
باید دست در دست هم 
برای رسیدن به اهداف 
بلند جمعیت تالش 

کنیم  
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صفحه   16

ناگفته هاى امدادگران هالل احمر از  حادثه بویینگ 707

دکتر پیوندى، رئیس جمعیت هالل احمر 
در نشست پایانى دومین اجالس مدیران و 

روساى شعب جمعیت سراسر کشور:

صفحه  8

1/5 میلیون 
متخصص و 
سرمایه دار در 
صف مهاجرت به 
کانادا و استرالیا

چگونه 
کاله 

شیفتگان 
خروج از 
کشور را 
مى توان 
برداشت؟
 ستاره سابق 
پرسپولیس 
سوژه اول 
جام ملت ها!

شکست نگران کننده 
تیم کرانچار برابر 

تاجیکستان

ما در 
عربستان 
َبرده ایم
 به اطالع 

خوانندگان 
محترم روزنامه شهروند 
مى رساند تا اطالع ثانوى 
روزهاى پنجشنبه به شکل 
متفاوتى که مى بینید منتشر 

خواهیم شد

� اختالسگر: 
 ای بابا  هنوز
اول نشدیم؟!

سرقت و موادمخدر رتبه هاى اول جرایم در ایران

رئیس جمهورى در نشست مشترك هیأت وزیران با استانداران سراسر کشور:  

رسیدیم. در پایان بازى، صدرنشینى بهترین خبر  بود، اما براى همه �    در یک بازى نفسگیر، پربرخورد و بى فایده مقابل عراق به تساوى 
ایرانى ها که دلشان پیروزى مى خواست و آنهایى که زحمت سفر و نود دقیقه 
تشویق را به جان خریده بودند، این نتیجه چیزى کم داشت. قناعت کى روش 

شاید این بازى هزینه اى برایمان نداشت، اما از امروز فقط جسارت و 
پیروزى مى خواهیم تا قهرمانى. یک تیم جاه طلب و غیرقابل مهار

فیلتر و فیلترینگ
به تاریخ خواهد پیوست

ضدحال!

صفحه14

دردناك ترین ماموریتمان بود
صفحه   2

گرانفروش ها 
جریمه 
می شوند

   درخواست 
سردار کمالی 
برای افزایش 

حقوق 
سربازان    

خبرى از اعتصاب 
مرغ فروش ها 

نیست

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس شوراى اسالمى:    

صفحه  14

صفحه  14

صفحه  7

کسی 
حواسش 

به تیم 
امید 

هست؟

«درس 
شیرین 

ریاضى» 
بى معلم 

شد

اقدامات جمعیت هالل احمر در طرح 
نذر آب و توزیع سبد غذایى به نیازمندان 

بسیار ارزشمند بود

گزارش «شهروند» از مراسم رونمایى کتابى با 
موضوع آسیب هاى اجتماعى زنان

که «محمود زندمقدم» 50 سال پیش آن را 
نوشت و امسال مجوز چاپ گرفت

طلسم «قلعه» 
شکست 

صفحه   4

جورج لیکنز نه مى رقصد
و نه جام مى آورد!

پزشک
و نویسنده ای
که سرمربی 
تراکتور شد

�    محسن سلطانى: گفت ند سرت باید بخیه بخورد و به بیمارستان بروى. ولى قبول نکردم. نمى توانستم ماموریتم را نیمه تمام رها کنم
�    محجوبه نامجو : سخت ترین ماموریتم به زلزله کرمانشاه برمى گردد. حاال با این حادثه احساس مى کنم غم انگیز ترین ماموریتم را اجرا کرده ام
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صفحه هاى 12 و 13

صفحات ویژه 
90 سالگى

بیکارى 1250 کارگر خط تولید بهانه اى براى از سرگیرى تولید  آیا مهران مدیرى 
دوباره به اوج 

مى رسد؟

عراقى ها
به پوشش همسر

ژان ایولودریان 
واکنش نشان 

دادند 

خط تولید پفک های دامی دوباره راه افتاد؟
صفحه   3

صفحه2

صفحه7

صفحه15

انتقاد کردمجرمان اقتصادى القاب بزرگ براى تهران از استفاده از رئیس پلیس آگاهى 

افشاگرى
دختر عربستانى 
پناهنده به کانادا   

لقب 
«سلطان» 

و نعل 
وارونه  

زدن

همسر 
وزیر با 
حجاب 
اسالمی  
در نجف 

اشرف

نقش بدمن 
سریال هیوال 
به کارگردان 

دستگیرى رسید
مرد 

آتش افروز 
پس از 4 سال

صفحه   5

چراغى که به خانه رواست... 
یادداشت

فحواى ســخن رئیس جمهورى در هفته هاى اخیر یک جمله بوده است کشور در 
شرایط سخت اقتصادى  است و باید تحمل و مقاومت کنیم تا این دوران سپرى شود. 
حرف کامال درستى است و کسى نمى تواند در  مبتدا و خبر آن چون و چرا کند. 
یعنى نه در بحرانى بودن وضع اقتصادى کشور تردیدى وجود دارد و  نه غیراز تحمل 
و کنار آمدن با این وضع چاره اى هست. دولت در نوشتن و ارایه بودجه 1398 
که  این روزها براى بررسى و تصویب در اختیار مجلس است، تالش کرده تا این 
مقتضیات را در نظر  بگیرد و کاهش بودجه بسیارى از بخش ها به همین دالیل قابل 
درك است. همان طور که در ماه هاى اخیر  دیده شده، بخش خصوصى به دلیل کند 
شدن چرخ هاى تولید، در پرداخت حقوق کارگران و پرداخت بدهى هاى  خود 
مانده است. دولت با وجود درآمدهایى که دارد، خرجش از بخش خصوصى جدا 
نیست. مطمئنا در  شرایطى که بخش خصوصى به مشکل مى خورد و درآمدش پایین 
مى آید، دولت هم در گرفتن مالیات و  تامین بودجه و هزینه هایش به مشکل خواهد 
خورد. در این حالت طبیعى است که همه کمربندها را  محکم تر ببندند. اگر معدود 
بخش هایى هستند که اوضاع مناسبى دارند و مى توانند همچنان گشاده دستى و 
 ولخرجى کنند قطعا در اقلیت مطلق هستند. همان اقلیت هم بیشترشان دارند از این 

بلبشو ارتزاق مى کنند  و نانشان در روغن گرانى ها چرب مى شود. 
 اما با  گذشــت چند ماه از این وضعیت، چیزى که دیده نمى شود، کشیدن ترمز 
شکم چرانى هاست. در روزهاى  گذشته یکى از روزنامه ها به شرایط باشگاه هاى 
فوتبال اشاره کرده بود که انگار در دنیاى دیگرى به سر  مى برند. فارغ از قیمت 
دالر و گرانى و ســختى هاى اقتصادى، مشغول خریدن بازیکن خارجى (آن هم 
 بنجل) و برگزارى اردوهاى خارجى و آوردن مربى گرانقیمت و ناشــناخته اند. 
اگر کسى نمى دانست، گمان  مى کرد به تازگى به بودجه هاى تازه اى متصل شده اند 
و درآمدزایى و شکوفایى اقتصادى کشــور وارد  مراحل جدیدى شده است. 
اوضاع در سینما هم همین است. دستمزدهایى که امسال باالتر رفت و صداى  خود 
سینماگران را درآورده و فیلم هاى پرتعدادى که با هزینه هاى ارزى در خارج از 
کشور ساخته  مى شود، انگار مى خواهند بگویند که اوضاع اقتصاد سینما و کشور 
نه تنها مشکلى ندارد بلکه بسیار هم  مناسب است. معلوم است که بخش بزرگى از 
این هزینه ها یا از طریق مجارى دولتى تأمین مى شود یا  کسانى آنها را مى پردازند 
که مى توانند با درآمدهاى نامشخص و مبهم خود تنور سینما را داغ کنند. اگرنه 
 اوضاع گیشه که معلوم است و اصال توان به دوش کشیدن چنین فشارهایى را ندارد. 
درباره تئاتر هم  مى توان مفصل نوشت که تکرار مکررات است. اینها نمونه هاى 
دم دست اند. اما اگر مثالى برخالف اینها  هست، کسى بگوید. یعنى اگر وزارتخانه و 
نهادى هست که سفرهاى غیرالزم را کم کرده و پاداش ها و  قراردادهاى فوق برنامه و 
خریدهاى غیرضرورى را کاهش داده بهتر است گفته شود. اگر کسى یا جایى  هست 
که اعالم کرده حقوق هاى نجومى را بررسى مى کند و مى خواهد خود را با شرایط 
جدید وفق دهد،  بهتر است گفته شود. فعال چیزى که عیان است، راندن با همان فرمان 
قبلى است. این که کسى دست از  عادات گذشته نکشیده و حتى در برخى بخش ها، 
مثل سینما و فوتبال که ذکرش رفت، به دالیل نامعلوم  فتیله ها باالتر داده شده اند و 
معلوم است دستانى که در این حوزه ها بر آتش اند، بیش از گذشته منتفع  مى شوند. 
با این احوال سخت است که از مردم بخواهیم اوضاع را درك کنند و با شکیبایى 
و درك باالیى  که از آنها سراغ داریم، سفره هاى کوچک شده شان را با طیب خاطر 
بپذیرند. همچنان انتظار این است که  براى همراه کردن مردم، چراغ هاى اول را خود 
مسئوالن روشن کنند. اگر گوشت و مرغ و خوراکى  گران شده، الزم است پیش از 
همه میزهاى رنگارنگ مدیران جمع شود و ساده تر شود. اگر مردم این  نشانه هاى 
آشکار را نبینند، دعوت آنها به تحمل، کمرنگ و بى معنا مى شود. تنها این نتیجه 
را خواهد داد  که ببینند و دم برنیاورند. این که در این شرایط بعضى از بخش هاى 
محترم و داراى شان مدام بر  طبل بیش خواهى مى کوبند و سهم بیشترى از دولت 
و بودجه طلب مى کنند، منصفانه و جوانمردانه نیست.  بى شک دل مردم را خواهد 
شکست. چراغ کم سویى اگر هست، همان بهتر که به خانه روا داشته شود.  مردم همیشه 

حواسشان هست که چراغ هاى مسجد را روشن نگه دارند.  

حذف تلخ ایران در جام ملت هاى آســیا 2015 به دســت عراق، 
باعث شــده بود بازى این 2 تیم در مرحله گروهى این دوره هم با 
حساسیت دوچندانى همراه شــود. از سویى هر 2 تیم 2 بازى قبلى 
خود را با پیروزى پشت سر گذاشــته بودند تا جدال صدرنشینى 
روز گذشــته در ورزشــگاه آل مکتوم دوبى با حضور تماشاگران 
پرتعداد ایرانى و عراقى برگزار شــود. برخالف آنچه که کاتانچ 
گفته بــود، عراق با بازیکنــان اصلى خود پا به زمین گذاشــت. 
کارلوس کى روش اما در ســمت مقابل تغییرات زیادى در ترکیب 
تیمش نســبت به بازى هاى گذشــته داده بود. بــازى ندادن به 
بازیکنان اخطارى بازى هــاى قبلى و همچنین قرار گرفتن علیرضا 
جهانبخش بعد از پایان دوران مصدومیت از مهمترین تغییرات مرد

پرتغالى بود. 
بازى با برترى قابل توجه ایران در مالکیت توپ در نیمه نخســت 
همراه بود و در همان دقایق نخست سردار آزمون روى ارسال وحید 
امیرى مى توانست گل اول ایران در این مســابقه را وارد دروازه 
حریف کند که بــا بى دقتى توپ را به بیــرون زد. در ادامه دفاع 
منسجم و پرتعداد عراقى ها اجازه موقعیت سازى زیادى به یوزهاى 
ایرانى نداد. از جمله اتفاقات مهم این مســابقه تصمیمات مشکوك 

داور ازبکســتانى در چند صحنه اى بود که در محوطه جریمه عراق 
رخ داد. هم در نیمــه اول و هم در نیمه دوم 2 بار توپ با دســت 
مدافعان عراقى برخورد کرد که روشن ایرماتوف برخالف بازیکنان 
و کارلوس کى روش اعتقادى به پنالتى نداشــت. حتى اضافه شدن 
مهدى طارمى، مهدى ترابى و اشکان دژاگه به ترکیب هم کمکى به 
ایران نکرد. البته عراق هم که بیشتر روى ضدحمالت برنامه ریزى 
کرده بود، روى یکى، 2 صحنه خطرناك ظاهر شــد؛ به ویژه توپى 
که بیرانوند از زیر تیرك به خوبى بیرون کشید. عراقى ها که در این 
مسابقه رو به بازى خشــن آورده بودند، بارها داور را تحت فشار 
قراردادند و قصد ایجاد جنگ روانى داشتند؛ اگرچه این باعث نشد 
ایرماتوف در دادن کارت زرد به آنها صرفه جویى کند. به هر حال 
جدال حساس ایران و عراق با تســاوى به پایان رسید تا شاگردان 
کى روش در گرفتن انتقام بازى 4 ســال قبل ناکام باشند؛ اگرچه 
ایران با 7 امتیاز و تفاضل گل بهتر نســبت به عراق صدرنشین این 
گروه شــد و عراق به عنوان تیم دوم صعود کرد. حریف ایران در 
دور بعدى طى امروز و فردا با برگزارى مســابقات گروه هاى دیگر 
مشخص خواهد شد تا شــاگردان کى روش براى حضور در مرحله 

یک هشتم نهایى آماده شوند. 

    دبیر کل جمعیت هالل احمر: شما صاحب جمعیت 
هالل احمر هستید  و اگر صاحبان فرآیند در تصمیم گیرى 

شریک باشند این تصمیم صحیح و قابل اجرا خواهد بود

    لیث نوبرى هرقدر در 
دوران فوتبالش معروف 

نشده بود، حاال با حضور در 
ویژه برنامه شبکه الکاس قطر

 نامش را بر سر زبان ها 
انداخته

صفحه5

 حسین محب اهرى
پس از تحمل 7   سال بیمارى سرطان از دنیا رفت 

تن تن
گفت وگوی 
«شهروند» با 

ادمین پیج
TINTIN_COMICS

جذابیت «تن تنِ» 
۹۰ ساله برای

دهه هفتادی ها
و هشتادی ها 

یادداشت و 
گزارش هایی در 
ستایش خبرنگار 

ماجراجو

ماجراى زنى که از 
مستاجرش بیگارى 

مى کشید؛

واه
رخ

 خی
ین

س
رح

می
س: ا

عک
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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

دکتر حســن روحانی، رئيس جمهوری کشــورمان روز 
چهارشنبه در نشست مشترک هيأت وزیران با استانداران 
سراسر کشور، نشست مشترک هيأت وزیران با استانداران 
را حایز اهميت دانســت و گفت:   »معموا این جلســات 
سالی یک بار انجام می شود که می توانيم ضمن افزایش آن، 
با دستور جلســه مفيد، برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی را 
ساماندهی کرده و موجبات تحول در کشور را به وجود آوریم. 
امروز مسئوان باید در یک شرایط سخت بار مسئوليت را 
بر دوش بگيرند.« حجت ااســام روحانی در این نشست 
ســخنانی داشــت که مهمترین بخش های آن را در ادامه 

می خوانيد.
  متاسفانه صفحه تبليغات چه در فضای مجازی و چه در 
دیگر فضاها تحت تأثير القائات و تبليغات دشمنان نظام است 
و نسخه ای که از غرب در صفحه تبليغات پيچيده می شود، 
در فضای مجازی، تلویزیون ها و رسانه ها منتشر می شود و 
عده ای هم آن را دنبال کرده و تکرار می کنند و همان کسانی 
که می دانند این تبليغات از اول دروغ است، کاسه در دست 
گرفته و در صف می ایستند. هنگامی که در استان های کشور 
و در بين مردم حضور پيدا می کنيم، می بينيم که مردم بسيار 
هوشــيارتر از تصورات دشمنان ما هستند و  البته این بدان 

معنا نيست که مردم مشکات ندارند.
  در پرتاب ماهواره پيام که اولين ماهواره عملياتی کشور 
بود، موفقيت های خوبی داشتيم و البته ناکامی هایی جزیی 
هم به وجود آمد اما در مجموع دستاورد مثبت و بسيار خوبی 
بود. در زمينه پرتاب کننده و هم در زمينه ساخت ماهواره به 
موفقيت های باایی دست پيدا کردیم و این بدان معناست 
که ایران امروز در این مسير قرار گرفته و اشکاات جزیی ای 

که وجود دارد، ظرف چندماه آینده برطرف خواهد شد.
  مردم بدانند که کشــور ما در این فناوری موفق بوده و 
توانستيم وارد فضا شویم و این برای کشاورزی، محيط زیست، 
کســب اطاعات مورد نظر و حفظ جنگل ها و مراتع بسيار 

حایز اهميت بوده و آن را دنبال خواهيم کرد. امروز درکشور 
با چند مسأله مواجه هستيم که برخی از آنها جدید است،  
هنگامی که یک مشکل جدید درجامعه ای به وجود می آید، 

مشکات قدیمی تر نيز خود را بهتر بروز می دهند.
  امروز آمریکایی هــا برخاف تعهدات خود و با همراهی 
چند کشــور در منطقه به فکر اعمال فشــار حداکثری به 
ملت ایران افتاده اند، خــود آمریکایی ها اعام می کنند که 
این فشارها بر ایران بی سابقه بوده و همه توان خود را در این 
راستا به کار گرفته اند و اگر بخواهيم سياست خارجی آمریکا 
را تقســيم کنيم، گاهی اوقات و در برخی هفته ها، نيمی از 
تاش های دولت آمریکا مربوط به منطقه ما و عمدتا معطوف 

به جمهوری اسامی ایران است.
  باید ذخایر کااهای اساســی کشــور، هميشه در حد 
مطمئن باشــد، امروز ذخایر کااهای اساسی کشور بهتر و 
بيشتر از هر زمان دیگری است و این یکی از اقدامات ارزشمند 
دولت است. مردم مطمئن باشند تمام مسئوان برای تأمين 
کااهای اساســی اعم از تأمين ارز، با همه توان در تاشند و 

نباید هيچ گونه نگرانی داشته باشند.

  در کنار مشکاتی که فشار خارجی تحریم بر کشور وارد 
کرده، برخی مشــکات هم در داخل کشور داشته و داریم، 
اولين مشکل در کشور ما کاغذبازی و پيچ  وخم های اداری 
اســت که باید برای رفع آن، تاش کنيم. اگر مدیرکلی در 
استان می تواند کاری را انجام دهد، وزیر موظف است انجام 
آن کار را واگذار کند و اگر اقدامی را در یک اســتان به جای 
آن که دولت تصميم بگيرد اســتاندار می تواند انجام دهد، 

دولت باید اختيارات ازم را به استاندار واگذار کند.
روحانی افزود: »امکانات فضای مجازی روزانه گســترش 
پیدا می کنــد  و فیلتر و فیلترینگ هم بــه تدریج به تاریخ 
خواهد پیوست و اثر آن تا زمانی محدود موثراست. دورانی 
در این کشور ویدیو ممنوع بود و یکی از مسئولیت های مهم 
دستگاه های امنیتی  گمرکات کشور گرفتن ویدیو و گرفتن 

نوارهای ویدئویی در خیابان از مردم بود.«
وی تاکید کرد: »ما باید از فناوری های روز دنیا به درستی 
استفاده کنیم و با نظم و مقررات، هوشیاری و تکیه بر قانون 
از آن مراقبت کنیم. نمی توانیم این مســائل را رها کرده و با 

بستن آن بخواهیم از آن خاص شویم.«

خودروی شخصی من، من، من و 
خاص!

نیره خادمی
روزنامهنگار

ناگهان یک نفر بدون آن که از عواقب جمات خود آگاهی 
داشته باشد، حرفی می زند و حرف و جمات  او به چالش 
ذهنی برای شــخص دیگری تبدیل می شود، مثل اتفاقی 
که چند روز قبل برای من افتاد؛ دیدن و شنيدن مصاحبه 
یک خواننده زن با یک ســایت اینترنتی. مصاحبه گر یک 
سوال کليشه ای می پرسد که البته کليشــه ای بودن آن، 
موضوع بحث ما نيســت: »بزرگترین آرزویت چيست؟« 
مصاحبه شونده در جواب می گوید که آرزو دارم یک روزی 
لباس اجرایم را بردارم و ســوار خودرویم بشوم و وسایلم را 
بگذارم در خودرویم و بروم به ســمت تاار وحدت، آسوده 
خودرویــم را پارک کنم و وســایلم را ببرم اســتيج و...  تا 
همين جا کافی است تا به نکته اصلی ماجرا  برسيم. اول از 
همه این را بگویم که همگی از ماحظاتی که برای اجراهای 
موســيقی به ویژه در حوزه زنان در ایران وجود دارد، اطاع 
داریم اما مشــکل جای دیگری اســت. دقيقا آنجایی که 
مصاحبه شونده درطول کمتر از 10ثانيه سه بار به خودروی 
شــخصی تأکيد می کند. این تأکيد برای تمام کسانی که 
معتقدند آلودگی هوا و خيلی بيشتر از آن ترافيک تهران با 
هيچ نسخه ای جز کاهش استفاده از خودروی شخصی و 
افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی حل نخواهد 
شد، تلخ است. عطش داشــتن خودروی شخصی تقریبا 
از زمان دولت پيشــين با دسترســی مردم به وام ها جان 
گرفت و در دوره روحانی ادامه پيــدا کرد، آن هم به دليل 
ســرپا نگه داشتن صنعت خودروســازی به عنوان یکی از 
اصلی ترین صنایع زنده ایران. حاا تهران شــهری اســت 
که انگار خودروها در آن زندگی می کنند و تقریبا در تمام 
ساعت های روز خيابان ها پر از خودروهایی است که اغلب 
تک سرنشين هستند. آخرین آمارها در  سال 96 حکایت 
از 20 ميليون سفر روزانه در تهران دارد و مسئوان پليس 
راهور هم می گویند تعداد خودروهایی که در تهران تردد 
می کنند، 6 یا 8برابر ظرفيت خيابان هاست. همين ها کافی 
است برای این که به عواقب طرز تفکراتمان درباره خودروی 
شخصی مان فکر کنيم. منظور این نوشته اصا این نيست 
که خواننده و به ویژه نوازنده در کنار تمام چالش هایی که با 
نهادهای نظارتی دارند، با اتوبوس و مترو به اجرا برود، چون 
محور بحث اصا شــخص یا گروه خاصی نيست. بگذارید 
این طور بگویم؛ راستش ما باید از یک جایی به بعد درباره 
آن چه می گویيم و به آن فکر می کنيم، تجدیدنظر کنيم. 
وقتی خودروی شخصی در زندگی خصوصی ما تا این اندازه 
پررنگ نباشد، آن را کمتر در محاوره هایمان به کار می بریم 
و خودروی شــخصی گزینه آخرمان در سفرهای روزانه 
است. دقيقا از همين جا نبرد، ما به عنوان مطالبه گر با مدیران 
آغاز می شود تا از آنها بخواهيم سهم حمل ونقل عمومی را 
افزایش دهند، کمبود 3 هزارتایی اتوبوس های شــهری را 
برطرف کنند، برای جایگزینی بيــش از 4 هزار اتوبوس از 
رده خارج  فکری کنند و عقب ماندگی های مترو به لحاظ 
افزایش خطوط، ایســتگاه ها و کاهش سرفاصله قطارها 
را جبران کنند تا مردم بتوانند با خيال راحت از خودروی 
شخصی برای سفرهای درون شهری دل بکنند. اما درنهایت 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی، کنارگذاشتن خودروی 
شــخصی به عنوان عادت روزانه و گســترش حمل ونقل 
عمومی سه رأس یک هرم هســتند اما بااتر از همه اینها 
فرهنگی اســت که باید به آن پرداخته شود و این فرهنگ 
از افکار و گفتار آغاز می شــود و درنهایت در رفتار مردم و 

حاکميت خود را نشان خواهد داد. 

یادداشت

 بازداشت مجری 
»پرس  تی وی« در آمریکا

بــه گــزارش خبرآنایــن شــبکه پرس 
تی وی اعام کرد: »مانــی فرانکلين، مجری 
آمریکایی ااصل این شبکه که پس از مسلمان 
شدن،  نام مرضيه هاشــمی را برگزید، توسط 
ماموران در واشنگتن دی سی بازداشت شده و 
تاکنون هيچ اتهامی به صورت رسمی عليه وی 
 مطرح نشده است .  « این روزنامه نگار و مجری 
متولد آمریکا، برای دیدار با برادر بيمار و فرزندان 
و بســتگان خود به آمریکا سفر  کرده بود که در 
فرودگاه بازداشت و سپس توسط  FBI  به مرکز 

بازجویی منتقل شد .  

رئيس جمهوری در نشست مشترک هيأت وزیران با استانداران سراسر کشور:  

فیلتر و فیلترینگ به تاریخ خواهد پیوست

 

آیت وکيليان| اقتصاد بيمار و عقيم ایران بستری فراهم 
کرده که در ســایه آن فضا برای رشــد قارچ گونه و تکثير 
اخالگران در این عرصه فراهم شــده اســت. در سال های 
اخير، بار ها خبرهایی مبنی بر بازداشت، زندانی و اعدام شدن 
مجرمان اقتصادی و مالی را شــنيده و دیده ایم؛ مجرمانی 
که اخيرا به آنها لقب »ســلطان« می دهند؛ »سلطان ارز«، 
»سلطان سکه«، »سلطان قير«، »سلطان کاغذ«، »سلطان 
ترامادول« و .... پيش از آن که به ضعف ساختاری اقتصاد ایران 
در بروز و ظهور چنين پدیده ای پرداخته شود و همچنين به 
دنبال چرایی این امر باشيم که علت تکثير این همه سلطان 
چيســت، اطاق لقب »ســلطان« به مجرمان چه توجيه 
منطقی می تواند داشته باشد؟ مسأ له ای که با انتقاد رئيس 
پليس آگاهی ناجا نيز مواجه شده است. سردار »محمدرضا 
مقيمی« دیروز در حاشــيه همایش تخصصی معاونين و 
روسای ادارات مبارزه با ســرقت پليس آگاهی با حضور در 
جمع خبرنــگاران درباره این که آیا اخيرا پليس ســلطان 
جدیدی را در مورد ارتکاب جرایم دســتگير کرده یا خير؟ 
گفت: »مبارزه پليس با سودجویان و مجرمان با هماهنگی 
و نظارت دســتگاه قضائی همواره در حال انجام اســت، اما 
معتقدم نباید عناوینی را به مجرمان بدهيم و کاری که آنها 
کرده اند را بزرگ جلوه دهيم.« رئيس پليس آگاهی ناجا با 
انتقاد از انتخاب عناوین مبالغه آميز برای مجرمان و مفسدان 
اقتصادی گفت: »بسياری از این جرایم پيچيدگی های زیادی 
داشته که بعضا همکاران من ماه ها در حال رسيدگی به آن 
بوده اند، اما این که بخواهيم القابی چون ســلطان را به یک 
مجرم داده و آنها را افراد بزرگی معرفی کنيم، درست نيست.« 
سردار مقيمی با بيان این که شاید به صاح نباشد که شيوه و 
شگرد مجرمان را نيز به طور کامل تشریح کنيم، خاطرنشان 
کرد: »این که خبر دستگيری مجرمان را به مردم داده و سبب 
آرامش آنان شویم، خوب اســت اما نباید شيوه ها و شگرد 
مجرمان را تشریح و آنان را بزرگ کنيم، چرا که بزرگنمایی 
مجرمان آرامش روانی جامعه را به هم می ریزد.«اسماعيل 
قدیمی، استاد ارتباطات و رسانه در گفت وگو با »شهروند« به 
تحليل چرایی اطاق لقب »سلطان« توسط برخی رسانه ها 

به مجرمان اقتصادی بزرگ پرداخته است.
  در ســال های اخير با تکوین و نهادینه شدن 
شــبکه های اجتماعی در فضای رسانه ای کشور، 
اطاق صفت »سلطان« به مجرمان اقتصادی و مالی 

بزرگ نيز رواج پيدا کرده است؛ تحليل شما در این 
مورد چيست؟

در این جا ازم است که نقبی به مسأله اخاق رسانه ای و 
اخاق شهروندی بزنيم و البته نقبی هم به الزامات قضائی 
و حقوقی کشــور. طبيعتا اســتفاده از ادبيات عاميانه در 
موضوعات جدی چون مسائل حقوقی و قضائی نمی تواند 
درست باشد. وقتی افرادی مرتکب جرم و جنایتی شده اند، 
در این جا ما نظام قضائی و حقوقی مشــخص و کارآمدی 
داریم. پس نيازی به این نيست که در محکوميت این افراد 
از چنين ادبياتی استفاده کنيم. رسالت دستگاه قضائی و 
نظام حقوقی کشور این است که با بهره گيری از یک فرآیند 
جدی و حرفه ای سير قضائی چنين پرونده هایی را به فرجام 

برساند. 
  اطاق واژه ای چون »سلطان« می تواند جذابيت 

رسانه ای داشته باشد؟
طبيعتا برخی رسانه ها که چنين القابی را به کار می برند، 
فکر می کنند که برای مخاطبان خــود جذابيت دارد. در 
نگاه نخست نيز چنين اســت، اما اطاق چنين صفاتی به 
مجرمان خطای فاحش رســانه ای اســت. اطاق کلمه 
ســلطان به مجرمان افکار عمومی را به انحراف و خطای 
تحليل و دیدگاه می رساند. رســانه ها باید اصول حرفه ای 
خبری را رعایت کنند. هر رســانه ای با به کار بردن چنين 
واژگانی دســت به تخریب اخاقی زده است. وظيفه یک 
رسانه انعکاس درست خبر است، نه این که حکم صادر کند، 
آن هم حکمی که زیربنای اخاقی و شأن انسانی مجرمان را 
زیر سوال برده است. این واژه ها و به کار بردن چنين واژه های 
عاميانه ای با اخاق رسانه تطابق ندارد. نباید آبروی مجرم و 
شأن خانوادگی آنها را زیر سوال ببریم. محکوميت و صدور 

حکم برعهده دستگاه قضائی و حقوقی است، نه رسانه ها. 
  فکر می کنيد رسانه ها در به کار بردن واژه هایی 
مثل »سلطان«، فرهنگ شفاهی یا به عبارت بهتر 
ذائقه مخاطبان خود را در نظر گرفته اند که چنين 

صفاتی را برای مجرمان به کار می برند؟
بله، دقيقا همين طور اســت، اما نهادینه کردن صفات 
یا کلماتی که مبتنی بر بزرگنمایی کار مجرمان اســت، 
نمی تواند با اخاق حرفه ای و رســانه ای در یک راستا قرار 
گيرد. از منظر اخاقی و اخاق رســانه ای هيچ نيازی به 
اســتفاده از این تعابير نازل و مبتذل نداریم. رسالت ما این 
است که با توسل به تجربه های تاریخی و حقوقی و قضائی 
اصول و شأن انسانی و اخاقی مجرمان را در نظر بگيریم. 
نباید این بدعت را به ســنتی غلط در فرهنگ اسامی و 

ایرانی تبدیل کنيم. 
  پس در این جا پيش فرض شــما این است که 
روزنامه نگاران و رسانه ها فاقد اصول حرفه ای مسأله 
مورد نظر هستند و بر این اساس است که راه خطا 

رفته اند؟
بله، دانشگاه و فضای آکادميک ما باید تخصص گرایی را 
سرلوحه کار خود قرار دهد. ما باید روزنامه نگاری حقوقی 
و قضائی را پرورش دهيم. طبيعتا مادر رسانه ها خأ ناشی 
از خبرنگار متخصص حوزه قضائی و حقوقی داریم و برخی 
خبرنگاران با ناآگاهی و عدم درک از مســائل مطرح شده، 
واژگانی چون سلطان آن هم برای موضوعات جدی ای چون 
مسائل حقوقی و قضائی به کار می برند. تربيت خبرنگاران 
حوزه قضائی و حقوقی در شرایط و زمانه ای که ما با حجم 
انبوهی از جرایم بزرگ اقتصادی و مالی روبه رو هستيم، الزام 

و ضرورت محسوب می شود. 

تکثیر سلطان ها، ترفند قضائی یا رسانه ای؟
اسماعی قدیمی ، استاد ارتباطات و رسانه: خأ ناشی از تخصص خبرنگار حوزه قضائی و حقوقی سبب بکاربردن واژه هایی همچون »سلطان« است

ون
ریب
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در پی اظهارات تهدیدآميز اخير نخست وزیر اسرایيل مبنی بر این که چنانچه ایران نيروهای نظامی خود را سریعا 
از سوریه خارج  نکند، اسرایيل به حمات خود عليه مواضع ایران ادامه خواهد داد. سردار جعفری، فرمانده کل سپاه 
گفت: »اگر وی گفته باشد   »ایران هيچ نيروی نظامی در سوریه ندارد«منظورشان این بوده که ایران یگان نظامی در 
سوریه ندارد و شما خوب می دانيد که  اقتدار و ابهت یگان های نظامی ایران به حدی است که اگر حضور حتی یکی 
از آنها را در سوریه ببينيد، از ترس قالب تهی  خواهيد کرد .  « فرمانده سپاه تأکيد کرد:  »فقط بدانيد که دارید با دم 

شير بازی می کنيد! بترسيد از روزی که موشک های نقطه زن  ایران غرش کنان بر سرتان فرود آید.« 

سردار محمدعلی 
جعفری:   

با دم شیر بازی 
می کنید

شروع صفحه آرایی
16 مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

می توانـد  کمربنـد  بسـتن 
در  را  ميـر  و  مـرگ  خطـر 
سرنشـينان صندلـی عقـب، 
کاهـش  درصـد   ۷۵ تـا   ۲۵

دهـد.

گاه
ن

 پرونده بانک سرمایه 
نمونه ای از یک فساد کامل   

جعفــری  عبــاس   
دادســتان  دولت آبادی، 
تهــران، در رابطه با پرونده 
بانک سرمایه گفت: »در این 
پرونــده حــدود 30مدیر 
تحت تعقيب  قرار گرفتند.« او در بخش دیگری از 
صحبت هایش تأکيد کرد:   »بانک سرمایه نمونه ای 
از یک فساد کامل است که همه چيز دست به  هم 
داده است و از بخش های خصوصی دولتی و عوامل 
داخلی و پيرامونی و شــيوه های مختلفی ازجمله  
کارتن خواب ها،  رشــوه و  رانت و خرید اماک به 
قيمت ارزان و تسهيات گســترده استفاده شده 
است. نباید در فساد فرافکنی کنيم بلکه باید مبارزه 
با فساد را  جدی بگيریم تا اموال مردم به بيت المال 

برگردد.«  

 ماهواره »پیام« 
سیگنال به زمین فرستاد

 ســید احمد معتمدی، 
رئيــس دانشــگاه صنعتی 
ماهواره  دربــاره  اميرکبير 
»پيام« گفت: »به طور کلی 
اگرچه پرتــاب ماهواره پيام 
ناموفق  بوده اما به لحاظ فنی و تکنولوژیک می توان 
گفت پرتاب کننده )ماهواره بر و موشکی که ماهواره را 
حمل کرده( چيزی حــدود 90  درصد به اهدافش 
رسيده اســت .  « معتمدی در ادامه گفت:  »در ابتدا 
ماهواره شروع به کار کرد و مرحله سختی را پشت سر 
 گذاشت و بافاصله که از موشک جدا شد، شروع به 
فرستادن ســيگنال کرد که این امر نشان می دهد 
اجزای مختلف ماهواره در همان  چند دقيقه کار کرده 
و سينگال ها را فرستاده اســت .  این موضوع ما را در 
موقعيتــی قرار می دهــد که  می تــوان در کمتر از 

یک سال نمونه دوم آن را بسازیم و تحویل دهيم.« 
 

 آمریکا کشوری خطرناک
 برای خبرنگاران  

 بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امــور خارجه گفت: 
»آمریکا با بازداشت خبرنگار 
پرس تی وی نشــان داد به 
اصولی که آن را  دســتاویز 
حمله به منتقدانش قرار می دهد، پایبند نيست و به 
کشــوری خطرناک برای خبرنگاران تبدیل شــده 
است .  « او در واکنش به  بازداشت خبرنگار شبکه پرس 
تی وی هنگام ورود به آمریکا گفت: »خانم هاشــمی 
خبرنگار پرس تی وی برای دیدار خانواده اش به  آمریکا 
رفته و در آن جا بازداشت شده و متاسفانه وی تا دو روز 
امکان هيچ ارتباطی با بيرون از بازداشتگاه نداشته و 
رفتار مأموران  دولت آمریکا با این شهروند مسلمان 
آمریکایــی، نقض فاحــش حقوق بشــر و حقوق 
شهروندی و همچنين منافی حقوق اساسی یک  زن 

مسلمان است.« 
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رویداد

 نظر جنجالی زاکانی 
و واکنش تند کاربران

عليرضا زاکانی، فعال سياســی اصولگرا، از 
تاریــخ  6 دی ماه 1395 به شــبکه اجتماعی 
تویيتر پيوست. او تاکنون 606 پست منتشر 
کــرده و 104 هزار دنبال کننــده دارد. زاکانی 
روز گذشته 26 دی ماه در صفحه خود پستی 
منتشــر کرد که واکنش های زیادی به دنبال 
داشــت. او در صفحه خود نوشت: »برخی ها 
افسادگران بحران زیستند. دیروز آقای تاجزاده 
انتخابات آزاد را سربلندی در برابر برخی سران 
خائن کشورهای عربی دانست. گفتم سرت را 
در برابر عرب های سوسمارخوری که با اره آدم 
قطعه قطعه می کنند باا بگير، تشکيک کرد. 
گفتم اعراب ایــران و منطقه عزت آفرینند، اما 
بن ســلمان بدوی  است.« فایل صوتی نشست 
دیروز زاکانــی با مصطفی تاجزاده را ســایت 
جماران روی صفحه خود قرار داده و بخشی از 
واکنش ها را هم آورده است. بيشتر کاربران به 

استفاده از الفاظ نژادپرستانه انتقاد داشته اند. 

