
سیمای  و  صدا  که  معتقدند  برخی 
انعکاس  معمواًل  ایران  اسالمی  جمهوری 
حقایق  و  جامعه  سالیق  تمام  دهنده 
صورت  به  و  نبوده  کشور  در  موجود 
گزینشی بازتاب دهنده رویدادهاست و با 
این عملکرد خود باعث شده قشر کثیری 
از جامعه برای تأمین نیازهای فکری خود 
رسانه  و  اجتماعی  های  شبکه  سمت  به 

های خارجی سوق داده شوند.
اینکه تصور شود ناآرامی های اخیر در روز پنج شنبه 7 مرداد 96 در مشهد کلید 
تندرو و  به اصولگرایان  نزدیک  با فراخوان برخی تشکل ها وسالئق  خورد و 
رقبای سیاسی دکتر روحانی مردم به خیابان ها ریختند تا علیه گرانی و دولت 

شعار دهند یک نوع اشتباه محاسباتی است.
این که هر جناح و گروهی سعی کند این نوع اعتراضات خیابانی را به نفع 
حرکات  این  انتخابات  خوردگان  شکست  بگوید  دولت  و  کند  مصادره  خود 
را درهم  را ساماندهی کردند تا مردم به بهانه گرانی و بیکاری طومار دولت 
مردم  انتقادات  تیز  لبه  شوند  مدعی  نیز  تندرو  اصولگرایان  یا  و  بپیچند 
یا  یا کاخ سفید و  صرفامتوجه دولت و ضعف عملکرد قوه مجریه هست و 
سلطنت طلب ها و منافقین و خارج نشینان نیز ذوق زده شده و سازمان دهی 
اعتراضات را منتسب به خود نموده و ضمن اعالم حمایت همه جانبه آماده 
تغییر رژیم شوند نیز قطعًا به دور از واقعیت است. این مردم با هزینه های 
زیادی که برای نظام مقدس جمهوری اسالمی کرده و تقدیم صدها هزار شهید 
مبانی  و  اصول  از  انحراف  قطعًا  هستند.  نظام  این  دل بسته  هنوز  جانباز  و 
انقالب را بر نمی تابند. این اعتراضات از ۷/۱۰/۹۶شروع نشد بلکه ماه هاست 
متأسفانه گوش  اما  اند؛  کرده  بلند  را  اعتراض خود  نجیبانه صدای  مردم  که 
شنوایی وجود نداشته است. در اصل 27 قانون اساسی تصریح شده است که: 
»تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سالح به شرط آن که مخل به 

مبانی اسالم نباشد آزاد است«.
مردم به تاسی از این اصل ماه هاست که مطالبات خود را به صورت مسالمت 
آمیز مطرح می کنند. مردم برای رساندن صدای خود به گوش مسئولین از هر 

روش منطقی که به ذهنشان میرسیده استفاده کرده اند.
یک  اندوخته  که  خصوصی  بانک های  و  اعتباری  مؤسسات  گذاران  سپرده 
که  نبوده  روزی  می دیدند  تضییع  معرض  در  را  خود  تالش  و  زحمت  عمر 
مقابل این گونه مؤسسات، بانک مرکزی، مجلس و غیره تجمع نکرده باشند، 
از خالف های  از مطلع شدن  سهامداران پدیده شاندیز سال هاست که پس 
اند  برآمده  خود  سهام  تکلیف  تعیین  صدد  در  اقتصادی  عظیم  شرکت  این 
کسب  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  که  بود  حالی  در  این  و 
درآمد آگهی بازرگانی همه روزه ساعت ها مردم را تشویق به سرمایه گذاری 
در پدیده شاندیز می نمود و حتی بعد از برمال شدن تخلفات این شرکت و 
و سیما  در صدا  وزیر کشور  باز هم  تملک شده  زمین های  بودن  غیرقانونی 
حاضر شد و صریحًا به مردم اعالم نمود که مشکل این شرکت حل شده و 
مانعی برای ادامه فعالیت ندارد. در چنین شرایطی که مجموعه نظام یعنی 
صدا و سیما و دولت مردم را به سرمایه گذاری در چنین شرکتی تشویق نموده 
اند مگر می شود مردم را بدون پشت و پناه و حمایت رها نمود و از آنها انتظار 
سکوت داشت؟ وقتی مردم از یک طرف مفاسد اقتصادی را با ارقام میلیاردی 
مشاهده می کنند، وقتی می بینند خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که با 
حمایت 200 نماینده مجلس سکان دار بزرگ ترین بانک دولتی کشور شده و 
در راهپیمایی 9 دی با چفیه در راهپیمایی شرکت می کند و حاضر نیست از 
خودکار بیت المال برای مصارف شخصی استفاده کند ناگهان با حمایت برخی 
مسئولین با سه هزار میلیارد ناموت اختالس به کانادا فرار میکندیا در صندوق 
ذخیره فرهنگیان که متعلق به قشر زحمت کش معلمان است اختالس صورت 
می گیرد یا مدیران از حقوق نجومی برخوردارند یا برخی آقازادگان اشرافی گری 
افراطی به رخ جامعه می کشانند، فرزند فالن رئیس فدراسیون  را به صورت 
یا فالن مسئول با اتومبیلهای میلیاردی شهرک غرب را محل جوالن خود قرار 
داده و همه شب پارتی های شبانه راه می اندازند و از طرفی کارگران فراوانی 
اند و یا بازنشستگان  را دریافت نکرده  وجود دارند که چند ماه حقوق خود 
که حقوق ناچیز دریافت میکنند و یا جوانان تحصیل کرده ای که بیکار مانده 
اعتیاد،  طالق،  آمار  رفتن  باال  قبیل  از  اجتماعی  مفاسد  از  مورد  ده ها  و  اند 
فحشا، بی عدالتی، تبعیض، شکاف طبقاتی و غیره آیا آستانه تحمل مردم را 
تقلیل نمیدهد؟ آیا تحقیر مردم و بی اعتنایی به مطالبات بر حق آنها موجب 
بروز خشم و نفرت نمی شود؟آیا مهم ترین سرمایه اجتماعی نظام که همان 
اعتماد عمومی مردم به مسئولین است را کاهش نمی دهد؟ آیا نادیده گرفتن 
مشکالت مردم از سوی مسئولین و عدم انعکاس آن توسط صدا و سیما باعث 

حل مشکل می شود؟
نکته مثبت ناآرامی ها اخیر این بود که همه مسئولین نظام اعم از رهبری و 
قوای سه گانه و مراجع و ائمه جمعه به وجود مشکالت و به حق بودن مطالبات 
مردم صحه گذاشتند و برخالف رویه مسبوق سعی بر انکار آن ننمودند. مقام 
معظم رهبری نیز در اولین فرمایش خود پس از وقایع اخیر فرمودند مگس 
معمواًل بر جایی که زخم وجود دارد می نشیند پس سعی کنید زخم ها را عالج 
کنید. اگر این زخم ها نباشد هیچ گاه دشمن و رسانه های خارجی نمی توانند 
موج سواری کنند و در امور داخلی کشور دخالت نمایند. اینکه ما ریشه این 
ناآرامی ها و اعتراضات و تجمعات مردمی را در خارج از کشور جستجو نماییم 
و تقصیر را به گردن معاندین بیندازیم قطعًا مرتکب اشتباه محاسباتی شده 
ایم و فکری برای حل مشکالت نخواهیم کرد. این راهی است که متأسفانه 
صدا و سیما تا کنون پیموده و سعی نموده همه چیز را متوجه دشمن خارجی 

نماید. 
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سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

یادداشت ...

یکی از مهم ترین ارکان موفقیت در هر کاری متعهد بودن به هدف 
تعیین شده برای انجام کار است. به وعده ای که می دهیم پای 
بند باشیم، تعهد خودمان را بسنجیم. به برنامه ریزی های هفتگی 
مان مراجعه کنیم، چقدر به تعهدی که داده ایم عمل کرده ایم؟ 
اینها معیار سنجش تعهد  آیا به آنها پای بند بوده ایم؟ همه ی 
ماست. می توانیم مثل ادیسون عمل کنیم آن طور که: ادیسون 
وقتی اختراعی به ذهنش می رسید کنفرانسی مطبوعاتی تشکیل 
می  خود  آزمایشگاه  به  بعد  میکرد  اعالم  را  تازه  فکر  و  داد  می 
را انجام دهد. برنامه های خود را به کسانی که  رفت تا اختراع 
شاید انتظار آن را می کشند بگوییم تا نسبت به اجرای آن تعهد 
تنها نداشتن تعهد هم  بیشتری در خود احساس کنیم. در واقع 
برای شکست ما کافی است. تعهد نشان دهنده ای این است که 
ما چه اندازه به کاری که انجام می دهیم اعتماد داریم؟ مردم وقتی 
باشیم.  معتقد  خودمان  آرمان  به  که  می کنند  پیدا  اعتقاد  ما  به 
داستان دهقان فداکار را همه ما می دانیم. فکر می کنید چرا در 
سرمای زمستان لباس خودش را در می آورد و آتش می زند تا 
قطار را نگه داشته و جان مسافرین آن را نجات دهد؟ بله تعهد 
و احساس مسئولیتی که نسبت به مردم داشته و همین باعث 
بیندیشیم  است  بماند. خوب  زنده  برای همیشه  نامش  تا  شده 
که چه چیزی ارزش آن را دارد که تمام وقت و انرژی خودمان را 
برای آن بگذاریم؟ گاهی اوقات، وقتی تنها هستیم همه چیزهایی 
که در فکرمان می گذرد یادداشت کنیم و بعد ببینیم اعمالمان با 

آرمان هایمان همخوانی دارد یا نه؟
 وقتی سخن از تعهد به میان می آید ما چهار نوع آدم داریم:

۱. آنهایی که هدفی ندارند بنابراین تعهدی هم ندارند.
نمی دانند  افراد چون  این  ندارند.  نفس  به  اعتماد  که  آنهایی   .۲
که توان رسیدن به هدف را دارند یا نه از قبول تعهد و مسئولیت 

می ترسند.
۳. آنهایی که راه را تا آخر نمی روند. این آدم ها هدف را تعیین 
می کنند و به سمت آن قدم برمی دارند اما همین که به مشکالت 

رسیدند جا می زنند.
را  هدف  که  کسانی  هستند.  مصمم  و  سرسخت  که  آنهایی   .۴
تعیین می کنند و نسبت به آن وفادار و متعهد بوده و هر بهایی 

که الزم باشد می پردازند. 
ما از کدام گروه هستیم؟ آیا به اهداف خودمان رسیده ایم؟ آیا به 
همه آن چیزهایی که در توان خود می بینیم رسیده ایم؟ اگر یکی 

از این جواب ها منفی است ریشه مسئله در میزان تعهد ماست.
ابعاد تعهد

تعهد ابعاد مختلی دارد و در همه زمینه ها و حوزه های فردی و 
اجتماعی انواع و اقسام آن مشاهده می شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در پاسخ به 
این سوال اعتمادآنالین که بداغی خبرنگار مورد ضرب 

و شتم توسط یک نماینده، رضایت خود را ...

ما نتوانستیم اخالق اسالمی را ارتقا بخشیم و نسل امروز را مهربان و بدون 
خشونت تربیت کنیم

تعجب  با  کوالکوفسکی 
این  درباره  پرسش هایی 
می کند:  ایرانی مطرح  استاد 
زیادی  پرسش های  من 
آیا  آنها،  رأس  در  داشتم. 
این  که  می دانست  خلیلی 
چگونه  است.  طنز  کتاب 
دهه ای  چند  تحریم های 
این  در  ایران،  علیه  آمریکا 
غیرمنتظره  و  عجیب  معادله 

نقش ایفا کرد؟
ناشر ایرانی کتاب من را دزدید!

به گزارش فرارو به نقل از فست کامپنی، نیک کوالکوفسکی، نویسنده 
آمریکایی، طی یادداشتی از ترجمه و چاپ غیرقانونی یکی از کتاب های 

غیرمعروفش در ایران اظهار تعجب کرد.
تحت  طنز  کوتاه  مقاله  پیش،  سال  شش  نوشت:  کوالکوفسکی 
انتشارات  برای  زنجیره ای«  رستوران  نیچه، متصدی  »فردریش  عنوان 
عبوس  فیلسوف  یک  آن  در  که  نوشتم  مک سوینی  تندنسی  اینترنت 
کاباره دوست  نوپرست  یک  که  کشیدم  تصویر  به  را  دوست داشتنی 
همین  اساس  بر  می کند.  سرزنش  نشدن،  ایده آل  انسان  خاطر  به  را 
به نوشتن  نهایت  امضا کردم که در  قرارداد نوشتن کتاب  مقاله، یک 
کتاب »چگونه یک روشنفکر شویم« - کتابی طنز درباره روشنفکرگرایی و 

نخبه گرایی فرهنگی- منتهی شد.
کوالکوفسکی در ادامه توضیح می دهد که این کتاب نتوانست توجه 
عمومی را جذب کند و دیگر حتی تجدید چاپ هم نشد. به طوری که 
ناشر آن هر چندوقت یکبار برای نویسنده نامه هایی می نوشت و به او 

اطالع می داد که کتاب به فروش نمی رفت.
نویسنده با لحنی طنزگونه می نویسد اما در آن طرف جهان یعنی در 
ایران، مردم فکر کردند که کتاب من دارای »ارزش دانشگاهی واقعی 

است«.
ایران  دانشگاهی  محافل  در  طنز  کتاب  این  شدن  مطرح  درباره  او 
نوشت: در دسامبر سال گذشته، ایمیلی از کسی دریافت کردم که ظاهرا 
استادی از ایران است. این ایمیل در بخش اسپم قرار داشت و عنوانی 
دانشگاهی: چگونه  در جلسه  کتاب  »معرفی  داشت؛  کنجکاوی برانگیز 

یک روشنفکر شویم.«
کوالکوفسکی در ادامه متن ایمیل استاد ایرانی را منتشر کرد: من استاد 
محسن خلیلی، رئیس گروه علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی ایران 
هستم... من کتاب شما )چگونه یک روشنفکر شویم( را در کالسم در روز 
شنبه )۹ دسامبر( معرفی خواهم کرد. آیا لطفا امکان دارد که برای من و 

دانشجویانم پیام کوتاهی )هر چه می خواهی( ارسال کنید؟
سرانجام این نویسنده پس از جست وجو در اینترنت متوجه می شود 

که واقعا استادی به نام محسن خلیلی در مشهد وجود دارد.
غافلگیری کوالکوفسکی به اینجا ختم نمی شود. بدون اینکه به او اطالع 
داده شود، کتابش توسط فردی به نام بابک مظلومی ترجمه و توسط 

انتشارات »هنوز« منتشر شده است.

مطرح  ایرانی  استاد  این  درباره  پرسش هایی  تعجب  با  کوالکوفسکی 
خلیلی  آیا  آنها،  رأس  در  داشتم.  زیادی  پرسش های  من  می کند: 
دهه ای  چند  تحریم های  است. چگونه  طنز  کتاب  این  که  می دانست 
آمریکا علیه ایران، در این معادله عجیب و غیرمنتظره نقش ایفا کرد؟

ایران،  در  کتابش  ترجمه  انتشار  از  از مطلع شدن  نویسنده پس  این 
مقدمه فارسی ناشر را با کمک مترجم گوگل )گوگل ترنسلیت(، ترجمه 
ناقصی  اگر چه یک موتور  باره نوشت: مترجم گوگل،  این  در  او  کرد. 
هست، اما درباره جنبه طنزآلود به من بصیرت داد. مقدمه ناشر نشان 
می دهد  آموزش  خواننده  به  و  است  »طنزآلود«  واقع  در  کتاب  داد 
دیگر  که  به طوری  بگذارد  را پشت سر  واقعی  روشنفکران  که چگونه 

روشنفکران دور و بر او پیدا نشوند.
بابک  پرسش هایش،  برای  پاسخی  یافتن  برای  کتاب  نوینسده 
مظلومی، مترجم کتاب را جستجو کرد. مظلومی، این کتاب را خوانده و 
سعی کرده درباره ترجمه کردن این کتاب با نویسنده تماس بگیرد، اما 

ایمیل های مظلومی هرگز به کوالکوفسکی نرسید.
این  نویسندگان  با  و  کرده  ترجمه  کتاب  چند  سابقا  که  مظلومی 
کتاب ها تماس گرفته، به کوالکوفسکی گفت: من معموال هنگامی که 

توانایی اش را دارم با نویسندگان تماس می گیرم.
همزمان با تماس کوالکوفسکی با مظلومی، این نویسنده آمریکایی با 
ناشر کتابش، یعنی انتشارات »سیمون اند شاستر« مکاتبه کرده و به 
انتشارات  ایران چاپ شده است.  در  این کتاب  داده که  آن ها اطالع 
سیمون در پاسخ اعالم کرده که انتشارات ایرانی بدون مجوز چاپ کرده 

و قوانین بین المللی کپی رایت را نقض کرده است.
تا  انتشارات سیمون آمده: این وضعیت  با  در مکاتبات کوالکوفسکی 
امضای  تحریم ها،  است.  ایران  علیه  تحریم ها  از  ناشی  زیادی  حدود 
قرارداد الزام آور با یک شرکت مستقر در ایران را تقریبا غیرممکن کرده 
آمریکا  به  ایران  از  پول  پرداخت  بانکی،  تحریم های  دلیل  به  است. 
دارای  غربی  آثار  از  مصونیت،  با  ایران  نتیجه،  در  است.  غیرممکن 

کپی رایت استفاده می کند.
کوالکوفسکی در ادامه می نویسد: علیرغم اینکه ایران درباره احترام به 
مالکیت فکری در خارج از کشور سروصدا کرده است -به عنوان نمونه، 
در نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال ۲۰۱۶ تعدادی از ناشران ایرانی 
تمایل شان برای پیوستن به معاهده جهانی کپی رایت ِبرن را ابراز کردند 
امضا  را  کپی رایت  حوزه  در  متعددی  المللی  بین  معاهده های  اما   ،-

نکرده و در نتیجه، سرقت در داخل ایران شایع شده است.
می کنی  فکر  نوشت:  کوالکوفسکی  به  خطاب  مکاتبه ای  در  مظلومی 
آن  برای  چقدر  من  می کنی  فکر  می آوری؟  دست  به  )پول(  چقدر 
)ترجمه( پول دریافت کردم؟ تقریبا در این امر هیچ پولی در کار نیست.
کتابم،  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  یادداشت  پایان  در  کوالکوفسکی 
علیرغم ماهیت طنزآمیزش، در نهایت این کتاب به نوعی گرامی داشتن 
انسانی در همه اشکال آن است. احساس کردم نمی توانم علیه  خرد 
کسی اعتراض کنم که تالش می کند کتابم را در کالس استفاده کند. مهم 
نیست که دسیسه کاری دولت هایمان چه باشد و چه محدودیت هایی 
افکار،  تبادل  این است که  علیه شهروندان شان تحمیل می کنند، مهم 

حیاتی باقی می ماند.

»سیمای بی صدا « بهزاد نبوی: زندان که بودم ضد انقالب شدم
ضد همه انقالب ها!

قاضی پور بدون عذرخواهی از خبرنگاران تبرئه 
شد.خبرنگار مضروب رضایت نداده است

سیستم اعالم حریق و 
بزنگاههای عملکرد

مطهری: حضور 
نظامی ها در اقتصاد 
میتواند موجب فساد 

شود

طارمی: 
گفتند نباید در 

پرسپولیس بمانی

همسر 
حبیب:شوهرم ایرانی 
بود نه لس آنجلسی

آیت اهلل محقق داماد:به عنوان یک روحانی از 
مردم عذرخواهی میکنم

تعهد کلید زندگی من است...
ناشر ایرانی کتاب من را غارت کرد!

گفت و گوی سرد در شب زمستانی

فاطمه امیری

مسعود کریمپور نطنزی
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عامل  هیات  عضو 
فناوری  سازمان 
مسدود  اطالعات، 
شبکه های  کردن 
اجتماعی را به اعدام 
و  کرد  تشبیه  آنها 
حمایت های  درباره 
گفت:  آنها  از  مالی 
مشکل  اصلی ترین 
ی  ن ها سا م ر پیا
اعتماد  این  پول  تزریق  با  و  است  اعتماد  مساله  داخلی 

ایجاد نمی شود.
خسرو سلجوقی با بیان اینکه در حال حاضر مشکل اصلی 
کشور  در  کرد:  اظهار  نیست،  پول  داخلی  پیام رسان های 
ابتدا می خواهیم پول  از همان  برای حل هر مشکلی  ما 
پیام رسان های  مشکل  اصلی ترین  که  حالی  در  بدهیم. 
داخلی افزایش و حفظ اعتماد است و این اعتماد در چند 
اعتماد سرمایه گذاری  بخش مطرح می شود. یک بخش 
است. با تزریق پول این اعتماد ایجاد نمی شود و اگر این 

اعتماد ایجاد شود، مردم سرمایه گذاری خواهند کرد.
بیان  با  اطالعات  فناوری  سازمان  عامل  هیات  عضو 
سرمایه گذاری  باشد،  نداشته  وجود  اعتماد  اگر  اینکه 
برای  را  دولت  مجبوریم  ما  آنگاه  افزود:  نمی افتد،  اتفاق 
پیام رسان  مفهوم  این  و  کنیم  انتخاب  سرمایه گذاری 
باشد، چرا  داشته  امنیت وجود  اگر  زیر سوال می برد.  را 
بخش  کند؟  سرمایه گذاری  بخواهد  باید  صداوسیما 
اصال  مالی  حمایت  بنابراین  می شود.  وارد  خصوصی 
پول  نداشتن  که  اصلی  موضوع  زیرا  نیست،  تاثیرگذار 
اگر موضوع اصلی مالی  نیست، سرجایش مانده است. 

بود، بخش حاکمیتی می توانست سرمایه گذاری کند.
باشد،  نداشته  وجود  اعتماد  اگر  اینکه  بیان  با  او 
ما  آنگاه  کرد:  تصریح  نمی افتد،  اتفاق  سرمایه گذاری 
مجبوریم دولت را برای سرمایه گذاری انتخاب کنیم و این 
وجود  امنیت  اگر  می برد.  سؤال  زیر  را  پیام رسان  مفهوم 
داشته باشد، چرا صداوسیما باید بخواهد سرمایه گذاری 
کند؟ چرا فالن نهاد و ارگان بخواهد سرمایه گذاری کند؟ 
از همین جا بی اعتمادی شروع می شود؛ با وجود اعتماد، 
مالی  حمایت  بنابراین  می شود،  وارد  خصوصی  بخش 
پول  نداشتن  اصلی  موضوع  زیرا  نیست،  تأثیرگذار  اصاًل 
حاکمیتی  بخش  بود،  مالی  اصلی  موضوع  اگر  نیست، 

می توانست سرمایه گذاری کند.
اعتماد کاربر  عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات 
افزود:  و  دانست  اعتمادسازی  این  از  دیگری  بخش  را 
و کسی  باشید  داشته  را هم  پیام رسان  بهترین  اگر شما 
اعتماد  بنابراین  نیست.  کافی  کند،  استفاده  نخواهد 
کاربر باید به نحوی جلب شود که از پیام رسان استفاده 
دارد. یک  روش های مختلف  نیز  اعتماد  این  کند. جلب 

یک  سراغ  است  کافی  برمی گردد.  فنی  مقوله  به  بخش 
می دهد  خدمت  چند  ببینید  و  بروید  داخلی  پیام رسان 
است؟  مقایسه  قابل  خارجی  پیام رسان های  با  آیا  و 
آنجا  از  اما  کاربران هم موضوع دیگر است  از  پشتیبانی 
که این پیام رسان ها هنوز به تعداد باالیی کاربر نرسیدند، 
است  ممکن  و  گرفت  نظر  در  را  موضوع  این  نمی توان 
داشته  را  قابلیت  این  پیام رسان ها  از  عمده ای  بخش 

باشند.
رفتارهای خوبی با فضای مجازی نشده است

مردم  که  است  این  دیگر  بخش  داد:  ادامه  سلجوقی 
اعتماد ندارند و اتفاقی که می افتد پایدار است. اطالعات 
امنیتی هم سر جای خودش است. این که برخی نگرانی 
دارند واحدهای نظارتی و امنیتی اطالعاتشان را بگیرند و 
علیه خودشان استفاده کنند. همین نگاه ها مانع است. در 
کشور ما قوه قضاییه و بخش های امنیتی رفتارهای خوبی 
با فضای مجازی نداشتند، برای مثال ما در وبالگ نویسی 
جزو چند کشور اول مطرح در دنیا بودیم، اما برخوردهای 
نامناسب موجب شد این اعتماد از بین برود. اکنون این 
اعتماد باید برگردد که کار دولت هم نیست و یک کار چند 

نهادی است.
مجازی  فضای  عالی  شورای  مصوبه  به  اشاره  با  وی 
معاون  به  مصوبه  این  در  کرد:  بیان  پیام رسان ها  درباره 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  قضاییه،  قوه  اول 
است.  شده  اشاره  مرکزی  بانک  و  صداوسیما  سازمان 
یکی از اقداماتی که قوه قضاییه می تواند انجام دهد این 
بستن  اجازه  قاضی  هیچ  کند  صادر  بخشنامه  که  است 
مگر  ندارد،  را  اجتماعی  شبکه های  غیرموقت  و  موقت 
این که در دادگاه اثبات شد تخلفی صورت گرفته و حکم 
محکومیتش صادر شده و رئیس قوه قضاییه آن را تأیید 
چنین مصوبه ای  مرحله طی شود.  چند  باید  یعنی  کند، 
اعتماد زیادی ایجاد می کند. همانند رفتار با یک اعدامی 
تأیید رییس  به  نیاز  اعدام  احکام  در خصوص  که  است 

قوه وجود دارد.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات مسدود کردن 
شبکه های اجتماعی را در حکم اعدام آنها دانست و گفت: 
نوشته  عالی فضای مجازی  بند شش مصوبه شورای  در 
شده قوه قضاییه موظف است به منظور صیانت از حقوق 
شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی، اعتمادسازی، 
تداوم  از  حقوقی  حمایت  راستای  در  را  آیین نامه ای 
و  داخلی  اجتماعی  پیام رسان های  فعالیت  و  کسب وکار 
ماه  بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه ظرف مدت یک 
ارائه کند. تاریخ این مصوبه ۲۱ مرداد  تدوین و به شورا 
سال جاری است. اکنون قوه قضاییه باید بگوید در این 
و  دستگاه ها  سایر  همین طور  است.  کرده  کار  چه  زمینه 
نهادها پاسخگوی اقدامات مصوبه ۲۱ مردادماه باشند که 

باید ظرف مدت یک ماه اقدام می کردند.
منبع:نامه نیوز

اعدام شبکه های اجتماعی حکم می خواهد!

