
اهتمام مجلس به بودجه ملی
کمتر کســی در ایران شــک دارد که ما هم اکنــون در میانه 
یــک جنگ اقتصادی تمــام عیار قــرار گرفته ایم. بر آمدن 
از پــس چنین وضعیتــی نیازمند به کارگیــری تمهیدات و 
تاکتیک های منطبق با شــرایط جنگ اقتصادی اســت. به 
طور قطع اولین  و مهمترین نگاهی که باید در میدان نبرد 
بر یک کشــور حاکم شــود، نگاهی  به تمام مسائل است و 
بــه تبع آن هم در یک جنگ اقتصــادی ما نیازمند نگاهی 
ملــی بــه حــوزه اقتصاد کشــور هســتیم. بــا چنیــن نگاهی 
دیگــر رویکردهــای بخشــی نگرانه، منطقــه ای و غیــر ملی 
نباید جایی در میان برنامه ریزی های اقتصادی ما داشــته 
باشــند. قانون بودجه ســاانه کشــور به عنوان اصلی ترین 
سند اقتصاد هم به طور طبیعی باید دارای ابعادی کامًا ملی با اولویت هایی 
ملــی باشــد که بتواند از پس پاســخگویی به نیازهای کشــور در طــول یک دوره 

جنگ اقتصادی برآید.
درخصــوص ایــن جنگ اقتصــادی باید متذکر شــد که چشــم انداز چندانی 
برای پایان سریع آن طی یک یا دو سال آینده وجود ندارد؛ سیاست های امریکا 
و همین طور همپیمانان منطقه ای آن در قبال کشــورمان در موضعی خشــن 
و سرســختانه قرار گرفته اند. هر چند در این شــرایط مــا ظرفیت حمایت هایی 
در ســطح بین المللی از مواضع و موقعیت ایران را داریم و شــاهد آن هستیم 
که برای اولین بار طی 40 ســال گذشــته اروپایی ها در نزاعی با محوریت ایران 
بیشــتر طــرف کشــورمان را گرفته اند تــا امریکا، امــا نباید برای عبور از شــرایط 
اقتصــادی تمــام تکیه خــود را به این مســائل متمرکز کنیم. چیــزی که خواهد 
توانســت نه تنها به عنوان فرصت عبور ســالم ما از این شــرایط بلکه به عنوان 
مســیر توســعه بعد از آن مطرح شــود، احاطه یک نگاه ملی به مدیریت کشور 

خصوصاً در بخش های اقتصادی است.
خوشــبختانه امســال در مجلــس بــه شــکلی گســترده اهتمــام نماینــدگان 
بــرای پرهیز از مســائل و مجادات منطقــه ای در چارچوب بودجــه و در پیش 
گرفتن مســیری ملــی در تصمیم گیری ها دیده می شــود. با ایــن فضا می توان 
برای بودجه ای با کمترین میزان بخشــی نگری خوشبین بود. خوشبینی بیشتر 
اینجاســت کــه در مجلس اهتمامی هم برای حل مشــکاتی که تــا قبل از این 
در محدوده هــای منطقه ای مطرح می شــدند، در گســتره ملی دیده می شــود. 
در رأس این مســائل می توان به موضوعی چون آب اشــاره کرد. مســأله ای که 
همــه طرف ها به ضــرورت حل آن در یک فرایند ملی پی برده اند. همین طور 
چشم پوشــی از ردیف هــای کوچــک و غیر ضــروری مربوط بــه پروژه های خرد 
منطقه ای و رســیدن به ردیف های پایدار بودجه از دیگر مســائلی اســت که در 

فرآیند بررسی ایحه بودجه مد نظر مجلس خواهد بود.
در شرایطی که فشارهای خارجی و حجم قابل توجهی از مشکات داخلی 
ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه بتواننــد بودجــه را از مســیر و چارچــوب ملــی خود 
خــارج کننــد، در هفته های پیــش رو مجلس این اهتمــام را دارد که با تصویب 
بودجــه ای در قامتــی ملی و کارشناســی، پیامی امیدوارکننده بــه جامعه برای 

عبور از مسائل روز کشور بدهد.

یادداشت

بهروز نعمتی
سخنگوی هیأت 
رئیسه مجلس

 حذف صفر
آخرین حلقه اصاح پول ملی

از دهه هــا قبل مــردم زودتر از دولت تعــدادی از صفرهای 
پــول ملــی را حــذف کرده انــد و در عمــل درمحــاورات و 

معامات خود از تومان استفاده می کنند.
حــذف صفراز پــول ملی ســابقه طوانی درایــران دارد. 
دردولت یازدهم ایحه تغییر واحد پول از ریال به تومان به 
تصویب رسید که طبق آن قرار بر حذف یک صفر بود، ولی 
براســاس اعام رئیــس کل بانک مرکزی ایــن بانک ایحه 
حــذف چهــار صفر را به دولت ارســال کرده اســت که برای 
مردم موضوع تازه ای محسوب نمی شود چرا که همانگونه 
کــه اشــاره شــد مــردم جلوتــراز دولــت ایــن کار را کرده اند. 
به طوری که حتی بیش از چهار صفر و درحد هفت صفر هم توسط مردم حذف 
شــده اســت. درواقــع با توجه بــه تورم مزمن و مســتمری کــه درچهــار دهه اخیر 
داشــته ایم حذف صفر از پول ملی همانند بســیاری از کشــورها در دســتورکار قرار 

گرفته است و تنها رسمیت نداشته است.
پس از جنگ جهانی دوم کشــورهای بســیاری در قالب اصاح پول ملی خود 
تعــدادی از صفرهای پول خود را حذف کرده اند. اما این که آیا همه این کشــورها 
درایــن طــرح موفــق بوده اند بایــد گفت نمونه هــای زیــادی از شکســت برخی از 
کشــورها نیز وجود دارد. کشــورهایی مانند ونزوئا یا زیمبابوه نمونه های شکست 
کامل حذف صفر هســتند که پس از مدتی دوباره مجبور به حذف صفرشــده اند. 
درهمیــن زمینه آرژانتین چهار بار اقدام به حذف صفر کرد و برزیل نیز در شــش 
مرحله 18 صفر پول خود را حذف کرده است که نشان دهنده عدم موفقیت این 
طرح دراین کشورهاست. درعین حال نمونه های موفق بسیاری نیز در دنیا وجود 
دارد. برای مثال یکی از این نمونه ها ترکیه اســت که در ســال 2005 در قالب یک 
پروژه اصاحی اقدام به اصاحات بنیادی و ســاختاری درنظام پولی خود کرد که 
حذف صفر هم یکی از بخش های آن بود. درواقع برای این که حذف صفر موفق 
شود پیش از آن باید اقدامات اصاحی ساختاری از استقال بانک مرکزی گرفته 
تا اصاح سیاســت های پولــی را اجرا کرد که حذف صفــر آخرین حلقه از زنجیره 

اصاحات پولی محسوب می شود.
بنابراین اصاحات ساختاری پیش زمینه موفق بودن اصاح پولی و حذف صفر 
است. دراین زمینه استقال بانک مرکزی، حذف سلطه دولت از نظام پولی، حذف 
آثــار پولــی درآمدهای نفتــی در اقتصاد و اصــاح نظام بانکی کــه درآن بانک های 
ناســالم بــا صورت های مالی ناتراز خــود چالش جدی ایجاد کرده انــد، چهار اقدام 
بنیادینی است که باید پیش از حذف صفرها از پول ملی اجرایی شود تا ضامنی برای 
موفقیت این طرح باشد. درصورتی که بدون این اقدامات ساختاری تنها به حذف 
صفر اکتفا کنیم پس از گذشت چند سال دوباره مجبور به تکرار این کار خواهیم شد. 
از آنجا که حذف صفرهای پول ملی از ناحیه امحای اســکناس و مســکوک موجود 
و چاپ و ضرب جدید هزینه باایی برای کشــور دارد، اگر طرح موفقیت آمیز نباشد 
یکبــار دیگر این هزینه را متحمل می شــویم. بنابراین درمجمــوع به دولت توصیه 
می شــود که پیش از حذف صفرها اقدامات و اصاحات ساختاری درسیاست های 

پولی خود را اجرایی کنند و در حلقه آخر این زنجیره صفرها را حذف کنند.

یادداشت

کامران ندری
اقتصاددان

مذاکرات فشرده برای هیرمند
بــا  نیــرو  وزیــر  اردکانیــان،  رضــا 
خان محمــد تــکل، معــاون وزیر 
انــرژی و آب جمهوری اســامی 
افغانســتان و کمیســار این کشور در کمیته مشترک 
آب هیرمنــد ماقــات کــرد و در ایــن دیــدار گفــت: 
»توســعه روابط در زمینه های مختلف، شناســایی 
ظرفیت هــای موجود در هر دو کشــور و تاش برای 
هــر چه نزدیک تر شــدن دیدگاه هــا و مواضع بویژه 
بــا توجــه به نقاط مشــترک متعدد بیــن دو طرف، 

ضرورت دارد.«

مرکــز  شــدن  فعــال  بــه  اشــاره  بــا  اردکانیــان 
منطقه ای مدیریت آب وابسته به سازمان یونسکو 
و عضویــت وزرای آب و محیط زیســت کشــورهای 
منطقــه در ایــن مرکــز و تأکید بــر اهمیــت جایگاه 
آن در توســعه روابــط و همکاری هــای دوجانبــه و 
منطقه ای، از وزارت انرژی و آب افغانستان جهت 
عضویــت در مرکز منطقه ای مدیریت آب وابســته 
می گویــد:  او  آورد.  به عمــل  دعــوت  یونســکو  بــه 
تأســیس مؤسســه تحقیقــات آب در کابــل، اجرای 
پروژه هــای متعدد آب و برق توســط وزارت نیرو و 

شــرکت های ایرانی در نقــاط مختلف افغانســتان 
 1351 معاهــده  اجــرای  در  کشــور  دو  همــکاری  و 
هیرمند از جمله همکاری های ایران و افغانســتان 

در حوزه آب و انرژی است.
خان محمــد تــکل، معــاون وزیــر آب و انــرژی 
افغانســتان نیز در این ماقات بر ضرورت توســعه 
روابــط دو کشــور بویــژه در حوزه هــای آب و انــرژی 
تأکیــد کرد و آغاز مرحله جدیــدی از همکاری های 
دو کشــور به عنوان یک موضوع مهــم مورد توافق 

طرفین را خواستار شد.
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جناب آقاي دکتر سیدسعیدرضا عاملی
انتصاب بجــا و شایســته جنابعالی را به 
عنوان عضو و دبیر شــورای عالی انقاب 
فرهنگی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض 
نموده و از خداونــد باری تعالی توفیقات 

روزافزونتان را آرزومندم.
سیدضیاء هاشمی

مدیرعامل سازمان خبرگزاری 
جمهوری اسامی
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پهلوی و پهلوانداستانشـ

51 سال از درگذشت غامرضا تختی گذشت

زندگی با دوست نامهربانم>ام اس<ابتکار معلم روستای محروم در زهکدر حادثه رانندگی می میردهر 2 ساعت یک نفر 
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که با ابتکار جالبی به دانش آموزان درس می دهد

خانه اش، کارگاه تریکوبافیزورخانه تختی، باشگاه بیلیارد شده

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 

کرمانشاه دوباره لرزید
ســاعت 1۷ و 11 دقیقه دیروز زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشــتر 
در فاصلــه 2۴ کیلومتری گیانغرب در عمق 10 کیلومتری 
زمین رخ داد که کانون آن گیانغرب در اســتان کرمانشــاه 
بــوده اســت. طبق گــزارش منابع خبــری، لرزش زمین در بیشــتر اســتان های 
عــراق هم احســاس شــد. 5 دقیقه بعد زلزلــه ای به بزرگی 4.1 ریشــتر حوالی 
گیانغرب را لرزاند و 8 دقیقه بعد زلزله دیگری به قدرت 3.8 ریشتر. رئیس 
ســازمان اورژانس کشــور از مراجعه 31 نفر به مراکز درمانی پس از زلزله ۵.۹ 
ریشــتری کرمانشاه خبر داد و گفته، نکته قابل توجه این است که مصدومیت 
تمام افرادی که تاکنون به مراکز درمانی مراجعه کردند براثر فرار بوده است. 
به گزارش ایســنا، در پی وقوع زمین لرزه کدورت آب شــرب ســراب گیانغرب 
افزایش یافته و به تبع آن تأسیســات آبرســانی مجتمع های چله و ویژه نان با 

۵0 روستای تحت پوشش از مدار بهره برداری خارج شده است.
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پروژه حذف صفرها کلید خورد

 مقاله ای از نعمت اه فاضلی 
 درباره آسیب های مدیریت شهری

پنجمین جشن ساانه »موسیقی ما« برگزار شد درد بی گفتمانیمحسنی اژه ای خبر داد
ادای احترام به پنج دهه 

موسیقی ایران
طرح دعوی در خارج از کشور برای 

بازگرداندن پول های زنجانی 

گــــزارش
گـروه ســـیاسی

صفحه 3 را بخوانید

پول ملی بدون4 صفر

گفت و گو با شهردار منطقه 12

از سوی نمایندگان سه قوه مطرح شد

جزئیات ساخت 400 هزار مسکن  در گفت و گوی »ایران« با 3 مسئول
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21، 23 و 24

1 و 4

 خانه تختی را 
با 1/5 میلیارد تومان نمی توان  خرید !

کی و  کجا می تواند خانه بخرد 

 اعام آمادگی برای بررسی 
ادعای شکنجه کارگر هفت تپه

 همراه با یادداشت هایی از علی عالی و حسین میرزانیا 
و گفت وگو با حسن یزدانی

108

 برگ های بازی 
ایران

 شکست برجام چه پیامدهای منفی 
برای اروپا به ارمغان خواهد آورد

گزارشی از تجربه کشورها در حذف صفر پول ملی همراه با یادداشت هایی از احمد حاتمی یزد، میثم رادپور و کامران ندری
 ناکامــی یــا کوتاهی اروپایی ها در حفظ برجام چه بســا منجر 
به پیامدها و واکنش هایی از ســوی تهران شود که آسیب های 
طبیعــی آن بیش از هر کس متوجه قاره ســبز خواهد بود. در 
حقیقــت بــر خاف برخی ادعاها، دســت ایــران در مواجهه با رویکرد غیرســازنده 
غــرب خالی نیســت و تهران بــرگ برنده هایی بــرای بازی در زمین هــای مختلف 
دارد. فعال شــدن بیشــتر اروپــا، جدی گرفتن پیامدهای شکســت سیاســت حفظ 
برجام و پرداختن هزینه های اقتصادی و سیاســی بــرای حفظ این توافق می تواند 

همچون مانعی محکم کشورهای اتحادیه اروپایی 
را از آسیب های قابل پیش بینی برهاند.

من به بچه ها ایمان دارم گام اول به سمت رؤیا
گفت و گوی ویژه با کاپیتان مسعود شجاعی در صفحات ویژه جام ملت ها

جام هفدهم برای ایران از امروز با مصاف مقابل یمن آغاز می شود

 همــراه با یادداشــت هایی از امیــر حاج رضایی، حســن روشــن، مهدی ملکی 
و گفت وگو با حشــمت مهاجرانی، علی پرویــن، برانکو، جال طالبی، محمد 

11تا 14 و 23مایلی کهن، ناصر ابراهیمی ، غامرضا محمدی، بهداد سلیمی، سارا شیربیگی

■ تک فرزنــدان دختر از خدمــت در مناطق محروم معاف 
شــوند / خانم امانی: از وزیر محترم بهداشــت درخواســت 
داریــم فکــری بــه حــال خانواده هایــی کنند که تــک فرزند 
دختر دارند و ســن پدر و مادر آنها باای ۷0 ســال اســت. این دختران جهت 
ادامه تحصیل در شــغل پزشکی می بایست طرح خود را در شهری دورافتاده 
انجام دهند. از وزیر محترم بهداشــت درخواســت داریــم مانند تک فرزندان 
پســر کــه از خدمت ســربازی معاف می شــوند تســهیاتی برای تــک فرزندان 
دختر ایجاد کنند که از انجام طرح پزشکی در مناطق دورافتاده معاف شوند.

■ هجوم زمین خواران به روستایی در مسجد سلیمان / یک مخاطب: عده ای 
بــه بهانــه ســاخت و ســاز کارخانــه و تأســیس شــرکت به روســتاهای مســجد 
ســلیمان هجوم برده و زمین های کشاورزی مردم را به زور تصاحب می کنند. 
از مسئوان درخواست داریم پیش از اینکه این موضوع به یک معضل بزرگ 

تبدیل شود نسبت به این مسأله اقدامات ازم را انجام دهند.

■ گرانی داروی ســرطان پروستات / مجتبی شــیخی: اینجانب بازنشسته وزارت 
کار هســتم و ماهانــه مبلــغ یــک میلیــون و 400 هــزار تومان حقوق مســتمری 
می گیرم. به خاطر بیماری ســرطان پروستات مجبوریم داروی زایتیکا را که در 
بازار به 12 میلیون تومان فروخته می شود تهیه کنیم. سؤال من از مسئوان این 

است که با این وضعیت تورم و حقوق ها چطور این دارو را باید تهیه کنیم؟

■ بیمه تأمین اجتماعی رانندگان تاکســی چه شــد؟ / 623...0919: بار دوم است 
کــه پیام می دهم. چرا بــا روی کار آمدن دولت روحانی در طول این چند ســال 
سایت بیمه تأمین اجتماعی برای ما رانندگان تاکسی هنوز باز نشده است. مگر 
راننده تاکسی جزو شغل ها به حساب نمی آید؟ از سال ۹0 تا حاا، امروز و فردا 

می کنند. تقصیر ما چیست راننده تاکسی شده ایم. چرا کسی جوابگو نیست؟

■ تصویر مغشوش از حجامت در »بانوی عمارت« /758... 0935: آقای علی 
عســگری فرصت دارید گاهی برنامه های رســانه ملی را ببینید؟ آیا می دانید 
در صدا و ســیما چه خبر اســت؟ در ســریال »بانوی عمارت« در لحظه ای که 
به ســبب تحریک احساسات همه مشتاق دانســتن زندگی رازآلود یک بانوی 
فیلم هســتیم ناگاه علت این زندگی غمبار و این بیماری و ظاهر وحشــتناک 
حجامت بیان می شــود. اگر ســازندگان این برنامه قصد وهن این سنت مؤکد 
پیامبــر اعظم)ص( را نداشــتند می توانســتند علــت از بین رفتــن زیبایی این 
بانــو را ســوختگی عنوان کنند نه یک بیماری کــه از راه های انتقال آن اطاعی 
ندارید. راه انتقال جذام از حشرات، خاک و... است و تاکنون در هیچ کتابی از 

کتب جدید و قدیم به انتقال از خون اشاره نشده است.

نظــــــــر 
مـــــردم

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صــدای ســام 
شــما، حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شــنویم و 

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

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213



گروه سیاسی/ مجلس در حالی مهیای 
بررســی بودجــه 98 می شــود کــه یــک 
کلیــدواژه جدیــد در فضــای سیاســی و 
اقتصادی کشــور در ایــن رابطه مطرح 
کــه  بودجــه ای  ملــی.  بودجــه  شــده؛ 
گروکشــی های  از  خبــری  آن  در  دیگــر 
منطقــه ای، بخشــی نگری و امثــال آن 
نیســت. آیــا بودجــه 98 نهایتــًا دارای 
ایــن شــاخصه خواهد بــود؟ همه چیز 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه مجلســی ها 
چقدر بخواهنــد در چکش کاری ایحه 
کننــد.  عبــور  بخشــی نگری  از  دولــت 
تــا اینجــای کار کــه آمــار پیشــنهادات 
الحاقی، حذفی و اصاحی نمایندگان 
بــه ایحــه بودجه، آمــار باایی اســت؛ 
بیــش از 4 هــزار مــورد. ایــن را مهــدی 
تلفیــق  کمیســیون  عضــو  فرشــادان، 
بودجه به »ایران« گفته اســت. اما این 
همــه چیــز نیســت؛ او و بقیــه اعضای 
ایــن کمیســیون برخاف ایــن آمار باا 
معتقدنــد کــه امســال ایحــه بودجــه 
نوشــته شــده توســط دولت با کمترین 
قانــون  بــه  تبدیــل  تغییــرات  میــزان 
می شــود و بر مبنــای همین پیش بینی 
هــم معتقدنــد کــه کار بررســی بودجه 

قدری سریع تر از قبل جلو برود.
 
ë کمپین بودجه ملی

در روزهــای اخیــر به دنبــال دعوت 
از  کشــور  صاحبنظــران  از  جمعــی 
از  پرهیــز  بــرای  مجلــس  نماینــدگان 
بخشــی نگری در بررسی ایحه بودجه 
98، کمپیــن »بودجــه ملــی« پویشــی 
از  جمعــی  همــت  بــه  غیرسیاســی 
نخبگان توسعه گرا برپا است که تاکنون 
نماینــدگان  از  توجهــی  قابــل  شــمار 
چهره هــای  مجلــس،  ادوار  و  کنونــی 
اقتصــادی  صاحبنظــران  دانشــگاهی، 
جناح هــا  از  سیاســی  فعــاان  نیــز  و 
طلــب،  اصــاح  مختلــف  احــزاب  و 
اعتدالگرا و اصولگرا به آن پیوســته اند.  
تهــران  نماینــده  ســروش،  ابوالفضــل 
کــه به ایــن کمپین پیوســته، در صفحه 
اینســتاگرام خــود نوشــته: »ایــن روزها 
فصل بودجه نویسی در مجلس شورای 
مجلــس  و  دولــت  و  اســت  اســامی 

همــگام با هــم در حال تدویــن بودجه 
ســال 98 هســتند. بــر ایــن بــاورم کــه 
بخشی نگری و سهم خواهی منطقه ای 
به بودجه ســاانه مانعی عظیم بر سر 
مسیر کان نگری و گام های ملی است، 
نظــام  مســتمر  ضعــف  بخشــی نگری 
بودجه نویسی کشور است که متأسفانه 
هر ســال نســبت به ســال قبــل عمق و 
وســعت بیشــتری بــه خــود می گیــرد، 
بزرگ ترین حاصل این نگاه نادرســت 
نیازهــای  تأمیــن  ســاانه  بودجــه  بــه 
حاشــیه ای و کوتاه مدت است که سبب 
هدر رفتن سرمایه ملی و عقیم ماندن 
پروژه هــای ملــی می شــود. در همیــن 
دیگــر  و  مجلــس  نماینــدگان  راســتا 
مســئوان دخیل در امر بودجه نویســی 
و   بخشــی نگری  بــه  نــه  کمپیــن  بــه  را 
بودجــه ملی دعــوت می کنم.«  محمد 
کیانــوش راد، نماینــده اســبق مجلس 
هــم بعد از پیوســتن به ایــن کمپین  با 
اشــاره به چالش های فعــال و گوناگون 
چالش هــای  جملــه  از  ایــران،  امــروز 
قومــی و بــوم گرایانه، مســائل زیســت 
محیطی، بحران میان اســتانی آب و... 
گفتــه اســت: »توجــه دولــت و مجلس 
به اجرای بی چــون و چرای مطالعات 
رویکردهــای  و  ســرزمین  آمایــش 
بــر  بــا تکیــه  اجــرای آن،  و  درازمــدت 
نظام دیوانســااری عقانــی و توانمند 
و متخصــص و بــا گرایــش ملــی و بــی 
اســت.«  حیاتــی  و  ضــروری  طرفانــه، 
وی افــزوده اســت: »هنــوز هــم، نظــام 
بودجه بندی بر اساس تخصیص بهینه 
امکانات و درآمدها نیســت. فشارهای 
گوناگــون، از شــخصیت ها و نهادهــای 
گوناگــون گرفته تا منطقه و شــهرگرایی 
غیرقابــل  تغییــرات  بــه  نماینــدگان 
تصوِر بودجه دولــت در مجلس تحول 
می یابــد و ســپس در هــر مرحلــه ای از 
اجرا نیــز دچار انحــراف از حداقل های 

برنامه ای مصوب می شود.«
 
ë  تمرکز مطالبات منطقه ای 

روی موضوع آب
امــا از آنچــه در مجلــس در قبــال 
بودجه 98 می گذرد، شــاید اولین خبر 

پیشنهادات به دنبال گرفتن امتیازات 
منطقه ای هســتند؟ فرشادان معتقد 
اســت کــه در این مــورد جــای نگرانی 
قســمت  اینکــه  مهم تــر  و  نیســت 
قابــل  پیشــنهادات  ایــن  از  زیــادی 
طــرح نخواهنــد بــود. اما علــی اصغر 
رئیســه  هیــأت  عضــو  یوســف نژاد، 
مجلس و یکــی از اعضای کمیســیون 
تلفیــق بودجــه روایــت دقیق تــری از 

جزئیات این 4 هزار پیشنهاد دارد. 
»ایــران« می گویــد: »شــاید  بــه  او 
تقاضاهــای  برجســته  بخــش  تنهــا 
منطقــه ای نماینــدگان بــرای بودجــه 
ســال 98 موضــوع آب باشــد وگرنــه 
ماننــد ســال های قبــل خیلــی شــاهد 
تقاضا بــرای اعتباراتی چــون راه های 
و  صنعتــی  پروژه هــای  روســتایی، 
ابعــاد  در  اینهــا  امثــال  و  عمرانــی 
منطقــه ای نیســتیم.« ایــن در حالــی 
اســت که  هــادی قوامــی، دیگــر عضو 
بــه »ایــران«  کمیســیون تلفیــق هــم 
گفتــه اســت: »شــرایط امســال بــرای 
بودجه بســیار خاص و حســاس است 
و مــا با فشــارهایی مواجه هســتیم که 
در ســال های قبــل یا از اســاس تجربه 
نکرده ایــم و یا اگر بوده در این ســطح 
نبوده انــد. به ایــن ترتیــب بودجه 98 
هیــچ جایی برای بخشــی نگری ندارد 
و ایــن را مجلــس هــم کامــًا متوجــه 
شــده و وقتی پیشــنهادات نمایندگان 
می شــویم  متوجــه  می خوانیــم،  را 
کــه کمتــر موضوعــات منطقــه ای در 
آنهــا به چشــم می خــورد.« او  افزوده 
اســت: »در عیــن حــال در کمیســیون 
تلفیــق و بــا هماهنگــی هیأت رئیســه 
مجلــس  اهتمــام داریــم کــه انــدک 
پیشــنهادات منطقــه ای را هم تا جای 
ممکن از حــوزه اثرگذاری خارج کنیم 
تــا بودجــه در بیشــترین حــد ممکــن 
شــکل ملی خود را حفظ کند.« او هم 
البتــه تأیید می کند که قســمت عمده 
مطالبات منطقــه ای نمایندگان برای 
بودجــه ناظــر بــه موضــوع آب اســت 
و موضوعــات دیگــر هنــوز چنــدان در 
مجلــس و میــان نماینــدگان مطــرح 

نشده اند.
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اخبار

زمان سهم خواهی و بخشی نگری به بودجه نیست
نمایندگان در گفت وگو با »ایران« تأکید کردند

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس   
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اسامی از اصرار مجدد این کمیسیون 
بــر مصوبه پیشــین خود دربــاره ایحه 
CFT خبــر داد و گفــت: ایــن ایحه در 
دســتور کار صحــن علنی اولیــن هفته 
می گیــرد. قــرار  مجلــس  آتــی  کاری 

به گــزارش خانــه ملت، حشــمت اه 
نشســت  تشــریح  در  فاحت پیشــه، 

و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  دیــروز 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اســامی با اشــاره بــه بررســی ایرادات 
شــورای نگهبان به ایحــه CFT گفت: 
در این جلســه که با حضور عباســعلی 
کدخدایی ســخنگوی شــورای نگهبان 
بررســی  بــه  کمیســیون  شــد،  برگــزار 
 CFT ایرادات این شــورا دربــاره ایحه
پرداخــت و بر نظــر قبلی خــود اصرار 

کــرد.وی در ادامــه با بیــان اینکه پیش 
از ایــن یک بــار اصاحــات کمیســیون 
درباره ایرادات شــورای نگهبان به این 
شــورا ارســال شــده بود، اظهار داشت: 
بــا ایــن حال شــورای نگهبان تنها ســه 
ایــراد را برطرف شــده دانســت و بقیه 
ایرادات را مجدداً به کمیســیون ارجاع 
داد ضمــن اینکــه پیــش از ایــن هفت 
مــورد از ایرادات نیز بــه مجمع ارجاع 

در  افــزود:  است.فاحت پیشــه  شــده 
کمیســیون  نظــر  مجموعــه  نهایــت 
امنیــت ملی تصویــب ایحــه CFT با 
نظر قبلی این کمیسیون بود که ایحه 
مصوب در اولین جلســه صحن علنی 
در هفتــه آتی کاری مجلس در دســتور 

کار قرار می گیرد. 
حضــور  بــه  ادامــه  در  فاحت پیشــه 
سردار اشتری در جلسه این کمیسیون 

برای بررســی بودجــه انتظامی کشــور 
اشــاره و بیان کرد: قرار شــد کمیسیون 
امنیــت ملی مجلــس حداکثــر تاش 
خــود را بــرای تضمیــن بودجــه ناجا و 
تا تخصیــص صددرصدی این بودجه 

انجام دهد.
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  رئیــس 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت 
اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  اســامی 

حوزه های نظامــی، انتظامی و دفاعی 
اســت کــه امنیــت مســئوان دولــت و 
مــردم را تأمیــن می کند، خاطرنشــان 
کــرد: بایــد ســعی کنیــم منابــع مــورد 
دفاعــی  بنیــه  کــه  دفــاع  وزارت  نیــاز 
کشــور را تقویت می کنــد بخصوص در 
حوزه های مرزبانی و ناجا تأمین کنیم 
که در این خصوص پیشنهاداتی نیز از 

ناجا گرفتیم.

کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه پیشین خود درباره CFT تأکید کرد

هــر چند رئیــس جمهوری پیشــتر 
در  تــا  بــود  خواســته  مجلــس  از 
تصــرف  و  دخــل  بودجــه  ایحــه 
زیــادی انجــام ندهــد امــا ســرازیر شــدن بیــش از 4 
هــزار پیشــنهاد بــه ایــن ایحــه نشــان از ایــن دارد که 
مجلســی ها به دنبــال تغییراتــی در آن هســتند. این 
تغییرات چیســت و نمایندگان بیشتر در چه جاهایی 
ایــن تغییــرات را ازم می بیننــد؟ آن طــور که مهدی 
فرشادان می گوید، مهم ترین تغییری که نمایندگان 
در پی آن هســتند ناظر به اعتبــارات حمایتی بودجه 
از اقشــار کــم درآمد می شــود. او می گوید: »مطالبات 
در این حوزه طی یک ســال اخیر از نمایندگان بســیار 
زیاد بوده و چشــم انداز آینده هــم حکایت از آن دارد 
کــه در این خصوص باید خیلی جدی تر وارد شــویم. 
از همیــن رو نماینــدگان عمدتــاً مجموعــه اعتبارات 

حمایتی بودجه را متناســب با واقعیت موجود کشور 
نمی داننــد و اصرار زیادی بر تغییــر آن وجود دارد.« 
در همین حال  هادی قوامی هم ضمن تأیید سخنان 
فرشــادان به موردی دیگر اشــاره می کند. به گفته او، 
برخی مبانــی اصلی بودجه نظیر قیمت دار، میزان 
فروش نفــت و قیمت نفت در ایحــه دولت چندان 
مورد موافقت نمایندگان نیســت و آنها در پی تغییر 
و به تعبیر قوامی، واقعی کردن این اعداد هســتند. با 
ایــن وجــود قوامی تأکید می کند که هیــچ کدام از این 
تغییرات و اصاحات بدون همفکری و هماهنگی با 
دولت انجام نخواهد شــد. در این فضا نمایندگانی با 
»ایران« صحبت کرده اند و معتقدند حجم تغییرات 
ایحــه بودجــه امســال در مجلــس قطعاً زیــر 7 یا 8 
درصــد خواهد بــود. حجمی کــه آنهــا می گویند زیاد 

نیست و بودجه را از حالت ملی خارج نمی کند.

بـــرش

تغییرات ملی بودجه با همفکری دولت

این اســت کــه برخاف اکثر ســال های 
قبــل، این بــار رقابت بر ســر عضویت 
تلفیــق  کمیســیون  در  نماینــدگان 
نبــوده اســت.  فراکســیونی و سیاســی 
عبدالکریم حســین زاده، نایب رئیس 
بــه  رابطــه  ایــن  در  امیــد  فراکســیون 
»ایــران« گفته اســت کــه »بــا توجه به 
فضــای کشــور و همیــن طــور تصمیم 

نمایندگان، هیچ کدام از فراکسیون ها 
تــا  نکردنــد  ورود  انتخابــات  ایــن  بــه 
ترکیــب کمیســیون تلفیــق بودجه 98 
تا جای ممکن بر اساس شاخص های 
کارشناسی و فنی باشد.« خیلی ها این 
اتفــاق را یک قدم رو به جلو می دانند. 
امــا بخشــی نگری های بودجه ای فقط 

مربوط به مسائل سیاسی نیست. 

اصــل و ریشــه این بخشــی نگری ها 
را بایــد در مســائل منطقه ای جســت. 
حجــم بــاای پیشــنهادات نمایندگان 
که بــه گفته مهــدی فرشــادان تاکنون 
بالــغ بــر 4 هــزار مــورد شــده می تواند 
تکــرار  از  نگرانــی  افزایــش  باعــث 
بــاز  آیــا  باشــد؛  بخشــی نگری ها  ایــن 
از  وســیع  حجــم  ایــن  بــا  نماینــدگان 

یرنا
ا

به گفته نمایندگان، تغییرات احتمالی ایحه بودجه در مجلس زیر 10 درصد خواهد بود

ســخنگوی قوه قضائیه درباره احتمال 
تغییر در ریاســت قــوه قضائیه با توجه 
بــه حضــور آیــت اه آملــی اریجانــی 
به طــور همزمان در شــورای نگهبان و 
ریاســت مجمــع تشــخیص مصلحت 
ابــاغ  قــوه  »ریاســت  گفــت:  نظــام، 
ســمت  حفــظ  بــا  و  گرفــت  جدیــدی 
و  می دهــد  انجــام  قــوت  بــا  را  کارهــا 
خللی در کارش ایجاد نشــده اســت.« 
غامحســین محســنی اژه ای  احتمال 
عنــوان  بــه  خــودش  شــدن  معرفــی 
رئیــس دســتگاه قضــا را رد کــرد و در 
پاســخ به اینکــه احتمــال می دهد چه 
کسی  رئیس قوه شود، گفت: »احتمال 
می شــود داد ولی قطعی نــه. بموقع و 
هــر زمان مقــام معظم رهبــری اعام 

کردند، همه مطلع می شویم .«
به گزارش ایسنا، سخنگوی دستگاه 
قضا در نشست خبری روز گذشته پس 
از اعــام اســامی و میــزان محکومیت 
افــرادی کــه در شــهرهای مختلــف به 
اتهامــات مالــی محاکمه و حکم شــان 
قطعی شــده اســت و نیز اعام اسامی 
15 نفــر از داان خــرده پــای ارزی کــه 
تشــخیص داده شــد در تاطــم بــازار 
بــه  داشــتند،  نقــش  فضاســازی ها  و 

پرســش خبرنگاران درباره پرونده های 
جاری مطرح در قــوه قضائیه پیرامون 

چهره های نام آشنا پاسخ داد. 
غامحسین محســنی اژه ای درباره 
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی 
بــا بیــان اینکه بــا وجــود ادعــای اینکه 
زنجانــی در کشــورهای دیگر پــول دارد 
در سفر به این کشــورها چیزی حاصل 
نشــده اســت، از انجــام اقداماتی برای 
طرح دعــوا در خــارج کشــور در جهت 
اعــاده اموال زنجانی خبــر داد و افزود: 
»مشــکلی که وجود دارد این اســت که  
بخشــی از اموالــش در خــارج از کشــور 
و بــه نــام دیگــران اســت و طرف هــای 
ادعــای  بــا  و  خارجی انــد  معاملــه 
معمولی نمی شــود و بایــد در محاکم 
آنهــا اقامــه دعوا کرد.«  او در پاســخ به 
ســؤال خبرنگاری درباره عفو زنجانی و 
احتمال خاصی او از اعدام  نیز گفت: 
»این موضوع بحث بعدی است. البته 
در بخشــی از رأی دیــوان ارفــاق آمــده 
اســت. نظرم این اســت کــه باید وقتی 
تعییــن شــود و تاکنــون به چهار کشــور 
هیــأت رفتــه و در جلســات قبلــی من 
رفتــم ولــی در جلســه آخر مــن نرفتم 
گفتــم و  توصیــه ام این اســت که وقت 

تعیین کنید که آخرین فرصت است.«
 
ë  صــدور کیفرخواســت بــرای معاون

شهردار سابق تهران
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به 
ســؤالی درباره پرونده عیســی شــریفی 
معاون شهردار سابق تهران گفت: این 
پرونــده  هنوز به مرحله کیفرخواســت 
نرسیده و در تحقیقات مقدماتی است 
و از بیــان جزئیات معذورم. محســنی 
مختومــه  شــایعه  تکذیــب  بــا  اژه ای 
شــدن پرونده حســین فریــدون درباره 
آخریــن وضعیــت پرونــده او گفت که 

هنــوز ایــن پرونــده بــه دادگاه نرفتــه و 
پرونــده  دربــاره  او  اســت.  دادســرا  در 
احمــد عراقچــی، معاون ســابق بانک 
مرکــزی نیز گفت: »همین روز گذشــته 
بــرای پرونده احمد عراقچی گزارشــی 
رســیده کــه اگــر صحت داشــته باشــد، 
روند پرونده تغییر می کند. دادگاه این 
پرونده شروع نشده و در حال مطالعه 
پرونــده هســتند و اگــر گــزارش جدیــد 
صحــت داشــته باشــد، فــاز جدیــدی 
محســنی اژه ای  می شــود.«  مطــرح 
همچنیــن آزادی احمد عراقچــی را با 
اجــازه قاضــی دانســت و در پاســخ به 

ســؤالی  دربــاره شــکایت رئیس دولت 
روزنامــه  مدیرمســئول  از  اصاحــات  
کیهــان گفت: »از آقای شــریعتمداری 
که پرســیدم، او گفته که ما آماده دفاع 
هســتیم ولــی هنــوز بــه دادگاه نرفتــه 

است.«
آخریــن  دربــاره  اژه ای  محســنی 
وضعیت پرونده  هشــت فعال محیط 
زیســت که متهم به افســاد فی اارض 
بــه  پرونــده  »ایــن  گفــت:  شــده اند، 
دادگاه ارســال شــده ولی هنــوز تعیین 
وقت نشــده اســت و وکا بایــد بروند و 
پرونــده را مطالعــه کننــد، زیــرا در این 
پرونده هــا متهم یا بایــد وکیل معرفی 
کنــد و یــا اینکه دادگاه بــرای آنها وکیل 

معاضدتی انتخاب کند.«
او درخصــوص تهدیــد امریکا برای 
آزادی نازنیــن زاغــری نیز گفــت: »اگر 
قــرار اســت کســی آزاد شــود، بــه آنهــا 
کــرده  غلــط  امریــکا  و  نــدارد  ربطــی 
است.«ســخنگوی قوه  قضائیــه درباره 
پرونده  شکایت سید محمد خاتمی از 
روزنامه کیهان و حسین شریعتمداری 
هــم  گفت: این پرونــده هنوز به نتیجه 
نرسیده و به دادگاه نرفته است، نتیجه 

که روشن شد اعام می کنیم.

محسنی اژه ای خبر داد

طرح دعوا در خارج از کشور برای بازگرداندن پول های زنجانی 
پرونده شکایت خاتمی از شریعتمداری هنوز به دادگاه نرفته است

حداقل بی طرف باشید!
دولــت بیــش از هر زمــان دیگــری نیازمند ســخن گفتن 
بــا مــردم و اقنــاع و توجیــه جامعــه خصوصــاً پیرامــون 
مشــکات کشور و معضات گوناگون سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعــی اســت. تأثیر تحریم هــای امریــکا رفته رفته 
خــود را در ســطوح مختلــف نشــان می دهــد و از قضــا 
فرصــت طلبان حداکثرسوء اســتفاده را می برند و فشــار 
معیشــت به مــردم را بیشــتر می کنند. متأســفانه بیش 
از آنکــه محدودیت های اقتصــادی و تنگناهای مالی در 
حال عمل کردن هســتند فضــای روانی و جنگ روانی با 
برخــی از ندانم کاری هــای داخلی کار خود را می کند و اذهان 
مردم را مشــوش می ســازد. در چنین شــرایطی نیاز به رســانه های مسئول و 
متعهد به منافع ملی بیش از هرزمان دیگری احساس می شود و دولت هم 

نیازمند حمایت های نرم افزارانه عمیق و صادقانه است. 
متأســفانه با کم کاری های صدا وســیما در پشــتیبانی از اقدامات دولت 
بــه وضــوح می تــوان یــک خــأ رســانه ای را احســاس کــرد و بهره بــرداری 
مخالفان و خصوصًا براندازان را مشــاهده نمــود. به قول رئیس جمهوری 
گویــی رســانه ملــی درتشــریح عملکردهــا و دســتاوردهای دولــت کراهت 
دارد و در بیانــی افزونتــر می توان گفت که کراهتش به لکنت زبان کشــیده 
می شــود. اینکه صدا و ســیما با چه تحلیلی حساســیت های خود نسبت به 
دســتاوردهای قــوه مجریــه را بــاا نمی برد یک حرف اســت و اینکــه با این 
نــوع برخــورد زمینــه تضعیــف کلیت نظــام به وجــود می آید و خدشــه در 
رضایتمنــدی مــردم حاصل می شــود ســخن دیگری اســت که به ســادگی 

نمی توان از آن عبور کرد. 
در واقــع در برابــر انبــوه مشــکات و محدودیت ها و معضــات موجود، 
مدیــران دولت باید تریبونی داشــته باشــند تا حتی پیش از بــه وجود آمدن 
ابهام ها و نواقص به توجیه مردم بپردازند و از گســترش شــکاف های ذهنی 
جلوگیــری بــه عمــل آورنــد.در زمانــه ای که مــا در آن قــرار داریم رســانه ها 
بازیگــران اصلــی میدان ها و نقش آفرین و تأثیر گذار در همه امور سیاســی و 
اجتماعی هستند. یک رسانه ملی با کار مسئوانه و مستمر خود می تواند به 
ایجاد آرامش و امید در اجتماع همت بگمارد و اگر نقدی را مطرح می سازد 

در آستانه تخریب توقف شود. 
نه تنها کسی مخالف نقد عملکرد دولت نیست که کارشناسان تبلیغات 
و جنگ های روانی آن را ازم می دانند و جانبداری های یک سویه و سطحی 
را هرگز مثمر ثمر نمی شمرند. انتقادها باید باشد ولی امکان دفاع هم باید 
فراهم شــود و ســمت و ســوی بحث ها و گزارش هــا و مســتندها در مجموع 

اقناع مخاطب و آرامش شنوندگان باشد. 
سیاســیون و آگاهــان بخوبــی متوجــه ریزه کاری های رســانه ای هســتند و 
می دانند که با تقدم و تأخر یک مصاحبه، در اولویت بندی انتشارخبر ها، در 
فضــای پیرامونی میزگردها، در نوع ســؤال هایی که مجریان مطرح می کنند 
می شــود ذهــن مخاطــب را به گونــه ای مورد هــدف قرار داد که بــه رغم هر 
ســخنی که مطرح می شود ودفاعی که صورت می گیرد تمایات کارگردانان 
به کرســی بنشــیند. به نظر می رســد انتظار دولت از صداوســیما نه تنها یک 
دفاع همه جانبه نیست بلکه در بعضی از زمینه ها بی طرفی میان منتقدان 
و مدیران دولتی است. اگر زمان کافی و فضای مناسب در اختیار مسئوان و 
مدیــران اجرایی قرار گیــرد و از مدافعان اصلی و جدی دولت هم دعوت به 
عمل آید با همه ضعف هایی که وجود دارد بیان واقعیت ها صورت خواهد 

گرفت و کار خود را خواهد کرد. 
صداوســیما می تواند پیام همدلی و همراهــی همه ارکان مختلف نظام 
را به صور مختلف به جامعه برســاند و از این طریق نا امنی ذهنی و نگرانی 
از آینــده را در میــان مردم به کمترین میزان خود برســاند. اکنون بعضاً این 
ذهنیت در جامعه ایجاد شــده است که دولت از سوی قوای نظام پشتیبانی 
نمی شــود. همیــن معنــا حتــی در بازارهــا اثر منفــی می گــذارد و به شــائبه 

بی ثباتی دامن می زند. 
اگــر مردم احســاس کننــد که دولت توانایــی و اراده و حمایــت ازم برای 
تمشــیت امــور را دارد و بــا همــه تــوان و ظرفیت خــود در حال رفــع موانع و 
مشکات است دلگرم می شوند و همین دلگرمی اثرات مثبت فراوان حتی 
در اقتصاد کشــور خواهد داشت. کســانی که ضدیت با امریکا را با خود یدک 
می کشــند حداقــل از این طریــق به مخالفت بــا ترامپ بپردازنــد و امیدش 

برای مخدوش ساختن اقتصاد ایران را نقش بر آب سازند.

یادداشت

جعفرگابی
روزنامه نگار

 تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق شد
یک عضو کمیســیون تلفیق بودجه ســال 98 از انتخاب 

اعضای هیأت رئیســه این کمیسیون خبر داد.
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  ســامی  نگهبــان  محمــود   
 ،98 بودجــه  تلفیــق  کمیســیون  یکشــنبه  عصــر  جلســه  در  اظهارکــرد: 
غامرضــا تاجگــردون بــه عنوان رئیــس کمیســیون تلفیق ایحــه بودجه 
ســال 98 انتخاب شــد. به گفته وی، محمدحســین فرهنگی و علی اصغر 
یوســف نژاد بــه عنــوان نواب رئیــس اول و دوم و محمد مهــدی مفتح به 

عنوان سخنگوی کمیســیون تلفیق انتخاب شدند. 
نگهبــان همچنیــن از انتخــاب رســتمیان و ادیانــی بــه عنــوان دبیران 

کمیســیون تلفیق بودجه 98 خبر داد.
 

رزمایش های مشترک بین نیروی دریایی ایران و روسیه
فرمانــده نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: رزمایش های تاکتیکی، امداد و 
نجــات و مقابله بــا دزدان دریایی در آینده نزدیک بین نیروی دریایی ایران 
و روســیه برگزار خواهد شــد. به گزارش ایلنا، امیر دریادار حسین خانزادی، 
فرمانــده نیروی دریایــی ارتش با اعام این خبر گفــت: این رزمایش  ها، دو 
کشــور را به ســطح بااتری از همکاری در دریا در سطوح راهبردی، تاکتیکی 
و عملیاتی خواهد رساند.وی با بیان اینکه در خزر اجازه حضور هیچ نیروی 
فرامنطقه ای را نمی دهیم، اظهار داشت: خزر دریای صلح و دوستی است 

و همه کشورهای پیرامونی آن همین رویکرد را دنبال می کنند.

عزای عمومی در اردبیل
در پــی درگذشــت عالــم ربانی 
اردبیلــی،  ســیدحاتمی  اه  آیــت 
عــزای  اردبیــل  اســتان  در  امــروز 
گــزارش  شــد.به  اعــام  عمومــی 
عالــم  درگذشــت  پــی  در  فــارس 
ابراهیــم  ســید  اه  آیــت  ربانــی 
نماینــده  اردبیلــی  ســیدحاتمی 
در  اردبیــل  اســتان  مــردم  ســابق 
مجلس خبرگان رهبــری، نماینده 
اســتاندار  و  اســتان  در  فقیــه  ولــی 
اردبیل در اطاعیه ای روز دوشنبه 

17 دی مــاه را در اســتان اردبیــل عــزای عمومــی اعــام کردند.پیکر مطهر 
حضرت آیت اّه ســید ابراهیم سیدحاتمی ساعت 10 صبح امروز دوشنبه 
17 دی ماه از مقابل مصای بزرگ اردبیل به ســمت مســجد قائم تشــییع 

خواهد شد.

استیضاح ها از دستور کار 
مجلس خارج شد

عضــو هیــأت رئیســه مجلس 
اســتیضاح های  تمامــی  گفــت: 
کار  دســتور  از  دولــت  وزیــران 
مجلــس شــورای اســامی خــارج 
شده اســت. به گزارش ایرنا،  علی 
حاشــیه  در  نــژاد  یوســف  اصغــر 
جلســه علنــی مجلــس در جمــع 
آخریــن  مــورد  در  خبرنــگاران 
وضعیت استیضاح ها گفت: هیچ 
استیضاحی در دستور کار مجلس 
قــرار ندارد و تمامی اســتیضاح ها 
از دســتور کار مجلس خارج شــده 

است. 
وی در پاســخ به این ســؤال که 
آیا با طراحان اســتیضاح صحبت 
طراحــان  گفــت:  خیــر  یــا  شــده 
امضاهــای  اســتیضاح ها  تمامــی 
نماینــده  گرفتنــد.  پــس  را  خــود 
مردم ســاری در مجلس در مورد 
استیضاح وزیر کشور گفت: حدود 
20 امضــا بــرای اســتیضاح جمع 
شــده بــود کــه همگــی آن را پس 

گرفتند.
بــه  پاســخ  در  نــژاد  یوســف   
این ســؤال که شــنیده شــده رهبر 
معظــم انقــاب در مــورد عــدم 
مجلــس  در  وزیــران  اســتیضاح 
توصیه هایــی را داشــته اند، گفت: 

من در این باره چیزی نشنیدم.

یرنا
ا



برجــام  نجــات  عملیــات  مانــدن  نــاکام 
رویدادی است که مزیت های پیدا و پنهان 
امنیتــی ایــران را بــرای کشــورهای اروپایی 
در بوتــه آزمــون قــرار می دهــد؛ آزمونــی 
کــه می توانــد متناســب بــا تحقــق یافتــن 
خواســته های اقتصادی ایران در چارچوب 
توافــق هســته ای حتــی بــه تغییــر راهبرد 
امنیتی ایران در منطقه بینجامد و خود به 
بحــران بزرگی بــرای اروپا تبدیل شــود. اما 
این تحوات در چه شرایطی و چگونه رقم 

خواهد خورد؟
بــرای اروپایــی کــه قــرار اســت در کنــار بــه 
نمایش گذاشــتن عزم سیاســی خود برای 
حفــظ توافــق هســته ای بــا ایــران، بــازوی 
عملیاتــی اش را با نهایی کردن ســازوکاری 
مالــی تحت عنــوان »اس پــی وی« جهت 
حراســت از مناســبات اقتصــادی بــا ایران 
امریــکا  از تحریم هــای فرامــرزی  فــارغ  و 
بــه حرکــت در آورد، ناکامی در این مســیر 
یــک کابــوس به تمــام معناســت. آن هم 
در شــرایطی کــه در کنــار پیگیــری موضوع 
برجام، گرفتار سیاست خارجی پرماجرای 
ترامپ نیز شده اســت. اروپا در حالی امید 
خود بــرای حفظ برجام را پررنگ می بیند 
کــه ایــران در عیــن انتظــار برای بــه هدف 
رســیدن این تاشــها در امتداد این مســیر 
دســت روی دســت نگذاشــته اســت چــه 
تحریم های امریکا موجب شده مقام های 
کشورمان و شمار زیادی از کشورهای بزرگ 
حوزه شــرق از روســیه و چین گرفته تا هند 
و کره جنوبی اولویت هایشــان را بر اســاس 
همــکاری تجــاری و اقتصــادی و بــه دور از 
هر گونه اختافات سیاســی، ترتیب دهند. 
بــا ایــن حــال میــزان موفقیــت امریــکا در 
پیگیری و اجرای سیاســت فشار حداکثری 
علیه ایــران، رویدادی اســت کــه به قیاس 
عزم جدی کشورهای اروپایی برای مواجهه 
با سیاســت یاد شــده و ناکامی آنهــا در این 
میــدان تقابــل می تواند تبعــات غیرقابل 
انتظاری را برای کشــورهای منظومه غرب 
از جملــه اروپایی هــا داشــته باشــد. وقتــی 
گفتــه شــد کــه امریــکا در پــی بازگردانــدن 
تحریم هــا به دنبــال صفر کردن صــادرات 
نفــت ایــران اســت، ایــن حســن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران بود که در واکنش به 
موضع گیری همتای امریکایی اش، عملی 
شدن این چشم انداز را ناممکن دانست و 
تلویحاً گوشزد کرد شکست برجام چگونه 
می توانــد اروپــا را به عنــوان حافظــان ایــن 

توافــق در باتاق بحران امنیتــی فرو ببرد. 
روحانی در ســخنان خود کــه چندی پیش 
در آذر مــاه مطرح شــد با انتقاد از عملکرد 
ترامپ در اظهارات کم ســابقه ای هشــدار 
داد کــه »اگــر توانایی هــای مــا در مبــارزه با 
مــواد مخدر و تروریســم در خاســتگاه آنها 
ضربه ای ببیند، شــما نخواهید توانست از 
زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و بمب ها و 
ترورها به سامت خارج شوید«. هشداری 
که در بطن خود ضمن اشاره به مزیت های 
پیدا و پنهان ایران در منطقه تأکید می کرد 
فراهم شدن زمینه های بروز بحران امنیتی 
برای اروپا به رغم قرابت های حاصل شده 
تا چــه اندازه بــه تغییر راهبردی سیاســت 

خارجی ایران گره خورده است.
ë پیوند تروریسم و اروپا

برجــام به عنــوان دســتاورد مهــم دولــت 
روحانــی که همــواره از آن به عنوان ضامن 
امنیــت ایــران، منطقــه و بین الملــل یــاد 
می شود، فراهم کننده فرصتی بود تا ایران 
از موقعیت حساس خود با هدف کاستن از 
بحران هــای درهم تنیده منطقه و در رأس 
آن مبارزه با گروه های تروریستی بهره گیرد. 
جمهوری اسامی با طراحی یک سیاست 
تروریســم،  بــا  مبــارزه  در  و مؤثــر  مثبــت 
افراطــی گــری و ایجــاد صلــح و امنیت در 
منطقــه کوشــید مانــع از عمیق تــر شــدن 
دامنه خشــونت های تروریســتی و سرایت 
آن به کشورهای دیگر شود. اهمیت و تأثیر 
سیاســی، نظامی و اســتراتژیک مشــارکت 
ایران برای کاســتن از تنش های منطقه ای 
در حالــی بــر همــگان هویداســت کــه این 
رویکــرد هزینه هــای قابــل توجهــی بــرای 
تهران در بر داشته است. نقش مستشاری 
ایــران در ســوریه در اوج جنــگ میدانــی 
دولت دمشــق بــا تروریســت های داعش، 
ساماندهی و انســجام بخشی به گروه های 
مردمی و حمایت از ارتش دفاع ملی عراق 
در مبارزه با تروریست ها و تشکیل و هدایت 
ائتاف های منطقه ای با حضــور بازیگران 
مؤثــر برای حــل و فصل ســایر بحران های 
منطقه ای از جمله موضوع یمن و بحرین 
از طریــق فرایند مذاکرات صلــح از جمله 
سیاســت های بی بدیل جمهوری اسامی 
در منطقه بوده است. اگرچه ائتاف نظامی 
غرب به رهبری ایاات متحده کوشــیده تا 
مشــارکت ایــران در نبرد با داعــش را تنزل 
داده و بی اهمیــت، ناملمــوس و بی ارزش 
جلــوه دهد بــا این حال کمتر کســی تردید 
دارد کــه هیچ قدرت دیگر فرامنطقه ای به 
اندازه ایران خون و ســرمایه برای تضمین 
نابودی داعش در سنگرهای خود، قربانی 

پیچیده تــر از گذشــته کــرده اســت. پیشــتر 
افغانســتانی  از مهاجــران  زیــادی  شــمار 
و پاکســتانی در نتیجــه مداخلــه نظامــی 
شــوروی در افغانســتان و حمایــت امریکا 
از شــبه نظامیان در این کشــور راهی ایران 
شــدند و تعــداد کمتــری در اروپــا و امریکا 
پناه گرفتنــد. عبدالرضــا رحمانی فضلی، 
وزیر کشــور ایران از حضور 3 میلیون نفری 
مهاجــر افغان در ایــران خبر داده که بنا به 
نگاه انســانی جمهوری اســامی، از سطح 
قابل ماحظه ای از اســتانداردهای زندگی 

در ایران بهره مند هستند.
 او چنــدی پیــش درپــی هشــدار بــه اروپــا 
برای تســریع بخشــیدن به عملیات حفظ 
برجام ایــن گونــه هشــدار داد:»3 میلیون 
مهاجر در ایران هستند و ایران به آنها نگاه 
انســانی دارد و جلــوی آن ایســتاده اســت. 
اگر این نگاه نباشــد کافی است ٢۴ ساعت 
وزیر کشــور غفلت کند تا هزاران پناهنده و 
چند تن مــاده مخدر از مرزهــا عبور کند«. 
تهدیــدی که بیش از هر چیز اشــاره به این 
دارد که ایران در شرایطی که با چالش های 
اقتصادی بازگشت تحریم ها دست و پنجه 
نرم می کند، می تواند با تغییر در سیاست 
خود در قبال مهاجران افغان راه عبور آنها 
به اروپا را آنچنان هموار ســازد که اروپاییان 
بــه دعــوت از ایــران بــرای توافقــی جهت 
ســهیم شــدن در هزینه های مقابله با این 
موضوع، ناچار شوند و بخشی از هزینه های 
مالی و انســانی ایران را تأمین کنند. تعلل 
و کاســتی اروپا برای جبران مافات ایران در 
چارچوب توافق هسته ای عامل مؤثری در 
تجدید نظر تهران نســبت به سیاست یاد 

شده می باشد.
در کنــار همه اینها نبایــد از موقعیت تنگه 
هرمــز به عنــوان مهم تریــن گــذرگاه برای 
ایــن  گذشــت.  جهــان  در  نفــت  تجــارت 
موضوع نخســتین بار از ســوی روحانی در 
واکنش به تهدیــد امریکا به محدود کردن 
بازارهــای  ایــران در  نفــت  حجــم خریــد 
جهانــی و با گفتــن این جملــه که »معنی 
نــدارد نفــت ایــران صــادر نشــود و نفــت 
منطقــه صادر شــود«، مطرح شــد. اگرچه 
مقام های کشــورمان در ایــن موضع گیری 
بــه وضوح بــه اقدامات واکنشــی ایــران در 
صــورت تحریــم صددرصــدی نفــت آن 
اشاره چندانی نداشتند اما ناگفته پیداست 
که ســایه ســنگین کنتــرل نظامی ایــران بر 
این تنگــه و طــرح احتمال مســدود کردن 
آن در واکنش به سیاســت تحریمی امریکا 
هزینه هــای گزافــی را بــر تجــارت جهانــی 

تحمیل خواهد کرد.

 امریکا عناصری از 
»منافقین« را به عراق بازگردانده

خبــر اول اینکــه،  یــک نماینــده عراقــی فــاش کــرد که 
امریکا در پی تصمیم عقب نشــینی از سوریه، شماری 
از عناصر گروهک منافقیــن را به عراق بازگردانده و در 
حال آموزش آنان در شــمال این کشــور است. به گزارش  فارس، »محمد 
البلداوی« گفت، امریکا عناصری از »سازمان موسوم به مجاهدین خلق 
ایــران را همزمــان با ]اخبار[ خروج امریکا از ســوریه« به عــراق بازگردانده 
و مقرهــای نیروهــای امریکایــی در شــمال عراق میزبــان آنــان و در حال 
آموزش آنان است. این نماینده عراقی به وبگاه خبری »المعلومه« عراق 
گفت: امریکا تاش می کند پس از خروجش از سوریه، ثبات ایران و ثبات 
خاورمیانــه را برهــم بزند. اردوگاه هــای ارتش امریکا میزبــان عناصری از 
ســازمان ]مجاهدین[ خلق است که اکنون در حال تسلیح و آموزش آنان 
برای هدایت یک توطئه است.« البلداوی همه سیاستمداران عراقی را به 
توجه به این موضوع و ممانعت از هدف قرار گرفتن کشــورهای همسایه 

عراق دعوت کرد؛ کشورهایی که در جنگ با تروریسم کمک عراق بودند.
واکنش زائری به آیت اه یزدی 

خبر دیگر اینکه،حجت ااســام محمدرضا زائری، کارشناس مذهبی در 
ســخنانی به اظهارات اخیر آیت اه یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم واکنش نشــان داد. آیت اه یزدی اخیراً گفته اســت که در این 
40 ســال به اندازه 400 سال پیشرفت داشــته ایم. به گزارش ایسنا، زائری 
شــامگاه شنبه در مشــهد در بخشــی از ســخنان خود گفت: مِن آخوند از 
چیــزی خبر ندارم، پشــت تریبون بیــان می کنم که ما در این ۴0 ســال به 
اندازه ۴00 ســال پیشرفت کردیم. آیا این فرد خبر دارد که در جامعه چه 
می گذرد؟ چه فســادی در جامعه منتشــر اســت؟ چه پدرهایی شرمنده 
بچه هــای خــود هســتند؟ چــه مادرهایــی...، اصــًا بــرای این فــرد مهم 
نیست، نهایت به این فکر می کند که وقتی از دنیا رفت، در حرم حضرت 

معصومه)س( دفنش کنند.
روایت مطهری از دوستان نادان 

شــنیدیم که، علی مطهری در یادداشــتی با عنوان »دوســتان نادان وایت 
فقیه« در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نوشــت: در روز ٢۱ آذر مقام 
رهبری گفتند دشــمن خارجی همان طور که برای سال ۹۷ برنامه جنجال 
طراحی کرده بود و به هدف خود نرســید، برای ســال ۹۸ هم طراحی کرده 
اســت. عده ای از این ســخن ایشــان تعبیر »فتنه ۹۸ « کردند و به نیروهای 
داخلی نسبت دادند. من در پاسخ سؤال خبرنگار گفتم »از کسانی که فتنه 
۹۸ را مطرح کرده اند، بپرسید دوباره بناست چه فتنه ای را برپا کنند.« عجیب 
است که عده ای بیمار روانی و سیاسی گفتند سخن من کنایه به رهبری بوده 
اســت، در حالی که اواً ایشــان نظر به دشــمن خارجی داشتند و ثانیاً اساساً 
تعبیر »فتنه ۹۸« را به کار نبردند. اینها دوستان نادان وایت فقیه هستند و به 
این اصل مهم ضربه می زنند. به قول شاعر: دشمن دانا به از نادان دوست.

بودجه مرکز بررسی های استراتژیک 
دســت آخر اینکه، بودجه مرکز بررسی های اســتراتژیک در ایحه بودجه 
ســال ۹۸، مبلغ ۶ میلیارد و ۴۴0 میلیون تومان اســت که نســبت به سال 
۹۷، حــدود ۴۶ درصــد کاهش داشــته  اســت. بــه گــزارش روابط عمومی 
مرکز بررســی های اســتراتژیک، بودجه این مرکز در ســال ۹۵، ۱۱ میلیارد 
و ۷3۹ میلیــون تومــان بــود. از بودجه مصوب نیز تنها مبلــغ ۶ میلیارد و 
۷۵۵ میلیون و ۵00 هزار تومان تخصیص یافت. در ســال ۹۶ نیز بودجه 
مرکز با افزایش اندک نسبت به سال ۹۵، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۷۴ میلیون 
تومان بود. از بودجه مصوب نیز تنها مبلغ ۵ میلیارد و ۷00 میلیون تومان 
تخصیــص یافــت. بودجــه مرکز در ســال ۱3۹۷، مبلــغ ۱٢ میلیــارد و ۶۴ 
میلیون و ۹00 هزار تومان اســت که تا ابتــدای دی ماه ۹۷، فقط ٢ میلیارد 

تومان تخصیص یافته است.

 دیـــگه 
چه خبر

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6968
 دوشنبه  17 دی 1397

مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی

محمدحسین کبریایادداشت
کارشناس مسائل بین الملل

یرنا
ا

برگ های بازی ایران

اخبار

شکست برجام چه پیامدهای منفی برای اروپا به ارمغان خواهد آورد

وزیر امورخارجه کشورمان در سفر به هند 
با مقامــات بلندپایه این کشــور، ازجمله 
همتــای هندی خــود دیدار و در نشســت 

ریسینا شرکت خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف قرار 
اســت روزهای هفتم تا نهم ژانویه )۱۷ تا 
۱۹ دی ماه( به هند ســفر و با مقامات این 
کشــور دیدار کند. رســانه هندی پرینت در 

ایــن بــاره گــزارش داد: وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسامی ایران هفته جاری برای 
شرکت در نشست ساانه ریسینا عازم هند 
خواهــد شــد و دیدارهایی نیز بــا مقامات 
عالی این کشور خواهد داشت. این سفر در 
حالی انجام می شود که دهلی برای ایجاد 
توازن در روابط راهبردی و اقتصادی میان 
تهران و واشــنگتن تاش می کند. ظریف 

در جریــان این ســفر با سوشــما ســواراج، 
وزیر امور خارجه و به  عاوه وزیر نفت هند 
دیدار خواهد کرد. همچنین انتظار می رود 
که وی با نارندرا مودی، نخســت وزیر این 
کشــور دیدار داشــته باشد.نشست ریسینا 
چندجانبــه  کنفرانــس  یــک   )Raisina(
است که توسط اندیشکده بنیاد تحقیقات 
نظارتی هند برگزار می شــود و  به مسائل 

چالش برانگیز جامعه جهانی می پردازد. 
بــه گفته منابــع آگاه هندی، در ســفر وزیر 
امــور خارجه ایــران به هند دو کشــور قرار 
است دســتاوردهای ســفر پیشین ظریف 
بــه دهلــی در مــاه مــه را بررســی کنند که 
در جریــان آن، هنــد و ایران نــه تنها برای 
گســترش روابــط تجاری خــود بــه توافق 
رسیدند، بلکه اعام کردند که قصد دارند 

راهکارهای بیشــتری برای ادامه حمایت 
دولت هند از توافق هسته ای با ایران پس 
از خــروج امریــکا ازاین توافق و بازگشــت 

تحریم ها علیه تهران بیابند.
ظریف که به همراه یک هیأت متشکل از 
تجار و بازرگانان ایرانی به هند سفر خواهد 
کرد، قرار اســت روز هشــتم ژانویه در یک 
نشست تجاری به مدیریت کنفدراسیون 

صنایــع هند نیز شــرکت کنــد. مهم ترین 
هــدف ایــن نشســت یافتــن راه حل های 
مناســب برای انجام پرداخت ها از طریق 
ارز ملــی هنــد )روپیــه( پــس از بازگشــت 
تحریم های امریکا علیه ایــران و به عاوه 
ایجاد یک زمینه مناسب برای شرکت های 
ایرانــی به منظــور ســرمایه گذاری در هند 

خواهد بود.

ظریف برای رایزنی سیاسی- اقتصادی امروز راهی هند می شود

دست ایران خالی نیست

 از آغاز ســکانداری دستگاه دیپلماسی توسط دکتر ظریف در مرداد ۱3۹٢، بیش از 
5 سال می گذرد. سکانداری زمانی شروع شد که کشور به خاطر تحریم های ناشی از 
سیاست های ماجراجویانه و دشمنی های امریکا و اسرائیل، در صحنه بین المللی و 
داخلی با بن بست مواجه بود. چنین بن بستی باتردید در راستای اهداف بلندمدت 
کشــورهای متخاصمی چــون امریکا و اســرائیل بــود و تاش آنها بــرای تحقق آن 
شگفتی آفرین یا تعجب آور نبود. شگفتی و تعجب از گام برداری برخی از محافل 
داخلی در کمک به اهداف دشمنان جمهوری اسامی ایران بود که شعارهای ضد 
امریکایی و ضد اســرائیلی هم بر زبان داشــتند. این کمک حتی از چشــم مقامات 
اسرائیلی پنهان نبود، به طوری که یکی از مقامات این رژیم، خدمات اینها را فراتر از 

خدمات هر سرباز رژیم صهیونیستی به کشورش دانست.
در آن دوران هــر روز شــاهد تنگ تــر شــدن عرصــه برای ایــران اســامی بودیم. هر 
نشست مربوط به برنامه هسته ای بین ایران و ۱+5، صدور بیانیه یا قطعنامه ای را 
از ســوی آژانس انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسامی 
ایــران بدنبال داشــت. نمایندگان ایرانی حاضر در این نشســت ها به جــای دفاع از 
حقوق کشــورمان و رفع مشکات مردم، کاس فلســفه برگزار کرده و به زعم خود 
به دنبال حل مسائل و مشکات جهانی و مدیریت جهانی بودند. نتیجه نهایی این 
روند، قرار گرفتن جمهوری اســامی ایران در ذیل فصل هفتم منشــور ملل متحد 
بود. فصل هفتمی که پیش از آن تحت عناوینی چون »اقدام در موارد تهدید علیه 
صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز« کشــورهایی چون افغانســتان، عراق، لیبی و... 
را بــه کام جنــگ و ویرانی فرســتاده بود. نتیجه آنکه در آســتانه برگــزاری انتخابات 
دوره یازدهم ریاست جمهوری در سال ۱3۹٢، ایران عاوه بر گرفتاری در تنگناهای 
اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی، در معرض تهاجم نظامی هم بود. هر 

کشوری می توانست به بهانه جلوگیری از تهدید صلح جهانی، به ایران حمله کند.
آنچــه پس از روی کار آمدن دولت روحانی و ســکانداری سیاســت خارجی توســط 

دکتر ظریف به دست آمد، امضای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و  خروج 
جمهوری اســامی ایــران از ذیل فصل هفت و لغو تمامی قطعنامه های شــورای 
امنیت در مورد برنامه هســته ای بود. اگر هدف اصلی شناســایی حق مســلم غنی 
سازی بود، در سایه برجام، این هدف نیز حاصل شد. دستگاه دیپلماسی توانست 
در عــرض ٢0 مــاه تمامی مشــکات ناشــی از سیاســت های ماجراجویانــه قبلی را 
برطرف ســازد و این شــاید رکــورد  بی نظیری در عرصه جهانی بــود. به قول بهزاد 
نبوی برجام مهم ترین توافقی اســت که جمهوری اســامی طی 40 ســال انقاب 
توانســت به انجام برســاند، ولــی به خاطــر تندروی ها و ماجراجویی هــای داخلی، 
نتوانستیم از امکانات برجام استفاده کنیم. چه بسا اگر تندروی ها و ماجراجویی های 
دلواپسان نبود، به قول دکتر روحانی ترامپ هم نمی توانست از برجام خارج شود و 
در سایه اقبال جهان به ایران و سرمایه گذاری های خارجی و رونق اقتصادی، شاهد 

مشکات بغرنج امروزی نبودیم.
دلواپســان از همــان ابتــدا کارشــکنی را آغــاز کــرده و همچون رژیم صهیونیســتی، 
عربســتان، امارات و... نمی خواستند توافقی صورت گیرد. پس از توافق نیز تمامی 
توان شــان را به کار گرفتند تا برجام به فرجام نرســد. دلواپســان، امضای توافقنامه 
از ســوی امریــکا را بعیــد می دانســتند و پس از امضا هــم، برجــام را بدترین توافق 
معرفــی کرده و امریکا و اســرائیل را طــرف برنده و ایران را بازنــده خواندند. با روی 
کار آمــدن ترامــپ و تهدید به خــروج از برجام، در حالی که اســرائیل، عربســتان و 
امــارات خوشــحالی خــود را از ایــن تهدید پنهان نمی ســاختند، دلواپســان ضمن 
خوشحالی همزمان، برجام را سند طایی برای امریکا می دانستند که ترامپ هرگز 
امتیاز بزرگ حاصل از آن را از دســت نخواهد داد. شاید بتوان گفت پس از برجام، 
روزی را نمی توان یافت که دلواپسان برجام را مورد حمله قرار نداده و جلوی چرخ 
سیاســت خارجی ســنگ اندازی نکنند. آنهایی که مدعی بودند برجــام برای ایران 
هیچ نداشــته، بدون توجه به اینکه در ســایه برجام مشکات مالی ایران در صحنه 
بین المللی رفع شده بود و شرکت های خارجی فراوانی وارد بازار ایران شده بودند، 
پس از خروج ترامپ از برجام و بازگشت مشکات مالی و فرار شرکت های خارجی 

از ایران، بیشتر از پیش به دولت و دستگاه دیپلماسی حمله کردند.