 

باتوجه به کاهش قابل 
روزهای  در  دما  توجه 
آتی، بارش های پیش رو 
و احتمــال یخ زدگی 
جاده هــا، ســازمان 
راهداری و حمل ونقل 
 جــاده ای این تصویر 
اینفوگرافیک را فراهم 
کرده تا شــهروندان 
از انجــام هرگونــه 
ســفر غیرضروری در 
روزهای منتهی به آخر 

هفته  پرهیز کنند. 

از مسافرت غیر خضوری در این هفته پرهیز کنید

گزارش تصویری
در اینستاگرام مطرح شد

   درخواست سردار کمالی برای افزایش حقوق سربازان    
رئيس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نيروهای مسلح از نمایندگان مجلس خواست 

که در بررسی قانون بودجه سال آینده  افزایش حقوق سربازان را مورد توجه قرار دهند .
   سردار موسی کمالی در  صفحه اینســتاگرام خود نوشت: »همگان اذعان دارند که 
حقوق و مزایای سربازان غيور کشــورمان بسيار  ناچيز است، بنابراین اکنون که زمان 
ارایه قانون بودجه ساانه به مجلس و بررســی آن است، بهترین فرصت برای دولت و 

نمایندگان  مجلس است که برای اصاح حقوق این سربازان فکری کنند .«
وی با اشاره به بررسی قانون بودجه ســال آینده در کميسيون تلفيق مجلس شورای 
اسامی اظهار داشــت: »اميدوارم که نمایندگان برای  افزایش حقوق و مزایای سربازان 
فکری کرده و آن را مورد توجه قرار دهند، چرا که پس از تصویب و اباغ قانون بودجه عما 

هيچ  کاری در این خصوص امکان پذیر نخواهد بود.«
ميزان حقوق سربازان بر حسب مدرک تحصيلی

با توجه به قوانين و مقررات تعيين شده در نظام وظيفه درجه نظامی سربازان براساس 
مدرک تحصيلی متفاوت است و سربازان  بر اساس درجه نظامی حقوق دریافت می کنند.     

قانون خدمت وظیفه همه چیز را به بودجه واگذار می کند
حقوق سربازان براســاس قانون باید 60 تا 90 درصد هم رده خود در کادر سازمانی 
باشد. درحالی که حقوق سربازان از ســرباز صفر  تا افسران بين ۷0 تا 180 هزار تومان 

است. 
حداقل حقوق همين سربازان در صورت استخدام باید بيشتر از دو ميليون تومان باشد  و 
البته آنها را نمی توان در رده های دیگر و غيرسازمانی مانند فعاليت های اقتصادی و عمرانی 

به کار گرفت . 
در سال 86 مجلس شورای اسامی در طرحی تصميم گرفت قوانين مربوط به خدمت 
نظام وظيفه را دستخوش تغييراتی کند.  تغييراتی که هيچ وقت اعمال نشد و برای اعمال 

نشدن آن نيز قانون وجود داشت !
بر اساس ماده 49 قانون خدمت وظيفه عمومی، »حقوق ماهانه کارکنان وظيفه براساس 
عوامل درجه و تحصيات و مدارک  اکتسابی برابر اباغ ستادکل بر مبنای حداقل حقوق 
کارکنان پایور نيروهای مسلح موضوع ایحه قانونی مربوط به حداکثر، حداقل  حقوق، 
 مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 3 خرداد 58 شورای انقاب تعيين 

می شود.« 
حال این که براســاس ماده   50 قانون خدمت وظيفه عمومی »افســران و درجه داران 
وظيفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمــت در مناطق محروم  و بد آب و هوا 
مشمول مقررات فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به 
حقوق آنان خواهند بود.  ســایر کارکنان وظيفه در موارد مذکور از دو سوم فوق العاده ها و 
مزایای درجه گروهبان دومی کادر ثابت نسبت به حقوق آنان برخوردار خواهند  بود. سایر 
کارکنان وظيفه در موارد مذکور از دو سوم فوق العاده ها و مزایای درجه گروهبان دومی 

کادر ثابت برخوردار خواهند  شد .«
   با محاسبه ای ساده یک سرباز باید ماهانه 900 هزار تومان دریافت کند! اما چرا ماده 49 و 
50 قانون خدمت وظيفه عمومی اجرا  نمی شود؟ هرچند در ماده های 49 و 50 تاش شده 
است تا سربازان به حق و حقوق خود برسند، اما ماده 52 قانون خدمت وظيفه به  وضوح 
همه چيز را به عهده دولت و سرانجام بودجه واگذار می کند. اتفاقی که در چند سال اخير 
به تحقق نرسيده و براساس گفته  های سردار موسی کمالی، جانشين اداره منابع انسانی 
ستاد کل نيروهای مسلح در فروردین ماه سال گذشته، برنامه خاصی برای  افزایش حقوق 

سربازان وجود نداشته است. 

چندوقت پيش خبر رســيد که یکی از معروف ترین 
توليد کننده های پفک و اســنک در توليد محصوات 
خودش به جای استفاده از ذرت معمولی از فرآورده های 
ذرت دامــی اســتفاده می کند، محصولــی تراریخته 
که نه تنها ممکن است برای انســان مضر باشد بلکه با 
استانداردهایی که شرکت های توليد کننده پفک تعهد 
به رعایت آن داده و در ازای این تعهد نشــان استاندارد 
و اجازه توليد دریافت کرده اند، مغایرت دارد اما از آن جا 
که تهيه ذرت دامی با توجه به نوسانات قيمت ارز بسيار 
به صرفه تر از ذرت معمولی است و درنهایت همان مزه و 
ظاهر را ارایه می کند، بعضی شــرکت ها ازجمله همين 
توليد کننده معروف پفک ســراغ آن رفته اند، اقدامی 
که واکنش تند ســازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، 
سازمان استاندارد و... را در پی داشت و درنهایت منجر 
به توقف خط توليد ایــن محصول و پلمپ انبارهای آن 
شد اما دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از استاندار البرز 
خبر از تاش برای احيای این خط توليد داد. طبق اعام 
این خبرگزاری، عزیزاه شهبازی، اســتاندار البرز در 
جلسه با مسئوان ستاد تسهيل و رفع موانع توليد اعام 
کرده است که در قالب ستاد تسهيل و رفع موانع توليد 
به مشــکات یک واحد بزرگ توليدی مستقر در البرز 
رسيدگی و تدابير ازم برای بازگشت 1250نفر پرسنل 
این واحد اتخاذ شــد. او گفته: »با توجه به بيکارشدن 
1250 کارگر در این کارخانه، ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد تصميم گرفته با نظارت سازمان های استاندارد و 
غذا و دارو و صنعت، معــدن و تجارت ضمن راه اندازی 
مجدد بخش تعطيل شده این کارخانه، زمينه اشتغال 
کارگران بيکارشــده را فراهم کند. با توجه به موانعی 

که وجود داشــت، با تعطيلی بخشــی از این کارخانه 
1250 کارگر بيکار شده بودند؛ از این رو مشروط به اخذ 
تأیيدیه های سازمان های غذا و دارو و استاندارد، توليد 

این واحد احيا شد.«
با وجــود این که شــهبازی خبر از آغــاز تاش برای 
راه اندازی مجدد خط توليد پفــک در کارخانه متخلف 
می دهــد و از رایزنی با ســازمان غــذا و دارو می گوید، 
کيانوش جهانپور ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو در 
گفت وگو با »شــهروند« از این تاش اظهار بی اطاعی 
می کند و می گویــد: »ما درجریان چنيــن موضوعی 
نيستيم. تمام آن چه که وظيفه ســازمان غذا و دارو بود، 
اعم از جمع آوری مستندات، توقيف خط توليد، توقيف 
انبارهای محصول، جلوگيری از توزیع و... انجام داده ایم 
و حاا پرونده را تمام و کمال در اختيار مسئوان قضائی 

یعنی سازمان تعزیرات گذاشته ایم.«
او ادامه می دهد: »طبق رویه ها نتيجه بررسی نهادهای 
قضائی به ما اعام می شــود و تا اان موضوعی مبنی بر 

تعيين تکليف این خط توليد به ما ارایه نشده است.«
جهانپور در مــورد این که آیا فشــار کارخانه بزرگ 
می تواند منجر به بازگشــایی خط توليد قبل از اعام 
نتيجــه قضائی شــود، می گویــد: »در این مــورد ما 
نمی توانيــم اظهارنظر کنيــم اما وزارت بهداشــت و 
سازمان غذا و دارو اگر 10بار هم یک خط توليد توقيف 
شود و دوباره راه بيفتد اما نشانه های تخلف در آن وجود 
داشته باشــد، باز هم آن را توقيف می کند و اگر مطلع 
شــویم که بدون اخذ مجوزهای ازم توليــد و توزیع 
شروع شــده قطعا مجددا برخورد و بــرای این موضوع 

پرونده ای جدید باز می کنيم.«

بيکاری 1۲۵0 کارگر خط توليد بهانه ای برای از سرگيری توليد 

خط تولید پفک های دامی 
دوباره راه افتاد؟

  حضور محمدجواد ظریف 
)ع(.  حسین  امام  حرم  در 

)مشرق(

  تشییع شهدای سانحه هواپیمای بویینگ 7۰7. )جماران نیوز(

  زهرا خزائی میرخان با دریافت ۴5 میلیون تومان وام خوداشتغالی از کمیته امداد 
سربیشه، در روستای میرخان اقدام به پرورش شتر کرده است. او اکنون 11 نفر شتر دارد 

و همراه اعضای خانواده خود به پرورش این حیوان مشغول است. )مهر(

  به تازگی یک مرکز برای تخلیه خشم در شهر پکن، پایتخت چین افتتاح شده که افراد با مراجعه 
به این مرکز می توانند با شکستن وسایل، خشم و استرس و عصبانیت خود را تخلیه کنند. این 
مرکز اشیای زیادی را از فروشگاه های دست  دوم  فروشی می خرد تا مشتریانش آنها را در هم 
بکوبند. ساعت، دستگاه ویدیو، دستگاه ضبط صوت، مانکن، تلفن های قدیمی، بطری های خالی و 
بسیاری لوازم دیگر در این فروشگاه برای شکستن عرضه می شود. در ماه تقریبا ۶۰۰ نفر به این 

مرکز مراجعه می کنند و ماهانه 15 هزار بطری در این جا شکسته می شود! )فرارو(
شیه

حا

ش
اکن

و

ک
رافی

وگ
ینف

ا
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حجت ااسام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفت:   »متاسفانه یکی از آسيب های قابل توجهی 
که در جامعه ما وجود دارد  که تنها انحصار به جامعه ماهم ندارد و در تمامی جوامع هســت، سرقت است. در 
جلسه ای که با وزیر دادگستری آلمان داشتم از او  سوال کردم بزرگترین جرم در کشور آلمان چه جرمی است؟ 
پاسخ داد:  سرقت و سوال کردم چه نوع سرقتی؟ پاسخ داد:   نوع سرقتی  که در آلمان زیاد است، سرقت اتومبيل 
اســت !  « او در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: »ما در بررسی هایی که در آمار و  ارقام دستگاه قضائی 
مشاهده کرده ایم، سرقت در ردیف دوم جرایم در جامعه است؛ حدود 2۷ تا 28 درصد جرایم مربوط به  سرقت 

است و نخستين رتبه مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر است .  «

حجت ااسام محمدجعفر 
منتظری:   

 ۲۸    درصد جرایم 
در کشور مربوط 

به سرقت است

شروع صفحه آرایی
16 مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟45

اتمام صفحه آرایی
17 / 45

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر یـک از اتاق های منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعييـن کنيـد. ایـن مکان 
ميـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکـم، یا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

روزنامه آمریکایی واشینگتن پست در گزارشی 
مفصــل، نارضایتی مــردم ایــران از رفتارهای 
اشــرافی گرایانه برخــی »آقازاده هــا« را  مورد 
بررســی و تحلیل قرار داد. به گزارش فارس، در 
بخشــی از مطلب واشینگتن پســت آمده است: 
»جوانان فرادست که برخی دارای  روابط رسمی 
با سازمان ها نیز هستند، با ثروت شان، لباس های 
اسپورت شــان، خودروهای خیره کننده شــان 
و گــذران تعطیات در اقامتگاه هــای مجلل  در 
اینســتاگرام و در خیابان های پایتخت، تهران، 
خودنمایی می کنند. این افــراد به موفقیت های 
خوبی دســت پیدا می کنند، به آنها  بورسیه های 
تحصیلی پرسود اعطا می شــود و به راحتی سفر 
می کنند. اما تعداد کمی در ایران می توانند با توجه 
به افزایش هزینه ها و  کاهش توان مالی از چنین 
آسایشــی برخوردار باشــند.« نویسنده گزارش 
مزبور در ادامه به برخی نمونه هــا و پویش ها در 
این خصوص  اشاره و برخی نظرات کارشناسی را 
نیز درباره وضع اقتصــادی ایران مطرح کرده که 

همان طور که انتظار می رود،  جهت دار هســتند. 
در میان نقل  قول های متعــدد این گزارش، نقل 
قولی از یک نویسنده تلویزیونی که خواسته نامش 
فاش نشود به  چشــم می خورد: »به طور مثال در 
صنایع ســرگرمی ایران، »ارتباطــات« )پارتی( 
همیشه بخشی از کار است. پروژه ها با ارتباطات، 
 داده یا گرفته می شوند و همه هم این ]واقعیت[ را 
پذیرفته اند.« نویسنده در ادامه اضافه کرده: »تنها 
وقتی به فردی به شدت بی تجربه  و آموزش ندیده 
شغلی داده می شود، همه عصبانی می شوند.« در 
مطلب واشینگتن پســت همچنین به مواردی از 
زندگی فرزندان برخی  مقامات نیز اشاره شده که 
فارس از ذکر آنها خودداری کرده. البته بخشی از 
گزارش واشینگتن پست فرازهایی جهت دار دارد 
امــا در  تحلیل فارس از این گزارش آمده اســت: 
»به هر روی، این که رفتار بچه پولدارهای تهرانی 
و ارتباطات آنها ســوژه یک روزنامه  سرشــناس 
آمریکایی است و گزارش آن در وسط صفحه اول 
وبگاه این روزنامه قرار می گیرد، قابل تأمل است.« 

رفتار »بچه پولدارهای تهرانی« سوژه شد



ایرانشهر

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
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4
براساس گزارش سازمان هواشناسی روز پنجشنبه با تشدید فعالیت ســامانه تازه بارشی، گستره بارش ها  نواحی مرکزی، دامنه های جنوبی البرز، 
سواحل دریای خزر، شرق و شمال شرق کشور را فرا  خواهدگرفت .   امروز، پنجشنبه بارش برف و وزش باد شدید در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان 

 شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی،  خراسان شمالی و گلستان پیش بینی می شود . 
 روز جمعه هم  بارش برف و باران گاهی وزش باد شدید در استان های گلستان،  شرق مازندران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، گیان، شمال 
زنجان و ارتفاعات زاگرس  مرکزی در نیمه جنوبی لرستان، شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود؛ روز جمعه  عمده فعالیت این 

سامانه بارشی محدود به شمال شرق و شرق کشور و سواحل شرقی دریای خزر خواهد  بود .

ایران
برفیمیشود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکانهـای امـن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

شــهروند| نزدیک نیم قرن طول کشید تا طلسم 
»قلعه« بشکند؛ پژوهشی از »شهر نو« که 50 سال پیش 
»محمود زندمقدم« آن را انجام داد و در کتابی منتشر 
کرد؛ روایت معروف محله تن فروشان تهران پیش از 
انقاب را به سختی می شد پیدا کرد؛ یا نسخه افست 
دستفروشان انقاب یا فایل پی دی اف اینترنتی. اکنون 
اما در 80سالگی محمود زندمقدم، نویسنده این کتاب، 
وزارت ارشاد سرانجام مجوز چاپ آن را صادر کرد و 
»از سرزمین بی پرنده تا قلعه« همزمان با بزرگداشت 
این پژوهشگر مردم مدار رونمایی شد. کتاب قلعه، 
روایتی بی تعارف از زندمقدم است که پس از تماشای 
یک تئاتر در محله قلعه کنجکاو می شود و مدت ها در 
رفت وآمد به آنجاست تا گفت وگو و دیده هایش را ثبت 
کند. بخشی از این محله در دی 57 به آتش کشیده 
شد. در مرداد 58 تعطیل و در سال 65 محله به کلی 
تخریب شد. این کتاب که بی پرده به موضوع پرداخته، 
یکی از معدود پژوهش هــای صورت گرفته درباره 
آسیب خاص اجتماعی زنان و مردان آن زمان است. 
جامعه شناسان می گویند انتشــار این کتاب پس از 
چند دهه سکوت پایان نایافتنی و سنگین، حاوی پیام 
روشنی است و نشانی از برنامه ریزی و سیاست گذاری 

برای بررسی این پدیده.
انجمن های  به همــت  بزرگداشــت  مراســم 
جامعه شناسی ایران، انسان شناســی و مطالعات 
فرهنگی و ارتباطات در تاار ایوان شــمس برگزار 
شد و برای رونمایی از کتاب »از سرزمین بی پرنده تا 
قلعه« مسئوان بسیاری حاضر بودند؛ وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســامی، وزیر پیشــین راه و شهرسازی، 
احمد مســجدجامعی، نعمــت اه فاضلی، ولی اه 
شــجاع پوریان،  هادی خانیکی و محسن گودرزی. 
آنها به تماشای مستند »قلعه« به کارگردانی کامران 
شیردل نشستند که روایت دیگری از شهر نو پیش از 
انقاب بود و گوش سپردند به حرف جامعه شناسانی 
که تن فروشــی و کتاب قلعه، محور سخنرانی شان 
بود؛ سعید مدنی، جامعه شــناس و نویسنده کتاب 
»جامعه شناسی روسپی گری«، لیا ارشد، مددکار و 
کنشگر  اجتماعی و موســس مرکز خانه خورشید و 
میرطاهر موسوی، جامعه شناس، آسیب شناس و فعال 

اجتماعی.
در مراســم بزرگداشــت محمود زند مقدم، پژوهشــگِر 
مردم مدار و رونمایی از کتاب او، عباس صالحی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی، روایت مردم نگاری زند مقدم را متفاوت دانست 
و گفت: »او با مردم زیســت کرده تــا مردم نگاری کند، یک 
زیست همه جانبه تا افق زبانی پدید بیاید و مردم را روایت کند. 
کاری که او انجام داد، پیشقراولی بوده که مردم نگار در اجتماع 
وجودی با مردم انجام می داده؛ در غیر این صورت ممکن است 
شــبهه ای از مردم روایت شود. به عقیده من این یک رویکرد 

تازه در مردم نگاری ایران بود.«
عبــاس آخوندی، وزیر پیشــین راه وشهرســازی هم در 
این مراسم و با اشــاره به کتاب دیگر محمود زند مقدم با نام 
»حکایت بلوچ« گفت:  »مسأله ای که می خواهم به آن اشاره 
کنم، همبستگی ملی است. جامعه ما در موقعیت فعلی از این 
جهت آسیب پذیر شده است و تک نگاری هایی از اقوام ایران 
ارتباط بین اقوام و همبستگی را افزایش می دهد، به این دلیل 
باید از این جهت به آقای زند مقدم تبریک گفت. نکته دیگر 
توجه به مفهوم توسعه اســت. من به  عنوان کسی که زمانی 
مســئول بوده ام، معتقدم این موضوع در حال حاضر کاما از 
حکومت و دولت رخت بســته است و اثر تصمیمات آن روی 

زندگی مردم است.«
یکسکوتممتد

»برای من این کتاب از این جهت ارزشــمند است که ما 
شــاهد  چند دهه ســکوت پایان نایافتنی و سنگین در این 
حوزه هســتیم. هرچند در بخش آســیب های اجتماعی 
مشــکات و گرفتاری های زیــادی داریم و بــا وجود تنوع 
آسیب های اجتماعی اقداماتی در کشور صورت می گیرد، اما 
یکی از بخش های بسیار قابل تامل، توجه، سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی و مسائل مربوط به نابهنجاری ها و نابسامانی های 
جنسی است. در این حوزه با وجود گرفتاری هایی که داریم، 
سکوت ممتد پژوهشی و سیاست گذاری و برنامه ریزی برقرار 
است.« میرطاهر موسوی، جامعه شناس، آسیب شناس و فعال 
اجتماعی اینها را گفت و کتاب زندمقدم را یک متن ارزشمند 
پژوهشی دانست که دغدغه ها و گرفتاری های دهه های اخیر 
جامعه ما را نشــان می دهد. او به سختی های انجام تحقیق 
در این رابطه و همچنین محدودیت های انتشار مقاات این 
حوزه اشاره کرد و صدور مجوز برای کتاب از سرزمین بی پرنده 
تا قلعه را که بی پرده به این آسیب اجتماعی پرداخته است، 
اتفاقی راهگشا برای بررسی بیشتر مسأله تن فروشی در ایران 

به عنوان یک آسیب در همه کشورها دانست.
با این مقدمه، او آمــاری از پژوهش های صورت گرفته در 
حوزه تن فروشی در ایران را مطرح کرد. موسوی از جلسه ای 
یاد کرد با حضور رئیس  جمهوری، وزیر کشــور، وزیر ارشاد، 
وزیر علوم و مشــاور رئیس جمهوری کــه در آن گروهی از 
جامعه شناسان گفتند: »گزارش های حاصله نشان می دهد 
در گزارش هایی که سند تقسیم کار برای آسیب ها فعال شده، 
نشانی از پیشرفت و موفقیت نیست. ما در دو سال اخیر هیچ 
گزارش مستندی دریافت نکردیم و با وجود چند صد میلیارد 
تومان هزینه ای که در حوزه آسیب ها شده، با روند کاهشی، 
تخفیف و تعدیل روبــه رو نبودیم، مگر در بعضی حوزه ها که 

شاهد یک روند جهشی هم هستیم.« 
عضو انجمن جامعه شناســی ادامه داد: »در نخســتین 
همایش مسائل اجتماعی ایران، عناوین و موضوعات را چک 
کردم و دیدم در این حوزه حرفی گفته نشــده. این سکوت، 
هم در عرصه های دولتی هست و هم در عرصه های عمومی 
و دانشگاهی. عرصه های عمومی بیشــتر به پیامدهای این 
پدیده می پردازند تا عوامل پیشگیری کننده. در عین حال، در 

همایش ملی هم هیچ اثری از این موضوع نبود.«

این طور که موسوی گزارش داد در نخستین همایش ملی 
آسیب های اجتماعی، در سال های 79 و 80، فقط سه مقاله 
وجود داشته که به نحوی به بحث زنان و مردان با آسیب های 
اجتماعی خاص اشاراتی داشته اســت. در همایش دوم در 
ســال های 90 و 91 که به گفته موســوی طرح این مسائل 
اجتماعی سخت تر شده بود، بیشــترین مقاات مربوط به 
آسیب ها ارایه شــد؛ بیش از 750 چکیده و نزدیک به 400 
مقاله که محققان حتــی در یکی از آنها بــه بحث کارگران 
جنسی نپرداخته بودند. در همایش ســوم، 30و 31 خرداد 
امســال، 11 چکیده ارایه شد که به بحث خدمات جنسی یا 
مربوط بود یا نزدیک. از این تعداد 6 مقاله ارایه شد که سه تای 
آن مرتبط با کارگران جنسی و روسپی گری است و سه مقاله 
دیگر به بحث خشونت و آزار زنان و محدودیت های اداری و 

حقوقی می پردازد.
او به پژوهش های دیگر و محدودیت های انتشار این مقاات 
هم اشاره کرد و از این میان آمار یکی از پژوهش های مربوط به  
سال 91 در تهران را برای حاضران خواند: »نمونه این تحقیق 
دانش آموزان دبیرســتانی دختر و پســر )14 تا 18 سال( و 
موضوع آن بررسی رفتارهای پرخطر دانش آموزان است. این 
پژوهش 17 رفتار پرخطر را در میدان پیمایش کرده و نتیجه 
این شده که مصرف ســیگار و قلیان بااترین رفتار پرخطر 
دانش آموزان است و رابطه جنســی، نزاع و مصرف الکل به 

ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارد.« 
ســه  ســال پیش هم مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات 
ایدز ایران، نتایج یک تحقیق درباره »زنان کارگر جنســی« 
را »تکان دهنده« خوانده و بابت این که ســن این زنان »بین 
18 تا 56 سال« و متوسط ســن آنها به 38 سال رسیده، ابراز 
نگرانی کرده بود. به گفته او »500 زن معتاد خیابانی« در شهر 
تهران برای تأمین مواد خود از بدنشــان استفاده می کنند و 
از هر 14 نفر آنها دو نفر مبتا به HIV مثبت هســتند. ژاله 
شادی طلب، جامعه شناس، هم گفته بود که 70 درصد زنان 
»تن فروِش« شرکت کننده در یک پژوهش »عمدتا« در 18 یا 
19 سالگی »تن فروشی« را آغاز کرده اند. این آمار در نخستین 
نشست تخصصی »سامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز 
بر تن فروشی« در کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

معاونت زنان ریاست جمهوری بیان شده بود. 
روایتدیگریازقلعهدرسال54

لیا ارشــد، مــددکار اجتماعی و موســس مرکز خانه 

خورشید و کنشگر  اجتماعی، از سخنرانان دیگری بود که 
خودش اکنون در دروازه غار روی همین آسیب اجتماعی 
کار می کنــد. در حالی  کــه کتاب قلعه زندمقدم، شــهر 
نو را در دهــه 40 روایت می کند، ارشــد روایتی از تجربه 
خود برای حاضــران گفت، از زمانی که او در  ســال 54 به 
 عنوان دانشــجوی رشــته مددکاری اجتماعی، برای یک 
کار دانشــجویی رفت و آمد به قلعه را آغاز کرد:  »آن زمان 
هفته ای ســه روز به مرکز نگهداری دخترانی که شرکت 
نفت برای کودکاِن زنان قلعه شــهر نو ایجــاد کرده بود، 
می رفتم. آن زمان دو مرکز، یکی برای دختران و یکی برای 
پسران وجود داشــت. مرکز دختران در مفتح شمالی بود. 

این مرکز شبانه روزی بود و کودکان دچار تعارضات زیادی 
بودند. چنان که وقتی از من به  عنوان دانشجوی مددکاری 
اجتماعی می خواســتند که با مادرشــان ماقات کنند، 
درست زمانی که امکان ماقات فراهم می شد، معموا آن 
شب خودزنی می کردند و اتفاقات ناخوشایند دیگری هم 

می افتاد.«
برای ارشــد تصویر قلعه در دهه 40 با آن چه در دهه 50 
خودش دیده بــود، تفاوت داشــت: »زمین ها دیگر خاکی 
نبودند و دو تا خیابان اصلی قلعه آســفالت شــده بود. در 
مرکز رفاه خانواده ای که من تا آن زمــان می رفتم و بعد از 
آن فقط دانشجوهای پسر را راه می دادند، یک اتاق بود برای 
سوادآموزی. اتاقی هم بود برای وزارت بهداری که هر هفته 
می آمدند و همه زنان را چک می کردند. آن زمان داســتان 
فقط سوزاک و مواردی از سیفلیس بود و مهر می خورد روی 
کارت زنان؛ مهر قرمز برای مبتایان که یک هفته می رفتند 
در خیابان جمشید به خانه هایشــان درمان می گرفتند و 
هفته بعد برمی گشــتند، مهر ســبز می گرفتند. برای این 
بچه ها، این که چرا مادرانشــان رفتار متفاوتی داشــتند، 
واژه هایی که به کار می بردند، نوع صحبت و پوششــان تلخ 
و رنج آور بود. من بااخره خانم فرمانفرمایان را راضی کردم 
که به قلعه بروم. دلم می خواســت ببینم مادران این بچه ها 
چطور زندگی می کنند. همه اینها، 10  ســال بعد از کتاب 

دکتر متفاوت شده بود.«
این فعــال آســیب های اجتماعی با گفتــن این موارد 
درخواســت کرد که برای زنان آسیب دیده خیابانی کارت 
بهداشت صادر شود تا دست کم بتوانند در بیمارستان های 
دولتی تحت درمان قرار بگیرند:  »در حال حاضر هیچ گونه 
حمایت اجتماعی برای این زنان وجود ندارد و بســیاری از 
آنها هویت ندارند. با این رونــد چطور می توان تعرضی که 
اتفاق می افتد را کنترل کرد؟ درست است که در کتاب های 
علمی می خوانیم که این گونه از زنان می توانند عزت نفس 
پایین، اختال شخصیت و اختاات روانی و تجربه حقارت 
داشته باشند اما واقعیت این است که وجود فقر و نابرابری، 
مشــکات خانوادگی، ســوءمصرف مواد مخدر والدین و 
خودشــان در ســنین کودکی و نبود حمایت های قانونی 
برای زنان باعث شــده بســیاری از آنان ناآگاهانه و بدون 

تصمیم گیری و برنامه ریزی به این راه کشیده شوند.«

 گزارش »شهروند« از مراسم رونمایی کتابی با موضوع آسیب های اجتماعی زنان
که »محمود زندمقدم« 50 سال پیش آن را نوشت و امسال مجوز چاپ گرفت

طلسم»قلعه«شکست
وزیر فرهنگ و ارشاد: فعالیت های محمود زندمقدم یک رویکرد تازه در مردم نگاری ایران است

سعیدمدنی:16-17سالپیشکه
نخستینشمارهفصلنامهتأمیناجتماعی
منتشرشد،براینخستینبارمقااتدکتر
زندمقدمراخواندم؛مقااتیخواندنیو

متفاوتازآنچهبهطورمعمولدرمطالعات
میدیدیم.احساسمندورادوراینبودکه

بایک»جامعهشناسباربط«
سروکارداریم

سعید مدنی، جامعه شناس هم از آشنایی اش 
با محمود زند مقدم این طــور گفت: »17-16  
سال پیش که نخستین شماره فصلنامه تأمین 
اجتماعی منتشر شد، برای نخستین بار مقاات 
دکتر زنــد مقدم را خوانــدم؛ مقااتی خواندنی 
و متفاوت از آن چــه به طور معمول در مطالعات 
می دیدیم. احســاس مــن دورادور این بود که 
با یک »جامعه شــناس با ربط« سر و کار داریم. 
جامعه شــناس یا محقق علوم اجتماعی با ربط 
آنهایی اند که بومی فکــر می کنند، متعهدند و 
رهایی بخشــند، افسانه و اســطوره زدا هستند، 
دنبال معنا و مفهوم مشخصی می گردند و به نقد 

مطلع از مسائل جاری و زندگی می پردازند.«
او ســپس از تفــاوت بیــن روســپی گری یا 
تن فروشی و بی مبااتی اخاقی گفت که تفاوتی 
ماهوی است: »اولی یعنی اقدام به عرضه خدمات 
جنسی در قبال دریافت پول. دومی با انگیزه های 
مختلف دیگر اســت. کار دکتر زند مقدم هم در 
حوزه مطالعات مربوط به تن فروشــی اســت؛ 

مطالعه ای کیفی و همه جانبه.«
مدنی که نویســنده کتاب »جامعه شناســی 
روسپی گری« اســت، از ســرزمین بی پرنده تا 
قلعه را گزارشــی خیلی دقیق از وضع شــهر نو 
دانست که نوعی واکنش اعتراضی در خود دارد 
و فقط یک تصویر خشک و رسمی از تن فروشی 
نیست. او از محدودیت های پرداختن به مسأله 
تن فروشــی گفت: »کار روی تن فروشی دشوار 
است، اما نه به دلیل حساســیت ها. اساسا ورود 
به ایــن محیط هــا، گفت وگو با افــراد و جلب 
اعتمادشان سخت اســت، چه قبل از انقاب که 
رســما محله ای برای این کار وجود داشت و چه 

بعد از انقاب.«
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حادثه مراسم تشییع پیکر جان باختگان سانحه هوایی هواپیمای باربری بویینگ ۷۰۷ که روز دوشنبه دچار 
حادثه شد، روز چهارشنبه  با حضور خانواده های شهدا، پرسنل نیروی هوایی و جمعی از مردم در پایگاه 
هوایی شهید لشکری مهرآباد تهران برگزار شد.پیکر سرهنگ خلبان جواد سلیمانی با حضور قشرهای 
مختلف مردم و مسئوان در کرج تشییع شد. پیکر تنها خانم پرواز ناتمام هم که سخنگوی ارتش عنوان 
شهید را برای وی و همراهانش به کار برده است، بعد از تشییع در هشتگرد به زادگاهش روستای خور 
ساوجباغ منتقل و در آن جا به خاک سپرده شد. خانم مریم زارعی نژاد تنها خانم در بین خدمه هواپیمای 

بویینگ ۷۰۷ بود که صبح  دوشنبه در سانحه سقوط این هواپیما جان باخت.

