
اصاح و پوزش
هفته گذشــته یادداشــتی را در روزنامه ایران نوشــتم 
با عنوان »به گیرنده ها گیر ندهیم!«. این یادداشــت 
در نقــد یک پاراگراف از ســخنان آقای دکتر محســن 
اســماعیلی عضــو محتــرم شــورای نگهبــان و بدون 
ذکــر نام ایشــان درباره عــدم رعایت قانون از ســوی 
مســئوان بود. همــان روز با مــن تمــاس گرفتند که 
ایشــان گله منــد هســتند و مدعی اند که نویســنده که 
بنده باشم حرف ایشان را وارونه فهمیده ام. از این رو 
دوبــاره به خبرهای منتشــره و در دســترس مراجعه 
کــردم دیــدم کــه هیــچ اشــتباهی در فهــم مطلــب 
مرتکــب نشــده ام. تــا اینکه روز گذشــته یکی از دوســتان متن ســخنرانی 
ایشــان را بــه بنــده داد. هنگامی که متــن را خواندم متوجه شــدم که آن 
پاراگراف مســتقل از ســایر بخش های سخنرانی ایشــان همان معنایی را 
دارد که بنده برداشت کرده ام، ولی هنگامی که به کل سخنرانی مراجعه 
می کنیــم، متوجه می شــویم که منظور ایشــان نقد چنین قوانینی اســت 
که بدون توجه به زمینه های اجتماعی نوشــته شــده اســت. بنابراین و به 
تعبیر دیگر شــاید بتــوان گفت که با نقدهای مذکور در همان یادداشــت 

همسویی دارند.
اگرچه قصد توجیه وجود ندارد ولی دو نکته را باید یادآوری کنم. اول 
اینکه همکاران روزنامه نگار که این بخش از ســخنان ایشــان را برجســته 
کردنــد کــه واجد اهمیت خبری بیشــتری می دانســتند و مقدمــات آن را 
حــذف کردند، ناخواســته بــه درک نادرســتی از پیام ایشــان دامن زدند. 
نکتــه دوم اینکــه ای کاش جناب اســماعیلی نیز اصاحیــه ای مکتوب به 
این نحوه خبررســانی ناقص می زدند تا دچار سوءبرداشــت نشــود. البته 
ایــن دو مســأله نافــی مســئولیت بنده نبــود که بایــد کل ســخنرانی را به 
دســت آورده و مطالعــه کنم. اشــتباه بزرگ ترم این بود کــه باید با توجه 
به پیشــینه ایشــان نسبت به انتساب این جمات شک می کردم. البته به 
همین دلیل در آن یادداشــت ذکری از نام ایشــان نیاوردم. و به نوشــتن 
یکــی از اعضای محترم شــورای نگهبان بســنده کردم تــا خواننده بر فرد 
متمرکز نشــود، بلکه مضمــون را مورد توجه قرار دهــد. مضمونی که در 
آن یادداشت ارائه شده است، می تواند مورد توجه عاقه مندان به نظام 

تقنینی قرار گیرد.
در پایــان از کم توجهی نســبت بــه مطالعه کل متن آقای اســماعیلی 
پــوزش خواســته و ایــن متن را جهــت تصحیح برداشــت از متن ایشــان 

منتشر می کنم.

یادداشت

عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی

فصل بودجه و تن دادن به الزامات
ایحــه بودجه در نهایــت با اندکی تأخیــر تقدیم مجلس 
شــد. تأخیری که به علت منظور نمــودن ماحظات رهبر 
معظــم انقــاب در بودجه صــورت گرفت. ایــن اولین بار 
اســت که چنین ماحظاتی اباغ شــده است و همین امر 
نشان دهنده وضعیت ویژه این بودجه است. موضوعی که 
هیچ گاه در زمان تحریم های قبلی مشــاهده نشد. مهم ترین ویژگی ایحه بودجه 
ســال 1398 چیســت؟ در یــک کام انقباضی بودن آن اســت. به عبــارت دیگر اگر 
بودجه سال جاری 100 فرض شود و 25 درصد هم تورم داشته باشیم، بودجه سال 
آینده اگر 125 باشــد به معنای آن اســت که به قیمت ثابت به اندازه امســال بوده 
است. اگر بیشتر از 125 باشد، بودجه را انبساطی می نامند و اگر کمتر باشد انقباضی 
است. بودجه سال 1398 انقباضی است یعنی درآمدهای بودجه عمومی دولت 
به قیمت ثابت، کمتر از ســال جاری اســت. از این رو باید هزینه هایش را هم کمتر 
کند. حتی ممکن اســت همین درآمدها هم محقق نشــود. هنگامــی که درآمدها 
کم می شــود، به تبع آن هزینه ها نیز باید کم شــود. در این شرایط اعتراضات همه 
ذینفعان بلند می شود و هر کس توقع دارد که کاهش بودجه شامل حال او نشود. 
ولــی فرامــوش نکنیم که قرار نیســت در بودجه انقباضی بودجه همه دســتگاه ها 
به یکســان کاسته شود. برحسب ضرورت برخی دســتگاه ها به همان نسبت سال 
گذشته بودجه خواهند گرفت. تعداد اندکی هم بیشتر و بقیه که بیشتر دستگاه ها 
هســتند با کاهش بودجه مواجه خواهند شــد. البته نه به یک اندازه، برخی بیشــتر 
برخــی کمتر. با توجه به این وضعیت ممکن اســت از ایــن هفته تا پایان تصویب 
بودجــه نقدهــا و اعتراضاتــی به بودجه صــورت گیرد و ایــن احتمالی غیرطبیعی 

نیست، ولی در این میان چند نکته را باید مورد توجه قرار داد.
1- اولین و مهم ترین اصلی که باید بپذیریم، انقباضی بودن بودجه و پذیرش 
ضرورت آن اســت. همه باید بپذیرند که درآمدهای دولت مثل گذشــته نیســت، 
پس باید در مخارجش تعدیل ایجاد کند. شاید برخی ها بکوشند که برخی ارقام 
درآمدی را هنگام بررســی ایحه بودجه افزایش دهند. این کار نوعی آب ریختن 
در شیر است. حجم شیر را اضافه می کنیم ولی واقعیت آن تغییری نخواهد کرد 
بلکه کیفیت آن کمتر می شود. عوارض چنین سیاستی در تورم و نابرابری و سایر 
مشکات به چشم خواهد آمد. بنابراین باید از عددسازی و ارزیابی باای درآمدها 
اجتناب کرد که در این صورت اگر در طول سال همه اعتبارات تخصیص پیدا کند، 
در ماه های پایانی سال با کمبود مواجه شده و دولت مجبور به استقراض از بانک 
مرکزی می شــود که این کار خطر جدی برای اقتصاد کشــور است. بنابراین اولین 
اصــل، تن دادن و احترام گذاشــتن به انقباضی بودن بودجــه و پذیرش تبعات و 

نتایج آن است که کاهش نسبی در بودجه هر دستگاه است.
2- دومین نکته این اســت که بیشــتر مدیران کشــور عادت کرده اند که بودجه 
بگیرند و هزینه کنند. بخشــی از این کار طبیعی اســت. در واقع در همه جا همین 
طور است. ولی آنچه که تفاوت ما را با برخی  مدیریت های پیشرفته رقم می زند، 
نحــوه خرج کردن بودجه اســت. آنان بــا حداکثر بهره وری پــول را خرج می کنند، 
ولــی مدیــران ناکارآمد، جــز اتاف منابــع کار دیگری نمی کننــد. مدیریت خوب؛ 
مدیریتی نیســت که پول زیادی بگیرد و کارآیی کمی داشــته باشد. مدیران خوب 
کســانی هستند که هنگام کمبود منابع، خاقیت نشــان می دهند و با منابع کمتر 
کارآیــی ازم را بــروز می دهنــد. همــه بایــد بپذیریم که در شــرایط ویژه هســتیم. 
الزامــات این شــرایط، کاهش مصرف، حتــی در ارقام کوچک اســت. هنگامی که 
بحران ســال 2008 در آســیای جنوب شرقی آغاز شد، یک هیأت ایرانی به مالزی 
می رود و در جلســه فقط آب گذاشــته بودند و هنگامی که دنبال دستمال کاغذی 
می گــردد، خانمــی که رئیس هیــأت مقابل بوده از جیب خود یک بســته کوچک 
دســتمال کاغذی درمــی آورد و به نماینده ایرانی می دهــد و می گوید که به علت 
بحــران اقتصادی، در همه هزینه ها صرفه جویی کرده ایــم. خب چه ایرادی دارد 
کــه ادارات ایرانی چنین کنند. هزینه های تشــریفات، آب، برق، بنزین، گاز، هزینه 
نگهداری تأسیسات و ساختمان ها، هزینه خرید امکانات، همه و همه را می توان 
به حداقل رســاند. اکنون بهترین فرصت برای انجام این کار اســت. جلســاتی که 
در ادارات می بینیــم و دســته گل های چندصد هزار تومانی و انواع و اقســام میوه 
و شــیرینی و... نشــان می دهد که کســی باور به وضعیت ویژه ندارد. این مسأله نه 
فقط به لحاظ مالی مهم اســت، بلکه از زاویه روانی نیز اهمیت دارد و مردم هم 

آمادگی بیشتری برای همراهی با این وضع می کنند.
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دادستان کل کشور  با حضور در تجمع 
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات 

 نوریل روبینی
اقتصاددان امریکایی تحلیل کرد
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از 33 میلیارد دار گذشت
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وزیر ورزش:چاوشی  و شعرهای سپیدی که می نویسد

 چرا باید 
مراقب بود

زیرساخت ها برای حضور بانوان 
در ورزشگاه ها فراهم است

 سهم هر ایرانی 
از بودجه

کشــورهای مجازی و اینترنت باعث شــده بود با خواندن  ســینمای  تماشــای  یــا  انجمن هــای بیشــتر بداننــد. علــت گســترش کتابخوانــی مختلــف دربــاره زندگــی مــردم آن کشــورها ادبیــات  وجــود   70 و   60 دهه هــای  ذوق از کتاب هایی که خوانده بودند می گفتند یک انجمن حضور فعال داشــتند و با شوق و ثابت این جلســات بودم. حداقــل 100 نفر در این انجمن ها پررونق بود و خود من هم پای انجمن های شعر و ادبیات هم بود. جلسات مختلفــی ماننــد انجمــن داستان نویســی یــا در 
احمــد علــی نیــا با اشــاره بــه چنــد کتاب    از کتاب های سفید تا داستان های چند خطیو وارد بحث می شدند.«

تبلیغــات  مجــازی  فضــای  در  کــه  متأســفانه هســتند  کتــاب  نمایشــگاه  در  کتاب هایــی کــه بــرای آنهــا تبلیغــات زیادی درحالی کــه کتابخوان های واقعــی می دانند آن دعوت می شــوند، بیشــتر فــروش می رود می شــود یا ســلبریتی ها برای تبلیغ و امضای کتاب هایــی کــه تبلیغــات زیــادی بــرای آنها می شــود. 
کتاب هــای تجدیــد چاپ شــد. به گفتــه او بعــد از احمد کــرد، طــوری کــه رمــان »همســایه ها« بارهــا نویســنده در یک دوره طرفــداران زیادی پیدا محمود اشــاره می کند و اینکه کتاب های این ســیاوش مهــری زد بــه کتاب هــای احمد می شود ارزش خواندن ندارند.« بــه  جوان هــا  گرایــش  محمــود، 

نشــان می دهنــد جوانــان دیگــر مثــل گذشــته این گونــه نباشــد اما آنچــه دفاتر ثبت و اســناد البتــه شــاید حالت هــای درونــی و روانــی آنها مثــل گذشــته اشــتیاق و ذوق ازدواج ندارنــد. بررســی ها نشــان می دهــد متأســفانه جوانــان 
بــا عمًا آنها را بی مسئولیت و وابسته بار آورده اند.خودشان بایستند و مسئولیت پذیر باشند، با انجام کارهای فرزندان قبــل به جای اینکــه فرزندان را بــه گونه ای تربیت کننــد که روی پای می تواند ریشــه در مســائل تربیتی نســلی داشــته باشــد. یعنی نسل و از مســئولیت پذیری احســاس رنجش پیدا  کننــد. خود این موضوع برخوردار است و خودخواهی باعث می شود تن به مسئولیت ندهند نســبت بــه گذشــته از میــزان فــداکاری کمتری بــه عبارت دیگر شــاید بتــوان گفت نســل امروز فزاینــده میــزان خودخواهــی در جامعه اســت. بیان کرد. به عنوان مثال یکی از علت ها افزایش علت های مختلفی می تــوان برای این موضوع اشتیاق ازدواج ندارند. می کننــد  فکــر  غلــط  بــه  جوان هــا  از  بعضــی  دیگــر  طــرف  که نســل قبل فکــر می کرد با ازدواج به اســتقال مالــی و اقتصادی شــریک  شــوند که این موضوع برایشان ناخوشــایند است. درحالی ازدواج،منابع اقتصادی را ازدســت می دهند و یا باید آن را با کســی از 

ف می شــود و باعث التیــام پیــدا می کند. امروز هم بــه همین ترتیب نیازهای جنســی و نداشــته باشد و بتواند از آبمیوه استفاده کند مقداری از تشنگی اش ازدواج است. فردی که دچار تشنگی مزمن است، اگر آب در اختیار روابــط غیراخاقــی هم منجر شــود یکــی دیگر از عوامــل بازدارنده ارتباط هــای بیــش از انــدازه در دوران تجــرد که بعضــًا می تواند به می رسد.

 دکتر حسین 

 روانشناس و ابراهیمی مقدم 

استاد دانشگاه

یادداشـــت
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 کتاب خواندن 
مانع رشد فکر است

برخی از جوان ها می گویند درس و 
دانشگاه نمی گذارد کتاب بخوانند
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ما جوان های معمولی معمولی هستیمچرا از ماجرای آنها تعجب می کنیم؟

کتاب را با گوش مان می خوانیمرویکرد جوانان به تکنولوژی کتابخوانی

گر
ت دی

حا
صف

در 

نمی خواهم تنهایی ام را قسمت کنمآنهایی که نمی توانند ازدواج کنند، آنهایی که نمی خواهند ازدواج کنند

گذاشته و انــدازه تنگ نکــرده بود: »مشــکات اقتصادی بود و موبایــل و فضای مجازی جایش را تا این روزها یاد می کنــد؛ روزهایی که کتاب همه چیز کتاب خواری استفاده می کند. او با حسرت از آن به جای کتاب خواندن جوانان قدیم از اصطاح احمد علی نیا کتابفروش کهنه کاری اســت که 

مشــتری های کــه جوان ها کتاب به هم هدیه بدهند درحالی می توانــد پول دربیــاورد. دیگر کمتر شــاهدیم می کنــد کــه بعــد از پایــان تحصیــات چطــور می شــود. یــک جــوان 20 ســاله بــه ایــن فکــر  بیشــترین   70 و   60 دهــه  می خواستند به دوستانشان کتاب هدیه بدهند. ثابــت کتابفروشــی ها جوان هایــی بودنــد کــه کــه 

گرایشــی راهی بازار نشر شــد. »برمی گردیم گل کتاب های داســتانی و غیرداســتانی از هر گروه و نحــو بی ســابقه ای رشــد کــرد و انــواع و اقســام پــس از انقــاب، فــروش کتــاب و تیــراژ آن بــه به گفتــه وی  در ســال 58 و در اولیــن بهــار نامور از کتاب های پرفروش آن دوره بود.«و کتاب بشر دوستان ژنده پوش با ترجمه رحیم ترجمه های محمد قاضی، ذبیح اه منصوری بچه هــای خــوب از اســتاد مهــدی آذر یــزدی، توجــه جوان هــا بــود. داســتان های خــوب برای بود. در کل کتاب های رمان و تاریخ بیشــتر مورد شــریعتی و صمــد بهرنگی و محمــود حکیمی آن رمان هــای ممنوعــه یــا نوشــته هایی از دکتر بود که طرح جلد نداشــت و بیشــتر موضوعات 

چرا خیلی از جوان ها زیر بار 
مسئولیت زندگی نمی روند؟ از کتابخورهای دهه 60 و 70 تا کتاب نخوان های حرفه ای امروز

هم سر زدن به میدان انقاب است.و هدفی بزرگ در ســر داشت و فکر می کرد تنها راه پرورش و دستیابی به ایده آل هایش یکســره در قرق جوان های دانشــجو یا عاقه مند به مطالعه کتاب بود. هرکسی آرمانی زیراکســی زدنــد. دهه 60 و 70 را خیلی ها یادشــان هســت که خیابان و میــدان انقاب و دســتفروش هایی که به جای رسالت تاریخی شان، دست به فروش کتاب های ارزان می گشــتند تا اینکه هیاهو فروکش کرد و هرچه ماند، کتاب درســی و حل المســائل بود پاســاژهای دور و بر میدان مملو از کتابخوان هایی بود کــه دنبال خوراک فکری تازه ای کتاب هــای کمیــاب یا غیرقابل چــاپ، رونقی به این بــازار دادند.زمانی ایــن خیابان و این خیابــان تبدیل به بــازار اصلی کتاب شــد و کتابفروش های پیــاده رو هم با فروش ناصــر خســرو، بــازار بین الحرمین و شــاه آباد بــه خیابان انقــاب نقل مــکان کردند، نامــه و کتاب هــای ارزان تبلیــغ می کنند. ســال ها پیش بعــد از آنکه کتابفروشــی های دادزن ها را بهتر از همیشه می توان شــنید که فروش کتاب های کمک آموزشی و پایان پیــاده رو خیابــان انقاب با پایــان ترم دانشــگاه ، خلوت تر از گذشــته اســت و صدای 

پروفسور گوگل کتاب نمی خواند
یوسف حیدری

گزارش نویس

- سهم هرایرانی از بودجه، حدود 455 هزار تومان در ماه است 
- هزینه ماهانه هر ایرانی برای اداره کشور:

600 تومان برای مجلس شورای اسامی
31000 تومان برای دفاع از کشور

20000 تومان برای نظم و امنیت
45000 تومان برای آموزش و پرورش 

20000 تومان برای آموزش عالی
63000 تومان برای بهداشت و درمان

4600 تومان برای تأمین منابع آبی کشور
1900 تومان برای فرهنگ و هنر 

3800 تومان برای ارتباطات 
400 تومان برای گردشگری 

400 تومان برای محیط زیست
 -همراه با گزارشی درباره توصیه کارشناسان  به نمایندگان مجلس 

برای رعایت  ماحظات ملی در بودجه 

 رئیس قوه قضائیه با حکم 
رهبر معظم انقاب رئیس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام شد
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»ایران جوان« ضمیمه امروز

آملی اریجانی
بر مسند مصلحت
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به دنبال درگذشــت آیت اه هاشــمی 
شــاهرودی، آیــت اه آملــی اریجانی 
بــه حکــم رهبــر معظــم انقــاب بــه 
ریاســت مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام منصوب شد.  آملی اریجانی که 
هم اکنون ریاســت قــوه قضائیه را هم 
برعهــده دارد، ســومین رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحــت بعــد از بازنگری 
قانون اساســی و چهارمیــن رئیس این 
نهاد، از ابتدای تشکیل آن خواهد بود.

مجمــع  فعالیــت  دوره  نخســتین 
بــه  و   66 مــاه  بهمــن  در  تشــخیص، 
فرمــان امام خمینــی)ره( آغاز شــد تا 
این نهــاد در مواقع بروز اختاف میان 
مجلــس و شــورای نگهبان، براســاس 
مصلحــت نظــام تصمیم گیــری کنــد. 
در ایــن دوره، ریاســت مجمع برعهده 
آیــت اه  وقــت  جمهــوری  رئیــس 
سیدعلی خامنه ای قرار داشت. پس از 
رحلت امام و بازنگری قانون اساســی، 
مجمــع  مأموریت هــای  و  وظایــف 
تشــخیص در قانون اساسی گسترده تر 

و اعضای آن، بیشتر شد.
وظایــف،  ایــن  از  یکــی  جملــه  از 
مشــاوره بــه مقــام رهبــری در تدویــن 
سیاســت های کلــی نظــام بــود کــه در 
ماه هــای اخیــر، نحــوه اعمــال نظارت 
بــرای حســن اجــرای ایــن سیاســت ها 
بــه یکــی از مباحث حقوقی و سیاســی 

کشور تبدیل شده است.
فعالیــت جــدی مجمع تشــخیص 

جمهــوری  ریاســت  پایــان  از  پــس 
آغــاز  رفســنجانی  هاشــمی  آیــت اه 
شــد. رئیــس فقیــد مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام تــا زمــان فوتــش در 
دی ماه 1395، ریاســت این نهاد را در 
5 دوره متوالــی برعهــده داشــت. پس 
از درگذشــت او، بــرای دوره کوتاهــی، 
آیــت اه موحــدی کرمانــی بــرای یک 
دوره موقــت بــه عنــوان رئیــس ســنی 
اداره جلســات مجمــع را عهده دار بود 
تــا اینکــه زمــان دوره ششــم ایــن نهاد 
بــه پایــان رســید. در آغــاز بــه کار دوره 
هفتم، آیت اه هاشمی شاهرودی در 
مردادماه ســال گذشــته طی حکمی از 
ســوی رهبر معظم انقاب به ریاســت 

مجمع منصوب شد.
آیــت اه  گذشــته،  ماه هــای  در 
هاشــمی شــاهرودی به دلیــل بیماری 
از  اداره جلســات مجمع ناتــوان بود و 
به همیــن دلیل اداره ایــن نهاد، عمًا 
برعهده محســن رضایــی دبیر مجمع 
ســپرده  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
اگــر گفتــه شــود  اغــراق نیســت  شــد. 
خبرســازترین  و  تحــوات  مهم تریــن 
فرآیندها مربوط به مجمع تشــخیص 
مصلحــت، در دوره کوتــاه یــک ســال 
گذشــته اتفــاق افتــاده اســت. بــا کنــار 
رفتــن عملــی هاشــمی شــاهرودی از 
ریاســت مجمع و ســکانداری محســن 
رضایــی، فعالیت هــای هیــأت عالــی 
نظارت مجمع تشــخیص گسترده تر و 

پررنگ تر شــد. نقشــی که این هیأت با 
مدیریــت رضایی بــرای خــود تعریف 
نماینــدگان  برخــی  تعبیــر  بــه  کــرد، 
مجلــس همطــراز بــا شــورای نگهبان 

است. 
ایــن  امــا حامیــان رویکــرد جدیــد 
هیأت، بــه ســابقه نظارت های مجمع 

در  مجلــس  مصوبــات  بــر  تشــخیص 
رفســنجانی  هاشــمی  آیــت اه  دوره 
اشــاره کردند. به هر رو به نظر می رسد 
راهــی کــه آملــی اریجانــی در مجمع 
تشــخیص دنبال خواهد کرد، متفاوت 
از مســیری نخواهــد بــود که اکنــون در 
ایــن نهــاد در جریان اســت.  چه، رهبر 

معظــم انقــاب  در حکــم خــود برای 
آیت اه هاشمی شاهرودی، بر سامان 
بخشــیدن بــه مجموعه  سیاســت های 
کّلــی و بازنگــری در عناویــن و نیــز در 
فرآینــد تعییــن و تنظیــم آن، ســامان 
بخشــیدن به مســأله  نظارت بر اجرای 
ازم  کار  و  ســاز  نیــز  و  سیاســت ها 

بــرای ارزیابــی کارآمــدی و اثربخشــی 
سیاســت ها و ایجــاد انســجام کامل در 
ساختار تشکیاتی تأکید کردند.  ایشان 
در حکــم خــود بــرای آیــت اه آملــی 
اریجانــی نیــز بــر پیگیــری محورهای 
اساسی که »پیش از این در حکم دوره  

جدید آمده است« تأکید کردند.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی روز گذشــته در حکمــی 
آیــت اه آملــی اریجانــی را بــه عنــوان رئیــس مجمــع 
تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای شورای نگهبان 
منصــوب کردند. به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتــر مقام معظم رهبری، 

متن حکم آیت اه خامنه ای، رهبر انقاب اسامی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

آیت اه جناب آقای حاج شیخ صادق آملی اریجانی دامت توفیقاته
بــا توجه به نقــش بی بدیل مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در اداره و 
قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسامی و با عنایت به ارتحال عالم 
مجاهد آیت اه هاشــمی شــاهرودی رحمة اه علیه و ضرورت ســامان یابی 
هــر چــه ســریع تر ارکان مجمــع، جنابعالی را به ریاســت آن مجمــع مهم و 
تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شــورای محترم نگهبان منصوب می کنم.  
همان طــور کــه پیش از ایــن در حکم دوره  جدید آمده اســت، مجمع در این 
دوره عهــده دار مســئولیت مهــم و اساســی تغییــرات در ســاختار و محتوای 
آن نهاد مؤثر و مهم نیز می باشــد که با توجه به ســابقه  برجســته و ارزشمند 
جنابعالــی در شــورای نگهبان و مدیریت پر تــاش و عالمانه و مخلصانه بر 
قــوه قضائیه، امید می رود با حضــور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام و ایفای نقــش مؤثر دبیرخانه و دبیــر محترم در 
انجام وظایف خود تحت نظارت و اشــراف ریاســت مجمع، مســئولیت های 

محولــه در ایــن دوره در کمــال اتقــان و به بهتریــن وجه به انجام برســد.   با 
عنایت به اهمیت مســئولیت ها در مجمع و شــورای نگهبــان انتظار می رود 
در فرصت زمانی مناســب، با تنسیق امور در قوه قضائیه، در مسئولیت های 
خطیــر یادشــده ُمَتمّحــض گردیــد. از خداونــد متعــال توفیق وافــر و کمک 

همه جانبه اش را برای آن جناب و همکاران مسألت می نمایم.
والسام علیکم و رحمة اه
سّید علی خامنه ای
9 دی 1397
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آملی اریجانی در مسند مصلحت
 رهبر معظم انقاب حکم داد

مجلــس  زنــان  فراکســیون  ســخنگوی 
شورای اســامی گفت: وزیر امور خارجه 
ایــن خبــر را اعام کــرد که اگــر اقدامات 
ازم انجام شــود، بزودی دو ســفیر دیگر 

زن نیز معرفی خواهند شد.
گفت وگــو  در  زرآبــادی  ســیدحمیده 
بــا ایرنــا، بــا اشــاره بــه جلســه اعضــای 
فراکســیون زنان مجلس بــا محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه، افزود: براساس 

ششــم  برنامــه  قانــون   102 و   101 مــواد 
توســعه در راســتای رفــع تبعیــض، مــا 
تاش کرده ایم که جلســاتی را با تمامی 
وزیران دولت داشته باشیم که این هفته 
مــا با وزیر امور خارجه نشســتی را برگزار 
کردیــم .وی اضافه کــرد: دکتر ظریف در 
این نشســت گزارشــی از اقدامات وزارت 
خارجــه در حــوزه زنــان و فعــال بــودن 
نقــش زنان در وزارت خارجــه ارائه کرد.

نماینــده  قزویــن در مجلــس تصریــح 
کــرد: دکتــر ظریــف در ایــن جلســه بیان 
کرد که چهره وزارت خارجه در گذشــته، 
چهره ای مردانه بود ولی اکنون اقدامات 
زیادی انجام شــده تا بســتر حضور زنان 
در ایــن وزارتخانه فراهم شــود .زرآبادی 
گفت: وزیــر امور خارجه ایــن خبر را داد 
که اگــر اقدامات انجام شــود بــزودی دو 
ســفیر دیگر زن نیز خواهیم داشت .وزیر 

امــور خارجــه همچنیــن بــه اســتفاده از 
ظرفیت اقتصادی ســفارت ها اشاره کرد 
و یادآور شد: وزارت خارجه در این راستا 

تاش های ازم را انجام می دهد.
ایــن نماینده مجلس اظهار داشــت: 
اعضای فراکســیون زنــان مجلس نیز در 
این جلسه سؤاات خود را از دکتر ظریف 
در حوزه پیرامــون زنان مطرح کردند که 

وزیر به سؤاات آنان پاسخ داد.

ظریف از احتمال انتخاب دو سفیر زن دیگر خبر داد

بـــــرش

دولــت ایحه بودجه را به مجلس تقدیم 
کــرده و حــاا نوبــت مجلــس اســت کــه 
قدم های بعدی را برای قانون شــدن این 
ایحــه بــردارد؛ قانونی کــه البتــه در ادوار 
گذشــته و خصوصــاً چنــد ســال اخیر کم 
حاشــیه نبوده اســت. حاشــیه هایی بابت 
دستکاری بودجه توسط مجلسی ها. البته 
طبق قانــون این حق نمایندگان مجلس 
اســت که با پیشنهادات خود لوایح دولت 
را باا و پایین کنند اما ســؤال اساســی این 
اســت که آیا این تغییرات می تواند آنقدر 

باشد که اساس ایحه را دگرگون کند؟
اوج تغییــرات نماینــدگان در لوایح مهم 
 دولــت بــه ایحــه برنامه ششــم توســعه 
برمی گــردد؛ جایی که دولت در ســال 95 
ایحه خود را با 34 ماده تقدیم بهارستان 
کــرد اما مجلســی ها 110 مــاده الحاقی به 
آن افزودنــد و حجم مواد آن 4 برابر شــد. 
آنقدر زیاد که دولت تصمیم داشت قبل 
از رأی گیری بر ســر کلیات آن به مخالفت 
بــا ایحــه بپــردازد و بعــد از تصویب هم 
شــورای نگهبــان یــک ایــراد اساســی بــه 
ایحــه گرفت و اعام کــرد با این حجم از 
تغییرات دیگر این مصوبه، ایحه دولت 

نیست.
همین آســیب کــم و بیش گریبــان لوایح 
مختلــف دولــت و در صــدر آنهــا ایحــه 
بودجه را هم هر ســاله می گیرد. ایحه ای 
که باید تبدیل به یک قانون ملی شود اما 
گاهاً محلی می گردد برای سهم خواهی؛ 
از رقابت هــای دســتگاهی و نهادی گرفته 
تــا منازعات منطقه ای و درخواســت های 
شــخصی. تصویــر بــه صــف شــدن افراد 
در راهروهــای مجلــس در موعد بررســی 
بودجــه یک تصویر آشــنا و همیشــگی در 
بهارستان اســت. دســتگاه های مختلف، 
مسئوان عالی رتبه استان ها و ذی نفعان 
بودجــه  بررســی  روزهــای  در  پروژه هــا 
بیشــترین رفــت و آمدهــا را بــه مجلــس 
دارند. پیشــتر حتی این رفــت  و آمدها در 
ســطح وزرا و معاونان آنها هــم بود که با 
دســتور دو ســال پیش روحانــی از این کار 
منع شدند. با این حال هنوز بودجه ساانه 
که باید سندی ملی باشد درگیر بحث های 

غیرملی است.
در صدر همه مسائل شاید بتوان مطالبات 

منطقــه ای نماینــدگان بــرای حوزه هــای 
انتخابیــه را یاد کــرد. بودجه جایی اســت 
که جــذب اعتبــارات آن بــرای حوزه های 
انتخابیــه می توانــد تاثیــر مســتقیمی بــر 
ســبد رأی هــر نماینــده داشــته باشــد و با 
ایــن توصیــف، تــاش آنهــا بــرای جذب 
اعتبارات بیشتر چیزی نیست که براحتی 
از آن چشــم بپوشــند. این درســت نقطه 
تولد طرح هــا و پروژه های بدون توجیهی 
اســت که مغایر با ســند آمایش سرزمین 
در این شــهر و آن شــهر کلنگ می خورند 
و معمواً نیمه کاره می مانند. در کنار این 
مطالبات دســتگاه ها و نهادهای دریافت 
اعتبــارات  بــرای گرفتــن  کننــده بودجــه 
بیشــتر هم از مسائلی اســت که در فصل 
بررســی بودجــه یــک روال عادی اســت. 
دستگاه هایی که شاید همه آنها نتوانند به 
خواسته خود برسند اما به هر حال بخشی 
از مجموعه هایی کــه دارای قدرت و نفوذ 
بیشتری در این بین هستند می توانند کم 

و بیش مطالبه خود را پیش ببرند.
برآینــد این دســت مســائل تنها یــک اثر 
از  دارد و آن هــم خــارج کــردن بودجــه 
مسیری اســت که دولت ریل گذاری کرده 
اســت. مهم اینکه دولت به پشتوانه بدنه 
کارشناسی خود معمواً مدت زمان بسیار 
بیشــتری با مشــارکت افراد و کارشناســان 
زیادتــر را صــرف تهیــه ایحــه ای چــون 
ایحــه بودجه می کند، امــا در مجلس در 
جلســاتی کوتاه و تنها بر مبنای مذاکراتی 
ســریع بیــن نماینــدگان که معمــواً هم 
مستند به یک پشتوانه کارشناسی نیست، 
رشــته های دولــت پنبــه می شــوند. ایــن 
وضعیــت نه تنهــا بودجــه را از چارچوب 
کارشناسی خود خارج می کند  بلکه باعث 
می شــود دولــت در نهایت تن بــه اجرای 
قانونی بدهد که بخش هایی از آن را قبول 
ندارد. در این میان ســابقه نشان داده هر 
چه تغییرات مجلس بیشتر باشد، فاصله 
ایجاد شده بین نظر دولت و قانون نهایی 
هم افزایش می یابــد. در نهایت با چنین 
روندی اســت که معمــواً قوانین بودجه 
ما شــاخص های کامل یــک قانون ملی و 
مبنایی را ندارد، روندی که به نظر می رسد 
باید نمایندگان مجلــس از جایی به بعد 

در آن تغییر ایجاد کنند.

کارشناسان به نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنند

ماحظات ملی اولویت بررسی بودجه

نمایندگان به مطالبات دامن نزنند
نظام بودجه ریزی از سال های پیش مشکات جدی خود 
را در اقتصاد ایران نشــان داده اســت. بنابراین ازم اســت 
فرآیندهایــی شــکل بگیرد کــه در عمل با چنین مشــکلی 
روبه رو نباشــیم و بودجه را در بستری ســازنده و عقایی و 
متناســب با نیازها و واقعیات کشــور قرار دهیم. مشکات 
بودجه در چند وجه قابل ذکر اســت: یک وجه این مشکل 
بــه وابســتگی جــدی بــه درآمدهــای نفتــی باز می گــردد. 
وابستگی ای که از یک سو آثار آن آنقدر زیانبار است که خود 
را در مشــکات تولید و کسب و کار و رونق اقتصادی نشان 
می دهد و از سوی دیگر منجر به افزایش نقدینگی گسترده می شود که آثار آن 
در تورم و پولشویی ظهور می یابد. به همین دلیل باید به طور جدی فکری برای 
حــل این موضوع کرد. هرچند در حــال حاضر موضوع تحریم ها پیش آمده و 
درآمدهــای نفتــی را کاهش داده و عمًا شــرایط خاصــی را به بودجه تحمیل 
می کند و ناگزیر از کاهش وابستگی به نفت می شویم اما باید به این موضوع به 

طور کارشناسانه نگریست.
مشکل بعدی بودجه، نهادها، دستگاه  ها و جریان های خارج از دولت هستند 
که هیچ نیازی به استفاده از بیت  المال ندارند اما فشارهای گسترده  ای را بر آن 
بــه وجود می آورند. ایــن نهادها به دلیل وجود درآمدهای نفتــی و ناکارآمدی 
نظام بودجه ریزی و مهم تر از همه به دلیل ابی های غیرمنطقی و گسترده ای 
که  طی سالیان گذشته وجود داشته، ردیف هایی را در بودجه به خود اختصاص 
دادند. در هر ســال هم ابی  های گســترده ای در این مورد شــکل می گیرد تا بر 

میزان آن افزوده شود یا دستگاه های دیگری هم به آن اضافه شود.
مشــکل دیگر در ارتباط با بودجه، ابی های برخی دســتگاه های حکومتی و 
دولتی اســت که متأسفانه بعد از تقدیم ایحه از ســوی دولت شروع می شود. 
در این بین نمایندگان مجلس نیز مستثنا نیستند. با شروع رسیدگی به ایحه 
بودجه در مجلس، نمایندگان ملت شروع به تحرکات گسترده ای برای دست 
بــردن در متن آن می کنند؛ از برخــی ردیف ها کم کرده و به برخی دیگر اضافه 
می کنند. غافل از اینکه در شرایط فعلی کشور و با توجه به مشکات اقتصادی 
کــه با آن روبه رو هســتیم، منطقه گرایــی و توجه به پروژه های مربــوط به حوزه 
انتخابیه، دیگر محلی از اعراب ندارد و هرآنچه هست باید صرف مسائل ملی 
شــود. ابی  هایــی هم که بعضــاً صورت می گیــرد، فقط در برخی موارد بســیار 
ضروری و استثنایی که دایل توجیهی قانع کننده ای برای همگان از جمله خود 
دولت داشــته باشــد قابل اعمال اســت. اما اگر بخواهد رویه  ای را ایجاد کند کار 

خطرناکی است.
مشــکل دیگر بودجــه در ایران بــه اولویت بنــدی راهبــردی در بودجه ریزی 
مــا بازمی  گــردد کــه یا وجــود نــدارد یا خیلی کــم اســت. در هر کشــوری میزان 
اختصاص بودجه محدود اســت و از ســوی دیگر پروژه  ها و مطالباتی که وجود 
دارد بی نهایت است. در یک چشم انداز باید مشخص شود که در هر سال چه 
اولویت هایی برای کشــور وجود دارد که متناسب با آن بودجه  تعلق بگیرد، اما 
این گونه نیســت. به دلیل همین فقدان نگاه راهبــردی و ابی  هایی که بودجه 
را به منزله گوشت قربانی درآورده که هرکسی با زوری که دارد یک تکه از آن را 
می  کند، نمی توان امیدوار به تصویب بودجه  ای ملی بود. چه بسا که از همین 
طریق اســت که میزان زیادی از بودجه اتاف شــده و یا صرف موارد مستهلک 
می  شــود. بنابر این شایسته است که نمایندگان به انتطارات و مطالبات دامن 

نزنند. 
نمایندگان ملت به عنوان کسانی که وکالت مردم را برعهده دارند و تصمیم 
نهایی در مورد بودجه برعهده آنان اســت باید این مشــکات را در نظر داشته 
باشند. در این مسیر نخستین کاری که باید انجام دهند این است که نگاه محلی 
و منطقه  ای و شــخصی خود را کنار بگذارند و با یک نگاه کامًا ملی در راســتای 

حل مشکات اساسی مرتبط با بودجه اقدام کنند.

یادداشت

مرتضی مبلغ
فعال سیاسی

سهم من از بودجه
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در گــزارش جدیــد خــود با 
عنــوان بودجه به زبان ســاده، ســهم هر ایرانــی از بودجه 
ســال آینــده را محاســبه کــرده اســت. بــازوی پژوهشــی 
پارلمــان بــه مخاطبــان خــود گفتــه اگــر کشــور را به یک ســاختمان تشــبیه 
کنیم، یک ســؤال این اســت که در قبال پول شــارژی که به مدیر ســاختمان 
می دهیم، در ماه چه خدماتی دریافت می کنیم؟ در مورد این ســؤال تأمل 

کنید تا ادامه بحث را پی بگیریم.
ایــن نهــاد پژوهشــی ادامــه داده، مصــارف بودجــه عمومی ســال آینده 
حــدود 454 هــزار میلیارد تومان اســت. یعنی ســهم هر ایرانــی از مصارف 
بودجه در ایحه ســال 1398، حدود 5 میلیون و 460 هزار تومان در سال یا 

به عبارتی حدود 455 هزار تومان در ماه است.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس آنــگاه از مخاطبان خــود پرســیده، اگر کل 
منابــع بودجه شــامل نفت، مالیــات و... را بین هر ایرانی تقســیم کنند و به 
او بگوینــد این پول پیش شــما باشــد اما دولت از فردا تعطیــل خواهد بود، 

چه کار خواهید کرد. 
تصور کنید با این 455 هزار تومان قرار اســت هم بیماری خود را درمان 
کنیــد، هم خرج تحصیــل بدهید، هم خرج دفاع از کشــور کنید، هم پلیس 
راهنمایــی اســتخدام کنید، هــم پول کانتــری محل را بدهیــد و خرج اداره 
ســدهای تأمین آب شرب، پول خرید تضمینی گندم، پول زندان مجرمان، 
پــول ایجاد ورزشــگاه جدیــد، ترمیــم جاده هــا و... را بپردازیــد. ضمن آنکه 
اگــر کارمند دولت هســتید، از فــردا باید دنبال یک کار دیگــر بگردید و برای 
دوســت یــا فامیــل یا همشــهری خــود که هــم اکنون بــا حمایــت نهادهای 

حمایتی زندگی می کنند، فکری کنید.
ایــن نهــاد پژوهشــی ادامــه داده، هــر ایرانــی در مــاه حــدود 600 تومان 
خرج مجلس شــورای اســامی می کند، 31 هزار تومان برای دفاع از کشــور 
می پــردازد، 20 هزار تومــان برای نظم و امنیت پرداخــت می کند، 45 هزار 
تومــان بــرای آموزش و پــرورش و 20 هزار تومان برای آمــوزش عالی خرج 
می کنــد، 14 هــزار تومــان بــرای بهداشــت و 49 هــزار تومــان بــرای درمــان 
پرداخــت می کند، 4600 تومان صــرف تأمین منابع آبی کشــور می پردازد، 
1900 تومــان بــرای فرهنــگ و هنــر و 1300 تومــان بــرای دیــن و مذهــب 
مصــرف می کند، 3800 تومان خرج ارتباطــات می کند و 400 تومان صرف 

گردشگری و یک 400 تومان دیگر هم برای محیط زیست و... می پردازد.
در واقــع هــر ایرانی به طور متوســط در ســال حدود یک میلیــون و 849 
هــزار تومان مالیات می دهد )در ماه 154 هزار تومان( و ســه برابر آن یعنی 

5 میلیون 460 هزار تومان در سال خدمات دریافت می کند. 
امــا ســؤال اینجاســت بقیه هزینه هــا که مازاد بــر مالیات هاســت، از کجا 
تأمیــن می شــود؟ باید موارد دیگر منابع درآمــدی دولت هم در نظر گرفته 
شــود. به عبارت دیگر، اگر تصور کنیم که ســاکنان یک ســاختمان هســتیم، 
در قبــال شــارژ مالیاتی ماهیانــه 154 هزار تومان، بیــش از 455 هزار تومان 

خدمات در ماه دریافت می کنیم. 
ضمــن آنکــه مدیریــت ســاختمان بیــش از 148 هــزار تومــان از بابــت 
چــاه نفتــی که در حیاط منزل کشــف شــده و امثالهــم و 126 هــزار تومان از 
محــل درآمدزایی از ســاختمان )مثًا اجــاره چند پارکینگ یا مغازه مشــاع 
ســاختمان( و امثالهــم برمــی دارد و از هر واحد نیز بیــش از 26 هزار تومان 
بابت وام جدیدی که مدیریت برای جبران کســری اداره امور ســاختمان به 

نیابت از واحدها اخذ کرده، می گیرد. 
البتــه مــردم حق دارنــد که درباره کیفیــت این خدمات که بــه آنها داده 

می شود، سؤال کنند یا ناراضی باشند.

متن حکم رهبر معظم انقاب

لزوم حذف بودجه های غیرضرور

نمایندگان ملی فکر کنند

پرهیز از دغدغه های محلی

 ایحه دولت را دگرگون نکنیم
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کشــور ایران مدت  هاســت که با پدیده بیکاری روبه روســت. موضوعی که 
باعث و بانی بســیاری از مشکات و معضات اساسی دیگر کشور است، 
نیازمند چاره اندیشــی مســئوان خواهد بود. حال که بودجه ســال 98 از 
سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شده و در انتظار بررسی و تصویب 
نمایندگان ملت قرار دارد، ازم است که فکری برای حل معضلی به نام 
بیکاری کرد. از همین رو اولویت اصلی نمایندگان در رسیدگی به بودجه 
سال آینده باید مسائل عمرانی کشور  باشد. موضوعی که اگر مورد توجه 
قرار بگیرد، سبب رونق اشتغال در کشور خواهد شد و تا حدودی مشکات 
موجــود را رفع خواهد کرد. اما موضوع دیگری که ازم اســت نمایندگان 

آن را بــا توجه به نیازهای مردم در اولویت قرار دهند، حذف بودجه های 
غیرضرور است. موضوعی که البته در جامعه ما تنش زا هم شده  است. 
همچنــان کــه شــاهدیم مــردم در بحث اختصــاص بودجه بــه برخی از 
نهادهای فرهنگی ناراضی هســتند که بایــد تدبیری برای تخصیص این 
اعتبــارات بــه این حــوزه ها کــه ارتباطی هم بــا دولت ندارند، اندیشــیده 
شــود. بنابراین نمایندگان باید با توجه به مشکات اقتصادی که امسال 
و همچنین در سال آینده شاهد آن خواهیم بود بودجه را انقباضی کرده 
و در کنار نگاه به توســعه کشــور نگاهی هم به اشــتغال و حل مشــکات 

معیشتی مردم داشته باشند.

یکــی از حقــوق و وظایــف نمایندگی مجلــس در کنــار کار قانونگذاری و 
نظارت بر حسن اجرای قوانین، تصویب ایحه بودجه سنواتی و برنامه  
پنج ساله توسعه است. هرچند هر دوی این موارد از سوی هیأت وزیران 
تنظیم شده و برای تصویب راهی پارلمان می شود اما نمایندگان ملت 
نقش مهمی در تصویب نهایی آن ایفا می کنند. بودجه سال 98، هفته 
گذشــته از ســوی رئیــس دولــت دوازدهم به مجلس شــورای اســامی 
تقدیــم شــد. بودجه ای کــه با کار کارشناســی دقیق و با توجه به شــرایط 
اقتصادی کشــور و تحریم هایی که گریبانگیر اقتصاد ایران اســت تدوین 
شده قطعاً اصاحاتی را از سوی نمایندگان خواهد داشت. از نمایندگان 

ملت انتظار می  رود که در بررســی های خود به مســائلی همچون تولید 
و اشــتغال و سرمایه گذاری  های کان با درنظر گرفتن عدالت اجتماعی 
در کل کشــور توجه بیشتری داشته باشــند نه اینکه به مسائلی بپردازند 
که به منطقه و حوزه انتخابیه آنان مربوط اســت. نگاه ملی به بودجه از 
مهم ترین اصولی اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد. گرچه منکر این 
موضوع نیستیم که برخی پروژه  های منطقه ای در بودجه لحاظ شود اما 
انتظار این است که نمایندگان، ملی فکر کنند و در سطح کان تصمیم 
بگیرنــد. این تصمیــم با توجه به وضعیت فعلی کشــور قطعــاً به نفع 

مردم خواهد بود.

ســاختار و شــیوه بودجه ریزی کشــور ما دچار آســیب ها و معایب بســیار 
جدی و بنیادینی اســت که اجازه نمی دهد قوانین بودجه ما در مســیری 
منتهی به توسعه متوازن طراحی و تدوین شوند. بخشی از این آسیب ها 
متوجه نظام  بودجه ریزی در دولت است اما نمی توان منکر شد که بخش 
دیگــری هم ناظر به شــیوه بررســی و تصویب بودجه توســط نمایندگان 
اســت. مهم تریــن آســیب هایی کــه در مجلــس متوجــه لوایــح بودجــه 
می شــود بــی تردید خارج کــردن آن از ابعــاد ملی با الحــاق و وارد کردن 
دغدغه های محلی و منطقه ای به آن است. دغدغه هایی که عموماً هم 
تجربه نشــان داده که دارای پشتوانه های فنی و کارشناسی نیستند و تنها 

در جهــت امتیازگیری های منطقه ای می توان آنها را تفســیر کرد. حجم 
وسیع پروژه های نیمه کاره و یا تأسیسات باتکلیف و ضررده کشور تا حد 
زیادی ناشی از همین نگاه سهم خواهی های منطقه ای و غیر کارشناسی 
است که تقریباً در تمام بودجه های ما تأثیر داشته و تأسف بار اینکه تأثیر 
آن نیز در حال افزایش اســت. ایــن وضعیت قوانین بودجه را که باید در 
واقع بخش های مختلف پازل توسعه باشند که نوبت و بر اساس منطق 
فنی یکدیگر را تکمیل می کنند تبدیل به قوانینی غیر پیوســته و گسســته 
می کند که تنها قرار است منابع کشور را در هر سال بر اساس شاخص روز 

سیاستمداران هر منطقه، در بخش های مختلف کشور توزیع کند.

مبنای منطقی و فنی قانون نویســی کشــور اصوًا باید بر اساس 
ایحــه دولت باشــد، به این معنا کــه دولت بعــد از انجام مراحل 
مقدماتی کارشناســی در ســطوح مختلــف، پیش نویس یک قانون 
را تقدیم مجلس کرده و این پیش نویس در مجلس بررسی گردد. 
یکی از انحراف های شــیوه قانون نویســی ما غلبه پیدا کردن تعداد 

طرح ها بر لوایح است. 
در این حالت تقدیم طرح که قرار اســت در نظام قانون گذاری 
ما یک اســتثنا باشــد، تبدیل به قاعده اصلی شــده اســت. آســیب 
ایــن وضعیــت آن اســت که طرح هــای تهیــه شــده در مجلس به 
دلیل اینکه این نهاد ســاختار فنی و کارشناسی پشتیبانی به قدرت 

ســاختارهای کارشناســی دولت ندارد معمــوًا دارای ضعف های 
فنی هســتند. متأســفانه در سال های اخیر اصل دیگری هم به این 
شــکل از قانونگــذاری در مجلــس افــزوده شــده و آن هــم ورود به 
حوزه بودجه نویســی با اتکا به ارائه مواد الحاقی توسط نمایندگان 

است. 
چیــزی کــه گاه بودجه هــا را از حالت مــورد قبــول دولت خارج 
کــرده و به ســمتی می بــرد که دولت اساســاً بــا آن موافق نیســت. 
اتفاقــی که ازم اســت در مجلس در خــال بودجه ریزی دقیق رخ 
دهــد، جلوگیــری از خارج شــدن لوایح بودجه از ریــل اصلی آن با 

محدود کردن الحاقاتی است که دولت اعتقادی به آنها ندارد.
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قول مساعد دادستان برای آزادی کارگران
 خبر اول اینکه،مدیرعامل گروه ملی فواد ایران با بیان 
اینکه در حال حاضر ۷ کارگر این کارخانه در بازداشــت 
هســتند، از قول مســاعدت دادستان اســتان خوزستان 
برای آزادی آنها خبر داد. به گزارش ایســنا، کســری غفوری گفت: از ســوی 
دادســتانی استان پیگیر مســأله آزادسازی کارگران بازداشــتی هستیم. روز 
شــنبه جلســه ای را با دادســتان برگزار کردیم تا همکاری های ازم صورت 
بگیرد تا شاهد آزادی کارگران باشیم. وی افزود: دادستان استان برای بحث 
آزادی کارگران بازداشتی قول مساعدت داده است زیرا کارخانه آغاز به کار 
کرده و ما نیز به حضور این کارگران در کارخانه نیازمند هسیتم. امیدواریم 
شرایطی فراهم شود تا هرچه سریع تر شاهد آزادسازی این پرسنل کارخانه 
باشیم زیرا مسأله روی روحیه سایر کارگران کارخانه نیز بسیار اثرگذار است. 

شوخی مطهری با اسناد کریمی قدوسی درخصوص فتنه
خبــر دیگر اینکه،جواد کریمی قدوســی که روز گذشــته در پایان نطق میان 
دســتور خود که همراه با بیان اتهاماتی علیه هاشــمی رفســنجانی و ســید 
محمد خاتمی بود، گفت: من بار دیگر اسناد مربوط به فتنه فتنه گران را به 
رئیس مجلس تقدیم می کنم و اوراقی را به علی مطهری که ریاست جلسه 
را برعهده داشت، تحویل داد. به گزارش »ایران«، مطهری هم خطاب به 
کریمی قدوسی گفت: مشکل اینجاست که شما بنده را هم جزو فتنه گران 

دانسته اید. این سخن رئیس جلسه با خنده نمایندگان همراه شد. 

 پیشنهاد تشکیل منطقه »امن انسانی« 
برای رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور

 ابوالفضل فاتح از فعاان رسانه ای که در خارج از کشور به سر می برد، در 
یادداشتی برای رفع مشکات رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور پیشنهاد 

تشکیل منطقه آزاد انسانی و حریم امن مذهبی را مطرح کرده است.
 او دربخشــی از این یادداشت که سایت جماران آن را منتشر کرده، آورده 
است: در میان مشکات و مسائلی که ایرانیان خارج از کشور با آنها روبه رو 
هستند، این نوشته بر یک موضوع خاص و البته بسیار مهم و راهگشا چه 
از نظر انسانی و اخاقی و چه از منظر اعتماد سازی متمرکز است: راه حلی 
برای مهیا کردن امکان دیدار ایرانیان خارج از کشور با خانواده هایشان از 
طریق تشکیل منطقه آزاد انسانی و مذهبی. از این رو حریم و حرم نورانی 
مشهد الرضا)ع( که نقطه امید و آرامش همه ایرانیان و به بیان حضرت 
امــام)ره( پایتخــت معنوی ایران اســت به عنــوان منطقه آزاد انســانی و 
مذهبی برای دیدار ایرانیانی که به هر دلیل از نظر مسئوان برای رفت و 
آمد به ایران با موانعی مواجه هستند، پیشنهاد شد. عاوه بر این می توان 
یک زمان مشخص نظیر نوروز و ماه فروردین را به عنوان زمانی آزاد برای 
آمد و شــد ایرانیان خارج از کشــور به تمام ایران یا شهرهای مرکزی نظیر 
اصفهان ، شیراز ، تبریز و.... قرار داد. تصریح می کنم این یک پیشنهاد با 
نگاه و عائق شــخصی نیســت و ماحصل تجربه چندین ساله زندگی در 
خارج از کشــور است. به نوشته فاتح، رویکرد تشکیل منطقه آزاد انسانی 
و حریم امن مذهبی، ایجاد پل عاطفی و انسانی و مقدمه ای اعتمادساز 

برای همه مهاجران هموطن است.

 دیـــگه 
چه خبر
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بــا خــروج نیروهــای نظامــی امریــکا از 
سوریه این ســؤال مطرح است که نقشه 
محدودســازی قدرت ایران در این کشور 
و تضمیــن بیشــتر امنیــت همپیمانــان 
منطقه ای امریکا و اسرائیل از این رهگذر 
که دائماً مورد تأکید مقام های کاخ سفید 
بوده است، چه سرنوشتی پیدا می کند. با 
رضا میرابیان، سفیر اسبق ایران در کویت 
پیرامون ابعــاد مختلف خروج نیروهای 
نظامی امریکا از ســوریه  و پیامدهای آن 
بر معــادات منطقه ای با حضــور ایران 

گفت وگو کردیم...
 ٭٭٭

تحلیل هــای بســیاری پیرامــون تصمیم 
بــه  امریــکا  جمهــوری  رئیــس  ناگهانــی 
خارج کردن نیروهای نظامی کشورش از 
ســوریه مطرح شده اســت از جمله اینکه 
برخی این تصمیم را به معنای سیاســت 
خاورمیانــه  در  امریــکا  عقب نشــینی 

می دانند. ارزیابی شما چیست؟
دونالد ترامپ هم در طول دوره مبارزات 
انتخاباتــی اش و هــم پــس از آن بارهــا 
وعــده کاهــش دادن هزینه هــای جنــگ 
نظامی سوریه را مطرح کرده بود و تأکید 
کــرده بود که امریکا دیگر حاضر نیســت 
بــرای منطقــه هزینــه کنــد و کشــورهای 
خاورمیانه خود باید برای تأمین امنیت 
خــود هزینه کننــد. این تصمیــم مبتنی 
بر نگاه شــخصی و نه عقانیت جمعی 
اتخــاذ  امریــکا  حاکمیتــی  دســتگاه  در 
شــده اســت. چنان که او پیش از این هم 
تصمیــم بــه اجرایــی کــردن ایــن وعده 
گرفته بــود اما بــا مخالفت مشــاورانش 
مواجه شده بود. بنابراین عملیاتی شدن 
تصمیم او بــرای خارج کــردن نیروهای 
نظامی امریــکا از ســوریه اگرچه موجب 
غافلگیری مســئولین امریکایی شــد اما 
در واقــع در امتــداد تحقق بخشــیدن به 
خواســته هایی بود که او به حامیانش در 
چارچــوب سیاســت »نخســت امریــکا« 
مطــرح کرده بــود. خب ترامپ بــا پایان 
یافتن جنگ نظامی سوریه و چشم انداز 
هزینه بــر بودن تــداوم حضــور نیروهای 
امریکایــی در این کشــور، نهایتاً تصمیم 

خود را عملی کرد. این در حالی است که 
به نظر می رسد  استراتژی  دولت ترامپ 
در منطقه خاورمیانه دست کم در عرض 
یک سال گذشــته هم موفق نبوده است 
و ادامه این اســتراتژی می توانست برای 
ایــن منطقــه پرتنــش در ســال جدیــد، 
هزینه سنگینی دربر داشته باشد. در واقع 
سیاست او مبتنی بر استراتژی بلند مدت 

امریکا در خاورمیانه نیست.
بسیاری از منتقدین ترامپ معتقدند این 
تصمیم با سیاست فشار حداکثری دولت 
امریکا بر جمهوری اســامی تناقض دارد 
چه آنکه با خروج امریکا از ســوریه، ایران 
در کنار روســیه می تواند دســت برتر را در 
فرآینــد مذاکرات صلح ســوریه و تعمیق 
بخشــیدن به ضریــب نفوذ خــود در این 

کشور داشته باشد؟
حضــور شــمار زیــادی از نیــروی نظامــی 
از  یکــی  ســوریه،  خــاک  در  امریکایــی 
جدی ترین موانع برای بشــار اسد، رئیس 
جمهوری ســوریه بود تا کنترل کشــورش 
را بــه کمک ایران و روســیه که خود از آنها 
دعــوت کــرده بود، بــه دســت آورد. خب 
رو بــه رو نشــدن مســتقیم ایــن نیروهــای 
نظامــی یکــی از عوامــل نگرانــی همــه 
کشــورهای دخیــل در بحران ســوریه بود 
که بــا خروج امریــکا حداقل ایــن نگرانی 
در ســطح میدانــی از میــان رفــت. ایــن 
در حالــی اســت کــه اقدامــات جمهوری 
اســامی از آغاز جنگ داخلی در ســوریه 
در امتــداد تثبیت موقعیت بشــار اســد و 
کمــک به بازگشــت کنتــرل و حاکمیت او 
بر کل خاک کشــور ســوریه بوده است. در 
حقیقــت در حالی که تاش ترامپ برای 
خارج کردن ایران از معادات منطقه ای 
در خاورمیانه بی نتیجه مانده است، ایران 
همراه با پشتیبانی نظامی روسیه، توانسته 
زمینه ای را فراهم کند تا بشــار اسد کنترل 

بیشتر مناطق سوریه را در دست گیرد.
جایــگاه روســیه و ایــران بعــد از خــروج 
نیروهای نظامی امریکا در فرآیند مذاکرات 

صلح تقویت می شود؟
عمــق  حوزه هــای  از  یکــی  ســوریه 
اســتراتژیک جمهوری اسامی به شمار 
می آید. ایــران به پشــتوانه حمایت های 
نظامی و میدانی اش از دولت بشــار اسد 
با خروج امریکا از صحنه میدانی سوریه، 

توان بیشــتری بــرای پیگیــری مطالبات 
خــود در فضای پس از جنگ در ســوریه 
و تثبیت حاکمیت بشــار اســد پیدا کرده 
اســت. در واقع خروج امریکا تحقق این 
خواســته ایران بود که مسائل کشورهای 
بــا  ســوریه  آنهــا  رأس  در  و  خاورمیانــه 
نقش آفرینــی خــود کشــورهای منطقــه 
صورت گیرد. نقشــی کــه اینک با حضور 
ایران، روسیه و ترکیه چه در زمینه میدانی 
و چــه فرآیند مذاکــرات دیپلماتیک ایفا 
می شــود. خــب خــروج میدانــی امریکا 
می تواند وزن کشــورهای منطقه ای را در 
مذاکرات صلح سوریه بیشتر کند و باعث 
شود تا اهداف این کشورها در چشم انداز 

مذاکرات صلح پررنگ تر شود.
اما به نظر می رســد ایران و روسیه با ترکیه 
پیرامــون مواضــع اخیــر ایــن کشــور در 
پیگیری عملیات نظامی در شمال سوریه 

اختافاتی جدی داشتند؟
امریــکا در شــرایطی تصمیــم بــه خارج 
کردن نیروهــای نظامی خــود گرفت که 
ترکیــه تمام زمینه ســازی های ازم برای 
شروع عملیات در شرق فرات را با هدف 
خــارج کــردن  گروه هــای کــرد از منبج و 
شــرق فرات در شمال سوریه انجام داده 
بود. اقدامی که بویژه ایران با تکیه بر این 
موضع که حضور ترکیه در خاک ســوریه 
باید بنا به درخواســت دولت این کشــور 
باشــد، با آن به مخالفت برخاســته بود. 
مســأله مورد نظر جمهوری اسامی  در 
ارتباط بــا حمله نظامی ترکیه به شــرق 
ایــن کشــور نســبت  رود فــرات، تعهــد 
بــه احتــرام بــه حاکمیــت و یکپارچگــی 
خــاک ســوریه بود که توســط مســئولین 

دیپلماتیک کشــورمان گوشــزد شــد. اما 
اینک به نظر می رســد که مقامات ترک 
با خــروج امریکا از ســوریه و تجدید نظر 
در انجــام ایــن عملیات حضــور مؤثر در 
فرآیند مذاکرات صلح سوریه را با هدف 
تحقق بخشــیدن بــه خواســته های خود 

دنبال می کنند.
ترامپ بــه دنبــال اعام تصمیــم بیرون 
کشاندن نیروهای نظامی امریکا از سوریه 
در ســفری که به صورت ســرزده بــه عراق 
داشت، تأکید کرده نیروهای کشورش را با 
هدف جلوگیری از قــدرت گرفتن ایران در 
عراق باقی نگه خواهد داشت. این موضع 
با سیاست کم کردن هزینه های اقتصادی 

امریکا در خاورمیانه منافات دارد.
بازدید ســرزده ترامپ از کمپ نیروهای 
نظامی کشورش در عراق را باید واکنشی 
بــه مــوج گســترده انتقــادات داخلــی و 
نیروهــای  خــروج  بابــت  او  از  خارجــی 
نظامی امریکا از ســوریه تفســیر کــرد. او 
تاش کرد با این ســفر فشارهای داخلی 
منتقدانــش را کــم کنــد. ایــن در حالــی 
است که امریکایی ها هیچ پایگاه رسمی 
در عــراق ندارنــد و پارلمان عــراق هیچ 
مجوزی برای ایجاد پایگاه و مصونیت به 
نیروهای نظامی نداده است. امریکایی ها 
در ســال های اخیر هم به بهانه مبارزه با 
داعــش در عراق حضور یافتند که اینک 
هیچ نقطه ای از عراق در اختیار این گروه 
تروریستی نیست و آنها دیر یا زود باید از 

این کشور خارج شوند.
همزمان با این تحوات شــاهد تغییراتی 
در دســتگاه حاکمه سعودی ها هستیم که 
از جمله مهم ترین آنها کنار گذاشتن عادل 

الجبیر، وزیر خارجه این کشــور است. آیا 
ایــن تحوات در امتداد سیاســت کاهش 
حضــور امریــکا در منطقــه و در رقابت با 

ایران معنادار می شود؟
تحــوات اخیــر کابینه ســعودی بیشــتر 
در راســتای شکســت سیاســی و امنیتــی 
محمد بن ســلمان، شــاهزاده ســعودی 
اســت. شکســت نظامــی عربســتان در 
یمــن، بحریــن و نــاکام مانــدن اهــداف 
نقش آفرینــی  صحنــه  در  کشــور  ایــن 
ســوریه و عــراق هزینه هــای ســنگینی را 
بــر ریاض تحمیــل کرده اســت. مضاف 
بــر آن تبعــات قتــل جمال خاشــقجی، 
خبرنگار سعودی و آشــکار شدن رد پای 
بن ســلمان در این ماجــرا بیش از پیش 
چهــره شــاهزاده ســعودی را مخــدوش 
ساخته است. معتقدم این تغییرات به 
نوعی تطهیر اوست تا چهره اش را برای 
آینده عربستان بازســازی کنند. انتخاب 
چهره های تکنوکرات، سنتی و متخصص 
در مســئولیت های مهــم بــا هــدف مبرا 
کــردن بــن ســلمان از ناکامی هــای اخیر 
بویــژه موضوع خاشــقجی اســت کــه در 
ســطح بین الملل و حتی از ســوی کشور 
متحــدش یعنــی امریــکا هــم پذیرفتــه 

نشده است.
این تغییرات می تواند حداقل در ســطح، 
به تغییر رویکرد سیاست خارجی ریاض 
بویژه در حوزه های رقابتی با ایران از جمله 

سوریه بینجامد؟
بله زیرا رویکرد گذشــته عربستان بر پایه 
سیاســت ایــران هراســی و نزدیکــی بــه 
رژیــم صهیونیســتی در چارچوب صلح 
قــرن مــورد پیگیری قــرار گرفتــه و عمًا 
بــا شکســت رو بــه رو شــده اســت. خــب 
حضور آقای العســاف که پیشــینه ای در 
حــوزه دیپلماتیــک نــدارد و حداقــل در 
طیــف تنــدروی هیأت حاکمه ســعودی 
به شــمار نمی آیــد، می توانــد مقدمات 
مشارکت پررنگ تر ریاض در فرآیند های 
دیپلماتیک منطقه باشــد. نشــانه هایی 
هم که از سوی این کشور نسبت به ایران 
مبنی بر میزبانی مناسب از حجاج ایرانی 
در مراســم ســاانه حــج و موافقــت بــا 
گشایش دفتر حفاظت دیپلماتیک ایران 
در ریاض به چشــم می خــورد، می تواند 
فضــا را برای تعدیــل خصومت ها میان 
دو کشــور در دوران بازنگری بن ســلمان 
در سیاســت های داخلــی و خارجی اش 

تغییر دهد.

نیم
تس

ارزیابی سفیر اسبق ایران در کویت درباره خروج امریکا از سوریه:

برکناری الجبیر می تواند فضا را برای تعدیل خصومت ها میان تهران- ریاض مهیا کند

جنبــش  دبیــرکل  الَنخالــه«،  »زیــاد 
روز  فلســطین  اســامی  جهــاد 
یکشــنبه بــا علــی شــمخانی، 
نماینده رهبر معظم انقاب 
و دبیر شــورای عالــی امنیت 
ملی دیــدار و گفت وگــو کرد. 
دریابــان  ایســنا،  به گــزارش 
شــمخانی در ایــن دیــدار بــر 
حمایــت مســتمر از آرمــان 
مقاومت فلسطین به عنوان 

یکــی از اصول بنیادین سیاســت خارجی 
جمهوری اسامی ایران تأکید کرد و گفت: 
از بدو شکل گیری جمهوری اسامی ایران 
همــواره در کنــار مــردم مقــاوم و مظلوم 
فلســطین بوده ایــم و این مســیر برگرفته 
از اعتقــادات دینــی و باورهای انســانی تا 
پیــروزی کامــل جریــان مقاومــت ادامــه 
خواهــد داشــت. شــمخانی بــا اشــاره بــه 
حمایت آشــکار و پنهان برخی کشورهای 
عربــی از طــرح اســتعماری امریکا تحت 

عنوان »معامله قــرن« افزود: اجرای این 
طرح ضربه ای بزرگ بر پیکره فلســطین 
بــوده و گروه هــای مقاومــت و ملت هــای 
بیــدار منطقــه مانــع از تحقــق ایــن نیت 
خاطرنشــان  وی  شــد.   خواهنــد  شــوم 
کــرد؛ متأســفانه جنایــات بســیار بزرگــی 
مــردم فلســطین در جریــان  کــه علیــه 
اســت بــا تبلیغــات گســترده رســانه های 
صهیونیســتی تحت الشــعاع وحشیگری 
گروه هــای تکفیــری قــرار گرفتــه کــه این 

ظلمــی مضاعــف بــر آرمــان فلســطین 
اســت. مردم فلســطین حاضر به دست 
کشــیدن از وطن و ســرزمین خود نیستند 
و امــروز طرفداران منطق دموکراســی در 
آزمــون حمایت از این خواســت عمومی 
در برابــر اشــغالگران قــرار دارنــد. دبیــر 
شــورای عالــی امنیــت ملی بــا اشــاره به 
موفقیت های مستمر جریان های اصیل 
مردمی در مبارزه با گروه های تروریســتی 
مورد حمایت امریکا، رژیم صهیونیستی 

و عربســتان در کشــورهای عراق، ســوریه 
و یمــن افــزود: امــروز جریــان مقاومــت 
بیش از هــر زمان دیگــری موفقیت خود 
در برابر نظام ســلطه را به رخ می کشــد و 
بدون شــک این روند تحقق آرمان مردم 
فلســطین را تســریع خواهد کــرد. در این 
دیــدار زیاد النخالــه نیز با اشــاره به اینکه 
جمهوری اسامی ایران از حامیان واقعی 
آرمان فلسطین است، گزارشی از برگزاری 
انتخابات جنبش جهاد اسامی ارائه کرد.

شمخانی: گروه های مقاومت و ملت های بیدار منطقه مانع از تحقق »معامله قرن« خواهند شد

یک عضــو مجمع نمایندگان اســتان 
خوزســتان با اشــاره به جلســه شــنبه 
شــب نمایندگان این اســتان و استان 
چهــار محــال و بختیــاری بــا معــاون 
اول رئیــس جمهــوری گفــت کــه در 
این جلســه آقای جهانگیری قول داد 
کــه به هیــچ وجه بحث انتقــال آب از 

سرشاخه  کارون عملیاتی نمی شود.
در  نــژاد  ناصــری  حجت ااســام 
ایــن  در  افــزود:  ایســنا،  بــا  گفت وگــو 
جلسه آقای جهانگیری از نمایندگان 
رئیــس  بــا  برخــورد  نحــوه  دربــاره  
بودجــه  ارائــه  جلســه  در  جمهــوری 
۹۸ گایه کرد کــه نمایندگان توضیح 
ســر  از  برخوردهایشــان  کــه  دادنــد 
ایــن  بودنــد  مجبــور  و  بــود  ناچــاری 
کار را انجــام دهنــد چــون قبــل از آن 
برخی از نمایندگان در سایر استان ها 
اســتعفای صوری داده بودند و با این 
اســتعفا بــه دولــت و تصمیــم گیران 
فشــار آوردند تــا دســتوراتی در بحث 

انتقال آب بدهند.
نماینده شادگان افزود:  این اقدامات 
باعث شد که ما عصبانی شویم چون 
اســتعفای صوری این دوستان باعث 
دســتور رئیــس جمهوری و بــه دنبال 
آن مصاحبه آقای نوبخت شــد مبنی 
بــر اینکــه انتقــال آب حــق آنهاســت 
حــال ایــن کــه این موضــوع بــرای ما 

مشکل ســاز خواهــد شــد. مــا انتقــال 
آب از سرشــاخه  کارون را خــط قرمــز 
می دانیم که آن را به اشکال مختلف 
بــه رئیــس جمهوری و دولــت گفتیم 
بودجــه  در  را  آن  و حتــی خواســتیم 
اصــاح کنند تا مشــکل ایجاد نشــود. 
از رئیس جمهوری هم خواســتیم که 
در زمــان دفاع از بودجه اعام کند که 
منظورش از احیای زاینده رود انتقال 
آب نیســت و رئیس جمهوری به این 
موضوع اشــاره ای نداشــت در نهایت 
ما مجبور شــدیم آن اعتراضات را در 
روز ارائــه بودجه بــه رئیس جمهوری 

داشته باشیم.
ناصری نژاد خاطرنشــان کــرد: مردم 
شــهرهای  در  بخصــوص  خوزســتان 
خرمشهر، آبادان و شادگان با مشکل 
آب شــرب مواجهنــد بــه گونــه ای که 
مــاه گذشــته  از دو  پــروژه آب غدیــر 
متوقــف شــده و مــردم ما در ســه روز 
گذشــته آب شــرب ندارند. وضعیت 
کشــاورزی و محیط زیست هم خوب 
نیســت که شــاهد مهاجرت بــی رویه 
مــردم خوزســتان بــه اصفهــان هــم 
هســتیم. زمانی خوزســتان مقصدی 
اکنــون  امــا  بــود  کشــاورزی  بــرای 
خوزســتانی ها برای کشــاورزی و امرار 
معاش به اســتان های دیگر از جمله 

اصفهان مهاجرت می کنند.

نماینــده شــادگان افــزود: در نهایــت 
آقــای جهانگیــری اعــام کــرد کــه به 
هیچ وجه انتقال آب از سرشاخه های 
برنامه هــای  در  اصفهــان  بــه  کارون 
داد  قــول  ایشــان  نیســت.  دولــت 
بحث انتقــال آب از سرشــاخه  کارون 
خواســت  ایــن  کــه  نشــود  عملیاتــی 

نمایندگان حوزه زاگرس است.
دیروز همچنین اعام شــد که معاون 
منظــور  بــه  جمهــوری  رئیــس  اول 
بررســی مســائل و مشــکات اســتان 
سیستان و بلوچستان روز سه شنبه به 
این استان سفر خواهد کرد. به گزارش 
اول  معــاون  اطاع رســانی  پایــگاه 
رئیس جمهوری،  اسحاق جهانگیری 
همچنیــن در ایــن ســفر از نمایشــگاه 
اســتان در شهرســتان  دســتاوردهای 
قصر قند نیــز بازدید خواهــد کرد. در 
حاشیه این بازدید میان دستگاه های 
همــکاری  تفاهمنامه هــای  مختلــف 
برای رفع مســائل و مشــکات استان 
و تســریع در روند توســعه اســتان نیز 
بــه امضــا خواهــد رســید.معاون اول 
رئیــس جمهــوری در ادامه این ســفر 
یــک روزه بــا جمعــی از معتمدین و 
نخبــگان شهرســتان ایرانشــهر دیدار 
و ســپس در نشســت هم اندیشــی بــا 
کارآفرینــان اســتان در شــهر زاهــدان 

شرکت خواهد کرد.

