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 عبدا... ناصری در گفت وگو با »آرمان« مطرح کرد 

 ترس دلواپسان از شفافيت 

FATF دليل مخالفت با
6

 

  هدف دلواپسان از حمله به دولت 
      تبلیغات انتخاباتی است

 

شنبه22تیر13/1398جوای10/2019ذیالقعده1440

 »آرمان« از 20 سال آگاه سازی آقای تئوریسین روایت می کند

 چراغ روشن حجاریان 

در تاریکخانه دلواپسان

سیدابراهیم امینی سخنران نمازجمعه کن بود
پایان »ورود ممنوع جمعه« 

اصاح طلبان؟ 

دومینوی استعفای ائمه جمعه به بندرعباس رسید

۱۰ خداحافظی با 
تریبون نماز جمعه 

طی دو سال
آمریکا از تحریم وزیر امور خارجه ایران ناتوان ماند

عقب  نشینی 
»ظریف« ترامپ

  مثلث تفرقه، تحریف و کاستن 
از محبوبیت جواب عکس داد 3

۱3

3

چرا برجام باید باقی بماند؟    

 آیت ا... هاشــمی، برجام را به سه 
دلیل ماندگار می دانســت کــه از نگاه 
نگارنــده امروز هم همان ســه دلیل، 
دالت بر این دارد که برجام باید باقی 
بماند.  اما نقل به مضمون آن سه دلیل 
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 

نظام با مختصر شرحی بدین روایت است: ۱ - انتخاب مردم: 
ملت ایران از سال ۹۲ تاکنون به برجام و مذاکره با دنیا، »نه« 
نگفته است و در سه انتخابات گذشته کشور با وجود بسیج 
تمام امکانات برخی نهادها و غالب تریبون های رسمی کشور 
-نظیر صداوسیما- علیه برجام، ملت ایران آرای حداکثری 
خود را به کسانی دادند که به وضوح از لزوم تعامل سازنده با 
دنیا و بازگشت از حصر دیپلماتیک دوران ریاست جمهوری 
احمدی نژاد سخن گفتند که توافق ژنو و سپس برجام هم دقیقا 
بر مبنای همین خواست اکثریت مردم محقق شد. هر چند که 
بعدها جریانی بر خاف حق الناس -در تمکین به خواست 
اکثریت مردم- دست به هر کاری زدند تا برجام را زمین بزنند 
ولیکن هنوز رای اعتماد مردم به آن پابرجاست. پس برجام 
به همین دلیل باید باقی بماند تا در دو انتخابات آینده کشور، 
منتقدانش به صراحت پرچم خروج از برجام را به دســت 
بگیرند و برنامه های پس از پایان برجام را بیان کنند تا مردم 
انتخاب کنند که به آنها رای بدهند یا نه؟ ۲ -تجارب تاریخی: 
تجربه پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به ما نشان داد که ایستادگی پای 
یک تعهد بین المللی -باوجود عهد شکنی طرف یا یکی از 
طرف های مقابل- در نهایت به سود جمهوری اسامی ایران 
و موجب افزایش اعتبار بین المللی کشور و انزوای طرف 
عهد شکن خواهد شد. فراموش نمی کنیم وقتی صدام مدت 
کوتاهی بعد از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، عهدشکنی علنی کرد و 
مجددا به ایران حمله نمود، مدافعان سلحشور کشورمان تنها 
به دفع تجاوز وی مبادرت کردند تا پیام حقانیت جمهوری 
اسامی در کام امام به تمام دنیا برسد که »ما در صلح جدی 
هستیم و پای عهد خود ایستادیم«. جالب است امروز هم 
تاریخ به نوعی تکرار شده و باوجود پیمان شکنی ترامپ، این 
جمهوری اسامی ایران است که هنوز در برجام باقی مانده 
و کاندیداهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا -نظیر 
جو بایدن- شعار بازگشت به برجام را می دهند، ضمن آنکه 
اروپایی ها هم مذاکرات ۱+۵ را به ۱+۴ تقلیل داده اند تا برای 
آمریکا راهی برای مذاکره با ایران جز پیوستن مجدد به میز 