هنوز دست از عقده گشایی برنداشته اند/ رسانه ملی هم سخاوتمندانه فرصت را در اختیار 
این افراد قرار می دهد / زمان این تردستی های ژورنالیستی گذشته/ پخش چنین دیدگاه 

های متوهمانه و یا مصاحبه های ساختگی علیه برجام چه سودی دارد؟
وزارت امور خارجه به یکی از برنامه های صداوسیما علیه توافق هسته ای واکنش نشان 
داد.  در اطالعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه با اشاره به سخنان بی اساس میهمان 
یکی از برنامه های شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسالمی در دومین سالگرد توافق 
هسته ای، با این ادعا که متن برجام دقیقا همان چیزی است که ۱۴ ماه قبل از امضاء 
شدن توسط یک موسسه آمریکایی نوشته شده بوده و آمریکایی ها فقط دیکته گفته اند، 
آمده است: زمان این تردستی های ژورنالیستی مدتها است که گذشته و مردم ما فریب 
این صحنه سازی های سیاسی توسط تازه از راه رسیدگان ناشی و کم اطالع را نخواهند 
از  برجام هنوز عده ای دست  اجرایی شدن  از  اما جالب است که دو سال پس  خورد. 
عقده گشایی برنداشته و با استفاده از فرصتی که متاسفانه رسانه ملی سخاوتمندانه در 
اختیارشان قرار می دهد، بی محابا به ملت شریف ایران و همه ارکان نظام، که از جزء 
به جزء مذاکرات و دشواری های آن آگاهی داشته و دارند توهین کرده، و از آن مهم تر 
عزت و استقالل کشور را ملعبه اغراض سیاسی و جناحی خود قرار می دهند. در ادامه 
اطالعیه آمده است: در مورد این ادعای مضحک پیش از این مفصال توضیح داده شده 
است. برجام محصول ۲۸ ماه مذاکره فرزندان » امین، غیور، شجاع و متدین » همین 
مردم است و اینکه در میانه راه یک موسسه مطالعاتی پیشنهادهایی را برای پایین آمدن 
مذاکره کنندگان آمریکایی از مواضع خود مطرح نماید و آنها هم قبول نمایند، اتفاقا نقطه 
قوت مذاکره کنندگان ایرانی است. اینکه طرف آمریکایی از همه خواسته های اصلی خود 
برای »غنی سازی صفر«، »عدم وجود راکتور آب سنگین«، »تعطیلی فردو« و ... کوتاه 
آمده و مجبور شود پرونده اتهامی جعلی خود علیه ایران )پی.ا م . دی( را به طور کامل 
کنار بگذارد، قطعنامه های گذشته شورای امنیت را لغو کرده و در قطعنامه جدید به غنی 

سازی در ایران رسمیت بخشد، به خوبی نشان می دهد این اراده مردم بزرگ ایران بوده 
است که بر آمریکا تحمیل شده است. برجام همان توافقی است که باراک اوباما رئیس 
جمهور سابق آمریکا زمانی که نهایتا به آن تن داد گفت اگر می توانست اجازه نمی داد 
حتی یک پیچ و مهره از تاسیسات هسته ای ایران باقی بماند، و یا رئیس جمهور فعلی 
آمریکا آن را بدترین و ننگین ترین توافق در طول حیات سیاسی آمریکا خواند و گفت 
اگر او بود هرگز به چنین توافقی که باعث تحقیر این ابرقدرت در جهان شده است، تن 

نمی داد.
داعیه  که  برخی  دارد  دلیلی  چه  افزاید:  می  خارجه  امور  وزارت  عمومی  روابط  اطالعیه 
ضدآمریکایی بودن آنها گوش فلک را کر کرده است، برعکس اصرار دارند به مردم ایران 
ثابت نمایند که آمریکا قادر به شکست نظام جمهوری اسالمی در مذاکرات شده است؟ 
چرا بر خالف آنچه امام راحل ما بحق فرمود که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«، این 
آقایان تالش دارند اثبات نمایند که اتفاقا آمریکا هر کاری خواسته با مردم ایران چه در 
تحریم ها و چه در مذاکرات کرده است؟ چه برنامه هایی پشت پرده وجود دارد آنهایی 
که شعارهای ضدآمریکایی آنها از همه بلندتر است، اصرار دارند امید و اعتماد مردم به 
نظام جمهوری اسالمی را از بین ببرند و آمریکا را در ذهن مردم قدرتمند جلوه دهند؟ 
چنین تالشی با خواست و اراده صهیونیست ها، جنگ طلبان آمریکا و برخی مرتجعین 

منطقه چه تفاوتی دارد؟
روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه خاطر نشان کرد: سوال از مسئوالن ارشد رسانه 
ملی آن است که در هنگامه ای که استحکام درونی برجام و پشتوانه حقوقی و بین المللی 
آن، موجب صفبندی جامعه جهانی در کنار جمهوری اسالمی و در مقابل آمریکایی ها شده 
و آنها را در معرض انزوای سیاسی بی سابقه ای در جهان و حتی نزد متحدین سنتی خود 
قرار داده است، پخش چنین دیدگاه های متوهمانه و یا مصاحبه های سخیِف ساختگی 
علیه برجام، که نتیجه آنها جز تحقیر ملت رشید ایران و زیر سوال بردن حیثیت ملی و 
استقالل کشور نیست، چه سودی دارد؟ و آیا چنین همنوایی با دشمنان قسم خورده این 

مرز و بوم جای شگفتی ندارد؟
در  رویکردی  چنین  تداوم  از  تاسف  ابراز  با  پایان  در  خارجه  امور  وزارت  عمومی  روابط 
برخی از رسانه ها، تاکید کرده است که قصد پیگیری حقوقی این قبیل دروغ ها و تهمت 
ها را ندارد اما مرتکبین را به جّد به ترجیح منافع ملی بر منافع کوچک جناحی توصیه 
می نماید. البته مسئولیت نهاهای ذیربط نسبت به تشویش اذهان عمومی ارتباطی به 

پیگیری حقوقی وزارت امور خارجه ندارد.

به گزارش گروه سیاسی نشریه ارمغان - دوشنبه شب ، دوم بهمن ماه، سومین گفت وگوی 
رئیس جمهور در حالی از رسانه ملی پخش شد که  این گفت و گو  حتی به مذاق بسیاری  
گو   و  گفت  این  بود.  آنها همراه  از  برخی  واکنش  با  و  نیامد  اصالح طلبان هم خوش  از 
شاید به دلیل حضور  رضا رشیدپور متفاوت تر به نظر میرسید  چرا که وی قباًل سابقه 
گفت وگوهای چالشی با شخصیت های سیاسی چه در سیما و چه در فضای مجازی داشت 
و همه منتظر گفت گوی چالشی بودند ولی واکنشهای شخصیت های سیاسی و اجتماعی 

و حتی واکنشهای مردمی نشان داد که بسیاری افراد از این گفت و گو راضی نبودند.
اینکه  و  برمی گشت  جمهور  رئیس  سخنان  نداشتن  تازگی  به  انتقادات  این  از  بخشی 
محمدعلی  است.  تکراری  و  نداشت  گذشته  صحبت های  با  تفاوتی  دیشب  حرف های 
رئیس  به صحبت های  که  بود  اولین کسانی  اصالحات  جز  دولت  دفتر  رئیس  ابطحی 
جمهور واکنش نشان   داد. وی در کانال خود نوشت: »مصاحبه رییس جمهور پایان یافت. 
متاسفانه سواالت آقای رشید پور متفاوت نبود. حتی طعم سخنرانی های آزاد خود روحانی 
را نداشت. از سیاست داخلی وخارجی و حتی اقتصاد حرف مهمی پرسیده نشد. کشور غرق 
در ناامیدی است. به حوادث اخیر اشاره نشد. کشور به مصاحبه دیگری احتیاج داشت.«

مازیار خسروی دبیر سرویس سیاسی روزنامه شرق هم در توئیتی تند نسبت به حرف های 
دیشب روحانی نوشت »از همین تریبون از خبرنگاران گروه سیاسی، بچه های حروف چینی 
و صفحه آرایی و کارگران زحمتکش چاپخانه که بخاطر هیچ تا این وقت شب معطل شدند 
و باعث و بانی اش من بودم، صمیمانه پوزش می خواهم. اگر آقای مسافر آبدارچی شرق 

هم تا آخر هفته بهم چایی ندهد، حق دارد.«
اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم و عضو مشارکت نیز در واکنش به گفت وگوی تلویزیونی 

دیشب روحانی نوشت: »اینبار هم بجای بیان نقاط ضعف عملکرد دولتش و اینکه آنها را 
کی وچگونه برطرف خواهد کرد، در قامت یک خطیب نماز جمعه و رقیب انتخاباتی ظاهر 

و به فرافکنی پرداخت«.
صادق زیباکالم از حامیان دولت سخنان دیشب روحانی را در کاهش آرا وی موثر دانست. 
»ای کاش آقای روحانی متوجه می شدند که هربارکه با مردم صحبت می کنند بخش دیگری 
از 24 میلیون رای شان را ازدست می دهند. ای کاش ایشان می توانستند متوجه شوند که 
وقتی بجای پرداختن به مشکالت و مسائل جدی و واقعی جامعه به سوال و جوابهای 

تصنعی، پوک و سطحی می پردازند، درحقیقت به شعور مردم توهین می کنند.«
یکی دیگر از انتقادات به صحبت ها درباره خدمات دولت  روحانی به زلزله زدگان کرمانشاه 
نوشت  باره  این  در  روحانی  و حامی  اصالح طلب  فعال  آهنگران  برمی گشت. محمدعلی 
زده  زلزله  مناطق  به  را  خود  نمایندگان  مجددًا  روحانی  آقای  اگر  می شود  خوب  »چقدر 
کرمانشاه اعزام کند تا آنها ببینند که همچنان پس از گذشت بیش از دوماه بخشی از مردم 
هنوز در کانکس های بی کیفیت و چادرهایی که روی آن را برف و زیر آن را آب و گل و الی 

فرا گرفته در این سرمای زمستان زندگی می کنند.«
البته برخی از چهره ها نیز از جمله محمد هاشمی برادر مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
تمام توجه این گفت و گو را به سمت صدا و سیما و مجری آن برد و در بخشی از صحبت 
های خود با انتخاب گفت: رییس جمهور در حوزه پاسخ ها مسلط بود؛ اشکال اساسی 
در سواالتی بود که در اختیار مجری گذاشته شده بود. این سواالت مربوط به صداوسیما 
را  او  و  بگیرند  از رییس جمهور فول  تنها می خواستند  و  بود  و منتقدین رییس جمهور 

اذیت کنند.
رشید پور نیز که در این گفت و گو نقش مجری را ایفا میکرد به انتقاد ها و واکنش ها 

مردمی واکنش نشان داد و گفت:
من قرار بود مصاحبه کنم نه مناظره، زمان برنامه باید بیشتر می شد. چرا که بیش از نیمی 

از سواالت باقی ماند!

روزنامه وقایع اتفاقیه با بهزاد نبوی 
مصاحبه ای انجام داده است.

می  را  او  اظهارات  از  بخشهایی 
خوانید:

* خیلی نگران هستم. به ویژه آنکه 
تندروهای  از  بسیاری  می بینیم 
با یکدیگر همراه شده اند.  داخلی و خارجی علیه برجام 
کردن  بالاثر  تنها  هم  داخلی  تندروهای  و  ترامپ  هدف 

موضوع برجام است.
*در شرایط فعلی، اوضاع اقتصادی خوبی نداریم. الیحه 
بودجه  پیشنهادی دولت به مجلس کسری قابل توجهی 
پیشنهادی  تغییرات  تصویب  صورت  در  که  داشت 

کمیسیون تلفیق، این کسری بیشتر هم می شود.
جنگ  اواخر  از  نامناسب تر  مواردی  در  امروز  *شرایط 
قیاس  قابل  نیز  دهه هفتاد  میانی  دوره  با  است، حتی 
نیست، اگرچه درآمد ارزی کشور در آن ایام حدود هفت 
میلیارد دالر بود اما میزان واردات در دولت هشتم، بسیار 
دهم  و  نهم  دولت های  در  واردات  این  و  بود  محدود 
بر سر سفره های  بر اساس سیاست »آوردن درآمد نفت 
به  نفت  افسانه ای  درآمدهای  از  استفاده  با  و  مردم!« 

حدود ۷۰ میلیارد دالر در سال رسید.
فراوان  تالش  وجود  با  فعلی  دولت  نیز  *درحال حاضر 
نتوانسته است این واردات را به کمتر از ۴۵ میلیارد دالر 
طول  در  که  کشور  واردات  معده   است  طبیعی  برساند. 
سال های قبلی به دلیل واردات زیاد متسع شده، به سادگی 
جمع نخواهد شد. به این ترتیب با کسر بودجه و کاهش 
سرمایه گذاری های  امکان  ارزی  درآمدهای  چشمگیر 
بزرگ که در میان مدت می تواند رکود و بیکاری را کاهش 
از دولت سلب شده و همگان معترف اند که رکود  دهد 
اخیر  ناآرامی های  و  نارضایتی ها  مهم  علل  از  بیکاری  و 

بوده است. 
*سرمایه گذاری تنها راه در شرایط کنونی است، همان طور 

که گفتم دولت امکان ارزی و ریالی برای سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  توان  هم  خصوصی  بخش  و  ندارد  را 
ندارد و آن بخشی هم که پول دارد اطمینان الزم برای 
می ماند  که  راه حلی  تنها  پس  ندارد.  را  سرمایه گذاری 
مستلزم  نیز  امر  این  است.  خارجی  سرمایه گذاری 

دیپلماسی فعال و غیرماجراجویانه است.
*پیش از امضای برجام رابطه اقتصادی ما با دنیا کامال 
تعطیل شده بود. نقش برجام صرفا این بود که موانع را 
از سر راه بردارد. واال برجام فی النفسه کاری نمی توانست 
کند. همان طور که دیدید در یکی دو ماه بعد از امضای 
برجام، تعداد زیادی از هیات های بزرگ اروپایی، ژاپنی و 
روابط  دنبال گسترش  به  که  آمدند  به کشورمان  کره ای 
اقتصادی بودند اما متاسفانه در اثر برخوردهای غلط مان، 
در  ترامپ  روی کارآمدن  با  نیافت.  تداوم  ارتباط شان 
در  داخلی  تندروهای  میان  کاملی  هماهنگی  آمریکا، 
جهت بالاثر و بالموضوع کردن برجام، ایجاد شده است.
* مرحوم  هاشمی پس از مشاهده ناآرامی های مشهد 
و اسالمشهر سیاست های تعدیل اقتصادی را تعدیل کرد. 
اما درحال حاضر دست آقای روحانی بسته است و بدون 
تجدیدنظر  امکان  دیگر  قوای  و  نهادها  با  هماهنگی 
امکان  کردن  فراهم  به منظور  خارجی،  سیاست  در 
سرمایه گذاری را ندارد. به طور مسلم حوادث اخیر زمینه 
داخلی داشته است و البته عوامل دیگر هم دخالت های 

خاص خودشان را در این حوادث داشته اند.
از موارد،  دیدید بی بی سی که سعی می کند در بسیاری 
حداقل ظاهر بی طرفانه خود را حفظ کند در این ماجرا 
از سوی دیگر،  داشت.  زیادی  جانبدارانه  موضع گیری های 
از سوی برخی جناح های داخلی   این حوادث هم  جرقه 
زده شد که تصور می کردند با این کار صرفا دولت را مورد 
از دست شان  کنترل  در عمل  که  داد  قرار خواهند  حمله 
خارج شد. می توانند شخص روحانی را مورد حمله قرار 
دهند اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، باالرفتن 

اقشار  سیاسی  شعور  و  مردم  آگاهی  تحسین برانگیز 
متوسط و حتی بخش های گسترده ای از اقشار فرودست 
جامعه بود. آنها با وجود نارضایتی های بزرگ و کوچکی 
دادند  ترجیح  و  نکردند  شرکت  ناآرامی ها  در  دارند،  که 
خواسته های خود را گرچه تدریجی، از طریق صندوق های 
رای تحقق بخشند و مانع از بسته تر شدن فضا و در نهایت 
رای  انتخابات و صندوق های  آزادی  بیشتر  آسیب دیدن 
شوند. تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ، حتی کوچک 

در این رخدادها تقریبا ساکت بودند.
*من شنیده ام که تقریبا در کل کشور در حدود ۶۰ شهر و 
جمعا حدود ۶۰  تا ۱۰۰ هزار نفر به خیابان ها آمده بودند. 
این آمار نشان می دهد که این اعتراضات آن چنان وسیع 
نبوده است و به همین علت، هم نسبتا زود فروکش کرد. 
ضمنا به نظر می رسد که ناآرامی های اخیر، در کوتاه مدت 
دستاوردهای مطلوبی هم برای مخالفان دولت داشت. 
و  محدود  اندازه ای  تا  مجازی  فضای  مثال،  به عنوان 
موضع گیری ها علیه اصالح طلبان در فضای مجازی بسیار 
تند شد. به ویژه آنکه تالش ویژه ای کردند تا شخص آقای 

خاتمی را هم تخریب کنند.
پیدا  استمرار  که  می دانم  بعید  درمیان مدت  جو  این   *
کند. باالخره گروه های مخالف جمهوری اسالمی، به ویژه 
به  حمالت  به ویژه  و  شرایط  این  از  کشور  از  خارج  در 
اصالح طلبان و میانه روها که برای اولین بار آنها در ۱۳۷۶ 
از دوم خرداد به عنوان »فتنه خاتمی« نام بردند، ذوق زده 
در  جمعی  ناآرامی ها،  این  از  قبل  چندی  بودند.  شده 
فضای مجازی و به نام اصالح طلب هیاهوی »پشیمانی 
استقبال  مورد  که  کردند  مطرح  را  روحانی«  به  رای  از 
هم  اطالح طلبی  و  میانه روی  اعتدال،  ائتالف  مخالفان 
قرار گرفت، شبیه موج »عبور از خاتمی« که اواخر دوره دوم 
ریاست جمهوری او مطرح شد. شاید برخی با حسن نیت 
از  را  خود  خرج  پشیمانی«  »اعالم  این  با  کنند  تصور 
روحانی جدا می کنند. حال آنکه امکان جدایی این خرج 

برای اصالح طلبان وجود ندارد. به فرض شکست دولت، 
اصالح طلبان  خورد.  خواهند  شکست  هم  اصالح طلبان 
باید تمام تالش شان را کنند تا روحانی موفق شود. تنها 
برای  باید  همگی   روحانی  دوم  دولت  در  که  هم  کاری 
است.  خارجی  سرمایه های  جلب  کنیم  تالش  تحققش 
همان طور که می دانید ما برای اینکه اشتغال را در وضع 
فعلی حفظ کنیم، باید چند سال پیاپی، ساالنه ۶۰ میلیارد 
این درحالی است که  باشیم.  دالر سرمایه گذاری داشته 
دالر  میلیارد  پنج  از  کمتر  سال  هر  تاکنون   ۹۲ سال  از 

سرمایه گذاری در کشور عمال تحقق یافته است«.
* در سال ۹۲ در زندان وقتی روحانی به ریاست جمهوری 
برگزیده شد، نامه ای برای ایشان نوشتم و ضمن تبریک 
انتخاب شان، تاکید کردم که ما در حال تحمل حبس مان 
حل  شما  از  انتظارمان  نداریم.  هم  مشکلی  و  هستیم 
مسائل سیاست خارجی و به تبع آن، مسائل اقتصادی 
است. واقعیت این است که من از همان موقع معتقد 
مسائل  این  حل کردن  زمینه  در  روحانی  اگر  که  بودم 
بیشتری  قدرت  هم  زمینه ها  سایر  در  کند،  پیدا  توفیق 

خواهد داشت.
انقالب ها  همه  ضد  ،یعنی  انقالب  ضد  زندان،  در  *من 
شدم! از انقالب فرانسه تا بهار عربی. از نگاه من انقالب ها 
مشکالت اساسی دارند. مهم ترین مشکل آنها این است 
که با تفکر انقالبی، ساختار موجود کشور را نابود می کنند 
دچار  جدید  ساختار  ایجاد  در  بی تجربگی  به دلیل  و 
مشکالت اساسی می شوند. خود ما هم در ابتدای انقالب 
مشکالت  دچار  کشور  اداره  در  طبعا  و  نداشتیم  تجربه 
اساسی بودیم. اجرایی ترین فرد در میان ما مرحوم مهدی 
بازرگان بود که تصور می کنم مهم ترین سمت اجرایی اش 
ریاست سازمان آب تهران در زمان مرحوم محمد مصدق 
ما  برای  حاضر  عصر  در  که  رسیدم  نتیجه  این  به  بود. 
است.  اصالحات  راه،  تنها  کشورها،  و  ملت ها  همه  و 
گفتمان اصالح طلبی تعطیل بردار نیست. در هیچ کجای 

دنیا، امروز دیگر انقالب مقبولیتی ندارد.
*سه راه برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب متصور 
است.: انقالب، دخالت خارجی و اصالحات. دو مورد اول 
را هم خودمان و هم سایر کشورهای دنیا تجربه کرده ایم. 
در سراسر جهان جز داعش به انقالب فکر نمی کند، حتی 
القاعده هم دیگر کمتر به اقدامات انقالبی دست می زند. 
این نظر من پیرمرد نیست که رمق انقالب ندارم و ممکن 

است محافظه کار شده باشم، بلکه حتی جوانان هم دیگر 
ندارند.  ما  جوانی  دوره  مثل  را  انقالب  انگیزه  و  اعتقاد 
دخالت خارجی هم دیگر یک راه حل شکست خورده است 
و سوریه  یمن  عراق،  افغانستان،  در  را  آن  بارز  مثال  که 
می بینیم. دخالت آمریکا در عراق و افغانستان را دیدیم 
چه نتیجه ای در پی داشت؟ حاال این کشورها چه دارند؟ 
می سوزند؛  داخلی  جنگ  آتش  در  هم  سوریه  و  یمن 
و  می دانند  مردود  همه  امروز  را  مذکور  راه  دو  بنابراین 
دنبال آن نیستند. تنها راهی که می ماند همین اصالحات 

است که از دوم خرداد ۷۶ در کشور ما مطرح شد.
مراتب  به  می شود  وارد  فعلی  دولت  بر  که  *فشارهایی 
بسیار بیشتر از فشار بر دولت هفتم و هشتم است. اگر 
آن دولت هر  ۹ روز با یک بحران مواجه بود، دولت فعلی 
کنونی،  شرایط  در  دارد.  بحران  یک  هر  ۹ ساعت  شاید 
بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در دست چند نهاد است 
بسیار  نیز  اقتصاد  در  دولت  نقش  حتی  به این ترتیب  و 
کمتر از دولت های هفتم و هشتم است. نهادهای رسمی 
و  تعداد  که  تبلیغاتی  نیمه رسمی  نهادهای  و  تبلیغاتی 
قدرت آنها امروز به مراتب بیش از دوره دولت هفتم و 
هشتم است به صورت کامل و بی رودربایستی علیه دولت 

کار می کنند.
خاتمی،  آقای  دولت  روی کارآمدن  از  پس  ماه  چند   *
با روزنامه سالم داشتم. در آن روزها سطح  مصاحبه ای 
توقعات از دولت خیلی زیاد بود. در آن مصاحبه مطرح 
سایر  اگر  و  وضعیت  بهترین  در  رییس جمهور  که  کردم 
نایستند،  مقابلش  در  و  باشند  همراهش  قوا  و  نهادها 
امروز واقعا آن  را در دست دارد.  تا ۱۵ درصد  قدرت   ۱۰
۵۰درصد  از  بیش  وقتی  نیست.  هم  قدرت  ۱۵ درصد 
قدرتمند  خبرگزاری های  صداوسیما  عالوه بر  و  اقتصاد 
اقتصادی  مشکالت  و  باشد  دولت  مخالفان  دست  در 
بی سابقه هم مزید بر علت شود، کار برای دولت بسیار 

مشکل خواهد بود.
* هنوز هم من معتقدم برای تسلط کامل تر بر صندوق های 
از  اعم  اعتدالیون  و  میانه روها  با همه  ائتالفی  باید  رای 
اعتدال  اصالح طلب، اصولگرا و مستقل داشته باشیم و 
معنای  به  این  البته  باشد؛  اصلی  محور  میانه روی  و 
فراموش کردن هویت اصالح طلبی و اصولگرایی نیست، 
بلکه همه طیف ها باید حول محور اعتدال و میانه روی 

باهم ائتالف کنند.