مخالفت با تشکیل کمیسیون 
ویژه زنان در مجلس

رئیــس مجلــس شــورای اســامی تأکیــد 
کرد: تشکیل کمیسیون ویژه زنان، جوانان 
و خانــواده بــر اســاس مــاده ۴۰ آیین نامه 
داخلــی ضرورت نــدارد و ایــن موضوع در 
هیأت رئیسه بررسی می شــود. به گزارش 
ایرنــا، »علــی اریجانــی« هنگام بررســی 
تقاضــای تشــکیل کمیســیون ویــژه زنان، 
جوانان و خانواده این مطلب را در پاســخ 
بــه تذکــر محمدجــواد ابطحــی، نماینده 
خمینی شــهر بیان کرد. بنابراین تقاضای 
تشکیل این کمیسیون از دستور کار مجلس 
خارج شــد.  پروانه مافــی، نماینده تهران 
نیــز در هنــگام بررســی این تقاضــا درباره 
تشــکیل این کمیســیون به عنــوان یکی از 
متقاضیان گفت: بر اساس آخرین آماری 
که از توسعه جوانان ارائه شده، صرفاً چهار 
اســتان تهــران، البــرز، ســمنان و اصفهان 
توســعه  نظــر  از  مناســبی  وضعیــت  در 
جوانان برخوردارند و اکثریت اســتان ها در 
وضعیت نســبتاً مطلــوب قــرار دارند. وی 
ادامــه داد: قابــل تأمل آن که اســتان های 
سیستان، کرمان، اردبیل، گلستان و لرستان 
در وضعیت نامطلوب قــرار دارند. رئیس 
فراکســیون خانواده مجلس تصریح کرد: 
این موضوع جای خالی کمیســیونی برای 
جوانان را نمایان می کند چرا که به تمرکز 
موضوعی با تأکید بر حدود وظایف قانونی 
نیاز داریــم که بتوانیم نظــام برنامه ریزی 
کشور را به ســمت اثربخشی برای کاهش 
مشــکات جوانان و افزایش شاخص های 

توسعه ای مدیریت و هدایت کنیم.

دیدار نمایندگان استان های خوزستان و چهار و محال و بختیاری با معاون اول رئیس جمهوری

جهانگیری به سیستان و بلوچستان می رود



صادرات غیرنفتی 9 ماهه امسال از 33 میلیارد دار گذشت

ترازتجاری مثبت 738 میلیون دار
در9 ماهه سال جاری تراز مثبت تجاری کشور همچنان حفظ 
شد. براساس تازه ترین آمار از تجارت خارجی کشور در دوره 
زمانــی 9 ماهــه تا پایــان آذرمــاه 86 میلیــون و 940 هزار تن 
کاای غیرنفتــی بــه ارزش 33 میلیــارد و 358 میلیــون دار صادر شــد که از نظر 
ارزش نســبت به مدت مشابه پارســال 5.4 درصد رشد داشت. به گزارش ایرنا، تا 
پایــان آذرماه امســال 23 میلیون و 871 هزار تن کاا بــه ارزش 32 میلیارد و 620 

میلیون دار نیز وارد کشور شده است.
واردات ایران در این مدت نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته بــه لحاظ وزنی 
13.27 درصــد و از نظر ارزشــی 15.9 درصد کاهش یافت. براســاس این گزارش، 

مازاد تراز تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال، 738 میلیون دار شد.
ë اقام عمده صادراتی

میعانــات گازی، گاز طبیعــی، پروپــان مایــع شــده، متانــول، روغن های ســبک و 
فرآورده هــا بجــز بنزین اقام عمده صادراتــی تا پایان آذرماه اســت. در این دوره 
2 میلیــارد و 77 میلیون دار میعانــات گازی، یک میلیارد و 815 میلیون دار گاز 
طبیعــی، یک میلیــارد و 356 میلیون دار پروپان مایع شــده، یک میلیارد و 142 
میلیــون دار متانــول و یــک میلیارد و 113 میلیون دار روغن های ســبک و ســایر 

فرآورده ها صادر شده است.
ســهم ارزشــی صادرات میعانات گازی، گاز طبیعی و پروپان مایع شــده در 9 ماه 
امســال به ترتیب 8.32 درصد، 5.44 درصد و 4.07 درصد اســت. براســاس این 
گزارش، در 9 ماه امسال سهم پتروشیمی ها از ارزش کل صادرات 34.34 درصد 
و ســهم میعانــات گازی 8.32 درصــد بوده اســت. براین اســاس 57.34 درصد 

ارزش کل صادرات نیز به سایر کااها اختصاص دارد.
ë اقام عمده وارداتی

تا پایان آذرماه، ارزش ذرت دامی وارداتی یک میلیارد و 477 میلیون دار بود که 
ســهم 4.53 درصــدی از مجموع واردات را به خود اختصــاص داد. در این مدت 
یــک میلیارد و 214 میلیون دار قطعه منفصله تولید خودرو واردات داشــتیم که 

3.72 درصد سهم ارزشی کااهای وارداتی را به خود اختصاص داده است.
برنج، لوبیای ســویا و الکترود زغالی برای کوره ها، دیگر کااهای عمده وارداتی به 
کشور هستند که سهم ارزشی هر کدام به ترتیب 3.14 درصد، 2.98 درصد و 1.34 
درصد است. در مدت یاد شده، یک میلیارد و 23 میلیون دار برنج، 944 میلیون 

دار لوبیای سویا و 437 میلیون دار الکترود زغالی وارد شده است.
ë عراق و چین مقصد عمده کااهای صادراتی

در 9 ماهه امسال عراق، چین، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه پنج کشور 
عمده واردکننده کااهای صادراتی ایران بودند.

عــراق با واردات 6 میلیــارد و 929 میلیون دار کاا رتبه نخســت واردکننده کاای 
ایرانی اســت که 20.77 درصد ســهم ارزشــی صادرات کااهای ایرانــی را به خود 

اختصاص داد.
مقایسه میزان صادرات کاا به عراق در 9 ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان 

می دهد که از نظر ارزش 48.7 درصد رشد یافته است.
در ایــن دوره چیــن با تفاوت کمتر از 180 میلیون دار در رتبه دوم مقصد کااهای 
صادراتی ایران اســت. در این دوره زمانی چین 6 میلیارد و 749 میلیون دار کاا 

وارد کرده که سهم ارزشی آن از کااهای صادراتی ایران 20.23 درصد است.
امارات با پنج میلیارد و 134 میلیون دار، افغانستان با 2 میلیارد و 337 میلیون 
دار و ترکیه با یک میلیارد و 912 میلیون دار در جایگاه بعدی واردات کاا از ایران 

قرار دارند.
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نکته

تجارت

اقتصــاددان  یــک  روبینــی،  نوریــل 
امریکایی اســت و در دانشکده تجارت 
می کنــد.  تدریــس  نیویــوک  دانشــگاه 
اینترنتــی  پایــگاه  در  یادداشــتی  در  او 
مارکــت واچ)دیدبان بــازار( به تحلیل 
تأثیــر  و  جهــان  بازارهــای  وضعیــت 
سیاســت های امریکا بر آنهــا پرداخته 
اقتصــاددان  ایــن  تحلیــل  اســت. 
امریکایی سراســر طعنه و کنایه است. 
ایــده اصلی او که هــم در تیتر و هم در 
پایان تحلیلش آورده به این صراحت 
اســت:»پرزیدنت ترامــپ بــا تخریــب 
می کنــد.«  معاشــقه  جهــان  اقتصــاد 
روبینــی بــر این باور اســت کــه ترامپ 
دنبال چیز خاصی نیســت، او هم پول 
دارد و هــم قــدرت، تنها چیــزی که به 
او حــس رضایت می دهــد، خرابکاری 
در اقتصــاد امن و امان جهانی اســت. 
اقتصــاد امریــکا، همیشــه یــک عامل 
بســیار مؤثــر روی اقتصاد جهــان بوده 
اســت. هر تغییری در امریکا به خاطر 
بازارهــای  قــدرت دار مســتقیم روی 
دیگــر در تمام جهان تأثیر دارد. آنقدر 
که یک اشــتباه ارتباطاتی در گفتار وزیر 
خزانــه داری امریــکا دربــاره وضعیت 
بانک های داخلی این کشور، می تواند 
آســیایی  بازارهــای  وحشــت  باعــث 
شــود. حــاا هــم چنــد هفته ای اســت 
که بــا تصمیمــات و اقدامــات عجیب 
امریــکا،  دولــت  در  ترامــپ  غریــب  و 
وضعیت بازارها در تمام جهان متأثر 
شــده اســت. روبینــی در این مــورد در 
مارکــت واچ نوشــت:»بازارهای مالــی 
بااخره ایــن واقعیت را درک کرده اند 
کــه دونالد ترامــپ، رئیــس جمهوری 

امریکاســت. البته ســرمایه گذاران این 
اســتدال را بــاور کرده انــد کــه ترامــپ 
فقط پارس می کند اما گاز نمی گیرد!« 
بر اســاس تحلیل او، در ســال 2017 به 
خاطــر اقدامــات ترامپ بــرای کاهش 
مالیات و دیگر سیاســت های سودمند 
و  کســب  و  خصوصــی  بخــش  بــرای 
کارهــا، عملکرد بازار بورس قوی شــد 
و شــاخص ســهام ایــاات متحــده 20 
امــا در ســال  یافــت  افزایــش  درصــد 
2018 و بخصــوص در چنــد مــاه اخیر 
اوضــاع بشــدت عوض شــد. بر خاف 
درآمد بااتر از 20 درصد شــرکت های 
بــزرگ کــه بــه لطــف کاهــش مالیات 
افــت  بــورس  بــوده اســت، بازارهــای 
کردند و رو به سراشیبی بسیار شدیدی 
گســترده  شــاخص های  حــاا  رفتنــد. 
و  دارنــد  قــرار  اصــاح  وضعیــت  در 
شــاخص های فنــی ماننــد نــزدک نیز 
در وضعیــت بازار خرســی قــرار گرفته 
اند؛ یعنی بازاری که افتی بیشــتر از 20 

درصد داشته باشد.

ë  تحلیل اقتصــاددان ایرانی: ســقوط یا
نوسان؟

در ایــن وضعیــت، رســانه های ایــران 
هــم گزارش هــای متعــددی را درباره 
می کننــد.  منتشــر  امریــکا  اقتصــاد 
جــوان  اقتصــاددان  ناظــران،  پویــا 
ایرانــی هــم در کانــال تلگرامــی خــود 
نوشــت:»میگن: بــازار بــورس امریــکا 
در حال ســقوطه؛ بحــران مالی باعث 
تعطیلــی دولــت امریکا شــده؛ امریکا 
بدهکارترین کشــور دنیاســت؛ اقتصاد 
رکــوده.  بــه  ورود  آســتانه  در  امریــکا 
صداوســیما چهل ســاله وعده ســقوط 
امریــکا رو  اقتصــاد  و متاشــی شــدن 
مــی ده. امــا چیزی کــه تا حــاا دیدیم 

نوسان بوده نه سقوط. واقعیت قضیه 
چیه؟«

ناظران در ادامه بــا توجه به وضعیت 
امریــکا  بازنشســتگی  صندوق هــای 
به عنــوان یکــی از ریســک های اقتصاد 
ســال  »در  نوشــت:  متحــده  ایــاات 
گذشــته، صندوق بازنشســتگی امریکا 
حقــوق  دار  تریلیــون  یــک  تقریبــاً 
پرداخــت کــرد. ایــن صنــدوق گردش 
مالی باایــی داره و در اقتصــاد امریکا 
نقــش مهمی ایفــا می کنه. تــو امریکا، 
بــه  میــادی   ۵0 دهــه  در  ولــد  و  زاد 
نســلی مشــابه  و  اوج خــودش رســید 
دهــه شــصتی های ایــران ایجــاد کــرد. 
بازنشســتگی  صنــدوق  تأســیس  از 
امریــکا 83 ســال می گــذره. در تمــام 
این ســال ها، ورودی صنــدوق همواره 
بیشــتر از خروجی اش بــوده، به نحوی 
کــه اان 9/2 تریلیــون دار تو صندوق 
جمع شــده. اما بازنشســته شدن دهه 
پنجاهی ها، داره این شــرایط رو عوض 
می کنــه. مشــکل اصلی اینجاســت که 
امنــای صنــدوق بازنشســتگی  هیــأت 
امریــکا، در گــزارش ســاانه اش اعام 
کــرده کــه پیش بینــی می کنــه امســال 
صنــدوق  خروجــی  بــار  اولیــن  بــرای 
بیشــتر از ورودیش باشــه و انتظار داره 
این  کســری، هر ســال بیشــتر بشه. این 
کســری به این دلیل شــکل می گیره که 
هر سال درصد بیشتری از اون نسل پر 
جمعیــت  دهه ۵0 بازنشســته خواهند 
شــد.« ناظــران در ادامــه اثبــات کرده 
اســت کــه ایــن شــرایط باعــث بحران 
شــد:  نخواهــد  امریــکا  در  اقتصــادی 
»میشــه با افزایش ســن بازنشســتگی، 
ســالی  چنــد  رو  ذخایــر  شــدن  تمــوم 
احتمــاًا  البتــه  انداخــت.  تأخیــر  بــه 
سیاســتمدارهای کاخ ســفید و کنگره تا 

ریحانه یاسینی
خبرنگار

ُپتک ترامپ بر پیکر اقتصاد جهان
نوریل روبینی، اقتصاددان امریکایی تحلیل کرد
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خطر بحران مالی و رکود جهانی افزایش یافته است

مجبور نشن، ســرمایه سیاسی شون رو 
صــرف چنین کاری نمی کنند. اگر چه، 
به خاطــر افزایــش امید بــه زندگی، در 
نهایت همه کشــورهای دنیــا از جمله 
امریــکا و ایــران، مجبــور خواهند شــد 
ســن بازنشســتگی رو افزایــش بدهند. 
با مرگ نســل دهه ۵0 امریکا، مجدداً 
کــم  بازنشســتگی  صنــدوق  خروجــی 
می شــه و تراز منفی صنــدوق، مجدداً 
مثبــت خواهــد شــد. پس فقــط کافیه 

بــا افزایــش ســن بازنشســتگی، اتمام 
ذخایر صندوق بازنشســتگی رو اینقدر 
عقب بیندازنــد تا تراز منفی صندوق، 
مجــدداً مثبــت بشــه. ایــن کار اینقــدر 
شــدنی هســت کــه بــا وجــود ابعــاد و 
اندازه صنــدوق بازنشســتگی و اثرش 
بــر اقتصــاد امریــکا، احتمــاًا ریســک 
کاهــش ذخایرش در عمــل تبدیل به 

یک بحران اقتصادی نخواهد شد.«
البتــه بــا وجــود ایــن تحلیــل ناظران، 

اقتصــاددان جوان، صحبت از ســقوط 
اقتصاد امریکا تنها یک مسأله سیاسی 
در داخــل ایــران نیســت. رســانه های 
جهانی البته از سقوط حرف نمی زنند 
اما در روزهای اخیر هشدارهای زیادی 
دربــاره تبدیل شــدن این نوســانات به 
یــک بحــران جــدی مالــی نه تنهــا در 
امریــکا بلکه در دنیــا داده اند. روبینی، 
اقتصاددان امریکایی می نویسد:»حاا 
ریاســت  خطــر  مالــی  بازارهــای  کــه 
جمهــوری ترامــپ را درک کرده انــد، 
خطر بحــران مالی و یک رکود جهانی 
افزایش یافته اســت.« ماجرا هم تنها 
محــدود به بازار بورس و صندوق های 
بازنشستگی نیست. بر اساس گزارش 
رویتــرز جنــگ تجــاری امریــکا با چین 
میلیاردهــا دار هزینه روی دســت هر 

دو کشور گذاشته است. 
اقتصادهــای امریــکا و چین هــر کدام 
بــه  دار  میلیــارد   2.9 حــدود  ســاانه 
خاطر عوارض چین بر دانه های سویا، 
ذرت و گنــدم از دســت می دهند. تنها 
در یــک مورد، کل صادرات کشــاورزی 
امریــکا به چیــن در 10 مــاه اول 2018، 
42 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته 
 8.3 حــدود  بــه  و  داشــت  کاهــش 

میلیارد دار رسید.
نوریــل روبینــی نیز در مارکــت واچ نیز 
بــه ماجــرای چیــن  تحلیــل خــود  در 
نقش برجســته داده است و در انتهای 
گـــــــــــــزارش اش می نویســد:»دونالد 
ترامپ حــاا تبدیــل به دکتر اســترنج 
اســت؛  شــده  جهانــی  بازارهــای  اِو 
کاســیک  فیلــم  پارانوئیــد  دیوانــه 
اســتنلی کوبریــک. پرزیدنــت ترامــپ 
بــا خرابــکاری در اقتصــاد امــن جهان 

معاشقه می کند.«

ë  ترامــپ دونالــد  امریکایــی:  اقتصــاددان  روبینــی 
حــاا تبدیل بــه دکتــر اســترنج اِو بازارهــای جهانی 
شــده اســت؛ دیوانه پارانوئید فیلم کاسیک استنلی 
کوبریک. پرزیدنت ترامپ با خرابکاری در اقتصاد امن جهان معاشــقه 

می کند
ë  پویا ناظران، اقتصاددان جوان ایرانی : »صداوســیما چهل ســاله وعده

ســقوط و متاشی شدن اقتصاد امریکا رو می ده. اما چیزی که تا حاا دیدیم 
نوسان بوده نه سقوط«

ë  ،حاا که بازارهای مالی خطر ریاســت جمهوری ترامپ را درک کرده اند
خطر بحران مالی و یک رکود جهانی افزایش یافته است.

 از 2 دی مــاه به صــورت قطــره چکانــی 
اعــام  خودروهــا  کارخانــه ای  قیمــت 
شده اســت؛ قیمت هایی که از نرخ بازار 
پایین تــر اســت ولــی بــه دســت مــردم 
نمی رســد. با اصاح قیمت کارخانه ای 
ایــن تصــور ایجاد شــد کــه خودروســازان 
بــا ســرعت بیشــتری بــه تعهــدات خود 
عمــل خواهنــد کــرد و خودروهایــی را که 
معوق شــده اســت تحویل می دهند اما 
ثبت نام کنندگان خودرو هنوز چشم انتظار 
خودروهایی هستند که ماه های گذشته 
پول آن را تمام و کمال پرداخت کردند 
و از تاریــخ تحویل آنها هــم چند ماهی 
می گذرد. با اصــاح قیمت خودروهای 
بــاای 45 میلیــون تومــان ایــن ســؤال 
بــه وجــود می آیــد کــه خودروســازان با 
قیمت های جدید کنار می آیند یا خیر.از 
طرفی این روزها خریداران محصوات 
جدیــد  قیمت هــای  انتظــار  در  ســایپا 
هســتند. طــی چنــد روز اخیر تنهــا گروه 
صنعتی ایران خودرو قیمت های جدید 
خــود را اعام کرده اســت ولــی نارنجی 
پوشــان جاده مخصوص بــرای اصاح 
قیمت هایشــان کاری انجام ندادند. هر 
چنــد که معتقدند فرمول حاشــیه بازار 
یعنی اختاف 3 تا 5 درصدی قیمت ها 
با بازار تنها راهکار برای ادامه حیات این 

مجموعه است.

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن 
دربــاره  قطعه ســازی  همگــن  صنایــع 
افزایــش قیمت ها و اینکــه تا چقدر این 
قیمت ها واقعی است به »ایران« گفت: 
قیمت کارخانه ای که خودروها داشتند 
غیر واقعی بود و عمًا داان از فاصله 
قیمتی کارخانه بــا بازار بهره می بردند. 
ســوی  از  راکــه  جدیــدی   قیمت هــای 
خودروسازان مشخص شده است  باید 
توضیح بدهنــد که طبــق آن می توانند 

تولیدشان را افزایش دهند یا خیر.
بــرای  افــزود: شــاید خودروســازان  وی 
اینکــه بــازار بــا شــوک قیمتــی روبــه رو 

نشــود می خواهند به صــورت پلکانی یا 
مرحله ای قیمت های خود را باا ببرند.

وی درباره مشــکاتی که در تأمین قطعه 
و مــواد اولیه خــودرو وجــود دارد، تصریح 
کرد: هنوز گشایشی در تأمین قطعه خودرو 
صورت نگرفته است چرا که ثبت سفارش 
کااها بسیار سخت شده  و به همین دلیل 
کســی را ســراغ ندارم که تاکنــون موفق به 
ثبت ســفارش قطعــه و مواد اولیه شــده 
باشــد.نجفی منش خاطرنشــان کرد: در 
نامه ای که به رئیس جمهوری ارسال شده 
اســت در مورد تسهیل و تأمین مواد اولیه 
خواستار مساعدت و همکاری بودیم ولی 
هنوز شــرایط برای فعالیت قطعه سازان 
تســهیل نشــده  لذا مدت طوانی اســت 
کــه در واردات قطعــه و مــواد اولیــه دچار 
مشکل شدیم.وی تأکید کرد: شرکت های 
خارجــی در فــروش قطعه و مــواد اولیه 
حاضر هستند با ما همکاری کنند اما این 
امر مستلزم مکانیزم های خاصی است 
کــه دولت بایســتی فراهم کنــد. اگر این 
مکانیزم ها فراهم نشود نمی توان برای 

واردات قطعه و مواد اولیه کاری کرد.
ë  85 درصــد نقدینگــی خودروســازان

برای قطعه سازان است
مازیــار بیگلــو دبیــر انجمن ســازندگان 
خــودرو  مجموعه هــای  و  قطعــات 
بــا  خودروســازان  اینکــه  دربــاره  هــم 
افزایش هــای اتفاق افتــاده به تعهدات 
خــود در پرداخــت بــه قطعــه ســازان 
همکاری خواهند کرد، به »ایران« گفت: 
آن گونه که مدیران ایران خودرو و سایپا 

تعهــد دادند از هــر نقدینگی که به آنها 
تزریــق می شــود 85 درصــد آن را وارد 
زنجیره تأمین خواهند کــرد. با افزایش 
سقف تســهیات هم پول به واحدهای 

قطعه سازی داده خواهد شد.
ë  افزایــش 70 تــا 80 درصــدی قیمــت

خودروها بدون هزینه های سربار
وی درباره اینکه افزایش صورت گرفته در 
خودروهای داخلی می تواند چرخ صنعت 
را بچرخاند، تصریح کرد: با محاسباتی که 
انجــام دادیم قیمــت خودروها به جهت 
قطعه و مــواد اولیه بین 70 تــا 80 درصد 
باید افزایش پیدا کند. قیمت هایی که اکنون 
ایــران خــودرو در مــورد محصــوات خود 
انجــام داده اســت با احتســاب درصد یاد 
شده است. در این درصد افزایش دستمزد 

و هزینه های سربار دیده نشده است.
بیگلو تأکید کرد: قرار است با افزایش 70 تا 80 
درصدی قیمت خودروها از سوی کارخانه، 
تیــراژ تولید افزایش پیدا کند. رشــد تیــراژ و 
رسیدن به تولید روزانه 2200 دستگاه خودرو 
کمک می کند تا شرکت های خودروسازی 
مدیریت هزینه کنند و در صورت لزوم و تأیید 
مراجع ذیصاح قیمت های خود را تغییر 
دهند.آنچــه کــه از شــرایط تولیــد خودرو 
نشــان می دهــد کاهــش تولید ادامــه دار 
خواهــد بود چرا که قطعه ســازان بعد از 
گذشت بیش از 50 روز نتوانستند قطعه 
و مــواد اولیــه ای ثبت ســفارش کننــد. در 
ایــن میــان شــورای رقابت هــم موافق با 
آزاد ســازی قیمت ها نیســت و اخیراً طی 
نامــه ای بــه رئیــس جمهــوری فرمولــی 
برای قیمت گذاری پیشــنهاد داده است. 
نماینــدگان خودروســازان معتقدنــد که 
اگر خودرو مشــمول قیمت گذاری شــود 

بایستی فاتحه آن را خواند.
اســت،  کــرده  عنــوان  رقابــت  شــورای 
بــا  و  قانونــی  دســتورالعمل  مطابــق 
توجه بــه تاطمات اقتصاد کشــور بعد 
از آخریــن اباغیــه شــورای رقابــت در 
ابتدای تیرماه سال جاری، از جمله بروز 
تحریم هــای جدیــد و نوســانات شــدید 
نرخ ارز، ضروری اســت میــزان افزایش 
مجــاز در قیمــت خودروهای مشــمول 
به عنوان ســقف قیمت، با لحــاظ تورم 
بخشی )نهاده ای( خودروهای مشمول 
از ســوی  کــه  در 9 ماهــه ســال 1397، 
بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی 
کیفیــت و اعمــال بهــره وری در 9 ماهه 

سال جاری محاسبه شود.

قیمت قبل خودرو
کارخانه

 میزان 
افزایش

قیمت جدید 
کارخانه

 قیمت 
بازار

 LX پژو پارس
اتومات

54 میلیون و 
800 هزار

21میلیون و 
900 هزار

76 میلیون و 
700 هزار

90 میلیون

اچ سی کراس 
اتومات

90میلیون75 میلیون25 میلیون50 میلیون

104 میلیون76 میلیون23 میلیون53 میلیوندنا پاس
172 میلیون138 میلیون40 میلیون98 میلیونS5 توربو اتومات
88 میلیون70 میلیون30 میلیون47 میلیونپژو 207i دنده ای

46 میلیون و دنا
989 هزار

81 میلیون و 66 میلیون19 میلیون
500 هزار

161 میلیون گرند ویتارا اتومات
و 350 هزار

89میلیون و 
650 هزار

298 میلیون251 میلیون

7 خودرو با قیمت های اصاح شده هم به دست مشتریان نمی رسد

خودروسازان مرحله ای قیمت ها را باا خواهند برد؟
قیمت خودروهای مصوب شده کارخانه مرجان اسامی فر

خبرنگار
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نقاط روشن بودجه سال 98 کل کشور
ایحه بودجه 98 کل کشــور نقاط روشن و قوت زیادی دارد 

که در نگاه کان بخش های مختلف قابل بررسی هستند.
1- بودجه انقباضی: در تشریح یکی از این نقاط قوت ایحه 
بودجــه باید به انقباضی بودن بودجه در بخش درآمدها و 
هزینه هــای دولتی اشــاره کرد. علت هم این اســت که تا به 
حال، بر اســاس اعام بانک مرکزی، تورم در هشــت ماهه 
ســال جاری 22.8 درصد بوده اســت که بر این اســاس نیز، 
طراحــان در بودجه، درصدی که برای رشــد ارقــام و اعداد 
بودجــه در نظر گرفته اند، 5.7 درصد بوده اســت؛ در حالی 
که طبق ارقام تورم، 17.1 درصد بودجه کشور منقبض شده 
است. البته در عین حال که بودجه عمومی کشور منقبض 
است اما بودجه شرکت ها به نظر منبسط بسته شده؛ در رابطه با بودجه شرکت ها، 
52 درصد رشد را شاهد هستیم که البته برخی از شرکت های دولت واگذار می شوند 
و بایســتی هر سال بودجه آنها کمتر شود. بنابراین بودجه شرکت ها در این بخش 

منبسط و بودجه عمومی منقبض شده است.
2- حمایت از معیشت خانوار: از جمله نکات مثبت حائز اهمیت دیگر در بودجه 
ســال 98 کل کشــور پیش بینــی 7 هــزار میلیارد تومــان برای حمایت از معیشــت 
خانوارهای نیازمند است. بودجه سامت نیز افزایش یافته و قرار است به مناطق 
کمتر توســعه یافته نیز بیشتر توجه شــود. در مورد کسر یارانه ثروتمندان نیز کار به 
اســتان ها واگذار شــده اســت که باید با دقت صورت گیرد و دولت در قالب بودجه 
وظایف شــفاف تری را به عهده آنها بگــذارد. به هرحال این تکلیف قانونی دولت 

است که روی حذف یارانه ثروتمندان کار کند و مشوق هایی قرار دهد.
3- محیط زیســت: از ســوی دیگر در بودجه ظاهراً به بخش محیط زیســت توجه 
ویژه ای شده که آقای رئیس جمهوری هم در زمان تقدیم ایحه به مجلس به آن 
اشاره کرده است. رشد 20 درصدی اعتبارت آب شرب و 18 درصدی حوزه محیط 
زیست نیز بسیار مثبت است که از جمله نکات شایان توجه در ویژگی های بودجه 

به شمار می رود.
4- اصاح نظام بانکی: بر اساس قوانین برنامه  های توسعه ای قرار بر این است که 
نظام بانکی اصاح شده و امور نیز به بخش خصوصی سپرده شود که این اهداف 
را می توان در قالب بودجه های سنواتی محقق کرد؛ از همین جهت باید ابزارهای 

تحقق اصاح نظام بانکی پررنگ تر در ایحه بودجه دیده شود.
5- درآمد نفتی: پیش بینی های بودجه ای برای فروش نفت از سوی دولت در قالب 
ایحه بودجه سال 98 کل کشور، منطقی دیده شده است. کار خوبی در این رابطه 
از سوی طراحان بودجه در نظر گرفته شده، به این معنا که قرار است یک میلیون 
بشــکه نفت فروخته شــود کــه در کنار آن، فــروش 314 هزار بشــکه میعانات دیده 
شده که فروش داخلی دارد؛ ضمن اینکه 134 هزار معادل بشکه نفت نیز فروش 
گاز دیده شــده اســت که اکثــر آنها فروش داخلی اســت؛ پس در مــورد پیش بینی 

درآمدهای نفتی خوب عمل شده است.
در این زمینه، اگر پتروشــیمی ها صادرات خود را افزایش دهند و فروش داخلی را 
هم با مشکل مواجه نکنند کار بخوبی پیش خواهد رفت، بنابراین دولت در رابطه 
با بودجه نفتی نکات خوبی را در نظر گرفته اســت که حائز اهمیت اســت؛ اواً یک 
میلیون بشکه نفت برای فروش صادراتی در نظر گرفته اند که 65.5 درصد درآمد 
آن بــرای دولت در نظر گرفته شــده و مابقی نیز از محل فــروش میعانات و گاز به 
داخــل، کســب درآمد خواهــد کرد. این اقدامات خوبی اســت که نمی شــود آنها را 
نادیده گرفت. اگر دولت 1.5 میلیون بشــکه نفت را برای فروش صادراتی در نظر 
می گرفت، به احتمال زیاد با مشکل مواجه می شد، اما اگر رکود ما را دچار مشکل 
نکند و تحریم ها اجازه دهند که صادرات پتروشیمی و فواد داشته باشیم، اهداف 

بخوبی محقق خواهند شد.
6- درآمدهــای مالیاتی: در 6ماهه گذشــته 50 هزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی 
محقق شــده اســت؛ اما با توجه به اینکه امســال نیز واردات خودرو در کنار 1338 
قلم کاا، ممنوع است و درآمد مالیاتی هم به طور کامل محقق نشده است، باید 

مراقبت های ازم در رابطه با تحقق درآمد مالیاتی در نظر گرفته شود.
در ایحه بودجه سال آینده، 154 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده است پس 
باید شرایط را به نحوی پیش برد که با ابزارهایی برای شناسایی فرارهای مالیاتی، 
بتــوان درآمدهای پیش بینی شــده را محقق کــرد؛ به نظر این ابــزار باید در بودجه 

پررنگ تر دیده می شد.
7- نرخ تسعیر ارز: دولت نرخ دار را در بودجه حدود 5540 تومان در نظر گرفته و 
5700 توماِن در نظر گرفته شده برای نرخ دار، برای فروش خارجی است اما برای 
داخلی ها، عرضه درآمد صادراتی پتروشــیمی و غیره دار در ســامانه نیما صورت 
پذیرفت که اگر نرخ آن را هم 8000 تومان در نظر بگیرم، منطقی اســت؛ بنابراین 
نرخ دار نیز در مجموع نرخ منطقی اســت؛ به این معنا که دولت باید 14 میلیارد 
دار برای واردات کااهای اساسی با نرخ 4200 تومانی پرداخت کند و 2.3 میلیارد 
دار هم باید در ســنا به فروش رســد و 3 میلیارد دار نیز در نیما به فروش خواهد 
رفــت که نرخ آن 8000 تومان اســت پــس در مجموع به نظر در این حوزه منطقی 

عمل شده است.
8- تراز عملیاتی شــرکت ها: واقعیت آن اســت که تراز عملیاتی شرکت ها در سال 
گذشته، 77 هزار میلیارد تومان کسری داشته است به این معنا که تراز عملیاتی، 
منابع و درآمدهای وصولی غیر از نفت و اســتقراض ها، منهای هزینه جاری است 
که سال گذشته این رقم 77 هزار میلیارد تومان کسری داشته و امسال این کسری 
به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته 44 درصد 
رشد داشته است. 86 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور، از محل فروش دارایی ها از 
جمله نفت و 26 هزار میلیارد تومان آن نیز از طریق استقراض تأمین خواهد شد. 
نکته حائز اهمیت این است که فروش دارایی را نمی توان به یکباره به صفر رساند؛ 
ولی هر چه می توانیم نفت بفروشــیم و مابقی را اســتقراض کنیم، ممکن اســت 
مشکاتی را ایجاد کند؛ بخصوص اینکه این استقراض از بازار سرمایه انجام می شود 
و بازار سرمایه نیز بازاری است که باید تأمین کننده منابع مالی بنگاه ها باشد که بر 

این اساس باید در این زمینه به تقویت بازار سرمایه هم بپردازیم.
ارقام نشــان می دهد می توانیم 52 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی داشته 
باشیم و رقم کمتری که تفاوت آن 26 هزار میلیارد تومان است را هم باید پرداخت 
کنیم؛ یعنی 25 هزار میلیارد تومان پرداخت و 26 هزار میلیارد تومان نیز استقراض 
خواهیــم کرد. این نشــان می دهد که بودجه نامتعادل اســت و ریشــه آن نیز البته 

مربوط به دولت فعلی نیست بلکه ریشه در گذشته دارد.

یادداشت

 ابراهیم بهادرانی
نماینده اتاق 
بازرگانی در تدوین 
بودجه 98

دریافت تسهیات ارزانقیمت با طرح »کوشان«
بانــک اقتصادنویــن بــا هــدف افزایــش قــدرت خریــد و حفظ 
سرمایه و پس انداز مشتریان و کمک به رونق و شکوفایی چرخه 
اقتصادی کشور، طرح »کوشان« را معرفی کرد. طرح تسهیاتی 
»کوشان« فرصتی را برای سپرده گذاران حقیقی و حقوقی این بانک فراهم کرده 
تا بتوانند ضمن دریافت ســود ســپرده، تا 80 درصد مبلغ سپرده خود، بدون نیاز 
بــه ضامــن و در کمترین زمان ممکن تســهیات ارزانقیمت دریافــت کنند. نرخ 
ســود یا کارمزد تســهیات در طرح »کوشــان« متغیر بوده و به نســبت نرخ ســود 
سپرده دریافتی توسط مشتری بابت سپرده تودیع شده و دوره زمانی بازپرداخت 
تسهیات بین چهار تا 18 درصد تعیین شده است. خرید محل کار، خرید خودرو، 
تأمین ســرمایه در گردش، بهســازی و تجهیز ملک )محل کار/ مسکونی(، خرید 
کاا، ابزار کار و لوازم یدکی و خرید کاا های مصرفی بادوام از جمله مواردی است 
که مشتریان ارجمند می توانند برای انجام آن از تسهیات طرح »کوشان« بانک 
اقتصادنوین با شــرایط بازپرداخت انتخابی بهره مند شــوند. مشتریان می توانند 
برای کسب اطاعات بیشتر در رابطه با این طرح به شعب بانک اقتصادنوین در 
سراسر کشور مراجعه یا با کارشناسان مرکز 24 ساعته ارتباط با مشتریان این بانک 

به شماره 48031000-021 تماس بگیرند./ روابط عمومی بانک اقتصادنوین

بنگاه ها

 افزایش دوباره 
قیمت خودرو

بعــد از 4 روز کاهش قیمت خودرو، 
خودروهــا  قیمــت  گذشــته  روز 
گــران شــد.  تومــان  تــا دو میلیــون 
قیمت هایــی کــه انتظــار می رفــت 
مســیر کاهشــی خــود را حفــظ کنــد 
به خاطر کاهش شدید تولید با رشد 
قیمــت روبه رو شــدند و کاهشــی که 
طــی هفته های اخیر رخ داده اســت 
جبــران شــد. فعــاان بــازار خــودرو 
می گوینــد: افزایــش قیمــت خودرو 
بارهــا  مــا  بــود.  پیش بینــی  قابــل 
گفته ایم تا زمانیکه تولید خودرو رشد 
نکنــد، قیمت هــا به صــورت کاذب 
کاهش پیــدا می کند و دوبــاره مردم 
با رشد قیمت ها روبه رو خواهند شد. 
آنها اظهارداشتند که هر گونه کاهش 
قیمــت خــودرو مقطعــی و در پــی 
اخبار پیش فروش است. وقتی چند 
روزی از پیــش فروش خودرو بگذرد 
قیمت ها به نرخ های واقعی نزدیک 
می شــود. آنها گفتند ایــران خودرو و 
سایپا عرضه خود را متوقف کردند و 
به نمایشگاه داران و نمایندگی های 
خــود خــودرو نمی دهنــد از ایــن رو 
بــه  را  بــازار  نمی توانیــم  هــم  مــا 
در  کنیــم.  کنتــرل  قیمــت  جهــت 
بیــن خودروهای بــازار، دو خودروی 
صندوقــدار   206 پــژو  و  چانــگان 

بیشترین رشد قیمت را داشتند.

سال صعود قیمت نفت
قیمت نفت خام امــروز در کانال 
53 دار برای هر بشــکه وارد سال 
2019 شد. ســال گذشته در چنین 
نفــت  بشــکه  هــر  قیمــت  روزی 
خــام 66 دار بــود. بــا ایــن حــال 
پیش بینی هــا از افزایــش قیمــت 
حکایــت  ســال جاری  در  نفــت 
دارد. نشــانه های بــازار از این نظر 
حمایت می کند که اقتصاد امریکا 
و جهان در سال 2019 رشد خوبی 
خواهد داشــت و تقاضــای انرژی 
باا می رود که این امر به صعودی 
شــدن قیمت نفت در سال آینده 
کمــک می کند. گرچــه هیچ کس 
نمی تواند بدرســتی ادعــا کند که 
چــه  آینــده  مــاه  در 12  می دانــد 
اتفاقــی می افتد. هر بشــکه نفت 
خام وســت تگــزاس اینترمدیت 
نیز در شــروع سال جدید میادی 
در محــدوده 45 دار اســت، امــا 
امریکا برای توسعه صنعت نفت 
شیل خود به قیمت های بااتری 

نیاز دارد.

 نوسان ارز 
فروکش کرد

نوسان ارزی درروزهای اخیریکبار 
دیگــر فروکش کــرد و پــس از دو 
در  آرامــش  دوبــاره  نوســان  روز 
بازار حکمفرما شد. براین اساس 
امــروز دار بیــن 10500 تا 10800 

تومان قیمت گذاری شد.

پیش بینی تولید ۱۳.۵ میلیون 
تن گندم در سال جدید

اسماعیل اســفندیاری پور، مجری 
طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: تولید حــدود 13.۵ میلیون 
تن گندم برای سال زراعی 97-98 
هدف گذاری شــده است که عاوه 
بــر تأمیــن نیازهای داخلــی، برای 
ذخیره استراتژیک هم خواهد بود. 
مجمــوع تقاضاهای گندم کشــور 
در بخش هــای مختلــف  13.2 تــا 
13.۵میلیــون تــن اســت. / وزارت 

جهاد کشاورزی

بـــازارنامه

36 میلیونپراید 131
130 میلیونچانگان

46 میلیونساینا دنده ای
71 میلیونپژو پارس

82 میلیوندنا

610 میلیونسانتافه
503 میلیونتلیسمان

440 میلیونتویوتا CH-R انچ
NX200 T یک میلیارد لکسوس

265 میلیونمیتسوبیشی اکلیپس 

ت
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ن 
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خودروهای داخلی

خودروهای خارجی

 آب زیرزمینــی یک منبــع طبیعی کلیدی 
و  اجتماعــی  توســعه  پشــتیبانی   بــرای 
اقتصــادی به شــمار می آید. بــا این همه، 
هنوز هم عمیقــاً با فهم نادرســت روبه رو 
است؛ آنچنان که باید ارزش آن شناخته 
نشــده، مدیریــت ضعیفــی بــر آن حاکم 
اســت و به قدر کافی حفاظت نمی شود. 
آب  منابــع  پایــداری  دربــاره  نگرانی هــا 
زیرزمینــی، تنــزل کیفیــت و تأثیرپذیری 
آب  بــه  وابســته  اکوسیســتم های  منفــی 
زیرزمینــی، افزایــش یافتــه اســت. هنوز 
هــم ارزیابی کّمــی و کیفــی وضعیت آب 
زیرزمینــی، با توجه به توزیع گســترده آن، 
دشــواری تجمیع داده ها و سرمایه گذاری 
ناکافــی در پایش آســان نیســت. چالش 
شناسایی اقدامات ازم برای فراهم آوردن 
حکمرانی مناسب و تبدیل آنها به ترتیبات 
نهادی اثربخش برای مدیریت منابع آب 
زیرزمینی و حفاظــت کیفی آنها نیز قابل 
ماحظه است. درباره این موضوعات، با 
عباس قلی جهانی، مدیر کل ســابق دفتر 
برنامه ریــزی کان آب و آبفای وزارت نیرو 

به گفت و گو نشسته ایم.

ë  چــه از  را  زیرزمینــی  منابــع  اهمیــت 
جنبه هایی ارزیابی می کنید؟

زیرزمینــی  آب هــای  اهمیــت  دربــاره 
می  تــوان ابعــاد مختلفــی را برشــمرد، 
امــا در این گفت و گــو به دو ُبعد بیشــتر 
تکیــه نخواهم کــرد. ُبعــد اول، مســأله 
نیــاز و وابســتگی کشــور بــه منابــع آب 
زیرزمینی اســت. در حــال حاضر بیش 
از ۵0 درصــد نیاز هــای آبــی کشــور، بــه 
اســت.  وابســته  زیرزمینــی  آب  منابــع 
جدای از کانشــهرها که نیازهای شرب 
آنهــا بیشــتر از آب های ســطحی تأمین 
می شــود، بســیاری از شــهرها و بویــژه 
روســتاهای کشــور به آب های زیرزمینی 
وابســته هســتند کــه نیــاز آبی شــرب را 
تأمین می کند. بنابرایــن، در تأمین آب 
شرب بسیار تعیین کننده و مهم است. 
از ســویی دیگر در کانشــهرها، به دلیل 
افزایــش جمعیــت و نیازهای انســانی، 
بیشــتری  اهمیــت  شــرب  آب  مســأله 

می یابد.
ُبعــد دوم اهمیــت آب زیرزمینــی، بــه 
اســتراتژیک بودن این منبع برمی گردد. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در بســیاری از 
زیرزمینــی  آب هــای  جهــان،  مناطــق 
بــه عنــوان منابع اســتراتژیک به شــمار 
می آینــد و می توانند در شــرایط کمبود 
آب و خشکسالی طوانی مورد استفاده 
قــرار بگیرند. به تعبیــری دیگر می توان 
منابــع آب زیرزمینــی را یــک پناهــگاه 
موضــوع  ایــن  کشــور  در  مــا  دانســت. 
را رعایــت نکردیــم و عمــًا در کشــور 
بــدون توجه به این مســأله از منابع آب 
زیرزمینــی اســتفاده می شــود. می توان 
گفــت برداشــت از آب هــای زیرزمینــی 
را بــه حــراج گذاشــته ایم. توجه داشــته 
باشــید که زمان تجدیدپذیری آب های 
زیرزمینی نســبت به آب های ســطحی 
آب  منابــع  اســت.  طوانی تــر  بســیار 
ســطحی رودخانه ها به طور متوسط هر 
17 روز یکبار، تجدید می  شود. در مقابل، 
یک منبع آب زیرزمینی از چند ســال تا 
هــزاران ســال بــه طــول می انجامــد تــا 
تجدید شود. بنابراین از این منابع نباید 

به سرعت برداشت شود.
ë  رویکــرد حاکم بر مدیریــت منابع آب

زیرزمینــی تاکنون، چه نتیجه ای داشــته 
است؟

یک عامل اصلی در گســترش برداشت 
از آب های زیرزمینی در کشــور، افزایش 
نیاز  در اثر افزایش جمعیت بوده است. 
جمعیــت کشــور در ســال 13۴0 حدود 
22 میلیــون نفر بــود و جمعیت کنونی 
مــا 80 میلیــون نفــر اســت. اگــر فرض 
کنیم امنیــت غذایی این 80 میلیون در 
دســتور کار نباشــد و فقط بخواهیم آب 
شــرب این جمعیــت را تأمیــن کنیم، و 
نیز وجود وابستگی اساسی به این منبع 
در برخــی از نقــاط کشــور بــرای تأمیــن 
نیازهــا، بنابرایــن بــه منابــع زیرزمینــی 
کلــی،  به طــور  می شــود.  آورده  فشــار 
بخشــی از فشار واردشده برای برداشت 
از منابع زیرزمینی غیرطبیعی نیســت، 
ولی مســأله این اســت که آیا این فشــار 
و برداشــت از چاه هــا و منابع زیرزمینی 
به درســتی مدیریت شــده اســت یا نه؟ 
بــه نظر بنده مشــکل اصلــی در همین 
جا اســت. بر طبــق قانون، هر کســی که 
می خواهــد چــاه حفــر کند، بایــد مجوز 
داشــته باشــد. صــرف دادن مجــوز، هر 

چنــد گام اول اســت امــا کافی نیســت، 
برای این که مجوز یا پروانه عملی شــود 
باید اقداماتی صورت بگیرد، یعنی فقط 
بــا دادن پروانــه و مجــوز و بــدون کنترل 
سیســتماتیک اثــری نخواهد داشــت و 
عدم وجود نظارت باعث می  شود پس 
از حفر چاه، منابــع آب زیرزمینی بر اثر 
فشــار برداشــت صاحبــان خصوصــی 
چاه ها تخلیه شــوند. نکته دوم، مشکل 
حکمرانــی اســت. بــا توجــه بــه قوانین 
در  زیرزمینــی  آب  مدیریــت  موجــود، 
کشــور کامًا در دســتگاه دولتی متمرکز 
شــده اســت. قانــون توزیــع عادانه آب 
در فصل چهارم بــه آب های زیرزمینی 
می پــردازد. فصل۴ حــدود 10 یا 11 ماده 
قانونــی دربــاره آب هــای زیرزمینــی در 
نظر گرفته اســت. برابر ایــن مواد، همه 
اختیارات در دســت دولت اســت. حال 
این پرســش پیــش می  آید کــه دولت تا 
چه انــدازه می تواند بر ایــن چهارصد-
پانصد هزار حلقه چاه مجوزدار، نظارت 
دقیق داشته باشد؟ این که چقدر امکان 
کنتــرل این چاه وجــود دارد جای بحث 

دارد.
این شــرایط موجب شــده اســت کنترل 
تعــداد زیــادی از چاه هــای غیــر مجــاز 
کنتــرل  توانایــی  دولــت  شــود.  حــذف 
چاه هــای مجــاز خــود را نیز نــدارد، چه 
رســد کــه بخواهــد از عهــده نظــارت بر 

چاه های غیر مجاز برآید.
ë  آب منابــع  وضعیــت  شــناخت 

زیرزمینی، مبنای هر گونه تصمیم گیری 
و برنامه ریزی است. به راستی، ما چقدر 

منابع آب زیرزمینی مان را می شناسیم؟
 نکتــه مهمی  کــه بــه آن اشــاره کردید، 
بــرای  کــه  اســت  اطاعاتــی  و  آمــار 
مدیریــت آب هــای زیرزمینی در کشــور 
تولیــد می شــود. ایــن موضوع، یکــی از 
چالش های بزرگ مدیریت آب اســت. 
ما با گذشــت۵0 سال از دخالت دولت، 
در مقولــه جمــع آوری آمــار و اطاعات 
آب هــای زیرزمینی مشــکات اساســی 
داریــم. البتــه در دوره هایی بــر روی این 
موضوع تمرکز شــده است. برای نمونه 
در دوره ای، اکیپ هایــی بــرای هر یک از 
بخش هــای کشــور انتخاب شــده بودند 
و این اکیپ ها ماه ها در منطقه مســتقر 
می شــدند و به آماربرداری از منابع آب 
زیرزمینــی می پرداختنــد. به طــور کلــی 
در شــناخت آب های زیرزمینی به چند 
پارامتر احتیاج داریم، از جمله شناخت 
ابعــاد هندســی آبخــوان کــه از طریــق 
حفاری هــای  و  ژئوفیزیــک  مطالعــات 
اکتشافی تا ســنگ کف صورت می گیرد 

تا ابعاد فیزیکی آبخوان شناخته شود.
پارامتــر ضریــب انتقــال نیــز قابــل ذکر 
اســت. این پارامتر به ساختار سفره آب 
زیرزمینــی کــه آب را عبــور می دهــد یــا 
منتقل می کند ارتبــاط می یابد. پارامتر 
مهــم دیگر، ضریب ذخیره اســت که با 
توجه به تغییراتی که در سطح ایستابی 
آب زیرزمینــی بــه وجود می آیــد، به ما 
می گوید قــدرت ذخیره ســازی در واحد 
بــرای شــناخت  حجــم چقــدر اســت. 
ایــن پارامترهــا نیاز اســت 20 تــا 2۵ روز 
دوره ای  در  شــود.  پمپــاژ  آب  متوالــی، 
ایــن کارهــا انجام می شــده اســت، ولی 
بــا کمال تأســف ســال ها اســت کــه این 

اتفــاق نمی  افتد. همــان گونه کــه برای 
اندازه گیــری بــاران و ریزش های جوی، 
شــبکه ای برای سنجش میزان بارش ها 
ایجاد شده است، برای پایش تغییرات 
ســطح آب زیرزمینی هم نیاز به شــبکه 
چاه های پیزومتری داریم. اینها نیازمند 
سرمایه گذاری است. با کمال تأسف در 
تاریــخ مدیریت آب کشــور بــه موضوع 
مدیریت اطاعات به طور اعم، و به طور 
اخص درباره آب های زیرزمینی، توجه 
اســت.  نشــده  ازم  ســرمایه گذاری  و 
دارنــد  وجــود  تکنولوژی هایــی  امــروزه 
بــا اندازه گیــری تغییــرات جــرم زمیــن 
آب  برداشــت  تغییــرات  می تواننــد 
زیرزمینی را تعیین کننــد. با مدل هایی 
کــه دقت بســیار خوبــی دارنــد می  توان 
میــزان برداشــت از آب هــای زیرزمینی 
را اندازه گیــری کــرد. بــا فقــدان شــدید 
اطاعات پایه درباره آب های زیرزمینی 
روبه رو هستیم، که باید جبران شود. اگر 
جای سرمایه گذاری بر روی سدهایی که 
هیچ گونه مزیتی نداشتند، در مدیریت 
ســرمایه گذاری  آب  منابــع  اطاعــات 
می کردیــم، شــناخت مــا از منابــع آب 

زیرزمینی افزایش پیدا کرده بود.
اگــر اطاعات وجود نداشــته یا ضعیف 
انجــام  درســت  برنامه ریزی هــا  باشــد 
نمی  شــود، یا اصًا قــادر به برنامه ریزی 
این کــه  کمــا  بــود.  نخواهیــم  درســت 
کــه  از پروژه هایــی  یکــی  نتوانســته ایم. 
کــرده،  تصویــب  آب  عالــی  شــورای 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی است. 
پروژه های تعریف شده در این طرح، در 
عــرض یکدیگر در نظر گرفته شــده اند، 
در حالی که آمــار و اطاعات، پیش نیاز 
هســتند و تــا ایــن پیش نیازهــا فراهــم 
نشود، پروژه های دیگر پیش نمی  روند یا 
با شکست مواجه می  شوند، کما این که 

تاکنون هم موفقیتی نداشته ایم.
یکی از پارامترهــای مهمی که از تلفیق 
درســت اطاعات منابــع آب زیرزمینی 
به دست می آید، میزان برداشت مجاز 
اســت. محاســبه میزان برداشت مجاز، 
روش شناســی خــاص خــودش را دارد. 
از وزارت نیــرو بایــد پرســیده شــود کــه 
برداشــت مجاز ۶00 دشت کشور چقدر 
اســت؟ در واقع اطاعات وجــود ندارد. 
اگــر هــم رقم هایی اعــام می شــود، در 
واقع به برآوردهای نســبی متکی است، 
چــرا کــه منابــع اطاعاتــی و روش های 

دقیق برای این منابع وجود ندارد.
ë  در برنامه هــای توســعه مقــداری برای

برداشــت از آب هــای زیرزمینــی منظور 
کرده اند، اما این که چطور کنترل شــود؟ 
یا چطــور پایش شــود؟یا این کــه چطور 
نتیجه عملکردها بــه چرخه برنامه ریزی 

برمی گردد مشخص نیست.
مدیریــت  مســأله  بنــده،  اعتقــاد  بــه 
اطاعات آب های زیرزمینی از نان شب 
برای مدیریت منابع آب کشور واجب تر 
اســت. البته در شــعارها و ســخنرانی ها 
داد ســخن داده می شــود، ولی با کمال 
تأســف وقتی بــه خلــوت می رونــد، آن 
کار دیگــر را انجــام می دهنــد و کار بــه 
ثمــر نمی رســد. نباید از ســرمایه گذاری 
یافته هــای  در  باشــیم.  داشــته  تــرس 
جهانــی آمــده اســت کــه اگــر یــک دار 
برای جمع آوری آمار و اطاعات منابع 

کنیــد،  ســرمایه گذاری  زیرزمینــی،  آب  
 ۴0 ســرمایه گذاری  ایــن  ارزش افــزوده 
برابر خواهد بود. به راســتی کدام پروژه 
را می تــوان یافــت کــه نســبت فایــده و 
هزینه اش40 برابر شود؟ بنابراین بسیار 
مهم است که با این ارزش افزوده، برای 
ســرمایه گذاری  اطاعــات  زیرســاخت 

کنیم.
معتقدم که هنوز زمان برگشت ناپذیری 
آب هــای  احیــای  اســت.  نگذشــته 
زیرزمینــی منوط به این اســت که تفکر 
صحیحی در مدیریت آب وجود داشته 
باشــد و در صــدر آنهــا، مدیریــت آمــار 
و اطاعــات، یعنــی پیش نیازها اســت. 
بعــد از آن به یک دوره گــذار نیاز داریم. 
از ُبعد حکمرانی، رویکرد باید به سمت 
حکمرانــی محلــی و تقویت مشــارکت 
آب  منابــع  بهره بــرداران  و  ذینفعــان 
زیرزمینی باشــد. این رویکرد باید شکل 
بگیــرد و پیش نیــاز مســائلی اســت کــه 

عرض کردم.
ë  مانــع عواملــی  چــه  شــما  نظــر  بــه 

شکل گیری این رویکرد است؟
مانــع اصلــی را توزیع قــدرت می دانم. 
تفویــض قدرت کار ســاده ای نیســت، و 
دولــت، یا حاضر نیســت یا هنــوز ابعاد 
قضیــه را متوجــه نیســت کــه اگــر ایــن 
قــدرت و توزیــع آن بــه درســتی انجــام 
بگیرد موانع مرتفع می  شــود. نمی شود 
از پشت درهای بسته، 200 یا 300 دشت 
را به عنوان شرکت آب منطقه ای کنترل 

کنیم.
حکمرانــی خوب ســه پایه اصلــی دارد: 
دولت، بخش خصوصی و جوامع مدنی 
)مردم(. در زمانی که قدرت به درســتی 
در این ســه قوه توزیع شــود، می تواند به 
تعــادل و امیــدواری بــرای اصــاح این 
اشــکاات منجــر شــود. در حــال حاضر 
اگر نقــش دولــت را در مدیریــت منابع 
آب، دایره ای به شــعاع یک متر در نظر 
بگیریــم، عوامــل دیگــر نقطــه ای بیش 
نیستند. قانون جدید آب در وزارت نیرو 
در حال تهیه است و مجلس تدوین آن 
را در برنامه سوم تکلیف کرده بود. همان 
طور که می بینید، اکنون به برنامه ششم 
رســیده ایم و هنــوز هیــچ ســندی بیرون 
نیامده است. دلیل اصلی بیرون نیامدن 
در  کــه  اســت  مقاومتــی  قانــون،  ایــن 
انتقــال اختیــارات به دو رکن گفته شــده 
وجــود دارد. تا موقعی که چنین باشــد، 
مشــکات اصلی حذف و رفــع نخواهد 
شــد. اگــر قانــون توزیــع عادانــه آب را 
بررسی کنیم متوجه می  شویم 90 درصد 
مواد آن، قابل انتقال به اختیارات مردم 
اســت، ولی آیا دولت و حکومت حاضر 
اســت این کارهــا را انجــام بدهنــد؟ اگر 
حاضر است پس انجام دهد، چرا چنین 
چیزی اتفاق نمی افتد؟ مانع اصلی این 
اســت که اصــاح حکمرانی به درســتی 

صورت نمی گیرد.
یــک  ایــن کار نیازمنــد تعریــف  بــرای 
بــه  نتــوان  شــاید  هســتیم.  دوره گــذار 
ســرعت تفویــض اختیــار و قــدرت را از 
ســوی دولت انتظار داشــته باشــیم، اما 
ایجــاد یک تعادل منطقی متناســب با 
شــرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســی کشــور در یــک بــازه زمانی از 
الزامات است. برای تحقق این امر باید 

یک عزم سیاســی وجود داشته باشد که 
متأسفانه این عزم وجود ندارد یا بسیار 
پراکنــده اســت. می تــوان بــا راه انــدازی 
به تدریــج  آب  دربــاره  ملــی  گفتمــان 
مطالبــات مردم را بیان کرد و به تعادل 
نســبی رســید. این کــه چگونــه برقراری 
تعــادل بیــن مــردم و دولــت و بخــش 
خصوصــی صــورت بگیــرد، مســائل و 

مشکات خاص خود را دارد.
ë  از بســیاری  این کــه  بــه  توجــه  بــا 

شــرایط  در  کشــور،  آبخوان هــای 
دارنــد،  قــرار  بحرانــی  اضافه برداشــت 
باشــیم  امیــدوار  می توانیــم  چقــدر 
می توانیــم بخــش قابل ماحظــه ای از 
آبخوان هــا را نجــات دهیــم؟ و بــه چــه 

ظرفیت هایی نیاز داریم؟
فکــر نکنــم  تردیدی بر ســر این مســأله 
باشد که بخشــی ازآبخوان ها را از دست 
می دهیــم و بازگشــت ناپذیر اســت. بــا 
ایــن همــه اتفاقاتی کــه رخ داده اســت، 
چقدر می  توانیم به برگشت پذیری باقی 

آبخوان ها امیدوار باشیم؟
اضافه برداشــت از منابع آب زیرزمینی 
 120 حــدود  تجمعــی،  صــورت  بــه 
میلیارد متر مکعب اســت. اگر بتوانیم 
ســاانه حــدود ۶میلیــارد متــر مکعب 
برداشــت را کاهــش دهیــم، تقریبــاً 20 
ســال طول می کشــد کــه رقــم 120 را به 
صفــر برســانیم. تغذیــه طبیعــی آب 
زیرزمینی، ساانه حدود 30 میلیارد متر 
مکعــب )تجدیدپذیر( اســت، پس اگر 
120 را به 30 تقســیم کنیم، یعنی چهار 
ســال بایســتی به میزان تغذیه طبیعی 
برداشــت  زیرزمینــی،  آب  ســفره های 
نکنیــم تــا آن 120 میلیــارد متر مکعب 
جبران شــود. این کار عملی نیست. اگر 
چــه 120 میلیــارد متــر مکعــب، ارزش 
اقتصــادی خیلی باایــی دارد، چنانچه 
یــک برنامه ریــزی منســجم و مبتنی بر 
بسترهای مناسب و مدیریت اطاعات 
صــورت گیــرد، معتقــد هســتم در بازه 
زمانی 10 تا 1۵ سال می توان این مسأله 
را جبــران کرد، امــا این مســأله نیازمند 
ظرفیت ســازی و ایجــاد عزم سیاســی و 
جلب مشــارکت مردم و بهره برداران و 

اعتماد متقابل است.
بــه نظــر بنــده اگــر ایــن پیش نیاز هــا و 
برنامه هــا فراهــم آیــد، خیلــی بدبیــن 
بهتــر  را  شــرایط  می  توانیــم  و  نیســتم 
دهیــم.  نجــات  را  آبخوان هــا  و  کنیــم 
شــاید نتــوان دربــاره آبخوان هایــی کــه 
خســارت شــدیدی دیده اند، آنهــا را به 
روز اول برگردانیم، اما 75 تا 80 درصد 
امیــد موفقیت دربــاره ســایر آبخوان ها 
وجــود دارد. اگر این اتفــاق بیفتد، برای 
مدیریــت آب کشــور نیز افتخــار بزرگی 

خواهد بود.
ظرفیــت  ایجــاد  از  صحبــت  وقتــی 
می  کنیم، فقط یک جنبه نیست، منظور 
همه ظرفیت های نهادی، ســاختاری و 
پژوهشــی است. ما کشــوری هستیم که 
بیــش از ۵0 درصد مصارف وابســته به 
آب های زیرزمینی اســت، اما یک مرکز 
پژوهشی مختص به آب های زیرزمینی 
در کشــور نداریــم. این ظرفیت هــا باید 
ایجــاد شــود. بــرای نمونه، زمانــی که از 
صحبــت  ژرف  آب هــای  از  برداشــت 
می کنیم، به پشــتوانه کــدام مطالعات 
پژوهشــی چنیــن حرف های افســانه ای 

درباره اکتشاف منابع ژرف می زنیم؟
مهم تــر از همــه، ظرفیت هــای نیــروی 
کــه  کارشناســانی  اســت،  ازم  انســانی 
تسلط کافی به مسائل و ابعاد مدیریت 
باشــند. کمبــود  آب زیرزمینــی داشــته 
ظرفیت هــا در همــه ابعاد وجــود دارد. 
واقعیــت مســأله این اســت کــه کمبود 
ظرفیــت، وقتی که تضــارب افکار پیش 
می کنــد.  خودنمایــی  بســیار  می  آیــد، 
مهم تــر این کــه از ظرفیت موجــود هم 
استفاده نمی کنیم. اگر جست و جو کنیم، 
افراد باتجربه و آگاه و دانشمند در سطح 
کشــور پیــدا خواهیــم کــرد، ولی بــه چه 
شیوه ای از این ظرفیت ها استفاده کنیم، 
خود نیازمنــد دمیدن تفکری نو اســت. 
البته این تفکر هم وجــود ندارد، چرا که 
همــه مــا مدعی هســتیم که همــه چیز 
را می دانیــم. مســأله ظرفیت ســازی در 
همه ابعاد مطرح اســت، حتی مســائل 
اجتماعی. ما نمی توانیم بدون استفاده 
اجتماعــی،  ســرمایه  ظرفیت هــای  از 
آب های زیرزمینی را مدیریت کنیم. اگر 
کســی مدعــی این کار اســت، در اشــتباه 
اســت. شناســایی این کــه چــه ظرفیتــی 
داریــم هــم ســؤال اســت. دانشــمندان 
اجتماعــی ما باید وارد عمل شــوند و در 
جهت دهــی  و  ظرفیت هــا  شــکل دهی 
چشم اندازها کمک واقعی انجام دهند.

عباس قلی جهانی، کارشناس منابع آب کشور در گفت و گو با »ایران« بررسی کرد

بحران آب های زیرزمینی
حمید پشتوان

سعید سلیمانی ها

ران
ای

نیاز های آبی 
کشور، به منابع 
آب زیرزمینی 
وابسته است
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آییــن گرامیداشــت ســالروز 9 دی دیــروز 
با شــعار محــوری »چهــل ســال بصیرت 
و وایتمــداری« در سراســر کشــور برگــزار 
شــد. در این مراسم که با حضور قشرهای 
مختلــف مردمــی برگزار شــد ســخنرانان 
بــا تبییــن ویژگی هــای ایــن روز و شــرایط 
فعلی کشور، مشــارکت و حضور مردم در 
صحنه را عامل اصلــی ماندگاری انقاب 
و ناکامــی دشــمنان در پیشــبرد برنامه ها 
اســاس  و توطئه هــا خواندنــد. برهمیــن 
آنــان تأکید کردنــد که مردم بــا بصیرت و 
ایســتادگی خود کمر هر تحریــم و فتنه ای 
را می شــکنند. در تهران هم ایــن آیین در 
میــدان امــام حســین)ع( و بــا ســخنرانی 
ســردار حسین سامی جانشــین فرمانده 
ســپاه انجام شد. شــرکت کنندگان سپس 
از میدان امام حســین)ع( تا میدان شهدا 

راهپیمایی کردند.
 به گزارش ایرنا، ســردار سامی در سخنان 
خــود تأکید کرد کــه ملت بزرگ ایــران در 
طول تاریخ همواره روزهای بزرگ تاریخی 
خلق کرده اســت. وی بیان کرد: نخستین 
یــوم اه، 22 بهمن 57 بود که ملت ایران 
ضربــه ای جبران ناپذیــر به امریــکا زد و با 
ســقوط شــاه زلزله ای بر اســتکبار وارد کرد 
که همچنــان امریــکا و متحــدان او را رنج 

می دهــد؛ این نخســتین شکســت آشــکار 
امریکا بود که به اسم ملت ایران ثبت شد.
جانشــین فرمانــده ســپاه افــزود: اشــغال 
جاسوس خانه امریکا در تهران تیر خاص 
به حضور سیاسی امریکا در کشور مقدس 
جمهــوری اســامی ایران بود کــه انقابی 
بزرگتــر از انقــاب اول نام گرفــت. پس از 
آن دوبــاره یــوم اه دیگــری در گرفتــاری 
نیروهــای ویژه امریکا در شــن های طبس 
خلق شــد. پیروزی شــگفت انگیــز در یک 
جنگ نابرابر از دیگــر نمایش های قدرت  
ایــران بود کــه در جنــگ تحمیلی ســتون 
استکبار را شکست. ســردار سامی افزود: 
یــوم اه دیگــری کــه تحــت رهبری هــای 
رهبر معظم و جانباز و دشــمن شــناس و 
شــجاع رخ داد، در نهــم دی مــاه رخ داد و 
ملت بزرگ ایران در نهم دی ماه همچون 
کشــور  ایــن  تاریــخ  در  فــروزان  ســپهری 
درخشــید. در آن روز خاطره انگیز تاریخی 

ملت ایران تاریخ جدیدی ساختند.
جانشین فرمانده ســپاه تصریح کرد: این 
بــار ائتــاف همه قدرت های شــیطانی که 
مصمم بودند از فرصت فتنه داخل کشور 
نظام را به براندازی برســانند، ملت ایران 
آرزوی به هم پیوســته قدرت های جهانی 
و دنباله هــای داخلــی آنها را در گورســتان 

بزرگ این سرزمین دفن کرد.
جانشــین فرمانــده ســپاه تأکیــد کــرد: مــا 
هرگــز امامــان را در هیــچ صحنه ســختی 
تنها نخواهیم گذاشــت، ما پشت سر رهبر 
بزرگمــان قله های بــزرگ را فتح خواهیم 
کرد. وی عنــوان کرد: رهبر عزیــز و بزرگوار 
مــا بزرگ تریــن نقــش را در طــول همــه 
پیچیدگی هــا در هدایــت ملــت بــر عهده 
داشــتند و امــواج فتنــه را بــا تدبیــر خــود 
شــکافتند؛ رهبــری در ایــن جریــان شــرح 

صدر داشت.
سردار سامی فتنه را عامل بروز تحریم ها 
دانســت و یادآور شــد: بولتــون از مقامات 
امریکایــی آن زمــان اعــام کرد کــه اکنون 
فتنه شکســت خورده اســت و زمــان آغاز 
تحریم رسیده اســت. وی ادامه داد: امروز 
نفــوذ منطقــه ای مــا بخش هــای مهمــی 
از ســیاره زمیــن را در بــر گرفته اســت این 
نفوذ نظامی نیســت بلکه نفــوذ آرمان ها 
واندیشــه های تابنــاک رهبر بزرگ اســت. 
رهبر توانســته اســت بخش های بزرگی از 
جهان اســام را از ســیطره اســتکبار خارج 

کند.
جانشین فرمانده سپاه پاســداران انقاب 
اســامی عنــوان کرد: امــروز گزینه نظامی 
دشــمن مردود و نابود اســت؛ به اندازه ای 

قدرت انباشــته ایم که در زمین، هوا و دریا 
راه را بــرای هر متجاوزی از جمله امریکا و 

شرکای او ببندیم.
وی خارج شــدن امریکا از برجام را نشــانه 
نداشــتن تفکــر سیاســی دانســت و گفت: 
آنها هفت تریلیون دار در ســوریه و عراق 
هزینــه می کننــد اما ســرانجام مجبــور به 
ترک منطقه می شــوند. آنها با وجود همه 
شکســت ها همچنان بر ملــت ما متمرکز 
هســتند و بــا جنگ روانــی علیه مــا اقدام 

می کننــد امــا ملــت ایــران آنهــا را در این 
جنگ جدید هم شکست خواهد داد.

ســردار ســامی عنــوان کــرد: ملــت ایران 
می داند مذاکره سیاســت بازی آنهاســت 
و مــا هرگــز در میدان سیاســت آنهــا بازی 
نمی کنیم؛ مذاکره، شــکننده وحدت ملی 
و مقاومــت، تقویت کننــده وحــدت ملــی 
اســت. در مذاکره آنها به کاری که دوســت 
دارنــد وارد می شــوند و مــا در میدانــی که 
نفــرت داریــم وارد می شــویم. جانشــین 

فرمانده ســپاه تصریح کــرد: ما می توانیم 
بــا تکیــه بــر تــوان داخلی کمــر تحریــم را 
بشــکنیم. آنها فکر می کردند که با تحریم 
می توانند ما را شکســت بدهند اما هرچه 
بیشتر تحریم کنند پروژه تحریم شکست 
بیشــتری می خورد. سردار ســامی افزود: 
همــه فکر می کردنــد در ۱۳ آبــان، تحریم 
مشکل اقتصادی برای ایران ایجاد می کند 
امــا دیدیم کــه در آن روز اتحــاد و آرامش 

بیشتری در کشور شکل گرفت.

می توانیم  کمر  تحریم را بشکنیم
در آیین گرامیداشت 9 دی در سراسر کشور تأکید شد

سردار سامی: مذاکره، شکننده وحدت ملی و مقاومت تقویت کننده آن است
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سرلشکر باقری: ملت با تبعیت از وایت، 
پایداری نظام اسامی را تثبیت کردند

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: ملت بــزرگ ایران 
در حماســه 9 دی نشان دادند که با بصیرت و وقت شناسی، 
آتش فتنه را می توان خاموش کرد. به گزارش ایســنا، سردار 
سرلشکر محمد باقری در نهمین جشنواره مالک اشتر که صبح یکشنبه در این 
ستاد برگزار شد، گفت: فتنه گران ظلم بزرگی به نظام کردند و با الفاظ زننده ای 
نظام و کشور را متهم کردند. آنها مطابق خواست دشمن تاش کردند تا مردم 
را نســبت به نظام بدبین کنند و در جهت منویات استکبار جهانی، مردم را به 
صحنه آشوب بکشانند؛ اما ملت ایران با تبعیت از وایت، بار دیگر به صحنه 

آمدند و پایداری نظام اسامی را تثبیت کردند. 
ســردار باقری با اشــاره به پیروزی های جبهه مقاومت در ســوریه و شکل گیری 
ائتــاف ضــد تروریســتی محــور مقاومــت در ســطح منطقــه گفت: هــر جا که 
تروریســت ها کم آوردنــد و در محاصره قــرار گرفتند، غربی ها با بی شــرمی به 
طور مســتقیم با بالگردهایشــان وارد محل استقرار تروریســت ها شده و آنها را 
نجات دادند یا برایشــان محموله های لجستیکی آوردند تا بتوانند از محاصره 
خارج شــوند. آنها با بی شــرمی به طور مستقیم و بدون کســب اجازه از ملت و 
دولت قانونی سوریه وارد این کشور شدند، بخش هایی از این کشور را به تصرف 
درآوردنــد، در آن نقاط پایگاه نظامی ایجاد کردند و مردم ســوریه را تحریک و 

تشویق به تجزیه کردند.
سرلشــکر باقری گفت: آنها هر کاری که می توانستند برای شکست یک دولت 
قانونــی انجــام دادنــد، آن هــم تنها به ایــن دلیل که دولت ســوریه بــا انقاب 
اسامی و جهاد و مقاومت اسامی دست دوستی داده و با رژیم صهیونیستی 
ارتبــاط خوبــی ندارد، اما ســرانجام امروز با این شــکل خفت بار خــروج خود از 

سوریه را اعام می کنند. 
البته این خروج در کنار حجم باای نیروی آنها در منطقه حجم باایی نیست، 
اما در کنار شکست هایی که در عراق، افغانستان، یمن و لبنان متحمل شده اند، 
ســوریه یک نشــانه اســت که جلوی چشــم ما قرار دارد آن، این است که وعده 

الهی این گونه محقق می شود.

 وزیر دفاع: دشمنان نظام اسامی 

معیشت و رفاه مردم را هدف گرفته  اند
وزیــر دفــاع گفت: دشــمنان نظام اســامی امروز معیشــت و رفــاه مردم را 

هدف گرفته  اند. 
به گزارش ایســنا، امیر سرتیپ حاتمی با حضور در جمع مدیران، مسئوان 
و کارکنان ســازمان اتکا با بیان دو مســئولیت مهم وزارت دفاع در پشتیبانی 
از نیروهای مســلح گفت: یکی از رسالت های وزارت دفاع تأمین تسلیحات 
و تجهیزات و پشــتیبانی دفاعی از نیروهای مســلح اســت که امروز با همت 
واای متخصصیــن صنعــت دفاعی توانســته ایم زمان ایــده تا محصول که 
موجبــات عزت و اقتدار کشــور را فراهم کرده اســت بســیار کوتــاه کرده و به 

دستاوردهای ارزشمندی در حوزه صنعت دفاعی دست یابیم. 
وی با اشاره به حوزه »خدمات« به عنوان بخش دیگری از مسئولیت وزارت 
دفاع در پشتیبانی از ســرمایه های انسانی نیروهای مسلح، افزود: نیروهای 
مسلح شــامل رزمندگان بازنشسته، بسیجیان و جانبازان و خانواده معظم 
شــهدا به عنوان بهترین و گرانبهاترین ســرمایه های انســانی کشــور شایسته 

دریافت فاخرترین خدمات به لحاظ کمی و کیفی هستند.