۱+۴ باقی نماند! 
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روز یــــادداشـــت 

5

2

اخـتصـاصـی اشـت  هـای  یاد د 
سرمقاله:محمدهاشمیرفسنجانی
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تخریب و هجمه به دولت 
بی انصافی است

قدرت و سياست زور به 
جای منطق بين الملل 

یادداشتیازمرتضیمکی

۱

شهردار  اسبق به ایستگاه آخر رسید

2

»آرمان« از پدیده جدیدي در بازار كار گزارش مي دهد 

اشتغال ناقص بيش از ٢ ميليون ایراني
شماره16/3929صفحه/2000تومان

 چرا ظریف 

تحریم نشد؟ 

یادداشتیازنوذرشفیعی

2

 دليل ازدواج دختران 

جوان با مردان مسن

یادداشتیازامیرمحمودحریرچی

5
یادداشتیازعلیرضاصدرایي

 مقابله با سوداگران 

بازار مسكن 
5

 توقف کامل 

واردات غيرضروری

یادداشتیازعزتا...یوسفیانما

8

 بررسی 2 هفته 

ليگ برتر فوتسال

یادداشتیازحسینشمس

۱5

یادداشتیازمحمدفاضلی
 ِدُمکراسی 

یا َدمِکراسی؟
6

یادداشتیازمحمودسریعالقلم
انفجار نادانی و 

مدیریت کوتوله ها
7

رئیس دیوان محاســبات کشــور در برنامه دستخط در پاسخ 
به این ســوال که حقوق های نجومی به کجا رسید؟ آن کسانی که 
تخلف کرده بودند به کجا رسیدند؟ آیا برخورد شد؟گفت: ما سه تا 
گزارش دادیم، اما یک گزارش رسانه ای شد. یک گزارش در صحن 
علنی مجلس خوانده شد که اگر به خاطر داشته باشید، اعام کردیم 
3۹۴ نفر مشــمول این حقوق های نامتعارف یا در واقع نجومی 
شدند، ولی بعد از آن که دیگر بردیم... حاا بد نیست این را هم بیان 
کنم زمانی که من تازه به دیوان رفته بودم، روز دوم ما را صدا کرد، 
گفت فانی این موضوع این طور است و مجلس حساس است 
و جامعه حساس است و مطالبه حضرت آقا هم هست، می توانی 
این کار را انجام دهی و جمعش کنید؟ گفتم اجازه دهید فردا جواب 
می دهم. رفتم و با دوستان مشورت کردم چون می دانید اساس کار 
ما حسابرسی است و با حدس و گمان و تحلیل نمی توان کار کرد.

عادل آذر افزود: گزارش اول که در صحن علنی مجلس خواندیم، 
۴۵ روز بعد من رفتم و حتی مبلغی معادل ۲۴ میلیارد تومان را از 
آنها پس گرفتیم اما بعداً در رسیدگی ها که دستگاه به دستگاه وارد 
شدیم و ُمر قانون ماک ما شد، که مثًا حقوق ۵ میلیون تومان هم 
داشتیم که غیرقانونی بود. اصًا دیگه بحث اینکه این نجومی باشد 
و غیرنجومی باشد و یا نامتعارف و متعارف است، این که در ذوق 
می زند و وجدان عمومی برنمی تابد و ناعادانه است نبود. قانون 
ماک ما شد. مثًا حقوق ۵ میلیون تومان داشتیم که حدود ۲ میلیون 
آن غیرقانونی پرداخت شده بود. از لیست ما درآمد. حقوق هایی 
داشتیم که ۱6-۱۵ میلیون بود، ولی قانونی پرداخت شده بود؛ طبق 
قوانین ما پرداخت شده بود. وی ادامه داد: گزارش دوم که محرمانه 
دادیم دستگاه به دستگاه بود و گزارش سوم که خیلی محرمانه بود 

