
  همان حسن فيروزى  كه براندازان و همه ظرفيت مجازى و رسانه اى شان پاى آن آمده بودند و 
از شكنجه او در زندان مى گفتند و حتى خبر دادند كه او به كما رفته است، امكان ديدار با خانواده 
نداشته و در انفرادى است، روز گذشته خبر آمد كه حين فرار از كشور دستگير شده است، بدون 
آنكه حتى سابقه يك روز بازداشت در اغتشاشات را داشته باشد! قوه قضائيه از همان روز اول 
اعالم كرد چنين فردى با اين نام در زندان هاى ما وجود ندارد. مسيح علينژاد تنها دروغگوى اين 
ماجرا نبود، از على كريمى و ساير فعاالن مجازى برانداز تا بى بى سى و اينترنشنال و صداى امريكا 
و منوتو بر اين دروغ دميدند و حتى فايل صوتى او را پخش كردند. در ويكى پديا هم صفحه اى 
به نام او ساخته شد و فضاسازى رسانه اى در مورد او كامل انجام گرفت. بى بى سى با اينكه خود 
ــن فيروزى بود، حاال مى گويد در هفته هاى اخير  منتشركننده فايل صوتى ساختگى از حس
كاربران شبكه هاى اجتماعى كه اسامى مشابه سازمان هاى حقوق بشرى معتبر داشته اند، اين 

اخبار را منتشر كردند و حاضر نيست مسئوليت خود را در اين ترويج دروغ بپذيرد | صفحه 2

  سيدروح اهللا لطيفي، سخنگوي پيشين گمرك: 
عمان فرصت خوبي براي «صادرات مجدد» دارد و بايد چنين ظرفيت هايي مورد توجه 
بيشتر قرار گيرد و با نگاه راهبردي و غيرجزيره اي به تأمين بيش از پيش منافع ملي 

همت گمارده شود

  محسن شرافتي نيا، كارشناس انديشكده ديپلماسي اقتصادي: 
ــارج از كشور تأمين مي نمايد، با توجه  عمان بيش از 90درصد از موادغذايي خود را از خ
ــه ايرانيان و  ــاد مردم عمان نسبت ب ــران و از طرفي عالقه زي به مرغوبيت مواد غذايي اي
كاالهاي ايراني كه عالوه بر مرغوبيت داراي قيمت هاي رقابتي نسبت به مشابه آنها از ديگر 
كشورهاست، بنابراين بستر مناسبي براي افزايش صادرات اين نوع كاال به عمان وجود دارد

  آرزو جمالي نظري، دبيركل اتاق ايران و عمان: 
نقطه قوتي كه مي توانيم از آن براي توسعه روابط اقتصادي استفاده كنيم روابط سياسي 
بسيار حسنه موجود بين دو كشور است و رويكرد بسيار مثبتي كه شهروندان عماني 

نسبت به ايراني ها دارند خوشبختانه نگاه مثبتي است

 دروغ «حسن فيروزى» از عجيب ترين دروغ ها بود
هرچند براى براندازان عادى بود!
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يادداشت  ورزشى

يادداشت  بين الملل

يادداشت  سياسى

 ديپلماسى ناتوان ورزشى
در دفاع از «خليج فارس»

 پيام السودانى به واشنگتن 
از قلب پاريس

 منافع امريكا 
در تداوم جنگ اوكراين

فريدون حسن

سيد رحيم الرى

على حسن حيدرى

مطابق اسناد تاريخى موجود در سازمان ملل و ديگر نهادهاى 
بين المللى كه شامل نقشه هاى جغرافيايى و متون كهن است، 
ــارس يا خليج  ــران از ديرباز به نام درياى پ آبراهه جنوبى اي
فارس معروف بوده است. اسنادى كه هيچ كس و هيچ نهادى 
نمى تواند منكرشان شود يا در درستى و صحت آنها شكى وارد 
ــم و غيرقابل انكار براى  ــتناد به همين مدارك محك كند. اس
ــورهاى حقيرى كه مى خواهند با  بستن دهان معاندان و كش

سياسى كارى تاريخ بشرى را تحريف كنند | صفحه 13

سفر محمدشياع السودانى به امريكا در يكى دو هفته اخير 
ــك هيئت امريكايى هفته قبل به  خبر داغ عراق بود. حتى ي
ــفر با مقامات  ــى را در خصوص اين س بغداد آمد تا مذاكرات
عراقى داشته باشد. قرار بود فؤاد حسين، وزير خارجه عراق 
ــت وزير عراق به  ــازى مقدمات سفر نخس نيز براى آماده س
ــود. حاال منابع دولتى در عراق به  ــنگتن ش امريكا عازم واش
ــايت خبرى العربى الجديد خبر داده اند كه السودانى روز  س
ــد تا با  ــه خواهد ش ــنبه در رأس هيئتى عازم فرانس پنج  ش
ــدار و گفت وگو  ــه، دي امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانس
داشته باشد. هرچند بغداد به صورت رسمى اعالم نكرده اما 
به نظر مى رسد السودانى با تغيير در سفر خارجى اش، پاريس 
را به جاى واشنگتن برگزيده اما آيا اين به معناى تغييرى در 

متحد خارجى نيز به شمار مى رود | صفحه 15

عده اى چنين استدالل مى كنند كه امريكا منافعى در اوكراين 
ندارد، يا اگر منافعى داشته باشد، بيشتر اخالقى است. البته 
استدالل اخالقى براى واقعيات سخت افزارانه ژئوپوليتيكى 
نه مناسب است و نه كافى. امريكا در جنگ اوكراين منفعت 
حياتى دارد. امريكا به دليل بعد جغرافيايى همواره از حمله 
زمينى مصون بوده است؛ تهديدات عليه امريكا تنها از طريق 
ــاس از سال 1900  ــت و بر همين اس اقيانوس ها ممكن اس
ــه امنيت ملى »  ــا، «مبنا و پاي تاكنون تأمين امنيت درياه
امريكا قرارگرفته است. تضعيف روسيه به عنوان يك رقيب 
ژئوپليتيك براى امريكا، تنها يكى از انگيزه هاى امريكا براى 
ادامه جنگ در اوكراين است. امريكا قصد دارد با تداوم جنگ 
اوكراين هم روسيه را تضعيف كند و هم بر سياست، اقتصاد و 
امنيت اروپا اثر بگذارد تا قاره سبز را همچنان در منظومه اى 

از مديريت جهانى خود حفظ كند | صفحه 2

مدارس پول مردم را پس بدهند

انگليس 200 كودك پناهجو را به آدم ربايان سپرد!

مدارس ايران از ابتداى سال بيشتر در تعطيالت بود ه اند. با پول هايى كه مردم به مدارس داده اند چه بايد كرد؟

مورد عجيب عادى فيروزى!

ظرفيت هاي اقتصادي عمان 
قرباني نگاه جزيره اي مسئوالن

رئيس مركز شركت هاي دانش  بنيان در گفت  وگو با «جوان»:

 دانش  بنيان ها را  
از ساخت نمونه اوليه  تا واگذاري 
زمين و صادرات حمايت مي  كنيم

جدال ويالسازى در زمين كشاورزى 
با امنيت غذايى

 «جوان» ظرفيت هاى اقتصادي 
و وضعيت تجاري عمان و ايران را واكاوي مي  كند

رئيس قوه قضائيه در يك ورود بسيار بجا و درس آموز حكم داد كه مدارس بايد پول غذا و رفت وآمد و آموزش تكميلى و خدماتى را كه برايش پول گرفته اند، اما در اين تعطيلى  ها كارى نكرده اند،  به مردم بازگردانند و به هرطريق آن را جبران 
كنند. وزارت آموزش و پرورش نيز در پى اين حكم به مدارس ابالغ كرد مبالغى را كه در ازاى آن كارى نكرده اند، به والدين بازگردانند. اين يكى از بهترين اقدامات و قدرت نمايى هاى رئيس دستگاه قضا بود. اما از همين حاال كاربران مجازى 

نسبت به ضمانت اجراى اين دستور ابراز ترديد كرده اند. اين مى تواند يك آزمون باشد. بهتر است آموزش وپرورش يا يك نهاد نظارتى، ميزان اثرگذارى اين قدرت نمايى و فايده بخشى آن را گزارش كنند. سنت ديرينه مدارس و خيلى از 
صفحه 3بخش هاى ديگر اين است كه پولى را كه گرفتند ديگر پس نمى دهند و بهانه  ها براى آن مى تراشند. بايد ديد در اين آزمون مدنى چقدر موفق مى شويم. 
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ربوده شدن 200كودك پناهجو رسوايي تازه اي را براي دولت انگلستان رقم زده است. به نوشته روزنامه «اينديپندنت»، «رابرت 
جنريك» وزير مهاجرت انگليس به قانونگذاران اين كشور گفته كه بيش از 200 كودك و نوجوان زير 18 سال در محل اقامت 
مورد تأييد دولت مفقود شده اند! بيشتر اين افراد پسران نوجوان اهل آلبانى هستند. اين كودكان به دست گروه هاى تبهكار از محل 
اسكان پناهجويان در شهر برايتون  كه زير نظر وزارت كشور انگليس اداره مى شود، ربوده شده اند. اين افشاگري پس از گزارش 
«آبزرور» از سكونتگاه كودكان مهاجر در «برايتون» در صدر خبرها قرار گرفت. برخي گزارش ها و اسناد بر ارتباط نزديك اعضاي 
خاندان سلطنتي حاكم بر انگليس با برخي از باندهاي قاچاق دختران و كودكان حكايت دارد. دادگاهي در امريكا، «گيسالين 
مكسول» زن انگليسي مؤسس شبكه برده داري جنسي را متهم كرد كه با اغواي دختران جوان، حتي دختران 14 ساله، آنان را 
براي سوء استفاده جنسي، در اختيار جفري اپستين امريكايي قرار مي داده است تا به عنوان برده جنسي، در اختيار افراد ثروتمند 

و مشهور، از جمله اندرو شاهزاده انگليسي و پسر ملكه انگليس قرار گيرند | صفحه 3

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

پنج شــنبه   6 بهمــن 1401 -  4  رجــب  1444

ويژه نامه هفتگى سبك زند   گى 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

در نكوهش استهزا      |      مسخره خودتي!

در احواالت بانوي نيكوكار، زهرا گيتي نژاد

او فقط معلم نيست، در نقطه صفر مرزي مدرسه مي سازد
ــروع مي كند. از سال 1354 به استخدام  كارش را با عشق ش
آموزش و پرورش درمي آيد. آن زمان دانشگاه قبول مي شود، 
ــته ورود به دانشگاه برايش  ــرايطي كه داش ولي به خاطر ش
مشكل بوده است. بعد از انقالب در حين تدريس وارد دانشگاه 
ــتان بوده و بعدها  ــود. از همان ابتدا هم آموزگار دبس مي ش
رشته تحصيلي اش هم علوم تربيتي و شاخه آموزش ابتدايي 
مي شود. ابتدايي را انتخاب مي كند، چون اعتقاد دارد بچه ها 
در اين دوران دنياي پاك و صادقي دارند و شخصيت شان به 
ــكل مي گيرد تا جايي كه تأثير تربيتي معلم را در  خوبي ش
آنها مي توان ديد.  زهرا گيتي نژاد با عضويت در يونيسف در 
كالس هاي طرح آموزش جهاني مشاركت و پس از موفقيت در 
كالس ها به  عنوان يكي از اعضاي هسته مركزي طرح آموزش 
جهاني در تهران انتخاب مي شود. او وظيفه تدوين محتواهاي 
ارائه  شده در كارگاه، به  صورت بازي و فعاليت هاي جذاب براي 

ساير معلمان و دانش آموزان را بر عهده داشته است. 
در سال 1381 در قالب فعاليت در هسته مركزي براي ارائه 
دوره هاي آموزشي به معلمان راهي استان سيستان و بلوچستان 
ــي در زندگي زهرا  ــفر به ميرجاوه نقطه عطف ــود. س مي ش
گيتي نژاد است كه وي را وارد عرصه مدرسه سازي مي كند. 

ــه به نام قدسي نيلي در نقطه صفر  او با احداث اولين مدرس
مرزي ايران و پاكستان در سال 1382 كه با كمك خانم سيما 
نيلي انجام شد، عمًال وارد عرصه خداپسندانه مدرسه سازي 

مي شود. 
ــتان انجام  ــا كمك دوس ــا و تالش هايي كه ب ــا پيگيري ه ب
ــتان محروم  ــه در اس ــاخت 20 مدرس مي دهد، موفق به س
سيستان و بلوچستان مي شود. با همراهي تعدادي از خيرين 
وارد استان محروم خراسان جنوبي مي شود و از سال 1387 
ــه را احداث و به  ــوند تعداد 35 مدرس تا 1391 موفق مي ش

بهره برداري برساند. 
گيتي نژاد با ثبت مؤسسه خيريه در امر مدرسه سازي با عنوان 
ــري از جمله: تجهيز  ــه مهر گيتي فعاليت هاي ديگ مؤسس
مدارس، طرح حمايت تحصيلي، طرح رايانه براي همه، طرح 
ــال  ــال به مناطق كمتر برخوردار از س كتاب و... را براي ارس
ــال 1399 با توجه به  ــاز و پيگيري مي كند. در س 1391 آغ
مشكالت پديد آمده ناشي از شيوع بيماري كرونا اقداماتي را 
درخصوص فراهم كردن تجهيزات مورد نياز آموزش مجازي 
براي دانش آموزان مناطق محروم ارائه مي كند كه از آن جمله 
مي توان به تهيه و ارسال تبلت، دستگاه تلفن همراه و سيستم 

رايانه براي دانش آموزان مناطق كم برخوردار اشاره كرد. 
يكي ديگر از كارهاي شايسته اي كه با كمك مؤسسه مهرگيتي 
انجام شد، ساخت پلي براي بچه هاي عشاير بود كه به خاطر 
عبور از رودخانه با سيم و كابل انگشت هايشان را از دست داده 

بودند. پلي كه حاال اسم آن را گذاشته اند، «پل دانش.»
اين معلم نيكوكار مي گويد: «كار خير پول نمي خواهد. نيت 
خير و دل بزرگ مي خواهد. چنانچه ما با همين پشتوانه در 
ــه در مناطق محروم  طرح «كتاب براي همه»، 22 كتابخان
تجهيز كرديم و هر ماه براي استان ها به طور ميانگين 15 هزار 
جلد كتاب مي فرستيم. ايمن سازي 300 مدرسه در كنار طرح 
مدرسه ياري نيز از اقدامات ديگر مؤسسه مهر گيتي است كه 
در مناسبت هاي مختلف به بچه ها در تهيه وسايلي مثل كيف، 

لوازم التحرير يا وسايل ورزشي كمك مي كند.»
ــته با ساخت مدرسه در  زهرا گيتي نژاد زني است كه توانس
ــزه اي براي  ــودكان مناطق مرزي انگي مناطق محروم به ك
تحصيل و دانايي بدهد و براي آنها آينده اي روشن را به ارمغان 
بياورد. آرزوي زهرا گيتي نژاد اين است كه تمام دانش آموزان و 
دانشجوها در فضاي سالم و استاندارد تحصيل كنند تا بتوانند 

به موفقيت برسند و آينده اي درخشان داشته باشند. 

«در شهري كه همه مردمش مي لنگند،  نيره 
ــي راه مي رود، مسخره اش ساري  وقتي كس

ــي چيزي را  ــان ها وقت مي كنند، انس
درك نمي كنند، مسخره مي كنند.» 
ــول از يك كمدين  اين جمله نقل ق

است. 
ــتهزا  ــن موضوعات در جامعه امروز ما اس يكي از متداول تري
ــرف به ما  ــت كه ط ــت و حداقل واكنش منفي آن اين اس اس
مي گويد:«مسخره خودتي!» و به اين ترتيب ناراحتي خود را 
از عمل ما نشان مي دهد. در تعريف استهزا گفته اند:«شخصي 
گفتار، كردار، صفت خلقي و نقصي از نقائص ديگران را به قصد 

خنداندن ديگران به نوعي تقليد كند.»
ــو ديدي؟ «س» و «ش» زبونش ميزنه بامزه ميشه!...  قيافش
ــو انگار با ماهي تابه له كردن!... دماغوووو!... درازو  واي صورتش
ببين!... الغر مردني!... اينم شد فاميلي!... فقط بايد حرف بزنه 
تا به صداش بخندي!... لهجه شو بايد بشنوي!... يه مادر داغوني 

داره! باباشو نديدي چه شكليه...!
به زيبايي تان ننازيد كه خالق آن شما نيستيد. چهره ديگران 
ــخره نكنيد كه اختياري در خلق آن نداشته اند. به اصل  را مس
و نسب خود ننازيد كه انتخاب شما نيست. اصل و نسب و نژاد 

كسي را به سخره نگيريد كه او هم مداخله گر در اين جبر نبوده 
است، اما به اخالق، منش و معرفت خود بنازيد. به داشته هايي 
كه خود به دست آورديد، بنازيد و نداشته هاي ظاهري ديگران 

را به سخره نگيريد. 
ــي را  ــران را در مي آوريم. تقليد رفتار كس ــت ديگ اداي صحب
مي كنيم. قد كوتاه يا نقص ديگران را مورد اشاره قرار مي دهيم 
ــده از كنار موضوع  ــوخي كرديم و با خن و در آخر مي گوييم ش
مي گذريم. مي خواهد صريح زباني باشد يا با ايما و اشاره باشد. 
ــبت به  ــد يا در تقليد و ادا درآوردن نس مي خواهد در بيان باش
ــد يا پنهان. مي خواهد در  ديگران. مي خواهد عيب آشكار باش
حضور فرد باشد يا در غياب او. مي خواهد سايرين فرد را بشناسند 
يا نشناسند. در نفس عملكرد ما تفاوتي ندارد كه هر كدام از اين 

موارد باشد، در جاي خود يك گناه محسوب خواهد شد. 
دقت كنيد. «استهزا» يا موجب تحقير فرد خواهد شد يا موجب 
«غيبت» و اگر هيچ كدام از اين موارد نباشد، آزار و اذيت ديگري 
را به دنبال دارد. اين تكه گوشت چند سانتي در دهان ما چه ها 
ــت.  كه نمي كند! درندگي زبان فقط به پرخاش و تندي نيس
شوخي زشت و بيهوده، دست انداختن و تمسخر ديگران كه در 
ظاهر با خنده و شوخي و حتي قربان صدقه است چنان برنده 
ــم خدا هم دور نمي ماند. دو سوره در قرآن، با  است كه از چش

كلمه «ويل» شروع شده.«ويل» يكي از شديد ترين تهديد هاي 
قرآن است، 

يكي از اين سوره ها «الهمزه» است. خداوند مي فرمايد: «َويٌْل 
لُِكِلّ ُهَمَزةٍ لَُمَزة- واي بر هر عيب جوي طعنه زننده.»

ــران به همين  ــخره نكردن ديگ ــه تأكيد در مورد مس البته ك
محدود نمي شود. سوره حجرات آيه 13 مي فرمايد:«اي كساني 
ــما گروه ديگر را  كه ايمان آورده ايد نبايد گروهي از مردان ش
ــايد آنها كه مورد استهزا واقع مي شوند، بهتر  استهزا كنند، ش
از مسخره كنندگان باشند و همچنين زنان يكديگر را مسخره 
نكنند، زيرا ممكن است زنان مسخره شده از آنها كه مسخره 

مي كنند، بهتر باشند.»

شأن نزول اين آيه جالب است؛ مردي در زمان پيامبر(ص) نام 
مادر فردي ديگر را به گونه اي به زبان مي آورد كه تعبير آن مايه 

سرزنش و مالمت در دوران جاهليت بوده است. 
ما خودمان مي دانيم كجا و چه زمان و با چه لحني كه برخاسته 
ــت با ديگران حرف مي زنيم... خودمان  از طعنه و تمسخر اس
مي دانيم كه كجا براي شناسايي يك فرد مي گوييم «فالني كه 

قدش كوتاهه» و كجا همين لفظ بار تمسخر دارد!
بسياري از ما با ادعاي احترام به آزادي بيان و عقايد، بسياري 
از رفتارها و اعتقادات ديگران را به سخره مي گيريم. كار ما به 
جايي رسيده كه حتي دردها و مشكالت جامعه را هم به استهزا 
ــتيم، لطيفه  ــم. از روزمرگي هايي كه درگير آن هس مي گيري
ــازيم و در فضاي مجازي پخش مي كنيم. استهزايي كه  مي س
در پشت لبخندهاي اجباري آن يك تأسف بزرگ وجود دارد. 
شايد هم ما مي دانيم كه نمي توانيم در مورد مسئله اي كاري از 
پيش ببريم پس آن را به سخره مي گيريم. حادترين مشكالت 
و روزمرگي ها را در قالب هاي مخلتف به استهزا مي گيريم و به 

جاي نقد، به مسخره كردن رومي آوريم. 
تمسخر ديگران، برخاسته از روحيه خودبرتربينى ماست، در 
حالي كه مالك برترى و كرامت، جنس و نژاد نيست، بلكه رفتار 

اخالقي است. 
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از او مي گذرم
 اما او از خود نگذشته است

نقش حيا در تربيت جنسي كودك

 فرزندم! 
تن تو حرمت دارد

 مفهوم حيا بسيار گسترده است و شامل چيزي كه مي بينيم، 
مي شنويم، مي خوريم و حتي چيزي كه به آن فكر مي كنيم 
هم مي شود. مطلوب ما همين است كه فرزندمان در نوجواني 
و بزرگسالي به اين مرحله برسد، به همين دليل در خردسالي 
ــود.  ــوم «حريم» براي كودك نهادينه ش و كودكي بايد مفه
درواقع زماني كه ما محيط طيب را براي كودك فراهم كنيم 
آموزش غيرمستقيم و البته مؤثر اتفاق مي افتد.  انسان با حيا 
مراقب همه ورودي هايش است، زيرا مي داند هميشه ناظري 
هست(وجدان و خدا) و از هر امر نكوهيده اي دوري مي كند. 
ــگاه نمي كند، در حال  ــد ن براي مثال اگر دِر خانه اي باز باش
جست وجو در فضاي مجازي اگر ناخواسته تصوير بدي بيايد 
نگاه نمي كند، فالگوش نمي ايستد و حتي مراقب ورودي هاي 

ذهنش است و نمي گذارد هرچيزي به ذهنش برسد.

لشكر خواب، آخرين خاكريزها را هم فتح مي كند و چشمانم را  حسن 
فرامرزي

كامل مي بندد. ساعت 11 شب است، دو ساعت قبل لشكري كه 
گفتم خياطي زبردست بود و در جاده پشت فرمان پلك هايم را 
ــا را  ــن دوخته ه ــت و م ــدا، بخ ــت، اما خ ــم مي دوخ ــه ه ب

مي شكافتيم. 
ــپارد و مرا با خود به  ــبانگاهي مي س ــته ام را به دست مرمت گران ش خواب، تن خس
ــت، بعدترها  ــت ها مي برد، جايي بي جا، جايي كه هيچ تصويري از آنجا نيس دوردس

رؤياها هم مي آيند. 
ــفاف به نظر  ــوم مثل درياچه اي آرام و ش ــه صبح كه بيدار مي ش چهار و پنجاه دقيق
مي رسم، مثل پادشاهي كه حرص كشورگشايي ولو موقت در او فروكش كرده باشد. 

طولي نمي كشد كه دريافت هاي روشن صبحگاهي با اولين پالس هاي جسم گرسنه 
ــنه ام و همزمان تصوير سنگكي تازه و داغ مثل  درهم مي آميزد. به طرز عجيبي گرس

قبله و قطب نمايي بي جانشين جلوي چشمم جان گرفته است. 
ــردان  بازي كنم،  ــي تونل و دوربرگ ــنگك بايد به پرديس بروم و كل براي گرفتن س
ــتوا را دور  ــط اس ــاً نصف خ تقريب
ــا تنم وارد مذاكره  بزنم. مي ارزد؟ ب
ــوم، مذاكرات زودتر از آنچه  مي ش
ــه مي دهد  ــم، نتيج گمان مي كن
ــوپري راضي اش  ــرد س و به نان س

مي كنم. 
جلوي سوپري، سگي در خود جمع 
شده است. در اين هواي سرد چنان 
ــاكن و راضي در خود  خونسرد، س
ــته كه مرا ياد عبارت شمس  نشس
ــدازد: «چون خود را  تبريزي مي ان
به دست آوردي، خوش مي رو! اگر 
كسي ديگر را يابي، دست به گردن او 
درآور و اگر كسي ديگر نيابي، دست 

به گردن خويشتن در آور.»
ــگ را نگاه مي كنم، چنان خود  س
را به دست آورده و مثل يك حجم 
گيرا، خود را بغل كرده كه منتظر دست نوازشگري نماند. او گرما را از جمع شدن در 

خود مي گيرد، به خاطر همين است كه چشم هايش آشيانه خواهش و تمنا نيست. 
به اينجا كه رسيديم بگذار كالهم را خوب قاضي كنم. آيا همه خسارت هايي كه من 
ــته ام و خود را به  ــوده كه هنوز در خود ِگرد ننشس در زندگي ديده ام از اين ناحيه نب
دست نياورده ام؟ آيا همه خسارت هاي من از پاشيدگي و پراكندگي من برنمي خيزد؟ 
پراكندگي و پاشيدگي منتظر نشستن براي دست نوازشگري كه قرار است كجا و كي 

آن يخ زدگي دروني مرا درمان كند. 
آن سگ كه ما او را به راحتي ولگرد مي خوانيم- اما او احتماالً خود را ولگرد نمي داند- 
ــت نوازشگر ننشسته است، به خاطر  چرا در اين سرما يخ نمي زند؟ چون منتظر دس

همين سرما را دوام مي آورد. 
ــم، اما تلفن همراهم كنارم نيست. از او  ــته باش مي خواهم تصوير او را به يادگار داش

مي گذرم و راه خانه را در پيش مي گيرم، اما او از خود نگذشته است. 

با اين ذهن خسته چه كنيم؟!
يك تصميم كوچك را عملي كنيد، بدتان مي آيد. مثًال به ياد داريد كه سعي داشتيد نوشابه را از رژيم غذايي خود حذف كنيد اما يك چون ناگهان تمام افكار مأيوس كننده به ذهن تان هجوم مي آورد. ياد كارهاي عقب افتاده مي افتيد و از خودتان كه نتوانستيد حتي  بعد از يك روز طوالني در محل كار به خانه مي رويد و با وجود اينكه از نظر فيزيكي كامالً خسته هستيد، نمي توانيد استراحت كنيد، 

جرعه كوچك در ناهار خورديد و اكنون احساس گناه مي كنيد. باز همان احساس مأيوس كننده سراغ تان مي آيد...

چند راه حل براي كاهش خستگي عاطفي

رضا مي گويد: فرزندان من بايد معاشرت با اقشار مختلف جامعه را ياد بگيرند
 و از آن مهم تر فقير و غني بدون دغدغه با بچه هاي من معاشرت كنند

گفت وگو با يك پدر 4 درصدي كه خانواده اش با تمام 96 درصدي ها معاشرت دارند!

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

يك مشاور تربيتي در گفت وگو با «جوان»:        

بهترين سن آموزش قناعت پيشگي 3 تا 7سالگي است

 پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند

اين پر قو خطرناك است!
بگذاريد فرزندان نداشتن و نشدن را تجربه كنند

 اگر مدام فرزندتان را حمايت كنيد 
و در پر قو نگه داريد با اولين تنش اجتماعي 

خودش را خواهد باخت

    پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند

صفحات 9،8،7و10

  فريدون حسن
ــتاره برزيل پا پيش  كسى براى حمايت از س
ــى از  ــت كه كس ــذارد. طبيعى هم اس نمى گ
متجاوز حمايت نمى كند. حتى وثيقه هم قبول 
نكردند تا به صورت موقت آزاد شود و حاال خبر 
ــده و دنى آلوز  مى رسد كه همه چيز تأييد ش
بايد برود آب خنك بخورد تا ياد بگيرد بايد حد 
و حدود خود را بداند. بايد بياموزد كه هر چقدر 
بزرگ باشدو در ويترين افتخاراتش جام داشته 
ــد بايد حد خود را نگه دارد و براى حقوق  باش

بقيه ارزش و احترام قائل باشد. 
ــى در بارسا  ــال ها با مس ــتى دنى آلوز س راس
ــوارس، نيمار، تياگو سيلوا  همبازى بود ، با س
ــاگردى گوارديوال را كرد و  و ژاوى ، سال ها ش
ــال ها در برزيل زير نظر مردانى چون تيته  س
ــدام از اين  ــت. اما اين روز ها هيچ ك قرار داش
نام هاى بزرگ چرا براى دفاع از او قدمى پيش 
ــت؛ كسى از  ــخ مشخص اس نمى گذارد؟ پاس
ــد و بى  ــكن اجتماعى، از يك مفس هنجارش
ــم وقتى كه  ــت نمى كند. آن ه اخالق حماي
وقوع جرم تا اين اندازه مشخص و محرز است 
ــى نمى تواند منكر آن شود. راستى چرا  و كس
ــود تا به طور كلى همه چيز  كسى پيدا نمى ش
ــان بخواهد از  را تكذيب كند؟ ما اينجا تا دلت
اين تكذيب ها داريم . مثًال وقتى بازيكنان يك 
ــتگير مى كنند، همه اول تكذيبش  تيم را دس
مى كنند و بعد هم مى افتند دنبال كار كه هر 
ــده رفع و رجوعش كنند تا آبروريزى  طور ش

بيشترى انفاق نيفتد. 
ــم عده اى  ــت و بعد ه ــازه اين ها اول كار اس ت
ــتگ راه بيندازند و با  ــوند كه هش پيدا مى ش
ــه جاى اين  ــى عنوان كنند كه بل مظلوم نماي
ــت . نوع برخورد با دنى آلوز  آدم ها زندان نيس
ــده  ــتگير ش ــاال هرطور كه مى خواهد دس ح

ــد همان هايى كه  ــت مى كن ــد ثاب باش
ــادر مى كنند كه  ــم ص ــراى ما حك ب
ــكار متخلفتان برخورد  چرا با ورزش

مى كنيد، وقتى پاى قانون خودشان در ميان 
باشد حتى به دنى آلوز و بزرگ تر از او هم رحم 
ــود  نمى كنند. اصًال هرچه نام بزرگ تر مى ش
برخورد هم سخت تر مى شود.  حاال تصور كنيد 
در ايران يك ورزشكار خالفى اجتماعى بكند. 
اصًال كارى را كه آلوز انجام داده مرتكب شود 
و بخواهيم مجازاتش كنيم، رسانه هاى همين 
كشورهاى اروپايى به همراه رسانه هاى معاند 
و عده اى جيره خوار داخلى چنان بلبشويى راه 
مى اندازند كه همه چيز به هم مى ريزد. اينجا 
ــده گرفتن  ــود نادي برخورد با متخلف مى ش
حقوق اجتماعى، اما آنجا همين برخورد عين 
ــت. نمونه اش نويد افكارى كه  قانونمدارى اس
به جرم قتل قصاص شد اما به زعم اروپايى ها 
ما حق نداشتيم او را مجازات كنيم . مى گويند 
چون ورزشكار بوده حتماً حق داشته چاقويش 
ــكم  ــكم مقتول فرو كند اصًال اين ش را در ش
ــوى افكارى قرار  ــوده كه جلوى چاق مقتول ب
ــلبريتى هايى كه در  گرفته ! نمونه اش تمام س
ــتند انجام  ــاه هر چه خواس طول اين چند م
دادند و با تهييج عده اى جوان خون ها ريختند 
ــا برخورد كنيم، چون حقوق  اما ما نبايد با آنه

اجتماعى شان زير سؤال مى رود. 
اين روز ها دنى آلوز تنهاست . به هرحال تجاوز 
كرده و طبيعى است كه كسى براى حمايت از او 
كمپين راه نيندازد. مثًال مسى هشتگ نمى زند 
كه جاى آلوز زندان نيست تا نيمار و بقيه هم 
ــه جاى بازيكنى  بيايند و اليكش كنند كه بل
ــت. باشگاهش هم  با اين همه جام زندان نيس
ــى را ريخت روى  ــان روز اول آب پاك كه هم
دستش و اخراجش كرد. آلوز زندانى مى شود 
به همين راحتى؛ نه به دليل گل نكردن پنالتى 
يا تكل خشن، بلكه به خاطر يك آسيب رسانى 
اجتماعى براى همين همه ساكت اند تا قانون 
اجرا شود چون قانون اين را مى گويد كه با 
يك متخلف اجتماعى و يك فاسد بايد 

برخورد كرد.

ــه كه  ــران گفت ــه اي ــور خارج   وزارت ام
ــل  ــوان عم ــه عن ــد « ب ــاى جدي تحريم ه
ــى در حوزه  ــه افراد و نهاد    هاي متقابل» علي
ــد  اتحاديه اروپا و انگليس اعمال خواهد ش
ــتى»  ــم و گروه هاى تروريس كه از «تروريس
ــويق به  ــرده و به«تحريك و تش حمايت ك
ــونت عليه مردم  اقدامات تروريستى و خش
ايران » اقدام كرده اند. در بيانيه وزارت خارجه 

ــد، دخالت  ــر ش ايران كه عصر ديروز منتش
ــالمى ايران،  ــى جمهورى اس در امور داخل
ــر  ــونت و ناآرامى در ايران، نش ــج خش تروي
ــط در مورد  ــج اطالعات غل ــب و تروي اكاذي
ايران و نيز مشاركت در تشديد تحريم هاى 
ظالمانه عليه مردم ايران كه به مثابه تروريسم 
ــت، به عنوان مبناى تحريم     ها   اقتصادى اس
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رئيس سازمان امور اراضي: خرد شدن اراضي و تهديد غذايي هشداري 
جدي در بخش كشاورزي است. بايد با اصالح قانون ارث و فرهنگ سازي 

مانع خرد شدن زمين هاي كشاورزي شويم 

  دبير چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر در 
ارتباط زنده تلويزيونى كه از محل باغ فردوس 
و موزه سينما برقرار كرد، ضمن رونمايى از 
ــنواره، نام 24 فيلم  پوستر اين دوره از جش
جشنواره امسال را به اين ترتيب معرفى كرد. 
در كنار اسامى فيلمسازان باسابقه اى چون 
كيومرث پوراحمد و محمدحسين لطيفى، 

ــنواره فيلم فجر شاهد  چهل و يكمين جش
حضور پرتعداد كارگردانان فيلم اولى يا فيلم 
ــت. فيلم هاى «درخت پرتقال»،  دومى اس
ــت چرمى»،  ــاور»، «ك ــتاد»، «هاى پ «اس
«سرهنگ ثريا»، «اتاقك گلى» و «آه سرد» 
ــم اولى به  ــازان فيل ــه كارگردانى فيلمس ب
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 فهرست بلند ايران كسى براى دنى آلوز اشك نريخت!
از تحريم حاميان اغتشاشات

ــريال تزريق  ــه س ــا در ادامـ   امريكايى     ه
ــليحاتى به اوكراين، با  كمك هاى مالى و تس
ارسال تانك آبرامز به اين كشور موافقت كردند. 
ــروز در پارلمان  ــم در اقدامى كه دي آلمان ه
ــال تانك هاى  ــرد، براى ارس جنجال به پا ك
لئوپارد چراغ سبز نشان داد. مقامات روسيه 
ــدارى صريح اعالم كرده اند كه با اين  در هش
اقدامات به شدت مقابله خواهند كرد. آناتولى 
آنتونوف، سفير روسيه در واشنگتن در پاسخ 

ــال احتمالى تانك هاى  به سؤالى درباره ارس
ــكا به اوكراين  جنگى اصلى ام 1 آبرامز امري
ــنگتن در  ــدام تنها دخالت واش گفت اين اق
درگيرى را تشديد مى كند و بسيار فراتر از ارائه 
سالح هاى دفاعى است. او با تأكيد بر اينكه اگر 
ــال ام 1 آبرامز به كى يف  تصميمى براى انتق
ــود، اين تانك هاى امريكايى بدون  گرفته ش
شك مانند ساير نمونه هاى تجهيزات نظامى 
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 خط و نشان مسكو
براى تانك هاى امريكايى و آلمانى 

 24 فيلم  
در تنور جشنواره فجر

   قاچاق زنان و كودكان هميشه داغ ترين خبرها را در اروپا دارد، نه در آسيا يا حتى آفريقا!

آثار شكنجه بر صورت و بدن حسن فيروزى؛ 
به خانواده حسن گفته شده حكم اعدام او به 

محض بهبود حالش اجرا مى شود



منافع امريكا در تداوم جنگ اوكراين
ــتدالل مى كنند كه  ــن اس ــده اى چني ع
ــدارد، يا اگر  ــى در اوكراين ن امريكا منافع
منافعى داشته باشد، بيشتر اخالقى است. 
ــراى واقعيات  ــتدالل اخالقى ب ــه اس البت
ــب  ــخت افزارانه ژئوپليتيكى نه مناس س
ــت و نه كافى. امريكا در جنگ اوكراين  اس
ــكا به دليل بعد  منفعت حياتى دارد. امري
جغرافيايى همواره از حمله زمينى مصون 
ــت؛ تهديدات عليه امريكا تنها از  بوده اس
طريق اقيانوس ها ممكن است و بر همين 
اساس از سال 1900 تاكنون تأمين امنيت درياها، «مبنا و پايه امنيت ملى » 

امريكا قرارگرفته است. 
تضعيف روسيه به عنوان يك رقيب ژئوپليتيك براى امريكا، تنها يكى از 
ــت. امريكا قصد دارد با  انگيزه هاى امريكا براى ادامه جنگ در اوكراين اس
تداوم جنگ اوكراين هم روسيه را تضعيف كند و هم بر سياست، اقتصاد 
و امنيت اروپا اثر بگذارد تا قاره سبز را همچنان در منظومه اى از مديريت 
جهانى خود حفظ كند. اين برهان روشنى براى تداوم  و فرسايشى كردن 
آن به نفع امريكا، البته به ضرر اروپا و اوكراين است. با عنايت به موقعيت 
ــاهراه ها و  ــلط بر ش ژئوپلتيك ويژه اوكراين، اهميت ناوگان دريايى و تس
بغازهاى آبى براى امريكا به اندازه اهميت جنگ در خشكى است. از اين رو 
اگر زمانى كشورى بر شبه جزيره اروپا مسلط شود به طورى كه بتواند منابع 
انسانى و مادى آن را تصاحب كند، اين موضوع به معنى ظهور يك نيروى 

دريايى تهديد  آميز عليه امريكا است. 
امريكا براى پيشگيرى از تسلط قدرت هاى ديگر بر شبه جزيره اروپا ناچار 
ــت و همين معماى منفعت امريكا در  به مقابله با آن، پيش از وقوع آن اس
ــت. البته با وجود اينكه روسيه در يك اقدام پيشدستانه براى  اوكراين اس
محدود ساختن تهديد «ناتو» دست به حمله به اوكراين زده است، حتى 
اگر بتواند اوكراين را مهار و رام كند، غرب اوكراين، متحد ناتو باقى خواهد 
ماند. بنابر داليل ذكرشده، كامًال طبيعى و منطقى است كه روسيه نياز به 
حفظ فاصله اى ايمن از بازيگرانى مانند امريكا و متحدان او در«ناتو» داشته 
ــد و تالش نمايد غرب را وادار به دور شدن از مرزهاى غربى خودكند.  باش
چنين رفتارى از جانب مسكو تهديد بزرگى عليه امنيت ملى امريكا تلقى 
مى شود. بنابراين حمايت از نيروهاى اوكراينى براى متوقف ساختن روسيه، 
همزمان با تحميل يك جنگ اقتصادى موازى عليه مسكو مى تواند به مثابه 
چك تضمينى براى توقف بزرگ ترين مانع گسترش ناتو به شرق باشد. با 
توجه به وضعيت توصيف شده، امريكا به عنوان زمينه ساز جنگ اوكراين و 
عامل تداوم و تشديد آن، منافع راهبردى و تاكتيكى بسيارى در حوزه هاى 
ژئواكونوميك، ژئواستراتژيك و ژئوپليتيكى را تعقيب مى كند كه به اختصار 

درچند محور مورد اشاره قرار مى گيرد:
ــلط بر حوزه انرژى و مديريت آن: درحوزه مديريت اقتصاد جهان هم  تس
اكنون، يك جنگ جهانى انرژى در جريان است. امريكا پس از دستيابى 
به جايگاه صادركننده انرژى و تغيير وضعيت از يك كشور وارد كننده به 
كشور صادركننده انرژى درجهان، با طراحى راهبرد مديريت انرژى، تالش 
ــدت خود، عمده  ترين  ــب با منافع بلند م دارد با ايجاد يك معادله متناس
كشورهاى توليدكننده نفت جهان را يا تحت كنترل بگيرد يا توليدكنندگان 
سركش(ونزوئال، روسيه، ايران) را از بازار نظام مديريت انرژى بيرون كند و 
يا در دايره مديريت خود محدودكند. از اين رو در جنگ اوكراين به دنبال 
آن است كه روسيه- به عنوان بزرگ ترين صادركننده نفت و گاز در جهان و 
ابرقدرت انرژى- را  با اتخاذ تدابيرمحدود كننده و كنترلى، تابع سياست هاى 

كالن خود كند يا از بازار حذف نمايد. 
ــورهاى اروپايى با كنترل بازار و قيمت انرژى: امريكا  مهار و مديريت كش
تالش دارد، به موازات اتخاذ رويكرد تضعيف جايگاه روسيه و يا حذف آن، 
اروپا را در بحث انرژى به امريكا وابسته كند و اين كشور ها را ذيل يك ائتالف 
جهانى به رهبرى خود قراردهد. به گفته سخنگوى وزارت خارجه چين 
ــد.  بعد از بحران اوكراين قيمت گاز در اروپا ده برابر قيمت آن درامريكاش
شركت هاى امريكايى بيش از 100 ميليون دالر در هر محموله گاز طبيعى 

به اروپا سود كردند. 
فروش تسليحات و رونق دادن به كارخانه هاى توليد اسلحه: گزارش هاى 
منتشرشده بعد از جنگ اوكراين تأييد مى كند كه فروش تسليحات امريكا 
ــال مالى 2022 ميالدى به 50ميليارد دالر اسلحه رسيده است كه  در س
ــت. به گفته عضو سابق  نسبت به سال قبل آن افزايش بااليى داشته اس
پارلمان انگليس جورج گالووى،امريكا حاضر است تا آخرين قطره خون 
اوكراين جنگ را ادامه دهد. در پايان هم حاضر است تا آخرين قطره خون 

اروپا، اين جنگ ادامه يابد.  
 جنگ اوكراين عالوه برموارد ذكر شده منافع راهبردى معين ديگرى مانند 
ــتمرار و تقويت هژمونى امريكا برآن، زمينه سازى  باز سازى اتحاد ناتو، اس
براى اعزام نيرو و ارسال و استقرار تسليحات پيشرفته بيش تر به بالتيك 
(استونى، لتونى و ليتوانى) و شرق اروپا (لهستان و رومانى) وتحقق اهداف 
راهبردگسترش ناتو به شرق و باالخره تمرين مقدماتى براى جنگ احتمالى 
با روسيه درآينده وآزمايش سالح هاى جديد در ميدان جنگ در كشورى 
ثالث در نبرد غيرمستقيم با روسيه و تخليه اطالعاتى و توانمندى سخت 
ــيه در سطح با طوالنى كردن جنگ و هيبريدى  افزارى و نرم افزارى روس
ــكار امريكا درتشويق  كردن نبرد در ميدان و زمين اوكراين. از منافع آش

روسيه و اوكراين به جنگ، تداوم آن است.  

رئيس سازمان انرژى اتمى:
ايران بن بستى با آژانس انرژى اتمى ندارد

عمـل  تعهداتشـان  بـه  برجـام  در  مقابـل  طـرف 
نكـرد، امـا بـن بسـتى بـا آژانـس انـرژى اتمـى نداريـم. 
ــازمان انرژى اتمى در حاشيه جلسه هيئت  محمد اسالمى، رئيس س
دولت درباره صادرات راديوداروهاى ايرانى به خبرنگاران گفت:  با تالش 
ــازمان انرژى اتمى، جمهورى اسالمى ايران امروز  دانشمندان ما در س

يكى از كشورهاى مطرح در توليد و عرضه راديودارو ها است. 
ــت كه  ــز اهميت اين اس ــه داد: نكته  حائ ــور ادام ــاون رئيس جمه مع
راديوداروهاى توليدى در داخل كشور، عالوه بر تمركز بر افزايش ضريب 
داروهاى تشخيص، اثربخشى باالترى نسبت به دارويى دارد كه در بخش 
درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار مى گيرد. اسالمى ادامه داد: 
ايران امروز توانسته تراز كشور و جايگاه ايران را در زمره پنج كشور اول دنيا 
قرار دهد. وى گفت: خبر  هايى كه از گروسى درباره برجام منتشر مى شود 
يكى درباره آژانس و پادمان است و ديگرى درباره برجام است كه بر پايه 
رفع اتهامات شكل گرفته و براى رفع اتهامات 20 سال مذاكره شده است. 
رئيس سازمان انرژى اتمى بيان كرد: سند اين بود كه تحريم  ها لغو شود 
و اتهامات عليه ايران را كنار بگذارند و ما هم در اين راستا محدوديت  ها و 
نظارت  ها را بپذيريم كه اعتمادسازى اتفاق بيفتد، اما آنها به تعهداتشان 
عمل نكردند، اما بن بستى با آژانس انرژى اتمى نداريم. وى افزود: ايران 
ــند 2015 انجام دادند. رئيس  و طرف مقابل مذاكراتشان را بر اساس س
سازمان انرژى اتمى ايران گفت: برنامه ريزى و رايزنى براى سفر گروسى 
به ايران در دستوركار قرار گرفته و در حال پيگيرى است. وى بيان كرد: 
ــت و واحدهاى اطالعاتى آژانس گزارش  تعامالت ما با آژانس برقرار اس

دادند كه هيچ انحرافى از فعاليت هاى هسته اى ايران وجود ندارد. 
----------------------------------------------------

روايت معاون سازمان اطالعات سپاه 
از آشفتگى دستگاه هاى اطالعاتى دشمن 

نيروهاى اطالعاتى برخى كشورهاى مخالف نظام اسالمى در منطقه 
نشستى داشتند كه آنها به رغم اينكه تمامى جوانب را در اغتشاشات 
اخير سـنجيده بودند، ولى در اين جلسه به شـدت آشفته بودند. 
ــردار محمد تواليى، معاون هماهنگ كننده سازمان اطالعات سپاه  س
ــت خبرى كه صبح ديروز به منظور  پاسداران انقالب اسالمى در نشس
تشريح برنامه هاى يادواره چهلمين سالگرد شهادت سرلشكر پاسدار 
شهيد حسن باقرى و شهداى اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
دانشگاه افسرى و تربيت پاسدارى امام حسين برگزار شد، اظهار داشت: 
ــداران هستيم؛ سردار  ــالگرد شهداى اطالعات سپاه پاس در آستانه س
حسن باقرى مؤسس سازمان اطالعات سپاه بود و به همين دليل روز 
نهم بهمن روز شهادت ايشان «روز شهداى اطالعات سپاه پاسداران » 

نام گذارى شده است. 
ــاره به اهميت اطالعات در دفاع مقدس گفت: در  ــردار تواليى با اش س
زمان آغاز جنگ تحميلى، سپاه هيچ تجربه اى در زمينه مبارزه با دشمن 
خارجى نداشت و به همين دليل بخش اطالعات و ساير ساختار ها بايد 
تأسيس   مى شد؛ بر همين اساس وقتى حسن باقرى وارد جبهه مى شود، 
ــطه خأل موجود در زمينه اطالعات، اقدام به تأسيس  مجموعه  به واس

اطالعات و جمع آورى اطالعات مى كند. 
معاون هماهنگ كننده سازمان اطالعات سپاه ادامه داد: شهيد باقرى 
بعد از فعاليت در اين حوزه، اطالعات جمع آورى شده را شكل مى دهد 
و خألهاى دفاعى دشمن را شناسايى مى كند كه اين اقدامات موجب 
ــود و در نتيجه، عمليات هاى مختلف  دست برتر ما در اطالعات مى ش
ــهيد حسن  ــود. اقدامات ش طراحى و پيروزى هاى بزرگ همراه مى ش
باقرى موجب شد كه دشمن ابتكار عمل را در صحنه نبرد از دست بدهد، 
به همين دليل كمتر از دو سال توانستيم سرزمين هاى اشغالى خود را از 
دست رژيم بعثى آزاد كنيم. بنابراين، بزرگداشت شهيد حسن باقرى و 
4 هزار و 36 شهيد اطالعات سپاه فرصتى براى گراميداشت ياد و خاطره 

اين شهداى بزرگ و اين خالقيت  ها در دفاع مقدس است. 
سردار تواليى افزود: مراسم اصلى بزرگداشت شهيد حسن باقرى و شهداى 
اطالعات سپاه پاسداران روز يك شنبه هفته آينده در دانشگاه افسرى و 
ــكر غالمعلى رشيد،  ــدارى امام حسين (ع) با حضور سرلش تربيت پاس
فرمانده قرارگاه مركزى خاتم االنبيا(ص) و به صورت ويدئوكنفرانسى در 
سپاه هاى استانى و ساير دانشگاه اين مراسم برگزار مى شود كه مراسمى 
نيز هم زمان در يادمان شهيد باقرى برگزار خواهد شد تا پيوند نسلى را 
بتوانيم بين شهدا و نسل جديد برقرار كنيم. رئيس ستاد يادواره چهلمين 
سالگرد شهادت باقرى اضافه كرد: اطالعات سپاه در دفاع مقدس 4هزار 
و 36شهيد تقديم كرده است كه اين شهدا سهم بسزايى در پيروزى هاى 
ــوان كتاب درخصوص  ــتند؛  تاكنون 254عن ما در جنگ تحميلى داش
شهداى اطالعات عمليات منتشر و 304 يادواره استانى اطالعات عمليات 
نيز برگزار شده است. معاون هماهنگ كننده سازمان اطالعات سپاه تأكيد 
كرد: چشم هاى تيزبين نيروهاى اطالعاتى و عملياتى ما همواره دشمنان 
ــت هاى توطئه هاى دشمنان به  را رصد مى كند و بخش زيادى از شكس
ــت كه نيروهاى ما در اختيار دارند. وى عنوان كرد:  دليل اطالعاتى اس
چندى پيش نيروهاى اطالعاتى برخى كشورهاى مخالف نظام اسالمى 
ــتند كه آنها به رغم اينكه تمامى جوانب را در  ــتى داش در منطقه نشس
اغتشاشات اخير سنجيده بودند، ولى در اين جلسه به شدت آشفته بودند؛ 
زيرا شركت كنندگان در اين نشست اعتراض داشتند كه برآوردهاى غلطى 
درخصوص ايران ارائه و اين موضوع باعث شد كه به واسطه دخالت  هايى 
كه در قالب حمايت از اغتشاشات انجام داديم، اكنون بايد منتظر اقدام 

تالفى جويانه ايران باشيم. 
----------------------------------------------------

بيانيه 237 نماينده در محكوميت اهانت به قرآن كريم

اهانت به اديان آسمانى
ستيز سازمان يافته قدرت هاى استكبارى است

بيانيـه اى  در  اسـالمى  شـوراى  مجلـس  نماينـده   237
اقـدام  ايـن  كريـم،  قـرآن  بـه  اهانـت  محكوميـت  در 
نابخشـودنى و اهانـت بـه مقدسـات اديـان آسـمانى را سـتيز 
سـازمان يافته از سـوى قدرت هاى اسـتكبارى عنـوان كردند. 
به گزارش ايرنا، در اين بيانيه آمده است: بار ديگر در عرصه گاه فرهنگ 
ــوم حمايت دولت هاى تحت نفوذ  ــايه ش جاهليت مدرن قرن و در س
اليه هاى قدرت هاى صهيونيستى، شياطين انسى سر برآورده اند و در 
ــاحت مقدس كتاب آسمانى قرآن كريم  بالد معنويت ستيز غرب به س
اهانت كردند. اين اقدام نابخشودنى و اهانت به مقدسات اديان آسمانى 
يك ستيز سازمان يافته از سوى قدرت هاى استكبارى است. دولتمردان 
غرب به بهانه واهى حمايت از آزادى بيان دست عناصر افراط گرا و تندرو 
را در مسير نفرت پراكنى عليه مقدسات باز مى گذارند و اسالم ستيزى 

و اسالم هراسى را در جوامع خود نهادينه مى كنند. 
ــلمان در جهان  ــش از 2 ميليارد مس ــاى اعتقادى بي قرآن كريم مبن
ــاس كدام جايگاه حقوقى، كشورى به خود اجازه  است، چگونه و براس
ــلمانان جهان اينگونه هتك حرمت كند. ما  مى دهد به اعتقادات مس
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ضمن محكوميت شديد اهانت به 
ــاحت مقدس قرآن كريم كه با مجوز رسمى كشور سوئد انجام شد،  س
از سازمان كنفرانس اسالمى با 57 عضو كه در چهار قاره جهان حضور 
دارد و مى تواند نقش مهمى در سازمان ملل متحد ايفا كنند، درخواست 
ــازمان يافته عليه  ــراى مقابله با اهانت هاى س مى كنيم اقدام الزم را ب

مقدسات مسلمانان جهان اتخاذ كند. 

  خبر

 مجلس

رئيس قوه قضائيه در جمع مسئوالن دادسراى انتظامى قضات:

دستگاه قضايى صحيح العمل مانع بسيارى از اعوجاجات مى شود

حسـن  همـان   

زينب شريعتى
كـه   گزارش فيـروزى  

برانـدازان و همه 
ظرفيت مجازى و رسانه اى شـان پـاى آن آمده 
بودند و از شكنجه او در زندان مى گفتند و حتى 
خبر دادند كه او به كما رفته است، امكان ديدار با 
خانواده نداشته و در انفرادى است، روز گذشته 
خبر آمد كه حين فرار از كشـور دسـتگير شده 
است، بدون آنكه حتى سابقه يك روز بازداشت در 
باشـد! داشـته  را  اغتشاشـات 
ــام در خصوص  ــت كه مخالفان نظ روز هايى گذش
حسن فيروزى و شكنجه او و فايل صوتى اش و وداع 
جانسوزش با فرزند نوزادش مطلب نوشتند. مسيح 
ــن فيروزى، 34  ــت: «حس علينژاد در مورد او نوش
ــهررى تهران، پدر دخترى كه تنها 18  ساله اهل ش
روز از تولدش مى گذشت. نزديكان حسن مى گويند: 
حسن را به شدت شكنجه كرده  و از تماس با خانواده 
محرومش كرده اند. خانواده اش زمانى كه به زندان 
رفته اند، مأموران به آنها گفته اند: يك روز قبل از اعدام 

خبرتان مى كنيم. »
ــود او و آثار  ــم از صورت كب ــه تصاويرى ه جالب ك
شكنجه بر بدنش منتشر شد، در حالى كه با شرايطى 
كه خودشان وصف كرده اند، او نبايد بتواند عكسى از 

خودش بفرستد. 

علينژاد تنها دروغگوى اين ماجرا نبود، از على كريمى 
و ساير فعاالن مجازى برانداز تا بى بى سى و اينترنشنال 
و صداى امريكا و منوتو بر اين دروغ دميدند و حتى 
ــد. در ويكى پديا هم  ــى او را پخش كردن فايل صوت
صفحه اى به نام او ساخته شد و فضاسازى رسانه اى 

در مورد او كامل انجام گرفت. 
حاال اما صفحه ويكى پدياى او فقط در جست وجوى 
گوگل مى آيد و با كليك روى آن گفته مى شود كه 
ــت. دليلش ساده است؛  اين صفحه حذف شده اس
چون همه اين اخبار دروغ بود. يك سناريو و قصه اى را 
يك فرد كالهبردار نوشت و براندازان هم پى حقيقت 
ــتا با عقايدشان  ماجرا نيستند، فقط چون هم راس
ــر كردند.  مركز رسانه قوه قضائيه  بود، آن را منتش
در اطالعيه اى كه 2 بهمن 1401 منتشر كرد اعالم 
نمود: «فردى به نام حسن فيروزى با جرائم ذكر شده 
در ادعاهاى مطرح شده توسط معاندين، نه تنها طى 
ــته حكم محكوميت و كيفرخواست،  ماه هاى گذش
ــته، بلكه در هيچ كدام از زندان هاى ايران در  نداش

بازداشت يا گذران دوران محكوميت نيز نيست. »
 بايد دستورات را اجرا مى كردم!

