دوجانبــه و نهــان و آشــکار متعــددی کــه 
صورت می گیرد نشان از تغییرات تازه ای در 
منطقه دارد. پس از آن که امریکا مسئولیت 
ریشــه کن کردن داعــش را برعهــده ترکیه 
گذاشــت و از حمات رژیم صهیونیســتی 
به مناطقی در ســوریه حمایــت کرد، جان 
بولتون، مشــاور امنیت ملی امریکا، اعام 
کــرد که قــرار اســت بــزودی در مــاه ژانویه 
به ترکیه و رژیم صهیونیســتی ســفر کند تا 
مشروعیت بیشتری به اقدامات احتمالی 
ایــن دو بازیگر منطقه بدهــد. بولتون خبر 
داده در ایــن دیدارهــا قــرار اســت دربــاره 
مســائل امنیتــی منطقــه و زوایــای خروج 
نیروهای امریکایی از سوریه با رهبران ترکیه 
و رژیم صهیونیستی مذاکره کند.به گزارش 
حریــت دیلی نیــوز، بولتون در ایــن باره در 
توئیتر نوشــت: »مــن با رهبران اســرائیل و 
ترکیه دیدار خواهم کرد تا با یکدیگر درباره 
استمرار کارهای مشــترکمان برای مقابله 
بــا چالش هــای امنیتــی ای که متحــدان و 
شرکایمان در منطقه با آن مواجه هستند، 
صحبت کنیم. فاز بعدی مبارزه با داعش، 
در شــرایطی که نیروهای ما از سوریه خارج 
شده اند، از جمله مهم ترین محورهای این 
دیدارها است«.دونالد ترامپ هفته پیش، 
در اقدامی غیرمنتظره اعام کرد تصمیم 
گرفته دو هزار نیروی امریکایی را از ســوریه 
خارج کنــد و »مبارزه با داعــش را بر عهده 
کشــورهای منطقه بگــذارد«. پــس از آن از 
ترکیه خواست با تمام قوا با تروریست های 
داعــش مبــارزه کنــد و تــا مطمئن نشــدن 
از  دســت  گــروه  ایــن  کامــل  نابــودی  از 

تــاش برنــدارد. رجــب طیــب اردوغــان، 
رئیس جمهــوری ترکیــه، بــا خرســندی از 
مسئولیت تازه خود اعام کرد ترکیه توانایی 
این را دارد که به تنهایی داعش را ریشه کن 
کند. امــا خبری که روز گذشــته بر خروجی 
می توانــد  نشســت  جهــان  رســانه های 
رضایتمندی ترکیــه از امریکا را از بین ببرد 
و بــار دیگر آتش خصومــت و کینه را میان 
این دو متحد ناتو شــعله ور کند. به گزارش 
اســپوتنیک، چهــار مقــام ارشــد در دولت 
امریــکا به شــرط محفوظ ماندن نامشــان 
اعام کرده اند کــه فرماندهان نظامی این 
کشــور کــه دربــاره نحوه اجــرا کــردن طرح 
خروج در حال برنامه ریزی هستند، توصیه 
کرده اند که شــبه نظامیان کرد که مشغول 
جنگ بــا داعش هســتند، ســاح هایی که 
امریــکا در اختیارشــان قــرار داده را حفــظ 
کننــد. از آنجایی که ترکیه در حال مبارزه با 
کردهای ســوریه اســت، این خبــر می تواند 
باعث خشــم و ناراحتی ترکیه شود. ترکیه 
یگان هــای مدافع خلق، گروهی متشــکل 
از کردهــای ســوریه، را گروهــی تروریســتی 
قلمداد می کند و طی سال های اخیر بارها 
به مواضــع آنها حمله کرده اســت و حتی 
برخی ناظران اعتقاد دارند ترکیه تحت چتر 
مبــارزه با داعش، کردهای ســوریه را هدف 
حمله قرار خواهد داد. مقام های امریکایی 
با ابراز نگرانــی از تصمیم ترامپ مبنی بر 
خــروج از ســوریه، می گوینــد این تصمیم 
پشــت کردن به کردهای ســوریه اســت که 
طی این سال ها از سوی امریکا مأمور مبارزه 
با داعش بودند. حتی استفان دی میستورا، 
در  ســوریه  در  ملــل  ســازمان  فرســتاده 
گفت وگــو با شــبکه آرتی اس هــم صراحتاً 
گفت: »خروج نیروهای امریکایی در درجه 
اول بــه کردها ضربه خواهد زد و از آنجایی 

کــه کردها عنصر بســیار مهمی در ســوریه 
هســتند و نبایــد در هیــچ شــرایطی از آنها 
چشم پوشی کرد و آنها را نادیده گرفت.« او 
در ادامه افزود در نبود نیروهای امریکایی، 
داعش می تواند قدرت از دست رفته خود 
را بازیابد. با این حال هنوز پیشنهاد محفوظ 
ماندن ساح های امریکایی در دست کردها 
به تصویب نرسیده و قرار است در روزهای 
آینده وزارت دفاع امریکا، پنتاگون، آن را به 
کاخ ســفید ارائــه دهد تا ترامــپ درباره آن 
تصمیم بگیرد. شون رابرتسون، سخنگوی 
پنتاگون می گویــد، اظهارنظر درباره این که 
چه اتفاقی برای این ســاح ها خواهد افتاد 
هنوز زود است. در همین حال، اوضاع شهر 
منبــج تنش آمیز شــده اســت. خبرگزاری 
آناتولی روز گذشــته گــزارش داد، همزمان 
با اعام دمشــق درباره ورود ارتش ســوریه 
به شــهر راهبــردی منبــج، هلی کوپترهای 
امریکایــی در اطــراف منبــج بــرای انجــام 
مأموریتی جاسوسی به پرواز درآمدند، و در 
همین شرایط نیروهای امریکایی به سمت 
پایگاه های ارتش سوریه در العریمه و مراکز 
استقرار آنها در ساحل رودخانه الساجور در 
غرب شهر مذکور بمب های نوری شلیک 

کردند.
ë  جدیــد پایگاه هــای  ســاخت  احتمــال 

امریکایی در عراق
همزمان با خروج نیروهای امریکایی از 
ســوریه، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر 
این باورند که واشنگتن به این سادگی هم 
دست از مواضع خود در منطقه نمی کشد 
و در پی خروج از ســوریه به دنبال تأســیس 
پایگاه هایــی جدیــد در عــراق اســت. گفته 
می شــود هدف از ســاخت مواضع نظامی 
جدیــد در عــراق، کاهــش اثــرات و تبعات 
تصمیم خروج نیروهای امریکایی از سوریه 

بــرای شــرکایش اســت. در همیــن راســتا، 
رسانه ها روز چهارشنبه به نقل از مقام های 
عراقــی گــزارش دادند که ارتــش امریکا به 
دنبــال تأســیس دو پایــگاه جدیــد نظامی 
در شــهر اانبــار در غــرب عــراق اســت. در 
همان روز هم ترامپ و همسرش به پایگاه 
هوایی ااســد در عراق رفتند و کریســمس 
را به ســربازان امریکایــی تبریک گفتند.اما 
هادی العامری رئیــس ائتاف فتح عراق 
و رهبر فراکسیون سازندگی در پارلمان این 
کشــور، مخالفت خود را بــا حضور هر گونه 
نیــروی نظامــی خارجــی و پایــگاه نظامی 
در خاک کشــورش اعام کــرد و صراحتاً از 
دولت خواســت نیروهای بیگانه را از خاک 
این کشــور بیرون کنــد.از دیگــر دیدارهایی 
کــه بــا محوریت ســوریه برگــزار می شــود، 
می تــوان بــه دیــدار روز گذشــته مقام های 
ارشــد دولت های ترکیه و روسیه اشاره کرد. 
مولــود چاووش اوغلــو، وزیــر خارجه ترکیه 
در جریان نشســت فرمت 2 + 2 در مســکو 
خطاب به همتای روســی اش گفت: »ما با 
روسیه در قالب مذاکرات آستانه همکاری 
خوبی داریم و تاکنون به دستاوردهای قابل 

توجهی هم دست یافته ایم. ما اکنون برای 
بررســی آخرین تحوات ســوریه به روسیه 
آمده ایــم. در ایــن دیدار دربــاره این که چه 
همکاری هایی می توانیم در آینده در حوزه 
ســوریه داشــته باشــیم گفت وگــو خواهیم 
کرد. ترکیه و روسیه درباره سوریه از یکدیگر 
پشتیبانی می کنند و همین باعث پیشبرد 

اهداف طرفین شده است«.
ســرگئی شــویگو، وزیر دفاع روسیه هم 
دربــاره ماهیــت ایــن نشســت گفــت: »در 
این جلســه توافق ادلــب و اقدامات انجام 
شــده در این باره مورد بررسی قرار گرفت و 
همچنین مسأله خروج نیروهای امریکا از 

سوریه مورد بحث واقع شد«.
ë 2018، سال خوش یمن بشار اسد

در  آلمــان  ولــه  دویچــه  خبرگــزاری 
گزارشــی نوشــته اســت، بــه نظر می رســد 
ســال 2018 نمی توانســت برای بشار اسد، 
رئیس جمهوری سوریه بهتر از این به پایان 
برسد. در صحنه  جنگ های داخلی، ارتش 
ســوریه به خواســت نیروهای شــبه نظامی 
کرد وارد شهر منبج شــده و کنترل آن را در 
اختیــار گرفته اســت؛ بــا این هــدف که این 

شهر به دســت ارتش آزاد سوریه نیفتد که 
مــورد حمایــت ترکیه اســت. امــا در حوزه  
روز  امــارات متحــده عربــی  دیپلماســی، 
پنجشنبه پس از هفت ســال سفارت خود 
را در دمشــق بازگشایی کرد.برای نخستین 
بار از سال 2011، یک هواپیمای مسافربری 
ســوری به تونــس پــرواز کــرد. در فــرودگاه 
ُمنســتیر گروهی از طرفداران نظام ســوریه 
بــا حمل تصاویری از بشــار اســد، ورود این 
هواپیمــا را خوشــامد گفتنــد. بحریــن نیــز 
روز جمعــه اعام کرد که ســفارت خود در 
دمشق را بازگشــایی کرده است. حتی وزیر 
خارجــه بحرین روز گذشــته اعــام کرد که 
سوریه کشور مهم عربی است و مقام های 
بحریــن از حاکمیــت ایــن کشــور حمایت 
می کنند. از ســوی دیگر، منابــع آگاه اعام 
کردند که هدف ســفر اخیــر رئیس جمهور 
ســودان به دمشــق ایــن بوده کــه از موضع 
ســوریه برای بازگشــت بــه اتحادیــه عرب 
اطــاع پیــدا کنــد. واشنگتن پســت نیــز در 
تحلیلی نوشت، دشمنان سابق بشار اسد 
اکنون در پی صلح و دوستی با او هستند اما 

همه باید منتظر پاسخ او بمانند. 

