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ماجرای بازداشت فعاالن محیط زیست با واکنش حسن روحانی وارد مراحل جدیدی شده است

دستور رئیسجمهوری درباره بازداشتهای اخیر
دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور حقوق شهروندی :رئیسجمهوری دستور داد ه گزارشی جامع در این باره تهیه شود
فراکسیون محیط زیست مجلس دیروز با معاونان قوه قضائیه ،سازمان حفاظت محیط زیست ،وزارت اطالعات و اطالعات سپاه جلسهای برگزار کرد
رئیس قوه قضائیه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است
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گزارش «شهروند» از فعالیت گروه «یاران نجات» که در یک سال و نیم
گذشته برای نجات محکومان به قصاص از مرگ تالش میکند

11رهایی 11،زندگی

یکی از خیران :خیلی از آنهایی که کمک مالی می کنند ،جزو قشر ثروتمند نیستند
بیشتر مبالغ از قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه جمع می شود
شاهد حالج:
بیشتر موارد مربوط به
پروندههایی است که زیر
 100میلیون تومان از دیه
باقی مانده باشد

شهرزاد همتی ،یکی
از بنیان گذاران گروه
«یاران نجات» :هدف
اصلی ،کار کردن روی
فرهنگ بخشش است
شهروند| تعداد آزادی ها ،رها یافته ها از قصاص به
11رسیده؛  11رهایی در یک سال و سه ماه.
هنوز یک ســال و نیم از روزی که خانواده «محمد
ویســی» برای جمــع کردن دیــه پسرشــان از
خبرنگاران درخواســت کمک کردنــد نمی گذرد؛
آن روزی که خانــواده هر چــه زورش را زده بود،
نتوانســته بود  27میلیون تومان باقی مانده دیه را
تامین کند ،همین هم شــد تا چند خبرنگار ،گروه

تلگرامــی راه بیندازنــد و در کمتر از یــک هفته،
باقیمانــده دیه را جمــع کننــد .آزادی محمد اما
ســرآغاز فعالیت گروه «یاران نجات» شد؛ گروهی
که برای آزادی محکومان به قصاص تشــکیل شد،
محکومانی که در شــرایط خاص ،مرتکب قتل شده
اند .آنها در یک سال و سه ماه گذشته13 ،پرونده را
برای جمعآوری دیه به جریان انداخته اند که در 11
مورد موفق به آزادی محکومان شده اند.
صفحه17

ورزش

َامان از ُعمان

حبس همراهان تراکتور در فرودگاه ،دردسرسازی برای خبرنگار ،امکانات ضعیف ورزشگاه
آوازخوانی با دستگاههای صوتی و رفتار تحقیرآمیز از جمله برخوردهای نامناسب مقامات
عمانی در قبال ایرانیها بود

پیکر  3دریانورد سانچی پس از  40روز
بامداد چهارشنبه به وطن بازگشت

عکس :بابک جوادزاده/شهروند

همه کارشکنیهایی که مسئوالن عمانی در قبال نماینده ایران
در لیگ قهرمانان انجام دادند

آخرین استقبال
صفحه15

صفحه14

سرمقاله

یادداشت

امانوئل «مكر» ون
حكومتهاي غربي اگرچه در داخل كشورهاي خویش
و براي مردم خودشــان واجد ويژگيهــا و رفتارهاي مورد
قبول هستند ،چرا كه بايد در برابر مردم بهنسبت پاسخگو
باشند ولي هنگامي كه پا را از مرزهاي مجموعه كشورهاي
خودشان فراتر ميگذارند ،از اينرو به آنرو ميشوند .نمونه
داخليآناستعفايوزيرامورخارجههلنداستكهاظهارنظر
خالف واقعي را از ديدار خود با پوتين كرده بود و چون ثابت
شددروغگفتهاست،بالفاصلهاستعفاکردوگفتبايدكسي
وزير خارجه باشد كه مردم اعتماد كامل به او داشته باشند.
متاســفانهمادرداخلكشورخودمانقادربها ِعمالچنين
نظارتوقدرتينيســتيم،درنهايتكسانيپيداميشوند
كهمثلروزروشن،خالفواقعودروغميگويندوكسيهم
تعرضي به آنان نميكند .اين سويه داخلي آن كشورها بود،
وليسويهخارجيآنهاراهمبايدديد.اظهاراتاخيرامانوئل
مكرون،رئيسجمهوريفرانسهدربارهسوریهازايننوعاست.
ويدرآخريناظهاراتخوددربارهسوريهچنينگفتهاست:
«اگر ثابت شود حکومت بشار اسد از سالح شیمیایی علیه
مخالفانوغیرنظامیاناستفادهکرده،فرانسهعلیهسوریهبه
اقدام نظامی دســت خواهد زد .در این صورت به هر مکانی
که این سالحها از آنجا ساخته و شلیک شده باشند ،حمله
خواهیمکرد.سرویسهایاطالعاتیفرانسههنوزبهاینیقین
نرسیدهاندکهآیاازسویحکومتاسدبهمناطقغیرنظامی
حملهشیمیاییشدهیانه».
پرسشيكهبرايهرناظربيطرفيبهوجودميآيدايناست
كه چه اتفاقي افتاده است كه آقاي رئيسجمهوری فرانسه
تااينحدنسبتبهاستفادهازتسليحاتشيمياييحساس
شدهاندكهحتيبهخوداجازهتهدیدبهحملهنظاميدادهاند؟
ترديدينيستكهيكيازكثيفترينسالحهاييكهدرجنگ
ميتوان به كار برد ،بهويژه عليه نيروهاي غيرنظامي ،سالح
شيميايياست.سالحيكهحتيعليهنيروهاينظامينيز
نبايدبهكاربردهشود،چهرسدبهاينكهعليهزنان،كودكان
و مردان غيرنظامي و بيدفاع به كار گرفته شــود .از اينرو،
حساسيت آقاي مكرون قابل فهم است و بايد به آن احترام
گذاشتوليبراييكناظرخارجياينپرسشپيشميآيد
كه چرا آن زماني كه عراق و صدام حسين از اين سالح عليه
مردم ايران و مردم عراق و در ابعاد گسترده استفاده كردند و
حتيمواداوليهآنراكشورهاياروپاييتأمينكردندوبدترين
جنايتراعليهمردمسردشتايرانوحلبچهعراقرقمزدندو
تصاويركشتارناشيازكاربرداينسالحبهعنواندردناكترين
تصاويرجنايتجنگيثبتشدهاست،دولتفرانسهنهتنها
سكوتكرد،بلكهباتجهيزماشيننظاميدولتصدامحسين
برزخماينجناياتنمكپاشيد؟
شايدگفتهشــودكهمكروندرآنزماندرقدرتنبودو