با اين اطالعيه، سؤال پيش آمد كه فرد معرفى شده 
و صاحب عكس هاى منتشر شده كيست؟ در پى اين 
سؤال، اقدامات فنى و پيچيده اطالعاتى آغاز شد و در 
نهايت نهادهاى اطالعاتى كشور او را يافتند، زنده و 

در سالمت كامل! و البته سخنان ابتدايى او حكايت از 
اين دارد كه ليدرهاى برانداز و رسانه هايشان از دروغ 

بودن اين كيس مطلع بوده اند. 
حسن فيروزى، سوم بهمن ماه و يك روز پس از اعالم 
مركز رسانه قوه قضائيه در حال فرار از مرزهاى كشور 
ــرزمينى جمهورى اسالمى  در محدوده آب هاى س
ايران نزديك جزيره قشم بازداشت و سه  شنبه شب با 
پرواز شماره 1241 به تهران منتقل شد. او در اولين 
اظهارات خود بيان كرد: «در مدت زمان مفقودى به 

جنوب كشور رفته بودم. »
ــوص تصاوير و فايل  هاى  فيروزى همچنين درخص
صوتى منتسب به خود گفت: «فايل  ها را خودم تهيه 
مى كردم و به درخواست مديران كانال و يك شبكه 
ــان ارسال مى كردم. از  رسانه اى معاند تهيه و برايش
آنجايى كه عكس  هاى من در شبكه هاى مجازى به 
صورت گسترده منتشر شده بود، مديران رسانه اى 
كه با آنها در ارتباط بودم از من خواستند دستورات و 

خواسته هايشان را اجرا كنم. »
او گفته كه «من حتى يك روز هم در پى حوادث اخير 
ــت نبوده ام. هيچ  كشور دستگير نشده و در بازداش
جاى بدنم كبود نيست و هيچ گاه تحت شكنجه قرار 
نگرفته ام. » و البته اقداماتش براى ساخت سناريوى 
ــكنجه در زندان هاى ايران را اينگونه  بازداشت و ش
توضيح داده است: «چون به طلبكاران خود بدهى 

داشتم براى همين تصميم گرفتم از خانه فرار كنم 
و به همين دليل در تاريخ 29 آبان ماه ضمن فرار از 
منزل، سناريوى بازداشت و شكنجه خود را طراحى و 
آن را با اعضاى رسانه هاى خارج از كشور مطرح كردم. 
قصدم اين بود تا بتوانم از اين داستان به نفع خودم 
ــتفاده كنم و با ربط دادن موضوع دستگيرى ام  اس
ــط  ــور عنوان كردم كه توس به اتفاقات اخير در كش
مأموران امنيتى بازداشت و روانه زندان شده ام تا از 

دست طلبكاران نجات پيدا كنم. »
ــركننده فايل صوتى  بى بى سى با اينكه خود منتش
ــن فيروزى بود، حاال مى گويد در  ساختگى از حس
ــبكه هاى اجتماعى كه  هفته هاى اخير كاربران ش
ــازمان هاى حقوق بشرى معتبر  ــابه س اسامى مش
داشته اند، اين اخبار را منتشر كردند و حاضر نيست 

مسئوليت خود را در اين ترويج دروغ بپذيرد. 
  انقالب دروغ

مورد حسن فيروزى مورد عجيبى است، اما براى ما كه 
اين سو نشسته ايم-وگرنه آن سو به اين ملغمه دروغ و 
فريب عادت كرده و روال كارش همين است-  اصًال 
ــان بر مبناى دروغ ضرب و شتم  كل جنبش! اخيرش
مهسا امينى در مقر پليس شكل گرفت و پس از آن 
دهها دروغ را روى آن سوار كردند؛ چه دروغ از داخل 
ــه دروغ در مورد  زندان، چه دروغ از كف خيابان، چ
احكام صادره، چه دروغ در مورد جناياتى كه كرده اند، 
چه دروغ از قول خانواده بازداشتى  ها و اعدامى ها، چه 
دروغ پيرامون مسئوالن كشور و غيره.  آن قدرى كه 
بيراه نيست اگر بگوييم اين انقالب، انقالب دروغ بود! و 
براى اثبات اين مدعا همين بس كه بار ها گفتند انقالب 
پيروز شده و جمهورى اسالمى تمام شده و هم اكنون 

جمهورى اسالمى با قدرت بر سر كار است!
حسن فيروزى هم براى آنها يكى است مثل موضوع 
ــين رونقى كه گفتند در زندان شكنجه شده،  حس
كليه اش از دست رفته، اعتصاب غذا كرده، دو پايش 
را شكسته اند و... اما او در سالمت و با گذاشتن وثيقه 
ــد و با پاهاى خودش راه رفت و يك  از زندان آزاد ش
ــه او در مورد  ــت كه چگون زندانى ضدانقالب نوش
ــود. موضوع ضرب و  اعتصاب غذايش دروغ گفته ب
شتم مادر ستار بهشتى هم همين بود. پيرزن حين 
راه رفتن زمين خورده بود و گفتند اشخاصى ناشناس 
ــاكرمى،  او را زده اند. موضوع كيان پيرفلك، نيكا ش
ــارينا اسماعيل زاده،  اسرا پناهى، حديث نجفى، س
خدانور لجه اى و بسيار موارد ديگر كه بخشى از پروژه 
ــازى براندازان را تشكيل مى دادند همگى  كشته س
نشان مى دهد كه دروغ حسن فيروزى روال عادى 

سبك مبارزه مخالفان جمهورى اسالمى است. 
مورد حسن فيروزى را مى توان تبديل به يك مورد 
مطالعاتى كرد كه چگونه اخبار ضد جمهورى اسالمى 
ــط رسانه  ها و  ــتى آزمايى توس بدون كم ترين راس
ــترده پوشش داده  ــكلى گس ليدرهاى برانداز به ش
ــود و چگونه مخالف جمهورى اسالمى بودن  مى ش
ــته  مى تواند براى فرد امتيازات خاص به همراه داش
ــد. در حالى كه مبارزان سياسى در طول تاريخ  باش
ثروت و جان خود را براى مبارزه داده اند، اپوزيسيون 
ــالمى ثروت  ايرانى در قبال مبارزه با جمهورى اس

مى اندوزد و امتياز مى گيرد. 

صرف نظر از رضايت آن بخش از مردم و مراجعان 
به دسـتگاه قضايى، شـما قضـات دادگاه عالى 
و دادسـراى انتظامى قضات مسـتمراً نسـبت 
به احصـاى علل نارضايتى بخشـى از مـردم از 
دسـتگاه قضايـى اهتمـام داشـته باشـيد. 
ــانه قوه قضائيه، حجت االسالم  به گزارش مركز رس
ــنى اژه اى با حضور در دادگاه عالى و دادسراى  محس
انتظامى قضات، در جمع مسئوالن و قضات اين مراجع 
قضايى با بيان اينكه سرمايه اصلى در دستگاه قضايى 
عامل و نيروى انسانى آن است، خطاب به قضات دادگاه 
عالى و دادسراى انتظامى قضات گفت: شما مى توانيد 
در تعيين بهترين روش  ها و شاخص  ها و مالك  ها براى 
ــتعد ترين و شايسته  ترين  جذب و به كارگيرى مس

نيروهاى انسانى، كمك كار دستگاه قضايى باشيد. 
ــت مقوله  ــاره به اهمي ــا با اش ــتگاه قض رئيس دس
آسيب شناسى و كارويژه نهادهاى نظارتى در پيشبرد 
اين امر خطير گفت: هر دستگاه نظارتى بايد به بررسى 
ــنجش نقاط ضعف و قوت افراد و مجموعه هاى  و س
تحت نظارت خود مبادرت ورزد و راه  ها و روش هاى 
ــراد و مجموعه  ها و  ــاى اوضاع در  آن اف بهبود و ارتق
كاستن و تقليل نقص  ها و آسيب هاى آنها را شناسايى 
و تعيين كند؛ دادگاه عالى و دادسراى انتظامى قضات 

واجد چنين نقش و كارويژه اى مى باشد. 
ــنى اژه اى با بيان اينكه تأكيد  حجت االسالم محس
ــت كه نظارت و رفع  ــتگاه قضايى آن اس ما در دس
كاستى  ها و نواقص را از مجموعه خودمان آغاز كنيم، 

گفت: ما تأكيد داريم كه مقوله صيانت و رفع نواقص را 
از دستگاه خودمان و از حوزه كارى خود شروع كنيم؛ 
و اين فرهنگ و اصل را مبنا قرار دهيم كه اشخاص 
ــتگاه به صورت صادقانه و خالصانه و  حاضر در دس
دلسوزانه و به دور از انگيزه هاى مبتنى بر مچ گيرى، 

آيينه يكديگر باشند. 
رئيس عدليه با اشاره به تأكيدات و سفارشات خود به 
مقامات دادگاه عالى و دادسراى انتظامى قضات تصريح 
كرد: در بدو تصدى مسئوليت رياست در دستگاه قضا 

به حجت االسالم موحدى آزاد دادستان وقت انتظامى 
قضات كه اكنون رياست دادگاه عالى را بر عهده دارد، 
تأكيد كردم كه بالغ بر هزار قاضى شايسته و برتر را به 
من معرفى كند تا من بتوانم از اين تعداد، اشخاصى را 
به عنوان مدير در بخش هاى مختلف دستگاه قضايى 
انتخاب كنم، چرا كه اعتقاد دارم مدير يك مجموعه از 
جهات مختلف مى تواند اثرگذارى بااليى در مجموعه 

تحت مسئوليت خود داشته باشد. 
ــاره به اهميت  ــتگاه قضا در ادامه، با اش رئيس دس

ــتگاه قضايى و  رضايتمندى مردم و مراجعان از دس
حفظ كرامت آنها، بيان داشت: صرف نظر از رضايت 
آن بخش از مردم و مراجعان به دستگاه قضايى، شما 
قضات دادگاه عالى و دادسراى انتظامى قضات نسبت 
ــتمر علل نارضايتى بخشى از مردم  به احصاى مس
ــته باشيد و اين علل  از دستگاه قضايى اهتمام داش
نارضايتى را از حيث اهميت و اولويت، دسته بندى 
نماييد تا بتوانيد نسبت به رفع سريع و ريشه اى آنها 

اقدام كنيد. 
ــد بتوانيم از  ــوه قضائيه در ادامه گفت: باي رئيس ق
اختيارات و مسئوليت  هايى كه داريم در جهت نفع 
ــتفاده را ببريم؛ لذا  رساندن به مردم، بيشترين اس
ــما قضات دادگاه عالى و دادسراى  تأكيد من به ش
ــى كنيد آيا به  ــت كه بررس انتظامى قضات آن اس
ــن اختيارات و  ــام ظرفيت از اي ــل و با تم نحو كام
مسئوليت  هايى كه از آنها برخوردار هستيد، بهره 
ــرى در ارتقاى  ــما عناصر مؤث مى بريد يا خير؟ ش
دستگاه قضايى هستيد. اگر خداى ناكرده استقالل 
ــتگاه قضايى آسيب  و اقتدار و صحيح العملى دس
ــوند.  ــيب مى ش ببيند، بقيه جا ها نيز متحمل آس
ــاره به رسالت خطير  قاضى القضات در پايان با اش
ــتگاه قضايى در جامعه  و نقش برجسته اى كه دس
ــتگاه قضايى مقتدر و  ــرد: اگر دس دارد، تصريح ك
صحيح العمل باشد از بسيارى از اعوجاج  ها جلوگيرى 
مى كند و چنانچه در اينجا آسيب به وقوع بپيوندد، 

بسيارى از نقاط ديگر نيز آسيب مى بينند. 

رئيس كميته روابط خارجى با اشاره به نشست 
هم انديشـى كميته متبوع خود درباره آخرين 
وضعيت پرونـده «حميد نـورى»، گفـت: ما از 
دولت و دستگاه قضايى سوئد مى خواهيم به اين 
روند سياسى خاتمه دهند، اين پرونده قضايى 
نيسـت و رنگ و بوى سياسـى و امنيتى دارد. 
ــا خبرگزارى خانه ملت  عباس گلرو در گفت وگو ب
ــت شده است  گفت: حميد نورى به ناحق بازداش
ــالمى ايران حمايت  و وظيفه دولت جمهورى اس
ــى- امنيتى به حميد  از ايشان است، اتهام سياس
نورى زده شده و جمهورى اسالمى ايران بايد جهت 

ــوئد،  ــور س مقابله با اين روند به ناحق قضايى كش
پيگيرى هاى الزم را انجام دهد. اتهاماتى را كه عليه 

وى مطرح شده وكال رد كرده اند.  
گلرو افزود: جلسه تجديدنظر حميد نورى چند روز 
قبل در سوئد برگزار شد، وكالى حميد نورى دفاع 
ــهود حاضر در اين دادگاه عليه  خوبى داشتند. ش
حميد نورى را منافقين تشكيل مى دهند، آنها عليه 
ــالمى ايران اتهاماتى  حميد نورى و جمهورى اس
ــورى در دادگاه  را مطرح كردند كه وكالى آقاى ن
تجديد نظر تالش كردند تا ماهيت منافقين را شفاف 
ــردم در مجلس يازدهم  بيان كنند.  اين نماينده م

همچنين اظهار كرد: دادستان سوئد اصول بديهى 
ــن دادگاه رعايت نكرده  حقوق بين الملل را در اي
ــته است و صرفاً  و هيچ توانايى تحقيقى هم نداش
ــده را در دادگاه تجديدنظر  آنچه به وى گزارش ش
ــتگاه قضايى  ــت. ما از دولت و دس قرائت كرده اس
سوئد مى خواهيم به اين روند سياسى خاتمه دهند، 
ــت و رنگ و بوى سياسى و  اين پرونده قضايى نيس

امنيتى دارد.  
گلرو تصريح كرد: مجلس شوراى اسالمى نسبت به 
سرنوشت شهروندان خود در ديگر كشور ها به ويژه 
اين پرونده بى تفاوت نخواهد بود، با ايجاد هماهنگى 

بين دولت، مجلس و قوه قضائيه اين پرونده پيگيرى 
ــاهد صدور رأى تبرئه حميد نورى و  مى شود تا ش
ــت وى به كشورمان باشيم.  رئيس  آزادى و بازگش
ــالمى  ــوراى اس كميته روابط خارجى مجلس ش
گفت: سوئد اگر به اين سمت برود كه حكم به ناحقى 
را صادر كند، با توجه به وجود پرونده هاى بين دو 
كشور، موضوع سخت تر و پيچيده تر مى شود و اين 
ــت. حكم دادگاه  به نفع هيچ كدام از طرف ها نيس
تجديدنظر حميد نورى هنوز نهايى نشده و جلسه 
ــورى در روزهاى آتى  ــى وكالى آقاى ن دوم دفاع

برگزار مى شود. 

وزير اطالعات خبر داد
دستگيرى اعضاى 12 تيم تروريستى 

وابسته به رژيم صهيونيستى
وزير اطالعات از دستگيرى اعضاى 12 تيم تروريستى وابسته به رژيم 
صهيونيستى در ايران خبر داد و گفت: اين تيم هاى تروريستى قصد 
داشتند با عمليات هاى مختلف انتقام شكست هاى اخير را  بگيرند. 
به گزارش تسنيم، حجت االسالم سيد اسماعيل خطيب شامگاه سه  شنبه 
در آيين تكريم و معارفه مديركل اطالعات استان زنجان با ابراز اينكه دشمن 
در مقابل وحدت و انسجام مردم، مسئوالن، فرهيختگان و نخبگان دچار 
استيصال شده است، اظهار داشت: دست دشمنان با هر توطئه اى براى مردم 
رو شده است. وى گفت: دشمن با ايجاد جنگ جهانى رسانه اى قصد نااميد 
كردن مردم ايران نسبت به خدمات نظام را دارد ولى وحدت و انسجام بين 

مردم و مسئوالن بار ديگر تداوم بخش پيروزى  ها شد. 
وزير اطالعات با بيان اينكه  دشمن از ابتداى انقالب تاكنون به فكر براندازى 
نظام جمهورى اسالمى ايران بوده است، گفت: دشمن از دشمنى خود دست 
نخواهد كشيد و همواره به فكر توطئه هاى جديد است. خطيب گفت: ايران 
قوى با مردم قوى شكل گرفته است و حضور مردم در صحنه هاى مختلف 
موجب تقويت ارزش هاى انقالب اسالمى و خنثى سازى توطئه  ها است. اگر 
مى خواهيم جامعه پويا و بانشاط داشته باشيم بايد همه مسئوالن يكصدا 

و متحد باشند. 
وزير اطالعات خطاب به دشمنان كه قصد نزديكى به كشورهاى همسايه 
ــع ملى با جديت با  ــور ما در موضوع امنيت و مناف ما را دارند، گفت: كش
دشمنان برخورد خواهد كرد. وى با اعالم اينكه بيش از 12 تيم تروريستى 
توسط سربازان گمنام در مدت كوتاهى دستگير شده اند، گفت: ريشه اين 
ــور را داشتند به رژيم صهيونيستى  تيم  ها كه قصد خرابكارى داخل كش
ــتى قصد داشتند  متصل بود. خطيب با بيان اينكه اين تيم هاى تروريس
ــت خود را از فتنه  ها بگيرند، گفت:  با عمليات هاى مختلف انتقام شكس

هوشيارى دستگاه هاى اطالعاتى تمامى اين فتنه  ها را خنثى كرد. 
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على حسن حيدرى

نظارت را از خودمان شروع كنيم

رئيس كميته روابط خارجى مجلس: | پرونده حميد نورى كامًال جنبه سياسى دارد

على حسن حيدرى

كارشناس مسائل  بين الملل

مورد عجيب عادى فيروزى!



سالي كه از سوي رهبر معظم انقالب به عنوان 
توليد، دانش  بنيان، اشتغال  آفرين نامگذاري 
شده در ماه هاي پاياني خود است، ولي شايد 
هنوز خيلـي از نخبـگان كشـور ندانند چه 
حمايت  هايي از شركت هاي دانش  بنيان انجام 
مي  شود و براي اين شركت ها چه برنامه  هايي 
پيش  بيني شـده اسـت. سـؤاالت زيادي در 
خصـوص اين شـركت ها وجـود دارد. تالش 
كرده  ايم برخي از اين سؤاالت را در گفت  وگو 
با رضا اسـدي  فرد، رئيس مركز شـركت ها و 
مؤسسات دانش  بنيان مورد بررسي قرار دهيم. 

در شـرايط فعلـي اگـر يـك عـده 
فارغ  التحصيـل دانشـگاه بخواهند 
يك شركت دانش بنيان داشته باشند 

چه مراحلي را بايد طي كنند؟
مركز دانش  بنيان معاونت علمي و فناوري رياست 
ــدن را انجام  جمهوري ارزيابي بعد از شركت ش
ــركت  و در آن يك  ــد يك ش مي  دهد. يعني باي
محصول ايجاد شود و آن محصول از نظر سطح 
ــت يا صنعتي خود از يك  فناوري در حوزه فعالي
سطح متوسط به بااليي از نظر فناوري برخوردار 

باشد و بعد درخواست دانش  بنيان شدن بدهد. 
ــه اي از  ــك مجموع ــل از اينكه ي ــن قب بنابراي
فارغ  التحصيالن بخواهند درخواست دانش  بنياني 
ــخص باشد كه  ــدن بدهند در ابتدا بايد مش ش
مي  خواهند در حوزه چه كسب  و كاري كار كنند، 
مي  خواهند روي چه محصولي كار انجام دهند و 
اگر توليد انبوه آن محصول را هم ندارند حداقل 
در سطح نمونه اوليه توليد كرده باشند، بعد آن را 
بياورند تا ما در مركز دانش  بنيان ارزيابي كنيم كه 

دانش  بنيان هست يا نه. 
ــود كه  ــؤال ايجاد ش ــت اين س حال ممكن اس
ــه و تحقيق و  ــد نمونه اولي ــراي تولي محققان ب
ــد. در خصوص  ــعه نياز به منابع مالي دارن توس
ــوالً فارغ  التحصيالن طي  تأمين اين منابع معم
پروژه پژوهشي ارشد و دكتري خودشان به يك 
نمونه اوليه محصول رسيده اند. حاال مي  خواهند 
تجاري سازي كنند و دنبال شركتي براي پژوهشي 
ــتند. البته ممكن است  كه قبًال انجام شده هس
ايده اي هم داشته باشند كه مي  خواهند اين ايده 
را تبديل به محصول كنند كه در اين خصوص در 
معاونت علمي غير از مركز دانش  بنيان يكسري 
ــت كه غالباً قبل از  مجموعه هاي ديگر هم هس
ــش حمايتي به  ويژه  ــرار مي  گيرند و آنها نق ما ق
ــعه  ــردن ايده به محصوالت و توس در تبديل ك
محصوالت جديد دارند. ستادهاي فناوري هاي 
ــت، مركز  ــتاد اس ــردي كه حدود 10 تا س راهب
ــاي راهبردي  ــاي كالن، مركز فناوري ه طرح ه
ــتادهايي  و مركز فناوري هاي همگرا، مراكز و س
ــت كه كمك  ــتند كه كار مهم آنها اين اس هس
ــا محصول اوليه  ــد، تيم  هايي كه يك ايده ي كنن
دارند، آن ايده يا محصول اوليه را توسعه دهند و 
به يك محصول قابل تجارت تبديل كنند.  اينها 
ــدن قرار مي  گيرند  قبل از مرحله دانش  بنيان ش
ــرط حمايت دانش  بنيان شدن نيست،  و آنجا ش
ــك نمونه اوليه  ــطح ي بعد كه آن محصول در س
و ترجيحاً به توليد انبوه در حوزه خودش دست 
ــي دانش بنيان داده  پيدا كرد، درخواست بررس
مي  شود و ما بررسي مي  كنيم. اگر تأييد شد كه 
اينها شركت هاى دانش بنيان هستند، مي  توانند 
از يكسري حمايت هاي قانوني كه قبًال در قانوني 
ــات دانش  بنيان  ــركت ها و مؤسس حمايت از ش
ــاي جديدي كه  ــري حمايت ه آمده بود و يكس
امسال در قانون جهش توليد دانش بنيان آمده، 
ــتفاده كنند و همچنين از حمايت هاي مالي  اس
صندوق نوآوري و شكوفايي هم استفاده كنند كه 

مختص شركت هاي دانش  بنيان است. 

بعد از دانش  بنيان شـدن شركت چه 
تسهيالتى به آنها داده مي شود و چه 

حمايت هاي از آنها مي شود؟ 
ــركت هاي دانش  بنيان  حمايت  هايي را كه از ش
ــته ذكر  ــه دس ــود، مي  توان حداقل در س مي ش
ــري حمايت ها مبتني  بر قانون است  كنم. يكس
ــات  ــركت ها و مؤسس كه در قانون حمايت از ش
دانش  بنيان آمده و براي اينكه شركت ها بتوانند از 
اين حمايت ها استفاده كنند بايد در ابتدا تأييديه 
ــود را از ما بگيرند و بقيه راه  دانش  بنيان بودن خ
ــازمان  هايي كه اين حمايت  ــت كه به س اين اس
ــازمان ها  را مي  دهند، مراجعه مي  كنند و آن س
ــتعالم مي  كنند يا به  يا به شكل مكتوب از ما اس
سازمان  هايي متصل هستند و از روي سامانه هاي 

ما مي  بينند كه شركت دانش بنيان است يا نه. 
ــن حمايت ها معافيت  ــوان مثال يكي از اي به عن
بيمه قراردادهاست. اين معافيت براي پروژه هاي 
شركت هاي دانش بنيان در خصوص فعاليت هاي 
ــركت ها  ــت و بعد از اينكه ش دانش  بنيان آنهاس
ــت مي  دهند،  ــدند به ما درخواس دانش  بنيان ش
ــازمان تأمين اجتماعي  بررسي مي  كنيم و به س
ــا از آن 16/67  اعالم مي  كنيم كه اين قرارداده
ــورد حمايت هاي  ــتند يا در م درصد معاف هس
ــا را بايد  ــكل معافيت ه مالياتي باز به همين ش
ــم. در مورد  ــازمان هاي مربوط اعالم كني به س
ــهرك هاي صنعتي هم باز مزاياي  استقرار در ش
خوبي اين شهرك ها براي شركت ها دانش  بنيان 
ــاس نامه ما اين مزايا را مي  توانند  دارند كه براس
به شركت هاي دانش بنيان بدهند. شركت هاي 
ــه اي كه در  ــان مي  توانند با قيمت پاي دانش بني
ــركت در مزايده، زمين  مزايده ها است، بدون ش
را از شركت شهرك هاي صنعتي با مزاياي خيلي 
خوب خريد كنند. فكر مي  كنم 10 درصد را نقد 
مي  گيرند و بقيه را در طول 40 تا 60 ماه از شركت 

دريافت مي  شود. 

ــكل  ــم داريم كه به ش ــا ه ــري حمايت ه يكس
ــازماني، بين معاونت علمي و  تفاهمنامه بين  س
يكسري سازمان هاي ديگر انجام مي  شود. از آن 
جمله امريه سربازي در شركت هاي دانش  بنيان 
است كه اين حمايت براساس تفاهمي است كه 
ــتاد كل نيروهاي مسلح  بين معاونت علمي و س
ــتور رهبر معظم انقالب انجام شده و افراد  با دس
ــركت هاي دانش  بنيان مي  توانند  كليدي اين ش
ــركت ها بگذرانند.  ــربازي خود را در همان ش س
همچنين نخبگان هم مي  توانند سربازي خود را 

در شركت هاي دانش  بنيان انجام دهند. 
يك دسته از حمايت ها را هم صندوق نوآوري و 
ــكوفايي ارائه مي  كند كه حمايت هاي مالي و  ش
تسهيالتي است و براي اينها هم شركت اول بايد 
ــود. بعد از اينكه دانش  بنيان شد،  دانش  بنيان ش
ــاس تأييديه ما مي  آيد در  صندوق نوآوري براس
چندين سرفصل تسهيالت را براي نمونه  سازي، 
ــين  آالت  ــگ ماش ــردش، ليزين ــرمايه در گ س
ــاخت  ــعه كارخانه و فضاي س و تجهيزات، توس

حمايت انجام مي  دهد. 
با توجـه به اينكـه امسـال از طرف 
رهبر معظـم انقالب به عنوان سـال 
توليد، دانش بنيان، اشـتغال آفرين 
نامگذاري شده به شكل خالصه چه 
پيشـرفت  هايي در خصـوص شـعار 

امسال انجام شده است؟
ــال چندتا اتفاق افتاده است.  در مورد شعار امس
يكي اينكه ورودي درخواست ارزيابي ما زياد شده 
ــت،  و با اينكه ورودي ما بيش از دو برابر شده اس
ــته  ايم زمان ارزيابي را با برنامه ريزي  ولي توانس
كه در طول يكسال اخير كرديم، خيلي كوتاه تر 
ــط ارزيابي را از باالي 100روز به  كنيم و متوس
ــانيم. برنامه ما اين  ــر از 50 روز برس حدود كمت
ــت كه آرام آرام دوباره اين را اصالح كنيم كه  اس
ــانيم. البته  ــط يك ماه برس ان  شاءاهللا به متوس
ــال  ــم و پرونده  هايي هم از س هنوز فاصله داري
گذشته داشتيم كه حداكثر زماني كه در فرآيند 
ارزيابي بودند، شايد بالغ بر 200 روز و گاهي در 
مواردي استثنايي تا 300 روز هم بود ولي امسال 
ــاالي 70 روز را رصد مي  كنيم و  ما پرونده هاي ب
هر پرونده اي كه زمانش بيشتر از 70 روز شود به 
ــود. هر چند به ندرت  شكل ويژه پيگيري مي  ش
پرونده باالي 70 روز داريم و شايد مجموع اعداد 
ــد، در حالي كه ما  آن بين 10 تا 20 پرونده باش
ماهانه چيزي بين 700 تا 800 ارزيابي بار اول يا 

ارزيابي تمديدي داريم. 
ــم در  ــي ها ه ــري دسترس ــبختانه يكس خوش
سازمان هاي مختلف با توجه به شعار سال ايجاد 
ــتفاده شركت هاي  شده و داريم فضا را براي اس
ــازمان هاي  ــان از حمايت  هايي كه س دانش  بني
ــاءاهللا  ــم تا ان  ش ــم مي  كني ــد، فراه ديگر دارن

ــا هم دارند،  ــهيلگري  هايي كه اين نهاده از تس
استفاده كنند. 

در راسـتاي ارتباط بين شركت هاي 
دانش  بنيـان و صنعت چـه اقداماتي 

انجام شده است؟
در خصوص ارتباط بين شركت هاي دانش  بنيان 
ــري نهادهاي  ــك س ــركت هاي صنعتي ي و ش
ــه كار آنها وصل كردن  كارگزاري وجود دارد ك
ــركت هاي  ــاي دانش  بنيان ها به ش توانمندي ه
ــت. در  ــزرگ اس ــرمايه  گذاران ب ــي و س صنعت
ــعي كنيم آن  ــت كه س اين موارد كار ما اين اس
كارگزاران را توانمندسازي كنيم و حمايت  هايي 
از آنها كنيم تا بتوانند كارهاي خود را انجام دهند. 
ــركت هاي دانش بنيان براي اينكه  همچنين ش
ــركت  ــك راه  حل فناورانه براي يك ش بتوانند ي
صنعتي معرفي كنند، معموالً آن شركت ها از ما 

اطالعات مي  گيرند. 
ــركت هاي صنعتي و سازمان هاي  ما مرتباً با ش
ــا و همچنين  ــا، قرارداده ــراي پروژه  ه بزرگ ب
ــم و اين  ــا مكاتبه داري ــه آنه ــاي فناوران نيازه
ــم و آنها از  ــخ مي  دهي ــتعالم ها را مرتباً پاس اس
ــركت ها مطلع مي  شوند.  توانمندي هاي اين ش
گاهي هم خود شركت ها يك بازار، شركت بزرگ 
يا سازماني را شناسايي كرده اند و از ما درخواست 
مي  كنند ما آنها را معرفي كنيم تا آن سازمان يا 
شركت به آنها اعتماد كند كه ما توانمندي شركت 
ــي مي  كنيم و اگر مورد  در آن حوزه نياز را بررس
ــركت ها مي  دهيم.  تأييد بود نامه تأييديه به ش
ــط  ــتا توس واقعاً فعاليت هاي زيادي در اين راس
بخش هاي ديگر معاونت مانند ستادهاي فناوري 
ــت كه مجموع  و جاهاي ديگر درحال انجام اس
ــركت ها بتوانند بازارهاي  آن كمك مي  كند تا ش

بزرگ تري را كسب كنند. 
حضور شركت هاي دانش بنيان ايراني 
در كشورهاي ديگر چه مقدار تغيير 
كرده و براي صادرات خدمات فني و 
مهندسي و دانش بنيان چه اقداماتي 

در حال انجام است؟
در خصوص بحث هاي صادرات معاونت علمي يك 
مركز مستقل به نام مركز تعامالت و همكاري هاي 
بين المللي دارد كه كار اصلي آن تسهيل همين 
ــت كه به  ــي شركت  هاس ــاي صادرات فعاليت ه
ــت از حضور  ــكل هاي مختلف در قالب حماي ش
در رويدادها و نمايشگاه هاي بين المللي، اعزام و 
در كنار پذيرش هيئت هاي تجاري و وصل شدن 
ــوآوري ايران در  ــا از طريق خانه هاي ن به بازاره
كشورهاي ديگر كار انجام مي  دهد. حدود 10خانه 
نوآوري در كشورهاي مختلف از جمله چين، هند، 
روسيه، كنيا، عراق، تركيه، سوريه و چند كشور 
ديگر ايجاد شده كه كار آنها اين است كه نيازها 
را از آن طرف شناسايي كرده و به ما اعالم كنند 
و ما شركت هاي مناسب را معرفي كنيم و از اين 
طرف هم اگر شركتي خواست فعاليت در كشوري 
ــت، از آن  ديگر انجام دهد و اطالعاتي نياز داش
ــركت بدهد و اگر قرار  طرف اطالعات به اين ش
ــود، تسهيلگري ها را براي  شد همكاري انجام ش

همكارهاي ها فراهم كند. 
نحوه انتخاب و به  كارگيري همكاران 
شما در بخش شركت هاي دانش  بنيان 
به چه نحو اسـت؟ و اينكه شايعاتي 
را در خصـوص اينكـه در گذشـته 
شركت ها ى دانش  بنيان حياط خلوت 
فرزندان برخي از مسئوالن بوده اند، 

چه مقدار قبول داريد؟
ــري كارگزاراني  ــتم ما براساس يكس كًال سيس
است كه در بيرون از سازمان كار مي  كنند و ما بر 
آنها نظارت مي  كنيم. ما يك تيم محدود حدود 
ــراي كار ارزيابي داريم  15 نفر در خود معاونت ب
و يك شبكه بزرگي حدود 50 شركت كارگزاري 
بالغ بر 200 نفر اين ارزيابي را در طول سال انجام 

مي  دهند. 
همانطور كه گفتم ورودي ما در طول سال خيلي 
زياد است و ماهي بين 500 تا 600 ورودي جديد 
داريم، همچنين ارزيابي هاي تمديدي هم داريم؛ 
ــركت كه يك بار تأييد شد، اينگونه  يعني يك ش
نيست كه تا ابد دانش  بنيان باشد، بلكه در بازه هاي 
دو تا سه ساله ارزيابي مجدد مي  شوند و به همين 
خاطر نياز به حجم انبوهي از بازديدها و بررسي ها 
دارد كه شبكه كارگزاري اين كار را انجام مي  دهد 
و براي اينكه تعارض منافعي هم پيش نيايد، خود 
اين شركت هاي كارگزار هم ارزيابي مي  شوند و 
ــركت هاي كارگزار شركت توليدي  البته آنها ش
ــتند.  كه در آن حوزه هاي فعاليت كنند هم نيس
همچنين هزينه ارزيابي را هم خود ما مي  دهيم 
و رابطه مالي بين شركت هاي كارگزار ارزيابي و 

شركت هاي ارزيابي شونده وجود ندارد. 
در خصوص مواردي هم كه گفتيد واقعاً نه، چنين 
چيزي واقعيت دارد. هر شركتي از هر جاي ايران 
باشد با يك استاندارد ارزيابي مي  شود و خروجي 
ــده هم اين مسئله را تأييد  شركت هاي تأييد ش
مي  كند كه از همه جا هستند؛ پس داده اي مبني 
ــما گفتيد حداقل ما نداريم.   بر اين چيزي كه ش
ــامانه خود داريم  براساس اطالعاتي كه ما در س

چنين چيزي صحت ندارد. 

دانش  بنيان ها را  از ساخت نمونه اوليه 
تا واگذاري زمين و صادرات حمايت مي  كنيم

رئيس مركز شركت هاي دانش  بنيان در گفت  وگو با «جوان»:
سجاد آذري
  گفت  وگو

حسين سروقامت

انگليس 200 كودك پناهجو را
 به آدم ربايان سپرد!

ربوده و ناپديد شـدن دهها كودك پناهجو رسـوايي تازه اي را براي 
دولت انگلستان رقم زده است. به نوشـته روزنامه «اينديپندنت» و 
«رابرت جنريك» وزير مهاجرت انگليس به قانونگذاران اين كشور 
گفته كه بيش از 200 كـودك و نوجوان زير 18 سـال در محل اقامت 
مورد تأييد دولت مفقود شده اند. بيشـتر اين افراد پسران نوجوان 
اهل آلباني هستند. اين كودكان به دست گروه هاي تبهكار از محل 
اسكان پناهجويان در شهر برايتون واقع در جنوب انگليس كه زير 
نظر وزارت كشـور انگليس اداره مي شـود، ربوده و ناپديد شده اند. 
اين افشـاگري پس از آن صورت گرفـت كه «آبزرور» گـزارش داد 
يك فرد افشـاگر از سـكونتگاه كودكان مهاجر در «برايتون» گفته 
اسـت كه تعدادي از كـودكان در خيابان خارج از مركز ربوده شـده 
 شده اند. برخي گزارش ها و اسـناد بر ارتباط نزديك اعضاي خاندان 
سـلطنتي حاكم بر انگليس با برخـي از باندهاي قاچـاق دختران و 
كودكان حكايت دارد. دادگاهي در امريكا، «گيسالين مكسول» زن 
انگليسي مؤسس شبكه برده داري جنسي را متهم كرد كه با اغواي 
دختران جوان، حتي دختران 14 سـاله، آنان را براي سوء اسـتفاده 
جنسـي، در اختيار جفري اپسـتين امريكايي قرار مي داده اسـت 
تا به عنـوان برده جنسـي، در اختيار افـراد ثروتمند و مشـهور، از 
جمله اندرو شـاهزاده انگليسي و پسـر ملكه انگليس قرار گيرند. 
بر اساس گزارش نشريه آبزرور، در يك و نيم سال اخير حدود 600 كودك 
ــدند كه 136 نفر  بدون همراه به اين محل اقامت پناهجويان منتقل ش
آنان ناپديد شده اند و تالش ها براي يافتن 79 كودك همچنان بي نتيجه 
بوده است. اطالعات بيشتري از مليت و هويت اين كودكان منتشر نشده، 
اما اين آمار تنها مربوط به يكي از مراكز استقرار مهاجران است كه اطالعات 
آن افشا شده است. به نوشته آبزرور يك منبع افشاگر، كه براي يك شركت 
ــورانگليس كار مي كند به نقل از افرادي كه مسئول  پيمانكار وزارت كش
حفاظت از كودكان بودند مي گويند، مشاهده كرده اند كه كودكان پناهجو 

در خيابان بيرون از هتل داخل ماشين ها انداخته و ربوده مي شوند. 
 نخستين بار نيست

اين نخستين بار نيست كه اخبار مربوط به ربايش كودكان پناهجو در كشور 
انگليس منتشر مي شود. پيش تر نشريه اينديپندنت نوشت صدها كودك 
پناهجو بدون همراه در انگليس در انتظار اسكانند كه براي مصون ماندن 
بايد هر چه سريع تر اسكان داده شوند. سوئال براورمن، وزير كشور انگليس 
در اين رابطه گفت: «قدرت كامل براي جذب مهاجران غيرقانوني را نداريم. 
ما از مشكل تأمين اسكان براي آنها رنج مي بريم. ما پول هاي هنگفتي براي 
اسكان آنها در هتل ها پرداخت مي كنيم. از اين به بعد، ديگر با كساني كه به 

صورت غيرقانوني به انگليس مي آيند، مسامحه نخواهيم كرد.»
 يك نقطه سياه ديگر

ربوده شدن كودكان، نقطه سياه ديگري است كه در پرونده دولت انگليس 
ثبت مي شود. ايوت كوپر، وزير كشور دولت در سايه انگليس، اين موضوع 
را هولناك و شرم آور توصيف كرد و از دولت خواست آمار كودكان ربوده 

شده را منتشر كند. 
ــور گفت كه  ــر در پارلمان اين كش ــل» قانونگذار حزب كارگ «پيتر كاي
ــاحلي «برايتون» كه مكان اسكان موقت  76 كودك از هتلي در شهر س
پناهجويان بوده، ناپديد شده اند. كايل گفت: «حقيقت ناراحت كننده اين 
است كه اگر يكي از كودكان فاميل ما بود و گم مي شد، همه كارها در دنيا 
ــد، اما در جامعه اي كه من نماينده آن هستم، يك كودك  متوقف مي ش
ناپديد شده، سپس پنج كودك ناپديد شدند و در حال حاضر 76 نفر ناپديد 

شده اند و هيچ اتفاقي نمي افتد.»
«ايوت كوپر»، سخنگوي حزب كارگر هم دولت را به ترك كامل وظايف 
حمايت از كودكان متهم كرد. «راشل دو سوزا» كميسر كودكان در انگليس 
نيز گفت كه گزارش هاي مربوط به ناپديد شدن كودكان از هتل ها يك بار 

ديگر آسيب پذيري كودكان را در انگليس نشان داد. 
او در نامه اي به وزارت كشور انگليس نوشت: «من نگران امنيت اين گروه 
از كودكان هستم كه آسيب پذيري آنها با صحبت نكردن به زبان انگليسي 
ــتيبان ندارند و از حقوق خود آگاه  ــياري از آنها پش تشديد مي شود، بس

نيستند.»
 شكست دولت در مقابله با باندهاي تبهكاري 

به گفته ايوت كوپر، وزير كشور دولت در سايه انگليس دولت در مقابله با 
باندهاي تبهكاري كه جان مهاجران را به خطر مي اندازند، شكست خورد. 
دولت همچنين در مجازات و محاكمه عناصر باندهاي تبهكار ناكام ماند. 

ساره اندرسون فعال حقوقي نيز در اين خصوص گفت: «دولت سوناك بر 
خالف تعهداتش درباره جلوگيري از ورود مهاجران عمل كرد، زيرا در انعقاد 

توافقنامه تجاري با هند، اجازه داد هندي ها به انگليس بيايند.»
وزير مهاجرت انگليس در نشست پارلمان در ماه اكتبر سال گذشته، به 
ناپديد شدن 142 مهاجر پس از رسيدن به انگليس اذعان كرد. استرداد 
مهاجران، در صدر اولويت هاي دولت سوناك قرار دارد، اولويتي كه به گفته 
فعاالن حقوق بشر، بر اساس آن، مهاجران را به خطر مي اندازد. به ويژه كه 

تبليغات عليه مهاجران تشديد شده است. 
 نگراني از ناپديد شدن كودكان 

سازمان هاي غيردولتي در انگليس بارها نگراني هاي خود را در مورد ناپديد 
ــدن كودكان از محل اقامت خود ابراز و پيشنهاد كرده اند كه به وزارت  ش
كشور انگليس كمك كنند تا آنها را ايمن نگه دارد، اما دولت انگليس اين 

پيشنهادها را رد كرده است. 
«فيليپ ايشوال»، مدير اجرايي سازمان مبارزه با قاچاق كودك هشدار داده 
كه وزارت كشور انگليس پيشنهاد گروهي از سازمان ها براي ارزيابي را رد 
كرده است. اين موضوع مربوط به بيش از يك سال پيش است و از آن زمان 
آشكار بود كه نگراني هاي جدي در مورد امنيت كودكان در اين مراكز وجود 
دارد؛ از آن زمان به بعد، بارها به وزارت كشور انگليس هشدار داده شده است 
كه كودكان ناپديد مي شوند و احتماالً مورد سوء استفاده قرار مي گيرند، اما 

اين نگراني ها ناديده گرفته شده است. 
ناظر مهاجرت انگليس در ماه اكتبر گذشته به اين نتيجه رسيد، مراكزي كه 
براي اسكان كودكان بدون همراه استفاده مي شوند، از كاركناني استفاده 

مي كنند كه توسط سرويس افشا و ممنوعيت (DBS) بررسي نشده اند. 
برخي گزارش ها و اسناد بر ارتباط نزديك اعضاي خاندان سلطنتي حاكم 
ــران و كودكان حكايت دارد.  بر انگليس با برخي از باندهاي قاچاق دخت
ــول» زن انگليسي مؤسس شبكه  دادگاهي در امريكا، «گيسالين مكس
برده داري جنسي را متهم كرد كه با اغواي دختران جوان، حتي دختران 
ــي، در اختيار جفري اپستين  ــاله، آنان را براي سوء استفاده جنس 14 س
ــي، در اختيار افراد  ــت تا به عنوان برده جنس امريكايي قرار مي داده اس
ثروتمند و مشهور، از جمله اندرو شاهزاده انگليسي و پسر ملكه انگليس 
قرار گيرند.  پادشاه چارلز، رهبر انگلستان نيز خود با مجموعه اي از فساد 
ــي بارها با داستانسرايي هاي  جنسي و اخالقي مواجه است كه بي بي س
ــازي و اهميت زدايي از رسوايي هاي اخالقي  عاشقانه به دنبال پنهان س

چارلز برآمده است. 

«كول بيز» يكـي از موفق ترين پويش هاي ژاپن اسـت كه در 
سال 2005 توسـط وزارت محيط زيست اين كشـور اجرا شد. 
ژاپن اعالم كرد بـراي كاهش مصرف برق در تابسـتان، دماي 
محيط بايد 28 درجه باشد؛ در عوض كارمندان مي توانند كت 

و شلوار نپوشند!
كساني كه از حساسـيت ژاپن روي لباس رسمي مطلعند، اين 
قانون را تحولي جدي تلقي مي كنند... يعني كاهش مصرف برق 
چنان اهميت دارد كه ما حاضريم به خاطر آن از برخي الزاماتمان 

دست برداريم!
ارزش ايـن قبيـل اقدامـات را بـا نتايـج شگفت انگيزشـان 

مي سنجند. 
كول بيز در سال 2005 بيش از يك ميليارد دالر صرفه اقتصادي 
داشت و در سال بعد 1/14 ميليون تن از انتشار گازهاي گلخانه اي 

كم كرد!
 «Cool UN» سازمان ملل نيز در سال 2008 به ارائه طرح مشابه

مبادرت ورزيد. 
شگفتا از سخن حافظ شـيرازي... گر تو نمي پسندي تغيير ده 

قضا را!
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ــت   شـهروند - تهران:  نظارت نكردن دولت بر عرضه گوش
ــر روز اعالم  ــت. ه ــت بدي را براي مردم رقم زده اس قرمز وضعي
مي كنند كه از روز شنبه هفته آينده گوشت گرم در ميادين توزيع 
ــود. مردم به ميادين مراجعه مي كنند، اما خبري از توزيع   مي ش
گوشت نيست. قيمت گوشت در بازار هم از 300 هزار تومان فراتر 
رفته است كه در توان مردم نيست گوشت با اين قيمت خريداري 
كنند. وزارت صمت و جهاد هم معلوم نيست به چه كاري مشغول 
ــود. واقعاً مردم  ــتند و هيچ عكس العملي از آنها ديده نمي ش هس
دردشان را به كجا بگويند؟ به وضعيت آشفته بازار اقالم معيشتي 
ــيدگي كنيد. يك يارانه  اي به مردم داده شده است كه  مردم رس

كفاف نمي كند و در مقابل چندين  برابر از مردم گرفته مي شود. 

سالم بر شـما مخاطبان هميشـگي «جوان». 
اين سـتون متعلق به شماسـت. دلگويه هاي 
شـما عزيـزان را از طريـق شـبكه هاي 
 09190968530 شـماره  بـا   اجتماعـي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  شـنوا هستيم. 
در نظر داشته باشـيد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

در خصوص بحث هاي صادرات معاونت 
علمي يك مركز مسـتقل به نـام مركز 
تعامـالت و همكاري هـاي بين المللـي 
دارد كـه كار اصلي آن تسـهيل همين 
فعاليت هاي صادراتي شركت  هاست كه 
به شـكل هاي مختلف در قالب حمايت 
از حضور در رويدادها و نمايشـگاه هاي 
بين المللي، اعـزام و در كنـار پذيرش 
هيئت هـاي تجـاري و وصل شـدن به 
بازارها از طريق خانه هاي نوآوري ايران 
در كشـورهاي ديگر كار انجام مي  دهد

اژه اي و آموزش وپرورش:

مدارس پول مردم را پس بدهند
يك كار خـوب فراقـوه اي بـراي احقاق حقـوق عامه: قـوه قضائيه 
دسـتور برگشـت مبالغ اضافي دريافت شـده از سـوي مدارس را 
صادر كرد و آموزش   و  پـرورش اجابت كرد. حاال بنا بر بخشـنامه اي 
كه وزارت آمـوزش  و  پرورش صادر كرده اسـت، مـدارس بايد مبالغ 
گرفته شده از اولياى دانش آموزان را كه در ازاي آن اقدامي نكرده اند، 
به  نحو مقتضي جبـران كنند. آفت ايـن كار خوب، نظـارت نكردن 
بر نحوه برگشـت پول هاي به ناحق گرفته شده اسـت. دچار نشدن 
به سرنوشـت مصوبـه دولتـي اجاره بهـا و چندين و چنـد مصوبه 
ديگر، مي توانـد اين اقدام بجا را الگوي سـاير كارهاي مشـابه كند. 
شهريه هاي چند ميليوني مدارس غيردولتي به  كنار، چندسالي مي شود كه 
مدارس دولتي هم از والدين پول تحصيل مي گيرند؛ پول كدام تحصيل؟! 
سال تحصيلي اي كه در آن هستيم بيشتر از آنكه آموزش داشته باشد، به  
دليل سرما و آلودگي تعطيل بود! يكي دو سال گذشته هم مدارس پول هايي 
را دريافت مي كردند، اما به دليل كرونا كالس ها تعطيل مي شد. در همه اين 

تعطيلي ها، خبري از بازگشت پول هاي كالس هاي تعطيل شده نبود. 
 رئيس قوه قضائيه پيشگام شد 

برخي مدارس عالوه بر كالس هاي رفع اشكال و فوق برنامه و اردو، براي غذا 
و سرويس دانش آموزان هم به صورت متمركز از والدين هزينه هايي دريافت 
مي كردند. در دو سال گذشته خيلي از اين كالس ها و برنامه ها تعطيل شد، 
اما پولي كه بابت داير بودن اين كالس ها و برنامه ها گرفته شده بود، برنگشت.  
ــني اژه اي در اين رابطه گفت: به استثناي موضوعات  غالمحسين محس
مرتبط با مضامين آموزشي و تربيتي كه در محل خود قابل بررسي است، 
يكي از مشكالتي كه به واسطه تعطيلي متكثر مدارس در سال تحصيلي 
جاري رخ داد، مقوله دريافت وجوه از اولياى دانش آموزان براي هزينه هاي 

مربوط به سرويس اياب و ذهاب و تغذيه محصالن بود. 
رئيس دستگاه قضا تصريح كرد: بعضاً اولياى دانش آموزان گاليه دارند كه با 
توجه به تعطيلي زياد مدارس در اين سال تحصيلي، پول دريافت شده از آنها 
براي سرويس رفت و آمد و همچنين تغذيه دانش آموزان، به آنها مسترد 
نمي شود و حتي در مواردي مدارس براي وصول اين چك هاي دريافتي از 

والدين دانش آموزان اقدام مي كنند. 
ــتان كل كشور ضمن  ــت دادس وي تأكيد كرد: بر همين مبنا مطلوب اس
شنيدن اظهارات مسئوالن مربوطه در آموزش  و  پرورش و همچنين اوليا، 

تدابير الزم را پيرامون رفع اين مشكل اتخاذ كند. 
 آموزش  و  پرورش اجابت كرد

بعد از تصريح رئيس دستگاه قضا به بازگشت پول هاي اضافه گرفته شده 
ــياري از خانواده هاي ايراني است، وزارت  از سوي مدارس كه دامنگير بس

آموزش  و  پرورش هم به قضيه ورود كرد. 
دفتر وزارتي آموزش  و  پرورش با ابالغ بخشنامه اي اعالم كرد: نظر به اينكه 
از ابتداي سال تحصيلي جاري، به صورت مكرر و به داليل مختلف از جمله 
ــت،  برودت و آلودگي هوا فعاليت مدارس به صورت غيرحضوري بوده اس
مبالغي كه مدارس (دولتي و غيردولتي) براي انجام خدماتي خاص از اوليا 
دريافت كرده اند و در ازاي آنها به دليل غيرحضوري بودن كالس ها، اقدامي 
صورت نگرفته است، به نحو مقتضي جبران شود.  اين هماهنگي فراقوه اي، 
اعتمادزا و اميدآفرين است، البته اگر به نتيجه مطلوب برسد و به سرنوشت 

ساير تصميمات مشابه كه بدون ضمانت اجرا رها شده اند، دچار نشود. 
 ترديد مردم

برخي كاربران فضاي مجازي از اين اقدام استقبال كرده اند، اما نسبت به 
اجراي آن هم هشدار داده اند. 

اين كاربران نوشته اند: دلسوزي جناب اژه اي و پيگيري آموزش  و  پرورش 
قابل تقدير است، اما احتماالً هر چقدر بخشنامه هاي كرونايي (در باب موجر 
و مستأجر) اجرايي شد و مابه التفاوت بليت هاي هواپيما در چند وقت اخير 
عودت داده شد، اين بخشنامه نيز عملي خواهد شد! احتماالً بعد از چنين 
درخواستي، اگر والدين شاهد به سخره گرفته شدن نباشند، (درصورت 

پافشاري) ملزم به انتخاب مدرسه ديگري براي فرزندشان خواهند شد!
كار خوب عودت دادن مبالغ بي جهت اخذ شده كه نمايشي از بلوغ مدني 
جامعه و مسئوالن ايراني است، در صورت نظارت مستمر و به سرانجام نهايي 
رسيدن، مي تواند به عنوان الگويي براي تعميم به ساير حوزه ها در نظر داشته 

شده و به يك نهضت اميدآفرين تبديل شود. 

صادق پارسا

كبري فرشچي



پرواز غيرقانونى نرخ بليت شركت هاى هواپيمايى
معاون دادستان تهران: اضافه دريافت بايد از سوي شركت هاي هواپيمايي به مردم بازگردانده شود
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نـرخ بيـكاري در فصـل پاييـز نسـبت به 
فصـل بهـار 0/7درصـد كاهـش داشـته 
درصـد  و  رسـيده  8/2درصـد  بـه  و 
اشـتغاِل كامل افزايـش و درصد اشـتغاِل 
ناقـص هـم كاهـش پيـدا كـرده اسـت. 
ــيدصولت مرتضوي،  به گزارش ايسنا، س
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در حاشيه 
ــه هيئت دولت در جمع خبرنگاران  جلس
اظهار كرد: به استحضار مي رسانم كه وعده 
ــده در رابطه با يك ميليون فرصت  داده ش
شغلي تحقق يافته و از يك ميليون فرصت 

شغلي در سال عبور كرده ايم. 
وي افزود: شايد سؤال اين باشد كه شيوه هاي 
ــت؟ اوالً  ــه اس ــما چگون ــنجي ش صحت س
گزارش هاي مركز آمار ايران كه گزارش فصلي 

آن روز گذشته منتشر شد، مؤيد اين عرايض 
در رابطه با ايجاد اشتغال است. 

مرتضوي ادامه داد: خوشبختانه نرخ بيكاري 
در فصل پاييز نسبت به فصل بهار 0/7درصد 
كاهش داشته و به 8/2درصد رسيده است. بر 
ــاس همين گزارش، درصد اشتغاِل كامل  اس
ــص هم كاهش  ــتغاِل ناق افزايش و درصد اش

پيدا كرده است. 
ــنجي و  ــيوه  دوم صحت س ــه داد: ش وي ادام
ــامانه رصدي است كه  ــتي آزمايي ما، س راس
ــاون، كار و  ــه و ادارات كل تع در وزارتخان
ــور پيشخوان  ــر كش رفاه اجتماعي در سراس
ــت. ما به سه روش  ــاهده اس دارد و قابل مش
راستي آزمايي انجام مي دهيم و يك روش آن 

پيامكي است.

 مرتضوي: وعده يك ميليون فرصت شغلي
محقق شده است

در حالي شـركت هاي هواپيمايي بـه افزايش 
قيمت بليت در هفته هاي اخير اقدام كرده اند كه 
هم سازمان هواپيمايي كشوري و هم دادستان 
تهران، اين گراني قيمت ها را غيرقانوني مي دانند، 
اما همچنان شركت هاي هواپيمايي در پاسخ به 
شكايات معترضان بهانه جويي و از بازگرداندن 
مابه التفاوت قيمت بليت خـودداري مي كنند. 
ــركت هاي هواپيمايي  ــته برخي ش در روزهاي گذش
اقدام به فروش بليت با قيمت هاي باالتر از نرخ مصوب 
كرده اند و طبق اعالم سازمان هواپيمايي با شركت هاي 
ــد. ظاهراً برخي از مسيرها  متخلف برخورد خواهد ش
دهها درصد افزايش قيمت داشته و با كمي جست و جو 
ــيرهاي  ــوان ديد در مس ــايت هاي فروش مي ت در س
مختلف از 200 تا 300هزار تومان افزايش قيمت رخ 
داده است. با وجود اينكه سازمان هواپيمايي اعالم كرده 
ــتاد تنظيم بازار افزايش را تأييد نكند،  بود تا وقتي س
ــت اما برخي از شركت هاى  اين افزايش غيرقانوني اس

هواپيمايى دست به افزايش قيمت زده اند. 
ــف  ــركت هاي متخل ــوان» ش ــزارش «ج ــه گ ب
ــافراني كه  ــه اعتراض مس ــخ ب هواپيمايي در پاس

بليت گران خريده اند، طفره مي روند و تاريخ هايي 
ــمول برگشت  ــتريان سفر كرده اند مش را كه مش
ــوان مثال به يكي از  مابه التفاوت نمي دانند. به عن
ــركت هواپيمايي  ــهد كه به ش مسافران سفر مش
اعتراض كرده و خواستار دريافت مابه التفاوت وجه 
بليت شده است، گفته شده تاريخ سفر شما مشمول 
ــود. اين تخلفات همچنان  گران فروشي ها نمي ش
ادامه دارد و حقوق مسافران تضييع مي شود، چراكه 
به رغم اصرار سازمان هواپيمايي كشوري شركت ها 
ــافران نمي روند و  زير بار پرداخت وجه اضافه مس
ــتريان براي خود زمان  ــر كردن مش با دست به س
مي خرند تا شايد سازمان هواپيمايي افزايش قيمت 

30 تا 47درصدي بليت شركت ها را بپذيرد. 
    دادستان تهران: شركت ها تمكين كردند

و قيمت ها به قبل از دي ماه برگشت
 در اين خصوص روز گذشته عباس فرزادنيا، معاون 
دادستان تهران در حاشيه بازديد از چند شركت 
ــه افزايش قيمتي كه  خطوط هوايي با بيان اينك
اخيراً از طريق انجمن شركت هاي هواپيمايي به 
ــد، مصوبه ستاد  شركت هاي هواپيمايي ابالغ ش

تنظيم بازار را نداشت، گفت: مراجعي كه به نوعي 
ــنهاد قيمت ها هستند، مكلفند نظر  مجاز به پيش
ستاد تنظيم بازار را در خصوص افزايش قيمت ها 
اخذ كنند. به گزارش مهر، معاون دادستان تهران و 
رئيس دادسراي ناحيه30 فرودگاه هاي تهران افزود: 
ــتاد تنظيم بازار بر عهده  مصوبات متعددي كه س
داشته گوياي اين است كه خدمات حمل و نقل هم 
در حوزه هاي ريلي، هوايي و جاده اي درون شهري 
و برون شهري مشمول قيمت گذاري است و حتماً 
بايد ستاد تنظيم بازار اين قيمت گذاري را در نهايت 

تنفيذ و تصويب كند. 
وي گفت: شصت وششمين مصوبه شوراي هماهنگي 
ــاي قوا تشكيل مي شود،  اقتصادي هم با حضور رؤس
آنجا هم به صراحت تصريح دارد تمام تصميم گيري ها 
كه دستگاه هاي مختلف، وزارتخانه ها و سازمان ها در 
خصوص نرخ گذاري و قيمت گذاري دارند، در نهايت 

بايد به تأييد و تصويب ستاد تنظيم بازار برسد. 
فرزادنيا خاطرنشان كرد: در وهله اول بايد بدانيم كه 
در حوزه حمل و نقل، تعرفه ها و نرخ قيمت گذاري 
ــي بايد در چارچوب  بليت در حوزه خدمات هواي

مصوبات ستاد تنظيم بازار حركت كرد و به لحاظ 
اينكه اين روند انجام نشد، افزايش قيمت ها مورد 
تأييد مراجع نظارتي و دستگاه قضايي نيست، لذا 
ــدا كرديم و  ــه موضوع ورود پي به صورت جدي ب
مصمم هستيم تك تك شركت هاي هواپيمايي را 
از نزديك بازرسي كنيم و جايي كه افزايش قيمت 

باشد، برخورد قانوني صورت گيرد. 
معاون دادستان تهران اظهار كرد: افزايش قيمت مورد 
تأييد ستاد تنظيم بازار نيست و اين اضافه دريافتي كه 
در شركت هاي هواپيمايي صورت گرفته است، حتماً 

بايد به مردم و به مسافران برگردانده شود. 
ــط آژانس ها  ــدادي از بليت ها توس وي بيان كرد: تع
ــه دريافت از طريق  ــت و بايد اضاف به فروش رفته اس
آژانس ها با نظارت شركت هواپيمايي برگردد. تعدادي 
هم به صورت مستقيم از ناحيه شركت هاي هواپيمايي 
ــت كه اين شركت هاي هواپيمايي  به فروش رفته اس

خودشان مكلف هستند اين ارقام را پرداخت كنند. 
فرزادنيا اظهار كرد: تا اعاده قيمت هاي فروش بليت هاي 
ــئوليت دادسراي  هواپيمايي نظارت مان را تحت مس
تهران و با حضور نمايندگان سازمان هوايي و سازمان 
تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان بر تمام شركت هاي هواپيمايي اعمال 

مي كنيم تا قيمت ها به حالت قبل برگردد. 
معاون دادستان تهران اظهار كرد: حسب بررسي هايي 
كه به عمل آورده و بر اساس مذاكراتي كه داشته ايم، 
شركت ها تمكين كرده اند و با تذكراتي كه دادسراي 
ــت، عرضه قيمت هاي  تهران به شركت ها داده اس
خالف قانون متوقف شده و سامانه ها و سيستم هاي 
هواپيمايي در حال به روزرساني به حالت قيمت هاي 
قبل از دي ماه هستند. وي درباره اينكه مردم چگونه 
ــري كنند نيز  ــت پول خود را پيگي وضعيت برگش
ــركت هاي هواپيمايي  ــود ش ــت: در گام اول خ گف
ــند. طي مذاكراتي كه  موظف هستند پاسخگو باش
ــخگو باشند و اگر  انجام داديم، مكلف هستند پاس
مردم درخصوص بازپرداخت اضافه دريافتي موفق 
نشدند، حتماً از طريق سازمان هواپيمايي كشوري 
اقدام كنند. فرزادنيا تصريح كرد: دادسراي تهران، 
ــازمان حمايت  ــازمان تعزيرات حكومتي و س س
ــدگان نيز چنانچه  ــدگان و مصرف كنن توليدكنن
كسي پيگير دريافت اضافه پرداختي شده و موفق 
به دريافت وجه اضافه نشده باشد، بازگشت مبلغ او 

را در دستور كار خود قرار مي دهند.

| ــب 1444  4 رج  | ــن  1401  بهم ــنبه 6  پنج ش
 اليروبي نشدن بندر آستارا و عدم توسعه 

زيرساختي گمرك   از داليل معطلي 
كاميون ها در مرز

افزايـش صـادرات كاال بـه روسـيه،  اليروبي نشـدن بنـدر 
از  آسـتارا  گمـرك   زيرسـاختي  عدم توسـعه  و  آسـتارا 
داليلـي اسـت كـه موجـب تشـكيل صف هـاي طوالنـي 
اسـت.  شـده  آسـتارا  گمـرك  پشـت  در  كاميون هـا 
ــتارا كماكان حاكي از وجود  به گزارش فارس، گزارش ها از گمرك آس
ــت گمرك است. در راستاي پيگيري  صف هاي طوالني كاميون  ها  پش
موضوع، سراغ گمرك جمهوري اسالمي ايران رفتيم تا علت رفع نشدن 

مشكل كاميونداران در گمرك آستارا را بررسي كنيم. 
ــالمي ايران،  ــرك جمهوري اس ــط عمومي گم ــالم رواب طبق اع
ــي افزايش  ــيدن كاميون هاي صادرات ــن دليل صف كش  مهم تري
حجم صادرات كاالهاي ايراني به ويژه ميوه و سبزيجات به مقصد 
روسيه است كه چون گمرك طرف مقابل، يعني كشور آذربايجان 
ــص نمي كند، ما  ــتر ترخي ــن 230 تا 250كاميون بيش روزانه بي
ــته باشيم.  ــتري پذيرش داش هم نمي توانيم تعداد كاميون بيش
ــده و از  ــت از صادرات انجام ش ــي كه براي حماي در پي تمهيدات
ــيه براي واردات ميوه و سبزيجات  طرفي تقاضاي روزافزون روس
ــورمان،  حجم صادرات اين كاال از ايران به مقصد روسيه از  از كش
ــد، اما از يك طرف زيرساخت هاي  طريق گمرك آستارا بيشتر ش
گمرك آستارا طي چندين سال گذشته متناسب با افزايش حجم 
ــوي ديگر بندر آستارا اليروبي  ــعه پيدا نكرده، از س صادرات توس
ــب پهلوگيري كشتي هاي بزرگ  نشده است و به هيچ وجه مناس
نيست و كشتي هاي ترانزيتي نمي توانند به صورت رو رو كاالهاي 
خود را تخليه كنند يا اينكه كاميون هاي صادراتي امكان انتقال بار 

كاميون به كاميون در اين گمرك ندارند. 
ــران، روزانه  ــالمي اي طبق اعالم روابط عمومي گمرك جمهوري اس
ــتگاه كاميون جديد وارد محوطه گمرك آستارا مي شود، در                                   200دس
حالي                                 كه حدود  هزار دستگاه كاميون در آنجا معطل ترخيص است، در 
ــاي صادراتي و ترانزيتي وجود  آن گمرك TIRپارك براي كاميون ه
ــه قرار گرفته كه امكان عبور  ندارد. يك پل فلزي باريك روي رودخان
ــم از عوامل ازدحام  ــه رو در آن وجود ندارد و اين ه دو كاميون از روب

كاميون ها پشت در گمرك است. 
 تشريفات گمركي در كمترين زمان قابل انجام است، چون اغلب 
اين كاميون ها، كاميون هاي خارجي داغستان يا كشورهاي ديگر 
هستند كه با كاميون     هاي يخچال دار محصوالت سبزي و صيفي 
را از ايران به مقصد روسيه صادر مي كنند و عمده كارهاي گمركي 
ــده و فقط اسكن مدارك  ــتان مبدأ انجام ش اين كاميون ها در اس
ــت، بنابراين سريعاً  و وزن كشي روي باسكول براي آنها مانده اس

ترخيص مي شوند. 
ــتر ترخيص شوند اين است كه   دليل اينكه كاميون ها نمي توانند بيش
ــور آذربايجان ظرفيت پذيرش  گمرك طرف مقابل، يعني گمرك كش
بيش از 230 تا 250 كاميون در روز را ندارد، وگرنه گمرك طرف ايراني 

24ساعته در خدمت رانندگان صادراتي و ترانزيتي است. 
ــازمان راهداري در مبدأ بارگيري محموله هاي صادراتي  به تازگي س
ــتي براي كاميون ها صادر مي كند، در                                 حالي                                  كه اگر اين  نوبت هاي دس
نوبت دهي الكترونيكي و برخط باشد به رانندگان اطالع مي دهند كه 
در گمرك چه تعداد كاميون در صف حضور دارند، بنابراين رانندگان 
كاميون معطل نخواهند شد، ولي وقتي رانندگان از استان هاي مبدأ 
به مقصد آستارا حركت مي كنند با صف كاميون ها مواجه مي شوند و 

پشت درهاي گمرك معطل مي مانند.