بیــش از 10 روز از تظاهرات های مردمی در 
ســودان می گذرد و به رغــم وعده هایی که 
عمــر البشــیر، رئیس جمهوری این کشــور 
آفریقایی دربــاره بهبود اوضــاع اقتصادی 
بــه معترضــان داده نــه تنهــا ناآرامی هــا 
کاهــش نیافتــه بلکــه رهبــر اصلی تریــن 
حزب اپوزیســیون روز جمعه دستگیر شد 
و معترضان هــم که در روزهای گذشــته از 
سوی پلیس ضد شورش هدف گلوله های 
جنگی و گاز اشک آور قرار گرفته بودند، روز 

جمعه هدف شلیک نارنجک قرار گرفتند.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، روز 
جمعه در نهمین روز ناآرامی های سودان 
نیروهای امنیتی این کشــور عمــر الدیگایر 
یکی از رهبران ارشــد اپوزیسیون را دستگیر 
کردند. حزب کنگره اپوزیســیون ســودان با 
صــدور بیانیه ای خبر دســتگیری این رهبر 
مخالــف را تأیید و اعام کــرد، او در جریان 
تظاهرات های روز جمعه در حاشیه غربی 
نیل دســتگیر شــده و به مــکان نامعلومی 
برده شــده اســت. گروه اپوزیسیون انجمن 
نویســندگان ســودان نیز اعام کرد محمد 
طاها، شــاعر معروف روز سه شنبه گذشته 
پــس از آنکــه در یــک تجمــع اعتراضی در 
خارطوم شــرکت کرد، دستگیر شــد. بنا بر 
اعــام یــک گــروه جامعــه مدنــی، تاکنون 

دست کم 9 رهبر اپوزیسیون و فعال مدنی 
در سودان دستگیر شده اند که در میان آنها 
صدیق یوسف، مقام ارشد حزب کمونیست 
سودان و رهبرانی از احزاب پان عرب بعث 
و ناصریست هستند. این دستگیری ها پس 
از آن اتفــاق افتاد که گروه های اپوزیســیون 
فراخوان تظاهرات های بیشــتر هفتگی در 
روزهــای جمعــه و بعــد از نمــاز جمعه را 
دادند. البته دفتر رسانه ای سازمان امنیت 
و اطاعــات ملــی ســودان ادعــا می کنــد، 
خبــری از این دســتگیری ها ندارد و اساســاً 
دســتگیری اتفاق نیفتاده است. این اظهار 
بی اطاعی از دســتگیری ها در حالی است 
که شــنبه گذشــته نیــز 14 رهبر اپوزیســیون 
ســودان بازداشت و چند ســاعت بعد آزاد 
شــدند. دولــت ســودان می گویــد، در طول 
کمتــر از 10 روز ناآرامی های ســودان 19 نفر 
کشــته شــده اند اما عفــو بین الملل شــمار 

کشــته ها در ایــن کشــور از روز 19 دســامبر 
بــه ایــن ســو را 37 نفر اعــام کرده اســت. 
ســازمان ملل متحد روز جمعه از مقامات 
سودانی خواســت درباره اتفاق های اخیر و 
کشته شــده ها تحقیق کنند. پلیس سودان 
روز جمعه به سوی صدها معترض که در 
شهر آتبارا در استان »ام درمان« در شمال 
خارطــوم و دیگــر شــهرها از جمله ســنار و 
وعد مدانی در جنوب خارطوم پس از نماز 
جمعه به خیابان ها آمده بودند، گاز اشک 
آور و نارنجــک شــلیک کــرد. عکس هایــی 
کــه روز جمعه توســط فعاان ســودانی در 
شــبکه های اجتماعی به اشــتراک گذاشته 
شــده نشــان مــی داد کــه دود غلیظــی در 
آســمان برخی شــهرهای مجاور خارطوم 
وجــود دارد زیــرا معترضــان بــرای خنثــی 
کردن اثر گازهای اشک آور زباله و استیک 
خــودرو آتش زده بودنــد. خبرنگار الجزیره 

نیز کــه از خارطوم گــزارش مــی داد، گفت 
تظاهرات ها در حال گسترش است زیرا هر 
روز که می گذرد حمایت گروه های سیاسی و 

مدنی از این تجمع ها بیشتر می شود.
تقاضاهــا هــم از تقاضاهــای اقتصــادی به 
تقاضا برای تغییر رژیم تغییر کرده و حتی 
پزشــکان ســودانی اعــام کرده انــد قصــد 
اعتصاب سراسری دارند و تا زمانی که عمر 
البشــیر از قدرت کنــار نرود، اعتصاب شــان 
ادامــه خواهــد داشــت. خبرنــگار الجزیــره 
تصریح کرد، خبرنگاران سودان نیز با ترتیب 
دادن یــک راهپیمایی همبســتگی خــود را 
بــا معترضان اعام کرده و هشــدار داده اند 
کــه قصد اعتصاب سراســری علیــه دولت 
دارند. او ادامه داد، بعید نیست در روزهای 
آینده بر خشونت های پلیس و دولت علیه 
معترضان افزوده شود زیرا سه شنبه گذشته 
بــرای نخســتین بار پلیــس از گاز اشــک آور 
و گلولــه جنگی بــرای متفرق کــردن مردم 
استفاده کرد و روز جمعه هم همین اتفاق 
اعتراض هــای  افتــاد.  وســیع تر  ســطح  در 
مردم ســودان در ابتدا از شــهرهای کوچک 
و روستاها آغاز شــد و در واکنش به افزایش 
قیمت نان، سوخت و دیگر کااهای اساسی 
بــود امــا رفته رفتــه بــه شــهرهای بزرگتر و 
خارطــوم، پایتخــت کشــیده شــد و چهــره 
اعتراض هــای ضــد دولتی به خــود گرفت. 
رهبران گروه های اپوزیسیون نیز از هر طیف 

و عقیده ای به معترضان پیوستند. 

سودان روی گسل خشونت
در ناآرامی های خارطوم تاکنون ده ها نفر از سران احزاب مخالف، خبرنگاران و معترضان بازداشت شده اند 

حمله جلیقه زردها به اقامتگاه تابستانی مکرون
گروه جهــان/ حمله حدود 40 معتــرض »جلیقــه زرد« به اقامتگاه 
تابســتانی امانوئــل مکــرون کافی بود تــا به رئیس جمهــوری جوان 
فرانســه این پیام روشن را بدهد که در ســال 2019 و حتی در ساعات 
اولیه سال نو هم نمی تواند از شر این خیزش مردمی دنباله دار خاص شود و روزهای 
دشواری انتظارش را می کشد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، پنجشنبه گذشته حدود ۴0 
معترض جلیقه زرد به سمت قلعه قرون وسطایی »برگانکون« در ساحل مدیترانه ای 
یک جزیره که اقامتگاه تابســتانی مکرون اســت، حمله کردند و قصد ورود به آنجا را 
داشــتند که پلیس محلی جلوی معترضان را گرفت. شهردار منطقه ای در مجاورت 
این قلعه نیز ضمن تأیید خبر حمله جلیقه زردها به اقامتگاه تاریخی رئیس جمهوری 
فرانســه گفت: این دیوانگی است. مردمی که خواستار دموکراسی بیشتر هستند، اول 
باید به ملک سایرین احترام بگذارند. بسیاری از معترضان تاش داشتند تا با عبور از 
یک ملک شخصی خودشان را به قلعه برسانند. هجوم به این قلعه تاریخی در حالی 
روز پنجشنبه اتفاق افتاد که قلعه در حال حاضر خالی از سکنه است و رئیس جمهوری 
فرانســه هم اظهارنظری در این باره که قصد دارد تعطیات سال نو را آنجا بگذراند، 
نکــرده اســت. مکــرون حتی بــه خاطر چالش هــای داخلی که ایــن روزها دارد، ســفر 
کریسمس خود به »پیرنه« برای اسکی را لغو کرده است. این نخستین بار نیست که 
قلعه برگانکون در صدر اخبار رسانه های فرانسه قرار می گیرد. تابستان گذشته نیز پس 
از آنکه فاش شد، مکرون یک استخر 3۴ هزار یورویی با ساحل اختصاصی در این قلعه 
ساخته است، نام این قلعه در صدر اخبار قرار گرفت. معترضان جلیقه زرد همچنین 
اعام کردند، از روز شنبه )دیروز( و بدون وقفه اعتراض های خود را ادامه خواهند داد 
و حتی در شــب سال نو نیز به خیابان ها می آیند. بنجامین کوچی، یکی از نمایندگان 
جنبش جلیقه زردها به فرانس 24 گفت، ما در شب سال نو هم به خیابان ها می آییم 
تا این پیام را بدهیم که این بسیج مردمی در سال 2019 هم ادامه می یابد. وی هشدار 
داد، اگر به این امتیازهایی که از ســوی دولت به معترضان داده شــده افزوده نشود در 

اواخر ژانویه 2019 بسیج مردمی بسیار بزرگتری راه می اندازیم. 
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بنــا بر توافــق دولــت مســتعفی یمن و 
جنبش انصاراه، دیروز شــنبه قرار بود 
مسیری که صنعا را به شهرهای حدیده 
و تعــز وصــل می کنــد و بــه »1۶کیلــو« 
معروف است بازگشایی شود. این مسیر 
از مدت ها قبل به خاطر درگیری میان دو 

طرف بسته شده بود.
در  العربیــه  شــبکه  ایســنا،  به گــزارش 
این بــاره گــزارش داد، ایــن توافق درپی 
افزایــش تاش هــای بین المللــی برای 

پایان جنگ در یمن است رخ داد. اخیراً 
نیز طرف های یمنی طی مذاکرات سوئد 
بــه توافقــی بــرای آتش بــس در اســتان 
حدیده دســت یافتند. ناظران ســازمان 
ملــل نیــز از هفته گذشــته بــرای تثبیت 
آتش بســی که همچنان شکننده است، 
در حدیده حضور دارند. صبح جمعه در 
جنوب حدیده صدای تیراندازی شنیده 
شد و در شهرهای دیگر مثل تعز و حجه 

درگیری ها همچنان ادامه دارند.

