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جهان به روایت تصویر

گذر و نظر

کالهبرداری یا آزمون
استخدامی؟

زادهی بزرگان!

برگرفته از رسالهی دلگشا
اثر عبید زاکانی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

این روزها از باالترین مقامات رسمی مملکت تا آبدارچی
مخصوص مدیر کوچکترین واحدهای دولتی و نیمه
دولتی و شبهدولتی همه از اقتصاد دانشبنیان صحبت
میکنند و تنها راه نجات از بیکاری را کارآفرینی و اشتغال
در شرکتهای دانشبنیان اعالم میدارند .با این اوصاف
وقتی که یکباره همهی امکانات تبلیغاتی در صدا و سیما
بسیج میشوند تا برگزاری نخستین آزمون استخدامی
شرکتهای خصوصی و دانشبنیان» را به سمع و نظر
خیل فارغالتحصیالن بیکار برسانند ،نتیجه پیشاپیش
مشخص خواهد بود ...جوانان به ستوه آمده از بیکاری
این فرصت را هم مغتنم میشمرند و به پایگاه اینترنتی
مورد نظر هجوم میآورند تا از شرایط آزمون اطالع یابند.
شاید تا اینجا مورد مشکوکی به ذهن مخاطب نرسد ولی
وقتی که نه از تاریخ دقیق آزمون نشانی پیدا میشود و
نه از نام و مشخصات شرکتهای متقاضی نیروی کار،
شک و شبهه وجود متقاضی را فرا میگیرد .وقتی که
مراحل ثبت نام پیش میرود و نوبت به انتخاب شغل
مورد تقاضی میرسد بیشک تعجب و ابهام جای خود را
به لبخندی سرد میدهد .فارغالتحصیالن دورهی ارشد و
دکترا که سالها است رنج بیکاری را متحمل شدهاند و با
هزار امید و آرزو آمدهاند تا در شرکتی دانشبنیان مشغول
به کار شوند ناگهان با مشاغلی روبرو میشوند که هرگز
در مخیلهشان نمیگنجد .پس از چهار سال انتظار برای
جذب نیرو در ارگانهایی همچون نفت و گاز و نهادهای
فنی تخصصی ،حاال وعدهی استخدام حداقل  5000هزار
نفر در شرکتهای دانشبنیان آنها را به سامانهی ثبت
نامی کشانده و با مشاغلی همچون «تراکت پخشکن»
و «باغبان» و «کارگر ساختمانی» و «نقاش ساختمانی»
مواجه میشود ...و این منظره به منزلهی آب سردی است
بر پیکرهی دانش و دانشمند و دانشبنیان ...تعجبها
وقتی بیشتر میشود که متوجه میشوی هزینهی ثبت
نامی بسیار بیشتری نسبت به سایر آزمونها جمعآوری
میشود و این آزمون قرار است به صورت اینترنتی برگزار
شود! به راستی چه کسی مجوز چنین اقدام نابخردانهای
را صادر کردهاست؟ اوضاع وقتی بغرنجتر میشود که یک
روز مانده به پایان مهلت ثبت نام ،مدیرکل هدایت نیروی
کار و کاریابیهای وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
برگزاری آزمونی تحت عنوان شرکتهای دانشبنیان و
خصوصی را غیرقانونی میخواند .حال باید دید تکلیف
پولهایی که به حساب این سامانه ریخته شده چه
میشود و بار دیگر چطور میخواهند فارغالتحصیالن
ی با مدارج عالیه را تحت فشار
بیکار و عمدت ًا دهه شصت 
روانی و مالی قرار دهند.

 16 ،CNNسپتامبر 2017
بعد از تبرئه افسر سابق پلیس که
متهم درجه اول قتل بود ،معترضان دو
روز متوالی در سنت لوییس جادهها را
بستهاند و خواستار مجازات وی هستند.