 جدال ويالسازى در زمين كشاورزى
با امنيت غذايى

رئيس سازمان امور اراضي: خرد شدن اراضي و تهديد 
غذايي هشداري جدي در بخش كشاورزي است. بايد 
با اصالح قانون ارث و فرهنگ سازي مانع خرد شدن 

زمين هاي كشاورزي شويم 
خرد شدن اراضي و تهديد غذايي هشداري جدي در بخش كشاورزي 
بوده و در اين باره زنگ هاي خطر به صدا درآمده است. رئيس سازمان 
امور اراضي كشور خرد شدن اراضي را معضل جدي بخش كشاورزي 
مي داند كه در دهه هاي گذشـته مورد توجه نبوده است. افالطوني 
معتقد اسـت: در اين سـال ها قانون ارث محدودكننده بـوده، زيرا 
كشاورزان بر اساس قانون ارث زمين هاي خود را قطعه قطعه مي كنند و 
اين باعث خرد شدن زمين ها مي شود. در اين زمينه بايد فرهنگ سازي 
و قوانين بازدارنده در مجلس براي ممانعت از اين كار تصويب شود. 
ــط اراضي كشاورزي  ــاس مطالعه مركز پژوهش هاي مجلس متوس بر اس
ــت كه اين مقداردر قاره هاي آسيا، آفريقا، اروپا،  در كل دنيا 8/7 هكتار اس
امريكاي مركزي، امريكاي جنوبي و امريكاي شمالي به ترتيب برابر با 1/06، 
ــت، در حالي كه ميانگين سطح  1/3، 14/7، 22/2، 50/7 و186 هكتار اس
اراضي كشاورزي در ايران 4/9هكتار است كه تقريباً معادل نصف ميانگين 
اراضي كشاورزي در سطح جهاني است. رئيس سازمان امور اراضي كشور 
در نشست خبري به مناسبت سالروز تأسيس سازمان امور اراضي كشور در 
ــخن گفت. وي عدم توجه به  خصوص مشكالت موجود در اين سازمان س
ــاورزي را از چالش هاي اصلي  آمايش سرزمين و سنددار شدن اراضي كش
بخش كشاورزي برشمرد و افزود: زمين نبايد كاالي سرمايه اي باشد تا عاملي 
براي ايجاد ثروت براي عده اي شود. مالك زمين كشاورزي بايد كشاورز باشد، 
حتي اراضي كشاورزي نبايد به غيركشاورز واگذار و مالكيت آنها باطل شود. 
ــنهاد يكپارچه سازي  ــعه، پيش رضا افالطوني گفت: در برنامه هفتم توس
ــت كه براي اجراي آن  ــده اس ــاورزي داده ش 60 هزار هكتار از اراضي كش
نيازمند تأمين منابع مالي از سوي مجلس هستيم. همچنين هدف گذاري 
شده است تا پايان سال1402 تداخالت اراضي كشاورزي رفع شود كه اين 
مهم در صورتي روي خواهد داد كه اعتبارات الزم تأمين و قوانين مورد نياز 
براي اجراي اين طرح اصالح شود. افالطوني تصريح كرد: گود شدن اراضي 
كشاورزي يعني خارج شدن آنها از حالت اقتصادي كه با تأمين اعتبار مالي و 
اصالح قوانين ما مي توانيم به وعده خود براي سنددار شدن و رفع تداخالت 

آنها عمل كنيم كه اين امر خود نيز منجر به حفظ اراضي خواهد شد. 
ــاورزي به صورت مجاز و  ــاره به اينكه تغيير كاربري در اراضي كش وي با اش
غيرمجاز انجام مي شود، گفت: برابر با قانون هيچ زمين كشاورزي نبايد تغيير 
كاربري يابد، مگر در مواقع ضروري كه تشخيص آن با كميسيوني مرتبط با 
اين موضوع است. در صورت تشخيص اين كميسيون ممكن است در بعضي 
از اراضي كشاورزي تغيير كاربري هاي توسعه اي براي شهرك هاي صنعتي 
و گردشگري ايجاد شود. افالطوني افزود: سازمان امور اراضي كشور متولي 
ــت. ضرورت دارد براي امنيت  ــاورزي اس امنيت غذايي با حفظ اراضي كش
زيستي سرزمين و محدوديت جغرافيايي از زمين هاي قابل كشت حفاظت 
شود، از اين رو اين شعار در حال تكرار است كه اگر آب و غذا تمام شود، پول و 
سرمايه قابل تغذيه نيست. افالطوني با اشاره به ريزگردها و آلودگي فعلي هوا 
اضافه كرد: صيانت از اراضي كشاورزي به معني حفظ امنيت غذايي و زيستي 
است، از اين رو وزارت جهاد كشاورزي موضوع صيانت از خاك و ممانعت از 
تغيير كاربري را به سازمان امور اراضي محول كرده است. همچنين توسعه 
ــازمان است و در حال حاضر ما مجري  اراضي كشاورزي جزو وظايف اين س
و تكليف مند حدود 100قانون مختلف هستيم. رئيس سازمان امور اراضي 
كشور از تخصيص مشوق هايي براي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي خبر 
ــازي اراضي كشاورزي كه از سال1385  داد و گفت: دولت براي يكپارچه س
تصويب شده است، مشوق اختصاص مي دهد و مجلس شوراي اسالمي هم 
در اين زمينه تصميمات الزم را مي گيرد. به عنوان مثال سم و كود رايگان و 

ماشين آالت رايگان از مشوق هاي وزارت جهاد كشاورزي است. 
   هوشمندسازي طرح صيانت از خاك

رئيس سازمان امور اراضي در ادامه سخنان خود عنوان كرد: در كنار حدنگار 
زمين هاي كشاورزي تثبيت مالكيت ها دنبال مي شود، همچنان كه در كنار 
جلوگيري از تغيير كاربري غيرمجاز موضوع تغيير كاربري مجاز پيگيري 
مي شود. وي گفت: در راستاي حفاظت از اراضي كشاورزي و حفظ كاربري 
ــنتي به مكانيزه و مدرن عبور كنيم. هدف  برنامه اين است كه از فضاي س
هوشمندسازي طرح صيانت از خاك است، اينكه با پايش تصاوير ماهواره اي 
بتوانيم اراضي كشاورزي را رصد كنيم و تغيير كاربري هوشمندانه پيگيري 
ــرار دادن  ــازي با پايلوت ق ــود. افالطوني با بيان اينكه اين هوشمندس ش
ــت، بيان كرد: در اين شهرستان بيش از  ــده اس شهرستان دماوند آغاز ش

97 درصد اراضي راستى آزمايي شده و كار در حال انجام است. 
رئيس سازمان امور اراضي درباره خرد شدن اراضي كشاورزي در بحث به 
ارث رسيدن زمين ها به فرزندان توضيح داد: خرد شدن زمين ها يكپارچگي 
اراضي كشاورزي را با خطر جدي مواجه كرده و اين به معني غيراقتصادي 
شدن زمين كشاورزي و اين امر به معني خارج شدن اراضي زير كشت از 

چرخه توليد و در نهايت تهديد امنيت زيستي و غذايي كشور است. 
افالطوني درباره وضعيت باغ شهرها كه مجوزهايي نيز براي ساخت وساز 
ــده است، افزود: ما وظيفه اي براي  به آنها در اراضي كشاورزي داده ش
ــاورزي مسئوليت تأمين  تأمين باغ ويال نداريم بلكه وزارت جهاد كش
ــراي ايجاد باغ ويال  ــده دارد. ما هيچ مجوزي ب امنيت غذايي را بر عه
نداده ايم و با تخلفاتي كه در اين زمينه صورت گيرد، برخورد مي شود. 
رئيس سازمان امور اراضي ادامه داد: بايد توجه داشت كه چند درصد از 
مردم ما به دنبال باغ ويال هستند و چند درصد آنها دغدغه تأمين معاش 
ــاورزي نيز در اراضي كشاورزي توليد  دارند. اولويت وزارت جهاد كش

غذا و تأمين امنيت غذايي مردم است.

آگهى مناقصه
اداره كل هواشناسى استان البرز در نظر دارد نسبت به 
برگزارى مناقصه خريد تجهيزات تخصصى هواشناسى 
شامل تعدادى ديتاالگر، سنسـور باران سنجى سمت 
و سـرعت باد و دما رطوبت و تابلو تجهيزات ups و ديتاالگـر، مودم صنعتى و 

سيم كارت و باطرى از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت اقدام نمايد.
 ضرورت دارد كليه موارد فوق داراى تأييديه سـازمان هواشناسـى كشور با 
مشخصات فنى ذكرشده در اسناد مناقصه ثبت در سامانه تداركات الكترونيكى 

اداره كل هواشناسى استان البرزدولت باشد.    شناسه آگهى: 1446955 

نوبت  دوم 

 سپاه امام على ابن ابيطالب(ع) استان قم در نظر دارد: 
 1– تهيـه و اجراى بازسـازى و تعميرات اساسـى حوزه 
تجميعى خواهران حضرت خديجه(س)  و برادران شهيد 

شيرازى 
 2 - تهيه و اجراى بازسـازى و تعميرات اساسـى حوزه 

تجميعى شهيد منتظرى و نسرين افضل
 3 - تهيه و اجراى بازسـازى و تعميرات اساسـى حوزه 

تجميعى برادران امام حسن مجتبى(ع)  و خواهران بنت اسد شهر كهك
را به واجدان شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركت هاى ساختمانى داراى 
رتبه 5 و 4 سازمان مديريت و برنامه ريزى دعوت به عمل مى آيد مدارك مورد 
نياز را جهت ارزيابى توان اجراى كار حداكثر تا تاريخ 1401/11/12 به  آدرس 
قم، ميدان 72 تن، بزرگراه امام على (ع)، سـپاه امام على ابن ابيطالب(ع)، 

معاونت مهندسى، مديريت اجرايى پروژه ها تحويل نمايند. 
   مدارك مورد نياز: 

1 – آخرين رتبه يا پايه شركت از سـازمان مديريت و برنامه ريزى (گرايش 

ساختمان)
2 – فهرست كارهاى انجام شده و در دست اجرا توسط شركت به همراه يك 
نسـخه قرارداد، آدرس محل اجرا، مبلغ قرارداد و كليـه مدارك مربوط به 

شروع كار و تحويل موقت و قطعى پروژه 
3 – فهرست كاركنان كليدى به همراه سابقه و تخصص هر كدام 

4 – ليست ماشـين آالت و تجهيزات آماده به كار يا در دسترس پيمانكار و 
نحوه تأمين آن (مالكيت، استيجارى) 

5 – ارائه تقديرنامه و رضايت نامه و تشويق نامه از كارفرماهاى قبلى 
6 – ارائه اسناد و مدارك شركت (اساسنامه، آگهى تأسيس، آخرين تغييرات 
روزنامه رسـمى) و رزومـه فعاليت هاى شـركت (ترجيحًا به صـورت فيلم 

ويديويى، لوح فشرده، عكس، اساليد و ...)
7 – هر گونه مدرك و اسناد در خصوص توان اجراى كار پيمانكار 

   هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
   تلفن تماس: 025-31122207

معاونت مهندسى سپاه امام على ابن ابيطالب(ع)  استان قم

فراخوان نخست 

مفقودى
برگ سبز ماشـين سـوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 
1/8 بـه رنـگ مشـكى متاليـك بـه شـماره موتـور 
12483171433 و شماره شاسى 83075169 و شماره 
انتظامى 279د47 ايران 35 به نام ميالد اسدى مفقود 
تبريز شده و از درجه اعتبار ساقط است.   

دهيارى حسن آباد خالصه در نظر دارد به استناد رديف بودجه هاى 
شـماره 33011 و 33012  همچنين بر اسـاس مجوز شـماره 83/ش/د/
ش/1401  شوراى اسالمى حسـن آباد خالصه مورخه 1401/09/27 اقدام 
به اجراى پروژه عمرانى محوطه سـازى و بهسـازى در روسـتا از طريق 
جدول گذارى، زيرسازى بستر خاكى، سنگفرش پياده رو و روكش آسفالت 

با برآورد ريالى اوليه 28/055/425/858 ريال بدون اعمال ضريب پيشنهادى پيمانكار نمايد.
خواهشمند است متقاضيان واجد شـرايطى كه داراى 1-گواهى صالحيت پيمانكار  2-گواهى 
ايمنى كار HSSE مى باشند جهت شركت در مناقصه به سايت  setadiran  به منظور ثبت نام و 

دريافت اسناد مناقصه مراجعه نمايند.
نظر به دستورالعمل ابالغى فى مابين دهيارى حسن آباد خالصه و سازمان محترم بنياد مسكن 
انقالب اسالمى در خصوص تأمين قير مورد نياز و معادل تناژ آسفالت پروژه هاى مورد اين آگهى، 
شايان ذكر است هزينه تهيه آسـفالت در محل كارخانه توليد آسفالت صرفاً و مطلقاً توسط آن 
سازمان محترم به صورت سهميه قير معادل به پيمانكار پرداخت مى گردد و فقط هزينه حمل و 
پخش توسط كارفرما (دهيارى) پرداخت مى گردد. همچنين متقاضيان محترم شركت كننده در 
مناقصه مى بايست حضوراً قبل از دريافت اسناد مناقصه، فرم ارزيابى را از واحد معاونت فنى و 

عمرانى دهيارى حسن آباد خالصه دريافت نمايند.
- نوبت اول چاپ آگهى از تاريخ 1401/10/18  الى 1401/11/04                    

- نوبت دوم چاپ آگهى از تاريخ 1401/11/04  الى 1401/11/23         
- هزينه چاپ آگهى ها بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

- متقاضيان محترم جهت شركت در مناقصه ملزم به ارائه ضمانت نامه بانكى يا پرداخت 5٪ از 
كل مبلغ برآورد شده به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب سپرده دهيارى حسن آباد 

خالصه مى باشند.

  مسعود توكليان فراهانى- دهيار حسن آباد خالصه

نوبت  دومآگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى

توضيحات مبلغ برآورد اوليه پروژه شماره مجوز موضوع مناقصه رديف

 مبلغ برآورد اوليه
 بدون احتساب
ضريب پيمان

11/074/327/563 83/ش/د/ش/1401

 اجراى عمليات
 عمرانى بهسازى معابر

 از طريق زيرسازى
 بستر خاكى پياده رو و
 سواره رو،سنگفرش و

جدول گذارى

1

 مبلغ برآورد اوليه
 بدون احتساب
ضريب پيمان

16/981/098/295 83/ش/د/ش/1401
 اجراى عمليات

 عمرانى بهسازى
 معابر از طريق روكش

آسفالت اليه بيندر

2

28/055/425/858 جمع كل مبلغ برآورد اوليه پروژه

  اشتغال

بهناز قاسمى
  گزارش   يك



   مرتضي روحاني:
در سند انتظارات دولت از آموزش وپرورش 
با اسم رمز «مردمي سازي آموزش وپرورش» 
ــماً در حال نقض اصول قانون اساسي  رس
براي حق آموزش رايگان هستند. يكي به 
ــوزش و امنيت  ــالمت، آم آقايان بگويد س
قابليت خصوصي سازي در يك نظام عادالنه 

را ندارد. 
   محي الدين محمديان:

ــي را  ــه اي، پته  عدالت آموزش آموزش پت
ــه عفونت  بيرون مي ريزد و بيش از هميش
آموزش وپرورش طبقاتي، عدالت اجتماعي 

را آلوده مي كند! نگوييد، نگفتند!
:«L .R .H» كاربري با نام   

ــي مخالف  ــدارس هيئت امناي افزايش م
ــت كه مي گويد:  اصل30قانون اساسي اس
دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش 
ــان دوره  ــه ملت تا پاي رايگان را براي هم
متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت 
عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور 

رايگان گسترش دهد. # آموزش رايگان 
   مجتبي نامخواه:

از مهم ترين اركان تحول مدنظر دولت(ها) 
در آموزش وپرورش، رشد شوك آور مدارس 
پولي است. در سندي كه اخيراً منتشر شده 
دولت آرزو كرده صورت اخير مدارس پولي 
كه موسوم به هيئت امنايي است، طي كمتر 
از دو سال، از 3/5درصد كنوني به 25 درصد 

افزايش يابد!
    كاربري با نام «ابراهيم»:

ــت امنايي فعلي  ــود مدارس هيئ خود وج
مغاير با قانون اساسي و مخالف رأي ديوان 
ــت، بعد  ــال 1397 اس عدالت اداري در س
دولت رئيسي ميخواد در يك سال 30 درصد 
مدارس دولتي رو هيئت امنايي كنه! اسم 

اين كار رو هم ميذارن گسترش عدالت!
    علي مرمزي:

ــي تحصيل بايد رايگان  طبق قانون اساس
ــويي ديوان عدالت اداري در  ــد! از س باش
ــال هاى 96 يا 97، وجود مدارس هيئت  س

ــي خواند، لكن در دولت  امنايي را غيرقانون
ــدارس هيئت  ــده كه م تصميم بر اين ش

امنايي اتفاقاً هشت برابر هم بشود. 
   حبيب ازغدي:

خصوصي سازي آموزش وپرورش، مردمي سازي 
آموزش وپرورش نيست. 

   حميد رفيعي:
ــند تحول و انتظارات دولت، با هدف  در س
هدفمندي سرانه، افزايش اختيار و نظارت 
خانواده و مشاركت مردم، ايده اعطاي يارانه 
آموزشي جهت اجرا ابالغ شده است. به نظر 
مي رسد اين ايده كه بر محور كااليي سازي 
ــش مدارس  ــت، منجر به افزاي ــوار اس س
خصوصي، انحصارگرايي، طبقاتي سازي و 

جهاني سازي آموزش مي شود. 
   اميرحسين پيوندي:

ــنا در نظام  ــراژدي آش ــك ت ــم ي ــاز ه و ب
آموزش وپرورش! آن هم با شعار تحقق عدالت 
تربيتي و به كام مدارس خصوصي(پولي). 
طرح يارانه آموزشي كه توسط رئيس جمهور 

ــده گامي است در جهت  وزارتخانه ابالغ ش
ــازي آموزش وپرورش. #مدرسه  كااليي س

رستوران نيست
   سعيد خسروشاهي:

ظاهراً قرار است پولي شدن آموزش در اين 
دولت سرعت بيشتري بگيرد! معاون وزير 
ــه سال آينده مدارس  آ.پ گفته طي دو،س
ــد به25 درصد  ــي از 7درص ــت امناي هيئ
مي رسد! اين يعني براي ورود به اين مدارس 
بايد شهريه پرداخت كرد! با اين كار تبعيض 
آموزشي در جامعه به شدت افزايش خواهد 

يافت! چرا صداي كسي بلند نمي شود؟
«CIVIL»: كاربري با نام   

ــم خيلي از مدارسي كه من  همين حاالش
ــدن. مدرسه  ــم هيئت امنايي ش ميشناس
دوران راهنماييم و دبيرستان هيئت امنايي 
شدن. بخش عمدش هم برمي گرده به اينكه 
ــون نميده. پولي كه  دولت پول كافي بهش
ــون ميده در حد مدارس وسط كشور  بهش

جنگ زده  آفريقايي هستش.

مدرسه رستوران نيست!
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تصميم دولت براي افزايش مدارس هيئت امنايي

بر اساس سند تازه منتشرشده از شوراي تحول دولت خطاب به آموزش وپرورش كه با نام «سند 
انتظارات رئيس جمهور» انتشار يافته، آموزش وپرورش مكلف شده است تا 25 درصد مدارس 
هيئت  امنايي را افزايش دهد. اين مسئله با انتقادات بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه 

شده است. كاربران معتقدند اين دستور به معناي خصوصي سازي آموزش وپرورش است و 
موجب تعميق بي عدالتي خواهد شد. كاربران خواهان توقف اين دستور شدند و آن را مغاير با 
اصول دولت سيزدهم دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام هـا،  متن ها، عكس نوشـت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر مى دهد. تالش بر اين 
اسـت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشـمند شـبكه هاى 

اجتماعى در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصوير منتخب

       مسير پياده روي زنجان به گيالن 
| كانال تلگرامي نشنال جئوگرافي

شوخي جنسي نكنيد
آيت اهللا حائري شيرازي(ره):

شوخي جنسي نكنيد... شوخي هاي جنسي را نه گوش بگيريد و نه 
به زبان بياوريد! اينها مجلس را تاريك مي كند. اينها بيماري مي آورد. 

اينها دل را سياه مي كند. 
به هيچ كس نگاه معنادار نكنيد، چه مرد، چه زن. خودتان را كنترل 
كنيد. اين چشم اگر پاك شد، زبان پاك شد، گوش پاك شد، دست 
پاك شد، انسان بي قرار مي شود نسبت به خدا. نمي خواهد يك كاري 
بكني كه خدا را دوست بداري. نمي تواني دوستش نداري. چون او 
ــت. اگر پاك شدي، مجذوب او مي شوي.  پاك ُربا است. قدوس اس
جاذبه او مي گيردت. تو نگران نباش كه او دوستت بدارد. تقوايت را 
حفظ كن، دوستت خواهد داشت. تو مواظب تقوايت باش. محبت، 

كار تو نيست. كار خودش است. محبت خودش مي آيد. 
آثارش هم اين است كه از نماز خوشت مي آيد. اولين آثار محبت 
ــل لذت  خدا، در وضو جلوه مي كند. از وضو لذت مي بري. از غس
ــمت هايي از نماز لذت مي بري. گاهي از  مي بري. بعد، از يك قس
سجده لذت مي بري. گاهي از فكر. فكر هم يك نوع عبادت است. 

از فكر لذت مي بري. 
ــاي آيت اهللا  ــاب و حكمت ه ــكات ن ــال تلگرامي «ن منبـع: كان

حائري شيرازي»

   آيينه نفس

پروفسور! قيمه مي خوري يا قرمه؟

رضا غالمي در توئيتي نوشت: در جامعه عقل گرا و واقع بين، قهر سياسي ميان جناح ها نه تنها 
بي معناست بلكه مخرب است، بنابراين جا دارد با نقش آفريني عناصر ريش سفيد در هر دو جناح 
اصولگرا و اصالح طلب، سلسله گفت وگوهاي سازنده اي ميان عناصر ميانه رو از هر دو جناح در 

كشور راه اندازي شود. اين  كار حتماً به نفع كشور است. 

سيدنظام الدين موسوي در توئيتي نوشت: دوستان! بياييد قدري به روز شويم. بستن تنگه 
هرمز يك «تهديد دهه شصتي» است براي وقتي كه ايران جهت پاسخ به حمالت صدام هم 
بايد موشك از ليبي وارد مي كرد، نه االن با وجود انبوه شهرهاي موشكي سوپرسونيك، بُرد 

2هزاركيلومتر و نقطه زن، پهپادهاي متنوع و پيشرفته و غني سازي 60درصدي اورانيوم!

ــال  ــكربلوكي در كان ــي لش ــر مجتب دكت
تلگرامي خود نوشت: ابتدا يك نوشته زيبا از 
محمدحسين كريمي پور، فعال كسب وكار را 
باهم بخوانيم: خدمتكار جديد يك  پروفسور 
از او  پرسيد كه قرمه بپزم يا قيمه؟ دو ماه بعد، 
ــخ مكتوب داد. جواب، يك  آقاي دكتر پاس
دفترچه 59صفحه اي بود با چهار دياگرام و  
يك جدول اكسل پرحجم كه نشان مي داد 
ــؤال، بايد ابتدا به  ــخ به اين س اوالً براي پاس
17سؤال بنيادين ديگر جواب داد . ثانياً يك 
ــه ماهه روي يك جامعه  مطالعه رفتاري س
100نفري از پروفسورهاي 52 الي 60 ساله 
ــت اقتصادي مي گفت اين  الزم است. پيوس
ــان هزينه دارد.  مطالعات 650ميليون توم
گزارش شرح مي داد در صورت تأمين بودجه، 
ــت طى 11ماه با روايي53درصد  ممكن اس
بين قرمه و  قيمه انتخاب كرد. خدمتكار زان 
پس ياد گرفت ديگر سؤال نكند. او با اتكا به 
ــوادش، در ايكي ثانيه با روايي  سه كالس س
100درصد به اين نتيجه رسيد كه اشكنه هم 
از سر چنين آدمي زياد است، لذا زان همان را 

بار گذاشت. مشكلي هم پيش نيامد. 
   تحليل و تجويز راهبردي

ــه از منظر علمي  ــان به طنز گفت آنچه ايش
ــخصي دارد: «فلج تحليلي»   نام و نشان مش

ــج  فل ــا  (Analysis paralysis)ي
بيش تحليلي كه هم در سطح زندگي شخصي 
و هم در سطح سازمان و ملي به كرات ديده 
ــود. معني آن چيست؟ زماني كه يك  مي ش
فردي يا گروه براي حل يك مسئله آنقدر فكر 
يا آنقدر تحليل مي كنند كه فلج مي شوند و 

نمي توانند تصميم بگيرند. 
ــد؟ به دليل  ــن چيزي رخ مي ده چرا چني
ــئله بالقوه بزرگ تر،  نگراني از بروز يك مس
ــردن، به خاطر  ــتباه ك به دليل ترس از اش
عدم توانايي در تفكيك مسائل مهم و از مهم 

فرعي، جست وجوي يك  راه حل كامل بدون 
هيچ نقطه ضعفي به خاطر كمال گرايي. اينها 
ــز تصميمي گرفته  ــود يا هرگ باعث مي ش

نمي شود يا خيلي دير گرفته مي شود. 
ــه مسئله  ــته به ريش راه حلي هم دارد؟ بس
ممكن است راه حل هاي زير كاربرد داشته 

باشد: 
ــراي تصميم گيري. به  ــان ب 1) تعيين زم
خودتان يا سازمان تان بگوييد تا اين زمان 

بايد اين تصميم گرفته شود. 
2) تفكيك مسائل: مسائل مهم را از مسائل 

غيرمهم شناسايي كنيد و براي مسائل [غير] 
مهم اصًال وقت نگذاريد يا كم بگذاريد. 

3) روتين سازي: تصميمات تكرارشونده را 
ــايي كنيد (مثًال چي بپوشم يا چي  شناس
بپزم؟) و يك بار به صورت جدي به آنها فكر 
كنيد، نتيجه را نهايي كنيد و سپس سيستم 

را بگذاريد روي حالت اتوماتيك. 
4) برون سپاري تصميمات. اخذ تصميمات 

غيرمهم را به ديگران بسپاريد. 
5) روي اين باور كار كنيد كه هيچ گزينه اي 
ــت. هنر تصميم گيري عالي اين  كامل نيس
ــت كه بين گزينه هاي ناقص يك گزينه  اس
كمتر ناقص پيدا كنم و نه گزينه بدون نقص. 

6) اين باور را در خود تغيير دهيد كه اول بايد 
فكر كرد و بعد انتخاب. گاهي اوقات بهترين 
ــت. اول يك انتخاب  روش سعي و خطاس
ــپس دريافت  ــل كوچك)، س موقتي (عم
ــل اطالعات و  ــتر، بعد تحلي اطالعات بيش

سپس انتخاب بهتر و عمل مجدد. 
توسعه ملي، بهبود سازماني و رشد شخصي 
همه در گرو تصميم ها و انتخاب هاي بهتر 
ــروز خود راضي  ــت. اگر از وضعيت ام ماس
نيستيم، اين ناشي از انتخاب هاي بد گذشته 
ــري مي خواهيم از  ــت. اگر آينده بهت ماس

انتخاب هاي امروز شروع كنيم. 

قهر سياسي جناح ها مخرب است بياييد قدري به روز شويم!

فرزندآوري و فرزندپروري
مجتبي همتي فر در كانال شخصي خود 
ــت: در  ــه» نوش ــان «بل در پيام رس
جلسه اي كه در خدمت دكتر بانكي پور 
[نماينده مجلس و طراح طرح جواني 

جمعيت] بوديم، عرض كردم:
1- بحران فرزندآوري حل نمي شود، 
ــه ها.  ــت ريش ــل درس ــا تحلي جز ب
ــل اقتصادي  تقليل موضوع به عوام
نگران كننده است. عوامل غيراقتصادي همچون فرزندگريزي و ناتواني در والدگري را حتماً بايد 

لحاظ كرد: «آماده سازي زوجين جوان و والدين جوان براي پدري/ مادري.» 
2- فرزندآوري به «كميت نسل» توجه دارد، اما فرزندپروري به «كيفيت نسل». كميت و كيفيت 
را توأمان بايد داد. كودكستان ها و مراكز تربيت كودك و تسهيل والدگري را بايد حمايت و تقويت 

كرد، البته كودكستان معين و حامي خانواده است و نه جايگزين آن. 
3- در جامعه، بايد مادري و  پدري را ارزشمند كنيم و ارج بگذاريم. عزيزتر بودن مادران و پدران 

در جامعه بايد مشهود باشد، لذا برنامه هفتم بايد خانواده محور باشد... 
ــازمان ملي تعليم و تربيت كودك» متولي ملي موضوع تربيت كودكان زير هفت سال و  4- «س
والدگري است. در بودجه سال1402 كه هيچ توجهي نشده است. رويكرد برنامه هفتم هم گويا چنين 

است. اگر «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» اهميت ملي دارد، براي اين امر فكري بشود. 

آداب حضور در شبكه هاي اجتماعي
دكتر محمدعلي تهراني طي يادداشتي 23مورد از آداب حضور در شبكه هاي اجتماعي را به 

اشتراك گذاشت. مواردي كه او به آنها اشاره كرده است عبارتند از:
1-   هر چيزي را فورى به اشتراك نگذاريد. ابتدا آن را با دقت بخوانيد و كمي در آن تأمل كنيد. 

2- هر چيزي را از هر جايي كپي نكنيد. 
3- لطفاً از شدت آزادي بياني كه در گروه هاي مجازي وجود دارد، ذوق زده نشويد! شايد مسير را 

گم كرده باشيد و به بيراهه برويد. 
4- اول از همه، اهداف گروه تان را مشخص كنيد. 

5- هر كسي را به هر گروهي اضافه نكنيد. 
6- حجم خبرهايي را كه به اشتراك مي گذاريد، خودآگاهانه و با وسواس كنترل كنيد!

7- گاهي تماشاگر باشيد. 
8- واكنش سريع نشان ندهيد. 

9- هميشه حواس تان باشد كه چه پست مي كنيد. 
10- مطالب متناسب با گروه يا مخاطب پست كنيد. 

11- گاهى وقت ها مي توانيد با كم يا زياد كردن كلمات يا جمالت، پيام قبلى را اصالح يا تكميل كنيد. 
12- هوشيارانه عمل كنيد، چون شايد در آينده از اثرات منفي اين پيام ها، در شرايطي عليه خودتان 

يا خانواده تان استفاده شود!
13- دقت كنيد كه اشاعه دهنده بي بند و باري و فحشا نباشيد. 

14- آبروي ديگران، بازيچه شما و ابزاري براي سرگرمي دوستان تان نيست!
15- در به اشتراك گذاشتن فايل ها و عكس ها، كمي دورانديش باشيد! شايد قرباني بعدي شما باشيد. 

16- در هر شرايطي كه قرار داريد، ترويج دهنده افكاري سازنده و سالم باشيد. 
17- اگر شما را در گروهى عضو كردند و شما هيچ كس را نمى شناسيد يا از هدف گروه بى اطالعيد، 

سريع از آن خارج شويد. 
18- پيامي كه قبول نداريد به ديگران ارسال نكنيد!

19- توجه كنيد كه امروزه يكى از راه هاى شناخت شخصيت شما همين شبكه هاى اجتماعى است. 
20- در انتقاد از ديگران انصاف را رعايت كنيد. 

21- در مبارزه با نظرات و عملكرد ديگران از جاده مردي و مردانگي خارج نشويد. 
22- از دين استفاده ابزاري نكنيد. 
23- خرافه پرستي را ترويج نكنيد. 

موفقيت ها تدريجي هستند
كانال تلگرامي «مهارت هاي زندگي» 
بخشي از كتاب «خرده عادت ها» اثر 
«جيمز كليير» را به اشتراك گذاشت. 
در اين بخش از كتاب مي خوانيم: تصور 
كنيد يك تكه يخ روي ميز جلوي شما 
قرار دارد. اتاق سرد است و مي توانيد 
نفس كشيدن خودتان را ببينيد. در 
حال حاضر دماي اتاق منفي 5درجه 
است. دماي اتاق به شكل بسيار آرامي بيشتر مي شود: منفي 5درجه، منفي 4درجه، منفي 3درجه... 

تكه يخ همچنان روي ميز جلوي شماست: منفي 2درجه، منفي يك درجه، صفر درجه... 
ــپس در دماي يك درجه، يخ شروع به ذوب شدن مي كند. يك  هنوز هيچ اتفاقي نمي افتد. س
تغيير يك درجه اي كه به نظر هيچ تفاوتي با درجه حرارت قبل از آن ندارد، باعث تغيير بزرگي 

شده است. لحظات باشكوه، اغلب در نتيجه  بسياري از اقدامات قبلي هستند. 
در مراحل اوليه و ميانه اي هر تالشي، اغلب يك دره نااميدي وجود دارد. شما انتظار داريد كه به 
صورت خطي پيشرفت داشته باشيد و نااميد  كننده است كه تغييرات در روزها، هفته ها و حتي 

ماه هاي اول چقدر بي اثر به نظر مي رسند. احساس مي كنيد به جايي نمي رسيد. 
اما اين اصل را به ياد داشته باشيد: قدرتمندترين و ماندگارترين نتايج زود به دست نمي آيند.

 پنتاگون اطالعات ميليون ها كاربر يك اپليكيشن 
يادآور نماز را «خريده است»

كانال «ژورسان» در پلت فرم «بله» خبر داد: وزارت دفاع اياالت متحده امريكا، پنتاگون به منظور مقابله 
با تهديدات اسالم گرايي افراطي داده هاي شخصي كاربران يك اپليكيشن مذهبي را خريداري كرده 
است. اين اپليكيشن كه «مسلمان پرو» نام دارد، يك اپليكيشن مذهبي است كه زمان عبادات روزانه، 
اذان و ديگر تكاليف ديني را يادآوري مي كند. شركت سازنده آن، اين اپليكيشن را «محبوب ترين 
ــت كه امريكا عالوه بر داده هاي اين اپليكيشن،  اپليكيشن جهان اسالم» مي داند.  گزارش شده اس
داده هاي يك اپليكيشن دوستيابي مسلمانان به نام Muslim Mingle را كه بيش از 100هزار بار 
دانلود شده نيز خريداري كرده است. شركت ثالث X- Mode كه گفته مي شود اطالعات را به پنتاگون 
فروخته است، مي گويد قراردادهاي نظامي اش عمدتاً بر سه محور «ضدتروريسم، امنيت سايبري و 
پيش بيني مكان هاي شيوع ويروس كرونا» متمركز است.  اياالت متحده از كشورهاي پيشتاز در صنعت 
تحليل داده هاي جغرافيايي به دست آمده از طريق تلفن هاي همراه محسوب مي شود. مدتي قبل 
مشخص شده بود كه پليس فدرال امريكا از داده هاي مسيريابي براي تعقيب مهاجران غيرقانوني به 
امريكا استفاده مي كند. گمان مي رود بخش عمده اي از شناسايي اهداف حمالت پهپادي در سوريه و 

عراق از طريق جمع آوري و آناليز اين داده هاي جغرافيايي امكانپذير شده باشد.

«به نام خدا» يا «بنام خدا»؟
ــت: «به نام خدا» حرف «ب» چسبان به  حاتم ابتسام در توئيتي نوش
ابتداي واژه صفت ساز است و كلماتي همچون «ساز» و «نام» «خور» و 
«فروش» را به صفت تبديل مي كنيد. براي همين «بنام» يعني مشهور و 
نامي. پس «بنام خدا» كه همان اول متن تان مي گذاريد، غلط است.   

وكالت مي دهم!
ــر  ــت: وكالت مي دهم به رضا پهلوي پس عليرضا قزوه در توئيتي نوش
فرح و ممرضا كه حق مرا از 40ميليارد دالري كه با خود از ايران بردند، 
محاسبه كرده و اگر شد به حساب بانك ملي ام در ايران بريزد، اگر هم 

نشد از طريق پسرعمو قاسم كه در آلمان است برايم حواله كند.

عذرخواهي براي دستان در جيب!
الهام عابديني در توئيتي نوشت: كيهارا، دستيار نخست وزير ژاپن كه 
در طول نشست خبري نخست وزير در امريكا، دستش در جيبش بود، 
بابت رفتار بي ادبانه اش عذرخواهي كرد و گفت مادرش گفته از اين رفتار 
او خجالت زده شده و به او پيشنهاد داده جيب هايش را بدوزد! اين رفتار 

كيهارا با انتقادهاي شديد در فضاي مجازي مواجه شده بود. 

مدارسي كه نمي توانند زندگي بياموزانند
ليال مرادپور در توئيتي نوشت: مدارس ما بلدن نخبه مهندس و پزشك بار 
بيارن اما به خاطر باگ بزرگي كه داره تقريباً محاله از توش بتوني فردي 

دربياري كه به لحاظ تكنيك هاي زندگي موفق چيزي بارش باشه!
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جانشين فرمانده كل سپاه:

 دشمن به رغم التماس 
از به خيابان آوردن مردم نااميد شد

دشـمنان خيلـي تـالش كردنـد مـردم را بـه خيابان هـا 
بكشـانند، امـا نتوانسـتند و حتـي ايـن روزهـاي آخـر 
بـه التمـاس كـردن افتـاده بودنـد امـا بـاز هـم نتوانسـتند. 
به گزارش مهر، دريادار پاسدار علي فدوي، جانشين فرمانده كل سپاه 
ــتين دوره ملي روايت پيشرفت و  ــالمي در نخس پاسداران انقالب اس
ــين(ع) برگزار شد، با بيان  اميدآفريني كه در دانشگاه جامع امام حس
ــبيه حوادث  اينكه بايد محكم و با اعتمادبه نفس پاي كار رفت و با تش
ــالم اظهار داشت: در جنگ  ــور به جنگ احزاب در صدر اس اخير كش
احزاب همه خبيثان عالم جمع شدند و رفتند كعبه و در آنجا قطعنامه 
صادر كردند كه در آن تأكيد كردند تحت هر شرايطي بايد محمد(ص) 
را بكشيم، حتي اگر مشرك شود و مدينه را خراب مي كنيم و خاكش 

را به توبره مي كشيم. 
وي افزود: در طول تاريخ مقطعي پيدا نمي شود كه شيطان بزرگي مثل 
امريكا و همراهانش متحد شده باشند و به ميزاني كه در اين 44سال با 
انقالب اسالمي دشمني كرده اند، دشمني كرده باشند و آنها حتي يك 

روز هم از دشمني فروگذار نكرده اند. 
ــش كه چرا نتيجه اين حجم از دشمني  سردار فدوي با طرح اين پرس
ــده  به نفع آنها نبوده و آيا عوامل مادي و دنيوي ما باعث اين نتيجه ش
است، اظهار داشت: عوامل مادي ما حتي همين االن هم قابل مقايسه 
با دشمنان نيست، فقط امريكا در سال جاري ميالدي كه در ابتداي آن 
قرار داريم 855ميليارد دالر بودجه نظامي اش است كه در 755پايگاه 
خارجي نيرو دارد و مخارج آنها را مي پردازد. چرا نتايج برعكس است؟ 
امريكايي ها خودشان قبول دارند كه نتايج حاصل شده آنها را به ذلت 

رسانده است. 
جانشين فرمانده كل سپاه گفت: در دولت اوباما، آخرين وزير دفاعش 
آمد امارات و رفت پايگاه ظفره، پشت سرش هواپيماي گلوبال هاوك 
ــاقط شد. او در آنجا اين را گفت  بود؛ همان هواپيمايي كه توسط ما س
كه ما و همپيمانان منطقه اي و فرامنطقه اي مان بايد برويم تواني ايجاد 

كنيم كه در برابر ايران بازدارنده باشد. 
سردار فدوي با اشاره به اغتشاشات چند ماه گذشته در كشور خاطرنشان 
كرد: در چهل وچهارمين سال انقالب اسالمي با جنگ جديدي مواجه 
ــد خيلي زحمت  ــن جنگ جدي ــمنان انقالب براي اي ــديم كه دش ش
ــم خيلي زحمت  ــور ه ــيده اند و براي عوامل خود در داخل كش كش
كشيدند، اما به يك اشتباه محاسباتي مجدداً دچار شدند، آنها مطمئن 
ــته، شكست  ــمار گذش ــوند، اما مانند دفعات بي ش بودند پيروز مي ش

خوردند. 
ــمنان خيلي تالش كردند  جانشين فرمانده كل سپاه تأكيد كرد: دش
مردم را به خيابان ها بكشانند، اما نتوانستند و حتي اين روزهاي آخر به 
التماس كردن افتاده بودند اما باز هم نتوانستند چون قلب هاي مردم را 

خداوند محافظت كرد. 

........................................................................................................................
 اسامي ايام اهللا دهه فجر امسال اعالم شد

اطالعيـه اي  در  اسـالمي  تبليغـات  هماهنگـي  شـوراي 
ضمـن گراميداشـت بهمـن خونيـن57 شـعار محـوري فجـر 
چهل و چهـارم را «ايــران اســتـوار، 44ســال افـتـخــار» 
و عناويـن ايـام اهللا دهـه مبـارك فجـر امسـال را اعـالم كرد. 
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي روز چهارشنبه با صدور اطالعيه اي 
ــت بهمن خونين57، ماه پيروزي خون بر شمشير و  ضمن گراميداش
ــالم و درود به روح پرفتوح بنيانگذار فقيد جمهوري اسالمي  با نثار س
ايران، حضرت امام خميني «رحمت اهللا عليه» و شهداي گلگون كفن 
و گرانقدر انقالب اسالمي و اداي احترام به ملت غيور ايران و با تبريك 
به  مناسبت حلول ماه رجب المرجب، شعار محوري فجر چهل و چهارم 
را «ايـران اسـتـوار، 44سـال افـتـخـار» و عناوين ايام اهللا دهه مبارك 

فجر امسال را به شرح زير اعالم كرد: 
ــالمي، امام خميني(قدس  ــنبه 12بهمن1401/ انقالب اس - چهارش

سره)، واليت و رهبري
- پنج شنبه 13بهمن1401 / انقالب اسالمي، شهيدان و ايثارگران

- جمعه 14بهمن1401/ انقالب اسالمي، حوزه و دانشگاه، جهاد علمي
ــالمي، اديان الهي، سيره نبوي و  ــنبه 15بهمن1401/ انقالب اس - ش

علوي
ــران، اصناف،  ــالمي، كارگ ــن1401/ انقالب اس ــنبه 16بهم - يك ش

صنعتگران، توليد دانش بنيان
ــالمي، زنان و خانواده، تربيت  ــنبه 17بهمن1401/ انقالب اس - دوش

نسل انقالبي
- سه شنبه 18بهمن1401/ انقالب اسالمي، هنرمندان، ورزشكاران، 

تبيين حقايق
ــالمي، نيروي مسلح، اقتدار  - چهارشنبه 19بهمن1401/ انقالب اس

و امنيت
ــل جديد، اميد و  ــالمي، نس ــنبه 20بهمن1401/ انقالب اس - پنج ش

شادابي
- جمعه 21بهمن1401/ انقالب اسالمي، نماز، انتظار، عدالت گستري

ــور، ايران  ــن حض ــالمي، جش ــنبه 22بهمن 1401/ انقالب اس - ش
يكپارچه.

88498443سرويس  سياسي

چگونه پروژه وكالت  به ضدخود تبديل شد؟
روزنامه جام جم در يادداشت ديروز خود 
نوشت: به  دنبال مصاحبه تبليغاتي فرزند 
شاه مخلوع ايران با شبكه سلطنت طلب 
ــي با عنوان «من وكالت مي دهم» راه افتاد كه خيلي زود به  من وتو، پويش
ضدخود تبديل شد. اين پويش تالش داشت با القاي محبوبيت باالي خاندان  
ــازي ايران را كليد بزند و براي  پهلوي در ايران، مرحله اي تازه از بي ثبات س
ــت و پا كند. واقعيت اين  اغتشاشات خياباني فراموش شده، يك رهبر دس
ــيار محدود مردم، حتي معترضان و  ــتقبال بس ــت پويش وكالت با اس اس
ــوايي براي جريان سلطنت طلب  براندازان داخل و خارج كشور به يك رس
تبديل شد و از ميان ميليون ها ايراني خارج كشور كه ادعا مي شد در زمره 
ــدند به رضا پهلوي وكالت  معترضان هستند، فقط 300هزار نفر حاضر ش
دهند تا به اصطالح خود با مقامات خارج از ايران گفت وگو كند. اين پويش 
نشان داد وزن جريان اعتراضي كه مدعي بود اكثريت مردم را شامل مي شود، 
چقدر است و شايد براي همين بود كه بسياري از فعاالن شبكه هاي اجتماعي 
به كنايه نوشتند، تعداد موكالن رضا پهلوي حتي از آراي اعضاي شوراي  شهر 
ــفاف شدن وزن واقعي حاميان جريان  شهرستان ها هم كمتر بود. به  جز ش
ــگر، اين پويش فرصتي براي مرور كارنامه خانداني شد كه مدعي  اغتشاش
ــت؛ خانداني كه در بهمن ماه فرصت مناسبي براي بررسي  نجات ايران اس
عملكردش فراهم مي شود. در ميان جدل هاي اپوزيسيون بر سر وكالت دادن 
يا ندادن به فرزند شاه مخلوع، دوباره به نسل جوان يادآوري شد كه كارنامه 
ــرمايه هاي ملي،  ــي، از بين بردن س خاندان پهلوي، چيزي جز وطن فروش
استبداد و شكنجه آزاديخواهان، ايجاد شكاف طبقاتي، تحقير ملي با وجود 

ادعاي ميهن پرستي و ايران و اسالم زدايي نبوده است. 
........................................................................................................................

 بازيگران گفتمان غرب گرا
 كجا را نشانه گرفته اند؟!

ــتى به تحركات يك جريان  روزنامه ايران در يادداش
ــهيالت سياسي و  سياسي مرموز در كشور كه از تس
رسانه اي در كشور بهره مي برد اما در بزنگاه هايي همسو 
با ضدانقالب و معاندان جمهوري اسالمي، پازل دشمن را پُر مي كند، پرداخت 
و نوشت: اين جريان در واقع به  جاي آنكه يك حزب سياسي يا جريان سياسي 
ــت كه ژست  ــتر اپوزيسيوني اس ــود، بيش منتقد درون حاكميت تعريف ش
ــي مرموز يك معيار  اصالحاتي و انتقادي به خود مي گيرد! اين جريان سياس
ــنجد. اگر  ــت هاي جبهه غرب مي س ــن دارد و عيار خودش را با سياس روش
جمهوري اسالمي ايران در كوران مذاكره با طرف غربي باشد، تيتر مي زند كه 
«امضاي كري تضمين است»، اگر جمهوري اسالمي در برابر تهديد دشمن، از 
ــر مي دهد كه روزگار، روزگار  ــكي خودش رونمايي نمايد، ندا س قدرت موش
مذاكره است و دوران موشك گذشته است! اگر دولتي هم بر مبناي سياست 
متوازن و قاعده موازنه قدرت، قراردادهايي با قدرت هايي بيرون از اردوگاه غرب 
ببندد، باز اين جريان صدايش بلند مي شود كه راه اشتباه است! اگر يك همايش 
بين المللي درباره بانوان تأثيرگذار در پاسخ به سياسي كاري سازمان ملل در لغو 
عضويت ايران از كميسيون مقام زن هم برگزار شود، اين جريان مرموز عصباني 
مي شود كه چرا چشم آبي ها و مو بلوندها در اين همايش نبوده اند! اساساً كاركرد 
يك جريان مرموز در صحنه سياسي كشور، اين شده است كه حتي نقاط قوت 
جمهوري اسالمي ايران را در مدار تفسير نگاه اپوزيسيوني قرار بدهد. كاركرد 
اين جريان مرموز توليد يك شبكه موازي و همكار با گفتمان غرب گراست كه 
در حال عمليات رواني و رسانه اي عليه نقاط قوت جمهوري اسالمي هستند.  
........................................................................................................................
اندر احواالت جريان خودتحقير غرب گرا

روزنامه وطن امروز در يادداشت ديروز 
خود نوشت: اكنون كه جريان روشنفكر 
غربي در پي اغتشاشات اخير با حمايت 
ــانه اي به جنگ نظام  ــخانه غرب و ابزارهاي مختلف رس تمام قد فراموش
جمهوري اسالمي و ايدئولوژي اسالم آمده است، ضروري است انديشه هاي 
ــود. دشمني اين جريان  اين جريان بيمار وابسته و خودتحقير تبيين ش
فكري با اساس اسالم و به تبع آن با نظام اسالمي ريشه در تاريخ شكل گيري 
آن دارد. اين جريان تحت تأثير نفوذ انديشه هاي غربي در ايران شكل گرفته 
و تاكنون به شكل وابسته، تغذيه شده و كمر بسته غرب، به حيات خود ادامه 
داده است. بعد از انقالب اسالمي حمايت غرب از اين جريان با شدت بيشتر 
و با برنامه ريزي و تعيين بودجه ادامه داشته است. دادن پناهندگي سياسي 
و اجتماعي، دادن جوايز متعدد مثل جايزه صلح نوبل تا حقوق بشر و اسكار 
براي حمايت از غرب گرايان ضدانقالب، حمايت هاي سياسي و ديپلماتيك 
از فعاليت آنان عليه نظام سياسي كشور، به كارگيري آنها به عنوان مزدور 
در مراكز مطالعاتي شرق شناسي، به  كارگيري آنان به عنوان جاسوس براي 
ــانه هاي متعدد مثل  مراكز اطالعاتي، در اختيار قرار دادن تريبون در رس
بي بي سي، سعودي اينترنشنال، من وتو و VOA و اعطاي تابعيت به برخي 
مزدوران از جمله حمايت هاي متعدد از اين جريان وابسته است. مشكل اين 
جريان فكري با نظام اسالمي ماهيت مادي ندارد و به رغم اينكه برخي از 
ــي يا هنري در درون همين نظام  همين جريان در قالب سلبريتي ورزش
سياسي به ميلياردها تومان پول رسيده اند و جزو قشر مرفه جامعه محسوب 
مي شوند اما خصومت و كينه عجيب آنها در جريان همين اغتشاشات اخير 
برون ريخت و تمام قد چهره ضدملي و ضد ديني خود را نشان داد. به طور 
قطع مطالبات اين جريان به رغم برخي ادعاهاي عوام فريبانه مردمي بودن، 
اقتصادي نيست. اين جريان هر قدر در درون نظام اسالمي از قبل معادالت 
فاسد خود بهره اقتصادي ببرند با ايدئولوژي اسالمي و آرمان هاي انقالب 

اسالمي همراهي نخواهند كرد.
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مقايسه توليد محتواي توئيتر فارسي در مورد اعدام شدگان حوادث اخير از يك سازماندهى خبر مى دهد

روبات ها هم زود از آشوب خسته شدند!