این تاش ها در حالی است که عربستان 
صلــح  مســیر  در  همچنــان  ســعودی 
ســنگ اندازی می کند. گواه این ادعا نیز 
گزارش نیویورک تایمز است که نوشت، 
عربستان ســعودی برای پیشبرد جنگ 
در یمــن دههــا هــزار بازمانــده  جنــگ 
داخلــی ســودان در منطقه  دارفــور را که 
بســیاری از آنهــا کــودکان 1۴ تا 17 ســاله 

هستند، به خدمت گرفته است.
طبــق ایــن گــزارش، چند شــبه نظامی 

ســودانی و چنــد قانونگــذار ایــن کشــور 
گفته انــد، بالــغ بــر 1۴ هزار شــبه نظامی 
ســودانی در یمن در ۴ ســال گذشــته در 
کنار شــبه نظامیان محلــی هم پیمان با 
عربســتانی ها جنگیده اند. در عین حال 
تقریباً همه این شــبه نظامیان سودانی 
متعلق به منطقه  فقیر و جنگزده دارفور 
بوده انــد. جایی کــه طی 10 ســال جنگ 
داخلــی در آن 300 هزار نفر کشــته و 1.2 

میلیون نفر آواره شدند. 

مسیر صنعا به حدیده و تعز بازگشایی می شود

ë  گاردین: نخســت وزیر ایتالیا تأکید کرد که کشــورش قصد  
دارد به دلیل مشارکت عربستان در جنگ یمن و پرونده قتل 

جمال خاشقجی، فروش ساح به این کشور را تعلیق کند.
ë  وال اســتریت ژورنال: کره شمالی از طریق شــبکه ای از انجمن های خارجی در   

کشــورهای ثالث یک ســامانه مالــی جایگزین ایجاد کرده و تحریم هــای امریکا و 
جهان را دور می زند.

ë  هیل: هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه امریکا برای آنکه بتواند جای نیکی   
هیلی، سفیر در حال کناره گیری امریکا در سازمان ملل را بگیرد، باید مسیر دشواری 
را بپیماید؛ چون سؤاات زیادی درباره تجربه او در عرصه سیاست خارجی وجود 

دارد که هنوز پاسخ داده نشده است.
ë  یورونیوز: رهبران آلمان و فرانسه مجدداً بر درخواست شان مبنی بر آتش بسی   

دائمــی، کامل و قاطع در شــرق اوکراین پیش از توقف رفتارهای خصمانه تأکید 
کردند. از ســوی دیگر، سفارت روسیه اعام کرد، مســکو و لندن برای بازگرداندن 

برخی از کارمندان سفارتخانه هایشان توافق کرده اند.
ë  گاردین: جمهوریخواهان بی سر و صدا تحقیقات کنگره درباره اینکه آیا وزارت   

دادگستری و اف.بی.آی در رسیدگی به تحقیقات روابط احتمالی دونالد ترامپ با 
روسیه مغرضانه عمل کرده اند، را بستند. 

دو خط 
خبــــر
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موندو دپورتیوو )اسپانیا(
این نشــریه در مصاحبه ای اختصاصی 
با ارنســتو وال ورده ســرمربی بارســلونا، 
از اندیشــه های وی در مــورد نیم فصل 
دوم لیگ فوتبال اســپانیا سخن گفته و 
خبر داده که وی، دمبله را حفظ می کند 
اما مایل به بازگشــت نیمــار به این تیم 
نیســت. موندو به جدیدترین وضعیت 
رافائل نادال اسپانیایی در شروع فصل 
جدیــد تنیــس جهــان نیــز پرداختــه و 

اهداف وی را ترسیم کرده است.

توتو اسپورت )ایتالیا(
این روزنامه جواب شایعات مربوط به 
انتقال ماکســیملیانو الگری، ســرمربی 
موفق یوونتوس به منچستریونایتد در 
پایــان فصل جاری را بــا تیتر »مکس و 
یــووه متحد هســتند« داده اســت. توتو 
همچنین به آخرین تحوات در اردوی 
تیم نزول کــرده آ.ث.میان پرداخته و 
از برنامه هــای گنــارو گتوزو کــه با وجود 
نتایجــی ضعیــف برکنــار نشــده، برای 

نیم فصل دوم کالچو خبر داده است.

استار اسپورت )انگلیس(
این نشریه با چاپ عکس های بزرگ پپ 
گواردیــوا و یورگــن کلــوپ از تیتــر »حاا 
فشــار روانــی روی توســت« بهــره گرفتــه 
کــه اشــاره ای بــه شــرایط ســخت روحی 
لیورپول پس از کوچ به صدر جدول لیگ 
برتــر انگلیس دارد و ایــن جمله به واقع 
پیام سرمربی منچسترسیتی به هدایتگر 
لیورپــول در روزهایــی اســت که ســیتی با 
واگــذاری عنوان فــوق، به لیورپــول دیگر 

فشاری را روی خود حس نمی کند.

 
فرزندان مرحوم آیت اه  هاشــمی رفسنجانی، از 
جمله افرادی هســتند که عاقه زیــادی به ورزش 
داشــته و دختــران رئیس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در حوزه هــای مختلــف ماننــد 
ورزش بانــوان فعالیــت داشــته و دارنــد. فاطمــه  
هاشــمی دختر بــزرگ مرحوم آیت اه  هاشــمی 
یکی از این فرزندان اســت که ریاســت فدراســیون 
ورزش بیمــاران خاص را برعهده دارد. به گزارش 
خبرنگار »ایران« او روز جمعه برای تماشــای یک 
مســابقه فوتبــال تدارکاتــی به زمین کمــپ الیاف 
در ســه راه شــهریار تهران آمده بود تا شــاهد بازی 
تیــم فوتبــال پیونــد اعضا باشــد. تیمی کــه مانند 
دیگــر رشــته های ورزشــی بیمــاران خــاص قــرار 
است تابســتان ســال آینده در نیوکاسل انگلستان 
و مســابقات جهانــی حضور پیدا کنــد. در این تیم 
چهره های آشــنای فوتبالی حضور دارند. از جمله 
علی چینی بازیکن سابق استقال که سرمربی این 
تیم و وحید مظاهری، بازیکن ســابق پرسپولیس 
کــه کاپیتــان تیــم پیوند اعضــا هســتند و تعدادی 
دیگر هم بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران بوده اند و 
همین موضوع سطح این تیم را بااتر برده است.

فاطمــه  هاشــمی بــا اشــاره به نقــش آیت اه  
هاشــمی در رشد و شــکل گیری فدراسیون ورزش 
بیماری های خاص گفت: »این تذکر و پیشنهادی 
بــود که بابــا به مــن دادند. زمانــی که بــا بیماران 

خاص آشنا شدم، به بابا گفتم که یکی از مشکات 
خاص این بیماران این است که اکثر آنها افسرده 
و ناامید هستند. ایشان به من گفت فقط از طریق 
ورزش وارد شو. به ایشان گفتم که پزشکان مخالف 
ورزش هستند و ایشان نپذیرفت. می گفت حتماً 
راهی وجود دارد. حتی در ســفرهایی که می رفت، 
مســائلی را کــه در رســانه های خارجــی مطــرح 
می شد برای من می آورد، چون در ایران ما چنین 

چیزی نداشتیم.«
وی یــادآور شــد: »فدراســیون جهانــی پیونــد 
اعضــا را ایشــان به من معرفی کرد. یادم هســت 
یــک روز آمــد و گفت کــه یک بیمار تااســمی در 
دوی ماراتــن انگلســتان شــرکت کــرده و به مقام 
دوم رسیده است. گفت: پس دیدی که می توانند 

ورزش کنند.«
هاشــمی درباره مشــکات و ســختی های این 
کار هم گفت: »اوایل خیلی ســخت بود. پزشکان 
حمایت نمی کردند و بیماران هم می ترســیدند 
و اغلــب کســانی از بیمــاران ورزش می کردند که 
ســابقه ورزشــی داشــتند اما در ادامه جلساتی که 
گذاشــتیم و نصایحی که از پدرم به من می شــد، 
کار را بــه اینجا رســاند. دنیای بیمــاران خاص در 
کشــور ما و حتی جهــان دنیای کوچکی نیســت و 
ورزش می تواند باعث شــود ایــن بیماران انگیزه 
بگیرنــد و مثــل دیگر انســان ها بتواننــد از زندگی 
لــذت ببرند. مــا حتی وقتــی یک ســرماخوردگی 
ســاده هم می گیریم، بیــرون نمی رویم. درحالی 
که حاا علم می گوید در حالی که سرما خورده اید 

هــم باید کمــی ورزش کنید و حتی برخی شــنا را 
توصیه می کنند.«

او با اشــاره به حضور چهره های سرشــناس و 
حرفه ای در تیم فوتبال گفت: »این گونه نیســت 
که تمام هدف مان شرکت با ورزشکاران حرفه ای 
باشــد بلکه تأکید فدراســیون بــر ورزش همگانی 
اســت و مــا می خواهیم ورزش به خانــه و زندگی 
تــک تــک بیمــاران خــاص وارد شــود. شــاید بــه 
خاطر بحث فدراســیون جهانی، باید از بچه های 
حرفــه ای اســتفاده کنیــم امــا موضــوع مهم تــر 

