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سازمان استاندارد اعالم کرد

توقف تولید
 25خودرو بیکیفیت
توگو با مدیر کل نظارت سازمان استاندارد :تولید  18خودرو دیگر سال آینده متوقف خواهد شد
گف 

از اول دیماه
اینخودروها
تولیدنخواهندشد

 MVM ۳۱۵سدان و MVM ۵۵۰

وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی و دوگانه سوز

تیگو ۵

کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانه سوز)

سایپا  ۱۳۱و سایپا ۱۳۲دوگانه سوز
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سایپا  ۱۴۱بنزینی و دوگانه سوز
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آریو  ۱۵۰۰سیسی

جک J۵

پژو پارس با موتور XUM

هیوندای i۱۰
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هیأت دولت تصویب کرد

 103میلیارد تومان تسهیالت ارزان برای زلزله زدگان استان کرمان
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مانند او یکی پیدا میشود در قرون و عصری

جشنی برای زادروز بهرام بیضایی با آثاری از ابراهیم گلستان ،آیدین آغداشلو ،ایرج رامینفر ،جهانگیر میرشکاری
میرجاللالدین کزازی ،ایرج رامینفر ،تینا پاکروان و ...

12

موضع ضدصهیونیستی مسیحیان فلسطین اشغالی
رهبران مسیحی ساکن اسرائیل برگزاری جشن کریسمس را به نشانه همبستگی با مسلمانان لغو کردند

20
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خبرگزاری آناتولی

تکصدایی امریکا در هیاهوی جهانی

«ریچــارد فالــک» گزارشــگر ویــژه ســابق شــورای حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد و «دیوی دهانای»
ســفیر پیشــین بریتانیا در اتحادیه اروپا و سازمان ملل در گفتوگو با «ایران» از وضعیت ترامپ میگویند
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پوستاندازی صنعت خودرو

«آلکســی ناوالنــی» ،یکــی از بزرگتریــن
مخالفان والدیمیر پوتین که چند روز قبل
نامــزدی خود بــرای شــرکت در انتخابات
ریاست جمهوری این کشــور را اعالم کرد،
بنا بر اعالم کمیســیون مرکــزی انتخابات
روســیه حــق شــرکت در ایــن انتخابــات را
نخواهدداشت.
بــه گــزارش ایرنــا ،کمیســیون مرکــزی
انتخابــات روســیه ،خبــر داد موضــوع
ثبتنامزدی «آلکســی ناوالنی» از رهبران
مخالفان دولت روســیه را بررسی و  12نفر
از  13عضــو این کمیســیون بــه رد نامزدی
ناوالنی در انتخابات ریاست جمهوری رأی
دادند .علــت رد نامــزدی ناوالنی ،وبالگ
نویــس مخالــف دولــت کــه در ســالهای
اخیر تظاهرات بزرگ علیه دولت روســیه
در شــهرهای مختلــف این کشــور را برگزار
کرده اســت ،ســوء پیشــینه قضایــی عنوان
شده است .پیشتر ناوالنی تهدید کرده بود
در صــورت رد نامزدی ،انتخابات ریاســت
جمهــوری را تحریــم کــرده و اعتراضــات
خیابانی را سازماندهی میکند.

برش

بورس پرسودترین بازار ایران شد
ارزش معامالت بورس کاالی ایران ۴۳درصد رشد یافت

«ایران» گزارش میدهد
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چادرهای مهر از بم تا کرمانشاه
نیکوکاران برای کمک به کودکان زلزله زده کرمانشاه آستین باال زدند

روحانی برای یونسی ،فرجی دانا ،ترکان و امیری حکم صادر کرد

 4ابقا و انتصاب جدید در دولت دوازدهم

رئیــس جمهوری بــا صــدور احکامــی مســئولیتهایی برای
رضــا فرجــی دانــا ،علــی یونســی ،حســینعلی امیــری و
اکبر ترکان تعیین کرد .به گزارش پایگاه اطالعرســانی دولت،
حجتاالســام روحانــی رضا فرجــی دانا وزیر پیشــین علوم،
تحقیقات و فناوری را بهعنوان مشاور علمی رئیس جمهوری
انتخــاب کرد .فرجــی دانــا از چهرههــای اصالحطلب کابینه
یازدهم بود که در مجلس نهم با استیضاح نمایندگان از دولت
کنار گذاشته شد .بر اساس حکم روحانی ،حجتاالسالم علی
یونســی هم در مقام «مشــاور رئیس جمهوری در امور اقوام و

وزیر کشور :اربعین نباید دولتی شود

وزیر کشــور با تأکید بر لزوم آمادهسازی طرحی برای ساماندهی
و تمرکــز کمکهــای مردمــی در زمینــه مراســم اربعیــن گفت:
باید این را بدانیم که اربعین نباید دولتی شــود .به گزارش ایرنا،
عبدالرضارحمانی فضلیعصردوشنبهدرنشستستاد اربعین
حســینی با بیان این مطلب افزود :امسال صددرصد پیشبینی
ما در خصوص ممانعت از خروج زائرین غیرقانونی محقق شد
و نیروی انتظامی در این زمینه بســیار موفق عمل کرد .رحمانی
فضلــی با بیان اینکه با اســتفاده از تجربیات و برنامهریزیهای
انجــام شــده اربعین ســالجاری نســبت به ســال قبــل موانع و
مشکالتمان کمتر شد و سهولت بیشتری در ارائه خدمات وجود

خرید سربازی برای
 16مشموالن غایب ،گران میشود
راهکار مهار آلودگی هوا در فصل سرد

اقلیتهای دینی و مذهبی» ابقا شــد .یونســی وزیر اطالعات
دولــت اصالحــات در دولت یازدهم هم همین مســئولیت را
عهده دار بود .حســینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس
جمهــوری در دولــت یازدهم نیــز با حکم روحانی در ســمت
خود ابقا شــد .اکبر ترکان دیگر چهره شــاخصی بــود که دیروز
از رئیس جمهوری حکــم گرفت .او که در دولت یازدهم دبیر
شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود با حکم روحانی
بهعنوان «مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی نوسازی
بافتهای فرسوده و ناپایدار شهری» منصوب شد.

داشــت ،افزود :در اربعین سالجاری خروج غیر قانونی از مرزها
وجود نداشت ضمن اینکه مدیران مستقل در کربال و نجف هم
عملکرد خوبی داشــته و ســتاد مرکزی اربعیــن مدیریت خوبی
را توانســت بر کمیتهها داشته باشــد .رحمانی فضلی همچنین
خواستار ارائهطرحیبرایساماندهیکمکهایمردمیبهستاد
بازسازی عتبات عالیات شد و گفت این ستاد باید طوری کار کند
که شــبههای در اقدامات آن در بین مردم وجود نداشته باشد .او
همچنین تأکید کرد :بیمه زائرین اربعین به دلیل عدم متولی بر
گردن وزارت کشور افتاد اما به دنبال آن هستیم که در سال آینده
بیمه را برعهده نگرفته و واگذار کنیم.

گره ترافیکی در شب بارانی پایتخت

علی محمدی  /ایران

اول دفتر
خــروج خودروهای مــدل قدیمی که عمــر تولید آنها به
بیش از  20ســال میرســد و از زمانی که در ایران شــروع
به تولید شــد پس از چند ســال از رده تولید شــرکتهای
مادر خارج شــد با رعایت مالحظــات زیر و به دالیلی که
متعاقب آن خواهد آمد امری اجتنابناپذیر و غیر قابل
انکار است.
سعید مدنی
البتــه بایــد توجــه داشــت و از حــق نگذشــت
تحلیلگر مسائل خودرو
کــه مدیــران خودروســازی طــی ســالهای
گذشــته تــا آنجــا کــه در توانشــان بــوده ســعی
کردهانــد بــا تغییراتــی در موتــور وتبدیــل
موتورهــای کاربراتــوری کــه آلودگــی  50-150گــرم در هــر کیلومتــر
را داشــتند بــه اســتانداردهای یــورو چهــار و از نــوع انژکتــوری تبدیــل
و ایــن آلودگــی را بــه حــدود زیــر  2گــرم در هــر کیلومتــر برســانند کــه
با شــرایط تحریم و مشــکالت اقتصــادی و سیاســتگذاری داخلی جای
قدردانی دارد .البته تأخیر در اجرای این مهم محل انتقاد است.
ط زیســت
از طرفــی فراموش نکنیم درصد بســیار باالیی از آلودگی محی 
ناشــی از خودروهــای کاربراتــوری باقیمانده و موتورســیکلتها اســت و به
جرأت میتــوان گفت آلودگی خودروهای تولیدی فعلی در بخش ســواری
و تجاری درصد بسیار پایینی از آلودگی را به خود اختصاص میدهد .البته
خودروهــای تجاری و حمل و نقل عمومی که عمر برخی از آنها به بیش از
 30سال میرسد علت اصلی آلودگی محیط زیست است .البته لزوم خارج
کردن این خودروها صرفاً بهخاطر مالحظات محیط زیســتی نیســت بلکه
عوامل دیگری هم دارد که عبارتند از:
 -1درصــد باالیــی از میــزان اشــتغال در دو خودروســاز بــزرگ بــه تولیــد
محصوالت قدیمی اختصاص دارد که حتماً باید با یک برنام ه زمانبندی شده
به این امر مهم پرداخت و با افزایش تولید سایر مدلهای جدیدتر این اشتغال
را تا حد امکان حفظ کرد.
 - 2فراموش نکنیم چند دهک از طبقات پایین اجتماعی کشــور بخصوص
در شهرســتانها با ســطح درآمــد پایین قادر بــه خرید خودروهــای گرانقیمت
نمی باشــند و حتی خودروهای در رنج قیمت  20-30میلیونی را نیز با شــرایط
لیزینگ و قسطی خریداری مینمایند لذا تا قبل از خارج کردن این خودروها از
رده تولیــد حتماً باید فکری برای تولید خودروی با اســتانداردهای روز و قیمت
مناسب کرد .البته در خصوص آلودگی همانطور که قبالً گفته شد جای نگرانی
زیادی نیست ،ولی از بعد مصرف سوخت چرا باید مالحظاتی را در نظر گرفت.
فرامــوش نکنیــم بیــش از  60-70درصد آلودگی شــهرها ناشــی از خودروهای
کاربراتــوری ،موتورســیکلتها و خودروهــای تجــاری مــدل قدیمــی اســت.
لحــاظ یــک مهلت حدود  2-3ســاله بــه خودروســازان برای خــروج مدلهای
قدیمی مدت معقولی است.
دالیل توقف تولید خودروهای مدل قدیمی:
 - 1قدیمی بودن استایل .آپشنها و استانداردهای این خودروها که با وجود
تالش خودروسازان برای بهبود کیفی ،طرح قدیمی مقبول بازار نبوده و قدیمی
بودن طرح را به حساب نداشتن کیفیت میگذارند.
 - 2اصوالً شهروندان از دیدن قیافه تکراری خودروهای مدل قدیمی پراید و
پژو برای مدت بیش از  20ســال در خیابانها خســته شــدهاند و با توجه به تنوع
محصوالت جدید تولید داخل (البته شــمارگان کم و قیمت باال) و خودروهای
وارداتی و مقایســه آنها بــا هم همواره مطالباتی را برای به روز شــدن خودروها
دارند که البته به حق است و باید مورد احترام باشد.
 -3مصــرف بــاالی ســوخت یکــی دیگــر از دالیــل لــزوم خــارج کــردن
این خودروها اســت .صرفهجویی در مصرف ســوخت در موتورهای جدید طی
مدت بســیار کوتاهی هزینههای ســرمایهگذاری برای تولید موتورهای مدرن با
مصرف سوخت پایین و تغییر طرح را خواهد پوشاند و یکی از دالیل اصلی توقف
این محصوالت است.
ادامه در صفحه 2

نامزدی بزرگترین مخالف
پوتین در انتخابات آتی رد شد

بازدهی  27درصدی بورس در آستانه شاخص 100هزار واحدی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه :
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بر خالف یک تصور عمومی که تابســتان گرما و آلودگی با
یادداشت
هم بروز میکنند معضل آلودگی در کشــور ما در ماههای
ســرد ســال معموالً به یک اوج بحرانی میرســد البته در
ماههــای ســرد ســال آلودگیهــای شــیمیایی بیشــتر بروز
میکند .در این نوشته کوتاه تالش شده است به یک سؤال
پاســخ داده شود ســؤال این اســت .با این معضل چگونه
محمد طالب حیدری
میتوان مقابله کرد؟
در همیــن مقدمــه تأکیــد میکنــم کــه ایــن یــک معضل
رئیس اداره هواشناسی
استان کردستان
خطرناک اســت و به هیچ عنوان نباید آن را دســت کم گرفت
یکی از آســیبهای فضای کارشناسی کشــور اظهار نظر کردن
بیشتر افراد در خصوص مطالبی مانند اقلیم ،خشکسالی ،گرد وخاک و آلودگی هوا است.
گاه حتی مدیران اجرایی این موضوعها خود از مبانی مشکل بیخبرند برای درک ابعاد
خطرناک آلودگی تصور کنید که اگر سکون هوا به جای چهار پنج روز معمول ،پانزده روز
روی کشور ما دوام آورد؛ برای رفع معضل در کالنشهرهایی که هوایی برای تنفس باقی
نمیماند چه کار باید کرد؟ آیا از عهده هیچ دولتی کار مؤثری برمیآید؟ در پدیده دوام
سامانههای جوی گاهی شرایط حدی غیرمنتظره پیش میآیند.
باید این نکته را نیز یادآورد شد که هنوز انسان یارای مقابله با برخی از پدیدههای
طبیعــی بزرگ مقیاس مانند زلزله یا طوفانهای شــدید را نــدارد ،وارونگی هوا هم
بیشــتر یک پدیده بزرگ مقیاس بوده و درهمین مورد اخیر از غرب کشــور (ارومیه)
تا شــرق کشــور (ســمنان) را در بر گرفت ،وارونگی که به معنای نشســت هوای سرد
در الیههای نزدیک ســطح زمین اســت این چینش ســیال هوا را نمیتوان به وسیله
بادبزن یا پاشــیدن آب با هواپیما (یک مورد در تهران اقدام شــد) آشــفته و متالطم
کرد .اجرا و پیشنهاد چنین راه حلهایی نشانه درک نادرست از عظمت این اقیانوس
هواســت؛ تنها راه حل مفید در برابر پدیدههای کالن جوی در حال حاضر شــناخت
روند پدیده و حتیالمقدور دور کردن جان و مال خود از عرصه خطر است.
به جرأت میتوان گفت که در بحث آلودگی هوا این بعد قضیه را مدیریتها به یک
دلیل همواره نادیده میگیرند که باالخره حداقلی از هوا همواره در دسترس است و تجربه
بحران تمام شــدن هوای مورد نیاز تنفس را نداریم .اما این بحران درجهان ســابقه دارد.
 5تا  9دســامبر ســال  1952در لندن فاجعــهای اتفاق افتاد که در تاریخ بــه مه دود بزرگ
شــهرت دارد و به مرگ  4هزار نفر و بیماری بیش از صد هزار نفر انجامید؛ همچنین در
دســامبر  1930در دره میوز بلژیک ،دهها نفر جان خود را از دســت دادند ،شــرح و بســط
فنی علل آلودگی از شرح یک یادداشت روزنامهای خارج است اما مختصراً باید گفت که
متهم اصلی آلودگی در ماههای سرد سال یک عامل هواشناختی به نام وارونگی است.
ادامه در صفحه 2
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اروپا و امریکا
اتحاد و رقابت برسرایران

سال بیستودوم شماره  6676سه شنبه 5دی 1396

هیأت دولت تصویب کرد

 103میلیارد تومان تسهیالت ارزان برای زلزله زدگان استان کرمان

رئیـــس جمهـــوری در جلســـه هیـــأت
وزیـــران ،فـــرا رســـیدن والدت حضرت
عیسی مسیح(ع)؛ پیامبر بزرگ الهی و
اعجوبه خلقت را کـــه کیفیت خلقتش
پـــس از خلقت حضـــرت آدم مشـــابه
نداشـــته اســـت ،به پیروان آن حضرت
و همـــه مؤمنان به ادیـــان الهی تبریک
گفت.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالعرســـانی
ریاســـت جمهـــوری ،حجتاالســـام
والمســـلمین روحانی در این جلسه که
عصر یکشنبه برگزار شد ،گفت :خداوند
در بیـــان خلقت حضرت مســـیح(ع)،
تمثل روح الهی در قالب بشر و بکرزایی
حضـــرت مریـــم(س) را نمونـــهای از
اعجازهای الهی ذکر کرده است.
بـــه گفتـــه روحانی ،میـــاد حضرت
مســـیح(ع) نه فقـــط برای مســـیحیان،
بلکـــه برای مـــا مســـلمانان نیـــز روزی
مبـــارک و یـــادآور آموزههای آســـمانی
آن پیامبر توحیـــد و معنویت و محبت
است.رئیس جمهوری اظهار امیدواری
کرد کـــه پیروان ادیان الهی با بهرهگیری
از آموزههـــای انبیای الهـــی ،جامعهای
ن تر ،باثباتتر و پیشرفتهتر را ایجاد
ایم 
کنند و از تفرقهافکنی دشمنان اخالق و
دشمنان انبیا غافل نشوند.
تسهیالت برای زلزله زدگان
استانکرمان
هیـــأت وزیـــران در ادامه جلســـه ،با
اختصـــاص مبلغ یکهـــزار و  30میلیارد
ریـــال ( 103میلیارد تومان) تســـهیالت
بانکی برای بازســـازی اماکن مســـکونی
روستایی و شهری و تأمین لوازم خانگی
و ســـایر هزینههـــای ضـــروری آســـیب
دیـــدگان ناشـــی از زلزله اســـتان کرمان
با ســـود و کارمـــزد  4درصـــد در مناطق
روســـتایی و  5درصد در مناطق شهری
موافقت کرد.
همچنین پرداخت کمک بالعوض
جهـــت احـــداث  1500واحد مســـکونی
شـــهری بـــه ازای هـــر واحـــد  6میلیون
تومـــان و احـــداث  700واحد مســـکونی
روســـتایی بـــه ازای هر واحـــد  5میلیون
تومان و تأمین لوازم خانگی  2200واحد
مسکونی آســـیب دیده به ازای هر واحد

 2میلیون تومان مـــورد تصویب دولت
قرار گرفت.
با تصویـــب دولـــت همچنین مبلغ
ســـقف فـــردی تســـهیالت بازســـازی
واحدهای مســـکونی روستایی خسارت
دیده ناشی از زلزله شهرستانهای زرند
و کوهبنان و ســـیل استان کرمان از مبلغ
 20میلیون تومان به  30میلیون تومان
و بـــرای بازســـازی واحدهای مســـکونی
شـــهری شهرستانها و اســـتان یاد شده
از مبلغ  30میلیـــون ریال به  40میلیون
ریال افزایش یافت.
هیأت وزیـــران در ادامه ،به بررســـی
ن نامـــه اجرایی یکـــی از تبصرههای
آیی 
قانـــون بودجـــه ســـال  1396کل کشـــور
درخصـــوص حمایـــت از خانوارهـــای
هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی
و کمـــک به بخـــش تولید و اشـــتغال از
محـــل درآمدهـــای حاصـــل از اصالح
قیمت کاالها و خدمـــات پرداخت و آن
را تصویب کرد.
ن نامـــه ،منابع
بـــه موجب ایـــن آیی 
حاصل از افزایـــش قیمتهای مندرج
در قانـــون هدفمنـــد کـــردن یارانهها از
طریق شـــرکتهای تابع وزارتخانههای
نفت و نیرو وصول و بابت ســـهم دولت
از هدفمندی یارانهها به حساب متمرکز
آنها نزد خزانه واریز میشود.
ن نامـــه یـــاد شـــده،
براســـاس آییـــ 
افزایش حداقل مســـتمری خانوارهای
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد
امام خمینی(ره) و ســـازمان بهزیستی
به ترتیب بـــرای خانوارهـــای یک نفره
 95هزار تومان ،خانوارهای دو نفره 189
هزار تومان ،ســـه نفره  253هزار تومان،
چهار نفره  337هزار تومان و پنج نفره
و بیشتر  365هزار تومان تعیین شد.
هیأت وزیـــران همچنین مقرر کرد تا
مبلـــغ  30هزار میلیارد ریـــال در اختیار
وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش
پزشـــکی قرار گیرد تا برای اجرای بیمه
کردن افراد فاقد بیمه سالمت از طریق
ســـازمان بیمه ســـامت ایران ،کاهش
میـــزان پرداختـــی بیماران بســـتری در
بیمارســـتانهای وابســـته بـــه وزارت
بهداشـــت ،درمان و آموزش پزشـــکی،

حفاظـــت و حمایـــت مالـــی از بیماران
صعبالعـــاج و خاص هزینـــه کند و تا
 550میلیـــارد ریال از مبلـــغ فوق برای
بیمه کـــردن افراد فاقد بیمه ســـامت
توســـط وزارت بهداشـــت ،درمـــان و
آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه
سالمت ایران قرار گیرد.
دولـــت بـــه ســـازمان برنامـــه و
بودجه کشـــور نیز اجـــازه داد تا ســـقف
 8هـــزار میلیـــارد ریال بابـــت حمایت
از تولید ،اشـــتغال با اولویـــت جوانان و
فارغالتحصیالن دانشـــگاهی ،مســـکن،
حمل و نقل عمومی ،صادرات غیرنفتی
و طرحهـــای بهینهســـازی و ارتقـــای
بهرهوری مصرف انرژی ،تقویت منابع
صنـــدوق کارآفرینـــی امیـــد و همچنین
برای تولید واکســـن فلج اطفال تزریقی
و تولید فرآوردههای زیستی(بیولوژیک)
انسان و برای توسعه مراکز فوریتهای
اجتماعی در  140شهر باالی  50هزار نفر
جمعیت اختصاص دهد.
هیـــأت وزیـــران همچنیـــن تمـــام
کارگاههـــای تولیدی و خدماتـــی دارای
مجوز کسب و کار را در صورت استخدام
بیکاران دارای مدرک لیســـانس و باالتر
کـــه در مرکز کاریابی و مشـــاوره شـــغلی
ثبتنـــام کردهانـــد ،به مدت  2ســـال از
پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف
کـــرد ،مشـــروط بـــر اینکه لیســـت بیمه
ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی
بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت
به قبـــل از اســـتخدام فارغالتحصیالن
دانشگاهی افزایش یافته باشد.
دولت بـــا توجه به تصمیم شـــورای
عالی بیمه ســـامت کشور برای اصالح
تعرفه خدمـــات تشـــخیصی و درمانی
در مراکـــز درمانی خیریه در ســـال ،1396
تصویـــب کـــرد تعرفههـــای خدمـــات
تشخیصیودرمانیمراکزخیریهسهبرابر
تعرفه بخش دولتی محاسبه شود.
تجارت بدون کاغذ فرامرزی
هیأت وزیران با تصویب موافقتنامه
چارچوب تســـهیل «تجارت بدون کاغذ
فرامرزی» در آسیا و اقیانوسیه موافقت
کرد .تجارت بـــدون کاغـــذ فرامرزی به
معنـــی تجـــارت کاال از جملـــه واردات،

رئیس مجلس در پاکستان:

خانه ملت

ادامه از

صفحه اول
 -4یکـــی از عوامـــل زیاندهی دو
شـــرکت بـــزرگ خودروســـازی
تولیـــدات محصـــوالت قدیمی
اســـت ،چرا کـــه ســـرمایهگذاری
بـــرای بهبود کیفیت یـــا تغییر طرح یا تجدید ســـاخت
قالبهـــا دارای توجیه اقتصادی نیســـت و مشـــتریان
بابـــت این هزینههـــا حاضر به پرداخـــت قیمت باالتر
نیســـتند ،چرا که در حال حاضر هم این خودروها مورد
انتقاد شدید مشتریان اســـت .لذا باال رفتن هزینههای
تولید و عدم امکان افزایش قیمت زیان ســـنگینی را به
شرکتها تحمیل میکند و توقف تولید این محصوالت
را یکی از اولویتهای مدیران باید دانست.
 -5باید توجه داشـــت تولید خودرو برای کشـــور
ما با شمارگان زیر ســـه میلیون دستگاه در سال دارای

توجیه اقتصادی بـــرای ســـرمایهگذاری در بخشهای
مختلـــف نیســـت و از طرفـــی نیاز مصـــرف داخلی نیز
حداکثر به دو میلیون دستگاه خواهد رسید .لذا به نظر
میرسد یکی از راههای فعال نگهداشتن خودروسازیها
جایگزینی خودروهای فرسوده با مدلهای جدید (و نه
مدلهای قبلی) و صادرات است.
خالصه اینکه :خودروهای مدل قدیمی زیان سنگینی
به خودروسازان تحمیل میکنند .این خودروها  ،اغلب
مصرف ســـوخت بـــاال دارند و ســـوای اســـتایل تکراری
آنها برای مشـــتریان  ،تأثیرات مخرب زیست محیطی
برجـــای مـــی گذارنـــد  .بنابرایـــن  ،خـــروج خودروهای
قدیمی از چرخـــه تولید ضرورتی امکانپذیر اســـت که
البته باید با زمانبندی مشـــخص و عمـــل به تعهدات
پیشین شان در قبال مردم صورت گیرد.

هموطنان ارمنی نزد ملت ایران احترام واالیی دارند
خبر

رئیس جمهوری در آســـتانه میالد خجسته پیامبر رحمت و سعادت حضرت عیسی مسیح(ع) و
همچنین آغاز سال  2018میالدی ،در فضایی صمیمی با خانواده شهید «ادوین شاهمیریان» دیدار
و تأکید کرد :ملت ایران قدردان ایثار و فداکاری شـــهدا و صبر و مقاومت خانوادههای معظم شـــهدا
هستند.حجتاالسالم والمسلمین روحانی یکشنبه شب در این دیدار با تبریک میالد حضرت عیسی
مسیح(ع) به این خانواده شهید ارمنی ،گفت :این ایام ،ایام سرور و شادی همه مردم ایران و جهان
و بخصوص هموطنان ارمنی و مسیحی کشورمان و جامعه مسیحیان جهان است و خوشحالم که در
چنین شبی دیدار با خانواده معظم یکی از شهدای ارمنی دوران دفاع مقدس انجام میشود.رئیس
جمهوری در پاســـخ به ابراز احساســـات و قدردانی مادر شهید شاهمیریان بابت حضور وی در منزل
آن شهید ،اظهار داشت :این وظیفه ما و کمترین کاری است که در قبال شما خانوادههای عزیز شهدا
از دستمان برمیآید .شما فرزند دلبندتان را برای دفاع از کشور و ملت ایران تقدیم کردهاید و یقیناً
نزد خداوند مقام و جایگاه بسیار باالیی دارید.
روحانی تصریح کرد :مردم ایران همواره هموطنان ارمنی خود را مردمانی امین ،پرتالش ،صادق
و درستکار یافتند که به وطن و کشور خود عالقهمند بوده و هستند و از همینرو جامعه ارامنه نزد ملت
شـــریف ایران احترام و جایگاه بســـیار باال و واالیی دارند .وی افزود :مردم ایران حضرت عیسی(ع) را
نیز در کنار پیامبر اســـام حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) و
حضرت موســـی(ع) ،پیامبران اولوالعزم و بزرگ خدا میشناسند که برای انسان مایه خیر و برکت و
سعادت بودهاند .شهید ادوین شاهمیریان در سال  66و در منطقه میمک در حالی که فقط  20سال
سن داشت ،به شهادت رسیده است .روحانی که از سوی حجتاالسالم والمسلمین شهیدی رئیس
بنیاد شـــهید و امور ایثارگران همراهی میشد ،در پایان این دیدار لوح تقدیری به خانواده این شهید
تقدیم کرد.روحانی یکشـــنبه همچنین به دیدار خانواده شـــهید ژرژ کشیش هارطون از دیگر شهدای
ارمنی کشور رفته بود.

صادرات ،گذر و خدمات مربوط اســـت
که براســـاس ارتباطـــات الکترونیکی از
جمله مبادله دادهها و اسناد بهصورت
الکترونیـــک ،انجـــام میشـــود .اصـــول

کلی حاکم بر ایـــن موافقتنامه عبارتند
از :برابـــری عملکردی ،عـــدم تبعیض
در اســـتفاده از ارتباطـــات الکترونیکی،
بیطرفی فناوری ،ارتقای قابلیت کاربرد

داخلـــی ،تســـهیل تجـــارت پیشـــرفته
و رعایـــت نظارتـــی ،همـــکاری بیـــن
بخشهـــای دولتی و خصوصی و بهبود
محیط اعتماد فرامرزی.

طالب از اقشار محرومند  ،زندگی آنان زیر خط فقر است

بـــا هند نیز روابط دوســـتانه داریم که هر کـــدام در جایگاه خود
مطرح است از این رو همکاری ما با پاکستان در ابعاد مختلف
در آینده نیز تقویت خواهد شد .روابط ما با هند به معنای عدم
ارتباط با پاکستان نیست ،پاکستانیها با امریکا رابطه دارند لذا
این نیز به معنای عدم ارتباط با ما نیست.
مجلس به تقویت بنیه دفاعی توجه دارد
الریجانـــی همچنیـــن در جمع خبرنـــگاران گفت :مجلس
شورای اسالمی هر ساله برای حمایت از بنیه دفاعی کشور توجه
ویژه دارد و امسال نیز در جریان تصویب بودجه به این موضوع
توجه میکند .وی افزود :اینکه کشورهای مهم منطقه دور هم
جمع شـــوند تا در مـــورد حضور تروریســـم در منطقه تصمیم
بگیرند ،نشان از عدم تحقق نتایج روشهای کشورهای بزرگ
برای تقویت تروریست در منطقه است .الریجانی افزود :شاید
برخوردی که در عراق و ســـوریه با داعش شد ،این ایده را بارور
کرد که اگر کشـــورهای منطقه خودشان متحد شـــوند ،توانایی
مبارزه با تروریســـم را خواهند داشـــت و میتوانند ائتالف کنند
البته نه ائتالفی کـــه صرفاً روی کاغذ باشـــد.الریجانی خبر داد
که اجالس بعدی در حوزه مبارزه با تروریسم در سال آینده در
تهران برگزار میشـــود که در این فاصله تحوالت و راهکارهای
بهتر نیز رصد و بررسی خواهد شد.

پوستاندازی صنعت خودرو

روحانی در دیدار خانواده شهید ادوین شاهمیریان:

واکنش سخنگوی حوزههای علمیه به انتقادات از بودجه دولتی این نهاد:

برایعربستانارزشقائلهستیماماآنهامسیراشتباهرفتند
رئیس مجلس ارتباط سعودیها با اسرائیل را به ضرر حیثیت
عربستان دانست و گفت :امریکاییها به دنبال اختالفافکنی
بین کشـــورهای اســـامی هســـتند تا اموال آنها را غـــارت کنند.
به گـــزارش خانه ملـــت ،علی الریجانـــی دیـــروز در کنفرانس
مطبوعاتی خود که در پایان ســـفر  3روزه به اســـام آباد برگزار
شـــد ،در جـــواب یکـــی از خبرنـــگاران درخصـــوص پیشـــنهاد
جمهوری اســـامی ایران برای بهبود روابط با عربستان گفت:
پیشـــنهاد خاصـــی در ایـــن زمینه مطرح نشـــده ضمـــن اینکه
جمهوری اســـامی همواره به روابط برادرانـــه معتقد بوده که
باید از این ظرفیتها استفاده شود از این رو برای عربستان نیز
ارزش قائل بوده و معتقدیم آنها مســـیر اشـــتباه رفتند؛ مردم
یمن فقیر هستند اما با کرامت بوده و نباید به کشتار آنها دست
بزنند.رئیس مجلس در خصوص ائتالف ایران و سایر کشورها
برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق اظهار داشت :به عراق
کمک کردیم تا در مقابله با داعش به توفیقاتی دســـت یابد از
این رو توانستند به آنها ضربه بزنند .الریجانی در ادامه با بیان
اینکه در ســـالهای اول فقط ایران حضور داشـــت اما بعدها با
ائتالف و مذاکرات با روسیه ،کار سرعت پیدا کرد ،یادآور شد :با
این حال ماجرای تروریســـتها در سوریه تمام نشده زیرا هنوز
امریکاییها پایگاههایی را در این منطقه دارند.
وی بیـــان داشـــت :امریـــکا از ســـال  2001با حضـــور در این
منطقه مدعی مبارزه با تروریســـم و مواد مخدر اســـت اما بعد
از گذشت ســـالهای طوالنی تولید مواد مخدر  45برابر شده و
اقدام مؤثری انجام نگرفته اســـت ،در واقع امریکا با تروریسم
بازی میکند .رئیس مجلس در پاسخ به سؤال دیگری در مورد
مباحثی که پیرامـــون بیاعتمادی به وجود آمـــده بین ایران و
پاکستان شده اســـت ،بیان داشت :ما همیشه برای پاکستان به
عنوان کشوری مهم ارزش زیادی قائل هستیم ضمن اینکه در
زمینه پارلمانی ،سیاســـی و اقتصادی روابط نزدیک است البته
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تعامل اروپا و امریکا بر ســـر مســـائل ایران بر اســـاس
وحـــدت رویه پیش خواهد رفت یا منافع ســـبب غلبه
فضای رقابت بر این تعامل خواهد شـــد؟ پرسشی که
پاســـخ به آن درشرایط خطیر وســـیال تحوالت جاری
بینالمللی ومنطقهای حائز اهمیت است.
اکبرقاسمی
پاســـخ ســـریع و بر مبنـــای تجربههای پیشـــین به
سفیر پیشین
این پرســـش شـــاید این باشـــد که موضوعات ناشـــی
دراوکراین ومصر
از رویکردهـــای جمهـــوری اســـامی ایـــران میتوانـــد
فضـــا و زمینه تقابل بیـــن ایران وامریکا و اروپا را بهطورهمزمان تشـــدید کند.
خاصـــه آنکه ســـمتگیری اروپا به ســـوی اتحاد نظر و وحدت رویـــه با امریکا
درعرصههای بینالمللی امری مسبوق به سابقه ومحتمل است و تا حدودی
زیادی از خاستگاههای ایدئولوژیک مشترک تأثیر میپذیرد و به همین دلیل
ظهور و بروز یک ائتالف علیه سیاست خارجی کشورمان را امری واقع گرایانه
میکنـــد که نتیجه آن ضـــرورت توجه بیشـــتر به حساســـیتها ،یارگیریها و
مخاطرات پیشرو است.
تجربه مناســـبات اروپا و امریکا تاکنون نشـــان داده که معموالً کشـــورهای
اروپایـــی درمقـــوالت مرتبـــط بـــا ارزشها وتهدیدهای مشـــترک در مســـائل
بینالمللی زودتر به تفاهم و دیدگاه مشترک با امریکا میرسند .مصداق این
رویه را در ماجرای پرونده هستهای ادعایی علیه ایران شاهد بودیم .اروپاییها
که ابتدا مدیریت سیاســـی پرونده را به عهده داشـــتند در دورهای با مشارکت
امریکاییها به فشار یکپارچه ونتیجهگیری سریعتردست یافتند .این مالحظه
میتواند درمقوله ادعایی جدیدی که تحـــت عنوان تهدیدآمیز بودن برنامه
دفاع موشـــکی ایران وموشـــکهای بالستیک مطرح میشـــود زمینه ادعای
مخاطره مشترک واتحاد نظر اروپا و امریکا را تسهیل سازد.
اما در کنار این ارزیابی باید به این واقعیت توجه کرد که در فضای کنونی،
رویکردهای یکســـونگرانه دونالد ترامپ در موضوعات مشترک اروپا و امریکا
همچون پیمان ناتو ،معاهده آب وهوا و تجارت براســـاس قواعد بینالمللی
زمینههای گفتمان فیمابین آنها را شـــخم زده و امکان باالنس فرصت های
مشـــترک اروپا دربازی معاملـــه با امریکا را تقلیل داده اســـت .بنابراین قابل
پیشبینی اســـت که در چنین فضایی موضوعات بالقوه اتحاد ســـاز بین اروپا
وامریکا ازسطح لغزندگی بیشتری برخوردار باشند.
باید توجه داشـــت که در شـــرایط کارگزاری فعلی حاکم بـــر اتحادیه اروپا،
محور تأثیرگذاری دراختیارسه کشور فرانسه ،آلمان وایتالیا بوده وانگلیس نیز
جایگاه خاص خود را در مســـائل جهانی ومنطقهای و در روابط ویژه با امریکا
دارد .همچنین اروپاییها درموضوعاتی همچون فلســـطین ،یمن و ســـوریه
زمینه همگرایی بسیارضعیفی با امریکا دارند و عمدتاً نقش خاص خود را با
گفتمان متمایزی بهدلیل ماهوی وآثار تحوالت این مناطق برساختار و کارگزار
داخلی آنها به گونهای متفاوت و ناسازگار تعقیب میکنند.
در چنیـــن فضایی این نکته غیرقابل انکار را نیز نبایـــد فراموش کرد که از
جمله آثار مثبت برجام ازمنظر کشـــورهای اروپایی ،چســـبندگی خوبی است
کـــه اهداف و فرآیند برجام بـــا منافع اروپا ایجاد کرده اســـت .تفاوت منافع و
مضار بود و نبود برجام نزد اروپاییها آن قدر زیاد اســـت که آنها را در جایگاه
مدافعان و حامیان پروپاقرص برجام وحفظ پیوندهای ناشی از آن قرار داده
است.
در ایـــن میـــان اگر چه کشـــوری مانند فرانســـه که اظهـــارات اخیر برخی
سیاســـتمدارانش در چارچوب تأثیـــر پذیری از البی رژیم اســـرائیل عالئمی
چند را از نزدیک شـــدن پاریس به ادعای مشترک تل آویو ،ریاض و واشنگتن
پیرامون موضوعات موشکی و متهم کردن ایران به دامن زدن به بی ثباتی در
منطقه نشان داده است ،اما بازیگری فرانسه همواره یک روند مستثنی را القا
میکند که بین منافع حاصله ازالبی صهیونیستها و کسب منافع حداکثری
پاریس درپروندههای خود با ایران وامریکا (ایرباس وتوتال و خودروسازی) و
پروندههای منطقهای همچون سعودی ،لبنان و میانجیگری صلح فلسطین
و اســـرائیل و تروریســـم داعش و مهاجرت همواره درحال غربالگری است تا
با پیجویـــی حداکثرمنافع و موقعیت یابیهای بیشـــتراهداف متنوع خود را
بازتولید نماید.
با احتســـاب مجموع آنچه گفته شـــد فضای اتحاد یا رقابت بر ســـر ایران
میان کشورهای اروپایی فضایی سیال است .این سیالیت به معنای آن است
که مـــا در جهت این روند عنصری بیتأثیر و منفعل نیســـتیم .در شـــرایطی
که پراکندگی و فقدان انســـجام وهدفمندی گاه میتواند به ارســـال پاسهای
غضنفری برای گل زدن به کینه ورزانی چون نتانیاهو و محمدســـلمان منجر
شـــود؛ ضروری اســـت تا درســـایه منافع ملی کشور و با شناســـایی فرصت ها
وتهدیدها عمل کنیم و متوجه باشـــیم انسجام سامانه اظهار و روایتپردازی
مقامات درخصوص موضوعات مهم کشور تا چه حد ضروری است.

ســـــــیاســی
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ســـخنگوی مدیریت حوزههـــای علمیه گفـــت :در روزهای
اخیـــر در برخـــی از رســـانهها ،جریانی به دنبـــال تضعیف
روحانیـــت اســـت و تالش زیـــادی صورت گرفـــت که نهاد
دینی را درخصوص بودجه زیر سؤال ببرند .حجتاالسالم
عبـــاس رفعتی در جمـــع خبرنگاران گفـــت :روحانیت به
حدی در جامعه اعتبار دارد که در آخرین انتخابات جامعه
 6نفر کاندیـــدا بودند و دو نفر ملبس بـــه لباس روحانیت
بودند؛ از بین  6کاندیدا بیش از  95درصد شرکت کنندگان
به این دو نفر رأی دادند.
وی گفت :در روزهای اخیر در برخی از رسانهها ،جریانی
به دنبال تضعیف روحانیت اســـت و تالش زیادی صورت
گرفت که نهاد دینی را درخصوص بودجه زیر سؤال ببرند؛
البته برخی با ادبیات دلسوزانه و با شعار استقالل حوزه این
بحث را مطرح کردند؛ مســـأله اســـتقالل حوزه یک راهبرد
اســـتراتژیک مدیریت حوزه است ،ولی از این واژه استقالل
حوزه ،برخی برداشت ناروایی داشته و دارند.
رفعتی اظهار کرد :ما نباید اســـتقالل حوزه را از دســـت
بدهیم و این هجمهای که صـــورت میگیرد ،به این خاطر
است که حوزه ما مستقل است و چون حوزه مستقل است
و به همین خاطر براحتی از مشکالت دولتها نیز به سخن
به میان آورده و نقد کرده اســـت .این اســـتاد حـــوزه افزود:
این هجمهها هزینه اســـتقالل حوزه است؛ بودجه حوزه از
طریـــق باور مردم و اعتماد مردم شـــکل گرفته اســـت ولی
این گونه نیز که نهـــاد حکومت دینی نباید از دولت کمکی
دریافت کند؛ در ردیف بودجه دولت ،کمک به حوزه انجام
میشـــوند نه اینکه دولت بـــه حوزه ردیـــف بودجه خاص
تعریف کرده باشد.
حجتاالسالم والمســـلمین رفعتی اظهار کرد :دولت
ترکیه بـــه نهاد روحانیت و حوزه آن کشـــور 4 ،هزار میلیارد

تومان بودجه داده است؛ بودجه دولت ملی مصر به االزهر
مشخص است ،ولی حوزه علمیه ما با بودجههای مردمی
و وقـــف و ...اداره میشـــود؛ در دولـــت طاغوت بســـیاری از
موقوفات حوزوی به زور تملک شـــده است .وی گفت :اگر
عایـــدات حوزه از موقوفات خودش به شـــکل کامل تأمین
شـــود ،هیـــچ نیازی بـــه بودجه حمایتـــی هم نـــدارد؛ برای
کل حوزههای علمیه سراســـر کشـــور اگر نصف بودجه یک
دانشـــگاه مثل دانشـــگاه تهران ارائه شود ،حاضر به گرفتن
هیچ کمکی نیستیم .ســـخنگوی مدیر حوزههای علمیه با
بیـــان اینکه با نصف بودجه یک دانشـــگاه تمام حوزههای
علمیه کشور اداره میشوند ،بیان کرد :آمار طالب شاغل به
تحصیل در حوزه چند برابر دانشجویان یک دانشگاه است،
ولی بودجه ملی آن دانشگاه بسیار زیاد است.
وی گفـــت :بودجـــهای کـــه اعـــام میشـــود ،بودجه
پیشـــنهادی اســـت؛ از جایی که این بودجه کمکی است،
مشـــخص نیســـت که ایـــن بودجه مصـــوب شـــود؛ پس از
تصویب ،به دلیل اینکه این بودجه کمکی است ،دولت نیز
خـــود را ملزم بـــه تخصیص نمیبینـــد؛ گاهی  50درصد
بودجه مصوب تخصیص داده شـــده است .استاد حوزه
تصریـــح کرد :نکته دیگر آن اســـت که ایـــن بودجهای که
در ردیـــف بودجه به عنوان کمک بیان شـــده اســـت ،به
طالب اختصاص نمییابـــد؛ در حالی که زندگی طلبهها
زیـــر خط فقر اســـت؛ طالب جزو قشـــر محـــروم جامعه
هســـتند ولـــی ایـــن بودجه ســـر ســـفره طالب نمـــیرود.
حجتاالســـام رفعتی اظهار کرد :ســـرانه هزینه دولت
برای دانشـــجویان اصالً در حد ســـرانه کمـــک به طالب
نیســـت؛ هزینه شـــهریه طالب از وجوهات و وقف تأمین
میشـــود و اصالً درخصوص بودجه سرانه طلبه عنوانی
در بودجه بیان نشده است.

راهکار مهار آلودگی هوا در فصل سرد
ادامه از صفحه اول
چرا میتوان بر این معضل پیروز شد؟
وارونگی هوا را میتـــوان از حدود  10روز
قبل برآورد کـــرد .مدیریت کیفیت هوا باید
این سیاست خود را که تنها پس از بروز بحران
شـــروع به اقدام میکند ترک کند .باید گفت
درفضایمحصورکالنشهر10میلیونی تهران
میزان معینی از هوای پـــاک وجود دارد که
قبل از تمام شدن و آلوده شدن این میزان
معیـــن از هوای پاک باید بـــا توجه به دوام
زمانـــی دوره وارونگی نســـبت به حفظ آن
اقدام کـــرد .حفظ آن البته در شـــهر تهران
تنها بســـتگی به مدیریت تردد خودروها و
کارگاههای ریز و درشـــت ســـطح شهر دارد

طبیعتاً اگـــر چند روز قبل از شـــروع بحران
محدودیتها اعمال شـــود رونـــد تخریب
هوای پاک را به تأخیر میاندازد و البته این
زمان تأخیر باید متناســـب بـــا دوره زمانی
پیشبینی شـــده دوام وارونگی باشـــد .این
راه حل ســـاده چرا انجام نمیشـــود بیشتر
بهدلیـــل عدم شـــجاعت قبول مســـئولیت
اســـت و نیز دستگاههای مســـئول در شرح
وظایفشان این نوع اقدامها نیامده است
و در ثانی به مصداق سری که درد نمیکند
چرا دســـتمال بست ،این مسئولیت اضافه
را بـــرای خود ایجـــاد نمیکننـــد ،در عوض
پرداختـــن به همـــان ریـــزه کاری معمول و
روزمـــره را کافـــی میدانند اما اگـــر جداً در

پی حـــل معضل خطرنـــاک آلودگـــی هوا
هستیم در تهران و سایر کالنشهرهای کشور
برای مدیریت کیفیت هوا به یک مدیریت
هوشـــمند نیاز اســـت که با شـــناخت علت
اصلـــی آلودگی بـــا بهرهگیـــری از امکانات
علمـــی و فنی روز بهصـــورت بهنگام اقدام
نماید .طبیعتاً هماهنگی مردم و گروهی از
دســـتگاههای اجرایی شرط ضرور موفقیت
این تالش است چنانکه عادت دستگاههای
اجرایی و اداری کشور است معضل را نباید
زیـــاد پیچیـــده وغیـــر قابل حل جلـــوه داد.
آمادگـــی ارائه یک راه حـــل عملی از طرف
راقم این ســـطور در هر سطح که الزم باشد
وجود دارد.
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الیحه دولت چه زمانی به «بهارستان» میرسد؟

خانواده هاشمی از جماران میروند

انتخابات ،همچنان در انتظار «قانون جامع»

احسان بداغی

علی حسن پور  /ایران

دیـــروز حســـینعلی امیـــری ،معـــاون
پارلمانـــی رئیـــس جمهـــوری اعـــام
کـــرد« :دولت عـــزم جـــدی دارد الیحه
نظام جامع انتخاباتی را ســـر و ســـامان
دهـــد ».با وجود ایـــن نمایندگان عضو
کمیسیون شوراهای مجلس به «ایران»
گفتند اگـــر این الیحه تا یـــک ماه آینده
تقدیـــم مجلس نشـــود ،احتمـــاالً خود
مجلســـیها طرحی برای ســـاماندهی
نظام انتخاباتی کشور ارائه کنند .قاسم
میرزایی نکو در همین رابطه حتی گفته
کـــه مهلت زمانـــی تا یک مـــاه آینده به
دولت هم اطالع داده شـــده اســـت .اما
در طرف مقابل همچنان امیری معتقد
اســـت که الیحـــه دولت بایـــد مقدم بر
طـــرح مجلس باشـــد .او البته نگفته که
کار بررســـی این الیحه در هیأت دولت
چـــه زمانی بـــه پایان میرســـد و کی به
مجلس تقدیم خواهد شد.
 ëëتوضیحات معـــاون رئیس جمهوری
درباره الیحه نظام انتخابات
بحث بر ســـر الیحه نظام انتخاباتی
بین پاستور و بهارستان مربوط به دوره
نهم مجلـــس و دولت یازدهم اســـت.
مجلسیها از همان مجلس نهم اصرار
دارند که دولـــت باید زودتر الیحه خود
را به بهارســـتان بیـــاورد و دولت هم از
همان زمان میگوید مشـــغول بررسی
الیحه است.
دیروز در همین رابطه حســـینعلی
امیـــری ،معـــاون پارلمانـــی رئیـــس
جمهـــوری در گفتوگویـــی بـــا
«خبرآنالیـــن» گفـــت کـــه «همـــه مـــا
میدانیـــم نظـــام انتخاباتـــی کشـــور
ایرادات و اشکاالتی دارد و این ایرادات
و اشکاالت برای مردم ،نظام ،نامزدها،
شـــورای نگهبان ،وزارت کشـــور و ســـایر
بخشهـــای مرتبط با بحـــث انتخابات
هزینه درست کرده است».
به گفته امیری «کمیسیون سیاسی-
دفاعی دولت وقـــت زیادی روی الیحه
نظـــام جامـــع انتخابـــات گذاشـــت و
براســـاس سیاســـتهای کلـــی ابالغی
رهبـــر معظم انقالب ،الیحـــه را نهایی

کـــرد .هـــم اکنـــون الیحه نظـــام جامع
انتخابات در دســـتور کار دولت است».
وی دربـــاره اظهارات برخی سیاســـیون
کـــه میگوینـــد دولـــت عزمـــی بـــرای
ارســـال الیحه نظـــام جامـــع انتخابات
به مجلـــس ندارد ،اظهار کـــرد« :واقعاً
دولـــت عزم جـــدی دارد الیحـــه نظام
جامـــع انتخاباتی را سروســـامان دهد،
همه ما میدانیم نظام انتخاباتی کشور
ایرادات و اشکاالتی دارد و این ایرادات
و اشکاالت برای مردم ،نظام ،نامزدها،
شـــورای نگهبان ،وزارت کشـــور و ســـایر
بخشهـــای مرتبط با بحـــث انتخابات
هزینه درست کرده است».
معاون پارلمانـــی رئیس جمهوری
یـــادآور شـــد« :هزینههـــای ناشـــی از
ایرادات و اشکاالت برگزاری انتخابات،
بـــه خاطر خألهای قانون اســـت ،نظام
جامـــع انتخابـــات میتوانـــد عمـــده
خألهـــای قانونی در این حوزه را مرتفع
کند ».وی دربـــاره تعیین ضرب االجل
رئیـــس کمیســـیون شـــوراهای مجلس
بـــرای دولـــت در ارســـال الیحـــه نظام
جامع انتخابات افزود« :این الیحه هم
اکنون در دســـتور کار صحن دولت قرار
دارد .البته میشـــود با آقـــای رحمانی
فضلـــی صحبت کرد که نامـــهای برای
دولـــت بنویســـد و تقاضا کنـــد خارج از
نوبت الیحه نظـــام جامع انتخابات در
صحن دولت مطرح و بررسی شود».
امیری در پاســـخ به این سؤال که آیا
خودتان با نمایندگان مجلس صحبت
میکنیـــد کـــه طرحـــی دربـــاره نظـــام
جامـــع انتخابـــات ندهند؟ بیـــان کرد:
«نماینـــدگان مجلس ً
کامـــا در جریان
موضوع هســـتند .البته نمایندگان حق
تقدیـــم طـــرح را دارنـــد امـــا از جهـــت
حقوقی اصل بر اولویت الیحه است تا
طرح .هنوز نمایندگان مجلس صحبتی
بـــا من نداشـــتند اگـــر چنیـــن صحبتی
را با مـــن در میان بگذارنـــد میتوانیم
همیـــن پیـــش نویـــس الیحـــه ای را که
تهیه کردیم به آنها بدهیم تا مشـــاهده
کننـــد چنیـــن کاری در دولـــت انجـــام
شده است».

ëëمهلت بدون الزام مجلس به دولت
روز  24مهرمـــاه ســـال گذشـــته
بـــود کـــه پایـــگاه اطالعرســـانی رهبـــر
معظـــم انقـــاب اعالم کرد که ایشـــان
سیاســـتهای کلی حکومـــت ایران در
حـــوزه انتخابـــات را بـــه رؤســـای قوای
ســـه گانه و رئیـــس مجمع تشـــخیص
مصلحـــت نظام ابالغ کردنـــد .ابالغی
که باعث شـــد اصرار مجلســـیها برای
دریافت الیحه جامع نظـــام انتخابات
کشـــور از ســـوی دولت بیشتر شـــود .در
همان زمستان سال گذشته حتی گفته
شـــد که احتمـــاالً ایـــن الیحه تـــا موعد
انتخابات  29اردیبهشـــت ارائه خواهد
شـــد .البته همان زمان هم بســـیاری از
نمایندگان در مورد اینکه این الیحه به
انتخابات دوازدهم ریاســـت جمهوری
برسد اعالم تردید کردند.
حاال با گذشـــت هفت مـــاه از زمان
برگـــزاری انتخابـــات معلوم شـــده که
آن تردیدهـــا درســـت بودهاند .پیشـــتر
اعضای کمیســـیون شـــوراهای مجلس
و در رأس آنهـــا رئیس این کمیســـیون،
محمدجـــواد کولیونـــد در چنـــد نوبت
اعـــام کردند کـــه در صـــورت نیامدن
الیحه دولت ،طرحی برای ساماندهی
نظـــام انتخاباتـــی کشـــور توســـط خود
مجلسیها تهیه خواهد شد .آن طور که
قاسم میرزایی نکو به «ایران» میگوید:
«پیشتر مهلتی دو ماهه برای ارســـال

الیحـــه به دولـــت اعالم شـــده و در این
مهلت تأکید شـــده در صورت نیامدن
الیحـــه دولـــت در این مـــدت ،مجلس
طرحـــی را بـــرای انتخابات در دســـتور
کار قـــرار خواهد داد ».آن طـــور که این
نماینـــده مجلـــس گفتـــه ایـــن مهلت
مربوط بـــه یک مـــاه قبل اســـت و این
بدان معناســـت که یک ماه از آن باقی
مانده اســـت .اما به نظر نمیرســـد که
در این یک ماه هم الیحهای از پاســـتور
به بهارســـتان بیایـــد .چه آنکـــه اصغر
سلیمی ،عضو هیأت رئیسه کمیسیون
شـــوراهای مجلس به «ایران» توضیح
میدهد« :آن طور کـــه ما اطالع داریم
بیـــن  120تـــا  130ماده از ایـــن الیحه تا
کنون در دولت بررســـی شده و هنوز 30
تا  40ماده دیگر باقی ماندهاند».
بـــا توجه به ســـه ســـالی کـــه دولت
صـــرف بررســـی آن  120تـــا  130مـــاده
کـــرده طبیعی اســـت که بررســـی بقیه
ایـــن الیحـــه خیلی بیشـــتر از یـــک ماه
زمـــان نیاز داشـــته باشـــد .اما عبـــور از
ایـــن یک مـــاه بـــه آن معنا نیســـت که
مجلســـیها هم بالفاصله دست به کار
میشوند و طرحی ارائه میکنند ،چون
اساســـاً به نظر میرســـد چنیـــن طرح
جامع و گســـتردهای هم حتی به شکل
پیشنویس در مجلس وجود نداشـــته
باشد .این را قاسم میرزایی نکو نیز تأیید
کـــرده و به «ایـــران» میگوید« :حداکثر

کاری که مجلـــس میتواند انجام دهد
این است که برخی طرحهای مختلف
مرتبـــط با بحـــث انتخابـــات را تجمیع
کند و آنهـــا را به عنوان جایگزین الیحه
دولت به رأی بگذارد ».اما خیلی بعید
است که نه تنها دولتیها بلکه قسمت
قابـــل توجهی از خود مجلس به چنین
اقدامـــی تـــن بدهنـــد و آن را بپذیرند.
با این توصیف به نظر میرســـد بســـیار
بیشـــتر از یک مـــاه مهلت مورد اشـــاره
قاسم میرزایی نکو هم بی آنکه طرحی
از ســـوی مجلس و یا الیحهای از ســـوی
دولـــت ارائه شـــود ،بگـــذرد .خصوصاً
اینکـــه در شـــرایط فعلی مجلـــس تازه
درگیـــر بحث بودجه ســـال  97شـــده و
این درگیری احتماالً تا بهمنماه طول
خواهد کشید .بســـیار بعید است که در
این بازه زمانی الیحهای از دولت برای
نظـــام جامـــع انتخاباتـــی بـــه مجلس
فرســـتاده شـــود .چـــه آنکـــه دو عضـــو
کمیســـیون شـــوراهای مجلـــس یعنی
ســـلیمی و میرزایی نکو هم پیشبینی
میکننـــد این الیحه زودتر از ســـه ماهه
اول سال  97به مجلس تقدیم نشود.
ëëتغییرات انتخاباتی در الیحه دولت
امـــا مهمتـــر از ایـــن موضـــوع آن
اســـت کـــه آیا محتـــوای الیحـــه تنظیم
شـــده در دولـــت میتواند پاســـخگوی
ایرادات فعلی ســـازوکارهای انتخاباتی
کشـــور باشـــد یا خیـــر؟ اصغر ســـلیمی

بـــه «ایـــران» خبـــر داده که بـــه صورت
غیر رســـمی پیشنویـــس این الیحه در
اختیار برخـــی نمایندگان قـــرار گرفته
اســـت .هر چند ایـــن پیشنویس متنی
نهایـــی نیســـت اما بـــه گفته ســـلیمی
«میتواند ســـمت و سوی مسیر دولت
در تعییـــن ســـاز و کارهـــای انتخاباتـــی
را نشـــان دهـــد ».ایـــن پیشنویـــس
بجـــز انتخابـــات خبرگان رهبـــری بقیه
ت نظام را در بر گرفته و ســـعی
انتخابا 
کرده برای آنها قوانینی ثابت بنویســـد.
آن طور که سلیمی به «ایران» توضیح
داده میتوان ســـر فصلهای اساســـی
و مهـــم مـــد نظر ایـــن الیحـــه ،آن طور
که به نمایندگان اطالعرســـانی شده را
این گونه عنوان کرد؛ «بحث شـــفافیت
مالی انتخابات و شـــفاف شـــدن منابع
مالی نامزدها»« ،تقویت نقش احزاب
در نظـــام انتخاباتـــی ایـــران»« ،تعیین
حـــدود و نوع هزینههـــا و منابع مجاز و
غیرمجاز انتخاباتی»« ،ممنوعیت ورود
نیروهای مســـلح به بحـــث انتخابات»
و «بهرهگیـــری از فناوریهـــای نوین در
جهت حداکثرسازی شفافیت ،سرعت
و ســـامت در اخـــذ و شـــمارش آراء و
اعالم نتایج».
در ایـ ــن بین بـ ــه گفته سـ ــلیمی مورد
مهمی هم وجود دارد که ناظر به بحث
تقویت نقش احزاب در انتخابات است.
او میگوید «در پیشنویس الیحه دولت
برای نظام انتخاباتی کشور امکان دادن
رأی به یک لیسـ ــت کامل ،بـ ــدون نیاز به
رأی دادن بـ ــه تک تک افـ ــراد پیشبینی
شده است ».بر این اساس رأی دهندگان
میتواننـ ــد تنها با نوشـ ــتن یک کد به کل
یک لیسـ ــت واحـ ــد رأی دهند .سـ ــلیمی
معتقـ ــد اسـ ــت کـ ــه چنیـ ــن سـ ــازوکاری
میتوانـ ــد در ادامـ ــه خـ ــود تقویت نقش
احـ ــزاب در انتخابات را به دنبال داشـ ــته
باشد .در صورت ارائه این الیحه و تبدیل
ت مختلف در
آن بـ ــه قانون دیگر انتخابا 
کشـ ــور قوانین مجزا نخواهند داشت و به
عبارتی نظام سیاسـ ــی تنها یـ ــک قانون
ت بجز
انتخابـ ــات بـ ــرای کلیـ ــه انتخابـ ــا 
مجلس خبرگان رهبری خواهد داشت.

صادق ملکی کارشناس سیاست خارجی در گفتوگو با «ایران»:

دستاوردهای دیپلماسی روحانی ،مانع پشیمانی است

مهراوه خوارزمی

مهر

درســـت در زمانـــی که پشـــیمان بودن
یا پشـــیمان نبـــودن از رأی بـــه روحانی
در صـــدر بحثهـــای رایج شـــبکههای
اجتماعی قرار داشـــت ،یک نکته مورد
اتفـــاق هـــر دو گـــروه بـــود و آن اینکـــه
پشیمانها عملکرد دولت در سیاست
خارجی را مثبت ارزیابـــی کرده و آن را
اســـتثنا میکردند و در مقابل مدافعان
پرشـــمار دولـــت یکـــی از نقـــاط اتکای
دفـــاع خـــود را بر همین عملکـــرد قرار
میدادند .چنین بود که کمتر کارشناس
سیاست خارجی مخاطب این پرسش
قـــرار گرفت کـــه ماجرای پشـــیمانی را
چگونه ارزیابی میکند .همین موضوع
بهانـــهای شـــد تا با صـــادق ملکـــی ،از
کارشناسان مسائل بینالملل گفتوگو
کنیم .گفتوگویی که سیاست داخلی و
خارجی در آن پیوند خورد.
٭٭٭
ëëبه عنوان کارشناســـی کـــه تمرکزتان
بر حـــوزه سیاســـت خارجـــی و روابط
بینالملـــل اســـت ،ارزیابـــی تـــان از
ماجرای پشـــیمان هســـتم و پشـــیمان
نیستم که در هفتههای اخیر رقم خورد،
چه بود؟
همچـــون بســـیاری از کارشناســـان
دستاوردهای دولت روحانی در عرصه
سیاست خارجی را یکی از دالیل اساسی
برای پشـــیمان نشـــدن از رای به او می
دانم .به باورم دولت روحانی همچنان
در میـــان گزینههایی که وجود داشـــت،
بهتریـــن گزینه اســـت اگر چـــه ممکن
اســـت همچنـــان بـــا برخـــی ایدهآلها
فاصلـــه داشـــته باشـــد .امـــا در عرصه
سیاســـت نباید بـــه دنبـــال ایدهآلها و
آرمانها بود .اینکه توقع داشته باشیم
روحانـــی بتوانـــد به تمامی شـــعارهای
انتخاباتی عمل کند ،انتظار غیرواقعی
اســـت .زیـــرا میدانیـــم کـــه اداره و
مدیریت کشور تنها حاصل اراده رئیس
جمهوری نبوده و نیســـت .همچنین به
باورم ایـــن نگرانی کـــه عملکرد دولت
روحانـــی را در صـــورت مطلوب نبودن

تمام عرصههای سیاســـی ،اجتماعی و
اقتصادی دارد .شما وقتی اذعان دارید
که اقتصاد ایران دولتی است ،سیاست
و فرهنـــگ نیز امری دولتـــی میگردد.
دولتهـــا در مواجهـــه بـــا مطالبـــات
مردم ،بیش از آنکه مالحظات عمومی
را مدنظـــر قرار دهـــد ،مالحظات کالن
قدرت را مدنظر قرار میدهد.
ëëبا این حال دولـــت روحانی باوجود
همـــه انتقـــادات موضـــوع حقـــوق
شـــهروندی را در دســـتور کار قـــرار داد و
پیش برد ،اینکه دیگـــر مالحظات کالن
قدرت نبود؟
ظهـــور دولتهـــای مـــدرن کـــه
امروز اروپـــای غربی مظهر آن اســـت،
حاصل روندی طوالنـــی بوده که محور
آن قانونمنـــدی و اصـــل قـــرار دادن
حقوق شـــهروندی بوده اســـت .حقوق
شـــهروندی حاصـــل بیانیه و یا شـــعار
نیســـت بلکه نهادینه شدن حقی است
که مشـــروعیت قـــدرت سیاســـی از آن
ناشـــی میگردد ،اما ما به عنوان ایران
باید بســـیار تمرین کنیم تا بتوانیم وارد
دوره اولیـــه رعایت این حقوق شـــویم.
االن در نـــگاه مثبـــت در دوره آشـــنایی
بـــا حقوق شـــهروندی و کارآمـــوزی آن
هســـتیم .درد ایرانـــی در یکصد ســـال
اخیر را اگر بخواهیـــم در یک کلید واژه
خالصـــه کنیـــم ،درد قانـــون اســـت .ما
همچنـــان گرفتار دور بـــودن از قانون و
قانونمندی هستیم .بله قوانین در روی

فاطمـ ــه هاشـ ــمی ،دختـ ــر آی ـ ـتاهلل هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی
دیگه
در گفتوگو با «ایـ ــران آنالین» تأیید کرد خانـ ــواده آیتاهلل
چه خبر
هاشـ ــمی رفسـ ــنجانی بزودی جماران را تـ ــرک میکنند .به
گفته وی ،قرار اسـ ــت خانه آیتاهلل هاشـ ــمی رفسنجانی در
جماران ،به موزه تبدیل شود .فاطمه هاشمی افزود« :آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
خیلی عالقه داشـ ــت این محل موزه شـ ــود؛ عقیده بابا این بود که  30سال انقالب
مـ ــن (آیتاهلل هاشـ ــمی) در این خانـ ــه بودم و ایـ ــن خانه میتواند مـ ــوزهای برای
تاریخ انقالب باشـ ــد ».او از ابراز تعجب بازدیدکنندگان از منزل آیتاهلل هاشـ ــمی
رفسنجانی بعد از درگذشت وی خبر داد و گفت« :در زمان مراسم باور نمیکردند
و میپرسـ ــیدند این همان خانهای اسـ ــت که آیتاهلل هاشمی و خانوادهاش در آن
مینشسـ ــتند ».فاطمه هاشـ ــمی تأکید کرد این خانه متعلق به آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی نبوده و استیجاری بود و هیأت دولت مصوب کرد به موزه تبدیل شود.
به گفته وی ،عفت مرعشی همسر مرحوم هاشمی رفسنجانی به خانه خودش نقل
مکان خواهد کرد.

روایت <دوستی> از سومین دیدار با کروبی

اسماعیل دوستی ،عضو حزب اعتماد ملی برای سومین بار با مهدی
کروبی دیدار کرد .به گـ ــزارش اعتمادآنالین ،الیاس حضرتی نماینده
تهران در مجلس اعالم کرد که اسماعیل دوستی عضو حزب اعتماد
ملی ،روز یکشـ ــنبه برای سومین بار با مهدی کروبی دبیرکل این حزب
دیدار کرده اسـ ــت .دوسـ ــتی پس از این دیدار گفته است که حال آقای
کروبی خوب اسـ ــت .پیـ ــش از این نیز مجتبی ذوالنـ ــوری نماینده قم و
محمدرضا عباس ـ ـیفر عضو سابق شـ ــورای نگهبان نیز با کروبی دیدار
کرده بودند .علی شـ ــمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت ملی هم اخیراً
گفته بود که گشایشهایی در موضوع حصر ایجاد شده است.

رئیس پارلمان اردن خواستار ایجاد روابط با ایران شد

بعد از آنکه یک نماینده مجلس اردن خواستار آن شد که سفیر این کشور به ایران
برگردد ،رئیس پارلمان این کشور هم خواستار ایجاد روابط با تهران شد .به گزارش
ایسنا ،در حالی که برخی گزارشها حاکی از آن است که در پی تصمیم اخیر ترامپ
در مـ ــورد قدس اختالفاتی میان اردن و عربسـ ــتان به وجود آمده اسـ ــت« ،عاطف
الطراونه» رئیس پارلمان اردن در جلسه پارلمان این کشور با اشاره به ایران و سوریه
گفت که اردن باید بدون تأثیر بر روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس ،گسترش
ائتالفها و ایجاد روابط با برخی کشـ ــورها را مورد بررسی قرار دهد .رئیس پارلمان
اردن اخیراً با مجتبی فردوس ـ ـیپور ،سـ ــفیر ایـ ــران در اردن و ایمن علـ ــوش ،کاردار
سـ ــفارت سوریه در این کشـ ــور دیدار و ضمن تبریک پیروزی سوریه بر تروریستها
بر ضرورت گسـ ــترش روابط اردن با ایران و سـ ــوریه تأکید کرد .یک منبع نزدیک به
رئیس پارلمان اردن نیز اخیراً اعـ ــام کرد :الطراونه به همراه یک هیأت پارلمانی
در سیزدهمین نشست بینالمجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی که
قرار است اوایل سال آینده میالدی در ایران برگزار شود ،شرکت میکند.

تکذیب آزادی مهدی جهانگیری

وکیـ ــل مهـ ــدی جهانگیـ ــری خبـ ــر آزادی وی را تکذیـ ــب کرد.صبـ ــح
دیـ ــروز برخی رسـ ــانهها از آزادی مهدی جهانگیری بـ ــرادر معاون اول
رئیسجمهوری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهـ ــران خبر داده بودند.
با این حال محمود ایثاری ،وکیل مهدی جهانگیری در گفتوگو با ایلنا،
ضمـ ــن تکذیب این خبر گفت :پرونده مهدی جهانگیری همچنان در
مرحله تحقیقات اسـ ــت .اسـ ــحاق جهانگیری در واکنش به بازداشت
برادرش در اینسـ ــتاگرام ابـ ــراز امیدواری کرده بود که «سـ ــوء اسـ ــتفاده
سیاسی نباشد و عدالت ،مبارزه با فسـ ــاد و حاکمیت قانون برای همه
یکسان اجرا شود».

اخبار

سیاست خارجی از مهم ترین دستاوردهای دولت اعتدال است
بسترســـاز رویش احمدینـــژاد دیگری
بدانیم ،چندان صحیح نیســـت .پدیده
احمدینـــژاد دیگر تکرار نخواهد شـــد
زیرا ظهـــور وی حاصل مجموعه عللی
بود که در بستر سیاسی ایران ،دیگر آن
علل حضور ندارند .بله قدرت میتواند
از نوع تفکری که روحانی نماد آن است
به کس و یا جریان دیگری منتقل گردد
اما به همان اندازه که روحانی اعتدالی
عمـــل کـــرد و از غلتیدن به ســـوی یک
جریـــان امتناع کـــرد ،جایگزین وی نیز
دیگر نماد افراطـــی یک جریان خاص
نخواهد بود .به تعبیر روشـــن ،ما دیگر
در عرصـــه سیاســـی ایران شـــاهد روی
کار آمدن جریانهای تند اصالحطلب
یـــا اصولگـــرا نخواهیـــم بـــود و مســـیر
حرکت اعتدالی که بنیادش را روحانی
گذاشت ،ادامه خواهد داشت.
ëëچنیـــن پیشبینـــی قاطعانـــهای اما
میتوانـــد بـــه معنـــای نادیـــده گرفتن
گرایش های اجتماعی و رأی مردم باشد
که در هر حال بخشـــی از آن بر اســـاس
نتیجـــه عملکرد دولتهای مســـتقر در
حوزههـــای مختلـــف شـــکل میگیرد.
با این حســـاب پاســـخ نیافتـــن برخی
خواستهای اجتماعی را نگران کننده
نمیدانید؟
جامعه ایـــران در مواجهـــه و کارزار
سیاســـی عملی محافظهکارانه خواهد
داشـــت امـــا همیـــن جامعه در بســـتر
اجتماعی رویکردی لیبرال و حرکتی رو
به جلو خواهد داشت .زیرا واقعیت آن
اســـت که در حال حاضر جامعه ایرانی
از نهاد دولت توسعه یافتهتر و مدرنتر
است و این فارغ از اینکه حاصل شکاف
میان دولت و بســـتر اجتماعی اســـت،
دالیل تاریخی و فرهنگی دارد .دولتها
در ایـــران به واســـطه آنکـــه دولتهای
مالیاتی نیســـتند بیش از آنکه نماینده
مطالبـــات مردم باشـــند ،تأمین کننده
نگاه و خواســـتههای کانونهای قدرت
هســـتند .ما هنوز از دولت پاســـخگو در
ایران فاصله داریم .رسیدن به نقطهای
کـــه دولتهـــا را در ایـــران پاســـخگو
بنمایـــد ،نیاز به تحوالت ســـاختاری در
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کاغـــذ وجـــود دارد امـــا همچنـــان که از
دوره مشروطیت تا امروز بوده ،مشکل
اجـــرا دارد .تفکیک قـــوا همچنان یک
رؤیاســـت .جلســـات هماهنگـــی میان
قوای ســـه گانـــه امری مثبت اســـت اما
اگـــر حاصل ایـــن جلســـات هماهنگی
بـــرای پوشـــش ضعفهـــا و کاســـتن از
انتقـــادات و وظایـــف تعریف شـــده قوا
باشـــد ،نمیتوانـــد مثبت باشـــد .میوه
ایـــن جلســـات باید در خدمـــت تأمین
حقـــوق مـــردم و یافتـــن راهکارهایـــی
باشـــد که بتواند همه قـــوا را در خدمت
بیشـــتر مـــردم و توســـعه کشـــور قـــرار
دهد .بـــه هرحال مردم ایران شایســـته
زندگی و شـــرایط بهتری از امروز بوده و
هســـتند و مقامات باید نماینده بزرگی
ایرانی باشـــند که میتواند بـــا توجه به
ظرفیتها سرآمد کشورهای خاورمیانه
در تمامی بسترها باشد.
ëëاز جملـــه نقـــاط مثبـــت عملکـــرد
دولتهای آقای روحانی تاکنون که جز
جریانهای کامالً مخالف دولت ،دیگر
جریانهـــا و منتقدان بـــر آن اتفاق نظر
دارند ،به ثمر رســـاندن برجام اســـت.
به باور شما چگونه میشود این عملکرد
را در دیگر حوزههای مرتبط با سیاست
خارجی تسری داد؟
من هـــم معتقدم که در سیاســـت
خارجی یکی از مهمترین دستاوردهای
دولت یازدهم برجامی بود که در سایه
سیاســـت نرمش قهرمانانـــه رهبری با
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تدبیـــر روحانـــی حاصل شـــد .اما پس
از برجـــام بـــرای تأمیـــن منافع کشـــور
بایـــد به تدابیـــر و راهبردهـــای دیگری
نیز اندیشـــید .برجـــام حاصـــل دیروز
بود و عرصه سیاســـت خارجـــی ایران
و تحـــوالت رخ داده در منطقـــه و در
ســـطح نظـــام بینالملـــل راهکارها و
س آستانه
تدابیر جدید نیاز دارد .اجال 
و نشســـت ســـوچی را میتوان بخشـــی
از رویکرد جدید دســـتگاه دیپلماســـی
تلقـــی کرد اما بایـــد در همین زمینه به
این پرســـش پاسخ داد که حضور ما در
این نشســـتها در چه سطح و کیفیتی
تعریف شده است.
ایـــران پســـا داعـــش در کجـــای
تحوالت عراق و ســـوریه جـــای خواهد
داشـــت .آیا اقتصـــاد ایـــران از مزایای
هزینههـــای نظامـــی انجـــام یافتـــه
بهرهمند خواهد شد .در عراق و سوریه
پســـا داعش نگاه گروهها و مراکزقدرت
بـــه ایـــران چـــه خواهـــد بـــود .تهـــران
چـــه راهبردی باید بـــرای کاهش تنش
با ریاض اتخاذ نمایـــد .چه باید کرد تا
روابط ایـــران و ترکیه بر اســـاس منافع
متقابل شکل بگیرد.
چه اســـتراتژی با ســـه کشـــور حوزه
قفقاز داریم .با روســـیه تا کجا میشود
رفت .با بحرین ،امارات و یمن چه باید
کرد .اولویت دادن بـــه روابط و رویکرد
به همســـایگان حاصل کـــدام برنامه و
نقشـــه راه اســـت .ما چه نیازی به آنان
و آنـــان چه نیازی به مـــا دارند .چگونه
بایـــد منافع مشـــترک یافتـــه و چگونه
بایـــد روابط متـــوازن و متقابل تعریف
نمود .باید از سخنان کلی و حرفهای
بـــی عمل دوری جســـت .اگـــر اولویت
ایـــران گســـترش روابط با همســـایگان
اســـت نقشـــه راه عملـــی نمـــودن این
رویکرد چیســـت .چه داریـــم بدهیم و
چـــه بایـــد بگیریم و هزاران پرســـش از
این جنس که سیاست خارجی ضمن
پاســـخ یافتن بـــرای آنها بایـــد راهکار
اجراییشـــان را و راهبـــردی برای گره
زدن روابط سیاسی با منافع اقتصادی
بیابد.

ëëاین دقیقاً همان رویکردی اســـت که
با تغییر در ســـاختار وزارت خارجه و به
وجود آمـــدن معاونت اقتصادی در آن
قرار است پیگیری شود.
مشخص است که وزارت خارجه در
حال تغییرات ساختاری برای اثرگذاری
و کارایی بیشـــتر اســـت و ایـــن رویدادی
است قابل تقدیر اما طبیعتاً به تنهایی
کافـــی نیســـت .هـــر چنـــد شـــکلگیری
معاونـــت اقتصادی در گذشـــته تجربه
شـــد و البته عمالً به سرانجام مطلوبی
نرســـید .لذا به باورم شـــاید شکلگیری
ســـاختاری با عنوان مستشاری تجارت
خارجـــی یـــا حتـــی فراتـــر از آن وزارت
اقتصاد خارجی میتوانست تأثیرگذارتر
باشد .وزارت امور خارجه برای کمک به
اقتصاد کشـــور بیش از تمرکز بر مسائل
اقتصادی نیازمنـــد تثبیت جایگاه خود
به عنوان متولی اصلی سیاست خارجی
است تا از تأثیرات نامطلوب تصمیمات
نامتمرکـــز در ایـــن حـــوزه و بـــه شـــکل
غیرمســـتقیم بر اقتصاد بکاهد .اگراین
هـــدف تحقق یابد به تنهایی دســـتاورد
بزرگی اســـت .در نهایت انتظار میرود
دولـــت دوازدهم با اســـتفاده از فرصت
پسابرجام و پسا داعش به گونهای عمل
کند که مهمترین مسأله کشور که مسأله
اقتصادی است ،شرایطی بهتر یافته و از
بار ســـنگین فشارهای اقتصادی به روی
مردم کاسته گردد .ما به عنوان ایران در
مسائل زیست محیطی ،استانداردهای
صنعتـــی ،کشـــاورزی ،علـــم روز ،علوم
انســـانی ،سیاســـت و اقتصـــاد دچـــار
مشـــکالت عدیده بســـیاری هســـتیم و
فقط با یک تغییر نگاه بنیادی میتوان
به تحوالت ســـاختاری در ایـــن حوزهها
دست زد .دولت روحانی با شعار تدبیر،
امید به این تغییرات را زنده کرد ،نباید
بگذاریم این امید به خاموشـــی بگراید.
ایران تیول هیـــچ جناح و جریانی نبوده
و نیســـت مردمـــی کـــه در آن میزیند،
صاحبان اصلـــی آن بوده و باید رهبران
انتخاب شـــده با ارائـــه بهترین خدمات
به ارتقای شرایط زندگی آنان در تمامی
شاخصها کمک کنند.

یونسی با تبریک میالد مسیح(ع):

جهان ،تشنه اعتدال و عقالنیت است

علـ ــی یونسـ ــی مشـ ــاور رئیـ ــس جمهـ ــوری در امور اقـ ــوام و
اقلیتهای دینی و مذهبی در پیامی میالد مسیح(ع) و آغاز
سال نو میالدی را تبریک گفت .به گزارش ایسنا ،در این پیام
با تبریک میالد مسعود حضرت مسیح(ع) به پیروان این دین توحیدی و ایرانیان
مسـ ــیحی (ارامنه ،آشـ ــوریان و کلدانیان) آمده اسـ ــت :امروز جهان بشـ ــری ،تشنه
همدلی ،صلح ،آرامش ،اعتدال ،مدارا و عقالنیت است .این مفاهیم از تعالیم و
آموزههای اساسی ادیان توحیدی است.آموزههایی که بر پایه اصل کرامت انسانی
و عدالت اجتماعی بنیان شـ ــده اسـ ــت .باور به اصل کرامت ذاتی بشـ ــر ،زیربنای
رعایت حقوق شـ ــهروندی و ارزش دانسـ ــتن همبسـ ــتگی و انسجام ملتهاست.
یونسـ ــی افزوده اسـ ــت :پیام تمام ادیان الهی به بشـ ــر آن اسـ ــت که مروت و مدارا
پادزهر خشـ ــونت و آموزههای شـ ــیطانی اسـ ــت .درس بزرگ این ادیان آسمانی
پذیرش دیگری و زندگی مسالمتآمیز همراه با صلح ،مدارا و محبت است و راه
توگوی پیروان ادیان و دوری
پیشنهادی برای دستیابی به چنین جهان زیستی ،گف 
از افراط و خشونت است.وی ادامه داد :سفر عالیجناب پاپ فرانسیس اول؛ رهبر
کاتولیکهای جهان ،به کشور میانمار و اقدام مسیحگونه ایشان در عذرخواهی از
مسلمانان آسیب دیده از خشونت پیروان افراطی بودایی ،براساس همین الگوی
همزیستی اخالقی ادیان توحیدی بوده است.
ëëپیامتبریکوزیرکشور
وزیر کشـ ــور هم در پیامی ،زادروز حضرت مسـ ــیح (ع) ،پیامآور صلح و دوستی و
مهربانی و مظهر اعجاز الهی را تبریک گفت .رحمانی فضلی نوشته است :زادروز
حضرت مسـ ــیح علیهالسالم ،پیامآور صلح و دوسـ ــتی و مهربانی و مظهر اعجاز
الهـ ــی ،یاد مولودی چنین مقبول و آبرومند و مقـ ــرب در درگاه خداوند را همراه با
هموطنان عزیز مسـ ــیحی در سرتاسـ ــر ایران بزرگ گرامی میدارم و با شـ ــادباش
این عید فرخنده ،سـ ــال جدید میالدی را به همـ ــه پیروان آن حضرت و جملگی
موحدان تبریک میگویم.