داده كاوي از بررسي توليد محتواي مربوط به 
اعدام چهار فرد مربوط به اغتشاش هاي اخير 
نشـان مي دهد اولويت زمانـي، تأثير زيادي 
در حجم توليـد محتواي توئيتري داشـته و 
محسـن شـكاري با 4 ميليون، بيشـترين و 
محمد حسيني با 220 هزار، كمترين واكنش 
را در توئيتر فارسي به خود اختصاص داده اند. 
ــاش هاي اخير  ــن از عوامل اغتش اعدام چهار ت
ــاه1401، واكنش هايي در فضاي  در آذر و دي م
ــتاگرام  ــر و اينس ــوص توئيت ــه خص مجازي ب
ــت. داده كاوي ايرنا در  ــراه داش ــي به هم فارس
ــي هاي جداگانه به واكاوي هر چهار موج  بررس
ــكل گرفته پيرامون اعدام «محسن  توئيتري ش
شكاري، مجيدرضا رهنورد، محمدمهدي كرمي 

و سيدمحمد حسيني» پرداخته است. 
1- محسن شكاري

وي به  عنوان يكي از ليدرهاي اغتشاشات، سوم 
مهرماه با استفاده از سالح سرد، اقدام به بستن 
ــن يكي از  ــتارخان نموده و همچني خيابان س
ــه مجروح كرده  ــوران حافظ امنيت را با قم مأم
بود كه همان روز دستگير شد. بر اساس شواهد 
ــناد موجود در پرونده، «كشيدن سالح به  و اس
قصد جان و ايجاد رعب و وحشت و سلب آزادي 
ــرد  ــالح س و امنيت مردم»، «جرح عمدي با س
ــگام انجام وظيفه» و  به مأمور حافظ امنيت هن
«مسدودكردن خيابان ستارخان تهران و اخالل 
ــه» از جمله داليلي بوده   در نظم و امنيت جامع
كه دادگاه انقالب تهران با بررسي آنها، به اتهام 

محاربه حكم به اعدام داده  است. 
شكاري نخستين فردي بود كه در جريان ناآرامي 
ــهريورماه1401 محكوم به  ــاش هاي ش و اغتش
ــد. اجرا  اعدام و حكم او در 17آذرماه اجرايي ش
شدن حكم محسن شكاري به عنوان نخستين 
اعدامي، بيشترين حجم واكنش ها را در فضاي 
ــتاگرام  ــه تلگرام، توئيتر و اينس مجازي از جمل
برانگيخت، به  گونه اي كه در سه روز نخست اين 
اتفاق، 3 ميليون توئيت زده شد و در بازه زماني 
ــك 4 ميليون و700 هزار  15آذر تا 20دي، نزدي

توئيت از سوي 285 هزار كاربر منتشر شد. 
نرخ مشاركت باالي اين موج توئيتري به خوبي از 
سازماندهي شدن آن و حضور بدافزارها و روبات ها 

حكايت دارد، با وجود اين، اعدام شكاري باعث 
جلب توجه طيف هاي مختلف كاربران در توئيتر 
ــد كه عمده اين حضور انتقادي  و اينستاگرام ش
و اعتراضي بوده، نرخ مشاركت اين موج 16/4 و 
متوسط اليك براي هر توئيت 62 اليك محاسبه 

شده است. 
ــكاري عالوه بر اينكه به عنوان  اعدام محسن ش
نخستين اعدامي، محل واكنش توئيتري ها شد، 
در ارتباط با برخي مسائل حقوق بشري اسالمي 
ــراي جدل و بحث  از جمله قصاص، به فضايي ب
كاربران تبديل شد و از همين رو، توليد محتواي 
توئيتري شكاري با اختالف، از ديگر اعدام شدگان 

افزون تر شده است. 
روند انتشار اين توئيت ها نشان مي دهد بيشترين 
حجم توليد محتوا به روزهاي منتهي به اجراي 
حكم اعدام يعني 16 و 17آذرماه مربوط مي شود. 
نكته مهم آنكه،  بيشتر اين محتوا، ري توئيت بوده 
كه حضور روبات ها و كاربران غيرعادي را آشكار 
مي كند، از سوي ديگر، حجم توليد محتوا به طور 
ــخصي از 26آذرماه كم و در روزهاي مياني  مش

دي ماه به صفر رسيده است. 
2- مجيدرضا رهنورد

مجيدرضا رهنورد پايين ده، فرزند محمدجواد كه 
در اقدام تروريستي 26آبان ماه1401، دو نيروي 
حافظ امنيت را به شهادت رساند و چهار نفر ديگر 
را مجروح كرد، صبح 21 آذرماه1401 در مشهد 
و در مأل عام اعدام شد. رهنورد در جريان حمله 
خود، چهار فرد ديگر را كه در مسيرش بودند نيز 
ــل حادثه گريخت. به گفته  مجروح كرد و از مح
يكي از شاهدان عيني در دادگاه كه صحنه اين 
جنايت را از نزديك ديده بود، در روز حادثه پس 
از آنكه متهم، دو تن از نيروهاي حافظ امنيت را 
به شهادت رساند، در حال فرار هر فرد ديگري را 
كه سر راهش قرار داشت با چاقو مي زد و سپس 
ــد. اتفاقات آن روز به ميزاني فضاي  متواري ش
ــود كه مردم، همه  منطقه را دچار ترس كرده ب
دچار وحشت شده، ترسيده بودند و مغازه دارها 
ــت به وجود آمده توسط متهم،  از ترس و وحش

فروشگاه هاي خود را تعطيل كردند. 
ــواي توئيتري ها به  ــد محت ــن حجم تولي دومي
دومين فرد اعدام شده يعني مجيدرضا رهنورد 

مربوط مي شود تا نشان دهد اولويت اعدام شدگان 
در توليد محتواي توئيتري آنها تأثير برجسته اي 
ــده يعني 15آذر تا  ــت. در بازه يادش داشته اس
ــت درباره  ــون و425 توئي ــاه، 2 ميلي 20دي م
ــر شده  ــوي 211 هزار كاربر منتش رهنورد از س
ــراي اين موضوع  ــاركت 11/4 را ب كه نرخ مش
ــازماندهي اين  ــان مي دهد و به روشني س نش
موج توئيتري و شائبه حضور روبات ها را در اين 

موضوع تقويت مي كند. 
3- محمدمهدي كرمي

ــيدمحمد  ــي» و «س ــدي كرم «محمدمه
ــي كه به  ــي جنايت ــيني» عوامل اصل حس
ــيدروح اهللا عجميان  ــهادت مظلومانه س ش
ــدند، صبح 17دي ماه1401 به دار  منجر ش

مجازات آويخته شدند. 
ــگران در اطراف  12آبان ماه تعدادي از اغتشاش
آرامستان بهشت سكينه و كمالشهر كرج به بهانه 
ــم چهلم يكي از جانباختگان  ــركت در مراس ش
ــاش ها، با ايجاد ناآرامي و ريختن سنگ،  اغتش
ــاختماني، اقدام به بستن  چوب و نخاله هاي س
ــالل در عبور و مرور  آزادراه كرج- قزوين و اخت
ــوال عمومي و خصوصي و  خودروها، تخريب ام
ضرب و جرح مأموران كردند. در حوادث آن روز، 
«سيدروح اهللا عجميان» يكي از حافظان امنيت 

مظلومانه به شهادت رسيد. 
788 هزار توئيت در بازه حدود يك ماهه از سوي 
144 هزار كاربر منتشر شد كه اين حجم از محتوا 
نزديك 2 ميليون و468 هزار اليك دريافت كردند. 
نرخ مشاركت در اين موج 5/4 و متوسط اليك 
ــت آمده است. نرخ مشاركت به  3/1 عدد به دس
نسبت پايين اين موج، از غيرسازماندهي بودن و 
عموميت بيشتر آن حكايت دارد، آن هم در حالي 
كه متوسط اليك پايين اين محتوا، بيانگر حجم 
ــري، محتواي حذف شده و  زياد محتواي بازنش

توئيت هاي بي شمار بدون اليك است. 
4- سيدمحمد حسيني

ــيني فرزند سيدحسن متهم  ــيدمحمد حس س
رديف دوم پرونده شهيد عجميان است؛ فردي 
ــهيد وارد كرد. وي  ــه ش ــو ضرباتي ب كه با چاق
ــالم كرد:  ــت در دادگاه اع ــن به صراح همچني
ــق دو بند  ــه و به عم ــود را دو مرتب چاقوي خ

انگشت، به بدن شهيد عجميان فشار دادم و در 
مرتبه سوم كمي به داخل بدن وي وارد كردم. 
در رابطه با اقدام جنايتكارانه محكوم حسيني در 
روز حادثه، ديگر متهمان پرونده نيز به صراحت 
وي را به عنوان فردي معرفي كردند كه به شهيد 
چاقو زد و با توجه به اينكه سيدمحمد حسيني 
در آن روز پيراهن قرمز به تن داشته حتي پيش 
از شناسايي و بازداشت، ساير متهماني كه قبل 
ــدند، همگي اظهار داشتند  از وي بازداشت ش
كسي كه لباس قرمز داشته چند ضربه چاقو به 

شهيد زده است. 
چهارمين اعدامي اتفاقات شهريورماه، چهارمين 
ــواي توئيتري ها به خود  ــه را در توليد محت رتب
اختصاص داده است، با اين توضيح كه نداشتن 
ــيدمحمد  مصاحبه هاي تلويزيوني مرتبط با س
حسيني، باعث شده است نسبت به محمدمهدي 

كرمي محتواي كمتري از وي منتشر شود. 
ــوي 78 هزار  در مجموع 221 هزار توئيت از س
ــر  ــيني منتش ــر در اين مدت درباره حس كارب
ــده كه 741 هزار اليك دريافت كردند. نرخ  ش
مشاركت 2/8 و متوسط اليك 9/5 نشان مي دهد 
كه محتواي مربوط به حسيني نسبت به ديگر 
ــتري برخوردار  اعدام شدگان از عموميت بيش
ــه توليدمحتوا  ــبت ب بوده و حجم كاربران نس

بيشتر بوده است. 
  جمع بندي

ــي محتواي توئيتري  1- داده كاوي از بررس
مربوط به اعدام شدگان نشان مي دهد اولويت 
ــدگان تأثير مهم و مستقيمي  زماني اعدام ش
ــه كاربران توئيتر  در حجم محتواي مربوط ب
داشته است، به  گونه اي كه محسن شكاري با 
4 ميليون و700هزار بيشترين حجم توئيتري 
را به خود اختصاص داده و بعد از آن مجيدرضا 
رهنورد با 2 ميليون و400هزار، محمدمهدي 
ــيني  ــيدمحمد حس كرمي با 780 هزار و س
ــت و ري پالي  ــزار توئيت، ري توئي با 220 ه

قرار دارند. 
ــار محتواي اين چهار  ــي روند انتش 2- بررس
ــان مي دهد بيشترين حجم  فرد اعدامي نش
ــري در روزهاي منتهي  توليد محتواي توئيت
ــر شده و هر چه  به اجراي حكم اعدام منتش
ــوا كاهش  ــم توليد محت ــته حج زمان گذش

يافته است. 
ــرار  ــتگ هاي پرتك ــات هش 3- واكاوي ابركلم
ــا اميني در كنار  ــتگ مهس نشان مي دهد هش
نام چهار فرد اعدام شده به عنوان پرتكرارترين 
ــتگ به كار رفته توئيتري ها بوده است، به  هش
ــان مجازي مدعي   گونه اي كه برخي كارشناس
ــا اميني همچنان اسم  ــتگ مهس هستند هش
ــت و باال  ــان و براندازان مجازي اس رمز معترض
نگه داشتن حجم عددي اين هشتگ براي اين 

طيف اهميت زيادي دارد. 
ــانه ها و كاربران هر  4- تحليل فعال ترين رس
ــني از فعاليت  ــده به روش چهار فرد اعدام ش
ــت دارد كه به دليل  ــاي فعالي حكاي اكانت ه
ــناس و  ــيار باالي توليد محتوا، ناش حجم بس
ــاب كاربري و همچنين  بي هويت بودن حس
ــتوگرام  ــي توئيت هاي آنها(هيس فاصله زمان
زماني) شائبه روبات بودن آنها به شدت تأييد 

و تقويت مي شود. 
ــاي توئيتري  ــاالي موج ه ــاركت ب 5- نرخ مش
شكل گرفته از اين چهار اعدامي به طور واضح به 
سازماندهي بودن اين اكانت ها و عمومي  نبودن 
اين موج ها اشاره دارد. همچنين تخصيص حجم 
اصلي محتوا به محتواي بازنشري نيز دليل واضح 
ديگري براي افزايش فعاليت بدافزارها، اكانت هاي 

غيرعادي و روبات ها محسوب مي شود.
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پنج شــنبه   6 بهمــن 1401 -  4  رجــب  1444

ويژه نامه هفتگى سبك زند   گى 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

در نكوهش استهزا      |      مسخره خودتي!

در احواالت بانوي نيكوكار، زهرا گيتي نژاد

او فقط معلم نيست، در نقطه صفر مرزي مدرسه مي سازد
ــروع مي كند. از سال 1354 به استخدام  كارش را با عشق ش
آموزش و پرورش درمي آيد. آن زمان دانشگاه قبول مي شود، 
ــته ورود به دانشگاه برايش  ــرايطي كه داش ولي به خاطر ش
مشكل بوده است. بعد از انقالب در حين تدريس وارد دانشگاه 
ــتان بوده و بعدها  ــود. از همان ابتدا هم آموزگار دبس مي ش
رشته تحصيلي اش هم علوم تربيتي و شاخه آموزش ابتدايي 
مي شود. ابتدايي را انتخاب مي كند، چون اعتقاد دارد بچه ها 
در اين دوران دنياي پاك و صادقي دارند و شخصيت شان به 
ــكل مي گيرد تا جايي كه تأثير تربيتي معلم را در  خوبي ش
آنها مي توان ديد.  زهرا گيتي نژاد با عضويت در يونيسف در 
كالس هاي طرح آموزش جهاني مشاركت و پس از موفقيت در 
كالس ها به  عنوان يكي از اعضاي هسته مركزي طرح آموزش 
جهاني در تهران انتخاب مي شود. او وظيفه تدوين محتواهاي 
ارائه  شده در كارگاه، به  صورت بازي و فعاليت هاي جذاب براي 

ساير معلمان و دانش آموزان را بر عهده داشته است. 
در سال 1381 در قالب فعاليت در هسته مركزي براي ارائه 
دوره هاي آموزشي به معلمان راهي استان سيستان و بلوچستان 
ــي در زندگي زهرا  ــفر به ميرجاوه نقطه عطف ــود. س مي ش
گيتي نژاد است كه وي را وارد عرصه مدرسه سازي مي كند. 

ــه به نام قدسي نيلي در نقطه صفر  او با احداث اولين مدرس
مرزي ايران و پاكستان در سال 1382 كه با كمك خانم سيما 
نيلي انجام شد، عمًال وارد عرصه خداپسندانه مدرسه سازي 

مي شود. 
ــتان انجام  ــا كمك دوس ــا و تالش هايي كه ب ــا پيگيري ه ب
ــتان محروم  ــه در اس ــاخت 20 مدرس مي دهد، موفق به س
سيستان و بلوچستان مي شود. با همراهي تعدادي از خيرين 
وارد استان محروم خراسان جنوبي مي شود و از سال 1387 
ــه را احداث و به  ــوند تعداد 35 مدرس تا 1391 موفق مي ش

بهره برداري برساند. 
گيتي نژاد با ثبت مؤسسه خيريه در امر مدرسه سازي با عنوان 
ــري از جمله: تجهيز  ــه مهر گيتي فعاليت هاي ديگ مؤسس
مدارس، طرح حمايت تحصيلي، طرح رايانه براي همه، طرح 
ــال  ــال به مناطق كمتر برخوردار از س كتاب و... را براي ارس
ــال 1399 با توجه به  ــاز و پيگيري مي كند. در س 1391 آغ
مشكالت پديد آمده ناشي از شيوع بيماري كرونا اقداماتي را 
درخصوص فراهم كردن تجهيزات مورد نياز آموزش مجازي 
براي دانش آموزان مناطق محروم ارائه مي كند كه از آن جمله 
مي توان به تهيه و ارسال تبلت، دستگاه تلفن همراه و سيستم 

رايانه براي دانش آموزان مناطق كم برخوردار اشاره كرد. 
يكي ديگر از كارهاي شايسته اي كه با كمك مؤسسه مهرگيتي 
انجام شد، ساخت پلي براي بچه هاي عشاير بود كه به خاطر 
عبور از رودخانه با سيم و كابل انگشت هايشان را از دست داده 

بودند. پلي كه حاال اسم آن را گذاشته اند، «پل دانش.»
اين معلم نيكوكار مي گويد: «كار خير پول نمي خواهد. نيت 
خير و دل بزرگ مي خواهد. چنانچه ما با همين پشتوانه در 
ــه در مناطق محروم  طرح «كتاب براي همه»، 22 كتابخان
تجهيز كرديم و هر ماه براي استان ها به طور ميانگين 15 هزار 
جلد كتاب مي فرستيم. ايمن سازي 300 مدرسه در كنار طرح 
مدرسه ياري نيز از اقدامات ديگر مؤسسه مهر گيتي است كه 
در مناسبت هاي مختلف به بچه ها در تهيه وسايلي مثل كيف، 

لوازم التحرير يا وسايل ورزشي كمك مي كند.»
ــته با ساخت مدرسه در  زهرا گيتي نژاد زني است كه توانس
ــزه اي براي  ــودكان مناطق مرزي انگي مناطق محروم به ك
تحصيل و دانايي بدهد و براي آنها آينده اي روشن را به ارمغان 
بياورد. آرزوي زهرا گيتي نژاد اين است كه تمام دانش آموزان و 
دانشجوها در فضاي سالم و استاندارد تحصيل كنند تا بتوانند 

به موفقيت برسند و آينده اي درخشان داشته باشند. 

«در شهري كه همه مردمش مي لنگند،  نيره 
ــي راه مي رود، مسخره اش ساري  وقتي كس

ــي چيزي را  ــان ها وقت مي كنند، انس
درك نمي كنند، مسخره مي كنند.» 
ــول از يك كمدين  اين جمله نقل ق

است. 
ــتهزا  ــن موضوعات در جامعه امروز ما اس يكي از متداول تري
ــرف به ما  ــت كه ط ــت و حداقل واكنش منفي آن اين اس اس
مي گويد:«مسخره خودتي!» و به اين ترتيب ناراحتي خود را 
از عمل ما نشان مي دهد. در تعريف استهزا گفته اند:«شخصي 
گفتار، كردار، صفت خلقي و نقصي از نقائص ديگران را به قصد 

خنداندن ديگران به نوعي تقليد كند.»
ــو ديدي؟ «س» و «ش» زبونش ميزنه بامزه ميشه!...  قيافش
ــو انگار با ماهي تابه له كردن!... دماغوووو!... درازو  واي صورتش
ببين!... الغر مردني!... اينم شد فاميلي!... فقط بايد حرف بزنه 
تا به صداش بخندي!... لهجه شو بايد بشنوي!... يه مادر داغوني 

داره! باباشو نديدي چه شكليه...!
به زيبايي تان ننازيد كه خالق آن شما نيستيد. چهره ديگران 
ــخره نكنيد كه اختياري در خلق آن نداشته اند. به اصل  را مس
و نسب خود ننازيد كه انتخاب شما نيست. اصل و نسب و نژاد 

كسي را به سخره نگيريد كه او هم مداخله گر در اين جبر نبوده 
است، اما به اخالق، منش و معرفت خود بنازيد. به داشته هايي 
كه خود به دست آورديد، بنازيد و نداشته هاي ظاهري ديگران 

را به سخره نگيريد. 
ــي را  ــران را در مي آوريم. تقليد رفتار كس ــت ديگ اداي صحب
مي كنيم. قد كوتاه يا نقص ديگران را مورد اشاره قرار مي دهيم 
ــده از كنار موضوع  ــوخي كرديم و با خن و در آخر مي گوييم ش
مي گذريم. مي خواهد صريح زباني باشد يا با ايما و اشاره باشد. 
ــبت به  ــد يا در تقليد و ادا درآوردن نس مي خواهد در بيان باش
ــد يا پنهان. مي خواهد در  ديگران. مي خواهد عيب آشكار باش
حضور فرد باشد يا در غياب او. مي خواهد سايرين فرد را بشناسند 
يا نشناسند. در نفس عملكرد ما تفاوتي ندارد كه هر كدام از اين 

موارد باشد، در جاي خود يك گناه محسوب خواهد شد. 
دقت كنيد. «استهزا» يا موجب تحقير فرد خواهد شد يا موجب 
«غيبت» و اگر هيچ كدام از اين موارد نباشد، آزار و اذيت ديگري 
را به دنبال دارد. اين تكه گوشت چند سانتي در دهان ما چه ها 
ــت.  كه نمي كند! درندگي زبان فقط به پرخاش و تندي نيس
شوخي زشت و بيهوده، دست انداختن و تمسخر ديگران كه در 
ظاهر با خنده و شوخي و حتي قربان صدقه است چنان برنده 
ــم خدا هم دور نمي ماند. دو سوره در قرآن، با  است كه از چش

كلمه «ويل» شروع شده.«ويل» يكي از شديد ترين تهديد هاي 
قرآن است، 

يكي از اين سوره ها «الهمزه» است. خداوند مي فرمايد: «َويٌْل 
لُِكِلّ ُهَمَزةٍ لَُمَزة- واي بر هر عيب جوي طعنه زننده.»

ــران به همين  ــخره نكردن ديگ ــه تأكيد در مورد مس البته ك
محدود نمي شود. سوره حجرات آيه 13 مي فرمايد:«اي كساني 
ــما گروه ديگر را  كه ايمان آورده ايد نبايد گروهي از مردان ش
ــايد آنها كه مورد استهزا واقع مي شوند، بهتر  استهزا كنند، ش
از مسخره كنندگان باشند و همچنين زنان يكديگر را مسخره 
نكنند، زيرا ممكن است زنان مسخره شده از آنها كه مسخره 

مي كنند، بهتر باشند.»

شأن نزول اين آيه جالب است؛ مردي در زمان پيامبر(ص) نام 
مادر فردي ديگر را به گونه اي به زبان مي آورد كه تعبير آن مايه 

سرزنش و مالمت در دوران جاهليت بوده است. 
ما خودمان مي دانيم كجا و چه زمان و با چه لحني كه برخاسته 
ــت با ديگران حرف مي زنيم... خودمان  از طعنه و تمسخر اس
مي دانيم كه كجا براي شناسايي يك فرد مي گوييم «فالني كه 

قدش كوتاهه» و كجا همين لفظ بار تمسخر دارد!
بسياري از ما با ادعاي احترام به آزادي بيان و عقايد، بسياري 
از رفتارها و اعتقادات ديگران را به سخره مي گيريم. كار ما به 
جايي رسيده كه حتي دردها و مشكالت جامعه را هم به استهزا 
ــتيم، لطيفه  ــم. از روزمرگي هايي كه درگير آن هس مي گيري
ــازيم و در فضاي مجازي پخش مي كنيم. استهزايي كه  مي س
در پشت لبخندهاي اجباري آن يك تأسف بزرگ وجود دارد. 
شايد هم ما مي دانيم كه نمي توانيم در مورد مسئله اي كاري از 
پيش ببريم پس آن را به سخره مي گيريم. حادترين مشكالت 
و روزمرگي ها را در قالب هاي مخلتف به استهزا مي گيريم و به 

جاي نقد، به مسخره كردن رومي آوريم. 
تمسخر ديگران، برخاسته از روحيه خودبرتربينى ماست، در 
حالي كه مالك برترى و كرامت، جنس و نژاد نيست، بلكه رفتار 

اخالقي است. 
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از او مي گذرم
 اما او از خود نگذشته است

نقش حيا در تربيت جنسي كودك

 فرزندم! 
تن تو حرمت دارد

 مفهوم حيا بسيار گسترده است و شامل چيزي كه مي بينيم، 
مي شنويم، مي خوريم و حتي چيزي كه به آن فكر مي كنيم 
هم مي شود. مطلوب ما همين است كه فرزندمان در نوجواني 
و بزرگسالي به اين مرحله برسد، به همين دليل در خردسالي 
ــود.  ــوم «حريم» براي كودك نهادينه ش و كودكي بايد مفه
درواقع زماني كه ما محيط طيب را براي كودك فراهم كنيم 
آموزش غيرمستقيم و البته مؤثر اتفاق مي افتد.  انسان با حيا 
مراقب همه ورودي هايش است، زيرا مي داند هميشه ناظري 
هست(وجدان و خدا) و از هر امر نكوهيده اي دوري مي كند. 
ــگاه نمي كند، در حال  ــد ن براي مثال اگر دِر خانه اي باز باش
جست وجو در فضاي مجازي اگر ناخواسته تصوير بدي بيايد 
نگاه نمي كند، فالگوش نمي ايستد و حتي مراقب ورودي هاي 

ذهنش است و نمي گذارد هرچيزي به ذهنش برسد.

لشكر خواب، آخرين خاكريزها را هم فتح مي كند و چشمانم را  حسن 
كامل مي بندد. ساعت 11 شب است، دو ساعت قبل لشكري كه فرامرزي

گفتم خياطي زبردست بود و در جاده پشت فرمان پلك هايم را 
ــا را  ــن دوخته ه ــت و م ــدا، بخ ــت، اما خ ــم مي دوخ ــه ه ب

مي شكافتيم. 
ــپارد و مرا با خود به  ــبانگاهي مي س ــته ام را به دست مرمت گران ش خواب، تن خس
ــت، بعدترها  ــت ها مي برد، جايي بي جا، جايي كه هيچ تصويري از آنجا نيس دوردس

رؤياها هم مي آيند. 
ــفاف به نظر  ــوم مثل درياچه اي آرام و ش ــه صبح كه بيدار مي ش چهار و پنجاه دقيق
مي رسم، مثل پادشاهي كه حرص كشورگشايي ولو موقت در او فروكش كرده باشد. 

طولي نمي كشد كه دريافت هاي روشن صبحگاهي با اولين پالس هاي جسم گرسنه 
ــنه ام و همزمان تصوير سنگكي تازه و داغ مثل  درهم مي آميزد. به طرز عجيبي گرس

قبله و قطب نمايي بي جانشين جلوي چشمم جان گرفته است. 
ــردان  بازي كنم،  ــي تونل و دوربرگ ــنگك بايد به پرديس بروم و كل براي گرفتن س
ــتوا را دور  ــط اس ــاً نصف خ تقريب
ــا تنم وارد مذاكره  بزنم. مي ارزد؟ ب
ــوم، مذاكرات زودتر از آنچه  مي ش
ــه مي دهد  ــم، نتيج گمان مي كن
ــوپري راضي اش  ــرد س و به نان س

مي كنم. 
جلوي سوپري، سگي در خود جمع 
شده است. در اين هواي سرد چنان 
ــاكن و راضي در خود  خونسرد، س
ــته كه مرا ياد عبارت شمس  نشس
ــدازد: «چون خود را  تبريزي مي ان
به دست آوردي، خوش مي رو! اگر 
كسي ديگر را يابي، دست به گردن او 
درآور و اگر كسي ديگر نيابي، دست 

به گردن خويشتن در آور.»
ــگ را نگاه مي كنم، چنان خود  س
را به دست آورده و مثل يك حجم 
گيرا، خود را بغل كرده كه منتظر دست نوازشگري نماند. او گرما را از جمع شدن در 

خود مي گيرد، به خاطر همين است كه چشم هايش آشيانه خواهش و تمنا نيست. 
به اينجا كه رسيديم بگذار كالهم را خوب قاضي كنم. آيا همه خسارت هايي كه من 
ــته ام و خود را به  ــوده كه هنوز در خود ِگرد ننشس در زندگي ديده ام از اين ناحيه نب
دست نياورده ام؟ آيا همه خسارت هاي من از پاشيدگي و پراكندگي من برنمي خيزد؟ 
پراكندگي و پاشيدگي منتظر نشستن براي دست نوازشگري كه قرار است كجا و كي 

آن يخ زدگي دروني مرا درمان كند. 
آن سگ كه ما او را به راحتي ولگرد مي خوانيم- اما او احتماالً خود را ولگرد نمي داند- 
ــت نوازشگر ننشسته است، به خاطر  چرا در اين سرما يخ نمي زند؟ چون منتظر دس

همين سرما را دوام مي آورد. 
ــم، اما تلفن همراهم كنارم نيست. از او  ــته باش مي خواهم تصوير او را به يادگار داش

مي گذرم و راه خانه را در پيش مي گيرم، اما او از خود نگذشته است. 

با اين ذهن خسته چه كنيم؟!
 بعد از يك روز طوالني در محل كار به خانه مي رويد و با وجود اينكه از نظر فيزيكي كامالً خسته هستيد، نمي توانيد استراحت كنيد، 
چون ناگهان تمام افكار مأيوس كننده به ذهن تان هجوم مي آورد. ياد كارهاي عقب افتاده مي افتيد و از خودتان كه نتوانستيد حتي 
يك تصميم كوچك را عملي كنيد، بدتان مي آيد. مثًال به ياد داريد كه سعي داشتيد نوشابه را از رژيم غذايي خود حذف كنيد اما يك 

جرعه كوچك در ناهار خورديد و اكنون احساس گناه مي كنيد. باز همان احساس مأيوس كننده سراغ تان مي آيد...

چند راه حل براي كاهش خستگي عاطفي

رضا مي گويد: فرزندان من بايد معاشرت با اقشار مختلف جامعه را ياد بگيرند
 و از آن مهم تر فقير و غني بدون دغدغه با بچه هاي من معاشرت كنند

گفت وگو با يك پدر 4 درصدي كه خانواده اش با تمام 96 درصدي ها معاشرت دارند!

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

يك مشاور تربيتي در گفت وگو با «جوان»:        

بهترين سن آموزش قناعت پيشگي 3 تا 7سالگي است

 پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند

اين پر قو خطرناك است!
بگذاريد فرزندان نداشتن و نشدن را تجربه كنند

 اگر مدام فرزندتان را حمايت كنيد 
و در پر قو نگه داريد با اولين تنش اجتماعي 

خودش را خواهد باخت
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مهتاب نعمت اهللا زاده ماهاني، مشاور تربيتي در گفت وگو با «جوان» در رابطه با روش هاي 
تربيتي قناعت گونه مي گويد: جامعه ما از سبك هاي فرزند پروري غافل است و خانواده ها 
اطالعات كافي درباره آن ندارند، در نهايت بعد از سال ها و در پايان نوجواني گويا تازه تصميم 

به تربيت مي گيرند. 
ــبي براي آغاز تربيت نيست و در اين زمينه به  وي معتقد است: سن 15سالگي سن مناس
سطح فرزندپروري در آموزه هاي اسالمي اشاره مى كند و توضيح مي دهد: طبق آموزه هاي 

اسالمي، هفت سال اول دوره آزادي، هفت سال دوم تربيتي و هفت 
سال بعد مشاوره است. 

اين مشاور تربيتي در توضيح كامل سطوح فرزند پروري مي گويد: ما 
عمدتاً با دو سطح مهم محبت كردن و قانونمندي رو به رو هستيم، 
اما متأسفانه خانواده ها قادر به تنظيم مناسب هر دو سطح در سنين 
مختلف نيستند. در واقع از هر كدام اين سطوح كجروي بيش از 

اندازه دارند كه منتج به تربيت غلط مي شود. 
ــبك تربيت فرزند را مقتدرانه مي داند و درباره آن  وي بهترين س
مي گويد: در تربيت مقتدرانه هم قانونمندي و هم محبت همزمان 
ــد و اگر والدين به سطوح رشد شخصيتي  بايد وجود داشته باش
فرزندان خود آگاه باشند و بدانند در هر برهه سني چه شخصيتي 
خواهند داشت يا در هر مرحله رشد نيازمند چه مالك هاي رفتاري 

هستند، بهترين عملكرد را در پيش مي گيرند. 
نعمت اهللا زاده بيان مي كند: معموالً بچه ها تا يكي دو سالگي سبك 
دلبستگي دارند و در اين رده سني اگر چيزي مي خواهند بايد در 
اختيارشان گذاشته شود اما از اين سن به بعد بايد قناعت كردن 
و صبر كردن را ياد بدهيم، يعني دقيقاً دو تا سه سالگي كه از سن 

وابستگي فاصله گرفته و وارد سن استقالل مي شوند. 
وي درباره اصول تربيتي براي رفتار قناعت گونه در كودك مي گويد: 
ــن بايد صبر و تأمل و قناعت را به كودكان آموزش داد.  در اين س

ــاختن  ــب، آن را در اختيارش قرار ندهيم بلكه يا ديرتر يا با فراهم س چنانچه به محض طل
شرايطي و موقعيت خاص آن را بدهيم. بايد بدانيم كه بچه ها در اين برهه سني خيلي زود 
قانع مي شوند و با كمترين توضيح نسبت به شرايط ويژه و خاص، از خواسته خود صرف نظر 

خواهند كرد. 
يكي ديگر از نكات مهم و مورد اشاره در اظهارات  نعمت اهللا زاده به همان داستان قديمي «پول 

تو جيبي» برمي گردد. 
به اعتقاد وي تعيين پول معين در بازه زماني مشخص، به كودكان 
ــته هاي خود را در چارچوب  و نوجوانان كمك خواهد كرد خواس
ــخص پيش ببرند، مديريت مالي را فرا بگيرند و بيشتر از آن  مش
توقعي از والدين نداشته باشند. وي تصريح كرد: «پول تو جيبي» 

بچه را قانع بار خواهد آورد. 
ــن مؤثر تربيت دوران كودكي  نعمت اهللا زاده با تأكيد بر اينكه س
ــفانه در جامعه ما بسياري از والدين از  است، ادامه مي دهد: متأس
15سالگي وارد چرخه تربيت مي شوند اما اگر اين تربيت در همان 
سن كم اعمال نشود، هرگز يك نوجوان 15ساله متوجه «نداشتن» 

و «توانستن» نمي شود. 
ــناس رعايت  ــد اين روانش ــات مورد تأكي يكي ديگر از موضوع
قناعت پيشگي توسط خود والدين است. وي در اين باره مي گويد: 
پدر و مادرها بايد در بحث قناعت اول خودشان رعايت كنند چراكه 

اگر پدر و مادري قانع نباشند، بچه نيز قناعت پذير نمي شود. 
وي با بيان اينكه قناعت پيشگي در تربيت كودك و زندگي آينده 
ــت، مي گويد: آموزه هاي كودكي در بحث قناعت  او اثرگذار اس
باعث مي شود در آينده افراد در مقابل نداشته ها افسرده نشوند 
و احساس ضعف و شكست نكنند. زندگي آينده ساده تر مي شود 
ــب درآمد و خواسته هاي خود  و افراد به مسير خالف براي كس

روي نمي آورند. 

رضا مي گويد: فرزندان من بايد معاشرت با اقشار 
مختلف جامعه را ياد بگيرند و از آن مهم تر فقير و غني 

بدون دغدغه با بچه هاي من معاشرت كنند

اينكه «بتوانيم» و «داشته  نيره ساري 
باشيم» اما «قانع» باشيم 
بـا اينكـه «مجبـور» به 
قناعت باشـيم، زمين تا 
آسمان فرق دارد. هر دو 
قناعت اسـت اما اولي به اختيـار جامه قناعت 
پوشيده و دومي جامه ديگري جز قناعت ندارد 
كه بپوشـد. به قول بيدل دهلوي «به مجبوري 
گرفتارم مپرس از وضع مختارم». فعًال كاري با 
بخش دوم نداريم كه در جـاي خود بايد درباره 
آن حرف زد و نوشت اما ماجراي امروز صفحه8 
كاشانه بررسي «سـبك زندگي» يك خانواده 
بسـيار متمول اسـت. اينكه چرا ما دست روي 
ماجـراي قناعـت گذاشـتيم، بـه موضـوع 
پرونده هاي هفتگي مان برمي گـردد اما اينكه 
چرا سراغ يك خانواده متمول و به قول معروف 
4 درصدي رفتيـم، مربوط مي شـود به تعاريف 
اطرافيـان از خاكي بـودن و تواضع آقـا رضا و 
خانـواده اش كـه باعث شـده سـبك زندگي 
متفاوتـي از پولدارهاي تازه به دوران رسـيده 
داشته باشند؛ سبك زندگي خودساخته اي كه 
البته پيشينه اي ديرينه دارد و به نوعي نسل به 
نسـل در حال انتقال بوده و اسـت. وقتي پاي 
حرف هاي او نشسـتيم، خاطره هايـي از روش 
تربيتي خدابيامرز پدرش تعريف كرد كه نشان 
مي داد اين تربيت و سبك زندگي ريشه دار است 
و داشته هاي او نه مبتني بر ثروت پدر كه متكي 
بر تربيت پدر و تالش شـبانه روزي خود او بوده 
است تا جايي كه رضا مي گويد اجازه پوشيدن 
كفش خاص و گران نداشته يا بايد تا حدي كفش 
را مي پوشيده كه ميخ آن بيرون مي زده و در اين 
سـبك تربيتي حتي بهترين رفقا و همكاران و 
تجار شـهر هـم يـاراي مقابله بـا پـدر رضا را 

نداشتند. 

حاال رضا به ما مي گويد: «ما 8 ميليارد جمعيت داريم 
ــبك زندگي و در ايران هم  و تقريباً 8 ميليارد فكر و س
ــه در اليه هاي  ــون جمعيت داريم ك بيش از 80 ميلي
ــول امروزي ها  ــي مي كنند. به ق مختلف مادي زندگ
ــتند. من جزو  ــطح حداكثري رفاه هس 4 درصد در س
همان 4 درصدي هستم اما هم خودم و هم بچه ها بايد 
بتوانيم با اقشار مختلف جامعه معاشرت كنيم و از آن 
مهم تر فقير و غني هم با ما معاشرت داشته باشند و به 

خاطر وضعيت مادي، كنار ما معذب نشوند.»
ــبتاً جوان كه به  ــه زندگي حاج رضاي نس با ما در قص
اصرار خودش نام فاميلي و عكس او را منتشر نكرده ايم، 

همراه ما باشيد. 
  

حاج رضاي تاجر كنار ما زندگي مي كند
رضا تاجر است. 44ساله و داراي سه فرزند در محدوده 
سني 14، 11 و پنج ساله است. خودش مي گويد فقط با 
يك تلفن در يك معامله،  ميليون ها تومان درآمد دارد. 
ــد اين پول ها در واقع  ديگران هم در مورد او مي گوين

پول خرد ته حساب آقارضاست. 
به قول خود آقا رضا، مي تواند بهترين سفر را در بهترين 
ــد بهترين برندهاي  ــه كند. مي توان هتل جهان تجرب
ــد و در بهترين  جهان را براي بچه هاي خود تهيه كن
خانه نه تنها در شهر تهران بلكه در بهترين شهر جهان 
زندگي كند اما... رضا به همراه خانواده اش همين جا 
ــهر آبا و اجدادي خودش  ــقف پايتخت و در ش زير س
ــد. در منطقه اي  ــا زندگي مي كن و البته كنار همه م
قديمي كه دارالمؤمنين تهران نام دارد، در كنار مادر 
ــا همين چند  ــر و خواهرزاده هايش. ت ــه، خواه و خال
ــود زندگي  ــال پيش طبقه باالي منزل مادري خ س
ــزل مادرش را  ــه خانه كلنگي كنار من مي كرد تا اينك
خريد و كوبيد و روي هم ساخت. حاال او در يك خانه 
معمولي، ديوار به ديوار حياط خانه پدري اش در كنار 
ــه ميزباني او و  مادرش زندگي مي كند؛ خانه اي كه ب
خانواده اش دهه محرم پذيراي عزاداران حسيني است 

ــكل ممكن جشن   و اعياد مختلف در آن به بهترين ش
برگزار مي شود. 

  بچه مايه دار متواضع و خاكي!
نه كه ما به دليل سبك متمول بودن و ظواهر زندگي 
ــراغ او برويم! اتفاقاً طوري زندگي مي كند كه  رضا س
ــي مي داند درآمد او دقيقاً چه ميزان است  كمتر كس
اما كارهاي عجيب زياد انجام مي دهد و همين باعث 
تمايز او از ساير 4 درصدي ها شده و رضا را براي همه 
اقوام عزيز كرده است. اطرافيان يك اعتقاد دارند: «رضا 
بچه مايه دار متواضع و خاكي است»؛ خصلتي كه تمام 
اعضاي خانواده او هم دارند و در واقع اين خصلت از پدر 
خدابيامرز آنها منتقل شده است. رضا خاطرات جالب 
ــان مي دهد  ــدرش نقل مي كند كه نش و عجيبي از پ
قناعت پيشگي به او آموزش داده شده و در واقع سواد 

و دانش زندگي قناعت گونه دارد. 
ــن از اول كارخانه دار و پولدار  تعريف مي كند: «پدر م
بود. آن زمان كه هنوز كسي ماشين نداشت، ماشين 
ــواد به  ــاط قديمي خانه ما بود. پدرم س بي ام و در حي
معناي امروزي و تحصيالت عاليه نداشت اما در تربيت، 
يك سر و گردن از همه باالتر بود. يك بار ماه رمضان از 
جلوي كبابي رد شديم. بوي كباب مستم كرد. به پدرم 
گفتم هوس كردم. سه ساعت بعد لحظه افطار كباب 
سر سفره بود. غذا كه تمام شد پدرم گفت خدا را شكر 
ــا اين را فراموش  ــتيم و كباب را گرفتيم ام كه ما داش
نكنيد خيلي ها هستند كه از كنار اين بو با حسرت و آه 

رد مي شوند و توان خريد كباب را ندارند.»
  آنقـدر كفش را مي پوشـيدم تـا ميخ كفش 

بيرون بزند
نقل ديگري از خاطرات رضا اين است: «آنقدر كفش 
ــد. خاطرم  ــش بيرون بزن ــيدم تا ميخ كف را مي پوش
ــاله بودم و يك روز دوست پدرم  ــت تقريباً 10س هس
ــران و برايم  ــي از بهترين مغازه هاي ته من را برد يك
يك جفت كفش چرم خريد. آن زمان كه چرم همدان 
ــدرم برايم  ــت پ ــي كه دوس ــان بود، كفش 5هزارتوم

ــتيم و به پدرم گفتم  خريد 40 هزار تومان شد. برگش
ــت. پدرم  ــش را عمو قادر برايم خريده اس بابا اين كف
ــت داخل ماشين و به رفيقش  كفش را گرفت و گذاش
ــي پا كند،  ــش 40 هزار تومان ــه من اگر كف گفت: بچ
ــد،  بعد از اين نمي تواند كفش 5 هزار توماني را بپوش
ــزار توماني عادت مي كند.  چون به همان كفش 40 ه
ــه ام را خراب  ــته تو، بچ من به خاطر احترام به خواس

نمي كنم.»
ــبيه پدرش براي فرزندان خود است.  امروز هم رضا ش
مي گويد: «اگر مادر همسرم براي بچه ها هديه سنگين 
بخرد، قبول نمي كنم و پس مي دهم و مي گويم صالح 

نمي دانم بچه من آن را استفاده كند.» 
  مي دانيم مي توانيم، اما انجام نمي دهيم

البته كه داستان اصول تربيتي رضا براي سه فرزند خود 
به همين ها معطوف نمي شود. رضا مخالف زندگي در 
رفاه نيست اما اعتقاد دارد بچه ها بايد ياد بگيرند تا به 
ــند و بيشتر از آن را  ضرورت خريد كنند و داشته باش
انفاق كنند. شعار جالبي در خانواده آنها رواج دارد كه 

«مي دانيم مي توانيم، اما انجام نمي دهيم.» 
ــري  ــد بتوانند با همه قش ــد: «بچه ها باي وي مي گوي
ــرت كنند و از آن مهم تر اقشار ديگر هم بتوانند  معاش
كنار ما خوشحال باشند. اگر ما هميشه در سفر بهترين 
هتل برويم، قطعاً بعد از مدتي حلقه دوستان ضعيف تر 
ــت مي دهيم و فاصله بين ما مي افتد،  از خود را از دس
ــته  ــايد توان حضور در آن هتل را نداش چون آنها ش
ــند، در نتيجه بچه ها بايد طوري زندگي كنند كه  باش
در حلقه معاشرت و انتخاب همه افراد باشند و سايرين 
نسبت به ما احساس ضعف نداشته باشند و براي تفريح 

و معاشرت با ما معذب نباشند.» 
  نكات تربيتي آقا رضا براي بچه ها

ــبك هاي تربيتي رضا براي بچه ها، انفاق و  يكي از س
شركت در امور خيريه است. وي مي گويد: «تابستان 
امسال بچه ها اصرار كردند به تركيه برويم. دو شب بعد 
ــواده را كه درگير  ــواده ماجراي يك خان در جمع خان

ــكالت مادي بودند، تعريف كردم و گفتم بچه ها  مش
ــه را براي اين  ــون هزينه تركي مي خواهم 100 ميلي
خانواده بدهم. اگر موافقيد انجام بدهم. همه موافقت 
كردند. بعد از چند هفته به همراه همسرم و بچه ها به 
جاي ديگري چند روزي سفر كرديم و گفتم اين سفر 
ــما براي انفاق بود. با اين كار  جايزه تصميم جمعي ش
خواستم يك تير و چند نشان بزنم و به بچه ها بفهمانم 
ــت و خدا هم  كه انفاق، پاداش دنيوي هم خواهد داش

به ما رحمت دارد.»
خاطره جالب ديگر رضا با پسر 10ساله اش است. تعريف 
مي كند كه پسرش گويا چند ميليوني پس انداز داشته 
است و يك شب از پدرش مي خواهد اين مبلغ را در يك 
ــد رضا در يك جمعي  كار خير انفاق كند. چند روز بع
ملكي را براي اضافه كردن به يكي از مساجد خريداري 
ــرش مي گويد:  ــب وقتي بر مي گردد به پس مي كند. ش
«امروز يك ملك عالي باهم در بهشت خريديم. پسرش 
مي گويد مگر بهشت هم مي تواني خانه بخري؟!» و رضا 

ماجرا را براي او كامل توضيح مي دهد.»
رضا نكات ظريف و  ريزي را در تربيت بچه ها پياده مي كند، 
مثالً بچه ها را عادت داده تا از لفظ مستأجر استفاده نكنند 
و او را همسايه صدا كنند و اتفاقاً عصر به عصر در پاركينگ 

خانه با همان بچه  همسايه بازي كنند. 
ــيدم و انگار در همه  از رضا درباره مدرسه بچه ها پرس
ــت كه حتي از قبل به  جواب ها منطق مشخصي داش
آن فكر كرده است. فرزندانش در حال حاضر مدرسه 
ــد و سوم رضا دختر  غيرانتفاعي مي روند. فرزند ارش

هستند و فرزند دوم پسر است. 
رضا اينگونه توضيح داد: «پسرم را ابتدا مدرسه دولتي 
ــختي ثبت نام كردم، چون معتقد بودم پسر بايد  به س
بيشتر در تعامل با افراد عادي باشد و در نهايت بتواند 
ــد اما از يك  در جامعه گليم خود را از آب بيرون بكش
ــر من در آن  ــاس كردم حضور پس جايي به بعد احس
مدرسه دولتي براي بقيه آسيب زاست. بچه ها عمدتاً از 
طبقات ضعيف بودند و در بين آنها چند نفر بودند كه 
ــايه پدر و مادر باالي سرشان نبود. ناخواسته  حتي س
شنيدم كه با هم كالسي هايش راجع به ماشين و سفر 
ــيب هاي  ــا بود كه نگران آس صحبت مي كنند. اينج

ــط بچه من به بقيه وارد شود، شدم  احتمالي كه توس
ــه  ــل ديگر او را در يك مدرس ــراه با جميع دالي و هم
غيرانتفاعي متوسط ثبت نام كردم اما همين االن هم 
ــه نمي دهم و سرويس را هم  هزينه ناهار را به مدرس
يك طرفه دارند و صبح ها خودم يا همسرم بچه ها را به 

مدرسه مي بريم.»
رضا حتي گاهي بچه ها را با موتور يا وانت پارك شده 
در حياط منزل به مدرسه مي برد و در اين باره مي گويد: 
«يك روز دخترم را با وانت معمولي به مدرسه مي بردم. 
در راه مدير مدرسه را ديد. سرش را برد پايين. سرش 
را باال آوردم و در جا پياده شدم و با مدير سالم عليك 
كردم. بعدتر به دخترم توضيح دادم بنز با وانت نبايد 

در نگاه ديگران براي تو متفاوت باشد و اتفاقاً اگر با بنز 
ــرت را پايين مي انداختي، چون كارت  بوديم، بايد س
ــود. تو با بنز راحت تر مي تواني فخر  ــخت تر مي ش س
بفروشي و پول خرج كني و نگاه ديگران را بخري اما 

زندگي با اين ماشين سخت تر خواهد بود.»
  رفتار من براي بچه هايم الگو مي شود

از رضا پرسيدم بچه ها با اين سبك زندگي خوشحال 
و راضي هستند؟!

ــر برخي موضوعات به چالش و  پاسخ داد: «گاهي س
ــرف مي زنيم اما كامًال  بحث مي افتيم. ما زياد باهم ح
ــبك زندگي باعث  ــتند كه اين س ــه و قانع هس توجي
شده است با افراد راحت تر ارتباط برقرار كنند و اتفاقاً 
سايرين هم با آنها ارتباط بهتري برقرار مي كنند. حاال 
ــيار ضعيف تر نيست اما  ــايرين افراد بس منظورم از س
ــين پرايد  بچه هاي من حتي كنار خانواده اي كه ماش
ــتند و به راحتي معاشرت  ــحال هس هم دارند، خوش

مي كنند.»
ــت كه بچه ها به  يكي از مهم ترين اعتقادات او اين اس
پدر و مادر خود نگاه مي كنند. وي مي گويد: «اگر من 
طوري زندگي كنم كه قناعت داشته باشم و اندازه نياز 
ــبك براي بچه ها الگو مي شود  خرج كنم، قطعاً اين س
ــت. بچه ها بايد عادي  ــتري نخواهند داش و توقع بيش
ــند و  زندگي كنند و تمام افراد عادي را هم پذيرا باش

افراد عادي هم با ما عادي زندگي كنند.»
  قناعت، انفاق و يك دنيا بركت

ــين و  ــند، تحس رضا درباره خود مي گويد: «براي پس
ــوار نمي شوم يا  ــايند ديگران ماشين خوب س خوش
ــه برعكس براي  ــم بلك كفش و لباس خوب نمي پوش
ــار صنف خود و يكي  معامله با يكي از بزرگ ترين تج
از 10ثروتمند اول ايران، پرايد را انتخاب مي كنم و با 

پرايد به كارخانه او مي روم.»
وي به برخي شيوه هاي تعامالت خود با افراد هم اشاره 
و در اين باره تعريف مي كند: «همين چند شب برفي، 
ــتانم كه  براي برف بازي بچه ها را به اتفاق يكي از دوس
اتفاقاً كارمند معمولي است به پارك شمال شهر برديم. 
ــته  برادرم هم زنگ زد و همراه بچه ها آمدند و  آش رش
خانگي و ميوه و شيريني همراه خود آوردند. در همان 
پارك به اتفاق خورديم. يك ساعت بعد بحث شام پيش 
آمد. پيشنهاد شام را رد كردم و گفتم حداقل 2 ميليون 
هزينه شام خانواده ما مي شود و موافق نيستم. 2 ميليون 
براي من هيچي نيست ولي قطعه كوچك جهيزيه يك 
عروس است. بقيه هم به پيروي از اين تصميم به قول 

معروف كمي سبك تر راهي منزل شدند.» 
 از او پرسيدم اين رفتار خساست نيست؟ 

رضا گفت: «براي خرج كردن بايد پس انداز كرد. براي 
ــرد و در نهايت  ــاق بايد اول جمع ك همان خرج و انف
ــازي  كار بزرگ انجام داد. در واقع كار خير ظرفيت س

مي خواهد.»
ــبك تربيتي رضا و  ــب توجه در س يكي از نكات جال
ــت كه جايگاه مادي خود را ناشي از  همسرش اين اس
زيركي و دانش خود نمي داند بلكه باور او به روزي مقرر 
ــاي او و البته دعاي خير  خدا بوده كه در پس انفاق ه

مادر نهفته است. 
يكي از دوستان او در تعريف رضا مي گويد: «قبل تر ها 
اعتقاد داشت انفاق كه كند به همان اندازه به زندگي 
او همان مال برمي گردد اما جديداً معتقد است حتي 
قبل از انفاق آن پول به زندگي او وارد مي شود و وظيفه 

او بخشش است.»
وي مي گويد: «با خدا معامله كنيم، خدا جبران مي كند 

و اين را به بچه ها هم ياد مي دهم.»
او عين اين جمله را به ما گفت: «اين تربيت براي رضا 

نيست و نگاه و لطف خداست.»
  و اما يك نتيجه گيري

ــه معني  ــر در لغت ب ــت صب ــر دور داش ــد از نظ نباي
ــت و در اصطالح استقامت در برابر  خويشتنداري اس
سختي هاست و صبر در موقعيت هاي مختلف تعابير 
متفاوتي دارد كه يكي از آنها در اسراف است. صبر در 
ــت. اگر روزي كم است بايد  اسراف همان قناعت اس
قناعت كرد و اگر زياد است، بايد انفاق كرد. امام جعفر 
ــاي واالي مؤمن 20گنج  صادق(ع) در بيان ارزش ه
ــت: «توانگري و  را ذكر كردند كه يكي از آنها اين اس

بي نيازي را در قناعت پيدا كردم.» 

آقــا رضا مي توانــد بهترين ســفر را 
در بهتريــن هتل جهــان تجربه كند. 
بهتريــن برندهــاي جهــان را بــراي 
بچه هاي خودش تهيه كند و در بهترين 
خانه نه تنها در شــهر تهران بلكه در 
بهترين شهر جهان زندگي كند، اما او 
در منطقه اي قديمي كه دارالمؤمنين 
تهران نام دارد، در يك خانه معمولي 

در كنار مادرش زندگي مي كند

قناعت پيشگي در تربيت كودك 
و زندگي آينده او اثرگذار 

است. آموزه هاي كودكي در 
بحث قناعت باعث مي شود در 

آينده افراد در مقابل نداشته ها 
افسرده نشوند و احساس 

ضعف و شكست نكنند

 يك مشاور تربيتي در گفت وگو با «جوان»:        

  پول تو جيبي بدهيد   
تا بچه ها قانع بار بيايند
 بهترين سن آموزش قناعت پيشگي 3 تا 7سالگي است

گفت وگو با يك پدر 4 درصدي كه خانواده اش با تمام 96 درصدي ها معاشرت دارند!

 من يك مولتي ميلياردر 
قناعت پيشه هستم

نيره سارى

پرونده
ت در آينه تربيت

قناع
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كودك ما قرار است از رفتار ما و محيطي كه در   مليحه 
آن زندگي مي كنيم پيامي درباره «حرمت تن» قاسمي *

دريافت كند. پيام اين است كه بدن تو حرمت 
دارد و نبايد اجازه بدهي كسـي آن را ببيند و 
لمس كند. كودك بايد ياد بگيرد كه حتي نبايد 
در حضور والدين خود لباسش را تعويض كند. در سنين پايين تر وقتي 
والدين وظيفه تعويض لباس كودك را به عهده دارند بايد با رفتارهاي 
خود نشان دهند كه از لمس يا نگاهي كه الزم نيست، خودداري مي كنند. 

    از تعويض پوشك تا تعويض لباس
اين آموزش ها از همان كودكي و زمان تعويض پوشك فرزندمان آغاز 
مي شود. اينكه هيچ وقت پوشك كودك را در حضور ديگران تعويض 
نكنيم يكي از اصول تربيتي در محيط طيب است. يا اينكه به كودك 
ياد بدهيم هنگام استحمام، بايد لباس هاي خود را در حمام دربياورد. 

همچنين شوخي هاي نامناسب با كودك نكنيم. 
ــده صحبت كنند،  ــا كودك خود خوب و پااليش ش اينكه والدين ب
لباس هاي خود را درحضور كودك تعويض نكنند، كودك مي بيند 
ــه صورت كامًال عادي انجام  و ياد مي گيرد. البته اين كارها را بايد ب
داد. اگر نقش بازي كنيم مثًال با صداي بلند بگوييم من دارم مي روم 

به اتاق تا لباس هايم را عوض كنم كسي داخل نيايد، كودك بيشتر 
حساس مي شود. 

اگر لباس يا پوشك كودك را در حضور ديگران تعويض كنيم، پيام 
ــم دارد به كودك منتقل  مراقبت از بدن و اينكه بدن هركس حري
ــتقيم و بدون كالم در خانه شرايطي  نمي شود. والدين بايد غيرمس
فراهم كنند تا كودك بداند تن او حرمت دارد. كودكي كه حرمت تن 

را ياد بگيرد در سن بلوغ معني خودمراقبتي را مي داند و حيا دارد. 
   كودك با حيا تربيت كنيم

ــامل چيزي كه مي بينيم،  ــت و ش ــيار گسترده اس مفهوم حيا بس
ــر مي كنيم  ــه به آن فك ــم و حتي چيزي ك ــنويم، مي خوري مي ش
ــت كه فرزندمان در نوجواني و  ــود. مطلوب ما همين اس هم مي ش
بزرگسالي به اين مرحله برسد، به همين دليل در خردسالي و كودكي 
بايد مفهوم «حريم» براي كودك نهادينه شود. درواقع زماني كه ما 
محيط طيب را براي كودك فراهم كنيم آموزش غيرمستقيم و البته 

مؤثر اتفاق مي افتد. 
انسان با حيا مراقب همه ورودي هايش است، زيرا مي داند هميشه 
ناظري هست(وجدان و خدا) و از هر امر نكوهيده اي دوري مي كند. 
براي مثال اگر دِر خانه اي باز باشد نگاه نمي كند، در حال جست وجو 
ــد نگاه نمي كند،  ــته تصوير بدي بياي در فضاي مجازي اگر ناخواس

ــت و  ــي مراقب ورودي هاي ذهنش اس ــتد و حت فالگوش نمي ايس
نمي گذارد هرچيزي به ذهنش برسد. 

انسان با حيا ارادي انتخاب مي كند كه نگاه نكند اما انسان خجالتي از 
روي خجالتش نگاه نمي كند. انسان با حيا از هر امر نكوهيده اي دوري 

مي كند اما انسان خجالتي از هر امري دوري مي كند. 
   عفت از حيا متولد مي شود

بعد از نهادينه شدن حيا، عفت كه نوعي خويشتن داري جنسي است 
ــت. حالتي در نفس است كه  به وجود مي آيد. عفت محصول حياس
باعث مي شود انسان بر شهوت غلبه كند. همانطور كه اميرالمؤمنين 
امام علي(ع) مي فرمايند: «عفت و پاكدامني به اندازه شرم و حياي 
انسان است» در واقع عفت بدون حيا ممكن نيست. حيا هم نسبت 
به پيشگيري از افعال زشت است، يعني مانعيت دارد و هم نسبت به 
بعد از عمل زشت است، يعني تا هنوز انسان مسخ نشده است خودش 
را سرزنش مي كند و متأثر مي شود، پس حيا يك مسئله بسيار مهم 

در كل تربيت و خاصه در تربيت جنسي كودك است. 
بي حيايي نطفه اي است كه اگر كاشته شود ممكن است در هرجايي 
از تربيت كودك بيرون بزند. كودكي كه بي حيا باشد پروسه تربيت 

او بسيار دشوار خواهد بود. 
*كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

سبك مراقبت

اين پر قو خطرناك است!
بگذاريد فرزندان نداشتن و نشدن را تجربه كنند

 اگر مدام فرزندتان را حمايت كنيد 
و در پر قو نگه داريد با اولين تنش اجتماعي خودش را خواهد باخت

پر قو يا چاله بزرگ؟!
 والدين فكر مي كنند با افراط در مراقبت، فرزند را در پر قو نگه مي دارند، ولي در واقع او را در يك 
چاله بزرگ خودبرتربيني و متوقعانه مي اندازند و هميشه دلشان مي خواهد يكي مثل مامان يا بابا 
ــان را اجابت كند. هر چه اراده مي كنند به لطف مهر والدين صاحب مي شوند و هر  خواسته هايش
كاري مي خواهند تجربه مي كنند. ولي در مدرسه همه دانش آموزان عزيز والدين خودشان هستند، 
ــنين پايين شكل مي گيرد. او ياد  بنابراين كسي به او بها نمي دهد و اولين سرخوردگي اش در س
ــويق و تمجيدش كنند. هر كار كوچكي  گرفته مدام در كانون توجهات باشد و هر كاري كرد  تش
كرده بابا برايش دست زده و مامان برايش جايزه خريده است، ولي حاال در اجتماع مدرسه اوضاع 
فرق مي كند. كارهايي كه مي كند وظيفه است و كسي براي انجام وظيفه اش پاداش نمي گيرد. اگر 

سبك تربيت

از وقتي يادم مي آيد من سوگلي بابا بودم. خودش مي گفت   مرضيه 
ــي به من نگاه چپ مي كرد با بابا طرف باميري خط قرمز! اگر كس

ــونت نشان  بود. اگر هم مامان براي تربيت من گاهي خش
ــه با بچه من  ــب با هم دعوا مي كردند ك مي داد، ش

ــت. بزرگ  ــته باش هنوز بچه اس كاري نداش
مي شود ياد مي گيرد. هميشه پشتم بود. هر جا اشتباه كردم جورم را 

كشيد. اتاقم را كه مامان تشبيه  به زباله داني و الفاظ ديگر مي كرد، 
بابا تميز مي كرد و مي گفت دخترم خسته مي شود. اين بساط 
ــفره مامان مي گفت برو آب  هميشگي خانه ما بود. اگر سر س
ــفره را ببر، بابا خودش دست به كار  ــايل س بياور يا فالن وس
ــد و به جاي من وظايفم را انجام مي داد. مي خواست  مي ش
دختر دردانه اش آب توي دلش تكان نخورد. به خيال خودش 
مي خواست پدري را در حقم تمام كند ولي پدرانه هاي من و 
بابا به همين جا ختم نمي شد. او خودش را موظف كرده بود 

مثل يك پدر نمونه رفتار كند و هر وقت هر چيزي اراده كردم 
ــالن بانك عقب  ــط ف ــد. از بچگي مي ديدم قس برايم تهيه كن

ــتم مي خريد.  مي افتاد و مامان غر مي زد ولي بابا هرچه مي خواس
يادم است يك بار كالس دوم ابتدايي بودم. دوستم قمقمه آبش را تازه 

خريده و قشنگ تر از قمقمه من بود. عاشقش شدم و دلم خواست آن را 
داشته باشم. خانه آمدم و به مامان گفتم برايم بخرد ولي او دعوا كرد و گفت 

ــكي زنگ زدم به بابا و با كمي گريه و  قمقمه خودت هم زيباست و هم سالم. يواش
غرولند و ناز كردن راضي شد برايم بخرد. درست همان شب !