این اســت که در مســابقات جهانــی واقعاً بحث 
مــدال و پــول نیســت و حتــی برخی ورزشــکاران 
بــا هزینه هــای شــخصی می آیند و هدف بیشــتر 
ایــن اســت که گیرنــده و دهنــده پیوند، بــا هم در 

مسابقات شرکت کنند.«
رئیس فدراســیون ورزش بیماری های خاص 
در ادامــه در پاســخ بــه اینکــه رفــاه اجتماعــی یا 
همان تأمین اجتماعی به شکلی نیست که پیوند 
دهنده و پیوند گیرنده ها بتوانند با هزینه شخصی 
در مســابقات شــرکت کننــد، گفــت: »بلــه و ایــن 

مخصوص بیماران نیســت و برای کلیت جامعه 
رفاه اجتماعی پایین است.«

هاشمی درآســتانه مسابقات جام ملت های 
آســیا و دربــاره اینکــه مرحــوم آیــت اه دربــاره 
فوتبــال و تیــم ملــی بــه عنــوان یــک موضــوع 
اســتراتژیک چه نظری داشــت، گفت: »ایشــان 
به طور کلی با هر چیزی که باعث شــادی مردم 
می شــد، موافق بود و می گفت باید از هر عاملی 
که موجب خوشــحالی و شادابی مردم می شود، 

استفاده کرد.«

فاطمه  هاشمی: بابا گفت از طریق ورزش برای کمک به بیماران وارد شو
آیت اه رفسنجانی با هر چیزی که باعث شادی مردم می شد، موافق بود

محمد نادری پرسپولیسی شد
محمد نادری، مدافع اسبق تراکتورسازی و بازیکن فصل 
جــاری کورتــرای بلژیــک، روز گذشــته بــا عقد قــراردادی 
6 ماهــه و به عنوان بازیکن قرضی به پرســپولیس ملحق 
شد. وی که جزو سهمیه زیر 23 سال سرخ های تهرانی محسوب می شود، در 
مصاحبه ای گفت: »پرســپولیس بهترین گزینه ممکن بود. البته پیشنهادات 
دیگــری هم داشــتم امــا پــس از مشــورت های ازم، پرســپولیس را انتخاب 
کــردم و آمادگــی ذهنی ازم را نیز برای این مهــم دارم. از برانکو ایوانکوویچ 

به خاطر لطف و اعتمادی که به من کرد، تشکر می کنم.« 

نظر بنا درخصوص بازگشت طایی های المپیک لندن 
بازگشت محمد بنا به کشتی فرنگی باعث شد احتمال دعوت از کشتی گیران 
طایــی المپیک لندن قوت بگیرد. ســرمربی تیم ملــی درخصوص احتمال 
بازگشت حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی گفت: »بعد از دو سال 
دوری از میادین، ســخت اســت که آنها بخواهند دوباره به کشــتی بازگردند. 
باید حرمت شــان را نگه داریم و بر اســاس شرایط  شان با آنها برخورد کنیم. 

قرار نیست که همه بزرگان کشتی تا آخر عمرشان کشتی بگیرند.«

تمجید سازمان بسیج ورزشکاران از محمد صاح
داوود آذرنــوش، رئیس ســازمان بســیج ورزشــکاران بــا تقدیر از اقــدام اخیر 
محمد صــاح گفت: »روحیه آزادیخواهی در جهان رو به گســترش اســت.« 
صاح، مهاجم مصری و مســلمان لیورپول هفته پیش گفت اگر این باشــگاه 
مهاجم اسرائیلی تیم سالزبورگ اتریش را جذب کند، از آنفیلد خواهد رفت.

آقاخان: سکوت کردم تا استقال به حاشیه نرود
مرتضــی آقاخان، بازیکن ســابق پیکان که پس از مصدومیتــی طوانی آماده 
همراهــی اســتقال در نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشــور اســت، معتقد 
اســت انتقادها از وی کار افرادی اســت که با تخریب دیگران، به دنبال کســب 
جایگاهــی بهتر برای خود هســتند. وی افزود: »ســکوت مــن فقط با این قصد 
بوده که استقال به حاشیه نرود و البته عده ای از این امر سوء استفاده کردند.«

تمرین »پدیده« در غیاب گل محمدی
تمریــن روز گذشــته تیــم پدیده بدون حضــور یحیی گل محمدی، ســرمربی 
انجــام شــد.  بــا هدایــت دســتیاران وی  و  تیــم  ایــن  ناراضــی  و  معتــرض 
گل محمدی گفته اســت به سبب مشکات مالی فزاینده این تیم خراسانی، 

قصد ادامه همکاری با پدیده را ندارد.

از اعتراض سپاهان تا شکایت خارجی ها
باشــگاه ســپاهان به طور رســمی به رأی صادره از ســوی کمیته انضباطی در 
مورد بازی با پرســپولیس اعتراض کرده اســت. بر همین اســاس در روزهای 
آتی این پرونده در اختیار کمیته اســتیناف قرار می گیرد تا بررسی شود. نکته 
دیگــر اینکــه گفته می شــود کــی روش اســتنلی و وادیمیر کومــان دو بازیکن 
خارجــی ســپاهان به دلیــل رفتار نامناســب علیرضا فغانــی داور بازی مورد 

اشاره، به کمیته اخاق فدراسیون فوتبال شکایت کرده اند.

اخبـــار

مراسم برای تیم ملی در بوستان آب و آتش
مسئول امور فرهنگی فدراسیون فوتبال درباره منتفی شدن مراسم بدرقه تیم 
ملی در کیش توضیحاتی ارائه کرد. غامحسین زمان آبادی در این خصوص 
به ایسنا گفت: »به دلیل اختافات سیاسی میان قطر و امارات، پرواز میان این 
دو کشور میسر نیست. ضمن اینکه در تیم 3 بازیکن سرباز وجود دارد که چون 
مشــکل خروج از کشور دارند، بعد از اینکه به کیش می رسیدند نمی توانستند 
از هواپیما خارج شوند.« وی افزود: »با این شرایط ما نمی خواستیم در اجرای 
این سنت خللی وارد شود پس تصمیم گرفتیم یک مراسم مردمی در تهران 
برگزار کنیم و اگر مسئوان هم بخواهند، می توانند در آن شرکت کنند. در این 
مراســم کــه جمعــه ۱۴ دی و از ســاعت ۱۵ در محوطه باز بوســتان آب و آتش 
برگزار می شــود، 2 ســرود آماده شــده با نام های افتخار و قهرمان اجرا خواهد 
شــد. همچنین یــک قالی برای AFC آماده شــده که بعــد از رونمایی آن را به 
امــارات می بریــم و به مســئوان AFC می دهیم. همچنین یــک قالی دیگر با 
تصویر کی روش و به پاس زحمات ۸ ســاله او در تیم ملی ایران بافته شده که 

ان شاءه بعد از قهرمانی ایران به او اهدا می کنیم.«

مهدوی کیا: حتمًا به اردوی تیم ملی می روم
مهــدی مهدوی کیــا بــا انتشــار توئیتی، بــه نقل قول منتشــر شــده از خودش 
واکنــش نشــان داد. دیــروز یکی از رســانه ها از قول مهدوی کیا نوشــته بود که 
او به درخواســت کی روش به امارات نمی رود و چون از ســوی کنفدراســیون 
فوتبال آسیا دعوت شده راهی این کشور خواهد شد. کاپیتان سابق تیم ملی 
در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت: »مصاحبه هــای خیالی در جراید 
متأســفانه چیــز جدیدی نیســت! بنده نظراتم را مســتقیماً با مــردم مطرح 
می کنــم. هفته آینــده در امارات خواهم بــود و ضمن دیدن بــازی افتتاحیه 
و ماقــات بــا مقامات کنفدراســیون فوتبال آســیا، حتمــًا در اردوی تیم ملی 

حاضر می شوم و تمام و کمال از تیم ملی کشورم حمایت می کنم.«

تمرین سبک در حضور جهانبخش و قلی زاده
شاگردان کی روش عصر دیروز تمرین سبکی را در زمین اصلی کمپ اسپایر 
انجــام دادند. پیش از آغاز تمرین، چند بازیکن از جمله بیرانوند، چشــمی، 
آزمــون و طارمی با اســتفاده از توپ های کوچک به بــازی والیبال پرداختند. 
پــس از گذشــت چنــد دقیقه همــه بازیکنــان، در میانه زمین جمع شــدند و 
بــه تمرینات کششــی زیر نظر مربی بدنســاز پرداختنــد. علیرضا جهانبخش 
و علــی قلــی زاده هم همراه ســایرین تمرین کردنــد. در ادامه بــازی والیبال 
بــا توپ های تعادلی کوچک در دســتور کار ملی پوشــان قــرار گرفت و پس از 
دقایقی ملی پوشــان برای ریکاوری راهی استخر و سونا شدند. در این جلسه 

تمرینی، کی روش روی نیمکتی نشسته و نظاره گر کار شاگردانش بود.

پیروزی عراق با گلزنی بازیکن استقال
تیم ملی فوتبال عراق در دیداری دوســتانه با یک گل فلســطین را شکســت 
داد. تــک گل ایــن بازی را طارق همام بازیکن اســتقال در دقیقه 46 به ثمر 
رســاند. همــام پــس از بــازی درخصوص بــازی با ایــران در مرحلــه گروهی 
گفــت: »ایــران همیشــه یکی از مدعیــان اصلی جــام ملت ها بوده اســت. از 
بــازی مقابل ایران حس خوبــی دارم.« او همچنین اعام کرد دوســت دارد 

در استقال بماند.