بهزادنبوی: زندان که بودم ضدانقالب شدم،ضدهمه انقالبها!
رئیس جمهور کمتراز15درصد قدرت را دراختیار دارد

واکنش وزارت امور خارجه به 
برنامه ضدبرجامی صداوسیما

گفت و گوی سرد در شب زمستانی
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زمستان،  فصل  از  ماه  یک  و  پائیز  فصل  از  ماه  سه  سپری شدن  از  پس 
متأسفانه بارندگی در کشور نداشتیم و در عین حال کمتر جایی بفکر اقامه 
نماز باران بودند.تا اینکه در هفته اخیرپس از پیش بینی اداره هواشناسی 
مبنی بر وقوع بارش در برخی مناطق در روزهای شنبه و یکشنبه، در بعضی 
شهرها در روز جمعه نماز باران برگزار و بحمداهلل شاهد بارش مختصر برف 

و باران بودیم که از این بابت خداوند مهربان را شاکریم
با خشم خداوند  مترادف  ، خشم طبیعت  اسالم  آموزه های مکتب  طبق 
در برابر رفتار واعمال انسانها دانسته شده و وقوع برخی حوادث و بالیای 
طبیعی نظیر زلزله یا عدم بارندگی می تواند ناشی از گناه باشد. اما یادآوری 
این نکته ضرورت دارد که گناه منحصر به بی حجابی و بدحجابی) که خیلی 
هم بد است( نیست، بلکه اعمالی نظیر دروغگویی، تهمت، فساد ، رشوه ، 
اختالس، گرانفروشی، عدم رعایت حق الناس، نپرداختن مالیات، رباخواری، 
بی عدالتی و تبعیض، کبر و غرور ، بداخالقی و تند خویی ،خیانت در امانت، 
تعرض به طبیعت، تخریب محیط زیست، اسراف، آلوده کردن آب و هوا و 

نظائر آن هرکدام گناه محسوب می شود
شایسته است همراه با دعا و نماز باران که اگر با خلوص نیت باشد قطعا 
مؤثر خواهد بود همگی توبه واقعی کرده و از ارتکاب گناه و دست اندازی 
به طبیعت خودداری کنیم تا درهای رحمت الهی به روی بندگان گشوده 
شود برای نمونه به دو مورد روایات وارده در مورد علت عدم بارندگی اشاره 

می شود:
 » اذا جار السلطان منع المطر «

هنگامی که حاکمان به مردم دروغ بگویند باران نخواهد آمد
بحار االنوار،جلد۷۲،ص۳۷۳

در روایت ابی والد که مورد عمل کلیه فقیهان شیعه در مبحث مقبوض به 
عقد فاسد قرار گرفته به مناسبت صدور یک حکم قضایی باطل و اشتباه 

توسط یکی از قضات، چنین آمده است:
» فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع االرض برکتها «

یعنی امثال این گونه قضاوت هاست که موجب می گردد آسمان بارانش 
را و زمین برکتش را نسبت به مردم محروم سازد

طوسی،التهذیب ج ۷ ص۲۱۵،حدیث ۹۴۳
مسعود کریمپور نطنزی -  ۲/١١/۹۶

نایب رئیس اول مجلس معتقد است: 
سیستم های  و  ساختار  که  زمانی  »تا 
متصل  یک دیگر  به  کشور  اطالعاتی 
از  روشن  مکانیسم  یک  و  نشوند 
نداشته  کشور  در  موجود  داده های 
باشیم، هر گونه مبارزه با فساد، موردی 
و  ریشه ای  نه  بود؛  خواهد  مقطعی  و 

همیشگی.«
دورۀ  هشتمین  از  پزشکیان  مسعود 
مجلس تا کنون نمایندگی مردم »تبریز، 
اسکو و آذرشهر« را برعهده دارد. این سیاستمدار 63 سالۀ اصالح طلب 
بر  که  نیم است  و  از یک سال  دارد، بیش  به صراحت کالم شهرت  که 
کرسی نائب  رئیسی اول مجلس تکیه می زند. آنچه پیش روی شماست، 

نظرهای او در خصوص مبارزه با فساد است:
جناب عالی مدتی است در کسوت نائب  رئیس مجلس در جلسات ستاد 
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارید؛ همچنین به واسطۀ 
چند دوره نمایندگی مجلس و مسئولیت های اجرایی که تجربه کردید، 
وضعیت عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد و دستگاه هایی همچون سازمان 
-که   90 اصل  کمیسیون  و  محاسبات  دیوان  اطالعات،  وزارت  بازرسی، 
شما  به نظر  می شناسید.  را  هستند-  کشور  در  فساد  با  مبارزه  مسئول 
را  کارشان  دستگاه ها  این  و  هست  مطلوب  فساد  با  مبارزه  فرآیند 

به درستی انجام می دهند؟
اعالم  را  اقتصادی  فساد  با  مبارزه  روش  با  رابطه  در  نظرم  بارها  بنده 
کرده ام. من معتقدم تا زمانی که ساختار و سیستم های اطالعاتی کشور 
به یک دیگر متصل نشوند و یک مکانیسم روشن از داده های موجود در 
کشور نداشته باشیم، هرگونه مبارزه با فساد، موردی و مقطعی خواهد 

بود؛ نه ریشه ای و همیشگی.

در این خصوص مجلس در حال پیگیری است و سعی می کند روند این 
مسئله را از نظر قانونی تسهیل کند. در زمینۀ مالیات خوشبختانه هم 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطالعات مؤدیان خودش را دارد و هم 
قانون مورد نیاز وجود دارد؛ مادۀ 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
به این مسائل اشاره کرده است؛ طبق این قانون هر کسی که در کشور 
ایران زندگی می کند، باید اطالعات مالیاتی خودش را ارائه داده باشد 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید آن را ثبت کند. طبیعتًا اگر چنین 
اتفاقی رخ دهد و اطالعات فرد به صورت شبکه ای به ادارۀ ثبت، بانک، 
گمرک و ادارات مختلف دیگر -که به این داده ها نیاز دارند وصل شود- 

اعتبار هر فردی در آنجا مشخص می شود.
دارایی متوسط،  با درآمد و  به طور مثال مشخص می شود که هر فرد 
چقدر باید مالیات پرداخت کند، اگر قرار باشد وام بگیرد، چقدر می تواند 
این درآمد  با  آیا  کند،  زمین و خانه خریداری  اگر بخواهد  بگیرد،  وام 

می تواند چنین کاری را انجام دهد یا نه!
مالی خودش  از سطح  باالتر  انتظاری  و  توقع  فرد،  یک  اگر  نتیجه  در 
داشته باشد و سندی برای آن امضا شود یا مداخله و تبادل مالی انجام 
دهد، اصواًل سیستم نباید در چنین شرایطی به این توقع ها عمل کند 
از چه جایی کسب کرده  را  و باید روشن شود که آن فرد، این درآمد 
است؛ نهایتًا اگر مسیر مشروع بود و پولشویی در آن اتفاق نیفتاده بود، 

سیستم اجازۀ فعالیت می دهد.
لذا  نیست؛  کشور  در  دستگاه ها  بین  و هماهنگی  چنین سیستم  االن 
به طور مثال فردی داریم که مالیات پرداخت نمی کند یا مالیاتش ساالنه 
یک میلیون ناموت است، اما وام و امتیازات چند صد میلیاردی از بانک 

یا جای دیگر می گیرد.
طبیعی است که نمی شود یک فردی که مالیات یک میلیونی می دهد، 
ادعا کند که من یک کارخانه یا مؤسسۀ چند صد میلیاردی را می توانم 
اداره کنم و وام میلیاردی بگیرد. به نظر بنده، این سیستم داده ها است 

نظارتی،  سیستم های  کارکرد  اینکه  به  توجه  با  شود.  درست  باید  که 
براساس روال انجام شده در گذشته است، بنابراین باید یک متخلف 
را در روندی که قباًل طی شده است پیدا کرد و از نظر علمی ثابت شده 
است که این فرآیند نمی تواند کارآمد باشد. به همین دلیل و به خاطر 
ناکارآمد بودن سیستم های نظارتی است که با این مشکالت فعلی در 

کشور مواجه هستیم.
مجلس مصوبه ای را در برنامه ششم برای شفافیت حقوق و دریافتی ها 
گذراند تا اطالعات کامل در آن سامانه قابل رؤیت باشد. از میزان اجرای 

آن اطالعی دارید؟
وقتی سیستم اطالعاتی کشور درست باشد، همه چیز شفاف می شود 
کشور  اطالعاتی  سیستم  اگر  نیست؛  مجلس  نمایندۀ  مختص  تنها  و 
براساس ساختار هوشمندی شکل گرفته بود، امکان نداشت که فساد 
اقتصادی رخ بدهد، چه برسد به آنکه اتفاقی رخ دهد و ما به دنبال آن 
افراد باشیم و سپس نتوانیم آنها را پیدا کنیم. در چنین شرایطی دولت، 
قوۀ قضائیه و مجلس با مشکل مواجه است و با استیضاح، طرح سؤال 
و زندانی کردن، مشکلی حل نمی شود. چون پول عده ای مردم بی گناه را 
برداشتند و برده اند و از نظر علمی و اداری هم به دنبال آن هستند ولی 

چیزی یافت نکرده اند.
مقام معظم رهبری سال 80 در فرمان 8 ماده ای، تکالیفی را برای وزارت 
اطالعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مشخص کردند؛ طی این 
اثرگذار  چقدر  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد  و  نهادها  این  سال   16

بوده اند؟
تا آن سیستم اطالعاتی کشور درست نشود، هر چقدر ستاد مبارزه با 
مفاسد اقتصادی تالش و دوندگی کنند، به جایی نمی رسند. اگر سیستم 
را درست نکنیم، نمی توانیم در یک جای لغزنده ای انتظار این را داشته 
باشیم که پای کسی نلغزد؛ در بستری که ممکن است شما هنگام راه 
نباید در چاله  بیفتید چطور می توانید بگویید هیچ کس  رفتن در چاه 

بیفتد.
را حذف کرد. در قدم اول،  باید بستری که باعث فساد شده  معتقدم 
برای حذف فساد به یک ساختار نیاز است که در آنجا داده ها و اطالعات 
به طور کامل بچرخند. در حال حاضر سیستم اطالعاتی کشور به راحتی 
تلفنی  تماس  و  است  اختیارتان  در  که  همراهی  تلفن  با  می توانند 
بگویند  سپس  و  بشنوند  را  حرف هایتان  کنند،  ردیابی  را  شما  دارید، 
راه دور  از  آنها  بنابراین  در چه موقعیتی قرار دارید و به کجا می روید؛ 
در  همچنین  می دهید.  انجام  کاری  چه  شما  بگویند  می توانند  هم 
نرم افزارهای مسیریاب، سیستم های داده ای-اطالعاتی از قبیل وضعیت 
ترافیکی و اینکه از چه مسیری حرکت کنیم که زودتر به مقصد برسیم را 
در اختیار افراد قرار می دهد. وقتی این سیستم می تواند مردم را به این 
شکل هدایت و کنترل کند، چطور ما نباید بتوانیم روند منابع، زمین و 

دارایی را کنترل کنیم؟
چگونه  سامانه ای  چنین  تشکیل  در  را  مجلس  امروز  نقش  و  وظیفه 

ارزیابی می کنید؟
ما در مجلس به دنبال این بودیم که آیا این سیستم به قانون نیاز دارد 
یا نه، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که قوانینی برای آن وجود دارد 
به صورت  یا  اجرا نشده  قوانین  این  از  بسیاری  که  آنجاست  و مشکل 
ناقص اجرا شده است. بنابراین ما به عنوان مجلس باید بر این مسائل و 
روابط نظارت داشته باشیم، اما چون عده ای قانونی را نوشته  و رفته اند 
خیلی  ما  می زنند،  تازه  حرف های  و  آمدند  کار  سر  بر  جدید  عده ای  و 
مطلع نیستیم که قباًل دربارۀ هر موضوعی چه قانونی نوشته شده، اگرچه 
ممکن است قانون خوبی هم باشد. در نهایت قدم اول این است که 
مجلس بر مسائل نظارت داشته باشد و قوانینی که در رابطۀ شفافیت 
مالی، ایجاد سامانۀ دقیق اطالعاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب 

شده اند، اجرا شود.
منبع:تسنیم

روحانی  یک  به عنوان  من 
نسبتا سالخورده، از همه ملت 
ما  می کنم.  عذرخواهی  ایران 
را  اسالمی  اخالق  نتوانستیم 
امروز  نسل  و  ببخشیم  ارتقا 
بدون  و  رحیم  و  مهربان  را 

خشونت تربیت کنیم.
جماران نوشت: آیت اهلل سید 
مصطفی محقق داماد، استاد 
و  بهشیتی  شهید  دانشگاه 
حقوق دان، در هشتمین همایش سالمت روان و رسانه با موضوع 
برگزار  احمر  در سازمان جوانان هالل  ماه  بهمن  اول  که  خشونت 
و دشوارترین خشونت، خشونت های  کرد: سیاه ترین  تاکید  شد، 
خدا،  نام  به  یعنی،  است؛  دینی  و  قدسی  انگیزه های  از  ناشی 
آدم کشی کردن و برده سازی کردن و سر بریدن و به نام خدا اسیر 
و ویران کردن. تمام جنگ های تاریخ ناشی از خشونت بوده است. 
هیچ خشونتی هم به تلخی خشونت مقدس نیست. ما نمونه های 
آن را در قرون وسطی دیده ایم که به نام خدا و دین چه کردند و 

متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.
او منشأ تمام خشونت ها را جهل دانست و گفت: » منظور از جهل، 
از مفاهیم قدسی  و سوءبرداشت  نفهمیدن مفهوم خدا  و  نادانی 
است. اینها ناشی از کج اندیشی دین است، مفاهیم قدسی همه 
همین طور است که اگر درست فهمیده نشود، گمراه کننده می شود. 
از  قبل  اخالق  پرورش  برای  را  خودمان  وقت  باید  کرد؟  باید  چه 

دینداری گذاشت.« 
دکتر محقق داماد در ادامه گفت: »من به عنوان یک روحانی نسبتا 
نتوانستیم  ما  می کنم.  عذرخواهی  ایران  ملت  از همه  سالخورده، 
اخالق اسالمی را ارتقا ببخشیم و نسل امروز را مهربان و رحیم و 

بدون خشونت تربیت کنیم.«
منبع:جماران

این سوال  به  پاسخ  در  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  سخنگوی هیات 
یک  توسط  شتم  و  ضرب  مورد  خبرنگار  بداغی  که  اعتمادآنالین 
او  از  قاضی پور  اینکه  به  بود  کرده  موکول  را  خود  رضایت  نماینده، 
می  تاکید  است؛  نشده  انجام  کار  این  اما  کند،  رسمی  عذرخواهی 
کند: شکایت کتبی آقای احسان بداغی خبرنگار روزنامه ایران دوباره 
مطرح شده است اما هیات نظارت و ریاست این هیات آقای دکتر 
پزشکیان اعالم کرده اند با توجه به مذاکراتی که به صورت حضوری 
دکتر پزشکیان با ایشان داشته اند و ایشان اعالم رضایت کرده اند؛ 

دیگر شکایت بعد از رضایت منتفی می شود.
رفتار  بر  نظارت  هیات  سخنگوی  نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
نمایندگان درباره پرونده شکایت احسان بداغی خبرنگار ایران از نادر 
قاضی پور نماینده ارومیه به دلیل ضرب و شتم به »اعتمادآنالین« 
می گوید: هیات نظارت و رییس این هیات یعنی آقای دکتر پزشکیان 
اعالم رضایت شفاهی آقای بداغی در خدمت آقای پزشکیان را قابل 
گرفته  نظر  در  پیگیری  عدم  پرونده  این  درباره  و  اند  دانسته  قبول 

شده است.
حالی  در  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات  های سخنگوی  صحبت 
مطرح می شود که خود بداغی خبرنگار ایران که تابستان سال ۹۵ 
با  گفت و گو  در  بود  گرفته  قرار  ارومیه  نماینده  شتم  و  ضرب  مورد 
»اعتمادآنالین« تاکید می کند که در درخواست کتبی اعالم کرده ام 
رسمی  صورت  به  پور  قاضی  که  است  شرطی  به  من  رضایت  که 

عذرخواهی کند. 
این درخواست کتبی توضیح  ادامه درباره  اما جمالی نوبندگانی در 
می دهد: چند جلسه قبل هم این موضوع دوباره به دلیل نامه کتبی 
که آقای بداغی ارسال کرده بود در این باره در جلسه هیات نظارت 
صحبت شد و اعضای جلسه معتقدند که ایشان در صحبت هایی که 
با دکتر پزشکیان داشته اند رضایت خود را شفاهی اعالم کرده بودند. 
این سوال  به  پاسخ  در  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  سخنگوی هیات 
خبرنگار »اعتمادآنالین« که بداغی رضایت خود را موکول کرده بود به 
اینکه قاضی پور از او عذرخواهی رسمی کند، اما این کار انجام نشده 
خبرنگار  بداغی  احسان  آقای  کتبی  شکایت  کند:  می  تاکید  است؛ 
روزنامه ایران دوباره مطرح شده است اما هیات نظارت و ریاست 
این هیات آقای دکتر پزشکیان اعالم کرده اند با توجه به مذاکراتی 
که به صورت حضوری دکتر پزشکیان با ایشان داشته اند و ایشان 
اعالم رضایت کرده اند؛ دیگر شکایت بعد از رضایت منتفی می شود. 
البته جمالی نوبندگانی در ادامه تاکید می کند که خودش در جلسه 
پزشکیان و بداغی حضور نداشته و در جریان مذاکرات نیست و نمی 

تواند قضاوت کند.
بداغی اما در ادامه توضیحات خود تاکید می کند: من تاکید کردم 
جایگاه  خاطر  به  پور  قاضی  که  داد  خواهم  رضایت  صورتی  در  که 
صنفی خبرنگاران و فعاالن رسانه ای از من عذرخواهی کند. البته این 
موضوع را عالوه بر اینکه در جلسه ای با خود شخص دکتر پزشکیان 
نایب رییس مجلس مطرح کرده ام پس از آن به صورت کتبی هم 

اعالم کردم. 
بداغی درباره نظر هیات نظارت و تاکید آنها بر رضایت شفاهی او 
می گوید: اینکه گفته شده من شفاهی اعالم رضایت کرده ام، باید 
را پرسید که اصال مگر زمانی که پرونده ای پیگیری می شود،  این 
نظر  اعالم  کتبی  به صورت  است. من  صحبت های شفاهی مالک 
دهد  انجام  من  از  عذرخواهی  دو  باید  پور  قاضی  آقای  که  کرده ام 
اول به دلیل ضرب و شتم و دوم به دلیل اینکه رفتارها و اقدامات 

نادرستی را به من نسبت داده است.
منبع:اعتماد آنالین

پزشکیان: امروز مبارزه با فساد، موردی و مقطعی است

آیت اهلل محقق داماد: به عنوان یک 
روحانی از مردم عذرخواهی می کنم
ما نتوانستیم اخالق اسالمی را ارتقا 

بخشیم و نسل امروز را مهربان و 
بدون خشونت تربیت کنیم

قاضی پور بدون عذرخواهی از خبرنگاران تبرئه شد
خبرنگار مضروب رضایت نداده است

به قلم مدیر مسئول

چرا بارندگی کم شده

خروج نظامی ها از اقتصاد گامی مثبت است | 
عدم حضور نظامی ها در اقتصاد به نفع کشور 

است .
 نایب رئیس مجلس گفت: اینکه نظامی ها 
از حوزه اقتصاد خارج و از فعالیت اقتصادی 
این  از  کنند  پرهیز  نیست  آنها  با  مرتبط  که 
جهت مثبت ارزیابی می شود که این مسئله 
می تواند آنها را از وظیفه اصلی خود باز دارد 

و موجب فساد شود.
شورای  مجلس  رییس  نایب  مطهری  علی 
عدم  بر  مبنی  رهبری  دستور  بر  مبنی  دفاع  وزیر  سخنان  درباره  اسالمی  
فعالیت ارتش و سپاه در بنگاه های اقتصادی گفت: به نظر می رسد این 

دستور خوب و گامی مثبت است.
او ادامه داد:  اینکه نظامی ها از حوزه اقتصاد خارج و از فعالیت اقتصادی 
که مرتبط با آنها نیست پرهیز کنند از این جهت مثبت ارزیابی می شود که 
این مسئله می تواند آنها را از  وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد 

شود. لذا این مسئله از مواردی بود که امام )ره ( نیز بر آن تاکید داشتند 
و همواره خواستار آن بودند که نظامی ها وارد سیاست و اقتصاد نشوند. 
این تصمیم رهبری نیز گامی در این جهت است و باید از آن استقبال کنیم .

از زمان امام )ره (  مطهری در پاسخ به این سوال که چرا اگر این دستور 
اندازه دخالت در سیاست جدی  به  اقتصاد  در  بوده است، دخالت  مطرح 
گرفته نشد گفت: از ابتدا منع جدی نبود لذا بعد از امام )ره( آنها میدان را 

باز دیدند و وارد فضای اقتصادی شدند.
وی در پایان گفت: به نظر من  هر زمان جلوی این مسئله گرفته شود به 

نفع کشور و به نفع خود سپاه و ارتش خواهد بود. 
الزم به ذکر است چندی پیش وزیر دفاع در پاسخ به اینکه »آیا دولت برای 
پیگیری واگذاری ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟«، 
اظهار کرد: »مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا 
به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح 
این موضوع را دنبال می کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به 

هر دلیل، خارج شوند.«
منبع:خبرآنالین

که  انرژی مجلس شورای اسالمی گفت  یک عضو کمیسیون 
به  امدادرسانی  در  چین  کوتاهی  بر  مبنی  نشانه ای  االن  تا 

سرنشینان نفتکش سانچی وجود ندارد.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به طرح ابهاماتی 
به  امدادرسانی  در  چین  دولت  احتمالی  قصور  خصوص  در 
سرنشینان کشتی سانچی، گفت: ما نباید درباره مسائلی که 
اطالع دقیقی از آن نداریم پیش داوری کنیم آن هم در مورد 

کشوری که روابط گسترده ای با آن داریم.
وی افزود: چه بسا جریانی به دنبال این است که این موضوع 

را بهانه ای کند تا باعث تیرگی روابط ما با چین شود.
نماینده مردم ایالم در مجلس خاطرنشان کرد: ما باید در قالب 
را بررسی کنیم که  این موضوع  یک هیات کارشناسی و فنی 

آیا کوتاهی از طرف دولت چین رخ داده یا خیر و نباید این 
موضوع را در سطح موضع گیری ها تقلیل دهیم. در واقع باید 
اجازه دهیم تیم کارشناسی موضوع را بررسی کند و ابعاد قضیه 

را تحلیل کند تا ببینیم چه نتایجی به دست می آید.
باره  این  در  چینی ها  با  می توانیم  موقع  آن  گفت:  میرزایی 
این  در  االن چیزی که نشان دهد چینی ها  تا  کنیم.  صحبت 

حادثه کوتاهی کرده اند وجود ندارد.
کرد:  اظهار  پایان  در  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  این 
چینی ها در چند مرحله برای خاموش کردن آتش تالش کردند 
منتظر  ما  صورت  هر  در  اما  نشدند  آتش  مهار  به  موفق  اما 

دریافت گزارش ها در این زمینه می مانیم.
 منبع:ایسنا

میرزایی: قصور احتمالی چین در امدادرسانی به مطهری: حضور نظامی ها در اقتصاد می تواند موجب فساد شود
سانچی باید به صورت فنی و کارشناسی بررسی شود



رویه ی  لغو  پی  در  که  بود  مدت ها   -
مهندسی  حق  از   %۵ اخذ  ناعادالنه 
نظام  سازمان های  توسط  مهندسان 
مهندسی بودم. امروز پس از بررسی های 
نفع  به  را  جراحی  این  توانستم  حقوقی 
از دست رنج  که  عزیز  مهندسان حرفه ای 
می کنند  ارتزاق  خود  مهندسی  خدمات 

انجام دهم. 
- سازمان های نظام مهندسی که با هدف 
امور مهندسان تشکیل شده اند در یک  تنسیق  و  اعتالی مهندسی 
انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ تبدیل به یک واسطه ی ارجاع و اخذ 
مبلغی از حقوق مهندسان شده است. ارجاِع کار از سویی، هم زمان 
سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرِف قرارداد خود 
است. حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهرندان اعم از 

