
سخن نخست
رجل سیاسی    عین 

 سلبریتی ها  همه کاره و 
هیچ کاره!

فرزینپورمحبی
قدیم ترها آپشن دخترهای دم بخت 
»دروداف بودن« و »پلنگ شدن« و یا 
بابای پولدارداشتن نبود. تا همین چند 
سال پیش دختر الکچری به کیسی 
هرانگشتش  »از  که  می شد  گفته 
دختران  حتی  می ریخت«  هنری 
بی ریخت! در همین راستا معموالً هر 
دختری فرت فرت و به تعداد انگشتان 
دستش مدارک مختلف می گرفت تا 
مصداق بارز این عبارت باشد و بختش 
برود باال، از دیپلم گل دوزی گرفته تا 
و خیاطی.  تایپ  و  دیپلم سفره آرایی 
این  فرآیندی  زمان، طی  گذر  در  اما 
سمت  به  دخترخانم ها  از  خصیصه 
سوق  سلبریتی ها  و  سیاسی  رجل 
پیدا کرد و در عصر ما به اوج خودش 
دالئل  به  حضرات  این  یعنی  رسید! 
نامعلومی اصراردارند ثابت کنند همه 
در  استعدادهای شان  و  حریفاند  فن 
یک زمینه خاص خالصه نمی شود و 
یا به قول جالل آل احمد به خودشان 
بگویند: عالم به کل خفیات عالم. این که 
چرا آن ها علی رغم معروفیت هم چنان 
-حتی  دارند  بیشتر  توجه  به  نیاز 
بیشتر از دختران دم بخت- گفتیم که 
... ما هم نمی دانیم. بگذارید مسئله را 
بازتر کنیم: هنرپیشه های مان خواننده 
می شوند، خواننده های مان هنرپیشه، 
ورزشکاران مان هر دو و همه آن ها با 
هم مجری تلویزیونی می شوند! البته 
خود مجری ها هم، هنرپیشه و خواننده 
ورزشکار می شوند! اما موضوع به همین 
ادامه،  در  چون  نمی شود  ختم  جا 
هنرپیشه ها و خوانندگان و مجریان و 
ورزشکارن از دم و همه با هم، نقاش، 
عکاس، نویسنده، مترجم، گرافیست، 
معمارداخلی و شهری، مدیر  کافی شاپ، 
رستوران دار، فعال در زیورآالت تزئینی 
مدیر  دکوراسیون،  چوبی،  کارهای  و 
مختلف،  شرکت های  عمومی   روابط 
و  خصوصی  مجالس  در  شومن 
رسمی، صاحب مهدکودک، گرداننده 
بساز  دالل،  مختلف،  آموزشگاه های 
مانیکوریست،  آرایشگر،  بفروش، 
بدن ساز، خلبان و حتی آشپز می شوند. 
اما باز این داستان تمام نمی شود چون 
هنرنمایی های شان  ادامه  در  آن ها 
فردی  خیر، فعال محیط زیست، منتقد 
اجتماعی، و در ادامه... مخاطب خاص 
برنامه های  پرکردن  و  مصاحبه  برای 
تاک شوی تلویزیونی، تبلیغ کننده )از 
منطقه  و  مرغ  شیر  تا  گرفته  چایی 
و  انواع  بخصوص:  و  آدمیزاد  گردشی 
اقسام اپلیکیشن ها(، مدرس کالس های 
جلسات  در  مدعو  سخنران  مختلف، 
تیم  بازیکن  نا مرتبط،  و  مرتبط 
هنرمندان و باالخره عضو شورای شهر، 
چهره  یک  اصوال  و  مجلس  نماینده 
سیاسی می شوند. خب بعد با این اوضاع 
»همه کاره و هیچ کاره« می گویید چرا 
وضع فرهنگ و هنر و ورزش مان این 
است؟ چرا یک آنتونی کویین برای بازی 
در فیلم حضرت محمد)ص( خودمان 
پیدا نمی شود و اصال خود فیلم هم، 
انگشت کوچیکه فیلم نسخه هالیودی 
با  بگذریم!   .... نمی شود؟ چرا  آن هم 
نمی شود.  دوا  دردمان  حرف ها  این 
صحبت از سیاست شد رجل سیاسی 
نشان  برای  و  راستا  همین  در  هم 
استعداد های شان  شدن  سرریز  دادن 
بیکار نمی شینند اصوال آن ها همه  کار 
می کنند به جز آن کاری که باید بکنند!