ولدعلی: ما فلسطین هستیم و نیاز به انگیزه اضافی نداریم
نورالدین ولدعلی، ســرمربی تیم ملی فلســطین کــه دومین جام ملت های 
خــود بــا فلســطین را تجربــه می کنــد، گفــت: »دیــدار بــا ســوریه در آینده ما 
تأثیرگذار است. بازی اول در هر تورنمنتی بسیار مهم است زیرا با دیدارهای 
تدارکاتــی متفاوت اســت و بایــد روند تیم تغییر کند. ما فلســطین هســتیم؛ 

نیازی به انگیزه مضاعف نداریم و شگفتی ساز می شویم.«

ملت های آسیاروز تا جام 
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جــواد نکونــام بــا اتمــام نیــم فصــل بــه دلیل 
نســاجی  ســرمربیگری  از  مالــی  مشــکات 
کناره گیری کرد و پنجشــنبه گذشــته بــه عنوان 
ســرمربی جدید پیکان معرفی شد ولی دیروز 
در اقدامــی غیرمنتظره و عجیــب، مدیرعامل 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا حضــور او در 
ایــن تیم مخالفت کرد و ایــن همکاری منتفی 
شــد. هاشــم یکــه زارع در نامــه ای بــه محمود 
شــیعی، مدیرعامــل باشــگاه پیــکان نوشــت: 
»نظر به اینکه سیاســت های حاکم بر باشــگاه 
فرهنگــی و ورزشــی در درجه نخســت، احترام 
به مســئولیت های فرهنگی و اجتماعی بوده و 
بدیهی اســت کســب هرگونه موفقیت، مقام و 
عنوانی با زیر پا گذاشتن این مسئولیت ارزشی 
ندارد. علی رغم اینکه هیچ عاقه ای به دخالت 
در امور اجرایی باشگاه ندارم، حسب وظیفه به 
عنوان سیاستگذار باشگاه پیکان اعام می کنم 
احتــرام به تیم های دیگر بخصــوص تیم های 
شهرســتانی لیــگ برتر بــا طرفدارانی عاشــق، 
پرشور و دلسوز، شــرط اصلی فعالیت های آن 
باشگاه است. بنابراین انتخاب سرمربی از این 
تیم ها اکیداً ممنوع بوده و باشگاه فقط مجاز به 
انتخاب ســرمربی از میان سرمربیانی است که 
قبل از اتمام نیم فصل لیگ برتر 97 به عنوان 

سرمربی آزاد شناخته شوند.«
به این ترتیب حضور »نکو« با اینکه تعدادی 
از بازیکنــان پیــکان بــا او دیــدار کــرده، منتفــی 
شــد تا کاپیتان ســابق تیم ملی در اولین ســالی 
کــه مربیگــری در لیگ برتــر را تجربــه می کند، 
بــا اتفاقــی عجیــب روبه رو شــود. گفتنی اســت 
باشــگاه پیکان در شــرایطی قراردادی به مدت 
یــک فصل و نیم با نکونام امضا کرده بود که با 

توجه به عدم فسخ قرارداد این مربی با باشگاه 
نســاجی مازنــدران، یکه زارع مقابــل این اقدام 
را گرفــت. پــس از ایــن اتفاقــات خبر رســید که 
مدیران پیکان درصدد مذاکره با حسین فرکی 
و عقد قرارداد با او هســتند. فرکی در واکنش به 
این موضوع گفت: »واقعاً هیچ صحبتی با من 
نشــده اســت. نمی دانــم در روزهــای آینده چه 

اتفاقی خواهد افتاد.«
در همیــن رابطه، فرهاد صنیعی فر مالک 
باشگاه نساجی نیز در گفت وگو با فارس گفت: 
»کار باشــگاه پیــکان بابت مذاکره بــا مربی که 
با یک تیــم دیگر قرارداد دارد، اشــتباه بود. در 
قرارداد نکونام بندی وجود دارد مبنی بر اینکه 
در صــورت جدایــی، او بایــد پــول گرفته شــده 
از باشــگاه را برگردانــد و بــه همیــن دلیــل وی 
نمی تواند با پیکان توافق کند.« وی گفت: »ما 
تــا آخر وقت یکشــنبه مربی مــورد نظر خود را 
انتخاب می کنیــم. دو گزینه ایرانی داریم که از 

بین آنها یک نفر سرمربی می شود.«

 THE« کارلوس کــی روش در گفت وگو بــا برنامه
مطــرح  جالبــی  صحبت هــای   »MANAGER
کرد. ســرمربی تیم ملی درباره 5 دوره حضورش 
در جــام جهانی گفت: »دوســتان نزدیکم به من 
لقــب دایناســور دادنــد، چــون مــن از زمان هــای 
خیلــی قدیــم در تورنمنت هــای جهانــی حضور 
داشــتم. اولین تجربه ام در ســال ۱9۸2 بود که به 
همــراه برزیل برای جام جهانی اســپانیا بود. من 
در پرتغــال و خارج از آن در تورنمنت های زیادی 
شــرکت کردم. داســتان همیشــه تکرار می شــود. 
قبــل از برگــزاری هــر جــام جهانــی، شــک هایی 
دربــاره برگــزاری خــوب از ســوی میزبــان مطرح 
می شــود. برخــی می گفتند جــام جهانــی برزیل 
بد برگزار شــد. یا برخی دربــاره میزبانی آفریقای 
جنوبــی یا امریکا این نظــر را دارند. برخی از جام 
جهانی آلمان و روســیه انتقاد می کنند و منظورم 
این است که فضای انتقادی درباره میزبانی جام 

جهانی همیشه وجود داشته است.«
وی دربــاره جام جهانــی 2022 هم چنین نظر 
داد: »تاریــخ نشــان داده که تمام جــام جهانی ها 
با موفقیت برگزار شــده اســت. فدراسیون جهانی 
فوتبــال پرســنلی مجــرب دارد کــه همیشــه برای 
پیشــرفت تــاش می کننــد. قطــر از تمــام جهات 
کشــوری مــدرن اســت. جــام جهانــی 2022 قطــر 
تنها یک موفقیت فوتبالی نخواهد بود. چون یک 
موفقیــت دیگــری در به کارگیــری تکنولوژی هــای 
مــدرن در زمینه فوتبال خواهد بود. این تکنولوژی 
در آنالیزها، شبکه های اجتماعی و ارتباط هواداران 
با فوتبال کمــک زیادی خواهد کــرد. جام جهانی 
قطر در زمینه ارتباطات انقابی ایجاد خواهد کرد 
و شــبکه های اجتماعی کمک زیــادی را به فوتبال 
دوســتان می کند. ارتباطات در جام جهانی 2022 

تنها به کشور قطر محدود نمی شود، بلکه کل دنیا 
از ایــن کشــور پیشــرفته باخبر خواهند شــد و هیچ 
چیزی نمی تواند جلوی پیشــرفت قطــر را بگیرد. 
تکنولــوژی، ســاح قطر بــرای جام جهانــی 2022 
اســت. جام جهانی قطر در نوع خودش منحصر 

به فرد خواهد بود و نمی توان آن را تصور کرد.«
جــام  از  بعــد  آیــا  اینکــه  دربــاره  کــی روش 
ملت های آسیا 20۱9 سرمربی ایران می ماند، این 
پاســخ را داد: »در شــرایط کنونی، تنها به آمادگی 
تیــم در فــردا فکــر می کنم. مســئولیت مــن این 
است که با تمام وجودم کار کنم تا تیم ملی ایران 
قدرتمند و آماده شــود. هدف اصلی ما قهرمانی 
در جام ملت های آســیا اســت. قراردادم با ایران 
بــا پایان جــام ملت های آســیا به پایان می رســد 
و آینــده دســت خداســت. مربیــان نمی تواننــد 
آینده شــان را به صــورت مشــخص تعیین کنند. 
سرنوشــت مربیان بســتگی به نتایجی دارد که به 
دست می آورند. در شرایط کنونی تمرکز می کنیم 
کــه ایران به نیمه نهایی جام ملت ها راه پیدا کند 

تا هواداران فوتبال ایران را خوشحال کنیم.«
ســرمربی ســابق رئــال مادریــد دربــاره اینکه 
چــرا بعــد از مربیگری در رئــال دوباره بــه عنوان 
دستیار الکس فرگوسن مشغول به کار شد، گفت: 
»تاش می کنم تا به این ســؤال تان پاســخ دهم. 
ایــن موضوع ابعاد مختلفی داشــت اما داســتان 
ســاده ای دارد. من قبل از کار در منچستریونایتد، 
۱7 ســال کار مربیگری کرده بودم. وقتی فرگوسن 
به من دعــوت همکاری داد، برایــم جذاب بود و 
استقبال زیادی کردم. چون در کنار او می توانستم 
از  یکــی  در  حضــور  تجربــه  و  ببینــم  آمــوزش 
بزرگ تریــن باشــگاه های  دنیــا را کســب کنم. به 
همین خاطر با دعوت فرگوســن، موافقت کردم. 