اخبــــار

ســخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبــری با تأکیــد بر اینکه بصیــرت مردم 
شکســت،  خواهــد  را  فتنــه ای  هــر  کمــر 
گفت: حوزه علمیه بصیر اســت و همان حوزه ای است که در 
پیدایش این انقاب نقش مؤثر داشته، دارد و خواهد داشت. 
آیت اه ســید احمد خاتمی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس 
خبــرگان رهبــری، در آییــن گرامیداشــت حماســه 9 دی در 
مدرســه فیضیه شهر قم، گفت: حماســه 9 دی 88، حماسه 
بیعت با وایت، حضور، بصیرت، مقاومت در برابر دشــمن 
و عشــق بــه اباعبداه)ع( بــود. وی گفت: دشــمنان در طول 
هشت ماه فتنه 88 به صحنه آمده بودند تا به وایت خدشه 
وارد کنند و مردم این را بخوبی درک کرده و با شعارهای خود 
نشــان دادند که ملت ایران هویت و هســتی سیاســی خود را 
گره خورده با ولی فقیه می داند.  امام جمعه موقت تهران با 
اشاره به شعار »ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند« ملت 
ایران در 9 دی ماه 88 گفت: مردم بابصیرت ایران اســامی 
با این شــعار که پشــتوانه قرآن، روایات و تاریخ را دارد، پیوند 
ناگسســتنی خود با وایت را ثابت و تأکید کردند که تا آخرین 
نفــس، نفــر و قطره خون، حامی وایت خواهنــد ماند. وی با 
بیان اینکه دنیای اســتکبار به این اغتشــاش ها امید داشت تا 
به نظام آســیب وارد کند، گفت: دشــمن پــس از 9 دی 88 و 
شکســت توطئه هــا، تحریــم را در دســتور کار خود قــرار داد و 
رئیس جمهوری تازه به دوران رسیده امریکا اعام کرده است 
که تحریم های بی ســابقه ای را علیه ملــت ایران اعمال کرده 
اســت، ولی به فضل خدا این تحریم ها نیز به شکست منجر 
خواهد شد.آیت اه خاتمی ادامه داد: این تحریم اقتصادی 
در دوران بعثت پیامبر)ص( بود ولی اسام روز به روز شوکت 
و عظمت بیشتری یافت و امروز نیز این تحریم ها نمی تواند 

موجب شکســت ملــت ایران شــود. وی در بخــش دیگری از 
سخنان خود با بیان اینکه حوزه علمیه، انقابی بوده، هست و 
خواهد بود تأکید کرد: به دشمنان انقاب می گوییم که آرزوی 

جدایی حوزه با انقاب و نظام اسامی را به گور خواهید برد.
وی بــا اشــاره بــه تاش دشــمن بــرای ایجــاد فتنــه جدید در 
انتخابــات ســال ۱۳98 مجلس شــورای اســامی و انتخابات 
۱400 ریاســت جمهــوری، گفــت: تخریــب شــورای نگهبــان 
بــا عناوینــی مانند نظــارت اســتصوابی از امــروز آغاز شــده و 
بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری ۱400 نیز برنامــه دارند و 
با شعارهای هنجارشــکن به دنبال فتنه انگیزی هستند، ولی 
بداننــد تا این مردم، حوزه انقابی و بســیجیان در این کشــور 
هستند، ناکام خواهند بود.  آیات سید محمد سعیدی تولیت 
آســتان مقــدس حضرت معصومــه)س(، علیرضــا اعرافی 
مدیر حوزه های علمیه کشــور، سید هاشم حسینی بوشهری 
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری، مرتضــی مقتدایــی عضو 
جامعه مدرسین حوزه، نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید 
و شماری از شخصیت های حوزوی و سیاسی نیز در این آیین 

حضور داشتند.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی هــم 
حماســه نهم دی را ســیلی محکمی به 
اغواگری هــا و شــیطنت های بیگانــگان 
دانســت و گفــت: ملت ایــران در این حماســه اراده  خود را 

جایگزین رفتارهای ماجراجویانه داخلی و خارجی کرد.
علــی اریجانــی در ابتــدای جلســه علنــی دیــروز مجلس 
فرا رســیدن ســالروز حماســه نهم دی ماه را به نمایندگان 
و ملــت ســربلند ایران تبریــک گفت و اظهار داشــت: نهم 
دی مــاه از آن جهــت در تاریــخ ایــران جــای گرفــت و در 
خاطره ها ماند که قــدرت حضور ملت را دربردارد، قدرتی 
کــه بــا صابت، چالش هــا را از بین برد و شــرایط را روشــن 
و تثبیــت کــرد؛ قدرتــی کــه بــه اغواگری ها و شــیطنت های 
بیگانگان ســیلی محکم زد. رئیس مجلس یکــی از دایل 
مهم چالش های آن روز را بی توجهی به قانون و تمکین به 
آن دانست و گفت: اینکه در همه نظام های جا افتاده اصل 
را بــر قانون پذیــری می گذارند و پای آن می ایســتند به این 
جهت است که عبور از این مقوله هزینه های سنگینی برای 
منافــع ملی و امنیت ملی کشــور خواهد داشــت.اریجانی 
افــزود: ایــن درس بزرگی برای نســل امروز و فرداســت که 
بدانند حتی با تخلف های کوچک از قانون نیز باید مبارزات 
جدی داشت چون فراگیری تخلفات کوچک هم می تواند 
پایه های مدنیت کشور را بلرزاند. وی تأکید کرد: نکته دیگر 
در حوادث آن روز که منجر به حماسه نهم دی شد، این بود 
که برخی سیاستمداران و گروه ها در شرایط حساس، توجه 
به روشنگری های خیرخواهانه رهبر معظم انقاب نکردند 
چرا که ایشــان بارها مسیر را در جلسات خصوصی و علنی 
نشــان دادند و آنچــه خیر ملت، گروه ها و عناصر سیاســی 
بــود، بیــان کردند که اگر بــه موقع توجه می شــد، این گونه 

فتنه ها یا اصًا ایجاد نمی شد یا خیلی سریع تمام می شد. 
وی اظهــار داشــت: امــروز هم در شــرایط پیچیــده ای قرار 
داریم که هم مشکات اقتصادی، فشار اجتماعی زیادی را 
ایجــاد کرده و هم در صحنه بین الملل، امریکایی ها خیلی 
روشــن تر از قبل مبارزه با ملت ایران را ســرلوحه خود قرار 
داده انــد. اریجانی تصریح کرد: در چنین وضعیتی، توجه 
به رهنمودهای رهبری بیش از گذشــته ضرورت دارد تا در 
فضای سیاســی با طمأنینه، قوای مختلف بتوانند مسائل 
اقتصــادی کشــور را در جهــت باا بــردن توان ملــی، ایجاد 
اشــتغال پایدار و حمایت از مســتضعفان، زحمت کشان، 

کشاورزان و کارگران سامان دهند.
علی مطهری نیز که ریاست ساعاتی از جلسه علنی دیروز 
را برعهــده داشــت ضمــن گرامیداشــت نهــم دی اظهــار 
داشــت: این روزی است که مردم قطع نظر از خطاهای دو 
طــرف انتخابات 88 برای حفظ انقــاب و نظام به میدان 
آمدنــد و دفاع کردنــد. با توجه به اینکه در شــرایط ویژه ای 
قــرار داریم، باید این روز را مظهر اتحاد مردم قرار دهیم و 

نباید این روز را مظهر تفرقه قرار داد.   

آیت اه خاتمی در مدرسه فیضیه قم:
بصیرت مردم کمر هر فتنه ای را خواهد شکست

رئیس مجلس:
عبور از قانون هزینه های سنگینی برای منافع ملی دارد

وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد است: 
چــه در حــوزه صلح اجتماعــی و چه در 
حــوزه امنیــت بین المللــی و برقــراری 
حاکمیــت قانــون، ما قبــل از هرچیز، به 

شناخت دقیق از ایران نیاز داریم.
عباس آخوندی در بخشی از گفت و گوی 
خــود بــا ایلنــا در خصــوص چگونگــی 
مواجهــه ایرانیــان بــا مدرنیتــه گفت: ما 
بعد از صفویه، هنوز نتوانســتیم در بعد 
اندیشــه، یک تعریف درستی از مفهوم 
از  همین طــور  باشــیم.  داشــته  ایــران 
موقعیت ایران در جهان نیز نتوانستیم 
تعریف دقیقی عرضــه کنیم. به همین 
خاطر، به رغم فعالیت وســیع جریانات 
چــپ و راســت، مفهــوم ایــران کمــاکان 
مغفول ماند. لذا آنچه که نهایتاً در ایران 
رخ داد، منجر به عدم انسجام اجتماعی 
بیشتر شــد و عمًا یکپارچگی اجتماعی 
ایران از دست رفت. نخستین چیزی که 
شما برای توسعه نیاز دارید، یکپارچگی 

اجتماعی است.
وی افــزود: بعــد از صفویــه یــک نــگاه 
درون گرای انزواطلبی در ایران مشاهده 
وضــع  توجیــه  بــرای  فلــذا  می شــود. 
می گفتنــد کــه مــا مرکــز علــم جهانیم! 
و شــما بیاییــد و پاســخ پرســش هایتان 
را از مــا بگیریــد. مگــر احمدی نــژاد چه 
می گفت؟ می گفت که سران ده ها کشور 
بــه مــن زنــگ می زننــد و از مــن راهکار 
می خواهنــد! و یکــی از کارهــای من این 

اســت کــه از صبــح تــا غــروب به ســران 
دنیا راه حــل می دهم. ممکن اســت که 
مــا به این پندار بخندیــم ولی این پندار، 
خودش بازتاب یک حس تاریخی است؛ 
که براســاس آن، اینجــا مرکز علم عالم 

است و ما نیازی به پرسیدن نداریم.
ë  روح پرسشگری ایرانیان 

فروخفته است
این عضو پیشــین کابینــه ادامــه داد: به 
 نظرم روح پرسشــگری در میان ایرانیان 
فروخفتــه اســت و این فقــط متعلق به 
ساکنین سنت نیست بلکه به مدرن های 
چــپ و راســت هم تســری کرده اســت. 
مگــر تاکنــون مدرن ها پرســش درســتی 
از نظام معرفتی انباشــته شــده تاریخی 
احســاس  هــم  آنهــا  داشــتند؟  ایــران 
بنیان هــای  از  چقــدر  نمی کننــد.  نیــاز 

پرســش  ایــران،  تمــدن  در  اخــاق 
کرده ایم؟ پاســخگویی، در عقب نشینی 
پرســش گری، با اتکا به داده های بســیار 
ناپختــه شــکل گرفتــه اســت و ایــن هم 
در مدرن هــا و هــم ســنت گرایان جریان 
دارد. در فرآینــد اســامی کــردن علــوم 
انســانی، در مقدمه علــم حقوق، گفتند 
که اســتادان از تهران به قم بیایند و از ما 
ســؤال کنند تا پاســخ پرسش هایشــان را 
بدهیــم! یعنی اصًا احســاس نمی کرد 
کــه ما هم باید ســؤااتی داشــته باشــیم 
و بــه آموخته هــای خودمــان بیفزاییــم. 
مدرن هــای مــا از آغــاز تاکنــون، تــاش 
چندانــی بــرای پرســش از مبانی ســنت 
نکرده انــد و ایــن از اواخــر عصــر قاجــار 

تاکنون در تداوم است.
آخوندی گفت: ما، در یک مقطعی برای 

دریافــت مفاهیم مــدرن، بایــد زیر پای 
محکمــی می داشــتیم و بــا حاجی این 
مفاهیم مدرن، گزینش دقیقی برای این 
مفاهیــم در ایران در پیــش می گرفتیم. 
ایــن در حالی بود که این ســکو در دوران 
طــرح ایــن مســائل بســیار لــرزان بــود. 
عدلیه، بلدیه، مجلس، تکنیک و فناوری 
جدید و ســایر جلوه های جهــان مدرن، 
بدون پایه ازم وارد شــد و این پایه ازم، 
داشتن شناخت دقیق از ایران، به عنوان 

سکوی اصلی ما است.
ë  وقتــی دور زدن قانــون زرنگــی تلقی

می شود
وی ادامــه داد: داشــتن یــک فهم دقیق 
از مفهــوم ایران، بــه مثابه یک معرفت 
ایــن  در  و  اســت  تمدنــی  پدیداریافتــه 
معرفــت تمدنی، هــم جهان بینی، هم 
هستی شناســی و هــم معرفت شناســی 
انباشــته ای وجــود دارد. قانون اساســاً بر 
اخاق اســتوار اســت. چرا مردم باید به 
قانــون وفادار باشــند، آنچه که حکومت 
از  یکســری  می کنــد،  توجیــه  را  قانــون 
بنیان هــای اخاقی در جامعه اســت که 
پایــداری هرچیــزی را تضمیــن می کند. 
نهــاد جامعــه  قانــون در  اگــر دور زدن 
بــه مثابه زرنگــی تلقــی شــود، برقراری 
حکومت قانون بسیار سخت است. یک 
مرحله پیشــین وجود دارد که اســتواری 
قانــون را، به اســتواری نهادهای اخاقی 
در جامعــه گره می زند. به محض اینکه 

وارد نهادهــای اخاقــی شــدیم، متوجه 
می شــویم که این نظام اخاقی برآمده 
از یک نظام معرفتی تمدنی  است. این 
موارد به شکل سلسله وار در هم آمیخته 

است.
در  قانــون  حکومــت  افــزود:  آخونــدی 
ایــران شــکل نگرفت، بــه ایــن دلیل که 
مــا تعریف دقیق و صحیحــی از مفهوم 
ایران نداشتیم. بعد از این تعریف است 
که می توانیم به سراغ تشکیل حکومت 
قانون برویم. روشنفکران پس از مواجهه 
با این سؤال بنیادین می خواهند که از آن 
فــرار کننــد و برخی دیگر نیز، تمســخر و 
اســتهزاء مفهوم ایــران را دنبال می کنند 
و در نهایت عــده ای نیز با هجوم آوردن 
به این پرسش و پرسشگران این پرسش، 
از زیر بار این ماجرا شانه خالی می کنند؛ 
زیرا این پرســش بســیار ســهل و ممتنع 
است. مانند این است که در دریا از کسی 
بپرســیم که آب چیســت! چــه در حوزه 
صلــح اجتماعی و چه در حــوزه امنیت 
بین المللــی و برقراری حاکمیت قانون، 
مــا قبــل از هرچیز، به شــناخت دقیق از 

ایران نیاز داریم.
ë تیرهای روشنفکران به دولت

ایــن  از  دیگــری  بخــش  در  آخونــدی 
مصاحبه گفــت: آقای »چنگیز پهلوان« 
نکته بســیار جالبی را مطــرح می کند که 
حاصــل کار روی چنــد نمونــه متفــاوت 
اســت. پهلــوان می گویــد کــه دولــت و 

دولــت،  به نــام  مفهومــی  شــکل گیری 
به عنوان شــخصیت حقوقی مســتقل از 
افراد و نهادی که براســاس قانون عمل 
می کنــد، یــک دســتاورد مــدرن اســت و 
اگر مــا بخواهیم از دســتاوردهای جهان 
مــدرن بهره ازم را ببریــم، باید آن را در 
ایران سازماندهی کنیم. به این معنا که 
بگوییم ما در ایران، قانونی می خواهیم 
کــه براســاس آن دولت را ایجــاد کنیم و 
بــه آن قــدرت و محدودیت را به شــکل 

همزمان وارد کنیم. 
پهلــوان می گویــد که ما این نهــاد مدرن 
را در ایــران آوردیــم و بعــد از اینکه آن را 
در محور اجــرا قرار دادیم، روشــنفکران 
مدام، به آن تیــر می زدند؛ به جای آنکه 
بیایند و اشــتباهات دولتمــردان را مورد 
نقــد و بررســی قــرار دهند، نهــاد دولت 
را مــورد تخریــب قــرار می دهنــد. از این 
ســو عده ای می گوینــد که روحانیــون، با 
افتخار چیزی را امضا نکردند و با آمدن 
نهــاد دولــت در ایــران کاری نداشــتند! 
روشــنفکر دیگــری می گویــد افتخار من 
این اســت که حتی یک روز هم با دولت 
شــرایط  ایــن  در  نداشــته ام!  همــکاری 
نبــودن در دولــت و تیــر زدن بــه آن بــه 
مثابــه یــک افتخــار و هــدف در فضــای 
روشنفکری تلقی شد. این در حالی است 
که روشــنفکر وظیفه خلق کــردن دولت 
و پاســخگو کــردن آن را دارد و در نهایت 

دولتمردان خاطی را نقد کند.

عباس آخوندی از مواجهه با مدرنیته می گوید

شناخت دقیقی از »ایران« نداریم

حــــوزهمجــلس

یلنا
ا



براســاس بخشــنامه اســتاندار وقت تهران 
بــه همــه دســتگاه های دولتــی، عمومــی 
و خصوصــی همزمــان بــا اجــرای طــرح 
کاهش آایندگی در مهر ماه امســال، هیچ 
دســتگاهی حق اســتخدام خودروی بدون 
معاینــه فنــی نداشــته و در صــورت اتمام 
مهلــت برگــه معاینه فنــی، ذی حســابان 
دستگاه ها مکلف هستند از تردد خودروی 
زیر مجموعه شان جلوگیری کنند.بنابراین 
دانشگاه آزاد می بایســت با توجه به اتمام 
یــک هفتــه ای برگــه معاینــه فنــی راننده، 
جلوی تردد اتوبوس را می گرفت که این کار 
را انجام نداده و تخلف آشکار صورت گرفته 
است. هم اکنون 110 هزار خودروی سنگین 
در شــهر تهران تــردد می کنند، که بررســی 
وضعیت معاینه فنی آنها بر عهده کارفرما 
گذاشته شده است. اما براساس یک گشت 
موردی مشخص شــد که حدود 25 درصد 
خودروهای سنگین در تهران فاقد معاینه 

فنی هستند.
بــه گــزارش خبرنــگار »ایــران«، حادثه 
اتوبوس مرگ یا همان اتوبوس بد شــگون 
دانشگاه آزاد، دیروز به جلسه علنی شورای 
شــهر تهران هم رســید. زهرا صــدر اعظم 
نوری، عضو شــورای شــهر تهــران در متنی 
بلنــد بــاا به همــه مســئوان ذی ربــط در 
ایــن حادثه تاخت و با مخاطــب قراردادن 
مسئوان معاینه فنی از آنها خواست تا در 
قبــال صدور معاینــه فنی ای که بــرای این 
اتوبوس صادر شــده، پاسخگو باشند.هنوز 
البته گزارش نهایی این حادثه رسماً اعام 
نشــده، اما براساس آنچه گزارش های فنی 
و پلیســی نشــان می دهد این اتوبوس جزو 
خودروهــای فرســوده بوده و ظاهــراً گواهی 
معاینــه فنی این اتوبــوس یک هفته پیش 
از حادثه منقضی شــده است. صدراعظم 
نوری، اما با رد این اظهارات معتقد است که 
اساساً نباید برای خودرویی که از رده خارج 
و فرسوده محسوب می شود، گواهی معاینه 

فنــی صادر کــرد! بســتگان راننــده متوفی، 
البتــه می گوینــد کــه مــدل خــودروی ایــن 
اتوبوس، مربوط به ســال 81 است و نسبت 
بــه خودروهایــی که با عمــر 20 و 30 ســاله 
در ســطح شــهر تردد می کنند، سن باایی 
نبوده اســت! آنها مسئوان شــماره گذاری 
را خطــاب قرار داده و با طرح این ســؤال که 
چرا اجازه مســافرگیری داده اند، خواســتار 

برخورد با خاطیان اصلی شده اند!
بــا اینهمــه بایــد پرســید قانــون چــه 
تــردد  قانــون،  براســاس  می گویــد؟ 
خودروهای اسقاطی در شهرممنوع است، 
امــا آیــا این قانــون اجرا می شــود؟ پاســخ 
منفی اســت. چراکه دولت توان نوسازی و 

جایگزینــی خودروهای ســنگین را نــدارد. 
در قانــون هــوای پــاک کــه در ســال 96، از 
ســوی رئیس جمهور ابــاغ شــد، »صدور 
گواهــی معاینه فنــی«، »خریــد و فروش« 
و »بیمــه ثالــث« خودروهــای فرســوده و 
اســقاطی ممنــوع اعــام شــد، اما یکــی از 
بندهای همیــن مصوبه، ســازمان محیط 
و  صمــت  وزارت  کشــور،  وزارت  زیســت، 
ســازمان اســتاندارد را مکلــف کرد تا ســن 
و  کــرده  تعییــن  را  خودروهــا  فرســودگی 
اعام کننــد. آیا ایــن اتفاق افتــاد؟! جواب 
بــاز هــم ناامیــد کننده اســت. تا حــدود دو 
ماه پیش که هیأت دولت ســن فرسودگی 
را 10 ســال مصــوب کــرد، بنــدی کــه اگر به 

اجرا در می آمد، راننده خودروی دانشــگاه 
آزاد هرگــز نمی توانســت، دانشــجویان را 
با خــودروی 16 ســاله اش انتقــال دهد. اما 
اگر فکر می کنید حاا خودروهای ســنگین 
10 ســال به باا اجازه تردد در ســطح شهر 
را ندارنــد، بازهم اشــتباه می کنیــد، چراکه 
هیأت دولت با توجه به وضعیت نوسازی 
نــاوگان خودروهــای فرســوده، بــه اجبــار 
یکســال را بــرای تنفــس اعام کــرد تا این 
قانون برای اجرا به ســال آینده یعنی سال 
98 موکول شود! سید نواب حسینی منش، 
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی تهران 
برای همین تأکید می کند که تا زمان اجرای 
این قانون، اگر خودرویی با هر ســنی حتی 
30 ســال بتواند شرایط معاینه فنی را طی 
کنــد، اجازه تــردد پیدا می کنــد، بنابراین تا 
وقتی ناوگان نوسازی نشود، نمی توان برای 
هیــچ خودرویــی محدودیــت ایجــاد کرد، 
مگر این که این محدودیت از سوی سامانه 
یکپارچه معاینه فنی و یا سازمان راهداری 
کشــور اعام شود.پس مقصر ما نیستیم و 

باید برگه معاینه فنی صادر کنیم.
بــه گفتــه او، مــدت زمــان معاینه فنی 
خودروهای سنگین 6 ماهه است و معاینه 
فنــی این اتوبوس هم در تاریــخ 22 آذرماه 
تمــام شــده بــود که اگــر مراجعــه می کرد، 
نقص ترمز مشــخص می شــد و هرگز این 

اتفاق نمی افتاد.
اســت؟  راننــده  مقصــر  آیــا  اینجــا  در 
حسینی منش مقصر اصلی را دستگاه های 
دولتــی اعــام می کند کــه براســاس قانون 
اجــرا  را  وقــت  اســتاندار  بخشــنامه  بایــد 
می کردنــد. براســاس ایــن بخشــنامه کــه 
همزمان با اجرای طرح کاهش اباغ شــد، 
دســتگاه های دولتی، خصوصی و عمومی 
موظف به رصد برگه معاینه فنی پیمانکار 
و سرویس های رفت و امدند.براین اساس 
هیچ دســتگاهی حق اســتخدام خــودروی 
بــدون معاینــه فنی را نــدارد. اگر دانشــگاه 
آزاد برگــه معاینــه فنــی را بررســی می کرد 
اجازه تردد به راننده نمی داد، چون مهلت 

معاینه فنی اش تمام شده بود.

دیروز برای دومین روز متوالی دانشجویان 
آزاد  دانشــگاه  تحقیقــات  و  علــوم  واحــد 
بــه نشــانه اعتــراض بــه حادثــه واژگونــی 
اتوبوس و کشته شــدن همکاس هایشان 
دســت به اعتراض زدند، آنها در تجمعی 
مســالمت آمیز خواهان رسیدگی جدی به 
پرونــده واژگونــی اتوبوس بودند. خواســته 
اصلی دانشــجویان در دومین تجمع شان 
پیگیری مقصران اصلی حادثه، رســیدگی 
بــه وضعیت حمــل و نقــل در واحد علوم 
و تحقیقات و همچنین استعفای مدیران 
ارشــد دانشــگاه بود. بــا این حــال اعتراض 
دیروز دانشجویان علوم و تحقیقات بدون 
حاشــیه نبوده اســت. دیــروز از ســوی یکی 
از خبرگزاری هــا فیلمی منتشــر شــد که بر 
اساس آن یکی از مســئوان ارشد دانشگاه 
آزاد دانشــجویان معترض را بــا خودرو زیر 
گرفتــه و دو نفــر را نیز مجروح کرده اســت. 
هــر چند این فیلــم بافاصله توســط خبر 
گزاری منتشر کننده و مسئوان دانشگاه آزاد 
تکذیب شــد اما یک منبع آگاه در گفت و گو 
بــا »ایــران«  درباره تحقیقاتــی که در محل 
حادثه داشته، می گوید: در تحقیقات انجام 
شده مشخص شد یکی از مسئوان دانشگاه 
آزاد قصد خروج از دانشــگاه را داشته است 
اما سپر ماشینش به پای دانشجوی دختری 
می خورد. چنــد دقیقه بعــد اورژانس وارد 
محل حادثه می شــود و دانشجو را معاینه 
می کند. دانشــجو هم اکنون ســالم اســت و 
آســیبی هم ندیده اســت. ایــن توضیحات 
در حالی به خبرنگار »ایران« رسید که مدیر 
رســانه های دانشــگاه آزاد به فــارس گفت: 
فیلمی در فضای مجازی مبنی بر تصادف 
ماشین رئیس دانشگاه و دانشجویان منتشر 
شد و برخی رسانه های ضد انقابی مدعی 
شــدند که ماشــین دکتر طهرانچی رئیس 
دانشــگاه آزاد با دانشجویان تصادف کرده 
است. صالح اسکندری ادامه داد: خودروی 
حامــل یکی از مســئوان دانشــگاه در حال 

رفتن به ســوی محل حادثه بوده اســت که 
در همان هنگام تعدادی از دانشجویانی که 
داغدار دوستان خود هستند اطراف ماشین 
جمع می شــوند و در این فیلــم به گونه ای 
نشــان داده شــد که گویی خــودرو عمداً به 
دانشجویان برخورد کرده در حالی که اصًا 
به این صورت نبوده است. وی افزود: البته 
در این فیلم بدرســتی نشان داده نشده که 
این خودرو متعلق به رئیس دانشــگاه آزاد 
اســت و نمی توانیــم بگوییــم حتی تجمع 
دانشجویان در اطراف خودرو هم منصوب 
به ماشین رئیس دانشگاه آزاد است، شاید 
 آن اتومبیــل متعلــق بــه یکــی از اســتادان 

بوده است.

ë من بر روند پرونده نظارت می کنم
دیروز همچنین دادستان کل کشور در 
تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات 
محمــد  حجت ااســام  یافــت.  حضــور 
جعفر منتظری در بین دانشجویان اعام 
کرد: ســانحه دلخــراش واژگونــی اتوبوس 
دانشــجویان دانشــگاه آزاد حادثــه تلخی 
بود که تعدادی از دانشــجویان کشور جان 
باختنــد کــه در همیــن رابطه همــه ابعاد 
ایــن ســانحه به صــورت قانونــی پیگیری 
خواهد شــد، به طــوری که بنده دادســتان 
تهــران را موظف کردم دربــاره این حادثه 
تشــکیل پرونده بدهد.                                                             به گــزارش فارس، 
منتظری افزود: من به شــما دانشــجویان 

قــول می دهم این پرونده را نظارت کنم و 
در صورتی که مقصر این حادثه مشخص 
شد مطمئن باشــید با آن برخورد قانونی 
خواهد شد، من وظیفه خود دیدم با توجه 
بــه اعتراضی که شــما انجــام داده اید، در 
جمع شــما حضور پیــدا کنــم و از نزدیک 
با شــما مذاکره کنم.                   دادســتان کل کشــور 
و  علــوم  واحــد  دانشــجویان  جمــع  در 
تحقیقات تأکید کرد: برای اینکه          مطالبات 
و همچنین اعتراض شــما پیگیری شــود، 
دو نفــر از دانشــجویان را بــه نمایندگــی از 
کل دانشــجویان انتخاب کرده تا همراه ما 
در جلســه با مســئوان دانشگاهی حضور 
یابند و مطالبات خــود و تقاضاهایی را که 
در رابطه با این حادثه دارند، مطرح کنند.                                                                                                                                            
                    وی در پاســخ بــه اینکــه برای ایــن حادثه 
شــورای صنفــی تشــکیل شــود، خطــاب 
بــه دانشــجویان ادامــه داد: بــرای حادثــه 
این چنینی به هیچ عنوان شــورای صنفی 
تشــکیل نمی دهم و شما دانشجویان نیز 
اگر مشکلی در دانشــگاه خود دارید، نباید 
در کنار این حادثه مطالبات خود را دنبال 
کنیــد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    منتظــری خاطرنشــان کــرد: شــما 
به عنوان قشر دانشجو باید مشکات خود 
را به صــورت منطقــی و در فضایــی آرام 
پیگیری کنید؛ چراکه برخی افراد از چنین 
حوادثی در دانشگاه سو ءاستفاده می کنند 
که شــما نباید اجــازه دهیــد در این حادثه 
ایــن افــراد موج ســواری کنند. من از شــما 
درخواســت می کنم به تجمــع خود پایان 
داده و اجازه دهید موضوع حادثه دانشگاه 

شما از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.                                                                                                                                                 
دادســتان کل در پایــان اضافــه کــرد: 
اگــر ازم باشــد من شــخصاً چندیــن بار 
برای حــل شــدن مشــکات و مطالبات 
شــما به این دانشــگاه مراجعــه خواهم 
کرد، اطمینان داشــته باشید موضوعات 
شــما بررســی و پیگیری خواهد شد. این 
درحالــی اســت کــه درباره مقصــر بودن 
عامل انســانی این حادثه اگر در بررســی 
پرونــده بــه این نتیجــه برســیم  برخورد 

قانونی خواهیم کرد.
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دادستان کل کشور  با حضور در تجمع دانشجویان واحد علوم و تحقیقات 

اجازه دهید حادثه دانشگاه آزاد از سوی قوه قضائیه پیگیری شود 
گزارش »ایران« از عدم اجرای بخشنامه استانداری در کنترل برگه معاینه فنی

تخلف دانشگاه آزاد در حادثه اتوبوس دانشجویان آشکار است

نیم
 تس

س:
عک

سنا
س: ای

عک

حمیده امینی فرد
خبرنگار

هدی هاشمی
خبرنگار

 انتقال علوم و تحقیقات 

به زیر ارتفاع ۱۸۰۰ متر
صالــح اســکندری رئیس ســازمان رســانه دانشــگاه آزاد 
اســامی هــم دربــاره جزئیــات انتقــال واحــد علــوم و 
تحقیقــات بــه زیــر ارتفــاع 1800 متــر بــه فــارس گفــت: 
مســئوان واحد علوم و تحقیقات در مرحله بررســی و مطالعات کارشناســی 
بــه منظور انتقــال این واحــد به زیــر ارتفــاع 1800 متر هســتند. بنابر تصمیم 
مســئوان واحد علــوم و تحقیقات بخش های آموزشــی مثل دانشــکده ها که 
بیشــتر محل تردد دانشــجویان اســت به زیر ارتفــاع 1800 متر انتقــال خواهد 
یافت و قسمت های پژوهشی فعًا در ساختمان های باا استقرار خواهد یافت 
تا وضعیت این ســاختمان ها و ابنیه  مشخص شود. وی همچنین از رسیدگی 
مســتمر کمیته ویژه پیگیری حادثه مصیبت بار تصــادف اتوبوس واحد علوم 
و تحقیقات به وضعیت مجروحان و ســانحه دیــدگان این تصادف خبر داد و 
گفت: نمایندگان دانشــگاه به طور مرتب در بیمارســتان های حضرت رسول، 

امام خمینی، نورافشان، خاتم اانبیاء، عرفان، شریعتی و اله حضور دارند. 

بـــرش

هشدار برای تردد 2هزار اتوبوس 
گازسوز در تهران

در تهران حاا نزدیک به 5 هزار اتوبوس شرکت واحد درحال 
ترددند که بیش از نیمی از آنها فرسوده و از رده خارج شده اند. 
علی پیرحسینلو، مشاور معاون حمل و نقل ترافیک تهران 
نیز باهشدار نسبت به تردد 2 هزار اتوبوس گازسوز در تهران به »ایران« می گوید:عمر 
مخزن اکثر این اتوبوس ها روبه اتمام است و آنها مثل یک بمب متحرک در شهر 
تردد می کنند و اگر کسی فکری نکند، هر لحظه باید منتظر فجایع بدتر از دانشگاه 
آزاد بود. متأسفانه دولت به تعهد تزریق 3 هزار دستگاه اتوبوس نو طی این سال ها 
عمل نکرده و ما با وضعیت بد ناوگان مواجه هســتیم.هم اکنون 90 درصد ناوگان 
خودروهای ســنگین عمر باای 5 ســال دارنــد. وی با انتقاد از صــدور برگه معاینه 
فنی خودروهای سنگین خارج از تهران هم می گوید: این مراکز تحت نظر سازمان 
راهداری و خارج از تهران هســتند و به سهولت و بدون رعایت استانداردها معاینه 
فنی می دهند و همین موجب شده اغلب خودروهای سنگین منهای اتوبوس های 

شرکت واحد، کیلومترها دورتر مراجعه کرده و براحتی برگه معاینه فنی بگیرند.

بـــرش
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درگذشت فیلم ساز اسطوره ای هند

مرینــال ِســن فیلمســاز اســطوره ای هندی که بــه همراه 
ســاتیا جیــت رای و ریتویــک گاتاک ســینمای هنــد را به 
دنیا معرفی کردند روز یکشــنبه ۳۰ دســامبر در سن ۹۵ 
ســالگی درگذشــت.به گزارش مهر به نقل از ورایتی، »سپیده دم« محصول 
۱۹۵۵ نخســتین فیلــم مرینال ِســن در مقام کارگردان بــود، پس از آن وی با 
فیلم های »زیر آســمان آبی« )۱۹۵۹( و »بایشــی شــراوانا« )۱۹۶۰( در کشــور 
خود مورد تحسین واقع شد. او در سال ۱۹۶۹ با فیلم »بووان شومه« توانست 
جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را از جوایز ملی هند از آن خود کند.

آن سوی 
مرز

خواننده پاپ در میدان مبارزه
یــک مفهــوم  »به نظــر مــن ســرطان 
ســاختگی در ذهــن ماســت. مــن فکر 
می کنــم بــه رغــم ســختی و دردی که 
ســرطان دارد، خیلی راحــت می توان 
شــهریورماه   کــرد.«  برخــورد  آن  بــا 
دو ســال قبــل بــود کــه بــا حضــور در 
برنامــه خندوانــه از مبارزه با ســرطان 
پســر  حــاا  گفــت.  امیــد  چاشــنی  و 
مــؤدب موســیقی پاپ اگر چه ســخت 
امــا همچنــان فاتحانــه در میــدان بــه 

مبــارزه اش ادامه می دهــد. وضعیت 
جســمانی بهنــام صفــوی چنــد روزی 
نگــران  را  عاقه مندانــش  کــه  اســت 
آمــده  در خبرهــا  کــه  آن طــور  کــرده. 
ایــن خواننــده پــاپ کــه در چنــد مــاه 
گذشــته درگیر مراحل درمانی عارضه 
مغــزی بــوده از روز چهارشــنبه پنجم 
اوضــاع  وخامــت  به دلیــل  مــاه  دی 
جســمانی  در بخش سی ســی یو یکی 
بســتری  تهــران  بیمارســتان های  از 

شــده. از صبــح روز یکشــنبه ۹ دی ماه 
امــا خبرهــای امیدوار کننده هــم از راه 
رســید؛ خبرهایــی که گویای آن اســت 
کــه ایــن خواننــده پاپ همچنــان اهل 
مبارزه اســت و نــه تســلیم. در برنامه 
پــدر  خورشــید«  »حــاا  صبحگاهــی 
بهنام صفــوی در گفت وگویــی با رضا 
رشــیدپور عنوان کرد که بــا دعای خیر 
مــردم و زحمــت پزشــکان وضعیــت 
او بهتر شــده اســت اما هنوز در بخش  

آی سی یو بســتری و تحت درمانست. 
او درباره سابقه بیماری پسرش گفت 
که بهنام تومور مغزی داشته و یک بار 
هم توســط پروفسور سمیعی جراحی 
خواهــر  او  گفتــه  طبــق  اســت.  شــده 
بهنــام صفــوی نیز ســال گذشــته بعد 
از بــارداری به یک بیماری مبتا شــده 
و تحــت شــیمی درمانــی قــرار گرفتــه 
اســت. رضا فؤادیان مدیر برنامه های 
این خواننده پاپ نیز در گفت وگویی با 

ایســنا با بیان اینکه بایــد مراقبت های 
بگیــرد،  از صفــوی صــورت  بیشــتری 
عنــوان کــرد کــه ســطح هوشــیاری او 
نســبت به روزهای گذشــته بهتر شــده 
امیدوار کننــده  خبرهــای  ایــن  اســت. 
همچنــان بــه یک درخواســت متصل 
اســت: »از همــه هموطنــان و مــردم 
عزیز ایران می خواهیم برای ســامتی 
همــه بیمــاران و بهنــام صفــوی دعــا 

کنند.«

انتشار دومین آلبوم رسمی »کاکوبند«
دومیــن آلبــوم رســمی »کاکوبنــد« پس از دوســال غیبت 
ســؤال برانگیــز ایــن گــروه، در اولیــن روزهــای بهمن ماه 
تحت امتیاز مؤسسه »آوای هنر« و از سوی شرکت پخش 
»هنر اول« روانه بازار موســیقی کشــور خواهد شــد. به گزارش»موسیقی ما«، 
دومین آلبوم رســمی »کاکوبند« در حالی اوایل بهمن ماه امسال روانه بازار 
موســیقی کشور خواهد شــد که این اثر به لحاظ فرم و محتوا، ادامه ای به روز 
شــده از موســیقی و ســبک و ســیاق این گروه است و در تاش اســت فارغ از 
هرگونــه محدودیــت زبانی و کامی، با زبان موســیقی با مخاطبانش ســخن 
بگوید و این مسیر باعث شده هرگونه مرزبندی جغرافیایی برای »کاکوبند« 

بی معنا باشد.

جشن زادروز بهرام بیضایی در خانه هنرمندان ایران
جشــن زادروز بهــرام بیضایی با نمایش نســخه تازه ای از فیلــم اجرای »بانو 
آئویی« با همراهی جهانبخش نورایی، حمید امجد، افشین هاشمی و سحر 
عصر آزاد روز چهارشنبه ۱۲دی، ساعت ۲۰، در تاار ناصری خانه هنرمندان 

برگزار می شود.

اجرای اپرت »کارمن« در تاار وحدت
پــور(  بــه سرپرســتی »هایــده ذکاوت« )کیشــی  اٌپــرت نمایشــی »کارمــن« 
چهاردهــم دی مــاه در تــاار وحــدت اجرا می شــود. ایــن اپرت توســط گروه 
موســیقی آواز ملــل به سرپرســتی شــها میانی بــا همراهی گروه نمایشــی 
شیفتگان دل به کارگردانی و سرپرستی کیشی پور اجرا می شود.گروه موسیقی 
آواز ملــل با خوانندگی و سرپرســتی »شــها میانــی« نیز در ایــن اثر حضور 
دارنــد. خواننــده متســو ســوپرانو »نســرین ناصحــی تهرانــی« و خوانندگان 
سوپرانو شــهرزاد یوسفی، نیلوفریوسفی، ســاحل صالح ایزدخواست، مارال 

شیروانی، نشاط اکبری هستند.

صدور پروانه نمایش خانگی برای »ماجان« و »رفقای خوب«
شــورای صــدور پروانــه نمایــش خانگی با انتشــار نســخه خانگــی فیلم های 
»ماجــان« و »رفقــای خوب« موافقت کرد. در جلســات اخیر شــورای پروانه 
نمایــش خانگــی که بــا حضور اکثریــت اعضا برگزار شــد، با نمایش ســریال 
»ممنوعه قسمت۱۳ و ۱۲« به تهیه کنندگی علی اکبر نجفی و کارگردانی امیر 

پورکیان موافقت شد.

ناصر انتظاری صدابردار سینمای ایران درگذشت
ناصــر انتظاری صدابردار ســینمای ایران  در ســن ۴۹ ســالگی بــر اثر عارضه 
قلبــی درگذشــت. انتظــاری صدابــرداری آثــاری همچــون مــن، اســتراحت 
مطلق، کاغذ خروس نشــان، گرداب، نگاه، ســایه روشن و زیر پوست شهر را 

در کارنامه حرفه ای خود داشت.

اهدای دومین جایزه ادبی احمد محمود
مهــر، دومیــن دوهر جایــزه ادبی احمد محمود طی مراســمی در ســیزدهم 
دی ماه ســال جاری برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد. این مراســم  روز 

پنجشنبه در تاار شهناز خانه هنرمندان و از ساعت ۱8 برگزار می شود.

 سازمان بیمه سامت 
پیگیر وضعیت درمانی »حسین محب اهری«

محمــد هاشــمی مدیــرکل روابط عمومــی و امــور بین الملل ســازمان بیمه 
ســامت گفت: طــی صحبت های انجام شــده با آقای محب اهــری، بازیگر 
ســینما، تلویزیون و تئاتر، وضعیت درمانی و بیمه ای وی پیگیری می شــود و 
ســازمان بیمه ســامت در تمام مراحل درمانی این بازیگر ارزشمند در کنار 

وی حضور دارد.

»اقوام ایران« نوروز به تلویزیون می آید
مســتند داســتانی »اقوام ایران« به تهیه کنندگی و کارگردانی سید ابوالفضل 
موسوی با پشت سرگذاشتن بیش از 8۰ درصد از تصویربرداری برای پخش 

در ایام نوروز آماده می شود.

راهیابی ۷ نمایش به بخش مسابقه تئاتر بین الملل 
جشنواره تئاتر فجر

 قطب الدین صادقی، اردشیر صالح پور و عطا اه کوپال گروه انتخاب بخش 
مســابقه تئاتر بین الملل ســی و هفتمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، از 

میان آثار رسیده هفت اثر را شایسته راهیابی به مرحله نهایی دانستند.

انتشار مجموعه اشعار فروغ به انگلیسی
ایسنا: مجموعه اشعار »فروغ فرخزاد« با مقدمه مایکل هیلمن همراه با ترجمه 
۱۳ شعر به زبان انگلیسی منتشر شد. این مجموعه با مقدمه مایکل هیلمن - 
ایران شــناس امریکایی -  با عنوان »معصومیتی که به تاراج نخواهد رفت« 
با ترجمه داوود قاجوری  در ۴۰۰ صفحه با شــمارگان هزار نســخه و قیمت 

۴۵ هزار تومان در نشر نخستین عرضه شده است.
در مقدمــه کتــاب می خوانیم: کمبــود زندگینامه شــخصیت ها در صحنه 
ادبیــات فارســی، حیــرت آور اســت، بخصــوص بــا توجــه بــه  وفــور چنیــن 
زندگینامه هایی در ادبیات غرب که نویسندگان ایرانی از آن الهام می گیرند. 
به عنوان مثال، با توجه به عاقه ایرانیان به دانســتن زندگی صادق هدایت 
که بعد از ســعدی بیشــترین تأثیر را بر ادبیات فارسی گذاشته، هنوز که هنوز 
اســت یــک زندگینامه جامــع و کامل از او وجود ندارد. ایــن موضوع در مورد 
نیما یوشــیج نیز صادق اســت؛ شــاعری که پس از حافظ بیشترین تأثیر را بر 
شــعر فارســی گذاشته است. از ســویی نیز ابراهیم گلســتان با هر آنچه راجع  
بــه زندگــی فــروغ فرخزاد نوشــته شــده، مخالفت نشــان داده و گفته اســت 
»این طــور مطالب دخالت در زندگی خصوصی دیگران اســت و جز قلقلک 

دادن خواننده این آثار، حاصلی دربر ندارد.«

روی خـط 
خـــــــبر

الزام انضباط و دوری از موازی کاری در فرهنگ
»ایران« بودجه اختصاص یافته به دستگاه های فرهنگی و مبانی تخصیص آن را بررسی می کند

داســتان فرهنــگ، تعــدد دســتگاه های 
و...  آن  محــدود  بودجــه  فرهنگــی، 
سال هاســت کــه در کشــور مــا تبدیل به 
تکــراری  البتــه  و  غم انگیــز  درام  یــک 
شــده؛ چنــدی اســت کــه هنرمنــدان و 
نمایندگان کمیســیون فرهنگی مجلس 
از بودجــه مصــوب ســال ۹8 که نســبت 
به ســال گذشــته فقــط 7 درصــد بــه آن 
اضافه شــده، شــکوه دارند. ۳۲ دستگاه 
فرهنگــی کشــور همــه در ایــن بودجــه 
شــریکند و ایــن در حالی اســت کــه این 
بودجــه کمتــر از 5/۲درصــد کل بودجه 
کشــور اســت. دســتگاه هایی که بعضاً با 
وجود وسعت شان، حرف چندانی برای 
گفتن نداشــته اند. به عقیده کارشناسان 
با همه ایــن کمبودها، اگر دســتگاه های 
عریــض و طویــل فرهنگــی تعدادشــان 
کمتر و بازدهی شــان بیشتر شود، همین 
بودجه محدود نیز کفایــت خواهد کرد. 
چندی پیــش فاطمه ذوالقــدر نماینده 
کمیســیون فرهنگی مجلس از فعالیت 
کمیتــه ای در مجلــس خبــر داده بود که 
از مهرماه با تشــکیل جلســات مشترک 
از  بــا دســتگاه های مختلــف و  متعــدد 
جملــه ســازمان برنامه و بودجه کشــور، 
تصمیم به ســاماندهی بودجه فرهنگی 
داشــته اند. او در پاســخ به این ســؤال که 
»چرا اغلب اصحــاب فرهنگ از بودجه 
تخصیص یافتــه به بخش فرهنگی گله 
دارند« به »ایران« می گوید:»ما جلسات 
زیــادی داشــتیم. در این جلســات بنا بر 
این شــده که اولویــت بودجه و اعتبارات 
بــه پروژه هایــی داده شــود کــه 7۰ الــی 
8۰ درصــد کارشــان انجام شــده اســت. 
اکنــون بودجه فرهنگی عــاوه بر آن ۲۰ 
درصــد حقوق و مزایا، 7 درصد نســبت 
بــه ســال گذشــته اضافــه شــده اســت. 
بعضــی جاهــا ایــن افزایش ها متــوازن 
نیســت. اینهــا در ردیف هــا و جداولــی 
اســت که ما هم نمی توانیم در آن ورود 
بودجــه فرهنــگ  اول  از همــان  کنیــم. 
کم بــوده که می بایســت بــه بودجه کل 
دســتگاه های فرهنگی اختصــاص یابد. 
انتظــار داشــتیم کــه دولــت بــا توجه به 

آسیب های فرهنگی و اجتماعی موجود 
و کاهش سهم کااهای فرهنگی در سبد 
خانــوار، اولویتــی را برای رفع مشــکات 
و کمبودهــای بخــش فرهنگــی در نظــر 
بگیــرد که در ایحه بودجه در نظرگرفته 
نشــده و جــای ســؤال را بــرای اصحــاب 
فرهنــگ و نماینــدگان نیــز ایجــاد کرده 
اســت. بودجــه بخــش فرهنگــی دولت 
صرفاً تزریق هرچه بیشــتر فقر بر پیکره 
نحیــف فرهنگ اســت که بایــد با کمک 
نماینــدگان در ایــن خصــوص اقدامــی 
صــورت بگیــرد و بازنگــری ازم صورت 

پذیرد.«
ë انضباط و عدم موازی کاری

ذوالقــدر در پاســخ به کوچک ســازی 
دســتگاه های متولــی فرهنــگ تصریــح 
کــرد:»در عمــده ایــن جلســات تأکید بر 
این شــده کــه هــم از بی انضباطی مالی 
جلوگیری شود و هم از موازی کاری هایی 
که در عملکرد و فعالیت های نهادهای 
فرهنگــی صورت می گیــرد اما بازهم در 
ایحه بودجه شــاهد این موارد هســتیم 
و از ســویی عــاوه بــر پراکندگــی بودجه 
فرهنگــی میــزان تخصیــص اعتبــار بــه 
موضوع فرهنگ بسیار کمتر از نیاز امروز 
کشور است. باتوجه به شرایط اقتصادی 
کشــور و بودجه انقباضی که دولت برای 
ســال ۹8 تنظیــم کــرده، ازم بود تمرکز 
بیشــتری بــر موضــوع بودجــه فرهنگی 

باشد.
امــا نــگاه برخــی کارشناســان حــوزه 
فرهنــگ با امــر کوچک ســازی و تجمیع 
دســتگاه های فرهنگــی کمــی متفــاوت 
است. آنهایی که معتقدند از ابتدا برای 
انجــام  کارشناســی  کار  حــوزه فرهنــگ 
نشــده اســت و حــاا در کارهــای مهم و 
بزرگ کشــور بــه خاطر موانــع فرهنگی 

دچار چالش شده ایم.
اکنــون دولت هــا چــون در دوره خود 
نتایــج کار فرهنگــی را نمی بینند، از کنار 

آنها رد می شوند.
دکتر محمدحســن بنیانیــان رئیس 
فرهنگــی  پیوســت نگاری  کمیســیون 
دبیرخانه شورای عالی انقاب فرهنگی 
در این باره می گویــد: »همه دولت های 
بعــد ازانقــاب نگاهشــان بــه فرهنــگ 
مهمــی  بخــش  اســت.  بــوده  ناقــص 

و  اقتصــادی  سیاســی،  معضــات  از 
اجتماعــی ریشــه اش در فرهنگ اســت 
متولــی  و  نماینــده  از  بایــد  دولت هــا  و 
فرهنــگ  وزارت  کــه  اجرایــی  دســتگاه 
اســت، بخواهنــد تبیین کند کــه تحلیل 
این وزارتخانه نسبت به موانع فرهنگی 
رشــد اقتصادی چیست؟ یا چه تحلیلی 
از موانــع فرهنگــی دارنــد کــه منجــر به 
رشــد معضات اجتماعی شــده است. 
بعــد، از آنهــا خواســته شــود کــه بــرای 
اصاح و کمک به دســتگاه های اجرایی 
مختلــف و برای اصــاح موانع فرهنگی 
برنامه بدهند و بر اســاس همین هم به 
دستگاه های فرهنگی بودجه تخصیص 

پیــدا کند. آن زمان اســت کــه به صورت 
ریشه ای این مشکل حل خواهد شد.«

دولت هــا چــون در دوره خــود نتایج 
کار فرهنگی را نمی بینند، از کنار آنها رد 
می شــوند. بنابراین راجع بــه زیاد بودن 
یــا کــم بــودن بودجــه فرهنــگ براحتی 
نمی توان حرف زد. چون اگر کار درست 
در این حوزه، رفع موانع فرهنگی انجام 
شــود، یک نــوع ســرمایه گذاری پربازده 

اقتصادی است.«
ë  تخصیــص و  سیاســتگذاری  منطــق 

بودجه
او در خصــوص تعــدد دســتگاه های 
اســت:»اکنون  معتقــد  فرهنگــی 

بودجــه  بــه  راجــع  کــه  بحث هایــی 
دستگاه های فرهنگی و در خصوص زیاد 
بودن دستگاه های فرهنگی می شود، به 
نظر می رسد بحث های سیاسی است و 
جریان های سیاســی بــرای زد و خورد با 
هم سراغ این بحث ها می روند؛ نه اینکه 
به صورت اساســی ســؤال کنند که نقش 
فرهنگ درپیشــرفت کشــور کجاست؟ و 
مــا کجاها مشــکل داریم. اگر پاســخ این 
ســؤاات درآمــد، بایــد در ســازماندهی 
وضــع موجودمــان تجدید نظر اساســی 
کنیــم. ما کــه به صورت مبانــی و منطق 
سیاســتگذاری درســتی جلــو نرفته ایــم 
پس چگونه می فهمیم این دســتگاه ها 

زیادی هســتند یــا کار مــوازی می کنند و 
باید ادغام شوند؟ من تأکیدم بر اصاح 
نگاه اســت کــه وزیــر فرهنــگ در دولت 
باید یک وزیر فرابخشــی تلقی شود و در 
موقعیت مطلوبی از دولت مطالبه گری 

کند.«
 ۳۲ ایــن  از  کوچکــی  بخــش 
فرهنــگ  وزارت  را  فرهنگــی  دســتگاه 
تشــکیل  تابعــه اش  ســازمان های  و 
ســایر  کــه  حالــی  در  می دهنــد، 
دســتگاه های فرهنگــی هم هســتند که 
بــا وزارت فرهنــگ ندارنــد و  ارتباطــی 
متأســفانه یــا مــوازی کاری می کننــد یــا 
خروجــی کارشــان کمکــی بــه فرهنــگ 
جامعه نمی کند و فقط هزینه بر هستند 
و اصــًا بحث سیاســی دراین خصوص 
وجــود ندارد.چــرا که هــدف فقط پایین 
آمــدن هزینه هــای اضافی ای اســت که 
ایــن دســتگاه ها دارنــد و همــه از همان 
بودجه محدود فرهنگ هزینه می شود.

چــون  می گوید:»مــا  بــاره  درایــن  او 
افــرادی نداریــم کــه ایــن ســازمان ها را 
مدیریت کند آرام آرام تبدیل می شــوند 
به یک پاتوق که افراد دور هم بنشینند و 
پول و امکانات بگیرند و هیچ چیزی هم 
از آن درنیاید. علتش این است که اینها 
مدیریــت توانمند می خواهــد. اما برای 
انتخاب مدیر بیشتر ماحظات سیاسی 
صــورت می گیرد تا اینکــه مدیر توانمند 
پیدا کنیم. اینها مربوط به سیاست زدگی 
کشــور اســت. از گذشــته هم این آسیب 
را داشــتیم.ما در ساختار فرهنگی کشور 
خأهای فرهنگی بســیار داریم. مثًا در 
وزارت صنعت برای تولید کاای ایرانی 
موانــع فرهنگی داریم بــرای همین این 
وزارت بــا آن گســتردگی یــک معاونــت 
تــا ســراغ  فرهنگــی خــوب می خواهــد 
رفع موانع فرهنگی بــرود. باید تأثیرات 
کار فرهنگــی در جامعــه را بشناســیم تا 

بتوانیم کاری انجام دهیم.«
او در پاســخ بــه اینکــه شــورای عالی 
در  می توانــد  آیــا  فرهنگــی  انقــاب 
بیندیشــد،  راهــکاری  خصــوص  ایــن 
می گوید:»در نقشــه مهندســی فرهنگی 
ایــن بحث ها شــده اســت منتهــی چون 
اجرای این نقشــه متوقف شــده اســت، 

این بحث ها هم متوقف شده است.

نظــر  از  دوســتی  و  »صلــح  »ایــران«: 
همایــش  هشــتمین  عنــوان  موانــا« 
روز  دو  طــی  کــه  »مهرموانا«ســت 
گذشــته بــا حضــور جمعــی از مولــوی 
پژوهان از کشورهای افغانستان، ترکیه، 
تاجیکستان و همچنین کشور خودمان 
برگزار شــد، علی تمیــزال، مولوی پژوه 
ترک در این مراسم با اشاره به موضوع 
همایش گفت:»در ادبیات عرفانی، به 
وصف واژه های صلح و آشتی، دوستی 
و محبت، توجه فراوانی شده و شاعران 
و نویســندگان در متــون عرفانــی خود، 
مکــرر در ایــن باره به انســان ســفارش 

کرده اند.«
رئیس انســتیتو تحقیقاتــی موانا و 
مدیر دپارتمان ادبیات فارسی دانشگاه 
ســلجوق ترکیــه بــا تأکیــد بــر جایــگاه 
عرفانــی  ادبیــات  در  آشــتی  و  صلــح 
ادامــه داد:»موانــا یکــی از مهم تریــن 
و معروف تریــن ایــن عارفــان در قــرن 
ســیزدهم میــادی اســت کــه بــا آثــار 
گرانبها و افکار ارزشــمند عرفانی خود، 
از 8۰۰ ســال پیش تاکنون، نور عرفانی 
آشتی، دوستی و مرحمت را در سراسر 

جهان پخش می کند.«
 ایــن مولوی پژوه ترک ضمن تأکید 
بر اینکه موانا دشــمن اصلــی ما را در 
درون خودمــان و نفــس مــا می دانــد 
گفت:»موانــا می گوید دشــمن اصلی 

مــا درون ماســت. قبل از هــر چیز باید 
از این دشــمن درون نجــات پیدا کنیم 
و بــرای رهایــی از این دشــمن، باید به 
عاقه منــد  دیگــران  دردهــای  درک 

شویم.«
او در بخش دیگری از ســخنانش به 
دیــدگاه موانا درباره صلح هم اشــاره 
کرد و گفت:»موانــا هم از صلح و هم 
از جنــگ می ترســد؛ چــون می داند که 
قبــل از صلــح، حتمــاً جنگــی در میان 
بوده اســت و ممکن اســت این فضای 
آشــتی بــه همیــن ســبب ایجــاد شــده 
باشــد. همچنین در جایی دیگر درباره 
همین موضوع می گوید، برای رسیدن 
به آشتی، باید صلح دور شویم، یعنی 
با کسانی شــبیه شیطان یا نفسی که به 

بدی امر می کند، آشتی نکنیم.«
ادبیــات  دپارتمــان  مدیــر  به گفتــه 
فارســی دانشگاه سلجوق ترکیه، موانا 
معتقد است برای بنیان نهادن آشتی 
باید قبل از هر کاری ســاح را از دســت 
همیــن  ادامــه  در  او  گرفــت!  دیوانــه 
گفتــه اش تأکیــد کرد:»موانــا معتقــد 
است با کسی که اسلحه دارد، نمی توان 
درباره صلح، آشتی و آزادی حرف زد. 
در نظــر موانا، آنچه موجــب رفع این 
اتحــاد و دوســتی  ایجــاد  اختافــات و 
می شــود، تمســک بــه پیشــوای آگاه و 
دینی الهی اســت. همچنیــن در جایی 

دیگر هــم، از بین رفتن دشــمنی ها را، 
مســتلزم گرویــدن بــه دین و پیــروی از 

دستورات خدا دانسته است.«
تمیزال با اشــاره به اینکــه موانا به 
مخاطبــان آثــار خــود می آمــوزد که در 
برخورد بادیگران باید رضایت خدا در 
اولویــت آنان باشــد ادامــه داد:»بیایید 
یک بار دیگر مثنــوی و آثار دیگر موانا 
را، از ابتــدا تا انتهــا با این دید بخوانیم، 
کــه فــردی پیــام آور و خواهــان صلح و 
اتحــاد، آنهــا را نوشــته اســت؛ تــا آنگاه 
پنجره های جدید در مقابل دیدگانمان 
باز شود و دنیا را به گونه دیگر ببینیم.«

عضــو  نســب،  ســااری  مهــدی 
شــورای علمی مؤسسه ســروش موانا 
هــم بــا تأکیــد بــر اینکــه ازمــه صلــح 
وحــدت اســت امــا در عالــم وحــدت 

نیســت گفت:»البتــه موانــا بــه غیر از 
این مســأله، بنیان های فکــری دیگری 
هــم دارد کــه اجــازه نمی دهد مــا فکر 
کنیم، صلــح دیرینه ای ممکن اســت. 
مثــًا یکــی از اعتقادات کامــی موانا، 
اســتعدادها  و  کــه عقــول  اســت  ایــن 
در اصــل فطــرت بــا هــم مختلف اند؛ 
یعنــی اختــاف یــک اختــاف بنیادی 
اســت، در حالی کــه معتزله به تعدیل 
معتقدند. البته طبیعی است که موانا 
اعتقاد به اختاف فکری داشــته باشد، 
چــرا که اشــعریون و عرفا بایــد بتوانند 

مسائلشان را جواب دهند.«
درپایان این همایش، پیام تصویری 
نورعلی اف، مولوی شناس تاجیک که 
موفق به حضور در این همایش نشده 

بود هم خوانده شد.

در هشتمین همایش »مهر موانا« عنوان شد

موانا پیام آور صلح و اتحاد در جهان

 تی
س.

م. ا
س: ا

عک

یبنا
س: ا

عک

دفتــر  کل  مدیــر  رودکــی  راحلــه 
برنامــه و بودجــه وزارت فرهنــگ 
بــه  اســامی،که معتقــد  ارشــاد  و 
کوچک شــدن دســتگاه های فرهنگی اســت، می گوید: 
قبــل از اینکــه تجمیــع اتفــاق بیفتــد، اصاح ســاختار 
را هــم بایــد در تمــام این مجموعه ها داشــته باشــیم. 
وقتی ســاختار اصاح شــد تکلیــف نیروهای مــازاد در 
ایــن دســتگاه ها مشــخص می شــود. البتــه ایــن کار را 
نمی شــود یکدفعه انجام داد چون شــوکی در کارکنان 
ایجاد می شود. شرایط حساس است و باید با برنامه و 
با نگاه به پیامدهای این کار تصمیم مناســب بگیریم. 

ضمــن اینکــه عاوه بــر آن ما بایــد فعالیت هایی را که 
دســتگاه های اجرایــی انجــام می دهنــد بیشــتر کنترل 
بــه ســمت بودجه ریــزی عملیاتــی برویــم و  کنیــم و 
فعالیت هــا و خدمــات را بــه قیمت تمام شــده احصا 
کنیــم و بتوانیم بودجه ریــزی و برنامه ریــزی عملیاتی 
را در تمام دســتگاه های اجرایی انجــام دهیم. اگر این 
اتفــاق بیفتد براحتــی می توان تصمیــم گرفت که چه 
دســتگاه هایی حذف، تجمیــع یا محدود شــوند. وقتی 
نگاهمــان به خروجی هایی مشــخص باشــد و تعریف 
شــود تصمیم گیــری خیلی راحت تر اســت. با مطالعه 

دقیق تر می توان دستاورد بهتری داشت.

حذف، تجمیع یا محدود شدن

بـــــرش

مریم سادات گوشه
خبرنگار

واکنش وزیر فرهنگ به توئیت محسن رضایی

 دستاورد هشت ساله دفاع را 
به حراج نسپریم

اســامی  ارشــاد  و  وزیــر فرهنــگ  ســیدعباس صالحــی 
درباره لزوم پاســداری از دســتاوردهای هشت سال دفاع 
مقــدس توئیت کــرد. در روزهایــی که با توئیت محســن 
رضایــی دبیــر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام درباره عملیــات کربای ۴ 
بحث هشت سال دفاع مقدس حسابی داغ شده است، سیدعباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در توئیتر نوشــت: »دفاع مقدس فراز و فرود 
داشــت، اما به دور و بر بنگریم: صدام و حزب بعث ساقط شد، دولت عراق 
و شــامات داعــش بــه تاریــخ پیوســت. تکفیری ها در ســوریه نــاکام ماندند و 
ســفارتخانه های حامیان در رقابت بازگشایی اند و... در اوج عزت منطقه ای، 

دستاورد هشت ساله دفاع را به حراج نسپریم.«
ë تأکید صالحی بر ضرورت روزآمدی سامانه صدور مجوزها

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی همچنین پیش از ظهر دیروز در نشستی با 
معاونــان، مدیران و مشــاوران این وزارتخانه گفت: در ســه مــاه باقیمانده از 
ســال جاری، برگــزاری جشــنواره های فرهنگی و هنری فجــر را پیش رو داریم 
کــه همزمان با چهلمین ســال پیروزی انقاب اســامی اســت. بنابراین باید 
اقتضائــات و انتظاراتــی را که نظام و دولت از ما در این زمینه دارد بدرســتی 
برنامه ریــزی و عملیاتــی کنیــم.وی در ادامه با اشــاره به تجمیــع مجوزها در 
ایــن وزارتخانه گفت: بر اســاس استانداردســازی های صــورت گرفته، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی در حــال حاضر ۳٦ مجــوز در حوزه های فرهنگی و 
هنری صادر می کند و هر مجوز جدیدی خارج این تعداد از سوی معاونت ها 
غیرمجاز اســت. صالحی خطاب به معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
تأکید کرد: هر بخش از وزارتخانه که دارای ســامانه صدور مجوزاست باید به 
محض صدور هر مجوزی این ســامانه را روزآمد کند تا به ذینفعان و ناظران 
خود شــفافیت در اقدامات خود را نشان بدهیم. همچنین در راستای تحقق 
شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای که وعده آن را داده ایم، ازم است قراردادها، 

فرآیند تصمیم گیری ها و صورتجلسات و... منتشر شود.
ë اعام وصول طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

طرح تغییر نام وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی به وزارت فرهنگ، هنر و 
ارشاد اسامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس اعام وصول شد.