جان باختگان 
بویینگ 707 

تشییع شدند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضـور دارد بایـد بداند هنگام 
وقـوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 

نباشـید. وقوع حادثـه آنجا 

همزمان با ســفر دکتر روحانی رئیس جمهوری به گلستان 
و با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی آیین افتتاح 
پانصد هکتار از مزارع و تاسیســات زیر بنایی فاز اول مجتمع 
پرورش میگو گمیشان، 3 مرکز عمل آوری آبزیان و یک مرکز 
تکثیر میگو افتتاح و همچنین عملیــات اجرایی فاز دوم این 

مجتمع به وسعت 6 هزار هکتار نیز آغاز شد.
محمدعلی شربتدار:گلستان|  به گزارش روابط عمومی 
شــیات گلســتان، این افتتاحات عصر روز دوشنبه 24 دی 
همزمان با افتتاحات متمرکز جهاد کشــاورزی در شهرستان 
گمیشان با حضور وزیر جهاد کشــاورزی که از طریق ارتباط 
تصویری با جلســه توســعه و برگزیدگان و افتتــاح همزمان 
پروژه هــای زیربنایــی و اقتصادی رئیس جمهــوری صورت 
گرفت. همچنین طی ســفر ریاســت جمهوری به اســتان 
گلســتان عملیات اجرایی فاز اول پرورش ماهیان خاویاری به 
مســاحت 22۰ هکتار در مجتمع پــرورش ماهیان  خاویاری 
گمیشــان، )بزرگترین مجتمع پرورش ماهیــان خاویاری در 
جهان به مســاحت 5۰۰ هکتار(آغاز شــد.   با راه اندازی این 
مجتمع اشتغال زایی مســتقیم و غیر مســتقیم 48۰۰ نفر 
تامین خواهد شد و همچنین در این مرکز  8۰۰۰ تن گوشت 
و 4۰۰ تن خاویار ســاانه تولید می گردد. ازم به ذکر است 
با اجرای فاز دوم مجتمع پرورش میگو گمیشــان به وســعت 
6 هزار هکتــار این مجتمع بــه بزرگتریــن مجتمع پرورش 
میگو در کشورتبدیل می شــود. گفتنی است بر اساس پیش 
بینی صورت گرفته با بهره بــرداری کامل از مجتمع 1۰ هزار 
هکتاری گمیشان 8625 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
مشــغول به کار خواهند شــد و 24 هــزار و 4۰۰ تن میگو با 
کیفیت برداشت خواهد شد. مراسم افتتاح پروژه های شیاتی 
اســتان با حضور دکتر حقیقی قائم مقــام و دکتر عبدالحی 
معاون توسعه آبزی پروری ســازمان شیات ایران و جمعی از 

مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

  همزمان با سفر رئیس جمهوری 
به گلستان و با حضور وزیر جهاد 

کشاورزی؛ 500 هکتار از مزارع و 
تاسیسات زیر بنایی مجتمع پرورش 

میگو گمیشان افتتاح شد

استان

اصفهان – بهمن راعی| همزمان با چهلمین ســال پیروزي 
انقاب اســامي، 489 پروژه بزرگ و کوچک برق رســاني با 
اعتباري بالغ بر هفت میلیارد تومان در امور برق مرکز شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان گشایش یافت و بهره برداري از 

آن آغاز شد.
به گــزارش خبرنگار ما از اصفهان، مهندس ســید علیرضا 
عریضي با اعام این خبر گفت: استفاده از فناوري هاي نوین، 
روشنایي معابر، زیبایي و مبلمان شهري، کاهش انرژي توزیع 
نشده، کاهش تلفات و خاموشي ها، ایجاد تعادل بار و همچنین 
افزایش ظرفیت شبکه براي پذیرش انشعابات جدید از اهداف 
اجرایي پروژه هاســت. مدیر امور برق مرکز تصریح کرد: براي 
اجرا و اتمام طرح هاي یاد شــده دو باب ساختمان پست، دو 
دستگاه پست زمیني، 21 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایي 
و زمیني و 13 کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایي احداث شده 
است. وي به تعداد کل مشترکین این امور اشاره کرد و افزود: 
براي برق رساني به 1451۰8مشــترک، تعداد شش دستگاه 
پست، 32 فیدر،38۷ دستگاه پست و ترانس زمیني و هوایي و 
13۷5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف زمیني و هوایي 

احداث شده و در مدار قرارگرفته است. 
وي تعرفه هاي مختلف برق رســاني در امــور برق مرکز را 
مطرح نمود و اظهار کرد: 8914۰ مشــترک خانگي، 9۰34 
مشترک عمومي، 1238 مشترک صنعتي و 4568۷ مشترک 
ســایر مصارف در مرکز اصفهان قرارگرفته اند و بیش از 34۰ 
مشترک روشــنایي معابر را به خود اختصاص داده اند و سهم 
انرژي مصرفي کل مشترکین امور به تفکیک تعرفه شامل 43 
درصد خانگي، 5 درصد کشــاورزي، 2 درصد روشنایي معابر، 

22 درصد عمومي و 28 درصد سایر مصارف بوده است.
 عریضي به مجموع انرژي پاک تولید شــده از ابتداي سال 
تاکنون اشاره کرد و افزود:11۰کیلووات انرژي خورشیدي در 
این امور تولید شده به طوري که 26مشترک با خرید تضمیني 

و تسهیاتي به این مهم پرداختند.

مدیر امور برق مرکز اصفهان خبر داد: 
بهره برداري از 489 پروژه برق رساني 
با اعتباري بالغ بر هفت میلیارد تومان

استان

آگهی ثبتی
مفقودی

گواهی میشود فاکتور شماره 9618۷۰948مربوط به بلوک سیلندر به شماره 
شاسی BK448129 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد و هرگونه 

مسئولیت در خصوص مفقودی فاکتور قبلی بر عهده اینجانب می باشد .
__________________________________________

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب شیرین تاجمیر فرزند تورج به شماره 
ناپیوسته  کارشناسی  مقطع  در  شهر  دره  از  صادره   2383 شناسنامه 
دانشگاهی  واحد  از  صادره  کامپیوتر  افزار  نرم  تکنولوژی  مهندسی  رشته 
دزفول با شماره 11261۰۷ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
واحد  اسامی  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده  از 
دزفول به نشانی : کوی آزادگان - بلوار دانشگاه آزاد اسامی دزفول ک پ 

6461645169 ارسال نماید.
_______________________________________

آگهی تغییرات شرکت آی دی اکسپرس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 5284۷5 و شناسه ملی 14۰۰۷۷۰9553 به استناد صورتجلسه 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   139۷/1۰/۰8 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
مربوطه در  ماده  و  یافت  تغییر   " آستارا  پایانه  " مهندسی  به  نام شرکت   -  1

اساسنامه اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )351485(
__________________________________________

آگهی تغییرات شرکت آی دی اکسپرس ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 5284۷5 و شناسه ملی 14۰۰۷۷۰9553 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 139۷/1۰/۰8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نیما 
ظفری فرزند عادل به شماره ملی 261992۷544 به سمت مدیر عامل شرکت 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ،سفته ،بروات ،قراردادها ، عقود با امضای مدیر عامل به تنهائی 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل شرکت همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات  سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

غیرتجاری تهران )351487(

آگهی حصر وراثت
شورا  این  از  اند   26 کاسه  به  دادخواست  شرح  به  حسنی  محمد  آقای 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی 
حسنی به شماره شناسنامه 248 در تاریخ 1395/4/9 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به ....  
1- طیبه نوری فرزند حمداله شماره شناسنامه : 598 نسبت با متوفی : زوجه 
2- مدینه حسن پور فرزند بیوک شماره شناسنامه : 23۷ نسبت با متوفی 

: مادر 
متوفی  با  نسبت   62  : شناسنامه  شماره  براتعلی  فرزند  حسنی  منیژه    -3

: فرزند. 
: 166۰149۰88 نسبت  براتعلی شماره شناسنامه  4- رقیه  حسنی فرزند 

با متوفی : فرزند. 
5- معصومه حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 166۰586143 نسبت 

با متوفی : فرزند. 
6- سارا حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 46 نسبت با متوفی : فرزند. 
۷- محمد حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 166۰4114۰8 نسبت 

با متوفی : فرزند. 

8- ناصر حسنی فرزند براتعلی شماره شناسنامه : 8 نسبت با متوفی : فرزند. 
میباشد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراض  تا هر کس  نماید  آگهی می  مرتبه  آگهی یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد. 
مرادیان – قاضی شورای حل اختاف بخش اهرود 

____________________________________________

آگهی حصر وراثت
کاسه  پرونده  شرح  به   9۷8 بشماره  شناسنامه  دارای  موائی  کمال  آقای 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   1۰۷-9۷
داده که شادروان خسرو موائی به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 139۷/۰9/۰2 
مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  گاه  اقامت  شهر  مشگین  در 

منحصر است به: 
1- کمال موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 9۷8 پسر متوفی 

2- عبداله موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 166۰۰35686 پسر 
متوفی 

3- علیرضا موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 9۷9 پسر متوفی 

4- سعداه موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 166۰23۷955 پسر 
متوفی 

5- اسفندیار موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 98۰ پسر متوفی 
6- آیت اله موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 981 پسر متوفی 

پسر  شناسنامه 5۰3  به شماره  : خسرو  فرزند  تپه  قورت  موائی  حاتم   -۷
متوفی 

8- خاور موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 12۰۰ دختر متوفی 
9- گلثوم موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 82 دختر متوفی 

1۰- زینب موائی فرزند : خسرو به شماره شناسنامه 33 دختر متوفی 
همسر   442 شناسنامه  شماره  به  همتعلی   : فرزند  حیدرزاده  راضیه   -11

متوفی 
آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
می نماید هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از 
و هر  گواهی صادر  اا  و  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نشر  تاریخ 
وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

و بااثر خواهد بود.   
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف مشگین شهر – جعفررحیم نیا 

 شهروند|  مرد  آتش افروزی که به خاطر کینه شدید خانه یک زن را به آتش 
کشیده بود، پس از 4 سال دستگیر شد؛ 21 آبان 9۷ یک آتش سوزی در یک واحد 
مسکونی در خیابان چهارده معصوم به کانتری 151 یافت آباد اعام شد. با حضور 
آتش نشانان و ماموران کانتری 151 در محل، اطفای حریق انجام شد. در ادامه و 
با اعام نظریه کارشناسی سازمان آتش نشانی مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی، 
پرونده مقدماتی با موضوع »حریق عمدی« تشکیل و پرونده برای ادامه رسیدگی 
در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. کارآگاهان پلیس، 
در تحقیقات میدانی ضمن شناســایی دوربین های مداربســته محدوده وقوع 
آتش سوزی به بررســی تصاویر به دســت آمده از زمان و محدوده آتش سوزی 
پرداخته و در بررسی تصاویر موفق به شناسایی جوانی حدودا 25 ساله شدند که 
ساعت 22 شامگاه به داخل ساختمان محل وقوع آتش سوزی رفته و دقایقی قبل از 

شعله ور شدن آتش از آن جا خارج شده است.
شــاکی که یک خانم بود، پس از رؤیت تصاویر به دســت آمده از دوربین های 
مداربســته، جوان داخل تصاویر را مورد شناســایی قــرار داد و در اظهاراتش به 

کارآگاهان گفت: »حدود چهار سال پیش در محدوده چهارراه سیروس با جوان 
دست فروشی به نام فرزاد آشنا شدم. از آنجایی که به ظاهر جوانی موجه و باادب به 
نظر می رسید به او عنوان کردم اتاقکی در محل سکونتم دارم که می تواند در آن جا 
زندگی و استراحت کند، فرزاد نیز پیشنهاد و دعوت مرا قبول کرد و از آن به بعد در 
منزل من ساکن شد، تا این که در همین اواخر به عنوان طلبکار از من درخواست 

پول کرد! من نیز به همین علت با او درگیر شده و او را از خانه ام بیرون کردم.«
با توجه به اظهارات شــاکی، دستگیری فرزاد در دســتور کار کارآگاهان اداره 
شانزدهم قرار گرفت، اما در همان مراحل اولیه آغاز اقدامات پلیسی برای دستگیری 
متهم مشخص شد که شاکی هیچ گونه مدارک شناسایی یا قراردادی بین خود و 
متهم )برای کرایه اتاقک محل زندگی فرزاد در طول 4 سال گذشته( تنظیم نکرده 
اســت.با توجه به بامکان بودن فرزاد، اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری او در 
دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت، تا نهایتا محل تردد 

فرزاد در محدوده میدان شوش شناسایی و وی در مورخ 25 دی 9۷ بازداشت شد.
فرزاد پس از انتقال به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی صراحتا به آتش زدن خانه 

شــاکی اعتراف کرد و درباره انگیزه خود به کارآگاهان گفت: »طی این چند  سال 
که در خانه شاکی زندگی می کردم، وی مرا به عنوان کارگر خدماتی به خانه مردم 
می فرستاد، عاوه بر آن کار نظافت خانه شاکی را نیز انجام می دادم، حتی شاکی 
در طول این ســال ها من را برای انجام کارهای کشاورزی به شمال می فرستاد و 
در آن جا تمام کارهای کشاورزی را برایش انجام می دادم، اما با این وجود هیچ گونه 
پولی بابت کار کردن در خانه های مردم به من پرداخت نکرد.« وی افزود: »درنهایت 
از شاکی خواستم دستمزد این چند  سال کار کردن را به من پرداخت کند که در 
کمال تعجب وی مدعی شد هیچ گونه بدهی به من ندارد و پس از آن نیز من را از 
خانه اش بیرون کرد. کینه شدیدی از او به دل گرفته بودم، تا این که تصمیم گرفتم 
خانه اش را آتش بزنم، شــب حادثه پس از خروج وی از خانه، وارد منزل شده، با 
بنزین آن جا را آتش زده و به سرعت با موتورسیکلت از محل دور شدم.« با توجه به 
اعتراف متهم، قرار قانونی توسط دادیار شعبه دهم دادسرای ناحیه 18 تهران صادر 
شده و متهم برای ادامه تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است.

سیما فراهانی| قصه تلخی برای دو امدادگر بود؛ 
امدادگرانی که بارها و بارها سر صحنه حادثه های 
مختلف حاضر شــده و عملیات های سخت زیادی 
انجام داده اند اما لحظه های کشــیدن اجســاد از 
هواپیمای ســوخته ارتش برایشان از سخت ترین 
دقایق عمرشــان بود. آنها یکی از ماموریت های 
تلخشــان را دوشــنبه صبح به پایان رساندند؛ 
محجوبه نامجو و محسن ســلطانی دو امدادگری 
بودند که از دقایق نخســت سانحه سقوط هواپیما 
به محل اعزام شدند و چند ساعت سخت را در آن 
محل امدادرسانی کردند. هر دو می گویند که این 
یکی از وحشتناک ترین ماموریت ها در طول دوران 
کاریشان بوده اســت و صحنه هایی که در آن جا 

دیده اند را هرگز فراموش نخواهند کرد. 
    زخمی شدم اما به ماموریتم ادامه دادم

محسن سلطانی در این ماموریت سرش زخمی 
شد، با این حال آن قدر غرق کارش بود که نتوانست 
دســت از عملیات بردارد و به بیمارستان برود. او با 
ســر و صورتی غرق در خون به کارش ادامه داد و تا 
آخرین لحظه در کنار هم تیمی هایش ماند و بعد از 
آن به بیمارستان منتقل شــد. او درباره آن روز به 
خبرنگار »شهروند« می گوید: »آن روز صبح ساعت 
8:40 دقیقه بود که متوجه این حادثه شدم، بافاصله 
راهی محل حادثه شدیم و وقتی به آن جا رفتم، از 
دیدن آن صحنه شوکه شــدم. هواپیما داخل یک 
خانه رفته بود و داشت می سوخت؛ شعله های آتش 
خیلی زیاد بود. شوکه بودم و اول فکر می کردیم به 
جز سرنشینان هواپیما، افراد عادی در خانه ویایی 
هم قربانی شــده اند ولی خیلی زود متوجه شدیم 
هیچ کس در خانه نبوده و تنها 16 سرنشین هواپیما 
قربانی شده اند. البته یکی از آنها نجات پیدا کرده 
بود و ما امید داشتیم که بتوانیم بقیه را نجات دهیم 
ولی تمام سرنشــینان در قسمت جلویی هواپیما 
بودند و همگی در آتش ســوخته بودند. در ابتدای 

عملیات پس از این که حریق از سوی آتش نشانی 
اطفاء شد، دِر وسطی هواپیما را برش دادیم تا بتوانیم 

به داخل هواپیما برویم و 
اجساد را بیرون بکشیم. 
همان لحظه من پایم لیز 
خورد و سرم با قسمتی از 
برش خورده  که  هواپیما 
بود، برخــورد کرد. من 
اهمیت نــدادم و به کارم 
غرق  آن قدر  دادم.  ادامه 
کار بودم که اصا متوجه 
دقایقی  نشــدم.  ضربه 
بعد، مامور آتش نشــانی 
گفت که دارد از ســرت 
خون می آید. دستم را به 
سرم کشیدم و دیدم پر از 
خون است. آن جا بود که 
درد را هم احساس کردم 
و تازه متوجه شــدم که 
سرم بشدت ضربه خورده 

است؛ بافاصله نیروهای اورژانس آمدند و تا سرم را 
دیدند، گفتند باید بخیه بخورد. آنها گفتند باید به 
بیمارستان بروم ولی من قبول نکردم. نمی توانستم 
ماموریتم را نیمه تمام رها کنم. آن جا ماندم و گفتم که 
به بیمارستان نمی روم. آنها سرم را پانسمان کردند 
ولی گفتند اگر به بیمارســتان نروم، ممکن است 
خطرناک باشد. با این حال جایی نرفتم. آن جا ماندم 
و به کارم ادامه دادم؛ درد داشتم با این حال متوجه آن 

نبودم و فقط به کارم فکر می کردم. آن لحظات خیلی 
سخت و تلخ بود، اجساد سوخته بودند و همه آنها 
زیر خروارها گوشت دفن 
همین  برای  بودند؛  شده 
در ابتدا باید گوشت ها را 
وقتی  می کردیم.  خارج 
به اجســاد رســیدیم، 
را  ســختی  لحظه های 
تجربــه کردیــم. من تا 
ساعت 2:30 که عملیات 
تمام شــد، به کارم ادامه 
دادم و بعــد از آن بــه 
من  رفتم.  بیمارســتان 
قبا هم ماموریت سخت 
ریزش  حادثه  داشته ام. 
تونل در شهرستانک جاده 
چالوس بود که سه کارگر 
زیر بتن دفن شده بودند. 
همیشــه آن حادثه جزو 
ماموریت هایم  تلخ ترین 
بود. ولی صبح روز دوشنبه وقتی سر صحنه سقوط 
هواپیما رفتم، بشدت غمگین شدم و حاا این حادثه 
تبدیل به غم انگیز ترین ماموریتم در 8  سال دوران 

کاری ام شده است.«
  تلخ ترین تجربه یک زن امدادگر 

9 سالی می شود که امدادرسانی می کند. تلخ ترین 
تجربه اش زلزله کرمانشــاه بود؛ ولی حاا حادثه 
سقوط هواپیمای ارتش جزو تلخ ترین تجربه اش 

شده است. می گوید آن صحنه ها آن قدر وحشتناک 
بود که حتی از زلزله کرمانشــاه هم بیشتر تحت  
تأثیر قرار گرفتم و ناراحت شــدم. محجوبه نامجو 
از امدادگران هال  احمر فردیــس درباره آن روز 
به »شــهروند« می گوید: »من جزو اولین تیم های 
امدادی بودم. در ابتدا وقتــی این حادثه از طریق 
اهالی به ما اطاع داده شــد، یک تیم چهار نفره به 
محل اعزام شدیم و بافاصله 16 امدادگر دیگر هم 
به ما ملحق شــدند. ما به آن جا رسیدیم و هواپیما 
را در حال سوختن دیدیم. بعد از اطفای حریق در 
را برش دادیم و عملیات شــروع شد. اجساد در 
قســمت جلویی هواپیما و زیر گوشت ها مدفون 
شده بودند. همین مســأله برایم خیلی دردناک و 
ناراحت کننده بود؛ ابتدا باید گوشــت ها را خارج 
می کردیم. بعد به اجســاد می رسیدیم. همه آنها 
سوخته بودند و همکارانشان هویت آنها را از روی 
لباس و ظاهرشان تشخیص می دادند. در ابتدا به ما 
گفتند که 15 سرنشین داخل هستند. آن یک نفر 
هم گویا به قسمت دیگر هواپیما پرت شده و زنده 
مانده است. ما هم وقتی دست به کار شدیم، در میان 
اجساد با یک زن مواجه شدیم.  به ما گفتند که این 
زن از خدمه هواپیما بوده اســت. من سال هاست 
که ســر صحنه های حادثه رفته ام ولی این از همه 
آنها دردناک تر بود. سخت ترین ماموریتم به زلزله 
کرمانشــاه برمی گردد. روزهای وحشتناک و آوار 
و مرگ که در آن روســتاها موج می زد. حاا با این 
حادثه غم انگیز ترین ماموریتــم را اجرا کردم و به 

نظرم حتی از زلزله کرمانشاه هم دردناک تر بود.«

ماجرای زنی که از مستاجرش بیگاری می کشید

دستگیری مرد آتش افروز پس از 4 سال

ناگفته های  امدادگر ان هال 
احمر از  حادثه بویینگ 707

دردناک ترین 
ماموریتمان را 

تجربه کردیم

محجوبهنامجو:سختترینماموریتم
بهزلزلهکرمانشاهبرمیگردد.روزهای

وحشتناکوآوارومرگکهدرآنروستاها
موجمیزد.حاابااینحادثهغمانگیزترین

ماموریتمرااجراکردموبهنظرمحتیاز
زلزلهکرمانشاههمدردناکتربود

  
محسنسلطانی:نیروهایاورژانسآمدند
وتاسرمرادیدند،گفتندبایدبخیهبخورد.
آنهاگفتندبایدبهبیمارستانبرومولیمن

قبولنکردم.نمیتوانستمماموریتمرا
نیمهتمامرهاکنم
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شیطنت های 
ادامه دار صدام

19 خرداد

برای شما یک سریال 
برای ما یک اتفاق

باحضورروسایجمهوری
11کشورخطآهنمشهد-
سرخس-تجنافتتاحشد
جاده ابریشم 

روی ریل راه آهن
گشــایش  رســمی  مراســم 
آخریــن قســمت از خط آهن 
پکن-اســتانبول »جاده ابریشم 
جدید« با عنوان راه آهن مشهد-
سرخس-تجن، با حضور سران 
و روســای جمهوری کشور های 
افغانستان،  پاکســتان،  ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، قزاقستان، 
گرجســتان،  ارمنســتان، 
ترکمنســتان و ایران در مشهد 

برگزار شد.

بارزترینخصوصیتدرجبههامیرالمومنین
 عدل اجتماعي

زهد نسبت به دنيا

فاطمه رجبی | شــاید برای شما 
مجموعه داستانی »امام علی« صرفا 
یک ســریال تلویزیونــی قدیمی و 
نوستالژیک باشد اما برای من ماجرا 
خیلی فرق می کند. این سریال برای 
من و البته خواهر و برادرهایم معنی 
دیگری دارد. در خانــه ما تلویزیون 
جیره بندی داشت؛ یعنی در کل روز 
یک ساعت برای من و خواهر کوچکم 
روشن می شد و یک ساعت برای برادر 
و خواهر بزرگترم. این قانون فقط در 
روز تولد هر فرد و روز کودک و نوجوان 
تغییر می کرد واغیر. ســریال های 
تلویزیونی هم همگی به قول مادرم 
وقــت تلف کــن و آموزش  دهنــده 
چیزهایی بودنــد که مــا نباید یاد 
می گرفتیم اما خودش می توانست 
آنهــا را از تلویزیونی که تــوی اتاق 
خودشان بود، ببیند. هرچهارتایمان 
آن قدر تشنه تلویزیون بودیم که اخبار 
ســاعت نه و ده ونیم را که مخصوص 
پدرم بــود، از دســت نمی دادیم. ما 
این طوری داشتیم بزرگ می شدیم 
تا این که دو اتفاق زندگی مان را عوض 
کرد. یکی بازی فوتبال ایران و آمریکا 
بود که نه تنها اجازه دیدنش را داشتیم 
بلکه مادرم ذکرگویان ما را همراهی 
می کرد. دومین اتفاق همین سریال 
امام علی بود. ســریالی که همگی ما 
را شام خورده، مشق نوشته و مرتب 
جلوی تلویزیون می نشاند. این سریال 
اولین برنامه ای بود کــه هر 6نفر ما 
با خیال راحت و در کنــار هم آن را 
نگاه می کردیــم، حتی این که مادرم 
خیلی از جاهای سریال بدون این که 
صحنه دراماتیکی وجود داشته باشد، 
اشــک می ریخت و پدرم دیالوگ ها 
را با همان دقتــی گوش می کرد که 
حرف های گوینده اخبار ساعت نه را 
و ما حق نداشتیم جیک بزنیم، حال 
خوشمان را خراب نمی کرد. ما یک 
شب سریال امام علی می دیدیم، فردا 
تکرارش را می دیدیــم و بقیه هفته 
ادایش را درمی آوردیم. با مدادرنگی ها 
شمشیر درست می کردیم و با ماژیک 
برای خودمان سیبیل می کشیدیم و 
البته می دانستیم هیچ کداممان حق 
نداریم نقش امام علی را بازی کنیم. 
ســریال امام علی برای هیچ کدام از 
اعضای خانواده ما حتی پدر و مادرم 
فقط یک ســریال نبود، بخشــی از 
زندگی ما شــده بود. فتح بابی برای 
این که بعضی وقت ها ســریال های 
»مناســب« را دور هم ببینیم، البته 
همین ســریال هم قســمت هایی 
داشــت که خیلی از نظــر والدین 
سختگیرمان مناســب نبودند؛ مثل 
صحنه های دلبری قطــام که مادرم 
سعی می کرد با لعن و نفرین کردن و 
توضیــح دادن این که چقدر زن بدی 
بوده است، آنها را بشورد و ببرد. شاید 
باورتان نشــود که دیدن این سریال 
کاری کرد من و برادرم توی مدارس 
ســختگیرتر از پدر و مادرمان گروه 
تئاتر راه بیندازیم و داســتان زندگی 
بقیــه امام هــا را روی صحنه ببریم. 
بعدها وقتی ســریال های دیگر مثل 
تنهاترین سردار، وایت عشق و حتی 
مختارنامه پخش می شــدند، سعی 
کردم همان حس وحال را زنده کنم 
اما ما بزرگ شده بودیم، پدر و مادرم 
عوض شده بودند و سریال امام علی 

واقعا یک چیز دیگر بود.

بازخوانی پرونده خیابان گاندی یا شاهرخ و سمیه

عشق جنون آمیز و جنایتی هولناک

1 3 7 5

ســیمافراهانی| اشک های ســمیه و 
اعتراف به عشق جنون آمیزش را هیچ کس 
از یاد نمی برد. دختــر نوجوانی که به خاطر 
 عاقه دیوانه وارش به پسری 16 ساله دست 
به جنایتی وحشــتناک زد. درست 22 سال 
پیش بود. ســمیه که  او هم 16 سال داشت 
به تازگی با شــاهرخ آشنا شــده بود. وقتی 
مخالفت سرسخت خانواده اش برای ازدواج 
 با شاهرخ را دید، تصمیمی هولناک گرفت. 
می خواست با کشتن اعضای خانواده اش، با 
شاهرخ ازدواج  کند. همین شد که بعد از ظهر 
یک روز سرد زمســتانی در خانه ای ویایی 
در خیابان گاندی ســناریوی یک  قتل عام 
خانوادگی هولناک رقم خورد. وقتی پلیس 
بعدازظهر روز چهارشنبه 12 دی ماه سال 75 
به  قتلگاه یک خواهر و برادر خردسال رفت، 
هرگز تصورش را هم نمی کرد که با دو قاتل 
نوجوان روبه رو  می شــود. سپیده 13 ساله و 
محمدرضا 8 ساله در حمام خانه ویایی خفه 
شده بودند و مادر خانواده هم با  چاقو بشدت 
زخمی شــده بود. صحبت های مادر خانواده 

در بیمارســتان نتوانســت راز این جنایت 
معمایی  را فاش کند. اما درنهایت شــاهرخ 
و ســمیه به جنایت اعتراف کردند و عشق 
دیوانه وارشان را تنها هدف  این جنایت جنون 
آمیز اعام کردند. آن روزها همه درباره این 
جنایت صحبت می کردند، سن و سال کم  این 
دو عاشق و معشوق و نحوه قتل وحشتناک 
دختر و پسر خردســال همه را شگفت زده 
کرده بود. اما  شگفتی بیشــتر زمانی بود که 
این دو قاتل نوجوان در دادگاه با حالت های 
خاص خودشان نحوه قتل را مو  به مو توضیح 
دادنــد و مرتــب می گفتند اگر قرار اســت 
بمیرند دوســت دارند در کنــار هم بمیرند. 
جلســه دادگاه  این دو عاشق، جنجالی ترین 
محاکمه آن ســال ها بود. سمیه با یک حلقه 
انگشتری در دســتانش به دادگاه آمده  بود 
و این حلقه را نشــان وفاداری اش به شاهرخ 
اعام کرد. حلقه ای که شاهرخ برایش خریده 
بود. سمیه  در آن جلسات نحوه جنایت را مو 
به مو تشــریح کرد و از التماس های خواهر و 
برادرش برای زنده ماندن  گفت. سمیه وقتی 

اینها را تعریف می کرد، کاما بی تفاوت بود. 
نه حس ناراحتی، نه پشیمانی و نه  خوشحالی 
در صورتش دیده می شد. فقط وقتی صحبت 
از شاهرخ به میان می آمد، اشک می ریخت. 
 می گفت بــدون شــاهرخ نمی تواند زندگی 
کند. شــاهرخ هم فقط از عشــق زیادش به 
سمیه می گفت. این که حتی  اگر یک روز هم 
سمیه را نمی دید سرش را به دیوار می کوبید. 
جمله ای که سمیه در دادگاه به پدرش  گفت، 
هیچگاه از یــاد نمی رود:  »بابا برایم ســند 
بزار، بزار برگردم خانه.« با این حال ســمیه 
و شــاهرخ در  هیچکدام از جلسات دادگاه و 
بازجویی از تکرار اســم همدیگر و اعتراف به 
عشقشان ترســی نداشــتند. در  نهایت هم 
این پرونده با گذشــت پدر سمیه از قصاص 
مختومه و سمیه به 12 سال زندان   و شاهرخ 
هم به   1٠ سال زندان محکوم شد .   این حکم 
پایانی بود بر این پرونده جنجالی و عشــق 
دیوانه وار این دو نوجوان؛  چراکه ســمیه بعد 
از آزادی از زندان با مرد دیگری ازدواج کرد و 

شاهرخ هم برای همیشه از ایران رفت.   
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اگر مي خواهید در جبهه امیرالمومنین قرار گیرید، بارزترین خصوصیت او در 
دوران حکومتش - که  مربوط به امروز من و شما مي شود - دو چیز است:   یکي 
عدل اجتماعي، یکي زهد نسبت به دنیا .   عزیزان من! این دو ارزش را ما باید 
مثل پرچم، در جامعه خودمان بلند کنیم. عدالت اجتماعي، یعني نظر  و نگاِه 
دستگاه قدرت و حکومت، نسبت به آحاد مردم یکسان باشد. در مقابل قانون، 

امتیازات و  برخوردها یکسان باشد.
بخشی از بیانات معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میاد مسعود 
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آیتاهسیدمرتضیپسندیده
برادربزرگامامخمینی)ره(درگذشت

 وداع با برادر 
امام راحل)ره(

22  آبان

نیم نگاه خاطره  نگارها

دریچه

بــا  ناطق نــوری  علی اکبــر 
اختــاف 11 رأی بیشــتر از 
عبداه نــوری توانســت به 

ریاست مجلس پنجم برسد  

آتانتا یک تجربه 
متفاوت ورزشی 

سرشماری 
نفوس و مسکن 
در سراسر کشور 

آغاز شد

غیرمحســوس  کنترل  طرح 
عبــور و مــرور خودروهــا در 
 سال75 کلید خورد. این طرح 
در راستاي انضباط اجتماعي 
و رویکرد جدیــد مدیریت در 
رفتار ترافیکــي در جاده هاي 
کشور اجرا شــد. در این طرح 
 پلیــس  راهنمایی ورانندگی 
بــا لباس هــای غیرنظامی و 
خودروهای شخصی به کنترل 

ترافیکی شهر می پرداخت.

مرحــــــــوم آیت اه  هاشمی رفســــنجانی در سفر به آفریقای جنوبی، روز 23شهریور  سال 75  با 
نلسون ماندا رهبر فقید آفریقای جنوبی دیدار داشت. این دیدار به منظور تحکیم روابط اقتصادی و 

سیاسی بین دو کشور در زمان ریاست جمهوری آیت اه  هاشمی انجام شد.

عکس نوشتعکس نوشت

24 اردیبهشت

12 خرداد

1 آبان 
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دوازدهمیــن تجربــه المپیکــی ایــران در بازی های 
1996 آتانتا یک تجربه متفاوت نسبت به چند دوره قبل 
بود. در این دوره پس از مدت ها یک بانوی ورزشــکار )لیدا 
فریمان- تفنگ بادی 1٠ متر( نیز در جمع 18 ورزشــکار 
کاروان ایران حضور داشــت. ضمن این که رســول خادم با 
کسب مدال طا در رشته کشتی، پس از 28 سال ایران را در 
بازی های المپیک به مدال طا رساند. عاوه بر طای رسول 
خادم،  عباس جدیدی و امیررضا خادم نیز در رشته کشتی 
به ترتیب صاحب مدال های نقره و برنز شدند تا کاروان ایران 
با درخشش رشته کشتی کار خود را در این دوره از بازی ها به 
پایان برساند. ایران در این دوره با 3٠ ورزشکار در چهار رشته 
ورزشی شــرکت کرد و با تصاحب 17 مدال موفق به کسب 

رتبه بیستم در جدول نشان ها شد.

پنجشــنبه  27 دی1397 |  ســال ششم |  شــماره 1599

تحریم صنعت نفت ایران

ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور

تعداد کشتگان زلزله  حدود 11٠٠ اعام شد
10 اسفند

باحضورحسنحبیبی،
معاوناولرئیسجمهوری

بهامضارسید

قرارداد 700میلیون 
داری صدور گاز 
ایران به نخجوان

ماندگاران

خداحافظ
سعدیسینمایایران

وداعبا
آقابُزرِگعلوی

علی حاتمی کارگردان، 
فیلم نامه نویس و تهیه کننده 

سینما درگذشت
14 آذر

سید مجتبی آقابُزرِگ علوی 
شهرت یافته به آقا بزرگ درگذشت
28 بهمن

 کار و دانش
 راهگشای آینده سازان

در جهت سازندگی

 »داماتو«
که بود و چه کرد؟

قانون داماتو یــا قانون تحریم های ایــران و لیبي در 15 
آگوست 1996 )15 مرداد  سال 75( امضا شد. به موجب 
بندی از ایــن قانون داماتو هرگونه ســرمایه گذاري آتي 
بیش از 4٠ میلیون دار در سال براي توسعه بخش نفت 
وگاز در ایران توسط هر شرکتي در دنیا« ممنوع مي شود. 
هدف تحریم ها هــم بخش انرژی و صنعــت نفت ایران 
اســت، در ایران این قانون که در دوران رئیس جمهوری  
بیل کلینتــون مصوب شــده، به نام پیشــنهاددهنده 
 آن در ســنا  یعنی ســناتور آلفونســو داماتو مشــهور 

شده  است.
 البته در  سال 2٠٠6 کشــور لیبي از قانون داماتو حذف 
شد و فقط ایران در ذیل این قانون قرار گرفت. از آن پس 
ایحه تحریم ایــران  به نام یا آیســا )ISA(  تغییر نام 
داد، این ایحه به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می دهد 
تحریم ها را به صــورت موردی معلق کنــد، گرچه این 

تعلیق باید هر 6 ماه تمدید شود.

شاخه کار و دانش عاوه بر مصوبات شورای عالی آموزش 
و پرورش، دارای آیین نامه همکاری دستگاه های اجرایی با 
موسسات تولیدی و خدماتی است که  سال 1371 در هیأت 
وزیران تصویب شد. شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش 
به لحاظ ســاختاری و محتوایی با هم متفاوتند و هرگونه 
تغییر و اصاح در این نظام آموزشــی جزو سیاست های 
کان اســت که باید متناسب با پیشــرفت تکنولوژی و 
نیازهای جامعه اعمال شود. اگر چه آموزش فنی و حرفه ای 
در ایران سابقه ای نزدیک به صد سال دارد، اما در دهه هفتاد 
این آموزش ها با رویکرد های جدیدی اجرایی شد. هدف از 
آن، ارتقای دانش افراد و ایجاد مهارت های ازم و به فعالیت 
درآوردن استعدادهای نهفته آنان عنوان شد تا آنها را برای 
احراز شــغل، حرفه و کسب و کار مشخص آماده کند. این 

شاخه دارای سه زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات است 
و هر زمینه دارای یک یا چند گــروه و هر گروه دارای یک 
یا چند شاخه اصلی و هر رشــته دارای یک یا چند رشته 
مهارتی است. روزنامه کیهان در گزارشی در 23 اردیبهشت  
سال 75  به بررسی روند فعالیت های این مدارس پرداخت. 
آن چه در ادامه می آید بخش کوتاهی از این گزارش است:   
شناسایی مشاغل و کسب اطاعات ازم به فرد این امکان 
و توانایی را می دهد تا با تسلط کامل برای آینده شغلی خود 
تصمیم بگیرد. دانش آموزانی که وارد شاخه تحصیلی کار 
و دانش می شــوند باید دارای استعدادهای خاص باشند. 
دانش آموزان در این شــاخه درس عمومــی و اقتصادی 

می خوانند و در  سال دوم انتخاب رشته می کنند.