فوتبــال در زندگی ام در رده اول قــرار دارد. من از 
فوتبال لــذت می برم و این زندگی من اســت. به 
نظر من فوتبال مثل سازمان ملل متحد است.«

کی روش درباره گروه ایران و حضورش در جام 
ملت ها گفــت: »جام ملت های آســیا مانند جام 
ملت های اروپا رقابتی ســخت اســت. بــا توجه به 
اینکه ما را بهترین تیم گروه می دانند، این موضوع 
کار مــا را ســخت تر می کنــد امــا ایــن برتــری مــا از 
تیم های بقیه گروه فقط روی کاغذ است. واقعیت 
ایــن اســت که ســطح ما بــا آغــاز بازی مشــخص 
می شــود. مهم ترین چیــز برای من این اســت که 
تیم من با تواضع بهترین عملکرد را داشته باشد. 
مــا در این رقابت ها بازی به بــازی جلو می رویم و 
پیروزی کسب می کنیم. به نظرم تیم های استرالیا، 
کــره جنوبی و ژاپن به نیمه نهایی راه پیدا خواهند 
کرد و تیم چهارم راه یافته به نیمه نهایی می تواند 
ایران، عربســتان، قطر یا امارات باشــد. البته نباید 
قدرت ازبکســتان را نیز فراموش کنیــم. امیدوارم 

تیم چهارم نیمه نهایی ایران باشد.«

نتایج، تعیین کننده ماندن یا رفتنم از ایران است

کی روش: دوستانم به من می گویند دایناسور!
با مخالفت مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو

نکونام نیامده از پیکان رفت

روز پایانی مسابقات شطرنج سریع قهرمانی 
بــرای  خــوب  اتفاقــی  بــا  روســیه،  در  جهــان 
شطرنجبازان کشورمان به پایان رسید. احسان 
قائــم مقامــی، پرهــام مقصودلــو، علیرضــا 
فیروزجــا و ســارا خادم الشــریعه بــه رقابت با 
حریفــان خــود پرداختنــد. در بخــش بانــوان، 
ســارا خادم الشــریعه بــا کســب 9 امتیــاز از ۱2 
امتیاز ممکن دســت بــه کار بزرگی زد و عنوان 
دوم جهــان را از آن خود کرد. خادم الشــریعه 
در ایــن خصــوص گفــت: »موفقیــت در ایــن 
مســابقات به دلیل جوایز ارزشــمند نقدی آن 

اهمیت زیادی برای شطرنجبازان جهان دارد 
و به همیــن دلیل بهترین های جهــان در این 
مســابقات حضور داشتند اما صادقانه بگویم 
که فکــر نمی کردم بتوانم مدالی کســب کنم. 
پیش بینــی من قرار گرفتن در بین ۱0 نفر برتر 
مســابقات بــود و این هــدف را قبل از ســفر به 
روســیه ترسیم کرده بودم اما در مسابقه همه 
چیــز خوب پیــش رفــت و خوشــحالم که هم 
مقــام نایب قهرمانی و هم پــاداش مالی این 

مسابقات را به دست آورده ام.«
در بخــش آزاد علیرضــا فیروزجــا در میان 

ارزشــمند  عنــوان  جهــان  شــطرنج  بــزرگان 
ششــمی را به دست آورد. او با کسب ۱0 امتیاز 
از ۱5 امتیــاز ممکــن عملکــرد قابــل قبولــی 
داشــت. بزرگــی کار فیروزجا زمانی مشــخص 
می شود که چند چهره نامی شطرنج بعد از او 
در جدول رده بندى قــرار گرفتند. فیروزجا نیز 
بعد از این موفقیت گفت: »بازی کردن میان 
ســتاره های شــطرنج افتخار بزرگی است. من 
فقط می خواســتم خوب بازی کنم و خیلی به 
اینکــه چه اتفاقی رخ می دهــد توجه نکردم.« 
سایت معتبر chessbaseبا اشاره به درخشش 

ایرانی ها نوشــت: »ســورپرایز بزرگ، علیرضا 
فیروزجا بود. نفر صد و شــصت و نهم که تنها 
۱5 ســال ســن دارد به همراه خادم الشــریعه، 

نشــان دادنــد شــطرنجبازان ایرانــی حریفان 
محســوب  بعــدی  تورنمنت هــای  در  جــدی 

می شوند.«

شطرنجبازان ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان خوش درخشیدند

خادم الشریعه دوم شد، فیروزجا ششم
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 سه چيز است كه در هـــر كه بـاشـد آقـا و سـرور 
است: خشـــم فـــرو خـــوردن ،گذشت از بدكـــردار، كمک و صله 

رحـم بـا جـان و مـال.
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چهــره

یکی از جاذبه های گردشــگری اســتان لرستان چشمه آبگرم 
شهرســتان دلفان اســت. این اثر طبيعی كه در60 كيلومتری 
غرب شــهر نورآباد و در بين 2 رشته كوه »گله« و »سفيدكوه« 
در زاگــرس و در محــل تاقــی 3 رودخانــه گاماســياب، گيزه 
رود و ســيمره، واقع شــده، طی ســال های اخير به عنوان یک 
مکان در حوزه گردشگری درمانی، همه ساله پذیرای هزاران 
گردشــگر و دوستدار طبيعت اســت.وجود این چشمه زیبای 

طبيعی در این منطقه سرســبز با چشم انداز زیبای رشته كوه 
زاگــرس بــه نحوی زیبا چشــم هــر بيننده را نــوازش می دهد 
و دل هــر نظاره گــر را آرام می كنــد. چشــمه آبگــرم دلفان با 
آبدهی 30 ليتر در ثانيه و دمای 60 درجه سانتی گراد از دامنه 
كوه گله از اعماق زمين می جوشد و توسط اهالی این منطقه 
یــک حوضچه كوچک ســيمانی برای اســتفاده از آن احداث 
شده است. این چشمه طبيعی با غلظتی بيش از 700 ميلی 
 گــرم در ليتــر و تركيبات ســولفات كلســيم، گوگرد، ســولفور، 
دی كربنات منيزیم در درمان بيماری های مفصلی عفونی و 

امراض جلدی اثربخش است.

چشمه آبگرم دلفان؛ جاذبه خاص گردشگری سامت

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

آلبــوم »شــاعر تمبــک« شــامل 
تــک نوازی  زنده  یاد اســتاد ناصر 
فرهنگ فــر، نوازنده پيشکســوت 
موسيقی ایرانی اســت كه از اجراهای خصوصی این 
هنرمند جمع آوری و بازنشر شده است. البته قسمتی 
از این آلبوم دونوازی ســنتور و تنبک، با اجرای سنتور 
 روانشــاد پرویز مشــکاتيان بوده، ضمن اینکه در این 
مجموعه یادداشــت هایی از اســتاد حســين عليزاده 
و اســتاد پرویــز مشــکاتيان در رثــای زنده یــاد ناصــر 
فرهنگ فــر گنجانــده شــده تــا شــرح حــال و زندگی 
و شــخصيت ایــن اســتاد بــزرگ موســيقی ایــران به 
مخاطب ارائه شــود. امير مردانه، تهيه كننده و مدیر 
مؤسسه فرهنگی هنری »نغمه ساز آواز« در گفت و گو 

بــا مهر در این باره می گوید: قطعات گردآوری شــده 
بيشتر براساس كيفيت ضبط آنها و به اعتقاد بسياری 
از كارشناسان و اهالی موسيقی از نظر نوازندگی آثاری 
قابل اتکا و گویای تســلط و شــيوایی اســتاد در اجرای 
آنهــا بوده انــد. البتــه با در نظــر گرفتــن كيفيت فقير 
ضبط هــای خصوصی كه محتویات ایــن اثر نيز از آن 
جمله اند، ســعی شــده با روش های معمول و بدون 
صدمــه زدن به جنس و رنگ نمونه اوليه تا حدی به 

بهبود كيفيت صدا كمک شود.
بــه اعتقاد این ناشــر و قاطبه كارشناســان موســيقی، 
ســایه ناصــر فرهنگ فــر در عرصــه تمبــک نــوازی 
معاصر، ســایه ای بلند اســت. او از جمله هنرمندان 
یگانــه و متفاوتــی بود كه جــای كارهای تــک نوازی و 

ضربــی خوانی هــای این هنرمند كه اكثــراً در مجامع 
عرصــه  در  شــده اند،  ضبــط  و  نواختــه  خصوصــی 
موســيقی خالی بود تا هم یادی از شــيوه منحصر به 
فرد او در نوازندگی شــود و هم راهگشــای هنرجویان 
این رشته باشد كه بيشتر كارهای گروهی را با ساز این 

هنرمند شنيده اند.
گفتنــی اســت ناصــر فرهنگ فــر  زاده ســال 1323 و 
درگذشــته 1386 نوازنده برجســته تمبــک و مدرس 
موســيقی ســنتی بود كه بــا گروه هایی چــون عارف و 
شــيدا و بــا هنرمندانی چــون محمدرضا شــجریان و 
پرویز مشکاتيان و محمدرضا لطفی همکاری داشته 
و قطعاتــی جاودانــه حاصــل ایــن همکاری هــا بوده 

است.

شعرهایی که او با تمبک سرود

هانی انصاری

و  علــوم  واحــد  اتوبــوس  ماجــرای 
تحقيقات دانشــگاه آزاد اســامی هنوز 
تمــام نشــده اســت. دانشــجویان ایــن 
دانشــگاه منتظر پاســخگویی مسئوان 
هســتند و بــرای هميــن دیــروز تجمــع 
اخبــار  كــه  كردنــد  برگــزار  پرشــوری 
بــه لحظــه در  وعکس هایــش لحظــه 
شــبکه های اجتماعی منتشــر می شــد. 
بســياری از دانشجویان خودشان در صفحات شخصی شان 
ایــن عکس هــا، فيلم ها و اخبار را بازنشــر می كردنــد و البته 

كاربران دیگر هم از آنها حمایت می كردند.
سخنرانی مادر نيلوفر رادمهر یکی از دانشجویانی كه در این 
حادثه جانش را از دســت داد بازتاب زیادی داشــت و فيلم 
آن بارها بازنشــر شــد. در اینســتاگرام هم چهره هایی چون 
پرویز پرســتویی، اميرمهدی ژوله و پرستو گلستانی با انتشار 

فيلم و عکس های تجمع به آن پرداختند.
نمونــه ای از واكنش هــا بــه ایــن تجمــع را بخوانيد:»آقــای 
وایتی دانشــجو ها تو دانشگاه منتظرتون هســتند، یه سر با 
بادیگاردهای محترمتون برید اونجا! نگران نباشــيد اتفاقی 
براتــون رخ نمــی ده.«، »صبــح امــروز نــاوگان حمل ونقــل 
جدید دانشــگاه آزاد اســامی واحد علوم و تحقيقات با ۵0 
اتوبــوس آغاز بــه كار كرد. هزینه اینکه دانشــگاه آزاد متوجه 
بشــه باید ناوگان حمل و نقلشــو بهبود ببخشه، جان 10 نفر 
بود! لطفاً ســایر دانشــگاه ها این هزینه رو قبــل گرفتن جان 
دانشجویان پرداخت كنن.«، »تجمع دانشجویی اعتراضی 
به این شــکل خيلی سابقه نداشــته در سال های گذشته. باز 
دم بسيج دانشجویی علوم و تحقيقات گرم.«، »اميدواریم 
كــه مطالبه گری ما دانشــجویان ایــن بار بی پاســخ نمونه«، 
»اینجا ایرانه، كره و ژاپن نيســت كه مسئوان با عذرخواهی 
و اســتعفا چيزی رو درست كنن! تازه اگه تن به عذرخواهی 

و استعفا بدن!«.