فرهنــگ
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زير و بم کار معرفان زندگی مشترک در اصفهان

راویان ازدواج
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»راوی« این کلمه شـــما را یاد چه چیزی 
می انـــدازد؟ مـــن وقتی بـــرای اولیـــن بار 
شنیدمش یاد قصه و قصه گویی افتادم؛ 
کســـی که بلد است  داســـتانی زیبا روایت 
کنـــد. امـــا بگذاریـــد خیال تـــان را راحت 
کنـــم، این کلمه در اینجا هیچ ارتباطی به 
داستان و قصه و قصه گویی ندارد و اتفاقاً 
به یک ماجرای واقعی زندگی برمی گردد، 
اتفاقـــی که البته می توانـــد برای خیلی ها 

افسانه ای باشد.
 نمی دانم شما چطور ازدواج کرده اید؟ 
همسرتان را کجا دیدید و چطور با او آشنا 
شـــدید، توی دانشـــگاه، محل کار یا شاید 
به واســـطه معرفی یک آشنا؟ اصًا شاید 
هم جوانی هستید که قصد ازدواج دارید 
اما نمی د انید همســـر آینده تان را چطور 
انتخاب کنید و گاهی با خودتان می گویید 
کاش مثل قدیم ندیم ها خاله ای، عمه ای 
یا عمویی واســـطه می شـــد؟ اما امـــروز از 
بیشـــتر دور و بری هایتان می شنوید دیگر 
در این کارها دخالت نمی کنند. می گویند 
همان بهتـــر آدم از دور تماشـــا کند. آخر 
مداخله در این کارها معلوم نیســـت چه 
آخر و عاقبتی دارد. اما شـــاید بد نباشـــد 
بدانید کـــه در بعضی از شـــهرهای ایران 
هنوز واسطه ازدواج شدن کلی هم جدی 
اســـت؛ یعنی کسانی هســـتند که واسطه 
می شوند و این کار برایشان شکل کسب و 
کار دارد. در اصفهان به این افراد می گویند 

راوی، راوی ازدواج.
»از 50 هـــزار تومان تـــا 400-300 هزار 

تومـــان ورودی دارد، بعضی ها هم تا دو و 
نیم میلیون تومان می گیرند.« اینها مبلغ 
ورودی است که برخی راوی ها در اصفهان 
دریافـــت  ازدواج  دادن  جـــوش  بـــرای 
می کننـــد. ورودی یعنـــی مراســـم اولیـــه 
معرفی زوج ها. هرچند تک و توک راویانی 
هم هستند که اصًا پولی نمی گیرند و به 
خاطر امر خیر ایـــن کار را انجام می دهند 
و برخـــی هم آخر کار بـــا توجه به زحمتی 
که کشـــیده اند به کادو و تشـــکری قناعت 

می کنند.
ســـپیده 25 ســـاله توســـط یـــک راوی 
بـــا همســـرش آشـــنا شـــده و چند مـــاه از 
ازدواجش گذشـــته. فکر می کنـــد، ازدواج 
موفقی داشـــته: »در اصفهـــان، هم راوی 
اصلـــی داریـــم، هـــم راوی خانوادگی. آن 
راوی های اصلی معمـــواً پول می گیرند. 
مثل همان کســـی که واســـطه ازدواج من 
شد. راوی های اصلی خانواده های پولدار و 
اصیل را به هم معرفی می کنند. راوی های 
خانوادگـــی معمواً پـــول نمی گیرند و دو 

خانواده را به هم معرفی می کنند.«
آن طـــور کـــه ســـپیده می گویـــد، هـــم 
دخترهـــا در اصفهـــان راوی دارنـــد و هم 
پســـرها. گاهـــی خـــود دخترها و پســـرها 
هـــم  گاهـــی  و  می گردنـــد  راوی  دنبـــال 
خانواده هایشان. برخی هم در کانال های 
تلگرامـــی دنبـــال راوی هـــای موفق انـــد. 
سپیده می گوید همســـرش را برای اولین 
بـــار در یکـــی از هتل هـــای معروف شـــهر 
دیـــده: »معمـــواً اولیـــن دیـــدار را پســـر 
حســـاب می کند، البته اگر دو نفر یکدیگر 
را بپســـندند وگرنه دو نفر باید حساب بار 
اول را نصف نصف بدهنـــد.« با خنده ای 

از سر خجالت اضافه می کند: »دیدارهای 
بعدی در خانه است؛ برای ما که اینجوری 
بود. اگر به کافه ها و رســـتوران های مشهور 
شـــهر بروی حتماً چند تا از ایـــن قرارها را 
می بینی. جوانانی که دو به دو نشسته اند و 
درباره آینده شان حرف می زنند. راوی هم 
کمی آن سوتر نشسته. خیلی از هتلدارها 
راوی ها را می شناســـند. گاهی پنج، شش 
تایـــی قرارهـــا را می گذارند. یعنـــی برای 
خودشان حســـابی معروف شده اند. یک 
بار اتفاق جالبی برای دوســـتم سر یکی از 
این قرارها افتاد؛ پســـری که به او معرفی 
شـــد از دختری که کمی آن سوتر نشسته 
بود، خوشـــش آمد و راوی هم جایشان را 

عوض کرد و ازدواج سر گرفت.«
با این همه ســـپیده برایم می گوید که 
او »بعلـــه« نهایـــی را در خانه گفته و فقط 
آشنایی اولیه در کافه انجام شده. مادرش 
برای یافتن راوی پیشقدم شده و اطاعات 
را در اختیارش گذاشـــته: »مادرم از همان 
اول گفت عکسم را نمی دهد. خانواده من 
با عکس و اینها مخالفند. خانم راوی هم 
گفت عکس توی کارش نیست. ازدواج که 
کردم، پدرم هدیه خوبی به خانم راوی داد. 
راســـتش را بخواهی، من نمی دانم چقدر 

داد یعنی خجالت می کشم بپرسم.«
اما این طورهم نیســـت کـــه راوی های 
اصفهانی فقط در محدوده شهر خودشان 
افـــراد را بـــه یکدیگر معرفـــی کنند، مثل 
راوی خانمـــی کـــه بـــه نازنین 35 ســـاله 
می گوید ســـعی می کند در تهران برایش 
موقعیت خوبی پیدا کند. البته اگر تمایل 
به زندگی در اصفهان هم داشـــته باشـــد، 
مورد مناســـبی برایـــش ســـراغ دارد. او از 

خانم نیلفروش می گوید برخی راوی های اصفهانی تحقیق ازدواج 
را هم انجام می دهند اما او هیچوقت چنین مسئولیت بزرگی قبول 

نمی کند چون معتقد است دو خواهر هم به سختی همدیگر را 
می شناسند چه برسد به شناختن غریبه ها. نیلفروش بارها تأکید می کند 

راوی گری سنت خیلی خوبی است چون خیلی از دخترها و پسرها به 
این معرفی نیاز دارند

ازدواج هم پول حسابی می گیرد: »گاهی 
به من پول تلفن ها را هم نمی دهند.«

یکی دیگـــر از راوی هـــای اصفهان که 
نمی خواهد اســـمی از او بیاورم، می گوید 
بیشـــتر مشـــتری هایش ســـال های قبـــل 
خانواده هـــای خیلـــی مذهبـــی اصفهان 
بودنـــد امـــا این روزهـــا از هر قشـــری به او 
مراجعـــه می کننـــد. پنج، شـــش ســـالی 
هســـت راوی گری می کنـــد: »اان کارمان 
شـــبکه ای شـــده، یعنی چند راوی با هم 
را  موردهـــا  همـــه  می  کنیـــم.  همـــکاری 
روی هـــم می ریزیـــم اان 300 نفـــر مورد 
ازدواج داریم. بعـــد از هرکس یک رزومه 
می دهیـــم. آنهایـــی را که بیشـــتر به هم 
می خورنـــد، معرفـــی می کنیـــم. البته ما 
عکس نمی گذاریم. مشخصات هم بدون 
عکس است. «خانم راوی می گوید دو سه 

راوی مرد هم در شهرشان هستند.
بـــه  و  ازدواج  از  بعـــد  راوی  خانـــم 
دفترچـــه  یـــک  شـــوهرش  درخواســـت 
درســـت کرد و رفت تـــوی کار راوی گری و 
دســـتمزدش هم فقط کادویی اســـت که 
بعد از جوش دادن ازدواج می گیرد: »اان 
کانون هایی هم در شـــهر ما بـــرای ازدواج 
فعال شـــده اند. دخترها و پسرها می روند 
فرم پر می کنند. البته تنها شرطی که دارند 
این است که حتماً باید دختر را ببینند.« او 
به همه خانواده ها سفارش می کند اگر از 
واسطه برای ازدواج بچه هایشان استفاده 
می کنند حتماً معرف و محقـــق را از هم 
جـــدا کنند. چون هیچ وقـــت یک معرف 
بـــا توجه بـــه شـــرایط پیچیده ایـــن روزها 
نمی تواند کار محقق را انجام دهد و برای 
همین به عنوان یک راوی هیچ وقت کسی 

راصد درصد تأیید نکرده.«
قصـــه  از  شـــما  روایـــت  نمی دانـــم 
ازدواج و آشـــنایی تان چگونـــه اســـت یـــا 
چـــه افســـانه هایی بـــرای ازدواج در ســـر 
داریـــد؟ هرچـــه هســـت هنـــوز خیلی ها 
برای ازدواج شـــان داســـتان های عجیب 
و غریب در ســـر می پرورانند و برخی هم 
خیلی منطقی و با حســـاب و کتاب برای 
این اتفاق مهم زندگی شـــان برنامه ریزی 
می کننـــد و گاه در این راه از راوی ها کمک 
می گیرند، حتی اگر شده باشد به قیمت 

چک سفید امضا.
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ازدواج کرده اند. ایـــن اول زندگی اصًا کار 
درستی نیست.«

خانـــم نیلفـــروش می گویـــد برخـــی 
راوی هـــای اصفهانـــی تحقیـــق ازدواج را 
هـــم انجـــام می دهنـــد اما او هیـــچ وقت 
چنین مســـئولیت بزرگی قبـــول نمی کند 
چون معتقد است دو خواهر هم بسختی 
همدیگـــر را می شناســـند چـــه برســـد به 
شـــناختن غریبه ها. نیلفروش بارها تأکید 
می کنـــد راوی گری ســـنت خیلـــی خوبی 
اســـت چون خیلی از دخترها و پســـرها به 
این معرفی نیاز دارند؛ برخی شـــان جایی 
جز خانه ندارند و کســـی آنها را نمی بیند. 
البتـــه بعضی اوقـــات پســـرهای بی ادب 
حرفی می زنند و به او می گویند دنبال زن 
صیغه ای هستند. او اصاً برای آنها کاری 
نمی کند چـــون اصًا دلـــش نمی خواهد 

سطح کارش را پایین بیاورد.
بـــا ایـــن همـــه او از بـــازار پـــر از رقابت 
راوی گری هم می گوید. از خانمی که راوی 
معروفی است و برای ورودی یعنی ترتیب 
دادن قـــرار اول یـــک و نیـــم میلیون چک 
ســـفید امضا می گیرد و بعد از سر گرفتن 

نازنیـــن می خواهـــد ســـن و خصوصیات 
فردی اش را برایش بفرســـتد تـــا آن را در 
کانال تلگرامی که به همین منظور ساخته 

به اشتراک بگذارد.
اما بد نیســـت بنشـــینیم پـــای روایت 
راوی ها. مریم نیلفروش می گوید دوسالی 
هست کار معرفی جوان ها را به هم انجام 
می دهد یـــا به قول محلی ها راوی شـــده. 
با این همه بارها تأکید می کند دســـتمزد 
آنچنانی نمی گیرد اما کسانی هستند که تا 
دو و نیم میلیون و حتی چک سفید امضا 
برای راوی گری دریافت می کنند: »توی دو 

سالی که کار کردم، همیشه بعد از جوش 
خـــوردن ازدواج هـــر چقـــدر خانواده هـــا 
مایـــل بودند، دادنـــد اما بعضی ها خیلی 
توقع شان بااست مثاً سن دختر بااست 
ولـــی توقـــع دارد یک مـــورد خیلی خوب 

برایش پیدا کنم.
گاهی مادرها زنگ می زنند و التماس 
می کنند برای پیدا کردن یک پســـر خوب. 
اصًا دلـــم می ســـوزد. انگار خودم پســـر 
دارم که این طوری اصرار می کنند. خیلی 
اوقات هم البته مادر پســـر زنگ می زند.« 
او معتقد اســـت چون اصفهانی ها خیلی 

مغرورند، دوســـت ندارند خودشان برای 
ازدواج بچه هایشـــان کاری کنند و ترجیح 
می دهنـــد واســـطه ها  ایـــن کار را بکننـــد. 
برای همیـــن او آدم ها را پیدا می کند بعد 
شماره هایشـــان را به خانواده ها می دهد 
تا خودشـــان قـــرار اول را در کافی شـــاپ و 
هتـــل هماهنگ کننـــد و اگر به ســـرانجام 
رســـید، به او خبر بدهنـــد البته به گفته او، 
برخی هم بی اخاقـــی می کنند و به قول 
امروزی ها او را دور می زنند. مکث طوانی 
می کند: »چند بار این کار را کرده اند. یعنی 
فهمیده ام بـــدون اینکه به مـــن بگویند، 
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هنر چه »خیری« به جامعه می رساند؟

تفکر متکی به بخت آزمایی به »ناامیدی« و »مادی گرایی« در جامعه دامن می زند

سمفونی آرامش

ë »نقش هنر در ارتقای »سرمایه اجتماعی 
ــا  ــ ارتق را  ــــی  اجتماع ــرمایه  ــ س ــر  ــ هن
ــاد دارد  ــ ــر مثبتی بر اقتص ــ ــد، تأثی ــ می ده
ــه ارمغان  ــ ــرای فرد ب ــ ــــی ب ــه خوب ــ و تجرب
می آورد. منظور از »تجربه خوب فردی« 
ــــامت،  ــر می تواند س ــ ــه هن ــ ــــت ک این اس
ــرمایه فرهنگی بشر را بهبود  ــ مهارت و س
ــتا، آزمایش های  ــ ــد. در همین راس ــ ببخش
ــًا اینکه  ــ ــــت مث ــده اس ــ ــام ش ــ ــادی انج ــ زی

ــزارت بر  ــ ــیقی موت ــ ــه موس ــ ــــوش دادن ب گ
افزایش عملکرد منطق دیداری ـ مکانی 
ــته است. هنر این  ــ افراد تأثیر مثبتی داش
ــه را به  ــ ــراد جامع ــ ــه اف ــ ــــی را دارد ک توانای
ــــدرت« به  ــاختار ق ــ ــــی از »س عنوان بخش
شهروندان بهتری بدل کند. با این حال، 
ــان مانند دکتر جان کری  ــ برخی کارشناس
ــگاه آکسفورد، بر  ــ ــور ادبیات دانش ــ پروفس
ــه دنبال  ــ ــه نباید ب ــ ــتند ک ــ این عقیده هس

این باشیم که از هنر برای تغییر رفتار در 
انسان ها استفاده کنیم، بلکه باید انتظار 
ــور و عشق با هنر  ــ ــــت افراد تنها با ش داش
ــوند؛ چرا که هنر نیروی خاصی  ــ درگیر  ش
ــوه درک ما از جهان  ــ ــد نح ــ دارد و می توان

پیرامون را تغییر دهد.
ë آیا هنر مسؤلیت سیاسی هم دارد؟ 

ــه بخواهم به توانایی هنر  ــ پیش از اینک
ــه روش جایگزین زندگی بپردازم،  ــ در ارائ
ــه ای  ــ نظری از  ــه ای  ــ خاص ــــم  می خواه
ــــی  ــان کنم که روی »بررس ــ ــروف را بی ــ مع
ــیاری  ــ ــــت. برای بس ــــل« متمرکز اس متقاب
ــر در صورتی از  ــ ــران، هنر معاص ــ از متفک
ــــت که بتواند رابطه  اهمیت برخوردار اس
ثابت و امن اجتماعی را مدیریت کند. به 
عبارتی، ارزش هنر در قدرت تفکر خارج 
ــــت. هنرمند  ــــی اس ــــوب اجتماع از چارچ
ــــی بنگرد  ــر می تواند خارج از قفس ــ معاص
ــــی عقل گرا و  ــر توضیح ــ ــــش تفک که درون

ــه ای از دنیا  ــ ــد نقش ــ ــــعی دارن ــرا س ــ ابزارگ
ترسیم کنند. در این میان »هنر انتقادی« 
ــــری را در نظم فرا  ــود گزینه های دیگ ــ وج

سیاسی کنونی، پیش روی ما می گذارد.
ــــوی، بر  ــــوف فرانس ــیر، فیلس ــ ژاک رنس
ــــت که هنر، علی رغم بعد  این اعتقاد اس
ــتر به قلمرو »واقعیت  ــ ــــی اش، بیش سیاس
ــد:  ــ می گوی او  دارد.  ــــاص  اختص ــــی«  حس
ــــمکش ها و  ــرای کش ــ ــلحه ای ب ــ ــر، اس ــ »هن
ــرار  ــ ق ــان  ــ ــــی در اختیارم ــارزات سیاس ــ مب
ــته باشیم  ــ نمی دهد.« ما نباید انتظار داش
ــــی بر جای  ــتقیم سیاس ــ ــه هنر تأثیر مس ــ ک
ــر انتظار نمی رود  ــ ــذارد. بنابراین از هن ــ بگ
ــــی، حتی دموکراسی  از هیچ نگرش سیاس
ــگاه ژاک  ــ ــتیبانی کند. از ن ــ ــه ای پش ــ مجادل
ــا  ــ ــه« ی ــ ــاد »بدن ــ ــر ایج ــ ــــدف هن ــیر، ه ــ رنس
ــرون از  ــ ــه می تواند بی ــ ــــت ک »فضایی« اس
ــته  ــ ــــی حاکم وجود داش ــات سیاس ــ مباحث
ــارغ از دالت های  ــ ــاره ای، ف ــ ــا چ ــ ــد ت ــ باش
ــــدرت هنر در  ــان دهد. ق ــ ــــی را نش توضیح
ــــی فراتر از  ــرای خلق فضای ــ ــــی آن ب توانای
ــر وارد  ــ ــــت. هن ــول اس ــ ــاختارهای معم ــ س
ــا را دعوت  ــ ــود و م ــ روابط اجتماعی می ش
می کند تا از نو بیندیشیم و دنیای پیرامون 

را بار دیگر ارزیابی کنیم.
ë نقطه آغاز هنر معاصر

ــوان »فضای  ــ ــیر به عن ــ آنچه ژاک رنس
هنر« معرفی کرد، کاترین ماابو، فیلسوف 

ــتون،  ــ ــگاه کینگس ــ ــفه دانش ــ ــتاد فلس ــ و اس
ــــدف از مفهوم  ــه آغاز« می نامد. ه ــ »نقط
»نقطه آغاز هنر معاصر« توانایی ارتباط 
ــر در ایجاد  ــ ــــی نیروی هنر معاص اجتماع

فضاهای باز و غیرتوضیحی است.
»فضای نقطه آغاز« چیست؟ و چرا به 
آن نیاز داریم؟ نقطه آغاز »فضای« بازی 
ــــت که هیچ چارچوب از پیش تعریف  اس
شده ای ندارد؛ فضای غیرتوضیحی است 
ــتورالعمل و  ــ ــای اطراف بدون دس ــ که دنی

توقعی در آن آشکار می شوند.
ë قدرت هنر

ــــط تحلیل قدرت، هنر به عنوان  از رواب
و در  ــــت  نیس ــــل درک  قاب ــرو«  ــ ــــک »نی ی
ــه چاره و  ــ ــــت بلک خدمت قدرت هم نیس
گزینه ای دیگر است. هنر »تجربه« است؛ 
ــــفی  ــــی جدا از علوم فلس ــر در قلمروی ــ هن
ــر درکی  ــ ــد. هن ــ ــــل می کن ــــی عم و اجتماع
مجسم شده است که فرای گفتمان ایجاد 

می شود. هنر در مقایسه با علوم فلسفی 
و اجتماعی، فرد را وارد درکی متفاوت از 

جهان )درونی و بیرونی( می کند.
ــارغ از  ــ ــر ف ــ ــر معاص ــ ــال، هن ــ ــرای مث ــ ب
چارچوب »مشکل/راه حل« است، به این 
ــر  ــ ــــگی تفکر بش ــا که در روش همیش ــ معن
ــد و از فضای خالی  ــ ــکافی ایجاد می کن ــ ش
ــرد.  ــ ــره می ب ــ ــائل روز به ــ ــرای درک مس ــ ب
ــــت  ــــری تغییر چیزی نیس ــار هن ــ هدف آث
ــــت. در واقع  بلکه قصد و نیت آنها باز اس
هیچ دستور روایتی برایش تعریف نشده 

است.
ــــت و  ــــب قرن بیس ــر معاصر مناس ــ هن
یکم با سؤاات و ابهامات بسیاری دست 
ــع، به جای  ــ ــد. در واق ــ ــه نرم می کن ــ و پنج
ــان کند، فضا  ــ ــد چیزی را بی ــ اینکه بخواه
ــود را آنجا  ــ ــا مخاطب خ ــ ــاز می کند ت ــ را ب
ــبکه ای از  ــ بدون آغاز و پایان و گاهی در ش
برداشت های آگاهانه تصور کند و تجربه 

ــته  ــ ــر داش ــ ــــودش را از آن هن ــــخصی خ ش
ــــب با  ــاورم که هنر مناس ــ ــر این ب ــ ــد. ب ــ باش
ــر غیرتوضیحی«  ــ ــا »هن ــ ــه امروز م ــ جامع
ــیاری از آثار هنری مربوط  ــ است. البته بس
به سیاست یا زندگینامه ها پیام خاصی را 
ــــل می کنند که برعکس فضا را برای  منتق
ــــدود می کنند. منظور  ــر و تحول مح ــ تغیی
ــر نباید پیامی  ــ ــــت که هنر معاص این نیس
ــه نباید بر آن متمرکز  ــ را انتقال دهد، بلک
ــود چرا که توجه مخاطب باید به فرای  ــ ش

پیام موجود فراخوانده شود.
ــای متنوع معاصر  ــ ــر حال، هنره ــ به ه
ــد که به ندرت در  ــ ــیلی دارن ــ در خود پتانس
کارهای فرهنگی دیگر مشاهده می شود. 
ــه قادر  ــ ــا می کنند ک ــ ــــی را مهی ــا فضای ــ آنه
هستیم در آن خود را به چالش بکشیم و 
با گزینه ها و تصمیم های جدید به مسیر 

پیش روی خود بنگریم.
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رؤیایی بزرگ؛ واقعیتی تلخ
منطق فرهنگی – روانی پناه بردن به قرعه کشی های تلویزیونی چیست؟

ــطح  ــ ــه در ایران موضوع »بخت آزمایی« در س ــ ــت ک ــ نزدیک به هفت دهه اس
ــال های اخیر در رسانه ها بویژه رسانه ملی به طرز  ــ ملی مطرح شده است و در س
ــت. بخت آزمایی نوعی  ــ ــی« رواج یافته اس ــ ــگ قرعه کش ــ ــم گیری »فرهن ــ چش
ــطه رخدادهای کامًا اتفاقی و  ــ »قمار دسته جمعی بزرگ« است که افراد بواس
ــدن در یک بازی جمعی و  ــ ــیار نادر،  امکان برنده ش ــ موقعیت های احتمالی بس

کسب جایزه ای بسیار بزرگ را پیدا می کنند.
ــی برای تحول  ــ ــود، نوعی فرصت غیرعقان ــ ــق بخت آزمایی در درون خ ــ منط
ــانس و اقبال و  ــ ــت. نوعی آزمودن بخت و ش ــ ــادی در موقعیت زندگی اس ــ بنی
ــت و اقبال و طالع،  ــ ــت که اگر نیروی جادویی بخ ــ طالع. ایده اصلی نیز آن اس
ــم. هرقدر این  ــ ــیار باایی برس ــ ــم به موقعیت بس ــ ــد، می توان ــ با من همراه باش
بخت آزمایی و جایزه آن، بزرگتر و بیشتر باشد،  جذابیت و مبهوت کنندگی آن 
ــت. منطق درونی بخت آزمایی این است که من با مقدار اندکی  ــ نیز بیشتر اس
ــرکت می کنم و در عوض اگر شانس داشته  ــ ــی ش ــ از پول خود،  در یک قرعه کش
ــت خواهم آورد که نه تنها هیچ تناسبی با  ــ ــیار عظیمی را به دس ــ باشم،  پول بس
ــارکت من در این قرعه کشی ندارد،  بلکه آنقدر بزرگ و زیاد است که  ــ میزان مش

کل زندگی من و حتی خاندان من را هم تغییر خواهد داد.

ë منطق اتاری
در جهان سنت به دلیل نوع جهان بینی 
کـــه مردم داشـــتند، نظم زندگـــی جامعه 
و موقعیـــت افـــراد در آن تقریبـــاً تعریف 
شده بود. آدم ها موقعیت شان را پذیرفته 
بودنـــد و می دانســـتند که اگر کســـی، حتی 
از فقیرترین مردم، به شـــاهی برســـد،  این 
پرنده بخت،  همای ســـعادت، است که بر 
شـــانه های او فرود آمده است. اما در پس 

ایـــن اتفاق بـــزرگ، این قاعـــده هم وجود 
داشـــت کـــه در طالـــع آن فرد ایـــن بخت 
بـــزرگ وجود داشـــته اســـت. لـــذا آدم ها 
بی حســـاب و کتاب )در منطق جهان بینی 
سنتی و نظمی که آنان در زندگی و کیهان و 
طالع آدم ها تعریف کرده بودند(  دچار این 

تحول بزرگ نمی شدند.
امـــا در دوره مـــدرن،  بخت آزمایی هـــا، 
همان ایده پرنده بخت،  همای،  را گرفتند؛ 

ولی قاعده پشت ســـر آن را حذف کردند. 
مســـأله اصلی آن اســـت که آدم ها انگیزه 
تحـــول و دگرگونی بنیادی را در خودشـــان 
ایجـــاد کردنـــد. اما دیگـــر موقعیت جاری 
زندگی شان برای آنان مشروعیت نداشت.
منطـــق فرهنگی و روانی پنـــاه بردن به 
بخت آزمایی ها این اســـت که انسان ها در 
زندگی واقعی معمواً همه امور را عقانی 
و به طـــور محاسبه شـــده پیـــش نمی برند. 
روال  و  روزمـــره  تاش هـــای  در  شـــاید 
عادی زندگـــی، امر عقانی و محاســـباتی 
مبنای کار باشـــد، اما همه مـــا در لحظات 
عمیـــق و موقعیت هـــای حـــاد زندگی، در 
جســـت وجوی راه هایی هســـتیم که فراتر 
از ایـــن روال های عقانی و محاســـبه پذیر 

بتواند عمل کند.
بـــه عبارت دیگـــر در موقعیت هایی که 
به این نتیجه می رســـیم کار آنقدر خاص و 
حاد و اورژانسی اســـت که روال های عادی 
عقانی تـــوان حل آن را ندارنـــد، به دنبال 
و فراعقانـــی خواهیـــم  راهـــی متفـــاوت 
بـــود. در ایـــن موقعیت هـــا،  ما دســـت به 
دامـــان نیروهـــای ماورایـــی می شـــویم که 
این موقعیت ناخوشـــایند را حل کنیم. به 
بیان دیگـــر، از طریق نوعـــی رابطه برقرار 
کردن با نیروهـــای ماورایی و نوعی کرنش 

بدان هـــا،  ســـعی می کنیـــم بـــا نیروهـــای 
جادویـــی ایـــن موقعیـــت را ناگهـــان و در 
طرفة العینـــی تغییـــر دهیم. اینجا اســـت 
که منطـــق جادویی وارد زندگی می شـــود؛ 
نیرویی که منشأ ماورایی دارد  و زندگی ما را 
می تواند عوض کند. این قاعده در بسیاری 
از عرصه هـــای زندگـــی ما هســـت، زیرا ما 
در آن موقعیت هـــا پذیرفته ایم کـــه کار از 
دست ما انســـان ها و تاش های انسانی ما 
خارج شده اســـت. مانند کسانی که قدرت 
جادویی دارند، کسانی که دست به دامان 
نذر و خیرات می شـــوند، یا به طلســـم و... 
متوســـل می شـــوند؛ یا حتی در داستان ها، 
چـــراغ جادو و قـــدرت دیـــو درون آن برای 

برآورده سازی هر آرزویی که داریم.
در موقعیت هـــای نـــذر ایـــن موضوع، 
معطـــوف به یـــک موقعیـــت خطرناک و 
دشـــوار مثًا یک بیماری،  یک ســـرطان یا 
یک عامل تهدیدکننده زندگی نزدیکان ما 
اســـت و در موقعیت هایی که داستان های 
ایـــن  می دهنـــد،  نشـــان  جـــادو  چـــراغ 
موقعیت ها معطوف به آرزوها و تخیات 

ما است، مثًا داشتن قصری از طا و....
ë میل به زندگی رؤیایی

به نظر می رسد قرعه کشی های رسانه ها 
که ایـــن روزها بســـیار رواج یافتـــه، امتداد 

همـــان چـــراغ جادوهایی هســـتند که قرار 
اســـت خیال مهارناشـــده ما بـــرای تحول 
در زندگـــی و رســـیدن بـــه موقعیت هـــای 
افســـانه ای را ارضـــا کننـــد. نوعـــی امیـــال 
درونی و بســـیار عمیق که از یک سو بیانگر 
نارضایتـــی درونی ما از وضـــع موجود و از 
سوی دیگر بیانگر میل شدید ما به انقابی 

عظیم در وضع موجود است.
آنقدر ایـــن وضع مطلـــوب و آرمانی را 
دور و دراز تعریف کرده ایم، که فقط و فقط 
می توان با نیروی عظیـــم بخت و طالع یا 
همان »قمار بـــزرگ« آن را عوض کرد. با 
این تفـــاوت که در این قمـــار بزرگ، وقتی 
طرفین برنده و بازنده دو نفر باشـــند،  یک 
نفر که جایزه بزرگ را می برد،  نفر مقابل، 
باید آن را پرداخت کند، لذا »برنده شـــدن 

بزرگ« همراه با »باخت بزرگ« است.
ایـــن »باخـــت  امـــا در قرعه کشـــی ها، 
بزرگ« را جماعت بزرگی می دهند، آنقدر 
که ســـهم هرکس بســـیار کوچـــک و لذا به 
ظاهر نامرئی و نادیدنی اســـت. به همین 
دلیـــل تحمل پذیر اســـت و آدم هـــا دائماً 
ترغیب می شوند در این قمار شرکت کنند، 
چون هزینه بسیار اندک واقعی،  با احتمال 
و امید برد بسیار بسیار بزرگ همراه است. 
در پـــس همـــه اینها نه یک نیـــت خیر، که 
یک تجارت و کاســـبی بزرگ هست، نوعی 
تجـــارت مبتنـــی بر نیـــاز و میل مـــردم به 

بخت  آزمایی و زندگی رؤیایی و شاهانه.
ë بازندگان بزرگ

نکتـــه اصلـــی آن اســـت کـــه ســـیطره 
قرعه کشـــی متعلق به زمانه ای اســـت که 
جامعه بشـــدت دنبال ارزش های مادی و 
منافع مادی است. خود این قرعه کشی ها 
هم بـــه ایـــن مادی گرایـــی ارزشـــی دامن 
می زنـــد. در مقابـــِل جماعـــت اندکـــی که 
برنده شده اند، جماعت بزرگی قرار دارند 
که برنـــده نمی شـــوند، لذا هرچه بیشـــتر، 

موقعیت ناخوشایندشان تأیید و بازتولید 
می شـــود. لذا مســـأله اصلی آن اســـت که 
قرعه کشـــی اگر یک نفر را متحول می کند، 
هزاران نفر را سرجای خودشان می نشاند 
تا وضـــع خودشـــان را بپذیرند. امـــا با این 
فرق که همیشـــه از موقعیت شان ناراضی 
خواهنـــد بـــود. بایـــد در درون شـــان نوعی 
»نفرین شـــدگی« و »محکوم شدگی« برای 

ماندن در این موقعیت را بپذیرند.

ë تجارت با شانس و اقبال
بخت آزمایـــی گاه می توانـــد بـــه یـــک 
ســـرگرمی و یک امر فرعی و حاشیه ای در 
زندگی افراد بدل شود، که در پس خود یک 
»صنعت شانس و اقبال« را ایجاد خواهند 
کرد؛  همانند همـــه صنعت های مبتنی بر 
تفریحات مردم. لذا بیش از آنکه به مردم 
کمک کند، بخت آزمایی به دنبال پرکردن 

جیب برگزارکنندگان این مسابقه ها است.
اما وقتی منطـــق اتاری و قرعه کشـــی 
بـــه قاعده محـــوری زندگـــی مـــردم بـــدل 
شـــود،  بیانگر آن اســـت که جامعه حال و 
روز خوشـــی ندارد. اعضـــای آن جامعه از 
زندگی شان راضی نیســـتند، اما این را هم 
می دانند که نمی توان به شیوه های عقانی 
این زندگـــی را بهبود بخشـــید. به تعبیری 
در بطـــن خودش نوعی ســـازگاری با نظم 

ناعادانه زندگی را دارد.
قاعـــده  کـــه  زمانـــی  بخت آزمایـــی در 
مسلط باشد، نشان می دهد جامعه مبتنی 
بـــر قاعده هـــای غیرعقانـــی و روندهـــای 
تصادفی اســـت. آدم ها می داننـــد که باید 
ریســـک کرد  و اگر بخت با تو همراه باشد، 
 به زندگـــی مطلـــوب می توانی برســـی. اما 
هرچه هست پذیرفته ایم که زندگی فعلی 
حـــق ما نیســـت و ما شایســـته زندگی های 

بسیار برتری هستیم.
بـــه  آوردن  پنـــاه  موقعیـــت  ایـــن 
به عنـــوان  قرعه کشـــی  یـــا  بخت آزمایـــی 
راه نجـــات، زندگـــی را به طـــور عمیقـــی با 
نارضایتـــی همـــراه خواهد کرد. از یک ســـو 
وضع موجود پذیرفتنی نیســـت و از ســـوی 
دیگر راه درســـتی برای خروج از این وضع 
وجـــود نـــدارد و مهمتر از همـــه آنکه همه 
افـــراد میل عمیقی به خـــروج از این وضع 

موجود دارند.
ë گنج بدون رنج

و  اجتماعـــی  بســـتر  در  بخت آزمایـــی 

فرهنگـــی ای در جامعـــه رواج پیدا می کند 
کـــه رؤیای محوری مردم، رســـیدن به یک 
زندگی بســـیار باشـــکوه مادی است. همه 
آدم ها به هـــر قیمتی می خواهنـــد به این 
زندگـــی مرفـــه و اکچـــری برســـند. نکتـــه 
اصلی آن اســـت که این گنـــج، باید نابرده 
رنج باشـــد. بدون رنجی باید به این ثروت 
بی حد رسید. بخت آزمایی و اتاری ها یکی 
از راه های رسیدن به بهشت زمینی هستند.

بخت آزمایی در کنه خود، لزوماً عملی 
غیراخاقی یا غیرمنطقی نیست. اما وقتی 
به پدیده ای مســـلط در زندگی مردم بدل 
می شـــود، بیانگر شرایطی اســـت که حال 
جامعـــه و زندگی مردم خوب نیســـت. به 
همین دلیل، بســـتر اجتماعـــی و فرهنگی 
ســـیطره یافتن بخت آزمایـــی در جامعـــه 

اهمیت دارد.
در چنـــد دهـــه اخیـــر، در جامعـــه مـــا، 
بانک هـــا و مراکز اقتصـــادی و حتی برخی 
نهادهـــای مدنـــی خیریه ای بـــرای جلب 
مخاطب دســـت به راه اندازی قرعه کشـــی 
و بخت آزمایی زده اند. شـــاید آنقدر تعداد 
این جوایز زیاد بوده که اگر توزیع می شدند، 
 به هر ایرانـــی حداقل یکبـــار تجربه برنده 
شـــدن در یک قرعه کشـــی می رسید! فقط 
کافی اســـت به تعداد جوایـــز خرد و کانی 
توجه کنیـــد که بانک ها در تبلیغات شـــان 

برای جذب سپرده گذاران اعام می کنند.
ë ناامیدان امیدوار به بخت آزمایی

اما مســـأله اصلی به حجم زیاد میل و 
استقبال مردم از بخت آزمایی برمی گردد 
که این همه فراگیر شـــده، آنقدر که از یک 
امـــر اتفاقی و نادر، به امـــری رایج و عادی 
بدل شـــده اســـت. در هرجـــا و در هر کنش 
اقتصادی )خرید،  ســـرمایه گذاری، و...( ما 
با نوعی قرعه کشی ضمنی مواجه هستیم. 
شـــاید در وهله نخســـت بتوان گفت اینها 
برای جـــذب مشـــتری و اقناع آنـــان برای 
خرید یـــا ســـرمایه گذاری در مرکز خاصی 
اســـت. اما مســـأله اصلی آن است که این 
میـــل و این قاعـــده به یک امر مســـلط در 

جامعه بدل شده است.
آن سوی »امید« به بخت آزمایی برای 
تحـــول در زندگـــی، از نوعـــی »ناامیدی« 
روال هـــای  و  تاش هـــا  نتیجه بخشـــی  از 
قاعده منـــد بـــرای تحول و بهبـــود زندگی 
حکایت دارد. بخت آزمایی در بطن خود 

یـــک رابطه قـــدرت را هم تعریـــف کرده 
اســـت. اینکه ما قادر به تحـــول موقعیت 
خـــود نیســـتیم، مگـــر از طریـــق بخـــت و 
اقبـــال و طالـــع خـــاص. نوعـــی پذیـــرش 
وضـــع موجـــود، ؛ هرچند بـــا نارضایتی و 
ناکامی هـــای عمیق. امـــا وضع موجود در 
یـــک رابطه فرادســـتی صاحبـــان بخت و 
اقبال نســـبت به فاقـــدان بخـــت و اقبال 

مشروعیت پیدا می کند.

وقتی منطق اتاری به قاعده  محوری زندگی مردم بدل 
می شود،  بیانگر آن است که جامعه حال و روز خوشی ندارد 
و اعضای آن جامعه از زندگی شان راضی نیستند، اما این را 

هم می دانند که نمی توان به شیوه های عقانی این زندگی را 
بهبود بخشید. بخت آزمایی وقتی که قاعده مسلط جامعه 

شد، نشان می دهد جامعه مبتنی بر قاعده های غیرعقانی 
و روندهای تصادفی است. اما هرچه هست پذیرفته ایم که 
زندگی فعلی حق ما نیست و ما شایسته زندگی های بسیار 

برتری هستیم. این موقعیت پناه آوردن به قرعه کشی 
به عنوان راه نجات، زندگی را به طور عمیقی با نارضایتی 

همراه می کند
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دکتر جبار رحمانی
انسان شناس و عضو مؤسسه انسان شناسی و فرهنگ

دکتر دلیا وکنی
فیلسوف هلندی و دکترای هنر معاصر از دانشگاه ایدن/ مترجم: فرزانه اسکندریان

هنرهای مختلف چـــه تأثیر»خوبی« برجای می گذارند؟ آیا هنـــر می تواند در این 
شرایط ســـخت اجتماعی و اکولوژیک به ما کمک کند؟ هنگامی که مسائل بسیار 
مهم تری پیش روی ما اســـت، آیـــا باز به هنر نیـــاز داریم؟ یا اینکه هنـــر فقط برای 
روزهای خوش و ساعات خوشحالی ما است؟ هنر چه »خیری« برای ما دارد؟ چرا 

باید هنر را جدی گرفت؟
این ســـؤاات نشـــان می دهند که پرداختن بـــه »فایده هنر« چندان امر ســـاده ای 
نیست. »مشـــروعیت هنری« و »اعتبار هنری« اغلب وابسته به این است که آن 
هنـــر در جامعه خود چه »کاربـــرد و کارکردی« دارد؛ چرا که »خیـــر واقعی هنر« در 
ساختار از پیش تعریف شده اجتماعی و سیاسی قابل درک نیست. به این اعتبار، 
اگر بخواهیم هنر را از بعد »کاربرد« و »فایده« بررســـی کنیم، باید آن را در ساختار 
»سودمندگرایی« و »کاربردگرایی« ارزیابی کرد. به همین دلیل است که معتقدم 

»ارزش« هنر معاصر باید از نو تعریف شود.
برخـــی نظریه پردازان فلســـفه هنر به دنبال این هســـتند که نشـــان دهند هنرهای 
مختلف چگونه به انســـان کمک می کند کـــه جامعه ای بهتر بســـازد. برای مثال، 
تاماس فروید، محقق و برنـــده جایزه  Brain Prize ثابت کرده اســـت که چگونه 
تجربه هنری و خاقانه، پیچیدگی دنیای درون را افزایش می دهد و در نتیجه قدرت 

تصمیم گیری پیچیده و جامع را در دیگر بخش های زندگی بهبود می بخشد.
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مجازی و اینترنت باعث شــده بود با خواندن 
کشــورهای  ســینمای  تماشــای  یــا  ادبیــات 
مختلــف دربــاره زندگــی مــردم آن کشــورها 
بیشــتر بداننــد. علــت گســترش کتابخوانــی 
انجمن هــای  وجــود   70 و   60 دهه هــای  در 
مختلفــی ماننــد انجمــن داستان نویســی یــا 
انجمن های شعر و ادبیات هم بود. جلسات 
این انجمن ها پررونق بود و خود من هم پای 
ثابت این جلســات بودم. حداقــل 100 نفر در 
یک انجمن حضور فعال داشــتند و با شوق و 
ذوق از کتاب هایی که خوانده بودند می گفتند 

و وارد بحث می شدند.«
   از کتاب های سفید تا داستان های چند خطی

احمــد علــی نیــا با اشــاره بــه چنــد کتاب 

مورد عاقه نســل جوان می گوید: »ســال 65 
کتاب های ذبیح اه منصوری پرفروش ترین 
کتاب هــا بودنــد و پــول زیــادی هــم نصیــب 
ناشران این کتاب ها شــد. از آن کتاب ها امروز 
استقبالی نمی شود و این به دلیل تغییر ذائقه 

خوانندگان کتاب است.
امــروز با توجه به بــاا رفتن قیمت کاغذ و 
چاپ و افزایش شبکه های اجتماعی و فضای 
مجــازی، دیگــر خبــری از جوانــان کاوشــگر و 
پژوهشــگری کــه دنبال کتاب بودند نیســت و 
خیلی هــا هم اگــر بخوانند دنبــال کتاب هایی 

تبلیغــات  مجــازی  فضــای  در  کــه  هســتند 
متأســفانه  کتــاب  نمایشــگاه  در  می شــود. 
کتاب هایــی کــه تبلیغــات زیــادی بــرای آنها 
می شــود یا ســلبریتی ها برای تبلیغ و امضای 
آن دعوت می شــوند، بیشــتر فــروش می رود 
درحالی کــه کتابخوان های واقعــی می دانند 
کتاب هایــی کــه بــرای آنهــا تبلیغــات زیادی 

می شود ارزش خواندن ندارند.«
ســیاوش مهــری زد بــه کتاب هــای احمد 
محمود اشــاره می کند و اینکه کتاب های این 
نویســنده در یک دوره طرفــداران زیادی پیدا 
کــرد، طــوری کــه رمــان »همســایه ها« بارهــا 
تجدیــد چاپ شــد. به گفتــه او بعــد از احمد 
کتاب هــای  بــه  جوان هــا  گرایــش  محمــود، 

گلشــیری بیشــتر شــد و در انجمن های ادبی 
درباره این کتاب ها بحث زیادی درگرفت.

خیابــان  در  ســال ها  کــه  تهرانــی  احمــد 
انقــاب به عنــوان کتابفروش فعالیــت کرده 
اما به دلیل مشکات حوزه چاپ از این حرفه 
خداحافظــی کــرده اســت، بــا ایــن جمله که 
جوان هــای دهــه 60 برخــی از کتاب ها را مثل 
کاغــذ زر می خریدنــد، می گوید: »آن ســال ها 
جوان ها مقابل یکی دو کتابفروشــی به صف 
می ایستادند تا کتاب های جلد سفید بخرند. 
کتاب های جلد ســفید کتاب های ممنوعه ای 

بررســی ها نشــان می دهــد متأســفانه جوانــان 
مثــل گذشــته اشــتیاق و ذوق ازدواج ندارنــد. 
البتــه شــاید حالت هــای درونــی و روانــی آنها 
این گونــه نباشــد اما آنچــه دفاتر ثبت و اســناد 
نشــان می دهنــد جوانــان دیگــر مثــل گذشــته 

اشتیاق ازدواج ندارند.
علت های مختلفی می تــوان برای این موضوع 
بیان کرد. به عنوان مثال یکی از علت ها افزایش 
فزاینــده میــزان خودخواهــی در جامعه اســت. 
بــه عبارت دیگر شــاید بتــوان گفت نســل امروز 
نســبت بــه گذشــته از میــزان فــداکاری کمتری 
برخوردار است و خودخواهی باعث می شود تن به مسئولیت ندهند 
و از مســئولیت پذیری احســاس رنجش پیدا  کننــد. خود این موضوع 
می تواند ریشــه در مســائل تربیتی نســلی داشــته باشــد. یعنی نسل 
قبــل به جای اینکــه فرزندان را بــه گونه ای تربیت کننــد که روی پای 
خودشان بایستند و مسئولیت پذیر باشند، با انجام کارهای فرزندان 

عمًا آنها را بی مسئولیت و وابسته بار آورده اند.
بــا  می کننــد  فکــر  غلــط  بــه  جوان هــا  از  بعضــی  دیگــر  طــرف  از 
ازدواج،منابع اقتصادی را ازدســت می دهند و یا باید آن را با کســی 
شــریک  شــوند که این موضوع برایشان ناخوشــایند است. درحالی 
که نســل قبل فکــر می کرد با ازدواج به اســتقال مالــی و اقتصادی 

می رسد.
ارتباط هــای بیــش از انــدازه در دوران تجــرد که بعضــاً می تواند به 
روابــط غیراخاقــی هم منجر شــود یکــی دیگر از عوامــل بازدارنده 
ازدواج است. فردی که دچار تشنگی مزمن است، اگر آب در اختیار 
نداشــته باشد و بتواند از آبمیوه استفاده کند مقداری از تشنگی اش 
التیــام پیــدا می کند. امروز هم بــه همین ترتیب نیازهای جنســی و 
عاطفــی و روانــی قبل از ازدواج تــا حدی برطرف می شــود و باعث 
می شــود جــوان بــه ازدواج به عنــوان ارضای مناســب همــه نیازها 

تمایلی نداشته باشد.
اســتقال و اســتقال طلبی چیزی اســت که به طور معمول باید در 
ســن خاصی اتفاق بیفتد. در گذشته جوان وقتی تمایل به استقال 
از خانواده داشــت از طریق ازدواج و به طور درســت آن را به دســت 
مــی آورد، درحال حاضر هم جوان روحیه اســتقال طلبی و تمایل 
زندگی جداگانه از پدر و مادر را دارد اما بدون اینکه حاضر به ازدواج 
شــود از خانواده جدا می شود. بحث اســتقال طلبی در گذشته هم 

بود اما در کانال درست خودش انجام می شد.
مســئولیت ناپذیری حائز اهمیت اســت. خیلی از مواقع شاهد این 
هســتیم جــوان این ذهنیــت را دارد که برای خــودم زندگی می کنم 
و چــرا باید مســئولیت فرد دیگــری را برعهده بگیرم یــا زندگی ام را 
قســمت کنم. این تفکر به خانواده این جوان باز می گردد. چه بســا 
این افراد در آینده مســئولیت پذیری در ارتباط با والدین خودشــان 
را هم نداشــته باشند و افرادی که نســبت به همسر مسئولیت پذیر 
هســتند نســبت بــه والدیــن هــم ایــن مســئولیت را دارنــد. درحال 
حاضر شــاهدیم که ســرای ســالمند هر روز در حال گســترش است 
و پــدر و مادرهــای پیــر تنهــا می شــوند و عــده ای از جوان هــا بــا رها 
کردن پدر و مــادر مهاجرت می کنند و عده ای ازدواج نکرده زندگی 
مجــردی را انتخاب می کنند و اینها نشــان از ایــن دارد که چارچوب 

مسئولیت پذیری زیر سؤال رفته است.

 دکتر حسین 

ابراهیمی مقدم 
 روانشناس و 

استاد دانشگاه

یادداشـــت
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iran-newspaper کتاب خواندن 
مانع رشد فکر است

برخی از جوان ها می گویند درس و 
دانشگاه نمی گذارد کتاب بخوانند
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به مرور سلیقه جوان ها تغییر کرد و درحال حاضر بیشتر به کتاب های 
ترجمه و آثار پرفروش جهان تمایل دارند. بعضی از این نویسنده ها 
هرچند سطح سلیقه ها را پایین آورده اند اما این امید را هم به وجود 

آوردند که هنوز کتاب و کتابخوانی زنده است. حاا بیشتر رمان و 
داستان بلند روی بورس است اما شمارگان کتاب خیلی پایین آمده

چرا از ماجرای آنها تعجب می کنیم؟

ما جوان های معمولی معمولی هستیم

رویکرد جوانان به تکنولوژی کتابخوانی

کتاب را با گوش مان می خوانیم

گر
ت دی

حا
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آنهایی که نمی توانند ازدواج کنند، آنهایی که نمی خواهند ازدواج کنند

نمی خواهم تنهایی ام را قسمت کنم

احمد علی نیا کتابفروش کهنه کاری اســت که 
به جای کتاب خواندن جوانان قدیم از اصطاح 
کتاب خواری استفاده می کند. او با حسرت از آن 
روزها یاد می کنــد؛ روزهایی که کتاب همه چیز 
بود و موبایــل و فضای مجازی جایش را تا این 
انــدازه تنگ نکــرده بود: »مشــکات اقتصادی 
مردم روی خرید کتاب و مطالعه تأثیر گذاشته و 
باعث شده خیلی از جوان ها در فضای مجازی 
یا اینترنت مطالب یا کتاب مورد عاقه شــان را 
مطالعه کننــد. البته اگر مطالعــه کنند. خیلی 
از جوان هــا با درآمد 2 میلیــون تومانی ترجیح 
می دهند به جای خرید کتاب، پول شان را جای 
دیگری هزینه کنند. درحالی که دهه 60 خیلی 
از جوان ها از لباس و حتی غذای خود می زدند 

تا کتاب مورد عاقه شان را بخرند.
بــه تربیــت خانــواده،  این هــا  البتــه همــه 
تلویزیــون و آموزش هایــی کــه در مــدارس بــه 
بچه هــا داده می شــود ارتباط دارد. آن ســال ها 
خانواده هــا اهــل مطالعه بودنــد و بچه ها را به 
کتابخوانــی تشــویق می کردنــد. مــدارس هــم 
بــا برگزاری مســابقات کتابخوانی بچه هــا را به 
مطالعــه عاقه منــد می کردنــد. عضویــت در 
کتابخانه مدرســه یا کانون پرورش فکری برای 
همه یک افتخار بود و با امانت گرفتن کتاب در 
اولین فرصت، شروع به خواندن می کردند. اما 
امــروز خبری از کتاب بین خانواده ها و تشــویق 
بچه ها به کتابخوانی در مدارس نیست مگر در 
موارد خاصی که پدر و مادر هر دو اهل مطالعه 
باشند و بچه ها ببینند و یاد بگیرند و عاقه مند 

شوند.«
پــول در  نقــش  و  اقتصــاد  اســتبداد  بــه  او 
روابط اجتماعی هم اشــاره می کند و می گوید: 
»متأســفانه امــروز همه چیــز در پــول خاصه 

می شــود. یــک جــوان 20 ســاله بــه ایــن فکــر 
می کنــد کــه بعــد از پایــان تحصیــات چطــور 
می توانــد پول دربیــاورد. دیگر کمتر شــاهدیم 
کــه جوان ها کتاب به هم هدیه بدهند درحالی 
مشــتری های  بیشــترین   70 و   60 دهــه  کــه 
ثابــت کتابفروشــی ها جوان هایــی بودنــد کــه 
می خواستند به دوستانشان کتاب هدیه بدهند. 
اوایل انقاب شــوق جوان ها بــه خواندن کتاب 
آن قــدر زیاد بود که می گفتند به جای خواندن 
کتــاب آن را می خورنــد.« ســیاوش مهــری زد 
یکــی دیگر از کتابفروش های قدیمی اســت. او 
بــا تأییــد حرف هــای همکارش معتقد اســت 
فرهنــگ مطالعــه کتاب مــرده اســت: »مردم 
دیگر حوصله کتاب خواندن ندارند. این روزها 
خیلی هــا دنبــال کتاب های چند صفحــه ای یا 
حتی داســتان های چند خطی هســتند و کمتر 
کســی حوصله خوانــدن رمــان 200 صفحه ای 
دارد. خیلی ها به جای در دست گرفتن کتاب به 
شکل مجازی مطالعه می کنند درحالی که این 
کتاب ها عمر کوتاهی دارند. در کنار کتاب عاقه 
مردم بخصوص جوان ها به سینما و فیلم های 
خــاص و معناگــرا هم کم شــده. دهه هــای 60 
و 70 نســل جــوان عاقــه زیادی بــه فیلم های 
هیچکاک داشت و کتاب های زیادی هم درباره 
فیلم های این کارگردان چاپ می شــد اما حاا 
کمتر کســی به دیــدن فیلم هایی از این دســت  

عاقه نشان می دهد.«
وی در ادامه با اشاره به اینکه دهه 60 و 70 با 
کتاب گره خورده بود، می گوید: »آن ســال ها که 
خبری از اینترنت و موبایل نبود، تنها راه ارتباط 
با دنیای پیرامون کتاب و روزنامه بود. جوان های 
آن ســال ها واقعیت هــا را به جای صداوســیما 
در کتاب جســت و جو می کردنــد و نبود فضای 

بود که طرح جلد نداشــت و بیشــتر موضوعات 
آن رمان هــای ممنوعــه یــا نوشــته هایی از دکتر 
شــریعتی و صمــد بهرنگی و محمــود حکیمی 
بود. در کل کتاب های رمان و تاریخ بیشــتر مورد 
توجــه جوان هــا بــود. داســتان های خــوب برای 
بچه هــای خــوب از اســتاد مهــدی آذر یــزدی، 
ترجمه های محمد قاضی، ذبیح اه منصوری 
و کتاب بشر دوستان ژنده پوش با ترجمه رحیم 

نامور از کتاب های پرفروش آن دوره بود.«
به گفتــه وی  در ســال 58 و در اولیــن بهــار 
پــس از انقــاب، فــروش کتــاب و تیــراژ آن بــه 
نحــو بی ســابقه ای رشــد کــرد و انــواع و اقســام 
کتاب های داســتانی و غیرداســتانی از هر گروه و 
گرایشــی راهی بازار نشر شــد. »برمی گردیم گل 

نســرین بچینیم«، »دن آرام«، »جان شــیفته«، 
»ژان کریســتف« و کتاب هایــی از بالزاک، آنتوان 
چخوف، تولســتوی، داستایوفسکی، شولوخوف 
از نویسندگان خارجی و از نویسندگان کشورمان 
هدایــت،  صــادق  آبــادی،  دولــت  محمــود 
غامحســین ســاعدی، احمد محمــود و بزرگ 
علــوی خیلــی پرخواننــده و پرفــروش بودنــد. 
داســتان های »ســندباد بحری« و »من قهرمان 
نیســتم« از دیگر کتاب های مورد عاقه جوانان 
بــود. تهرانــی از تغییــر ذائقــه نســل جــوان در 
مطالعــه کتــاب و عاقه منــدی نســل امــروز به 
ترجمه آثار پرفــروش جهان می گوید: »به مرور 
سلیقه جوان ها تغییر کرد و درحال حاضر بیشتر 
بــه کتاب هــای ترجمــه و آثــار پرفــروش جهان 
تمایل دارند. بعضی از این نویســنده ها هرچند 
سطح سلیقه ها را پایین آورده اند اما این امید را 
هم به وجود آوردنــد که هنوز کتاب و کتابخوانی 
زنده است. حاا بیشتر رمان و داستان بلند روی 
بورس اســت اما شــمارگان کتــاب خیلی پایین 

آمده.«

چرا خیلی از جوان ها زیر بار 
مسئولیت زندگی نمی روند؟

از کتابخورهای دهه 60 و 70 تا کتاب نخوان های حرفه ای امروز

پیــاده رو خیابــان انقاب با پایــان ترم دانشــگاه ، خلوت تر از گذشــته اســت و صدای 
دادزن ها را بهتر از همیشه می توان شــنید که فروش کتاب های کمک آموزشی و پایان 
نامــه و کتاب هــای ارزان تبلیــغ می کنند. ســال ها پیش بعــد از آنکه کتابفروشــی های 
ناصــر خســرو، بــازار بین الحرمین و شــاه آباد بــه خیابان انقــاب نقل مــکان کردند، 
این خیابــان تبدیل به بــازار اصلی کتاب شــد و کتابفروش های پیــاده رو هم با فروش 
کتاب هــای کمیــاب یا غیرقابل چــاپ، رونقی به این بــازار دادند.زمانی ایــن خیابان و 
پاســاژهای دور و بر میدان مملو از کتابخوان هایی بود کــه دنبال خوراک فکری تازه ای 
می گشــتند تا اینکه هیاهو فروکش کرد و هرچه ماند، کتاب درســی و حل المســائل بود 
و دســتفروش هایی که به جای رسالت تاریخی شان، دست به فروش کتاب های ارزان 
زیراکســی زدنــد. دهه 60 و 70 را خیلی ها یادشــان هســت که خیابان و میــدان انقاب 
یکســره در قرق جوان های دانشــجو یا عاقه مند به مطالعه کتاب بود. هرکسی آرمانی 
و هدفی بزرگ در ســر داشت و فکر می کرد تنها راه پرورش و دستیابی به ایده آل هایش 

هم سر زدن به میدان انقاب است.

پروفسور گوگل کتاب نمی خواند
یوسف حیدری

گزارش نویس



گــروه جوان / قبــًا کافه داشــتیم و کتابفروشــی. اآن هم 
کافه داریم، هم کتابفروشی و هم کافه کتاب. کافه هایی که 
معمواً در کتابفروشی هایی که بعضی هایشان معروفند 
راه می افتنــد تــا خریداران کتاب چــای و قهوه ای بخورند و کتاب شــان را ورق 
بزنند. بعضی از این کافه کتاب ها اجازه می دهند مشــتریان کافه  از قفســه ها 

کتاب بردارند و در کافه بخوانند.
اما گاهی می روی به کافه کتاب ها و می بینی کافه هایشان حسابی شلوغ است 
و در کتابفروشــی تک و توک کســی ایســتاده و کتابی را ورق می زند و دل دل 
می کنــد برای خریدنش. آنهایی که طرفداران جدی و شــاید متعصب کتاب 
هســتند بــرای همین مخالــف کافه کتابند. به نظرشــان کافه باعث می شــود 
کتابفروشــی برود در حاشیه و کافه بشود محل قرار و قهوه و کیک و کاپوچینو 

خوردن. تکلیف کتاب چه می شود؟ هیچی. باشد برای خودش!
می خواهم به چند کافه کتاب سر بزنم و ببینم اوضاع شان همینطور است یا 
نه. در پارک اندیشه نزدیک سیدخندان کافه کتابی است با یک ویژگی جالب. 
اینجا برداشــتن بعضی کتاب ها صلواتی اســت؛از کتابخانه می توانید آنها را 
امانت بگیرید و بخوانید و دوباره برگردانید. مســئول کافه میزها را دســتمال 
می کشــد و فنجان های قهوه را روی پیشخوان مرتب می کند. وقتی می پرسم 
جوان هــا فقط می آیند کافه یا کتــاب هم می خرند؟ می گویــد: »کتابخوان ها 
خیلــی کم شــده اند. بــرای کتاب زیــاد نمی آیند. بــا اینکه بعضــی کتاب ها را 
صلواتی در اختیارشان قرار می دهیم بیشتر می آیند کافه و چیزی می خورند 
و می روند.« به گفته او جوان هایی هم که در کافه کتاب می خوانند بیشتر کتاب 

درسی می خوانند نه غیردرسی.
اما همه این نظر را ندارند. می روم به مرکز تهران و به یکی از کافه کتاب های 
معروف شهر. طبقه باا کافه است و پایین پر از قفسه های کتاب. چند نفری 
کتاب ها را نگاه می کنند، دو سه نفر وسایل تزئینی را می بینند و از باا هم سر 
و صدای چند نفری می آید که در کافه نشسته اند. صاحب کافه کتاب می گوید 
ســؤال هایم را از پسرش بپرســم که از همه چیز باخبر است و او هم می گوید 
چــون کتابفروشی شــان بیشــتر فرهنگی اســت کســانی کــه به اینجــا می آیند 

بیشتر مشتری کتاب هستند نه فقط کافه. به قول خودش چون مسیر کافه از 
کتابفروشی می گذرد اگر هم بخواهند فقط بروند کافه سر و کارشان به کتاب 
می افتــد. آنهــا در کافه  کتابخانه ای گذاشــته اند تا کافه نشــین ها بتوانند کتاب 

بردارند و بخوانند.
یک کافه کتاب دیگر هم همان نزدیکی هاست اما نه در خیابان اصلی. اینجا 
هم کافه بااســت و پایین کتابفروشــی کــه در آن دو نفــر از کتابفروش درباره 
چند کتاب پرس و جو می کنند. مســئول کتابفروشی مثل همان قبلی معتقد 
اســت خریــداران کتاب شــان بیشــتر اســت. به قول خــودش تــاش کرده اند 
همــه مخصوصــاً جوان ها فقط نروند کافه و کتاب هــم بخوانند. آنها هم باا 
کتابخانه گذاشته اند و هم اجازه می دهند کافه نشین ها از پایین کتاب بردارند 

و باا بخوانند.
فقــط کافه کتاب هــا نیســتند که کنــار کار اصلی شــان یعنی کتابفروشــی یک 
کار دیگر هم انجام می دهند. کتابفروشــی هایی هســتند که بخش زیادی از 
مغازه هایشــان یــا حداقل گوشــه ای از آن لوازم التحریر چیده اند و بشــقاب 
و کاســه های ســرامیکی با نقش پرنــده، ماهی، برگ هــای پاییزی و خاصه 
طرح هــای باب دل امروزی ها، گردنبند و گوشــواره یا پارچه های مخصوص 
کادو. در شــهرکتاب ها ایــن تصویــر را بیشــتر می بینیــم. جایی که براســاس 
نامش باید بیشــتر خانه کتاب باشــد اما خیلی ها معتقدند تبدیل شــده اند 
بــه فروشــگاه لوازم التحریــر. مدیر داخلی شــهر کتابی کــه در خیابان احمد 
قصیر قرار گرفته این حرف را قبول دارد. پشــت میزی بین قفسه ها نشسته 
و کمی آن طرف تر دختری کاســه هایی با نقطه های قرمز را نگاه می کند. به 
گفته مدیر داخلی دو ســه ســالی اســت خریداران این وســایل خیلی بیشتر 
از کتابخوان ها شــده اند: »خیلی وقت ها حتی به کســانی که می خواهند این 
وسایل را به عنوان کادو بخرند پیشنهاد می کنیم کتاب بخرند اما می گویند 
نــه دوســت نداریــم. اوضاع نشــر آنقدر بد شــده که اگــر کتابفروشــی از این 
وســایل نداشــته باشــد نمی تواند دوام بیاورد اما واقعیت این اســت که در 
مقابــل اینهــا خریداران کتــاب واقعاً کم شــده اند.« می پرســم گرانی کتاب 
چقــدر مؤثر اســت و او می گویــد: »اینها همه بهانه اســت. چطور چندبار در 
هفته می رویم کافه و خیلی راحت 30، 40 هزار تومان کارت می کشــیم اما 
برای خرید یک کتاب 20 هزار تومانی می گوییم گران است؟ اینجا می آیند 
و کتــاب می خرنــد و کلی حرف می زنند تا راضی مــان کنند تخفیف بگیرند. 

گرانی بهانه است. ما دیگر کتاب نمی خوانیم.«

کــرده بــودم بــه کتــاب خوانــدن از لیســت 100 
کتابی که قبل از مرگ باید خواند شــروع کردم 
و وقتی آنها تمام شــد و مشخص شد عاقه ام 
به چه کتاب هایی است رفتم دنبال همان ها. «
سهیا هم حرف دوســتش را تأیید می کند 
و می گویــد: »منــم همیــن طــور!« اان هم به 
کتاب هــای حماســی عاقــه پیــدا کــرده و دارد 
و  زنجیــر  در  پرومتــه  و  می خوانــد  گیلگمــش 
رازهــای ناشــناخته درباره زنــان. ریحانه کتابی 
را کــه مشــغول خواندنــش اســت از کیفش در 
می آورد و نشــانم می دهــد؛ رمان »پاییز فصل 
آخر سال است«. پریشب هم کتاب »چهار اثر« 

از فلورانس اسکاول شین را تمام کرده.
بــا خیــال راحــت می توانــم بگویــم هــر دو 
عشــق کتابنــد! وقتــی هم عشــق کتاب باشــی 
برایــت فرقی نمی کند کار داری یــا نه. بااخره 
گوشــه و کنــار روز وقت پیدا می کنــی و می روی 
ســراغ خوانــدن حتــی اگــر ســرباز باشــی. مثل 
محمد هادی که ایســتاده جلــوی ویترین یکی 
از کتابفروشــی های قدیمــی بــا ویتریــن ســبز. 
حواسش حســابی به کتاب هاســت. هم سرباز 
اســت و هم در یک پژوهشــگاه نیمــه وقت کار 
می کند. با همه اینها بعضی روزها یک ساعتی 
کتاب می خواند. البته که گاهی وقت نمی کند و 

روزش بدون کتاب می گذرد.
فلســفه.  دارد؟  دوســت  کتاب هایــی  چــه 
آخریــن کتابــی کــه خوانــده چــه بــوده؟ رمان 
»آس و پاس ها« نوشــته جرج اورول. می گوید: 
»اینترنــت در کتــاب نخوانــدن جوان ها خیلی 
تأثیــر دارد. گرانی هم همین طور اما کســی که 
کتاب دوســت داشته باشــد بااخره راهی پیدا 

می کند و می خواند.«
خوانــدن  و  اینترنــت  در  گشــتن  خیلی هــا 
پســت های تلگرامــی را جزو مطالعه هایشــان 
حساب می کنند. اینکه مثًا یک کانال تلگرامی 
بخشــی از کتابی را گذاشــته و آنهــا خوانده اند. 
مثــًا پریــا که بــا علــی تراکت های یــک کاس 
زبــان را نــگاه می کننــد، می گویــد: »تکه هــای 
زیــادی از کتاب هــا را در تلگــرام یا اینســتاگرام 
می خوانــم اما نمی دانم اینهــا جزو کتابخوانی 
حســاب می شود یا نه. شــاید قسمتی را جبران 
می کند.« اما علی نظر پریا را رد می کند: »منم 
در اینترنــت ایــن چیزهــا را می خوانــم ولی به 

نظرم این جزو کتابخوانی حساب نمی شود.«
   کتاب آفت است؟

در  نخوانــدن  و  خوانــدن  کتــاب  بحــث 
اســت.  داغ  همیشــه  اجتماعــی  شــبکه های 
خیلــی از کاربرهــا کــه جــوان هــم هســتند از 
کتاب هــا  از  می نویســند.  کتابخوانی هایشــان 
عکس می گذارند و می نویســند کدام نویسنده 
و کدام کتابش را دوســت دارند. کتاب معرفی 
می کنند و توصیه می کنند. اما خیلی ها هم در 
مقابل می نویســند که همه این چیزها اداست 
و پز روشــنفکری! می گویند ایــن هم مثل کافه 
رفتن و ســیگار کشــیدن مد اســت وگرنه خیلی 
هم این خبرها نیست. خیلی وقت ها هم وقتی 
یــک نفــر زیــاد از کتابخوانــی اش می نویســد و 
عکس می گذارد با حرص پای توئیت و پستش 
ریپــای می زننــد و برایش نظــر می گذارند که 

مثًا فکر کرده ای اان خیلی می فهمی؟!
در مقابل کتابخوان ها کسانی هم هستند که 
از کتاب نخواندن شان می نویسند. نوشته هایی 
مثل اینها :»اگه حوصله کتاب خوندن داشتم، 
می نشستم درس می خوندم!« یا »کتاب با ۵0 
صفحه شده ۵0 تومن داداش، تو همین توئیتر 
بچرخــی همــه چــی یــاد می گیــری، از اوضاع 
سیاسی و اقتصادی گرفته تا انواع لوس بازی  و 

جلف بازی و قیافه گرفتن های مجانی.«
فضــای  در  کتابخوانــی  دنبــال  وقتــی  امــا 
مجازی می گشتم این دو توئیت حسابی نظرم 
را جلــب کرد. دلیلــی برای کتــاب نخواندن که 
تــا به حــال بــا آن مواجه نشــده بــودم: »کتاب 
خوندن رو دوســت نــدارم چون باعث تحمیل 
ناخواسته خیلی چیزها می شه. ترجیح می دم 
خودم پیدا کنم و نظر خودم رو داشــته باشــم. 
نــه اون کتــاب وحی منزلــه نه نظر مــن.« و »از 
یک حــدی به بعد مطالعه افــکار دیگرانی که 
تجربه هایــی متفــاوت از تــو را زندگــی کرده اند 
جلوی تفکــر آدم با تجربیــات زندگی خودش 
ســد می زنــد. بــه نظــرم مطالعــه زیــاد افــکار 

سایرین آفت تفکر است.«

بحث ســر چند صفحه و چند ســاعت نیست، 
بــه خوانــدن و  بحــث عــادت اســت. عــادت 
فکر کــردن و دوبــاره خواندن. حــرف کتاب که 
می شــود همه از آمار و ارقــام مثال می آورند تا 
بگویند چقدر ایرانی ها کــم کتاب می خوانند و 
برایشــان این کار آخرین اولویت زندگی است. 
طبق معمول هم جوان ها جزو متهمان ردیف 
اول هســتند. کســانی که به نظــر خیلی ها باید 

کتابخوان باشند اما نیستند!
بــدم نمی آیــد ثابــت کنــم ایــن نــگاه غلط 
است. برای همین روبه روی دانشگاه و درست 
کنار بســاط و مغازه های کتابفروشــی در هوایی 
که در تهران چند روزی است حسابی سرد شده 
و زیر آفتاب کم رمق دنبال جوان ها می گردم تا 
بپرسم چقدر کتاب می خوانند. نگار و شادی را 
همین جا پیدا می کنم. انگار حواسشان خیلی 
به این بازار شلوغ و پر سرو صدا نیست. کوله بر 
دوش و با خنده از کنار بســاط دستفروش ها رد 
می شوند و وقتی سؤالم را می شنوند می گویند: 
»ما کتاب نمی خوانیم!« می پرســم چرا؟ نگار 
می گویــد: »اصــًا. وقتــش نمی شــود و درس 
و دانشــگاه نمی گــذارد. مــا برســیم کتاب های 
دانشــگاه را بخوانیم خیلی هنــر کرده ایم.« هر 

دو دانشجوی حسابداری هستند.
می کنــد:  تأییــد  را  حرفــش  هــم  شــادی 
»عاقــه ای به کتــاب خواندن نــدارم. بعد هم 
گوشــی هســت و بیشــتر وقت مان توی گوشــی 
می گذرد.« آخرین کتابی که خوانده اند، سخت 
یادشان می آید. چشمان شان را جمع می کنند 
و اخــم می کننــد و بااخــره شــادی می گویــد 
آخرین کتاب را دو ســه ســال پیــش خوانده که 

رمان بوده و اسمش هم یادش نمی آید.
گاهــی  اســت.  کتابخوان تــر  کمــی  نــگار 

پــی دی اف کتاب هــا را می خوانــد چــون کتــاب 
گــران شــده و پولش نمی رســد کاغــذی اش را 
بخــرد. برای همیــن دانلود می کنــد آن هم نه 
زیاد: »دو ســه ماه یک بار می خوانم. آخرینش 
هــم فکــر کنــم بی شــعوری بــود کــه تابســتان 

پارسال خواندم.«
»وقتش نمی شــود« و »کتاب گران اســت« 
از خیلی هایشــان می شــنوم؛ چــه دانشــجو  را 
باشــند چــه کاســب. هومــن 30 ســاله در یــک 
نانوایــی بربری کار می کنــد. برخاف تصویری 
که معمواً از نانواها داریم حسابی به خودش 
رسیده و موها را برده باا. جلوی صفحه گردان 
نانوایــی و پشــت دخل ایســتاده که می پرســم 
کتاب می خوانی؟ خیلی جــدی می گوید: »نه. 
وقــت نمی کنــم. کارم زیــاد اســت. 7،8 ســال 
پیش که شــاغل نبودم چند تا رمان خواندم.« 
از همان 7،8 سال پیش تا حاا فقط چندباری 
یکــی از مجله های خانوادگی را خوانده و اســم 
آخریــن رمان هم خیلی خوب یادش نیســت؛ 

شاید یاسمین.
جوان هایــی که حســابی وارد بازار کســب و 
کار شــده اند حرف هایی شــبیه هومن می زنند. 
آنقدر گرفتار پول درآوردن و جور کردن دخل و 
خرج هستند که وقتی برای کتاب خواندن باقی 
نمی مانــد. منصــور در آبمیوه فروشــی پشــت 
مخلــوط کن هــا و میان آبکــش و ظرف های پر 
از انار و پرتقال ایســتاده، تند تند می رود پشت 
یخچالی که ته مغازه اش گذاشته و برمی گردد 
و می گویــد: »از صبــح ســاعت 10 تا یک شــب 

اینجا هستم. چطور کتاب بخوانم؟«
آخرین کتابی که خوانده یک کتاب تاریخی 
بــوده. آن هــم 2،3 ســال پیش و اســمش هم 
یــادش نیســت. خیلــی بی میــل و بی تفــاوت 

کتاب خواندن مانع رشد فکر است!
برخی از جوان ها می گویند درس و دانشگاه نمی گذارد کتاب بخوانند
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خیابان انقاب شلوغ است، مثل همیشه. مغازه هایی که جلوی درهایشان تا باا کتاب چیده اند، 
ویترین های شلوغ، پاســاژهای کوچک و بزرگ و دســتفروش ها، چهره پر ازدحامی از این خیابان 
ســاخته اند که گاهی فکر می کنی حتی اگر نصف شــب ها گذرت به اینجا بیفتد هم همین تصویر 
را می بینــی. بعضی ها کنار پیاده رو مقوای بزرگ دستشــان گرفته اند و تا رد می شــوی می پرســند: 
»دنبال چه کتابی هســتی؟« و بعضی ها زیر گوش ات می گویند: »پایان نامه، پروژه، ســخنرانی.« 
بازاری چهل تکه از کتاب که هر تکه اش یک رنگ اســت و یک شکل و مردم در این بازار چهل تکه 
از این مغازه به آن مغازه و از بساط این دستفروش به بساط آن یکی می روند تا چیزی که می خواهند 
پیدا کنند. چهره هایشان بیشتر جوان است و میان این جمعیت دنبال کسانی می گردم که کتاب 
بخوانند. نه کتاب درســی که در کوله پشتی همه شان پیدا می شــود، کتاب هایی که روزهای تعطیل 
و آخر شب دست شان بگیرند و خستگی شــان را با آن در کنند. برخاف آنچه از اینجا توقع دارید 
باید دنبال کتابخوان ها حسابی بگردید! نه فقط اینجا که در همه خیابان ها و بین همه جوان ها پیدا 

کردن کتابخوان و ِکرم کتاب کار چندان راحتی نیست.

یگانه خدامی
خبرنگار

می گویــد: »اان وقتــی تلگــرام هســت نیازی 
بــه کتاب نیســت. از آنها اســتفاده می کنم. نه 
کانال هــای الکی ولــی کانال های خوبــی را که 

مطلب می گذارند می خوانم.«
نــگار اما بــرای کتــاب نخواندن یــک دلیل 
دیگــر هــم دارد. اینکــه رمان هــا زمانی خوب 
بودنــد و اان دیگــر آنقدرهــا قــوی نیســتند. 
می گویــم حــاا کــه کتــاب نمی خوانــی اوقات 
فراغتت را چطور می گذرانــی؟ نگار می گوید: 
بافاصلــه  شــادی  و  می رویــم.«  »بیــرون 
می گوید: »چت می کنیم.« به قول خودشــان 
اینســتاگرام و تلگــرام  گشــت و گذارشــان در 

دائمی است.
را  حرف هــا  همیــن  تقریبــاً  هــم  محدثــه 
می زند. اینکه وقت نــدارد و درس نمی گذارد 
کتــاب بخوانــد. روبــه روی کفش فروشــی های 
بــه  و  تنهــا نشســته  فردوســی روی نیمکتــی 
ویترین هــا نــگاه می کنــد. گوشــی در دســت و 

هدفون در گوش.
همیــن  بــرای  و  می خوانــد  روانشناســی 
آخرین کتابی که خوانده »چند نکته برای بهتر 
شــدن زندگی« بوده. می پرســم آخرین کتاب 
غیردرســی کــه خوانــده ای چــی بــوده؟ کمی 
فکر می کند بعــد ابروهایــش را می اندازد باا 
و می گوید: »یادم نیســت. یک ســالی می شود 
که کتاب نخوانده ام. وقتش باشد دوست دارم 
و می خوانــم. اصًا یکی از تفریحات اســت اما 

اان توی دانشگاه سرم گرم می شود.«
بیــن آنهایــی کــه کتــاب نمی خواننــد رضا 
یــک نــگاه دیگــر دارد. در یــک مغــازه کفــش 
فروشــی کار می کند و ایســتاده بین دو ویترین 
بیــرون مغــازه و کفش هایش را نــگاه می کند. 
اول مثــل بقیــه می گویــد چــون وقــت نــدارد 

و مــدام در مغــازه اســت کتــاب نمی خوانــد 
امــا بعــد تنــد می شــود و می گویــد: »بــا ایــن 
فایــده ای  اصــًا  خوانــدن  کتــاب  وضعیــت 
ندارد، بــه درد نمی خورد. تحصیلکرده اش با 
فوق لیســانس کار ندارد. اگــر به درد می خورد 

منم می خواندم.«
حــاا نــه اینکــه خیلی بــی عاقه بــه کتاب 
باشــد. کتاب هــای تاریخــی دوســت دارد امــا 
دوباره می گوید: »به دردم نمی خورد. بخوانم 

که چی بشود؟«
   عشق کتاب ها

ریحانــه و ســهیا درســت برعکــس نــگار، 
شــادی، رضا، هومن و محدثه هستند. از یکی 
از دستفروشــان خیابان انقاب و میان بســاط 
کتاب های صادق هدایت، جرج اورول و خالد 
حســینی کــه روی زمیــن پهــن شــده اند و بین 
همه دســتفروش های خیابان انقــاب تقریباً 
مشــترکند، از فروشــنده چیــزی می پرســند و 

تــا می خواهنــد رد شــوند از هــر دو می پرســم 
کتابخوان هســتید؟ خــوش برخوردند و گاهی 
یــک جملــه را همزمــان بــا هــم می گوینــد. 
سلیقه هایشــان در کتــاب خوانــدن متفــاوت 
اســت اما هر دو عشــق کتاب هســتند. ریحانه 
حداقــل نیم ســاعت تا یــک ســاعت در روز و 
گاهی شــب ها قبل از خواب کتاب می خواند و 

سهیا هم حداقل یک ساعت.
کتاب هایــی کــه می خوانند می شــود گفت 
خاص است. ریحانه می گوید: »سعی می کنم 
نســبت بــه هــر دوره زمانــی کتاب هایــی را که 
می خوانم تغییر بدهم. بااخره هر آدمی بعد 
از یک دوره رشــد می کند و کتابی که می خواند 
با توجه به ســطح فکرش تغییر می کند. همه 
مــدل کتابی خوانــده ام. آن دوره ای که شــروع 

جای تازه ای برای کتابخوانی
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کتاب خوندن رو دوست ندارم چون باعث تحمیل 
ناخواسته خیلی چیزها می شه. ترجیح می دم خودم 

پیدا کنم و نظر خودم رو داشته باشم. نه اون کتاب وحی 
منزله نه نظر من. از یک حدی به بعد مطالعه افکار 

دیگرانی که تجربه هایی متفاوت از تو را زندگی کرده اند 
جلوی تفکر آدم با تجربیات زندگی خودش سد می زند. 

به نظرم مطالعه زیاد افکار سایرین آفت تفکر است

»خیلی از هم ســن و ســال های من که در فکر ازدواج هســتند، بین سنت و مدرنیته گیر 
افتاده اند. از طرفی باید برای ازدواج سنتی باشند و سنت ها را بجا بیاورند از طرف دیگر 
وقتی پای شرط و شروط و خواسته های همسر آینده به میان می آید همه مدرن می شوند و 
خواسته های عجیب و غریب مطرح می کنند. به همین دلیل ترجیح می دهم تنها باشم 
و به جنگ ســنت و مدرنیته نروم!« این حرف های میثم اســت. 39 سال دارد و معتقد 
است هنوز اول جوانی کسی مثل اوست. بماند که نه تعریفش از سنت درست و دقیق 
است نه از مدرنیته. او تجمل را با مدرنیته اشتباه گرفته و آیین و آداب و رسوم را با سنت. 
به هرحال تا اینجای کار می داند که چیزهایی باهم نمی خواند و همین ناهمخوانی یا به 

قول او جنگ، باعث شده پا پس بکشد و خودش را درگیر نکند.

البته دخترهایی که شاغل هستند هم زمان 
آشــنایی از درآمد طرف مقابــل پرس و جو 
می کننــد و اگــر این درآمد چیزی نباشــد که 
فکــرش را می کننــد قیــد ازدواج را می زنند 
چــون بــا درآمــدی کــه او دارد چیــزی بــه 

داشته های آنها اضافه نمی شود.«
میدیــا از آن دســته دخترهایــی اســت کــه 
می گویــد اعصاب راحتی مجــردی را با دنیا 
عوض نمی کنــد. توجهی هم به حرف های 
اطرافیــان که بــا نیــش و کنایــه می گویند از 
وقت ازدواجش گذشته و کسی نیست تکیه 
گاهــش باشــد نمی کنــد. تــک فرزند اســت 
امــا خانواده او را مســئولیت پذیر بــار آورده: 
»از وقتی وارد دانشــگاه شــدم ســعی کردم 
دســتم تو جیب خودم باشد و کمتر از پدرم 

آنهایی که نمی توانند ازدواج کنند، آنهایی که نمی خواهند ازدواج کنند

نمی خواهم تنهایی ام را قسمت کنم
آمــار مجردهــا در ایــران درحــال افزایــش 
است، به طوری که بیش از 14 میلیون ایرانی 
مجــرد هســتند و در ایــن میــان جمعیــت 
دخترانی که تن به ازدواج نمی دهند، بیشتر 
از پســران اســت. میثم با حــرارت خاصی از 
مجردهــا دفاع می کند و می گوید اگر ازدواج 
نکــرده چیز زیادی از دســت نــداده ولی اگر 
با این شــرایط، ازدواج می کــرد، ممکن بود 
از  هــم  را  دارد  اان  کــه  چیزهایــی  همیــن 
دست بدهد. همان طور که گفتم او تعریف 
دقیقی از سنت و مدرنیته ندارد و بافاصله 
تعریفش از این دو برعکس می شود. با این 
همــه ایــن دو کلمــه زیــر زبانش مــزه کرده: 
»خیلــی از جوان هــای امــروز، بیــن ســنت و 
می خواهنــد  هســتند.  ســرگردان  مدرنیتــه 

یوسف حیدری
گزارش نویس

امروزی فکــر کنند و امــروزی ازدواج کنند اما 
ســنت ها را هــم نمی خواهنــد کنــار بگذارند. 
مراســم  و  جهیزیــه  و  شــیربها  مثــل  ســنتی 

آنچنانی و...«
میثــم می گویــد در ایــن وضعیــت اقتصادی 
اگر کســی هم دل به دریا بزنــد و ازدواج کند، 
اطرافیــان به چشــم یــک قهرمان بــه او نگاه 
می کننــد: »یکــی دو بــار بــرای ازدواج اقــدام 
کــردم امــا وقتــی بــا خواســته های عجیــب و 
غریــب خانواده دختــر مواجه شــدم ترجیح 
دادم کــه قیدش را بزنم. مــن درحال حاضر 
تنها مســئولیت خودم را دارم و به هر سختی 
هــم کــه شــده از عهده خــودم برمی آیــم اما 
وقتی قرار باشد مسئولیت یک زندگی و کس 
دیگــری را هــم عهده دار شــوم شــرایط کامًا 

فــرق می کند. خیلی از هم ســن و ســال های 
مــن ایــن نگرانی را دارند کــه نتوانند از عهده 
یــک زندگی بربیاینــد و نتوانند خواســته های 
کــه  جوانــی  کننــد.  بــرآورده  را  همسرشــان 
پشــتوانه مالــی نــدارد و دور و بــرش شــاهد 
زندگی هایــی بــوده کــه بــا مشــکات زیــادی 
دســت به گریبانند یا به طاق ختم می شود، 

کمتر جرأت می کند تن به ازدواج بدهد.«
ایمان یکی از دوســتان میثم اســت. 40 ساله 
اســت و مجــرد. او بــا تأیید حرف هــای میثم 
دخترهــا  بیــن  ازدواج  معیارهــای  می گویــد 
و پســرها فــرق کــرده و دیگــر مثــل گذشــته 
فاکتورهایــی مثــل اصالــت خانــواده یــا از هر 
انگشــت طــرف یــک هنــر بریــزد یــا آفتــاب 
مهتــاب ندیده باشــد، مهم نیســتند و درآمد 

و مســکن و ماشــین و ســفرهای خارجــی و 
چیزهایی شــبیه به این اولویت پیدا کرده اند: 
»چنــد ســال قبــل یکــی دوبــار بــرای ازدواج 
تــاش کردم و به خواســتگاری هــم رفتم اما 
متوجه شــدم با وجود اینکه شــاغل هســتم و 
ماشــین دارم امــا به خاطــر اینکه خانــه ای از 
خودم ندارم کســی حاضر نیست دخترش را 

به پسری مثل من بدهد.
تحصیلکــرده  کــه  دخترهایــی  شــرایط   
از  مراتــب  بــه  ندارنــد  شــغلی  امــا  هســتند 
بقیه دخترها ســخت تر اســت. آنهــا به دلیل 
اینکــه از وضعیــت اقتصادی و مشــکات آن 
زیــاد بــا خبر نیســتند توقــع زیادی از همســر 
آینده شــان دارند و تصور می کننــد باید همه 

خواسته هایشان عملی شود. 