صاحبان کار و عرضه کنندگان خدمت تضمین شده است.
امضافروشی   و  مهندسی  خدمات  کیفیت  در  خلل  براین،  افزون   -
که گاهی در بازار خدمات مهندسی دیده می شود، ریشه در همین 
از سوی دیگر، دریافت ۵% حق واسطه گری  دارد.  بنیادین  انحراف 
سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه ای 
است. مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت 
خود را انجام می دهند و در برابر این پرداخت، هیچ خدمت افزونی 
کنترل مضاعف  هزینه ی  که  گفته شود  شاید  نمی کنند.  دریافت  را 
محاسبات برخی ساختمان ها از این طریق تامین می گردد. البته این 
نیز مبنای درستی ندارد. چرا مهندسان باید هزینه کنترل مضاعف 
از  ساختمان  پروانه  دریافت  برای  کار  صاحباِن  کنند؟  پرداخت  را 
شهرداری ها مبالغ زیادی را پرداخت می کنند. شهرداری ها به حکم 
قانون وظیفه ی کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر 
باید  کنترل مضاعف  در مورد مشخصی  دلیلی تشخیص دهند که 
پروانه  صدور  عوارض  دریافت  محل  از  باید  قاعدتا  گیرد،  صورت 
ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان 
هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون گذار حق فعالیت مهندسی را 

به مهندسان اعطا کرده است، نه به سازمان ها.
امور  تنسیق  و  مهندسی  اعتالی  به  کمک  وظیفه شان  سازمان ها   -
سازمان ها  که  شود  گفته  اگر  مهندسان.  با  رقابت  نه  است،  آنان 
این  گرفته اند،  عهده  بر  را  مسئولیت  این  شهرداری ها  با  توافق  در 
استدالل نیز اشکال قانونی مبنایی دارد. در این ارتباط دسِت کم دو 
دلیل را می توان طرح کرد. دلیل اول همان نکته ای است که در باال 
گفته شد، کنترل مهندسی یک خدمت مهندسی است و صرفا در 
صالحیت مهندسان است و مداخله سازمان ها در این امر و رقابت 
آنان با مهندسان خالف صریح قانون است. دلیل دوم، سازمان ها 
برای پذیرش هر مسئولیتی صرفا در چارچوب وظایف قانونی شان 
چنین  پذیرش  حق  قانون  جای،  هیچ  در  کنند.  اقدام  می توانند 

مسئولیتی را به آنان نداده است.
- در هر صورت، این آغاز یک اصالح بنیادین درامور مهندسی است 
و امیدوارم با کمک و رایزنی با مهندسان عزیز اصالح های بعدی را 

نیز با فوریت انجام دهیم.
عباس آخوندی - ۲۶ دی ماه ۱۳۹۶

بخشنامه  آخوندی مبنی بر لزوم 
بر کسر  رویه گذشته مبنی  حذف 
۵ درصد از درآمد مهندسان ناظر 
بابت حق نظارت بر ساخت و ساز 
تحویل  بخشنامه  طرف   یک  از 
پروانه اشتغال برخی از کارمندان 
سوی  از  دیگر   طرف  از  دولت 
با  آن  اعضای  و  مهندسی   نظام 
رو  روبه  متفاوتی  واکنش های 

شد.
آخوندی که با طرح آیین نامه جدید و حذف سازمان نظام مهندسی 
از چرخه نظارت ساختمان ها  و  ایجاد مفهوم بازرسی ساختمان از 
سوی شهرداری و همچنین امکان انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی 
صالح در پروژه های ساخت و ساز از سوی مالک پروژه،در راس گفت 
و گو های مهندسین قرار داشت این بار با دو بخشنامه دیگر بیش از 

پیش حاشیه ساز شد.
روز سه شنبه ۲۶ دی ماه عباس آخوندی با صدور دستورالعملی خطاب 
به مدیران کل راه و شهرسازی استان ها از آن ها خواست تا از ۱۰ بهمن 
دستمزد  بابت  مالک  که  نظارتی  حق  از  درصد«   ۵ »کسر  ماه حذف 
مهندسی  نظام  سازمان های  سوی  از  می کند  پرداخت  ناظر  مهندس 
ساختمان استان ها را در دستور کار قرار دهند و بر حسن اجرای آن 

نظارت داشته باشند.
به عبارت دیگر از ۱۰ بهمن ماه سازمان های نظام مهندسی ساختمان 
استان ها حق ندارند ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر را کسر کنند 
و می بایست کل پولی که سازنده بابت حق نظارت پرداخت می کند را 

به مهندس ناظر اختصاص دهند.
وزیر راه و شهرسازی در همان شب بالفاصله در کانال تلگرامی شخصی 
ناعادالنه خواند. ضمن  رویه ای  را  آن  و  کرد  اقدام دفاع  این  از  خود 
روند   ۸۴ سال  از  که  نهاد هایی  را  مهندسی  نظام  سازمان های  اینکه 
انحرافی آن ها آغاز شده، نامید که صرفا به واسطه هایی که صرفا به 
ارجاع کار مبادرت می کنند و این میان مبلغی از حقوق مهندسان را 

برمی دارند، تبدیل شده اند.
نظام  در حوزه  بعدی  اصالح های  اجرای  یادداشت،  این  در  آخوندی 
آخوندی  داد.بخشنامه  وعده  را  فوریت  قید  با  ساختمان  مهندسی 
باعث شد برخی افراد  اقدام آخوندی را مغایر با قانون و اختیارات وی 
مهندسی  نظام  سازمان  مرکزی  شورای  رئیس  رجبی  اهلل  بدانند.فرج 
ساختمان در اولین واکنش نسبت به صحبت های آخوندی در گفت 
ادبیات وزیر  اینکه  بیان  با  این بخشنامه   با خبرنگار مهر درباره  وگو 
که  نیست  این  ما  کرد: بحث  اظهار  است،  مهندسان  راه، دون شان 
درصد   ۵ این  باید  استان ها  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های 
بلکه حتی می توانند در مجامع عمومی ساالنه خود  نه؛  یا  بگیرند  را 
نشود.  کسر  ناظر  مهندسان  دستمزد  از  مبلغی  چنین  بگیرند  تصمیم 
بلکه مسئله ما اجرای ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان است 
که می گوید سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها می توانند چنین 
مبلغی را دریافت کنند و رقم آن را نیز بالفاصله پس از بخشنامه وزیر 

راه و شهرسازی در مجامع عمومی هر استانی تعیین خواهیم کرد.
وی ادامه داد:، اما اینکه در این بخشنامه آمده که سازمان های نظام 

مهندسی در بودجه ساالنه خود ملحوظ کنند تا این رقم اخذ نشود، از 
اختیارات وزیر راه و شهرسازی نیست و آخوندی فراتر از اختیارات خود 
چنین موضوعی را مطرح کرده است، چون اجرای این قانون در اختیار 

مجامع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هاست.
دولت  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
است  حالی  در  این  نمی کند  مهندسی ها  نظام  به  کمکی  کوچکترین 
از دولت  که در قانون این موضوع که نظام مهندسی های می توانند 
و  راه  کل  ادارات  حتی  حال  این  با  است.  شده  ذکر  بگیرند،  کمک 
شهرسازی استان ها هزینه نظارت عالی را که جزء وظایف ادارات کل 
راه و شهرسازی است، پرداخت می کنند. یعنی نه تنها کمکی از دولت 
نمی گیریم، بلکه هزینه وظایفی که به عهده ادارات کل راه و شهرسازی 

است را هم پرداخت می کنیم.
وی در پاسخ به یادداشت وزیر راه و شهرسازی در خصوص واسطه 
شأن  از  ادبیات  این  کرد:  تصریح  مهندسی  نظام  سازمان های  شدن 
وزیر به دور است اینکه وزیر در حال خطاب قرار دادن یک سازمان با 
بیش از ۱۰۰ هزار عضو در یک استان است، باید بداند وزن و جایگاه 

آن سازمان چیست.
اما معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در 
خصوص قانونی یا غیر قانونی این دستورالعمل آخوندی گفت: این 
نامه آخوندی منافاتی با ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی ساختمان ندارد 
می توانند  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان های  آمده  ماده  این  در 
درصدی را از حق النظاره مهندسان کسر کنند؛ ولی میزان آن ذکر نشده 
و خود مهندسان باید درصد را تعیین کنند. بر اساس نامه آخوندی، 
کل حق نظارت متعلق به مهندسان است و مبلغی که مهندسان ناظر 
خود  را  کنند  پرداخت  مهندسی  نظام  سازمان های  به  می خواهند 

مهندسان در مجامع عمومی این سازمان ها تعیین خواهند کرد.
داده  مهندس  به  مرحله   ۵ در  هم  مابقی  درصد   ۹۵ کرد:  تأکید  وی 
می شود و تا پایان عملیات ساخت و ساز این ماجرا ادامه دارد که باید 
تکلیف این نوع پرداخت نیز مشخص شود. ضمن اینکه اگر آیین نامه 
دارد  قرار  کنترل ساختمان که در حال حاضر در هیئت دولت  جدید 
به تصویب برسد، ۱۰۰ درصد مبلغ حق نظارت به مهندسان می رسد. 
قاعدتا می بایست سازمان های نظام مهندسی ساختمان ها به عنوان 
جدید  نامه  آیین  از  را  پشتیبانی  بیشترین  مهندسان  حقوق  مدافع 

کنترل ساختمان نشان می دادند.
قرار  تحلیل  مورد  را  بخشنامه  این  حالی  در  کشور  مهندسی  فضای 
میداد که آخوندی بخشنامه دوم وزارت راه و شهرسازی را صادر کرد تا 

کماکان در راس  گفت و گو های مهندسی باشد.
استفاده  دیگر  دستورالعملی   ابالغ  با  ماه  بهمن   5 روز  در  اخوندی 
از نهاد ها و سازمانهای  اعضای سازمان نظام مهندسی که در برخی 
پایان حضورشان در  تا  آنها خواست  از  و  را منع کرد  دولتی هستند 
این سازمانها پروانه خود را تسلیم نظام مهندسی محل ثبت نام  خود 

نمایند.
این دستور العمل نیز با واکنش برخی از افراد روبرو بود به نحوی که 
از مشمولین این طرح با حضور به صفحات مجازی آخوندی  برخی 
اعتراض خود را اعالم کردند.برخی از افراد نیز بخشنامه جدید آخوندی 
افرادی  در حق  اجحافی  را  تصمیم  این  و  میدانند  قانون  با  مغایر  را 
میدانند که با سختی توانسته اند پروانه اشتغال نظام مهندسی بگیرند  

تا از آن بهره مند شوند.
افراد  از  برخی  اگر  میکنم  تهران(:فکر  کاردانی  نظام  رئیس   ( ربیعی 
از صنعت ساختمان دور  از بخشی  را  زمینه مهندسی   در  متخصص 

کنیم، خال ای که ایجاد میشود بعدها اثرگذار خواهد بود.
مهندس ربیعی رئیس نظام کاردانی استان تهران در حاشیه چهارمین 
خبرنگار  با   گو  و  گفت  در  ساخت  و  پروژه  مدیریت  کنفرانس  دوره 
وزیر  جدید  بخشنامه  خصوص  در  ارمغان  نشریه  مهندسی  کارگروه 
مسکن شهرسازی و عدم فعالیت بخشی از کارمندان دولت در امور 

مهندسی حرفه ای عنوان کرد:
است  الزم  که  میشود  احساس  زمانی  یک  در  قانونی  هر  واقع  در 
ابالغ  که  هم  ای  بخشنامه  هر  هست  میشود.طبیعی  اجرا  و  ابالغ 
شود یک سری معایب و محاسن دارد.اگر به صورت کلی نگاه کنیم 
این بخشنامه هم یک سری از خوبی ها و یک سری معایب خواهد 
به صورتی  کلی  و  عمومی  در حالت  این مسئله  اگر  نظرم  داشت.به 
باشد که بتواند مهندسین ما را تامین کند، قانون خوبی خواهد بود، 
را به صرف آن که در یک  از مهندسین  ولی این که ما دست برخی 
شاید  که  است   … و  شهرداری،دهیاری  در  یا  میباشد  مدیره  هیئت 
حتی تامین مالی مناسبی هم نداشته باشد از فعالیت حرفه ای کوتاه 
کنیم، سئوال اینجاست آیا با چنین بخشنامه ای ضربه به این افراد 
نمیخورد؟ در ضمن این که از این که برخی از افراد متخصص در زمینه 
مهندسی  را از بخشی از صنعت ساختمان دور کنیم فکر میکنم خال 
افراد که در  از  اثرگذار خواهد بود.برخی  ایجاد میشود بعدها  ای که 
بسیاری از این ادارات کار میکنند، صاحب تجربه هستند که اکثرا از 
زمان های دولتی خود استفاده نمیکنند و از زمان فراغتشان استفاده 

میکنند.
مهندس ربیعی در خصوص نظر موافقین در مورد  و کم شدن بحث 
عنوان  نیز  طرح  این  اجرای  با  حقوقی  شرکتهای  در  فروشی  امضا  
نمودند:با بحث امضا فروشی موافق نیستم، البته در هر صنفی ممکن 
هست چند نفر تخلف داشته باشند، آیا با تخلف یک پزشک جامعه 
من  هم  طرح  این  مورد  در  خیر،  قطعا  میرود؟  سئوال  زیر  پزشکی 
ولی شخصا چنین دستاوردی  کند  تر  را کمرنگ  این بحث  امیدوارم 

را بعید میدانم.
درهمایش  خود  سخنرانی  در  که  تهران  استان  کاردانی  نظام  رئیس 
حضور چند ناظر ساختمانی را مورد انتقاد قرار داد  و موجب گران تر 
شدن هزینه ساخت و ساز عنوان نمود در پاسخ به خبرنگار ارمغان که 
فکر میکنید حضور چند ناظر چند درصد میتواند موجب گرانتر شدن 

ساختمان ها شود اظهار داشت:
این تصمیم ها و  به این صورت نمیتوان به قضیه نگاه کرد چرا که 
فعالیت ها باعث ایجاد حاشیه میشود، مثال در سال ۷۳-۷۴ شهردار 
وقت برای بسازها بفروش ها متری ۱۰۰۰۰ ناموت عوارض وضع کرد، 
این متری ۱۰۰۰۰ ناموت در زمان خودش متری ۵۰۰۰۰ ناموت روی قیمت 
ساختمان ها اثر گذاشت و گر به سازنده میگفتند چرا ۵۰۰۰۰ ناموت 
شهرداری  عوارض  ۱۰۰۰۰ ناموت  متری  فقط  من  میگفت  کردی  گران 
شدن  گران  اینجاست  سئوال  میشود،  زیاد  میکنم،حاشیه  پرداخت 
بنزین چند درصد روی زندگی ما تاثیر میگذارد؟اما این حاشیه در تمام 
مسائل اقتصادی اثر میگذارد.این موضوع هم دقیقا همینگونه است 
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اهمیت  بهانه  به 
های  سیستم 
به  حریق  اعالم 
مجموعه  عنوان 
ای به هم پیوسته 
تجهیزات  از 
کشف  در  که 
اعالم  و  آتش 
برای  همزمان 
و  رسانی  اطالع 
امکان  همچنین 
سیستم  تحریک 
های اطفا نقش بسزایی دارد و به منظور گفتمان هر چه 
راهکارهای  یافتن  و  موجود  شرایط  در خصوص  بیشتر 
ایمنی شهروندان  بهتر در جهت پاسخگویی به نیازهای 
در مقابله با حریق مواردی چند را مورد توجه قرار داده 
کنار  در  و  نگرشی صحیح  با  نهایت  در  که  امید  این  به 
سازمان  آتش  مقابل  در  حفاظت  و  پیشگیری  معاونت 

آتش نشانی مورد استفاده قرار گیرد.
از جان  استراتژی حفاظت  پایه  بر  اعالم حریق  سیستم 
تأمین  که  خاصی  های  سناریو  پایه  بر  و  انسان  مال  و 
کننده نیاز ایمنی در آن فضا هست، برنامه ریزی می شود. 
سیستم اعالم که بیانگر یکپارچگی در عملکرد سنسورهای 
که  خاصی  طراحی  اساس  بر  ورودی،  در  حریق  کشف 
و  طرف  یک  از  است  کاربری  محیط  ویژگی های  بیانگر 
واحد مرکزی پروسس بر مبنای تشخیص اولیه و تحلیل 
وضعیت، تجهیزات اعالم را از طرف دیگر فعال نموده و 

در نهایت موجبات تحریک اطفا را فراهم می کند.
 اما نکته قابل توجه آن است که جایگاه طراحی، شاخص 
های انتخاب تجهیزات، نصب و اجرا و در نهایت برنامه 
ریزی تعمیرات و نگهداری در موفقیت و یا عدم موفقیت 
سناریوی تعریف شده در بزنگاه اضطرار و حریق چگونه 

قابل تحلیل می باشد؟

 و در این راستا نقش مهندسان در این موفقیت چگونه 
قابل ارزیابی هست؟

و نقش طراحی سیستم  اعالم حریق  یکپارچگی سیستم 
اعالم حریق،

طراحی سیستم های اعالم حریق فرایندی است که پایه 
آن کدها و استانداردهای بین. بر خالف آنچه که به نظر 
تیم  مسئول  و  طراح  مهندس  از  فرایند  این  در  می رسد 
طراحی تا مقام مسئول قانونی در ایجاد طرح و تاییدات 
یا  این صورت که یک شرکت و  به  نهایی، نقش دارند. 
سازمان مهندسی مسئولیت طراحی را بعهده می گیرد و 
تأیید  و  طراح  مهندس  توسط  طرح  ارائه  از  پس  آنگاه 
از  باید  طرح  آنگاه  پروژه  مسئول  توسط   )Confirm(
کانال بررسی و تأیید نهایی مقام مسئول قانونی عبور و 
تاییدات نهایی) Approval ( برای انجام مراحل قانونی 

خرید و نصب، اجرا و بهره برداری را دریافت نماید. 
مختلفی  عوامل  طراحی  انجام  در  که  است  پرواضح   
حضور دارند که هر یک جایگاه ویژه مسئولیتی خودش 
را دارد و هیچ کدام نمی توانند نقش آن دیگری را نادیده 

بگیرد و یا نقش خود را پررنگ نماید.  
تجهیزات استاندارد

توسط  که  مشخصاتی  به  توجه  با  تجهیزات  خرید 
مهندسان طراح و مقام مسئول قانونی وبر پایه استاندار 
می شود  تعیین  محیطی  مشخصات  همچنین  و  کد  و 
امکان  ای،  منطقه  و  کشوری  محلی،  بازار  طریق  از 
پذیر خواهد شد؛ و طرح ها بر پایه تجهیزات استاندارد 
می توانند ارزش خود را بیش از هر زمان دیگر به نمایش 

گذارد.
نصب و مجریان و ناظران بر اجرای طرح

تجهیزات و با استانداردهای سطح باال حاال می بایست 
به نوعی بر اساس طرح و تحت نظارت مهندسان ناظر و 
توسط مجریان به مورد اجرا گذارده شود و اتصاالت آنها 
نشود  انجام  درستی  به  اتصاالت  این  اگر  و  برقرار شود 
و یا سنس مناسبی از اهمیت موضوع و جایگاه نسبی 

آنها در اجرای طرح توسط مجریان وجود نداشته باشد 
خواهد  دست  از  را  خود  اثربخشی  بدون شک سیستم 
داد. لذا اهمیت مجریان ذیصالح در این بخش به خوبی 

مشخص می شود. 
پشتیبانی و نگهداری 

سیستم،  صحیح  عملکرد  در  موثر  عوامل  دیگر  از  اما  و 
انجام  و  مجموعه  در  مناسب  نگهداری  و  پشتیبانی 
تست های دوره ای اعم از بازدید های دوره ای چشمی 
اساس  بر  و تست های معمول و خاص  بازدیدها  تا  و 

استاندارد می باشد.
 به این ترتیب همان گونه که به آن اشاره شد موفقیت 
یک سیستم اعالم حریق در زنجیره یکپارچه ای است که 
حلقه های آن از طراحی آغاز و با مشخصات تجهیزات 
و  تعمیرات  و  اجرا، نصب  عملیاتی،  و  فیزیکی  لحاظ  به 
این  از  نگهداری ختم می شود؛ و در صورتی که هر یک 
به طور  یا کمی و کاستی شود  حلقه ها دچار آسیب و 
حتم در بزنگاه اضطرار، سیستم اعالم نمی تواند پاسخگو 
حلقه  از  یک  هر  گرفتن  نادیده  دیگر  عبارت  به  باشد؛ 
های فوق و یا زیاده انگاری نقش یکی بر آن دیگری به 
مفهوم ضعف در جهان بینی این فرایند و در نهایت به 
ناکارآمدی قضاوت منجر خواهد شد که در عمل کمکی به 
رفع مشکالت و پاسخگویی به نیازهای سیستم نخواهد 
کرد و در این صورت راهی جز آن نیست که گناه شکست 
عملکرد سیستم را بر دوش دیگر حلقه ها بیندازیم و خود 

را از آن مبرا سازیم.
انجام  فرایند  راستای  در  فوق  شده  اعالم  موارد  همه 
ورود  برای  محلی  که  باشد  می  حریق  اعالم  سیستم 
مناسب به اطفا حریق است که همه در راستای برنامه 
ریزی به منظور دستیابی به اهداف ایمنی از جان و مال 

خواهد بود.
 اما حقیقتًا برای اجرای کیفی این فرایند چه فاکتورها 
و یا مکانیزم هایی در بخش های تکنیکال، آموزشی و 
مدیریتی می بایستی در الویت کاری در نظر گرفته شود 

تا نتایج بر اساس پیش بینی ها به ثمر بنشیند؟
بررسی  مبنای  بر  و  فوق  به سؤال  پاسخگویی  منظور  به 
و  پیشنهادات  کلیدی،  نقاط  روی  بر  شده  انجام  های 
اولویت های برنامه ای در این زمینه که توسط سازمانهای 
آتش نشانی و بخصوص معاونت پیشگیری و حفاظت 
در مقابل حریق، می تواند در نظر گرفته شود عبارتند از:

و  کد  اساس  بر  اعالم  سیستم  طراحی  امر  به  توجه   •
آموزش  طریق  از  آن  تقویت  مشخص،  استانداردهای 
های دوره ای منظم و پیوسته و مدیریت جدی بر این 
منظر  از  چه  آموزش،  دوره  طول  لحاظ  به  چه  ها  دوره 
موضوعات مطروحه و پیوستگی و همپوشانی آنها و چه 

گزینش و قضاوت ها بعدی
• آموزش های دوره ای و دایمی تقویت مقام مسئول 
قانونی در راستای شناسایی جایگاه تکنیکال و مدیریتی 
تأییدات  ارائه  همچنین  و  مشکالت  با  مواجهه  در  آن 

نهایی اعم از طراحی تا ...
مسئول  قانونی  مقام   NFPA72 استاندارد  اساس  بر   -
)AHJ, Authority Having Jurisdiction( می تواند 
ایمنی  واحد  نشانی،  آتش  مأمور  اداره،  سازمان،  یک 
و مهندسی یک سازمان، مدیر  فنی  واحد  کارخانه،  یک 

ساختمان، بازرس برق و... باشد. 
- حوزه مسئولیت مقام قانونی مسئول در تأیید تجهیزات، 
بر  بنا  نصب، طراحی ها و تحویل سیستم می باشد که 

ماهیت پروژه ها می تواند متفاوت باشد.
و  طراح  موجود  شرکت های  عملکرد  مجدد  بازبینی   •
سازنده و اصالح آنها بر اساس شیوه های نوین مدیریتی 

و با تکیه بر تجربیات سال های اخیر
• بررسی و ایجاد زمینه های مناسب آموزشی برای حضور 

مجریان باصالحیت در امر اجرای سیستم اعالم حریق 
- در همه موارد آموزشی فوق می بایستی درک مناسبی 
از موضوع آموزش، جنسیت اجرایی ضمن خدمت آن و 
به عنوان مبنای همه تحوالت مثبت و یا برعکس منفی 

توجه ویژه ای، گذارده شود.