مصايب کسبوکارهای نوین در ایران

يككودك10سالهبودكهنبايدپاسخگويرئيسجمهوری
سوسياليســتآنزمانيعني فرانســواميترانباشد.اين
استدالل به لحاظ فردي درست ولي به لحاظ حقوقي كامال
نادرست است .دولت فرانسه در سالهاي گذشته كوشش
كرد كه اقدامــات رخداده در ســال 1915در خاك تركيه
فعليوعثمانيآنزمانعليهارامنهراجنايتجنگيمعرفي
كند.اينامربهمنزلهآنخواهدشــدكهدولتفعليتركيه
دربرابراقداماتدولتصدسالپيشنيزمسئوليتحقوقي
دارد .دولتي كه قبال امپراتوري عثماني بود و بعدا تبديل به
جمهوريتركيهشد.فارغازاينكهايناقدامفرانسهدرست
باشد يا خير ،ولي اصل تسري مسئوليت سياسي دولتها
پذيرفته شده اســت .به عبارت ديگر ،آقاي مكرون در برابر
رفتارهاي دولتهاي قبلي فرانســه ازجمله دولت فرانسوا
ميتران و در جريان بمباران شــيميايي مردم عراق و ايران
مسئوليتتمامدارد.درواقعآقايمكرونهنگاميكهنسبت
بهبمبارانشــيمياييدرخاكسوريههشداردادهوتهديد
ميكند،همزمانبايدمتوجهباشدكهگوييخوداودرسال
 1366نســبت به بمباران شيميايي صدام حسين حضور
داشته و نهتنها موضع منفي نگرفته ،بلكه به صورت ضمني
ازآنرژيمجنايتكارحمايتهمكردهاستوماشيننظامياو
رابيشازپيشتجهيزکردند.بنابراينوتازمانيكهايندولت
مسئوليتپذيريالزمرادربارهرفتاردولتهايگذشتهفرانسه
ازخودنشانندهد،نميتوانبهمواضعاخيرآناعتمادكافي
نشان داد .از سوي ديگر ،ميتوان پرسيد كه اگر در سوريه از
سالحشيميايياستفادهشدهاستودرآنترديدينيست،
پس چرا بايد فقط نسبت به يك طرف ماجرا حساس بود؟
بايداعالمكردكههركدامازطرفهايجنگكهازاينسالح
ويرانگر و ضد انساني استفاده كرده باشند مورد حمله واقع
خواهندشد،چهدولتسوريهباشدوچهنيروهايمخالفآن.
اگرامكاناستفادهازاينسالحهامنحصرامتوجهدولتسوريه
است،پسديگرنيازيبهاثباتنيست،ولياگرامکانواحتمال
استفاده هر دو طرف وجود دارد ،چرا نبايد احتمال آن طرف
رامطرحكرد؟آيامخالفاننتوانستهاندبهانبارهايشيميايي
در استانهاي مياني و شمالي سوریه دسترسي پيدا كنند؟
آيابهاینانبارهادرعراقدسترسيپيدانكردند؟آياغيرممكن
استكهكشورهايحامي،آنهارابهاينسالحهاتجهيزكرده
باشند؟بهعالوه،اگراستفادهازسالحشيمیاييموجبشود
كه به دولت سوريه حمله شود ،آيا اين انگيزه مناسب ايجاد
نميكند كه مخالفان دولت سوريه به هر قيمتي كه شده به
اين سالحها دسترسي پيدا كنند و آنها را عليه مردم به كار
برندتاپايكشورهايغربيراواردميدانجنگكنند؟اينها
همه پرسشهايي است كه معرف مكر غربي است كه آقاي
«مكر»ونميتواندپاسخمناسببهآندهد!

جنابآقایفریدونعموزادهخلیلی

درگذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض کرده
و غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دســت رفته و سالمتی و طول عمر با
عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.
روزنامه شهروند

شهرونگ

ماجرا نیست؛ چرا که شرکتهای پیشرو باید بتوانند
بعد از کسب سه م خود از بازار آن را حفظ کنند .برای
تداوم این سهم ،غولهای فناوری دنیا معموال بعد از
دو گام ابتدایی ،شروع به باالبردن کیفیت خدمات و
گستردهکردنآنهامیکنند.اینراهیبودکهبهعقیده
نگارنده ،زمانی «مايکروسافت» و زمانی دیگر «اپل»
آن را پیمودند« .گوگل» هم کمی بعد با نوآوریهای
خاص خودش تبدیل به یکی از مهمترین غولهای
فناوریجهانشد.
امادرایرانچهاتفاقیمیافتدکه«کارپینو»باوجود
حمایت مالی نمیتواند با «اسنپ» رقابت کند؟ یا چرا
سایر استارتآپها با وجود ایدههای خالقانه آنطور
کهبایدوشایدسهمیدربازارندارند؟
اگر شــرکتهایی که حامی مالی دارنــد را کنار
بگذاریم،یکیازاینعلتهاکوچکبودنشرکتهایی
است که شروع به کار میکنند .پایینبودن سرمایه و
بوکار باعث میشود که
عدم آشــنایی با قوانین کس 
شرکتهای کوچک یا در بازار سهمی نداشته باشند
یا سهمی که به دست میآورند چشمگیر و قابل اتکا
نباشد؛ البته شرکتهای بزرگ هم میتوانند با وجود