رونمایی از قدیمیترین سند ازدواج در ایران
اسناد ازدواج در طول زمان دچار تغییراتی شده
است ،تصویر سند ازدواج یکصد سال پیش میتواند
برای جوانان امروز جذاب باشد.
اولین و قدیمیترین سند ازدواج متعلق به «طوبی
سلطان خانم» و «رضا قلی خان اردالن» در سنندج
رونمایی شد .این سند شامگاه یک شنبه(۲۶
شهریورماه) در جشن بزرگ ازدواج در سنندج
رونمایی شد.
سیدمحسن علوی از ثبت قدیمیترین سند

ازدواج موجود در کردستان در فهرست آثار ملی
کشور خبر داد و اظهار داشت :این سند واقعه مهم
ثبت ازدواج رضاقلیخان اردالن فرزند خسروخان
اردالن و ُحسنجهانخانم با طوبیسلطانخانم
دختر عباسمیرزا و خواهر محمدشاه قاجار (نوه
فتحعلیشاه) است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری کردستان افزود :این اثر ،بیش از 180
سال پیش و در سال  1254قمری در سنندج ،در

نهایت زیبایی و با خط شکستهنستعلیق نگارش و
تذهیب شده است.
علوی خاطرنشان کرد :ابعاد این سند × 111
 61سانتیمتر است و اهمیت زیادی در بین اسناد
تاریخی کردستان دارد و این سند قدیمیترین سند
مکتوب در زمینه ثبت ازدواج در کردستان است
که خوشبختانه در زمره آثار ملی کشور قرار گرفت.
این سند در  ۱۷بهمن سال  ۹۵به شماره  ۵۴۳در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

مربی و مدیران تکراری چاره کار استقالل نیستند

برگی از تاریخ

تاسيس ساواك و آغاز دوران
پروندهسازی و ناراضی تراشی
اليحه تاسيس سازمان اطالعات و امنيت كشور (ساواك) كه در
شوراي وزيران تصويب شده بود  19سپتامبر 28( 1956شهريور
سال  )1335جهت تصويب به مجلس داده شد که پس از
بررسی به تصویب رسید .تا زمان اجراي اين قانون درسال
 ،1337امور اطالعاتي شهرها در دست اطالعات شهرباني
(پليس) بود كه يك دائره مطبوعات هم داشت و در روستاها و
حومه شهرها از اختيارات ژاندارمري .ساواك حق مداخله در امور
نظاميان را نداشت و اين كار از وظايف اطالعات ارتش (ركن
 )2بود .در پی تاسیس ساواک ،تیمور بختیار فرماندار نظامی
تهران رئیس آن شد و کارکنان فرمانداری را هم که عمدتا
درجه دار ارتش (گروهبان و استوار) بودند به آنجا منتقل کرد.
بنابراین ،ساواک برجای فرمانداری نظامی نشست .همان زمان
بسیاری از اصحاب نظر و ازجمله چند نماینده پارلمان گفته
بودند که با این ماموران و کارکنان ،سنگ نخست ایجاد این
سازمان حساس و مهم کج گذارده شده است و طولی نخواهد
کشید که به یک ماشین ناراضی تراشی و پرونده سازی تبدیل
خواهد شد .در یک سازمان اطالعاتی« ،تحلیلگر» اطالعات
خام نقش اساسی دارد و تحلیلگر باید فردی باشد بسیار آگاه،
باهوش ،خردمند و تحصیلکرده ،که کارمندان استخدام یا منتقل
شده ساواک فاقد این ویژگی بودند .در آن سال و سال بعد،
طرز استخدام کارمند تازه برای ساواک نیز در سطح وزیران و
مقامات باال مورد ایراد و انتقاد بود .زیراکه آگهی کرده بودند یک
سازمان دولتی نیاز به کارمند دارد ،متقاضیان درخواست خود را
به صندوق شماره ُ ...پست ارسال دارند! استخدام مامور و کارمند
برای چنین سازمانی حساس به این صورت در همه جهان و در
طول تاریخ بیسابقه بود .ایجاد ساواک روزنامهنگاران تهران
را بيش از ديگران نگران کرده بود زیرا که با مامور قدیمی
دایره مطبوعات شهرباني (پلیس) معروف به «محرم علی خان»
روابط دوستانه داشتند .ناراضی بودن مردم از ساواک در دههای
بعد به حدی بود که در سال انقالب هرمقام تازهمنصوب شده از
سوی شاه ،وعده انحالل آن را می داد.
برخی از مو ّرخان نوشتهاند که روش و طرز عمل مقامات ساواک
در جریان انقالب به گونهای بود که به انهدام نظام سلطنتی
کمک فراوان کرد!