بازنشر یک »گزارش« نگاه سال
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وزیر امور خارجه فرانســه که از روز دوشنبه در 
عراق به سر می برد، در آخرین مرحله از سفر خود 
در نجف پس از دیدار با یکــی  از مراجع، از فتوای 
مشهور آیت اه سیستانی برای جهاد علیه داعش 

قدردانی کرد. 
 »ژان ایو لودریان« روز سه شــنبه در نجف اشرف 
پس از حضور در حرم مطهر امــام علی )ع( به دیدار 

یکی از مراجع تقلید این شهر  رفت. 
در همین حال حضور همســر وزیر امور خارجه 
فرانسه در شهر نجف اشرف با پوشش اسامی، مورد 

توجه کاربران فضای مجازی  عراق قرار گرفت. 
برخی کاربران به بهانه پوشش همسر لودریان، سفر 
وزیر فرانسوی، حضور در حرم امام علی )ع( و دیدار 
وی با یکی از مراجع تقلید  نجف را در کنار سیاست 
و قوانین سرکوب حجاب در فرانسه گذاشته و مورد 

سوال قرار داده اند. 
وزیر امور خارجه فرانسه طی دو روز اقامت در عراق 
با مقامات عالی این کشــور در بغداد و اربیل دیدار و 
درخصوص روابط دوجانبه و  تحوات عراق و منطقه 

با آنان گفت وگو کرد. 
ژان ایو لودریان پس از دیــدار با آیت اه »محمد 
ســعید حکیم« از مراجع تقلید نجف اشــرف، در 

گفت وگو با خبرنگاران، در مورد فتوای  مشهور آیت اه 
سیســتانی مرجعیت عالی عراق در وجوب کفایی 
جهاد با گروهک تروریستی تکفیری داعش سخن 

گفت. 
وزیر امور خارجه فرانســه گفت: »قدردان فتوای 
مرجعیت دینی عراق که در سال 2014 برای مقابله 

با داعش صادر شد، هستیم. «
لودریان همچنین مدعی قدردانی فرانسه از روحیه 
اعتدال مراجع نجف شــد، اما درباره تبدیل فرانسه 
به مأمنی برای تروریست ها از  نقاط مختلف جهان 

چیزی نگفت. 
وی گفت: » نخستین وزیر خارجه فرانسه است که 

تاکنون به نجف سفر کرده است.« 

  عراقی ها به پوشش همسر ژان ایولودریان واکنش نشان دادند 
همسر وزیر با حجاب اسامی  در نجف اشرف که

و این

 

روزنامه مترو چاپ لندن به شکست مفتضحانه طرح ترزا 
می  درخصوص خروج انگلیــس از اتحادیه اروپا پرداخته 
اســت. بیش از نیمی از نماینــدگان پارلمان انگلیس به 
این طرح رأی منفی دادند. حــاا ترزا می  حتی با خطر از 
دســت دادن مقام خود به عنوان نخست وزیر انگلیس نیز 

روبه رو است. 

نیویورک تایمز بــه حمله شــبه نظامیان به مجتمع 
هتل های لوکــس در نایروبی پایتخت کنیــا که باعث 
کشته شــدن حداقل 6 نفر شــده، پرداخته است. گروه 
شبه نظامی الشباب که مقرش در سومالی است، مسئولیت 
حمله را پذیرفته بدون این که به جزییات بیشتری اشاره 

کند. 

روزنامه سان به روند آماده شدن پرنس هری، عضو 
خاندان ســلطنتی انگلیس برای پدر شدن پرداخته 
اســت. او می گوید هــر روز مراقبه می کنــد. هری و 
مگان حتی به ماقات یک راهــب بودایی رفته  و از او 
راهنمایی دریافت کرده اند. این نخستین فرزند هری 

و مگان است. 

ک
وس

 کی

رئیس پارلمــان ونزوئا ریاســت جمهوری مادورو 
را به چالش کشیده اســت. افزون بر بسیاری از مردم 
ونزوئا، آمریکا هم پشتیبانی خود را از رئیس پارلمان 

آشکار کرده است.
پارلمــان ونزوئا طــی اطاعیه ای اعــام کرد که 
ریاســت جمهوری مادورو نامشروع است و او به شکل 
غیر قانونــی برای بــار دوم در رأس دولت قرار گرفته 
اســت. مادورو عاوه بر بســیاری از نهادهای قانونی، 

پارلمان ونزوئا را تعطیل کرده است.
خوان گوایدو، رئیس ۳۸ساله پارلمان روز یکشنبه 
توســط ســازمان امنیت   ونزوئا احضار شد و مورد 
بازجویی قرار گرفت، اما پس از رهایی به عناد خود با 

دیکتاتور کشور ادامه داد.
دولت آمریکا حمایت خود را از رئیس پارلمان اعام 
کرده اســت. بنا به گزارش کانال خبری ســی ان ان، 
دونالد ترامــپ، رئیس جمهــوری ایــاات متحده، 
گفته اســت که رئیــس جــوان پارلمــان ونزوئا را 

رئیس جمهوری واقعی کشور می داند.
به گفته یک ســخنگوی کاخ ســفید، مایک پنس، 
معاون رئیس جمهوری، در تماســی تلفنی به رئیس 
پارلمان گفته اســت کــه ایاات متحــده او را »تنها 

نماینده مشروع و قانونی ونزوئا« می شناسد.
مادورو با وجود مخالفت های جدی در ونزوئا و در 
سطح بین المللی، روز دهم ژانویه برای دومین بار مقام 

ریاست جمهوری را تصرف کرد.  
ونزوئا در زمان ریاست جمهوری مادورو شدیدترین 
بحران اقتصادی تاریخ را تجربه می کند. در این کشور 
میزان تورم سالیانه به دو میلیون درصد رسیده است. 
مردم ونزوئا که از کمبود دارو و مــواد خوراکی رنج 

می برند، به کشورهای همسایه هجوم برده اند.
مادورو »دشــمنان خارجی« به ویژه ایاات متحده 
را مســئول بحران اقتصــادی کشــور می داند. این 

در حالی اســت که بخشــی از ناظران و کارشناسان 
اقتصــادی، ناکارآمدی دولت، سیاســت پولی غلط و 
فساد اقتصادی را علل بحران وخیم ونزوئا می دانند. 
آمریکا از  ســال ۲۰۱۷ چندین بــار تحریم هایی علیه 

ونزوئا اعمال کرده است.
از نظــر نیکاس مادورو، رئیس جمهــوری ونزوئا، 
تورم فزاینده »ساحی اســت که واشنگتن در جنگ 
اقتصــادی علیه ونزوئا به کار انداخته اســت«. برای 
مقابله با این وضعیت، مادورو برای چندمین بار میزان 
حداقل حقوق را باا برد، امــا در حالی  که تولید نفت 
ونزوئا روزبه روز کمتر می شــود، این افزایش حقوق 

چندان تاثیری بر زندگی مردم نخواهد داشت.
طی  سال میادی گذشته، رئیس جمهوری ونزوئا 
۶ بار میزان حداقل حقوق را افزایش داد. بدین ترتیب 
از روز دوشــنبه، حداقل حقوقی که حدود یک ماه و 
نیم قبل توســط نیکاس مادورو تعیین شده بود به 
4 برابــر افزایش یافت و از ۴۵00 بولیــوار به 1٨هزار 
بولیوار رسید، اما همین حقوق جدید هم در بازار آزاد 
ارز ونزوئا فقط معادل 10 یورو خواهد بود. به عقیده 
بیشتر ناظران ونزوئایی، افزایش جدید هیچ تغییری 

در معیشت مردم ایجاد نخواهد کرد.
مشــکل بزرگ ونزوئا، ناتوانی در صدور نفت است. 
این کشــور که صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفت 
جهان است، 10 سال پیش روزانه 2 /3 میلیون بشکه 
نفت تولیــد می کرد، اما ایــن رقم اکنــون به کمتر 
از 5 /1 میلیون بشــکه کاهش یافته است. گذشته از 
فرسودگی زیرســاخت های صنعت نفت و تنگناهای 
اقتصادی، ونزوئــا بهای گزاف سیاســت های هوگو 
چاوز، رئیس جمهوری قبلی را می پردازد. او در  ســال 
1٩٩٨، نزدیک به 20هزار کارگر و کارمند متخصص 
صنایع نفت را اخــراج کرد و جای آنان را به طرفداران 

سیاسی خود داد.

رئیس پارلمان می گوید ریاست جمهوری مادورو  نامشروع است

تشدید بحران ها در ونزوئا

افشاگری دختر عربستانی پناهنده به کانادا   
ما در عربستان َبرده ایم

رهف محمد القنون، دختر ۱۸ ساله سعودی 
که پس از فرار از این کشور ابتدا به تایلند رفت 
و ســپس از کانادا درخواســت  پناهندگی کرد 
می گوید به خطر انداختــن جانش برای فرار از 
عربستان »ارزشش را داشــته« چرا که او حاا 
می تواند زندگی  مســتقل تری را تجربه کند. او 
حاا در گفت وگو با شــبکه سی بی سی کانادا و 
روزنامه تورنتو اســتار گفته: »من چیزی برای 
از دســت  دادن نداشــتم، بنابراین به خطرش 
می ارزیــد.«   »با مــا )زنان( چون یــک برده و 
یک شیء رفتار می شــود. برای همین هم من 
 می خواهم داســتان خودم را برای مردم بگویم، 

بگویم که بر زنان سعودی چه می گذرد.«
مطابق قوانین عربســتان، زنان در قیمومیت 
کامل مــردان قرار دارند و برای ســفر به خارج 
از کشــور باید رضایت مردان خانواده  را کسب 
کنند. این قانون برای زنانی که قصد تحصیل در 
خارج از این کشور یا تصمیم به ازدواج دارند یا 
حتی بعد  از سپری کردن دوران حبس در زندان 
بناست آزاد شوند اجرا می شــود و در همه این 
موارد مردان )همســر، پدر یا برادر( باید  همراه 

زن یا تایید کننده وضع درخواستی باشند. 
رهف که حاا نام خانوادگــی خود »القنون« 
را طرد کــرده، خانواده خود را به آزار جســمی 
و روانی متهم کرده اســت. وی در هنگام  ورود 
به کانادا به افســران پرونــده پناهجویی خود 
گفته بود: »در ابتدا، فقط بــرای آن که موهایم 
را کوتاه کــرده بودم آنها مــن را 6  ماه در خانه 
حبس کردند؛ اما بیش از همــه مادرم و برادرم 
با من  بدرفتاری می کردنــد، کتکم می زدند و با 

خشونت با من رفتار می کردند.«
کریستینا فریلند، وزیرخارجه کانادا، شخصا 
در فــرودگاه تورنتــو از رهف اســتقبال کرد. 
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا، روز  جمعه 
گذشته رسما اعام کرد کشورش آماده پذیرش 
رهف اســت و او تنها یک روز پــس از آن وارد 
کانادا شد. روابط دیپلماتیک  کانادا و عربستان 
در 6 ماه گذشــته بر سر مســائل حقوق بشری 

دچار تنش بی سابقه ای شده است. 

چهره

سازمان ملی فضایی چین 
گفته است بذرهایی 
که ماه نورد ساخته 

این کشور به کره ماه 
برده جوانه زده اند. این 
نخستین مورد از  رشد 

یک گونه زیستی در کره 
ماه است که گامی مهم 
در تحقیق بلندمدت در 

فضا ارزیابی می شود. 
کاوشگر »چانگ ۴« 

چین  نخستین ماه نوردی 
است که نیمه تاریک 

کره ماه را که از زمین 
غیرقابل دید است 

کاوش می کند. این 
ماه نورد که به تجهیزاتی 

 برای تحقیق زمین شناسی 
در کره ماه مجهز است 

روز سوم ژانویه روی 
سطح ماه فرود آمد.

در پی شکست طرح 
نخست وزیر بریتانیا در 
پارلمان برای خروج از 

اتحادیه اروپا، دونالد 
تاسک رئیس شورای 

اروپا اشاره  کرده است 
که شاید بهتر باشد 

بریتانیا در اتحادیه اروپا 
بماند .   او در توییتی 

نوشت:  »اگر توافق 
ممکن نیست و کسی 

توافقی  نمی خواهد، در آن 
صورت چه کسی است 

که بااخره جرأت داشته 
باشد و تنها راه حل مثبت 

را بیان کند؟  » اعضای 
پارلمان  بریتانیا با ۴۳۲ 

رأی در مقابل ۲۰۲ رأی 
طرحی را رد کردند که 

شرایط خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا در روز 

۲۹ مارس را  تشریح 
می کرد  . 

رشد گیاهان چینی در 
کره ماه

دونالد تاسک: شاید 
بهتر باشد انگلیس در 

اتحادیه بماند

عکس خبراخبار روز

لندن، انگلستان- مت هانکوک، وزیر بهداشت دولت ترزا می، درحال رفتن به جلسه 
کابینه با جورابی که نقش پرچم انگلیس را  دارد. 
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گاه
ن یک شــاهد در دادگاه ال  چاپو ادعا کرده رهبر بازداشت شده بزرگترین کارتل مواد مخدر مکزیک به 

انریکه پنیا نیتو، رئیس جمهوری سابق این کشور در  سال ۲۰۱۲ یکصد میلیون دار رشوه داده است. ال 
چاپو گوزمن، سال ها رهبر کارتل سینالوآ بود که بزرگترین سازمان تبهکاری عرضه مواد مخدر در آمریکا 
محسوب می شود. آلکس سیفونتز که خود را یکی از دستیاران ارشد قدیمی ال  چاپو  خوانده این ادعا را در 
جریان رسیدگی به پرونده قطور ال  چاپو در دادگاهی در نیویورک طرح کرد و مدعی شد که این رد و بدل 

شدن رشوه را در  سال ۲۰۱۶ به مقام ها گزارش کرده بود.

رشوه 100 میلیون 
داری ال چاپو به 

رئیس جمهوری 
سابق مکزیک

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 
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زنبیل
مشکل آرد تولیدکنندگان نان صنعتی

ایســنا| رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نان های 
صنعتی از کمبــود آرد در کارخانه های نان صنعتی 
خبر داد. محسن لزومیان با بیان این که از ابتدای آذر 
ماه خرید و فروش آرد فقط از طریق ســامانه فروش 
آرد انجام می شود، گفت: »این سامانه از سوی  شرکت 
مادر تخصصــی بازرگانی دولتی ایــران راه اندازی و 
مقرر شده ماهانه هشت تن آرد به هر واحد تولیدی 
اختصاص داده شده است. این درحالی است که این 
مقدار آرد مورد نیاز یک نانوایی ســنتی است و یک 
واحد نان صنعتی ممکن است در ماه ۳۰ الی ۱۲۰۰ 
تن آرد مصرف کند.« لزومیان همچنین با بیان این که 
کمبود آرد باعث شــده میزان تولیــد کارخانه های 
تولید نان صنعتی ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشــته 
باشد، مدعی شد: »سامانه آرد صاحب ندارد، چراکه 
این ســامانه توســط بانک ســپه راه اندازی شده و 
همزمان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
و شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق در اداره آن 
دخالت می کنند و هر کدام نیــز وعده می دهند که 

مشکات حل خواهد شد.«

احتمال کاهش قیمت نهاده های دامی 
مهر| دبیرکل کانون سراســری مرغ تخم گذار با 
بیان این که مشــکل چند کشتی حامل نهاده های 
دامی برطرف شده اســت، گفت: »امیدوار هستیم 
با توجه به اقدامات انجام شده از هفته آینده شاهد 
کاهش قیمت نهاده ها باشیم.« سیدفرزاد طاکش 
درباره آخرین وضع بازار نهاده های دامی ادامه داد: 
»هم اکنون مشکل چند کشــتی حامل نهاده های 
دامی برطرف شده، اما اصل محموله ها هنوز مانده 
که امیدوار هستیم هر چه زودتر مشکات مربوط 
به آنها نیز رفع شــود. مقامات ارشد بانک مرکزی و 
همکاران آنها قول داده اند به این مسأله رسیدگی 
کنند، اما چند روز طول می کشد تا آثار این اقدامات 
مشخص شود. درحال حاضر شــرکت پشتیبانی 
امور دام درحال توزیع نهاده دولتی در بازار اســت. 
این اقدام دولت به حفظ ثبات نســبی قیمت ها در 
بازار کمک کرده، اما قیمت ها کاهشی نیافته، چون 
حجم مصرف بااســت و توزیع نسبت به مصرف، 

کافی نیست.«

شهروند|     تب مهاجرت به کانادا این روزها حسابی داغ شده 
است. رئیس انجمن دفاتر مسافرت های هوایی به »شهروند« 
 می گوید: »تعداد متقاضیان دریافت ویزای کانادا نســبت به 
۲ ســال پیش ۱۰ برابر شده است. همین مسأله سختگیری 
سفارت این  کشور را نسبت به گذشته بیشتر کرده است.« به 
گزارش ایلنا در ماه اکتبر و نوامبر سال۲۰۱8  میادی، حدود 
8۰ درصد از ایرانیان متقاضی اخذ ویزای کانادا از سفارت این 
کشــور ریجکت شــدند و برخی هم به دلیل جعل  مدارک و 
ارســال مدارک تقلبی، برای 5 سال وارد لیست سیاه سفارت 
شدند .   هرچند که حرمت اه رفیعی نسبت به درستی  این آمار 
تردید دارد، اما تاکید می کند تعداد کسانی که موفق به دریافت 

ویزای اقامت در این کشور نمی شوند، بیشتر شده است.  
  1.5 میلیون ایرانی در صف مهاجرت

به کانادا و استرلیا  
این روزها احتماا بــه دایل اقتصادی تب و تاب مهاجرت 
در ایران باا گرفته است. شواهدی هست که نشان می دهد، 
ایرانیان زیادی به مهاجرت فکر  می کنند . به گفته حسین عبده  
تبریزی،  اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی، ۱.5 میلیون 
ایرانی در صف مهاجرت به کانادا و  استرالیا قرار دارند. این عدد، 
در مقایســه با هر عدد و رقم دیگری، تامل برانگیز است .   ۱.5 
میلیون نفر تقریبا معادل ۲ درصد  جمعیت کل ایران و ۴ درصد 
جمعیت جوان زیر ۳۰ سال اســت. یعنی احتماا از هر ۱۰۰ 
جوان ایرانی ۴ نفر در صف مهاجرت به کانادا  و استرالیا ایستاده 
و پرونده باز مهاجرت به این دو کشور را دارد .   این عدد همچنین 
بین ۲5 تا ۳۰ درصد جمعیت کل مهاجران ایرانی  اســت که 
طی ۴۰ سال گذشته از کشــور خارج شده اند .   از این گذشته 
تعداد متقاضیان ایرانی مهاجرت به کانادا و استرالیا، در مقایسه 
 با آمارهای این کشورها نیز عجیب به نظر می رسد. رکورد یک 
ساله مهاجرت به کانادا ۳۲۰ هزار مهاجر طی سال های ۲۰۱5 
و   ۲۰۱۶ بوده است. آمار کل مهاجران استرالیا نیز در سال ۱۶-
۲۰۱5 کمی بیش از ۱8۰ هزار نفر بوده است. با این حساب بر 
 مبنای مدارک و اسنادی که عبده تبریزی داده، صف ایرانیان 
متقاضی مهاجرت، ۳برابر کل ظرفیت مهاجرپذیری دو کشور 
 است .   این تازه آمار متقاضیان مهاجرت قانونی به کشورهایی 
است که شرایط سخت اقتصادی یا تخصصی برای مهاجرت 

تعیین  کرده اند. می توان با قطعیت گفت تقریبا همه متقاضیان 
مهاجرت به این دو کشور یا صاحب تخصص  ویژه اند یا صاحب 
سرمایه   .   به  جز این دو کشور و به جز این ۱.5  میلیون نفرحتما 
کسان دیگری هم هستند که به ترک وطن فکر کرده و برای 
آینده شان نقشه  مهاجرت کشــیده اند. اگر بخواهیم تصویر 
دقیقی از تمایل به مهاجرت در شرایط کنونی داشته باشیم، 
باید جمعیت کسانی را که از  راه های دیگر دنبال مهاجرت به 
این دو کشور و کشــورهای دیگر می گردند به این آمار اضافه 
کنیم، ایرانیانی که برای کار یا  زندگی به کشورهای منطقه مثل 
امارات یا ترکیه و گرجستان می روند، ایرانیانی که متقاضی سفر 
و اقامت در اروپا هستند،  کســانی که خیال اقامت در آسیای 
جنوبی دارند و کسانی که هر سال با هزار امید و آرزو فرم  اتاری 

ایاات متحده آمریکا را پر  می کنند. 
کاهبرداری میلیاردی از شیفتگان مهاجرت

تب مهاجرت بازار کاهبرداری از شیفتگان خروج از ایران را 
حسابی داغ کرده است. »اقامت و اخذ ویزای اروپا و آمریکا فقط 
با  پرداخت ۱۴میلیون تومان«، »مهاجرت به اروپا با کمترین 
هزینه« و »شهروند استرلیا شوید« تنها بخشی از تبلیغاتی 
هستند که این  روزها در فضای مجازی حسابی دست به دست 
می چرخند.  کاهبردارانی که برای کسب سود دست به هر 
ترفندی  می زنند، حاا متوسل به عناوینی همچون »ویزای 
تضمینی کانادا با ضمانت صد درصدی« شده اند. اما در حالی 
برخی از آژانس های  هواپیمایی و فعاان حوزه گردشگری از 
این عنوان استفاده می کنند که  صدور ویزا هم  به تنهایی برای 
ورود به خاک کانادا کافی  نیســت و آنگونه که رئیس انجمن 
دفاتر مســافرت های هوایی می گوید، هیچ ویزایی تضمینی 
نیست و تبلیغاتی از این دست  دروغ  بوده و با متخلفان برخورد 

می شود. 
همچنین هنگام ورود، افسر گمرک یا اداره مهاجرت از شما 
سوااتی خواهند پرسید تا مطمئن شوند همچنان شرایط اخذ 
ویزا را  دارید و قصد ماندن بیش از مدت مقرر را در کشور کانادا 
نخواهید داشت. با داشتن ویزای 5 ساله کانادا تا 5 سال، شما 
می توانید  هر ســال به آن کشور سفر کنید، ولی توجه داشته 
باشید که اقامت شما بیشتر از شش ماه نباشد و قبل از اتمام 

شش ماه از کشور  کانادا خارج شوید . 

شینگن الزامی است یا نه؟  
توجه داشته باشید که داشتن ویزای شینگن در پاسپورت 
در اخــذ ویزای 5 ســاله کانادا تاثیرگذار اســت ولــی، الزام 
صددرصدی  به  داشتن ویزای شینگن نیست. رفیعی در این 
باره می گوید:»به طور قطع کســی که ویزای شینگن دارد یا 
سفرهای خارجی زیادی را   به کشورهای اروپایی ، آسیایی و 
آفریقایی داشته باشد، راحت تر موفق به دریافت ویزا می شود 

اما هیچ چیز صددرصدی نیست.«  
به گفته رئیس انجمن دفاتر ســفرهای هوایــی ، برخی از 
کاهبرداران برای اینکه از مسافر ایرانی پول بیشتر بگیرند یا  
این گونه  نشان دهند که کار شاقی می کنند چنین موضوعاتی 

را مطرح می کنند .  
جریمه سنگین در انتظار جاعان لیبل  

یکی دیگر از دروغ هایی که این روزها در مورد گرفتن ویزای 
کانادا با آن مواجه می شویم این است که برخی از آژانس ها یا 
 کارگــزاران این حوزه ادعا می کنند که بــرای گرفتن ویزای 
تضمینی کانادا متقاضی، برچسب تقلبی ویزای شینگن به 

پاسپورت  ایشان الصاق می کنند. آن گونه که رئیس انجمن 
مسافرت های هوایی به »شهروند« می گوید: »چسباندن لیبل 
صوری ویزای شــینگن  یک جعل سند است و همین طور به 
تنهایی معتبر نیســت، بلکه باید مهر ورود و خروج از کشور 
مربوطه را داشته باشــد و نیز در  صورت اطاع سفارت کانادا 
و سفارت کشور حوزه شــنگن مربوطه، جریمه سنگینی در 
انتظار متقاضی ویزا خواهد بود و تا 5  سال از اخذ ویزای کانادا 

محروم خواهد شد . «
بیشترین دایل مهاجرت از ایران

فروردین امســال  بود که مرکز آمــار و اطاعات راهبردی 
وزارت کار در بررسی مطالعات خود به علل مهاجرت جمعیت 
شاغل و  جمعیت بیکار کشور پرداخته و عوامل متعددی را در 

این زمینه تاثیرگذار دانسته بود . 
بررســی این مرکز نشــان می دهــد که در ســال ۱۳۹۶ 
بیشترین علت مهاجرت جمعیت شاغان، پیروی از خانواده 
و جست وجوی کار  بوده است؛ به نحوی که پیروی از خانواده با 
۴۹.8 درصد اصلی ترین دلیل مهاجرت به شمار می رود و پس 
از آن جست وجوی  کار با ۹.۷ درصد و یافتن شغل بهتر با ۷.5 
درصد در رتبه ها ی بعدی قرار می گیرند. البته کمترین علت 
مهاجرت این قشر نیز  مربوط به »تحصیل«، »پایان تحصیل« و 

»انجام خدمت وظیفه« بوده است . 
مطالعات مرکز آمار و اطاعات راهبردی وزارت کار حاکی 
اســت که این نسبت در مناطق شــهری و روستایی اگر چه 
متفاوت  است ولی از یکدیگر تبعیت می کند؛ به نحوی که در 
نقاط شهری بیشترین علت مهاجرت در سال گذشته به دلیل 
»پیروی از  خانواده« با سهم 5۲ درصدی، »جست وجوی کار« 
با سهم ۹.۹ درصدی و »جست وجوی کار بهتر« با سهم ۷.8 
درصدی بوده و  در نقاط روستایی نیز همچون مناطق شهری 
بیشترین دلیل مهاجرت به »پیروی از خانواده« با سهم ۳۹.۱ 
درصدی،»پایان خدمت  وظیفه« با ســهم ۱۶.8 درصدی و 

»جست وجوی کار« با سهم ۶.8 درصدی تعلق دارد .
این در حالی است که محمدرضا جوادی یگانه عضو هیأت 
علمی دانشگاه تهران چندی پیش در حساب توییتری خود 

 

خبر
دد

رأسدامزندهماهانهواردمیشودع
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان این که قرار است ماهانه ۲۰۰ هزار رأس دام زنده وارد 
کشور شود، گفت: »شرایط بازار گوشــت متعادل خواهد شد.« حمید ورناصری مهر با بیان این که 

گوشت گوسفندی و گوشــت گوساله منجمد درحال ورود به کشــور و عرضه در بازار است، گفت: 
»واردات دام زنده به کشور نیز عملیاتی شده و در کوتاه ترین زمان این واردات انجام خواهد شد.« وی با بیان 

این که مقدمات کار فراهم و مجوزهای ازم اخذ شده است، افزود: »این واردات قرار است از کشورهای مختلف 
ازجمله کشورهای اروپایی، آسیای میانه و  استرالیا انجام شود.« 

واگذاریهایامسالدولتبهبخشخصوصی
سازمان خصوصی سازی اعام کرد: »از ابتدای امسال تاکنون ۳8 هزار و 8۲۶ میلیارد ریال سهم و اموال 
دولتی واگذار شده است.« به گزارش سازمان خصوصی سازی، از مجموع سهم و اموال دولتی واگذارشده 

۳8 هزارو ۳۲۶ میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۲۲ میلیارد ریال از طریق بورس، ۱۶۰میلیارد ریال از طریق 
فرابورس و ۲ ۱۷ میلیارد ریال از طریق مذاکره فروخته شد. از این میزان واگذاری، ۳8 هزار و ۴۱5 میلیارد ریال به 

 صورت بلوکی، ۲8۲ میلیارد ریال به طور تدریجی و ۱۲۹ میلیارد ریال به  صورت ترجیحی بوده است.«

درآمداقشاربیمسکن،صرفاجارهبهامیشود
وزیر راه و شهرسازی گفت: رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود آورد 
که اقشار فاقد مسکن بیش از 8۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره بها پرداخت می کنند.محمد اسامی 
در مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و شهرسازی و معماری با اعام این مطلب افزود:  این فقر 

و سختی که به خانواده های فاقد مسکن تحمیل می شود، آسیب های اجتماعی پیرامون خود دارد که باید در 
راستای بهبود این وضعیت حرکت شود. اسامی در ادامه مبحث کنترل ساختمان را مهم دانست و گفت: باید از 

مصالح، سازندگان و نیرو های کار واجد شرایط برای حصول اطمینان از استحکام، دوام و قوام ساختمان استفاده شود. 

200
هزار

38/8
هزارمیلیاردریال

80
درصد

1/5 میلیون متخصص و سرمایه دار در صف مهاجرت به کانادا و استرالیا

چگونه کاه شیفتگان 
خروج از کشور را 
می توان برداشت؟ 

   در ماه اکتبر و نوامبر 2018 حدود 80 درصد ایرانیان متقاضی اخذ ویزای کانادا
از سفارت این کشور ریجکت شدند

8
تسنیم| کشتی آرای قیمت سکه را ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعام کرد و گفت: »حباب سکه دیروز )چهارشنبه(دخل و خرج

  ۳۰ هزار تومان نسبت به روز سه شــنبه افزایش یافته و به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. دلیل افزایش حباب سکه 
افزایش تقاضایی است که دیروز در بازار رخ داده است.« به گفته این فعال صنفی، دیروز در بازار وضع خیلی عادی بود 
اما باید یادآور شد که چند روزی است در بازار طا و سکه رکودی حاکم شده که همراه با تورم است. رئیس کمیسیون 
تخصصی طا و جواهر درباره توصیه های کانال های تلگرامی به خریدوفروش طا و سکه در برخی از روزهای خاص، 

گفت: »مردم توصیه های کانال های تلگرامی را جدی نگیرند، چراکه اینها منافع خودشان را هم درنظر می گیرند.«

کشتی آرای:   
حباب سکه 
۴۰۰ هزار تومان 
شد 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

با حضور دکترابراهیمی مدیرعامل و برخی از معاونان بانک 
انصار با دکتردلیری معاون توســعه مدیریت وجذب ســرمایه 
معاونت علمی وفناوری ریاســت جمهوری و همراهانشــان، 
تفاهم نامه همکاری امضا شــد.   به گــزارش اداره کل روابط 
عمومی وتبلیغات، در این نشســت پیرامون تأســیس شعبه 
عامل بانک انصار به منظور ارایه خدمات به شرکت های دانش 
بنیان و پرداخت تســهیات از محل صندوق توســعه ملی به 
اســتارتاپ های مورد حمایت بانک انصار توافق شد. همچنین 
براســاس مفاد این توافق نامه، مقررشــد طرفین در راستای 
تشکیل صندوق سرمایه گذاری بانک انصار، همچنین صدور 
ضمانتنامه هــای مربوط به پروژه های معرفی شــده به بانک 
و پرداخت تسهیات توســط صندوق های پژوهش و نوآوری 
همکاری کننــد.  طرفین ضمن تأکید بر اهمیت اســتفاده از 
فناوری باک چین و ایفای نقش بانک انصار در پروژه های این 
فناوری، توافق کردند که این بانک به عنوان سرمایه گذار برای 
مشــارکت در پروژه های نوآورانه و فناورانه روستایی بر روی 
پلتفرم های سرمایه گذاری جمعی، با معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری همکاری کند.

دیدار دکترابراهیمی مدیرعامل 
بانک انصار با معاون توسعه 

مدیریت وجذب سرمایه معاونت 
علمی وفناوری ریاست جمهوری

ویژه

رئیسانجمنمسافرتهایهواییبه
»شهروند«میگوید:»چسباندنلیبل

صوریویزایشینگنیکجعلسنداست
وهمینطوربهتنهاییمعتبرنیست،بلکه
بایدمهرورودوخروجازکشورمربوطه
راداشتهباشدونیزدرصورتاطاع

سفارتکاناداوسفارتکشورحوزهشنگن
مربوطه،جریمهسنگینیدرانتظار

متقاضیویزاخواهدبود

محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مورد پراید با بیان این که قیمت تمام شده این 
خودرو از قیمت فروش آن بااتر اســت، گفت: »کارخانه برای محصول پراید ۲هزار دار می گیرد، در بازار 
هم قیمت این محصول ۳هزارو۲۰۰ دار اســت. در اصل پراید یک محصول ۶هزار داری است.« او افزود: 
»نرخ ارزهای خارجی، متغیر اصلی در اقتصاد ما بوده و مشخص کننده قیمت فواد، مس، آلومینیوم، مواد 
پتروشیمی، پاستیک، استیک و غیره است و با توجه به این که خودرو نیز از همین اجزا تشکیل شده و حدود 

۷5 تا8۰ درصد قیمت تمام شده خودرو از این مواد تشکیل شده، بنابراین محصول تابع قیمت ارز است.« 

مدیرعامل سایپا:
پراید یک محصول 6هزار داری است 
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شاخص بورس ۱۴۹ واحد رشد کرد
در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه تعداد ۳ میلیارد و 
۳۱۳میلیون ســهم و حق تقدم به  ارزش ۹۹8میلیارد تومان در 
۱8۴هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 

۱۴۹واحدی در ارتفاع ۱۶5هزار و 5۹5واحد قرار گرفت.
شاخص های اصلی بازار ســرمایه هم روز متعادلی را پشت سر 
ـ ارزشی( ۴۳واحد،  گذاشتند، به طوری که شاخص قیمت )وزنیـ 
کل )همــوزن( ۹۴واحد، قیمت )هموزن( ۶۶واحد، آزاد شــناور 
۳۲۶واحد و شاخص   بازار اول ۳۴5 واحد رشد و شاخص بازار دوم 

8۳۲ واحد افت کردند.

بورس

 

 سرنوشت
۴۰ ساله گاز ایران

براساس آمار اعامی، میزان تولید 
گاز در ایران به 800 میلیون مترمکعب 
رسیده اســت. این در حالی است که 
میزان تولید گاز پیش از انقاب تنها 
35 میلیون مترمکعب بوده است. اما 
رشد تولید گاز در شرایطی اتفاق افتاده 
که ایرانی ها در 40 سال گذشته به یکی 
از پرمصرف ترین کشورهای جهان در 
بخش انرژی تبدیل شده اند. آنگونه که 
آمارها نشان می دهد، مصرف گاز بعد 
 از انقاب22/8 درصــد افزایش پیدا 

کرده است.

قیمت)تومان( دوربین چاپ سریع 

575هزار  Instax Mini دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل

3.34میلیون  Pop دوربین عکاسی چاپ سریع پواروید مدل

890هزار  پک دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل هاراجوکو

2.499میلیون  Snap Touch دوربین عکاسی چاپ سریع پواروید مدل

2.299میلیون  ViewFinder OneStep2 دوربین عکاسی چاپ سریع پواروید مدل

1.699میلیون  Snap دوربین عکاسی چاپ سریع پواروید مدل

1.07میلیون  Instax mini 70 دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل

یک میلیون  Instax Minio دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل

2.5میلیون  Instax Square SQ10 دوربین چاپ سریع فوجی فیلم مدل

1.89میلیون  OneStep2 دوربین عکاسی چاپ سریع پواروید مدل

499هزار   دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم

Instax mini Hello Kitty Limited Edition مدل 

949هزار  Automat-Playa Jardin دوربین چاپ سریع لوموگرافی مدل

1.47میلیون  Pigalle سری Lomo Instant Square Glass دوربین چاپ سریع لوموگرافی مدل

1.35میلیون  Lomo Instant Square Glass دوربین چاپ سریع لوموگرافی مدل

1.05میلیون  Automat-Cabo Verde دوربین چاپ سریع لوموگرافی مدل

1.525میلیون  Lomo Instant Square Glass Combo دوربین چاپ سریع لوموگرافی مدل

1.29میلیون  دوربین چاپ سریع لوموگرافی مدل Automat-Cabo Verde به همراه سه لنز

نوشته بود:   »یک میلیون و ششصد هزار ایرانی، در سال ۲۰۱۶ 
تقاضای ویزای تنوع فرهنگی و نژادی آمریکا را داشته اند یعنی 

رتبه سوم  در جهان .«
مقصد مهاجرت ها  کجاست؟

 »آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا بیشترین ایرانی ها 
را به خود اختصاص داده اند.« این خبری است که بهار امسال  
قائم  مقام وزیر علوم در امور بین الملل بیان کرده اســت. اگر 
آمارهای ســازمان های مختلف درباره جمعیت ایرانی ها در 
کشورهای  خارجی را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که از۶ 
میلیون ایرانی که در کشورهای خارجی زندگی می کنند، فقط 
حدود ۳ میلیون و 5۰۰ تا ۴میلیون ایرانی در این پنج کشور 
زندگی می کنند.   در حال حاضر، حدود یک میلیون نفر ایرانی 
در آمریکا اقامت دارند کــه افراد تحصیلکرده زیادی در میان 
آنها یافت می شود.  همچنین گزارش صندوق بین المللی پول 
در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد ایران در میان  91   کشور، رتبه 

نخست را در مهاجرت  نخبگان کسب کرده است . 
بررسی آمارهای مهاجرت به کانادا و استرالیا نشان می دهد 
طی ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ حدود ۲۱8هزار نفر در قالب 
مهاجر،  دانشــجو یا نیروی کار وارد کانادا شده اند. از این میان 
۱۱۷ هزار نفر با ویزای مســافرتی وارد خاک کانادا شده اند. 
کمتر از ۶۰ هزار  نفر به عنوان مهاجر با مجوز اقامت دایم به این 
کشور آمده و بقیه ویزای دانشجویی یا کار روی گذرنامه  شان 
مهر شده است. از  سوی دیگر طبق آمارهای رسمی، تعداد کل 
درخواست ویزای کانادا در ۶ سال گذشته ۲۴۱ هزار مورد بوده 
که کمتر از ۱۰۰  هزار تا از آنها مربوط به مهاجرت یا ویزای کار و 

دانشجویی بوده است . 
بر اساس آمار مشابه در اســترالیا هم تعداد ایرانیانی که در 
فاصله ســال های ۲۰۱۲ تــا ۲۰۱۶ با ویــزای موقت به این 
کشــور رفته اند  بیشتر از ۴۱ هزار نفر نیســت. از سوی دیگر 
محاسبات فکت نامه بر اساس الگوی آمارهای موجود در مرکز 
همکاری های اقتصادی  نشان می دهد جمعیت ایرانی تبارهای 
کشورهای توسعه یافته در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، 

حدود ۶۰۰ هزار نفر افزایش  یافته است. 