ــاري  ــاعت نزديك 11 بود. فكر كرد يادم رفته ولي من باز پافش وقتي خانه آمد س
كردم و او براي فرار از ناآرامي خانه مرا برد و هر طور شده بود در سومين مغازه لوازم 
التحرير يك قمقمه خريد. غير از قمقمه، مثال هاي زيادي مي توانم بزنم كه من گريه 
مي كردم و بابا مي خريد. وقتي هنوز سنم كم بود برايم گوشي خريد. برايم لباس هاي 

غير تكراري و كيف هاي آنچناني مي خريد. مي گفت بچه ويترين زندگي است. بايد 
هميشه زيبا و كامل باشد. 

بيچاره مامان چقدر خون دل خورد به خاطر كارهاي بابا و البته به خاطر خواسته هاي 
ــت و غلط تربيت من. مامان مي گفت كاري كه تو  من. چقدر دعوا كردند سر درس

ــت. او هم مي گفت من يك بچه دارم و  ــت، ظلم اس ــمش پدري نيس مي كني اس
مي خواهم همه چيز تمام باشد. خالصه از وقتي يادم است بين آنها دعوا بود و هميشه 
هم يك سر ماجرا من بودم. مامان مي گفت هر چه مي خواهد بگذار برايش صبر كند 
و انتظار بكشد. اينطوري قدر وسيله اش را بيشتر مي داند، ولي بابا مي گفت فرزندم 

اينطوري زجركش مي شود. خالصه هر چه هوس و  اراده مي كردم كه داشته باشم 
برايم مهيا بود و جلز و ولز مادرانه راه به جايي نمي برد. يكي از آنها فكر آينده ام بود 

و آن يكي فكر آسايشم. 
ميان آن كشمكش هاي هميشگي شان من نفهميدم چه زمانى بزرگ شدم و 
كي سر از دانشگاه در آوردم. نگراني هاي مامان داشت يكي يكي خودش 
را نشان مي داد و هيچ كس هم نمي توانست مثل بابا مرا راضي كند. 
هميشه توقع داشتم دوستانم برايم سنگ تمام بگذارند و به اندازه 

من ريخت و پاش كنند. توقع كادوهاي گران داشتم و... 
ولي دانشگاه هم گذشت و من سر از زندگي مشترك در آوردم. 
عشق يقه ام را بزنگاه گرفت و پايم را در يك كفش كردم كه 
يا اين آدم يا هيچ كس. اين بار بابا مي گفت پسر خوبي است 
ولي به درد تو نمي خورد. تو در ناز و نعمت بزرگ شدي توي 

پر قو ولي او... 
ــفره عقد نشستم و به كسي  حرف هايش را نشنيدم. پاي س
كه دوستش داشتم قول دادم خوشبختش كنم و قول داد كه 

خوشبختم كند. 
ولي خوشبحتي از نگاه او با من فرق مي كرد. او مي خواست كنار 
هم به آرزوهايمان برسيم و با هم تأمين رفاه و آسايش را تجربه كنيم، 
ولي من صبر كردن نياموخته بودم. همه چيز را با هم و يكجا مي خواستم. 
تحمل مستأجر شدن نداشتم. تحمل نداشتن ماشين حتي براي چند ماه را 
نداشتم. به سفر دم دستي قانع نبودم. تازه دانستم چقدر ما با هم فرق داريم و چقدر 
بابا راست مي گفت. او اشكالي نداشت. كارها و اعتقادش نرمال بود. اين من بودم كه 
با صبر و تحمل و انتظار بيگانه بودم و هميشه لقمه ها را حاضر و آماده مي خواستم. 
در پر قو بودن مرا متوقع كرد و در مهم ترين نقطه از زندگي ام من را به زمين كوبيد. 
در يك روز سرد زمستان از دادگاه برگشتم در حالي كه ديگر او را نداشتم. به گمانم 

حاال مجبورم صبور باشم و براي خوب شدن حال افتضاحم منتظر بمانم.

بهترين يا شايد بدترين باباي دنيا

از وقتي يادم اســت بيــن آنها دعــوا بود و 
هميشه هم يك ســر ماجرا من بودم. مامان 
مي گفت هر چه مي خواهد بگذار برايش صبر 
كند و انتظار بكشد. اينطوري قدر وسيله اش 
را بيشتر مي داند، ولي بابا مي گفت فرزندم 

اينطوري زجركش مي شود

نگراني هاي مامان داشت يكي يكي خودش 
را نشان مي داد و هيچ كس هم نمي توانست 
مثل بابــا مرا راضــي كند. هميشــه توقع 
داشتم دوستانم برايم سنگ تمام بگذارند 
و به اندازه من ريخت و پــاش كنند. توقع 

كادوهاي گران داشتم و... 

قصه زندگي

 فرزندم 
تن تو حرمت دارد

والدين بايد غيرمستقيم و بدون كالم 
در خانه شرايطي فراهم كنند 
تا كودك بداند تن او حرمت دارد

نقش حيا در تربيت جنسي كودك

ــتاني در خانه داريد، حتماً به اين موضوع برخورد كرده ايد كه در مدرسه والديني  دانش آموز دبس
هستند كه حتي سر اينكه فرزندشان پيش چه كسي بنشيند چانه مي زنند و مدام قبل از معلم در 
كالس هستند و براي همه تعيين تكليف مي كنند. همان بچه ها وقتي بزرگ تر مي شوند تو روي 

معلم مي ايستند و او را تهديد مي كنند كه اگر به پدرم بگويم فالن و بهمان مي كند. 
هميشه پشت فرزندتان نباشيد

ــند كار درستي است. اينكه به آنها  والدين فكر مي كنند اينكه در هر حالتي پشت فرزندشان باش
زورگويي و خودخواهي ياد بدهند درست است. اينكه به جاي منطق گفت وگو راه خشونت و ناسزا 
گفتن را برگزينند درست است، ولي نمي دانند آرام آرام شخصيت او را نابود مي كنند و باعث جدايي 

دوستانش از او مي شوند. كسي با او دوست نمي شود و قلدري او را برنمي تابد. 

ــريك زندگي اش تالش كند و صبور باشد، ولي  همين فرد وقتي بزرگ مي شود، بايد پا به پاي ش
بچه هاي بزرگ شده در پر قو صبور نيستند، انتظار كشيدن هم بلد نيستند. آنها تحمل نه شنيدن 
ندارند و با كوچك ترين چالش در زندگي شان به بن بست مي رسند. آنها معني نداري و نمي شود و 
نمي توانم را درك نمي كنند. چون پدر هميشه حامي او بوده و حاال بايد تابع قوانين زندگي جديد 
باشد. بايد با فردي از فرهنگ متفاوت زير يك سقف زندگي كند اما نمي تواند. سازگاري را نياموخته 
و ياد گرفته است حرف حرف خودش باشد و تمام! آن وقت بساطمان مي شود همين طالق هاي ريز 
و درشتي كه هر روز از در و همسايه مي شنويم. تازه آن وقت هم والدين به جاي وساطت در مسير 
آشتي و تعامل، سعي مي كنند از موضع قدرت وارد شوند و هر كس حق را به فرزند خودش بدهد. 

نه تنها دعواي آنها حل نمي شود، بلكه خانواده ها هم وارد فاز ارتباطي تازه و پر تنش مي شوند. 
با دانش روز تربيت كنيد

ــود پدري نكرد يا مهر مادري را فراموش كرد؟ در پاسخ  خب شايد بگوييد چاره چيست؟ مي ش
بايد گفت كافي است شما در برخورد با فرزندان خود همراه با علم روز پيش برويد. دنياي دهه 
هشتاد و نودي ها با گذشته فرق مي كند. نمي شود نسخه تربيتي دهه60 را برايشان پيچيد. بايد 
اطالعات روانشناسي و فرزندپروري خود را به روز رساني كنيد. حريم حمايتي خود را حفظ كنيد 
اما اجازه مستقل شدن هم به او بدهيد. اگر مدام او را حمايت كنيد و در پر قو نگه داريد با اولين 
ــما طعم شكست و نداشتن  تنش اجتماعي خودش را خواهد باخت. پس بگذاريد گاهي كنار ش

و نشدن را تجربه كند.

والدين فكر مي كنند با افراط در مراقبت، 
فرزند را در پر قو نگه مي دارند، ولي در 
واقع او را در يك چاله بزرگ خودبرتربيني 
و متوقعانــه مي اندازنــد و هميشــه 
دلشــان مي خواهد يكي مثل مامان يا بابا 

خواسته هايشان را اجابت كند

والد شدن شيرين ترين اتفاق زندگي هر انسان است. گويا وقتي فرشته اي متولد مي شود دو نفر مسئول 
 مهسا 
مي شوند كه تمام وقت يعني به وسعت تمام عمرشان مراقب او باشند. به محض تولد فرزند تمام هم و غم مهاجر

هر دو مي شود نگه داشتن او در پر قو. يعني آرامش و آسايشي توصيف ناپذير و بي پايان. فداكاري مي شود 
تأمين نيازهاي كودك و نوجوان و جوان و... خالصه هميشه يكي هست كه جور آدم را بكشد. وقتي بچه 
است او را هنگام خسته شدن در آغوش بگيرد، دوچرخه اش را هل بدهد، در دعوا با دوستش ميانجيگري 
كند، هنگام ريختن غذا روي لباسش بگويد اشكالي ندارد، خودش اتاقش را جمع كند. بند كفش هايش را ببندد و حتي در پارك 
به جاي او در صف تاب و سرسـره بماند. اينها كوچك ترين و ابتدايي ترين راه هاي سلب اسـتقالل و عزت نفس كودك است. 
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   امام علي نقي هادي فرمودند: 
شـكرگزاري از نعمت، از خود نعمت بهتر اسـت، چون نعمت متاع دنياي فاني است و لكن شكر، نعمت 

جاودانه آخرت است. 
تحف العقول، ص483

هاديانه
بهترين 

مردم

بعد از يك روز طوالني در محـل كار به خانه 
نيره 
مي رويد و با وجود اينكه از نظر فيزيكي كامًال محمودي

خسته هستيد، نمي توانيد استراحت كنيد، 
چون ناگهان تمـام افـكار مأيوس كننده به 
ذهن تـان هجـوم مـي آورد. يـاد كارهـاي 
عقب افتاده مي افتيد و از خودتان كه نتوانستيد حتي يك تصميم 
كوچك را عملي كنيد، بدتان مي آيد. مثًال به ياد داريد كه سـعي 
داشتيد نوشـابه را از رژيم غذايي خود حذف كنيد اما يك جرعه 
كوچك در ناهار خورديد و اكنون احساس گناه مي كنيد. باز همان 
احسـاس مأيوس كننـده سـراغ تان مي آيـد. اين حالـت نامش 
«خستگي عاطفي» است.  خسـتگي عاطفي مي تواند چهره هاي 
مختلفي به خود بگيرد. از احساس خستگي گرفته تا فوران خشم، 
عدم هيجان در مورد چيزي و ناتوانـي در خوابيدن كه در صورت 
عدم كنترل مي تواند بسـيار خطرناك باشـد و منجر به مشكالت 
جسماني هم بشود.  به خاطر داشته باشـيد كه ما فقط موجودات 
فيزيكي نيسـتيم، ذهن ما حتـي هنگام خواب هـم كار مي كند و 
احساسـات ما در همـان مغـز ذخيره مي شـود. احسـاس مورد 
سوءاستفاده قرار گرفتن عواطف مان يا دوست نداشتن خودمان 
مي تواند بر سالمت عاطفي ما تأثير بگذارد كه به نوبه خود استرس 
زندگي روزمره ما را افزايش مي دهد.  براي اينكه خود عاطفي مان 
را سـالم و قـوي نگـه داريـم و گاهـي آن را صيقل دهيـم، بايد 
سازوكار هاي كنترلي خاصي را مديريت كنيم تا به حفظ تعادل در 
وجود ما منجر شـود. همه مـا روش هايي بـراي مديريت وضعيت 
عاطفي خود در فرسـودگي داريم، اما بخش زيادي از اين روش ها 
معموالً مشترك هستند و قابليت به كارگيري توسط بخش عمده 
افرادي را كه با خستگي عاطفي مواجه هستند، دارند. برخي از آنها 

را در ادامه برمي شمريم. 
 
 اجازه ندهيد گلوله برفي شود

ــل كننده ما را تحت تأثير قرار  ــات منفي و كس هر زمان كه احساس
ــيبي، آنها را  ــي در سراش ــم مثل گلوله برف مي دهند، تمايل داري
ــر و آنها را در ذهن خود  فاجعه بارتر كنيم. ما بيش از حد به موقعيت ها فك
بزرگنمايي مي كنيم، اما بايد ياد بگيريم در چنين مواقعي خودمان را كنترل 
ــات منفي، كليد مقابله با  كنيم. ايجاد چنين عادتي در مواجهه با احساس
رويدادهاي استرس زا در زندگي روزمره ماست. بهتر است قبل از هدر دادن 
ــت، وضعيت  ــي مان براي چيزي كه هنوز اتفاق نيفتاده اس انرژي احساس
روحي خود را بررسي كنيم. در اين صورت مي توانيم با كمي خودداري از 
آن زمان و انرژي براي چيزي استفاده كنيم كه واقعاً ما را خوشحال مى كند 

و به نقطه بعدي مي برد. 

3 كار شاد انجام دهيد
تالش كنيد در طول روز دست كم سه كار انجام دهيد كه شما را 
خوشحال كنند. اين كار شاد الزم نيست خيلي بزرگ و چشمگير 
باشد يا فعاليتي باشد كه نياز به تدارك و هزينه دارد، بلكه شايد الزم باشد 
ــه در خارج از مجتمع  ــت بگذاريد تا مثًال بوي گلي را ك فقط چند ثانيه وق
آپارتماني شما رشد مي كند، حس يا يك ويدئوي يك دقيقه اي خنده دار 
ــم تركيب كنيد،  ــاد را باه ــه كار ش ــا كنيد. اگر مي خواهيد دو يا س تماش
ــت يك قرار در خارج از منزل بگذاريد و  شايد بهتر باشد مثًال با چند دوس
ــت از خود كليشه اي و  كمي خوش بگذرانيد. در چنين موقعيتي بهتر اس
هميشگي تان فاصله بگيريد و حتي اگر شده تا حدي هم سبك سر باشيد 

يا مزاحي كنيد. 
شكرگزاري كنيد

در نمازهاي مان پنج بار شكرگزاري خالق هستي را داريم ولي 
ــد. عالوه بر آن پنج بار در روز  بايد عميق و با حضور قلب باش
شكرگزاري كنيد. شايد بخواهيد هر پنج مورد را قبل از خواب انجام دهيد 
يا تصميم بگيريد آنها را در طول روز انجام دهيد تا تعادل روحي تان بازيابي 
شود، پس بايد پنج چيز را بيابيد كه بابت آنها واقعاً سپاسگزار هستيد. اولين 
مورد را انتخاب كنيد و آن را تا جايي كه مي توانيد واضح تصوير كنيد، سپس 
لبخند بزنيد. آن را در ذهن تان به تمامي احساس كنيد. چقدر عالي است 
كه بتوانيد براي چيزي يا كسي در زندگي خود سپاسگزار باشيد. حاال روي 

آن احساس آرامشي كه با قدرداني به وجود مي آيد، تمركز و توجه 
ــما وسعت پيدا مي كند.  كنيد كه چگونه با هر لبخند ش

اين فرايندي است كه از نظر علمي هم ثابت شده 
است. با اين كار در واقع واكنشي از قدرداني 
و شادي را در مغز خود تحريك مي كنيد كه 
به شما كمك مي كند، آرامش و احساس 
ــيد و به همين  ــته باش مثبت تري داش
ــا چالش هاي  ــراي رويارويي ب ترتيب ب

روزمره قدرت بگيريد. 

به خودتان گوش دهيد
اگر حس مي كنيد ذهن تان مچاله شده و از نظر عاطفي خسته 
ــان، به قلب و  ــتيد، كمي به خودتان گوش دهيد. به بدن ت هس
ذهن خود گوش دهيد و كمي از خودتان مراقبت كنيد. سالمت عاطفي تان 
هميشه در اولويت اول است. اگر هنوز متقاعد نشده ايد كه به سالمتي خود 
ــايد در مورد مراقبت از خود احساس گناه مي كنيد، بدانيد  نياز داريد يا ش
ــرمايه گذاري است. سرمايه گذاري براي  كه سالمتي رواني هميشه يك س
سالم تربودن، شادتربودن، عملكرد بهتر داشتن در محل كار و مدرسه، تعامل 

بهتر با عزيزان تان و داشتن وقت آزاد براي استراحت يا ماجراجويي. 
خودتان را تكان دهيد

يكي ديگر از راه هاي مؤثر و واقعي براي كمك به سالمت عاطفي 
ورزش است. شايد بگوييد كه اين حرف خيلي تكراري است و باز 
هم مي خواهيم از رفتن به باشگاه صحبت كنيم، اما ورزش براي خالص كردن 
ذهن مان از افكار منفي فقط شامل ورزش حرفه اي نيست. ورزش هميشه براي 
كمك به جنبه هاي خاصي از سالمت روان توصيه شده است. با افزايش ضربان 
قلب و حركت دادن ماهيچه هاي مان، مقدار زيادي اندورفين و مواد شيميايي 
ــترس مان را به روشي سالم  در مغز جذب مي كنيم كه ما را قادر مي سازد اس
مديريت كنيم. غير از ورزش حرفه اي، راه هاي سرگرم كننده زياد ديگري هم 
براي حركت دادن بدن وجود دارد، مثل دوچرخه سواري، پياده روي، بازي با 

بچه ها و حتي رفت و روب كردن منزل. 

قنادى

با اين ذهن خسته چه كنيم؟!
در ستايش دردى كه تعالى مى بخشدچند راه حل براي كاهش خستگي عاطفي

 رنج خوب است 
به شرط آنكه خودت انتخاب كرده باشى!

  هر زمان كه احساسات منفي 
و كسل كننده ما را تحت تأثير 
قرار مي دهند، تمايل داريم مثل 
گلوله برفي در سراشيبي، آنها 
را فاجعه بارتر كنيم. ما بيش از 
حد به موقعيت ها فكر و آنها را در 
ذهن خود بزرگنمايي مي كنيم، اما 
بايد ياد بگيريم در چنين مواقعي 
خودمان را كنترل كنيم

خيلـى از غذاهـاى خوشـمزه اى كه در 
سـفره عموم ما ايرانى ها سرو مى شود، 
پيشينه اى سنتى دارد و تعلق جغرافيايى 
آن مربـوط به يك شـهر و منطقه خاص 
اسـت، با اين تفاوت كه خوشـمزه ترين 
و اصيل تريـن طعـم آن غـذا را فقط در 
شـهر اوليه مى توانيـد پيدا كنيـد. اگر 
مى خواهيد طعم واقعـى كباب تابه اى را 
تجربه كنيد با شيوه پخت «تاوا كبابى» 

تبريزى آشنا شويد.

مواد الزم براى چهار نفر: 
ــرم/ رب  ــت چرخ كرده مخلوط600گ گوش
ــق غذاخورى/ زعفران  گوجه فرنگى يك قاش
دم كرده يك قاشق غذاخورى/ پياز يك عدد 
ــدد/ نمك و  ــط/ گوجه فرنگى چهار ع متوس
ــياه به مقدار كافى/ زردچوبه و روغن  فلفل س

به مقدار كافى.
دستور پخت:

را رنده مى كنيم و پس از گرفتن آب 1 براى تهيه تاوا كبابى تبريزى ابتدا پياز 
اضافى اش به همراه گوشت چرخ كرده، زعفران 
دم كرده و مقدارى نمك، زردچوبه و فلفل سياه 
ــب مى ريزيم و باهم  ــه مناس داخل يك كاس

مخلوط مى كنيم.
ــت  ورز 2 در اين مرحله مايه كباب را به مدت  ــه با دس ــا 10دقيق ــت ت هف
مى دهيم تا حالتى چسبناك و منسجم پيدا 

ــه خوبى ورز ندهيم،  كند. اگر مايه كباب را ب
ــدن ترك مى خورد، ولى اگر به  زمان سرخ ش
خوبى ورز داده شود تا پايان پخت به صورت 

يكدست باقى مى ماند.
ــلفون  ــه را با س ــه روى كاس مى پوشانيم و به مدت 30دقيقه تا يك 3 در ادام
ساعت در يخچال قرار مى دهيم تا استراحت 
ــه خوبى  ــه كباب ب ــس از اينكه ماي ــد. پ كن
استراحت كرد، آن را از يخچال خارج مى كنيم، 

سپس يك تابه مناسب انتخاب مى كنيم.
ــه مقدارى روغن داخل  ــه كباب را درون 4 در اين مرحل تابه مى ريزيم و ماي
تابه به صورت يكدست پخش مى كنيم، سپس 
ــط قرار مى دهيم.  تابه را روى حرارت متوس
حاال بايد حدود 15 تا 20دقيقه زمان بدهيم تا 

يك سمت كباب سرخ شود.
كامالً منسجم شد، آن را بر مى گردانيم، 5 پس از اينكه يك سمت كباب سرخ و 
ــف  ــط نص ــا را از وس ــپس گوجه فرنگى ه س
مى كنيم و به همراه فلفل هاى سبز در اطراف 
تابه مى چينيم. در ادامه رب گوجه فرنگى را در 

نصف فنجان آب حل مى كنيم.
ــه رب  ــز ب ــرده را ني ــران دم ك زعف گوجه فرنگى اضافه مى كنيم، سپس 6
اين مخلوط را به تابه اضافه مى كنيم و اجازه 
مى دهيم كباب به صورت كامل بپزد. در پايان 
كباب را داخل ظرف مورد نظرمان مى كشيم و 

به همراه نان يا برنج نوش جان مى كنيم.

هميـن االن كـه ايـن مطلـب را مى خوانيـد 
دهان تان از يادآورى يك شـيرينى كوچك و 
نرم و خوشمزه آب مى افتد. شيرينى نخودچى 
يكى از شيرينى هاى ساده و سنتى ما ايرانى ها 
و پاى ثابت سفره نوروز است. پخت اين شيرينى 

دوست داشتنى خيلى هم ساده است.

مواد الزم: آرد نخودچى نيم كيلو/ هل سبز 
ــق مرباخورى/  ساييده شده يك قاش

ــن  ــرم/ روغ ــد 250گ ــودر قن پ
جامد250گرم.

ــدا آرد  طـرز تهيـه: 1) ابت
ــد را  ــودر قن ــى و پ نخودچ
جداگانه الك كنيد.2) پودر 
قند و روغن جامد را در ظرف 
ــه كمك  ــرى بريزيد و ب ديگ

ــتى  همزن برقى و يا همزن دس
ــروع به هم زدن مواد با يكديگر  ش

كنيد تا كامالً باهم مخلوط شوند. 3) يك 
دستكش پالستيكى به دست كنيد و پودر قند و 

روغن را با دست ورز دهيد تا كامًال مواد فرم خامه اى 
به خود بگيرند.4) بعد از اينكه پودر قند و روغن كامًال 
ــه از قبل الك  ــد، نصف آرد نخودچى را ك ورز داده ش
ــروع به ورز  ــد اضافه و دوباره ش ــد به پودر قن كرده اي
دادن كنيد. 5) باقى مانده آرد نخودچى را نيز به مواد 
ــروع به ورز دادن بكنيد تا  شيرينى اضافه و دوباره ش
شكل انسجامى به خود بگيرد و از شكنندگى دربيايد، 

چون اين خمير بسيار نرم و شكننده است. حين ورز 
دادن هل را نيز به مواد شيرينى اضافه كنيد. 6) وقتى 
خمير آماده شد آن را داخل يك پالستيك و به مدت 
12 تا 24ساعت در يخچال بگذاريد تا استراحت كند. 
پس از اينكه كامًال استراحت كرد خمير را روى سطح 
صافى پهن و با كمك وردنه آن را كامالً صاف و يكدست 
ــكل دادن به شيرينى  كنيد.7) از چند قالب براى ش
ــتفاده كنيد، قالب هاى كوچك و مناسبى  اس
ــيرينى  ــكل دهى ش كه مخصوص ش
ــت  ــتند.  ضخام ــى هس نخودچ
خمير شيرينى ها بايد به اندازه 
ــد كه انتخاب  قالب هايى باش
كرديد. اگر هم قالب مناسب 
در دسترس نداشتيد، خمير 
ــانتيمتر  را به ضخامت دو س
ــس از اينكه  پهن كنيد. 8) پ
شيرينى ها را قالب زديد، سينى 
ــانديد،  فر را با كاغذ روغنى بپوش
ــيرينى ها را روى سينى قرار  سپس ش
ــمت اگر بخواهيد مى توانيد  دهيد. در اين قس
شيرينى را تزئين كنيد. 9) سينى حاوى شيرينى را 
در طبقه وسط فر كه با حرارت 170درجه سانتيگراد 
از قبل گرم كرده ايد، بگذاريد و اجازه دهيد شيرينى ها 
ــيرينى ها را از  به مدت 15 الى 20دقيقه بپزد.10) ش
فر خارج كنيد و اجازه دهيد تا كامًال سرد شود، چون 
ــتفاده كنيد، به خاطر تردى و شكنندگى،  اگر داغ اس

خرد مى شوند.

جستارسبك سالمت

شيرينى نخودچى
كوچك و دوست داشتنى

ساجده استان و شهر اصفهان عالوه 
بـر جاذبه هـاى بى شـمار و  براتى

شگفت انگيز تاريخى، مناطق 
ديدنـى ديگـرى دارد كـه 
روسـتاهاى زيبـا از جملـه 
آنهاسـت. يكى از اين روسـتاهاى شـگفت انگيز 
در60كيلومترى جنوب شهرستان سميرم واقع در 
استان اصفهان است. با ما به روستاى تاريخى سيور 

بياييد.

روستاى سيور برافراشته بر حاشيه شمالى كوهپايه اى دنا 
از غرب به منطقه چال خرسى، از جنوب به قله دنا و از شرق 
به دره گچ و از شمال به رودخانه ماربر و كاسه رود مشرف 
و به دليل اينكه داراى شرايط خاص زيست محيطى است، 

جزو مناطق حفاظت شده است.
محاصره روستاى سيور در ميان كوه ها و درختان سرسبز، 
شاهكارى بى نظير از خالق هستى، به زيبايى يك كارت 
پستال به نمايش گذاشته است. بيشتر مردم سيور به كار 
كشاورزى و دامپرورى مشغول هستند. زنبوردارى نيز يكى 
 ديگر از راه هاى درآمد اهالى اين روستا محسوب مى شود، 
بنابراين اگر قصد تهيه عسل داريد، طعم ناب و شيرينى 
را از آن در روستاى سيور خواهيد يافت. مراتع گل و گياه 
سيور كه عمده آن پوشيده از انواع گونه هاى گون و آويشن 
است، بهترين محل براى پرورش زنبور عسل بوده كه البته 

بيشتر محل هاى نگهدارى و پرورش كندوها دامنه شمالى 
قلل در نزديكى حوض دال است.

ــينه منتقل شده حكايت از  داستان هايى كه سينه به س
ــار در مكان هاى ديگر  ــتا چندين ب آن دارد كه اين روس
نزديك به مكان فعلى بنا شده است كه بر اثر سيل و زلزله 
به كلى از بين رفته و فقط آثار اين بناها در مزارع و باغات 
ــم مى خورد ولى از روى سنگنوشته هاى  به وفور به چش
قبرستان هاى آن مى توان حدس زد كه قدمت آن بيش از 

هزارو500سال است.
ــيار باالى گردشگرى  ــيور داراى ظرفيت بس روستاى س
است و از جمله مكان هاى ديدنى آن مى توان به تنگ باال، 
حوض دال، تنگ رزك، مور، خاراشتر، اتابكى، نعنا دون، 
باال زيرى، سهران رو، خرسان بزرگ و كوچك، آب اسپيد، 
قالت بزى، ده باال و آبشار فصلى گودنسه، چشمه كهريز 

دره باغ و حاشيه رودخانه زيباى ماربر اشاره كرد.
ــتا  ــد از يك گردش جانانه در اين روس آنچه مى تواند بع
ــتاهاى زيباى اطراف اصفهان، حال شما را  از ميان روس
حسابى خوب كند، چشيدن طعم ميوه هاى خوش رنگ 
ــيب، گردو، بادام، گالبى، انگور، هلو، توت  ــت. س آن اس
قرمز، آلوزرد، زرد آلو، گيالس، آلبالو، سيب دره اى و انواع 
ــيور يافت مى شوند.  ــتاى س درختان ميوه بومى در روس
ــال پيش مى رسد و  ــيور به حدود س قدمت روستاى س
يك منطقه چهارفصل است، پس هر زمان كه به اصفهان 

رفتيد، مى توانيد براى بازديد از آن اقدام كنيد.

سفر به يك روستاى بهشتى در استان اصفهان

سين مثل سميرم
 مثل سيور

تاوا كبابى 
طعم واقعى  كباب تابه اى است

آشپزخانه
كرانه

ساده ترين نظريه درباره طبيعت بشر اين است 
كه ما هر كارى بتوانيم مى كنيم تا از تجربه  درد 
و رنج دور بمانيم. ما در جسـت وجوى لذت و 
آسـايش هسـتيم و دل مان مى خواهد مسير 
زندگى را بى گزند طى كنيـم. ذات درد و رنج 
طورى است كه همه از آن دورى مى كنند، اما 
اين نظريه چيزى كم دارد. درد فيزيكى و درد 
هيجانى، گرفتارى، شكسـت و فقدان اگر در 
موقعيت مناسـب پيش بيايند و از حد خاصى 
فراتر نرونـد، دقيقًا همان چيزى هسـتند كه 
دنبالش مى گرديم.  آنچه در ادامه مى خوانيد 
گزيده جسـتارهايى از مقاله پُل بلوم، اسـتاد 
روان شناسى دانشگاه تورنتو منتشرشده در 
«وال استريت ژورنال» است كه مشروح آن با 
ترجمه نسيم حسينى در وب سايت ترجمان 

انتشار يافته است.

ــكننده و ضعيفيم، اما 1 تا وقتى كه زندگى بر وفق مراد است، يادمان  مى رود كه چقدر ش
هميشه بهانه اى هست كه اين واقعيت را به يادمان 
بياورد. هر لحظه ممكن است دردى سراغ مان بيايد. 
كمردرد ناگهانى، شكستن پا، يا سردرد كوبنده اى كه 
ــود يا پريشان خاطرى، مثًال  آرام آرام پيدايش مى ش
وقتى  كه متوجه مى شويد حين چت كردن با شخصى 
ــرده ايد و حرف هاى  ــخ به همه» را فش گزينه «پاس
خصوصى تان را همه فهميده اند. تازه اينها نمونه هاى 
ــتند. ظاهراً  ــن يادآورها هس ــيار ناچيزى از اي بس
مصيبت هايى كه معموالً هم از جانب ديگران سرمان 

مى آيند، تمامى ندارند.
ــاده ترين نظريه درباره طبيعت بشر اين  ــت كه ما هر كارى بتوانيم مى كنيم تا از 2 س اس
چنين تجربه هايى دور بمانيم. ما در جست وجوى لذت 
و آسايش هستيم و دل مان مى خواهد مسير زندگى را 
ــت كه  بى گزند طى كنيم. ذات درد و رنج طورى اس
ــدو، مربى  ــد. مارى كون ــه از آن دورى مى كنن هم

ــازى به اين دليل مشهور  مرتب س
شد كه به مردم گفت چيزهايى را 
كه «برق شادى» در آنها نيست دور 
ــتند كه  ــد و خيلى ها هس بيندازن
ــازى را توصيه اى  اين جور پاك س
عالى براى زندگى مى دانند، اما اين 
نظريه چيزى كم دارد. درد فيزيكى 
و درد هيجانى، گرفتارى، شكست و 
فقدان اگر در موقعيت مناسب پيش 
بيايند و از حد خاصى فراتر نروند، 
ــتند كه  ــاً همان چيزى هس دقيق

دنبالش مى گرديم.

كدام دسته است. شايد برويد سينما تا گريه 3 فكر كنيد تجربه منفى محبوب خودتان از 
كنيد، جيغ بزنيد يا حال تان به  هم بخورد. شايد هم 
ــايد با جاى  ــاى غمگين گوش كنيد. ش به آهنگ ه
زخم تان َور برويد، غذاهاى تند بخوريد يا خودتان را 
در وان آب داغ بيندازيد يا شايد برويد كوه، در دوى 
ماراتن شركت كنيد يا در ورزش هاى رزمى حسابى 
مشت و لگد بخوريد. روان شناسان از مدت ها قبل اين 
ــتر از  ــد كه تعداد خواب هاى بِد ما بيش را فهميده ان
ــى در  ــا حت ــت، ام ــان اس ــاى خوب م خواب ه
خيال بافى هاى روزمان هم- كه كنترل افكارمان را به 
ــاى منفى  ــمت چيزه ــت داريم- معموالً به  س دس

مى رويم.
آينده مى پردازيم. درد مى تواند حواس ما را 4 درد بهايى است كه براى پاداش عالى ترى در 
از نگرانى هاى مان پرت و كمك كند به تعالى برسيم. 
ــته  انتخاب رنج مى تواند اهداف اجتماعى هم داش
باشد، مى تواند سرسختى مان را نشان دهد يا صداى 
كمك خواستن مان را به گوش بقيه برساند. هيجاناتى 
مثل خشم يا غم مى توانند رضايت اخالقى خاصى در 
ــند. تالش، زحمت و دشوارى هم در  پى داشته باش
ــوق پيروزى و  ــب، مى توانند به ش ــت مناس موقعي
پيشرفت ختم شوند. به  طور كلى تر، كارهايى كه در 
زندگى مان مهم تر از بقيه اند رنج و ازخودگذشتگى 

مى خواهند.
كسى كه عميقاً افسرده است بگوييد كه الزم 5 اما هر رنج كشيدنى ستودنى نيست. اگر به 
ــتر رنج بكشد، اگر مسخره  است در زندگى اش بيش
ــت. روان شناس هايى را  نباشد، قطعاً بى رحمانه اس
ــد تجربه هاى بد  ــما مى گوين ــم كه به ش مى شناس
ــت - براى تان از شكوفايِى پس از  براى تان خوب اس
ــدن و  ــدن، نوع دوست ترش ــا، مهربان ترش تروم
معنادارترشدِن زندگى حرف مى زنند- و البته گاهى 
همين طور هم مى شود، اما شواهد توصيه عقل سليم 

را تأييد مى كنند. 
ــى ماجرايش  ــوب 6 رنج انتخاب ــرق دارد. خـ فــ
زندگى كردن فقط زندگِى توأم با 
ــت. خوب  ــذت نيس ــادى و ل ش
ــردن مؤلفه هاى زيادى  زندگى ك
ــد اهداف  ــى اينكه باي دارد، يك
معنادارى داشته باشد. بعضى از 
ــقت و  ــج، مثل مش ــكال رن اش
دشوارى، عاملى اساسى در تحقق 
ــيدن به  ــداف واالتر و رس اين اه
زندگى بى نقص و رضايت بخش 

هستند.

هر رنج كشــيدنى ستودنى 
نيســت. رنجى كــه خودت 
نكــــرده اى  انتخــابــش 
وحشتناك است. تا مى توانى 
از آن دورى كــن، امــا رنج 
انتخابى ماجرايش فرق دارد



بـا هـدف آبياري      اسالمشهر
فضـاي سـبز در 
اسالمشهر قنات هاي اين شهرستان احيا مي شود. 
محسن حميدي، شهردار اسالمشهر در نشست 
ــكالت اين شهرستان كه  ــائل و مش بررسي مس
ــورت گرفت، گفت:  ــتاندار تهران ص با حضور اس
ــته احياي قنوات در دستور كار  ــنوات گذش از س
ــود و از آب آن در آبياري  ــهرداري قرار گرفته ب ش
ــد.  وي افزود:  ــهري استفاده مي ش فضاي سبز ش
ــش بارندگي  ــرب و كاه با توجه به كمبود آب ش
ــرى از آب  ــال هاي اخير، با برنامه ها و تدابي در س
شرب براي آبياري فضاي سبز شهري، بوستان ها 
و معابر استفاده نشده است و تنها آب خام مصرف 
ــئول ادامه داد: به زودي احياي  مي گردد.  اين مس
قنوات شهرستان با هدف آبياري فضاي سبز آغاز 
مي شود.  حميدي در ادامه با اشاره به مسائل حوزه 
راه و شهرسازي و سرانه هاي شهري تصريح كرد: در 

سال هاي گذشته تفاهمنامه اي بين اين مجموعه 
با راه و شهرسازي در رابطه با مسكن مهر ضياءآباد 
امضا و 33 قطعه كاربري ميدان، فضاي سبز و موارد 
پيراموني در نظر گرفته شد كه تاكنون تحويل داده 

نشده است، اما شهرداري اسالمشهر از همان ابتداي 
سكونت شهروندان به اهالي اين شهرك خدمات 
ارائه مي دهد.  وي گفت: مسكن مهر ضياءآباد در 
عرصه فضاي سبز، ارائه تمام خدمات مرتبط و نصب 

آنتن هاي مخابراتي با مشكل روبه رو بوده و از انجام 
آن توسط راه و شهرسازي ممانعت به عمل مي آيد 
كه مي طلبد مسئوالن استاني براي تأمين رفاه و 
آسايش شهروندان اين منطقه تدابير و تمهيدات 
الزم را بينديشند.  گفتني است استاندار تهران در 
سفر به شهرستان اسالمشهر از پروژه هاي ايستگاه 
مترو چهاردانگه، كمربندي شمالي اسالمشهر و 
ــك آپرين بازديد كرد و در جريان روند  بندر خش
عمليات اجرايي و مسائل و مشكالت اين طرح ها 
قرار گرفت و در ادامه در يك جلسه چهار ساعته با 
حضور مديران كل استاني و مسئوالن شهرستاني 
ــكالت اين منطقه در حوزه هاي آب  مسائل و مش
ــت و درمان،  و فاضالب، آموزش و پرورش، بهداش
مسكن و راه هاي ارتباطي و مواصالتي بين شهرها 
و روستاهاي شهرستان و كشاورزي مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت و تصميمات و مصوبات خوبي 
براي به نتيجه رسيدن مسائل مطروحه گرفته شد. 

احياي قنوات اسالمشهر با هدف آبياري فضاي سبز شهري

محمدرضا سوري

اجراي 75 پروژه عمراني بندري در بوشهر 
ه  ژ و 7پـر 5    بوشهر
لعاتــي،  مطا
احداثي، تعميرات اساسي و تجهيزاتي در 

بنادر بوشهر آغاز شد. 
محمد شكيبي نسب، مديركل بنادر و دريانوردي 
بوشهر با بيان اينكه بر اساس برنامه ريزي انجام 
ــده، 75 پروژه با 5هزار ميليارد ريال اعتبار  ش
ــت  ــده و در دس ــتان تعريف ش براي بنادر اس
ــراي اين  ــاري ب ــت،گفت: 84 كداعتب اجراس
پروژه ها كه شامل پروژه هاي مطالعاتي، احداثي، تعميرات اساسي و تجهيزاتي مي باشد تعريف شده 
است.  وي با اشاره به اينكه اجراي اين پروژه ها نقش مهمي در برطرف كردن مشكالت ساحل نشينان، 
رونق اقتصادي و معيشت آنها دارد، افزود: براساس برنامه ريزي انجام شده عمليات اجرايي پروژه توسعه 
شهرستان بندرگناوه در دهه فجر امسال با هزارميليارد ريال اعتبار آغاز مي شود.  اين مسئول ساماندهي 
تأسيسات دريايي پايانه بين المللي مسافر بندر بوشهر را ازجمله اين پروژه ها عنوان كرد و افزود: بخش 

دريايي اين پايانه دريايي دردهه فجر با 900 ميليارد ريال اعتبار آماده افتتاح است.

تشكيل كارگروه «فرهنگ، هنر و رسانه» در اهواز
در راســـتاي      خوزستان
تدويـن نقشـه 
مهندسي - فرهنگي در استان خوزستان كارگروه 
«فرهنگ، هنر و رسـانه» در اهواز تشكيل شد. 
ــالم رضا كاله كج، مديركل فرهنگ  حجت االس
ــتان، با اشاره به تشكيل  و ارشاد اسالمي خوزس
ــانه» در راستاي  كارگروه «فرهنگ، هنر و رس
تدوين نقشه مهندسي- فرهنگي استان گفت: 
ــامل كميته هاي  براي تدوين آن پنج كميته ش
«فرهنگ، هنر و رسانه»، «امور ديني»، «تعليم و تربيت»، «اجتماعي، زنان و خانواده» و «اقتصاد فرهنگ» 
تشكيل شده است و هر كدام از اين كميته ها بايد حداكثر پنج اولويت  استان را مرتبط با حوزه فعاليت خود 
تعيين كنند و به شوراي برنامه ريزي استان تحويل دهند.  وي افزود: به دنبال اين هستيم كه پنج مشكل 
خاص استان را بررسي كنيم.  اين مسئول با بيان اينكه مدت زمان الزم براي اجراي طرح دو ماه است كه از 
دوم دي آغاز شده و تا نيمه اول اسفند  ادامه دارد، تصريح كرد: فاز اول اين طرح در 12 استان كشور انجام 

شد و در حال حاضر فاز دوم اجراي طرح است كه در 19 استان در حال تدوين است.

ايجاد 110 نيروگاه خورشيدي در شهرستان بردسكن
110  واحد نيروگاه      خراسان جنوبي
خورشيدي در 
شهرستان بردسكن با تخصيص 120 ميليارد 

ريال اعتبار، راه اندازي شد. 
محمد عباس نيا، مسئول بسيج سازندگي سپاه 
ناحيه بردسكن در استان خراسان جنوبي در 
ــتان گفت: ايجاد  جمع جهادگران اين شهرس
نيروگاه هاي خورشيدي ضمن توليد نيرو براي 
متقاضي، كسب درآمد هم دارد.  وي از ايجاد 

110 نيروگاه خورشيدي از ابتداي امسال تاكنون با 120 ميليارد ريال اعتبارخبرداد و افزود: بسيج 
سازندگي ناحيه مقاومت بسيج توانسته است در عرصه هاي مختلف تسهيالت اقتصاد مقاومتي، تثبيت 
و اشتغال، محروميت زدايي، پروژه هاي آبرساني به مناطق محروم و گروه هاي جهادي نقش مهمي را 
در كمك به مردم محروم اين شهرستان ايفا كند.  اين مسئول گفت: سال گذشته با كمك كميته امداد 
30 شغل ايجاد و امسال نيز زمينه اشتغال 110 نفر فراهم شده است.  عباس نيا افزود: در حوزه آبرساني 
با مشاركت قرارگاه امام حسن مجتبي(ع) پروژه هاي آبرساني به تعداد 30 روستا در دست اجراست كه 
12مورد اين پروژه ها در دهه فجر مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.  وي ادامه داد: خودكفايي مردم 

مناطق محروم استان همواره مانند يك اصل مورد توجه تمامي خادمان آنهاست.

تبديل پادگان امام جعفر صادق(ع) 
چنارستان به دهكده اقتصاد مقاومتي

  احداث 8هزار كيلومتر راه روستايي 
با مشاركت خيران و مردم

با هدف آموزش     كهگيلويه و بويراحمد
و ترويــــج 
كشـاورزي  پـادگان امـام جعفـر صـادق(ع) 
شهرستان چنارستان در اسـتان كهگيلويه و  
بويراحمد به دهكده اقتصاد مقاومتي تبديل شد. 
سردار حميد خرم دل، فرمانده سپاه فتح استان 
كهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اهميت موضوع 
ــي گفت: در  ــث امنيت غذاي ــاورزي در بح كش
ــادق(ع) در  ــادگان امام جعفر ص حال حاضر پ
چنارستان ياسوج از حالت پادگاني خارج شده 
تا به عنوان «دهكده اقتصاد مقاومتي» در بخش 
ــاورزي مورد استفاده قرار  آموزش و ترويج كش
گيرد.  وي با اشاره به ساير فعاليت هاي اين سپاه 
افزود: يكي از اقدامات در زمينه درماني است و 
ــتان 126  در حال حاضر مجوز احداث بيمارس
تختخوابي ياسوج، مركز استان نيز گرفته شده 
كه با مشخص شدن زمين عمليات اجرايي آن 
آغاز خواهد شد.  اين مسئول ادامه داد: به دليل 
پراكندگي جمعيت در استان در حوزه بهداشت 
و درمان در كنار دانشگاه علوم پزشكي، درمانگاه 
ياسوج و گچساران را راه اندازي كرده ايم. سردار 
خرم دل گفت: درمانگاه شهرستان بهمئي نيز تا 
شش ماه ديگر به بهره برداري مي رسد، همچنين 

ــده است و به  ــت كلنگ زني ش درمانگاه دهدش
زودي ساخت آن آغاز مي شود.  وي افزود: تا سه 
ــتان  ماه آينده درمانگاه بخش پاتاوه در شهرس
ــردم قرار مي گيرد.   دنا نيز افتتاح و در اختيار م
فرمانده سپاه فتح استان كهگيلويه و بويراحمد 
ــتا از ديگر  ــه 240 روس ــاني ب ــه داد: آبرس ادام
برنامه هاي در حال اجراست و در اين حوزه سپاه 
ــوم را كسب كرده است.   فتح در كشور عنوان س
ــردار خرم دل توجه به موضوع ازدواج جوانان  س
را از ديگر برنامه هاي اين سپاه برشمرد و تصريح 
ــال آينده بين  ــري جهيزيه از س كرد: 3هزار س
زوج هاي جوان قشرهاي مختلف استان توزيع 
خواهد شد.  وى خاطرنشان كرد: در بحث مسكن 
نيز تالش مي شود براي عزيزان بسيجي خدماتي 
داشته باشيم، به اين صورت كه سپاه براي آنها 
مسكن بسازد يا بخشي از زمين ها در اختيار خود 
آنها قرار گيرد تا شروع به ساخت مسكن كنند.  
اين مسئول ادامه داد: در حوزه فرهنگي و ايثار 
ــهدا در استان با هدف  ــهادت نيز يادواره ش و ش
شناسايي نقش رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
و برجسته كردن شهداي شاخص و اتفاقاتي كه 
رزمندگان استان در تيپ 48 فتح در آن دوران 

رقم زدند برگزار خواهد شد.

مشاور وزير راه و     مازندران
و  شهرسـازي 
نماينده وزير راه در امور توسعه و زيربنايي و 
طرح هاي ويژه گفت:  از محل كمك هاي مردمي 
و خيران تاكنون 8هزار كيلومتر راه روستايي 

در كشور احداث شده است. 
سيدحسين ميرشفيع، مشاور وزير راه و شهرسازي 
ــعه و زيربنايي و  ــر راه در امور توس و نماينده وزي
ــران راه و  ــه انجمن خي طرح هاي ويژه در جلس
ترابري گفت: انجمن با ورود به كمبودهاي حوزه 
راه استان ها و با آسيب شناسي و اولويت بندى ها 
ــران تاكنون  ــاي مردمي و خي از محل كمك ه
ــاخته و  ــتايي س بيش از 8هزار كيلومتر راه روس
500 دهنه پل نيز احداث كرده است.  وي با بيان 
اينكه با مشاركت خيران در حوزه ايمني و اصالح 
ــود،  نقاط حادثه خيز تلفات جاده اي كمتر مي ش
افزود: زمينه بسيار بااليي براي مشاركت خيران 
ــتايي وجود  ــاخت جاده در مناطق روس براي س
دارد.  ميرشفيع تأكيد كرد: خيران مي توانند به 
ــتقل در عمليات راه سازي روستايي  صورت مس
مديريت داشته باشند.  مديرعامل انجمن خيران 
راه و ترابري گفت: اين انجمن در راستاي كاهش 
ــي در حوزه ايمني راه ها  تلفات و صدمات رانندگ

ــتايي دور افتاده  و محروميت زدايي راه هاي روس
كشور كارهاي كم هزينه و پرفايده اي را با مشاركت 
مردمي در دست اقدام دارد.  وي ادامه داد: ساخت 
ــاركت مردمي امكانپذير  راه روستايي بدون مش
ــتان در مشاركت  ــبختانه اين اس نيست و خوش
ــفيع گفت: بايد  مردمي رتبه بااليي دارد.  ميرش
ــازي، رفع  ــمت راه س خيران راه و ترابري را به س
نقاط پر حادثه و حل بحران تصادفات، پل سازي، 
مجتمع هاي خدماتي- رفاهي و نگهداري از راه ها 
سوق دهيم و از پتانسيل خوب اين حوزه در جهت 
ارتقاي فرهنگ ايمني و ترافيكي در بحث شبكه 
راه هاي ارتباطي كشور استفاده كنيم.  به گفته اين 
مسئول، راه ها مي توانند باعث شكوفايي مناطق دور 
افتاده و  تبادل كاالهاي زيادي بين آنها و مناطق 
شهري شوند. به همين دليل توجه به اين موضوع 
يعني يك كار دراز مدت و ماندگار كه ارزش بااليي 
دارد.  مديرعامل انجمن خيران راه و ترابري تأكيد 
كرد: جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه، ماندگاري 
روستاييان در آب و خاك پدري و توسعه صنايع 
ــتاها هم به وجود  ــاورزي در روس كوچك و كش
همين راه ها بستگي دارد. بنابراين از مردم و خيران 
مي خواهيم پا پيش گذاشته و براي بهبود شرايط 

روستاها از هيچ كمكي دريغ نكنند.

ــت اداره حفاظت محيط     آذربايجان غربي: اكبر قايمي، سرپرس
ــنگي» و «آق قلعه» اين  ــت نقده از آبگيري دو تاالب «دورگه س زيس
ــتان از طريق رودخانه «گادر» خبر داد و گفت: آبگيري اين دو  شهرس
تاالب از چند روز قبل آغاز شده و با توجه به حقابه اين تاالب ها از اين 

رودخانه، آبگيري تا احياي كامل ادامه خواهد داشت. 
ــاره به آزادي  ــتاد ديه استان قم با اش    قم: رضا مرادي پور، مدير س
ــت سال جاري از سوى اين ستاد گفت:  137 زنداني در 10 ماهه نخس
127زنداني مرد و 10 زنداني زن از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه 
به همت ستاد ديه استان قم از زندان آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده 
ــتند.  وي ادامه داد: 101 زنداني به دليل بدهكاري مالي و  خود بازگش
ــت زنداني به دليل  24زنداني به خاطر عدم توانايي پرداخت نفقه، هش
ــكالت ناشي از تصادفات  عدم پرداخت مهريه، دو زنداني به دليل مش
رانندگي و يك زنداني به دليل حوادث كارگاهي و يك زنداني به دليل 
ايراد صدمه بدني يا قتل شبه عمد و غير عمد در زندان به سر مي بردند. 
   مازندران: علي اصغر آسماني مقدم، مديركل بنياد مسكن مازندران 
گفت: تاكنون در هزار و200 روستاي مازندران يعني كمتر از 50 درصد 
طرح هادي در فاز يك و دو اجرا شده است.  وي با اعالم اينكه براي همه 
روستاهاي باالي 20 خانوار مازندران طرح هادي تهيه شده است، افزود: 
در بسياري از اين روستاها بيش از 10 سال طرح هادي اجرا و بازنگري 

دوباره هم شده است و تعدادي نيز منتظر بازنگري هستند. 
ــظ و هدايت  ــزي، رئيس دفتر حف ــر الهام حوي    خوزسـتان: دكت
ــهيد چمران اهواز از افزايش  ــگاه ش ــان دانش ــتعدادهاي درخش اس
ــركت كننده در المپياد دانشجويي قطب 10 كشوري  دانشگاه هاي ش
ــور به دو صورت  ــاره به برگزاري المپيادها در كش خبر داد.  وي با اش
متمركز و غيرمتمركز گفت: شيوه متمركز، آزمون هايي است كه همراه 
ــيوه غيرمتمركز نيز آزمون به صورت  با كنكور برگزار مي شوند و در ش

تشريحي و جداگانه انجام مي شود. 
ــراث  فرهنگي،  ــئول مي    خراسـان جنوبي: هادي حق پناه، مس
ــه خبر از اتمام فاز دوم  گردشگري و صنايع دستي شهرستان سربيش
ــزود: در فاز اول مرمت اين قلعه  مرمت قلعه تاريخي بركوه داد.  وي اف
كه در سال گذشته انجام شد ديواره هاي بيروني بنا با پيشرفت فيزيكي 
40درصد مورد مرمت قرار گرفت و در فاز دوم ادامه  ديواره ها و برج هاي 

اين قلعه مرمت شد و به پايان رسيد.

 ساخت 160 بيمارستان و مركز بهداشتي بركت
در 3 استان محروم 

مردم مناطق كم برخوردار سه استان محروم كشور از خدمات 160 
بيمارستان و مركز بهداشـتي و درماني بنياد بركت ستاد اجرايي 

فرمان امام بهره مند هستند. 
ــاي زيربنايي بنياد بركت با  محمد مهجورى، معاون عمراني و طرح ه
بيان اينكه بنياد بركت تا به امروز 160 بيمارستان و مراكز بهداشتي و 
ــت، مركز جامع سالمت، آزمايشگاه، پايگاه  درماني شامل خانه بهداش
اورژانس، مركز تجهيزات پزشكي و پايگاه سالمت را در مناطق محروم و 
روستايي سه استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان جنوبي 
به بهره برداري رسانده و تقديم مردم اين مناطق كرده است، گفت: اين 
بنياد براي ساخت و تكميل 173 بيمارستان و مركز بهداشتي و درماني 
ــتان و خراسان جنوبي  ــتان و بلوچستان، خوزس در استان هاي سيس
ــه بهره برداري  ــتان و مركز ب قرارداد دارد كه تا به امروز 160 بيمارس

رسيده و 13 مركز ديگر هم در دست اجراست. 
مهجوري در تشريح پروژه هاي بهداشتي و درماني بنياد بركت در سه 
استان مذكور افزود: از 160 بيمارستان و مركز بهداشتي و درماني كه 
ــيده، به ترتيب 96، 49 و 15 بيمارستان و مركز در  به بهره برداري رس
مناطق محروم و روستايي استان هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان 

و خراسان جنوبي واقع شده است. 
ــئول با تأكيد بر اينكه عمده بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و  اين مس
ــد، گفت: بنياد بركت  درماني بركت در مناطق كم برخوردار قرار دارن
ــتي و درماني در  ــتان و مركز بهداش ــاخت و تكميل 298 بيمارس س
كشور را در دستور كار دارد كه تا به امروز 249 بيمارستان و مركز را به 
بهره برداري رسانده است.  به گفته معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت، 650 منطقه روستايي تحت پوشش طرح هاي بهداشتي و 

درماني اين بنياد قرار دارند. 
مهجوري از تكميل و ساخت 10 هزار پروژه عمراني و زيربنايي بركت 
ــال جاري خبر داد و گفت: اين طرح ها در 31 استان كشور اجرا  در س
ــش فعاليت هاي بنياد در  ــوند و 4 هزار و 500 روستا تحت پوش مي ش
حوزه هاي عمراني و زيربنايي قرار دارند.  وي يادآور شد: بنياد بركت با 
هدف توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، ارتقاي شاخصه هاي سالمت 
و بهداشت و ارائه خدمات درماني به مردم مناطق محروم و كمتر توسعه 
يافته، اجرا و تكميل پروژه هاي بهداشتي و درماني را در مناطق محروم 
ــور دنبال مي كند.  مهجوري درباره طرح هاي عمراني  و روستايي كش
ــور توضيح داد: بنياد بركت ساخت و تكميل  و زيربنايي بركت در كش
58 هزار پروژه عمراني و زيربنايي شامل مدرسه، بيمارستان، كتابخانه، 
دارالقرآن، آزمايشگاه، مسجد، پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداشت، 
حوزه علميه، خانه عالم، مركز تجهيزات پزشكي، پايگاه سالمت، مركز 
ــازي و آبرساني را در  بهداشت، مركز جامع سالمت، احداث پل، راه س
ــتور كار دارد كه از اين تعداد،  مناطق محروم و روستايي كشور در دس

بيش از 52 هزار طرح را تكميل كرده و به بهره برداري رسانده است.

 بهره مندي 8 هزار دانش آموز ايالمي 
از مشاوره  آسيب هاي اجتماعي

در سال جاري بالغ بر 8 هزار  دانش آموز      ايالم
در سـطح اسـتان از آموزش هـاي 
مشـاوره اي جلوگيري از آسـيب هاي اجتماعي بهره مند شده اند. 
سرهنگ حسين نجفي، جانشين فرمانده انتظامي استان ايالم در ديدار 
با مسئوالن و مربيان كودكان استثنائي مدرسه گل ها گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون براي 8هزار دانش آموز دختر و پسر در 188 مدرسه، 
ــگيري از  كالس هايي با موضوعات مختلف فرهنگي، اجتماعي و پيش
آسيب هاي اجتماعي برگزار شده و اميد است برگزاري اين كالس ها تا 

پايان سال ادامه داشته باشد.  
ــوزش و پرورش با فراجا  ــزود: در انعقاد تفاهمنامه اي كه بين آم وي اف
در راستاي آموزش همگاني و آسيب هاي اجتماعي در مدارس سطح 
استان انجام گرفته است، برگزاري اين ديدارها و كالس ها بيشتر تداوم 
مى يابد.  جانشين فرمانده انتظامي استان ايالم عنوان كرد: توانمندي 
ــياري از موضوعات بي بدليل است. بايد گفت كسي كه  كودكان در بس
مي خواهد بهشت را احساس كند در جمع همين دانش آموزان مي تواند 

آن را حس كند و بايد به اين گل هاي ارزشمند اهميت داد.