 17 ،Reutersسپتامبر 2017
پناهندگان روهینگیا از باران در اردوگاه
پناه می گیرند .نزدیک به 400،000
روهینگیایی پس از فرار از سرکوب نظامی که
بهوسیله ارتش میانمار ،وارد بنگالدش شده و
بی سرپناه هستند.

 17 ،AFPسپتامبر 2017
کیم جونگ اون در حال تماشای راه
اندازی یک موشک ،12-Hwasong
این عکس بدون تاریخ توسط
خبرگزاری مرکزی کشور کره شمالی
منتشر شده است.

فرهنگستان فوتبال -این باشگاههای بدهکار ،این
سکوهایی که در حال ریختن است ،این زمینهای
خراب ،کارنامه قابل دفاعی برای مدیران سنتی
فوتبال ایران نیست.
بحران استقالل را دیگر هیچکس نمیتواند انکار

کند .با گذشت شش هفته از شروع لیگ برتر تاریخ
مصرف توجیهات مختلف گذشته است و جدول
لیگ برتر همه حقیقت را آشکار میکند .حاال همه
از لزوم تغییرات میگویند و بعید است تصمیمگیران
باشگاه بتوانند در برابر توفان اعتراضات ایستادگی
کنند ،حتی اگر با خریدن زمان به دنبال مدیریت
اوضاع باشند.
طبیعی است که در این اوضاع همه به فکر
گزینه جایگزین باشند و طبق معمول گزینههای
همیشگی به خط شدهاند .هواداران با دیدن موفقیت
تیم رقیب دوست دارند یک مربی خارجی و آگاه را
روی نیمکت ببینند ،ولی با بهانههای همیشگی که
پیدا کردن چنین گزینهای سخت است (چه کسی
گفته که قرار است مدیریت باشگاه پرطرفداری مثل
استقالل آسان باشد) این احتمال وجود دارد که

هیاتمدیره در صورت برکناری منصوریان دوباره
سراغ مظلومی برود .توجیه همیشگی هم این است
که او فضای باشگاه را میشناسد ،ولی اگر مظلومی
این توانایی را دارد که استقالل را متحول کند ،چرا
در این دو سال هیچ تیمی نداشته و خانهنشین بوده.
در حوزه مدیریت هم اوضاع همین است .بعد از
شکست مقابل پارس جنوبی فتحا ...زاده مصاحبه
مفصلی کرده و طبق معمول تالش کرده روی
این موج اعتراض سوار شود و خودش را در قامت
یک منجی مطرح کند .اگر تغییراتی در مدیریت
باشگاه رخ دهد ،طبیعی است که رسانهها نام
او یا واعظی آشتیانی را برای مدیرعاملی مطرح
کنند.
اگر برای نیمکت استقالل نامهایی مثل دالیچ یا
اسکوچیچ مطرح شده ،شگفتا که در حوزه مدیریت

هیچکس به فکر خروج از دایره بسته اسامی تکراری
نیست .تیپ مدیر فوتبال انگار باید فرد میانسالی
باشد که سابقهای در این ورزش ندارد و ابزار اولیه
بهروز شدن هم در آستینش نیست.
اگر رییس جمهوری برای پست مهمی مثل وزارت
یک فرد  ۳۶ساله را انتخاب میکند ،چرا نباید برای
فوتبال سراغ مدیران جوانتری رفت؟ فردی که نگاه
تازهتری به مدیریت دارد ،زبان میداند و انرژی و
جسارتش برای تغییرات بنیادی بیشتر است ،میتواند
فوتبال را از این رکود خارج کند.
این باشگاههای بدهکار ،این سکوهایی که در حال
ریختن است ،این زمینهای خراب ،کارنامه قابل
دفاعی برای مدیران سنتی فوتبال ایران نیست .وقت
آن است که مدیران تازهنفسی بیایند و طرحی نو در
اندازند .استقالل میتواند در این مورد پیشگام شود.