وردی نژاد ،مشاور رسانهای
رئیس دفتر رئیس جمهوری شد

رئیــــــس دفتــــــر رئیـــــس
جمهـــــــوری در حکمـــی،
فریـــدون وردینـــژاد را به
ســـمت مشـــاور رســـانهای
دفتـــر رئیـــس جمهـــوری
منصوبکرد.
به گـــزارش ایرنا ،در متن
حکم واعظـــی خطاب به وردینژاد آمده اســـت :نظر به تعهد،
دانش و تجربـــه ارزنـــده جنابعالی در حـــوزه ارتباطات ،بدین
وسیله به عنوان «مشاور رسانهای رئیس دفتر رئیس جمهوری»
منصوب میشـــوید .انتظار دارد با رصد دقیق ابزار و شـــیوههای
اطالعرســـانی ،توجـــه به ویژگیهـــای افکار عمومی ،مشـــورت و
تعامل با صاحبنظران طیفهای متنوع فکری ،نســـبت به ارائه
راهبردهای ارتباطی دولت – مردم اقدام نمایید تا شاهد ارتقای
روزافـــزون اعتماد و مشـــارکت عمومـــی به عنـــوان بزرگترین
ســـرمایه اجتماعی در تحقق برنامههای دولت باشیم .فریدون
وردینژاد متولد 1335در بروجرد اســـت .وی در ســـالهای 72
تـــا  80مدیرعامل خبرگـــزاری جمهوری اســـامی (ایرنـــا) بود.
ورودینـــژاد همچنین طی ســـالهای  80تا  84به عنوان ســـفیر
ایران در پکن فعالیت میکرد.
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ایرنا

مدیرعامل «ایرنا»:

اطالعرسانی سریع و شفاف
بخشی از فرآیند مدیریت بحران است

قائم مقام وزیر بهداشت :سامانه الکترونیک حقوق شهروندی در نظام سالمت رونمایی میشود

فریبا خان احمدی

در حالــی که قریــب به چهارســال از آغــاز اجرای
طــرح تحــول نظــام ســامت میگذرد حــاال پیرو
دســتور رئیس جمهــوری مبنی بر ارائــه اقدامات
وزارتخانههــا درحــوزه حقوق شــهروندی ،وزارت
بهداشت نخســتین وزارتخانهای است که بزودی
با رونمایی از سامانه الکترونیک حقوق شهروندی
حــق دسترســی مــردم بــه اطالعــات مرتبــط بــا
ســامت را فراهــم میکنــد .بــه گفته ســخنگوی
وزارت بهداشــت با فعال شدن این سایت از سال
 97ارزیابــی و صیانت از حقوق ســامت مردم با
جدیت بهتری دنبال خواهد شد.
بــر اســاس بخشــنامه ریاســت جمهــوری در
خصــوص حقــوق شــهروندی در نظــام اداری
 90تکلیــف بــا  270نکتــه کلیــدی بــرای وزارت
بهداشــت تعییــن شــده اســت .عــاوه بــر اینهــا
در ســامانه حقــوق شــهروندی مــردم میتوانند
شــکایت ها و پیشــنهادهای خــود را مطرح کنند.
ضمن اینکه این سامانه به سامانه شکایت  190و
اتوماسیون وزارت بهداشت هم مرتبط میشود.
بــه گزارش «ایــران» و بنا به اعالم ســخنگوی
وزارت بهداشــت ،اولیــن حــق در منشــور حقوق
شــهروندی ،حــق حیــات و ســامت اســت کــه
حساســیت ایــن موضــوع را در حــوزه بهداشــت
و درمــان بیشــتر از پیــش میکند .عدالــت ونبود
تبعیض ،احترام به مردم و همه ابعاد جســمی،
روانــی ،اجتماعــی و معنــوی مرتبط با ســامت
از جملــه مهمتریــن شــاخصهای حقــوق
شــهروندی در حــوزه ســامت را در بــر میگیرد.
از ایــن رو دانشــگاههای علــوم پزشــکی و مراکــز
درمان باید حق مردم را بشناسند و نسبت به آن
عکسالعمل نشان دهند.
دکتــر ایــرج حریرچــی در خصــوص اینکــه
حقوقشــهروندی در حــوزه ســامت کــه شــامل
مــواردی ماننــد احترام بــه بیمــاران و عدالت در
سالمت است ،تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد
و اگــر در یــک مرکز درمانی با بیمــاران بداخالقی

شد ،چهبرخوردی صورت میگیرد ،توضیح داد:
«اصــل ،حمایــت از حقــوق مردم اســت امــا این
کار نیازمنــد آمــوزش همگانی و ارتقــای فرهنگ
عمومی اســت تــا همه خود را موظــف به رعایت
حقــوق شــهروندی بداننــد .البته اجــرای حقوق
شــهروندی در حــوزه ســامت با دســتورالعمل و
ابالغیه محقق نمیشود ،تا زمانی که یک پزشک،
پرســتار یــا حتی یــک مهنــدس و همه مــردم به
حقــوق و تکالیف خود آگاهی نداشــته باشــند و از
طرفی مشــکالت مختلف داشــته باشند ،مطالبه
حقوق شــهروندی مردم که یک مطالبه عمومی
به شمار میآید به درستی تحقق پیدا نمیکند».
بــه گفتــه حریرچــی ،شــورای عالی ســامت
در جلســه اخیر کــه با حضــور رئیــس جمهوری
تشــکیل شــد  69شــاخص عدالت در سالمت را
تصویــب کرد .این شــاخصها مســائل مختلف
مرتبــط بــا حــوزه ســامت را ماننــد مــرگ و
میــر نــوزادان ،کــودکان ،مــادران بــاردار ،شــیوع
فشــارخون ،دیابــت و برخــی بیماریهــای غیــر
واگیر،حــوادث ترافیکــی و غیــر ترافیکی ،شــیوع
کم وزنی و ســوء تغذیه ،پوســیدگی دندان و نرخ
ناباوری را شامل میشود.
بنــا بــه اعــام قائــم مقــام وزیــر بهداشــت،
برخی شــاخصهای مرتبط با ســامت از جمله
دسترســی مردم به آب و هوای ســالم ،خط فقر،
پوشــش ســازمان هــای بیمــه ،دسترســی مــردم
بــه ســرویسهای بهداشــتی یــا دفــع مناســب
فاضــاب یا میــزان جذب خالــص دانشآموزان
در ســال اول ابتدایــی اســت که مســئولیت آن با
دســتگاههایی غیر از وزارت بهداشــت اســت نیز
در این شــاخصها مورد توجه قرار گرفته است و
دســتگاههای مرتبط موظف میشــوند بر اساس
قانون انتشار و دسترســی آزاد مردم به اطالعات
این شــاخص هــا را بــه صــورت دورهای به مردم
گزارش کنند.
ســخنگوی وزارت بهداشــت رســیدگی بــه
موضوعات بین بخشی مرتبط با حوزه سالمت
را از دیگر جزئیات جلســه شورای عالی سالمت
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برشــمرد و گفت :بر اساس مصوبه دیگر شورای
عالــی ســامت ،وزارت بهداشــت ،مکلف شــد،
آییــن نامــه مجمع ســامت را در ســطوح ملی،
اســتانی و شهرســتانی تدویــن و اجرایــی کنــد.
ایــران جزو معدود کشــورهایی اســت که مجمع
ســامت دارد ،هدف از تأسیس مجمع سالمت
در ســطوح مختلــف هماهنگــی بیــن بخشــی
بــرای حفظ و ارتقای ســامت مردم اســت زیرا
 75درصــد عوامــل مرتبــط بــا ســامت خــارج
از وزارت بهداشــت اســت.برای مثــال وزارت
جهادکشــاورزی جهــت ارتقــای کیفیت هشــت
محصــول کشــاورزی عــاوه براستانداردســازی
سموم با مراکز غیرمجاز توزیع سم برخورد کند.
عــاوه بر این وزارت بهداشــت و ســازمان غذا و
دارو نیــز موظــف شــدند بــرای ارتقــای فرهنگ
اطالعرســانی و ارتقــای کیفیــت انــواع کاالهــای
مرتبط با ســامت ،عالوه بر طبقه بندی مستمر

ایــن کاالهــا و خدمــات ،اطالعــات الزم دربــاره
کیفیــت و مرغوبیت این نوع کاالها و خدمات را
به مردم اعالم کند.
قائــم مقــام وزیــر بهداشــت دربــاره پرســش
«ایران» مبنی بر اینکه وزارت بهداشت با اجرای
طرح تحول نظام ســامت تعداد بیشــماری را
بدون کنترل تحت پوشش بیمه همگانی رایگان
ســامت قــرار داد و گفتــه میشــود میخواهد با
حــذف بیمه همگانی ســامت ،حقــی را که قبالً
بــه مــردم داده را بگیرد ،آیا ایــن مغایر با حقوق
شــهروندی نیســت؟ توضیــح داد« :مــا در نظام
ســامت نبایــد هیــچ کاری انجــام دهیــم مگــر
اینکــه ابتــدا فقــرا از آن بهرهمنــد شــوند .درایــن
صــورت سایرقشــرهای جامعــه نیــز میتوانند از
آن خدمــت اســتفاده کننــد چــون ما منابــع این
خدمــات را از مالیــات و پــول نفــت  ۸۰میلیــون
نفر جمعیت تأمین میکنیم .در حوزه ســامت

مردم و کارشناسان درباره ایده جدید شهرداری چه میگویند؟

غفلت از رینگ سوم در طرح ترافیک جدید
ی فرد
حمیده امین 

خبــــر

باند بزرگ قاچاقچیان متالشی شد

قاچاق یوزپلنگ ایرانی
در تهران

ایسنا

طرح لغو صدور آرم ترافیک که در چند روز اخیر،
حواشــی زیادی به پا کرده و البته همچنان در یک
بام و دو هوای اجرا ست ،به شورای عالی ترافیک
تهــران ارســال شــد .بر مبنــای طرح جدیــد که به
پیشــنهاد شــهرداری تهران و با مشــورت شــورای
شهر تهیه شده ،از این پس نه تنها آن  98هزارنفر
که مشــمول طرح ترافیک میشــدند کــه همه 5
میلیون راننده میتوانند وارد طرح ترافیک شوند،
اما این ورود به شــرط و شــروطی منتهی میشود
که سختگیرانهتر از گذشــته خواهد بود .این طرح
درواقــع بــر مبنای «طرح کاهش» یــا همان طرح
«ال ای زد» ،نوشــته شــده و قــرار اســت بــه جــای
اینکــه «پــاک» خودروهــا را هــدف قــرار دهــد،
بیشتر بر «معاینه فنی» و «تست آلودگی خودرو»
متمرکز شــود .بــا این همه ،بررســی جزئیات این
طــرح از زبــان معاون شــهردار ،بیشــتر از آنکه بر
کاهش آلودگی تأکید داشته باشد ،بر مبنای خرید
روزانه و ســاعتی طــرح ترافیک میچرخد! یعنی
هــر فردی کــه میخواهد وارد محدوده شــود باید
پولش را ساعتی بپردازد نه سالیانه! طرح جدید،
البتــه مخالفــان و موافقــان جــدی دارد و ممکن
است بازهم با تغییراتی همراه شود.
محســنپور ســید آقایی ،معاون حمل و نقل
ترافیــک شــهرداری تهران چنــد روز پیــش البته
جزئیاتــی از ایــن طرح منتشــر کرد کــه کالف این
ســردرگمیها را تا حــدودی باز میکنــد .او گفت
کــه «بر مبنای طرح جدید ،مــردم باتوجه به نیاز
خود و با مبلغی متناسب میتوانند در زمانهای
دلخــواه ،طــرح روزانه خریداری کــرده و نیازی به
طرح ساالنه ندارند».
ایــن ایده البته بیشــتر شــبیه چیزی اســت که
هماکنون نیز اجرا میشــود .اما تفاوتش با توقف
طرح ساالنه پررنگتر میشود .یعنی اینجا همه
مردم در شرایط برابری قرارمی گیرند و هر فردی
بســته به نیــازش از طرح اســتفاده میکند .با این
حــال همچنان این ســؤال باقی میمانــد ،فردی
کــه محــل کارش در محــدوده طــرح اســت یا آن
افرادی که خانه هایشــان در محــدوده طرح قرار
گرفته ،چگونه باید بار این طرح روزانه را به دوش
بکشند؟ آیا فردی که به فرض مثال هماکنون در
محدوده بــازار زندگی میکند ،بایــد هر روز طرح
ترافیک خریداری کند؟ از طرفی باید پرســید این
مبلغ متناســب ،برچه مبنایی تعریف میشــود؟
برخــی شــهروندان معتقدنــد کــه بــا حــذف این
طرح بازهم در حق کســانی که در محدوده طرح
تــردد دارنــد ،اجحــاف خواهد شــد! اگرچــه وی،
برای این مشــکل هم چارهای اندیشیده است« .
مردم ساکن منطقه طرح میتوانند تا  8/5صبح
بدون پرداخت عوارض از محدوده خارج شــوند.
او البته نگفته اســت که این افراد تا چه ساعتی از
روز مختارنــد که به خانــه بر گردند و اگــر تا پایان
زمان طرح که ساعت  17بعدازظهر است ،بیرون

از محــدوده بماننــد ،آیا میتــوان روی این امتیاز
مثبت حساب باز کرد یا نه؟!
پورســیدآقایی مبلــغ خریــد طــرح روزانــه را
 40هــزار تومان اعــام میکند ،اما تأکیــد دارد که
افــراد میتوانند بســته به نیــاز خود ،متناســب با
ساعت کاری ،طرح خریداری کنند .مثالً فردی که
در روز  2ســاعت مجبــور اســت در محدوده طرح
ترافیــک تــردد کند ،یک چهارم ایــن مبلغ یعنی
 10هزار تومان را پرداخت میکند.
او از طرفــی اعــام کــرده کــه ایــن طــرح در
روزهای پنجشــنبه لغو شــده و همه میتوانند در
محدوده طرح آزادانه تردد کنند .هماکنون طرح
ترافیک در روزهای  5شــنبه تا ســاعت  13برقرار
است .اما شهروندان تهرانی میدانند که هر روز،
بعد از پایان ســاعت طرح ترافیــک و زوج و فرد،
در محدودههای مشــخص شده چه حجم باالی
ترافیکی قابل رویت است.
خانــم ملکی یکی از ســاکنین محــدوده طرح
ترافیــک که به صورت کلی دربــاره طرح جدید و
لغو آرم ترافیک شنیده ،میگوید که با حذف آرم
موافق اســت ،اما به شرطی که وضعیت ساکنان
محدوده نیز در نظر گرفته شــود ،بویژه شــاغلین
و افــرادی که دسترســی چندانی بــه حمل و نقل
عمومی مثل اتوبوس و مترو ندارند .او که ســاکن
خیابــان وحدت اســامی اســت ،میگویــد که به
ناچــار از خــودرو شــخصیاش اســتفاده میکند،
چــون دسترســی بــه مترو برایش ســخت اســت،
ولــی ترجیح میدهــد اگر قرار اســت طرحی هم
جایگزین شــود ،قبل از آن حمــل و نقل عمومی
گســترش پیــدا کنــد .او میگویــد وقتــی الزامــات
اجــرای طرحی دیده نشــده ،چگونــه میتوان به
ســراغ حــذف طــرح دیگری رفــت .او هر ســال با
سختی و استفاده از رانت ،طرح ساالنه میگرفته،
امــا حــاال اگر ایــن طرح اجرا شــود ،به ناچــار باید
روزانــه مبلغی را بــرای رفت و آمــدش پرداخت
کند کــه به هیچ وجه برایش به صرفه نیســت .او
اعتراضــی هم به محدوده طــرح دارد و میگوید
اصــاً چــرا در نقاط دیگر تهران که بســیار شــلوغ
است مثل میدان تجریش ،طرح ترافیک گذاشته
نمیشــود؟ چــرا مردمــی کــه از قشــر متوســط و
ضعیف هســتند باید تاوان این طــرح را بدهند؟
الاقل برای ســاکنان محدوده ،امتیاز ویژهای قائل
شوند ،چون آنها تقصیری در آلودگی هوا ندارند.
آقای علی داد ،یکی دیگر از ســاکنان محدوده
طــرح ترافیــک ،معتقــد اســت کــه اگــر حمــل و
نقل عمومی درســت شــده و اتوبــوس و مترو در
دســترس مــردم قــرار بگیــرد ،اجرای ایــن طرح
توجیــه پذیــر اســت و گرنه کــه تأثیــری در میزان
آالیندگــی نخواهد داشــت .او میگوید که اگر قرار
اســت روزانــه و ســاعتی،آرم ترافیــک خریــداری
شــود ،پس نفعش بــه جیب چه کســی میرود؟
یعنــی آلودگــی کــه هــم ایــن ســال هــا بــه طرح
ترافیک و زوج و فرد ربط داده بودند ،هیچ تأثیری
نداشــته و حاال فقط قرار اســت هزینهای از جیب

هرکســی بایــد بــه انــدازه تــوان خــود پرداخت و
بهانــدازه نیازش خدمت دریافت کند .اگر کســی
ثروتمند است باید پول بیشتری بپردازد .کسی که
درآمد متوســطی دارد کمتر از قشر ثروتمند و اگر
خانوادهای توان مالی نــدارد نباید پولی بپردازد،
این موضوع در حوزه سالمت خط قرمز ما است.
در برخــی کشــورها و گاهــی کشــور مــا قشــرهایی
کــه دسترســی به خدمــات دارند بســته خدماتی
بیشــتری نیــز دریافت میکردنــد .یکــی از نکات
کلیدی در حقوق شــهروندی این اســت که آحاد
ملت با هر میزان ســطح درآمد و فارغ از قومیت
و محــل ســکونت بایــد بتواننــد از ایــن خدمــات
استفاده کنند».
ســخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال
دیگــر «ایــران» دربــاره فــروش داروی آزاد در
مناطــق زلزلــه زده گفــت :در روزهــای اول زلزله
کرمانشاه روزانه  4تن دارو توزیع میشد که بیشتر
آن از طرف وزارت بهداشــت بود .بیمه ســامت
و ســایر ســازمانهای بیمــه از روز ســوم حادثــه
در عرض نیم ســاعت تــا  ۴۵دقیقه بــرای مردم
دفترچه بیمه صادر میکردند.
وی در پاســخ بــه پرســش یکــی از خبرنگاران
درباره اینکه وزارت بهداشــت برای کنترل داللی
در حــوزه گردشــگری و ســامت چــه اقداماتــی
انجــام میدهــد ،گفــت :مــا اقدامــات الزم برای
اعتباربخشــی مراکــز درمانــی مناســب بــرای
گردشــگری ســامت را انجــام دادهایــم .اولویت
اصلی مــا  ۸۰میلیون نفــر ایرانی اســت اما برای
ورود منابــع مالــی به کشــور از طریق گردشــگری
سالمت نیز اقدامات الزم انجام شده است.
حریرچــی افــزود :ما بــا همــکاری وزارت امور
خارجــه و ســازمان میــراث فرهنگی،صنایــع
دســتی و گردشــگری اقداماتــی انجــام دادهایــم
تــا بتوانیــم آمــار گردشــگری در ایــن حــوزه را به
حداکثــر برســانیم امــا گاهــی برخــی مســائل،
سیاسی میشود و در اختیار ما نیست .برای مثال
محدودیتهایی از طرف برخی کشورهای عربی
برای سفر به شهرهای مذهبی ایران وجود دارد.

مردم برای شهرداری تأمین شود؟ او می گوید که
شــهرداری به دنبال کاهش آلودگی نیست ،بلکه
میخواهــد درآمــدی که بــه خاطر عــدم فروش
تراکم از جیبش رفته را به شکل دیگری به جیب
بر گرداند که بازهم عادالنه نیست!
بــا ایــن حــال ،برخــی دیگــر همچــون آقــای
رحمانی با اجرای این طرح موافق اند،او میگوید
با اینکه مجبور است به خاطر محل کارش که در
خیابــان طالقانی اســت ،در محــدوده طرح تردد
کند ،اما هیچ سالی موفق به خرید سهمیه ساالنه
نشــده و از طرفــی پول خرید هم نداشــته اســت!
او معتقد اســت کــه نباید میان مــردم تبعیضی
قائــل شــد چون به چشــم خودش دیــده افرادی
کــه تمکن مالــی باالیی داشــته ،امــا بازهم طرح
خریدهانــد! او میگویــد زمانــی کــه مجبــور شــود
خودرو بیاورد ،طرح روزانه میخرد ،پس برایش
این طرح با طرح قدیم فرقی نمیکند.
ëëفقط  350میلیارد تومان درآمد
از طرح ترافیک به حساب شهرداری میرود
محمــد علیخانی ،معتقد اســت که محدوده
طــرح ترافیک فعلی ،کارایی خودش را از دســت
داده و حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد ،چراکه
در  8-7سال گذشته ،امکانات و تجهیزات اکنون
وجود نداشــته است و از طرفی هماکنون ترافیک
و آلودگی هوا مختص منطقهای خاص در تهران
نیســت .او معتقــد اســت کــه در طــرح فعلــی،
امکان رفتار عادالنه با شــهروندان هم زیر ســؤال
است .چون بســیاری از مردم ولو اینکه مستحق
باشــند هــم از ایــن امتیاز برخــوردار نمیشــوند.
یعنــی رابطــه و قدرت ،ایــن امتیــاز را در انحصار
عدهای قرار داده است .درحالیکه در طرح جدید
هیچکــس از امتیــاز مجزایــی برخوردار نیســت و
همه شــهروندان در شرایط یکسان قرار دارند .به
هرحال ،معابر شهر جزو مشاعات هستند و نباید
بخشی از مردم از آن محروم شوند.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری از محل طرح
ترافیــک ســاالنه  350میلیــارد تومــان بیشــتر
درآمــد نــدارد ،میگویــد :این مبلــغ حتی نصف
حقــوق ماهانــه شــهرداری هــم نمیشــود و
بنابراین نهمنفعت مالی دارد و نه بازدهی برای

شــهرداری .درحالیکــه شــهرداری بــرای تکمیل
خطوط مترو به  22هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز
دارد! قرار اســت که درآمد این طرح ،برای حمل
و نقل عمومی هزینه شود .با وضع موجود ،برای
اتمــام پروژههای نیمه تمام شــهرداری ،باید 20
ســال منتظر ماند! چون شهرداری هیچ اعتباری
در بساط ندارد .وی با بیان اینکه هر خودرو برای
شــهر دو عارضــه یعنــی ترافیک و آلودگــی دارد،
تأکیــد میکنــد :در طــرح جدید بســته سیاســتی
دیده شده که مثالً هر خودرویی متناسب با مدل،
پیمایــش و میــزان آالیندگی ،عــوارض آالیندگی
پرداخــت کنــد .یعنی تعرفــه تردد بــرای خودرو
هیبریدی 50 ،درصد کاهش مییابد.
علیخانی البته توضیح میدهد که کمیسیون
عمران شورای شهر به موازات شهرداری تهران،
طرحــی دراین بــاره ارائه کرده کــه در کلیات یکی
اســت ،اما در جزئیات تفاوت هایــی دارد .اگرچه
در نهایــت ســه وجــه ایــن موضــوع یعنی شــورا،
شــورای عالی ترافیک تهران وشهرداری به جمع
بنــدی مشــترک میرســند و طــرح بــه تصویــب
میرســد .براســاس طــرح شــورای شــهر ،بــرای
شــهر تهــران  3رینگ در نظر گرفته شــده ،یعنی
محدوده مرکزی (طرح ترافیک فعلی)؛ محدوده
زوج و فرد و محدوده حاشــیهای یا بقیه تهران....
رینگ ســوم همان نکته مهمی است که در طرح
شــهرداری نادیده گرفته شــده .وی معتقد است
که برخی معابری که هماکنون در محدوده طرح
نیستند مثل اندرزگو هم بواسطه ترددهای زائد،
ترافیک شــدیدی تجربه میکنند و باید مشــمول
محدودیتهایی شــوند .به گفته این عضو شورا،
در طرح جدید ،طبق محاسبات کارشناسی ،نرخ
تعیین شــده و قطعاً بســیار کمتــر از قیمتهای
فعلــی و طرحهــای روزانــه اســت.دراین صورت
براساس پیمایش ،ســاعات پیک ،روزهای آلوده
و مــدل خــودرو تعرفهگــذاری میشــود .البتــه ما
میتوانیــم این طرح را به صورت آزمایشــی اجرا
کــرده و ســپس ایــرادات را اصالح کنیــم .به گفته
علیخانــی ،اصل طرح در شــورای عالــی ترافیک
تهــران تصویــب شــده ،امــا نرخگــذاری و تعرفه
در شورای شهر مصوب میشود.

محیط زیست استان تهران

مدیرعامــل ســازمان خبرگــزاری جمهــوری اســامی (ایرنــا) اطالعرســانی
صریح ،ســریع و شفاف را بخشــی از فرآیند مدیریت بحران دانست و گفت:
زلزله اخیر تهران فرصتی مناسب برای آسیب شناسی نظام اطالعرسانی و
ترسیم چارچوب صحیح اطالعرسانی در زمان بحران است.
بــه گــزارش ایرنا ،محمد خــدادی روز دوشــنبه در جریان بازدیــد از مرکز
فرماندهــی و ســتاد مدیریــت بحران شــهر تهران ،بیــان کرد :اطالعرســانی
صریح ،ســریع و شــفاف در هنگام وقوع بالیای طبیعی بهطور قطع مانع از
بروز اغتشاش و اختالل در روند ارائه اطالعات به مردم خواهد شد.
مدیرعامــل ایرنــا گفت :مــردم باید پیــش از وقوع زلزله یا ســایر ســوانح
طبیعــی با مفاهیم علمی و دقیق مخاطرات طبیعی و راههای پیشــگیری و
آمادگی در برابر سوانح آشنا شوند.
وی افزود :رســانههای جمعی بویژه رســانههای رسمی در کنار شیوههای
جدیــد اطالعرســانی در فضــای مجــازی ،مســیر ایــن آگاهســازی بــه شــمار
میآیند.
خــدادی تأکیــد کرد :آگاهســازی و قرائتســازی از زلزله تهــران به منظور
مشارکت در نحوه مقابله با بحران با ترساندن مردم متفاوت است.
بــه گفته وی ،به جای ترســاندن مردم از حادثه زلزله ،باید اطالعرســانی
هدفمنــدی را بــرای «مشــارکت و نقــش پذیری مردم و مســئوالن در مســیر
مقابله با بحران» انجام دهیم.
مدیرعامــل ســازمان خبرگزاری جمهوری اســامی افــزود :در عین حال
باید به موضوعاتی همچون اجماع مسئوالن نسبت به اهمیت مقوله زلزله،
تربیت خبرنگاران بحران ،ایجاد شــبکه پیامکی بحــران ،برگزاری مانورهای
اطالع رسانی ،ترســیم سیاستهای خبررسانی بحران و تولید محتوا در این
حوزه توجه شود.
خدادی گفت :خبرگزاری جمهوری اســامی آمادگی الزم برای همکاری
با ســتاد مدیریــت بحران در راســتای آمــوزش و تربیت خبرنــگاران بحران،
تولید و انتشار محتوای خبری با هدف آگاهی بخشی درست به مردم ،انجام
افکارســنجی و پیمایش افکار عمومی و آموزش شهروندان در بحث بحران
را دارد.

دسترسی آزاد مردم به اطالعات «حقوق سالمت»

ایرنا

 ëدرخواســت بازدید از زندان :هموطن محترمی از
زندان رجایی شــهر در تماس با ســتون ســام ایران
سالم
ايران
اظهــار داشــتند کــه از مســئوالن و قضــات محتــرم
بخش خاوران دادگاه قیامدشــت درخواست داریم
کــه از زنــدان رجایی شــهر بازدید کنند؛ بســیاری از
زندانیــان ایــن زنــدان مشــکل دارند که بــا مراجعه
این عزیزان (مسئوالن و قضات )خیلی از مشکالت
تلفن تماس:
88769075
زندانیها حل میشود.
 ëمشــکالت پرســنل نیــروی انتظامــی :مخاطــب
محترمی در تماس با ما عنوان کردند که شــاغل در
نیروی انتظامی هســتند .چند ســال پیش نیروی انتظامــی مبلغی به عنوان
ســرمایهگذاری در شــرکت «عطــر گل یــاس »از مــا گرفت .االن بعــد از چند
ســال نه پول ما را پس میدهد و نه ســودی به ما پرداخت میکند .هر موقع
هــم پیگیری میکنیــم ،فقط قول میدهند ولی در عمــل به قول خود عمل
نکردهاند .از مسئوالن درخواست پیگیری و حل مشکل را داریم.
 ëافزایــش ظرفیت نــاوگان شــرکت واحد :آقــای مرتضوی نیــز چنین بیان
کردند که در رســانهها مرتب از مردم میخواهند که از خودروهای شــخصی
کمتــر اســتفاده کنند .ایــن کار خوبی اســت ولی بهتر اســت همزمــان با این
کار مردم ،شــرکت واحد اتوبوســرانی نیز نســبت به افزایش نــاوگان حمل و
نقــل عمومی خود اقدام کند؛ بعضی مواقع در مســیر اتوبوسهای بیآرتی
باید مدتها انتظار کشــید تا اتوبوس وارد ایســتگاه شــود و بعضاً به ســختی
میتوان سوار اتوبوس شد چون ازدحام مسافر در آن بسیار زیاد است و سوار
شدن به آن با دشواری صورت میگیرد.
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بزرگترین و ارزشــمندترین محموله قاچاق
حیات وحش کشور که حاوی یک یوزپلنگ
ایرانــی کمیــاب بــود عصــر دیروز بــا تالش
یــگان محیــط زیســت اســتان تهــران و کار
اطالعاتــی پلیــس امنیــت کشــف و تحویل
سازمان حفاظت محیط زیست شد .تصویر
منتشــره از ایــن یــوز نشــان میدهد کــه یوز
کشــف شــده به احتمال زیاد کم سن و سال
بوده و بســیار جوان اســت و هنوز مشــخص
نیســت از کــدام زیســتگاه حفاظــت شــده
زندهگیری شده است.
نقی میرزاکریمی فرمانده یگان حفاظت
توگــو
محیــط زیســت اســتان تهــران در گف 
بــا «ایــران» گفــت :از یــک مــاه قبــل مطلع
شــدیم که این یوز ایرانی توسط قاچاقچیان
زندهگیری شده اســت لذا  20روز قبل اولین
دســتگیریهای برخی از اعضای این شــبکه
قاچــاق را بــا همکاری بســیار خــوب پلیس
امنیــت تهران و دادســرای ناحیــه  19جرایم
زیســت محیطــی انجــام دادیــم .وی افزود:
تــا اینکــه عصــر روز دوشــنبه موفق شــدیم
در حیــن جابهجایــی این یوز آســیایی ،دیگر
اعضــای ایــن گروه قاچــاق حیــات وحش را
دســتگیر کنیــم و یوزپلنــگ آســیایی را زنده
وســالم تحویــل ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت بدهیم .میرزاکریمی گفــت :تاکنون
 4نفــر دســتگیر شــدهاند امــا تــاش بــرای
دســتگیری دیگر اعضای این شــبکه قاچاق
و کشــف و ضبــط احتمالــی دیگــر گونههای
جانــوری کمیاب کشــورمان از این باند ادامه
دارد .میرزاکریمی با اشاره به اینکه حال این
یوزپلنــگ خوب اســت افزود :ایــن یوزپلنگ
بــرای انجام معاینات پزشــکی بــه کلینیک
حیات وحــش پارک پردیســان تحویل شــد
و اخبــار بعــدی متعاقبــاً اعــام میشــود.
یوزپلنگ ایرانی یکی از گونههای بشــدت در
خطر انقراض ایران و جهان است که جریمه
کشــتار آن  100میلیــون تومــان تعیین شــده
است .تخمین زده میشود شاید تنها حدود
 40یوز در دشتهای ایران باقی مانده باشد.

اقــــتصادی
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سازمان استاندارد اعالم کرد

توقف تولید  25خودرو  بیکیفیت

اخبار

توگو با «ایران» :تولید  18خودرو دیگر سال آینده متوقف خواهد شد
از اول دی خودروهای اعالم شده تولید نخواهند شد/مدیر کل نظارت سازمان استاندارد در گف 

مرجان اسالمیفر

بازدهی  27درصدی بورس در آستانه شاخص 100هزار واحدی

بورس پرسودترین بازار ایران شد

سپرده بانکی ،سکه ،دالر و مسکن در ردههای بعدی پربازده ترین بازارها در بازه  9ماهه هستند

سیاوش رضایی

بازدهی بورس از مرز  27درصد هم عبور
کرد .دیروز برای چهارمین روز کاری پیاپی
شاخص کل بورس کانال جدیدی را فتح
کرد و با رشـــد  829واحدی بـــه  98هزار و
 358واحـــد رســـید .درحالی کـــه پیش از
این باالترین شـــاخص تاریخـــی بورس با
 89هـــزار و  500واحد متعلـــق به  15دی
مـــاه  1392بـــود ،از آذر مـــاه امســـال بارها
این رکورد تاریخی شکســـته شد .شاخص
بـــورس در روزهـــای کاری پیاپـــی  29آذر و
 2تا  4دی ماه چهـــار کانال جدید ،96 ،95
 97و  98هزار واحدی را فتح کرده اســـت.
تنها در سه روز کاری دی ماه که معادل 12
ســـاعت کاری میشود ،شـــاخص نزدیک
بـــه  3درصـــد(  2.98درصـــد) بازدهـــی
داشـــته اســـت که ایـــن میـــزان بازدهی از
رشـــد  2هزار و  850واحدی آن به دســـت
آمده اســـت .درآذرمـــاه نیز بورس رشـــد
بی ســـابقه ای را تجربه کرد بـــه طوری که
دراین ماه شـــاخص  6هـــزار و  734واحد
بـــاال رفـــت و بازدهی  7.5درصـــدی برای
ســـرمایه گذاران خود ایجاد کرد .با نگاهی
به عملکرد بـــورس در کل فصل پاییز نیز
شاهد بازدهی قابل توجه  11.27درصدی
این بازار هســـتیم .دراین فصل شـــاخص
 9هزار و  677واحد افزایش یافته است.
درمجموع از ابتدای سال جاری تاکنون
شـــاخص با رشـــد  21هـــزار و  128واحدی
بازدهی  27.3درصدی برای ســـهامداران
خود به همراه داشته است.
ëëبورسپرسودترینبازارایران
با رکوردشـــکنیهای اخیر بورس ،این
بازار از نظر بازدهی و ســـوددهی در صدر
بازارهـــای رقیـــب نشســـت .درحالـــی که
همواره سپردههای بانکی به دلیل بازدهی
باال و پایین بودن بازدهی ســـایر بازارها در
رتبه نخســـت ســـوددهی قرار داشـــت ،از
 6ماهـــه نخســـت امســـال بـــه تدریـــج
بازارســـهام از بازارپول ســـبقت گرفت .به
طوری کـــه تنها با گذشـــت چنـــد روز از 9
ماهه ســـال بازدهی بـــورس از  27درصد
نیز گذر کرده است.حتی با محاسبه میزان
بازدهـــی بازارســـهام در  9ماهـــه امســـال
نیز شاهد ســـوددهی  23.6درصدی این
بازار هســـتیم که در اوج ســـایر بازارها قرار
دارد .درمقطـــع  9ماهـــه امســـال دومین
بازار پربازده ســـکه بوده که تا پایان آذرماه
ســـال جاری بازدهی معادل  15.8درصد
به همراه داشـــته اســـت .در رتبه سوم نیز
ســـپردههای بانکـــی جـــا میگیـــرد که به

بازدهی بازارهای پنجگانه در سالجاری
مقطع زمانی
 3ماهه
 6ماهه
 9ماهه

بورس
9.01
11.14
23.6

سپرده بانکی
5
10
15

سکه
2.25
3.28
15.8

دالر
4.01
3.84
11.8

مسکن
2.84
3.60
7.1

رشد ۴۳درصدی ارزش معامالت بورس کاالی ایران

برش

ارزش معامـ ــات بورس کاالی ایران در  ٩ماهه امسـ ــال در
دو بخش بازار فیزیکی و مالی با رشد  ٤٣درصدی به بیش
از  ۷۳۳هزار میلیارد ریال رسـ ــیده است .به گزارش پایگاه
خبـ ــری بورس کاالی ایـ ــران ،آمار معامالت بـ ــازار فیزیکی
بورس کاالی ایران در  ۹ماهه امسـ ــال حاکی از آن است که
در ایـ ــن بازار و در مجموع بیـ ــش از  ۱۹میلیون و  ۳۸۴هزار
تـ ــن محصول بـ ــه ارزش بالغ بـ ــر  ۳۴۲هزار میلیـ ــارد ریال
داد و ستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۲۸درصـ ــدی در ارزش و  ١.٥درصـ ــدی در حجم را تجربه
کرد .بر این اسـ ــاس در  ۹ماهه امسال و در تاالر محصوالت
کشـ ــاورزی  ۲میلیون و  ۵۸هزار تن محصول به ارزش بالغ
بر  ۲۳هزار و  ۳۰۹میلیارد ریال داد و سـ ــتد شـ ــد که حجم و
ارزش معامالت این تاالر در مقایسـ ــه با مدت مشابه سال
گذشـ ــته با رشـ ــد  ۴درصدی مواجه شـ ــده است .همچنین
بیـ ــش از  ۷میلیون و ۹۲۶هزار تن محصول به ارزش بیش
از  ۶۹هـ ــزار میلیـ ــارد ریال در تـ ــاالر فرآوردههـ ــای نفتی به
فروش رفت که حجم و ارزش محصوالت معامله شـ ــده

طور متوســـط در این بازه زمانی ســـود 15
درصدی برای مشتریان خود داشته است.
البتـــه این میزان از بازدهـــی با لحاظ نرخ
سود  20درصدی سپردههای بانکی است
چراکه همچنان تا پایـــان دورههای قبلی
بسیاری از سپردههای بلندمدت سود 20
درصدی دریافت میکنند ،ولی درصورتی
که حداکثر نرخ ســـود بانکی به  15درصد
محـــدود شـــود ،بازهـــم شـــاهد کاهـــش
بازدهی این بازاردرمقایسه با سایر بازارها
خواهیم بـــود .دالر چهارمین بازارپربازده
در ایـــن مقطـــع زمانـــی بـــوده اســـت به
گونهای کـــه بازدهی این بازار معادل 11.8
درصد برآورد شـــده است .کم بازده ترین
بازارسرمایه گذاری ایران مسکن است که
طبق گزارش بانک مرکزی در هشتماهه
نخست ســـال جاری بازدهی معادل 7.1
درصـــدی را تجربه کرده اســـت .بررســـی
بازدهی بازارها طی  9ماهه ابتدایی ســـال
گذشـــته نشـــان میدهد ،بورس معادل
منفـــی 1.3درصـــد ،دالر معـــادل 12.9
درصد ،سکه امامی معادل  13.5درصد،
ســـپردههای بانکی حداقـــل  15درصد و
بازار مسکن تا هشـــتماهه نخست سال
قبـــل معادل  4.3درصد بازدهی داشـــته

در این تاالر به نسـ ــبت مدت مشابه سال گذشته به ترتیب
رشد  ۱۲و  ۵۲درصدی را تجربه کرده است .آمار معامالت
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی نشان میدهد که طی
 ۹ماهه امسال ،بیش از  ۶میلیون و  ۲۶۷هزار تن محصول
به ارزش  ۱۳۸هزار میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفته
و این تاالر رشـ ــد  ۲۳درصدی ارزش معامالت نسـ ــبت به
مدت مشـ ــابه سـ ــال گذشـ ــته را تجربه کرده است .بررسی
عملکرد بازار فرعـ ــی بورس کاالی ایـ ــران در مدت مذکور
نشـ ــان میدهد کـ ــه در این تـ ــاالر در مجمـ ــوع  ۱۳۶هزار و
 ۷۰۱تـ ــن محصول به ارزش دو هـ ــزار و  ۳۳۲میلیارد ریال
داد و ستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
 ۱۱۴درصـ ــدی حجـ ــم و  ۱۳۹درصـ ــدی ارزش معامالت را
نشـ ــان میدهـ ــد .همچنین آمـ ــار معامـ ــات قراردادهای
مشتقه بیانگر آن است که در مجموع  ۲میلیون و  ۶۲۲هزار
قرارداد به ارزش ۳۸۳هزار میلیارد ریال منعقد شده است
که نسبت به مدت مشابه سـ ــال گذشته رشد  ۴۸درصدی
حجم و  ۹۱درصدی ارزش را نشان میدهد.

اســـت .این بررسی نشـــان میدهد که در
 9ماه نخست سال قبل سکه پربازدهترین
بازار رایج ایران بوده است.
 ëëنوساندربازارسکه
بازار طال و سـ ــکه که سال گذشته عنوان
یکی ازپربازدهترین بـ ــازار در میان بازارهای
رایج را بـ ــه خود اختصـ ــاص داده بـ ــود ،در
سال جاری وضعیت پر نوسانی را طی کرده
اسـ ــت بهطوریکه دو ماه اول سـ ــال جاری
این نوسـ ــان آنقدر بود که نتوان این بازار را
پربازده نامید .سـ ــکه در آذرماه سال جاری
بازدهی کمتری نسـ ــبت به ماه قبل داشته
اسـ ــت و همچنان در نوسـ ــان است .قیمت
سکه تمام بهار امامی در روز اول سال جاری
یک میلیون و  200هـ ــزار و  800تومان بوده
است .بهای این نوع سکه در پایان ماه نهم
سال به یک میلیون و 391هزار و  500تومان
رسـ ــیده اسـ ــت .این میزان افزایش نشانگر
 15.8درصد افزایش قیمت سکه است.
 ëëدالردرگیرنوسان محدود
بازار ارز در سـ ــال جـ ــاری روند باثباتی را
دنبال کرده است .قیمت دالر در فروردین،
اردیبهشت و خرداد نوسان کمتری داشته
اسـ ــت اما از اوایل مردادماه روند صعودی
در این بازار نمایان شده است .اما نوسانات

همچنان در این بازار وجـ ــود دارد .بازار ارز
در  9ماهه نخسـ ــت سـ ــال گذشته سومین
بازدهـ ــی را میـ ــان  5بـ ــازار رایـ ــج بـ ــه خود
اختصاص داده بود .قیمت دالر در بازار ارز
در روز نخست امسال 3هزارو  748تومان
بوده و نرخ این نوع ارز در آخر آذرماه سال
جاری به 4هزارو  194تومان رسـ ــیده است.
این افزایش نشانگر بازدهی  11.8درصدی
در قیمت دالر شده است.
ëëمسکنروندآرامیراسپریمیکند
تعـــداد معامـــات آپارتمانهـــای
مســـکونی شـــهر تهران در آبان ماه ســـال
 ۱۳۹۶بـــه  ۱۴.۸هـــزار واحـــد مســـکونی
رســـید که نسبت به ماه مشـــابه سال قبل
 ۱۸.۵درصد افزایش نشان میدهد.طبق
گـــزارش بانـــک مرکزی ،متوســـط قیمت
خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد
مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای
معامـــات ملکـــی شـــهر تهـــران در آبان
 4میلیون و  890هزار تومان بود که نسبت
به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۹درصد افزایش
نشان میدهد.میانگین قیمت مسکن در
 8ماهه ســـال جاری  7.1درصد رشد کرده
است تا رتبه آخر را در بازارهای رایج از نظر
بازدهی داشته باشد.

ایسنا

«کنـــار گذاشـــتن  ١٨خـــودرو ســـواری و
 ٧خودروی ســـنگین» خبری بود که روز
گذشته بازار خودرو و مردم را شوکه کرد.
خودروهایی که سازمان ملی استاندارد
دســـتور توقف تولیـــد و واردات آنها را از
ابتدای دیماه داده است،صدای خیلی
از خریدارانش را درآورده بود.کسانیکه
 ١٨مـــدل خـــودروی ســـبک را طـــی
ســـالهای اخیر خریداری کـــرده بودند
مرتب از بیکیفیت بودن این خودروها
صحبـــت میکردند.بـــا ایـــن توضیح و
به رغم مقاومـــت خودروســـازان دیگر
خودروهـــای غیراســـتاندارد MVM
۳۱۵سدان ،۵۵۰ MVM ،تیگو  ،۵سایپا
 ۱۳۱و ســـایپا  ۱۳۲دوگانـــه ســـوز ،ســـایپا
 ۱۴۱بنزینـــی و دوگانه ســـوز ،آریـــو ۱۵۰۰
سیســـی ،پژو پـــارس با موتـــور ،XUM
وانت تک کابین و دو کابین مزدا بنزینی
و دوگانه سوز ،کارا (۱۷۰۰بنزینی و دوگانه
ســـوز) ،آســـا  ،۵۰F Bلیفان  ،۶۲۰لیفان
 ،X۵۰لیفـــان  ،X۶۰جک  J۵وهیوندای
 i۱۰از ســـوی شـــرکتهای تولیـــد کننده
خـــودرو بـــه فـــروش نمیرســـد.در بین
خودروهایی که دیگر نباید تولید شـــوند
بیشترین ســـهم مربوط به شرکتهای
کرمـــان موتور،مدیران خودرو و ســـایپا
اســـت .البتـــه ایـــن خداحافظـــی بـــه
 ٢٥خودرو فعلی ختم نمیشود،ســـال
آینـــده نیـــز در همیـــن روزهـــا تکلیـــف
 ١٨خـــودرو دیگـــر مشـــخص خواهـــد
شـــد.آنگونه که پیشبینی شـــده اســـت
تعـــداد قابل توجهـــی از خودروها دیگر
اجازه تولید و واردات نخواهند داشت.
سازمان ملی اســـتاندارد از سال ٩٣
برای حذف خودروهای غیراســـتاندارد
برنامهریـــزی کرد.لـــذا قدم بـــه قدم با
ارتقای سطح استانداردها خودروهایی
که نتوانستند از سد استانداردها بگذرند
کنار گذاشـــته شـــدند.برای ســـال آینده

هم تعداد استانداردهای خودرویی به
 ٨٥رســـیده اســـت،از ایـــنرو خیلـــی از
خودروهـــا نمیتواننـــد اســـتانداردهای
ســـختگیرانه را پشـــت ســـر بگذارنـــد.
شرکتهای خودرویی هم میدانند که
سازمان ملی اســـتاندارد از موضع خود
عقب نشـــینی نمیکند و آنهـــا چارهای
جز توقف تولید ندارند.
18ëëخودرو دیگر هم در فهرست توقف
پیمان پیرایش مدیـــرکل نظارت بر
اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان
توگو اختصاصی
ملی استاندارد در گف 
بـــا روزنامـــه ایـــران گفت:شـــرکتهای
خودرویـــی چنـــد ماهـــی اســـت کـــه از
کنـــار گذاشـــتن  ١٨خـــودرو ســـواری
اطـــاع داشـــتند.لذا خبر توقـــف تولید
و واردات بـــرای آنهـــا جدیـــد نیســـت.
البتـــه مقاومتهـــای زیـــادی از ســـوی
خودروســـازان وجـــود داشـــت کـــه این
تصمیم گرفته نشود اما ما طبق وظایف
قانونـــی خود حرکت کردیم .از اینرو در
این تصمیم هیـــچ اغماضی نخواهیم
داشت و شـــرکتها از اول دیماه اجازه
تولید خودروهای غیراستاندارد که به آن
اشاره شده است را ندارند.
وی با بیان اینکه خودروســـازان باید
طبق زمانبندی تعیین شـــده،عملیات
ارتقای کیفیت سایر محصوالت خود را
انجام دهند تصریـــح کرد:خودروهایی
کـــه امـــکان ارتقـــا بـــه  ٨٥اســـتاندارد
جدیـــد را نداشـــته باشـــند ســـال آینده
کنـــار گذاشـــته خواهند شـــد.لذا به نظر
میرســـد در همیـــن تعـــدادی کـــه روز
گذشته اطالعرسانی شـــد،دیماه سال
آینده بـــا خودروهای داخلـــی و وارداتی
خداحافظی کنیم چرا کـــه امکان پاس
کردن استانداردها را ندارند.
وی با بیان اینکه در جلســـه شورای
سیاســـتگذاری خـــودرو مصوب شـــد،
خودروســـازان از ابتدای دیمـــاه ،تولید

خودروهـــای غیراســـتاندارد را متوقـــف
کننـــد خاطرنشـــان کرد:اگـــر از بیـــن
 ١٨خودروی عنوان شـــده،خودرویی به
فروش برسد،قطعاً جزو موجودی انبار
است.شـــماره شاسی خودروها با پلیس
هماهنگ شده اســـت.لذا هیچ تخلفی
صـــورت نخواهـــد گرفت.چرا کـــه تنها
ثبت نامیهای قبل از دیماه میتوانند
خودروهای خود را تحویل بگیرند.
توگوی خود
پیرایـــش در ادامـــه گف 
بـــه ایـــن موضوع اشـــاره کرد کـــه تعهد
شرکتهای خودرو یی به ثبت نامهای
قبلی به قـــوت خود باقی اســـت.بر این
اساس اگر از بین ١٨خودرو سواری،مردم
در انبارهـــای خودروســـازان محصولی
دیدند قبل از ابتدای دیماه بوده است.
ما در این خصوص نظارت کافی داریم.
اگـــر کســـی خودروهـــای غیراســـتاندارد
اعالم شـــده را در خطـــوط تولید دید به
ســـازمان اســـتاندارد اطالع دهد .وی با
بیان اینکه جلســـات مختلـــف با ایران
خودرو و سایپا گذاشته شد تا محصوالت
غیراستاندارد خود را از خط تولید خارج
کنند اظهار داشت:خودروســـازان برای
محصوالتی که کنار گذاشـــته شده است
هنوز جایگزینـــی در نظر نگرفتند،تصور
میکنـــم پایـــان ســـالجاری برخـــی از
شرکتها خودروهای جدید و جایگزین
خود را معرفی کنند.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد
صنایع فلزی ســـازمان ملی اســـتاندارد
در پاســـخ به این ســـؤال که خودروهایی
که غیراســـتاندارد عنوان شـــده از سوی
شرکت بازرسی کیفیت دو ستاره دریافت
کردند،حـــال ایـــن امر با غیراســـتاندارد
بودن خودروهـــا منافات نـــدارد متذکر
شـــد :ســـتاره خودروهـــا بیارتبـــاط بـــا
اســـتاندارد نیســـت و بازرســـیهایی که
بـــرای ارائه ســـتاره صورت میگیـــرد از
طـــرف مجموعه همـــکار ما اســـت.اما

شـــاخصهای ســـازمان اســـتاندارد بـــا
شرکت بازرســـی کیفیت متفاوت است.
به عنوان مثال شـــرکت بازرسی کیفیت
خودروها را ســـه ماه بعد از تحویل مورد
بررســـی قرار میدهد (از ســـوی مردم)
که چه ایرادهایی داشته است و با توجه
به ســـایر شاخصها ســـتاره میدهد اما
استاندارد مســـائل کیفیت جهانی را در
نظر میگیرد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه خودروســـازان
به صـــورت اتوماتیک وار بـــرای ارتقای
کیفیـــت خودروهـــا اقـــدام نمیکننـــد
گفت:اگر سازمان ملی استاندارد در این
حـــوزه ورود نکند کیفیـــت خودروها در
مسیر ارتقا قرار نمیگیرد.باید پذیرفت
بخشی از این مشـــکل به جهت رقابتی
نبودن بازار اســـت.اگر بـــازار خودروهای
کمتـــر از  ٦٠میلیون تومـــان رقابتی بود
کیفیت خودروها افزایش پیدا میکرد.
ëëخودروسازان زیر بار نمیروند
ایـــن اتفـــاق باعث شـــد تأثیر حذف
 ١٨خودرو ســـواری را از فعاالن بازار هم
پیگیـــری کنیم.محمـــد ســـاجدی یکی
از کارشناســـان بـــازار خـــودرو در ابتدای
صحبـــت هایش اجـــرای ایـــن قانون را
محـــال خوانـــد و گفت:بعیـــد میدانم
خودروسازان ١٨،خودرو را کنار بگذارند
چرا که سود آنها در فروش خودروهایی
چـــون  ٤٠٥و پراید اســـت.اما اگر چنین
امـــری اتفاق بیفتد قیمـــت خودروهای
غیراســـتاندارد در بازار با کاهش قیمت
موقـــت روبـــهرو خواهد شـــد اما ســـایر
خودروها در بازار گران میشود.
وی ادامـــه داد:کاهـــش قیمـــت
خودروهای کنار گذاشـــته شده ادامهدار
نخواهـــد بود.ایـــن امـــر تا زمانی اســـت
که محصـــول جدید وارد بازار شـــود.اگر
محصول جدید معرفی نشـــود قیمت
آن خودروها هم گران خواهد شـــد چرا
که مردم دنبال خودروهای ارزان قیمت

نیم نگاه

ëëخودروهای غیراســـتاندارد ۳۱۵ MVMسدان،۵۵۰ MVM ،
تیگو  ،۵ســـایپا  ۱۳۱و سایپا  ۱۳۲دوگانه سوز ،ســـایپا  ۱۴۱بنزینی
و دوگانه ســـوز ،آریو  ۱۵۰۰سیســـی ،پژو پارس با موتور ،XUM
وانـــت تک کابین و دو کابیـــن مزدا بنزینی و دوگانه ســـوز ،کارا
(۱۷۰۰بنزینی و دوگانه سوز) ،آسا  ،۵۰F Bلیفان  ،۶۲۰لیفان ،X۵۰
لیفان  ،X۶۰جک  J۵وهیوندای  i۱۰از ســـوی شرکتهای تولید
کننده خودرو به فروش نمیرسد

هستند و برایشـــان کیفیت در رتبههای
پایینتر اســـت.وقتی چنیـــن اتفاقی رخ
دهد قیمت  ١٨خودرو هم گران خواهد
شـــد.وی تأکیـــد کرد:بـــازار هنـــوز هیچ
واکنشـــی به توقف خط تولید  ١٨خودرو
سواری نشان نداده است.
ëëواکنشهای خودروسازان
در حالیکه ســـازمان ملی استاندارد
یکی از بزرگتریـــن اقدامهای ملی خود
را انجـــام داده اســـت خودروســـازان
واکنـــش نشـــان دادنـــد و این اقـــدام به
مذاقشـــان خـــوش نیامده اســـت.یکی
از شـــرکتها عنـــوان کرده اســـت که ما
تاکنـــون مصوبه توقف تولیـــد و واردات
برخی از محصوالت خود که اکنون لقب
غیراســـتاندارد را گرفته است از سازمان
ملـــی اســـتاندارد دریافـــت نکردیم.لذا
معلوم نیست که این مصوبه با موافقت
کدام بخشها بوده است.
یکـــی دیگر از شـــرکتها نیـــز عنوان

کرد:تمام خودروها مطابق با استاندارد
اســـت و هیـــچ مشـــکلی در واردات
و یا حتـــی شـــمارهگذاری وجـــود ندارد
لـــذا به نظر میرســـد که ســـازمان ملی
استاندارد اشتباه کرده است.
در این میان خودروهای سنگین هم
از ذره بین سازمان ملی استاندار در امان
نبودند.بر این اساس کشنده نیمه تریلر
آکسور مدل  ،LS ۱۸۴۳کامیون فاقد اتاق
بـــار دانگ فنگ مدل  ،K۱۰۵۱Sکشـــنده
نیمـــه تریلر اســـکانیا مـــدل ،R۴۴۰LA
کشـــنده نیمـــه تریلـــر اســـکانیا مـــدل
،R۴۶۰LAکشـــنده نیمـــه تریلـــر FAW
مدل ،۴۲۵۰ CA-J۶کشنده نیمه تریلر
 FAWمـــدل  CA۴۱۸۰-J۶و اتوبـــوس
بین شهری درسا ،خودروهای سنگینی
هســـتند که از ابتدای دیماه سالجاری
بر اساس مصوبه مربوط به توقف خط
تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف
خط تولید روبهرو شدهاند.
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جزئیات مذاکرات ایران و روسیه
برای اتصال کارتهای بانکی

مدیـ ــر اداره نظامهای پرداخت بانـ ــک مرکزی از انجام
مذاکرات حقوقی ایران و روسیه برای اتصال کارتهای
بانکی خبـ ــر داد .به گزارش پژوهشـ ــکده پولی و بانکی،
داوود محمد بیگـ ــی افزود :ایران در حوزه کارتهای اعتباری بینالمللی هماکنون
جدیترین ارتباط را با روسـ ــیه دارد و خوشبختانه در بحث تکنیکال کارهای خوبی
انجام شـ ــده اسـ ــت .وی با بیان اینکه تس ـ ـتها در این حوزه در حال انجام اسـ ــت،
اظهارداشت :البته در یکی دو ماه اخیر مقداری از سرعت ،تستها بهدلیل مباحث
حقوقی کاسته شده است البته هر ارتباطی بخواهد انجام شود ،باید قراردادی بین
دو کشـ ــور و بانکهای مرکزی منعقد شـ ــود .مدیر اداره نظامهـ ــای پرداخت بانک
مرکزی با بیان اینکه سامانه« میر» روسیه باید در دسامبر عملیاتی میشد ،افزود:
متأسفانه این امر ب ه دلیل مباحث حقوقی تاکنون انجام نشده است ،چراکه تا زمانی
که قرارداد منعقد نشـ ــود طرف روس برای عملیاتی شدن آن مشکالتی را مطرح
کرده اسـ ــت .وی در پاسخ به این سؤال که آیا این کارتها ارزی خواهند بود؟ افزود:
خیر ،این کارتها ریالی هسـ ــتند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده
میکند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده ،بانک مبلغ ارز را
پرداخت کرده ولی از حسـ ــاب مشتری ریال برداشت میکند .مدیر اداره نظامهای
پرداخت بانک مرکزی گفت :با روسـ ــیه هم همین مدل را داریم منتها نه در حوزه
کارتهای هوشمند بلکه در حوزه کارتهای مگنت این همکاری انجام میشود.

تغییرات نرخ خرده فروشی موادغذایی

بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرد ه فروشی برخی موادخوراکی
در تهران را در هفته منتهی به یکم دی ماه منتشر کرد که قیمت  ۵گروه
نسـ ــبت به هفته قبل افزایش داشت و بهای  ۶گروه ثابت بود .براساس
اعالم بانک مرکزی متوسـ ــط قیمت خرد ه فروشی گروههای تخم مرغ
ی تازه  ۲.۲درصد ،سـ ــبزیهای تازه
 ۹درصـ ــد ،برنج  ۰.۲درصد ،میوهها 
 ۰.۵درصد و گوشـ ــت مـ ــرغ  ۰.۹درصد در هفته منتهـ ــی به یکم دی ماه
نسـ ــبت به هفته قبـ ــل از آن افزایش داشـ ــت .همچنیـ ــن قیمت خرده
فروشـ ــی گروههای لبنیـ ــات ،حبوب ،گوشـ ــت قرمز ،قند و شـ ــکر ،چای و
روغن نباتی ثابـ ــت ماند .در هفته مورد گـ ــزارش در گروه لبنیات قیمت
پنیر غیرپاستوریزه و شیر پاستوریزه نسبت بـه هفته قبل هر یک معادل
 ۰.۳درصد افزایش ولی بهای ماسـ ــت غیرپاسـ ــتوریزه  ۲.۱درصد کاهش
داشـ ــت .قیمت سـ ــایر اقالم این گروه بدون تغییر بـ ــود .بهای تخم مرغ
معادل  ۹درصد افزایش یافت و شانهای  ۱۲۶تا  ۱۷۵هزار ریال فروش رفت.

گمرک :امکان قاچاق خودرو از گمرک وجود ندارد

گمـ ــرک ایران اعالم کـ ــرد :امکان قاچاق خـ ــودرو از گمرک حتی بـ ــه تعداد یک
دسـ ــتگاه هم وجود ندارد و ریز اطالعات تک تک خودروهـ ــای وارداتی در بانک
اطالعاتی گمرک ثبت شـ ــده اسـ ــت .به گزارش گمرک ،ارتباط گمـ ــرک ایران با
ثبت سـ ــفارش سـ ــازمان توسـ ــعه تجارت از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی
الکترونیکی شده اسـ ــت و پس از اخذ مجوز ثبت سفارش انواع خودرو با در نظر
گرفتن مجوزهای ورود شـ ــامل اسـ ــتاندارد ،نمایندگی رسـ ــمی و دیگر مجوزهای
مرتبـ ــط با واردات خودرو و اطالعات ثبت سـ ــفارش به تفکیک شـ ــماره شاسـ ــی
خودروهـ ــای وارداتی به صورت الکترونیکی در سـ ــامانه جامـ ــع گمرکی و پنجره
واحد تجـ ــارت فرامرزی ثبت میشـ ــود .همچنین با کمک گمـ ــرک الکترونیک،
گواهیهای ترخیص خودرو نیز که پیش از این کاغذی بود به صورت الکترونیکی
جهت شمارهگذاری خودرو در اختیار مرکز شمارهگذاری خودرو قرار میگیرد.
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رئیس سازمان بورس اعالم کرد

اخبار

راهاندازی صندوق ارزی
به محض توافق بانکها و بانک مرکزی

باهدفافزایشعرضهوکاهشقیمتانجامشد

آغاز توزیع تخممرغ وارداتی در بازار

معاون وزیر کشـ ــاورزی از آغاز توزیع تخممـ ــرغ وارداتی از امروز خبر
داد و گفت :هر شـ ــانه تخممرغ باید بـ ــه قیمت مصوب  ۱۱هزار و ۶۰۰
تومان و هر شـ ــانه تخممرغ شـ ــیرینگ پک (بسـ ــتهبندی شده) باید
۱۲هزار و  ۶۰۰تومان در بازار مصرف فروخته شـ ــود .به گزارش ایسنا،
طی ماههای اخیر تخم مرغ همواره جزو محصوالتی بود که بیشترین
افزایش قیمت را در سـ ــبد خانوار داشت و طی هفتههای اخیر گرانی
آن شدت بیشـ ــتری گرفت تا جایی که از  ۱۸هزار تومان هم عبور کرد
و به حدود  ۲۰هزار تومان رسـ ــید ،البته وزارت کشاورزی از ماه گذشته
اجازه واردات این محصول را برای تنظیم بازار آن صادر کرده بود که
علیاکبر مهرفرد در این باره به ایسنا ،گفت :مجوز واردات تخممرغ
از کشـ ــورهای مختلف به غیر از آنهایی که با بیماری آنفلوانزای فوق
حاد پرندگان درگیر هسـ ــتند ،صادر شـ ــده اسـ ــت و این مجوز تنها به
اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار داده نشده و هر کسی میتواند این
محصول را با تعرفه پنج درصد وارد کند .وی با بیان اینکه تخم مرغ
وارداتی باید مشـ ــابه نرخ مصوب محصول داخلی آن عرضه شـ ــود،
افـ ــزود :دولت در آخرین مصوبه خود زمان ثبت سـ ــفارش تخممرغ
را تـ ــا پایان امسـ ــال و زمـ ــان واردات آن را تا پایان فروردین ماه سـ ــال
آینـ ــده تمدید کرده اسـ ــت .البته واردکنندگان بـ ــرای توزیع تخممرغ
باید بـ ــا اتحادیه مرغـ ــداران مرغ تخمگـ ــذار هماهنگیهـ ــای الزم را
انجام دهند تا محصول آنها در شبکه توزیع تنظیم بازار عرضه شود
و امروز شـ ــش کانتینر تخممرغ واردشـ ــده که حـ ــدود  ۱۵۰تن در بازار
در حال عرضه است.

وزیر نفت :تکمیل پروژههای نفت و گاز ایالم سرعت میگیرد

بدهی کالن سازمان تعاون روستایی به  ۵بانک

انتقالبدهی۵۷۴میلیاردتومانیسازمانمرکزیتعاونروستاییایران
به بانکهای ملی ،ملت ،رفاه ،سینا و تجارت ناشی از تکالیف قانونی
بابت اصل و سود تسـ ــهیالت دریافتی به بدهی دولت ،ابالغ شد .به
گـ ــزارش مهر ،در ابالغیـ ــه معاون اول رئیس جمهوری آمده اسـ ــت:
بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانکهای ملی ایران،
ملت ،رفاه کارگران ،سـ ــینا و تجارت ناشـ ــی از تکالیـ ــف قانونی بابت
اصل و سود تسهیالت دریافتی به مبلغ پنج هزار و  ۷۴۶میلیارد و ۹۳
میلیون و  ۶۰۷هزار و  ۳۰۵ریال که طی نامه شـ ــماره  ۹۶.۱۶۱۲۹مورخ
 96/۰۵/23به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است به بدهی دولت
منتقل و با رعایت مقررات مربوط به روزرسانی میشود.
سازمانتوسعهتجارتایران:

فرش دستباف برای ترمیم و شستوشو
وارد کشور میشود

سـ ــازمان توسـ ــعه تجارت ایران در واکنش به خبری درباره رشد واردات فرش و
صنایع دسـ ــتی به کشـ ــور در سـ ــالجاری اعالم کرد :رقم 306هزار دالری واردات
فرش دسـ ــتباف مربوط به مرجوعیات شست و شـ ــو و رفو است .به گزارش ایرنا،
این سـ ــازمان در واکنش به انتشـ ــار خبری با عنوان «رشـ ــد 450درصدی واردات
فرش و صنایع دسـ ــتی» در برخی رسانهها ،به استناد اطالعات مرکز آمار ایران،
تأکید کرد :رقم 306هزار دالری واردات فرش دستباف نیز مربوط به مرجوعیات
شست و شـ ــو و رفو است؛ بنابراین و در یک نگاه کلی بهعنوان محصوالت فرش
و صنایع دسـ ــتی با بیش از  30درصد رشد ارزشی صادرات و  2درصد رشد وزنی
مواجه هسـ ــتیم .در حوزه فرش ماشینی نیز طبق آمار 9ماهه مرکز ایران ،امسال
 243میلیون دالر صادرات انجام شـ ــد که نسـ ــبت به پارسـ ــال  10درصد افزایش
داشت زیرا در سال گذشته 220میلیون دالر فرش ماشینی از کشور صادر شد.

کاهش نرخ اوراق سخاب از  ۳۰به  ۱۶درصد

یـ ــک کارشـ ــناس بـ ــازار سـ ــرمایه از کاهش نـ ــرخ اوراق سـ ــخاب از ۳۰
به ۱۶درصد با حضور صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه خبر
داد و گفت :انتشـ ــار ۸۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بودجه ۹۷
دیده شده است .به گزارش مهر ،علیرضا سیری گفت :دولت هر ساله
سـ ــهم تأمین مالی خود را از طریق انتشار اوراق بدهی بیشتر میکند
و بر این اسـ ــاس قرار اسـ ــت که با توجه به بودجه سـ ــال  ۹۷کل کشور،
دولت  ۸۴هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر نماید .البته امسال
نیز انتشار  ۷۹هزار میلیارد تومان اوراق پیشبینی شده بود که تاکنون
۴۳هزار میلیارد تومان آن منتشر شده است.

اعالم نام یک شرکت سرمایه گذاری فاقد مجوز

نــــــــــــــــرخارز

تورم کم درآمدها  19درصد بیشتر از پردرآمدها

تومان

دالر
4179
يورو
5033
پوند
5725
درهم
1157

افزایشقیمتگروهخوراکیها،آشامیدنیهاودخانیاتکهسهمعمدهسبدمصرفیخانوارهایدهکپایینراداردمنجربهبروزفشارتورمیبیشتردرایندهکشدهاست

گروه اقتصادی  /زمانی که نرخ تورم برای
کل مناطـ ــق شـ ــهری یـ ــا روسـ ــتایی اعالم
میشود ،سـ ــهم هر دهک درآمدی در آن
مشـ ــخص نیسـ ــت ولی با آمار تازهای که
مرکـ ــز آمار ایـ ــران از آذر ماه امسـ ــال برای
نخسـ ــتین بارتولید آن را آغاز کرده اسـ ــت
نـ ــرخ تورم بـ ــرای هر دهک هزین ـ ـهای نیز
تعیین میشود .براساس این محاسبات
کمدرآمدترینهایجامعهبیشترینتورم
را تحمـ ــل میکنند و در مقابل پردرآمدها
تـ ــورم کمتـ ــری را احسـ ــاس میکننـ ــد .به
طوری که بر اسـ ــاس اطالعـ ــات مرکز آمار
ایران تورم کل آذر ماه برای دهک اول (کم
درآمدتریـ ــن)  ۸.۸درصد و بـ ــرای دهک
دهم(پردرآمدترین)  ۷.۴درصد است.
طبـ ــق ایـ ــن گـ ــزارش بیشـ ــترین
عددشاخص مربوط به دهک اول بالغ بر
 ۱۱۱.۵و کمترین مقدار شاخص متعلق به
دهک دهم بالغ بر  ۱۰۹.۷است و کمترین
افزایش ماهانه شـ ــاخص کل برای دهک
دهم بالغ بر ۰.۶درصد و بیشترین افزایش
ماهانه شـ ــاخص کل برای دهک اول بالغ
بر  ۱.۳بوده اسـ ــت که در مقایسـ ــه با تورم
ماهانه کل خانوارهـ ــا در آذرماه  ۰.۶واحد
درصد باالتر است.
همچنیـ ــن بررسـ ــی نتایـ ــج قیمـ ــت
مصرفکننـ ــده در گـ ــروه خوراکیهـ ــا،
آشـ ــامیدنیها و دخانیـ ــات بـ ــر اسـ ــاس
دهکهـ ــای هزین ـ ـهای هم نشـ ــاندهنده
آن است که بیشـ ــترین عدد شاخص این
گروه در آذرماه سـ ــال  ۱۳۹۶عـ ــدد ۱۱۵.۳
متعلق به دهک دهم و کمترین آن عدد
۱۱۳.۹متعلق به دهک اول است .در حالی
که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این
گروه معادل  ۳درصـ ــد متعلق به دهک
اول و کمتریـ ــن آن معـ ــادل  ۲.۱درصـ ــد

متعلق بـ ــه دهک دهـ ــم اسـ ــت .در گروه
غیرخوراکی و خدمات مصرفی بیشترین
مقدار شـ ــاخص در این گروه عـ ــدد ۱۰۹.۷
برای دهک اول و کمترین مقدار شاخص
در این گروه عدد  ۱۰۸.۵متعلق به دهک
دهم است در حالی که بیشترین افزایش
ماهانه این شـ ــاخص معـ ــادل  ۰.۲درصد
متعلق به دهک دهـ ــم و برای دهک اول
این شاخص نسبت به ماه گذشته تغییری
نداشتهاست.
بـ ــه طور کلی بررسـ ــی نتایـ ــج حاکی از
آن اسـ ــت کـ ــه افزایـ ــش قیمـ ــت در گروه
خوراکیها ،آشـ ــامیدنیها و دخانیات که
سـ ــهم عمده سـ ــبد مصرفی خانوارهای
دهک پاییـ ــن را به خود اختصـ ــاص داده
منجر بـ ــه بـ ــروز فشـ ــار تورمی بیشـ ــتر در
این دهک نسـ ــبت بـ ــه دهکهـ ــای باالتر
شـ ــده اسـ ــت .به طـ ــوری که تورم سـ ــاالنه
در دهک اول  ۸.۸درصد و در دهک دهم
۷.۴درصد بوده است.
ëëتورم کم درآمدها
 19درصد بیشتر از پردرآمدها
درهمیـ ــن زمینه معـ ــاون اقتصادی و
محاسبات ملی مرکز آمار ایران اعالم کرد:
نرخ تورم آذر مـ ــاه در دهک دهم جامعه
 7.4درصـ ــد و در دهـ ــک اول  8.8درصد
محاسبه شده است.
جـ ــواد حسـ ــینزاده روز دوشـ ــنبه در
نشست خبری ،از تغییر سال پایه شاخص
قیمـ ــت مصرفکننـ ــده از سـ ــال 1390
به سال  1395بهعنوان یک رویداد بزرگ
در مرکـ ــز آمار ایران یاد کرد .وی ادامه داد:
از این پـ ــس مرکز آمار ،نرخ تـ ــورم را برای
دهکهای مختلف محاسـ ــبه میکند که
مصارف خود را دارد.
حسینزاده درباره تغییر سال پایه نیز

گفت :در سبد مصرفی خانوارها ،سال 95
به لحاظ فناوری ،ترکیب جمعیتی ،اقالم
مصرفیتغییرمیکندکهمیتواندموجب
تغییر سال پایه شود .به گفته حسینزاده،
ضریب اهمیت برخی از اقالم خوراکیها
و آشـ ــامیدنیها با تغییر سال پایه کاهش
یافتهاند که از جملـ ــه میتوان به ضریب
اهمیت نان و غالت ،گوشت قرمز و سفید،
لبنیات و تخم مرغ اشاره کرد.
این مقام مسـ ــئول افزود :تعداد اقالم
نهایی برای سـ ــال  95در تعیین نرخ تورم
در مناطـ ــق شـ ــهری  455قلـ ــم کاال و در
مناطق روستایی  305قلم کاال است .وی
ادامـ ــه داد :تورم شـ ــهری از  357منطقه
شهری و در مناطق روستایی از  626آبادی
جم ـ ـعآوری میشـ ــود .وی گفت :ضریب
اهمیت خوراکیها و آشامیدنیها با تغییر
سـ ــال پایه از 28.4درصد به  27.2درصد
کاهش یافته و ضریـ ــب اهمیت کاالهای
غیر خوراکی و خدمات با تغییر سال پایه
از  71.54درصد به  72.76درصد افزایش
یافتهاست.
به گزارش ایرنا ،وقتی سهم خوراکیها
در سـ ــبد مصرفی خانـ ــوار کاهش مییابد
بدین معناسـ ــت که نیاز خانوارها کاهش
یافته است و بواقع میتوان گفت خانوارها
از نیاز خوراکی خود صرفنظر میکنند.
معاون اقتصادی مرکز آمار ایران بیان
داشت :درصد تغییرات شاخص کل (نرخ
تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوار) در
 12ماه منتهی به آذر ماه سال 1396نسبت
به دوره مشـ ــابه سـ ــال قبل برای کل کشور
 8درصـ ــد ،مناطق شـ ــهری 7.8درصد و
مناطـ ــق روسـ ــتایی  9.2درصد اسـ ــت که
نسبت به همین اطالع در آبان ماه امسال
برای کل کشور و مناطق روستایی 0.2واحد

مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال خبر داد

نیم نگاه

ëëبیشـــترین عدد شـــاخص مربوط به دهک اول بالـــغ بر ۱۱۱.۵
و کمتریـــن مقـــدار شـــاخص متعلـــق به دهـــک دهـــم بالغ بر
 ۱۰۹.۷است
ëëوقتی سهم خوراکیها در سبد مصرفی خانوار کاهش مییابد
بدین معناســـت که نیـــاز خانوارها کاهش یافته اســـت و بواقع
میتوان گفت خانوارها از نیاز خوراکی خود صرفنظر میکنند
19ëëدرصد نرخ تورم دهک اول از دهک دهم بیشتر است (دهک اول
8.8درصد و دهک دهم  7.4درصد) یعنی اقشـــار کـــم درآمد جامعه
19درصدنرختورمرابیشترازخانوادههایپردرآمدحسمیکنند

درصد و مناطق شهری  0.3واحد درصد
افزایش یافته اسـ ــت .وی اظهار داشت:
ضرایب اهمیت گروههای کاالیی در دو
سـ ــال پایه  90و  95نشـ ــان میدهد تورم
ساالنه برای دهک اول اقالم خوراکیها
و آشـ ــامیدنیها  11.1و دهـ ــک دهـ ــم
13.2درصد اسـ ــت .همچنین نرخ تورم
کاالهای غیـ ــر خوراکی بـ ــرای دهک اول
هفت درصد و دهـ ــک دهم  6.3درصد
است .به گفته وی ،وزن(درصد) کاالهای
خوراکی در سـ ــبد مصرفی خانـ ــوار برای
دهـ ــک اول  43.3و دهـ ــک دهم 17.2و
وزن کاالهـ ــای غیر خوراکـ ــی برای دهک
اول  56.7و دهـ ــک دهـ ــم  82.7درصد

اسـ ــت .وی در پایـ ــان گفـ ــت :در نهایت
19درصد نرخ تـ ــورم دهک اول از دهک
دهم بیشتر است (دهک اول 8.8درصد
و دهک دهم  7.4درصد) یعنی اقشـ ــار
کـ ــم درآمد جامعه 19درصـ ــد نرخ تورم
را بیشـ ــتر از خانوادههای پر درآمد حس
میکننـ ــد .وی اظهار امیـ ــدواری کرد که
محاسـ ــبه نرخ تورم به تفکیک دهکها
درتعیینحداقلدستمزدمورداستفاده
قـ ــرار گیرد.معـ ــاون مرکز آمار ایـ ــران در
پایان بیان داشـ ــت :از این پس نرخ تورم
روز یکـ ــم هر ماه و نـ ــرخ تورم به تفکیک
دهکهـ ــا در هفتـ ــه اول هر ماه منتشـ ــر
میشود.

معاون سـ ــاخت و توسعه آزادراهها گفت:
 ۱۵کیلومتـ ــر باقی مانـ ــده از آزادراه همت
ل جاری به بهرهبرداری
 کرج تا پایان سا رسیده و به جاده چالوس متصل میشود.
به گزارش مهر ،سیدحسین میرشفیع در
جمـ ــع خبرنگاران دربـ ــاره آزادراه کنارگذر
تهـ ــران گفـ ــت :قطعه یـ ــک ایـ ــن آزادراه
حدفاصل آزادراه قم تا چرمشهر تا پایان
امسـ ــال مورد بهرهبـ ــرداری قـ ــرار خواهد
گرفت و کسـ ــانی که بخواهند از آزادراه قم
به سـ ــمت شـ ــرق حرکت کنند ،میتوانند
مستقیماً از آزادراه کنارگذر به آزادراه حرم
تا حرم متصل شـ ــوند .وی با بیان اینکه تا
پایـ ــان امسـ ــال بخشـ ــی از آزادراه کنارگذر
غربی اصفهان نیز به پایان میرسد ،گفت:

ایـ ــن آزادراه  ۲۲۲کیلومتر بـ ــوده و تا پایان
سال  ۹۷یا ابتدای سال  ۹۸به بهرهبرداری
خواهدرسید.میرشفیعدربارهالکترونیکی
شـ ــدن اخذ عوارض آزادراههـ ــا تأکید کرد:
قرارداد اجرای اخـ ــذ الکترونیکی عوارض
با کنسرسیومی متشکل از  ۷شرکت فعال
در حـ ــوز ه آی تی و صنایـ ــع الکترونیک به
امضا رسیده و منتظر ابالغ مصوبه دولت
در این خصوص هسـ ــتیم .میرشـ ــفیع در
مورد آزادراه همت-کـ ــرج گفت :آن طور
که پیمانکار قول داده تا پایان سال عبور به
سمت کرج باز میشود .در حال حاضر این
آزادراه تا گرمدره ساخته شده و خودروها از
گرمدره وارد اتوبان تهران  -کرج میشوند
که در صورت تکمیل آزادراه همت  -کرج،

آلودگی هوای کالنشهرهای کشـ ــور بویژه تهران در این روزهای سرد سال دیگر
با تعطیلی مدارس و اعمال محدودیت ترافیکی بیشـ ــتر حل نمیشـ ــود .مگر
باران و بادی بیاید و دود را از تن کالنشـ ــهرها بشوید که آن هم راهکاری موقتی
است .آلودگی کالنشـ ــهرهای ایران تبدیل به بحران شده و متأسفانه نهادهای
مربوطه نیز کاری اساسی برای حل مشکل نمیکنند .از ساخت و سازهای بدون
کارشناسـ ــی گرفته تا تردد خودروهای فرسوده و غیراستاندارد ،هر روز شرایط را
سختتر میکند .اگرچه وزارت نفت به تعهدش عمل کرده و سوخت یورو  4در
کالنشهرها توزیع میکند ولی با احتراق بیکیفیت خودروهای موجود در ناوگان
حمل و نقل کشور تأثیر اقدام این نهاد هم ملموس نیست.
در میان عوامل مؤثر نقش خودروهای فرسوده موضوعی غیرقابل انکار است.
آمار و ارقام نشان میدهد که مهمترین عامل ایجاد آلودگی هوا منابع متحرک
یا همان خودروها هستند .آلودگی هوا هم متأسفانه یکی از عوامل مرگ و میر
طی سالهای اخیر شده است.
بر اساس آمار 7.7 ،درصد خودروهای کشور که معادل یک میلیون و  350هزار
دستگاه میشود فرسوده هستند .هر خودرو فرسوده بین  60تا  100درصد بیشتر
از یک خودرو صفر کیلومتر مشابه خودش بنزین مصرف میکند (یعنی حدود
دو برابر) .ناگفته نماند که 45درصد سوانح رانندگی هم مربوط به خودروهای
فرسوده میشود .در چنین شـ ــرایطی خروج خودروهای فرسوده و همینطور
دیگر وسـ ــایل نقلیه فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور یک نیاز ضروری برای
بهبود وضع آلودگی هوا بویژه در کالنشهرهاست .یعنی خودرو سواری 20ساله،
وانت 15ساله ،مینی بوس 15ساله ،کامیون  25ساله و اتوبوس  15ساله مطابق
با قوانین کشور نباید در ناوگان حمل و نقل کشور تردد کند.
در این باره محمدمهدی طالیی یکی از اعضای صنف اسـ ــقاط ناوگان فرسوده
میگوید :فقط در سـ ــال 93با اسـ ــقاط  300هزار خودرو فرسوده حدود  13هزار
میلیارد ریال کاهش هزینه اجتماعی و اقتصادی داشتیم .لذا از رده خارج کردن
خودروهای فرسوده یک مسأله مهم است که با  6هدف باید دنبال شود.
او در خصوص این  6هدف توضیح داد :کاهش مصرف سوخت ،بهبود مبلمان
شهری ،کاهش آالیندگیهای محیط زیسـ ــت ،افزایش ایمنی ناوگان ،افزایش
بهرهوری سیسـ ــتم حمل و نقل و بهبود مدیریت ناوگان حمل و نقل اهمیت
اسقاط خودروهای فرسوده را یادآوری میکند.
اما به طور کلی مدتی اسـ ــت که بار نوسازی خودروهای فرسوده کالً روی دوش
واردکنندگان است که حدود  7درصد از شمارهگذاری صرفاً شامل خودروهای
وارداتی میشـ ــود .این موضوع باعث شـ ــده که از ابتدای سـ ــال  96تاکنون تنها
107هزار خودرو از رده خارج شـ ــود و با بسته شدن سامانه ثبت سفارش شرایط
سختتر هم بشـ ــود .درحالی که از سـ ــال  1385تا  1395جمعاً یک میلیون و
 230هزار خودرو فرسوده اسقاط شده است .این تعداد در سال  1395جمعاً به
170هزار خودرو میرسد و به طور میانگین در سالهای اخیر در رابطه با بحث
نوسازی ناوگان ،ساالنه 215هزار خودرو از رده خارج شده است.