و فهرست بود و گفتیم چه کسانی هستند و چقدر غیرقانونی بوده و 
کدام دستگاه ها بوده اند و پرداخت ها چطور بوده و لیست بلندباایی 
دادیم. بعداً برخی از اینها درز کرد، در حالی که ما خیلی محرمانه 
دادیم. فرآیند دادسرایی طی شد. چون می دانید دیوان محاسبات 
ایران جزو تقریبًا ۱۲ کشور جهان هستیم که کار قضائی هم می کنیم. 
یعنی غیر از کار رسیدگی و حسابرسی های داخل دیوان محاسبات 
و دســتگاه ها، کار رای هم می دهند که اصطاحًا به آن »کورت« 
می گویند. حالت دادگاه و قضائی دارد. چه کسی این کار را می کند؟ 
دادستان است و بعد هیات های مستشاری هستند، البته اگر تخلفی 
برای خوانده محرز شــد و یا جرمی برای او محرز شــد، قانون 
برای او حق قائل شده که می تواند تقاضای تجدیدنظر کند. یک 
محکمه ای در دیوان محاسبات هست که حاکم شرع باای سر این 
محکمه وجود دارد. حاکم شرع را چه کسی نصب می کند؟ رئیس 
قوه قضائیه است اما در داخل دیوان محاسبات است. در همان ۴۵ 
روز تقریبًا چیزی حدود ۲0 میلیارد تومان تا یک هفته بعد به حدود 
۲6 میلیارد تومان رســاندیم، ولی در کل فرآیند بابت آن پرونده... 
چون می دانید موضوع رسیدگی به حقوق های غیرقانونی همچنان 
جاری و ساری است،  مثًا دو ماه پیش یک جایی را کشف کردیم 
که حقوق باای 3۲ میلیون تومان پرداخت کرده است. رئیس دیوان 
محاســبات کشور در پاســخ به این سوال که چقدر زیر خط فقر 
داریم؟ اظهار کرد: خط فقر را باید دو بخش کنیم. مطلق و نسبی 
است. خط فقر مطلق من ادعا دارم که نداریم. خط فقر مطلق به 
این معنی است که آدم از گرسنگی در کشور بمیرد، ولی خط فقر 
نسبی محاسبه من نشان می دهد، حدود ۱۴ میلیون است. این اعداد 

از مرکز در خاطر من مانده است.

قطعا اقداماتی نظیر توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق 
که تنش میان ایران و آمریکا و برخی از متحدین آمریکا را افزایش 
می دهد، می تواند در افزایش بحران و تنش امکان وقوع درگیری 
موثر باشــد. این اقدامات به گونه ای اســت که قطعا در راستای 
سیاســت های دونالد ترامپ است و در چارچوب مقابله با نفوذ 
منطقه ای ایران و بحث آزمودن صبر اســتراتژیک ایران در برابر 
سیاست های ستیزه جویانه آمریکا در قبال جمهوری اسامی ایران 
است. همسویی و همصدایی انگلیس با این سیاست ها به نوعی 
نشان می دهد که انگلیسی ها نیز می خواهند خارج از چارچوب 
برجام در حوزه نفوذ منطقه ای ایران با آمریکا همسو شده و حلقه 
محاصره ایران را تنگ تر کنند. توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل 
الطارق به این بهانه که در چارچوب سیاست های تحریمی علیه 
سوریه انجام شده، قطعا در چارچوب حقوق بین الملل توجیه پذیر 
نیست. به هر حال خود اروپایی ها همواره از تحریم های فرامنطقه ای 
آمریکا ابراز ناخرسندی کردند و آن را خاف موازین و مقررات 
تجارت جهانی دانسته اند، حاا خودشان نسبت به همان سیاست ها 
متوسل شده اند و نفتکش جمهوری اسامی ایران را با این عنوان 
که حامل نفت برای ســوریه بوده توقیــف کرده اند. اما در منطق 