 CFT و FATF اگر در راســتای منافع ملی و مصلحــت نظام، امضای قراردادهــای
توصیه شــد و نســبت به خطراتی که پولشــویی دارد، هشــدار داده شــد، دلواپســان 
حمات خود را گسترده تر از پیش متوجه دستگاه دیپلماسی کرده و برای اولین بار 
در تاریخ پس از انقاب به دنبال استیضاح وزیر خارجه رفتند. این در حالی بود که 
سردار دیپلماسی به خاطر فعالیت های خود در صحنه بین الملل )فضای حقیقی 
و مجازی(، عرصه را برای دولتمردان امریکا، اسرائیل، عربستان و امارات تنگ کرده 
اســت و مقامات این کشــورها دکتر ظریف را مورد هجمه ســنگین قرار داده اند. به 
جای پشتیبانی از دکتر ظریف در عرصه خارجی، محافل دلواپس با اقدامات خود 
همچون گذشته در زمین دشمن بازی کردند. امروز نیز انتصاب یک هموطن خانم 
اهل سنت به عنوان سفیر، بهانه دیگری در دست دلواپسان برای حمله به دستگاه 

دیپلماسی داده است.
بررســی عملکرد دلواپســان نشان از این دارد که منافع ملی و مصالح نظام برای 
آنهــا کمتریــن اهمیتی ندارد و از ســوی آنهــا هر آنچه مردم و کشــور را در تنگنای 
بیشــتری قرار دهد، مورد استقبال قرار می گیرد. نمونه بارز آن، حمایت بی چون 
و چرا از اقدامات ماجراجویانه ای بود که قطعنامه های بین المللی زیادی را علیه 
ایران به ارمغان آورده و ایران را در ذیل فصل هفت قرار داد. دلواپسان را می توان 
مصداق بارز قصه موانا در مورد دباغی دانســت که در بازار عطاران از بوی عطر 
و مشــک بیهــوش و رنجــور شــد. حرکت در مســیر منافع ملی و مصالــح نظام با 
روحیات آنها سازگاری نداشته و حال شان را وخیم می کند. حاِل آنها زمانی خوب 
می شود که کشور و مردم در سرازیری قرار گیرند و دشمنان از این اتفاق در پوست 
خود نگنجند. شایسته است دلواپسان بدانند که آنچه در مبارزه برای حفظ نظام 
و مبارزه با دشــمنان مؤثر اســت، بنابر فرمایش امام خمینــی )ره( وحدت کلمه 
اســت و بنابر فرمایــش مقام معظم رهبــری، تفرقه بدترین عامــل علیه منافع 
ملی و مصالح نظام اســت. امروز اگر حمایت از دســتگاه دیپلماســی با روحیات 
شما سازگار نیست حداقل بی طرف باشید و در راستای اهداف دشمنان انقاب 
اســامی گام برنداریــد. کمــک بــه ســربازی که در صحنــه جنگ مبــارزه می کند، 

طبیعی و منطقی است؛ ولی فروکردن خنجر از پشت، معنای دیگری دارد.

قصه دباغ موانا و ناسازگاری دلواپسان با سردار دیپلماسی

کــرده باشــد. ذیل چنین نقشــی اســت که 
ایــران بازگشــت تحریم هــای امریکایــی را 
عامــل مؤثری در تغییــر اولویت های خود 
در عرصه سیاســت خارجــی می بیند. این 
تغییــر رویکــرد کــه در نتیجه افزون شــدن 
چالش های اقتصادی جمهوری اســامی 
برای بی اثر کردن فشــار تحریم ها ضرورت 
یافتــه بی تردیــد بــه یکــی از وجــوه اصلی 
امنیــت اروپا گــره می خــورد. چــه افزایش 
دامنه نفوذ گروه های تکفیری و تروریستی 
منطقه می توانــد به فرار موج گســترده ای 
از پناهجویان سوری به کشــورهای اروپایی 
از یک ســو و سیل بازگشت تروریست هایی 
که با هویت اروپایی به خاورمیانه آمده اند، 

بینجامد.
ë  تجدیدنظــر در اولویت مبــارزه با قاچاق

مواد مخدر
صدور تجهیــزات امنیتی با هــدف مقابله 
بــا قاچــاق و تجــارت مــواد مخدر از ســوی 
اتحادیه اروپا در حالی با دستیابی به توافق 
هســته ای تحقق یافت که پیشــتر ارائه این 
تجهیــزات بــه ایــران به دلیــل تحریم های 
بین المللــی علیه کشــورمان ممکن نبود. 
در  سیاســی  جغرافیــای  منظــر  از  ایــران 
گذرگاه حســاس و بسیار حیاتی قرار گرفته 
و »داانی امن« خوانده می شــود که بهای 
جانــی و مالــی گزافــی را بــرای مقابلــه بــا 

قاچاق مواد مخدر از مسیرهای داخلی اش 
و ورود آن به کشــورهای اروپایی و امریکای 

شمالی می پردازد.
مجاورت  ایران در یکی  از سه  منطقه  اصلی  
تولیــد موادمخــدر جهانــی  یعنــی  منطقه  
هال طایی  که بخش هایی  از افغانســتان  
و پاکســتان  تا هند را دربرمی گیرد، موجب 
شــده کشــورمان در صف نخست مبارزه با 
مواد مخدر قرار گیرد. یعنی مواجهه تمام 
عیار با موضوعی که گرچه امنیت اخاقی 
و اجتماعــی اغلــب کشــورهای اروپایــی را 
در معــرض مخاطــره قرار داده اســت، اما 
بــار این مبارزه را ایــران به تنهایی به دوش 
کشــیده اســت. ایــن موضوعــی بود کــه در 
ابــه ای مواضــع اخیــر رئیــس جمهوری 
ایــران پیرامون کم کاری اروپایی ها نســبت 
به تحقق بخشــیدن بــه منافــع اقتصادی 
ایران در چارچوب برجــام مورد توجه قرار 
گرفــت. نکتــه ای کــه عبدالرضــا رحمانی 
فضلی وزیر کشور نیز چندی پیش در خال 
یــک مصاحبــه مطبوعاتــی و در حالی که 
بــه خروج امریکا از توافق هســته ای اشــاره 
می کــرد، بــه آن پرداخــت و ضمــن انتقاد 
از رونــد یکجانبــه همــکاری ایــران بــا اروپا 
در مبــارزه با مواد مخــدر گفت:»همکاری 
ایــران با اروپا در مورد مبــارزه با موادمخدر 
و پناهنــدگان یــک جانبــه اســت و فقط ما 

تــاش و کار می کنیــم و آنها تاش مؤثری 
انجــام نمی دهنــد«. اظهــارات رحمانــی 
فضلی فارغ از آنکه به تشــریح هزینه های 
گــزاف ایــران در مقابلــه بــا قاچــاق مــواد 
بــه اعــان  مخــدر می پرداخــت، تلویحــاً 
جنــگ اقتصــادی امریــکا علیه کشــورمان 
و ناکافــی بــودن تــاش اروپا بــرای جبران 
خســارات ناشی از بازگشــت تحریم ها هم 
اشــاره داشت که دســت کم این موقعیت 
می تواند تهران را در موضع ضرورت حفظ 
اولویت مبارزه با قاچــاق مواد مخدر دچار 

تردید کند.
ë بحران مهاجرت

از سوی دیگر بحران مهاجرت سال هاست 
دامــن اروپــا را فــرا گرفتــه اســت. بحرانــی 
کــه بواســطه نگهداری شــمار عظیمــی از 
مهاجــران خاورمیانــه و در شــرایطی کــه 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا همچنان 
گرفتــار پیامدهــای بحران اقتصــادی دهه 
گذشــته هســتند بــه افزایش نابســامانی و 
بیــکاری در این کشــورها انجامیده اســت. 
در ایــن میــان مــوج جدید ســرازیر شــدن 
مهاجران افغــان که در نتیجــه باا گرفتن 
مجدد خشــونت گــروه تروریســتی طالبان 
به ســیاق مهاجــران ســوریه راه اروپــا را در 
پیــش گرفته انــد، افزونه دیگری اســت که 
بحران مهاجرت را برای کشورهای اروپایی 

بررسی ۴ مورد شکایت از کریمی قدوسی
ســخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: 
۴ مــورد شــکایت از جواد کریمی قدوســی، نماینده مشــهد 
سه شنبه این هفته در این هیأت بررسی می شود. به گزارش 
ایرنــا، محمدجــواد جمالــی اظهــار داشــت: وزارت اطاعــات بــه دلیل پخش 
مســتندی در صحن علنی مجلس از ســوی کریمی قدوســی شــکایتی داشــته 
و بیــان کــرده که ایــن فیلم محرمانه بــوده اســت. وی ادامــه داد: همچنین در 
جلسه سه شنبه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار است شکایت عاءالدین 
بروجردی نماینده بروجرد از کریمی قدوسی بررسی شود، همچنین قرار است 
شــکایت معصومه ابتکار و شــهیندخت مــواوردی در مــورد دوتابعیتی ها در 

هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود.

 مسدودسازی فضای مجازی اشتباه است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی گفت: مسدودسازی فضای 
مجازی اشــتباه اســت زیرا اســتفاده از آن امروز به یک نیاز اساســی تبدیل شده، 
نمی تــوان آن را مســدود کــرد و راه هــای دسترســی به فضای مجــازی به تعداد 
انســان ها وجــود دارد. احمد بیگدلــی در گفت وگو با ایرنا افــزود: بهترین راهکار 
مقابله با مشکات فضای مجازی افزایش سواد رسانه ای مردم و فرهنگ سازی 
اســت، زیرا در این فضا هر انســانی یک تفکر جــدا دارد و نمی توان جلوی افکار 
مــردم را گرفت. وی خاطرنشــان کــرد: تا زمانی کــه اپلیکیشــن ها، نرم افزارها و 
گوشــی های گوناگون و دیگر امکانات ارتباطی دســت مردم اســت، بهترین راه، 
کنترل و هدایت مردم به ســمت توســعه، آموزش استفاده بهینه از این وسایل 
و فرهنگ ســازی اســت. بیگدلــی گفت: باید دیــد در کجای کار بــی اعتمادی در 
بین مردم ایجاد شــده که اینگونه به ســمت فضای مجازی سوق داده شده اند. 
با یک بررسی دقیق در بین جوانان باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده که اینگونه 
با اشتیاق به ســمت فضای مجازی کشیده شده اند. عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسامی اظهار داشت: در این ارتباط صدا و سیما به عنوان منشأ 
اصلی این مسأله مسئولیت بسیار سنگینی برعهده دارد، اما متأسفانه نتوانسته 
است درست عمل کند. همین امر به عنوان یک عامل اصلی باعث شده فضای 
مجازی در خانواده ها گسترش یافته و در ذهن تک به تک افراد جامعه نفوذ پیدا 

کند به حدی که تاکنون نتوانسته ایم اعتمادسازی در جامعه ایجاد کنیم.

 ناوگروه صلح و دوستی پاکستان در بندرعباس پهلو گرفت
ناوگــروه صلح و دوســتی پاکســتان متشــکل از ناوشــکن ســرفرماندهی خیبر، 
ناو گارد ســاحلی ژوب، ناو پشــتیبانی مددگر و ناو آموزشــی بادبانی راهنورد در 
منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران پهلو گرفت. 
به گزارش ایرنا، امیر دریادار دوم مجتبی محمدی فرمانده منطقه یکم امامت 
نیــروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در مراســم اســتقبال از ناوگروه 
صلح و دوســتی پاکســتان، گفت: هدف از حضور این ناوگروه در ایران توســعه 
مناســبات نظامی و تقویت حســن همجواری بین دو کشــور همسایه، دوست، 
برادر و مســلمان جمهوری اســامی ایران و جمهوری اسامی پاکستان است. 
وی افزود: در این بازدید که از دیروز به مدت 4 روز در بندرعباس انجام می شود، 
عاوه بر دیدارهای متقابل، برنامه های فرهنگی و آموزشی بین نیروی دریایی 
دو کشــور، بازدید دانشــجویان این ناوگروه از شهر بندرعباس، امکانات منطقه 

یکم امامت نداجا و بازدید از جزیره قشم پیش بینی شده است.

 با این وصف ناکامی یا کوتاهی اروپایی ها در حفظ برجام چه بسا منجر به پیامدها و واکنش هایی 
از ســوی تهران شــود که آســیب های طبیعی آن بیش از هر کس متوجه قاره سبز خواهد بود. در 
حقیقــت بر خــاف برخی ادعاها، دســت ایــران در مواجهه بــا رویکرد غیرســازنده غرب خالی 

نیست و تهران برگ برنده هایی برای بازی در زمین های مختلف دارد.
 فعال شــدن بیشــتر اروپا، جدی گرفتن پیامدهای شکســت سیاســت حفظ برجام و پرداختن هزینه های اقتصادی 
و سیاســی برای حفظ این توافق می تواند همچون مانعی محکم کشــورهای اتحادیه اروپایی را از آســیب های قابل 
پیش بینــی برهاند. پیدا نیســت چه زمانی اروپایی ها سیاســت خود در مواجهه با عملکرد ضــد برجامی امریکا را از 
روی کاغذ به واقعیت تبدیل کنند اما دست کم می توان امیدوار بود که سیاست شکیبایی ایران مبنایی برای آرمان 

امنیت درون زا از مسیر همکاری اروپا با قدرت های صاحب نفوذ در منطقه از جمله جمهوری اسامی ایران باشد.

برش
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حذف صفرها
پروژه تقویت پول ملی کلید خورد

خبر

 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
روز گذشــته درنشست با نمایندگان عضو 
فراکســیون وایــی مجلــس از ارائه ایحه 
حــذف چهار صفــر از پول ملــی به دولت 
خبر داد. رئیس کل بانــک مرکزی در این 
دیدار تأیید کرد: در نظر داریم چهار صفر 
را از پول  حذف کنیم  که باید هر چه زودتر 
ایــن تصمیم گرفته و انجام شــود، حذف 
چهار صفر به این معنا اســت که به جای 

10 هزار تومان گفته شود 10 تومان.
درحالــی کــه بیــش از 50 کشــور دنیــا 
حــذف صفــر از پول ملــی خــود را تجربه 
کرده انــد، در ایــران نیــز از نیمــه دهــه 70 
شمسی تاش هایی برای حذف صفر آغاز 
شــد. دراین دوره طهماسب مظاهری به 
عنــوان دبیرکل بانک مرکزی حذف صفر 
از پول ملی را به حسین عادلی رئیس کل 
این بانک پیشــنهاد داد که مورد موافقت 
قــرار نگرفــت. پــس از ســال ها غامرضــا 
مصباحی مقــدم عضو وقت شــورای پول 
و اعتبــار یک بــار دیگر این پیشــنهاد را به 
محمــود احمدی نژاد رئیــس دولت نهم 
ارائه کرد تا مورد بررســی کارشناســی قرار 
گیرد. با تصدی پســت رئیــس کلی بانک 
مرکزی توســط طهماسب مظاهری پس 
از ابراهیم شیبانی دوباره این بحث جدی 

شد.
زمانی کــه اصــاح نظام ارزشــگذاری 
پــول ملــی بــه عنــوان یکــی از محورهای 
هفتگانه طرح تحول اقتصادی در ابتدای 
ســال 1387 از ســوی رئیــس جمهــوری 
وقت معرفی شــد، موضــوع حذف صفر 
از همیشــه جدی تــر شــد. بــا ایــن حــال، 
انجــام اقــدام عملــی در جهــت اجــرای 
طــرح اصــاح نظام پولــی به ســال 1390 
موکــول شــد و پیگیری امــور اجرایی طرح 
اصــاح نظام پولــی کشــور از جمله تهیه 
پیش نویــس ایحه اصــاح پــول ملی به 

بانک مرکزی محول شد.
در نیمــه ســال 1390 بانــک مرکزی با 
راه انــدازی یــک ســایت تغییر واحــد پول 
ملی را به نظرسنجی عمومی گذاشت. در 
این نظرسنجی پارسه، پارس، نور و دریک 
نام های پیشــنهادی از سوی مردم بود اما 

در ســایت نظرخواهی ایجاد شده از سوی 
بانــک مرکــزی، نام هــای دیگــری  ماننــد 
ریــال، تومان، دینار و... نیز به نظرســنجی 

گذاشته شد. 
بــا وجودی که این ایحــه در15 بهمن 
سال 1390 در کمیسیون اقتصادی دولت 
به تصویــب رســید، ولی درعمل تا ســال 

1395 این موضوع مسکوت ماند.
ë ایحه ای برای تغییر واحد به تومان

در ادامــه اقداماتــی کــه بــرای اصاح 
ارزش پــول ملــی انجــام شــد در دولــت 
یازدهــم و در 17 آذر 95 هیــأت دولــت در 
جلســه خود بــه ریاســت حســن روحانی 
در قالــب بررســی »ایحــه بانــک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران« واحد پول ایران 
را تومــان و برابر بــا 10 ریال تعیین کرد که 
بدین ترتیب یک صفر از پول ملی حذف 
می شــد. امــا بــا عــدم ارســال ایــن ایحه 
بــه مجلــس کــه بــرای قانونــی شــدن آن 
ضــروری بود، ایــن ایحه نیز بــرای مدت 
دو سال مسکوت ماند. تا اینکه روز گذشته 
رئیــس کل بانــک مرکزی در نشســتی که 
بــا نماینــدگان وایــی مجلــس داشــت از 
ارسال ایحه حذف چهار صفر از پول ملی 
کشــور خبرداد. بدین ترتیب یک بار دیگر 

موضوع حذف صفر جدی شد.
در آن زمــان ولــی اه ســیف رئیــس 
بــود:  گفتــه  مرکــزی  بانــک  وقــت  کل 
پیشــنهاد  کــه  بــود  ایــن  »جمع بندی هــا 
مســتقلی از ســوی دولــت و بانک مرکزی 
به مجلس ارســال شود که اگر به  تصویب 
برســد منجر به حذف چهار صفــر از پول 
ملی می شــود،اما در نهایــت جمع بندی 
دولت این شــد که فعاً رفرم پولی انجام 
نشود، رفرم پولی یعنی حذف صفر. آنچه 
در حــال حاضــر در ایــن مرحلــه مدنظــر 
قرار گرفته این اســت کــه فعًا تومان را به  
عنوان واحد پول ملی کشور درنظر بگیریم 
و در یکی دو ســال آینده و پس از اســتمرار 
و پایــداری تورم تک رقمی، صفرها از پول 
ملی حــذف شــود، بنابرایــن اجــرای این 

طرح به آینده موکول شده است.«
ë  ســیگنال ایران چک های جدید 50 هزار

تومانی
پیــش از آنکه رئیس کل بانک مرکزی 
به صورت رســمی از ارســال ایحه حذف 
صفر بــه دولت خبــر دهــد، در 11 دی ماه 

جــاری ایران چک هــای جدیــد 50 هــزار 
تومانی رونمایی شــد کــه در آن صفرهای 
آن رنــگ باختــه بــود و در واقع نخســتین 
گام اجرایــی بــرای حذف صفر برداشــته 
شــد. در ایران چک هــای جدیــد 50 هــزار 
تومانــی پیداســت، بانــک مرکــزی چهار 
صفــر را کمرنگ کرده و با برجســته کردن 
50 عماً تومان را در این اسکناس ها زنده 

کرده است.
ë آثار حذف صفر از پول

پــول ملــی کشــورها  از  حــذف صفــر 
نخســتین بار پس از پایــان جنگ جهانی 
دوم و تورم باای آلمان غربی تجربه شــد 
که چاپ مارک جدید را به دنبال داشــت. 
پــس از آن بویژه از دهــه 60 و 70 میادی 
بــه ایــن ســو ایــن عمــل بارهــا و بارهــا در 
کشــورهای مختلف که اکثراً کشورهای در 

حال توسعه بودند به اجرا درآمد.
درمجموع کشــورهایی که دارای تورم 
باایــی هســتند، برای تســهیل مبــادات 
پولــی و کاهــش هزینه هــای چــاپ اقدام 
بــه ایــن کار کرده انــد هرچنــد کــه برخــی 
از آنهــا موفــق نبوده انــد. در واقــع حــذف 
صفر از پول ملی تأثیری در شاخص های 
اقتصــادی کشــور نــدارد و به طــور عمــده 
جنبه روانــی دارد. با وجــود این به اعتقاد 
کارشناســان حــذف صفــر آخریــن حلقه 
پروژه اصاح و تقویت پول ملی محسوب 
می شــود. بــه معنای دیگــر در صورتی که 
کشورها همزمان سیاست های ضدتورمی 
و اصاح سیاست های پولی را انجام دهند 
ایــن اقدام می تواند آثــار مثبتی به همراه 

داشته باشد.
البته حذف صفر از پول ملی درکاهش 
هزینه هــا نیــز تأثیــر مثبتــی دارد. برایــن 
اساس نقل و انتقال آسان تر پول و کاستن 
از مخاطــرات آن در حجم کان، ســادگی 
در مبادات و نگهداری ساده تر حساب ها، 
ترازنامه هــا، صرفه جویــی در هزینه هــای 
چــاپ اســکناس، صرفه جویــی در وقــت 
نیروهای انســانی و هزینه های معاماتی 
در مســائل مالــی کشــور، اثــرات مثبــت 
روانی در جامعه )افزایش اعتماد مردم( 

مهم ترین این مزایا هستند.
البته ایــن کار هزینه هایی نیز به دنبال 
دارد. در صورتــی کــه صفرها حذف شــود 
بایــد تمــام اســکناس و مســکوکاتی کــه 

هشــتمین نمایشــگاه بین المللی مبلمــان و تجهیزات 
از روز جمعــه 21 دی   )2019 OFFICE EXPO(اداری
مــاه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شود. به گزارش دبیرخانه اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلمان ایرانی این نمایشــگاه علی رغم فشارهای اقتصادی 
تحمیل شــده به کشــور، بــا حضور صنعتگــران صنعت مبلمــان و تجهیزات 
اداری کشــور بــه عرضه آخرین دســتاوردهای این صنعــت خواهد پرداخت. 
بنــا بر ایــن گــزارش، هشــتمین نمایشــگاه بین المللــی مبلمــان و تجهیزات 
اداری شــرکت نمایشــگاهی فیپکو در فضای نمایشــگاهی به وسعت 14 هزار 
مترمربع و با حضور 45 شــرکت تولیدکننده داخلی در ســاعت 11 روز جمعه 
21 دی مــاه بــا حضــور رئیــس محترم اتــاق بازرگانی تهــران و مدیران ارشــد 
ســازمان توسعه تجارت ایران و شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی و 

مسئوان تشکل های صنعت مبلمان کشور افتتاح خواهد شد.

بنگاه

 هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان
و تجهیزات اداری

تعهد اتاق بازرگانی به فعاان اقتصادی 
برای ارز نیما

گــروه اقتصــادی/ بــا فعــال شــدن ســامانه نیمــا، قرار شــد 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما 
بدهند تا چرخه ارزی کشــور با مشکل کمتری مواجه باشد. 
از آنجا که برخی از صادرکنندگان حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به 
ســامانه نیما برگردانند و از طرفی کارت هــای بازرگانی یکبار مصرف رونق گرفته 
است اتاق بازرگانی طی اطاعیه ای از آنها خواسته است که در عرضه ارز حاصل 
از صادرات خود کم کاری نکنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با 
انتشار اطاعیه ای ضمن تأکید بر ادامه روند پیگیری جهت اصاح سیاست های 
مربوط به بازگشــت ارز حاصل از صادرات، از صادرکنندگان کشــور خواسته است 
نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما به صورت منظم و مستمر 
اقــدام کننــد. در متن این اطاعیه آمده اســت، اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران مجدانه در پی حل مشــکات پیش آمده برای صادرکنندگان در 
رابطه با سازوکارهای طراحی شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در روش های بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور است. در این 
رابطه تاکنون جلســات متعددی با مســئوان برگزار شده و مشکات و تنگناهای 

صادرکنندگان و کاستی های سامانه های موجوداطاع رسانی شده است.
با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، 
در شــرایط کنونی ضرورتی دوچندان یافته اســت و همچنین با تأکید بر ضرورت 
انکارناپذیــر بازگشــت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشــور، اتاق 
وظیفه خود می داند که پیگیر اصاح سازوکارهای موجود، به نحوی که هر دو مهم 
همزمان حاصل شود و لطمه ای به هیچ کدام وارد نشود، باشد. فعاان اقتصادی 
بر این اعتقادند که وضع موجود در جهت تقویت صادرات و بازگشت ارز به کشور 

نیست و اصاح سیاست های متخذه بسیار ضروری است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تعهد به پیگیری مشکات 
صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از کلیه صادرکنندگان اکیداً 
درخواســت می کنــد تا نســبت به تــداوم ارائــه ارز صادراتی خود در ســامانه نیما 
به صورت منظم و مستمر اقدام کنند.هر صادرکننده ای بسته به نوع ارز، ماهیت 
کاای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کاای خود، 

نسبت به نرخ گذاری ارز حاصله مختار و صالح است.

حذف چهار صفر،  ویترین سازی است

تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی

آثار مثبت روانِی حذف صفر از پول ملی
حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی 
پرونده جدیدی نیســت و دست کم در 
دولت های آقای احمدی نژاد - زمانی 
که شــمس الدین حسینی وزیر اقتصاد 
این دولت بود - و دولت آقای روحانی 
- زمــان تصدی گــری آقــای ســیف بــر 
بانک مرکزی - مطرح شده بود و از این 
زاویــه می توان گفت متأســفانه حذف 
صفرها از پول ملی به نوعی ســرگرمی 

جدید تبدیل شده است.
واقعیت آن اســت که اســتدال محکم و منطقی پشــت 
حــذف صفرهــا از واحــد پولــی ملی کشــور و تبدیــل ریال به 
تومــان دیده نمی شــود و به عنــوان یک کارشــناس در حوزه 
پــول می توانــم بگویم حذف صفرها هیچ تأثیــری در بهبود 
وضعیــت اشــتغال، تولیــد یا کاهش نــرخ تــورم و نقدینگی 
نخواهد داشت. تنها خاصیتی که می توان مترتب بود اثر آن 
در حســاب و کتاب و ســهولت محاسبات از سوی شرکت ها و 
بانک هاست که طبیعتاً با اعداد کوچک تری سر و کار خواهند 
داشت. نکته دیگر اینکه حذف صفرها از پول ملی متکی به 
اقبال عمومی هم نیســت و اگر به ســابقه ایــن موضوع نگاه 
کنیــم متوجه می شــویم هر بار کــه این ســرگرمی گاه و بیگاه 
مدیران اقتصادی کشــور عود کرده با اســتهزا و تمسخر افکار 
عمومــی روبــه رو شــده و بــه جــرأت می توان گفت تحســین 
و تقدیــری در میــان افــکار عمومــی در پــی نداشــته اســت. 
شــگفت آور اســت ما اکنــون در بحبوحــه بزرگ ترین جنگ 
اقتصادی قرار داریم و مصیبت های بزرگی بر سر ما آوار شده 

اســت، ما حتی در تأمین مواد غذایی و دارو هم چالش های 
جدی داریم و حال در چنین موقعیتی به جای اینکه اصاح 
سیستم بانکی، نگارش و اباغ آیین نامه های قانون مبارزه با 
پولشــویی در دســتور کار قرار گیرد زمان طایی بانک مرکزی 
و کارشناســان آن مصــروف حــذف چهــار صفــر از پول ملی 
می شــود. از ســویی اگرچــه برخــی از کشــورها در برهه هایــی 
ایــن پــروژه را در دســتور کار خود قرار داده انــد - همچنان که 
در ترکیــه یا ونزوئا شــش صفــر از پول ملی کم شــد - اما در 
نهایــت کاهــش صفرهای پــول ملی یــک اقدام نمایشــی و 
ویترینی اســت نه یک اقدام مؤثر، در حالی که امروز چالش 
اصلی اقتصاد کشور معطوف به اشتغال، نرخ سود و روابط با 
سیستم بانکی کشورهای مختلف دنیاست. به نظر می رسد با 
توجه به شرایط خاصی که اقتصاد کشور در آن قرار دارد زمان 
بانک مرکزی باید مصروف امور مهم تری شــود. ما مســائل 
بزرگی در سیستم بانکی کشور داریم. به عنوان مثال افزایش 
ســرمایه بانک ها در این برهه فوریت بیشتری دارد تا کاستن 
از تعداد صفرهای پول ملی، سیستم حسابداری بانک های 
ما متناسب با تحوات بانکداری در دنیا پیش نرفته است، از 
سویی اگرچه ما قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده ایم 
اما هنوز به اجرا درنیامده است و اساساً وجهه خوبی ندارد از 
مجموع کشورهای دنیا ما و کره شمالی هستیم که در لیست 
ســیاه FATF قرار داریم. این موضوع آن قدر مهم اســت که 
در اولین جلسه ریاست آقای اریجانی در مجمع تشخیص 
مصلحــت بــدون حضــور آقــای روحانــی قانــون مبــارزه بــا 
پولشویی به تصویب رسید و اکنون بانک مرکزی باید سریع تر 

ساز و کارهای اجرای این قانون را فراهم کند.

حــذف صفــر از پــول ملــی در شــرایط 
خاص اقتصادی، یک مســأله مناقشه 
در  اســت.  جهــان  تمــام  در  برانگیــز 
کشــورهای  اقتصــاد  دانشــکده های 
مختلفــی دربــاره آن بحث می شــود و 
مقاله ها و تحقیقات زیــادی درباره آن 
وجــود دارد. تحقیقــی که در دانشــگاه 
کالیفرنیــا بــا بررســی تجربه 90 کشــور 
جهان انجام شــده، نشــان می دهد که 
»تورم« اصلی ترین عامل حذف صفر 
از پول ملی است. در برخی از کشورهای 
جهان این اقدام در عمل باعث بهبود 
اوضاع اقتصــادی می شــود، در برخی 
تغییــری ایجــاد نمی کنــد و در برخــی 

دیگــر هــم باعث می شــود که شــرایط 
تورمــی، به غــول ابرتورم تبدیل شــود. 
ابرتورم شرایط تورمی عجیب و غریبی 
اســت که در بعضی مواقع طی هر 24 
ســاعت و یا حتــی کمتــر، قیمت ها دو 

برابر می شود.
چین در ســال 1947  دچــار 
بحران ابر تورم شــد و 
در آن زمــان دولــت چین بــا اصاحات 
ارزی و جایگزیــن کــردن یــوآن بــا یوآن 
طایــی، توانســتند از ایــن بحــران عبور 

کنند.
در  و  جلوتــر  کمــی  پرو
دوره تاریخ معاصر، 
پــرو یکــی از کشــورهایی اســت کــه با 
مسأله ابرتورم دست و پنجه نرم کرد. 
ایــن بحران از دهه 1980 تا اوایل دهه 

1990 طول کشــید. در آن زمان ارزش 
3 میلیارد و 210 میلیون از ُسل، واحد 
پول قدیمی پرو، برابر با یک دار بود. 
دولــت پــرو در آن زمــان واحــد پــول 
اینتی را بــرای جایگزینی با پول قبلی 
معرفــی کــرد کــه البته باعــث تبدیل 
تورم شــدید به یــک ابرتــورم جدی و 
وخیم تــر شــدن اوضــاع کشــور شــد. 
پژوهشــی از سوی پژوهشــکده پولی و 
بانکــی ایــران، نشــان می دهــد کــه از 
ابتدای دهه 60 میادی به بعد، بیش 
از 80  بیــش  در  جهــان  کشــور  از 50 
مــورد، اقــدام به حــذف صفــر از پول 
ملــی خــود کرده اند. بیشــترین موارد 
حذف صفــر هم در دهه هــای پس از 
کشــورهای  بــه  دوم  جهانــی  جنــگ 
کشــورهای  و  ســابق  سوسیالیســتی 

امریــکای مرکــزی و امریــکای اتیــن 
مربوط بوده است.

کشــورهای  از  یکــی  آرژانتین
ناموفق در سیاســت 
حذف صفر از پول ملی است. این کشور 
با تورم های ساانه به طور متوسط باای 
چند صددرصد یا گاهــی هزاران درصد 
همراه بوده اســت و 11 صفر از پول ملی 
خود طی سه مرحله در فاصله سال های 
1996 تا 1984 حذف کرده است. در این 
فرایند با معرفی پزو، واحد پول جدید و 
قفل پزو به دار)در برابری یک به یک( 
پس از بحران ســال 2002 میادی دچار 
بحــران عمیق مالــی و بانکی و ســقوط 
کامل اقتصادی شــد. حاا اما آرژانتین، 
یــک اقتصــاد نوظهــور مهــم در دنیا به 

حساب می آید.

اما یک نمونه موفق از  سیاست اصاح پولی ترکیه
و حــذف صفرهــای زائد در ســال 2005 
بــوده اســت. ترکیــه در دهه 70 تــا پایان 
دهه 90 میــادی، گاهی نرخ هــای تورم 
بااتر از 100 درصد در ســال تجربه کرد و 
به همین خاطر در سال 2005 هم زمان 
بــا تدویــن و اجــرای سیاســت تثبیــت 
اقتصادی، اقدام به حذف شش صفر از 
پــول ملی خــود کــرد. در یــک دوره پنج 
ســاله لیر جدید و لیر قدیم را در برابری 
یــک لیــر جدیــد برابر یــک میلیــون لیر 
قدیم به صــورت توأمان در گردش قرار 
داد. سیاســت اصاح پول ملی ترکیه در 
ســال 2010 با خارج کردن تمام لیرهای 
قدیم از گــردش و رواج قانونی فقط لیر 

جدید با موفقیت کامل به اتمام رسید.

در جدیدترین مورد  ونزوئا
نیــز، ونزوئــا اقــدام 
بــه حــذف صفــر از پــول ملــی کــرده 
اســت. بــر اســاس گــزارش صندوق 
بین المللــی پــول)IMF( نــرخ تــورم 
این کشــور در ابتدای ســال 2019 به 1 
میلیون درصد هم خواهد رســید. در 
مــاه آگوســت، رئیس جمهــوری این 
کشور ارزی جدید را با کاهش 5 صفر 
کشــور  ایــن  ملــی  پــول  بولیــوار،  از 
و  دســتمزد  حداقــل  کــرد،  معرفــی 
مالیات بــر ارزش افــزوده را افزایش 
داد و یارانــه ســوخت را هــم کاهــش 
داد. امــا این سیاســت ها در جنگ با 
ابرتورمــی کــه در 5 ســال اخیــر بای 
شکســت  شــده  کشــور  ایــن   جــان 

خوردند.

واقعیت آن اســت که برداشت صفرها 
از پــول ملــی پیامــد خــاص اقتصــادی 
اقتصــادی  ارزش  یــا  تغییــر  و  نــدارد 
جدیــدی در این بــاره نمی توان متصور 
بود اما از آن ســو می بینیــم که برخی از 
کشورها که سال ها با انباشت تورم های 
جدی روبــه رو بوده اند به این سیاســت 
روی آورده اند. فرض کنید قدرت خرید 
یک میلیــون تومــان در 20 ســال پیش 
بســیار بااتر از اکنون بــود حال می توان 
با برداشتن تعدادی از صفرها، قدرت خرید پول را به لحاظ 
اســمی تقویت کرد. در اقتصاد متغیرها یا اســمی هستند یا 
واقعی، بنابراین برداشــتن صفرها منعکس کننده واقعیت 
نخواهــد بود امــا از دو زاویه می توان به تأثیر حذف صفرها از 
پــول ملی نگاه کرد. اول این که این کار نگارش و محاســبات 
را ســاده تر می کند و دوم ممکن اســت آثار روانی هم داشته 
باشــد. بــه این معنا که مردم تــا دیروز وقتی بــه برابری ریال 
در برابــر یک ارز قدرتمنــد خارجی نگاه می کردند می گفتند 
پــول ما کــم ارزش ترین واحد پولی دنیاســت اما وقتی چهار 
صفر برداشته شــود به لحاظ اسمی واحد پول کشور در برابر 
ارز خارجــی تقویــت خواهــد شــد و افــراد وقتــی ارزش پــول 
کشــور را با بقیه کشورها مقایسه می کنند دیگر 100 هزار ریال 
را معــادل یــک دار نمی داننــد بلکه این حــس و دریافت را 
دارند که 10 تومان با یک دار برابری می کند و ممکن اســت 
این مقایســه جدید حس بهتــری را به آنها بدهــد. اما باز در 
این باره نمی توان به یک گزاره دقیق رســید به خاطر این که 

این موضوع کاماً یک متغیر روانی است و آثار روانی کاهش 
صفرها در جامعه دقیقاً بر ما واضح و شفاف نیست که چه 

خواهد بود.
اثــر دیگری کــه می تــوان بر حــذف صفرها مترتب بــود این 
است که احتمااً در آینده نوعی صرفه جویی در حجم تولید 
اســکناس به وجود می آید. اگرچه معدوم کردن مسکوکات 
و اســکناس های قبلی هزینه ای خواهد داشت اما در نهایت 
با درشت شــدن اسکناس ها از هزینه انتشار اسکناس کاسته 
خواهد شــد اگرچه می تــوان ماحظــه ای در این بــاره را هم 
مطرح کرد و آن این که درشت شدن اسکناس، شاید امکان 
پولشــویی را راحت تــر کند همچنان کــه اتحادیه اروپــا اخیراً 
تصمیم گرفت از انتشار اسکناس های 500 یورویی خودداری 
کند چون اســکناس درشــت یکی از ابزارهای مناســب برای 
پولشــویی اســت، با این حــال این گزاره صرفــاً یک ماحظه 
اســت و نمی تــوان به صورت قطعی در این بــاره نظر داد که 
حذف صفرها از پول ملی کشــور می تواند بر میزان پولشویی 
اثرگذار باشــد. در نهایت اقــدام دولت در بــازه زمانی کنونی 
اقــدام غیرعاقانه و غیرمنطقی نیســت، به خاطر این که به 
لحاظ اســمی قــدرت خریــد را تقویت می کند و بــه احتمال 
زیــاد احســاس بهتری به مــردم خواهــد داد ضمــن این که 
ما اولین کشــوری نیســتیم که حــذف صفر از پول ملــی را در 
دستور کار خود قرار داده ایم. کشورهای زیادی در دنیا وقتی با 
تضعیف پول ملی در چند دهه روبه رو شده اند به این اقدام 
روی آورده انــد، ضمن این که برداشــت صفر از پول ملی کار 
پرهزینه ای نیســت و حتی می تواند در آینده به صرفه جویی 

در تولید اسکناس منجر شود.

نگاه

احمد حاتمی یزد
کارشناس پولی 
بانکی

نگاه

میثم رادپور
 تحلیلگر
اقتصادی
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هم اکنــون در جریــان اســت در یــک دوره 
زمانی مشــخص جمع آوری و امحا شود. 
طبق اعام بانک مرکزی در پایان مهر ماه 
امســال بیش از 452 هــزار میلیارد تومان 
اسکناس و مسکوک در دست مردم است 
کــه امحا و چــاپ دوبــاره آن هزینه باایی 

دارد.
ë واحدی که مردم استفاده می کنند

درحالــی که در ســال 1308 به صورت 
رســمی واحد پول کشــور از تومان به ریال 
تغییــر کرد، اما بــه دلیل نامأنــوس بودن 

و ریشــه اســپانیایی ریــال از همــان دوره 
مــردم روی خوشــی به واحــد پولی جدید 
نشان ندادند و همچنان از تومان استفاده 
می کردند. اتفاقی که تاکنــون ادامه دارد و 
مردم جلوتر از دولت صفرهای پول ملی 
را حتی تا هفت صفر را از پول ملی حذف 
کرده انــد و در محاوره ها و معامات خود 

مورد استفاده قرار می دهند.
ë راهکارهای عملیاتی

براساس گزارشی که پژوهشکده پولی 
و بانکــی ارائــه داده اســت، محمد هــادی 

مهدویان، اقتصاددان سه مرحله را برای 
اصاح واحد پول ملی برشمرده است. به 
اعتقــاد وی در مرحله ابتدایی که می توان 
نامیــد  اول  مرحلــه  از  پیــش  فــاز  را  آن 
اســکناس های ریــز باید از گــردش حذف 
شــود. در فــاز دوم ریــال جدید بــه جریان 
افتد که همزمان با ریال قدیمی در گردش 
باشــد. در فــاز آخــر نیــز یــک واحــد ریال 
معرفــی و ریــال جدید که بــرای دوره گذار 
طراحی شــده بــود از جامعــه جمع آوری 

شود.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی:
در جلسه هم اندیشی با هیأت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی ایران

در نشست با نمایندگان عضو فراکسیون وایی مجلس:

ë  اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به
سامانه نیما عرضه کنند به تبع، شاهد تعادل بیشتر نرخ 
ارز در بازار خواهیم بــود و این گونه بخش خصوصی به 

رونق تولید نیز کمک کرده است.
ë  همه ما در بانــک مرکزی و بخش خصوصی در

یک کشتی هســتیم؛ البته هدف مشترک همه ما 
باید رفاه مردم باشد.

ë  بــه نفتــی  صــادرات  از  حاصــل  ارز 
اســتراتژیک  و  اساســی  کااهــای 

اختصــاص می یابــد و از ایــن رو 

برای تأمیــن ارز واردات دیگر نیازهای مــردم، باید از ارز 
حاصل از صادرات اســتفاده کرد. لذا ضروری اســت که 
صادرکننــدگان برای رفاه مردم بــه میدان بیایند و 

ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
ë  صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود

٢9 میلیــارد یورو صادرات داشــتند و حدود 
٢٢ میلیــارد یــورو از طریــق بانــک مرکزی و 
حــدود ٧ میلیارد یورو از طریق ســامانه 
نیما برای واردات ارز تأمین شده 

است.

ë  در حوزه ریالــی و ارز، بانک مرکزی بر بازار ارز مســلط
اســت و ایــن نهــاد رونــد تعادلــی نــرخ ارز را بــا تدبیر و 
رعایــت عوامل دخیل در بازار پیش می برد و همان طور 
کــه قبــًا نیز گفتــه ام ایــن رونــد تعادلــی بــازار ارز نباید 

براساس هیجانات کوتاه مدت پیش برده شود.
ë  شــتاب غیرنفتــی  صادرکننــدگان  توســط  ارز  عرضــه 

بیشتری می گیرد.

ë  مهم ترین اقدام پیش روی بانک مرکزی اصاح نظام
بانکی و سامان دادن به این مهم است.

ë  پــول بــازار  ثبــات  و  مــردم  ســپرده های  از  صیانــت 
مهم ترین دغدغه بانک مرکزی است.

ë  ایحه حذف چهار صفر از پول ملی روز شــنبه از سوی
بانــک مرکزی تقدیم دولت شــده اســت و امیدوارم هر 

چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.

سیاوش رضایی
خبرنگار

ریحانه یاسینی
خبرنگار

یک
وتن
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تولید زغال سنگ 25 درصد افزایش یافت
رضا رحمانی، وزیــر صنعت معدن و تجــارت از افزایش ۲۵ 
درصــدی تولیــد زغــال ســنگ در ۹ ماهه امســال  خبــر داد. 
رحمانی در نشست با فعاان زغال سنگ کشورکه در محل 
وزارتخانــه برگزار شــد، گفت: تولید کنســانتره زغال ســنگ 
در ایــن مدت حدود یــک میلیون و ۲۵۰ هزار تــن بود و این 
درحالی اســت کــه تولید ســال قبل در همین مــدت حدود 
یک میلیون تن بوده اســت. وی افزود: ذخایر ما قابل توجه 
اســت و بــازار مطمئنی هــم در کشــور داریم و طــرح جامع 
زغال ســنگ نیــز در آینــده نزدیک و برای نخســتین   بار در کشــور تدوین و اباغ 
می شود. وی در ادامه با تأکید بر لزوم ارتقای سطح ایمنی معادن به خصوص 
معادن زغال ســنگ کشــور گفت: ایمنی در همه صنایع باید جدی گرفته شــود 
 و نقطه حســاس آن در معادن بویژه معادن زغال ســنگ است و باید اقدامات 
آموزشی انجام دهیم و قبل از حادث شدن حوادث ناگوار ضمن تهیه تجهیزات 
مورد نیاز، هشــدار ازم و نظارت مســتمر اعمال شــود. وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت همچنین بر ارتقای وضعیت معیشت و حقوق و مزایای کارگران شاغل 
در بخش معادن زغال سنگ تأکید کرد و گفت: سرمایه اصلی نیرو های انسانی 
هستند بویژه کارگرانی که در شرایط سخت کار می کنند. در حاشیه این نشست 
همچنین معــاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر  صنعت، معدن و تجارت 
از توافق بر ســر قیمت زغال ســنگ در این نشســت خبر داد و گفت: از این پس 

قیمت زغال سنگ بر مبنای درصدی از قیمت فواد تعیین می شود./ایلنا

 40 درصد بیکاران کشور 
فارغ التحصیل دانشگاه هستند

امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آمار شاغان 
گفت: طبق آمار میزان بیکاری فارغ التحصیان دانشگاهی 
مــا افزایــش یافته اســت. امیدعلی پارســا رئیس مرکــز آمار 
گفت: سهم فارغ التحصیان از کل بیکاران کشور به حدود 4۰.5 درصد افزایش 
یافته اســت. رئیس مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان را حدود ۲7 درصد اعام کرد 
و افزود: در مجموع در ۹ماهه امسال حدود 55۰ هزار شغل ایجاد شده که عدد 
خوبی است اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که حدود ۹۰۰ هزار شغل است، کم 
اســت.او با اشــاره به عاقه مردم و جوانان برای اشتغال در بخش دولتی گفت: 
متأســفانه مسیر ایجاد اشــتغال و راه اندازی کسب و کار مسیری دشوار و طوانی 
اســت و نســبت به میزان طبیعی و جهانی آن چند برابر بیشتر زمان می برد که 
ناشــی از بوروکراســی تودرتوی اداری اســت. پارســا گفت: در اســتان ها اگر پنجره 
واحد سرمایه گذاری ایجاد شود، استانداری ها کنار ادارات برنامه و بودجه استانی 
می توانند زمینه اشتغال بیشتر و جذب سرمایه را فراهم کنند و این فقط عزم و 
اراده و هماهنگی بین ادارات و مسئوان را می خواهد. رئیس مرکز آمار نیز با بیان 
اینکه واحدهای کوچک اقتصادی بار عظیمی از اشــتغال را بر دوش می کشــند، 
خواســتار حمایت بیشــتر از بنگاه های کوچک و متوسط شــد و ثبات اقتصادی و 

جذب سرمایه را از شرایط ایجاد شغل پایدار دانست./تسنیم

وزیر دارایی آلمان: پایان دوران 
شکوفایی اقتصادی ما نزدیک است

»اواف شــولتز«، وزیر دارایی و معــاون صدراعظم آلمان در 
مصاحبه ای با نشــریه »بیلد« آلمان گفت: سال های رشد و 
شــکوفایی و غنای اقتصادی آلمان تمام شــده است. پایان 
دوران شــکوفایی اقتصاد کشورمان فرا رسیده اســت. اوانتظار هیچ گونه درآمد 
اضافی پیش بینی نشده برای کشورش را ندارد و همچنین تصریح کرد که دوران 
زیبایــی کــه دولت همــواره مالیات های بیش از حــد انتظــار را دریافت می کرد، 
پایان یافته اســت. شولتز افزود: برای ســال ۲۰1۹ البته انتظار یک مازاد مالیاتی 
را می توان داشــت اما دوران حاصلخیز و پررونق اقتصادی در کشــور ما حاا در 

حال اتمام است.

 تثبیت قیمت ارز
مهم تر از خود قیمت است

احمد انارکــی محمدی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
می گویــد: قیمــت ارز مهــم نیســت، بلکــه تثبیت ایــن نرخ 
اســت کــه اهمیــت دارد. همچنیــن ازم اســت فاصله بین 
نرخ های چندگانه ارز کاهش یابد و به یک قیمت معقول دســت یابیم. اشــاره 
بــه نرخ ارز زیــر 1۰ هزار تومان نقل قول از آقای روحانی بوده مبنی بر اینکه نظر 
دولت این اســت کــه نرخ ارز به کمتــر از 1۰ هزار تومان کاهــش یابد. البته اینکه 
چنین کاری انجام شود، به میزان ارزی که وارد کشور می شود، بستگی دارد. وی 
تصریــح می کند: بازار ارز در اختیار دولت اســت و قطعاً دولت می تواند در این 
زمینه تعیین کننده باشــد، منتها باید مانند همیشــه ارز در اختیار داشــته باشد. 
هنگامــی کــه 55 میلیارد ارز حاصل از صــادرات نفت در اختیار دولت اســت و 
قطعاً می تواند نســبت به تنظیم بازار ارز نیز اقدام کند. انارکی محمدی درباره 
وضعیــت نرخ ارز در پایان ســال جاری می گوید: امیدواریم بشــود نرخ کنونی را 
نگه داریم. ازم اســت به جامعه نیز امید داده شــود. همچنین برای جلوگیری 
از سوداگری ها و سوءاستفاده ها، ازم است دولت بتواند در پایان سال قیمت ارز 
را ثابت نگه دارد. همواره در پایان سال میادی، قدری افزایش نرخ ارز را شاهد 
بوده ایم و در پایان ســال شمسی نیز با توجه به انجام سفرها، چنین اتفاقی رخ 

می دهد. امیدواریم دولت بتواند قیمت واقعی ارز را نگه دارد./ ایرنا پاس

خبرخوان

 ســاخت 4۰۰ هــزار واحــد مســکن برنامــه 
اصلــی وزارت راه و شهرســازی در ۲ ســال 
پیــش رو اســت کــه بــر اســاس ایــن طــرح 
واحــد  هــزار  مســکن ۲۰۰  تعــداد  ایــن  از 
در شــهرهای جدیــد، 1۰۰ هــزار واحــد در 
بافت های فرســوده و 1۰۰ هــزار واحد دیگر 
در شــهرهای زیر 5۰ هزار نفر و توسط بنیاد 
مســکن ساخته می شــود سیاســت گذاران 
معتقدند این تغییر رویکرد نقش زیادی در 
ایجاد اشتغال، افزایش امید مردم و ثبات 
و آرامش در بازار خواهد داشــت.بر اساس 
این برنامه تا پایان سال ۹۹ باید احداث 4۰۰ 

هزار واحد باید به پایان برسد.
ë تغییر رویکرد ساخت و ساز

از مجمــوع 4۰۰ هــزار واحــدی کــه جــزو 
برنامه ساخت و ساز کشور در ۲ سال آینده 
اســت بیشــترین تعــداد یعنــی ۲۰۰ هزار 
واحــد مربوط به شــهرهای جدید اســت. 
حبیــب اه طاهرخانی معاون وزیــر راه و 
شهرســازی و مدیرعامل شــرکت عمران 
شهرهای جدید در گفت و گو با »ایران« در 
خصــوص نحوه ســاخت ۲۰۰ هــزار واحد 
در شــهرهای جدیــد گفــت: ســاخت این 
تعداد واحد به صورت مشارکت با بخش 
خصوصــی اســت و دولت هیــچ دخالتی 
در ساخت و تصدیگری آن ندارد. به گفته 
طاهرخانی اقشار مخاطب این طرح طبقه 
متوســط جامعه اســت چــون بارگــذاری 
زیادی از مســکن مهر در شهرهای جدید 
بود ســاخت واحدهــای جدید بــه منظور 
و  اجتماعــی  ســاختار  بــا  بخشــی  تنــوع 

جمعیتی شهرهای جدید است.
ë پیش فروش واحدها ی30 درصدی

معاون وزیر راه یکی از نکات مهم ساخت 
و ساز جدید را امکان پیش فروش واحدها 
با پیشرفت 3۰ درصدی به شرکای ساخت 
نام برد و گفت: این طرح همزمان مربوط 
به ســاخت واحدهــا و هم مربوط به محله 
ســازی ها است. در این برنامه تهیه زمین و 
پروانه ســاختمانی سهم ما است و شریک 
مــا یعنــی بخــش خصوصی فقــط هزینه 
ساخت را می پردازد و انبوه سازان در شروع 
بــه کار دیگر هزینه ای بــرای زمین و صدور 

پروانه ساخت نمی پردازند.
ë تسهیات به نرخ سود 18 درصد

طاهرخانی پرداخت تسهیات را یکی دیگر 
از مشــوق های دولت برای جذب مشارکت 
بخش خصوصی نام برد و گفت: با معرفی 
شرکت عمران شهرها ســازندگان به بانک 
بــرای دریافت تســهیات ســاخت معرفی 
می شوند که بر اساس قوانین بانک مسکن 
اگر الگوی ساخت بر اساس صنعتی سازی یا 
ساخت ساختمان های سبز باشد وام با نرخ 

سود کمتر به سازندگان پرداخت می شود.
ë ساخت 66 هزار واحد تا آخر بهمن

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید 
در خصوص زمان ســاخت ۲۰۰ هزار واحد 
در شــهرهای جدید گفت: کار ســاخت در 
برخی شــهرها شــروع شــده و تا ۲۲ بهمن 
در  مجمــوع  در  واحــد  هــزار  امســال 6۰ 
شــهرهای جدید ساخته می شود. به گفته 
طاهرخانی اگر ساخت و ساز در زمین های 
آماده و تفکیک شده باشد کار ساخت بین 
16 تا 18 ماه طول می کشد اما در طرح های 
در قالــب محله ســازی کــه آماده ســازی و 
محوطه سازی و خدمات باید ارائه شود کار 

ساخت ۲4 ماه زمان می برد.

ë کانشهرها جامعه هدف
طاهرخانی جامعه هدف برنامه ســاخت 
۲۰۰ هزار واحد را عموماً اطراف شــهرهای 
جدیــد نــام بــرد و گفــت: در حــال حاضــر 
ســاخت مســکن در کانشــهرها و تهــران 
اهمیت بیشــتری دارد چون به ساماندهی 
بازار مســکن در این شــهرها کمک می کند 
چون هدف طرح تعدیل قیمت مسکن در 
کانشــهر ها، کمک به تراکم زدایی مسکن 
در شــهرهای بــزرگ و پاســخ بــه نیازهای 

مسکن در شهرهای جدید است.
وی در خصــوص متــراژ واحدها هم گفت: 
ما این موضوع را به تحلیل های سازندگان 
از بــازار مســکن و بیشــترین نیــاز مردمــی 
واگــذار کرده ایــم و شــرکای ســاخت ما این 
اطاعــات را به شــرکت عمــران می دهند. 
به گفته طاهرخانی قیمت زمین با قیمت 
کارشناســی است و قیمت ســاخت هم بر 
اســاس قیمــت بــازار اســت. در خصوص 
فــروش واحد ها هم آن بخشــی از واحدها 
که ســهم شــرکت عمران اســت بر اساس 
سیاست های وزارت راه و شهرسازی مانند 

تأمین مسکن حمایتی واگذار می کنیم.
ë افزایش تسهیات ساخت

ساخت 1۰۰ هزار واحد در محله های هدف 
در طــرح بازآفرینــی شــهرها یکــی دیگر از 
برنامه های ســاخت 4۰۰ هزار واحد تا سال 
۹۹ است. این طرح نیز به صورت مشارکتی 
است و نقش دولت در ساخت و ساز نقش 
تســهیل گری اســت. هوشــنگ عشــایری، 
معــاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
شــرکت بازآفرینــی شــهری در گفت و گــو با 
»ایــران« با اشــاره به مشــوق های ســاخت 
و ســاز برای نوســازی بافت های فرســوده و 
محله های هدف گفت: پیش از این ســقف 
تســهیات ســاخت مســکن در بافت های 
فرسوده شــهری در کانشهرها 5۰ میلیون 
و ســایر شــهرها 4۰ میلیــون تومان بــود اما 
چون کافی نبود با هماهنگی بانک مسکن 
قرار شــد تفاوت آن تا 11۰ میلیون تومان به 
ســازندگان پرداخــت شــود. بانک مســکن 
پیشــتر برای ســاخت هر واحد مسکونی در 
بافت های فرســوده شــهری تســهیات 5۰ 
و یــا 4۰ میلیــون تومــان پرداخــت می کــرد 
امــا بــا هماهنگــی ایــن بانــک مقرر شــد ۲ 
تســهیات بــرای یــک واحــد مســکونی در 
بافت های فرسوده شــهری پرداخت شود. 
ســود تســهیات 5۰ و 4۰ میلیــون تومانــی 
بافت هــای فرســوده  ســاخت مســکن در 

شــهری ۹ درصد است اما میزان سود مبلغ 
7۰ میلیون تومان تســهیات اضافه شــده 
بــرای ســازندگان، 18 درصــد تعیین شــده 
اســت. بــه گفتــه عشــایری بــرای پرداخت 
فرســوده  بافت هــای  ســاخت  تســهیات 
شــهری، اســتفاده از ۲1۲۰ میلیــارد تومــان 
منابع مالی از محل صندوق توســعه ملی 
در دســتور کار قرار گرفته و قرار است پس از 
اباغ توســط ســازمان برنامــه و بودجه، آن 
را در اختیار بانک مســکن بــه عنوان بانک 
عامــل قــرار دهیم؛ آییــن نامــه اجرایی آن 
نیز در 1۰ خردادماه امسال در هیأت دولت 
مصــوب شــده اســت. مدیرعامل شــرکت 
بازآفرینی شــهری افزود: طبق دســتور وزیر 
راه و شهرســازی قرار است این منابع مالی 
برای ساخت مسکن در بافت های فرسوده 
شهری در اختیار اســتانداران قرار گیرد تا با 
تشخیص آنها و ستاد بازآفرینی شهری آن 
استان، به ســازندگان مسکن در بافت های 

فرسوده اختصاص یابد.
ë 100 هزار واحد  برای کم درآمدها

از مجمــوع 4۰۰ هزار واحــدی که در برنامه 
دولــت برای ســاخت مســکن قــرار گرفته 
ساخت 1۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن 
در دســتور کار اســت کــه ایــن تعــداد واحد 
عموماً بــرای واگذاری به اقشــار کم درآمد 
خواهد بود. علی نبیان، مدیرعامل سازمان 
ملی زمین و مسکن در توضیح این مطلب 
کــه ســاخت واحدها توســط بنیاد مســکن 
به چه صــورت خواهد بود گفت: ســازمان 
ملی زمین و مســکن برای واگــذاری زمین 
جهت ساخت واحدهای مسکونی در نقاط 
مختلــف کشــور، به بنیــاد مســکن انقاب 
اســامی در قالــب طرح اقدام ملــی آماده 
اســت. به گفته نبیــان از مجمــوع این ۴۰۰ 
هزار واحد، 1۰۰ هزار واحد آن برعهده بنیاد 
مسکن انقاب اسامی است که بر اساس 
مذاکرات دوجانبه با بنیاد مسکن، سازمان 
ملی زمین و مســکن آمادگی خــود را برای 
واگذاری زمین های مورد نیاز در مناطقی که 
زمینه واگذاری آنها در راستای قانون عرضه 
و تولید مسکن اقشار کم درآمد و محرومین 
مهیا است، اعام کرده است. واگذاری این 
زمین هــا در قالــب مســکن محرومــان و با 
قیمت تمام شده، به بنیاد مسکن صورت 
خواهــد پذیرفــت. نبیــان گفــت: جزئیات 
واگــذاری زمیــن هنــوز مشــخص نشــده و 
این طرح در دســت بررسی اســت تا در آن 

چگونگی واگذاری زمین ها مشخص شود.

 »بعد از ســال ها می خواهم مرغ فروش 
شوم و یا هر کار دیگری که بتوانم از آن پول 
دربیارم. خســته شدم از بس با مشکات 
متعــدد روبــه رو شــدم. هر ســال به جای 
آنکه وضعیت بهتر شــود، بدتر می شود. 
بــه هر دری کــه می زنم دیگــر نمی توانم 
خودروی خارجی به نمایشــگاه بیاورم.« 
داران  نمایشــگاه  از  یکــی  دل  درد  ایــن 
خودروهــای خارجــی در خیابــان انقاب 
اســت. محمد حســین ســجافی ســال ها 
خــاک این حــوزه را خورده اســت و اکنون 
با 58 ســال ســن نمی تواند در عرصه ای 
که به آن عاقه مند بود، کار کند. می گوید 
از بچگی دســت به آچار بــوده و با خودرو 
بزرگ شده است زمانی که 14 سال داشت 
به نمایشــگاه خــودرو رفــت و از آنجا بود 
که تصمیم گرفت فروشــنده خودروهای 
خارجی شــود. در ۲3 ســالگی بــا خرید و 
فــروش خودروهای خارجی توانســت به 
آرزویش برسد حال با 35 سالی که در این 
حوزه گذاشته اســت می خواهد شغلش 
را عــوض کنــد. خــودش مرغ فروشــی را 
پیشــنهاد داد امــا معلــوم نیســت بــرای 
نشان دادن وضعیت بد بازار خودروهای 
خارجــی این شــغل را بــه مــا می گوید یا 
واقعــاً احســاس می کند که ســود در مرغ 
فروشــی اســت. از خودش همین ســؤال 
را پرســیدیم با خنده گفــت، دولت برای 
خــوراک مــردم ممنوعیتی نمی گــذارد و 
فقــط خودروهای خارجی هســتند که هر 

روز با یک مانع جدید روبه رو می شوند.
ë فروشگاه زنجیره ای می زنم

یکی دیگر از نمایشــگاه داران خودروهای 
خارجــی در خیابــان عبــاس آبــاد که هر 
از  هفتگــی  و  اســت  مســیرمان  در  روز 
تعــداد خودروهایــش کم می شــود، هم 
فروشــگاه های  نمایندگــی  می خواهــد 
زنجیــره ای را بگیرد که این روزهــا بازاری 
برای خود دست و پا کردند. اردان همتی 
از فروشــندگان خودروهــای خارجی قبل 
از اینکــه به تهران بیاید در یزد نمایشــگاه 
خودرو داشته است اما طبق گفته خودش 
فــروش خــودرو در پایتخت رنــگ و بوی 
دیگــری دارد و در آن زمــان کــه واردات 
مشــکلی نداشــت در هر خــودرو حداقل 
می توانســت بین 1۰ تا 15 میلیون تومان 
ســود بگیرد. هــر چند که می گویــد اعداد 

بیشتری هم سود برده است.
ë ممنوعیت ادامه دار است

او از اینکه بعد از 4۰ سال باید این کسب و 
کار را کنار بگذارد ناراحت است و می گوید: 
آن گونــه کــه باخبــر شــدیم ممنوعیــت 
واردات خودرو منتهی به سال ۹8 نیست و 
تا سال های آینده هم ادامه خواهد داشت.

لذا خیلــی از هم صنفی ها ما می خواهند 
سراغ کسب و کاری بروند که مانند خودرو 
ســودده باشــد. وی گفــت: برخــی اصــرار 
دارنــد کــه در حــوزه خــودرو بمانند بدین 
جهت آنها فروشنده خودروهای کارکرده 
خواهند شــد. چندین ســال پیش هم که 
واردات خودرو متوقف شد، برخی اعضای 
ایــن صنــف به فــروش خــودروی داخلی 
و کارکــرده روی بردنــد و پــس از آن دوباره 
فروشــنده خودروهای خارجی شــدند. در 
حالی که نمایشــگاه داران خودرو از آینده 
واردات خــودرو روزنــه امیــدی نمی بینند 
واردکننــدگان هــم بــه فکــر تغییر شــغل 

افتادنــد و می خواهند ســراغ بخش هایی 
بروند که سیاستگذاران در تغییر قوانین آن 
شبانه اقدام نمی کنند. تیرماه سال گذشته 
عنــوان شــد بــا دستنوشــت محمد رضــا 
نعمــت زاده وزیر اســبق صنعت، معدن 
و تجــارت واردات خودرو ممنوع و شــبانه 
سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته 

شده است.
ë امید به  خودرو های خاک خورده

انجمــن  رئیــس  احتشــام زاده  فرهــاد 
بــا  اینکــه  دربــاره  خــودرو  واردکننــدگان 
ســال  در  خــودرو  واردات  ممنوعیــت 
و  کار  چــه  صنــف  ایــن  فعــاان  آینــده 
کســبی را دنبــال خواهنــد کرد، گفــت: ما 
بشــدت ســردرگم هســتیم و نمی دانیم 
چــه آینــده ای در انتظــار واردکننــدگان و 
فروشــندگان خودروهای خارجی اســت. 
تنها امید مــا به 15 هزار خودرویی اســت 
که در گمرک مانده و خاک خورده است. 
سیاستگذاران قول ترخیص آن را داده اند 
اما هنوز نمی توان به این وعده ها امیدوار 
بود. وی گفت: هر روز کســانی که برای 15 
هزار خودرو ثبت نام کردند به نمایندگی 
شــرکت های واردکننده خودرو می روند و 
ما هیچ جوابی برای آنهــا نداریم، این در 
حالی اســت که ثبــت ســفارش ها قبل از 

ممنوعیت واردات خودرو بوده است.
ë تاش برای زنده ماندن

احتشــام زداه ادامــه داد: تمــام تــاش ما 
برای این اســت که زنده بمانیم و بتوانیم 
واردات خــودرو را حفظ کنیــم. امیدواریم 
سیاســتگذاران بــه ایــن امــر توجــه کننــد 
خودروهایــی کــه در گمــرک مانده اســت 
برای واردکنندگان نیســت و مردم از قبل 
پیش خرید کردند لذا آزادسازی آنها برای 
واردکنندگان خودرو تنها عمل به تعهدات 
است. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو 
گفت: چند وقتی اســت کــه واردکنندگان 
خــودرو بــه فکــر فعالیت هــای جایگزین 
هســتند. برخی هــا می خواهنــد از حــوزه 
خــودرو خــارج شــوند و ســراغ حوزه هــای 
دیگری بروند و برخی دیگر هم در بخش 
خودرو می مانند اما دیگر واردکننده خودرو 
نخواهند بود و به سمت واردات قطعه  یا 

تولیدات داخلی خواهند رفت.
ë رستوران داری نمایشگاه داران خودرو

وی با بیان اینکه ما دیگر انتخابی در حوزه 
خودرو نخواهیم داشــت، تصریح کرد: اگر 
دولت مجــوز واردات خــودرو را هم بدهد 

این صنف با چالش های متعددی روبه رو 
شده است. یکی از آنها کاهش شدید قدرت 
خرید مردم است. وقتی مردم پول ندارند 
چگونه می تواننــد خودروهــای خارجی را 
خریداری کنند؟ احتشام زاده درباره اینکه 
نمایشــگاه داران تا چه زمان خودرو دارند، 
داران  نمایشــگاه  خــودرو  تعــداد  گفــت: 
بســیار کم شــده اســت و اگــر خودرویی در 
نمایشــگاه ها دیده می شود مدت طوانی 
اســت که بــه خاطــر کاهش قــدرت خرید 
مــردم فروش نرفته اســت. آنها با فروش 
خودروهای موجودشان، دیگر نمی توانند 
خودروی خارجی به فروش برســانند. وی 
در مورد آینده کاری نمایشگاه داران اظهار 
داشــت: نمایشگاه داران به سمت فروش 
خودروهــای خارجــی کارکــرده  یــا داخلی 
در حال حرکت هســتند و برخی دیگر هم 

سراغ رستوران داری می روند.
ë واردکنندگان از ایران می روند

مهــدی دادفر دبیــر انجمــن واردکنندگان 
خودرو نیز گفت: آن گونه که شنیده ام برخی  
واردکنندگان خودرو که اطمینان پیدا کردند 
برای ســال های آینــده هــم واردات خودرو 
ممنوع است می خواهند سرمایه خود را به 
خارج از کشور ببرند. تخصص واردکنندگان 
در واردات خــودرو اســت بدیــن جهت اگر 
نتوانند واردات انجام دهند چه لزومی دارد 
کــه در ایران بمانند. وی افزود: برخی دیگر 
از واردکننــدگان تصمیم گرفتند وارد حوزه 
خدمــات پــس از فــروش، واردات قطعــه 
و فــروش خودروهای داخلی شــوند. البته 
برخی  واردکنندگان که تعداد شان هم کم 
اســت بــه غیــر از واردات خــودرو در برخی 
دیگر از حوزه ها ورود کــرده بودند، از این رو 
تصــور می کنم کــه آنهــا واردات  جایگزین 

داشته باشند.
ë  تکلیف نیروی کار چه می شود؟

دادفر خاطرنشــان کرد: اگــر واردکنندگان 
از ایــران برونــد و شــرکت های واردکننده 
کار و کســب خود را تعطیل کنند تکلیف 
ایــن بخــش چــه  کار فعــال در  نیــروی 
وزارت  کــه  بودیــم  امیــدوار  می شــود؟ 
صمت قبل از ممنوعیت واردات خودرو 
در مــورد ایــن مســائل فکــر می کــرد. وی 
تأکیــد کرد: امیدواریــم تا قبل از تعطیلی 
شرکت های واردکننده خودرو تکلیف 15 
هزار خودرویی که در گمرک مانده است، 
روشن شود. معلوم نیست علت تعلل در 

ترخیص خودروها چیست؟

جزئیات ساخت 400 هزار مسکن  در گفت و گوی »ایران« با 3 مسئول

کی و  کجا می تواند خانه بخرد 
»ایران« از سردرگمی واردکنندگان خودرو گزارش می دهد

پس لرزه های ممنوعیت ثبت سفارش 

اولین سالگرد تصادف نفتکش سانچی 
در آب هــای چیــن فــرا رســیده اســت. 
نفتکشــی که ۲۵ آذر ماه ســال گذشــته 
از بنــدر عســلویه با محمولــه میعانات 
گازی بــه ســمت کــره جنوبــی در حال 
حرکــت بود، اما قبل از آن که به مقصد 
برســد، در آب هــای چین با کشــتی فله 
بر چینــی برخــورد کــرد و در نتیجه آن 
یکی از بزرگترین فجایع دریایی شــکل 
گرفت. 3۲ دریانورد در این حادثه تلخ 
شهید شدند که 3۰ نفر از آنها تابعیت 
ایرانــی داشــتند و دو نفــر دیگــر هندی 

بودند.
اکنون سخنگوی شــرکت ملی نفتکش 
از پرداخــت نیمــی از خســارت بیمــه 
جانباختگان  حادثه کشتی سانچی خبر 
می دهد. محســن بهرامی می گوید: در 
بخــش ارزی پرداخــت حقــوق و مزایــا 
از ســوی مؤسســات بیمه گــر در حــال 
انجــام اســت و اکنــون بیمــه نیمــی از 
خانواده های جانباختگان تکمیل شده 
و چک خود را دریافت کردند؛  شــرکت 

نیــز ســعی کــرد مبلــغ را بــه صــورت 
اســکناس تهیه و در اختیــار خانواده ها 

قرار دهد.
او در گفت و گــو بــا صداوســیما افــزود: 
مــا ســعی کردیــم حداکثر کمــک را به 
ایــن  در  و  باشــیم  داشــته  خانواده هــا 
رابطه وکیلــی برای انحصــار وراثت در 
نظــر گرفتیــم و در حال حاضــر چیزی 
به عنوان معوقه از طرف شــرکت باقی 

نمانده است.
ســخنگوی شــرکت ملــی نفتکــش بــا 
بیــان این کــه نیــم دیگــر خانواده هــای 
جانباختــگان کــه هنــوز بیمــه خــود را 
بحــث  دلیــل  بــه  نکرده انــد  دریافــت 
این کــه  یــا  و  بــوده  وراثــت  انحصــار 
خودشان تاکنون اقدام نکرده اند گفت: 
مــا همچنیــن حــق و حقــوق اداری و 
پــاداش پایــان خدمــت و ســنوات این 
جانباختــگان   را پرداخــت می کنیــم و 
سعی کردیم که مستمری بیش از رقم 

قانونی پرداخت شود.
او با اشاره به این که تحریم کار را سخت 

کرده است افزود: شرکت به این بهانه،   
کار را متوقف نکرد و مســتقًا نسبت به 
تــداوم روند کار اقدام کرده اســت، زیرا 
ایــن دریانــوردان نان آور خانــواده خود 
بودند بنابراین سعی می کنیم، تا جای 
ممکــن خانواده هــای جانباختــگان به 

لحاظ مالی مشکلی نداشته باشند.
اما در همین حال ایســنا نوشــته است 
که بــا وجود ملزم شــدن شــرکت های 
بیمه داخلــی به پرداخــت 3۰ درصد 

 3۲ کل  از  دار  میلیــون   1۰ معــادل 
میلیــون دار از خســارت این ســانحه، 
هنــوز خبــری از پرداخــت ارز نیمایــی 
به شــرکت های بیمه ای توســط بانک 
مرکزی نیست و بیمه در انتظار تعیین 
تکلیف این بخش است.به این ترتیب 
که قرار بوده ارز مورد نیاز شــرکت های 
بیمــه البرز و ملت بر اســاس نرخ های 
ســامانه نیما در اختیــار این بیمه گران 

قرار گیرد.

پرداخت نیمی از خسارت بیمه جانباختگان نفتکش سانچی 
دریانوردانی که هرگز به خانه بازنگشتند

ë  حبیب اه طاهرخانی: یکی از نکات مهم ســاخت و ســاز جدید امکان پیش
فروش واحدها با پیشرفت 3۰ درصدی به شرکای ساخت است

ë  هوشــنگ عشایری: ســقف تسهیات ســاخت مســکن در بافت های فرسوده
شــهری چون کافــی نبود با هماهنگی بانک مســکن قرار شــد تفــاوت آن تا 11۰ 

میلیون تومان به سازندگان پرداخت شود
ë  علی نبیان: ســازمان ملی زمین و مســکن برای واگذاری زمین جهت ساخت

واحدهای مســکونی در نقاط مختلف کشور، به بنیاد مسکن انقاب اسامی در 
قالب طرح اقدام ملی آماده است

ë  مهدی دادفر دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو: آن گونه که شــنیده ام
برخی  واردکنندگان خودرو که اطمینان پیدا کردند برای سال های آینده 
هم واردات خودرو ممنوع است می خواهند سرمایه خود را به خارج از 

کشور ببرند  
ë  فرهــاد احتشــام زاده رئیس انجمــن واردکنندگان خــودرو: هر روز

کســانی که بــرای 1۵ هــزار خــودرو ثبــت نــام کردنــد بــه نمایندگــی 
شــرکت های واردکننــده خودرو می روند و ما هیــچ جوابی برای آنها 

نداریم.



اظهار نظرها و اعام مواضع مســئوان 
در ســه قــوه کشــور حکایــت از آمادگــی 
آنها برای بررســی ادعای شــکنجه یکی 
از کارگران بازداشــتی نیشــکر هفت تپه 
خوزستان دارد. اسماعیل بخشی بعد از 
آزادی از بازداشت در صفحه اینستاگرام 
خــود و در نامه ای به وزیر اطاعات ادعا 
کــرده کــه در دوران بازداشــت شــکنجه 
غامرضــا  اگرچــه  حــال  اســت.  شــده 
شریعتی استاندار خوزستان که به گفته 
خود در آزادی بخشــی نقش داشته این 
ادعاهــا را رد کــرده، امــا مجلس، دولت 
و قــوه قضائیــه از آمادگی برای بررســی 
ادعاهای این کارگر اهوازی خبر داده اند.