از بار ترافیکی اتوبان تهران  -کرج کاسته
خواهد شد .به گفته وی ۱۵،کیلومتر باقی
مانده ایـ ــن آزادراه (همت-کرج) قبل از
منطقه بیلقان به جاده چالوس متصل
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تکمیل آزادراه همت -کرج تا پایان سال
احتمال دارد این قطعه پس از افتتاح زیر
بار ترافیک نرود و در سال آینده این قطعه
مورد بهرهبـ ــرداری قرار گیرد چون در نظر
داریـ ــم قطعـ ــه یـ ــک و دو آزادراه کنارگذر
غربـ ــی اصفهـ ــان را بـ ــا همدیگـ ــر افتتاح
کنیم که حدود  ۶۰کیلومتر است .معاون
سـ ــاخت و توسـ ــعه آزادراههـ ــای شـ ــرکت
سـ ــاخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور ادامه داد :تا پایان امسال  ۲۰کیلومتر
از آزادراه تبریز-ارومیـ ــه مورد بهرهبرداری
قرار خواهـ ــد گرفـ ــت .وی دربـ ــاره آزادراه
اصفهان –شـ ــیراز تأکید کـ ــرد۵۴ :کیلومتر
از ایـ ــن مسـ ــیر دارای رویـ ــه بتنـ ــی بـ ــوده و
۱۵کیلومتر از آن تکمیل شده و باقیمانده
آزادراه سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

بــــازارجـــــهانی

13073
هنگکنگ
29578

لزوم اسقاط یکمیلیونو 300هزار خودرو فرسوده

س مطرح است که در این باره
قطعه سـ ــوم آزادراه بحث فاینان 
بـ ــا شـ ــرکتهای «هیوندایـ ــی» و «دوو» به صورت مشـ ــترک و با
شرکت «دوو» به صورت مستقل در حال مذاکره هستیم؛ البته با
گروههای دیگری نیز مذاکره میکنیم؛ مثالً با فاینانسرهای ایتالیا،
چین و کره نیز در این باره در حال مذاکره هستیم.
اعتمادی تأکید کرد :تالش ما این اسـ ــت که تا پایان سـ ــال نحوه
اجرای قطعه سوم آزادراه تهران  -شمال تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران  -شمال ادامه داد :برای قطعه
سـ ــوم  1.2میلیارد یورو فاینانس الزم داریم کـ ــه البته اولویت ما
استفاده از پیمانکار داخلی است ،در این باره در ازای هر پیگیری
کـ ــه از مجری خارجی داریم با یک مجـ ــری داخلی نیز صحبت
کردیـ ــم که تاکنون با  6گـ ــروه ایرانی و  4گـ ــروه خارجی مذاکراتی
داشت هایم.
او گفت :پیمانکار مجری پروژه در بدترین حالت ایرانی  -خارجی
و در بهترین حالت که مطلوب ما است  100درصد ایرانی است.
ëëآورده  3000میلیارد تومانی دولت و بنیاد
اعتمادی تأکید کرد :رسـ ــماً اینجا اعالم میکنم که تأمین مالی
برابر توافق انجام شده بنیاد و وزارت راه در مجموع معادل هم
پیش میرود و البته ممکن است یکی از طرفین جلوتر و عقبتر
باشـ ــد ،اما در مجموع بنا بر تراز طرفین که سـ ــازمان حسابرسی
مسئول بررسی آن و جزو توافقهای ابالغ آزادراه در تراز تصویب
شده اسـ ــت ،مطلوب پیش میرود .مدیرعامل شـ ــرکت آزادراه
تهران  -شـ ــمال افزود :تا پایان سـ ــال  ،95طرفین تراز نزدیک به
هم دارند و از آن به بعد برابر بررس ـ ـیها پرداختهای دو طرف
حدود  50-50است .او ادامه داد :سازمان حسابرسی پرداختها
را کنترل میکند و طرفین به صورت مساوی  1500میلیارد تومان
پول آوردهانـ ــد؛ هم دولت و هم بنیاد نگاه ویـ ــژهای برای تأمین
مالی آزادراه تهران  -شمال دارند.

تومان

سكه تمام
1396900
نيم سكه
684000
ربع سکه
399700
طالي  18عيار (گرم(
129700

«ایران» راهکارهای کاهش آلودگی هوا را بررسی کرد

تکمیل قطعهیک آزادراه تهران -شمال تا نوروز 97
قطعـ ــه یـ ــک آزادراه تهران-شـ ــمال پیشـ ــرفت  ۸۸.۵درصدی
دارد و فقـ ــط  11.5درصد دیگر مانده تا این بخش افتتاح شـ ــود.
قطعهای مهم و محوری که  50درصد اهمیت کل مسیر آزادراه
تهران -شمال در تکمیل و بهرهبرداری از آن است.
در ایـ ــن بـ ــاره مهـ ــران اعتمـ ــادی مدیرعامـ ــل شـ ــرکت آزادراه
تهران -شمال ،در نشستی خبری با تأکید بر اینکه ضرورت دارد
تکنولوژی روز آزادراه تهران-شمال در دیگر آزادراههای کشور نیز
گسترش یابد ،گفت :برخی موارد در آزادراه تهران  -شمال برای
نخسـ ــتین بار در کشور اجرا شده اسـ ــت که در اینباره میتوان به
همان تونلهای دو پوششه اشاره کرد.
به گـ ــزارش فارس ،مدیرعامل شـ ــرکت آزادراه تهران  -شـ ــمال
افزود :هدفگـ ــذاری کردهایم انتقـ ــال اطالعـ ــات آزادراه تهران -
شـ ــمال به مسئوالن ،وزیر راه و شهرسازی ،نمایندگان کمیسیون
عمـ ــران مجلـ ــس و رئیس بنیـ ــاد مسـ ــتضعفان در قالب پکیج
ویژه بهروز شـ ــده ،به صورت منظم ارائه شـ ــود تا همه در جریان
پیشرفت فیزیکی آزادراه تهران  -شمال باشند.
اعتمادی بیان کرد :در حال حاضر پیشرفت فیزیکی در منطقه
یک آزادراه تهران  -شمال  88.5درصد ارزیابی میشود.
او دربـ ــاره زمان زیربار رفتن قطعه یک گفـ ــت :ظرف یک هفته
آینده بازنگـ ــری مجدد در امـ ــکان تکمیل و افتتـ ــاح قطعه یک
آزادراه تهران-شمال با  95درصد پیشرفت را بررسی میکنیم و
در حال بررسـ ــی هستیم که ببینیم میتوانیم قطعه یک آزادراه
تهران  -شمال را به نوروز امسال برسانیم یا خیر ،فعالً برنامه ما
این است که این پروژه را تا عید نوروز  97زیر بار عبور ببریم.
ëëتکمیل قطعه دوم آزادراه تا  2.5سال آینده
مدیرعامـ ــل شـ ــرکت آزادراه تهران  -شـ ــمال با اشـ ــاره به اینکه
ت حدود
در قطعـ ــه  2آزادراه نیز فعاالنه کار میکنیم و پیشـ ــرف 
20درصد اسـ ــت ،ادامه داد :حفاری در تونل البرز در قطعه دوم
آزادراه تهران  -شمال به حدود  80درصد در الین شرقی (رفت)
رسـ ــیده اسـ ــت .او افزود :در منطقه  2با همـ ــکاری بنیاد ،دولت و
قوهقضائیه کار بسرعت در حال انجام است ،ارتفاع تراز ارتفاعی
مسیر را در منطقه  2باالتر بردهایم و از سطح رودخانه باالتر رفت
که این موجب شـ ــد مشکل درگیری با معارضان محلی کاهش
یابد و به حداقل برسـ ــد که در پیشرفت سـ ــرعت کار مؤثر است.
اعتمادی میگوید :قطعه دوم آزادراه تهران  -شمال تا  2.5سال
آینده اجرا و تکمیل میشود.
 1.2ëëمیلیارد یورو فاینانس میخواهیم
مدیرعامـ ــل شـ ــرکت آزادراه تهران  -شـ ــمال اظهار داشـ ــت :در

ســـــــــــکه و طال

مهر

بانک مرکزی اعالم کرد« :شـ ــرکت سـ ــرمایه پیشـ ــرو دومان توکان» کـ ــه با وعده
پرداخت سـ ــود نامتعـ ــارف به جذب سـ ــپرده از عموم مردم اقدام کرده اسـ ــت،
مجوزی ندارد .به گزارش بانک مرکزی ،شـ ــرکت سـ ــرمایه پیشـ ــرو دومان توکان
(سهامی خاص) به شماره ثبت  ،475680واقع در تهران ،میدان ونک ،خیابان
مالصـ ــدرا ،خیابان شـ ــیخبهایی ،کوچه معصومـ ــی ،پـ ــاک  41و  ،43واحد ،28
بدون اخذ مجوز از این بانک به جذب سـ ــپرده و پرداخت سـ ــود به عموم مردم
(واسطهگری وجوه و پرداخت سـ ــود نامتعارف) اقدام میکند .از اینرو ضروری
اسـ ــت هموطنان به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود ،با در نظر
داشـ ــتن غیرقانونی بودن جذب سپرده توسط این شرکت ،از سپردن داراییهای
خود به آن خودداری کنند.

مرکز آمار آثار تفکیکی تورم را اعالم کرد

آنا

وزیر نفـ ــت بر ضرورت تکمیل پروژههای نفت و گاز ایـ ــام تأکید کرد .به گزارش
ایسنا ،بیژن نامدار زنگنه در دیدار با استاندار و نمایندگان ایالم در مجلس شورای
اسـ ــامی بر لزوم تکمیل پروژههای نفت و گاز استان و همچنین پیشرفت باالی
۷۵درصـ ــدی برخی از آنها اشـ ــاره و اظهار کـ ــرد :انعقاد قرارداد با شـ ــرکتهای
خارجی به منظور اجرا یا تکمیل پروژههای استان در شرف امضا است و انشاءاهلل
با انعقاد قراردادهای جدید ،شاهد تسریع در اجرای پروژهها خواهیم بود« .قاسم
سلیمانی دشتکی» ،استاندار ایالم نیز خواستار تسریع در اجرای پروژههای نفت
و گاز استان و تسریع در بهرهبرداری از میدانهای نفتی «آذر» و «چنگوله» شد.
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ایسنا

رئیس سـ ــازمان بورس و اوراق بهادار بـ ــا بیان اینکه به
محـ ــض توافق بانکها با بانک مرکـ ــزی صندوق ارزی
راهاندازی میشـ ــود ،گفت :بازگشـ ــایی نمادها باعث افزایش سـ ــرمایهگذاری روی
توگوباایلنا،دربارهآخرینتصمیمات
سها مشفافمیشود.شاپورمحمدیدرگف 
برای راهاندازی صندوق ارزی در بازار سرمایه اظهار داشت :مقررات صندوق ارزی
در هیأت مدیره سـ ــازمان بورس به تصویب رسـ ــیده و ابالغ هم شده است .وی با
بیان اینکه متقاضیان برای تأسیس صندوق ارزی باید مجوز بانک مرکزی داشته
باشند ،ادامه داد :اغلب متقاضیان تأسیس صندوق ارزی بانکها هستند که برای
راهاندازی این صندوقها باید مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند و به محض اینکه
بانکها با بانک مرکزی به تفاهم برسـ ــند ،صندوقهای ارزی تأسـ ــیس میشوند.
رئیس سـ ــازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کـ ــرد :برای ورود متقاضیان غیر بانکی
به تأسـ ــیس صندوقهای ارزی هیچ محدودیتی وجود ندارد .محمدی همچنین
درباره تحوالت بازار ارز با تشـ ــکیل صندوقهای ارزی گفت :به طور قطع تأسیس
صندوقهـ ــا در بـ ــازار ارز تأثیر مثبتی میگذارد البته باید توجه داشـ ــته باشـ ــیم که
صندوقها درصد کمی از ارز بازار را دارند و رقم آن کمتر از 100میلیارد تومان است.
وی همچنین درباره باز شـ ــدن نمادهای شـ ــرکتها در بازار سرمایه اظهار داشت:
از این پس سـ ــهامداران باید با قدرت تحلیل وارد بازار سرمایه شوند و میتوانند از
مشاوره کارشناسان این حوزهها استفاده کنند.

اقتصادی

iran-newspaper

میشود .ضمن اینکه مسیر برگشت این
آزادراه نیز (از کرج به سمت همت) سه
تا چهار ماه بعد از بهرهبرداری از مسیر
رفت بازگشایی خواهد شد.

گزیده
ëëتعیین تکلیف سپردهگذاران
وحدت تا یک میلیارد ریال
مؤسسـ ــه اعتبـ ــاری ملل اعـ ــام کرد:
تمامی سپردهگذاران تعاونی منحله
وحدت (آرمـ ــان) که مانده حسـ ــاب
آنان تا یک میلیارد ریال بوده است،
تعیین تکلیف شدند .به گزارش این
مؤسسـ ــه ،رسـ ــیدگی به حسابهای
سـ ــپردهگذاران تعاونی اعتبار منحله
وحـ ــدت (آرمان) سـ ــوم دی مـ ــاه در
مؤسسه ملل پایان یافته است و همه
کسـ ــانی که مانده حساب آنان تا یک
میلیـ ــارد ریال بـ ــوده ،تعیین تکلیف
شدهاند.
ëëرشد 13درصدیصادراتخدمات
مجمـ ــوع تجارت خارجـ ــی ایران در
نیمه نخست امسال با  6درصد رشد
بـ ــه  44میلیـ ــارد و  139میلیون دالر
رسـ ــید اما میزان رشـ ــد صادرات در
گروه خدمات  13.3درصد ثبت شد.
به گزارش ایرنـ ــا ،گمرک جمهوری
اسـ ــامی ایـ ــران کارنامـ ــه عملکـ ــرد
تجـ ــارت خارجـ ــی نیمـ ــه نخسـ ــت
امسـ ــال را یازدهـ ــم مهرمـ ــاه اعالم
کرده بـ ــود که مطابـ ــق آن ،به میزان
 23میلیارد و  595میلیون دالر انواع
کاال وارد کشور شـ ــد که در مقایسه با
مدت مشابه پارسال  15.37درصد
افزایشیافت.
ëëگرانیکاغذدرکشور
وافزایش ۱۱۱درصدیصادرات!
در شرایطی که بازار کاغذ با مشکالت
متعـ ــدد گرانی دسـ ــت و پنجـ ــه نرم
میکنـ ــد ،آمارهای ارائه شـ ــده گویای
آن اسـ ــت کـ ــه در شـ ــش ماهـ ــه اول
سـ ــالجاری در حوزه صادرات کاغذ
و محصـ ــوالت کاغذی از نظـ ــر وزنی
۱۱۱.۶درصـ ــد رشـ ــد داشـ ــتهایم .بـ ــه
گزارش ایسـ ــنا ،بر اسـ ــاس آمارهایی
که از سـ ــوی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت منتشر شـ ــده است ،در شش
ماهه اول سالجاری بالغ بر  ۵۸هزار
تـ ــن کاغـ ــذ و محصـ ــوالت کاغذی به
کشورهای مختلف صادر شده است؛
عددی که در مقایسه با تولیدات کمتر
از ۲۸هزار تنی شـ ــش ماهه اول سال
گذشته از نظر وزنی  ۱۱۱.۶درصد رشد
را نشـ ــان میدهد .همچنیـ ــن از نظر
ارزش ،صادرات این بخش به رقمی
حدود  ۴۵.۷میلیون دالر رسید.

اجتماعی
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نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه :

خریدسربازیبرایمشموالندارایغیبتگرانمیشود

یادداشت

سردار کمالی  :سربازان در حال خدمت اولویت نخست بهرهمندی از طرح کسر خدمت فرزندان ایثارگران هستند

ایسنا

نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و
بودجــه ،جزئیــات تغییــرات قیمتــی
خرید سربازی را تشریح کرد.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،هــادی
قوامــی در خصــوص نشســت دیــروز
کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شــورای اســامی ،اظهار کرد:
در نشست دیروز بخشهای درآمدی
الیحــه بودجــه ســال  ۹۶تا تبصــره ۱۳
بررسی شد.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه،
بودجــه و محاســبات مجلس شــورای
اســامی با بیان اینکــه در حال حاضر
مشــغول تبصرههای درآمــدی الیحه
بودجــه هســتیم و بــه تبصــره  ۱۳آن
رســیدهایم ،گفــت :حکمــی کــه در
تبصــره  ۶الیحــه بودجــه در خصوص
تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده
وجود داشــت تــا زمانیکــه اصالحات
موجود در کمیســیون به صحن علنی
مجلــس شــورای اســامی ارائــه شــود
حذف شد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس
شــورای اســامی با اشــاره به اینکه در
واگذاریهــا احکامــی وجــود داشــت و
چنــد مــورد پیشــنهاد حــذف دیگر نیز
در کمیســیون تصویــب شــد ،ادامــه
داد :در کمیســیون تصویــب شــد تــا
قیمــت خریــد خدمت ســربازی برای
افــراد دارای مــدارک تحصیلــی زیــر
دیپلم ،دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس
دو برابر شود و همچنین قیمت خرید
خدمت ســربازی افــراد دارای مدارک
فــوق لیســانس تــا دکتــرای تخصصی
رشــتههای علــوم پزشــکی و باالتــر
سه برابر شود.

ëëاعالم شرایط کسر خدمت
برخی سربازان
رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز
ســتاد کل نیروهای مســلح اعالم کرد:
بــرای کســر خدمتیهــا ،اولویتبندی
کردهایــم به طــوری که آنانــی که دوره
خدمــت را میگذراننــد در اولویــت
هســتند و ســپس آنانی که برگه اعزام
گرفتهانــد و امســال نوبــت اعزامشــان
اســت در اولویــت بعــدی خواهنــد
بــود .دانشــجویان نیــز اولویــت ســوم
هستند .همچنین بر اساس سابقه ماه
ایثارگری رتبهبندی میشوند.
ســردار کمالــی گفــت :ســربازان
در حــال خدمــت اولویــت نخســت
بهرهمنــدی از طــرح کســر خدمــت
فرزندان ایثارگران هســتند .وی افزود:
ایثارگران مانند همه ،مشــمول قانون
خدمــت ســربازی هســتند امــا مــاده
 45قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی،
امتیــازی را بــه ایثارگــران اختصــاص
داده اســت و ایثارگرانــی کــه  30مــاه
ســابقه جبهــه داشــته باشــند ،یــک
فرزندشان معاف میشود و کسانی که
 60ماه ســابقه جبهه داشته باشند ،دو
فرزندشان معاف میشوند.
جانبــازان  25درصــد نیــز یــک
فرزندشــان و باالتــر از  25درصــد
تــا 50درصــد دو فرزندشــان معــاف
میشــود و همچنیــن آزادگانــی کــه
 36ماه ســابقه اسارت داشــته باشند،
یــک فرزندشــان و دو برابــر آن ،دو
فرزندشــان معــاف میشــود کــه البته
اینها تلفیق هم میشوند.
وی ادامــه داد :فرزنــدان شــهدا و
فرزندان مفقوداالثرها و جاویداالثرها

از گذرانــدن دوره خدمــت معــاف
هستند.
سردار کمالی اعالم کرد :این موارد،
ابالغی رهبر معظم انقالب بود که به
تصویب مجلس شــورای اســامی نیز
رســید .امــا ســال گذشــته ناهماهنگی
و ســوءتفاهمی کــه بیــن ســتاد کل
نیروهای مســلح و گروهی از ایثارگران
بــه وجــود آمــد و برخــی از نمایندگان
مجلــس بــدون اینکــه اســتعالمی
بگیرند و با ســتاد کل نیروهای مســلح
هماهنــگ کننــد ،قوانینــی را تصویب
کردنــد کــه دامنــه آن بســیار گســترده
بود؛ مثالً بــه جای  30ماه 12 ،ماه و به
جــای  25درصــد جانبــازی 10 ،درصد
جانبــازی را در برنامــهای مطرح کرده
بودنــد کــه در پــی آن بســیاری معاف
میشــدند و بــا کمبــود ســرباز روبــهرو
میشدیم.
وی تصریــح کــرد :پــس از صحبت
بــا نمایندگان مشــخص شــد کــه آنها
بــا افــرادی مشــورت کــرده بودنــد کــه
مســئولیت و اطــاع دقیقــی از آمــار
فرزندان ایثارگران نداشــتند و به کســر
خدمت برنامه ششم توسعه رسیدیم
و گفتیــم آنچــه در برنامه آمده اســت
مبنــی بــر اینکــه بــه ازای هر یــک ماه
سابقه ایثارگری ،یک ماه کسر خدمت
به فرزنــدان ایثارگران تعلق میگیرد،
نیروهــای مســلح را بــا کمبــود نیــرو
مواجه میکند.
وی افــزود :جلســهای بیــن رئیــس
ســتاد کل نیروهــای مســلح و رئیــس
مجلــس شــورای اســامی برگــزار و
بنــا شــد در برنامــه ششــم توســعه
در مجمــوع  100هــزار نفــر و ســاالنه

ëëبرای کسر خدمتیها ،اولویتبندی کردهایم به طوری که آنانی که دوره خدمت را میگذرانند در اولویت
هســتند و ســپس آنانی که برگه اعزام گرفتهاند و امسال نوبت اعزامشان اســت در اولویت بعدی خواهند
بود .دانشجویان نیز اولویت سوم هستند .همچنین بر اساس سابقه ماه ایثارگری رتبهبندی میشوند.

نیم نگاه

ëëجلســهای بین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس مجلس شورای اســامی برگزار و بنا شد در برنامه
ششــم توسعه در مجموع  100هزار نفر و ســاالنه  20هزار نفر کسر خدمت دریافتکنند که ثبتنام آغاز شده
است و بیش از  230هزار نفر ثبتنام کردند.
ëëدر کمیسیون تصویب شد تا قیمت خرید خدمت سربازی برای افراد دارای مدارک تحصیلی زیر دیپلم،
دیپلم ،فوق دیپلم و لیســانس دو برابر شود و همچنین قیمت خرید خدمت ســربازی افراد دارای مدارک
فوق لیسانس تا دکترای تخصصی رشتههای علوم پزشکی و باالتر سه برابر شود

20هزار نفر کسر خدمت دریافتکنند
که ثبتنام آغاز شــده اســت و بیش از
 230هزار نفر ثبتنام کردند.
ســردار کمالــی بــا اعــام اینکــه
ثبتنــام در طــرح کســر خدمــت
فرزنــدان ایثارگران تا دهــم دی ادامه
دارد ،گفــت :از دهــم دی در چنــد روز
افراد واجد شرایط مشخص میشوند

و اعــام میکنیــم مــدارک مــورد نیاز
خــود را ارائــه کننــد .چــون مرحلــه
اول خوداظهــاری اســت ،پیشبینــی
میشــود تــا  45روز پرونــده امســال را
ببندیم و وارد کســر خدمتیهای سال
 97بشویم.
کمالــی اظهــار داشــت :اگــر اعــام
کردیــم آنانی که والدینشــان ســابقه

 24ماه به باال ایثارگری دارند ،بررســی
میشــوند و پس از بررسی مشموالنی
که در حال گذراندن خدمت هســتند،
ســقف  20هــزار نفــر را پر کننــد ،دیگر
مشــمول آماده به اعزامها نمیشود و
اگــر هم مثالً  20هزار و  50نفر شــدند،
آن  50نفــر در ســال آینــده بررســی
میشوند.

غبار هورها و تاالبهای خشکیده در حاشیه اهواز آسمان خوزستان را سیاه کرد

گرد و خاک در هوای اهواز ؛  46برابر حد مجاز

مدارس  7شهر خوزستان تعطیل و چهار پرواز فرودگاه اهواز لغو شد

شــرق اهــواز معرفــی کــرد و افــزود:
بــر اســاس اطالعات بدســت آمــده از
تصاویــر ماهوارهای و پایــش روزانه ما
منشــأ غبار یکــی از کانونهای بحرانی
اســت که در شمال شهرشهید چمران
بــوده اما به دلیــل وزش بــاد در میانه
روز تقریبــاً تمامی کانونهــای بیابانی
جنــوب شــرق ،شــمال و شــرق اهــواز
فعــال شــدند و همیــن امــر موجــب
تشــدید ریزگردهــا در ســاعت  13بعد
از ظهر شد.
معاون ســازمان جنگلهــا و مراتع
یکمــاه قبــل در ایــن بــاره به «ایــران»
گفتــه بــود :بــر اســاس مصوبــه هیأت
دولت در فروردین ســالجاری ،وزارت
نیــرو موظــف بــه تأمیــن  650میلیون
مترمکعب حقابه برای این کانونهای
بحرانــی شــده اســت کــه تــا امــروز
متأســفانه ایــن حقابــه تأمیــن نشــده
اســت .پرویــز گرشاســبی خاطرنشــان
کــرده بــود :مادامــی کــه آب بــه اینجــا
نرسد شاهد گرد و غبار خواهیم بود .او
بــا انتقاد از پروژ ههــای انتقال آب بین
حوضهای در باالدست کارون که منجر

به تشدید بیابان زایی در خوزستان می
شود یادآور شــده بود :تعجب میکنم
کــه در چنیــن شــرایطی همچنــان
بــرای انتقــال آب بینحوضــهای از
سرشــاخههای کارون بــه کرمان مجوز
صادر میشود .در حالی که این انتقال
کارشناســی نشــده اســت و میتوانــد
منجر به کاهــش آورد این رودخانه در
پایین دســت شــود ،به گفته او هر گونه
انتقــال آب بــا هدفــی غیــر از شــرب،
تمحیطی
قطعــاً مشــکالت زیســ 
عدیدهای را در مبدأ ،مقصد و در طول
مسیر انتقال ایجاد میکند که به صالح
نیست.
 550ëëهــزار هکتــار توســعه کشــاورزی
با وجود تشدید ریزگردها
بــا وجــود تشــدید ریزگردهــا
در خوزســتان در اثــر فعــال شــدن
کانونهــای داخلــی و عــدم تخصیص
حقابــه تاالبهــا و هورهــا ،فــاز دوم
طــرح  550هــزار هکتــاری توســعه
کشــاورزی خوزســتان از روز  22آذر
مــاه کلنــگ زنــی و آغاز شــد .بــه گفته
الهیجانزاده ،مدیرکل محیط زیســت

اســتان خوزســتان «ایــن طــرح فاقــد
گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی
اســت» اما فــاز دوم آن اخیــراً با چراغ
ســبز ســازمان حفاظت محیط زیست
و بدون ارزیابی محیط زیســت توســط
شــرکت جهــاد نصر آغــاز بــه کار کرده
است و دســتور تأمین حقابه کشاورزی
برای توســعه این طرح بــه وزارت نیرو
نیز داده شده است.
احمدرضا الهیجانزاده در جلســه
شــورای کشــاورزی خوزســتان کــه دوم
آبــان مــاه در اهــواز برگــزار شــد ،گفته
بــود :در ایــن زمینــه بــه وزارت جهــاد
کشــاورزی نامــهای ارســال کردیــم اما
وزیــر کشــاورزی اعــام کــرده کــه ایــن
مســأله به ما ارتباطی ندارد .همچنین
وزیــر نیرو همین مســأله را اعالم کرده
که این مســأله بــه ما مربوط نیســت و
اکنون مــا نمیدانیم چه کســی متولی
طرح اســت .الهیجانزاده هشدار داده
بــود هماکنون  ECرودخانه جراحی به
عدد 11هزار و  800میکروموس رسیده
اســت ،عــددی کــه بیــش از دو برابــر
شوری زهکشهای نیشکر است.

مشکلی برای تأمین دارو در مناطق زلزله زده استان کرمان نداریم

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت :بــا
دســتور وزیر بهداشت به همراه معاون
درمــان و سرپرســت ســازمان اورژانس
بــه مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمــان

ســفر کردیــم و خوشــبختانه بر اســاس
بررســیهای انجــام شــده ،انبارهــای
دارویــی و تجهیزات مصرفی دانشــگاه
علــوم پزشــکی کرمان وضعیت بســیار

بــا شــدت گرفتــن تغییــرات اقلیمــی ،بــروز پدیــده
خشکســالی ،نبود آمایش ســرزمین و توســعه بدون
توجــه بــه ظرفیتهــای محیطــی و اســتعدادهای
منطقهای ،بحــران آب در حوضههای آبریز مختلف
شدت گرفته اســت .با تغییر فنی از روشهای سنتی
ایرج هاشمزاده سقرلو
بهرهبــرداری آب به روشهای نوین اســتحصال آب
دانشیار دانشکده منابع
از الیههــای عمیق ،ســطح ســفرههای آب زیرزمینی
طبیعی و علوم زمین
دانشگاهشهرکرد
بشــدت کاهش یافته اســت و ایــن امر در کنــار اثرات
سوء بر حیات جانوری این منابع ،مشکالت معیشتی
جدی را در مناطق مختلف کشــور در پی داشــته است .با توجه به کمبود منابع
آبی در حوضههای مختلف ،بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بحث
انتقــال آب بیــن حوضهای در بین مدیران کشــور به عنوان یکــی از راهکارهای
برونرفت از بحران آب مطرح شده است .یکی از منابع مطرح برای انتقال آب
بین حوضهای ،حوضه کارون اســت و پیشتر فعالیتهای انتقال آب از حوضه
کارون به حوضه زایندهرود انجام شــده و پروژههایی مثل احداث تونل گالب و
ســد بهشــت آباد برای انتقال آب بیشتر به ســایر مناطق از کارون شمالی کلید
خورده که موجب نگرانی در استانهای واقع در حوضه کارون شده است.
در همیــن رابطــه مدتــی پیش بحــث و جدلــی در مــورد مشــکالت آب در
خوزستان و نامه ریاست سازمان محیط زیست مبنی بر نبود مشکل آب در این
اســتان و بالمانع بودن انتقال آب از حوضه کارون ،بین نمایندگان خوزستان و
ایشــان رخ داد .در بحث و نامه یادشــده و همچنین در بررسی موافقت صورت
گرفته برای انتقال آب از این حوضه ،نکاتی را باید در نظر گرفت که بیتوجهی
به آن میتواند آینده جلگه خوزســتان و ذخایر ژنتیکی کارون را تحتالشــعاع
قرار دهد که با توجه به اهمیت موضوع یادآوری آنها خالی از فایده نیست.
خشکســالی ،احــداث ســدهای متعــدد در مســیر رودخانــه کارون و
زیرحوضههــای آن و همچنیــن انتقال آب از این حوضــه به حوضههای دیگر،
در سال های اخیر کاهش جریان آب در این حوضه ارزشمند را به دنبال داشته
اســت .عالوه بر این مشــکالت ،ساخت ســد گتوند علیا در شمال خوزستان آن
هم درست در مجاورت گنبدهای نمکی در منطقه موجب افزایش شوری آب
کارون در مخزن و در پایین دست این سد شده است .در حال حاضر نیز شوری
آب ســد گتوند با ورودی فعلی آب به رودخانه کارون ساکنان جلگه خوزستان،
معیشــت آنها و تنوع زیســتی منطقه را با چالشــی جدی مواجه کرده است که
بیتوجهی به آن میتواند مشکالت و بحرانهای جبرانناپذیری را در پی داشته
باشد .افزایش شوری آب رودخانه کارون موجب افزایش شوری خاک کشاورزی
و شروع روند نابودی درختان مثمر و فعالیتهای کشاورزی منطقه شده است.
در کنار این امر افزایش بیشتر شوری آب در پاییندست سد گتوند علیا میتواند
موجبات نابودی ذخایر ژنتیکی آبزیان منطقه را که طبیعتاً از آبزیان آب شیرین
هستند فراهم آورد .در این میان سؤالی به ذهن متبادر میشود که با موافقت
محیط زیســت با انتقال آب از کارون به ســایر حوضهها احتمال چه اتفاقات و
فجایعی در جلگه خوزستان وجود دارد؟
پاســخ ایــن ســؤال در یــک رابطــه منطقــی در بیــن ورودی آب بــه مخــزن
سدگتوند،شدتتبخیرآبوشوریآبخروجیازاینسدنهفتهاست؛باتوجهبه
کاهش ورودی آب به مخزن سد گتوند که در نتیجه کاهش بارندگی و برداشت
آب در باالدست رودخانه کارون صورت گرفته و با برداشت آب بیشتر ،کاهش
بیشتری را هم شاهد خواهد بود ،پیشبینی میشود آب کمتری وارد سد گتوند
شــده و قدرت رقیقسازی شوری در آب سد یادشــده کاهش یافته و شوری آب
ورودی به جلگه خوزســتان افزایش یابد .این امر میتواند نابودی نخلستانها
و ســایر اراضی کشــاورزی را در این جلگه سرعت بخشــد و صنعت کشاورزی را
به ورطه نابودی بکشــاند .از ســوی دیگر با افزایش شــوری آب در پایین دســت
ســدگتوند احتمــال از بیــن رفتن آبزیــان آب شــیرین بومی که از منابع ســنتی
معیشــت ســاکنان جلگه خوزستان به شــمار میروند بشــدت افزایش یافته و
کشــور از این منابع ارزشــمند که تاکنون برای تجاریســازی این ذخایر ژنتیکی
بومی اقدامی صورت نگرفته است ،محروم خواهد شد .در عین حال با افزایش
شــوری عرصه برای جوالن گونههای مهاجمی چون تیالپیا (ماهی سنت پیتر)
که توان سازگاری با شوریهای باالتر را دارند ،گستردهتر خواهد شد.
در نهایــت با توجه به موارد یادشــده میتوان عنوان کــرد که هرگونه انتقال
آب از حوضــه کارون بــدون انجــام کار کارشناســی دقیــق و آن هــم پیــش از
حل و فصل همیشــگی بحران آب خوزســتان و سد گتوند علیا اقدامی کامالً رد
شده ،غیرمنطقی و غیرکارشناسی است که میتواند عالوه بر بحران ریزگردها،
بحرانهای جدیتر اجتماعی و زیست محیطی را در آینده این منطقه بههمراه
داشته باشد .در همین راستا توصیه میشود در حل و فصل بحرانهای مختلف
کشور و همچنین در توسعه مناطق مختلف به ظرفیتهای محیطی و آمایش
سرزمین توجه بیشتری شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری:

رئیس سازمان غذا و دارو:

خوبــی دارند.بــه گــزارش ایســنا دکتــر
غالمرضــا اصغــری در پایــان ســفر بــه
اســتان کرمــان اظهارکرد :شــرکتهای
توزیعکننــده دارو وضعیــت ذخیــره

پیامدهای زیست محیطی
انتقال آب از جلگه خوزستان

ایسنا

بــا گذشــت کمتــر از  10روز از وقوع
گرد و غبار نسبتاً شدید درخوزستان که
کارشناسان منشــأ آن را داخلی عنوان
کردند روز گذشــته بار دیگر کانونهای
بحرانی تولید گرد و غبار در این استان
بویــژه در حاشــیه شــهر اهــواز فعــال
شــد تــا اهــواز و بســیاری از شــهرهای
این اســتان زیر تــودهای از گرد و خاک
مدفون شــوند .همین امر موجب شد
تــا مردم اهــواز دیروز هوایــی را تنفس
کننــد کــه  46برابــر حــد مجــاز حــاوی
گرد و خــاک و ذرات معلق کوچکتر از
10میکرون بود .شــدت غبــار به حدی
بــود کــه فــرودگاه اهــواز از ظهــر روز
گذشــته به دلیل کاهش شــدید میدان
دیــد که به حدود  100متر رســیده بود،
بــه حالت نیمه تعطیل فــرو رفت و 4
پــرواز اهواز به شــیراز ،تهران ،رشــت و
بندرعبــاس لغــو شــد .در همین حال
مدیریت بحران اســتانداری خوزستان
نیز روز گذشــته بــا صــدور اطالعیهای
تمامــی مــدارس نوبت عصر  7شــهر
اهواز ،کارون ،باوی ،حمیدیه ،رامشیر،
دشــت آزادگان و بندرماهشــهر را
تعطیل اعالم کرد.
بــر اســاس اعــام اداره کل
محیطزیســت اســتان خوزســتان
میــزان غلظت گرد و خاک در ســاعت
12ظهــر روز گذشــته در شــهر اهــواز
بــه 932میکروگــرم بــر مترمکعــب و
حدود  6.5برابر حد مجاز رســیده بود،
امــا هنــوز دقایقــی از صــدور اطالعیــه
مدیریــت بحــران نگذشــته بــود کــه
بــا وزش بــاد نهچنــدان شــدید ،یکــی
دیگــر از کانونهــای بحرانــی و بیابانی
اهــواز فعال شــده و همین امــر باعث
شــد غلظــت غبــار در هــوای اهــواز در
ســاعت  13بعــد از ظهــر از  932بــه
 6915میکروگــرم در مترمکعب یعنی
46برابر حد مجاز برسد.
گــرد و خــاک شــدید در اهــواز روز

گذشــته در حالــی به وقوع پیوســت که
مدیرکل هواشناسی خوزستان یک روز
پیــش از این با پیشبینــی وقوع پدیده
گرد و خاک در روز دوشنبه ،حتی منشأ
آن را فعــال شــدن کانونهــای گــرد و
خاک در شــرق اهواز عنــوان کرده بود.
کوروش بهادری ،مدیر کل هواشناسی
خوزســتان گفته بود :موجــی ناپایدار از
روز دوشــنبه تا چهارشنبه بر خوزستان
حاکــم میشــود کــه در نتیجــه ظهــر
دوشــنبه بــه دلیــل وزش بــاد شــرقی،
کانونهــای داخلی شــرق اهــواز فعال
شده و شــاهد وقوع گرد و غبار در اهواز
و مناطــق اطــراف خواهیــم بــود .امــا
بــا وجــود ایــن پیشبینی هواشناســی،
مدیریــت بحــران اقــدام بــه تعطیلی
مــدارس نوبــت صبــح اهــواز و دیگــر
شــهرهای خوزســتان نکرد اما وقتی از
ســاعت  11صبح شدت غبار ناگهان به
چندین برابر حد مجاز رسید مسئوالن
استانداری مدارس نوبت عصر  6شهر
را تعطیل کردند.
بــا تشــدید گــرد و خــاک شــدید در
اهــواز که از ســاعت  12ناگهان افزایش
چشــمگیری یافــت ،مدیریــت بحران
استانداری خوزستان ،فعالیت تمامی
ادارات و دستگاههای اجرایی اهواز و ۶
شهرســتان دیگر خوزستان را تا ساعت
 ۱۳اعــام کــرد .مرکــز ملــی پایــش و
هشــدار ســریع گرد و خاک هواشناسی
خوزســتان نیــز در همیــن زمینه اعالم
کــرد کــه به علــت وزش بادهــای قابل
مالحظه تا نسبتاً شدید ،شاهد فعالیت
کانونهای داخلی گرد وخاک ،کاهش
دید افقی و افزایش غلظت آالینده در
اهــواز و حومه و نیــز مناطقی از جنوب
و غرب اســتان هســتیم .از ســوی دیگر
از بیمــاران قلبی و ریوی خواســته شــد
تــا ضمــن مصــرف بموقــع داروهــای
خود ،بــه هیچ وجه در معــرض هوای
بیرون قرار نگیرند و از منزل تا برطرف

شــدن کامل آلودگی هوا خارج نشوند.
همچنین از افراد عادی نیز درخواست
شــد تا در صورت کار ضروری داشتن و
نیاز به خروج از منزل ،حتماً از ماسک
استاندارد (ماسکهای مخصوص گرد و
غبار) استفاده کنند.
ëëمنشأ غبار اهواز کجاست؟
وجــود بیــش از  350هــزار هکتــار
تــاالب ،هــور و مرتــع خشــک شــده و
اراضی کشــاورزی رها شــده در اســتان
خوزســتان اکنون چندســالی اســت که
به کانونهای بحرانی فرســایش بادی
و منشــأ گــرد و غبارهــای خوزســتان
تبدیل شــده اســت ،بــر اســاس اعالم
ســازمان جنــگل هــا و مراتــع کشــور از
این میــزان کانونهــای بحرانی حدود
 210هزار هکتار به دلیل خشــک شدن
تاالبهــا و هورهــای فصلــی و احداث
ســدهای متعــدد و اجــرای طرحهای
انتقــال آب از رودخانههــای جراحــی،
زهــره و کارون ایجــاد شــدهاند .امــا
گســتره ایــن کانونهــای بحرانــی در
حاشیه شــهر اهواز بیشتر از سایر نقاط
خوزستان اســت بهطوری که این شهر
از جنوب شــرق ،شــرق و شــمال اهواز
در محاصره بیش از یکصد هزار هکتار
بیابانــی قــرار دارد کــه تــا همیــن یک
دهــه پیــش اراضــی سرســبز مرتعی و
هورهــای فصلــی بــود کــه بــا طغیــان
رودخانــه زهــره ســیراب میشــد امــا
امروز در نتیجه مســدود شــدن جریان
آب در ایــن رودخانههــا بــه منظــور
توسعه کشــاورزی و کشت محصوالت
آب بــر در بخشهــای دیگــری از
اســتان و نیز اســتان های مجــاور ،حاال
ایــن اراضی ســبز و حیاتی ،بــه اراضی
مــرده و بیابانــی تبدیــل شــده اســت.
رضــا بیانــی ،مدیرکل دفتر مهندســی
ســازمان جنگل هــا و مراتع کشــور نیز
در گفتوگــو بــا «ایــران» منشــأ گــرد و
غبار دیروز اهــواز را بیابانهای جنوب
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بســیار خوبی در اســتان کرمــان دارند و
در موارد بحرانی و وقوع زلزله با قدرت
بیشــتر جــای نگرانــی وجود نــدارد .وی
تصریــح کــرد :بازدیدهایــی از مناطــق

زلزله زده شهرســتان کوهبنان داشــتیم
و خوشبختانه آسیبهای زیادی به این
مناطــق وارد نشــده و تلفــات جانی در
زلزله اخیر ثبت نشــده است.به گزارش

وبــدا رئیس ســازمان غــذا و دارو یادآور
شد :مردم از تداوم زمین لرزهها نگرانی
دارند که با اقدامات حوزه سالمت روان
میتوان این نگرانیها را کاهش داد.

اخبار

به لحاظ رتبهبندی بینالمللی شکاف جنسیتی
موقعیت خوبی در جهان نداریم

معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری
با تأکید بر اینکه به لحاظ رتبه بندی بینالمللی شــکاف جنسیتی ،علیرغم
تحوالت چشمگیر ،موقعیت خوبی در جهان نداریم ،گفت :سواد و پایه اولیه
آموزش را برای اعتال و پیشرفت زنان و بهبود شرایط خانواده و شاخصهای
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی نیاز داریم.
معصومــه ابتــکار در نشســت هــم اندیشــی مشــاوران وزرا ،امــور زنــان و
خانواده و مدیران کل دفاتر امور زنان و خانواده اســتانداریها که در ســازمان
نهضت سواد آموزی برگزار شد با بیان اینکه موضوع سوادآموزی برای بنده
بســیار حائــز اهمیت و خاطره انگیز اســت بیــان کرد :قبل از انقالب اســامی
یــک جریان اجتماعی به راه افتــاد و یکی از شــیرینترین خاطراتم معاونت
سوادآموزی شرکت کفش وین بود و در سالهای پس از انقالب استقبال زنان
از سوادآموزی گستردهتر شد.
وی افزود :امروز سواد گستردهتر از توانایی خواندن و نوشتن است .افزایش
ســطح اطــاع نســبت به ابعــاد مختلف زندگی و قدرت تشــخیص به ســواد
برمیگردد و قدرت تشخیص بدون سواد اتفاق نمیافتد.
معــاون امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری با بیــان اینکه ســواد را
دریچــهای بــه ســمت قــدرت درک و نقــد و تحلیل نســبت مســائل و اخبار و
اطالعات میدانیم گفت :یکی از مشکالتی که امروز وجود دارد نحوه برقراری
ارتباطات است و سواد پله اول برقراری ارتباطات صحیح و مناسبات صحیح
اجتماعی،خانوادگی و فرهنگی اســت .وی با اشــاره به نگاه علمی و مبتنی بر
تحقیقــات بهروز شــده و آمار دقیق در ســازمان نهضت ســواد آمــوزی افزود:
باید حرکت سواد آموزی را با تقسیم کار ملی و نگاه بین بخشی پیش ببریم.
خوشبختانه رشد ســوادآموزی طی سال های 90تا 95بسیار امیدبخش است
و اگر اراده در انجام امور باشــد هم میتوانیم بیســوادی را کاهش داده و هم
کودکان بازمانده از تحصیل را به مدرسه برگردانیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری با بیان اینکه انتظار داریم
این نگاه در دســتگاههای مختلف دولتی وجود داشــته باشــد بیان کرد :زنان
در ســطح تحصیالت آکادمیک بســیار رشد داشتهاند که نشــان میدهد این
ظرفیت وجود دارد .سرعت پر کردن شکاف جنسیتی سواد توسط زنان بسیار
بــاال بــوده و باید با اســتفاده صحیــح از فرصتها و به کارگیــری ظرفیتهای
داوطلبانه ،فضا را برای جذب بیسوادان فراهم کنیم.
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ارتقای ظرفیت شبکه انتقال کشور
به  24ترابیت

سهم  40درصدی فناوری
در افزایش حجم بازار ارتباطات

رئیس ســازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه مطابق برنامه ششم
توســعه بازار حوزه  ICTباید به حجم  100تا 120هزار میلیارد تومان
برســد ،گفت :در این بین سهم فناوری اطالعات  40درصد و بخش
ارتباطات  60درصد است .به گزارش «ایران» ،رسول سراییان رئیس
ســازمان فنــاوری اطالعــات در همایــش سراســری مدیــران وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت :مأموریــت ســازمان فناوری
اطالعات مطابق احکام باالدســتی و برنامه ششــم توســعه کشــور،
۲.۵برابر کردن بازار  CTو چند برابر کردن بازار حوزه  ITاســت .وی
مهمتریــن مأموریــت ســازمان فنــاوری اطالعات را رســیدن به این
اعداد دانســت و افزود :مطابق تقسیمبندیها برای رسیدن به این
اهداف سهم  60 ،CTدرصد و سهم  ITنیز  40درصد است .معاون
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه در واقع مأموریت
اصلــی ســازمان فناوری اطالعات ،توســعه بــازار در بخــش فناوری
اطالعات برای تحقق برنامه اســت ،اظهار کرد :برای رسیدن به این
اعداد و ارقام در اســتانها اقداماتی الزم اســت که نخســتین مرحله
آن تهیه ســندی از مشــخصات و ویژگیهایی و پتانســیل توسعه IT
هر اســتان اســت .ســراییان با بیان اینکه مراکــز داده از ارکان حیاتی
تحول دیجیتال محسوب میشود ،تصریح کرد :بخش دوم خدمات
دولت الکترونیک و مراکز توانمندســازی اســت که از اهمیت زیادی
برخوردار است.

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس :

اختالل در تلفن همراه هنگام زلزله بحران ساز است

رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس گفت :سیستم مخابراتی کشور
امکان فراهمآوری زیرســاختها و ظرفیت چنــد برابری در ترافیک تلفنهای
همــراه را دارد اما چون زلزله قابل پیشبینی نیســت انجــام این کارها هزینهبر
است.به گزارش ایسنا ،رمضانعلی سبحانیفر درباره اینکه اختالل تلفن همراه
هنــگام وقوع حوادثی مانند زلزله چه آســیبهایی را میتواند بهدنبال داشــته
باشــد ،گفت :مانند بحران زلزله این مســأله هم میتواند بحران دیگری ایجاد
کند .به نظر میرسد در ساعات اولیه وقوع زلزله  ۵۰درصد کشور برای برقراری
ارتبــاط فعال میشــوند و این ارتباطــات در نقطهای که زلزلــه رخ داده متمرکز
میشود .وی تصریح کرد :عالوه بر مردم ،دستگاهها و مسئوالن هم برای نحوه
امدادرســانی و کمک به ناچار از خطوط تلفن همراه استفاده میکنند و همین
مســأله حجم ترافیک ســنگینی را ایجــاد میکند .این عضو کمیســیون صنایع
مجلس درباره اینکه آیا زیرساختهایی را میتوان برای جلوگیری از این مسأله
فراهم کرد ،گفت :امکان فراهمآوری زیرساخت وجود دارد در واقع کل کشور به
ظرفیت چند برابری مجهز میشــوند که تا اتفاقی رخ نداده قابلیت استفاده از
این تجهیزات و ظرفیتها وجود ندارد.

از نوع
دیگر

روبات همبازی کودکان به بازار آمد

آن سوی

پهنای باند
حقوق شهروندی در انگلیس

دولت انگلیس با توجه به ضرورت توسعه فضای
خبر
مجازی ،در اقدامی جالب توجه دسترسی به پهنای
باند اینترنت را بهعنوان حقوق قانونی و شهروندی
اعالم کرد .طبق این قانون که از سال  2020در انگلیس اجرا خواهد شد ،همه
کاربران این کشور به اینترنت  10مگابیت بر ثانیه متصل خواهند شد،هرچند
هنوز جزئیات این قانون مشــخص نیســت و گفته میشــود همه موارد آن در
ماههای آینده اعالم میشود ،ولی گفته شده است که ارائه دهندگان خدمات
اینترنت باید چنین خدماتی را به همه کاربران این کشور ارائه بدهند .همچنین
گفتنی است که شرکت  BTبزرگترین تهیهکننده خدمات ارتباطی و مخابراتی
انگلیس نیز اعالم کرده است که به طور داوطلبانه دسترسی اینترنت جهانی
را برای تمام نقاط این کشور فراهم خواهد کرد.

کارشناسان حوزه  ICTدر گفت و گو با «ایران»:

رمز رشد «فاوا» در کشور همگامی با تکنولوژی روز دنیا است

سوسن صادقی

نهمین گزارش ساالنه سنجش جامعه
اطالعــات ( )MISاز ســوی اتحادیــه
جهانــی مخابــرات ( )ITUکــه نهــاد
تخصصی فناوری اطالعات و ارتباطات
ســازمان ملل اســت ،منتشــر شد .طبق
این گزارش ،رتبه اکثر کشورهای منطقه
افت کرده است ولی شاهد رشد  4پلهای
ایران هستیم .در میان کشورهای منطقه
خاورمیانــه و خلیــج فــارس ،باالتریــن
رتبــه بــه بحریــن (رده  )31اختصــاص
دارد کــه یک پله افت کرده اســت .قطر
در رده ( 39رتبــه قبلــی  ،)36امــارات
در رتبــه ( 40رتبه قبلی  ،)34عربســتان
ســعودی در رتبــه ( 54رتبــه قبلی ،)45
عمــان در رتبــه ( 62رتبــه قبلــی  )64و
کویــت در رتبــه ( 71رتبه ســال قبل )70
قــرار گرفتهاند ولــی ایران که ســال قبل
در رده  85قرار داشــت با  4رتبه رشد در
رده  81قرار گرفته اســت .البته براساس
شــاخص توســعه فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات در ســال  ،2017ایســلند رتبه
اول را بــه خــود اختصاص داده اســت،
در حالــی که در ســال  2016در رتبه دوم
پس از کــره جنوبی قرار داشــت .پس از
ایسلند کشورهای کره جنوبی ،سوئیس،
دانمــارک ،انگلســتان و هنــگ کنگ در
ردههــای دوم تا ششــم قــرار دارنــد .در
پی رشــد  4رتبهای کشــور در حــوزه فاوا،
روزنامــه «ایران» به ســراغ کارشناســان
 ICTرفــت و ایــن ســؤال را مطــرح کرد
کــه دلیل رشــد  4پلــهای ایران چیســت
و بــرای اینکه کشــور طبق برنامــه 1404
بتوانــد به رتبــه اول منطقه دســت یابد
چه اقدامهایی باید انجام شود؟
 ëëرصد و راهاندازی تکنولوژیهای روز
احمــد معتمــدی وزیــر اســبق
ارتباطات ،با بیان اینکه اتحادیه جهانی
مخابــرات آمــار دقیقی از رشــد فــاوا در
کشورها ارائه میدهد ،به «ایران» گفت:
کشور ما در زمانهای گذشته رشد خوبی
در شاخصهای فاوا داشت مثالً در سال
 79رتبه کشور بنا بر شاخصهای اعالم
شــده از ســوی اتحادیه  128بــود و البته
در آن زمــان تلفــن همــراه در کشــورها
بخوبی رشد کرده بود ولی این شاخص
در کشــور مــا توســعه نیافتــه بــود از این
جهــت رتبه کشــور ما بســیار پاییــن بود

ولی با برنامهریزیهایی که انجام شد و
دسترسی به تلفن همراه افزایش یافت،
رتبه کشور از عدد  128به عدد  60رسید.
رئیــس دانشــگاه امیرکبیر افــزود :در
ســالهای بعــد تکنولوژیهــا و تعریف
شــاخصهای جدیــد ماننــد اتصــال
کاربــران بــه اینترنت ،قــرار دادن پهنای
بانــد بــه ازای هر کاربــر و ...ظهــور کرد و
از آنجایــی که این تکنولوژیها در کشــور
دیرتــر از دیگــر کشــورها راهاندازی شــد،
رتبه خود را از دست دادیم .در سالهای
اخیر نیز سرویسهای پهنای باند باال با
ارائــه ســرویسهای نســل  3و  4مطرح
شــد که کشــور ابتــدا در این شــاخصها
عقب بود ولی به یکباره ارائه سرویسها
با تکنولوژی های جدید شــتاب گرفت و
مــردم نیز از آن بخوبی اســتقبال کردند
بنابرایــن رتبه ایران  4رده بهبود یافت و
از رده  85به  81رسید.
معتمــدی ،رصــد و مراقبــت کردن
تکنولوژیهای روز و شاخصهای جدید
تعریف شــده از ســوی اتحادیــه را مهم
دانســت و گفــت :بایــد تکنولوژیهــای
جدید را بســرعت در کشــور راهاندازی و
شــاخصها را اجرایــی کنیم تــا بتوانیم
ضمــن بهبــود رتبه کشــور خــود از دیگر
کشــورهای منطقــه نیز پیــش بیفتیم و
البتــه نباید منتظر شــویم تا کشــورهای
دیگــر تکنولوژیهــای جدیــد (ماننــد
نســل  5تلفن همراه ،اینترنت اشیا و)...
را راهانــدازی کننــد بعــد ما تــازه به فکر
راهاندازی آن تکنولوژیها بیفتیم چرا که
اگر اینگونه عمل کنیم فاصله رتبه ما در
رشد فاوا از دیگر کشورها بیشتر میشود.
اکنــون دیگر بایــد پابهپــای تکنولوژیها
پیــش رفــت و بموقــع زیرســاختها را
فراهم کرد.
وزیــر اســبق ارتباطــات افــزود :مــا
میتوانیم جزو  50کشور اول دنیا شویم
و در مقاطعــی نیز به ایــن عدد نزدیک
شــدیم .این پتانســیل در بخــش دولتی
و غیردولتــی کشــور وجــود دارد .وقتــی
یک ســرویس جدیدی مانند تلگرام به
کشور ورود میکند و جزو پرمصرفترین
در دنیــا و کشــور میشــود بنابرایــن هــر
ســرویس دیگــری نیــز راهانــدازی شــود
مردم از آن اســتقبال میکنند وقتی هم
اســتقبال از تکنولــوژی جدیــد بــاال رود

نیم نگاه

ëëاحمد معتمدی وزیر اســبق ارتباطات  :باید تکنولوژی های جدید را به ســرعت در کشور راه اندازی
و شــاخص ها را اجرایی کنیم تــا بتوانیم ضمن بهبود رتبه کشــور خود از دیگر کشــورهای منطقه نیز
پیشبیفتیم
ëëناصر مزینی اســتاد دانشــگاه امیرکبیــر :اگر بخواهیم به اهداف مطرح شــده در ســند چشــم انداز
 1404که رســیدن به رتبه اول در منطقه اســت برســیم  ،این آهنگ رشــدی که در کشــور وجود دارد،
کافینیست و عزمی بسیار فراتر از وضع موجود را می طلبد .به نظرم باید شاخص مهارت های ICT
درکشور به صورت اضطراری مورد توجه قرار گیرد
ëëحســین اســامی کارشــناس فاوا :وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باید روی بحث دسترســی
اینترنت در تمام شهرها و روستاهای کشور کار کند و اینترنت را به وسیله پرتابل هم شده به روستاها
ببرد چرا که این دسترسی در بحث شاخص ها بسیار اهمیت دارد

بهدنبال آن تعداد مشترکان نیز افزایش
پیــدا میکنــد بنابراین اگــر هدفگذاری
درســتی انجــام گیــرد و از پتانســیلها
بهرهمند شویم میتوانیم جزو  50کشور
اول دنیا قرار بگیریم.
ëëافزایشسطحمهارت
ناصر مزینی اســتاد دانشــگاه علم و
صنعــت با بیــان اینکه ارتقــای  4پلهای
ایــران ،در زمینــه رشــد شــاخصهای
 ICTخبــر خوبــی اســت ،چرا که نشــان
از آهنگ رشــد جامعه اطالعاتی کشــور
دارد و بایــد بــه فــال نیــک گرفته شــود،
بــه «ایران» گفت :ولــی باید دقت کنیم
که رده ایــران هنوز با کشــورهای مطرح
جهــان فاصله زیاد و قابل توجهی دارد.
این رشــد برای ایران قدم مثبتی اســت
و زحمــات مســئوالن بویــژه در ارتقــای
افزایش دسترسی و استفاده از خدمات
( ICTکه این دو معیــار خود  80درصد
از شــاخصهای ارزیابــی فوق را شــامل

میشــود) ،قابل قدردانی اســت ولی به
هیچ وجه کافی و شایسته ایران نیست.
مزینــی افــزود :در ایــن گــزارش بــه
رتبه کره جنوبی اشــاره شــده کــه ظاهراً
رتبهاش کاهش یافته است ولی ضریب
نفوذ اینترنت در این کشور در سال 2001
 56.6 ،درصــد بــوده کــه از وضعیــت
فعلی ایران که در ســال 53.23 ،2016
است ،بیشتر بوده ؛ یعنی  15سال پیش
کرهجنوبــی از وضعیت فعلــی ما باالتر
بــوده اســت .حــاال مــا بایــد چــه آهنگ
رشــدی داشــته باشــیم کــه بتوانیــم به
این کشور برســیم؟ یا مثالً ضریب نفوذ
اینترنت در کشور کوچکی مانند بحرین
در ســال  2009به میــزان  53درصد بود
یعنی نزدیک به وضعیت فعلی کشور
ما و در ســال  2016به  98درصد رسیده
است یعنی از کره جنوبی نیز باالتر رفته
اســت .بنابرایــن نــگاه صرف بــه اعداد
و ارقــام و مثــاً رشــد  4پلــهای ایــران در

دسترسی به پزشک با یک کلیک
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

اگــر ســؤال پزشــکی داریــد یــا دوســت
داریــد در خصــوص مســائل مربــوط به
ســامتی خود بیشــتر بدانیــد میتوانید
از ســرویسهای آنالینــی که ایــن روزها
تعدادشــان هم در حال افزایش اســت
اســتفاده کنیــد .یکــی از برنامههایی که
مدتــی اســت کار خــود را در ایــن زمینه
شروع کرده «هاسپیتال» است .به کمک
ایــن برنامــه میتوانید برای ســؤالهای
پزشــکی و سالمتی خود پاسخ پیدا کنید
یا اگر نیاز به مشاوره دارید در هرساعتی
از شبانه روز با مشاوران پزشک و دکتران
متخصــص تلفنی صحبت کنیــد .کار با

این برنامه بسیار ساده است .این برنامه
از  4بخش اصلی یعنی مشــاوره ،خانه،
توگوها و پرســش و پاســخ تشــکیل
گف 
شده اســت .بعد از بخشهای عمومی
و اطالعرســانی شــاید بخش مشــاوران
از قســمتهای کاربردی این اپلیکیشن
باشد .با مراجعه به این بخش میتوانید
خودتان نحوه ارتباط با پزشک را تعیین
کنید.مشــاورههای ایــن ســرویس در
زمینههــای مختلفــی ماننــد عمومی و
ســامتی ،روانپزشــکی و ســامت روان،
مامایــی و ســامت بــارداری ،ســامت
کــودکان و نــوزادان ،ســامت دهــان و
دنــدان بــه کاربــران ارائــه میشــود.در
بخش مشــاوره ،میتوانید نحو ه اتصال
بــه پزشــک را مشــخص کنید .البتــه اگر
در ایــن بیــن میخواهید با یک پزشــک
متخصــص ،عمومــی یا مامــا صحبت
کنید و فرد خاصی را مــد نظر ندارید ،از

گزینه مشــاوره ســریع اســتفاده کنید .در
ایــن بخش با انتخاب جنســیت ،ســن و
موضــوع مشــاوره میتوانید به پزشــک
مورد نظر خود متصل شوید .همچنین
با کمک بخش خانه کــه در صفحه اول
اپلیکیشنقابلمشاهدهاستمیتوانید
در جریــان مشــاورههایی کــه در لحظــه
در حــال انجــام اســت بــا خبــر شــوید.
اطالعات این بخش به صورت پیوســته

در حــال به روزرســانی اســت و به کمک
همین اطالعات میتوانید با پزشــکان و
مشــاورانی که مورد عالقه کاربران دیگر
هم هســتد بیشــتر آشــنا شــوید .در این
برنامه بــدون ثبتنام هــم میتوانید از
مشاوران و اطالعات پزشکی آن استفاده
کنیــد اما بــرای بهــره بــردن از امکانات
بیشتر این اپ بهتر است برای خود یک
حساب کاربری بسازید.

رمزگشایی پهپاد روباتیک از معمای 103ساله
میترا جلیلی

قاب
فناوري

آهنــگ افزایــش شــاخصهای ICT
نمیتواند آنچنان معنادار باشد.
این اســتاد دانشــگاه در پاسخ به این
ســؤال که برای رشــد با ســرعت بیشــتر
فــاوا در کشــور چه بایــد کرد ،گفــت :اگر
بخواهیــم بــه اهــداف مطــرح شــده در
ســند چشــمانداز  1404کــه رســیدن بــه
رتبه اول در منطقه اســت برســیم ،این
آهنگ رشــدی که در کشــور وجود دارد،
کافــی نیســت و عزمــی بســیار فراتــر از
وضع موجود را میطلبد .به نظرم باید
شــاخص مهارتهای  ICTدر کشــور به
صورت اضطراری مورد توجه قرار گیرد.
بــه عبــارت دیگــر تحریک تقاضــا خود
میتوانــد باعــت ارتقای و رشــد عرضه
خدمــات شــود و ایــن مهم بجز بــر پایه
یک اســتراتژی دیجیتالی برای کشور در
سطح کالن و خرد فراهم نخواهد شد.
ëëدسترسیبیشتربهاینترنت
حسین اســامی کارشــناس فاوا نیز

به «ایران» گفت :هر سال آمار رشد فاوا
با توجه به شــاخصهای تعیین شده از
سوی  ITUاندازهگیری و اعالم میشود
و معیارهای سال  2016و  2017به نوعی
 11شاخص را دربرگرفته است.
اســامی بــا بیــان اینکــه معیارها در
سه ســطح دسترســی ،کاربرد و مهارت
بررســی میشــود افــزود :در ســطح
دسترسی ،تعداد مشترکان تلفن ثابت
و همــراه ،پهنای باند بینالملل به ازای
هــر کاربر و دسترســی خانــوار بــه رایانه
ســنجیده میشــود .در ســطح کاربــرد،
درصــد کاربــران اینترنــت و اشــتراک
پهــن بانــد ثابــت و پهــن بانــد موبایــل
مدنظــر قرار میگیرد و ســطح ســوم که
مهــارت اســت ســالهای تحصیــل بــه
نســبت ثبتنام در دورههای تحصیلی
راهنمایی و متوسطه ارزیابی میشود.
این کارشناس فاوا افزود :البته آنچه
باعث شده تا ایران در ردهبندی اتحادیه
جهانــی مخابــرات  4رتبــه رشــد کنــد
مربــوط به افزایش پهن باند بینالملل
و افزایش مشــترکان تلفن همراه است،
چــرا کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات در این دو زمینه بســیار خوب
کار کــرده اســت .این کارشــناس با بیان
اینکــه ایــن اتحادیه گویا  3معیــار دیگر
به شــاخصهای ســال  2018نیز اضافه
کــرده اســت ،گفــت :وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات بایــد روی بحــث
دسترســی اینترنــت در تمــام شــهرها و
روســتاهای کشور کار کند و اینترنت را به
وسیله پرتابل هم شده به روستاها ببرد.
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
پهنای بانــد بینالملــل را افزایش داده
اســت ولــی در داخــل کشــور اینترنــت
همه جا را پوشش نمیدهد .موبایل در
خیلی از جاها جوابگو نیست .به عبارتی
ســطح دسترســیهای خانوار را باید به
اینترنت افزایش دهیــم .اکنون FCPها
در حــال ارائــه تلفن ثابت هســتند و اگر
MVNOها نیز فعال شوند تأثیر مثبت
تری روی رشــد فاوا میگذارد .البته باید
گفــت بجــز دسترســیها کــه در اختیــار
وزارت ارتباطــات اســت بایــد حاکمیت
روی ســطح ســوم که مهارت اســت نیز
کار کنــد در این زمینه نیز باید آموزش و
پرورش و دیگر نهادها ورود کنند.

ایران پویاترین کشور منطقه

یک پهپاد زیردریایی روباتیک موفق شد پس از  103سال،
ســرانجام بقایای ب ه جا مانــده از یک زیردریایــی  800تنی
استرالیایی را در کف دریا نزدیک به گینه نو پیدا کند.
 ،HMAS-AE1نخســتین زیردریایــی اســترالیا و مربوط به
جنگ جهانی اول اســت که محل غرق شــدن آن ،باالخره
در مأموریتی فناورانه و روباتیک و با همکاری نیروی دریایی
رویال استرالیا ( )RANو نیز چند تیم تحقیقاتی دیگر پس
از گذشت بیش از یک قرن ،مشخص شد .در این مأموریت
گروهی از مورخان ،باستان شناسان و نقشه برداران دریایی
نیز شرکت داشتند .پهپاد زیردریایی روباتیک 1000 Hugin
که از راه دور کنترل میشود ،خودران است و میتواند بدون دخالت بشر تا عمق  3هزار متری با سرعت 4گره دریایی( 7.4کیلومتر بر ساعت)
حرکت کند .این زیردریایی روباتیک با هر بار شارژ ،میتواند تا 100ساعت زیر آب حرکت کند و با کمک سیستم سونار(سنسور صوتی)HISAS
و همچنین ســونارهای اســکن دوطرفه ،اشــیای زیر آب را پیدا کرده و با کمک دوربین فیلمبرداری و عکاســی ،اطالعات را به یک مرکز ویژه
ارســال کند  1000 Huginدر 40متری باالی بســتر دریا در مأموریتی  20ســاعته ســرانجام توانســت بقایای این زیردریایی را پیدا کند و پس از
مشخص شدن محل غرق شدگی این زیردریایی ،یک مراسم یادبود برای قربانیان آن برگزار شد .گفتنی است که  HMAS-AE1سال  1911در
انگلستان ساخته شد و در سال  1914بهعنوان نخستین زیردریایی نیروی دریایی استرالیا ،مأموریت خود را آغاز کرد .این زیردریایی متأسفانه
در همان هفتههای نخست جنگ جهانی اول با 35خدمه بریتانیایی ،استرالیایی و دریانوردان نیوزیلند و نیز گینه نو در 14سپتامبر 1914برای
همیشه ناپدید شد و بهعنوان نخستین تلفات زیردریایی متفقین در جنگ در یادها باقی ماند .در همان سالها بعد از جست و جوی ابتدایی
هیچ نشــانی از زیردریایی به دســت نیامد و از سال  1970تاکنون نیز تالشهای چندبارهای برای پیدا کردن بقایای این زیردریایی انجام شد
ولی هیچ یک نتیجه بخش نبود.

The verge

سوســن صادقی /روبات دوســت داشــتنی خانگی کوری ( )Kuriباالخره وارد
بازار شــد .این روبات حاصل تالش دو ساله اســتارتاپ ، Mayfield Robotics
یکی از زیرمجموعههای کمپانی معروف (بوش) است .این شرکت قول داده
بود روبات خانگی کوری را آخر ســال  2017روانه بازار خواهد کرد ،بنابراین به
قــول خــود عمل کرد و اکنون این روبات خانگی با قیمــت  700دالر به فروش
میرسد .کوری برخالف روباتهای مشابه خانگی موجود در جهان (آمازون
اکــو و گوگل هوم) دارای شــخصیتی متفاوت اســت .این روبــات با فرمانهای
صوتی کنترل میشود و به گونهای طراحی شده که میتواند کارهای متفاوتی
در خانــه انجــام دهد .کوری دارای چرخهایی اســت که براحتی روی کفپوش،
فرش و ...حرکت میکند .این روبات بامزه قابلیت یادگیری دارد و قادر است
موسیقی پخش کند .برای افراد خانه کتاب بخواند و کودکان و حیوانات خانگی
را نیز سرگرم کند .در چشمان کوری دوربین امنیتی با رزولوشن  1080پیکسل
جاســازی شده و چون دارای حرکت است از اینرو چهره او را دوست داشتنی
کرده است .این روبات میتواند دستگاههای هوشمند خانگی را نیز کنترل کند.
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Zdnet

مدیــر عامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت از ارتقای
ظرفیت شــبکه انتقال کشــور از  15.3بــه  24ترابیت
و شــبکه  IPکشــور از  6.8بــه  15ترابیــت برثانیــه
تــا یک ســال آینــده خبــر داد .بــه گــزارش «ایــران »
صادقعباســی شــاهکوه مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با اشاره به
برنامه ششــم توســعه در حــوزه زیرســاخت ،گفت :در برنامه ششــم توســعه
هدفگذاری شــده که به 30ترابیت برثانیه ترانزیت بینالملل برسیم که این،
یکی از اولویتهای اصلی شــرکت زیرســاخت در این دوره اســت .وی تصریح
کرد :ایران مزیت جغرافیایی هاب منطقهای زیرساخت را دارا است و با توجه
به اینکه کشــورهای منطقه در این حوزه اقداماتی انجام دادهاند اما هنوز برای
ایجــاد هاب منطقهای فرصت باقی اســت که البته این آخریــن فرصت برای
ایران در این حوزه است .مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به برنامه 30
ترابیت ترانزیت بینالملل تا پایان برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت :برای
رســیدن به این هدف و اجرایی کردن آن شــرکتی در این حوزه تشکیل میشود
کــه از طریق بازاریابی منطقهای و تمرکز در این حوزه به اهداف برنامه ششــم
در ترانزیت بینالملل برسیم که باعث اقتدار کشور در منطقه میشود .وی در
پایان سخنان خود با اشاره به شاخصهای یک سال آینده در حوزه زیرساخت،
گفت :در حوزه بینالملل از 1.1ترابیت در پایان آبان ماه در یک ســال آینده به
دوبرابر وضع موجود برسیم و در  IPداخلی با انجام پروژههای در دست اقدام
از 6.8ترابیت بر ثانیه که تا یک سال آینده به حدود  15ترابیت افزایش مییابد.

فنـــــاوری
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شــاخص توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
نگاه
( )IDIبــرای جامعــه جهانــی طراحــی شــده و
منعکسکننــده تغییــرات در کشــورها در ســطوح
علیرضا یاری
آمادگــی ،بــه کارگیــری و مهــارت از توســعه ICT
رئیس پژوهشکده
اســت و در ســه دســته از شاخصها شــامل میزان
فناوری اطالعات
دسترســی ،شــدت کاربــری و ســطح مهــارت در
مجمــوع  11شــاخص اندازهگیــری میشــود .اگــر ارزیابــی اتحادیــه جهانی
مخابــرات ( )ITUدر ســال  2017را نســبت بــه  2016بررســی کنیــم متوجه
میشــویم که نمره کلی شاخصها بهطور متوســط به میزان  0.18افزایش
یافته اســت .در این ارتباط کشــورهای نامیبیا ،ایران و گابن بیشــترین ارتقا
را کــه بیش از  0.5بوده اســت ،کســب کردهانــد بنابراین ایران جــزو یکی از
کشــورهایی اســت که پویایی باالیی در شاخص توســعه فناوری اطالعات و
ارتباطات نشان داده است.
علــت ایــن تغییــر امتیاز کــه منجر به بهبــود رتبه ایــران از  85به  81شــده
اســت ،بــا بررســی شــاخص 2017 IDIمتوجه میشــویم که  14کشــور رتبه
بندیهایــی برای زیر شــاخص دسترســی دارند که از موقعیــت آنها در زیر
شــاخص کاربــری بیــش از 20جایــگاه باالتــر اســت که بیشــترین تفــاوت را
برای اوکراین ( 45محل) ،ایران ( 37محل) ،سیشــل ( 32محل) و ســوریه
( 30محــل) میتــوان مشــاهده کرد که این تعادل نداشــتن نشــان دهنده
خــأ سیاســتهای مداخگرایانــه بــرای تحریــک تقاضــا و کاربــری در ایــن
کشــورها است .در این شــاخصها در مجموع  29کشور ،مقدار زیر شاخص
دسترســی خود را دو برابر متوســط جهانی یا بیشــتر (یعنی  0.20یا بیشتر)
افزایش دادهاند .همه این عملکردهای پویا در زیر شــاخص دسترســی به
کشورهای در حال توسعه مربوط است که مهمترین افزایش در امتیازهای
زیر شــاخص توســط ســورینام ( 0.46امتیاز) ،ایران ( 0.41امتیاز) و میانمار
(0.39امتیاز) حاصل شده است که ایران در تمامی شاخصهای دسترسی
بهبــود یافتــه اســت .در مجمــوع رتبهبنــدی اکثر کشــورها در زیر شــاخص
دسترســی به میزان کمی تغییر کرده است که ایران باالترین ارتقا ( 9مکان
ارتقا) را نشان میدهند.
البتــه منطقــه آســیا و اقیانوس آرام ،منطقــه ناهمگن از نظر توســعه ICT
بــوده و هفت کشــور در این منطقــه دارای امتیاز  IDIباالتــر از  7.50بوده و
در باالتریــن رتبههای ســال  2017قرار دارند نظیر کــره جنوبی که رتبه دوم
را دارد .تعــداد زیــادی از کشــورها نیــز در محــدوده میانــی و برخــی هم با
جمعیتهای بســیار بــاال در محدودههای پایین از رتبهبنــدی جهانی قرار
گرفتهانــد .در این میان شــش کشــور توانســتهاند امتیازهــای  IDIخود را با
بیــش از  0.40بهبود دهنــد ،که جلوتر از همه ایران اســت و در مجموع کل
کشــورها دومین کشــور پویا نســبت به امتیاز کل در  2017 IDIشناخته شده
است.
در ایران ورود دومین و سومین اپراتورهای موبایل به بازار پهنای باند تلفن
همراه در ســال  2014میالدی باعث شــده اســت تا نفوذ پهنــای باند تلفن
همراه در دو ســال گذشــته ســه برابر شــده و در مجموع نفوذ تلفن همراه
رشــد قوی خود را ادامه داده و به آســتانه  100اشــتراک در هر  100ساکن در
سال  2016رسیده است.
ایــران که پویاترین کشــور منطقــه از نظر امتیاز  IDIاســت ،دارای بهبود در
هر  3زیرشــاخص IDIاســت ،بویژه نرخ باالی بهبود ایران ( 68.7درصد)
در تعداد اشتراکهای پهن باند تلفن همراه در هر  100نفر بهعنوان بهبود
قابل توجه در کاربران اینترنت و خانوار با دسترسی به اینترنت است.
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کشــاورزان جیرفت ،نه حریف داللها میشوند و نه خشکسالی

عکسها  :ایران

کشـــاورزان و گلخانهداران و صیفیکاران جیرفتـــی از دالالن بیزارند و آنها را
ی خود میدانند .میگویند آنقدر که داللها عرصه
تنها مقصران ورشکستگ 
را تنگ کردهاند ،کمآبی و خشکســـالی نتوانســـته ما را تسلیم کند .کشاورزان
از دســـت باندهای دالالن میوه و صیفیجات خون گریه میکنند و دست به
دامن مسئوالن شدهاند تا بلکه دست آنها را از بازار قطع کنند.
بـــذر خیار و گوجـــه را کیلویی  250هـــزار تومان میخرند و برای هر ســـاعت
شـــخم زدن زمین  60هزار تومان و هر کیلو کود  3هزار و  500تومان و هر کیلو
پالســـتیک برای گلخانه  6هزار و  500تومان میدهند .آنها برای شـــندرغاز
ســـود ،کار میکنند و کار میکنند و کار میکنند تا اینکه دالالن از راه میرسند
و همـــه را یکجا به جیـــب میزنند .این تنهـــا حکایت جیرفت و کشـــاورزان
جیرفتی نیست ،همه جای ایران همین وضع را دارد.
ëëخیار و گوجه به جای نخل خرما
از خروجی شـــهر جیرفت تا منطقه
باســـتانی «کنار صندل» کـــه جزو یکی
از قدیمیتریـــن تمدنهـــای جهان به
شـــمار میرود ،هـــر دو طرف جـــاده را
نخلهـــا و گلخانههای خیـــار و گوجه و
کـــدو و بادنجـــان ،به تصـــرف درآورده.
معلـــوم اســـت کـــه زور گلخانههـــا بـــه
نخلهای کمرمق چربیده .جانی برای
نخلهـــا باقـــی نمانده و بیـــن ماندن و
خشکیدن ،نومیدانه در تقال هستند.
چنـــد نخـــل نزدیکیهای روســـتای
«کریمآبـــاد علیـــا» روی زمیـــن افتاده
و مـــرد جـــوان الغرانـــدام و آفتـــاب
ســـوختهای بـــا اره برقی مشـــغول تکه
تکـــه کردنشـــان اســـت .نخـــل بـــرای
جنوبیها قابـــل احترام و حتی مقدس
اســـت .و دیدن چنین صحنهای برایم
قابل بـــاور نیســـت .مـــرد میگوید«:ما
هیچوقـــت درختـــی را نمیبریـــم مگر
اینکه خشـــکیده باشـــد ،نخل که هرگز.

خوب بود و زمین جواب میداد نه حاال
که بیشتر چاهها خشک شدهاند».
گلخانههـــا منظم و در یک خط کنار
هم برپا شـــدهاند .تیرکهـــای خمیده
را از حصیـــر خرمـــا درســـت کردهاند و
رویشان را با نایلونهای سبز کمرنگ
پوشاندهاند .کنار یکی از گلخانهها ،مرد
بلند قدی در حال چیـــدن خیار داخل
کارتنهاســـت .اســـمش احمد است و
 28ســـال دارد و دو پسر  3و  5سالهاش
ی هستند.
کمی آنطرفتر در حال باز 
خیس عرق اســـت و هـــر از گاهی با
پایین پیراهن گشادش عرق از پیشانی
میگیـــرد .از خیارهایی که هنـــوز کاکل
زردشـــان چیده نشـــده تعارف میکند.
او و پـــدرش عبـــداهلل 100گلخانـــه برپا
کردهانـــد و بـــرای  6مـــاه اجـــاره زمین،
باید  7میلیون کرایه بدهند .زمینهای
خودشـــان آب نـــدارد و چاهشـــان
خشکیده.
از او دربـــاره وضعیـــت کشـــاورزی

ایـــن درختهـــا از بیآبی خشـــکیده و
سوســـکهای چوبخوار آنها را از درون
خورده ،من اینها را میبرم تا آفت به
نخلهای دیگر سرایت نکند».
تا برســـیم به «کنار صندل» یکسره
همیـــن صحنـــه تکـــراری را میبینـــم؛
گلخانههایی که عرصه را بر نخلستانها
تنـــگ کردهاند و نخلهایی که از ریشـــه
بیرون کشـــیدهشـــد ه و در صـــف مثله
شدن هستند!
راننـــده کـــه مـــردی بومـــی اســـت
هـــم از وجـــود این همـــه گلخانـــه ابراز
تعجب میکند« :اگر ســـال پیش اینجا
میآمدید ،خبـــری از این همه گلخانه
نبود ،معلوم نیســـت چه شـــده که این
همه زیاد شـــدهاند! مـــردم این منطقه
کار اصلیشـــان نخلـــداری اســـت و در
کنـــارش گوجـــه و بادنجـــان و کدو هم
میکاشـــتند ،آن هم زمانی که بارندگی

میپرســـم .میگویـــد« :پارســـال کـــه
افتضـــاح بـــود و خیلـــی ضـــرر کردیم.
چاههـــا خشـــک شـــد ه بودنـــد و هیـــچ
آبـــی نبود بـــه بذرها بدهیـــم .خیلی از
محصوالت یـــا عمل نیامدنـــد یا اینکه
کیفیـــت خوبـــی نداشـــتند ،اما خـــدا را
شکر امسال وضعیت بهتر است .چند
ماه آخر سال گذشـــته تا دلتان بخواهد
باران بارید و چاهها پر شـــد .اگر امسال
هـــم ببارد ،ســـال دیگر هـــم میتوانیم
گلخانههایمان را برپا کنیم.
تـــا االن وضعیـــت محصوالتمان
مثل خیـــار و گوجـــه و کـــدو و بادنجان
و فلفـــل دلمـــهای خـــوب بـــوده ولـــی
مشـــکل مـــا گذشـــته از اینکـــه باید آب
مهیا باشد و پولی برای خریدن نایلون
و بـــذر و کـــود و ســـم داشـــت ه باشـــیم،
باندبازی داللهاست .آنها دمارمان را
درآوردهاند .قیمتها را دالالن تعیین

از خروجی شهر
جیرفت تا منطقه
باستانی
«کنار صندل» که
یکی از قدیمیترین
تمدنهای جهان به
شمار میرود ،هر دو
طرف جاده را نخلها
و گلخانههای خیار و
گوجه و کدو و بادنجان
به تصرف درآورده.
معلوم است که زور
گلخانهها به نخلهای
کمرمق چربیده.
جانی برای نخلها
باقی نمانده و بین
ماندن و خشکیدن
نومیدانه در تقال
هستند.