کیوان نقرهکار

مشاورتوسعهپروژههایملی
حوزهفناوریاطالعات

بــا وجــود اســتقبال جامعــه از تکنولــوژی و
کسبوکارهای نوین هنوز بسیاری از کسبوکارهای
داخلی آن طور که باید و شــاید پا نگرفتهاند .به جز
بوکار خاص که تبدیل به غول فناوری
یکی دو کس 
بوکارها به دالیل مختلف
در کشور شدهاند ،بقیه کس 
نمیتوانند ســهم خود را از بازار بگیرند؛ البته که این
موضوع مختص به کشــورهای در حال توســعه و یا
منحصرا ایران نیســت و غولهای فنــاوری در همه
جای دنیا محدودند اما چرا در کشوری مانند ایران این
محدودیتدوچندانمیشود؟
واقعیتایناستکهشرکتهاییمیتواننددرحوزه
کسبوکارهای نوین «پیشرو» باشند که یک اتفاق
جدید را رقم زدهاند .آنها در گام اول نیاز خاص جامعه
خود را شناسایی و در گام بعدی نسبت به رفع آن اقدام
میکنند .این دو گام صرفا گامهای اولیه بوده و همه

بوکارهای نوین
حمایتهای مالــی در حوزه کســ 
رشد نکنند .این شــرکتها عموما رقیبهای قدری
دارند که موازی با آنها مشــغول بــه کارند .از طرفی
بوکاری مانند کارپینو
علت بعدی عدم پیشروی کس 
میتواند سرمایهگذاری روی قشــر سنتی باشد .در
بوکار تالش میکند همه
حالیکه رقیب این کســ 
سرمایهگذاری خود را روی نیروهای جوان و پویا انجام
بوکار باید
دهد .بنابراین هنگام راهاندازی یک کســ 
در ابتدا این موضــوع را برای خود حل کنیم که آیا در
جایدرستیایستادهایم؟آیابهسمتدرستیحرکت
میکنیم؟ البته حمایتهای دولتی هم نباید در این
مسألهمغفولبماند.وزارتخانههایمختلفکهبهنوعی
بوکارهای نوین نقش دارند ،ممکن
در توسعه کســ 
اســت به هر علتی از ابزارهای مناسبی برای حمایت
استفادهنکنند.تجربهنشاندادهکهشرکتهایبزرگ
وبهبلوغرسیدهمعموالحامیانبهتریازبخشدولتی
در حوزه فناوری هستند؛ چرا که معموال در کشور ما
روالهای اعطای حمایت ســنجیده نیست و حتی
گاهي درگیر بروکراســیهای عجیب اداری شده و
حاشیههااصلرادرخودحلمیکنند.

معاون اول رئیسجمهوری:

توسعه مترو در کالن شهرها از مهمترین اولویتهای دولت است

ایلنا| معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به موضوع
آلودگی هوا در کالن شهرها و بویژه تهران ،گفت :یکی
از مهمترین اولویتهای دولت کمک به توسعه مترو در
کالن شهرهاست .اسحاق جهانگیری بعد از ظهر دیروز
در نشست با مسئوالن دستگاههای دولتی ،شهرداری
و شورای شهر تهران برای تامین  ۲هزار دستگاه واگن
مترو ،اظهار کرد :برای مقابله با آلودگی هوا در شهرهای
بزرگ مناسب ترین راهکار گســترش شبکه حمل و
نقل عمومی به ویژه راه آهن درون شــهری است .وی با
قابل توجه
خریداران امالک

اشاره به مصوبه شــورای اقتصاد برای تامین و خرید ۲
هزار دستگاه واگن مترو ،گفت :خوشبختانه در پایتخت
زیرساخت های الزم برای گسترش مترو ایجاد شده و
دولت مصمم است در سریع ترین زمان ممکن  ۲هزار
واگن مورد نیاز راه آهن شهری تامین شود .معاون اول
رئیسجمهوری با اشــاره به رنج و سختی مسافران در
استفاده از مترو بویژه در ساعات پرتردد و نیز برنامه کالن
دولت در مقابله با آلودگی هوا نظیر نوسازی ناوگان باری
کشور ،از مسئوالن مربوطه خواست تا ظرف یک هفته ،

در خصوص نخستین قرارداد این مصوبه و تامین ۶۳۰
واگن مورد نیاز شــهر تهران برنامه و ساز و کار اجرایی
ارایهکنند.جهانگیریهمچنینضمنتاکیدبراستفاده
از توانمندی داخلی ضــرورت لحاظ موضوعاتی نظیر
انتقال دانش و فناوری به کشور در زمینه ساخت واگن و
لکوموتیو در قرارداد با شرکت های خارجی را یادآور شد
و گفت :امروز ظرفیت مناسبی در روابط خارجی کشور
به وجود آمده و محدودیتی برای استفاده از فاینانس در
توسعهاینطرحهاوجودندارد.

آگهی فروش امالک بصورت مزایده

با شـرایط ویژه و بدون کارمـزد (شماره ( 82

قابل توجه
خریداران امالک

سازمان اموال و امالک ستاد در نظر دارد تعـدادی از امالک تجاری و مسکونی و  ...خود را در تهران و سایر استانها از طریق مـزایده
کتبی و بصورت اقساطی و با تسهیالت ویژه به فـروش برسانـد .
متقاضیان محتـرم می توانند از روز سه شنبه مورخ  96/11/24الی روز یکشنبه مورخ  96/12/06جهـت کسـب اطالعـات
بیشـتر در خصوص امالک تهـران با شماره تلفن های ( دفتر فروش )  73الی  021-88545570؛
و در خصوص امالک اسـتانها با شماره تلفن  021 - 88384897تماس حاصل فـرمایند .