علیرضــا رحیمــی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس از موافقت رئیس مجلس برای 
بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی خبر داده است. 
نماینــده تهــران در مجلس در حســاب 
توئیتــری خــود نوشــت: »درخصــوص 
ادعاهــای آقــای اســماعیل بخشــی بــه 
آقای اریجانی پیشنهاد دادم کمیسیون 
امنیت ملی موضوع را رســیدگی نماید 
کــه موافقت شــد. بــا رئیس کمیســیون 
هم طرح موضوع داشــتم و قرار شد در 
اولیــن فرصت با حضــور وزیر اطاعات 
به همه ادعاها در کمیســیون رســیدگی 

دقیق شود.«
ســخنگوی  اژه ای،  محســنی  دیــروز 
دســتگاه قضایــی در همین بــاره گفت: 
»از دیگران شــنیدم کــه نامه ای خطاب 
به وزیر اطاعات نوشــته و علی القاعده 
وزارت اطاعات پیگیــری می کند؛ البته 
نمی دانم نامه وی بــه وزارت اطاعات 
درســت اســت یا خیر. وزارت اطاعات 
پیگیری می کند و قطعاً دستگاه قضایی 
هــم اگــر شــکایت کنــد، وارد می شــود. 
باید دید که موضوع چگونه اســت و اگر 
شکایت کند، دادستان وارد می شود و اگر 
وزارت اطاعات تخلفی را دید، حتماً به 
مرجــع قضایی اعام می کنــد.« در این 
بیــن فراکســیون امیــد مجلــس هــم به 
موضوع ورود کرده اســت. دیروز فاطمه 
ســعیدی، ســخنگوی این فراکســیون با 
اشاره به جلسه هیأت رئیسه فراکسیون 
گفــت: »مقــرر شــد از مســئولین وزارت 
اطاعــات بــرای بررســی ادعــای آقــای 
اســماعیل بخشــی و ارائــه گــزارش بــه 

فراکسیون دعوت شود.«
معاونــت ارتباطــات و پیگیــری اجــرای 
قانون اساســی معاونت حقوقی رئیس 
جمهــوری نیــز بــا تأکیــد بــر اصــل 38 
بــر ممنوعیــت  اساســی مبنــی  قانــون 
هرگونــه شــکنجه بــرای گرفتن اقــرار یا 

کســب اطــاع، بــه اســماعیل بخشــی 
پیشــنهاد کــرد که هرچه زودتر شــکایت 
خــود را به صورت مکتــوب به نهادهای 
صالــح تقدیم کند. علی اکبــر گرجی در 
صفحه اینســتاگرام خــود آورده اســت: 
»ممنوعیت شــکنجه خط قرمــز قانون 
اســت.  اســامی  جمهــوری  اساســی 
حکومت مکلف اســت تمام ادعاهایی 
را کــه در این زمینه مطرح می شــوند به 
دقــت بررســی و راســتی آزمایی کنــد.« 
گرجی در ادامه یادداشــت خــود با ابراز 
امیــدواری از اینکــه هرچه زودتــر مانند 
165 کشــور دیگــر بــه کنوانســیون منــع 
شــکنجه بپیوندیم، گفته است: »جناب 
آقــای اســماعیل بخشــی بهتــر اســت 
هرچه زودتر شــکایت خود را به صورت 
مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. 
ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون 
اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود 
را بــرای مســاعدت به ایشــان و پیگیری 
قضیه اعام می  کنیم. اگر اثبات شود که 
نهادهای زیرمجموعه رئیس جمهوری 
مرتکــب چنیــن عمــل خــاف شــرع و 
قانون شده اند، ایشان در برخورد با آنها 

تردید نخواهد کرد.«
علی مطهــری، نایــب رئیس مجلس 
هــم در یادداشــتی که روزنامــه اعتماد 
آن را منتشر کرده، با اشاره به ادعاهای 
این کارگر اهوازی نوشته است: »وزارت 
اطاعــات بایــد اطاع رســانی کنــد که 
آیــا ایــن اتهامات صحــت دارد یــا نه و 
اگــر صحــت دارد، چه مســتند قانونی 
برای این کارهــای خود دارد؟ آیا در 40 
ســالگی انقاب اســامی مطرح شدن 
ایــن ادعاها زیبنده جمهوری اســامی 
است که در فصل ســوم قانون اساسی 
آن هرگونــه شــکنجه جســمی و روحی 
برای گرفتن اعتراف ممنوع اســت؟!« 
در بخشــی دیگر از یادداشت مطهری 
آمــده اســت: »اگر صحبت هــای آقای 
بخشــی صحــت داشــته باشــد، بایــد 
مجرمان در اســرع وقت معرفی شده 
و به مجازات برســند. به هر حال، وزیر 
اطاعات باید پاسخ قانع کننده بدهد. 
در غیــر ایــن صــورت مجلــس وظیفه 
دارد که از مظلوم و حقوق شــهروندی 
دفــاع کند. اگــر ادعاهای آقای بخشــی 

واقعیت داشته باشد، معلوم می شود 
اطاعــات،  وزارت  درون  هنــوز  کــه 
نیروهایــی هســتند که خیــال می کنند 
از هــر وســیله ای  بــرای حفــظ نظــام 

می توان استفاده کرد.«
با این حال غامرضا شریعتی، استاندار 
خوزســتان در گفت وگویــی در ایــن باره 
گفتــه اســت: »آنچــه مــن مطلع شــدم 
کــه هیــچ  ایــن اســت  کــردم،  و ســؤال 
شــکنجه ای در کار نبوده و رویه ما با این 

مسأله نیز به صورت اجتماعی و کارگری 
اســت و اگر چنین نبود کــه برخوردهای 
می گرفــت.  صــورت  وی  بــا  دیگــری 
ایشــان بــا پادرمیانــی و وســاطت من و 
رأی اعضــای شــورای تأمیــن آزاد شــده 
اســت. من در آنجا گفتم وقتی شــرایط 
آرام شــده و مسأله ای نیســت، چرا باید 
ایشــان همچنان در بند باشد و باید آزاد 
شود.« وی افزود: »من موضوع شکنجه 
را از دســتگاه های ذیربــط جویــا شــدم، 

آنها بشــدت چنین مسأله ای را تکذیب 
کردنــد و گفتند که مدارک و مســتنداتی 
در اختیــار دارنــد کــه شــکنجه ای در کار 
نبوده و دلیلی هم برای شــکنجه شــدن 
او وجــود نــدارد؛ زیــرا شــکنجه از لحاظ 
شرعی و قانونی در تمامی دستگاه های 
جمهوری اســامی مردود است و من از 
آنجا که اطاع دارم چنین چیزی وجود 
نــدارد، از ایــن رو اگــر مدارکی در دســت 

دارند، می توانند ارائه کنند.«

بــا  اعــراب  و  چیــن  انجمــن  دبیــرکل 
اشــاره به تحریم هــای یکجانبــه امریکا 
علیــه جمهــوری اســامی ایــران تأکید 
کــرد همــکاری و مشــارکت در قالب راه 
ابریشم، محور همکاری چین و ایران در 

برابر امریکا است.
»چن شین خویی« در گفت و گو با ایرنا با 
اشاره به ضرورت همکاری چین و ایران 
در آینــده و کمک های پکن بــرای برون 

رفت ایــران از تحریم های امریکا افزود: 
چیــن در راســتای توســعه راه ابریشــم، 
و  اقتصــادی  فرصت هــای  می توانــد 
تجــاری زیادی بــرای ایران ایجــاد کند و 
باعث شــود تهــران با مشــارکت در آن، 
آســیب  امریــکا  تحریم هــای  برابــر  در 
نبینــد. وی افــزود یقینــاً چین در مســیر 
توســعه راه ابریشم قدیم یا طرح »یک 
جــاده یک کمربنــد« جدید، مشــارکت 

کشورهای دیگر را جلب و جذب می کند 
و فرصت هــای ایــده آلــی بــرای دیگــر 
کشــورهای منطقــه از جملــه ایــران بــه 
عنوان یکی از دوستان قدیمی چین، در 

این زمینه پیدا خواهد شد.
دبیرکل انجمن چین و اعراب با اشــاره 
به اینکه دولت ها و شرکت های دو کشور 
در زمینــه راه ابریشــم نویــن، در ارتباط 
نزدیــک هســتند و بــا یکدیگــر فعالیت 

می کننــد افــزود: چین و ایــران از قدیم، 
و  داشــته اند  همــکاری  ابریشــم  راه  در 
اکنون نیز روابط دو کشــور در این مســیر 
ادامه خواهد یافت. »چن« با بیان اینکه 
امریکا بر اســاس قوانین خــود و با عبور 
از توافــق هســته ای تــاش کرده اســت 
تــا تحریم هــا علیــه ایــران را بازگردانــد 
گفت متأســفانه بازگشــت غیــر قانونی 
ایــن تحریم هــا، بخشــی از راهبردهــای 

یکجانبــه گرایانه امریکا اســت که امروز 
در دنیــا دیده می شــود. دنیــا باید با این 

راهبرد مقابله کند.
دبیرکل انجمــن چین و اعراب تصریح 
کــرد دولــت امریکا بــا تحریم هــای تازه 
خــود علیه ایران می کوشــد تا تهــران را 
تحت فشــار قرار دهد اما این وضعیت 
منطقــه  در  ثباتــی  بــی  بــه  می توانــد 

خاورمیانه منجر شود.
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یرنا
ا

راه ابریشم محور همکاری چین و ایران در برابر امریکا

از سوی نمایندگان سه قوه مطرح شد

اعام آمادگی برای بررسی ادعای شکنجه کارگر هفت تپه

توئیت عراقچی در سفرش به مزارشریف:

گذشته را هرگز فراموش نمی کنیم
ســید عباس عراقچی، معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران 
که به افغانستان سفر کرده و در هفته ای که گذشت نیز ریاست 
هیــأت ایرانــی مذاکــره کننده بــا طالبــان در تهــران را برعهده 
داشت، در صفحه توئیترش با انتشار تصاویری از ساختمان سابق سرکنسولگری 
ایران در مزار شــریف نوشــت: »امروز در سفر به شهر مزارشریف توفیق بازدید 
از ســاختمان ســابق سرکنســولگری جمهوری اســامی ایران و محل شــهادت 
دیپلمات های کشورمان دست داد.« او افزود: »خون شهدا مسئولیتی سنگین بر 
دوش همه ما قرار داده است که برای ادای آن خون دل بسیار باید خورد. نگاه ما 
به آینده است، اما گذشته را هرگز فراموش نخواهیم کرد.« هفدهم مرداد سال 
1377 به دنبال حمله طالبان به سرکنسولگری ایران در مزار شریف 9 دیپلمات  
و کارمندان کنسولگری ایران و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسامی به شهادت 

رسیدند.
ë تماس ایران و طالبان برای برقراری صلح و ثبات در منطقه است

ســخنگوی طالبان افغانســتان می گوید تا زمانی که ایاات متحــده در خاک 
افغانستان حضور دارد، هیچ گشایشی در فرآیند صلح به وقوع نمی پیوندد 
و در ایــن راســتا بایــد از نظریــه  مشــورتی کشــورهای همســایه اســتفاده کرد. 
»ذبیــح اه مجاهد« در گفت وگو با ایلنا درباره ارتبــاط طالبان با ایران گفت: 
»تماس طالبان با ایران برای برقراری و حفظ کانال ارتباط سیاسی با همسایه 
افغانستان بوده است. همه به یاد دارند که کشورهای اسامی در زمان جهاد 
علیه شــوروی همکاری خوبی با افغان ها داشــتند که یکی از همین کشــورها 
ایران بود. افغان ها و بسیاری از کشورهای منطقه دقیقاً به یاد دارند که ایران 
پناهگاه مهاجران افغان بود و در بسیاری از سال هایی که در افغانستان جنگ 
در جریان بود، مردم کشــورمان به آنجا پناه بردند و جمهوری اســامی ایران 
هم با آغوش باز از آنها پذیرایی کرد. از این جهت افغان ها ایران را خانه دوم 
خــود می داننــد. لذا تماس میان ایــران و طالبان را بایــد در قالب تبادل نظر 
برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قلمداد کرد.« ذبیح اه مجاهد درباره 
اهمیــت ارتباط طالبــان با تهران نیز گفت: »ما یک رهبری و سیاســت واحد 
داریم و از این رو با بســیاری از کشــورهای همســایه و غیر همســایه در تماس 
هستیم. در این بین تماس ما با ایران همانند  کشورهای دیگر برقرار است و 
حفظ تماس با ایران برای ما بسیار اهمیت دارد.« او با اشاره به اینکه حضور 
امریکا در افغانســتان عاوه بر این کشــور همسایگانش را نیز تهدید می کند، 
افزود: »ما برای خودمان این حق را محفوظ می دانیم که برای برچیده شدن 
بساط اشغالگران امریکایی دست به هرگونه تماس با دیگر کشورها بزنیم که 
جمهوری اسامی ایران هم به عنوان یکی از مقصدهای ما برای تبادل نظر و 

مباحثه در مورد مسائل سیاسی افغانستان است.«

خبـــــر

پیگیری ها در فضای مجازی
خبرگــزاری جمهوری اســامی هم 
واکنش هــا در فضــای مجــازی بــه 
ایــن مســأله را بازتــاب داده اســت. 
صــادق زیبــاکام  اســتاد دانشــگاه در این ارتباط نوشــت: 
اگــر حتی نیمی از حرف های اســماعیل بخشــی واقعیت 
داشته باشد، این سؤال مطرح می شود که چرا او را آن گونه 
شکنجه کرده اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط 
با بیگانگان، نه دســت داشــتن در اقدامات تروریستی، نه 
عضــو گــروه برانداز و نه هیــچ اقدام دیگری که بــرای اقرار 
و اعتراف، مأمورین او را شــکنجه کرده باشــند. بســیاری از 
کاربران خواســتار ورود دســتگاه های متولی به این مســأله 
شده اند. کاربری نوشت: ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر 
شکنجه توسط نیروهای واجا راست باشد یا دروغ، سکوت 
وزارت و دادستانی غلط است. اگر راست است، متخلفین 
و اگر دروغ اســت، مدعی باید دادگاهی شود. کاربر دیگری 
هم آورد: »اسماعیل بخشی خودش اصرار بر شکنجه دارد 
و مراجع رسمی اصرار بر تکذیب آن. تنها راه رفع تردیدها 

انجام یک تحقیق مســتقل و شفاف است و ممانعت هر 
طرفی می تواند به معنای کذب بودن ادعایش باشد.«

شــهیندخت مــواوردی، فعــال سیاســی اصاح طلب در 
توئیتی، از ورود کمیســیون قضایی مجلس به این مســأله 
تقدیر کرد و نوشــت: »نتیجه این راســتی آزمایی هر چه که 
باشــد، تقویــت پاســخگویی و حاکمیت قانــون و کمک به 

تثبیت حقوق و مسئولیت های شهروندی است.«
برخی  دیگر هم تصاویری از بحث بزرگان بر ســر شکنجه 
هنــگام نــگارش پیش نویــس قانــون اساســی در مجلس 
خبرگان را منتشــر کرده اند. در این فیلم آیت اه بهشــتی 
و آیت اه منتظری با شکنجه مخالفت می کنند. آیت اه 
بهشــتی در این فیلم می گوید: »مســأله راه یک چیزی باز 
شــدن است... وقتی خواستند یک سیلی به یک نفر بزنند 
که متهم به بزرگ ترین جرم ها باشــد، مطمئن باشــید به 
داغ کردن همه افراد منتهی می شــود.« آیت اه منتظری 
هم در این ویدئو می گوید: »گناهکاری آزاد شود، بهتر از این 

است که بی گناهی گرفتار شود.«

بــــرش

فرزند آیت اه خوشــوقت استاد اخاق 
اتهام مشــارکت آن مرحوم در ماجرای 
قتل هــای زنجیــره ای را رد کرد.محمــد 
حســین خوشــوقت دربــاره آنچه نقش 
آیــت اه خوشــوقت در صــدور فتــوای 
قتل هــای زنجیــره ای خوانده می شــود، 
گفــت: ایــن تهمــت، یکــی از ظلم های 
بزرگی بــود که در حق این مــرد خدا روا 
داشــته شد. به اعتقاد من، بدخواهان با 
وارد ســاختن تهمت صدور فتوای قتل 
واقــع،  در  می خواســتند  دگراندیشــان، 
رهبر معظم انقاب را هدف قرار دهند. 
بــا مطالعه بازجویی مکتوب اما جعلی 
منســوب به ســعید امامی، می تــوان به 
این مقصود پی برد. در آن جا نوشته اند 
کــه ســعید امامــی گفــت کــه آیــت اه 
خوشــوقت هم آمدنــد و گفتند نباید به 
این ها)قربانیان دگراندیش( رحم کرد!

بــه  ایــن  افــزود:  ایرنــا،  بــا  وی در گفت وگــو 
اصطــاح اعترافــات، یــا جعلی اســت  یا اگر 
جعلــی نباشــد، تحت بدترین شــکنجه های 
و در آن  و روحــی صــورت گرفتــه  جســمی 
شــرایط، متهــم، مجبــور بــوده هــر آن چــه 
بازجویــان دیکتــه می کننــد، بنویســد. حتماً 
بازجویی های جنایت آلود و شــرم آوری را که 
از همســر سعید امامی صورت گرفته است ، 

دیده اید.
خوشــوقت ادامــه داد: به هــر حال، من 
شــخصاً از پدر، در مورد این اتهام علیه 
ایشــان ســؤال کردم. صریحاً و قاطعانه 

»کشــور  فرمودنــد  و  کردنــد  رد  را  آن 
قانــون و دادگاه دارد؛ اگــر کســی متهــم 
به ســب پیامبر یــا ائمه طاهریــن  یا هر 
جــرم دیگــری شــود، هیــچ کــس حــق 
نــدارد رأســاً وارد عمــل شــود و اقدام به 
تنبیــه یا مجــازات کند بلکه امــور باید از 
طریــق مجاری قانونــی و قضایی دنبال 
شــود.«وی گفت: به ایشان عرض کردم 
اجــازه می دهیــد مراتــب را بــه نقــل از 
شــما  یــا از ســوی خــود، رســماً تکذیب 
کنم و پاســخ تهمت زنندگان را بدهم؟ 
فرمودند »صاح نمی دانم چون قصد 
این ها بازی سیاســی با افــکار عمومی و 
آلــوده کردن فضاســت.« معتقد بودند 
» با این کار، وارد بازی در زمین دشــمن 

خواهیم شد.«
دختر آیت اه خوشــوقت همســرحاج 
آقا مصطفی فرزند رهبر معظم انقاب 
اســت. محمد حسین خوشوقت درباره 
آقــا مصطفــی گفــت: خانــواده ایشــان 
ســاکن تهــران هســتند ولــی خودشــان 
در طــول روزهــای کاری هفتــه، در قــم 
تدریس علوم حوزوی می کنند. ایشــان 
انســان بســیار مؤمن و وارســته و زاهد و 
بی اعتنا به مظاهر دنیوی اســت؛ هر آن 
چــه دنیــوی تلقی می شــود از قــدرت و 
عنوان گرفته تا پــول و تجمات و از این 
مهمات.ایشان نمونه یک فرد روحانی 
به معنــی واقعــی کلمه اســت. زندگی 
ایشــان همانند پدر بزرگوارشــان، بسیار 

ساده و از خیلی از مردم متوسط الحال، 
ساده تر و پایین تر است.

مجتبــی  ســید  آقــا  دربــاره  خوشــوقت 
فرزنــد دیگــر رهبــری هــم توضیــح داد: 
معروف اســت کــه در میــان آقازاده های 
مقــام معظم رهبــری، حاج آقــا مجتبی 
شــبیه ترین فرزند به ایشــان هســتند. چه 
از نظــر چهــره و چــه از نظــر ویژگی هــای 
فــردی و اجتماعــی. ولــی این بــه معنای 
این نیســت که ایشــان در مسائل سیاسی 
کشــور دخالــت می کننــد. البتــه ممکــن 
اســت به خاطر جایگاهی که ایشان دارد، 
مورد مشــورت برخی قرار گیرد. اما اینکه 
بدخواهان می گویند ایشان منشأ اتفاقات 
سیاسی در کشور است، نه این طور نیست.
ایشــان هم، در طول روزهای کاری هفته، 

در قم سرگرم فعالیت های علمی است.
رســانه های  برخــی  اینکــه  دربــاره  وی 

بیگانــه می گوینــد ایشــان از گزینه هــای 
هســتند،  خبــرگان  مجلــس  مدنظــر 
رســانه های  و  محافــل  برخــی  گفــت: 
بیگانه، شایعه ســازی می کنند تا شــائبه 
موروثــی بــودن رهبــری را پدیــد آورند. 
رهبر معظــم انقاب هم خودشــان در 
خصــوص کیســتی گزینــه اصلــح برای 
رهبری آینده نظام، باشرط هستند. نه 
نظــر مثبت دارند نه نظر منفی. ایشــان 
می فرمایند مملکــت مجلس خبرگان 
و  قانــون  اســاس  بــر  کــه  دارد  رهبــری 
ضوابط، از میان نامزدهای موجود، باید 
اصلح را برگزیند.البته امیدوارم مجلس 
خبرگان زحمت چنین انتخاب دشواری 
را متحمل نشــود. امید داریم زمام امور 
از سوی مقام معظم رهبری، شخصاً به 
حضرت صاحب اامر عجل اه تعالی 

فرجه الشریف، تقدیم شود.

محمد حسین خوشوقت روایت کرد

ماجرای اتهام علیه آیت اه خوشوقت در پرونده قتل های زنجیره ای
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بنیاد شهید یک خانواده سه میلیون نفری 
اســت کــه از ایــن تعــداد 600 هــزار نفــر را 
جانبازان تشکیل می دهند. افرادی که برای 
آزادی  ایــن مرز و بــوم عضوی از بدن خود 
را از دســت داده اند و بعد از گذشت حدود 
سی ســال هنوز هم با بسیاری از مشکات 
در حوزه هــای فــراوان دســت و پنجــه نرم 
می کنند. پــای درددل های شــهریار و رضا 
جانبــازان 70 درصــدی نشســتیم کــه دو 
پــای خــود را در جنــگ تحمیلی از دســت 
داده انــد تــا بتوانیم با پیگیری از مســئوان 
بنیاد شهید مرهمی بر بخشی از مشکات 
این قشر آسیب دیده باشیم. شهریار اولین 
مشکل جانبازان را در حوزه درمان می داند 
و می گویــد: مدیریت و ســاماندهی خوبی 
جامعــه  تخصصــی  بیمارســتان های  در 
هــدف بنیادشــهید وجــود نــدارد و همین 
امر مسبب بســیاری از مشکات ما در این 
حوزه اســت. از روزی که یک شــرکت بیمه 
طرف قرارداد با بنیاد شد مشکات ما هم 
بیشتر شد. متأسفانه بیمه پاسخگو نیست 
و هزینه های های پرداختــی یا عودت داده 
نمی شــود و یــا حتی گاهــی با تأخیــری در 
حدود دوســال بازگردانده می شود. بیشتر 
آزمایش هــا، ویزیت ها و جراحی هــا را آزاد 
انجــام می دهیــم چــون فقــط در برخــی 
بیمارستان های خاص به صورت محدود 
می توان از بیمه استفاده کرد که کار را خیلی 
مشکل می کند به دلیل این که ممکن است 
متخصص مورد نظر در بیمارستان یا مرکز 
درمانی که تحت پوشش یک شرکت بیمه 
نیست فعالیت کند. این جانباز 70 درصد 
در خصوص دریافت پروتز هم مشــکات 
عدیده ای دارد و توضیح می دهد: خدمات 
پروتز را یک شرکت برعهده گرفته که تقریباً 
خصوصی است. در حال حاضر متأسفانه 
انبارها خالی اســت و با کمبود شدید پروتز 

مواجه هستیم اگر هم پروتز باشد با کیفیت 
خیلــی پاییــن و اجنــاس چینــی اســت که 

خیلی هم زود خراب می شوند.
رضــا هم جانباز 70 درصــد دیگری که 
پــای درد دل هایش نشســتیم از پرداخت 
نشــدن هزینه های بیمه تکمیلی شکایت 
دارد و می گویــد: بــرای انجــام برخــی امور 
نقــدی  را  هزینه هــا  مجبوریــم  پزشــکی 
پرداخــت کنیــم به عنــوان مثال چنــد روز 
پیش مجبور بودم فیزیوتراپی انجام دهم 
کــه مشــمول بیمــه نبــود و خــودم هزینــه 
را نقــدی پرداخت کــردم. متأســفانه یک 
شــرکت بیمــه بدهی هــای بــاا بــه مراکــز 
مراکــز  و  بیمارســتان ها  و  دارد  درمانــی 
درمانــی قراردادهــا را لغو کرده انــد. با این 
حقوق های بســیار پایین کــه کفاف زندگی 
دارو  هزینه هــای  پرداخــت  نمی دهــد  را 
و درمــان کمرشــکن اســت حتــی کمــک 
هزینه ای کــه برای خرید ویلچــر پرداخت 
می شــود بسیار ناچیز است به عنوان مثال 
برای یک ویلچر 5 میلیونی فقط 800 هزار 
تومــان کمک هزینه پرداخت می شــود. با 
جانبازی که از جان خود گذشــته نباید این 
گونه رفتار شود. دیگر مثل دهه 60 برای ما 
ارزش قائل نیستند انگار به جای نور چشم، 
خار چشم هستیم انگار مســئوان 8 سال 

جنگیدن در جبهه ها را از یاد برده اند.
ë  افزایــش مشــکات جانبازان بــا افزایش

سن آنها
حسین حق شنو جانباز 70 درصدی که در 
سنین جوانی به درجه جانبازی نائل شده 
بــه نمایندگــی از  دیگــر همرزمــان جانباز 
خــود می گوید: بیشــتر جانبازان در ســنین 
18 ســالگی و اوج جوانــی جانبــاز شــده اند 
ولی به مرور زمان به سنین باای 55 سال 
رســیده اند. شخصی که قانوناً در سنین 18 
سالگی 70 درصد قدرت جسمی خود را از 
دست داده قطعاً تاکنون این رقم به میزان 
بااتری رســیده اســت. این افــراد در زمان 
جوانی بیماری خاصی بجز مورد جانبازی 

نداشته اند اما اآن مشکات قلبی، ریوی یا 
کبدی به آنها اضافه شده است و متأسفانه 
بــرای این قبیل مشــکات در بودجه بنیاد 
شهید پیش بینی خاصی نشده است.  وی 
در زمینه ســاده بودن ویلچرهای جانبازان 
هــم می افزایــد: در زمان جوانــی این افراد 
به راحتی می توانســتند از ویلچر اســتفاده 
کنند اما در میانسالی با کاهش قدرت بدنی 
دیگر تــوان جلــو بــردن چــرخ ویلچرهای 
ســاده و معمولی را ندارند، همســران این 

افــراد هم به دلیل جابه جا کردن ویلچرها 
در خــودرو یــا پله ها در ســال های متمادی 
دچار مشــکات شــدید کمر و پا شــده اند. 
ازم اســت بنیاد شهید مشکات زمینه ای 
جانبــازان و همســران آنهــا را که مشــمول 
مــرور زمــان رفته رفتــه افزایش یافتــه، در 
نظــر بگیــرد. آنچــه نمی تــوان بــه راحتی 
از آن گذشــت ایــن اســت کــه کوتاهــی در 
شــهادت  ســبب  پزشــکی  رســیدگی های 

زودهنگام ایشان خواهد شد.

ë »تأثیر تحریم ها بر سازوکار ورود »پروتز
مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران نیز با اشاره به تحریم های 
اخیــر امریکا بــه »ایــران« می گوید: بخش 
عمده ای از خدمات پروتز از خارج از کشور 
وارد می شود، اگر چه اتحادیه اروپا و امریکا 
اعــام می کنند که دارو و لوازم توانبخشــی 
مشــمول تحریــم نمی شــود امــا ســازوکار 
پرداخت مهیا نیست و خرید هم نمی توان 
بــه اندازه نیاز انجام داد، قطعــاً امروز بازار 

تحت تأثیر تحریم است.
دکترامیر کریمی ادامه می دهد: شکی 
نیســت قیمت پروتزها چنــد برابر قیمت 
واقعی شــده با ایــن حال بــرای جلوگیری 
از بــروز بحــران با وزارت بهداشــت مکاتبه 
کردیــم تــا ارز 4200 تومانــی در این عرصه 
دیده شــود البتــه در حــال حاضــر در ارائه 
پروتــز به جانبــازان یک شــرکت بیمه 100 

درصد هزینه را پرداخت می کند.
به گفتــه وی به دلیل مشــکات مالی، 
ایثارگران شاغل و بازنشسته دستگاه ها در 
ســازمان های خود بیمه می شــوند و سایر 
افــراد را بنیــاد بیمه می کند. ایــن در حالی 
است که در ســال های گذشته برای راحتی 
کار دولت، دستورالعملی نوشته شد مبنی 
بــر این که همه افــراد را بنیاد بیمه می کند 
و از اعتبــارات دســتگاه ها مبالــغ مربوطــه 
برداشت شده و به حساب بنیاد واریز شود 
کــه در نهایــت این اتفاق نیفتاد و دو ســال 
پیش بدهی های بنیاد به بیمه ایران تقریباً 
به یک هزار میلیارد تومان رســید به دلیل 
این که بدهی ها بــه بانک دی هم مزید بر 
علت شد سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد 

داد که دستگاه ها افراد را بیمه کنند.
کریمــی در ادامــه می افزایــد: در حــال 
حاضــر حــدود 12 هــزار مرکــز و مرجــع، 
داروخانه و درمانگاه به خانواده بنیاد شهید 
خدمــات دهی می کنند و طــرف قرارداد با 
یک شرکت بیمه هستند، چنانچه فردی به 
غیر از این مراکز مراجعه کند باید هزینه ها 
را نقدی پرداخت کند و مبلغ هزینه شده را 
از بنیاد بگیرد در این خصوص چند ماهی 
اســت که دریافتی ها با تأخیر روبه رو شــده 
است. گفتنی است حدود 650 بیمارستان 
در کشــور طــرف قــرارداد بــا یــک شــرکت 
بیمه هســتند و بیمــه حدود یــک میلیون 
و دویســت و ســی هــزار نفــر کل جانبــازان 
غیرشاغل و غیربازنشسته، والدین شهدا و 
جانبــازان 70 درصد به بــاا و خانواده های 

آنها را بنیاد بر عهده دارد.

گزارش »ایران« از مشکات درمانی جانبازان

برخی از ایثارگران بیشتر آزمایشات، ویزیت ها و جراحی ها را آزاد انجام می دهند

بیمه هزینه های سنگین درمان جانبازان را  با تأخیر سه ماه می پردازد 
تدوین طرح جامع کاهش آسیب های 

اجتماعی تا پایان سال
تقی رســتم ونــدی ، رئیس ســازمان امــور اجتماعی کشــور در 
حاشیه صد و دوازدهمین جلسه شــورای اجتماعی کشور و در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: دســتور جلســه دیروز شــورا در دو 
محور اصلی تدوین شده بود. محور اول ارائه گزارشی از پیمایش سامت اجتماعی 
کشــور بود کــه در مردادماه ســال جاری با جامعه آمــاری بیش از 17هــزار نفر در ۳1 
استان انجام شد که نتایج این پیمایش در شورای اجتماعی مطرح شد و قرار است 
بعد از تکمیل شدن هم در قالب یک گزارش ملی و هم با برش استانی منتشر شود. 
به گزارش ایســنا وی ادامه داد: نکته کلی اســتخراج شده از این گزارش این است که 
در شاخص های مرتبط با زندگی فردی عمدتاً مردم ما رضایت بیشتری نسبت به 
وضعیت اجتماعی دارند یعنی وقتی ســؤاات مربوط به وضعیت فردی پرســیده 
می شود در قیاس با وضعیت اجتماعی معمواً وضعیت اجتماعی را بدتر ارزیابی 
می کننــد. این نشــان می دهد مردم نســبت به پنداشتشــان از وضعیــت اجتماعی 
وضعیت را کمتر مناســب می بینند و رضایت کمتــری از وضعیت اجتماعی دارند 
البته این موضوع دایل متنوع و متعددی می تواند داشــته باشد که مصوبه جلسه 
این بود که دایل این فاصله یعنی از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت 
اجتماعــی، مدنظــر پژوهشــگران قرار گیــرد. به گفته رســتم وندی، البته در شــورای 
اجتماعــی نیز قرار شــد کارگروهی فعال و این وضعیت ســنجیده شــود و می تواند 
بعضــاً به ضعف سیســتم تبلیغاتی مرتبط باشــد بــه این معنا که یا نتوانســته ایم 
فعالیت ها و اقدامات نظام را بخوبی در حوزه های مختلف تشریح کنیم یا می تواند 
مرتبط با تهاجم تبلیغاتی و رســانه ای مخالفان کشور و نظام طی چهار دهه باشد، 

حتی می تواند مرتبط با ریشه های تاریخی و فرهنگی باشد.

دفع غیربهداشتی زباله های بیمارستانی غیر قانونی است
ایــرج حریرچی، ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار کرد: در حــال حاضر ۹2 درصد 
از زباله هــای بیمارســتانی در محــل تفکیــک و اقدامات ازم برای دفــع آنها انجام 
می شود و اقدامات ازم برای تنها 8 درصد از زباله های بیمارستانی به صورت شبه 
بهداشتی صورت می گیرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی ادامه داد: این 
8 درصد زباله ها به وســیله دســتگاه های مورد نظر پاکســازی نمی شــوند، ولی این 
مواد با پوشش کامل حمل می شوند و دفع آنها از نظر بهداشتی هیچ مشکلی برای 

مردم ایجاد نمی کند.

ë زباله  مطب ها تفکیک شده دفع می شوند
ســخنگوی وزارت بهداشــت اظهار کــرد: کار تفکیک و پاکســازی زباله های مراکز 
نگهــداری ســالمندان و برخــی از مطب هــا و درمانگاه ها هنــوز به طور کامــل انجام 
نمی شــود و در ایــن مراکــز زباله هــای شــبه بهداشــتی ماننــدگان مریــض و لــوازم 
آندوسکوپی دیده می شود که بیشتر مربوط به مراکز درمانی سرپایی است. حریرچی 
تأکید کرد: زباله های دور ریختنی بیمارستانی انواع مختلفی دارد که شامل زباله های 
عفونی، خونی و زباله های شبه بیمارستانی می شوند و به طور کلی دفع غیر بهداشتی 
زباله ها از نظر ما مورد تأیید نیست. وی اضافه کرد: طی چند سال گذشته پیشرفت 
خوبی در زمینه دفع بهداشتی زباله های بیمارستانی داشته ایم و امیدوارم در آینده 
نزدیک حتی یک مورد از زباله های بیمارستانی به طور غیر بهداشتی تفکیک و دفع 
نشود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: دفع زباله های بیمارستانی به صورت تفکیک 
نشــده و غیر بهداشتی بر خاف قانون است و با متخلفان شــدیداً برخورد می شود. 
حریرچی یادآوری کرد: برخی از این زباله ها مربوط به بیمارستان های جایگزین است 

و به طور کلی بیش از 80 درصد این فرآیند بدرستی انجام می شود.

نیم
تس

اخبار

مهسا قوی قلب
خبرنگار

معاونت درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره خدمات بیمه ای ایثارگران به »ایران« می گوید: 
خدمات بیمه تکمیلی ایثارگران تحت پوشــش یک شــرکت بیمه قرار دارد، خدمات بیمارستانی 
مانند بســتری کامًا رایگان اســت ولی در زمینه ویزیت های ســرپایی بیمه به طور کامل هزینه ها را 
تقبل نمی کند. در حال حاضر در کل کشور بیش از 12 هزار مرکز طرف قرارداد با یک شرکت بیمه هستند.  به گفته 
دکترعبدالرضا عباســپور، در قرارداد با یک شــرکت بیمه بیمارستان های ساســان، خاتم، بهمن، ایرانیان، پارسیان، 
پارس، پاسارگاد، آپادانا، مصطفی خمینی، مفرح، مردم، بوعلی، خاتم، میمنت، ابن سینا، نیکان، فرمانیه، پارسا و 
تریتا و چشم پزشکی نور قرار دارند و هزینه هایی که بیمار به صورت نقدی پرداخت می کند در برخی موارد با تأخیر 
ســه ماهه برگردانده می شــود. وی با اشــاره به تحریم های اخیر اضافه می کند: با توجه به مشــکات به وجود آمده 
همه سعی خود را می کنیم تا اقام بی کیفیت و نامرغوب به کشور وارد نشود و تقریباً پس از تأیید کیفیت، اجناسی 
همانند پروتز ها وارد می شوند. در تاش هستیم که ظرف دو ماه آینده کمبودهای به وجود آمده را نیز جبران کنیم.

بــــرش

تا دو ماه آینده از مشکات حوزه درمان کاسته می شود
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جوایز »انجمن ملی منتقدان فیلم« 
اعام شد

»انجمن ملی منتقدان فیلم« بعد از ظهر روز شنبه ۵ ژانویه 
فهرست برندگان جوایز سال ۲۰۱۹ خود را در حالی اعام کرد 
که فیلم مســتقل »سوارکار« به عنوان بهترین فیلم برگزیده 
شــد. بــه گزارش ورایتــی، از دیگر جوایز مهــم این دوره می توان بــه جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول زن که به اولیویا کلمن برای فیلم »سوگلی« و جایزه بهترین بازیگر 
نقش اول مرد که به ایتن هاوک برای فیلم »اولین اصاح شده« رسید، اشاره کرد. 
آلفونسو کوارون کارگردان مکزیکی نیز به مانند اکثر جوایز اهدایی این روزها جایزه 
بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری را نصیب خود کرد.ســال گذشــته فیلم 

»لیدی برد« جایزه اصلی این انجمن را به دست آورده بود.

آن سوی 
مرز

قطب الدین صادقی:

جریان اصیل تئاتر را زنده نگه داریم
نمایش هــای  اجــرای  کــه  روزهــا  ایــن 
لوکــس و اکچــری در رســانه ها بحــث 
قطب الدیــن  اســت،  شــده  برانگیــز 
صادقی نویســنده و کارگردان تئاتر این 
جریــان را گــذرا می دانــد و در ایــن باره 
می گوید: »هنرمنــدان با کمک یکدیگر 
بایــد جریــان اصیــل تئاتــر را زنــده نگه 
دارنــد.« وی بــا اشــاره بــه مســیر کلــی 
هنرهای نمایشی و تئاتر کشور و افزایش 

قیمــت  گــران  و  لوکــس  نمایش هــای 
گفت:»اشاعه و افزایش این نمایش ها 
به  نفع تئاتر کشور نیست، چرا که بخش 
بزرگی از پــول و انرژی، توان و خاقیت 
تئاتــر را به خــود اختصــاص می دهد و 
یــک فرهنگ تفننی توأم بــا زرق و برق 
را ترویــج می دهــد کــه کم کــم معنای 
همیشــگی اش  چارچــوب  از  را  تئاتــر 
جــدا می کنــد. پایــگاه اجتماعــی ایــن 

طــور تئاترهــا طبقه ای نوکیســه اســت، 
در حالــی کــه پایــگاه اصلــی تئاتــر در 
کشــور ما به لحــاظ مردم شناســی ازآن 
طبقه متوســط و نخبگان و دانشجویان 
هســتند که مســائل اجتماعی را مطرح 
می کننــد امــا طــی اتفاقــات اخیــر این 
فضــا تضعیف شــده اســت.« صادقی 
ادامــه داد: »ایــن روزهــا صندلی هایــی 
در ســالن تئاتر پر می شــوند کــه عموماً 

متعلق بــه نمایش های پــر زرق و برق 
هســتند ولــی مــا نبایــد اجــازه دهیــم 
چنیــن فضایــی تعمیــم یابد. بــه نظر 
مــن باید با ارائــه کارهای خــوب هنری 
که عمیقاً اجتماعی و انســانی هســتند 
لــذت یــک تئاتــر حرفــه ای، متعهــد و 
آگاه را بــه مخاطبــان آن ارائــه کنیــم.« 
صادقــی، نویســنده، کارگــردان، بازیگر 
و مــدرس تئاتــر اســت که البتــه تجربه 

هــم  را  ســینما  و  تلویزیــون  در  بــازی 
دارد. او در فیلم  هایــی چــون یتیم خانه 
انارهــای  عاشــقی،  حکایــت  ایــران، 
نارس، گناهکاران، آدمکش، دادســتان 
و گــزارش یــک قتــل بــه ایفــای نقــش 
بــا  تلویزیــون  اثــر در  و در ۵  پرداختــه 
نام هــای ســریال رنج پنهــان، معمای 
کیــف  و  هشــت  فاکتــور  پروانــه،  شــاه، 

انگلیسی بازی کرده است.

 انصراف کارگردان »تشریح« 

از جشنواره فیلم فجر به نشانه اعتراض
ســیاوش شــهابی کارگــردان فیلــم »تشــریح« کــه یکــی از 
فیلم هــای کوتاه معرفی شــده بــه دبیرخانه ســی و هفتمین 
جشــنواره ملــی فیلــم فجر اســت، از حضــور در ایــن رقابت 
انصراف داد.وی با اشاره به این موضوع که با انتشار بافاصله اسامی فیلم ها در 
خبرگزاری های رسمی غافلگیر شده است، گفت: ما برای سنجیدن شرایط و اینکه 
آیا اصًا امکان حذف ۵ دقیقه از فیلم وجود دارد یا نه مهلتی چند روزه داشتیم 
ولی کمتر از ۲۴ ســاعت بعد از تماســی که با ما از ســوی انجمن سینمای جوانان 
ایران که یکی از تهیه کننده های فیلم اســت گرفته شــده بود، این خبر منتشر شد 

و انتشار اسامی فیلم ها به نشانه پذیرش این شرط از سوی ما تلقی شده است.

انتشار فهرست رسانه های دارای مجوز تا تاریخ 15 دی ماه
در راســتای شفاف ســازی اطاعــات در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی؛ 

فهرست رسانه های دارای مجوز تا تاریخ ۱٥ دی ماه ۱٣۹٧ منتشر شد.

اعام زمان قطعی برگزاری دوازدهمین جشنواره »فیلم 100«
دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم ۱۰۰« طی روزهای 8 تا ۱۰ اسفند ماه 
امسال در تهران برگزار می شود. این رویداد سینمایی در دو بخش مسابقه ای 

و مسیر تجربه و در قالب مستند، داستانی و پویانمایی طراحی شده است.

راهیابی ۷۸ اثر به مرحله دوم داوری رشته مجسمه سازی
انتخاب آثار رشــته مجســمه جشــنواره هنرهای تجســمی فجر در دو مرحله 
صورت می گیرد که مرحله انتخاب اولیه آثار به پایان رســیده است و ٧8 اثر 

به مرحله بعد راه یافتند.

بازدید اشرف بروجردی از کلیسای حضرت مریم)س(
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به مناسبت عید میاد مسیح)ع( 
از کلیســای حضــرت مریــم)س(، کتابخانه و موزه آرتــوک مانوکیان واقع در 
خیابــان ســی تیر تهــران بازدید کرد. بروجــردی در این دیــدار ضمن تبریک 
عیــد میاد مســیح بــه ارامنه ایرانــی و عید غســل تعمید مســیحیان جهان 
گفت: امروز می توانیم به جامعه جهانی بگوییم که ما با برادران و خواهران 
مســیحی در کمــال آرامش و آســایش در کنــار هم زندگی می کنیــم تا با هم 

بتوانیم برای سربلندی ایران عزیز بکوشیم. 

معرفی داوران بخش »تبلیغات سینمای ایران« جشنواره فجر
ایــران« در ســی و هفتمیــن  داوران بخــش مســابقه »تبلیغــات ســینمای 
جشــنواره ملی فیلم فجر معرفی شــدند.علی نیک رفتــار، آرش معیریان و 
احســان برآبادی آثار بخش مسابقه تبلیغات ســینمای ایران را در جشنواره 

سی و هفتم داوری می کنند.

روی خـط 
خـــــــبر

ادای احترام به پنج دهه موسیقی ایران
پنجمین جشن ساانه »موسیقی ما« در برج میاد تهران برگزار شد

 
پنجمین جشــن ســاانه »موسیقی ما« 
موســیقی«  اهالــی  شــعار»همدلی  بــا 
شــامگاه شــنبه ۱۵ دی مــاه بــا حضــور 
پرشمار هنرمندان نام آشنای موسیقی 
کشور در ســالن مرکز همایش های برج 

میاد تهران برگزار شد.
ë تقدیر از پیشکسوتان عرصه موسیقی

همه آمده بودند؛ چه آنها که دستی 
بســیاری  ســال های  و  داشــتند  برســاز 
زخمــه بــر ســاز زده بودند، چــه آنهایی 
که نغمه ســرایی کرده و توســن وحشی 
آواهــا را رام کــرده و بر کاغــذ آورده اند و 
چه آنانی که با صدای خود مهرشــان را 
بر تاریخ موســیقی ایران حک کرده اند. 
شــب تقدیر و تجلیل از بزرگان هنر بود 
که حضورشان زینت بخش هر محفلی 
اســت؛ اســتادانی چون ابراهیــم قنبری 
مهــر، ایــرج خواجــه امیــری، بانــو پری 

زنگنه، محمد صالح عاء و...
هنرمندانی که از آغاز حضورشان در 
عرصه هنــر دهه ها می گــذرد و هرچند 
در این مســیر نامایمات بسیاری دیده 
و گاه خاطــر پرمهرشــان عمیقاً رنجیده 
اســت، امــا از آنجا که نگاهبــان هنر این 
ســرزمین بوده انــد، با ســینه ای ســتبر از 
تمــام ایــن ســختی ها عبــور کرده انــد... 
و حــال، شــب بزرگداشــت این بــزرگان 

موسیقی است.
نخســتین آییــن تجلیــل بــه اســتاد 
اختصــاص  مهــر  قنبــری  ابراهیــم 
داشــت، سازنده برجســته و پیشکسوت 
موسیقی ایران و شایسته است، بگوییم 
از  بــزرگ  هنرمنــد  ایــن  مبتکرایرانــی. 
شاگردان اســتاد ابوالحســن صبا است. 
فخرالدینــی،  فرهــاد  چــون  بزرگانــی 
علــی اکبر شــکارچی، هوشــنگ کامکار، 
فخری ملک پور و ارشــد طهماســبی به 
اســتقبال اســتاد قنبری مهر می روند تا 
لــوح و تندیس بــه پاس ســال ها تاش 
در عرصــه موســیقی به او تقدیم شــود. 
صحنــه  روی  بــه  مهــر  قنبــری  اســتاد 
آمــد و حاضــران بــه پــای او ایســتادند 
و عاشــقانه تشــویق کردنــد.او بــا همان 
چهــره مهربانــش ضمــن قدردانــی از 
برگــزاری این مراســم در جماتی کوتاه 
گفت: احســاس زندگی می کنم و بسیار 
خوشحالم خدمات من طی سال هایی 
کــه از عمــرم می گذرد ایــن چنین مورد 
تجلیل قرار گرفته و امیدوارم این تقدیر 
هنرمنــدان  بــرای  همــواره  تشــکرها  و 

پیشکسوت ادامه داشته باشد.
دومین تقدیــر و تجلیل اختصاص 
پــری  زنگنــه،  پــری  بانــو  بــه  داشــت 
اایی هــا؛ او کــه صــدای قصــه هایش 
همچون نغمه های دلنشین آوازش به 
گوش همگان رسیده است. پری زنگنه 
در میــان تشــویق های پــی درپــی روی 
صحنه آمــد و تندیس خــود را به همه 
کــودکان موســیقی در کوچــه بازارهای 
کشــور بویژه آن هایی که نابینا هســتند، 

تقدیــم کــرد. او می گوید: ایــن جایزه از 
طرف مــن به کودکان دلســوخته ایران 
تقدیــم می شــود کــه از صمیــم قلــب 
دوستشــان مــی دارم. فریبــرز اچینــی 
در  هــم  ایــران  موســیقی  آهنگســاز 
جماتــی گفت: برای من افتخاری بود 
کــه در جمع آوری اایی هــا با بانو پری 

زنگنه همراه بودم.
آواز  پهلــوان  بــه  نوبــت  او  از  بعــد 
خواجــه  حســین  اســتاد  رســید؛  ایــران 
امیری)ایــرج( که کمتر کســی اســت که 
بــا صدا وهنــرش ناآشــنا باشــد. پخش 
کلیپــی از زنده یاد محمدعلی فردین با 
صدای خاطره انگیرایرج خواجه امیری 
و صدای هیاهوی تشویق های حاضران 
را  پیــش  ســال ها  خاطــرات  ســالن  در 
باردیگر یادآوری کرد.محمد اصفهانی، 
علیرضا قربانی، محمد علی شــیرازی، 
بــه  و اصغــر همــت  تهمینــه میانــی 
نمایندگی از مردم برای تقدیر از اســتاد 
روی صحنه آمدند و ایشان در جماتی 
کوتاه ضمن تشکر از برگزارکنندگان این 
مراسم گفت: از مردم عزیز ایران بسیار 
تشــکر می کنــم، می دانم مــن را خیلی 
دوســت دارنــد و از خوشــحالی زبانــم 

قاصر است.
در  هــم  امیــری  خواجــه  احســان 
قدردانــی از مقــام هنــری پــدرش بیان 
کرد: صحبت کردن از استاد ایرج بسیار 
مشــکل اســت. زمانی کــه خوانندگی را 
آغاز کردم با قله ای از آواز اصیل ایرانی 
مواجه شــدم که فکر می کنم جایگزینی 
ندارد. اســتاد ایرج، من به شــما افتخار 
می کنم و شما بهترین پدر دنیا هستید.

حســین خواجه امیــری هم با لحنی 

طنزگونه پاسخ داد: شما هم آوازه خوان 
بســیار خوبی هســتید اما نمی دانم چرا 
به دنبال موســیقی پاپ رفتید! در ادامه 
برنامه احســان خواجه امیری به همراه 
ســنگ  از  »شیشــه  قطعــه  ارکســترش 
شــد« به آهنگسازی فریدون خشنود که 
ســال ها پیش ایرج خواجــه امیری اجرا 
کرده بود را بازخوانی کرد که بسیار مورد 

استقبال قرارگرفت.
آخریــن آییــن تجلیــل بــه محمــد 
صالح عــا اختصــاص داشــت؛ شــاعر، 
مجری، فیلمساز و ترانه سرای ایرانی که 
با صدای گرم و دلنشــینش برنامه های 
بسیاری را در رادیو و تلویزیون اجرا کرده 
است. محمد سعید شــریفیان، محمد 
علــی بهمنــی، علیرضــا میرعلینقــی، 
ســیدعباس  و  پورناظــری  تهمــورس 
ســجادی برای تقدیر و تشــکر از سال ها 
تاش او روی ســن آمدنــد و صالح عا 
از اســتاد قنبری مهر کــه در این فرصت 

کوتاه معلمی کردند بسیار تشکر کرد. 
ë معرفی برترین ها

بخــش بعدی »پنجمین جشــنواره 
موســیقی ما« انتخــاب آلبوم های برتر 
بــود کــه در بخــش »آلبــوم  ســال ۹6 
برگزیــده ســنتی و دســتگاهی بــی کام 
از نــگاه کارشناســان« تندیــس طایــی 
بــه »آثــار درویش خان« بــه هنرمندی 
ارشــد طهماســبی و داریــوش زرگــری 
فرهنگــی  مؤسســه  تهیه کنندگــی  بــه 
هنری ماهــور تعلق گرفــت. در بخش 
کارشناسی آلبوم های برگزیده موسیقی 
ســنتی و دســتگاهی باکام »حاا چرا« 
بــا هنرمندی مجید درخشــانی و ناصر 
مســعودی تندیس طایــی را دریافت 

کــرد. در بخــش کارشناســی آهنگســاز 
برگزیــده موســیقی ســنتی، معاصــر و 
ارکســترال ایرانــی تندیــس طایــی به 
فردین خلعتبری اهدا شد. و در بخش 
کارشناســی آلبــوم برگزیــده موســیقی 
دراماتیــک، اثــر »غــم نومــه فریدون« 
بــه  بــه آهنگســازی حســین علیــزاده 
تهیه کنندگــی پیمان قدیمــی تندیس 

طایی جشنواره را دریافت کرد.
پیمــان قدیمی بعــد از دریافت این 
تندیس بیان کرد: سپاسگزار مهر استاد 
علیزاده هســتم که موجب شــد این کار 
اثری گوش نواز باشــد. من این تندیس 
را با احترام به کارگران نیشکر هفت تپه 
تقدیــم می کنــم. در بخش کارشناســی 
آلبــوم برگزیــده موســیقی پــاپ – راک 
تندیس طایی جشــن به آلبوم »مرگ 
خامــوش« با هنرمندی فرشــید اعرابی 
به تهیه کنندگی مؤسســه »نو خسروانی 
باربــد« و در بخــش مردمــی بهتریــن 
آلبــوم پــاپ – راک هــم تندیس طایی 
به آلبــوم »درهــم« بــه خوانندگی رضا 
یزدانی به تهیه کنندگی علی اوجی اهدا 

شدند.
در بخش کارشناســی آلبوم برگزیده 
موســیقی معاصــر و ارکســترال آلبــوم 
»امشــب کنار غزل های مــن بخواب« با 
هنرمنــدی فردین خلعتبــری، همایون 
شــجریان و مرحــوم افشــین یداللهــی 
تندیس طایی را دریافت کرد. همایون 
شــجریان در جماتــی کوتاه بیــان کرد: 
این آلبــوم را به واقع مدیون شــعرهای 
افشــین یداللهــی هســتیم. در بخــش 
بهترین آهنگســاز تلفیقــی و تجربی در 
بخش کارشناسی میاد درخشانی برای 

آلبوم های »حرف بزن« و »نقطه پرگار« 
تندیس طایی را دریافت کرد.

آهنــگ  تــک  مردمــی  دربخــش 
برگزیــده موســیقی ســنتی، معاصــر و 
ارکســترال ایرانــی تندیــس طایــی بــه 
قطعه »چهارراه استانبول« با هنرمندی 
صمیمــی،  ســامان  قربانــی،  علیرضــا 
مســعود کانتــری و غامرضــا صادقی 
تعلــق گرفــت. علیرضا قربانــی پس از 
دریافــت تندیــس این جشــن را نشــانه 
همدلی دانســت که با توجه به شــرایط 

سخت جامعه امروز برگزار شده است.
در بخش کارشناســی آلبوم برگزیده 
موسیقی پاپ »جز عشق نمی خواهم« 
به خوانندگی علیرضا عصار و مؤسســه 
آوای هنر به عنوان ناشــر اهدا شد اما در 
بخش مردمی آلبوم برگزیده موســیقی 
پاپ »شــانزه لیزه« بــه خوانندگی فرزاد 
فرزیــن و نشــر آوای دوران تندیــس را 
دریافــت کرد. در بخش آلبــوم برگزیده 
آیینــی  و  مقامــی  نواحــی،  موســیقی 
»نوایی- آن دگر ۲« با هنرمندی مرتضی 
یگانه، مجید یگانه و زنده یاد غامعلی 
پورعطایــی تندیــس طایــی را دریافت 
کــرد. دســت انــدرکاران آلبــوم پــس از 
دریافت ایــن جایزه ضمــن قدردانی از 
انتخــاب ایــن آلبوم یاد و خاطره اســتاد 

پورعطایی را گرامی داشتند.
از  پــس  نیــز  درویشــی  محمدرضــا 
اعام جوایز این بخش به فرزاد حسنی 
ایــن بخــش  اهــدای جوایــز  گفــت: در 
اشــتباهی صــورت گرفته زیرا موســیقی 
اقوام ایران دارای تنوع فراوانی اســت و 
نمی توانــد در یک قالــب مورد قضاوت 
قرار گیــرد. در ادامه برنامــه و در بخش 

کارشناسی ترانه سرای برگزیده تندیس 
طایی به زنده یاد افشین یداللهی اهدا 
شــد که در این بخش برادر این شــاعر و 
ترانه ســرای فقید جایزه را دریافت کرد 
و در بخــش کارشناســی ترانــه برگزیده، 
تندیــس طایــی جشــن بــه »کجــا باید 
برم« با ترانــه و خوانندگی روزبه بمانی 

اهدا شد.
در بخش کارشناســی آلبوم برگزیده 
موســیقی تلفیقــی تندیــس طایــی به 
آلبوم »بشــنو از نو« اثر بهرام دهقانیار و 
نشــر جوان اهدا شد و در بخش مردمی 
نیــز آلبــوم برگزیده موســیقی تلفیقی و 
تجربی »مد و نای« اثر گروه دنگ شــو و 
»کاغ سفید« گروه دال تندیس طایی 
جشــنواره را دریافــت کردنــد. در بخش 
برگزیــده موســیقی  آلبــوم  کارشناســی 
»کوارتــت  ملــل  و  کاســیک  مــدرن، 
شهرزاد« با هنرمندی شهرداد روحانی 
و همراهی گروه کوارتت شهرزاد و آلبوم 
»بــرای تار و پیانــو« با هنرمنــدی میاد 
محمدی و هوشــیار خیام آثــار برگزیده 
معرفــی شــدند. در بخــش کارشناســی 
بهترین تنظیم کننده برگزیده موسیقی 
زمانــی  ســعید  تلفیقــی  و  راک  پــاپ، 
تندیــس طایی جشــن را دریافت کرد. 
برگزیــده  قطعــه  مردمــی  بخــش  در 
موســیقی تلفیقــی و تجربــی تندیــس 
طایی جشــن به قطعه »باورم کن« به 
خوانندگی علــی زندوکیلی و هنرمندی 
علیرضا افکاری، سعید زمانی و محمد 
سعید میرزایی تعلق گرفت. در بخش 
مردمــی آلبوم هــای برگزیده موســیقی 
تندیــس  ایرانــی  ارکســترال  و  معاصــر 
غزل هــای  کنــار  »امشــب  بــه  طایــی 
فردیــن  هنرمنــدی  بــه  بخــواب«  مــن 
خلعتبری، همایون شــجریان و افشین 
یداللهــی اهدا شــد. در بخــش مردمی 
قطعه برگزیده موسیقی پاپ، قطعات 
»مــاه پیشــونی« اثــر هوروش بند، »یک 
لحظه نگاه کن« اثــر ماکان بند تندیس 
طایی جشن را دریافت کردند. مجمع 
صنفــی تولیــد کننــدگان آثار شــنیداری 
هم تندیس طایی جایزه بهترین ناشر 
برگزیده موســیقی را به مؤسســه »پرده 
هنر موســیقی« به مدیریت امیر عباس 

ستایشگر اهدا کردند.
از  بعــد  ستایشــگر  امیرعبــاس 
دریافــت جایــزه خــود گفــت: مــن فکر 
می کنــم هنرمنــدان هســتند کــه بایــد 
چــون  کننــد،  بیــان  را  دغدغه هایشــان 
مدیــران بــه هیچ عنــوان دغدغــه ما را 
ندارند.امــروزه هزاران مکان وجود دارد 
کــه بســته های موســیقایی خواننــدگان 
مطــرح کشــورمان را بــا عنوان ســرقت 
و  می رســانند  فــروش  بــه  قاچــاق  و 
قطعــاً خودمان هســتیم کــه می توانیم 
کارهایمــان را بــه ســرانجام برســانیم. 
پس از این بخش نوبت به کنسرت  گذار 
برگزیده رسید که در این بخش تندیس 
طایی جشن به انتخاب مجمع صنفی 
ناشران ایران به مؤسسه »ترانه شرقی« 

به مدیریت محسن رجب پور اهدا شد.

صالحی در آیین پایانی چهارمین جشنواره جایزه 
فیروزه مطرح کرد:

کاای فرهنگی فرصت ارتباط با جهان 
را برقرار می کند

اختتامیه جایــزه فیروزه صبح دیروز با حضور ســیدعباس 
صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و تولیدکنندگان 
محصوات فرهنگی در بوستان گفت و گو برگزار شد. در این 
مراســم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفت: کاای ایرانی با دو تفسیر برداشت 
می شود، در تفسیر عام کاایی که در ایران تولید می شود و حمایت از این بخش 
بســیار مهم اســت زیرا از یک ســو با اشــتغال مرتبط است و از ســوی دیگر رونق 
اقتصــادی را ایجــاد می کنــد و درآمد ملی را بــاا می برد و در تفســیر دیگر کاای 
ایرانی با روح ایرانی خلق می شود؛ اعتقاد ما براین است که روح ایرانی در طول 
تاریخ هزاران ساله، ممتد بوده و خود را در کااهای ایرانی هم نشان داده است.

صالحــی افزود: کاای فرهنگی فرصت ارتباط مــا با جهان را برقرار می کند و 
می تواند خط ارتباطی و جاده ابریشم ایران باشد، اگر بخواهیم ایران را همچنان 

به دنیا معرفی کنیم کاای فرهنگی هویت و نمای ایران خواهد بود.
محســن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی نیز در این 
مراســم گفت: این جایزه از کارها و فعالیت های تأسیســی آقای صالحی بود که 
امیدواریم این بذر ارزشمندی که کاشته شد روزبه روز پربارتر شود. جایزه فیروزه 
بــرای قدردانی و تشــویق افرادی اســت کــه در زمینه کااهــای فرهنگی فعالیت 
می کنند و این کااها به نوعی با اقتصاد فرهنگ هم در ارتباط است که امیدوارم 

با تعامل نهادهای فرهنگی بتوانیم این را به سرانجام برسانیم.
فریدونــی دبیــر جایزه فیروزه دربــاره آمار محصوات و آثار رســیده به جایزه 
فیروزه، گفت: ۲۶۰۰ اثر در حوزه نوشت افزار رسیده که محصوات ٧۵ تولیدکننده 
این حوزه است و ٧۰۰ اثر در داوری پذیرفته شده اند، در محصوات اسباب بازی 
۱٧۰۰اثررســیده که ۲۰۰ اثر در داوری ها پذیرفته شده، در بخش هدایای فرهنگی 
۲۵۰۰ اثــر رســیده و در داوری هــا ۲۰۰ اثــر پذیرفتــه شــده اســت، کاای فرهنگــی 
خانواده محور ۲۰۰اثر منتخب شدند که ویژگی این کااها براساس خانواده محور 
بــوده اســت، ۱۲۴۱پایــان نامه و مقالــه و کتاب در حــوزه پژوهش آمــده، در حوزه 

مقاله ۲۰۶اثر ورود پیدا کرده و ۵۰ اثر در حوزه کتاب پذیرفته شده است.

فرهنــگ

ندا سیجانی
خبرنگار

تجلیل از حسین خواجه امیری

تجلیل از صالح عاءتجلیل از پری زنگنه

تجلیل از ابراهیم قنبری مهر

»ایران«: نه تنها کارشناسان فرهنگی، 
بلکــه حتی فعاان سیاســی هم تأکید 
دارند، تاش در جهت گســترش زبان 
و ادبیــات آن هــم فراتــر از مرزهــای 
جغرافیایی یکــی از راهکارهای جدی 
در جهت تحقق دیپلماســی فرهنگی 
اســت؛ با تکیــه بر چنیــن نگاهی بنیاد 
ســعدی به تازگی دست به راه اندازی 
و  گســترش  هــدف  بــا  اســتودیویی 

آموزش زبان فارسی زده است.
معــاون  صحرایــی،  مــراد  رضــا 
آمــوزش و پژوهــش بنیاد ســعدی در 
تشــریح بیشــتر جزئیــات ایــن اقــدام 

به »ایــران« گفــت:» از راه اندازی این 
اســتودیو دو گــروه اصلــی مخاطبــان 
نخســت،  بــوده  مــان  توجــه  مــورد 
فرزندان نسل ســوم و چهارم ایرانیان 
دوم  و  دیگــر  کشــورهای  در  ســاکن 
خواســتار  کــه  خارجــی  عاقه منــدان 
مطالعــه  و  فارســی  زبــان  یادگیــری 

ادبیات مان هستند.«
این فعــال فرهنگی معتقد اســت 
می تــوان  فارســی  زبــان  گســترش  از 
بــه اهدافــی فراتــر از عرصــه فرهنگ 
دســت پیــدا کــرد، او در همیــن رابطه 
بــه هــر  تصریــح کرد:»زبــان فارســی 

نقطــه از جغرافیــای ایــن کــره خاکــی 
کــه برود می توان مدعی شــد که ایران 
به آنجا رفته اســت. نــه تنها در جهت 
گســترش فرهنگ کهن فارســی، بلکه 
حتی درعرصه سیاسی هم می توان با 
اســتفاده از این ابزار قدرتمند آیینه ای 
تمــام نمــا از فرهنــگ و حتی زیســت 
اجتماعــی مان را پیــش روی مردمان 

دیگر کشورها بگذاریم.«
به گفته معاون آموزش و پژوهش 
بنیاد ســعدی، زبان و ادبیات فارســی 
یکی از کلیدی ترین ابزارهای دستیابی 
به دیپلماسی فرهنگی و حتی فراتر از 

آن سیاســی اســت، او در همین رابطه 
»بنیــاد  مشــابه  مؤسســات  دیگــر  بــه 
ســعدی« از جمله مؤسســات»گوته« 
در آلمــان، »ســروانتس« در اســپانیا، 
»دانتــه« در ایتالیــا و »یونــس امــره« 
در ترکیه اشــاره کــرد. از آنجایی که در 
دیگر کشورها تاش بسیاری در جهت 
ایــن بخــش از فرهنگشــان  گســترش 
انجــام می شــود، او تأکیــد دارد کــه در 
بنیــاد ســعدی از تجربیات مؤسســات 
بســیاری  اســتفاده  خارجــی  مشــابه 
شــده اســت. او ادامه داد:»هر چند که 
معتقــدم در همیــن چند ســال اخیر، 

بنیاد ســعدی بــا همکاری مؤسســات 
داخلی و خارجی دســت بــه اقدامات 
زبــان  گســترش  راســتای  در  خوبــی 
فارســی زده اما معتقدم این مؤسســه 
بســیار دیرتر از آنچه که باید راه افتاده 
و حداقل ســی-چهل ســال قبــل باید 

چنین مؤسسه ای دایر می شد.«
آن طــور کــه صحرایــی تأکیــد کرد، 
بنیــاد ســعدی در داخــل کشــور با ۱٥ 
مؤسســه و در خارج هم با ۱۰ مؤسســه 
همــکاری دارد کــه البته مســئوان آن 
در تعامل با هفت مؤسسه دیگر برای 
افزایش همکاری های خــود در خارج 

از کشور هستند.
طریــق  از  صحرایــی  گفتــه  بــه 
برنامه هــای تحــت وب این اســتودیو، 
در  فارســی  زبــان  آمــوزش  اســتادان 
ســایر نقاط جهــان قادر به آشــنایی با 
شــیوه های نویــن آمــوزش ایــن زبــان 
خواهنــد بــود. معلمــان یک مدرســه 
غربــی  اســترالیای  در  زبــان  فارســی 
نخســتین گروهــی هســتند که بــه این 
طریــق از آموزش هــای بنیاد ســعدی 
ایــن  آمــوزش  می شــوند،  بهره منــد 
معلمــان از ابتدای همیــن هفته آغاز 

شده است.

معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی عنوان کرد

زبان، ابزار قدرتمند دیپلماسی فرهنگی
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15-  فیلمـــی از مهرشـــاد کارخانی 
)1397(- معادل فارسی پارتیشن

 عمودي:

1-  ستاره یووه- شگفتی
2-  اندیشـــه های بد- باای چشم- 

بیل قایق!
3-  شهر هنری فرانسه- شهر استان 

یزد- از لوازم میز غذا خوری
4-  همه دارند- میلـــه باریک برای 
تمیز کـــردن لوله تفنگ- ســـیلی- 

خوب و خوش
5-  اثـــر بیـــدل- رمـــان »ویرجینیـــا 

وولف«- آب رقیق
6-  ترک خفیف اســـتخوان- پیست 

اسکی تهران- نوعی غذا
7-  کرها- دریای اروپا- ریا

8-  هدیـــه چهره گشـــایی عروس- 
ناگهانی- نگهبان باغ

9-  زبانه آتش- غذایی کنســـروی- 
نفس خسته

10-  تشـــویق بـــرای عکس العمل- 
وجود ندارد- گدایی

11-  پزشکی- دوبرابر صد- فروغ
12-  مخفـــف یـــورش - پر آب ترین 
رودخانه فرانسه - ظرف آزمایشگاهی 

- اسلوب
خراســـان-  پدیـــده  مهاجـــم    -13

بیابان- اکنون
دختـــر  آســـتری-  پارچـــه    -14

گشتاسب- راننده کشتی
15-  فرار- سیاستمدار و دزد دریایی 

زمان ملکه الیزابت
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   افقي:
1 - مرمت و تعمیر- روشی برای پرداختن عمیق تر و متمرکزتر 

به ناخودآگاه ذهن افراد
2-  شاعر سبک هندی- نوشته های اصلی- مژدگانی خوش خبر

3-  در مرتبه یکم- گزند و آزار- آهنگر انقابی
4-  گیاه رنگ مو- به شمار آوردن- قیصر- چهره

5- ترمز چارپا- جایزه ادبی- خاکستری تیره
6-  چوب دستی قلندر- نمایشنامه نویس ایرانی- نت چهارم

7-  ناچار- دستور کار- سرکوه
8-  معشوقه زئوس- عشوه- بی موقع

9-  گودال- از ییاقات نزدیک تجریش- ورقه آلومینیومی
10-  تاکسی پرجمعیت!- خاصیت گوشی های امروزی- شهری در نائین اصفهان

11-  سازی بادی- پسر کورش- غنچه صورت
12-  پاره کردن- دلربا- صدای زنبور- دارو

13-  بنیانگذار پروتستانتیسم- عامت صفت عالی- سقف و پوشش خانه
14-  قایق ورزشی- روییده بر انگشتان- ماندگار

15-  از روش های پخت و پز- دید و بازدید با خویشان

 عمودي:
ــام محمد غزالی-  ــ 1-  اثر ام

کفش
همین  ــــل-  عکس العم   -2

حاا- حرف حساب ندارد
ــکار کننده-  ــ ــره- آش ــ 3-  چه

بااتر از سرهنگ
ــزنه  ــ ــــگ آرامش- آتش 4-  رن

مدرن - قوم غیور- سر
 - ــــش  بخش و  ــا  ــ عط   -5

طمعکار - حشره ای انگلی
ــــش-  پی ــــب  ش  - ــا  ــ دری   -6

پیام آوری
7-  خم پارچه- از مرکبات- 

نشان خاص
ــــن  ــادی- مقدس تری ــ آب   -8

برکت  الهی- برشته شده
9-  ملکه آدریاتیک- محرم 

اسرار- دنباله رو  سوزن
ــــل فوق العاده  10-  یک آجی
و  ــــن  قدیمی تری ــــوب-  محب
ــده  ــ زن ــــب  مذه ــــن  کهن تری

جهان- کام معتبر
ــــهری  ــــت- ش ــر رطوب ــ 11-  اث
ــــرق  ش ــــری  کیلومت  30 در 
تهران- سازمان بین المللی 

استاندارد سازی
12-  فرآورده شیری- ویتامین 
ــــت  درخ ــید-  ــ خورش ــور  ــ ن
ــته  ــ خوش قامت زینتی- رش

شمشیربازی
ــــری-  کامپیوت ــه  ــ بازیچ   -13
ــام و مدینه-  ــ ــــی بین ش محل

پول کانادا!
14-  مارکی بر کامیون کشنده 
 - ــیه  ــ اقیانوس در  ــوری  ــ کش  -

طرح های قانونی
ــــن-  پیراه ــزای  ــ اج از    -15

میوه ای نوبر برای فصل بهار

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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 بوشهر
سمفونی رنگ، باد و نور

بافت تاريخی زيباترين بندر ايران در دست حوادث روزگار

محمد معصومیان
گزارش نویس

بـــاد از »نیم در«هـــای رو به دریـــا زیر پتو 
می خزد و بیدارش می کند. تا چشـــم باز 
می کنـــد از خودش می پرســـد آیـــا امروز 
کشـــتی از ســـفر هنـــد بـــاز می گـــردد؟ در 
»شناشـــیر« یا همان بالکن هـــای مرتفع 
و دلباز بوشـــهر می ایســـتد و به دریا خیره 
می شـــود. خورشـــید هنـــوز بـــاا نیامده و 
منظره بندر بوشـــهر مه آلود اســـت. چند 
جاشو مشغول خالی کردن بار چوب ساج 
هستند. کمی چشـــم تیز می کند؛ کشتی، 
کشـــتی او نیســـت. نکنـــد دریـــا طوفانی 
شده؟ نکند کشتی غرق شده؟ از پله های 
عمارت پایین می آید و از کوچه های تنگ 
و باریک راهش را به سمت ساحل پیش 
می گیـــرد. آفتاب باا آمـــده و بادی که در 
دهانه تنـــگ کوچـــه مـــی وزد خواب ها و 

نگرانی ها را از سرش می پراند.
کوچه ها و خانه های قدیمی بوشهر پر 
از خاطـــرات و رد پای ناخداها و تاجران و 
جاشـــوهایی اســـت کـــه در اوج رونق این 
شـــهر یعنـــی دوران قجـــر، در آن زندگی 
چهـــار  در  قدیمـــی  بافتـــی  می کردنـــد. 
محـــل شـــنبدی، بهبهانی، دهدشـــتی و 
کوتی با خانه های اشـــرافی پـــر از پنجره  و 
دریچه برای اســـتفاده حداکثـــری از باد و 
درهای چوبـــی که در شـــرجی و رطوبت 
بوشـــهر گرفتـــار زنگ زدگی نمی شـــوند. 
آینه کاری ها، طاقی ها و طارمی ها ویترینی 
اســـت بـــرای نمایش تاریـــخ و فرهنگ و 
هویت این شـــهر ساحلی و کاس درسی 
برای فهم معماری در خدمت اقلیم. در 
بافت قدیمی بوشهر کوچه ها و پنجره ها 
و درها همه و همه دلیلی بیش از زیبایی 
ظاهـــری دارند. اما حاا سال هاســـت که 
خبرهایـــی از تخریب و تغییر کاربری یا از 

ریختن سقف عمارتی قدیمی می آید.
از عمـــارت کازرونی شـــروع می کنم؛ 
جایی کـــه حاا اداره میـــراث فرهنگی در 
آن دایر است. تجارتخانه ای دو طبقه که 
با راه پله هـــای زیبا و مارپیچی از هم جدا 
می شود. بادگیرهای وسیع و شناشیرهایی 
با چوب ســـاج که از هندوســـتان به ایران 
می آمده. با مجتبی محمدی کارشـــناس 
میراث فرهنگی در ساحل قدم می زنیم. 