اهداي 30 فقره جهيزيه به نوعروسان 
سرپل ذهاب 

پوشـش  تحـت  نوعروسـان  بـه  جهيزيـه  فقـره   30
كميتـه امـداد شهرسـتان سـرپل ذهـاب اهـدا شـد. 
ــتاي اهداف نظام  ــرپل  ذهاب گفت: در راس صدراله بابلي، فرماندار س
مقدس جمهوري اسالمي ايران تعداد 30 فقره جهيزيه به نوعروسان 
تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) اين شهرستان اهدا شد.  
ــش قلم كاالي اساسي يخچال،  ــامل ش وي افزود: اين جهيزيه ها ش
تلويزيون، گاز، جارو برقي، وسايل آشپزخانه و ماشين لباسشويي است 
كه ارزش هر فقره به مبلغ 200 ميليون ريال است.  اين مسئول تصريح 
كرد: كميته امداد شهرستان تاكنون شش مرحله اهداي جهيزيه داشته 
كه در مجموع 170 فقره جهيزيه با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد تومان براي 
شروع زندگي به زوجين جوان تحت حمايت اهدا شده است.  بابلي گفت: 
البته تعداد جهيزيه هاي اهدايي به اين تعداد ختم نشده و قرار است در 

مناسبت هاي ديگر به ساير نوعروسان اقالم مورد نيازشان اهدا شود.

 آغاز به كار رويداد «يك صدا ايران» 
در گلستان

رويـداد «يـك صـدا ايـران» بـا شـركت 180 دانش آمـوز 
دختر و پسـر از سراسـر اسـتان گلسـتان آغاز به كار كرد. 
صبح ديروز رويداد «يك صدا ايران» در استان گلستان با شركت 
180 دانش آموز دختر و پسر كار خود را آغاز كرد.  رويداد يك صدا 
ايران در دو بخش پسران و دختران به مدت سه روز از پنجم بهمن 
ــد و تا روز جمعه نهم بهمن ماه در كانون طه گرگان ادامه  آغاز ش
دارد.  در مجموع 180 دانش آموز گلستاني در رشته هاي ادبيات، 
ــمي، هنرهاي چند رسانه اي و تصويري و هنرهاي  هنرهاي تجس
نمايشي براي حضور در رويداد «يك صدا ايران» انتخاب شده اند كه 
شامل 140 دانش آموز دختر و 40 دانش آموز پسر است.   «يك صدا 
ايران» يك رويداد استعداديابي و تقويت كنش گري دانش آموزي 
است كه با همت حوزه هنري گلستان، وزارت آموزش و پرورش و 

دستگاه هاي متولي آموزش برگزار مي شود.

 اجراي 2 طرح مدرسه انقالب و محيا 
در مدارس سمنان 

 همزمان بـا دهـه فجر انقـالب اسـالمي دو طرح مدرسـه 
انقـالب و محيا در مدارس اسـتان سـمنان اجرا مي شـود. 
ــاره به  ــمنان با اش عادل خالقي ثمرين، مديركل آموزش و پرورش س
ــال جاري در اين حوزه گفت: دو طرح شامل  برنامه هاي دهه فجر س
مدرسه انقالب و همچنين طرح محيا در اين دهه با محوريت آشنايي 
ــود.  وي با بيان اينكه  ــالمي اجرا مي ش جوانان با جلوه هاي انقالب اس
300 مدرسه استان ميزبان اين طرح ها خواهند بود، افزود: اين طرح ها 
همزمان با آغاز جشن هاي دهه فجر آغاز خواهند شد.  اين مسئول ادامه 
ــتاوردهاي انقالب  ــتان در قالب تبيين دس داد: براي دانش آموزان اس
اسالمي برنامه هاي خوبي مانند جشن انقالب، مسابقات نشاط آفرين 
و مسابقات ورزشي  در نظر گرفته شده است.  به گفته خالقي ثمرين، 
يكي از رويكردهاي مراسم دهه فجر سال جاري در استان سمنان تبيين 
دستاوردهاي انقالب اسالمي و توجه به جنگ شناختي دشمنان است.

    سمنان    گلستان    كرمانشاه

بهره برداري از 64 پروژه كشاورزي در آذربايجان  شرقي
64 پـــروژه     آذربايجان شرقي
زيربنايـي در 
بخش كشاورزي آذربايجان شرقي در دهه 
مي رسـد.  بهره بـرداري  بـه  فجـر 
 اكبر فتحي، رئيس جهاد كشاورزي آذربايجان 
ــبت چهل وچهارمين  ــرقي گفت: به مناس ش
ــكوهمند انقالب اسالمي  سالگرد پيروزي ش
ــش  ــدي در بخ ــي و تولي ــروژه زيربناي 64پ
كشاورزي اين استان به بهره برداري مي رسد.  
وي افزود: پروژه هاي زيربنايي و توليدي در دو قالب پروژه هاي سرمايه گذاري با استفاده از تسهيالت 
بانكي و مشاركت سرمايه گذار در بخش كشاورزي مشتمل بر 37 طرح و پروژه هاي تملك دارايي هاي 
سرمايه اي و عمراني در بخش كشاورزي مشتمل بر 27 طرح تقسيم بندي شده است كه با افتتاح اين 
طرح ها 2هزار و 959 مورد اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد.  اين مسئول ادامه 
داد: اين پروژه ها شامل 15 طرح در حوزه آب و خاك، 12 طرح در ارتباط با صنايع تبديلي، 13طرح 
در حوزه توليدات گياهي، هشت طرح مرتبط با امور عشاير، هفت طرح در بخش توليدات دامي، پنج 
طرح مرتبط با زيربخش شيالت و امور آبزيان، دو طرح مرتبط با شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي 

و دو طرح مرتبط با منابع طبيعي و آبخيزداري است. 
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 «گلرنگ» 300 هكتار از اراضي موقوفه 
زنجان را سبز مي كند

بـا سـرمايه گذاري در اراضي موقوفه     زنجان
اسـتان زنجـان 300 هكتـار از ايـن 

زمين ها زير كشت گلرنگ و زيره مي رود. 
ــور خيريه زنجان،  ــركل اوقاف و ام ــالم مختار كرمي، مدي حجت االس
ــتان گفت: يك  ــرمايه گذاري در موقوفات اس در خصوص طرح هاي س
ــرمايه گذاري نيازمند آماده كردن  زمين پنج هكتاري در آببر براي س
ــتا مجوز احداث چاه براي آن اخذ شد كه  ــترهايي بود و در اين راس بس
ــمندي بود و ارزش زمين را دو برابر كرد.  وي با اشاره به اينكه  كار ارزش
ــده است،  براي تأمين ترانس زمين آببر 150 ميليون تومان هزينه ش
ــون را در اين زمين پيگيري مي كنيم و  ابراز كرد: طرح درختكاري زيت
تا عيد به اجرا درمي آيد و به اشتغال و توليد منجر خواهد شد.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه زنجان به طرح كشت گلرنگ اشاره كرد و گفت: اين 
ــود و نياز آبي چنداني ندارد و از طرفي  گياه به صورت ديم كشت مي ش
جهاد كشاورزي نيز حمايت هايي از آن دارد و ستاد اجرايي فرمان امام 
نيز كمك هايي در خصوص بذرهاي مادري ارائه مي دهد.  وي با اشاره به 
اينكه تعدادي از اراضي بدون حق بوده و مطلق در اختيار اوقاف است، 
بيان كرد: برنامه ريزي كرديم تا اين زمين ها شناسايي شود و در اختيار 
امين موقوفات قرار گيرد تا بتوان در آنها سرمايه گذاري و كشاورزي كرد.  
كرمي يادآور شد: در صورت اجاره زمين هاي كشاورزي موقوفه تنها يك 
دهم درآمد آن به اوقاف مي رسد اما اگر توسط امين اداره شود و در آن 
ــاركتي صورت گيرد 50 درصد درآمد به اوقاف مي رسد و  كارهاي مش
ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كند.  وي تصريح كرد: بيش از 300هكتار 
ــتعد توليد گلرنگ و زيره در استان زنجان اسفندماه كشت و  زمين مس
ــود و در اين صورت درآمد بيشتري به اوقاف  ــت مي ش تابستان برداش

مي رسد و اين اقدام بزرگي است. 

 صنعت گردشگري ورزش هاي زمستاني 
يخ زده است

تنوع آب و هوايي و وجود منطقه بكر و زيبا در استان هاي مختلف 
ايران موجب شده است اين  سرزمين همواره به عنوان يكي از مناطق 
گردشـگري مورد توجه عالقه مندان داخلي و خارجي قرار گيرد.  
درحالي كه در برخي كشورها تنها در يك فصل مشخص مي توان به 
گشت و گذار پرداخت، اما در ايران هر چهار فصل مي تواند فرصت 
خوبي براي اين كار باشد.  درحال حاضر فصل زمستان و بارش برف 
در ارتفاعات اسـتان هاي كشـور ازجمله چهارمحـال و بختياري، 
فارس، اردبيل و كردستان موجب شده تا اين مناطق مستعد پذيرش 
گردشگر باشند، با وجود اين مزيت نسبي، نبود برخي زيرساخت ها 
از جمله استاندارد نبودن زمين ها و پيست هاي مخصوص ورزش هاي 
زمستاني سبب شده است نتوان بهره الزم را از اين فرصت طاليي برد. 

    
اسكي، يخ نوردي، بيل سواري يا همان شاول ريسينگ، لژسواري، يخ نوردي، 
نورديك كه ورزش تركيبي شامل دو ورزش صحرانوردي و پرش با اسكي 
است، ازجمله مهم ترين ورزش هاي زمستاني به شمار مي روند كه در بيشتر 
كشور هاي جهان طرفداران بسياري دارند و نكته مهم اينكه در بسياري از 
مناطق برفي ايران مي توان آنها را بازي كرد.  آمارها نشان مي دهد چهارمحال 
و بختياري، فارس، اردبيل، لرستان، كردستان، خراسان رضوي و آذربايجان 
غربي مستعد ترين استان ها براي انجام اين ورزش ها به شمار مي روند كه 
مي توانند عالوه بر ورزشكاران ايراني مجالي براي حضور گردشگران خارجي 

باشند و نام كشورمان را در ميان كشورهاي صاحبنام بلند آوازه كنند. 
   استان ها و ظرفيتي براي اسكي بازان 

ــتاني كه از آنها نام برده شد، به جرئت  در ميان انواع ورزش هاي زمس
ــي را  ــت و كمتر كس ــناتر از همه اس ــكي نام آش مي توان گفت كه اس
ــيد كه اطالعي از اين ورزش زمستاني نداشته باشد.  ويژگي  مي شناس

اين ورزش ايجاب مي كند در داخل پيست انجام شود. 
ــبختانه در ايران تنوعي از اين مكان ها وجود دارد كه مي توان به  خوش
پيست هاي اسكي زيادي از جمله شمشك، ديزين، دربندسر، توچال 
تهران، پيست اسكي تمندر اليگودرز، خوشاكو اروميه، كاكان كهگيلويه 
و بويراحمد، بيجار كردستان، سهند تبريز و شيرباد مشهد اشاره كرد. 

با تمام مزايا و ويژگي هاي موجود در اين پيست ها، اما افراد كمي به اين 
ــته مفرح مى پردازند و علت هم  هزينه باالي ملزومات آن از جمله  رش
چوب اسكي و لباس هاي مخصوص است.  همين امر سبب شده تا اين 
مكان ها در بيشتر مناطق كشور به حال خود رها و عمًال عالقه مندان به 
اين رشته  با محدوديت مواجه شوند.  در ميان پيست هاي اسكي كه در 
استان ها وجود دارد مي توان از پيست اسكي بين المللي نسا شهرستان 
بيجار در كردستان كه قابليت اسكي روي برف و چمن را دارد نام برد.  
ــال 88 بود كه اين مكان با هدف برگزاري اسكي  ــم مردادماه س شش
ــكي روي برف در زمستان از  ــال و اس روي چمن در فصل هاي گرم س
سوي معاون رئيس جمهور وقت افتتاح شد و به بهره برداري رسيد.  اما 
بي توجهي به بازسازي و حوادثي كه براي استفاده كنندگان روي داد، 
موجب شد تا چند سال قبل ازسوي اداره  كل استاندارد كردستان اين 
پيست تا زمان بازسازي كامل و كسب استانداردهاي الزم تعطيل شود.  
حامد جواليي، مديركل ورزش و جوانان استان كردستان با تأييد اين 
موضوع گفت: «فرسودگي تمام دستگاه ها و تجهيزات موجود در اين 

پيست مي طلبد تا هرچه زودتر مورد باز سازي قرار گيرد.» 
وي با بيان اينكه 30 تا 40 ميليارد تومان براي بازسازي كامل پيست 
بيجار نياز است، افزود: «با توجه به هزينه باال اين اقدام تنها مي تواند از 
سوي بخش خصوصي انجام گيرد، اما اين بخش حاضر به سرمايه گذاري 
در اين مورد نيست.» اين مسئول بيان كرد: «در صورت باز سازي اين 
مجموعه با برپايي چند مسابقه در سطح بين المللي مي توان هزينه آن 
ــود.» اين اظهارات  را جبران كرد بدون آنكه هزينه اي بر دولت وارد ش
درحالي است كه بسياري از پيست هاي اسكي در كشور از كمبود هاي 
زيادي رنج مي برند و نياز به بازسازي، نوسازي و مراقبت دارند تا با فعال 

شدن آنها صنعت گردشگري زمستاني هم رونق بگيرد. 



روابط تجـاري ايـران و عمان به رغـم روابـط پايدار 
سياسـي دو كشـور مطلوب نيسـت و غالبـاً قرباني 
«نگاه جزيره اي» مسـئوالن و نبود نگاه راهبردي در 
مسائل اقتصادي شده اسـت، به طوري كه بخش هاي 
مختلف اقتصادي كشـورمان با نگاه كوتاه مدت صرفًا 
درصدد سـپري كردن ايام چسـبندگي خود به ميز 
مديريت هستند و به دليل همين نبود نگاه راهبردي 
و بلندمدت، فرصت هـا به  راحتي ضايع و خسـران و 
زيان آن نصيب مردم كشـورمان مي شود. بي توجهي 
به ظرفيت هـاي سياسـي و اقتصادي بنـدر چابهار و 
سواحل مكران فقط يكي از هزاران دسته  گل اقتصادي 
مسئوالن رنگارنگ حوزه اقتصاد در ادوار مختلف است. 
ــه امن اقتصادي  روزگاري امارات خود را به عنوان منطق
معرفي كرده بود و به همين دليل سرمايه گذاران مختلف از 
جمله ايرانى ها، آنجا را به عنوان مقصد اصلي سرمايه گذاري 
انتخاب مي كردند، اما «محاسبه غلط» امارات و پيروي از 
سياست هاي ديكته شده آنچه «ائتالف سعودي عليه يمن» 
ــد مجاهدان وطن دوست يمني  ناميده مي شود، باعث ش
ــدام متقابل»، امنيت  با استناد به اصل پذيرفته شده «اق
شيخ نشين امارات را در هم بكوبند و «امتياز منطقه امن 
اقتصادي» را از اين كشورِ پيرو بگيرند، به طوري كه صرفاً 
چند اقدام جزئي عليه فرودگاه هاي امارات نشان داد اين 
اتاق شيشه اي، شكننده تر از آن است كه به كشور مقاومي 
چون يمن سنگ پراني كند و از عواقب صاعقه وار آن در امان 
باشد. بنابراين با تخريب چهره امارات به عنوان «منطقه 
ــه عنوان منطقه امن براي  امن اقتصادي»، كشور عمان ب
سرمايه گذاري و تجارت مطرح شده است و عقبه سياسي 
اين كشور نيز نشان داده، منطقه امني براي سرمايه گذاري 
است چه آنكه رهيافت مسقط معموالً بي طرفي در منازعات 
ــع بحران هاست. ريشه  بين المللي و بلكه تالش براي رف
انعقاد قرارداد موسوم به برجام نيز در همين رويكرد عمان 
مستتر بوده و شرح كامل آن در خاطرات علي اكبر صالحي 
وزير امورخارجه وقت كشورمان تشريح شده است. البته 
هم اكنون نيز عمان با شوك درماني درصدد احياي جسم 
ــن اقدامات و تالش ها  نيمه جان برجام است ولي طبعاً اي
هميشگي نبوده و اگر تأمين منافع ملي كشورش ايجاب 
كند، شاهد پارادايم شيفت در رهيافت سياست خارجي 
ــن آنچه مهم است اينكه بايد از  عمان خواهيم بود. بنابراي
ظرفيت موجود به خوبي استفاده شود. حداقل سه فاكتور 
براي بهبود روابط سياسي و به تبع روابط اقتصادي تهران- 
مسقط وجود دارد. نخست آنكه عمان به لحاظ تاريخي خود 
را مديون ايران درباره نجات از گسستگي جغرافيايي پيرو 
يك درگيري داخلي مي داند، دوم آنكه جمعيت شيعيان 
ــي» بوده و  ــم هستند، ولي «اقليت كيف عمان هرچند ك
تأثيرگذاري زيادي حداقل در ساختاري اقتصادي عمان 
دارند و سوم آنكه برخي از اقوام ايراني از جمله بلوچ ها در 
عمان (با تابعيت آن كشور) با سرمايه خوبي حضور دارند. 
مهم تر از اين سه موضوع طبيعي، درك ُحسن نيت و جايگاه 
جمهوري اسالمي ايران براي مقامات عمان است، به طوري 
كه اين حقيقت را دريافته است كه جمهوري اسالمي ايران 
نه تنها تهديدي براي كشورهاي همسايه نيست، بلكه به 
دليل موقعيت سياسي- جغرافيايي از اهميت بااليي براي 
ارتباط  داشتن برخوردار است. جميع اين موارد ضرورت 
ــدت براي ارتباط با  طراحي برنامه هاي راهبردي و بلندم
كشورهاي همسايه از جمله عمان را يادآوري مي كند كه 
ــل تعريف و اقدام  طبق اصل توسعه چندجانبه گرايي قاب
ــاً دورانديشي و  است و صرف

اراده مي خواهد. 
   تركيـب تجارت هاى 

ايران و عمان
ــي  لطيف ــدروح اهللا  سي  
سخنگوي پيشين گمرك به 
«جوان» مي گويد: «تا 10 دي 
امسال، 2 ميليون و 518 هزار 
و 167 تن كاال به ارزش 868 
ــزار و 877  ميليون و 593 ه
دالر صادارت به عمان داشتيم 
و در مقابل 810 هزار و 484 تن كاال به ارزش 596 ميليون 
و 298 هزار و 245 دالر از اين كشور واردات انجام داديم.» 
ــان را مثبت ارزيابي مي كند و  وي تراز تجاري ايران و عم
مي افزايد: «محصوالت كشاورزي، مواد غذايي، محصوالت 
فوالدي، آهني و ساير آلياژها عمده كاالهاي صادراتي به 
عمان است. حجم صادرات محصوالت كشاورزي و غذايي 
از ابتداي سال تا 10 دي ماه (طي 286 روز) به عمان حدود 
128 هزار تن معادل 49 ميليون و 500هزار دالر بود.» به 
ــزار دالر دارو، 371 ميليون  گفته لطيفي «حدود 385 ه
دالر محصوالت معدني و مشتقات نفتي و انواع كود، 351 
ــوالت آهني، 52هزار دالر  ميليون و 656 هزار دالر محص
گالب، 98 هزار دالر شوينده و انواع مبل، لوازم آشپزخانه، 
ماشين آالت و محصوالت شيميايي و...» از جمله كاالهاي 
ــاري بود.» عضو  ــان از ابتداي سال ج صادراتي ما به عم
كميسيون تجارت خارجي و بين الملل خانه صنعت، معدن 
و تجارت ايران خاطرنشان مي كند: «چاي، ذرت دامي، جو، 
دانه سويا، روغن پالم، زغال سنگ، ماشين آالت، بُردهاي 
الكتريكي، مواد شيميايي، لوازم يدكي و قطعات منفصله 
خودرو، حشره كش و... از جمله كاالهاي وارداتي ايران از 
عمان است.» به گفته لطيفي، عمان فرصت خوبي براي 
ــدد» دارد و بايد چنين ظرفيت هايي مورد  «صادرات مج
توجه بيشتر قرار گيرد و با نگاه راهبردي و غيرجزيره اي به 

تأمين بيش از پيش منافع ملي همت گمارده شود...
  وضعيت ديپلماسي اقتصادي ايران و عمان

همچنين محسن شرافي نيا كارشناس انديشكده ديپلماسي 
ــه «جوان» مي گويد:  اقتصادي دانشگاه امام صادق(ع) ب
«سلطنت عمان، كشوري با قدمت 14 هزارساله همسايه 
جنوبي جمهوري اسالمي ايران محسوب مي شود كه داراي 
مرز مشترك آبي هستند. سياست همسايگي جمهوري 

ــل ويژگي هاي  ــان به دلي ــران و سلطنت عم اسالمي اي
ژئوپلتيك، سياسي و امنيتي دو كشور حائز اهميت است. 
هم مرز بودن دو كشور در محدوده سواحل مكران(درياي 
عمان) و تنگه هرمز بخشي از امنيت و اقتصاد دو كشور را 
ــت. در همين راستا بررسي  به يكديگر وابسته ساخته اس
روابط اقتصادي ايران و عمان به دليل تبيين الگويي براي 
مناسبات اقتصادي دو كشور كه باعث تقويت روابط سياسي 
نيز گردد از جايگاه ويژه اي برخوردار است.» وي مي افزايد: 
«توليد ناخالص داخلي اين كشور 5/1 ميليون نفري برابر 
با 76/4ميليارد دالر است كه كاالهاي صادراتي مهم عمان 
شامل نفت خام، صادرات مجدد كاال، ماهي، فلزات و پارچه 
است و كاالهاي وارداتي مهم آن نيز شامل ماشين آالت و 
تجهيزات حمل و نقل، مواد غذايي و روغن صنعتي است. 
ــارت ارزش كل تجارت  براساس آمار سازمان توسعه تج
ــا 1,308,554,302 دالر  دو كشور در سال 1400 برابر ب
ــر وزني بالغ بر 3300 تن  مى باشد كه ارزش تجارت از نظ
است. در سال مورد بررسي ميزان صادرات ايران به عمان 
ــا 694,613,906 دالر و واردات از اين كشور برابر  برابر ب
ــن رو تراز تجاري  ــا 613,940,396 دالر است كه از اي ب

كشورمان با عمان 80 ميليون دالر مثبت است.» 
   عمان بازار مناسب براي صنايع غذايي ايران

ــش از 90درصد از  شرافتي نيا تصريح مي كند: «عمان بي
ــور تأمين مي نمايد، با  ــود را از خارج از كش موادغذايي خ
توجه به مرغوبيت مواد غذايي ايران و از طرفي عالقه زياد 
مردم عمان نسبت به ايرانيان و كاالهاي ايراني كه عالوه بر 
مرغوبيت داراي قيمت هاي رقابتي نسبت به مشابه آنها از 
ديگر كشورهاست، بنابراين بستر مناسبي براي افزايش 
صادرات اين نوع كاال به عمان وجود دارد. از سوي ديگر از 
جمله اقالم مهم وارداتي از عمان به كشورمان مي توان به 
انواع خودروى سواري و توريستي، عطر، لوازم آرايشى، انواع 

البسه، حبوبات و ذرت دامي اشاره داشت.» 
   فرصت هاي سرمايه گذاري در عمان

ــادي مي گويد: «عمان  ــاس ديپلماسي اقتص اين كارشن
ــت و رتبه شاخص  كشوري امن براي سرمايه گذاري اس
فضاي كسب و كار اين كشور 48 است. اين در حالي است 
كه رتبه تركيه 69، كويت 104 و پاكستان 110 است. تورم 
ــرخ سود تسهيالت بانكي  در عمان زير 3 درصد است و ن
ــان هم خود بازار خوبي  در اين كشور نيز پايين است. عم

ــت و هم مي تواند پل مناسبي  براي محصوالت ايراني اس
ــه به داليل سياسي  براي دسترسي به بازارهايي باشد ك
ارتباط خودشان با ايران را قطع كرده اند. تجارت عمان با 
كشورهاي آفريقايي از سابقه طوالني و تاريخي برخوردار 
ــوان به بازار  ــار عماني، راحت تر مي ت است و از طريق تج
آفريقا  دسترسي داشت. شرق آفريقا از ديرباز جزو قلمروى 
حاكمان مسقط محسوب مي شده است، به همين دليل 
روابط اقتصادي و فرهنگي مناسبي ميان سلطنت عمان 
و اين كشورها وجود دارد. پس از مرگ سعيد بن سلطان 
ــر جانشيني پدرشان  در سال 1861 بين دو پسر وي س
اختالف درگرفت و قلمرو حكومتي اين كشور با دخالت و 
ميانجيگري استعمار انگلستان به دو قسمت تقسيم شد و 
سرزمين مسقط و عمان به يك برادر و جزاير زنگبار و پمبا 
در شرق آفريقا به برادر ديگر واگذار گرديد. ايران مي تواند از 
عمان و به خصوص بندر بزرگ صالله به عنوان پلي جهت 
دسترسي آسان به اين مناطق استفاده نمايد كه بازاري بكر 

براي محصوالت ايراني خواهد بود.» 
   امكان ثبت راحت شركت  در عمان

شرافتى نيا مي افزايد: «توافقنامه هاي گمركي ويژه اي بين 

ــان و سنگاپور امضا شده كه  عمان و امريكا همچنين عم
ــن كشورها صفر است.  براساس آن تعرفه بين عمان و اي
بنابراين از عمان مي توان به عنوان راهي براي ورود ارزان تر 
كاالهاي ايراني به اين دو كشور استفاده كرد و شاهد نفوذ 
كاالهاي كشورمان به اين كشورها بود. از سوي ديگر، تجار 
عماني و ايراني مي توانند ارتباط عمان و كشورهاي CIS را 
توسعه دهند كه نتيجه آن، افزايش سهم ترانزيت و روابط 
ــه پايگاه هايي در  ــد بود. تجار ايراني ب تجاري ايران خواه
كشورهاي ديگر نياز دارند. در اغلب كشورهاي همسايه، 
ــار سخت است.  ثبت شركت خارجي غير ممكن يا بسي
در عمان، ايراني ها به راحتي مي توانند شركت ثبت كنند. 
در مناطق آزاد عمان مي توان با صددرصد سهام خارجي، 
ــن اصلي نيز همين شرايط،  شركت ثبت كرد. در سرزمي
ــه فعاالن اقتصادي  ــا وجود دارد. البت صرفاً براي ايراني ه
ــل 30 درصد شراكت با  ديگر كشورها مي توانند با حداق
عماني ها، شركت ثبت كنند. اين عدد در امارات 51 درصد 
است. ثبت شركت در عمان كار ساده اي است و نياز به طى 
مسير اداري پيچيده ندارد. در مناطق آزاد همه مراحل ثبت 
ــه مناسب انجام مي دهيد.  شركت و اخذ اقامت را با هزين
همچنين براي شركت هاي ايراني كه قصد ثبت شركت 
در كشور اصلي با صددرصد سهام ايراني را دارند، مراحل 
ــذاري و صادرات  ثبت از سوى سازمان توسعه سرمايه گ
عمان (اثراء) در زمان بسيار كم 
فقط براي شركت هاي معتبر 
ايراني كه توسط اتاق مشترك 
ــد، انجام خواهد  معرفي شون
شد. در حوزه سرمايه گذاري، 
شركت هاي عماني به حضور 
ــه مند هستند  در ايران عالق
ــا حضور  ــي از آنه و االن برخ

دارند.» 
   آمادگي بانك هاي عمان 

براي ارائه تسهيالت
شرافتي نيا خاطرنشان مي كند: «بانك هاي عمان آماده ارائه 
تسهيالت بانكي 50 تا 70 درصدي به پروژه هايي هستند 
كه ايرانيان در عمان سرمايه گذاري كنند. با توجه به دانش 
فني و توانمندي هايي كه در ايران وجود دارد، مي توان با 
اين كشور مشاركت كرد كه نتيجه آن، صادرات مواد اوليه 
ايران و همچنين صادرات خدمات فني و مهندسي خواهد 
ــال 2015  طرحى ارائه كرده كه به  بود. دولت عمان در س
ــي بدل  موجب آن اقتصاد عمان به اقتصادي كامًال غيرنفت
ــود و نفت و درآمد صنايع نفتي جاي خود را به ديگر  مي ش
صنايع خواهند داد كه براي اجراي اين طرح اقدام به فراهم 
ــي در  كردن بستر مناسب براي جذب سرمايه هاي خارج
ــي اقتصاد كرده  است. دولت عمان به  بخش هاي غيرنفت
ــي  ــي و خارج منظور افزايش سطح سرمايه گذاري داخل
ــي كشور شرايطي فراهم كرده كه  در بخش هاي غيرنفت
انگيزه سرمايه گذاران براي حضور در اين بستر اقتصادي 

بيشتر شود.» 
   محورهـاي پيشـنهادي همـكاري اقتصـادي 

دو كشور 
كارشناس انديشكده ديپلماسي اقتصادي درباره محورهاي 
پيشنهادي همكاري بيشتر اقتصادي ايران و عمان تصريح 

مي كند: «اين موضوع در چند حوزه قابل ارزيابي است:
ــه جنوبي ايران در   1. مزيت نسبي كشور عمان و منطق
صنعت شيالت: شيالت يكي از مهم ترين حوزه هاست. 
ــط منحصر به فردي در صنايع  عمان و ايران داراي شراي
ــه اينجاست كه گسترش  شيالت هستند و جالب توج
ــت روبه رو شده است.  صنايع شيالت در دو كشور با غفل
ــد ماهي هاي درياچه اي  ــر توان باالي تولي ايران عالوه ب
در شمال كشور در جنوب نيز همچون عمان مي تواند از 
موقعيت خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند  براى 
ماهيگيري استفاده كند. عمان در سال 2015 مبلغي بالغ 
بر 110 ميليون دالر از بانك جهاني جهت تقويت ناوگان 
ــاي ماهيگيري خود وام  ماهيگيري و نوسازي اسكله ه

دريافت كرده است. 
ــرژي: عمان منابع  ــاري در حوزه هاي مختلف ان  2.  همك
نفت و گاز محدودي در خليج فارس دارد و در اين زمينه 
دچار ضعف هاي فراواني است. به همين دليل براى جبران 
نيازمندي هاي انرژي خود به همسايگانش نيازمند است. 
ــاز خود را از طريق  عمان در حال حاضر، بخشي از نياز گ
ــور از امارات  ــاز مى شود و با عب خط لوله اي كه از قطر آغ
متحده عربي به اين كشور مي رسد، تأمين مي كند. مسائل 
و اختالفات سياسي و مرزي دو كشور عمان و امارات عربي 
متحده، باعث شده است تا عمان اين خط لوله را محل امني 
براى تأمين نيازهاي بلندمدت خود نداند و امارات مي تواند 
از اين طريق به اعمال فشار عمان بپردازد. عمان به دنبال 
حل اين مشكل تنها از يك طريق مي تواند اقدام نمايد و آن 
منابع عظيم گازي ايران در شمال اين كشور است. بين ايران 
و عمان قراردادي در اين زمينه بسته شده كه با پيگيري آن 
نه تنها بخشي از نياز عمان به انرژي رفع مي شود، بلكه جاي 
پاي ايران در زمينه انرژي عمان در ديگر حوزه ها همچون 
حوزه نيروگاهي نيز كه ايران در آن تخصص بااليي دارد باز 
مي شود. نزديكي عمان به پروژه هاي گازي ايران در سهولت 

اين امر بسيار تأثيرگذار خواهد بود.  
   جمع بندي

ــاري عمان نشان مي دهد    بررسي پتانسيل بازارهاي تج
همچون سال 1397 امكان صادرات تا مرز 800 ميليون 
ــاي سرمايه گذاري  ــا توجه به طرح ه دالر به اين كشور ب
ــدان اشاره شد،  بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت كه ب
وجود دارد. از سوي ديگر با توجه به روابط حسنه دو كشور 
در فضاي سياست بين الملل، پيگيري برنامه هاي اقتصادي 
و سياسي مشترك نيز منجر به تقويت همكاري هاي خوب 
امنيتي دو كشور خواهد شد كه در نهايت پيگيري هدفمند 
ــرك در امور  ــي موازي يا مشت سياست خارجي و امنيت

منطقه اي را به دنبال خواهد داشت.  
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  واكاوى

«جوان» ظرفيت هاى اقتصادي و وضعيت تجاري عمان و ايران را واكاوي مي  كند

ظرفيت هاي اقتصادي عمان قرباني نگاه جزيره اي مسئوالن
عمان كشوري امن براي سرمايه گذاري بوده و رتبه شاخص فضاي كسب و كار آن 48 است

پرتوها در خدمت درمان
از پرتوها براي درمان انواع بيماري ها، تومورها و سرطان ها استفاده مي شود؛ 
كاربرد ديگر آنها در زمينه تشخيص انواع بيماري هاست و كاربرد سوم فناوري 
هسته اي و پرتوها در زمينه استريل كردن تجهيزات پزشكي است. بنابراين 
بايد گفت فناوري هسته اي در حوزه پزشكي داراي سه كاربرد بسيار مهم 
تشخيص، درمان و نيز استريل كردن تجهيزات پزشكي است. در بحث درمان 
به دو روش از فناوري هسته اي استفاده مي شود؛ نخست آنكه پرتوها از بيرون 
بدن به موضع تابيده مي شود و اين پروسه با مديريت و تحت نظر پزشك 
متخصص انجام مي شود؛ مدل ديگر اين است كه پرتوها درون بدن به وجود 
مي آيند يا كاشته مي شوند كه عمدتاً در روش دوم از راديو داروها استفاده 
مي شود. همچنين در روشى كه موسوم به «براكي تراپي» است، چشمه هاي 
پرتو داخل تومور و مناطق سرطاني به اصطالح كاشته شده و مواد پرتوزا 

باعث نابودي سلول هاي سرطاني و تومورها مي شود. 

سهم ناچيز برق هسته اي در سبد انرژي
نخستين نيروگاه اتمي دنيا با توانايي توليد برق در سال 1950 فعاليت 
ــي در سراسر دنيا در زمينه  خود را آغاز كرد و اكنون 440 رآكتور اتم
توليد برق اتمي فعال هستند؛ براي نمونه 70درصد از برق مصرفي در 
فرانسه ناشي از فناوري هسته اي است، همچنين بلژيك و مجارستان 
حدود 50درصد از برق مصرفي خود و ژاپن نيز حدود 25 درصد از برق 
ــه اي و نيروگاه هاي اتمي تأمين  ــود را از طريق برق هست مورد نياز خ
مي كنند.  در كشور ما، نيروگاه اتمي بوشهر به عنوان تنها نيروگاه اتمي 
ايران فعال است و حدود يك درصد برق مورد نياز كشور را توليد و تأمين 
ــور حدود 70هزار  ــن در حالي است كه مصرف برق در كش مي كند. اي
ــرق هسته اي نشان  ــده است و سهم يك درصدي ب مگاوات برآورد ش

مي دهد سهم ناچيزي در سبد انرژي كشور دارد. 

ــاوي كاري است كه صرف توليد آن  نظريه «ارزش هر چيز مس
چيز شده است» نقش فعال طبيعت را كه قادر است دهها و بلكه 
ــود، توليد كند و به تعبير  صدها برابر كاري كه صرف آن مي ش
قرآن شريف: َكَمَثِل َحبٍَّة أَنَْبَتْت َسْبَع َسنابَِل فِي ُكلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَُة 
َحبٍَّة را مورد غفلت قرار داده است. حداكثر اين است كه نظريه 
«ارزش كار» در مورد طبيعت مرده و مصنوعات جمادي مثل 
خانه، كارخانه، كفش، كاله و غيره صادق باشد؛ در باره طبيعت 
زنده صادق نيست. طبيعت زنده- همان طوري كه فيزيوكرات ها 
ــود نتيجه و بار  ــش از مقداري  كه صرف آن مي ش گفته اند- بي
مي دهد. خصوصاً شاهكارهاي طبيعت. آيا مي توان گفت لزوماً 
ارزش گوشتي كه در بدن يك كّره اسب يا اسب قيمتي هست 
ــوان خورده است؟ اين  معادل است با كاه و جو و علفي كه حي
ــدام زيبا و يك  ــت كه بگوييم ارزش يك ان درست مثل اين اس
چشم و ابرو و چهره دلربا معادل است با خرجي كه صرف توليد 
ــر حاضر است ميليون ها ريال  آن شده است، در صورتي كه بش
ــول باشد بگويد:  ــد و اگر مانند خواجه حافظ بي پ صرف آن كن
«شهري است پركرشمه و خوبان ز شش جهت / چيزيم نيست 
ورنه خريدار هر ششم/ شيراز معدن لب لعل است و كان حسن / 
من جوهري مفلس از اين رو مشّوشم» و به همين دليل- همان 
طوري كه قبًال گفتيم- هرگز نمي توان گفت ارزش نيروي كار 
معادل خرجي است كه صرف توليد آن شده است. مطابق نظر 
ــروي كارگر را معادل  ــار بايد ارزش واقعي ني «ارزش كار» ناچ
حداقل زندگي او دانست و اال قاعده كلي «ارزش كار» درباره اين 
كاالي به خصوص يعني نيروي كار به هم مي خورد. پس ناچار بايد 
قانون مفرغ را كه مالتوس و ديگران ابداع و تأييد كرده اند آقايان 
يك قانون عادالنه بدانند؛ چيزي كه هست، مدعي هستند كه در 
اين ميان يك اضافه ارزش مي جوشد كه محصول عمل كارفرما 
نيست و كارفرما آن را مي برد. جرم كارفرما به عقيده آقايان اين 
نيست كه مزد كارگر را كمتر از ميزان واقعي مي پردازد، جرمش 
اين است كه اضافه ارزش را مجاناً مي برد؛ در صورتي كه اضافه 
ارزش محصوِل چيزي است كه به عقيده آقايان، كارفرما به نرخ 
عادالنه آن را خريده است؛ چرا بايد كارفرما را ظالم و استثمارگر 
ــا گوسفندي را به قيمت  دانست؟ اگر شخصي في المثل گاو ي
عادله بخرد و از نيروي توليد بچه و شير اينها بيش از مقدار كاري 
ــود ببرد، بايد او را مفت خور  كه صرف توليد اينها كرده است س

و ظالم دانست؟!

ايراد نظريه ارزش كار

طبعـًا رهيافـت جمهـوري اسـالمي ايـران مبنـي بر

 

«نه شرقي، نه غربي» درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتصادي نئوليبراليسـم و 
كمونيسم با پشتوانه «نظام اقتصادي اسالم» است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گيرد.

از اين جهت در سلسـله مطالبي كتاب «نظـري به نظام 
اقتصادي»، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهيد استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

وحيد  عظيم نيا

پروند ه
اقتصاد  سياسى
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در كنار روابط سياسي بسيار مطلوبي كه ميان دو كشور 
ــود دارد، يكي از مواردي كه  ايران و عمان از ديرباز وج
همواره مورد انتقاد دولتمردان دو كشور ايران و عمان 
ــادي است،  به گونه اي كه  بود حجم پايين روابط اقتص
ــادالت تجاري دو كشور  در سال 1392 كل حجم مب
ايران و عمان 221 ميليون دالر بود و آن موقع هيچ گونه 
ــه مراودات تجاري دو  زيرساخت و بستري براي توسع
كشور نبوده، اما با تشكيل اتاق مشترك ايران و عمان در 
همان سال و تمهيداتي كه در آن زمان به خصوص آقاي 
مهندس ضرابي در پيش گرفتند، ارتباط تنگاتنگي كه 

بين سفارت ايران در مسقط در زمان سفير سابق ايران اتفاق افتاد و حمايت دولت، 
زيرساخت ها يكي پس از ديگري ايجاد شد به گونه اي كه امروزه شاهد اين هستيم 
كه 9 خط هوايي مستقيم تا پيش از كرونا بين دو كشور ايجاد شده كه البته بعد از 
كرونا كاهش پيدا كرده است و (در چهار شهر كيش، شيراز، مشهد و تهران) اما دوباره 
خطوط در حال راه اندازي و افزايش است . همچنين خطوط حمل مستقيم دريايي 
بين دو كشور وجود نداشته و در حال حاضر از بنادر عباس، جاسك و «سيريك» به 
بنادر «صحار» و «سويق» خطوط حمل دريايي مستقيم را داريم.» وي مي افزايد: 
ــود، اما در حال حاضر با  «از طرف ديگر اخذ ويزا براي ايرانيان  قبًال بسيار دشوار ب
شهروندان ايراني مشابه شهروندان عماني، اروپايي و امريكايي برخورد مي شود و تا 

14 روز معاف از دريافت ويزا هستند.» 
   رشد 96 درصدي تجارت با عمان در سال جاري

ــود و ظرف مدت 10 روز براي  ثبت شركت نيز در حال حاضر به راحتي انجام مي ش
ايراني ها با صددرصد سهامداري صورت مي گيرد. تمام اين موارد باعث شده است حجم 
مبادالت از 221 ميليون دالر در سال 92 در پايان سال 1400 به يك ميليارد و 300 
ميليون دالر افزايش پيدا كند و شاهد رشد 53 درصدي نسبت به سال قبل هستيم 
و در 9 ماهه ابتداي سال1401 نيز حجم مبادالت تجاري دو كشور به يك ميليارد و 
465 ميليون دالر افزايش پيدا كرد، در حالي كه در 9 ماهه سال 1400 اين حجم 851 
ميليون دالر بود. به همين دليل در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته 72 درصد 
رشد حجم مبادالت تجاري دو كشور را داشتيم و در همين 9 ماهه شاهد هستيم كه 
ميزان صادرات به عمان 869 ميليون دالر بوده، در صورتي كه در 9 ماهه سال 1400، 
442ميليون دالر صادرات بوده است، بنابراين 9 ماهه سال جاري نسبت به مشابه سال 

گذشته 96/6 درصد رشد را تجربه كرديم. 
   نقش مهم عمان در واردات كاالهاي مورد نياز

در بخش واردات هم عمان نقش خود را به خوبي ايفا كرد. با توجه به برخي رويكردهاي 
كشورهاي همسايه نسبت به ايران كه سختگيري هاي بي موردي نسبت به كاالهاي 
ايراني دارند به تدريج با رويكرد جديد دولت و كمك بخش خصوصي، بنادر عمان نقش 
چندوجهي را در واردات از طريق عمان ايفا مي كنند، تعداد خطوط حمل مستقيم 
افزايش پيدا كرده كه تماماً توسط اتاق مشترك ايران و عمان و با كمك مستقيم سازمان 
توسعه تجارت و سازمان بنادر و دريانوردي با استفاده از شركت هاي كشتيراني بخش 
خصوصي، خطوط دريايي مستقيم بين بنادر ايران و عمان راه اندازي كرديم و همين هم 
باعث شد عمان نقش خوبي در واردات غير مستقيم ايران ايفا كند، به طوري كه تا سال 
95 ميزان كل واردات ايران از عمان حدود 70 ميليون دالر بود، اما با زيرساخت هايي 

ــزان واردات ايران از عمان به620  كه ايجاد شد شاهد بوديم تا پايان سال 1400 مي
ــون دالر واردات داشته ايم كه  ميليون دالر رسيد و در 9 ماهه امسال هم 596 ميلي

نسبت به سال قبل رشد 45/7 درصدي را تجربه كرده ايم. 
   رويكرد حمايتي دولت سيزدهم

رويكرد حمايتي دولت سيزدهم باعث شد مسائل و مشكالت مشا به فعاالن اقتصادي 
ــالت خوبي فراهم شود. تسهيالت  بخش خصوصي مرتفع و با كمك يكديگر تسهي
ــم، تفاهمنامه همكاري بين صندوق ضمانت  افزايش خطوط دريايي حمل مستقي
صادرات ايران و همتاي عماني از جمله اين موارد است. همچنين صدور بيمه نامه هاي 
ــي صادركنندگان ايراني در  صادراتي كه مي تواند براي پوشش ريسك هاي صادرات
شرايط تحريم باشد توسط صندوق ضمانت صادرات ايران به خوبي انجام مي شود. 
زيرساخت ديگري كه ايجاد شد استفاده از ظرفيت هاي داوري در حل و فصل دعاوي 
تجاري اختالفات است كه در اتاق بازرگاني ايران اين اقدام شكل گرفته و در حال حاضر 
بين مركز داوري اتاق بازرگاني ايران و عمان تفاهمنامه اى ايجاد شده است. از طرفي در 
حوزه صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي اتفاقات بسيار خوبي افتاده است و با 

صدور مجوز دام زنده مي توانيم شاهد صادرات در اين زمينه باشيم. 
   عمان، سكوي صادرات و واردات ايران

 در خصوص اينكه عمده صادرات و واردات بين ايران و عمان چه كاالهايي است، بايد 
بگويم قبالً بيشتر محصوالت پتروشيمي و محصوالت فلزي صادرات را شامل مي شد، 
اما در حال حاضر صادرات كاالها افزايش پيدا كرده است و حوزه هاي مربوط به مواد 
غذايي،  محصوالت كشاورزي، مواد معدني و كاني هاي فلزي و غير فلزي، محصوالت 
شوينده، توتون، تنباكو و طيف وسيعي از كاالها را به عمان صادر مي كنيم ولي عموماً 
ــه بازارهاي يمن و بازارهاي  بسياري از صادركنندگان از عمان به عنوان دستيابي ب
شمال آفريقا استفاده مي كنند و عمدتاً واردات به طور مستقيم از عمان نيست، بلكه 
از طريق كشورهاي ثالث است كه عموماً در حوزه هاي ماشين آالت، تجهيزات لوازم 
الكترونيكي و صنعتي است و واردات كاالهاي استراتژيك مانند جو، ذرت و خوراك دام 

از طريق عمان انجام مي شود. 
   بازار 80 ميليارد دالري عمان

ــادي استفاده كنيم روابط  ــم از آن براي توسعه روابط اقتص نقطه قوتي كه مي تواني
سياسي بسيار حسنه موجود بين دو كشور است و رويكرد بسيار مثبتي كه شهروندان 
عماني نسبت به ايراني ها دارند خوشبختانه نگاه مثبتي است. از طرفي بايد توجه كرد 
ــارد دالر صادرات دارد، در مقابل  بازار عمان يك بازار مصرفي است و حدود 44 ميلي
34ميليارد دالر واردات. پس يك بازار حدوداً 80 ميليارد دالري و بالقوه اي است اما 
نكته اي كه وجود دارد موانعي است كه ناشي از خودتحريمي هاي داخلي است. در كنار 
اين موضوع عدم حمايت از شركت هاي حمل بخش خصوصي مى تواند آسيب زننده 
باشد. شركت هاي حمل بخش خصوصي براي اينكه بتوانند حجم خط مستقيم را 
داشته باشند نياز دارند دولت و سازمان توسعه تجارت و سازمان بنادر دريانوردي نسبت 

به تخصيص يارانه هاي حمل به شركت هاي كشتيراني بخش خصوصي اقدام كنند. 
   رويكرد مثبت دولت

 خوشبختانه رويكرد دولت در دوره جديد براي رفع موانع بسيار رويكردى مثبت است 
و در واقع هرگونه تسهيالت حمايتي را در جهت تسهيل روابط اقتصادي بين دو كشور 
دنبال  و هرگونه موانع را رفع مي كند و همين تعامل مثبت بين اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عمان به عنوان متولي بخش خصوصي ايران در عمان و سياستگذار باعث شده 
ــادي بين دو كشور باشيم. البته ممنوعيت هاي  است شاهد اين حجم از روابط اقتص
ــد تعهدات خود را كه ناشي از  مستمر صادراتي باعث مي شود بخش خصوصي نتوان
قراردادهاي صادراتي است به خوبي ايفا كند و اين مسئله موجب بي اعتمادي تجار 
ــاي هدف خواهد شد. از طرفي  عماني شده است و باعث جايگزيني ايران با كشوره
بحث هاي قيمت گذاري دستوري سبب مي شود كاالي صادراتي ايران بسيار گران تر 

تمام شود. 

دورنما

عمان، سكوي صادرات و واردات ايران

88498433سرويس  اقتصاد ي

سيدروح اهللا لطيفى

سخنگوي پيشين گمرك

آرزو جمالي نظري

دبيركل اتاق ايران و عمان

محسن شرافتى نيا

كارشناس ديپلماسى اقتصادى

آرزو جمالي نظري دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عمان 
در يادداشتي براي «جوان» ضمن تشريح وضعيت روابط تجاري 
ايران و عمان يادآوري فرصت هاي اقتصادي، نقاط قوت و ضعف 

را مطرح كرده است. 



8849843213سرويس ورزشي

تيم هاى مدعى 
شيوا  نوروزى

      گزارش  يك
تثبيـت  بـراى 
جايـگاه خود به 
پيروزى نياز دارند. در هفته هفدهم ليگ  برتر 
فوتبال چند ديدار حسـاس برگزار مى شود؛ 
امـروز اسـتقالل با ملـوان، فـردا فـوالد با 

پرسپوليس و نساجى با سپاهان. 
ــراى فرار از  ــت متوالى ب آبى ها بعد از دو شكس
بحران به ميدان مى روند. آنها امتيازهاى زيادى را 
از دست داده اند و مقابل ملوانان نبايد اشتباهات 
گذشته را تكرار كنند. از طرفى شاگردان جواد 
نكونام هم براى كشيدن ترمز صدرنشين تالش 

مى كنند. 
  

استقالل با مشكالت زيادى مواجه است؛ از يك سو 
ــى غيرفوتبالى  ــوى ديگر حواش بى پولى و از س
ــه هر زحمتى بود  و نتايج ضعيف. فتح اهللا زاده ب
ــت كرد تا پنجره  طلب دو طلبكار تيم را پرداخ
ــود، ولى مشكل  ــتقالل باز ش نقل  و انتقاالت اس
پرداخت طلب نجومى استراماچونى به قوت خود 
ــرد ضعيف تيم  ــت. در اين اوضاع عملك باقى اس
قوز باالقوز شده و اگرچه باشگاه فعًال از ساپينتو 
حمايت كرده، اما اگر امروز استقالل هر سه امتياز 
را از ملوان نگيرد بايد منتظر اتفاقات جديد بود. 
دو شكست متوالى به تراكتور و سپاهان شرايط 
ــخت تر كرده است. اين تيم  تيم را در جدول س
ــقوط كرده  27 امتيازى مانده و به رده چهارم س
ــرابى بيش نباشد.  ــيدن به پرسپوليس س تا رس
سرمربى پرتغالى اميد دارد امروز نوار ناكامى هاى 
تيمش پاره و در حضور تماشاگران در آزادى يك 

ــتقالل شود. جدال رفت با  برد حياتى نصيب اس
پيروزى 3 بر يك استقالل تمام شد و دو تيم در 
ــد راه هم خواهند شد.  جام حذفى نيز دوباره س
ــتقالل افزوده  ــيه اى بر معضالت اس اخبار حاش
است. بعد از باخت به سپاهان ساپينتو، سياوش 
يزدانى را كنار گذاشت و گفته مى شود آمانوف و 
شهباززاده هم در ليست خروجى قرار گرفته اند. 
رفع مصدوميت حسينى، دروازه بان اول و كاپيتان 
ــحال كننده بود، ضمن اينكه  تيم خبرى خوش
رضاوند و روزبه چشمى هم مشكلى براى حضور 

در اين بازى ندارند.
ــدارد، اما  ــى اوضاع خوبى ن ــم تهران با اينكه تي
ــتند.  ــان مهياى اين جدال هس در عوض ملوان
ــروزى متوالى از قعر جدول  انزلى چى ها با دو پي
ــه رده يازدهم صعود  ــده  و با 18 امتياز ب جدا ش
ــار زارع هفت هفته پى درپى  كرده اند. تيم مازي
را بدون باخت سپرى كرده و حاال وقتش رسيده 
كه استقالل را نيز غافلگير كند. از طرفى ملوان 
در پنج بازى اخير دروازه اش را بسته نگه داشته و 
امروز هم قطعاً آبى ها براى باز كردن قفل دروازه 

حريف كار سختى پيش رو دارند. 
نساجى هم در قائمشهر پذيراى سپاهان تيم دوم 
مسابقات است. تيم حميد مطهرى بعد از شكست 
سنگين برابر پرسپوليس، مقابل مس رفسنجان 
هم امتياز از دست داد و امروز براى جبران مافات به 
حمايت هواداران نساجى اميد بسته است. تيم رده 
نهمى براى مقاومت برابر طوفان زرد بايد در خط 
دفاع بدون اشتباه ظاهر شود، در غير اين صورت 
سپاهانى ها براى گلزنى و پيروزى از كوچك ترين 
ــتفاده مى كنند. تيم مورايس سه برد  فرصت اس

متوالى در ليگ داشته و بهترين خط حمله ليگ 
را نيز در اختيار دارد. ديدار رفت را هم زردپوشان 

بر يك به سود خود تمام كردند.   2
  

ــاگردان نكونام در صورتى كه از پرسپوليس  ش
امتياز بگيرند دل ساير مدعيان را شاد مى كنند. 
فوالد – پرسپوليس يكى از بازى هاى فرداست 
كه از حساسيت بااليى برخوردار است. ديدار در 
فوالد آره نا بدون تماشاگر است و تيم گل محمدى 
ــى الزم را دارد. فوالد به  ــاظ آمادگ هم از هر لح
ــپانيايى را به  ــو تورس، هافبك اس تازگى روبرت
خدمت گرفته و گفته مى شود اين بازيكن فردا 
مى تواند اولين بازى رسمى اش را با پيراهن تيم 
ــرمربى تيم اخيراً چند  جديدش انجام دهد. س
بازيكن از جمله پاتوسى، غفورى و عبداهللا زاده را 
از تركيب كنار گذاشته است. نكته مهم اينجاست 
كه فوالد در بازى هاى خانگى عملكرد ضعيفى 
داشته؛  اين تيم در اين فصل تنها يك بار در فوالد 
ــاز ممكن فقط 9  ــده و از 24 امتي آره نا پيروز ش
ــت! فوالد با 21امتياز در  امتياز كسب كرده اس

رتبه نهم ايستاده است. 
بازى رفت دو تيم در تهران بدون گل تمام شد. 
بااين حال پرسپوليس خاطرات خوبى از بازى در 
ورزشگاه خانگى فوالد دارد. اين تيم از سه بازى 
قبلى خود دو برد و يك تساوى كسب كرده است. 
ــاگردان يحيى گل محمدى بعد از دو تساوى  ش
مقابل استقالل و پيكان، سه پيروزى ثبت كردند 
و با 35  امتياز هم صدرنشينى  شان را تثبيت و هم 
فاصله پنج امتيازى با تيم دوم را حفظ كرده اند. 
در اين بازى سروش رفيعى، هافبك پرسپوليس 

محروم است و نمى تواند به ميدان برود. 
  

نبرد گل گهر – مس رفسنجان از ديگر بازى هاى 
حساس فرداست. گل گهر در دو بازى پشت سر 
هم متوقف شده و چهار امتياز از دست داده است. 
البته تيم قلعه نويى هنوز با 29 امتياز در رده سوم 
است و با تحميل شكست به ميهمانش مى تواند 
به آينده اميدوار بماند. مسى ها در سيرجان كار 
ــاگردان ربيعى يكى از تيم هاى  سختى دارند، ش
23 امتيازى هستند و پشت سر استقالل در رتبه 
پنجم قرار گرفته اند. نماينده رفسنجان به گرفتن 
حداقل امتياز از گل گهر راضى مى شود و منتظر 

لغزش آبى هاى تهران است. 
آلومينيوم در اراك به استقبال صنعت نفت آبادان 
يكى از قعرنشينان ليگ مى رود. تيم رحمتى در 
ــى در دو بازى آخرش  جام حذفى موفق بوده، ول
در ليگ امتيازها را با حريفان تقسيم كرده است. 
اين تيم 21 امتيازى اگر در اين ديدار نيز امتياز از 
دست بدهد جايگاه هشتمى اش به خطر مى افتد. 
از طرفى تيم آبادانى اخيراً هم تغييرات مديريتى 
ــته و هم كادرفنى. تيم نفتى تنها 11 امتياز  داش
اندوخته و تيم پانزدهم جدول است. تراكتورسازى 
در ديار زاينده رود ميهمان ذوب آهن است، تيمى 
ــى كنار رفت و  ــت خمس از جام حذف كه با هداي
ــار دارد. ذوبى ها نيز  ــم را در اختي فعًال رتبه شش
فرصت قهرمانى در جام حذفى را از دست داده اند. 
شاگردان تارتار چهار بازى متوالى است كه پيروز 
نشده اند و هفته پيش نيز به پرسپوليس باختند. 
ــان و نفت  ــكان با مس كرم ــاير بازى ها، پي در س

مسجدسليمان با هوادار مصاف مى دهند.
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دنيا حيدرى

روسونرى نيم فصل سرى  آ را با تحقير به پايان رساند. التزيو -  آث ميالن 
ــا را برگزار كردند و ميزبان در  آخرين ديدار هفته نوزدهم ليگ ايتالي
ــگاه المپيكو با چهار گل تيم پيولى را درهم كوبيد. ميالن اين  ورزش
فرصت را داشت كه بعد از باخت اينتر با شكست التزيو به ناپولى صدرنشين نزديك شود، اما با چهار 

گل تحقير شد تا با 38 امتياز در رده دوم بماند و اختالفش با صدر به 
12 امتياز برسد. استفانو پيولى، سرمربى ميالن در پايان بازى به 

مشكالت متعدد تيمش اذعان داشت: «بايد روى نقاط ضعف 
ــت كه عملكرد فعلى  ــويم. واضح اس خود كار كنيم تا بهتر ش
ــدارد. چيزهاى زيادى  ــه ما داريم مطابقت ن تيم با توانايى ك
ــت كار نمى كنند  ــتند كه در حال حاضر در تيم درس هس

ــائل تاكتيكى.  ــت بازيكنان و مس ــه ذهني از جمل
ــبت به آنچه  ــرد متفاوت ترى نس ما بايد عملك
ارائه كرديم، داشته باشيم. در حال حاضر بايد 
ــخت كار كنيم. در شرايط  ساكت بمانيم و س
ــى دو هفته  ــى قرار داريم، چراكه ط حساس
اخير نتايج و عملكرد خوبى ارائه نكرديم. بايد 
همه بهتر كار كنيم تا شرايط را تغيير دهيم. 
ــف داريم. به  رغم اينكه  در همه زمينه ها ضع

موقعيت هاى گلزنى بسيار خوبى خلق نكرديم، 
اما موقعيت هايى داشتيم كه مى توانستيم بهتر از 

آنها استفاده كنيم و خطرناك تر ظاهر شويم.»

فرار باواريايى ها از باخت خانگى

بايد ساكت بمانيم و كار كنيم!

بايرن مونيخ به سختى از شكست مقابل كلن گريخت. حريف در آليانس آره نا        خبر
در دقيقه چهارم به گل رسيد، اما باواريايى ها تا دقيقه 90 براى زدن گل 
تساوى تالش كردند. اين دومين تساوى متوالى بايرن بود و با توجه به برد پرگل اليپزيش، فاصله تيم دوم 
با بايرن صدرنشين به چهار امتياز كاهش يافت. ناگلزمان، سرمربى اين تيم در واكنش به توقف دوباره بايرن 
گفت: «در نيمه دوم و پس از تعويض هايى كه انجام داديم تيم برتر زمين بوديم. كلن روى به دفاع عمقى 
آورد و كار را براى ما دشوار كرد. اگر زودتر گل زده بوديم، كار براى آنها دشوار مى شد. سبك بازى ما در نيمه 
دوم چيزى بود كه تصورش را داشتيم. من اطمينان دارم كه اگر به همين شكل ادامه دهيم بار ديگر به روند 

پيروزى بازخواهيم گشت.» با اين نتيجه غول آلمانى با 36 امتياز در صدر جدول باقى ماند.