ضمن ًا اطالعات تکمیلی و لیست امالک در وب سایت  www.saa-s.irو در روزنامه های بشرح ذیل قابل دسترسی می باشد .
روزنامه همشهری (امالک تهران و البرز( مورخ 96/11/25
روزنامه دنیای اقتصاد (امالک تهران و البرز( مورخ 96/11/28

روزنامه ایران (امالک استان ها( مورخ 96/11/28

جهت تهیه فرم ثبت نام و شرکت در مزایده امالک واقع درتهران  ،به نشانی خیابان شهید دکتر بهشتی  ،حد فاصل خیابان
کاووسی فر و میدان تختی  ،پالک  224مراجعه فرمایید .
سازمان اموال و امالک ستاد

دالیل آلودگی هوای
اهواز ممنوع الخروج
شدند!
ﺯﻣﺎﻥ

wspaper.ir

www.shahrvand-ne

ﺻﻔﺤﻪروزاﻧﻪﻃﻨﺰو

اﯾﻤﯿﻞ

ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪﯼ-۱۹/۰۰:
 ۱۸/۳۰ﺷﺮﻭﻉ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪﯼ:

ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﮓcom :

shahrvang@gmail.

ﮐﺎرﺗﻮن | ﺷﻤﺎرهﭼﻬﺎرﺻﺪودوم

ﻧﺸﺎﻧﻰ

ﮐﺎﻧﺎل
ﺗﻠﮕﺮام ﺷﻬﺮوﻧﮓrvang :

پ را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز

شكيبــا چه باشد راهــكار؟

 telegram.me/Shahراه

تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده كرد و داد پاسخ» :شهرونگ«

ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﻔﺤﻪﺑﻨﺪﯼ:

ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺗﻠﮕﺮاﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﮓ:

@tanzshahrvang
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| اﺣﺴﺎن ﮔﻨﺠﯽ |

ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ | m
ehsanganji58@gmail.co

تماشاخانه
در

سيفون
ﺑﯿﺎ ﯾﺎدى ﮐﻨﯿﻢ از »ﻟﮕﻦ«
ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻮروزى
ﻃﻨﺰﻧﻮﯾﺲ