یک  صاحب  که  زمانه ای  دوره  در 
مهدکودک وقت سرخاراندن ندارد و دو 
شغله بودن پیگرد قانونی دارد، با این 
وجود و با همه این اوصاف یک وزیر 
راحت  خیال  با  و  وقت  سر  می تواند 
را  عمل  ظریف ترین  بیمارستان  در 
انجام بدهد، در دانشگاه ۱۰-۲۰ واحد 
درس را به دانشجویان یاد بدهد، در 

دانشگاهی دیگر، ادامه تحصیل بدهد!
ادامه در صفحه 2 

عقب ماندگی احیای دریاچه ارومیه به دلیل کمبود اعتبارات

یک مسئول عنوان کرد:
ثبت 10 اثر ایران در فهرست جهانی میراث مستند

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه 
ارومیه وضعیت اعتبارات دریاچه ارومیه با انتقاد از 
تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز ستاد احیای دریاچه 
از  اعتبار  کمبود  دلیل  به  ستاد  این  گفت:  ارومیه 

برنامه های خود عقب افتاده است.
مسعود تجریشی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت 
ارومیه  دریاچه  احیای  اعتبارات ستاد  پرداخت  نامناسب 
اظهار کرد: برای تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه - که قرار 
بود در مدت سه سال انجام شود - کلیه اقدامات با بودجه 
دو سال صورت گرفت و خوشبختانه کار تثبیت به خوبی 
انجام شد. وی ادامه داد: ستاد احیای دریاچه ارومیه برای 
تاکنون ۴۰۰ میلیارد  ارومیه  عملیات »احیایی« دریاچه 
تومان دریافت کرده است البته مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان 
تخصیص سال ۹۵ برای احیای دریاچه ارومیه بود که در 
پایان سال ۹۶، صرفا نصف آن پرداخت شد.  مدیر دفتر 
برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه افزود: در 
سال ۹۶ هم هیچ بودجه ای برای ستاد احیای دریاچه ارومیه 
در نظر گرفته نشد همچنین تاکنون از محل ماده ۱۰ و 

۱۲ دولت، تنها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ستاد احیای 
دریاچه ارومیه داده شده است. به همین علت هم از برنامه 
خود عقب هستیم. تجریشی با اشاره به اجرا نشدن برخی 
پروژه های آبرسانی به دریاچه ارومیه گفت: برای مثال پروژه 
تصفیه پساب و فاضالب ها به خوبی اجرا نشده است و از 
مجموع ۱۳ پروژه تصفیه آب و انتقال آب به دریاچه ارومیه 
تنها دو پروژه تبریز و ارومیه در حال اجراست و به احتمال 
قوی تا پایان سال جاری تکمیل می شود و از این مسیر، آب 
به دریاچه ارومیه می رسد بنابراین بیشترین ضررها برای 
پروژه هایی بود که می توانستیم با عملیاتی کردن آن، آبی 
را به دریاچه ارومیه برسانیم که که به دلیل نبود اعتبارات 
موفق به اجرای آن ها نشدیم. مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق 
ستاد احیای دریاچه ارومیه در پایان تاکید کرد: در این مدت 
تالش کرده ایم که با وضعیت موجود اعتبارات کنار بیاییم 
و با مدیریت درست، کارهای احیای دریاچه ارومیه را پیش 
ببریم و پروژه هایی که به پول کمتری نیاز داشتند را اجرا 
کنیم. خوشبختانه در امور پایش، کنترل گرد و غبار، تصفیه 
فاضالب در دو پروژه تبریز و ارومیه عملکرد خوبی داشته ایم. 

مدیرکل دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری از ثبت 10 اثر ایران در فهرست جهانی 

میراث مستند خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر فرهاد نظری در حاشیه کارگاه آموزشی 
با  کارگاه  این  کرد:  اظهار  در جمع خبرنگاران  حافظه جهانی 
همکاری سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران، میراث فرهنگی و 
نهادهای دیگر و با حضور سمن  ها برگزار می شود که هدف آن 
آشنا ساختن مخاطبان با ارزش های میراث فرهنگی و میراث 

مستند است.
وی با بیان اینکه بخش عظیمی از این مستندات در اختیار 
مردم و گنجینه های خصوصی است، افزود: امروز تالش می کنیم 
که راه های شناخت و مراقبت از آنها را به مردم انتقال بدهیم 
چراکه بسیاری از این گنجینه ها یونیک و تجزیه ناپذیر هستند و 