بین الملل که البته وجود ندارد و این قدرت و سیاست زور است 
که متاسفانه هم اکنون دولت های غربی و در راس آنها آمریکا از آن 
استفاده می کنند و در چارچوبی تاش می کنند یک نوع مشروعیت 
نســبی به آن بدهند. ائتافی که قرار است تشکیل شود و برخی 
کشورها نیز به آمریکا ابراز تمایل کرده اند تا این ائتاف تشکیل 
شود در چارچوب همان تنگ تر کردن حلقه محاصره جمهوری 
اســامی اســت و ترامپ تاش می کند به نوعی سیاســت های 
ستیزه جویانه خود علیه جمهوری اسامی ایران را با همراهی و 
همصدایی متحدان منطقه ای و اروپایی خودش پیش ببرد. چراکه 
در این صورت بهتر می تواند هم افکار عمومی آمریکا و هم افکار 
جهانی را با سیاســت های ایران هراسانه خود همسو و همصدا 
کند. در هفته ای که گذشــت، نشست شورای حکام را داشتیم اما 
مجموعه واکنش های اعضای شورای حکام حتی متحدان اروپایی 
آمریکا نسبت به این موضوع که آمریکایی ها می خواستند جمهوری 
اسامی ایران را به دلیل تعلیق برخی تعهدات خود در برجام تحت 
فشار سیاسی آژانس قرار دهند، نشان داد که از این جهت با آمریکا 

همسو و هم جهت نیست. 
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رئيس دیوان محاسبات: ۱۴ ميليون ایرانی زیرخط فقر هستند

قدرت و سياست زور به جای منطق بين الملل 
مرتضیمکی*

محمدمحمودی*

  لیست ناقص امید بهتر از لیستي است که
 اصاح طلب نیستند؛ از مردم باید 
عذرخواهي کنید

7

 هادی غفاری در گفت وگو با »آرمان«: 

ائتاف براي اصاح طلبان»تله« بود

»آرمان« گزارش می دهد
 فقر عامل اصلی ازدواج

با مردان مسن

2

 امروز نجفی 

علنی محاکمه
می شود

 کاربردهای فناوری هسته ای 

در زندگی مردم

یادداشتیازفریدونعباسیدوانی

۱3

عکس:احمدجالیان



خطیب نماز جمعه دیروز تهران در رابطه با نقض عهد آمریکا 
و رسوایی او در میان همه کسانی که قانون رایج بشریت را قبول 
کردند در مورد برجام تاکید کرد: برجام از همان اول که نافرجام 
و خسارت بار بود، اما با این حال آنها آن را نقض کردند. قبل از 
نقض هم در زمان اوباما تحریم ها را تشدید کردند و عمل نکردند تا 
نوبت به این رئیس جمهور رسید. رهبر انقاب، این علمدار عزت 
و شرف بین المللی فرمودند اگر آنها برجام را پاره کنند ما آتش 
می زنیم. آیت ا... کاظم صدیقی گفت: حاا با این صابت، اقتدار 
و عزتی که کانون و محور مقاومت بین المللی یعنی امامت این 
جریان، همیشه قوا و فعا دارند با گذشت یک سال از تعهداتی که 
اروپایی ها هم نه تنها به تعهدات برجامی عمل نکردند، عما تابع 
آمریکا شدند و با آنچه آن ها تحریم ظالمانه کردند همراهی کردند، 
جا نداشت به آنها بگوییم دو ماه به آنها فرصت می دهیم. فرصت 
چی؟ یک طرفه است و معنی ندارد. قرارداد چندجانبه باشد و همه 
کنار بکشند یکی بگوید ما هنوز هم باقی هستیم. این چیست؟ این 
اقتدار است؟ عزت است؟ این حکمت است؟ حاا دو ماهی که 
فرصت بود پایان پذیرفته است و به فضل الهی امروز مسئوان 
کشور متفق القول هستند که تعهدات برجامی را کاهش بدهند که 
البته این کاهش هم مع ااسف تحت چارچوب برجام است. وی 
عنوان کرد: اولین گامی که در اینجا به حمدا... متفق علیه هست 
موضوع غنی سازی است. ایران اسامی با عنایت و نصرت حق و 