مشــغله و دغدغه جوان های امروز در مقایسه با نسل های قبل 
تفاوتی فاحش دارد. یکی از ایــن دغدغه ها که برای جوان های 
قدیــم ارزش و اهمیــت باایــی داشــت مطالعــه و خوانــدن 
کتاب هایی بود که هر کدام دنیای متفاوتی را ترســیم می کردند 
در حالی که هرچــه پیش تر آمدیم ایــن عاقه مندی کمرنگ و 
کمرنگ تر شــد. دکتر محمد فاضلی - جامعه شناس و مدرس 
دانشگاه - که از منظر دیگر جامعه شناس های ایران نیز با کتاب 
ســر و کار ویژه تــری دارد در گفت و گــوی کوتاه پیــش رو به این 

موضوع می پردازد.

   عید نوروز تعدادی کتاب معرفی کردید و پیشنهاد خواندن آنها را دادید؛ استقبال 
چطور بود؟ چه واکنش هایی دریافت کردید؟

تعــداد افــرادی که برایــم بازخورد فرســتادند و بــرای مثال گفتند کتابــی از آن 
مجموعــه را خریــده یــا خوانده اند، زیاد نبــود. یادداشــتی کــه در آن کتاب ها را 
معرفــی کــرده بودم تا به امــروز 76 هزار بــار روی کانال »دغدغه ایــران« دیده 
شده است اما تعداد کسانی که مطلبی درباره آن یادداشت برایم ارسال کردند 
به بیســت ســی نفر هم نمی رســد. این بازخورد کــم البته نشــان دهنده تعداد 
افــرادی نیســت که ممکــن اســت آن کتاب ها را بواســطه معرفی مــن خوانده 
باشند. استقبال از یادداشت هایی که در آن کتابی را معرفی می کنم زیاد است، 
یعنــی زیاد دیده می شــوند ولی هیچ وقت از ناشــران نپرســیده ام معرفی یک 
کتاب چه تأثیری روی فروش آن داشته است، ولی مطمئن هستم یکی از علل 
پایین بودن کتابخوانی، معرفی نشدن کتاب هاست. من خودم از انتشار خیلی 
کتاب ها مطلع نشــده ام و مدت زمان زیادی بعد از انتشارشان کتاب را یافته ام 
یــا به من معرفی شــده اســت. کتاب هم مثل هــر کاای دیگر و حتی بیشــتر از 
بقیه کااها، باید معرفی شــود و شــان برخی مجات تخصصی معرفی و مرور 
کتــاب و مجاتــی که در کنار ســایر مقــاات کتاب هم معرفــی می کنند، همین 
است. افرادی هم هستند که گاه و بی گاه از من می خواهند کتاب معرفی کنم و 

همیشه سعی کرده ام این کار را انجام دهم.

   دانشجوهای خودتان تا چه حد اهل کتاب خواندن هستند و برای تشویق آن هایی 
که میانه خوبی با کتاب ندارند چه می کنید؟

کتابخوان شدن فرآیندی طوانی و شاید چیزی شبیه شکل گرفتن سبک زندگی 
در فــرد اســت. عــادات خوانــدن در خانواده، شــیوه تربیــت در مدرســه، فضای 
عمومی جامعه، ارائه شدن کتاب های خوب به فرد در سنین مختلف و بااخص 
در دورانی که ســبک زندگی فرهنگی و فراغتی فرد در حال شــکل گیری اســت و 
نسبت بین کتاب خواندن و برآورده شدن نیازهای فردی بر کتاب خواندن اثرگذار 
اســت. من شــرایط امروز جامعه ایران را به لحاظ ظرفیتی که در زمینه هر یک 
از عوامل مذکور دارد تا بر کتابخوان شــدن دانشــجویان اثر بگذارد، مثبت تلقی 
نمی کنم. کتاب نخوان شدن دانشجویان – بااخص در سطح کارشناسی که بعداً 
بر عادات آنها در تحصیات تکمیلی هم تأثیر می گذارد – محصول تهی شدن 
نظــام آمــوزش و پرورش و نامســاعد شــدن بقیه شــرایط اســت. مــن خیلی به 
اثرگذار بودن قیمت کتاب بر کم خوان شدن مردم اعتقاد ندارم. نظام آموزش و 
پرورش و کلیت متغیرهای تربیتی در خانواده و جامعه، کم خوان شدن را ایجاد 
کرده اند. دانشــجویان من هــم عمدتاً از همین فضا تأثیــر می گیرند و کم خوان 
هستند. دانشجویان معدودی هم هستند که واقعاً اهل خواندن هستند و با شور 

و شوقی تحصیل می کنند و البته تعدادشان بسیار اندک و دیریاب هستند.

   چرا انگیزه جوان ها برای کتاب خواندن کم شده است؟
پاســخ را در همان سؤال قبلی ارائه کردم. نظام آموزش و پرورش جایگاه اصلی 
کتابخوان شدن دانش آموزان و شکل دادن به سبک زندگی فرهنگی آن هاست. 
آمــوزش و پــرورش در شــرایط فعلــی از درونمایــه غنــی برخوردار نیســت. من 
ایــن را بر اســاس تجربه ده ســال همراهی بــا فرزند خودم در ایــن نظام آموزش 
و پرورش و شــنیدن شکایت همکارانم و کســانی که برایم درباره این موضوع در 
فضای مجازی می نویسند بیان می کنم. آموزش و پرورشی که گیر صنعت کنکور 
افتاده است و تست زدن همه اجزای آن را مثل سرطان در بر گرفته است، مأمن 
مناســبی برای توســعه کتابخوانی نیســت. تیراژهای پایین کتاب در برخی موارد 
نشــان دهنده همین وضعیت است. این نکته را هم باید مدنظر داشت که تیراژ 
کتــاب تخصصــی در همه جهان نســبتاً پایین اســت، ولی کتاب هــای عمومی تر 
هم در ایران امروز تیراژهای باایی ندارند. اســتثناهایی هم هست. برخی مواقع 
مشــاهده می کنم کتاب هایی با چند ترجمه و بارها چاپ مجدد به بازار می آیند. 
من در چند سال اخیر کتاب هایی نظیر »ملت ها چرا شکست می خورند« یا کتاب 
»انســان خردمند« را دیده ام که به چاپ های متعدد رسیده اند و فکر می کنم به 
مطالعات دقیق تری از جنس جامعه شناسی و حتی بازاریابی و اقتصاد کتاب نیاز 
داریم تا بتوانیم اطاعات دقیق تر و قابل اتکاتری از بازار کتاب ارائه کنیم. چندین 
بار انتشــار برخی کتاب ها نشــان می دهد ممکن است با انتشار کتاب های خوب، 

جامعه هم اقبال مناسب تری نسبت به کتاب داشته باشد.

کتاب های صوتی را امتحان کرده اند. مخصوصاً در 
جاده و اتوبوس و تاکسی و وقتی خودشان رانندگی 
می کنند. برای کتاب های صوتی هم که شــنیده اند 
تبلیغ می کنند اما بیرون از این فضا انگار خیلی هم 
از این خبرها نیســت. مثاً میــاد می گوید: »کتاب 
صوتی خیلی کم گوش می کنم. چون وقتی صوتی 
گوش می دهم خوابم می گیــرد. ترجیح می دهم 
خودم کتاب را بخوانم.« فرشید که تا به حال اصًا 

آنها را گوش نکرده.
آرزو همانطــور کــه ترجیــح می دهــد کتــاب را 
دســتش بگیــرد ترجیــح می دهــد خــودش آن را 
بخواند نه اینکه صدایش را بشنود. نیما که نگاهش 
بــه آرزوســت تا ببیند چــه می گوید تا حــرف کتاب 
صوتی می شــود صورتش را کمــی جمع می کند و 
می گویــد: »خیلی کم شــنیده ام. در حد 10 دقیقه، 
یــک ربع. آن هــم در یکی از کانال هــای تلگرام که 
یــک بخش از کتاب را گذاشــته بودند.« لیــا و نورا 
هم اول به هم نگاه می کنند و بعد به من و دوتایی 
می گوینــد: »نه زیاد دوســت ندارم. اینکــه کتاب را 

خودم بخوانم بیشتر رویم تأثیر می گذارد.«
   دعوای سنت و مدرنیته

ایــن موافقت ها و مخالف خوانی هــا در فضای 
مجــازی جدی تر اســت. دعوا بر ســر کتاب کاغذی 
و الکترونیــک همیشــه ادامــه داد. مثــل دعــوای 
هلیــم با شــکر یا با نمــک و دعوای قرمه ســبزی و 
کرفس؛ خیلی جدی و خیلی تند. تا جایی که گاهی 
شــبیه دعــوا می شــود. اســتدال طرفــداران کتاب 
الکترونیک این است که نباید با تکنولوژی جنگید و 
خیلی هایشان هم می گویند این مدل از کتابخوانی 
به محیط زیســت کمک می کند تا بــرای ورقه های 

کتاب، درختی قطع نشود.
یکــی از کاربرهــا نوشــته: »ترجیــح دادن کتاب 
کاغــذی به کتاب الکترونیک همونقدر اداســت که 
ترجیح دادن نوار کاســت به آهنگ دیجیتال.« اما 
یکــی جوابــش را داده: »بــرای من بحث ســرعِت 
خونــدن و یکــم هم خســتگیه چشــمه«. آن یکی 
نوشــته: »آقا فرق داره واقعــاً. من خودم دیجیتال 
هم می خونم اما خیلی ها نمی تونن ارتباط برقرار 
کنن بــا دیجیتال.« دوبــاره یکی جــواب داده: »اگه 
کتــاب خوندنــی باشــه، رو ســنگم نوشــته باشــن، 

می گیری دستت می خونی.«
اما به نظر یکی دیگر این جبهه داشتن در مقابل 
کتاب الکترونیک یک معنای دیگر دارد: »برای من 
یکی کــه واقعاً فــرق داره و به نظــرم دلیلش عدم 
انعطاف پذیری بعضی آدم ها می تونه باشه، همه 
همیشه با یک سرعت با محیط منطبق نمی شن.« 
یــا یکی که نوشــته: »ولی اینهایی کــه می گن کتاب 
کاغــذی حــال دیگــه ای داره و کتــاب الکترونیــک 
نــه، همان هایــی هســتند کــه وقتــی کاغــذ و چاپ 
اختراع شــد می گفتنــد، کتاب پوســت آهویی حال 
دیگری داره و کاغذ نه!« و دوباره دعوا شــروع شده: 
»خیلی متعصبانه نظر می دید خوب واقعاً سخته 
الکترونیکی. من هر دوش رو امتحان کردم اما واقعاً 
نتونســتم باهاش کنــار بیام«، »نــه بحث تعصب 
نیســت. تغییر عادات و الزامات و محیط زیســت و 
فان.«دوستداران کتاب های صوتی در شبکه های 
اجتماعی مثل این گروه هــا خیلی دعوا نمی کنند 
ولی کم هم درباره اش نمی نویســند: »من عاشق 
قیمت و ســهولت دسترســی الکترونیکی  هاشــم. 
خصوصــاً غیرقانونی هاش«، »ایــن روزها حداقل 
10 کیلومتر پیاده روی می کنم و کتاب صوتی گوش 
مــی دم. بــه طرز عجیبــی آرامش بیشــتری دارم و 
بشــدت حس خوبــی پیدا کــردم.«، »کتاب صوتی 
اتفــاق جدید و ســرگرم کننــده ای اســت. به نظرم 

خیلی وقتا بهتر از رادیوست.«
البته مخالفانش هم بیکار نمی نشینند: »هر بار 
کتاب صوتی مــی ذارم که گوش کنــم با هندزفری 
پنــج دقیقــه نشــده دراز کشــیدم و خوابیــدم.«، 
»کتاب رو اگه نگیری دستت، واژه هاشو بغل نکنی، 
کاغذشو بو نکشی که نمی شه بگی کتاب خوندم!«، 
»خوابیدن با کتاب صوتی خیلــی جوابه، فقط روز 
بعــد خیلی طول می کشــه پیدا کنی کجــا بودی!« 
خاصــه کــه این ماجرا انگار تمام نشــدنی اســت. 
هیچ  کدام حرف آن یکی را قبول نمی کند و با هم 
کنار هم نمی آیند. شــاید هم این دعوا آنقدر ادامه 
پیدا کند تا بااخره گرانی و دغدغه محیط زیســت 
و حــس در دســترس بــودن کارش را بکنــد و همه 
عــادت کننــد بــه نســخه های الکترونیک یــا کتاب 
صوتی. مثل داســتانی که همه تکنولوژی ها پشت 
سر گذاشته اند. شاید هم این دفعه برعکس شد و 

حس کاغذ و بوی آن به پیروزی رسید.

آنهایــی کــه در متــرو و تاکســی عــادت دارنــد 
وقتی گوشی دستت می گیری سرکی به گوشی ات 
بکشــند و نگاهی بیندازند کــه چکار می کنی و چه 
می بینی، خیلی وقت ها می بینند که خیره شده ای 
به کلماتی که ریز ریز دنبال هم می دوند و چشــم 
تو هم دنبال شان می کند. گوشی دیگر برای کندی 
کــراش بــازی کــردن و چرخیــدن بین پســت ها و 
عکس های اینســتاگرام دوســت، فامیل و ســرک 
کشیدن در زندگی هایشان نیست. خیلی از جوان ها 
گوشــی.  تــوی  آورده انــد  را  کتاب خوانی هایشــان 
دیگــر کمتر کتاب کاغذی دست شــان می گیرند و 
ترجیح می دهند با کتاب هــای الکترونیک هرجا 
که  شــد ای این کتاب هــای الکترونیک را باز کنند 
و شــروع کنند بــه خواندن. حــاا می خواهد رمان 
باشــد یا کتاب دانشــگاه. می گویند اینطوری همه 
جــا به کتاب شــان دسترســی دارند و دیگــر نیازی 
نیست کتاب هایی که گاهی سنگین هم هستند با 

خودشان بکشند این طرف و آن طرف.
فرشــید یکی از همین جوان هاست که مدتی 
می دهــد؛  ترجیــح  را  الکترونیــک  کتــاب  اســت 
هرچند کنار بساط دستفروش های خیابان انقاب 
می بینمــش. درحــال چانــه زدن بــا دســتفروش 
و پرس و جــو از او بــرای پیــدا کــردن کتابــی کــه 
می خواهد. بعد هم دو کتابی که خریده از کیفش 
درمــی آورد و نشــانم می دهــد اما می گویــد: »90 
درصــد کتاب هایــی کــه می خوانــم، الکترونیــک 
اســت.« تقریبــاً ماهــی یــک کتــاب می خواند که 
بیشــتر هم شــعر هســتند. مثل غزلیات سعدی 
کــه تازه الکترونیکی اش را خوانــده. دلیلش برای 
انتخــاب کتاب های الکترونیک این اســت که این 
کتاب ها ســریع تر و راحت تر در دسترس هستند. 
امــا یک دلیل مهــم دیگر هــم دارد؛ قیمت کم و 

حتی مجانی بودن کتاب های الکترونیک.
تقریباً 4 برنامه کتابخوان الکترونیک فارســی 
در ایران داریم که شــبیه نمونه های خارجی شان 
هستند و بر سر اینکه کدام یکی کتاب بیشتری در 
برنامــه اش دارد و در اختیار کاربرانش می گذارد، 

رقابت می کنند. می توانی کتابی را که می خواهی 
با چند درصد تخفیف بخری و بخوانی.

این چنــد درصد تخفیف خیلی ها را وسوســه 
می کنــد بــرای خریــد. امــا کســانی مثــل فرشــید 
خیلــی هم از آنها اســتفاده نمی کنند. می پرســم 
چقــدر از کتاب هایــش را از کتابخوان ها می خرد و 
او می گوید: »بیشترشــان را همین طــوری دانلود 
می کنم. بــرای اینکه توی ایــران قانون کپی رایت 
نداریم و اگر هم داشــته باشــیم، اجرایی نیســت. 
بعد اینکه وقتی رایگان در اختیارمان اســت برای 

چی بخریم؟«
او تازه سربازی را تمام کرده و به عنوان جوانی 
که تــازه از خدمــت آمــده، برایش مجانــی بودن 

دانلود غیرقانونی خیلی مهم است.
میــاد هم تقریباً مثل فرشــید اســت. بیشــتر 
کتاب هایی که می خواند الکترونیکی است و یکی 
از مهم ترین دایلش هم قیمت کمتر آنهاست. 
همان تخفیف هایی که در کتابخوان ها می بینیم 
امــا او هم بســیاری از ایــن کتاب هــا را غیرقانونی 
دانلــود می کنــد: »قیمــت کتــاب در کتابخوان ها 
گران نیست ولی چون بین ما مرسوم شده، بیشتر 

دانلود می کنم.«
دوبــاره چرخــی در خیابان انقــاب می زنم و 
حواســم هســت جوانی را پیدا کنم که یــا ویترین 
از  یکــی  از  یــا  می کنــد  نــگاه  را  کتابفروشــی ها 
کتابفروشی ها بیرون می آید. تکلیف آنها که اهل 
کتــاب نیســتند و بی حوصلــه از شــلوغی خیابان 
انقــاب می گذرند که مشــخص اســت. می ماند 
کتابخوان هــا کــه ممکــن اســت ایــن چنــد ســال 

مشتری ورژن تازه کتابخوانی شده باشند.
امــا انگار بیــن کتابخوان های خیابــان انقاب 
پیدا کردن شان خیلی راحت نیست. طراوت را با 
دوستش در خیابان فخر رازی می بینم. برخاف 
دوســتش فائــزه کــه می گوید اصــًا عاقــه ای به 
خوانــدن کتاب ندارد حســابی کتابخوان اســت و 
اان هم مشغول خواندن »سه شنبه ها با موری.«

وسط رفت  و  آمد آدم هایی که سرک می کشند 

کتابراباگوشمانمیخوانیم
رویکرد جوانان به تکنولوژی کتابخوانی
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لمس برگ برگ کاغذها، نشان گذاشتن بین ورق ها و بو کشیدن ورقه های نو یا خیره شدن 
به صفحه گوشی و تبلت، باا و پایین کردن صفحه و خواندن در تاکسی، مترو، آرایشگاه 
و حتی وســط کاس دانشــگاه؟ انتخاب شما بین اینها کدام اســت؟ کتاب الکترونیکی 
را ترجیــح می دهید یــا هنوز دلتان بــرای کتاب های کاغــذی مــی رود و نمی توانید بروید 
سراغ تکنولوژی؟کتاب های الکترونیک حاا جایشــان را بین کتابخوان ها باز کرده اند و 
خیلی از جوان هایی که سرشــان مدام توی گوشی است و بین تلگرام بازی و اینستاگرام 
دیــدن، کتاب هم می خوانند و مدام از خوبی هایش تعریف می کنند؛ حتی اگر بعضی از 

دوستان شان مدام بگویند اینها کتاب کاغذی نمی شود!

یگانه خدامی
خبرنگار

تــوی انتشــاراتی های روبــه روی دانشــگاه تهــران و 
مجبــورت می کننــد در پیــاده رو ایــن طــرف و آن 
طــرف بــروی و راه را برایشــان بــاز کنــی می گویــد: 
»همه کتاب هایم کاغذی اســت. الکترونیک اصًا 

نمی خوانم. ترجیح می دهم کتاب را ورق بزنم.«
همــه آنهایی که باهــم حرف می زنیــم تقریباً 
دلیلی شــبیه این برای نخواندن کتاب الکترونیک 
دارنــد؛ حــس ورق زدن کتــاب کاغذی و لمســش. 
آرزو همیــن نظــر را دارد: »کًا به الکترونیک بودن 
کتاب اعتقادی ندارم. دوســت دارم کتاب را دستم 
بگیرم. بیشتر درکش می کنم. تازه با گوشی چشم 

آدم ضعیف می شود.«
قیمت کتاب ها که مدتی اســت بــه دلیل گران 
شدن کاغذ و سخت تر شدن شرایط چاپ و نشر باا 
رفته، یکی از دایل رو آوردن جوان ها به کتاب های 
الکترونیــک اســت اما بــرای بعضی هایشــان هم 
قیمت مهم نیست. مثًا طراوت که بیشتر وقت ها 
کتاب هایــش را می خــرد و می گوید مــادرش برای 

خرید کتاب کمکش می کند.
آرزو هــم چــون کتــاب را دوســت دارد برایــش 
هزینه هــم می کند. نیما کنار آرزو ایســتاده و باهم 
بســاط یکی از دســتفروش ها را زیر و رو می کنند که 
دورتر از کتابفروش ها قاب نقاشــی  ســیاه و ســفید 
و گردنبنــد می فروشــد. مثــل آرزو می گوید: »فقط 
ســخت  الکترونیــک  می خوانــم.  کاغــذی  کتــاب 
اســت اما کاغــذ کتاب را کــه دســت می زنی حس 
خوبی بــه آدم می دهد.« لیا، نورا و متین هر ســه 
باستان  شناســی می خواننــد و در زیرزمیــن خفــه 
و گرفتــه یکــی از پاســاژها منتظرنــد متیــن حــرف 
زدنــش با موبایل تمام شــود و بروند داخل یکی از 
مغازه هــای کوچک کتابفروشــی. هرســه مثل هم 
حرف می زنند. تفاوت شــان با چند نفــری که قبًا 

گفت وگو با دکتر محمد فاضلی 

دانشجوی کتابخوان کم داریم

سهیا نوریگپ
خبرنگار

با آنها حرف زده ام و اصاً سراغ کتاب الکترونیک 
نرفته اند این است که آنها این مدل کتاب خواندن 
را امتحــان کرده انــد اما خیلی چنگی به دل شــان 
نــزده اســت. لیــا می گویــد: »کتــاب الکترونیــک 
خوانــده ام ولــی وقتی از صفحه ای کــه می خوانی  
بیــرون می آیــی، گمــش می کنــی ولــی کتــاب را 
عامــت می گذاریــم.« نورا حرفش این اســت که 
وقتــی کتــاب را دســتت بگیــری و بخوانــی خیلی 
بیشــتر لــذت دارد تا اینکه پی دی اف باشــد و توی 
گوشــی. این هم نظر متین: »اینکه کتاب را خودم 

بخوانم بیشتر رویم تأثیر می گذارد.«
    رانندگی با کتاب

کتــاب  بــه  فقــط  کتابخوانــی  در  تکنولــوژی 
الکترونیکــی محدود نشــده. حاا بــازار کتاب های 
صوتی هم نســبتاً گرم اســت. برای اینکه هدفون 
را بگذاری توی گوش و مثًا شــازده کوچولو را پلی 
کنی و چشــم هایت را ببندی و یکی دیگر به جای 
تو بــا صدای خوب قصــه را برایت بخوانــد. با باا 

و پاییــن کــردن صــدا برای هــر اتفاق و موســیقی 
دلنشین. چی از این بهتر؟!

اپلیکیشــن های کتابخــوان کــه وصف شــان را 
خواندید کتاب صوتی هم کم ندارند و آنها را هم 
با تخفیف به دســت تان، ببخشــید به گوشی تان، 
می رســانند. البتــه فایل هــای کتاب هــا را خیلــی 
وقت هــا در کانال هــای تلگرام هــم می توانی پیدا 
کنــی. آن هم مجانی! حاا همه کتاب هم نباشــد 
بخشــی از آن آپلود شــده که می توانی گوش کنی 
و لذتــش را ببری. لذتی دو چندان به خاطر مفت 
بــودن کتــاب! امــا کتاب هــای صوتــی کمتــر از یار 
الکترونیکی شــان طرفــدار دارند. شــاید هم هنوز 
آنچنــان جــا نیفتاده انــد. در شــبکه های مجــازی 
خیلــی از جوانــان می نویســند گــوش کــردن بــه 
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کتاب های صوتی کمتر از یار الکترونیکی شان طرفدار 
دارند. شاید هم هنوز آنچنان جا نیفتاده اند. در شبکه های 

مجازی خیلی از جوانان می نویسند گوش کردن به 
کتاب های صوتی را امتحان کرده اند. مخصوصاً در جاده و 
اتوبوس و تاکسی و وقتی خودشان رانندگی می کنند. برای 

کتاب های صوتی هم که شنیده اند تبلیغ می کنند اما بیرون 
از این فضا انگار خیلی هم از این خبرها نیست

پول بگیرم. با وجــود اینکه وضع مالی خوبی 
هــم داریم اما می خواســتم مســتقل باشــم. 
البتــه مهم تریــن دلیل مــن برای تــن ندادن 
بــه ازدواج بی اعتمــادی بــه شــریک زندگــی 
اســت. نه حوصله تحمل کســی را دارم نه باز 
کردن مســأله جدیدی در زندگی ام. خودم را 
وارد ورطــه اعصــاب خردکنــی و فشــار روانی 
نمی کنم. رابطه ها مثــل قبل اعتباری ندارند 
و زندگــی مشــترک هــم قید و بندی بــرای هر 
دوطرف ایجاد نمی کند. این چیزی اســت که 

از آن می ترسم و نمی خواهم بپذیرم.«
مهدی اســتاد دانشگاه است و از دو سال قبل 
بعد از گرفتن مدرک دکتری از هلند مشغول 
تدریس در یکی از دانشــگاه های تهران شده. 
برخــاف ایمان معتقد اســت فرهنگ حاکم 

بر برخــی خانواده هــا و نوع تربیــت فرزندان 
باعث شــده تــا کمتــر دختر و پســری زیــر بار 
بــرود: »متأســفانه تــک فرزنــدی در  ازدواج 
بســیاری از خانواده ها رواج پیدا کرده و دختر 
یا پســری کــه با همــه امکانــات رفاهی بزرگ 
پــدر و مــادر همــه خواســته های  می شــود و 
او را بــرآورده می کنــد کمتــر حاضر می شــود 
زندگی مســتقلی تشکیل دهد و با مشکات و 

سختی ها مواجه شود.
یک بار خواســتگاری رفتم امــا خانواده دختر 
شــرایط ســختی برای ازدواج تعییــن کردند. 
مــن باید یــک زندگی با همــه امکاناتی که در 
خانــه پدری ایــن دختر وجود داشــت فراهم 
می کردم اما برای من که تنها دوســال اســت 
مشــغول تدریس در دانشگاه شــده ام چنین 

چیــزی غیرممکــن اســت و بــه همیــن دلیل 
فعــًا قیــد ازدواج را زده ام.« او کــه هــر روز با 
جوانــان زیــادی ســروکار دارد، معتقد اســت 
باید جوانان را برای اداره یک زندگی مستقل 
آمــاده کرد و از همــان دوران نوجوانی به آنها 
مســئولیت داد تــا در آینــده بتواننــد از عهده 
یــک  اداره  مثــل  بزرگتــری  مســئولیت های 

زندگی بربیایند.
برخی از روانشناسان اعتقاد دارند مهم ترین 
مشــکل تربیتی نســل ها در ایران »وابستگی« 
اســت که معموًا آن را بــا عواطف خانوادگی 
اگــر خانواده هــا در ســن  اشــتباه می گیریــم. 
اجــازه  فرزندان شــان  بــه  ســالگی   12 تــا   8
مســئولیت پذیری ندهند، تنها اتفــاق بد این 
نیســت کــه مســئولیت گریز یــا بی دســت و پا 

بــار خواهنــد آمد، بلکــه به دلیل طی نشــدن 
مشــکات  از  آنهــا  رشــد،  مراحــل  طبیعــی 
دیگــری هــم رنــج خواهنــد کشــید؛ از جمله 
کامل نشــدن بلوغ فکری و تفکــر انتزاعی که 

اساس درک مفاهیم مبنایی زندگی است.
عادت کــردن به زندگی مجــردی و باا بودن 
ریســک زندگــی متأهلــی دلیلــی اســت کــه 
امیرحســین برای تــن ندادن بــه ازدواج بیان 
می کند. او که چند ماهی اســت از 40 ســالگی 
عبــور کرده و از دو ســال قبل نیز ســاکن کانادا 
شــده، می گویــد بــه زندگــی مجــردی عادت 
کــرده و نمی توانــد این عادت را کنــار بگذارد: 
»قبل از 30 ســالگی گاهی عاشــق می شدم و 
دل بــه دریا مــی زدم تا ازدواج کنــم اما وقتی 
به عاقبــت آن و اینکه دیگر آزادی گذشــته را 

نخواهم داشــت فکر می کردم بی خیال 
می شــدم. ازدواج یعنــی تعهد همراه با 
مســئولیت اما جوانی کــه گاه به خودش 
هــم تعهــدی نــدارد و بــه روح و جســم 
خودش هم آسیب می زند، به طور حتم 
نمی توانــد نســبت بــه شــخص دیگــری 

متعهد باشد و یک زندگی را اداره کند.
لذت ســفرهای مجردی و دورهمی های 
شــبانه و نداشــتن قید و بند ساعت برای 
بازگشــت به خانه باعث می شــود تا یک 
جوان کمتر به تشــکیل خانواده فکر کند. 
هرچنــد همین هــا بعــد از مدتــی آدم را 
دلزده می کند و حال به هم زن می شود. 
البته وقتی پای عشــق و عاشقی درمیان 
باشــد موضــوع فــرق می کنــد و دختــر و 

پســر بــا قبــول محدود کــردن خودشــان 
تن بــه ازدواج می دهند. مــن هم تا قبل 
از مهاجــرت گاهی اوقات بــه ازدواج فکر 
می کــردم امــا عــادت کــردن بــه زندگی 
مجــردی و عاقه بــه تنهایی باعث شــد 
یکســره قیــد ازدواج را بزنــم و مهاجرت 
کنم.اینجا مشــغول تدریس زبان هستم 
و کمتــر  کار می کنــم  تــا شــب  و صبــح 
می توانــم بــه ازدواج فکر کنــم. خیلی از 
جوانانی که به کانــادا مهاجرت می کنند 
مثل من هســتند و کمتر اتفــاق می افتد 
تــرس  از  هــم  تعــدادی  کننــد.  ازدواج 
ازدواج به اینجا می آیند و دوســت دارند 
تنهــا باشــند. البته اینجــا مقولــه ازدواج 

کمی متفاوت است.«

بــا  کنــد،  ازدواج  نمی توانــد  کــه  کســی 
یــا  ازدواج کنــد  کــه نمی خواهــد  کســی 
کسی که اساســاً تصمیمی در این زمینه 
نــدارد و خــودش را بــه دســت قســمت 
اقســام  و  انــواع  و  ســپرده  سرنوشــت  و 
تقسیم بندی های دیگر، باهم متفاوتند 
امــا این ها نه روی آمــار مجردها تأثیری 
دارد و نــه روی برنامه ریزی یا هیچ چیز 
دیگری. تنها تفاوت موضوع این اســت 
کــه چنــد لحظــه می توانیــم تــوی فکــر 
برویــم و کمی افســوس بخوریــم که در 
کنــار آنهایی که نمی توانند ازدواج کنند، 
خیلی هــای دیگــر هم هســتند کــه با هر 
بهانه ای، درســت یا غلط، نمی خواهند 

ازدواج کنند.
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ما جوان های معمولی معمولی هستیم
چرا از ماجرای آنها تعجب می کنیم؟

توی مترو، روی صندلی پارک، درحال رد شدن از خیابان، دور میزهای چند نفره کافه و گوشه 
و کنار شهر، هندزفری به گوش دارند و فرم لباس پوشیدن شان با دخترها و پسرهای دهه های 
50 فرق دارد. با ماشــین هایی که به ظاهرشــان رســیده اند ویراژ می دهند، ایی می کشــند و 
صدای بلند موزیک شان محله را برمی دارد. گاهی هم غرق موبایل، لپ تاپ، کتاب و مجله 

هستند و به ظاهر از دنیای اطراف فارغند، اما چه کسی باور می کند آنها چنین کاری بکنند.

جعفــر،  کیــکاووس،  ســپیده،  مریــم، 
محمــد، علــی و حامــد همه دهه شــصتی و 
هفتادی هایی هســتند کــه برعکس قضاوت 
خیلی هــا، کارهایی می کنند که اگر شــما هم 
ببینیــد حیــرت می کنید مثــل غــذا دادن به 
گربه ها و ســگ های بی خانمان، تهیه لباس 
گرم و پتو برای زاغه نشــین ها، درســت کردن 
صبحانه برای دانش آموزهای حاشیه نشین 
و کمــک به هنرمندهای ســالمند و تنهــا و... 
آنها نه اهل نق زدن هستند، نه دنبال مقصر 
گشــتن و نه مشهور شــدن؛ معمولی تر از آن 

چیزی که فکرش را بکنید.

ë با یک لقمه نان و پنیر شروع شد
هفتمین هفته اســت که سه معلم برای 
15 دانش آمــوز یکی از مدرســه های حاشــیه 
کرج که به دلیل فقر خانواده با شــکم گرسنه 
به مدرســه می آمدند و زنگ های تفریح هم 
با بقیه بچه ها به حیاط نمی رفتند، صبحانه 
آماده می کنند و برای زنگ های تفریح شــان 

هم به آنها شیر و کیک می دهند.
مریــم که تصمیم بــه این کار گرفتــه و در 
ایــن مدت توانســته ســه معلم دیگــر را هم 
بــا خــود همــراه کنــد می گویــد: »در کاس 
خــودم نــه، تــوی یــک کاس دیگــر متوجــه 

شــدم دانش آموزی هســت که خانــواده اش 
قــدرت خریــد کمتریــن مــواد غذایــی را هم 
ندارند و همین باعث شــده دختر بچه ســوء 
تغذیه بگیرد. جست و جوها را ادامه دادم تا 
متوجه شدم 15 دانش آموز مدرسه ما همین 
وضعیت را دارند. موضوع را با دو معلم دیگر 
درمیــان گذاشــتم و پیشــنهاد دادم با کمک 
هم بــرای ایــن بچه ها لقمه هــای صبحانه و 
خوراکی تهیه کنیم. خوشبختانه قبول کردند، 
از فردای آن روز کار را شروع کردیم و به نوبت 
هرکدام مان برای بچه ها لقمه های نان و پنیر 
و گردو یا حلوا شــکری، تن ماهی، سوســیس 
و ســیب زمینی، تخم مرغ آب پــز، ماکارونی 
وهر چیزی که بشــود ای نان پیچید درســت 
می کنیــم و به بهانه هــای مختلف توی کیف 

بچه ها می گذاریم.«
مدتی قبل مریم این موضوع را در صفحه 
مجازی بازگو کرد و با استقبال خوبی از سوی 

کاربرهــا مواجــه شــد. روزهــای زیــادی هــم 
نگذشــت که یکی از کاربرها جعبه های شــیر 
و کیــک زنگ تفریــح را برای بچه ها فرســتاد 
و حــاا به غیــر از اینکــه دانش آموزهــای این 
مدرســه هــر روز خوراکــی مقــوی می خورند، 
هــم  دیگــر  مدرســه  چنــد  دانش آموزهــای 
و  هفتــادی  دهــه  معلــم  ایــن  مهربانــی  از 

همکارانش سهم می برند.
ë سهم زاغه نشین های کرج

خانواده های زاغه نشــین اطراف کرج هم 
هر هفته منتظر ســه پســر جوانی هســتند که 
آنها را در حقوق ماهیانه شان سهیم کرده اند. 
محمد، علی و حامد رفقای قدیمی هستند؛ 
هر ســه مدیر فروش کارخانه؛ یکــی کارخانه 
روغــن خوراکی، یکــی کارخانه توزیــع و تهیه 
شیرینی و دیگری یک کارخانه مواد شوینده. 
هــم  روی  را  پول هایشــان  محــرم  هرســال 
می گذاشــتند و به عزاداران هیأت محل شام 

می دادند، اما از یک ســال قبل دیگر شــام 
نمی دهنــد و فقط چای و شــیرینی هیأت 
را می خرند و در عوض هر هفته برای 130 
خانواده زاغه نشین در حواشی استان البرز، 
پتو، لباس گرم، مــواد غذایی، لباس نوزاد 
و چیزهایــی که ایــن افراد نیــاز دارند تهیه 
می کننــد و آخــر هفته هــا بین آنهــا توزیع 

می کنند.
انجــام  کــه  کاری  مــورد  در  محمــد 
می دهنــد می گوید: »بــه محله های قلعه 
حســن خــان، شــهریار، مــارد فردیــس و 
دیگر محله های حاشــیه ای کــرج رفتیم و 
نیــاز زاغه نشــین های این مناطــق را رصد 
کردیــم. اوایل همــه آنها از مــا لباس گرم 
می خواستند اما کم کم متوجه شدیم زنان 
بی سرپرست یا بدسرپرست زیادی هستند 
کــه برای خــورد و خــوراک بچه هایشــان و 

گــذران زندگی مانده اند. برای همین ما ســه 
دوست، یک حساب مشــترک باز کردیم و با 
این قرار نانوشــته که هر ماه 5 درصد از ســود 
کارمــان را بــه آن حســاب واریز کنیم، دســت 
به کار شــدیم و از همان وقت تا حاا هرهفته 
بیشتر از 120 خانواده را با پتو، بسته های مواد 
غذایی، شوینده و مایحتاج یک زندگی ساده 

خوشحال می کنیم.«
محمــد از چیزهایــی کــه در ایــن مناطــق 
حاشــیه ای می بیننــد در صفحه های مجازی 
می نویســد و بــه این ترتیــب افراد زیــادی که 
بــه کار آنها اعتمــاد کرده اند، مــواد غذایی یا 
لباس هــای گــرم را بــه دفاتر فروش این ســه 
دوســت می فرســتند، امــا آنهــا از کســی پول 
قبول نمی کنند و کم و کســری ها را از پولی که 
خودشــان کنــار می گذارند تهیــه می کنند. به 
نظــر او اگر بعضی از جوان هــا این جور کارها 
را انجام نمی دهند فقط به این خاطر اســت 
کــه ایــن خانواده هــا را ندیده انــد وگرنــه مگر 
می شود یک جوان کاری از دستش بربیاید اما 

بی تفاوت بگذرد.
ë نصف حقوقم را به گربه ها می دهم

کار ســپیده بــا همــه ایــن جوان هــا فــرق 
دارد. مــادر او بــا گربه هــا مهربان بــود و وقتی 
از دنیا رفــت، یاد مهربانی هایش چنــان او را 
بــا خود برد که وقتی بــه خود آمد، دید نیمی 
از حقــوق ماهیانــه اش را صــرف گربه هــای 
بی خانمــان مجتمع می کنــد: »توی پردیس 
بــه خاطر موقعیــت جغرافیایی اش ســگ و 
گربه بی خانمان زیادی هســت که متأسفانه 
خیلی وقت ها مردم به آنها آزار می رســانند، 
یــادم هســت مــادرم در  تــا  درصورتــی کــه 
ســرمای پاییــز و زمســتان گوشــه ای از حیاط 
خانــه برای ایــن حیوان ها غذا می گذاشــت و 
آنقدر صبر می کرد تا غذایشــان را تمام کنند 
بعد می آمــد داخل. شــاید همین چیزهایی 
که دیده ام باعث شــد بیشــتر وقتم را بگذارم 
بــرای حیوان هایی کــه هیچ آزاری بــه آدم ها 

نمی رسانند اما آدم ها همه اش دنبال اذیت 
کردن شــان هســتند.« ســپیده آخر هــر هفته 
می رود خرید. او برای گربه هایی که در اطراف 
خانــه اش پرســه می زنند مــرغ، جگــر، دل و 
ســبزیجاتی مثل کدو و هویــج می خرد. چند 
ســاعت زمان می گذارد و برای گربه ها غذا را 
درست می کند و روزی دو مرتبه صبح و عصر 
چنــد ســاعتی را بــا آنهــا می گذرانــد و از نگاه 

کردن به آنها لذت می برد.
ë  قابــل بســته  زبــان  حیوان هــای  ایــن   

احترامند
کیکاووس هم کاری شــبیه به ســپیده اما 
در ابعــاد گســترده تری انجــام می دهــد. او از 
حدود یک سال قبل بیش از 20 گربه مریض، 
کاغ، لیل، سگ و حیوان های بی پناهی را که 
در ســطح شــهر دیده نجات داده اســت. اگر 
زخمی بوده اند، با هزینه شخصی درمان شان 
کرده و اگر نیازی به غذا داشــته اند، برای شان 
غذا تهیه کرده اســت: »من بــاور دارم نجات 
از آن  زنــده ای، نجــات نســلی  هــر موجــود 
موجود اســت درحالــی که تا چند ســال قبل 
اصــًا آدم هایی را کــه بــرای حیوان ها تاش 

می کردند درک نمی کردم.
یــک روز جلــوی تعمیــرگاه گربــه ســیاه و 
سفید مریضی پیدا کردم و با چند نفر تماس 
گرفتــم تا بپرســم چکار کنم. کســی جوابم را 
نــداد. برای همین چهار ســاعت تمــام آنجا 
ماندم تا کســی به آن حیوان آســیب نرساند. 
همان چند ســاعت کارم را ســاخت و فردای 
آن روز کــه بــا یکــی دو دوســتم گربــه را برای 

درمان بردیم نگاهم به حیوان عوض شد.
حــاا کارم بــه جایی رســیده کــه آدم های 
نامهربــان بــا حیوانــات را درک نمی کنــم و 
هــر کاری از دســتم بربیایــد انجــام می دهم 
تــا راحت تر زندگــی کنند. چون بــر خاف ما 
آدم هــا کــه خیلی همــت کنیم بــه اطرافیان 
و طبیعت مــان آســیب نرســانیم، ایــن زبان 
بســته ها در حق هیچ کسی ظلم نمی کنند و 

بسیار قابل احترام هستند.

ë پر کردن تنهایی یک هنرمند سالخورده
جوان هایــی هم هســتند مثــل جعفر که 
از کمــک کردن به افراِد تنهــا، لذت می برند. 
ایــن جــوان کــه کارگردانــی خوانــده، وقتی از 
شهرســتان بــه تهــران آمده بود بــا صحیح و 
ســالم رساندن یک کیف پر پول به صاحبش 
کــه کارمنــد بانــک بــود، خــودش هم ســر از 
بانک درآورد و مشــغول به کار شد. وقتی کم 
ســن تر بود دلش می خواســت مشــهور شود 
برای همین دنبــال این بود که به بازیگرهای 
تلویزیون، سینما و تئاتر نزدیک شود، اما یکی 
دوسالی است که همه هدفش از این نزدیک 

شدن کمک به آنهاست.
آن طــور کــه خــودش می گوید تــا به حال 
بــه خانــه چنــد نفــر از بازیگرهایــی کــه دوره 
سالمندی را ســپری می کنند و تنها مانده اند 
رفتــه و برایشــان کتاب خوانده، گاهــی آنها را 
به تماشــای تئاتر می برد، برای قــدم زدن در 
پارک همراه شــان می شــود و ایــن اواخر هم 
بــرای درمان فرزنــد یکــی از بازیگرهای تئاتر 
کمک هــای نقــدی جمــع می کنــد: »یکــی از 
بازیگرهــای تئاتــر دختــر کوچولویــی دارد که 
دچار ســرطان شــده، امــا از پــس هزینه های 
درمان بچه برنمی آید. خوشــبختانه تا امروز 
مبلغ خوبــی جمع شــده و می دانم با کمک 
افــرادی کــه از طریق فضــای مجــازی با آنها 
در ارتباط هســتم می توانم این رقم را بیشتر 

کنم.«
او تازگی هــا فکــر بکــر دیگــری به ســرش 
زده: »افرادی که دســت از خاف کشــیده اند 
و بــرای رفــع عــذاب وجــدان دنبــال راه حــل 
می گردند بهترین گزینه هســتند برای کمک 
بــه هنرمندهــای ســالمند.« آنهــا مثل همه 
جوان هــا هســتند؛ معمولــی و درعیــن حال 
کارهــای  نمی خواهنــد  حتــی  آنهــا  پرشــور. 
بزرگی بکنند تا دهان به دهان بچرخد، برای 
دل  خودشــان کاری می کننــد کــه از پســش 
برمی آینــد؛ کاری کوچــک با دامنــه و تأثیری 

بزرگ.

مریم، سپیده، کیکاووس، جعفر، محمد، علی و حامد همه 
دهه شصتی و هفتادی هایی هستند که برعکس قضاوت 
خیلی ها، کارهایی می کنند که اگر شما هم ببینید حیرت 

می کنید مثل غذا دادن به گربه ها و سگ های بی خانمان، 
تهیه لباس گرم و پتو برای زاغه نشین ها، درست کردن 

صبحانه برای دانش آموزهای حاشیه نشین و کمک به 
هنرمندهای سالمند و تنها و... آنها نه اهل نق زدن هستند، 
نه دنبال مقصر گشتن و نه مشهور شدن؛ معمولی تر از آن 

چیزی که فکرش را بکنید

سهیا نوری
گزارش نویس

جوان هایی که معتقدند لباس، نشانه تفاوت است

اینلباسهاراچهکسیمیپوشد؟

از همیــن فروشنده هاســت.  حســام یکــی 
بیشتر از بیست و دو سال نباید داشته باشد 
اما برای ضبط و ربط مغازه شش متری اش 
خیلی باتجربه اســت. بیــن لباس هایی که 
خــودش به تــن کرده بــا لباس هایی که تن 
مانکن هــا پوشــانده یــا در رگال هــا چیــده، 
ارتباطی دیده نمی شــود؛ کاه گپ، شــلوار 
اســلش و تیشــرت بلند طوســی رنگش که 
مــارک قرمــزی دارد بــه کت هایی کــه دور 
یقه و آستین هایشــان با سنگ های درشت 
کار شــده و کالج هــای پــر از نگیــن ســیاه و 
کمربندهایــی که سگک هایشــان طرح کله 
انــواع حیوان هاســت هیچ ربطی نــدارد. از 
دلیل این همه تفاوت که می پرســم با یک 
جملــه کوتاه جــواب می دهد: »این ســبک 

لباس با سلیقه من جور نیست.«
می پرســم یعنــی تا بــه حال بــرای خودت 
حاضــر  کســی  چــه  کــه  شــده  ســؤال  هــم 
می شــود این لباس ها را بپوشد؟ می گوید: 
»راستش را بخواهی اگر تا این حد توی کار 
پوشــاک حرفه ای نمی شدم شاید، اما اان 
نه! هر کســی می تواند هرطوری که دوست 
دارد لباس بپوشــد. بستگی به شخصیتش 
و کاری کــه انجــام می دهــد و موقعیتــش 
دارد.« ایــن گفته را امیر، فروشــنده یکی از 
مغازه های واقعاً خاص پاساژی در منطقه 
7 تهــران هــم تأییــد می کند. مانکن ســیاه 
رنگی را که پشــت ویترین قــرار داده با یک 
شلوار اسلش ابر و بادی طوسی رنگ، کیف 

دخترانــه لــی و یغوری که کلــی جیب های 
رنگــی دارد، عینــک آفتابــی دور نگین دار، 
پوشانده و دستمال گردن عجیب و غریب 
و هــزار و یــک چیــز جور واجــور که از ســر و 
گردن مانکن آویــزان کرده، اما بی انصافی 
است اگر نگویم این همه وسیله پوشیدنی 
و تزئینــی را خیلی با ســلیقه و جوان پســند 

باهم ست کرده است.
اســلش پســرانه ای را کــه تن مانکن اســت 
جــور  چــه  می گویــم  و  می دهــم  نشــانش 
جوان هایی این سبک لباس را می پسندند. 
می خــورم:  جــا  می دهــد  کــه  پاســخی  از 
»دخترهایــی کــه مشــتری این کار هســتند 
آن را توی شــهر که نمی پوشــند، این سبک 
لباس هــا را بــرای میهمانــی آخــر هفتــه و 
ســفر می خرنــد، البتــه خیلــی از لباس هــا 
و صندل هایــی کــه تــوی ویتریــن می بینی 
بــرای فــروش نیســت، آنهــا را فقــط برای 

خوشگل تر شدن ویترین چیده ام.«
البتــه همــه مشــتری ها هــم ایــن حرف ها 
سرشــان نمی شــود؛ مثــل امیــد کــه اصرار 
دارد آن بــوت هــزار رنــگ را بخــرد و برای 
اینکه آن را از پشــت ویترین بیرون بکشــد، 

حاضر است پول بیشتری بدهد.
ë این لباس ها دختر و پسر ندارد

از  یکســری  اســت  معلــوم  کــه  اینطــور 
شــده،  مــد  روزهــا  ایــن  کــه  لباس هایــی 
دخترانــه و پســرانه نــدارد. از بــس ذائقــه 
جوان ها تغییر کرده و ســبک پوشــش آنها 

متفاوت شــده که بــه قول حســام خیلی از 
دخترها هم از او خریــد می کنند: »از وقتی 
فروش اینترنتی داریم، کار راحت تر شــده. 
جوان هــا و مشــترهای ثابت که هــم دختر 
هستند هم پسر، طرح های مختلف را توی 
اینســتاگرام می بینند و بر اساس سایزشان 
ســفارش می دهند. نیازی هم نیســت این 

همه راه تا مغازه بیایند.«
این همه راه را برای این می گوید که مغازه 
حســام در یکی از پاساژهای معروف شرق 
تهران است اما از همه جای تهران مشتری 
ســفارش  هــم  شهرســتان  از  حتــی  دارد. 
می گیــرد. خودش که می گویــد کمتر پیش 
می آید مشــتری های گذری داشــته باشــد. 
از ســال ها قبــل یــک ســری دختــر و پســر 
جــوان که بین 25 تا 32 ســاله هســتند پای 
و  هســتند  متفاوتــش  لباس هــای  ثابــت 
هرچنــد وقت یکبــار برای تازه کــردن تیپ 

و استایل شان سراغ لباس هایش می آیند.
از فروشــش راضی اســت، به قول خودش 
از بس خوب می فروشــد کــه حتی روزهای 
تعطیل و در این آشفته بازار اقتصادی هم 

مشتری های خودش را دارد.
امیــر هم بعد از 12 ســال فعالیت در حوزه 
پوشاک، مشــتری های قدیمی اش را حفظ 
کــرده. می گوید بــرای این ثابــت مانده اند 
کــه خاص و متفاوت بــودن این لباس ها را 
می فهمنــد و هنوز دنبال لباس هایی از این 
دست هســتند البته همیشه هم این طوری 
نشــانم  را  اســلش  شــلوار  یــک  نیســت. 
می دهــد و می گویــد: »مثــًا اوایــل کــه این 
کارها را آوردم قیمت شــان 100 تومن بود، 
کم کم با نرخ بــازار قیمت اینها هم تغییر 
کــرد و اان شــده 280 هزار تومن. درســت 
است که هنوز مشتری های خودش را دارد 
امــا اگر آن زمان ها یک نفــر می آمد پنج تا 
از اینهــا می خریــد، اان از هر پنج نفر، یک 
نفــر پــول خــوب بــاای همچین شــلواری 

می دهد.«

ë فقط از تاناکورا خرید می کنیم
بعضــی از لباس ها آنقــدر عجیب و غریب 
هستند که هرکسی به ویترین مغازه حسام 
و امیر می رسد چند دقیقه ای مکث می کند 
و بعــد از برانــداز اساســی، یــا دهانــش بــاز 
می ماند و چشم هایش برق می زند یا سری 
تــکان می دهــد و رد می شــود. این طــور که 
حســام تعریف می کند خیلی از لباس های 
مغــازه اش بــرای داخــل شــهر چرخیــدن 
نیســت. خیلی از اسپانســرها، مدیر برنامه 
مشــتری های  از  هنرمندهــا  و  خواننده هــا 
ثابــت این مغازه هســتند و ایــن لباس های 
گران قیمت و پر زرق و برق را برای مراســم 
و برنامه های خاص می برند. مشــتری های 
معمولی تــر هــم لباس هــای پرطمطــراق 
بــرای میهمانی هــای آخــر  را  ایــن مغــازه 
هفته، دورهمی های اکچری و جشــن های 

دوستانه می خرند.
تیشــرت های مخمــل کــه جلوی اکثرشــان 
طــرح ســر اســکلت بــا نگین هــای رنگــی یا 
ســیاه و ســفید کار شــده، اســلش های سیاه 
رنگ که با قلب هــای ریز و مخمل طراحی 
 – زاپ دار  جیــن  شــلوارک های  شــده، 
پارگی هــای نامنظمی که روی شــلوار ایجاد 
می شــود– ُدرس هایی – نوید بــه بلوزهایی 
می گویــد کــه لبــه آســتین و قســمت پایین 
آنهــا کــش دوزی شــده- که تــازه چون آف 
خورده از 250 هزار تومان شــروع می شوند 
خــوراک  می رســند؛  تومــان   730 تــا   و 

جاده چالوس.
را  اســلش ها  و  ُدرس هــا  دارد  کــه  جوانــی 
امتحان می کند یکی از همان مشــتری های 
ثابت است. از انتخاب لباس هایش سخت 
می شود باور کرد 2 فرزند دارد و به سفارش 
همســرش که بچه ها را نگه داشــته آمده تا 

برای جشن آخر هفته لباس بخرد.
از هــر دری ســخن می گویــد؛ یکبــار لبــاس 
را نشــان دهنــده شــخصیت آدم می دانــد 
و علــی دایــی را مثــال می زنــد کــه بین این 

میلیــاردی،  درآمــد  بــا  فوتبالیســت  همــه 
ســاده می پوشــد، یکبار می گویــد اگر به من 
باشد اان دوســت دارم این اسلش مشکی 
طوســی را که طرح های شــلوغ دارد بخرم، 
امــا خب وقتی دو تا بچــه دارم، مردم هزار 
جــور حرف بارم می کننــد: »عوضش وقتی 
مجــرد بــودم اصــًا به ایــن حرف هــا کاری 
نداشــتم. آن وقت هــا دانشــگاهم میــدان 
فرودســی بود و من بیســت و چهــاری توی 
پاســاژ معروف آن منطقه بودم تا حدی که 
پیش فروشــنده ها حســاب دفتری داشتم، 
امــا اان مجبورم یک کمی از خواســته های 
خــودم فاصلــه بگیــرم. چــه می شــود کرد؛ 
تحقیق هــای خارجــی نشــان داده زن هــا از 
مردهایی که لباس های رســمی می پوشــند 

بیشتر خوششان می آید!«
انگار یــک جورهایی حق با این پدر اســت، 
بــرای اینکــه علیرضــا بــا آن کاپشــن بادی 

نارنجی و آبی، شــلوار اسپرت سورمه ای که 
پاچه هایش را تا ســاق باا کشــیده، جوراب 
ســبز پر رنگ ســاق بلند، نیم بوت زرشکی 
با بندهای ســبز روشــن، موهــای فرفری که 
با کش محکم بســته و گوشــواره ای که فقط 
بــه یکی از گوش هایــش انداخته، جوان 18 
ســاله ای اســت که فقط برای وقت گذرانی 
و  ایســتاده  امیــر  مغــازه  ویتریــن  جلــوی 
لباس های داخل ویترین جذبش نمی کند. 
بــرادرش  از  ســال  یــک  کــه  هــم  فرزانــه 
کوچکتــر اســت همینطــور. اصــًا برایشــان 
مهم نیســت مــردم دارنــد خیره خیــره به 
آنهــا نگاه می کننــد. البته فرزانه ســاده تر از 
علیرضاســت، اما کاپشــن زرد جیغ، کاهی 
که ســرش گذاشــته، جــوراب زرد و نارنجی 
از  و پیراهــن چهارخانــه اش دســت کمــی 

برادرش ندارد.
علیرضــا می گویــد: »مــن از بچگــی خاص 

بودن را دوســت داشــتم و اصًا برایم مهم 
نیست مردم دنیا چه جوری تیپ می زنند، 
هــر چقــدر خاص تــر و متفاوت تــر، بهتــر تا 
حدی که اگر بخواهم یک جای ادارای بروم 
غصه ام می گیرد چون لباس مناسب اداره 
نــدارم. البتــه اگــر هرجایــی هم کــه رفته ام 
گیــر نداده انــد ولــی هــر بــار از خانــه بیرون 
می روم کلی فحش می شنوم، برای همین 
معموًا هندزفری توی گوشــم می گذارم تا 
حرف های کســی را نشــنوم.« ایــن خواهر و 
بــرادر فقط از تاناکورا خریــد می کنند. برای 
اینکــه بــه قــول علیرضــا لباس هایــی که با 
ســلیقه آنها جور اســت، فقط تــوی تاناکورا 

پیدا می شود. 
ë  هر کســی کــت و شــلوار می پوشــد دکتر

نیست
برخــاف مــزون لباس هــای زنانــه کــه بــه 
وفور در ســطح شــهر می بینــی، این طور که 
مشــخص اســت یــا مــزون لبــاس مردانــه 
وجود ندارد یا اگر باشد خیلی محدود است 
و پســرهای جــوان معمــوًا در بوتیک های 
پاســاژهای  تــک  مغازه هــای  یــا  خــاص 
مختلــف لباس هایشــان را ســت می کننــد. 
بــرای همین اســت کــه حتی دمپایــی اتاق 
پرو مغازه حســام هم متفاوت است - زیره 
آن ســیاه رنــگ و رویــه اش طایی اســت با 
ســر یک شیر درحال غرش. دلیل این همه 
تفــاوت را ســلیقه مشــتری هایش می دانــد 
و اینکــه قــرار اســت هرکســی کــه پا بــه این 
مغــازه می گذارد جذب تفاوتش شــود و به 
قــول خــودش چــون جوان هــا می خواهند 
متفاوت بپوشــند تا بیشــتر به چشــم بیایند 
باید مغازه اش هم متفاوت باشد تا اعتماد 

کنند.
 امیــر هــم دارد مغازه را گرد گیــری می کند 
چون ســاعت 6 به بعد سر و کله جوان های 
خــاص پــوش پیــدا می شــود. او یــک پســر 
جوان شــیک پــوش را که از روبــه رو می آید 
نشــانم می دهد: »از مشتری های قدیمی و 
پر و پا قرص اســت، ولی کسی باور نمی کند 
مشــتری ایــن لباس هــای عجیــب و غریب 
باشــد.« چه می شــود کــرد که به قــول امیر 
همــه دکترهــا کت و شــلوار می پوشــند، اما 
هرکســی کــه کــت و شــلوار می پوشــد دکتر 

نیست.

سوگل بهشتی
گزارش نویس

باا رفتن قیمت ها و فشار اقتصادی هم از عاقه این جوان ها به پوشیدن لباس های 
متفــاوت کم نکرده اســت. آنهایی هم کــه نمی توانند در رقابت گــران  قیمت مد، 
عرض انــدام کنند، مثل علیرضــا و فرزانه میانبــر می زنند و بــرای خرید لباس های 
متفــاوت، هرچنــد وقــت یکبــار بــه تاناکوراهای ســطح شــهر ســر می زننــد و کمد 
لباس های شان را رنگ آمیزی می کنند. گشتی چند ساعته در پاساژهایی که به قول 
فروشنده ها پاخور بیشتری دارند، کافی است تا مطمئن شوی افزایش قیمت دار و 
کســادی بازار به تک مغازه هایی که لباس های آس می فروشند و جوان هایی که این 

جور لباس ها را می خرند هیچ ربطی ندارد.
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هم ندارد و معتقد اســت همه بایــد از این 
جشنواره نان بخورند. گیان خان می گوید: 
»مــن موســیقیدان نیســتم و ازروی عاقه 
بــه موســیقی گرایــش پیــدا کــرده ام البتــه 
شــاگردانی دارم که به آنها آمــوزش داده ام 
وهر از گاهی به دیدنم می آیند. اومقام هایی 
چون کشتی مقام، لزگی، برگ سری، گهواره 
ســری، آواز رضا خوانی، آواز گلن گشتی و...
را بــا همراهــی ســرنا و نقــاره درجشــن ها و 
مراســم ها می نوازد و می افزاید: »به اعتقاد 
من موســیقی مقامی مــا هنوز زنده اســت 
ونفس می کشد و آنهایی که موسیقی من را 
می شناسند آن را دنبال می کنند، البته همه 
نمی توانند به مانند من بنوازند وجوانان هم 
چندان پیگیر یادگیری نیستند و نمی توانند 
اجرا کنند و اگر هم کارهایی شنیده می شود 
صدایی شــبیه ساز نقاره نیســت و متفاوت 
می نوازنــد. او در پاســخ به این ســؤال که آیا 
جوانان مســیرهنری شــما را ادامه خواهند 
داد یــا خیرگفــت: چه بگویم شــاید؛ من به 
جوانان ســفارش می کنم با شــرایط روزگار 

بسازید و چشمانتان پاک باشد.

گیان خــان تأثیرگــذاری بســیاری درنقاره 
نوازی شــرق گیان داشــته اســت. اوهشت 
فرزنــد دارد و همســرش فــوت کــرده و بــه 
تنهایــی زندگــی می کند. در گیــان معدود 
افــرادی هســتند کــه بــه آنهــا لقــب خــان 
می دادند در قدیم خان موسیقی به افرادی 
تعلق می گرفت که به لحاظ علم موسیقایی 
و قــدرت نوازندگــی وشــخصیت هنــری به 
مرتبه باایی رسیده اند مانند نصراه خان 

نوازنده کمانچه یا ابرارخان نوازنده ُسرنا.
ë  موسیقی نواحی هنوز مظلوم است

محمــد آفریــدون ازشــاگردان گیــان خان 
خوشنواز و سرپرســت گروه موسیقی»آوای 
مهر« است. اومی گوید: موسیقی نواحی ما 
هنوز هم از جایگاه مناسبی برخوردار نیست 
چه در ایران وچه در خارج از ایران چون نگاه 
تخصصــی کمتری به این موســیقی شــده 
و تا بــه امروز هم جشــنواره های تخصصی 

موسیقی استانی نداریم.
 آفریدون 11 آذرماه با گروه موســیقی »آوای 
مهــر« درتهــران اجــرای برنامــه داشــته و 
حدود۳۰ ســال اســت که موســیقی ایرانی 

کار می کنــد و۲۰ ســال اســت پژوهش هایی 
درموســیقی گیان انجام می دهــد و آنها را 
بازآفرینی کرده است. او می گوید: »موسیقی 
درگیــان شــرایط بســیار خوبــی دارد و بــه 
عقیده من روند رو به رشــدی داشــته و فکر 
می کنــم نســل امروز به موســیقی گذشــته 
خود رجوع کرده اند. موســیقی گیان بسیار 
گســترده اســت و از دیرباز مورد توجه بوده؛ 
به طورمثال اســتاد ابوالحســن صبــا به این 
خطه و به شهرســتان سیاهکل سفر کرده و 
آثار بسیاری از موســیقی گیان جمع آوری 

کرده است.
موســیقی  می افزایــد:  درادامــه  آفریــدون 
بررســی  تخصصــی  لحــاظ  بــه  نواحــی 
نمی شود و بهتر است بگوییم بیشتر روابط 
حاکم اســت. هر کســی که ارتباط بیشــتری 
با برگزار کنندگان داشته باشــد در جشنواره 
موسیقی نواحی شرکت می کند نه براساس 
کارکرد. به طورمثال در معتبر ترین جشنواره 
موسیقی کشور یک گروه بیش از چند سال 
اســت شــرکت داشــته اما گروه هــای فعال 

بسیاری هستند که خبری از آنها نیست.

بخــش دیگــر صحبــت آفریــدون در مورد 
پژوهش های اســتاد محمد رضا درویشــی 
است و می گوید: استاد محمد رضا درویشی 
یکی از بزرگان موســیقی کشــور اســت وآثار 
فاخــری از خــود در زمینــه موســیقی بجــا 
گذاشته اما در کتاب دایرةالمعارف موسیقی 
حــق مطلــب را آن طورکــه بایــد و شــاید 
درمــورد موســیقی شــرق گیــان ادا نکرده 
چون زمانی که به سیاهکل جهت پژوهش 
سفر کردند افراد مطلع زیادی در قید حیات 
بودند که می توانســتند در غنــای این کتاب 
ارزشمند کمک شــایانی داشته باشند ولی 
این طور نشــد. نکته دیگرگروه هایی اســت 
کــه بــا عنــوان گروه هــای موســیقی نواحی 
درتاش هستند موسیقی نواحی را معرفی 
کنند، بهتراست این دوستان تحقیقات شان 
بازتابــی از واقعیــت موســیقی آن منطقــه 
باشد.به عنوان نمونه بخشــی ازاجرای یک 
گروه قطعه معروف »رعنا« است وگویا عده 
ای گفته اند خانه رعنا درســیاهکل است در 
حالی که »رعنا« در منطقه اشکورات زندگی 
می کرد.متأسفانه کسانی که روی موسیقی 
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ندا سیجانی
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حافظان نغمه های فراموش شده
گپ و گفت  »ایران « با پیشکسوتان موسیقی محلی منطقه خزر

آن دوران آثارخواننده های بزرگی چون قمرالملوک وزیری، قاسم جبلی و... در صفحه های گرامافون 
به گوش می رسید اما متأسفانه همه آن خوانندگان و بزرگان کنار گذاشته شده اند و بیشتر آثار موسیقی 
غربی به گوش می رسد. همه این اتفاقات چرخ زمانه است و چرخ زمانه خواهد چرخید و باردیگر آثار 

قدیمی و موسیقی های نواحی به گوش آیندگان خواهد رسید

 سال بیست وچهارم  شماره 6962
 دوشنبه  10 دی 1397

گیان خان خوشنوازعلی اصغر ابراهیم نژاد

 نغمه هایشان گرچه همواره برخاسته از دل 
طبیعت بوده، اما تو گویی صدای شان دیگر 
به مذاق امروزی ها چندان خوشایند نیست! 
هرچند این هنرمنــدان بزرگ، میــراث دار 
موســیقی نواحــی ایــران هســتند وآوازها و 
صدای سازشان، بازگو کننده تاریخ موسیقی 
ایران. استاد علی اصغر ابراهیم نژاد و استاد 
گیان خان خوشنواز، از جمله همین مردان 
بزرگ عرصه هنر و موسیقی هستند که یکی 
دوتار می نوازد و می خواند و دیگری ســرنا و 
کمانچه؛ با همان گویش های زیبای مازنی و 
گیلکی که به طرز غریبی بر دل می نشــیند. 
این دو اســتاد بزرگ در پنجمین جشــنواره 
موســیقی آیینــه دار)موســیقی نواحــی( از 
جمله میهمانان این برنامه بودند که بعد 
از ســال ها عزلــت، باردیگرحضــور در روی 

صحنه را تجربه کردند.
ë  دوتار ، همزاد غم و شادی

اســتاد کربایــی علــی اصغــر ابراهیم نــژاد 
خواننده و نوازنده دوتاراست. شناسنامه اش 
می گویــد کــه متولــد 1۳۰6 اســت)که البته 
چنــدان درســت نیســت( و ســاکن گرجــی 
محله ازتوابع شهرستان بهشهر)در استان 
مازنــدران( واولیــن فــردی بــود کــه دوتاررا 
بــه گرجــی محلــه آورده اســت؛ مــردی که 
و  کار  مدیــون  دوتارمازنــدران  بی گمــان 
زحمت بزرگانی چون اوســت. علی اصغر 
ابراهیم نژاد نزدیک به 1۰۰ ســال ســن دارد 
ومی گویــد: »درجنگ جهانی به دنیا آمده 
و آن زمــان رضا شــاه دســتور داده بود همه 
مردم دارای شناســنامه باشــند. شناسنامه 
مــن نیــز بــه تاریــخ 1۳۰6 صــادر شــده در 
صورتی که من آن زمان 6 سال و بیشترسن 

داشتم.«
ابراهیم نــژاد بعد ازســال ها توانســت روی 
صحنــه بــرود؛ آن هــم درپنجمیــن دوره 
جشنواره موســیقی آیینه دار و دوتار بنوازد. 
البته اوعاوه براین، ساز طبل هم می نوازد 
و بــه گفته خودش قدمت طبــل قدیمی و 

بزرگش به حدود ۲۰۰ سال پیش می رسد.
اســتاد گرایش خود به ساز دوتار را این گونه 
بیــان می کند: »از کودکی عاقه مند به ســاز 
دوتار بودم و 8۰ ســال است دوتار می نوازم 
البتــه حرفه من نوازندگی نیســت، شــغل 
من کشــاورزی اســت و بدون دریافت پولی 
ســازمی نواختم. دوتارهمدم و مونس و به 
مانند برادرمن اســت و به صــورت موروثی 
از پــدرم بــه ارث برده ام. پــدرم معروف به 
»سلطان« بود و با ترکمن ها ارتباط داشت 
وخود ایشــان هم از روی عاقه دوتار و سرنا 
می نواخــت همیــن امر ســبب شــد با ســاز 
دوتار و گویش ترکمنی آشــنا شوم و گویش 
مازنــی را با گویش ترکمنی تلفیــق کردم و 
اجراهای بســیاری بــا گویش های مختلف 
داشته ام.هیچ گاه فراموش نمی کنم روزی 
را که مادرم دوتار پدرم را شکست؛ آن زمان 
اوضاع زندگیمان شــرایط خوبی نداشت و 
مادرم می گفت: »ما گرســنه هســتیم و آن 
وقت تــو به دنبــال ســازنواختن مــی روی« 
وقتی دوتار پدرم شکست دیگر ساز نداشتم 
و چون آن زمان ســیم دوتار وجود نداشــت 
از رشــته های نازک پیله ابریشــم اســتفاده 
می کردند اما خیلی زود پاره می شــد، پدرم 
نگذاشت با دوتار کارکنم بنابراین از یکی از 
دوســتان خواهــش کــردم از ترکمن صحرا 
برای مــن دوتار بیــاورد و 14 تومان خریدم.

البتــه اســتادی نداشــتم و ســینه بــه ســینه 
آموختم.

استاد می گوید: دوتار در غم و شادی همراه 
و همدم من بوده و هســت. البته ســازدوتار 
بعد از طبل، ســرنا و ه وا آمده اســت.من 
تمام اشعار قدیمی را به یاد دارم و با دوتار 
می خوانم و با اطمینان می گویم هیچ کس 
مانند من آثار گذشــته را به یاد ندارد و از بر 
نیست. ناگفته نماند مداحی هم می کردم. 
بــه گفتــه ابراهیــم نــژاد: »ســواد خواندن و 
نوشــتن را درخدمت ســربازی آموختم که 
آن زمان اکابرگفته می شــد و من آن دوران 
درحد دو یا ســه کاس آمــوزش دیده ام اما 
براحتی اشــعار قدیمــی و کتاب هایی چون 
امیرارسان رومی، حسین کرد شبستری و... 