سازمان تعزیرات حکومتی از رئیس اتحادیه مرغ فروشان تعهد گرفت

گرانفروش ها جریمه می شوند
شــهروند| این روزها مرغ هم مثــل دار روزهای 
پرالتهابی را ســپری می کند. قیمت این کاای اساسی 
در روزهای اخیر با افزایشــی چشــمگیر مواجه بوده و 
حتی به ۱۴ هزار تومان هم رســید. این درحالی است که 
اتحادیه صنف فروشندگان پرنده و ماهی هم تاکید کرده: 
»مغازه دارانی که می خواهند مــرغ را ارزان تر از ۱۰ هزار 

تومان بفروشند، باید حتما فاکتور خرید داشته باشند.«
گرانفروش ها جریمه می شوند

این روزها قیمت مرغ حســابی باا و پایین می شــود. 
قیمت ها در محله ها و مغازه های مختلف از ۱۰ هزار تومان 
آغاز و حتی به ۱۴ هزار تومان هم رسیده است. در این میان 
صنف فروشــندگان مرغ و ماهی هم با انتشار بیانیه های 
مختلف مرتبا به مغازه داران سفارش می کنند که نباید مرغ 
زنده و گرم را گران تر از قیمت مصوب بخرند. در جدیدترین 
بیانیه این صنف آمده است: »با توجه به فشار های متعددی 
که از جانب ســازمان تعزیرات حکومتی در روز جاری به 
اعضای عمده فروش و خرده فروش در میدان بهمن و نیز 
سطح شهر مبنی بر پایین آمدن قیمت مرغ زنده و مرغ 
گرم آمده است و اخذ تعهد از اینجانب )رئیس اتحادیه( 
جهت مورد فوق از شما خواهشمندم در صورت خرید از 
استان مازندران مطابق قیمت اعامی تهران رفتار شود و 

به هیچ عنوان بیش از فی تهران خرید صورت نگیرد، در 
غیراین صورت عواقب آن دامنگیر خود اعضا خواهد شد. 
ضمنا با توجه به تعهد اخذشده از اینجانب مبنی بر خرید 
مرغ زنده به قیمت مصوب و فــروش مرغ گرم به قیمت 
رعایت مورد فوق الزامی است و در غیراین صورت عواقب 
آن را باید شخصا پاسخگو باشید.« بر این اساس با توجه 
به این که نرخ مصوب مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۰ هزار 
تومان است، مغازه داران فقط با داشتن فاکتور رسمی با 
احتساب ۱۰ درصد ســود می توانند اقدام به فروش مرغ 
کنند، در غیراین صورت فروش مرغ بااتر از ۱۰هزار تومان 

مشمول جریمه خواهد شد.
این روزها مرغ درحالی در بــازار تهران ۱۴ هزار تومان 
به فروش می رسد که چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی 
قیمت واقعــی هر کیلوگرم مرغ بــرای مصرف کننده را 
۱۰ هزار تومان، ستاد تنظیم بازار  ۹8۰۰ تومان به عاوه 
5 درصد تغییرات و مرغــداران آن را ۱۲ هزار تومان اعام 
می کنند، اما درواقع هیچ کدام از این نرخ ها در بازار رعایت 
نمی شود. یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ 
و ماهی درباره تفاوت قیمت ها به »شــهروند« می گوید:  
»طبیعی است که هیچ تولیدکننده ای این روزها حاضر 
نمی شود محصوات خود را با قیمت ۹ هزار و 8۰۰ تومان 

بفروشد، چون نمی توان یک عدد مرغ را با این هزینه تولید 
کرد. مغازه داری هم که مــرغ را با قیمت بااتر می خرد، 
آن را ۱۰ هزار تومان نمی فروشد. در واقع قیمت ۹ هزار و 
8۰۰ تومانی که اعام شده برای تنظیم بازار و حمایت از 
مصرف کننده بوده است. مثا روز گذشته قیمت مرغ در 
بازار آزاد ۱۳ هــزار و ۲۰۰ تومان بوده و نکته مهمی که ما 
به مغازه داران و فروشندگان تاکید کرده ایم، این بوده که 
حتما باید در صورت خرید مــرغ بااتر از قیمت مصوب 
فاکتور ارایه دهند وگرنه از طرف تعزیرات جریمه خواهند 
شــد. در واقع ما خودمان هم می دانیم که درحال حاضر 
نمی توان مرغ را با قیمت ۱۰ هزار تومان فروخت، به همین 
دلیل تنها تاکیدی که داریم این اســت که فروشندگان 

حتما باید فاکتور داشته باشند.«
تکذیب تعطیلی مرغ فروشی های تره بار

طی یکی دو روز گذشته شــایعاتی مبنی بر تعطیلی 
و اعتصاب مرغ فروشــی های میادین میوه و تره بار مطرح 
شده است. یوسف خانی دراین باره به »شهروند« می گوید: 
»مرغ فروشــی های تره بار از این که باید مرغ را به قیمت 
دولتی بفروشند، راضی نیستند و معترضند، اما تعطیلی 
و اعتصابی در کار نبوده است. آنها مرغ دولتی می فروشند و 

قیمت شان باید قیمت تنظیم بازار باشد.«

چه کیسه  خوابی بخریم؟
یکی از لوازم اصلی ســفر کیسه   خواب اســت. این کاا 
به ویژه برای طبیعت گردها و آنهایی که می خواهند ســفر 
ارزان داشته باشند، یک نیاز اساسی است. برخی از افراد به 
خاطر این که کیســه خواب فضای زیادی اشغال می کند و 
در آن راحت نیستند، از خریدش اجتناب می کنند؛ اما یک 
کیسه خواب مناسب و باکیفیت این معایب را ندارد. آن چه در 
ادامه می خوانید، راهنمایی برای خرید کیسه خواب مناسب 
است. توجه داشته باشید که کیسه خواب های مناسب برای 
کمپ زدن و کوله گردی با هم تفاوت دارند؛ کیسه خواب های 
مناسب برای کمپ زدن فضای کافی دارند و راحت هستند؛ 
اما کیسه خواب های مناســب کوله گردی سبک هستند 
و بیشــتر برای محافظت افراد در برابر هوای سرد طراحی 
شــده اند. اگر قصد دارید با یک تیر دو نشان بزنید و با تهیه 
یک کیسه خواب هم برای کمپ زنی و هم برای کوله گردی 
مناسب باشد را انتخاب کنید که بیشتر مناسب کوله گردی و 
سبک باشد تا هنگام حمل آن روی دوش خود اذیت نشوید.
انتخاب کیسه خواب مناسب براساس میزان تحمل 

دما
هر فردی می خواهد در هوای سرد در کیسه خواب خود 
کاما گرم باشد؛ بنابراین بهتر است کیسه خوابی را انتخاب 
کنید که حتی در دمایی کمتر از حداقل دمای ممکن مورد 
نظر شما باز هم شما را کاما گرم نگه دارد. کیسه خواب های 
تابســتانی تا دمای منفی یک، کیسه خواب های سه فصل 
از دمای منفی یک تــا دمایی حدود منفــی ۹٫5 درجه و 
کیسه  خواب های زمستانی تا دمایی حدود منفی ۹٫5 درجه 
و کمتر از شما در برابر سرما محافظت می کنند، همچنین 
باید در نظر داشت شــاخص های دیگری نیز برای تعیین 
کیفیت یک کیسه خواب وجود دارد که از میان آنها می توان 
به میزان مقاومت آن در برابر رطوبت و باد اشاره کرد. هنگام 
انتخاب کیسه خواب باید عواملی همچون نوع لباس خود 
هنگام خواب، تشــک مورد نظر شما و میزان سوخت و ساز 

بدنتان را هم در نظر بگیرید.
انتخاب کیسه خواب براساس شکل

کیسه های خواب در اشکال متفاوتی عرضه می شوند که 
نقش مهمی در راحتی آن دارند؛ بهترین روش برای کسب 
اطمینان از راحتی کیســه خواب، خوابیدن در آن اســت. 
متداول ترین نوع کیســه خواب ها معموا مستطیل بوده و 
این نوع کیسه خواب برای کمپ زدن نیز مناسب هستند؛ زیرا 

فضای نسبتا زیادی دارند و کاما راحت هستند.
انواع کیسه خواب براساس شــکل به شرح زیر 

است:  
مستطیل: این نوع کیسه خواب فضایی کافی برای دست 
و پاها دارد و می توانید دست ها و پاهای خود را به راحتی در 
آن بکشید؛ حتی می توانید زیپ آن را کاما باز کنید و از آن 

مثل یک تشک راحت استفاده کنید.
نیمه مستطیل: این نوع کیسه خواب ظاهری شبیه بشکه 
و اشکال متفاوتی دارد. این نوع کیسه خواب هم راحت است 

و هم شما را گرم می کند.
مومیایی شکل: این نوع کیسه خواب ها مانند مومیایی به 
نظر می رسد و برای کاهش وزن و افزایش مقاومت آن در برابر 
سرما به این شکل طراحی شده است. این نوع کیسه خواب 

مانند قنداق دور بدن شما می پیچد!
کیسه خواب دوقلو: این نوع کیسه خواب برای دو نفر 
کاما مناسب است، همچنین می توانید برای خوابیدن در 
کنار هم از کیسه خواب های مستطیلی که قابلیت اتصال به 
یکدیگر را دارند، استفاده کنید؛ البته باید برند و مدل هر دو 
کیسه خواب یکی باشد. در ضمن زیپ یکی از کیسه  خواب ها 

باید در ســمت چپ و دیگری در سمت راســت باشد، تا 
هنگامی که در آنها خوابیدید، بتوانید آنها را ببندید.

کیســه خواب مخصوص کــودکان: ایــن نوع 
کیســه خواب ها نســبت به انواع معمولی خــود کوتاه تر، 
کوچکتــر و راحت تر بوده و دارای انــواع متنوع تر با قیمت 

مقرون به صرفه تر هستند.
کیسه خواب ها برای عایق شــدن در برابر سرما یا با مواد 
مصنوعی پر می شــود یا مواد طبیعی. مزایــای هر دو نوع 
کیسه خواب را بیان می کنیم. کیسه خواب هایی که با مواد 
طبیعی پر می شــوند، مقرون به صرفه  هســتند، مقاومت 
باایی در برابر رطوبت دارند، ســریع تر خشک می شوند و 
حساسیت زا نیستند. کیسه خواب هایی که با مواد مصنوعی 
پر می شوند، سبک وزن هســتند، در برابر هوای خشک و 
سرد عملکرد بسیار خوبی دارند، در محیط های مرطوب در 
برابر آب مقاوم هستند، برای بسته بندی راحت تر به  راحتی 
کوچک و فشرده می شــوند و درنهایت ماندگاری زیادی 
دارند. این نوع کیسه خواب برای چند  سال شکل و مقاومت 
باا در برابر سرما را حفظ می کند. برخی از برندها برای تامین 
مواد طبیعی محصوات خود از پر پرندگانی مانند اردک و 
غاز که پر نرمی دارند، استفاده می کنند؛ البته برخی از آنها 
این کار را کاما کنترل شده انجام می دهند و آسیبی به این 
پرندگان نمی زنند. در صورت انتخاب کیسه خوابی با مواد 
طبیعی برای جلوگیری از فراگیرشــدن آسیب دیدن این 
 RDS پرندگان، کیسه خوابی را انتخاب کنید که برچسب

یا TDS داشته باشند.
دیگر ویژگی های ضروری یک کیسه خواب مناسب

برخورداری از پوشش بیرونی برای محافظت بهتر مواد 
عایق کیســه خواب در برابر رطوبت و آب. همانطور که 
گفتیم کیســه خواب ها مواد عایقی دارند که آنها را گرم 
و نرم می کند. برخی از کیســه خواب ها دارای پوشــش 
بیرونی از جنس پلیمر یا نایلون هستند که از مواد داخل 

آنها را در برابر آب و رطوبت محافظت می کند.
برخورداری از کاه

اگر کیسه خواب کاه داشته باشــد و هنگام خواب آن را 
روی سر خود بکشید، قطعا هوای سرد کمتری به داخلش 

نفوذ می کند.
برخورداری از چند زیپ

اگر کیسه خواب چند زیپ داشته باشد، بهتر می توانید 
میــزان ورود و خروج هوا به آن را کنتــرل کنید. در ضمن 
در برخی از کیســه خواب ها برای جلوگیری از گیرکردن 
یا خراب شدن زیپ ها، روی آنها یک محافظ یا پوشش قرار 

می گیرد.
برخورداری از جیب کناری

در کنار برخی از کیســه خواب ها جیبی وجود دارد که 
می توانید اشیای کوچکی مثل ساعت جیبی را در آن قرار 

دهید.
لوازم جانبی

کیف: با گذاشتن کیســه خواب در کیف فضای کمتری 
اشغال می شود و حمل آن هم راحت تر می شود.
کیف نگهداری کیسه خواب

کیف نگهداری: برخی از کیســه خواب ها عاوه بر کیف 
اصلی خود کیف دیگری نیــز دارند که به منظور نگهداری 
طوانی مدت و محافظت از مواد عایق آن استفاده می شود. 

این کیف ها معموا توری یا کتانی هستند.
روکش کیسه خواب

روکش: یک روکش نرم باعث می شود کیسه خواب نرم 
باقی بماند و گرمای بیشتری در خود حفظ کند.
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فارس | محمد اســامی، وزیر راه وشهرسازی با بیان این که رشــد تقاضا و عدم عرضه مسکن باعث شده اقشار 
بی مسکن 8۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها کنند، گفت: »خواست قاطع مردم بحث مسکن است و سیاست های 
ما می تواند به تولید مسکن شتاب دهد.« او با بیان این که »ما وارث گذشته ای هستیم که هر دو نظام  شهرسازی و 
ساختمان فاقد نظام کنترلی کارآمد و موثر بوده است«، تأکید کرد: »باید به سمت تاثیرگذاری و ماندگارشدن با استقرار 
سیاست ها و طرح ها حرکت کرد. همچنین میراث گذشته ای که هزینه های فراوانی متاثر از نابسامانی ها را بر دوش 
مردم و حکومت تحمیل کرده، باید براساس آینده نگری و بررسی احتیاجات و الزامات دستیابی به توسعه متوازن و 

پایدار در طرح ریزی منطقه ای، سرزمینی، شهری و محلی تغییر داد.«

وزیر راه وشهرسازی 
اقشار بی مسکن 

۸۰ درصد درآمدشان را 
صرف اجاره بها می کنند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/00

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگی راننـده یکی از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده ای و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جـدی اسـت.

 

بازارجهاني
نوع

هر اونس طا
نقره 

هر بشكه نفت اوپك
هر بشكه نفت برنت

1289.18
15.58
58.39
60.44

تغييرقيمت )د ار(

بازارارز)قیمتهابهتومان(
تغييرارز سنا

د ار آمریكا
یورو

پوند  انگليس
د رهم امارات

11134
13078.1
14462.9
3109.4
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در حاشیه اجاس سراسری مدیران 
جمعیت هال احمر برگزار شد

 کارگاه آموزش 
و کارگاه حقوق، اماک و 
امور مجلس

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

می دهد  نشان  تحقیقات 
از  یکی  راننده  خستگی  که 
 ۲۰ از  بیش  در  مؤثر  عوامل 
و  جاده ای  تصادفات  درصد 
بیش از یک چهارم تصادفات 

کشنده و جدی است.

در حاشیه اجاس دو روزه مدیران و روسای جمعیت هال احمر، کارگاه آموزش و پژوهش و کارگاه حقوق، اماک و امور مجلس با حضور 
دکتر احمد سلطانی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هال احمر و حسین عبدالحمید مدیرکل حقوقی جمعیت هال احمر برگزار 
شد. دکتر سلطانی در رابطه با چشم اندازهای آموزش، پژوهش و فناوری صحبت کرد و گفت: »ما در برنامه هایی که تدوین می کنیم، باید 
از نظرات و دیدگاه های همه افراد درگیر در صف، ستاد، پیشکسوتان و افراد علمی بهره ببریم.« معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هال احمر بر افزایش کیفیت آموزش ها در کنار کمیت نیز اشاره کرد و گفت: »در بحث آموزش دو بخش آموزش همگانی و آموزش های 
تخصصی و همین طور آموزش عالی مدنظر ما است.« دکتر سلطانی در مورد ضرورت توجه به مولفه های مدنظر در آموزش ازجمله مخاطب، 

محتوا و ابزار آموزش توضیحاتی ارایه کرد تا رویکرد جمعیت هال احمر در رابطه با آموزش تبیین شود.

بیانیه پایانی اجاس سراسری مدیران و روسای شعب هال احمر
تاش برای ترویج صلح و دوستی و 
پاسخگویی موثر به حوادث و سوانح

شهروند|  اجاس سراسری مدیران و روسای شعب جمعیت هال احمر با قرائت 
بیانیه ای در ۱۰ بند به کار خود پایان داد. متن بیانیه پایانی اجاس  که توسط دکتر 

احمدی رئیس جمعیت هال احمر خراسان رضوی قرائت شد به شرح زیر است:  
»بسم اه الرحمن الرحیم« 

در آستانه چهلمین بهار انقاب شکوهمند اسامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره 
امام راحل؛ خمینی بت شکن )ره(، شهدای انقاب اسامی و دفاع مقدس، شهدای 
امدادگر جمعیت هال احمر، آزادگان و جانبازان ایثارگر نظام مقدس اسامی و در 
ظل توجهات حضرت آیت اه خامنه ای )مدظله العالی( چهارمین اجاس سراسری 
مدیران ســتادی، مدیران عامل و روسای شعب جمعیت هال احمر سراسر کشور 
در دی ماه ۹۷ با صدور این بیانیه به عنوان میثاق نامه جمعیت هال احمر جمهوری 

اسامی ایران به کار خود پایان می دهد.
۱- جوانان، داوطلبان، امدادگران، کارکنان و مدیران جمعیت هال احمر با اعتقاد 
به اصل انسانیت و بشردوستی تمام تاش خود را برای ارتقای کرامت انسانی و کاهش 
آام بشری با تکیه بر ارزش های ناب اسامی و اصول مقدس دین مبین اسام به عمل 

خواهند آورد.
۲- برای ترویج صلح و دوستی و پاســخگویی موثر و مطلوب به حوادث و سوانح 
ملی و بین المللی با پیش بینی و آینده نگری مناسب و با اتکای بر آمادگی ها و مدیریت 
مخاطرات و ظرفیت های درون و برون سازمانی و با بهره گیری از منابع عظیم خدمات 
داوطلبانه جوانان و امدادگران و اعتماد مردم شریف ایران اسامی تمام تاش خود را 

به عمل خواهیم آورد.
۳- ما با تکیه بر ارزش های اسامی و انسانی و اصول بی طرفی و بی غرضی نهضت 
جهانی صلیب ســرخ و هال احمر تاش خواهیم کرد. تا آام دردمندان ناشــی از 
جنگ ها و منازعات منطقه ای و بین المللی را کاسته و تمام همت خود را برای کمک به 
همنوعان و برقراری صلح پایدار و دوستی در عرصه بین المللی و ایجاد جهانی عاری از 

خشونت به کار ببندیم.
۴- در قریب به یک قرن خدمات درخشــان و چشــمگیر جمعیت هال احمر 
جمهوری اسامی حاصل تاش تمامی شــعب، اعضا، کارکنان و مدیران با حفظ 
یگانگی بوده است. در چهل ســالگی درخت پرثمر و تنومند انقاب اسامی ضمن 
پاسداشت یاد و خاطره شهدای پرافتخار جمعیت هال احمر تمامی همت خویش 
را صرف بالندگی و ترســیم آینده ای روشــن با اتکا بر منابع و ظرفیت های عظیم 

بشردوستانه، داوطلبانه، خیرین و واقفین خواهیم نمود.
۵- ما برای ارتقای ســرمایه اجتماعی با تکیه بر مشــارکت جوانان و داوطلبان و 
همه آحاد مردم ایران اسامی و در چارچوب استراتژی های فدراسیون بین المللی 
صلیب سرخ و هال احمر و با انجام خدمات اعتمادساز و احترام به مردم، داوطلبان و 

خیرین جمعیت هال احمر براساس توسعه شبکه های داوطلبی اقدام خواهیم نمود.
۶- ما انتظار داریم برای ایجاد جامعه ای تاب آور، مردم و مســئوان ایران اسامی 
نســبت به توســعه و فراگیری آموزش های همگانی و ترویج فرهنگ پیشگیری و 
مقاوم سازی جمعیت هال احمر یاری رسانده و این جمعیت بی شک با تمام توان و 
ظرفیت خود و با هماهنگی های بین بخشی و فرابخشی نسبت به استقرار جامعه آماده 

در برابر مخاطرات اقدام خواهد نمود.
۷- پیشــینه دیرین ما ایرانیان برای گسترش مهربانی و محبت ما را بر آن داشت 
تا با اتکا به ظرفیت های مردم عزیز میهن اســامی نســبت به حمایت از سامت 
انسان ها و کاهش آام بشری اقدام نموده و انتظار داریم همه آحاد جامعه با کمک به 
گسترش این مفاهیم و ارزش ها و تمرین مهارت های انسانی نسبت به توسعه خدمات 

بشردوستانه، این موسسه مردمی و خیریه را یاری رسانند.
۸- ما حافظان صلح و بشردوســتی، ضمن محکوم نمودن تحریم های ظالمانه 
استکبار جهانی و نظام سلطه برای ایران اســامی معتقدیم با توجه به بی طرفی و 
خدمات بشردوستانه جمعیت هال احمر نقش اساسی در تامین داروها و تجهیزات 
پزشکی برای اقشار آسیب پذیر جامعه دارد و سال های متمادی تمام تاش خود را 
برای خدمت به اقشار ضعیف، دردمند و نیازمند به کار بسته است. این تحریم ها ناقض 
حقوق بشر بوده و برای خدمات ســامت و تامین دارو و مایحتاج دارویی، درمانی و 

غذایی مردم بایستی هرچه سریع تر لغو و با اثر گردد.
۹- ما تاکید می کنیم که برای حفظ انسجام سازمانی و وحدت همه ایه ها و ارکان 
جمعیت هال احمر نسبت به اقدامات تشتت برانگیز خودداری نموده و برای ارتقای 
اعتماد عمومی مردم به این موسسه خیریه و عام المنفعه از هرگونه اقدامی که منتج 
به آسیب رساندن به این سرمایه ارزشمند می گردد، خودداری نموده و ضمن اعام 
حمایت قاطع از انسجام سازمانی و برای ارتقای پشتوانه اجتماعی در سایه فرماندهی و 

مدیریت واحد جمعیت از هیچ تاشی فروگذار ننماییم.
۱۰- امدادگران، کارکنان و اعضای داوطلب جمعیت هال احمر نبایستی به عنوان 
هدف در مخاصمات و منازعات تلقی گردند. ضمن محکومیت تعرض تروریســتی 
به گروه های امدادونجات و بشردوستانه و گرامی داشت یاد و خاطره قربانیان همکار 
همچون شهید کوهسار فاتحی از جمعیت هال احمر کردستان حمایت قاطع خود را 

از حفظ امنیت جانی  و شغلی همکاران و امدادگران  و اعضا اعام می داریم.

شهروند|دومین اجاس مدیران و روسای شعب 
جمعیت سراسر کشــور که با هدف مرور چالش ها و 
دستاوردهای چهاردهه گذشته و نگاهی به چشم انداز 
آینده، 25 و 26 دی ماه همزمان با ســالگرد پیروزی 
انقاب اسامی برگزار شد. روز گذشته با جمع بندی 
رئیس و دبیرکل جمعیت هال احمر به پایان رسید. 
دکتر علی اصغر پیوندی در نشســت پایانی اجاس 
مدیران و روسای شعب جمعیت سراسر کشور با بیان 
این که بناست کمی واقع بینانه تر مشکات خودمان 
را مرور کنیم، ادامه داد: »این امر به این معنا نیســت 
که کارهایی که تا به حال انجام شده،  خوب نبوده اند. 
95 سال انسان های بزرگی در این نهاد با همه بضاعت 
خودشــان تاش کرده اند و جمعیت هال احمر را 
به جایگاه امروزش رســانده اند، اما این انتهای مسیر 
نیست و باید دست در دست برای رسیدن به اهداف 
بلند جمعیت تاش کنیم.   دکتر پیوندی با اشــاره 
به نتایج مثبت برگزاری اجاس مدیران و روســای 
شعب جمعیت سراسر کشــور گفت: »امیدوارم بعد 
از برگزاری این همایش بتوانیم رویکردهای نوینی را 
در آینده جمعیت هال احمر براساس نقطه نظراتی 
که شــما ارایه کردید، وظایفی که برعهــده داریم، 
چهارچوب هایی که جمعیت هال احمر بر آن اساس 
شکل گرفته است، ارتباطات داخلی جمعیت و ارتباط 
با دیگر ارگان ها فصل جدیدی شود و جمعیت بتواند 

به جایگاه واقعی که شایسته آن است، برسد.« 
وی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره 469 شهید 
جمعیت هال احمر که در راه دفاع از انقاب اسامی 
شهید شدند، در آســتانه چهلمین سالگرد انقاب 
شکوهمند اسامی افزود: »آخرین شهید جمعیت 
کوهسار فاتحی بود که برای بازماندگانش صبر آرزو 
می کنم و امیدوارم نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا 

دیگر شاهد چنین اتفاقی برای امدادگر و نجاتگری که 
برای نجات جان انسان ها تاش می کند، نباشیم. 

تجهیزاتلجستیکیجمعیتدرپایگاههای
امدادیوشعبنیازمندتقویتاست

رئیس جمعیت هال احمر با بیان این که جمعیت 
هال احمر در حادثه تلخ زلزله کرمانشاه به خوبی به 
وظایف خود عمل کرد، اضافه کرد: »حادثه هیچگاه 
خبر نمی کند، امــکان دارد هر لحظــه زلزله ای در 
تهران رخ دهــد و باید در این زمینه آماده باشــیم. 
انبارهای امدادی ما اگرچه کامل هستند و در زمان 
وقوع حوادث پاســخگوی نیاز مردم خواهند بود اما 
با اســتانداردهای بین المللی کمی فاصلــه دارند و 
تجهیزات لجستیکی جمعیت در پایگاه های امدادی 
و شعب نیازمند تقویت است.« وی هال احمر را یک 
ید واحد خواند و گفت: »تمامی پرسنل و کارکنان این 
جمعیت که در هر نقطه ای از کشور مشغول به خدمت 

هستند، باید دست به دست یکدیگر دهند تا در جهت 
حل مشکات گام برداریم.«

دکتر پیوندی با اشــاره به معیشــت کارکنان و 
امدادگــران اضافه کرد: »براســاس بررســی های 
انجام شده، از 8 هزار و ۵۰۰ تن از کارکنان جمعیت، 
۶ هزار و ۸۰۰ تن حقوق کمتــر از 3 میلیون تومان 
می گیرند و در این زمینه رایزنی های ازم را با سازمان 
امور استخدامی کشور انجام داده ایم تا در این زمینه 
مساعدت هایی صورت گیرد.« وی با تأکید بر آموزش 
خاطرنشان کرد: »باید نگاه های جدیدی به آموزش ها  
داشته باشــیم. مردم کشورمان شــناخت کافی از 
اهداف و عملکرد جمعیــت هال احمر ندارند و این 
نهاد مردمی و امدادرسان را به عنوان نخستین نهاد 

امدادرسان و کمک رسان می شناسند.«
رئیس جمعیت هال احمر در پایان با بیان این که 
جمعیت هال احمر ایران توانمند است اما چالش های 

زیادی پیش روی کارش وجــود دارد؛ کمبود منابع 
مالی، وابستگی به منابع مالی دولتی، عدم استقال 
مالی کافی، ناپایداری در برخی درآمدهای جمعیت 
و چالش با دســتگاه های شــریک در این درآمدها، 
عدم آمادگی عملیاتــی ازم در جمعیت در مواجهه 
با حوادث بزرگ، فرسودگی تجهیزات و لجستیک، 
ذخیره کمتر از اســتاندارد اقام امدادی در انبارها، 
قدیمی بــودن یا نبــودن پروتکل های امــدادی و 
برنامه های پاســخگویی به بحران هــا و پراکندگی 
و جزیره ای بــودن عملکرد واحدهــا، قدیمی بودن 
روش هــای جــذب، ســازماندهی و نگهداشــت 
داوطلبان، نقص در آمار و کمبــود اطاعات واقعی 
در حــوزه جوانان، داوطلبــان و حمایت گیرندگان، 
مشکات مزمن ساختاری و مالی و چالش های نظام 
بودجه ریزی، دغدغه های حقوقی فراوان و حل نشده، 
تنش های ساختاری و درونی در حوزه آموزش، عدم 
شــناخت صحیح از جمعیت، وظایف و عملکرد در 
افکارعمومی، ساختارهای اطاع رسانی نامناسب و 
ناکافی، تکنولوژی هــای قدیمی در مدیریت بحران 
پروژه های عمرانی نیمه تمام و رهاشــده، زیاندهی 
شــرکت های اقتصادی وابسته، مشکات معیشتی 
پرســنل و توزیع نابرابر امکانات رفاهی و فوق العاده، 
اعتراضات متعدد به روند های اســتخدامی و تبدیل 
وضع کارکنــان، بدهی های انباشــته در واحد های 
مختلف جمعیت، نوسانات اقتصادی و ارزی در کشور، 
نابســامانی در مراکزدرمانی خارج از کشــور و عدم 
تطبیق با اهداف هال احمر و غیرموثربودن برخی از 
آنها، نبود سازوکارهای جدید در جلب مشارکت های 
مردمی و ارتباط پراکنده با خیریــن و نیکوکاران و 
ارتباط ناکافی با کانون هــای قدرتمند اجتماعی را 

می توان به عنوان این چالش ها نام برد. 

دکتر پیوندی در نشست پایانی دومین اجاس مدیران و روسای شعب جمعیت سراسر کشور:
باید دست در دست برای رسیدن به اهداف بلند جمعیت تاش کنیم  

  دبیر کل جمعیت هال احمر: شما صاحب جمعیت هال احمر هستید
 و اگر صاحبان فرآیند در تصمیم گیری شریک باشند این تصمیم صحیح و قابل اجرا خواهد بود

دکتر محمودرضا پیروی، دبیرکل جمعیت هال احمر 
در نشست پایانی دومین اجاس مدیران و روسای شعب 
جمعیت سراسر کشور با بیان این که مطابق برنامه ریزی 
انجام شده کارگاه های پیش بینی شده در دومین اجاس 
مدیران و روسای شعب جمعیت سراسر کشور به خوبی 
برگزار شده اند، گفت: »با ســر زدن به این کارگاه ها در 
زمان کوتاهی که داشتیم، بسیار آموختم. محتوای این 
کارگاه ها جمع بندی شــده و مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت. در هر حال کارگاه ها به خوبی برگزار شــدند و 
حتی دو کارگاه فوق العاده با موضوعات طرح نوروزی و 

دانشگاه های علمی-کاربردی برگزار کردیم.« 
وی ادامه داد: »اعتقادمان این اســت که باید نظرات 
کارشناســی را از پایین به باا بگیریم و اگر قرار اســت 
دســتورالعملی صادر شــود، به دو دلیل باید نظرات 
کارشناسی صاحبان فرآیند باشد؛ دلیل نخست این که 
تصمیم کارشناسی شده و درستی باشد و دلیل دوم قابل 
اجرا بودن آن اســت. شما صاحب جمعیت هال احمر 
هستید و اگر صاحبان فرآیند در تصمیم گیری شریک 

باشند، این تصمیم صحیح و قابل اجرا خواهد بود.«
دبیر کل جمعیت هال احمر بــا بیان این که یکی از 
مواردی که برای ما بســیار حایز اهمیت بود، پرداختن 
به متن قضیه و دوری از حاشــیه بود، تاکید کرد: »در 

جمعیت هال احمر اساس نامه، برنامه پنج ساله و اهداف 
هفت گانه مشخص است و باید بر این اساس رو به جلو 
حرکت کرد. همیشــه باید این را در نظر داشته باشیم 
که بر پایه چه هدفــی در جمعیت هال احمر خدمت 
می کنیم.«  وی اضافه کــرد: »مورد دیگری که باید آن 
را در نظر گرفت، اقدام در حیطه شرح وظایف جمعیت 
هال احمر است. باید بدانیم که بنا نیست به هر قیمتی 
هر کاری را انجام دهیم و باید اصولی داشته باشیم و بر 

همان اساس حرکت کنیم.« 
نخستین کسانی که در صحنه حوادث حاضر 

می شوند، خود مردم هستند
دکتر محمودرضا پیروی چابکسازی ستاد و تحرک 
صف را از موارد ضروری دیگر خوانــد و گفت: »در این 
دو روز دغدغه بســیاری از دوستان این بود که خدمت 
در صف زیاد و عاقه مندی به خدمت در ســتاد کمتر 
شود. بحث دیگر هم حضور مدیران ما در صحنه است؛ 
از مشکاتی که در کشور داریم این است که سرلشکر 
و فرمانده زیاد داریم، اما ســرباز در صحنــه کم داریم. 