میکنند و هر قیمتی که دوســـت دارند
میدهند .االن بـــرای خیار مرغوب و با
کیفیت هزار تومان قیمت گذاشتهاند و
خودشان سود خیلی زیادی میبرند».
تـــوی گلخانههـــا مثل ســـونای بخار
گـــرم و مرطـــوب اســـت .ســـقف کوتاه
اســـت و برای داخل شـــدن باید تا کمر
خم شـــویم .احمد هر روز با پدر و برادر
دیگرش -که رفته از شـــهر کارتن خیار
بیاورد ،-چند ســـاعتی را داخل همین
گلخانهها مشغول هرس و رسیدگی به
بذرها هستند.
ëëداللها ما را تهدید میکنند
چند صد متـــر جلوتر از گلخانههای
احمد ،مرد ســـن و سالداری با ماشین
میتسوبیشـــی ســـرمهای رنـــگ درب و
داغانش سر میرسد و یکراست میرود
توی یکی از گلخانهها و با کیسهای پر از
بادنجان بیرون میآید .احمد میگوید
اســـمش فاضل اســـت و بادنجانها را
برای خودشان چیده تا خانه ببرد.
فاضـــل ،بلنـــد قامـــت اســـت و
دستهای کشـــیدهای دارد و مثل بقیه
یهایش آفتاب سوخته است.
هموالیت 
او تابســـتانها خرمـــای نخلســـتانش
را میچینـــد و پاییـــز و زمســـتان هم به
صیفیجـــات میرســـد و گاهـــی هـــم
تـــوت فرنگی میکارد .بـــا این همه کار،
میگویـــد درآمدش کفـــاف زندگیاش
را نمیدهـــد .او  2دختـــر دم بخـــت
و یـــک پســـر معلـــول دارد 2 .پســـر و
2دخترش هم رفتهاند پی زندگیشان:
«کســـی نیســـت کمکم کنـــد ،مجبورم
کارگـــر بگیـــرم .روزی  50هـــزار تومـــان
هـــم بـــه کارگر پـــول میدهـــم .اگر آب
باشـــد و آفت نزند ،محصـــول خوبی از
گلخانهها بیـــرون میآید ولی حیف که
ایـــن داللها مخصوصاً آن دو نفری که
روی محصـــوالت ما قیمت میگذارند،
بالی جـــان همه کشـــاورزها شـــدهاند.
کســـی جرأت نـــدارد محصوالتش را به
غریبه بفروشـــد ،مثالً شـــما نمیتوانی
 10کارتـــن خیاربـــرداری و ببـــری شـــهر
بفروشـــی یا با کســـی که از شهر دیگری
آمده معامله کنی .اگـــر بفهمند ،بقیه
را مجبـــور میکنند محصوالت شـــما را
نخرند و بدبختتـــان میکنند .همین
ســـال پیش یکی از همســـایهها بخشی
از گوجـــه و خیـــارش را به داللـــی که از
اصفهان آمده بود ،فروخت .داللهای
جیرفـــت فهمیدنـــد و کاری کردنـــد که
همه محصوالتش روی دســـتش بماند
و خراب شود .بیچاره تا مرز سکته پیش
رفت .امســـال دیگر ســـراغ سیفیکاری
نرفت .خانه نشـــین شده با کلی بدهی
و نزول».
فاضل درباره خشـــک شدن نخلها
هم میگوید« :بعد از سال  77که سیل
آمد و بارندگی خیلی خوبی داشـــتیم،
کم کم جیرفت رو به خشکســـالی رفت
و چاهها جواب آبیاری را نمیداد .سال
پیـــش که وضـــع خیلی خـــراب بود،اما
دربـــاره خشـــک شـــدن نخلهـــا بایـــد
بگویم کـــه صیفـــیکاری بهدلیل اینکه
آب کمتـــری میخواهـــد و محصـــول
زودتـــر عمـــل میآیـــد برایمـــان بـــه
صرفهتر اســـت .هر نخل هر ماه دست
کـــم 500لیتـــر آب میخواهـــد و با این
وضعیت کم آبی و خشکسالی بعضی
از نخلها خشـــک میشـــوند ،البته این
را هـــم بگویـــم بعضـــی از کشـــاورزها
سودشـــان در صیفیکاری است و همه
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زمیـــن و گلخانـــه دارد ،چـــه نیـــازی به
یارانـــه و قرض کـــردن از بقالـــی دارد؟
جـــواب میدهد« :کار کردن ســـر زمین
منفعتـــی ندارد ،دخل و خـــرج یر به یر
یشود».
م 
ننه ســـکینه و شـــوهرش با وانتی که
پشـــت آن چند کارتن گوجه و بادنجان
گذاشـــتهاند جلـــوی بقالـــی توقـــف
میکنند .وقتـــی دوربین ما را میبیند و
میفهمد که خبرنگاریم شروع میکند
به گالیه کـــردن« :از مـــن فیلم بگیرید
و تـــوی تلویزیون نشـــان دهید که همه
بفهمند ایـــن داللها موقع برداشـــت
محصول چه دماری از ما در میآورند.
محصول ما را مفت میخرند و با چند
برابر قیمت میفروشند به افغانستان
و عـــراق .یکســـر بروید ترهبـــار جیرفت
ببینیـــد چقـــدر از افغانســـتان و عـــراق
برای خرید آمدهاند ولی داللها اجازه
نمیدهند ما به آنها بار بفروشیم.
یک روز میگویند خیار هزار تومان،
یک هفتـــه بعد میگویند چـــون هوای
تهـــران و تبریز و شـــمال ســـرد شـــده،
خیـــار بـــازاری نـــدارد و قیمـــت را 500
تومان پایین میآورند .بعضی وقتها
میگویند چون بازار کساد است و خیلی
تولیـــد داریـــم ،قیمت را حتـــی به 300
تومان میرســـانند .پارســـال  800کیلو
خیار درجه یک را از ما خریدند کیلویی
 250تومان .یعنی پول کود و بذر و پول
کارگـــرش هـــم در نیامد چه برســـد به
اجاره زمین».
ننه ســـکینه لباس سرمهای گلداری
به تـــن دارد و چـــادر طوســـیرنگش را
دور کمرش بســـته و معلوم اســـت که
تازه از ســـر زمین برگشته 60 .سال دارد
و نوههایش مدرســـه میروند .میگوید
دیگـــر مثل جوانـــی نمیتوانـــد کار کند
ولی دلش برای شـــوهر  70سالهاش که
توی گرمای گلخانه مجبور به کار است،
میسوزد« :کود را کیلویی 3هزار و ،500
بـــذر را  250هزار ،پالســـتیک گلخانه را
 6هـــزار و  500تومـــان میخریم و پول
شـــخم زدن زمین و کارگـــر روز مزد هم
بماند .خود زمین هم اجاره میخواهد.
خب حســـاب کنید با این همه زحمتی
که میکشیم این درست است که سود

البهالی جنازه نخلها خیار میکاریم

حمید حاجیپور
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آب را به گلخانهها میبرند و نخلها به
این صورت خشـــک میشوند .من توی
ایـــن زمین  100نخل دارم و تا زمانی که
زنده هستم نمیگذارم خشک شوند».
ëëبرای جیب داللها کار میکنیم
ســـر ظهـــر اســـت و اهالی روســـتای
کریم آباد توی صـــف خرید تنها بقالی
روستایشـــان ایســـتادهاند .یارانـــه بـــه
حسابشـــان واریز شـــده .علـــی یکی از
اهالی روســـتا میگوید« :روزی که یارانه
را میریزنـــد ،مـــردم هجـــوم میآورند
برای خرید .بقال هـــم دفتر بدهکاران
را میگذارد روی میز و حســـاب و کتاب
میکند .بیشتر آدمهای اینجا یا کارگرند
یا کشـــاورز ».میپرســـم کشـــاورزی که

یک جـــدول
با دو شـــرح

ëëبـــذرخیاروگوجـــهراکیلویی 250هـــزارتومانمیخرنـــدوبرای
هر ســـاعت شـــخم زدن زمین 60هزار تومان و هر کیلـــو کود 3هزار
و 500تومان و هر کیلو پالســـتیک برای گلخان ه  6هـــزار و  500تومان
میدهند .آنها برای شندرغاز ســـود ،کار میکنند و کار میکنند و کار
میکنند تا اینکـــه دالالن از راه میرســـند و همـــه را یکجا به جیب
میزنند.

نیم نگاه

میگوید« :بیا زن ســـوار شو میخواهی
سرت را به باد بدهی! اگر دق دلیهات
به گوش ...برســـد این چنـــد بار گوجه و
بادنجان را هم از ما نمیخرند».
اهالی روستاهای ابراهیم آباد علیا و
سفلی ،کریم آباد ،اکبر آباد،اهللآباد و...
که به کشاورزی و صیفیکاری مشغولند
میگویند دسترنجشـــان از سوی دالالن
غـــارت میشـــود و آنهـــا آنقـــدر قوی و
بـــا نفوذ شـــدهاند کـــه میتوانند ریشـــه
زندگیشان را بخشـــکانند .کشاورزان و
صیفـــیکاران جیرفت از ما میخواهند
صدایشان را به گوش مسئوالن برسانیم
که در این بیآبی و بیامکاناتی ،دالالن
آنها را استثمار کردهاند.

اصلی را دالل ببرد؟ هیچ مسئولی هم
اینجا نمیآید کـــه حرف دلمان را به او
بزنیم.
چـــرا بایـــد محصوالتمـــان را بـــه
داللهـــا بفروشـــیم؟ آنهـــا به مـــا زور
میگویند .سالهاســـت برای خودشان
در ایـــن منطقـــه حکومـــت درســـت
کردهانـــد و هر بالیی که دوســـت دارند
ســـر کشـــاورزها درمیآورند .شما را به
خـــدا صدای مـــا را به گوش مســـئوالن
برســـانید و بگوییـــد جیرفـــت صاحب
ندارد».
شـــوهر ننـــه ســـکینه دســـتش را
میگیرد و میکشـــد ســـمت ماشـــین.
سگرمههایش توی هم رفته و به زنش

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

افقي:
 -1آخرین ماه میالدی -بازیگر مرد فیلم سینمایی آینه
جدول
بغل (روی پرده سینما)
عادي
 - 2همسایه نیوزیلند -جورچین -مرطوب
 - 3ماهیت ذاتی -نزدیک بین -تفنگدار سواره
- 4مردبرفیهیمالیا-خودبین-ضدتاریک-نوبتبازی
 - 5دو یار هم قد -زن دیر نشین -پاسخ محکم و دندان شکن
 - 6میدانی در شمال تهران -نخست وزیر سابق انگلیس -قله -کلمه اخطار و تنبیه
 - 7نویسنده رمان ژان کریستف -نام دخترانه -معاون هیتلر
 - 8ویران -دورهها -مثل
- 9شگرد-روستاییباباغستانهایبکروزیبادردلرشتهکوهمیشو-عقیدههاواندیشهها
 - 10منش -دفتر حساب -به هیچ وجه الغر نیست! -نام اختصاری سازمان مدیریت
بحران فدرال
 - 11غافلگیر کردن -پیر شدن -عنصر حیاتی برای غده تیرویید
 - 12مقابل دختر -نام سابق بهشهر -مشک آب -گروهی از افراد
 - 13بیمارستانی در شمال غرب تهران -هنر رزمی مدرن چینی -بار درخت
 - 14ردیاب -پرسش -ظرفی در آشپزخانه
 - 15نشـــان دادن مهارتهـــا و
برتری ها -یک دهم متر
7
6
5
4
3
2
1
عمودي:
- 1دایره-مدد-نوعیگلولهتوپ
کوچکضدنفر
 - 2این اسـ ــتان بیشاز  11درصد
وسعت ایران را در بر میگیرد
 - 3رنگ قهوهای مات -حرف-
ماشینتسطیحجاده
 - 4گوسفند ماده -مایه حیات-
دیروز-کلمهتنبیه
 - 5زیـ ــان دیـ ــدن در معاملـ ــه-
زندانیانجنگ-پایتختفراری
 - 6نوعی موسیقی -شنیدن آوازش
از دور خوش اســـت -از سبزیهای
خوردنی
 - 7مایه -سرچشـ ــمه -تاالب و
گردشـ ــگاهی طبیعی در استان
فارس-ملیتچخوف
 - 8خشکی میان آب -مجموعه
گازهایمحیطپیرامونما-تی
- 9شرکتسوئدیسازندهوسایط
نقلیهوقطعاتآن-اگر-گشاده
 - 10برای کامیابی داشتن آن الزم
است-کلمهدرد-دشمنسخت
 - 11خم بزرگ -پسوند نواختن-
سرزمین
 - 12مدت زندگی -درنده خو -شانه
نساجی-اشارهبهفردنامعلوم
 - 13زشـ ــت و نفرتانگیـ ــز -از
طبقـ ــات سـ ــاختمان -مقابـ ــل
خواص
 - 14مثلی با مفهوم انسان تا زمانی
کهزندهاست،بایدامیدوارباشد
 - 15بی ریایی و سادگی -قصد و
آهنگ -بعضی از بر تشـ ــخیص
نمیدهند

 ëëننه سکینه و شـــوهرش با وانتی که پشـــت آن چند کارتن گوجه
و بادنجان گذاشـــتهاند جلوی بقالی توقف میکننـــد« :از من فیلم
بگیریدوتویتلویزیوننشاندهیدکههمهبفهمنداینداللهاموقع
برداشتمحصولچهدماریازما درمیآورند.محصولمارامفت
میخرندوباچندبرابرقیمتمیفروشندبهافغانستانوعراق».

افقي:
 -1برند -زال تنی
 - 2ورزش توپ و راکت -پیشین -ماده اصلی فشنگ سازی
 - 3گل هفـــت ســـین -نوعـــی ظـــرف بســـته بنـــدی نرم-
خواربارفروش
 - 4چهره زیبا را به آن تشبیه کنند -تفاله کنجد -شهری در

جدول
ويژه

استان بوشهر -جمع رأی
 - 5نقش بازیگر -محدودهای شامل چند شهر -نافرمان
 - 6پیرامون -جایزه اسکار تلویزیونی -آهسته خودمانی -حرف خطاب
 - 7شهری در  35کیلومتری جنوب شرقی کرمان -نام دو استخوان باالی سینه -شمار
 - 8دین ورزی -دومین شـــهر بزرگ و پر جمعیت در بین شـــهرهای استان هرمزگان-
کمیابی
 - 9کاغذ چاپ -فیلمی از جالل فاطمی -ساخت و پاخت
 - 10فاقد نیروی شنوایی -دهنه -حلق -مخفف دیگر
 - 11جابهجا شدن -تخته ستبر -تکرارش صدای درگوشی است
 - 12ایستگاه فضایی روسیه -از تقسیمات زمان -مجانی -لبنیات پر مصرف
 - 13جامه -ستاره -میز کوچک
 - 14تمام کـــردن -خواب کودکانه-
وردست شاطر نانوایی
15 14 13 12 11 10 9
 - 15مکتب ادبی -جانورانی از رده
بندپایان
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عکس :ابوالفضل نسایی  /ایران

«کاهش نفـ ــوذ روحانیت میان مردم» مدتهاسـ ــت از سـ ــوی روحانیونی
چون آیتاهلل شـ ــبیری زنجانی ،آیتاهلل آملی الریجانی ،مسیح مهاجری،
سـ ــید مهدی طباطبایی و ...مطرح شده اسـ ــت؛ طیفی از روحانیون از جمله
آیتاهلل ممدوحی عضو ارشـ ــد جامعه مدرسـ ــین حوزه علمیـ ــه قم ،تغییر
رابطه مـ ــردم و روحانیون را نمیپذیرد و معتقد اسـ ــت تنها از هیجان روابط
کاسته شده است .حسین موسـ ــوی تبریزی دبیر مجمع محققین و مدرسین
حوزه علمیه قم در گفتوگو با «ایران» ،ضمن تأیید کاهش نفوذ روحانیت،
دالیـ ــل این دگرگونـ ــی را مطرح میکنـ ــد .او همچنین برخـ ــی موضوعات از
جمله ورود زنان به ورزشـ ــگاه یـ ــا وزارت زنان را تصمیماتـ ــی میداند که باید
از سـ ــوی حاکمیت و یک بار برای همیشـ ــه اتخاذ شـ ــود تا مسـ ــئولیت آن به
دوش روحانیـ ــون نیفتد .موسـ ــوی تبریزی همچنین با انتقـ ــاد از روحانیونی
که «هیجان» ورزشـ ــگاه را برای زنان مناسـ ــب نمیداند ،معتقد است گناه
و تخلف در هر جایی اعم از مسـ ــجد و حسـ ــینیه و کالس قـ ــرآن هم میتواند
اتفـ ــاق بیفتد .رئیس اسـ ــبق خانـ ــه احزاب ایـ ــران در خـ ــال گفتوگو برای
نخسـ ــتین بار از دو نامهای خبر میدهد که به امام(ره) نوشـ ــته شد .نامه اول
از سـ ــوی «انقالبی»هایی که با انتقاد از نوگرایی و روش ـ ـنبینیهای اجتهادی
امـ ــام(ره) ،به بنیانگذار جمهوری اسـ ــامی میگویند اگر چند سـ ــال دیگر در
رأس حکومت باشـ ــد چیزی از دین باقی نمیماند و نامه دوم که در روزهای
منتهی به پایان جنگ از سوی آیتاهلل منتظری نوشته میشود .پاسخ امام
به این دو نامه ،همچنین دیدگاه سید حسین موسوی تبریزی را درباره حضور
زنان در ورزشگاه و وزارت زنان را در زیر میخوانید.

قولشان ،حاکم بود .مثالً وقتی درباره
شـــطرنج حکـــم دادنـــد ،ممکـــن بود
برخی مخالف باشـــند؛ اما حرف امام
حاکم بود .ببینید در برخی موضوعات
بایـــد نظـــر حاکمیـــت بـــه صراحـــت
اعالم شـــود .منتقدان بایـــد بدانند در
ورزشـــگاهها از آن فاصله دور خانمها
و آقایـــان بـــدون دوربین نمـــی توانند
همدیگـــر را ببینند .خانـــه  12متری که
نیست .امکان دارد که خانمها در یک
طرف ورزشگاه و آقایان در طرف دیگر
کـــه فاصله زیـــادی هم دارد بنشـــینند
و حجـــاب را هم مثل بیرون ورزشـــگاه
رعایـــت کننـــد .هیجـــان ورزش هم با
توجه به دوری موقعیت های خانمها
و آقایان مشـــکلی ایجاد نمیکند .مثل
ســـینماها و اجتماعـــات خیابانـــی و
دانشـــگاه و شـــاید بهتر .در سینما جدا
کـــردن نیســـت؛ در تئاتـــر هم نیســـت.
بایـــد یک بـــار نظـــر حاکمیـــت اعالم
شـــود در ایـــن صورت همـــه حرفها و
بگومگوهـــا تمـــام میشـــود .خالف در
مسجد هم میتواند باشد؛ در حسینیه
هـــم میتواند باشـــد؛ بیـــن مداحان و
قاریان هـــم میتواند باشـــد .پس باید
بگوییم قاریان قرآن بد هســـتند؟ خب
نمی شـــود گفت؛ در رابطه بـــا ورود به
ورزشـــگاه هم همین طور .چیزی را که
میشـــود راحت حل کـــرد خیلی برای
خودمان مشکل کردیم .چرا باید امام

توگو با «ایران»:
موسوی تبریزی دبیر کل مجمع محققین حوزه علمیه قم در گف 

یک بار برای همیشه باید موضوع وزارت و ورود زنان به ورزشگاه حل شود

ëëاخیـــراً روحانیونـــی چـــون آیتاهلل
شبیری زنجانی ،سید مهدی طباطبایی
عضو ارشـــد جامعه روحانیـــت مبارز و
مسیح مهاجری مدیر مســـئول روزنامه
جمهوری اسالمی از کاهش نفوذ جایگاه
روحانیت ابراز نگرانـــی کردهاند؛ اینان
معتقدند مسائلی چون ورود روحانیون
به برخی حوزههای شـــخصی ،تناقض
رفتـــار و گفتـــار روحانیـــون« ،روحانی
درمانـــی» در بیمارســـتانها و امثالهم
باعث شده جایگاه روحانیت تضعیف
شـــود و ابراز نگرانـــی کردهانـــد از اینکه
تـــداوم ایـــن وضعیت ،باعث شـــکاف
میان مردم و روحانیت شـــود .نظر شما
در این باره چیست؟
ابتـــدا بایـــد بگویـــم مـــن از برخـــی
روحانیونـــی نبودم که بـــا مردم فاصله
داشـــته باشـــم .قبـــل از انقـــاب در
شـــهرهای بزرگ مثـــل تبریـــز ،تهران،
کاشـــان ،شـــیراز ،بندرعباس ،اهواز و...
منبـــر میرفتم .آن موقـــع ،همه مردم
بـــرای روحانیـــت بخصوص ســـادات،
احترام خاصی قائـــل بودند و با اعتقاد
پـــای منبـــر مینشســـتند .بیشـــتر هـــم
مردمی که از لحاظ اقتصادی متوسط و
رو به پایین بودند ،با ما ارتباط داشـــتند
نـــه ســـرمایهداران .امـــا همیـــن مردم
کـــم بضاعـــت حاضـــر بودنـــد از خرج
زندگیشـــان کم کنند و بـــه عزاداریها
یـــا روحانیت کمک کنند .آنچه مســـلم
اســـت ،این رابطـــه امـــروز خیلی فرق
کـــرده؛ بخصوص بعـــد از اتمام جنگ.
زمـــان جنگ مـــردم خیلی اهـــل گالیه
نبودنـــد و اگـــر روزنامـــهای انتقـــادی
میکـــرد ،میگفتنـــد« :االن مشـــغول
جنگیم؛ دشمن زیاد داریم ».در داخل
گروههایی مثل فرقان ،مجاهدین خلق
و حزب توده مشـــکل ایجـــاد میکردند
و همـــه اینها باعث میشـــد مـــردم در
مشکالتشـــان متوجـــه روحانیـــت و
حکومـــت نباشـــند .فرمایشـــات آقای
طباطبایی و مهاجری درســـت اســـت؛
امـــا بـــه اعتقاد مـــن آنچه مافـــوق این
مـــوارد در کاهـــش نفـــوذ روحانیـــون
میان مـــردم تأثیر گذاشـــته اســـت ،در
چند مورد خالصه میشـــود :نخســـت
مســـئولیتهای شـــرعی یـــا حکومتـــی
اســـت کـــه بعـــد از انقـــاب بـــه عهده
روحانیون گذاشته شد .وقتی مسئولیت
بـــه عهده روحانیون قـــرار گرفت ،توقع
مـــردم از این قشـــر بـــاال رفـــت .قبل از
آن روحانیـــون در خانـــهای متوســـط
زندگی میکردند و فقط نماز جماعت
اقامـــه میکردنـــد؛ قـــدرت نداشـــتند؛
ثـــروت آنچنانـــی نداشـــتند .کمتر هم
محل انتقاد مـــردم بودند .زمان شـــاه
انقالبیهـــا از روحانیون میخواســـتند
شاه پرســـت نباشـــند و حکومت را نقد
کنند .غیر انقالبی متدین هم داشـــتیم
کـــه از روحانیـــون میخواســـتند وعظ و
نصیحـــت کنند یا نمـــاز جماعت اقامه
کند؛ توقع دیگری نداشـــتند .اما بعد از
انقالب به واسطه مسئولیتها ،توقعها
باال رفت .اگر درســـت عمل میکردیم،
تأثیـــر بهتری داشـــت؛ ولی متأســـفانه

گاهی در ارتبـــاط با این مســـئولیتها،
برخی درســـت عمل نکردنـــد .یکی از
مســـئولیتهایی که بعـــد از انقالب به
عهـــده روحانیـــون گذاشـــته شـــد و من
هـــم مدتی گرفتارش بـــودم و االن هم
روحانیـــت گرفتـــارش اســـت ،قضاوت
اســـت .االن تعـــداد پروندههـــا نشـــان
میدهـــد چنـــد میلیـــون نفـــر درگیر و
گرفتـــار حوزه قضایی هســـتند .از طرف
دیگـــر یک پرونده حقوقـــی تا به نتیجه
برســـد  4 - 3ســـال طول میکشد .من
اوایـــل پیـــروزی انقالب گاهـــی در چند
ســـاعت یا حداکثر در دو سه روز مسأله
یـــک پرونـــده را حـــل میکـــردم؛ چون
بیشتر اختالفاتی اســـت که با گفتوگو
میشـــود حل کـــرد .االن دادگاه بدوی
یک حکـــم میدهـــد؛ یکـــی از طرفین
دعوا یا هر دو قبول نمیکنند و اعتراض
میکننـــد؛ بـــرای تجدیـــد نظـــر  10ماه
فاصله میافتـــد .اگر کار به اعتراض در
دیوان عالی کشـــور بیفتد 4 - 3 ،ســـال
طول میکشـــد .در این فاصلـــه زمانی
مال و حقـــوق مردم ضایع میشـــوند.
گاهـــی آنقـــدر ایـــن پروســـه طوالنـــی
میشـــود که مردم حاضرند از حقشان
بگذرند و بگویند« :ما هیچ نخواستیم؛
خداحافظ».
موضـــوع دیگـــر ،ورود روحانیون به
مجلس شـــورای اسالمی بود که از سال
 58شروع شـــد .آن موقع نه وعده پول
بود نه کار؛ مردم صرفاً بر اساس عالقه
خاصشان به روحانیت رأی میدادند.
همـــان طـــور کـــه میدانیـــد ســـر و کار
مجلس با مردم اســـت .درســـت است
کـــه وظیفـــه نماینـــدگان ،قانونگذاری
اســـت امـــا توقـــع مـــردم از نمایندگان
زیاد است .مشکالتشـــان را با آنان در
میان میگذارند و میدانند نمایندگان
میتواننـــد با نفوذ خـــود خیلی کارها را
انجام دهنـــد .گاهی مـــردم میدیدند
نماینـــدهای مشـــکل قـــوم و خویـــش
خـــود را حل میکند ،امـــا در مواجهه با
مشکل دیگران میگوید کاری از دستم
برنمیآید .شاید نمایندگان غیرمعمم
نیـــز چنیـــن برخوردهایی داشـــتند ،اما
مـــردم از روحانیون انتظـــار ندارند بین
مراجعـــه کنندگان فامیـــل و غیرفامیل
فرق بگذارد.
مسأله ســـوم امام جمعهها هستند.
ائمـــه جمعـــه از اول پیـــروزی انقالب
دولت را نقد میکردند؛ راســـت و چپ
نبودنـــد .آیتاهلل مدنـــی ،آقای رجایی
را نقـــد میکرد .به خاطر اینکه در تبریز
مدیر آموزش و پرورشی داشتیم که به
اعتقاد آیتاهلل مدنـــی ،خیلی انقالبی
نبود .مشـــکل پیـــدا کردنـــد و زمانی که
آقای رجایی نخست وزیر شد ،آیتاهلل
مدنی میخواســـتند قهر کنند و از تبریز
تشـــریف ببرنـــد ،مـــن واســـطه شـــدم،
ماندنـــد و هنگامـــی که شـــهید رجایی
نخســـت وزیر شـــد و به تبریز تشـــریف
آورد ،آیتاهلل مدنی نمیخواســـت به
آقای رجایی وقـــت مالقات بدهد؛ من
شـــهید رجایی را پیش آیـــتاهلل مدنی
بـــردم و خاضعانه دســـت آقای مدنی

را بوســـید .آقـــای رجایـــی یک فرشـــته
بـــود؛ آیتاهلل مدنی هـــم از نظر پاکی،
مســـتضعف گرایـــی و مردمـــی بـــودن
نمونه بود؛ هر حســـنی کـــه باید در یک
آخوند باشد ،در ایشـــان بود .اما بازهم
چنین مشـــکالتی پیش میآمـــد .ائمه
جمعـــه از ابتـــدای انقـــاب دولتها و
مســـئوالن را نقد میکردنـــد اما االن ما
میبینیـــم برخـــی امامـــان جمعه در
جزئیـــات امـــور هم دخالت مـــی کنند.
در استانی میخواهند اسم ورزشگاهی
انتخـــاب کنند ،امام جمعه ناخرســـند
می شـــود .در حالی کـــه نامگذاری یک
باشـــگاه قاعده و قانون دارد؛ مســـئول
قانونی دارد .حتی اگر اعتراضی داریم،
بایـــد از راه خـــودش انجـــام دهیم .اگر
به برگزاری کنســـرت اعتـــراض داریم،
از مســـیر قانونـــی اعتراض کنیـــم .مثالً
بـــه وزارت ارشـــاد بگوییم یـــا بگذاریم
مجلس تصمیمگیری کند .در مجلس،
نمایندگان مـــردم تصمیـــم میگیرند
و هیـــچ تصمیمـــی بـــه تنهایـــی گرفته
نمیشود .به نمایندگان هم مردم رأی
دادهاند .این طوری شـــأن امام جمعه
و وزارتخانـــه حفظ می شـــود .مشـــکل
مـــا این اســـت کـــه انتقادها را از مســـیر
غیرصحیـــح میگوییـــم و انتظار داریم
هـــر چیزی که مـــا میخواهیـــم ،انجام
شـــود .میخواهیم در هـــر چیز دخالت
کنیـــم و هـــر چیـــز را به دیـــن نســـبت
بدهیم .خب در این صورت مردم هم
از ما و هم از دین فاصله میگیرند.
ëëروحانیون مـ ــا در برخـ ــی موضوعات
مثل ورود زنان به ورزشگاه جدی موضع
گیری میکننـ ــد و اسـ ــتداللهای خود را
دارند؛ اما چرا در مقابل این سـ ــخنان که
علنـ ــاً موجـ ــب تضعیف دین میشـ ــود،
حساسیتی نشان نمیدهند؟
بعضیهـــا ایـــن حساســـیتها را
آنجا هـــم دارنـــد؛ امـــا گاهـــی احتیاط
میکنند؛ گاهی محدودیتهایی دارند
و نمیتوانند نظرشان را بگویند .برخی
هـــم فکـــر میکنند اگـــر بگوییـــم ،دعوا
و اختـــاف شـــده ؛ جمهوری اســـامی
تضعیف میشود ،البته گاهی هم حق
دارند .مراجع میگوینـــد اگر ما در خفا
بگوییم ،بهتر و تأثیرگذارتر است.
ëëبرخـ ــی یکی از موضوعاتـ ــی که باعث
کاهـ ــش نفـ ــوذ روحانیت شـ ــده را به روز
نبـ ــودن مواضـ ــع و فتواهـ ــا میداننـ ــد؛
امامخمینی همواره سـ ــعی میکردند بر
اساس نیازهای روز جامعه حرکت کرده
و راه را نبندند؛ مثالً همین موضوع ورود
زنان به ورزشـ ــگاه که گاه ابعادی فراتر از
اهمیت واقعی اش پیدا میکند...
خدا بـــه انقالب مـــا کمک کـــرد که
یک شـــخصیت علمـــی و فقیهی زاهد
در رأس آن بـــود؛ هر کدام از مراجع که
در قم بودند ،امام را حداقل با خودش
مساوی میدانستند .هیچ کس در تقوا
و عدالتش شـــبهه نداشت .آنچنان بود
کـــه کســـی نمیتوانســـت علیه ایشـــان
حرف بزند .با این حال باز هم خیلی از
دوســـتانی که انقالبی صد آتشه هستند
و الحمـــدهلل االن خودشـــان را بـــرای
انقالب می ُکشند ،به امام نامه نوشتند

که اگر شـــما چند ســـال بمانید ،از دین
خبری نخواهد بود.
ëëواکنش امام چه بود؟
امام در جوابشـــان نامه ای نوشـــت
و حـــاج احمـــد آقـــا برایشـــان خوانـــد.
امـــام نوشـــته بود «:ایـــن نامه شـــما از
نظر انتقـــادی خیلی شـــبیه نامه آقای
بـــازرگان در زمان جنگ اســـت؛ منهای
فحشها ».یکـــی از شـــاگردان امام در
نجف که خیلی به ایشان عالقه داشت
و در شـــورای فتوای امام در قم بود ،در
جریان حالل شدن شطرنج ،نامهای به
امام نوشـــتند که در صحیفه امام چاپ
شـــده .ایشـــان به امام اعتراض کردند
و امام پاســـخ دادنـــد .مظلومیت امام
را ببینیـــد که ترجیح دادنـــد از فتواهای
آیتاهلل آقای ســـید احمد خوانســـاری
برای فتوای خود مستند بیاورد و بگوید
آیتاهلل خوانســـاری مقـــدس ،متدین
و فقیـــه هم همیـــن حرفهـــا را زد .در
حالی که ایشـــان از آیتاهلل خوانساری
کمتـــر نبـــود .در موضـــوع ورود زنان به
ورزشـــگاه برخـــی علما واقعـــاً معتقد
نیســـتند خانمهـــا ورزشـــگاه برونـــد؛
نظرشـــان سیاسی نیســـت؛ اما برخی از
نظر اینها ســـوء استفاده و سیاسی کاری
میکنند .میخواهند محبت مراجع را
جلب کرده و مقدس نمایی کنند .فکر
میکنیـــد اگر امـــام نبود ،میگذاشـــتند
خانمها برای نظام جمهوری اســـامی
رأی بدهنـــد؟ امام تمام مســـیر را برای
آینده بـــاز کرد .اگـــر امام نبـــود ،خیلی
کارها انجام نمی شد.
ëëامـ ــام خمینـ ــی فقـ ــه شـ ــیعه را پویـ ــا
میدانسـ ــتند؛ آیتاهلل ممدوحی عضو
جامعه مدرسـ ــین حـ ــوزه علمیـ ــه قم در
مصاحبه اخیرشـ ــان به «ایـ ــران» گفتند
فقه پویا نیست ،بلکه موضوعات عوض
شده است...
همین که عوض میشود یعنی پویا
اســـت؛ بخش آخر حرفشـــان درســـت
است اما ظاهراً با پویا میانهای ندارند.
پویا یعنی فقیه تنها حکم کلی را نداند؛
موضوعات را تشخیص داده و با حکم
اصلی تطبیـــق بدهد .حضرت امام در
صحیفه نور میفرمایند ممکن اســـت
موضوعی در زمانی یک حکم داشـــته
باشـــد و همان موضـــوع در زمان دیگر
حکم دیگر داشته باشد .یک زمان باید
جنگ میکردیم و یک زمان باید جنگ
پایـــان مییافـــت .اگر امـــام قطعنامه
را قبـــول نمـــی کرد و از دنیـــا میرفت،
محال بود کســـی بتواند این موضوع را
حل کنـــد .وقتی امام قطعنامه را قبول
کردند ،نامهای خصوصی به مسئوالن
نوشـــتند؛ حاج احمد آقا این نامه را در
مجلـــس خواندند؛ همـــه متأثر بودند.
بعضیهـــا مگـــر میپذیرفتند؟ پچ پچ
میکردنـــد که این همه شـــهید دادیم،
آخرش چـــه؟! باید تا انقـــاب مهدی
جنگ را ادامه بدهیم؛ تا کربال و قدس
برویـــم .همـــه ناراحت بودیـــم چرا به
جایی رســـید که امام جام زهر نوشید.
چه کســـی به امام جام زهر نوشـــاند؟
واهلل امریکا و اســـرائیل نبـــود .برخی از

انقالبیهـــا کاری کردند کـــه امام ناچار
شد .البته باید هم این کار را میکردیم؛
داشـــتیم از بیـــن میرفتیـــم .در ســـه
ســـاعت فـــاو را از دســـت دادیم چون
برخی آنجـــا را خالی گذاشـــته و درگیر
انتخابات مجلس شـــدند؛ جبهه را ول
کردنـــد تـــا به خیـــال خـــود در مجلس
موضـــوع جنـــگ را حـــل کننـــد .امـــام
میخواست جنگ با قدرت و عظمت
پیـــش بـــرود؛ امـــا آن چیزی کـــه امام
میخواست ،نشـــد .بعد از آنکه امریکا
هواپیمـــای ما را زد 10 ،روز قبل از قبول
قطعنامـــه ،آیتاهلل منتظـــری نامهای
به امام نوشتند که بیایید مسأله را حل
کنید .حضرت امام در آنجا میفرماید
تردید در ادامه جنگ خیانت به رسول
اهلل اســـت .امـــام میخواســـت نقطـــه
نهایی یک پیروزی کامل باشد و برخی
فرماندهـــان نظامـــی گـــزارش دادنـــد
اگـــر  300هواپیما داشـــته باشـــیم ،این
تعداد تانک و مهمات داشـــته باشیم؛
صدام هم خود را تقویت نکند ،شـــاید
آن موقع تا چند ســـال دیگر ان شاءاهلل
پیروز شویم .البته به امام نوشته بودند
دستور شما را اطاعت میکنیم .جواب
امام به این گزارش در صحیفه نیامده

فرمود این کار را نکنید؛ خوب نیســـت.
من خودم در دانشـــگاه شهید بهشتی
درس مـــی دادم .خانمهـــا یک طرف
مینشســـتند و آقایان یک طرف .هیچ
ایرادی هم پیش نیامد.
ëëخب زنـــان جامعه همین را میگویند؛
میگوینـــد همـــه جـــا اختالط هســـت و
مشـــکلی پیش نیامده .چرا در ورزشـــگاه
اینقـــدر حساســـیت اســـت؟ در جواب
برخی میگوینـــد چون آنجـــا حالتها
هیجانی است...
هیجـــان زده از ورزش میشـــوند؛ از
مشـــروب که هیجـــان زده نمیشـــوند.
حکـــم نگاه کردن زن و مرد به همدیگر
در شـــرع مشخص اســـت .نباید با ریبه
و شـــهوانی باشـــد .فقط هم خـــود فرد
میداند و خـــدای او .اما اگـــر با نظر بد
نگاه نکند ،تا حدی که شـــرع مشخص
کرده ،هیچ اشکالی ندارد.
ëëاخیـــراً مفتیـــان عربســـتان در حوزه
آزادیهـــای زنـــان فتواهایـــی صـــادر
کردهاند؛ مثالً زنان در ورزشـــگاه حضور
یافتنـــد .ایـــن اصالحـــات را چگونـــه
میبینید؟
عربســـتان عالم و روحانی مستقل
نـــدارد .همـــه شـــان تابـــع حکومتنـــد؛

خیلی از دوستانی
که انقالبی صد آتشه
هستند و الحمدهلل
االن خودشان را برای
انقالب می ُکشند ،به
امام نامه نوشتند که
اگر شما چند سال
بمانید ،از دین خبری
نخواهد بود.
امام در جوابشان
نوشت :این نامه
شما از نظر انتقادی
خیلی شبیه نامه
آقای بازرگان در زمان
جنگ است؛ منهای
فحشها.

ëëاگر امام نبود میگذاشتند خانمها برای نظام جمهوری اسالمی رأی بدهند؟

ëëخیلی از دوستانی که انقالبی صد آتشه هستند و الحمدهلل االن خودشان را برای انقالب می ُکشند،
به امام نامه نوشـــتند که اگر شـــما چند ســـال بمانید ،از دین خبری نخواهد بود .امام در جوابشـــان
نامه ای نوشـــت و حاج احمد آقا برایشـــان خواند .امام نوشته بود «:این نامه شـــما از نظر انتقادی
خیلی شبیه نامه آقای بازرگان در زمان جنگ است؛ منهای فحشها».

نیم نگاه

 ëëائمـــه جمعه از ابتدای انقالب دولتها و مســـئوالن را نقد میکردند امـــا االن ما میبینیم برخی
امامان جمعه حکومت میکنند
 ëëدرسهساعتفاوراازدستدادیمچونبرخیآنجاراخالیگذاشتهودرگیرانتخاباتمجلسشدند

 ëëزمانی که آقای رجایی نخست وزیر شد ،آیتاهلل مدنی میخواست قهر کند و از تبریز تشریف ببرد
 ëëاگر امام نبود ،خیلی کارها در حوزه فقهی انجام نمیشد
 ëëچرا باید امام جمعه در امور کنسرت دخالت کند؟

 ëëوقتی مسئولیت به عهده روحانیون قرار گرفت ،توقع مردم از این قشر باال رفت
 ëëاگر روحانیون درست عمل میکردند ،تأثیر بهتری داشت
اســـت؛ امام این موضوع را به شـــوخی
شبیه دانسته بودند .مهندس موسوی
که خـــدا حفظش کند هم به امام نامه
ی هاشـــمی
نوشـــت؛ هر دو نامه را آقا 
خدمت امام بـــرد .در نامه گفته بودند
نداریـــم؛ خزانـــه خالـــی اســـت؛ قرض
زیاد داریـــم؛ نمیتوانیم خـــرج جبهه
را بدهیـــم .اگر امـــام قطعنامه را قبول
نمـــی کـــرد ،مملکـــت از دســـت رفته
بود .همانطور کـــه اگر در مقابل صدام
ایســـتادگی نمـــی کردیـــم ،مملکـــت
رفتـــه بـــود .مثـــال زدم تا ببینیـــد فقیه
واقعی آن اســـت کـــه بفهمـــد یکجا با
ظالـــم نشســـتن حـــرام اســـت و یکجا
نشســـتن و قرارداد امضا کردن واجب.
مســـأله شـــطرنج و رأی دادن زنـــان
هـــم همینطور بود .یـــا بچهها خدمت
امـــام آمدند و گفتند در دانشـــگاه بین
دختر و پســـر پارچه میکشند .حضرت

حتی شـــده ســـلطان بگوید فالن حکم
را بدهیـــد .آنهـــا هـــم میگوینـــد آنچه
ســـلطان میگویـــد از بـــاب مصلحت
اســـت ،پس واجب است .در عربستان
هـــم تکثـــر آرا اســـت .افـــرادی هم به
ایـــن اصالحـــات اعتـــراض کردنـــد اما
ساکتشـــان کردنـــد .در ایـــران هـــم
اختالف دیـــدگاه وجود داشـــته و دارد.
نجاســـت
مثالً قبـــل از انقالب در باب
ِ
اهل
اهل کتـــاب ،عـــده ای میگفتنـــد ِ
کتاب نجس هســـتند .مرحوم آیتاهلل
خویی میگفتند دلیلی بر نجاست اهل
کتـــاب نداریـــم .یا برخـــی بلیت بخت
آزمایـــی را قمار و حرام میدانســـتند؛
برخـــی هـــم میگفتند حرام نیســـت.
آن موقـــع شـــاه رأس کار بـــود و دولت
کار خـــودش را میکرد .ایـــن علما هم
نظر خـــود را میدادند .بعد از انقالب،
امـــام در رأس حکومت قـــرار گرفتند و

جمعه در امور کنســـرت دخالت کند؟
مراجع هم صراحتاً در این باره چیزی
نگفتنـــد و مردم فکر میکنند از مراجع
فتوا گرفته شده است.
یا در مشـــهد یا قم یـــک نفر از رهبر
معظم انقالب بپرســـد که آیا میشـــود
در این شهرها کنســـرت گذاشت یا نه؟
این بحث تمام شـــود .اینهـــا از جهاتی
مســـأله حکومتی اســـت .مجوز وزارت
ارشـــاد میگیرند؛ ســـالن دولتی است؛
بلیـــت میفروشـــند؛ آن وقـــت چهـــار
نفـــر حملـــه میکننـــد .مســـأله فتوایی
نیســـت؛ حکومت باید تکلیـــف خود را
با این موضوعات روشـــن کنـــد .همان
گونـــه که دربـــاره قمه زدن عمل شـــد.
بـــا اینکه عـــدهای از مقدســـین عبادت
میدانســـتند .دستشـــان درد نکند که
میگوینـــد برای امام حســـین(ع) قمه
زدن ممنـــوع اســـت؛ یـــک روز هم باید
بگویند طبل و دهل هم ممنوع شـــود.
اگر کنســـرتها هـــم در برخی شـــهرها
ممنوع اســـت ،اعالم کنند .آن موقع به
گردن مراجع هم نمی افتد و مردم هم
به روحانیت بدبین نمی شوند.
ëëبرخی حضور زنان در مسئولیتهای
مدیریتی از جمله وزارتخانه را نیز محل
اشکال دانستهاند...
آن هم هیچ اشـــکالی ندارد ،آقایان
انجام نمیدهند و نگران واکنش های
عده ای هستند .این هم از موضوعات
حاکمیتـــی اســـت کـــه بایـــد یـــک بـــار
برای همیشـــه حل شـــود .یک بار باید
بگویند وزیر شـــدن زنان اشکال ندارد.
احمدی نـــژاد وزیر زن منصـــوب کرد،
اشـــکال نداشت روحانی منصوب کند،
اشـــکال دارد؟ اینها خودشـــان اشکال
دارند یا مثالً عدهای گفتند اهل تسنن
در هیأت رئیســـه نباشـــد .اهل تســـنن
یا بایـــد مجلس بیاید یا نـــه؟ از اول در
قانون آمده که به مجلس بیایند و رأی
دهند .اهل تسنن و اهل کتاب و شیعه،
همه شان ایرانی هســـتند .طبق قانون
داخلی مجلـــس ،هرکـــس اکثریت آرا
را کســـب کـــرد رئیس مجلـــس و نایب
رئیـــس میشـــود .معنا نـــدارد بگوییم
این باشـــد آن نباشـــد .به چـــه دلیل؟
پـــس قانون چـــه میشـــود؟ قانونی که
بـــا حضور دهها مجتهد تصویب شـــده
است.
ëëتحرکات اخیـــر احمدینژاد را چگونه
میبینید؟
احمدینـــژاد بـــا همیـــن بـــی باکی
رئیـــس جمهوری شـــد .بـــزرگان دینی
براســـاس خواب و دروغهای تبلیغاتی
به مـــردم توصیـــه کردند بـــه احمدی
نـــژاد رأی بدهند .بی باکی احمدینژاد
اینقـــدر زیـــاد اســـت ،پیـــش آیـــتاهلل
جـــوادی آملـــی میگوید مـــن هاله نور
دیدم ،احمدینژاد هیچ کس نیست.
ëëفرجـــام احمـــدی نـــژاد را چگونـــه
می بینید؟
باید به خاطر همان خالفهایی که
انجـــام دادهاند مثل دیگـــران محاکمه
شـــود؛ بدون اجحـــاف و عادالنه و طبق
مقررات قانونی.
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یاسمن صادق شیرازی

عکس :میزان

زمین لرزهای به وسعت  5.2ریشتر چهارشنبه شب شهر تهران را لرزاند
و حتی در اســـتان های البرز و قم و بخش هایی از قزوین و مرکزی و گیالن
نیز احساس شـــد .پس از این حادثه شـــهروندان تهرانی از ترس ریختن
آوار و لرزیـــدن دوباره زمین تا ســـاعتها بیرون از خانـــه ماندند چراکه
نمیدانستند این لرزشها به خاطر پس لرزه بوده یا زلزله اصلی .به دنبال
این حادثه سؤالهای زیادی در میان اذهان عمومی ایجاد شد ،از طرفی
بازار داغ شایعات هم بر این نگرانی ها افزود .چه در شب زلزله و چه حتی
در روزهـــای بعد از آن ،این کانال ها و شـــبکه های اجتماعی بودند که هر
یک به زبان کارشـــناس یا مطلعی خبر از وقوع حادثه ای تلخ می دادند
که حتی زمانش هم تعیین شده بود .این شایعات گاهی به قدری پررنگ
بود که بســـیاری به «رخـــداد» آن باور پیدا کرده بودنـــد و درصدد مکانی
جایگزین برای زندگی در خارج از شهر بودند ،اما آیا میتوان زمان زمین
لرزه و فعال شدن گســـلها را پیشبینی کرد و اگر این امکان وجود دارد،
چرا هنوز این تکنولوژی به ایران نرسیده است؟ «سعید منتظر القائم»،
پژوهشگر مهندسی زلزله به این سؤالها پاسخ میدهد.

گفتوگو با سعید منتظرالقائم پژوهشگر زلزله

پیشبینی وقوع زلزله در ایران؛ ممکن یا غیر ممکن؟
عکس :سایت فردا

ëëآیا بهطور قطعی میتوان زمان فعال
شدن گسلها را پیشبینی کرد؟
بلـــه .تـــا حـــدودی ایـــن کار قابـــل
پیشبینی اســـت .بهطوریکه با بررســـی
عالئـــم فعالیـــت گســـلها میتـــوان از
فعال شـــدن آنهـــا تا حـــدودی مطلع
شـــد .پیدایش زلزلههای خفیف یکی از
عالئم فعال شـــدن گســـلها محسوب
میشـــود و بـــا بررســـی ایـــن لرزشهـــا
میتـــوان فهمید چه گســـلهایی فعال
شـــدهاند و امـــکان وقـــوع لرزشهـــای
عمده آتی را در آنها ارزیابی کرد.
ëëبنابرایـــن با توجـــه به ایـــن موضوع
میتـــوان زمـــان دقیـــق زلزلـــه را نیـــز
پیشبینی کرد؟
پیشبینـــی انواع مختلفـــی دارد .ما
نمیتوانیـــم ســـاعت ،روز و حتـــی مـــاه
زلزله را بـــا دقـــت الزم و اطمینان الزم
پیشبینی کنیم اما به صورت دراز مدت
و میـــان مدت امـــکان پیشبینی وجود

دارد .بـــر همین اســـاس از راه بررســـی
تغییرشکلهای پوســـته زمین وعوامل
دیگر نظیـــر تاریخچه وقـــوع زلزلههای
گذشـــته ،میتوان ازفعال بودن گســـل
و امـــکان وقـــوع زلزلـــه در دوره دراز
مدت آگاه شـــد و حتـــی درصد احتمال
وقوع زلزله را در یـــک دوره میان مدت
یا دراز مدت پیشبینـــی کرد .به عنوان
مثال در شهرهای عمده کالیفرنیا نظیر
ســـان فرانسیســـکو با انجـــام تحقیقات
تیمی وســـیع ،احتمال وقوع زلزلههای
مختلـــف در ســـی ســـال آتـــی تخمین
زده شـــده و نتایـــج آن بـــرای اطـــاع
عموم منتشـــر میشـــود .البتـــه این کار
راه حل مناســـبی بـــرای واکنش مردم و
مسئوالن به منظور تخلیه و آماده باش
نیســـت ،اما میتـــوان بر اســـاس آن به
اقدامـــات میـــان مـــدت و دراز مـــدت
نظیر تقویـــت نظام مدیریـــت بحران،
تشـــدید فعالیتهای پایشی و افزایش

دســـتگاههای زلزلـــه نـــگاری ،اقدامات
مقاومسازی زیر ســـاختهای عمومی
نظیـــر پلها ،بیمارســـتانها ،مدارس و
حتی ساختمانهای شخصی پرداخت
و بویژه کنترل کیفیت ساختمانســـازی
جدید را تشـــدید کرد .مـــا از این طریق
میتوانیـــم تنها پیشبینـــی کنیم که در
میان مدت یـــا دراز مـــدت زلزله اتفاق
میافتـــد اما بـــا اطـــاع از آن نمیتوان
دستور تخلیه شهر را داد.
ëëروشهای مختلفی بـــرای پیشبینی
زمان زلزله در کشورهای مکزیک و ژاپن
ایجاد شـــده ،ایـــران چرا در ایـــن زمینه
هنوز فعالیتـــی انجام نداده یا اگر انجام
داده چرا هنوز از آن استفاده نمیکنند؟
روشهایی در این کشورها بر اساس
ثبت حرکات زمین لرزه ابداع شـــده که
با استفاده از آن میتوان در محل وقوع
زلزلـــه از وقوع آن آگاه شـــد و چند ثانیه
قبل ،رســـیدن امواج مخـــرب زلزله به

منطقـــه مـــورد نظـــر را پیشبینی کرد.
ایـــن روشها همانطور که گفته شـــد در
مکزیـــک و ژاپـــن و بعضی کشـــورهای
دیگر اســـتفاده میشـــود .در ایـــران نیز
اقداماتـــی در ایـــن زمینـــه انجام شـــده
کـــه هنـــوز در مراحل مقدماتی اســـت.
ســـازمان مدیریت بحران شـــهر تهران
در حال ایجاد ایســـتگاههایی به صورت
آزمایشی در تهران اســـت .هرچند این
فعالیتهـــا هنوز در مرحلـــه مقدماتی
بوده و توسعه الزم را پیدا نکرده است.
ëëتا چنـــد ثانیـــه قبـــل از وقـــوع زلزله
را براســـاس ایـــن روشهـــا میتـــوان
پیشبینی کرد؟
در ایـــن روشهـــا ایســـتگاههایی در
نزدیکـــی مناطـــق زلزلـــه خیـــز ایجـــاد
میشـــود تـــا از وقـــوع زلزله آگاه شـــوند
و به وســـیله امـــواج مخابراتی رســـیدن
امواج مخـــرب زلزله را چنـــد ثانیه قبل
اطالع دهند .ایـــن روشها اغلب برای

استفاده در اقداماتی مانند خارج کردن
نیروگاههـــای هســـتهای و دســـتگاههای
خطرناک از مدار ،مسدود کردن پلها،
قطـــع گاز و کاهـــش ســـرعت قطارهـــا
اســـتفاده میشـــود .البته ایـــن روش به
اندازهای که درمحلهایی نظیر مکزیک
و ژاپـــن میتوانـــد مؤثر باشـــد در ایران
کارایی ندارد.
بهطور کلـــی برای پیشبینـــی زلزله
نمیتـــوان عدد ثابتی ارائـــه کرد چراکه
این اعداد تابع فاصله هســـتند.مثال اگر
کرج زلزله شـــود شـــهرک غرب مثالً ۸
ثانیه ،تهرانپارس  ۱۵ثانیه و رودهن ۲۴
ثانیه زمان هشدار خواهند داشت .البته
اعداد فـــوق تقریبی هســـتند اما هر چه
دورتر شـــویم زمان قابل استفاده برای
هشدار بیشتر میشود معموالً از تفاوت
سرعت امواج طولی و عرضی برای این
منظور استفاده میشـــود .امواج طولی
نســـبتاً بیخطـــر بـــوده ولی با ســـرعت

پیشبینی انواع
مختلفیدارد.
نمیتوانیم ساعت ،روز
و حتی ماه زلزله را با
دقت الزم و اطمینان
الزم پیشبینی کنیم اما
به صورت دراز مدت
و میان مدت امکان
پیشبینی وجود دارد
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بیشـــتر حرکت کرده و زودتر میرســـند.
امـــا امواج عرضـــی که مخرب هســـتند
کم ســـرعتتر بوده و دیرتر میرســـند.
اگر ازاین تفاوت ســـرعت استفاده شود.
چنیـــن خواهیـــم داشـــت،فاصله ۱۲
کیلومتـــری ۴ثانیه،فاصلـــه  ۲۰کیلومتر
۶تـــا  ۷ثانیه،فاصلـــه  ۳۰کیلومتـــر  ۸تا
 ۹ثانیه،فاصلـــه  ۵۰کیلومتـــر  ۱۴تـــا ۱۵
ثانیه،فاصلـــه  ۸۰کیلومتـــر  ۲۳ثانیـــه و
فاصله  ۱۲۰کیلومتر  ۳۳ثانیه.
ëëعلت تفاوت این موضوع بین ایران
و مکزیـــک و ژاپن چه چیـــزی میتواند
باشد؟
ویژگی زمین شناســـی بیـــن ما و آن
کشـــورها اســـت کـــه باعث ایـــن تفاوت
میشـــود .در ایـــن محلهـــا فاصلـــهای
قابل توجـــه (بیش از صد کیلومتر) بین
محل گســـل مســـبب زلزله و محلهای
آســـیب پذیر مورد نظر وجود دارد .این
فاصلـــه مکانی زیاد باعث میشـــود که

زمان الزم برای رســـیدن امواج مخرب
بـــه محل زیـــاد شـــده و لذا زمـــان قابل
اســـتفاده برای واکنش زیاد شـــود و گاه
به بیـــش از یـــک دقیقه برســـد .بهطور
مثـــال زمانی کـــه در دریاهـــای پیرامون
ژاپن زلزلهای به بزرگی  8ریشـــتر اتفاق
بیفتـــد ،ابتدا وقوع زلزلـــه از طریق ثبت
آنها در همـــان محل درک میشـــود.
سپس سیســـتم با محاسبه مشخصات
حادثه و چگونگی انتشـــار امـــواج زلزله
ظـــرف کمتـــر از ده ثانیـــه ،هشـــدار را
از طریـــق سیســـتمهای مخابراتـــی بـــه
محلهـــای در معـــرض خطـــر مخابره
و هشـــدار صادر میشـــود .از آن به بعد
مـــردم و دســـتگاههای مختلـــف زمانی
نســـبتاً طوالنـــی ،گاه بیش از یـــک تا دو
دقیقه برای واکنشها خواهند داشـــت.
البته ایـــن واکنشها از قبل برنامهریزی
شـــده و هـــر دســـتگاه میدانـــد کـــه چه
واکنشی باید انجام دهد و حتی بسیاری
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از واکنشها اتوماتیک توســـط کامپیوتر
انجـــام می شـــود .مثالً قطع شـــیرهای
گاز یـــا از مـــدار خارج کردن دســـتگاهها
یا فرایندهای خطرنـــاک از کار یا توقف
فعالیت نیروگاههای هســـته ای .مردم
نیـــز میدانند که چه واکنشـــی داشـــته
باشـــند ،مثالً تخلیه یـــا پناهگیری یا دور
شدن از جاهای خطرناک .مثالً کارگری
را در نظـــر بگیریـــد کـــه روی داربســـت
کار مـــی کنـــد ویا نزدیـــک پاتیـــل مواد
مذاب اســـت و با شـــنیدن هشدار ،چند
ثانیـــه بـــرای دور شـــدن از وضعیـــت یا
موقعیـــت خطرنـــاک فرصـــت خواهد
داشت .خوشبختانه یا متأسفانه هنگام
بـــروز زلزله در کشـــور مـــا ،عمومـــاً تنها
 30تـــا 40کیلومتـــری اطـــراف گســـل
مســـبب ،تحت تأثیر تکانهای مخرب
زلزله قرار میگیرند و بر همین اســـاس
زمان هشـــدار زیادی قبل از زلزله بویژه
برای زلزلههای با بزرگی نه چندان زیاد

وجود نـــدارد ،ولی به هر حال این زمان
برای زلزلههای بزرگتر و بویژه اقدامات
اتوماتیـــک مورد اســـتفاده اســـت که در
هر کدام بایـــد واکنش یا اطالعرســـانی
عمومی ویژهای انجام شود.
ëëدســـتگاهی هـــم وجـــود دارد کـــه با
واردکـــردن آن بتوانیم همان چند ثانیه
قبل رســـیدن امـــواج مخـــرب زلزله را
پیشبینی کنیم؟
بلـــه .دســـتگاههای شـــتاب نـــگار
میتوانند کمک مؤثری به این موضوع
کننـــد .چندیـــن نمونـــه از این دســـتگاه
تـــا به حال به کشـــور وارد شـــده اســـت.
ســـازندههای ایرانی نیز در حال ساخت
نســـخههایی از این دســـتگاهها هستند
و کار بـــرای افزایش کیفیـــت آنها ادامه
دارد .بنابرایـــن نیـــاز جـــدی داریـــم که
دســـتگاههای الزم بـــرای ایـــن منظـــور
تأمیـــن شـــده و در محلهای حســـاس
نصب شوند.
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ابراهیم گلستان

آیدین آغداشلو

نویسنده و فیلمساز

نقاش ،گرافیست
و نویسنده

پایسته بزرگداشت و تمجید

بیضایی بسیار حق دارد که برایش تمجید
و جلس ـ ـههای بزرگداشتی بگذارید .خیلی
هم دلم مـ ــی خواهد به جبـ ــران کارهایی
که برای او نتوانستهام انجام دهم با همه
دقتی که داشـ ــتهام و همه وقتی که نبوده
است که داشته باشـ ــم ،االن چند سطری
بنویسـ ــم کـ ــه در خـ ــور او و در خـ ــور عـ ــده
کمتری از آنچه ممکن بود باشـ ــند باشـ ــد
ولی نشد .نوعی ناتوانی و عقبماندگی،
این اسـ ــت کـ ــه یـ ــک روز ،فقط یـ ــک روز،
زودتـ ــر از موعـ ــدی کـ ــه باید میبـ ــود خبر
میدهید و بیشـ ــتر از یک نفر و یک نشریه
هم خبـ ــر میدهنـ ــد و میخواهند که من
چند سـ ــطری بنویسـ ــم .چه جور میشود
شـ ــرح وسـ ــیع را بـ ــه چنین سـ ــرعتی داد و
نوشـ ــت که برسـ ــد و به چاپ هـ ــم بیاید؟
ایـ ــن تاریـ ــخ و موعـ ــد را میشـ ــد از پیش
بگویید ،کـ ــه نگفتید .پس دگر نمیشـ ــود
کـ ــه برسـ ــد .اما میشـ ــود که همیـ ــن چند
کلمـ ــه پر از نـ ــق نق مرا دریافـ ــت فرمایید
و تحسـ ــین مـ ــن و تأسـ ــف مـ ــرا از فرصت
پیـ ــدا نکردنهای من مرقـ ــوم بفرمایید و
کاری کنید که در آینده امکانهای سـ ــالم
و صحیح و بـ ــه کار آینده و اثـ ــر دهندهای
ایجاد شـ ــود و رفـ ــاه و آزادی ،نـ ــه توقعات
زورگویانـ ــه یا کوش ـ ـشهای تنگدسـ ــتانه و
تنگفکرانـ ــه را بـ ــه جای این نوع شـ ــتاب
در آخریـ ــن لحظههای ممکن به دسـ ــت
آورید و به کار رسـ ــانید .هـ ــوش تند و پیدا
کردن «سـ ــوراخ دعا» از الزمههای توفیق
است ،که در گذشته هم نمونههایی از آن
به کار رفته و به کار آمده اسـ ــت .درسـ ــت
فکـ ــر کردن الزم اسـ ــت و حسـ ــود نبودن و
تنـ ــگ نظر نبودن و جا برای وسـ ــعت فکر
فراهـ ــم آوردن .اینها مهم تر اسـ ــت برای
توفیق و تعلی ،اینها الزمه فدا نشدن و به
هدر نرفتن کم یا زیاد تواناییهای نادیده
اسـ ــت .تکیه روی این عنصرها امکان می
دهد بـ ــه ضایع نشـ ــدنهای آینده .من به
دقت و پشتکاری که بیضایی داشته است
تحسـ ــین میفرسـ ــتم و آرزو مـ ــی کنم که
ای کاش کسـ ــان دیگری ،که پرشماره هم
نیستند ،میشد که داشته باشند و میشد
کـ ــه بیضایـ ــی هـ ــم میتوانسـ ــت یکی دو
فرصتـ ــی که یکی دو نفـ ــر دیگری هم پیدا
کردند پیدا کند.

نماینده
روح بزرگ
ایرانی

ایرج رامینفر

طراح صحنه و لباس

او هنرمند
زنده است
طرح :هانی انصاری/ایران

امروز بهرام بیضایی  79ساله میشود

مانند او یکی پیدا میشود
در قرون و عصری
*

نرگس عاشوری

نـ ــام بهـ ــرام بیضایی شـ ــاید تنهـ ــا هماوردی اسـ ــت کـ ــه حریف
مشـ ــغلههای مألوف این روزها میشـ ــود ،بهانه تولـ ــدش را که با
اهالی سـ ــینما ،تئاتر و ادبیات در میـ ــان میگذاریم دیگر بهانهها
دست به سر میشـ ــوند تا در همین ساعات اندک باقی مانده به
 5دیمـ ــاه برایمـ ــان از او بنویسـ ــند .او کـ ــه آنقدر عزیز هسـ ــت که
گالیههـ ــای ابراهیم گلسـ ــتان را به جـ ــان بخریم و متنـ ــی را که با
عشـ ــق نوشـ ــته اسـ ــت با عشـ ــق بخوانیم تا جایی که نواختنها و
توبیخشدنهایمان بابت این تأخیر رنگ ببازد و آن را بدون جرح
و تعدیل منتشر کنیم .یادداشت نیمه شب آیدین آغداشلو شاهد
مثال خوبی برای نقل این خاطرخواهی اهل هنر است .او واژه از
سـ ــتون عظیم و رفیع فرهنگ ایران طرحی زده است تا سرمان را
باال بگیریم و دلمان قرص شود به روح بلند ایرانی« .پیوند دادن
سر و دل در آفریده هنری کاری آسان نیست» و این طرفه به قول
میرجاللالدین کزازی از کسی بر میآید که دلی نیک هوشیار دارد
و سری پایه ور؛ و اهل دل و سرشناس باید بود تا تصدیق کرد این
سخن پژوهشگر برجسته ایرانی را که بواقع بهرام بیضایی است
که هنرمنـ ــدی از این گونه اسـ ــت .در محضر او شـ ــاگردی کردن و

عطش دلتنگی برای این یادگیری باید در جانت زبانه بکشـ ــد تا
همچون جهانگیر میرشـ ــکاری تنها سـ ــاعاتی پس از ترخیص از
بیمارستان و در بستر بیماری از او بگویی آنقدر که نفسات تنگ
شود و نفسهایت به شماره بیفتد .نام بهرام بیضایی برای برخی
همچون ایرج رامین فر آهنگ بیدارباش اسـ ــت .در راه سـ ــفر روز
و ش ـ ـباش از ما فاصله گرفتهاند اما نام بیضایی که میآید انگار
تمام فاصلهها برداشـ ــته میشـ ــود و هر درخواسـ ــت ما بیتعلل
اجابت میشـ ــود و او در فرصتهای مختلف در پیامهای صوتی
برایمان از همکاری با بیضایی میگوید .یادداشت حسن باستانی
کمتر از دو سـ ــاعت پس از اعالم درخواست به دستمان میرسد
تا در دایره واژگانش سـ ــرگردان شویم در یافتن چرایی مهاجرت
چندین سـ ــاله اسـ ــتادش و ذکر بگیریم برای دسـ ــت کوتاه نسـ ــل
امروز از نخل دانش او .یادداشـ ــت تینا پاکروان دسـ ــتیار کارگردان
بیضایی باید قبل از انتشـ ــار به دستمان برسـ ــد تا شاهنام ه کاری
اسـ ــتاد بیتکرار در آخرین دقایق برایمان به نظم شـ ــود .شنیدن
از بهرام بیضایی تشـ ــنهترمان میکند تا او را در گفتههای دیگران
بجوییـ ــم و جرعه جرعـ ــه در کالم دیگـ ــران وصف او را نیوشـ ــیم.
* برگرفته از بخشی از یادداشت آیدین آغداشلو در همین صفحه

عاشـ ــق معماری و دانشـ ــجوی سـ ــال سـ ــوم
دانشکده دراماتیک در رشته طراحی صحنه
و تئاتر بودم که فیلم «غریبه و مه» و «سفر»
من را وارد دنیای دیگری کرد؛ دنیای پر از فکر
و اندیشه سینمای بهرام بیضایی .قرار است
به بهانه تولدش از بهرام بیضایی بنویسـ ــم
امـ ــا در ایـ ــن فرصت فشـ ــرده شـ ــاید آنچه را
که بشـ ــود در یـ ــک کالم گفت (بـ ــا احترام به
دیگر کارگردانان هم نسـ ــل او که با سـ ــاخت
فیلـ ــم خـ ــوب در تغییـ ــر ذائقـ ــه مخاطـ ــب
تالش کردند) این اسـ ــت که بهرام بیضایی
مهمترین و تأثیرگذارترین کارگردان مؤلف
در تاریخ سینمای پیشـ ــرو و نوین ایران بوده
و هست .بیضایی زندگی را میخواهد صرفاً
برای آنکه سینما ،نوشتن و نمایش کار کند.
یکهنرمندخارقالعادهباذهنیتمنسجم،
خالق و پر از اندیشه که باید بنویسد تا از افکار
و ایدههایی که به سراغش میآید خالی شود
و جلوتر برود نه اینکه عقـ ــب برگردد و خود
را تکرار کند .او سـ ــعی کرده همیشـ ــه پیشرو
باشـ ــد و کشف کند و این خصوصیت مهمی
برای یـ ــک هنرمند اسـ ــت که در گـ ــذر زمان
تأثیر گذاشـ ــته و تأثیر گرفته است ،پس زنده
است و تمام نشدنی .برای من صحبتهای
بیضایی موسـ ــیقی مرموز و سـ ــحرکنندهای
است که میکشاندت به سویی که بهگذشته
فکـ ــر کنـ ــی ،در آن سـ ــیر کنـ ــی و بـ ــه هویتت

میرجاللالدین کزازی

جهانگیرمیرشکاری

صدابردار

تازه به تازه ،نو به نو

بهـــرام بیضایـــی را در نوشـــتههایش شـــناختم و
تســـلطش به ادبیات مرا دلبســـته او کـــرد تا اینکه
شـــانس و اقبـــال بـــزرگ کارنامـــه کاریام به من
رو کـــرد؛ همکاری بـــا بهرام بیضایی برای «باشـــو
غریبه کوچک» به من پیشـــنهاد شـــده بـــود و من
پس از ســـالها تالش برای متقاعد کردن دیگران
بـــرای صدابرداری ســـر صحنه در آثار ســـینمایی
میتوانستم برای نخستین بار این اتفاق را در کنار
او تجربه کنم .همیشـــه میگفـــت  50درصد صدا
میخواهـــم و  50درصد تصویر! چنـــد روزی که از
کار گذشـــت با وجود اینکه برای نخســـتین بار بود
که با ایشـــان همکاری میکردم گفت که در برخی
صحنهها تمـــام ذهن مـــن درگیر تصویـــر و بازی
میشـــود و از من خواســـت اگر صدا درســـت نبود
با عالمت ســـر اعالم کنم تا صحنه را تکرار کند .به
حدی در بیان بازیگر دقت داشت که اگر مثالً حرف
پایانییککلمهیاجملهمثالً«ت»درستشنیده
نمیشد از بازیگر میخواست که آن را دوباره تکرار
کند البته متنی که بیضایی مینوشت به حدی زیبا
بود که حیف بود حتـــی ذرهای در بیان به آن ایراد
توگو با باد» هر روز
وارد شـــود .در فیلم کوتاه «گف 
با یک ایده جدید و جالب میآمد .بیضایی نه تنها
در صدابرداری بلکه در همه چیز بینظیر اســـت.
هـــر لحظه و هر آن بودن بـــا بهرام بیضایی همراه
با یادگیری است .همیشه گفتهام مگر خود انسان
بیکفایت باشـــد که در کنار استاد چیزی یاد نگیرد
در آن صورت هم حداقلش این اســـت که دستور
زبان فارسی را باید یاد بگیرد .وجود بهرام بیضایی
در سینما و تئاتر ما یک پدیده کم نظیر است .سایه
استاد ســـالها باالی ســـر هنر این مملکت باشد.
اگر چه این روزها خارج از ایران هســـتند اما من که
ســـالها با او کار کردهام میدانم که بهرام بیضایی
چقدر عاشـــقانه دلش برای این مملکت میتپد.
استاد هر جا هستی تولدت مبارک ،سایه ات بر سر
ماوهنراینمملکتمستدام.
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تینا پاکروان

فیلمساز و بازیگر

برای استاد
بیتکرار

همهمه.سکوت.
هیاهو.سکون.
«چریکه تارا »
و حس یک عبور.
تنش یک ضربه.
ریتم.
وزن.
زن.
باور.
«سگ کشى»

صداى زنگ.
چرخـ ــش ناگهانى یک
نگاه.
اضطراب.
صداى در.
امید.
حرکات موزون.
انتظار.
مادر.
«مسافران»

انکار.
شکستنقلم.
مرگ مؤلف.
«وقتى همه خوابیم»
عشق.
جنگ.
آوار گى.
عاطفه.
پچ پچه هاى بى دلیل.
آغوش گرم.

«باشو غریبه کوچک»
هویت.
آیینه.
بازتاب.
جستوجوىخود.
«کالغ»
و
و
و
هـــزار بارههـــا تـــازه و

تکرارنشدنى
وقتى تو قصـ ــه گوى هر
هزار باشى
در «شب هزار و یکم»
استاد همیشه و هنوز
قلمتبرقرار
عمرت فزون
تولدتـ ــون مبـ ــارک بـ ــر
ما کـ ــه چون شـ ــمایى را
در دورانمان داشتیم.

نویسنده و پژوهشگر

هنرمند راستین
سرشتین

حسن باستانی

نمایشنامه نویس
و کارگردان

در نگاه
دیگران

مهدی هاشمی :بهرام
بیضایی عزیز «کارنامه بندار
بیدخش» را نوشت و با اجرای
این نمایش بار دیگر زنده
شدم .این نمایش آتشی در
من میافروخت که تا چند
ساعت بعد از نمایش هنوز
فرو نمینشست .میآمدم
خانه و در پارکینگ نمایش
را برای خودم بار دیگر اجرا
میکردم .بیضایی همه آن
چیزی است که یک استاد
تمام باید باشد .هر چقدر
هم که جمالت دشوار بود و
تماشاگر را گاه جا میگذاشت
اما نه تماشاگران پلک
میزدند و نه ما میتوانستیم
بند داستان را رها کنیم.
(کتاب درخشش)

بابک احمدی :ملتش را دوست
دارد .کمبودهایشان را به این
دلیل میبیند که عاشقشان
است ،با آنها زندگى کرده،
میانشان بار آمده ،زبانشان
را بزرگ داشته و در نتیجه
به خاطر همه اینها او یکى
از بزرگترین ...بگذارید به
صراحتبگویمبزرگترین
هنرمند زنده ما است( .شب
بخارا)

مرحومه هما روستا :بهرام بیضایی
را از همان نخستین سالی که به
ایران آمد میشناختم .او رئیس
دپارتماننمایش دانشگاهتهران
بود و با حمید هم دوست بودند.
بعد از ازدواج ما رفت و آمدهای
خانوادگیمان هم بیشتر شد،
اما تا پیش از «مسافران» با او کار
نکرده بودم .بیضایی بیاغراق به
هر ثانیه این فیلم فکر کرده بود
و دقیقاًمیدانست نتیجه تدوین
شده کار چه باید باشد .هر پالن را
آنقدر میگرفت تا همانی شود که
در ذهنش ساخته بود .به نور،
به هوا ،به دود ،به مه ،به درختان،
به جغرافیا ...به همه اینها
همانقدر فکر کرده بود که به
کلمات با همه مکثها و ریتمها.
از دقت کارش حیرت کرده بود.
(کتابدرخشش)

محمود دولتآبادی :در آغاز
دهه چهل کهبیضایینمایشنامه
«دیوان بلخ» را در گروه هنر
ملی روخوانی کرد ،صرف نظر
از شگردهای اجرایی که او نو
آورده بود ،من شیفته زبان و بیان
نمایشنامه شده بودم از شوق در
خود نمیگنجیدم .در باور من
یک سعدی دیگر در زبان فارسی
متولد شده بود ،اما نه لزوماً
به آن پیچها که در نثر سعدی
هست ،بل کسی که زبان نیاکان
را امروزی کرده است آن هم
برای صحنه ،برای نمایش .بله،
چنین بود در نظر من و در پایان
روخوانی به او گفتم و تبریک
گفتم پدید آمدن هنرمندی
نواندیش کهن شناس را .اکنون
در کجاست؟ (شب بخارا)

خوشا مردمی
که فراگوش
شما ایستادهاند
پیش از هر چیز بگویم که من یکی از هزاران
هزار کسان نیک اختری هستم که هم دوره
بزرگمرد فرهیختـــهای چون بهرام بیضایی
زاده و زیست میکنم .و این تمام نیست...
من یکـــی از صدها هـــزار کســـان نیکبختی
هستم که با نوشتارهای این استاد بیمانند
آشنا شده ،از آنان بهره بسیار برده و بیشمار
آموختهام .و باز این تمام نیست...
من یکی از هزاران کس بختیاری هســـتم
که بخت با من یار شد و سرافرازی شاگردی
اســـتادی چون بیضایی را یافتم که هرچه از
او بیامـــوزی باز از او اندک آموختهای .و هنوز
این تمام نیســـت ...من یکی از صدها کس
خوشبختی هستم که امروز تالش میکند تا
شـــاید با دایره واژگان اندکـــش زادروز چنین
مردی را در دوره زندگانی اش شادباش گوید.

بهـ ــرام بیضایی از سـ ــتونهای عظیم و رفیع
فرهنـ ــگ معاصـ ــر ایـ ــران اسـ ــت .هـ ــر جا که
میخواهد رفته باشـ ــد ،چون هر جا که باشد
نماینده معنا و شـ ــعور و خالقیت درخشان
مـ ــردم کارآمـ ــد اسـ ــت .نماینـ ــده روح بزرگ
ایرانـ ــی اسـ ــت در هر جای دنیا .همیشـ ــه چه
بسـ ــیارغبطه خوردهام برای آن دانش وسیع
و عمیـ ــق ،بـ ــرای آن احاطـ ــه بـ ــاور نکردنـ ــی
زبـ ــان و ادبیات فارسـ ــی ،برای دانسـ ــتههای
بینظیـ ــرش در هنرهـ ــای نمایشـ ــی ...برای
همه معرفتی که داشـ ــت و من نداشتم ...که
همچنـ ــان ادامه دارد و من نخواهم داشـ ــت.
در حق بزرگی چون او جفای بسیاری روا شد.
جفایی که در ذات جهل وبی اعتنایی اسـ ــت:
از اخراجـ ــش از معلمی دانشـ ــکده هنرهای

زیبایدانشگاهتهران-بهکوششدانشجویان
خودش!در سـ ــال  ،58تا همه بیحرمتیها
و مانع تراش ـ ـیهای سـ ــلیقهای مسـ ــئوالن از
یاد رفته سـ ــالهای بعد ،تـ ــا نتواند کار کند .تا
منع و دریغ از صدور مجوز چاپ نوشـ ــتهها و
نمایشنامههایش ،گاه و بیگاه و به بهانههای
پرت و بیپایه ...تا به عمداً راندن او به جایی
که جایگاهش نیسـ ــت ،اما آسـ ــوده است در
آنجا .پسـ ــت و بلند این عمر پرمایه را تماشا
کردیم و شـ ــاهد شدیم و خوشـ ــدالنه داوری
را احالـ ــه کردیم به تاریخ ،کـ ــه چه مغرض و
فراموشـ ــکار و چاپلوس بوده اسـ ــت ،اغلب.
مانند بهـ ــرام بیضایی یکی پیدا میشـ ــود در
قرون و عصری .خوشا به حال من که در قرن
او در گوشهای ،حضور داشتم.

برسی .گذشته این سـ ــرزمین برای او اگر چه
همچون آوازی حزنآور ،متأثرکننده است اما
زندگی و عمرش را برای شناخت تمدن آن
میگذارد تا پاسخی به سؤاالت معاصر باشد
و با سخاوت آن را به نسل بعدی منتقل کند.
کاری کـ ــه او میکند رسـ ــالت بیچـ ــون و چرا
برای یک هنرمند واقعی است .افسوس که
این حسـ ــرت همیشـ ــگی وجود دارد که چرا
به او فرصت داده نشـ ــد تا نمایشنامههایش
را خـ ــودش اجـ ــرا کند یـ ــا فیلمنامههایش را
جلوی دوربین ببرد؟ با هزینه یک قسـ ــمت
از دهها سریال تاریخی که ساخته شده است
او میتوانست «اشغال» را بسازد؛ فیلمنامه
محبـ ــوب بیضایی راجـ ــع به ایـ ــران و جنگ
جهانـ ــی دوم .چـ ــرا «آیینههای روبـ ــه رو» را
نباید خودش روی صحنه تئاتر ببرد یا فیلم
آن را بسازد؟ بودجه میخواهد؟ این بودجه
در اختیار خیلیها قرار گرفته اسـ ــت اما چرا
در اختیـ ــار بیضایی قرار نمیگیـ ــرد تا بتواند
شـ ــهرکی از تهران دهه  20بسازد و «اشغال»
را جلوی دوربین ببرد .تمام درد دل من این
است که چرا به بیضایی فرصت داده نشده
تـ ــا آثارش را تبدیل به نمایش یا فیلم کند یا
به عبارتی چرا این فرصت داده نشد تا بتواند
یک فکر مفید برای یک جامعه و سـ ــرزمین
را به تصویر بکشـ ــد؟ ثمر ه بیش از  60سـ ــال
زندگـ ــی در نمایش و ادبیـ ــات فقط  10فیلم
و  4یا  5فیلـ ــم کوتاه و...؟ این اصالً منصفانه
نیسـ ــت و به همین خاطر اسـ ــت که دوست
ندارم گذشـ ــته را مرور کنم .با همه احترامی
که برای اهالی رسانه و منتقدان دلسوز قائلم
اما باید بگویم آنها گاهی آرامشـ ــت را بر هم
میزنند چرا که وادارت میکنند به گذشتهای
فکر کنی و راجع به آن صحبت کنی که اصالً
مسأله این نسل و سینمای این روزها نیست.
خیلی از این صحبتها تأثیری در وضعیت
امروز سـ ــینما ندارد و فراموش میشـ ــود ،که
اگر غیر از این بود باید گوش ـ ـهای از تجربیات
هنرمنـ ــدی چـ ــون بیضایـ ــی را در سـ ــینمای
امروز شاهد بودیم .اویی که در زمان ساخت

«غریبه و مه» آنقدر برایمان از کوروساوا گفت
تا زبان سـ ــینما برای من و امثال من اهمیت
پیـ ــدا کند؛ اینکه چطور فیلمسـ ــازانی مثل او
از تکنیک سـ ــینما برای انتقـ ــال یک موضوع
به مخاطب اسـ ــتفاده میکنند .به سینمای
کالسـ ــیک هیچکاک ،کوروسـ ــاوا ،اورسن ولز
و ...عالقه داشت اما نه به شکل کپیبرداری
بلکـ ــه برای یافتـ ــن اینکه چطور میشـ ــود با
زبان سـ ــینما و تکنیک (حرکت دوربین ،نور،
صحنـ ــه ،طراحی فضـ ــا ،بازیگر ،میزانسـ ــن،
دکوپـ ــاژ و )...یک موضوع را به بیننده منتقل
کرد .سینما یعنی همین! در تاریخ سینما چه
معاصر و چه کالسیک این بده بستانها بین
کارگردانان وجود داشته است و به اعتقاد من
این یک نوع قدردانی و اهمیت گذاشـ ــتن به
تجربیات گذشته است .بهعنوان مثال برخی
«غریبـ ــه و مـ ــه» را تحت تأثیر  7سـ ــامورایی
کوروساوا میدانند و به اعتقاد من تم فکری
این فیلم به یک صورت بسیار نهان در بطن
فیلمهـ ــای بیضایـ ــی هسـ ــت و او از آن برای
ایدههای نوتر و مناسب با فرهنگ کشورش
یکند.
استفادهم 
قدردانی میکنم از اینکه هنوز این موضوعها
برای برخی مهم اسـ ــت ،امـ ــا نکته غمانگیز
این اسـ ــت که با شـ ــناختی که من از بیضایی
دارم اگرچـ ــه در نهایت سـ ــخاوتمندی از این
توجـ ــه و دیده شـ ــدن و تحلیل کردن تشـ ــکر
میکرد اما آنچه برای او مهم بود این بود که
چرا فیلمسازی برای او تداوم پیدا نمیکند،
چـ ــرا ما باید هر پروژ ه را با ترس و لرز شـ ــروع
کنیـ ــم و با اما و اگر جلـ ــو ببریم .حس خیلی
بدی اسـ ــت .خیلی جانداد و مای ه گذاشت
و از خود گذشتگی کرد تا یک فیلمنامهاش،
فیلم شود .این بزرگداشتها و این یادبودها
بـ ــرای مـ ــن کمـ ــی غمانگیـ ــز اسـ ــت؛ وقتی
فکـ ــر میکنم راجـ ــع به هنرمنـ ــدی دارد این
صحبتها مطرح میشود که زنده است ولی
مومیاییشده و داخل محفظه شیشهای قرار
گرفته و در موزهها گذاشته شده است .خیلی
دردآور است.