FA Cup دوئل باالنشينان در

ــينان جزيره در جام حذفى به مصاف  صدرنش
 FA CUP ــارم ــد. در دور چه ــم مى رون ه
منچسترسيتى فردا شب در ورزشگاه خانگى 
خود نبرد سختى مقابل آرسنال دارد. اين دو 

تيم در شرايطى سد راه هم شده اند كه در ليگ 
برتر نيز براى قهرمانى با هم رقيب هستند. 

ــى در ليگ  ــرد متوال ــيتيزن ها بعد از دو ب س
اميدوارند در جام حذفى هم موفق ظاهر شوند. 

نقطه مشترك سيتى و آرسنال حذف هر دو از 
جام اتحاديه است، اين يعنى هر دو مدعى يك 
جام را از دست داده اند و در اين جدال نيز يكى 

از آنها دومين جامش را از كف مى دهد. 
ــج امتياز از  ــتر كه پن ــن تيم منچس در اين بي
ــتاده،  ــر دارد و در رده دوم ايس توپچى ها كمت
ــاره در اتحاد  ــد دوب ــش نمى خواه ــًال دل اص
ــود. پپ گوارديوال  مقابل هوادارانش تحقير ش
هفته هاست منتظر لغزش آرسنال است تا بلكه 
اختالف با صدر كاهش يابد. با اين  حال شاگردان 
آرتتا به هيچ حريفى باج نمى دهند. تيم لندنى 
آخرين  بار نزديك به سه ماه پيش تن به شكست 
برابر برايتون داد و از جام اتحاديه كنار رفت. از 
آن زمان به بعد آرسنال در هيچ مسابقه اى طعم 
ــرمربى جوان در  شكست را نچشيده است. س
ــتباه ساخته و  اين فصل تيمى مقتدر و كم اش
ــروع فصل توپچى ها براى قهرمانى  از همان ش

ــنال با يك بازى كمتر  ــته اند. آرس خيز برداش
ــگ، 50 امتيازى  ــبت به ديگر مدعيان لي نس
ــه دهد آرزوى  ــت و اگر همين روند را ادام اس
هوادارانش را برآورده خواهد كرد. آمار و ارقام 
ــان مى دهد تيم لندنى در هر چهار مسابقه  نش
خود برابر سيتى در جام حذفى پيروز بوده است. 
در عوض آبى پوشان نيز با هدايت گوارديوال 13 
بازى از 16 بازى خود مقابل آرسنال در تمامى 
رقابت ها را با برد پشت  سر گذاشته اند. جدال دو 
ــيت در جام حذفى  مدعى اصلى جزيره حساس
را افزايش داده است. هرچند مارتين اودگارد، 
كاپيتان آرسنال اخيراً مدعى شده آنها اهميتى 
ــى نمى دهند، اما  ــيتى در كورس قهرمان به س
سيتيزن ها اصلى ترين رقيب توپچى ها هستند. 
نكته ديگر اينكه اين اولين تقابل رودرروى دو 
تيم در اين فصل است و قطعاً نه پپ به شكست 

فكر مى كند و نه آرتتا.

سيتى در اتحاد 

براى حذف آرسنال 

مى جنگد

اشرف  رامين
      فوتبال اروپا

شميم رضوان
      چهره
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تنها شانس هاى مدال راهى هانگژو مى شوند
جهت ارتقاى جايگاه خود در بازى هاى 
ــيايى هانگژوى چين، سعى داريم  آس
ــزام كنيم كه  ــى را اع ــا تيراندازان تنه
ــب مدال دارند. در همين  شانس كس
ــم از نظر  ــه بتواني ــراى اينك ــتا ب راس
تكنيكى و فنى، تيراندازان را در شرايط 
بهترى براى هانگژو آماده كنيم بعد از 
مسابقات امارات سعى كرديم اردوها را 
بيشتر به سمت ساختارى پيش ببريم 
ــز روى كيفيت كار در جهت  و با تمرك
ارتقاى ركوردها تالش كرديم. روند كار تيراندازان در جريان دو اردويى 
كه بعد از مسابقات جهانى داشتيم راضى كننده بود و ركوردهاى خوبى 
نيز به ثبت رسيده است، اما در نهايت نفراتى را اعزام مى كنيم كه شانس 
كسب مدال داشته باشند. اين اما به معناى چشم بستن روى استعدادها 
نيست. در نظر داريم با شناسايى استعدادهاى برتر در مسابقات قهرمانى 
كشور كه از هفتم تا دوازدهم بهمن ماه در دو بخش زنان و مردان برگزار 
مى شود كمبود تيرانداز در تيم ملى، به ويژه در ماده هاى تپانچه مردان، 
ــوى ديگر تا پايان سال  ــته را مرتفع كنيم. از س تفنگ ايستاده و نشس
براى بهبود ركورد ورزشكاران و ارتقاى عملكرد آنها تمرينات به صورت 
ــال آينده هدف گذارى  ــد و سپس در س ساختارى پيگيرى خواهد ش
افزايش تعداد تيراندازان براى شركت در بازى هاى پاراآسيايى و كسب 
ــت، چراكه بايد به فكر آينده بود. براى  ــهميه پارالمپيك پاريس اس س
ــاره جوانمردى نداشتيم، تصميم او براى  نمونه اگر جايگزينى براى س
عدم حضور در هانگژو كار را سخت مى كرد، اما توجه به ساير استعدادها 
ــيم. تيراندازى  ــاهى را در اختيار داشته باش باعث شد امروز نسرين ش
ــف ركوردهاى خوبى را  ــادى و هم 50 متر خفي كه هم در 10 متر ب
ــاره  ــادى داريم كه جايگزين خوبى براى س ــانده و اميد زي به ثبت رس
جوانمردى باشد و در هانگژو در هر دو ماده افتخارآفرينى كند. اما براى 
آنكه بتوانيم اعزام هاى كيفى خوبى داشته باشيم بايد به استعداديابى 

توجه كنيم تا دستمان براى اعزام شانس هاى مدال بسته نباشد.

خواسته عجيب نايب رئيس تاج

در انتخاب سرمربى تعجيل نكنيد!
ــت هفته ها، تيم ملى همچنان بالتكليف انتخاب سرمربى  بعد از گذش
ــت، به طورى كه هنوز حتى نمى توان صراحتاً گفت سرمربى بعدى  اس
ــت يا خارجى. با اين وجود قنبرزاده، نايب رئيس فدراسيون  داخلى اس
همچنان معتقد است نبايد فدراسيون را تحت فشار قرار داد و بايد دست 
ــاالن را مى دانيد. در مورد انتخاب  ــرايط بزرگس ــت: «ش آن را باز گذاش
سرمربى تيم ملى نه بايد خيلى تعجيل و نه خيلى تأخير شود.  بدنه اين 
تيم لژيونرها و عضو باشگاه هاى اروپايى يا كشورهاى همسايه هستند. 
بايد از تجارب قبلى درس بگيريم و نبايد حساس باشيم، بلكه بايد ديد 
مربى داخلى مى تواند مؤثرتر باشد يا خارجى. در اين زمينه بايد رياست 
فدراسيون را آزاد گذاشت تا تحت تأثير جو رسانه اى قرار نگيرد و بتواند 
ــده گمانه زنى  تصميم خوبى بگيرد. هر نامى هم كه تا به امروز مطرح ش
بوده، چون نامى در هيچ يك از محافل خصوصى يا حتى جلسات هيئت 
رئيسه مطرح نشده است. البته قطعاً هيئت رئيسه به رياست فدراسيون 
ــت . جمع بندى رئيس و  كمك خواهد كرد، اما تصميم نهايى با تاج اس
ــترى كنيم و سريع پاى ميز  اعضاى هيئت رئيسه اين بود كه تأمل بيش
مذاكره و قرارداد نرويم تا  تجارب تلخ قبلى تكرار نشود . به همين دليل 
ــت، تصميم  ــه اولين فيفادى ما در فروردين 1402 اس با توجه به اينك

گرفتيم تعجيل نكنيم.»
قنبرزاده در حالى مى گويد رياست فدراسيون كم تجربه و كوچك نيست و قطعاً 
همه مسائل را در نظر مى گيرد كه گويى مرتبه قبلى اين تاج نبود كه ويلموتس 

را به فوتبال ايران تحميل و قراردادى بدتر از تركمنچاى را امضا كرد!
ــخصى دارند و  ــال�و�اميدها كه وضعيت نامش بالتكليفى تيم ملى فوتب
ــود در خصوص آنها بايد فدراسيون و كميته ملى  همچنان گفته مى ش
المپيك توافق كنند، تنها موارد مهمى نيست كه فدراسيون فوتبال هنوز 
تصميم قابل قبولى در مورد آنها نگرفته است. فدراسيون فوتبال اين روزها 
مملو از سرفصل هاى مهمى است كه همچنان بالتكليف اقدامى عاجل 
ــگاه آزادى كه براساس  هستند. مواردى چون وضعيت نابسامان ورزش
گفته هاى نايب رئيس فدراسيون باز كردن درهاى آن روى تماشاگران 
مى تواند فاجعه انسانى به بار آورد: «در بررسى هايى كه داشتيم متأسفانه 
ــگاه آزادى كامًال از سيستم  به اين نتيجه رسيديم كه طبقه دوم ورزش
خارج شده و نياز به مرمت و بازسازى اساسى دارد و كارشناسان رسمى 
دادگسترى نيز براى اين طبقه احتمال خطر داده اند. همچنين بخشى از 
زون هاى طبقه اول هم از لحاظ مهندسى تأسيسات و ايمنى مالحظاتى 
دارد كه براى حفظ جان تماشاگران بايد ظرفيت محدودى را براى آن در 
نظر بگيريم.» هيچ ترديدى نيست كه ورزشگاه آزادى نيازمند تعميرات 
اساسى است، اما اينكه چرا در تمام اين مدت كه درهاى ورزشگاه بسته 
ــته اند و امروز كه زمزمه بازگشت  ــت روى دست گذاش بوده آقايان دس
تماشاگران به ورزشگاه ها به گوش مى رسد ياد وخامت اوضاع ورزشگاه 
ــان مى دهد فدراسيون  ــئله اى ديگر است كه نش آزادى افتاده اند، مس

اهميتى به اولويت ها و زمان بندى نمى دهد!
ــيون هنوز با وجود گذشت ماه ها  VAR مورد ديگرى است كه فدراس
ــته گام مثمرثمرى در خصوص آن بردارد و با وجود اينكه تأكيد  نتوانس
دارد اكثر ورزشگاه ها دولتى هستند،�تأكيد مى كند كه باشگاه ها موظف 
ــئله اى كه تاج نيز  ــگاه ها به اين تكنولوژى هستند. مس به تجهيز ورزش
بارها تكرار كرده و حاال نايب رئيس او هم بر اين مسئله تأكيد دارد: «من 
رقم هاى متفاوتى شنيده ام، اما بعيد مى دانم هزينه آن زياد باشد. البته 
مبلغ اين سيستم كمتر از 10 تا 12 ميليارد نيست، اما برخى باشگاه هاى 
اگر هزينه يك بازيكن مطرح خود را كنار بگذارند، مى توانند ورزشگاهشان 
را براى VAR تجهيز كنند. ورود اين سيستم عزم جدى ترى مى خواهد. 
ــز نامه اى زده  ــت آن ني ــيون فوتبال به جد پاى كار آمده و رياس فدراس
ــگاه ها مى گوييم اگر  ــت كه ضمن احترام به همه باش و هشدار داده اس
ــال دارد در فصل آتى  ــد احتم ــتان هايى در اين زمينه عقب بيفتن اس
مسابقاتشان به استان هاى همجوار داراى VAR منتقل شود.» قنبرزاده 
در حالى مدعى است فدراسيون به طور جدى پاى كار است براى استفاده 
ــال  ــيون ارس از كمك داور ويدئويى در فوتبال ايران كه تنها كار فدراس
نامه هايى با چاشنى تهديد به باشگاه ها بوده و حضور در جلساتى كه با اين 
ــاهد حضور VAR در فوتبال ايران  روش بعيد است به اين زودى ها ش
ــت به اين زودى ها تكليف تيم ملى فوتبال  باشيم. همانطور كه بعيد اس
ــامان بگيرد، چراكه  ــود و ورزشگاه آزادى سروس و اميد ايران روشن ش

فدراسيون فقط حرف مى زند و وعده مى دهد، همين و بس!

حسين اميرى

 سرمربى تيم ملى
پاراتيراندازى

 آرامش آبى ها
به كارگيرى دانش پيشكسـوتان و گوش فرا دادن به  در چنگ ملوانان

تجربيات آنها يكى از مهم ترين اصول كسب موفقيت 
براى ورزشكاران جوان است. ملى پوشان كشتى آزاد 
ايران عصر سه شنبه در محل تمرين خود يك ميهمان 
ويژه داشتند. منصور برزگر، سرمربى سابق تيم ملى كه 
بسيارى از مدال آوران كشتى ايران زير دست او تربيت 
شده اند. برزگر با اشاره به اهميت داشتن آمادگى كامل 
براى حضور در المپيك خطاب به كشتى گيران حاضر 
در اردو گفت: «كمتر از 17 ماه با المپيك پاريس فاصله 
داريم. همه فكر و ذكر خود را روى كشـتى بگذاريد تا 
بتوانيد موفق شـويد. خوشـبختانه تيم خيلى خوبى 
داريم و بايد قهرمان المپيك شـويم. اندازه را بايد در 
هر چيزى در نظر گرفت. كشتى گير بايد بداند تمرين 
زيادى او را پس مى زنـد پس بايد به انـدازه و در تايم 

مناسب تمرينات خود را بگذراند.»

 تمرين زياد كشتى گير را 
پس مى زند

قاب

فريدون حسن

 ديپلماسى ناتوان ورزشى
در دفاع از «خليج فارس»

مطابق اسناد تاريخى موجود در سازمان ملل و ديگر نهادهاى بين المللى كه 
شامل نقشه هاى جغرافيايى و متون كهن است، آبراهه جنوبى ايران از ديرباز 
به نام درياى پارس يا خليج فارس معروف بوده است. اسنادى كه هيچ كس و 
هيچ نهادى نمى تواند منكرشان شود يا در درستى و صحت آنها شكى وارد 
كند. استناد به همين مدارك محكم و غيرقابل انكار مى تواند براى بستن 
دهان معاندان و كشورهاى حقيرى كه مى خواهند با سياسى كارى تاريخ 
بشرى را تحريف كنند و چشم طمع به تماميت ارضى ايران داشته باشند 
كافيست، اما گويا مسئوالن كشور خودمان هم چندان به اين مسئله اهميت 
نمى دهند. اخيراً شاهد بوديم كه فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) به 
بهانه برگزارى يك دوره مسابقه بين كشورهاى عرب حاشيه خليج فارس 
همگام و همراه با شيطنت اين كشورها از نام جعلى مدنظر آنها استفاده كرد. 
در ادامه هم شاهد بوديم كه فدراسيون جهانى بسكتبال (فيبا) همين اقدام 
را انجام داد. جاى تأسف دارد كه هر دو اقدام خيلى دير از سوى مسئوالن 
ايرانى در دو فدراسيون بين المللى پاسخ داده شد و بدتر اينكه پاسخى هم 
كه داده شد جوابى نبود كه جلوى تكرار اين اقدام را بگيرد، به گونه اى كه 
شاهد بوديم اينفانتينو، رئيس فدراسيون بين المللى فوتبال به رغم اعتراض 

ايران باز هم از نام جعلى استفاده كرد.
ــئوالن ورزش ايران در مقابل اين حجم رو به گسترش شيطنت،  اينكه مس
ــت؛ اول اينكه آنها  ــى اس منفعالنه برخورد مى كنند از دو منظر قابل بررس
ــازمان هاى  ــناد متقن و محكم تاريخى در اين خصوص در س از وجود اس
ــؤال دارد و دوم اينكه خداى ناكرده  بين المللى بى خبرند كه خود جاى س
روابط دوستانه و حفظ كرسى هاى مديريتى و رياستى شان را مهم تر از دفاع 

از آب و خاك وطن مى دانند و خواسته يا ناخواسته اهمال مى كنند!
ــتفاده از نام جعلى و تكرار آن بايد از  اقدام دو فدراسيون مهم جهانى در اس
سوى فدراسيون هاى ورزشى ايران، وزارت ورزش و كميته ملى المپيك به 
ــود. بايد آنها را متوجه اين  بهترين و قاطع ترين شكل ممكن پاسخ داده ش
ــارس بوده و باقى  ــه خليج ف واقعيت تاريخى كرد كه خليج فارس، هميش
خواهد ماند و اينگونه نيست كه با شيطنت چند كشور كوچك كه كل سابقه 
شكل گيريشان حتى به 100 سال هم نمى رسد، بخواهند با نگاه سياسى و 

خرج كردن دالرهاى نفتى تاريخ كهن ايران و ايرانى عوض شود.
فراموش نكنيم كه اين موضوع مهم به طور مستقيم با امنيت ملى و تماميت 
ارضى ايران ارتباط دارد و اهمال در آن گناهى نابخشودنى است. يادمان باشد 
ــى تغيير نام است و اين ها همه از آشوب سرچشمه  كه مقدمه هر تغيير اساس
ــورها با  بهره گيرى از همين  ــته برخى كش ــال گذش مى گيرد. طى چند س
اهمال كارى ها ميراث هاى ناملموس ايران را به نام خود ثبت كردند و اگر آقايان 
بخواهند در مورد ميراث هاى تاريخى هم همانگونه رفتار كنند، دير نخواهد 
بود كه حتى آنها را هم به نام خودشان به ثبت برسانند. آنچه مسلم و حقيقتى 
انكار ناپذير است اينكه اين خليج فارس بوده، فارس هست و فارس هم خواهد 
ماند تا قيامت و اگر مسئولى در دفاع از اين كيان كوتاهى كند، آن وقت است 
كه بايد از نهادهاى نظارتى و امنيتى خواست برخورد مناسب را صورت دهند و 

اجازه ندهند بيش از اين با تماميت ارضى كشورمان بازى شود.

ــكتبال عصر امروز با  ــت و يكم رقابت هاى ليگ برتر بس هفته بيس
ــين جدول مسابقات با رعد  ــهردارى گرگان تيم صدرنش ديدار ش
پدافند تهران آغاز مى شود. ديدارى كه نبايد براى صدرنشين كسب 
پيروزى در آن كار سختى باشد. در ساير ديدارها، صنايع هرمزگان با 
آويژه صنعت مشهد روبه رو مى شود. مس رفسنجان مقابل ذوب آهن 
قرار مى گيرد. پااليش نفت آبادان ميزبان توفارقان آذرشهر است. 
كاله و مهرام در مازندران به مصاف هم مى روند. نبوغ اراك هم مقابل 
مس كرمان به ميدان مى رود. در جدول رده بندى شهردارى گرگان، 

ذوب آهن، كاله و مهرام به ترتيب اول تا چهارم هستند.

كار راحت صدرنشين مقابل رعد پدافند

ــيون  وزنه بردارى در مراسم  سجاد انوشيروانى، سرپرست فدراس
ــيون به وضعيت نه چندان  رونمايى از اسپانسر جديد اين فدراس
مناسب اين رشته هنگام قبول مسئوليت اشاره كرد و گفت: «در 
كمپ آزادى قهرمان شدم، اما روز اولى كه اين كمپ را ديدم اشكم 
ــته به حق خود و جايگاهش در ايران  درآمد. وزنه بردارى نتوانس
برسد. در اين مدت تالش كرديم قهرمان هاى وزنه بردارى را دور 
هم جمع كنيم تا اين كشتى به گل نشسته را به حركت درآوريم. 
يكى از اقدامات، اخذ اعتبار و تخصيص آن به تمام استان ها به ميزان 
62 ميليارد تومان است. اين اعتبارات در سه مرحله تخصيص داده 
ــود كه ابالغ مرحله اول به وزارت ورزش ارسال شده و ابالغ  مى ش
ــود و هر استان مجموعاً 1/5 تا  مرحله دوم نيز اسفند انجام مى ش
2 ميليارد تومان دريافت مى كند كه فقط براى ساخت و نوسازى 

زيرساخت هاست و جاى ديگر نمى توانند هزينه كنند.»

كمپ وزنه بردارى اشكم را درآورد
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از دست رفتن 3 جان براى خالصى از كمك به برادر معلول

    جالل مهرگان
مرد سـالخورده سـوار بر خـودروي 
سـواري پرايدش در مسـير حركت 
بـه سـمت خانـه اش در شهرسـتان 
نجف آباد بـود كه دو مسـافر عبوري 
را سوار كرد. دو مسـافر كه به مصرف 
مواد مخدر اعتياد شـديدي داشتند 
در طول مسـير سـناريوي سرقت از 
پيرمرد را طراحى كردند. آنها همزمان 
با قتل وي  2 ميليون و 600 هزار تومان 
موجودي كارت او را سـرقت كردند. 
ــرهنگ ميثم گوهري آراني، فرمانده  س
ــاد گفت:  ــتان نجف آب انتظامي شهرس
ــال مأموران  صبح روز 28 مهرماه امس
پليس نجف آباد هنگام گشت زني حوالي 
ــالخورده را كشف  شهر جسد مردي س

كردند. 
همزمان با حضور مأموران پليس آگاهي 
ــد پيرمرد به دليل  در محل مشخص ش
ــي گردنش جان  ــار بر عناصر حيات فش
ــت. بعد از آن بود كه پرونده با  باخته اس
موضوع قتل عمد تشكيل و جسد براي 
تعيين علت اصلي فوت به پزشكي قانوني 
منتقل شد. در شاخه ديگري از بررسي ها 
مشخص شد اعضاي خانواده اي گم شدن 
پدر خانواده را به پليس گزارش داده اند. 
از آنجا كه مشخصات جسد با مشخصات 
آن مرد مطابقت داشت، آنها به پزشكي 
ــت وي را  ــدند و هوي ــي دعوت ش قانون

شناسايي كردند. 
يكي از اعضاي خانواده وي گفت: پدرمان 
مردي 77 ساله بود كه با خودروي سواري 
پرايدش براي شركت در مجلس ترحيم 
ــهرهاي  ــتگان به يكي از ش يكي از بس

اطراف رفته بود. او بعد از مجلس ختم به 
سمت خانه حركت كرد و منتظر رسيدن 
او بوديم. بعد از آن هر چه با گوشي تلفن 
همراهش تماس گرفتيم، خاموش بود تا 

اينكه از قتل او با خبر شديم. 
   سرنخ

در شاخه ديگري از بررسي ها تحقيقات 
براي شناسايي عامل يا عامالن جنايت 
به جريان افتاد. در حالي كه بررسي هاي 
ــت، مأموران پليس  پليسي جريان داش
ــيه يكي از  خودروي پيرمرد را در حاش

شهرهاي اطراف كشف كردند. 
مأموران در بررسي حساب بانكي مقتول 
ــغ 2 ميليون و  ــدند مبل ــم متوجه ش ه
ــاب او برداشت  600 هزار تومان از حس

شده است. 
    شناسايي عامالن قتل

 بعد از به دست آمدن اين سرنخ، مأموران 
پليس با بررسي تراكنش هاي انجام شده 
موفق شدند برداشت كننده هاي حساب 
ــايي كنند. دو متهم از مجرمان  را شناس
ــي از آنها چهار  ــابقه دار بودند كه يك س
ــام خريد و  ــش بار به اته بار و ديگري ش
ــرقت بازداشت و  فروش مواد مخدر و س
ــدن  ــده بودند. با كامل ش روانه زندان ش
ــي ها در اين باره كارآگاهان پليس  بررس
موفق شدند مخفيگاه دو متهم را در يكي 
از شهرهاي غرب كشور شناسايي و آنها 

را بازداشت كنند. 
دو متهم كه اعتياد شديدي به مواد مخدر 
ــتند و يكي از آنها كارتن خواب و از  داش
معتادان متجاهر بود، در اولين بازجويي ها 
قتل را انكار كردند، اما در تحقيقات فني 

به جرمشان اعتراف كردند. 

   اعتراف به قتل
يكي از متهمان در شرح ماجرا گفت: ما 
هر دو به مصرف مواد مخدر اعتياد داريم. 
ــر دو خمار بوديم  چند روزي بود كه ه
ــتيم. وي  و پولي براي خريد مواد نداش
ــرح روز حادثه هم گفت: دوستم  در ش
ــول مواد در  ــنهاد داد براي تهيه پ پيش
ــافر از راننده سرقت كنيم  ــش مس پوش
ــراي همين كنار جاده  كه قبول كردم ب
ــه مان كمين  ــردن نقش ــراي عملي ك ب
ــد عبوري توقف  كرديم. وقتي يك پراي
كرد به بهانه رفتن به يكي از محله هاي 
نجف آباد آن را كرايه كرديم. راننده مردي 
سالخورده بود و به راحتي مي توانستيم از 
ــه با ما را  ــرقت كنيم. او توان مقابل او س
ــيدن  ــت، براي همين منتظر رس نداش
ــي راننده  ــب مانديم. وقت فرصت مناس
براي خريد از يك مغازه توقف كرد، من 
همراهش وارد مغازه شدم و بعد از اينكه 
ــز كارت عابربانكش را به  خريد كرد رم
ذهن سپردم. حوالي نجف آباد و در محلي 
خلوت همدستم با چاقو راننده را تهديد 
ــير توقف  ــت كنار مس كرد و از او خواس
ــن كه صندلي  كند. وقتي توقف كرد م
عقب نشسته بودم، دستمال يزدي را به 
دور گردنش انداختم و او را خفه كردم. 
بعد كارت عابربانك و اموالي را كه همراه 
داشت، سرقت و جسد را در حاشيه مسير 
ــودروي پرايدش را هم  رها كرديم و خ
سرقت كرديم. سواري پرايد را در حاشيه 
يكي از شهرهاي اطراف رها كرديم. بعد 
ــه 2 ميليون و  ــاب او ك با موجودي حس
ــواد خريديم تا  600 هزا ر تومان بود، م

اينكه بازداشت شديم. 

   آرمين بينا  
مردى كه از رسيدگى به وضعيت برادر معلولش 
خسته شده بود، او را به قتل رساند. وى سپس 
عمويـش را كه بـراى كمك وارد عمل شـده 
بود به كام مرگ كشاند و سـرانجام با سقوط 
از سـاختمان به زندگـى خودش پايـان داد.

ساعت 19:54 شامگاه سه شنبه چهارم بهمن ماه، 
قاضى محمد وهابى، بازپرس ويژه قتل دادسراى 
ــى مأموران  ــا تماس تلفن ــور جنايى تهران ب ام
كالنترى 110 شهدا از حادثه مرگبار خانوادگى 
در خيابان مخبر شمالى در جنوب تهران باخبر و 
همراه تيمى از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى 

راهى محل شد. 
   كشف 3 جسد 

ــاختمان  ــان ابتداى ورود به س تيم جنايى هم
چهار طبقه مسكونى در رمپ پاركينگ با جسد 
خونين پسر 33 ساله اى به نام احسان روبه رو شد 
كه حكايت از آن داشت بر اثر سقوط از ارتفاع به 

كام مرگ رفته است. 
باالى سر جسد پسر جوان، زن ميانسالى با فرياد 
ــى مى داد و مدام  و شيون خبر از حادثه دلخراش
مى گفت «بدبخت شدم، فرزندانم را از دست دادم 
و زندگى ام سياه شد.» گريه هاى زن جوان تمامى 
نداشت و مأموران كالنترى، تيم جنايى را به طبقه 
اول ساختمان كه در ورودى آن باز بود راهنمايى 
ــى و در نزديكى  كردند. تيم جنايى داخل پذيراي
آشپزخانه با جسد مرد ميانسال و جسد مرد جوانى 

ــدند كه خون  ــر از هم مواجه ش به فاصله يك مت
ــفيد و فرش ها را رنگين  بدنشان سراميك هاى س
كرده بود. لكه هاى خون روى در و ديوار پذيرايى و 
آشپزخانه همه نشان از درگيرى دلخراشى داشت 
و در همان ابتدا هم مشخص شد اجساد متعلق به 
ــاله و  ــرادرزاده اى به نام هاى حامد 66 س عمو و ب
ــت كه در درگيرى با احسان به  بهنام 35 ساله اس

طرز دلخراشى به قتل رسيده اند. 
ــان مى داد در اين  در حالى كه تحقيقات اوليه نش
حادثه، احسان برادر و عمويش را به قتل رسانده 
و بعد به زندگى خود پايان داده است، تيم جنايى 
براى برمال كردن راز اين حادثه هولناك به سراغ 
مادر دو پسر جوان رفتند واز او درباره حادثه تحقيق 

كردند. 
   پسر بيمار  

ــال كه گريه امانش نمى داد در توضيح  زن ميانس
ــتيم و در  ماجرا گفت: «زندگى آرام و خوبى داش
ــوهرم و  ــاختمان، من همراه ش طبقه اول اين س
ــرم را  ــرم زندگى مى كردم، اما االن دو پس دو پس
ــوهرم تنها شديم. طبقه  از دست دادم و من و ش
دوم برادرشوهرم حامد به صورت مجردى زندگى 
مى كرد كه در اين حادثه او هم جانش را از دست 
داد. در طبقه سوم هم برادرشوهر ديگرم همراه زن 
ــه چهارم نيز در  و بچه اش زندگى مى كند و طبق
اختيار خانواده اى است كه مدتى قبل اجاره كردند. 
ــر بزرگم در مرزبانى خدمت مى كرد و عالقه  پس
زيادى به كارش داشت، اما مدتى قبل در حادثه اى 

معلول شد، به طورى كه براى ادامه زندگى به كمك 
ما نياز داشت. از آن روز به بعد زندگى مان كمى تيره 
و تار شد و پسر كوچك ترم هميشه نگران وضعيت 
برادرش بود تا جايى كه مشكل روحى و روانى پيدا 
ــه به وضعيت زندگى مان اعتراض  كرد. او هميش
مى كرد و مى گفت از اين زندگى خسته شده است. 
ما چند بارى سعى كرديم او را در مركز روان درمانى 

بسترى كنيم، اما موفق نشديم.» 
   تهديد به قتل 

ــال ادامه داد: «نگرانى ها و اعتراضات  زن ميانس
ــت تا جايى كه مدتى قبل  ــان تمامى نداش احس
عصبانى شد و به من گفت روزى تو، پدر و برادرم و 
در آخر هم خودم را مى كشم تا همه از اين زندگى 
و گرفتارى خالص شويم. حرف هاى او مرا نگران 
ــردم روزى او اين  كرده بود، اما هرگز فكر نمى ك
حادثه دلخراش را رقم بزند. شب حادثه شوهرم 
به مسجد محل رفته بود و من و دو پسرم در خانه 

تنها بوديم. 
طبقه سوم و چهارم كسى نبود و فقط برادرشوهرم 
حامد در طبقه دوم بود كه احسان و بهنام با هم 
ــاجره لفظى كردند. وقتى درگيرى آنها باال  مش
ــوهرم درخواست  ــيدم و از برادرش گرفت، ترس
كمك كردم. او براى ميانجيگرى به خانه ما آمد، 
اما احسان كوتاه نمى آمد و همچنان   داد و فرياد 
ــپزخانه رفت و چاقوى  مى كرد. او ناگهان به آش
ــت، من با ديدن اين صحنه خيلى  بزرگى برداش
ــيدم و به داخل كوچه رفتم و از همسايه ها  ترس

درخواست كمك كردم.» 
    صحنه هولناك 

ــال در پايان گفت: «لحظاتى بعد وقتى  زن ميانس
ــتم با جسد خونين و  ــاختمان بازگش به داخل س
ــر كوچكم در رمپ پاركينگ روبه رو  بى جان پس
شدم. شوكه شده بودم و توان حرف زدن نداشتم، 
به سرعت  داخل خانه رفتم و در آنجا هم با صحنه 
هولناكى مواجه شدم كه لحظاتى از هوش رفتم. 
وقتى همسايه ها وارد خانه ام شدند به هوش آمدم 
و تازه فهميدم چه باليى سر خانواده ام آمده است. 
من فكر مى كنم پسرم بعد از اينكه برادر و عمويش 
را كشته به پشت بام رفته و به زندگى خودش هم 

پايان داده است.» 
   تصميم نهايى 

همزمان با انتقال اجساد به پزشكى قانونى، تيم 
ــى موضوع و مشخص شدن  جنايى براى بررس
علت مرگ احسان به پشت بام رفتند. بررسى ها 
ــر جوان وقتى در درگيرى برادر  ــان داد پس نش
ــاند  و  براى اينكه به  و عمويش را به قتل مى رس
ــت بام مى رود. او  ــان بدهد به پش زندگى اش پاي
وقتى به پشت بام مى رسد ابتدا دمپايى هايش را 
از پا درمى آورد و تصميم نهايى خود را مى گيرد و 
خودش را از ساختمان چهار طبقه به پايين پرت 

مى كند و به زندگى اش پايان مى دهد. 
تحقيقات درباره اين حادثه در حالى ادامه دارد 
ــود قاتل از مدتى قبل با عمويش  كه گفته مى ش

اختالف مالى داشته است. 

تيراندازى مرگبار
 در مغازه گيم نت

تيرانـدازى مـرد نقابـدار در يكـى از مغازه هـاى گيم نـت 
شهرستان دلگان، دو كشـته و چهار   زخمى برجاى گذاشت.

ــرهنگ محمد خبازى، فرمانده  به گزارش باشگاه خبرنگاران، س
انتظامى شهرستان دلگان گفت: ساعت 19:40 شامگاه سه شنبه 
مردى نقابدار با اسلحه كالشنيكف وارد مغازه گيم نت در خيابان 
نبى اكرم شد و به سمت حاضران تيراندازى كرد كه در جريان آن، 
دو نفر به قتل رسيدند و  چهار نفر از جمله سه نوجوان مجروح شدند. 
ــران در محل، مجروحان حادثه  همزمان با حضور پليس و امدادگ
به مركز درمانى منتقل شدند. تحقيقات پليس براى بازداشت مرد 
تيرانداز كه با خودروى پژوپارس همراه همدستش از محل متوارى 
شده بود، جريان دارد. براساس تحقيقات ميدانى حادثه با انگيزه 

شخصى رقم خورده است.

تأييد قصاص عامل شهادت 
2 مدافع امنيت

حكم قصاص عامل شهادت شهيدان ياسر سپيدرو و محمدعلى 
كاظمى از مدافعان امنيت در اسـتان خوزسـتان تأييد شـد.
ــرى راد، معاون حقوقــى  ــرهنگ صالح مطه به گزارش جوان، س
فرماندهى انتظامى استان خوزستان گفت: 12 آذر ماه 98، استوار 
يكم ياسر سپيدرو و بسيجى محمدعلى كاظمى در راه تأمين نظم 
و امنيت در شهرستان شادگان به شهادت رسيدند. بعد از آن بود 
كه مأموران پليس در جريان بررسى هاى خود عامل شهادت آنها 
ــت كردند. با كامل شدن بررسى ها، پرونده با  را شناسايى و بازداش
عنوان محاربه در دادگاه انقالب و به عنوان قتل در دادگاه كيفرى 
يك استان بررسى و متهم به قصاص محكوم شد. حكم صادر شده 
ــور تأييد و بعد از انجام تشريفات قانونى  از سوى ديوان عالى كش

اجرا مى شود.

كشف سالح جنگى در حكيميه 
 رئيس پليس پيشگيرى تهران از كشف دو قبضه سالح جنگى 

در حكيميه خبر داد.
ــته  ــرهنگ جليل موقوفه اى گفت: روز گذش به گزارش جوان، س
مأموران عمليات كالنترى 146 حكيميه در حال گشت زنى به دو 

رهگذر كه با مشاهده پليس تغيير مسير دادند، مشكوك شدند.
ــا در جريان  ــت آنه ــه داد: مأموران پليس پس از بازداش وى ادام
ــالح كلت  ــى از آنها دو  قبضه س عمليات تعقيب و گريز در بازرس
ــنگ جنگى و يك قبضه سالح سرد كشف  كمرى و 100 عدد فش

كردند.
سرهنگ موقوفه اى ادامه داد: متهمان 28 و 27 ساله در تحقيقات 
ــالح گرم و سرد اعتراف كردند كه در  اوليه به جرم خود و حمل س
ــالح و سوابق سرقت  ــوابق متهمان يك مورد حمل س استعالم س

وجود دارد.

   محبوبه قربانى 
مرد افغانى كه متهم اسـت دختر ايرانى را به خاطر 
شـنيدن جواب رد به پيشـنهاد ازدواجـش به قتل 
رسـانده، در جلسـه محاكمه ماجـرا را شـرح داد.

ــد خونين دختر  ــتان 98 جس ــزارش جوان، زمس به گ
ــف شد. وقتى  ــاختمان نيمه كاره كش جوانى در يك س
مأموران به محل حادثه كه در جنوب شهر بود، رفتند در 
بررسى هاى اوليه دريافتند دختر جوان با ضربات متعدد 
ــت. جسد براى تشخيص هويت به  چاقو كشته شده اس
پزشكى قانونى منتقل و تحقيقات در اين زمينه آغاز شد 
تا اينكه خانواده اى به پليس آگاهى مراجعه و مأموران را 
از ناپديد شدن دخترشان به نام سارا باخبر كردند. با ثبت 
مشخصات دختر جوان، معلوم شد همان جسدى است 

كه در ساختمان نيمه كاره كشف شده بود.
با شناسايى جسد، پرونده با موضوع قتل عمد در دستور 
كار قرار گرفت  و با بررسى تماس هاى مقتول مشخص 
ــته  ــد او با مرد افغانى به نام احمد رابطه پنهانى داش ش
ــت آمدن اين اطالعات، احمد كه كارگر  است. با به دس
آن ساختمان نيمه كاره بود تحت تعقيب قرار گرفت، اما 
معلوم شد او به مكان نامعلومى گريخته است تا اينكه با 
تالش مأموران يك هفته بعد در مخفيگاهش شناسايى 
ــد. متهم در همان بازجويى هاى اوليه به  و بازداشت ش
قتل اعتراف كرد و گفت دختر جوان را به خاطر مشكالت 
ــت. با اقرارهاى متهم، پرونده با  مالى به قتل رسانده اس
صدور كيفرخواست به دادگاه كيفرى يك استان تهران 
فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه روى ميز هيئت 

قضايى يكى از شعبات آن قرار گرفت.
ــت قصاص را مطرح  ابتداى جلسه اولياى دم درخواس
كردند. در ادامه متهم به جايگاه رفت و با اقرار به جرمش 
ــتان بيكار بودم تا با  ــرح ماجرا گفت: «در افغانس در ش
سختى زياد توانستم به ايران بيايم و به دنبال كار باشم. 
مدت ها دنبال شغل و درآمدى در ايران بودم تا در يك 
ساختمان نيمه كاره مشغول به كار شدم، شب ها هم در 
ــتراحت مى كردم. روزى بعد از اتمام  اتاقك نگهبانى اس
كار در اتاقك نشسته بودم كه حوصله ام سر رفت. تصميم 
گرفتم به خيابان بروم و دورى بزنم كه سارا را ديدم و با 
هم آشنا شديم. بعد از آشنايى به او گفتم اهل افغانستان 
هستم و در يك ساختمان نيمه كاره كار مى كنم. او قبول 

كرد و گفت مشكلى ندارد.»
متهم در ادامه گفت: «هشت ماه از آشنايى ما گذشت و 
در اين مدت سارا به بهانه هاى مختلف از من 28 ميليون 
ــته بوديم،  ــا هم قرار ازدواج گذاش تومان پول گرفت. ب
ــا روزى كه مرا با  ــتم ت به همين خاطر به او اعتماد داش
ــوكه كرد. او گفت قصد ازدواج ندارد و  حرفى كه زد ش
ــبى پيدا كرده است و ماهانه 2  براى خودش كار مناس
ميليون تومان حقوق دارد، به همين خاطر دليلى ندارد 
با من ازدواج كند. او بعد از اين حرف خواست رابطه اش 

را با من قطع كند.»
ــارا براى  متهم در خصوص قتل گفت: «وقتى اصرار س
قطع رابطه را ديدم چند بار با او صحبت كردم و گفتم به 
او عالقه مند شده ام و نمى توانم فراموشش كنم، به همين 
خاطر اجازه خواستم تا به خواستگاريش بروم، اما قبول 
نكرد. روزى او را به ساختمان نيمه كاره دعوت كردم تا 
آخرين حرف هايم را بگويم. وقتى سارا به آن ساختمان 
ــر صحبت را باز كردم، ولى او سر حرفش ايستاد  آمد س
ــش را ديدم  ــدارد. وقتى مخالفت و گفت قصد ازدواج ن
خواستم 28 ميليون تومانى را كه از من گرفته بود پس 
بدهد، اما او با خونسردى جوابم را داد و گفت هر كارى 
ــت دارى انجام بده، من عالقه اى به تو ندارم. اين  دوس
ــرم خورد. در يك لحظه  حرف مثل پتكى بود كه بر س
كنترل اعصابم را از دست دادم و با چاقو به جانش افتادم. 
ــارا در حالى كه خون زيادى از او مى رفت روى زمين    س
ــدم و از ترس لوازمم را از  افتاد. همان موقع پشيمان ش
آن ساختمان جمع و آنجا را ترك كردم. مى خواستم به 

افغانستان برگردم، اما شناسايى و دستگير شدم.»
ــختى كار پيدا  متهم در خصوص قتل گفت: «من به س
ــى را پس انداز  ــته بودم براى خودم مبلغ كرده و توانس
ــتم پول و  كنم، اما به خاطر عالقه اى كه به مقتول داش
پس اندازم را در اختيار او گذاشتم غافل از اينكه اشتباه 
مى كردم. نمى توانستم اين خيانت را فراموش كنم و از 
آن بگذرم، ولى پشيمانم و نبايد دستم به خون او آلوده 
مى شد. حاال درخواست گذشت دارم.» در پايان جلسه 

هيئت قضايى جهت صدور رأى وارد شور شد.

متهم: مقتول
 جواب رد داد  

او را كشتم

قتل پيرمرد براى رفع خمارى

قاتل فرارى پس از بازگشت از تركيه به دام افتاد 
    غالمرضا مسكني 

مـرد خالفـكار پـس از قتـل يكـي از بچه هـاي 
محلشـان در پاتـوق خالفـكاران به كشـور تركيه 
گريخـت، اما چنـد روز قبل بـه تهران بازگشـت و 
مأموران او را با خودروى سـرقتي بازداشت كردند. 
ــال به مأموران  ــاعت 4 بامداد جمعه 15 مهرماه امس س
ــه مرد جوان  ــيد لحظاتي قبل س پليس تهران خبر رس
زخمي به بيمارستاني در يكي از خيابان هاي غربي تهران 
منتقل شده اند، اما يكي از آنها بر اثر شدت خونريزي فوت 

كرده است. 
با اعالم اين خبر، تيمي از مأموران كالنتري چيتگر راهي 
ــر 27 ساله اي  ــدند و در آنجا با جسد پس بيمارستان ش
ــليك گلوله اسلحه  ــدند كه با ش به نام فرمان روبه رو ش
وينچستري به قتل رسيده بود. همزمان با ادامه تحقيقات 
درباره اين حادثه، قاضي صاحب جمعي بازپرس ويژه قتل 
دادسراي امور جنايي تهران در رأس تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي در محل حادثه تحقيقات خود 

را آغاز كردند. 
   درگيري اينستاگرامي 

ــان داد ساعتي قبل مقتول  بررسي هاي تيم جنايي نش
همراه دو نفر از دوستانش در پاتوقشان نزديكي شهرك 
دانشگاه در جنوب غربي تهران با مرد جواني به نام ارسالن 
ــوند كه در جريان آن ارسالن هر سه نفر را  درگير مي ش
ــود و با وانتش از محل فرار  با شليك گلوله زخمي مى ش
ــت درمان بودند،  مي كند. يكي از دو نفر زخمي كه تح

ــت و  ــالن بچه محل ما اس به مأموران پليس گفت: ارس
ــد . او براي همه خط و  خودش را گنده الت محل مي دان
نشان مي كشد و مدتي قبل هم من با او درگيري داشتم. 
ــتاگرام كري خواني  از آن روز به بعد ما براي هم در اينس
مي كرديم تا اينكه امشب همراه دو دوستم به پاتوقمان 
ــكري و جاده قديم  ــبزي بين بزرگراه لش كه فضاي س
كرج است، رفتيم. از آنجا فيلمي در صفحه اينستاگرامم 
ــالن هم با ديدن اين فيلم براي من كري  گذاشتم و ارس
خواند. كري خواني ما ادامه داشت تا اينكه ساعتي قبل او 
با خودروى وانتش به پاتوق ما آمد و با هم درگير شديم. 
او سوار خودرواش شد و از محل رفت، اما دقايقي بعد با 
اسلحه اي به محل بازگشت و به سوي هر سه ما تيراندازي 

و ما را زخمي و فرار كرد.»
   فرار به تركيه 

بدين ترتيب ارسالن تحت تعقيب مأموران پليس قرار 
ــان داد متهم چند روز بعد از  ــي ها نش گرفت، اما بررس
ــي به تركيه  ــور به صورت غيرقانون مرزهاي غربي كش
ــت.  در حالي كه تحقيقات براي دستگيري  گريخته اس
قاتل فراري ادامه داشت، چهار روز قبل مأموران گشت 
پليس در يكي از خيابان هاي غربي تهران به خودرو نيسان 
پاترولي مشكوك شدند  و آن را به صورت غير محسوس 
تحت نظر گرفتند. مأموران پليس وقتي از مركز استعالم 
گرفتند متوجه شدند خودرو نيسان پاترول سرقتي است، 
ــد و راننده آن را كه مرد  بنابراين خودرو را متوقف كردن

جواني بود، بازداشت كردند. 

مأموران پس از انتقال متهم به اداره پليس دريافتند راننده 
ــالن نام دارد و از چهار ماه قبل به  خودروى سرقتي ارس
اتهام قتل مرد جواني تحت تعقيب كارآگاهان جنايي قرار 
داشته است.  وقتي هويت سارق شناسايي شد، وي براي 
ــان اداره دهم پليس  ادامه تحقيقات در اختيار كارآگاه
ــروز براي تحقيق به  آگاهي قرار گرفت. متهم صبح دي
دادسراي امور جنايي تهران منتقل شد. وي در بازجويي ها 
مقابل قاضي محمدرضا صاحب جمعي منكر قتل شد و در 
ادعايي گفت قاتل مردى شبيه به او بوده  است و شاهدان 
حادثه هم به خاطر كينه اي كه از او دارند او را قاتل معرفي 
ــتر و روشن  كرده اند. متهم درادامه براي تحقيقات بيش
شدن زواياي پنهان اين حادثه در اختيار كارآگاهان اداره 

دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
   گفت وگو با متهم 

ارسالن چرا فرمان را به قتل رساندي ؟ 
من او را به قتل نرساندم. مرا اشتباهي گرفته اند چون قاتل 
خيلي شبيه به من بوده و االن مأموران فكر مي كنند من 

قاتل هستم. 
دوسـتان قاتل گفته اند شـما مرتكب قتل 

شده اي ؟ 
دوستان قاتل از من كينه دارند و براي اينكه از من انتقام 

بگيرند، مرا به عنوان قاتل معرفي كرده اند. 
يعني شـما با مقتول و دوسـتانش اختالف 

نداشتي ؟ 
ــتيم و همه ما هم ادعا داريم  ما بچه هاى يك محل هس

ــتيم و ديگران بايد نوچه ما باشند. به  رئيس محل هس
همين خاطر من با مقتول و دوستانش اختالف داشتم و 
حتي چند باري با آنها درگير شده بودم،  در اينستاگرام هم 
براي هم كري مي خوانديم، اما با همه اين اختالفات من او 

را نكشتم و شب حادثه هم خانه مان بودم. 
چرا فرار كردي ؟ 

من چند شب قبل به پاتوق رفتم و با مقتول و با دوستانش 
ــدم. چون آنها ادعا مي كردند پاتوق متعلق به  درگير ش
آنها است. آن شب به خانه برگشتم تا اينكه شب حادثه 
ــتانش با من تماس گرفت و گفت فرمان به  يكي از دوس
قتل رسيده است. او گفت من قاتل هستم و تحت تعقيب 
ــت خودم را تسليم پليس كنم. من  قرار دارم و بهتر اس
مي دانستم اگر مأموران مرا دستگير كنند، حرف هايم را 
باور نمي كنند، چون با مقتول و دوستانش اختالف داشتم 

و به همين خاطر فرار كردم. 
به كجا ؟ 

ــون تومان به قاچاق بر  من به مرز غربي رفتم و 16 ميلي
ــتانش هم چشمان مرا بستند و  انساني دادم و او و دوس
پس از چهار روز وقتي چشمانم را باز كرد، متوجه شدم از 
مرز مرا رد كرده اند. من در اين مدت در روستايي مرزي 

زندگي مي كردم. 
چه شد كه تصميم گرفتي به ايران برگردي ؟ 

در آنجا از ترس خودم را زنداني كرده بودم و مي ترسيدم 
دنبال كار بروم و بيرون بيايم و واقعاً خسته شده بودم. از 
طرفي هم پول هايم در حال تمام شدن بود و دلم هم براي 

خانواده ام تنگ شده بود. 
موضوع خودرو سرقتي چيست؟ 

خودرو متعلق به يكي از دوستانم است. وقتي به ايران آمدم 
او كليد يدك خودرواش را به من داد و گفت هر وقت الزم 
داشتم از آن استفاده كنم. شب حادثه هم او در خانه اش 
نبود و من بدون اجازه خودرواش را برداشتم. شايد اعالم 

سرقت كرده باشد.! 
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پيام السودانى به واشنگتن 
از قلب پاريس

سفر محمدشياع السودانى به امريكا در يكى دو هفته اخير خبر داغ عراق 
بود. حتى يك هيئت امريكايى هفته قبل به بغداد آمد تا مذاكراتى را در 
ــته باشد. قرار بود فؤاد حسين،  خصوص اين سفر با مقامات عراقى داش
وزير خارجه عراق نيز براى آماده سازى مقدمات سفر نخست وزير عراق 
به امريكا عازم واشنگتن شود. حاال منابع دولتى در عراق به سايت خبرى 
العربى الجديد خبر داده اند كه السودانى روز پنج  شنبه در رأس هيئتى 
عازم فرانسه خواهد شد تا با امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه، ديدار 
و گفت وگو داشته باشد. هرچند بغداد به صورت رسمى اعالم نكرده اما 
به نظر مى رسد السودانى با تغيير در سفر خارجى اش، پاريس را به جاى 
واشنگتن برگزيده اما آيا اين به معناى تغييرى در متحد خارجى نيز به 

شمار مى رود. 
قبل از هر چيز، بايد به انتخاب فرانسه توجه داشت، چرا كه فرانسه دست كم 
تا قبل از سقوط صدام حسين متحد اصلى عراق به شمار مى رفت و بعد نيز 
با حمله امريكا به عراق و اشغال اين كشور مخالفت كرد و تنها براى مبارزه 
ــد در ائتالفى عليه اين گروه تروريستى شركت  با داعش بود كه حاضر ش
كند. حاال نيز به نظر مى رسد اين سابقه در انتخاب سفر از سوى السودانى 
تأثير داشته، چرا كه منابع دولتى به سايت خبرى العربى الجديد گفته اند 
السودانى در ديدارش با ماكرون به نقش پاريس در ائتالف بين المللى عليه 
داعش، حمايت از توسعه سرويس هاى امنيتى، پرونده خريد تسليحات 
پدافند هوايى و ساير تسليحات از فرانسه خواهد پرداخت. السودانى قصد 
دارد در مورد پرونده هاى اقتصادى و سرمايه گذارى شركت هاى فرانسوى 
در عراق و به خصوص در زمينه هاى نفت و انرژى مذاكره كند. به گفته عمر 
فائز، رئيس كميسيون روابط خارجى در پارلمان عراق، عراق همچنان در 
سطح امنيتى، نظامى يا اقتصادى و سرمايه گذارى به حمايت بين المللى 

نياز دارد و سفر نخست وزير به فرانسه نتايج ملموسى خواهد داشت. 
ــودانى از واشنگتن به  شكى نيست اين تغيير در برنامه سفر خارجى الس
پاريس آن هم در حالى كه برنامه ريزى  مقدماتى براى سفر او به واشنگتن 
در حال اجرا بود، بى هدف نيست. مى توان گفت كه پيام جدى به واشنگتن 
ــر راه سفر السودانى به  ــت. در واقع، امريكايى     ها دو مانع اساسى بر س اس
واشنگتن گذاشته بودند كه يكى مربوط     مى شد به حضور نيروهاى نظامى 
ــران عضو مقاومت با  ــراق و دوم همراهى نكردن برخى از وزي امريكا در ع
السودانى در سفر به امريكا. هر دو موضوع باعث اختالف نظر    هايى در داخل 
عراق شده بود و در نهايت، چارچوب هماهنگى شيعيان عراق حاضر شد 
براى برطرف شدن موانع سفر از خود نرمش نشان بدهد. انگيزه چارچوب 
هماهنگى براى اين كار حل مشكالت ارزى و كمبود دالر در بازار عراق بود 
كه امريكا با فشار بر نظام بانكى عراق به وجود آورده بود و انتظار مى رفت 
اين موضوع در ديدار بين السودانى و جو بايدن، رئيس جمهور امريكا، حل 
شود. با اين حال، به نظر مى رسد كه سفر هيئت امريكايى به بغداد به رياست 
برت مك گورك، هماهنگ كننده كاخ سفيد در امور خاورميانه و شمال 
آفريقا، مقامات عراقى را متقاعد كرده كه واشنگتن حاضر به نرمش براى 
حل مشكالت عراق نيست و بهتر است به جاى واشنگتن گزينه ديگرى 
براى سفر خارجى السودانى در نظر گرفته شود. پاريس مى تواند بهترين 
گزينه باشد، چرا كه از يك سو سابقه طوالنى حمايت از بغداد دارد و از سوى 
ديگر شرط و شروط هاى واشنگتن را پيش پاى السودانى نگذاشته است. به 
اين جهت است كه بغداد گزينه اعزام نخست وزير به پاريس را در حال حاضر 
انتخاب كرده تا به واشنگتن اين پيام را برساند كه بغداد گزينه هاى ديگرى 
ــنگتن  ــكالت خود دارد و اگر واش را در بين متحدان غربى براى حل مش
بخواهد به شروط غيرمعقول خود اصرار بورزد، تداوم و گسترش همكارى     ها 
با اين متحدان به معناى ترجيح آنها بر امريكا خواهد بود. از اين رو، سفر روز 
پنج  شنبه السودانى به پاريس را مى توان زنگ هشدار بغداد به واشنگتن 
تلقى كرد كه اگر همچنان بخواهد به آن بى اعتنا بماند، مى توان اين زنگ 
هشدار را تغيير مسير بغداد از واشنگتن به سمت اتحاديه اروپا تلقى كرد. 
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 شهادت 3 كودك يمنى در حمله سعودى به الحديده
مركز حقوق و توسعه «عين انسانيت » در صنعا روز سه         شنبه اعالم كرد 
در پى حمله هواپيماهاى جاسوسى ائتالف سعودى به روستاى الشرجه 
در شهرستان الجراحى در الحديده سه كودك شهيد و شش تن زخمى 
شدند كه در بين شان يك كودك هم هست و اكثر آنها حال شان وخيم 
ــت. به گزارش الميادين، اين مركز اين جنايت برنامه ريزى شده و  اس
وحشتناك را محكوم كرد و گفت اين جنايت طبق طبقه قانون انسانى 
جهانى در سطح جرايم جنگى است. اين مركز خواستار تشكيل كميته 
ــى جنايت ارتكابى كشورهاى  بين المللى تحقيقات در خصوص بررس
ــته به آنها در خصوص جرايم در حق  ــبه نظاميان وابس متخاصم و ش

غيرنظاميان بى گناه در مناطق شهرستان هاى مرزى صعده شد. 
-----------------------------------------------------

  ناپديد شدن دهها كودك و نوجوان پناهجو در انگليس
ــمارى از كودكان پناهجو در انگليس، احزاب  به دنبال ناپديد شدن ش
مخالف دولت و حاميان كودك، دولت انگليس را متهم كردند كه جوانان 
آسيب پذير را در معرض خطر قرار داده است. «پيتر كايل» قانونگذار حزب 
كارگر در پارلمان اين كشور گفته كه 76 كودك از هتلى در شهر ساحلى 
«برايتون» كه مكان اسكان موقت پناهجويان بوده، ناپديد شده اند. كايل 
گفت: «حقيقت ناراحت كننده اين است كه اگر يكى از كودكان فاميل ما 
بود و گم مى شد، همه كار        ها در دنيا متوقف         مى شد، اما در جامعه اى كه 
من نماينده آن هستم، يك كودك ناپديد شده، سپس پنج كودك ناپديد 
شدند و در حال حاضر 76 نفر ناپديد شده اند و هيچ اتفاقى نمى افتد.»  به 
گزارش فارس، به نوشته روزنامه «اينديپندنت»، «رابرت جنريك » وزير 
مهاجرت انگليس نيز در گفت وگو با قانونگذاران اين كشور پذيرفته كه 
ــال در محل اقامت مورد تأييد  بيش از 200 كودك و نوجوان زير 18س
دولت مفقود شده اند. بيشتر اين افراد پسران نوجوان اهل آلبانى هستند. 
-----------------------------------------------------

  بن سلمان مقام بلندپايه امنيتى را سر به نيست كرد
ــار ويدئويى در حساب  ــتانى با انتش «عبدالحكيم الدخيل » فعال عربس
ــعودى، پادشاهِى سركوب و  كاربرى خود در توئيتر نوشت: عربستان س
ظلم و ستم است كه حذف افسران و شخصيت هاى نظامى آن در بحبوحه 
ــاهزادگان و مقامات بار        ها تكرار شده است. به گزارش  درگيرى         ها بين ش
ايرنا به نقل از سعودى ليكس، الدخيل افزود كه يكى از مقامات حذف شده 
در رژيم سعودى، سپهبد «سعود بن عبدالعزيز بن هالل » است كه سال        ها 
پيش و پس از مسئوليت بن سلمان به طرز مرموزى از صحنه ناپديد شد. 
ــت كه بن هالل چندين منصب باالى امنيتى داشت و به  وى اظهار داش
داشتن روابط خوب با «محمد بن نايف» وليعهد سابق معروف بود، همين 
مسئله باعث شد كه با روى كار آمدن بن سلمان، هدف حذف قرار گيرد. 
-----------------------------------------------------

  نگرانى از خريد پهپادهاى چينى از سوى طالبان
ــه پژوهش سياست عمومى امريكن  مايكل روبين، عضو ارشد مؤسس
ــردبير مجله 1945 (19fortyfive)، گفته كه طالبان با  انترپرايز و س
ــتفاده از پول نقدى كه در اختيار دارد، پهپادهاى بدون سرنشين  اس
ــنا، به نقل از  ــام « بلوفيش » خريدارى كند. به گزارش ايس چينى به ن
ــت پولى  ــكل روبين افزود: در اين صورت ممكن اس اينديپندنت، ماي
كه امريكا به صورت نقد به كابل مى فرستد به جيب پكن برود. مايكل 
روبين با اشاره به روابط نزديك ميان طالبان و چين گفت ممكن است 
ــالح هاى تهاجمى  ــرفته  چين در عرصه س طالبان به تكنولوژى پيش
ــت يابد و اين خطر وجود دارد كه القاعده نيز از اين طريق، به اين  دس

سالح         ها تجهيز شود. 