اسپانسر مبارزین جنوب بود. کاش جای 
قدم های هر انســـانی که از اینجا گذشـــته 
روی این خاک می ماند. خانه های بافت 
قدیـــم بوشـــهر فـــارغ از زیبایـــی ظاهری 
روایت سرگذشـــت خاندان هـــای بزرگی 
اســـت که در این شـــهر زندگـــی و تجارت 

می کردند.
بـــا محمـــدی از عمـــارت یا ســـازمان 
محلـــه  در  و  می زنیـــم  بیـــرون  میـــراث 
بهبهانـــی قـــدم می زنیـــم. او بـــا حضور 
ذهـــن از اســـنادی که در رابطه با بوشـــهر 
خوانده می گوید از کنیســـه ها و مساجد و 
کلیساهایی که در چند قدمی هم ساخته 
شـــده اند. از تأثیر بوشهر در اقتصاد ایران 
و کنسولگری های کشـــورهای مختلف در 
بوشـــهر و از معمـــاری صد ســـال پیش. 
امـــا چـــه مانـــده؟ از در عمـــارت ایرانـــی 
که حـــاا مـــوزه تجارتخانه اســـت داخل 
می شـــویم؛ دورتا دور اتاق است و درها و 
مسئول  عبدالحسین کنین  سقف چوبی. 
موزه تجارتخانه پشت میز چوبی نشسته 
و مشـــغول مطالعه اســـت. او که یکی از 
شـــیفتگان بافت قدیمی بوشـــهر است، 
با اشـــاره به نام کتابی از ایرج نبی پور، در 
رابطه با معماری شـــهر، بوشـــهر را شهر 

سمفونی رنگ و باد و نور می نامد.
کنیـــن می گوید: »ایـــن بافت هویت و 
فرهنگ این شـــهر اســـت. من که در این 
کوچه های تنـــگ می گردم حس می کنم 
ایـــن کوچه هـــا و دیوارهـــا بـــا آدم حـــرف 
می زننـــد. حـــرف روزگاری را می زنند که 
بوشـــهر ابهت و اهمیت ویژه ای داشـــته. 
بـــرای ما کـــه از کودکی در ایـــن کوچه ها و 
خانه ها زندگی کرده ایم تخریب شان مثل 

خراب شدن خاطرات ماست.«
او از تخریـــب گســـترده ای می گوید که 
از پیش از انقاب اســـامی شروع شد. او 
از گذشـــته ها می گویـــد؛ از روزگاری که در 
این شـــهر مســـیحی و یهودی و مسلمان 
در کنار هـــم زندگی می کردنـــد: »در این 
چهار محل سه کلیسا دو تا یا سه تا کنیسه، 
مسجد آل عصفور و مسجد اهل تسنن در 
محدوده جغرافیایی نزدیک بهم بودند. 
در همیـــن محـــدوده تعـــداد یهودی هـــا 
خیلی زیـــاد بوده و کنیســـه ها در نزدیکی 
مســـجد بوده اند. یهودی هایی که معتقد 
بودند شـــنبه ها نبایـــد چراغـــی در خانه 

که تبدیل به ساختمان شـــورای اسامی 
شهر بوشهر شده با ســـتون های پر ابهت 
بلند چوبی و گچی و پنجره های زیاد رو به 

دریا که هنوز خم به ابرو نیاورده.
در راه به بنیاد ایران شناسی یا عمارت 
طبیب یا گلشـــن می رســـیم. تا به دیدن 
کســـی بـــروم کـــه از او بـــه عنـــوان مرجع 
بافت تاریخـــی یاد می کنند. کســـی که با 
پیگیری های عاشقانه اش جلوی بسیاری 
از تخریب ها را گرفته و جان عمارت های 
زیادی را نجات داده. عبدالکريم مشايخی 
که رئیس بنیاد ایران شناسی بوشهر است 
در اتاق همکف در کنار محوطه سرســـبز 
حیـــاط با همکاران و دوســـتانش دور هم 

نشسته اند.
مشـــایخی کـــه دکتـــرای تاریـــخ دارد 
می گویـــد: »دیگـــر چیـــزی از ایـــن بافت 
نمانده ومن تخریب ها را بیشتر از چشم 
میراث فرهنگی کشـــور می بینم. تا جایی 
کـــه می دانـــم مدیران دلســـوز هســـتند و 
کار می کننـــد اما آیا آن کســـانی که دنبال 
سودجویی و معامله هستند به قانون های 
میراث مقید هستند؟ نه نیستند. من بارها 
دیـــده ام در بافت تاریخـــی عمارت هایی 
را که می شـــد مرمت کرد یا صاحبخانه یا 
کسی که می خواســـته بکوبد و بسازد یک 
شـــلنگ آب گذاشته زیر ساختمان و بعد 
از مدتی ساختمان نشست کرده و پایین 

آمده و از بین رفته.«
او از عمارت ملکمی مثال می آورد که 
یکی از زیباترین عمارت های کنار ساحل 
بـــود. او که از دو روز قبل مطلع شـــده بود 
چند ســـودجو می خواهند آنجا را بکوبند 
به رئیس وقـــت میراث اطـــاع می دهد 
اما ســـودجویان در غفلت مســـئولین کار 
تخریب را آغاز می کنند و بعد از شکایت  
و متوقف شدن پروژه حاا عمارت تبدیل 
به زباله دانی شده: »ساعت 7 صبح رفتم 
گفتم چه کسی اجازه داده لودر بیاورید؟ 
گفتند مدرک شهرداری داریم. من مجوز 
شهرداری را دیدم نوشته بود رفع خطر نه 
تخریب... اان آن عمارت تبدیل شده به 
بیغوله و زباله دانی و دورتا دورش بلوک 

گذاشته اند.«
او از آخریـــن نمونه تخریب می گوید: 
»کمتـــر از دو هفتـــه پیـــش یـــک عمارت 
کـــه متعلق به میـــرزا محمد شـــفیع بود 

شده یکی یکی نام برده می شود. عمارت 
باقر بهبهانی، تجارتخانـــه ایرانی، بانک 
شاهی، ملکم، تل ارامنه، عمارت مرحوم 
بازارچه طافروشـــی ها، نصف  کازرونی، 
بـــازار قدیم بوشـــهر، عمـــارت افتخاری، 
قهوه خانه کاکی، عمارت بانک ملی... در 
نهایت به این نتیجه می رســـند که هفتاد 
درصـــد بافـــت از بین رفته اما مشـــایخی 

معتقد است هنوز هم دیر نشده:
»همیـــن اان هـــم ســـازمان میـــراث 
فرهنگی کشـــور می تواند تـــک بناهایی را 
که مانده نجات دهد. واقعاً مسئولین در 
تهران باید پیگیری کنند.« او در حرف های 
دردناکش عکسی از عمارت حمال باشی 
را که روی طاقچه اســـت نشانم می دهد؛ 
با آیینه کاری و شیشه کاری ها و ارسی های 
زیبـــا. حـــال تنها می شـــود تصور کـــرد در 
صبحی دل انگیز وقتی آفتـــاب پایش به 
خانه باز می شـــد چه زیبایی سحرانگیزی 
می توانسته برپا کند. اما حاا با کوتاهی و 
غفلت کامًا تخریب شده و جز پارکینگ 
چیزی از آن نمانـــده. خانه هایی که حاا 

فقط در عکس ها زنده هستند.
روی سنگفرش خیابان در محله کوتی 
راه می روم و چشـــمانم ســـیر نمی شـــود. 
پیچک ها از دیوار باا رفته اند و طاقی سبز 
روی ســـفیدی دیوارهای بلند کشیده اند. 
پنجره های کرکره ای قهوه ای با شیشه های 
رنگی و نسیمی که مثل بچه ای سربه هوا 
و ســـرگردان در کوچه بازیگوشی می کند. 
پایـــگاه بافت تاریخی بوشـــهر هم یکی از 
عمارت های محله کوتی اســـت. عمارتی 
دو طبقه که سفیدی دیوارها و پنجره های 
بلند و نرده های چوبی براق آن نشـــان از 

بازسازی دارد.
بـــرای گفت وگو با فرزانه اسپرغم مدیر 
پایگاه بـــه طبقه دوم عمـــارت می روم تا 
بشنوم این پایگاه که کمتر از دو سال است 
تأســـیس شـــده چه کارهایی برای حفظ 
این بافت انجام داده. اسپرغم می گوید: 
»مســـاحت کل بافت 38 هکتار اســـت و 
حدود هـــزار پاک دارد کـــه از این هزار تا 
400 تا از آنها ارزشمند محسوب می شوند 
و طبق طرح تفصیلی بافت بوشهر حدود 
80 بنا ثبت آثار ملی شـــدند.« او معتقد 
است در دو سال گذشته کارها منسجم تر 
شـــده و هماهنگـــی در بیـــن ارگان هـــای 
مربوطه بیشتر شده اما این هماهنگی ها 
بخصوص با ارگان های زیرساختی مانند 
آب  و برق و گاز باید بیشتر شود. اسپرغم 
می گوید: »عاوه بر تک بناهایی که مورد 
مرمت قـــرار می گیرند ماننـــد پروژه های 
بزرگـــی مثل عمـــارت مبارکـــی، عمارت 
علوی و  مدرسه گلستان ما یکسری کارها 
هم در قالب مشارکتی انجام می دهیم در 
قالب خانه های مشارکتی که هر سال 7 تا 
8 خانه هستند با مشارکت مالک تعمیر 
و مرمت اضطـــراری انجام می شـــود. به 
این صـــورت که یک مقـــدار مالک و یک 
مقـــدار بـــا تخصیـــص دولتـــی کار انجام 
می شـــود. زیر نظر اداره میراث و بر طبق 

دستورالعمل ها.«
او از مشکات این بازسازی ها می گوید 
و اعتبـــاری که برای این حجـــم از کار کم 
اســـت: »بافت تاریخی بوشـــهر یکسری 
ویژگی خاص دارد که شـــما جاهای دیگر 
کشور نمی بینید. مثل شرایط آب و هوایی 
که باعث شده زوال خیلی بیشتر از جاهای 
دیگر باشـــد. مصالحی هم که در خانه ها 
استفاده شده خاص هستند و بیشتر آنها 
وارداتـــی از هند که بـــه خاطر تحریم های 
اقتصادی قیمت شان چندین برابر شده 
و غیـــر از این هم همیشـــه جـــزو مصالح 

گرانقیمت بوده انـــد. به همین خاطر کار 
مرمت به نســـبت جاهـــای دیگـــر ایران 
گران تر است. اینها در کنار نبود تخصیص 
و اعتبـــار کافی کار را ســـخت می کند و جا 
دارد اعتبار بیشتری داده شود تا اتفاقات 

بهتری بیفتد.«
او تعـــداد عمارت هـــای بحرانـــی در 
را 20 خانـــه  تاریخـــی  بافـــت  محـــدوده 
می داند. از او راجع به پایین آمدن سقف 
مدرسه شـــاهدخت می پرسم و اسپرغم 
در جواب می گوید: »قســـمتی از مدرســـه 
شـــاهدخت تخریب شـــده و مـــا پیش از 
ایـــن تخریب بارهـــا بـــا ارگان هایی مانند 
فرمانداری و شـــهرداری بـــرای نجات آن 
نامه نگاری کرده بودیم. اما رفتار بناهای 
تاریخـــی قابل پیش بینی نیســـت. شـــما 
یک بنایی دارید که به نظر ســـالم است و 

آن را در لیست اولویت ها نمی گذارید اما 
می بینید واکنشـــی که نسبت به بارندگی 
نشـــان می دهد بیشـــتر از بنایی است که 
بـــه ظاهـــر ضعیف تر بـــوده. متأســـفانه 
تخصیص هـــا جوابگو نیســـت و باید نگاه 

ویژه تری به بافت تاریخی بوشهر شود.«
آفتاب پشت دریا می افتد که به محله 
شنبدی می رســـم. از کوچه های تنگی که 
انگار هیـــچ راهی بهم ندارنـــد می گذرم. 
آنقدر تنگ که شبیه کوچه های آشتی کنان 
اســـت. امـــکان نـــدارد دو نفـــر از کنار هم 
بگذرند بدون اینکه نگاهشان بهم نیفتد. 
انـــگار از صد ســـال پیـــش تا امـــروز هیچ 
تغییری نکرده اند. دیوار همه خانه ها بلند 
اســـت و آن طور که در گفت وگوهای امروز 
با کارشناســـان فهمیـــده ام باای بعضی 
از آنهـــا پلی بـــوده که ســـاکنان خانه ها از 

آفتاب پشت دریا می افتد که به محله شنبدی می رسم. از کوچه های تنگی که انگار 
هیچ راهی بهم ندارند می گذرم. آنقدر تنگ که شبیه کوچه های آشتی کنان است. 

امکان ندارد دو نفر از کنار هم بگذرند بدون اینکه نگاهشان بهم نیفتد. انگار از صد 
سال پیش تا امروز هیچ تغییری نکرده اند. دیوار همه خانه ها بلند است و آنطور 

که در گفت وگوهای امروز با کارشناسان فهمیده ام باای بعضی از آنها پلی بوده که 
ساکنان خانه ها از آن می گذشته اند و مهمان خانه هم می شده اند

آن می گذشـــته اند و مهمـــان خانـــه هم 
می شـــده اند. اما حاا دیگر خبـــری از آن 
پل هـــای همســـایگی نیســـت. دیوارهای 
بلنـــد و پنجره ها هم برای در امان ماندن 
از شـــرجی هوا بوده و بیشترین استفاده از 
باد که از پنجره های مختلف می گذشته. 
دریچه هـــای کوچکی هـــم در پایین ترین 
قســـمت دیوارها هســـت کـــه کوچه های 
تنـــگ از بین آنها گذشـــته و آن هم برای 
گفت وگـــوی ســـاکنان خانه ها بـــا یکدیگر 
بوده بـــدون اینکه نیـــازی باشـــد از خانه 
بیـــرون بیایند. از »ســـاباط« کـــه راهرویی 
اســـت که دو کوچه را بهم متصل می کند 
رد می شـــوم و رد شـــمع ها را روی دیـــوار 
می بینم. ســـاباطی که از گذشته های دور 
محلی بـــرای نـــذر و نیاز و روشـــن کردن 

شمع بوده.

هر گوشه را که نگاه می کنم حرف هایی 
را کـــه امـــروز شـــنیده ام دوبـــاره و دوباره 
در ســـرم می چرخـــد. از میـــدان جمعه 
می گـــذرم و بـــه مســـجد جمعه بوشـــهر 
می رسم؛ جایی که براساس شناسنامه ای 
روی دیـــوار تأســـیس آن بـــه ســـال 1017 
شمسی برمی گردد. تنها بنای بوشهر که 
بادگیر داشـــته اما حاا با وجود کولرهایی 
کـــه همـــه جـــای شـــهر پراکنده شـــده به 
ایـــن بادگیر احتیاجی نیســـت و راهش را 
مســـدود کرده اند. مثل آپارتمان هایی که 
حـــاا جایگزین خانه های زیبای بوشـــهر 
شـــده اند. با خودم فکر می کنم آیا واقعاً 
ســـرمایه ما تنهـــا نفت و گاز اســـت یا این 
یادگارهای تاریخی که با کمی رســـیدگی 
می تواند جهانگردان  را از همه جای دنیا 

به ایران بکشاند؟

ران
:  ای

س ها 
عک

 امارت امیریه که هم اکنون ساختمان شورای شهر بوشهر است

 یک بنای قدیمی در محله کوتی بوشهر

او می گویـــد: »ایـــن عمـــارت متعلـــق به 
تاجری به اســـم ســـید محمد رضا تاجر 
کازرونی اســـت که از تجار معتمد دوران 
قاجاریـــه بود و نقش مهمـــی در پیروزی 
رئیســـعلی دلواری در برابر انگلیســـی ها 
داشـــت. او بـــود کـــه بـــه خاطـــر نزدیکی 
عمارتش به اســـکله بوشهر تسلیحات را 
پنهانی از طریق کشورهای حوزه خلیج به 
رئیسعلی می رساند. او بعد از آل عصفور 
کـــه از شـــیعیان بحرینـــی مقیم بوشـــهر 
بودنـــد بیشـــترین موقوفـــه را در بوشـــهر 
دارد.« یادگار مردی که به قول امروزی ها 

روشـــن شود همســـایه های مســـلمان به 
خانه آنها می رفتند و چراغ خانه را روشن 
می کردنـــد. حتـــی یهودی ها در مراســـم 
عاشـــورا و تاسوعا شـــرکت می کردند. اما 

حاا کًا 4 خانوار یهودی در شهر داریم.«
در محلـــه قـــدم می زنـــم و هرگوشـــه 
خانه ای قدیمی می بینـــم که بعضی به 
ســـبک قدیم بازســـازی شـــده و بعضی 
سقف هایشـــان چســـبیده به کف و چهره 
کوچه را غمناک کرده. در محله بهبهانی 
که نزدیک دریاســـت خانه های بازسازی 
شـــده هم کم نیست مثل عمارت امیریه 

هم تخریب شـــد. او یکی از معدود تجار 
صاحبنام بوشهری بوده که در دوره قاجار 
اســـکناس چاپ می کرده و آن اســـکناس 
مورد قبول هم خارجـــی بوده هم دولت 
وقـــت قاجار. دو هفته پیش رفتم و دیدم 
به خاطر اینکه استحکام بخشی نشده بود 

بعد از بارندگی سقفش پایین آمده.«
مثال های تخریب آنقدر زیاد است که 
مرا به این فکر فـــرو می برد که اصًا چند 
درصـــد از خانه های بافـــت باقی مانده؟ 
در اتـــاق بحـــث در می گیـــرد و همینطور 
نـــام عمارت هـــای مختلفی کـــه تخریب 
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 دکتر نعمت اه فاضلی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی

دکتر بیژن عبدالکریمی
استاد فلسفه

دردبیگفتمانی
»مدیریت شهری« ما با چه آسیب هایی روبه رو است؟

 »حکمرانی شهری« با وجود نقش کلیدی آن در تحوات ایران معاصر
 هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در گفتمان های دانشگاهی، روشنفکری و عمومی ایران پیدا کند

هر زمان که موضوع انتخاب شهردار تهران مطرح می شود فرصتی است تا رسانه ها در حوزه 
عمومی به موضوع »مدیریت شهری« توجه کنند. پیشتر هنگامی که بحث انتخاب شهردار 
دیگری بود، یادداشتی نوشتم و از »قابلیت های کلیدی شهرداران« صحبت کردم. آنجا گفتم 
که یکی از قابلیت های کلیدی این اســـت که شهرداران بتوانند مسأله های شهری و مدیریت 
شـــهری را بخوبی صورت بندی کنند و بشناسند. در این یادداشـــت می خواهم یادآوری کنم 
که مدیریت شهری در کلیت آن، مسأله مند شده اســـت. یعنی گفتمان مدیریت شهری در 
ایران معاصر به گونه ای اســـت که به بازاندیشی انتقادی در کلیت تاریخی آن و نحوه تکوین 
و توسعه اش تا به امروز نیاز دارد.کامیابی یا ناکامی های »توسعه شهری« در ایران تا حدودی 
بستگی دارد به اینکه تا چه میزان بتوانیم این بازاندیشی انتقادی در زمینه »گفتمان مدیریت 
شهری« را انجام دهیم. مطالعات مدیریت شهری در ایران امروز عمدتاً در محدوده گفتمان 
فنی و سیاســـی قرار گرفته اســـت و این امر موجـــب کم توانی ما برای ارائـــه »صورت بندی 
انتقادی« از مدیریت شهری شـــده است. مدیریت شهری عاوه بر بحث های فنی و علمی، 
نیازمند بحث های جدی در »حوزه عمومی« است. بالندگی نظری و عملی گفتمان مدیریت 
شـــهری تا حدودی به این نیز بســـتگی دارد که تا چه میزان »حـــوزه عمومی« درگیر مباحث 

مدیریت شهری شود. در این یادداشت تاش می کنم بابی برای این بازاندیشی باز کنم.

ــر،  ــ ــران معاص ــ ــــهری« در ای ــــت ش »مدیری
ــــهر معاصر یا  ــــش ش ــاز پیدای ــ ــًا با آغ ــ عم
مدرن در دوران ناصرالدین شاه و با ایجاد 
ــــدی و اجتماعی  ــرات در فضای کالب ــ تغیی
تهران آغاز شد و در 150 سال گذشته فراز 
ــترده ای را تجربه کرده  ــ ــــیب های گس و نش
ــود نقش  ــ ــــهری با وج ــــت. مدیریت ش اس
کلیدی آن در تحوات ایران معاصر، هنوز 
ــته جایگاه مناسبی در گفتمان های  ــ نتوانس
ــنفکری و عمومی ایران  ــ ــــگاهی، روش دانش
ــته ای به  ــ ــته و بایس ــ پیدا کند و توجه شایس

این مقوله نمی شود.
ــــهری«  در دهه های اخیر »مدیریت ش
ــــی  برخ در  ــــگاهی  دانش ــته  ــ رش ــــب  قال در 
ــود و در طرح  ــ ــــس می ش ــگاه ها تدری ــ دانش
ــه  ــ ــــن زمین ــــی در ای ــــی و علم ــــث فن مباح
پیشرفت هایی به دست آورده ایم. اما نکته 
ــــهری«  ــه »مدیریت ش ــ ــــت ک مهم این اس
ــترده تر از  ــ امری به مراتب پیچیده تر و گس
ــه مباحث فنی  ــ ــــت که بتوان آن را ب آن اس

ــــهری در  ــــی تقلیل داد. مدیریت ش و علم
ــران معاصر با  ــ ــروز و بویژه در ای ــ جهان ام
ــــت تاریخی و  ــــت و سرگذش کلیت سرنوش

تکوینی جامعه ایران سروکار دارد.
ë چگونه »شهرنشین« شدیم؟

ــــی وجود  ــد گزاره ای کل ــ ــه نظر می رس ــ ب
ــر کنیم؛ اینکه  ــ ــه باید آن را فهم پذی ــ دارد ک
ــای  ــ پویایی ه ــــل  عام ــــن  مهم تری ــهر  ــ »ش
ــــت و مدیریت  جامعه معاصر ما بوده اس
ــــهری هم از مهم ترین عوامل تأثیرگذار  ش
ــــت  ــــهر«. واقعیت این اس ــای ش ــ پویایی ه
ــور مولد و محرک  ــ ــهر مهم ترین موت ــ که ش
ــا و تغییرات کلی جامعه معاصر  ــ پویایی ه
ــاع وجود دارد  ــ ــــت. در این زمینه اجم ماس
ــام اداری جدید  ــ ــهر، فناوری ها و نظ ــ که ش
ــــکل دهنده  اصلی ترین نیروها و عوامل ش
ــای ایران معاصر  ــ ــــن تمام پویایی ه بنیادی
هستند. من در بین این سه عامل »شهر« 
ــام اداری  ــ ــــم زیرا نظ ــر می شناس ــ را مهمت
ــتر  ــ ــهر و در بس ــ ــا در پیوند با ش ــ و فناوری ه

ــــدن این امکان  زندگی شهری و شهری ش
ــــت جامعه  ــا بر سرنوش ــ ــدا کرده اند ت ــ را پی

معاصر ما مهر تعیین کننده ای بزنند.
 بخش عظیمی از تمام تغییراتی که در 
ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
ــــکل گرفته به  ــــی ایران معاصر ش و فرهنگ
ــتقیم، در نتیجه  ــ ــتقیم و غیرمس ــ ــور مس ــ ط
ــــت.  ــــدن ما« اس ــــهری ش ــوع تجربه ش ــ »ن
ــاختار عواطف، زبان ها،  ــ اینکه خانواده، س
گویش ها، موسیقی ها، شعرها، فلسفه ها، 
هنرها، علوم، دولت ها و دیگر ساختارهای 
جامعه ما چگونه باشند، پیوند ارگانیک و 
ــهر در  ــ همه جانبه ای با این امر دارد که ش
جامعه معاصر ما چگونه است. در نتیجه 
شهر در کانون تحوات ایران معاصر قرار 
ــهر، تعیین کننده  ــ ــا هرگز پدیده ش ــ دارد. ام
ــاختاری جامعه ما نبود، بلکه  ــ تحوات س
ــــی قبیلگی« تا همین اواخر  همواره »زندگ
ــــرک تحوات  ــد و مح ــ ــــی مول ــروی اصل ــ نی
ــون تاریخی ما  ــ ــه اکن ــ ــــت. لحظ ما بوده اس
ــــهر معاصر در تهران  ــا زایش و رویش ش ــ ب

آغاز شد.
ــرای  ــ ــتان آن ب ــ ــهر و داس ــ ــــن رو، ش از ای
ــــزرگ تاریخ معاصر  ــتان ب ــ جامعه ما داس
ــــت. در این داستان بزرگ، »مدیریت  ماس
شهری« جایگاه مهم و تأثیرگذاری داشته 
ــــی که  ــــهری« عبارت ــــت ش و دارد. »مدیری
ــا ظاهر  ــ ــر در جامعه م ــ ــه اخی ــ ــد ده ــ در چن
ــا عبارت  ــ ــوم ی ــ ــه مفه ــ ــــت، اگرچ ــده اس ــ ش
ــــت که برای توضیح رشته و  دانشگاهی اس
ــــی که به بحث چگونگی ساماندهی  دانش
ــردازد، اما در  ــ ــهر و دانش های آن می پ ــ ش
ــر از »دانش«  ــ ــــی فرات ــال مفهوم ــ ــــن ح عی
ــرم  ــ اج ــان  ــ معاصرم دوره  در  ــــت.ما  اس
ــازمان یافته« را تجربه  ــ نوعی »مدرنیته س
کرده ایم، مدرنیته ای که ما ایرانیان به آن 
»تجدد« می گوییم. »تجدد ایرانی« بویژه 

ــازمان یافته  ــ ــــددی س ــهر، تج ــ ــوزه ش ــ در ح
ــــت. به این معنا که نظام های سیاسی  اس
ــته اند  ــ در ایران معاصر همواره تاش داش
ــفه و ایدئولوژی سیاسی  ــ ــــاس فلس تا بر اس
ــهر،  ــ ــود و نوع خاصی از اتوپیا یا آرمانش ــ خ

شهری سیاسی را تکوین و توسعه دهند.
ë چگونه »طهران« را ساختیم؟

ــاه بود که  ــ ــدا، این ناصرالدین ش ــ در ابت
ــــت هایش از  ــــاس برداش ــر اس ــ ــران را ب ــ ته
پاریس و مدیریت شهری ساخت که »ژرژ 
هوسمان« در نیمه قرن نوزدهم مشاهده 
کرده بود. بعد از آن، ما شاهد شکل گیری 
ــــهری در عمل«  ــــت ش ــــعه »مدیری و توس
ــتیم؛ چیزی که دانش ُمدونی نداشت  ــ هس

اما به صورت سیاست اجرا می شد.
ــان امیرکبیر و بقیه تاش  ــ میرزا تقی خ
کردند تا »طهران قدیم« را نوسازی کنند. 
ــاه و برآمدن  ــ ــا دوران رضا ش ــ ــیر ت ــ این مس
ــتین  ــ کریم آقا بوذرجمهری به عنوان نخس
شهردار تهران در دولت مدرن ایران ادامه 

ــایه اقتدار رضا شاه، طی ده  ــ یافت. او در س
سال خیابان های جدید ساخت و بسیاری 
ــید  ــ ــای قاجاری را ویران کرد و کوش ــ از بناه
ــازی غربی« که  ــ ــا »الگوی نوس ــ ــــهری ب تا ش
ــاهی مدرن  ــ معرف اقتدار و عظمت پادش
ــــن دوره  ــد. در ای ــ ــد، ایجاد کن ــ ــرا باش ــ و نوگ
مدیریت شهری، بدون اینکه نام و عنوان 
خاصی داشته باشد با »الگوی مدیریت از 
ــــهر مدرن«  ــا الهام از »اتوپیای ش ــ باا« و ب
ــــهرگرایی  ــــی ش ــود از نوع ــ ــــی ب ــه اقتباس ــ ک
ــران و دیگر  ــ ــــی در ته ــــی و جهان بین الملل
شهرهای ایران آغاز شد و بسرعت جایگاه 

خود را پیدا کرد.
ë  ــت« به حکمرانی شهری ــ چگونه »سیاس

ما نفوذ کرد؟
ــــهری جدید  ــر مدیریت ش ــ ویژگی دیگ
ــازمان  ــ ــــی و س ــه از بوروکراس ــ ــود ک ــ ــــن ب ای
ــر و مؤثرتری  ــ ــترده تر، نیرومندت ــ اداری گس
ــــترش شهر  ــد. بتدریج با گس ــ برخوردار ش
اداری  ــام  ــ »نظ ــــی،  سیاس ــــی  تمرکزگرای و 
ــــوص  بخص ــــهرها  ش ــام  ــ تم در  ــــهری«  ش
ــــهرهای بزرگ، مبدل به نوعی  تهران و ش
ــزار نفر از  ــ ــد و صده ــ ــــغل برای مردم ش ش
ــــت  ــام مدیری ــ ــاغل در نظ ــ ــــهروندان، ش ش
ــدند و زندگی و معاش آنان به  ــ ــــهری ش ش
فعالیت در شهرداری ها گره خورد. همین 
امر، موجب شد که نه تنها »اداره شهرها« 
ــــهرداری ها« و اداره  بلکه »اداره کارکنان ش
سازمان های عریض و طویل شهرداری ها 

خود از موضوعات مهم جامعه ما شود.
ــــی  ــر، دخالت نظام سیاس ــ ــــی دیگ ویژگ
ــــی، فرهنگی و  ــــی اجتماع ــــت زندگ در کلی
اقتصادی مردم از طریق مدیریت شهری 
ــــی در ایران دریافتند  بود. نظام های سیاس
ــه در زندگی  ــ ــــکل دادن و مداخل ــرای ش ــ ب
ــــت  »مدیری ــان  ــ هم راه  ــــن  بهتری ــردم،  ــ م
شهری« است. نظام های سیاسی در ایران 
معاصر تاش کردند تا ایدئولوژی سیاسی 
ــــهری توسعه  ــــت ش خود را از طریق سیاس

ــــهری در ایران  دهند. از این رو مدیریت ش
ــد  ــ ــــی« ش معاصر مبدل به »عرصه سیاس
که چالش ها و تنش های سیاسی را با خود 
ــد می کرد و کار »حکمرانی  ــ تولید و بازتولی

شهری« را پیچیده و دشوار می ساخت.
ë چگونه »شهر« داری کردیم؟  

ــال پنجاه و هفت،  ــ با وقوع انقاب در س
ــه جدیدی راه  ــ ــــهری به مرحل مدیریت ش
ــال 1360 برای  ــ ــو، در س ــ ــــک س ــــت. از ی یاف
ــــی از جمعیت  ــتین بار، بیش از نیم ــ نخس
ــدند و جامعه  ــ ــــهرها ش ــاکنان ش ــ ــران س ــ ای
ــکار  ــ ــــهری آش ــران به صورت جامعه ش ــ ای
ــهر دیگر محدود به  ــ ــد. اکنون مسأله ش ــ ش
ــران، اصفهان،  ــ ــــهرهان ته ــأله های ش ــ مس
ــأله شهر،  ــ ــیراز نبود، بلکه مس ــ ــــهد و ش مش
کل سرزمین ایران شد. از این لحظه است 
ــأله  ــ ــــهر« در قالب »مس ــه »مدیریت ش ــ ک
ملی« قلمرو جغرافیایی خود را گسترش 
ــــهری،  ــا در زندگی ش ــ ــای م ــ داد و چالش ه
ــال  ــ ــــن ح ــترده تر و در عی ــ ــر، گس ــ پیچیده ت

عمیق تر شد.
ــته مدیریت  ــ ــه گذش ــ ــد ده ــ ــــن چن در ای
ــه  ــ ــا مجموع ــ ب ــات  ــ ــام جه ــ تم از  ــــهری  ش
و  ــا  ــ چالش ه ــأله ها،  ــ مس از  ــــی  عظیم
ــــت و تغییرات و  بحران ها روبه رو بوده اس
ــــت سر گذاشته  ــیعی را پش ــ پویایی های وس
ــــت وار، مسأله هایی  ــــت. در اینجا فهرس اس
ــــهری ما با آن مواجه است  که مدیریت ش
ــــهرها آن را تجربه می کنند،  و بویژه کانش
ــــت،  ــاره می کنم هر چند که این فهرس ــ اش
ــد کافی  ــ ــوده و توضیحات به ح ــ ــع نب ــ جام

اقناع کننده نیست.

ــران امروز در 1  ــ ــــهری در ای مدیریت ش
ــــدن  ــــهری ش ــــعه روند ش نتیجه توس
ایران که در حال حاضر بیش از 76 درصد 
ــرد دیگر  ــ ــــهری را دربر می گی ــــت ش جمعی
»مسأله شهری« نیست بلکه »مسأله کلی 
ــــت. ما برای اینکه بتوانیم  جامعه ما« اس
ــازنده ای قرار  ــ ــیر پویا و س ــ ــران را در مس ــ ای
دهیم باید به موضوع »مدیریت شهری« 

توجه جدی تری کنیم.
ــته، انتخاب  ــ ــای گذش ــ ــام دهه ه ــ در تم
ــا  ــ ی ــــس  مجل ــــکیل  تش ــوری،  ــ رئیس جمه
ــــت بنیادی  ــــی ملی اهمی ــاختارهای کل ــ س
ــــت اما به نظر می رسد،  برای جامعه داش
امروز حکمرانی عملی و واقعی در دستان 
ــــی  ــــهری« و »چگونگ ــــعه ش توس ــوه  ــ »نح
ــــت. از این دیدگاه،  ــــهرها« اس مدیریت ش
ــــی، اهمیت  ــــم انداز مل باید در نوعی چش
ــورد بازبینی  ــ ــــهری را مجدداً م مدیریت ش
ــگاه واقعی آن  ــ ــرار داده و جای ــ ــادی ق ــ انتق
ــــی کنیم. ــــی ارزیاب ــــم اندازی مل را در چش
ــــن ارزیابی  ــه چنی ــ ــا این لحظ ــ ــــدم، ت معتق
ــانه های آن را  ــ ــــت و نش صورت نگرفته اس
ــوراهای  ــ ــوه مواجهه با ش ــ ــوان در نح ــ می ت
ــاز و کارهای  ــ ــهر، انتخاب شهرداران، س ــ ش
ــــهری  ــــعه ش عملی روندهای تغییر و توس

مشاهده کرد.

ــــت کوتاه و 2  ــه در روای ــ ــور ک ــ همان ط
ــــت  ــــن مدیری ــــخ تکوی ــرده تاری ــ فش
ــــهری  ــردم، مدیریت ش ــ ــاره ک ــ ــــهری اش ش
ــــت؛ اما  ــــکل گرفته اس در ایران معاصر ش
ــته به  ــ ــه تاریخی نتوانس ــ ــون این تجرب ــ تاکن
ــــری، مفهومی و  ــــش نظ ــه نوعی دان ــ مثاب
ــد تا ما  ــ ــــدی کن ــود را صورتبن ــ ــادی خ ــ انتق
ــهر  ــ ــــم در پرتو آن، روند مدیریت ش بتوانی
ــــن فقر دانش  ــه ای ــ ــــم. در نتیج را درک کنی
ــرای  ــ ب ــــی ازم  توانای ــون  ــ اکن ــا  ــ م ــــری،  نظ
مواجهه عملی با موقعیت خود در زمینه 

تحول شهر و مدیریت شهری نداریم.
ë  چگونه »گفتمان« در مدیریت شهری ما

غایب شد؟
ــــهری  بخش عظیم دانش مدیریت ش
ــــل ترجمه ها  ــــم حاص ــار داری ــ ــه در اختی ــ ک
ــــت که از  ــای جهانی اس ــ ــال دانش ه ــ و انتق
ــا و مجات  ــ ــــکده ها، کتاب ه ــــق دانش طری
ــه تاریخی  ــ ــا اینکه تجرب ــ ــده اند؛ ام ــ ارائه ش
ــــت آن دقیقاً از  ــهر و مدیری ــ ما در زمینه ش

ــا و ضعف هایی برخوردارند  ــ چه توانایی ه
همچنان نانوشته و فهم ناشده باقی مانده 
ــوراهای شهر و مدیران  ــ است. از این رو، ش
ــــاس نوعی  ــه بر اس ــ ــــش از آنک ــــهری، بی ش
تصمیم های  ــــهری«  ش ــه  ــ نظری »گفتمان 
ــــاس درک یا  ــد، براس ــ ــاذ کنن ــ ــود را اتخ ــ خ
ــهر،  ــ ش ــأله های  ــ مس از  ــارف  ــ متع ــــعور  ش

تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند.
ــــعور متعارف«  »مدیریت مبتنی بر ش
ــهر  ــ طبیعتاً توانایی هدایت و هماهنگی ش
ــدارد و در درازمدت باعث بحران های  ــ را ن
ــــهری خواهد  ــــی از نظر مدیریت ش عظیم
ــروز در اقلیم  ــ ــه ما ام ــ ــد. چالش هایی ک ــ ش
ــا  ــ ی ــــم،  داری ــتی  ــ زیس ــــط   محی و  ــــهری  ش
ــهر با آن رو به  ــ ــــی که اقتصاد ش چالش های
ــــت، تا حدود زیادی ریشه در »نظام  رو اس
ــام، نه  ــ ــا دارد. این نظ ــ ــــهری« م ــــش ش دان
ــهر  ــ ــا از نظر درک نظری و مفهومی ش ــ تنه
از توانایی های کافی برخوردار نیست بلکه 
ــــعه نیافتگی رنج  از نوعی پراکندگی و توس

می برد که ابعاد گسترده ای دارد.
در دهه های گذشته در زمینه مدیریت 
ــازنده هم  ــ ــای س ــ ــــی تجربه ه ــــهری برخ ش
ــــعه  ــد توس ــ ــال، رون ــ ــرای مث ــ ــته ایم؛ ب ــ داش
ــارکتی شهر بهتر شده است.  ــ مدیریت مش
ــوراهای شهر و انتخاب شوراها  ــ پیدایش ش
توسط مردم اقدام بسیار مهم و پیشرویی 
در زمینه حکمرانی شهری یا محلی است. 
اما در عین حال این تجربه با چالش های 

وسیعی روبه رو شده است.
ــران به دلیل  ــ ــــهری« در ای »مدیریت ش
ــــق آن با »حکمرانی ملی« و  درگیری عمی
ــدید آن از »ایدئولوژی های  ــ تأثیرپذیری ش
ــه بتواند در  ــ ــــم« عمًا توانایی ندارد ک حاک
ــــل کند یا  ــــهر« عم ــــق ش ــــوب »منط چارچ
ــتقل،  ــ ــورت نوعی قلمرو مس ــ بتواند به ص
ــــکل دهد. این  روندهای تاریخی خود را ش
ــتی ها و چالش های جدی  ــ امر، باعث سس
ــده  ــ ــــهری ش ــــی در حوزه مدیریت ش سیاس

است. 
ــــدن  ش ــــی  »سیاس ــأله  ــ مس رو،  ــــن  ای از 
ــــهری« در  ــــی حکمرانی محلی و ش افراط
ــوان یکی از  ــ ــــهری ما، به عن تمام تاریخ ش
ــــهری  منابع اصلی بحران خیز مدیریت ش
ــده و جامعه ایران برای حل این  ــ باقی مان

چالش، گامی برنداشته  است.
ــــهردار یا  ــــخن از انتخاب ش هر بار که س
ــان می آید  ــ ــهر به می ــ ــورای ش ــ انتخابات ش
ــهر رخ  ــ ــــش و بحرانی در ش ــرگاه چال ــ ــا ه ــ ی
ــأله سیاسی بودن حکمرانی  ــ می دهد، مس
ــاورم که  ــ ــر این ب ــ ــد. ب ــ ــــی ُرخ می نمای محل
ــــهری باید به بازاندیشی جدی  نخبگان ش
ــــی  ــــل حکمران ــوه تعام ــ ــــوص نح در خص
محلی و حکمرانی ملی بپردازند و در این 
ــتقال  ــ ــه گفت وگوی ملی را برای اس ــ زمین
بخشیدن به قواعد بازی در حوزه مدیریت 
ــــن  ــر ای ــ ــد؛ در غی ــ ــود آورن ــ ــه وج ــ ــــهری ب ش
ــــی شدن  صورت، هزینه های گرانبار سیاس
ــــعه  ــــهری، حرکت تاریخ توس مدیریت ش
ــای بزرگی در  ــ ــران را با بحران ه ــ جامعه ای

آینده مواجه می کند.
ــتی  ــ ــه ما »چیس ــ ــروز جامع ــ ــــش ام پرس
ــه چقدر  ــ ــــت؛ اینک ــــهری« اس ــــت ش مدیری
ــــهری  جامعه پذیرای مفهوم مدیریت ش
به عنوان امری کلی و تعیین کننده است؟ 
ــــش  ــــم با این پرس ــه بتوانی ــ ــرای اینک ــ ــا ب ــ م
ــیم،  ــ ــته باش ــ مواجهه انتقادی و جدی داش
ــو اراده  ــ ــتیم که از یک س ــ ــد این هس ــ نیازمن
ــــش را  ــــی و ملی برای طرح این پرس سیاس
ــــوی دیگر، دانشگاه ها  ــــکل دهیم و از س ش
ــــمندانی که  ــگاهیان و بویژه اندیش ــ و دانش
ــــری و خاقه را دارند،  ــوان بحث های نظ ــ ت
ــــهری را برای جامعه  ــــش مدیریت ش پرس

بازگو کنند. 
ــد  ــ ــــدون تردی ــورت، ب ــ ــــن ص ــر ای ــ در غی
ــا بحران های  ــ ــــک ب ــیار نزدی ــ ــده بس ــ در آین
ــیاری در حوزه مدیریت شهری مواجه ــ  بس

 خواهیم شد.

»مدیریت شهری« در ایران به دلیل درگیری عمیق آن با 
»حکمرانی ملی« و تأثیرپذیری شدید آن از »ایدئولوژی های 

حاکم« عمًا توانایی این را ندارد که بتواند در چارچوب 
»منطق شهر« عمل کند یا بتواند به صورت نوعی قلمرو 

مستقل، روندهای تاریخی خود را شکل دهد. این امر، باعث 
سستی ها و چالش های جدی سیاسی در حوزه مدیریت 

شهری شده است. از این رو، مسأله »سیاسی شدن افراطی 
حکمرانی محلی و شهری« به عنوان یکی از منابع اصلی 

بحران خیز مدیریت شهری باقی مانده و جامعه ایران برای 
حل این چالش، گامی برنداشته  است

اتوپیا به معنای »رؤیای جمعی یک 1 
جامعه« است و یکی از مشخصات 
روزگار مـــا )بویژه بعد از فروپاشـــی اتحاد 
جماهیر شـــوروری( مـــرگ اتوپیـــا و یا به 
تعبیری »مرگ رؤیای اجتماعی« است. 
دلیل آن هم، این اســـت کـــه ما در جهان 

پسامدرن به سر می بریم.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در واقع 
نشـــانگر این بود که آرمان سوسیالیست و 
خورده  شکست  مارکسیســـت  ایدئولوژی 
اســـت/ در این فضـــا، نه فقط بـــه آرمان 
سوسیالیست و عدالت طلبی بلکه به کل 
آرمان گرایـــی و اتوپیاگرایی ضربه  مهلکی 

وارد شـــد. امـــروز در روزگار مـــا هیچ گونه 
نیـــروی اتوپیکی در سراســـر جهان وجود 
نـــدارد و ســـرمایه داری و لیبرالیســـم بـــه 
خیابانی یکطرفه بدل شـــده است و آنچه 
که زندگی را بـــه پیش می برد نه آرمان ها 

و اتوپیاها بلکه »واقعیت زندگی« است.

البته، مرگ اتوپیا یا رؤیای اجتماعی 2  
خـــاص جامعـــه مـــا نیســـت و یک 
مســـأله  جهانـــی اســـت و یکـــی از دایل 
در   جهـــان،  سراســـر  در  می تـــوان  را  آن 
بیگانگی قدرت های سیاســـی بـــا توده ها 
دید. به نظر می رســـد که یک نوع شکاف 
و  و فاصلـــه عظیـــم میـــان حکومت هـــا 
شهروندان شـــان ایجاد شده است تا آنجا 
کـــه افراد و شـــهروندان در همـــه جوامع، 

سرزمین شـــان  به  تعلق خاطـــری  کمتـــر 
دارند.

واقعیت این است که در دنیای پسامدرن 
افراد گرایش بســـیاری به »اتمیزه شدن« 
دارنـــد و انســـان ها همـــه جـــدا از یکدیگر 
هســـتند، هیچ  کس به »ما« نمی اندیشد. 
این در حالی اســـت که اتوپیا جایی است 
کـــه »احســـاس تعلـــق به جمـــع« وجود 
داشـــته باشـــد. اما دنیای کنونی جهنمی 

شده که هرکس  هیزم کش خود است.

بـــه  3    اعتـــراض  مـــا،  جهـــان  در 
وضعیـــت موجود بـــه وفور دیده 
می شـــود و در مقابـــل آن هیـــچ  طـــرح و 
اتوپیایـــی ارائـــه نمی شـــود، به ایـــن معنا 
کـــه اگـــر وضعیت کنونـــی انکار می شـــود 

آن  برابـــر  در  هـــم  آلترناتیـــوی  هیـــچ 
صورتبنـــدی نمی شـــود. در حالـــی که در 
گذشته آرمان هایی همچون مارکسیسم، 
حتـــی  بی طبقـــه،  جامعـــه   لیبرالیســـم، 
اتوپیایی داشتیم  جنبش های اســـامی و 
امـــا امـــروز ایـــن آرمان هـــا دلـــی را گـــرم 

نمی کنند.
حتـــی ناسیونالیســـم هم آنگونـــه که باید 
ظهور و بروزی نـــدارد و آرمان هایی چون 
زنـــده بـــاد ایران، چـــون ایران نباشـــد تن 
مـــن مباد، امروزه دیگر برای شـــهروندان 
موضوعیـــت چندانـــی نـــدارد و همـــه به 
دنبـــال »خدمـــات اجتماعـــی« هســـتند؛ 
بـــرای مثال، اگر به یک اســـتاد دانشـــگاه 
در کشور دیگری شـــرایط بهتری پیشنهاد 
شـــود، مهاجـــرت را ترجیـــح می دهـــد و 

پیامدهای جامعه بی اتوپیا

مرگ تدریجی رؤیا
از بشر بی آرمان نمی  توان انتظار »اصیل بودن«، »کنشگری«، »خاقیت« و »امیدواری« داشت 

هیچ کـــس نمی گوید من درختی هســـتم 
که در این خاک ریشه دارم.

 لذا »مـــرگ اتوپیـــا« یکـــی از ویژگی های 
قـــوه   حتـــی  امـــروز،  اســـت.  مـــا  دوران 
تخیـــل بشـــر هـــم مـــرده اســـت چـــرا که 
امروزه فیلـــم  خوبی نمی بینیـــد که در بر 
 دارنـــده عشـــق های بـــزرگ و آرمان های 

بزرگ باشد.

مـــا مســـتقل از جهـــان نیســـتیم و 4 
نمی توانیم مســـتقل از جهان فکر 
و عمـــل کنیم. لذا نمی توانیم مســـتقل از 
جهانـــی که در آن به ســـر می بریم، اتوپیا 
ایجـــاد کنیم. جهان ما فاقد اتوپیا اســـت، 

لذا تک تک ما هم فاقد اتوپیا شده ایم.
پیامدهای یک جهان بی اتوپیا در این فضا، 
چیزی جز »یـــأس«، »ناامیدی« و »مرگ 

سیاست« نیســـت. امروز کسی به فکر این 
نیســـت که برای جامعه چـــه کار می تواند 
انجام دهد. امـــروزه هیچ کس به فکر این 
نیست که سرنوشـــتش با مدینه و جامعه 
پیونـــد خورده اســـت، هرکـــس می خواهد 
راه خودش را برود و از همین رو اســـت که 

شرایط هر روز طاقت فرساتر می شود.

از دیگـــر پیامدهـــای یـــک جامعه 5 
بی اتوپیـــا این اســـت که بـــه تعبیر 
نیچـــه »اخاق بردگی« در سراســـر جهان 
توســـط  توده هـــا  و  می کنـــد  پیـــدا  غلبـــه 
قدرت های سیاســـی شکل یافته می شوند؛ 
یعنـــی، قدرت هـــای سیاســـی می تواننـــد 
بـــه توده هـــای بی آرمـــان و بـــدون اتوپیا، 
به واســـطه قدرت هـــای مالی، سیاســـی و 
رسانه ای آنطور که می خواهند شکل دهند 
و توده ها زشت ترین پلیدی ها را می پذیرند 
و  به کنشـــگری می پردازند. بشر بی آرمان 
ما را، رخوت و سســـتی و انفعال فراگرفته 
اســـت. از بشـــر بی آرمان نمی  توان انتظار 

اصیل بودن، کنشگری و خاقیت داشت.
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ســال!  ســه  و  چهــل   –  1
زمان کمی نیست. در این 
بیــش از 4 دهــه، فوتبــال 
ایران فراز و نشیب زیادی 
و  گذاشــته  ســر  پشــت  را 
شــیرین  و  تلــخ  روزهــای 
بــه خــود دیــده  بســیاری 
اســت. بارها و بارها اشک 
شــوق یــا حســرت را روی 
دوســتداران  گونه هــای 
میلیونــی اش نشــانده امــا یک »هــورا«ی از ته 
دل به چند نسل از مردم این سرزمین بدهکار 
اســت. اگر صحبت از یک انســان بود، می شــد 
نوشــت که فاصله چندانی با میانســالی ندارد؛ 
اما این ســن ناکامــی فوتبال ملی ما در کســب 
جــام قهرمانی ملت هــای آسیاســت. در تمام 
ایــن ســال ها، چنــد نســل فوتبالیســت ظهــور 
کرده، درخشیده و بازنشسته شده اند. تعدادی 
از ســتاره های ترکیب تیمی که آخرین بار جام 
قهرمانی را به خانه آورد، دیگر بین ما نیســتند 
و تعــدادی دیگــر از اعضای آن تیم هر 4 ســال 
یکبــار کــه نزدیــک جــام ملت هــا مــی شــویم، 
خاطــره نــگاری می کننــد. خاطراتــی کــه بارها 
تکرار شده و هواداران حرفه ای تر فوتبال تقریباً 
همــه آن را حفظ شــده اند. همه ایــن اتفاقات 

افتاده اما همچنان حسرت باقی است.

عــراق در جــام ملت هــای  بــه  - »باخــت   2
قبلــی در گلویــم گیــر کــرده«؛ ایــن جملــه ای 
اســت که کارلوس کی روش چنــد هفته پیش 
در توصیــف میزان انگیزه اش بــرای موفقیت 
درجــام ملت های پیش رو گفت. بدون تردید 
این شکســت در گلــوی همه مــا ایرانی ها هم 
گیــر کرده. همان طور که باخت به کره جنوبی 
در ســال 2011 با افشــین قطبی، حذف مقابل 
کــره جنوبی در ضربات پنالتی در ســال 2007 
با امیر قلعه نویی، حذف مقابل چین در سال 
2004 بــا برانکو یا شکســت مقابل کره جنوبی 
در ســال 2000 با جال طالبــی، در خاطرمان 
مانــده و یــادآوری حذف هایــی که سلســله وار 
در ادوار مختلف ادامه داشــته، ســوهانی روی 
اعصــاب و روان ایرانی ها و فوتبالدوســتان آن 
است. حاا هیچ کدام دلمان نمی خواهد یک 
شکســت و حذفــی دیگر در گلــوی کی روش و 
خودمان گیر کند. اصًا دوست نداریم بین ما 
و جام قهرمانی آسیا، چهار سال دیگر فاصله 

بیفتد.

3 – نمایش تحسین برانگیز تیم ملی در جام 
جهانی روســیه، انتظارات را بااتر برده است. 
اکثــر کارشناســان معتقدنــد انتظــار قهرمانی 
از تیــم ملــی در جــام ملت هــا، انتظــار بحقی 
اســت اما کــی روش در این مدت ســعی کرده 
بــه انحــاء مختلــف ســطح توقعــات را پاییــن 
بیــاورد. بــه زعم کــی روش، تیم ملــی تدارک 
حضــور  بــرای  آماده ســازی  راه  در  وســیعی 
از  پــس  و  نداشــته  امــارات  در  قدرتمندانــه 
تســاوی مقابــل فلســطین در دیــدار تدارکاتی 
گفت: »بازیکنانم از درون خوشــحال نیستند. 
درون بازیکنان غمگین است و در این شرایط 
قادر بــه انجام بهترین عملکرد خود نیســتند 
اما نگران نباشید«. البته که با حضور مربی ای 
کاربلــد و توانمنــد کــه در اتفاقی کم ســابقه 8 
سال اســت هدایت تیم ملی را برعهده دارد، 
چنــدان نگــران نیســتیم. مطمئنــاً بــا وجــود 
بازیکنانــی شایســته کــه ســطح کیفی خــود را 
مقابــل قدرت هــای فوتبــال جهان در روســیه 
نشــان دادنــد، نگرانی جایگاهی ندارد. شــاید 
در ایــن میــان بایــد نگــران مــردم و عاشــقان 
ســینه چاک فوتبال بــود که در شــرایط فعلی 
اجتماعــی، فشــارهای اقتصــادی و تحریم ها 
از درون غمگیــن هســتند و چشــم امیدشــان 
به ســاق های ســربازانی اســت که فرمانده ای 
باهــوش به نــام کــی روش دارنــد. بایــد کمــی 
نگــران آنها بــود کــه مبــادا امیدشــان، ناامید 
شــود. جامعه شناسان معتقدند که »شادی« 
عنصر کمرنگ شــده و شــاید مفقــوده زندگی 
ایرانیــان اســت و اســتاد محمدرضا شــفیعی 
کدکنــی در ایــن بــاب ســروده: »طفلــی به نام 

شادی دیریست گم شده است«.

4 – تیــم ملــی فوتبــال ایــران بیش از 4 ســال 
اســت که در رنکینگ فیفا، جایگاه اول آسیا را 
از آن خــود کــرده و بــا وجود این »قــاره کهن« 
هــم شــاهد حســرت »کهنــه شــده« فوتبــال 
ایــران در جام ملت ها اســت.انتظار اســت که 
ایــن باانشــینی در رنکینــگ فیفــا ، درامارات 
تثبیــت و بــا باابــردن جــام قهرمانی توســط 
مســعود شــجاعی کاپیتان تیم ملــی، حاوت 
آن دوچنــدان شــود. کــی روش و شــاگردانش 
یک هــدف دارند؛ قهرمانی در جــام ملت ها. 
هــواداران فوتبــال هــم در شــرایط فعلی تنها 
یــک آرزو دارند؛ جــام به خانه بیایــد. حاا که 
هــدف و آرزو مشــترک اســت، انتظــار بحقــی 
وجــود دارد و اینکــه کــی روش و ســربازانش، 
مــردم را بــه یــک جشــن خیابانی تمــام عیار 
دعــوت کننــد. گرچه نبایــد از ایــن مهم غافل 
شــد که تیم ملــی نیــز نیازمنــد حمایت همه 
جانبــه و دریافت انرژی مثبت از ســوی مردم 

و هواداران است.
پــس بدرخشــید، دل مــردم را شــاد کنید و در 
کتاب قطور تاریخ فوتبال ایران ماندگار شوید.

ایرانــی  یوزهــای  کــه  نــدارد  وجــود  تردیــدی 
فاتحــان  را  تاریــخ  کننــد  ثابــت  می خواهنــد 

می نویسند.

مهدی ملکی
دبیر گروه ورزش

یادداشـــت

ایران تیم 
تورنمنت هاست 

و من به بچه ها 
ایمان دارم

گفت و گوی ویژه با کاپیتان 
مسعود شجاعی

بهتر کار می کند  و واقعاً در تورنمنت ها تیم بهتری 
می شــویم ، با شروع مســابقات این موضوع یکبار 

دیگر مشخص می شود.
ë آیا برای اینکه قهرمان شویم، نذری کرده اید؟

دروغ نبایــد بگویــم، راســتش نــذر نکــرده ام امــا 
اگــر قهرمــان شــویم و پــاداش نقــدی دریافــت 
کنیــم مطمئناً مقدار زیــادی از این پاداش ســهم 
بچه هایی است که همیشه به آنها کمک می کنم. 
بچه هایی که همیشه دعای آنها پشت سر ماست، 
آنها بچه های مدرســه و کودکان کار هســتند و تیم 
ملی شــان را دوســت دارنــد. حمایــت از این ها در 
برنامه من هســت و هیچ وقت حذف نمی شــود. 
نذر خاصی نکردم اما قطعاً این کودکان از پاداش 

نقدی ای که از تیم ملی می گیرم، سهم می برند.
ë  شبی که کی روش اسامی نهایی بازیکنان را اعام

کرد، گفته شــد که شــما با خــط خورده ها صحبت 
کرده اید! به آنها چه گفتید؟

حقیقتاً با چند بازیکن صحبت کردم، البته مطرح 
شــده بود که من بــه این بازیکنــان دلــداری دادم 
کــه اصاً این گونــه نبود. فوتبال حرفه ای اســت و 
از ایــن اتفاق هــا در آن می افتد، پیش از این شــاید 
این اتفاق برای من و برای دوستان من هم افتاده 
باشــد. مثاً با علی علیپور و محمدرضــا خانزاده 
صحبت کردم. شــاید بچه ها در آن شرایط خیلی 
راغب نباشند که دوباره این مسأله )خط خوردن( 
را بــا آنها مطرح کنیم. مطــرح کردن این موضوع 

شــاید داغ دل شان را تازه کند، بنابراین بهتر است 
که چنــد روزی بــا خودشــان خلوت کننــد. من به 
علیپــور دو روز بعد از اینکه به ایران برگشــت پیام 
دادم، بــه خانــزاده هم همین طــور. به آنها گفتم 
چاره ای نیســت و اان باید خودشــان به خودشان 
کمک کنند تا در باشگاه شــان و در ادامه راه قوی تر 
باشند و دوباره خوب کار کنند. به این خاطر که جز 
اینکه با فکر منفی به خودشــان ضربه بزنند یا در 
خانه و خانواده، خود را عذاب بدهند اتفاق دیگری 
نمی افتد و این اتفاقی اســت که افتاده و نمی توان 
با آن جنگید. سعی کردم فقط این گونه آرام شان 

کنم.
ë جای کدامیک از بازیکنان خالی است؟

مســلماً جای همه بازیکنان خالی اســت. اگر قرار 
است به موفقیت برسیم و ان شاءاه موفق بشویم 
حتمــاً آنها هــم در ایــن موفقیت نقــش خواهند 
داشــت. بــه خاطــر اینکــه در دوره ای کــه در قطــر 
تمرین و اردو داشــتیم، آنها هــم بودند و زحمت 
کشیدند. تمرینات مان در قطر خیلی فشرده بود و 
یکسری از بازیکنان به اردو اضافه نشده بودند. در 
این شرایط بچه هایی که بودند و بعد خط خوردند 
خیلی بــه تیم کمک کردند و مســلماً آنها هم در 
صورت موفقیت و قهرمانی، در آن نقش خواهند 

داشت.
ë  شــما با حضور در 4 دوره جام ملت هــا به رکورد

مهدی مهدوی کیا و جواد نکونام رسیدید، چه نظری 

در این مورد دارید؟
صرف بودن، حضور و رکورد زدن خیلی برای من 
جذاب نیســت اما افتخار اســت که یکبــار دیگر در 
یک تورنمنت بزرگ پیراهن تیم ملی را می پوشم 
که اتفاقی بزرگ تر از این نمی تواند رخ دهد. رکورد 
زدن بــا حضــور در 4 دوره جــام ملت هــا و 3 دوره 
جام جهانی برای من جذاب نیست، حاضر بودم 
کــه همین یــک دوره اخیــر در جام جهانــی بودم 
ولی از گروه مان صعود می کردیم. یا حاضر بودم 
کــه تنها در همین دوره جام ملت ها باشــم و تیم 
قهرمان شــود. فکــر می کنم رســیدن به موفقیت 
خیلی مهم تر از حضور در این جام هاســت. البته 
اینکه توانســتم این همه سال در تیم ملی باشم و 
خودم را حفظ کنم، بحث دیگری است. همیشه 
ســعی کردم که با تمام توان و وجودم تاش کنم 
کــه پیراهن تیم ملی کشــورم را یک بــازی دیگر یا 
یک اردوی دیگر بپوشم. اینکه اسمم در کنار جواد 
نکونام و مهدوی کیا است، افتخار بزرگی است ولی 
امیــدوارم که چهارمین حضور با موفقیت همراه 

باشد و به پایان برسد.
ë  شایعاتی منتشر شده که شما بعد از جام ملت ها

خداحافظی می کنید!
نمی دانم این موضــوع را از کجا مطرح کردند اما 
اگر زمانی فکر کنم و مربیان بگویند که به درد تیم 
ملی و باشگاهی نمی خورم مطمئناً این تصمیم 
را می گیــرم و بــه جرگه مربیــان می پیونــدم اما تا 

زمانی که فکر کنم می توانم بــازی کنم و در توانم 
هســت بازی خواهــم کــرد. البته بــرای مربیگری 
تصمیمی نگرفتم. من با فوتبال زندگی می کنم و 
فوتبال عشــقم است و این برای من سخت است 
که بافاصله فوتبال را کنار بگذارم ولی واقعاً حتی 
هنــوز به ایــن موضوع هــم فکر نکردم کــه بعد از 
خداحافظی به فوتبال برگردم یا نه! شــاید نیایم. 
هــر روز با خودم کلنجــار می روم، شــاید هم برای 

همیشه از فوتبال بروم.
ë در پایان چه صحبتی یا آرزویی دارید؟

مســلماً آرزوی مــن در مــورد تیــم ملــی و مــردم 
کشورمان است. دوســت دارم مردم ما را حمایت 
کنند البته هر چه به جام ملت ها نزدیک می شویم 
حساسیت و حمایت ها بیشتر می شود و آن شور و 
شوق مردم هم بیشــتر می شود. من منتظر روزی 
هســتم که به موفقیت بزرگی دســت پیــدا کنیم و 
صرفــاً صعــود از مرحله گروهی نباشــد. دوســت 
دارم دوبــاره مــردم بــرای حمایت مــان بیاینــد. 
مردم کشــورمان تنها دلخوشی شــان ورزش است 
بخصوص فوتبال و این از معدود دلخوشــی هایی 
است که دارند. این همه مشکل اقتصادی، بیکاری 
و گرفتــاری دارنــد و من فکر می کنم که لیاقت این 
را دارنــد که ما یــک بار دیگر خوشحال شــان کنیم 
تا با خانواده شــان به خیابان بیایند و شــادی کنند. 
امیدوارم که این اتفاق بیفتد و ما را دعا کنند، ما هم 

همه تاش مان را خواهیم کرد.

ë  نظرت درباره جام ملت های امارات چیست؟
حتماً تمام این روزها به آن فکر کرده ای.

شــرایط تورنمنت ها با ســایر بازی ها متفاوت 
است و این موضوع را همیشه به بچه های تیم 
تأکید کــردم و به آنها گفتــه ام. البته بچه های 
قدیمی تــر کــه در تورنمنت هایــی چــون جام 
جهانی و جام ملت ها بوده اند، از این موضوع 
بخوبــی آگاهنــد. در جــام ملت هــا تیم هایی 
را می بینیــد کــه در مرحلــه مقدماتــی یــا در 
بازی های دوستانه یک بازی فوق العاده انجام 
می دهند یا برعکس نمایش ضعیفی دارند، 
این اتفاقات در تورنمنت ها می افتد البته این 
موضوع یکسری دایل دارد که برای ما روشن 
است ولی دلیل اصلی که هنوز برای من روشن 
نشده، این است که چه اتفاقی می افتد برخی 
از تیم ها شرایط شــان این گونه می شود؟ مثًا 
ما شیلی را قبل از کوپا آمه ریکا شکست دادیم، 
امــا ایــن تیــم در کوپــا آمه ریــکا قهرمان شــد. 
شرایط تورنمنت ها با بازی های معمولی کامًا 
متفاوت است و ما باید این را درک کنیم. این 
اتفاقــات در اردوهای طوانی مدت برای تیم 
می افتــد، ما دو هفتــه در قطر بودیم و ممکن 
است بچه ها در طول این 2 هفته خسته شوند 
و از نظــر روحی کمی افت کنند. ان شــاءاه ما 
7 بــازی در جام ملت ها انجام می دهیم تا به 
فینال برسیم. بنابراین حدود یک ماه دیگر در 
اردو خواهیــم بود.  طبیعی اســت کــه در جام 
ملت ها بعــد از هر 3 روزی که بازی می کنیم، 
از نظر فیزیکی هم خسته می شویم. به خاطر 
این است که شرایط تورنمنت متفاوت تر است 
و بایــد این را درک کنیم و به این موضوع آگاه 
باشــیم تا بتوانیم با این موضــوع کنار بیاییم. 
یعنی اگــر چند روز دیگر یــک بازیکن جوان و 
یــا خودم از نظر روحی کمــی افت کردم، باید 
این موضوع را بدانم که این به خاطر شــرایط 
بازی هــا در تورنمنــت، اردوهــای طوانــی و 
یکنواختی است و سعی کنم به خودم کمک 
کنــم و کارهایــی که فکــر می کنــم می تواند به 
من کمک کند را انجام دهم، به عبارتی برای 
خودم تنوع ایجاد کنم تا بتوانم رو به جلو پیش 
بروم. فکر می کنم برای نتیجه گرفتن تیم در 
جام ملت ها این موضوع اهمیت زیادی دارد.

ë  شــما 3 دوره پیــش از ایــن در جــام ملت ها
بودید و با علی کریمی، علی دایی، جواد نکونام، 
مهدی مهدوی کیا، وحید  هاشــمیان و خیلی از 
بزرگان فوتبال کار کردید! تفــاوت این دوره با 3 
دوره پیشین که حضور داشتید، چیست که همه 

به گونه ای انتظار قهرمانی دارند؟
از لحــاظ کیفیــت بازیکنــان و ارائه بــازی خوب 
هیــچ تفاوتی نیســت، تنهــا تفاوت این اســت 
کــه این تیم مدت زمان طوانی تری اســت که 
بازیکنانــش کنار هــم بازی می کننــد.  این تیم 
مدت هاســت که بــا یک مربــی کار می کند در 
حالــی که تیم ملــی در دوره هــای قبل چنین 
شــرایطی نداشــت و مــا بعــد از جــام جهانی 
مربی عوض می کردیم. بعد از یک تورنمنت 
یا بعد از چند شکست مربی عوض می کردیم 
و این به هیچ وجه برای فوتبال ملی ما خوب 
نبود. اما خدا را شــکر به این ثبات رسیده ایم و 
8 سال است که با کی روش کار می کنیم. البته 
در این 8 ســال برخی بازیکنان رفتند و برخی 
دیگر اضافه شدند ولی شاکله تیم حفظ شده 
و تیم شکل گرفته است. هر کسی که وارد تیم 

می شــود، در کوتاه ترین زمان متوجه می شود 
کــه چه وظیفــه ای دارد و فکر می کنــم که این 
موضــوع نقطــه قوت مــا در این دوره اســت و 

قطعاً به ما کمک زیادی خواهد کرد.
ë  شما در جمع صمیمانه تان از رؤیای قهرمانی

گفته ای و اینکه » چه قشنگ می شود جام را باا 
ببریم!« آیا برنامــه خاصی درصورت قهرمانی 

دارید؟ آیا این تصویر را برای خود ساخته اید؟
مسلماً به قهرمانی در جام ملت ها خیلی فکر 

می کنم البته بهتر اســت تا زمانــی که اتفاقی 
نیفتاده در موردش حرف نزنیم. قشنگ ترین 
اتفاق این اســت که تیم ملی قهرمان شــود و 
قهرمانــی در جــام ملت ها حس خوبــی دارد 
که نمی توان برای این حس برنامه ریزی کرد، 
این حس اســت و همان زمان اتفاق می افتد. 
مطمئناً باا بردن جام خیلی لحظه قشــنگی 
است و فقط به این فکر می کنیم که بتوانیم آن 

را کسب کنیم و به دست آوریم.
ë  به عنوان کاپیتان تیم چقدر امیدواری که پس

از 43 سال این اتفاق بیفتد؟
امیــدوارم. من تمــام تیم را می شناســم. من 
در جــام جهانــی 2018 گفتــم کــه می توانیــم 
خــوب کار کنیــم و نتیجــه بگیریــم، در آنجــا 
واقعــاً بدشــانس بودیــم. ما 4 امتیــاز گرفتیم 
آن هــم در گــروه مــرگ و مقابــل تیم هــای 
قدرتمنــد کــه قهرمان جهــان، قهرمــان اروپا 
و قهرمــان آفریقــا بودنــد. مــن به ایــن تیم و 
بچــه ها ایمــان دارم. بعد از بازی دوســتانه با 
فلســطین صحبت هایــی مطرح شــد. گرچه 
می توانستیم فلسطین را ببریم و خوب است 
کــه همــه بازی هــا را ببریم اما تســاوی مقابل 
فلسطین شوکی بود که به ما وارد شدواگر قرار 
بود به ما شــوک وارد شــود، چه خوب شــد که 
در بازی مقابل فلســطین  اتفاق افتاد. همان 
طــور که گفتم تیــم مــا در تورنمنت ها خیلی 

حسرت قهرمانی ایران در 
جام ملت ها به میانسالی 

نزدیک می شود

طلسم 43 ساله را 
قورت بده!

مسعود شجاعی جزو آن دسته از بازیکنان فوتبال ایران است که کیفیت بازی های 
ملی اش به کمیت آن برتری دارد. این بازیکن 34 ســاله کــه متولد آبادان و بزرگ 
شــده شــیراز اســت، 15 ســال اســت که در تیم ملی عضویت دارد ولی با 81 بازی 
ملــی، بازی هــای او از مــرز 100 عبور نکــرده و بعید به نظر می رســد که وارد باشــگاه 
»صدتایی ها« شود. با این حال، شجاعی با حضور در 3 دوره جام جهانی، رکوردی 
بی نظیر در تاریخ فوتبال دارد که بسیاری از بازیکنان آرزوی آن را دارند. کاپیتان تیم 
ملی در امارات چهارمین حضور خود در جام ملت های آسیا را تجربه خواهد کرد 
کــه از این حیث، در کنار جــواد نکونام و مهدی مهدوی کیا رکــورددار ایران و حتی 
آسیا محسوب می شود. گرچه  هافبک بازیساز تیم ملی حاا هم یکی از مردان مورد 
اعتماد کی روش محسوب می شود اما شاید مثل جام جهانی کمتر فرصت حضور 
در ترکیــب اصلی را پیدا کنــد. با این حال به عنوان یــک بزرگ تر، نقش پررنگی در 
جمع بازیکنان ایران دارد. شجاعی در گفت وگو با خبرنگار »ایران« درباره شرایط 

تیم ملی در جام ملت های 2019 امارات صحبت کرده است.

گفت و گو و عکس: نعیم احمدی
عکاس اعزامی ایران به امارات

حرف های زیادی در این عکس هســت و این عکس بســیار زیبایی اســت. در 
این عکس ما 3 نفری هســتیم که 4 دوره در جام ملت ها حضور داشــته ایم. 
البتــه این عکس مربوط به بازی کره جنوبی در مقدماتی جام جهانی اســت. 
همــان دوره ای که موفق نشــدیم به جام جهانــی 2010 صعود کنیم. من گل 
زدم اما در ادامه بازی یک – یک شــد. این عکس برایم زنده شــدن خاطرات 
خوب است. بازی کنار بزرگانی چون مهدوی کیا و جواد نکونام. روزهای خیلی 
خوبــی بود که اان داریم حســرتش را می خوریم. اما دوبــاره نمی خواهم در 
آینده حسرت چیزی را بخورم. البته این عکس برای جام جهانی بود اما خب 
در جام ملت ها هم از این اتفاقات مقابل کره جنوبی یا عراق افتاده. مثًا بازی 
دوره قبل مقابل عراق. نمی خواهم یکبار دیگر موفقیتی را از دســت بدهیم. 

امیدوارم این بار همه چیز خوب پیش برود و بتوانیم جام را به ایران ببریم.