بهرام بیضایی که زندگانیش دراز باد و بخت
یار و دمسـ ــاز! تنها هنرمنـ ــدی نامدار در پهنه
هنر نمایش نیست؛ هنروری است اندیشهورز
و آرمانگرای که دیدگاههـ ــا و رأیهایش را در
آنچه میآفریند ،به نمود م ـ ـیآورد و بازتاب
میدهـ ــد .از همین روسـ ــت که هنردوسـ ــت
باریـ ــک بین ژرفنگر ،در همـ ــان هنگام که از
زیبایی هنری ،در پدیـ ــد آوردههای دالرای او،
کام ـ ـهی دل برمیگیرد ،همچنـ ــان در کمین
پیامی مینشیند ،بکام برای سر .پیوند دادن

ســـر و دل ،در آفریدهای هنری ،کاری آسـ ــان
نیسـ ــت .زیرا کاری است که در آن ،هم نیاز به
دلی هسـ ــت نیک هوشیار و بیدار و پذیرا ،هم
به سـ ــری پایه ور و مایه پرور .هنرمند راستین
سرشـ ــتین ،اوسـ ــت که پیامی ژرف و بسامان
و در هـ ــم تنیـ ــده را ،در پیکـ ــرهای شـ ــگرف و
درخشـ ــان و پسـ ــندیده ،در میتواند گنجاند
تا مگر بدینگونه هم دل را برافروزد هم سـ ــر
را برافـ ــرازد .بهرام بیضایی هنرمندی اسـ ــت
نگونه.
از ای 

بهرام بیضایی ،استادم! شادمانم و بیکران
سپاسدار اهورامزدا ،که در چنین روزی چشم
بر این جهان گشودید و شادمانترم که پای
بـــر جهان نمایش نهادید و فخـــر من و ما و
هر ایرانی شـــدید .استادم؛ میدانم و از شما
آموختهام و از «آرش» بر ســـر البرز شـــنیدم
که آدمی گاه در ســـرزمین خود آنقدر بیگانه
میشـــود که راهی مگـــر رفتـــن نمیماند و
جان خـــود در تیـــر میکنـــد! ...و گاه غربت
آنقدر قریب که به ســـختی باورش میشود
آنجا که بود سرزمین مادری و پدری و جد و
آبادی اش بود!...
میدانم استادم که نیک میدانید و من و ما
تاریخ این سرزمین ایران و «دیباچه
به گواه ِ
نوین شـــاهنامه» میدانیم کـــه در این کهن
زنان
بـــوم و بر ،کـــه پایمرد مردان و بشـــکوه ِ
پربـــار و اندیشـــه و بـــه خرد تمامـــش ـ پس
عمری که گذاشتند بر سر تاریخ و فرهنگ و
هنر مرز و بومشان ،چنان بالیده و پر توشه و
اندیشـــه ،در چنان سالی و پیرسالی ،چندان
بیمهری میبینند و چندان وطن بر ایشان
تنگـــی میگیرد که به انـــدوه جانکاه بار کوچ
میبندند بـــا آه و دریغ و افســـوس و غربت
خانـــه میکنند و باز آه و دریغ و افســـوس!...
آوخ اگـــر فرهیختـــگان مـــا بـــه بیمهری به
غربت نشـــینند و بهره ما و فرزندان ما هیچ
از هم ه چیز شود!...
اســـتادا! ...چه باک اگر بگویم خوشا مردمی
که فراگوش شـــما ایســـتادهاند به آموختن
همه آن اندوخته دیرینه ســـال ه و صد ســـاله

و هزار ســـاله و ده هزارساله شـــما از تاریخ و
فرهنگ این ســـرزمین! ...به روزی با ایشـــان
که دانـــش از بســـیاری دانشـــی میبرند که
شـــما در پس هر برگ و خـــط و واژه ،به درد
و رنج و انـــدوه و بیداریهای دراز اندوختید
و توشـــه خود کردید! استادم بهراما! ...امروز
ما کهایم و بر چهایم و این ســـرزمین سخت
گسترده را چه بهاست و آن البرز  -بلند پایه
هفت آســـمان  -را ...اگر شـــانههای لرزان از
تب و تابش ،تاب و توان سترگی فرزندانش
را نداشـــته باشـــداز چیســـت ؟ بـــی یـــاری،
تنگ نظری و...
پـــس خوشـــا مردمـــی کـــه بهـــای مردمان
فرهیختـــه و هـــر نـــام نیـــک و فرخنـــده را
نیـــک میدانند و پاس بزرگـــی میدارند که
فردوسی بزرگ گفتند؛ اگر شاه را شاه بودی
پدر ،به ســـر برنهادی مرا تاج زر ...باشـــد که
این روزگار بگذرد بر ما و شما و به روزی بیاید
چنانکه «بندار بیدخش» در جام نگریست و
گفت «آه دیدمش! دیدم این سرزمینی که
ی دوست داشتم؛ و این مردمانند
بسیارش م 
که ســـزاوار بهترند« »...واینها همه از دانش
بود»...
خوشا این روز دی که بهرامش نامیدند و نام
نیکش بر تارک تاریخ این سرزمین نشاندند.
هر چند ســـال تالش ،هر چند سال کوشش،
نام نیک از چشم تاریخ نمیتوانند انداخت.
فرخنـــده بـــاد پنجـــم دی روز .زادروزتـــان
خجســـته بـــا د ای همیشـــه اســـتاد ،بهـــرام
بیضایی.
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دونالــد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا ماه ســپتامبر (شــهریور مــاه) در اولین
حضورش در مجمع عمومی ســازمان ملل در کســوت رئیس جمهوری امریکا،
با تکرار ادعاهای همیشــگی خود علیه ایران مدعی شد« :زمان آن رسیده است
تمــام ملتهای جهان به مقابله بــا رژیم بیپروای دیگری (جمهوری اســامی
ایــران) برونــد ،رژیمی کــه آشــکارا از مرگ امریــکا ،نابــودی اســرائیل و نابودی
بسیاری از رهبران و ملتهایی ســخن میگوید که در این سالن هستند ».شاید
با درک خط و خطوط او در حمایت بی چون و چرا از رژیم صهیونیســتی بتوان
فهمیــد که چرا او با وجــود محکومیت قاطع جهانی ،تصمیــم خود مبنی بر به
رســمیت شــناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی را اتخاذ کرد.
عــاوه بر حمایــت از تلآویو اظهارات دیگــر ترامپ در آن ســخنرانی از جمله
«کشورهای دارای حاکمیت مستقل میتوانند در کنار یکدیگر همزیستی داشته
باشــند و سرنوشــت خودشــان را کنترل کنند .ما بیش از این نمیتوانیم اجازه
دهیم از ما بهرهکشــی شود یا وارد توافقهایی شویم که امریکا حاصلی از آنها به
دست نمیآورد» نشان میدادند که او از رویکردی ملیگرایانه و تکرو در عرصه
سیاست خارجی پیروی میکند رویکردی که در تضاد با انترناسیونالیسم لیبرال
مطرح شــده در ســخنرانیهای اوباما رئیس جمهوری ســابق امریــکا بود که بر
لزوم همکاریها و اجماع جهانی تأکید میکرد« .ریچارد فالک» اســتاد حقوق
بینالملل دانشگاه پرینستون و گزارشــگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل
در مورد وضعیت حقوق بشــر در فلســطین در فاصله ســالهای  2008تا  2014و
ســر «دیویدهانای» سفیر ســابق بریتانیا در اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و
نماینده فعلی مجلس اعیان بریتانیا و فعال در حوزه امنیت جهانی که سالها
پیــش در تهــران و کابــل نیز حضــور داشــته اســت ،در گفتوگوهایــی مجزا با
سؤاالتی مشابه با «ایران» نظرات خود را درباره پیامدهای وتوی اخیر قطعنامه
شــورای امنیت درباره وضعیت قدس توسط «نیکی هیلی» نماینده امریکا در
آن شــورا باوجود مخالفت همگانی سایر اعضا و تأثیر آن بر نقش و نفوذ امریکا
در عرصه بینالمللی در میان گذاشــتند .بدیهی اســت پاســخهای آنان بیانگر
نــگاه تحلیلگران غربی به این رویداد اســت و انتشــار آنها به طور مشــخص به
معنای تأیید تمامی این دیدگاهها نیست.

«ریچارد فالک» گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و «دیویدهانای» سفیر سابق بریتانیا در اتحادیه اروپا و سازمان ملل در گفتوگو با «ایران» مطرح کردند

تکصدایی امریکا در هیاهوی جهانی
ëëارزیابــی شــما دربــاره تأثیــر تصمیــم
امریــکا در وتــوی قطعنامــه پیشــنهادی
شــورای امنیت برای رد پایتختی قدس
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بر
ظرفیت همکاری ایاالت متحده با دیگر
کشورها در آینده چیســت؟ آیا میتوان
انتظار داشت که امریکا منزویتر از قبل
شود؟
ریچــارد فالــک :اعتقــاد دارم کــه رد
یکجانبــه قطعنامــه شــورای امنیــت
توســط امریــکا دربــاره بــه رســمیت
شــناختن قــدس بــه عنــوان پایتخــت
اســرائیل نشــانهای مهــم از نقــش
آینــده امریــکا در ســازمان ملــل و دیگر
نهادهــا اســت .هیــچ کشــور مهمــی به
نفــع تصمیم ترامــپ رأی نــداد و از آن
حمایــت نکــرد ایــن در حالی اســت که
امریکا کشــورهایی که بــه قطعنامه رأی
مثبــت داده بودنــد را تهدید کــرده بود.
ایــن واقعیت کــه رهبران ناتــو از جمله
فرانســه و بریتانیــا بــا رأی اکثریــت در
شــورای امنیــت همســو شــدند ،نشــان
میدهــد امریــکا در ایــن مــورد چگونه
منزوی شــده اســت .این موضوع نشان
دهنده فقدان مهارت در سیاستگذاری
خارجی در واشنگتن بود .دولت ترامپ
بــه گونــهای غیر ضــروری ،خود ســبب
دامن زدن به خشونت و بیاعتبار شدن
وجهــه امریــکا در ســطح جهانی شــد و
نفرت جهان اســام نســبت بــه امریکا
را افزایش بخشــید .همچنیــن ،اجماع
ســازمان ملــل در برابــر ایــن تصمیــم
جنجالــی را دیدیم .تــاش ترامپ تنها
ابــراز ارادت بــه کمککننــدگان مالــی
صهیونیســت بــه کارزار انتخاباتیاش و
تقویــت رویکرد نتانیاهو بــود .چرا که بر
این باور اســت که نتانیاهو متحد جدی
اوســت .این موضــوع میتواند در درک
تصمیم احمقانه و ناخوشایند سیاسی
اخیر او به ما کمک کند.
دیویــد هانــای :بــه نظر میرســد که
بحــث شــورای امنیــت ســازمان ملــل
متحــد دربــاره مســأله قــدس باعــث
ایجاد احساســات ســختی میــان امریکا
با دوســتان و متحدانش شــود .بسیاری
از آنان بشدت مخالف تصمیم ترامپ
درباره قدس و به رسمیت شناختن آن
به عنــوان پایتخت اســرائیل و تصمیم
امریکا بــرای انتقال ســفارت آن کشــور
از تلآویــو بــه قــدس هســتند .بــه نظر
میرســد آســیب وارد شــده بــه روابــط
امریکا با اعضایی کــه تصمیم اخیر آن
کشــور را محکــوم کردند دیرپا باشــد .با
ایــن حال ،تجربــه دیپلماتیک این را به
من ثابت کرده که امریکا هرگز در درون
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد
منزوی نخواهد شد.
ëëاروپاییهــا در بســیاری از زمینههــا
از توافــق هســتهای بــا ایــران و پیمــان
تغییرات اقلیمی گرفتــه تا اخیراً در مورد
بــه رســمیت شــناختن بیتالمقدس
به عنوان پایتخت اســرائیل بــا ترامپ
تضاد دیــدگاه دارند .به نظرتــان آیا باید
منتظر شــکافی جــدی در روابــط امریکا

و اروپــا باشــیم؟ ایــن وضعیت بــه کجا
خواهدانجامید؟
ریچــارد فالــک :خیلــی زود اســت،
بخواهیم بگوییم تحرکات دیپلماتیک
ترامــپ بــه طــور کلــی ســبب تخریــب
روابط میــان امریکا و اتحادیــه اروپا و یا
دســتکم تضعیــف موقعیــت رهبری
امریــکا در ناتــو بــا توجــه بــه اقتصــاد
جهانــی و مســائل امنیتی خواهد شــد.
موضــع ترامــپ در قبــال قــدس تأییــد
کــرد ،او دیدگاهــی یکجانبــه و ضــد
انترناسیونالیســتی (جهان وطنگرایی)
دارد .ترامــپ در عــدم تأییــد پایبنــدی
ایــران به برجــام نیز ایــن رویکــرد را در
دیپلماســی و دولــت خــود نشــان داد.
ایــن موضــوع را در عقبنشــینی او از
مذاکره بر ســر توافق درباره چالشهای
پیــش روی مهاجــران و کنارهگیــری او
از توافــق تغییــرات اقلیمــی پاریس نیز
دیدهایــم .ایــن موضوع نشــان میدهد
نوعــی ناسیونالیســم (ملیگرایــی)
واپســگرا بــه رویکــرد اصلــی سیاســت
خارجی امریکا تحت ریاست جمهوری
ترامپ تبدیل شــده اســت .این رویکرد
همزمان میتواند مخاطرات سیاســی،
اقتصادی و زیست محیطی را در سطح
بینالمللی افزایــش دهد .در زمانی که
چالشهای جهانی به راه حلی جهانی
نیــاز دارنــد رویکردهای ناسیونالیســتی
کنونی در واشــنگتن میتواند خبر بدی
برای آینده نظم جهانی باشند.
دیویــد هانــای :در واقــع مســائل
زیــادی هســتند که میان دولــت ترامپ
و قدرتهــای اصلــی اروپایــی یعنــی
فرانســه ،آلمــان و بریتانیــا بــر ســر آنها
اختــاف نظر وجــود دارد و خود ســبب
تشــدید تنشها میشــوند .با این حال،
تمام این کشورها در چارچوب سازمان
پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) و پیمان
امنیــت جمعــی بــه تعهــدات خــود
سرسختانه پایبند هستند و فکر میکنم
میتوانند اختالفات میان خود را در آن
چارچوب و بستر مدیریت کنند.
ëëاتحادیــه اروپــا تــا چــه انــدازه تــوان
نقشآفرینــی و تأثیرگــذاری در منازعــه
فلســطینیان و اســرائیل را دارد؟ آیــا از
قــدرت و ابزارهــای کافی بــرای کمک به
بهبــود روند مذاکــرات صلــح برخوردار
است؟
ریچــارد فالــک :قضــاوت در ایــن
مرحلــه دشــوار اســت و ایــن مســأله به
اراده سیاسی بستگی دارد و این پرسش
مطــرح میشــود کــه آیــا اتحادیــه اروپا
میتوانــد باعث ایجاد رویکــرد واحدی
میــان تمــام کشــورهای اروپایی شــود و
ابتــکار عملی دربــاره روابط اســرائیل و
فلســطین بــا توجــه به حساســیتهای
فلســطینی و حمایــت از حــق تعییــن
سرنوشــت فلســطینیان بیابــد یــا خیر.
ســناریوی محتمل آن اســت که اگر هم
اتحادیه اروپا موفق به ارائه ابتکار عملی
برای صلحی متوازن شــود ،اسرائیل آن
را رد کند چرا که وضعیت موجود برای
اســرائیل رضایتبخش است مادامی که

ریچاردفالک:این
واقعیتکهرهبران
ناتوازجملهفرانسهو
بریتانیاهمسوبارأی
اکثریتدرشورای
امنیتشدندنشان
میدهددولت
ترامپبهگونهای
غیرضروریخود
سببدامنزدنبه
خشونتوبیاعتبار
شدنوجههامریکا
درسطحجهانیشد.

حمایت بی قید و شــرط ایاالت متحده
را با خود داشته باشد.
دیویــد هانــای :اتحادیــه اروپــا در
واقــع میتوانــد نقشــی در منازعــه
فسلطینیان و اسرائیلیها داشته باشد.
چــرا کــه در طول ســالیان گذشــته یکی
از کمککننــدگان اصلــی به تشــکیالت
خودگــردان فلســطین بــوده اســت.
اروپاییهــا بــه عنــوان اعضــای شــورای
امنیت میتواننــد و باید در روند ترویج
صلــح فعالتــر باشــند .بــا ایــن حــال،
هــر تالشــی در این راســتا بایــد با جلب
حمایت امریکا باشد چرا که در غیر این
صورت پایدار نخواهد ماند.
ëëخاویــر ســوالنا اخیــراً در یادداشــتی
از دولتهــای اروپایــی خواســته بــود
تــا دولــت فلســطینی را بــه رســمیت
بشناســند .آیا اتحادیه اروپا این تصمیم
را خواهــد گرفت؟ آیــا اروپاییها قدس
شــرقی را به عنوان پایتخت فلســطینی
بــه رســمیت خواهنــد شــناخت؟ این
موضوع چه پیامدهایی خواهد داشــت
و چــه تأثیری بــر رابطــه اتحادیــه اروپا و
اسرائیل خواهد گذاشت؟
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ریچــارد فالک :چنین اقداماتی که از
ســوی ســوالنا به اتحادیه اروپا پیشنهاد
شدهاند میتوانند اعتبار اروپا را تقویت
کنند تا بتواند خود را به عنوان جانشین
ایــاالت متحــده بــه عنــوان میانجیگــر
و واســطه بــرای تــاش دیپلماتیــک به
منظــور پایــان دادن بــه مناقشــه میــان
اســرائیل و فلســطین مطــرح کنــد .در
عیــن حال ،در اســرائیل به این موضوع
بــه عنــوان یــک شکســت سیاســی
غیرقابل پذیرش نگاه میشــود .چرا که
چشــمانداز یک چارچــوب دیپلماتیک
متــوازن را پیش رو قــرار میدهد .بدون
اجماع نیروهای داخلی اســرائیل برای
رد رویکــرد نتانیاهــو دولــت اســرائیل
از مشــارکت در هرگونــه رونــد صلــح
تــازهای خــودداری خواهــد کــرد چرا که
معتقد است این روند ناسازگار با هدف
اصلیتــر آن رژیــم یعنــی تحقــق ایده
«اسرائیل بزرگ» خواهد بود.
دیوید هانای :به رســمیت شــناختن
فلســطین بــه عنــوان یــک کشــور بــه
خــودی خــود مســألهای بــرای اتحادیه
اروپــا در کلیــت آن نیســت بلکــه فراتر

از آن موضوعــی مرتبــط بــا کشــورهای
عضــو آن اتحادیــه به صــورت انفرادی
اســت .بر این باورم که برخی از اعضای
اتحادیــه اروپــا دولــت فلســطین را بــه
رســمیت خواهنــد شــناخت .کمیتــه
روابط بینالملل مجلس اعیان بریتانیا
که مــن نیز عضــو آن هســتم طرحی را
ارائه داده اســت که بریتانیا بایستی این
کار را انجــام دهد .در گزارشــی که ما در
ماه مه گذشته درباره مسائل خاورمیانه
منتشــر کردیــم ایــن مســأله قید شــده
است .موضع اروپاییها درباره تصمیم
امریــکا پیرامــون قــدس ایــن اســت که
سرنوشت شهر باید در جریان مذاکرات
میان فلسطینیان و اسرائیلیها تعیین
و مشــخص شود .تصمیم امریکا عامل
اصلــی در روابــط اســرائیل و اتحادیــه
اروپــا نخواهــد بــود چرا که هیــچ دولت
اروپایــیای قصــد پیــروی از تصمیــم
ترامپ درباره قدس را ندارد .گســترش
یهای یهودینشــین
شــهرک ســاز 
موضوعی اصلیتر برای اتحادیه اروپا و
محل اختالف با اسرائیل است.
ëëآیــا به نظرتــان در میان مــدت ممکن
اســت اتحادیــه اروپــا ســفر مقامهــای
اســرائیلی از جملــه نتانیاهــو را بــه
کشــورهای اروپایــی ممنوع کنــد یا آنکه
برای آنان به نشــانه اعتــراض ویزا صادر
نکند؟
ریچــارد فالک :البتــه از لحــاظ فنی
امکانپذیــر اســت امــا بعیــد اســت کــه
اجرایــی شــود .تردیــدی جــدی وجــود
دارد کــه آیــا اتحادیــه اروپــا میخواهــد
ســطح تنشها با اســرائیل را با اقدامی
چــون رد صــدور ویــزا بــرای ســفر
مقامهــای اســرائیلی افزایــش دهــد یا
خیــر .در آن صورت روابــط اقتصادی و
تجــاری اتحادیــه اروپا با اســرائیل قطع
خواهنــد شــد بخصــوص بــا توجــه بــه
پیشــینه اروپاییهــا کــه معمــوالً روابط
خصمانهای بــا یهودیان در طول تاریخ
داشتهاند.
دیویــد هانای :من فکــر نمیکنم که
اتحادیــه اروپــا ممنوعیــت ســفر بــرای
نخســت وزیر اســرائیل را اعمال کند .با
این حــال ،اختالف نظرهایــی جدی بر
سر سیاستگذاریها ممکن است وجود
داشــته باشــد .نیاز بــه تــداوم گفتوگو
میــان اروپاییها و اســرائیلیها در تمام
سطح وجود دارد.
ëëبــه نظر میرســد بنبســتی در منازعه
اسرائیل و فلسطین ایجاد شده است .به
نظرتان این موضــوع در نهایت به کجا
خواهدانجامید؟
ریچــارد فالــک :مــن این بنبســت
را وضعیتــی پایــدار در آینــده قابــل
پیشبینــی میبینــم .اســرائیل
بــه گســترش شــهرک ســازیهای
یهودینشــین در اراضــی اشــغالی
فلســطینی ادامــه میدهــد و ســاختار
آپارتایــد تبعیضآمیز و کنترل بر مردم
فلسطین را در کلیت خود حفظ خواهد
کــرد .فلســطین کــه توســط تشــکیالت
خودگــردان فلســطینی نمایندگــی

میشــود ،بــه دیپلماســی بــرای کســب
حمایــت و منزویتــر کــردن اســرائیل
ادامه میدهد .ایــن تالشها به منظور
بهرهگیــری از حقــوق بینالملــل برای
تقویــت اجمــاع بینالمللی بــه منظور
توجــه به مبــارزات ملی فلســطینیان و
خواســتههای آنان خواهد بود .اختالف
نظرها به قدری زیاد هستند که غلبه بر
وضعیت دشــوار خواهد بود و اســرائیل
کمــاکان بــا تکیه بر قدرت ســخت خود
وضعیت را کنترل خواهد کرد.
دیویــد هانــای :در گذشــته اغلــب
اوقات بنبست بر سر مناقشه اسرائیلی
– فلسطینی در جریان بوده است .مهم
آن اســت که ایــن موضــوع را نپذیرید و
برای غلبه بر آن کار کنید.
ëëشــورای امنیــت تمهیداتــی را بــرای
امکانپذیــری نشســتهای اضطــراری
در نظر گرفته اســت که اخیــراً نیز درباره
مســأله قدس مطرح شــد .آیا به نظرتان
ســایر اعضای شــورای امنیــت در آینده
نزدیــک بــه اقداماتــی چــون برگــزاری
جلسات اضطراری نقش امریکا را در آن
نهاد به چالش خواهند کشید؟ آیا توان و
قدرت این کار را دارند؟
ریچــارد فالــک :شــورای امنیــت
ســازمان ملــل متحــد بــا توجــه بــه
رویههایــش نهــادی انعطــاف پذیــر
اســت بــا ایــن حــال ،ارزیابــی مــن آن
اســت اعضایــی کــه نســبت بــه موضع
فلســطینیان در قبــال مســأله قــدس
ســمپاتی و گرایــش مثبــت دارنــد ،این
موضوع را تعمیم نمیدهند و خواستار
اعمــال فشــار بیشــتر نخواهنــد بــود.
هنوز مشــخص نیســت که آیا ســازمان
همــکاری اســامی انــرژی بیشــتری
را بــرای اجمــاع بــه منظــور همــکاری
بیشــتر بــرای مبــارزه در راه رســیدن به
خواستههای فلسطینیان صرف خواهد
کرد یــا خیــر .همچنین ،موضــوع دیگر
آن اســت کــه آیــا روابــط میــان ایــران و
کشورهای عربی شورای همکاری خلیج
فارس و اسرائیل تحت کنترلی منطقی
باقــی خواهــد ماند یا نــه؛ احتمــاالً این
موضوع است که آینده قدس به عنوان
یک مــکان مقدس برای مســلمانان را
تعیین خواهد کرد.
دیوی د هانای :قوانین شــورای امنیت
اجــازه برگزاری جلســات اضطــراری را
میدهنــد و ایــاالت متحــده نمیتوانــد
از ایــن اقدامــات جلوگیری کنــد چرا که
یــک مســأله رویهای اســت و وتــو به آن
ارتباطی ندارد .جلسه اخیر برای بحث
دربــاره وضعیــت قدس نیز بــه وضوح
این را نشان داد.
ëëرأی وتــوی اخیــر امریــکا در افــکار
عمومی بینالمللی چــه تأثیری خواهد
داشــت؟ آیا بــه تخریب وجهــه امریکا
منجر خواهد شد؟
ریچارد فالک :حافظهها کوتاه مدت
هستند و وتوی قطعنامه شورای امنیت
توســط امریــکا و رویکــرد بیرحمانه آن
نســبت به نظــر اکثریت اعضــا احتماالً
به تنهایی تأثیر زیادی بر افکار عمومی

بینالمللــی و حتــی اعتبــار امریــکا
نخواهــد گذاشــت .بــا این حــال ،همان
طــور که پیشتــر اشــاره کــردم ،رویکرد
ترامــپ ماننــد مواردی چــون تغییرات
اقلیمی و موضوع مهاجران نشان داده
اســت که خــط مشــی یکجانبــه گرایانه
و غیــر قابــل پذیرشــی دربــاره مســائل
بینالمللی اســت .تأثیر انباشــته شــده
این چارچوب دیپلماتیک امریکا سبب
تضعیف نفوذ و شــهرت امریکا شــده و
در صورتــی کــه ترامپ این سیاســت را
تغییر ندهد سبب تســریع روند کاهش
نفوذ و تأثیرگذاری در آینده خواهد شد.
دیوی د هانای :نظر گستردهتر جامعه
بینالمللی درباره سیاستهای امریکا
بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارند و
شــکل میگیرند .تصمیم اخیــر امریکا
درباره قدس بدون تردید تأثیری منفی
خواهد داشت.
ëëآیا بــه نظرتان ممکن اســت در آینده
حــق وتو بــه پرســش گذاشــته شــود آیا
این حقــی غیــر عادالنــه و غیرمنصفانه
نیســت کــه امریــکا بــه طــور یکجانبه با
آرای اکثریــت اعضــای شــورای امنیت
مخالفتمیکند؟
ریچــارد فالــک :قطعــاً در جامعــه
مدنــی حــق وتــو که توســط پنــج عضو
دائم شــورای امنیت اعمال میشود ،با
رویکردی انتقــادی و موشــکافانه مورد
بررســی قــرار خواهــد گرفــت .برخی از
کشــورها به طور خاص ترکیه خواســتار
اصالح شــورای امنیت شدهاند« .رجب
طیب اردوغــان» رئیس جمهــوری آن
کشــور بارهــا این شــعار را مطــرح کرده
اســت کــه «جهــان بزرگتــر از صــرف
پنــج عضــو» اســت .در همیــن حــال،
محتمل به نظر نمیرســد که هیچ یک
از اعضای دائم شورای امنیت حاضر به
کنار گذاشــتن حق خــود در رابطه با وتو
شــوند چرا که ایــن وضعیــت مرتبط با
میزان نفــوذ خواهد بود .نظام و قوانین
رأیگیری در شورای امنیت بدون تأیید
تمــام پنــج عضو دائــم شــورای امنیت
تغییری نخواهد کرد.
دیویــد هانــای :حــق وتــو در منشــور
ســازمان ملل متحد تنظیم شده است
و همچنــان ادامه خواهد یافت مگر آن
کــه زمانی اجماعی برای تغییر منشــور
حاصل شود.
ëëحــق وتــو براســاس اندیشــه برتــری
صلح بــر عدالت در اختیار  ۵عضو دائم
شــورای امنیت قرار گرفته است .این در
حالی اســت کــه کارشناســان میگویند
اقدام ترامپ تهدید کننده صلح است.
آیا به نظرتان در این مورد اســتفاده حق
وتــو دچــار پارادوکــس نشــده و امریــکا
درســت برخالف هدف اصلی وتو از آن
استفاده نکرده است؟
ریچــارد فالــک :مطمئنــاً میتــوان
نتیجه گرفت که اســتفاده اخیــر امریکا
از حــق وتو بشــدت غیر مســئوالنه بوده
اســت .در همیــن حــال ،مهــم اســت
بدانیــم که حــق وتو برای پنج کشــور به
منظــور تضمیــن مشــارکت کشــورهای

پیشــروی جهانــی در امــور ســازمان
ملل متحــد برای غلبه بــر ضعفهای
مهــم جامعــه بینالملــل بوده اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،حــق وتو یــک امتیاز
ژئوپولیتیــک بــر مبنــای ایــن انتظــار و
فــرض کاذب بــود کــه پنج عضــو دائم
شــورای امنیــت بــا همــکاری یکدیگــر
صلــح را تضمین میکننــد آن گونه که
در همکاری با یکدیگر در جنگ جهانی
دوم ایــن کار را بــرای شکســت دادن
فاشیسم انجام دادند.
دیویــد هانــای :اســتفاده از حــق وتو
بــه امریــکا محــدود نمیشــود .از ایــن
حق ســایر دولتها نیــز به طور مکرر به
شکلی متناقض اســتفاده کردهاند مثالً
زمانی که روســیه و چین قطعنامههای
مرتبط با صلح در سوریه را وتو کردند.
ëëدر پایــان آیــا فکــر میکنیــد جامعــه
بینالمللــی و اعضــای ســازمان ملــل و
شورای امنیت میتوانند برای مقابله با
امریکا به اجماع برسند؟ چه موانعی در
این مسیر وجود دارند؟
ریچــارد فالــک :بعیــد اســت کــه
اجماعی بر سر موضع ضد امریکایی در
آینده قابل پیشبینی امکانپذیر باشــد.
رقابتهــای منطقــهای و بینالمللــی
برجســتهای وجــود دارنــد کــه اختــاف
نظــر بیــن دولتهــای دارای حاکمیت
را ایجاد میکنند که وابســته به موافقت
یــا عدم موافقت با امریــکا و موضع آن
کشــور نیســتند .در همان حــال ،درباره
مســائلی که دغدغــه مشــترک جهانی
پیرامون آنها وجود دارد همانند مسأله
اقلیمی ،مهاجران و تجارت بینالمللی
بــه احتمال زیاد رژیمهــای بینالمللی
چارچوب اهداف همکاری مشــترکی را
بدون مشــارکت امریکا تدوین خواهند
کرد.
چنیــن تغییراتــی در روابــط
بینالمللی میتواند سبب انزوای بیشتر
امریکا و خروج ترامپ از چارچوب حل
مشکالت جهانی با استفاده از همکاری
بینالمللی شــود .در این راســتا ،مسأله
قدس تنها نمونهای از ســبک بازسازی
روابط بینالمللی مدنظر ترامپ و نگاه
خاص او به امریکا به عنوان یک کشــور
مســتقل و نــوع رابطــه آن بــا ســازمان
ملل و جامعه بینالمللی است .اکنون
رویکــرد امریــکا همــکاری در جهــت
محافظــت از آینــده بشــر را در معرض
ضعف جدی قرار داده است.
دیویــد هانــای :مــن اعتقــاد نــدارم
اجماعــی کلــی بــرای مقابله بــا امریکا
در ســازمان ملــل متحــد امکانپذیــر یــا
مطلوب باشــد حتــی اگر ممکن اســت
الزم باشــد .برای مثال ،درباره حمایت
از برجــام واقعیــت آن اســت مادامــی
کــه آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی
تأییــد کــرده کــه ایران بــه مفــاد برجام
پایبنــد بــوده اســت بایــد بــه حمایــت
از ایــن توافقنامــه ادامــه داد .جامعــه
بینالمللــی نیازمنــد مشــارکت فعــال
امریکاســت اگــر واقعــاً بخواهــد بــه
ظرفیتهای کامل خود دست یابد.
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مجلس شــورای اســامی تصویب شده
اســت امــا به نظــرم بــاز هــم آنگونه که
شایسته است؛ کارساز نخواهد بود.
ســازمان مبارزه با مفاســد اقتصادی
زیر نظر رئیــس قوه قضائیه و در جایگاه
معاونت وی تشــکیل میشــود تــا تمام
دعاوی مربوط به پروندههای اقتصادی
در ایــن ســازمان بــه صــورت متمرکــز و
منسجم بررسی شود.
ایــن ســازمان در اســتانها هــم بــه
صــورت متناظــر واحــد اســتانی دارد؛
همچنیــن ،ســازمان تمــام ارکان الزم
از جملــه ضابــط ،تشــکیالت انتظامی،
امنیتــی و قضایــی را در اختیــار خواهــد
داشــت تا امر مبارزه با مفاسد اقتصادی
منسجمتر و جدیتر دنبال شود.
البته بیشتر فعالیتهای این سازمان
در زمینــه پیشــگیری خواهــد بــود؛ بایــد
توانایی ارتکاب جرم را از افراد بگیریم و
این تنها راه حل اساسی است.
همچنیــن نیازمنــد شفافســازی
بســیار روشن هســتیم تا دیگر اگر فردی
هــم بخواهــد ،نتوانــد جرم و فســادی را
مرتکب شود.
مگــر افــرادی کــه در ســایر کشــورها
وجوه مالی ملت در دســتان آنان است؛
خداترستــر از مســئوالن ما هســتند که
مرتکــب جــرم نمیشــوند؟ واقعیــت

ارتشــاء ،اختالس و امثال آن داریم که با
کنوانســیون مبارزه با فساد سازمان ملل
متحــد  2003میــادی منطبق نشــده و
این در حالی است که جمهوری اسالمی
ایــران بــه آن کنوانســیون پیوســته و باید
قوانینش را با آن منطبق کند.
مشــکل اصلی کشور در این موضوع،
فقدان قانون نیســت بلکه عدم نظارت
و برخورد مناســب اســت تا بازدارندگی
الزم را داشته باشد».
ایــن حقوقــدان تصریــح میکنــد:
«بحــث پیشبینــی پــاداش بــرای
رســواکنندگان مفاســد در قوانیــن نیــز
میتوانــد کمــک شایســتهای بــرای
پیشــگیری از فســاد و برخورد مناسب با
مفســدین بشــود اما مســأله اصلــی این
نیســت چرا که هماکنون نهادهای ناظر
وجــود دارند و چه نظارتی باالتر از اینکه
در قانون ارتقای ســامت نظام اداری و
مقابلــه با فســاد همه کارکنــان بهعنوان
ناظر شناخته میشوند.
امــا اینکــه چــرا ایــن قانــون اجــرا
نمیشــود نیازمند یک مبحــث دیگری
اســت کــه یــک اراده و همــت قــوی را
میطلبــد و در کنارش مســأله فرهنگی
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
زمانــی اگــر در یــک ادارهای یک نفر
رشوه میگرفت بهعنوان یک عمل کامالً

" ایران " در گفت و گو با کارشناسان  ،راهکارهای ارتقای سالمت کاری و مسئولیت پذیری را به بحث می گذارد

مرهم زخم فساد  ،فقط قانون نیست

حمیدرضا بازگشا

مثل خوره؛ روح و جســم ایــن جامعه را از درون تهی کرده و میپوســاند.
برای حفــظ ظاهر همه وســایل مهیاســت و همــه کاری میتوان کــرد .از
ســخنرانیهای خوب و هیجانانگیز تا به رخ کشــیدن و فهرســت کردن
قوانینی کــه اجرای واقعی آنها دســت هر مفســدی را در هــر جایگاهی و
جایی قطع میکند .از گزارش برگزاری جلسات متعدد با شرکت مقامات
عالــی رتبه تا تشــکیل و راهاندازی ســازمانها ،کارگروههــا و همایشهای
دهــان پرکن که همه بار یک ادعا را یدک میکشــند؛ «ریشــه کنی و محو و
نابود کردن فســاد» فساد اما پر هیمنه و چاالک؛ ریشــهاش را در هر جایی
میدواند .جلســات خبری مســئوالن قضایــی ،افشــاگریهای روزمره در
شبکههای اجتماعی ،اظهارات مسئوالن امروز و دیروز و ...نشان میدهد
که مفســدین کما فیالســابق بلکــه قدرتمندتر و شــبکهمندتر از گذشــته
مشغول کارند ،نشان میدهد کلمات و شعارها درمان این درد نبودهاند و
مفسدین با هر لباس و پوششــی حتی با مواد قانونی مبارزه با فساد راهی
براییغمایافتهاند.
غالمرضا محمدنسل استاد دانشگاه و
توگو با «ایران» تأکید
جرم شــناس در گف 
دارد ایــن تصــور را کــه بــا قانــون میتــوان
بــه مبارزه با فســاد رفــت کنــار بگذاریم .او
میگویــد« :مشــکل مــا در کشــور قوانیــن
نیســت بلکه آنچــه اهمیــت دارد؛ اجرای
قوانیناست.
واقعیتــی که در کشــور وجــود دارد این
اســت که قوانین اغلــب در مورد صاحبان
قدرت اعم از سیاســی ،اقتصادی ،اداری و
غیره اجرا نمیشوند .برای اثر بخشی یک
قانون ،اســتثنا در قانون باید نــادر و در حد
صفرباشدامامیبینیمکهصاحبانقدرت
با ابزارهای مختلف خودشــان را از شمول
قانونمستثنیمیکنندوبالطایفالحیلی
از حیطه نظارت قانونی خارج میشــوند؛
لذا به هر میزان هم قانون مطلوب داشته
باشید باز هم به مشکل برخواهید خورد».
وی میافزاید« :مجری قانون هم مهم
است به گونهای که در کشور امریکا قانونی
بــرای همــه مــردم کشورشــان تصویــب
میکننــد امــا ایــن قانــون بیشــتر در مورد
رنگین پوســتها اجرا میشــود و در مورد
سفیدپوســتان نرمش بیشــتری بــه خرج
میدهند و همین امر نیز ســبب میشــود
بیشــتر جمعیت محکومــان و زندانیان را
سیاهپوستانتشکیلدهند.
قانون باید نیاز جامعه را برطرف سازد
و اینگونه نیست که مدرنترین قانون دنیا
اگر در کشــور اجرایی شــود؛ اوضــاع بهبود
خواهدیافت.
اجرای قانون نیازمند بستری فرهنگی
اســت و با اینکه در کشور قوانین متعددی
وجود دارد اما این بستر آماده نیست.
اجرایــی شــدن ایــن بســتر فرهنگــی
نیازمنــد مطالبــه جامعــه اســت و بایــد
مسئوالننیزبهاینباوربرسندکهدیگرقرار
نیست اطرافیانشان از قانون مستثنی بوده
و از رانت عدم تعقیــب قضایی برخوردار
شوند.
ëëقانون باید ناظر مســئوالن امروز باشد نه
دیروز
ایــن اســتاد دانشــگاه میافزایــد :مــا
شــاهدیم کــه پــس از اتمــام فعالیــت
دولتهایگذشته،تازهپروندههایآنانبه
روی میز میآید به طور نمونه دولتمردی
کــه طی هشــت ســال ،داعیــه پاکدســتی،
ســامت و ...داشــت؛ فســادهای دوران
زمامداریاشافشامیشود.
این قانون نوشــته شده است تا از فساد

در دوران تصدی دولتمردان پیشــگیری از
تخلفات و سوءاســتفادههایی کــه قطعاً از
موقعیتهای اداریشــان ناشی میشود؛
جلوگیریکند.
این قانون برای محاکمه کردن نیست
بلکهبیشترجنبهپیشگیرانهداردتاتدابیری
اندیشــیده شود که اساساً چنین مشکالتی
پیــش نیاید اما چنیــن ارادهای در فرهنگ
مردم و جامعه وجود ندارد.
به طور نمونــه افکار عمومــی در مورد
مسائلاخالقیحساسیتبیشترینسبت
به اختالس و رشوه دارند به گونهای که اگر
یکمسئولرابطهنامشروعیداشتهباشد،
داد و فغــان همگان برمیآید تا وی برکنار
شــود؛ امــا وقتی بحثی همچــون اختالس
صورت میپذیرد ،حساسیت آنچنانی در
جامعهایجادنمیشود.
باید این نگرش و حساسیت در جامعه
تغییر یابد و در این مسأله بیش از ضعف
قوانیندچارمشکالتفرهنگیهستیم.
این جــرم شــناس تأکیــد دارد« :وقتی
گفته شــود مســئوالن منزه از فساد هستند
دیگر دلیلی ندارد که از قوای سه گانه کشور
بازخواســتی صورت پذیرد چرا کــه بر این
باوریم که افراد در این قوا ذاتاً پاک و عاری
ازهرگونهپلیدیهستند.
مشکل اصلی ما در این زمینه باورها و
اندیشههای باطلی اســت که در این مورد
داریم و بر این باوریم که بهترین آدمهای
دنیا در این کشور بهعنوان کارگزار خدمت
میکننــد و نیاز بــه نظارت سیســتماتیک
ندارند.
این در حالی اســت کــه در هیچ کجای
دنیــا فاســدترین افــراد را در حکومتهــا
نمیگمارندتاامینجامعهمحسوبشوند
بلکــه آنــان نیز همچــون رویه کشــورمان،
فیلترهایی برای بررســی صالحیــت افراد
دارند؛ منتهی در کنار گزینش افراد مناسب
برایمشاغلحساسیکهبااقتداروسرمایه
جامعــه و مــردم ســروکار دارد ،همیشــه
نظارت و کنترل مســتمر از طریق قوانین و
سیستمهایمدیریتینیزوجوددارد.
ضربالمثلــی در کشــور مــا بدیــن
مضمون اســت کــه در دیزی باز هســتش
اما حیای گربه کجا رفته؟ اما در کشورهای
دیگرچنینضربالمثلیوجودنداردبلکه
معتقدند گربه که حیا ندارد پس اساساً در
دیزی نباید باز باشد.
باید در سیســتم نظارت باشــد و در آن
نیــز اراده برخــورد حتــی بــا کوچکتریــن

غالمرضا
محمدنسل:
ما شاهدیم که پس
از اتمام فعالیت
دولتهایگذشته،
تازهپروند ههای
آنان به روی میز
میآید به طور نمونه
دولتمردی که طی
هشت سال ،داعیه
پاکدستی ،سالمت و
 ...داشت؛ فسادهای
یاش
دوران زمامدار 
افشا میشود .قانون
نوشته شده است
تا از فساد در دوران
تصدیدولتمردان
پیشگیریازتخلفات
و سوء استفادههایی که
قطعاًازموقعیتهای
یشان ناشی
ادار 
میشود؛جلوگیریکند
خالفها و فسادها صورت پذیرد».
این اســتاد دانشــگاه یــادآور میشــود:
«فرهنگ ما به گونهای است که اگر به این
بــاور برســیم که کســی موضع سیاســی بر
حقی داشته باشد حتماً مابقی سخنانش
هــم صحیــح اســت و نبایــد جوابگــوی
اتهاماتشباشد.
به طور مثال چون یک مسئولی در قوه
قضائیه دارای مشکلی اســت ،فرد به این
نتیجه میرسد که دیگر این قوه نمیتواند
به اتهاماتش رســیدگی کنــد و میگوید که
اصــاً قوه قضائیه را قبول ندارد و باید یک
دستگاهدیگربهجرایمشرسدیگیکند!
متأســفانه در فرهنــگ ما هنــوز برخی
حاکمیــت قانــون را قبــول نــدارد و در این
زمینه دچار مشــکالت اساســی هســتیم و
معموالً این از گردنکشی صاحبان قدرت
و مســئوالن در برابر قانون نشأت میگیرد
که ســعی میکننــد بــا ابزارهای سیاســی،
خودشان را از چنگال قانون خارج کنند.
واقعیــت این اســت کــه اجــرای دقیق
قانون نیازمند ســاختار فرهنگی متناسب
بــا آن اســت اما وقتی باورهــای فرهنگی و
هنجارهای جامعه چیز دیگری باشند؛ به
طور حتم ناکارآمد خواهد بود».
ëëتر و خشک در آتش فساد میسوزند
محمدکاظمینایب رئیس کمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی

محمدکاظمی
نایب رئیس کمیسیون
حقوقی و قضایی:
سازمان مبارزه با
فساد در کمیسیون
حقوقی و قضایی
مجلس شورای
اسالمی تصویب
شده است اما
به نظرم باز هم
آنگونه که شایسته
است؛ کارساز
نخواهد بود.

بــه «ایــران» میگویــد« :یکــی از عوامــل
اضمحالل جوامع بشــری که نمونههای
بــارز آن به دفعات در تاریخ تکرار شــده،
معضل فســاد است که رشد آن به منزله
آتشی است که دامنگیر همگان شده و تر
و خشک را با هم میسوزاند.
هــر چنــد کــه در تمامــی فرهنگها و
ســنن این امر مورد ســرزنش قــرار گرفته
اســت بــا وجــود ایــن ،همه ســاله شــاهد
افزوده شدن دامنه آن در برخی از جوامع
هستیم.
کشــور در ایــن زمینــه مشــکلی از
لحــاظ تدوین قوانین نــدارد بلکه اجرای
ناصحیحــش موجــب برخی مشــکالت
میشود.
قوانیــن مبارزه با فســاد که از گذشــته
در کشــور بــوده اســت ،بــرای شــرایط
کنونــی کافــی به نظــر میآیــد و بایــد در
پی شفافســازی در مورد مســائل ادارای
باشیم».
وی میافزایــد« :مطابــق بررســی
عملکــرد دســتگاهها و گزارشهــای
شـــفافیت در کشــورمان ایـــن بحـــث
همچنــان بهعنوان یک شــاخص مهم
در مباحــث مربــوط بــه نظــام اداری و
مـــالی کـــشور وجـــود دارد و بهتر است
تــا پاکســازی کامــل آن مــورد توجــه
مســئوالن و کارگزاران نظام در هرگونه

حسین
میر محمد صادقی:
با وجود قوانینی که در
مورد مبارزه با فساد
داریم ،هنوز هم دچار
خألها و کمبودهایی
هستیم از جمله
قانونی که در رابطه با
اعمال نفوذ داریم و
مربوط به سال 1315
است که بیش از 80
سال از آن گذشته و
نیازمندبازنگریاست
یا قوانینی که در مورد
ارتشاء ،اختالس و
امثال آن داریم که
باکنوانسیونمبارزه
با فساد سازمان ملل
متحد  2003میالدی
منطبق نشده است

برنامهریــزی و اقــدام جــدی مــورد
عنایـت قرار گیرد.
بــر همیــن اســاس قانــون ارتقــای
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در
ســال  1390در مجلس شــورای اسالمی
تصویــب شــد که بر اســاس ایــن قانون،
فســاد بــه هرگونه فعــل یا تــرک فعلی
گفتــه میشــود کــه توســط هــر شــخص
حقیقــی یــا حقوقی بــه صــورت فردی،
جمعی یا ســازمانی که عمــداً و با هدف
کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم
یا غیرمســتقیم برای خود یــا دیگری ،با
نقــض قوانین و مقررات کشــوری انجام
پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال ،منافع،
منابــع یــا ســامت و امنیــت عمومی یا
جمعی از مردم وارد کند».
کاظمــی ادامــه داد« :هماکنــون در
برخــی از کشــورها امــر مبــارزه با فســاد
جــدی گرفتــه میشــود چــرا کــه بــروز
ایــن معضــل میتوانــد تمــام پایههای
حکومتی آن کشــورها را به لرزه درآورد و
بر همین اســاس نیز قانونگذاران برخی
ملل ،قوانین و پاداشهای خاصی برای
افــراد به اصطالح «ســوت زنان فســاد»
تصویب کردهاند.
اینها افرادی هستند که هرجا فسادی
را میبیننــد ،آن را گــزارش میکننــد
بهشــرط اینکــه قانون از آنها در راســتای

یوسف
موالیی:
در سال 1393
قانونی به وزارتخانه
ها ابالغ می شود تا
هر کدام بر اساس
مصوبه تنظیم شده
یک کمیته پیگیری
یا ستادی تشکیل
بدهند تا زیر نظر
معاون اول رئیس
جمهوری فعالیت
کنند.بحث شناسایی،
کنترل گلوگاههای
فساد و بسترهای
شکل آن یکی از
مباحث اولیه این
ستاد بود .به لحاظ
شکلی این موارد
انجام شده اما بیشتر
گزارشها روی کاغذ
بوده است
محرمانــه مانــدن هویتشــان حمایت
کند و اگر محرمانه نماند ،قانون موظف
اســت حمایتهای ویــژهای حتی برای
حفظ پســت سازمانی و اداری و ...انجام
بدهد ،به عالوه درصدی از جریمهای که
از آن فساد وصول میشود به آن بخش
از بدنــه مردمــی که فســاد را افشــا کرده
است ،تخصیص مییابد و مجموعهای
از راهکارهایــی را بــه کار میبندنــد کــه
آن قــدر هزینــه فســاد را باال میبــرد که
افراد ترجیح میدهند ایــن کار را انجام
ندهند.
البتــه متأســفانه این امر در کشــور ما
کم رنگ اســت به گونهای کــه در یکی از
مــوارد که مباحــث تخلفاتی شــهرداری
تهــران مطــرح بــود ،فــردی کــه ایــن
واگذاریهــای غیرقانونی را آشــکار کرده
بود؛ بازداشت شد.
وی خاطرنشــان میکنــد« :بــه جای
اینکه قوانین را تشــدید کنیم تا مجرمان
بــه مجــازات ســنگینتری برســند؛ باید
تالش کنیم تاامکان فساد را از مفسدین
بگیریم.
اولویت اصلی باید در امر پیشــگیری
از فســاد قرار گیرد و مبارزه با فســاد باید
در مراحل بعدی در نظر گرفته شود.
خوشــبختانه کلیــت ســازمان مبارزه
با فساد در کمیســیون حقوقی و قضایی

این اســت که نمیتواننــد مرتکب عمل
غیرقانونی شوند».
ëëظرفیتهای قانون مقابله با فساد
از ســوی دیگــر حســین میرمحمــد
صادقی اســتاد دانشــگاه و معاون سابق
ریاست قوه قضائیه به «ایران» میگوید:
«قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری
و مقابلــه بــا فســاد بــه مدت ســه ســال
آزمایشــی تصویب شــد و سپس بمدت
ســه ســال دیگــر تمدیــد شــد و طبیعی
اســت بار دیگر باید تکلیفش مشــخص
شــود که نیاز به تمدیدش است یا اینکه
تبدیل به قانون دایمی شود.
یکــی از نکات خوبی که در این قانون
پیشبینی شــده مربوط به جرایم مالی
همچون ارتشــاء ،اختالس ،کالهبرداری
و غیــره اســت کــه در گذشــته بر اســاس
مــاده  606قانون تعزیرات ســال 1375
مدیــران دســتگاههای دولتــی را ملــزم
بــه ارائه گزارش مــوارد تخلف میکرد و
در صــورت عدم تمکیــن ،مرتکب جرم
میشدند؛ اما اینک این وظیفه بر عهده
تمامی کارکنان دستگاهها است.
بر اساس این قانون اگر فردی متوجه
فســادی شــود و اعــام نکنــد در اصــل
خودش نیز مرتکب جرم شده است.
اهمیــت ایــن مســأله از این روســت
کــه معمــوالً اینگونــه جرایــم بهدلیــل
ســکوت ســایرین ،امــکان ارتــکاب پیــدا
میکنند و اگر افراد نسبت به این مسائل
حســاس بوده و ســکوت نکنند؛ معموالً
دیگــر زمینهای برای ارتــکاب جرم برای
مرتکب پیدا نمیشود.
بنابرایــن از این گونــه پیشبینیهای
جدیــد و مؤثــر در ایــن قانــون هســت؛
منتهــی به نظــرم آنچه مهمتــر از اصل
وجــود قانون اســت؛ داشــتن اراده برای
اجرای نظارت دقیق بر قانون است».
وی اظهــار میدارد« :در این زمینه با
وجود داشــتن نهادهای ناظر متعدد که
گاهی بیشــتر از حد نیاز هم است؛ دچار
مشکل هســتیم و عمالً نظارتی بر کارها
که میتواند به منزله پیشگیری به شمار
آید؛ وجود ندارد.
بعــد از تحقــق فســاد و جــرم نیــز
معمــوالً بــه عناویــن مختلــف نســبت
بــه دانــه درشــتها مماشــات میشــود
یــا حداقــل بموقــع اقــدام نمیشــود یا
تــاش میشــود بــا یکســری مصلحت
انگیزیهای کاذب ،موضوع در ســکوت
برگزار شــود یا اگر هم برخوردی صورت
گیرد؛ غیر علنی باشد و مردم از آثار این
برخوردهــا و تبعات مجــازات مرتکبین
مطلع نشوند.
بــر اســاس مصلحت اندیشــیهایی
مثــل اینکــه اگــر کاری صــورت پذیــرد؛
ممکــن اســت آبــروی نظــام بــرود و
امثالهــم؛ یا برخورد صحیح و مناســبی
صورت نمیگیرد یا علنی نمیشود.
علیرغــم ایــن قانون و ســایر قوانینی
کــه در مورد مبارزه با فســاد داریم ،هنوز
هم دچار خألها و کمبودهایی هستیم از
جمله قانونی که در رابطه با اعمال نفوذ
داریم که مربوط به ســال  1315اســت و
بیش از  80ســال از آن گذشته و نیازمند
بازنگــری اســت یــا قوانینی کــه در مورد

قبیح شــناخته میشــد و قابــل پذیرش
هیچ فــردی نبــود اما االن متأســفانه به
ســبب کثرت این عمــل ،قبحش ریخته
شــده و گاهــی کاله شــرعی و توجیحات
قانونی برایش پیدا میکنند.
نیازمنــد فرهنگســاری در ایــن زمینه
هستیم تا فســاد تبدیل به یک امر کامالً
ضــد ارزش در جامعــه شــود تــا فــردی
عالقهمند به ارتکاب آن نباشد».
یوســف موالیــی حقوقــدان و اســتاد
دانشگاه نیز به «ایران» میگوید« :قانون
ارتقای ســامت نظام اداری و مقابله با
فساد گام نخستی بود که به نظرم دارای
مشکل چندانی نیست.
در ایــن قانــون ظرفیتهــای زیــادی
به لحــاظ قانونی بــرای مقابله با فســاد
وجــود دارد امــا قــرار بــود کــه آییننامه
اجراییاش را هیــأت دولت تکمیل کند
که تا سال  1392چنین اتفاقی نیفتاد.
در ســال  1393باالخــره بــه
وزارتخانهها این قانون ابالغ میشــود تا
هر کدام بر اســاس مصوبه تنظیم شده
یــک کمیته پیگیری یا ســتادی تشــکیل
بدهنــد تــا زیــر نظــر معــاون اول رئیس
جمهوری فعالیت کنند.
بحث شناســایی ،کنتــرل گلوگاههای
فســاد و بسترهای شکلگیری آن یکی از
مباحث اولیه این ستاد بود.
به لحــاظ شــکلی ایــن مــوارد انجام
شــده امــا بیشــتر گزارشهــا روی کاغــذ
بــوده اســت و به زمینههای شــکلگیری
و گســترش مفاســد اقتصــادی توجــه
چندانی نشــده است .دولت الکترونیک
محــور و شفافســازی میتواند از جمله
راهکارهــای مفید مورد توجــه قرار گیرد
تــا مناقصههــا و مناقضــات همگــی بــه
صــورت کامــاً روشــن بــه اطــاع افــکار
عمومی برسد و عملکردها مورد کنترل
قرار گیرد».
وی میافزایــد« :اما برای بســترهای
فساد واقعیت این است که وزارتخانهای
به صورت علمی ،کار اساسی یا بررسی و
آســیب شناسی نکرده است البته دولت
در سال  1396بخشنامهای در این زمینه
صادر کرد .هر چند که از لحاظ اداری در
این زمینه اقدامات مناســب و مطلوبی
انجام شــده ،منتهــی خروجــی مفیدی
نداشــته اســت چرا کــه در حــد ظرفیت
قانون هم بدانها عمل نشده است.
همچنین این امر نیازمند هماهنگی
هــر ســه قــوه مجریــه ،مقننــه و قضائیه
کشور اســت و معتقدم سیستم قضایی
بــرای اجرایــی شــدن ایــن قانــون بایــد
الیحهای را ارائه میکرد تا خود را تطبیق
دهد و به روز کند.
در حوزه پیشــگیری هم کار عمدهای
صــورت نگرفته و مقابله با مفاســد هم
آنچنان چشمگیر نبوده که مردم و افکار
عمومــی را متقاعد کند که به طور جدی
موضوع پیگیری میشود.
تصویــب آزمایشــی ایــن قانــون بــه
مــدت ســه ســال و تمدیــد مجــدد آن
بدین سبب بوده که دولت در این زمینه
تجربهای نــدارد و میخواهد نقاط قوت
و ضعــف قانــون را شناســایی کــرده و
اصالحات بعدی را انجام دهد».

تاریخ

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6676سه شنبه  5دی 1396

مقال
ه وارده

عکس :سایت پنجره ای به دیروز

[ارگ تبریز ]

نگاهیبهجغرافیایقومیآذربایجان

ایران کوچک
آذربایجان،
ِ

همــان طور کــه جغرافیــای وســیع ایــران در درازای
تاریــخ بهعنوان اصلیترین مســیر تالقی فرهنگها
و تمدنهــای جهانی مطرح بوده اســت و بواســطه
چنین جایگاهی به فرش هزار نقش و طرح میماند
و ترکیب دلنشینی از اقوام مختلف است ،سرزمین
آذربایجان نیــز در جغرافیای پهناور ایران نقش یک
حجت یحیی پور
پژوهشگرتاریخآذربایجان شــاهراه را ایفا کرده و به همین دلیل بافت جمعیتی
این دیار نیز آمیزهای از گروهها و اجتماعات مختلف
اســت ،به طوری کــه میتوان ســرزمین آذربایجان را نمونه کوچک شــدهای
ازایران بزرگ دانست و حتی آن را «ایران کوچک» نامید.

گذرگاهی برای رســیدن به آناتولی استفاده
کردنــد .مــوج دوم ترکان با حضــور مغوالن
در ایران ،وارد آذربایجان شــدند و ســرزمین
آذربایجــان توســط آنان بهعنــوان پایتخت
برگزیده شــد ،بــه این ترتیــب آذربایجان به
کانــون تجمع تــرکان مغول تبدیل گشــت.
آذربایجــان تا حدود  3قرن بعد از آن محل
سکونتوحکومتترکانمغولوجانشینان
آنــان بود .ســومین و تأثیرگذارترین گــروه از
ترکانمهاجربهآذربایجان،ترکانعثمانیو
ترکانساکندرقلمروعثمانیبودندکهیادر
قالب سیاستهای اشغالگری و تجاوزگرانه
عثمانی بــه منطقه کــوچ داده شــده بودند
یا کســانی بودنــد کــه بواســطه گرایشهای
مذهبی و تعلق خاطر به ایران و آیین تشیع،
ایران را بهعنوان محل سکونت خود انتخاب
کردند و در آذربایجان مســتقر شدند .تاریخ
ترکان از یک منظر بســیار قابل توجه اســت
و آن وجــود فرهنــگ کــوچ و مهاجــرت در
ساختار قبیلهای آنان است ،به همین دلیل
بســیاری از تــرکان وارد شــده بــه آذربایجان
مدت طوالنــی در آذربایجان دوام نیاورده و
سرانجامازآذربایجانبهسمتنواحیدیگر
مهاجرت کردنــد و ترکان باقی مانده نیز به
مرور زمان درجامعه یکجانشین آذربایجان
ترکیبشدند.
براســاس آنچه به طــور اجمالــی در مورد
مهمتریــن و بزرگتریــن گروههــا و اقــوام
ســاکن در آذربایجــان ذکــر شــد ،بدیهــی
است که طی قرون متمادی وجود گروهها
و اجتماعــات مختلــف در جغرافیــای
موسوم به آذربایجان ،مهمترین عامل در
شکلگیریساختارفرهنگیوهویتیمردم
آذربایجان بوده است .باید توجه داشت که
هرگز در میان مناطق تحت سکونت اقوام
ســاکن در آذربایجان هیچگونــه مرزبندی
وجود نداشــته اســت و این اقــوام در طول
تاریــخ به صورت در هم آمیخته به حیات
خــود ادامــه دادهانــد .تاریخ گواه اســت که
تمــام گروههای مذکــور در یک زمــان و در
یــک مــکان بــه صــورت مســالمتآمیز با

متمایــز کنــد و لباس آنهــا هرگــز تفاوتی با
لبــاس عموم مــردم در اقصی نقــاط ایران
نداشته است ،در حالی که برای مثال مردم
لر یا کرد یا بلوچ یا ترکمن در کنار لباسهای
رایــج در میــان همــه ایرانیــان پوشــش
ســنتی خود را نیز داشــته و دارند .موسیقی
نیــز در کنــار پوشــش محلــی از مهمتریــن
مشــخصههای قومــی بــه حســاب میآید
کــه در این مورد نیــز آذربایجان هرگز دارای
موســیقی و رقص خاص و متفاوت با دیگر
ایرانیــان نبــوده اســت .همیــن واقعیتها
در مــورد دیگــر مشــخصههای فرهنگــی و
هویتــی آذربایجان نیــز صــدق میکند ،به
ایــن ترتیــب کــه مــردم آذربایجــان از نظر
مؤلفههــای قومی هرگز تفاوتــی با مردمان
شیراز و اصفهان و کرمان و دیگر نقاط ایران
نداشــته و ندارنــد ،بــا ایــن اوصــاف چگونه
میتــوان تصور کــرد کــه مــردم آذربایجان
یــک قــوم خــاص بــا مؤلفههــای فرهنگی
و هویتــی خــاص خودشــان هســتند؟ همه
مشخصههای فرهنگی و قومی آذربایجان
یا با دیگر ایرانیان مشــترک اســت یا نهایتاً
ترکیبــی از مؤلفههــای هویتــی گروههــای
مختلف ایرانی ســاکن در آذربایجان مانند
تات ،کرد ،تالش و ...است.
براســاس آنچــه در این نوشــتار آورده شــد
نتیجــه میگیریــم کــه آذربایجــان صرفــاً
یــک ســرزمین ایرانــی ماننــد خراســان یــا
فارس اســت که اهالی آن اقوام و گروههای
مختلــف ایرانــی بودهانــد و در طــول تاریخ
هیــچ تفاوتی با دیگــر ایرانیان نداشــتهاند.
امــا آذربایجــان بهعنوان نمونــهای کوچک
ایران بزرگ همواره محل سکونت
شــده از ِ
اقــوام پرشــماری بــوده اســت که بواســطه
سکونت در آذربایجان با عنوان آذربایجانی
(یا به اختصار آذری) نامیده شدهاند .آنچه
آذربایجــان را از دیگر نواحــی ایران متمایز
میکنــد تنوع تیرههای ایرانی ســاکن در آن
بوده است و این نه دلیلی بر تمایز فرهنگی
آذربایجان با دیگر نواحی ایران بلکه صرفاً
عاملــی در تقویــت فرهنــگ ،علــم ،هنــر و
اندیشــه در آذربایجان اســت؛ عاملی که در
کنــار توســعه آذربایجــان ،این ســرزمین را
به نمونــه کوچــک شــدهای از ایــران بزرگ
تبدیل کرده است.
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در مسیر
تاریخ

تاریخچه محله یافت آباد

از باغهای زیبا
تا نزاع بین زند و قاجار

منطقــهای که امــروزه به یافت آباد تهران مشــهور
اســت ،ســابقهای دیرینه داشته اســت سابقهای که
نیما زند یافت آبادی
بــه دوران ســقوط حکومــت زندیه برمیگــردد ،اما
روزنامه نگار
این نام در دوره ناصری به این منطقه اطالق شــد.
قلعههایــی بهعنــوان زندان برخی طوایف همراه زندیه کــه اکنون نیز بقایایی از
آنها باقیست .طوایف ُلر و طایفه بزرگ زند که در شیراز همپای حکومت زندیه
بودند برای دولت قاجاریه و مؤسس آن خطر محسوب میشدند پس هرکدام
به نقطهای از ایران منتقل شدند و بخشی نیز در جنوب غرب تهران تحت نظر
بودند .به همین دلیل است که نام خانوادگی اکثر اهالی قدیم یافت آباد دارای
پســوند «وند» از مشــخصات خانوادههای لر اســت ،نامهایی مانند ظهره وند و
سیده وند و کلهر .حتی در اواسط دوره قاجار نیز از منطقه مالیر نیز اقوام دیگر لر
به یافت آباد منتقل شدند .خانوادههایی که بهدلیل ستاندن مال از کاروانهای
شــاهی و دادن به فقرا تحت تعقیب بودند و سپس تبعید شدند .این ساکنینی
که محکوم به بازی سرنوشــت بودند از دوران محمدشــاه توانســتند کشــاورزی
و دامــداری کننــد و از همان زمان باغها و مزارع اهالی بتدریج گســترش یافت،
منطقــهای که در آن زمان از حدود مهرآبادجنوبی فعلی تا شــاد آباد و بخشــی
از اسالمشــهر را شامل میشد .ناصرالدین شاه قاجار بارها برای تفریح و اوقات
خوش چند روزی را در آن مکان ســپری کرده بود طوری که اعتمادالســلطنه در
روزنامهاش میگوید« :شاه یافت آباد میرود که سی سال بود ندیده بود ،این ده
خالصه اســت از حاجی میرزا آقاســی بود ،بسیار آباد.اما حاال خراب است ،باز با
خرابی پنج هزار تومان عمل دارد ».میرزا آقاســی صدراعظم محمدشاه قاجار
در آباد کردن این ناحیه بینقش نبود بلکه بنا به گفته عبداهلل مســتوفی با ایده
او آب رودخانه کرج به آن منطقه منحرف شد تا کشاورزی و باغداری مناطق در
مسیر رودخانه از رونق نیفتد .این زیبایی باغها در یافت آباد سبب شد تا شاهان
قاجار عالوه بر تفرجگاه از آن بهعنوان ایســتگاهی همیشــگی در سفرهای خود
به جنوب کشــور اســتفاده کنند .طبق اصول دوره قاجاریه که بر زمینهای کشور
چنگ میانداختند و هر یک از آنها را به شــازدهای واگذار میکردند ،یافت آباد
نیز به عبدالحسین فرمانفرما از شاهزادگان بانفوذ قاجار داده شد ،اما بیدردسر
هــم نبود بلکه بهدلیل موقعیت خاصش ،حســادت شــازدههای دیگر قاجاری
را نیــز در پی داشــت ،عین الســلطنه میگویــد« :از امامزاده حســن رد شــده به
یافت آباد رســیدیم .از امالک خوب حاجی است .خدا نیامرزد ناصرالدین شاه
را کــه یــک دانگ از این همه به مــا نداد .غریب حرص و طمعی داشــت! فعالً
یافت آباد مال فرمانفرما اســت ،یعنی مظفرالدین شاه به او داد .باغ و عمارت
خوبــی در عهــد ناصرالدیــن شــاه آنجا ســاختهاند ،چهارده هــزار تومــان اجاره
کردهانــد ....فرمانفرما با ســه کرور مکنت در صورتی که بیســت ملک ما را برده
دیگر چرا یافت آباد را هم ببرد و ما گرسنه باشیم» آری طبق گفته عینالسلطنه
باغ و عمارتی احداث شــد و یک باب حمام بنا به درخواســت اهالی و به دستور
ناصرالدین شاه ساخته شد.
در آن زمان که هر گوشهای از تهران خان نشین بود ،یافت آباد نیز از این قاعده
مســتثنی نبــود .مرتضــی خــان یافت آبــادی معروف بــه مرتضی خــان زند که
اجدادش در اوایل قاجار بهعنوان گروگان زندیه در دربار قاجار تحت نظر بودند،
آخریــن خان محلــه یافت آباد بود کــه در اواخر قاجاریه بــر وضعیت مردم آن
ناحیه نظارت داشــت و از هرتالشــی برای بهبود زندگی آنهــا دریغ نکرد .دیری

عکس :آرشیو شخصی نویسنده

آذربایجــان دروازه میــان آســیا و اروپــا و
همچنیــن خاورمیانه به روســیه اســت و در
ی اقوام
طول تاریخ حدفاصل سکونتگاهها 
مختلــف بــوده اســت .ایــن موقعیــت ویژه
جغرافیایــی و تاریخــی عامــل مهمــی در
توضیح حضور اقوام مختلف در آذربایجان
اســت .چنانچه ســیاح و جغرافیدان نامدار
محمــد بن احمــد مقدســی (متوفــی قرن
چهارم هجری) در اثر ارزشــمند خود به نام
«احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم» ذیل
نام آذربایجان آورده اســت« :کوهی در آنجا
اســت که یکصــد و چهل فرســنگ ،همگی
دیــه و کشــتزار اســت .گویند هفتاد زبــان در
آنســت و خیــرات اردبیــل از آنجاســت ».از
ایــن متن ایــن گونه بــر میآید کــه در قرون
نخست اسالمی تنها در یک منطقه کوچک
در آذربایجــان تعــداد زیــادی از زبانهــا و
گویشهــا و لهجههــای مختلف رایــج بوده
است .با این اوصاف و با توجه به اینکه زبان
یکی از مهمترین مؤلفههای شناسایی اقوام
است چگونه میتوان تصور کرد که سرزمین
آذربایجــان از نظر تاریخی صرفاً متعلق به
یک قوم خاص بوده باشد؟
آنچــه از شــواهد باســتان شناســی و اســناد
تاریخی در دســت داریم ،حاکی از ســکونت
گروههــای مختلــف ماننــد گویشــوران زبان
پهلوی ،کرد ،ارمنی ،آشوری ،تالشی ،گیلک،
یهــودی ،ترک و ...در جغرافیای موســوم به
آذربایجان است که پرداختن به سرگذشت
هــر یــک از ایــن گروهها یک کتاب مســتقل
طلــب میکنــد ،امــا در ادامــه بــه بررســی
اجمالیتاریخچهحضوربرخیازمهمترین
ایــن گروههــا و جوامع ســاکن در آذربایجان
یپردازیم.
م 
ëëارامنهازکهنترینجوامعوتمدنهای
منطقه
ارامنــه از کهنتریــن جوامــع و تمدنهــای
منطقــه بودهانــد و در کتیبههــای مربوط به
تمدنهــای باســتانی بارهــا بــه آنان اشــاره
شده است .هرچند که سرزمین ارمنستان به
نواحی غربی قفقاز و نواحی شــرقی آناتولی
اطالق میشــده اســت اما حضور ارامنه در
آذربایجان قدمتی بــه درازای تاریخ دارد .با
استناد به شواهد تاریخی میتوان اطمینان
پیداکردکهبخشبزرگیازآذربایجانشامل
نــوار غربــی و نواحی شــمالی و حتی نواحی
مرکــزی ایــن ســرزمین ســکونتگاه تاریخی
ارامنــه بوده اســت .در اثبات ایــن واقعیت،
سنگنگارهخانتختیدرنزدیکیسلماس
(در غــرب دریاچه ارومیه) که در قرن ســوم
میالدی حکاکی شــده است ،اردشیر بابکان
و شــاهپور اول را نشــان مــی دهد کــه پس از
بازگشــت از نبرد با رومیان توســط حاکمان
محلــی ارمنــی مــورد تکریــم قــرار گرفته و

نشــان قدرت توسط حاکمان ارمنی منطقه
بــه آنان واگــذار میگردد .وجــود مهمترین
کلیســاهای تاریخ ارامنه از جمله «کلیسای
ســنت اســتپانوس» و «کلیســای تادئــوس
مقــدس» در کنــار صدهــا کلیســای دیگــر
گــواه حضــور تاریخــی ارامنــه در آذربایجان
اســت .تعدد کلیســاهای تاریخی در گوشــه
و کنــار آذربایجان از اهمیــت این منطقه در
میان مســیحیان حکایــت دارد ،چنانچه به
گزارش حمداهلل مســتوفی در کتاب نزهت
القلــوب در قــرن هشــتم هجــری «بــزرگ
کشیشان» درشهر ماکو اقامت داشته است؛
کنــار ارامنه ،آشــوریان نیز از دیگــر گروههای
مســیحی هســتند کــه از دیربــاز در غــرب
آذربایجان ســکونت داشــتهاند .مسیحیان
آذربایجــان با وجــود اینکــه جمعیت قابل
توجهــی از شــهرهای بــزرگ آذربایجــان از
جملــه ارومیه و تبریز را تشــکیل داده بودند
اما غالبــاً در روســتاهای آبا و اجــدادی خود
زندگی میکردند ،بهطوری که هراتیو ساوت
گیــت (1812-1894م) مبلــغ و پژوهشــگر
امریکایــی در بازدیــد از جلگه ســلماس در
ســال 1836میــادی از وجــود  62دهکــده
مسیحی نشــین تنها در این منطقه کوچک
سخن به میان آورده است .بواسطه حضور
دیرینــه ارامنــه و آشــوریها در آذربایجــان،
عالوه بر کلیساهای پرشــمار باقی مانده در
منطقــه ،بســیاری از اســامی جغرافیایی در
غرب و شمال غرب آذربایجان نیز برگرفته
از زبان ارمنی و آشوری است و این اسامی تا
امروز هم در میان اهالی منطقه رواج دارند.
ëëمســیحیاندرنواحــیغــربوشــمال
غرب آذربایجان
همزمانباحضورمسیحیاندرنواحیغرب
و شــمال غرب آذربایجــان ،در دیگر نواحی
آذربایجان بیشتر پیروان ادیان ایرانی ساکن
بودهاند .آذربایجان در طول تاریخ بهعنوان
کانــون دیــن زرتشــتی و یکــی از اصلیترین
گزینههــا در ارتبــاط بــا محل تولــد و زندگی
حضــرت زرتشــت مطرح اســت .آتشــکده
شــیز در نزدیکی تکاب یکی از ســه آتشکده
اصلــی ایرانیان بوده اســت که این نشــان از
اهمیــت مذهبی آذربایجان نزد زرتشــتیان
دارد .در مناطــق مختلــف آذربایجــان نیــز
آثار پرشــماری از پیــروان ادیان ایرانی مانند
زرتشــتی و مهرپرســتی وجــود دارد کــه از
مهمتریــن آنــان میتوان به معبــد مهر در
مراغه ،تپههای پرشــمار تاریخــی با کاربری
مذهبــی از جملــه تپــه آناهیتا در ســرعین،
آتشــکدههای متعــدد از جملــه آتشــکده
آغمیون در سراب و آثار پرشمار دیگر اشاره
کرد .تــا پیش از ورود اســام به ایــران عالوه
بر مســیحیت و ادیــان ایرانــی ،یهودیان نیز
حضورپررنگیدرآذربایجانداشتهاند.