سوشا کلین شیت کرد ،پیام نیمکت نشین بود

تیم استرسوند با درخشش بازیکن ایرانی خود به یک
پیروزی پرگل در لیگ سوئد دست یافت.
سامان قدوس ستاره ایرانی استرسوند سوئد در دیداری
که تیمش در لیگ سوئد پنج گل به سیریوس زد  ،دو گل
از این  5گل را به ثمر رساند.
استرسوند با این برد در پایان هفته بیست و سوم 38
امتیازی شد و در رده پنجم لیگ سوئد ایستاد.

پرسپولیس
از بار غم

استقالل کم کرد
شکست پرسپولیس برابر پیکان در هفته ای که استقالل
برابر پارس جنوبی جم شکست خورده بود ،تا حدودی از

در هفته بیست و چهارم نروژ میوندالن با حضور ثابت
سوشا مکانی آرندال را  0-1شکست داد تا سوشا باز هم
در لیگ دوی نروژ کلین شیت کند .میوندالن با این برد 37
امتیازی شد و در همان رتبه پنجم باقی ماند.
در ترکیه هم پیام صادقیان در ترکیب تیمش قرار نگرفت
و از روی نیمکت بازی این هفته را دید .عثمانلی اسپور برابر
سیاوس اسپور  2-4شکست خورد.

فشارهای روی استقالل کاست.
هفته ششم رقابت های لیگ برتر پس از تعطیالت دو
هفته ای برای برگزاری بازی های تیم ملی در مقدماتی
جام جهانی با برگزاری  7دیدار در شهرهای مختلف
پیگیری شد و در مهم ترین دیداز این هفته علیرضا
منصوریان که پیشتر با اولتیماتوم و خطر اخراج تهدید شده
بود ،برابر پارس جنوبی جم قرار گرفت و در یک دیدار
پرحاشیه در نهایت با  2گل از میزبان خود شکست خورد تا
آبی پوشان شرایط دشوارتری را تجربه کنند.
پس از این شکست آبی پوشان بیشتر از هر زمان دیگری

طی حضور منصوریان در استقالل تحت فشار قرار گرفتند و
امروز نیز اخبار این تیم صدر جدول اکثر رسانه های ورزشی
را به خود اختصاص داده بود.
آخرین دیدار هفته ششم اما همچنان باقی مانده بود و
از ساعاتی پیش شاگردان برانکو که در آسیا به جمع 4
تیم برتر رسیده اند ،به مصاف پیکان رفتند .دیداری که در
نهایت با شکست پرسپولیس همراه شد تا سرخپوشان در
رقابت تنگاتنگ با رقیب سرسخت و پر انگیزه خود پارس
جنوبی جم ،حداقل در این هفته صدرنشینی را به شاگردان
تارتار واگذار کنند.

کوتاه ورزشی

جادوگر به دنبال کمک به پرسپولیس
علی کریمی که سالها در االهلی امارات
توپ میزد ،همچنان رابطه خوبی با مالک این
تیم دارد و به گفته نزدیکان او ،مالک االهلی
همچنان عاشق جادوگر آسیا است .حال علی
کریمی از این رابطه خوبش میخواهد به نفع
پرسپولیسیها استفاده کند .کنفدراسیون
فوتبال آسیا عمان را به عنوان میزبان دیدار
پرسپولیس و الهالل اعالم کرد و سرخپوشان
تصمیم دارند به دلیل حضور تماشاگر ایرانی
در دبی ،بازیشان با الهالل در این شهر برگزار
شود .حال کریمی به واسطه رابطه خوبش با
مالک االهلی تصمیم دارد با او صحبت کند تا
پرسپولیس در استادیوم اختصاصی این تیم
میزبان الهالل شود.

خمیر دندان کریم!

کوالک ستاره ایرانی در قلب سوئد
دیگر لژیونرها چه کردند؟
در روسیه و هفته دهم بازیها روبین کازان و اورال برابر
هم قرار گرفتند که در نهایت سردار آزمون و یاراناش با
یک گل بازی را واگذار کردند .سردار از دقیقه  57وارد زمین
شد اما نتوانست نقشی در خط حمله کازان داشته باشد.
روبین کازان با این شکست  14امتیازی باقی ماند و در رده
ششم لیگ روسیه ایستاد.