را می خوانــم. آن زمان که ســرباز بودم )در 
لشــکر۳۰ گرگان( دوتارهم همــراه من بود 
و برای هم خدمتی هایم ساز می نواختم.« 
اســتاد علی اصغر ابراهیم نــژاد بر این نظر 
اســت که نسل امروزآشــنایی با آثار گذشته 
نــدارد و تقریباً می توان گفت به فراموشــی 
سپرده شــده اســت. او می افزاید: آن دوران 
آثارخواننده های بزرگی چون قمرالملوک 
وزیــری، قاســم جبلــی و... در صفحه هــای 
گرامافون به گوش می رســید اما متأســفانه 
همــه آن خوانندگان وبزرگان کنار گذاشــته 
شــده اند و بیشــتر آثــار موســیقی غربــی به 
گــوش می رســد. همه ایــن اتفاقــات چرخ 
زمانه اســت و چرخ زمانه خواهد چرخید و 
باردیگر آثار قدیمی و موسیقی های نواحی 

به گوش آیندگان خواهد رسید.
ë  نغمه هایی برخاسته از طبیعت

اســتاد گیــان خــان خوشــنواز نیــز ازدیگر 
هنرمنــدان پــرآوازه خطه سرســبز شــمال 
است. گیان خان متولد 1۳۰4 و زادگاهش 
گیــان(  )دراســتان  ســیاهکل  شهرســتان 
اســت. او خود را ایــن گونه معرفی می کند: 
»اســم من گیــان خان خــوش نواز اســت 
و عاقه منــدی ام بــه موســیقی بــه دوران 
کودکی ام برمــی گردد؛ پــدرم نوازنده بود و 
به دنبال او من هم پی موسیقی و نوازندگی 
رفتم. 8۰ ســال است که با موسیقی زندگی 
می کنــم و کمانچــه و نقــاره می نــوازم. من 
با ســازم به بسیاری از کشــورهای خارجی و 

ازجمله فرانسه سفرکرده ام وسازنواخته ام.
گیان خان حدوداً دوسال گذشته تصادف 
کرد وبراثر این سانحه پاهایش آسیب شدید 
دید. او هنر موســیقی را به صورت ســینه به 
ســینه آموخته، در واقع خاصیت موسیقی 
مقامــی گیان همین اســت. ایــن هنرمند 
بزرگ حرفه اش کشــاورزی اســت و آن را از 
پدر به میراث بــرده؛ حرفه ای که بی ارتباط 
با هنرش نیست، چرا که آواهایش برخاسته 
ازدل طبیعت است البته گیان خان بیشتر 
دشتی می خواند. ایشان سال های بسیاری 
اســت کــه درجشــنواره موســیقی نواحــی 
شــرکت نمی کند، بــا این حســاب گایه ای 

اقــوام کار می کننــد این مســیر را اشــتباهی 
رفته انــد. در حالــی که بــا تحقیق وتفحص 
می توان مســتندات را برای تاریخ موسیقی 
به یادگار گذاشــت. او در پاسخ به این سؤال 
که شــهری شــدن چقدر درموسیقی سنتی 
گیان تأثیرگذاشــته بیــان کرد: بــه هرحال 
بی تأثیرنخواهد بود. اگــر بخواهیم درمورد 
موســیقی اصیل گیان صحبت کنیم باید 
معطوف به ســازهایی چون کمانچه، سرنا 
و نقاره باشــد. درحال حاضرضــرورت دارد 
که درســاز بندی موســیقی گیان تغییراتی 
صــورت گیرد به عنــوان نمونــه کارهایی که 
اســتاد پوررضا و حســین حمیدی در آلبوم 
»گیــل لــو می گیــان و شمشــال« انجــام 
داده اند.بــه نظــرم مدرنیتــه شــدن ازمــه 

موسیقی است اما با حفظ محتوا.
 آفریدون می گوید: درگیان هم سازکمانچه 
نواخته می شــود و یکی ازســازهای قدیمی 
کمانچه هــای  حتــی  بــوده  اســتان  ایــن 
5۰۰ ســاله هم در این استان دیده می شود 
امــا همان طــور کــه قومیت هــا لهجه های 
خــاص خودشــان را دارنــد موســیقی هــر 
منطقــه هــم گــواه همیــن موضوع اســت 
به طور مثال لهجه نواختن کمانچه لرستان 
با گیان کاماً متفاوت است.البته نوع کوک 
بیشــتر معرف این ســاز اســت. مقام هایی 
که در موســیقی گیــان با کمانچــه نواخته 
می شــود بر گرفته از جغرافیای این استان 
اســت. او در مــورد اینکه موســیقی ســنتی 
ما چقدر نشــأت گرفته از موســیقی نواحی 
اســت بیــان کــرد: موســیقی نواحــی مجزا 
ازموسیقی سنتی نیست درواقع اقلیم های 
مختلف ایران ملیت را تشخیص می دهند. 
گوشه های بســیاری در موسیقی محلی ما 
وجود دارد که به موســیقی دستگاهی وارد 
شــده مثل آواز دیلمان گوشــه گیلکی، یاد 

گذشته و غم انگیز.
در گیــان ســبک خاصــی وجــود دارد کــه 
نمایانگر موســیقی ایــن خطه اســت البته 
بیشــتر اشــاره به ســیاهکل و دیلمــان بوده 
شــاید یکــی از دایــل اصلــی ســفر اســتاد 
ابوالحســن صبــا به ایــن منطقه بــود که در 
معرفــی مقام هــا وشناســاندن آن واضافه 
کردن به ردیف دســتگاهی موسیقی ایرانی 
باعث شــد که موسیقی سیاهکل ودیلمان 
بیشــتر شنیده شود ولی مناطق دیگر از این 
حیث کم بهره بودند چون هرجا که زندگی 

جاری است موسیقی هم جریان دارد. 
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پاسخ به پرســش های خوانندگان روزنامه ایران درباره اصاحات جدید قانون چک

ë  آیـــا در اصاحـــات جدید بـــه بانکداری
به صورت  کـــه  چک هایی  و  الکترونیکـــی 
الکترونیک صادر می شـــوند توجه شـــده 

است؟
ــد، قوانین  ــ ــــاس اصاحیه جدی ــر اس ــ ب
ــه چک  هایی  ــ ــررات مربوط، راجع ب ــ و مق
ــــی )داده پیام(  ــــکل الکترونیک ــه ش ــ ــه ب ــ ک
ــــت  ــوند نیز ازم الرعایه اس ــ صادر می ش
ــــت اقدامات  ــــزی مکلف اس و بانک مرک
ــــوص  ــتورالعمل های ازم در خص ــ و دس
ــام( را  ــ ــــی )داده پی ــای الکترونیک ــ چک ه
ــال پس از ازم ااجراشدن  ــ ظرف یک س
ــد. همچنین هرگاه  ــ این قانون انجام ده
ــــی پرداخت  ــــل قانون ــه عل ــ ــــک ب وجه چ
ــر  ــ ــا ب ــ ــــت بن ــــف اس ــــک مکل ــردد، بان ــ نگ
ــوراً غیرقابل  ــ ــــت دارنده چک، ف درخواس
پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه 
بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد 
ــه ای که  ــ ــــری و درج آن در گواهینام رهگی
مشخصات چک و هویت و نشانی کامل 
ــده باشد، علت  ــ صادرکننده در آن ذکر ش
ــاً قید و  ــ ــــدم پرداخت را صریح یا علل ع
ــلیم  ــ ــا و مهر و به متقاضی تس ــ آن را امض
نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در 
ــــب اثر داده  ــــی و ثبتی ترتی مراجع قضای
ــــری موجودی  ــود. در صورت کس ــ نمی ش
صاحب حساب، بانک مکلف است بنابر 
درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ 
چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی 
ــد رهگیری و  ــ ــا دریافت ک ــ ــد و ب ــ وارد نمای
درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، آن 
را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه 
ــــع قضایی و  ــــری در مراج ــد کد رهگی ــ فاق

ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
ë  تکلیف چک های غیرصیاد در اصاحیه

جدید چیست؟
ــته  ــ ارائه دس ــرای  ــ ب ــا مکلفند  ــ بانک ه
ــاً از طریق  ــ ــتریان خود، صرف ــ چک به مش
سامانه صدور یکپارچه چک )صیاد( نزد 
ــامانه  ــ بانک مرکزی اقدام نمایند. این س
ــــخصات  ــــس از اطمینان از صحت مش پ
ــامانه نظام  ــ ــتعام از س ــ ــــی با اس متقاض
و  ــــی  بانک ــــی  الکترونیک ــــنجی  س ــــت  هوی
ــــب مورد  ــــت قانونی، حس ــود ممنوعی ــ نب
ــزارش اعتباری از  ــ ــــت گ ــــبت به دریاف نس
ــــنجی یا رتبه بندی  ــامانه ملی اعتبارس ــ س
اعتباری اقدام نموده و متناسب با نتایج 
ــــقف اعتبار مجاز متقاضی را  دریافتی، س
محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و 

مدت اعتبار اختصاص می دهد.
ــال از ازم ااجرا  ــ پس از گذشت دو س
ــویه چک صرفاً در  ــ ــــدن این قانون، تس ش
ــــکاوک( طبق  ــویه چک )چ ــ ــامانه تس ــ س
مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه 
ــــتعام  ــــاس اس ــــک نهایی چک براس مال
ــد و  ــ ــام خواهد ش ــ ــاد انج ــ ــامانه صی ــ از س
ــامانه  ــ ــه مالکیت آنها در س ــ چک هایی ک
ــــمول این  ــد، مش ــ ــده باش ــ صیاد ثبت نش
ــای قانون صدور  ــ ــوده )و ازمزای ــ قانون نب

ــا  ــ بانک ه و  ــتند(  ــ نیس ــوردار  ــ برخ ــــک  چ
ــــت وجه آنها خودداری  مکلفند از پرداخ
ــــی  نمایند. همچنین صدور و پشت نویس
ــــت و  ــــل ممنوع اس ــه حام ــ ــــک در وج چ
ــاد  ــ ــامانه صی ــ ــــک در س ــال چ ــ ــــت انتق ثب
ــد  ــ ــــک خواه ــــی چ ــــن پشت نویس جایگزی
ــــخاص  بود. این ممنوعیت ها در مورد اش
ــته، معسر از پرداخت محکوم یا  ــ ورشکس
ــوءاثر نشده  ــ ــتی رفع س ــ دارای چک برگش
ــــی از طرف  ــا نمایندگ ــ ــــت ی ــه وکال ــ »که ب
ــاب اعم از شخص حقیقی  ــ صاحب حس
ــد« نیز مجری  ــ ــدام می کنن ــ ــا حقوقی اق ــ ی

است.
ë  نحـــوه رفع ســـوء اثر چک هـــا در قانون

جدید چگونه است؟
ــــک، بعد از  ــوء اثر از چ ــ ــــت رفع س جه
ــــری  ــــت غیرقابل پرداخت بودن یا کس ثب
ــه بانک  ــ ــامانه یکپارچ ــ ــــک در س مبلغ چ
مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت 
ــات  ــ ــام بانک ها و مؤسس ــ ــه تم ــ ــــط ب برخ
ــــت  اعتباری اطاع می دهد. پس از گذش
ــه بانک ها و  ــ ــاعت کلی ــ ــــت و چهار س بیس
ــات اعتباری حسب مورد مکلفند  ــ مؤسس
ــوء اثر از چک، اقدامات  ــ تا پیش از رفع س
ــــبت به صاحب حساب اعمال  زیر را نس

نمایند.
ــاب و  ــ ــه حس ــ ــاح هرگون ــ ــــدم افتت 1-ع

صدور کارت بانکی جدید.
ــاب ها  ــ ــه حس ــ ــردن کلی ــ ــــدود ک 2-مس
ــه  ــ ــــی ک ــر مبلغ ــ ــــی و ه ــای بانک ــ و کارت ه
ــوان نزد بانک  ــ ــده تحت هر عن ــ صادر کنن
یا مؤسسه اعتباری دارد }فقط{ به میزان 
ــــب اعامی از  ــــری مبلغ چک به ترتی کس

سوی بانک مرکزی.
ــــهیات  3-عدم پرداخت هرگونه تس
ــــدور ضمانت نامه های ارزی  بانکی یا ص

یا ریالی.
ــایش اعتبار اسنادی ارزی  ــ 4-عدم گش

یا ریالی.
ــای  ــ محرومیت ه ــال  ــ اعم ــه  ــ چنانچ
ــای 1و2و3 درخصوص  ــ ــور در بنده ــ مذک
ــرایط،  ــ بنگاه های اقتصادی با توجه به ش
اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخال 
ــتان مربوط شود،  ــ در امنیت اقتصادی اس
ــورای تأمین استان موارد  ــ به تشخیص ش
ــه حالت  ــ ــال ب ــ ــــدت یک س ــه م ــ ــور ب ــ مذک

تعلیق درمی آید.
ë  دیگری شخص  صادرکننده  بر  عاوه  آیا 

مسئول پرداخت وجه چک می باشد؟
ــاب های  ــ ــــردن حس ک ــــدود  امکان مس
اصیل و نماینده به صورت همزمان )به 
دلیل مسئولیت تضامنی( وجود دارد. در 
ــــت یا نمایندگی  صورتی که چک به وکال
ــاب اعم از شخص  ــ از طرف صاحب حس
ــود، اقدامات  ــ حقیقی یا حقوقی صادر ش
مذکور عاوه بر صاحب حساب، در مورد 
وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر 
ــــح اثبات  ــــع قضایی صال ــه در مرج ــ اینک
ــتند به عمل  ــ ــــدم پرداخت مس ــد ع ــ نمای

ــا نماینده  ــ ــــل ی ــا وکی ــ ــاب ی ــ ــــب حس صاح
ــد به  ــ ــا مکلفن ــ ــــت. بانک ه ــــدی او اس بع
ــدور گواهینامه عدم پرداخت،  ــ هنگام ص
ــه نمایندگی صادر  ــ در صورتی که چک ب
شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در 

گواهینامه مذکور درج نمایند.
ë  آثار صدور چک بامحل چگونه مرتفع

می شود؟
ــوارد زیر، بانک مکلف  ــ در هر یک از م
است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک 
ــوراً و به صورت  ــ ــا ف ــ ــــزی اعام کند ت مرک

برخط از چک رفع سوءاثر شود.
ــــری مبلغ چک به حساب  1-واریز کس
ــه و ارائه  ــ ــال علی ــ ــــک مح ــاری نزد بان ــ ج
ــــدودی که در این صورت  درخواست مس
بانک مکلف است ضمن مسدود کردن 
ــه دارنده  ــ ــان مراجع ــ ــور تا زم ــ مبلغ مذک
چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف 
ــیوه ای  ــ ــه روز واریز مبلغ را به ش ــ مدت س
ــتناد به اطاع  ــ اطمینان بخش و قابل اس

دارنده چک برساند.
ــــک محال  ــه چک به بان ــ ــه اش ــ 2-ارائ

علیه.
3-ارائه رضایت نامه رسمی )تنظیم 
ــــمی( از دارنده  ــده در دفاتر اسناد رس ــ ش
ــــخص حقوقی  ــــمی از ش چک یا نامه رس
ــــی دارنده  ــــی غیردولت ــا عموم ــ ــــی ی دولت

چک.
ــــمی از مرجع قضایی  4-ارائه نامه رس
یا ثبتی ذیصاح مبنی بر اتمام عملیات 

اجرایی در خصوص چک.
5-ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت 

ذمه صاحب حساب در خصوص چک.
ــال از  ــ ــه س ــ ــــدن مدت س ــپری ش ــ 6-س
ــــدم پرداخت  ــدور گواهینامه ع ــ تاریخ ص
ــروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا  ــ مش

کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
ــــدم  ع ــه  ــ گواهینام ــدور  ــ ص ــه  ــ چنانچ
ــتورعدم پرداخت  ــ ــــت به دلیل دس پرداخ
ــــه چک(  ــــل مجرمان ــای تحصی ــ ــه ادع ــ )ب
ــد.  ــ ــــوب نخواهد ش ــوءاثر محس ــ ــد، س ــ باش
ــــب مورد  ــه اعتباری حس ــ بانک یا مؤسس
ــئول جبران خساراتی خواهند بود که  ــ مس
ــــخاص  ــــدم انجام این تکالیف به اش از ع

ثالث وارد گردیده است.
ë  مدت اعتبار دســـته چک محدود است

یا خیر؟
ــــک از زمان  ــار چ ــ ــر مدت اعتب ــ حداکث
ــــت و  ــال اس ــ ــه س ــ ــته چک س ــ دریافت دس
ــا  ــ ــــدرج در آنه ــــخ من ــه تاری ــ ــــی ک چک های
ــــمول این  ــد، مش ــ پس از مدت اعتبار باش
ــند  ــ ــوند؛ یعنی از مزایای س ــ قانون نمی ش
تجاری چک )مانند مسئولیت تضامنی( 
ــا توجه به  ــ ــود. ب ــ ــتفاده نم ــ ــوان اس ــ نمی ت
ــون مدنی اثر  ــ ــــاس ماده 4 قان اینکه بر اس
ــد، مدت  ــ ــه آتیه می باش ــ ــــبت ب قانون نس
ــده قبل  ــ ــته چک های صادر ش ــ اعتبار دس
ــامل  ــ ــــن قانون ش ــــدن ای ــرا ش ــ از ازم ااج
ــه  ــ ــال و لزوم درج شناس ــ محدودیت 3 س

یکتا نمی شود.
ë  انواع چک، دســـتخوش تغییراتی شده

است یا خیر؟
ــته  ــ ــه منظور کاهش تقاضا برای دس ــ ب
چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت 
ــــت  ــــک مرکزی مکلف اس ــده دار، بان ــ وع
ــال پس از ازم ااجرا  ــ ظرف مدت یک س
ــــاخت  ــــدن این قانون، ضوابط و زیرس ش
ــــت مستقیم را به صورت  خدمات برداش
ــته  ــ ــــخاصی که دس چک موردی برای اش

ــورت یکپارچه در  ــ ــه ص ــ ــد، ب ــ ــــک ندارن چ
ــدازی نماید  ــ ــــی تدوین و راه ان نظام بانک
ــــنجی، رتبه بندی  تا بدون نیاز به اعتبارس
ــتفاده از دسته چک، امکان  ــ اعتباری و اس
ــــخاص برای  ــــت از حساب این اش برداش
ــود. در صورت  ــ ذینفعان معین فراهم ش
ــرای پرداخت  ــ ــــی ب ــودی کاف ــ ــــدم موج ع
ــاب تا زمان  ــ ــوردی، صاحب حس ــ چک م
ــــمول محرومیت های  پرداخت دین، مش
ــــت از دریافت  ــون و نیز محرومی ــ این قان
دسته چک، صدور چک جدید و استفاده 

از چک موردی می باشد.
ë  تغییـــرات قانـــون جدیـــد در رابطـــه با

جرایـــم ارتکابـــی و وصف کیفـــری به چه 
صورت است؟

ــــخصی که با توسل به شیوه های  هر ش
متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی 
ــــی و اعتباری  ــــب با اوضاع مال غیر متناس
ــــط دیگری  خود کرده یا دریافت آن توس
ــال از  ــ ــه س ــ ــــهیل نماید، به مدت س را تس
ــته چک، صدور چک جدید  ــ دریافت دس
ــوردی محروم و به  ــ ــتفاده از چک م ــ و اس
جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود 
ــــل ارتکابی منطبق  ــــی که عم و در صورت
ــا مجازات  ــ ــوان مجرمانه دیگری ب ــ ــا عن ــ ب
ــد، مرتکب به مجازات آن  ــ ــدیدتر باش ــ ش

جرم محکوم می گردد.
ë  امکان استفاده از خدمات بانکی مرتبط

با چک به چه صورت است؟
ــــت ظرف  ــــف اس ــــزی مکل ــــک مرک بان
ــــدن  ــال پس از ازم ااجرا ش ــ مدت دو س
ــــخاص ورشکسته،  این قانون در مورد اش
ــه یا دارای  ــ ــر از پرداخت محکوم ب ــ معس
ــده، از  ــ ــوءاثر نش ــ ــــع س ــتی رف ــ ــــک برگش چ
ــــک  ــدور چ ــ ــــک و ص ــته چ ــ ــــت دس دریاف
ــتفاده از  ــ ــاد و اس ــ ــامانه صی ــ ــد در س ــ جدی
ــد. همچنین  ــ ــوردی جلوگیری کن ــ چک م
ــــتعام آخرین وضعیت  ــکان اس ــ باید ام
ــــقف اعتبار  ــامل س ــ ــــده چک ش صادر کنن
ــابقه چک برگشتی در سه سال  ــ مجاز، س
ــویه  ــ اخیر و میزان تعهدات چک های تس
ــه قصد  ــ ــانی ک ــ ــًا برای کس ــ ــده را صرف ــ نش
ــــم نماید.  ــــک را دارند، فراه ــــت چ دریاف
ــــوی خواهد بود که  ــامانه مذکور به نح ــ س
صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت 
ــــدرج در چک  ــغ و تاریخ من ــ ــده، مبل ــ دارن
ــــط  ــای برگه چک توس ــ ــه یکت ــ برای شناس
ــکان انتقال چک  ــ ــوده و ام ــ صادرکننده ب
ــــط دارنده تا قبل از  به شخص دیگر توس
ــویه آن، با ثبت هویت شخص جدید  ــ تس
ــای چک امکان  ــ ــه یکت ــ برای همان شناس
ــد از اختاف  ــ ــد. مبلغ چک نبای ــ پذیر باش
ــــقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های  س

تسویه نشده بیشتر باشد.
ë  آییـــن مطالبه وجه چـــک چگونه بوده

و آیـــا اصاحـــات جدیـــد باعـــث کاهش 
دادگســـتری  در  مطروحـــه  پرونده هـــای 

می شود؟
ــه  ــ ارائ ــا  ــ ب ــد  ــ می توان ــــک  چ ــده  ــ دارن
گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح 
ــــری مبلغ  ــــبت به کس ــدور اجرائیه نس ــ ص
چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی را بدون نیاز به 
نماید.  درخواست  ــــت،  دادخواس تقدیم 
ــــب مورد علیه  ــــت حس دادگاه مکلف اس
ــا هر دو  ــ ــاب، صادر کننده ی ــ ــــب حس صاح
ــادر نماید. مگر اینکه در متن  ــ اجرائیه ص
ــــوط به تحقق  ــول وجه آن من ــ چک، وص
ــد یا در متن چک قید  ــ ــده باش ــ شرطی ش

شده باشد که چک بابت تضمین انجام 
ــــت )این دو مورد،  معامله یا تعهدی اس
ــوا در دادگاه  ــ ــــرح دع ــــق ثبتی و ط از طری
ــــت اما از طریق  ــــی قابل وصول اس حقوق
ــتری و کیفری قابل  ــ اجرای احکام دادگس
ــــت.( یا اینکه گواهینامه عدم  وصول نیس
ــتور عدم پرداخت  ــ پرداخت به دلیل دس

طبق ماده )16( صادر شده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت 
ــــی  ــه، بده ــ ــــاغ اجرائی ــــخ اب 10 روز از تاری
ــــت دارنده  ــا با موافق ــ ــردازد، ی ــ خود را بپ
ــــت آن بدهد  ــرای پرداخ ــ ــــک ترتیبی ب چ
ــرای حکم را  ــ ــــی معرفی کند که اج یا مال
ــــب  ــد؛ در غیر این صورت حس ــ ــر کن ــ میس
ــکام  ــ اح ــرای  ــ اج ــده،  ــ دارن ــــت  درخواس
ــتری، اجرائیه را طبق قانون نحوه  ــ دادگس
ــورد اجرا  ــ ــه م ــ ــــی ب ــای مال ــ محکومیت ه
ــــبت به استیفای مبلغ چک  گذاشته و نس

اقدام می نماید.
ــــم مقام قانونی  ــر صادرکننده یا قائ ــ اگ

او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین 
ــــک از طریق  ــا تحصیل چ ــ ــــک ی بودن چ
ــــت در امانت یا دیگر  کاهبرداری یا خیان
ــه کند،  ــ ــــی اقام ــــع قضای ــــم در مراج جرای
ــان عملیات  ــ ــع از جری ــ ــــوی مان اقامه دع
ــر در مواردی  ــ ــد؛ مگ ــ ــــی نخواهد ش اجرای
ــدا کند یا  ــ ــــع قضایی ظن قوی پی که مرج
ــند مذکور ضرر جبران ناپذیر  ــ از اجرای س
وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین 
ــات اجرایی  ــ ــــف عملی ــــب، قرار توق مناس
صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه 
شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه 
ــــم مقام قانونی مدعی  صادرکننده یا قائ
ــــدن چک بوده و مرجع قضایی  مفقود ش
ــول بداند،  ــ ــده را قابل قب ــ ــه ش ــ ــــل ارائ دای
توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین 
صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج 

از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ــه، در حال حاضر، وجه چک  ــ در نتیج

از 4 طریق قابل مطالبه است:

بررسی تحوات حاکم بر قانون صدور چک
قانـــون جدیـــد صـــدور چـــک در تاریخ 
1397/8/13 بـــه تصویـــب نماینـــدگان 
مجلـــس شـــورای اســـامی و در تاریـــخ 
1397/8/23 بـــه تأیید شـــورای نگهبان 
رســـید. ابتـــدا ازم اســـت عنوان شـــود 
که قانـــون صدور چک مصـــوب 1355 
اســـت کـــه در ســـال های 1372 و 1382 
اصاحاتـــی بـــر آن صورت گرفـــت و در 
ســـال 1397 هـــم اصاحاتـــی از قانون 

صدور چک به تصویب مجلس رسید.
ایـــن قانون از لحاظ کیفـــری با قانون قبـــل تفاوتی نکرده 
اســـت و کماکان چک های وعده دار، تضمینی بدون تاریخ و 
ســـفید امضا را از حالت کیفری خارج می داند لیکن از لحاظ 

حقوقی تغییر و تحوات بسیار زیادی کرده است.
دومین جمعیت زندانی کشـــور را زندانیان چک تشـــکیل 
می دهد و برگشـــت نمودن چـــک اعتماد عمومی را ســـلب 
می کنـــد و این بی اعتمادی مســـبب بروز مشـــکات کان در 
اقتصاد می شـــود. با توجه به اینکه ســـرمایه حقوقی تجارت، 
اعتمـــاد عمومـــی اســـت و وقتـــی در میـــان آحـــاد جامعـــه 
بی اعتمـــادی رخ می دهـــد، بـــه ایه های اقتصاد کشـــور وارد 
می شـــود لذا به نوعـــی می توان این اقدامـــات و اصاحات را 
مناسب دانســـت. اما از طرفی به نظر می رسد بانک مرکزی 
می توانســـت این اصاحات را به صورت یک دســـتورالعمل 
اجرایی کرده و پس از بررســـی آن در سطوح مختلف جامعه 
در صورت موفقیت این دســـتورالعمل، آن را توســـط دولت 
به صورت یک ایحه در اختیار مجلس شـــورای اسامی قرار 
می داد اما در هر صورت به صورت قانون تصویب شد و حال 

به بررسی تحوات آن می پردازیم:
یکـــی از ویژگی هـــای این قانـــون پیش بینی صـــدور چک 
الکترونیکی اســـت. همان طور که می دانید علم جرم شناسی 
علمی اســـت که به بررســـی علت های وقوع بـــزه می پردازد 
یکـــی از مباحثی که در جرم شناســـی مطرح می شـــود بحث 
پیشـــگیری از جرم اســـت. به نظر می رســـد پیش بینی صدور 
چـــک الکترونیکی یکی از مواردی اســـت که به پیشـــگیری از 
جرم کمک می کند. بدیهی اســـت که در صورت صدور چک 
الکترونیکـــی از ســـرقت چـــک، جعل چک و مـــواردی از این 
قبیل جلوگیری می شود اما باید توجه داشت که قانون بانک 
مرکزی یکسال فرصت داده که اقدامات ازم را در خصوص 
چک هـــای الکترونیکـــی انجام دهد و بایســـتی صبـــر کنیم تا 
بدانیـــم آیا این چـــک از لحاظ امنیتی هـــم از اطمینان کافی 

برخوردار است یا خیر.
یکـــی از نکات برجســـته این قانـــون در ماده 4 مشـــاهده 
می شـــود در این ماده فرض را ســـؤال می کند که دارنده چک 
پس از مراجعه به بانک با کسری موجودی روبه رو می شود در 
این حالت پس از درخواست دارنده چک بانک فوراً غیرقابل 
پرداخت بودن آن را در ســـامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت 
می کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که 
مشـــخصات چک و هویت و نشـــانی کامل صادرکننده در آن 
ذکر شـــده باشـــد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و 
آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم می کند. در این صورت 
و با اســـتناد به ماده 5 مکرر این ســـامانه مراتب را به صورت 
برخط به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری اطاع می دهد 
و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری 
مکلفند کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق 
به صادرکننده و تحت هر عنوان را مسدود می کنند. از افتتاح 
هرگونه حســـاب و صدور کارت بانکـــی جدید خودداری کرده 
و هیچگونـــه تســـهیات بانکی را نیز به صاحب دســـته چک 
پرداخـــت نمی کنند. به نظر می رســـد که انجام چنین عملی 
از طریق بانک ها و اطمینان بـــه دارنده چک در این مورد که 
تا حدودی کمک به وصول چک می کند، می تواند به اعتماد 
عمومـــی کمک کنـــد و امنیت اقتصـــادی را جلـــب نماید. از 
طرفـــی صادرکننده چـــک هم می داند کـــه در صورت صدور 

چک، ملزم به پرداخت آن اســـت و در صورتی که با کســـری 
موجودی روبه رو شود با خطر مسدودی کلیه حساب ها و قفل 
شـــدن فعالیت اقتصادی اش روبه رو می شود و همین سبب 
می شود که صادرکننده در پی آن باشد که نسبت به پرداخت 

وجه چک اقدامات ازم را تسریع کند.
به نظـــر می رســـد یکـــی از ایرادهـــای این قانـــون در مورد 
اشـــخاص حقوقی است. مثًا شـــرکت هایی که کلیه تولیدات 
خـــود را به یک نفر می فروشـــد در صورتی کـــه خریدار کاای 
شـــرکت تولیدی نتواند چک خرید کاای خود را وصول کند، 
در این صورت این عمل ســـبب می شـــود چک های شخص 
حقوقی هم برای خرید مواد اولیه و... وصول نشـــود و همین 
سبب قفل شدن چرخ های اقتصاد شخص حقوقی می شود 
و تمامی حساب هایش مسدود می شود و از گرفتن تسهیات 
محروم می شـــود و بالطبع قادر به پرداخت حقوق پرســـنل 
خود نیســـت و همین زمینه ساز از بین رفتن حیات اقتصادی 

شخص حقوقی می شود.
از طرفی با استناد به تبصره 2 این ماده اگر چک به وکالت 
یا نمایندگی صادر شود کلیه حساب های وکیل یا نماینده ای 
که چک به وکالت یا نمایندگی او صادر شده است نیز مسدود 
می گـــردد مگر اینکه بعداً وکیل یا نماینـــده بتواند اثبات کند 
که عدم پرداخت مســـتند به نماینده یا وکیل بعدی اوست. 
یعنی ما ابتدا یک نفر را از داشـــتن یک حق محروم می کنیم 
و پـــس از محرومیت به او می گوییم که برای اثبات اســـتناد و 
عدم پرداخت توسط وکیل یا نماینده به دادگستری مراجعه 
و آن را اثبات کـــن. از ویژگی های مثبت این قانون پیش بینی 
شناســـه یکتا می باشد یعنی شـــخصی که قصد معامله دارد 
قبـــل از فروش مال خود می تواند از خریدار درخواســـت کند 
برگ چکی که قرار است به وی بدهد را همراه با شناسه یکتا 
به ســـامانه ارســـال کند تا وضعیت ایـــن صادرکننده تعیین 
تکلیف شود و مشـــخص گردد که آیا چنین صادرکننده ای از 

اعتبار ازم برخوردار است یا خیر؟
از دیگـــر ویژگی هـــای مثبت ایـــن قانـــون پیش بینی چک 
موردی اســـت مثًا شخصی از دســـته چک استفاده چندانی 
نمی کنـــد ولی وقتـــی که ملکـــی را می خرد چـــاره ای ندارد و 
می بایســـت چک در اختیار فروشـــنده قرار دهـــد و به همین 
علـــت می تواند به بانـــک مراجعه و تقاضـــای چک موردی 
کند. با توجه به اینکه چک وســـیله پرداخت و گرداندن چرخ 
اقتصاد مملکت است نیاز نیست هر کسی که الزاماً فعالیت 
اقتصادی هـــم نمی کند مبادرت به گرفتن دســـته چک کند 

فلذا به نظر می رسد چنین پیش بینی ای اقدام مثبتی باشد.
به نظر می رســـد این قانون به صورت کلی دارای تحوات 
عدیده ای اســـت اما مشـــخص نیســـت که چـــرا قانونگذار به 
درجه بنـــدی مجـــازات صدور چک اقـــدام نکرده اســـت؟ از 
طرفـــی حتی اقدام به روز کردن مبالـــغ صدور چک بامحل 

نیز نکرده است.
جـــدای از آن ایـــن قانـــون بـــه نحـــوی تنظیـــم شـــده که 
صادرکننده دارای ضمانت اجرای ســـنگینی برای  نپرداختن 
چـــک اســـت، دارنـــده چـــک دارای حقـــوق زیـــادی جهـــت 
جلوگیری از تضییع حق خود شـــده اســـت اما متأسفانه این 
قانون به بانک و برعهده گرفتن تکالیفی توسط بانک به هیچ 
وجه توجه نکرده اســـت. مثًا این قانون می توانست در نظر 
بگیرد که در صورتی که چک موردی با عدم پرداخت روبه رو 
شـــود، پرداخـــت آن به دارنده چک توســـط بانـــک تضمین 
و ســـپس بانک با گرفتن ضمانت نســـبت بـــه وصول حق و 
حقوق خـــود از صادرکننده چک موردی اقـــدام کند. مگر نه 
این اســـت که افراد جامعه به بانک اعتماد و سرمایه خود را 
در اختیار بانک قرار می دهند؟ مگر نه اینکه بانک در صورت 
نپرداختـــن بموقـــع وام توســـط وام گیرنـــده وی را بـــا جرایم 
زیادی روبه رو می کند؟ پس بهتر اســـت که حداقل بانک هم 
مسئولیتی برعهده می گرفت و از طریق مسئولیت داشتن در 
صـــورت  نپرداختن وجه چک، به اعتمـــاد عمومی که همانا 

سرمایه حقوق تجارت است، کمک می کرد.

چهـــارم آذرماه امســـال، رئیس جمهوری قانـــون »اصاح صدور 
چک« را جهت اجرا بـــه وزارت امور اقتصـــادی و دارایی و بانک 
مرکزی جمهوری اســـامی اباغ کرد. این قانون که از تاریخ مذکور 
در همـــه بانک هـــا در حال اجراســـت، حاوی دســـتورالعمل های 
جدیدی در خصوص اعتبارســـنجی متقاضیان دســـته چک، چک های بدون محل، 
چک های تضمینی، بانکداری الکترونیک و... اســـت. محسن بزرگی وکیل پایه یک 
دادگستری به پرسش های خوانندگان صفحه حقوقی روزنامه ایران درباره اصاحات 

جدید قانون صدور چک پاسخ داده است: 

نـقـد

محمدرضا آرامش
مشاور حقوقی

ــــی با  ــوا در دادگاه حقوق ــ ــه دع ــ 1-اقام
تقدیم دادخواست.

2-درخواست صدور اجرائیه از دادگاه 
ــوارد مندرج در  ــ ــتثنای م ــ ــــی )به اس حقوق
ــــون صدور چک و  ــاده 23 اصاحی قان ــ م
همچنین در صورت عدم کد رهگیری در 

گواهینامه عدم پرداخت(.
اداره  از  3-درخواست صدور اجرائیه 
ثبت )مگر در صورت صدور گواهی عدم 
پرداخت به دلیل عدم مطابقت امضای 
ــده در بانک و  ــ ــــت ش ــا امضای ثب ــ چک ب
همچنین در صورت عدم کد رهگیری در 

گواهینامه عدم پرداخت(.
4-شکایت کیفری )به استثنای موارد 

مندرج در ماده 13 قانون صدور چک(.
ازم به ذکر است که در صورت دستور 
ــده به بانک، به  ــ عدم پرداخت صادرکنن
ــــه چک، دارنده  ادعای تحصیل مجرمان
ــتور  ــ ــــی که دس ــد علیه کس ــ ــــک می توان چ
ــکایت }کیفری{  ــ ــــت داده ش  عدم پرداخ

کند.
ë  ضمانـــت اجرای عـــدم رعایت قانون

صدور چک در مورد بانک ها و مؤسســـات 
مالی و اعتباری به چه صورت است؟

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف 
ــا یا  ــ ــرای بانک ه ــ ــون ب ــ ــــن قان ــرر در ای ــ مق
و  ــــی  دولت از  ــــم  اع ــاری  ــ اعتب ــات  ــ مؤسس
ــئول  ــ ــــی و مس ــد خاط ــ ــــی، کارمن غیردولت
ــا توجه به  ــ ــــب مورد ب ــــعبه مربوط حس ش
ــات و مراتب به  ــ ــرایط، امکانات، دفع ــ ش
ــیدگی  ــ ــرر در قانون رس ــ مجازات های مق
ــوند که  ــ به تخلفات اداری محکوم می ش
ــات در صاحیت  ــ ــیدگی به این تخلف ــ رس

بانک مرکزی است.

هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه 
مبادرت به دریافت دسته چکی غیر متناسب با 
اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن 

توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از 
دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده 

از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه 
پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی 

منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر 
باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد 

یرنا
س: ا

عک



مدیــران  از  یکــی 
ی  ن ها ســا م ر پیا
بیــان  بــا  داخلــی 
فیلترینــگ  اینکــه 
تلگــرام بــه نفــع پیام رســان های ایرانی 
نبــود، معتقــد اســت کــه برخــی از ایــن 
پیام رسان ها توانستند با اختال حداقلی 
در روزهــای بعد از فیلترینگ، باا مانده 
و سرویس ارائه کنند و این بهترین دفاع 
از ظرفیت فنی تیم های ایرانی و بهترین 

پاسخ برای هجمه ها بود.
رحیمــی  مرتضــی  ایســنا،  به گــزارش 
دربــاره اینکــه یــک پیام رســان باید چه 
ویژگی هایی داشــته باشــد که مــردم به 
اســتفاده از آن ترغیب شوند، گفت: هر 
اپلیکیشنی باید مخاطبانش را بشناسد 
و بــا توجــه به انتظــار آن ها، یــک ارزش 
ایجاد کند که توســط آنها مورد استفاده 
قــرار بگیــرد. ما بــا مخاطب شناســی  که 
انجام دادیم، جامعــه مخاطبان مان را 

به دو دســته تقســیم کردیم؛ یک دسته 
از مخاطبان ما طرفداران سرویس های 
داخلی هستند. یعنی اگر یک پیام رسان 
ایرانــی خــوب کــه خدماتــی نزدیک به 
نمونه هــای خارجــی ارائه  کنــد، به آنها 
عرضه شــود، نمونه ایرانــی را انتخاب و 

استفاده خواهند کرد.
رحیمی ادامه داد: دسته  دوم مخاطبان، 
افرادی هستند که ایرانی بودن و داشتن 

امکانات یکســان با نمونه خارجی، آنها 
را راضــی نمی کنــد و بــرای انتخاب یک 
پیام رســان دنبــال خدمــات بیش تــری 

هستند.
وی در پاســخ بــه اینکــه فیلتــر کــردن 
انــدازه  چــه  خارجــی  پیام رســان های 
پیام رســان ها  از  اســتفاده  رشــد  بــه 
کمــک کــرد، گفــت: داغ شــدن بحــث 
فیلترینــگ و مسدودســازی تلگــرام به 

نفــع پیام رســان های ایرانی نبــود. بعد 
از فیلترشــدن تلگــرام و همه دعواهایی 
کــه علیــه مــا بــاا گرفــت، تلگــرام در 
قالــب پوســته های جدید ایرانــی، عمًا 
فعالیتش را در ایران از سر گرفت و ما در 
چنین شرایطی باز هم توانستیم بیش از 

دو میلیون کاربر جدید بگیریم.
رحیمــی دربــاره نقــش فیلترینــگ بــر 
رشــد پیام رســان های داخلی بیان کرد: 
فیلترینــگ یــک بحــث سیاســی اســت 
کــه ما برایش تصمیــم نگرفتیم و هیچ 
نقش حمایتی برای ما نداشــته و ندارد. 
در تمام جلســات قبل از اجرایی شــدن 
فیلترینگ هم ما به عنوان تیم مدیریت 
پیام رســان داخلــی، اعــام کردیــم کــه 
آمادگــی مهاجــرت ۴۰ میلیــون کاربــر 
پیام رســان های  ســمت  بــه  تلگــرام  از 
داخلی چه به لحاظ سخت افزاری و چه 
نرم افــزاری وجود ندارد، اما این مســأله 

متأسفانه به پای ما گذاشته شده است. 

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6962
 دوشنبه  10 دی 1397

با وجود تاش ها بــرای افزایش امنیت 
حمــات  میــزان  جهــان،  در  ســایبری 
هکــری روبــه افزایــش اســت و یکــی از 
مناطقی که بشــدت تحــت تأثیر چنین 
حماتــی قــرار گرفتــه، امریــکای اتین 
اســت به صورتی که مؤسسات مختلف 
ســاانه  هزینــه  کرده انــد  پیش بینــی 
حمله هــای ســایبری در امریکای اتین 
به 9۰میلیــارد دار می رســد. همچنین 
بایــد گفــت کــه فیشــینگ و بدافزارهــا 
متهمان ردیف اول حمله های سایبری 

در این منطقه محسوب می شوند.
ë آموزش برای افزایش امنیت سایبری

 )LATAM( منطقه امریــکای اتین
از نظــر جغرافیایــی پهنــه ای گســترده 
شــمالی  مرزهــای  از  و  دارد  متنــوع  و 
مکزیــک تــا مرزهــای جنوبــی امریکای 
جنوبی را شــامل می شود. ازسوی دیگر 
از مناطــق جهــان  یکــی  ایــن منطقــه 
محســوب می شــود که بیشــترین رشــد 
تعداد کاربــر اینترنت را دارد به گونه ای 
کاربــران  تعــداد  حاضــر  حــال  در  کــه 
تعــداد  از  منطقــه  ایــن  در  اینترنــت 
کاربران در امریکای شــمالی نیز بیشــتر 
اســت. البتــه ایــن تنها شــاخص دنیای 
فنــاوری نیســت کــه در ایــن منطقــه رو 
به رشــد است و شــاهد افزایش ضریب 
نفوذ کاربران تلفن همراه، دوســتداران 
و عاقــه منــدان اقتصــاد دیجیتــال و... 
نیز هســتیم. بــا توجه به اینکــه در چند 
ســال گذشــته تعــداد زیــادی ازمــردم 
امریکای اتین آناین شده اند، طبیعی 
اســت که کشــوری با این ســرعت رشــد 
در زمینــه ضریب نفــوذ اینترنت، کاربر 
تلفــن همــراه و...، طعمه خوبــی برای 
هکرها و مجرمان سایبری باشد. در این 
منطقه شــاهد روند رو به رشد حمات 
ســایبری هســتیم و تنها در ســال 2۰18 
امریــکای اتین بــا یک میلیــارد حمله 
بدافــزاری مواجــه بــوده اســت. آنچــه 
مسلم اســت امریکای اتین قدم هایی 
استوار به سوی تحول دیجیتال برداشته 
تــا در بازار اقتصــاد جهان بتواند ســر پا 
باقــی بماند ولــی این تحــول دیجیتال 
بــدون توجــه ویژه بــه امنیت ســایبری، 
غیرممکن اســت. به همیــن دلیل هم 
شــرکت سیســکو به دنبال راهی است تا 
فضای سایبری امریکای اتین را امن تر 
کند و در همین راســتا آکادمی سیســکو 
 Cisco Networking Academy با نــام
در یک ســال گذشته از چندین دانشگاه 
و 3هــزار و 8۰۰ راهنمــا و مربــی کمــک 
گرفتــه اســت تــا مهارت هــای امنیــت 
سایبری را به کاربران فعال در امریکای 
اتیــن آمــوزش دهــد. البته بایــد گفت 
که ایــن آموزش ها مورد توجــه کاربران 
امریــکای اتیــن قــرار گرفتــه و اکنــون 

حــدود 45۰هــزار نفــر در ایــن آموزش 
مجازی ثبت نام کرده و در حال آموزش 
هســتند. همچنیــن تاکنــون 1.6میلیون 
نفــر در ایــن آکادمــی مجــازی آموزش 
دیده انــد تــا کمتــر در دام هکرهــا گیــر 

بیفتند.
ë آرژانتین ناامن ترین کشور

تاکنــون  کــه  مؤسســاتی  از  یکــی 
منطقــه  در  دقیقــی  مطالعــات 
داده،  انجــام  اتیــن  امریــکای 
اســت.   )Kaspersky(کسپرســکی
در  مؤسســه،  ایــن  تحقیقــات  مطابــق 
یــک  بــا  اتیــن  امریــکای   2۰18 ســال 
میلیــارد حملــه بدافــزاری مواجه بوده 
اســت کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال 
2۰17 میــادی افزایشــی 14.5درصدی 
مطالعــات  ایــن  می دهــد.  نشــان  را 
نشــان می دهد امریکای اتیــن به طور 
3.7میلیــون  هــدف  روزانــه  متوســط 
حملــه بدافــزاری قــرار می گیــرد و این 
رقــم، ســاانه بــه یــک میلیــارد حمله 
هکری می رســد.  این گزارش همچنین 
نشــان می دهد کــه در میان کشــورهای 
امریکای اتین، بیــش از همه آرژانتین 
هدف این حمات بدافــزاری قرار دارد 
تــا آنجــا کــه در ســال 2۰18 میــادی، 
میــزان حمات بدافزاری در این کشــور 
افزایش 62درصدی داشــته است. پس 
از آرژانتیــن نیــز کشــور پــرو بــا افزایش 
39درصــدی میــزان حمات ســایبری 
بدافــزاری جای گرفتــه و مکزیک هم با 
افزایــش 35درصــدی ایــن حمله های 
هکری بدافزاری در رتبه سوم قرار دارد.
در  کسپرســکی،  گــزارش  طبــق 
حمــات  بــر  عــاوه  اتیــن  امریــکای 
بدافــزاری، شــاهد افزایــش چشــمگیر 
 )Phishing(فیشــینگ حمات  میزان 
نیز هستیم.)فیشــینگ بــه تاش برای 
ماننــد  اطاعاتــی  آوردن  دســت  بــه 
اطاعــات  گــذرواژه،  کاربــری،  نــام 
حســاب بانکی و... از طریق جعل یک 
گفتــه  و...  ایمیــل  آدرس  وب ســایت، 
ایــن تحقیقــات همچنیــن  می شــود(. 
نشــان می دهــد در منطقــه امریــکای 
اتین، روزانه 192هزار حمله فیشینگ 
صورت می گیرد که این رقم در مقایسه 
افزایشــی  میــادی،   2۰17 ســال  بــا 
امــا  می دهــد.  نشــان  را  115درصــدی 
کدام کشــورهای این منطقه بیشــترین 
ضربــه را از حمــات فیشــینگ خورده 
انــد؟ در پاســخ بایــد گفــت مطالعات 
نشــان می دهــد مکزیــک  کسپرســکی 
اتیــن  امریــکای  کشــورهای  میــان  در 
بیشــترین صدمــه را از حمات هکری 
در  و  دیــده   2۰18 ســال  در  فیشــینگ 
امریــکای  پرخطرهــای  جــدول  صــدر 
اینکــه  بــا  اتیــن جــای گرفتــه اســت. 
کل منطقــه بــا افزایــش 115درصــدی 
ســال  در  فیشــینگ  حمــات  میــزان 
2۰18 مواجــه بوده ولــی این رقم برای 

مکزیــک بــه 12۰درصد می رســد. پس 
از آن نیز کلمبیــا با 118درصد افزایش 
حمات فیشــینگ جای گرفته و برزیل 
زمینــه  در  11۰درصــدی  افزایــش  بــا 
 وقوع حمات فیشــینگ در رتبه ســوم 

قرار دارد.
ë مؤسسات مالی در تیررس هکرها

امروزه اینترنت اشــیا)IOT( زندگی 
شــهروندان امریکای اتیــن را راحت تر 
کــرده اما امنیــت ســایبری همچنان در 
صــدر نگرانی هــا قــرار دارد. از پانامــا تا 
ریودوژانیــرو، همــه شــهرهای امریکای 
اتیــن از اینترنــت اشــیا بــرای توســعه 
سنســورها  و  می گیرنــد  بهــره  زندگــی 
اکنون هرگونه نشــت گاز را قبل از اینکه 
بــه مرحلــه خطرنــاک برســد هشــدار 
می دهند. تکنولوژی هوشمند در بیشتر 
و  می شــود  دیــده  منطقــه  ایــن  نقــاط 
ســازمان های شهری می توانند مردم را 
از وضعیت ترافیک، وضعیت آب و هوا 
یا احتمال وقوع طوفان، سیل و... مطلع 
کننــد ولــی هرچــه سنســورها و وســایل 
بیشــتری به اینترنت متصل می شــود، 
مجرمان ســایبری بیشتری نیز فرصت 
می کننــد.  پیــدا  هکــری  حملــه  بــرای 
بــه همیــن دلیــل هــم تأمیــن امنیــت 
سایبری چنین فضایی از اهمیت باایی 
برخوردار اســت. با وجود اهمیت باای 
تأمیــن امنیت ســایبری اینترنت اشــیا، 
دغدغــه اصلــی در امریــکای اتیــن به 
ایــن موضوع مربــوط نیســت بلکه این 
مؤسســات مالــی و بانک ها هســتند که 
بیــش از همه بــرای مجرمان ســایبری 

جذابیت دارند.
 سیســکو در گزارش سال 2۰18 خود 
عنــوان کــرده اســت کــه در ســال 2۰17 
حدود 42 درصد از همه سازمان ها این 
نوع از حمله هکــری را تجربه کرده اند. 
مطابق گزارش کسپرســکی، سال 2۰18 
حمله هــای  همــه  از  نیمــی  از  بیــش 
هکــری ســال 2۰17 یعنــی 53درصــد 
آن مؤسســات مالی و بانک ها را نشــانه 
رفته انــد. یکــی دیگــر از مؤسســاتی کــه 
در ایــن زمینــه بــه مطالعــه پرداختــه، 

مؤسســه امریکایی OAS است. گزارش 
این مؤسسه نشــان می دهد که در سال 
2۰18، یکــی از هــر ســه بانک فعــال در 
امریــکای اتیــن قربانــی حداقــل یــک 
حمله ســایبری موفقیت آمیــز بوده اند 
92درصــد  کــه  اســت  درحالــی  ایــن 
بانک هــای این منطقه هــدف حمات 
هکــری موفقیت آمیــز یــا ناموفــق قرار 
داشــته اند و البتــه 65درصد بانک های 
ســایبری  حمــات  هــدف  بــزرگ، 
دلیــل  امــا  بوده انــد.  موفقیت آمیــز 
ایــن امنیــت ســایبری پایین چیســت؟ 
محققــان ایــن مؤسســه معتقدنــد کــه 
بســیاری از بانک های امریکای اتین از 
هوش مصنوعی و ابزار کنترل مناســب 

بهره نمی گیرند.
مالــی  مؤسســات  و  بانک هــا  امــا 
چــه  هــدف  بیشــتر  اتیــن  امریــکای 
در  دارنــد؟  قــرار  ســایبری  حمله هــای 
پاســخ بایــد گفــت کــه در ایــن زمینــه، 
حمــات  ســوی  بــه  اتهــام  انگشــت 
بدافزاری و فیشــینگ نشانه رفته است. 
بتازگی گزارشــی منتشــر شــده است که 
نشــان می دهد در برزیل بیش از 2هزار 
کاربــر تلفــن همراه کــه کارهــای بانکی 
خود را ازطریق گوشــی انجام می دادند 
به طور ناخواسته یک بدافزار و تروجان 
مبتنی بر سیســتم عامــل اندرویــد را از 
گــوگل پلــی دانلــود کرده اند کــه کنترل 
و  می گیــرد  دســت  در  را  آنهــا  گوشــی 
می تواند اطاعات محرمانه و شخصی 
آنهــا را به ســرقت ببــرد. ایــن بدافزار با 
 origin.495.Android.BankBot نــام 
بــه Bradescoدومیــن بانک خصوصی 
بزرگ این کشــور حمله کرده و به ســایر 
اپلیکیشــن ها ازجمله اوبر، نتفلیکس و 
توئیتر هم راه پیدا کرده است و کاربران 
را فریــب داده تــا اطاعــات شــان را به 

سرقت ببرد.
در یک گزارش دیگر مشــخص شده 
اســت یکی دیگر از بانک های برزیل که 
اطاعــات بیــش از 2۰هزار مشــتری آن 
به ســرقت رفتــه، بانک Inter اســت که 
مجبور شــد جریمه ای 382هزار داری 

بابت بی توجهی به امنیت سایبری این 
بانک پرداخت کند.

اما چــرا میزان حمات به سیســتم 
بانکــداری موبایلــی امریــکای اتین به 
ایــن میزان بااســت؟ گزارش مؤسســه 
Cybercrime Report نشــان می دهــد 
رشــد ضریب نفوذ تلفن همــراه در این 
منطقه ســبب شده است تا 4عدد از هر 
1۰ تراکنشــی کــه در ایــن منطقــه انجام 
می گیرد از طریق گوشــی های هوشمند 
صــورت بگیــرد کــه البتــه ایــن رقــم در 

مکزیــک بیشــتر اســت و ایــن رقــم بــه 
5مــورد از هــر 1۰ تراکنــش می رســد. در 
ایــن منطقه همچنیــن برخــی کاربران 
از  را  بانکــی خــود  تراکنش هــای  همــه 
طریــق تلفن همــراه انجــام می دهند و 
از کامپیوتــر فاصلــه گرفته انــد. ازســوی 
دیگــر بانک ها هــم به ســوی بانکداری 
الکترونیکی رفته انــد و به کاربران اجازه 
می دهند تا کارهــای بانکی خود را روی 
شــبکه های اجتماعی مختلف از جمله 
واتــس اپ، انجــام دهنــد. بــا توجــه به 
ایــن موارد، نگرانی هــا در حوزه بانکی و 
مالی افزایش یافته اســت و مؤسســات 
مالــی نگــران هســتند. گفتنی اســت که 
در امریکای اتین بیش از هزار شــرکت 
فین تــک فعالیــت دارنــد کــه بخــش 
و  دارد  قــرار  برزیــل  در  آن  از  زیــادی 
تاکنون بیش از 3۰۰میلیون دار در این 
مؤسســات مالــی ســرمایه گذاری شــده 
اســت. همچنیــن پیش بینــی می شــود 
در 1۰ســال آینده فیــن تک های موجود 
در برزیــل درآمــدی 25میلیــارد داری 
داشته باشــند. درواقع برزیل بزرگترین 
اقتصاد دیجیتال را در منطقه امریکای 
اتیــن دارد و بــه همیــن دلیل تاش ها 
ایــن  ســایبری  امنیــت  افزایــش  بــرای 

منطقه ادامه دارد. 

فردا طرح ساماندهی پیام رسان ها در 
مجلس بررسی می شود

ادامه بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی این 
هفته در کمیسیون فرهنگی مجلس دنبال می شود.

به گــزارش مهــر، نماینــدگان عضــو کارگروه فضــای مجازی 
کمیسیون فرهنگی مجلس، بعداز ظهر روز سه شنبه 11 دی ماه ادامه بررسی طرح 

ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را در دستور کار قرار می دهند.
پیش نویس طرح ســاماندهی پیام رســان هــای اجتماعی از مردادماه امســال در 

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی به بررسی گذاشته شده است.
این طرح هفته گذشــته در کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی 
به عنوان کمیســیون فرعی طرح، مورد بررســی قرار گرفت و کمیســیون فرهنگی 
مجلس به عنوان کمیســیون اصلی طرح، ادامه بررســی آن را این هفته در دستور 
کار دارد. ایــن طــرح در یــک ماه اخیر با جنجال های بســیاری همراه بوده اســت. 
چــرا که یکــی از ماده های آن کــه واکنش های زیــادی را از ســوی وزارت ارتباطات 
به همراه داشــته اســت، به موضوع تغییر مدیریت گــذرگاه اینترنت بین الملل و 
واگــذاری آن بــه نیروهای مســلح برمی گــردد. در این ماده قرار اســت با موافقت 
مجلس، »مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل« از دولت یعنی شرکت ارتباطات 
زیرســاخت گرفته شــده و در اختیار ســازمان پدافنــد غیرعامل قرار گیــرد. وزارت 
ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی 
را راهــی بــرای ایجــاد انحصارگرایــی و نیــز مــوازی کاری بــا مصوبه شــورای عالی 
فضــای مجازی در همین زمینه اعام کرده اســت. شــورای عالــی فضای مجازی 
در مردادماه ســال 9۶ طرح ســاماندهی شــبکه های اجتماعی و پیام رسان ها را با 

تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران

ارائه فاکتور فروش الزامی است
»برخی واردکننده ها، عمده فروش ها یا واحدهای صنفی برای فرار از مالیات و دور 
زدن اداره دارایی از صدور و دریافت فاکتور فروش کاا ممانعت می کنند در حالی 

که ارائه فاکتور یک الزام است.«
به گــزارش فارس، مهدی میر مهدی رئیس اتحادیه صنــف فناوران رایانه تهران 
بــا بیان مطلــب فوق افزود: طبق قانون نظام صنفی و دســتور اتاق اصناف ایران 
و تهران هر فرد صنفی که کاایی را به صورت عمده یا خرده به فروش می رساند 

حتماً باید برای فروش کاا فاکتور صادر کند.
وی ادامــه داد: بــه این ترتیــب واردکننده و عمده فروش بــه واحد صنفی و واحد 
صنفی به خریدار باید فاکتور فروش ارائه کنند. میرمهدی تصریح کرد: بویژه موارد 
عدم ارائه فاکتور به واحدهای صنفی در شهرستان ها بیشتر است و در حال حاضر 
شــکایات زیادی از اســتان ها به ســازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف 
ارسال شده و پرونده هایی در اتاق اصناف به ثبت رسیده که در حال بررسی توسط 
بازرسان است. وی تأکید کرد: خریداران باید حتماً فاکتور دریافت کنند تا نه تنها در 
موضوع قیمت بلکه در مشکل فنی احتمالی دچار مشکل نشوند. زیرا در بررسی 
شــکایت ها در اتحادیــه نیز اولین مدرک مورد بررســی فاکتور خرید اســت و نبود 

فاکتور مراحل رسیدگی را پیچیده می کند.
میرمهدی تصریح کرد: نمونه هایی از شکایات بدون فاکتور مطرح است که خریدار 
چند ده میلیون تومان کاا خریداری کرده و با پیش آمدن مشکل فنی و عدم ارائه 

گارانتی از سوی فروشنده، متوجه اشتباه خود در نگرفتن فاکتور شده است.  

اخـــــبار

حمله ســایبری به سیســتم چاپ و تحویل 
روزنامه هــای مهم امریــکا، عملکرد توزیع 
در روزنامه هایــی همانند شــیکاگو تریبون، 
لس آنجلس تایمز و بالتیمور سان و برخی 
از روزنامه هــا که از یک پلتفرم مشــترک در 
لس آنجلس به اشــتراک گذاشته می شود 
را مختــل کرد. بــه گزارش »ایــران آناین«، 
اوایل هفته جاری حمله سایبری گسترده ای 
خارج از ایاات متحده سیستم چاپ برخی 
از روزنامه هــای مهــم ایــن کشــور را هــدف 

قــرار داد. به گــزارش ســایت اینترنتی لس 
آنجلس تایمز، این بدافزار نسخه های وال 
استریت ژورنال و نیویورک تایمز در سواحل 
غربی امریکا را هدف قرار داده و باعث شــد 
کــه این نســخه ها دیرتــر از زمــان واقعی به 
دست خوانندگان برسد. برخی از مشترکان 
سن دیه گو نیز روزنامه های خود را در مقابل 
منزل و اداره خود دریافت نکردند. کالیاس 
ســخنگوی انتشــارات تریبــون در توضیــح 
این حمله ســایبری گفت: هیچ شــواهدی 

دال بــر نفــوذ هکرهــا بــه اطاعــات کارت 
اعتبــاری یــا اطاعات شــخصی مشــتریان 
وجود ندارد.برخی از مقامات مطلع اعام 
کردند این حمله سایبری از خارج از ایاات 
متحده طرح ریزی شده و به طور مشخص 
زیرســاخت ها و ســرورها را غیرفعــال کرده 
اســت. به گفته یک منبع آگاه که نخواست 
نامش فاش شــود، در این حمله ســایبری 
اطاعــات و داده هــای روزنامه هــا ســرقت 
نشــده و تنها ســرورها مختل شــده اســت. 

بــا انتشــار خبــر نفــوذ بدافــزار به سیســتم 
چاپ روزنامه هــای امریکا، کیتــی والدمن، 
 )DHS( سخنگوی وزارت امورخارجه امریکا
مسئول بررسی این حمله شده و اعام کرد: 
»برای بررسی بهتر در خصوص پیامد های 
احتمالــی این حملــه، آمــاده همــکاری با 
شرکای دولت هستیم.« تا این لحظه هیچ 
اطاعاتــی در مــورد نحــوه نفــوذ هکرها به 
سیســتم چــاپ روزنامه های اصلــی امریکا 

منتشر نشده است.

حمله سایبری به روزنامه های مهم امریکا

میترا جلیلی
خبرنگار
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فیشینگ و بدافزارها بای جان امریکای اتین
امریکای اتین تنها در سال 2018 هدف یک میلیارد حمله بدافزاری قرار گرفت

فیلترینگ تلگرام  به نفع پیام رسان های ایرانی نبود
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 هنرمند تحصیلکرده کــه گرفتار اعتیاد 
شده بود برای تأمین هزینه موادش آرم 

خودروهای گرانقیمت را می دزدید.
مأموران کانتری ۱۳۷ نصر نیمه شــب 
هشــتم دی، هنگام گشت شبانه به یک 
مرد مشــکوک شــدند. پــس از بازرســی 
بدنــی و وســایل وی مشــخص شــد این 
فــرد کوله ای پــر از آرم هــای خودرو های 

مدل باا همراه خود دارد.
ســاله  مــرد ۳۴  ایــن  کولــه،  کشــف  بــا 
نصــر   ۱۳۷ کانتــری  بــه  و  بازداشــت 
منتقل شد. بافاصله با هماهنگی های 
قضایــی مأموران به خانــه متهم رفتند 
و در بازرســی خانه از داخل مبل راحتی 
تعــداد زیادی آرم هــای انواع خــودرو از 

جمله B.M.W و بنز را بیرون کشیدند.
 ســرگرد عبــاس جمشــیدی - رئیــس 
خبــر  اعــام  بــا  نصــر-  کانتــری ۱۳۷ 
خودرو هــا  آرم هــای  ســارق  بازداشــت 

دربــاره جزئیــات ایــن خبــر اظهــار کرد: 
متهــم در بازجویی ها ضمن اعتراف به 
ســرقت ها مدعی شــد به دلیل اعتیادی 
که از دو ماه گذشته به ماده مخدر شیشه 
پیدا کرده دســت به چنین سرقت هایی 
زده و انگیزه خود را نیز تأمین هزینه های 
مصرف شیشــه عنــوان کــرد. همچنین 
وی مدعــی شــد کــه دارای تحصیــات 
کارشناسی ارشد اســت و پیش از اعتیاد 
کار های هنری نیز انجام می داده است. 
وی در بازجویی هــا اعتراف کــرد که این 

نوع سرقت را یکی از دوستان معتادش 
بــه او آمــوزش داده و به دلیــل اعتیــاد و 
تحت تأثیــر مواد مخــدر روانگــردان به 

سرقت هایش ادامه داده است.
جمشــیدی افــزود: متهــم بــه ســرقت 
۳۵۰ آرم خــودرو اعتــراف کــرد و گفــت 
کــه آرم های ســرقتی را از طریق ســایت 
دیوار به فروش می رسانده است. ارزش 
آرم هــای ســرقتی ۱۲۰ میلیــون تومــان 
تعییــن شــده و همچنین برخــی از این 

آرم ها تا دو میلیون تومان ارزش دارد. 

مرد حســود برای برهم زدن آرامش یک خانواده اصفهانی ســناریوی وحشتناکی برایشان اجرا 
کرد.  سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در تشریح 
این خبر گفت: مردی با حضور در پلیس آگاهی شــکایت کرد که از حدود دو ســال قبل یک جن 
وارد خانه آنها شده و با جابه جایی وسایل خانه باعث وحشت اعضای خانواده اش شده است. 
مأموران بافاصله خانه شاکی را زیر نظر گرفتند و دریافتند یک مرد شبانه با لباسی خاص و زنانه 
وارد خانه این فرد می شود بنابراین بافاصله او را شناسایی و بازداشت کردند. تحقیقات نشان 
می داد او از آشنایان این خانواده بوده و به خاطر حسادتی که به آنها داشته، تصمیم به برهم زدن 
آرامش اعضای این خانواده گرفته بود. این متهم با سوء استفاده از اعتماد شاکی و خانواده اش با 
ساختن از روی کلید خانه آنها، زمانی که اعضای خانواده از خانه خارج می شدند وارد آنجا شده و 

وسایل را جابه جا می کرد تا  این خانواده را بترساند و مجاب کند که خانه شان جن دارد.

خیار و گوجه کیلویی 5 میلیون تومان آب خورددستگیری یک جن

ســرویس مدرســه دانش آموزان روســتای بخش صومای برادوســت ارومیه گروه حوادث
صبح یکشنبه از باای پل فیروزیان سقوط کرد و در این حادثه سه دانش آموز 
مجروح شدند. نریمانی- بخشدار انزل ارومیه- در این باره به خبرنگار مهر 
گفت: یک خودروی پراید که سرویس مدرسه دانش آموزان بود صبح دیروز 
با ۶ دانش آموز از روســتای فیروزیان به ســمت روســتای گنبد در حرکت بود 

که به دلیل روبه رو شــدن با 
خودرویــی دیگــر در جــاده 
باریــک از مســیر منحــرف 
شــد و از روی پــل ســقوط  
دانش آمــوز   ۶ از  کــرد. 
ســرویس  ایــن  سرنشــین 
مدرسه، پنج نفر پسر و یک 
نفــر دختــر هســتند کــه دو 
نفر در پایه هشــتم و چهار 
نفر در پایه هفتم تحصیل 
می کنند. کارشناسان پلیس 
راه علت اولیه این حادثه را 
تخطی از سرعت مطمئنه 
از  بیــش  کــردن  ســوار  و 
ظرفیت اعام کردند. پس 

از این ســانحه نیروهای امدادی بافاصله در محل حاضر شــدند. معاینات 
و کمک های اولیه در همان محل انجام شــد، ســه نفر از دانش آموزان برای 
ادامه درمان به بیمارســتان امام خمینی اعزام شــدند که در حد شکســتگی 

دست جراحت دارند.
بخشــدار انــزل اضافه کرد: ســایر دانش آمــوزان نیز با وجــود اینکه جراحتی 
نداشتند اما برای حصول اطمینان سامتی شان به بیمارستان اعزام شدند. 

ساخت دیواری با لگو
زن و شــوهر انگلیســی با صرف هزینــه ۲ هزار 
پونــدی یــک دیــوار لگویــی به طــول ۳ متــر 
به گــزارش دیلــی میــل، »جانــت  ســاختند. 
»آلــن  همســرش  و  4۳ ســاله  ترفــورد« 
ویلکینسون« می گویند ساخت این دیوار یک 

سال طول کشیده است.
این زوج معتقدند که این کار را با عشق فراوان 
و بــرای ســرگرمی انجــام داده و از نتیجــه کار 

راضی هستند.
آنها با قرار دادن لگوهای اسباب بازی در دیوار 
۳ متری می توانند برای دوســتان خود نیز که 
گاهــی اوقات در خانه شــان میهمان هســتند 

سرگرمی ایجاد کنند. 

آتش نشانان انگلیسی موفق به نجات ۳ نفر از اعضای یک خانواده شدند که در 
گل و ای ســاحل »دورست« به دام افتاده بودند. به گزارش میرر، اعضای این 
خانواده یکی پس از دیگری در حالی در گل به دام افتاده بودند که نخستین نفر 

برای نجات سگ خانواده وارد این منطقه شده بود.
بــا گرفتار شــدن وی دو نفر دیگر نیز تاش داشــتند تا هر طور شــده او را نجات 

دهند اما همگی در گل فرو رفتند تا اینکه امدادگران به کمکشان آمدند. 

نجات یک خانواده از ساحل گلی

تاش برای نجات خواهر بیمار
پســر ۱4 ساله امریکایی تاش می کند برای 
تأمیــن هزینه های درمــان خواهرش مبلغ 

6 میلیون دار جمع آوری کند.
به گزارش گوود نیوز، »بنســون« با وجود سن 
کم مانند یک مرد ماه هاست تاش می کند 
تــا هزینه بــاای بیمــاری نــادر خواهــرش را 
فراهم کند. به گفته پزشکان، خواهر ۱6 ساله 
عملکــرد  ضعــف  بیمــاری  بــه  »بنســون« 
مغــز و در نهایت تشــنج و کوری مبتاســت 
و هزینه های درمانش نیز بســیار بــاا بوده و 

خانواده اش توانایی پرداخت آن را ندارند. به همین دلیل این پسر ۱4 ساله با فروش لیموناد، انجام مسابقات 
و راه اندازی سایت برای جمع آوری پول های خیریه تاکنون موفق شده بخشی از پول ازم را تهیه کند.

 شیرجه در یخ 
 به خاطر 
بچه گربه 

کشــتی گیر امریکایــی برای 
نجــات یــک بچــه گربــه بــه 

دریاچه یخ زده شیرجه زد.
میــل،  دیلــی  به گــزارش 
ســاله   ۲۱ شــورگ«  »دارن 
هنگامی که متوجه شد یک 
بچــه گربــه در حــال غــرق 
شدن است با پرشی بموقع 
بــه دریاچه یــخ زده ایندیانا 

این گربه را نجات داد.
برخی از شــاهدان ماجرا که 
در صحنه حضور داشته اند، 
ایــن قهرمــان  فیلــم رفتــار 
شــجاع را در فضای مجازی 

منتشر کردند.

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

y
a
h
o
o
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شی

    

قتل با ماهیتابه

مادر روس که از آزارهای پسرش خسته شده بود او را با 
ماهیتابه به قتل رساند.

به گزارش دیلی میل، »لیودمیا« 63 ساله اعتراف کرده 
که پسرش بارها او را مورد ضرب و شتم قرار می داد و به 
همین دلیل دیگر تحمل این وضعیت را نداشــته و با 

چند ضربه ماهیتابه به سرش او را کشته است.
بنا بر گزارش های پلیس روســیه این زن پس از کشتن 
و مثله کردن پسرش جســد او را درون کیسه های زباله 

انداخت و در مقابل خانه اش رها کرده است.
اطاعات منتشر شــده نشان می دهد هنگامی که مادر 
قاتل قصد داشته تا کیســه های زباله بد بو را در خیابان 
رها کند پلیس به وی ظنین شــده و او را دســتگیر کرده 
اســت. ایــن زن پــس از دســتگیری به قتل وحشــیانه 
پســرش اعتراف کرد و گفت از این کارش هرگز اشــک 

نریخته و پشیمان نشده است.

صحنه سازی پزشک 
هندی در قتل همسر

پزشک هندی پس از قتل همسرش ماه ها فیس بوک او 
را به روز می کرد تا وانمود کند وی زنده است.

به گــزارش میــرر، دکتر»دارمنــدرا ســینگ« پــس از 
دستگیری اعتراف کرده برای اینکه کسی متوجه مرگ 
او نشــود صفحه فیس بوک او را به روز می کرد تا پلیس 
را گمــراه کنــد. گــزارش ناپدید شــدن ایــن زن جوان 
چند ماه پیش به پلیس اعام شــد اما جسد قربانی به 
تازگی از ســوی مأموران پیدا شــد. گزارش های پلیس 
نشان می دهد که این دکتر همسرش را از صخره ای به 
پایین پرت کرده بود و برای اجرای نیت شــوم خود دو 
همدست دیگر نیز داشته که آنها نیز بازداشت شده اند.

 ابتکار جالب پدر مهربان 
برای دختر میهماندارش

پدر امریکایی برای اینکه در تعطیات کریسمس کنار دختر 
میهماندارش باشد بلیت همه پروازهای او را خرید.

به گــزارش گوود نیوز، »پیرس ووگان« ســعی کــرد تا دختر 
میهماندارش را که در ایام کریسمس مشغول به کار است 
همراهی کند تا دخترش احساس تنهایی نکرده و در زمان 

تحویل سال نو در کنارش باشد.
یکــی از مســافران هواپیما به نــام »مایک لووی« کــه از این 
داســتان با خبر شــده این موضوع را در صفحه فیس بوک 

خود منتشر و رسانه ای کرد.
»مایــک« رفتــار این پــدر مهربان را ســتود که تــاش کرده 

دخترش تنها نباشد.  

عکس  سال نو با 32 نوزاد
پرستاران بیمارستان ایالتی مینه سوتای امریکا در حالی که نوزادان متولد 
شــده در ســال ۲۰۱8 میادی را در آغــوش گرفته بودند عکــس یادگاری 

انداختند.
به گزارش گوود نیوز، این پرستاران تصمیم گرفتند در آخرین روزهای سال 
بــا ۳۲ نوزادی کــه در طول ســال ۲۰۱8 میادی در این بیمارســتان متولد 

شده اند عکس بگیرند.
»داون هندرســون« در آستانه کریسمس به خبرنگار فاکس نیوز بیان کرد 

که دیدن چنین صحنه ای بسیار جالب است. 

حــراج  بــه  را  خــود  شــوهر  آلمانــی  زن 
گذاشت. به گزارش میرر، این زن 4۰ ساله 

ساکن هامبورگ آلمان با نام مستعار »دورته ال«، در حراج اینترنتی »ای بی«، 
شــوهر خود را به قیمت ۱8 یورو به حراج گذاشــت. وی گفت که ۷ ســال اســت 
ازدواج کرده اما روابط او و شــوهرش به سردی گراییده و »آنها دیگر بهم تعلق 
ندارند.« دورته گفت: عاقه مندان می توانند شــوهرش را برای جشــن ســال نو 

کرایه کنند و ببینند می توانند او را تحمل کنند یا نه.
نامه های زیادی برای او ارسال شد ولی هیچ کدام مربوط به خرید شوهرش نبود.
شــوهر دورتــه که از این موضوع بی خبــر بود از طریق روزنامه محلــی از »حراج 
گذاشته شدن خودش« مطلع و بسیار ناراحت شد. اما دورته به او اطمینان داد 

که قصد فروش او را نداشته و فقط برای سرگرمی این کار را کرده است.

 حراج شوهر 
در شب سال نو

آرم خودرو می دزدید

یوز
ود ن

گو

آرزوهای بر باد رفته
قسمت شصت و نهم/ خلبان نگاهی به کمک خلبان 

کرد و به زبان انگلیسی پرسید: نظر شما چیه؟
کمــک خلبــان از ســردرگمی ابروهایــش را باا کشــید 
و بــا کش دادن به شــانه هایش جوابی داد اما مســئول 
هواپیما که مردی میانسال و چهارشانه بود با اخمی به 

چهره  گفت:
ما راهی جز انجام مقررات بین المللی نداریم کاپیتان. 
بــه همــان ترتیــب باید عمــل کنیــد. در این هنــگام که 
ســرهنگ احســاس می کــرد قافیــه را باختــه اســت، بــا 

عصبانیت فریاد زد:
شــما حق نداریــد ما را به دســت دژخیمــان رژیــم بیندازید. در ایــن هواپیما 
مقامــات متشــخصی از ژنرال هــای عالیرتبــه، نماینــدگان مجلــس و ســنا و 
همچنیــن ثروتمندانی هســتند که تأکید می کنــم رژیم خیــال دارد برای آرام 
کردن تظاهر کنندگان آنها را روانه زندان کند و مسلماً قصد دارد با محاکمات 
فرمایشــی بیشترشــان را به پای چوبه دار بفرســتد، اما شــما سبب ساز چنین 
جنایاتی نشوید وگرنه مردم جهان علیه شما در کشورهای مختلف تظاهراتی 

برپا می کنند و مورد نفرت هموطنان تان قرار خواهید گرفت. 
سرانجام با تصمیم خلبان استرالیایی برای فرود اضطراری در نزدیک ترین 
فرودگاه داخل خاک ایران یکی از میهمانداران با شتاب از کابین خلبان بیرون 
رفــت تا این تصمیم را به مســافران اعام کنــد و از طرف کادر فنی اطمینان 
دهــد که هیچ مشــکلی از نظر نقــص فنی پیش نیامده و چنــد دقیقه پس از 
فرود اضطراری پرواز ادامه خواهد یافت. اما ســرهنگ که خطر دســتگیری و 
بازداشــت به اتهام قتل همســر اولش را احساس کرده بود تصمیم گرفت با 
هر تاشی که شده مانع نشستن اجباری هواپیما در خاک ایران شود و با گذر 
زمان هواپیما از فراز خاک ایران بگذرد و اطمینان داشــت با رسیدن هواپیما 
به آبهای بین المللی و پشت سر گذاشتن خاک ایران خطر رفع خواهد شد و 
دیگر خلبان مجبور نخواهد بود تابع مقررات و قوانین این کشور شود. با این 
ترتیب تا عبور از مرز و نجات از دستگیری و زندان دقایق و حتی ثانیه ها هم 
برای او سرنوشت ساز خواهند بود بنابراین در چنین لحظات پراضطرابی که 
داشت به فکر بود تا اقدامی کند تا مانع فرود اضطراری هواپیما در محدوده 

خاک ایران شود.
بسرعت از کابین خلبان بیرون آمد و با رسیدن به جمع مسافران میکروفون را 
از دست میهماندار بیرون آورد و به حاضران گفت: مسافران و همراهان گرامی 
بسیاری از شما مثل من سال ها در پست ها و مقام های مختلف برای این رژیم 
خدمــت کــرده اید. چه نظامی چه نماینده مجلس و ســناتور یــا کارخانه دار و 
تاجــر. ولــی حاا از ترس اینکــه مبادا به جبران آن همه خدمــت گرفتار زندان 
و محاکمه شــویم داریم با افراد خانواده مان وطن مان را ترک می کنیم و حاا 
هم خبر رسیده که حکومت برای اینکه آتش انقاب را خاموش کند محرمانه 
دستور داده ما را به نزدیک ترین فرودگاه برگردانند و به مأموران نظامی مستقر 

در فرودگاه تحویل بدهند. 
در ایــن هنــگام رنــگ از چهــره زنــان و مــردان پرید از پریشــانی و ســردرگمی 
همهمــه ای در فضــای هواپیما برپا شــد و فریادهایی از میان جمع مســافران 

برخاست. 
ســرهنگ با شــور و اضطراب ادامه داد: اگــر ما را در فــرودگاه پیاده کنند و تحویل 

نظامیان بدهند سرنوشت زن و بچه هایمان چه می شود.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز چهارشنبه

گــروه حــوادث/ میوه فــروش کاهبــردار 
پیــاز،  زمینــی،  ســیب  فــروش  ازای  در 
گوجه و خیار میلیون ها تومان از حســاب 
مشتری ها برداشت می کرد. چندی قبل 
شــکایت های زیادی از ســوی شهروندان 
بــه پلیس فتا رســید مبنی بــر اینکه پس 
از خریــد از یــک مغــازه میوه فروشــی در 
خیابــان عبــاس آبــاد تهــران میلیون ها 

تومان از حساب شان کم شده است.
خریــد  بــرای  گفــت:  شــاکی ها  از  یکــی 

ســیب زمینی و پیاز به مغازه رفتم موقع 
بــه  پــول کارت عابربانکــم را  پرداخــت 
مغــازه دار دادم و او هــم کارت کشــید و 
رمز را پرســید سپس پول را برداشت کرد 
و کارت را پس داد اما ساعتی بعد متوجه 
شدم ۳ میلیون تومان از حسابم کم شد. 
شــاکی دیگری برای خرید گوجــه و خیار 
5 میلیــون تومــان، خانمــی بــرای خرید 
هندوانه یــک میلیون و ۱۰۰ هــزار تومان، 
خانــم دیگــری بــرای خرید لیمــو ترش 

یــک میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان، مردی 
بــرای خریــد هندوانــه 4۰۰ هــزار تومان و 
همچنیــن پیرمــردی بــرای خریــد چند 
قلــم میوه ۱۱ میلیــون و 8۰۰ هــزار تومان 
از حســاب شــان کم شــده بود. ســرهنگ 
تــورج کاظمی - رئیــس پلیس فتا تهران 
- در مصاحبه اختصاصــی با خبرگزاری 
ســال ها  مــرد  ایــن  گفــت:  صداوســیما 
صاحب این میوه فروشی بود و مشتری ها 
بــه وی اعتماد داشــتند و همیــن اعتماد 

موجب شــد که صاحب میوه فروشــی یا 
همان سارق، کارت عابر بانک مشتریان را 
در همان لحظه کپی و با استفاده از رمزی 
که مشــتری در اختیار وی قرار داده است 
بعد از گذشــت چنــد روز موجودی کارت 

عابر بانک را برداشت کند.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: در این زمینه 
تــا کنــون ۳ نفر دســتگیر شــدند و حدود 
4۰۰ میلیون تومان از حساب شهروندان 

سرقت کرده اند.  