سيد رحيم الرى

امريكايى     هـا در    گزارش  يك
ادامــه سـريال 
تزريق كمك هاى مالى و تسليحاتى به اوكراين، 
با ارسـال تانك آبرامز به اين كشـور موافقت 
كردند. آلمان هم در اقدامى كه ديروز در پارلمان 
جنجال به پا كرد، براى ارسال تانك هاى لئوپارد 
چـراغ سـبز نشـان داد. مقامات روسـيه در 
هشدارى صريح اعالم كرده اند كه با اين اقدامات 

به شدت مقابله خواهند كرد. 
موضوع ارسال تسليحات به اوكراين در هفته هاى 
ــته ابعاد جديدى به خود گرفته است. از يك  گذش
ــراى حمله قريب الوقوع  طرف، كى يف كه خود را ب
ــن  ــكو آماده مى كند، ضمن تعريف از محاس مس
ــنگين غربى مى گويد  تانك هاى جنگى زرهى س
كه با استفاده از اين تسليحات مى تواند اراضى خود 
ــى در امريكا و آلمان  را راحت تر پس بگيرد. از طرف
ارسال سالح براى اوكراين از جمله تانك، مخالفانى 
ــخت دارد. با اين حال، فقط چند روز پس از  سرس
ــايه درخواست هاى كى يف،  اينكه واشنگتن در س
ــال تانك آبرامز اعالم كرد،  مخالفت خود را با ارس
ــنگتن از اعالم آمادگى امريكا  برخى مقامات واش
براى ارسال دهها تانك آبرامز M1 به اوكراين خبر 
دادند. اين مقامات كه نخواستند نام شان فاش شود، 
گفتند كه براساس اين تعهد، واشنگتن مى تواند در 
مجموع حدود 30 تانك آبرامز را در ماه هاى آينده 
ــه اين تانك     ها از  تحويل اوكراين دهد. ضمن اينك
ــكار كمك امنيتى  ــوم به ابت طريق صندوقى موس
اوكراين (USAI) تهيه مى شود و به دولت جو بايدن، 

رئيس جمهور امريكا اجازه مى دهد به جاى برداشت 
سالح، از انبارهاى تسليحاتى خريدارى كند. يكى 
از مقامات گفت كه اين امكان وجود دارد كه دولت 
بايدن بتواند از فرآيند صندوق كمك اوكراين آبرامز     ها 
را از متحدانى كه آنها را دارند خريدارى كرده، آنها 
را بازسازى كند و سپس به اوكراين بفرستد؛ روندى 
كه امكان دارد ماه     ها و حتى سال      ها طول بكشد.  به 
موازات اين تحركات امريكايى ها، برلين هم اعالم كرد 
كه تنها در صورتى تانك هاى لئوپارد را به اوكراين 
مى فرستد كه اياالت متحده با ارسال تانك هاى خود 
موافقت كند. مارك كانسيان، كارشناس دفاعى در 
مركز مطالعات استراتژيك و بين المللى گفت: «تنها 
دليلى كه اياالت متحده تانك هاى M1 را به اوكراين 
ــت كه به آلمان پوشش سياسى  مى فرستد اين اس
الزم براى باز كردن قفل تانك هاى لئوپارد بدهد.» 
 اين موضع همان روزى مطرح شد كه منابع گفتند 
آلمان تانك هاى لئوپارد 2 را براى كمك به مبارزه با 
تهاجم روسيه به اوكراين مى فرستد و به كشورهاى 
ديگر مانند لهستان اجازه مى دهد همين كار را انجام 
دهند. همزمان، ماتئوش موراويتسكى، نخست وزير 
ــو از اتحاديه اروپا براى  لهستان گفته بود كه ورش
ــال تانك       به اوكراين درخواست غرامت خواهد  ارس
كرد و اين يعنى، اتحاديه اروپا بايد به لهستان غرامت 
بپردازد تا اين كشور به ارسال تانك هاى لئوپارد 2 به 

نيروهاى اوكراينى اقدام كند. 
 اقدامى فراتر از ارسال تسليحات

آناتولى آنتونوف، سفير روسيه در واشنگتن در پاسخ 
به سؤالى درباره ارسال احتمالى تانك هاى جنگى 

اصلى ام 1 آبرامز امريكا به اوكراين گفت اين اقدام 
تنها دخالت واشنگتن در درگيرى را تشديد مى كند 
ــالح هاى دفاعى است. او با  و بسيار فراتر از ارائه س
تأكيد بر اينكه اگر تصميمى براى انتقال ام 1 آبرامز 
ــاى امريكايى  ــود، اين تانك ه به كى يف گرفته ش
بدون شك مانند ساير نمونه هاى تجهيزات نظامى 
ناتو ويران خواهد شد، افزود اين اقدام تحريك آميز 
آشكار ديگرى عليه فدراسيون روسيه خواهد بود و 
كسى نبايد توهم داشته باشد كه چه كسى متجاوز 
ــت. اين ديپلمات روس  واقعى در مناقشه فعلى اس
ضمن بيان اينكه امريكايى      ها به شكل مداوم ميزان 
كمك نظامى به دولت دست نشانده خود را در كى يف 
ــيه  افزايش مى دهند، به ويژه زمانى كه ارتش روس
ــد و با اطمينان  ــب مى كن پيروزى هاى جديد كس
سرزمين هاى روسيه را از تهديد نازى پاك مى كند، 
ادامه داد: «تعداد فزاينده اى از مقامات و كارشناسان 
ــه اينها به جنگ  در امريكا اذعان مى كنند كه هم
ــور ما برمى گردد.» همچنين،  نيابتى امريكا با كش
ــرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه هشدار داده  س
هرگونه محموله تسليحاتى ارسالى به خاك اوكراين 
ــيه خواهد بود.  ــروع براى نيروهاى روس هدف مش
ديميترى پسكوف، سخنگوى كرملين هم پيش تر 
درباره ارائه تانك از سوى انگليس به اوكراين هشدار 
ــه انگليس قصد  ــه بود كه تانك      هايى ك داده و گفت
دارد به اوكراين بفرستد، در آتش خواهند سوخت. 
انگليس       شنبه اعالم كرد كه 14 تانك جنگى اصلى 
ــتيبانى توپخانه پيشرفته  «چلنجر2 » و ساير پش
خود را در هفته هاى آتى به اوكراين ارسال مى كند. 

ــيه همچنين  ــت جمهورى روس سخنگوى رياس
دو     شنبه گفت ارسال تانك توسط كشورهاى اروپايى 
به اوكراين، فقط باعث افزايش رنج مردم اين كشور 

مى شود. 
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آنچه اين روز     ها درباره ارسال سالح صورت مى گيرد، 
ــت كه اوكراين از زمان آغاز  اجابت خواسته اى اس
ــتولتنبرگ، دبيركل  جنگ مطرح كرد و ينس اس
پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) هم تأييد كرده بود 
ــترى در آينده نزديك  كه تسليحات سنگين بيش
ــود. البته خواسته هاى  براى اوكراين ارسال مى ش
اوكراين به اين هم محدود نمى شود. يورى احنات، 
ــت: «ما در  ــخنگوى نيروى هوايى اوكراين گف س
آغاز تهاجم روسيه خواستيم كه هواپيماى جنگى 
ــود. » وى افزود كه  چندمنظوره به اوكراين داده ش
بدون هوانوردى و بدون پدافند هوايى قابل اعتماد، 
انجام هرگونه عمليات جنگى دشوار است. اين مقام 
نظامى اوكراين گفت: «خلبانان نظامى ما به امريكا 
ــوزش آنها تخصيص يافت.  رفتند و بودجه براى آم
نوع هواپيمايى كه احتماالً در اختيار اوكراين قرار 
ــرايط مربوط به آموزش پرسنل  خواهد گرفت و ش
ــت. » اين موضوع هم يكى ديگر  مشخص شده اس
ــورهاى عضو  ــائل بحث برانگيز در ميان كش از مس
ــت، به طورى كه ووپكه هوكسترا، وزير امور  ناتو اس
ــت  خارجه هلند گفته بود كه در صورت درخواس
ــاى «اف-16» به  كى يف، هلند انتقال جنگنده ه
ــى مى كند. امريكا هم اعالم كرده  اوكراين را بررس
ــاى «اف-16» به اوكراين  كه از انتقال جنگنده ه
براى نبرد با روسيه حمايت مى كند. مايكل كارپنتر، 
سفير امريكا در «سازمان امنيت و همكارى اروپا» 
هم گفت كه اياالت متحده در تأمين جنگنده هاى 
اف-16 به اوكراين توسط كشورهاى دوست دخالت 
نخواهد كرد و در صورت حمايت ناتو از اين پيشنهاد 

حمايت مى كند. 
مجموعه اين اقدامات در شرايطى صورت مى گيرد 
كه اروپا و امريكا به شدت از كاهش ذخاير تسليحاتى 
خود آن هم در صورت تداوم جنگ اوكراين بيم دارند. 
يك مقام ارشد ارتش امريكا به نيويورك تايمز گفت 
كه توليد گلوله هاى 155ميلى مترى امريكا ظرف دو 
سال به 90 هزار در ماه افزايش خواهد يافت. افزايش 
ــى  ــم براى جبران كمبودهاى ناش عظيم توليد ه
ــيه در اوكراين و هم به منظور ايجاد  از جنگ روس
ذخاير براى جنگ هاى آينده است. به گزارش اين 
نشريه امريكايى، قبل از حمله روسيه به اوكراين در 
24 فوريه 2022، امريكا 14 هزار گلوله در ماه توليد 
مى كرد كه براى سبك جنگى ارتش اياالت متحده 
ــرف جنگ در اوكراين  كفايت مى كرد. اما هر دو ط
ــليك مى كنند و  ــزاران گلوله توپخانه ش روزانه ه
ــا 500 درصد  ــد دارد توليد خود را ت پنتاگون قص
افزايش دهد تا پاسخگوى نيازهاى كى يف در جنگ 
ــى از تهاجمى      ترين  با مسكو باشد. اين اقدام بخش
تالش مدرن سازى در حدود 40 سال براى صنعت 
دفاعى امريكا و شامل گسترش فكتورينگ و يافتن 

توليدكنندگان جديد است. 

تل آويو   با تصويب قانون آپارتايد  به مصاف فلسطينى ها رفت
كابينـه رژيـم صهيونيسـتى تحـت فرمـان 
تندرو     ها طرح هاى ضد فلسـطينى خـود را به 
مرحلـه اجـرا درآورده و در تازه      تريـن اقدام، 
پارلمان ايـن رژيم تمديد قانـون آپارتايد را در 
كرانه باخترى به طـور نهايى تصويـب كرد كه 
مقدمه اى براى الحاق اين منطقه به سرزمين هاى 
اشـغالى اسـت. بن گويـر هـم ادعا كـرده كه 
عمليات « نگهبان ديوارهاى 2 » با هدف تشديد 
تنش     ها بـا گروه هاى فلسـطينى قريب الوقوع 
اسـت كه مى تواند آتش جنگ را شعله ور كند. 
ــدارهاى مكرر گروه هاى فلسطينى به  به رغم هش
ــتى براى هرگونه ماجراجويى در  رژيم صهيونيس
كرانه باخترى، كابينه بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
ــطينى     ها  اين رژيم همچنان بر طبل جنگ با فلس
ــش از اين وعده داده  مى كوبد. احزاب تندرو كه پي
بودند طرح هاى جنجالى خود را در سرزمين هاى 
فلسطين اجرا خواهند كرد، اين روز     ها به پيش بردن 
ــتند.  پارلمان رژيم  ــغول هس برنامه هاى خود مش
صهيونيستى سه      شنبه شب، در خوانش دوم و سوم 
درخواست تمديد قانون آپارتايد، به آن رأى مثبت 
و نهايى داد؛ قانونى كه طبق آن، امتيازات ويژه اى به 
شهرك نشينان صهيونيست  مقيم كرانه باخترى، در 
ــاكن اين منطقه مى دهد  مقابل فلسطينى هاى س
ــطينى، مقدمه چينى  ــه تحليلگران فلس و به گفت
ــت     ها براى الحاق كرانه باخترى به ساير  صهيونيس
ــته وبگاه  ــطين است. به نوش اراضى اشغالى فلس
«عرب 48»، در سومين خوانش قانون آپارتايد در 
ــنهاد پيش نويس اين  كنست، 39 نماينده با پيش
قانون موافقت و 12 نفر با آن مخالفت كردند و به اين 
ترتيب اين قانون تا 15فوريه 2028، تمديد و اجرا 
ــد. اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه  خواهد ش
در دهم ژانويه، كنست به تمديد اين قانون در كرانه 
باخترى اشغالى رأى داده بود و 58 عضو كنست از 
ائتالف كابينه و اپوزيسيون با پيش نويس اين قانون 
موافقت و 13نفر ديگر مخالفت كردند. در آن زمان، 
پيش نويس قانون به كميسيون امور خارجى و امنيت 
كنست براى خوانش دوم و سوم ارجاع داده شد. اين 
ــت كه كابينه تل آويو سال گذشته به  درحالى اس
دليل شكاف      ها و اختالفات و نيز مخالفت اپوزيسيون 

به رياست نتانياهو، با هدف فشار بر آنها و سرنگونى 
آن، در تمديد اين قانون ناكام مانده بود. اين قانون 
كه پنج سال يك بار تمديد مى شود و صهيونيست     ها 
آن را قانون «وضعيت فوق العاده» مى نامند، از بعد 
از جنگ شش روزه بين عرب      ها و رژيم صهيونيستى 
در سال 1967 و اشغال كرانه باخترى اجرايى شد. 
ــطينى      ها از آن تحت عنوان قانون «آپارتايد»  فلس
ــت هاى ساكن  ياد مى كنند زيرا به نفع صهيونيس
ــت. اسرائيل سعى  شهرك هاى كرانه باخترى اس
دارد با اعمال محدوديت     ها فلسطينى     ها را به مرور 
زمان از اين منطقه بيرون كرده و همه اين مناطق را 

صهيونيست نشين كند. 
 توسعه شهرك سازى     ها 

همزمان با اجراى قانون آپارتايد، اسرائيل در تالش 
ــروع كند.  ــازى     ها را هم ش است توسعه شهرك س
ــرائيل هيوم» ديروز در اين باره نوشت:  روزنامه «اس
ــازى در يهودا و  ــابقه  شهرك س «دولت طرح بى س
السامره (كرانه باخترى) را تدوين مى كند و گام هاى 
مهمى براى مشروعيت بخشى و افزايش شهرك هاى 
ــته اين  يهودى در آنجا اتخاذ خواهد كرد». به نوش
روزنامه، مهم  ترين مسئله در طرح مذكور، «تصويب 
ــاز و ثبت رسمى اطالعات  هزاران طرح ساخت و س

ــطينى و حذف اداره مدنى از وزارت  ميليون     ها فلس
امنيت است. انتظار مى رود شوراى عالى برنامه ريزى 
ــامره،18هزار واحد  ــاز در يهودا و الس و ساخت و س
مسكونى جديد را در ماه هاى آينده تصويب كند». 
ــورا به  ــاس اين گزارش، از اين به بعد، اين ش بر اس
جاى هر سه ماه يك بار، هر ماه جلسه تشكيل خواهد 
ــازى و احداث  داد و هدف از آن، تصويب آپارتمان س
مؤسسات عمومى است. يك كميته كوچك شوراى 
عالى نيز براى تصويب احداث ساختمان هاى آموزشى 
ــود كه هر دو هفته يك بار  و صنعتى تشكيل مى ش
جلسه خواهد داشت.  نتانياهو در جلسه رأى اعتماد 
پارلمان، وعده داده بود كه توسعه شهرك سازى     ها در 
رأس برنامه هاى كابينه اش خواهد بود. اين موضوع 
ــت افراطى براى ائتالف با  يكى از شروط احزاب راس
ــعى دارند اين برنامه جنجالى را كه  نتانياهو بود و س
جامعه بين الملل و حتى غربى     ها به شدت با آن مخالف 
ــتند، پيش ببرند. گروه هاى فلسطينى پيش از  هس
اين نسبت به شهرك سازى     ها هشدار داده بودند كه 

مى تواند تنش     ها را بين دو طرف تشديد كند. 
 عمليات نگهبان ديوارهاى 2

ــرائيل كه در  ايتمار بن گوير، وزير امنيت داخلى اس
دشمنى با  فلسطينى     ها زبانزد خاص و عام است، اين 

بار هم قصد دارد اقدامات تنش  آميز خود را عملى كند. 
بن گوير، روز چهار     شنبه مدعى شد كه ارزيابى هاى 
پليس اسرائيل حاكى از اين است كه آنچه با عنوان 
عمليات « نگهبان ديوارهاى 2 » شناخته مى شود و 
شامل تشديد تنش اسرائيل، جنگ عليه نوار غزه و نيز 
سركوب فلسطينى هاى 48 است، قريب الوقوع بوده و 
چنين سناريويى تنها يك راه حل دارد و آن هم تقويت 
نيروى پليس و ايجاد يك گارد ملى است. به گزارش 
خبرگزارى « سما » فلسطين، در كنفرانس مطبوعاتى 
مشترك بن گوير و يعقوب شبتاى، بازرس كل پليس 
ــتار تشكيل يك گارد  صهيونيستى، بن گوير خواس
«ملى» و تقويت پليس و افزايش نيروهاى فعال در 
گارد مرزى شد. همچنين بن گوير در اين كنفرانس 
ــرائيل را اعالم  ــوق نيروهاى پليس اس افزايش حق
ــتى افزود:  كرد. وزير امنيت داخلى رژيم صهيونيس
ــا آن روبه رو  در تمامى ارزيابى      ها تهديد اصلى كه ب
ــناريويى كه از بيشتر  ــتيم، نمايان مى شود؛ س هس
ــان وزارتخانه، پليس، گارد مرزى و ارتش  كارشناس
ــت كه عمليات نگهبان  اسرائيل مى شنوم، اين اس
ــت. او در ادامه گفت: در  ديوارهاى2 قريب الوقوع اس
ــناريويى تنها يك راه حل وجود دارد و آن  چنين س
هم تقويت پليس و ايجاد يك گارد ملى است. بن گوير 
ادامه داد: فعاليت نيروهاى پليس اسرائيل از جمله 
نيروهاى ويژه براى مبارزه با سازمان هاى جنايتكار 
توسعه پيدا خواهد كرد و 10 هزار نيرو براى تشكيل 
ــرائيل »  ــر « اس آنچه يك بازوى داوطلب در سراس

توصيف مى شود، استخدام خواهد شد.
بن گوير خواهان اخراج فلسطينى     ها از كرانه باخترى 
و كشتار گسترده آنها است و بار     ها با اقدامات جنجالى 
خود اعم از تعرض به صحن مسجداالقصى و حضور 
در راهپيمايى پرچم     ها باعث تحريك فلسطينى     ها 
شده بود. فلسطينى     ها هشدار داده اند كه اگر رژيم 
ــغالگر به اقدامات مخرب خود ادامه دهد تمام  اش
سرزمين هاى اشغالى را به آتش خواهند كشيد و در 
هفته هاى اخير هم به حالت آماده باش درآمده اند، 
ــته است و  ــير را از رو بس زيرا كابينه تندرو شمش
ــا طرح هاى نتانياهو و  اين احتمال وجود دارد كه ب
ــتانش درگيرى تمام عيار در كرانه باخترى و  دوس

غزه شكل بگيرد. 
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 فهرست بلند ايران 
از تحريم حاميان اغتشاشات

ايران در اقدام متقابل، به فاصله دو روز بعد از تحريم هاى اتحاديه 
اروپا و همچنين دولت انگليس، برخى اشخاص و نهاد هاى اتحاديه 
اروپا و رژيـم انگليس را تحريم كـرد؛ اقدامى كـه هزينه رويكرد 
مداخله جويانه دولت هاى اروپايى در ايران را افزايش خواهد داد. 
ــه تحريم هاى جديد « به عنوان عمل  وزارت امور خارجه ايران گفته ك
متقابل» عليه افراد و نهاد    هايى در حوزه اتحاديه اروپا و انگليس اعمال 
ــتى» حمايت كرده  ــد كه از « تروريسم و گروه هاى تروريس خواهد ش
ــتى و خشونت عليه مردم  و به« تحريك و تشويق به اقدامات تروريس
ــران كه عصر ديروز  ــد. در بيانيه وزارت خارجه اي ايران » اقدام كرده ان
ــالمى ايران، ترويج  ــد، دخالت در امور داخلى جمهورى اس منتشر ش
ــر اكاذيب و ترويج اطالعات غلط در  ــونت و ناآرامى در ايران، نش خش
ــديد تحريم هاى ظالمانه عليه مردم  مورد ايران و نيز مشاركت در تش
ــم اقتصادى است، به عنوان مبناى تحريم     ها  ايران كه به مثابه تروريس
اعالم شده است. تهران، ضمن محكوميت اقدامات اتحاديه اروپا و رژيم 
انگليس در حمايت و تسهيل و نيز خوددارى از مقابله با اقدامات مخرب 
اشخاص و نهاد هاى مذكور كه نقض تعهدات بين المللى در حوزه مبارزه 
با تروريسم مى باشد، گفته كه اقدام آنها در اعمال و تشديد تحريم هاى 
ظالمانه، نقض آشكار اصول بنيادين حقوق بين الملل مندرج در منشور 

ملل متحد مى باشد. 
ــالمى ايران  ــه، كليه نهاد هاى جمهورى اس طبق بيانيه وزارت خارج
ــامل ممنوعيت  طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات الزم را كه ش
ــالمى ايران،  ــكان ورود به قلمرو جمهورى اس صدور رواديد و عدم ام
مسدود شدن حساب هاى بانكى در نظام مالى و بانكى و توقيف اموال و 
دارايى در قلمرو تحت صالحيت جمهورى اسالمى ايران خواهند بود، 
ــت. راديوى J مستقر  جهت اجراى اين تحريم     ها معمول خواهند داش
ــتى) در پارلمان  ــتان اسرائيل (رژيم صهيونيس در فرانسه، گروه دوس
اروپا موسوم به EFI و شركت ساختمانى Bau Heberger كه به دليل 
مشاركت در ساخت تأسيسات كارخانجات توليد سالح هاى شيميايى 
ــده، جزو نهادهاى  در خاك عراق در دوران جنگ تحميلى تحريم ش

تحريم شده ايران هستند. 
عالوه بر اين، الييور كلن، وزير مشاور در امور شهرى و اسكان فرانسه؛ 
ديتمار كوشتر،  نماينده آلمان در پارلمان اروپا؛ سرهنگ تيمو هايم باخ، 
ــيون  فرمانده نيرو هاى آلمانى در اردن؛ دنيس ترينگ، رئيس فراكس
دموكرات مسيحى پارلمان ايالت هامبورگ آلمان؛ گرگور النگه، رئيس 
پليس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل شهروند سنگالى االصل توسط 
پليس شهر دورتموند؛ سرهنگ تيم تسان، رئيس مركز امنيت سايبرى 
ارتش آلمان؛ آن هيدالكو، شهردار پاريس؛ فرانسوا بشيو، معاون شهردار 
منطقه 19 پاريس؛ ژيلبرت ميتران، نماينده پيشين پارلمان فرانسه؛ 
ژراد بيارد، سردبير شارلى ابدو؛ لوران سوريسو، مدير انتشاراتى شارلى 
ابدو؛ سيلوى كما، معاون مدير انتشاراتى شارلى ابدو؛ برنارد هنرى لوى 
ــالر، فرمانده فرانسوى عمليات مأموريت ائتالف  از فرانسه؛ امانوئل اس
دريايى اروپا در خليج فارس و تنگه هرمز؛ لوكاس ماندل، نماينده اتريش 
ــكو، نماينده ايتاليا در پارلمان اروپا؛ عبير  در پارلمان اروپا؛ آنا بونفريس
ــوئد در پارلمان اروپا؛ بارت خروتوئيس، نماينده  السهالنى، نماينده س
ــده هلند در پارلمان اروپا؛  هلند در پارلمان اروپا؛ تيئس رويتن، نماين
ــپانيا در پارلمان اروپا؛ راسموس  ــابق اس ويدال كوادراس، نماينده س
پالودان، اهانت كننده به قرآن كريم و ادوين واگنسولد، اهانت كننده به 

قرآن كريم نيز در فهرست تحريم هاى ايران هستند . 
عالوه بر افراد و نهادهاى اروپايى، نهاد هانرى جكسون مربوط به انگليس 
در فهرست تحريم هاى ايران قرار دارد. ويكتوريا پرنتيس، دادستان كل 
بريتانيا؛ مايكل تاملينسون، معاون دادستان كل بريتانيا؛ ريچارد ديرالو، 
رئيس پيشين سرويس اطالعات مخفى بريتانيا؛ پاتريك ساندرز، رئيس 
ستاد كل ارتش بريتانيا؛ الكس، رئيس پيشين سرويس اطالعات مخفى 
بريتانيا MI6 ؛ فيل كاپل، مديركل زندان هاى بريتانيا؛ ليام فاكس، وزير 
دفاع سابق بريتانيا و بتان ديويد، رئيس بخش ضدتروريسم بريتانيا نيز 

در فهرست تحريم هاى ايران قرار گرفته اند. 

االزهر كاالهاى سوئدى و هلندى را
 تحريم كرد

چند كشـور عربى با صدور بيانيه      هايى هتك حرمت گروه افراطى 
اسالم سـتيز هلندى به قـرآن كريـم را محكوم كردنـد و االزهر 
مصـر در واكنشـى عملياتى تـر، از شـهروندان جهـان عـرب و 
مسلمانان خواست كاالهاى ساخت اين دو كشور را تحريم كنند. 
ــر مصر روز  ــن»، االزه ــبكه «الميادي ــه نقل از ش به گزارش فارس ب
ــهروندان جهان عرب و مسلمانان خواست  چهارشنبه، 25ژوئيه از ش
ــوت كرده و در  ــوئدى را بايك تمامى محصوالت هلندى و كاالهاى س
ــد. االزهر در  ــوى و واحد اتخاذ كنن ــرآن كريم موضعى ق حمايت از ق
ــوالت هلندى و كاالهاى  بيانيه اى اعالم كرد كه تحريم تمامى محص
سوئدى، «پاسخ مناسبى است به دولت هاى اين دو كشور در توهين به 
1/5ميليارد مسلمان و پافشارى آنها بر حمايت از جنايات نفرت انگيز و 
وحشيانه تحت لوايى غيرانسانى و غيراخالقى كه آزادى بيان مى نامند». 
االزهر همچنين گفته كه اقدامى همچون سوزاندن قرآن كريم به مثابه 
«ديكتاتورى هرج ومرج گونه، بى اخالقى و سلطه بر مردم شريفى است 

كه با خدا و هدايت آسمان      ها پيوند دارند.»
چند كشور عربى ديگر هم با صدور بيانيه      هايى هتك حرمت قرآن كريم 
در هلند را محكوم كردند. وزارت خارجه عربستان سعودى در بيانيه اى 
ــد كرد كه پاره كردن  ضمن محكوم كردن اين اقدام اهانت آميز، تأكي
قرآن كريم در هلند احساسات ميليون      ها مسلمان را در سراسر جهان 
جريحه دار مى كند. در اين بيانيه بر موضع عربستان در خصوص ترويج 
ــتى و پرهيز از نفرت پراكنى و  ارزش هاى گفت وگو، مسامحه، همزيس
ــت. وزارت خارجه امارات نيز بر مخالفت  افراطى گرى تأكيد شده اس
اين كشور با هرگونه اقدامى براى برهم زدن امنيت و ثبات كه برخالف 
ــانى و اخالقى است، تأكيد كرد. امارات همچنين  ارزش      ها و اصول انس
خواستار احترام به نمادهاى دينى و مقدسات و دورى از هرگونه اقدام 
ــد. بنابر گزارش وبگاه «الخليج اونالين»،  تحريك آميز و قطب بندى       ش
ــارس نيز اهانت  ــوراى همكارى خليج ف «نايف الحجرف » دبيركل ش
قرآن كريم را محكوم و تأكيد كرد كه اين اقدام احساسات مسلمانان  به 
را در سراسر جهان جريحه دار مى كند. همچنين وزارت خارجه اردن 
ــت به قرآن كريم، تأكيد كرد كه  در بيانيه اى ضمن محكوم كردن اهان
سوزاندن قرآن كريم اقدامى خطرناك و نماد اسالم هراسى و تحريك 
به خشونت و اهانت به اديان است و به هيچ عنوان نمى توان آن را نوعى 

آزادى تلقى كرد. 



در نمايشگاه پوستر «كار خودشونه» انجام مى شود 
نقد اغتشاشات به زبان پوستر

نمايشگاه پوستر «كار خودشونه» با 
نمايش آثار محمدحسـين نيرومند 
و بـا موضـوع نقـد اعتراضـات و 
اغتشاشات 70 روزه در حوزه هنرى 

افتتاح مى شود.
به گزارش جوان به نقل از روابط عمومى 
حوزه هنرى، نمايشگاه «كار خودشونه» 
10بهمن ماه در گالرى ابوالفضل عالى 
حوزه هنرى افتتاح خواهد شد و در آن 
پوسترهايى از محمدحسين نيرومند كه 
با موضوع نقدى بر اعتراضات و اغتشاشات 
ــده اند به  ــى و خلق ش 70 روزه طراح
نمايش درخواهد آمد. با برگزارى آيين 
افتتاح اين نمايشگاه، عالقه مندان مى توانند از 11 تا 26 بهمن ماه هر روز از ساعت 9 تا 18 
براى تماشاى آثار به گالرى ابوالفضل عالى حوزه هنرى انقالب اسالمى واقع در خيابان 
سميه، نرسيده به خيابان حافظ مراجعه كنند. محمدحسين نيرومند، كاريكاتوريست 
و طراح گرافيك مطرح كشور است كه طى سال ها فعاليت هنرى در زمينه كاريكاتور 
موفق به دريافت گواهينامه درجه يك هنرى – معادل دكترا – از وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و نشان عالى تجسمى از جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجر شده است. 
تدريس و آموزش در دانشكده هنرهاى زيباى سازمان صداوسيما، مشاور هنرى وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، مديرعامل انجمن سينماى انقالب و دفاع مقدس، سردبيرى 
و مديرمسئولى نشريه كيهان كاريكاتور، تأليف كتاب و مقاله، بخشى از فعاليت هاى 

نيرومند در عرصه علمى، هنرى و فرهنگى كشور تا به امروز بوده است.

حكمت

ــر: 12:17 |  اذان ظه ــب 1444 |   ــن  1401 | 4 رج ــنبه 6 بهم پنج ش ــماره 6685 |  ــوان |  ش ــه ج روزنام  |  
غروب آفتاب: 17:25 | اذان مغرب:44: 17 | نيمه شب شرعى:23:33 |      اذان صبح فردا: 05:42 | طلوع آفتاب فردا: 07:08 |

نما | حسين  كشتكار
روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران

صاحب امتياز: پيام آوران نشر روز
مد    يرعامل و مد    ير مسئول: محمدجواد  اخوان

سرد    بير: غالمرضا صاد    قيان
آد    رس: تهران، خيابان شهيد     مطهري 

تقاطع ميرزاي شيرازي، پالك 384
سازمان آگهى ها:  88498458

روابط عمومي:88498448 ، نمابر: 6 -88845634 
توزيع: شركت نشر گستر امروز 88498476 

چاپ: همشهرى
www.javanonline.ir

مسئول فضاي مجازي بسيج خبر داد

 118 تيم در مرحله نهايي چهارمين رويداد سراسرى 
توليد محتواي ديجيتال

برگزاري نمايشگاه فناوري هاي محتواي فضاي مجازي

    مصطفى شاه كرمى
مسـئول سـازمان فضـاي مجـازي بسـيج بـا بيـان 
اينكه سـازمان فضاي مجازي بسـيج به دنبـال تربيت 
كنشـگر و ارتقـاى سـواد رسـانه اي اسـت از راهيابي 
449 نفـر به مرحلـه نهايي ايـن رويداد سراسـري خبر 
داد كـه در قالـب 118 تيـم بـا هـم رقابـت مي كننـد. 
مسلم معين، مسئول سازمان فضاي مجازي بسيج در نشست 
خبري مرحله نهايي چهارمين و بزرگ ترين رويداد سراسري 
ــري  ــور گفت: رويداد سراس ــواي ديجيتال كش توليد محت
ــه قالب بازي هاي تلفن همراه،  توليد محتواي ديجيتال در س
نرم افزارهاي تلفن همراه و انيميشن برگزار مي شود كه حدود 
يك هزار گروه در بخش استاني وجود داشتند كه برترين هاي 
ــامل 4 هزار و 90 نفر مي شوند. تعداد  هر استان  هستند و ش
نفرات بخش پويانمايي 2 هزار و 324 نفر، نرم افزار 951 و در 

بخش بازي هاي تلفن همراه نيز 481 نفر است. 
معين در ادامه افزود: از اين تعداد 3 هزار و22 نفر در بخش هاي 
ــري تأييد  گوناگون جهت ارزيابي براي حضور در رويداد سراس
ــدند و در نهايت 449 نفر به رويداد سراسري و كشوري توليد  ش
ــه در قالب 118 گروه به رقابت  محتواي ديجيتال راه يافته اند ك
خواهند پرداخت؛ از اين تعداد 98 نفر خانم و 351 نفر آقا هستند. 
مسئول سازمان فضاي مجازي بسيج در رابطه با موضوعات 
ــت: در بازي ها، آثار با محوريت قرآن  هر بخش اظهار داش
ــبك زندگي، بازي هاي آموزشي،  و عترت، اقتدار ايران، س
ــالمت و ورزش، در بخش  گردشگري، خدمات شهري، س
نرم افزار، قرآن و عترت، جهاد خدمت، گردشگري، خدمات 
شهري، ورزش و سالمت، سبك زندگي و آموزش و تربيت 

ــرائيل  و در بخش پويانمايي، نيز آثار با محوريت نابودي اس
توليد خواهند شد. 

وي خاطر نشان كرد: اين گروه ها از روز 9 تا 12 بهمن در سالن 
شهيد فخري زاده ساختمان النه جاسوسي با هم رقابت خواهند 
كرد و در نهايت برترين هاي هر بخش توسط سرمايه گذاران 

جهت توليدات در سطح كالن تر انتخاب مي شوند. 
معين اظهار داشت: سازمان فضاي مجازي بسيج به عنوان يك 
مجموعه ذيل سازمان بسيج مستضعفين به عنوان بزرگ ترين 
مجموعه مردم نهاد دنيا، كارويژه خودش را در حوزه فضاي 
مجازي روي مردم پايه كردن فعاليت ها قرار داده است. ايجاد 
ــبكه   مردمي فعال در جهت  هم گرايي، هم افزايي و ايجاد ش
ــي و مذهبي در فضاي مجازي  تبيين و تبليغ ارزش هاي مل
از اهداف سازمان است. سازمان فضاي مجازي بسيج پيگير 
ــت كه علم اين نهضت  ــانه اي در كشور اس نهضت سواد رس
ــت، از اين رو براي  ــيج برداشته شده اس توسط سازمان بس
ــانه اي مردم و تربيت انسان هاي رسانه اي  ارتقاى سواد رس

كنشگر، مأموريت هاي مختلفي را تعريف كرده ايم. 

سيزدهمين دوره نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال به زودي 
در شبستان اصلي مصالي امام خميني (ره) برگزار مي شود. 
سيزدهمين دوره نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال - فناوري هاي 
محتواي فضاي مجازي- از ساعت 9 الي 16 طي روزهاي 16 تا 
19 بهمن ماه جاري در شبستان اصلي مصالي امام خميني (ره) 
برگزار مي شود.  برپايه اين گزارش، ارتقاي كمي و كيفي محتواي 
فرهنگ و هنر در فضاي مجازي، تقويت و تكميل زنجيره محتوا 

ــي و برقراري  ــبكه ملي اطالعات، ايجاد هم افزاي و خدمات ش
ارتباط مؤثر بين كسب و كارهاي فعال در حوزه فضاي مجازي، 
معرفي آخرين دستاوردهاي فناوري محتواي فضاي مجازي، 
شبكه سازي فعاالن فرهنگي و كسب و كارها در فضاي مجازي، 
ــوان در فضاي مجازي،  ــوزه كودك و نوج حمايت از فعاالن ح
ــالم، مفيد و ايمن ويژه كودكان و  حمايت از ايجاد بسترهاي س

نوجوانان از مهم ترين اهداف برگزاري اين نمايشگاه است.

    تجسمى

روايت حدادعادل از وضع نامطلوب زبان فارسى در پايتخت
در سطح شهر مدام شاهد نام ها و خط غيرفارسى هستيم

در چهارمين محفل ادبى هفدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر مطرح شد
روحيه و حاالت عاطفى ما ايرانيان قدرت شعر را در اوج نگه مى دارد

شـعر زيرسـاخت، مانا، پويا و زاياسـت و نقش جريان ساز، 
افق گشـا و الهام بخـش دارد و حكمـت مى آفرينـد. قوام و 
غنا بخشى از جريان هاى هنرى ما به غناى شعر وابسته است.

عليرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در محفل ادبى هفدهمين جشنواره بين المللى شعر فجر با بيان اين 
ِبُعُهُم الَْغاُووَن» در قرآن به شاعران  َعَراء يَتَّ مطلب گفت: آيه «َوالشُّ
اشاره دارد. اين آيه در ابتدا كمى تلخ به نظر مى رسد، اما در ادامه 
ــالم با شعر، نسبت همدالنه  مشخص مى شود نسبت قرآن و اس
و همگرايانه است. در ادامه اين آيه، تفكيك صورت مى گيرد كه 
نگرانى هاى اوليه را رفع مى كند و به شعر جهت مى دهد. همچنين 
ــعر و ما ينبغى» آمده است، ما به  در ترجمه آيه «و ما علّمناه الّش
ــعر ياد نداديم. در حالى كه ترجمه درستى از اين آيه  پيامبران ش
ارائه نشده است. تعدادى از مترجمان گفته اند شاعرى شايسته 
پيامبر نيست، گويى شاعر بودن وهن است. در صورتى كه عالمه 
ــاره توضيح مى دهد كه  طباطبايى در كتاب «الميزان» در اين ب

شرايط پيامبر ايجاب نمى كرد شاعر باشد و اينگونه نيست كه شاعر 
بودن براى پيامبر بد باشد، بلكه او حامل وحى است. 

معاف افزود: بخش قابل توجهى از بار حماسى و رجزخوانى از لسان 
معصوم در جايى كه الزم است بر دوش شعر، متن موزون و ريتميك 
است. بنابراين شعر مى گفتند و شعر را گرامى مى داشتند و به شاعران 
صله مى دادند و آنها را بر صدر مى نشاندند. ارسطو جزو فالسفه اى 
است كه درباره شعر حرف هاى زيادى زده است. او به حدى درباره 
شعر و شعرخوانى حرف فلسفى زده كه عده اى فكر مى كنند شعر از 
حكمت و فلسفه معتبرتر است. ارسطو مى گويد هر آنچه در سه گانه 

حماسه، تراژدى و كمدى داريم، مديون شعر است.
ــاد اسالمى همچنين  معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارش
ــبت وثيقى با  ــعر است و حكمت نس گفت: موسيقى مديون ش
شعر دارد. بسيارى از بزرگان فلسفه اسالمى مانند فارابى درباره 
موسيقى و شعر ديدگاه هاى اعجازبرانگيزى دارند. حكما از اينكه 
آنها را به عنوان شاعر بشناسند، افتخار و حكمت را در لسان شعر 
بيان مى كردند. شعر جوشش عاطفه است تا زمانى كه اهميت شعر 
را در جريان فلسفى، علمى، نظرى و حكمى نشناسيم، نمى توانيم 

از بركات اين قالب هنرى و ادبى بهره ببريم.
وى بيان كرد: شعر مانا، پويا و زايا است و نقش جريان ساز، افق گشا 
و الهام بخش دارد و حكمت مى آفريند. تأثير شعر بر مرثيه و قدرت 
مداحى را نمى توان ناديده گرفت. قوام و غنا بخشى از جريان هاى 
هنرى ما به غناى شعر وابسته است. روحيه و حاالت  عاطفى ما 
ــعرى ما را در اوج نگه مى دارد، چراكه شعر با  ايرانيان قدرت ش

خلق و خو و روحيات ما ايرانيان سازگار است.

رئيس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـى با بيان اينكه با وجود 
اقدامات صورت گرفته در پاسداشت زبان فارسى، وضعيت در 
اين حوزه مطلوب نيست، گفت: با تردد در سطح شهر تهران به 
صورت مداوم شاهد نامگذارى اسامى و خط غيرفارسى هستيم.

ــتان زبان و ادب فارسى در  غالمعلى حدادعادل، رئيس فرهنگس
نشست شوراى هماهنگى پاسداشت زبان فارسى گفت: با وجود 
اقدامات صورت گرفته در پاسداشت زبان فارسى، وضعيت در اين 
حوزه مطلوب نيست. به عنوان نمونه با تردد در سطح شهر تهران به 
صورت مداوم شاهد نامگذارى ساختمان ها و فروشگاه ها با اسامى و 

خط غيرفارسى هستيم.
وى با اشاره به لزوم توجه به رعايت نامگذارى فارسى براى كاالهاى 
مصرفى عنوان كرد: تشكيل يك كارگروه ويژه مى تواند با رعايت همه  

جوانب امر، تصميماتى با ضمانت اجرايى كافى اتخاذ كند.
ــادآورى چالش هاى  ــى با ي ــتان زبان و ادب فارس رئيس فرهنگس
پيش روى اجراى كامل قانون عدم استفاده از واژگان بيگانه گفت: روند 
انتخاب تا تثبيت نام هاى تجارى بايد به طور كامل مورد بازنگرى قرار 

گيرد تا بتوان نقايص حقوقى و اجرايى آن را مرتفع كرد.
محمدمهدى اسماعيلى، وزير ارشاد نيز در اين جلسه با اشاره به تأكيد 
ويژه مقام معظم رهبرى بر پاسداشت زبان فارسى و ضمن يادآورى هجمه 
ــالمى خاطرنشان كرد:  200 ساله فرهنگ غرب به فرهنگ ايرانى اس
هجوم فرهنگ و رسوم غربى به كشور، زبان فارسى را نيز دچار آسيب هاى 
فراوانى كرده كه با وجود اقدامات صورت گرفته، وضعيت فعلى قابل قبول 
نيست. از اين رو دستگاه هاى حاكميتى بايد پيشتر و بيشتر از ساير نهادها 

به اجراى قوانين پاسداشت زبان فارسى اهتمام داشته باشند.

وى با اشاره به نبود توجه الزم به پاسداشت زبان فارسى در حوزه هاى 
مختلف از جمله تابلوهاى شهرى و اسامى اقالم و كاالها گفت: ساختار 
دبيرخانه شوراى هماهنگى پاسداشت زبان فارسى بايد تقويت شود تا 
اين دبيرخانه بتواند در اعمال قوانين با قدرت بيشتر وارد ميدان شود  و 
در نتيجه عقب ماندگى هاى دهه هاى گذشته اين حوزه جبران شود.

اسماعيلى اقدامات رسانه ملى در پاسداشت زبان فارسى را ارزشمند 
ــت زبان فارسى در  ــت و گفت: اميدواريم توجه به پاسداش دانس
بخش هاى بيشترى از برنامه هاى صداوسيما از جمله حوزه تبليغات 

بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
وزير فرهنگ همچنين از وزارت صمت به خاطر انتخاب نام فارسى 
ــدوارى كرد با حمايت و همكارى  براى خودروها تقدير و ابراز امي
همه نهادها مسير پاسداشت زبان فارسى با سرعت و قدرت بيشتر 
تداوم پيدا كند. در اين نشست محمود شالويى، دبير كارگروه دائمى 
شوراى هماهنگى پاسداشت زبان فارسى و نمايندگان نهادهاى عضو 

شورا، گزارش هايى از اقدامات صورت گرفته، ارائه كردند.

24 فيلم  در تنور جشنواره فجر
 تركيب فيلمسازان باتجربه و فيلم اولى هاى جوياى نام 

براى چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر

     ديده بان

    شعر

     رويداد

     خبر

 متن 40 سريال 
در نمايش خانگي مجوز گرفت

شـوراي صدور مجوز توليد آثار حرفه اي سـازمان تنظيم 
مقررات صـوت  و تصويـر فراگير در فضاي مجـازي، طرح 
فيلمنامه 40سريال در شش ماه گذشته را تأييد كرده است. 
به گزارش «جوان» به نقل از روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات 
صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي(ساترا)، شوراي صدور مجوز 
توليد آثار حرفه اي ساترا، از مرداد ماه سال جاري و پس از دريافت 
ــاترا، 40 طرح  فيلمنامه را تأييد  و بررسي طرح هاي واصله به س
ــريال مذكور، سريال «وقت رسوايي»،  كرده است. از ميان 40 س
عالوه بر تأييد طرح فيلمنامه مجوز توليد را نيز از ساترا دريافت 
ــت.  همچنين در توضيحاتي درباره اين خبر آمده است:  كرده اس
«فرآيند استعالم اشخاص مرتبط با هر طرح قبل از شروع فرآيند 

توليد طبق رويه معمول در كشور به انجام خواهد رسيد.»
----------------------------------------------------

راه اندازي سامانه معاونت توسعه 
فناوري و مطالعات سينمايي

آيين رونمايي از سامانه معاونت توسعه فناوري و مطالعات 
سينمايي با حضور رئيس سـازمان سـينمايي و جمعي از 
مديران و معاونين سازمان، در سازمان سينمايي برگزار شد. 
سامانه معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي به آدرس 
ــازمان  ــور رئيس س ــا حض https://apf. farhang. gov. ir ب
سينمايي راه اندازي شد. محمد خزاعي رئيس سازمان سينمايي 
ــامانه هايي مي تواند  ــم گفت: راه اندازي چنين س در اين مراس
ــراي عموم  ــترس ب ــد، به روز و قابل دس ــي، كارآم منبعي غن
ــد كه در نهايت به رشد، ارتقا و  ــگران حوزه سينما باش پژوهش
ــامانه هايي بايد به  ــينما كمك خواهد كرد. چنين س بهبود س
مرجعي مطمئن در شناخت و آشنايي هر چه بيشتر با حوزه هاي 

مختلف سينما و فيلمسازي تبديل شوند. 
ــعه فناوري و مطالعات سينمايي نيز با  قادر آشنا، معاونت توس
اشاره به اهميت اين سامانه براي خانواده سينما و عالقه مندان 
اين حوزه گفت: بزرگ ترين ويژگي اين سامانه، اقدام به معرفي 
ــامانه جديد، متشكل از  ــت. اين س ــگاه هاي مجاز اس آموزش
بخش  هاي مختلفي چون بانك هاي اطالعاتي بوده و با رويكرد 
«كاربر محور» و «داده محور» شروع به كار كرده است. در بانك 
پژوهش كليه پژوهش هاي صورت گرفته در سازمان سينمايي 

از سال 1395 تاكنون بارگذاري شده است. 

----------------------------------------------------

در آستانه سالروز پيروزي انقالب اسالمي 
«او بايد فرمانده باشد» رونمايي مي شود

رمان «او بايد فرمانده باشـد» كه به زودي رونمايي مي شود 
برگرفته از خاطرات و زندگي سـردار شـهيد حاج حسـين 

همداني است. 
ــد»  ــاب «او بايد فرمانده باش ــوان»، نگارش كت به گزارش «ج
ــهيد همداني صورت  ــنهاد و ايده اوليه خود ش ــاس پيش بر اس
ــات خويش،  ــرفراز، در دوران حي ــهيد س ــت. آن ش گرفته اس
خاطراتشان را در مركز اسناد انقالب اسالمي به ثبت رساندند. 
ايشان به هنگام ضبط يادمانده هاي خويش تأكيد داشتند اين 
ــود. رمان «او بايد فرمانده  خاطرات در قالب داستاني عرضه ش
ــت.   اين اثر، يك رمان  ــهيد اس باشد» ماحصل اين توصيه ش
ــت كه محتواي آن تلفيقي از داستان  تاريخي و ايدئولوژيك اس
ــت. كتاب«او بايد فرمانده باشد»، يك اثر نظري و  و واقعيت اس
انديشه اي است و مخاطب با مطالعه آن، با منظومه فكري گروه ها 
و جريانات مختلف در ايام قبل و بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
آشنا خواهد شد. «او بايد فرمانده باشد» به زودي از سوي مؤسسه 

فرهنگي هنري مركز اسناد انقالب اسالمي رونمايي مى شود. 
----------------------------------------------------

افتتاح پانزدهمين جشنواره هنرهاي 
تجسمي فجر

آيين افتتاح پانزدهمين جشـنواره هنرهاي تجسمي فجر 
روز جمعـه 7 بهمن ماه جاري در مؤسسـه فرهنگي هنري 

صبا برگزار مي شود. 
به گزارش «جوان»، پانزدهمين جشنواره هنرهاي تجسمي فجر 
از ساعت 17 روز جمعه 7 بهمن ماه 1401 با نمايش آثار منتخب 
هنرمندان به طور رسمي فعاليت خود را آغاز مي كند. بر اين اساس، در 
دو بخش «طوباي زرين» و «قله ها» مجموعاً 440 اثر از 274هنرمند 
در رشته هاي مختلف تصويرسازي، حجم، خوشنويسي، طراحي 
گرافيك، عكاسي، كارتون و كاريكاتور، نقاشي و نگارگري روي ديوار 
خواهد رفت.  نمايش آثار منتخب هنرمندان حاضر در پانزدهمين 
جشنواره هنرهاي تجسمي فجر تا 28 بهمن ماه جاري ادامه خواهد 
داشت. عالقه مندان جهت بازديد از اين نمايشگاه مي توانند همه روزه 
(به جز روزهاي 15 و 22 بهمن ماه) از ساعت 10 الي 18 به خيابان 
ولي عصر(عج)، نرسيده به خيابان طالقاني، فرهنگستان هنر، مؤسسه 

فرهنگي هنري صبا مراجعه كنند.

   محمدصادق عابدينى
با اعالم دبير چهل و يكمين جشـنواره بين المللى فيلم فجر، 24 فيلم 
در بخش مسابقه سـينماى ايران اين دوره از جشـنواره حضور دارند.  
مجتبى امينى، دبير جشـنواره فيلم فجر گفت: فيلم هاى راه يافته به 
اين دوره از جشـنواره مشخص شـدند كه در آن آثارى از فيلمسازان 
باتجربه و جوان ديده مى شـود. در ايـن دوره از جشـنواره، 24 فيلم 
در بخش سـوداى سـيمرغ حضور دارند كـه بيش از روند سـال هاى 
اخير اسـت كه به طور سـنتى 22 فيلم براى رقابت انتخاب  مى شـد. 
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دبير چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر روز گذشته در ارتباط زنده تلويزيونى 
كه از محل باغ فردوس و موزه سينما برقرار كرد، ضمن رونمايى از پوستر 
اين دوره از جشنواره، نام 24 فيلم جشنواره امسال را به اين ترتيب معرفى 
ــتند» به كارگردانى و تهيه كنندگى محمدرضا  كرد: «آنها مرا دوست داش
ــرد» به كارگردانى ناهيد عزيزى و تهيه كنندگى سيدرضا  رحمانى، «آه س
ــگرى و تهيه كنندگى  ــى محمد عس ــى» به كارگردان محقق، «اتاقك گل
داوود صبورى، «استاد» به كارگردانى سيدعماد حسينى و تهيه كنندگى 
ــا نجاتى و تهيه كنندگى  ــد از رفتن» به كارگردانى رض بهروز افخمى، «بع
ــى هادى محمديان،  ــن «بچه زرنگ» به كارگردان محمود بابايى، انيميش
بهنود نكويى و محمدجواد جنتى و تهيه كنندگى حامد جعفرى، «پرونده 
باز است» به كارگردانى كيومرث پوراحمد و تهيه كنندگى على قائم مقامى، 
«جنگل پرتقال» به كارگردانى آرمان خوانساريان و تهيه كنندگى رسول 
ــا معتمدى و  ــه كارگردانى عليرض ــرا گريه نمى كنى» ب صدرعاملى، «چ
ــيدرضا محقق، «در آغوش درخت» به كارگردانى بابك  تهيه كنندگى س
ــا و تهيه كنندگى محمدرضا مصباح، «روايت ناتمام سيما» به  خواجه پاش
كارگردانى عليرضا صمدى و تهيه كنندگى مجيدرضا باال، «سرهنگ ثريا» به 
كارگردانى ليلى عاج و تهيه كنندگى جليل شعبانى، «متروپل» به كارگردانى 
محمدعلى باشه آهنگر و تهيه كنندگى سيدحامد حسينى، «شماره10» 
به كارگردانى حميد زرگرنيا و تهيه كنندگى ابراهيم اصغرى، «عطرآلود» 
ــف منصورى،  ــت و تهيه كنندگى يوس ــادى مقدم دوس ــه كارگردانى ه ب
«غريب» به كارگردانى محمدحسين لطيفى و تهيه كنندگى حامد عنقا، 
«كت چرمى» به كارگردانى حسين ميرزامحمدى و تهيه كنندگى كامران 
حجازى، «كاپيتان» به كارگردانى محمد حمزه اى و تهيه كنندگى سيدصابر 
امامى، «گل هاى باوارده» به كارگردانى مهرداد خوشبخت و تهيه كنندگى 
ــعدى، «بابل» به كارگردانى تورج اصالنى و تهيه كنندگى سپهر  سعيد س

سيفى، «هاى پاور» به كارگردانى هادى محمدپور و تهيه كنندگى مهدى 
ــاد گل سفيدى  عظيمى اباذر جوكار، «هفت بهار نارنج» به كارگردانى فرش
ــين ريگى  و تهيه كنندگى محمد كمالى پور، «هوك» به كارگردانى حس
ــه كارگردانى پدرام  ــتيانى پور، «يادگار جنوب» ب و تهيه كنندگى على آش

دومارى و حسين پوراميرى و تهيه كنندگى مجتبى رشوند.
   4 فيلم در فهرست رزرو

امسال جشنواره فيلم فجر چهار عنوان فيلم را در فهرست آثار رزرو شده قرار 
داده است تا در صورت نرسيدن آثار بخش سوداى سيمرغ، اين آثار جايگزين 
ــده كه امينى معرفى كرده به اين شرح است:  آنها شود. فهرست آثار رزرو ش
ــعود جعفرى جوزانى، «اخت الرضا»  «بهشت تبهكاران» به كارگردانى مس
ــادى  ــان جانان» به كارگردانى ش ــى طباطبايى، «ج به كارگردانى مجتب

آفرين الهيارى و «48 ساعت» به كارگردانى ابوذر حيدرى.
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ــنواره فيلم فجر را رقم  بنياد سينمايى فارابى پررنگ ترين حضور در جش
ــازى دولتى در ايران امسال با داشتن 9  زد. فارابى به عنوان بازوى فيلمس
ــت رزرو، بيشترين سهم را در  فيلم در بخش مسابقه و يك فيلم در فهرس
سوداى سيمرغ امسال دارد. فيلم هاى «بعد از رفتن»، «جنگل پرتقال»، 
ــماره 10»، «كاپيتان»،  ــينما متروپل»، «ش «روايت ناتمام سيما»، «س
ــوداى سيمرغ  «كت چرمى»، «گل هاى باوارده» و «هوك» آثار بخش س
ــت تبهكاران» در بخش رزرو جشنواره چهل و يكم حضور  فارابى و «بهش
ــدور اطالعيه اى، توجه به مضامين ملى و  دارند. روابط عمومى فارابى با ص
رويدادهاى تاريخى، نگاه ويژه و اميدبخش به مسائل كودكان و نوجوانان، 
برترى مفهوم پهلوانى بر قهرمانى، مبارزه با فساد، روايت متفاوت از عشق، 
انتقاد سازنده به مناسبات اجتماعى و ... را از محورهاى موضوعى فيلم هاى 

فارابى در جشنواره فيلم فجر دانست. 
   3 فيلم حوزه هنرى در فجر

پس از فارابى كه با 9+1عنوان فيلم در صدر مشاركت در جشنواره فيلم فجر قرار دارد، 
حوزه هنرى با داشتن 2+1 فيلم در رتبه دوم مشاركت است. فيلم هاى «عطر آلود»، 

«در آغوش درخت» و «اخت الرضا» (نوردخت) در بخش رزرو حضور دارند. 
   سهم اوج از جشنواره 

از مجموع آثارى كه سازمان هنرى رسانه اى اوج براى جشنواره فيلم فجر 
آماده كرده بود، تنها دو فيلم در فهرست سوداى سيمرغ حضور دارند. بر اين 
ــرهنگ ثريا» در فجر حضور دارند. اين در  اساس فيلم هاى «غريب» و «س
حالى است كه انيميشن «ببعى» و فيلم «نائله» از سوى اوج توليد شده بودند 

و احتمال حضور «ببعى» در جشنواره زياد بود.
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در كنار اسامى فيلمسازان باسابقه اى چون كيومرث پوراحمد و محمدحسين 
لطيفى، چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر شاهد حضور پرتعداد كارگردانان 
ــتاد»،  ــاى «درخت پرتقال»، «اس ــت. فيلم ه ــا فيلم دومى اس فيلم اولى ي
ــرهنگ ثريا»»، «اتاقك گلى» و «آه سرد»  «هاى پاور»، «كت چرمى»، «س
به كارگردانى فيلمسازان فيلم اولى به جشنواره رسيده است. از سوى ديگر 
ــفيدى، ريگى، حمزه اى، خواجه پاشا و معتمدى با  فيلمسازانى چون گل س

دومين تجربه سينمايى خود در جشنواره فجر حضور دارند. 
   رونمايى از پوستر جشنواره 

برخالف سال هاى گذشته كه دبير جشنواره فيلم فجر در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه آثار راه يافته به جشنواره را معرفى و از پوستر جشنواره رونمايى 
مى كرد، امسال تمام مراسم معرفى رسمى فيلم هاى جشنواره در چند دقيقه 
كوتاه انجام و پوستر جشنواره نيز از همان ارتباط مستقيم تلويزيونى رونمايى 
شد. پوستر اين دوره از جشنواره فيلم فجر را مسعود نجابتى طراحى كرده است. 

اين پوستر با حضور جمال شورجه رونمايى شد.

ــازى دولتى  ــه عنوان بازوى فيلمس فارابى ب
ــتن 9 فيلم در بخش  ــال با داش در ايران امس
مسابقه و يك فيلم در فهرست رزرو، بيشترين 
ــال دارد ــيمرغ امس ــوداى س ــهم را در س س

    زبان

امام علي عليه السالم:

كسـي كه به تو تذكـر داد، 
مانند كسي است كه مژده 

مي دهد. 
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