نظرت در مورد این عکس چیست؟ 

#    هشتاد_میلیون_نفر_ یک_ملت_یک_ضربان_قلب

-اگر قهرمان شویم، مقداری از 
پاداشم را به کودکان کار می دهم 

-مردم لیاقت دارند که یکبار دیگر 
به خیابان بیایند و جشن بگیرند 

-نمی خواهم در آینده دوباره 
حسرت بخورم
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گفت وگوی »ایران« با آخرین مربی ای که تیم ملی را قهرمان جام ملت ها کرد

هواداران ،تیمی هجومی می خواهند، تیمی که سراسر حمله باشد
با گذشت 43 سال لذت قهرمانی 1976 کم و کمتر شده

در تیم من اختاف بین بازیکنان بود اما کسی کم کاری نکرد
جال طالبی سرمربی تیم ملی در جام ملت های 2000 در گفت و گو با »ایران«:

تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی جام ملت های هفدهم را 
آغاز خواهد کرد که بر اساس رنکینگ فیفا، تیم اول آسیاست 
اما این تنها روی کاغذ است. درون زمین اتفاقاتی رخ می دهد 
که برای بهترین کارشناسان دنیا هم قابل پیش بینی نیست. 
فوتبال، معلول حوادث مختلف است و این حوادث همواره 
از بهتریــن مربی هــای دنیــا هــم پیشــی می گیرند. بــه رغم 
کاســتی هایی که فوتبال ایران همچون زیرســاخت ها، بحث 
مدیریتی، مسائل اقتصادی و فاصله داشتن با فوتبال مدرن 
دارد اما براســاس آمارهای AFC به جهت استعداد فوتبالی 
در آسیا اول هستیم. بنابراین ظرفیت باایی برای رسیدن به 
مراحل پایانی در این جام داریم. البته باید توجه داشت که بااخره بهترین تیم های 
جهان هم نقطه ضعف هایی دارند. نمی دانم که تیم ملی در جام ملت ها به شیوه 
مألوف خود بازی می کند که دفاعی و مبتنی بر ضد حمله است یا در این رقابت ها 
که بیشتر حریفان در سطح پایین تری قرار دارند، تغییر روش می دهد؟ یا اینکه آیا 
توانمندی این را داریم که سیســتم هایمان را به هم سوئیچ کنیم؟ اینها سؤااتی در 
ذهن من هستند که تا مسابقه ای از تیم ملی نبینم، پاسخ آنها را نمی توانم پیدا کنم. 
اینکه »فوتبال دفاعی، ضد فوتبال است« مسأله ای است که خیلی ها با آن موافقند؛ 
خیلی ها هم مخالفند و این تصور را دارند که نه خاف قانون است و نه خاف اخاق. 
ولی در کل مردم در تمام دنیا می خواهند از فوتبال لذت ببرند و طبیعتاً این لذت را 
از فوتبال دفاعی نمی برند. بنابراین این انتظار بجایی است که مردم دوست دارند 
تیم ملی شان در مقابل حریفان آسیایی حداقل یک توازنی در شیوه دفاعی و حمله 
داشــته باشــد و به شــیوه گذشــته اش بازی نکند. حال اگر مقابل تیم های قدرتمند 
دوباره به همان شــیوه متوســل شود قابل توجیه اســت، اما در مورد تیم هایی که در 
سطح پایین تری هستند، انتظار می رود که تهاجمی بازی کند و آن لذتی را که فوتبال 

تهاجمی می تواند به مردم بدهد، منتقل کند.
البتــه ناگفتــه نماند که فوتبال با نتیجه اش ســنجیده می شــود و بســیاری از مربیان 
نتیجه گرا هســتند. یونان را دیدیم که با یک شــیوه دفاعی ویران کننده قهرمان یورو 
2004 شد و این در حالی است که خیلی از کارشناسان اروپایی و سایر کشورها که برای 
دیــدن این مســابقات به پرتغال رفته بودند این تیم را زیر فشــار قــرار دادند و حتی 
می توانیــم از لفظ »کوبیدن« اســتفاده کنیــم. ولی »اتوری  هاگل« ســرمربی آلمانی 
وقت این تیم گفت که بهترین تاکتیک یعنی برد! بنابراین هر مربی یک دکترین و 
فلسفه ای دارد که بر اساس آن عمل می کند. طبیعی است که من دلم می خواهد 
تیم ملی کشورم ببرد و به هیچ وجه پیرو این نظریه نیستم که زیبا بازی کند ولی ببازد! 
مسأله دیگر این است که سرمربی تیم ملی را چه دوستش داشته باشیم چه نداشته 
باشیم، اوست که مسئولیت همه امور فنی را برعهده دارد و هیچ کس نمی تواند در 

آن مداخله کند.
 این حق طبیعی و صریح اوست که با هر شیوه ای بازی کند. ولی جامعه کشور بویژه 
جامعه رسانه ای می تواند تیم ملی را نقد کند. این نقد اگر مؤدبانه و منصفانه باشد 
نوعی حمایت از تیم ملی اســت ولی اگر نقدی مخرب، بدون آگاهی و مســئولیت 
باشــد، کارایــی مفیــدی نخواهد داشــت. تمــام کســانی که به نوعــی با فوتبــال گره 
خورده اند، یا با قلم خود یا دوربین شــان یا با حضورشــان این حق برایشان محفوظ 
اســت که اظهار نظر کنند، ولی بعضی افراد این فوتبال را لمس کرده اند. شــما باید 
روی نیمکت های پر هول و هراس نشســته باشــید تا ببینید تصمیم گیری چقدر در 
آن شــرایط بحرانی سخت اســت. مربیگری کار بسیار دشــواری است، مانند خنثی 
کردن مین می ماند و ممکن است خودتان و نیمکت تان به هوا بروید. بنابراین باید 
با واقعیت های فوتبال هم آشنا باشیم. این طور نیست که از طریق تئوری، خواندن 
و کســب اطاعات بتوانیم به یک نتیجه کامل در فوتبال برسیم و خودمان را محق 

بدانیم که ما داریم درست می گوییم. نه!
فوتبــال بازی عدالت نیســت. به دفعات شــاهد بوده ایم که تیم برتر زمیــن بازی را 
باختــه، داور به اشــتباه علیه عدالت ســوت زده، توپ علیه عدالت چرخیــده یا وارد 
دروازه ای شده یا نشده. بنابراین سرمربی تیم ملی بودن مسئولیتی فوق العاده دشوار 
است. زمانی که شما از تیم مقابل عقب هستید ساعت تان پرواز می کند، اما زمانی 
که پیش افتاده اید انگار زمان متوقف شده است. اینها چیزهایی است که باید باتجربه 

لمس شان کرد.
کــی روش مجموعــه ای از بازیکنــان خــوب و توانمند در اختیــار دارد امــا اینکه کدام 
بازیکنان در جام ملت ها می درخشــند و پس از آن روزهای روشــنی در انتظارشــان 
خواهد بود، قابل پیش بینی نیست. فوتبال قصه بی نهایت پیچیده ای دارد و شبیه به 
داستان های »آگاتا کریستی« است که نویسنده، آخر داستان قاتل را معرفی می کند. 
در فوتبال نیز آخر ســر می فهمیم که چه شــده است. بسیار معماگونه است. به هر 
حال معتقدم یک تیم فوتبال ستون فقرات دارد. این ستون فقرات یک دروازه بان 
تــراز اول اســت، یــک مدافع میانی اســت که قــدرت رهبــری دارد و خــط دفاعی را 
حفــظ می کند، یک پلی میکر )playmaker( یا مهندس یا طراح اســت که در میانه 
زمین حضور دارد و البته یک گلزن تمام عیار. در یورو 2008 لوئیس آراگونِس فقید 
سرمربی تیم ملی اسپانیا بود که تیمش قهرمان جهان شد. زمانی که از او پرسیدند 
چگونه قهرمان شدی؟ گفت که ما در انتهای زمین کسی را داشتیم که گل نمی خورد 
)کاسیاس(، در نوک حمله هم کسی را داشتیم که هر توپی را می گرفت، گل می کرد 
)فرنانــدو تورس(. بنابراین در یک تیم این ســتون فقــرات باید خیلی قدرتمندتر از 
بقیه نفرات باشد. بنجامین فرانکلین گفته بود در دنیا فقط دو چیز قطعیت دارد؛ 
مرگ و مالیات. بنابراین شما نمی توانید در مورد فوتبال با قطعیت صحبت کنید، 
فوتبال شبیه به زندگی است. هر روز و هر مسابقه آن آبستن حوادث مختلفی است 

و می تواند همه را غافلگیر کند.
درباره اینکه آیا می توانیم به قهرمانی امیدوار باشیم یا خیر هم اصاً قطعیتی وجود 
ندارد. انســان در بدترین شرایط زندگی هم همیشــه کورسوی امیدی دارد. فوتبال و 
زندگی به عنوان معلمان من به من آموخته اند که نه، آن طوری که تو فکر می کنی 
نیست و نمی شود. اینکه برخی پیش بینی می کنند که مثاً ما 80درصد فان مسابقه 
را می بریم برایم بسیار عجیب است و نمی دانم این درصدها از کجا می آید و پیمانه 
آن چیست؟ و چگونه ما می توانیم به یک درصدی برسیم که قاطعانه روی آن مکث 
و اظهار نظر کنیم. با این حال من به تیم ملی کشورم امیدوارم و در آرشیو ذهنی خود 
هم که جست وجو می کنم می بینم ما قدرتمند هستیم و می توانیم به مراحل پایانی 
برسیم. فعاً باید گام به گام و مسابقه به مسابقه جلو برویم و ببینیم چه چیزهایی 
می تواند امید ما را بیشتر کند. اتفاقاتی هست که به عنوان حوادث بیرونی به درون 
زمین ســرایت می کند. یک پنالتی مشــکوک، یــک اخراج زودهنــگام و یک خطای 
داوری می تواند استراتژی یک مربی بسیار خوب جهانی را هم خدشه دار کند. به هر 
حال جام ملت های آســیا یک ضیافت اســت. پس از جام جهانی که یک ضیافت 
جهانی بود، جام ملت ها یک ضیافت قاره ای اســت که خوشــبختانه مــا هم در آن 
حضور داریم. نگاهم به تیم ملی خوشبینانه است. 11 کشور عربی در این جام حضور 
دارند، 7 کشور از شرق دور، 3 کشور از آسیای میانه و 3 کشور ایران، استرالیا و هند هم 
از جغرافیای خاص خودشان. با این شرایط می توانم بگویم که جبهه هایی علیه تیم 
ما هست؛ جبهه هایی که از بیرون می آیند ریشه در تاریخ دارند، ریشه در محاسبات 
اجتماعی با کشورهایی خاص دارند و این مسأله ای است که می تواند برای ما مشکل 
زا باشــد. در مجموع کار ما آنچنان هم که جامعه به آن فکر می کند ســاده نیســت، 
بلکه دشــوار هم هســت. نه باید برای فرار به جلو حریفان را خیلی بزرگ کنیم و نه 
برای اینکه برخی چیزها را دوســت نداریم واقعیت ها را کتمان کنیم. واقعیت این 
است که هر تیمی می آید، مبارزه می کند، انگیزه خودش را دارد و ما هم طبیعتاً ایران 
هستیم و انگیزه های خود را داریم. ما که انگیزه بسیار باایی داریم و این انگیزه ها از 
دل جامعه ما بر می آید؛ انگیزه هایی که تنها برگرفته از ورزش هم نیست و امیدوارم 

آن انگیزه ها به ما کمک کند و به نتیجه ای که درخور و شأن مان است، برسیم.
در نهایــت امیــدوارم که با یک ناکامی همه به جان یکدیگر نیفتیم و با یک پیروزی 
ابرها را ســیر نکنیم. گام به گام جلو برویم. برای تیم ملی کشــورم آرزوی موفقیت 
می کنم. با وجود اینکه در شرایط فعلی خیلی چیزها را دوست ندارم اما آن نیروی 
غریزی که در وجودم به عنوان یک ایرانی است، از همه چیز قوی تر بوده و تیم ملی 

را دوست دارم.

آخرین قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا به 
سال 1976 بازمی گردد و در تمام دوره های بعد، 
تیم ملی فوتبال کشورمان حتی نتوانسته طعم 
حضــور در فینال این مســابقات معتبــر قاره ای 
را بچشــد. تیــم ملی ایران در آن ســال ها، تیمی 
یکدست بود که با تلفیقی از بازیکنان باتجربه و 
جوان موفق شــد با هدایت حشمت مهاجرانی 
آقای آســیا شــود. فوتبــال ایران پس از گذشــت 
43 ســال ناکامــی در قهرمانی، در آســتانه جام 
ملت های دیگری قرار دارد و شاگردان کی روش 
بــرای شکســتن این طلســم کار چنــدان راحتی 
ندارنــد. تیمــی کــه در مرحلــه گروهی بــا یمن، 
ویتنام و عراق همگروه است. جالب اینکه ایران 
در جــام ملت هــای 1976 هــم با یمــن و عراق 
همگروه بود و شــاگردان حشــمت مهاجرانی با 
برد مقابل این دو تیم به مرحله بعد راه یافتند.

حشــمت مهاجرانی که در ششــمین دوره جام 
ملت های آســیا با تیم ملی ایــران قهرمان جام 
بــه  ملت هــا شــد، درخصــوص آن قهرمانــی 
خبرنگار »ایران« گفت: »در آن ســال بازی های 
جــام ملت های آســیا دو مــاه پیــش از المپیک 
مونترال 1976 برگزار شد و تیم ملی فوتبال مان 
بایــد هــم در جــام ملت ها بــازی می کــرد و هم 
در المپیــک به مصاف حریفــان خود می رفت. 
بنابرایــن آزمــون بســیار ســختی در انتظارمــان 
بود.« این مربی نام آشــنای فوتبــال ایران ادامه 
داد: »به دلیل حضور در 2 میدان بزرگ تصمیم 
گرفتــم با ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان در 
جام ملت ها حضور یابیم؛ بازیکنان باتجربه ای 

همچون مرحوم ناصر حجازی و علی پروین در 
ترکیب تیم بودند و از آن ســو هم جوانان ایقی 
را آوردم که هر کدام شــان شایســتگی حضور در 
ترکیــب اصلی را داشــتند. جوانان بســیار خوب 
و مســتعدی که انتخــاب این جوانان کار بســیار 
ســختی بــود.« او افــزود: »بــا وجــود این بیشــتر 
ترکیب تیم ملی را جوانان تشکیل می دادند و ما 
توانستیم با این جوان ها قهرمان جام ملت های 
آسیا شویم. آن زمان تیم اول کشورها به المپیک 
می رفت و تیمی به نام زیر 23 سال نداشتیم که 
المپیک مختص آن تیم باشــد، به این دلیل با 
تیمی که قهرمان جام ملت ها شــد در المپیک 
حضور یافتیم و در یکی از این دو میدان بزرگ با 
آن ترکیب توانستیم قهرمان شویم. تیم ملی در 
فینال به کویت خورد، کویتی که سال 1976 عصر 
طایی این تیم بود. ما بعد از به ثمر رساندن گل 
به حفظ توپ پرداختیم و این موضوع به مذاق 

تماشاگران تیم ملی خوش نیامد.«
مهاجرانی ادامه داد:»تماشاگران این سبک بازی 
را دوســت نداشــتند به همین دلیل تیــم ملی را 
تشــویق نمی کردند. هواداران فوتبال از آن زمان 
نشان دادند که تیمی هجومی می خواهند، تیمی 
کــه سراســر حملــه باشــد و بازی ها را بــا گل های 
زیــاد تمــام کنــد. ایــن روحیــه هجومــی در بیــن 
ایرانی ها وجود دارد و به این دلیل اســت که آنها 
از تیم هجومی خوششان می آید و برای تماشای 

بازی های تیم هجومی به ورزشگاه می روند.«
مهاجرانــی که به عنوان آخرین مربی قهرمانی 
جام ملت ها را به ایران هدیه داد، احساســش را 
از ناکامی تیم ملی در 43 سال گذشته این گونه 
بیــان کرد:»قهرمانــی در جام ملت هــای 1976 
کاماً لذتبخش بود اما با گذشت 43 سال لذت 

ë  تیم خوبی در جام ملت های لبنان داشتید، چرا
به نتیجه دلخواه نرسیدید؟

من در حالی سرمربی ایران در جام ملت ها شدم 
کــه مدیرفنی تیم ملی بودم اما وقتی که مرحوم 
منصــور پورحیــدری از تیــم ملــی جــدا شــد و به 
استقال رفت، آقای صفایی فراهانی دوباره از من 
خواست که هدایت تیم را بپذیرم و 24 روز قبل از 
شــروع جام سرمربی شــدم. در هفته اول اردوی 
آماده ســازی بازیکنان اســتقال به خاطر حضور 
در جــام حذفی نیامدند و در هفته دوم بازیکنان 
پرسپولیس به خاطر حضور در جام باشگاه های 
آسیا شرکت نکردند. در مجموع با 13 بازیکن در 
اردو بودیم، در ادامه به اردوی آلمان رفتیم و تازه 
آنجا بود که لژیونرها اضافه شدند. عملکردمان 
در مرحلــه گروهی با دو برد و یک تســاوی خوب 
بود اما در مرحله حذفی اسیر اتفاقاتی شدیم که 
شاید 30 سال یک بار رخ می دهد و با گل طایی 
به کره باختیم. در حالی که اگر وقت اضافه ادامه 
پیدا می کرد، شاید به پیروزی می رسیدیم. ضمن 
اینکــه ما فکر می کردیم کــره جنوبی در گروهش 
دوم شــود اما چین دوم شد و کره که بهترین تیم 

سوم بود، به ما خورد.
ë  ولی گویا بازیکنان استقال و پرسپولیس در تیم

امیر حاج رضایی
کارشناس فوتبال

یادداشـــت

 قصه فوتبال شبیه به داستان های
»آگاتا کریستی« است

آن قهرمانــی با ناکامی هــای متوالی تیم ملی در 
دوره هــای بعد، کم و کمتر شــد. افتخار قهرمانی 
بــرای تمامــی مــردم کشــورمان اســت و چیــزی 
نیســت که تنها برای کســی بماند و مختص فرد 
خاصی باشــد. من به نوبه خود به عنوان آخرین 

مربی ای که تیم ملی را به قهرمانی جام ملت ها 
رساندم خیلی خوشحال می شوم که تیم ملی در 

امارات به این مهم دست یابد.«
یمن، ویتنام و عراق؛ 3 همگروهی ایران در جام 
ملت های پیش رو هســتند. حشمت مهاجرانی 

مهاجرانی: حضور پرتعداد لژیونرها 
امتیاز مثبتی برای تیم ملی است

با اشــاره به زمانی که قرعه ایران مشــخص شــد، 
گفــت: »پس از معرفــی رقبای تیم ملــی در این 
دوره، یــاد جــام ملت هــای 1976 افتــادم. در آن 
دوره هم تیم ملی در مرحله نخست با تیم های 
عراق و یمن همگروه شــد که توانســتیم عراق را 
2بر صفر و یمن را 8 بر صفر شکست دهیم و به 
مرحله بعــد صعود کنیم. امیــدوارم این بار هم 
پیروزی های درخشانی به دست آوریم و به برکت 

سال 1976 قهرمان جام ملت ها شویم.«
او با اشاره به اینکه در حال حاضر تیمی متفاوت 
از جام ملت های 1976 داریم، افزود:»لژیونرهای 
زیــادی در تیــم ملــی حضــور دارنــد و ایــن جــزو 
امتیازهای مثبت تیم کنونی محســوب می شود. 
لژیونرهــای بزرگــی داریــم که به واســطه حضور 
در فوتبــال اروپــا تجربه باایی دارنــد و می توان از 

تجربه آنها به خوبی استفاده کرد.«
او با اشــاره به بحث بازی های تدارکاتی نه چندان 
زیاد تیم ملی صحبت هایش را ادامه داد: »شــاید 
این تیم بازی تدارکاتی آنچنانی نداشته و با کمبود 
امکانات مواجه باشــد اما تیم ملی مــا قدرت اول 
آسیاســت. نقطه مشــترک تیم ملی کنونی با تیم 
1976 ادغــام بازیکنــان باتجربه و جوان اســت که 
کی روش می تواند به درســتی این بازیکنان جوان 
و باتجربــه را در کنــار هــم بچینــد و از قــدرت آنها 
استفاده کند.« مهاجرانی افزود: »تیم ملی فعلی 
ستاره ندارد اما ما تیم هماهنگی داریم. از نظر من 
تیم هماهنگ از تیم پرستاره بهتر است و اعتقادم 
بر این اســت که تیم کنونی شــانس اول قهرمانی 
در جــام ملت هاســت. ما از نظر نیروی انســانی از 
تمامــی حریفان مان قوی تر هســتیم و می توانیم 
از این تعداد باای نیروی انســانی مســتعد در راه 

رسیدن به موفقیت استفاده کنیم.«
آخرین مربی افتخارآفرین ایران در جام ملت ها 
بــا تأکید بر اینکه تیم ها برای قهرمانی در فوتبال 
امروز نیازمند فاکتورهایی هستند، گفت:»بازیکن 
گلزن، بازیکن بازیساز، بازیکن پا به توت و کاپیتان 
مقتــدر جــزو فاکتورهــای یــک تیــم قدرتمند به 
حســاب می آید که تیم ملی تمامی این فاکتورها 
را در اختیــار دارد. این صحبت من نیســت بلکه 
کارشناسان این رشته این موضوع را در سال 2010 
بررسی کردند و این آیتم ها را عامل موفقیت یک 
تیم دانستند. تیم کی روش در حال حاضر شرایط 
خوبی دارد و از بیشترین شانس برای قهرمانی در 

جام ملت ها برخوردار است.«

تیم ملی فعلی ستاره ندارد اما ما تیم هماهنگی 
داریم. از نظر من تیم هماهنگ از تیم پرستاره 
بهتر است و اعتقادم بر این است که تیم کنونی 

شانس اول قهرمانی در جام ملت هاست

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

ملی با هم خوب نبودند و اصاً جو خوبی حاکم نبود.
این مسأله واقعیت داشت. آن زمان تنها این 2تیم 
روی بورس بودند و هر مربی هم که می آمد، از این 
2 تیــم 6، 5 بازیکــن دعوت می کرد. چون باشــگاه 
خاص دیگری نبود. فوتبال مثل حاا نبود که تیم ها 
حرفه ای باشــند و امکانات و پول در اختیار داشــته 
باشــند. فقط لژیونرها کمی پــول می گرفتند. آنها 
هــم می دیدند بازیکــن لژیونر بنز 100 هــزار داری 
زیر پایش است و خودشان نمی توانند قسط خانه 
شان را بدهند، ناراحت می شدند و اختاف هایی به 
وجود می آمد. با این حال، ما همیشه سعی کردیم 
که دل  بازیکنان را به هم نزدیک کنیم و صمیمیت 

شان حفظ شود.
ë شما هم بعد از حذف تیم ملی استعفا دادید؟

بله من به عنوان مســئول فنی تیم خودم را بیشتر 
از بقیه مقصر می دیدم و کناره گیری کردم تا دست 
آقای صفایی برای انتخاب مربی بعدی باز باشد.

هرچند ایشــان هم به ســختی پذیرفت. او انســان 
فوق العاده ای اســت که خدمات زیادی به فوتبال 

ایران داشته است.
ë  فکر نمی کنیــد بازیکنــی کــم کاری کرد یا با شــما

مشکل داشت؟
فکر کردن به کم کاری اصاً درســت نیست. چون 

یــک بازیکن ملــی به ســطحی از درک رســیده که 
می داند بحث حیثیت ملی مطرح است اما شاید 
بازیکنانــی بودنــد که احســاس می کردنــد اگر من 

بمانم، شاید خط بخورند.
ë  شــرایط تیم ملی در حال حاضر را چطور ارزیابی

می کنید؟
این تیــم اصاً با تیم آن دوره قابل قیاس نیســت. 
تیــم فعلی مربی ای دارد که 8 ســال باای ســرش 
بوده و در 5، 4 سال اخیر هم تیم اول آسیا بوده و این 
بازیکنان را در اختیار داشته. ما از لحاظ دفاعی بسیار 
خوب هستیم ولی اگر در بخش هجومی هم بتوانیم 
خودمان را تقویت کنیم، مشــکل چندانی نداریم. 
ویتنام و یمن نمی توانند فشار زیادی به ما وارد کنند 
اما عراق تیم خوبی است و همیشه مقابل ما پایاپای 
فوتبــال بازی کرده اســت. این تیم ما را در اســترالیا 
حذف کرد و بازیکن خوبی هم مانند بشــار رســن و 
طارق همام دارد که در پرسپولیس و استقال خوب 
بازی می کنند. در مرحله بعد هم احتمااً به حریف 

آسانی مانند عمان می خوریم.
ë  ولی خیلی از هــواداران فوتبال انتظــار قهرمانی

دارند.
به نظــرم با توجه به حضور 8 ســاله کــی روش در 
ایران، انتظار بجایی است. ما مقابل یمن و ویتنام 

ژاپن که شــاید بهترین فوتبال فعلی آســیا را ارائه می دهد، در دوره ای که 
جام برای نخســتین بار با شرکت 24 تیم برگزار می شــود و از ویدئوچک 
و تعویض چهارم )در وقت اضافی( نیز اســتفاده خواهد شــد، با ترکیبی 
جوان تــر از معمول به میــدان می آید تا خود را برای جــام جهانی 2022 
کارآزموده تر کند. ژاپن در گروه F مقابل ازبکســتان، عمان و ترکمنســتان 
کار ســختی پیش رو ندارد. البته هاجیه موریاســو سرمربی بومی این تیم و بازیکنان کارآزموده ای 
مانند یوتو ناگاتومو مدافع چپ ســابق اینتر و فعلی گااتاســرای، مایا یوشــیدای ســاوتهمپتونی، 
گنکی هاراگوچی از هانوفر، گاکو شیباســاکی از ختافه و یویا اوســاکو از وروردبرمن را در اختیار دارد 
که بخت های ژاپن را زیاد جلوه می دهد و باید دید غیبت نفرات کارکشته ای مثل کاگاوا و هوندا بر 

سامورایی های آبی  تأثیر خواهد داشت یا خیر!

امارات در ســال 1996 که مرتبه قبلی میزبانی اش بود، تا فینال و کســب 
نایب قهرمانی پیش رفت و در نتیجه توقع عمومی این است که این بار 
نیز حداقل تا همین مرحله پیش برود و هدایت شــدن آنها توســط مرد 
مشهوری به نام آلبرتو زاکه رونی ایتالیایی بر این توقعات و امیدها افزوده 
اســت. درســت اســت که عمرعبدالرحمان ســتاره بی بدیــل و چپ پای 
امارات و مرد ســال )2017( فوتبال آســیا در ترکیب این تیم غایب اســت اما اسماعیل المصری 
بازیکنی با 97 بازی ملی از باشــگاه الشــباب، محمد عبدالرحمان برادر عمر عبدالرحمان، ولید 
عبــاس مدافعی با 63 بازی ملی و احمد خلیل مهاجم کارکشــته همچنــان در خدمت اماراتند 
و عجبا که اســماعیل مطر در 36 ســالگی نیز انتخاب شده است تا دریای تجربیاتش در لحظات 

سخت به کمک امارات بیاید.

کره جنوبی که 59 سال 
اســت جام ملت هــا را 
نبــرده و طلســم بــدی 
بــه پایش بســته شــده 
و در گــروه C بــا چیــن، 
قرقیزســتان و  فیلیپیــن می جنگــد. ایــن تیم 
در ادامــه رویکردهــای فراوانــش بــه مربیان 
یــک  توســط  اخیــر،  ســال   25 در  غیربومــی 
پرتغالی نام آشــنا یعنــی پائولو بنتــو هدایت 
می شــود و پــس از شکســت در فینــال 2015 
مقابل اســترالیا مصمم است که در »امارات 
2019« گام آخــر را هــم بــا موفقیــت بــردارد 
شــود.  جامــی   3 عربســتان  و  ایــران  مثــل  و 
ســتاره بی چــون و چرای تیــم اعزامی کره به 
امــارات ســون هیونــگ مین اســت کــه حتی 
بازوبند کاپیتانی را هم به دســتش بســته اند، 
امــا تاتنهــام که بــه او محتاج اســت، رضایت 
کره ای ها را گرفتــه که فقط در صورت صعود 
آنــان به مرحلــه حذفی جام ملت هــا، وی را 
رهــا و راهی امارات کند! به این ترتیب برخی 
لژیونرهای دیگر کره مثل کی سونگ یونگ از 
نیوکاسل، لی چونگ یونگ از بوخوم، هوانگ 
هــی چــان از هامبــورگ و جی دونــگ وون از 
اگزبــورگ باید بار بزرگ تری را بر دوش خود 
حمــل کننــد و همیــن طــور جونگ ســئونگ 
هیــون که چنــدی پیــش بــا کاشــیمای ژاپن، 

قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد.

مدعیانی در کنار ایران
ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و عربستان

فقط ایران نیســت که با تیمی کارآمد و با ادغامی از تجربه و جوانی مدعی 
فتح هفدهمین دوره جام ملت های آسیا است و فهرست مدعیان، ژاپن، 

کره جنوبی، عربستان، استرالیا و البته امارات میزبان را هم دربر می گیرد.
وصال روحانـی
خبرنگار

 ژاپن
یک ترکیب 
جوان و 
آینده دار

 امارات
توقعات 
بدیهی یک 
میزبان

 کره جنوبی
مقابل 
 طلسم
59 ساله

عربســتان که پس از نزولی 5، 4 سال احیا شده و در گروه E با قطر، لبنان 
و کــره شــمالی قرار دارد، از یک ســرمربی آرژانتینی به نــام خوان آنتونیو 
پیتزی بهره می برد. عربســتان در ادامه جوانگرایی آشــکار در ســال های 
اخیــرش تیمــی را به امــارات آورده که حتی 4 بازیکن 21 ســاله نیز در آن 
مشــاهده می شوند و مسن ترین شــان عمر هوســاوی با 33 سال سن در 
قلب خط دفاعی است اما در کشوری که یک بار دیگر راه لژیونر شدن را به روی بهترین های خود 
بسته است، نفراتی مثل سلمان الفرج، یحیی الشهری، حسین المگاوی و فهد الموالید می توانند 

نقشی کلیدی را در بین سعودی ها ایفا کنند و سالم الدوسری از الهال نیز مردی کارگشا است.

 عربستان
حرکت با 
تاکتیک 
آرژانتینی

اســترالیا 2019 بــا »اســترالیای 2015« کــه در خــاک خــود قهرمــان شــد، 
تفاوت های محسوسی دارد و کناره گیری بزرگانی مثل تیم کیهیل، مارک 
شوارزر و میل جدیناک مهم ترین آنهاست ولی هنوز نفراتی کارآمد مثل 
مارک میلیگان که کاپیتان این تیم شده و عضو هیبرنیان اسکاتلند است، 
جیمز لگو از استریا وین، تام روگیچ از سلتیک، رابی کروز از بوخوم و ترنت 
ســاینزبری از آیندهوون می توانند کانگوروها را به ســوی پیروزی هایی تازه رهنمون کنند. گراهام 
آرنولد سرمربی بومی این تیم امیدوار است گروه نسبتاً آسانی که استرالیا را کنار سوریه، فلسطین و 

اردن قرار داده است، حکم صعود این کشور اقیانوسیه ای کوچ کرده به آسیا را امضا کند.

 استرالیا
تغییرات 
یک قهرمان

و ســایرین...      جام آســیای 2019 البته چین، ســوریه، عراق، قطر، کره شــمالی و ازبکستان 
را هــم دربــر دارد و با اینکه در فوتبال هیچ چیز غیرممکن نیســت و شــاید چین با مارچلو 
لیپی و عراق، همگروهی ایران با هدایت سرکو کاتانچ، کارهای مهمی انجام بدهد و ازبک ها 
نیز شگفتی ساز شوند و قطر، میزبان جام جهانی 2022 داعیه ها در سر داشته باشد اما اگر 
همه چیز طبق محاســبات پیش برود، بعید اســت قهرمان از درون جمع 6 تیمی که نام و 

اوصاف شان آمد و ایران طبعاً از بهترین های آنان است، بیرون نیاید.

تیم ملی فوتبــال ایران با هدایت جال 
طالبــی در جــام ملت هــای 2000 لبنان 
شــرکت کرد. پس از جــام جهانی 1998 
فرانسه، طالبی برای دومین بار هدایت 
تیــم ملــی ایــران را برعهده گرفتــه بود. 
تیم تحــت هدایت او ابتــدا برابر لبنان 
میزبان مســابقات به پیــروزی 4 بر صفر 
رســید و ســپس مقابل تایلند به تســاوی 
1-1 بســنده کــرد. ایــران در بــازی ســوم 
عــراق را 2 بــر یــک شکســت داد و بــه 
عنوان تیم اول از گروه خود صعود کرد. 
تیم ملــی در مرحله یک چهــارم نهایی 
برابــر کــره جنوبی قــرار گرفــت و با گل 
طایی 2 بر یک شکســت خورد و حذف 
شــد. پــس از آن هــم طالبــی از ســمت 
خــود کناره گیری کــرد و مربیگری اش را 
در ســوریه ادامــه داد. جــال طالبــی در 
گفت و گو با خبرنگار »ایران« درباره آن 
روزها و شرایط فعلی تیم ملی صحبت 

کرده است.

حامد جیرودی
خبرنگار

می توانیــم فوتبــال رو بــه جلو بــازی کنیــم و نباید 
خاقیت های فردی را فدای بازی محتاطانه کنیم. 
بایــد از قید و بندهایی که دســت و پــای بازیکنان را 
می بندنــد، رهــا شــویم تا آنهــا هنر و مهــارت خود 
را نشــان دهنــد و بتواننــد راحــت نفــس بکشــند. 
می توانیــم بــا توجــه به شــرایط خوبــی کــه داریم، 

شانس مان را برای قهرمانی آزمایش کنیم.

ویژه جام ملت های آسیا
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هیچکس نمی دانست یحیی می خواهد چیپ بزند، او همه را غافلگیر کردآنهایی را که من در جام ملت های 92 بازی دادم، بهترین های ایران بودند

خبرهــای یکــی، دو هفته اخیر 
مؤیــد این اســت که کــی روش 
تیمــش را از حریفــان مخفــی 
کرده و به نظرم این موضوعی 
منطقی است، اما تیم کی روش 
حتی برای ما که ایرانی هستیم، 
شناخته شده نیست و اطاعات 
چندانــی از شــرایط تیــم ملــی 
نداریــم. کــی روش ترفندهــای 
زیادی دارد و با صحبت هایش تلقین می کند که حضور 
تیــم ملی در جمع 4 تیم پایانی هــم آرمانی و ایده آل 
است در حالی که به نظرم این طور نیست و تیم ملی با 
این بازیکنان باید قهرمان جام ملت ها شود. ما در جام 
جهانی با سیستم دفاعی بازی کردیم و این سبک بازی 
در جام جهانی کاماً منطقی بود اما در امارات نتیجه 
مهم اســت و بایــد برای قهرمانــی در این مســابقات 
هجومــی بــازی کــرد. اتفاقــات و نتایــج جــام جهانی 
ثابــت کرد که در آســیا تیم هــای قدرتمندی همچون 
کره جنوبی، ژاپن و استرالیا حضور دارند و در کنار ایران، 
مدعیان اصلی کســب جام و قهرمانی هســتند. البته 
امارات هم به عنوان میزبان مســابقات می تواند یکی 
از تیم های مدعی باشد. با تمام این اوصاف امیدوارم 
که پس از 43 سال قهرمان شویم. در جام ملت ها باید 
ثابت شــود که بی دلیل نیســت که ما تیم اول آسیا در 

رنکینگ فیفا هستیم.

علی پروین یکــی از چهره های ویژه فوتبال 
ایران در ادوار جام ملت های آسیا به شمار 
ملت هــای  جــام  در  »ســلطان«  مــی رود. 
دروازه  تماشــایی  و  آزاد  ضربــه  بــا   ۱9۷۶
کویت را در فینال باز کــرد تا عاوه بر اینکه 
ایران بــرای ســومین دوره متوالی قهرمان 
جــام ملت هــا شــد، خــودش هــم اولین  
قهرمانــی اش در این مســابقات را جشــن 
بگیــرد. علــی پرویــن در ســال ۱992 هم به 
عنــوان ســرمربی جــام ملت های آســیا را 
تجربه کرده اما تیمش نتوانست از مرحله 
گروهی صعود کند و حذف شــد. خاطرات 
علــی پرویــن کــه در گفت وگو بــا خبرنگار 
»ایران« مطرح کرده، پیش روی شماست.

 
ë  جــام در  ملــی  تیــم  بازیکنــان  از  یکــی  شــما 

ملت هــای ۱9۷6 بودیــد کــه بــرای آخریــن بــار 
قهرمان شــد. گفته می شود در آن دوره بازی های 

آسانی داشتید و براحتی قهرمان شدید!
راحت بردید یعنــی چی؟! ما بهترین تیم های 
آســیا را بردیم. چین تازه به جام ملت ها آمده 
بود ولی تیم قوی ای بود. عراق هم که همیشــه 
قدرتمند بوده. آن موقع بهترین تیم آسیا بعد 
از ما کویت بود که بهترین بازیکن های تاریخش 

را داشت.
ë چه بازیکنانی منظورتان است؟

فیصــل الدخیــل و احمــد طرابلســی و جاســم 
یعقــوب و عبدالعزیــز العنبــری. مــن اعتقــاد 
دارم کــه آن تیم بهترین تیــم تاریخ کویت بود 
که با ماریو زاگالو آمده بود. زاگالو 6 سال قبلش 
برزیــل را قهرمان جام »ژول ریمــه« کرده بود. 
بااخره هر دوره ای اتفاق می افتد که یک تیمی 
بهتریــن تیمش را در اختیار داشــته باشــد و آن 
تیم کویت هم بهترین تیمش بود و حتی از آن 
تیمی که 4 ســال بعد در کشور خودش قهرمان 

شد هم قوی تر بود.
ë  شــما هم کــه در بازی فینــال، آن کاشــته زیبا را

زدید.
خب من ضربه کاشته زیاد زده بودم و آن ضربه 

هم خوشبختانه گل شد و قهرمان شدیم.
ë پس چرا تماشاگران تیم را »هو« می کردند؟

اشــتباه می کنید. تا قبل از گل هــو نکردند. بعد 
کــه ما یک هیــچ جلــو افتادیم، حشــمت خان 
گفت که بازی را اداره کنیم و تماشــاگران که در 
واقع توقع شــان بــاا رفته بود و گل های بیشــتر 
می خواســتند، با وجود اینکه مــا یک هیچ جلو 
بودیــم و داشــتیم بــرای ســومین بــار قهرمــان 
می شــدیم، یک مقــدار تیم ملی را هــو کردند. 
آن تیــم ما خیلی قوی بود کــه 3، 2 ماه بعد به 
المپیک رفتیم و کوبا را بردیم و به لهســتان که 

تیم سوم دنیا بود، 3 - 2 باختیم.
ë ستاره های لهستان را یادتان هست؟

بله ژارماخ. داینا و اتو.
ë  شما جام ملت های ســال ۱992 هم حضور در

این مسابقات را به عنوان سرمربی تجربه کردید. 
در آن رقابت هــا از ترکیــب ثابتــی بــه نام هــای 
احمدرضــا عابــدزاده، نــادر محمدخانــی، رضا 
حســن زاده، جــواد زرینچــه، مجتبــی محرمی، 
مهدی فنونی زاده، ســیروس قایقــران، مرتضی 
کرمانی مقدم، سید مهدی ابطحی، جمشید شاه 

محمدی و فرشاد پیوس اســتفاده کردید. چرا در 
3 بازی آن مسابقات با یک ترکیب بازی کردید و 

تعویضی نداشتید؟
بــه خاطــر این کــه آنهایی کــه در زمیــن بودند، 
بهترین بازیکنــان آن موقع فوتبال ایران بودند 
و هیچ کسی هم با این نظر مخالف نبود که چرا 
اینهــا بــازی می کنند. ایــن 11 نفــر، بهترین های 
پست های خودشــان بودند. البته نبودن مجید 
نامجومطلــق و مصدومیت او به ما ضربه زد و 
اگر از حمید درخشــان هم استفاده می کردیم، 
بد نبــود ولی حمید اصًا جزو بازیکنان آن تیم 
نبــود. یکی، دو بازیکن هم نســبت به قبل افت 
کرده بودند که ما مجبور شدیم یکی دو بازیکن 

دیگر جایگزین شان کنیم.
ë  در اولیــن بازی مقابل کره شــمالی بــه پیروزی

رسیدید.
کره شمالی آن موقع فینالیست آسیا بود. وقتی 
هــم که 2 بــر هیچ بردیم، همــه گفتند قهرمان 

می شویم.
ë در بازی دوم مقابل امارات چطور؟

امارات مربی اش لوبانوفســکی )سرمربی سابق 
تیــم ملی شــوروی( بــود. آنها تیم خوبــی بودند 
ولی نــه در این حد که با ما مســاوی کنند. در آن 
بازی، فرشاد 5، 4 تا فرصت خوب را خراب کرد.

ë .از بازی روز آخر مقابل ژاپن برایمان بگویید
ژاپــن حتمــاً باید مــا را می برد که صعــود کند و 
بدترین چیز هم برای ما این بود که امارات، کره 
شمالی را ببرد و ما به ژاپن ببازیم که این اتفاق 
هــم افتاد. اتفاق بد دیگــر این بود که بازی های 
روز آخــر همزمان نبود. اول بــازی امارات و کره 

شمالی برگزار شد و بعد بازی ما.
ë چرا؟

بــه خاطر اینکــه کنفدراســیون آســیا عقب تر از 
جاهــای دیگــر مثــل اروپا بــود. اان شــما وقتی 
می شنوید که بازی های روز آخر همزمان نبوده، 

خنده تان می گیرد.
ë  .در بازی با ژاپن ابتدا شــاه محمدی اخراج شد

آیا عامل باخت ما او بود؟
نه. جمشــید خیلــی عالی بــازی کرده بــود. آن 
زمــان بهترین فــوروارد ســرزن ما بــود. بله من 
بعــد از بــازی ناراحــت شــدم و گفتم جمشــید 
باعث شــد ما ببازیم اما همان شب سر شام به 
بچه هــا گفتم عامــل باخت ما جمشــید نبوده. 
بعــدش هــم مــن آنقدر بــه ایــن بچــه اعتماد 
داشتم که همان سال شاه محمدی را از کشاورز 

به پرسپولیس آوردم.
ë ماجرای آن دعوای بازی با ژاپن چه بود؟

دیگر بچه ها جوان بودند و داور )جمال شریف( 
با سوتش اعصاب بچه ها را خرد کرده بود. گلی 
هم که میورا دقیقه 87 زد، آفساید بود و جمال 
شریف در واقع این گل را به ژاپنی ها که میزبان 

بودند، هدیه داد.
ë خود ژاپن چطور بود؟

ژاپــن تیم قــوی ای بود بــا  هانس اوفــت مربی 
هلندی شــان. ایــن تیم تــازه داشــت قدرتش را 
در آســیا پیدا می کرد. البته اگر جمشــید اخراج 
صعــود  می ماندیــم،  نفــره   11 مــا  و  نمی شــد 
می کردیــم. اتفاقــاً شــما کــه بــه مــن می گفتید 
چــرا تعویــض نکــردی، بایــد بگویــم کــه مــن 
می خواســتم 30، 20 دقیقــه آخر تعویض کنم 
و شــاید حمید استیلی را به جای شاه محمدی 
در دقایق آخر بیاورم. البته نه اینکه جمشید بد 
باشــد اما من می خواســتم تیم را دفاعی کنم و 

یک آدمی مثل اســتیلی یا محمــد خاکپور را به 
زمین بیاورم.

ë درباره تیم ملی فعلی چه نظری دارید؟
تیم ملی، تیم خوبی اســت. آقای کی روش هم 
در این چند ســال زحمت کشــیده و ا ن شــاءاه 
کــه بتواند تیم را قهرمان کند و همه مردم مثل 

زمان جام جهانی خوشحال شوند.
ë  البته کی روش معتقد است تیمش کار سختی

دارد.
کار که ســخت هســت. تیم های خوبــی در جام 
ملت ها هستند که هر کدام شان مثل ژاپن و کره 
قوی هســتند اما بچه های ما هــم تجربه خوبی 
دارنــد و امیدوارم از اول مســابقات بدرخشــند 
و بازی هــای خوبــی را انجام دهنــد تا دل مردم 

شاد شود.

تیم ملی در شــرایطی وارد جــام ملت های 
آســیا می شــود که اهالی فوتبال در روز های 
اخیــر ســعی و تاش شــان ایــن بــوده کــه 
آرامــش را بر فضــای فوتبال حاکــم کرده و 
به نوعی اوضاع را بــرای کارلوس کی روش 
و شــاگردانش جهــت حضــور پرقــدرت در 
مســابقات پیــش رو، فراهــم کننــد. برانکــو 
ایوانکوویچ هم ســعی کرد در این گفت وگو 
در همین راســتا عمل کند. اگرچــه او هم به 
ماننــد خیلی از مربیــان ایرانی انتظــار دارد 
تیم ملــی در جــام ملت ها حداقــل تا نیمه 

نهایی پیش  برود.
 
ë  ارزیابــی چطــور  را  پیــش رو  جام ملت هــای 

می کنید؟
جــام ملت هــا یــک تورنمنــت بــزرگ اســت که 
قطعاً فوتبال آســیا را برای مدتی تحت الشعاع 
خود قــرار خواهــد داد. می دانم که مــردم ایران 
بی صبرانــه منتظــر آغاز ایــن رقابت ها هســتند 
تــا آنچه انتظــار دارنــد را از تیم ملی کشورشــان 
تماشــا کننــد. قطعــاً امــارات بــا ورزشــگاه های 
عالــی و امکانات خیلی خوبی کــه دارد می تواند 
یــک میزبــان عالــی برای ایــن تورنمنــت بزرگ 
باشــد. طبیعی اســت که حــدس زدن اینکه چه 
تیم هایــی می توانند در این جام مدعی باشــند، 
سخت نیست. تیم های ایران، ژاپن، کره جنوبی 
و اســترالیا در حــال حاضــر  قدرت  هــای درجــه 
یک آســیا به حســاب می آیند و تیم هــای عراق، 
عربســتان، قطــر، چیــن و امــارات هــم ســعی 
خواهند کرد تا حضور موفق در این جام داشــته 
باشــند. بقیه تیم ها حریفان ســختی به حســاب 
نمی آیند اما قطعاً آنها را نباید دست کم گرفت.

ë  انتظار همــه مردم ایران از تیم ملی قهرمانی در
جام ملت هاست آیا این موضوع فشاری را روی 

بازیکنان و مربیان تیم ملی نخواهد گذاشت؟
چــرا بایــد انتظــارات باا از تیــم ملی فشــاری را 
روی بازیکنــان و مربیــان تیم ملی بگــذارد؟ این 
انتظار را خود آنها باید از تیم شــان داشته باشند 
و بــرای قــرار گرفتــن روی ســکوی قهرمانــی  بــا 
همه وجودشــان مبارزه کننــد. تیم ملی در همه 
پست ها بهترین و باکیفیت ترین بازیکنان آسیا را 
در اختیار دارد و طبیعی اســت که در این شرایط 
همه انتظــار بازی های درخشــان و شــجاعانه را 
از ایــن تیم در جام ملت ها داشــته باشــند. برای 
قهرمانی در این تورنمنت همه چیز مهیاست و 
حداقل انتظاری که از تیم ملی می شــود داشت 

قرار گرفتن در بین 4 تیم نهایی است.
ë  فکر می کنیــد کــدام بازیکنان تیم ملــی در این

تورنمنــت خواهند درخشــید و توجه ها را جلب 
خواهند کرد؟

همــه بازیکنان تیم ملی باید انگیزه درخشــیدن 
در کنار هم را در این جام داشــته باشــند و با این 
تفکــر وارد مســابقات شــوند. جــام ملت ها یک 
ویتریــن خیلی خــوب بــرای بازیکنــان و مربیان 
است تا کیفیت کار خود را نشان دهند و مطمئناً 
هیــچ بازیکــن و مربی ای بــرای تفریح بــه دوبی 
نخواهد رفت. نمی خواهــم از بازیکنی نام ببرم 
اما در هر پســت بازیکنــان توانمنــدی در اردوی 
تیم ملی هســتند که می تواننــد در جام ملت ها 
بهتریــن و بااتریــن کیفیت خود را نشــان دهند 

و قطعاً درخشــش آنهــا در تمام دنیا به چشــم 
خواهد آمــد. همان طور که حضور پرســپولیس 
در فینال لیگ قهرمانان باعث شــد که بار دیگر 

فوتبال ایران در دنیا دیده شود.
ë  در قهرمانــی  بودیــد  کــرده  عنــوان  شــما 

لیــگ قهرمانــان بــه مراتــب ســخت تر از جــام 
ملت هاست، چرا؟

طبیعــی اســت وقتــی شــما در لیــگ قهرمانان 
آســیا مجبورید با تیم هایی رقابت کنید که برای 
جذب یــک بازیکن خارجی به اندازه کل بودجه 
فصل تان، هزینه می کنند کار فوق العاده سختی 
داریــد. در همیــن فصــل از مســابقات ما از ســد 
تیم های الســد و الدحیل عبور کردیم، تیم هایی 
و  هســتند  ثروتمندترین هــا  جــزو  آســیا  در  کــه 
اســتخدام  داری  میلیــون   15 و   10 بازیکنــان 
می کننــد. چنیــن تیم هایــی هــر وقــت کــه اراده 
کننــد می توانند بازیکنــان گران قیمــت اروپایی 
و برزیلــی اســتخدام کننــد امــا در جــام ملت ها 
تیم ها با بازیکنان کشور خودشان وارد مسابقات 
می شــوند. طبیعی است در این شرایط کار شما 
برای رقابت با مدعیان به مراتب آسان تر است. 
در اروپــا هم همین طور اســت و شــما می بینید 
باشــگاه های بــزرگ اروپــا از جمله رئال، بارســا، 
منچســتر یونایتد، پــی اس جی، بایــرن مونیخ، 

بــرای  چقــدر  و...  لیورپــول  منچسترســیتی، 
قهرمانی در لیگ قهرمانان هزینه می کنند 

و چــه رقابت نزدیک و ســختی بین آنها 
وجــود دارد در حالــی کــه رقابــت  بین 

و  اســت  متفــاوت  یــورو  در  کشــورها 
زیــادی  حــد  تــا  مدعــی  تیم هــای 

مشخص هستند.
ë  شــما یــک خاطــره تلــخ از جام

فاصله  که  جامــی  دارید،  ملت ها 
زیــادی تــا قهرمانی نداشــتید اما 
یک ضربه چیپ از ســوی یحیی 
گل محمدی همه آرز وهای تان را 
بر بــاد داد، اگر به عقب برگردیم 
یحیــی  بــه  را  پنالتــی  هــم  بــاز 

می دهید؟
فکر نمی کنم فوتبال ایران هیچ 

را  ملت هــای 2004  جــام  وقــت 
فرامــوش کند. جامی که تیم ملی 

کیفیــت بــاای خــود را بــه نمایــش 
بهتریــن  هــم  بازیکنــان  و  گذاشــت 

عملکــرد فوتبالــی خود را در ایــن جام به 
نمایــش گذاشــتند. در ایــن جــام مــا قربانی 

اشتباه های داوری در بازی با تیم میزبان شدیم 
در حالی که بهترین تیم جام بودیم. در ضربات 
پنالتــی هــم شــاید بدشــانس بودیــم و قطعــاً 
اعتماد کردن به یحیی در ضربات پنالتی اشتباه 
نبــود چــون او هم بازیکن باکیفیتی بــود و هم از 
لحــاظ خونســردی و اعتمــاد بــه نفس شــرایط 
ایده آلــی داشــت. البته هیچ کس نمی دانســت 
یحیــی می خواهــد چیــپ بزنــد و او همــه مــا را 

غافلگیر کرد.
ë  آیا مقایســه برانکــو این زمــان بــا برانکویی که

در جــام ملت هــای 2004 روی نیمکــت تیم ملی 
نشست درست است و احساس می کنید چقدر 

با تجربه تر شده اید؟
یک مربی زمانی در کارش موفق تر خواهد بود 
کــه هــر روز در حــال یاد گرفتن و کســب تجربه 
باشــد. مطمئنــاً شــرایط فعلی من با گذشــته 
خیلــی تفــاوت دارد و تجــارب زیــادی در ایــن 

ســال ها کســب کرده ام. همین اان هم هر روز 
ســعی می کنم به اطاعات خود در شغلی که 
دارم اضافــه کنم در غیر این صورت درجا زده 
و چیــزی برای اضافه کردن بــه تیمم نخواهم 
داشــت. مثــل بازیکنــی کــه اگــر مــدام تمرین 
خــوب نداشــته باشــد نمی توانــد کیفیتــش را 
بااتر ببــرد. خیلی از مربیانی بودند و هســتند 
که موفقیت های شان مربوط به گذشته است و 
در ادامه مســیر پسرفت داشــته اند. این به این 
خاطر اســت که آنها هیچ وقت نخواستند چیز 
جدیــدی یاد بگیرند و همیشــه فکر می کنند از 
همــه بیشــتر می دانند. یــک انســان در زندگی 
بایــد در حــال  اجتماعــی خــود هــم هــر روز 

یادگیری باشد تا بیشتر از زندگی لذت ببرد.

حسن روشن
پیشکسوت استقال

نگاه

باید قهرمان شویم

داشتیمبرایسومینبارقهرمانمیشدیم
اماتیمملیراهوکردند!

حضورتیمملیدرنیمهنهایی
حداقلانتظارماست

حامد جیرودی
خبرنگار

برانکو، سرمربی تیم ملی در جام ملت های 2004 در گفت وگو با »ایران«:گفت وگوی »ایران« با علی پروین درباره جام ملت ها 

مهدی حدادپور
خبرنگار

حمیدرضا اسکندری
خبر نگار

ویژه جام ملت های آسیا

ë  به نظر می رسد کی روش می خواهد فشــار را از روی
تیمش بردارد.

چه فشــاری روی تیم ملی است؟ فشار روی جامعه 
اســت. در عین نداری و تنگناهای اقتصادی، ما یکی 
از پر هزینه ترین تیم ها هستیم. 4 نوگل ما در سیستان 
و بلوچستان به خاطر بخاری جزغاله می شوند. این 
بــه خاطر نداری اســت ولی بــه هر کــدام از بازیکنان 
تیم ملی نفری 50 میلیون داده اند. شــما و خیلی از 
شــغل های دیگر شــاید در 12 ماه 50 میلیون حقوق 

نگیرید.
ë  در هــر حــال خیلی از مــردم انتظــار دارنــد این تیم

قهرمان شود.
اصًا غیر از این هم نباید باشد. در تاریخ فوتبال مان 
کم ســابقه است که یک نفر 8 ســال مربی تیم ملی 
بماند. امکاناتی در اختیار کی روش اســت که با هیچ 
دوره ای قابل مقایســه نیســت. آقای مربی می آید با 
تیم هایــی مثل فلســطین بازی می کنــد که رنکینگ 
آسیا را از دســت ندهد. اینکه کشورهای اروپایی با ما 
بازی نمی کنند، همه بهانه است. ما دنبال رنکینگی 
هستیم که اصًا ارزشی ندارد. آیا آلمان به دنبال این 

است که در رنکینگ اول شود، در جام جهانی آخر؟
ë  شــما هم صراحــت کام دارید و هــم صداقت. آیا

عاقه قلبی تان است که تیم ملی با هدایت کی روش 

قهرمان جام ملت ها شود؟
من به این سؤال شما نمی توانم جواب بدهم!

ë .می خواستیم نظر شما را در این خصوص بدانیم
اصاً عاقه من مهم نیســت، عاقه جامعه و مردم 
مهم اســت. اگر مردم دوســت دارند این تیم موفق 
شــود، من هم از خوشحالی مردم خوشحال خواهم 

شد و بالعکس از ناراحتی شان، ناراحت می شوم.

واکنش عجیب مایلی کهن به سؤال »ایران« مبنی برعاقه اش به قهرمانی تیم ملی با کی روش:

به این سؤال، جواب نمی دهم!

با اینکه حدود 23 سال از جام ملت های ۱996 
امــارات می گذرد امــا هنوز حاوت و شــیرینی 
پیــروزی  بخصــوص  تیــم  آن  موفقیت هــای 
تاریخــی 6 بــر 2 مقابل کــره جنوبــی در خاطر 
عاقه منــدان بــه فوتبال اســت. تیم جــوان و 
خوبــی کــه محمــد مایلی کهــن تشــکیل داده 
بود. حاجی مایلی در ســال های گذشته یکی از 
منتقدان جدی کارلوس کی روش بوده است. 
او در گفت وگــو بــا خبرنــگار »ایــران« دربــاره 
تیم رؤیایی 96 و شــرایط فعلی تیــم ملی ایران 

صحبت کرده است.

ë  تیــم جام ملت هــای ۱996 یکی از خاطــره انگیزترین
تیم های ملی تاریخ فوتبال ایران اســت. چه شــد که آن 

تیم خوب شکل گرفت؟
بایــد بگویم برخاف نظر آقایان »کی روشــی پور«، ما 
یک شبه مربی تیم ملی نشدیم. من 14 سال متوالی 
در پرســپولیس بازی کردم. ســال 56 از مدرسه عالی 
ورزش که شــعبه ای از مدرســه عالی کلن آلمان بود، 
لیسانس تربیت بدنی گرفتم. یکسری چیزها در کنار 

آقای پروین به عنوان کمک ایشــان یاد گرفته بودم و 
فکر می کنم بیشترین حضور در کاس های مربیگری 
را در بین مربیان ایران داشــته باشــم و صرف گرفتن 
مــدرک هم نبود. از دقیقــه اول در کاس بودم و بعد 
هــم دنبــال یادگیری. در تیــم ملی هم کــه باز کمک 
آقــای پرویــن بــودم. در مقاطعــی مربــی تیــم ملــی 
جوانــان و نوجوانــان بــودم و مربــی تیم ملــی داخل 
سالن شدم که با بدشانسی یا کم شانسی تیم چهارم 

دنیا شد.
ë  تصور می کردید بتوانید تیم ملی را تا نیمه نهایی جام

ملت ها پیش ببرید؟
واقعیت این است که ما با هجمه ها و ترمزهای زیادی 
مواجــه بودیم. مــن یکــی از روزنامه نــگاران قدیمی را 
نمی بخشــم و از او نمی گــذرم. او بــا توجــه بــه رابطــه 
نزدیکــی که بــا آقای مصطفوی داشــت، می خواســت 
بازیکن به تیم تحمیل کند. روزی هم که می خواســتند 
من را ســرمربی کنند، من زیر بــار نمی رفتم. من قائم 
مقام دفتر امور مشترک فدراســیون های ورزشی بودم 
و آقای فائقی معاون فنی سازمان تربیت بدنی بودند. 
ایشــان در گزینش من نقش اساســی داشــت. در واقع 
آقــای مصطفوی هــم رفتنی بــود و از ســازمان تربیت 

بدنی من را به ایشان تحمیل کردند.
ë  بعد از گذشــت 23 سال می توانید بگویید قراردادتان

چقدر بود؟
قــرارداد مــن 2 میلیون پیــش پرداخت بود و قــرار بود 
ماهی 200 هــزار تومان بدهند که از اینها 10 درصد هم 
مالیات کم می شد و می شد یک میلیون و 800 با ماهی 
180 هزار تومان حقوق. ضمن اینکه وقتی من را از تیم 
ملی برداشــتند، من قرارداد داشتم ولی حقوقم رفت 

روی هوا.
ë تصور می کردید تا نیمه نهایی جام ملت ها باا بروید؟

من به توان و اســتعداد بچه ها همیشــه اعتقاد داشتم 
و اان هــم دارم اما اینکه حتماً بــاا برویم نه. ما زمین 
تمرین نداشتیم و در زمین های گلف مجموعه انقاب 
تمریــن می کردیم، زمین گلف هم که ســرباایی و تپه 
دارد. در خوابــگاه نصــرت هــم هــر 8 نفر در یــک اتاق 
می خوابیدنــد. یــک خوابــگاه هم حــاج آقــای یزدانی 
خرم در 5 سالن درست کرده بود که حاا اگر یک نفر را 
بکشید، آنجا نمی رود. بازی های تدارکاتی هم که هیچ. 

ما از حداقل ها محروم بودیم.
ë شرایط تیم فعلی را چطور ارزیابی می کنید؟

اان یک مربی هســت که 8 ســال اســت سرمربی تیم 
ملی اســت. همه افتخارات آقایان هم این است که ما 
در رنکینگ فیفا بیســت و نهم یا در آســیا اول هستیم. 
حــاا چطور اســت کــه می گویند مــا شــانس قهرمانی 

نداریم و تیم های دیگر این طوری اند و آن طوری اند؟!



رد پای سیاست در جام ملت های آسیا

صدام جام 1980 را از ایران گرفت

 این ترکیب تیم ملی در مقدماتی المپیک 1980 است که چند ماه بعد با چند تغییر از جمله غیبت علی پروین راهی جام ملت های کویت شد

رئیس جمهوری ددمنــش وقت عراق با همان 
تهاجم نظامی بی شــرمانه که البته به ســرعت 
مهار و به رسوایی خود بعثی ها تبدیل شد، عمًا 
جــام قهرمانی را از مــا گرفت و آقای گل شــدن 
بهتاش فریبا با 7گل زده نیز آن ناکامی را کاهش 
نداد و »کاپیتان ناصر حجازی« که می خواســت 
جــام چهارمیــن قهرمانــی متوالــی ایران را ســر 
دســت بگیرد، در شــرایطی نابرابر از حق آشکار 

خود و یارانش دور ماند. 
حبیبی که خود در سال 1968 در تهران، کاپیتان 
تیمــی بود که نخســتین جام ملت های آســیا را 
بــرای ایران کســب کرد، 39 ســال پــس از واقعه 
کویــت می گوید: اگــر آن جنگ بــه راه نمی افتاد 
و برادر حســن روشن شــهید نمی شد، مطمئن 
باشید قهرمانی های متوالی ما چهارگانه می شد. 
آن مقام ســوم در آن روزهای تلخ جنگی خیلی 
ارزش داشت. پس از رسیدن به دیدار رده بندی، 
می خواستیم کویت را ترک کنیم اما حاج احمد 
خمینی تماس گرفت و گفت به عنوان نماینده 
ایران قدرتمند باید تا آخرین روز در آن مسابقات 
بمانیم.  بهتاش فریبا نیز که در ســال های اخیر 

 تســاوی صفــر- صفر با ســوریه در دیــدار اول در 
شــرایطی عادی حاصل آمد اما بازیکنــان ایران 
31 شــهریور دقایقــی بعد از تســاوی 2-2 خود با 
چین مطلع شدند که هواپیماهای عراقی، تهران 
را بمبــاران کرده انــد و نیــروی زمینــی این کشــور 
نیز وارد اســتان خوزستان شده اســت. عراقی ها 
در آن جــام غایــب بودنــد امــا ســایر تیم هــای 
عربــی و بویژه کویت با مانور روی همین تهاجم 
گستاخانه، کوشیدند روحیه تیم ایران را بشکنند.  
ایــران بــه مدد مــردان مصمم خــود و بــا وجود 
محاصره شدن توسط بدترین اخبار، در دو دیدار 
بعــدی اش در مرحله گروهی 0-7 بر بنگادش 
و 2-3 بــر کــره شــمالی پیــروز شــد و بــه عنــوان 

سرگروه صعود کرد اما فقط یک روز قبل از دیدار 
سرنوشت ســاز برابر کویت تیم دوم گروه مقابل 
در مرحلــه نیمــه نهایی، خبر رســید که حســین 
روشن، برادر حســن روشن مهاجم سرشناس و 
باتجربه ایران در آن جنگ شــهید شــده اســت و 
همین مسأله، ناراحتی ها و نگرانی ها را در اردوی 

ایران به حدی غیرقابل وصف رساند.
 این عوامل ســبب شــد ایــران در نیمــه نهایی با 
نتیجــه 1-2 به کویت که یکی از بهترین تیم های 
تاریخ فوتبال خود را در اختیار داشــت، ببازد و از 
رسیدن به فینال باز بماند و هرچند در رده بندی 
0-3 کره شــمالی را بردیم و ســوم شدیم اما این 
مرهمی کوچک بر زخمی بزرگ بود زیرا صدام، 

پســت مدیر فنی اســتقال را هم تجربه کرده 
اســت، اظهار مــی دارد: چیزی که مــا را عذاب 
فراوانــی مــی داد، پخــش اخبــار دروغینی بود 
که هر ســاعت از تلویزیون کویت می شنیدیم. 
آنهــا بــه دروغ می گفتنــد شــهرهای مختلف 
خوزســتان و کرمانشاه ســقوط کرده اند و قطع 
ارتباطات تلفنی با ایران نیز مزید بر علت شده 
بود. همه نگران وابستگان خود در ایران بودند 
و نمی شد به لحاظ فنی کار مهمی در آن روزها 
انجــام داد.  در روز دیــدار با کویت نیز کویتی ها 
تــک تیراندازانی را روی پشــت بــام خانه های 
مجاور ورزشگاه گذاشته و  فضایی کاماً امنیتی 
را به آن دیدار بخشــیده و آرامش را از ما گرفته 

بودند. حســن روشــن نیز می گوید: آن جام در 
بدترین شرایط روحی برای ما برگزار شد و خود 
من پس از دیدار با کویت که فقط یک نیمه در 
آن حاضر بودم، به تهران برگشتم تا در مراسم 
ختم برادرم شــرکت کنم. همه عرب ها پشت 
کویت بودند تا این کشور را قهرمان و ایران را از 
این مقام دور کنند. این بدترین خاطره فوتبالی 

عمر من است.
   سایر موارد

بــر  مختلــف  انحــای  بــه  سیاســت  امــا 
آســیا  ملت هــای  جــام  دیگــر  ادوار  برخــی 
هــم اثر گذاشــته اســت؛ آخریــن دیدار ســال 
1968 در تهــران کــه ایــران آن را 1-2 از رژیــم 

صهیونیســتی بــرد و قهرمــان شــد، بــا وجود 
حکومت شــاه در ایران، در فضایی که سرشار 
از احساســات ضد صهیونیســتی و نارضایتی 
مردم از اشغالگران قدس شریف بود، انجام 
شــد. جام ملت هــای آســیا 2000 در لبنان در 
فضای امنیتی شدید و هنگامی برگزار شد که 
حمات رژیم صهیونیســتی به بیروت و سایر 
شــهرهای لبنان اگرچه به ظاهر متوقف شده 
بــود اما ناآرامی های نوار غزه زیر پوســته جام 
حــس می شــد و جــام 2007 در خــاک چهــار 
کشــور شــرق آســیایی در حالی توســط عراق 
فتح شــد که همــگان می پرســیدند چطور در 
کشــوری که مین گذاری خودی و غریبه در آن 

هر روز جان انسان هایی را می گیرد و مزدوران 
ارتــش امریــکا بــه بهانــه برقــراری امنیت در 
منطقه به ســوی هر کســی آتش می گشایند، 
فوتبالیســت هایی با کارآیــی یونس محمود و 
نشاط اکرم سر برآورده و جام قهرمانی را سر 

دست گرفته اند. 
همیــن امــروز یمــن، همگروهی ایــران در 
جام 2019 در حالی راهی امارات شــده که ســه 
ســال است زیر بمباران وحشیانه هواپیماهای 
عربستان، شب و روز ندارد و کشته پشت کشته 
می دهد و صدایش در سازمان ملل هم شنیده 
نمی شود. اینها پازل هایی است که کم و بیش 

بی جواب مانده اند.

سیاســت و نظامی گــری بــر برخــی ادوار مســابقات فوتبــال جــام ملت هــای آســیا تأثیر 
محسوسی گذاشته اند و سرآمد آنها، جام ملت های آسیای 1980 است که در خاک کویت 
برگزار شــد. ایــران به عنوان قهرمان هر ســه دوره قبلی مســابقات با ســرمربیگری حســن 
حبیبــی و مربیگــری همایون شــاهرخی و بــا بازیکنانی مثــل فرکی، ســنجری، عبداللهی، 
حقیقیان، برزگری، مرزوقی، فداکار، علیدوستی، درخشان، پنجعلی، نعلچگر، دانایی فرد 

و دینورزاده به آن رقابت ها که از 24 شهریور تا 8 مهر 1359 انجام پذیرفت، پا گذاشت.

وصال روحانـی
خبرنگار

 غامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

بیرانوند و امیری دوستان نزدیکم هستند
غامرضــا محمــدی یکی از گوش شکســته هایی اســت کــه به فوتبال هم بســیار 
عاقه مند اســت. ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد درخصوص تیم ملی فوتبال و 
جام ملت های آســیا بــه خبرنگار »ایران« گفت: »بــه نظرم کی روش یک مربی 
کاربلــد و حرفــه ای اســت. وقتی مصاحبه اش بــا برنامه 90 را می دیــدم، به این 
نتیجه رســیدم که برنامه هایش قدم به قدم و هدفگذاری شــده است. امیدوارم 
بــه عنــوان تیم اول گــروه صعود کنیــم و اگر این اتفــاق بیفتد، با تیم ســوم یک 

گروه دیگر بازی خواهیم کرد که حریف دشــواری نخواهد بود. 
مردم انتظار دارند تیم ملی بعد از ســال ها قهرمان جام 
ملت های آســیا شــود. به نظــرم تیم ملــی لیاقت و 
آن  در  بازیکنانــی  و  دارد  هــم  را  شایســتگی اش 
حضــور دارنــد که لژیونر هســتند. مــن هم برای 
بچه هــای تیــم ملــی فوتبــال در ایــن رقابت هــا 

آرزوی موفقیت می کنم.« 
اســت،  آبــاد  خــرم  متولــد  کــه  کشــتی  شــاغام 
همشــهری علیرضا بیرانوند دروازه بــان تیم ملی 
محســوب می شــود و اتفاقــًا ارتبــاط نزدیکی بــا او و 
دیگــر خرم آبادی تیم ملی یعنــی وحید امیری 

دارد. 
محمــدی درباره حضور ایــن دو بازیکن 
در ترکیــب ایران گفــت: »علیرضا که 
شایســتگی هایش را در جام جهانی 
و بازی هــای مختلــف نشــان داده 
از  بخوبــی  هــم  بــاز  امیــدوارم  و 
دروازه تیــم ملــی حراســت کند. 
وحیــد هــم در ایــن چنــد وقــت 
آســیب دیده بود کــه فکر می کنم 
حاا برطرف شده. برای این دو عزیز 
و بقیــه بچه هــا کــه بــا تعــداد دیگــری از آنها 
هــم ارتبــاط نزدیکــی دارم، آرزوی موفقیــت 

می کنم.«

بازی های سیاســی در این دوره از جام ملت های آســیا هم کم و بیش 
محســوس خواهد بــود. بازی هایی که ریشــه در تاقی های سیاســی و 
بعضاً نظامی دولت های برخی کشورها در گذشته دور و نزدیک دارد 

و اینک به جام 24 تیمی شده ملت های آسیا رسوخ کرده است. 
در گروه دوم »فلســطین همیشــه شــریف« با اردنی بــازی دارد که در 
50ســال اخیــر با بارهــا تغییر رویــه دادن در قضایای تاقی اســرائیل 
غاصب با فلسطینی های مبارز، در مقاطعی قابل ذکر پشت اسرائیل 
و مقابل فلسطین ایستاده است و در همین گروه سوریه را هم داریم که 
در دوره زمامداری حافظ  اسد و پسر وی بشار اسد، همواره از آرمان های 

بحق فلسطین دفاع و گاه با اردن ستیز عقیدتی کرده است. 
رویارویی ایران با عراق در گروه چهارم، ستیزه ای به قدمت بیش از 
نیم قرن است که اوج تجلی بیرحمانه آن در هجوم ناجوانمردانه ای 
که بعثی های گمراه به سرکردگی صدام ددمنش از واپسین ساعات 
ماه شــهریور 1358 به تهران و خرمشــهر صورت دادند و بســرعت 
به ســطح خوزستان و برخی اســتان های غرب ایران بسط یافت به 
نمایش درآمد ولی با همت بزرگ سپاه و ارتش جمهوری اسامی 
ایران به قاطع ترین شکل در هم شکسته و طرف خاطی گوشمالی 
و در نهایــت به ســقوط و هاکت صدام در ســال های پــس از اتمام 
جنگ منجر شــد. البتــه در همین گروه چهارم تیم یمن نخســتین 
حریف ایران از درون کشور بشدت رنجدیده ای می آید که قریب به 
سه ســال آزگار در حال کوبیده شــدن توسط هواپیماهای امریکایی 
رژیم ســفاک ســعودی بوده و باز در همین گروه ویتنام هم هســت 
که 60 ســال پیش مورد تهاجم بی شرمانه ارباب بزرگ سعودی ها 
یعنــی امریکا قرار گرفت و 15ســال مردانه با ایــن تجاوز بیرحمانه 

جنگید و پیروز و ســرفراز باقی ماند. عربســتان مزدور اول امریکا در 
خاورمیانه در گروه پنجم با قطری طرف است که در سه سال اخیر 
به قطب اصلی مخالفت با دولت سعودی در میان کشور های عرب 
منطقه تبدیل شــده و به همین ســبب توسط ســعودی ها و امارات 

بایکوت سیاسی شده است و لبنان و کره شمالی دیگر تیم های گروه 
پنجم یادگارهای دور و نزدیک سیاست های محدود کننده و توأم با 
نظامی گرایی امریکا بوده اند که اینک با عربستانی مسابقه می دهند 
که به گفته دونالد ترامپ اگر حمایت دولت واشــنگتن از آنها قطع 
شود دو هفته هم دوام نمی آورند و در نتیجه باید پول این قضیه را 
بدهند! جام ملت های آســیا با 24 تیمی شــدن عمًا بیش از پیش 

سیاسی شده است!