 سقوط سرویس مدرسه 
از روی پل

یــک  قبلــی  مســتأجر  حــوادث/   گــروه 
چاپخانه برای انتقــام از صاحب ملک 
در اقدامــی کینه جویانــه چاپخانه را به 

آتش کشید.
***

وقــوع  آذر  حــدود ســاعت 9 شــب ۱5 
در  چاپخانــه ای  در  آتش ســوزی  یــک 
چهــارراه سرچشــمه بــه کانتــری ۱۱۳ 
بازار اعام شــد. پــس از خاموش کردن 
آتش کارشناســان دریافتند آتش سوزی 
عمدی بوده است بنابر این پرونده برای 
ادامه رسیدگی در اختیار اداره شانزدهم 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

در بررســی تصاویــر به دســت آمــده از 
دوربین های مداربسته، تصویر سرنشین 
یک موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ در 
اختیــار کارآگاهان قرار گرفت که نشــان 
می داد، عامل آتش ســوزی در حالی که 
صورتــش را پوشــانده بــا بطــری حاوی 
مواد اشــتعال زا چاپخانــه را آتش زده و 

فرار کرده است.
تحقیقــات بعدی کارآگاهان نشــان داد 
که پســر مســتأجر قبلی چاپخانه به نام 
موتورســیکلت  یــک  »امیرحســین« 
آپاچــی ســفیدرنگ دارد و همزمــان بــا 
وقــوع آتش ســوزی، از محل ســکونتش 

در منطقه مســعودیه تهران خارج و به 
شمال کشور رفته است.

ضمــن هماهنگی های ازم بــا بازپرس 
شعبه ســوم دادســرای ناحیه ۱۲ تهران 
متهم روز شنبه پس از مراجعه به محل 

سکونتش دستگیر شد.
بــه  لــب  بازجویی هــا  در  امیرحســین 
اعتراف گشــود و گفت: چندسالی با پدر 
و بــرادرم در این چاپخانه کار می کردیم 
امــا چنــدی قبل بــه درخواســت مالک 
چاپخانه ناچار به ترک آنجا شدیم. پس 
از جابه جایــی چاپخانه ناگهان از تعداد 
مشــتری هایمــان کــم شــد. در پیگیری 

موضوع متوجه شدم که مستأجر جدید 
چاپخانه تعــداد زیادی از مشــتری های 
ســابق ما را جذب کرده و همین مسأله 

باعث شد تا بخواهم از او انتقام بگیرم.
سرهنگ علی ولیپور گودرزی- معاون 
مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ - با اعام این خبر گفت: 
با توجه به خســارت مالی ۱5۰ میلیون 
تومانــی بــه چاپخانــه، قــرار قانونــی از 
ســوی مقــام قضایــی صــادر و متهــم 
در  تکمیلــی  تحقیقــات  انجــام  بــرای 
اختیــار اداره شــانزدهم پلیــس آگاهی 

قرار گرفت.

مستأجر عصبانی چاپخانه را آتش زد

ماهیگیر خوش شانس

پســر نوجوان انگلیســی که هنگام جمع آوری زباله های پاستیکی متوجه 
سقوط مرد ماهیگیر به دریاچه یخی شده بود با اقدام به موقع او را از مرگ 
نجــات داد. به گزارش میرر، »ناتان« مرد ۳۰ ســاله در حال ماهیگیری در 
آب هــای یــخ زده بوده که ناگهان پایش ســرخورد و حدود یک ســاعت در 
آب دست و پا می زد. گزارش های پلیس ساحلی کورنیش نشان می دهد 
که این پســر ۱۱ ساله مشــغول جمع آوری زباله ها بود که ناگهان این مرد را 
دید و متوجه دست و پا زدن »ناتان« شد پسرک بافاصله از پدر و مادرش 
خواست تا نیروهای امدادرسان را به دریا بفرستند و این مرد را نجات دهند.

سارق تحصیلکرده  
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آدم ربایی به خاطر  همسر صیغه ای 
گــروه حوادث/ مــرد جوان وقتی فهمید همســر ســابقش با 
مرد دیگری ازدواج کرده اســت، نقشــه آدم ربایی را طراحی 
و اجــرا کرد.به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، چنــد روز 
قبل مهندس جوان ســوار بر خودرواش به ســمت خانه به راه افتــاد، داخل بلوار 

مرزداران شد که ناگهان راننده خودروی سمندی از او خواست که توقف کند.
دو مرد از خودروی ســمند پیاده شــده و درحالی که دســتبند و بی ســیم به همراه 
داشــتند بــه او گفتنــد: مــا از پلیس امنیت هســتیم شــما مظنــون به عضویت در 
گروهــک داعش هســتید.بهزاد ســوار خــودروی آنها شــد، امــا هنوز چنــد دقیقه 
نگذشــته بود که مردان ســمند سوار با تهدید دست و پا و چشم های مرد جوان را 

بستند و به سمت جاده ساوه حرکت کردند.

ë تهدید به مرگ
ســاعتی بعد خودرو نگه داشــت و مردان جوان بهزاد را از ماشین بیرون آوردند. 
لحظاتی بعد صدای مرد دیگری به گوشش رسید که سردسته و طراح اصلی این 

باند بود و دستور شکنجه بهزاد را صادر کرد.
شــکنجه ها ادامه داشــت تا اینکه مرد ناشــناس به بهزاد گفت: باید همســرت را 
طــاق بدهی وگرنه زنده نمی مانی. ســه روز بهت فرصت می دهم اگر مهســا را 
طاق ندهی تو را می کشــیم.با آنکه چشــم های بهزاد بسته بود اما در یک لحظه 

موفق شد چهره مرد جوان را ببیند.

ë پایان آدم ربایی 5 ساعته
دوباره شکنجه ها شروع شد و بعد از دقایقی مردان ناشناس دست از کتک زدن 
او برداشتند و سوار بر خودرو از محل دور شدند.بهزاد که از رفتن مردان ناشناس 
مطمئن شده بود شروع به داد و فریاد کرد و به زور موفق شد پارچه مشکی را که 
روی چشم هایش قرار داشت  کنار بزند. او خود را در بیابانی دید که جاده در چند 
متری او قرار داشــت. به ســختی خودش را به جاده ای رساند که معلوم بود تردد 
خودروها کم است.بهزاد چند ساعتی در همان حال بود تا اینکه راننده خودروی 

عبوری متوجه او شد و مرد جوان را به بیمارستان منتقل کرد.

ë ردپای همسر سابق
به دنبــال شــکایت مرد جوان تحقیقــات به دســتور بازپرس جنایی آغاز شــد. در 
نخستین گام چهره نگاری توسط شاکی جوان صورت گرفته شد. از سویی باتوجه 
به اینکه طراح این آدم ربایی بهزاد را تهدید کرده بود که باید همسرش را طاق 
دهد کارآگاهان به سراغ همسر بهزاد رفتند. زن جوان در تحقیقات گفت: مدتی 
قبل با مرد جوانی ازدواج موقت کردم اما اخاق و رفتار او طوری بود که تصمیم 

گرفتم بعد از پایان عقد از او جدا شوم.
با اطاعاتی که ســهیا- زن جــوان- در اختیار تیم تحقیق قــرار داد کارآگاهان به 
سراغ شکیبا، همسر سابق او رفتند. شکیبا در تحقیقات به آدم ربایی اعتراف کرد 
و گفت: دیوانه وار ســهیا را دوســت داشــتم، اما همین که مدت عقد موقت مان 
تمام شد حاضر به تمدید نشد و بعد از آن هم ناپدید شد. برای پیدا کردنش هر 
جایی که فکر کنید سر زدم تا اینکه از طریق یکی از دوستانم متوجه شدم که او با 
مرد جوانی به نام بهزاد عقد موقت داشــته است.بهزاد را به هر زحمتی بود پیدا 
کردم و با همکاری ســه نفر از دوســتانم او را ربودیم. تهدید کردم که اگر از سهیا 
جدا نشود او را به قتل خواهم رساند.به دنبال اعترافات مرد جوان سه همدستش 

نیز بازداشت شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
 

خبر
گــروه حــوادث- زهره صفــاری/ حــال خانواده 
نیســت.  مــرگ خــوب  اتوبــوس  سرنشــینان 
چــه آنهایــی کــه جگــر گوشه شــان را در میان 
آهن پاره هــای اتوبــوس فرســوده دانشــگاه از 
دســت دادند و چه آنهایی که شبانه روز دست 
به دعا دارند تا فرزند دلبندشان از بستر بیماری 
بلند شــود و بــار دیگر لبخنــد او را ببینند.صبح 
دیــروز بــرای ماقات با مصدومــان این حادثه 
بــه بیمارســتان امام خمینــی رفتیــم. 6 دختر 
و پســر دانشــجو حالشــان وخیــم اســت و در 
بخش مراقبت های ویژه بســتری هستند. پدر 
و مادرشــان با چشم هایی گریان و دست هایی 
رو به آسمان پشــت در اتاق نشسته اند و برای 

سامت فرزندانشان دعا می کنند.
ë شکایت از مسببان حادثه

مــادر کامیاب طاهــری در راهروی بیمارســتان 
نشســته و با چشـــــــــــــمانی گریان زیر لب دعا 

می خواند و منتظر پایان عمل جراحی پسرش 
اســت . دانشــجوی 20 ســاله رشــته مهندســی 
شیمی که روز حادثه برای امتحان ترم سومش 
به دانشــگاه رفته بود: »حدود ســاعت 2 بعد از 
ظهــر از طریق اخبار متوجه این اتفاق شــدیم. 
پدر کامیاب همیشه همان حوالی دانشگاه او را 
سوار می کرد که وقتی متوجه این موضوع شده 
بود به سمت دانشگاه رفت. تصور کنید یک پدر 
با دیدن آن همه جســد روی زمین چه حســی 
پیــدا می کنــد. او را بــاای ســر تک تک اجســاد 
بــرده بودنــد. او فریــاد می کشــیده و کامیــاب را 
صدا می کرده که پسرم را روی برانکارد می بیند. 
پسرم دست و پا و سه مهره کمر و سرش آسیب 
دیــده و ریــه اش هم آســیب زیادی خــورده اما 
می تواند حرف بزند.«این مادر افزود: »پســرم 
از یــادآوری آن روز کافه اســت و گاهی ســرش 
را تکان می دهد و هذیان می گوید. خدا را شــکر 

می کنم که پسرم وضعیتش رو به بهبود است 
اما وقتی یاد خانواده های جانباخته ها می افتم 
جگــرم آتش می گیــرد. ما شــکایت کردیم و تا 
مجازات مســببان این کار آرام نمی نشینم. اگر 
بچه های ما هــزار تومان کم شــهریه می دادند 
دانشــگاه اجازه انتخاب واحد بــه آنها نمی داد 
امــا حاضــر نبودند پولــی برای ارتقــای کیفیت 

دانشگاه خرج کنند.«
ë عیادت رئیس اورژانس کشور از مصدومان

پیرحســین کولیوند، رئیس اورژانس کشور که 
صبح دیــروز به عیادت مصدومــان رفته بود 
گفــت: تعــدادی از مصدومان ایــن حادثه در 
وضعیت بیهوشــی کامــل و کما بــه اورژانس 
بیمارســتان امــام انتقــال یافتنــد و حتی ســه 

نفــر از آنها امیدی به زنده ماندشــان نبود اما 
با تاش کادر پزشــکی در وضعیت ثبات قرار 
دارند. ســه نفر از آنها جراحی شــده اند. دیگر 
مصدومان این حادثه نیز در بیمارستان های 
اکــرم، خاتــم، بیمارســتان  حضــرت رســول 
عرفــان نیایــش بســتری هســتند و وضعیت 

جسمانی آنها نیز مساعد است.

پدر، مــادر و برادر »مهشــید 
و  ناراحــت  راد«  مقــدم 
پــدرش  هســتند.  ســردرگم 
از  و  نشســته  گوشــه ای  آرام 
دکتر خواهش می کند برای چند لحظه به او اجازه 
ماقات بدهد. می گفت دختر کوچکش شــهریور 
مــاه از پایان نامــه اش در رشــته صنایــع غذایــی 
دفاع کرده بود و آن سه شــنبه شــوم بــرای گرفتن 
معرفینامه به دانشــگاه رفته بود: »ما ســاکن کرج 
هســتیم. آن روز خــودم صبح مهشــید را به مترو 

رســاندم و دیگر از او خبری نداشــتم. ساعت 2 از اخبار شنیدم که 
اتوبوس دانشگاه آزاد تصادف کرده. همان موقع با موبایلش تماس 
گرفتــم اما جواب نداد. نمی توانید تصور کنید بــا چه حالی خودم 
را به دانشــگاه رســاندم. آنجا گفتند مصدومان را به 4 بیمارســتان 
برده اند. از این بیمارســتان به آن بیمارســتان می رفتیم اما هیچ 
جا اسم و نشانی از دخترم نبود. برگشتم دانشگاه و از بیمارستان 
فرهیختــگان گفتنــد که 7 جســد نیز به پزشــکی قانونــی منتقل 
شــده اســت. ســاعت نزدیک 12شــب بود که به کهریزک رسیدم 
و بعد از کلی هماهنگی باای ســر اجســاد رفتم. یکی از دخترها 
نیــم صورتش خونی بود اما شــباهت زیادی به مهشــید داشــت 
آنقــدر حالــم بد بود که او را به اشــتباه به جای دخترم شناســایی 

کردم.«مرد میانســال که از یادآوری آن صحنه ها 
چشــمانش پر از اشــک شــده بود، ادامــه داد: »تا 
3/30 نیمــه شــب دیگــر همــه از مرگ مهشــید 
خبردار شده بودند که از طریق یکی از آشنایانمان 
در بیمارستان امام خمینی به ما گفتند که دختری 
شبیه مهشید در اورژانس است. وقتی پسرم آنجا 
رفت او را شناسایی کرد و فهمیدیم زنده است. روز 
اول بیهوش بود. هیچ کس امیدی به بهبودی اش 
نداشت اما آن طور که پزشکان می گویند وضعیت 
او بــا توجه بــه عکس هایی که از ســرش گرفته اند 
بهتر شده است. مهشید هنوز حرف نمی زند اما خیلی بی قراری 
می کند. مسئوان زیادی آمده اند و پزشکان اینجا رسیدگی خوبی 
دارنــد و امیدواریم متخصصان بیشــتری را بیاورند تا فرزندان ما 
بهبــود پیدا کنند.«مادر »مهشــید« هم گفــت: »می گویند 6 ماه 
طول می کشــد تا دخترم زبــان باز کند امــا نمی دانم چطور این 
روزهــا را تحمــل کنم. ســؤال من از مســئوان این اســت که چرا 
حــاا بــه فکر عوض کــردن خودروهــای فرســوده افتاده اند. چه 
کسی پاسخ ما را که با این سختی فرزندانمان را بزرگ کرده ایم 
می دهد. دخترم می خواســت ســرکار بــرود و حاا بــا این اتفاق 
معلوم نیست چه آینده ای در انتظار اوست. هر مسئولی می آید 

حرف ها را می شنود و وعده ای می دهد اما...«

خواهان مجازات عامان این حادثه هستیم

شناسایی اشتباه جسد

برش

و  دارد  ســال   18 قضاوتــی«  »ســامان 
آخرین روزهای کاس هایش در رشته 
مســافر  کــه  می گذرانــد  را  متالــورژی 
اتوبوس زرد رنگ دانشــگاه شد و بدن 
پاره هــا  آهــن  میــان  از  را  مجروحــش 
در  پــدرش  و  مــادر  کشــیدند.  بیــرون 
راهرو غمــزده منتظر بودنــد. مادرش 
و  کــرده  ورم  ســامان  »مغــز  گفــت: 
گفته اند کــه باید صبر کنید تــا به مرور 
خــوب شــود. او حافظــه کوتــاه مدتش 

را از دســت داده و نــه از حادثــه چیــزی یــادش می آید و نــه می داند 
ایــن چنــد روز چه گذشــته اســت. روز حادثه هــر جا فکــر می کردیم 
زنــگ زدیم و دســت آخر از طریــق اورژانس فهمیدیم ســامان را به 

بیمارستان امام آورده اند. 
پســرم عاوه بر ســرش، پایش شکسته و اســتخوان های زیر گونه اش 
نیز خرد شده است. دوستش که کنار او روی صندلی اتوبوس نشسته 
بــود می گویــد مــن بعــد از 20 دقیقــه به هوش آمــدم اما نتوانســتم 
ســامان را پیدا کنم. پســرم میان اشــه ها گیر افتاده بود. خدا را شکر 
می کنم که پســرم چشــمانش را بــاز کرده. امیــدوارم مصدومان این 

حادثه هر چه زودتر بهبود یابند.«

پسرم را از میان آهن پاره ها بیرون کشیدند

خانواده مصدومان اتوبوس دانشگاه در گفت و گو با »ایران« :

ران
/ ای

ری 
صف

جاد 
س



سیســتان  هواشناســی  مدیــرکل  حیــدری«،  »محســن    
و بلوچســتان اعــام کــرد: ایــن اســتان بــا میانگیــن بارش 
4.9 میلیمتر، بدترین وضعیت بارش در 3 ماه گذشــته در 

بین استان های کشور را داشته است.

  »سیروس صارمی«، مدیرکل استاندارد استان قزوین گفت: از ابتدای امسال 
۱۲ کاا با جعل نشان استاندارد در این استان شناسایی و از بازار جمع آوری شده 

است.

  »فرخ جالی«، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه اعام کرد: 
اتوبوس های این شرکت به شرط دریافت برگه معاینه فنی می توانند در سامانه 

حمل و نقل عمومی فعالیت کنند.

  شــرکت آب و فاضــاب روســتایی گیــان در اطاعیــه ای اعــام کــرد: آب 
۱۶۰ روســتای شهرســتان های آســتانه اشــرفیه، اهیجــان و لنگــرود از 7 صبــح 

امروز)دوشنبه( به مدت 3۰ ساعت قطع خواهد بود.

  »اسماعیل حسینی« ،سرپرست گمرکات استان مرکزی گفت: گمرکات استان 
امسال 67۱ میلیارد و ۱84 میلیون ریال درآمد ملی و استانی کسب کرده که این 

میزان در مقایسه با مدت مشابه قبل پارسال 36 درصد افزایش دارد.

  »عمران خودآموز«، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان ایام از پرداخت 
۲ میلیارد و ۱6۰ میلیون ریال تســهیات حمایتی به هنرمندان ایامی از ســوی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی خبر داد.

  »مســعود نیک تاج«، مدیرشــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر 
گفت: توزیع روزانه ۱۰۰ هزار لیتر نفت گاز )گازوئیل( یورو 4 در ایستگاه های بین 

راهی این استان آغاز شده است.

  به گفته »محمد صالح احمدی«، مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی 
کردســتان، کشــت نشــایی در ســال 97 باعــث صرفه جویــی و کاهــش مصرف 

3 میلیون و 3۲7 هزار مترمکعبی آب در مزارع این استان شده است.

سنندج، میزبان جشنواره مد کردی
نخستین جشنواره و نمایشگاه منطقه ای مد و لباس کردی، 
بــا حضور 6 اســتان همزمــان با نــوروز 98 در ســنندج، مرکز 
کردســتان، برگزار می شــود. بــه گزارش ایســنا، »جال قلعه 
شــاخانی«، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی کردستان اظهارداشــت: برگزاری 
این جشنواره به صورت منطقه ای و با حضور استان های ایام، آذربایجان غربی، 
تهران، خراسان شمالی، کردستان و کرمانشاه پیش بینی شده است. قلعه شاخانی 
با اشــاره به تشــکیل دبیرخانه دائمی این رویداد کان هنری در اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی کردســتان، اضافــه کــرد: از ۱5 دی مــاه تا 3۰ بهمن ماه امســال 
متقاضیان شرکت در این جشنواره می توانند نسبت به اعام شرکت و ارسال آثار 
خود اقدام کنند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی کردستان با بیان اینکه این ویژه 
برنامه در قالب جشــنواره و نمایشــگاه برگزار می شــود، گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شده در فاصله زمانی 5 تا ۱۰ فروردین 98 شاهد برگزاری نخستین جشنواره 

و نمایشگاه منطقه ای مد و لباس کردی در سنندج خواهیم بود.

12 اثر سیستان و بلوچستان ملی شد
۱۲ اثــر از آثار نگهداری شــده در موزه مردم شناســی سیســتان مربــوط به محوطه 
باســتانی شــهر ســوخته سیســتان و بلوچســتان در فهرســت آثار ملی ثبت شــد. 
»علیرضــا جــال زایــی«، مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
سیســتان و بلوچســتان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این آثار مربوط به هزاره 
سوم پیش از میاد بوده و ازمحوطه جهانی شهرسوخته کشف شده است. از جمله 
آثار ثبت شده در این فهرست، پیکره ای به شکل میخ و سر انسان، پیکره خانمی 
که به صورت نشسته تراشیده شده، جام منقوش نخودی رنگ، خمره پلی کرومی، 
پیاله مرمری، سرمه دان مرمری، جام منقوش، جام مرمری، مهره صابونی،  پیاله 
آبخوری مرمری و یک تنگ منقوش از جمله آثار ثبت شده در این فهرست است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان افزود: 
یک مشــعل منقش نیز در حفاری اخیر در محوطه باســتانی شــهر سوخته کشف 
شــده که در نوع خود بی نظیر اســت. وی تصریح کرد: هم اینک یکهزار و 8۰۰ اثر 
ثبت شــده ملی و3 اثر ثبت شــده جهانی شــهر سوخته، ســفال کلپورگان و بیابان 

لوت)به صورت مشترک با سایر استان ها( متعلق به سیستان و بلوچستان است.

کارخانه  »نکا چوب« با 4 هزار کارگر در آستانه تعطیلی
»نکاچوب« به عنوان شــرکتی که ســرمایه عظیم ملی تلقی می شود، این روزها 
حال و روز خوشی ندارد و به دلیل تأمین نشدن مواد اولیه، در آستانه ۵۰ سالگی 
درگیر مشــکات فراوانی اســت که خطــر تعطیلی این واحد بــزرگ صنعتی را 
تهدید می کند و می رود تا 4 هزار کارگر و کارمند آن بیکار شوند. به گزارش ایسنا، 
این در حالی اســت که مسئوان این شرکت معتقدند، با جمع آوری چوب های 
شکسته افتاده موجود در جنگل های مازندران، می توانند روح دوباره ای به کالبد 
نکاچــوب بدهند. این کارخانه در گذشــته عــاوه بر فعالیت هــای اقتصادی در 

زمینه ورزشی هم جزو فعال ترین های کشور قرار داشت.

اصاح ۳۰نقطه حادثه خیز جاده های استان قم
از ۶۰نقطه حادثه خیز راه های استان قم، تاکنون 3۰نقطه اصاح شده است.

به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، »اکبر ســلیمیان« معــاون راهــداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم با اشاره به اینکه اصاح پیچ های ُپرخطر 
جاده قدیم قم - تهران، نصب تابلو و عائم مخصوص در جاده قدیم ساوه و نصب 
نیوجرسی در آزاد راه قم - تهران و کمربندی امام علی)ع(، از جمله اقدامات انجام 
شده است، افزود: این کارها با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد ریال صورت گرفته و در 
صورت تأمین اعتبار، سال آینده 3۰ نقطه حادثه خیز دیگر از جمله پل خورآباد و 
طغرود و پل های جاده ســلفچگان به ســاوه، اصاح و تعریض می شود. وی افزود: 
تا پایان امسال روشنایی 8 تقاطع از جمله 3 نقطه در جاده قدیم ساوه و ۲نقطه در 

جاده نیزار با اعتباری بالغ بر 3۰میلیارد ریال تکمیل می شود.

ممنوعیت کشت برنج در البرز و طارم استان قزوین
به منظور مدیریت منابع آبی و مقابله با بحران خشکســالی در اســتان قزوین، 
کشــت برنج در مناطق طارم و شهرســتان البرز ممنوع شــده و فقط در الموت 
مجاز اســت. به گزارش مهر، »فاطمه خمســه« رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان قزویــن گفت: خیلی از کشــاورزان بــه اصاح الگوی کشــت و ممنوعیت 
کشت برنج گایه دارند، اما باید مقاومت کنیم تا این کار که رویکرد کارشناسی 
دارد تا آخر اجرا شــود و دشــت قزوین را از بحران کم آبی و خشکســالی نجات 
دهد. با اجرای طرح کشــاورزی حفاظتی زمینــه صرفه جویی در مصرف آب در 
بخش کشاورزی فراهم شده است. در این راستا اجرای الگوی کشت و نیز کشت 

پاییزه روباز در دستور کار قرار گرفته است.

احیای 25۰۰ هکتار از اراضی رها شده چای شمال
در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حفظ معیشت خانواده های 
چایکار گیان، ۲ هزار و 5۰۰ هکتار از اراضی رها شــده چای شهرســتان آســتانه 
اشــرفیه احیا شــد. به گزارش ایســنا، »رحیم حیدری«، فرماندار آستانه اشرفیه 
گفــت: اهتمــام ویــژه حمایــت از محصــوات اســتراتژیک بویژه چــای موجب 
رضایتمندی چایکاران و احیای مجدد باغ های چای شده است. طی سال های 
اخیر حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی رها شده در این شهرستان مجدداً زیر 
کشت چای رفت. وی ادامه داد: سال های اخیر بر اثر خشکسالی و تنش های آبی 
صنعت چای کشــور روند نزولی و فروپاشی را طی می کرد و حجم وسیع مزارع 

رها شده چای برای مردم منطقه در آن سال ها مؤید این موضوع بود.
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اخبـــار

ساکنانروستای»میراحمد«ایذهازخطررانشزمیندرامانمیمانند

در صورتی که طرح جابه جایی روستای 
»میراحمد غریبی ها« از بخش سادات 
حسینی شهرستان ایذه خوزستان که در 
حاشیه سد کارون 3 واقع است، بزودی 
انجام نشود، در آینده ای نه چندان دور 
شــاهد یک بحران شدید در این منطقه 

خواهیم بود.
از  آب  نشــت  بــا  حاضــر،  حــال  در 
دریاچه این ســد به ایه های زیرین این 
روســتا، زمینــه خطرلغــزش زمیــن هر 

لحظه این منطقه را تهدید می کند.
گفتنی اســت، ســد و نیــروگاه کارون 
3 در ۲8 کیلومتــری شــرق شهرســتان 
ایــذه و در فاصله ۶۱۰ کیلومتری مصب 
شــرقی  شــمال  در  کارون  رودخانــه 
خوزســتان واقع شــده اســت. این طرح 
باادســت  کیلومتــری   ۱۲۰ حــدود  در 
قــرار  )کارون۱(  عباســپور  شــهید  ســد 
دارد. فاصلــه هوایــی طــرح کارون3 از 
اهــواز، تقریبــاً ۱۴۰ کیلومتــر اســت. این 
طرح در کوهســتان های زاگــرس غربی 
در  و  ایــه ای  رســوبی  ســنگ های  بــا 
منطقه ای ناهموار، ســنگی، زلزله خیز، 
دارای ســنگ های آهکی و آهکی مارنی 
واقــع شــده که در اســفند ماه ســال 83 
دو واحــد از واحدهــای 8 گانــه کارون 3 
راه انــدازی شــد و از آن پــس بــه فاصله 
به طور متوسط 3 ماه یکی از واحدهای 
دیگــر راه انــدازی شــد. در حریــم کارگاه 
و دریاچــه کارون 3، تعــداد 63 پارچــه 
آبادی کوچک و بزرگ واقع شده که 39 
روستا عرصه و اعیان و مابقی بخشی از 

اراضی شان را از دست دادند.
ë  روســتای »میر احمد« در زمره مناطق

خطرناک
مدیــرکل  انصاریــان«  »مســعود 
بنیــاد مســکن خوزســتان در گفت و گــو 
بــا »ایــران« در ایــن خصــوص اظهــار 
داشت: روستای مذکور در زمره مناطق 
خطرناک به لحاظ سکونت قرار گرفته 
و از آنجایی که احتمال به خطر افتادن 
جان روستاییان وجود دارد، جابه جایی 
این روســتا از چند ماه گذشته در دستور 
کار بنیــاد مســکن اســتان قــرار گرفتــه 

است.
کار  کــه  آنجــا  از  افــزود:  انصاریــان 
جابه جایــی ســاکنان بــرای مــا اولویت 
بســیاری دارد، مشــاور کار خود را سریع 
طــرح  حاضــر  حــال  در  و  کــرده  آغــاز 
جابه جایــی روســتا تهیه شــده و انتظار 
داریــم تــا ۲ هفتــه دیگــر در کمیته فنی 
طرح هــای هادی روســتایی به تصویب 
برســد. وی بــه مــردم ایــن روســتا قول 
داد کــه بــه محــض تصویــب طــرح در 
این کمیته، کار ســاخت روستا در نقطه 

جدید کلید خواهد خورد.
مدیــر کل بنیــاد مســکن خوزســتان 
خاطرنشــان کــرد: همه اســتعام های 
ازم برای جابه جایی این روستا از قبل 
گرفته شــده و همه دستگاه های ذیربط 
اعــم از آب و بــرق و محیط زیســت آن 
را تأییــد کــرده و مشــکلی در این زمینه 
وجــود نــدارد. منطقه ای که قرار اســت 
ســاکنان روســتای »میــر احمــد« به آن 
منتقل شــوند ۱5 هکتار وســعت دارد و 
در 3 کیلومتری مکان فعلی روستا قرار 
دارد، تا روســتاییان از زمین های زراعی 

خود دور نشوند. به گفته وی، این روستا 
۱۰5 واحد مسکونی دارد که بررسی های 
کارشناسی نشان می دهد، 48 واحد آن 
در منطقــه پــر خطر قــرار دارد، لــذا در 
طرح جابه جایی و در نخستین مرحله، 
کار ســاخت برای صاحبان این واحدها 

آغاز خواهد شد.
انصــاری تأکیــد کــرد: کار تســطیح 
زمین و آماده ســازی نیز به طور کامل از 

سوی بنیاد مسکن پرداخت می شود.
وی از اهالی این روستا خواست، این 
بنیــاد را در کار جابــه جایــی یاری دهند 
تــا خدای ناکرده خطری جــان خانواده 
آنــان را تهدیــد نکند. گفتنی اســت، به 
خانه هــای  ســاخت  بــرای  روســتاییان 
جدیدشــان ۲5 میلیــون تومــان وام بــا 

کارمزد 5 درصد تعلق می گیرد.
ë اعتبارات ازم پرداخت می شود

»کیامــرث حاجــی زاده«، مدیــرکل 
در  نیــز  خوزســتان  بحــران  مدیریــت 
باتوجــه  داشــت:  اظهــار  زمینــه،  ایــن 
بــه بررســی های انجــام شــده احتمــال 
رانــش زمین در این روســتا وجــود دارد 
و مــردم آن باید جا به جا شــوند. محل 
جدید برای انتقال این روســتا جانمایی 
شــده و در صــورت اتمــام مطالعات از 
ســوی بنیاد مســکن، اعتبــارات ازم در 
خصــوص ایــن طــرح مصــوب خواهــد 
شــد و در اختیار نهادهــای مربوطه قرار 
خواهد گرفت. همچنین زمانی که طرح 
کارشناســی ارائــه شــود، جابه جایــی بــا 

اولویت نقاط پرخطر، آغاز خواهد شد.
چنــد  هــر  یادآورشــد:  حاجــی زاده 
اولویــت بــرای اجــرای این طــرح نقاط 
پرحادثه اســت، اما تا جابه جایی کامل، 

نظارت هــا ادامــه خواهــد داشــت و در 
حــال حاضر در انتظار ارائه طرح نهایی 

از سوی بنیاد مسکن هستیم.
ë توزیع چادر برای مواقع بحرانی

توجــه  بــا  کــرد:  تأکیــد  حاجــی زاده 
بــه اینکــه زمین هــای زراعــی اهالــی در 
نزدیکی روســتا قــرار دارد، در جانمایی 
مــکان جدیــد ایــن موضــوع نیــز لحاظ 
شده و نزدیک ترین مکان برای سکونت 

اهالی انتخاب شده است.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه 
جابه جایی این روســتا در شورای بحران 
خوزســتان مصوب شــده، گفت: ســتاد 
بحــران اســتان تعــداد زیادی چــادر در 
اختیــار فرمانــداری ایــذه قــرار داده تــا 
در صــورت بــروز حادثــه ایــن چادرهــا 
البتــه  بگیــرد؛  قــرار  مــردم  اختیــار  در 

پیگیری هــای ایــن طــرح انجام شــده و 
بزودی آغاز خواهد شد.

ë  زیرســاخت های اجرای  برای  آمادگی 
روستا

»مصطفــی  حــال،  درهمیــن 
هــم  ایــذه  فرمانــدار  ســمالی زاده« 
اظهــار داشــت: ایــن روســتا به صــورت 
نــواری اســت و حــدود 5۰ خانــواده آن 
در نزدیکــی رودخانــه مســتقر هســتند 
تهدیــد  را  آنــان  بیشــتری  خطــر  کــه 
می کنــد کــه اولویــت جابه جایی بــا این 
خانواده هاســت، امــا ۱۰۰ خانواده دیگر 
روستا نیز مشــمول این طرح می شوند. 
در حــال حاضــر بســیاری از خانه هــای 
این روســتا، ترک برداشــته  و با توجه به 
حساســیت اوضــاع هرچه ســریع تراین 
البتــه  شــد؛  خواهــد  جابه جــا  روســتا 

تمهیــدات ازم در خصــوص خطــرات 
احتمالی نیز در نظر گرفته شده است.

تهیــه  هزینه هــای  فرماندارایــذه 
زمیــن و زیرســاخت های آب، بــرق و... 
را از دغدغه هــای اصلــی مــردم بــرای 
افــزود:  و  دانســت  طــرح  ایــن  اجــرای 
طــرح  ایــن  اجــرای  بــرای  فرمانــداری 
زمیــن رایــگان در اختیــار بنیاد مســکن 
قرار داده اســت. در نظــر داریم کار لوله 
کشــی آب، برق رســانی و دیگر ساخت 
و ســازها  را نیــز بــه طــور رایــگان انجــام 
دهیم، تــا روســتاییان هزینــه ای در این 
زمینــه پرداخت نکنند؛ البتــه همکاری 
روســتاییان از نــکات مهمــی اســت کــه 
بارهــا بــر آن تأکید شــده و در واقع برای 
اجرای این طرح و اجرای زیرساخت ها، 

روستاییان مهم ترین نقش را دارند.

وضعیت ســد زاینده رود مناسب نیست 
و ازم اســت تــا نگاه ویژه تــری برای حل 
مشــکات این ســد وجود داشــته باشــد، 
چــرا که اگــر اکنون به فکر نباشــیم قطعاً 
چالش هــای متعددی را تجربه خواهیم 

کرد.
به گزارش ایســنا، »ســید اصغر تهرانی« 
بــه  اشــاره  بــا  آب،  حــوزه  کارشــناس 
مشــکات به  وجود آمده برای زاینده رود 

و راهکارهــای حــل ایــن بحــران، اظهــار 
ســد  آبریــز  حوضــه  مســاحت  داشــت: 
زاینده رود ۴ هــزار کیلومتر مربع و حجم 
تنظیمی این سد ۱.۵میلیارد متر مکعب 
حجــم  البتــه  می شــود،  زده  تخمیــن 
پایــداری و مــرده ســد ۱۲۰میلیــون متــر 
مکعب است که باید گفت با این حساب 
در حقیقــت حجــم تنظیمی مفید ســد 
۱.38۰مترمکعــب برآورد شــده اســت. 

حفاظــت  معــاون  ساســانی«  »حســن 
منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  و 
اصفهــان بــا تأکید بر ایــن مســأله که در 
حــال حاضر کمتر از 9 تا ۱۰ درصد حجم 
۱۴۰۰ میلیون مترمکعبی ســد زاینده رود 
آب دارد، افــزود: چندی پیش مقرر شــد 
در ۱۵ آذرمــاه جلســه بررســی وضعیت 
رودخانــه  بازگشــایی  بــرای  زاینــده رود 
جهت کشت کشــاورزان شــرق اصفهان 

حضــور  بــا  جلســه  ایــن  شــود،  برگــزار 
نماینــدگان صنــف کشــاورزان و جهــاد 
کشــاورزی برگزار شــد. وی اظهار داشت: 
در این جلســه مقرر شــد هر ۱۵ روز یکبار 
در جلســه ای مشــترک میــزان ورودی و 
حجم این ســد بررسی شــود تا با رعایت 
خطوط آب شــرب برنامه ای تنظیم و به 
شــورای هماهنگی آبریز زاینده رود برای 

اتخاذ تصمیم نهایی ارسال شود.

سد زاینده رود نیاز به توجه دارد
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مدیر کل بنیاد مسکن خوزستان: کار ساخت روستا در نقطه جدید به زودی شروع می شود

زهره افشار - شیما جهان بخش
خبرنگار 

مصرف ۳ برابری نمک در استان مرکزی
مردم اســتان مرکزی 3 برابر اســتاندارد نمک مصرف می کنند 
که این رفتار نامناسب تغذیه ای، سامت آنان را تهدید می کند.
»نســرین یادگاری«، مسئول واحد تغذیه مرکز بهداشت استان 
مرکزی در گفت و گو با ایرنا، افزود: شــاخص اســتاندارد مصرف 
نمک 5 گرم در روز برای هر فرد بالغ اســت، درحالی که آمارهای رصد تغذیه ای در 
اســتان بیانگر مصرف روزانه تا ۱5 گرم این ماده خوراکی در ســبد غذایی هر فرد بالغ 
اســت. آمار منتشره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور سرانه مصرف 
ســاانه 6 کیلوگرم نمک برای هر ایرانی اســت، درحالی که شــاخص این ســرانه در 
جهان حداکثر 3 کیلوگرم برای هر فرد بالغ است. به گفته مسئول واحد تغذیه مرکز 
بهداشــت اســتان مرکزی مصرف مقادیر باای نمک در درازمدت عامل اختال در 
اندام های مختلف بدن اســت، بــه طوری که زیاده روی در این مــاده خوراکی ارتباط 

تنگاتنگ با فشارخون، بیماری های کلیوی و پوکی استخوان دارد.

تقسیط بدهکاری مالیاتی واحدهای صنعتی سمنان
به منظــور حمایت همــه جانبــه و جلوگیری از تعطیلــی واحدهای صنعتی اســتان 

سمنان، بدهکاری های مالیاتی این واحدها تقسیط می شود.
بــه  گــزارش ایرنــا، »عباس بی نیــاز«، مدیــرکل امــور مالیاتی اســتان ســمنان افزود: 
3۲۰ میلیارد ریال تاکنون چک برگشتی به دلیل وصول نشدن بدهکاری های تقسیط 
شــده بنگاه های اقتصادی به امور مالیاتی اســتان گزارش شده است. همچنین 5۲۰ 
میلیارد ریال از بدهکاری های مالیاتی بنگاه های اقتصادی استان نیز تا پایان سال 99 
تقسیط شده است. با وجود تقسیط بدهکاری مالیاتی واحدهای صنعتی، صاحبان 
صنایــع ایــن بدهکاری مالیاتی تقســیطی را هــم در زمان مقــرر پرداخت نمی کنند. 
بی  نیاز تصریح کرد: مشکات قابل توجهی بر سر راه واحدهای صنعتی استان وجود 
دارد، اما اداره کل امور مالیاتی تاش می کند با اتخاذ ساز و کارهایی هماهنگ بخشی 

از مشکات این واحدها را برطرف کند. 
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برپائی نمایشگاه از دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی و شرکت های دانش در اصفهان
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برگزاری مسابقات استانی پرش با اسب در باشگاه سوارکاری کارگران بجنورد 
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کلیسای »وانک« اصفهان در آستانه سال نوی میادی 

رودســر - مجتبــی عابدینــی بی باانــی/ 
بــازار مرکــزی روســتای کهــن  بازســازی 
»بی باان« در بخش کاچای شهرستان 
رودســر گیان، چندی است که به همت 
شــورا و کمک هــای دهیــاری این منطقه 
شروع شده، اما ظاهراً به نظر می رسد این 
مهم با مشکات کارشناسی مواجه است.
اما با وجود این، »روح اه امیدوار« رئیس 
شــورای اســامی روســتای »بــی بــاان« 
اعتقاد دارد که این کار،کارشناســی شــده 
اســت و حتی کارشناس فنی و بخشداری 
کاچای نیز در جریان کار بوده و از نزدیک 

موضوع را دنبال کرده اند.
وی در خصــوص انجــام ســاخت و ســاز 
در حریــم راه، گفت: حریــم راه 5.۱7 متر 

است، اما ما با مالکان مغازه های فرسوده 
روی 5 متــر تعامل کرده ایم؛ کســانی که 
بــا این موضوع مخالف هســتند، چشــم 
دیــدن عمران و آبادانی روســتا را ندارند؛ 
مگــر می شــود کاری بــه ایــن بزرگــی در 
محل انجام شود و کار کارشناسی روی آن 

صورت نگرفته باشد؟
اظهــارات  برخــاف  حــال،  همیــن  در 
رئیس شورای اســامی بی باان مبنی بر 
کارشناســانه بودن این طرح، مشــاهدات 
میدانی و تحقیقات به عمل آمده نشــان 
می دهد که راهــداری گیان جلوی ادامه 
این ســاخت و ســاز غیرقانونی را گرفته و 
»مهــدی خلقی« بخشــدار کاچــای نیز 
حــوزه  در  و  راه  حریــم  در  ساخت و ســاز 

راهداری را تأیید می کند.
خلقــی تأکید کرد: بخشــداری بــا هرگونه 
عقــب نشــینی در حریــم راه هــا موافــق 
اســت و اســتقبال می کنــد، اما ســاخت و 
ســاز دوباره در حریم راه باید با نظر اداره 
راهداری و حمل و نقــل جاده ای صورت 
راهــداری  حریــم  راه،  عــرض  بپذیــرد. 
اســت و کســی یا مرجعی بجــز راهداری 

نمی تواند در این خصوص نظر بدهد.
این در حالی اســت که مصطفی سااری 
اســتاندار گیــان نیــز بتازگی بــه اداره کل 
حمل و نقل و راهداری استان اعام کرده 
کــه در مواجهه با ســاخت و ســاز بی رویه 
در حریــم قانونی راه هــا برخورد صریح و 
جدی انجام شود. »علی بابایی« مسئول 

حریــم راه اداره راهــداری و حمــل و نقل 
جاده ای رودسر هم اعام کرد: متأسفانه 
در  مشــورتی  و  هماهنگــی  هیچگونــه 
خصوص بازگشایی حریم راه در بی باان 
و بویژه بازار آن با ما صورت نگرفته و این 
کار بدون اظهار نظر کارشناسان راهداری 

انجام شده است.
وی افزود: در جــاده کاچای - بی باان - 
رحیم آباد، حریم راه از وسط جاده 5.۲7 
متــر اســت و با هرگونه ســاخت و ســاز در 
ایــن حدود برخورد خواهد شــد و دســتور 
تخریب نیز از ســوی مرجع قانونی صادر 

می شود.
مســئول حریم راه اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای رودســر خاطرنشــان کرد: 

هــر چند همه از بازگشــایی حریــم راه در 
این منطقه خوشحال شدند، اما موضوع 
ســاخت و ســاز مغازه ها در حریــم راه در 
بــازار بی باان نیز به کمیســیون مــاده 99 
رفته و بی شک دستور تخریب آنها صادر 

خواهد شد.
به گفته بابایی، موضوع ســاخت و ساز در 
حریــم راه بــرای اداره راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای حائــز اهمیــت اســت و 
مســئوان روســتا باید در این خصوص با 

اداره راه مشورت و هماهنگی می کردند.
راه  بازگشــایی  از  پــس  نمانــد  ناگفتــه 
بی بــاان،  روســتای  بــازار  از  بخشــی  در 
برخــی تیرهای برق بــه جا مانــده از این 
عقب نشینی نیز به دلیل نبود هماهنگی 

نیــز  و  کاچــای  بخــش  بــرق  اداره  بــا 
اختصاص نیافتن بودجه از شرکت توزیع 
برق اســتان، در وضعیت باتکلیفی قرار 
دارد و ایــن موضــوع نیــز نشــان از انجام 
اداری  و  کارشناســانه  روال  یــک  نشــدن 
در اجــرای ایــن طــرح دارد. بــا نگاهی به 
گفته های مســئوان می توان دریافت که 
همه با بازگشایی حریم راه موافق هستند، 
اما همگی بر انجام یک کار کارشناســی و 

مشورت تأکید دارند.
اهالــی و کارشناســان منطقــه، آمادگــی 
کمــک و یاری به شــورا را دارنــد و جا دارد 
قبــل از هر اقدامــی در منطقه مجوزهای 
ازم از مجاری قانونی کسب شود تا جای 

هیچگونه گله نماند.

بازسازی بدون کارشناسی بازار »بی باان« دردسرساز شد
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ســیاوش پور علــی  - خبرنگار / یکــی از نگرانی های 

امروز شهروندان و مسئوان نظام، مشکل خشکی 
تااب هــا، رودخانه ها و منابع آبــی زیرزمینی ایران 
است. خشکسالی ســال های اخیر باعث بحرانی تر 
شــدن وضعیــت کشــور کــم آبی چــون ایران شــده 
اســت. مشــکات و چالش هــای محیــط زیســتی و 
حفاظت از آن باعث شــد تا حسن روحانی در سال 
92 دولــت خــود را دولت محیط زیســتی بنامد و با 
تقویت ســازمان حفاظت محیط زیســت سعی در 
حــل چالش هــا و بحران ها را داشــته باشــد. در این 
بین خشکی آب دریاچه ارومیه و آسیب های ناشی 
از آن ابعاد گسترده تری پیدا کرده است ولی معاون 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در مــورد آخرین 
وضعیــت دریاچــه ارومیه به خبرنــگار ما می گوید: 
»باتوجه به اطاعات جدید خوشبختانه تراز فعلی 
دریاچــه ارومیــه باتوجــه بــه افزایش گشــت زنی ها 
و رهاســازی آب ســدها، طــی 5 ســال اخیــر رشــد 
قابل توجهی داشــته اســت که امیدواریم این روند 

همچنان ادامه داشته باشد.«
مســعود تجریشــی، معاون محیط  زیســت انسانی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران معتقــد 
است با افزایش گشت زنی ها، برخورد با متخلفان، 
جلوگیــری از سدســازی های رایــج، افزایش بارش 
بــاران و... روند احیای دریاچه ارومیه ســرعت پیدا 
کــرده اســت و تراز فعلــی آب دریاچه طی 5 ســال 

گذشته بی سابقه بوده است.
وی دربــاره افزایــش تــراز آب دریاچــه ارومیــه بــه 
خبرنــگار مــا می گویــد: »خوشــبختانه طــی هفتــه 
گذشــته آب دریاچــه ارومیه بــه بااتریــن حد خود 
در 5 ســال گذشــته رسیده اســت. حدود 50 درصد 
بــه  افزایــش ســطح آب دریاچــه مربــوط  ایــن  از 
بارش هــای بســیار خــوب در ابتــدای فصــل پاییــز 
امسال است و درصد باقی مانده هم به روان آب ها 

و همـــــــــــچنین رهاسازی آب سدها باز می گردد.
 رهاســازی آب پشــت ســدها برای افزایش سطح 
آب دریاچــه از اول مهرماه ســال جاری در دســتور 
کار ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه قــرار گرفــت و 
یکــی دیگر از دایلی که باعث افزایش ســطح آب 
دریاچه شــده بــه حفاظــت از آب هــای منتهی به 
دریاچــه بــاز می گردد.«معــاون ســازمان حفاظت 
محیــط زیســت بــا اشــاره بــه تخلفــات موجــود در 

برداشــت آب هــای منتهــی بــه دریاچه ادامــه داد: 
»در سال های گذشــته با اجرایی شدن سدسازی ها 
در اســتان آذربایجــان غربــی آب رســانی بــه باغ ها 
افزایش پیدا کرده بود و متأســفانه باید اعام کنیم 
کــه برخــی از کشــاورزان که در دولت پیشــین بدون 
مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های باغ های خود 
را گسترش داده بودند از دریچه های غیرمجاز برای 
آبیاری باغ های خود استفاده می کردند که با تاش 
همکاران ما در ســازمان حفاظت محیط زیست در 
2 ســال گذشــته با افزایش گشــت زنی و سختگیری 
توانســتیم سهم آب دریاچه ارومیه را باز گردانیم و 
اینکــه اکنون ببینیم تراز آب دریاچه ارومیه نســبت 
به سال های گذشته افزایش پیدا کرده نتیجه همین 
ســختگیری ها بوده اســت. باید به این موضوع هم 
اشــاره کنیم که مقدار بسیار زیادی از آب منتهی به 
دریاچه به وســیله کشــاورزان و باغداران با استفاده 
از پمپ هــا و ایجــاد آبراهه ها به ســمت زمین های 

زراعی شان کشیده می شد.«
وی در مورد روان آب های منتهی به دریاچه ارومیه 
خارجــی  و  داخلــی  »تحقیقــات  می دهــد:  ادامــه 
نشــان می دهــد تــا 70 درصــد وضعیــت خشــکی 
دریاچه ارومیه به موضوع برداشــت های غیرمجاز 
نگاهــداری  و  دریاچــه  بــه  منتهــی  آبریزهــای  از 
ســیاب های پشــت ســدها بــاز می گــردد. البتــه با 

همه این شــرایط و افزایش چشمگیر آب، موضوع 
احیــای دریاچه همچنــان ادامه دارد تــا بتوانیم در 
ادامــه به اندازه 30 ســانت افزایش ســطح داشــته 
باشــیم. ناگفتــه نمانــد کــه همــه ایــن موضوعات 
بــه کاهــش بارندگــی، افزایــش دمــای هــوا و... هم 
بســتگی دارد.«تجریشــی با اعام اینکه سدســازی 
در اســتان آذربایجــان غربــی متوقف شــده اســت، 
می گویــد: »پروژه سدســازی که از 20 ســال گذشــته 
در ایران رواج پیدا کرده بود خوشــبختانه در اســتان 
آذربایجان غربی متوقف شــده است. توجه داشته 
باشــید کــه ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه در حال 
حاضــر از احــداث 3 ســدی که مراحل ســاخت آن 
بــه بیش از 60 درصد رســیده بــود، جلوگیری کرده 
اســت. بایــد بگوییم بعــد از تحقیقاتی کــه صورت 
گرفته وزارت نیرو از ادامه سدســازی منصرف شده 

است و انگیزه ای برای این کار ندارد. 
طریــق  از  ارومیــه  دریاچــه  آب  از  زیــادی  مقــدار 
ســیاب های فصلــی تأمیــن می شــد کــه ســدها از 
رسیدن آن جلوگیری می کردند. با همکاری وزارت 
نیرو و ســازمان حفاظت محیط زیســت و تأکیدات 
رئیس جمهوری بر رســیدگی به مشــکات محیط 
زیســتی امیدواریم در آینده مشکل دریاچه ارومیه 
تــا حــدودی برطــرف و نگرانی هــای شــهروندان را 

کاهش دهیم.«
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افزایش 50 درصدی تراز آبی دریاچه ارومیه
استعفای وزیر بهداشت معاون سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد

در هاله ای از ابهام 
 دیروز برخی  رسانه ها در حالی خبر استعفای حسن قاضی زاده  
هاشــمی وزیر بهداشــت را اعام کردند که وی روز گذشته طبق 
برنامه قبلی در جلسه شورای راهبردی طب عمومی حاضر شد 
و درخصوص  استقرار و شکل گیری نظام ارجاع با همکاری کمک پزشکان عمومی 
مطالبی بیان کرد هرچند به رغم سخنرانی وزیر بهداشت در جمع پزشکان عمومی، 
دیروز  الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس در پست توئیترش نوشت: 
»متأســفانه باخبر شــدم دکتر قاضــی زاده  هاشــمی در اعتراض بــه کاهش بودجه 
سامت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات هیأت  دولت شرکت نمی کند.«
بــه گــزارش »ایران«، حتی برخی رســانه ها هم خبر دادند  که وزیر بهداشــت از شــنبه 
دوهفته پیش به دلیل میزان بودجه ســامت برای ســال 98 و بویژه عدم تخصیص 
بودجه تصویب شده برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از صندوق توسعه ملی، کتباً 
در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، استعفا داده است. این درحالی است که 
با گذشت حدود 15 روز از استعفای وزیر بهداشت، تاکنون رئیس جمهوری در این باره 
پاسخی به نامه  استعفای قاضی زاده  هاشمی نداده است هر چند گفته می شود محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری تاش کرده که با وساطت، موضوع را حل کند اما 

وزیر بهداشت اصرار داشته که بودجه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید تأمین شود.
الیــاس حضرتــی نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسامشــهر همچنین در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در ادامه حرف هایش گفت: بنده از کانال های 
مختلفی پیگیری کردم که قاضی زاده  هاشــمی ســه جلســه اســت که در جلســات 
هیأت دولت شــرکت نمی کند و اســتعفا داده است.وی ادامه داد: امروز هم دولت 
به دنبال یک سرپرست برای وزارت بهداشت و درمان است.نماینده تهران درباره 
دلیل اســتعفای وزیر بهداشت هم گفت: وزیر بهداشــت و درمان به دلیل کاهش 
بودجه ســامت و اختافات این وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه استعفا داده 
اســت. خبر اســتعفای وزیــر بهداشــت در حالی مطرح می شــود که »حســینعلی 
امیری« معاون پارلمانی رئیس جمهوری در حاشــیه جلسه علنی دیروز مجلس، 

خبر استعفای وزیر بهداشت را تکذیب کرد.
ë رئیس جمهوری استعفای وزیر بهداشت را نپذیرفته است

همچنین، محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز استعفای 
وزیر بهداشــت را تأیید کرد و گفت: آقای قاضی زاده  هاشمی از سمت خود استعفا 
داده اما هنوز رئیس جمهوری نپذیرفته است.این موضوع در حالی مطرح می شود 
که ســید حســن قاضی زاده  هاشــمی، روز گذشــته در جلسه شــورای راهبردی طب 
عمومی حاضر شد و گفت: معاونت های مختلف وزارت بهداشت فرصت ارزشمند 
همکاری با انجمن پزشکان عمومی کشور را غنیمت بشمارند چراکه در حال حاضر 
افراد شریف، ایق و منصفی در این مجموعه حضور دارند و قصد کمک به وزارت 
بهداشــت و مــردم را دارند.وزیــر بهداشــت، نظــام ارجــاع را بدون کمک پزشــکان 
عمومی غیرممکن دانست و افزود: دولت به تنهایی نمی تواند نظام ارجاع را شکل 
دهد و باید با کمک پزشکان عمومی و سایر گروه های علوم پزشکی آن را ایجاد کنیم 
و اگر آنها احساس کنند که در نظام ارجاع و نظام سامت، نقش دارند، به ما کمک 
می کنند و اگر احساس کنند که نادیده گرفته شده اند، ممکن است توفیقی نداشته 
باشــیم. گفتنی اســت اخبار اســتعفای وزیر بهداشــت در حالی در رســانه ها مطرح 
می شود که رمضانعلی سبحانی فر سخنگوی حزب اعتدال و توسعه ضمن تکذیب 
استعفای قاضی زاده  هاشــمی اظهار داشت وزیر بهداشت به علت سرماخوردگی 

نتوانسته در محل کار خود حاضر شود.

خبـــــر دیروز خبر واژگونی ســرویس مدارس روی خروجی خبرگزاری ها 
قــرار گرفت خبری کــه دوباره پرونده فرســوده بــودن و البته نبود 
ایمنــی نــاوگان حمــل و نقــل مــدارس را باز کــرد. آن طــور که در 
خبرهــا آمده بــود خودروی پراید که به عنوان ســرویس مدرســه حامــل 6 دانش آموز 
متوســطه اول بود حوالی 8 صبح دیروز در مســیر حرکت از روســتای فیروزیان بخش 
صومای برادوست ارومیه به سمت روستای گنبد واژگون شد. در پی این حادثه 3 نفر 
از دانش آموزان پسر برای درمان به بیمارستان امام خمینی)ره( ارومیه منتقل شدند. 
به گزارش »ایران« آن طور که رئیس اداره اطاع رســانی آموزش و پرورش آذربایجان 
غربی اعام کرده اســت: از 6 دانش آموز سرنشــین این سرویس مدرسه، پنج نفر پسر 
و یک نفر هم دختر بودند که دو نفر در مقطع هشتم و چهار نفر هم در مقطع هفتم 

تحصیل می کنند.
 بــر اثــر این حادثه 3 دانش آموز دچار جراحت ســطحی و 3 نفر نیز دچار شکســتگی 
از ناحیه دســت شــده اند که در بیمارســتان امام خمینی)ره( ارومیه مورد درمان قرار 
گرفتند. خبری که با واکنش برخی از کاربران فضای مجازی مواجه شــد آنها نوشــتند 
در همین سال تحصیلی اتفاقات ناگواری در دانشگاه و مدارس افتاده است چه کسی 
مسئول حفظ جان دانش آموزان و دانشجویان است. گرچه تصادف سرویس مدارس 

به دلیل فرسودگی، خبر دور از ذهن و تازه ای نیست. 
همــه ما بارهــا در مورد حــوادث تلخ به وجــود آمده بــرای دانش آموزان شــنیده ایم؛ 
از بخاری هایی که مدرســه را به آتش کشــیدند تا اتوبوس هایی که تصادف کردند و از 
سرویس هایی که به مشکات جدی فنی بر خورد کردند و جان بسیاری از دانش آموزان 
را بــه خطر انداختند. همــه این اتفاق ها در حالی رخ می دهد که مســئوان آموزش و 

پرورش اعام کرده اند که تمامی سرویس های مدرسه معاینه فنی دارند.
نــور علی عباســپور، مدیرکل انجمــن اولیا و مربیــان وزارت آموزش و پــرورش درباره 
ایمنی سرویس حمل و نقل دانش آموزان و حادثه ارومیه می گوید: بافاصله عوامل 
امدادی و عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی در محل حاضر شده و شش مصدوم این 
حادثه را خارج کردند که ســه دانش آموز به بیمارســتانی در ارومیه منتقل شــده و سه 
دانش آمــوز نیــز در محل خدمات درمانی را دریافت کردنــد. البته جاده لغزنده بوده 
اســت و راننده پراید بیش از ظرفیت مجاز خودرو اقدام به ســوار کردن دانش آموزان 

کرده بود که این یک تخلف است. ما هم این تخلف را پیگیری می کنیم.
وی درباره سرویس مدارس می گوید: حدود 3 میلیون دانش آموز از سرویس مدرسه 
اســتفاده می کنند و ما هم نظارت را روی ســرویس مدارس باا برده ایم. شــهرداری و 
ســازمان تاکســیرانی به طور ویژه روی ســرویس مــدارس نظارت می کننــد. می توانم 
بگویم ناوگان حمل و نقل دانش آموزان فرســوده نیســت. امسال تمامی خودروهای 
سرویس مدارس موظف به رعایت مسائل ایمنی و اخذ معاینه فنی بودند. ما در این 
بخش الزاماتی را برای این خودروها داشتیم به طوری که در سال تحصیلی 98 - 97 

پراید باای 10 سال از چرخه سرویس مدارس حذف شد.
به گفته عباســپور هم اکنون وزارت آمــوزش و پرورش به دنبال خودروهــای ویژه برای 
ســرویس مدارس اســت ما می خواهیم ضریب ایمنی ناوگان حمل و نقل مدارس را 
باا ببریم.عباسپوربه برچسبی که روی خودرو سرویس مدارس نصب می شود، اشاره 
می کند و می گوید: این برچســب امســال ویژگی هایی نسبت به سال های گذشته دارد 
که از آن جمله می توان به اینکه این برچسب برای یک خودرو مشخص صادر شده و 

مشخصات راننده از طریق کد تصویری قابل پیگیری است، اشاره کرد.

 حادثه این بار 
برای سرویس ویژه دانش آموزان !

گزارش  
خــــبری



انتخاباتی برای تغییر فضا
ژوزف کابیا که از ســال 2001 تاکنون عالی ترین پست اجرایی 
جمهوری دموکراتیک کنگو را در دســت داشــته اســت، دیروز 
انتخاباتــی را برگــزار کرد کــه در آن متهم اســت، از هر اهرمی 

استفاده کرده تا دوره ریاست جمهوری خود را تداوم بخشد. 

نــــــما
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پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی

در معرکه خشم بزرگان
اگرچه روزنامه نیویورک تایمز گمان کرده بود که این اصاحیه و روشنگری ضروری 
اســت، اما خبر اولیه روزنامه به واقعیت بسیار نزدیک تر بود. این موضوع صحت 
داشت که بازرس کل در ارجاعیه خود به اف بی ای از کلمه »جنایی« استفاده نکرده 
بود ولی ما تا زمان انتشــار این خبر در روزنامه در واقع یک تحقیق جنایی کامل را 
درباره ایمیل های هیاری کلینتون شــروع کــرده بودیم و این تحقیقات هم اتفاقاً 
بر عملکرد و رفتار شــخص کلینتون متمرکز بود. ما خبر نیویورک تایمز را اصاح 
نکردیم ولی مطالب مطرح شده از سوی کارزار انتخاباتی کلینتون را منکر شدیم، 
چــون مطابــق رویه هــای اف بی آی، هنــوز در نقطه ای مناســب برای تأیید شــروع 
تحقیقات قرار نداشتیم. هنوز این بخش از جنگ تلخی که آغاز شده بود و به دستور 
زبان و نحوه انتخاب کلمات و عبارات مربوط می شــد، فقط یک گوشــه کوچک از 

آنچه که در راه بود، به شمار می رفت.
»تو می دانی که کامًا نابود شده ای، درسته؟«

این جمله »مارک جولیانو« معاون رئیس اف بی ای در تابســتان 2015 خطاب به 
من بود. مارک از مأموران ویژه و با سابقه اف بی ای و فردی صریح اللهجه، باهوش 

و دارای حس شوخ طبعی مرموزی بود.
من در پاسخ، خنده محکمی کردم و گفتم: »بله« می دانم و اینکه »هیچ کس سالم 

از این معرکه خارج نمی شود.«
البته برای من این اولین بار نبود که وســط چنین معرکه ای که مطمئناً عصبانیت 

و دشمنی برخی از قدرتمندترین آدم ها را در پی خواهد داشت، قرار می گرفتم.
به هر حال آن زمان، نمی توانستم به هیچ طریقی تصور کنم که موضوعاتی نظیر 
پرونده مارتا استوارت، پرونده اسکوتر لیبی، درگیری بر سر برنامه محرمانه طوفان 
ســتاره ای و سیاست دولت بوش در قبال موضوع شکنجه، همگی مقدماتی برای 
آنچه که قرار بود اتفاق بیفتد، باشــد. در تمام موقعیت های قبلی، ما تاش کرده 
بودیــم مخالفت های بیرونــی را نادیده بگیریم و فقط قانــون و حقایق را پیگیری 

کنیم. من هنوز هم فکر می کردم ما در گذشته کار درست را انجام داده بودیم.
موضوع تحقیق، سؤال، بازپرسی، ارجاعیه یا هر عبارت دیگری که آدم های وابسته 
بــه دو طیف سیاســی مایلنــد در مورد پرونــده کلینتون به کار ببرند، پیشــاپیش به 
یــک موضوع مهم و عمــده در رقابت های در حال آغاز ریاســت جمهوری تبدیل 
شــده بود. نکته جولیانو کــه من هم به وضوح آن را می دیــدم، این بود که موضوع 
ایمیل های کلینتون ســناریویی بدون ُبرد برای اف بی ای اســت. در بطِن طنِز تلخ 
مارک یک چوبه دار وجود داشت. مهم نیست چه نتیجه صادقانه و درستی از این 
تحقیقات حاصل شود، مهم این است که در هر حال اعتبار اف بی ای و اعتبار خوِد 
من، آســیب خواهد دید؛ تنها ســؤال باقی مانده این بود که این آســیب تا چه حد 

خواهد بود؟
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وفاداری وااتر

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی

مثل داستان های شکسپیر
بنن عقب نشســت و با خســتگی مفرط و آشکار – تقریباً ســاده مثل یک شخصیت 
کارتونی – طرح حقوقی کلینتون-مانند خود را مطرح کرد. »آنها با نظم و انضباطی 
شگفت انگیز وارد میدان شدند و از طریق آن کار کردند.« بنن ضمن اشاره به نکته ای 
واضــح تأکید کرد، اما این به انضباط مربوط می شــد و ترامــپ بی نظم ترین آدم در 

سیاست بود.
بنن گفت مقصود مولر و تیمش واضح بود: آنها از طریق پل مانافورت، مایکل فلین، 
مایکل کوهن و جارد کوشنر رد پول را می گیرند و یکی یا همه آنها را به رئیس جمهوری 

می چسبانند.
بنن ضمن شمردن توصیه های بد اعضای خانواده گفت مثل داستان های شکسپیر 
اســت: »نابغه ها، همون افرادی که فکر اخراج کومــی را به او القا کردند، همان هایی 
در هواپیمــای شــخصی رئیس جمهوری که دســت تیم حقوقــی اش را قطع کردند، 
می دونســتند اون ایمیل اونجاست، می دونستند اون ایمیل وجود داره، اون حرف ها 
را در مورد دون جونیور مطرح کردند، که این ماقات فقط در مورد فرزند خوانده گی 

بوده.... همان نابغه ها سعی دارن سشنز را از کار برکنار کنند.«
»ببین، کازوویتز مدت بیست و پنج سال با او آشنا بوده. کازوویتز او را از انواع دردسرها 
نجات داده. کازوویتز تو ستاد انتخاباتی بود – اونجا ما چی داشتیم، صد تا زن؟ کازوویتز 
از پس همه اونا براومد. و حاا چهار هفته س اخراج شــده، آره؟ اون قوی ترین وکیل 

تو نیویورکه. مارک کورالو، قوی ترین ناکسی که دیدم هم نمی تونه اینقدر قوی باشه.«
بنــن گفت جــارد و ایوانکا فکر می کنند اگر از اصاحات مربــوط به زندانی ها و برنامه 
مربوط به حمایت از فرزندان مهاجران غیرقانونی حمایت کنند لیبرال ها هم به دفاع 
از آنها برمی خیزند. او کمی از موضوع منحرف شد و تصمیم گیری های قانونی ایوانکا 
ترامپ و دشواری های او را – که به یکی از مشغله های کاخ سفید تبدیل شده بود – در 
یافتن حامی برای پیشنهادش در مورد مرخصی باحقوق خانواده، شرح داد. گفت: 
»علتش این است، من مرتب این را به او می گویم: هیچ هوادار سیاسی برای آن وجود 
ندارد. می دانید که یافتن حامی برای هر ایحه ای چقدر آسان است. هر احمقی این 
را می دانــد. می دانیــد چرا نمی توانیــد برای ایحه تان حامی پیدا کنیــد؟ چون مردم 
می فهمند چقدر احمقانه اســت.« بنن ضمن آنکه چشم ها را به اطراف می گرداند 
و دهانش را باز نگه داشته بود گفت درواقع این ایده جاروانکا بود که سعی شود طرح 
عفــو عمومی با طرح دیوار مرزی مبادله شــود. »اگر نگوییــم این احمقانه ترین ایده 
در تاریخ تمدن غرب اســت، حداقل در رتبه ســوم است. آیا این نابغه ها حتی این را 

نمی دانند ما که هستیم؟«
در همین زمان بنن یک تماس تلفنی داشت و مخاطب به او گفت به نظر می رسد 
ممکن است اسکاراموچی واقعاً به مقام مدیریت ارتباطات برسد. بنن با صدای بلند 

خندید: »با من شوخی نکن، پسر. این طوری سربه سر من نگذار!«
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

امریکن اینترست )امریکا(:
از اواســط قــرن گذشــته به این ســو، اقتصاد 
سیاســی امریــکا موفقیــت را با معیار رشــد 
تولیــد داخلــی و اینکه ســهم هر فــرد چقدر 
اســت، می ســنجید. امــا این روش درســتی 

برای سنجش موفقیت نیست.

فارن افرز )امریکا(:
تا دو دهه قبل به نظر می رسید نظم لیبرالی 
امریکا قدرت آن را روز به  روز بیشــتر می کند. 
اما حــاا هــم امریکا به عنــوان اسپانســر این 
تفکــر و هم خــود تفکر لیبرالــی در بحران به 

سر می برند.

نیوزویک )امریکا(:
جدیــد  ســال  مناســبت  بــه  نشــریه  ایــن 
و  اجتماعــی  فعــاان  هنرمنــدان،  ســراغ 
پرســیده  آنهــا  از  و  رفتــه  سیاســتمداران 
عصــر  در  می تواننــد  چگونــه  امریکایی هــا 
ترامــپ یــک زندگی بدون ترس و وحشــت 

داشته  باشند.
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 سال بیست وچهارم  شماره 6962
 دوشنبه  10 دی 1397

مــردم بنــگادش روز گذشــته بــه پــای 
میــان  از  تــا  رفتنــد  رأی  صندوق هــای 
1848 نامــزد انتخابــات پارلمانی 299 
نفر را راهی پارلمان این کشــور کنند. به 
گــزارش الجزیره، انتظار مــی رود بیش 
از 104 میلیــون نفر واجد شــرایط در 40 
هزار و 183 مرکز اخذ رأی حضور یافته 

 39 رقابت هــا،  از  دور  ایــن  در  باشــند. 
حــزب در ســه مجموعه شــامل ائتاف 
عوامــی«  »لیــگ  رهبــری  بــه  بــزرگ 
متعلق به حســینه واجد، نخست وزیر، 
ائتاف وحدت ملی بــه رهبری »حزب 
ناسیونالیســت بنــگادش« متعلــق به 
خالــده ضیا که در زندان به ســر می برد 

و ائتاف دموکراتیک متشکل از احزاب 
چــپ  بــر ســر کرســی های پارلمانــی بــا 
یکدیگــر مبارزه کردند. آنتونیو گوترش، 
دبیــرکل ســازمان ملل با ارســال پیامی 
خواســتار برگزاری این انتخابات به دور 
از »خشــونت، تــرس و فشــار« و توام با  
»آرامــش، اعتمــاد و گســتردگی« شــد. 

این انتخابات که قرار بود 23 دســامبر، 
یعنی هفته گذشــته، برگزار شــود تحت 
تدابیــر شــدید امنیتی آغاز شــد. اگرچه 
زمان پایــان آن، رأس ســاعت 14 مقرر 
شــده بود اما مردم تا ســاعت های بعد 
هــم توانســتند رأی خود را بــه صندوق 

بیندازند.