تجمع برای همکاسی ها

شهروند 
مجــازی

خبر روز

یگانه خدامی

یکــی از كاربران توئيتر عکســی عجيب 
از بــرج آزادی منتشــر كرد. عکســی كه 
با فتوشاپ كاشــی كاری شده بود و این 
كاربر در كپشن عکس نوشته بود:»بااخره تموم شد. نماد 
ميدون آزادی رو براتون كاشی كاری كردم. این طوری زیباتر 

نيست؟«
ایــن عکس یکــی از معدود اتفاقات این فضــا بود كه همه 
كاربــران توئيتری درباره آن بر ســرش هم عقيــده بودند و 
برایش به شوخی و جدی به صاحب اكانت تاختند. هم پای 
توئيت خودش و هم در توئيت های خودشان. واكنش هایی 
مثل اینها:»شبيه پيجامه شده بيچاره!«، »گفتيم شهر گل 
گلی شه قشنگ ميشه نه دیگه اینجوری«، »یه طوری نوشته 
بااخــره تموم شــد انگار حســين امانت بعد تموم شــدن 
برج آزادی اومده باشــه توئيتر«، »برج آزادی صورتی با تم 
هلو كيتی هم قشــنگه. كاش یکــی از عزیزان هنرمند قبول 
زحمــت كنه«، »دلم برای اینی كه نشســته با فتوشــاپ )یا 
هرچی( برج آزادی رو  كاشــی كرده سوخت«، »دستت درد 
نکنه ولی شبيه كاور لحاف تشک شده«، »شبيه تتلو شده«، 
»ميگن حســين امانت سکته كرده«، »برداشته برج آزادی 
رو با فتوشاپ كاشی كاری كرده خدا رو صد هزار مرتبه شکر 
كه توی زیباسازی مملکت پستی نداره بيشتر شکر كه تاحاا 

به ذهن اونایی كه پست دارن نرسيده«.

کاشی کاری برج آزادی

سوژه روز

جای خالی پيمان قاسمخانی و احمد محمود و تور بی صيد کمال تبریزی!

قزل آای از کف رفته
وقتــی از ســالن ســينما بيــرون آمــدم، بــه 
دو چيــز متفــاوت فکــر می كــردم: »احمد 
محمــود« و »فرصتــی كه ســوخت شــده و 
از چنــگ رفته بود!« شــاید بپرســيد این دو 
چــه ارتباطی به هــم و چه ربطــی به فيلم 
»مارمــوز« دارنــد؟ قــدری حوصلــه كنيــد، 
خواهم گفت كه خط و ربط شــان چيست؟ 
مارموز می توانســت یکــی از پرجاذبه ترین 
فيلم هــای كميــک ایــن ســال ها و كاری به 
یادماندنی از آب دربياید، اما هزار اسف كه چنين اتفاقی نيفتاده است. 
چــرا؟ به گمانم مشــکل در متن و در شــخصيت اصلــی فيلم)قدرت 
صمــدی با بازی اغراق شــده حامد بهداد كه گروهــی می خواهند او را 
راهی مجلس كنند( و فقدان هویت اوست كه شوربختانه موجب شده 
تبریزی نتواند قزل آای درشــتی را كه انتظــارش می رفت، صيد كند؛ 
شخصيتی كه دســت بر قضا نطفه اش سال ها پيش، در »مارمولک« 
بسته شده و بخوبی درآمده بود و هيچ نيازی نبود تبریزی برای بازجان 

بخشيدن به آن، سردرگم شود و جای دوری برود!
شــخصيتی را كه در فيلم »مارمولــک« به دنبال نمایندگی مجلس 
بــود، بــه یــاد داریــد؟ نقشــی فرعــی بــا بــازی مهــران رجبی كــه به 
لطایف الحيلــی می خواســت راهــی بــه مجلــس پيــدا كنــد. پيمان 
قاســم خانی در ســناریوی مارمولــک تيزبينانــه، بــه زیبایــی هرچــه 
تمام تر، شــخصيت ایــن موجــود را درآورده و تبریزی نيز اســتادانه 
از پس اجرا و پرداخت ســایه روشــن این كاراكتــر و ابعادش برآمده 
بــود؛ آدمی بســيار واقعــی كه با وجــود حضوری فرعــی در قصه به 
شکلی درخشان درست از آب درآمده بود. واقعاً برایم سؤال و جای 
شگفتی است كه چرا كمال تبریزی در آخرین ساخته اش »مارموز« 
چنين لقمه حاضر و آماده و خوشگواری را رها كرده و به سراغ آدمی 
چون »قدرت صمدی« رفته اســت كه در شــخصيت پردازی چنين 
ابتر اســت و این قدر لق می زند. به صراحت می توان مدعی شد كه 
بزرگترین و اساسی ترین مشــکل فيلم مارموز، فقدان هویت است. 
مارمــوز لطمه اساســی را آنجایــی می خورد كه شــخصيت اصلی و 
محــوری فيلم با وجود ســروصدایی كه دارد، اصواً پــا در هوا و فاقد 

هرگونه هویتی است و نمی فهميم كه كيست و چيست و از چه طبقه 
و جایگاه و خاستگاهی است؟

از همين رو بود كه به یاد نویسنده فقيد، احمد محمود هم افتادم. 
خوب به یاد دارم، در یکی از معدود دیدارهایی كه با احمد محمود 
داشــتم، چشــمم به یکی از آن شجره نامه ها روشن شــد كه او برای 
هــر یــک از رمان هایش آماده می كرد. اگر حافظــه ام خطا نکند، آن 
ایام-به قول خودش- در حال ساختن رمان »درخت انجير معابد« 
بــود و بــا روال مألوفی كــه در كارش داشــت، یکی از آن شــجره نامه 
یــا تبارنامه ها را بــرای این رمان هم تدارک دیده بود. به روشــنی در 
ذهنم نقش بســته آن برگه بزرگی را كه پيش رویش گشــوده داشت 
و نــام یــک یــک شــخصيت ها و زاد و رود و ایل و تبارشــان را با مداد 
روی این برگه آورده بود. به قول آن شــادروان)البته جمات را نقل 
به مضمون می كنم(: »هر شــخصيتی كه در رمان من حضور دارد، 
چه اصلی باشــد، چه فرعی، توفيری نمی كند، باید شناســنامه دار و 
تبارمند باشد. برایم مهم است كه این شخصيت كيست و چيست و 
از كجا آمده و... آدم های یک رمان هویت كه نداشته باشند، هيهات 
بتواننــد با خواننده ارتباط بگيرنــد و...« خاصه برایم جالب بود كه 
همــه آدم های رمانــش را با دقتی وســواس گونه بلوک بندی كرده و 
پدر و مادر و جد و پدرجدشان را درآورده بود. طبعاً از همين روی بود 
كه در داستان هایش شخصيت هایی چنين زنده و جاندار می آفرید. 
محمود مخلوقاتش را عميقاً می شناخت. اتفاقی كه نه برای كمال و 

فيلم آخرش، كه برای بسياری از آثار سينمایی ما نمی افتد.

یک: هر وقت خبری درباره تحدید فضای 

هنــری در »ایران آرت« منتشــر می كنيم، 
خانــم یا آقایــی به اســم »زیبــا« زیر متن 
كامنــت می گــذارد: »چــه خــوب، نشــون 
ميده هنر هنوز این قدر تأثيرگذار هست كه 
گروه های فشار عليه اش موضع می گيرند 
و می خواهنــد تهدیدش كنند.« اخيراً هم 
بنــده خدایــی كامنــت می گــذارد:» برای 
هنــر و هنرمند چــه كرده اید كه طبق طبق 
مطالبــه دارید، اتفاقاً این هجمه ها خيلــی هم خوبه، چون معلوم 

ميشه ما در چه محدودیتی داریم كار می كنيم.«
اما همه جامعه هنری مانند این دو عزیز خونســرد نيســتند؛ فشــار 
خــون بســياری از اهالــی هنــر بــا خواندن خبرهــای هشــدار دهنده 
می افتد. بســياری از این هنرمندان و هنردوســتان اصــرار دارند این 
 شکوائيه شــان شــنيده شــود كه »دیواری كوتاه تر از هنر نيست؟! اگر 
آن ســان كــه در هنــر، مــوی از ماســت كشــيده می شــود در فضــای 
اقتصــادی هــم ســخت گيری و وســواس انجــام می شــد، مــا امروز 
بدبخــت پرونده های نجومــی اختاس نبودیــم« هنرمندان تأكيد 
دارنــد »منتقــدان كــه جوالدوز برداشــته و شــبانه روزی بــه هنر فرو 

می كنند در حوزه كاری خود هم سركی بکشند و سوزنی بزنند.«
دو: در بهترین شرایط، 30 شب تئاتر ممکن است هشت یا نه هزار 

نفر مخاطب داشته باشد، دیداركنندگان از نمایشگاه های تجسمی 
یــک دهم این اســت، امــا وقتی همه رســانه ها تيتــر می زنند »كاه 
گيــس«، »تيزر«... احتمااً نيمی از جمعيت 70 ميليونی توجهش 
جلــب می شــود در تئاتــر چه خبر شــده؟ همه تئاترهــای خوبی كه 
روی صحنــه بوده و هســت یک ســو، گوش ها تيز می شــود در كدام 
تئاتر شــوخی جلف شــده یــا فان گالری یک نقاشــی خــارج عرف 
نشــان داده؛ پرسش جدی این اســت كه آیا نمی شود ایراد و اشکال 