محمد محمدی سدهی / هشتمین دوره جام ملت های آسیا در سنگاپور برگزار شد. در آن 
ســال ناصر ابراهیمی پس از کناره گیری محمود یاوری ســکاندار تیم ملی شد و با تیمی 
پرســتاره در جام ملت های آســیا 1984 شــرکت کرد. تیمی که بازیکنان بزرگی داشــت و 
بــا حضور در رتبه ســوم جام ملت های 1980 این بار بــه دنبال قهرمانی بود اما این تیم 
در بــازی نیمــه نهایی و پس از آن رده بندی اســیر ضربات پنالتی شــد و بدون باخت در 

وقت های قانونی در جایگاه چهارم ایستاد.
ســرمربی تیــم ملــی در هشــتمین دوره جــام ملت هــای آســیا بــه خبرنــگار »ایــران« 
گفت:»مــن در 3 دوره جــام ملت هــا حضــور داشــتم، در یــک دوره ســرمربی بــودم و 
2دوره بــه عنوان دســتیار در کنار علی پروین و قلعه نویی حضور داشــتم. جام ملت ها 
یکی از حســاس ترین بازی های آســیایی محســوب می شود و متأســفانه 43 سال است 
ما نتوانســتیم قهرمان شــویم اما این دوره همه امیدوارند تیم ملی طلسم شــکنی کند 

و قهرمان شود.«
ناصــر ابراهیمــی افــزود: »ســال 63 یــا همــان جــام ملت هــای 1984 مصــادف بود 
بــا جنــگ تحمیلی کــه در مقطع برگــزاری جام همزمان شــد با تاســوعا و عاشــورای 
حســینی. ما در اوج عزاداری به ســنگاپور رفتیم و شــب بازی با عربســتان تا ســاعت 
2 شــب عــزاداری کردیــم. عاوه بر ایــن بچه ها به دلیــل جنگ شــرایط روحی خوبی 
نداشــتند و دائمًا پیگیر اخبار جنگ بودند. شرایط بسیار سخت بود و تیم ملی فردی 
با ســمت تدارکاتچی نداشــت. فقط من بودم و کمکم، مسعود معینی و دکتر باقری 
به عنوان ماســاژور، هیچ فرد دیگری در کنارمان نبود. ما در نیمه نهایی بازی بســیار 
خوبی مقابل عربستان داشتیم اما یک اشتباه باعث شد تا آن بازی در دقایق آخر به 

ضربات پنالتی کشیده شود.«
ســرمربی اسبق تیم ملی به آن اشتباه فردی اشاره کرد:»در نیمه نهایی در دقیقه 88 
شاهین بیانی گل به خودی زد و آن بازی به پنالتی کشیده شد و در پنالتی ها بازی را به 
عربستان واگذار کردیم. دقیقه 88 را هیچ زمان فراموش نمی کنم، ما در این دقیقه از 

حضور در فینال محروم شدیم. البته این اتفاق در زمان قلعه نویی هم افتاد و در دوره 
علی پروین و در بازی مقابل ژاپن هم این اتفاق تکرار شد و تیم ما در کمال شایستگی 

بــه فینال نرســید.« ابراهیمی معتقد اســت تیمــش در آن 
دوره بهتریــن تیم تاریخ ایران بود:»تیــم ملی بازیکنان 

خیلی خوبی همچون ناصر محمدخانی، علیدوستی، 
درخشــان، ضیــا عربشــاهی، شــاهرخ بیانــی، اصغر 
حاجیلو، محمد پنجعلی، شــاهین بیانی و بازیکنان 
بســیار خوب دیگر داشــت و این ترکیب فوق العاده 
ای بود. آن زمان برای تدارک تیم ملی را به زاهدان، 

کرمــان، اندیمشــک، دزفول و ایام بــردم اما در حال 
حاضر بهترین تدارکات در اختیار مربیان قرار دارد و 

به هر صورت با وجود این امکانات باید تیم ملی 
موفق باشــد. آرزوی ما این اســت که تیم ملی 

بعد از 43 سال قهرمان شود.«
او در پایان گفت: »متأسفانه برخی مسائل 
در فوتبــال مــا بــه وجــود آمده که درســت 
نیســت، از جملــه اینکه بازیکــن به خاطر 
مباحــث مالی قهر مــی کند.عاوه بر این 
مثــًا ماجــرای بدرقه تیم ملــی جنجال 
ســاز شــد، در حالــی کــه در کجــای دنیا 

تیــم را بدرقــه می کننــد؟! مــا بهترین 
تدارکات را داشتیم اما مسائلی باعث 
می شود تیم ملی در شرایط بدی قرار 

بگیرد.«

بهداد سلیمی قهرمان وزنه برداری جهان:

قهرمان شویم، با این وزنم به هوا می پرم!
بهــداد ســلیمی کــه دو دوره مدال طای قهرمانی جهان و یــک دوره المپیک را بر گــردن آویخته، از 
جمله ورزشــکارانی اســت که به فوتبال نیز عاقه دارد. او که به گفته خودش انتظار آغاز رقابت های 

جام ملت ها را می کشیده، از کی روش انتظار قهرمانی دارد.
بهداد ســلیمی درخصوص جام ملت های آســیا به خبرنگار »ایران« گفــت: »در این رقابت ها فقط 
بازی های ایران برای من جذاب اســت و بازی تیم های دیگر برایم چندان جذابیتی ندارد. تیم ملی 
ما، مربی بزرگ و فوتبالیست های خوبی دارد. ان شاءاه که بعد از این همه سال و برگزاری اردوهای 
خوب و امکاناتی که در اختیارشــان اســت، بتوانند نتیجــه ازم را بگیرند.« این قهرمــان وزنه برداری 
جهان معتقد اســت با وجود اینکه کی روش مربی خوب و بزرگی اســت اما آن نتیجه ای را که باید در 
این سال ها با تیم ملی ایران می گرفت، نگرفته: »فکر می کنم بعد از 
8 ســال دیگر وقت آن رســیده که یک جام برای کشــور ما بیاورد، 
در غیــر این صورت کار مثبتی برای فوتبال ایران نکرده اســت.« 
وی با تأکید بر اینکه قهرمان شدن در جام ملت ها کاری سخت 
اما شــدنی است، صحبت هایش را ادامه داد: »همان طور که در 
مســابقات جام جهانی دیدیم تیم هایی مثل ژاپن، کره، استرالیا 
و حتــی عــراق و عربســتان بــا تیــم مــا همه در یک ســطح 
هســتند؛ حال هر کدام بیشــتر تاش و برنامه ریزی 
کرده باشــد و شانس بیشتری هم داشته باشد، 
قطعاً موفق تر خواهند بود. من فکر می کنم 
ایران هم اگر شرایط برایش فراهم باشد، 

شانس قهرمانی دارد.«
بهداد ســلیمی در پاســخ بــه اینکه اگر 
تیم ملی قهرمان جام ملت ها شــود، 
نشــان  را  خــود  خوشــحالی  چگونــه 
می دهد؟ با خنده گفت: »با این وزنم 
به هوا می پرم!« او میان فوتبالیســت ها 
دارد: »مهــدی  هــم  نزدیــک  چنــد دوســت 
رحمتــی،  هادی طباطبایــی و روزبه چشــمی از جمله 
دوســتان فوتبالی ام هستند. برای روزبه دعا می کنم که 
در جام ملت ها بدرخشــد. البته بازی همه بازیکنان را 
دوست دارم و برای همه آنان آرزوی موفقیت دارم.«

سارا شیربیگی، خانم گل فوتسال آسیا:

ایران قهرمان شود، تا چند دقیقه جیغ می زنم!
ســارا شــیربیگی، خانم گل فوتســال زنان آسیا در ســال 2018، به قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در جام 
ملت های آســیا خوشــبین و امیدوار اســت. او که در تیم فوتســال زنان »نامی نو« توپ می زند، در زمان 
برگــزاری جــام ملت های آســیا به همــراه تیمش مشــغول رقابت های لیگ برتر فوتســال بانوان اســت.
ســارا شــیربیگی درخصوص حضور ایران در جام ملت های آســیا به خبرنگار »ایران« گفت: »با توجه به 
بازی های جذاب و بســیار خوبی که ایران مقابل تیم های بزرگ دنیا در جام جهانی به نمایش گذاشــت، 
ثابت کرد که می تواند در آســیا موفق شــود. بنابراین نه تنها انتظار من بلکه انتظار کل مردم ایران بیشتر 
شده و در جام ملت های آسیا به قهرمانی فکر می کنیم که دور از دسترس نیست.« شیربیگی با تأکید بر 
اینکــه ایــران برای قهرمانی کار چندان ســاده ای ندارد، ادامه داد: »امیدوارم روند رو به رشــدی که از تیم 
ملی در جام جهانی شــاهد بودیم، ادامه داشــته باشــد و اردوها و بازی های 
تدارکاتــی ای کــه تیم در این مدت داشــته، نتیجه دهــد و به قهرمانی 

دست یابیم.«
واکنش خانم گل فوتســال آســیا به ســؤالی مبنی بر اینکه اگر تیم 
ملی قهرمان شود، چگونه خوشحالی اش را بروز می دهد؟ جالب 
اســت: »مطمئناً تــا چند دقیقه فقط جیغ می زنــم و احتمااً دور 
خــودم می چرخم )با خنده(. البته بســتگی دارد که کجا و در چه 
فضایی باشــم.« بازی ها را با هم تیمی هایت می بینی یا خانواده؟ 
پاســخ شــیربیگی به این ســؤال چنین اســت: »مطمئناً کنار 
بچه ها هســتم، هنــوز بازی هــای لیگ برتر تمام نشــده 
و بــه احتمــال فراوان در خوابگاه دور هم هســتیم و از 
آنجایی که همه ورزشــی هســتیم، تماشــای فوتبال 
بــا هم نســبت به خانــه جذابیــت بیشــتری دارد.« 
خانــم گل فوتســال آســیا معتقد اســت آقــای گل 
جام ملت ها از ایران نخواهد بود: »در تیم فوتبال 
ایــران همــواره نتایــج به گونــه ای بــوده که چند 
بازیکــن گلــزن داشــته ایم و ایــن گونه نبــوده که 
یک گلزن ثابت داشــته باشــیم و مثــًا بگوییم 
که 90 درصد گل ها را ســردار آزمون زده است. 
همه خــوب، آماده و گلزن هســتند. در چنین 
 شرایطی کسب عنوان آقای گلی کمی سخت 

می شود.«

بوی عناد در جام 2019

سعودی ها در قالب قطب منفی جام
گفت وگوی »ایران« با ناصر ابراهیمی، سرمربی تیم ملی در جام ملت های 1984

در آن سال ها بازیکنان دائمًا پیگیر اخبار جنگ بودند
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عک

 ثبت عامت از آنچه 
تصور می کنید آسانتر است

 » ایران« از ترفندهای سودجویان تحت عنوان 
ثبت عائم تجاری گزارش می دهد

عائم تجاری )برند(، نشان هایی هستند که برای مشخص کردن و معرفی کااها و محصوات به کار 
می رود و شامل نقش یا تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر و... می شود؛ ثبت نام تجاری، مطابق ماده 
576 قانون تجارت اختیاری بوده و پس از ثبت، هیچ شـــخص حقیقی و حقوقی نمی تواند از آن 
نام یا عامت استفاده کند. در سال های اخیر و با تغییر الگوی کسب و کارها تقاضا برای ثبت برند و 
عامت تجاری بیش از گذشته شده است. طبق قانون نانوشته در حوزه کسب و کارها هر موقع که 
تقاضا برای دریافت خدماتی خاص افزایش می یابد پای دال ها، واسطه ها و کارچاق کن هایی که 
مدعی ارائه این خدمات در کمترین زمان هستند نیز به میان می آید. از همین رو این روزها بیش از 
گذشته با تبلیغاتی در فضای مجازی و تابلوهای شهری و حتی صدا و سیما مواجه می شویم که در آن 
مؤسسات حقوقی با ادعاهایی چون کاماً بی واسطه، در کوتاه ترین زمان، مشاوره رایگان و... برای 
ثبت عامت تجاری، شرکت های سهامی خاص، ثبت لوگو، ثبت اختراع، شرکت با مسئولیت 
محدود، مؤسسه های فرهنگی، هنری و... داوطلب شده اند. هزینه هایی که این مؤسسات می گیرند 
بسته به حجم تبلیغات محیطی و رسانه ای و خدمات آنها متفاوت است از دو میلیون تومان برای 
ثبت عامت و شرکت تا 50 میلیون تومان و بیشتر برای خدماتی چون دریافت کارت بازرگانی، کد 

اقتصادی، استعام عامت تجاری، ثبت عامت تجاری ویژه، خدمات فوق العاده و...

حمیدرضا بازگشا
خبرنگار

ë اثبات آسیب دیدگی در محل کار
هاشمی از مشکین شهر کرج:باسام و خسته نباشید 21سال در 
شرکتی به عنوان انتظامات شب کار می کردم. در سال 76 یک 
شب که شـــیفت بودم ناگهان ســـیل آمد و من هم برای اینکه 
به محصوات شرکت آسیبی نرســـد تا صبح مشغول جابه جا 
کردن آنها بـــه مکان امن شـــدم. در هنگام کار ناگهـــان در پای 
چپم احساس ســـوزش کردم و به دلیل آنکه پایم بشدت متورم 
شده بود مرا به بیمارستان انتقال دادند که پزشکان بعد از کلی 
آزمایش و بررســـی دلیل بیماری ام را ایجاد لخته خون در پایم 
اعام کردنـــد و بعد از مدتی از کار افتاده شـــدم. از آنجایی که از 
حق و حقوقم اطاعی نداشتم کارفرمایم با من تسویه حساب 
و من هم از آن زمان به بعد خانه نشین شده ام و این در حالی است که این بیماری 
به سایر اعضای بدنم سرایت کرده. حال می خواهم بدانم با این اوضاع و احوال 

می توانم دادخواست بدهم و حق و حقوقم را دریافت کنم یا خیر؟
اگر صدمات وارده به شـــما برابر نظریه پزشـــک معالج خود ناشـــی از کار و 
مســـئولیت شما در شـــرکت محل کارتان باشـــد به نحوی که مورد تأثیر و قبول 
پزشکی قانونی قرار گیرد و کارفرمای شما هنگام تسویه حساب و خاتمه خدمت 
حقوق ناشـــی از صدمه مذکور را نادیده گرفته اســـت می توانید با طرح شکایت 
کیفری از شـــرکت محل خدمت خود موضوع را مســـتند به مواد 91 و 95 قانون 

کار پیگیری فرمایید.
ë ضمانت سفته

کیانی از آمل:با سام من مبلغ 15 میلیون تومان به فردی قرض دادم و در ازای 
آن مبلغ 30 میلیون سفته گرفتم و روی برگه سفته را هم امضا کرد. همچنین برای 
اطمینان بیشـــتر پدرش هم پشت سفته را دو اثر انگشـــت و دو امضا کرده است. 

می خواستم ببینم این کار پشتوانه قانونی دارد یا خیر؟
هرکـــس می تواند به عنوان تضمیـــن در مقابل قرض و وامـــی که به دیگران 
می دهد تضامینی ازم اعم از چک یا ســـفته اخذ یا مال یا ســـند ملکی را در گرو 
و رهـــن خود قرار دهد و چنانچه مدیون در تاریخ سررســـید وام خود نســـبت به 
پرداخت آن اقدام ننماید طلبکار می تواند از محل تضامین اخذ شـــده نســـبت 
به وصول طلب خود از مدیون یا شخصی که پرداخت بدهی مدیون را ضمانت 
نمـــوده اقدام نمایـــد. لیکن وصول طلب از محل تضامیـــن نمی تواند از میزان 
قـــرض و هزینه هایی که طلبکار برای وصول طلب خود متحمل شـــده بیشـــتر 
باشد. مطالبه خسارت تأخیر تادیه الزاماً از طریق تقدیم دادخواست به شورای 

حل اختاف یا محاکم عمومی – حقوقی خواهد بود.
ë شرایط کم کردن سن شناسنامه ای

امیـــری از تهران:ســـام وقـــت بخیر من بازنشســـته هســـتم و بنا بـــه دایلی 
می خواستم سنم را 30 ماه اضافه کنم می خواستم ببینم امکان این کار هست یا 

خیر و اگر امکان دارد از چه طریقی می توانم انجام دهم؟
نخســـت اینکه به موجـــب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اســـناد ســـجلی و 
جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 67/11/2 مجلس شـــورای اسامی تغییر تاریخ 
تولد اشـــخاص ممنوع اســـت. لیکن به موجب تبصره ذیـــل همین قانون برای 
یکبار به اشـــخاصی که ســـن واقعی آنها با تاریخ تولد مندرج در شناسنامه آنان 
بیش از پنجســـال اختاف داشـــته باشد اجازه داده شـــده که درخواست اصاح 

تاریخ تولد خود را از کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال بنماید.
دوم اینکـــه: افرادی که ســـن واقعی آنها با تاریخ تولد مندرج در شناســـنامه 
کمتـــر از پنجســـال اختاف داشـــته باشـــد می تواند بـــا مراجعه بـــه دادگاه های 
عمومی- حقوقی دادخواســـت اصاح تاریخ تولد خود را به طرفیت اداره ثبت 
احوال تقدیم نماید. در موارد مذکور دایل و مدارک متقاضی مورد بررسی قرار 

گرفته و مطابق قانون اتخاذ تصمیم می گیرد.
ë تکلیف شارژ ماهانه در صورت خالی بودن واحد مسکونی

بابایی از اصفهان:باســـام و خســـته نباشـــید من مدیر یک مجتمع 8 واحدی 
هستم. می خواســـتم بدانم اگر یکی از مالکان یا مستأجران ساختمان یک ماه یا 
بیشتر در واحد خود نباشد آیا حق دارم سهم شارژ ماهیانه و سهم قبوض آب و گاز 

را از آنها مطالبه کنم یا خیر؟
پرداخت هزینه مربوط به شارژ ساختمان از جمله نظافت ساختمان و برق 
مشترک و مشاعات و تعمیرات ساختمان و گاز موتور خانه و نگهبانی و امثالهم 
مطابق قانون نحوه تملک آپارتمان ها با مالکین و ساکنین آپارتمان ها می باشد 
که با روش های عرفی توســـط مدیر یا هیأت مدیره ساختمان تعیین و دریافت 
می گردد و عدم دریافت حق شارژ از مالکین به هر دلیل مستلزم تصمیم هیأت 

مدیره یا موافقت مجمع عمومی مالکین می باشد.
ë  نحوه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختاف

جرجانی از نوشـــهر:با سام پســـرم مهندس رایانه و از نخبگان کشوری است. 
از آنجایی که او نتوانســـته است با توجه به رشـــته تحصیلی اش کار مناسبی برای 
خود پیدا کند به ناچار مجبور شد در یک مشـــاور اماک مشغول به کار شود. اما از 
آنجایی که پسرم مستأجر و دارای همسر و فرزند است و از سویی دیگر کار او ثابت 
نمی باشد و کارفرمایش نیز حاضر به بیمه کردن او نیست می خواستم بپرسم برای 

اینکه حق و حقوقش از بین نرود چه کارهای قانونی باید انجام دهد؟
رابطه افراد با یکدیگر در محیط کسب و کار تابع قراردادی است که به صورت 
شفاهی یا کتبی به اجرای آن توافق می نمایند. در مواردی که از موضوع قرارداد 
رابطـــه کارگر و کارفرمایی احراز گردد هرگونه اختاف قابل طرح و رســـیدگی در 
هیأت هـــای حل اختـــاف اداره کار خواهـــد بود جز مواردی که فعالیت مشـــاور 

مسکن در قالب دادرسی است که از شمول قانون کار مستثنی است.
ë پیگیری حقوق قانونی جانبازی

مبشر از تهران:من جانباز شیمیایی هستم و کمیسیون ارتش 35 درصد جانبازی 
من را تأیید کرده اســـت. اما کمیسیون بنیاد شهید سه بار است که جانبازی من را 
رد می کنـــد و می گویند نمی توانم از مزایایی که برای ســـایر جانبازان درنظر گرفته 
شده است استفاده کنم. می خواستم ببینم به کجا می توانم شکایت کرده و حق 

و حقوقم را دریافت کنم؟
معمواً بنیاد شـــهید برای احراز شـــهادت یـــا جانبازی افراد تابـــع قوانین و 
مقررات خود اســـت و کارشناسان کمیســـیون های پزشکی این نهاد نیز نظریات 
کمیسیون های هیچ سازمان یا نهاد دیگری را قبول ندارند. همچنین چون بنیاد 
شـــهید از قوانین مربوط به خود پیروی می کند هیـــچ راه قانونی وجود ندارد که 

بتوان از طریق دادرسی در مراجع قضایی مشکل تان را حل کنید.
ë وصول مالیات از ملک تجاری غیر فعال

علـــی رباطی از ورامین: همســـر مرحومم دو قطعه زمین تجاری داشـــت و بدون 
آنکه در آن کســـب و کاری انجام دهد بموقع مالیاتش را پرداخت می کرد. بعد از 
فوتش وقتی برای انحصار وراثت به اداره دارایی مراجعه کردم کارشناسان عاوه 
بر مالیات زمین ها برای ســـرقفلی زمین ها مبلغ هنگفتی مفاصا حســـاب مالیاتی 
صادر کردند که ما هم به ناچار پرداخت کردیم. نظر به اینکه ملک تجاری فی نفسه 
ســـرقفلی ندارد و فقط مربوط به عقد اجاره اســـت. ســـؤال این اســـت آیا وصول 
سرقفلی از زمین های همسر مرحومم قانونی است؟ چنانچه غیر قانونی است راه 
پس گرفتن مالیات اضافی چگونه است؟ بخصوص اینکه حدود پنج سال از این 

ماجرا گذشته است.
اماک تجاری دارای دو ارزش ملکیت و ســـرقفلی اســـت. ممکن است حق 
سرقفلی به مستأجر واگذار شده یا این حق در اختیار مالک واحد تجاری بوده و 
مستأجری در میان نباشد. در نتیجه هنگامی که قصد انتقال واحد تجاری از هر 
دو جهت )ملکیت و سرقفلی( به دیگری باشد متناسب با ارزش مستقل هر یک 
از ملکیت یا سرقفلی واحد تجاری، مالیات آن مطابق قانون محاسبه و دریافت 

می  شود و از این جهت بر اقدام اداره دارایی ایرادی مترتب نیست.

 جالب است بدانید بدون مراجعه به این 
مؤسســـات و فقط با مراجعه به ســـایت مرکز 
مالکیت معنوی می توانید همین خدمات را 
بدون واســـطه و دال با هزینه اندک دریافت 
کنید؛ هزینه هایی که افراد در صورت مراجعه 
مســـتقیم به ســـایت مرکز مالکیـــت معنوی 
می پردازند کمتر از دویست هزار تومان است.
بـــرای اینکه بـــا خدمـــات این مرکز آشـــنا 
 شـــویم به ســـاختمان ایـــن مرکـــز در خیابان 
 شهید فیاض بخش می رویم و با غامرضا بیات

رئیـــس اداره عائـــم تجـــاری و نشـــانه های 
جغرافیایی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
به گفت و گو می نشینیم. بیات ابتدا یک تصور 
عمومی درباره یکی بودن ثبت شرکت با ثبت 
عامت را اصاح می کند و می گوید: موضوع 
ثبت شـــرکت ها و بحث مالکیت صنعتی دو 
مقوله مســـتقل و مجزا از یکدیگر هســـتند که 
در دو مرجع مســـتقل به ثبت رسیده و تحت 

حمایت های قانونی قرار می گیرند.
هـــر شـــهروندی کـــه بخواهـــد شـــرکت یا 
مؤسســـه ای را ثبت کند، می تواند با مراجعه 
به صـــورت  را  تقاضایـــش  اداره،  پرتـــال  بـــه 
الکترونیکی تسلیم کند و پس از ثبت سیستم 
شناسه یا به عبارتی کد رهگیری برای پیگیری 

کارهایش دریافت کند.
این روند همچون ثبت نام کنکور است که 
بایستی داوطلبان به سایت سازمان سنجش 
آمـــوزش کشـــور رجوع و کـــد رهگیـــری برای 
پیگیری های بعدی دریافت کنند و در صورت 
قبولی در آزمون برای انتخاب رشـــته با همان 

کد پیگیری به سامانه مراجعه کنند.
وی می افزایـــد: »چنیـــن رویـــه ای در ثبت 
عائـــم نیـــز وجـــود دارد و چهار حـــوزه ثبت 
بین المللی اختراعات، ثبـــت عائم تجاری، 
ثبت طرح های صنعتی و نشـــان جغرافیایی 
در حـــوزه مالکیـــت صنعتـــی وجـــود دارد که 
به صـــورت فایل الکترونیکـــی و برخط تثبیت 
می شوند. در ثبت شـــرکت ها یک شخصیت 
حقوقی متولد می شود ولی در حوزه مالکیت 
صنعتی وقتی عامت، اختراع، طرح صنعتی 
یا نشان جغرافیایی متولد می شود، می تواند 

به نام شخص حقوقی یا حقیقی متولد شود.
ë از دیروز تا امروز

می شـــود  باعـــث  کـــه  دایلـــی  از  یکـــی 
شـــهروندان بـــه جـــای مراجعه مســـتقیم به 
مرکـــز مالکیت معنـــوی، داان را برای ثبت 
عائم انتخاب کنند، تصورشان از بوروکراسی 
وقت گیـــر در این مرکز اســـت.بیات می گوید: 
»متقاضیان در گذشته بایستی فرم پیش بینی 
شـــده اظهارنامه را تهیه می کردند و سپس با 
انتظـــار در صف بانک بـــرای پرداخت فیش 
حـــق الثبـــت، مـــدارک را به صـــورت دســـتی 
بـــه مرکز ثبـــت تســـلیم می کردنـــد؛ حتی در 
اظهارنامـــه  فرم هـــای  دورتـــر  گذشـــته های 
به صـــورت اوراق بهادار به فروش می رســـید. 
اما اکنون تقریباً 95 درصد خدمات و رسیدگی 
به تقاضاها برخط و الکترونیک شده است به 
این معنی که هر شخصی می تواند با مراجعه 
  iripo.ssaa.irنشـــانی بـــا  مرکـــز  ســـایت   بـــه 
تقاضای خود را به عنوان شـــخص حقیقی یا 
حقوقی در اظهارنامه های مشخص وارد کند.

وی در مـــورد تعرفه های ثبـــت نیز اظهار 
می دارد: »تعرفه ها بر اساس جدولی با عنوان 
هزینه اســـت که مصوبه رئیس قـــوه قضائیه 
اســـت و هیچ کس نمی تواند یـــک ریال کم یا 

زیاد کند.
جدول تعرفه ها دارای دو دسته اشخاص 
حقیقی و حقوقی بوده تـــا ثبت مالکیت یک 
عامـــت، اختـــراع، طـــرح صنعتی یا نشـــان 

جغرافیایی مشخص شود.
به طور مثال در مـــورد عائم تجاری برای 
اشـــخاص حقیقی مبلغ اظهارنامـــه 20 هزار 
تومـــان اســـت و در مرحله ثبـــت نهایی برای 

شخص حقیقی 120 هزار تومان هزینه دارد.
بیات می افزاید: درخواســـت ثبت عامت 

بایـــد در دو نوبـــت در روزنامه رســـمی چاپ 
شود که نوبت اول 30 روز زمان اعتراض دارد 
و نوبـــت دوم زمانـــی برای اعتـــراض ندارد و 

بافاصله به ثبت می رسد و منتشر می شود.
هزینه هـــای چـــاپ در روزنامـــه برعهـــده 
ســـازمان ثبت  اســـناد نیســـت، بلکه شرکت 
سهامی روزنامه رســـمی کشور که مدیرعامل 
آن را رئیـــس قوه قضائیه منصوب می کند، بر 
اســـاس تعرفه های      تعیین شده وجوهی را 

اخذ می کند.
روزنامـــه رســـمی هـــم بر اســـاس کلمات 
هزینه می گیرد ولـــی اگربخواهیم یک عددی 
بابـــت پرداخـــت حـــق الثبت عامـــت یک 
شخص حقیقی برای یک مورد یا طبقه اعام 
کنیم آن مبلغ حدود 500 تا 600 هزار تومان با 

هزینه های روزنامه رسمی است.
اگرهم عامت برای شـــخص حقوقی  به 
ثبت برســـد آنجا نیز برای اظهارنامه 40 هزار 
تومان و ثبت نهایی 240 هزار تومان دریافت 
می شـــود و اگر 300 تا 400 هزار تومان را برای 
دو بار چـــاپ روزنامه در نظـــر بگیریم حدود 

680 تا 700 هزار تومان است.
این پایـــه هزینه هایی اســـت کـــه دریافت 
می شـــود و البته همـــه این مبالغ به حســـاب 

خزانه داری کل واریز می شود.«
ë داان چه می کنند؟

رئیـــس اداره عائم تجاری و نشـــانه های 
جغرافیایـــی ســـازمان ثبـــت اســـناد و اماک 
کشـــور یادآور می شـــود: »هم اکنون بیشترین 
توســـط  سوء اســـتفاده ها  و  کاهبرداری هـــا 
مؤسساتی که در پوشش امور حقوقی فعالیت 
می کنند  و دفاتر به اصطاح کارچاق کنی در 
حوزه عامت صورت می گیرد؛ چرا که در امر 
اختراعات چون اطاعات زیاد و غنی ندارند؛ 

بیشتر تمرکزشان را روی عامت می گذارند.
ایـــن مؤسســـات از غفلـــت یـــا ناآگاهـــی 
مخاطبـــان سوء اســـتفاده می کننـــد و حتی از 
افراد مشهور نیز کاهبرداری کرده و اطاعات 
ناقص خودشان را تحمیل می کنند.متأسفانه 
در مقـــررات وکالـــت یا دادگســـتری تبلیغات 
بـــرای وکیل منع شـــده اســـت، در صورتی که 
وکیل دادگســـتری، بر اســـاس قانون اساســـی 
و نیـــز بر اســـاس قوانین موضوعـــه عملی که 
انجـــام می دهد به عنوان شـــغل دیده شـــده 
اســـت.این انتقاد به جامعه وکای کشورهم 
است که چرا این مشکل توسط مرجعی مثل 
کانون وکای دادگســـتری یا مرکز مشـــاورین 
برطـــرف نمی شـــود.این در حالـــی اســـت که 
مؤسســـاتی که ثبت می شـــوند براحتی اجازه 
پـــل  روی  آزادراه هـــا،  بزرگراه هـــا،  در  تبلیـــغ 
عابرپیاده و غیره دارنـــد و به طور مثال بنرها 
و تابلوهای بســـیار بزرگی از مؤسســـاتی که در 
ایـــن حوزه فعالیـــت می کنند؛ در شـــهر دیده 

می شود.«
وی بـــا طـــرح این ســـؤال کـــه چرا بـــه این 
مؤسســـات اجازه تبلیغ داده می شـــود، اظهار 
مـــی دارد: »آیا دلیـــل این امر به ســـبب ثبت 
شـــدن صرف این مؤسســـات اســـت! اینگونه 
باشد که وکیل دادگستری هم با ثبت مؤسسه 
اقدام به تبلیغ می کند؛ صحبت این است که 
یک چنین اختیاراتی در بیرون از دستگاه های 
ذیربط مثل شـــهرداری، ســـازمان زیباســـازی 
شـــهر و غیـــره اعطـــا می شـــود.هم اکنون اگر 
شـــهروندی به طور مثال بخواهد تابلوی یک 
روزنامه یا مؤسسه فرهنگی در خیابانی نصب 
کند باید مجوزهای ازم را از وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی دریافت کند.
امـــا اان مؤسســـاتی که هدفشـــان شـــاید 
خدمت به بحث جامعـــه حقوقی یا جامعه 
ثبتـــی نیســـت و بیشـــتر قصـــد سوء اســـتفاده 
یا طـــی کـــردن ره یک ســـاله در یک شـــب را 
دارند براحتی تبلیـــغ می کنند. بعضی از این 
مؤسســـات برای پیش بردن کارهایشان حتی 
اقـــدام به جعل نیز می کنند؛ به طور مثال اگر 
فردی برای ثبت نیاز بـــه کارت بازرگانی دارد 

به ســـبب اینکه اســـامی اتیـــن محدودیت 
دارد، آن را هـــم جعل می کنند. این جعل از 
روی کارت بازرگانی واقعی شـــهروند دیگری 
صورت می گیرد چرا که یک کپی از اسنادش 

در این مؤسسات باقی می ماند.«
ë نقش گمراه کننده رسانه ها

به گفته بیات وقتی رسانه ها و بویژه رسانه 
ملـــی کار ایـــن مؤسســـات را تبلیـــغ می کنند 
در واقـــع مخاطبـــان را گمـــراه می کنند. وی 
می افزاید: »مرکـــز مالکیت معنوی به عنوان 
مرجـــع حاکمیتـــی می تواند گام بـــردارد اما 
رســـانه ها نیز در این بین نقش بسزایی برای 

آگاه سازی افکار عمومی دارند.
صداوســـیما که یکی از اربـــاب رجوع های 
ایـــن مرکـــز هـــم هســـت یعنـــی شـــبکه ها و 
لوگوهایش را اینجا ثبت کرده است؛ می تواند 
گام هـــای مناســـب و مطلوبی در این راســـتا 
بردارد اما نه تنها این امر محقق نمی شـــود، 
بلکه شـــاهد تبلیغ این مؤسسات نیز هستیم 
که در اذهان عمومی به معنای تأیید اصالت 

مؤسسات مذکور است.«
رئیـــس اداره عائم تجاری و نشـــانه های 
جغرافیایی مرکز مالکیت معنوی می افزاید: 
»هم اکنون در رأس بسیاری از این مؤسسات 
هیچ فرد وکیلی حضور ندارد بلکه افرادی با 
مدارک تحصیلی لیسانس حقوق یا پایین تر 
هســـتند یعنی به درجـــه پروانـــه وکالت نیز 

نرسیده اند.
از ســـویی دیگـــر بســـیاری از شـــهروندان 
آشـــنا بـــه فرایند ثبـــت نیســـتند و در پی یک 
مؤسسه ای هســـتند که کارهای آنان را انجام 
دهند اما متأسفانه به سبب هدفمند نبودن 
مؤسسات و مراکز مردم نهاد به مشکل برمی 

خورند.«
وی در پاســـخ بـــه این پرســـش کـــه چرا 
ســـازمان ثبـــت اســـناد مانـــع صـــدور مجوز 
نمی شـــود  مؤسســـات  ایـــن  بـــه  فعالیـــت 
می گوید: »سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
نمی تواند درمرحله ثبت، انگ کاهبرداری 
بزند چـــرا که وظیفـــه اش ارائه نام و نشـــان 
همچون ســـازمان ثبت و احوال کشور است.

در بحث مالکیت صنعتـــی اگر از یک واحد 
تولیدی در ابتدا درخواســـت جواز شود عمًا 
مانـــع کســـب و کار شـــده ایم و ایـــن امـــر در 
دنیـــای امروزی پذیرفته نیســـت چرا که این 
موضوع سبب رکود و نزول شاخص کسب و 
کار می شـــود و به طور حتم هر سخت گیری 
غیرمنطقـــی و غیرعقایی از موانع کســـب و 
کار به شمار می رود.واحد تولیدی برای اخذ 
پروانه بهره برداری باید سه سال طی فرایند 
کند؛ در این شرایط اگر به فرد خدمات ثبت 
ارائه نشود؛ ممکن است فرد دیگری ادمین 

اینترنتـــی آن را خریـــداری کنـــد و این باعث 
تضییع حق می شـــود. بر همین اســـاس در 
مقررات مرکز مالکیت معنوی مبحث مجوز 
و مدرک فعالیت جنبـــه تأخیری و اختیاری 
داشـــته و اشـــاره شـــده که ارائه مدرک بنا بر 
تشخیص مرجع اســـت. به همین دلیل نیز 
ســـامانه سازمان ثبت اســـناد و اماک کشور 
برای ثبت تقاضا اجبـــار به ارائه مجوز ندارد 
و متقاضیان به صورت اختیاری تقاضایشان 

را ثبت می کنند.
اعتبار این مجوز نیز 10 ساله است و بعدها 
نیز ایـــن دوره به صورت متوالـــی با پرداخت 

حق الثبت قابل تمدید است.
بـــرای واحدهـــای تولیدی  ســـخت گیری 
اقدام صحیحی نیست؛ چرا که عاوه بر مانع 
شدن در کسب و کار و خروج اقتصاد از رونق 
و چرخه ســـبب می شـــود تا رقیـــب خارجی 
اقدام به ثبت کند و شـــعاری کـــه حمایت از 

کاای ایرانی است به فراموشی سپرده شود.
البته یکی از اهداف مرکز مالکیت معنوی 
ســـازمان ثبت اسناد و اماک کشور این است 
کـــه جلوی کارچاق کن ها را بگیرد و بر همین 
اساس نیز برای فرد متقاضی ثبت تا بار سوم 
آســـان می گیرد، امـــا اگر دور تسلســـل ادامه 
پیدا کـــرد، در بار ســـوم ســـخت گیری کرده و 

مجوز های ازم را طلب می کند.
سامانه مرکز مالکیت معنوی نیزهمیشه 
پایـــش می شـــود و اگر بـــا چنین اشـــخاصی 
مواجـــه شـــود؛ مشخصاتشـــان بـــا رنگ های 

مختلف تعریف می شوند.
وی اظهار می دارد: »صاحبان کسب و کار 
در کشـــور در حوزه عائم تجـــاری می توانند 
براحتـــی و بدون وکیل و مؤسســـات کارچاق 
کنی به ســـایت مرکز مالکیت معنوی رجوع 
کنند و خدمـــات ثبت اظهارنامـــه و تعقیب 
فراینـــد به صورت الکترونیکـــی انجام دهند؛ 
همـــه موارد هم در آن ســـامانه بیان شـــده و 

راهنمایی ها جامع و کامل است.
همچنین سیاست مرکز مالکیت معنوی 
این اســـت که آن مراجعـــات حداقلی را هم 
حذف کنـــد؛ منتهـــی نیازمند زیرســـاخت و 
بسترهایی اســـت که امیدوارم آنها را هم در 

همین ماه های آتی پشت سر بگذاریم.
مثـــًا در بحث تحویل ســـند اگـــر توانایی 
شـــرکت پســـت احراز شـــود؛ اباغیـــه صادر 
می شـــود که حتی متقاضیان بـــرای دریافت 
ســـند نیز مراجعه نکنند و مـــدارک از طریق 
پست به همان آدرس ثبت شده متقاضی در 
پرتال سازمان ارسال می شود. وی می افزاید: 
»ســـازمان ثبت اســـناد و اماک کشور یکی از 
ســـازمان های فنی زیرمجموعه قوه قضائیه 
اســـت که رســـالت خطیری دارد.هر مقامی 

هـــم در این حـــوزه اگـــر وعـــده ای خـــارج از 
قانون دهد؛ از عهده اش خارج اســـت؛ اینکه 
برخـــی از مؤسســـات مدعـــی می شـــوند که 
یک هفتـــه ای پروســـه ای را بـــرای ثبت طی 
می کنند؛ اصًا    امکان پذیر نیســـت؛ مثًا در 
قانـــون 30 روز وقت اعتراض پس از چاپ در 
رسانه رســـمی ذکر شـــده تا حقوق اشخاص 
حفظ شود. هم اکنون مؤسسات قارچی زیاد 
هســـتند که برای کسب سود بیشتر از کاه، کوه 
می ســـازند به طـــور نمونه مدعی می شـــوند 
بایـــد مراجعه کننـــده مبلغی بدهـــد تا آنان 
مجوز هـــای ازم را دریافت و اقـــدام به ثبت 

کنند.
این کارها به نوعی غیرقانونی اســـت چرا 
که وقتـــی تقاضای مجـــوز در ســـامانه آزاد و 
اختیاری گذاشـــته شـــده، ادعای نیاز داشتن 
مجوز به متقاضی در اصل فریبکاری می کند.

این مؤسسات صدور جواز تأسیس را هم 
پررنگ و لعاب کرده و دشوار جلوه می دهند؛ 
این در حالی است که نهایتاً دو روزه این جواز 

صادر می شود.«
بیـــات می گویـــد: »این مؤسســـات وکای 
دادگســـتری را به سبب مانع تبلیغاتی بودن 
حرفه شـــان بـــه کار می گیرنـــد و در ایـــن بین 
10 میلیـــون تومـــان از متقاضی اخـــذ و 500 
هزار بـــه وکیـــل و 500 هـــزار به حـــق الثبت 
می دهند و مابقی به جیب خودشان سرازیر 
می شود. برخی از این مؤسسات از ناآگاهی ها 
سوء اســـتفاده و با بزرگنمایی برای هر مرحله 
یک هزینه مجزا تعریف می کنند، آنها در دل 
فرایند ثبت عامت، 6 کار دیگر جور می کنند 

و کارچاق کنی انجام می دهند.«
زیـــادی  بیـــات می افزایـــد: »مراجعیـــن 
بـــرای گله و شـــکایت به مرکز آمـــده و اعام 
کاهبـــرداری و وقـــت کشـــی داشـــته اند و از 
5میلیون تا 100 میلیون تومان این مؤسسات 
کاهبرداری داشته اند. یکی دیگر از تخلفات 
آنـــان این اســـت کـــه بر اســـاس قانـــون باید 
قراردادها توسط رئیس مؤسسه مهر و امضا 
شـــود و این در حالی اســـت که یک فرد را در 
آنجـــا می گمارند تا به عنوان مدیر یا منشـــی 
قراردادهـــا را امضا کند. گاهـــی هم گواهی را 
جعـــل می کنند و مدعی ثبت آن می شـــوند 
و این در حالی اســـت که خیلی ها نتوانستند 
حریـــف ایـــن مؤسســـات شـــوند. بیشـــترین 
شـــکایت از مؤسسه ای اســـت که در سیمای 
جمهوری اســـامی هم تبلیغـــات می کند و 
در هفته حدود 20 شـــکایت داریم که بخشی 
شفاهی و بخشـــی هم کتبی است. متأسفانه 
ایـــن ضرردیدگان کمتر به دادســـرا مراجعه 
و طرح شـــکایت می کنند اما باید آگاه ســـازی 

صورت گیرد.« 
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با ورود به سال نو میادی، شاید بد نباشد 
کــه نگاهــی به عقــب داشــته باشــیم و با 
مــروری بــر حوزه هــای مختلــف دریابیم 
کــه درطــول یک ســال چه اتفاقــی در این 
بخش هــا افتــاده یــا اینکه به عنــوان مثال 
برتریــن  جهــان،  اقتصادهــای  برتریــن 
فوتبالیست ها، آســیب پذیرترین کشورها 
از نظر سایبری و... در سال 2018 کدام یک 
بوده اند. در این میان خالی از لطف نیست 
کــه نگاهــی بــه برتریــن جســت وجوهای 
کاربران در فضای مجازی داشــته باشــیم 
و ببینیــم مــردم جهــان بیــش از همه به 
چه کلیدواژه هایی عاقه داشته اند و برای 
کســب اطاعات بیشتر درباره آن به سرچ 
قدرتمنــد  جســت و جوی  موتورهــای  در 

جهان پرداخته اند.
ë  واژه هــای در  فنــاوری  خالــی  جــای 

جست و جو
پرطـــــرفدارترین  بررســــــی  بـــــرای 
جست و جوها در فضای مجازی ابتدا باید 
گفت که اکنون چندین موتور جســت وجو 
 Ask.com، ،در جهان از جمله بینگ، یاهو
 DuckDuckGo و   AOL.com، Baidu
نظــر  از  گــوگل  البتــه  کــه  اســت  فعــال 
محبوبیــت در صــدر قــرار دارد. گــوگل بــا 
دراختیــار داشــتن ســهم 73درصــدی از 
جســت و جوی بــازار در صــدر موتورهــای 
جســت و جو قرار گرفته و محبوب ترین در 
جهان محسوب می شــود چرا که کاربران 
بــه آن توجهــی ویــژه دارند. جالب اســت 
بدانید که سهم گوگل در جست و جوهای 
تلفن های هوشمند و تبلت از این رقم نیز 
فراتــر رفته و به 81درصد می رســد. اما در 
محبوب ترین موتور جســت و جوی جهان 
کدام یک از واژه ها در ســال 2018 میادی 
بیشــتر مورد جســت وجو قــرار گرفته اند؟ 
پاســخ ایــن ســؤال در گــزارش »ســیمون 
 )Data Editor( راجرز« یک ویرایشگر داده
نهفته اســت که در آزمایشــگاه گوگل نیوز 

فعالیت دارد.
»ســیمون راجرز« در بررسی های خود 
به نتایــج جالــب توجهی دســت یافت و 
موضــوع را در یــک پســت وباگــی گوگل 
اعام کرد. وی در این پســت یادآور شــده 
اســت بــا وجــود تمــام وقایــع تراژیک که 
در ســال 2018 رخ داد و بــا اینکــه در ایــن 
ســال اخبــار بــد زیــادی بــه گــوش مردم 
رســید، کاربــران در سراســر جهــان، واژه 
خــوب)good( را بیــش از همیشــه مــورد 

جست و جو قرار داده اند.
وی که جســت وجوی گــوگل در امریکا 
مــورد  جداگانــه  به صــورت  را  جهــان  و 
بررســی قــرار داده، یادآور شــده اســت: با 
بررسی برترین نتایج جست وجو در سال 
2018 مشــخص شــد برخاف ســال های 
گذشــته کــه اخبــار مربوط بــه فنــاوری در 
صدر جســت وجوها قرار داشــت، امسال 
خبــری از ایــن عناویــن نبــود. درمقابــل، 
قهرمانــی،  جــام  انتخابــات،  امســال 
سلبریتی ها و حوادث غیرمترقبه در صدر 

جست وجوهای گوگل جای داشتند.
راجــرز«  وباگی»ســیمون  پســت  در 
همچنین آمده اســت: اگر لیست برترین 
جســت وجوهــای گــوگل را به دســته های 
متفاوت تقســیم کنیــم، می تــوان دید که 
ســلبریتی ها،  و  شــخصیت ها  میــان  در 
»مگان مارکل« عروس خانواده سلطنتی 
بیشــترین  »هــری«  شــاهزاده  همســر  و 
میــزان جســت وجو را در ســال 2018 بــه 
دیگــر  از  اســت.  داده  اختصــاص  خــود 
ســلبریتی هایی کــه در گوگل بســیار مورد 
توجــه بوده انــد می تــوان بــه »تریســتان 
کانادایــی  بسکتبالیســت  تامپســون« 
اشــاره کرد. »سیلوســتر اســتالونه« بازیگر 
امریکایی که در ایران با نقش های »رمبو« 
و »راکی« شناخته می شود هم یکی دیگر 
کــه  اســت  معروفــی  شــخصیت های  از 
بیشــترین میــزان جســت وجو را در گوگل 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. از دیگر 
شــخصیت هایی کــه در گــوگل بیشــترین 
میــادی   2018 ســال  در  را  جســت وجو 
 Demi( »داشته اند می توان به »دمی لواتو
Lovato( یکی از برترین موزیسین ها اشاره 
کرد. Avicii موزیســین ســوئدی و آنتونی 
بورداین سرآشــپز و مجری امریکایی هم 
بخش دیگری از سلبریتی هایی هستند که 
در لیســت جســت وجوی گوگل در ردیف 
برترین هــا قرار دارند.شــخصیت هایی که 
در سال 2018 چشم از جهان فرو بسته اند 
ازجمله »استن لی«، »استفان هاوکینگ« 
و »مک میلر« خواننده و رپر امریکایی نیز 
در لیست جست وجوهای برتر گوگل قرار 
دارند. وقتی هم که نوبت به اخبار می رسد 
طوفــان »فلورانس« و همچنیــن طوفان 
»مایکل« در صدر جســت وجوهای گوگل 
مردم در جهان قرار گرفته است. عروسی 
سلطنتی، بخت آزمایی و نتایج انتخابات 
در امریکا و سایر کشورها همچون پاکستان 
نیــز بخــش دیگــری از موضوع هایی بوده 
بیشــترین  گــوگل  لیســت  در  کــه  اســت 
جســت وجو را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. کاربــران بــه فیلم ها هــم بی توجه 
واژه هــای  بــه  نگاهــی  بــا  و  نبوده انــد 
جســت وجو شــده می تــوان دریافــت کــه 
مردم جهان به کدام یک از فیلم ها عاقه 
بیشــتری داشــته اند یا برایشــان جذاب تر 
بــوده اســت. در ســال 2018 فیلم هایــی 
 )Black Panther (،همچون پلنــگ ســیاه
Venom و Deadpool 2در ایــن زمینــه در 
صــدر جســت وجوهای کاربــران در موتور 

جست وجوی گوگل قرار داشته است.
در  پرطرفــدار  واژه هــای  لیســت  امــا 
گوگل در ســال 2018 نسبت به سال 2017 
چه تفاوتی داشــته اســت؟ در پاســخ باید 
گفت که در ســال 2017 میادی آیفون 8، 
آیفــون ایکــس و بیــت کویــن در لیســت 
جست وجوهای برتر گوگل جایگاه ویژه ای 
داشــتند. البتــه این بدان معنا نیســت که 
تمام رتبه های برتر لیست جست وجوهای 
گــوگل در اختیار حوزه فناوری قرار داشــته 
بــه  مــردم  واکنــش  بلکــه شــاهد  اســت 
و...  جغرافیایــی  سیاســی،  موضوع هــای 
نیز بودیــم. به عنوان مثال در ســال 2017 
عــاوه بر فنــاوری شــاهد بودیم کــه کلید 
واژه طوفــان »ایرمــا« و همچنیــن طوفان 
»هاروی« دیگر جست وجوهای برتر گوگل 
را به خود اختصاص دادند. طوفان هاروی 
یکی از خسارت بارترین طوفان های تاریخ 
امریکا محسوب می شود و خسارتی بیش 
از یــک میلیــارد دار بــه جــای گذاشــت. 
گفتنی اســت در این طوفــان بیش از یک 
میلیــون نفر مجبور شــدند کــه خانه های 
خــود را تــرک کننــد. طوفــان »ایرمــا« نیز 
کــه در اوایــل ســپتامبر 2017 در فلوریدا و 
کارائیب رخ داد ســرعتی معادل 185متر 
بر ساعت داشت و منجر به مرگ حداقل 

84نفر شد.

ë 2017 برترین های
در ســال 2017 ماجــرای تیرانــدازی در 
اس وگاس هم بســیار مورد توجه مردم 
جهــان بــود چرا که یکــی از واژه هــای برتر 
مورد جست وجو در گوگل، تیراندازی اس 
وگاس بود. در این حادثه که اول اکتبر 2017 
رخ داد، یک مرد مســلح به یک جشنواره 
حــال  در  وگاس  اس  در  کــه  موســیقی 
برگزاری بود حمله کرد و حادثه ای را رقم 
زد کــه درنهایت 58کشــته و بیــش از 500 
زخمی به جا گذاشــت. خورشــیدگرفتگی 
کامل در امریکا که پس از 99 ســال در این 
کشــور قابل مشــاهده بود نیز یکی دیگر از 
موضوع های مــورد توجه کاربــران جهان 
بویــژه امریکایی ها در ســال 2017 بود و به 
همین دلیل این واژه جزو جست وجوهای 
برتــر قــرار گرفــت. جالــب اســت بدانیــد 
اسپینرهایی که امروزه بیشتر ما با آن آشنا 
هســتیم و بــرای آرامش گرفتــن، آن را در 
دســت می گیریم و می چرخانیم در سال 
2017 تا این حد در جهان شــناخته شــده 
نبــود و به همیــن دلیل هم کاربــران برای 
آشنایی هرچه بیشتر با اسپینر، این واژه را 
در موتور جست وجوی گوگل سرچ کردند 
تــا یکــی از پرجســت وجوترین کلیــدواژه 
هــارا رقم بزنند. گفتنی اســت که در ســال 
2016 نیــز بازی»پوکمــون گــو« و آیفون 7 
غالــب جســت وجوهای گــوگل را به خود 

اختصاص دادند.
ë جست و جوی کاربران و  یاهو

یکــی دیگــر از موتورهای جســت وجو 
»یاهــو« اســت. گفتنــی اســت کــه »یاهو« 
نــگاه ویــژه ای به تکنولــوژی داشــته و یک 
لیســت از برتریــن جســت وجوها در ایــن 
موتــور جســت وجو را در ســال 2018 ارائه 
مشــخص  لیســت  ایــن  در  اســت.  داده 

اســت که کاربران به گوشی های هوشمند 
آن  از  می خواهنــد  و  مندنــد  عاقــه 
اطاعات بیشــتری به دســت بیاورند چرا 
 Redmi Note کــه نــام گوشــی شــیائومی
5 در میــان برترین جســت وجوهای یاهو 
دیــده می شــود. ســاعت های هوشــمند و 
اپلیکیشــن SHAREit هم بخش دیگری 
ســال  در  یاهــو  برتــر  جســت وجوهای  از 
2018 محســوب می شوند. همچنین واژه 
 Amazon Prime اینستاگرام، واتس اپ و
یاهــو بخــش  در صــدر جســت وجوهای 

فناوری قرار دارند.
امــا اگر به طــور کلی به جســت وجوها 
بنگریــم می بینیــم کــه برگزیــت، جــام 
جهانی و بازی رایانه ای Fortnite از برترین 
جســت وجوهای یاهو محسوب می شود. 
»مــگان مــرکل« و »دونالــد ترامــپ« نیز 
از شــخصیت هایی هســتند کــه بــه نظــر 
می رســد مــردم جهــان نســبت بــه آنها 
کنجکاوند چــرا که از واژه هایی محســوب 
می شــوند که بیشترین میزان جست وجو 
را در یاهــو داشــته اند. از دیگــر واژه هــای 
پرجســت وجو در یاهــو در ســال 2018 نیز 
می تــوان بــه عروســی ســلطنتی پرنــس 
هــری و مگان مرکل، تنش های روســیه و 
دوشس کمبریج »کیت میدلتون« اشاره 
کــرد. البتــه المپیــک زمســتانی که ســال 
2018 در پیونــگ یانــگ کــره جنوبی برپا 
شــد و Ken Dodd کمدیــن بریتانیایی که 
در ســال 2018 چشــم از جهان فرو بست 
پرجســت وجوی  واژه هــای  دیگــر  از  نیــز 
یاهــو محســوب می شــوند. گفتنی اســت 
در ســال 2017 »دونالــد ترامپ« در صدر 
جست وجوهای یاهو قرار داشت و پس از 
آن برگزیت، تروریسم، کره شمالی، بازی 
تاج و تخــت، »مــگان مــرکل« و »نارندرا 
مودی« نخست وزیر هندوستان در لیست 

برترین جست وجوها قرار گرفتند. 

 قیمت گذاری اینترنت تلفن همراه 

اصاح می شود
وزیــر ارتباطــات از اتمــام بررســی وضعیــت چندماهــه اخیر 
قیمت گذاری اینترنت تلفن همراه از سوی اپراتورها و افزایش 
قیمت آن با توجه به شکایت کاربران خبر داد و گفت: این مدل 

تعرفه گذاری اصاح می شود.
به گــزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی درباره شــکایت کاربــران تلفن همراه از 
افزایش نرخ خدمات اینترنت موبایل از سوی اپراتورها، اظهار داشت: موضوع مدل 
قیمت گــذاری چند ماهه اخیــر اپراتورها در حوزه اینترنت تلفن همراه، در ســازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن بزودی اعام 
می شود. وی با بیان اینکه این گزارش برای انجام برخی اصاحات مجدد، به سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بازگشت، ادامه داد: نتیجه نهایی حاصل از این 
گزارش و تصمیماتی که درباره نرخ گذاری اینترنت موبایل درنظر گرفته ایم، در هفته 

جاری اعام می شود.
وزیر ارتباطات با تأکید براینکه در این هفته نظر نهایی خود را در رابطه با نرخ گذاری 
اینترنــت موبایل اعــام می کنیم، افــزود: تصمیمات مهمی گرفته شــده تا فرآیند 
افزایــش نرخ هــا متوقف شــود و اصاحاتی نیز دربــاره نرخ گــذاری اینترنت موبایل 
از ســوی اپراتورها صورت گیرد. گفتنی اســت تغییر نرخ بســته های ترکیبی اینترنت 
موبایل )بسته های روزانه و شبانه( و به نوعی گران شدن بسته ها از شهریورماه امسال 
نارضایتی کاربران را به همراه داشته و کاربران به صورت متعدد این نارضایتی را در 

شبکه های اجتماعی به وزیر ارتباطات اعام می کنند.

در نشست هم اندیشی توسعه صادرات فناوری اطاعات
موازی کاری در حوزه فاوا دردسرساز است

نخستین نشست هم اندیشی پیرامون توسعه صادرات فناوری اطاعات و ارتباطات 
با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت، اعضای کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و... 
برگزار شد. به گزارش »ایران«، در این جلسه محمدرضا طایی رئیس کمیسیون فاوا 
اتاق بازرگانی ایران گفت: در حوزه ICT با تعدد مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی 
مواجه هستیم و امیدواریم روزی شاهد آن باشیم که با همبستگی بخش های مختلف 
دولــت تعــداد مجوزها در این حــوزه کاهش پیدا کند. طایی افــزود: این امکان وجود 
نــدارد که با بســته حمایتی یا مشــوق های صادراتی کــه اوایل دهه 80 تدوین شــده از 
صادرات حوزه نرم افزار حمایت کرد. مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی 
اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه حوزه ICT در ایران از اواخر دهه 
60 فعال شــده گفت: مرور فعالیت های سه دهه اخیر در حوزه فاوا مشخص می کند 
که مســائل و راهکارها تغییری نکرده لذا ســؤال اساسی این اســت که چرا در طول سه 
دهه مشکات حل نشده است. ما کماکان در خصوص نرخ گذاری کااهای حوزه فاوا، 
اظهارنامه های صادراتی این حوزه و همچنین در زمینه معافیت های مالیاتی و مالیات 

بر ارزش افزوده شاهد مشکات هستیم.
وی با اشاره به تعدد موازی کاری ها در حوزه ICT گفت: وزارتخانه های صمت، ارشاد 
و ارتباطات خود را متولیان این حوزه می دانند لذا به نظرم باید یک جمع بندی نهایی 

در این حوزه صورت گیرد تا موازی کاری ها برای بخش خصوصی مشکل ایجاد نکند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با انتقاد از بسته حمایتی سازمان توسعه 
تجــارت اظهــار داشــت: در این بســته پرداخت غیرمســتقیم در دســتور کار اســت که 
نمی تواند اثر مستقیم روی صادرات داشته باشد و وقتی هزینه ها بااست ما ناچاریم با 
پرداخت مستقیم هزینه ها را کاهش دهیم و امیدواریم در حوزه فاوا هم این موضوع 

مورد توجه قرار گیرد.

بیلبورد معنادار اپل در اس وگاس

اخـــــبار

آن سوی 
خـــــــبر

هکرهــای گــروه  The Dark Overlordکــه 
پیــش از ایــن تهدید کرده بودند بخشــی از 
اطاعــات 18هــزار ســند محرمانــه درباره 
حادثه 11 ســپتامبر را منتشــر خواهند کرد، 
این بار اعام کرده اند اطاعاتی که در آینده 
در فضای مجازی پخش می شود می تواند 

امریکا را به آتش بکشد.
به گزارش »ایران آناین«، این گروه هکری 
که پیش از این بخش کوچکی از این اســناد 
را به طور رمزگذاری شده در فضای مجازی 

منتشــر کــرده و مدعی شــده  بود کــه اگر به 
انــدازه کافــی بیت کویــن دریافــت نکنند، 
کلیدهای رمزگشــایی اطاعات یادشــده را 
هم در دسترس عموم قرار می دهند، حاا 
تهدید خود را عملــی کرده اند. این هکرها 
کلید رمزگشــایی برای 650 سند از 18 هزار 
ســند محرمانه حوادث 11 ســپتامبر را روی 
و   Reddit ،توئیتــر اجتماعــی  شــبکه های 
Pastebin منتشر کردند و کاربران می توانند 
بــه آن دسترســی داشــته باشــند. هرچنــد 

گفتــه می شــود که توئیتــر حســاب کاربری 
 tdo_h4ck3rs@ مرتبــط بــا گــروه هکــری
 The Dark Overlord را به دنبال نشت این 
اطاعات، معلق کرده است. این گروه پس 
از انتشار کلیدهای رمزگشایی اطاعات، در 
یک اولتیماتوم نوشتند: به تمام ایراین ها، 
مؤسسات قضایی، شرکت های تحقیقاتی، 
اف بی آی، بانک هــا، کمپانی های امنیتی، 
TSA و FAA و... هشدار می دهیم. اگر مبلغ 
مشخص شده پرداخت نشود، همه امریکا 

به آتش کشیده می شود.
گفتنی است این اسناد از شرکت های بیمه، 
شــرکت های حقوقی و سازمان های دولتی 
به سرقت رفته و توسط این گروه هکری که 
به نظر می رســد روس باشــد، منتشرشده 
است. البته هکرها پیشنهاد فروش اسناد به 
گروه های تروریستی، دولت ها و رسانه ها را 
هــم مطرح کرده اند و یادآور شــده اند برای 
جلوگیری از این اتفــاق باید 2 میلیون دار 
به صورت بیت کوین به آنها پرداخت شود. 

هک پرونده 11 سپتامبر دردسر بزرگ امریکا

 رسوایی های دنیای فناوری 

در سالی که گذشت
دنیای فناوری سال 2018 را با رسوایی های بزرگ و کوچک پشت 
سرگذاشــت. به گزارش خبر آنایــن در این مطلب به چند مورد 

رسوایی ایجادشده برای این کمپانی ها اشاره می کنیم.
فوریه 201۸: کمپانی اوبر و وایمو به دادگاه رفتند تا در مورد سرقت 
اســناد محرمانــه درباره فنــاوری خودران یکدیگــر را محاکمه کنند. درنهایت تاکســی 

آناین اوبر موافقت کرد تا در ازای پرداخت 2۴۵ میلیون دار قضیه را فیصله دهند.
 مارس 201۸: پروژه Maven گوگل لو رفت. گوگل شــریک پنتاگون شد تا فناوری هوش 
مصنوعی را برای کشتن احتمالی انسان ها توسعه دهد. بسیاری از کارمندان گوگل به 
این قرارداد اعتراض کردند و گفتند حاضر به همکاری برای کشــتن انسان ها نیستند. 

گوگل درنهایت انصراف از این پروژه را اعام کرد.
 مــارس 201۸: فیس بوک اعتراف کرد دیتــای 87 میلیون کاربر را به کمبریج آنالیتیکا 
فروخته اســت. رســوایی کمبریج آنالیتیکا باعث شــد تا ســؤاات زیادی درباره نقض 

حریم خصوصی کاربران توسط فیس بوک مطرح شود.
 آوریل201۸: زاکربرگ به واشنگتن فراخوانده شده تا قبل از ادای شهادت در برابر کنگره 

به سؤاات پاسخ دهد.
 جوای 201۸: گوگل به دلیل انحصار در سیســتم عامل اندروید ۵ میلیارد دار جریمه 

شد.
 اوت 201۸: گفته شد گوگل روی پروژه Dragonfly کار می کند. این پروژه نسخه سانسور 

شده موتور جست و جوی گوگل در چین خواهد بود.
 ســپتامبر 201۸: لــری پیــج مدیر آلفابت حاضر نشــد در برابر جلســه اســتماع کمیته 

اطاعات سنا شهادت دهد.
 سپتامبر 201۸: ایان ماسک مدیر تسا موتورز برای بسته شدن پرونده درباره توئیتی که 

برای خصوصی شدن کمپانی خود نوشته بود، 20 میلیون دار جریمه پرداخت کرد.
 اکتبر 201۸: دیتای بیش از ۵00 هزار عضو گوگل پاس به دلیل باگ نرم افزاری لو رفت 

و در دسترس همگان قرار گرفت.
 اکتبر 201۸: گزارش ها نشــان داد اندی روبین مبدع اندروید با دریافت 90 میلیون دار 
حاضر به ترک گوگل شده است اما واقعیت این بود که وی تعرض جنسی کرده بود و 

بی سروصدا و در قبال دریافت پول گوگل را ترک کرد.

میترا جلیلی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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طبق گزارش آزمایشگاه گوگل نیوز  اعام شد 

برترین جست وجوی کاربران در سال 2018

نمایشگاه فناوری CES 2019 امسال با رنگ و بویی متفاوت برگزار 
می شــود؛ چرا کــه غول فناوری اپــل در این رویــداد جهانی به طور 
رسمی حضور نداشته و ترجیح داده است تا با نصب یک بیلبورد 
تبلیغاتی بزرگ در نزدیک ترین مکان به این نمایشگاه حضوری نامحسوس در یکی از 

بزرگترین رویدادهای فناورانه داشته باشد.
به گزارش »ایران آناین«، در کنار یکی از سوئیت های هتل معروف Marriott و دقیقاً کنار 
محل برگزاری نمایشگاه فناوری CES 2019 واقع در اس وگاس، یک بیلبورد تبلیغاتی 
بسیار بزرگ با پس زمینه ای مشکی نصب شده و در بخش زیرین آن نوشته شده است: 
آنچــه در آیفون شــما اتفاق می افتد در آیفونتان باقی خواهد ماند. ســمت راســت این 

جمله پرمعنا تصویری از بدنه آیفون های جدید تعبیه شده است.
این جمله یادآور یک ضرب المثل قدیمی در شهر اس وگاس است؛ شهری پر از هیاهو 
و اتفاقات ریز و درشــت که تعجب بسیاری از گردشگران به این شهر را برمی انگیزد. در 
ایــن شــهر اتفاقات عجیبی رخ می دهد اما ضرب المثل »هر چــه در اس وگاس اتفاق 
می افتد در اس وگاس می ماند« مانع از انتشار این وقایع به خارج از این شهر می شود. 
غــول فنــاوری اپــل با بهره گیــری از این ضــرب المثل قدیمــی تاش کرده تــا حد قابل 
توجهی عدم حضور رسمی خود در این رویداد جهانی را جبران کرده و امنیت کاربران و 
محصواتش را به رخ دیگر کمپانی های فناورانه بکشاند. اپل در بخش زیرین این بیلبورد 
آدرس وب سایت امنیتی جدیدش را نیز حک کرده و به گونه ای نامحسوس تاش کرده 

تا امنیت اطاعات شخصی کاربرانش را بار دیگر به رخ رقبای قدرتمند خود بکشد.
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کشاورز2ساله
کوچک تریــن  انگلیســی  ســاله   2 پســر 
کشاورزی است که در انجام کارهای روزانه 

مزرعه به پدر و مادرش کمک می کند.

به گزارش دیلی میــل، »فردی بوودن« با 
استفاده از دو تراکتور مینیاتوری جدیدش 
یونجــه و خــوراک جوجه هــای مزرعــه را 

برایشان می برد و به آنها غذا می دهد.

به گفته پدر و مادرش که مزرعه ای بزرگ 
در »ویلت شــایر« دارنــد او برای بازی این 
کارهــا را انجــام نمی دهد بلکه بــه انجام 
کارهای مزرعه عشــق و عاقه زیادی دارد 
و کارش را هر روز با جدیت انجام می دهد 
و با تک تک حیوانات مزرعه دوست شده 

است. 

مــرد انگلیســی کــه همســرش را طاق 
داده بــود به مــدت 14 ســال هــر روز از او 
خواستگاری کرد تا بااخره جواب مثبت 

گرفت.
به گزارش ســان، »کیت« در سال 2000 
با همســرش »کمپــل« ازدواج کــرده و 
در ســال 2004 میادی از هم جدا شده 

بودند.
 پس از جدایی »کمپل« پشیمان شد و هر روز به کیت پیشنهاد ازدواج می داد 
امــا او نمی پذیرفت تا اینکه چندی قبل کیت متوجه شــد به بیماری ســرطان 
مبتا شــده اســت. پزشــکان به کیت گفتند که زمــان زیادی بــرای زنده ماندن 
نــدارد. بدیــن ترتیــب زن جوان تصمیــم گرفت دوباره با همســر ســابق خود 

ازدواج کند.
به نظر کیت زندگی بسیار بی رحم است و باید دوباره احساس خوشبختی کند 
به همین دلیل آنها مراســم ازدواجشــان را در بیمارســتان »بولتون« انکشایر 

برگزار کردند. 

ازدواج پس از 14 سال 
خواستگاری

واژگونی اتوبوس دو طبقه

واژگونــی اتوبــوس دو طبقــه تایلندی 6 کشــته و 50 زخمی 
بــر جا گذاشــت. به گــزارش اســپوتنیک، حادثــه در منطقه 
»خانــگ « رخ داده و افراد زخمی به بیمارســتان بانکوک 
منتقل شدند. بنا بر گزارش های رسیده راننده سعی داشته 
با ترمز گرفتن از برخورد با  خودروهای دیگر جلوگیری  کند 
امــا بــه  دلیــل  ترمزهای پــی در پــی اتوبوس واژگون شــده 
است. در این حادثه 6 مسافر کشته و 50 نفر زخمی شدند.

 کوچک ترین  
بودایی جهان

پســر 3 ســاله چینــی بــا انتشــار 
تصاویر خــود در فضای مجازی 
هــزاران طرفــدار پیــدا کــرد. بــه 

گــزارش میــرر، این پســر کوچولو به خواســت مــادرش لباس 
بودایی هــا را بــر تــن کرده و عکس هــای جالبی از خــود گرفته 
اســت. »چــن ژائوویو« اهل »ونلینگ« در شــرق چین اســت 
و اکنــون یکی از سرشــناس ترین بودایی های جهان به شــمار 
مــی رود. مــادر وی قصــد دارد او را به معبد بفرســتد تا تحت 

تعالیم این فرقه قرار بگیرد. 

 جشن تولد 
خاطره انگیز

دختــر امریکایــی در جشــن تولــد 
قنــداق  را  خــود  ســالگی اش   28

پیچ کرد.
به گزارش گوود نیوز، »نیکول هام« 
با همکاری دوســت عــکاس خود 
»استفانی اسمیت« روزی خاطره 
انگیــز و بــه یــاد ماندنــی را بــرای 

جشن تولدش رقم زد.
»نیکــول« درحالی که خود را مثل 
نــوزادان قنــداق پیــچ کرده بــود با 
یادداشتی کنار خود نوشت»336 
ماهگی« و ســپس عکس های روز 

تولدش را گرفت.
این دختر 28 ساله گفت:»گرفتن 
خیلــی  عکس هایــی  چنیــن 
خنــده دار بود و لحظات شــادی را 

برایم به وجود آورد.«  

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

سان

اهو
ی

یل
ی م

دیل

    

قهرمان 11 ساله

پسر نوجوان امریکایی که موفق شده مردی را با دو برابر 
وزن خود از غرق شــدن نجات دهد لقب قهرمان را به 
خود اختصــاص داد. به گزارش گوود نیــوز، این مرد 
34 ســاله در حال شنا در اســتخر آپارتمانش بود که 
»آدیوایــک« 11 ســاله متوجه شــد وی دچار خفگی 
شده بنابراین با پرشــی بموقع او را از استخر بیرون 
کشــیده و با اورژانس تماس گرفت. این پسر شجاع 
اهل مینه سوتاســت و در حالی این کار را انجام داد 

که مرد جوان دو برابر وزن او را داشت. 

 استراحت کنار 
شیرهای  وحشی

گردشگران در سفر به یک تفرجگاه در آفریقا می توانند 
کنار شیرها بخوابند.

به گزارش اســاید، این تفرجگاه در دشتی در آفریقای 
جنوبــی قــرار دارد کــه از گونه هــای در خطــر انقراض 
حیوانات نیز محافظت می کند. گردشگران می توانند 
برای هر شــب خواب در کنــار فیل ها در هتلی شــیک 
104 دار پرداخــت کننــد. در طول روز نیــز از اتاق های 
شیشــه ای هتل زرافه ها، گورخرها و شــیرها را مشاهده 

کنند و از طبیعت بکر لذت ببرند.
شــیرها نیز پشــت در اتاق هتل و حتــی در حیاط چرخ 

می زنند و از نزدیک توریست ها را می بینند.

هدیه برای حیوانات باغ وحش
مســئوان بــاغ وحــش آلمــان درختــان کریســمس تزئین 
شده ای را به مناسبت سال جدید میادی به حیوانات هدیه 
داد. به گزارش دیلی میل، تصاویر منتشــر شده از حیوانات 
بــاغ وحــش برلیــن نشــان مــی دهــد کــه ایــن حیوانــات از 
هدیه شان لذت برده و ساعتها با آن سرگرم بوده اند. هریک 
از درختان به غذای مورد عاقه هر گونه جانوری تزئین شده 

و حیوانات نیز با دیدن خوراکی ها از آن لذت برده اند. 

اخطار به قاتل
مادر سیاهپوست امریکایی برای پیدا کردن قاتل دختر کوچکش 100 هزار 
دار جایزه گذاشــت. به گزارش یاهو، »جاســمین« به همراه 3 دخترش 
در خودروشان بود که یک مرد سفید پوست به سمت یکی از دخترانش 
شــلیک کــرده و پا به فــرار گذاشــت. گزارش هــای پلیس ایالتــی کارولینا 
نشــان می دهد که انگیزه قاتل  نژاد پرســتانه بوده و قربانی دختر 7 ساله 

سیاهپوست بود که قربانی رنگ پوستش شد.
روز گذشــته مــادر ایــن دختر از مردم و دوســتان خود خواســت تا در پیدا 
کردن قاتل با وی همکاری کنند و 100 هزار دار جایزه تعیین کرد. او گفت 

هر طور شده قاتل فراری را پیدا کرده و عدالت را اجرا می کند. 

اتوبــوس  واژگونــی 
مدرســه ای در هنــد 6 
مجــروح  و 12  کشــته 

برجا گذاشت.
به گزارش دهلی نیوز، 
راننــده اتوبــوس نیــز 
در  تصــادف  از  پــس 

محل کشته شد.
ســخنگوی پلیس اعام کرد که حادثــه در جاده ای تپــه ای در ایالت »هیمکان 

پرداش« رخ داده و کودکان زخمی به بیمارستان منتقل شدند. 

مرگ 6 کودک در تصادف اتوبوس

یل
ی م

دیل

ادامه روز چهارشنبه

آرزوهای بر باد رفته 
قســمت هفتاد و دوم/ سرهنگ با مشــت گره کرده اش 
به مهســا هجوم آورد و تشــر زد: خفه شو مزخرف نگو 
زن. اما مهران دو بازوی پدر پیرش را گرفت و او را پس 

راند. آنگاه رو به نامادری اش کرد و گفت:
- دنباله اش را تعریف کن ببینم مهسا.