سرنوشت حسینه واجد در دست 100 میلیون بنگادشی

جهانــی  ابرقــدرت  بــه  شــدن  تبدیــل 
آنقدر برای چین در اولویت اســت که از 
فرصت حضــور دونالد ترامــپ، رئیس 
کاخ  در  امریــکا  انزواطلــب  جمهــوری 
ســفید بخوبی اســتفاده می کند و به هر 
حــوزه ای از قــاره ســیاه گرفتــه تــا قطب 
شمال ســری می زند. این کشور آسیایی 
که آوازه قراردادهای وسوسه برانگیزش 
بــا کشــورهای آفریقایــی بلند شــده، در 
شــمالگان، منطقه ای که رقبای کمتری 
حضور دارند و خبری از قوانین دســت و 
پا گیر نیست نیز بی سر و صدا دارد نفوذ 

می کند.
خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه 
ســی ان ان، چین به دریای قطب شمال 
که بــا آب شــدن یخ های قطبــی هر روز 
پهناورتر می شود، به عنوان یک فرصت 
نگاه می کند. به عقیده کارشناسان، پکن 
تاش برای گرفتن سهم بیشتر از قطب 
شمال را کلید زده و این کار را با گشایش 
اکتشــاف  جدیــد،  تجــاری  مســیرهای 
نفــت و گاز و انجام تحقیقات مربوط به 

تغییرات آب و هوایی آغاز کرده است.
بــه  اصــًا  چیــن  جغرافیایــی  نظــر  از 
قطب شــمال نزدیک نیست؛ برخاف 
را  شــمالگان  شــورای  کــه  کشــوری   8
تشــکیل داده انــد و تمام شــان در داخل 
قطب شــمال قلمــرو ســرزمینی دارند. 
اعضای شــورای شــمالگان دربــاره این 
بلندپروازی های چین در قطب شــمال 
به دو دسته تقسیم شده اند، کشورهایی 
کــه اقتصادهای کوچکتــری دارند مانند 

ایســلند و نــروژ به ایــن اتفــاق به عنوان 
یــک فرصــت نــگاه می کننــد امــا دیگر 
کشورهای عضو مثل روســیه و کانادا که 
منافع اســتراتژیک در قطــب دارند، هر 

روز نگران تر می شوند.
اگرچه چین تنها کشور غیرقطبی نیست 
که به قطب شمال عاقه نشان می دهد 
اما با فاصله بسیار زیاد، بزرگترین کشور 
اســت. در سال 2013 چین برای نظارت 
بر شورای شمالگان که اعضایش بدون 
رأی گیری انتخاب شــده اند، به هند، کره 
جنوبی، ژاپن و ســنگاپور پیوست. مارک 
انتیگــن، کارشــناس قطــب و چیــن از 
دانشــگاه ماســی نیوزلنــد به ســی ان ان 
گفت: روی هم رفته در حال حاضر این 
مســأله که چین در حال تبدیل شدن به 
یک بازیگر در شــمالگان است، از سوی 

اعضای شورای شمالگان پذیرفته شده 
اســت اما هنوز برخی نگرانی هــا درباره 
ایــن  ابهامــات هــدف غایــی چیــن در 

منطقه وجود دارد.
ë استراتژی شمالگان شی جین پینگ

در ماه ژانویه پکن نخســتین اســتراتژی 
شــمالگان خــود را بــدون ذکــر جزئیات 
منتشر و برای جلوگیری از بروز نگرانی ها 
ســرزمینی  بلندپروازی هــای  دربــاره 
اش، ادعــا کــرد، منافــع کمــی در ایــن 
منطقــه خواهــد داشــت. در این ســند، 
از چیــن به عنــوان یــک کشــور »نزدیک 
بــه شــمالگان« یاد شــده و آمده اســت، 
شــمالگان  در  هوایــی  و  آب  تغییــرات 
»تأثیر مســتقیم بر سیستم آب و هوایی 

و محیط زیست اکولوژیکی چین« دارد.
در این ســند طرح های پکن برای ایجاد 

به عنــوان  قطبــی«  ابریشــم  »راه  یــک 
بخشی از برنامه چندین تریلیون داری 
»یــک کمربند یک جــاده« کــه امضای 
شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین 
پای آن اســت، آمده اســت. دولت شی 
جیــن پینــگ هزینه هــای بســیار زیادی 
در  تجــاری  کریدورهــای  ایجــاد  بــرای 

سراسر جهان کرده است.
در حالــی که ابتــکار عمل یــک کمربند 
یــک جــاده منتقدانــی را در غــرب دارد 
و آنهــا نگــران هســتند کــه چین بــا این 
کار کشــورهای در حال توســعه را گرفتار 
کنــد؛ مــارک انتیگــن  و دیــون  وام هــا 
کوچکتــر  بازیگــران  برخــی  می گویــد، 
منطقه شمالگان از حضور چین در این 
منطقه استقبال می کنند و عاقه مند به 
ایجــاد روابط اقتصادی با پکن هســتند. 

چیــن هــم بــا تکــرار کلمه »همــکاری« 
می کوشــد ایــن پیــام را درباره سیاســت 
شــمالگان خــود بــه مــردم کشــورش و 
جهــان بدهــد که ایــده منافــع دوجانبه 

حاصل از شراکت را دنبال می کند.
ë اعزام دومین یخ شکن چینی به قطب

پکــن هــدف اصلــی خــود از حضــور در 
شــمالگان را انجــام تحقیقــات علمــی 
اعــام کــرده امــا منتقــدان می گوینــد، 
بلندپروازی های دولت پکن تا حد بسیار 
زیادی در راســتای خواسته های سیاسی 
و اقتصــادی اش بــرای حاکمیت بر یک 
منطقــه غنی از منابع اســت. بر اســاس 
گزارش ناســا، برخــی مدل های جهانی 
تغییــرات آب و هوایــی نشــان می دهد 
که شــمالگان در اواســط قرن حاضر در 
ماه های تابستان به یک منطقه فاقد یخ 
تبدیل می شود و آب های موجود در آن 
احتمااً یک مســیر کشتیرانی مهم را به 
وجود خواهد آورد. در این راســتا و بنا بر 
گزارش تلویزیــون دولتی چین، پکن در 
مــاه ســپتامبر از دومین یخ شــکن خود 
موســوم به »شوئه انگ 2 « یا »اژدهای 
برف 2 « رونمایی کرد و اواسط 2019 این 

یخ شکن را به قطب می فرستد.
ë  بی عاقگی ترامپ به شــمالگان برگ

برنده پکن
اما نکته قابل توجــه در بلندپروازی های 
چیــن این اســت کــه ایــن بلندپروازی ها 
بــه  واشــنگتن  فزاینــده  بی عاقگــی  بــا 
شــمالگان همزمــان شــده اســت. رکس 
تیلرســون، وزیــر خارجــه ســابق دولــت 
ویــژه  نماینــده   2017 ســال  در  ترامــپ 
امریــکا در شــمالگان را فراخواند و دیگر 
هم کسی را به جای او به منطقه نفرستاد 

زیــرا بــا روی کار آمــدن ترامــپ در کاخ 
ســفید، تغییــرات آب و هوایــی دیگــر در 
فهرســت اولویت هــای واشــنگتن نبــود. 
همچنیــن پــس از جنــگ جهانــی دوم 
امریکا 7 یخ شــکن در شــمالگان داشت 
امــا در ســال 2018 تنهــا دو یــخ شــکن 
فعــال در ایــن منطقــه مانــده کــه از این 
دو تــا یکی نیز نیاز به به روز رســانی دارد. 
دولــت بــاراک اوبامــا، رئیــس جمهوری 
ســابق امریکا تــاش می کرد اســتراتژی 
شــمالگان امریــکا را اجــرا کند تــا حضور 
امریــکا در ایــن منطقــه به عنــوان یــک 
قدرت بزرگ حفظ شــود. در برنامه های 
او جایگزیــن کــردن یــک یخ شــکن نو با 
یخ شــکن قدیمــی حاضر در شــمالگان 
تا ســال 2020 بود. اما حــاا اصًا معلوم 
نیســت که جایــگاه امریکا در شــمالگان 
کجاســت. بودجــه گارد ســاحلی امریــکا 
که مســئولیت یــخ شــکن های حاضر در 
قطب شمال را نیز برعهده دارد، بشدت 
کاهش یافتــه و از این رو مأموریت هایش 
متمرکز بر امنیت مرزهای دریایی شــده 
اســت. در این شــرایط چین جای امریکا 
را پر می کند. البته روســیه در حال حاضر 
فعال تریــن کشــور حاضــر در شــمالگان 
اســت و بیــش از 40 یــخ شــکن در ایــن 
منطقــه دارد و هیچ عاقــه ای هم ندارد 
که بــه یک کشــور غیرقطبی اجــازه دهد 
در منطقــه نفوذ جدی بکنــد. هرچند که 
تحریم هــای فزاینده غرب علیه روســیه 
باعث شده، مسکو به سمت پکن تمایل 
پیدا کند. به گفته مارک انتیگن، روســیه 
دریافته اســت کــه چین یکــی از معدود 
کشــورهایی اســت که می توانــد واقعاً به 

توسعه سیبری کمک کند.

پرواز اژدهای زرد بر فراز سرزمین های قطبی
در ادامه رقابت های پکن – واشنگتن بر سر حوزه نفوذ جهانی، شمالگان لقمه بی دردسری برای چین است
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     حریت: عبدالحمید گل، وزیر دادگســتری ترکیه با تأکید بر 
اینکه پرونده قتل خاشــقجی را تــا انتها دنبال می کنند، گفت، 

یک پرونده بین المللی در این زمینه گشوده خواهد شد.
     تاس: پاتریک کامرت، رئیس تیم ناظران سازمان ملل در یمن در نشستی با 
نمایندگان انصاراه به ناتوانی خود در باز کردن گذرگاه انسانی در شهر حدیده 
یمــن در موعد مقرر اذعان کرد. در اولین نشســت کمیته ناظــر بر آتش بس در 
حدیده اعام شده بود، تا روز یکشنبه )دیروز( یک گذرگاه امن انسانی در حدیده 

باز خواهد شد.
     اســپوتنیک: کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی در نامه ای به مون جائه این، 
رئیس جمهوری کره جنوبی اعام کرد، خواستار برگزاری دیدارهای مکرر با رهبر 

کره جنوبی در سال آینده میادی است.
     شینهوا: در پی پیام اخیر دونالد ترامپ مبنی بر احتمال بستن مرز جنوبی با 
مکزیک رئیس جمهوری مکزیک محتاطانه اعام کرد که تصمیم امریکا برای 

بستن مرز یک مسأله داخلی است.

دو خط
خبـــر

رقبای نتانیاهو وارد کارزار انتخاباتی شدند
کوچ اولین گروه نظامیان امریکا به عراق

همزمان با توافق روسیه و ترکیه برای طرح عملیاتی هماهنگ در شمال سوریه صورت گرفت

در حالی که تا انتخابات ماه آوریل رژیم صهیونیستی مدت زمان چندانی باقی نمانده 
است، دو رهبر از حزب »خانه یهودی« اعام کردند از این حزب خارج شده اند و حزبی 

تازه تشکیل داده اند که هم نظر سکوارها را به خود جلب کند و هم نظر مذهبی ها را.
به گــزارش رویتــرز، نفتالی بنــت، وزیر آموزش دولت اســرائیل و آیلت شــاکد، وزیر 
دادگستری که از رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیری این رژیم، محسوب 
می شــوند، طی کنفرانسی مطبوعاتی اعام کردند از ائتاف حاکم خارج شده اند و 
حزبی به نام »جناح راســت جدید« ایجاد کرده اند. بنت اعام کرده است که حزب 
خانه یهودی دیگر در عرصه سیاست نفوذی ندارد و نتانیاهو فهمیده که »جامعه 
مذهبی های صهیونیست مثل موم در دستانش هستند و هر کاری که بکند باز هم 
آنهــا بــا او همراه خواهند بود.« طــی ماه های اخیر، حزب خانه یهودی از مســائل و 
شکاف های متعددی در رنج بوده است؛ بنت به عنوان رهبر این حزب درصدد این 
بود که چارچوب آن را تغییر دهد تا اســتقال بیشــتری به دست آورد. اما مخالفان 
او بارهــا پایــش را بــه دادگاه داخلی بــاز کردند. پــس از فروپاشــیدن دولت ائتافی 
اسرائیل، تاریخ برگزاری انتخابات زودتر از آنچه قرار بود، برگزار خواهد شد و ساکنان 
اراضی اشغالی در 9 آوریل )20 فروردین( به پای صندوق های رأی خواهند آمد. اما 
مقام های حزب خانه یهودی هنوز تاریخ انتخابات اولیه خود را مشخص نکرده اند. 
این دو وزیر رژیم صهیونیســتی تأکید کردند که هر دو بر این حزب ریاست خواهند 
کرد و تعداد سکوارها و غیرسکوارها در آن مساوی خواهد بود. رسانه های اسرائیلی 
انتظار دارند شــولی معلم یکی از نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیســتی هم وارد 
این حزب شــود. بنت صراحتاً گفته این حزب با تشــکیل کشــور فلســطین مخالف 
اســت. کناره گیری این حزب از دولت اســرائیل تهدید بزرگی علیه نتانیاهو اســت. 
کناره گیری از ائتاف حاکم نشان می دهد که حزب جدید برای به دست آوردن آرای 

راست گراهای میانه رو در انتخابات پارلمانی نهم آوریل تاش می کند.
حــزب خانــه یهــودی حزبی راســت گرا اســت که در ســال 2013 تأســیس شــد و در 
انتخابات پیشــین توانســت هشــت نماینده راهی پارلمان کند اما نتوانســته بود به 

وعده هایش درباره جذب سکوارها جامه عمل بپوشاند.

در پــی اعــام تصمیــم رئیس جمهــوری 
امریکا، مبنی بر خروج ســربازان این کشور 
از خــاک ســوریه، آناتولی مدعی شــد، روز 
جمعــه نزدیــک بــه 50 ســرباز امریکایــی 
ســوریه را به ســمت عــراق تــرک کردند تا 
اولین گروه از نظامیان این کشور باشند که 
گوش به فرمان فرمانده کل قوا سپرده اند.

از  نقــل  بــه  آناتولــی  گــزارش  براســاس 
 یــک منبــع محلــی قابــل اعتمــاد، حدود 
40 ســرباز امریکایــی از انبــاری کــه در آن 
جنگــی  تجهیــزات  و  تســلیحات  توزیــع 
صورت می گرفت و در حســکه در شــمال 
شرق سوریه واقع شده بود، خارج شدند و 
ســوار بر خودروهای زرهی خاک این کشور 
را به سمت عراق ترک کردند. این انبار که 
مملو از ســاح های امریکایی اســت برای 
تجهیز کردهای سوریه در شمال این کشور 

مورد استفاده قرار می گرفته است.
ترکیــه گــروه  پ ک ک و یگان هــای مدافــع 
خلق )شاخه سوری این گروه( را تروریستی 
قلمــداد می کنــد و بارهــا بیــان کــرده کــه 
»امریکا برای نابودی یک گروه تروریســتی 
)داعش( دســت به دامان گروه تروریستی 
دیگــری )پ ک ک( شــده و آن را تجهیــز 

می کند«.
ســوریه  در  واشــنگتن  هم اکنــون  اگرچــه 
18 پایــگاه نظامــی دارد امــا هفتــه پیــش 
تصمیمــی  طــی  آن  رئیس جمهــوری 
مناقشــه برانگیز اعام کرد بــزودی 2 هزار 

نیــروی خــود در خــاک این کشــور را خارج 
خواهــد کــرد. و اکنون ظاهــراً این تصمیم 
در میانــه مخالفت هــای بســیار داخلــی و 
بین المللی در نخســتین مرحلــه اجرایی 
شــدنش قــرار گرفتــه اســت. درحالــی که 
دولت این کشور اعام کرده بود این خروج 
طی بــازه زمانی 30 روز صــورت می گیرد، 
کارشناســان اعتقــاد دارنــد خــروج ارتش 
امریــکا از ســوریه چند ماه طول می کشــد. 
در همین حال، کارا گلیســون ســخنگوی 
وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( به خبرگزاری 
تــاس گفته کــه تمام تــاش خــود را برای 
حفــظ جان نیروهای امریکایی  که در حال 
خــروج از ســوریه هســتند خواهد کــرد اما 
درباره خروج گروه اول ســربازان از ســوریه 
اظهارنظری نکــرد و جزئیــات آن را فاش 
نکــرد. او بــه ایــن خبرگــزاری روس گفت: 
»ما بر عملیــات همزمــان و قابل نظارت 
برای خــروج نیروهایمان از ســوریه تمرکز 
کرده ایم و اگرچه ســربازان ما آماده خروج 

از ســوریه می شــوند امــا از تروریســت های 
داعشی غافل نیستند.«

ë  اعام آمادگی ترکیه برای عملیات شــرق
فرات

پس از آنکــه ترامپ اعام کرد ســربازان 
خود را از سوریه خارج می کند، ترکیه خبر 
داد عملیات شــرق فرات علیــه کردها را 
به تأخیر خواهد انداخت. اما روز گذشته، 
یــک منبــع نظامــی دیپلماتیــک اعــام 
کرد که این کشــور همچنان به طرح خود 
بــرای انجام عملیــات نظامی در شــرق 
فرات پایبند است. آنکارا درصدد اشغال 
شــهر منبج بــود تا آن را بــه منطقه  امنی 
کــه در نــوار مرزی بین شــهرهای اعــزاز و 
جرابلــس ایجــاد کــرده، پیوند بدهــد. در 
همیــن راســتا، ارتش ســوریه در راســتای 
توافق با نیروهای کرد سوریه دموکراتیک، 
کنترل ســد استراتژیک تشــرین روی رود 
فــرات را در دســت گرفــت. ایــن ســد در 
33 کیلومتــری جنوب شــهر منبج و 115 

 کیلومتــری شــرق حلب واقع اســت و در 
80 کیلومتری مرزهای سوریه با ترکیه قرار 
دارد. این ســد به دلیل اینکه پل ارتباطی 
میان استان های حلب و رقه است و منبع 
مهم و اصلی تولید برق در اســتان حلب 
به شــمار می رود، دارای اهمیت فراوانی 
اســت. سال 2015، در اوج قدرت داعش، 
ارتش ســوریه کنترل خود را روی این سد 
از دست داد اما حاا با گذشت پس از سه 
سال بار دیگر بر آن سیطره یافته تا رج به 

رج به دستاوردهای خود اضافه کند.
توافق میان ترکیه و روسیه حاصل شد

به گزارش یورونیوز، پس از اعام تصمیم 
ترامپ، مقام های دو کشور روسیه و ترکیه 
در جریــان نشســتی کــه در مســکو برگزار 
شد، پیرامون هماهنگی فعالیت هایشان 
در خاک ســوریه پس از خــروج نیروهای 
امریکایی به توافق رسیدند. در پایان این 
نشســت ســرگئی اوروف، وزیــر خارجــه 
روســیه اعام کرد، برای ریشــه کن کردن 
تروریســت های داعــش، طرفیــن توافق 
کردند کــه با یکدیگر فعالیت هایشــان را 
هماهنــگ کنند. مولــود چــاووش اوغلو، 
همتــای ترکیــه ای او نیــز اعــام کــرد کــه 
روســیه و ترکیــه اهــداف مشــترکی را در 
ســوریه دنبال می کننــد و آن پــاک کردن 
خاک سوریه از »سازمان های تروریستی« 
اســت. آنــکارا و مســکو عــاوه بــر توافــق 
آستانه، پیش از این بر سر موضوع ایجاد 
منطقــه کاهــش تنــش در ادلــب یعنــی 
آخرین سنگر شورشــیان در سوریه نیز به 

توافق رسیده بودند.
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فایدهزیادبازیباایرانبرایقطریها
سعید المسند، مدیر تیم ملی فوتبال قطر در مصاحبه با روزنامه العرب، گفت: 
»دیــدار با تیم ملی ایران بــرای قطر مثل بازی الجزایر اهمیت باایی دارد. این 
آخرین بازی تدارکاتی قطر است و مطمئناً فایده زیادی دارد چون ایران یکی از 

تیم های قدرتمند آسیاست.«

عابدزاده:پدرمدراینسنآرنولدشدهاست!
امیــر عابــدزاده، دروازه بــان تیــم ملــی بــه فــارس گفــت: 
»همیشــه به خودم مثال می زنم کاســپر اشــمایکل )پســر 
پیتــر اشــمایکل( چه راهی رفــت ، این برایــم درس بزرگی 
است. جدا از اینکه پدرم یک گلر فوق العاده در ایران بوده، 
دوست دارم همیشه زحمات او را جبران کنم. او از کودکی 

بــه من تکنیک های گلری را یــاد داد.« آرش برهانی چندی پیش در مصاحبه ای 
گفته بوده دســت عابدزاده مثل انبردســت است. امید درخصوص سؤالی مبنی 
بر اینکه چرا تو این موضوع را از پدر ارث نبردی؟ چنین واکنشــی داشــت: »شــما 
خودتان می دانید پدرم در این ســن و ســال روزی 2،3 ســاعت به باشگاه می رود 
و تمرین می کند، یک جورهایی آرنولد شــده است! قدرت دست او هم به خاطر 
تمرینات مداومی است که سال های سال انجام داده. من هم نمی توانم در این 

شرایط دستانی مثل او که شبیه انبردست است، داشته باشم )باخنده(.«

جهانبخش:نمیگذاریمجامازدستمانبلغزد
علیرضا جهانبخش درباره روند درمان خود به مهر گفت: »روز به روز شرایطم 
بهتــر می شــود و امیدوارم بــزودی بتوانــم به جمــع بازیکنان تیم بــرای انجام 
تمرینات گروهی اضافه شوم. با ادامه این روند می توانم با تیم کار کنم و مشکلی 
بــرای بــازی کردن نخواهم داشــت.« او ضمن انتقاد از برخــی نامایمتی ها در 
آســتانه جــام ملت های آســیا، دربــاره اینکه کــی روش از تقابل دوبــاره با عراق 
بــه عنــوان بغض در گلــو مانده یاد کرده، گفت: »4 ســال پیش جــام براحتی از 
دست مان افتاد اما این دوره نمی گذاریم جام از دست مان بلغزد. می خواهیم 

به موفقیت برسیم و لحظه ای نیست که به این موضوع فکر نکنیم.«

عامتسؤالهایکیروش
حضور نداشتن سعید عزت اللهی در جام ملت ها و انتخاب گزینه جانشینی او، یکی از 
بزرگ ترین ســؤااتی اســت که کی روش باید پاســخ آن را پیدا کند. اینکه دوباره به امید 
ابراهیمی در این پســت بازی دهد یا ســراغ گزینه های جدیدی مثل نوراللهی برود. در 
بازی دوســتانه قبلی تیم ملی، چشــمی و نوراللهی در این پست بازی کردند و احتماًا 
امشب مشخص می شود که تصمیم نهایی کی روش برای جانشینی عزت اللهی کدام 
بازیکن اســت. اگر چشــمی به پســت تخصصی اش برگردد، ســیدمجید حســینی زوج 
مرتضی پورعلی گنجی را تشکیل خواهد داد. از سویی جهانبخش هنوز به طور کامل از 
بند مصدومیت رها نشــده و بعید اســت کی روش در مرحله گروهی سر او ریسک کند. 
یکــی از مهم ترین گزینه ها برای جانشــینی علیرضا، ســامان قدوس اســت. اینها همه 
سؤااتی است که در بازی امشب مقابل قطر، کی روش پاسخ آن را پیدا می کند و احتماًا 

به همین خاطر او اصرار زیادی داشته که این بازی پشت درهای بسته برگزار شود.

تذکرکیروشبهبازیکنان
تمرین تیم ملی دیروز از ســاعت ١٨ در زمین کمپ اســپایر برگزار شد. بعد از گرم کردن 
بازیکنان، دروازه بانان در کنار یک دروازه به صورت اختصاصی با الکســاندر لوپز تمرین 
کردند و ســایر بازیکنان نیز در گوشــه دیگر زمین تمرینات خود را زیر نظر مربی بدنســاز 
پیگیری کردند. بخش دیگر تمرین به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت؛ کی روش 
نــکات فنی را به بازیکنان گوشــزد  کــرد و تذکراتی به آنها داد. نیم ســاعت پیــش از آغاز 
تمریــن، علیرضا جهانبخش با حضــور در زمین کمپ به همراه مربــی تیم به صورت 

اختصاصی تمرین کرد و با شروع رسمی تمرین به سالن بدنسازی رفت.
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دیلیاکسپرس)انگلیس(
این روزنامه با تیتر بزرگ »کامًا شایسته« 
به توصیف برد ١-5 پریشب لیورپول مقابل 
آرســنال در دیدارهای لیــگ برتر انگلیس 
پرداخته و این نقل قول را از لوورن، مدافع 
ســرخ های آنفیلــد آورده که: ســرانجام به 
ترکیب و نفراتی رسیده ایم که تأمین کننده 
عنوان قهرمانی اند. دیلی اکسپرس به سایر 
دیدارهــای دو شــب گذشــته ایــن لیگ نیز 

اشاره کرده است.

اسپورت)اسپانیا(
نرســیدن کریــس رونالــدو به آمــار بهترین 
گلزن در ســال رو به پایان 20١٨ با وجود دو 
گلی که یکشنبه شــب مقابل سمپدوریا به 
ثمر رســاند و قرار گرفتن او در این زمینه در 
پشــت سر لیونل مسی، تیتر اول این نشریه 
را که »مســی، قهرمان سال است« موجب 
شده است. اســپورت از امیدهای مسئوان 
تیم ملی آرژانتین برای بازگرداندن مســی 

به این تیم نیز یاد کرده است.

رکورد)پرتغال(
صفحه اول این نشــریه به تســخیر تبعات 
برد جالب ١-4 اسپورتینگ لیسبون مقابل 
تیم فیرنســه در مســابقات این هفته لیگ 
فوتبــال پرتغــال درآمــده و تصویر شــادی 
لیائــو، یکــی از گلزنــان این تیــم نیز عکس 
اصلــی »رکــورد« را شــکل داده اســت. این 
روزنامه همچنین به نقشه های بنفیکا برای 
ســاقط کــردن اســپورتینگ و پورتــو در این 

رقابت ها اشاره کرده است.

دومینمدالنقرهجهانبرایخادمالشریعه
دور پایانی بخش برق آسای رقابت های شطرنج قهرمانی جهان 
در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد و سارا سادات خادم الشریعه 
تنها نماینده شطرنج بانوان ایران در این رقابت ها با ١3 امتیاز در 
رده دوم ایستاد. خادم الشریعه پیش از این در بخش سریع نیز مدال نقره را کسب 
کرده بود. او با نایب قهرمانی در بخش سریع و برق آسا به ترتیب برنده جایزه های 
2۵ و 30 هزار داری شد. همچنین بابت نفر اول مجموع این رقابت ها جایزه ۴0 
هزار داری هم نصیب او خواهد شــد. بدین ترتیب و در مجموع، خادم الشریعه 

برنده ۹۵ هزار دار جایزه )حدود یک میلیارد تومان( شد.

نخستینبازیتیمملیفوتبالبانواندر»آزادی«
تیم ملی فوتبال زنان ایران که مهیای مرحله دوم انتخابی المپیک 2020 می شــود، در 
ورزشگاه آزادی یک بازی تدارکاتی را مقابل روسیه تجربه خواهد کرد. این نخستین باری 
اســت که بانوان فوتبال ایــران در آزادی به میدان می آیند و طبعاً تماشــاگران حاضر در 
ورزشگاه نیز صرفاً از قشر زنان خواهند بود. هنوز زمان دقیق برگزاری این دیدار مشخص 
نشده اما مریم آزمون، سرمربی تیم بانوان ایران از همان دیروز به استقبال این مسابقه 
رفت و گفت گمان می کند خانم ها در آن روز خاص، سکوهای آزادی را پر کنند. وی این را 
بزرگ ترین حرکت در کل ورزش کشور توصیف کرد و گفت اجرای این طرح یک توفیق 

بزرگ برای کل تشکیات ورزش ایران است و ابعاد آن از فوتبال فراتر می رود. 

تهدیدمحمودشیعیبهاستعفاازپیکان
در پــی لغو انتصــاب جواد نکونــام به عنوان ســرمربی جدید پیکان که از ســوی 
هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو صورت پذیرفت، محمود 
شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان تهدید به استعفا از سمت خود کرد. یکه زارع به 
شیعی گفته که انتخاب سرمربی جدید پیکان از میان مربیان سایر تیم ها ممنوع 
است. در این میان جواد نکونام دیروز گفت:»من با پیکان قرارداد دارم و به این 

قرارداد پایبندم.«

150میلیوندارارزشحقپخشفوتبالایران
محمــود اســامیان، عضــو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال گفت کارشناســان 
»AFC« ارزش حــق پخــش فوتبــال ایــران را حــدود ١50 میلیــون دار بــرآورد 
کرده اند. وی افزود: بررســی ها نشــان می دهد 65 تا 75 درصد درآمد تیم های 
فوتبال در ســطح جهان از محل حق پخش اســت و یا این را قبول داریم یا باید 

راهکار مشخص دیگری را برگزینیم و راه سومی وجود ندارد.

فتحی:مشکلیبرایبازگشتجپاروفوجودندارد
امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقال با اعام اینکه این تیم برای نیم فصل 
دوم لیگ برتر فوتبال کشور در قطر اردویی تدارکاتی را برپا خواهد داشت، گفت: 
برای بازگشــت ســرور جپاروف به استقال قسمت هایی عمده از طلب وی را با 
همیاری یکی از شــرکت های هوادار باشــگاه پرداخت کردیــم و فکر می کنم که 
مشــکل اینحلی برای بازگشت او وجود نداشــته باشد. فتحی همچنین گفت: 
یک دســتیار خارجی جــوان و رزومه دار هم پس از مکاتبه با فدراســیون فوتبال 
آلمان انتخاب شــده و بزودی به کادر فنی ما اضافه می شود و اگر قرار بر جذب 

یک بازیکن خارجی تازه هم باشد، باز با نظر وینفرد شفر انتخاب خواهد شد.

برانکوازدیداربا»پدیده«محرومشد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز گذشته برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس 
را بــه خاطر اظهاراتش پیرامون نحــوه داوری دیدار چندی پیش این تیم با ذوب آهن 
در لیگ برتر کشــور 5 میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلســه از همراهی سرخ های 

تهرانی که طبعاً دیدار بعدی آنان مقابل »پدیده« را دربر می گیرد، محروم کرد. 

نیمهدومبهمنقیمتسرخابیهااعاممیشود
در نشســت تخصصی بررســی ابعاد واگذاری ســرخابی های پایتخت که با حضور 
مسئوان وزارت صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق بازرگانی، سازمان خصوصی سازی 
و برخی پیشکســوتان فوتبال برگزار شــد، چهره های مطرحی مانند پروین، دایی و 
فتحی )مدیرعامل اســتقال( غایب بودند اما عبداه علی اشرف پوری حسینی، 
رئیس سازمان خصوصی سازی شرایط جدیدی از مزایده پرسپولیس و استقال را 
اعام کرد. وی با تأکید بر اینکه عزم دولت برای واگذاری این دو باشــگاه طی ســال 
١3۹7 جدی اســت، گفت: قیمت پایه ســرخابی ها در نیمــه دوم بهمن ماه اعام 
می شود. وی افزود: تعدادی از متقاضیان خریداری دو باشگاه در این جلسه حاضر 
بودند و قرار شــد حتی کســانی که تمایل به این امر ندارند، ســاختار مورد نظرشان 
را در این خصوص ارائه دهند. در مجموع جلســه خوبی بود. هرچند دو باشگاه به 
سبب بدهکاران متعددی که دارند، هنوز نتوانسته اند ورزشگاه و ساختمان مرکزی 
خود را سند بزنند. در همین حال صادق درودگر، مدیر بازاریابی سازمان لیگ گفت 
هر کسی که دو دو تا چهار تا را بلد است، به سبب مشکات فراوان موجود خواستار 
خریداری ســرخابی ها نخواهد شــد و افشــین پیروانی، کاپیتان و سرپرست پیشین 
پرســپولیس نیز گفت هرچند با واگذاری دو باشگاه موافق است اما بهتر است این 
کار در پایان فصل صورت گیرد. وی افزود: بهتر است سرخابی ها وارد بورس شوند 

تا هواداران نیز به سهام آنها دسترسی داشته باشند.
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نامهنگاریبرایجلوگیریازکارشکنیامارات
با توجه به کارشکنی های احتمالی امارات درخصوص ایرانی ها در زمان برگزاری جام 
ملت ها، فدراسیون نامه نگاری هایی را با کنفدراسیون فوتبال آسیا و FIFA انجام داده 
تا مراقبت های ازم صورت بگیرد. چرا که ممکن است در امارات اجازه بردن پرچم 

ایران به ورزشگاه داده نشود و کارشکنی هایی از این قبیل صورت بگیرد.

تیمملییمنکاملشد
شــبکه ورزش یمن خبر داد که عبدالواســع المطری، آخرین بازیکن تیم ملی 
یمن روز گذشــته به کاروان یمنی ها در امارات ملحق شــد. با پیوستن المطری 
لیست 23 نفره نهایی یمن برای حضور در جام ملت ها تکمیل شد. همچنین 
دیدار تدارکاتی یمن با ازبکستان که قرار بود چهارشنبه پیش رو برگزار شود، لغو 

شد. اولین دیدار ایران در جام ملت ها ١7 دی با یمن است.

ستارهویتنامبهجامملتهامیرسد
سایت دتائو ویتنام به نقل از کادر پزشکی تیم ملی فوتبال این کشور نوشت: »شرایط 
ترونــگ هوآنــگ، بازیکن کلیدی خط میانی این تیم که مصدوم بــود، رو به بهبودی 
اســت. او پس از تمرین های انفرادی به آرامی پا به توپ می شــود و ســرمربی کره ای 
امیدوار به استفاده از این بازیکن است.« گفتنی است تمام بازیکن حریف دوم ایران 

در جام ملت ها، زیر 30 سال سن دارند و مسن ترین بازیکن این تیم 2٨ ساله است.

بلیتایران-عراقنایابشد
اســتقبال از خریــد بلیــت بــازی ایران- عــراق باا بوده اســت. مســئوان برگــزاری، 
بلیت های این بازی که در ورزشگاه آل مکتوم برگزار می شود را در 3 قیمت 25، 50 
و 75 درهمی در معرض خرید قرار دادند که در کمتر از 4٨ ساعت به فروش رفت. 
حاا که بلیت های این بازی نایاب شده، برخی سایت های فروش غیرقانونی بلیت 
آن را بــه قیمت بازار ســیاه عرضه می کنند. به عنوان مثــال بلیت 25 درهمی بازی 

ایران و عراق قیمتی حدود 3٨0 درهم )بیش از یک میلیون تومان( دارد!

کارلــوس کــی روش در نشســت خبــری 
پیــش از دیــدار دوســتانه ایــران مقابل 
بــازی  تعــداد  تفــاوت  دربــاره  قطــر، 
تدارکاتی دو کشــور قبــل از جام ملت ها 
و اینکــه آیا »تیــم  ملی« از رقبــای خود 
در آماده ســازی تیــم ملی عقب اســت 
یا خیــر؟ گفت: »یــک بار دیگــر مراتب 
قدردانــی خودم را به خاطر حضور تیم 
ملــی ایــران در کمپ اســپایر و میزبانی 
شایســته کشور قطر اعام می کنم. قطر 
۹ بــازی انجــام داد و مــا 5 بــازی انجام 
دادیــم. اگر میزبانی قطــر نبود، 3 بازی 
انجــام داده بودیــم. ایــن آماده ســازی 
ایده آل من نیســت. وقتی سرنوشت در 
دست دوستان تان اســت، باید با کمال 
خضوع تشــکر کنیــد و ما هــم به خاطر 
این هدیه از کشــور قطر تشکر می کنیم. 
بــازی  بــرای دهمیــن  البتــه اان بایــد 
تدارکاتی آماده می شدیم اما این اتفاق 
رخ نــداد. با این حال باید به مســیرمان 

ادامه دهیم.«
ســرمربی تیم ملــی درباره اینکــه آیا به 
ترکیب نهایی ایران رسیده است، یادآور 
شــد: »برنامه آماده ســازی تیــم ملی از 
سوی مسئوان حمایت نشد. در نتیجه 
بــه خاطر بازی هایی کــه انجام ندادیم، 
مجبورم میانبرهایی را برای تصمیمات 
آخــر خودم بزنــم. دقیقــاً کاری که قبل 
از جــام جهانــی برزیــل و روســیه و جام 

ملت هــای اســترالیا انجــام دادم. بایــد 
تصمیمات شــعبده گونه داشــته باشم 
و تاشــم را بــرای رســیدن تیــم ملی به 
آمادگــی کامل انجام دهــم.« کی روش 
ادامــه داد: »مــا در گروهمــان مقابــل 
تیم هایی مثل عربســتان، عمان و ژاپن 
بــازی نمی کنیــم. برای تیم ملــی ایران 
عقانــی نیســت کــه مقابــل تیم هایــی 
مثل قطر بــازی کند اما وقتــی هدیه ای 
بــا ایــن شــرایط را دریافــت می کنید، با 
کمــال فروتنــی قبــول می کنیــد و اان 
اینجــا هســتیم. اگر کســی منفعتــی در 
این بازی داشــته باشــد، آن قطر اســت 
کــه بازی هایــی بــه ایــن شــکل خواهــد 

داشت.«
شــرح  اینچنیــن  را  ایــران  شــرایط  وی 
داد: »همــه تیم هــا در حــال پیشــرفت 
و رؤیاپــردازی بــرای قهرمانی هســتند، 
مــا هــم پیشــرفت داشــتیم. مــا بعــد 
نارگیــل  زیــر درخــت  از جــام جهانــی 
نشســتیم و منتظر بودیــم اما میوه های 
ایــن درخت نیفتــاد و وقت را از دســت 
دادیم. اگر فرصتی گیر بیاوریم، ســردار 
آزمون کســی اســت که باید یکــی از این 
نارگیل ها را به گل تبدیل کند. تیم هایی 
مثل قطر، لبنان و عربســتان پیشــرفت 
داشــته اند. البتــه بازیکنــان مــن ثابــت 
کردند با یکدلی و اتحاد می توانند از این 

نارگیل ها گل بسازند.«

کــی روش در واکنــش به این که ســانچز 
سرمربی قطر گفته می خواهد قهرمانی 
جام ملت های آسیا را به چالش بکشد، 
گفت: »او سرمربی خوبی است. اگر چیز 
متفاوتی می گفت شگفت زده می شدم. 
مطمئنــاً با توجــه به ســرمایه گذاری در 
اینجا و حضور بازیکنانــی مثل ژاوی در 
این کشــور باید این طور صحبت کند. از 
نظر اســتحقاق، هیچ شــکی نیســت که 

قطر این استحقاق را دارد اما آیا توانایی 
بــردن ایــن جــام را دارنــد؟ نامزدهــای 
دیگــری مثل ژاپن، کره و اســترالیا برای 
قهرمانی در آسیا وجود دارند. من فقط 
دعا می کنم که ما هم جزو 4 تیم نهایی 
ایــن مســابقات باشــیم. ما یــک هدف، 
رؤیا و مقصد دیگــر داریم. تمام تمرکز 
ما روی بازی با یمن است. می خواهیم 
ایــن بــازی را ببریــم. بایــد تفکــر مثبت 

را  مثبــت  تفکــرات  و  باشــیم  داشــته 
تبدیــل به عادت کنیــم. فرقی نمی کند 
مقابــل پرتغــال، لبنــان یــا یمــن بازی 
داشــته باشیم. احترام به حریف به این 
معنی است که ما تمرکز کامل داریم.« 
ســرمربی تیم ملی درباره مطرح کردن 
ایــن که باید پرچم های ســفید باا برود 
و واکنــش فوتبال ایران گفــت: »تاکنون 
حمایت هــای خوبــی صــورت گرفتــه و 

حامیــان واقعی کنار تیــم ملی خواهند 
بــود و بقیــه هــم می تواننــد در منــزل 

بمانند.«
شــبکه های  از  یکــی  پیــش  روز  چنــد 
تلویزیونی قطر میهمانی ایرانی داشت 
کــه صحبت هــای او درخصــوص تیــم 
ملی اصــًا به مــذاق کــی روش خوش 
نیامــده اســت. ســرمربی پرتغالی تیم 
ملــی ایــن گونــه از شــبکه الــکاس قطر 
انتقاد کرد: »ما مراتب شکایت خودمان 
را بــه ایــن شــبکه اعــام می کنیــم. این 
شــبکه درهــای خــود را رو بــه شــخصی 
بــاز کــرد و او منافــع و خصومت هــای 
شــخصی را گفــت. مهرداد مســعودی 
بــه هیچ عنوان نماینده هیچ ســازمانی 
نیست. متأسفانه سیستم امنیتی اینجا 
را زیر پا گذاشــتند و با بــاز کردن درهای 
شــبکه الکاس به روی فردی ناشــناس 
خواســتند وجاهــت و اعتبــار کادر فنــی 
و بازیکنــان ایــران را زیــر ســؤال ببرنــد. 
مــا اینجــا بــه عنــوان دوســت آمدیم و 
می خواهیم دوستانه اینجا را ترک کنیم 
ولی توقع ما ایــن نبود که با این کمپین 
کثیــف و نادرســت و بــا ایــن آقــا مواجه 
شویم. ممنون می شویم که لطمه وارد 
شده به تیم ملی توسط این فرد و دال 
کــه دنبال زیر ســؤال بــردن اعتبــار تیم 
ملی است، توسط شبکه الکاس جبران 

شود.«

کی روش: بازی با قطر عقانی نیست
باید تصمیمات شعبده گونه داشته باشم

ران
 ای

ایران- قطر؛ امشب آخرین تدارک شاگردان کی روش پیش از آغاز جام ملت ها

تقابلبامیزبانجامجهانی
با نزدیک شــدن به آغاز جام ملت های آسیا 
20١۹ امارات، فوتبال ایران نیز رنگ و بوی این 
رقابت ها را به خود گرفته اســت. مســابقاتی 
کــه تیم ملی فوتبــال ایران به عنــوان یکی از 
مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در آن 
حضــور دارد و امیــدوار اســت که پــس از 43 
سال بتواند به مقام قهرمانی جام ملت های 
آســیا دســت پیدا کند و به آرزوی بســیاری از 
فوتبالدوســتان ایرانی جامه عمل بپوشــاند. 
تیــم ملی که حدود دو هفته اســت در کمپ 
اســپایر دوحــه اردو زده، از ســاعت ١۹:30 بــه 
وقت تهران )20 به وقت محلی( در ورزشگاه 
خلیفــه به مصــاف تیم ملــی قطر مــی رود. 
کارلوس کی روش پیش از این گفته بود که این 
بــازی در ازای حضــور رایگان ایــران در کمپ 
اســپایر برگزار می شــود. به این ترتیب  ایران 
و قطــر که خــود را برای حضــور قدرتمندانه 
در جــام ملت هــا آمــاده می کنند، تــدارکات 
مناسبی برای حضور در این رقابت ها خواهند 

داشت.
شــاگردان کــی روش در شــرایطی امشــب به 
میدان می روند که دوشنبه گذشته در دیداری 
دوستانه به مصاف فلسطین رفتند و با اینکه تا 
لحظات پایانی با گل مهدی طارمی از حریف 
پیش بودنــد اما در دقیقه ۹2 دروازه شــان باز 

شد و به تساوی ١-١ بسنده کردند. ملی پوشان 
فوتبال ایران که درروزهای گذشــته تمرینات 
شادابی را پشت سر گذاشته اند، صبح دیروز 
در ســالن جلســات هتل محل اقامت شان، 
آخریــن آنالیزهــا و فیلم هــای مربــوط  بــه 
دیدارهــای قطر را زیر نظر کی روش بررســی 
کردند. آنها حاا می خواهند در بازی با قطر به 
پیروزی برسند و با روحیه خوبی خود را برای 
سفر به امارات و حضور در جام ملت ها آماده 
کنند. البته گفته می شود به دلیل لغو بازی با 
لبنان، احتمال دارد تیم ملی در امارات یک 
بازی دوســتانه دیگر هم برگزار کند. برگزاری 

ایــن دیدار هنوز قطعی نیســت و نام حریف 
احتمالی هم مشخص نشده است.

قطری هــا در حالــی مقابــل ایران بــه میدان 
می روند که این بازی، چهارمین بازی آنها در 
ماه جاری میادی اســت. دیداری کــه در روز 
آخر ســال 20١٨ برگزار خواهد شد. شاگردان 
فلیکس سانچز اسپانیایی در آخرین ماه سال 
20١٨ برابر اردن و قرقیزستان به پیروزی 2 بر 
صفر و یــک بر صفر رســیدند و در بازی آخر 
خود هــم یک بر صفــر به الجزایــر باختند و 
حاا میزبان جام جهانی 2022 امیدوار است 
با موفقیت برابر کی روش و شاگردانش، پا به 

جام ملت ها بگذارد.
ایــران و قطــر در 3١ ســال گذشــته در قالــب 
جام ملت های آسیا، مقدماتی جام جهانی، 
تورنمنــت غــرب آســیا، جــام دوســتی قطر 
و بازی هــای دوســتانه با هــم بــازی کرده اند. 
اولین تقابل 2 تیــم در جام ملت های ١۹٨٨ 
در قطــر بود کــه ایران بــه پیــروزی 2 بر صفر 
رســید و آخرین بازی آنها هــم در مقدماتی 
جــام جهانــی روســیه در ســال 20١7 کــه در 
دوحــه برگزار شــد و ایــران به برتــری یک بر 
صفر دست یافت. ایران و قطر تاکنون 22 بار 
برابر هــم قرار گرفته اند که ایــران در ١4 بازی 
بــه پیروزی رســیده، 5 بازی مســاوی شــده و 
3 بــازی هم با پیروزی قطر به پایان رســیده 
است. این بازی، سومین بازی دوستانه 2 تیم 
محسوب می شــود. ضمن این که قطر برای 
چهاردهمین بار میزبان ایران اســت. در این 
22 دیــدار، ایران 35 گل به ثمر رســانده و ١4 
گل هم دریافت کرده اســت. ایران به عنوان 
تیــم اول آســیا و 2۹ جهان و قطر که صاحب 
رده ١١ آســیا و ۹3 رنکینگ فیفاست، امشب 
پشــت درهای بســته به مصاف هم خواهند 
رفت. گفتنی است بازی تدارکاتی هفته پیش 
تیــم ملی مقابل فلســطین هم با خواســته 

کی روش، پشت درهای بسته برگزار شد.

روز گذشــته بیســت و ششــمین نشســت 
کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش 
برگــزار شــد و مخبر دزفولی، دبیر شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی در این نشســت 
تأکیــد کــرد که این شــورا نســبت بــه حل 
بانــوان در ورزشــگاه ها  موضــوع حضــور 
اهتمام ازم و رویکرد سازنده ای دارد. وی 
افزود: »جلسه بسیار خوبی با وزیر ورزش 
و برخی مقام های دیگر ورزشی داشتیم و 
این کمیسیون ضمن پشتیبانی از تحوات 
ورزش، آســیب ها و کاستی های این حوزه 
را هــم مــورد بررســی قــرار می دهــد. باید 
تمریــن کرد که چــه در زمــان پیروزی ها و 
چه هنگام باخت هــا رفتار جوانمردانه ای 
گفــت:  همچنیــن  وی  باشــیم.«  داشــته 
در  خانواده هــا  حضــور  »درخصــوص 
ورزشگاه ها هم باید پیشنهاد وزارت ورزش 
بــه شــورای انقــاب فرهنگی ارائه شــود و 
ظاهراً نباید مشــکلی در این ارتباط وجود 

داشته باشــد.« دیروز مسعود سلطانی فر 
وزیــر ورزش و جوانــان هــم بــا تأکیــد بــر 
حقوق شــهروندی بانــوان گفت:» حضور 
زنان در ورزشــگاه ها حق آنان است.« وی 
افــزود: »در یــک ســال اخیر بــا تاش ها و 
پیگیری هــای ازم موفــق شــدیم در چند 
نوبت زمینه حضور بانوان در ورزشگاه ها را 
فراهم کنیم و این حضورها البته با رعایت 
اصول شــرعی همراه بود و من همین جا 
تصریح می کنم تمام زیرســاخت ها برای 

حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها از ورودی 
مجزا گرفته تا سایر ملزومات تأمین شده 
اســت. یک ســال ونیم برای حضور بانوان 
در ورزشــگاه تــاش کردیــم. مــوارد قبلی 
حضــور بانــوان در آزادی همچــون دیــدار 
تیم های ایران با بولیوی بسیار مثبت بوده 
و ما کوشیده ایم که از این پس منع قانونی 
برای این حضور وجود نداشته باشد. این را 
نیز بگویم که بحث فســاد در ورزش کشور 
به آن شــکل که برخــی می گوینــد، وجود 

ندارد.« رضا صالحی امیری، رئیس کمیته 
ملی المپیک نیز که از حاضران در نشست 
دیــروز بــود، گفت:»باید به ســمت محتوا 
حرکت کنیم و برنامه های آینده نگر داشته 
باشیم.« وی افزود:»ساختار کنونی ورزش 
مــا فرهنگی اســت و در همین راســتا باید 
به ارتقای هر چه بیشــتر سطح ارزش ها و 
هنجارها در محیط  های ورزشی فکر کنیم. 
ورزشــکاران اگر از اخاق دور شــوند، رفتار 
آنها به کل جامعه بســط خواهد یافت که 
البته از این موارد در ســال های اخیر بسیار 
کــم داشــته ایم.« در نشســت روز گذشــته 
محمدرضا داورزنی، معــاون وزیر ورزش 
هــم از شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
درخواست کرد به حل مسأله ورود زنان به 
استادیوم ها اهتمام ورزند. وی افزود:»اگر 
هم برخی تماشــاگرنماها در ایــن ارتباط 
بدرفتــاری کننــد، نباید بقیه بانــوان از این 

نعمت محروم شوند.«

سلطانیفر:زیرساختهابرایحضوربانواندرورزشگاههافراهماست
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هــر كــس بــه مــردم خــوش گمان باشــد، 
محّبت آنان را بدست مى  آورد.
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پریسا نوراللهی
سلبریتى ها عموماً وقتى پا به حوزه های دیگر مى گذارند، همچنان در 
پى تحبیب و تحسین و تأیید هستند و در مواردی بسیار به این خواسته 
هم مى رســند. بوده اند بازیگران، خواننده ها و هنرمندان سرشــناس 
بســیاری كه ســعى داشــته اند داســتان بنویسند، شعر بنویســند یا در 
حوزه های دیگر دستى برآتش بیاورند و گمان كرده اند كه هویت آنها 
به عنوان یک چهره سرشــناس، برگ برنده ای اســت برای آنکه مهر 
تأییــد به ارزش هــای ادبى و هنری متنى كه آنها نوشــته اند بزند. این 
موضوع وقتى برای این بزرگواران شکلى جدی تر به خود مى گیرد كه 
آنها به مدد سرشناس بودنشان، كتاب هایى كه چاپ مى كنند در تیراژ 
باا به فروش مى رســد و مردم هم برای خریدشــان صف مى كشند. 
تا اینجا هیچ اشــکالى ندارد و هیچ حوزه  و ژانری در هنر ســهم اارث 
كســى نیســت و همه حق دارند طبع آزمایى كنند. اما كار از آنجا بیخ 
پیــدا مى كند كــه عزیزان ســلبریتى ایــن صف كشــیدن ها را دلیلى بر 

ارزش و اعتبــار متنــى مى داننــد كــه نوشــته اند. این طور نیســت. این 
دیده شدن ها )و نه خوانده شدن ها( به خاطر نامى است كه روی جلد 
مى آید و نه ارزشى كه آن اثر یا متن دارد. این مقدمه را نوشتم تا این 
بحث را باز كنم كه این طبع آزمایى ها به محسن چاوشى هم رسیده 
و او چند وقتى است كه روی اینستاگرامش متن هایى منتشر مى كند. 
چاوشــى دو روز پیش شعری منتشــر كرد. شعری سپید كه مشخص 
بــود به عمد با تقطیع هــا و فاصله گذاری هایش مى خواهد بگوید كه 
شعری جدی  است. اگر چه چاوشى در جواب تمام كامنت هایى كه از 
تحبیب بود و تحسین تا غیر شعرخواندن این پست، چیزی ننوشت 
اما نگاهى به این شــعر نشــان مى دهد این شــعری كه او منتشر كرد، 
حداقل های شــعر ســپید را بخوبى رعایت كرده اســت و برای او كه تا 
پیش از این چندین ترانه نوشته و خوانده، مى تواند متن قابل توجهى 
باشــد. با این حال، اگر او مى خواهد شــعر نوشتن را جدی بگیرد باید 
این مقدمه ای كه نوشــتیم را جدی بگیرد. البته او طى این سال ها در 
حوزه موسیقى نشان داده كه خیلى اهل خوشحال شدن از تحسین ها 
و غضب كــردن از تکذیب ها نیســت و ترجیح مى دهد تجربه كند اما 

بــرای ایــن تجربه پیش نیازها و دانش ها و بینش ها و هوشــش را هم 
به كار مى گیرد. اما آنچه محسن چاوشى به عنوان شعر نوشته  است 
كامًا و براســاس آموزه های ما از شــعر ســپید و مؤلفه هایش درست 
و حســاب شــده  است و باقى مى ماند اینکه ما به زمینه ذهنى مان به 

سلیقه ای شعری نزدیک 
باشــد یا نه؛ امــا اینکه 

در آینده نام محسن 
چاوشــى بر شعری 
مى نویســـــد  كــه 
بچربــد یــا برعکس 
اســت  تصمیمــى 

كــه او خواهــد 
گرفت.

محسن چاوشى و شعرهای سپیدی که مى نویسد

چرا باید مراقب بود

پرویز پرستویى دیروز در اینستاگرامش 
متنــى پر از گایه منتشــر كرد. موضوع 
از این قرار بــود كه تعدادی از اعضای 
هــال احمــر در نامــه ای به پرســتویى 
نوشــته بودند كــه در نامــه ای از طرف 
بــه  جمعیــت  ایــن  عمومــى  روابــط 
اداره پشــتیبانى اعــام شــده:»باتوجه 
بــه اینکــه جمعیــت هــال احمــردر شــبکه اینســتاگرام 
كشــورمان  بازیگــر  پرســتویى  پرویــز  آقــای  بــه  مربــوط 
كلیپــى را پخــش نمــوده اســت لطفــاً دســتور پرداخــت 
مبلغ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠)دویست و چهل میلیون تومان( را به 
ایشــان بدهید.« اعضای هال احمر در نامه به پرستویى 
نوشــته بودند كه در اینستاگرام او كلیپى درباره خودشان 
ندیــده و مبلغ هــم با پخش یک كلیــپ همخوانى ندارد 
و خواســته بودنــد ایــن بازیگر دربــاره اش توضیــح دهد. 
پرستویى با انتشار متن كامل این نامه با عنوان »موضوع 
پرداخــت ٢٤٠ میلیــون تومــان بابــت پخــش كلیــپ در 
اینســتاگرام پرویز پرســتویى چیســت؟«، نوشــت: »نمى 
دونم كدام شــیر ناپــاک خورده ای این مطلــب رو داده و 
چــه قصدی داشــته. صفحه بنــده نه بــرای تبلیغاته و نه 
دكان كاسبى. خدا منو نبخشه اگر از این راه بخوام كاسبى 
كنم. كسى كه این مطلب را انعکاس داده لطف كنه سند 
ارائه كنه حاضرم مجازات بشــم وگرنه من اقدام خواهم 
كــرد. خدا از شــما نگــذره كه بى آبرویــى خودتونــو با این 

مطالب مى خواید پاک كنید.«

درآمد تبلیغاتی پرستویی؟!

افشاگری روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

روایت یک دیدار با ناصر چشم آذر فقید به بهانه سالروز تولدش

هنگام که گریه می دهد ساز

در آن نیــم روز ابری اواخــر پاییز 95 كه برای 
طى كردن حد فاصل مركز شــهر تا اقدســیه 
در ترافیــک ســنگین ولیعصــر گیــر افتــاده 
بــودم، هیچ فکــر نمى كردم كــه میزبانم در 
شــانزده  تنهــا  مال انگیــز،  بعدازظهــر  آن 
مــاه دیگــر در حیــات باشــد. بنــا بــود در آن 
ساعت ها از زندگى و آثارش بگوید كه گفت؛ 
اما گفت وگــوی ما نه آن طــور پیش رفت كه 
تصــور من بــود و نه ابــد جوری كه پســند و 
رضایــت او را اقنــاع كند. طــوری كه از همان 
پرسش آغازینم افتاد مشکل ها. با این حال 
دیدارمــان حدود ســه ســاعت طول كشــید. 
گپ زدنــى كه آغازگاهش موســیقى بــود اما 
در ادامــه تعریض هایــى پى در پــى داشــت 
بــه عرصه هــا و حوزه هایــى كــه گاه مرتبــط 
بودنــد و گاه نــه. چنان كه در مقــام حاضر و 
ناظر، مى تــوان از هر جنبــه آن دیدار روایت 

مستقلى ارائه كرد.
بــه محض رســیدن راهنمایــى ام كرد به 
اتــاق كوچــک كارش كــه در آن پیانــوی كنار 
بالکن بیش از هر چیز چشــم نواز بود. پشت 
میز مــدور كوچکى نشســتم و خودش رفت 
و دقایقــى بعــد بــا دو اســتکان آب جــوش 
برگشــت و گذاشت شــان روی میز. خواست 
از خــودم پذیرایى كنم. محتوای میز عبارت 
از تركیــب غریــب و در عین حــال بدیعى از 
دو قلــم خوراكى شــده بود بــرای پذیرایى از 

میهمان: نسکافه و آجیل.
فیلمــى  موســیقى  روی  كار  مشــغول 
بــود كه بــه تازگى قــراردادش را امضــا كرده 
بــود. مى گفــت داشــته كار مى كــرده كه من 

رســیده ام. روی مونیتــور كوچکــى دقایقى از 
فیلــم را در زمینــه موســیقى خودش پخش 
كــرد و دیدیــم. بعد گفــت: »ُخب، ســؤالت 
چیــه؟« با لحنى كــه انگار بناســت تنها یک 

سؤال باشد و نه بیشتر.
شــنیده بــودم كــه خیلــى اهــل گفت وگو 
نیســت و بــه روحیــات حساســش هــم آگاه 
بــودم اما پیش بینى نمى كردم كه پرســیدن 
از اینکــه چطور تا این انــدازه ژانرهای متنوع 
مى شــود،  دیــده  هنــری اش  كارنامــه  در 
برآشــفته اش كند. پرســیده بــودم كه چطور 
هم پاپ كار كرده، هم كاسیک، هم نیوایج، 
پرسشــى  و...  فولکلوریــک  هــم  َجــز،  هــم 
كــه بعیــد مى دانســتم قبــًا بــا آن روبــه رو 
نشــده باشــد. هیچ وقــت نفهمیدم كــه چرا 
اخم هایش توی هم رفت كه »تنوع همیشه 
در بشــر وجــود داشــته آقــا! هیــچ توضیحى 
نــدارم كــه ایــن تنــوع در كارنامه مــن ارادی 
بــوده یــا نبــوده. مگــر مى توانیــد از طبیعت 
بپرســید كــه چــرا این قــدر متنوع اســت. هر 

وقت توانستید بیایید از من هم بپرسید.«
تــا بیایم پرســش بعــدی و البتــه فضای 
گفت وگو را عــوض كنم، با لحنى آمیخته به 
بدبینــى درآمد كــه »از ســؤالت چیز دیگری 
برمى آیــد.« گفتــم »چــى اســتاد؟« گفــت: 
»اینکــه دنبال جــواب خاصى هســتى و من 

هم آن جواب را نمى خواهم بهت بدهم.«
موضــوع  بــا  را  گفت وگــو  بــود  هر طــور 
موسیقى فیلم »هامون« ادامه دادم كه یکى 
از كارهای به یادماندنى و موفق اوســت تا از 
رهگذر آن فیلم از بن بســت گفت وگو خارج 
شــویم. از ایــده ای كــه منجر شــد موســیقى 
الهامــش  منبــع  را  بــاخ  سباســتین  یوهــان 
بــرای موســیقى فیلم مهرجویى قــرار دهد، 

پرسیدم. توضیحش از این قرار بود كه چون 
شــخصیت هامون یک پای در ســنت دینى 
داشــته و یــک پــای در علــوم انســانى بویژه 
فلســفه غرب، تصمیم گرفته شــد از باخ كه 
نوعــاً موســیقى مذهبى شــناخته مى     شــود، 
الهــام بگیــرد. ایــن را هــم متذكر شــد كه به 
پیشنهاد داریوش مهرجویى قرار بود اجرای 
موسیقى به صورت زنده فیلمبرداری شود و 
صحنه آغازین فیلم باشــد كه بنا به دایلى 

این اتفاق نیفتاد.
در دیــدارم بــا چشــم آذر فقیــد مســائل 
متعــددی مطرح شــد كــه به وقــت حاجت 
خواهــم نوشــت. از جملــه اینکه اساســاً كار 
تنظیم كننده موسیقى دقیقاً چه مختصاتى 
دارد. او در آن دیــدار تجربه هــای جــذاب و 
خواندنى زیادی درباره مکانیزم الهام گیری 
آهنگســاز مطــرح كــرد كــه امیــدوارم روزی 
بتوانــم روایت شــان كنــم. تجربه هایــى كــه 
هنــگام گفتن از آنها همچــون فیلم میکس 
مهرجویى گریه اش راه افتاد. درست منطبق 

با تصویری كه همیشه از او در ذهن داشتم.
  * عنوان مطلب سطری از نیماست.

محمدباسط درازهى نماینده 
ســراوان در مجلــس كــه هنوز 
ماجــرای فیلمش و برخورد با 
كارمنــد گمــرک رفع و رجوع نشــده دیروز با یک 
جمله دوباره خبرســاز شــد و باعث شــد كاربران 

شبکه های اجتماعى درباره اش بنویسند.
دربــاره  خبرنــگاران  ســؤال  بــه  پاســخ  در  او 
همراهــى بــا واردكننــده خــودرو و اتهامــش در 
ســرقت علمى گفت:»به تو ربطى نداره! ســؤال 

نپرس!«.
كاربــران كــه این مــدت جزو منتقــدان جدی 
او بودنــد و از مجلــس بــرای برخــورد نکــردن با 
ایــن نماینده انتقــاد مى كردند همچنــان به این 
رویــه ادامــه دادنــد. ایــن واكنش هــا را بخوانید: 
»هیــأت نظارت بــر رفتــار نماینــدگان؟! خوابید 
یــا بیــدار؟!«، »درازهى؛نماینــده ســراوان انــگار 
عاقــه زیــادی بــه حاشــیه درســت كــردن برای 
فحاشــى  گمــرک  كارمنــد  دارد؛بــه  خــودش 
ربطــى  تــو  بــه  مى گویــد  خبرنــگار  مى كند؛بــه 
ندارد؛به قوم و مذهب تمســک مى جوید و انگار 
برایش چقدر ســخت اســت یــک عذرخواهى از 
مــردم!«، »منتظریــم مجلــس جهــت حمایت 
از نماینــده  اش طــرح اســتیضاح وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامى رو به عنــوان متولــى خبرنگارا 
استارت بزنه!«، »درازهى هوس كرده باز كاپشن 
مشــکى بیاد كــه اینجــوری جــواب خبرنگار ها رو 
میــده؟ صــداش كنــم بیــاد؟«، »محمد باســط 
درازهى را مى توان نماینده یک ملت دانســت؟ 
نماینــده ای كــه بــه خبرنــگاری كــه از او جویــای 
سؤالى مى شــود مى گوید »به تو ربطى ندارد« را 
اصًا مى توان یک انسان قلمداد كرد؟ اگر رسانه 
ركن چهارم دموكراســى اســت و این نماینده به 
آن بى احترامــى مى كنــد اصًا لیاقــت حضور در 

مجلس را دارد؟«.

سوژه روز

به تو ربطی نداره

خانه تکانى کتاب ها با مطالعه کم و بیش ما صورت مى گیرد نــــگاره

بهنام ناصرییـــــاد
خبرنگار

از زمانى كه در یونان باســتان پدیده ای 
بــه  نــام »تئاتر كمدی« آغاز بــه كار كرد 
تــا به امروز كه كمدی چــه در تئاتر،  چه 
در ســینما و حتى در موسیقى تبدیل به 
یکى از ژانرهای پرطرفدار شده، معنای 
آن دســتخوش تغییرات  فراوانى شــده 
اســت امــا آنچــه در تعریف ایــن كلمه 
هنــوز هــم مى گنجــد بدیــن معناســت 
كــه »تفریــح و خنــده«  ظاهــر كمــدی 
اســت اما در واقع مســائل مهم سیاســى، اجتماعــى، فرهنگى 
و... در دل آن مطرح مى شــوند. اگــر  بخواهیم نگاهى اجمالى 
به ســیر كمدی در ســینمای ایران داشــته باشیم، شاهد چیزی 
بجــز پســرفت نخواهیم  بــود.  در واقع ژانر كمدی در ســینمای 
ایــران ایــن روزهــا در یــک فرمــول ســاده خاصــه مى شــود: 
»نوستالژی)نهنگ عنبر  و...(، شوخى های جنسیتى)اكسیدان( 
قــرار گرفتن یــک آدم در موقعیتى اشــتباه)مکس، مارمولک، 
مــرد هــزار چهره  و...( و رضا عطاران!« شــما بــا رعایت همین 
فرمــول ســاده، مى توانیــد آثــار كمدی در ایــران تولیــد كرده و 

گیشه ها را  فتح كنید و از كار خود راضى باشید. 
در مــورد افــت كارهای كمدی در ایــران همین بس كه پرویز 
پرستویى از »لیلى با من است« و »مارمولک« به   »لس آنجلس 
تهــران« مى رســد كه نــه تنها هیچ نقــدی به شــرایط اجتماعى 
یا سیاســى كشــور ندارد، بلکه حتــى در  خندانــدن مخاطب نیز 
ناموفق است.شــاید مقایســه نقش هایــى كه پرویز پرســتویى و 
اكبر عبدی در ســینمای كمدی  ایران در طول این ســال ها بازی 
كرده اند، ســند و دلیل محکمى از پســرفت ســینمای كمدی در 
ایران اســت.  اگر نخواهیم ســینمای غرب و شرق را متر و معیار 
كمدی در ایران قرار دهیم، به دلیل اینکه فضای اجتماعى  آنجا 
و نداشــتن خطوط قرمز مشــخص، دســت آنهــا را بــرای تولید 
آثــار متفــاوت باز گذاشــته اســت، در همین ســینمای  ایران هم 

نمونه های موفق كم نداشته ایم. 
داریــوش مهرجویــى در فیلم»اجــاره  نشــین ها« بــا بــازی 
درخشــان تمام بازیگرانش از جمله اســتاد عــزت اه انتظامى 
و  اكبــر عبــدی در كنــار اینکه بــه انــدازه كافــى از مخاطب خنده 

مى گیــرد، نقــد بزرگــى بــه وضعیــت اجتماعــى ایــران در  دهه 
شصت وارد مى كند.نقدی كه همان زمان هم نسبت به شرایط 
وقــت ایران درســت بود و تصویری درســت و  واقعى از شــرایط 
دهه شــصت نشــان مى داد امــا در فیلم هایى كه امــروز در حال 
و هوای دهه شــصت ســاخته  مى شــوند، آیا چیزی بجز شوخى 
با محدودیت های آن زمان یا دســت گذاشــتن روی نوســتالژی 
با اســتفاده از  موســیقى و نوع لباس پوشیدن مردم، مى بینید؟! 
آیا »اجاره  نشــین ها« به شــما نگاه درســتى از جامعــه ایران در 
دهه  شــصت مى دهد یا»نهنگ عنبر« و »هزارپا«؟! كدام یک از 
فیلم هایــى كه امروز به لطف بازی با احساســات  تاریخى مردم 
فــروش میلیاردی دارند، مى توانند به   یــک فرد خارجى تصویر 

درستى از ایران در آن دوران  بدهند؟! 
مهرجویى در »میهمان مامان« كه آخرین اثر كمدی و قابل 
دفاعش اســت، باز هم توانست تصویر درستى از  ایران معاصر 
نشــان دهد، قشــر مســتضعفى كــه تصویــری درســت، دقیق و 
واقعى از ایران دهه هشــتاد داشــتند اما آیا   »كما« ساخته آرش 
معیریان هم توانســت تصویر درســتى از زندگى مــردم در دهه 
هشــتاد نشان دهد؟!  حال فیلم های كمدی كه صرفاً برای فتح 
گیشه ســاخته مى شوند و موفق هم مى شــوند شاید قابل دفاع 
باشــند،  برخى از آنها هیچ پیام یا تصویر مشــخصى از شرایطى 
كه كمدی در آن شــکل گرفته اســت، به مخاطب  نمى دهند اما 
با هر ترفندی كه شــده، خنــده را از مخاطــب مى گیرند.فاجعه 
اصلــى جایــى رخ مى دهد كــه »وای  آمپول« ها حتــى توان فتح 
گیشــه و خندانــدن ســطحى مخاطب را هــم ندارنــد و تنها نام 

»كمدی« را شاید به  اشتباه، یدک مى كشند. 

از »اجاره نشین ها« تا »وای آمپول«  مروری بر سینمای کمدی در ایران

سقوط آزاد

یادداشت

فریور خراباتی

محسن بوالحسنینکتـــه
خبرنگار

نســل من احمد محمود را فراتر از رمان هایش مى شناســد؛ 
پیرمــردی با عصــای چوبى و بســیار مأخوذ به حیــا كه فقط 
نوشــته اســت در حجم عظیمى از زیســتن پرافتخــارش. ما 
كودكان و نوجوانانى كه زمســتان های پربرف، تابســتان های 
داغ و صبور بودن برای خریدن نان و شیر را تجربه كرده ایم، 
ســایه پررنــگ حضورخــود را در جزئیات طایــى آثار احمد 
محمود به وضوح مى بینیم. سفره های ساده، جریان زندگى 
روی خــط فقــر و آدم هایــى كــه زندگــى را خــوب مى فهمند 
و بــرای بودن دســت و پا مى زنند وگاه درگیــر جریانى فکری 

مى شوند و ادامه پیدا مى كنند تا داستانى دیگر.
احمــد محمود همــواره ســردمدار روایتگری در داســتان 
بوده اســت. او به تنهایى توانســته قصه چند نســل را روایت 
كــه صــدای  قــدرت قلمــى عجیــب  بــا  نویســنده ای  كنــد. 
كلمه هایــش گاه آن چنان از متن بیرون مى زند و مخاطب را 
اســیر مى كند كه تا مدت ها نمى شود به چیزی غیر از خالد و 
نوذر و فرامرز فکر كرد. پیرمرد شاداب داستان نویس كه هرگز 
اندوه متوقف شــدن آثارش او را بــه زانو درنیاورد و تکراری و 

مال انگیز نشد.
گاهــى فکــر مى كنــم در آن ســال های دور كــه پشــت میز 
كتابخانه ای در مشــهد مى نشســتم و با ســرعت مــدار صفر 
درجه مى خواندم و بعد با ولع درخت انجیر معابد را شروع 
كــردم، در ســرم چه مى گذشــت؟ وقتى همســایه ها و زمین 
ســوخته را بسرعت خواندم، چه حالى داشتم؟ داستان های 
كوتــاه او كــه ضرباهنگ ســریعى دارنــد، چــه لحظه هایى را 
برایم ترســیم كــرد؟ و خوب كه تمركــز مى كنم فقط صدای 
آرام و باشــکوه پیرمــردی قصه گــو را بــه یــاد مــى آورم كــه با 
جمله های كوتاه و دیالوگ های درخشــان، اندوه و حسرت و 
آرزوهــای ناكام را با زندگى عجین مى كرد و كوبش كلماتش 
به یاد مى آورد كه هیچ وقت برای هیچ چیز دیر نیست. احمد 
محمود همواره با لبخند به جهان نگاه كرد و اشک هایش را 

به وقت نوشتن،  برای داستان هایش هزینه كرد.

ســال گذشته به همت گروهى از نویسندگان مستقل و به 
دبیری كامــران محمدی، جایزه خصوصــى احمد محمود، 
همســو با ســادگى زیســت او حضورش را اعام كــرد و در دو 
بخش داســتان كوتاه و رمان، برگزیدگانش را شــناخت. فراز 
و فرودهای جوایز خصوصى، قصه تمام نشدنى این سال ها 
بوده انــد كه با كد یمیــن و عرق جبین برگزاركننــدگان به بار 
نشسته اند و برای عاقه مندان آثار محمود، چه خبری بهتر از 
اینکه امسال در روزهای زمستانى دی ماه كه زادروز بزرگمرد 
ادبیات داســتانى را در خود حک كرده است، آیین اختتامیه 
دومیــن دوره جایــزه احمــد محمــود به كوشــش جمعى از 
نویســندگان و به دبیــری مهدی یزدانى خرم، پنجشــنبه 13 
دی ماه در خانه هنرمندان – ســالن اســتاد شهناز- از ساعت 
18 الى ٢٠ برگزار مى شــود. گویا امسال به بخش های جایزه، 
بخش جانبى اهدای نشان احمد محمود اضافه شده كه به 
پاس تاش ها و زحمات آنها كه برای شناساندن و زنده نگه 
داشتن یاد این نویسنده قدرتمند جنوبى اهتمام ورزیده اند، 

هرسال به یک نفر نشان احمد محمود اهدا خواهد شد.
پنجشنبه فرصت خوبى است برای دیدار اهالى ادبیات؛ 
و چه بهانه ای بهتر و باشکوه تر از نام احمد محمود؟ حضور 
در آییــن اختتامیه برای عموم آزاد اســت و یقیــن دارم آنها 
كه مى آیند فرصتى خواهند داشــت برای دیدار با نویســنده 
محبوبشــان كــه حتماً روی یکــى از صندلى هــای ردیف جلو 
نشســته اســت و با دســت هایى تکیه زده بر عصای چوبى به 

نیم رخ سرخش روی پوستر نگاه مى كند.

به بهانه آیین اختتامیه دومین دوره  جایزه ادبى احمد محمود

راوی خروشان خاموش

مریم حسینیاناهل کلمه
داستان نویس

ایــن روزها بســیاری از مــا گمان مى كنیم كه بواســطه  كاهش 
مراجعه  عمومى به كتابفروشــى های شــهر، خرید كتاب نیز 
كاهــش پیدا كرده اســت. صرفنظــر از اینکه این باور درســت 
باشــد یا غلط، هیچ كس نمى داند ایــن كاهش به چه میزان 
بوده است. در وضعیت كنونى اطاعاتى قابل اتکا و استناد در 
دسترس نیست كه خریداران كتاب چه میزان از خریدشان را 
توسط وبگاه های فروش انجام مى دهند، چه مقدار از فروش 
كتاب در نمایشگاه های استانى رخ مى دهد یا نمایشگاه كتاب 
تهران دقیقاً چه ســهمى از بازار كتاب را اشغال كرده است یا 
چه درصــدی از فروش كتاب در كتابفروشــى های زنجیره ای 
رخ مى دهد. در غیاب نظام های اطاعاتى كه مى تواند سهم 
بازارهــای گوناگــون كتاب را مشــخص و رفتار مشــتریان را در 

حوزه خرید كتاب تبیین كند، نمى توان تحلیل دقیقى نسبت 
به وضعیت بازار كتــاب ایران ارائه داد همچنان كه نمى توان 

بدرستى برای صنعت نشر برنامه ریزی كرد.
  من بخشــى از این تصور كاهش فروش را از ســر ندیدن 
اقتضائــات نویــن جامعــه مى بینم. جامعــه امروز ایــران با 
جامعــه یــک دهــه پیــش تفاوت هایــى جــدی دارد و الگوی 
مصــرف، شــیوه خریــد و ذائقــه مصــرف فرهنگــى مــردم 
تغییر كرده اســت. اگر طى این ســال ها شــاهد بســته شــدن 
كتابفروشــى هایى بوده ایم این یک روی ســکه است. در روی 
دیگر آن، كتابفروشى های بسیاری به تازگى تأسیس شده اند. 
كم نیستند كتابفروشــى هایى كه طى این سال ها توانسته اند 
در شــکل و شــمایلى  نو با ایجاد جذابیت بیشــتر، ســهمى از 
بــازار فروش كتــاب را از آن خــود كنند. این را هــم مى دانیم 
كه بخــش قابل توجهــى از تقاضای كتاب توســط وبگاه های 

فروش اینترنتى تأمین مى شود.

ایرانیان چقدر کتاب می خرند؟

نیایش سرامیفرهنـــگ
ناشر