را خصوصی تذكر داد؟!
ســه: »صحنــه در تســخير فرنگی ها« تيتر صفحه هشــت دوشــنبه 

روزنامــه ایران بود، این نتيجه هجمه های منتقدان به نمایش های 
اجتماعی ایرانی در ســال های گذشــته اســت؛ آن روزها هجمه ها با 
كليد واژه »ســياه نمایــی«، عرصه را چنان بــه اهالی تئاتر تنگ كرد 
كه همه به دامان نمایشنامه های فرنگی یا نمایشنامه های سطحی 
با طعم لودگی های داخلی كوچ كردند.حاا ســویه هجمه ها تغيير 
یافته چرا كام نمایش ها این قدر هرز و جلف شــده! خب نمایش 
جدی گزنده اجتماعی رانده می شود فکر می كنيد چه چيزی جایش 
را می گيرد؟!  نمایشــنامه نویسانی مثل عليرضا نادری خانه نشين 

و حميدرضا آذرنگ به صراحت می گوید:»نمی خواهم بنویسم!« 
آذرنــگ درد دل می كند:»بــرای اینکــه دســتم زخم اســت و كمرم 
تا شــده. برای اجرای نوشــته هایم به اندازه 20 ســال پير شدم. برای 
نوشــتن متن هــا روبه روی كســانی نشســتم و جــواب پــس دادم كه 
بااخــره یــک روزی گفته خواهد شــد. نه فقط من كــه از زبان تمام 
بچه های تئاتر كه طی این ســال ها كار كردند بيان خواهد شــد. من 
بــرای نمایش »دوليتر در دوليتر صلــح« 11 بار بازبينی رفتم. تاریخ 
نمایش من به خاطر نگاه های سليقه ای عوض شد. تأسف بار است 
بگویم نمایش من اصاً زمان و مکان نداشــت ولی ســالی كه اجرا 
رفت بازبين ها از وحشــت مجبورم كردنــد در همان متن بی مکان 
و تاریــخ هــم دســت ببــرم. كار به جایی رســيد كه نمایش بــه دوره 
شواليه ها رفت! یا نوشتن نمایشنامه »ترن« هشت ماه طول كشيد 
و كار به قدری سخت و فشرده بود كه بين مهره های گردنم فاصله 
افتــاد، بعــد متن را بــرای هيأت بازخوان می فرســتيم، یــک نفر در 
صفحه 40 نمایشــنامه با خط قرمز می نویسد: »نمایش همين جا 
تمام شود!« بعد طوری كه انگار با دفتر مشق مدرسه بچه ها طرف 

باشد از صفحه 40 تا 100 روی تمام متن خط قرمز می كشد.«
چهــار: دل گفتــه ام را خاصه عرض كنــم: روزگاری اســت كه همه 

دســت ها خوانــده شــده و همــه می داننــد دور دوم دولت هــا هنر و 
هنرمند دراز می شــود و فلک می شــود، اما لطفاً ایــن بار همه كوتاه 
بياینــد، در روزهایــی كه جامعه هنری مانند مــردم كوچه و خيابان 
گرفتــار نان شــب هســتند، به نظــرم نباید ســوهان اعصــاب و روح 
هنرمنــدان شــد. مانند هــر عرصه دیگــری اینجا هم اشــتباهی رخ 
می دهــد اما جمعــی 100 نفره و 200 نفره متوجه آن می شــوند و با 
تذكرهای درگوشــی علما به مســئوان امر می توانــد اصاح انجام 
پذیــرد. ایــن داد و قال هــا فقــط امنيت روانــی جامعه را بــا اختال 
بيشــتری روبــه رو می كند.قدیم هــا می گفتنــد طرف نشســته نون و 
ماستش را می خورد، اما برای اكثریت جامعه هنری از این جور بخور 

نميرها هم در كار نيست، لطفاً سيبل تان را جای دیگری بگذارید.

چرا دیواری کوتاه تر از دیوار اهل هنر وجود ندارد

لطفًا سیبل را آن طرف تر بگیرید

غلط  نویسی ها از جان زبان چه می خواهند
و  كســره  از  بــدل  ـ  هــ نویســی  غلــط  
نمونه هــای دیگر از این دســت فقط 
یک اشتباه معمول و دم دستی نيست 
و البته فقط یک شــيطنت نيســت. شــيطنت و بــازی در زبان 
می تواند آنطور كه ویتگنشتاین می گوید محصولی داشته باشد 
فــرای زبان و خود این محصول به گنجایش و ظرفيت ســازی 
در هــر زبانی تبدیل می شــود. آنچه امــروز در زبان فارســی اما 
اتفاق می افتد بيشــتر برآمده از یک نوع شلخته نویســی است 
كه این شلخته نویســی را باید در بســترهای اجتماعی یکی دو 
دهه اخير جســت و جو كرد. ســاختارگریز های جوان و نوجوان، 
كه حتی ســاختار و صحيح نویســی در زبان را هم برنمی تابند 
و می خواهنــد چهره  آنارشيســت و هنجار گریز خــود را اینطور 
به زبان و ســاختارها و نظام هایش وارد كنند. همين اســت كه 
می بينيم هــر روز هزاران غلط در زبان فارســی با ابزارهای نو و 
سنتی منتشر می شود. درحالی كه عده ای حيات زبان فارسی را 
در این شرایط در معرض خطر می بينند، عده ای هم معتقدند 
زبان برای پویایی خود به چنين شــرایطی نياز دارد و خود را به 
مرور، بی آنکه آســيبی ببيند اصاح خواهد كرد. اما دایل این 
ساختارگریزی چيست و از كجا می آید بحثی است كه نه فقط 
زبان شناســنان بلکه جامعه شناسان بی تعصب باید روی آن 

تمركز كنند و طرح مسأله  كه چرا ما براحتی 
و حتی عمداً غلط می نویسم.

حســن انوشــه سرپرســت گروه نویســندگان 
دانشنامه »ادب فارسی« در گفت و گو با ایسنا 
و در پاسخ به این سؤال می گوید: غلط  نویسی 
از قدیم در زبان فارسی بوده و می گوید: غلط  
نویسی هایی هم كه این روزها در زبان فارسی 
از طریق فضای مجازی  یا دیگر روش ها رایج 
شــده ، رفته رفته درست می شــوند و به اصل 
زبان فارســی آســيبی نمی زنند. این در حالی 
اســت كه محمدجعفر یاحقی، پژوهشــگر و 

اســتاد زبان و ادبيات فارســی دانشــگاه فردوسی مشهد با بيان 
اینکه ویراستاری می تواند زبان را از آفت ها و كژتابی ها حفظ كند، 
به شرطی كه ســامان یافته و نظارت شده باشد، اظهار می كند: 
یک وجه در غلط  نویسی ها این است كه به طور طبيعی در زبان 
فارسی عناصر و عواملی مطرح می شود كه ممکن است ازمه 
تکامل و تحول زبان باشد؛ شاید نشود اسم اینها را غلط گذاشت 
چــون مصطلــح و مورد اســتفاده عمــوم اســت.محمدكاظم 
كاظمی، شاعر و عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان زبان 

و ادب فارسی درباره چگونگی استفاده از فضای مجازی به عنوان 
راهــی برای كمک بــه حفظ زبان فارســی و پيشــگيری از غلط  
نویسی ها می گوید: در صورتی كه زمينه های آموزشی خوبی در 
این فضا تعبيه شود و نهادهای رسمی متولی رسم الخط و زبان 
فارسی، فضای مجازی را برای استفاده آموزشی آن به رسميت 
بشناسند و آن را شایسته ورود بدانند، می توان از فضای مجازی 

در جهت حفظ زبان فارسی كمک گرفت.
اما این وســط ویروس فضای مجازی و رخنــه آن در جعبه جادو 
و تمــام بســتر جامعه هم قــوزی باای قوز شــده اســت. محمد 
حسينی، نویسنده و ویراستار، دراین باره و با اشاره به رعایت نکردن 
مرتبــه زبانی توســط رادیو بيان می كنــد: رادیو یــک كار عجيب و 
غریب می كند و آن هم رعایت نکردن مرتبه زبانی اســت. رادیو 
را كه باز می كنيد فکر می كنيد در محله جاهل ها به سر می برید؛ 
لحنی كه با مخاطبان ميليونی خود حرف می زنند و تصور می كنند 
كه صميميت اســت. اما این طور نيست و مرتبه زبانی جامعه را 
تغيير می دهند و این مرتبه، به مرتبه معيار تبدیل می شود. اینها 

زبان رسمی و معيار جامعه نيستند.
او می افزایــد: تلویزیــون هــم كــه فاجعــه اســت؛ خصوصــاً در 
برنامه هایــی كــه رســمی اســت و مجری هــا از روی یــک متــن 
می خوانند كه پر از غلط های عجيب و غریب است. حتی امکان 
ندارد همان مجری را اگر بيرون با كاشينکف 
هم تهدید كنيد بگوید »بدین وسيله خریداری 
گردید« یا »می باشد«. فضای مجازی تأثيری 
در ترویــج غلط  نویســی ها و آســيب رســيدن 
بــه زبــان نــدارد و دوره ای كوتاه مــدت اســت 
كــه لطمــه ای نخواهــد زد؛ بلکــه ایــن مراكــز 
رســمی و رسانه های رسمی هستند كه باعث 
آلودگــی زبــان فارســی شــده اند. و در نهایــت 
ميرجال الدین كزازی، اســتاد زبــان و ادبيات 
فارســی با بيان اینکه بی گمان رســانه های نو 
در این زمينه بســيار می توانند هم سودرسان 
باشــند و هــم زیان بخــش، می گویــد: رســانه ها از جملــه رادیو، 
تلویزیون، روزنامه یا دیگر رسانه های آگاهی رسان، به تيغ دودم 
می مانند؛ بسته به اینکه از آنها چگونه بهره ببریم می توانند به 
زبان آسيب برسانند. در زمانی كوتاه، لغزشی زبانی می تواند در 
دامنه ای بسيار گسترده پخش بشود. حتی روستایی كه در دهی، 
پشــت كوهی است می تواند این لغزش را به كار بگيرد. از سوی 
دیگــر می توانــد به زبان یاری برســاند و آن را توان ببخشــد. این 

دوگانگی به چگونگی كاربرد زبان در رسانه ها برمی گردد.
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