ﭘﺎرﺳــﺎل ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن رﻓﺘﻢ و ارزانﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺗﻮر
ﺑــﺎزار را ﺧﺮﯾﺪم؛ اﻟﺒﺘــﻪ وﻗﺘﻰ رﻓﺘﻢ
ﻣﻐﺎزه
ﻣﻮﺗﻮرﻓﺮوﺷــﻰ )ﺑﭽﻪ ﮐــﻪ ﺑﻮدم ﻓﮑﺮ
ﻣﻰﮐﺮدم
ﻫﺮ ﺷــﯿﺌﻰ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه
دارد و ﺑــﺎ
اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﭘﺴــﻮﻧﺪ
»ﻓﺮوﺷــﻰ« ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺷــﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
رﺳــﯿﺪ:
ﻣﻮﺗﻮرﻓﺮوﺷــﻰ ،ﻗﯿﭽﻰﻓﺮوﺷﻰ،
ﻗﻄﺎرﻓﺮوﺷﻰ،ﺧﯿﺎرﻓﺮوﺷﻰ ،ﺑﻮﻟﺪوزرﻓﺮوﺷﻰ
و ،(...ﮔﻤﺎﻧﻢ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮﺷﻰ ﻣﻰآﯾﻢ
ﺧﺎﻧﻪاﻣﺎ
ﺳﺮآﺧﺮﺑﺎ»ﻟﮕﻦ«آﻣﺪم.ﻣﻮﺗﻮرﻓﺮوش
وﻗﺘﻰ از
ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻐﻰ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷــﺘﻪام ﮐﻨﺎر
ﭘﺮﺳــﯿﺪ،
دﺳــﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮد ﺻﻒ آﺧﺮ
ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد داﺧﻞ .ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻟﻪ دﯾﮕﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻰﺷﻪ وﻟﻰ ﭼﯿﺰ
ﺧﺎﺻﻰ ﻫﻢ
ﻧﺪاره« و ﺗﻮﺿﯿــﺢ داد ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻟﮕﻦ
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻮن آنﻗﺪر
ارزان ﺑﻮده
ﮐﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎزار را ﻣﻰﭘﻼﺳﺎﻧﺪه!
ﮔﻔﺘﻢ:
»ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﻰﺧــﻮام ،ﻫﻤﯿﻦ!« و ذوق
ﮐﺮدم.
ﻣﻨﺘﻬــﺎ وﻗﺘﻰ ﻧﺸﺴــﺘﻢ روﯾﺶ و ﺑﺎ
ﮐﻼه
اﯾﻤﻨﻰ آﻣﺪم ﺧﺎﻧﻪ زﻧﻢ از ﭘﺸﺖ آﯾﻔﻮن
ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ
ﭘﯿﺘﺰا ﺳﻔﺎرش ﻧﺪادﯾﻢ آﻗﺎ!« وﻗﺘﻰ
ﻫﻢ رﻓﺘﻢ
ﺑﺎﻻ و ﮔﻔﺘﻢ ﭘﯿﺘﺰاﯾﻰ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎﺳﺮ
ﻫﺴﺘﻢ،
ﮔﻔﺖ»:ﺗﻤﻮﻣﺶﮐﻦ!اﮔﻪﻓﮑﺮﮐﺮدى
ﻗﺮاره
ﺑﺸﯿﻨﻢ ﺗﺮك اﯾﻦ »ﻟﮕﻦ« ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﺎ ﻣﻬﻤﻮﻧﻰ،
ﮐﻮر ﺧﻮﻧــﺪى! زودﺗﺮ از ﺟﻠﻮي
ﭼﺸﻤﻢ
دورش ﻣﻰﮐﻨﻰ؛ ﺧﯿﻠﻰ زود «.ﻣﻦ
اﻟﺒﺘﻪ
دورشﻧﮑﺮدموﺑﺮاﯾﺶﺗﻮﺿﯿﺢدادمﮐﻪ
ﺗﻬﺮان ﺣﺎﻻ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه و در
اﯾﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨﻰ دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ درد ﻧﻤﻰ
ﺧﻮرد ﺟﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ
»ﻟﮕﻦ«.
زﻧﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﻮار ﺧﺮ ﺑﺸﻢ ،ﺳﻮار
اﯾﻨﻰ ﮐﻪ ﺗﻮ
ﺧﺮﯾﺪى ﻧﻤﻰﺷﻢ «.اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ
او ﺑﻮد؛
»ﻟﮕﻦ« داﻏﺎن ﺑــﻮد و ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻤﺒﺎران
ﺑﺮاىﮐﻼس
وﺣﯿﺜﯿﺖﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﻰآﻣﺪﻣﻨﺘﻬﺎ
ﻣﻦ
دوﺳﺘﺶ داﺷــﺘﻢ .ﺳﻪ ﺳﻮت ﻣﻰرﻓﺘﻰ
ﺳﺮ ﮐﺎر،
ﺳﻪ ﺳــﻮت ﻣﻰآﻣﺪى ﺧﺎﻧﻪ .ﺑﺪى
ﻣﺎﺟﺮا
اﯾــﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺴــﺘﻦ
روى
»ﻟﮕﻦ« ،ﻣﻮﻫﺎ ﭼﺮب ﻣﻰﺷــﻮد ،ﯾﻘﻪ و
ﺳﺮآﺳﺘﯿﻦ
ﭼﺮك ﻣﻰﺷــﻮد و اﮔﺮ زﻣﺴﺘﺎن
ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻪ اﻧﻮاع ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ و ﺳﯿﻨﻮس
و ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ و
ﮐﺘﺎﻧﮋاﻧــﺖ را ﺑﻤﺎﻟﻰ ﺗﻨﺖ! ﺑﺮاى
ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﮕﺬارﻣﺶ ﺑﺮاى ﻓﺮوش.
ﺑﺮادرم
وﻗﺘﻰ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮔﻔــﺖ» :ﺑﺪه ﻣﻦ! ﻣﻦ