نظیر آنها در جاهای دیگری پیدا نمی شود.
نظری بیان کرد: مردم باید از داشته های خود آگاه باشند و 
و  تاریخی  عکس های  از  وسیعی  بسیار  طیف  مستند  میراث 
کتابخانه ها، نسخ اسناد خطی و قباله ها و عقدنامه ها و فیلم هایی 

هستند که همه آنها را در بر می گیرد.
مدیرکل دفتر ثبت آثار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری بیان کرد: خوشبختانه خانواده های ایرانی فرهنگ 
حفظ این آثار را دارند و با دید یادگار به آنها نگاه می کنند. قصد 
داریم در این کارگاه شیوه  های علمی و نوین حفظ و حراست از 
آنها را آموزش داده و نیز آثاری که قابلیت ثبت دارند را شناسایی 
کنیم. وی ادامه داد: در مقوله میراث مستند یا حافظه جهانی تا 
به حال نزدیک به ۶۰ اثر در فهرست ملی، ۵ مورد در لیست 
اثر در فهرست جهانی ثبت  اقیانوسیه و ۱۰  منطقه ای آسیا- 
شده اند که جهانی ها به معنای این است که جزو آثار بشری 

محسوب شده و به قوم و کشور خاصی مربوط نمی شوند.
نظری اظهار کرد: این آثار میراث فکری کل بشریت است و 
شامل اثرهایی مانند شاهنامه فردوسی، ذخیره خوارزمشاهی، پنج 
گنج نظامی، کلیات سعدی، التفهیم ابوریحان و... می شوند که 
خوشبختانه آنها را در آرشیو خود داریم و ایران از این حیث به 
خاطر تاثیرگذاری و جایگاهی که در دنیا دارد، داشته هایش بسیار 

زیاد است.

خانواده شهدا از جمله وفادارترین  
جامعه انقالبی ما هستند

افزایش البی و فشار
در غیاب شفافیت آرا

عارف در دیدار با خانواده شهید سلطان زاده: چرا نمایندگان با آرای علنی در بهارستان مخالفند؟
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»مردم« چگونه امیداور می شوند؟
راهکارهای بازگردان خوش بینی و امید به جامعه 

"امید" چیست؟ بسیاری از ما به طور مرتب دیگری را به "امیدواری" تشویق 
می کنیم، اما اگر به مفهوم آن فکر کنیم برای ما کلمه ای گنگ به نظر برسد. این 
کلمه در بین جریانات سیاسی و نام هایی که برای خود برمی گزینند نیز بسیار 
استفاده می شود. "فراکسیون امید"، "هوای تازه با دولت امید"، "دولت تدبیر و 

امید" و ... همه سراغ کلمه امید را می گیرند. 
سیاسیون با بهره گرفتن از کلمه امید می خواهند به جامعه القای خوش بینی 
کنند. اما جامعه چه زمانی امیدوار می شود؟ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهور به تازگی به شرایط کشور اشاره کرده و با خطیر عنوان کردن آن گفته: در 

شرایطی قرار گرفته ایم که مدیریتی بر آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی حاکم 
شده که فکر می کند باید با ما وارد نبردی نه از نوع جنگ نظامی بلکه از نوع نرم 

شود و می خواهد با قدرت نرم خود با کشورمان وارد چالش شود. 

Etehademelat

 افزایش مصرف قلیان
دردوران گرانی سیگار

 تابوت گردانی از چه زمانی
در ایران رواج یافت؟

 چه تیم هایی بزرگان را
حسرت را به دل گذاشته اند؟

سود بانکی هم سد راه دالر نشد

 سال۹۷ با چه متغیرهایی
پیش می رود؟

افزایش قیمت دخانیات باید از طریق مالیات انجام گیرد تا پولش 
صرف اقدامات فرهنگی ترک سیگار شود

تابوت گردانی یک رسم قدیمی و بازماند

نساجی، سی و هشتمین تیم مغلوب برابر پرسپولیس

هجوم سپرده های بانکی سررسیده شده به سمت بازار ارز، بانک ها را 
وادار به باالبردن نرخ سود کرد

اعالم آمار رشد اقتصادی متوقف شد
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پُل پیالر، افسر سابق سازمان سیا بررسی کرد:

آیاسیاستکنونیآمریکا،ایرانرابهپایمیزمذاکرهمیکشاند؟