ëëاصلیتریــن و پرجمعیتتریــن
گروه ساکندرآذربایجان
گویشــوران زبــان پهلــوی اصلیتریــن و
پرجمعیتترین گروه ســاکن در آذربایجان
بودهانــد و بدنــه اصلی جامعــه آذربایجان
را تشــکیل میدادهانــد .زبــان ایــن دســته از
ســاکنان آذربایجان در طول تاریخ با اسامی
همچون پهلــوی ،فارســی ،آذری ،تاتــی و...
نامیده شده است ،اما با بررسی آثار تاریخی
و نمونههای زنده از این زبانها درمییابیم
حالــت صحیــح این اســت کــه همــه اینان
مردمان آذربایجانی با زبان پهلوی بودهاند
و ایــن نامگذاریهــای متنــوع و متعــدد
بیشــتر بــه علــت رواج لهجههــا و گونههای
مختلف از زبان پهلــوی در آذربایجان و نیز
عدم شناخت کامل مورخان ،جغرافیدانان
و ســیاحان از زبــان مــردم آذربایجــان بوده
اســت .در قرون اخیر و همزمــان با محدود
شــدن گســتره زبــان پهلــوی در آذربایجــان
واژه تــات بهعنوان شناســه گویشــوران زبان
پهلوی مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت و
اکنون در آذربایجان گویشــوران زبان پهلوی
و زبانشــان بــا عناویــن تات و تاتی شــناخته
میشوند .تاتها در دهههای اخیر بیشتر در
نواحی شرقی ،شــمالی و تا حدودی نواحی
مرکزی آذربایجان ســکونت داشــتهاند ولی
آثــاری از زبــان آنــان را بــه وضــوح در همــه
نقــاط آذربایجــان میتوان یافــت که علت
آن فراگیــر بــودن زبــان پهلوی در سرتاســر
آذربایجــان در گذشــتههای نه چنــدان دور
اســت .در گــذر قرنهــا آثار و اســناد تاریخی
پرشــماری از مورخــان و جهانگــردان و
جغرافیدانــان ایرانی و غیر ایرانــی در مورد
زبان پهلــوی مردم آذربایجــان باقی مانده
اســت که در این میان آثــار مربوط به تاریخ
نگاران و نویسندگان بومی آذربایجان مانند
ابوالمجد تبریزی (قرن هشتم هجری) ،ابن
بزاز اردبیلی (قرن هشــتم هجری) و روحی
انارجانــی (قــرن دهــم هجــری) از اهمیت
ویژهای برخوردار است .براساس اطالعاتی
کــه از کتــاب نزهت القلــوب اثــر حمــداهلل
مســتوفی (قرن هشــتم هجری) به دســت
میآوریم ،گویشــوران زبــان پهلوی حتی در
دوران تســلط تــرکان مغــول بــر آذربایجان
بهعنوانجمعیتغالبآذربایجانشناخته
میشــدند و در آن دوران زبــان پهلوی زبان
نخســت آذربایجان بوده است .الزم به ذکر
اســت ،زبــان ترکــی آذربایجانی کــه امروزه
بهعنــوان زبان غالــب آذربایجان شــناخته
میشود در گذر زمان بیشتر در میان همین
گروهازآذربایجانیهاگسترشیافتهاست.
ëëکردهــا از تأثیرگذارتریــن ســاکنان
آذربایجان
کردها از تأثیرگذارترین ســاکنان آذربایجان
هســتند که زبانشان شــاخهای دورتر از زبان
پهلوی اســت .در مــورد قدمــت واژه «کرد»
و تاریــخ اکراد ،نظرات گوناگونــی وجود دارد
امــا آنچــه واضــح اســت اجتماعاتی تحت
عنــوان «کرد» همــواره در قالب روســتاهای
پراکنــده در سرتاســر پهنــه جغرافیایــی
آذربایجان ســکونت داشــتهاند و گروههایی
از آنان در قالب عشــایر کوچرو در نوار غربی
آذربایجان در رفت و آمد بودهاند .با نگاهی
به تاریخ آذربایجان در همه نواحی مرکزی،
شــمالی ،جنوبی ،شــرقی و خصوصــاً غرب
و جنوب غربی آذربایجان به نشــانههایی از

حضــور کردها برمیخوریم .حضــور کردها
در آذربایجــان چنــان پــر رنــگ و تأثیرگــذار
بــوده اســت کــه در ادوار مختلــف تاریخــی
شاهد حکومت خاندانهای کرد بر سرتاسر
آذربایجــان یــا بخشهایــی از آن هســتیم.
تنهــا در یک مورد تاریــخ نگار و جغرافیدان
برجســته اســامی احمد بن یحیی بالذری
(قرنسومهجری)درکتاب«فتوحالبلدان»
ذیل شرح فتح اردبیل توســط اعراب آورده
اســت...« :مرزبــان بــا حذیفه از ســوی همه
مردم آذربایجان صلح کــرد ،بر این قرار که
هشــتصد هزار درهم به وزن هشــت ادا کند
و کســی کشته نشود و به بردگی برده نشود و
آتشــکدهای ویران نگردد و متعرض کردان
بالســجان و ســبالن و ســاترودان نشــوند و
بویژه مــردم شــیز از رقصیــدن در عیدهای
خــود و انجام مراســمی کــه بجا مــی آورند
ممنــوع نگردنــد ».همانطــور کــه از متــن
مشــخص است سرنوشــت کردها منطقه و
همچنین حفظآتشکدههاونیزآزادیعمل
زرتشتیان شیز در انجام مناسک مذهبی در
آذرگشنســب از مهمتریــن شــروط مرزبان
آذربایجــان بــرای تســلیم شــدن به ســردار
عرب اســت .این متن آشکارا حاکی از وجود
برخــی مناطــق کردنشــین در شــرقیترین
نقطه آذربایجان در حاشیه کوه سبالن است
و احتمــاالً با توجه به تعصب قومی و دینی
مرزبان آذربایجان وی نیز از همین کردها و
زرتشتی بوده است.
ایــن حضــور پررنــگ اکــراد در آذربایجــان
تــا قرنهــای اخیــر و در عصــر حاضــر نیــز
ادامــه دارد .اوژن فالنــدن (1809-1889م)
سیاســتمدار ،نقاش و خاورشــناس پــرآوازه
فرانســوی کــه بیــن ســالهای  1840تــا
 1842میــادی در ایــران به ســر برده اســت
درســفرنامه خود ذیل شــرح حضــورش در
آذربایجان و دیدار از شهر صوفیان این شهر
را «کرد نشــین» معرفی میکند .همچنین
در عصــر صفــوی شــاهد ظهور شــخصیت
اســطورهای و قهرمــان ملی ایرانیــان به نام
«حســین کرد شبســتری» هســتیم کــه نام
وی آشــکارا نشــان از حضــور اکراد در شــهر
شبستر است .این دو مسأله با فاصله زمانی
نه چندان زیاد و با در نظر داشتن همجواری
شبستر و صوفیان (در شــمال غرب تبریز)،
اثباتکننده حضور اکراد در آن نواحی است.
نگاهی گذرا به جغرافیــای آذربایجان نیز از
تعدد نواحی مختلف کرد نشین در سرتاسر
آذربایجان حکایت دارد که وجود روستاهای
پرشمار با پیشوند یا پسوند «کرد» یا «کورد»
گواه این امر است.
البته بــار معنایــی عبــارت «کــرد» و کاربرد
تاریخــی آن در مــورد اقــوام کوچنشــین
دراقصی نقاط ایران با خصوصیات قومی و
فرهنگیمتنوع،تحقیقاتگستردهتریرادر
مورد مفهوم این عبارت طلب میکند.
ëëترکهاوآذربایجان
ترکهــا از آخریــن جوامعــی بودنــد کــه
آذربایجان را برای ســکونت انتخاب کردند.
این دســته برخالف گروههایی که پیشــتر به
آنان اشاره شد نه ساکنان بومی آذربایجان،
بلکه مهاجران آسیای میانه و آسیای شرقی
بودهانــد .موج اول این مهاجــران در قرن 5
هجری با عبور از آذربایجان به آناتولی رفتند
و بعدها حکومت سالجقه روم را پایهگذاری
نمودند .آنان از آذربایجان بیشتر بهعنوان

سرزمینآذربایجان
در جغرافیای پهناور
ایران نقش یک
شاهراه را ایفا کرده و
به همین دلیل بافت
جمعیتی این دیار نیز
آمیزهای از گروهها و
اجتماعاتمختلف
است ،به طوری که
میتوانسرزمین
آذربایجان را نمونه
کوچک شدهای از
ایران بزرگ دانست
و حتی آن را «ایران
کوچک»نامید

یکدیگر زیستهاند ،در این مورد شهر ارومیه
کــه هماکنون نیــز با عنــوان «رنگین کمان
اقوام و ادیان» شــناخته میشــود ،ســرآمد
دیگر شــهرهای آذربایجان است .طبیعتاً
ســاکنان کنونی آذربایجان حاصل ترکیب
همه اینگروههابایکدیگرهستندبهطوری
کــه یک آذربایجانی چیزی جــز تات ،کرد،
تالــش یــا آمیــزهای از اینهــا نیســت و این
واقعیت تعلق آذربایجان به یک قومیت
خــاص را به کل نفــی میکند .بــا توجه به
مطالــب فوق ،مطــرح نبــودن آذربایجان
بهعنــوان یــک جغرافیای قومــی از طریق
بررســی مشــخصههای فرهنگی و هویتی
حــال حاضــر آذربایجــان نیز قابــل اثبات
است .نخستین الزمه این بحث آشنایی با
مفهوم قوم است .قوم در قالب جامعهای
به هم پیوسته با مجموعهای از ویژگیهای
خاص هویتی شامل آداب و رسوم ،پوشش
محلی ،خوراکی ،موســیقی ،رقص و دیگر
مشــخصههای فرهنگــی مختــص همان
جامعــه ،که در بســتر تاریخ مورد بررســی
قرار میگیرند ،تعریف میشود و بر اساس
این تعریف نیز وجود قومیتی خاص به نام
آذربایجانی به طور کامل مردود است.
یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای فرهنگــی
متعلق به هر قوم پوشــش محلی و خاص
آن قوم است .با نگاهی گذرا به انبوه تصاویر
و عکسها و نقاشــیهای مربــوط به اهالی
آذربایجــان (پیــش از یــک دســت شــدن
پوشش در عصر رضا شــاه) درمییابیم که
مــردم آذربایجــان به طــور عمومــی هرگز
دارای لبــاس محلــی و پوشــش خــاص
نبودهانــد کــه آنــان را از دیگــر اقــوام ایرانی
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[باقی مانده دیوار های قلعه فخر آباد در حوالی یافت آباد]

نپاییــد کــه دولت قاجار غروب کرد و دوره پهلوی شــروع شــد ،دورهای که در آن
قانون اصالحات ارضی اجرا شد و کسانی چون عبدالحسین میرزا فرمانفرما (که
در آن وقت ساکن تهران بود) نمیخواستند زمینهای به ارث رسیده را از دست
بدهند .اما مرتضی خان زند از پیشــگامان اصالحــات ارضی که رنجهای مردم
جنوب غرب تهران را به چشــم خــود دیده بود حاضر به تملک قجرها بر خانه
پدریــش نبود .خانی که بنا به گفته ســاکنین قدیمی یافتآبــاد مانند اجدادش
مــردم دار بــود و در بین اهالی منطقه دارای اعتبار و نفــوذ خاصی بود .از حدود
سال  1300هجری شمسی تا سالها بعد از آن ،یافت آباد شاهد درگیری خونین
بین اهالی یافت آباد و افراد اجیر شــده عبدالحســین فرمانفرما بود .در همین
درگیریها و تیراندازیها بود که از هردو طرف کشــته میشــدند .تا اینکه هنگام
اجرای قانون اصالحات ارضی برای رســیدگی بــه وضعیت آن ناحیه دادگاهی
برگزار شــد .تــا قبل از ایــن دادگاه فرمانفرما از هیچ تالشــی دریغ نکــرد تا مبادا
زمینهای به ارث رســیده از طرف مظفرالدین شــاه از دستش خارج شود .حتی
از پیشنهاد رشوه به مرتضی خان کوتاهی نکرد تا شاید دست از حمایت حقوق
اهالی بردارد اما او در پاســخ گفته بود « :شــما از ســالهای دور ما را به اجبار به
اینجا آوردید و از هر ظلمی دریغ نکردید ،باز هم میخواهید به این رفتار ادامه
دهید؟» نهایت اینکه وی تســلیم نشــد و دادگاه با حضور فردی به نام مشــایخ
طباطبایی نقیبزاده بهعنوان وکیل مدافع مرتضی خان برگزار شد و رأی دادگاه
بــه مرتضی خــان و اهالی یافت آباد رســید و برای ســاکنین ســند اعیانی صادر
شــد .با این حال فرمانفرما ساکت ننشســت و پس از دادگاه ،اقداماتی منفی در
جهت انتقام انجام داد اما درنهایت برنده نهایی دادگاه مردم بودند.پس از این
اتفاقات بود که مرتضی خان زند تا پایان عمر یعنی تا ســال  ۱۳۱۹از یافت آباد
خارج شــد و در مرکز شــهر تهران در خانه دیگرش ســکونت کرد و دنیا را بدرود
گفــت .آری ،اهالــی قدیمی از نام وی به نیکی یاد میکنند و خاطرات خوش آن
روزها هنوز بر زبانشــان جاریست .ناگفته نماند که ســالها بعد نیز موقوفاتی از
محمدولی فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین فرمانفرما برای مردم یافت آباد
به جا ماند از جلمه بیمارستان شهدای یافت آباد ،که این اقدام مثبت وی مورد
قدردانی مردم بوده است.
یافــت آبــاد نیز مانند دیگــر محالت تهــران رویدادهای گوناگونی بــه خود دیده
اســت از اقامت شــاهان قاجار تا یکی از نبردهای مشروطه خواهان ،بناهایی نیز
به یادگار مانده به مانند حمام قدیمی تا زورخانه معروفی به نام زورخانه زندیه
که مکانی بوده برای حفظ ســنت ورزش زورخانهای توســط جوانان یافت آباد،
زورخانهای که جهان پهلوان تختی نیز در آنجا فعالیت میکرده و در یاد خاطره
ساکنین باقی است .قبرستانی قدیمی صد ساله که اهالی قدیم یافت آباد درآن
به خاک ســپرده شــدند و گلزار شهدایی که شهدای منطقه یافت آباد در هشت
ســال دفاع مقدس در آن آرمیدند .در زیر سایه تاریخ ،هر یک از محالت تهران
تاریخچــهای داشــتهاند کــه با حفظ آن میشــود اصالت شــهر را حتــی با وجود
طوفان سهمگین تغییر و تحول از یاد نبرد و برای آیندگان حفظ کرد.
پی نوشت:
عبداهلل مستوفی ،شرح زندگانی من ،یا ،تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه،
ج سوم ص 440
محمدحسن صنیع الدوله ،روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه ،ج دوم ص 329
قهرمان میرزا عین السلطنه ،روزنامه خاطرات عین السلطنه ،ج سوم ص 450
روایات شفاهی ساکنین قدیم یافت آباد
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زندگی

سال بیستوسوم شماره  6676سه شنبه  5دی 1396

عکس ها :گروه زندگی

چادرهای مهر از بم تا کرمانشاه

شـ ــب نشـ ــینی به چادر مـ ــا میآیند و
چیزهایـ ــی یادمـ ــان میدهنـ ــد کـ ــه تا
بـ ــه حال نمیدانسـ ــتیم .شـ ــاید حرف
خوبی نباشـ ــد اما همه این اتفاقهای
خوب بعد از زلزله شامل حال ما شده
است .تازه فهمیدیم که چه چیزهایی
را باید بـ ــه فرزندانمان یاد میدادیم
و چه حقوقی داشـ ــتیم کـ ــه از ما دریغ
شده بود.
 ëëتهدید یا فرصت!
ایـ ــن اهمیـ ــت قائل شـ ــدنش برای
کودکانـ ــی که در معرض آسـ ــیبهای
ناشـ ــی از زمیـ ــن لـ ــرزه قـ ــرار گرفتند از
حادثه بم ناشی میشود .در آن سالها
«معصومـ ــه وطنـ ــی» فارغالتحصیل
رشته پژوهشگری علوم اجتماعی بود
و موضوع پایان نامهاش (کودکان کار)
دریچههای ذهن او را به سوی کودکان
در معرض آسیب باز کرد به طوری که
همواره اعتقاد داشـ ــت تنها با از میان
برداشـ ــتن موانع پیـ ــش روی کودکان
آسـ ــیب دیده ،میتوان آینـ ــده آنها را
ضمانت کرد« .واقعیت این است که
جذب کردن بچههـ ــا از یک جهت کار

iran-newspaper

درهم ریخته بود و بشـ ــدت گوشـ ــه گیر
و سـ ــاکت بودند برای همین خودم را
نسبت به آنها مسئول میدیدم و برای
بهبود وضعیتشـ ــان همـ ــه توانایىام
را بـ ــه کار گرفتم که خوشـ ــبختانه تأثیر
خیلی خوبی هم داشـ ــت و حاال همان
کودکان ،جوانهایی توانمند شـ ــدهاند
کـ ــه برای یـ ــاری کـ ــودکان کرمانشـ ــاه و
مشـ ــارکت در حل مشکالت اجتماعی
سر از پا نمیشناسند.
به همین خاطر بـــا وقوع زمین لرزه
غرب ایران ،نمیتوانســـتم دست روی
دست بگذارم .خوشـــبختانه حاال هفته
چهارمی اســـت که در این شـــهر حضور
دارم و تعـــداد زیادی از اعضای فعال و
داوطلـــب انجمن هم به اینجا آمدهاند
تا هر یک بر اساس توانمندی هایشان،
از طریـــق آمـــوزش به ترمیـــم الیههای
آسیب دیده شخصیت کودکان کردزبان
بپردازنـــد و در کنار آن مـــردم محلی را
برای انجام این قبیل کارهای بااهمیت
ترغیـــب کنند که خوشـــبختانه به نتایج
خوبـــی هـــم رســـیدیم و توانســـتهایم
توانمندی بومیهای ایـــن منطقه را به

ëëاینجا مردمانی بســـیار بامحبت و قـــدردان دارد ،چادرهای
کوچک و خالی از امکاناتشان پر است از مهر و میهمان نوازی.
برای همین وسعت نگاهشان اســـت که این روزها جای خالی
آمـــوزش را بخوبـــی درک کردهاند و حاال با عطـــش یادگیری،
همراه کسانی شدهاند که قلبشـــان برای بازسازی غرب ایران
میتپد

نیم نگاه

گروهیازاعضای«انجمنحامی»برایکمکبهکودکانزلزلهزدهکرمانشاهعاشقانهآستینهمتراباالزدند
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جمعآوریمیکنم.فصلپاییزکارمابیشتر
میشود و باید برگهای پاییزی را از سطح
خیابانها جمع کنیم .این شغل را با عشق
انتخاب کردم تا لقمه نانی که سـ ــر سـ ــفره
میبرم حالل باشد.
جانعلی از روزهایـ ــی گفت که بهدلیل
حادثه برق گرفتگی دچار سـ ــوختگی شـ ــد
امـ ــا بازهـ ــم ایـ ــن کار را رها نکرد .سـ ــال 81
وقتی در هیأت عزاداری امام حسـ ــین(ع)
مشـ ــغول نصـ ــب پرچـ ــم بـ ــودم ناگهـ ــان
پایههای پرچم با برق سه فاز برخورد کرد و
دچار برقگرفتگی شدم .سمت چپ بدنم
سـ ــوخت و چنـ ــد بار تحت عمـ ــل جراحی
پیوند پوست قرار گرفتم .با وجود این بعد
از بهبودی دوباره به سرکارم بازگشتم .سال
 73ازدواج کردم و پسـ ــر بزرگم دانشجوی
معماری دانشگاه باهنر شیراز است و پسر

کوچکم نیز در مقطع دبیرستان تحصیل
میکند .درآمـ ــد ماهانه ام یک میلیون و
800هزار تومان اسـ ــت و با وجود سختی
زیـ ــاد تأمیـ ــن هزینههای زندگـ ــی ولی به
شـ ــوق خدمتگـ ــزاری به مردم شـ ــهرم با
همه ایـ ــن سـ ــختیها کنـ ــار میآیـ ــم .در
این سـ ــالها بارهـ ــا کیف پول یـ ــا مدارک
شناسایی پیدا کردم و به دست صاحبان
آنها بازگرداندم .زمستان سال  93وقتی
مشـ ــغول جارو کردن خیابـ ــان بودم یک
کیـ ــف کمـ ــری پیدا کـ ــردم کـ ــه داخل آن
 450میلیون تومان وجه نقد و چند فقره
چک و مدارک شناسـ ــایی بود .این کیف
متعلـ ــق به مدیر یک شـ ــرکت بـ ــود که با
تـ ــاش زیاد او را پیـ ــدا کردیم و کیف را به
او بازگرداندیم .این پاکبان درباره تصویری
که از او این روزها در فضای مجازی منتشر

شـ ــده است گفت :همیشـ ــه به کارم عشق
میورزم و چندی قبل از سـ ــوی شهرداری
منطقه یک از شهروندان خواسته شده بود
تصاویر زیبا و مورد عالقهشـ ــان در منطقه
یک را در کانال تلگرامی شهرداری منطقه
یک شیراز قرار بدهند .من هم آن روز بعد
از جـ ــارو زدن خیابـ ــان برای اینکه عشـ ــق و
عالقهام را به کار نشـ ــان بدهـ ــم برگها را
به شـ ــکل قلب درآوردم و با تهیه عکسـ ــی
آن را در کانال شـ ــهرداری قـ ــرار دادم .این
عکس بسـ ــیار مورد توجه قرار گرفت و روز
چهارشـ ــنبه نیز دکتر اسـ ــماعیلی شهردار
منطقه یک با اهدای لوح سـ ــپاس و هدیه
نقدی از من قدردانی کردند .از توجه آقای
شـ ــهردار و مردم خیلی خوشـ ــحال شدم و
امیدوارم بتوانم بازهم با عشق برای مردم
شهرم خدمت کنم.
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تصویر پاکبان شـــیرازی که با جمع کردن
آخرین برگهای پاییزی عکسی به یادگار
گرفته بـــود این روزهـــا در فضای مجازی
منتشر شـــده اســـت  .قلب پاییزی نامی
است که بسیاری از کاربران برای این کار
هنرمندانـــ ه او انتخاب کردهانـــد و با این
تصویر به استقبال شب یلدا رفتند.
به گزارش ایـ ــران آنالین ،این پاکبان جوان
سالهاسـ ــت کـ ــه با شـ ــوق زیـ ــاد کوچهها و
خیابانهـ ــای محله قم آباد شـ ــیراز را جارو
میکنـ ــد و عاشـ ــقانه به حرف ـ ـهاش افتخار
میکنـ ــد .جانعلی کشـ ــاورز که  43بهـ ــار را
پشت سرگذاشـ ــته اسـ ــت روز چهارشنبه از
سوی شـ ــهردار منطقه یک شیراز به خاطر
تصویـ ــر هنرمندانهای کـ ــه از کار خود خلق
توگو
کـ ــرده بـ ــود قدردانـ ــی شـ ــد .او در گف 
بـ ــا خبرنـ ــگار گـ ــروه زندگی بـ ــا بیـ ــان اینکه
سالهاست با عشـ ــق گرد و غبار را از چهره
خیابانهای شهر شیراز پاک میکند گفت:
 17سال اسـ ــت که پاکبان هستم و از همان
روز اول با عشق این شغل را انتخاب کردم.
بعد از پایان خدمت سربازی به شهرداری
آمـ ــدم و بهعنـ ــوان پاکبان مشـ ــغول به کار
شدم .هر روز ساعت  3نیمه شب از خواب
بیدار میشوم و از ساعت  4صبح مشغول
به کار میشـ ــوم .سالهاسـ ــت کـ ــه منطقه
قم آباد از فلکه قصرالدشـ ــت بـ ــه پایین را
جارو میزنم و زبالههای کوچه و خیابان را
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روایت «جانعلی کشاورز »  -پاکبان شیرازی  -از تصویر عاشقانه ای که با برگ های پاییزی خلق کرد

جدول ســـودوکو

1

پاکبانی با «قلب پاییزی»

ارقام  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها
و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار ديده شود

2722
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هرچـ ــه را که از یک شـ ــهر انتظارداری
بایـ ــد دوربریـ ــزی و در این شـ ــهر قدم
بگـ ــذاری .البتـ ــه پیـ ــش از زلزلـ ــه هم
چندان برو و بیایی نداشـ ــت ولی حاال
کـ ــه نیمـ ــی از خانههایـ ــش بـ ــه تلی از
خاک و نیم دیگرشـ ــان به خرابههایی
بدل شـ ــدهاند ،به غمکدهای میماند
کـ ــه هر گوشـ ــه آن در حسـ ــرت نگاهی
مهربان است.
شـ ــهر «ازگله» کانـ ــون زلزلـ ــه بود،
اما تعداد جانباختههایش نسـ ــبت به
آنهایی که در شهرستان سرپل ذهاب
و شـ ــهر و روسـ ــتاهای اطراف جانشان
را از دسـ ــت دادهانـ ــد بسـ ــیار کمتـ ــر
اسـ ــت .در این شـ ــهر همه از آن پدری
صحبت میکنند که تک تک اعضای
خانوادهاش را از زیر آوار بیرون کشید،
اما نوبت به خودش که رسید ،تسلیم
خشم زمین لرزه شد.
غـ ــم در گوشـ ــه و کنار این شـ ــهر جا
خوش کـ ــرده ،اما دیـ ــدن صحنههای
بـ ــازی و شـ ــادمانی کودکانی کـ ــه هنوز

خاطره خانههای آوار شده بر سرشان
را فرامـ ــوش نکردهانـ ــد و هـ ــر بـ ــار که
پس لـ ــرزهای رخ میدهـ ــد بـ ــه یاد آن
شب ،مثل بید به خودشان میلرزند،
فضای غمبار شهر را تلطیف میکند.
این ویژگی شـ ــهر «ازگلـ ــه» مرهون
تالشهـ ــای بانـ ــو معصومـ ــه وطنی و
همراهانش در انجمن حامی اسـ ــت،
همـ ــان انجمنـ ــی کـ ــه تاکنـ ــون تعداد
زیـ ــادی چـ ــادر ضـ ــدآب ،لبـ ــاس زیر،
جوراب و کانکس سـ ــرویس بهداشتی
را بـ ــه مناطـ ــق زلزلـ ــه زده کرمانشـ ــاه
ارسـ ــال کـ ــرده اسـ ــت امـ ــا از آنجـ ــا که
هدف اصلیاش سـ ــاخت ،بازسـ ــازی،
توسـ ــعه و تجهیز فضاهای آموزشی و
فرهنگی در مناطق بسیار دورافتاده و
محروم اسـ ــت چادر «کودکان حامی»
را در شـ ــهر «ازگله» برپا کرده تا به این
واسـ ــطه کودکان این شهر و روستاهای
اطـ ــراف کـ ــه در معرض آسـ ــیبهای
روحی و روانی ناشی از زمین لرزه قرار
دارند تحت آموزشهـ ــای تخصصی

9

زلزله که کرمانشـــاه را لرزاند ،قلبش لرزید .بیوقفه خاطـــرات بم برایش مرور
شـــد .همان خاطرههایی که به ویرانی و سوگواری سنجاق شدهاند .از آن زمان
برایش مســـجل شـــد کودکان مظلوم ترینهایی هستند که آســـیب زلزله را تا
سالها با خودشان حمل میکنند و اگر زود به فریادشان نرسیم باید در آیندهای
نه چندان دور بر ویرانههای وجودشـــان سوگواری کنیم .همین شد که با وقوع
زمین لرزه کرمانشـــاه ،دســـت و دلش برای کودکان کرد لرزید و در طالییترین
زمان خودش را به اینجا رساند.
با «معصومه وطنی » که این روزها مردمان شهر «ازگله» و روستاهای اطراف از او
به عنوان شخصیتی محبوب یاد می کنند در میان هیاهوی شادی بچه ها در حالی
که کنار چادرها و ویرانه های شـ ــهر مشغول بازی بودند همکالم شدم تا از حاصل
تالش های بی وقفه خود و همراهانش در مناطق زلزله زده برایم بگوید

بلنـ ــد کردند» ایـ ــن تعبیـ ــر معصومه
وطنی از شـ ــهر مرده بم آن هم دو ماه
پـ ــس از وقـ ــوع آن زلزله مهیب اسـ ــت
که بـ ــا تلنگـ ــر طبیعـ ــت به خودشـ ــان
آمدند در حالی که میگوید :وضعیت
کرمانشاه این طور نبود .سیل مهربانی
هموطنان به قـ ــدری تأثیرگذار بود که
مردم شـ ــوک زده کرمانشـ ــاه ،زودتر از
آنکـ ــه انتظـ ــارش میرفت بـ ــه جریان
زندگـ ــی بازگشـ ــتند ،البته آدمیـ ــزاد به
عادت اسـ ــت که زنـ ــده میماند .همه
ما بـ ــه شـ ــرایط خـ ــو میگیریـ ــم و کرد
زبانهای کشـ ــورمان هم از این قاعده
مستثنی نیستند ولی الحق و االنصاف
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و الزم قـ ــرار بگیرنـ ــد .کاری کـ ــه مردم
شهر بشدت از آن اسـ ــتقبال کردهاند،
چراکـ ــه در میان همه حرف هایشـ ــان
ایـ ــن جملهها میخکوبم کـ ــرد؛ «زلزله
برای ما آنقدرها هم بد نشـ ــد .تا پیش
از این کسـ ــی ما را نمیشناخت و اسم
شهرمان به گوش کسـ ــی نرسیده بود
چه برسـ ــد بـ ــه اینکه توجه مسـ ــئوالن
شـ ــامل حالمان شـ ــود ،امـ ــا زلزله که
شـ ــهرمان را ویـ ــران کـ ــرد تـ ــازه مردم
فهمیدنـ ــد در غرب ایران شـ ــهری به
نـ ــام ازگله وجود دارد و ما را شـ ــرمنده
مهربانی هایشان کردند .از آن مهمتر
اینکه زلزله با ما کاری کرد که خودمان
را هـ ــم فراموش کردیم چه برسـ ــد به
بچههایمان ،اما این «دده معصومه»
و دوستانش را خدا خیر بدهد ،آمدند
و در این آشـ ــفته بازار به داد بچههای
ما رسیدند».
 ëëموهبتهای زلزله
«معصومـ ــه وطنـ ــی» بانویـ ــی کـ ــه
تـ ــا دوسـ ــال بعـ ــد از زلزله بـ ــم در آن
شـ ــهر مانـ ــد و تجربـ ــه حضور  2سـ ــاله
در ویرانههـ ــای بـ ــم را تـ ــا همیشـ ــه در
ذهن و قلبـ ــش دارد این بار با لرزیدن
غـ ــرب ایـ ــران راهـ ــی این منطقه شـ ــد
تـ ــا آسـ ــیب پذیرتریـ ــن قشـ ــر در ایـ ــن
قبیـ ــل بحرانها را دریابـ ــد .او که بنا بر
تجربههـ ــای پیشـ ــین ،دو هفتـ ــه صبر
کرد تـ ــا از وقـ ــوع زمین لـ ــرزه بگذرد و
خروش سـ ــیل کمک رسانیها بخوابد
تا بـ ــه غرب کشـ ــور بیاید و کـ ــودکان را
از لحـ ــاظ عاطفی دریابـ ــد در این باره
گفت«:معمـ ــوالً دو تا سـ ــه هفته بعد
از وقـ ــوع چنیـ ــن بحـ ــران هایـ ــی ،تب

امدادرسـ ــانی فروکش میکنـ ــد و تازه
آن زمان اسـ ــت که آسیبهای روحی
و روانی نمایان میشـ ــوند .بخصوص
در مـ ــورد کـ ــودکان کـ ــه بایـ ــد بموقـ ــع
وضعیتشـ ــان مورد واکاوی و درمان
قرار بگیرد تا کمترین آسـ ــیب متوجه
آنها شود .از سویی دیگر نمیخواستم
کاری را بهصـ ــورت انفـ ــرادی انجـ ــام
دهم ،هر چه باشـ ــد یک دسـ ــت صدا
نـ ــدارد و با همـ ــکاری میتوانسـ ــتم به
کـ ــودکان آسـ ــیب دیـ ــده کرمانشـ ــاهی
کمک بیشـ ــتری کنم .به همین خاطر
موضـ ــوع را بـ ــا مسـ ــئوالن «انجمـ ــن
حامـ ــی» کـ ــه مدتـ ــی اسـ ــت بـ ــا آنهـ ــا
همـ ــکاری دارم ،مطرح کردم و پس از
اسـ ــتقبال آنها ،راهی استان کرمانشاه
شـ ــدم .از آنجا که در این شرایط بهتر
اسـ ــت به راهنمایی مردم بومی توجه
کرد از آنها خواستم نظرشان را درباره
بهترین مـ ــکان برای برپایی چادرهای
آموزشی انجمن حامی بگویند».
بـ ــه ایـ ــن ترتیب چـ ــادر «کـ ــودکان
حامـ ــى» در میـ ــان چادرهـ ــای اهالی
ازگلـ ــه برپـ ــا شـ ــد و مـ ــردم محلـ ــی که
در طـ ــول دو هفته نخسـ ــت بواسـ ــطه
کمکهـ ــای بیدریـ ــغ هموطنـ ــان
بخوبی اعتمادشـ ــان جلب شـ ــده بود
از «معصومـ ــه وطنـ ــی» و همراهانش
اسـ ــتقبال کردنـ ــد .به گفتـ ــه وی هدف
اصلی ،رسیدگی به وضعیت کودکان
و نوجوانـ ــان منطقـ ــه بود امـ ــا طبیعی
اسـ ــت کـ ــه خانوادههـ ــا نیز تأثیـ ــر این
همراهی را دریافـ ــت کردند کمااینکه
زنـ ــان و مـ ــردان ازگلـ ــه میگوینـ ــد
ش ـ ـبها از چادر کـ ــودکان حامی برای

سادهای اسـ ــت و از جهتی دیگر کاری
پیچیده ،چرا کـ ــه میتوان با چند عدد
کاغذ رنگی یا وسیله بازی سرگرمشان
کـ ــرد ،امـ ــا از بین بـ ــردن آسـ ــیبهای
روحـ ــی و روانـ ــی ایـ ــن گروه سـ ــنی که
تجربه کوتاهـ ــی از زندگی دارند تنها با
برنامهریزیهای دقیق و آموزشهای
اصولی امکان پذیر خواهد شد.
 14سـ ــال قبل که بهعنـ ــوان امدادگر
وارد شهر بم شدم ،مردمانی بهت زده
و سـ ــوگوار را میدیـ ــدم کـ ــه کنتـ ــرل
رفتارهایشان را از دسـ ــت داده بودند.
به همان نسبت بچههایی را میدیدم
که هـ ــراس زمین لـ ــرزه وجودشـ ــان را

آنها یادآور شـــویم تـــا در زمانـــی که ما
در جمعشـــان حضـــور نداریـــم بتوانند
کودکان را در زمینه کتـــاب و کتابخوانی
تشـــویق کنند و آموزشهـــای الزم را به
آنها ارائه دهند تـــا از تهدید پیش آمده
بهعنوان یک فرصت استفاده کنند.
 ëëچادرهایی از مهر و میهمان نوازی
«بـ ــم را نخلهایـ ــش زنـ ــده نگـ ــه
داشـ ــت .همزمـ ــان با گـ ــرده افشـ ــانی
درختـ ــان نخـ ــل در اسـ ــفند مـ ــاه ،در
شـ ــهر ویران شـ ــده بـ ــم پـ ــس از دو ماه
جانـ ــی دوباره دمیده شـ ــد .آنچنان که
گویی نخلها دستانشـ ــان را به سـ ــوی
مردمان بم گشـ ــودند و آنها را از زمین

که مردم سنگ تمام گذاشتند و همین
باعث شـ ــد وقتـ ــی مـ ــن و همراهانم با
هدف آمـ ــوزش به کـ ــودکان زلزله زده
کرمانشـ ــاه به اینجا آمدیـ ــم ،با آغوش
باز از ما استقبال کردند».
اینجـ ــا مردمانـ ــی بسـ ــیار بامحبت
و قـ ــدردان دارد ،چادرهـ ــای کوچـ ــک
و خالـ ــی از امکاناتشـ ــان پـ ــر اسـ ــت از
مهـ ــر و میهمـ ــان نوازی .بـ ــرای همین
وسعت نگاهشان اسـ ــت که این روزها
جـ ــای خالی آمـ ــوزش را بخوبی درک
کردهانـ ــد و حـ ــاال با عطـ ــش یادگیری،
همراه کسـ ــانی شـ ــدهاند که قلبشان
برای بازسازی غرب ایران میتپد.
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شهادتمأمورپلیس
با شلیک اشرار

گروه حوادث  /مأمور مرزبانی ناجا درجریان درگیری
مسلحانه با قاچاقچیان مسلح در استان سیستان و
بلوچستان به شهادت رسید.این درگیری ساعت سه
بامداد دیروز در نقطه مرزی «مک سوخته»شهرستان
سراوان رخ داد .نیروهای مرزبانی در این عملیات ضمن
کشف حدود  2تن مواد مخدر 2 ،نفر از قاچاقچیان مسلح
را به هالکت رساندند .در این عملیات ضربتی ،سرگرد
«رسول طالبی»جانشین یگان تکاوری  129از ناحیه گردن هدف اصابت گلوله
قرار گرفت که هنگام انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
این شهید اهل شیراز و پدر یک دختر بود.

گروه حوادث /در جریان ماجرایی تلخ و دلخراش ،مادری پس از
پرتاب دختربچه 10سالهاش از پنجره طبقه پنجم یک ساختمان
در رضوانشهر ،درحالی که نوزاد شیرخوارهاش را در آغوش گرفته
بود درمقابل چشمان وحشتزده رهگذران ازهمان پنجره پایین
پرید .لحظاتی قبل از این واقعه هولناک ،رهگذران و ساکنان
منطقه فریادهای «منو نکش ،منونکش» دختر بچهای را شنیدند.

آزار دختر جوان
در ارابه شیطانی

گروه حوادث /دو پزشک کوهنورد که پس از صعود به ارتفاعات
یکهزار و  400متری کوه بیرمی در راه برگشت مسیرشان را گم کرده
توجوهای
ودرمیانصخرههاوپرتگاههاسرگردانماندهبودندباجس 
شبانه روزی مأموران پاسگاه انتظامی روستای خاییز شهرستان
تنگستان-استان بوشهر -نجات یافتند.یکی از این دو کوهنورد گفت:
«برای کوهنوردی راهی قله یکی از کوهستانهای شهرستان تنگستان
(بیرمی) شده و به ارتفاع حدود یکهزار و 400متری صعود کردیم .اما
متأسفانه در مسیر برگشت ،راه را گم کردیم و با افزایش سوز سرما،
بارندگی و تاریکی هوا دچار خستگی ،ضعف عضالت و مشکالت
حرکتی شدیم .به ناچار طی تماس با پاسگاه انتظامی روستای
خائیز ،سه نفر از مأموران پاسگاه دراقدامی فداکارانه بهطرف قله
صعود کردند .بهطوری که مسیر  6ساعته را در عرض کمتر از دو
ساعت پیمودند و سرانجام نیمههای شب ما را یافتند.

برخورد دختر  10ساله با سقف خودرو مانع جان
باختناش شده است خاطرنشان کرد :هماکنون
وضعیت جسمی این کودک مطلوب اعالم
شده و طبق نظر پزشکان بزودی از بیمارستان
مرخص میشود.وی اختالالت روانی مادر را
علت وقوع این حادثه عنوان کرد و با بیان اینکه
طبق شواهد و بررسیهای انجام شده این زن
از بیماری روانی رنج میبرده تأکید کرد :طبق
بررسیهای صورت گرفته و تحقیق از بستگان
نزدیک این زن ،بیماری روانیاش تأیید شده
است.فرماندار رضوانشهر با تأکید بر اینکه زن
 40ساله در بیمارستان انزلی شاغل بوده و سابقه
رفتارهای پرخطرنیزازوی گزارش شده است
خاطرنشان کرد :طبق گزارشهای مقدماتی
همسر این زن اعتیاد داشته و کانون این خانواده
با مشکالت گستردهای روبهرو بوده است.وی
با بیان اینکه مشکالت و آسیبهای اجتماعی
عمدهترین علت بروز این گونه حوادث تلخ در
جامعه است تصریح کرد :امید است با آموزش،
فرهنگسازی و کاهش آسیبهای اجتماعی
از بروز حوادث تلخ اینچنینی در جامعه
جلوگیری کنیم.
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دارد اما توان مقابله با مرگ جمعی را نداشت.
آنهایی هم که با نگاهی نگران از پایین ساختمان
نظاره گر چنین صحنهای بودند نمیتوانستند
برای نجات دخترک کاری انجام دهند .فقط
صدای فریاد پرالتماس دخترک را میشنیدند
که با گریه و زاری از مادرش میخواست او را
به پایین پرت نکند .هر چند دو سه رهگذر به
طرف در ورودی ساختمان هجوم بردند تا خود
را به طبقه پنجم برسانند اما افسوس که فرصتی
نبود و همگان دیدند که مادر ،دختر بچه را از لبه
پنجره باال کشید و پایین انداخت.
در این لحظات رعب انگیز که نگاههای
وحشتزده مردم به دختربچه خیره مانده بود
دیدند که او چرخ زنان با صدای مهیبی روی
سقف یک خودروی سمند سفید رنگ سقوط
کرد و بعد روی آسفالت کنار خیابان افتاد و با
پیکری خون آلود بیحرکت ماند .در این لحظات
که جمع زیادی از مردم پایین ساختمان ایستاده
بودند همراه با چند مأمور به طرف دخترک
دویدند و ضمن بررسیهای ابتدایی پی بردند که
دخترک هنوز نفس میکشد و زنده است و فقط
یک پایش شکسته است.هنوز ساکنان منطقه

از این رخداد عجیب و تلخ در شوک بودند که
زن جوان در حالی که کودک شیرخوارهاش را
در آغوش داشت با فریادی خود را از پنجره
به طرف پایین پرتاب کرد و روی آسفالت کنار
خیابان ،خون آلود و بیحرکت ماندند.بالفاصله
مأموران نیروی انتظامی رضوانشهر در جریان
قرار گرفتند و بسرعت خود را به محل حادثه
رساندند.دختر  10ساله در جریان بررسیهای
نخستین مشخص شد که زنده است بنا براین به
بیمارستان انتقال داده شد اما مادر و پسر بچه
 10ماههاش در دم جان سپرده بودند.به دستور
بازپرس کشیک دادسرای عمومی و انقالب
رضوانشهر ،پیکرهای این زن و نوزاد پسر برای
بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی انتقال
داده شد و درمان روی دختر بچه  10ساله ادامه
دارد.پلیس قرار است بعد از به هوش آمدن
دختر بچه تحقیقاتی را درباره علت تصمیم
جنونآمیز مادر انجام دهد.سرهنگ محمدرضا
جعفری خیرخواه-معاون اجتماعی فرماندهی
انتظامی استان گیالن -دراین باره گفت :در این
واقعه هولناک مادری  40ساله دو فرزند  10ساله
و  10ماهه خود را از طبقه پنجم ساختمان یک

پاساژ به پایین پرتاب کرد .این زن و فرزند 10
ماههاش در دم جان باختند اما دختر  10ساله
دچار شکستگی پا شده و به بیمارستان منتقل
شده است.وی با اعالم اینکه شوهر این زن
توسط پلیس شناسایی شده است ،خاطرنشان
کرد :پلیس در حال بررسی و انجام تحقیقات
بیشتر است تا علت و انگیزههای این اتفاق
را کشف کند.برخی سایتهای خبری استانی
نیزاعالم کردهاند این زن به خاطرمشکالت
شدید مالی و پرداخت نشدن چند ماهه حقوق
شوهرش دست به این اقدام هولناک زده است.
مشکالت روحی وروانی مادر
فرماندار رضوانشهرنیز جزئیات بیشتری از
فاجعه مرگ خودخواسته یک زن رضوانشهری
و اقدام به قتل دو فرزندش را تشریح کرد.
عسگر حسنیپورگفت :متأسفانه مادر و فرزند
ن باختند.
 5ماههاش در این حادثه در دم جا 
اما خوشبختانه کودک  10ساله در این سقوط
با سقف خودرو پارک شده در پایین ساختمان
برخورد کرد که به خاطر شکستگی دست و
پا در بیمارستان بستری شد.رئیس شورای
تأمین شهرستان رضوانشهر با تأکید بر اینکه

نجات دو پزشک گمشده
درکوهستان

دیار میرزا
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دخترک در حالی که فریاد میزد و با التماس
از مادرش میخواست او را به پایین پرتاب نکند
ولی ناگهان از طبقه پنجم سقوط کرده و روی
یک خودروی سمند سفید رنگ افتاد و بعد هم
روی کف آسفالت خیابان بیحرکت ماند.
این حادثه هولناک ظهردیروز در برابر
چشمان حیرت زده رهگذران و ساکنان محل
اتفاق افتاد که مادر و فرزند شیرخوارهاش پس از
سقوط بر کف خیابان کشته شدند ،اما دختر بچه
 10ساله این خانواده ب ه دنبال سقوط از پنجره به
طور معجزه آسا روی سقف یک خودرو فرود
آمد که پایش شکست و زنده ماند .ظهر دوشنبه
چهارم دی چند نفر از رهگذران و ساکنان محلی
یکباره صدای گریه دختربچهای را از پنجرهای در
طبقه پنجم ساختمانی شنیدند که به التماس
فریاد میزد« :مامان منو نکش ».و...همان
موقع هم زنی در حدود  40ساله را دیدند که
در تالش بود دختربچه را در میان بازوانش باال
بکشد ،اما دخترک تقال میکرد تا خود را از لبه
پنجره کنار بکشد.فریادهای پرالتماس دخترک
نشان میداد او از تصمیمی هولناک که مادر
خانواده برای کشتن خود و فرزندانش گرفته خبر

17

گروه حوادث  /براثر برخورد دو خودرو پژو  ۴۰۵در کیلومتر  ۱۰جاده
بجنورد -اسفراین ،پنج نفر کشته شدند.در این حادثه که صبح دیروزاتفاق
افتاد سه نفر زخمی شدند که توسط امدادگران به بیمارستان انتقال یافتند.
از دو خودروی حادثهدیده ،یک خودرو تاکسی خطی و یک خودرو هم
ش و پرورش بود .بهدنبال این تصادف،
دولتی و مربوط به کارکنان آموز 
مجروحان و قربانیان در میان اتاقکهای درهم کوبیده خودروها مانده بودند
که اعضای تیم واکنش سریع هالل احمر توانستند با شکافتن آهن پارهها،
پیکرهای جان باختگان و مجروحان را بیرون بیاورند،هنوز علت حادثه اعالم
نشده است.

جنایت خونین به خاطر دختر و داماد
ایران

یک سال کار در غسالخانه ،مجازات زن خیانتکار

گروه حوادث /زن میانسال متأهل که به
اتهام رابطه نامشروع با مردی متأهل
دستگیرشده بود پس ازمحاکمه دردادگاه
به یک سال کار اجباری در غسالخانه بهشت
زهرا محکوم شد .مردی هم که با او رابطه
داشت بهخاطر احراز نشدن نوع رابطهاش
به شالق و تبعید محکوم شد.به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این
پرونده در پی شکایت مردی در شعبه پنجم
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست
قاضی بابایی آغاز شد .زمانیکه شوهر
این زن در برابر قاضی ایستاد ،گفت :من و

همسرم به خاطرمشکالت شدید خانوادگی
از هم جدا زندگی میکنیم .دلیل همسرم
برای این جدایی کار کردن او بهعنوان
کارمند در تهران بود .در حالی که هیچ کس
او را مجبور نکرده بود در تهران کار کند.اما او
بهزور انتقالی گرفته بود و مدتی هم از او خبر
نداشتم .تا اینکه یکی از دوستان مشترکمان
فیلمی از همسرم نشان داد و من او را با
مردی میانسال دیدم.
در ادامه رسیدگی به پرونده ،زن و مرد
خیانتکار که هر دو متأهل بودند بازداشت
شدند و زن اتهامات خود را قبول کرد اما

گفت زنا نکرده است .ضمن اینکه مدتی
قبل برای جدایی از همسرش اقدام کرده
است .مرد میانسال نیز زمانیکه در برابر
قضات قرار گرفت مدعی شد هیچ گونه
اتهامی را قبول ندارد .اوگفت« :این زن
مدعی بود شوهرندارد وتنها زندگی میکند.
به همین خاطربا هم دوست شده بودیم.
اما ارتباط خاصی نداشتیم».با این وصف،
زن پس ازمحاکمه به یک سال کار اجباری
در غسالخانه بهشت زهرا محکوم شد و مرد
خطاکار نیز به شالق و دو سال تبعید در
شهری دیگر محکوم شد.

انتقام سیاه دو برادر

پروازتانکرسوخت به دره

گروه حوادث /تانکرحامل سوخت که دیروز
درجاده اردبیل -مغان درحرکت بود ناگهان
از مسیر اصلی منحرف و به دره سقوط کرد اما
خوشبختانه راننده به شکل معجزه آسا از این
مهلکه نجات یافت .علت حادثه هنوز اعالم
نشده است.

عکس  :علی طالعی

ایران

گروه حوادث /دو برادر که درانتقامی شوم،
مرد جوانی را به باغ متروکهای در غرب تهران
کشانده و همزمان با ضرب و شتم ،از طعمهشان
فیلم سیاه گرفته بودند با ردیابیهای پلیسی به
دام افتادند.به گزارش خبرنگار جنایی «ایران»،
چندی پیش مأموران گشت بسیج هنگام
گشت در اطراف باغهای غرب تهران-محله
کن -صدای فریاد کمک خواهی مرد جوانی را
شنیدند .آنها بالفاصله وارد عمل شده و پس از
ورود به باغ متروکه ،با مرد جوان عریان و دست و
پا بسته روبهروشدند .شهرام پس از نجات گفت:
«دوستی به نام بیژن دارم که برادرهایش فرهاد
و فرشید قهوه خانه دارند .امروزغروب به قهوه
خانه آنها رفته بودم که فرهاد صحبت از شب
نشینی هایشان به میان آورد .بعد هم مرا به
باغشان در منطقه کن دعوت کرد .از آنجا که کار
خاصی نداشتم با فرهاد و فرشید و دوستم بیژن
راهی باغ شدیم .اما وقتی به آنجا رسیدیم با باغ
متروکهای روبهروشدم که خیلی تعجب کردم.
دقایقی بعد هم فرهاد و فرشید به طرفم هجوم
آورده وبا تهدید لباس هایم را درآوردند و بعد
ازضرب وشتم شدید از من فیلم سیاه گرفتند.
بعد هم دست و پایم را بستند .در تمام این
مدت با فریاد و التماس خواستم رهایم کنند اما

آنها بیتوجه به شکنجهشان ادامه دادند .این را
هم بگویم در تمام این مدت بیژن فقط شاهد
ماجرا بود و سعی میکرد مرا از زیر کتکهای
برادرانش نجات دهد به همین خاطر از او
شکایتی ندارم».
باتوجه به شکایت پسر  20ساله ،پروندهای در
دادسرای امور جنایی تهران تشکیل شد و بازپرس
جنایی دستور تحقیقات در این خصوص را صادر
کرد.تا اینکه با کمک شاکی دو برادر دستگیر
شدند .آنها دربازجویی به آدم ربایی و تهیه فیلم
سیاه اعتراف کردند .یکی از آنها در تحقیقات
گفت :شاکی یکی از دوستان برادرم بود .آنها
رابطه نزدیکی باهم داشتند بههمین خاطر
براحتی روی برادرمان تأثیر گذاشته و درنهایت
او را بهکام اعتیاد کشاند .با دیدن وضعیت
جسمی و روانی برادرمعتادمان و زندگی تباه
شده اش از شهرام کینه به دل گرفتیم.به همین
خاطرتصمیم به انتقام گرفتیم .تنها راهی که
به ذهنمان رسید این بود که به بهانهای او را
به باغ بکشانیم و از او فیلم سیاه تهیه کنیم .به
همین دلیل به بهانه تفریح ،شهرام را به باغی
درمحله کن کشانده و....با اعتراف دو برادر ،هردو
بازداشت شدند و هماکنون تحقیقات تکمیلی در
اینباره ادامه دارد.

ایران

گروه حوادث /دختر جوان که برای شرکت در
آزمون کانون وکالت راهی تهران شده بود،
تصور نمیکرد در دام یک شیطان صفت
گرفتار خواهد شد و هرگز به جلسه آزمون
نخواهد رسید.به گزارش خبرنگار جنایی
«ایران» ،چندی پیش دختر جوانی هراسان
و سراسیمه خود را به مأموران پلیس رساند و
از راننده خودرویی شکایت کرد که او را مورد
آزار و اذیت قرار داده بود .دخترپریشان حال
به مأموران گفت :دانشجوی فوق لیسانس
حقوق هستم و برای شرکت در آزمون وکال از
شهرستان محل زندگیام با هواپیما به تهران
آمده بودم ،از فرودگاه به زیرپل سیدخندان
آمدم و آنجا هم سوار خودروی پرایدی شدم
تا مرا به محل برگزاری آزمون ببرد .بهدلیل
اینکه راه را بلد نبودم راننده وارد خیابانهای
خلوت شد و من هم بدون اعتراض سکوت
کردم تا اینکه او به محل خلوتی رسید و
خودرواش را متوقف کرد .تازه آن موقع بود
که متوجه شدم در دام یک شیطان صفت
افتادهام .بعد هم با التماس ازاو خواستم به
من وآیندهام رحم کند ،اما افسوس که آن
دیو صفت بیرحمانه مرا مورد آزار و اذیت
قرار داد .بعد از آن هم مرا از ماشین بیرون
انداخت.ضمن اینکه تهدید کرد از من فیلم
وعکس گرفته و اگر حرفی به پلیس بزنم
تصاویرم را در اینترنت منتشر خواهد کرد.
پس از شکایت دختر جوان ،تحقیقات از سوی
کارآگاهان پلیس آغاز شد و پس از بررسیهای
صورت گرفته راننده شیطان صفت دستگیر
شد که تحقیق از او آغاز شده است.

گروه حوادث-معصومه مرادپور /مرد میانسالی که ب ه دنبال
اختالفهای شدید خانوادگی ،برادر داماد خود را فلج کرده و
یکی از دوستان او را کشته بود در شعبه چهارم دادگاه کیفری
یک استان تهران پای میزمحاکمه ایستاد.
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» ،رسیدگی به این
پرونده از هفت سال پیش آغاز شد .بنابر مستندات موجود،
آن روزها یک مرد میانسال در خانهاش هدف هجوم افرادی
قرار گرفت که بعدها مشخص شد مهاجمان با وی رابطه
فامیلی داشتهاند .در این ماجرا یک نفر کشته و یک نفردیگر
نیز معلول شده بود که درنهایت قضات شعبه چهارم دادگاه
کیفری یک استان تهران ،متهم را به پرداخت دیه محکوم
کردند .چراکه قتل بهدلیل دفاع مشروع شبه عمد و ضرب و

جرحهای پیش آمده نیز شبه عمدی تشخیص داده شد.
با این حال صبح دیروز متهم برای بار دیگر در دادگاه
حضور یافت و مدعی شد که هیچ مالی ندارد که حدود 400
میلیون تومان به خانواده مقتول و مجروح بپردازد.
در جلسه محاکمه ،قضات قاتل را به جایگاه فراخواندند
که او گفت :آن شب به خانهام حمله شده بود و من که باید
از خودم دفاع میکردم یکی از مهاجمان را کشتم و دیگری را
مجروح کردم .حاال فرد مجروح معلول شده است و نمیتواند
کاری انجام بدهد ،اما من هم توان پرداخت دیه را ندارم و
درخواست دارم دیه را تقسیط کنید.
در پایان جلسه دادگاه ،قضات وارد شور شدند تا حکمشان
را صادرکنند.

خاله و خواهرزاده در دام 4تبهکار
گروه حوادث  /چهار مرد جوان که با هجوم به یک شرکت
فروش قطعات خودرو ،پس از آزار و اذیت  2زن جوان دست
بهسرقت زده وگریخته بودند ،پس ازدستگیری در دادگاه
کیفری تهران محاکمه شدند.
براساس اوراق پرونده ،این دو زن که خاله و خواهرزاده
بودند شرکتی راهاندازی کرده بودند که ناخواسته به دام
مهاجمان افتادند .یکی ازشاکیها به مأموران گفت« :من و
خواهرزادهام شرکت
خـــــــــــــــــرید و فروش
قطعـــــــــــــــات خودرو
راهاندازی کــــــــردهایم.
چند وقت پیش بود که
مردی تماس گرفت و
گــــــــــــــفت میخواهد
از ما قطعات بخرد
به همین خــــــــــــــاطر
قرار گذاشتیم به اینجا
بیاید .اوهـــــــــم همراه
ســــــــــه نفربه شرکت
آمدند .اما وقتی دیدند
شرکت خلوت شده با
تهدید چاقو ما را آزار
و اذیت کردند و بعد
از آن با سرقت لوازم

و پولهایمان فراری شدند .آنها  4نفر بودند که ظاهرشان به
طوردقیق در خاطرمان است.
پس از ثبت این شکایت به دستور قاضی شعبه هشتم
دادگاه کیفری یک استان تهران ،تیم پلیس وارد عمل شده
و سرانجام هر چهار نفر دستگیر شدند.در جلسه غیر علنی
دادگاه ،خاله و خواهرزاده در جایگاه ایستادند و به شرح ماجرا
پرداختند .در ادامه دادرسی قاضی اصغرزاده متهمان را به
جایگاه فراخواند تا از
خود دفاع کنند.اما آنها
اتهاماتشانرانپذیرفتند.
متهم ردیف آخر هم
مدعی شد از این دو زن
رضایتگرفتهاست.
در پایان جلسه،
قضات وارد شور شدند
و متهم ردیف اول را به
 15سال حبس و بقیه
متهمان را نیزبه چند
سال زندان محکوم
کردند .با ارسال پرونده
به شعبه  41دیوان
عالی کشور ،قضات
عالیرتبه این رأی را
تأیید کردند.
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دستگیری 216نفر از اراذل و اوباش

پلمب  59قهوه خانه

گروه حوادث  /رئیس پلیس پایتخت از دستگیری  ۲۱۶نفر
از اراذل و اوباش تهران و پلمب  ۵۹قهوه خانه خبر داد.
به گزارش «ایران» سردار حسین رحیمی دیروز در حاشیه طرح ارتقای امنیت
و آرامش در تهران بزرگ و دستگیری اراذل و اوباش و مزاحمین محالت در
جمع خبرنگاران گفت :در طرحی که طی  ۲۴ساعت گذشته انجام دادیم  ۲۱۶نفر
از اراذل و اوباش و مزاحمان محالت را دستگیر کردیم که  ۵۰نفر از آنها زیر  ۲۰سال
بودند و بعد از آموزش و دریافت تعهد تحویل خانواده هایشان شدند .همچنین در
این طرح ۵۹قهوه خانه و پاتوق اراذل و اوباش نیز پلمب شــــــــــــــــــــــــــــــد .از اراذل
و اوباش ۳۵۰ ،قبضه سالح سرد از جمله قمه ،چاقو ،دشنه و باتوم کشف و ضبط
شد؛  ۶۳دستگاه موتورسیکلت که برای سرقت و زورگیری مورد استفاده قرار
میگرفت ،توقیف شد.وی خاطرنشان کرد :در این طرح همچنین تجهیزات
ممنوعهای مانند دستبند ،گاز اشک آور ،مواد روانگردان و تجهیزات پلیسی
کشف شد که اراذل و اوباش برای جرایم از آنها استفاده میکردند.رئیس پلیس
پایتخت ازتوقیف خودرویی با آرم پلیس خبرداد که در محالت شمال تهران
مانور میداد و رانندهاش با این خودرو ،اقدام به عرض اندام و رفتارهای خارج
از عرف میکرد که دستگیر و روانه زندان شد.رئیس پلیس پایتخت از دستگیری
باند  ۴نفرهای هم خبرداد که درختان محله سعادت آباد را آتش میزدند.

حــــوادث

سال بیستوسوم شماره  6676سه شنبه  5دی ماه 1396

معمای قتل 3زن در شمال

کاهش 33درصدی قتل درشرق استان تهران

گروهحوادث/فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت :اجرای رزمایش ذوالفقار
موجب کاهش  ۳۳درصدی قتل و خروج مجرمان از چرخه جرم و نیز افزایش
همکاریمردمشدهاست.بهگزارش«ایران»،سردارعبدالرضاناظریدیروزودرحاشیه
آیین پایانی طرح ذوالفقار ۹۶در جمع خبرنگاران با قدردانی از نقش گسترده مردم و
رسانههادرکاهشجرایمگفت:درحوزهمبارزهباقاچاقکاالبیشاز ۳۸میلیاردتومان
کشفیات و ۳۷هزار لیتر سوخت داشتیم و بیش از  ۶۵۰کیلو موادمخدر کــــــــــــشف
و  ۱۴باند قاچاق منهدم شد .در زمینه سرقت هم بیش از  ۶۲۲سارق دستگیر
شدند و  ۲۰۰دستگاه خودرو و  ۱۰۵موتور سیکلت مسروقه کشف و تحویل
مالباختگان شد.وی از دستگیری ۱۲قاتل فراری و ۲۴نفر ازاراذل و اوباش نیز خبر داد
وافزود ۲۴۰:مجرمفراریوحدود ۲۵۰خودرونیزتوقیفشدهاند.درزمینه برخوردبا
خودروهای دودزا و با شیشههای دودی نیز ۱۵۰۰دستگاه خودرو متوقف شد.

مادروکودکقربانیدندهعقبدراتوبان

حوادث
جهان

ایران

جزئیات انفجار مهیب در شرکت پخش گاز دزفول
گروه حوادث  /انفجار مهیبی که شامگاه یکشنبه در شرکت پخش
پرسی گاز دزفول اتفاق افتاد به چند ساختمان مسکونی و کارخانههای
اطراف خسارتهایی وارد کرد و  16مصدوم نیز برجاگذاشت .حال
چند نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است.به گزارش خبرنگاران
مستقردرمحل حادثه ،صدای انفجار به قدری شدید و رعب انگیز بود
که در شهرهای اندیمشک ،شوش و گتوند هم شنیده شد.مدیرعامل
سازمان آتشنشانی دزفول ساعتی پس ازحادثه گفت 2200 :کپسول گاز
در حادثه انفجار طعمه حریق شده بود که نیمی از آنها منفجر شد.وی
در تشریح جزئیات این حادثه با اشاره به تالش و از جان گذشتگی
بیش از  100آتشنشان برای مهار آتشسوزی خطرناک افزود :با تالش
مأموران آتشنشانی مخازن ثابت با ظرفیت  60تن گاز مایع از خطر
انفجار دور ماند .در ادامه نیز عملیات نشتگیری تانکر سیار توسط
مهندسان شرکت گاز انجام شد و آتشنشانان نیزبه خنک کردن مخازن
ثابت پرداختند.
پایانموقتیعملیات
مدیر عامل آتشنشانی دزفول ظهر دیروز از اعالم پایان موقت
عملیات در حادثه شرکت پرسی گاز دزفول خبر داد و گفت :با استقرار
اکیپی از آتشنشانان بهصورت ثابت در محل حادثه تا لحظه انتقال گاز

اسکای نیوز

مرد شیاد که  20هزار نفر را با وعده فروش تورهای
زهره صفاری
خارجی فریب داده و میلیونها پوند کالهبرداری کرده
است ،پس از 11سال همچنان تحت تعقیب پلیس
انگلیس و پلیس بینالملل قراردارد«.چریستاکیس
فیپو» طی سالهای  2004تا  2006با انتشار
آگهیهای فریبنده اینترنتی ،افراد زیادی را به بهانه
سفرهای رؤیایی سرکیسه کرد .اما او پس از دریافت
مبالغ کالن متواری شد .با اعالم شکایت مسافران
فریب خورده ،این کالهبردار گریزپا تحت تعقیب
قرارگرفت .این درحالی است که گفته شده مأموران
پلیس پس از  11سال به سرنخهای تازهای برای
دستگیری وی دست یافتهاند.

زندگی با جسد مومیایی

کارآگاهان پلیس با کشف بقایای مومیایی جسدی در خانهای مسکونی،
مرد میانسال صاحبخانه را دستگیر کردند.
به گزارش پلیس شهر «کوبه» ژاپن ،در بررسیهای مقدماتی مشخص
شد جسد متعلق به پدر متهم است که به دالیل نامعلوم مرده و بدنش
پس از مومیایی در اتاق قفل شده طبقه اول ساختمان نگهداری میشد.
متهم پرونده که «ناکاگاوا» معرفی شده در بازجوییها اظهارکرده
عاشق پدرش بوده و به همین خاطر جسد مرد  71ساله را در خانه نگه
داشته است .درحال حاضرتحقیق درباره علت و زمان مرگ آغاز شده
است .متهم نیز در بازداشت بهسر میبرد.

میرر

هنرمند ایتالیایی ،قاچاقچی از آب درآمد

پسر جوان امریکایی که پس از قتل مادرش و دستگیری با
صورتی خون آلود به دوربین پلیس لبخند زده بود ،در دادگاه
ادعایبیگناهیکرد.بهگزارشپلیس«وستلند»ایالتمیشیگان،
«جاستین جی پل»  22ساله متهم است مادر  50سالهاش را در
جریان مشاجره شدید با چاقو به قتل رسانده است .متهم
که پس ازجنایت ،فراری شده بود ،در عملیات تعقیب و
گریز پلیسی و با شلیک گلولهای به پایش مجروح و دستگیر
شد.عامل جنایت در نخستین جلسه دادگاه با وجود شواهد
و مدارک اتهاماتش را رد کرد .جلسه بعدی رسیدگی به این
پرونده دو هفته آینده برگزار میشود.

مرگ فرزند زیرچرخ خودرو پدر

پسر  2ساله انگلیسی که در اشتباهی هولناک ،زیر چرخهای
خودروی پدرش مانده بود ،جان باخت.این واقعه تلخ
هنگامی در پارکینگ فروشگاهی در شهر «شراپشایر» انگلیس
اتفاق افتاد که پدر کودک تصور میکرد فرزندش سوار
خودرو شده است .به همین خاطر بدون توجه به اطرافش
از پارک بیرون آمد و ناخواسته پسرش را زیر گرفت .با اینکه
نیروهای امدادی بسرعت در محل حادثه حاضر شدند اما
پسر خردسال که در تصادف بهطورجزئی مجروح شده بود
بهدلیل ترس ،دچار ایست قلبی شده و جان سپرده بود.

پلیس در حالی
جسد دختر جوان
را پیدا کرده که
بررسیها نشان
میداد پیش از قتل
به او تجاوز شده
است
رویترز

سارق بدشانس دردودکش به دام افتاد

دزد بدشانس که برای سرقت از رستورانی در کالیفرنیا ،به جای
پنجره از دودکش وارد شده بود ،در میانه راه گرفتارشد تا اینکه
پس ازسروصدای زیاد با کمک آتشنشانها نجات یافت«.جسه
بروبه»  32ساله پس از دستگیری گفت که چند روز پیش از
اجرای نقشه سرقت ،بهعنوان مشتری در رستوران حضور یافته
و همه زوایای کار را بررسی کرده بود .به همین خاطر بهترین راه
ورودی را دودکش ساختمان دید .اما عرض دودکش مربع شکل
رستوران را ارزیابی نکرد وهنگام سرقت گرفتار شد .دزد بدشانس
پس از رهایی در حالی که سر و صورتش سیاه شده بود و بدن درد
داشت ،دستبند به دست روانه زندان شد.

جسد دختر  19ساله روس تبار که برای
مصاحبهای کاری به خانهای در خارج
از شهر رفته بود ،پس از دو روز در
جنگل پیدا شد .به گزارش پلیس شهر
«نووسیبیرسک سیتی» روسیه« ،کریستینا
پریخودکو» که سودای شهرت در شغل
مدلینگ را داشت پس از یافتن آگهی
استخدامی جعلی در صفحات مجازی
قرار مالقاتی گذاشت و به محل مورد
نظر رفت .اما پس ازآن هرگز به خانه
برنگشت .پلیس در حالی جسد دختر
جوان را پیدا کرده که بررسیها نشان
میداد پیش از قتل به او تجاوز شده
است.کارآگاهان در این پرونده دو پسر
 28ساله را بهعنوان مظنونان جنایت
دستگیر کردهاند و بازجویی از آنها ادامه
دارد .پلیس احتمال میدهد این دو پسر
جوان قربانیان بیشتری نیز داشته باشند.

نجات بچه فیل ازکانال مرگ

YAHOO

یومیوری

مرد ایتالیایی به اتهام قاچاق  2کیلو ماده مخدر نیروزا ،درفرودگاه ژاپن
دستگیر و زندانی شد«.لیبراتو مازارال»  67ساله که مواد را کف چمدانش
جاسازی کرده بود ،قصد خروج از فرودگاه بینالمللی شهر «ناریتا»ی
ژاپن را داشت که به دام افتاد.این مرد که از هنرمندان ایتالیایی است،
پس از دستگیری مدعی شد از
محتویات چمدان خبر نداشته
و مردی از او خواسته ،آن را
برایش حمل کند .هم اکنون
متهم تحت بازجوییهای
پلیسی قراردارد.

قتل دخــتر روس
پس از تجاوز

AP

زوجمیلیاردرکاناداییکهچندروزقبلاجسادشاندرزیرزمینخانه
اعیانیشان پیدا شده بود به احتمال زیاد با مرگی خودخواسته به
زندگیخودپایاندادهاند.
به گزارش پلیس شهر «تورنتو» ،اجساد خانم و آقای شربی
که  70و  75ساله بودند ،توسط صاحب یک بنگاه محلی پیدا
شده و پلیس در بررسی محل جنایت هیچ نشانی از ورود
غیرمجاز یا درگیری پیدا نکرده است.
پزشکی قانونی نیز علت مرگ را خفگی اعالم کرده است
اما پلیس با توجه به شواهد و مدارک به دست آمده هر گونه
اقدامی برای مرگ این زوج را رد کرده و بهدنبال مظنونی در
این حادثه تلخ نیست.زوج کانادایی که مؤسس وصاحب یکی
از بزرگترین شرکتهای داروسازی کانادا بودند ،خانهشان را
برای فروش گذاشته بودند .این زوج که براساس اعالم مجله
فوربس پانزدهمین زوج ثروتمند کانادا به شمار میروند
کارنامه درخشانی از کمکهای انساندوستانه به بیمارستانها،
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی داشتهاند.
خانواده این زوج به روند تحقیقات اعتراض کرده و فرضیه
خودکشی این زوج را بشدت تکذیب کرده وخواستار رسیدگی
دقیق به این ماجرا شدهاند.

مایع ،پایان موقتی عملیات اعالم شده است.به گفته وی در این حادثه
که هنوز علتش مشخص نشده عالوه بر تخریب ساختمان این شرکت،
ساختمانهای اطراف نیز تخریب شدند که در حال حاضر ارزیابی از
خسارات به وجود آمده امکانپذیر نیست.در مورد آتشنشانهایی هم
که در این حادثه دچار مصدومیت شدهاند جای هیچگونه نگرانی نیست
چراکه آنها از بیمارستان مرخص شدند .احمد قهرمانی -دادستان
عمومی و انقالب دزفول -نیز با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه
با این حادثه تأکید کرد :موضوع سهوی یا عمدی بودن این انفجارتحت
بررسی کارشناسی است و با مقصران حادثه برخورد خواهد شد.
سوختگی 100درصدی
مدیر مرکز مدیریت و فوریتهای پزشکی خوزستان هم اعالم
کرد :حال دستکم  2نفر از مصدومان حادثه انفجار وخیم است که
با سوختگی  100و  80درصدی در بیمارستان آیتاهلل طالقانی اهواز
بستری هستند.وی اظهار کرد :یک مصدوم در محل حادثه و  13نفر
دیگر نیز در بیمارستان گنجویان دزفول تحت درمان هستند.در بررسی
اولیه علت حادثه انفجار مخزن گاز ،نقص فنی و بیاحتیاطی عنوان
شده و پرونده حادثه تحت بررسی است .این انفجار و آتشسوزی
خسارات فراوانی به شرکتهای اطراف وارد کرده است.

لبخند شیطانی
پس از کشتــن مادر

کالهبرداری
از  20هزار نفر با ســفرخیالی

فرضیه خودکشی
زوج میلیاردر کانادایی

گروه حوادث -حسین خانی/تحقیقات ویژه جنایی برای کشف راز قتل
مرموز زن جوان ناشناس شیک پوش که جسدش در دریا پیدا شده بود
در حالی ادامه دارد که کشف اجساد دو زن دیگر در شهرهای شمالی،
معماهای تازهای پیش روی کارآگاهان قرار داده است.
جسدی در ویال
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران» شامگاه شنبه جسد زن 59سالهای در
خانهویالییاجارهایواقعدرروستای«رئیسکالیالویج»شهرستاننور-استان
مازندران-پیداشد.دربررسیهامشخصشدقربانیحادثهزن 59سالهای به
نام مرجان بوده که ویال را به طورموقت اجاره کرده بود.جسد این زن زمانی
پیدا شد که صاحب ویال شامگاه شنبه  2دی  96برای سرکشی به خانه
ویالییاش رفته بود اما پس از ورود با جسد این زن روبهرو شد.پس از تماس
این مرد با پلیس ،تیمی از مأموران انتظامی خود را به محل حادثه رسانده
و تحقیقات تخصصی کلید خورد.سپس به دستور بازپرس ویژه دادسرای
عمومی و انقالب نور ،جسد برای بررسیهای تخصصی درباره زمان و علت
واقعیمرگبهپزشکیقانونیانتقالدادهشد.
کشف جسد زن  ٣٥ساله در جنگل گلستان
پیداشدن جسد یک زن  35ساله در منطقه جنگلی گلستان نیز

کارآگاهان جنایی را با معمای دیگری روبهرو کرد .ساعت هشت صبح
یکشنبه جسد زن  ٣٥ساله در  ١٥٠متری تونل جنگل گلستان در مسیر
غرب به شرق توسط رهگذران کشف و موضوع به پلیس اعالم شد .در
بررسیها مشخص شد صورت مقتول توسط حیوانات دریده شده و
به همین خاطر قابل شناسایی نیست.طبق بررسیهای انجام گرفته،
قربانی حادثه چند روز قبل درمحل دیگری به قتل رسیده و سپس به این
منطقه انتقال یافته و در آنجا رها شده است.بر همین اساس با دستور
بازپرس ویژه ،دادسرای عمومی و انقالب گرگان ،جسد برای تعیین
علت و زمان دقیق مرگ و شناسایی هویت قربانی ،به پزشکی قانونی
انتقال داده شد.اما نکته مشترک این جنایت با جسد پیدا شده زن جوان
در دریای چالوس ،همراه نداشتن هیچ مدرکی برای شناسایی هویت
دو قربانی است.با توجه به این شرایط ،تحقیقات کارآگاهان پلیس
جنایی استانهای مازندران و گلستان روی پرونده زنانی تمرکزیافته که
طی روزهای اخیر در این استانها یا استانهای همجوار گم شدهاند.
در همین حال رئیس پلیس آگاهی گلستان از مردم خواست چنانچه
مفقود شدهای با این مشخصات دارند خیلی سریع با پلیس  110یا
پلیس آگاهی مازندران و گلستان تماس بگیرند.

ایران

گروه حوادث  /تصادف یک دستگاه
کامیون خاور با خودروی سواری پراید
در اتوبان زنجان –تبریز دو کشته و چهار
مصدوم برجاگذاشت.
این حادثه خونین ساعت  21:50یکشنبه
زمانی در کیلومتر  43خط شمالی آزاد
راه اتفاق افتاد که راننده خودروی پراید
بسرعت با دنده عقب در حرکت بود
و با کامیون برخورد کرد.شدت برخورد
نیز به حدی بود که یک زن جوان و
پسربچه چهار سالهاش در دم جان سپردند و یک مادر با پسر بچهاش نیز که در
وضعیتی وخیم بودند به بیمارستان انتقال یافتند.راننده خودروی پراید و یک
سرنشین مرد نیز که زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

تلفن گروه حوادث88761621 :

iran-newspaper

جنگلبانان هندی پس از نجات بچه فیلی از کانال آب،
آن را روی دوش گرفته و حیوان را به مادرش رساندند.
به گزارش رسانهها ،همزمان با اعالم سقوط بچه فیل
و خشم مادرش که موجب حمله وی به خودروهای
عبوری در جنگل شده بود ،نیروهای امدادی ومتخصص
به محل حادثه اعزام شدند .آنها ابتدا ماده فیل را با
ترفندهای خاص از محل دورکردند و سپس بچه فیل را
بیرون کشیدند .اما فیل کوچولو به قدری ضعیف شده
بود که قدرت حرکت نداشت .به همین دلیل جنگلبانان
حیوان نیمه جان را روی دوش گذاشته وآن را به مادرش
رساندند .ماده فیل نیزپس از دیدن بچهاش با خوشحالی
به طرفش دوید و پس ازدقایقی نوازش ،هردو راهی
جنگل شدند.

ایــــران زمین

iran-newspaper

سال بیستوسوم شماره  6676سه شنبه  5دی 1396

درختان شکسته ؛ وبال گردن جنگل های مازندران

کوتاه از
ایران

آب و هوا

کاهش محسوس دمای هوا
و بارندگی در نیمه شمالی

با ورود سامانه بارشی جدید به کشور تا فردا چهارشنبه
در نیمه شمالی کاهش محسوس دمای هوا پیشبینی
میشــود.به گــزارش ســازمان هواشناســی ،ایــن مــوج
بارشــی موجب بــروز بارشهای پراکنــده و وزش باد شــدید در برخی از مناطق
شــمال غرب ،غرب ،دامنههای البرز غربی و مرکزی ،سواحل دریای خزر و رفته
رفته شمال شرق کشور میشود.
بارشها امروز سهشــنبه در غرب و شــمال غرب کشور رخ میدهد و رفته رفته از
ناپایداریها در این مناطق کاسته میشود و سامانه بارشی در دامنههای زاگرس
مرکزی و جنوبی ،مناطقی از جنوب غرب ،نواحی مرکزی ،البرزشــرقی ،سواحل
مرکزی و شــرقی خزر و مناطقی از شــرق و شــمال شــرق کشــور فعال میشــود.
در ایــن روز (سهشــنبه) ابرناکــی ،بارش بــاران و وزش باد شــدید در بخشهایی
از خوزســتان ،چهارمحــال وبختیاری ،کهگیلویه وبویراحمــد و اصفهان ب ه وقوع
میپیوندد .در ارتفاعات زاگرس وجادههای کوهســتانی این اســتانها نیز بارش
برف پیشبینی میشود .این سامانه فردا چهارشنبه در مناطقی از شمال شرق
و شــرق کشور موجب بارش پراکنده و وزش باد میشود و بتدریج از کشور خارج
خواهد شد.
ëëوقوعتندبادباسرعتبیشاز ۱۰۰کیلومتردراردبیل
از طرفی طی  2روز گذشــته  4شــهر در مناطق مرکزی اســتان اردبیل تندباد با
سرعت بیش از  ۱۰۰کیلومتر بر ساعت را تجربه کردند.
«علــی دولتی مهر» ،مدیرکل هواشناســی اســتان اردبیل بیشــترین ســرعت
اندازه گیری شــده تندباد را مربوط به مشــگین شهر دانســت و تأکید کرد :در این
شهرستان تندباد با سرعت  ۱۲۲کیلومتر بر ساعت ،در فرودگاه اردبیل ،سرعین و
نیر نیز با سرعت  ۱۰۱کیلومتر بر ساعت تجربه شد.
وی ســرعت وزش باد در مرکز اســتان را  ۸۶کیلومتر بر ساعت عنوان و اضافه
کرد :در گرمی ســرعت باد  ۷۹کیلومتر بر ساعت ،در کوثر  ۵۸کیلومتر بر ساعت،
در نمین  ۵۴کیلومتر بر ساعت ،در پارسآباد  ۵۰کیلومتر بر ساعت ،در بیله سوار
 ۴۷کیلومتر بر ساعت و در خلخال  ۴۵کیلومتر بر ساعت محاسبه شده است.

روی خط
خبر

عکس:شبکه اطالع رسانی راه دانا

پریســا ســادات عظیمــی /هرســال
بهعلــت حوادثــی از جملــه بــاد و
طوفــان و جــاری شــدن ســیالب در
نقاط جنگلی شمال کشور با اتفاقات
ناگــواری بهدلیــل جمعآوری نشــدن
درختــان شکســته و افتاده بــر اثر باد
در روســتاهای پاییــن دســت جنــگل
مواجه میشویم که احتمال افزایش
خســارت در این مناطق دور از انتظار
نیســت .این درحالی است که تاکنون
مســئوالن اداره منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری شــمال کشــور در مــورد
خســارات احتمالــی بســیار هشــدار
دادهانــد .در بازدیدهــای بــه عمــل
آمــده از ســوی مســئوالن مربوطــه
حجــم انبوهــی از درختــان شکســته
و بــاد انداختــه در نقــاط مختلــف
جنــگل و درههــای بخش چمســتان
مازندران مشاهده شده که اگر نسبت
بــه جمــعآوری این درختــان اقدامی
نشود ،ممکن است به هنگام طغیان
رودخانهها خســارت زیادی به پایین
دست وارد شود.
ëëایجاد خطرات جبرانناپذیر
باسقوط درختان در دره
«محمدرضــا جهــان آرای»مدیر
کل منابــع طبیعی مازنــدران (حوزه
ســاری) در گفتوگــو بــا «ایــران»
دربــاره درختانــی کــه به داخــل دره
ســقوط میکنند یــا داخل دره رشــد
کردهانــد ،تصریــح کــرد :ایــن گونــه
درختــان هم باید جمعآوری شــوند
زیــرا موقــع ســیالب ایجــاد خطــر
میکنند .در برخی مواقع نیز موجب
آتشســوزیهای غیرقابــل کنتــرل
میشوند.
ëëسوادکوه شمالی ،میاندرود
و واتاشان مناطقی با بیشترین
درختان شکسته
وی درپاســخ بــه اینکه بیشــترین
درختــان شکســته در چــه مناطقــی

مشــاهده میشــود ،خاطرنشــان
کــرد :بیشــترین درختان شکســته در
مناطق سوادکوه شــمالی ،میاندرود
و واتاشان بخصوص میاندرود دیده
شــده و ایــن مناطــق تاکنــون چنــد
مرتبــه هــم مــورد بازدید مســئوالن
ســازمان جنگلها قرار گرفته و مقرر
شــده براســاس قانون برنامه ششــم
توســعه تــا پایــان ســال  98درختان
شکســته و افتاده در جنگل را تحویل
مجریــان طرحهای جنگلــداری قرار
دهند.
ëëفروش چوب «قاچاق»
یا «بازداشتی»
معــاون جنگلــداری ادارهکل
منابــع طبیعــی مازندران(حــوزه
ســاری) دربــاره درختانــی کــه در
جنــگل از ســوی قاچاقچیــان بریده
میشــوند ،گفــت :ایــن درختــان
بهعنــوان چــوب «قاچــاق» یــا
«بازداشــتی» جمــعآوری و فروخته
میشــوند.جهان آرای بــا بیان اینکه
هرچــه تراکــم درختــان جنگلــی
زیاد باشــد امــکان خطر هم بیشــتر
اســت ،ادامــه داد :ایــن گونــه تراکم
در جنگلهــای ایــران ماننــد دیگــر
کشــورها زیاد اســت و تنهــا مختص
ایــران نیســت .وی بــا یــادآوری این
نکته که به منظــور جلوگیری از بروز
خســارات احتمالــی ناشــی از ســیل
درآینده درنقاط پایین دست جنگل
و روســتاییان ســاکن درایــن مناطق
مکاتباتی از ســوی نمایندگان استان
در مجلــس شــورای اســامی انجام
شــده و شخص وزیر جهاد کشاورزی
هــم در ایــن رابطــه وعدههایــی
نیــز داده ،افــزود :البتــه نتایــج ایــن
مکاتبات هنوز به سازمان جنگلها و
ادارات کل مربوطه ابالغ نشده و در
دســت بررســی اســت که امیدواریم
بزودی اتفاق بیفتد.

ضرورت احیای جنگل با جمعآوری درختان شکسته

برش

معــاون جنگلــداری ادارهکل منابــع طبیعــی مازنــدران (حــوزه ســاری)  :حجــم انبوهــی از
درختان شکسته بر اثر باران شدید و برف سنگین و طوفان از گذشته تاکنون در برخی از نقاط
جنگلی مشاهده میشود که جمعآوری نشده و باید با جمعآوری آنها جنگل را احیا کرد.وی
با اشــاره به اینکه درختان جنگلهای شــمال در حوزه ساری در طوفان سال گذشته خسارات
زیــادی دیدنــد ،افزود :در این طوفان  300هزار مترمکعب از جنگل با  100هزار اصله درخت
شکســت و بر زمین افتاد که باید از ســطح جنگل جمعآوری و خارج شــوند .البته وی معتقد
اســت باید  10درصد از این درختان به منظور تبدیل شــدن به خاک در جنگل باقی بمانند و
مابقی خارج شوند زیرا موجب بیماری و بروز آفات خواهند شد.

گذشــته بــه متقاضیــان 230هکتــار
از اراضــی مســتثنیات ،نهــال رایگان
دادیــم و امســال هــم بــا اســتقبال
مردم این کار را ادامه خواهیم داد.
ëëاجرای طرح «تنفس جنگل»
ایــن مقــام مســئول درادار ه کل
منابــع طبیعــی مازندران(حــوزه
ســاری) درخصــوص طــرح «تنفس
جنگل» ،اظهار داشــت :این طرحی
اســت کــه در زمــان اجــرای آن برای

مهار آتشسوزی در تاالب
«نوروزلو» میاندوآب

بــا تــاش محیــط بانــان وآتشنشــانان ،آتشســوزی
عصــر روز یکشــنبه گذشــته در منطقه حفاظت شــده
تــاالب «نوروزلــو» میانــدوآب در آذربایجــان غربــی
مهــار شــد«.علیرضا بقالی» ،رئیــس اداره حفاظت محیط زیســت میاندوآب
درگفتوگــو بــا ایرنــا ،اظهارداشــت :بهدنبــال کســب خبــری مبنــی بــر وقــوع
آتشســوزی در داخــل حــوزه جنگلی این منطقــه ،مأموران در اســرع وقت به
محــل اعــزام شــدند و کار مهار آتشســوزی را آغــاز کردند .با توجه به شــرایط
موجــود ،اکیپهای آتشنشــانی از شــهرهای میانــدوآب ،شــاهین دژ ،باروق،
کشــاورز و بوکان نیز به محل اعزام شــدند و با کمک محیط بانان و با اســتفاده
از ابــزارآالت الزم ،آتشســوزی بعد از ســاعاتی مهار و از خســارتهای بیشــتر
جلوگیــری شــد.وی علــت آتشســوزی را عامــل انســانی دانســت و از همــه
امدادگــران آتشنشــانی و مســئوالن حاضــر در محــل قدردانــی کرد«.یــادگار
لندنیــان» ،مدیــر عامــل ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری
میاندوآب هم گفت :وزش باد شــدید در منطقه کار مهار را برای آتشنشــانان
ســخت کرده بود ،اما در نهایت پس از حدود  6ســاعت تالش مســتمر ،آتش
مهار شد.
ëëبیش از10هکتار از باغهای «سیاه ریشه» نور در آتش سوخت
همچنیــن بیــش از 10هکتــار از باغهــای «ســیاه ریشــه» و مزرعــه روســتای
«نیکنامده» بخش بلده از توابع شهرســتان نور مازندران یکشنبه شب گذشته
در آتش سوخت.
«امیــن رنجکش» ،سرپرســت بخشــداری بلــده در گفتوگو با ایرنــا افزود:
آتشســوزی کــه از غــروب یکشــنبه گذشــته آغاز شــده بــود با تــاش نیروهای
امدادی ،آتشنشــانی و مردم محلی ســاعت  2بامداد روز گذشــته مهار شــد.
آتشسوزی از یکی از باغهای روستای نیکنامده شروع و وزش باد شدید سبب
گسترش آتش به باغهای همجوار روستای «اوز» شد.
سرپرســت بخشــداری بلده عامل انسانی را علت این آتشســوزی دانست و
افزود :در این آتشسوزی به فرد یا دامی آسیب نرسید.