تهیه  و  آن  در  موجود  استانداردهای  و  بازار  بررسی   •
Vendor List های منعطف به منظور انتخاب مناسب 
ایجاد  و  سازندگان  یا  و  کارفرمایان  توسط  تجهیزات  از 

فضای رقابتی بین آنها برای ارائه شرایط بهتر
- در این زمینه تقویت ارتباط با اداره استاندارد و مراکز 
این  پویایی  در  الزامات  از  کشور  در  موجود  تحقیقات 

سیاست محسوب می شود.
تعمیرات و  به منظور  و بسترسازیهای مناسب  بررسی   •

پشتیبانی بر پایه برنامه های منظم
• برنامه ریزی در جهت تغییر فرهنگ عمومی و توانایی 
جلب پذیرش و حمایت جامعه در راستای دستیابی به 

استراتژی حفاظت از جان و مال انسان!
اما نکته بااهمیت در این زمینه انست پروژه این آموزش 
در چندین مرحله باید انجام شود و انتظار آخرین نتایج 

در اقدامات اولیه غیرممکن است. 
شناساندن  در  باتجربه  مهندسان  نقش  میان  این  در   -
فرزندان  عنوان  به  مردم  حمایت  جلب  و  ها  ریسک 
از ذینفعان موضوع  این سرزمین که خود  تحصیل کرده 

هستند، در اجرا و پیشبرد پروژه انکارناپذیر است.
- صبوری دست اندرکاران و فراگیری از نتایج و بکار گیری 
را  این بخش  موفقیت  می تواند  آموزش  فرایند  در  آنها 

تسریع نماید.
• در نهایت آنچه ضرورت ارائه اعتبارنامه های متفاوت 
بر مبنای تفاوت های مفهومی- ساختاری در نوع  کاری 

پروژه ها و ویژگی های مرتبط آنها اعم از:
- پروژه های ساختمانی اعم از اداری، تجاری، مسکونی

- پروژه های صنعتی مانند پروژه های فوالد، خودروسازی، 
کشتی سازی و هواپیمایی

- پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی
قابل  کیفی  نتایج  دریافت  و  تخصصی  نگاه  منظور  به   
ارزیابی خواهد بود.                                    96/10/27

فاطمه خان پور عضو نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران - ارشد برق

سیستم اعالم حریق و بزنگاه های عملکرد
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در  قطر  الغرافه  جدید  ایرانی  ستاره  طارمی،  مهدی 
گفت وگوی اسکایپی با برنامه نود پیرامون حرکتی که در 
اوایل تابستان 95 با رفتن به ریزه اسپور انجام داد، اظهار 
پرسپولیس  باشگاه  به  من  ترکیه،  به  رفتن  از  قبل  کرد: 
رفته بودم و به احترام باشگاه که درخواست صحبت با 
من داشت، این کار را کردم که نیم چه توافقی هم انجام 
گرفت و این در صورتی بود که اگر من به فوتبال اروپا 

نروم، قرارداد رسمی می شود.
او ادامه داد: گفته بودم اگر لژیونر تیم های اروپایی نشوم 
در ایران به جز پرسپولیس در هیچ تیمی بازی نمی کنم؛ 
با  افتاد؛  اتفاق  رفتم یک سری جریانات  ترکیه  به  وقتی 
به  نداشتم  دوست  و  بودم  هماهنگ  رضاییان  رامین 
باشگاه ریزه اسپور بروم چون هدفم بازی در تیم دیگری 
در اروپا بود؛ رامین دوست داشت در فوتبال اروپا بازی 
شد  قرار  و  رفتم   اسپور  ریزه  به  رامین  با  هم  من  کند؛ 
دیگر  تیم  یک  با  تا  برگردم  من  و  ببندد  قرارداد  رامین 

اروپایی قرارداد ببندم چون پیشنهادات دیگری داشتم.
اسپور  ریزه  با  و  کردم  اشتباه  یک  کرد:  اضافه  طارمی 
قرارداد امضاء کردم و به مدت یک هفته در آنجا ماندنی 
شدیم؛ رامین رضاییان در قراردادم با ریزه اسپور نقشی 
یکدیگر  به  کمک  دنبال  به  ما  نفر  دو  هر  ولی  نداشت 
بودیم تا در فوتبال اروپا بازی کنیم؛ من نمی خواستم در 
ریزه اسپور باشم ولی اشتباه کردم و با این تیم قرارداد 
بستم، اما هدفم از اینکه به دنبال بازی در فوتبال اروپا 

بودم، کار اشتباهی نبود.
مهاجم سابق پرسپولیس با بیان اینکه حدود هشت روز 
باشگاه  این  با  که  زمانی  اما  رفتم  اسپور  ریزه  تمرین  به 
انجام دادم، گفت: در  اشتباه بچه گانه ای  قرارداد بستم، 
آن زمان، وکیلم با من تماس گرفت و گفت در ایران جو 
گفتم  اما من  تو شده اند  علیه  تماشاگران  و  است  بدی 
هدفم رفتن به فوتبال اروپا بود و حرکت خاصی انجام 

ندادم. 
بزرگ  باشگاه  که  بود  این  اشتباهم  شد:  یادآور  او 
پرسپولیس را رها کردم؛ تیم می خواست بعد از 10 فصل 
این موضوع فکر کردم؛ هوایی شدم  به  قهرمان شود و 
که به ترکیه رفتم ولی بعد به وکیلم زنگ زدم و گفتم با 
آقای طاهری صحبت کنید که راهی برای بازگشتم هست 
یا خیر؛ با آقای طاهری صحبت کردم و گفتم توافق ما 
نروم، در پرسپولیس  اروپا  فوتبال  به  اگر  بود که  اینطور 
بمانم؛ ایشان به همراه وکیلم گفتند مجددا به پرسپولیس 

برگرد ولی هر اتفاقی افتاد، تا پایان پشت تو هستیم.
من  کرد:  اذعان  ایران  فوتبال  اخیر  فصل  دو  گل  آقای 
آقای طاهری  برگشتم؟  به پرسپولیس  روی چه حسابی 
و وکیلم گفتند برگرد و هیچ اتفاقی برای تو نمی افتد؛ در 
آن مقطع جوانتر بودم، احساسی تصمیم گرفتم و گفتم 
ایران  به  پرسپولیس  قهرمانی  و  هواداران  رضایت  برای 
برمی گردم؛ این افراد هم به من گفتند نمی گذاریم هیچ 
اتفاقی برای تو بیافتد؛ بعد از بازگشت از ترکیه، آمدم و 
با پرسپولیس قرارداد بستم؛ وقتی در ترکیه بودم، باشگاه 
ریزه  باشگاه  به  را   ITC وقتی  گفت  من  به  پرسپولیس 
انجام  کاری  تو  علیه  نمی توانند  آنها  نفرستادیم،  اسپور 

دهند.
با پرسپولیس عنوان  با اشاره به نوع قراردادش  طارمی 
با  دیگری  توافقاتی  بروم،  ترکیه  به  اینکه  از  قبل  کرد: 

پرسپولیس بود ولی پس از بازگشتم به ایران قرارداد به 
شکل دیگری نوشته شد و برای مثال گفتند اگر قهرمان 
می شود  کم  قراردادت  از  درصد   10 نشویم،  حذفی  جام 
انجام  را  کار  این  نرسیم،  قهرمانی  به  لیگ  در  اگر  یا  و 
می دهیم چون تو مقصر هستی! و از طرف دیگر گفتند 
درست  را  قراردادت  کنی،  کار  خوب  نیم فصل  در  اگر 
من  اما  کردند  کمتر  را  قراردادم  مبلغ  اینکه  با  می کنیم؛ 
گفتم می خواهم به پرسپولیس بیایم و شرایط را پذیرفتم 

چون می خواستم بعد از 10 سال با تیم قهرمان شویم.
مهاجم ایرانی الغرافه قطر تاکید کرد: زمانی که برگشتم 
ترکیه،  همان  در  ولی  نبود  سفرم  از  قبل  مثل  قرارداد 
ایران  به  بعد  و  کردم  امضاء  را  پرسپولیس  با  قراردادم 
فقط  و  نبستم  قرارداد  ترکیه  به  رفتن  از  قبل  برگشتم؛ 
توافقی انجام گرفت؛ بعد از دربی ای که 4 بر 2 استقالل را 
بردیم، من گفتم می خواهم به فوتبال اروپا بروم و جوی 
علیه من درست شد؛ وکیلم بدون اطالع من مصاحبه کرد 
که قرارداد طارمی دو ساله تمدید شد، اما من در جریان 
نبودم که دو ساله بستم؛ وکیلم گفت می خواستم جو آرام 
شود؛ گفتم همه می دانند می خواهم بروم و باید با این 

موضوع کنار بیایند.
طارمی درباره زمان عقد قرارداد با پرسپولیس اظهار کرد: 
سی ُام خرداد 95 که باشگاه پرسپولیس می گفت قرارداد 

بستیم، درست نبود و در ترکیه مجددا قرارداد بستم.
او ادامه داد: با مسؤوالن حقوقی باشگاه و آقای طاهری 
دروغی  یک  رسیدیم  نتیجه  این  به  و  کردیم  مشورت 
بگوییم که سی ُام خرداد 95 قرارداد امضاء شده تا باشگاه 
محروم نشود؛ داستان همینطور پیش رفت و ما هم این 
دروغ را ادامه دادیم؛ قراردادم با پرسپولیس به دروغ در 
به  فیفا  پرونده  در  تا  شد  ثبت   95 خرداد  سی ُام  تاریخ 

مشکل نخوریم.
محرومیتش  از  اینکه  درباره  پرسپولیس  سابق  مهاجم 
اطالع داشته یا خیر، ابراز کرد: پس از بازگشتم به ایران، 
سر  و  گفتم  پرسپولیس  باشگاه  و  وکیلم  به  بار  چندین 
با  می گفتم  وکیلم  و  طاهری  آقای  به  بازی ها  یا  تمرین 
باشگاه ریزه اسپور به نتیجه رسیدید، که گفتند همه چیز 

اوکی شده است. 
طارمی پیرامون مصاحبه ای که گفته بود خیریتی در این 
محرومیت است، عنوان کرد: قبل از دیدار با الهالل، متوجه 
این موضوع شدیم که خیلی زیاد ناراحت شدم و به سید 
جالل گفتم به آقای برانکو بگو من دیگر تمرین نمی کنم و 
رفتم؛ در اتاق نشسته بودم؛ نیم ساعت از تمرین گذشته 
بود و بچه ها در حال تمرین بودند؛ ترکاشوند و خمارلو به 
اتاقم آمدند و گفتند بیا و در ویدئویی به بچه ها روحیه 
هم  من  بوده؛  محرومیتت  در  خیریتی  یک  بگو  و  بده 
ناراحت بودم و نمی دانستم چه بگویم که همین  آنقدر 
نمی دانستم  گفتم؛ خودم  را  زدند  من  به  که  حرف هایی 
حرفی  چه  و  می دادم  انجام  کاری  چه  دوربین  جلوی 
افتاده است؛  اتفاقی  می زنم چون اصال نمی فهمیدم چه 
حرفی که به من گفتند بگو خیریتی در این اتفاق بوده را 
در آن فیلم گفتم؛ هر کسی جای من بود ناراحت می شد 

و نمی دانست چه کاری می کند.
او در مورد رفتنش به الغرافه قطر پس از اینکه پرسپولیس 
اصال  گفت:  شد،  محروم  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  دو  در 
زمانی که  ندارد؛  ارتباطی  به من  پرسپولیس  محرومیت 

فیفا مکاتبه داشتم  با  برگشتم، خودم جداگانه  ایران  به 
انجام می داد؛  را جداگانه  کار  این  باشگاه پرسپولیس  و 
باشگاه  و  شدم  محروم  بستم،  قرارداد  دو  اینکه  بخاطر 
صحبت هایش  در  صداقت  عدم  بخاطر  پرسپولیس 
پرونده  این  در  اینکه  دلیل  به  شد؛  محروم  فیفا  توسط 
فیفا  محرومیت  با  بود،  گفته  دروغ  پرسپولیس  باشگاه 

روبه رو شد.
ایران در میان صحبت های خود اشاره  مهاجم تیم ملی 
پرسپولیس  به  که  مقطع  آن  در  هدایتی  آقای  کرد: 
برای  می گوید  اینکه  ولی  بود  باشگاه  اسپانسر  برگشتم، 

رضایت نامه پول دادیم، درست نبود.
من  به  حرفی  یک  روز  هر  وکیلم  اینکه  بیان  با  طارمی 
می زد، ابراز کرد: وکیلم یک بار گفت باشگاه ریزه اسپور 
می دهد،  پرسپولیس  باشگاه  را  جریمه  می کند  تعیین 
 50-50 می گفت  دیگر  بار  یک  و  من  می گفت  بار  یک 
است؛ حاال یک اتفاقی افتاد که خدا را شکر آن پول هم 

بخشیده شد.

ولی  گفتم،  را  کردم  اشتباه  که  جایی  داد:  ادامه  او 
پرسپولیس  از  وقتی  کنم؛  بازی  اروپا  در  داشتم  دوست 
کردم؛  بازی  بزرگی  باشگاه  چه  در  فهمیدم  شدم،  جدا 
باید توجهم به مسائل فنی باشد؛  بازیکن هستم و  من 
توجه  اتفاقات  این  و  محرومیت  مثل  مسائلی  به  نباید 
جدی می کردم چون قرار بود، باشگاه پرسپولیس پیگیر 
ولی  پذیرفتم  را  اشتباهم  باشد؛  اسپور  ریزه  با  مکاتبات 
بودم  جوان  داشت؛  اشتباهاتی  هم  پرسپولیس  باشگاه 
باشگاه  البته  کرد؛  هوایی  را  من  پرسپولیس  باشگاه  و 

پرسپولیس باید بپذیرد که اشتباه کرده است.
از  که  پولی  در خصوص  پرسپولیس  گلزن سابق  مهاجم 
ترکیه  به  اینکه  از  قبل  کرد:  عنوان  بود،  گرفته  هدایتی 
بروم، آقای هدایتی به من زنگ زد و گفت به رستوران 
آقایان  رستوران  در  رفتم؛  که  کنیم  با هم صحبت  تا  بیا 
خداداد عزیزی، مهدی هاشمی نسب و هادی طباطبایی 
هم بودند؛ آقای هدایتی مبلغی به من گفت که اگر در 
پرسپولیس بمانی، این پول را به تو می دهم اما من گفتم 
می خواهم به اروپا بروم، اما اگر در ایران ماندم، فقط در 

پرسپولیس بازی می کنم.
طارمی تاکید کرد: وقتی به ترکیه رفتم، به آقای هدایتی 

زنگ زدم و گفتم چه اتفاقاتی پیش آمده است؛ به ایشان 
در  ماندنم  برای  می خواهی  که  هستی  قولت  سر  گفتم 
هم  را  این  هستم؛  گفتند  که  کنی  کمک  پرسپولیس 
میلیارد ناموت  رضایت نامه 3  برای  اسپور  ریزه  که  گفتم 

می خواهد که آقای هدایتی قول کمک کردن داد.
من  به  زمان  آن  اسپور  ریزه  سرمربی  شد:  یادآور  او 
گفت که 3 میلیون دالر به ما بده و از تیم برو که رامین 
رضاییان شاهد این اتفاقات است؛ من گفتم هنوز هیچ 
همین  به  بدهم؛  را  مبلغ  این  باید  چرا  نیافتاده  اتفاقی 
هدایتی  آقای  به  را  موضوع  و  برگشتم  ایران  به  خاطر 
به  رفتنم  از  قبل  که  پولی  از  نیمی  هدایتی  آقای  گفتم؛ 
دیگر  به  پرداختی ها  کنار  در  را  بدهد،  بود  قرار  ترکیه 
بازیکنان پرداخت کرد؛ یک میلیارد و 150 میلیون ناموت 
به من پرداخت کرد که اصال برای رضایت نامه بود؛ آقایان 
عزیزی و هاشمی نسب در جلسه ای که با آقای هدایتی 

داشتم، بودند و شاهد این اتفاقات هستند.
او در خصوص صدای ضبطی که هدایتی منتشر کرده، 
گفت: لطفا آقای هدایتی تمام صداهایی که فرستادم را 
پخش کند؛ ایجنت ترکیه ای گفت با 500 میلیون ناموت 
آقای  بود  قرار  می گیریم؛  اسپور  ریزه  از  را  رضایت نامه 
هدایتی 2 میلیارد ناموت عالوه بر باشگاه به من بدهد، 
ولی بعد از برگشتم از ترکیه به ایران، آقای هدایتی یک 

میلیارد و 150 میلیون ناموت پول پرداخت کرد.
مهاجم سابق پرسپولیس تاکید کرد: آقای هدایتی عاشق 
پرسپولیس است و به بازیکنان کمک می کرد؛ من را هم 
را  پول  من  می گویند  اینکه  داد؛  پول  و  داشت  دوست 

خوردم، به باشگاه نداده ام و ... درست نیست.
بروم،  قطر  به  نمی خواستم  من  اینکه  بیان  با  طارمی 
جایی  از  گفت  من  به  ابراهیمی(  وکیلم)صمد  کرد:  ابراز 
شنیدم اگر نیم فصل دوم در پرسپولیس بمانی، برای تو 
خاطر  همین  به  و  نبود  ورزشی  مسئله  کال  می شود؛  بد 
از دست می دهی  را  گفتند وجهه خودت  کردم؛  تعجب 
که این حرف ها را می زنی؛ من هم بخاطر اینکه سال جام 

جهانی بود، ترسیدم.
آقایان  همین  کرد:  اظهار  پرسپولیس  قبل  فصل  مهاجم 
و مسؤوالنی که از باشگاه علیه من مصاحبه کردند، سر 
تمرین می آمدند و می گفتند مهدی چرا به قطر نمی روی؟ 
آقایانی که در باشگاه علیه من حرف زدند، مرد باشند و 
بیایند بگویند که چه حرف هایی به من زدند؛ می خواستم 
در پرسپولیس بمانم و بعد از جام جهانی به اروپا بروم 
می گفتند  من  به  نمی خواست؛  پرسپولیس  باشگاه  اما 
است  بهتر  و  بمانی  پرسپولیس  در  نباید  دوم  نیم فصل 

بروی.
او با تاکید بر اینکه تصمیم گرفتم که به اروپا بروم، عنوان 
برای  مبلغی  می خواستند  اینکه  دلیل  به  آقایان  کرد: 
رضایت نامه به باشگاه برسد، می گفتند بیا از پرسپولیس 
در  اروپایی  تیم های  به  رفتنم  برای  اینکه  بخاطر  برو؛ 
پیشنهاد  که   ... و  روسیه  کرواسی،  بلژیک،  لهستان، 
به  نمی شد،  داده  پرسپولیس  رضایت نامه  مبلغ  داشتم، 

الغرافه رفتم.
طارمی اذعان کرد: خدا شاهد است فرافکنی نمی کنم و 
این حرفی بود که به من زدند؛ نمی توانم موضوع را باز 
کنم و بگویم چه کسانی گفته بودند باید از پرسپولیس 
بروم اما مطمئنا این موضوع صحت داشت و به همین 

خاطر رفتم.
مهاجم سابق پرسپولیس در خصوص پیام هایی که صمد 
منتشر  ترکیه  از  بازگشتش  زمان  در  او  وکیل  ابراهیمی، 

کرد، گفت: آن پیام ها درست نبود.
قطر  در  کرد:  اظهار  قطر  الغرافه  جدید  ایرانی  بازیکن 
برداشت  اشتباه  به  خبرنگار  که  دادم  انجام  مصاحبه ای 
کرد که انگار گفته ام با شجاعی و دژاگه مشورت کردم تا 
به الغرافه بروم در حالی که من گفتم بخاطر شجاعی و 
دژاگه که قبال در قطر بودند، به این کشور آمدم وگرنه آنها 

هیچ نقشی نداشتند.
طارمی یادآور شد: آقایان طاهری و ترکاشوند و در کل 
باشگاه پرسپولیس در دو سال گذشته، یک کمیته ای به 
داد  تشکیل  اینستاگرام  و  تلگرام  در  مجازی  کمیته  نام 
نمی دانستم  کنند؛  تخریب  را  من  می خواستند  فقط  که 
کار  بد  بازی  یک  که  بازیکنی  هر  کال  چیست؛  موضوع 

می کرد، در این رسانه ها علیه او مطلب می زدند.
در  اخیر  سالیان  اعتصابات  تمام  در  کرد:  تاکید  او 
پرسپولیس، کار دسته جمعی بود؛ مگر می شود یک نفر 
اعتصاب کند و بقیه با او هماهنگ شود؟؛ آن سال آقایان 
ولی  بودند  تیم  در  بزرگتر  به عنوان  نورمحمدی  و  بنگر 
چطور شد در آن اعتراض، اسم من را گفتند؟؛ در آخرین 

اعتصاب مگر فقط من بودم؟
از  کوتاه تر  دیوار  کرد:  تصریح  پرسپولیس  سابق  مهاجم 
مهدی طارمی نبود؛ من هم نمی خواستم جو خراب شود، 
حرفی نمی زدم؛ فقط در این بین به ناموس من توهین 
می شد؛ مردم به صفحات مجازی می ریختند و به ناموس 
و خانواده ام توهین می شد؛ خانواده ام پس از هر بازی 

فحش می خوردند.
طارمی اضافه کرد: رییس کانون هواداران، رییس کمیته 
مجازی و ... دور هم می شستند ولی تصمیم می گرفتند 
بعد از دو آقای گلی، به من فحاشی کنند؛ مگر می شود 
کسی که دو سال آقای گل شده، فحش بخورد؟؛ من هم 
می ترسیدم و با استرس کار می کردم که اگر یک موقعیت 
من  هواداران  همین  بشنوم؛  فحش  دوباره  کنم،  خراب 
فراموش  که  افتاد  هم  اتفاقات  این  ولی  بردند  باال  را 

نمی کنم.
پرسپولیس  هواداران  به  دادن  نشان  هیس  درباره  او 
واقعی  هواداران  با  دادن  نشان  هیس  جریان  گفت: 
پرسپولیس نبود؛ به آن لیدر که چنین کاری کرد هیس 
نشان دادم، که او در تماسی تلفنی پس از مسابقه از من 

عذرخواهی کرد و من هم این کار را انجام دادم.
بردن  باال  بخاطر  داد:  ادامه  پرسپولیس  سابق  مهاجم 
یک بازیکن جدید، به من فحاشی کردند؛ به دلیل اینکه 
علیه  که  افرادی  آن  ان شااهلل  درآوردند،  را  مادرم  اشک 
من فحش دادند، اشک مادرشان را ببینند؛ دو، سه سال 
سال  دو  این  در  مادرم  درآوردند؛  عمدا  را  مادرم  اشک 
که  آنهایی  امیدوارم  که  زجر کشید  و  خیلی غصه خورد 
عامل چنین اتفاقی بودند، به همین شکل برای خودشان 

رقم بخورد.
پرسپولیس  به  که  رضایت نامه اش  مبلغ  درباره  طارمی 
به  الغرافه 500 هزار دالر  باشگاه  داده شده، عنوان کرد: 
پرسپولیس داد که باشگاه پرسپولیس گفت 100 هزار دالر 
هم خودت باید پرداخت کنی که من هم این کار را انجام 

می دهم.