عرق
قزويني تابستان از بغداد ميآمد .گفتند:
آنجا چه ميكردي؟ گفت :عرق.
گیوه
درويشي گيوه در پا نماز ميگذارد .دزدي
طمع در گيوة او بست.
گفت :با گيوه نماز نباشد.
درويش دريافت و گفت :اگر نماز نباشد،
گيوه باشد.
جنگ بیتیر
قزويني با كمان بيتير به جنگ ميرفت
كه تير از جانب دشمن آيد بردارد.
گفتند :شايد نيايد.
گفت :آن وقت جنگ نباشد.
دزد
دزدي در شب خانة فقيري ميجست.
فقير از خواب بيدار شد و گفت :اي
مردك آنچه تو در تاريكي ميجوئي ما در
روز روشن ميجوئيم و نمييابيم.
مرغ بدبخت
ظريفي مرغي بريان در سفرة بخيلي ديد
كه سه روز پيدرپي بود و نميخورد.
گفت :عمر اين مرغ بريان بعد از مرگ
درازتر از عمر اوست پيش از مرگ.
زادهی بزرگان!
زن طلحك فرزندي زائيد .سلطان محمود
او را پرسيد كه چه زاده است؟
گفت :از درويشان چه زايد ،پسري يا
دختري.
گفت :مگر از بزرگان چه زايد؟
گفت :اي خداوند ،چيزي زايد بيهنجار
گوي و خانه برانداز.
سخن خطیب
ميان رئيسي و خطيب ده دشمني بود.
رئيس بمرد .چون به خاكش سپردند
خطيب را گفتند :تلقين او بگوي.
گفت :از بهر اين كار ديگري را بخواهيد
كه او سخن من به غرض ميشنود.
با ترازو
قزويني ميگفت كه سنگ صد درم من
را دزديدهاند.
گفتند :نيك بنگر شايد در ترازو باشد.
گفت :و با ترازو.

ضمن اینکه شکست پرسپولیس در هفتهای که استقالل
شرایط مناسبی را تجربه نمیکند ،تا حدودی میتواند نقطه
مشترکی برای هواداران دو تیم باشد که به شدت تحت
تاثیر اخبار و حواشی تیم رقیب قرار دارند؛ با این نتیجه
حداقل از نظر احساسی کمی از بار روانی که روی علیرضا
منصوریان ،هواداران و سایر ارکان باشگاه استقالل وجود
دارد ،کاسته خواهد شد.
البته تیم سپاهان نیز که در هفته هفتم باید برابر
پرسپولیس صفآرایی کند ،حاال با انگیزه بیشتر و عزم
راسختری مقابل سرخپوشان قرار خواهد گرفت.

فرمت جدیدی از تصویر کریم باقری برای بر روی
پوستر یک نوع خمیردندان دیده می شود .نخستین
تبلیغ این خمیردندان با استفاده از تصویر کریم
باقری سوژه طنز شده بود .در آن تبلیغ کریم لباس
ده سال پیش تیم ملی فوتبال ایران را بر تن دارد
و عالوه بر آن دندانهایش در تصویر دیده نمیشود
این در حالی است که در تبلیغات مربوط به هر
خمیردندانی نشان دادن دندانها خیلی مهم است.

کوالک در شهر منچستر

از مهمترین خبر های ورزشی دیروز مسابقات
فوتبال باشگاهی در اروپا پیروزی رئال مادرید،
منچستر یونایتد و دورتموند و توقف آرسنال
و صدرنشینی ناپولی در سری آ بود .در ادامه
هفته چهارم لیگای اسپانیا رئال مادرید در زمین
سوسیهداد ۱-۳به پیروزی رسید و به مکان چهارم
جدول صعود کرد .در چهار چوب هفته پنجم لیگ
برتر انگلیس دیدار چلسی و آرسنال بدون گل
مساوی شد و منچستر یونایتد با  ۴گل اورتون
را شکست داد .در هفتههای گذشته هر تیمی که
راهی ورزشگاه اولد ترافورد شده با تعداد گلهای
زیاد به استقبالش رفتهاند.