درخواست استاندار برای تعطیلی روزهای پنجشنبه البرز
تک خبر
کــرج  -ایــران واشــقانی فراهانــی/
درخواســت تعطیلی البرز در روزهای
پنجشــنبه از مطالبــات ایــن اســتان از
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهــوری اســت و البــرز تــاوان تــردد
کامیونهــا و اتوبوسهــای فرســوده
بــه تهــران را میدهد که حتــی تعداد
روزهــای آلــوده شــهر کــرج مرکــز این
اســتان نیز بیش از تهران شــده است.
«محمدعلی نجفی» استاندار البرز در
این خصــوص به آخریــن تصمیمات
بــرای پیگیــری رونــد اجــرای طــرح
تعطیلــی پنجشــنبهها در ایــن اســتان
اشــاره کــرد و گفــت :درخواســت بنده
بــه معــاون اول رئیــس جمهــوری
این اســت کــه البــرز جزو اســتانهایی

باشــد کــه مشــمول مصوبــه تعطیلی
پنجشــنبهها شــود .در حالــی کــه بــا
کاهش بارندگیهــا ،تخریب جنگلها
و تولیــد گازهــای گلخانــهای دیگــر
نشــانی ازآب و هوای خوش کرج باقی
نمانــده ،افزایــش اســتفاده از وســایل
نقلیــه شــخصی و رشــد چشــمگیر
مصــرف ســوخت نیــز در آب و هــوای
اســتان البرز تأثیر گذاشته است .تغییر
کاربــری باغهــا و مــزارع کشــاورزی در
دهههــای گذشــته تأثیــر مســتقیم در
آب و هــوا گذاشــته و اســتقرار برخــی
از صنایــع آالینــده در ایــن اســتان نیــز
ســهم بســزایی در این معضل داشته
اســت امــا نزدیکی به پایتخــت و تردد
روزانــه یک میلیون و  500هزار خودرو
از جادههای این اســتان که در روزهای
پایانــی هفته با قفل شــدن ترافیک به
اوج میرسد ،از جمله دالیلی است که
آب و هــوای این منطقه را دســتخوش
تغییراتــی کــرده؛ معضلی کــه بهنظر

میرســد بــا تمهیــدات الزم بتــوان
بخــش مهمی از آلودگــی هوا را کنترل
و جبران کرد.
اســتاندار البــرز بــا اعــام فوریــت
بــرای ممانعــت از ورود خودروهــای
ســنگین فاقــد معاینــه فنــی بــه ایــن
اســتان ،سرمنشــأ اصلــی آلودگــی هوا
در کالنشــهرها را ســوخت خودروهــا
دانســت که محوریتریــن برنامههای
استان در بحث کاهش آالیندهها را به
خود اختصاص داده است.وی با تأکید
بــر اســتفاده از ســوخت اســتاندارد و
بنزیــن یورو  ۴در کنار تکمیل آزادراهها
کــه در دســتور کار اســت ،افــزود :یکی
از بحثهــای اساســی ،ورود  ۲۵هــزار
کامیون و خودرو ســنگین به کالنشــهر
تهــران اســت که عمدتــاً نیز از اســتان
البــرز عبور میکنند و نقص فنی دارند
یــا فرســوده بــوده و ســوخت گازوئیــل
مصــرف میکنند که اقدام فوری برای
ممانعت از ورود کامیونهای ســنگین

دودزا و نوســازی این خودروها باید در
دستور کار قرار گیرد.
نجفــی بــا اشــاره بــه اینکه بخشــی
از ســهم آلودگــی هــوا نیــز متعلــق به
صنایع بزرگ اســت ،گفــت :اعتقاد ما
برایــن اســت کــه هیچ صنعتــی بدون
پیوســت محیــط زیســتی فعالیــت
نداشــته باشــد و ایــن مهــم بایــد در
اولویــت طرحهــای توســعه صنعتــی
استان مورد توجه قرار گیرد.
اســتاندارالبرز بــا بیــان اینکــه
راهاندازی متروشــهری و قطار شــهری
میتوانــد بخشــی از بار آلودگــی هوا را
در کالنشــهر کرج کاهــش دهد ،افزود:
تخصیص اعتبارات مناســب از ســوی
دولــت و مجلــس بــرای تکمیل طرح
توســعه قطارشــهری و متــرو کــرج در
اولویت قرار دارد و با پیشبینی اعتبار
ملی ،قطار شــهری کرج و قطار تهران
 کرج  -هشــتگرد با ســرعت بیشتریروی ریل افتتاح قرار خواهد گرفت.

 9کشور خواهان محصوالت
صادراتی البرز

از ابتدای امســال تا پایان آبان مــاه  107میلیون دالر
کاال از طریــق گمــرک اســتان البرز به خارج از کشــور
صادر شــد«.علی اصغر بناســاز» ،سرپرست گمرک
توگــو با ایرنــا افزود :ایــن میزان
اســتان البــرز در گف 
صــادرات نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته  119درصــد از لحــاظ ارزش
دالری رشــد نشــان میدهــد.وی چــای ،آرد گنــدم ،مارگاریــن ،فرآوردههــای
آنتــی اکســیدان ،فرآوردههــای غالت و فرآوردههای تانســیو اکتیــو را از جمله
کاالهــای صادر شــده اعالم کــرد و گفت :عمده این محصوالت به کشــورهای
عراق ،افغانستان ،بنین درغرب آفریقا ،پاکستان ،کنیا ،قطر ،کویت ،امارات و
انگلستان صادر شد.

بیشترین درختان شکسته در مناطق سوادکوه شمالی ،واتاشان و بویژه میاندرود دیده شده است
ëëتهیه طرح جایگزین
برای احیای جنگل
معــاون جنگلــداری ادارهکل
منابــع طبیعــی مازندران(حــوزه
ســاری) بــا بیــان اینکــه هماکنــون
درحــال تهیه طــرح جایگزیــن برای
احیای جنگلها هســتیم ،ادامه داد:
ایــن طــرح درحــال حاضــر از ســوی
کارشناســان و شــورای عالــی جنگل
درحال بررسی است.
ëëورودگشتهایحفاظتیبهجنگل
وی دربــاره ورود گشــتهای
حفاظتــی بــه جنــگل ،گفــت :اصول
اولیــه مــا حفاظــت از جنگل اســت و
طبق قانون هــم بهرهبرداری تجاری
از جنگلهای شمال چند سالی است
که تعطیل شده است .البته پیرو این
مطلب باید این مســأله را یادآور شد
که متأسفانه قاچاق چوب از جنگلها
کــم و بیــش اتفــاق میافتــد و این را
نمیتوان کتمان کرد ،اما خوشبختانه
بــا برخوردهایی که از ســوی دســتگاه
قضایــی منطقه (محدوده ســاری) با
متخلفــان درایــن زمینه شــده میزان
قاچاق چوب کاهش پیدا کرده است.
ëëزراعتچوبنباید
دراراضیجنگلیانجامشود
جهــان آرای با تأکید بــر این نکته
که تحت هیچ شرایطی نباید زراعت
چــوب در اراضــی جنگلــی انجــام
شــود ،متذکر شــد :زراعت چوب باید
فقــط و فقــط در اراضــی مســتثنیات
(زمینهــای مــردم) صــورت گیــرد.
در این راســتا چند ســالی است که به
متقاضیــان تســهیالتی را پرداخــت
کردهایم تا به زراعت چوب بپردازند.
بهعنــوان نمونه امســال در حوزه
ســاری در مســاحت  650هکتــار
از اراضــی مســتثنیات ،تســهیالتی
از جملــه نهــال رایــگان در اختیــار
متقاضیــان قــرار دادیــم .ســال
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مدتــی هیچ گونه درختــی در جنگل
بریــده و نشــانهگذاری نمیشــود
و حتــی هیــچ بهرهبــرداری هــم از
درختــان جنگل صــورت نمیگیرد و
این طرح درحال اجراست.
براســاس قانــون جنگلــداری،
تــا زمــان اجــرای طــرح «تنفــس
جنــگل» ،طرحهایــی در ایــن زمینه
که قراردادشان به پایان رسیده نباید
دیگر قــرارداد جدیدی بســته شــود،

مگر قــرارداد حفاظتــی (حفاظت از
جنــگل) باشــد ،کــه برای مــدت یک
سال قابل تمدید است.
وی اظهــار امیــدواری کــرد:
همزمــان بــا اجــرای طــرح «تنفس
جنگل» در شــمال کشــور ،مسئوالن
نیز با ارائه مجوزهای الزم نســبت به
جمعآوری درختان شکســته در کف
جنگلهــا و مســیر رودخانههای این
منطقه اقدام کنند.

قم ،میزبان همایش گرامیداشت
روز دفاتر اسناد رسمی

قم  -خبرنگار «ایران» /پنجمین همایش گرامیداشت ششم دی
ماه ،روز دفاتر اسناد رسمی ،با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه،
اعضــای کمیســیون حقوقــی و قضایی مجلس شــورای اســامی،
مدیران ارشد اجرایی استان قم ،قضات ،حقوقدانان ،دفتریاران و
سردفتران اسناد رسمی ،عصر امروز (سهشنبه) درمحل تاالر ارشاد
اسالمی شهر قم برگزار میشود.
«محمد رضا محامد» رئیس کانون ســردفتران ودفتریاران استان
قم با اشاره به اهمیت جایگاه نهاد سردفتری و نقش سند رسمی
در تقویــت نظم و امنیــت حقوقی جامعه ،گفــت :انگیزه انتخاب
6دی بهعنوان روز دفاتر اســناد رســمی ،آیه  282ســوره بقره است
که در آن به عبارت «کاتب بالعدل» اشاره شده است .آنچه روشن
است از صدر اسالم به بعد ،دستورالعمل برای کتابت اسناد وجود
داشــته و درآیــات متعــددی از قــرآن کریم هم به بحــث ضرورت
نگارش سند و نحوه نگارش آن اشاره شده است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش ،گفت :دراین همایش
یکروزه ســخنرانان در دو بعد علمی(حوزوی و دانشگاهی) اعتبار
سند رسمی ،حجیت(صحت استناد به ادله معتبر شرعی) کتابت
و نیز سیاسی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

افزایش  35درصدی حیات وحش استان قزوین

گــروه ایران زمین /سرشــماری زمســتانه حیات وحش اســتان قزوین نشــان
میدهد ،جمعیت حیات وحش اســتان نســبت به ســال گذشــته  35درصد
افزایش داشته است«.سیاوش شمسی پور» مدیرکل حفاظت محیط زیست
اســتان قزوین گفت :سرشــماری زمســتانه پســتانداران شــاخص علفخوار در
مناطــق تحــت مدیریــت اســتان بــه روش مشــاهده مســتقیم آغــاز و پس از
سرشماری حیات وحش مناطق الموت شرقی و غربی ،طارم سفلی ،باشگل و
آوج -آبگرم به پایان رسید .در مجموع  2هزار و  845رأس از گونههای شاخص
جانوری شامل آهو ،کل و بز و قوچ و میش در مناطق تحت مدیریت حفاظت
محیط زیست استان قزوین امسال مشاهده و آماربرداری شده است.
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میالد مسیح در موصل

نما

مســیحیان موصــل که تحــت حکومــت داعش قــادر به
گرفتن جشنهای کریســمس نبودند ،سرانجام یکشنبه
شــب پس از سه سال به کلیسای شهر خود رفتند و میالد
مسیحراجشنگرفتند.

AFP

فراسو

بازگشت<بابانوئل>
به جمع مسیحیان خاورمیانه

خاورمیانه

گــروه جهان /پــس از آنکه امارات از مســافرت زنان
تونســی با هواپیماهــای اماراتی به دوبــی جلوگیری
کــرد ،تنشهــا بین دو کشــور بــاال گرفــت و مقامات
تونســی رســماً اعالم کردند ،ورود تمامی هواپیماهای اماراتی به فرودگاههای
تونس ممنوع است.
به گــزارش «ایران» به نقل از «خبرگزاری فرانســه» ،در روزهای اخیر شــرکت
هواپیمایــی امــارات بــه بهانــه به تأخیــر افتــادن پروازها ،مانع از ســوار شــدن
تعدادی از مسافران زن تونسی به هواپیما شده و به آنها گفته بود ،ویزاهایشان
باید دوباره بررســی شــود .این اقدام خشم مقامات تونســی را در پی داشت و
جمعه گذشته دولت تونس سفیر امارات در تونس را فراخواند و درباره دالیل
این کار از او توضیح خواست.
مقامات اماراتی عمدی بودن این اقدام تبعیضآمیز را نمیپذیرند و در پاسخ
بــه مقامات تونس گفتهانــد ،برخی اطالعات امنیتی باعث بــه تأخیر افتادن
ســفر زنان تونســی شــده اســت .انورمحمد قرقاش ،وزیر امور خارجه امارات
نیز روز یکشنبه در شبکه توئیتر نوشت« :ما با برادران تونسی درباره اطالعات
امنیتــیای که تدابیر ویژه را ایجاب کرد ،تماس گرفتیم .ما برای زنان تونســی
ارزش زیادی قائل هستیم و به آنها احترام میگذاریم».
امــا بــه نظر میرســد ،این اظهارات نتوانســته طرف تونســی را قانع کنــد؛ زیرا
دیروز دوشنبه تونس رسماً اعالم کرد :اجازه فرود هیچ هواپیمای اماراتی را در
فرودگاههای تونس نمیدهد.
بوراوی لیمام ،مســئول اطالعرســانی وزارت خارجه تونس پیشــتر در این باره
گفتــه بود :درباره اقدام اخیر امارات (برخورد تبعیضآمیز با زنان تونســی) از
مسئوالن این کشور سؤاالتی پرسیده شده و اگر ثابت شود یک اقدام رسمی در
این رابطه اتخاذ شــده است ،تونس نیز در راستای حفظ عزت و کرامت ملت
تونس تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.اتحادیه کل کار و اشتغال تونس نیز پیشتر
در بیانیهای سکوت مسئوالن تونسی در قبال اقدام دولت امارات در منع ورود
زنان تونسی به امارات را محکوم کرده بود.

رهبران مسیحی ساکن اسرائیل برگزاری جشن کریسمس را به نشانه همبستگی با مسلمانان لغو کردند

گــروه جهــان /تصمیــم دونالــد ترامــپ
درباره به رسمت شناختن قدس بهعنوان
پایتخت رژیم صهیونیستی ،نه تنها خشم
مســلمانان جهــان را برانگیختــه ،بلکــه
ســایه ســنگینش را بر بزرگترین جشــن
مســیحیان فلســطین یعنــی کریســمس
نیــز انداختــه اســت .در حالی که هر ســال
ایــن روزهــا خیابانهــای مسیحینشــین
فلســطین با انواع چراغهــا و درختهای
کریســمس تزئیــن میشــدند تــا بیــش
از همیشــه همزیســتی مســالمتآمیز و
وحــدت مســلمانان و مســیحیان را به رخ
بکشند،امسالتصمیمترامپباعثشده
تا مسیحیان فلسطین بار دیگر حمایتشان
را از همسایگان مسلمانشان نشان بدهند
و اعالم کنند که بهدلیل این اقدام ظالمانه
امسال جشن نخواهند گرفت.
بــه گزارش «ایــران» به نقــل از خبرگزاری
«الجزیره» ،رهبران مســیحی کــه پیش از
این تصمیــم رئیسجمهــوری امریــکا را
«خطرناک و توهینآمیز» خوانده بودند،
این بار نیز نشــان دادند که در همه حال از
مسلمانان حمایت میکنند .عطااهلل حنا
کشــیش کلیســای ارتدوکــس یونانــی
بیتالمقــدس روز یکشــنبه در بیانیــهای
گفــت« :ایــن تصمیــم امریــکا توهینــی
آشــکار به مسیحیان و مســلمانان سراسر
جهــان اســت کــه آنجــا را مقدسترین و
روحانیترین میراث ملیشــان میدانند.
مــا فلســطینیها ،چــه مســلمان چــه
مســیحی ،به طــور قطع تصمیــم امریکا
مبنی بــر اعــام بیتالمقــدس بهعنوان
پایتخــت اســرائیل را رد میکنیــم .امریکا
کاری را انجام داده که صالحیت دخالت
در آن را نداشته است» .هدی عبدالحمید،
خبرنگار الجزیره در بیتلحم میگوید که
اعتراض مســلمانان به این تصمیم طی
دو روز گذشــته بســیار پرشــور بوده است و
مردم بسیاری در مراسم ساالنه شهرشان
شرکت کردند و نسبت به تصمیم ترامپ
اعتــراض کردنــد« :شــعار مســلمانان و
مســیحیان که نشان از همبستگی و اتحاد
میان آنها بود بســیار شنیده میشد بویژه
آنکه این بحران سیاســی میتواند باعث
به آشوب کشیدن کل منطقه شود» .ماهر

صنواتی ،یکــی از اعضای شــورای محلی
بیتلحــم میگویــد« :مراســم امســال
حامــل پیام صلــح و عشــق و تفاهم بود.
مــا میخواهیم با همســایگانمان زندگی
صلحآمیزی داشــته باشــیم و همه با هم
در بیتالمقدس زندگی کنیم».
ëëاعتراضمسیحیانفلسطین
بهترامپدرآستانهکریسمس
همه ســاله با رســیدن اواخر ماه دســامبر
بیتلحــم میزبــان گردشــگران سراســر
جهــان اســت کــه بــه ایــن شــهر میآیند
تــا جشــن و آییــن مســیحیان فلســطینی
را از نزدیــک بــه تماشــا بنشــینند و شــور
و همبســتگی میــان حامیــان دو دیــن
بــزرگ جهــان را در ایــن شــهر تاریخــی
نظــاره کننــد .اما امســال بهدلیــل تاختن
ارتش رژیم اشــغالگر بر مردم فلسطین،
بیتلحم خالی از حضور گردشــگر است.
صنواتــی میگویــد« :متأســفانه بعــد از
اعــام تصمیــم ترامپ ،مــردم ناگهان از
وضعیت امنیت شهر نگران شدند .خیلی
از فلســطینیها کــه هــر ســال ایــن موقع
بــه بیتلحــم میآمدند امســال به جای
دیگری میروند .هر ســال که گردشــگران
به این شهر میآمدند از اتحاد مسیحیان
و مســلمانان لذت میبردنــد و حامی آن
بودنــد» .گروههای مســیحی ســاکن بیت
لحم در اعتراض به تصمیم اخیر ترامپ،
مراســم جشــن کریســمس در میــدان
کلیســای المهــد را لغــو و تنهــا بــه انجام
مراســم مذهبــی و گردهمایــی در شــب
کریسمس اکتفا کردند .به گزارش «ایران»
به نقل از ایندیپندنت ،اهالی شهر ناصره،
کــه برخــی معتقدنــد حضــرت مســیح
دوران کودکیاش را در آنجا ســپری کرده،
هم اعالم کردهاند که برخی از جشنهای
کریسمس خود را در اعتراض به تصمیم
ترامــپ لغو میکنند .ناصــره بزرگترین
شهر اشغالی رژیم صهیونیستی است که
جمعیتی نزدیک به  76هزار نفر متشکل
از مســلمانان و مســیحیان دارد و هر سال
جشــنهای کریســمس ویــژهای تــدارک
میبیند .ســالم شراره ســخنگوی شهر در
ایــن باره گفــت« :مــا تصمیــم گرفتهایم
جشــنهای سنتی کریســمس خود را لغو

ëëپاپفرانسیس:خاورمیانهبهراهحلدوکشورینیازدارد

برش

پاپ فرانسیس ،رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سخنان خود به مناسبت والدت عیسی مسیح (ع)
مهاجرت میلیونها پناهجو در جهان امروز را به سفر حضرت مریم (س) و یوسف نجار به بیت لحم ،
تشبیه و ابراز امیدواری کرد هیچکس این احساس را نداشته باشد که در زمین جایی برای او وجود ندارد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از آسوشــیتدپرس ،پاپ فرانســیس در سخنان خود همچنین خواستار مذاکرات
بر ســر راه حل دو کشــوری برای پایان دادن به درگیریها میان اســرائیل -فلســطین شد و گفت :دعا کنیم که
مذاکرات میان طرفین آغاز شود و این مذاکرات در نهایت به نتیجه برسد و همزیستی صلح آمیزی میان دو
ملت با توافق دوجانبه و مرزهای به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بینالملل ایجاد شود.

کنیــم زیرا ترامــپ دربــاره بیتالمقدس
ســخنان ظالمانــهای علیــه همســایگان
مســلمانمان گفتــه اســت» .بــه گــزارش
«ایــران» ،از ســوی دیگــر مســیحیان نــوار
غزه نیز به حمایــت از برادران و خواهران
مسلمانشــان برخاســتهاند .مالکوم وب
خبرنــگار الجزیــره در گزارش خــود از نوار
غزه گفت« :مســیحیان نوار غزه مراسمی
در کلیسا برای نشــان دادن اعتراضشان
به این تصمیم ترتیــب دادهاند .تصمیم
ترامــپ باعــث برافروخت ه شــدن خشــم
مســیحیان شــده اســت .طــی ســالهای
اخیر شرایط تحمیلی رژیم صهیونیستی
در نوار غزه نه تنها باعث آزار مســلمانان
شــده بلکــه بســیاری از مســیحیان را نیــز
بــه ســتوه آورده و بســیاری از آنهــا از نــواز

غــزه گریختهاند .بــا برخی از شــهروندان
مســیحی اینجــا کــه صحبــت میکــردم
میگفتند نــواز غزه به زندانــی برای همه
انسانها تبدیل شده است».
ëëاقلیتدنبالهرویترامپ
دربرابراکثریتمنتقد
یکــی از وعدههــای انتخاباتــی ترامــپ،
انتقــال ســفارت امریــکا از تلآویــو بــه
بیتالمقــدس بــود .در حالــی کــه انتظار
میرفت این در حد وعده انتخاباتی باقی
بماند ،سخنرانی ششم دســامبر او نشان
داد که نباید برای بیدرایتی او حدودی را
متصور شد .با وجود آنکه ذرهای از خشم
و التهاب جهان از تصمیم ترامپ کاســته
نشــده ،چنــد کشــور نگــران از قطع کمک
مالــی امریــکا بــه آنهــا اعــام کردهاند که

انتقام مالی ترامپ از همصدایی جهانی علیه کاخ سفید
امریکا 285میلیون دالر از سهم خود در بودجه سازمان ملل را کاهش داد

گــروه جهــان /بیــش از  5میلیــارد
و  396میلیــون دالر بودجهای اســت که
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحد
در یــک روز تعطیــل (یکشــنبه) و هفتاد
و دومیــن و آخرین نشســتی که در ســال
 2017داشت برای دو سال متوالی 2018و
 2019این سازمان تصویب کرد .در حالی
که امریکا ،تأمینکننده  22درصد بودجه
ســازمان ملــل ،در اقدامــی خصمانه اما
قابــل پیشبینــی  285میلیــون دالر از
ســهم خــود در بودجه ســازمان ملــل را
کاهش داد.
بــه گــزارش «ایران» به نقل از ســایت
«اینر سیتی پرس» که اخبار وال استریت
و ســازمان ملل را پوشــش میدهــد ،قرار
بــود این بودجه  5میلیارد و  396میلیون
و  907هــزار و  300دالری روز جمعــه 22
دسامبر(اولدی)تصویبشوداماکمیته
پنجــم مجمع عمومی ســازمان ملل که
مســئول این کار بود ،نتوانست تا ساعات
پایانی شــنبه شــب بــه نتیجه برســد و در
نهایت ساعت  10صبح یکشنبه به وقت
امریکااینبودجهتصویبشدتانخستین
باری باشــد که در یک روز تعطیل بودجه
سازمانمللتصویبمیشود.
بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل
از«خبرگــزاری فرانســه» ،اتفــاق تاریخی
دیگری که در بودجه2018-2019سازمان
ملل رخ داد ،باال بودن سهم سازمانهای
امدادرســان از این بودجه بــود که اگرچه
ایــن افزایــش ســهم ،آنقــدر چشــمگیر
نبــود امــا یــک رکــورد در تاریــخ بودجــه
سازمانهای امدادرسان ملل متحد بود

و البته حکایــت از واقعیت تلخ افزایش
جنگها و درگیریهــا و آوارههای جهان
داشــت .به گفته مدیر نهاد امدادرسانی
ملل متحد ،در سال  ۲۰۱۸تعداد کسانی
که به کمکهای این سازمان در سرتاسر
جهاننیازمندخواهندشدبهنسبتسال
 ۲۰۱۷بیــش از  ۵درصــد افزایش خواهد
داشــت .ایــن افزایــش ســهم ،بویــژه در
شرایطی رخ داده که بودجه کلی سازمان
ملــل نســبت بــه دو ســال 2016-2017
کاهش یافته و امریکا بهعنوان کشوری که
به تنهایی 22درصد بودجه سازمان ملل
راتأمینمیکند،اعالمکرد 285،میلیون
دالر از کمکهای خود به این ســازمان را
کاهــش میدهــد .بودجــه 2016 -2017
ســازمان ملل  5میلیــارد و  401میلیون و
 794هزار و  400دالر بود.
ëëترامــپ بــه وعــده انتخاباتــیاش
عمل کرد
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری
امریــکا در جریــان رقابتهای انتخاباتی
وعــده داده بــود بودجــه ســازمان ملل را
کاهــش میدهــد .زیرا بــه عقیــده او این
سازمان کارکرد خود را از دست داده است
و نیازمنــد انجــام اصالحات اساســی در
ساختار خود است .منظور او از اصالحات
اساســی در ســاختار ســازمان ملــل ایــن
بــود که به ســازمانی مطیــع و فرمانبردار
امریکا تبدیل شود و در تمام تصمیمات
خــود منافــع امریــکا را در اولویــت قــرار
دهــد .آنتونی گوترش ،دبیر کل ســازمان
ملــل نیز پیشــتر فهرســتی از اصالحاتی
کــه میخواهــد در ایــن ســازمان انجــام

«اسد» در تدارک خروج  7کودک سرطانی از غوطه شرقی

بــا انتشــار اخبــار یک گروه انگلیســی دربــاره وضعیت  7کــودک مبتال به
ســرطان در غوطه شــرقی ،دفتــر رئیس جمهوری ســوریه اعالم کــرد ،هفته
جاری بشار اسد بهطور رسمی تصمیمش در این باره را اعالم خواهد کرد.
بــه گزارش ایســنا بــه نقــل از ســایت ســیریانیوز ،با انتشــار خبــر اتحادیه
مراقبتهــای پزشــکی و امدادرســانی انگلیس کــه ضمن ارائــه آمار حضور
 130کودک در غوطه شرقی مدعی شده بود ،وضعیت هفت کودک سرطانی
در این منطقه وخیم است و نیاز مبرم به معالجه فوری پزشکی دارند ،یکی
از مشــاوران این اتحادیه خبر داد ،دفتر شخصی بشار اسد ،رئیس جمهوری
ســوریه وارد گفتوگو با این اتحادیه شــده و اعالم داشــته بشــار اسد ،شخصاً
تصمیمش را در این باره در هفته آتی اعالم خواهد کرد.
شــایان ذکر اســت غوطه شــرقی تحت کنترل شورشیان مســلح از جمله
«جیش االســام» و «فیلق الرحمن» قرار دارد و در این اســتان درگیریهای
زیادی رخ داده است.

دهــد را بــا هدف راضــی کــردن ترامپ و
پیشــگیری از قطع کمکهــای امریکا به
ایــن ســازمان ارائه کــرده بــود اما مجمع
عمومی سازمان ملل اخیراًقطعنامهای
را بــا  128رأی موافق تصویــب کرد که به
موجب آن اقدام ترامپ در به رســمیت
شــناختن بیــت المقــدس بهعنــوان
پایتخــت اســرائیل را محکــوم میکــرد و
باعث شــد امریکا در جامعه بینالملل
منزوی شــود .این اقدام مجمع عمومی
ســازمان ملل بهانه الزم را به ترامپ داد
تــا وعده انتخاباتی خود را عملی کند و از
بودجه سازمان ملل بکاهد .البته دستور
ترامــپ بیشــتر کمکهــای داوطلبانــه
امریــکا به ســازمان ملــل را مــورد هدف
قرار داده اســت اما قطع همین کمکها
هم اثری منفــی و فوری بر فعالیتهای
ســازمان ملل خواهد داشــت زیرا امریکا
بزرگترین ارائهکننده کمک داوطلبانه به
این ســازمان اســت .در تابســتان امسال
نیــز امریــکا حــدود  600میلیــون دالر از
بودجــه عملیــات حفظ صلح ســازمان
مللکاست.بودجهعملیاتحفظصلح

آنها نیز ترامپ را در این تصمیم حمایت
خواهنــد کــرد و سفارتخانههایشــان را به
قدس منتقل میکنند .به گزارش «ایران»
به نقــل از پایگاه خبری مجلــه نیوزویک،
رومانی از معدود کشورهایی است که ابراز
تمایل کرده که سفارتش را به قدس ببرد.
رئیــس پارلمان این کشــور ضمــن اعالم
حمایــت از تصمیــم ترامپ گفــت« :من
فکــر میکنم رومانی باید انتقال ســفارت
خود بــه بیتالمقــدس را به طــور جدی
بررســی کند .ما باید خیلی جــدی در این
باره فکر کنیم ».این در حالی اســت که در
رأیگیــری مجمع عمومی ســازمان ملل
بــرای تصویــب قطعنامه علیــه تصمیم
ترامــپ ،رومانــی رأی ممتنع بــه آن داده
بــود .از ســوی دیگــر گواتماال کــه در میان

هفت کشوری است که به قطعنامه علیه
ترامــپ رأی منفــی داده بــود ،نیز صریحاً
اعــام کرده کــه چنین طرحی را بررســی
خواهد کــرد .به گزارش «ایران» به نقل از
گاردین ،رئیسجمهوری گواتماال گفته که
سفارت این کشور به بیتالمقدس منتقل
خواهد شــد تا گواتماال نخســتین کشوری
باشــد کــه از تصمیــم رئیسجمهــوری
امریــکا تبعیت کرده اســت» .بــه گزارش
«ایــران» بــه نقــل از نیویورکتایمــز،
جمهوری چــک هم تلویحاً گفتــه بود که
شــاید از تصمیــم ترامپ حمایــت کند و
ســفارتش را بــه قدس ببــرد امــا بعد زیر
فشــار انتقادهــا ســخنش را پــس گرفت و
در مجمــع عمومی هــم رأی ممتنع داد.
از طرف دیگر با وجود تهدیدهای آشــکار
و پنهــان امریــکا علیــه کشــورهای دیگــر،
همچنان بیشــتر کشــورهای جهــان علیه
تصمیــم ترامــپ مقاومــت میکننــد .به
گزارش ایرنا ،دولت مالزی تصمیم گرفته
اســت ســفارت خــود را در بیتالمقدس
شرقی بنا سازد .پیش از این ترکیه و کویت
نیــز اعالم کــرده بودنــد ســفارتخانه های
خــود را بــه «قــدس شــرقی» انتقــال
خواهند داد.

مجمع عمومی سازمان ملل خواستار پایان
خشونتهای ارتش میانمار علیه روهینگیاییها شد

AP

درپیافزایشتنشهابیندوکشور

موضع ضدصهیونیستی مسیحیان فلسطین اشغالی

Reuters

در حالــی که بســیاری از مســیحیان مقیــم خاورمیانه
جشــنهای کریســمس را تــوأم بــا دغدغــه حمــات
جاکوب ویرشفتر
احتمالــی تروریســتها پشــت ســر میگذارنــد ،همه
مترجم :وصال روحانی
جوامــع اقلیتی در عــراق دالیلی واقعی برای شــادی
کــردن دارند ،زیرا ســرانجام گــذر بابانوئل به موصل و
برخی شهرهای دیگر رها شده از شر وجود داعشیها افتاده است.
یــک نوجوان عراقی که بابت پیروزی جبهه مقاومت برداعش شــادمان اســت،
میگویــد« :خــودم را بــه شــکل بابانوئــل در آوردم و بــه در خانــه مــردم رفتــم.
معترفــم که هدیهای ارزنده برای عرضه نداشــتم و با آنهــا فقط درباره اهمیت
صلح ســخن گفتم ».البته گنوا غســان  17ســاله چیزهایی هم برای هدیه دادن
به کودکان داشت ؛ کتابچههای نقاشی رنگی و عروسکها و اسباببازیهایی که
در عراق کمیاب است .امینالعلیلی  29ساله هم با تأثیرپذیری از چنین مسائلی
میگوید :واقعاً جای تعجب دارد که این گونه اقالم و اجناس در بغداد ارائه و این
چنین با فروش باال همراه میشود .خود من مجبور شدم برای خانواده و فامیل
دو درخــت کریســمس بخرم .آخرین مراســم کریســمس ما محقرانهتــر از این
و مربوط به سال  2013میشد و جای خوشوقتی دارد که یک بار دیگر به کلیسای
مارپائولــوس میرویــم تــا مراســم شــکرگزاری بابــت تولد حضرت مســیح(ع)
و نزدیک شدن سال  2018را برپا داریم».
ëëمرگ و میرها و کوچها
حقیقت امر این اســت که برای عراقیها ســالهای زیادی سپری و رنج فراوانی
تحمل شد تا به نقطه نسبتاً امن کنونی برسند .عراق قبل از سال  2003که زمان
شدت گرفتن مبارزات با صدام حسین بود  1/5میلیون جمعیت مسیحی داشت
امــا ناامنیها و کوچهــا و مرگ و میرها آن جامعه را اینــک 300هزار نفری کرده
است .کم شدن جمعیت ،چه مسیحی و چه مسلمان در کشورهای منطقه براثر
شــدت گرفتن مخاصمات داخلی ،فقط عراق را شــامل نشــده و لبنان ،سوریه و
البته سرزمین فلسطین را هم در برگرفته است .از زمان بسط یافتن ناامنیها در
سوریه حداقل  30هزار مسیحی ساکن این کشور به خانههای آبا و اجدادیشان
در جاهایی مانند جمهوری ارمنستان بازگشتهاند و خیال بازگشت هم ندارند و
کم شــدن تدریجی و همیشــگی مسیحیان لبنان فرآیندی تازه نیســت و از اوایل
دهــه  1970پایهگــذاری شــد .و با اینکــه ارائهآمــاری دقیق در ایــن خصوص غیر
ممکن اســت اما در جدیدترین رأی گیریهای سیاســی در این کشــور مشــخص
شــده که بیشاز  37درصد مردم صاحب حق رأی در لبنان ،مســیحی هســتند.
در عیــن حال بیــروت این ادعای صحیــح را دارد که بانــی و مأمن قدیمیترین
جشنهای کریسمسی و ســال نو میالدی بوده و هیچ جای دیگری درخاورمیانه
اینگونه میزبان مســیحیان شادمان در این موقع از سال نبوده است «.جو سالیبا
»یک مهنــدس نرمافزارهای هواپیمایــی میگوید« :هر اتفــاق و محدودیتی در
لبنان قابل پیشبینی و فهم است اال محدودیتهای مرتبط باکریسمس؛ اینجا
را برای خوشامدگویی به سال نو ساختهاند».
ëëشروعیبرجشنهایوسیعتر
حتی مصر هم مدعی اســت که امســال رشد محسوســی در زمینه جشنهای
کریسمســی و ســال نو خود داشــته حال آنکه شــمار مســیحیانش رو به تزاید
نرفتــه اســت ،البتــه مســیحیان قبطــی مصــر کریســمس را نــه در واپســین
روزهــای مــاه دســامبر بلکــه در روز  7ژانویــه گرامــی میدارنــد ولــی مــردم
میگوینــد غربیهــا نبایــد فرامــوش کننــد کــه پیــروان مســیح انــدک مدتــی
بعــد از تولــد و محــرز شــدن پیامبــری مســیح(ع) بــرای اقامــت موقتــی بــه
قاهــره آمدنــد .از آنجــا کــه ردپــای داعــش در مصر از بســیاری جاهــای دیگر
نامحســوستر بــوده ،مســیحیان مصــر ب ه لطف امنیــت موجود خیــال رفتن
ندارنــد و ایــن شــاید یک نقطه شــروع برای جشــنهای وســیعتر مســیحیان
در گسترهای بزرگتر از جوامع عربی خاورمیانه درآینده نزدیک باشد.
منبعWashington Times:

فرودگاههایتونسبههواپیماهای
اماراتی اجازه فرود نمیدهند

جهـــــان

iran-newspaper

جدا از بودجه عمومی این سازمان است
کــه تنهــا در ســال  2017میــادی برابر با
 7.8میلیــارد دالر بود.اروپــا هــم پیشــتر
خواســتار کاهــش  180میلیــون دالری
بودجه سازمان ملل شده بود.
بهگزارشایسنابهنقلازپایگاهخبری
هیــل ،در بیانیــه دفتر نمایندگــی امریکا
در ســازمان ملــل درباره کاهــش بودجه
سازمان ملل آمده است :عالوه بر کاهش
قابل توجه بودجــه ،ما وظایف مدیریتی
و اقدامات حمایتی خود از ســازمان ملل
را کاهــش داده ،حمایــت از اولویتهای
اصلی امریکا در سراســر جهان را تقویت
کــرده و مقــررات و مســئولیتپذیری
بیشــتری را به کل سیســتم سازمان ملل
تزریق کردیم .نیکی هیلی ،ســفیر امریکا
در ســازمان ملل نیز با تأکید بر ادعاهای
پیشین خود و ترامپ مبنی بر ناکارآمدی
ســازمان ملل گفت :ایــن کاهش بودجه
اقدامی بزرگ در مســیری درســت برای
امریکاســت و مــن بــه مســیر افزایــش
کارآمــدی ســازمان ملــل ضمــن حفــظ
منافع مان ادامه خواهم داد.

ل و نصبهای رئیس جمهوری مستعفی یمن
عز 

عبد ربه منصور هادی ،رئیس جمهوری مســتعفی یمن که حدود ســه ســال
پیش و در بحبوحه اختالفات داخلی در این کشور فرار کرد و به عربستان سعودی
پناهنده شــد ،به تازگی دســت به عزل و نصبهایی در کابینه خود زده و  5وزیر و
 3استاندار را جابه جا کرده است.به گزارش ایسنا به نقل از سایت روزنامه ایالف،
براســاس حکمهــای صــادره از ســوی هادی ،احمد المیســری بهعنــوان معاون
نخســتوزیر و وزیر کشــور به جای سرلشــگر حســین عرب منصوب شــد .هادی
حسین عرب بهعنوان مشاور هادی در امور امنیتی تعیین شد.همچنین عثمان
حســین فاید محلی بهعنوان وزیر کشــاورزی ،اوس عبداهلل احمد العود بهعنوان
وزیــر نفت و معادن ،صالح أحمد محمد الجبوانــی بهعنوان وزیر حمل و نقل و
محمد مقبل الحمیریی بهعنوان وزیر مشاور در امور شورا و پارلمان تعیین شدند.
طبق حکمهای منصور هادی ،امین احمد محمود بهعنوان استاندار استان
تعز ،سرلشــکر علی مقبل صالح بهعنوان اســتاندار اســتان الضالع و ســرتیپ
أحمد عبداهلل الترکی بهعنوان استاندار استان لحج منصوب شدند.

کشورهایعضومجمععمومیسازمانمللمتحد،بااکثریتآرابهپیشنهادسازمان
یاسالمیپاسخمثبتدادهوباصدورقطعنامهایازدولتمیانمارخواستند
همکار 
عملیاتنظامیعلیهمسلمانانروهینگیادراستانراخینرامتوقفکنند.بهگزارش
ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه ،روز یکشنبه اعضای مجمع عمومی سازمان ملل،
پیشنویس قطعنامه سازمان همکاری اسالمی درباره وضعیت روهینگیاییها را با
 122رأی موافــق در مقابــل  10رأی مخالف و  24رأی ممتنع به تصویب رســاند .این
قطعنامه از دولت میانمار میخواهد ،به امدادگران اجازه دسترسی داده و بازگشت
تمامی آوارگان را تضمین و حق شهروندی کامل به مسلمانان روهینگیا اعطا کند.
این قطعنامه همچنین از «آنتونیو گوترش» ،دبیرکل سازمان ملل خواست نماینده
ویژهای را در میانمار منصوب کند .در حقیقت این قطعنامه پس از موافقت کمیته
تخصیص بودجه ســازمان ملل با تأمین بودجه برای ســمت جدیــد نماینده ویژه
سازمان ملل در میانمار در مجمع عمومی به تصویب رسید.
به گزارش ایرنا به نقل از شــبکه آســیا خبر ،این قطعنامه در حالی به امضای 122
کشــور عضو مجمع عمومی رســید که کشــورهای چین ،روسیه ،ســوریه ،بالروس
و زیمبابــوه در ایــن رأیگیــری بــه میانمار پیوســته و علیه ایــن برنامــه رأی دادند.
همچنین کشــورهای کامبوج ،الئوس ،ویتنام ،فیلیپین بهعنوان کشــورهای عضو
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آ.سه.آن نیز با حمایت از میانمار،
به قطعنامه مذکور رأی منفی دادند تا به این ترتیب زمینه تداوم خشونتها علیه
مسلمانانروهینگیارادرمیانمارهموارترسازند.گفتنیاستازماهاوتسالجاری
تاکنون که عملیات ارتش میانمار در اســتان راخین آغاز شــده ،بیش از  ۶۵۰هزار
مســلمان روهینگیا به خاطر خشــونت ،هتک حرمت و محاصــره ارتش میانمار
مجبور به ترک روستاهای خود در استان راخین شده و به بنگالدش گریختهاند.

حمله انتحاری مرگبار داعش
در نزدیکی ساختمان امنیت ملی افغانستان

در حمله انتحاری یک نوجوان داعشی در نزدیکی ساختمان ریاست امنیت ملی در
شهر کابل 6 ،غیرنظامی از جمله  2نفر از کارمندان امنیت ملی کشته و  3نفر دیگر
زخمیشدند.
به گزارش ایرنا ،ســاعت  7و  30دقیقه روز دوشــنبه ،یک پســر نوجوان خود را در پیاده
روی خیابان «شش درک» این شهر منفجر کرد« .نجیب دانش» سرپرست سخنگوی
وزارت کشــور افغانســتان اعــام کرد ،انفجار در منطقه نهم شــهر کابــل و در نزدیکی
ســاختمان ریاســت امنیت ملی رخ داده ،در حالی که در محل انفجار هیچ نظامی یا
ایست و بازرسی وجود نداشته است .وی افزود به علت همزمانی انفجار فرد مهاجم
و تردد یک خودروی ســواری با  6سرنشــین از محل این حادثه 6 ،نفر کشــته و  3عابر
دیگر نیز زخمی شدند .به گفته سخنگوی وزارت کشور افغانستان ،زخمیها بالفاصله
با حضور نیروهای امدادی به بیمارستان انتقال داده شده و تحت درمان قرار گرفتند.
آمار منتشــر شده از سوی مقامات افغانستان درباره تعداد کشتهها و زخمیها ضد و
نقیض بود .چرا که «سلیم رسولی» رئیس وزارت بهداشت افغانستان اعالم کرد این
رویداد انتحاری 10کشته و 6زخمی در بر داشت« .نصرت رحیمی» معاون سخنگوی
وزارتداخلیافغانستاننیزاعالمکرد 2کارمندامنیتملینیزدربینکشتهشدگان
هســتند .به گزارش ایســنا به نقل از بیبی ســی ،گروه موســوم به داعش در ســایت
«اعماق» که وابسته به این گروه است مسئولیت این حمله را برعهده گرفته است.
این حمله انتحاری از ســوی یک نوجــوان در حالی انجام میگیرد که عامل آخرین
حمله انتحاری کابل 9آبان ماه سالجاری نیز در خیابان چهاردهم منطقه حفاظت
شده وزیر اکبر خان ،نیز یک پسر بچه 12ساله بود .همچنین در 27آذر ماه گذشته نیز
در کابل حمله مسلحانهای به ساختمان آموزش امنیت ملی در منطقه پنجم این
شهر محله افشار انجام شد که در آن بدون هیچ آسیبی به نیروهای دولتی و مردم،
تنها سه مهاجم وابسته به گروه تروریستی داعش کشته شدند.

سیاســـی
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دادستان تهران خبر داد

بازگشت  7میلیارد تومان مابه التفاوت در پرونده امالک نجومی
 39فقره قرارداد واگذاری امالک فسخ شد

دادستان کل کشور :عدهای مأموریت دارند
دستگاههایمنصوبرهبریرابکوبند

مهر

دادســتان تهران با اشاره به مالقات اخیر
خــود بــا زندانــی احمدرضــا جاللــی کــه
بابت جاسوســی به اعدام محکوم شــده
اســت ،گفــت :اهــم اطالعات ارائه شــده
از ســوی نامبرده شــامل اطالعــات کامل
و مســتند در خصــوص  30نفــر از افــراد
شــاخص پروژههــای تحقیقاتی ،نظامی،
دفاعــی و هســتهای از جملــه شــهیدان
علــی محمــدی و شــهریاری اســت .بــه
گزارش میزان ،جعفری دولت آبادی در
جلسه شــورای معاونان دادسرای تهران
افــزود :نامبــرده دارای دکتــرای حــوادث
غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هستهای
است و همســرش از کارشناسان سازمان
انــرژی اتمــی بوده کــه در حــال حاضر از
خدمت منفصل شــده است .نامبرده در
ایــن بازدیــد به هشــت نوبت مالقــات با
مأموران ســرویس جاسوسی بیگانه اقرار
نموده و در همیــن رابطه وجوهی را اخذ
کرده است .این زندانی عالوه بر اطالعات
مربــوط بــه پروژههــای وزارت دفــاع،
ســازمان انرژی اتمی ،اسامی و اطالعات
تعــدادی از مدیــران ســازمان انــرژی
اتمی و وزارت دفاع را به افســران موســاد
تحویل داده اســت .حســب اقــرار متهم،
وی اطالعاتی در حوزه ســایتهای انرژی
اتمــی ،نامهــای مدیران ارشــد ســازمان
انرژی اتمــی ،وزارت دفاع ،ســازمانهای
تابعــه و طرحهــا و برنامههــای آنهــا،
نقشــه و پــان ســاختمانها را در اختیــار
مأموران موســاد قــرار داده اســت .متهم
به آلودهسازی سیستمها اقرار نموده  ،با
توجه به قرائن موجود و اظهارات کارکنان
وزارت دفــاع در همــان مقطــع ،حملــه
ویروســی به سیستمهای این مرکز انجام
شده و متهم اقرار نموده فلشهایی را که
در اختیار داشته ،با پوشش انتقال دیتا به
سیســتمهای بســیاری از افراد مورد نظر،
وصل کرده است.
دادستان تهران افزود :اهم اطالعات
ارائــه شــده از ســوی نامبــرده شــامل
اطالعــات کامــل و مســتند در خصــوص
 30نفــر از افــراد شــاخص پروژههــای
تحقیقاتــی ،نظامــی ،دفاعی و هســتهای
از جملــه شــهیدان علــی محمــدی و
شــهریاری اســت .متهــم همچنیــن بــه
انتقــال اطالعــات مربــوط بــه پروژههای
بــه کلــی ســّری نظــام در حوزههــای

تحقیقاتــی ،نظامی ،دفاعی و هســتهای
در قبال دریافت مبالغــی به همراه حق
شــهروندی کشــور ســوئد بــرای خــود و
خانوادهاش اقرار کرده اســت.این پرونده
پــس از اخــذ آخریــن دفاع و صــدور قرار
جلب به دادرسی ،در تاریخ 1395/10/15
منتهی به صدور کیفرخواســت شده و در
شــعبه  ۱۵دادگاه انقالب اسالمی تهران
بــا حضــور متهــم ،وکیــل وی و نماینــده
دادستان رسیدگی شده و دادگاه با استناد
به مــاده  ۲۸۶قانــون مجازات اســامی،
نامبــرده را به اعدام محکوم کرده اســت
کــه با ابــاغ دادنامه به وکیــل و اعتراض
محکومعلیه و وکیل نامبرده ،رأی صادره
در تاریخ  1396/9/11در دیوان عالی کشور
ابرام شده است.
ëëواکنشبهسخنانرئیسجمهوری
دادســتان تهران در ادامه این جلســه
بــه ســخنان رئیــس جمهــوری دربــاره
فضــای مجــازی واکنــش نشــان داد و
خواســتار مدیریت بیشــتر در این عرصه
شــد و تأکیــد کــرد :همانگونــه کــه در
فضــای حقیقی افراد بــا هویت فعالیت
مینماینــد ،هرگونــه اقــدام در فضــای
مجازی نیز باید با هویتهای مشــخص
و واقعــی صــورت گیــرد .وی بــا اشــاره
تلویحی به سخنان اخیر حسن روحانی،
تصریــح کــرد :قبول داریم کــه بابت یک
تصــادف نباید بزرگراه مســدودشــود اما
در همــان بزرگــراه نیــز تمــام خودروهــا
دارای پالک انتظامی مشــخص هستند.
دوربینهای متعدد برای کنترل سرعت
و تخلفات نصب شــده و مأموران پلیس
نیــز حضــور فعــال دارند .لــذا بــه مانند
بزرگراههــا ،در فضای مجازی اشــخاص
باید هویت داشــته باشــند .اینکه عدهای
بتواننــد آزادانه و بــا هویتهای مجعول
یا مجهول مرتکب جرم شــوند ،کاالهای
قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند
و ...ســلب اعتماد عمومــی و بر هم زدن
امنیت فکری مردم را در پی دارد ،اینها
هیــچ یــک موافــق حقــوق شــهروندی
نیســت .اتفاقــاً الزمه حقوق شــهروندی
آن اســت که کســی که در فضای مجازی
فعالیــت میکنــد ،نــام و نشــان و هویت
مشــخص داشــته باشــد .جعفــری
دولتآبــادی با انتقــاد از اظهاراتی نظیر
اینکه «ما نمیگذاریم بزرگراهها مسدود

شــود» ،گفت :باید از مــوارد نقض حریم
خصوصــی افــراد اجتنــاب کــرد و ایــن
تکلیف قوه قضائیه اســت .ما معتقدیم
فضــای مجــازی بایــد مدیریــت شــود و
همان گونه که گفته میشود برای بودجه
کشور اتاق شیشــهای درست کنید ،ما نیز
پیشــنهاد میکنیم برای فضــای مجازی
اتاق شیشهای درست کنید.
حســن روحانــی سهشــنبه گذشــته
در نخســتین اجــاس ملــی گــزارش
اجــرای حقــوق شــهروندی ،دسترســی
عمــوم مــردم بــه اطالعــات را از حقوق
شــهروندی عنوان و تأکید کــرده بود«:در
طول این  4.5ســال گذشــته ،روزی نبوده
کــه با ارگانها و دســتگاههای مختلف در
جلسات مختلف صحبت و بحث نکنم.
هــر روز میآمدند که آنجــا را فیلتر کنیم
و آن شــبکه را ببندیــم .میگفتــم چــرا؟
ایــرادی را پیدا کــرده و میگفتنــد .آیا اگر
یک راننده تخلف کــرد ،باید بزرگراهها را
ببندیم؟ اگر قطار یکبــار تصادف کرد آیا
بایــد کل قطارها را جمــع کنیم؟ این چه
حرف و استداللی است؟ مگر میشود در
دنیای امروز ،از فضای اینترنت خارج شد
و بگوییم که میخواهیم اشتغال درست
کنیم؟ مگر شدنی است؟»
ëëفساددرایرانسازمانیافتهنیست
دادســتان تهران با اشــاره به موضوع
مبــارزه بــا فســاد در جمهــوری اســامی
هم گفــت :اینکه گفته میشــود در ایران
پدیــده فســاد امــری ســازمانیافته و
سیستماتیک است  ،قبول نداریم .مبانی
نظام جمهوری اسالمی ضد پدیده فساد
اســت .ما نیز به مانند دیگر کشــورها ،در
برخی حوزهها مشــکالتی داریــم اما این
امر به معنای ســازمانیافته بودن فســاد

قاسمی  :سفر «مکرون » به ایران بدون پیش شرط است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در حالی
ســفر احتمالی امانوئل مکــرون ،رئیس
جمهــوری فرانســه بــه ایــران را عامــل
تقویت روابــط دوجانبه تهران و پاریس
و حــل اختــاف نظرهــا درباره مســائل
منطقــهای دانســت کــه طــرح هرگونــه
پیششــرط درباره سفر مکرون به ایران
را رد کرد.
به گــزارش «ایران» ،بهرام قاســمی
در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی
و خارجــی در مورد زمان ســفر امانوئل
مکرون رئیس جمهوری فرانســه گفت:
«ســفر رئیــس جمهــوری فرانســه در
دستور کار دو کشور است و تاریخی برای
آن تعیین نشده است ».قاسمی با بیان
اینکــه «روابــط دو کشــور مثبت اســت و
تعامالت بســیاری بین تهــران -پاریس

وجــود دارد و ادامــه خواهــد یافــت»،
افــزود« :دو کشــور در برخــی مســائل
دارای مواضع مشــترکی هستند و قطعاً
در برخــی حوزههــا نظــرات یکســانی
ندارنــد .مذاکــرات و رفــت و آمدها این
فرصــت را فراهــم میکند که دو کشــور
بــا دیدگاههــای یکدیگر از نزدیک آشــنا
شــوند ،ما از این رفت و آمدها اســتقبال
میکنیم .ســفر آینده وزیــر امور خارجه
فرانســه به تهران در دستور کار دو کشور
اســت و قطعاً دســتور کارهای مشخص
و مفصلی برای این ســفر در نظر گرفته
شده اســت .عالوه بر مســائل دوجانبه،
در حوزههای سیاسی ،اقتصادی ،بانکی
و فنــاوری ،در مــورد مســائل منطقــه
نیــز صحبتهایــی با طــرف فرانســوی
خواهیم داشت».

دیوان محاسبات اتهامات درباره کرسنت را رد کرد
دیــوان محاســبات در اطالعیــهای
اتهامــات بــه مســئوالن دربــاره پرونــده
کرسنت را تکذیب و اعالم کرد که اساساً
نامــهای توســط یکــی از رؤســای اســبق
دیوان محاســبات درباره کرسنت وجود
نــدارد و رســانههای معاند با شــیطنت
و فضاســازی اتهاماتــی را بــه برخــی از
مقامات نسبت دادهاند.
بــه گــزارش «ایــران» در روزهــای
گذشــته نامــهای در برخــی رســانههای
خارجــی منتشــر شــد کــه ادعــا میشــد
توســط محمدرضــا رحیمــی ،رئیــس
وقت دیوان محاســبات خطاب به رهبر
معظــم انقــاب نوشــته شــده اســت.
یکــی از مــوارد منــدرج در ایــن نامــه
ادعای دریافت پورســانت توسط برخی
مقامــات ایرانــی در جریــان قــرارداد
کرسنت است .روز شنبه کوروش روشن،
وکیــل محمدرضــا رحیمــی خبــر ایــن
نامــه و همینطور گزارشهــای مربوط
بــه بازداشــت خــودش را تکذیــب کرد.
وی گفته اســت :در تماســی که با موکل
خــود داشــتم ،معلوم شــد ،نامــهای که
این روزها در برخی رســانههای خارج از
کشور تحت عنوان نامه رئیس کل وقت

دیوان به رهبر معظم انقالب منتشــر و
در آن از برخــی اســامی نــام برده شــده
اســت ،اساســاً وجــود خارجــی نداشــته
اســت .دیــروز نیــز دیــوان محاســبات با
انتشار اطالعیهای اعالم کرد« :به اطالع
ملت شــریف ایران اســامی میرساند؛
اخیــراً برخــی از رســانههای معانــد بــا
اســتناد بــه نامــهای بــه امضــای یکی از
رؤسای اسبق دیوان محاسبات کشور در
خصوص موضوع قرارداد گازی موسوم
بــه کرســنت ،اتهاماتــی را بــه برخــی
از مقامــات و مســئوالن کشــور نســبت
دادهاند و این امر دســتمایه شــیطنت و
فضاســازی در ســایر رســانههای معاند
و وابســته بــ ه نظــام ســلطه و فضــای
مجازی شــده اســت ».در ایــن اطالعیه
آمده اســت« :متعاقب طــرح اتهامات
مذکور دیوان محاســبات کشــور با دقت
و حساســیت الزم بــه بررســی موضــوع
پرداختــه و وجــود چنیــن نامــهای را
ساختگی دانسته و قویاً تکذیب میکند.
بر همین اســاس هرگونه اســتناد به این
نامه و به تبع آن ایراد اتهام به مسئوالن
ل فاقد ســندیت بــوده و اعتبار
ذیمدخ 
ندارد».

ســخنگوی وزارت امورخارجــه خبــر
طرح شــرط و شــروط برای سفر مکرون
را بحثــی انحرافــی دانســت که از ســوی
برخی جریانها با اهداف خاص مطرح
میشود .قاسمی گفت« :ما دور چهارم
مذاکرات با فرانسه را در پاریس داشتیم
و بــه آنهــا یــادآوری کردیــم کــه بایــد با
واقعیتهای منطقه بیشتر آشنا شوند و
پذیرنده برخی القائات نباشند».

در کشــور نیســت .وی با اشاره به اینکه در
دســتگاه قضایــی پروندههــای متعددی
در حــوزه مبارزه با فســاد تشــکیل شــده،
پیگیــری آنهــا صــورت گرفتــه یــا احکام
صادره اجرا شــده اســت ،افــزود :اولویت
اصلی دســتگاه قضایی ،مبارزه قاطعانه
و بــدون تبعیــض با پدیده فســاد اســت؛
هر چند ممکــن اســت در مقاطعی فرد
یــا افرادی تحت تعقیب و پیگرد قضایی
قرار نگیرند اما دستگاه قضایی با مرتفع
شدن برخی موانع اقدام خواهد کرد.
ëëتکمیلتحقیقاتپروندهامالکنجومی
جعفــری دولتآبــادی همچنیــن به
موضوع پرونده امالک نجومی پرداخت
و اظهــار داشــت :تحقیقــات ایــن پرونده
تقریباً به اتمام رســیده اســت .وی اعالم
کــرد :تــا هفتــه گذشــته در این پرونــده از
 ۱۹۶نفــر تحقیق شــده و تمام تحقیقات
توســط بازپــرس رســیدگیکننده صورت
گرفتــه و امــر تحقیق به ضابطــان ارجاع
نشــده است.دادســتان تهران افــزود :در
ایــن پرونــده بــا پیگیریهــا و اقدامــات
بازپــرس ۳۹ ،فقــره قــرارداد واگــذاری
امــاک فســخ شــده و مبلــغ  ۷میلیــارد
تومان مابهالتفاوت وجوه پرداختشــده
توســط ذینفعــان بــر اســاس ارزیابــی
هیأت کارشناســان رســمی دادگستری از
دریافتکننــدگان چنین امالکی اخذ و به
حساب سپرده واریز شده است .همچنین
ارزیابی امالک توسط کارشناسان رسمی
دادگســتری به عمل آمده و سعی بر این
بوده است که از کارشناسان متفاوت برای
ارزیابی هر ملک استفاده شود.
ëëتشکیل پرونده درباره پاک کردن پرچم
رژیمصهیونیستیاززمینیکدانشگاه
موضوع دیگری که دادستان تهران

ëëمسأله بدهی انگلیس به ایران
ل وفصل میشود
ن نیت لندن ح 
با حس 
قاسمی درخصوص روند بازپرداخت
بدهــی انگلیــس بــه ایــران گفــت« :این
بحــث طلــب از موضوع های اساســی و
جدی مورد مذاکره در ســفر جانســون به
تهــران بــود تا دو طــرف تا حــدود زیادی
گامهایی ب ه سمت حل و فصل موضوع
بردارند ،اما طرف انگلیسی گفت برخی
مســائل فنــی اســت کــه بایــد بــه لنــدن
برگردد تا از طریق خزانهداری آن را حل
ن نیت لندن این
کند و امیدواریم با حس 
ل و فصل شــود ».قاســمی
موضــوع حــ 
همچنیــن دربــاره خبــر آزادی نازنیــن
زاغری که از سوی همسر وی مطرح شده
اســت ،گفت« :اگر همســر وی ادعاهایی
کرده باید از خود وی پرســید .ســخنگوی

آیتاهلل جنتی در دیدار جمعی از نخبگان لبنانی:

بزودی سقوط رژیم صهیونیستی را جشن خواهید گرفت
جمعی از استادان و دانشجویان نخب ه
لبنانــی با حضور در شــورای نگهبان با
آیتاهلل جنتی دبیر شــورای نگهبان و
تعــدادی از اعضــای حقوقــدان دیدار
کردند.به گزارش فارس ،دانشــجویان
لبنانی ضمن دیدار بــا آیتاهلل جنتی
و ســه عضو حقوقدان شورای نگهبان،
خواستار آشنایی بیشتر با ساختار نظام
جمهــوری اســامی ایــران و همچنین
نهاد شورای نگهبان بودند که سؤاالتی
در ایــن خصــوص از ســوی ایشــان
مطرح شد.آیتاهلل جنتی ضمن خیر
مقدم به اســتادان و دانشجویان نخبه
لبنانی ،گفت :شــما عزیزان کــه از دیار
صبر و اســتقامت برای آشــنا شــدن با
انقــاب و نظام جمهوری اســامی به
ایران تشــریف آوردهاید ،باید از حضور
خــود بــه نحو احســن اســتفاده کنید و
از تجربیــات انقــاب اســامی بهرهها
ببرید.
حتمــاً راجع به تاریخ انقالب اســامی
ایــران بــه کتابها مراجعــه و مطالعه
کنیــد؛ تــا ببینیــد چــه تالشهــا و
اســتقامتهایی برای به ثمر رســاندن

انقالب اســامی شده است .همچنین
از بیانات امام خمینی(ره) ـ از صحیفه
نور و صحیفه امام(ره) ـ استفاده کنید؛
بیانات امــام خامنهای را پیگیری کنید
و گــوش فــرا دهید تا با مواضع ایشــان
آشنا شوید.
آیــتاهلل جنتــی ضمــن اشــاره بــه
مقدمــات ظهــور امــام زمان(عج) که
برای عدلگستری خواهند آمد ،گفت:
هرجا اقداماتی علیه اسالم و مسلمین
انجــام میشــود ،محکوم به شکســت
است؛ چنانچه قدرت پوشالی داعش،
توســط ایثــار و فداکاریهــای نیروهای
اسالمی شکســت خورد و از کشورهای
عــراق و ســوریه بیرون رانده شــد.دبیر
شــورای نگهبان در پایان خاطرنشــان
کــرد :انشــاءاهلل شــما جوانــان شــاهد
سقوط رژیم جعلی اســرائیل خواهید
بــود و بــزودی ســقوط آنهــا را جشــن
خواهیــد گرفــت .ضمــن اینکــه ایــن
شکســت تنهــا مختــص غاصبــان
صهیونیســتی نخواهــد بــود ،بلکــه
شکســت امریکا و حامیان اسرائیل نیز
خواهد بود.

خبر

دادســتان کل کشــور خواســتار تقویــت روحیــه بســیجی و
انقالبــی در دســتگاه قضایی شــد و گفــت :باید بــا تالش و
همت بســیجی وار ،روز بــه روز به قــوه قضائیه صد درصد
انقالبــی نزدیک شــویم .به گزارش ایســنا ،حجتاالســام
منتظری در نشست معاونان عقیدتی سیاسی و جمعی از
فرماندهان بسیج قوه قضائیه ،تبعیت از ولی فقیه را دارای
زیربنا و حجت شــرعی دانســت و گفت :مهمترین ویژگی
بســیج و بسیجی همین تبعیت محض از ولی فقیه است.
وی گفــت :اگر بخواهیم صادقانــه و واقع بینانه نگاه کنیم،
بایــد بگوییم که قــوه قضائیه هنــوز با صد درصــد انقالبی
بودن فاصله دارد و کســی که باید این روحیه را در دســتگاه
قضایی تقویت و به آن کمک کند ،نیروی خالص بســیجی
است؛ چرا که صد درصد انقالبی بودن تأکید و خواسته رهبر
معظم انقالب از دستگاه قضایی است که درباره هیچ نهاد
دیگری از سوی ایشان به این صراحت مطرح نشده است؛
بنابراین ،این موضوع برای ما حجت اســت .دادستان کل
کشــور تصریح کرد :قاضی و کارمنــد انقالبی هیچ گاه خود
را در معــرض لغــزش و خطا و دریافت رشــوه ،ســفارش و
توصیه قــرار نمیدهد و همواره با قاطعیــت در مقابل آن
میایستد .منتظری تصریح کرد :باید ببینیم چه مسیری را
بایــد برویم و چه برنامهای را اجرا کنیم که چهره دســتگاه
قضایی چهره مطلوبتری باشــد و بتوانیــم در مقابل این
همه هجمه و توطئهای که علیه دســتگاه قضایی میشــود
تا چهره قوه قضائیه را نامطلوب جلوه دهند ،چهره خوبی
از ایــن دســتگاه را بــه جامعــه نشــان دهیم .دادســتان کل
کشــور در ادامه به برخی هجمهها و ســخنان علیه دستگاه
قضایی از ســوی برخــی افراد که امروز نقش اپوزیســیون را
دارند ،اشــاره کرد و افزود :کسانی با بزرگبینی و دروغهای
مخــرب قصــد دارند به دســتگاه قضایی ضربــه وارد کنند.
عدهای هم مأموریت دارند دســتگاههای منصوب رهبری
را بکوبند .منتظری گفت :البته نمیگوییم در قوه قضائیه
و دستگاههای دیگری که منصوب رهبری هستند اشکال و
ضعف نیست اما ببینید که چگونه این دستگاهها را سیبل
کرده و آماج حمالت خود قرار دادهاند.

بــه آن اشــاره کــرد ،پــاک کــردن نقش
پرچــم رژیــم صهیونیســتی در زمیــن
یکی از دانشــگاههای کشــور در آســتانه
 ۱۶آذر ســالجاری بــود کــه در فضــای
مجازی بازتاب زیادی داشت.
وی بــا انتقــاد از ایــن رفتــار اظهــار
داشــت :این اقدام آن هم در شرایطی
کــه ترامــپ رئیــس جمهــوری امریکا،

قوه قضائیه اظهاراتــی در این خصوص
داشته که شما را به آن ارجاع میدهم».
 ëëنشست«آستانه»موفقبود
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره
هشــتمین دور نشســت آســتانه دربــاره
ســوریه بیان کرد« :نســبتاً جلســه بسیار
موفقــی داشــتیم و ســه کشــور ضامــن
تفاهمــات خوبــی داشــتند؛ در مــورد
آماده کردن سند تبادل زندانیان ،ربوده
شدگان و بازداشــتیها قرار شد با کمک
سه کشور ضامن این موضوع دنبال شود
و باید تسهیالتی توسط سه کشور ضامن
و دولت سوریه فراهم شود».
ëëامریکادربارهقدسمنزویشد
ایــن مقــام مســئول وزارت خارجه
با بیــان اینکــه اقدامــی که در شــورای
امنیــت و مجمــع عمومــی ســازمان

قــدس شــریف را بهعنــوان پایتخــت
این رژیم غاصب معرفی کرده اســت،
تصویــری منفــی از مقابلــه جمهــوری
اســامی بــا رژیــم صهیونیســتی بــه
نمایش میگذارد.
وی ضمن انتقاد از این اقدام گفت:
پرونده مرتبط با این موضوع در دست
بررسی است.

ملــل صــورت گرفــت نشــانگر انزوای
ایــاالت متحده امریــکا در مورد قدس
شریف است ،گفت« :باید دولتمردان
امریکایی زنگ خطر را احســاس کنند
و بداننــد بــا تهدیــد دیگــر نمیتوانند
منویــات نامقــدس خــود را در مــورد
مسائل جهانی پیگیری کنند».
ëëروحانیابتدایسال 97بهباکو
وچندکشورآسیایمیانهمیرود
قاســمی در مــورد ســفر روحانــی
بــه آذربایجــان گفــت« :طبــق
برنامهریزیهایی که در حال انجام است
س جمهوری احتمــاالً به باکو و یکی
رئی 
دو کشــور آســیای میانه ســفری خواهند
داشت و این ســفر در ابتدای سال آینده
و بعــد از فراهــم شــدن مقدمــات الزم
یگیرد».
صورت م 
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ëëسرمقاله«:وضعیتبحران»
طــرف دوم ســکه تبلیغــات در مــورد روبــهراه بودن
دگرخوان
اوضــاع در کشــور مــا ،الپوشــانی نارســاییها و پنهان
کردن واقعیتهای ناخوشــایند است .بویژه آنچه به
عملکرد دولتها مربوط میشود ،معموالً بینقص
نمایانده شــده است .اما در ســالهای اخیر این رویه
توانایی تداوم کامل نداشته است .علت آن ،رسیدن
کشور در برخی زمینهها به نقطهای از غلیان یک بحران است که پنهان کردن
آن کار هیــچ پرده یا تبلیغاتی نیســت .بحرانیشــدن ترازنامــه بانکها ،رکود
چنبرهزده بر بخش تولید ،خالی شدن صندوقهای بازنشستگی و بحرانهایی
مانند آنها را اکنون مدیران آنها میپذیرند و کارشناسان دولتی تصویرهای آنها
را براحتی منتشر میکنند.
رازها از پرده برون افتاده .نشانههای ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی از
مدتها پیش عیان شده است .ورشکستگی نظام بانکی در ایران تقریباً هرگز
آشــکار نخواهد شــد ،زیرا دولتها ،بانکها را به قیمت تورم آتی ،با اعتبارات
بیبنیــان بــ ه ه ر حال تغذیــه میکنند ،اما صندوقها حســابی تفــاوت دارند.
همیــن دیــروز مجلس کشــور فوریــت طرحی را تصویــب کرد تــا در پرداخت
حقوق بازنشســتگان صندوق فوالد تسریع شود .این صندوق با صندوقهای
دیگر تفاوت ماهوی ندارد و مثل دیگران ورشکسته است .بزودی دستگاه اداره
کشــور مجبــور خواهد بود برای دیگــر صندوقها نیز از همیــن راه برود .ظاهراً
دیگر برای پیدا کردن مقصر رسیدن ما به این نقطه دیر شده است و فایدهای
بــه حال بازنشســتگان و «دولت» ندارد که فالن مقام و بهمــان وزیر را به این
گناه به محاکمه بکشد .مسبب بحران به درد ما نمیخورد ،خود بحران پشت
در ایستاده است.
ëëیادداشت«:آزمونشهردارتهران»؛ناصرذاکری
شــهردار تهــران بتازگــی در یادداشــتی در
روزنامــه «شــرق» ،از «تهران جدید» ســخن
گفتــ ه و ضمن تأکیــد بر اینکه شــهروندان بایــد در تأمیــن هزینههای
شهر مشارکت داشت ه باشند ،کارآمدی و پاسخگویی مدیریت شهری،
مقابله قاطعانه با فساد و حرکت در مسیر شفافیت را نیز یک ضرورت
آشــکار دانسته ...برخی از اعضای شــورای سابق میگفتند که شهردار
وقت در مقابل شــورا پاســخگو نیســت و با ســلیقه خود کارها را پیش
میبرد؛ شــیوهای که هزینههای گزاف به شــهر تحمیل کــرد و البته بنا
نبود گزارش شفافی فراتر از جمالت شعاری و کلّی به شهروندان داده
شــود .در همــان ایام برخی پروندههای خاص مطرح شــد و به همت
رســانهها ،مــردم در جریــان امــور قرار گرفتنــد .با اینحــال هیچکس
حاضر به ارائه گزارش شفافی درباره این پرونده و دهها پرونده مشابه
ن گونه ریخت
نشــد .ممکن اســت گفت ه شود باید به فکر آینده بود و ای 
ن که تیــم مدیریتی جدید
و پاشهــا در هم ه جا مشــهود اســت و همی 
مستقر شده و با شیوهای جدید کارشان را آغاز کنند ،باید سپاسگزار بود.
اما میدانیم هیچ برنامهای برای مقابله با فساد نمیتواند بدون نگاه
به گذشــته آغاز شــده و گرفتار آفاتی نشود؛ زیرا شــهروندان بالفاصله
از خــود خواهند پرســید مدیران فعلی چه ســودی از «بایگانیکردن»
پروندههــای ویژهخــواری گذشــته میبرنــد و طبعــاً در صداقــت آنان
تردیــد خواهند کرد .از شــهردار تهــران انتظار میرود گزارشــی درباره
پروندههای مورد بحث ارائه دهد و بویژه عالوه بر اطالعرسانی درباره
پرونده امالک نجومی ،درباره پرونده مراسم شام تجلیل از نمایندگان
مجلــس نهــم در دوران مســئولیت شــهردار ســابق ســخن بگوید که
چــ ه میــزان هزینه صرف آن شــد و چه ســودی به حال شــهر تهران و
شهروندان آن داشت.
ëëسرمقاله:الیحه«امنیتزناندربرابرخشونت»یااجرایهدف 5سند2030؛
زهراآیتاللهی
«الیحه جامــع تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت»
ت جمهوری
توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاس 
تهیه شــده اســت تا در مجلس به تصویب برســد ...تجربه نشــان داده است که
ن طور که اســام هدایت کرده ،آن اســت که
بهتریــن نــوع حمایت از زنــان هما 
حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم .پدر ،همسر ،برادر ،پدر بزرگ ،پدر
همســر و محارمی که قــدرت حمایت و دفاع از زن را دارنــد و دیدهایم که هرگاه
حکومــت ،قانون و هر قدرت دیگری مثل فشــارهای بینالمللی و رســانهای به
حمایت زنان آمدهاند ،مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضعگیری و بعضاً
انتقامجویی وادار کرده است یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن
به انحرافات اخالقی سوق داده ...تعریف خشونت در این الیحه به قدری وسیع
اســت که حتی برخی ســختگیریها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده
آنهــا را اعمــال میکند ،خشــونت اجتماعی یا خشــونت اقتصادی یا خشــونت
روانی تلقی شده ...الیحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش ،خود را در معرض
تعرض قرار میدهند ،حمایت میکند ...الگوبرداری متن الیحه از اسناد سازمان
ملل و قوانین غربی کامالً واضح و مشــهود اســت .البته توجه به این نکته بسیار
مهــم اســت که این الیحــه در جهت اطاعــت از بند  2هدف  5ســند  2030تهیه
ت جمهوری
شده است .تعجب نکنید که چرا معاونت امور زنان و خانواده ریاس 
اصرار دارد که حتماً سند  2030عملی شود .به این اخبار کوتاه توجه کنید :ایران با
عضویت در هیأت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد ،عهدهدار اجرایی کردن
برنامه سازمان ملل مبنی بر«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف  5سند
 »2030شده است.
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تصحیح «محمد علی موحد» از «مثنوی معنوی» با حضور جمعی از پیشکسوتان ادبیات رونمایی شد
نشست

ایرنا

سیدعباس صالحی در دیدار با دبیرکل
و مدیران نهاد کتابخانههای عمومی کشور:

کتابخوانی ،مادر توسعه تمدنی
جوامع است

روی خط خبر
موسیقی ما

حسن ناهید در سالگرد درگذشت ایرج بسطامی:

زلزله مهلت درخشش بیشتر به او نداد

فاطمه بســطامی (خواهر ایرج بسطامی) به همراه برخی از دست اندرکاران
جشــنواره موســیقی بســطامی به دیدار حســن ناهید (موســیقیدان و نوازنده
پیشکســوت نــی) رفتنــد .حســن ناهید که از دوســتان ایرج بســطامی بــوده و
کنسرتهای مشترک بسیاری با او داشته ،درباره این خواننده فقید گفت :ایرج
بســیار جوان ســاده و خوب و مظلومی بود و زلزله بم به او مهلت درخشــش
بیشتر نداد و مرحوم بسطامی را از جامعه هنری دریغ کرد .خوانندهای مانند
مرحوم بسطامی با آن ویژگیهای منحصر بفرد به سختی پیدا میشود.

 34داستان در بخش نهایی داستان «هدایت»

داســتانهای راهیافتــه بــه مرحلــه دوم داوری مســابقه «صــادق
هدایت» اعالم شدند .به گفته جهانگیر هدایت دبیر این مسابقه،
امســال و در دوره شــانزدهم مسابقه داســتان کوتاهنویسی صادق
هدایــت  ۱۶۶۰داســتان بــه دبیرخانه رســیده که پس از ارزشــیابی
نخســتین ،تعداد  ۳۴داســتان به مرحله دوم راه یافتهاند .هدایت
افــزود :ایــن داســتانهای منتخــب تحــت داوری مرحلــه دوم
قــرار میگیرنــد و تعــداد  ۱۰داســتان بهآخریــن مرحلــه داوری راه
مییابنــد .در نهایــت از میان آنها  ۴برنــده نهایی انتخاب خواهند
شد و برندگان نهایی روز  ۲۸بهمن  ۱۳۹۶که یکصد و پانزدهمین
سالگرد تولد صادق هدایت است اعالم خواهند شد.

برگزیدگان جایزه احمد محمود معرفی شدند

نوروز  97با «پایتخت »۵

پنجمین فصل از ســریال «پایتخت» این روزها در حال پشــت سر
گذاشــتن مراحل فنی اســت تــا برای نــوروز  ۹۷آماده شــود .الهام
ل در گفتوگو با ایســنا گفــت :از ۱۵
غفــوری ،تهیهکننده این ســریا 
مهر به بعد کار تصویربرداری ســریال «پایتخت  »۵به پایان رسید
و هماکنون در مرحله فنی قرار دارد که بخشهای مختلف مونتاژ،
موســیقی و تدویــن همزمــان با هم پیش مــیرود تا ســریال برای
پخش نوروزی آماده شود.

زخمه

از راست  :محمدعلی موحد  ،مهدی محقق و بهاءالدین خرمشاهی

اثری سترگ؛ فراسوی روزگار ما

یادداشت

استاد محمد علی موحد را بیش از  30سال است که میشناسم و این شناخت
هم به واســطه تصحیحی حاصل شــد که از دیوان شــمس انجام داده بود .البته
پیش از انقالب هم ترجمهاش از سفرنامه ابن بطوطه را خوانده بودم ،ترجمهای
که هنگام مطالعهاش گمان میکردی به فارسی کمی کهن نوشته شده و به هیچ
وجه ترجمه نیســت .البته اســتاد موحد مؤلف یکی از مســتندترین و مهمترین
بهاءالدینخرمشاهی
کتابهــا دربــاره دوره دکتــر مصدق و حــوادث بعد از کودتا هم به شــمار میآید
پژوهشگر ادبی
و حتــی هرازگاهــی انتقادهایی هم به برخی کارهای او داشــته اســت .ایشــان در
و شاهنامه پژوه
تصحیح جدید مثنوی عالوه بر نســخه «قونیه» و نســخه «رینولد نیکلسون» به
سراغ مطالعه دیگر نسخ خطی و چاپی موجود هم رفته و همین مسأله منجر به افزایش جایگاه این اثر
ادبی میشود .امیدوارم مثنوی پژوهان به مطالعه و تحقیق پیرامون این اثر گرانقدر بپردازند و بگویند که
او در تألیف این تصحیح چه کرده .انتشار این اثر نه تنها مناسب پژوهشگران زمان حاضر خواهد بود بلکه
شــک ندارم مطالعه آن تحســین آیندگان را هم برمی انگیزد .انتشار تصحیح استاد موحد منجر به ثبت
روز مهمی در حیات فرهنگی ادبیاتمان شده ،امیدوارم قدر این تصحیح و خالق آن را بدانیم چراکه به
عقیده من و بسیاری از فعاالن عرصه ادبیات میتوان آن را بهترین تصحیح از مثنوی معنوی دانست.

ســترگ پای خود را دراز کرده یا حتی آن
را پشــت ســر خود بگذارد ،اتفاقــی که در
میان آثار ادبی فارســی بــه غیر از مثنوی
برای شــاهنامه افتاده اســت ».مجتبایی

مثنــوی را دایرة المعــارف حیات فکری
مــردم مســلمان ایــران زمیــن خوانــد و
تأکید کــرد که از همان ابتــدای خلق این
اثر چنین نگاهی متوجهاش بوده اســت.

از زخم قلب نیاکان

سرنا از سازهای بسیار قدیمی ایران است« ،عزیز
ُب ّســاق» هم کهنســالترین ســرن ا نــواز ایرانی اســت.
این هنرمند موســیقی محلی در صد ســالگی نگران
ی فولکلور است .او از تنگدستی و رنج بیماری
موسیق 
فرزندش در تب و تاب است ،برای تأمین هزینههای
پیوند ریه پسرش و خرید کپسول اکسیژن ،خانهاش را
برای فروش گذاشت .فرزند عزیز بساق به خبرگزاری
مهــر میگویــد« :درآمد پدرم از نوازندگی ســاز ســرنا
است .از اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان
ناامید شدیم به تهران مراجعه کردیم تا دوستان در
وزارتخانه بتوانند مشکل ما را حل کنند».
«محــرم پیــری» ،سالهاســت «باالبــان»
میزند« .باالبان» از قدیمیترین سازهای ایرانی
اســت و هنرمندان آذربایجانی در موســیقیهای
محلــی از آن بســیار اســتفاده میکننــد .محــرم
پیــری سالهاســت در میانــه باالبان مینــوازد و
با بســیاری از عاشــیقها همکاری داشــته اســت.
نوازندگی «باالبــان» تکافوی هزینههــای زندگی
ایــن هنرمند را نمیدهد و با جمعآوری و فروش
کارتــن زندگیاش را میچرخانــد .این هنرمند از
یهاگلهمنداستومیگوید«:هیچکس
بیاعتنای 
ما را دوست ندارد».
«مــوال غوثالدیــن جمشــیدی» ،خواننــده و
دوتارنواز اهل تربت جام ،در  86ســالگی با مشــقت
بســیار زندگیاش میگذرد ،تنگدســتی این هنرمند
را آزار میدهــد و غریــب اینکــه از 9ســال پیــش

قوه قضائیه درباره شائبه ها توضیح داد

تکذیب دخالت در انتخاب
فیلم های جشنواره فجر

در پی انتشــار اخبار برخی رســانهها دربــاره ورود
و نظــارت قــوه قضائیــه در جشــنواره فیلم فجر،
دبیرخانــه شــورای ارتقــای آگاهیهــای عمومی نســبت بــه رفــع ابهامات،
توضیحاتی ارائــه داد .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شــورای
ارتقای آگاهیهای عمومی ،اطالعرسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جــرم قوه قضائیه ،این معاونت بهمنظور پیشــگیری از
وقوع جرایم و آســیبهای اجتماعی درحوزه تولیدات سینمایی با همکاری
کارگروهی متشکل از کارگردانان برجسته و تهیهکنندگان سینما از سال۱۳۹۴
فیلمنامههاییکهبرایمشاورههایحقوقیقضاییبهاینمعاونتمراجعه
میکنندراباهمکاریتیمکارشناسیمطالعه،بررسیومشاورههایموردنیاز
را ارائه میدهد .همچنین در سه سال گذشته به صورت مستقل و بدون ورود
به حوزه فعالیت جشنواره فیلم فجر با رصد فیلمهای راه یافته به جشنواره،
فیلمهاییراکهبارویکردپیشگیریساختهشدهاندشناساییوباهدفتقویت
رویکرد پیشگیری در تولیدات سینمایی از عوامل سازنده فیلمهای منتخب،
تقدیروقدردانیمیکند.اینداورانواعضایکارگروهفنیمعاونتاجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هیچ ارتباطی با کمیته داوران جشنواره
فیلم فجر ندارد و صرفاً فیلمهای راه یافته به جشــنواره فیلم فجر را از نظر
اثرگذاری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی داوری خواهد کرد .همچنین
امسالمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمقوهقضائیهبراینخستین
بــار بــا گــردآوری پروندههای قضایی از سراســر کشــور قصــد دارد ســوژهها و
فیلمنامههایمناسبرادراختیارتهیهکنندگانقراردهد.