و زن ادامه داد:
- آره مهــران جــان، پــدرت حرص جمــع آوری ثروت 
داشــت. می دونســت مادر خدا بیامرزت مقداری طا 
و جواهــر تو گاوصندوق خونه اش داره. آن روز این پدر 
بی رحــم تو به بهانه احوالپرســی رفت بــه دیدن مادر 
بی گناهت، پیرزن معصوم که خیال می کرد شوهر بی رحمش برای دلجویی 
و احوالپرسی آمده، براش غذایی درست کرد و به پذیرایی از شوهر بی وفایش 
مشــغول شد. ســر میز نشســته بودند که همین پدرت جلوی در آشپزخانه با 
قلوه ســنگ به ســر مــادرت کوبید و به زمیــن افتاد، آنقــدر ازش خون رفت تا 
مــرد. بعــد این مرد بی رحم در گاوصندوق را باز کــرد، هرچی طا و جواهر تو 

گاوصندوق بود برداشت و از خونه مادر مرحومت فرار کرد.
چانه سرهنگ به لقوه افتاده بود و دست هایش رعشه داشت.

مهســا طبــق قرار بعــد از ظهر آن روز از هتل محل اقامت شــان بیــرون آمد و 
با آدرســی که یادداشــت کرده بود به سراغ قاســم رفت. به علت ناآشنا بودن 
به شــهر لس آنجلس خیابان به خیابان گشــت تا به آپارتمانی که نشانی اش 
را از قاســم گرفته بود، رســید. در حالی که قلبش از شــوق دیدار می تپید زنگ 
در آپارتمان را زد و به انتظار ماند. چند لحظه که گذشت مرد جوانی در را به 

رویش باز کرد و با تعجب پرسید:
با کی کار داشتید خانم؟

مــن به دیدن آقا قاســم یعنی مهندس قاســم آمــدم. مگر تو ایــن آپارتمان 
ساکن نیستند؟ نکنه هنوز برخاف قرارمان از ایران به این شهر سفر نکرده؟

مــرد جــوان با تعجب و پوزخندی به او نگاه کرد و پرســید: شــما مهســا خانم 
هستید؟

بله آقا من شما را باید بشناسم؟
مــرد جوان با همان لبخند معنی دار جواب داد: شــما بودید که دو ســه هفته 

پیش از تهران تماس گرفتید؟
مهسا جواب داد: آه... بله آقا پس با شما بود که حرف زدم؟

بله خانم. درباره مهندس قاســم پرسیدید که آیا قراره وقتی به لس آنجلس 
برســه در ایــن آپارتمــان اقامت کنه. اما ایــن آپارتمان متعلق به من هســت 

خانم!
مهســا گفت: آخه مهندس به من گفته بود قراره به لس آنجلس که برسه در 

این منزل ساکن بشه؟
بله خانم قاســم با مــن تماس گرفته و گفته بود وقتی به ســراغش آمدید به 
شــما بگم مســافرتش به لس آنجلس یکــی دو هفته ای به تأخیــر افتاده. اما 

خانم محترم از من می شنوید زیاد به قول و قرارش اعتماد نکنید...
مهســا پــس از دیــدار بــا آن مــرد جــوان افســرده و مضطــرب به هتــل محل 
اقامت شان برگشت و با خود در این فکر بود که آیا در دام فریب قاسم افتاده 
و هرگــز او را نخواهــد دیــد؟ و آیــا همــه ثروت و اندوختــه ای را که بــه این مرد 

کاهبردار سپرده بود بر باد رفته است؟ 

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

»یلدا« دختر درســخوان خانــواده و زبانزد 
همــه بچه هــای فامیــل بــود. بــا گذشــت 
ســال ها این شــاگرد اول مدرسه و دانشگاه 
به خاطر توانایی ها و استعداد کم نظیرش 
به عنوان کارمند نمونه شــرکت نمایندگی 
شــد.  معرفــی  خــودرو  قطعــات  فــروش 
او خیلــی زود ارتقــا یافــت و مدیــر یکــی از 
خــوب  آنقــدر  درآمــدش  شــد.  بخش هــا 
بــود که کمــک مالی زیــادی به خانــواده و 
خواهــر و برادرهایــش می کــرد. از آنجا که 
یلدا دختری کامــل و بی عیب و نقص بود 
و در زندگــی چیزی کم نداشــت خانواده و 
دوســت و آشــنا همــه به دنبال ایــن بودند 
کــه وی را بــه ازدواج ترغیــب کنند هرچند 
خــودش تمایلی به این موضوع نداشــت: 
»آن روزها هنوز 30 سالم نشده بود. آنقدر 
غــرق کار شــده بــودم کــه بــه ازدواج فکــر 
نمی کــردم. با این حــال هر وقت بــا پدر و 
مــادرم صحبت می کــردم می گفتنــد تنها 
آرزویشــان دیــدن مــن در لباس عروســی 
اســت. با اصرار آنها نخســتین خواســتگار 
به خانه مان قدم گذاشــت. »روزبه« هم از 
نظر مالی و هم موقعیت اجتماعی از من 
پایین تر بود. امــا خانواده معتقد بودند ما 
می توانیم مکمل یکدیگر باشــیم. هر چند 
تمایلی به این ازدواج نداشــتم اما به نظر 
و تجربه خانــواده ام اعتماد کردم و جواب 

در  کــه  جــوان  گــروه حــوادث/ دختــر 
زیــادی  موفقیت هــای  کار  و  تحصیــل 
به دســت آورده بود بعــد از دو ازدواج 
ناموفــق بــرای تصمیم گیــری بــر ســر 

دوراهی قرار گرفت. 

عروســی  و  عقــد  مراســم  دادم.  مثبــت 
مــا چنــدان مجلــل نبــود چــون مراعات 
وضعیت مالی روزبه را کردم و نخواستم 
ســختگیری کنــم. امــا هــر چــه از زندگی 
مشترکمان می گذشــت او نه تنها تاشی 
برای بهتر کردن شرایط نمی کرد بلکه هر 
روز توقعش از من بیشــتر می شــد. کار به 
جایی رسید که در عمل من نان آور خانه 
شــده بودم و هر روز درخواســت جدیدی 
داشت. عاوه بر اینها از  من توقع داشت 
مانند یک زن خانه دار به او رسیدگی کنم 
و اگر قصوری می دید بشدت بدرفتاری و 
اعتراض می کــرد. برخوردهــای او آنقدر 
توهین آمیز بود که کم کم همه همکاران 
و آشــنایانمان متوجه مشکات ما شدند 
و بــه من توصیه کردند راهــم را از او جدا 

کنــم. بــرای من کــه زنی مســئولیت پذیر 
رفتارهــای  تحمــل  بــودم  ســختکوش  و 
روزبــه و بی توجهی هایــش بــه وظایفــی 
کــه برعهده داشــت مــرا به ســتوه آورد و 

بااخره از او طاق گرفتم.
رونــد جدایــی از »روزبه«، آســیب روحی 
شــدیدی به من زد. برای اینکه بتوانم با 
شرایط جدید بهتر کنار بیایم، محل کارم 
را عــوض کردم و در یکی از شــرکت های 
بزرگ بازاریابی مشــغول شــدم. در آنجا 
هــم دقت و مســئولیت پذیری ام ســبب 
شــد خیلــی زود مــورد توجه همــکاران و 
مدیــر شــرکت قــرار بگیــرم. با پشــتکار و 
تاش فــراوان روز بــه روز اوضــاع کاری و 
همچنین شــرایط روحی ام بهتر می شد. 
خانــواده ام هم از شــادی من خوشــحال 

بودنــد. حــدود دو ســال بعــد از طاقــم 
خواســتگاری ام  بــه  همکارانــم  از  یکــی 
آمــد. او برخاف »روزبــه« هم موقعیت 
شــغلی و اجتماعــی و هم شــرایط مالی 
بسیار خوبی داشــت. دلیلی برای جواب 
او  بــا  خاطــر  به همیــن  نداشــتم  منفــی 

ازدواج کردم.
می دانســت  کــه  وجــودی  بــا  »کامیــار« 
تمایلــی بــه برگــزاری مراســم عروســی 
نــدارم اما جشــن مجللی برایــم ترتیب 
داد و پس از یک ســفر ماه عســل رؤیایی 
زندگی مشــترک زیر یک ســقف را شروع 
کردیــم. چند ماهی اوضــاع بر وفق مراد 
بــود و زندگی خوبی داشــتیم اما به مرور 
شــد.  شــروع  کردن هایــش  نهــی  و  امــر 
مــدام پولــش را بــه رخ من می کشــید. از 

همــه بدتــر اینکه بدبیــن و شــکاک بود. 
نمی توانست موفقیتم را تحمل کند و از 
مــن می خواســت کارم را محدودتر کنم. 
مقاومت های من برای ادامه کارم باعث 
شــد بدرفتاری هایش به لجبازی برسد و 
حــاا دیگر روزگارم را ســیاه کرده اســت. 
تحمــل این زندگی برایم ســخت اســت 
امــا خانــواده ام مخالف جدایی هســتند. 
آنهــا می گویند اگر این بار هم جدا شــوم 
آبروی شان می رود. ســر دوراهی هستم. 
نمی دانم راه درست چیست؛ اگر بمانم 
و زندگــی کنــم بایــد قیــد همــه عایق و 
آرزوهایم را بزنم و اگر جدا شــوم آبروی 

خانواده ام به خطر می افتد...
 حمیدرضا محمدی

کارشناس اجتماعی  

بی توجهی به ویژگی های روحی طرفین ، زن ســااری و نبود شــناخت کافی 
میان زوجین یکــی از مهم ترین علت های طاق اســت. ازدواج یک پیمان 
دوســویه اســت و تا وقتی که زوجین خود را شریک هم ندانند خوشبختی در 
زندگی آنها به وجود نمی آید. در خانواده هایی که زن و مرد هر دو شاغل هستند 
بایســتی در این زمینه به یک تفاهم مشــترک دســت پیدا کنند و طوری رفتار 
کنند که هر دو به یک اندازه مســئولیت زندگی را برعهده بگیرند تا احســاس 

خستگی و دلمردگی برای یکی از زوجین به وجود نیاید.
ســاعت کاری مشــخص، آشــنا کردن همســر با همکاران، چگونگی حضور 
بموقع در خانــه، نپذیرفتن دعوت میهمانی های کاری بدون حضور همســر، 
صحبت کردن با همســر در خصوص اتفاقات و رویدادهای کاری و مشــورت 
گرفتن از او از جمله مواردی هستند که باعث رفع سوء تفاهم های مرد نسبت 
به همسر شاغل خود می شود. از سوی دیگر زنان شاغل باید در انتخاب همسر 
دقت بیشتری داشته باشند چراکه در بسیاری موارد طرف مقابل شرایط کاری 

او را می پذیرد اما در زندگی برایش سنگ اندازی می کند.

ازدواج های ناموفق خانم مدیر
نگاه 
کارشناس

 فرقانی

کارشناس ارشد مرکز 
مشاوره آرامش اصفهان 
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بازی کودکانه رنگ خون گرفت
گروه حوادث/ پسر 6 ساله هنگام بازی و دویدن در خانه 

ناگهــان پایــش به مانعــی خــورد و روی زمین افتــاد اما 
چاقویی که در دست پسر کوچولو بود مرگ او را رقم زد.

بــه گــزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ســاعت ده و نیم شــب شــنبه مأموران 
کانتــری 117 جوادیه مرگ مشــکوک پســر 6 ســاله ای را به بازپرس کشــیک 
قتل اعام کردند. دربررســی های صورت گرفته مشخص شد پسر کوچولو به 
نــام آریــن در حــال بازی و دویــدن بوده اما چاقویی نیز در دســت داشــته که 
تعادلش را از دســت می دهد. به همین خاطــر هنگام برخورد با زمین چاقو 
به گلویش فرو رفته و باعث خونریزی شــدید شــده اســت. پدر و مادر آرین او 
را بافاصله به بیمارستان منتقل کردند اما پسرک جان خود را از دست داد.

کاهبرداری به بهانه کمک به بیماران ام اس
گــروه حــوادث/ دو بــرادر به بهانــه جمع آوری کمــک برای انجمــن حمایت از 

بیماران ام اس میلیونها تومان کاهبــرداری کردند. به گزارش خبرنگار جنایی 
»ایران«، چندی قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس فتای تهران از کاهبرداری 
اعضای یک باند خبر داد که تحت پوشش انجمن خیریه نیم میلیارد تومان سر 
او کاه گذاشته بودند.شاکی گفت: چندی قبل در یک کانال تلگرامی که به نام 
انجمن حمایت از بیماران ام اس ثبت شــده بود عضو شــدم. در این کانال با ۲ 
زن جوان آشنا شدم که مرجان و سمیه نام داشتند.مرجان درباره انجمن شان 
تبلیــغ کرد و گفت بــرای درمان تضمینی و حمایت از بیماران ام اس در کشــور 
آلمان و رایگان بودن هزینه دارو و درمان در این کشور و همچنین گرفتن ویزای 
آلمان فعالیت می کنند.بعد از اینکه اعتماد مرا جلب کردند از من خواســتند 
هــم بــرای کمک به انجمن و هم برای مهاجرت به آلمان همراهی شــان کنم. 
سپس ۲ مرد جوان با شماره تلفن کشور آلمان از طریق واتس آپ با من تماس 
گرفتند و ادعا کردند در آلمان هستند من هم ۵۰۰ میلیون تومان به حساب آنها 

واریز کردم که پس از مدتی متوجه کاهبرداری این باند حرفه ای شدم.
با شــکایت شــاکی پرونده، تیمی از مأموران پلیس فتای تهران برای دستگیری 
عامان این کاهبرداری میلیونی وارد عمل شــدند و مأموران در گام نخســت 
پی بردند که حســاب بانکی ۲ مرد جوان که با هم برادر هستند مربوط به کشور 
آلمــان اســت و ۲ بــرادر که مقیم کشــور آلمان هســتند از چندی قبل بــه ایران 
بازگشته اند.ســرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران گفت: همین کافی 
بود تا مأموران با اقدامات فنی و پلیســی ســیاوش و آرش را در عملیات پلیسی 
دستگیر کنند. متهمان که راهی جز اعتراف نداشتند به کاهبرداری میلیونی به 
بهانه مهاجرت و حمایت از بیماران ام اس پرده برداشــتند.بنا به این گزارش، 

متهمان برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.

مرگ یک گردشگر در جزیره
جوان سیرجانی براثر سقوط از کوه در جزیره هرمز جان باخت. سید مجدالدین 
حسینی- بخشدار جزیره هرمز- به فارس گفت: این حادثه ساعت 16 شنبه در 
حوالی منطقه دره ســفید هرمز رخ داده که بر اثر آن پسری ۲۲ ساله به  نام علی 
از ساکنان سیرجان، به علت سقوط از کوه جان باخت. خانواده وی نیز بافاصله 
در جریان حادثه قرار گرفته  و پس از اعام نظر پزشکی قانونی در خصوص علت 

مرگ و طی شدن مراحل قانونی جسد به خانواده آن تحویل خواهد شد.

اخبار
گروه حوادث/ دو قاتل فراری که در دو پرونده جداگانه از سوی پلیس تحت تعقیب بوده و در یک خانه دستگیر شدند در بازجویی ها جزئیات بیشتری از ارتکاب قتل ها را بیان کردند.

شهریار یکی از دو متهمی است که به اتهام قتل مرد جوانی مقابل چشمان پسر 3 ساله اش دستگیر شده است. او در نخستین جلسه بازجویی منکر قتل شد.

اعترافات تازه دو قاتل همخانه

فرشــاد، دومیــن متهمــی اســت کــه در همــان 
کارآگاهــان  توســط  شــهریار  دســتگیری  شــب 
اداره دهــم پلیــس آگاهی پایتخت در گرمســار 
دســتگیر شد. او اســفند سال گذشــته در مقابل 
قهوه خانه پســرعمویش را به قتل رساند و پس 
از آن متواری شــد. متهم 3۰ ســاله درباره اینکه 
چه شــد کــه پســرعمویت را به قتل رســاندی؟  
مــی گوید: من اصًا قصد کشــتن او را نداشــتم. 
بــرادرم 5۰۰ هــزار تومان از او مــواد خریده بود. 
می گفــت من بایــد پول مــواد را بدهــم و مدام 
اذیتــم می کــرد. اما واقعیت این بــود که به من 
حسودی می کرد و از این که وضع مالی ام خوب 

بود ناراحت بود. روزحادثه در قهوه خانه بودیم 
کــه درگیری لفظی بین مــا در گرفت و بعد او را 
بــه بیرون قهوه خانه بردم و درگیر شــدیم که با 
چاقــو او را زدم. بعد از فرار ابتــدا به خانه رفتم 
اما ســه ســاعت بعد متوجه شــدم که او کشــته 
شــده اســت و از شــدت ترس از خانــه گریختم. 

ترسیدم و فرار کردم.
پــس از آن دو بار می خواســتم خودم را معرفی 
کنم و تا نزدیکی کانتری هم رفتم اما ترسیدم و 
برگشتم. تصمیم داشتم بعد از سالگرد مقتول 
بــه ســراغ خانــواده اش رفته و رضایــت بگیرم و 

بعد از آن خودم را معرفی کنم.

ë  اختافت با اشــکان بــه خاطر چه بود؟ اشــکان

از دایــی مــن 1۰۰ میلیون تومان قــرض گرفته بود و 
دایی ام مدام پیام می فرستاد که پولش را پس بگیرد. 
من بدهی او را به دایی ام پرداخت کردم و قرار شــد 
وی پــول را به من بدهد. اما اشــکان در چند مرحله 
۲5 میلیون تومان را پرداخت کرده بود و 75 میلیون 
تومان از آن مانده بود. یک روز به همســر اشکان که 
دخترخاله ام بود زنگ زدم و گفتم که پولم را بدهد. 
او گفــت 35 میلیــون تومــان از ایــن پول را اشــکان 
می دهد و قرار شــده 4۰ میلیون تومان دیگر را برادر 
اشکان بدهد. 16 آبان تماس گرفتم و اشکان گفت 
برای شــب قرار بگذاریم تا 9 میلیون تومان از پول را 

بدهد و مابقی را تا چنــد روز دیگر پرداخت کند. اما 
دوباره اشکان زنگ زد و گفت قرار را منتفی کنیم. اما 
همان شب اتفاقی اشکان را دیدم و درگیر شدیم و او 

شیشه خودرویم را شکست.
ë  واکنــش تو چــه بــود؟   از ماشــین بیــرون آمدم

و پشــت ماشــینم پناه گرفتــم. بعــد از لحظاتی با 
چاقویی که از داخل ماشــین برداشــته بــودم به او 
حمله کردم. اسلحه ای که همراه اشکان بود نیز از 
دســت او افتاد. من به سمت اسلحه رفتم اما مرد 
جوانی که همراه اشکان بود اسلحه را برداشت و به 
سمت سر من گرفت اما من با دست لوله اسلحه 
را گرفتم و به سمت دیگری منحرف کردم. دو تیر 

شــلیک شد که به اشکان خورد. من هم از فرصت 
اســتفاده کرده و خودم را به ماشــین رساندم و فرار 

کردم.
ë  بعــد از فرار چه کردی؟به خانــه رفتم و با زن و

بچه هایم تهران را ترک کردیم.
ë  چطــور را  ات  زندگــی  هزینــه  مــدت  ایــن  در 

می گذراندی؟مــن در کار خریــد و فــروش تلفن 

همــراه آیفون بــودم. زمانــی که این اتفــاق افتاد 
۲۰۰ تلفــن همــراه داخــل خانــه ام بــود. بــا یکی 
از بســتگانم بــه نام فرشــاد تماس گرفتــم و از او 
خواســتم گوشــی ها را از خانــه ام خارج کنــد و در 
بازار بفروشــد. فرشــاد هم این کار را برایم انجام 
داد و پول فروش گوشی ها را به من رساند. در این 

مدت هم با این پول زندگی ام را می گذراندم.
ë  با فرشــاد چه نســبتی داشتی؟ پســرعمه پدرم

بود و هموایتی و دوست بودیم.
ë  از جریان قتلی که فرشــاد مرتکب شده بود خبر

داشتی؟ آن زمان که این اتفاق افتاد فرشاد جنایتی 

مرتکب نشده بود. حدود 4 ماه بعد او پسرعمویش 
را کشــت. فرشــاد وقتی به مــن زنــگ زد و ماجرا را 
تعریــف کــرد به خاطر لطفــی که به من کــرده بود 
خواســتم جبران کنم. به او گفتم به خانه ام بیاید و 
چند ماهی هــم در خانه ام ماند. بعد از چند ماه با 
این تصور که آب ها از آســیاب افتاده است خانه ای 
در اطراف تهران اجاره کرد. فرشاد فکر می کرد کسی 
دنبالش نیســت برای همین به دیدن خانواده اش 
می رفــت و آن روز که من بازداشــت شــده بــودم او 
میهمان خانه ام بود. زمانی که من دستگیر شدم او 

هم که پلیس دنبالش بود دستگیر شد.
ë  اگر قتل مرتکب نشده ای چـــرا فرار کردی؟ می

ترسیدم کسی حرف هایم را باور نکند. دو سالم بود 
پدر و مادرم از هم جدا شدند. مادربزرگم مرا بزرگ 
کــرد. هــم کار می کــردم و هــم درس می خواندم. 
آنقدر احســاس تنهایی می کردم که در 19 سالگی 

ازدواج کردم و اآن 4 تا بچه دارم.
ë  ســابقه داری؟ ۲ ســال به اتهام حمــل 15 گرم

مواد مخدر زندان بودم. بعد از آزادی توبه کردم 
و سراغ مواد مخدر نرفتم.

ر  تومانیسناریوی عجیب  متهم جنا یت  500  هزا

جزئیات بیشتر دو پرونده قتل در گفت و گو با متهمان



  »شــکوه میرشــاهی«، مدیرکل دفتر جــذب و حمایت از 
سرمایه گذاری اســتانداری خراسان رضوی گفت: براساس 
گــزارش مرکز آمــار ایران، این اســتان در پاییز امســال رتبه 

نخست نرخ مشارکت اقتصادی کشور را به خود اختصاص داد.
  »علیرضا نخعی«، مدیر کل آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان اظهار 
داشت: 4 هزار و 500 دستگاه بخاری استاندارد در یک هفته گذشته در مدارس 
سراسر این استان توزیع شده و یکهزار دستگاه بخاری استاندارد دیگر نیز تا چند 

روز آینده تحویل و توزیع خواهد شد.
  »رحمــت رحمت نژاد«، مدیرکل راه آهن لرســتان اعــام کرد: به دلیل انجام 
عملیات بازسازی در محدوده ریلی استان، راه آهن سراسری تهران - جنوب از 

دیروز )یکشنبه( مسدود شده و تا امروز )دوشنبه( نیز مسدود است.
  »آیــت قیصربیگــی«، مدیــرکل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام از بهبــود 
وضعیت بیکاری استان در میان استان های کشور خبر داد و افزود: رتبه بیکاری 

استان از ۱۵ به رتبه ۲۲ کشور رسیده است.
  »طهمورث الیاســی بختیاری«، رئیس سازمان برنامه  و بودجه چهارمحال و 
بختیاری گفت: نرخ بیکاری استان با کاهش ۴.۲ درصدی، از ۲۱.۲ درصد در پاییز 

سال گذشته به ۱۷ درصد در پاییز امسال رسید.
  »محســن مصطفایی«، معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اردبیل گفت: ۱۲هزار هکتار زمین کشاورزی اردبیل امسال تحت 

پوشش آبیاری نوین قرار می گیرد.
  »امین فاح«، مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس خراســان شمالی 
اظهار داشــت: براســاس برآوردهای انجام شــده، برچیدن بخاری های نفتی از 

کاس های درس استان 60 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
  »حســین انصــاری«، رئیس اداره آموزش و پرورش عشــایر اســتان خراســان 
جنوبی گفت: خیران اســتان، ۲00 میلیون تومان به دانش آموزان عشایر کمک 

کردند.
  »غامرضا دهقانی زاده«، مدیر فرودگاه آبادان از برقراری مجدد پرواز آبادان 

به کیش پس از وقفه هشت ماهه  خبر داد.
  »غامرضا شریعتی«، استاندار خوزستان از افتتاح پروژه انتقال آب کارون به 

تااب بین المللی شادگان در آینده ای نزدیک خبر داد.

 استقبال کوهرنگ 

از ۴ هزار گردشگر زمستانی
بیش از 4 هزار گردشــگر زمســتانی به شهرســتان کوهرنگ 

چهارمحال و بختیاری سفر کردند.
به گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، »مرتضــی زمانپور« 
فرمانــدار کوهرنگ گفت: این گردشــگران از اســتان های اصفهان، خوزســتان و 
تهران به این شهرســتان سفر کردند. 8 گروه راهداری و نیرو های امداد و نجات 
هال احمر در این شهرســتان آماده خدمات رســانی به مســافران و گردشگران 

هستند. 
فرماندار شهرستان کوهرنگ با اشاره به آماده نبودن پیست اسکی چلگرد برای 
اجرای ورزش های زمستانی، گفت: برای بازگشایی این پیست باید ارتفاع برف 
در شــهر چلگرد به بیش از نیم متر برســد. شهرســتان کوهرنگ بــا ۴۱ هزار نفر 
جمعیــت در فاصله 8۵ کیلومتری شــهرکرد مرکز چهارمحــال و بختیاری قرار 

دارد.

ایمن سازی حریم همه خطوط راه آهن درخراسان
حریم همه خطوط راه آهن درخراسان در محدوده شهرها، با دیوارکشی و ایجاد 

زیرگذر محصور و ایمن سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، »محمدهادی ضیایی مهر« مدیرکل راه آهن 
خراســان گفت: بیشترین عبور قطار در مناطق شهری منطقه راه آهن خراسان 
مربوط به ورودی شهر مشهد و ورودی و خروجی شهر نیشابور است. در برخی 
روســتاها نیز که در حاشــیه ریــل راه آهن قرار دارد و احتمال تــردد در آنها وجود 

دارد، با دیوارکشی یا ساخت زیرگذر از حریم ریل حفاظت شده است.
از مجموع ۱0 هزار کیلومتر شــبکه ریلی کشــور یکهزار و 400 کیلومتر در خراسان 

رضوی قرار دارد.

جبران کسری مخازن آب خراسان جنوبی
50 میلیون متر مکعب کسری مخازن آب خراسان جنوبی جبران شد.

به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، »حســین امامــی« مدیرعامل شــرکت آب 
منطقــه ای خراســان جنوبی گفــت: با اجــرای طرح تعــادل بخشــی منابع آب 
زیرزمینی در استان، کسری مخازن آب در دشت ها که از ۱۷0 به ۱۲0 میلیون متر 

مکعب کاهش یافته بود، جبران شد. 
وی بــا بیان اینکه یکــی از برنامه های طرح تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی 
نصــب کنتورهــای هوشــمند روی چاه های کشــاورزی اســت، افــزود: 80 درصد 
چاه های کشــاورزی اســتان به کنتور هوشــمند مجهــز شــده اند و در حال حاضر 

۲هزار و 4۷ حلقه چاه کشاورزی در استان فعال است. 
وی برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی در سال های گذشته و خشکسالی های 
پیاپی را عامل افت شدید آب های زیرزمینی اعام کرد و گفت: این افت شدید 
ســطح آب های زیرزمینی در دشت های استان سبب فرونشست زمین و ایجاد 

شکاف های عمیق بویژه در دشت های سرایان و فردوس شده است.

شکوفه کردن درختان بادام مهریز در چله زمستان
درحالی که ۱6 روز از چله زمســتان ســال 9۷ می گذرد، تعدادی از درختان بادام 
مناطق روســتایی شهرســتان مهریز از خواب زمستانی بیدار شــدند و با شکوفه 
کردن دراین موقع از ســال در میان حیرت کشــاورزان، زیبایی خاصی به منطقه 

بخشیدند.
»محمدحســین حکیمــی«، معــاون جهــاد کشــاورزی مهریز علت به شــکوفه 
نشســتن تعدادی از درختان بادام دهســتان»میانکوه« بخش مرکزی را تغییر 
شــرایط اقلیمــی و افزایش دما ذکر کــرد و در گفت و گو با ایرنا افزود: گرم شــدن 
هوا بعد از یک بازه زمانی، موجب بیداری درختان از خواب زمستانی و شکوفه 

کردن درختان میوه بخصوص بادام می شود. 
این کارشــناس بخش کشــاورزی منطقه با بیان اینکه شــکوفه دادن تعدادی از 
درختــان میوه در برخی ســال ها در منطقه ســابقه داشــت، ابراز امیــدواری کرد 
با تداوم فصل، درختان و شــکوفه ها از ســرما در امان بمانند. به گفته حکیمی، 
شــکوفه دادن درختان در روستای »بنادک سادات« دهستان میانکوه نسبت با 
ســایر مناطق بیشتر اســت. کشــاورزان بر این باورند، در صورت احتمال کاهش 
دمــای هوا تا پایان امســال و اوایل ســال 98 درختان میوه خصوصــاً بادام دچار 

سرمازدگی خواهند شد و خسارت زیادی به باغداران وارد می شود.

با تله  کابین به بام کرمان بروید
تله کابین بام کرمان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

»مصطفــی آیت اللهی موســوی«، معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی و فنــی 
اســتانداری کرمــان در گفت وگــو با ایســنا در خصوص آخریــن وضعیت این 
پــروژه تصریح کرد: عملیــات اجرایی پروژه بام کرمان احتماًا از ســال آینده 
آغــاز خواهــد شــد، ممکن اســت ایــن پــروژه به چند فــاز تبدیــل و فاز بــه فاز 

عملیات اجرایی آن انجام شود. 
وی بــا بیــان اینکــه به رغــم همــه نامایماتی کــه دســتگاه های اجرایــی انجام 
می دهند، خوشبختانه سرمایه گذار پروژه تله کابین و بام کرمان در حال فعالیت 
بوده و پایه آخر تله کابین هم نصب شــده، اظهار داشــت: بهره بــرداری اولیه از 
تله کابین کرمان تا قبل از شروع سال جدید انجام خواهد شد و چند ماه پس از 

گذراندن آزمایش ها مورد استفاده عموم قرار می گیرد.
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اخبـــار

شالیزارهای آهنی؛ کابوسی برای طبیعت

کشــاورزی  زمین هــای  کاربــری  تغییــر 
معضلی است که حدود دو دهه گریبانگیر 
طبیعــت بکــر شــمال کشــور و همچنین 
صنعت کشــاورزی شده اســت. با افزایش 
میــل بــه زندگــی مــدرن و کــوچ گســترده 
روستاییان به شهرها، زمین های کشاورزی 
بدون استفاده مانده اند و بسرعت در حال 
تغییر کاربری هستند. بر طبق آمار، ازاوایل 
دهه ۷0 تاکنون بیش از یک میلیون هکتار 
از زمین های کشــاورزی در کل کشور تغییر 
کاربری داده اند. با توجه به باا بودن آمار، 
این امرتبدیل به یــک نگرانی جدی برای 
کارشناســان شــده اســت. از طــرف دیگــر 
داشــتن خانه دوم یــا به بیانــی دیگر ویا، 
مسأله ای مختص ایران نیســت و درحال 
رواج درسراســر دنیاســت بــه طــوری که تا 
سال ۲00۵ حدود ۱0 میلیون خانه دوم در 
اروپا و امریکا ســاخته شده اســت. در حال 
حاضر کارشناسان و محققان بر آن هستند 
تا با بررســی دقیــق علل شــکل گیری این 
معضل و ارائه راهکارهای گوناگون از روند 

رو به رشد آن جلوگیری کنند.
ë  جایــگاه صنعت کشــاورزی در توســعه

اقتصادی
اقتصــاد دنیــا در مجمــوع بر پایه ســه 
بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استوار 
اســت. در بیشــتر کشــورهای دنیا صنعت 
کشــاورزی نقــش بســزایی در پیشــرفت و 
توســعه اقتصادی دارد حال آنکه در ایران 
ایــن صنعت به شــکل ســنتی خــود باقی 
مانــده و شــدیداً رو به نزول اســت. به طور 
تقریبی یک سوم جمعیت کشور در بخش 
کشــاورزی مشــغول به فعالیت هســتند. 
عاوه بــر افــرادی که به صورت مســتقیم 
در ایــن صنعــت مشــغول به کارهســتند 
رشــته  دانشــجویان  و  فارغ التحصیــان 
کشــاورزی، کارمندان اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان ها، فروشندگان سم و کود و غیره 
را نیــز باید در تکامل این صنعت ســهیم 

دانست.
ë میزان تغییر کاربری ها و چگونگی آن

جهــاد  وزارت  اهــداف  تعریــف  در 
کشــاورزی آمده اســت کــه بهره بــرداری از 
اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از تخریب 
و تغییر کاربری بی ضابطه جزء مهم ترین 
کــه  اســت  وزارتخانــه  ایــن  دغدغه هــای 
ماحصل آن تصویب قانون حفظ کاربری 
اراضــی زراعی و باغی در تاریــخ ۷4.3.3۱ 
اســت. این قانون در ســال 8۵ دستخوش 
اصاحاتی شد. در این اصاحیه ذکر شده 
زمین های بایری که دســت کم به مدت ۵ 
سال بدون کشت مانده باشند، زمین های 
موات که سابقه احیا و بهره برداری ندارند 
و همچنین زمین هایی که خــارج از بافت 
روســتاها و حریم شــهرها هســتند شامل 
قانون تغییر کاربری می شود. مسأله ای که 
بــا آن روبه رو هســتیم این اســت که هدف 
وزارت جهــاد کشــاورزی بــه طــور کامــل 
محقق نمی شــود بــه طوری که بر اســاس 
آخریــن آمــار ایــن ســازمان 3 هــزار و 8۱0 
هکتار از زمین های کشاورزی تغییر کاربری 
داده انــد. حــال ســؤال اینجاســت کــه آیــا 
تمامی این زمین ها مشــمول شرایط فوق 
بوده اند؟ در ســال های اخیر ۱8.۷ میلیون 
هکتار که معــادل با ۱۱ درصد از زمین های 
کشاورزی است در چرخه تولید قرار داشته 
که تا سال 93 به ۱۶.۶ میلیون هکتار کاهش 
پیدا کرده اســت. این کاهش ۲.۵ درصدی 
ممکن است به دلیل بایر بودن زمین های 
کشــاورزی باشــد، امــا لزومــاً دلیــل اصلی 
آن نیســت. »علیرضا قباد افشار«، رئیس 
پیشین ســازمان اموراراضی کشــور در این 
باره اظهارداشت: بیشتر تغییر کاربری ها در 
زمین های کشاورزی درجه ۱ و ۲ و۴0 درصد 
آن در تهــران، مازندران، گیان، گلســتان، 
اصفهان و البرز بوده است. وسعت تغییر 
کاربری هــا را بایــد تــا ۲ برابــر آمار تخمین 
زده حســاب کرد. در پی واکنش به انتشــار 
وســازهای  برســاخت  مبنــی  گزارشــی 
بی رویه در مهر ماه امســال با عنوان »وفور 

انبوه ســازی در مازنــدران: تغییــر ماهیت 
زمین هــای کشــاورزی بــه هتــل بــا هــدف 
دالــی« اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری مازندران با پذیرفتن 
محتوای گزارش مذکور مسئولیت این امر 
را رد کــرد. در توضیحات این اداره اینگونه 
قید شده که تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
بر اســاس صدور مجوز ازم از سوی جهاد 
کشــاورزی و اخــذ تأییدیــه از کارگروه هــای 
ذیربط امکان پذیر است و اراضی جلگه ای 
یا جنگلــی هم مرتبــط بــا اداره کل منابع 
طبیعی هســتند. این اداره در ادامه افزود: 
در ســال 90 مقرر شد که حداکثر ۱0 درصد 
از قطعــات بــا رعایت ۲0 درصد از ســطح 
اشــتغال به کاربری گردشگری اختصاص 
یابد که تاکنون فقط ۱۴ مورد موفق به اخذ 

مجوز ساخت شدند.
ë مافیای تغییر کاربری و زمین خواری

در گــزارش اخیــر ســازمان شــفافیت 
بین المللی از شاخص تلقی خود از فساد 
از میان ۱۷۴ کشور، ایران یکی از فاسدترین 
اقتصادهای دنیا عنوان شــد و رتبه ۱3۶ را 
به خود اختصاص داد. حجم باای فساد 
در مسائل اقتصادی عرصه های مختلفی 
را در بــر می گیــرد کــه یکــی از آنهــا زمیــن 
خواری اســت. مافیای زمین خواری که در 
زمانــی اندک زمین ها را می خرنــد و آن را 
تکه تکه کرده و می فروشند براحتی و بدون 
هیچگونه نظارتی قوانین موجــود را زیر پا 
می گذارنــد. با وجود قانون تصویب شــده 
دربــاره تغییر کاربری، نظارت کمی بر این 
تغییرات اعمال می شود، در نتیجه شاهد 
افزایش آن هستیم. افرادی که در پی تغییر 
کاربری زمین های کشــاورزی هســتند باید 
مراحلی قانونی را طی کنند که شامل اخذ 
مجــوز از اداره کل جهاد کشــاورزی اســتان 
اســت. این اداره کل به اتفاق آرای مدیران 
کل راه و شهرسازی، محیط زیست، جهاد 
کشــاورزی، امور اراضی و نماینده استاندار 
مازندران مجوز ازم برای تغییر کاربری ها 
را صــادر می کند. با وجــود این مراحلی که 
افراد باید طی کنند، بیشتر تغییر کاربری ها 
غیرقانونی هســتند و این ســازمان از سوی 
مراجــع نامعلــوم بــرای صــدور مجوزهــا 
تحت فشــار اســت. نبود جدیت در عمل 
به قانون نیز از مهم ترین عواملی است که 
مشــکات و تخلفات را دوچندان می کند. 
»علــی محمد شــاعری«، رئیس پیشــین 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس با انتقاد از عدم نظــارت کافی بر 
منابع طبیعی، اظهار داشت: مافیای زمین 
خــواری در ارتبــاط با دســتگاه های دولتی 
مجوز تغییــر کاربری ها را براحتی دریافت 
می کنند. البته در این مورد خأهای قانونی 
وجود دارد که باید رفع شــود وگرنه ممکن 

نبود کسی بتواند در کوهستان ویا بسازد.
ë معضات طبیعی و انسانی

زمین هــای  بــه  اجمالــی  نگاهــی  بــا 
کشاورزی تغییر شــکل یافته در جاده های 
منتهــی به شــهرهای شــمالی انبوهــی از 
تاارهــا و ســفره خانه هــا را می بینیم که با 
زرق و برقــی آنچنانی در انتظار پذیرایی از 
مشتریان هســتند. نکته حائزاهمیت این 
است که سازمان جهاد کشاورزی شالیزارها 
را از این قاعده مســتثنی دانســته که با این 
حقیقــت کــه بیشــتر تغییــر کاربری هــا یا 
در  گوناگــون  انــواع  از  ســازها  و  ســاخت 
شــالیزارهای شــمال در حال شــکل گیری 
هســتند در تعارضــی جدی اســت. عاوه 
بر مشــکات گوناگون برای محیط زیست 
ســاخت و ســازهای متعــدد تهدیدهــای 
دیگری نیــز در پی دارد. یکــی از این موارد 
رفتــاری  ســبک  و  شــهری  زندگــی  رواج 
شهرنشــینان اســت. بــا یادگیــری آداب و 
رســوم شهری، روســتاییان آداب محلی را 
فرامــوش می کنند و جوانان دیگر مایل به 
زندگی در روستا نیستند.  »داور بزرگ نیا« 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان تهران درباره این پدیده 
می نامــد،  ویایــی  گردشــگری  را  آن  کــه 
گفت: این مســأله ضد گردشــگری اســت 
و موجب تشــکیل معضل تغییــر کاربری 
اراضی شــده اســت. از ســوی دیگر، وی در 

موضعی دوگانه افزود: مازندران به عنوان 
جامعه صنعتی شناخته نمی شود و اینکه 
کشــاورزی در جایگاه بینابینی قــرار دارد و 
این صنعت گردشگری است که می تواند 

این نقص را رفع کند.
ë راهکارهای مقابله با پدیده تغییر کاربری

باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان  برخــی 
کــه راهــکار اصلــی جهــت برخورد بــا این 
بحران بــا عاملیــت مســتقیم و مدیریت 
سازمان جهاد کشــاورزی می تواند محقق 
شود. سازمان جهاد کشــاورزی می تواند با 

تخصیص یارانه مناســب بــه محصوات 
کشاورزی و به کارگیری روش های مدرن تر 
و مدرنیزه کردن ابزار کشاورزی تحولی نوین 
در این صنعت ایجاد کند که موجب رشد 
و شــکوفایی آن می شــود؛ در نتیجه میزان 
تغییر زمین های کشــاورزی هــم می تواند 
کاهــش پیدا کنــد. عواملی چون کــم آبی، 
باا بــودن تعرفــه اولیه کشــاورزی و پایین 
بــودن ارزش محصوات کشــاورزی نیز به 
گســترش تغییــر کاربری ها دامــن زده اند. 
»قبــاد افشــار« در ایــن بــاره اذعــان کــرد: 

دولــت رونــد این تغییــر کاربری هــا را کند 
کرده اســت و گشــت های ویژه برای حفظ 
کاربری زمین های کشــاورزی تشکیل شده 
است. سنددار شــدن زمین های کشاورزی 
و اجــرای طــرح کاداســتر کــه زمین هــا را 
شناسایی می کند و برای آنها اسناد مالکیت 
صادر می کند راهکارهای دیگری بودند که 
قباد افشار پیشنهاد کرد. اقدام قابل توجه 
دیگر در جهت همسویی با طرح مبارزه با 
تغییر کاربری زمین های کشاورزی امضای 
تفاهمنامه ای مشــترک بین بنیاد مسکن 

و ســازمان امــور اراضی کشــور در ســال 9۲ 
است. افراد بسیاری در این زمینه تخلفاتی 
انجام داده اند و همین تخلفات منجر شد 
تــا مجازات هایی نیز برای متخلفان وضع 
شــود. بــر این اســاس طبق مــاده 3 قانون 
حفظ کاربــری اراضی زراعی و باغی، همه 
مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغی 
موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز 
و بــدون اخــذ مجوز از کمیســیون موضوع 
تبصــره ۱ مــاده ۱ این قانون اقدام به تغییر 
کاربــری کنند عــاوه بــر قلع وقمــع بنا به 
پرداخــت جزای نقــدی از۱ تا 3 برابر بهای 
اراضی زراعــی و باغی به قیمت روز زمین 
با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده 
اســت محکوم می شوند و در صورت تکرار 
جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک 
ماه تا ۶سال محکوم خواهند شد. با وجود 
ایــن قانون هــا و مجازات هایــی کــه جهت 
جلوگیــری از تغییــر کاربری هــا تصویــب 
شــده اند، این پدیده همچنان ادامه دارد و 
هیچ سازمانی مسئولیت مبارزه با این امر 
را نمی پذیرد. به نظر می رسد که مسئوان و 
کارشناسان مربوطه باید هر چه زودتر چاره 
اندیشــی کنند و با پیاده ســازی جــدی این 
راهکارها و راهکارهایی دیگر مانع پیشرفت 
آن و در نتیجــه ایجاد مضرات اقتصادی و 

انسانی آن شوند.

بنای تاریخی »خانه هنر« تبریز با 80 سال 
قدمت و محل اســتقرار تنها مــوزه کارتون 
)کاریکاتور( ایران، با مشکل ادعای مالکیت 
شــهرداری بر ســاختمان آن و تاش برای 
بیرون کردن آنها از خانه و استقرار شورای 

شهر در این مکان مواجه است.
»محمــد محمدپــور«، مدیــرکل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی در 
خصوص مســائل جدیــد مالکیتی »خانه 
هنــر« بــه ایرنا، گفــت: این مــکان تاریخی 

در اوایل پیروزی انقاب اســامی، به ازای 
تخریــب محل قبلی »کتابخانــه ملی« در 
مجموعــه »تاریای ارک« تبریــز، به عنوان 
محــل جدید کتابخانه توســط شــهرداری 
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  اداره  اختیــار  در 
اســامی آذربایجان شــرقی قــرار گرفت و 
در حدود3دهــه اخیــر مأمــن کتابخوانان 
و پژوهشــگران فرهنــگ وهنر بوده اســت. 
محمدپــور اظهار داشــت: این ســاختمان 
قدیمــی با وســعتی افــزون بر 3هــزار متر 

مربــع و زیربنــای ۲ هــزار و 800 مترمربــع 
در ضلــع شــمالی بوســتان قدیمــی »باغ 
مخــزن  و  شــده  واقــع  تبریــز  گلســتان« 
کتابخانه ملی تبریز اســت که در سال 33 
شمســی توســط بــرادران نخجوانی بنیان 
گذاشــته شــد. وی ادامه داد: برادران فقید 
نخجوانــی کتابخانــه بی نظیر خــود را نیز 
بــه »کتابخانه ملــی« هدیه کــرده و در این 
مکان نگهداری می شــود. این بنا در ســال 
۷8 شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت 

رســیده و توســط اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســامی آذربایجــان شــرقی در ســال 85 
بازســازی، تجهیــز و بــرای اســتفاده اهالی 
هنر در اختیــار آنان قرار گرفته اســت. وی 
گفــت: امــا شــهرداری تبریــز در اقدامــی 
جدیــد، مدعی مالکیــت این مکان شــده 
اســت؛ این در حالی اســت که سال ها قبل 
براســاس صــورت جلســه مدیران ســابق 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان و مسئوان 
شــهر، »خانه هنــر« به مــا واگذار شــد، هر 

چند شهرداری اسناد مالکیت آن را انتقال 
نــداده اســت. »شــهرام دبیــری«، رئیــس 
کمیسیون فرهنگی شورای کانشهر تبریز 
نیــز گفت: چنــدی پیــش بازدیــدی از این 
بنــای تاریخی و فرهنگی داشــتیم و براین 
اســاس شــورا بر اهمیــت موضــوع واقف 
است. این مکان جاذبه گردشگری تبریز و 
متعلق به شهرداری بوده و در واقع امانتی 
در دست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 

آذربایجان شرقی بوده است.

ادعای مالکیت شهرداری تبریز بر بنای تاریخی موزه کارتون
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امروز 51 ســال می گذرد از آن هفدهم 
دی ماهی که غامرضــا تختی، جهان 
پهلــوان ایــران درگذشــت. از آن شــب 
سرد زمستانی که مدال آورترین کشتی 
گیــر ایران، فضای رقابــت را خالی کرد 
و بــه رقبایــش »عــادل آتــان« تــرک، 
»بوریس کوایف« روس و »پیتر بیلر« 
امریکایی اجازه داد تا از این به بعد، با 
خیال آسوده، پایشــان به تشک کشتی 
باز شود. حاا نیم قرن از آن سال های 
خاص و از آن دوران مدال ها، گذشــته 
اســت، امــا آنچــه از »تختــی «مانــده، 
»جهــان  طمطــراق  پــر  عنــوان  یــک 
پهلــوان« اســت و یک خانــه ای که این 
کارش  ســرو  نیســت  معلــوم  روزهــا، 
بــا کیســت! خانه فــردی کــه زمانی در 
فهرســت بهترین های فیا قرار داشت 
و بــه عنــوان یکــی از مشــاهیر کشــتی 
دنیا تقدیر می شــد، حــاا در وضعیتی 
قرار دارد که خیلی ها می پرســند، بعد 
ازچنــد ده ســال آینــده، چگونــه قــرار 
اســت نــام پهلوانانمــان را برای نســل 
های آینده حفظ کنیم؟! آنچه »تختی 
ســال هــای دور« را »تختــی« کــرد نــه 
مدالهایش بود و نه تعداد تشک هایی 
که دســتش را به نشانه بوسه روی آنها 
زده بــود. تختــی نامش مرام داشــت، 
اســمش که می آمد، تشک های کشتی 
نــه از »تــرس بازندگــی« که از »شــوق 
پهلوانی« زیر پایش فرش می شد تا به 
دنیا نشان دهد کشتی فقط »یک فن« 
یــک »روش زندگــی« اســت.  نیســت 
مــا، امــا در قبــال او کــم گذاشــته ایم، 
قدیمی ترین باشــگاه کشــتی )باشــگاه 

پــواد( را که زمانــی فرزند رجب خان، 
)پدر تختــی( اولین های فــن و تکنیک 
بلــور«  »حبیــب اه  اســتادش  از  را 
یــاد گرفت بــه باشــگاه بیلیــارد تبدیل 
کرده ایــم و خانــه اش را به جــای موزه 

کشتی به یک کارگاه تریکوبافی!
ë  شهرداری توجهی به خرید خانه پدری

تختی ندارد
حجت نظری، عضو شــورای اســامی 
شــهر تهران در جلســه دیروز شــورا در 
تذکــر پیش از دســتور خود بــا بیان این 
کــه در آســتانه ســالگرد فــوت »جهان 
پهلوان تختی« قرار داریم، از وضعیت 
خانــه و باشــگاه تختــی انتقــاد کــرد. او 
گفــت: متأســفانه خانه پــدری تختی و 
زورخانــه پــواد از وضعیــت مناســبی 
برخوردار نیســتند. این  در حالی است 
کــه خانه پــدر تختی می توانــد به خانه 
موزه کشــتی تبدیل شــود.وی با اشــاره 
به این که متأســفانه خانه پدری تختی 
به کارگاه تریکوبافی تبدیل شــده است 
و زورخانــه پواد نیز به باشــگاه بیلیارد 
ایــن  در  اســت،  داده  کاربــری  تغییــر 
بــاره، اضافــه کــرد: در بودجــه امســال 
35 میلیــارد ریال بــرای تملک خانه و 
زورخانــه تختی اختصاص داده شــده 
بود، اما شــهرداری های مناطق 11 و 12 

به این مهم توجه نکردند.
ë  اختصاص ســه و نیــم میلیــارد تومان

برای خرید خانه تختی و باشگاه پواد 
علی محمد ســعادتی شهردار منطقه 
دربــاره  جالبــی  حرف هــای  البتــه   12
خانه موســوم به »خانــه پدری تختی« 
دارد. او به »ایران« می گوید که تاکنون 
هیچ مدرک مســتندی دال بر مالکیت 
تختــی یا مرحــوم پدرش بــر این خانه 
ارائــه و تاییــد نشــده اســت و حرف هــا 

بیشــتر بــر پایــه شــنیده ها و گمانه زنی 
کــه  انــکار نمی کنــد  او  البتــه  هاســت. 
ممکن است مرحوم تختی چند وقتی 
را در این خانه ســکونت کرده باشد که 

آن هم هیچ سند تاریخی ندارد.
وی بــا بیــان این کــه ســند مالکیت این 
خانــه به نــام شــخص دیگری اســت، 
می گویــد: ایــن خانــه حــدوداً 700 متر 
اســت کــه بخشــی از ایــن خانــه کارگاه 
تریکوبافــی اســت و البته ســند تجاری 
آن  دیگــر  بخــش  و  دارد  کارگاهــی  و 

مسکونی است.
ســعادتی بــا انتقــاد از بودجــه ای کــه 
شــورا بــرای خریــد و تملک ایــن خانه 
در ســال گذشــته مصوب کرده اســت، 
می گوید: شــورا بــرای خریــد این خانه 
و همچنیــن باشــگاه پــواد در منطقــه 
12، 3 و نیــم میلیــارد تومــان مصــوب 
کــرده، درحالــی که یک و نیــم میلیارد 
تومــان بــرای خرید چنیــن خانه ای به 

هیچ وجــه کافی نیســت و تقریبــاً باید 
به ســه برابــر افزایــش یابد. اگــر پیش 
از ایــن کار کارشناســی دقیقــی انجــام 
شــده بود، قطعاً این اعتبار اختصاص 
نمی یافــت. البتــه مالــک هــم از ایــن 
وضعیــت خبــری اســتفاده کــرده و به 
خاطر فشــار هایی که بــرای خرید خانه 
وجــود دارد، نــرخ خانــه را بســیار بــاا 
پیشــنهاد می دهــد کــه تملــک آن در 

توان شهرداری نیست.
وی بــا بیــان این کــه تاکنــون جلســات 
برگــزار  بــا مالــک خانــه  را  متعــددی 
کرده ایــم، اما دربــاره قیمت، به توافق 
نرسیدیم، تأکید می کند: براین اساس 
بــه دنبــال خریــد زورخانــه کوچکی که 
محــل تمریــن مرحــوم تختی بــوده و 
در خیابــان تختی قــرار دارد و به تأیید 
هســتیم.  رســیده،  هــم  محــل  اهالــی 
زورخانــه  ایــن  شــهرداری می خواهــد 
و زمیــن مجــاور آن را تملــک کــرده و 

کلنــگ آن را بــه نــام زورخانــه و مــوزه 
محله تختی بزند.

ë  شــهرداری مصر به خرید باشگاه پواد
است، ذی نفع اجازه نمی دهد

اگرچه عمــده گایه های حجت نظری 
بــه شــهرداری تهــران بر می گــردد، اما 
»آرش الویــی«، رئیــس اداره امــاک 
شهرداری منطقه 11 حرف های دیگری 
دارد. او معتقــد اســت کــه شــهرداری 
تاش هایی را انجــام داده، اما ذی نفع 
بــه علــت تصــور غلطــی کــه از توافــق 
بــا دولتی هــا دارد، فعــًا زیــر بــار ایــن 
معاملــه نرفته اســت. او در گفت و گو با 
»ایران« با بیــان این که حدود دو هفته 
پیش، جمعی از اعضای شــورای شهر 
با همراهی نصر اه آبادیان، شــهردار 
منطقه11 از این باشــگاه بازدید کردند، 
اینســت  بــر  شــهرداری  گفت:عــزم 
را  قدیمــی  و  تاریخــی  خانه هــای  کــه 
معتقدیــم  چراکــه  کنــد،  خریــداری 

توانایــی  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
بازســازی و خرید ایــن خانه ها را ندارد.
وی ادامه داد: در سال های گذشته هم 
،شــهرداری برای خرید باشــگاه تختی 
اقــدام کــرده بــود. امــا ایــن باشــگاه دو 
قســمت دارد که یک بخش آن دســت 
مالک و بخش دیگر آن دست ذی نفع 
اســت. مالک هم اکنــون ایران نیســت 
و متأســفانه ذی نفع هم با شــهرداری 
راه نمی آید. مــا چندین بار به ذی نفع 
فرصت دادیم تا ملک کارشناسی شده 
و قیمت گذاری کنیم، اما ایشــان هر بار 
ممانعــت می کنــد. ایــن هفتــه دوباره 
قرار اســت با شهردار جلسه بگذاریم و 
در ایــن باره با ذی نفــع صحبت کنیم. 
قیمــت  دربــاره  حرفــی  حتــی  ایشــان 
پیشــنهادی خود هم نمی دهد و ما نیز 
چون کارشناسی نکرده ایم، نمی توانیم 
قیمت گذاری کنیم و اعتباری برای این 

ملک در نظر بگیریم.
بــه گفتــه الویــی، ایــن باشــگاه حدود 
351 متر اســت و قیمت منطقه نیز در 

حدود 15-10 میلیون تومان است.
وی با بیان این که شــهرداری همچنان 
بــه دنبــال خریــد اســت، گفــت: ایــن 
ملــک هم اکنــون بــه باشــگاه بیلیــارد 
خیابــان  ابتــدای  در  و  شــده  تبدیــل 
وحــدت اســامی قــرار دارد. امــا چون 
توافق دو وجهه اســت، امــکان رایزنی 
وجــود ندارد. چراکــه ذی نفع، هرگونه 
صحبــت با مالک را منــوط به توافق با 

خودش کرده است.
الویــی بــا بیــان این کــه بالغ بــر 11-12 
خانه تاریخی در منطقه 11 وجود دارد، 
گفــت: شــهرداری هفتــه پیــش خانــه 
مینایــی را در منطقه منیریه خریداری 

کرد.
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

خانه تختی را با یک  و نیم  میلیارد تومان نمی توان  خرید !
بطحایی: ایحه رتبه بندی معلمان تا پایان شهردار منطقه 12 تهران در گفت و گو با »ایران«:

سال به مجلس ارائه می شود
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: ایحــه نظــام رتبــه بنــدی 
معلمان آماده ارائه به مجلس است و پیش از پایان سال به 
مجلس ارائه می شود.به گزارش تسنیم، دیروز سؤال حسن 
کامــران، نماینــده اصفهان از ســید محمد بطحایــی وزیر آمــوزش و پرورش، 
درباره نظام رتبه بندی معلمان در دستورکار مجلس قرار داشت.وزیر آموزش 
و پــرورش در این زمینه گفــت: پیگیری های نمایندگان درباره نظام رتبه بندی 
معلمــان در حصــول نتایج در این زمینه بســیار تأثیرگذار بوده اســت و پس از 
5 ســال از مطرح شــدن ایــن موضوع، امروز بــه مرحله عملیاتی شــدن و آغاز 

رتبه بندی معلمان نزدیک می شویم.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین آثار رتبه بندی معلمان، ارتقای کیفی نظام 
آمــوزش و پــرورش و توانمندی هــای نیروی انســانی در این وزارتخانه اســت، 
افزود: این مسأله می تواند زمینه و فضای مناسبی را برای ارتقای کیفیت کاری 
نیروهای انسانی آموزش و پرورش فراهم کند.وزیر آموزش و پرورش در همین 
راســتا ادامه داد: پس از آنکه ایحه رتبه بندی معلمان به دولت ارســال شــد، 
با عنایت رئیس جمهور و همکاری ســازمان برنامــه و بودجه، امروز در بودجه 
98 ردیف مستقلی به آن اختصاص یافته است که گام مهمی است.بطحایی 
اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان این ردیف بودجه را غنی تر و پر بارتر کنند و 
در حال حاضر ایحه  رتبه بندی معلمان در حال بررسی در کارگروه های هیأت  
دولت اســت و جلســه ای هم برای بررســی کلیات آن با حضور رئیس جمهور 
برگــزار شــد.وی  با بیــان اینکه با درج ردیــف اختصاصی در ایحــه بودجه 98 
برای نظام رتبه بندی معلمان، عمًا اجرای رتبه بندی آغاز شده است، ادامه 
داد: امیدواریم در ســال 98 مراحل اجرایی و عملیاتی آن شــروع شــود و نظام 
آمــوزش و پرورش و معلمان از ماحصل آن بهره مند شــوند. بطحایی با بیان 
اینکه هیچ کس نیســت که به نقش و جایگاه معلمان در ســاختن آینده کشور 
واقف نباشد، تصریح کرد: اگر معلمی رضایت شغلی یا شایستگی های کافی 
نداشته باشد، حتماً آینده کشور و نظام مقدس جمهوری اسامی در هاله ای از 

ابهام قرار خواهد گرفت و باید عملکرد آنان ارتقا پیدا کند.

معاون حقوقی بنیاد شهید: همسران شهدا و ایثارگران با 
25 سال سابقه بازنشسته می شوند

 معــاون حقوقــی و امور مجلس بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: همســران 
شهدا، جانبازان و آزادگان می توانند با 25 سال سابقه کار و 30 روز حقوق یعنی 

با پنج سال سنوات ارفاقی از خدمات بازنشستگی بهره مند شوند.
مهــدی ایزدی درباره اجــرای این قانون در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: طبق 
ماده 24 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، همسران شهدا، جانبازان 50 
درصد به باا و آزادگان می توانند بر اســاس قانون، با 25 ســال ســابقه و 30 روز 
حقوق بازنشسته شوند. وی تصریح کرد: مشکل اصلی برای اجرای این موضوع، 
نداشتن اطاعات آماری از متقاضیان این ماده قانونی است که به همین منظور 
اکنون به تمام ادارات بنیاد شــهید در سراسر کشور اباغ شده است که نسبت به 
جمع آوری این اطاعات از همسران شهدا، جانبازان و آزادگان اقدام کنند.ایزدی 
ادامه داد: اکنون متولیان امر در بنیاد شهید در حال جمع آوری آمار از این افراد 
هســتند، تا پس از این اقدام برآورد مالی آن انجام شود، به دولت پیشنهاد داده 

می شود تا دولت آیین نامه آن را تدوین و تصویب کند تا زمینه اجرایی یابد.

خبـــــر

خانه تختی به کارگاه تریکو بافی تبدیل شده است



برپایی نمایشگاه صنایع دستی در عربستان
ریاض این هفته نمایشــگاهی از صنایع دستی را در این کشور 
برگــزار می کند. در این نمایشــگاه قرار اســت ســبک زندگی و 

فرهنگ این کشور به نمایش درآید.  نــــــما
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پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی

 تحقیق درباره ایمیل های هیاری
 شــاید اشــتباه من این بود که این مســأله را در همان موقع با شــدت بیشــتری به 
چالش نکشــیدم، در آن لحظه برداشــتم این بود که درخواســت او بســیار َسُبک و 
بی معنی اســت و به همین دلیل تصمیم گرفتم بحث و جدل نکنم، بویژه  اینکه 
اصًا دوســت نداشتم نخستین چالشــم با رئیس جدید بر سر این موضوع باشد. 
همچنین مطمئن بودم که در هر حال رسانه ها و افکارعمومی توجهی به تفاوت 
معنایی و فنی میان »موضوع« و »تحقیق« نخواهند داشــت و آن را به طور کامل 
نادیده خواهند گرفت. شاید خانم لینچ هم از این موضوع آگاه بود. من می دانم 
مدیرانی که از سوی اف بی آی در آن جلسه حضور داشتند هم درخواست دادستان 
کل را به طور آشــکار یک درخواســت سیاسی می دیدند. همکارانم در اف بی آی در 
صحبت هایی که بعد از جلسه داشتیم، به این موضوع اشاره کردند، همان گونه که 
حداقل یکی از مدیران ارشد لینچ هم این کار را کرد. »جورج توسکاس« که در آن 
موقع مرد شــماره 3 در بخش امنیت ملی وزارت دادگستری بود، هنگام خروج از 
جلسه و با خنده و شوخی گفت: »ُخب اداره شما را از این پس باید اداره موضوعات 

فدرال بخوانیم« نه اداره تحقیقات فدرال.
من در نشست خبری فصلی خود که روز اول اکتبر 2015 برگزار شد، دستور دادستان 
کل را اجرا کردم. وقتی خبرنگاری در مورد »تحقیقات« سؤال کرد، جواب دادم که از 
نزدیک موضوع را تعقیب می کنم و اطمینان دارم که منابع و نیروی انسانی ازم 
به این موضوع اختصاص یافته است و همه تاش خود را به کار بسته ایم تا بتوانیم 

این کار را به صورت حرفه ای، سریع و مستقل به انجام برسانیم.
من کاری را که رئیســم دســتور داده بود، انجام دادم. از کلمه »موضوع« اســتفاده 
کردم، اما همان گونه که انتظار می رفت، رسانه ها به طور یکپارچه تفاوت مورد نظر 
ما را نادیده گرفتند و گزارش دادند که رئیس اف بی آی در جریان بودِن تحقیقات 
درباره ایمیل های هیاری کلینتون را تأیید کرد. از آن روز به بعد من عنوان درسِت 
کاری را که انجام می دادیم، به کار می بردم – ما در حال انجام تحقیق هستیم ولی 
من اظهارات بیشتری در این باره نخواهم داشت. جزئیات بیشتر را چند ماه بعد و 

وقتی که مجبور شدم، ارائه کردم.
اعضای تیِم آزمون نیم سال همه روزهای زمستان را سخت کار کردند و برای یافتن 
شــواهد و مدارکی که به تصمیم ما کمک کند، تاش کردند. همه ســعی ما بر این 
بــود که بفهمیم هیاری کلینتــون وزیرخارجه امریکا هنگامی که سیســتم ایمیل 
شــخصی خــود را راه انــدازی  و از این ایمیــل برای مکاتباتش اســتفاده کرد، به چه 
چیزی فکر می کرده است. آنها هر ایمیلی را که پیدا می کردند، به دقت می خواندند 
و برای یافتن ایمیل ها صندوق های دریافتی افراد دیگر را که احتمال داشت چیزی 

از کلینتون دریافت کرده باشند، جست وجو کردند.
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وفاداری وااتر

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی

 خداحافظی پریبوس با کاخ سفید
روز جمعه، زمانی که طرح لغو بیمه ســامت در ســنا رد شد، پریبوس همراه رئیس 
جمهوری که برای ســخنرانی به نیویورک می رفت ســوار هواپیمای شــخصی او شد. 
برحسب اتفاق، اسکاراموچی هم به سفر می رفت. او برای اجتناب از عواقب تماس با 
نیویورکر گفته بود برای دیدن مادرش به نیویورک می رود اما در واقع در هتل ترامپ 
در واشــنگتن پنهان شده بود و حاا او با چمدان هایش در اینجا بود )او در واقع اکنون 
به نیویورک و به دیدن مادرش می رفت( و به گونه ای رفتار می کرد گویی هیچ اتفاقی 

نیفتاده است.
در بازگشــت از ســفر، پریبــوس و رئیــس جمهــوری در هواپیمــا در مــورد زمانبنــدی 
کناره گیری او بحث و گفت و گو کردند و رئیس جمهوری از او خواست از راه درست این 
کار را انجــام دهــد و عجله نکند. ترامپ گفت: »بــه من بگو چی برای تو بهتره. بگذار 

درست انجام بشه.«
چنــد دقیقه بعد، پریبوس قدم بــه باند فرودگاه گذاشــت و موبایلش خبر از توئیت 
جدیدی داد که رئیس جمهوری در آن نوشــته بود رئیس جدیدی برای کارکنان کاخ 

سفید معرفی می شود: به این ترتیب جان کلی آمد و پریبوس از کاخ سفید رفت.
ریاست جمهوری ترامپ شش ماهه بود اما این سؤال که چه کسی جانشین پریبوس 
می شود تقریباً از همان روز اول موضوع بحث بود. از جمله کاندیداها عبارت بودند از: 
پاول و کوهن – افراد محبوب جاروانکا – میک مولوانی، رئیس دفتر مدیریت و بودجه 

– یکی از انتخاب های بنن – و جان کلی.
در واقع، در مورد انتصاب جان کلی به این مقام با خود او مشورتی نشده بود – او خیلی 
زود بــا ســرافکندگی از پریبوس عذرخواهی کــرد که روند برکناری او از اصول اساســی 
نزاکت و ادب دور بوده است. توئیت رئیس جمهوری نخستین جایی بود که او از این 

موضوع اطاع پیدا کرده بود.
امــا در واقــع هیچ وقتــی برای تلف کــردن وجود نداشــت. اکنون، مهم ترین مســأله 
روبه روی دولت ترامپ این بود که یک نفر باید اسکاراموچی را برکنار کند. از آنجا که 
اسکاراموچی به شکلی مؤثر از دست پریبوس – شخصی که به طور منطقی باید او را 
اخراج می کرد – خاص شده بود، اکنون به رئیس جدید کارکنان کاخ سفید نیاز بود تا 

نسبتاً فوراً از دست موچی خاص شود.
و شش روز بعد، کلی درست چند ساعت بعد از قسم خوردن، اسکاراموچی را اخراج 

کرد.
زوج جوانتر کاخ سفید، نابغه های طرح به کار گیری اسکاراموچی، که خود را سرزنش 
می کردنــد، بیــم داشــتند بــه حق، گنــاه یکــی از اگــر نگوییم فجیــع تریــن، حداقل، 
مضحک ترین مورد استخدام افراد در تاریخ مدرن کاخ سفید به گردن آنها انداخته 
شود. اکنون شتابان حمایت قاطع خود را از تصمیم مربوط به خاص شدن از دست 

اسکاراموچی اعام کردند.
شون اسپایسر، دور از معرکه اشاره کرد: »مثل این است که من به صورت شما مشت 

بزنم و بعد بگویم وای خدای من باید شما را به بیمارستان برسانیم.«
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

نیواستیتسمن )بریتانیا(:

در ســال 2019 بــا چند ســؤال بــزرگ روبه رو 
هســتیم: آیــا بحــران اقتصــادی دیگــری در 
پیش اســت؟ آیــا برگزیــت رخ می دهد؟ آیا 
ترامپ وارد جنگ با کشــوری می شــود؟ آیا 

اروپا از هم می پاشد؟

ویک )امریکا(:

ترامــپ با اصرار بر مواضع خود بر ســر دیوار 
مــرزی نــه تنهــا باعــث تعطیلــی دولــت و 
بی حقوق ماندن 800 هزار نفر و تأثیر مخرب 
آن بــر وضعیــت اقتصــادی امریکا شــده که 

خود را نیز در وضعی دشوار قرار داده است.

لوموند دیپلماتیک )فرانسه(:

جلیقه زردهــا چگونه توانســتند در یک ماه 
کل سیاســت های مکرون از مالیات گرفته تا 
آموزش، حمل و نقل و محیط زیســت را به 
چالش بکشند و او را مجبور به عقب نشینی 

از برخی مواضعش کنند؟

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6968
 دوشنبه  17 دی 1397

کلیســای ارتدوکــس اوکرایــن در جریــان مراســمی در اســتانبول، به صورت رســمی از 
کلسیای روسیه جدا شد. به گزارش یورونیوز، سندی که بر اساس آن استقال کلسیای 
ارتدوکس رسمیت شناخته می شود توسط پاتریارک بارتولومه، اسقف اعظم کلسیای 
جهانی ارتدوکس در استانبول به امضاء رسید. تصمیم کلیسای جهانی ارتدوکس برای 

به رسمیت شناختن این جدایی ماه اکتبر اعام و رسانه ای شده بود.
در پی این تصمیم، روسیه ضمن اعتراض شدید اعام کرد تمام پیوندهای خود را با 
سراسقف استانبول قطع می کند. پیشتر ســرگئی اوروف، وزیر امور خارجه روسیه این 

تصمیم را »نامترقبه« و حرکتی با انگیزه های سیاسی توصیف کرده بود.

چند منبــع دیپلماتیک به روزنامه انگلیســی »ســاندی تلگراف« گفتند: عربســتان که 
بزرگترین حکومت مخالف بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در منطقه است، احتماًا 
پس از بحرین و امارات سومین کشوری خواهد بود که سفارت خود را در دمشق بازگشایی 
می کند. به گزارش ایسنا به نقل از ساندی تلگراف، در همین حال یک دیپلمات انگلیسی 
در بیروت نیز گفته  اســت: پســت بعدی ام ممکن اســت در دمشق باشد و معتقدم که 
ظرف یک ســال ســفارت مان در ســوریه را مجدداً باز خواهیم کرد. جرمــی هانت، وزیر 
خارجه انگلیس نیز پیشتر اذعان کرده بود که بشار اسد با وجود تاش ها برای برکناری اش 

در قدرت باقی خواهد ماند.