تشــریفات اداری همیشه زیاد اســت، اما کاری که در 
صحنه انجام می شود، باید در اولویت قرار بگیرد.«

وی با تاکید بر اهمیت آموزش همگانــی ادامه داد: 
»آموزش پرســنلی باید در تمام ارکان سازمان نهادینه 
شــود. ما وظیفه ســنگینی در آموزش وپرورش برای 
کــودکان، نوجوانان و جوانــان برعهده داریــم؛ با این 
دیدگاه که نخســتین کســانی که در صحنه حوادث 
حاضر می شوند، خود مردم هســتند. در یک تصادف 
نخستین گروهی که به محل حادثه می رسد، جمعیت 
هال احمر، آتش نشــانی یا اورژانس نیست، بلکه خود  
مردم عادی هستند. در یک زلزله نخستین گروهی که 
حضور پیدا می کند، مردم عادی هســتند و می توانند 
کارهایی را انجام دهند که بسیار عظیم تر از نقش ما باشد 
و اینجاست که نقش ســازمان داوطلبان یا جوانان باید 
به خوبی ایفا شود.« دبیرکل جمعیت هال احمر بحث 
بعد را پرهیز از بخشــی نگری داخلی و خارجی خواند و 
گفت: »هال احمر یک عنوان دارد و مردم بیشتر از این 
عنوان را نمی شناســند، چیزی که ما به عنوان جوانان، 

داوطلبان، امدادونجات و غیره می شناســیم، تعاریفی 
هســتند که برای ما مفهوم دارند. بایــد یک ید واحده 
باشیم و هماهنگ و همگام با هم جلو برویم و بعد که این 
هماهنگی به وجود آمد، حتی بیرون از سازمان خودمان 
در تمام عرصه ها، بحران ها و حوادث حضور داشته باشیم 
و درنهایت همه ما به عنوان یــک ایرانی از این خدمات 

استفاده خواهیم کرد.«
وی با تاکید بر این که باید در همه حوزه ها شــاخص 
داشته باشــیم، ادامه داد: »تشکیل تیم های تحقیق و 
توسعه در ســازمان ها، معاونت ها و استان از برنامه های 
مدنظر ما اســت و با اســتفاده از این تیم ها می توانیم 
صحیح ترین تصمیــم را بگیریم و به کســی هم ظلم 
نخواهد شد.«  پیروی ایجاد یک جنبش نرم افزاری در 
جمعیت هال احمر و به روز شدن اطاعات را ضروری 
خواند و گفت: »داشتن اطاعاتی به روز از تمام بخش ها 
می تواند کمک کند تا بدانیــم در زمینه های مختلف 
چه شــرایطی داریم.« وی با تاکید بر قانونمندکردن 
استخدام، اعطای تســهیات و تخصیص اعتبارات 
براســاس اولویت هــا و برنامه های اباغــی گفت: 
»کســانی که در این رابطه پیشنهادات مدون دارند، 
برای ما ارســال کنند، تا به زودی شاخص هایی برای 

روند استخدام ها گذاشته شود.«

دبیرکل جمعیت هال احمر تاکید کرد
پرداختن به اهداف هال و دوری از حاشیه

ند
رو

شه
 / 

دی
تما

 اع
یم

س
ا: ن

س ه
عک

  



w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

11
هال

پنجشــنبه  27 دی 1397 |  سال ششــم |  شماره 1599

کارگاه داوطلبان و جوانان یکی دیگر از کارگاه های اجاس سراسری مدیران و روسای شعب جمعیت هال احمر  بود که با حضور رئیس این دو سازمان، معاونان 
و روسای شعب و مدیران عامل جمعی از استان ها برگزار شد. شهاب الدین صابونچی درباره هدف ارزیابی عملکرد استان ها درخصوص اجرای فعالیت های سازمان 
جوانان بیان کرد: »بررسی شاخص های متفاوت استان ها در این ارزیابی در نظر گرفته شده و یافته های مهم در این ارزیابی به دست آمده است. دستورالعمل های 
سازمان جوانان بازنگری و اصاح خواهد شد و با توجه به شرایط فرهنگی، بومی و موقعیت جغرافیایی استان ها دیگر برنامه های سازمان به شکل واحد و یکسان اجرا 
نخواهد شد.« وی به تعامل خوب و مطلوب معاونت امور جوانان با خزانه داران در استان ها اشاره کرد و گفت: »حضور پرسنل و نیروهای جوانان در استان ها سازماندهی 
خواهد شد، تا از کمبود نیرو با هدف فرسودگی و کاهش بازدهی آنان جلوگیری شود.« در این کارگاه همچنین محمد نصیری، رئیس سازمان داوطلبان اظهار کرد: 
»جمعیت هال احمر یک نهاد اجتماعی است و افزایش اعضای داوطلب به عنوان سرمایه های اجتماعی در دو حوزه داوطلبان و جوانان بسیار حایز اهمیت است.«  

در کارگاه داوطلبان و جوانان جمعیت 
هال احمر صورت گرفت

ارزیابی عملکرد 
استانی سازمان جوانان 

و داوطلبان  

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

شما  خانه  در  که  کسی  هر 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 
موقع  شما  اگر  حتی  دهد 

وقوع حادثه آنجا نباشید.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر:   
عملکرد به موقع و مناسب هنگام 

حوادث راهی برای ارتقای عملکرد  

مرتضی ســلیمی، رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت 
هال احمــر در دومین روز از اجاس مدیران و روســای شــعب 
جمعیت  هال احمــر با بیان این که روســای شــعب جمعیت 
هال احمر با توجه به مسئولیتی که در حوزه عملیاتی جمعیت 
دارند نقش ارزنده ای  در پاسخگویی سریع و به موقع در حوادث و 
سوانح درجمعیت ایفا می کنند، گفت: »عملکرد به موقع و مناسب 
شما سبب ارتقای  عملکرد خانواده بزرگ جمعیت هال احمر در 

کشور می شود. «
وی ادامه داد: »یکی از مســائل و چالش های عمده پیش روی 
جمعیت هال احمر در ســنوات اخیر رشد فزاینده خطر حوادث 
و سوانح  طبیعی و غیرطبیعی در سطح کشور و تاثیرات منفی آن 
در جامعه بوده است تا آن جا که در برنامه های توسعه اقتصادی و 
اجتماعی  اباغی دولت، تاش درجهت پاســخگویی مناسب به 
حوادث و سوانح در راستای وظایف محوله به این جمعیت تأکید 

فراوان شده  است. «
سلیمی با تأکید بر این که ســازمان امداد و نجات با نگاه شعبه 
محور در چند ســال اخیر تاش کرده با تقویت منابع انســانی و 
لجستیکی  شعب به عنوان خط مقدم پاسخگویی به حوادث و سوانح 
نسبت به افزایش میزان آمادگی و پاسخگویی مناسب شعب قدم 
بردارد،  افزود: »این ســازمان در راستای ارتقای توان عملیاتی و به 
روزرســانی اطاعات و مطالب آموزشی و افزایش سطح مهارت و 
توانمندی  های امدادونجات در ســطح شعب جمعیت دوره های 
آموزشی، مهارتی امداد و نجات  ویژه روسای شعب  جمعیت هال 

 احمراستان ها را برگزار کرده است. «
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر ادامه داد: »یکی 
از مواردی که به عنوان برنامه های  اصلی سازمان امداد و نجات  در 
دستور کار قرار گرفته، تقویت توان عملیاتی شعب جمعیت است  
که با تشکیل تیم های واکنش سریع در سطح شعب جمعیت  هال 
احمر محقق می شود. این برنامه از احکام اصلی تکلیفی به سازمان 
امداد و نجات دربرنامه 5 ساله جمعیت است و از سال قبل  مقدمات 
راه اندازی تیم های واکنش سریع در سطح کشور شروع شده، این 
برنامه  در ابتدا در شهرستان های دارای جمعیت باای   120 هزار 
نفر با  آموزش تعداد 630 نفر برای 63 شعبه راه اندازی شد و در سال 
جاری برنامه ریزی ازم برای آموزش تعداد   560 نفر برای 56 شعبه 
شهرستان های باقیمانده صورت گرفت که در صورت تأمین اعتبار 
و تخصیص بودجه تا پایان سال جاری  نســبت به برگزاری دوره 

تیم های واکنش سریع این شعب اقدام خواهد شد. «
وی با اشاره به اهم اقدامات ســازمان امداد و نجات در یک سال 
و نیم گذشــته اضافه کرد: »در این مدت با انجام بیش از۵۷ هزار 
 عملیات امداد و نجات و امدادرســانی به بیــش از یک میلیون و 
۲۰ هزار و ۱۱۶ تن نسبت به اسکان اضطراری ۵۷۳ هزار و ۳۹۶  تن 
از هموطنان اقدام کرده و  در مجموع ۴۱ هــزار و ۹۲ تن را نجات 
داده اســت. اکنون که درحال اتمام دومین ســال اجرای برنامه   ۵ 
ساله جمعیت هال احمر هستیم، سازمان امداد و نجات با توجه 
برنامه های محوله و احکام مربوطه، قدم هایی درخصوص تحقق  آن 
برداشته است و امید آن دارد که با همیاری و همکاری شما بتواند 

نسبت به اجرای برنامه ها و احکام مصوب آن اقدام کند.« 
ســلیمی در مورد انتظــارات از روســای شــعب در حوزه 
پاســخگویی گفــت: »رعایــت  و نظــارت دقیــق و کامل 
بردستورالعمل های اباغی  ســازمان در عملیات های امدادی 
به ویژه برنامه پاسخگویی عملیات اضطراری، نظارت بر پوشش 
مناســب امداد و نجات در پایگاه ها و حضور در صحنه حادثه، 
هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی به منظور تسهیل در پذیرش 
مصدومان انتقالی توسط جمعیت،  سرکشی مداوم از پایگاه ها 
توسط مدیران عامل و معاونان و روسای شعب، عدم جابه جایی 
نجاتگــران کادر پایگاه به ســایر حوزه هــای  اداری جمعیت، 
تخصیص تجهیــزات پایگاه های امداد کوهســتان ارســالی 
ســازمان به پایگاه ها و عدم انبارداری در مراکز استان،  بازدید 
و نظارت مســتمر از انبارهای امدادی در شعبه تحت پوشش  
براســاس دســتورالعمل جامع انبارهای امدادی، هماهنگی و 
 همکاری مستمر و ازم با ســازمان برای اعزام و نقل و انتقاات 
اقام تجهیزات و خودروها به سایر شــعب و استان به ویژه در 
 زمان وقوع حوادث و براســاس مجوزهای ازم، پیگیری بیمه 
مســئولیت مدنی امدادگــران و نجاتگران، راه انــدازی پایگاه 
سامت  امدادگران و نجاتگران برخی از این انتظارات هستند. «

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اســامی در دومین روز 
از  اجــاس مدیران و روســای شــعب جمعیت 
هال احمر با  اشــاره به گرامیداشت چهلمین سال 
پیــروزی انقاب اســامی گفت: »ملــت مقاوم 
ایران با اســتقامت در طول این دهه ها نقشه های 
دشــمنان را نقش برآب کرده  است.« وی با اشاره 
به این که قطعــا تمام ســازمان ها و نهادها نیاز به 
بررســی و ارزیابی عملکرد خود دارند، ادامه داد: 
»ضرورت استفاده از همه اعضا و کارکنان  نهادها 
برای ایده گرفتن و بهبود امور اهمیت زیادی دارد؛ 
بدون شک هستند افرادی که در این مجموعه کار 
می کنند اما در شهرســتان ها و روستاها هستند  و 
ایده های نابی برای بهتر شــدن کیفیت خدمات 
دارند. این گردهمایی ها به استفاده از نظرات همه 
دلســوزان جمعیت هال احمر کمک می کند.« 
شــهریاری با  تاکید بر غیردولتی و مردمی بودن 
جمعیت هال احمر گفــت: »این نهاد مردمی اگر 
انگ دولتی به آن بچســبد از حیطــه کاری خود 
خارج خواهد شــد. در  این ســال ها دولت ها دید 
متفاوتی به این نهاد مردمی و برخی توجه ویژه ای 
داشــته اند، اما انتظاری کــه از بعضی دولت ها  در 
حمایت از ایــن نهاد مهم و تأثیرگــذار می رفت ، 

برآورده نشد. «
رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس 
شــورای اســامی با تشــکر از اقدامــات بزرگی 
که جمعیــت هال احمر در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان انجــام داد،  عنوان کرد: »نــذر آب از 
طرح هــای بی نظیری بود که واقعا مشــکات آب 
آشــامیدنی این مناطق را بهبود بخشید. همچنین 
در توزیع ســبدهای غذایی و معیشــتی  به مناطق 
محــروم، جمعیــت هال احمــر در ســال جاری 

اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داد. «
شــهریاری با تأکید بــر این کــه هال احمر در 
زمینه های مختلف تاش می کنــد، به حوزه های 
درمان، توانبخشــی و امدادو نجات اشــاره کرد و 
گفت: »بسیاری  از کشــورهای دیگر با نام جمعیت 
هال احمر، جمهوری اسامی را می شناسند. یکی 
از دغدغه های مهم امروز این جمعیت بیمارســتان 
دوبی است که زمانی  افتخار عرب های حوزه خلیج 
فارس بود اما متاســفانه دچار مشــکاتی شده ایم 

که امیدواریــم با  رایزنی هــای وزارت امور خارجه 
به زودی حل شود. «

داروهای ضــروری مــورد نیــاز داروخانه های 
هال احمر در دانشــگاه های علوم پزشکی موضوع 
دیگری بود که این نماینده مجلس به آن اشاره کرد 
و گفت: »در  اکثر دانشــگاه های کشور داروخانه ای 
که وابسته به دانشگاه باشــد نداریم و این موضوع 
مهمی اســت که باید به آن توجه شــود. بنابراین 
ضروری اســت تــا هال احمر در شــرایط تحریم 
کنونی، داروخانه مســتقلی تحت پوشــش در هر 
دانشگاه های علوم پزشــکی راه اندازی کند.« وی 
در بخش دیگــر از صحبت هایش گفــت: » یکی از 
مشکات ما در حوزه بهداشــت و درمان به مراکز 
درمانی برمی گردد؛ با وجود اســتقال واحد های 
درمانی هال احمر و اعتبــار نگرفتن آنها از  دولت، 
اماتعرفه های این مراکز دولتی محاســبه می شود، 
این درحالی اســت که تعرفه های ایــن مراکز باید 
مانند بیمارســتان های خیریه چیــزی بین تعرفه 

 خصوصی و دولتی باشد. «
امــداد و نجات جاده ای موضــوع دیگری بود که 
شهریاری در این اجاس به آن اشاره کرد. به گفته 
این نماینــده مجلس با توجه بــه تخصص و توان 
نیروی  انســانی امداد و نجات جمعیت هال احمر، 
بحث امداد و نجات جاده ای می تواند به هال احمر 

واگذار شود.  

زهــرا فاحــت، سرپرســت معاونــت امور 
بین الملل جمعیت هــال احمر، در دومین روز 
از اجاس سراســری مدیران و  روســای شعب 
این نهاد  با اشاره به چشــم انداز های بین المللی 
بشردوســتانه جمعیت هال احمــر گفت: »ما 
در معاونت امور بین الملــل جمعیت با توجه به 
استراتژی   2020 و استراتژی توسعه ای کمیته 
بین المللــی صلیب ســرخ و درنهایــت راهبرد 
توســعه ای نهاد بین المللی جمعیت که مصوبه 
شــورای  عالی اســت در تعامل نزدیک با همه 
بازیگران بین المللی، جامعه جهانی بشردوستی 
و نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هال احمر 
هســتیم  و همواره تاش می کنیم در چارچوب 
اهــداف بشردوســتانه داخلی برای پیشــبرد 
اهــداف متعالی جمعیت هال احمر در ســطح 
بین المللــی  از طریق مشــارکت و فعالیت های 
توسعه دیپلماسی بشردوســتانه و ترویج اصول 
و ارزش های بشردوســتی فعالیــت کنیم و در 
این میان   مشــارکت کنشــگران بین المللی در 
فعالیت هــای جمعیــت و حضــور جمعیت در 

عرصه های بشردوستی بین المللی را مدنظر قرار 
می دهیم. «

فاحــت با بیــان این که همان طــور که همه 
می دانیم با تغییر و پیچیده تر شــدن چرخه های 
بشردوستانه هم در سطح داخلی و هم بین  الملل 
مواجه هستیم، اظهار داشت: »به نظر می رسد ما 
نیز باید چشم انداز وســیع تری را برای خودمان 
در نظر بگیریم. از این رو همــکاران  من در امور 
بین الملل رونمایی از فعالیت های خود ترســیم 
کرده اند و این موارد از زمینه هایی اســت که در 
آینده روی آن متمرکز خواهیم  شد.« سرپرست 
امــور بین الملل جمعیت هال احمــر ادامه داد: 
»ما به دنبال تدوین چارچــوب جدید همکاری 
با اعضای نهضت و همین طــور در  پی آموزش و 
ترویج امور بشردوستانه برای تمامی گروه ها در 

سراسر کشور هستیم.«  
رایزنی برای پیوســتن به اســناد و ماده های 
حقوق بشردوستانه و تربیت نیروهای کارآمد که 
توان حضور در صحنه های بین الملل را داشــته 
 باشند، از دیگر مواردی بود که فاحت به عنوان 

اهــداف بین المللی جمعیــت هال احمر به آن 
اشــاره کرد. وی در توضیح این موارد گفت: »نه 
 تنها صرفا از همکاران خودمان در اداره بین الملل 
بلکه از همکاران خود در همه شعب جمعیت که 
عاوه بر تخصص به زبان انگلیســی هم  اشراف 
داشته باشند، اســتفاده خواهیم کرد، تاش ما 
در رســیدن به این اهداف بهــره گرفتن از همه 
ظرفیت های انسانی جمعیت هال  احمر است.« 

وی بــه حــوادث مختلفی کــه در جای جای 
دنیا اتفاق می افتد اشــاره کرد و افزود: »ارتقای 
استانداردهای امداد و نجات در مهارت نیروهای 
 انســانی و تجهیزات به ما کمک می کند بتوانیم 
نظراتی ارایه دهیم تا مدیریت جمعیت در رابطه 
با نوع کمکی که می تواند از سوی جمعیت  هال 
احمر داده شــود، تصمیم گیری درســتی انجام 
دهد.« فاحت با بیــان این که در ایــن فرآیند 
هدف ما مشارکت بیشــتر براساس فعالیت  های 
بشردوستانه و جداسازی پروســه های امدادی 
براســاس شــرایط و موقعیت هــای مختلف و 
همــکاری حداکثری تمام کنشــگران داخلی و 

 بین المللی اســت، تصریح کــرد:  »درواقع این 
مسیری اســت که ما برای رسیدن به هدف های 
خود ترسیم کرده ایم و به همفکری و همکاری  و 
حمایت های همه بخش های مدیریتی ستادی و 

استانی جمعیت هال احمر نیاز داریم. «
وی بــا بیــان این که در ســطح فدراســیون 
هال احمــر  و  صلیب ســرخ  بین المللــی 
ســرفصل های جدیــدی درحال شــکل گیری 
اســت که کنفرانس  بین المللی صلیب ســرخ و 
هال احمــر تصمیم گیری خواهد شــد، گفت: 
»وظیفه خود می دانیم که در اواخر ســال جاری 
میادی  دســتاوردهای معاونت بیــن امللی را 
در مســیر جدید  به اطاع همکاران برسانیم.« 
فاحت در پایــان تأکید کرد: »فدراســیون به 
ســمتی پیش می  رود که در همه حوزه ها سطح 
اســتفاده از جوانان و داوطلبان را افزایش دهد 
و امیدواریــم این اتفاق در ســطح جمعیت هم 
بیفتد، از این  جهــت از همه همــکاران دعوت 
می کنم اگر ایده ای در کارهای بین المللی دارند، 

به ما انتقال دهند. «

شهروند|  دکتر حلی ساز، رئیس مرکز پزشکی 
حج و زیــارت هال احمر در اجاس سراســری 
مدیران و روســای شــعب جمعیت هال احمر با 
بیان این که صحبت هایش بیشــتر جهت آشنایی 
با موضوعاتی اســت که هال احمر در حوزه حج 
و زیــارت انجام می دهد، گفــت: »در حوزه حج و 
عتبــات ۱۶ ارگان نقــش داشــته اند، از نیروی 
انتظامی گرفته تا پلیــس فرودگاه ها و هواپیمایی 
و وزارت کشــور و وزارت بهداشــت و درمان؛ که 
از  ســال ۱۳۸۱ بحث حج و زیــارت به جمعیت 
هال احمر محول شد. می توان گفت از یک طرف 
براســاس اهداف بشردوستانه این نهاد می بایست 
جمعیــت هال احمــر در این موضوعــات ورود 
پیدا می کرد و از ســوی دیگر براساس اساسنامه 
جمعیت که مصوب مجلس شورای اسامی است، 
درمــان خارج از کشــور هموطنان بــه جمعیت 
هال احمر واگذار شــده  و نهــاد دیگری درمان 

خارج از کشور را برعهده ندارد.«
حلی ساز با اشــاره به این که حج و عتبات جزو 
حوزه های محدودیتی جمعیت هال احمر است، 
گفت: »ما در کشــورهایی مثل عراق و ســوریه 
و شــهرهای مکه و مدینه همــواره حضور فعال 
داشــته ایم، با این حال پیشینه حضور هال احمر 
در موضــوع حــج و عتبات بــه ســال های دور 

برمی گردد. درواقع هیچ کشــوری به اندازه ایران 
خدمات خوب و شایســته به زائرانش ارایه نداده 
اســت.« وی بــه تفاوت های زبانی در ســفرهای 
زیارتی اشــاره کرد و گفت: »زائران ایرانی بشدت 
در انتقــال اطاعات و شــرح حال به پزشــکان 
عرب زبان مشــکل داشــتند. حضور گســترده 
تیم های پزشکی هال احمر به کمک زائران آمده 

است.«
رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت هال احمر 
با بیان فعالیت های اساســی این مرکز ادامه داد: 
»ارزیابی اســتطاعت، بازتوانی و پایش سامت و 
استطاعت جســمی و روانی در کنار  ایمنی زائران 
تا پایان ســفر حــج از مهمترین کارهــای مرکز 
پزشکی حج و زیارت است؛ همچنین تاش برای 
بازتوانی و ارتقــا و حفظ ســامت زائرانی که در 
مرز استطاعت جســمی قرار دارند و ارایه خدمات 
بهداشــتی و درمانی در هتل هــا و مراکز اقامت 
زائران از خدمــات مهم این مرکــز در ایام حج و 

اربعین به شمار می رود.«
حلی ســاز در ادامه به تشــریح برنامه های این 
مرکــز پرداخت و گفت:   »طرح هایــی برای ارایه 

بهتر خدمــات درمانی بــه کاروان هــای زیارتی 
اجرایی می شــود، مانند طرح پزشک کاروان که 
از  ســال ۹۶ در زمینه کاهش نیروی پزشکی حج 
مطرح شــد، و  به چند کاروان یک پزشک محدود 

شده است.«
بــه گفته حلــی ســاز برنامه هــای پیش روی 
این مرکز بــه مباحث آموزشــی در بهداشــت 
و پیشــگیری می پــردازد؛ اگر بــر روی مباحث 
آموزشی متمرکز شویم، شاید ۹۰ درصد مشکات 
ما در ایام حج و اربعین حل شــود. مباحث اولیه 
بهداشــت فردی می تواند در طول سفر زائران را 
از ابتا به بیماری مصون نگــه دارد. رئیس مرکز 
حــج و زیــارت هال احمر در بخــش دیگری از 
صحبت هایش به پروسه های پیچیده انتقال دارو 
به سرزمین های زیارتی اشــاره کرد و گفت: »از 
دیگر دغدغه های ما در مرکز افزایش پزشــکان، 
ضرورت تدوین طرح مدیریت بحران در ســوانح 
احتمالــی در عملیات حج، بازنگــری و طراحی 
برنامه های آموزشی برای پزشکان حج، ضرورت 
تدوین طرح مقابله با همه گیری ها و مسمومیت ها 
در سفرهای زیارتی اســت که ما باید این موارد را 
انعکاس دهیم. امیدواریم با تدوین استراتژی های 
ازم بتوانیم نقاط ضعف را بــه نقاط قوت تبدیل 

کنیم.« 

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی:    
اقدامات جمعیت هال احمر در طرح نذر آب و توزیع 

سبد غذایی به نیازمندان بسیار ارزشمند بود 

فاحت، سرپرست معاونت امور بین الملل جمعیت هال احمر تأکید کرد:    

بهره گیری از همه ظرفیت جمعیت   برای رسیدن به استانداردهای بین المللی  
فدراسیونجهانیصلیبسرخوهالاحمربهسمتیپیشمیروندکهدرهمهحوزههاازظرفیتجوانانوداوطلبانبهرهگیرند.

دکتر حلی ساز، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هال احمر:      
 لزوم تاکید بر آموزش برای پیشگیری 

از بیماری در سفرهای حج و عتبات
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موفقیت »تن تن« برمی گردد به اواخر دهه 50 قرن 20. بماند که ژرژ رمی با نام مستعار 
»هرژه«، این کمیک را 20 ســال قبل از این طراحی کرده و نوشته بود، اما خب تن تن طی 
دودهه از مرز بلژیک بیرون آمد و کل کشورهای انگلیسی زبان را دوید. آن قدر که حاا دیگر 
شهرت او پهلو می زند، با شــهره ترین کاراکترهای کارتونی والت دیزنی. پسرکی با شلوار 
سه ربع، موی سیخ تک فری و میلو، سگی که همیشه پاست. از آفریقا به اروپا می رود، از اروپا 

به شــرق دور و از آن جا به آمریکای اتین و حتی کره ماه! تصویر نوشته هایی که زمانی در 
ضمیمه یکی از روزنامه ها متولد شده بود، حاا بزرگتر می شد و پیشروانه به قفسه های کتاب 
می رسید. سبک و سیاق هرژه در روایت، رئال و ماجرامحور بود و در تصاویر به مکتبی تعلق 
داشت به نام »خطوط صریح« )Clear Line(؛ مکتبی که آن را نقطه مقابل کمیک های 
فضاپردازانه و حس گرایانه آمریکایی می دانســتند. در واقع اهمیت »تن تن« به اندازه ای 
است که هنوز هم منتقدان کمیک، جریان های تصویرگری این گونه کتاب ها را زیرشاخه 
همین دو مکتب می دانند، ضمن این که هرژه ناخواســته توانست موجی از همکاران را از 
کمیک کاری های ژورنالیستی به پیشخوان کتابفروشی ها ببرد. پیشتر این قالب، عموما به 
شکل ضمایم در روزنامه ها منتشر می شــد اما موفقیت تجاری تن  تن در آمریکا گل کرد و 
قراردادهای پروپیمان برای کتاب های کمیک  نوشته شــد، چون ماجراهای این پسرک 
ماجراجو دیگر به شکل مجموعه  چاپ شده بود. اهمیت »تن تن« حتی فراتر از اینها بود؛ 
شمایل یک نویسنده و تصویرگر کمیک دیگر در هیبت یک رمان نویس قابل پذیرش می شد. 
قبل از کتاب های هرژه، چنین کارهایی چه به لحاظ تجاری و چه به لحاظ اندیشه ورزی، 
اصا محل بحث نبود. اما »تن تن« همزمان که در قصه هایش از این سو به آن سو می دوید، 
کاشف مرزهایی فرامتنی بود و برای نویسندگان آینده کمیک، بخت آورد و حیثیت خرید. 
آن قدر که در دهه70 نقد کمیک در کنار نقد آثار روشــنفکرانه در نشریات چاپ  شد و به 
 تدریج واحدهایی درسی هم برای این ژانر در دانشگاه ها درنظر گرفته و تدریس شد. هرچند 

این نکته را نباید نادیده گرفت که ماجراهای تن تن از همان اول هم حاشیه ساز بود. بعضی 
منتقدان و نویسندگان، تن تن و رفقا را درخوانشی نژادپرستانه نقد  کردند و آن را نوعی تعمد 
در توهین  دانســتند. کاپیتان  هادوک، کارآگاه های دوقلو و طنازی های پیرامون تن تن، 
کنایه هایی به راست گرایی قلمداد شــد و هرژه حتی اتیکت خورد به تمایات نازیستی. 
هرچند او یهودی بود اما »تن تن در کنگو« صدای ســازمان های حقوق بشــر را درآورد و 
کاراکترهای سیاهپوست مضحک در این کتاب، پای نژادپرستی نویسنده را وسط کشید. 
به  هرحال کنگو آن زمان مستعمره بود و نوعی نگاه از باا را می شد در تصاویر مؤلف بلژیکی 
دید. کاپیتان  هادوک هنوز هم به ســیاه ها می گفت »کاکا سیاه« و خب نمی شد روی این 
تعبیر تراژیک تاریخی چشم بســت و آن را ندید. کار به جایی کشید که نویسنده حتی در 
زمان حیات خود بعضی کتاب ها را حک و اصاح کرد و از موضع قبلی خود عقب کشید. البته 
بخشی از انتقادها درست و بحق بود اما با این حال به نظر می رسد نباید ماجراهای تن تن را 
از این منظر دید. چنانچه نمی شود هیچ مفهوم یا تعبیری را بی توجه به بافت تاریخی و بدون 
درنظرگرفتن زیست اجتماعی و سیاسی نویسنده و هنرمند در زمان خود از متن بیرون 
کشــید، طلبکارانه درباره آن قضاوت  کرد و به چوب قضاوت های انسان معاصر آن را 
نواخت. چنانچه بخشــی از کودکی های نگارنده این متن را همین ماجراهای تن تن 

ساخته و صدالبته بنده نژادپرست نشد و نیست. 

اهمیت تاریخی انتشار »ماجراهای تن تن« در چیست؟

خبرنگاری که تمام دنیا را دوید
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برای 90ســالگی »تن تن« شــمع کوچکی روشــن کرده ایم تا همگی با هم فوتش 
کنیم.    یاســر نوروزی  برایمان از اهمیت تاریخی انتشــار »ماجراهای تن تن« نوشته و 
مزدک علی نظــری که از تن تن بازهای  تمام عیار اســت ماجراهــای خودش و تن تن 
را برایمان روایت کــرده. گزارش و گفت وگو هــم داریم: آرمینا شــفیعی با چند دهه 
هفتادی و دهه هشتادی که شیفته تن تن اند، هم صحبت شده. یک گفت و گوی جذاب 
TI  را بــا   13K   فالوور NTI N_COMI CS  هم با حمیدرضــا جبارپور داریم که پیــج 

می چرخاند. 
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مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی که 
خواب  با  مرتبط  تصادفات  باعث 
حدود  و  هستند  مرد  می شوند، 
۳۰سال  حداکثر  آنها  سوم  یک 

سن دارند.

 در این د و صفحه
چه خبر است؟

|  مزدک علی نظری|   روزنامهنگار   |

و من تن تن
یک نااصیل و زشت دیگر هم می شناسم که 

کابوس تمام تن تن بازی های من بود. تعریــف کنم؟ حوصله اش را 

دارید؟ سهم کودکی من از کتاب های تن تن و میلو، فقط سه تا بود. این 

سه تا هم هرکدام سرنوشتی داشتند و به شکل متفاوتی مال من شدند. اما 

در همان  سال دوم ابتدایی که خیلی بهانه  خواهر را می گرفتم، هربار برای آرام 

کردنم وعده می دادند که اگر خوب درس بخوانی و شاگرد اول بشوی، برایت 

کتاب تن تن می خریم. آن  سال سیاه تمام شد و من شاگرد اول شدم، به رسم 

ا ور افتاده- عکسم توی بخش شاگرد اول های روزنامه ای 
آن روزگار -که حا

چاپ شد و خوشحال بودم که شاید نسرین هم -هرکجا که هست- عکسم 

را توی روزنامه ببیند. بافاصله هم جایزه ام را طلب کردم، و آخر پدرم قبول 

کرد یک کتاب تن تن )نمی دانم از کجــا( برایم بخرد. گفتم:   »خودم باید 

انتخاب کنم، شما که نمی دانی کدام داستانش را می خواهم.«

می دانستم که فقط یک حق انتخاب دارم و کلی در موردش فکر کرده 

بودم که کدام یک از کتاب ها را انتخاب کنم. ولی ســرهنگ گوشش 

بدهکار نبود. سرهنگ همیشــه طلبکار بود. خودش رفت خرید و 

برگشــت و کتابی در اندازه  کتاب های معمولی گرفت سمتم. 

حتی اگر نخوانده باشــید هم دیدید دیگــر، کتاب های 

تن تن قطع بزرگ هستند. نمی دانم اسم این قطع 

 ، چیســت

یادم باشــد از رفقای اهل نشــر 

بپرســم. کتاب قطع پالتویی داریم، قطع خشتی 

داریم، جیبی داریم. این یکی ابد قلبی اســت، قطع قلبی. یا 

شاید هم قطع بهشتی.

ولی جایزه  من قطع بزرگ نبود، قلبی نبــود، جلدش برق نمی زد... 

بعدها فهمیدم بعضی ناشران نســخه هایی از کتاب های تن تن در اندازه  

معمولی هم چاپ می کردند، با جلد کاغــذی و نه گالینگور، که نصف قیمت 

کتاب تن تن های واقعی بود. سرهنگ ندانســته و بی توجه این نسخه  جعلی را 

خریده بود، یا چون قیمتش نصف کتاب های اصلی بود؟ گفتم: »این که کتاب تن تن 

نیست!« گریه هم کردم. گفتند نمی خواهی می بریم پس می دهیم. پسش ندادم. 

آن کتاب زشت شد چهارمین کتاب تن تن من.

از آن روزها سی سال گذشته و من هرگز سرهنگ را نبخشیدم؛ نه فقط به خاطر 

آن کتاب. چه رویاها که در دهه  کودکی ما، در نطفه تیر خاص خوردند. چه رویاها 

پرپر شدند، چه گل ها، دسته گل ها. سی سال گذشته و من هنوز ماهی سیاه 

کوچولو را در مخفیگاهم سالم نگه داشتم. مثل تن تن عکس های رنگی 

ندارد، فقط یک ماهی ســیاه روی جلدش است و یک خاطره  

سی ساله که خشت به خشت، هست و نیستم را 
ساخته است.

کمیمسائلنظری:در این که چرا »دهه شصت« 
برای نســل ما )بچه های انقاب و حوالی آن( جذاب است، نظریه ای وجود دارد که می گوید: فضای پساانقابی و 

مضاعف شدِن جنگ سبب شد جامعه  ایران با شرایطی خاص و به ویژه با محرومیت های گسترده ای مواجه شود. این گرچه برای بزرگساان نیز شرایطی 
تازه بود، اما برای ما کودکانی که با چشم گشودن در این وضع دنیا را می شناختیم، دورانی غریب رقم زد. مثال: خیلی از ما موز را از روی نقاشی کتاب ها 

شناختیم و تا سال ها بعد، پوست کندن به سبک اِستن لورل و چشیدن طعم این میوه  »خارجی«، آرزوی بچگی مان بود. آناناس که بی تردید خوِد 
خود میوه  بهشت بود و خیال انگیزتر از آن بود که اصا وجود خارجی داشته باشد! به اینجای بحث نظری که می رسی، دیگر کنترل احساسات 
و ردیف نکردن مثال ها، خاطره ها، تجربه ها و پرسش ها سخت می شود و بعد هم که: شکایت ها، رنج ها، اندوه ها... و در پایان: نگاه های خیره به 
ناکجا و اغلب سکوت، سکوت، سکوت. در آن محرومیت دهه شصتی که ملغمه ای بود از »نداشتن« و -بیشتر- »نبودن«، ما به معجزه ها دل 

خوش داشتیم. فرض: فامیلی پیدا می شد که جوری یک کارتن کوچک موز از آسمان برایش افتاده بود؛ حاا مثا دامادشان خلبان بوده و 
از ماموریت خارجه برایش میوه  استوایی تحفه آورده و او هم در شبی از  هزارویک شب بمباران، موقع دویدن به سمت زیرزمین، جعبه 
را با خودش می آورد تا ما بچه های قدونیم قد -که چقدر هم آن روزها زیاد بودیم- را ساکت کند. پناهگاه نیمه تاریک ما را تصور کنید 

که گردسوزی با فتیله  پایین کشیده در وسط و جمعی پسربچه  کچل دورش و دختربچه های گریان و زنان چادری ترسان و پدران 
پیژامه پوش گوش به رادیوی ترانزیستوری. همگی با همان اولین آفتاب حالی شکلی که از جعبه درآمد، مجذوب رنگ طایش 
شــدیم. خوِد طا! برقش هوش از کله ها پرانده، بمب و موشــک و جنگ و صدام را از یاد ما برد. این چند خط را بچه های جوان تر 
بخوانند، برایشان مثل جوک است. اما همین دست یادهاست که ما با به خاطر آوردن شان آه می کشیم و برای صدهزارمین بار 

تاکید می کنیم: دهه شصت دوران نوستالژی بود و بس! در اوج تاریکِی تحمیل شده بر معصومانه ترین دوران عمر ما، ناگهان 
جرقه ای، شراره ای کوچک، نوارهای لرزانی از نور، در لحظاتی که به هیچ وجه انتظارش را نداشتیم زندگی مان را از این رو به روی 

دیگر می کرد. یکباره لبخند، یکدفعه شادی، یکهو امید. زندگی، زندگی- زندگی در میان بارش مرگ.