ﺑﺮام ﻣﻬﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ راﺣﺖ ﻣﻰرم ﺳﺮ
ﮐﺎر ،راﺣﺖ
ﻣﻰآم« .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺪﯾﻤﺶ
ﮐﺮدم ﺑﻪ او و
ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪى ﺧﺒﺮى ازش
ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺑﺮادرم آﻣﺪ دﻧﺒﺎﻟﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ
ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﭼﯿــﺰى ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮم
ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﯿﺰى ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮم اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدى
ﺑﻮد ﮐﻪ او
ﺳﻮارش ﺷــﺪه ﺑﻮد .روى »ﻟﮕﻦ«
ﻃﻠﻖ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد و روى دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻓﺮﻣﺎن،
ﭘﺸﻢﻫﺎى
اﻧﺒﻮﻫﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را
در ﺳــﺮﻣﺎ
ﻓﺮو ﮐﻨﺪ ﺗﻮى آن .روى ﻃﻠﻖ ﻫﻢ
ﻋﮑﺲ
ﻫﺎﯾﻰ از ﻣﺸــﺎﻫﯿﺮ و رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﻰ
زده ﺑﻮد و
ﺑﻮﻗﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺻﺪاى
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﻰزدى ﺻﺪا
ﻋﻮض ﻣﻰ
ﺷﺪ؛ ﮔﺎو ،ﮔﺮﺑﻪ ،ﺑﻠﺒﻞ ،راﺳﻮ! ﮔﻔﺖ:
»ﺑﺎ ﺣﺎل
ﺷﺪه،
ﻧﻪ؟«
دﺳــﺖ
ﮐﺸﯿﺪم
روى
ﻃﻠﻖ
ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﭼﯿﻪ دﯾﮕﻪ زدى اﯾﻨﺠﺎ؟«
ﺗﺼﻮﯾﺮى از
ﻋﻠﻰ داﯾﻰ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﭘﻠﯿﺴﻪدار
ﭘﺎرﭼﻪاى و
ﻣﻮﻫﺎى
ﻓﮑﻞ
دار
ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ
اواﯾﻞ
دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد.
ﺑﺮادرم ﺑﻐﺾ ﮐﺮد و ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
دوﺑﺎره
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪﺑﻪروﯾﺎىﮐﻮدﮐﻰاشودرﺑﺎره
آرزوى
ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖﺷــﺪن ﺣﺮف ﻣﻰزﻧﺪ.
روﯾﺎﯾــﺶ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻮد و اﺳــﻄﻮرهاش ﻋﻠﻰ
داﯾﻰ .ﮐﻨﺎر
آن ﻫﻢ ﻋﮑﺲ ﺳــﺤﺮ ﻗﺮﯾﺸﻰ را
زده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ اﺳﺖ و ﺳﻤﺖ
ﺗﺤﺘﺎﻧﻰ
ﻃﻠﻖ ،ﻋﮑﺲﻫﺎى دﯾﮕﺮى از ﺗﺘﻠﻮ،
رﺿﺎ
ﺻﺎدﻗﻰ و اﺣﻤﺪ ﭘﻮرﻣﺨﺒﺮ! ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﮑﺲﻫﺎ
ﺧﯿﺮه
ﺷﺪم
و
رﺳﯿﺪم
روى
ﻋﮑﺲ
ﮐﻮﭼﮑﻰ
ﻟــﻪ و ﻟﻮرده از ﺻــﺎدق ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻪ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه
ﺷــﺪه ﺑﻮد روى ﺗﺮكﻫﺎى ﻃﻠﻖ.
ﮔﻔﺘﻢ:
»ﺣﺎﻻ
اون
ﻫﺎ
ﺑﻪ
ﮐﻨﺎر!
اﯾﻨﻮ
دﯾﮕﻪ
از
ﮐﺠﺎ
آوردى؟« ﺑﺎ
ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺣﺎﮐﻰ از ﻫﻤﺪردى ﺧﯿﺮه
ﺷﺪ ﺑﻬﻢ
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻰدوﻧﻰ ﯾﺎﺳﺮ! ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ
دوﺳﺖ
داﺷــﺘﻢ ﯾﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺧﻮب ﺑﺸﻢ
وﻟﻰ
ﻧﺸــﺪم .اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻢ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻮ ﺑﻮده.
ﺗﻮﯾﻰ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻰ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
ﺧﻮﺑﻰﺑﺸﻰوﻟﻰﻧﺸﺪى!«

توييت لند

ﻣﻮن :

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ:
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ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ

آﻟﻮدﮔﻰ اﻫﻮاز ﻣﻨﺸﺎء داﺧﻠﻰ دارد!