آقای نویسنده و دغدغههایش:

داللها دست از سر
ادبیات بردارند

ابراهیم شریفزاده

علی محمد بلوچ

شناســنامهاش در ثبــت احــوال ضبط شــده اســت.
 9ســال پیــش بــرای الصــاق عکــس بــه شناســنامه
فرزنــدش به ثبتاحوال میرود و مســئوالن آن اداره
هم بهتصوری که موال غوثالدین جمشیدی ،ایرانی
نیســت و اهــل افغانســتان اســت ،اســناد و مــدارک
هویتیاش را میگیرند او میماند و ســالها دوندگی
برایاثباتاینکهایرانیاست.خبرنگارایسنامیگوید،
پیگیریهای این رسانه در صحبت با مدیرکل ارشاد
خراســان برای حل مشــکل ایــن هنرمند بــه نتیجه
نرسیدهاست.
از شــرق تا غرب و جنوب و شــمال و مرکــز ایران،
ی نواحی به عشق و عالقه
هنرمندان متعدد موسیق 
شــخصی ،ن واهــا و نغمههــا و آواهای سرزمینشــان
را ثبــت و ضبط کردهاند و میکنند .امــا ایران آنطور
کــه باید غــم فرزندان هنرمنــدش را ندارد« .عاشــور
چنانی» هنرمند جنوبی هم مانند دیگر فعاالن این
عرصه روزگار خوشــی ندارد .این هنرمند نوازنده ساز

ترابی گودرزی

عاشور گلدی برزین

ِگلِن و رباب اســت .او در اهــواز زندگی میکند و برای
کســب درآمــد رفتگری میکنــد« .عاشــیق الهوردی
تقیزاده» نوازنده قوپــوز هم وضعیت بهتری ندارد
و صعــب و ســخت روزگار میگذرانــد« .ابراهیــم
حدیدی» ُسرنانوازاهلبلوچستانهمبهتنگدستیو
بیماری جهان را ترک کرد .بر اساس گزارش رسانهها
او در حالی چشــم از دنیا فروبست که پیگیریهایش
برای کســب مســتمری مختصــر راه به جایــی نبرد،
پاییــز ســال  1396پــس از مدتهــا کمــا درگذشــت.
غمانگیــز آنکــه طرحهــا و تمهیدهــای دولــت برای
پرداخت دستمزد و مستمری گاه دیر میرسد ،وقتی
که دیگر بهکار هنرمند نمیآید «علی محمد بلوچ»
از نوازندگان قیچک سالها در چابهار نواخت ،پایان
عمــر به نارســایی کلیه مبتال شــد و پــول دوا و درمان
نداشــت ،در  60ســالگی از دنیا رفت و عواید حاصل
از درجــه هنری وزارت و فرهنگ و ارشــاد اســامی به
خانوادهاشرسید.

تینا پاکروان از مشکالت پخش تیزر «خانه کاغذی» میگوید

حاشیه

او معتقــد اســت بعــد از تصحیحــی که
رینولــد نیکلســون از مثنــوی انجــام داد
تالش موحد را میتوان بهترین تصحیح
موجود از دیوان مذکور دانست.

چهره

هنرمندان موسیقی نواحی و فولکلور در تنگدستی روزگار میگذرانند

هنرمندان پیشکســوت موســیقی نواحی ایران از بام
تا شــام بر صحنههای بزرگ و شــبکههای اجتماعی
نیســتند و در کوچــه و خیابــان کســی بــرای عکــس
یادگاری گرفتن با آنها سر و دست نمیشکند؛ اما این
هنرمندان بیاعتنا به رنج و اندوه هم ه زندگیشان را
وقفحفظ،استمرارورواجموسیقیفولکلورونواحی
ایــران کردهاند .حجب ذاتی آنهــا را از گله و اعتراض
نســبت به بیاعتناییهــا پرهیز میدارد ،اما ســکوت
آنها دلیل نمیشود مردم و مسئوالن تصور کنند این
هنرمنــدان بیچالش و گرفتــاری روزگار میگذرانند.
پیش از آنکه دیر شــود باید به هنرمندان این عرصه
توجه و هنر و خالقیتشان قدر دیده شود.
ی اســت دو تار میزند،
«عاشــورگلدی برزین» عمر 
موسیقیترکمنراحفظکردهودر75سالگیبهزحمت
معاشاش میگذرد .بر اســاس گزارش ایســنا ،مقرری
ناچیز  150هزارتومانی از مؤسسه هنرمندان پیشکسوت
میگیــرد .دوتارنــواز گلســتانی در ســالهای کهولــت و
بیماری از بیمه درمانی محروم است و میخواهد بعد
ایــن همه ســال از جــان مایه گذاشــتن بــرای فرهنگ و
موســیقی محلی ایران ،با اندوه کمتری روزگار بگذراند.
امید عاشورگلدی برزین نمیخواهد به رنج و سرنوشت
تلخ «ابراهیم شــریفزاده» گرفتار شود .اگر تالشهای
ابراهیم شریفزاده نبود ،بیشک این همه نغمه و آواز
موســیقی مقامی خراســان ثبت و ضبط نمیشد ،اما او
ســالها در بیماری و تنگدســتی روزگار گذرانــد و آقایان
مسئوالن آنچنان که باید به او و هنرش وقعی ننهادند.

بازتاب

زنانی با گوشواره های باروتی

حذف چهره و نام حسین پاکدل از تلویزیون

تینــا پاکــروان تهیهکننــده فیلــم «خانه
کاغــذی» از رفتار تلویزیــون و تأکید آنها
بر حذف حســین پاکدل از تیزرهای این فیلــم انتقاد کرد و از
خواســتههای رســانه ملی برای پخش تیزر ایــن فیلم گفت.
پاکروان با اشــاره به حساســیت تلویزیون بر ســر چهــره و نام
حســین پاکــدل میگوید«:زمانی کــه تیزرهای فیلــم را برای
پخــش به تلویزیــون دادیم ابتدا بــه ما اعالم کردنــد که باید
تصویر حســین پاکــدل را حذف کنید اما بعد از اینکه نســخه
جدیــد تیزرهــا را بــه آنهــا دادیم؛ بازهــم تیزرهــا از تلویزیون
پخش نشــد .وقتــی پیگیری کردیــم ،به ما گفتند حتی اســم
حســین پاکدل را باید از تیزرهای تلویزیونی حذف کنید .بعد
از حذف نام و صدای حســین پاکدل ،به ما اعالم شد که باید
بســیاری از تصاویــر مــن هــم که بهصــورت کلــوزآپ و نمای
نزدیک بوده حذف شــود و تنها سکانســی باز و النگ شات از
فیلم در تیزر گنجانده شــود .من متوجــه این اعمالنظرها و
محدودیتها نمیشــوم ».پاکروان در ادامه به این نکته هم
اشــاره میکند که «درحالی تلویزیون دستور به حذف تصویر
من از تیزرهای تلویزیونی داده که هماکنون سریال سالهای
مشروطه با بازی من در حال پخش از شبکههای صداوسیما
اســت .این رفتار صداوســیما پیش از این نیز ســابقه داشــته
اســت .حتی در زمان پخش فیلم «یحیی ســکوت نکرد» که

مهر

در مراســم اختتامیــه نخســتین دوره جایــزه احمد محمــود که دیــروز همزمان
بــا ســالروز تولــد این نویســنده فقیــد در خانــه هنرمندان برگــزار شــد ،در بخش
مجموعه داستان کتابهای «بی باد و بیبارو» نوشته فریبا وفی و «همین امشب
برمیگردیــم» نوشــته پیمان اســماعیلی بهصورت مشــترک بهعنــوان برگزیده
انتخاب شــدند .همچنین هیــأت داوران این جایزه در بخــش رمان ،کتاب «یک
پرونده کهنه» نوشته رضا جوالیی را بهعنوان برگزیده این جایزه معرفی کرد.

مریم شهبازی

بعد از گذشت  40سال از سخنرانی زنده
یــاد مجتبــی مینویــی مبنی بــر ضرورت
تألیف متنــی معیار از مثنــوی معنوی و
پایان دادن به روایتهای مختلف از آن،
ظهــر دیروز تصحیح محمد علی موحد
از اثر ســترگ موالنا با حضــور جمعی از
پیشکسوتان عرصه زبان و ادبیات فارسی
رونماییشد.
ëëروزی بزرگ در فرهنگســتان زبان و ادب
فارسی
بــه گزارش «ایــران» ،رونمایــی از این
اثر بــا همراهــی جمعی از پیشکســوتان
عرصه ادبیات و همچنین مولوی پژوهان
و عالقــه منــدان به ایــن شــاعر و صوفی
ایرانــی انجــام شــد ،محمد دبیــر مقدم
معاون علمی فرهنگســتان زبــان و ادب
فارســی بعــد از پخــش ویدئــو کلیپــی از
گفتههای محمد علی موحد در ارتباط با
چرایی انجام این تصحیح گفت« :به باور
من امروز در تاریخ بیســت و هفت ساله
فرهنگستان زبان و ادب فارسی روز بسیار
بزرگــی اســت چراکــه شــاهد رونمایی از
اثری ارزشمند به تحقیق و پژوهش یکی
از دانشمردان کشورمان هستیم».
دبیرمقــدم بــه نقــل از موحــد بــه
ماجرای همایشــی اشــاره کرد کــه حدود
 40ســال قبــل بــرای موالنــا در دانشــگاه
تهــران برگــزار شــد ،در این جلســه زنده
یاد مینویی ســخنرانیاش را با «بشــنو از
نــی چون حکایــت میکنــد /از جداییها
شــکایت میکند» بیت نخستین مثنوی
معنوی آغاز میکنــد و آن را گالیه موالنا
از ایــن میداند کــه هنوز بعد از گذشــت
ســالها مــردم آن طــور کــه باید و شــاید
کتاب هایش را درک نکردهاند.
محمدعلی موحد هــم ضمن تأیید

گفتههــای دبیرمقــدم مبنــی بــر اینکــه
خواسته زنده یاد مینویی در آن همایش
منجــر به انجــام این کار شــده ،گفت «:از
همــه اســتادان و دوســتانی کــه در انجام
ایــن کار به من یــاری رســاندند قدردانی
میکنم چراکــه بیاغراق به تنهایی توان
انجام چنین کاری را نداشتم .در مقدمه
کتاب در ارتباط با ضرورت انجام این کار
لذا از بازگویی دوباره آن پرهیز میکنم».
ëëگالیهموحدازبرگزارکنندگانمراسم
او در ادامــه گفته هایش از اینکه هنوز
نســخه چاپی ایــن تصحیــح در اختیار او
قــرار نگرفته گالیه کــرد و افزود«:حداقل
بایــد قبــل از آغــاز جلســه بــه هر یــک از
بزرگان حاضر در این جلسه و سخنرانان
نســخهای از کتاب داده میشد که چنین
اتفاقــی رخ نــداده و خــود من هــم هنوز
تصحیح منتشر شده را ندیده ام».
آن طــور کــه موحــد در گفتــه هایــش
تأکیــد کــرد کار تصحیــح ایــن اثــر کهــن
ادبیــات فارســی بــا مطالعــه و تحقیــق
روی نزدیکترین نســخه منتشر شده به
زمــان حیــات موالنا انجام شــده اســت.
او ادامــه داد«:بر اســاس یکــی از دو تفکر
رایج در ارتباط با مثنوی میتوان متوجه
شــد کاتبان ایــن دیوان معنوی بــرای آن
حرمت و قداست بسیاری قائل بودهاند.
این دســته از کاتبان هیچ گونه تغییری را
در دیوان مذکور جایز نمیدانستند».
بــر اســاس گفتههــای موحــد از
گذشتههای دور نوع دیگری از نگرش هم
درباره دیوان مثنوی معنوی باب بوده که
قدری لیبرالتر است .گروه دوم کاتبان با
دخل و تصرفاتی که از سر ارادت به موالنا
و آثارش باشد موافق بودهاند و این شیوه
در نهایــت به ارائــه قرائتهای مختلفی
از مثنوی منجر شــده اســت .به گفته این

پژوهشــگر و ادیــب گــروه دوم تغییــرات
را تــا حــدی مجــاز میدانســتند کــه بــه
تغییر در محتوا و بطن مثنوی نینجامد.
در تصحیحــی کــه بــه تــاش موحــد و
همراهانــش رونمایــی شــد آن طــور کــه
موحد تأکید کرد روایتهای مختلف کنار
گذاشته شده تا امکان دستیابی به متنی
معیــار در ارتبــاط با دیــوان موالنا فراهم
شــود .طــی زمانــی کــه موحد مشــغول
ســخنرانی بود برخی اســتادان همچون
مهــدی محقــق ،بهاءالدین خرمشــاهی
و فتــحاهلل مجتبایی وارد ســالن شــدند و
جالب اینکه او هر ســه مرتبه بــه احترام
پیشکســوتانی کــه هــر یک حق بســیاری
برگــردن زبــان و ادبیــات ایــن مــرز و بوم
دارند ســکوت کــرد و بعــد از چند لحظه
دوباره به سخنرانیاش ادامه داد.
ëëمثنــوی ،دایــرة المعارف حیــات فکری
مردممسلمانایرانزمین
فتــحاهلل مجتبایــی هم یکــی دیگر از
ســخنرانان ایــن مراســم بــود کــه درباره
اثــر تــازه دوســت و همکار قدیمــی خود
گفت «:مثنوی از چنان جایگاه و اهمیتی
در زندگی ما ایرانیان برخوردار اســت که
حتــی در زمانــی کــه هنوز تکمیل نشــده
بــود از آن بــا عنــوان اصــل دیــن عنــوان
میکردند .در خانواده من هم نظیر دیگر
خانوادههای ایرانــی برای این اثر جایگاه
بسیاری قائل بودند آنچنان که پدربزرگ
و پــدر پدربزرگــم هر کــدام یک بــار آن را
کاملنوشتند».
ایــن محقق و اســتاد دانشــگاه بعد از
ذکــر چنــد خاطــره در ارتباط با قداســت
مثنوی دراین مرز و بوم افزود«:این اثر از
چنان جایگاهــی در خاندان ما برخوردار
بود که هیچ گاه به خاطر ندارم که فردی
از اعضــای خانــوادهام در مقابــل این اثر

امیر رجبی  /ایران

ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشســتی با دبیرکل و مدیران
نهاد کتابخانههای عمومی کشــور بــا تأکید بر این موضوع که کتابخوانی در توســعه
اجتماعی ملتها نقشــی مهــم دارد ،گفت :کتابخوانی مادر و مبدأ توســعه تمدنی
جوامــع محســوب میشــود و این نهــاد به ارتقای کمــی و کیفی کتابخوانــی و تبدیل
کتابخانهها بهعنوان باشگاه اجتماعی و فرهنگی توجه داشته اســت .او افزود :امروز
بــا توجه به اینکه افراد بیشــتر به انزواگزینــی رو آوردهاند کتابخانهها مانند مســاجد
میتواننــد بهعنــوان نقطه تالقــی آنها با اجتمــاع و افزایش تعامــات اجتماعی در
میان افراد باشند .در دولت گذشته نیز به این موضوع در نهاد کتابخانههای عمومی
کشــور توجه شده است .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با اشاره به شرایط اقتصادی و
بودجهای کشور ادامه داد :کشور از لحاظ بودجه در شرایط انقباضی به سر میبرد .اما
اینکه چگونه بتوانیم شرایط رو به توسعه در حوزه فرهنگی را حفظ کنیم به تکاپوی
جدی تری نیازمندیم .صالحی با اشاره به همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
نهاد کتابخانههای عمومی کشور نیز گفت :این خانواده باید تمام توان و تالش خود
را در جهــت توســعه و گســترش کتابخوانی و تجهیز و افزایش تعــداد کتابخانههای
عمومــی کشــور به کار گرفتــه و از ظرفیــت مدیران کل ارشــاد اســتانها در تعامل با
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در شهرها و استانهای مختلف نیز کمک بگیرند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :تبدیل کتابخانهها به پاتوق و محلی برای پر
کردن خألهای فردی در فضا و شــرایط اجتماعی نیز از ضروریات اســت و نهاد
کتابخانههای عمومی کشــور در این حوزه میتواند بیش از پیش فعال باشد .او
در ادامــه با اشــاره به اهمیت حوزههای فناوری و پژوهشــی افــزود :در این حوزه
به پشــتوانه آمار ،فناوری و پژوهش نیاز داریم .بنابراین باید سهم این سه حوزه
در نهــاد کتابخانههــای عمومی کشــور را افزایش داد .صالحــی با تأکید بر نقش
شبکهسازی در کتابخانههای کشور گفت :از طریق شبکهسازی همه کتابخانههای
سراســر کشور میتوانند به یکدیگر وصل شوند و با یک روش فعالیتهای خود
را پیش ببرند.
ëëتأثیرگذاریبازیهایرایانهایدراقتصادفرهنگوهنر
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی دیروز در نشســتی با هیأت امنای بازیهای
رایانهای نیز دیدار کرد و در این جلســه از اهمیت نقش بازیهای رایانهای در
اقتصاد فرهنگ و هنر سخن گفت .سیدعباس صالحی،وزیر فرهنگ و ارشاد
اســامی در این نشســت گفت :حمایت از بازیهای رایانهای برای حضور در
بــازار مهــم اســت و توجه بــه حوزههای آموزشــی ،بهبود فضای کســب و کار،
پشــتیبانیهای زیر ساختی و برآورد از شــیوههای حمایتی نیز از ضروریات در
حوزه بازیهای رایانهای محسوب میشود.
عضــو شــورای عالی انقالب فرهنگــی با اشــاره به اینکه برخــی کمکها و
حمایتهــا در حــوزه بازیهای رایانــهای نیاز به تقویت بیشــتری دارد ،افزود:
بخــش نظارتــی نیز یکــی دیگــر از وظایف بنیــاد بازیهــای رایانهای اســت و
توجــه به آن ضروری اســت .صیانت از بازار این حوزه نیز از اهمیت بســیاری
برخوردار اســت و این بنیاد در این زمینه الزم اســت دقت کافی داشــته باشد.
او توجه به ســبک زندگی ایرانی اسالمی از سوی بنیاد ملی بازیهای رایانهای
را نیز ضروری دانســت و گفت :هیأت امنای این بنیاد باید با این مالحظه که
فضا تبدیل به رانتهای گلخانهای نشــود تدابیری برای چگونگی کمکها و
حمایتهای الزم در این حوزه داشته باشد.

تحقق آرزوی دیرین در حوزه مولوی شناسی

خانــم فاطمــه معتمدآریــا در آن بــازی کرده بــود ،تیزرهای
فیلــم بهدلیل حضور ایشــان پخش نشــد درحالــی که خانم
معتمدآریــا در یکــی از مهمتریــن ســریالهای تلویزیون به
نــام «گل پامچال» بازی کــرده بود .تهیهکننــده فیلم «خانه
کاغــذی» در پایــان بــه ایــن نکتــه اشــاره میکند کــه افرادی
همچون فاطمه معتمدآریا ،حســین پاکدل و بســیاری دیگر
توســط تلویزیون معرفــی شــدهاند و در زمانی کــه تلویزیون
مخاطــب زیادی داشــت ،اتفاقاً همین شــخصیتها یکی از
دالیل جذابیت برنامههای صداوســیما بودند اما متأســفانه
این رسانه از داشتههای خود محافظت نمیکند.

فرهــاد کشــوری نویســنده جنوبــی بــا خلــق
رمانهای «ســرود مردگان»« ،مردگان جزیره
موریس»« ،بچه آهوی شــجاع»« ،بوی خوش
آویشن»« ،شــب طوالنی موسی»« ،دایرهها»،
«گره کور»« ،کی ما را داد به باخت» و «آخرین
سفر زرتشــت» به عنوان نویســندهای خالق و
بــا دانش خــودش را به جامعــه ادبی معرفی
کرده اســت .این داســتاننویس عمدتــاً تاریخ
را دســتمای ه روایتهــا و داســتانهایش قــرار
میدهــد .او در گفتوگو با خبرگزاری ایســنا به
طــرح دیدگاههایــش دربــاره وضعیــت رمان
فارســی پرداخت و گفت«:عدهای سالهاست
در نشــریات رئالیســم را میکوبنــد .بعــد
میبینــی بزرگترین نویســندگان حاضر جهان
رئالیســتاند و بزرگترین آثــار ادبی جهان هم
رئالیستیاند .از همان مقالهنویسها هم وقتی
بخواهند چند اثر ادبی بزرگ جهان را نام ببرند
«سرخ و ســیاه»« ،جنایت و مکافات»« ،مادام
«آناکارنینا» و ...انتخابشان است.
بوواری» و
ِ
کشــوری دور از مرکــز ،بخــش عمــدهای از
وقتش به خواندن و نوشــتن ســپری میشــود
و از بیاعتنایی مجلهها و نشــریهها و رســانهها
نسبت به داستانها و رمانهای قابل اعتنا گله
دارد ،هرچنــد صراحتــاً به رمان قابــل اعتنای
منتشــر شــده در ســالهای اخیــر کــه بایکوت
شــده باشــد اشــاره نمیکنــد .فرهــاد کشــوری
میگوید«:در بعضی از مجلهها کسانی هرچه
تالشمیکنندتایاراننویسندهشانرابیندازند
جلو موفق نمیشــوند .چوب زیر بغلها بعد
از چنــد صباحــی میافتنــد .کار ادبــی داللــی
نیســت .اثــر ،خــودش راهش را پیــدا میکند و
بــه چوب زیر بغل نیازی ندارد .رمانی خواندم
که در مقدمه و پشــت جلــدش ،آن را جزو آثار
آوانــگارد معرفی کردنــد .اثر نه تنهــا آوانگارد
نبــود ،بلکــه ماقبل رئالیســم و رمانتیــک بود.
پادزهــر ایــن افاضــات ،خوانــدن و خوانــدن و
خواندن اســت .کارهــای بارتلمــی و براتیگان،
آثــار کالســیک و مــدرن جهــان و نویســندگان
کالســیکمان و آثار شاخص نویسندگان نسل
دوم و ســوم را باید خوانــد .بعد از خواندن این
آثــار مبلغ معمانویســی و هیچنویســی و ادا و
تصنــع و بازیهایی که هیچ ارتباطی با ادبیات
داستانی ندارد ،نمیشویم .ما به علت استبداد
دیرپــا همیشــه پوشــیدهگو بودیــم و از جــواب
سرراســت درمــورد هرچیزی طفــره میرویم.
ایــن پوشــیدهگویی به ادبیات داســتانی ما هم
رســیده اســت .بــه همین علت اســت کــه آثار
داستانی غرب از «دن کیشوت» تا امروز نیازی
به پوشیدهگویی نداشته است».
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حسن یزدانی ،نابغه کشتی ایران در گفتوگو با «ایران» :

همه نگران تعلیق کشتی ایران هستیم
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محمد محمدی سدهی

کشــتی ایــران مــردان بزرگی را پــرورش داده
اســت ،کشــتی گیرانی که باالتریــن افتخارات
را بــا دوبنــده تیــم ملــی بهدســت آوردند اما
بیشــک برتریــن کشــتی گیــر حــال حاضــر
کشورمان را میتوانیم حسن یزدانی بدانیم،
نابغــه کشــتی ایــران در مســابقات المپیــک
ریــو و جهانی پاریس تنهــا طالیی ایران لقب
گرفــت و عملکــرد فوقالعــادهای داشــت تا
جایــی که اتحادیه جهانی کشــتی در چند روز
گذشــته او را «ســوپر اســتار» کشــتی دانســت
و کشــتیهای او را ســتود .ایــن روزهــا بحــث
انتخاب مجدد رسول خادم بهعنوان ریاست
فدراســیون کشــتی و تعلیــق این فدراســیون
مهمترین اخبار این رشــته محبوب در کشــور
ما محســوب میشــود که البتــه بحث تعلیق
کشــتی ایران موجب نگرانی گوششکستهها
شــده اســت و حتــی رســول خــادم نیــز ایــن
موضوع را بســیار جــدی میدانــد .به همین
بهانــه خبرنگار «ایران» به ســراغ ملی پوش
وزن  86کیلوگــرم کشــتی آزاد رفــت و بــا او
در خصــوص مســائل مختلــف بــه گفتوگو
پرداخت که متن آن را در زیر میخوانیم.
ëëعملکــردت در مســابقات جهانــی پاریــس
موجب شــد تــا اتحادیه جهانی کشــتی لقب
«ســوپر اســتار» را به تو بدهد و عنوان برترین
کشتیگیرمرد جهان به تو اختصاص یابد .چه
نظری در مورد این انتخاب داری؟
حقیقتاً از این موضوع بســیار خوشــحالم
چــرا که حضــور در جمــع برترینهای جهان
افتخــار بزرگــی اســت کــه البتــه ایــن افتخــار
بــا تالش بســیار بهدســت آمــده و امیــدوارم
کــه ایــن رونــد را ادامه دهــم و در مســابقات
پیش رو نیز موجب خوشحالی مردم شوم.
ëëدر مســابقات جهانــی پاریــس  ۴۶امتیــاز از

حریفانت گرفتی و تنها  ۲امتیاز از دست دادی،
دلیل این عملکرد فوقالعادهات چه بود؟
برای مســابقات جهانی نــه تنها من بلکه
تمامی کشتی گیران زحمت کشیدند و الحق
همــه آمــاده بودنــد امــا در پاریــس بچههــا
نتوانستند به نتیجه دلخواه برسند و تیم ملی
هم بــه مقامی که شایســتهاش بود ،نرســید.
مسابقات جهانی پاریس نخستین تورنمنت
مهم پس از المپیک محســوب میشد و من
از ایــن موضوع کامــاً مطلع بــودم و با تمام
وجــود برای تکــرار طالی المپیــک ریو تالش
کــردم .فکــر میکنــم در ایــن دو ســال مــزد
زحماتــم را تاحــدودی گرفتم امــا این نتایج
پایان کار من نخواهد بود.
ëëچگونه میشود یک کشتی گیر تا این حد در
اوج میماند؟
کشــتی رشته سنگینی اســت و اوج گرفتن
در ایــن رشــته کار بســیار ســختی محســوب
میشود .یک کشــتی گیر برای ماندن در اوج
باید ســخت تمرین کند البته بعد از المپیک
مــن تا حدودی افت داشــتم و در مســابقات
جهانی که در کرمانشــاه برگزار شد نتوانستم
بــه نتیجه مطلوب دســت یابم اما در پاریس
جبــران کــردم و خــدا را شــکر میکنــم کــه با
مدال طال از پاریس به تهران بازگشتم.
ëëدر روزهای گذشــته هم بهدلیل مصدومیت
از تشــک کشــتی دور بــودی ،در حــال حاضــر
وضعیت مصدومیتت چگونه است؟
آســیب دیدگــی جزئــی از ورزش اســت
و نمیتــوان از آن فــرار کــرد ،همیشــه
آســیب دیدگی بدترین اتفاق برای ورزشــکار
اســت و همــه ورزشــکاران بــا آن روبــهرو
میشــوند .در حــال حاضــر شــرایطم خــوب
اســت و تمریناتــم را برگــزار میکنم .تالشــم
بر این اســت تا با آمادگی در مسابقات پیش
رو حضور یابم و بتوانم با کشتیهای زیبا دل

معاون تشریفات و مراسم دفتر ریاست جمهوری تشریح کرد

ناگفته های گره گشایی از سرخ ها
با دیپلماسی ورزشی

■ بــا ایــن وجود بــاز هــم وقفــهای در حل
مســأله ایجاد شــد .موضوع را با آقــای بلگین
رئیــس تجــارت ایــران و ترکیــه مطــرح کردم.
ایشــان پس از یک روز ،شــخصی بــه نام زکریا
کــه وکیل باشــگاه ریزه اســپور بود را بــه عنوان
کانــال ارتباطــی معرفــی کــرده و مــن نــام و
شــماره تلفن ایشــان را به گرشاســبی دادم .با
توجــه به برگــزاری اجــاس اضطــراری ترکیه
بــرای موضــوع فلســطین و دعــوت از رئیــس
جمهوری ایران برای حضور در این اجالس از
ســوی همتای ترکیهای ،ما هــم از این فرصت
اســتفاده کرده و از دو باشــگاه خواستیم زمان
نشســت خــود را طــوری برنامهریــزی کنند که
همزمان با سفر هیأت بلندپایه ایران به ترکیه
باشــد و در این میان از گرشاسبی هم خواستم
به مســئوالن باشگاه ریزه اســپور اعالم کند که
اگــر رضایــت ندهنــد ،این مســأله در نشســت
خصوصی رؤســای جمهوری دو کشــور دوباره
مطرح و پیگیری خواهد شد.
■ گرشاســبی از اســتانبول تمــاس گرفت و
گفــت که مالقــات و مذاکــرات وی بــا مدیران
باشــگاه تــرک بــه شــکل خوبــی پیــش نرفتــه
اســت .مــا بــه اتفــاق رئیــس جمهــوری برای
حضــور در اجــاس راهــی ترکیــه شــدیم و از
گرشاسبی خواستم خیلی سریع به هتل محل
اقامــت مــا بیایــد و گزارشــی را ارائه کنــد .قبل
از شــروع مالقــات خصوصــی و پــس از دیدار
عمومــی رؤســای جمهــوری دو کشــور مــن به
ســمت وزرای خارجه دو کشور رفتم و به دکتر
ظریــف اعالم کــردم میخواهــم درخصوص
پرســپولیس صحبت کنــم و مســأله را مطرح
کــردم .چــاووش اوغلــو ،وزیــر امــور خارجــه
ترکیــه همــان لحظه فــردی به نــام مصطفی
که معاون حســن اردوغان اســت را صدا کرده
و گفــت بایــد همیــن امــروز مشــکل برطــرف
شــود .مصطفــی همــان لحظــه تلفن کــرده و
با مســئوالن فدراســیون فوتبال و باشــگاه ریزه
اســپور تمــاس گرفتــه و خواســتار حل مســأله
شــد .خوشــبختانه در همان راه برگشت بودم
کــه مصطفی با من تماس گرفت و اعالم کرد
مشکل حل شده است.

مصطفی میرسلیم

باالخــره رئیــس جدید فدراســیون نجــات غریق انتخاب شــد .پــس از اجرایی
شــدن قانون منع حضور بازنشســتگان و دو شغلهها ،سید مصطفی میرسلیم
که  28ســال ریاست فدراسیون نجات غریق را برعهده داشت و  71سال دارد،
اجازه حضور در انتخابات این دوره از فدراسیون را پیدا نکرد و در پایان مجمع
انتخاباتی فدراسیون نجات غریق ،ایلخان نوری مازندرانی که خودش پیش از
این کاپیتان و سرمربی تیم ملی نجات غریق بوده ،با  43رأی به عنوان رئیس
جدید این فدراســیون انتخاب شــد .میرسلیم پس از پایان مجمع فدراسیون
نجــات غریــق در جمــع خبرنگاران ،در پاســخ به این ســؤال که چــرا وزارت
ورزش انتخابــات را زودتر برگزار نکرد ،چنین پاســخ داد« :وزارت ورزش و
جوانان نباید چنین کاری را میکرد زیرا به این شــکل ســرمایههایی که در
ورزش کشور داریم ،با ناشیگری از بین میروند.
مــن ایــن فدراســیون را همچنــان حمایــت میکنــم اما ایــن جدایی
بــرای مــن دردناک اســت! بهترین تجربهای که در این ســالها کســب
کــردهام ،اتفاقــی بــود که در این مجمــع رخ داد و نشــان از همدلی به
وجــود آمده در بین اعضای خانــواده نجات غریق بود .این اتفاق بی
نظیر است که اعضای یک مجمع با همدلی که دارند به یک کاندیدا
رأی میدهند و قطعاً با این شرایط آینده خوبی برای این فدراسیون
در راه اســت ».ایلخــان نــوری مازندرانــی پــس از انتخاب بــه عنوان
رئیس جدید فدراســیون نجات غریق وعده داد که نقاط ضعف این
فدراسیون را برطرف خواهد کرد.

ëëبازیهــای آســیایی و مســابقات
جهانی را در پیشداری و همه منتظر
درخشــش مجــدد حســن یزدانــی
هستند ،چه وعدهای به کشتی دوستان
میدهی؟
نمــی توانــم وعــدهای بدهــم امــا
ســعی میکنــم کشــتیهای خوبــی بــه
نمایــش بگــذارم و مــردم کشــورم را
خوشــحال کنــم .البتــه همانطــور کــه
میدانیــد ورزش اســت و شــاید دچــار
مصدومیت شوم اما تالشم بر این است
تا کشتیهایی که در المپیک ریو گرفتهام
را در بازیهای آســیایی جاکارتا و جهانی
تکرار کنم .تالشم بر این است که در همه
مســابقات کشــتیهایی بگیرم که شایســته
نام کشورم باشد.

کمپ <باکوفکا>؛ ایده آل تیم ملی

پــس از حذف شــدن شــگفتانگیز تیــم ملــی فوتبال
اخبــار
ایتالیــا در مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی  2018و
رســیدن کمپ مــورد نظر این تیــم به ایــران ،کارلوس
کــیروش در حــال طراحی نحــوه اســتفاده از امکانات
ایــن کمپ اســت .طبق برنامه مورد نظر او ،این کمپ کــه باکوفکا نام دارد و به
باشــگاه لکوموتیو مســکو تعلق دارد و در  6کیلومتری غرب مســکو واقع است،
از  14خرداد در اختیار و شــاگردانش قرار میگیرد و تا زمان شــروع جام جهانی
( 24خرداد) فقط طی سفر کوتاه مدت ملیپوشان به شهر سنپترزبورگ خالی
از ســکنه خواهد شــد .ســرمربی پرتغالی تیم ملــی ایران بیش از هــر چیزی ،از
آرامــش موجــود در اطراف کمپ و کیفیت باالی زمیــن چمن آن رضایت دارد
و ساختمان اصلی کمپ هم  3طبقه و مجهز به اتاقها و وسایل الزم است.

نظر برانکو درباره پیشنهاد خارجی طارمی

حفرههای پرسپولیس که برانکو باید آنها را ببیند

پسلرزههای یک صدرنشین!
حامد جیرودی

پرسپولیس؛ تیمی که به طور ویژه میتوان آن
را مورد بررسی قرار داد .صدرنشین لیگ برتر
در حالی نیم فصل دوم این مسابقات را آغاز
کــرد که در اهواز برابر فوالد به تســاوی یک بر
یک رسید .آن هم در شرایطی که با گل دقیقه
 16گادوین منشــا از میزبان خود پیش بود اما
در دقیقه  89دروازهاش توســط رحیم زهیوی
باز شــد تا برد را با تســاوی عوض کرده باشــد.
تیــم تحــت هدایــت برانکو اگرچه بــا اختالف
نســبت بــه تیمهــای دیگــر در صــدر جــدول
قــرار دارد و در ایــن فصل هم مدعی شــماره
یک قهرمانی اســت اما به نظر میرســد که با
موانعــی روبهروســت کــه برانکو بایــد به رفع
آنها بیندیشد و اقدام کند.
 -1علیرضا بیرانونــد دروازهبان ملیپوش
ایــن تیم در دقیقه  72بازی با فوالد توانســت
از رکــورد  704دقیقــه گل نخــوردن آرمنــاک
پطروســیان ،دروازهبــان ارمنســتانی ســابق
ســپاهان در لیگ اول حرفهای عبــور کند و به
رکــورد  722دقیقه گل نخــوردن در لیگ برتر
برســد اما اگــر از رکورد لیــگ برتــری بیرانوند
بگذریم ،واقعیت این اســت کــه او در  3بازی
اخیــر پرســپولیس مقابــل بــادران و صنعــت
نفــت آبــادان در جــام حذفــی و فــوالد در
لیــگ برتر دروازهاش باز شــده اســت .آن هم
گلهایــی کــه تقریباً شــبیه به هم بوده اســت.
توپهایی که از سمت راست ارسال شده و دو
بــار بــا ضربه ســر و این آخری هم کــه با پاس
عرضــی و ضربــه نهایــی وارد دروازه بیرانوند
شده است .درست مثل گل دومی که در بازی
بــا ســپاهان در نقــش جهــان از جاللالدیــن
علیمحمدی خورد .بنابراین گلر شــماره یک
تیم ملی ،چندان روزهای خوبی را هم سپری
نمیکند و برانکــو باید فکری به حال گلهای
مشابهی که تیمش میخورد ،بکند.
 -2نکتــهای کــه درخصــوص گلهــای
خورده پرســپولیس وجود دارد ،این اســت که
پرســپولیس بــا وجــود اینکــه بــا  7گل خورده
بهتریــن عملکرد خط دفاعی لیگ را دارد اما
در سه بازی گذشتهاش برابر بادران ،صنعت
نفت و فوالد ،پس از اینکه گل زده ،دروازهاش
باز شــده و نتوانسته برتری خود را حفظ کند و
این آمار نگران کننده به نظر میرسد!
 -3برانکو همیشه بازیکنانی دارد که بسیار
مــورد عالقــه او هســتند .گاهــی ســید محمــد
علوی و علی بداوی در تیم ملی ،گاهی بابک
حاتمــی کــه او را در حد رئال مادرید دانســته
بود و حاال هم محسن ربیعخواه بازیکن مورد
عالقــه او در دو فصل اخیر اســت .بازیکنی که
فصل قبل در پست غیر تخصصی دفاع چپ

و گاهــی دفــاع وســط و در ایــن فصل در
پســت تخصصیاش یعنــیهافبک دفاعی
به میدان رفته و در بیش از  90درصد بازیها
هم در ترکیب اصلی حضور داشــته اســت .با
اینکــه انتقاد زیــادی به نحوه بــازی ربیعخواه
وجــود دارد امــا برانکــو ایــن نظــرات را قبول
نــدارد و بــه هر ترتیبی که شــده از او اســتفاده
میکند ،حتی اگر به ضرر تیمش باشد!
پرســپولیس در لیــگ پانزدهــم بــا دو
هافبــک دفاعــی یعنــی کمــال کامیابینیــا و
احمــد نوراللهــی بــازی میکرد امــا برانکو در
لیــگ شــانزدهم تغییــر تاکتیــک داد و تنها از
کامیابینیا در پســت هافبک دفاعی استفاده
میکــرد که باعث شــد تا سرخپوشــان فوتبال
هجومیتــر و بســیار زیبایــی را بــه نمایــش
بگذارنــد .در ایــن شــرایط نوراللهــی کــه
نیمکتنشــین شــده بود ،خــود را ســرباز کرد
و بعــد هــم در ادامه بــا محرومیتی کــه برای
تراکتورســازی به وجــود آمد ،نتوانســت بازی
کنــد و بعد از بازگشــت به پرســپولیس هم به
غیر از دو بازی لیگ قهرمانان آســیا که مجوز
خروج از کشــور به او داده شد ،هنوز نتوانسته

ایلخان نوری مازندرانی

پایان ریاست  28ساله میرسلیم

بــه نظــر میرســد تــرس باخت به
الهــال ،هنــوز در ذهن برانکــو مانده
در حالی که این بازی به تاریخ پیوسته است و
شاید بهتر باشد برانکو به همان روال سابق و
فوتبال تهاجمی و شناورش رجوع کند.
 -4یکــی از تعویضهــای تکــراری برانکــو
در چند وقت اخیر ،به میدان فرســتادن بشار
رســن و محســن مســلمان به جای هــم بوده
اســت .دو هافبک خالقی که وجودشان برای
هــر تیمی نعمت اســت .مســلمان با  8پاس
گل ،آقــای پاس گل بــوده و به طــور میانگین
در هــر دو بــازی یــک پــاس گل داده اســت.
رســن هم معموالً بســیار مؤثر نشان داده اما
اســتفاده از دوهافبــک دفاعی باعث شــده تا
آنهــا نتوانند همزمــان در ترکیب اصلی بازی
کننــد .در ایــن میــان کامیابینیــا هــم میل به
تهاجم دارد و این نشــان میدهد پرسپولیس
ک هافبک دفاعی هم میتواند بازی کند.
با ی 
در ایــن میــان و در شــرایطی کــه فوالدیهــا،
مســلمان را مهار کــرده بودند ،برانکو ،رســن
را بــا همــان خصوصیات به جــای او به زمین
میفرســتد تا این بار او گرفتار یارگیری شــود.

برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی پرســپولیس در حاشــیه تمرین دیروز
این تیــم گفــت هیچ تیمــی نمیتواند همیشــه برنده باشــد و اکتفا
به تســاوی  1-1بــا فوالد ،محصــول همین قضیه و نتیجه خســتگی
شــاگردان او بــوده اســت .وی افزود« :پیشــنهاد اخیــر الغرافه قطر
بــه مهــدی طارمی ،نه بــه درد این بازیکن میخورد و نه باشــگاه».
از ســویی یــک ســایت یونانــی اخبــار روزهــای اخیــر دربــاره انتقال
بســیار محتمــل مهــدی طارمی بــه تیمی از لیــگ فوتبــال یونان را
نادرســت خوانــد .این در حالی اســت که طارمی با توجــه به اتمام
مدت محرومیت چهار ماههاش قادر اســت از اواسط بهمن ماه به
صحنه بازگردد.

احضار دختر ژیمناست بدون حجاب به کمیته انضباطی

در روزهای گذشته تصاویری از حضور یک ژیمناستیک کار دختر ایرانی حدوداً
 10ســاله در رقابتهایی به میزبانی مالزی منتشــر شــده که این دختر نوجوان
در این مســابقات بدون حجاب دیده میشــود .بر همین اســاس این موضوع
بــا واکنــش فدراســیون ژیمناســتیک همــراه شــد و این دختــر ژیمناســتیککار
بــه کمیتــه انضباطــی فراخوانده شــد .زهرا اینچــه درگاهی ،رئیس فدراســیون
ژیمناســتیک در خصــوص ایــن موضــوع گفــت« :اول اینکــه بایــد بگویــم این
اعزام از ســوی فدراســیون نبوده و این سفر توسط خانواده او انجام شده است.
متأسفانه مجبوریم با این قضیه برخورد انضباطی کنیم و تصمیم این کمیته
را بــه وزارت ورزش و جوانــان ابالغ خواهیم کرد .این اتفــاق آنقدر منحصر به
فرد است که شگفتی خود ما را نیز دربرداشته است».

مرفاوی :یک ریال هم از استقالل نگرفتهام

صمد مرفاوی گفت برخالف شــایعات رایج ســران اســتقالل ،هنوز
ریالی هم بابت مطالبات وی نپرداختهاند و بیشــتر قصد دارند وی
را مقابــل هواداران آبیها قرار بدهند .دیــروز پندار توفیقی ،معاون
باشگاه استقالل هم مدعی شد روند پرداخت مطالبات مرفاوی در
دست اقدام است و مشکلی وجود ندارد.

صدرنشینی یک دهه ای تیم ملی والیبال نشسته ایران

آخریــن جــدول رنکینــگ جهانــی ســال  2017از ســوی فدراســیون جهانــی
پاراوالیبال منتشــر شده که براســاس آن تیم ایران با  5هزارو  215امتیاز ،برای
دهمیــن ســال متوالــی در جایگاه اول جهــان قــرار دارد و تیم والیبال نشســته
بانوان کشورمان نیز با  2هزار و  825امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفته است.

همبازی قدوس ،مد نظر شفر

سایت باشگاه

پرونــدهای کــه بــا گــره کــور مواجــه شــده بود،
بــا نقشآفرینــی و البتــه دیپلماســی مــردان
عالیرتبــه سیاســی ایــران حــل شــد .صحبت
از پرونــده باشــگاه پرســپولیس و ریــزه اســپور
ترکیه اســت .گرچه محرومیت  4ماهه طارمی
و باشــگاه از دو پنجــره نقــل و انتقاالتی پابرجا
مانــده امــا همیــن کــه  4میلیــارد تومــان از
خزانــه بیتالمال هدر نرفــت ،اتفاق بزرگ و
مثبتی بود .برای رضایت باشــگاه ترکیهای که
پروســهای زمانبر بود ،یک نفــر نقش محوری
و مهمــی داشــت؛ دکتــر بهمــن حســینپور،
ســفیر اســبق ایــران در ترکیه و معــاون فعلی
تشــریفات و مراسم دفتر ریاست جمهوری .او
در گفتوگوی مفصلی که با ایرنا داشت ،سیر
به سرانجام رسیدن این پرونده را بیان کرد که
بخشی از آن در ادامه می آید.
■ آقــای اردوغان ،رئیــس جمهوری ترکیه
یــک روز بعــد از ظهــر طبــق هماهنگیهایــی
که از قبل انجام شــده بود به ایران ســفر کرد و
پس از انجام دیدارهای دوجانبه و خصوصی،
ضیافــت شــامی ترتیــب داده شــد کــه بنــا به
تدبیــر رئیــس دفتر محترم رئیــس جمهوری،
وزیــر ورزش و جوانــان نیــز بــه عنــوان یکی از
حاضــران در ایــن ضیافت در نظر گرفته شــد
تــا از این فرصت برای طــرح موضوع اختالف
مالی باشــگاه پرســپولیس و ریزه اســپور ترکیه
اســتفاده کنیم .در واقع آغاز روند حل مشکل
دو باشــگاه فوتبال از آن ضیافت شامی بود که
بــا حضور رؤســای جمهــوری دو کشــور برگزار
شــد .در اواخــر شــام بــه اتفــاق وزیــر ورزش
نــزد آقــای اردوغان رفتــه و حتی چنــد دقیقه
اول را خــودم ترجمــه کــرده و موضــوع را بــه
اطالع ایشان رســاندیم .آقای اردوغان همان
شــب دســتورات الزم را داد و به مــا اعالم کرد
مشکل بزودی حل خواهد شد و از همان شب
مذاکرات مدیران دو باشگاه آغاز شد.
■ بعد از یک ماه اطالع یافتم که تالش دو
باشــگاه به جایی نرسیده است و هنوز موانعی
وجــود دارد تا اینکــه حمیدرضا گرشاســبی به
عنوان سرپرســت باشــگاه پرســپولیس سر کار
آمد .در میهمانی روز ملی ترکیه نیز مذاکراتی
را با ســفیر ترکیه در کشــورمان انجام دادم در
همین زمان طاهریان سفیر ایران در ترکیه نیز
مذاکرات خود را در آنکارا آغاز کرد اما با وجود
ایــن پیگیریها باز هم اتفــاق خاصی رخ نداد
و همچنان پرونده به درهای بســته میخورد.
پس از این اتفاق با حسن دوغان ،رئیس دفتر
رئیــس جمهوری ترکیه و عثمــان وزیر ورزش
ترکیه تماس گرفته و درخواســت کردم هر دو
این مســئوالن بــه کمک باشــگاه پرســپولیس
بیایند و هر دو نیز قول پیگیری جدی دادند.

مــردم ایران را شــاد کنــم چرا که شــادی دل
مردم مهمترین انگیزهام اســت و همیشه با
این انگیزه روی تشــک قرار میگیرم .دوست
دارم همیشه بهترین باشم.
ëëانتخابات فدراسیون کشتی هم برگزار شد و
رسول خادم بهعنوان رئیس فدراسیون باقی
ماند ،چه نظری در خصــوص ادامه کار خادم
در فدراسیون کشتی داری؟
خــادم مــرد زحمتکشــی اســت و در ایــن
چند ســال مدیریت خوبی در کشتی داشته و
کشــتی را به آن جایگاهی که مورد نظر مردم
بوده ،رســانده و موجب شده تا مجدداً مردم
به این رشــته عالقهمند شوند .او برای کشتی
زحمــات زیادی میکشــد و قطعاً با حضور او
میتوان شاهد درخشش کشتی باشیم.
ëëامــا بــه نظــر میرســد کــه او قصــد نــدارد
بهعنوان سرمربی در تیم ملی فعالیت کند ،با
این موضوع موافقی؟
خــادم هــم در المپیــک و هــم پیــش از
المپیک هدایت تیم ملی را برعهده داشــت
و کارنامــهاش مشــخص اســت ،او عملکــرد
خوبــی داشــت و امیــدوارم کــه مجــدداً در
تیــم ملی حضــور یابد و هدایت تیــم ملی را
برعهده بگیرد.
ëëبحــث تعلیــق فدراســیون کشــتی مطــرح
است ،کشتی گیران چقدر نگران این موضوع
هستند؟
من اطــاع زیــادی از این موضــوع ندارم
امــا تــا آنجایــی کــه میدانــم فدراســیون
کشــتی و وزارت ورزش در حــال پیگیــری این
موضوع هســتند .ما کشــتی گیران هم نگران
تعلیق کشــتی ایران هســتیم .تعلیق کشــتی
ایــران اتفــاق خیلــی ناگــواری خواهــد بــود و
انشــاءاهلل این مشــکل با کمک رسول خادم
و سایرمسئوالن برطرف شود و این نگرانیها
بیمورد باشد.
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در لیگ برای پرســپولیس بازی کند و مشــکل
پایان خدمت سربازیاش حل نشده است!
پــس از شکســت ســنگین  4بــر یــک
پرســپولیس در مرحلــه نیمــه نهایــی لیــگ
قهرمانــان آســیا مقابــل الهــال عربســتان،
برانکو تصمیــم گرفت تا دوباره از دو هافبک
دفاعــی اســتفاده کنــد کــه در ایــن شــرایط،
ربیعخــواه در کنار کمال قــرار گرفت تا به این
ترتیب عمــاً از قدرت تهاجمی پرســپولیس
کاســته شــود و این تیم با این که در بازیهای
خــود به پیروزی رســیده اما به غیــر از بازی با
ذوب آهن ،در بازیهایی مثل پارس جنوبی،
ســپیدرود ،بــادران ،صنعــت نفــت و فــوالد
خــوب بــازی نکــرده و با اینکــه بــا د و هافبک
دفاعــی بازی کرده ،تحت فشــار قــرار گرفته و

ایــن در حالــی اســت کــه میشــد از رســن یــا
ســیامک نعمتی به جای ربیعخواه اســتفاده
کرد تا این انرژی آزاد شود.
 -5با تمام تفاســیر؛ پرســپولیس با برانکو
یکــی از بهتریــن دوران هــای فوتبــال خــود را
ســپری میکند و به ثباتی رســیده کــه کمتر از
آن برخــوردار بــوده امــا باید به ایــن موضوع
توجه داشــت که این تیم بــرای حفظ جایگاه
خــود ،به بردهای بیشــتر نیــاز دارد .خصوصاً
اینکه شکایت پشت شــکایت است که به این
باشگاه میرســد و احتمال کســر امتیاز از این
تیــم وجــود دارد .ضمــن اینکه فصــل جدید
لیــگ قهرمانــان آســیا نیز در پیش اســت و از
پرسپولیســی کــه فصــل قبل بــه نیمــه نهایی
رسیده ،انتظار بیشتری هم میرود.

ویندفر شفر ،سرمربی اســتقالل امروز جلسه نهایی را برای انتخاب
یک مهاجم خارجی جدید با مســئوالن این باشــگاه برگزار می کند.
یکــی از نفــرات مورد نظر شــفر ،الحاجی گــورو نیجریهای اســت که
همبازی سامان قدوس در تیم «اوسترسوند» سوئد بوده است.

تست مثبت دوپینگ بازیکن «لیگ یک»

غالمرضــا نــوروزی رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزش از مثبــت بــودن تســت
دوپینگ یک بازیکن شــاغل در لیگ دسته اول فوتبال کشور خبر داده و متذکر
شده که وی تا زمان صدور رأی نهایی در حالت تعلیق بسر میبرد.

گرد و خاک ،فوالدیها را به داخل سالن برد

هوای آلوده و گرد و خاکی اهواز ســبب شد تمرینات روز گذشته تیم
فوتبال فوالد این شهربه داخل سالن انتقال یابد .این در حالی روی
داد که نفرات حاضر در مسابقه برای پرسپولیس پساز یک تمرین
کوتاه سبک ،معاف شده و به خانههای خود رفتند.

میدان داری ساناک در تمرین آبیها

در تمرین دیروز استقاللیها که به نفرات حاضر در مسابقه برابر صنعت نفت
فرصت ریکاوری داده شد ،زیر نظر یرزی ساناک برگزار شد زیرا وینفرد شفر به
همراه پسرش برای تعطیالت سال نو میالدی راهی امارات شده است .سجاد
شهباززاده غایب عمده این تمرینات بود.

سال بیستوسوم شماره 6676
سهشنبه  5دی 1396
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خودت را به داشتن نيّت خوب و مقصد زيبا عادت ده ،تا
در خواستههايت موفق شوى.

[غررالحكم،ح]۶۲۳۶

مکتبآپورچیوگوشکوبیسم!

یه چیزی
هرچقدر که میگذرد بیشــتر از رأی خودمان پشــیمان
همین
تو
نمیشــویم (پس چی!) و احساس میکنیم حضورما
مایه ها
در انتخابــات درســتترین کاری بــوده کــه در چنــد
ســال اخیر انجام دادهایم؛ نیازی هم نیســت کاری به
اشخاص یا جناحهای سیاسی داشت ه باشیم کافیست
اتفاقات را بررســی کرده و به عمــق فاجعه پیببریم،
بهعنوان مثال؛
الــف :رئیــس اســبق شــورای شــهر  6مــاه پــس از
فریور خراباتی
انتخابــات میگوید«:میدونســتم کــه رأی نمیــارم!»
این جمله نشــان میدهد که ما میزان محبوبیتمان
را میدانیــم امــا ادای محبوبها را در میآوریــم فقط نمیدانند چرا تا یک ماه
بعد از انتخابات به نتایج اعتراض میکردند و بالش روی تشــک پرتاب کرده و
درخواست ویدئو چک داشتند.
ب :رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی در توجیه مبلغ چکی که برای یک
متهــم نفتی (از بخاری نفتی رســیدهایم به متهم نفتی ،چه پیشــرفتی واقعاً!)
صادر کرده ،گفته«:شــب بود ،ســهو قلم پیدا کردم!».ایــن واژهها حتی به ذهن
مرحوم دهخدا هم نمیرســد .این یــــــــــعنی در یک دورهای ما «ســهو دکل»٬
«سهو السی!» و «سهو اختالس» داشتیم.
ج :یک سری از کشتیگیرها و فیتیلهپیچزنها که قبالً سیاستمدار شده بودند
این روزها پشــت تریبون میروند و میگویند«:ما االن آپورچیونیستیم داریم که
یعنــی فرصت ،ویکنــد داریم که یعنی ضعــف! تا اینترچنج زرد تســلط داریم
خالص ه ایام ا ویندوز!».و مکتب آپورچیوگوشکوبیسم را ابداع میکنیم.
د :بهتر اســت افرادی که اقتصاد را با فرمول غریق نجات میخواهند نجات
دهنــد ،انتخاب نشــوند .چون اقتصاد شــنا بلد اســت ،ما کله اقتصــاد را زیر آب
گرفتهایم و همراه او ،زیر آبی میرویم.
هشتمین همکاری پورناظری و نعمتاهلل

فیلم سینمایی «شــعلهور» جدیدترین ساخته حمید
روزنه
نعمــتاهلل بــه تهیهکنندگی محمدرضا شــفیعی این
روزهــا آخریــن مراحل فنی را پشــت ســر می گــذارد و
ب پورناظری بهعنوان هشتمین همکاری خود با
سهرا 
حمید نعمتاهلل آهنگسازی «شــعله ور» را شروع کرده است .پیش از این
پورناظری در آثاری چون وضعیت ســفید ،رگ خواب ،آرایش غلیظ ،بیا از
گذشته حرف بزنیم ،کنسرت نمایش سی و ...با حمید نعمتاهلل همکاری
داشته است.

کیوسک

انتشار دور جدید
روزنامه «وقایع اتفاقیه»
نخســتین شــماره روزنامــه وقایــع
اتفاقیــه در دوره جدیــد با ســردبیری
«ســرگه بارســقیان» و مدیریــت
«صادق خرازی» منتشر شد.
در صفحه نخســت این روزنامه مصاحبه ای با سیدحســن خمینی نوه امام
راحل انجام شــده که عکس یک این روزنامه را به خود اختصاص داده اســت.
توگوهــا و گزارشهــای مختلفــی بــود
همچنیــن ایــن شــماره دربردارنــده گف 
کــه از آن جملــه میتوان بــه مصاحبهای با محمــد هاشمیرفســنجانی با این
عنــوان «احمدینــژاد جرم خودش را قبول دارد»اشــاره کــرد .محور یکی دیگر
از مطالــب هــم درباره از میــان رفتن یکصد هکتار نیزار تاالبهای کشــورمان با
عنوان«100هکتار نیزار تاالبهای کشــور سوخت» بود .این آتش اول دی به دل
نیزارهای میقان اســتان مرکزی افتاد و در کمتر از چند ســاعت وســعتش از سه
هکتار به  50هکتار رسید و از آنجایی که نیزارهای آتشگرفته در بخش باتالقی
ط زیســت نتوانســتند آتش را اطفا
تاالب قرار داشــتند ،نیروهای امدادی و محی 
کننــد ».مبنــای بودجه  97چانــه زنی اســت؟»« ،مجلس درباره رجل سیاســی
تعیین تکلیف کند»« ،با اطمینان میگویم جلد آخر است» هم تیتر برخی دیگر
از مطالب این شماره بود ،عالوه بر این «چرا رفتیم و چطور آمدیم؟» هم عنوان
ســرمقاله سیدمحمدصادق خرازی ،مدیر مسئول روزنامه وقایع اتفاقیه است.
روزنامه ایران انتشار دوباره وقایع اتفاقیه را تبریک میگوید.

عکسنوشت

همه برگهای تقویم دی ماه

امروز گرفتهترین روزهاست .انگار این ابر دلش میخواهد
بــاران بزند ولی نا و توان نداشــته باشــد .صبح تــا به حال
است که یک برگ از تقویم جلویم باز است .یک طرفش
نوشــته احمد محمود در چهارم دی ماه  1310متولد شده
و در صفحه دیگرش نوشــته بهرام بیضایی در پنجم دی
بهاءالدین مرشدی  1317متولد شده است .این نشان میدهد دی ،ماه غریبی
داستان نویس
است برای ادبیات ایران .برای داستان و نمایشنامه .همین
حاال یک برگ دیگر را هم ورق زدم و در صفحه بعد دیدم
نوشته ششم دی ماه  1337هم محمدعلی کشاورز متولد شده است .غالمحسین
ســاعدی هم دی ماهی اســت .اصالً حاال که تقویم دســتم اســت بگویم که بهرام
صادقی هم دی ماهی است .این ماه دارد عجیبتر میشود .فروغ فرخزاد هم که
اگر دی ماهی نباشد باید مال کدام ماه باشد؟
امــا دیــروز که رفــت احمد محمود به دنیا آمد .نویســندهای که فقط نوشــتن و
نوشــتن را میراث خودش کرد .همه این آدمهایی که اینجا اســم بردهام به تنهایی
ادبیاتی عظیم به پا کردهاند .با این همه قرار است این نوشته درباره احمد محمود
باشد .نویسندهای که فکر نمیکردم اینطور روی آدم اثر بگذارد .اینطور داستانش
را که بخوانی وارد یک سینما شده باشی که بازیگرهایش کلمات هستند .کلماتی که
درســت و دقیق کنار هم چیده شــدهاند تا روی تو تأثیر بگذارند .اگر از شما بپرسند
چه کتابی در زندگیتان تأثیرگذار بوده بیشــک «همســایهها»ی احمد محمود را
فراموش میکنید« .همسایهها»ی محمود آنقدر شیرین و روان و سرراست است
که آدم حس نمیکند رویش تأثیر گذاشــته یا وقتی به ســراغ «مــدار صفر درجه»
میرویــد آنقــدر جــذاب و نــرم و آرام و روان روی ذهنــت اثــر میگــذارد که حس
ی داری تأثیر میگیری از یک سبک ویژه .یا وقتی تفاوت نوشتن را در رمان
نمیکن 
«درخــت انجیر معابد» میبینید اصالً حس نمیکنید دارید از یک ســبک یا جور
یا شــکلی متفاوت از نوشــتن تأثیر میگیرید .یادم میآید وقتی داشــتم مدار صفر
درجه را میخواندم مدام با خودم میگفتم این داســتان نیســت این سینماست.
انگار داشتم یک سریال میدیدم که خیلی شخصیتهای جذاب و فضای لطیفی
دارد .این اســت که اگر بخواهم نام  10فیلم مورد عالقهام را بگویم شــاید بیگمان
رمان «مدار صفر درجه» جزو لیستم باشد .محمود و همه اسمهایی که در دی ماه
متولد شدهاند آدمهای تأثیرگذاری روی من بودهاند .تأثیر محمود از طریق نوشتن
داستانهایش نبود از نامهای بود که در نوجوانی برای او نوشتم و او بعد از مدتها
پاسخ داد .در آن نامه عذرخواهی کرده بود که دیر جواب مرا داده اما همان نصف
صفحه توانست کلی انرژی به من بدهد و از یک رخوت شهرستانی مرا بکند و دلم
را قرص کند که همیشه باید نوشت .آن نامه نیم صفحهای با دستخط محمود یکی
از میراثهای به جا مانده از نویســندهای است که خودش را و داستانش را دوست
دارم .در آن نامه نوشته بود در ابتدای نویسندگی فکر میکرده استعداد مهم است
اما بعدها فهمیده که مدام باید نوشــت و مدام باید نوشــت .این مسأله برای من
خیلی مهم بود ،برای منی که هیچ وقت فکر نکردم استعدادی در نوشتن دارم و
همیشه هم در درس انشایم کمترین نمرهها را میگرفتم .دلم قرص شد که احمد
محمود در آن نامه گفت با کمترین اســتعدادی میتوان نوشــت و مهم این است
که اینقدر پشــتکار داشته باشی که بتوانی کمبود استعدادت را جبران کنی .احمد
محمود برای من تداوم در نوشــتن اســت .برای من آدمی است که وقتی به او فکر
میکنم تنم میلرزد از این همه سعی و تالش در نوشتن که اگر بخواهی حریفش
بشوی حتماً با آن ابهت و هیبتش تو را به زمین میزند.

کلمه

یکی دو نکته درباره «زائر چشمههای گمنام »
کتاب جدید کاظم سادات اشکوری

زیارتنامهای
برای چشمههای مغموم وطن

چند شــب پیش ،پیش از این آلودگیهــای هوا ،خواندن
«زائر چشــمههای گمنــام »را تمام کردم .پشــت پنجره
رفتم .باران میبارید .کوچه شســته بود .آســمان شســته
افشین نادری
بود و من تشنه بودم« :آب حتی نمیتواند تشنگی همه
را رفع کند .همه تشنهاند .آن کس که زیر باران راه میرود
تشنه است .آن کس که جاده «انارک» تا «خور» را ،با شنهای کویری ،پشت سر
مینهد تشنه است .آن کس که در ایوان ویالی شمال مینشیند و به دریا چشم
میدوزد ،تشنه است .آن که»...
کاظم ســادات اشکوری در خاطر ه نویسی بسیار زبردست است .نثری سهل
و ممتنــع دارد و نگاهــی تیز و برنده .و در این میان «زائر چشــمههای گمنام» در
میان خاطر ه نویسیهایش تافته جدا بافته است .نوشتهای است از راهکورههای
مه آلود کوهســتانی تا شــنزارهای کویری در راهروهای اداری .اشکوری از شصت
ســال پیــش گــردآوری صورت های فولکلــور را آغاز کرد و ســالها بعــد در مرکز
مردمشناسی استخدام شد تا بعد از نگارش چند کتاب و مقاالتی که در نوع خود
کمنظیرند از کار اخراج شود .او از کسانی است
که در بسط و گسترش دانش فولکلور و اعالم
ضرورت کار گردآوری صورت های آن و بویژه
ادبیات شفاهی تالش و همواره تأکید کرده که
بــرای گردآوری صورت های ادبیات شــفاهی
همیشــه دیر اســت .آنچه ســادات اشــکوری
را متمایــز میکنــد دوری از هیاهوســت.او کار
خود را میکند .حتی اگــر بهدلیل کار کردن از
کار محرومــش کرده باشــند تا آنهــا که صبح
پوشــهای از کشوی میز بیرون میآورند و روی
میــز میگذارند و بعد از ظهر پوشــه را از روی
میز بر میدارند و در کشو میگذارند رئیس شوند« .زائر چشمههای گمنام» سه
بخش دارد :بخش اول تابستان مه آلود است با سفر نامههایی از شهرهای آهن و
سیمان تا فقر روستایی کوهستان  /دویدن انسان ،دویدن اسب ،اما همیشه اسب
برنده است /سفر به یک شهر گمشده  /زائر چشمههای گمنام  /دلم بگرفت از
دیدار  /ماســوله زیباســت اگر  /از زاهدان تا کلپورگان .بخش دوم هفت سفرنامه
با رویکردی متفاوت دارد .بخش ســوم هم شــامل ســفرنامه عجیب «از بیابان
میآیم»است و سپس خاطراتی ازدوران دانشجویی اش« :به حاشیههای ذهن
ســفر میکنم« ».از بیابان میآیم» متنی الیه الیه اســت که از جادههای تاریک
و لغزنــده میگــذرد ودر تأمل راه به تاریکیهای فضای اداری میرســد و دوباره
باز میگردد .براستی «چرا در وطنت سرگردان شدهای» شاعر؟!

فقط یکبار دیگر
آقای شجریان!

آرامآرام آن عادت بیمارگون
صبحگاهی فراموشم میشد؛
اینکه آن جادو در چهارگاه،
صابر محمدی
هــر چاشــتم را تبــاه کنــد
روزنامهنگار
داغ تجدیــد آن نــوار بــر
و ِ
دلــم بماند کــه «یــک بار،
فقــط یک بار دیگر ایــن اوج را بخوان ،شــجریان».
بــه تصنیفهــا روی آورده بــودم؛ به ایــن گمان که
نشــاطم دهد آن ضربها ....موالنا هم کمک بود
وقتــی تــ ِه آن روی «نــوا» از حلــق جــادو میگفت
«رشــک برم کاش قبا بودمی» اندوه را اما نه رنگ
طــرب قونیه و
ماهــور بــه تعویــق میانداخت نــه ِ
نه نشــاط تصانیــف مــرد خراســان .این انــدوه که
هدیــه خودش بود در آن پیغام لعنتی؛ آن تصویر
رنگپریده که خندان میگفت میزبان پانزدهساله
میهمانی ناخوانده اســت .برای من اما آن لبخند،
هیچ التیامی نبود ...پس از آن ،هر روز با «ســپیده»
تاریخ
تلخ بود و با «شب ،سکوت ،کویر» زهر .حاال ِ
تلخی آن ویدئو دوســاله اســت ،انگار که دویســت
ساله باشــد .همایون خوانده است که «در ظلمت
جانکاه شــب ،مرغ سحر خوان منی /در حصر هم
آزادهای ،تنها تو ایران منی /اینجا صدای روشــنت
در آســمان پیچیده اســت /گویی لبانت را خدا روز
ازل بوســیده اســت/ای مــرغ حــق در ســینهات /با
شــور خود بیداد کن /آوازخوان شب شکن /بار دگر
فریاد کن /ظلم ظالم جور صیاد /آشــیانم داده بر
ک ای طبیعت /شــام تاریک ما
بــاد/ای خدا ای فل 
را سحر کن» .این را در آوازی یکسره میهنی خوانده
اســت؛ آوازی که شکوه ســرودهای وطنی صدسال
گذشــته را یکجــا دارد و به مهمترین نــوا و صدایی
که ناسیونالیســمی مهربــان را فریاد کــرده ،ارجاع
سحر خسرو آواز .انگار این
هم داده است ...به مرغ ِ
ســطرش را من زمزمه کرده باشم همیشه که تنها
تصنیف
تو ایران منی .من شیفته این قرائتم از این
ِ
تازه کــه ایران ،همان محمدرضا شــجریان اســت
و البته نشــانگانی هم که خــود تصنیف پیش روی
مینهــد چندان به دور از این قرائت نیســت؛ برای
من ،تجســم ایــران ،همــواره با تصــور محمدرضا
شــجریان امکانپذیر بوده اســت .به هــر حال ،هر
کس پیکرهای میســازد برای وطن ذهنش؛ گوش
و چشــم و جســمیتی اســت که یا با آرامگاه کورش

تجسم میشود یا با یک گربه لمیده بر خاورمیانه
یا با هر نشانهای دیگر؛ برای من امـــــــــــــــــــــــا ،هر
آنچــه میتواند به مفهوم وطن جســمیت دهد،
در یــک لفــظ ،در یک نــام ،در یــک پرتــره و پیکره
خالصه شده است؛ آن آوازخوان شبشکن که مرد
صحنههای زندگی من بوده .او هویت خاک است
و این خاک ،وطن من اســت .حاال پس از دو ســال،
ویدئویی دیگر منتشر شده؛ نه همایون آن را منتشر
کرده نه رایان و نه مژگان .نمیدانم خود استاد رضا
داده به انتشار یا نه اما چیزی که میدانم این است
که تماشــای آن ،دوباره مــن را به روزهای تباهیام
گمان بیوطنی،
نزدیک کرده است .به روزهایی که ِ
یتیمم میکرد با همان یک آواز چهارگاه ،از دل آن
گ و رو رفته و کهنه .شــجریان نشســته و به
نــوار رن 
فالی که برای شب یلدا گرفته و البد چون نمیتواند
بخواند ،از زبان دوستی دیگر گوش میدهد .یکسره
آن هیبت ،آن خاک ،آن مرغ سحر ،آن مفهوم پدر،
فرومیریزد ...دود میشود ،مثل هر آنچه سخت
اســت دود میشــود و بــه هــوا مــیرود .آن لــرزش
لعنتــی ،آن نفرین لجــوج که کاهل کــرده این کف
دسترابرایکوبیدنبرآندیگری.چرامناینویدئو
وطن
را تماشــا کردم ،چرا آن را منتشــر کردیــد ...این ِ
مجروح من کی قد راست میکند تا دوباره بخواند...
آناوجرایکباردیگربخواند.فقطیکبار ،فقط یک
بار دیگر آقای شجریان.
«ëëمجلسختم»
سهشنبه
در رادیو صبا
بازار
برنامــه «زیرگــذر طنز» که
فرهنگ
به معرفی آثار طنزنویسان
ایرانــی اختصــاص دارد
سهشــنبه پنجم دی داستانی طنزآمیز با عنوان
«مجلس ختــم» از کتــاب «راننده تاکســی» به
قلــم محمود فرجامــی را بازخوانــی و در قالب
نمایش اجرا میکند.
ëëبرگزاریجشن ۶۷سالگییداهللکابلی
در موزه امام علی(ع)
بیســت و نهمین «تولد ماه» به مناســبت زادروز
استاد یداهلل کابلی خوانساری استاد خوشنویسی
سهشــنبه پنجــم دی مــاه ســاعت  17بــا حضور
جمعــی از هنرمنــدان و عالقهمنــدان در مــوزه
هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار میشود.

فیه مافیه

دروغگویی به نام نتانیاهو

چندی پیش پیشنویس قطعنامهای در سازمان ملل به تصویب اکثریت کشورهای
عضــو ســازمان ملــل ( ۱۲۸رأی موافــق ۹ ،رأی مخالــف ۳۵ ،رأی ممتنــع) رســید که
«هــر تصمیمی که به تغییر در هویت ،وضعیت یا ترکیب جمعیتی بیت المقدس
منجر شــود ،ملغی محســوب میشود و کشــورهای عضو ســازمان ملل باید مطابق
قطعنامههای شــورای امنیت رفتار کرده و از گشایش نمایندگیهای دیپلماتیک در
این شهر خودداری کنند» .نیکی هیلی البته تالش کرد که مسأله را به محل سفارت
محمدحسین واقف امریکا تقلیل و دهد و بگوید امریکا آزاد است هر جا که میخواهد سفارت اش را بنا
کند و ربطی به دیگر کشــورها ندارد .چند روز پیشــترش هم قطعنامهای به پیشنهاد
مترجم
مصر در شورای امنیت مطرح شد که تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به قدس را
محکوم میکرد و به رغم رأی مثبت  ۱۴عضو شورای امنیت ،امریکا آن را وتو کرد.
از حواشی بعد از تصویب قطعنامه مجمع عمومی یکی هم این بود که نیکی هیلی میهمانیای برگزار
کــرده و نماینــدگان کشــورهای مخالف ،ممتنع یا آنها را کــه اصالً در رأیگیری شــرکت نکردند دعوت کرده
و دیگــران را دعوت نکرده اســت .اینجا قصد تحلیل قطعنامه و روابط بینالملــل و امثالهم را ندارم ،بلکه
میخواهم به کمی قبلتر بروم .شکلگیری رژیم اسرائیل بر این گزاره مبتنی است که «یهوه» خدای یهودیان
سرزمین فلسطین را به بنیاسرائیل وعده داده است ،البته نتانیاهو و دار و دستهاش معتقدند که اینجا ۳۰۰۰
سال است که اسرائیل است و پیشتر جایی به نام فلسطین نبوده و یکی از مقاماتشان ادعا کرد که اعراب «پ»
ندارند و در نتیجه کشوری به نام  Palestineوجود ندارد که مرزهای تازهای را در چرندگویی در نوردید .با این
توجو کنیم.
حال خوب است سراغ عهد عتیق برویم و در آن کتاب فلسطین را جس 
پیدایش:
ن عهد
نآ 
م را :۳۱-۲۱ .و چو 
ن پدید آمدند و کفتوری 
ن فِلسطینیا 
م را ک ه از ایشا 
م و کسلوحی 
 :۱۴-۱۰و َفتروسی 
رشَبع بسته بودند ،ابیملک با سپهساالر خود فیکول برخاسته ،به زمین فلسطینیان مراجعت کردند.
را در بَِئ ِ
ث شد ،غیر
ن حاد 
ن زمی 
ی در آ 
 :۳۴-۲۱پس ابراهیم در زمین فلسطینیان ایام بسیاری بسر برد :۱ -۲۶ .و قحط 
آن قحط اول که در ایام ابراهیم بود .و اسحاق نزد ابیملک ،پادشاه فلسطینیان به جرار رفت.
سفرخروج:
ی نکرد،
ن رهبر 
ن فلسطینیا 
ن را از را ه زمی 
ن قو م را رها کرد ه بود ،خدا ایشا 
ن فرعو 
 :۱۷-۱۳و واق ع شد ک ه چو 
ن شوند و ب ه مصر برگردند».
گ بینند ،پشیما 
ن قو م جن 
ن نزدیکتر بود .زیرا خدا گفت« :مبادا ک ه چو 
هرچند آ 
ی شد.
ن مستول 
ب شدند .لرز ه بر سکنه فلسطی 
ن شنیدند ،مضطر 
 :۱۴-۱۵امت ها چو 
و البته بسیاری موارد دیگر هم هست که اینجا جایش نیست .حاال به نظرم خوب است نتانیاهو توضیح
دهد که با این کتاب مقدس شــان چه کنیم؟ ارض موعودش را بپذیریم یا وجود فلســطین و فلسطینیان را
پیش از اســرائیل و بنی اســرائیل؟ به هر حال کتاب مقدس یهودیان خود معترف است که بار اول هم آنجا
سرزمین کسان دیگری بوده است.

خبر آخر

سینما تیکت

کلیســای مریــم مقدس از کلیســاهای شــیراز اســت که
بــه ســال  ۱۶۶۲میــادی برابــر با1040شمســی قبــل از
رضا سلیمان نوری
ســلطنت شــاه عبــاس دوم بنا شدهاســت و تا بــه امروز
باقــی ماندهاســت .ایــن کلیســا نزدیک مســجد مشــیر،
جنب بازارچه ارامنه واقع شدهاســت .تاالر نماز خانه آن یکی از بناهای ظریف
باســتانی و هنری قرن هفدهم است که به وســیله هنرمندان ارمنی و مسلمان
شیراز ساخته شدهاست .آنگونه که ارامنه شیراز اظهار میدارند پنج قطعه قالی
گرانبها نظیر همان پنج مجلس نقاشی سقف در همان زمان بافته شده و کف
نمازخانه را مفروش میساخت ه است.در تاالر کلیسا گچبریهایی که میتوان آن
را از شاهکارهای قرن یازدهم دانست؛ وجود دارد .از همه مهمتر اینکه از داخل
تاالر و نمازگاه ســقف نقاشــی و گچبری شده و گنبدی شــکل است .حال آنکه از
خــارج و در روی پشــت بــام اثری از گنبد مدور و گنبدی شــکل دیده نمیشــود.
پشت بام تاالر نمازگاه چهارگوش است و بدین وسیله هر گونه اثری که حکایت
از کلیسا بکند از خارج حتی از روی پشت بامهای مجاور دیده نمیشود.

به یادبود چهارم دی ماه سالزاد زنده یاد احمد محمود

به بهانه انتشار ویدئویی
از شب یلدای خسروآواز

موسیقی ما

ایران ما

مریم مقدس شیراز
کلیسایی باقی مانده از عهد صفوی

ایسنا

سخن روز

اردشیر رستمی

نزار قبانی

اذان ظهر  ë 12/05اذان مغرب  ë 17/18نیمه شب شرعی  ë 23/20اذان صبح فردا  ë 5/43طلوع آفتاب فردا 7/13

سردبیر :داوود محمدی
مدیرمسئول :محمد فاضلی
روابط عمومی88769074-5 :
نمابر 88761254 :تلفن88761720 :
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره  208صندوق پستی15875-5388 :
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران88548892-5 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی  /امور مشترکین 88521954 :و 88748800
چاپ :کارا پیام ،سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان (آنیل رسانه) و رواق
روشن مهر
سازمان آگهیهاي روزنامه ايران :دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT
تهران خیابان خرمشهر شماره 16تلفن 88500601-4 :پذيرش سازمان آگهيها1877 :

امامعلىعليهالسالم:
َ ْ َْ َ
ــن الني ِة َو َج َ
ميل ْال َم ْق َصــدُِ ،ت ْدر ْ
ك فى
ِّ
ِ
عِّود نفََســك ُح ْس َ َّ
َمباغيكالنَّ َ
جاح.

نگاره

زنان ما رنجهای فلسطین را بر اشک درخت نقش میزنند
و سنگهای فلسطین را به سرزمین ماه میبرند

قصه ناتمام «آشغالهای دوست داشتنی»

پس از «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان« ،آشغالهای دوست داشتنی» دومین فیلم از بند توقیف رها شدهای
اســت که این بار نه در شــورای صنفی نمایش و اکران عمومی بلکه در دبیرخانه سی و ششمین جشنواره فیلم
فجر نمایش آن به مشــکل برخورده اســت .محسن امیریوسفی که در  4دوره بخش ملی و آخرین دوره بخش
بینالملل متقاضی حضور این فیلم در جشنواره فجر بود امسال با داشتن پروانه نمایش با خیال راحت برای
پنجمین بار فرم جشــنواره را پر کرد اما این بار با مانع تازهای از ســوی برگزارکننده جشــنواره سیوششم مواجه
شد .دبیرخانه جشنواره مانع از نمایش این فیلم برای هیأت انتخاب شد و سیمون سیمونیان مدیر دبیرخانه
دلیل این تصمیم را نمایش و بررســی فیلم محســن امیر یوسفی برای هیأت انتخاب در دوره گذشته جشنواره
فجر عنوان کرد .صحبتهای ســیمونیان طی دو روز گذشــته با واکنش دو عضو هیأت انتخاب جشــنواره سی و
پنجم همراه بود و نرگس آبیار و محمد علی حسیننژاد در گفتوگویی با سینما ضمن اشاره به شایستگیهای
این فیلم عنوان کردند که برخالف صحبتهای مطرح شده هیأت انتخاب جشنواره سی و پنجم راجع به این
فیلم رأی و قضاوتی نداشتهاند چرا که به آنها اعالم شده بود این فیلم پروانه نمایش ندارد و آماده نیست.
در ســکوت کارگردان «آشــغالهای دوستداشــتنی» روابط عمومی این فیلم روز گذشــته با انتشار بیانیهای از
دبیــر جشــنواره فیلم فجر درخواســت کرد به اســتقالل هیأت انتخاب احتــرام بگذارد .در بخشــی از این بیانیه
عنوان شــده است که برای ســازندگان «آشغالهای دوست داشــتنی» اکران فیلمشان مهمترین مسأله است
ولی وقتی پروانه نمایش در این چهار ماه کمکی به اکران شدن نکرده حداقل تقاضایشان حضور در جشنواره
فیلم فجر اســت .محســن امیریوســفی نیز پیش از این در گفتوگویی با «ایران» عنوان کرده بود« :چهار ســال
اســت که «آشــغالهای دوســت داشــتنی» را به هیچ جشــنواره خارجی ندادم .از اول گفتم نخســتین نمایش
فیلم باید داخل ایران باشــد ،ولی در نهایت میبینی که اشــتباه است یا انگار ناتوان بودیم از فرستادن فیلم به
جشــنوارههای خارجی ».امسال در حالی «آشغالهای دوستداشــتنی» برای پنجمین دوره متقاضی حضور
در جشنواره ملی شده است که با وجود دریافت پروانه نمایش مانعتراشیها نیز ادامه دارد .نام این فیلم حاال
دیگر به جشــنواره فیلم فجر گره خورده اســت و بررسی پرونده آن یادآور خاطرات دورههای مختلف جشنواره
اســت؛ از اســتفاده ناشــیانه دبیر دوره سی و چهارم جشــنواره از کلمات و «معضل» نامیدن فیلم و کنارهگیری
اعتراضی شهاب حسینی از سمت تشریفاتی مشاوره تا اختتامیه جشنواره سال گذشته که محسن امیر یوسفی
به پای ایستادگی شهاب حسینی پای این فیلم جایزهاش برای بهترین تیزر و آنونس فیلم «خواب تلخ» را به
او تقدیم کرد و...