احتمال بازگشایی سفارت عربستان در دمشقاستقال کلیسای ارتدوکس اوکراین از کلیسای روسیه

مایــک پمپئو فــردا در اواســط 8 ماهگی 
کارش در وزارت خارجه امریکا در سفری 
8 روزه به 8 کشور خاورمیانه سفر می کند 
تا به آنها که از زمان دستور دونالد ترامپ 
درباره خروج نیروهای امریکایی از سوریه 
نگــران وضعیــت آینــده خــود هســتند، 
اطمینان دهد  امریکا خاورمیانه را به طور 
کل رهــا نخواهــد کــرد و کنار آنهــا خواهد 
ایستاد. او فردا وارد اردن می شود و پس از 
آن به ترتیب به کشورهای مصر، بحرین، 
امارات، قطر، عربستان، عمان و در پایان 
کویت خواهد رفت. ضمن آنکه احتمال 
دارد توقــف کوتاهی هم در عراق داشــته 

باشد.
تــور خاورمیانه ای مایک پمپئو، پس از آن 
انجام می شــود که دونالد ترامپ دو هفته 
قبل به طور ناگهانی و بدون مشــورت های 
معمــول بــا وزارت دفــاع امریکا، دســتور 
از  را  امریکایــی  نظامیــان  ســریع  خــروج 
ســوریه صادر کــرد که منجر به اســتعفای 
جیمــز ماتیــس، وزیــر دفــاع امریکا شــد. 
رئیــس جمهــوری امریکا یــک هفته بعد 
در پی توصیه های نظامیان و کارشناســان 
کــه بــه وی اعــام داشــتند خــروج ســریع 
نظامیان از سوریه، به لحاظ فنی نمی تواند 
در کمتــر از 4 مــاه انجــام شــود، اعام کرد 
رونــد خــروج نظامیــان امریــکا از ســوریه 
آرام و با دقت انجام خواهد شــد. اما چند 
روز بعــد، در روز جمعــه ای کــه گذشــت، 
یــک مقــام ارشــد وزارت خارجــه امریــکا 
خبــر داد که هنوز هیــچ زمانبندی خاصی 
برای خروج نیروها از ســوریه اعام نشــده 
و بعد از مذاکرات و بررســی ها زمان دقیق 
اعام خواهد شــد. در همیــن حال برخی 

گزارش های میدانی هم نشــان می داد که 
نظامیان امریکا همچنان به عملیات  های 
ادامــه  خــود علیــه تروریســم در ســوریه 
می دهند و برخی مواضع داعش در شرق 
ســوریه را هدف قــرار داده اند. این یک بام 
و دوهوای امریکا و ترامپ در قبال مســأله 
سوریه باعث ســردرگمی متحدان امریکا 
در مــورد آینده سیاســت خارجــی ترامپ 
شــده  اســت. اکنــون همان طور که ســایت 
شبکه خبری تحلیلی »پولیتیکو« گزارش 
کرده  است، پمپئو مأمور شده تا با این سفر 
8 روزه خیال متحدان امریکا در خاورمیانه 
را آسوده کند. سفر او به خاورمیانه درست 
در پایان ســفر جان بولتون مشــاور امنیت 
ملــی امریــکا بــه ترکیــه و اســرائیل انجام 

می شود.
عقب نشــینی امریــکا از ســوریه در حالی 
کلیــد خــورده کــه بیــش از هــر کســی در 
خاورمیانــه کردهــای شــمال ســوریه کــه 
متحــد امریــکا در نبرد با داعــش در چند 
ســال اخیر بودند، از آن ناراحت هستند و 
اقدام امریــکا را خیانت به خود می دانند 
و نگران وضعیت آتی خــود در رویارویی 
با ترکیه ای هســتند که خبر داده عملیات 
جدیدی را در شــمال ســوریه آغاز خواهد 
کرد. شــاید از همیــن رو بود کــه پمپئو در 
مصاحبــه ای پیامــی برای ترکیه فرســتاد 
و گفــت یکی از مســائلی کــه امریکا پیش 
از تــرک ســوریه بایــد بابــت آن اطمینان 
یابد، این است که کردهای شمال سوریه 
هدف ترکیه قرار نمی گیرند. او ســپس در 
پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا 
اردوغان شــریک قابل اعتمادی اســت؟ 
گفــت: چیزهــای زیادی هســتنند که باید 
بــا ترکیه آنها را مورد بررســی قرار دهیم. 
ترکیه متحد امریکا در ناتو است و همواره 
از منافــع امریکا در منطقه حمایت کرده  

اســت. اما همچنــان نگرانی هایــی وجود 
دارنــد کــه بایــد دربــاره آنهــا بــه مذاکــره 
بنشــینیم. بولتون نیز بــه همین دلیل به 

ترکیه سفر کرده  است.
ë پیام های صلح از سوی یک جنگ طلب

جان بولتون، مشــاور امنیت ملی ترامپ 
کــه امــروز درســت پیــش از ســفر پمپئــو 
خاورمیانــه را تــرک می کنــد، روز شــنبه 
به همــراه جــوزف دانفورد، رئیس ســتاد 
مشترک ارتش و جیمز جفری، فرستاده 
ویژه رئیس جمهوری امریکا در ســوریه و 
نماینده ویژه جدید این کشــور در ائتاف 
بین المللی مبــارزه با داعــش در عراق و 
سوریه وارد اراضی اشغالی فلسطین شد. 
او دیروز با مقامات اسرائیلی مذاکره کرد 
و ســپس عازم ترکیه شــد و امروز نیز بعد 
از مذاکــره بــا اردوغان، این کشــور را ترک 
می کند. او همانند پمپئو به این دو متحد 
امریکا در منطقه توضیحاتی درباره روند 
خــروج نظامیــان امریکایی ســوریه ارائه 
داد تــا آنها را از نگرانــی در این خصوص 
خارج کند. به گزارش سایت شبکه خبری 
»الجزیره« بولتون دیروز در پایان سفرش 
به اسرائیل و پیش از ورود به ترکیه اعام 
کــرد: هیــچ جــدول زمانــی بــرای خروج 
نیروهای امریکایی از شمال شرق سوریه 
تعییــن نشــده  اســت. امــا در عیــن حال 
تعهد نامحدودی هــم درباره ابقا در این 
منطقه نداده ایم. در واقع ما برای خروج 
کامل از ســوریه نیازمنــد اطمینان خاطر 
بابت چند مسأله هستیم. نخست اینکه 
ترکیه باید بــه ما دربــاره امنیت کردهای 
شــمال ســوریه که متحد امریکا بوده اند، 
تضمین دهــد. او همچنین تأکید کرد که 
در همین ارتباط جیمز جفری به ســوریه 
ســفر می کنــد تــا نگرانــی کردهــای ایــن 
کشــور را برطرف کند. به گفتــه او به دلیل 

حساسیت های اسرائیل نسبت به حضور 
نیروهــای ایرانــی در منطقــه، نیروهــای 
امریکایی پایگاه التنف در جنوب سوریه را 

ترک نخواهند کرد.
ë ایران، یمن و باقی قضایا

هرچنــد مبحــث اصلی مذاکــرات پمپئو 
با مقامــات خاورمیانه، مســأله ســوریه و 
خــروج نیروهــای امریکایی از این کشــور 
اســت، اما با توجه به مواضع ضد ایرانی 
وی کامًا انتظار می رود، ایران هم بخشی 
از ایــن مذاکرات را تشــکیل بدهــد، بویژه 
کــه همین چند روز پیش یکی از مقامات 
توضیحاتــی  در  امریــکا  خارجــه  وزارت 
برای خبرنگاران مدعی شــده  بود: از نظر 
مــا ایران تهدیــد اصلی برای مــا و باعث 
بی ثباتی خاورمیانه است. برخی مقامات 
وزارت خارجه امریکا نیز مدعی شده اند، 
متحدان امریکا خواهان خروج نیروهای 
کمکــی ایــران از ســوریه هســتند. به طــور 

مشــخص پمپئو قرار اســت در سخنرانی 
خــود در قاهــره دربــاره نقــش امریــکا در 
خاورمیانه پس از خروج از سوریه و بویژه 
در مورد برخی مســائل حساس همچون 

نفوذ ایران در منطقه سخن بگوید.
بجــز این مبــارزه با تروریســم و گروه های 
بیــن  دیپلماتیــک  بحــران  افراطــی، 
عربســتان و قطــر، وضعیــت بــازار نفت 
و آینــده جنــگ یمــن از دیگــر مســائلی 
اســت کــه پمپئــو در ســفر 8 روزه خود به 
خاورمیانــه بــه آنهــا خواهــد پرداخت. او 
در ســفر به عربســتان مذاکره ای مفصل 
بــا ســران این کشــور دربــاره پرونــده قتل 
خاشــقجی خواهــد داشــت. هرچنــد کــه 
انتظار می رود مذاکرات در این خصوص 
نتیجــه خاصی در برنداشــته باشــد. یک 
مقــام وزارت خارجه امریکا گفته  اســت، 
دونالد ترامپ عاقه مند است با توجه به 
فشــارهای خارجی فراوان در این مسأله، 

عربستان را به خاطر قتل یک روزنامه نگار 
مجــازات  ترکیــه  در  کنســولگری اش  در 
کند. اما در حال حاضر گام عربســتان در 
محاکمه ولو فرمایشــی 11 نفر از متهمان 
این پرونده باعث شده  است ریاض فعًا 
از تنبیه احتمالی در امان بماند. این تنبیه 
به بــاور بســیاری از کارشناســان می تواند 
متوجــه محمــد بــن ســلمان، ولیعهــد 
ســعودی شــود که نقش او در این پرونده 
قتل کامًا آشــکار اســت. در واقع ترامپ 
می خواهد با تنبیه ولیعهد، مواضع خود 
نســبت به عربســتان را حفظ کند. پمپئو 
در ریــاض و همچنیــن ابوظبــی دربــاره 
لزوم گردن نهادن به طرح ســازمان ملل 
برای پایان جنگ یمن تأکید خواهد کرد. 
ایــن در حالی اســت که جناح وابســته به 
عربســتان و امارات در یمن آتش بس در 
حدیــده را نقض کــرده و از خــروج از این 

توافق خبر داده اند.

زدودن سردرگمی متحدان
مایک پمپئو فردا برای توری 8 روزه به 8 کشور وارد خاورمیانه می شود

سفر وزیر خارجه امریکا پس از سفر سه روزه جان بولتون به اسرائیل و ترکیه انجام خواهد شد
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   خبرگــزاری فرانســه: عمــران خــان، نخســت وزیر پاکســتان 
در حرکتــی نــادر با شــیخ محمد بــن زاید آل نهیــان، ولیعهد 
امارات در پایگاه نیروی هوایی پاکســتان دیدار کرد و گروهی از 
جنگنده ها به مناســبت ورود او در ارتفاع کم به پــرواز درآمدند. ولیعهد امارات 

همچنین با گارد تشریفات نیروهای مسلح پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. 
   رویترز: مقامات طالبان اعام کردند که این گروه در مذاکرات صلح با امریکا 
در عربستان که قرار است ماه جاری میادی برگزار شود، شرکت نمی کند و دنبال 

تغییر محل برگزاری این نشست از ریاض به قطر است.
   ارم نیوز: یک منبع امنیتی مصر از انفجار بمبی در کنار یک کلیســا در منطقه 
»مدینه  نصر« و خنثی شــدن شــش بمب دیگر در پشت بام مسجد مجاور این 
کلیسا خبر داد. در جریان این انفجار، یک کارشناس پلیس در زمینه خنثی سازی 

مواد منفجره کشته شد و دو نیروی پلیس دیگر زخمی شدند.

دو خط
خبـــر

سفارت سوئد آماج خشم نخستین تظاهرات 
2019 جلیقه زردها زنان عربستانی با پیامک از طاق شان با خبر می شوند

در ادامه اصاحات ولیعهد سعودی

گروه جهان / در نخستین شنبه سال 2019 میادی جلیقه زردهای 
فرانســه به وعده خــود عمل کــرده و با تجمع 25 هــزار نفری در 
خیابان ها هشتمین هفته از سری تظاهرات های ضددولتی علیه 
سیاســت های اقتصادی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه را برگــزار کردند. 
روز شــنبه آتش خشــم آنها حتی به ســفارت ســوئد در پاریس نیز رسید و مقابل این 
ساختمان دیپلماتیک آتش سوزی کوچکی رخ داد که با کمک همسایه های سفارتخانه 
خاموش شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین تظاهرات جلیقه زردها در سال نو 
میادی اگرچه روز شنبه با حضور 25 هزار نفر مسالمت آمیز آغاز شد اما در ساعات 
پایانی روز هنگامی که معترضان با سد پلیس ضد شورش مستقر در ورودی پل های 
رودخانه سن مواجه شدند، به سوی پلیس اشیای مختلف پرتاب کردند و پلیس ضد 
شورش هم به سوی معترضانی که می خواستند خود را به ساختمان پارلمان فرانسه 
برسانند، گاز اشک آور شلیک کرد. در این ناآرامی ها یک رستوران قایقی روی رودخانه 

آتش گرفت و یک مأمور پلیس مجروح شد.
روز شنبه معترضان به مجتمعی که دفتر بنژامن گریوو، سخنگوی دولت فرانسه در 
آن واقع شــده نیز حمله و اقدام به تخریب خودروها کردند که باعث شــد سخنگوی 
دولت برای نجات جانش از در پشتی مجتمع فرار کند. در نزدیکی سفارت سوئد در 
پاریــس نیز هنگام تظاهرات جلیقه زردها آتش ســوزی کوچکــی رخ داد که در غیاب 
پلیس، همسایگان سفارتخانه آتش را خاموش کردند و »ورونیکا وند دنیلسون«، سفیر 
سوئد در توئیتر با لحنی اعتراضی نوشت: »پلیس کجا است؟ به لطف همسایه های 
عزیز توانستیم آتش را خاموش کنیم.« دولت مکرون که از 17 نوامبر به این سو بشدت 
تحت فشــار این اعتراضات قرار گرفته ابتدا کوشــید با عقب نشــینی از سیاســت های 
مالیاتی و اقتصادی اش معترضان را آرام کند اما اخیراً موضعش در قبال معترضان را 
سخت تر کرده و این معترضان را تحریک کنندگانی در جست وجوی سرنگونی دولت 
توصیف کرده است. معترضان هم ابتدا به ایحه دولت مکرون برای افزایش مالیات 
بر سوخت اعتراض داشتند، اما در ادامه به انتقاد از کل سیاست های اقتصادی دولت 
پرداختند. مکرون حدود یک ماه پیش نه تنها مالیات بر ســوخت را به حال تعویق 
درآورد بلکه وعده داد دســت کم برای شش ماه از افزایش بهای برق و گاز جلوگیری 

کند و حداقل دستمزد قشرهای کم درآمد را افزایش دهد.

تــا همیــن یکــی دو روز پیــش اگــر یــک 
مــرد ســعودی تصمیم می گرفــت به هر 
دلیلی زنش را طاق بدهد، زن ســعودی 
حتی روحــش هم خبردار نمی شــد یا در 
خوشــبینانه ترین حالــت آخریــن فــردی 
بــود کــه از طاقــش مطلع می شــد. حاا 
دولت سعودی به نام اصاحات؛ قانونی 
را تصویــب کــرده کــه بــه موجــب آن زن 
سعودی با یک پیامک از طاقش مطلع 
می شــود. این واقعیت عربستان و غایت 
حقــی اســت که بــه زنــان ســعودی داده 
می شــود اما به مــدد تبلیغات رســانه ای 
کشــورهای غربی حامی ریــاض واقعیت 
آنچنــان وارونــه جلــوه داده می شــود کــه 
اعطــای حــق رانندگــی به زنان ســعودی 
از حــدود  پــس  و  در 26 ســپتامبر 2017 
یــک قرن به بمب خبــری جهانی تبدیل 

می شود.
به گزارش بلومبرگ، بنا بر اباغیه جدید 
دیــروز  از  عربســتان  دادگســتری  وزارت 
یکشــنبه اجباری شــد کــه زنان ســعودی 
بــا یــک پیامــک از حکــم دادگاه مبنی بر 

طاق شان مطلع شوند.
نســرین القامــدی، وکیل ســعودی دیروز 
یکشــنبه در مصاحبه تلفنی با بلومبرگ 
ضمــن تأییــد ایــن خبــر گفــت، در حــال 

حاضر مردانی وجود دارند که به دادگاه ها 
مراجعــه کــرده و خواســتار طــاق دادن 
زنــان خود شــده اند بــدون آنکــه حتی به 
زنهــا اطــاع بدهنــد. ایــن قانــون جدیــد 
باعث می شــود زن ها دیگر آخرین فردی 
نباشند که از طاق شان خبردار می شوند 
و بتوانند حقوق خود شامل مهریه و نفقه 

را در هنگام طاق مطالبه کنند.
در کشوری که زنان از ابتدایی ترین حقوق 
خود محروم هســتند و برای بیرون رفتن 
از خانه باید یک مرد اعم از شــوهر، پســر 
یــا پــدر همراهشــان باشــد، بــرای ازدواج 
و خــروج از کشــور و دریافــت پاســپورت 
نیــاز به اجــازه قیم مــرد خود دارنــد و اگر 
بــه هــر دلیلــی بــه زنــدان بیفتنــد و دوره 
محکومیت شان را سپری کنند و بخواهند 
از زندان بیرون بیایند باید با اذن قیم شان 

باشــد و اگر شوهرشــان طاق شــان بدهد 
ممکن اســت تا مدت ها نداننــد که دیگر 
رانندگــی  حــق  اعطــای  ندارنــد،  شــوهر 
بــه زنــان که البته بیشــتر به یــک نمایش 
تبلیغاتی شــبیه بود تا یک اقدام عملی، 
ســپتامبر 2017 )هنــگام صــدور فرمــان 
اعطــای حــق رانندگــی بــه زنــان( و ژوئن 
2018 )هنگام اجرایی شدن قانون اعطای 
حــق رانندگــی به زنــان( به طور گســترده 
در رســانه های جهان بازتــاب یافت و نام 
محمــد بــن ســلمان، ولیعهد ســعودی 
به عنوان »ولیعهد اصاح طلب« بشدت 

بر سر زبان ها افتاد.
اما ولیعهد اصاح طلب با ایفای نقش در 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی در داخل کنســولگری عربستان 
در اســتانبول نشــان داد نــه تنهــا ارزشــی 

برای حقوق زنان قائل نیست بلکه اساساً 
اعتقادی به حقوق بشر و اصاحات ندارد 
و منتقــد را نه با بازداشــتگاه و زندان بلکه 
با گرفتن جانش آنهم به وحشتناک ترین 
شیوه تنبیه می کند. او از ژست اصاحات 
بــه  رســیدن  بــرای  ابــزاری  به عنــوان 
اســتفاده  سیاســی اش  بلندپروازی هــای 
می کند و عربستان؛ بزرگترین صادر کننده 
نفت جهان همچنان بدترین رکوردهای 
جهانــی را در بحث آزادی هــای مذهبی، 

آزادی های مدنی و حقوق زنان دارد.
زنان عربستانی هنوز هم اگر بیمار شوند، 
تصادف کنند یا هر اتفاق دیگری برایشان 
بیفتد نمی توانند بدون یک همراه مرد به 
مراکز درمانی بروند و اساساً آمبوانس ها 
زنــان تنهــا را بــه بیمارســتان ها منتقــل 
نمی کننــد و اگر هــم منتقل کننــد، مراکز 
درمانــی آنهــا را پذیرش نمی کننــد. زنان 
ســعودی برای خــروج از خانه، تحصیل، 
اشتغال و هر کار دیگری باید از پدر، برادر، 
شــوهر و حتی پســر خــود اجــازه بگیرند و 
بــدون اذن مردها نمی توانند قدم از قدم 

بردارند.
در چنین شــرایطی اطاع رسانی دستگاه 
دربــاره  زنــان  بــه  عربســتان  قضایــی 
طاق شــان آنهــم تنهــا بــا یــک پیامــک 
مســیر  در  بــزرگ  گام  یــک  به عنــوان 
اصاحات محمد بن ســلمان محســوب 

می شود.

ندا آکیش
خبرنگار
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دااس مورنینگ نیوز )امریکا(
این روزنامه سیاسی- اجتماعی عکس اول خود را 
به صفحه ای از شادی مردان کاوبویز پس از پیروزی 
حساس شان مقابل ســی هاوکز در مسابقات این 
هفته لیگ بیسبال امریکا اختصاص داده و اظهار 
نظر تنی چند از اعضای کاوبویز را هم آورده است. 
دیگر گزارش این نشــریه پیرامون مشکات مالی 
برخی تیم  هــای حاضر در لیگ حرفــه ای فوتبال 
امریکا و تمایل تعدادی از اروپایی های نامدار برای 

جدایی از این باشگاه ها است.

مارکا )اسپانیا( 
گزارش اول این نشــریه مربوط به رئال مادرید 
و درج آخریــن اظهــارات ســانتیاگو ســواری، 
سرمربی آرژانتینی این تیم پیرامون برنامه ها و 
نیازهای نیم فصل دوم سپیدهای شهر مادرید 
اســت. مــارکا از وضعیــت و  آرزوهــای ارنســتو 
وال ورده، سرمربی بارسلونا نیز یاد کرده و متذکر 
شــده اســت که جدایی هر دو ســرمربی فوق از 
تیم هایشان در پایان فصل جاری یک احتمال 

قوی است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا( 
طرح های ژانگ، رئیس و مالک چینی و میلیاردر 
اینترمیان برای متحول کــردن این تیم در نیم 
فصــل دوم لیگ فوتبــال ایتالیا و فصــل آینده، 
بخــش عمــده ای از صفحــه اول ایــن روزنامــه 
ورزشــی را تســخیر کرده اســت. کوریــره در مورد 
ادامــه تــاش آ.ث.میــان بــرای جــذب گونزالو 
ایگواین، مهاجم آرژانتینی آ.ث.میان گزارشی 
مبســوط دارد و متذکــر شــده ســاری، ســرمربی 

چلسی در این زمینه اصاً کوتاه نمی آید.

داورزنی: تکلیف هیأت مدیره سرخابی ها 
بزودی مشخص می شود

محمدرضــا داورزنــی، معــاون وزارت ورزش گفــت در تعیین بافت 
جدیــد هیأت مدیره ســرخابی های پایتخت باید مســأله بازنشســته 
بــودن تعــدادی از اعضــای آنهــا نیــز مطــرح و لحــاظ شــود و بحث 
واگذاری آنها به بخش خصوصی در آینده نزدیک هم مطرح است و در نتیجه مسعود 
ســلطانی فر وزیــر ورزش بــزودی تصمیم هایــی را در این زمینــه اتخاذ خواهــد کرد که 
آسیبی را به هیچ یک از دو باشگاه نرساند. داورزنی با تأکید بر اینکه مجید شایسته فعًا 
سرپرســت فدراسیون تنیس تلقی می شــود، گفت انتخابات ریاست فدراسیون هایی از 
این قبیل باید هر چه سریع تر صورت پذیرد و راجع به انتخابات کشتی هم گفت: سعی 
داریم ظرف مدت قانونی این کار را انجام بدهیم اما مهم این اســت که در راه شــرکت 

کشتی در مسابقات جهانی و المپیک لطمه ای به این ورزش وارد نشود.

علیپور  رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی دیروز در هتل المپیک برگزار 
شــد. محمدرضــا داورزنــی معــاون ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش 
ریاست مجمع را برعهده داشت و شاهرخ شهنازی نماینده کمیته ملی المپیک 
بود.در این مجمع محمد علیپور، احمد اســدزاده و صمــد ولی زاده نامزدهای 
ریاست فدراسیون بودند. در پایان رأی گیری، محمد علیپور با کسب 34 رأی از 

42 رأی ممکن برای 4 سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

کناره گیری اسدی از مدیرعاملی ترکتورسازی
تکلیف لری هری اروین، مهاجم اسکاتلندی تراکتورسازی که با آنان مشکل داشته، 
تــا هفته آینده مشــخص می شــود. این در حالی اســت کــه آنتونی اســتوکس، دیگر 
مهاجم بریتانیایی ســرخ های تبریزی که اصلیت ایرلندی دارد، از اواخر هفته پیش 
به تبریز برگشــته و با آنها صلح کرده اســت! تراکتوری ها مدافعان وســط تازه ای هم 
می خواهند و در همین راستا، حسین کنعانی زادگان و احمد موسوی از تیم همشهری 
خود ماشین سازی را نشان کرده اند و دیروز در همین راستا موسوی با یوسف سیدی، 
بازیکن تراکتورسازی معاوضه شد. تحوات فوق در حالی شکل گرفته که عصر دیروز 
خبر کناره گیری علیرضا اسدی از پست مدیرعاملی تراکتورسازی اعام شد. این امر با 
توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای متصدیان دولتی صورت 
پذیرفت. تا زمان انتصاب یک مدیرعامل قطعی جدید، عباس الیاسی رئیس هیأت 

مدیره تراکتورسازی به جای اسدی انجام وظیفه خواهد کرد.

بحران مالی در استقال و لغو تمرین دیروز این تیم
در حالی که برگزار نشدن تمرینات دیروز استقال نتیجه اعتراض بازیکنان این تیم به 
پرداخت توأم با تأخیر دستمزدهایشــان عنوان شــده، هادی مباشری معاون اجرایی 
این باشگاه متذکر شد در صورتی که مشکات مالی استقال بافاصله حل شود، این 
تیم امروز )دوشنبه( برای برپایی اردوی تدارکاتی مورد نظرش راهی قطر خواهد شد. 
برخی سران دیگر استقال لغو تمرینات یکشنبه را محصول تأخیر در بازگشت وینفرد 
شفر به تهران عنوان کردند ولی حقیقت امر این است که حضور نصف و نیمه آبی ها 
در تست های پزشکی اواخر هفته گذشته تیم نشانگر ازدیاد نارضایتی ها در این باشگاه 
اســت. در همین حال علی خطیر، معاون ورزشــی اســتقال مدعی شد فعال نبودن 
زمســتانی به این سبب اســت که تعدادی از خارجی های مورد نظر این باشگاه حاضر 
نیستند به ایران بیایند. او در مورد جذب نشدن پابلو سزار، مهاجم پاراگوئه ای نیز گفت: 
او با رقم پیشنهادی ما مخالفت کرد و در نتیجه آمدنش منتفی شد. بد نیست بدانید با 

20 بازیکن مذاکره کرده ایم ولی تا به حال گشایشی حاصل نشده است.

صحبت درباره بازنشستگان در دستور کار مجمع نیست
مجمع عمومی جدید فدراسیون فوتبال در حالی روز چهارشنبه برگزار می شود 
که صحبت درباره بازنشستگان در دستور جلسه این مجمع نیست. در حالی که 
مهدی تاج برپایه ماده 60 ایثارگری در سمت ریاست فدراسیون ابقا شده، برخی 
افراد دیگر مثل کفاشــیان، اســامیان و بهاروند در حوزه قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان قرار دارند و تصور می شد درباره آنها صحبت و تصمیم گیری شود 

اما اعام برنامه این جلسه، خاف این را ثابت کرد.

 به بازیکنانم گفته ام باید با سربلندی زمین را ترک کنید

کی روش: مأموریت ما ایجاد پلی از امید است
کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از دیدار با یمن با اشاره 
به آخرین شرایط تیم ملی گفت: »تنها مطلبی که برای ما اهمیت 
دارد، بازی با یمن است و روی چیز دیگری تمرکز نداریم. مطمئناً 
مدعیان اصلی این مسابقات، ژاپن و کره هستند که در 40 سال قبل 
ســرمایه گذاری های زیادی در تیم های پایه انجام دادند. آنها از نظر تاریخی در کنار 
استرالیا مدعیان اصلی هستند. البته 21 تیم دیگر با این رؤیا که بتوانند فوتبال خوبی 
ارائــه کننــد و خود را بــه آن خانواده طایی نزدیک کننــد، تاش می کنند. تیم هایی 
مثل ایران، چین، قطر و ازبکستان چنین شرایطی دارند. البته ما هزار درصد تاش 
می کنیم و امیدوارم اســتحقاق برد در بازی با یمن را داشــته باشیم.« سرمربی تیم 
ملی درخصوص اینکه آیا بازیکنی هست که شما بابت نبودش نگران باشید، گفت: 
»ما در چند ماه گذشته با موجی از مصدومیت ها روبه رو بودیم. سعی کردیم گروهی 
از بازیکنــان را آماده کنیم که در خدمت تیم ملی باشــند ولی این موضوع جزئی از 
فوتبال است اما راهکارهای مناسبی در نظر داریم. امارات، عبدالرحمن را از دست 
داده و بازیکن ژاپن هم در این مسابقات نیست و مطمئناً این ضربه بزرگی برای آنها 
خواهد بود.« کی روش درخصوص اینکه میزبان در خانه متوقف شــد و استرالیا نیز 
در بازی اول شکست خورد و این موضوع چقدر می تواند برای بازیکنان ایران درس 
باشد، گفت: »همیشــه این برای ما یک هشدار است و با دیدن این بازی ها، متوجه 
می شویم هیچ تیمی کارت اعتباری برای پیروزی ندارد. ما نقاط قوت و ضعف مان 
را می دانیــم و خبــر داریم مربی یمــن در آلمان کار کرده و مربی خوبی اســت. آنها 
بازیکنان خوبی مثل القاضی و الصاصی دارند ولی مأموریت اصلی ما این است که 
پل هایی از امید ایجاد کنیم، نه پل هایی از ترس. پس تاش می کنیم تا هواداران مان 
را خوشحال کنیم و آنقدر هیجان وجود دارد که حتی من نمی توانم اینقدر صبر کنم 
که بازی شروع شود.« وی درخصوص اینکه پیام شما برای هواداران ایران که از تیم 
ملی حمایت می کنند چیست، گفت: »پیام من ساده است، قباً هم به بازیکنانم 
گفته ام که وقتی بازی تمام می شــود باید با ســربلندی زمین را ترک کنید. آنها باید 
باعث ســربلندی مردم شــوند. بخصــوص وقتی کــه اتفاقاتی خــارج از فوتبال هم 

می افتد، وظیفه بازیکنان است که مسئولیت پذیر باشند.«
ë شجاعی: 7 فینال در پیش داریم

مســعود شــجاعی، کاپیتان تیم ملی دیروز در نشســت خبری گفت: »ما آمده ایم تا 
خودمان باشیم و بازی های خودمان را انجام دهیم.«

وی درباره حضور چهارم خود در جام ملت ها و احتمال رســیدن ایران به قهرمانی 
این پاسخ را داد: »مسلماً تجربه خودم را در اختیار هم تیمی هایم قرار می دهم. نباید 
اشتباهات جزئی گذشته را تکرار کنیم. با این روش می توانیم موفق شویم. حضور در 
فینال برای هر تیمی می تواند خوب باشــد امــا باید پله پله پیش برویم. جایی برای 

اشتباه نداریم. ما 7 فینال داریم که نخستین آن بازی با یمن است.«
ë سرمربی یمن: از هیچ تیمی ترس نداریم

یان کوچیان در نشســت خبری پیش از دیدار با ایران گفت: »بازی مقابل ایران اصًا 
آسان نخواهد بود. ایران یکی از تیم های قدرتمند آسیاست که  بازیکنان بسیار خوب 
و سطح باایی دارد و ما باید با تمام قوا بازی کنیم. البته ما نیز برای خودمان شیوه ای 
داریــم و تمام تاش مــان را می کنیم تا بهترین نتیجه را بگیریم. به بازیکنانم گفتم 
که ما به عنوان یک کشــور کوچک در آســیا به دنبال شگفتی سازی هستیم و با کمال 

احترام به تیم های ایران، ویتنام و عراق ما از هیچ تیمی ترس نداریم.«

اخبـــــار

نشست 
خبـــری

بــرای  امــروز  از  هفدهــم  جــام  هیجــان 
ایرانی ها آغاز می شــود. تیــم ملی فوتبال 
ایران که یکــی از مدعیان اصلی قهرمانی 
امــارات   2019 آســیا  ملت هــای  جــام 
محسوب می شــود، در اولین بازی خود در 
گروه D مسابقات به مصاف یمن می رود. 
دیــداری که از ســاعت 19:30 در ورزشــگاه 
قضــاوت  بــا  ابوظبــی  زایــد  بــن  محمــد 
برگــزار  ژاپنــی  داور  ســاتوی«  »ریوجــی 
می شود. تیم ملی در حالی بازی های خود 
در جــام ملت ها را آغاز می کند که پیش از 
ســفر به ابوظبی، اردویی 17 روزه در کمپ 
مجهز اســپایر دوحه برگزار کرد و بازیکنان 
 تمرینات ویژه ای را پشــت ســر گذاشــتند. 
مهم تریــن  جــزو  تدارکاتــی  بــازی   2
برنامه هــای تیــم ملی بــود که ابتــدا برابر 
فلســطین به تســاوی 1-1 رســید و ســپس 
قطــر را 2 بــر یک شکســت داد. حــاا تنها 
موضوعــی کــه اهمیــت دارد، موفقیــت 
در اولیــن گام برابــر یمــن اســت. نکته ای 
کــه کارلــوس کــی روش در مصاحبه هــای 
روزهــای اخیر خود بارها به آن اشــاره کرد 
و گفتــه می خواهد قدم به قدم پیش برود 

و تیمــش در حال حاضر، تنها بــه بازی با 
یمن فکر می کند و امیدوار اســت با کسب 
3 امتیــاز ایــن مســابقه گام اول را محکم 
بردارد و آماده دیدار بعدی مقابل ویتنام 
شود. تیم ملی فوتبال ایران با 3 قهرمانی 
یکی از تیم هایی است که هر دوره توجه 
زیادی به آن می شــود و به عنوان مدعی 
در جــام حضــور دارد. امــا حریــف امروز 
تیــم ملــی، یــک تیــم ویــژه محســوب 
می شود. کشــور یمن از سال 2011 گرفتار 
ایــن  اســت. در  بحــران سیاســی شــده  
ســال اعتراضــات خیابانــی علیــه علی 
عبداه صالــح که به رئیــس  جمهوری 
مادام العمر یمن تبدیل شده بود، منجر 
بــه برکنــاری او از قــدرت شــد. در فوریــه 
2012 منصور هــادی در یــک انتخابــات 
تک نفره به عنوان رئیس  جمهوری کشور 
انتخاب شد اما اختافات سیاسی ادامه 
یافــت و دو گــروه انصــاراه )بــه رهبری 
بــا  القاعــده وارد درگیــری  حوثی هــا( و 
حکومت مرکزی و یکدیگر شــدند. پس 
از آن هــم ائتافــی از کشــورهای منطقه 
به رهبری عربســتان ســعودی حمات 

هوایی را در یمــن و در حمایت از دولت  
هادی با نام طوفان قاطعیت آغاز کردند 
و این کشور همچنان درگیر جنگ داخلی 
و حمات عربستان است و مدت هاست 
که رنــگ آرامــش را بــه خود ندیــده. در 
این شــرایط، تیــم ملی فوتبــال یمن به 
فعالیت های خود ادامه داده و حاا هم 
بــا مربیگــری »یــان کوچیان« ســرمربی 
اهل اســلواکی خود می خواهد دست به 
شگفتی ســازی بزند. این تیم کــه در رده 
135 فیفــا قــرار دارد، در آخریــن بــازی 
تدارکاتــی اش، هفته پیــش یک بر صفر 
به ســوریه باخت. 9 بازیکــن این تیم در 
لیــگ یمن، 8 بازیکن در لیگ ســتارگان 
قطــر، یک بازیکن در لیــگ عمان و یک 
بازیکن هم در لیگ عراق بازی می کنند. 
نکته جالب احمــد نبیل  هافبک، وحید 
الخیاط  هافبــک و عبدالعزیز الجومایی 
مدافع یمن درحــال حاضر تیم ندارند. 
احمد عبدالحکیم السروری یکی دیگر از  
هافبک های یمن هم در سنترال برزیل 

بازی می کند.
در آن ســوی میــدان بــه نظــر می رســد 

کی روش، تیم ملی را با ترکیبی هجومی 
به میدان بفرستد. ترکیبی با یک  هافبک 
دفاعی که احتمااً امید ابراهیمی است 
و یــک  هافبــک طراح که شــاید ســامان 
قدوس باشد و البته حضور بازیکنانی با 
خاصیت تهاجمی مانند سردار آزمون، 
مهــدی طارمــی و کریــم انصــاری فــرد. 
بازیکنانــی که سراســر انگیزه هســتند تا 
ایــران را بــه گل برســانند. گفتنی اســت 
طبق اعــام قبلی، علیرضا جهانبخش 
بــازی امــروز را بــه دلیــل مصدومیت از 

دست داده است.
ایــران و یمن )کــه آن موقــع یمن جنوبی 
بــود( در جام ملت های آســیا تاکنون تنها 
یکبار به مصاف هم رفته اند که مربوط به 
ســال 1976 در تهران می شود. دیداری که 
بــا پیروزی پرگل 8 بر صفر ایــران به پایان 
رسید. نکته ای که درخصوص ایران وجود 
دارد، این است که به غیر از جام ملت های 
1996 امارات که مقابل عراق بازنده شــد، 
تیــم ملی هیچ دوره ای را با شکســت آغاز 
نکــرده و حــاا همــه امیدوارنــد ایــن آمار 
حفظ شود و شاگردان کی روش اولین گام 

را با کسب 3 امتیاز بردارند.
ë اعتراض کادر تیم ملی به چمن ورزشگاه

عصر دیروز تیم ملی آخرین تمرین خود 
قبل از بازی با یمن را در ورزشــگاه محمد 
بــن زاید ابوظبــی برگزار کرد. در شــرایطی 
که تمرین شــروع نشــده بــود، میک مک 
درموت به مســئوان ورزشــگاه اعام کرد 
که چمن زمین بلند است. از آنجا که بازی 
امــروز در ایــن ورزشــگاه انجــام می شــود، 
مربیان تیم ملی برای دقایقی با مسئوان 
مربوطــه صحبت و اعتراض خود را اعام 
کردنــد. علــی کفاشــیان که ســمت نایب 
رئیســی AFC را دارد، در تمرین تیم ملی 
حاضــر و بــا بازیکنــان بــه خــوش و بــش 
پرداخــت. او وقتــی دید مربیــان به چمن 
ورزشــگاه اعتــراض دارنــد، بــا نمایندگان
AFC  صحبت کرد و پس از آن، چند نفر از 
عوامل اجرایی برگزاری بازی ها در تمرین 
تیــم ملــی حاضر شــده و بــه نمونه گیری 
از چمــن پرداختنــد و کــی روش هــم بــا 
آنهــا صحبت کــرد. علیرضــا جهانبخش 
روز گذشــته بــا لباس شــخصی در تمرین 
حاضــر شــد و بــه همراه علــی قلــی زاده، 

تنهــا نظاره گــر تمریــن شــدند. به محض 
آغاز تمرین، کی روش بازیکنان را دور هم 
جمع کرد و با آنها صحبت کوتاهی انجام 
داد. ضمن اینکه مهدی تاج هم در محل 

تمرین حضور داشت.
ë شکست مدافع عنوان قهرمانی

جــام ملت های آســیا 2019 امارات شــنبه 
شــب بــا برگــزاری دیــدار افتتاحیــه میان 
امــارات و بحریــن آغــاز شــد و دو تیــم به 
تســاوی 1-1 دســت یافتنــد. در ایــن دیدار 
بحریــن از امــارات پیــش بــود و بــه نظــر 
می رســد امــارات بــا لطــف داور در اعام 
پنالتی مشــکوک دقیقــه 88، موفق شــد 
از شکســت فــرار کنــد. در بازی هــای روز 
گذشته هم اولین شگفتی جام رقم خورد 
و اســترالیا مدافع عنــوان قهرمانی با یک 
گل مغلوب اردن شــد. در دیگر دیدار هند 
بــا نتیجه غیرمنتظــره 4- 1 برابر تایلند به 
برتری دست یافت. در آخرین بازی دیروز 
هــم ســوریه و فلســطین بــه مصــاف هم 
 C رفتنــد. در بازی های دیگر امروز، از گروه
چین - قرقیزقستان )14:30( و کره جنوبی 

– فیلیپین ) 17( با هم دیدار می کنند.

گام اول به سمت رؤیا
جام هفدهم برای ایران از امروز با مصاف مقابل یمن آغاز می شود
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حسن یزدانی، قهرمان اخاق مدار کشتی در گفت وگو با »ایران«:

کوچک تر از آن هستم که بخواهم دل مردم را شاد کنم
همه کشتی گیران دوست دارند پیرو راه جهان پهلوان تختی باشند

نگاهی به فعالیت های ورزشی، سیاسی و اجتماعی جهان پهلوان

تختی و اشک های علی دایی
دوستداران آقا تختی امروز در پنجاه و یکمین سالروز درگذشت او، یادش را در ابن بابویه گرامی می دارند

 

17 دی ماه مصادف اســت با درگذشــت 
پهلوانــی کــه نمــاد جوانمــردی اســت. 
غامرضا تختی نماد کشــتی ایران است 
و کشــتی گیران کنونی باید با الگوبرداری 
از رفتــار و کردار او راه آن مرحــوم را ادامه 
دهنــد. یکــی از کشــتی گیرانی کــه عاوه 
بــر درخشــش در مســابقات جهانــی و 
کســب مدال طــای المپیک محبوبیت 
زیــادی بیــن مــردم دارد، حســن یزدانی 
اســت. یزدانی کشــتی گیری بی حاشــیه 
اســت. حســن یزدانی اوایل ســال جاری 
در مســابقات انتخابــی کشــتی گرفــت و 
وقتی مقابل کشتی گیران ایرانی به برتری 
می رسید، از داوران می خواست که دست 
او را به  عنوان فرد برنده باا نبرند. بسیاری 
از بــزرگان و پیشکســوتان معتقدنــد او از 
لحاظ اخاقی نمونه است و می تواند در 

مسیر »تختی« گام بردارد.
یزدانــی که به اصطــاح ورزشــکاری کم 
مصاحبه است و معمواً تمایل چندانی 
به صحبت کردن ندارد، دیروز با اشتیاق 
حاضر به مصاحبه درخصوص »تختی« 
شــد و به سؤاات خبرنگار »ایران« پاسخ 
داد. قهرمان المپیک ریــو و دارنده مدال 
طای مســابقات جهانــی 2017 در ابتدا 
گفت: »تختی قهرمان پرآوازه ای اســت،  
او دارای تمام خصوصیات اخاقی خوب 
بــود. جوانمــردی تختی زبانــزد خاص و 
عام اســت و نســل به نســل در مورد این 
موضوع صحبت می شــود تا جایی که با 
گذشــت 51 ســال همچنان یاد او گرامی 
داشته می شود.« یزدانی در پاسخ به این 

ســؤال که آیا کشتی گیران کنونی دنباله رو 
راه تختی هستند؟ بیان داشت: »تختی به 
عنوان اولین کســی است که کشتی گیران 
او را الگــوی اخاقــی خود قــرار می دهند 
و دوســت دارند پیرو راه آن عزیز باشــند. 
در اردوهــا در مــورد جوانمــردی تختــی 
صحبت می شــود و مربیان هم در مورد 
تختی صحبت می کننــد و خصوصیات 
جــوان  کشــتی گیران  بــه  را  او  اخاقــی 

یادآوری می کنند.«
او ادامه داد: »بچه ها از اخاق مداری این 
ورزشکار خوش شان می آید و قاعدتاً پیرو 
راهش هستند.  ا ن شاءاه کشتی گیران ما 
بتوانند راه او را ادامه دهند تا نام او پابرجا 
بمانــد. کشــتی گیران ما افتاده هســتند و 
جوانمــردی هــم یکــی از خصوصیــات 
خوبی اســت که در بین کشتی گیران مان 
وجــود دارد. مــن هــم بــه عنوان یکــی از 
دوســتداران آن مرحوم تاش می کنم تا 

ادامه دهنده راه تختی باشم.«
تمامــی  بــه  ســالگی   23 در  یزدانــی 
افتخــارات ممکــن برای یک کشــتی گیر 
دست یافته و از نظر فنی کارنامه روشنی 
دارد، از نظــر اخاقــی هــم ورزشــکاری 
نمونه و قابل توجه اســت. این کشتی گیر 
تمــام  افــزود: »مــن  کیلوگــرم  وزن 86 
خصوصیــات اخاقــی تختی را دوســت 
دارم.« آزادکار تیم ملی با اشــاره به اینکه 
یکــی از مهم تریــن خصوصیــات تختی 
کمــک کردن به مردم بود، بیان داشــت: 
»تختی هر چه از دستش برمی آمد برای 
مردم کم نمی گذاشــت و مردمــدار بود. 
ایــن خصوصیات بارزی اســت و من این 
خصوصیــت اخاقــی مرحوم تختــی را 
خیلی دوســت دارم. او دوست داشت تا 

یک قدم برای مردم کشورش بردارد و به 
خاطر شاد کردن دل مردم حاضر بود هر 

کاری انجام دهد.«
رســیدن به شــهرت و ثروت باعث نشده 
حســن یزدانــی از خانواده اش دور شــود. 
از  یکــی  در  همچنــان  داده  ترجیــح  او 
روستاهای جویبار و در کنار پدر و مادرش 
زندگــی کنــد. اتفاقــات بزرگ چند  ســال 
اخیر حتی از لحاظ ظاهری هم او را تغییر 
نــداده اســت. یزدانــی درخصــوص این 
موضوع که موسفیدان کشتی امیدوارند 
او راه تختی را ادامه دهد؟ افزود: »تاش 
من همین است اما هیچ فردی نمی تواند 
همانند جهان پهلوان باشد.« یزدانی هم 
محبوبیت زیادی بیــن مردم دارد و بارها 
در مراســم خیریــه و کمک به هموطنان 
حضــوری فعال داشــته. با ایــن اوصاف، 
او به ســؤالی مبنی بر  اینکه آیا برای شــاد 
کــردن مــردم کاری انجــام داده؟ چنین 
پاســخ داد: »من کار خاصــی برای مردم 
انجام نداده ام و کوچکتــر از این حرف ها 
هســتم کــه بخواهــم دل مــردم را شــاد 
کنم اما قطعاً هر کاری از دســتم بربیاید، 
کوتاهی نخواهم کرد و برای مردم کشورم 

انجام خواهم داد.«

1- امروز اگر ســری به گورستان قدیمی »ابن 
بابویه« در شهرری بزنید، باز هم جای سوزن 
انداختن نیســت. 51 سال گذشته اما انگار نه 
انگار. دوستداران جهان پهلوان باز هم بر سر 
مزار او حاضر شــده اند تا یاد و خاطره اش را 
زنده کنند. از پهلوان ها، پیشکســوتان، گوش 
شکسته ها، ورزشکاران، ملی پوشان و ستاره ها 
گرفتــه تــا چهره هــای اجتماعی، سیاســی و 
هنری. همه هفدهم دی ماه که می شود خود 
را آمــاده می کننــد تا یــاد و خاطــره آقا تختی 
را زنــده کنند. اســطوره ای که مرام پهلوانی و 
جوانمردی اش، هنوز که هنوز است، به عنوان 
یک الگوی اخاقی توسط ورزشکاران ایرانی 

یاد می شود.
2- غامرضا تختی عاوه بر اینکه در المپیک 
19۵۶ ملبــورن در کنــار امامعلــی حبیبــی 
نخســتین مدال هــای طــای تاریــخ ورزش 
ایــران را در بازی هــای المپیــک کســب کــرد 
 و بــه غیــر از آن هــم 2 مــدال نقــره المپیک، 
2 مدال طا و 2 نقره مسابقات جهانی و یک 
مدال طای بازی های آســیایی را در کارنامه 
خــود دارد و همه این عناویــن از او، یکی از پر 
افتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران را ساخته، 
چهــره ای اجتماعی و سیاســی هم بــوده که 
فعالیت هایــش در عمر 37 ســاله و کوتاهی 
که داشت، کم سابقه بوده و هنوز هم بسیاری 
علــت فــوت مشــکوک او را ناشــی از همیــن 

فعالیت ها می دانند.
3- تختــی از ســال 1330 وارد فعالیت هــای 
سیاســی شــد. او ابتدا در حزب »زحمتکشان 
ملــت ایــران« عضویــت داشــت و ســپس 
به حــزب »نیــروی ســوم« پیوســت و پس از 

تأسیس »حزب سوسیالیست« به عنوان قائم 
مقام دبیرکل حزب انتخاب شد و در سازمان 
ورزش این حزب هم فعالیت می کرد. تختی 
پــس از کودتــای 28 مــرداد 1332 در کمیته 
ورزشــکاران »نهضــت مقاومــت ملــی« نیز 
عاوه بر حزب سوسیالیست فعالیت داشت 
و پس از تشکیل »جبهه ملی ایران« در سال 
1339 به این ســازمان وارد شــد و به شــورای 

مرکزی آن راه یافت.
4- روزی کــه هــواداران دکتر محمد مصدق 
بــرای دیــدن او بــه احمدآباد رفتنــد، تختی 
پیشــاپیش آن هــا بــا عکــس بزرگــی کــه از 
مصــدق در دســت داشــت، جلــودار کاروان 
بــود. رفت وآمدها به جبهه ملی باعث شــد 
تا از ســوی ســاواک به عنوان یک »ناراضی« 
شناخته شــود. از این رو، دســتگاه ورزشی بنا 
به تصمیم سازمان امنیت و اطاعات کشور، 
از تمرین های تختی جلوگیــری می کرد و به 
هر شکل می کوشید تا از حضور او در مجامع 
ورزشی بین المللی که با استقبال کنفدراسیون 
دانشجویان ایرانی روبه رو می شد، جلوگیری 
کنــد. هنــگام درگذشــت مصــدق در تاریــخ 
1۴ اســفند 13۴۵، تختی به تهدیــد مأموران 
نظامــی و امنیتی مبنی بر خودداری از ســفر 
بــه احمدآبــاد گوش فــرا نــداد و به افســران 

می گفت »دستگیرم کنید.«
5- براســاس اخبار منتشــره در روزنامه های 
اطاعــات و کیهــان 18 دی 13۴۶ غامرضــا 
تختی بــه خاطر وجود اختافــات خانوادگی 
با همسرش )شها توکلی( خودکشی کرد. با 
این حال این عقیده که ســاواک او را به دلیل 
محبوبیت زیاد و عدم وفاداری به نظام وقت 
ایران به قتل رسانده، بین مردم وجود داشته  

و دارد.
6- بــا ایــن حال، ایــن فعالیت هــا و حتی نوع 

مرگ او هم هیچ گاه از میزان محبوبیت تختی 
کــم نکرد. اســطوره ای کــه مرام پهلوانــی او در 
فعالیت های اجتماعی اش وجود داشــت. 10 
شهریور13۴1 زلزله مهیبی به قدرت 7٫2 ریشتر، 
به ویرانی کامل شــهر بوئین زهرا و روستاهای 
دشــت قزوین منجر شــد. بر اثر این زمین لرزه 
حــدود 20 هــزار نفــر کشــته و هــزاران خانواده 
بی خانمــان شــدند. به پیشــنهاد روزنامه های 
معتبر آن زمان همچون کیهان ورزشــی، قرار 
شــد او برای زلزلــه زدگان کمک جمــع کند. او 
مســیر پارک ساعی در خیابان ولیعصر تا تاار 
کیهان در خیابان فردوســی را پیاده پیمود و با 
بلندگو از مردم می خواســت تا هر چه در توان 
دارند، به هموطنان زلزله زده شان کمک کنند. 
زنان گوشواره و گردنبند و انگشتر و مردان پول 
اهدایــی خــود را بــه صنــدوق آویــزان از گردن 
تختی می انداختند که این موضوع باعث شد 
تا کمک های زیادی جمع شود. روحیه و مرامی 
که به دیگر ورزشــکاران ایرانی هم منتقل شد 
و علــی دایی نمونه بارز آن اســت. اشــک های 
شــهریار فوتبال ایران که پس از توضیح درباره 
فعالیت هایــش برای کمــک به زلزلــه زدگان 
کرمانشــاه، روی گونه هایــش جاری شــده بود، 
در ماه اخیر و 51 ســال بعد از درگذشت جهان 

پهلوان، بازتاب زیادی داشت.

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

حامد جیرودی
خبرنگار
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امام على علیه السام :

َتكِبــُت  َو  الَمَحبَــَة  توِجــُب  الَرِحــِم  ِصَلــُة 
الَعُدَو؛

صله رحم، محّبت آور اســت و دشمنى را 
از بين مى  برد.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص406 ، ح9309
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مهدی عزیزی

بازداشــت و آزادی محمــد رحمانيــان بــه قيد 
وثيقه در یک روز، رویداد خبرســازی بود که روز 
گذشته نام این کارگردان تئاتر را در صدر اخبار 
فرهنگى و هنری قرار داد. خبرگزاری ها در حالى خبر بازداشت او را 
به دليل حواشى نمایش »ترانه های قدیمى: پيكان جوانان« منتشر 
کردند که بعد از ظهر دیروز خبر آزادی او به قيد وثيقه مخابره شد. 
رحمانيــان خــود در گفت وگویى در این بــاره از آزادی اش خبر داد و 
خاطرنشــان کرد که دليل بازداشــتش حواشــى نمایش »ترانه های 
قدیمــى: پيكان جوانان« بوده اســت. او از ارائه اطاعات بيشــتر در 
این باره خودداری کرد. گفته مى شــود که قرار بازداشــت رحمانيان 
در دادســرای ۲۱ ارشاد و در جریان پرونده تئاتر »ترانه های قدیمى: 
پيــكان جوانــان« صادر شــده اســت. او ســال گذشــته در مــورد این 
نمایــش در گفت وگویــى عنــوان کرده بود کــه »ترانه هــای قدیمى: 

پيكان جوانان« نمایشــى اپيزودیک است و در هفت اپيزود طراحى 
شــده و به قصه هایــى در مورد تهــران قدیم مى پــردازد. رحمانيان 
همچنين گفته بود: این نمایش داستان های مختلفى از مكان های 
بــه یــاد ماندنى و فراموش شــده تهران دارد که مثــًا یكى از آنها به 
حادثه ریختن فرودگاه مهرآباد در سال های دور اشاره دارد؛ ضمن 
این کــه یكــى از اپيزودهــا در هميــن موقعيــت مكانــى تماشــاخانه 
شــهرزاد )محل اجرای نمایش( مى گــذرد که پيش از این یک مرکز 
درمانــى بوده و به همين دليل قســمت پایانى نمایــش با توجه به 
روند داســتانى هر روز نوشــته مى شــود. محمد رحمانيان کارگردان 
پنجاه و شــش ســاله تئاتر و متولد تهران است و عاوه بر کارگردانى 
تئاتر به کار تدریس و نمایشنامه نویســى هم مشــغول اســت. او سه 
دهه است که به صورت جدی و در حوزه تئاتر فعاليت دارد و در این 
ســه دهه نمایش های زیادی روی صحنه برده و متن های نمایشــى 

متعــددی نوشــته اســت. از جمله آثــار او مى توان بــه نمایش های 
مصاحبــه، پــل، فنز و مانيفســت چو اشــاره کرد. رحمانيان همســر 

تئاتــر،  بازیگــر  نصيرپــور،  مهتــاب 
ســينما و تلویزیون اســت که در 

جملــه  از  او  نمایش هــای 
قدیمــى:  »ترانه هــای 
هــم  جوانــان«  پيــكان 

ایفای نقش مى کند.

آزادی محمد رحمانیان به قید وثیقه

کاروانسرای مشيرالملک در ضلع شرقى ميدان مرکزی شهر برازجان 
قــرار دارد. این کاروانســرا ســال ۱۲50 شمســى به فرمان حــاج ميرزا 
ابوالحســن خان مشــيرالملک و توســط حاج محمد رحيم شــيرازی 
ســازنده پــل مشــير و کاروانســرای دالكى به ســبک معمــاری زندیه 
ساخته است. عمده مصالح تشكيل دهنده این کاروانسرا سنگ، گچ 
و ســاروج اســت و در کف آن از تخته سنگ های بزرگ تراشيده شده، 

استفاده شــده است. بام کاروانسرای مشــيرالملک نيز با سنگ پهن 
تراشيده شده مفروش شده بود که هنگام بارندگى آب باران بوسيله 
ناودان هــای ســنگى کــه به طــرز جالبى تعبيه شــده بود به بيــرون از 
کاروانسرا هدایت مى شد. در دیوار ضلع غربى کاروانسرا درب ورودی 
بســيار بزرگى از جنس چوب قــرار دارد که راه ورودی اصلى به حياط 
کاروانسرا بوده است. در همين ضلع طبقه دوم کاروانسرا وجود دارد 
که به شاه نشين معروف است. این بنا مثل سایر کاروانسرا های دیگر 
دارای 4 بــرج مرتفع اســت. مســاحت کل بنــا 7000 متر مربــع با زیر 
بنایى در حدود 4۲00 متر مربع است. این اثر ثبت ملى 68 اتاق دارد.

کاروانسرای مشیرالملک برازجان؛ اثری قاجاری با معماری زندیه

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

روزنامــه خراســان دیــروز دربــاره مردی 
نوشت که کد ملى اش این شكلى است: 
عبدالرضــا  نــام  بــه  مــردی   .۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
کــه  اهــل قهدریجــان اســتان اصفهــان 
و  جالــب  مــا  بــرای  کدملــى اش  شــاید 
بامــزه باشــد امــا بــرای خــودش باعــث 
دردســر شــده و جایى آن را نمى پذیرند 
و حتى یارانه اش هم قطع شــده. ضمن 
این که درخواســتش برای تغيير کد ملى هم هنوز به نتيجه 
نرســيده اســت. این خبر و عكــس کارت ملــى عبدالرضا را 
خبرگزاری های مختلف منتشــر و در شبكه های مجازی هم 
کاربــران زیــادی آن را بازنشــر کردند و درباره اش نوشــتند. 
نگاه هایى همراه با دلســوزی، شــوخى و البته شک! به نظر 
بعضى هــا طبــق الگوریتم کد ملــى انتخاب ایــن کد امكان 
نــدارد و ممكن اســت این کد که بــه رندترین کد ملى ایران 

معروف شده صحت نداشته باشد.
دربــاره ایــن کــد ملــى و عبدالرضــا نوشــته هایى مثــل 
ایــن را در شــبكه های اجتماعــى خواندیــم: »ایــن شــماره 
بــا کدینگ کدملى ســازگار نيســت. بعيد مى دونــم واقعى 
باشــه«، »کارت ملــى که هيچ، کــد ملى هــم نمى تونيم به 
مردم بدیم«، »شــماره شناســنامه بابای مــن اینه:۱. هرجا 
مى نوشــت مى گفتن شــوخى مى کنى! البته که بابام اولين 
نفــری نيســت کــه شناســنامه گرفته. تــوی ایران کلــى آدم 
داریــم با شــماره شناســنامه مشــابه. هــر دفتری کــه تموم 
مى شــده از ســر شــروع مى کردن.«، »کد ملى یــه الگوریتم 
صحت یابــى داره و تــا جایــى کــه یادمــه نمى شــه کــد ملى 
کســى ۱0 تا رقم یكســان باشــه«، »این مورد درسته. عكس 
کارت مليــش رو هــم بنر کردن گذاشــتن توی ثبــت احوال 
قهدریجــان و تا جایى که مى دونم یكى از همشــهریاش که 
مى شــناختن مى گفت هنوز نتونســته کد مليــش رو عوض 
کنــه. نكته اینه کــه عمومــاً برنامه نویس ها برای تســت کد 
ملــى رو مى زنن و برای همين توی خيلى از سيســتم ها کد 

مليش رو مى زنه تكراری«.

مردی با 10 یک!

چهره روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

به  انگیزه سالگرد درگذشت غامرضا تختى اسطوره ملى معاصر

پهلوان شاهنامه ای ایرانیان
تختــى،  غامرضــا 
در  کــه  چنــان  یــا 
ممــات  و  حيــات 
لقب گرفت»جهان پهلوان تختى«، در ۵ 
شــهریور ۱۳0۹ در محله خانى آباد تهران 
بــه دنيــا آمــد. مــردی کــه در کنــار زندگى 
قهرمانى و پهلوانى، زندگى سياسى خود را 
پس از کودتای ۲8 مرداد جدی تر کرد و در 
کميته ورزشكاران نهضت مقاومت ملى 
هــم فعاليت مى کرد. او در ســال ۱۳۳۹ از 
سوی کميته ورزشكاران به کنگره و از سوی 
منتخبان کنگره به شــورای مرکزی جبهه 
ملى ایــران راه یافت. در نهایت غامرضا 

تختى ۱7 دی ماه ۱۳۴۶ در اتاقش در هتل آتانتيک تهران درگذشت. درباره مرگ او حرف  و حدیث های بسياری وجود دارد اما محبوبيت  
فراوان او که خوشایند رژیم پهلوی نبود و از طرفى رفت وآمدهای غامرضا تختى به جبهه ملى و عضویت در شورای مرکزی باعث شده بود 
تا ساواک لقب »ناراضى« را به او بدهد. بسياری از افراد نزدیک به او دليل مرگ جهان پهلوان تختى را خودکشى عنوان کردند. سازمان جبهه 

ملى هم در بيانيه ای مرگ او را خود کشى اعام و دليل آن را هم فشار رژیم شاه و برخى مسائل دیگر اعام کردند. 

مسابقات فوتبال جام ملت های 
دوبــاره  و  شــده  شــروع  آســيا 
خوشــحالند  مدتــى  فوتبالى هــا 
از دیــدن ایــن همه فوتبــال و البتــه کل کل هایش. در 
فضــای مجازی هر روز اخبار و عكس هایى از این جام 
بازنشــر مى شــود بخصوص اگــر مربوط بــه تيم ملى 
کشــورمان باشــد. دیروز که یک روز مانده بود به بازی 
تيم ملى بحث آن حســابى در این شــبكه ها داغ بود. 
اینســتاگرامى ها بــا گذاشــتن عكس هایــى از بازیكنان 
و ســرمربى تيــم ملــى بــرای آنهــا آرزوی موفقيــت 
مى کردنــد. البتــه بخشــى از افتتاحيــه جــام ملت هــا 
مربوط به اجرای یک خواننده زن که به شكل عجيب 
و غریــب در تلویزیون سانســور شــد دیروز هــم در این 
شــبكه اجتماعى بازنشــر مى شــد. در توئيتــر هم این 
توئيت هــا را دربــاره جام ملت هــا مى خواندیم: »من 
اگه تمام سعى ام رو بكنم که از بازی های جام ملت ها 
لذت ببرم این گزارشگرا نمى ذارن«، »من دلم روسيه 
و جــام جهانى مى خــواد نه امارات و جــام ملت ها«، 
»کاش تــوی جام ملت ها آرژانتيــن هم بود«، »یعنى 
اآن هوادارای پرســپوليس واســه لت و پار شــدن تيم 
ملــى ایــران در جــام ملت هــای آســيا دعــا مى کنن تا 
روی کــى روش کــم شــه؟«، »مــا ملتــى هســتيم کــه 
دلخوشى های انگشت شماری برامون مونده که یكى 
از اینا فوتبال تيم مليه. ایشــاا موفق باشــن«، »واقعاً 

جام ملت ها هر کاری کنه باز بى مزه است«.

دلخوشی روز

جشن فوتبال!

محیط بانان براى نجات طبیعت تا لبه خطر  مي روند نــــگاره
چهـــــره

یـــــاد

سنا
س: ای

عک

غامرضا تختی و فرزندش کمی پیش از مرگ تختی

جشــنواره هنرهــای تجســمى فجــر در دوره ای شــكل 
در  تجســمى  مختلــف  دوســاانه های  کــه  گرفــت 
حوزه هــای مختلــف برگــزار شــده بودنــد و بســياری از 
هنرمنــدان بــا رویكردهــای تخصصــى کــه داشــتند در 
دوســاانه ها شــرکت و فعاليــت مى کردنــد. جشــنواره 
هنرهــای تجســمى فجر از همان دوره نخســت ســعى 
کــرد فراگيــر باشــد و همــه شــاخه های هنــری را در بــر 
بگيرد تا از همه رشــته ها بتوانند در آن مشــارکت کنند. 
نكتــه ای کــه وجود دارد این اســت که این جشــنواره در 
مواردی ممكن بود با بعضى دوســاانه ها تداخل پيدا 
کند یا آثاری در دوســاانه ها باشند که در فجر هم ارائه 
شــوند. طوری کــه این رویداد نتواند در مســير هنرهای 

تجسمى جریان ساز باشد.
از دوره هشــتم رویكــرد جشــنواره تغييــر کــرد و بــه 
ســمت هنــر معاصــر و ایده هــای خاقانــه رفــت. این 
شــكل از کار هــم کــه تــا دوره دهــم ادامــه داشــت بــا 
چالش هــا و موانــع خــودش همــراه بــود. مثــًا در هنر 
معاصر، اندازه ارائه آثار ممكن اســت متفاوت باشــد. 
نمایشــگاه مناســبى برای ارائه این آثار وجود نداشت. 
بــه هميــن دليل جشــنواره هنرهــای تجســمى فجر به 
خاطر آثاری که ارائه مى کرد، ممكن بود چندان بيانگر 

جریان هنرهای تجسمى کشور نباشد.
جشــنواره هنرهای تجسمى از گذشــته تا کنون روند 
ثابــت و مشــخصى را در پيــش نگرفتــه. مثــًا بخــش 
بين الملــل جشــنواره در دوره هایــى بــوده امــا بعضى 
از شــاخه های آن فقــط به صــورت بين المللــى برگزار 
شــده اســت. بخــش بين الملــل جشــنواره هيــچ وقت 
نتوانسته به یک رویداد بين المللى محكم و مشخص 
تبدیل شــود که هنرمندان دیگر کشــورها نيز بتوانند در 
آن شــرکت کننــد. اینكه بخش رقابتى داشــته باشــد یا 
توليد آثار به جشــنواره بياید، هميشــه مطرح بوده. در 
مجمــوع روند ثابت و مشــخصى از اول تا اآن که دوره 
یازدهــم اســت، در پيــش گرفتــه نشــده و تغييراتــى را 

کم وبيش در دوره های مختلف آن شاهد بودیم.
در ایــن دوره کــه یازدهمين دوره جشــنواره اســت، 
سعى شده هر دو نگاه دنبال شود. یعنى هم جشنواره 
فضایى باشد برای هنرمندانى که مى خواهند آثارشان 
را در یكــى از شــاخه های هنرهای تجســمى به صورت 
مســتقل ارائه کنند و هم ایده های خاقانه در فراخوان 
قــرار گيــرد تا هنرمنــدان بتوانند به هر دو شــكل در آن 

شرکت کنند.
در این دوره تمرکز روی آثار بخش داخلى اســت تا 
در یــک عرصه رقابت جدی شــاهد مشــارکت فعاان 
هنرهای تجســمى کشــور باشــيم تــا بعد بــرای بخش 

بين الملل برنامه ریزی بهتری انجام شود.
اميدواریم با آیين نامه ای که برای جشنواره هنرهای 
تجســمى تدوین شده، روند تغييرات جشــنواره از این 
بــه بعد کمتر باشــد تا کارهــا در روند مشــخصى پيش 
برود و بــا برنامه ریــزی بلندمدت تری ادامــه پيدا کند. 
نكته دیگری که جا دارد به آن اشــاره کنيم، این اســت 
که ایــن جشــنواره زمانى شــكل گرفــت کــه هنرمندان 
تجســمى فضاهــا و رویدادهــای متعــددی بــرای ارائه 
آثارشــان داشــتند و به همين دليل شــاید تمایل برای 
حضور در جشــنواره تجســمى فجر به اندازه حاا نبود. 
اميدواریم جشــنواره با مشــارکت گسترده تر هنرمندان 
حرفه ای، اعتبار و امنيت بيشــتری پيدا کند تا بتواند در 

حوزه هنرهای تجسمى تأثيرگذار باشد.

جشنواره تجسمى فجر  و بیم و امیدهای پیش رویش

به دنبال تأثیرگذاری بیشتر

مجید فروغییادداشت
فعال هنرهای تجسمی

اولویــت  دربــاره  فرجــى  محمدرضــا 
اکران های نوروزی و پخش مســابقات 
در  آســيا  ملت هــای  جــام  فوتبــال 
ســينماها توضيحاتى ارائه داد. به گزارش روابط عمومى 
مدیــرکل  بصــری،  ســمعى  و  ســينمایى  امــور  ســازمان 
ســينمای حرفــه ای دربــاره پخــش مســابقه فوتبــال جام 
ملت های آســيا در سينماها گفت: براســاس تقاضاهایى 
که اکثر اســتان ها، ســينمادارها و متقاضيــان برای پخش 
فوتبــال تيــم ملــى جمهوری اســامى ایــران داشــتند به 
اســتحضار مى رساند که هيچ مجوزی صادر نشده است و 

امكان پخش فوتبال در سينماها وجود ندارد. 
موضــوع پخش فوتبال از ســينماها در اولين فرصت 
در شــورای عالى اکران بررســى خواهد شــد و در صورت 

صدور مجوز بــا هماهنگى 
نتيجــه  ذی ربــط  مراجــع 
خواهــد  اعــام  متعاقبــاً 
اولویــت  دربــاره  او  شــد. 
اکــران  فيلم هــای نــوروزی 
نيــز یــادآور شــد: بــا توجــه 
به اینكــه آیين نامــه اکران 
نهایــى  هنــوز  نــوروزی 
نشــده اســت و ســرگروه ها 

مشخص نشدند امكان ثبت قرارداد برای اکران نوروزی 
مــردود و مــورد تأیيــد مــا نيســت. البتــه فيلم هایــى که 
در جشــنواره فيلــم فجر متقاضــى بودنــد اولویت اکران 

نوروزی را خواهند داشت.

پخش فوتبال در سینماها مجوز ندارد

خبر آخر

پهلوان ســام. اميــدوارم ما مردم ایــران را 
از آن باا که نگاه مى کنى، بخشــيده باشــى. 
بــرای همه روزها و شــب هایى که قضاوتت 
کردیــم. همــه ماهایــى کــه زنده ایم یــا زیر 
خروارهــا خاک مثل خــودت آرميده اند. در 
بــود و نبــودت، روزگار انــگار تــكان نخــورده 
پهلوان. مثل همان روزهایى که صدرالدین 
الهى، بنيانگذار کيهان  ورزشى، از پاریس مقاله ای به مناسبت مرگت 
قلمــى کرد با تيتــر »حيف که پهلوان قهرمان نبــود«، اما هرگز چاپ 
نشــد. دليلــش؟ گفتند دربــاره تختى دیگر چيزی نوشــته نشــود. اما 
روایت ها از پهلوانيت هنوز دهن به دهن مى شــود. مثل روزهایى که 
طای بازی های آسيایى توکيو را به گردن آویختى. شاه از ثریا جدا شده 
بود و اولين ســفر شــرق دورش را با ژاپن و ورزش آغاز کرده بود. هتل 
کارواِن ایــران در دائى چل هتل گویى عشــرتكده بود، شــب زنده داری 
و خوشــگذرانى کم تریــن حــدش بود. یــک  نفر در آن جمــع، مؤدب 
و ســر بــه  زیــر، وقِت غــذا پایين مى آمد، ســاعت هشــت شــب برای 
خواب آماده مى شــد و صبِح وزن کشــى اولين نفر بــود. مرحوم بلور 
همان جــا بــه اطرافيان گفــت: »پهلوان یعنــى این.« ماجــرای زلزله 
بوئيــن  زهرا و صندوق اعانات به گــردن را که دیگر همه به یاد دارند. 
ایــن روایت جالب تر اســت؛ فشــار پنهان و آشــكار به پهلوان شــروع 
شــده بود و کمک های هميشــگى به قهرمانــان ورزش درباره تختى 
صدق نمى کرد. پهلوان شكایتى نداشت و مثل هميشه لبخند گوشه 
لبانش بود. دوســتان تختى دســت به کار شدند و قرار شد در صورتى 
که تختى تيغِ صورت تراشى »ناست« را تبليغ کند، پانصدهزار تومان 
به او بدهند. پول خوبى بود، مى شــد چنــد آپارتمان خرید و از دلهره 

اجاره نشــينى خاص شد. حاضراِن جمع هنوز به خاطر دارند تختى 
برافروخته و پریشــان، با لحن ســاده اش گفت: »ما مرخص ميشيم. 
لطفــاً ما رو دیگه واســه این جور کارها خبر نكنيــن. به این آقام بگين 
ما اینجوری ریش نمى تراشــيم.« روایتــى دیگر از تنهایى های تختى 
حكایت دارد. روزگاری تلخ که دســتگاه حكومت همــه امكانات را از 
او دریغ کردند. هيچ باشــگاهى جرأت نداشت تشكش را برای تختى 
خالى کند. تيمسار و رئيس تربيت  بدنى درهای همه باشگاه ها را به 
رویش بســتند. دوستان قدیمى باز دست  به  کار شدند. مكاِن مخفى 
برای تمریِن تختى شد کاروانسر ای خانى آباد. آب و جارو شد تا او برسد 
اما مشكل بزرگ تر بود. تشكى برای کشتى نيست. به قول روزنامه نگار 
قدیمــى آن روزهــا، »روی زمين ســخت که نمى شــد کشــتى گرفت. 
گفتند شــاید راه حل، تشک های عادی باشــد. در لحظه ای، خدای را، 
دیدم که آســمان کاروانسرا از تشک هایى سياه شد که انگار پر گشوده 
بودند، از همه سوی خانى آباد تا درشتى های زميِن زیر پایش، پرنيان 
آید همى.« و اما اصطاِح جهان پهلوان از کجا آمد؟ صدرالدین الهى 
تعریف مى کرد سياوش کسرایى و سایه از او خواستند کشتى تختى را 
در تاار پارک شهر ببينند. سياوش کسرایى چندان اهل کشتى نبود اما 
سایه با اشتياق کشــتى ها را دنبال مى کرد. در سالن نشستند و تختى 
روی تشــک آمد. سالن منفجر و غوغایى به پا شد. مردم چنان برای 
تختى دســت مى زدند که ســالن چند ســانتى متری جابه جا مى شد. 
سایه با سكوت و حوصله کشتى را دید و کسرایى همراه با مردم، دست 
مى زد، داد مى زد، باا و پایين مى پرید و تشــویق مى کرد. دو روز بعد 

سياوش کسرایى، تختى را با اشعارش جاودانه کرد:
جهان  پهلوانا صفای تو باد/ دِل دردمندان سرای تو باد /  به تو آفرین 

کسان پایدار/ دعای عزیزان ُترا یادگار

علی عالی
روزنامه نگار

پهلوان یعنی این…

از کودکى و نوجوانى به یاد دارم که پهلوان 
غامرضا تختى برایم، غرور انگيز، شایسته 
ستایش و بسيار دوست داشتنى بود. اولين 
کتاب زندگيم را پس از ماه ها تماشای آن از 
پشت ویترین کتابفروشى »اقمشه« همان 
کتابفروشــى مرکز شــهر از پول تو جيبى ام 
خریدم. کتاب »تختى مرد هميشه جاوید« 
با عكســى پر از لبخند از پهلوان.با شور و شــوق نوجوانى و جوانى از 
خاطــره پهلوان قد کشــيدم، بزرگ شــدم و زندگــى را تجربه کردم 
ولى یک پرسش هميشگى از پس لبخند پهلوان غامرضا همواره 
در جانم انه کرده بود و آن چگونگى مرگ پهلوان بود. باید پاسخ 
پرسشــم را مى یافتم. هر چه جست و جو کردم کمتر یافتم، تا آنكه 
روز دیدار با یار و همراه دیرین پهلوان رسيد. دیدار با پهلوان حسين 
شــاه حســينى. از او پرســش های بســيار داشــتم و یكى از آن بســيار 
پرســش ها پرســش از مــرگ غامرضای ایرانيــان بــود. در کنارش 
نشسته بودیم و با دو دلى و تردید پرسشم را از پهلوان شاه حسينى 
مطرح کردم. سرفه های ممتدش امان سخن گفتن نمى داد. پس 
از لختــى کــه آرام تــر شــد، از ماه هــای پایانى عمــر غامرضا تختى 

گفــت. از روزهایى که حقوق دریافتى از راه آهن را قطع کرده بودند 
و دیگر نه جایى راهش مى دادند و نه پاداشــى پيشكش مى کردند. 
دوســتان و نزدیكان، اقوام و خانواده و مــردم کوچه بازار از او همان 
خواسته ها، همان توقعات، همان دست یاری گر هميشگى پهلوان 
را مى خواســتند و او دیگر نمى توانســت پهلوان هر روزه آنان باشد. 
او توان پاسخگویى به همه اینها را نداشت. شاه حسينى روزی را به 
یاد مى آورد که همراه غامرضا به زورخانه محله رفتند. جمعيت 
از تختى ایرانيان توقع انعام خوب داشت ولى دست های غامرضا 
به جيبش نمى رفت. او در تنگنایى شــدید قرار گرفته بود. پهلوانى 
که همگان در تنگدســتى او را پناهگاه خود مى دانســتند اینک خود 
در عســرت گرفتــار آمده بــود. پول را در دســتانش گذاشــتم، زنگ 
را مرشــد نواخته بود و در ميان اســتقبال جمعيــت در ميان جمع 
نشستيم.جهان برایش تنگ شده بود. او دیگر نمى توانست پهلوان 
تختى هميشگى ایرانيان باشد. غامرضا توان ناپهلوانى را نداشت. 
او دوســت مى داشت غامرضای خواستنى ایرانيان باشد؛ آن طور 
که آنان دوســت مى دارند و حال نمى توانســت و این چنين شد که 
پهلوان شاهنامه ای ایرانيان به افسانه ها پيوست و در زمزمه ایرانيان 

نسل به نسل متولد شد.

حسین میرزانیا
فعال فرهنگی

  چگونه پهلوان مرگ را در آغوش گرفت؟