دﻻﯾﻞ آﻟﻮدﮔﻰ
ﻫﻮاى اﻫﻮاز
ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﺷﺪﻧﺪ!

ﺧﯿﻠﻰﺳﻌﻰﮐﺮدﯾﻢﻣﻨﺸﺎ
ﺧﺎرﺟﻰﭘﯿﺪاﮐﻨﯿﻢ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪﻧﺸﺪ!
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺑﺮاى ﮐﺸﺎورزى:ﻫﻮاىِ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰﺟﻨﻮب
ﮐﺸﺖﺑﺎدﻣﺠﺎنﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖ!
ﺷﻬﺮوﻧﺪﺗﻬﺮاﻧﻰ:وﻟﻰآﻟﻮدﮔﻰ
ﺗﻬﺮانﻣﻨﺸﺎءﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰدارد!
ﮐﻼﻧﺘﺮى:
ﻓﻌﺎﻻنﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖراﺑﻪﺟﻠﺴﻪ
اىﺗﻮىﺧﺎﻧﻪاشدﻋﻮتﮐﺮد!
 #ﻣﻨﺸﺎء_داﺧﻠﻰ
ﺧﯿﺎﺑﺎن_را_ﺳﺮاﺳﺮ_ﺧﺎك_و
_ﺧﻞ_ﮔﺮﻓﺘﻪ #ﺷﻬﺮوﻧﮓ

#

فلكه اول
| ﺷﻬﺎب ﻧﺒﻮى|
ﺑﺎﺑﺎم ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮏﺑﺎر ﮐﻪ از
ﺳﺮ ﮐﺎر اوﻣﺪ و ﺣﺎﻟﻰﮐﻪازﺷﺪت
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺧﺸﻢﻟﺐﻫﺎﯾﺶراﻣﻰﮔﺰﯾﺪ،ﮔﻔﺖ:
رﻓﺖ ﺗﻮى ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﻰ و ا َخ و ﺗُﻒ
»اﺣﻤﻖﻫﺎ،ﻣﺜﻼﻣﺎاﯾﻦﺟﺎﻣﻬﻤﻮن
ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺟﻤﻊ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﯾﻢ
ﺣﺮﻣﺖ ﺻﺎﺣﺒﺨﻮﻧﻪ رو ﻧﮕﻪ ﻧﻤﻰ
ﺷﻤﺎل ،ﺧﻮﻧﻪ رﺋﯿﺴــﻢ «.اون زﻣﺎنﻫﺎ
دارﯾﺪ ﺑﻪ درك ،رﺋﯿﺴﻢ رو ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎل ﺣﮑﻢ ﺗﻮر ﭼﻪﻗﺪر ﺷﺎﮐﯿﻪ.
وﯾﮋه اروﭘﺎى
ﻻاﻗﻞ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺸﺪن ﺑﺎﺑﺎﺗﻮن
اﻻن را داﺷﺖ .اﻧﮕﺎر ﺑﻬﻤﻮن ﺗﻰﺗﺎپ
ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﯿﺪ و ﺟﻮرى ﺑﺎزى ﮐﻨﯿﺪ
داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻠﻰ ذوق ﮐﻪ رﺋﯿﺲ و
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦﮐﻪ وارد ﺣﯿﺎط وﯾﻼى
ﭘﺴﺮﻫﺎش ﺧﻮشﺷﻮن ﺑﯿﺎد «.ﻣﺎﻫﻢ دﯾﮕﺮ
رﺋﯿﺲ ﺷﺪﯾﻢ ،ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ رﺋﯿﺲ
ﺳﻪروز ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﯿﺴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮔﻞ اﯾﻨﻬﺎ .ﯾﮑﻰ از
ﭼﻬﻞ ﺗﯿﮑﻪاش ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ زﯾﺮ
ﭘﺴﺮﻫﺎش ﻋﺎﺷــﻖ ﻻﯾﻰ زدن ﺑﻮد،
ﻧﺎف ﺑﺎﺑﺎ .ﺑﺎﺑﺎ ﺟﻮرى ﻗﺮﻣﺰ ﺷــﺪ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ اﮔﺮ ﭘﺴﺮ ﻻﯾﻰ ﺧﻮردن .آن
رﺋﯿﺴﺶﻧﺒﻮدﻫﻤﺎنﺟﺎﺧﻮدشو
ﯾﮑﻰ از اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮﭘﺶروﺑﺎﭼﺎﻗﻮﭘﺎرهﻣﻰﮐﺮد.ﭘﺴﺮان
ﮐﺎرى ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﻘﻂ دوﺳﺖ داﺷﺖ
رﺋﯿﺲوﺧﻮدش ﺧﺮﮐﻰﺷﻮتﺑﺰﻧﺪو
ﻋﺎﺷﻖ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ و
ﻣﺎراﺳﯿﺎهوﮐﺒﻮدﮐﻨﺪ،ﺑﻌﺪشﻫﻢ
داداﺷﻢ ﻫﻢ ﺑﺪﻣﺎن ﻧﻤﻰآﻣﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ از
ﺣﺪى
ﻗﺎهﻗﺎهﺑﺨﻨﺪدﮐﻪﭼﻮناﯾﻦوﻇﯿﻔﻪ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .در ﺧﯿﻠﻰدردﻧﺎك
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻔﺘﻪاى ﯾﮏﺑﺎر ﻫﻢ
ﺑﻮد،اﻧﺠﺎﻣﺶراﮔﺎﻫﻰﻣﻦوﮔﺎﻫﻰ
ﺣﻖ دﯾﺪن ﺟُ ﻨﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﯿﺎ را
ﺑﺮادرمﺑﻪﻋﻬﺪهداﺷﺘﯿﻢ.ﻧﺘﺎﯾﺞﻋﺠﯿﺒﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎﺑﺎ دراﯾﻦﺑﺎزىﻫﺎﺑﻪدﺳﺖ
آﻣﺪ
ﮐﻪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰداد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ
در
ﺗﮑﺮار
ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺴﻤﺖ
ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺑﻰ
دوﯾﺴﺘﻢ ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﺎن
ﺳﺎﺑﻘﻪاﺳﺖ.ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦﺑﺎﺧﺖﻣﺎﺑﺎ
را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﺑﺎ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ
ﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮى
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﮐﻮﭼﮏ
ﺧﻮﺑﻰ داﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ و ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻞ ﺷﺪ وﻗﺘﻰ
ﺑﺎزى ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎزى ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﻫﻢ ارﺗﻘﺎي ﺷﻐﻠﻰ ﭘﯿﺪاﮐﻨﺪ،ﻫﻢ
و داداﺷﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﯾﮏ و دو ﮐﺮدﯾﻢ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺣﺪس زده
زدﯾﻢ و ﮔﻞ اول رو وارد ﮐﯿﺴﻪ
و درﯾﺒﻞ ﺑﻮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ
ﺷﺎن
ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﺎﺑﺎ
روﺣﻰ
و
ﮐﻪ
ﺗﻮى
ﺟﺴﻤﻰ
دروازه ﺑﻮد ،ﺻﺪاىﻣﺎن
دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻞ ﻣﻰﺧﻮرﯾﻢ،
ﮐﺮد و در ﻣﺒﻠﻐﻰراﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪﺑﺮاى
درﻣﺎنﻣﺎنﺑﻪﺣﻘﻮقﺑﺎﺑﺎاﺿﺎﻓﻪﮐﺮد.
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ﭘﺎﺳﺦ