اگر امروز در محل کار خود سر حال نبودید 
و احساس خستگی می کردید، چندان هم 
وضعیت  این  به  شما  تنها  نباشید.  نگران 
این  نیز  دیگر  بسیاری  بلکه  نیستید  دچار 

وضعیت را تجربه می کنند.
اگر امروز در محل کار خود سر حال نبودید 
و احساس خستگی می کردید، چندان هم 
وضعیت  این  به  شما  تنها  نباشید.  نگران 
این  نیز  دیگر  بسیاری  بلکه  نیستید  دچار 
بدست  آمار  کنند.  می  تجربه  را  وضعیت 
آمده از وضعیت خواب مردم آمریکا نشان 
آنها کمتر  از یک سوم  که بیش  می دهد 
از خواب توصیه شده، یعنی مایبن ۷ تا ۹ 

ساعت در شبانه روز می خوابند.
در بسیاری از مواقع و بدون آنکه خود توقع 
داشته باشید، مالقات با برخی از دوستان 
خوابیدن  روند  که  شد  خواهد  سبب  تان 
از  برخی  البته  اختالل همراه شود.  با  تان 
عوامل که در خواب مفید افراد اختالالتی را 
به وجود می آورند قابلیت برطرف شدن را 
دارند و تنها به آموزش هایی در آن زمینه 
نیاز است. در ادامه برخی از موارد را برای 
تان برخواهیم شمرد که با ایجاد تغییراتی 
در آنها شب ها بهتر خواهید خوابید. این 

موارد را با هم مرور می کنیم:
استفاده از وسایل الکترونیکی

که  دهند  می  نشان  مطالعات  از  بسیاری 
نورهای آبی که از صفحه لوازم الکترونیکی 

تلویزیون  و  کامپیوتر  موبایل،  چون 
هورمون  تولید  شوند،  می  متساطع 
بدن  ساعت  تنظیم  وظیفه  که  »مالنین« 
می  مواجه  اختالل  با  را  دارد  عهده  بر  را 
کند. این هورمون به ما کمک می کند که 
آماده  برای خوابیدن  و  رسیده  آرامش  به 
 ۶۰ تا   ۳۰ بین  است  بهتر  بنابراین  شویم. 
از  رختخواب،  به  رفتن  از  پیش  دقیقه 

وسایل نامبرده استفاده نکنیم.
)حتی  از خواب  پیش  موبایل  کردن  چک 

اگر نورهای آبی آن فیلتر شده باشد(
آنها  مورد  در  که  هم  چندان  فیلترها  این 
تبلیغات می شود، کارآمد نیستند. نورهای 
موبایل  از  استفاده  عدم  دلیل  تنها  آبی 
این  که  چرا  نیست  خوابیدن  از  پیش 
را به جهانی دیگر متصل می  وسیله شما 
همین  باورند،  این  بر  متخصصان  سازد. 
اختالل  با  را  شما  خواب  تواند  می  جهان 
همراه کند. توصیه می شود که حتی آنها 
را از نزدیک محل خواب خود نیز دور کنید.
طول  در  ها  برنامه  کامل  زدن  هم  بر 

تعطیالت
دقیقه   ۱۱:۳۰ ساعت  هفته  طول  در  اگر 
شب به رختخواب تان می روید و ساعت 
۷ صبح نیز بلند می شوید اما در شب های 
تعطیل تا ۴ صبح بیدار می مانید، تنظیم 
ساعت بدن را به طور کامل از بین خواهید 
دوباره  که  است  دشوار  بدن  برای  و  برد 

در  بپردازد.  روند  این  سازی  هماهنگ  به 
واقع با این کار دقیقا بدن را در وضعیت 

پروازهای طوالنی قرار خواهید داد.
استفاده بیش از اندازه از تخت

قرار گرفتن در داخل رختخواب و خصوصا 
در ساعت های شروع و پایان روز وضعیت 
خواب را با دشواری هایی همراه می کند. 
زمانی که در داخل تخت تان کار می کنید، 
خواهید  وجود  به  را  تصور  این  ذهن  در 
آورد که تخت تان مکانی برای اندیشیدن 
کردن  چک  همچون  کارهایی  و  شغل  به 
کار  به  مربوط  های  پروژه  سایر  و  ایمیل 

است.
تان  رختخواب  از  گویند  می  روانشناسان 
همسرتان  کنار  در  و  خوابیدن  برای  تنها 
ایجاد  سبب  که  کنید  استفاده  بودن 

آرامش در ذهن تان نیز می شود.
زودتر از حد معمول به رختخواب رفتن

رختخواب  به  زودتر  و  هستید  اگر خسته 
است  خوبی  ایده  بخوابید  تا  روید  می 
بیاید  تان  خواب  آنکه  بدون  اگر  اما 
خوابیدن  در  شوید،  می  رختخواب  وارد 

اختالالتی را به وجود خواهید آورد.
زمانی که خواب تان نمی برد به خودتان 
پزشکی خواب  موسسه  نکنید.  وارد  فشار 
آمریکا به بیماران توصیه می کند زمانی که 
نمی توانند به خوبی بخوابند نباید به خود 
آنکه  جای  به  آورند.  وارد  فراوانی  فشار 
بیش از اندازه نرمال نگران باشید، به خود 
بگویید که به دلیل خستگی فراوان، شب 

بعد را بهتر خواهید خوابید.
تخت  از  که  شود  می  پیشنهاد  همچنین 

که  کاری  انجام  به  و  شوید  خارج  خود 
کار  این  اگر  بپردازید.  کند  می  تان  آرام 
هم نتوانست به خوابیدن تان کمک کند، 
تمام  و  بکشید  دراز  تنها  توصیه می شود 
اضطراب های خود را از بین برده و بدون 
اینکه کاری انجام دهید تنها دراز بکشید. 
اصال نگران این نباشید که خواب تان ببرد 

یا خیر.
تصور اینکه ۶ ساعت خواب برای تان کافی 

است
بر خالف اندیشه بسیاری از افراد که تصور 
برای  ۶ ساعت خواب  تا   ۵ بین  کنند  می 
شان کافی است، این میزان خواب، برای 
کافی  بدن  عملکردهای  از  برخی  انجام 
نیست. توصیه می شود که حتما بین ۷ تا 

۹ ساعت در شبانه روز بخوابید.
خوردن میان وعده در نیمه های شب

اگر در نزدیک ترین زمان به خواب چیزی 
میل کنید، احتمال سوزش معده را بیشتر 
خواهید کرد و این کار می تواند کل شب 
که  کنید  تالش  دارد.  نگه  بیدار  را  شما 
تمام وعده ها و میان وعده های خود را 
رختخواب  به  رفتن  از  پیش  ساعت  چند 
کار  این  هم  اگر  باشید.  رسانده  اتمام  به 
وعده  یک  از خوردن  دهید  نمی  انجام  را 
از دراز کشیدن پرهیز  بسیار حجیم پیش 

کنید.
بیدار شدن با زنگ ساعت

برمی  خواب  از  ساعت  زنگ  با  که  زمانی 
بروید، خواب  به خواب  اگر دوباره  خیزید 
تان سنگین تر نیز خواهد بود و سخت تر 
بهتر  بنابراین  بلند خواهید شد.  از خواب 

است با ساعت طبیعی بدن، عادت کردن 
از خواب  از زنگ ساعت  و بدون استفاده 

برخیزید.
به تعویق انداختن زمان ورزش کردن

های  فعالیت  انجام  برای  زمان  بهترین 
بدنی و ورزشی ساعات اولیه روز است. اگر 
انجام ورزش های روزانه تان را به ساعات 
مثال  عنوان  به  و  کنید  موکول  روز  پایانی 
با  بروید،  منزل  از  بیرون  به  دویدن  برای 
از  مانع  و  آورده  به وجد  را  بدن  کار،  این 

خواب خوب شبانگاهی خواهید شد.
از آنجایی که انجام فعالیت های ورزشی، 
کند  می  کمک  تان  خوابیدن  وضعیت  به 
حتی اگر عادت کرده باشید شب ها ورزش 
کنید نیز خوب است. متخصصین بر این 
خوابیدن  هنگام  در  درست  اگر  باورند، 
هایی همچون  فعالیت  با  را  قلب  ضربان 
دویدن باال نبرده باشید، در روند خوابیدن 

تان اختاللی به وجود نخواهد آمد.
پرهیز از نور صبحگاهی

نور صبحگاهی همچون دکمه ای عمل می 
می  روشن  دوباره  را  بدن  ساعت  که  کند 
کند. محققان بر این باورند که قرار گرفتن 
در معرض نور صبحگاهی، به بیدار شدن 
بدن کمک می کند چرا که ترشح هورمون 
های خواب را متوقف می سازد و بدن را 
به ساخت مناسب ترین هورمون ها در آن 

زمان وا می دارد.
و  صبحگاهی  ورزش  اینها،  تمام  بر  عالوه 
قرار گرفتن در معرض نور به کاهش وزن 

نیز می انجامد.
منبع: شهرمطلب

طارمی: گفتند نباید در پرسپولیس بمانی!

10 اشتباه که خواب شبانه را با مشکل روبرو میکند
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حدود یک ماه پیش زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر 
همان  از  لرزاند.  را  کرمانشاه  استان  از  مناطقی 
مناطق  در  زلزله  وقوع  از  پس  دقایق  نخستین 
با  همزمان  در  مردم  کرمانشاه،  استان  محتلف 
نیرو های امدادی وارد صحنه شدند تا بتوانند از 
در  هموطنانشان  دیدگان  مصیبت  فاجعه  عمق 
ساعات  نخستین  در  چه   بکاهند.اگر  کرمانشاه 
وقوع زلزله، اخبار متاثرکننده زیاد بود، اما در این میان اتفاقاتی نیز می افتاد که 
بذر امید و زندگی دوباره را بر مردم منطقه و کل مردم ایران می پاشاند. تولد نوزاد 
در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب نیز از جمله این اتفاقات بود. فردای وقوع زلزله 
خبر رسید که با کمک پزشکان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان صحرایی در تیپ 
۷۱ ابوذر با حضور دکتر بابلی رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش 

نوزادی در جریان زلزله سرپل ذهاب به دنیا آمد.
یکی دیگر از اتفاقات مسرت بخش و امید دهنده به زلزله زدگان، سفر مقام معظم 
رهبری به مناطق زلزله زده بود که موجب شد، زلزله زدگان استان کرمانشاه، غم از 
دست دادن عزیزان خود را حداقل برای ساعاتی از یاد ببرند. سرکشی معظم له به 
چادر های برقرار شده و صحبت و تفقد ایشان با مردم زلزله زده از نزدیک، روحیه 

زیادی به آن ها تزریق کرد. 
اما بحث مهم در زلزله اخیر با توجه به خسارت هایی که به واحد های روستایی 
وارد آمده، بحث تکلیف قانونی دولت در بهسازی خانه های روستایی به موجب 

قانون برنامه ششم توسعه است.
مواد ۵۹، ۶۰ و ۶۱ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر وظایف و تکالیف دولت در 

قبال مقاوم سازی و بهسازی خانه های شهری و روستایی است.
بند ب. ماده ۵۹ قانون فوق الذکر تصریح دارد که دولت موظف است به منظور 
نوسازی  و  بهسازی  هدف  )با  روستایی  سکونتگاه های  آسیب پذیری  کاهش 
)در  شهری  کم درآمد  اقشار  برای  مسکن  تأمین  همچنین  و  روستایی(  مسکن 
شهر های کوچک( منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب 
بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین کند.اگر چه الریجانی در نطق 
پیش از دستور خود در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد، طرحی برای حمایت 
از زلزله زدگان دردستور کار مجلس قرار دارد که سریع تر رسیدگی می شود. این 
در حالیست که  اوایل هفته جاری، فرماندار سرپل ذهاب با انتقاد از کندی روند 
زیر  هنوز  فراوان  سختی  با  شهرستان  این  زلزله زده  مردم  گفت:  موقت،  اسکان 

چادر های ۱۰ متری زندگی می کنند.
به گفته وی، سرپل ذهاب با وجود همه این موارد حتی کانکس هم جوابگوی این 
شرایط سخت مردم نیست و باید هرچه سریع تر با حمایت بخش های مختلف 
به سمت بازسازی پیش برویم. وی از گرمسیری بودن سرپل ذهاب یاد کرد که 

باعث می شود در فصل گرما زندگی در کانکس برای مردم بسیار دشوار باشد و 
افزود: باید تا قبل از فصل گرما فکری به حال بازسازی مناطق زلزله زده بکنیم، در 
غیر این صورت باید به فکر تامین وسایل سرمایشی باشیم.از ظرفی دیگر مدیر 
گروه آموزش سالمت معاونت بهداشت کرمانشاه نیز اعالم کرده که با توجه به 
دسترس نبودن سرویس های بهداشتی و حمام احتمال خطر شیوع »شپش سر« 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه وجود دارد. احمد صفری نماینده مردم کرمانشاه در 
مجلس شورای اسالمی نیز طی مصاحبه ای اظهار داشت: مردم مکرر با ما تماس 
هستند.  ناراضی  کرمانشاه  زده  زلزله  مناطق  در  موجود  وضعیت  از  و  می گیرند 

امکانات رفاهی برای مردم زلزله زده در منطقه اصال خوب نیست.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه درحال حاضر 
۷۰ درصد زلزله زدگان در چادر زندگی می کنند، گفت: با توجه به اینکه عمق فاجعه 
زیاد بود در حال ساخت کانکس هستند، اما از استان های دیگر توقع داشتیم در 
کرمانشاه کارگاه بزنند و نسبت به ساخت کانکس و حل مشکالت اقدامی شود. 

همچنین هوا سرد است و امکانات و سیستم گرمایشی برای مردم وجود ندارد.
چه  اگر  کرمانشاه  مردم  وضعیت  و  بود  دردناک  بسیار  چه  اگر  کرمانشاه  زلزله 
بسیار دلخراش است که هر انسانی را با مشاهده و یا شنیدن وضعیت مردم این 
از مسئولین  اقدامات برخی  از آن  تر  بار  اندوهگین مینماید ولی اسف  سرزمین 
ذیربط است.به گونه ای که شهاب نادری نماینده مردم پاوه و جوانرود در مجلس 
استان  زده  زلزله  در مناطق  اجرایی  به حضور مسئوالن  اشاره  با  شورای اسالمی 
کرمانشاه عنوان کرد: مسئوالن وعده هایی داده اند که شواهد نشان می دهد با 

گذر زمان وعده ها فراموش شده است.
زلزله  از عهده حل مشکالت  که  بنیاد مسکن  زئیس  تابش  آقای  داد:  ادامه  وی 
زده بر نمی آید؛ نزدیک ۴۸ ساعت است که تلفن خود را جواب نمی دهد و سوال 
اینجاست که اگر کانکس های مورد نیاز مردم کرمانشاه یک ماه آینده تامین شود 

چه فایده ای برای مردم خواهد داشت.
و یا حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس 
شورای اسالمی  با بیان اینکه مردم در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه سنگ تمام 
گذاشتند، به خانه ملت گفت: برخی دولتمردان جهت بازدید از مناطق آسیب دیده 
در استان کرمانشاه حضور یافتند، وعده هایی به مردم دادند، عکس های یادگاری 
انداختند و رفتند؛ اما تا به امروز هیچ کدام از وعده های مسئولین محقق نشده 

است.
با وجود  که  برمی آید  زلزله زده چنین  مناطق  مردم  نمایندگان  اظهارات  برآیند  از 
هنوز  اجرایی  مسئوالن  اما  زدگان،  زلزله  به  خدمات رسانی  در  مردم  تمام  سنگ 
به طور کامل به وعده های خود عمل نکرده اند. باید منتظر ماند و دید که آیا در 
روز های آتی اهتمام مسئوالن اجرایی برای رسیدگی به وضع زلزله زدگان بیشتر 

خواهد شد یا نه؟

طرح مکانیزه شدن صندوق های صدقات مدتی 
است در دستور کار قرار دارد از این رو به نظر می 
رسد دوران ریختن پول نقد به داخل صندوق ها 

به زودی به پایان خواهد رسید.
از  هر  آنالین  خبر  از  نقل  به  ارمغان  گزارش  به   
کردن  خالی  برای  امداد  کمیته  ماموران  چندی 
خیابان  راهی  صدقات  های  صندوق  محتویات 
ها می شوند. صندوق هایی که در گوشه گوشه 
گروهی  برای  را  تا شادمانی  اند  براورده  سر  شهر 
زندگیشان  فقر چاشنی همیشگی  که  مردمانی  از 

است، ببرند. 

رازی است   درون صندوق های صدقات همواره 
روشن  چندان  آن  فلزی  دیوارهای  پشت  از  که 

نیست. 
 برخی از کسانی که مسئولیت خالی کردن صندوق 
ها را عهده دارند، می گویند با فراهم شدن امکان 
پرداخت موبایلی صدقات و دیگر روش ها، رونق 
صندوق های سنتی کمرنگ تر از قبل خواهد شد.

میزان  امداد،   کمیته  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 
مشارکت نیکوکاران در پرداخت صدقه طی سال 
 ۲۷۰ حدود  صدقات  های  صندوق  طریق  از   ۹۵
میلیارد ناموت ، روش های نوین حدود ۱۱ میلیارد 

ناموت، مراکز نیکوکاری حدود شش میلیارد ناموت 
و کمک های موردی نیز حدود پنج میلیارد ناموت 

بوده است.
به گفته ذوالفقاری، معاون مشارکت های مردمی 
خیران  از  یک  هر  گذشته  سال  در  امداد  کمیته 
صدقه  ناموت   ۳۰۰ ماهیانه  و  ناموت   ۱۰ روزانه 
از  یکی  در  که  صندوق  این  اند   کرده  پرداخت 
مناطق مرکزی تهران قرار دارد، حاوی انبوهی پول 
خرد به صورت سکه ای و چند قطعه ای اسکناس 
بود که توسط مسئوالن مربوطه تخلیه شد تا برای 

تجمیع به مرکز اداره برده شود.

معاون شهردار تهران نامگذاری روز بدون خودرو 
را اقدامی نمادین و در عین حال ارزشمند دانست 
و با تأکید بر توسعه دوچرخه سواری در پایتخت، 
کاهش  تهرانی«  شهروند  »یک  عنوان  به  گفت: 
زیست  دغدغه های  مهم ترین  از  هوا  آلودگی 

محیطی اش است. 
 محسن پور سید آقایی با آغاز هفته هوای پاک، 
با بیان اینکه نامگذاری روز بدون خودرو اقدامی 
نمادین و در عین حال ارزشمند است، گفت: تمام 
با خودروی  تردد  که سهم  است  این  بر  تالشمان 
شخصی را کاهش دهیم، به همین منظور توسعه 
خدمات  کیفیت  افزایش  و  عمومی  نقل  و  حمل 

دهی به شهروندان در دستور کار شهرداری تهران 
است.

وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک شهروند تهرانی 
دغدغه های  ترین  مهم  از  هوا  آلودگی  کاهش 
زیست محیطی اش است، گفت: برپایی همایش 
دوچرخه سواری و استفاده از حمل و نقل عمومی 
اقدامی نمادین است که به منظور کاهش آلودگی 
معتقدم  واقع  به  شود.  می  اجرا  ساله  همه  هوا 
کلید  شاه  عنوان  به  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه 
کاهش آلودگی هوا باید در سطح ملی و از سوی 

دولت و شهرداری مورد توجه قرار گیرد.
در  سواری  دوچرخه  گسترش  ضرورت  بر  وی 
راستای  در  گفت:  و  کرد  تاکید  تهران  کالنشهر 
حال  عین  در  و  سواری  دوچرخه  فرهنگ  ارتقاء 
به مناسبت هفته هوای پاک، بیش از 12 همکار 
دوچرخه سوار معاونت و سازمان حمل و نقل و 
ترافیک ، که همه روزه با استفاده از دوچرخه در 

محل کار حاضر میشوند، تقدیر شدند .
 پورسید آقایی با تاکید بر این که مدیریت شهری 
قصد دارد فرهنگ دوچرخه سواری را در پایتخت 
کشورهای  در  حال حاضر  در  گفت:  کند،  نهادینه 
از  استفاده  دنیا  توسعه  حال  در  و  پیشرفته 
آنها  شهرنشینی  فرهنگ  از  بخشی  به  دوچرخه 

زیربنایی،  اقدامی  در  نیز  تهران  در  و  تبدیل شده 
استفاده  منظور  به  ویژه ای  تسهیالت  و  امکانات 
و  فراهم شده  شهر  مختلف  نقاط  در  دوچرخه  از 
نسبت  بتوانیم  تمام سطح شهر  در  تا  تالشیم  در 
اقدام  سواری  دوچرخه  ویژه  مسیرهای  ایجاد  به 

کنیم.
کاهش  ترافیک،  کاهش  تهران،  شهردار  معاون 
مشکالت  کاهش  محیطی،  زیست  آلودگی های 
جویی های  صرفه  و  پارکینگ  و  پارک  به  مربوط 
روحی  و  جسمی  سالمت  افزایش  و  اقتصادی 
دوچرخه  گسترش  مزایای  جمله  از  را  شهروندان 
شلوغی  شهر  در  کرد:  اضافه  و  شمرد  بر  سواری 
یک  سواری  دوچرخه  گسترش  تهران  مانند 

ضرورت است.
و  حمل  معاونت  عمومی  روابط  اعالم   براساس 
بنابراین گزارش،  تهران؛  ترافیک شهرداری  نقل و 
همایش  هوا،  آلودگی  کاهش  آموزشی  کارگاه 
سمن  با  اندیشی  هم  نشست  سواری،  دوچرخه 
ها و فعاالن دوچرخه سوار و تبلیغات محیطی از 
ترافیک  و  نقل  و  برنامه های معاونت حمل  دیگر 
شهرداری تهران بوده که به مناسبت هفته هوای 

پاک برگزار شده است.
 منبع:ایسنا

در ادامه صفحه اول ...
صدا و سیما باید ترتیبی اتخاذ نماید که صدای مردم 
به گوش مسئولین رسانده شود و از سوی دیگر برنامه 
تدارک  منتقدین  و  مسئولین  حضور  با  چالشی  های 
ببیند. وقتی هزاران سپرده گذار دسترنج یک عمر خود 
را تلف شده می بینند، آیا صدا و سیما چند برنامه با 
حضور مسئولین بانک مرکزی و مدیران این مؤسسات 
و صندوق ها تهیه کرده تا معلوم شود مقصر چه کسی 
یا چه نهادی است و چ بالیی بر سر سپرده های مردم 

آمده است؟
اگر این مؤسسات مجوز داشته اند باید دولت و بانک 
مرکزی پاسخگوی مردم باشند و اگر فاقد مجوز بوده 
بانک مرکزی و  و  گناه است و دولت  از  بدتر  اند عذر 
قوه قضاییه و قوه مقننه ) بابت وظایف نظارتی( نباید 
دادند  اینگونه مؤسسات می  به  فعالیت  اجازه  اساسا 
و صدا و سیما نیز نمی بایست با پخش آگهی های 
اغفال کننده مردم را تشویق به سپرده گذاری می نمود
نقطه ضعف دولت هم همین بوده است که با مردم 
در  بدانند  باید  مردم  است.  نکرده  صحبت  شفاف 
سیاست های داخلی و خارجی و یا بحث بودجه میزان 
اگر در کشور  یا  و  تا چه میزان است؟  دخالت دولت 
های دیگر هزینه هایی انجام می دهد میزان و علت 

آن چیست؟
را  مردمی  اعتراضات  قانونی  بستر  باید  دولت 
ساماندهی کند. نمی شود از یک طرف به مردم بگوییم 
تجمعات باید قانونی باشد و از طرف دیگر در تقویت 
احزاب و تشکل های مردم نهاد و صدور مجوز تجمع 

برای مردم سنگ اندازی کنیم.
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در وقایع اخیر 
کارنامه قابل قبولی نداشت. کما اینکه در سایر وقایع 
به  و  فعال  نیز حضور  اجتماعی کشور  و  مهم سیاسی 
موقعی نداشته است. در ماجرای مذاکرات هسته ای، 
آتش  و  اخیر  های  زلزله  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
گرفتن و غرق شدن کشتی نفت کش ایرانی سانچی و 
جان باختن ۳۲ نفر از دریادالن وحوادث مشابه همواره 
به گونه ای عمل کرده است که ناخودآگاه مردم را به 
سمت بی بی سی و رسانه های بیگانه و معاند سوق 
داده است. وقتی صدا و سیما تظاهرات ۲۵/۳/۸۸را 
حتی یک ثانیه پوشش نداد طبیعی است رسانه های 
افکار  و  خبری  بازار  از  بزرگی  بخش  هدایت  خارجی 

عمومی مردم ایران را بعهده می گیرند.
از  خبری  هیچ  که  است  ماه  چندین  سیما  و  صدا 
از  کشور  تمام  تقریبًا  که  مردمی  اعتراض  و  تجمعات 
سپرده  تجمع  است.  نکرده  پخش  هستند  مطلع  آن 
گذاران کاسپین یا فرشتگان یا ثامن یا میزان یا پدیده 
نمی کند  منعکس  را  حقوق  بدون  کارگران  شاندیزیا 
اروپا  اعتراضی  تجمعات  شب  همان  دارد  اصرار  ولی 
لبنان و یمن و بحرین را با آب و تاب  یا فلسطین و 
پنج شنبه  در همان  که  پوشش دهد. صدا و سیمایی 
هفتم دی ماه در اخبار 20:30 فیلمی از تظاهرات مردم 
بحرین  مردم  آزادی خواهی  »ادامه  تیتر  با  را  بحرین 
هیچ  ولی  می کند  پخش  خلیفه«  آل  حکومت  علیه 
خبری از اعتراضات مردم مشهد و نیشابور و کرمانشاه 
ودورود و غیره نمی گوید. گوئی می خواهد احساسات 
مردم معترض داخلی را نسبت به مظلومان بحرین و 
غزه و لبنان تحریک کرده به نحوی که ناخودآگاه آن ها 

را علیه منافع خود ببینند.
متأسفانه علی عسگری رئیس صدا و سیما چندی قبل 
ندارد  اشکالی  هیچ  سیما  و  صدا  که  بود  کرده  اعالم 
این  کفاف  تومانی  میلیارد  هزار  چهار  بودجه  فقط 
بودجه  نوعی  به  و  ندارد  را  طویل  و  عریض  سازمان 
خود را بابودجه شش هزار میلیاردتومانی بی بی سی 
بی  اینکه  از  بود  غافل  که  در حالی  بود  کرده  مقایسه 
بی سی با بودجه مذکور به صورت جهانی برنامه ریزی 
و انجام وظیفه می کند و بخش عمده ای از سیاست 
 27 با  را  نرم  جنگ  بساط  و  استعمار  گر  سلطه  های 
زبان زنده دنیا برنامه ریزی می کند و روزانه 150 میلیون 
باید  بی سی  بی  با  قیاس  در  دارد.  شنونده  و  بیننده 
نتیجه بگیریم که اشکال صدا و سیما ناشی از زیادی 
بودجه اش می باشد. با این شرایط نیازی به مخاطب 
ناکارآمد  کارمند  هزار  با چند  و سیما  بیند. صدا  نمی 
آموخته  بحران  مدیریت  از  سیما  و  آنچه صدا  است. 
است این است که آن را نادیده بگیرد و همچون کبک 
سر در درون برف کند و انتظار بکشد تا بحران تمام یا 
فراموش شود و غافل از این است که در عصر انفجار 
اطالعات بسر می بریم و فضای مجازی بالفاصله جای 
نشان  قبلی  تجارب  می کند.  پر  را  سیما  و  خالی صدا 
میدهد وقتی صدا و سیما به همه سالیق توجه کند 
مناظرات  اش  نمونه  میکند.  جذب  بیشتری  بیننده 
فراوانی  ایرادات  با  حتی  که  بود   96 سال  انتخاباتی 
که داشت موفق شد بیشترین بیننده را داشته باشد؛ 
بنابراین لزوم تجدیدنظر در سیاست های فعلی صدا و 
سیما و شنیده شدن صدای مردم و انعکاس واقعیت 
های جامعه به شدت احساس می شود، بطوریکه فی 
از این سازمان بعنوان » صدا و سیمای  الواقع بتوان 

جمهوری اسالمی ایران« یاد نمود

در ادامه صفحه اول ...