برای کودک تازه سوادآموخته ای که من بودم، کتاب ها حکم همان دست کیمیاها و نوشداروها را داشتند. 
دیگر خودم می توانستم و ازم نبود خواهر باشد تا »ماهی سیاه کوچولو« را برایم بخواند، اما خب دلم برایش 
تنگ می شد. پدرم بدجور بی تاب بود، »جناب سرهنگ« یاد دخترش می افتاد هم عصبانی می شد و ممنوع 
کرده بود در خانه اسم »نسرین« را ببریم. از ترس او ماهی سیاه را زیر فرش قایم کرده بودم، و خداخدا می کردم 

این یکی لو نرود و سرهنگ مثل باقی کتاب ها پاره اش نکند، آتشش نزند. 
کتاب من جز تصویری کوچک بر روی جلد، عکس دیگری نداشــت. غیر از این یکی، هنوز کتاب های 
عکس دار را ترجیح می دادم. شاهنامه  این کتاب ها هم »تن تن و میلو« بود. غیر از گنج پنهانم -که هرگز به 
عهِد میان مان خیانت نکردم- انگار تمام کتاب های عالم یک طرف بودند و این کتاب های جلد گالینگور براق 
یونیورسال در طرف دیگر؛ طرف بهتر، طرف سرتر. در نظرم سری ماجراهای تن تن و میلو اصا سوای تمام 
کتاب ها و قصه ها بود و این را هم بگویم که خاف اکثر هوادارها که »کاپیتان  هادوک« را بیشتر دوست دارند، 
شخصیت محبوب من خود تن تن بود و دوست داشتم بزرگ شدم تن تن شوم! تا مدت ها حتی نمی دانستم 
شغلش چیست و در انشای »می خواهید در آینده چه کاره شوید؟« بی توجه به تمسخر دیگران می گفتم 

می خواهم تن تن شوم.
بقیه توی کاس و درس انشا می گفتند که می خواهند دکتر، خلبان، راننده قطار یا دانشمند فضایی بشوند 
تا در آینده به مملکت مان خدمت کنند. بیرون از کاس اما هرکدام دوست داشتند بروسلی، رامبو، سوپرمن یا 

تارزان باشند. من ولی سرسخت و یک دنده فقط می گفتم تن تن.

می دانید مثل حاا هم نبود که قطاِر کتاب های نو و خوش رنگ توی قفسه  شهرکتاب و باغ کتاب و فانِ کتاب 
به آدم چشمک بزند. باید تمام کتابفروشی های تنگ و تاریک قدیمی را می گشتی، اصرار می کردی و به هر 
کتابفروش رو می انداختی، قسم می خوردی که برای خودت می خواهی )مصرف شخصی!( و به هیچ کس هم 
نمی گویی که از کی گرفته ای، تا شاید شاید شاید به مراد می رسیدی. اان که بی توجهی بچه های نسِل تازه را 
می بینم، اگر حرفم را پای اعتراف به تمایل کودک آزاری نگذارید، دلم می خواهد دوبامبی بکوبم توی سر هرکدام 
که از کنار بخش کتاب های تن تن و میلو رد می شوند و بدون چند جلد کتاب در بغل و اشک شوق در چشم، آن 
قفسه  مقدس را ترک می کنند! آنها که نمی دانند، بدانند در دهه شصت روال معموِل پا گذاشتن ما به دنیای 
رنگارنگ تن تن و میلو چنین بود: چندتایی کتاب کهنه که زوارشان در رفته و گاهی صفحاتی از ابه ایش گم 
شده بود، از کمد بزرگتری -خواهر برادری- یا بچه های فامیل که فکر می کردند چون بزرگ شدند دیگر به 

»کتاب تن تن« نیاز ندارند، به ما ارث می رسید. این کتاب ها عتیقه شده بودند و تملک شان موروثی شده بود.
چنین بود که در دوره ای از تاریخ این مرز پرگهر، جناب تن تن و سگ باوفایش میلوی عزیز هم رفتند توی 
فهرست کااهای قاچاق و تا سال های سال و درواقع هم حدود دو دهه درازا داشت، چاپ این کتاب ها ممنوع 

شد، فروش شان ممنوع شد، خریدشان ممنوع شد.
سرانجام روزگاری رسید که خود من -آن روز جوجه خبرنگاری بودم با فقط دو ماه سابقه  کار- رفتم و برای 
گزارشی هیجان انگیز، با ناشری گفت وگو کردم که در  سال ۱۳۸۰ شمسی دوباره چاپ کتاب های تن تن و میلو 
را از سر گرفته بود. درست دو دهه بعد از شروع گیر و گرفتارِی تن تن و میلو و کاپیتان  هادوک و پروفسور تورنسل 

و حتی برادران دوقلوی تامپسون، آن پسرک لجوجی که دلش می خواست تن تن باشد به استقبال آزادی 
دوستان کودکی اش آمده بود! باور کن دلم می خواست با سر شیرجه بزنم ای آن کتاب های شیک و نو. که 
البته در همان جلسه از ناشر شنیدم برای گرفتن مجوز مجبور شدند خیلی جاهای کتاب ها را جرح و تعدیل 
کنند. کجاها؟ نه، خوشبختانه توی دنیای آرمانی آقای »هرژه« )خالق کتاب ها( زن ها زیاد نیستند؛ یا در 
پس زمینه اند، یا مثل »کاستافیوره« که شنگول منگول است و می شود با یک ُتک قلِم پوشش او را درست 
کرد. مثا جاهایی هم بود در کتاب »کوسه های دریای سرخ« که گروهی سیاهپوست را با وعده  بردن به 
زیارت، توی انبار کشتی بار زده بودند که بفروشند. امثال اینها موارد کوچکی بودند که می شد گذشت 
و ندید گرفت، اما چیزی که تمام شوق این مِن تن تِن تازه کار را زدود و چاپ جدید کتاب های محبوبم 
را بی اعتبار کرد، کار ددمنشانه ای بود که با  هادوک کردند: تمام آن دیالوگ های ماندگار کاپیتان 
حذف یا عوض شده، چون در اصل ناسزا هستند. مجبورش کردند جابه جا »نوشابه« باا بیندازد 
)و نه چیز دیگری!( گاهی هم دستش را همینجور خالی خالی توی هوا بگیرد، چون لیوان یا 
بطری اش را غیب کردند. همه به این بهانه که: آن قسمت از شخصیت )و عادات(  هادوک که 

همه می دانیم، ممنوع است و بدآموزی دارد!
بله، چنین شد که آن نسخه های قدیمی یونیورسال با وجود ظهور رقبای  تر و تازه، باز هم 
ارزش خودشان را حفظ کردند و بلکه حاا بر ارج و قیمت شان اضافه هم شده است. به قول 

معروف: اصالت قیمت ندارد. و خودمان اضافه کنیم که: این جدیدی ها اصالت ندارند.

1

3

2

ویژه 90سالگِی »تن تن«
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 90ســال از خلق »تن تن« می گذرد. طرفداران این کاراکتر در ایران و بقیه کشــورها به همین 
مناسبت  برنامه های ویژه ای در نظر دارند. مثا کتابفروشی »دور دنیا« تصمیم گرفته همه کتاب های 
مرتبط با   »تن تن« را تا فردا با 20درصد تخفیف بفروشــد. ناشر اصلی آثار »تن تن« هم می خواهد 
نسخه جدید  رنگی، دیجیتالی و سه زبانه »تن تن در کنگو« را منتشر کند. بنیاد هرژه هم برنامه های 
مختلفی دارد:   انتشار مجموعه ای از ماشین های تن تن در فرانسه و بلژیک، افتتاح نخستین فروشگاه 
تن تن در  شانگهای، ضرب یک سکه ۵ یورویی به یاد تن تن، انتشار سریالی مستند و پادکست هایی از 

فیلم  سه بعدی اسپیلبرگ در سال 2011.  

چند خبر 
 هیجان انگیز

به بهانه 
90سالگی

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اجاق  فریزر،  یخچال ،  آبگرمکن ، 
گاز و اشیای بلند و بسیار سنگین 
تسمه های  یا  بست  با   باید 
دیوار  و  کف  به  مناسب 
شوند. محکم  منزل 

TINTIN_چیشــدکهصفحــه
COMICSروراهانداختی؟

بعد از این كه با اینســتاگرام آشنا شدم و 
دنبال پیج هاي مــورد عاقه ام رفتم، دیدم 
هیچ پیج تخصصي در مــورد تن تن وجود 
نداره و به فكر افتادم این پیج رو راه بندازم 
و داخلش تصاویــر و خاصه هاي تن تن رو 
بذارم. از  ســال ١٣٩٤ اســتارت این كارو 

زدم.
عاقهبهتنتنازکجااومد؟

عاقه مــن مثل همه دوســتان ایراني و 
خارجي كه توی پیج هســتن، از مدت ها 
قبل شروع شــده و تا اان هم ادامه داره. 
من با این كتاب ها مثا »تن تن در آمریكا« 
یا »تن تن در كنگو« فهمیدم دنیاي خیلي 
بزرگــي وجود داره كه اصــا ازش خبری 

نداشتم. 
ایــن»دنیایبزرگ«یکــهتنتنبه

تصویرمیکشه،چهویژگیهاییداره؟
دنیایی که به آدم یاد میده محکم باشی 

و زندگی بهتری بسازی.
چقدربرایصفحهوقتمیگذاری؟

روزی 2 ساعت.
چهبازخوردهاییگرفتی؟

هر هفته پیام های جالبي از كســاني كه 
عاقه زیادي به تن تن چه در ایران چه در 

خارج دارن به دستم میرسه. 

محتوایپیامها؟
بیشــترش عکس بچه هــاي طرفداران 
تن تنه كــه دارن تن تن میخونــن؛ یا مثا 
عکس و فیلم هایی که توش تیشرت تن تن 
پوشــیدن یا دارن رفتاراي شخصیت هاي 

تن تن رو انجام میدن.
کاربرانیازدیگرکشــورهاهمبرای
رفرنسدادنبهتنتندراینســتاگرام
صفحهتوروتگمیکنــن.ایناعتماد

چطوربهدستاومد؟
خب، ایــن پیــج طرفــداران خارجي 
قابل توجهــی داره. دلیــل محبوب بودن 
صفحه، همدل بــودن پیج بــا طرفدارانه، 
TINTIN_ چــون ٩0درصد فعالیــت

COMICS در مورد تصاویر و متن هاي 

كتاب هاي تن تنه. همین مســأله این پیج 
رو بــراي همه جذاب كــرده. در ضمن، به 
هیچ عنــوان تبلیغات در ایــن پیج انجام 

نمي شه.
خارجیهاوقتیمتوجهمیشــنکه
پیجرویهایرانــیمدیریتمیکنه،چه

واکنشیدارن؟
من با پیج تن تن تی وی در تماسم. اونها 
از فعالیت من خوشحالن و تشکر می کنن. 
ما فقط دنبــال جلب رضایــت طرفداران 
تن تن بودیم، نه چیز دیگه ای. مدام سعی 
کردیم شخصیت ها رو براشــون زنده نگه 

داریم.
تنتنتــویایران

چقدرطرفدارداره؟
ایــران  در  تن تــن 

طرفداران زیادي داره؛ چون 
این كتاب ها جزو اولین كتاب هاي 

كمیك در ایرانه. معمــوا طرفداران این 
كتاب ها سن بااي ٣5، ٤0 دارن. تن تن در 

ایران جزو محبوب ترین شخصیت هاست.
وقتیازیهتنتنبــاِزحرفهایحرف

میزنیم،ازچهکسیحرفمیزنیم؟
تن تن بــاز حرفــه ای فردیه كــه همه 
زندگیش با تن تــن گره خــورده. روزي 
نیست كه من یه جلد كتاب تن تن نخونم؛ 
جایي نیســت كه برم و توي كیفم كتاب 
تن تن نباشه. کا توی خونه و اتاقم عکسا و 
اکشن فیگورهای تن تنه. فكر كنم هر جلد 
كتاب تن تن رو بــااي ١000 بار خوندم و 

تمامي تصاویرش توی ذهنم هست. 
کدومتصویربراتُپررنگتره؟

وقتی در »گنج های راکهــام« کاپیتان  
هادوک شــیرجه میزنه بــرای پیداکردن 

گنج، اما چیزهای دیگه ای پیدا می کنه.
حمیدرضا!بهنظــرتچراتنتنبعداز
گذشتاینهمهسالهنوزجذابیتداره
وبانســلهایبعدازخودشهمارتباط

برقرارمیکنه؟

دلیل جذاب بودن این كتاب، نقاشي ها، 
دیالوگ ها و شخصیت هاي بسیار جذاب 
اونه كه فكر نكنم هیــچ كتابي بتونه 

جاشو بگیره.
جذابترینِسری؟

همه کتاب ها بــرام جذابن. 
هر کدوم از طرفــدارا به یه 
عنوان عاقــه دارن. من 
کتاب »اســب شاخدار« 
رو انتخــاب می کنم که 
اوج نقاشی و دیالوگ های 

زیبای هرژه  است.
جذابترینکاراکتر؟

ســوال ســختیه. بــه 
نظرم کاپیتــان  هادوک 
این  جذاب ترین کاراکتر 

کتابه.
چرا؟

اون شــخصیتی جــذاب، 
پرانرژی، مهربــان و البته 
اوج  داره.  عصبانــی 
شخصیت  هادوک زمانی 
مشخص میشــه که در 
کتاب »معبد خورشید« 
زمانــی کــه پروفســور 
تورنســل رو میــدزدن با 
این که  هادوک همیشــه باهاش 
کل کل می کــرد، اما خیلــی ناراحت 
میشــه و حتی شــب ها خوابش نمی بره 
تا زمانی که پروفســور تورنســل رو نجات 

دادن.
تنتندریکجمله؟

زندگــی؛ زندگی و کودکی مــن و تمام 
آدم هایــی که تــوی این پیج هســتن در 

تن تن خاصه شده. 
یهکمخیالپــردازیکنیم:اگهتنتن
همیناانجلوتظاهرمیشــد،اولین

جملهاتبهشچیبود؟
بهش می گم مرسی که در زمان کودکی 
ما بودی؛ مرســی که در زمانــی که کمتر 
کتابی بود که منو بخندونه بودی؛ مرســی 
که همه زندگی منو تحت تأثیر قرار دادی؛ 
مرسی چون من خوندن و نوشتن رو از تو 

یاد گرفتم.
آخِرتنتنبهکجامیرسه؟

کتاب هــای تن تــن هیچ وقــت تموم 
نمیشه. داســتان این کتاب همیشه برای 

مخاطب هاش زنده میمونه.

تن تن در سرزمین 
شوراها    193۰  

   تن تن در کنگو  
  1931  

   تن تن در آمریکا  
  1932  

   سیگارهای فرعون  
  193۴  

   گل آبی
  193۶  

   گوش شکسته 
  1937  

    جزیره سیاه
  193۸   

زی
دبا

جل

 خواندن و نوشتن را مدیون تن تن ام                  بخش قابل توجهی از مخاطبان صفحه، غیر فارسی زبان اند
 ما از تن تن یاد گرفتیم که محکم باشیم و زندگی بهتری برای خودمان بسازیم

 روزی ٢ساعت برای صفحه وقت می گذارم           تبلیغات به هیچ عنوان در این پیج انجام نمي شود

TI را با 1۳K فالوئر می چرخاند NTI N_COMI CS گفت وگوی »شهروند« با حمیدرضا جبارپور ۳٢ساله که پیج

»تن تن« زندگی من است
ریمامحمدزاده|شــایدبرایآنهاکهطرفدارانپروپاقرصتنتناندوصفحهاینکاراکتررادراینســتاگرامدنبال
میکنند،جالبباشدکهبدانندادمیناینپیج،حمیدرضاجبارپور،٣٢ساله،كارمندشركتنفتسپاهاناست.اواز
سالTINTIN_COMICS،94راراهانداختهوصفحهاشبهیکمنبعمعتبردراینستاگرامتبدیلشده؛بهطوری
کهبسیاریازدنبالکنندگانشمتعلقبهکشــورهایدیگریغیرازایراناند.پیجحمیدرضاکهازتنتنبازهایدو
آتشهاست،1٣هزارفالوئردارد.اوروزی٢ساعتبرایصفحهاشوقتمیگذارد،اماتماملحظاتزندگیاشباتنتن
است:حمیدرضاباتنتنبیدارمیشود،باتنتنسِرکارمیرود،باتنتنچایمینوشدوباتنتنبهخانهمیآید.برای

همینهمهستکههمیشــهتویکیفشتنتنپیدامیشودوهرکدامازکتابهاراصدهابارخوانده.همهسعیو
تاشحمیدرضازندهنگهداشتنیادتنتنوکاراکترهایآناست.

دلیل محبوبیت این 
پیج، همدل بودن با 

طرفداران است

»شهروند« 
از جذابیت »تن تِن« 

نودساله برای دهه هفتادی ها 
و هشتادی ها گزارش می دهد 

 عالیه
مثه خودته

مینــا ر آ
روشن شــفیعی|

وواضــحخاطرماســت،
هفتهشتسالهبودم،ازهمان

روزهایکسالتباِربعدمدرسهبود
ومنهمکهکمیتمبدجورتویریاضی

میلنگید.بنایشــکوهوشکایتودادو
قالتویخانهراهانداختهبودمکهالهیهر

چهکثافتاستبمالندبهحسابوهندسه
وازاینجورحرفها.پــدرمکهدیداوضاع
قاراشمیشاست،شالوکاهکرد،دستمرا

گرفتبردکتابفروشِیسرچهارراه،سوز
میآمدوشالگردنمراتازیرچشمم

چفتکردهبودند.

القصهکهبابامرافرستادجلوییکقفسهای،بیختابیخکتابچیدهبودندوباایهمهشانهمنوشتهشدهبود»ماجراهای
تنتن«،دستیبهریشــشکشیدوگفتازبیناینهایکیرابزنزیربغلتبرویمحســابکنیم.منهم»تنتنوستاره
اسرارآمیز«راازایباقیکتابهاکشیدمبیرونوراهافتادیمسمتصندوق.تویراههمتعریفکردکهبرادربزرگشبرای
یکبارقرضدادنهمینکتاببهاوحسابیاســتثمارشکردهواوهمناگزیرتامیتوانستهباجدادهوازاینجورحرفها.
نمیدانمازکجایشبرایتانبگویماماازآنروزدیگرهیچواقعهایدرزندگیمن»تنتن«خواندنرارقیبنبودهونخواهد
بود.چشمتانروزبدنبیند،اگرمیآمدندخانهویکجلد»تنتن«برایمنمیخریدند،قیامتیراهمیانداختمکهبیاوببین.از
خروسخوانصبح»تنتن«میخواندمتاااهشب.فرقینمیکردکجا،میهمانیمیرفتمکلهامتویکتاببود،معلِمناشی،
ماایطاقعلومدرسمیداد،زیرمیزباولعناکترینحالتممکن»تنتن«ورقمیزدم،ازبیماریداشــتمجانمیدادم،
ازتبداشتممیمردماماایناشتیاِقدیوانهواربهخواندنممکنبودمراوحشیانهترازبیماریبُکشد.خاصهایناعتیاد
خانمانسوِزمنتاامروزکهبیستسالماستوحقوقمیخوانمکمتویزندگیاماثرنکردهاست.مبرهنترینشهمهمین
متناستکهتاریخنگارششدرستشِبلعنتیترینامتحانقواعدفقهدنیاست.اینرویایخبرنگارشدنماهمازگور
همین»تنتن«بلندمیشود.چهشبوروزهاییکهبهعشقاین»تنتن«باریکوردودوربیندویدموسرپاایستادموپای
صدمنیکغازنشستهامامااینکجاوآنکجا....بهبهانهجشن90سالگی»تنتن«رفتیمسراغدهههفتادیهاوهشتادیها

تاببینیمماجرایدلبستگیشانبه»تنتن«نودسالهچیست.

بابامهمتنتنبازبود
اولی اسمش رومینا اســت، از آنجا که از رفقای قدیمی ام است، می دانم بیست  سال دارد، دانشجوی مغز و اعصاب است و به وقت دو 
صبح از تورنتو با من حرف می زند: »بابام تن تن باز بود، هفت هشت ساله بودم که برام نیلوفرآبی رو خرید. بیشتر کتابای تن تن رو وقتی 
رفتیم کانادا به انگلیسی و فرانســه خوندم. کتاب خوندن رو با تن تن شروع کردم. برام جذاب بود چون لزومی به تصورکردن چیزی 
نبود، جزیاتی مثل زمین خوردن یا حتی عطسه کردن، همه چیز پخته و پرداخته شده بود.« رومینا این طور ادامه میده که »کاراکتر 
مورد عاقه ام ناخدا هادوکه، خود تن تن به نظرم شخصیت چندان پیچیده ای نداره؛ اما  هادوک به خاطر عصبانیت هاش، بددهنیش 
یا عادتایی که داره واقعی ترین و دوست داشتنی ترین کاراکتر تن تنه. فرار از شوروی رو کمتر از همه کتاب های تن تن دوست دارم؛ به 
خاطر نوع تصویرسازی متفاوتش و گنج های راکام سرخ پوش به نظرم جذاب ترین کتابشه.« حس می کند هرژه باعث یک علقه  بین 

نسلی شده و او زمانی که تن تن می خوانده با پدرش صمیمی تر بوده.
به»نستور«ساممیرسانم

محمدطاهر بیست ویک ساله است، دانشجوی هوا-فضای امیرکبیر بوده اما انصراف داده و اان تکنولوژی آموزشی می خواند. توی 
مدرسه ریاضی درس می دهد و از آن تن تن باز های کارکشته و حاذق است، مثل این که  امروز با رفیقش راهی گالری هدایت می شود 
برای دیدن کلکسیون تن تنی و ذوق زده به نظر می رسد. اولین بار وقتی چهارساله بوده پشت ویترین مغازه کتاب های تن تن را دیده و 
وقتی هفت ساله بوده برایش سرزمین طای سیاه را کادو خریده اند. هنر الفبا را لوس ترین کتاب تن تن می داند و راز کشتی اسب شاخدار 
به نظرش جذاب ترین کتاب ماجراهای تن تن اســت. میلو را خیلی دوست دارد و صحنه مواجه شدن میلو با وجود شیطانی اش را به 
یادماندنی ترین صحنه ماجرا می داند: »من ماجراجویی رو از تن تن یاد گرفتم، حتی دبستانی که بودم به خاطرش یه فضای کارآگاهی 
و اکتشافی درست شده بود. تن تن نود ساله شد اما من هیچ وقت شکاف نسلی بین خودم و هرژه حس نکردم. یا هیچ وقت درصدی فکر 

نکردم که این داستان برای من و امثالم نیست. فقط مواجه  شدم و لذت بردم و در آخر به نستور سام می رسونم.«
میلوووسوسهاستخوان

یزدان هفده ساله دانش آموز است. او با »تن تن« در پیش دبستانی آشنا شده و می گوید با این کاراکتر قد کشیده است. شخصیت مورد 
عاقه اش کاستافیوره است و نیلوفرآبی را از همه بیشتر دوست دارد. برای یزدان  نفرت انگیز ترین کاراکتر »تن تن« دکتر مولر است. 

مردم شناسی و یزدان می گوید: »تن تن فقط یک کتاب برای بچه ها نیست، تن تن یک فرهنگه که از جغرافیا گرفته تا تاریخ 
رو توی خودش گنجونده، جایی خونده بــودم که هرژه اطاعاتش رو راجع به فرهنگ های مختلف مردم 

توی روزنامه می خونده، پس یه جورایی میشــه فهمید و نتیجه گرفت که توی اون دوران روزنامه های 
بلژیکی چطور در مورد شرقی ها یا خارجیا می نوشتن و همین طور این داستان نمونه واقعی زندگی یک 

بلژیکیه که نشون میده فرد با این نژاد و فرهنگ چطور توی اون زمان فکر می کرده مثا در مورد 
حقوق حیوانات چطور شرایط اقتضا می کرده و می شه مقایسش کرد با اان و یا زاویه دیده شون 
به خارجی ها چه شکلی بوده و از این منظر بررسیش حتی جالب به نظر می رسه.« یزدان با یک 

جمله خطاب به میلو صحبت هایش را تمام می کند: »دیگه هیچ وقت به خاطر استخون تن تن رو 
فراموش نکن.«

ویژه 90سالگِی »تن تن«
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روایت داغ

 پسر کی روش 
در اردوی پرسپولیس چه می کند؟

محمدرضا خانــزاده یکی از بازیکنانی اســت که 
تا آخریــن روزهــای اردو در تیم ملــی حضور یافته 
بود و با توجــه بــه حضــور او در جام جهانی کمتر 
کســی می توانســت احتمال دهد که او جزو لیست 
خط خوردگان تیم ملی به شمار رود. این در شرایطی 
است که اکثر کارشناسان نسبت به حضور او در تیم ملی 
انتقاد می کردند تا بااخره کی روش را مجاب به عدم 
حضور او کردند و او پای پرواز به امارات از تیم ملی کنار 
گذاشته شد. وی که درحال حاضر در باشگاه ااهلی 
قطر بازی می کند، روز گذشــته در کمپ اسپایر قطر 
در تمرین تیم ملی امید ایران حاضر شد و به نوعی به 
بچه های تیم امید خوش آمد گفت. خانزاده همچنین با 

پرسپولیسی ها نیز دیدار کرد.

داد
روی

شــهروند| پخش ویژه برنامه جام ملت های آسیا 
از شــبکه معتبر الکاس قطر ســروصدای زیادی به پا 
کرده،  به ویژه که کارشناســانی از کشــورهای ایران، 
عراق، قطر، کویــت، اردن و... در ایــن برنامه حاضر 
هســتند و با کری خوانی های خود به جذابیت برنامه 
»المجالس« می افزاینــد. از ایران هــم لیث نوبری، 
بازیکن سابق پرســپولیس در این برنامه حضور دارد 
که کری خوانی های او و دفاعــش از تیم ملی ایران در 

برابر کارشناسان عراقی حسابی بازتاب داشته است. 
ایران و عراق؛ سوژه اصلی »المجالس«

از روز نخســتی کــه برنامــه المجالــس به عنوان 
ویژه برنامــه جام ملت های آســیا 2019 در شــبکه 
الکاس قطر پخش شــده، یکی از ســوژه های جذاب 
بین کارشناســان رویارویی ایران و عراق بوده است. 
لیــث نوبری که بــه زبان عربی هم مســلط اســت، 
کامــا منصفانه به تحلیــل بازی های عــراق و دیگر 
همگروهی های ایران پرداخته امــا کری خوانی های 
یونس محمود، کاپیتان ســابق تیم ملی عراق نشــان 
داده نگاه او خیلی به تیم ملی ایران منصفانه نیســت. 
با این که ایران و عراق در آخرین دیدار مرحله گروهی 
دیشب به مصاف هم رفتند، از همان روز نخست بحث 
حساسیت های این مسابقه در برنامه المجالس کاما 
داغ بود. در میان جروبحث های موجود در این برنامه 
یونس محمــود کری خوانی را به اوج رســاند و گفت:   
»لیث هنوز از این که 4 ســال قبل حذفشــان کردیم، 
ناراحت اســت! «  این اتفاق تا جایــی پیش رفت که 
کارشــناس قطری هفته گذشــته مجبور شد دستور 
توقف کری خوانی ها را بدهد و از کارشناسان بخواهد 
دربــاره بازی های دیگر صحبت کننــد تا موعد بحث 

درباره بازی ایران و عراق هم فرا برسد. 
اوج کری خوانی بین لیث و یونس محمود

2شــب قبل از رویارویی ایران و عــراق در آخرین 
بازی مرحله گروهی که جنگ صدرنشینی گروه D به 

حساب می آمد، کری خوانی بین کارشناسان ایرانی و 
عراقی برنامه المجالس اوج گرفت! 2 کارشناس عراقی 
در برابر لیث نوبری نشسته بودند تا بتوانند این جنگ 
لفظی را به سود خود به اتمام برسانند. یونس محمود 
کــه از هفته های قبل تأکید کرده بــود قدرت ایران و 
عراق برابر اســت، امــا بازیکنان تیم ملی کشــورش 
تکنیکی تر هســتند، در برابر صحبت های کارشناسی 
لیث نوبری درباره ایران موضع گرفت. بازیکن ســابق 
پرسپولیس معتقد بود نحوه بازی ایران مقابل ویتنام 
در مقایسه با عراق نشــان داد که شاگردان کی روش 

ساختار خیلی بهتری دارند.
 لیث این بار حرف چند روز قبل کاپیتان سابق عراق 
را تافی کرد و درحالی  که حالت جالبی به خود گرفته 
بود، فریاد زد: »ایران قهرمان میشــه، خدا میدونه که 
حقشــه«! این فریادها و شــعارها از زبان لیث نوبری 
باعــث تعجب همه حاضران شــد و کســی هم دیگر 
 نتوانســت به کری خوانی برای بازیکن ســابق ایران

 ادامه دهد. 
بازیکنی که در 41سالگی محبوب شد!

لیث نوبری در روزهای داغ فوتبال آســیا حســابی 

بین فوتبال دوســتان ایرانی محبوب شــده اســت. 
صحبت های جانانه او در دفاع از فوتبال ایران در برنامه 
المجالس شــبکه الکاس قطر خیلــی از نگاه ها را به 

سوی خودش جلب کرده است.
 او که در دوران حضورش در پرسپولیس هم بازیکن 
چندان محبوبی به شــمار نمی رفت، حاا سال ها بعد 
از خداحافظی از فوتبــال محبوبیت خود را چند برابر 
می بینــد. این اتفاق تــا حدی پیش رفــت که تعداد 
فالوورهای لیث نوبری در اینستاگرام که قبا چندان 
قابل توجه نبود، بــه 40 هزار نفر رســیده و خیلی ها 
ویدیوهایی کــه او در صفحه شــخصی اش از برنامه 

المجالس قرار می دهد را دنبال می کنند.
 این بازیکن که در بغداد متولد شــده و سابقه بازی 
در تیم های بانــک ملی، پاس و پرســپولیس را دارد، 
در 41ســالگی بیش از همه دوران فوتبالش شناخته 
شــده اســت. حتما در ادامه جام ملت های آسیا نیز 
کلیپ هایی از این برنامه در فضای مجازی دســت به 
دست می شود؛ اگرچه جذابیت این برنامه باعث شده 
تا میثاقی هم در شبکه سوم سیما بخش هایی از آن را 

روی آنتن ببرد. 

 ستاره سابق پرسپولیس، سوژه اول جام ملت ها!
 لیث نوبری هرقدر در دوران فوتبالش معروف نشده بود، حاا با حضور در ویژه برنامه شبکه الکاس قطر

 نامش را بر سر زبان ها انداخته؛ حمایت هایش از تیم ملی در تلویزیون قطر شنیدنی است

 حسین محب اهری پس از تحمل هفت  سال بیماری سرطان از دنیا رفت 

»درس شیرین ریاضی« بی معلم شد شکست نگران کننده تیم کرانچار برابر تاجیکستان
کسی حواسش به تیم امید هست؟

شــهروند| تیم امید ایران که این بار برنامه های 
تدارکاتی خود را بــا برنامه ریزی بهتری نســبت به 
دوره های قبلی پیش می برد، شکستی عجیب و البته 

نگران کننده  را برابر تاجیکستان متحمل شد. 
زاتکو کرانچار که بعــد از کش وقوس های فراوان 
پیش از بازی های آســیایی 2018 هدایت امیدهای 
فوتبال ایران را برعهده گرفت و نتوانست در این رقابت ها 
به موفقیتی با تیم زیر 21 ســاله های ایران دست پیدا 
کند، حاا سعی می کند با برگزاری اردوها و بازی های 
تدارکاتی ترکیب اصلی خود را برای حضور در مسابقات 
مقدماتی المپیک بشناسد. در روزهایی که همه نگاه ها 
به واســطه برگزاری جام ملت های آسیا و بازی های 
تیم ملی بزرگساان به امارات است، تیم فوتبال امید در 
تورنمنت چهارجانبه قطر شرکت کرده؛ رقابت هایی 
که با حضور 4 تیم ایران، قطر، کویت و تاجیکستان و 
البته قوانین خاص و عجیبی درحال برگزاری است. 
در این تورنمنت که هر 4 تیم با هم روبه رو می شوند، 
تساوی در کار نیست و بعد از تساوی در 90 دقیقه تیم 
برنده در ضربات پنالتی مشخص می شود. همچنین 
تعویض ها در نیمه اول بدون محدودیت و در نیمه دوم 

با محدودیت های خاصی انجام می پذیرد. 
در نخســتین بــازی شــاگردان کرانچــار مقابل 
تاجیکســتان قرار گرفته بودند که با وجود گلزنی در 
دقیقه 3، درنهایت مقابل این تیم درجه 3 آسیا 2 بر یک 
شکست خوردند. این باخت غافلگیر کننده باعث شد تا 
نگاه ها به سوی دوحه قطر و کمپ اسپایر که امکانات 

خوبی را برای امیدهای ایران فراهم کرده، جلب شود.
فقط 2 ماه دیگر تــا بازی هــای دور اول مقدماتی 
المپیک باقی مانده و اگر فکر خاصی به حال این تیم 
نشــود، احتماا سرنوشــت 4 دهه اخیر باز هم تکرار 
خواهد شــد و امیدهای فوتبال ایــران نمی توانند به 
المپیک راه پیدا کنند. با گذر از دور اول مقدماتی، دور 
نهایی هم  سال آینده در چنین مقطعی برگزار می شود 
که هیچ وقت خاطره خوشــی از آن در ذهن ایرانی ها 

باقی نمانده است.
این بار بــا توجه بــه تعیین تکلیــف زودهنگام 
کادرفنــی تیم امید و حضور یــک مربی خارجی در 
رأس این تیم انتظارات بااتر اســت و همه امیدوارند 
با توجه بــه اردوهــای متوالی داخلــی و خارجی و 
بازی های تدارکاتی مناســب این تیم بتواند طلسم 
المپیکی نشــدن فوتبال را بشــکند. با وجود حضور 
بازیکنان سرشناســی که در لیگ برتر هم به میدان 
می روند، گویا تیم امید نیاز به توجه و کار بیشــتری 

برای حضور در مقدماتی المپیک دارد. 

هیجان انگیز

شهروند|  باورتان می شود این بازیگر در آستانه شصت سالگی است؟  انگار قرار نیست تام کروز پیر شود. گفته 
می شود کروز 59 ساله که هنوز هم بدلکاری اکشن هایش را خودش انجام می دهد، قرارداد بازی در دو فیلم دیگر 
از مجموعه پرتحرک ماموریت غیرممکن را نیز به امضا رسانده است. این خبر را کریستفر مک کواری، کارگردان 
آخرین ماموریت غیر ممکن که به نام فرعی ســقوط ۷۹۰ میلیون دار فروخت، در توییتر اعام کرد. او گفت 
خودش کارگردانی این دو فیلم را برعهده خواهد داشت و تام کروز هم برای بازی در نقش ایتان  هانت بازخواهد 

گشت. کروز درحال حاضر مشغول بازی در فیلم تاپ گان است.

 داروی
  ضد پیری
 برای آقای بازیگر!