دانشكده

ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال داﻧﺸﺠﻮﯾﻰ

ﻣﯿﺪه و ﺧﺴــﺘﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻪ .ﺳــﻮاﻟﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﮔﻪ
ﺣﺴﺎمﺣﯿﺪرى
ﮐﻼس ﮐﻪ
ﻫﻤﻪش ﺑﻪ
اﺳــﺘﺎد ﺑﮕﯿﻢ ﺧﺴــﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ﭘﺲ
ﮐﻨﻪ؟
ﻃﻨﺰﻧﻮﯾﺲ
ﮐﻰ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳــﺦ:
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾﻦ
اﺳــﺎﺗﯿﺪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠــﻰ ﺑﻪ دو
ﺳــﻮال ﺧﯿﻠﻰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن
دﺳــﺘﻪ »داراى
از دﻗﺖ ﻧﻈﺮ
زﻣﺎن ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﻨﻈﻢ«
ﺳﻼم؛ اﻣﺮوز
داﻧﺸــﺠﻮ ﺳــﻮالﮐﻨﻨﺪه دارد .در
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال
و »داراى زﻣــﺎن
ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
رﺳﯿﺪه از
ﺣﻀــﻮر و ﻏﯿــﺎب ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ«
ﺳــﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻃﺮف داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰدﻫﻢ.
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ
داﺷﺖ:
ﺳﻮال:
ﺷــﻮﻧﺪ .دﺳــﺘﻪ اول آن دﺳﺘﻪ از
اﯾﻦ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ
اﺳﺘﺎداﻧﻰ
داﻧﺸﺠﻮﯾﻰ ﻫﺴــﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب
ﭼﻨﯿﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ در زﻣﺎن
در ﮐﻼس ﻣﺮﺗﺐ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳــﻰ وﺿﻊ ﺣﺎل و اﺣﻮال
اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان
ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮدﺷﺎن و
اول ﯾﺎ آﺧﺮ ﮐﻼس ﯾﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
را ﻣﻰﻣﮑﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﺷــﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﮑﺎﻧﻰ دﺳﺖ ﺑﻪ
از آﻧﺘﺮاﮐﺖ،
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ :ﻣﮑﯿﺪن
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺴــﻠﻢ اﺳــﺖ ﮐﻪ
اﻧﮕﺸﺖ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮑﻰ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن در
ﺑﯿﻨﻰ و ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ دﺳﺘﻪ
از ﺷــﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻼس و ﺧﺴــﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷــﯿﺪ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧــﻮع ﻋﺎدت در ﻫﻨــﮕﺎم ﺧﻮاب
دوم اﺳﺘﺎداﻧﻰ
ﺑﻪ اﺳــﺘﺎد ،ﻫﺮ دو از اﻗﺪاﻣﺎت
اﺳــﺖ .ﺑﺮاى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر – ﻏﯿﺎب
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
و
ﺧﻮﺑﻰ
ﺗﺮك اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﯾﺪ از روشﻫﺎى
ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﻣﻨﻈﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﺸﻮﯾﻘﻰ
ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت ﭘﺲ و
داﻧﺸــﺠﻮ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ »ﺧﻮب« و
ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺮط
ﭘﯿﺶ ﻣﻰزﻧﺪ
»ﺧﻮبﺗﺮ« ﻫﺮ
ﮐــﻪ دﻻﯾﻠﺶ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷــﺎﻣﻞ
ﮐﻪ اﮔﺮ در
ﮐﺎرى ﮐﻪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه اﺳــﺖ اﻣﺎ
ﺳﺮ ﺳــﻪ ﮐﻼس ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺑﺪون
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ،
اﺳﺘﺮس ،ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻰ
ﻣﺴــﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ آن
اﯾﻦﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﻢ را
اﺳﺖ
ﮐﻪ
ﺑﻤﮑﻢ،
در
ﺑﻪ
آن
ﺧﻮاب
و...
رﻓﺘﻢ؛
ﺑﺎﺷﺪ
اﺟﺎزه
ﮐﻪ در
ﻟﺤﻈﻪ »ﺣﺴﺘﻮن
ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
دارم ﺑﻪﻋﻨــﻮان
ﭼﯿﻪ؟« و »اﺳﺘﺎد ﭼﻪ ﺗﯿﭙﯿﻪ؟«
ﺟﺎﯾــﺰه در ﻫﻤــﻪ ﮐﻼسﻫﺎى
در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم
اﮔﺮ اﺳﺘﺎد ،از آن
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮع اﺳﺘﺎد ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ
ﻓﺮدا ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺟﻨﺲ اﺳــﺎﺗﯿﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰهﻫــﺎ را ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
ﮐــﺮده و در ﺗﺮم
ﮔﺴــﺘﺮش
ﻫــﺎى اول ﺣﺘﻰاﻟﻤﻘــﺪور از
ﮐﻤﻰ ﻓﺸﺎر در ﻣﻮرد »ﺧﺴــﺘﻪ
دﻫﯿﺪ
و
ﺑﻮدن«
ﺑﻪ
ﺧﻮدش
ﺧﻮدﺗــﺎن
ﺗﻠﻘﯿﻦ
ﮐﻨﯿﺪ
اﺳــﺎﺗﯿﺪ ﻧﻮع
ﻗﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮد و
ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ
اول اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ زﻣﺎن
ﮐﻼس را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗــﺮك ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺪن
ﺑﺮاى اﺳــﺘﺎدان
آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﺮوه دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﻠﺦ ﺑﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﺮژى ﺧﻮد را روى اﯾﻦ
ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،ﯾﮑﻰ
اﺣﺘﻤﺎل و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
دﯾﮕﺮ از
اﻧﺠﺎم ﺗﻬﯿــﻪ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎى ﻋﺎدﺗﻰ اﺳــﺘﺎد
اﻣﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﺎد از آن ﮔﺮوﻫﻰ اﺳﺖ
در راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺎدت اﺳــﺖ.
ﻣﻰﭘﺬﯾﺮد
ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ
ﺑﺴــﯿﺎرى دارد و ﺑــﻪ اﯾﻦ زودىﻫﺎ
ﻫﯿﭻﮐﺪام از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﺟﻮاب
ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻂ
ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰ
ﻧﺪاد،
ﺷــﺪن ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز آﻣﺎر و
ﺷــﻮد ،ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎج
از
ﺳﻮال:
دارﯾﺪ .رﺟﻮع ﺷــﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﺑﯿــﺪن در ﮐﻼس
اﺳــﺘﺎدى
ﺑﻬــﺮه
دارﯾﻢ
ﺑﺮده
ﮐﻪ
و
ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻت در
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﯿﺰان
ﺣﺎﺿﺮى زدنﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﺣﯿﺪرى،
ﺣﺴﺎم،
ﺧﺴــﺘﮕﻰ ﺧﻮد ﻧــﺪاره و ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﻬﺶ
ﺳﻮال:
 – 1383اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﺮوﻧﮓ.
ﻣﯿﮕﯿﻢ» :اﺳﺘﺎد
ﺳــﻼم؛ داﻧﺸــﺠﻮى ﺗﺮم اوﻟﻰ ﻫﺴﺘﻢ
ﺧﺴــﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ« ﺑﺎز ﻫﻢ درس
ﺳــﻮاﻻت
ﮐﻪ در ﺣﺎﺿﺮى
ﺧﻮد را ﺑــﺮاى ﻣﺎ ارﺳــﺎل ﮐﻨﯿﺪ؛
زدن ﻣﺸــﮑﻞ دارم .ﮐﻰ ﺑﺮم ﺗﻮ
ﻣﺘﺸﮑﺮم.

اﺳــﺘﺎد ﻫﻤﻮن ﻣﻮﻗــﻊ ﺣﻀﻮر ﻏﯿﺎب

فرود دالر

ﮐﻨﮑﻮر ﮐﺎرى ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ

دﯾﮕﻪ ﺣﺘﻰ رﻣﺎن رو ﻫﻢ ﺑﺎ

ﻣﺎژﯾﮏ ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﻧﻢ.

ﻋﻠﻰ

رﻣﻀﺎن  :ﻋﺠﯿﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ

دزدى ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺛﺮوت اﯾﻦ

ﮐﺸﻮر ﺗﻤﻮﻣﻰ ﻧﺪاره .اﻧﮕﺎر ﺗﻮ

ﺟﯿﺐ ﮐﺖ ﺟﺎدوﯾﻰ دارﯾﻢ

زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺎش ﺷﻬﺎب

ﺣﺴﯿﻨﻰ ﻣﻰﭘﻮﺷﯿﺪش ﻻاﻗﻞ.

دستگیری  90دالل دالر ترمز قیمت ها
را کشید و نرخ اسکناس آمریکایی را به
کانال  4800برگرداند
رئیس پلیس تهران :جانشین جمشید
بسم اهلل را دستگیر کردیم و تا هرزمان
الزم باشد در بازار می مانیم
صفحه5

سیاست

استقبال از
«آقای اخالق»

انتصاب «حجت االسالم محمد حسن
ابوترابی فرد» به امامت نماز جمعه تهران
واکنش های مثبتی را در میان اعتدالیون
و اصالح طلبان به دنبال داشته است
صفحه2

گفتوگو

گامهای
معلق

اولیویه فونتن ،مربی غواصی ،از تجارب
شغلی عجیب خود و آموزش شنا
و شیرجه با معلوالن میگوید
یکی از تجربیات شگفت انگیز
مسئولیت شنا با کسانی بود که به ضایعه
نخاعی و معلولیت پایین تنه مبتال بودند
صفحه10
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