خانواده،  و  نزدیکان  به  نسبت  تعهد  زندگی،  در  تعهد 
ارگان،  سازمان،  به  نسبت  تعهد  اجتماع،  به  نسبت  تعهد 
جایگاه شغلی که در آن فعالیت می کنیم، تعهد نسبت به 
و  در جای خود درست  اینها  و …. همه  آرمان های کشور 
صحیح است. پس می بینیم یک نفر انواع و اقسام تعهدها 
را در طول حیات خویش عهده دار است و خواه ناخواه باید 
به آنها پایبند باشد تا فردی مثبت و موجه شناخته شود. 
عواملی برای پایبندی به تعهد کاری وجود دارند که بسیاری 
از آنها نسبی است؛ یعنی نسبت به جایگاه و منزلت فرد 

تغییر می کند.
منظور از تعهد کاری چیست؟

محیط  در  می کند  ملزم  را  ما  که  است  چیزی  کاری  تعهد 
اشتغالمان، امورات محول شده )وعده( را به خوبی انجام 
فردی  هر  برای  شوند.  محقق  اهداف شغلی مان  تا  دهیم 
نسبت به نوع سازمان و یا شغلی که در آن فعالیت می کند 
و همچنین جایگاهی که در آن قرار دارد، تعهد کاری نوع 
متفاوتی است. تعهد کاری مقوله ای است که وقتی پا به 
به  پایبندی  لزوم وجود و  اجتماع می گذاریم، مدام  عرصه 
ترغیب  را  دیگران  افراد،  همه  همیشه  ایم.  شنیده  را  آن 
می کنند که تعهداتی که برای خودشان داشته باشند و به 
تعهدات فردی و اجتماعی با پایبندی خود، احترام بگذارند. 
برای مدیرعامل یک شرکت چندملیتی نوعی از تعهد کاری 
متصور است، برای یک کارمند بخش حسابداری یک اداره 
خانگی  لوازم  فروشنده  برای  تعهد،  از  دیگری  نوع  دولتی 
آن  در  که  جایگاهی  به  بسته  کس  هر   .… و  دیگر  نوعی 
قرارگرفته و یا خودش برای خود ساخته است، تعهد کاری 
به  باشیم،  داشته  شخصی  تعهد  وقتی  ما  دارد.  متفاوتی 
را طبق آن  روزانه مان  برنامه  کارهایمان جهت می دهیم. 
چیزی  چه  به  باید  دقیقا  که  دانیم  می  و  می کنیم  تنظیم 
برسیم. داشتن تعهد فردی به ما کمک میکند مسیر صحیح 
تری را بپیماییم و از اشتباهات بدتر پرهیز کنیم. حاال اگر 
ارائه دهیم می  تعهد شخصی  از  تعریف دقیقی  بخواهیم 
اموری  به  نسبت  ما  الزام  شخصی،  تعهد  بگوییم  توانیم 
است که مربوط به خودمان است. تعهد شخصی مثل تعهد 
کاری نیست که ملزم باشیم امورات غیر مرتبط با خودمان 
یا غیر مسقیم را انجام بدهیم و به فرد یا مجموعه ای دیگر 
وابسته شویم، بلکه این خودم هستم که برای بهتر انجام 
آنها ملزم و متعهد می  به  را نسبت  شدن کارهایم خودم 
کنم. به وعده ای که می دهیم پای بند باشیم. میزان تعهد 
ما، توسط توانایی ما در اجرای آنچه بدان ملزم شده ایم یا 

خود را ملزم به آن کرده ایم نشان داده می شود.
که  می دهند  تعهداتی  و  ناب  های  وعده  که  مسئوالنی  و 
را،  تعهداتشان  می کنند  انکار  اینکه  یا  می رود  یادشان 
دلخوش می کنند مردمانی را که چشم انتظار عملی شدن 
تعهدات آنها هستند و رویایشان را می سازند و دست آخر 

می ماند مردم و تعهداتی که هیچ وقت انجام نمی شود ...
گاهی اوقات برای قول و تعهدی که داده اند زمین و زمان 
را به هم می دوزند که یا اصاًل چنین تعهدی نداده یا اینکه 
حاال شرایط برای عملی کردن آنها مناسب نیست و بماند 

برای وقت دیگری ...
وقتی که دیگر هیچ کس به آن موضوع فکر نمی کند و به 
که  می شود  آن  نتیجه  و  میشود  سپرده  فراموشی  دست 

مردمانی سست و دلسرد نسبت به همه چیز ...
ما  بیشتر  انتخاب می نویسد:  در کتاب  فردریک اف فلش 
زمانی  و  بیندازیم  نگاهی  گذشته  های  سال  به  می توانیم 
و  عمده  تغییری  آن،  در  زندگی مان  که  بیابیم  را  مکانی  و 
این تغییرات ممکن است  را متحمل شده است.  اساسی 
از  ای  لحظه  به  می دهند.  رخ  برنامه  طبق  یا  و  اتفاقی 
زندگی تان فکر کنید که در آن به شکلی متفاوت به انجام 
زندگی تان  تصمیم،  آن  نتیجه  در  آیا  شدید.  متعهد  کاری 
تغییر نکرده؟ شاید آن گونه که شما انتظار داشتید، شرایط 
تغییر نکرده باشد اما بدون شک شما را در مسیر جدیدی 
به  را  خود  کنید،  تغییر  خواهید  می  اگر  است.  داده  قرار 

تعهدات پای بند کنید.
که  هنگامی  است.  من  زندگی  کلید  تعهد  معتقدم  من 
متعهد هستید، تقریبًا هیچ کاری نیست که نتوانید انجام 
دهید. اگر به اندازه کافی تالش کنید و با دقت به اطرافتان 
بنگرید همیشه راهی برای رسیدن به هر چیزی وجود دارد. 
و  کار  دارد،  اراده شما بستگی  به میزان  کاماًل  این مسئله 
اراده؛ ظاهر این ها بهترین توصیف تعهد  تالش بسیار و 

است.
مصمم و بااراده باشید ...

اگر کاری را که باید انجام دهید، تنها زمانی انجام می دهید 
پایبند  تعهداتتان  به  آید  می  خوشتان  آن  از  واقعًا  که 
هستید،  مند  عالقه  کاری  به  که  هنگامی  ماند.  نخواهید 
فقط زمانی که مناسب است آن را انجام می دهید. هنگامی 
که به کاری متعهد هستید هیچ بهانه ای را به جز نتیجه 
نمی پذیرید. اگر تسلیم شدن در برابر بهانه ها را نپذیرید. 
بدون توجه بااینکه چگونه به نظر می رسد و یا در آن لحظه 

چه احساسی دارید؟!
نشان دهنده استعداد پیشرفت شماست.

این همان چیزی است که اغلب، شکست و موفقیت را از 
هم جدا می کند 

اگر از امروز خوب استفاده کنیم بخشی از موفقیت آینده 
مان را ساخته ایم.

از شرایط سخت زلزله زدگان کرمانشاهی تا وعده های 
فراموش شده مسئولین  برای آنها 

»سیمای بی صدا «

دوران ریختن پول نقد به داخل صندوق های صدقات به 
پایان خواهد رسید

تأکید معاون شهردار تهران بر توسعه دوچرخه سواری در پایتخت

تعهد کلید زندگی
من است...



7 شماره ۲۵۷فرهنگ و هنر
Website : www.ARMAGHAN.NEWSEmail : info@armaghan.news ۶ بهمن 139۶

ابتکار،  معصومه 
رئیس  معاون 
 مهوری در امور زنان 
درباره  خانواده  و 
حمایت و پشتیبانی 
رشته  در  ویژه  به  بانوان  هنری  گروه های  از 
در  آنچه  گفت:  و  داد  مساعد  قول  موسیقی 
بانوان  از موسیقی  برای حمایت  داریم  توان 

به کار می گیریم.
معصومه ابتکار گفت: تمام آنچه در توانمان 
ترغیب  و  تشویق  حمایت،  برای  است 
واقعا  تا  می دهیم  انجام  فعالیت ها  این 
استعدادهایی که در کشور و در میان زنان و 
دارد  مناطق مختلف کشورمان وجود  بانوان 

هرچه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
به  باید  استعدادها  این  به  توجه  گفت:  وی 
و  فرهنگ  گسترش  به  هم  که  باشد  گونه ای 
گسترش  برای  زمینه ای  هم  و  بیانجامد  هنر 
نشاط و شادمانی در جامعه و در میان مردم 
و آشنایی بیشتر با این فرهنگ غنی و تنوع 
فراهم  ایران  در  موجود  قومیتی  و  فرهنگی 

کند.
ابتکار، تنوع فرهنگی و قومی موجود در ایران 
و  کرد  تشبیه  زیبا  بسیار  رنگین کمانی  به  را 
گفت: بسیار مهم است که این رنگین کمان را 

به خوبی بشناسیم و آن را پاس بداریم.
حمایت  ضرورت  و  اهمیت  درباره  وی 
از  کشوری  هر  گفت:  هنرمند  بانوان  از 
و  باید حمایت  دارد  که  انسانی  سرمایه های 
محافظت کند، یکی از سرمایه های مهمی که 
ما در ایران داریم زنان هنرمندی هستند که 
غنی  بسیار  هنر  و  تمدن  فرهنگ،  به  اتکا  با 

در عرصه های  را  زیبایی  کارهای بسیار  ایران 
مختلف از جمله موسیقی می آفرینند و طبعا 
و  ترویج  و  حمایت  ها  فعالیت  این  از  باید 

کمک بشود.
معاون رئیس جمهوری که همزمان با برگزاری 
سی وسومین جشنواره موسیقی فجر سخن 
می گفت، یادآور شد: خصوصا اینکه شاهدیم 
موسیقی اقوام و نواحی ایران که بسیار متنوع، 
زیبا و ریشه دار است و واقعا در فرهنگ مردم 
ایران ریشه دارد و این نوع موسیقی امروز از 
طرف مردم و به ویژه جوانان مورد استقبال 

فراوان قرار گرفته است.
از  یکی  اقوام،  موسیقی  کرد:  تاکید  ابتکار 
به  بیشتر  باید  دولت  که  است  زمینه هایی 
و  دهد  قرار  حمایت  مورد  و  کند  کمک  آن 
اقوام  موسیقی  رشد  شاهد  بتوانیم  ان شااهلل 
و  باشیم  ایران  مختلف  نواحی  و  مناطق  و 
بانوان  حوزه  در  نواحی  و  مناطق  موسیقی 

ترویج پیدا کند.
ارشاد  وزارت  عملکرد  از  رضایت  ابراز  با  وی 
بیان  هنرمند،  بانوان  از  حمایت  زمینه  در 
داشت: خوشبختانه رویکرد دولت و به ویژه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه 
بروز  شاهد  امیدواریم  و  است  قوی  بسیار 

استعدادهای این حوزه باشیم.
 20 از  فجر  موسیقی  جشنواره  سی وسومین 
دی ماه با اجرای گروه های مختلف موسیقی 
فرهنگسرای  رودکی،  سالن  وحدت،  تاالر  در 
برج  و  آزادی  برج  ایرانیان،  سالن  نیاوران، 
میالد تهران گشایش یافته و امشب، 30 دی 
ماه در تاالر وحدت به کار خود پایان می دهد.
منبع:ایرنا

رحیمی  زرتشت 
 ، ) ش نقا (
از  مجموعه ای 
سال  سه  آثار 
را  خود  گذشته 
مجموعه ای  در 
متشکل از ۱۲ اثر 
به نمایش گذاشته است. آثار او موضوعاتی 
اجتماعی،  و  فرهنگی  مسایل  همچون 

سیاست و نقد هنر را دربرمی گیرد.
پرتره  ای  حضوِر  درخصوص  رحیمی  زرتشت 
لس آنجلسی(  )خواننده   حامدی  ابراهیم  از 
در این نمایشگاه گفت: یکی از کارهای بزرگ 
این مجموعه، اثری است که »ابی« نام دارد. 
سیاهی  هاله   را  دورش  که  حالی  در  را  ابی 
فراگرفته، کار کردم و خواستم فاصله  بین ما 
و آدم دیگری که مشغول کار فرهنگی است 
را نشان دهم. خواننده ای که در ایران نماند 
و مجبور به ترِک ایران شد. این آدم در ذهن 
ما حضور دارد ولی فاصله ای هم بین ماست 
که باعث می شود این ارتباط مستقیم نباشد.
این  در  که  کاراکترهایی  درخصوص  او 
جز  به  گفت:  برده،  بهره  آن ها  از  نمایشگاه 
»ابی«، صادق هدایت نیز از دیگر سوژه های 
فیگورهایی  هم چنین  است.  نمایشگاه  این 
این میان هستند که همه  در  مثل دلقک ها 
اسم  فرهنگی اند.  وضعیت  یک  نمایانگر 
هوشمندانه  راستا  این  در  هم  نمایشگاه 
انتخاب شده، تا معنِی ایهام داری از آن منظور 
و  »مرشد  داستان  از  دیگری  کار  در  شود. 
مارگاریتا« الهام گرفته ام. در یکسری از کارها 
از داستان های »هزار و یک شب« ملهم  نیز 
خودم  نیز  اثر  چند  اصلی ِ  شخصیت  بوده ام. 

پوشیده ام.  مختلفی  لباس های  که  هستم 
یکبار مثالً  در هیئت یک دلقک ظاهر شده ام 
و یکبار در هیئِت یک شعبده باز و... . سعی 
اینکه  از  را بیشتر  کرده ام سمت و سوی نقد 
به طرف دیگران بگیرم، به سمت خودم گرفته 
باشم و اینکه خود من به عنوان یک هنرمند 
خواستم  می کنم؟  عمل  جامعه ام  در  چگونه 
گفته باشم که ما خیلی وقت ها به عنوان یک 
ُشوَمن ظاهر می شویم و آن تأثیری که باید 
روی جامعه خودمان داشته باشیم را نداریم.

»در  نمایشگاهش  برای  که  عنوانی  درباره  او 
»در  افزود:  کرده،  انتخاب  ابراهیم«  غیاب 
است.  وضعیت  یک  درمورد  ابراهیم«  غیاب 
این عنوان می تواند آدمی را به ذهن متبادر 
کند که از ایران مهاجرت کرده، یا وضیعیتی را 

تداعی کند که ما االن در آن به سر می بریم.
با  ارشاد  آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  او 
در  لس آنجلسی  خواننده  این  تصویر  حضور 
گفت:  است،  نکرده  مخالفت  نمایشگاه  این 
است.  پاپ  فرهنگ  نقد  در  من  نمایشگاِه 
من آن فرهنگ را ستایش نکرده ام و چندان 
عالقه مند به فرهنگ پاپ و عامه پسند نیستم. 
کار من یک جور نقد به فرهنگ پاپ است. به 
همین خاطر دلیلی برای ممانعت ارشاد وجود 
نداشته. این نمایشگاه، در نقِد فاصله ای است 
دارد.  وجود  مهاجر  هنرمندان  و  ما  بین  که 
که  سال هاست  لس آنجلسی  خواننده های 
مهاجرت کرده اند و دیگر رابطه ی مستقیمی با 
ما ندارند و دغدغه های ما را هم نمی شناسند 
آن ها  می گذرد.  چه  ما  بر  که  ندارند  خبر  و 
درواقع  ندارند.  ما  وضعیت  از  درستی  تصور 
بخشی از فرهنگ پاپ ایران، فاصله ی عمیقی 
با ما پیدا کرده است.                   منبع:ایلنا

مدیر تولید سریال »لیسانسه ها« گفت: روند 
پیگیری می شود  لیسانسه ها«  ساخت »فوق 
نگارش  حال  در  نویسندگان  گروه  اکنون  و 

فیلمنامه آن هستند.

تلویزیونی  سریال  تولید  مدیر  مرادی  وحید 
سریال  ساخت  خصوص  در  »لیسانسه ها«  
ساخت  روند  گفت:  لیسانسه ها«  »فوق 
سری  ادامه  در  ها«،  لیسانسه  »فوق  سریال 

دوم »لیسانسه ها« پیگیری می شود.
وی افزود: این روزها سروش صحت و ایمان 
صفایی در حال نگارش فیلمنامه سریال »فوق 

لیسانسه ها« هستند.
مرادی در پایان درباره ترکیب بازیگران »فوق 
بازیگران  بیشتر  کرد:  اظهار  لیسانسه ها« 
هم  ها«  لیسانسه  »فوق  در  ها«  »لیسانسه 

حضور خواهند داشت.
پایانی  قسمت  گذشته  شب  ؛  است  گفتنی  
سیما  سوم  شبکه  از  لیسانسه ها  دوم  فصل 

پخش شد.
منبع:افکارنیوز

فردوسی پور در برنامه نود با محمدرضا حیاتی 
مجری اخبار تلویزیون شوخی کرد.

مهدی  با  نود  برنامه  در  پور  فردوسی  عادل 

اینترنت  طریق  از  است  قطر  در  که  طارمی 
گفتگو  این  ابتدای  در  کرد.  برقرار  ارتباط 
که  زمانی  اولین سوال خود  در  پور  فردوسی 
می خواست بگوید آقای طارمی چرا به قطر 
اخبارگوی  مجری  از  و  خندید  کردید،  سفر 
حیاتی  آقای  گفت:  و  کرد  یادی  تلویزیون 
بعد  به  آن  از  من  و  زدند  حرفی  یک  یکبار 

همیشه این دو را با هم قاطی می کنم.
حیاتی یکبار در زمانی که مشغول گفتن خبر 
بود یک اشتباه کرد و به جای اینکه بگوید:به 

قطر سفر کرد،گفت: به سفر قطر کرد.

روزنامه ابتکار با ناهید 
حبیب  همسر  بسیم، 
 ) ه نند ا خو ( ن محبیا
انجام  ای  مصاحبه 

داده است.
بخشی از این مصاحبه 

را می خوانید:
حبیب  تصویر  و  صدا 
یک سال و نیم بعد از فوت او مجوز گرفته است. احساس شما 

به این ماجرا چیست؟
وقتی این خبر را شنیدم بسیار ناراحت شدم. مجوز گرفتن آن 
کلیپ یعنی اهانت! همه ماجرا به »سمیر زند« بازمی گردد که 
او به عنوان خواننده  مطرح شده است.  حدود 5 سال  نام 
پیش، این فرد از حبیب درخواست کرد تا در قبال مبلغی با او 
در یک کار همکاری کند. حبیب قبول کرد که با آقای زند دو 

خط بخواند.مبلغی را هم برای این کار در نظر گرفتند.
شوهر من هیچ وقت با هیچکس قرارداد امضا نمی کرد و به 
آن آهنگ خوانده و  اعتماد داشت. وقتی  قول و حرف همه 
پخش شد، آقای زند، کاله بزرگی سر شوهر من گذاشت و فرار 
کرد و رفت. بعد هم فکر کرد که کارش گرفته و الزم نیست 
بهایی برای آنچه به دست آورده بپردازد. بعد از مدتی او دید 
ماجرا آن طور که فکر می کرده پیش نرفت بنابراین به حبیب 
تلفن زد و گفت »استاد عذر می خواهم و من اشتباه کردم«. 
آن زمان حبیب فوری تلفن را قطع می کرد. دل حبیب شکسته 
بود. حاال همین فرد در این کلیپی که مجوز گرفته حاضر است.
تماس  ویدئو  موزیک  این  مجوز  درباره  شما  با  ارشاد  وزارت 

نگرفته بود؟
سوال من این است، وزارت ارشاد چطور بدون هماهنگی با 
ما به پخش صدا و تصویر حبیب در یک موزیک ویدئو مجوز 
در  ناموت  هزار   10 و  برود  دنیا  این  از  کسی  اگر  است.  داده 
حساب بانکی او وجود داشته باشد، آیا از تمام وارثان آن فرد 
نمی خواهند برای تعیین تکلیف آن پول حضور داشته باشند؟ 

من و پسرم مجوز گرفتن این کلیپ را از این و آن شنیده ایم. 
من 42 سال برای حبیب زحمت کشیده ام، ما شانه به شانه 

هم زندگی کرده ایم.
نداشتم.  از مجوز گرفتن صدا و تصویر حبیب خبر  من اصال 
حبیب  سر  را  کاله  بزرگ ترین   که  کسی  شدم  متوجه  ناگهان 
گذاشته، حاال برای کلیپش مجوز پخش صدا و تصویر حبیب 
را گرفته است. شوهر من در عمر خود یک نخ سیگار نکشید 
بود. حبیب دق  فرد  لیوان مشروب نخورد. سالم ترین  و یک 
کرد. نزدیک 40 روز قبل از آنکه حبیب از پیش ما برود، سمیر 
از  پس  اما  بیاید  حبیب  سمت  دوباره  تا  می کرد  تالش  زند 
کرد. پسرم،  اهانت  به حبیب  در مصاحبه ای  نتوانست،  آنکه 
محمد، بالفاصله به من تلفن زد و گفت »نگذار پدر در اینترنت 
این مصاحبه را ببیند«، چون می دانست چقدر پدرش حساس 

است.
با چند عدد سیب زمینی  حبیب حاضر بود گرسنگی بکشد و 
یک هفته زندگی کند ولی حرمتش حفظ شود. در این شرایط 
فردی به حبیب با این سن و سال اهانت کرد. خالصه این که 
دیگران تلفن کردند و حبیب از ماجرا خبردار شد. شلیک آخر 

را این فرد به شوهر من زد.
نظرتان درباره مجوز این کلیپ چیست؟

شدن  خبردار  بدون  مجوز  این  که  است  این  من  حرف 
او است، صادر  فرد که همسر  بازماندگان حبیب و مهم ترین 

شده است.
این ماجرا را از طریق مجاری قضایی هم پیگیری کرده اید؟

نه، من شکایتم را پیش خدا می برم. ولی من از وزارت ارشاد 
تمام  بود؟  کرده  کار  چه  من  شوهر  مگر  دارم.  گله  مملکتم 
پیشینه او را بگردید. او چه کار کرده بود که تا وقتی زنده بود 
داده  ندارم که مجوزی  قبول  را  این  نگرفت؟ من اصال  مجوز 
شده است. آن آقا چون در آنجا رابطه داشته، توانسته مجوز 
اما  نمی رسد  مقصد  به  کج  بار  که  مطمئنم  من  البته  بگیرد. 
این واقعیت وجود دارد که از تصویر و صدای حبیب استفاده 

ابزاری کرده اند.

زنده رود  برنامه  در  اصفهان  و سیمای  در صدا  روز گذشته  چند 
آن پخش  در  نیز  آقای حبیب  که صدای  کردند  کلیپی پخش 

شده است. نظر شما درباره این موضوع چیست؟
آن زمانی که باید صدای حبیب از صدا و سیمای ملی پخش 
مرگ  از  پس  نوشدارو  کار  این  نیفتاد.   اتفاق  این  می شد، 
سهراب است و دیگر هیچ تاثیری ندارد.  من به عنوان همسر 
حبیب نباید می دانستم که قرار است صدای او از صدا و سیما 
پخش شود؟  ما به این خاطر از ایران رفتیم که شوهرم کار 
دیدیم  اینکه  از  بعد  و  فروختیم  را  زندگی مان  همه  نداشت. 
آواره  سال   30 رفتیم.  ایران  از  بکنیم  نمی توانیم  کاری  هیچ 
می گویند  ما  به  که  کسانی  برخالف  بودیم.  بیابان  و  دشت 
لس آنجلسی، شوهر من تن به هر کاری داد و هر کاری کرد 
که ایرانی بماند. یک نفر بیاید و بگوید که حبیب یک اشکال 
داشته است. تا وقتی زنده بود به او مجوز ندادند اما وقتی از 

میان ما رفت اجازه دادند که صدایش پخش شود.
چه کسی به حبیب گفته بود که در صورت بازگشت به کشور 

اجازه فعالیت خواهد داشت؟
داشت.  بزرگتری  خواهر  حبیب  است.  چیزدیگری  واقعیت 
وقتی متوجه شد که خواهرش در ایران مبتال به بیماری شده 
برای دیدار او به ایران آمد. حبیب به ایران آمد تا خواهرش 
را ببیند ولی در فرودگاه پاسپورت و لپ تاپش را از او گرفتند، 
به  تا  ماند  ایران  در  برای مدتی  و  بود  زده   او خیلی وحشت 

سواالت پاسخ دهد.
از این ماجرا هر وقت حبیب به ایران آمده بود 7 یا  تا قبل 
8 روز بیشتر در کشور نمانده بود اما این دفعه، وطن هوایی 
اش کرد. آقایانی از او سوء استفاده کردند، دور او جمع شدند 
در  می گیریم.  کار  اجازه  تو  برای  ما  بازگرد،  ایران  به  گفتند  و 
آن زمان، ما بعد از 25 سال در لس آنجلس پس از آوارگی ها، 
که  کرد  تلفن  من  به  حبیب  بودیم.  داده  تشکیل  زندگی 
وسایل تان را جمع کنید و به ایران بیایید. حبیب مرغش یک 
پا داشت و وقتی می گفت باید همانی شود که من می گویم، 
باید همان اتفاق می افتاد. حبیب گفت به من قول داده اند. 
کسی که به حبیب قول داده بود با آقای مشایی هم آشنایی 
داشت و گفته بود که اسپانسر شما می شوم و حتی اگر 10 سال 
اینجا باشید، خرج شما را می دهم اما بعد از 2 سال او هم با 

حمایت 20 درصدی از صدای حبیب ما را رها کرد.

 )۱۳۵۶ فروردین   ۱ )زاده  گلزار  محمدرضا 
و  خواننده  گیتار،  نوازنده  سینما،  بازیگر 
است.  ایرانی  تبلیغاتی  آگهی های  مدل 
سینمایی  مدل  یک  عنوان  به  بیشتر  را  وی 
۷۰ شمسی  اواخر دهه  در  گلزار  میشناسند. 