»هنوز  حدادی:  احسان 
فدراسیون دوومیدانی هیچ 
اقدامی برای برگزاری اردوها 
انجــام نــداده و همچنان 
باتکلیف هستم. باید دو سه 
ماه پیش اردوهایم آغاز می شد، اما فدراسیون کاری 
نمی کند و خیلی دیر شده است. این که گفته شده 
مشکات با فدراسیون حل شده، اصا صحت ندارد. 
من با کیهانی یک بار در جلسه با صالحی امیری و یک 
بار هم در فدراسیون صحبت کردم، اما هیچ مشکلی 
حل نشد و وضع همانند گذشــته است. مسئوان 
فدراسیون هر روز مصاحبه می کنند که 100 میلیون 

ماهی به حدادی می دهیم، اما این مبلغ کجاست؟ «

هره
چ

پردرآمدترین بازیگر دهه 60
حسین محب اهری بازی های زیادی در سریال ها، ُجنگ ها 
و فیلم های سینمایی داشت اما »درس شیرین ریاضی« یا »ق 
مثل قلقلک« یکی از پررنگ ترین کارهای دوره کاری او بود. 
همه آنهایی که او را می شناختند، درباره اش حرف 
زده اند؛ ازجمله محمد کدخدایی، بازیگر نقش مبصر 
چهارساله در »درس شــیرین ریاضی«. او می گوید: 
»آشنایی من با مرحوم محب  اهری از  سال ۶۱ شروع شد 
ولی از  سال ۶۵ با ایشان همکاری های مشترکم را آغاز کردم. 
ما ابتدا در چند تله تئاتر ازجمله »کوچ عاشــقان« 
با هم همکاری داشتیم و بعد از آن نیز در سریال 
مرحوم حسین پناهی به نام »ماجراهای رونالدو 
و مرحوم مادرش« ایــن همکاری ادامه پیدا 
کرد. »هتل پرســتاره«، »ماجراهای سرکار 
اکبری« »هزار برگ،  هزار رنگ« که یکی از 
سریال های پربیننده دهه شصت بود هم 
از دیگر همکاری های ما در اواســط دهه 
شصت بود. اوایل  سال ۶۹ هم سریال 
»ق مثل قلقلک« را با هم کار کردیم. 
در آن ســریال من با بچه هایی که به  
عنوان شاگرد کاس حضور داشتند، 
تمرین های زیادی داشتیم و ایشان هم 
به  عنوان لیدر ما را راهنمایی می کردند.« 
سریال »درس شــیرین ریاضی« به قدری 
طرفدار داشت که در دهه 70 سری جدید آن هم 
ساخته شد تا در مناسبت های مربوط به مدرسه 
پخش شود. کدخدایی با اســتناد به نقل قول 
محب اهری او را به  عنوان پردرآمدترین بازیگر 
دهه 60 معرفی می کند: »ایشان در دهه شصت 
پرکارترین و پردرآمدترین بازیگر بودند. یک روز 

پیششان بودم و خودشان گفتند که امسال من پردرآمدترین 
بازیگر بودم. ایشان در آن دوران تمام موقعیت ها را داشتند و 

این به دلیل انرژی و عشق شان به کار بود.« 
نه خانه داشت نه خانه می خواست

»محله برو بیــا« »محله بهداشــت« از کارهای ماندگار 
دیگری است که محب اهری در آنها نقش »عمو« و »هپلی 
بیدلی بیدلی بو« را داشــت. بیژن بیرنگ، نویسنده »محله 
برو بیا« و »محله بهداشــت« هم درباره او می گوید: »محب  
اهری در مجموعه »محله بهداشت« یک شخصیت فانتزی 
داشت، شخصیت یک میکروب باوفا و دوست داشتنی بود. 
کاراکتری که محب اهری ایفا کرد یک کاراکتر منفی بود اما 
به نوعی بانمک و دوست داشتنی هم بود. سال ها با هم کار 
کردیم و با هم دوست بودیم اما حاا به نظرم اینها مهم نیست 
آن چه مهم است این است که وی با تمام سختی ها هفت  سال 
با مرگ بازی کرد و آن را دست انداخت. اما به هر حال بازی 
را باخت و طبق معمول مرگ برنده شــد.« تلخی ماجرا اما 
اینجاست که حاا همه می دانند، محب اهری هفت  سال از 
زندگی خود را با سختی و بدون حتی بیمه سر کرد اما هیچ 
چیزی از هیچ کس نخواست، همین چند وقت قبل بود که در 
گفت وگویی تلویزیونی گفت: »نه خانه دارم و نه می خواهم 
نه ماشین دارم و نه می خواهم، نه پول دارم و نه می خواهم.« 
بیرنگ هم درباره وضع این هنرمند به همین نکته تلخ اشاره 
می کند: »اان دیگر محب اهری نیست. ما این گونه می توانیم 
از او درس بگیریم؛ این که چطور می شود آدم ها بیمه نداشته 
باشند. چطور آدم ها سختی های بیماری را می چشند؛ البته 
ایشان از آن جا که شناخته شده بودند، کمک هایی به ایشان 

شد و شاید هم این کمک ها کم بود.«
همه آنهایی که از دیروز درباره اش نوشته اند یا گفته اند به 
لبخندی اشاره کرده اند که هیچ گاه از لبانش چیده نمی شد. 
رضا فیاضی از خاطره آخرین سفرش با محب اهری به همدان 

و لبخندهای او می گوید: »حسین آن زمان وضع جسمانی  
مساعدی نداشت و در همان روزها نیز حالش بار دیگر وخیم 
شد. او تا آخرین لحظه زندگی اش کار کرد و لبخند هیچ گاه 
از لبش برچیده نشد.«  علیرضا خمسه در صفحه اینستاگرام 
نوشته است: »او عاشــق ماندن بود و برای ادامه حیاتش از 

هیچ تاشی فرونگذاشت.«
کارهای نیمه تمام 

اما ظاهرا دســت تقدیر اجازه نداد که محب  اهری نقش 
خود را در سریال »۸۷ متر« به کارگردانی کیانوش عیاری 
به اتمام برساند آن هم در شرایطی که سرنوشت او در پایان 
این ســریال هم مرگ بود. کیانوش عیاری هم می گوید که 
او با وجود بیماری چند پان در سریال هم بازی کرد، اما در 
حین ضبط یکی از پان ها حالشان وخیم و روانه بیمارستان 
شــد.« وخامت حال محب اهری در این اواخر حتی اجازه 
نداد در نمایش »ساعت هشت در کشتی« مریم کاظمی روی 
صحنه برود، بنابراین قرار شد رضا فیاضی نقش او را بازی 
کند. محب اهری از دهه 50 کارش را با تئاتر شروع کرده بود 
 و جالب این که در دهه 60 تجربه خبرنگاری برای خبرگزاری 
ایرنا را هم داشت.  »بوعلی سینا«، »سربداران«، »دو فیلم 
با یک بلیت«، »آقای شانس« و »دردسرهای عظیم« دیگر 
کارهایی بود که در آن نقش پررنگی داشــت. آخرین کاری 
که او توانست به ســرانجام برساند بازی در فیلم سینمایی 
»خداحافظ دختر شیرازی« به کارگردانی افشین هاشمی 
بود. حاا در 67 سالگی در بیمارستان اله از دنیا رفته است 
و پیکر او  امروز از مقابل تاار وحدت تشــییع می شود؛ آن 
هم در شرایطی که هنوز پیام های تسلیت از سوی مسئوان 
و هنرمنــدان ازجمله انجمن بازیگران ســینمای ایران، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مدیرعامل خانه هنرمندان 
ایران و بنیاد رودکی یا حتی رئیس مجلس شورای اسامی 

مخابره   می شود. 

نیره خادمی|  »درس شیرین ریاضی« برای همیشه معلم خود را از دست داد. حسین محب اهری را نه فقط 
آنهایی که کودکی و نوجوانی شان در آن سال های تلخ و دهه بعد از آن گذشته است، بلکه همه می شناسند؛ 
کسی که با درس پس گرفتنش از مبصر چهارساله کاس، تلخی آن روزها را شیرین کرده بود.  هفت سالی 

بود که محب اهری از ســرطان غدد لنفاوی رنج می برد؛ آن قدری که بیمار بود همان قدر هم امید به زندگی 
داشت و حتی در این روزها و هفته های آخر که مســیر زندگی اش با بخش مراقبت های ویژه بیمارستان و 

ممنوع الماقات شدن گره خورده بود هم پیام های امیدوار کننده برای مردم می فرستاد.

ون
ریب

ت

پنجشــنبه 27 دی 1397 |  ســال ششم |  شــماره 1599

شروع صفحه آرایی
۱۶ مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟4۵

اتمام صفحه آرایی
۱۷ / 4۵

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
جراحـات احتمالـی محافظت 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
پناه گیـری را تمریـن کنیـد.

 برنامه ای که در خندوانه ضبط شد
اما پخش نشد

شــهروند| خالوقنبر از نوازندگان مطرح ساز جفتی 
جنوب در ایران و جهان اســت که شیوه نوازندگی نی 
جفتی او در فهرســت میراث  معنوی کشور ثبت ملی 
شده است. حاا نه فیلم مستندی که از کارها و آثار او 
ساخته شده، پخش شده اســت و نه اجرایی که اخیرا 
در  برنامه خندوانه داشته است. او می گوید:  »چند وقت 
قبل به برنامه خندوانه رفتم و در آن جا کاری خواندم. 
انگار خیلی دوست داشتند،  اما نمی دانم چرا پخش نشد. 
مردم مدام از من ســؤال می پرسند. من هم می گویم 
از من دعوت شــده بود و من با احترام این خواسته را 
 عملی کردم و مأموریتم را انجام دادم. این که چرا پخش 

نمی شود خبر ندارم .  « 

خبر
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مهاجم سابق 
پرسپولیس در 

کره جنوبی
شــهاب زاهــدی، مهاجم 
سابق پرسپولیس که طی سه 
فصل اخیر در لیگ ایســلند و 
تیم IBV حضور داشــت، به 
عضویت تیم سوان سامسونگ 

کره  جنوبی درآمد.

حماسه خداداد 
بیرون از زمین 

فوتبال
خداداد عزیزی قرار اســت 
یک تورنمنت دوستانه با عنوان 
»جام بخشــش«، روز جمعه 
در سالن شهید بهشتی مشهد 
برگزار کند. بازی ای که بناست 
برای بخشش و رضایت گرفتن 
از خانــواده ای در مــورد اعدام 
قریب الوقوع جوانی برگزار شود.

مرگ در 
97سالگی 

کــرول چنینــگ بازیگــر 
پیشکســوت بــرادوی کــه 
نمایش های مشــهوری چون 
هلو، دالی و جنتلمن ها بلوندها 
را ترجیح می دهند را در کارنامه 
داشت، در ۹۷سالگی درگذشت. 
این بازیگر که یکی از نمادها و 
اسطوره های صنعت نمایش به 
شمار می آمد، با نقش لورلی لی 
در نمایش جنتلمن ها بلوندها را 
ترجیح می دهند به یاد بیاورند.  

تجلیل ایتالیایی 
شجریان

در شــرایطی  که شجریان 
چند سال است در ایران قادر به 
برگزاری کنسرت نیست، ایتالیا 
میزبانی کنسرتی در پاسداشت 
محمدرضا شــجریان را انجام 
داد. این کنســرت را قــرار بود 
شامگاه روز گذشته گروه حنانه 
برای تجلیل از نیم قرن زحمات 
بی شائبه محمدرضا شجریان 
برپا  کند. سرپرست گروه حنانه 
کامــران همت پــور، خواننده 
محمود جاهد و هم خوان آن 

ارغوان جاهد است. 

 

پنجره نقل وانتقال های زمستانی برای باشگاه شارلوا آرام است و فقط دو بازیکن به صورت قرضی در اختیار تیم های 
قبرسی و فرانسوی قرار گرفتند. براساس گزارش سایت والفوت بلژیک، باشگاه شارلوا تاش می کند تا راه حلی برای خروج 
سه بازیکن از فهرست خود شامل امید نورافکن، دوریان درویته، انسل ساگلیک و پارفایت ماندانا پیدا کند، بازیکنانی که از 
ابتدای فصل جاری ژوپیلر لیگ بلژیک جایگاهی در ترکیب تیم شارلوا پیدا نکردند. امید نورافکن در بیشتر بازی های تیم 
شارلوا در نیم فصل اول فصل جاری ژوپیلر لیگ بلژیکی حتی در فهرست 18 نفره نیز قرار نمی گرفت. این درحالی است که 

گفته می شود استقال نورافکن را به طور قرضی می خواهد، اما هنوز با باشگاه بلژیکی توافق نکرده است.

 نورافکن
  برای شارلوا 

دردسر درست کرد!

عکس نوشت

طی روزهای گذشته بین امیرحسین فتحی و علی فتح اه زاده مدیران عامل کنونی و 
سابق استقال کدورتی پیش  آمده بود که منجر به انجام مصاحبه هایی علیه هم شد. 
ظهر روز گذشته این دو به دعوت سید کاظم اولیایی یکی  از مدیران عامل پیشین 

استقال در دفتر اتحادیه مدیران فوتبال با یکدیگر دیدار و آشتی کردند. 

هرکس این عکس را ببیند، فکر می کند علیرضــا منصوریان از بازیکنش طلب 
مالی  دارد؛ اما واقعیت این است که  ســرمربی ذوب آهن که انگار خیلی با مسعود 

ابراهیم زاده رفیق است، در روز تولدش می خواهد کیک را به صورتش  بزند! 

 
تصویر زخمی و خونین هستی مهدوی در فیلم سینمایی ماجرای نیمروز؛ ردخون 
در رسانه های اجتماعی جلب توجه کرده و مورد توجه قرار گرفته است. چهارمین 
فیلم کارنامه مهدویان مثل دومین کارش به منافقین می پردازد و به احتمال زیاد از 

فیلم های جنجالی جشنواره خواهد بود.

انتشار تصویری از الهام حمیدی 
در کنــار دونفــر از نیروهای 
اکران  مراســم  تشــریفات 
سوسکه  خاله  فیلم  خصوصی 
در روز گذشته حاشیه ساز شد. 
بعد از انتشار این عکس؛ سایت 
ســیمرغ در گزارش تصویری 
مراســم این عکس را »تصویر 
الهام حمیدی و بادیگاردهایش« 
نامید؛ اتفاقی کــه انتقادهای 
فراوانی را موجب شد و خیلی ها 
به این که بازیگری در حد و اندازه 
الهام حمیدی نیز با بادیگارد در 
مراسم شرکت می کند، واکنش 
نشــان دادند. ایــن درحالی 
ا ست که با اندکی دقت به سایر 

عکس های منتشرشده به  سهولت روشن می شود که این دونفر نه بادیگاردهای الهام 
حمیدی یا هر بازیگر دیگری، بلکه دونفر از نیروهای تشریفات مراسم هستند.

تیتربازی
  حامد همایون سرگردان بین 
گینس و تعهد و ماندگاری! 

شــهروند| روزی روزگاری نه چندان دور نام 
حامد همایون در رسانه های ایران به واسطه تاش 
برای ثبت رکوردی عجیب در کتاب گینس بر سر 
زبان ها افتاد. روزگاری همایون تازه آمده ای بود که 
یک شبه ره صدساله رفته بود و حاا تهیه کننده 
فرصت شناســش می خواســت از این شرایط 
استفاده و خواننده پولسازش را از این طریق نیز 
رسانه ای کند. به هرحال، او مرغ تخم طای شرکت 
ترانه شرقی بود و برای همین هم این شرکت گفته 
بود که قرار است پرونده اجراهای حامد همایون 
برای ثبت جهانی تعداد برگزاری کنســرت ها به 
مجموعه گینس ارسال شود. آماری که به  روایت 
محسن رجب پور، مدیر برنامه های حامد همایون 
»در 5 ماهه نخست  ســال 96، حدود 239 اجرا 
بوده«. یعنی تقریبا دو اجرا در روز؛ تازه بی توجه به 
این که ماه رمضان نیز در نیمه اول  سال بوده است.

حاا چند فصل از آن روزهــا می گذرد و دیگر 
صحبتی از رکورد و رکوردشکنی به میان نمی آید. 
جالب این که حتی خود حامــد همایون نیز که 
گفته می شد بیشترین اصرار را برای ثبت نامش 
به عنوان برگزارکننده بیشترین کنسرت موسیقی 
در یک  ســال دارد، حاا که حدود یک  سال از آن 
وعده ها می گذرد، در واکنش به پرسشی در این 
زمینه سعی می کند بحث را به راهی دیگر بکشاند.

دیروز حامد همایون در پاســخ به خبرنگاری 
که ظاهرا ماجرای وعده های گینسی را فراموش 
نکرده بود، چیزهایی گفت که آشکارا معلوم بود 
چندان عاقه ای به این بحث ندارد و بنابراین سعی 
کرد از کنار این بحث بگذرد. حامد همایون با اشاره 
به این که »در حال پیگیری این موضوع هستیم« 
گفت: »مهم این است که کیفیت یک اجرا چقدر 
خوب باشد. این روزها روزگاری است که کیفیت 
اجرا مشــخص می کند چه کســی به موسیقی 
متعهدتر اســت، بنابراین باید از زمینه کمیت به 
سمت کیفیت برویم و خیلی مهم است که مردم 
موســیقی خوب گوش کنند و فکر می کنم که 
کم کم این اتفاق خواهد افتــاد و آنهایی که وزن 

بهتری دارند، ماندگارتر خواهند بود.« 
این صحبت ها نشان می دهد که ظاهرا حامد 
همایون قید گینس و رکورد را زده است. البتهدر 
مورد کیفیت و تعهد هم همیشه انتقاداتی به او وارد 
بوده  که این اظهارات نشــان می دهدمورد تایید 

حامد نیست.
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تصاویــر  برخــی  انتشــار 
بازیکنــان  خوشــگذرانی  از 
پرســپولیس در اردوی قطــر 
حســابی دردسرســاز شــده 
است گفته می شــود بازیکنان 
پرســپولیس هنــگام پخــش 
بازی های تیم ملی به سطح شهر 
دوحه رفتند و به خوشــگذرانی 
پرداختند تا بــه نوعی ناراحتی 
خود از کارلوس کی روش را نشان 
بدهند. گفته شــده بود که این 
تصمیم به خواســت سیدجال 

حسینی بعد از  خط خوردن از تیم ملی گرفته شده، اما سپس بازیکنان سرخ پوش در مصاحبه هایی این 
مسأله را رد کردند. تصاویر منتشر شده بارها در توییتر و اینستاگرام چرخیده و هواداران نیز واکنش های 
زیادی به آن داشته اند. برخی هواداران پرسپولیس از این که بازیکنان تیم محبوب شان به تیم ملی به 
عبارتی دهن کجی کنند، اســتقبال کرده اند و برخی نیز مخالف این موضوع هســتند. جالب این که 

استقالی ها و تراکتوری ها نیز واکنش های تندی را به این موضوع نشان دادند.
 

در پی انتقاد و اعتراض هــای جنجالی رائفی پور و البته بعدتر نامه جنبش عدالتخواه به رئیس بنیاد 
مستضعفان مبنی بر این که »چرا دفاتر احمدی نژاد و ضرغامی هنوز در اختیارشان است«؛ پاسخ عزت اه 
ضرغامی روز گذشــته بحث های زیادی را در فضای مجازی به وجود آورد. مدیر اسبق صداوسیما در 
واکنش به این ماجرا در توییتی نوشت: »۴ اتاق در طبقه اول این خانه قدیمی در پاستور، محل کار من 
است. همه سوراخ سنبه های آن توسط همه جور آدمی شناسایی، تصویربرداری و منتشر شده است! 
برای ماموریت های مستقیم و غیرمستقیم از سوی دفتر رهبر معظم انقاب در اختیارم است. حله؟! 
وجه المصالحه اصحاب قدرت نشویم«. این گفته ها البته حتی بیشتر از آن انتقادات اولیه سروصدا کرد و 
انتقاداتی حتی تندتر را نیز موجب شد. کاربری با لحنی طناز نوشت: »شرمنده شدیم و رفت، خدا از سر 
تقصیرات همه مون بگذره، آدم دلش کباب میشه فقط 4 تا اتاق اونم تو طبقه اول اونم تو یه ساختمون 
قدیمی.  ای وای بر ما«. کاربر دیگری هم نوشــت:   »بعله! حله! اصا از اولــم حل بود!« البته حامیان 
 ضرغامی نیز بیکار نبودند. یکی نوشت: »یعنی همین دو سه جمله پاسخ به یک سوال ساده هم به شما 

گرون اومده«؟ 
 

اتهامات مطرح شده در دادگاه بانک سرمایه  علیه تهیه کنندگان سریال شهرزاد در فضای مجازی مورد 
توجه بسیاری قرار گرفته است. روز گذشته در این دادگاه چندبار به نام و اتهامات محمد امامی تهیه کننده 
و محمدهادی رضوی سرمایه گذار سریال شهرزاد اشاره شد. اتفاقی که باعث شد این دادگاه در سایت ها 
و کانال های سینمایی مورد توجه قرار گیرد. کاربری نوشت: »طنز تلخ ماجرا اینجاست که برای سریال 
شهرزاد سایت حال کن هم ساخته بودند، برای کسانی که دانلود کرده بودن، که اونجا پول پرداخت 
کنن تا شهرزاد حال بشه«. دیگری هم نوشته بود: »وقتی سینمای زحمتکش   درمافیای گیشه زمین 
می خورد، پول کثیف مجال تاخت وتاز پیدا می کند. باور کنید اگر هنرمند و فیلمساز دستش به دهانش 

برسد، تن به این کثیف کاری ها نمی دهد. حیف هنر خوار شد جادویی شد پدید «...
حرف آخر اما از زبان کاربری دیگر جاری شده بود: »اان باید پرسید چه کسانی برای این دونفر مجوز 
تهیه کنندگی صادر کردند؟ آیا این کار براساس ضوابط بوده؟ باید همه چیز شفاف و تکلیف همه افراد 

دخیل در پرونده ورود این دونفر به سینما روشن شود«.

#بانک_سرمایه #سریال_شهرزاد

#انتخابات١٤٠٠ #رائفی_پور #ضرغامی

_به_تیم_ملی؟ _کجی  #دهن 
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شهروند| از چند ماه پیش، یعنی درست 
از زمانی که همکاری جدید مهران مدیری 
با پیمان قاسم خانی قطعی شد و مدیری در 
عکس نوشته ای اینستاگرامی از تولید سریال 
کمدی- اجتماعی هیوا با سرمایه گذاری 
اول مارکت و بازی فرهــاد اصانی، مهران 
مدیری، شبنم مقدمی، گوهر خیراندیش، 
شیا خداداد، محمد بحرانی، سیما تیرانداز و 
نیما شعبان نژاد برای توزیع در شبکه نمایش 

خانگی خبر داد، طرفداران و دوســتداران این چهره محبوب تلویزیونی 
شکم شان را صابون زده اند که دوباره مدیری را در اوج ببینند؛ اتفاقی که 
با توجه به شنیده هایی که از مراحل تولید هیوا به گوش می رسد، نباید 
چندان هم دور از دسترس و دور از ذهن باشد؛ این همان وعده ای است 

که خود مدیری هم داده و نوشته بود که »هیوا می تواند شاهکار شود«.
حاا خبر می رسد که مهران مدیری در سریال هیوا که داستان مردی 
را روایت می کند که با وسوسه کســانی را به راه خاف می کشد و مسیر 
زندگی شــان را تغییر می دهد ، خود نقش بســیار متفاوتی را در قیاس 
با تمامیت کارنامه اش برعهده گرفته است. درواقع مدیری نقش منفی 
سریالش را خود بازی می کند؛ نقش مردی که با وسوسه زندگی ها را تغییر 

می دهد و افراد را به راه خاف می کشد.
این البته تنها تفاوت هیوا با کارهای دیگر 
مهران مدیری نیست. برخاف همیشه که 
مدیری در سریال هایش از بازیگرانی که در 
کمدی های تلویزیونی چهره شــده بودند، 
استفاده می کرد، این بار طیف متنوع تری را 
به عنوان بازیگر انتخاب کرده است. به طور 
مشــخص می توان به نقش مرد ساده لوح 
داســتان اشــاره کرد که تاکنون همیشه 
برعهده سیامک انصاری بوده و حاا در هیوا فرهاد اصانی ایفاگر آن شده 
که خود گزینه کنجکاوی برانگیزی است که ببینیم این بازیگر معتبر و 
جذاب در کار مدیری که همیشه نشان داده با علم و شناخت به معیارهای 

تلویزیون آثارش را می سازد، چگونه حضور یافته است.
باید منتظر ماند و نتیجه تاش های مدیری در هیوا را دید. فعا تنها 
چیزی که روشن است انگیزه تمام نشدنی مهران مدیری برای بازگشت به 
نقطه اوج است و اتفاقا همین هم باعث می شود هواداران مدیری از هیوا 
توقعی بسیار بیشتر از تمام سریال های اخیر او داشته باشند. حاا همه 
می دانند که مدیری نیاز به یک اوج دوبــاره دارد و اگر خودش هم این را 

بداند، از همین حاا می توان روی موفقیت هیوا شرط بست.

جورج لیکنز مربی باســابقه بلژیکی 
درحالی رســما هدایت تراکتورسازی را 
برعهده گرفته که هنوز با شرایط فوتبال 
و زندگــی در ایــران به طــور کامل خو 
نگرفته و بی تردید با گذر زمان می توان 
درباره رفتار و نــوع مربیگری او قضاوت 
کرد. این مربی بلژیکی در دوران طوانی 
مربیگری خود توانسته روزهای خوشی را 
پشت سر بگذارد. او که با تیم ملی بلژیک 

به جام جهانی 98 صعود کرد و در دوره بعدی حضورش در تیم ملی 
کشور خود توانست نسل طایی فوتبال بلژیک را به جهانیان معرفی 
کند، حاا در تراکتورسازی به دنبال آن است تا بتواند دانش فنی خود 
را به رخ بکشد و با تیم پرمهره تبریزی روزهای خوشی را تجربه کند. 
لیکنز عاوه بر فوتبال که به عنوان یک پزشک و نویسنده نیز در بلژیک 
مشهور است. او هر زمانی از فعالیت های مربیگری رهایی یافته و در 
کشور بلژیک به شغل اصلی اش که پزشکی است، پرداخته و بیماران 
را درمان کرده است. به همین خاطر سختگیری اش روی فیزیوتراپ 
تیم هایی که در آنها کرده، زیادتر بوده است. لیکنز در جلسه معارفه اش 
هم بعد از صحبت کلی با اعضای تیم با دکتر مجید صادقی فیزیوتراپ 

تراکتورســازی به گفت وگــو پرداخت 
و صحبت هــای طوانی را بــا او درباره 
مسائل پزشــکی و مصدومیت بازیکنان 
و اماکن درمانی باشگاه انجام داد. لیکنز 
عاوه بر پزشکی، نویسنده بنامی نیز در 
کشورش محسوب می شود. او هیچ وقت 
فعالیت های روزنامه نــگاری انجام نداده 
اما با توجه به مطالعات گســترده ای که 
در زمینه روانشناسی انجام داده، توانسته 
5 کتاب با این موضوعیت بنویســد و به چاپ برساند. او نمونه ای از 
کتاب هایی که خودش نوشته و منتشــر کرده را هم به تبریز آورده 
و دیروز در جلسه معارفه اش به بازیکنان نشان داد. نکته قابل توجه 
درباره لیکنز این است که او شخصیت کاما آرامی دارد؛ شاید شما 
هم مثل ما با دیدن ویدیویی که از این مربی بلژیکی در لحظه ورود 
به فرودگاه تبریز منتشر شــد و او درحال انجام حرکات موزون در 
کنار تراکتوری ها بود، درباره شخصیتش به اشتباه افتاده باشید. او اما 
دیروز خطاب به بازیکنان تراکتورسازی اعام کرده که هرگز اهل این 
مسائل نیست و شور و حال هواداران تراکتورسازی باعث شده تا در 

فرودگاه چنین رفتاری داشته باشد.

نقش بدمن سریال هیوا به کارگردان رسید
آیا مهران مدیری دوباره به اوج می رسد؟ 

جورج لیکنز نه می رقصد و نه جام می آورد!
جالپزشک و نویسنده ای که سرمربی تراکتور شد

جن



 اختاسگر:
   ای بابا 

هنوز اول نشدیم؟!
    محتکر:  ما مجرم نیستیم، بیماریم!

    پول شور:  لطفا مارو قاطی این دله دزدها نکنید!
    فعاان مجازی:  پس چرا تندتند مارو دستگیر می کنید؟!

    مومیایی:  به یک سارق حرفه ای برای فرار از قبرستان نیازمندیم!
#سارقین_شیک_پوش #شهرونگ

سرقت و موادمخدر رتبه های اول جرایم در ایران
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شهر زیبا
گل ریزون برای مدیر باوفا

حسام حیدری
طنزنویس

امروز تو این ستون از متن طنز و شوخی و 
این حرف ها خبری نیست. امروز خیلی جدی 
هستیم و می خواهیم  برای یه مرد که عمرش 
رو صرف کمک به بقیه کرده و اان دستش 
تنگه گل ریزون کنیم. یه مرد که یه عمر  مدیر 
بوده ولی اان که لب باز کرده و فیش  حقوقش 
رو نشون داده، می بینیم که با اضافه کاری فقط 
ماهی نوزده میلیون تومن حقوق می گیره ... 
آخه اینم  شد حقوق؟ آخه اینم شد انصاف؟ 

اینم شد معرفت؟
ما کاری به فیش حقوقی نداریم که فیش 
حقوقی برای خرج روزانه است اصلیت فیش 
مال خانم خونه اســت گل ریزون می کنیم 
واسه کسی که آزاد میشه از این چهاردیواری 

مدیریت، که همه دنیا  چهاردیواری است.  
سامتی ســه تن: ناموس و رفیق و وطن. 
سامتی سه َکس:   مدیر امور مالی و رئیس 
ســازمان و آقازاده بی کس.  سامتی مدیری 
که اضافه کاریش رو بیشتر از بازنشستگیش 
دوست داره. هع. )هع = خنده تلخ و دردناک( 
 سامتی آبادی، سامتی ژن  خوب ها و رفقای 

رانتی.  
سامتی اختاس گری که می تونست همه 
پول ها رو جمع کنه و فرار کنه بره کانادا ولی 
شــلخته درو کرد که  چیزی هم گیر رفقاش 

بیاد. 
سامتی اون که دکل نفتی رو غیب کرد نه 
به خاطر زحمتی که کشید به خاطر قدرت 

عجیبی که تو  شعبده بازی داشت. 
سامتی برجی که جلو خط مترو رو گرفته 
که دیگه ادامه پیدا نکنه و بیشتر از این خسته 

نشه.  
ســامتی دانشــگاه هایی که باای کوه 
ساخته شــده که برای رســیدن بهش باید 

تله کابین سوار شی.
سامتی مدیری که سی وچند تا شغل داره 
ولی همه رو تنهایی انجام می ده که زحمتی 

گردن یکی دیگه  نیفته. 
ســامتی هواپیماهــای ســقوط کرده، 
مدرســه های آتیش گرفته، اتوبوس های ته 

دره. 
سامتی سازمان های فرهنگی که اان دل 
تو دلشون نیســت که چقدر بودجه براشون 

تصویب می شه.  
ســامتی محتکری که هرچی تو انبارش 
می ریخت باز پر نمی شــد ولی خــم به ابرو 

نمی آورد و باز کار می کرد. 
ســامتی رب گوجه فرنگی نــه به خاطر 

قیمتش، به خاطر لب قرمزش. 
سامتی پوشک بچه، که با این که قیمتش 
بااست ولی باز همه چیز رو تو خودش جمع 

می کنه. 
امروز می خوام کرمتون رو نشــون بدین و 
هرچقدر که وسعتون می رسه برای این مدیر 
بریزید وســط. اول از همه  هم می رم ســراغ 
اون کارگرها. کارگرهایی که پولشون از پارو 
باا می ره و همه امکانات دستشونه ولی هیچ 
کمکی  به مدیرهای باا سرشون نمی کنن. 
بعدش هم می رم سراغ معلم ها و پرستارها و 
روزنامه نگارها که خودشون  دالی بلد نیستن 
ولی هوای دال های خوب کشورشون رو هم 

ندارن.  
بشــورید چرک های کف دستتون و جدا 
کنید از خودتون جیفه های دنیوی رو. امروز 
می خوایم کاری کنیم که  یه مدیر با سر باا از 

دفتر کارش بره خونه. 
چراغ اول رو هم خودم روشــن کردم که 

بریزه خجالت ها.  
ای قربون مرام و معرفت همه شما. 

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

این مدت کــه بنده نبــودم، یک عــده از 
هموطنان خوب و مهربانم از اقصی نقاط کشور 
قبول زحمت فرموده و با دفتر روزنامه تماس  
گرفته و به من فحش  می دادند، که چرا گوجه 
گران اســت؟ یا چرا خارجی ها این همه چیز 

دارند و ما نداریم؟ 
یــک عده هــم زنــگ می زدنــد و فحش 
نمی دادنــد، یعنی هیچ چیــزی نمی گفتند، 
ســکوت می کردند و همین جوری گوشی را 
دستشــان می گرفتند و به چــاک دیوار نگاه 
می کردند، بنده هم از روی صدای نفسشان باید 
حدس می زدم که منظورشان این است که چرا 
گوجه گران است؟ یا چرا خارجی ها همه چیز 
دارند و ما نداریم؟! و چون همیشه اشتباه حدس 

می زدم، ایشان هم  به بنده فحش می دادند.
یک عده هم نصف شبی تماس می گرفتند و 
از آنور خط صدای بوس درمی آوردند و با صدای 
خیلی آرام و پراحساس فحش های رکیکی بار 
من می کردند و می گفتنــد: »داداش تو فقط 
لب تر کن، سرتا پاتو گوجه می گیریم« دوستان 
خواهشا دقت بفرمایید، اسم و فامیل و عکس 
پروفایل بنده، راه هرگونه سوءتفاهم را بسته، در 

ثانی، بنده گوجه دوست ندارم، ااقل وعده یک 
چیز بهتر بدهید، تا دلم نرم شود.

یک عده هم تماس می گرفتند و شماره پرویز 
خان را از من می خواستند، که بنده چون ایشان 
را نمی شناختم، شماره اش را هم نداشتم، برای 
همین مردم خیلی به بنده فحش می دادند که 
چرا شماره ایشان را ندارم. به همین خاطر بنده 
پرس وجوی زیاد کردم و بااخره شماره ایشان 
را پیدا کردم و هرکس تماس می گرفت، شماره 
را به او می دادم. از آن روز تا یک هفته بنده دیگر 
هیچ تماسی نداشــتم جز یک تماس، آن هم 
از همین پرویز خان که هر روز صبح ســاعت 
۶ صبح تماس می گرفتند و تا ساعت ۱۲شب 
یک بند فحش هــای رکیــک و خاقانه ای 
نثار بنده می کردند که چرا شــماره اش را به 

طلبکارها داده ام.
یک عــده هم زنــگ می زدنــد و گزارش 
می دادند در خانه بغلی چند دختر و پسر معلوم 
نیست دارند چه غلطی می کنند و می گفتند 
»خودت می آیی اینارو جمع کنی؟ یا خودمون 
بیاییم جمــع ات کنیم؟« که بنده اســترس 
می گرفتم کدام گزینــه را انتخاب کنم، بهتر 

است؟ که آنها می گفتند: »اوا صدای گیرنده 
رو قطع کن و از تلویزیون ما رو دنبال کن، بعد 
هــم زود انتخاب کن، زمانــت داره می گذره، 
گزینه یک یا دو؟« و من هر گزینه ای را انتخاب 
می کردم، از آن طرف خط یک آهنگی پخش 
می شــد با این شــعر:   »گل گفتــی  آی گل 
گفتی، خاک بر سرت تو باختی، احمق خر، تو 

باختی.« 
یک عده هم زنــگ می زدند درخواســت 
پخش آهنگ شادمهر را داشتند که نمی شد 
آهنگ اش را پخش کنیم، پس آنها هم عصبانی 
می شدند و فحش می دادند. یک عده هم زنگ 
می زدند و خودشان با گیتاری خسته  آهنگی 
از شــادمهر می خواندند و گریــه می کردند و 
به من فحش می دادند که چرا نامزدشان را از 

چنگشان درآوردم؟!  
یک نفر هم تماس گرفــت و در این گرانی 
گوشــت، ســفارش 200 پرس باقالی پلو با 
ماهیچه و ماست موسیر و دلستر کاسیک داد 
که بنده فی الفور سفارش ایشان را تهیه کردم و 
به دِر منزلشان بردم ولی ایشان خانه نبود و من 

با غذاها به خانه برگشتم و به دیوار نگاه کردم.
بله، با تشکر از تماس های محبت آمیز شما 
سوال اصلی اما این اســت که واقعا چرا گوجه 
گران است؟ و چرا خارجی ها همه چیز دارند و 
ما نداریم؟ زنگ ها برای که به صدا درمی آیند، 

آری  ای برادر؟!

  زنگ ها برای که 
به صدا درمی آیند؟
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کجای فیلیپین رو تحلیل کنم؟!  | شهاب نبوی| جام 
ملت های آســیا درحالی ادامه دارد کــه من اان آخه 
چه چیزی باید دربــاره بازی قرقیزســتان و فیلیپین 
بنویســم؟ اصا برای چی تعــداد تیم هــای حاضر در 
بازی ها را این قدر زیاد کرده اید کــه این گوگولی مگولی ها 
هم وارد بازی ها شــوند. اقوام نسبی و ســببی بازیکنان این دو تیم هم 
بازی هایشان را تماشــا نمی کنند و تلویزیون فیلیپین ترجیح می دهد 
جای فوتبال به صورت سریالی فیلم های جکی چان و حتی بدتر از آن 
بروسلی را نشــان دهد. اما در دیگر بازی که دیروز برگزار شد، چین و 
کره جنوبی به مصاف هم رفتند. ان شــاءاه که چین مون برنده شده تا 
جهانیان بفهمند که هوآوی برند بسیار بهتری از سامسونگ است و ما 

الکی روابط خوب با کشــوری برقرار نمی کنیم. ســوریه هم 
درحالی که می توانست حداقل یک مساوی از استرالیا بگیرد 
و دل همه را شاد کند، به استرالیا باخت و دل هموطنان شان 

را شکســت. اماراتی های میزبان هم گرچه صعود کردند، اما همچین 
مال بازی نکرده اند و فکر کنم وقتش رســیده که به حرف های اســتاد 
خیابانی و کارشــناس ســیانکی گوش کنند و عمــر عبدالرحمان را 
با برانکارد هم شــده راهی زمین کنند، بلکه کیفیت بازی شــان بهتر 
شود. عربســتانی ها هم هرچقدر توی جام جهانی آبروریزی می کنند، 
توی جام های ملت ها آبرو جمع می کنند. بعد دوباره راهی جام جهانی 
می شوند و کیسه گل می شــوند و این چرخه برای دهه های متمادی 

ادامه پیدا می کند.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی
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