در ایران به شهرت رسید.
گلزار فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک 

از دانشگاه آزاد اسالمی می باشد.
گلزار در سال ۱۳۷۹ برای نخستین بار در فیلم 
بازیگری  قادری  ایرج  ساخته  نرگس  و  سام 
تا  باری  چند  اینکه  با  کرد.  تجربه  را  سینما 
کارگردانانی چون  فیلم های  در  بازی  آستانٔه 
بهرام بیضایی برای فیلم لبه پرتگاه، داریوش 
مهرجویی برای فیلم مهمان مامان، مسعود 
کیمیایی برای فیلم سربازان جمعه و ابراهیم 
حاتمی کیا برای فیلم دعوت پیش رفت اما 
هیچ کدام به نتیجه نرسید. فیلمنامه شیش 
بانک  در  در سال ۱۳۸۶  گلزار  توسط  و بش 

فیلمنامه ثبت شده بود.
او فعالیت موسیقی خود را از سال ۱۳۷۶ به 
عنوان گیتاریست با گروه آریان آغاز کرد. او 
در نواختن گیتار، ارگ و پرکاشن مهارت دارد. 
وی همچنین قصد داشت که با گروه دارکوب 
کار کند که به دالیلی این همکاری پیش از 
آن که آغاز شود، پایان یافت. او هم اکنون 
 REZZAR یک گروه موسیقی مستقل با نام
دارد. REZZAR مخفف نام محمدرضا گلزار 
نام خودش ثبت  به  را  برند  این  او  است و 

کرده است.
و  بیلیارد  والیبال،  اسکی،  ورزش های  به 
شنا عالقه دارد. کارت مربیگری اسکی دارد. 
سالگی   ۶ از  گلزار،  محمدرضا  خود  گفته  به 
سال  از  وی  می کرده است.  دنبال  را  والیبال 
بود  هنرمندان  والیبال  تیم  کاپیتان   ۱۳۸۳
کارهای خیرخواهانه  برای  آن  که مسابقات 

خاطر  به   ۱۳۸۶ سال  از  اما  می شد  بر گزار 
کناره گرفت. وی مربی  تیم  از  مشغله کاری 
بدن ساز باشگاه ارتعاشات صنعتی در سوپر 
لیگ والیبال سال ۱۳۸۷ به درخواست آقای 

شهیدیان بوده است.
و  مد  دنیای  به  زیاد  عالقه  به  توجه  با  او 
عنوان  به   ۱۳۸۰ سال  در  توانست  مدلینگ 
ظاهر  انقالب  از  بعد  فتومدل  مرد  اولین 
ایران  تبلیغاتی  مدل های  اولین  جزو  شود. 
بود که عکسش برای تبلیغات ایکات بر روی 
بیلبوردهای تبلیغاتی رفت پس از اکران فیلم 
شام آخر در سال ۱۳۸۰ شرکت ایکات از رضا 
شرکت  این  با   ۱۳۸۱ سال  او  و  کرد  دعوت 
قرار داد بست وی همچنین به عنوان مدل 
همچون  شرکت هایی  تبلیغاتی  آگهی های 

چرم و شیرآوران نیز فعالیت داشته است.
روزنامه نگار و یکی از اعضای تحریریٔه مجلٔه 

رویش در سال ۱۳۸۷.
آقایان  برای  زیبایی  مجموعه  سال  چند  او 
به نام Men›s Club را اداره میکرد که این 

مجموعه در سال ۱۳۹۰ تعطیل شد.
این هنرمند در سال ۱۳۹۲ اولین ترانه خود را 
به صورت حرفه ای منتشر کرد و قصد دارد 

به فعالیت خوانندگی ادامه دهد.
جشنواره ها و جوایز

سومین  در  بش  و  شیش  فیلم  برای    *
در  تورنتو«  در  ایرانی  فیلم های  »جشنواره 

سال ۱۳۹۰ از وی تقدیر شد.
بازیگر  »خوش پوش ترین  عنوان  به    *
سینمای ایران« در نظرسنجی مجله »زندگی 

ایرانی« در سال ۱۳۹۰ برگزیده شد.
دومین  نکوداشت  و  تجلیل  بخش  در   *
در  تورنتو«  در  ایرانی  فیلم های  »جشنواره 
رضا  بازیگری محمد  ۱۰ سال  از  سال ۱۳۸۹، 
ایران«  عنوان »تک ستاره سینمای  به  گلزار 
تجلیل و جایزٔه این بخش به وی اهدا شد.

عنوان  به  گلزار  محمدرضا  انتخاب    *
مجله  نظرسنجی  در  ایران«  شایسته  »مرد 

»پوشش« در سال ۱۳۸۹.
*  کاندیدای بازیگر نقش اول مرد برای فیلم 
سال  در  تصویر«  »دنیای  جشن  در  بوتیک 

.۱۳۸۴
سال  ویژه  انتخاب  زرین  لوح  کاندیدای   *
برای فیلم بوتیک در دوره ۵ منتخب سایت 
سال  در  سال(  )بهترین های  اکتور  ایران 

.۱۳۸۴

معصومه ابتکار: آنچه در توان داریم برای 

حمایت از موسیقی بانوان به کار می گیریم

تصویر خواننده لس آنجلسی روی پوستر نمایشگاه 
چه می کند؟/ وقتی »ِابی« سوژه می شود

منتظر »فوق لیسانسه ها« باشید

شوخی متفاوت فردوسی پور با 
مجری مشهور خبر

محمدرضا بیوگرافی
گلزار

همسر حبیب محبیان : شوهرم ایرانی بود نه لس آنجلسی

تلویزیون  و  سینما  بازیگر  حمیدی  زهره 
سال  در  خود  فعالیت های  درخصوص 
سریالی  روزها  این  طی  گفت:  جاری 
سیما  سوم  شبکه  برای  را  قسمتی  هفت 
پایان  به  آن  فیلمبرداری  که  کرده ام  کار 
رسیده است منتها دو ماه است که هیچ 

پیشنهادی نداشته ام. 
 به  گزارش  میزان  ؛وی در همین راستا 
ادامه داد: این سریال با نام »بهترین بازی 
دامادی«  »محسن  کارگردانی  به  زندگی« 
بعد از نوروز ۹۷ از شبکه سوم سیما راهی 
تلویزیون خواهد شد و  امیدوارم با توجه 

مردم  استقبال  مورد  اثر  خوب  کیفیت  به 
هم قرار بگیرد.

بازیگر سریال »شوق پرواز« درباره کم کاری 
خود در عرصه بازیگری تاکید کرد: من به 
کار  پیشنهاد  اما  هستم  کار  آماده  شدت 
به  نگاهی  وقتی  است.  شده  کم  بسیار 
که  بینم  می  می اندازم  تولیدات  وضعیت 
من  امثال  فقط  انگار  اما  نیست  کم  کار 

هستند که نگاهی به آنها نمی شود.
وی با اشاره به البی و پارتی بازی موجود 
در بازیگری اضافه کرد: این روزها بازیگران 
جدیدی راهی بازار شده اند که به واسطه 

و  نمی گیرند  پولی  بودنشان  تجربه  بی 
پول  دهند  می  ترجیح  هم  تولیدکنندگان 
واسطه  همین  به  و  کنند  خرج  کمتری 
به  فقط  داستان  البته  ام.  بیکار شده  من 
از  همین جا ختم نمی شود چون بسیاری 
همین بازیگران تازه وارد نه تنها پول نمی 
هم  پول  بازی  برای  خودشان  بلکه  گیرند 

می دهند.
فروش  و  خرید  از  »شاباش«  فیلم  بازیگر 
عمده نقش ها در سینما خبر داد و افزود:  
زمان ما شاید با تالش میشد به بازیگری 
خوب بدل شویم اما امروزه تنها و تنها پول 
حرف اول را می زند. متاسفانه نقش ها به 
و فروش می شود. متاسفم  راحتی خرید 
که بگویم خرید و فروش نقش در سینما 

که  است  خاطر  همین  به  می کند.  بیداد 
من از عید تا االن فقط همین یک سریال 
هفت قسمتی را کار کرده ام و این اتفاق 
از نظر کاری سال  برای من فاجعه است. 
۹۶ بدترین سال در تجربه کاری من است.

جوانان  به  خود  پیشنهاد  درباره  حمیدی 
در  کرد:  خاطرنشان  بازیگری  به  عالقمند 
من  به  که  جوانی  دختران  حاضر  حال 
می  دارم  عالقه  بازیگری  به  گوید  می 
بازیگری نشوید.  وارد  به هیچ وجه  گویم 
ثابتی  درآمد  نه  و  دارد  آینده  نه  بازیگری 
من  و  ندارد  اعتباری  هیچ  بازیگری  دارد. 
بیکار  االن  دارم  سابقه  سال  و  بیست  که 

شده ام.

دختران جوان به هیچ وجه بازیگر نشوند



۰۹۱۲****۵۷۶
با سالم - ممنون از نشریه خوبتون ، از اینکه در مورد مشکالت 
جامعه مینویسید تشکر میکنم. فقط در صورت امکان در مورد 

مشکالت اقشار خاص هم بنویسید.
ارمغان : ممنون از نظر شما مخاطب گرامی ، چشم قطعا

۰۹۱۹****۳۵۹
با سالم - لطفا در مورد مشکالت معلم ها و فرهنگی ها هم 

بنویسید. 
ارمغان: بسیار خرسندیم که قشر زحمت کش و فرهیخته فرهنگی 

مخاطبین ما هستند ، قطعا چشم

۰۹۳۸****۶۳۸
با سالم - تشکر میکنم از تمامی پرسنل زحمت کش روزنامه 

ارمغان، میخواستم بگم شما که یک نشریه مردمی هستید و بیشتر 
مشکالت مردم را انعکاس میدهید اگر براتون امکان داره بین مردم 

بیایید و مشکالت را از زبان خود آنها انتشار بدهید.
ارمغان: ممنون از شما مخاطب گرامی ، البته نشریه ما به صورت 

روزانه فعالیت نمیکند و دو هفته نامه هست، قطعا در شماره های 
آتی از نظر شما مخاطب گرامی استفاده خواهیم کرد.
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حکایت های آموزنده

عزیزانی  در  تحول  هدف  با  را  چهارم  کنفرانس 
میکنند  کار  پروژه  و  ساخت  مدیریت  زمینه  در  که 
ابتدای  انجام شد که به همین منظور مفهومی در 
کنفرانس تحت عنوان بینش ورزان  معرفی کردیم 
که به مرور در سالیان آتی جای دانش ورزان فعلی 
که  هایی  محور  اساس  بر  و  گرفت  خواهد  را  قرار 
اهداف  میشود  تعریف  جهان  در  ورزی  بینش 
عزیز  مهندسان  بتوانیم  تا  شد  داده  قرار  کنفرانس 
ساخت  مدیریت  های  رشته  نوین  موضوع  با  را 
آشنا کنیم و همچنین در زمینه کاری فعلی آنها  و 
ساخت،  گروه  مثل  کارگاههایی  برگزاری  طریق  از 
 ... و  زیست محیطی  قراردادی،بحث های  مسائل 
بتوانیم باعث بهبود عملکردشان شویم.همچنین در 
کنار کارگاهها از کارهای پژوهشی و نوین که توسط 
دکتری  و  ارشد   کارشناسی  مقاطع  در  که  عزیزان 

مدیریت ساخت انجام شده بود بهره بردیم.
ایشان همچنین با اشاره به  250 پروژی عظیم در 
سازمان مجری وابسته به وزارت راه و شهرسازی و 
حضور 3 تن از تحصیل کرده های مدیریت ساخت 
این پیامی میدهد  این پروژه ها عنوان کردند:  در 
اگر قرار است کار علمی انجام دهیم و از روش های 
استفاده  متخصصین  از  باید  بگیریم  فاصله  سنتی 

کنیم.هدف ما از تشکیل چنین کنفرانس هایی این 
در  استفاده  قابل  که  کنیم  تربیت  نیرویی   ، هست 
صنایع باشند  و قابلیت های آنها بتواند به پروژه 

های ما کمک کند.
و  مختلف  موضوعات  همچنین  عشر  اثنی  دکتر 
تشکیل کارگاههای علمی و تجربی را از نکات مهم 
این کنفرانس عنوان کرد و از کاگاههای ترمیم بافت 
بیم،شناسنامه  ،کارگاه  بهداشت  ایمنی  فرسوده، 

ساختمان ،رویه های بتنی و... نام بردند.
اثنی عشری  ضمن اظهار خرسندی از اجرای درست 
برنامه های کنفرانس افزود:ما توانستیم برنامه ای 
در  که  ارتباطاتی  قالب  در  تا حتی  باشیم  داشته  را 
حاشیه های کنفرانس ایجاد میشود برای مخاطبان 
و  کاری  روابط  ایجاد  باعث  و  باشد  گذار  تاثیر  ما 

پژوهشی بین آنها شود.
دبیر علمی  چهارمین دوره کنفرانس مدیریت پروژه 
و ساخت   از چهره های برجسته که با حضور و یا 
فرستادن پیام باعث رونق این همایش شدند تقدیر 

و تشکر کردند.
الزم  به ذکر است این کنفرانس با تشکیل 15 کارگاه 
برگزار  بهمن   6 و   5 و جمعه  پنج شنبه  روزهای  در 

شد.

شریك دزد و رفیق قافله
مورد استفاده:

در مورد اشخاصی به كار می رود كه با طرفین دعوا زدوبند داشته باشند.
ریشه تاریخی:

روزی روزگاری، در دوره ای كه مردم برای تجارت و رفت و آمد بین شهرها و كشورها از حیواناتی مثل 
شتر استفاده می كردند. خطر غارت اموالشان توسط راهزنان زیاد بود. این گروهها در كمینگاه هایی در 
مسیر كاروانیان مخفی می شدند و در یك وقت مناسب بر سر راه كاروان های تجاری قرار می گرفتند و 
تمامی اموال آنها را غارت می كردند. اگر كاروانیان مقاومت می كردند و به دستورات آنها گوش نمی كردند 
ممكن بود حتی آنها را بُكشند غارتگران اموال دزدی شده را بین خود و همدستانشان تقسیم می كردند 

و پولی به دست می آوردند.
یك روز كاروانی متشكل از چند تاجر از شهری به قصد تجارت حركت كردند و با خود اجناسی كه در 
شهرشان تولید شده بود می بردند تا در شهر دیگری بفروشند و اجناسی كه الزم دارند از آن شهر بخرند 
و بیاورند آنها می خواستند با این خرید و فروش سود كنند. در میان این تجار، تاجر جوانی هم بود كه 
برای اولین بار قصد سفر برای تجارت را داشت، او تا آن موقع غارتگران را كه به كاروانیان حمله می كردند 
ندیده بود. ولی با حرف هایی كه از همسفرانش شنیده بود به شدت از اینكه توسط غارتگران غافلگیر 

شود، اموالش به سرقت رود و حتی به خودش حمله شود می ترسید.
ولی با همه شنیده هایش نمی توانست از سودی كه با این خرید و فروش نصیبش می شد چشم بپوشاند 
در  رسید.  و خم  پرپیچ  و  كوهستانی  جاده ای  به  اینكه  تا  كرد.  آسودگی حركت  به  كاروان  روزی  چند 
جاده های كوهستانی به خاطر اینكه كمین گاه های بیشتری وجود داشت احتمال غافلگیر شدن توسط 

راهزنان بیشتر بود. با رسیدن به این مسیر ترس و دلشوره ی جوان تاجر هم بیشتر شد.
آنجا استراحت  را  كاروانیان تصمیم گرفتند شب  به پایین جاده ی كوهستانی رسیدند.  بود كه  غروب 
كنند تا فردا صبح زود با انرژی و توان بیشتری از پیچ و خم آن عبور كنند. آنها بارهایشان را از اسب و 
حیوانات دیگر پایین آوردند تا حیوان هم استراحتی كند. چون احتمال حضور راهزنان در آن جاده زیاد 
بود، تجار تصمیم گرفتند كاالهای ارزشمندشان را پنهان كنند تا اگر نیمه شب در خواب مورد حمله ی 

غارتگران قرار گرفتند تمام اموالشان را از دست ندهند.
با تاریك شدن هوا تجار شروع به پنهان كردن كاالهای ارزشمندشان در اطراف محل اقامتشان كردند. 
هركس مشغول كار خودش بود و حواسش به دیگری نبود. تاجر جوان كه خیلی می ترسید اموالش را 
ببرد فكری به ذهنش رسید و تصمیم گرفت به جای اینكه اموالش را پنهان كند، گشتی در كوهستان بزند 
و غارتگران را پیدا كند و با آنها صحبت كند. همین كار را هم كرد. به مخفی گاه آنها رفت و به رئیس 

آنها گفت آمده ام معامله ای با هم بكنیم. دزد گفت: گوش می كنم.
تاجر جوان گفت: ما یك كاروان تجاری هستیم كه در پایین كوهپایه اطراق كردیم تا شب را در آنجا 
استراحت كنیم. دزد گفت: این را كه خودم می دانم. از معامله ات بگو. جوان گفت: من می دانم كه شما 
امشب یا فردا صبح به ما حمله می كنید. من جوان هستم و این اولین باری است كه به قصد تجارت 
بزرگی  بدزدید من شكست  مرا  اجناس  اگر شما  آورده ام،  با خود  را هم  دارایی ام  سفر می كنم همه ی 
از ترس حمله ی غافلگیرانه شما  آنها امشب  از تجار بزرگ شهر هستند  می خورم. ولی همراهانم همه 
همه ی اموال و اجناس با ارزششان را پنهان كردند. من می روم جای اموال پنهان شده آنها را عالمت 
می زنم شما نیمه شب به ما حمله كنید و آنها را بردارید. دزد گفت: خوب در ازاء این اطالعات از ما چه 
می خواهی؟ تاجر جوان گفت: می خواهم اموال من را دست نزنید و اینكه من هم مثل یكی از افراد 

گروه شما از تقسیم اموال دزدیده شده یك سهم داشته باشم.
راهزن گفت: صبر كن باید با دوستانم مشورت كنم. آنها گفتند: خوب، خیلی راحت بدون درگیری و 
خونریزی اموال این كاروان را غارت می كنیم و یك سهم هم به این تاجر جوان می دهیم. راهزن نتیجه ی 

مشورت با گروهش را به تاجر خبر داد و جوان با شادی رفت.
جوان به سراغ همراهانش رفت و جای تك تك اموالشان را پیدا كرد، حتی به برخی در پنهان كردن 

اموالشان كمك كرد ولی خودش خونسرد روكشی روی اموالش انداخت و كنار آنها خوابید.
كه  موقعی  كردند  استفاده  فرصت  از  راهزنان  گروه  كه  بود  صبح  نزدیك  و  بود  گذشته  شب  نیمه ی 
را  اموال  گشتند  بود  گذاری شده  عالمت  كه  جاهایی  و  نزدیك شدند  آنها  به  بودند  خواب  كاروانیان 

برداشتند و بردند آنها تقریبًا اموال همه ی تجار را بردند.
تاجر جوان كه بیدار شد همراهانش هنوز خواب بودند. سریع خود را به كمینگاه راهزنان رساند، سهم 
خود را گرفت و به سرعت پایین آمد و آنها را میان اموالش پنهان كرد. تجار دیگر كم كم بیدار شدند و 

خبردار شدند كه دیشب غارتگران به آنها حمله كردند و اموال پنهان شده شان را برده اند.
ناله  بود،  آمده  اموالشان  سر  بر  كه  بالیی  از  همه  مسیر  طول  در  افتادند.  راه  به  كاروانیان  نهایت  در 
می كردند. تاجر جوان گفت: شما من را عصبانی می كنید همه اش ناله می كنید. من حوصله شما را ندارم 
من سریع تر می روم به شهر بعدی شما را در كاروانسرای شهر می بینم. تاجر جوان به سرعت خود را به 

شهر بعدی رساند و اموالی كه سهمش از غارت راهزنان بود را به بازار برد و فروخت.
چند ساعت بعد كاروانیان به شهر رسیدند بعضی از تجار كه قباًل به آن شهر آمده بودند و در بازار شناخته 
شده بودند. آمدند تا سری به بازار بزنند و ببینند چه طوری می شود پولی به دست آورند كه بتوانند به 

شهر خودشان بازگردند.
یكی از این تجار وارد حجره ی یكی از دوستانش شد تا از او كمك بگیرد. همین طور كه نشسته بود و 
از بالیی كه بر سر او و همراهانش آمده بود تعریف می كرد. یك لحظه چشمش به پارچه ها و ظروف 
خودش كه دیشب پنهان كرده بود و توسط غارتگران دزدیده شده بود افتاد. رو كرد به دوستش و گفت: 
از كجا خریدی؟ مرد حجره دار گفت: جوانی غریبه امروز صبح آورد، قیمت  را  این پارچه ها و ظروف 
خوبی پیشنهاد كرد من هم خریدم. تاجر كه دیشب متوجه غیبت همراه جوانش شده بود و رفتار امروز 
جوان هم برایش عجیب بود. گفت: اگر دوباره او را ببینی می شناسی؟ حجره دار گفت: بله امروز صبح 

او را دیدم.
تاجر به كاروانسرا بازگشت و ماجرا را برای تجار دیگر تعریف كرد. آنها تصمیم گرفتند همه با هم نزد 
قاضی شهر روند و از تاجر جوان به خاطر خیانتی كه كرده شكایت كنند. قاضی دستور داد او را دستگیر 
كنند. سپس دادگاه او را محكوم به پرداخت غرامت به تك تك همراهانش كرد. تا تو باشی شریك دزد 

و رفیق قافله نشوی.
جوان كه چاره ای نداشت مجبور شد تمام اموال و اجناس خودش را بفروشد تا بتواند غرامت را پرداخت 

كند و از زندان رفتن نجات پیدا كند.

پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و الغر اندام و بدقیافه بود، و دیگران 
همه قدبلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خوارکننده می نگریست، و با چنان 

نگاهش، او را تحقیر می کرد.
آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد، 

به پدر رو کرد و گفت:
ای پدر! کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است، چنان نیست که هرکس قامت بلندتر 
داشته باشد، ارزش او بیشتر است، چنانکه گوسفند پاکیزه است، ولی فیل مردار بو گرفته 

می باشد:
آن شنیدی که الغری دانا                         گفت بار به ابلهی فربه

اسب تازی وگر ضعیف بود                         همچنان از طویله خر به
او،  برادران  ولی  را پسندیدند،  او  بزرگان دولت، سخن  و  از سخن پسرش خندید  شاه 

رنجیده خاطر شدند.
تا مرد سخن نگفته باشد                       عیب و هنرش نهفته باشد
هر پیسه گمان مبر نهالی                       شاید که پلنگ خفته باشد

اتفاقا در آن ایام سپاهی از دشمن برای جنگ با سپاه شاه فرا رسید. نخستین کسی که 
از سپاه شاه، قهرمانانه به قلب لشگر دشمن زد، همین پسر کوتاه قد و بدقیافه بود، که با 
شجاعتی عالی، چند نفر از سران دشمن را بر خاک هالکت افکند، و سپس نزد پدر آمد و 

پس از احترام نزد پدر ایستاد و گفت:
ای که شخص منت حقیر نمود                  تا درشتی هنر نپنداری
اسب الغر میان، به کار آید                     روز میدان نه گاو پرواری

درگیری،  شدت  هنگام  بودند.  اندک  پادشاه،  سپاه  افراد  ول  بسیار،  دشمن  سپاه  افراد 
گروهی از سپاه پادشاه پا به فرار گذاشتند، همان پسر قد کوتاه خطاب به آنان نعره زد 

که: )آهای مردان! بکوشید و یا جامه زنان بپوشید.(
همین نعره از دل برخاسته او، سواران را قوت بخشید، دل به دریا زدند و همه با هم بر 

دشمن حمله کردند و دشمن بر اثر حمله قهرمانانه آنها شکست خورد.
شاه سر و چشمان همان پسر را بوسید و او را از نزدیکان خود نمود و هر روز با نظر بلند 

و با احترام خاص به او می نگریست و سرانجام او را ولیعهد خود نمود.
برادران نسبت به او حسد ورزیدند، و زهر در غذایش ریختند تا بخورانند و او را بکشند. 
خواهر آنها از پشت دریچه، زهر ریختن آنها را دید، دریچه را محکم بر هم زد، پسر قد 
کوتاه با هوشیاری مخصوصی که داشت جریان را فهمید و بی درنگ دست از غذا کشید 
و گفت: )محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران زنده بمانند و جای آنها را بگیرند.(

کس نیابد به زیر سایه بوم                ور همای از جهان شود معدوم

پدر از ماجرا باخبر شد، پسرانش را تنبیه کرد و هر کدام از آنها را به یکی از گوشه های 
کشورش فرستاد، و بخشی از اموالش را به آنها داد و آنها را از مرکز دور نمود تا آتش فتنه 
خاموش گردید و نزاع و دشمنی از میان رفت. چنانچه گفته اند: )ده درویش در گلیمی 

بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند.(

نیم نانی گر خورد مرد خدا                           بذل درویشان کند نیمی دگر
ملک اقلمی بگیرد پادشاه                             همچنان در بند اقلیمی دگر
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