پشتیبانی مردم شهید داده همیشه در صحنه، تصمیم دارد غنی سازی 
را تا 20 درصد یا تا هر مقداری که ازم داریم افزایش بدهد و ما 
ماحظه هیچ کس را نخواهیم کرد. خطیب نماز جمعه این هفته 
تهران افزود: موضوع دیگر حادثه کشف حجاب رضاخانی بود که 
دستور انگلیس بود. آنها از طریق سنگرهایی که برای مسلمانان 
اقتدار و عزت می آورد یکی مسأله امام حسین و زنده نگه داشتن 
عاشورا و دوم راهنمایی علما با آرم خاص پیغمبری در این جهت 
حرکت کردند. این عمامه و لباس آرم مجاهدت و نوکری امام زمان 
و از جان گذشتگی و آرم انتساب به رسول ا... و حفاظت از بدی ها 
و متانت است. رضاخان عمامه ها را به دستور انگلیس برداشت. 
سومین سنگر، سنگر خانواده است که در تحکیم خانواده حجاب 
نقش اولی دارد. از این جهت خواست حجاب را با سرنیزه بردارد. 
من مردم را مومن و بانوان مملکت را معتقد به قرآن و عاقه مند 
به حضرت زهرا می دانم. چیزهایی که خودم در مجامع عمومی و 
گاهی در هواپیماها و فرودگاه ها می بینم و دخترانی که ظاهرشان را 
حفظ نمی کنند، در التماس دعاهایی که دارند و نذرهایی که می کنند 
اکثریت قریب به اتفاق اسام و احکام اسام را قبول و باور دارند 
اما برخی در اثر عدم توجه در فضایی قرار می گیرند که حالت 
لجاجت به خود می گیرند. بانوان عزیز، حتی آنهایی که مسلمان 
نیستید حجاب را با سایر پوشش ها مقایسه کنید. حجاب مظهر 

هویت مستقل زن است. زن هویتی متفاوت با مرد دارد. 

آیت ا... نعیم آبادی پس از 2۹ سال امامت جمعه بندرعباس 
از این سمت کنار می رود تا اسم او نیز در لیست امامان جمعه 
مستعفی قرار گیرد. خبرآناین نوشت؛ او حتی در نامه استعفای 
خود خواستار کناره گیری ائمه جماعات مسن شده بود تا تریبون 
به دست جوان تر داده شود. طی دو سال اخیر چندین بار خبر 
استعفای امامان جمعه رسانه ای شده است. بهمن ماه ۹۷ بود که 
آیت ا... محمود موسوی جزایری امام جمعه خوزستان بعد از سفر 
به انگلستان برای مداوای بیماری، نامه استعفایش را امضا و به 
علت کهولت سن و بیماری از این سمت کناره گیری کرد. چند 
روز بعد از استعفای امام جمعه خوزستان، امام جمعه زاهدان 
هم علت استعفایش را تفکر زیبای مقام معظم رهبری مبنی بر 
جوان گرایی عنوان کرد و از این سمت کنار نشست. اما استعفای 
امامان جمعه مربوط به همین چند مورد نمی شود بلکه از دو سال 
پیش درست در سالگرد اولین نماز جمعه تهران به امامت آیت ا... 
طالقانی استعفاها از کرمان، آن هم به دلیل کهولت سن ادامه یافت. 
مرداد ۹۶ سیدیحیی جعفری امام جمعه کرمان و علی رضایی 
امام جمعه بیرجند به فاصله چند روز استعفا دادند. البته پیش از 
آن هم خرداد سال ۹۶، آیت ا... مجتهد شبستری نماینده، سابق 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و از اعضای ارشد جامعه روحانیت 
مبارز به دلیل بیماری، جای خود را به »حجت ااسام والمسلمین 

سیدمحمدعلی آل هاشم«، داد.  در این میان مهم ترین استعفا 
مربوط به استعفای آیت ا... جنتی از نماز جمعه تهران بود که بعد 
از 2۵ سال روزهای آخر سال ۹۶ نامه استعفایش را تقدیم رهبری 
کرد و با این سمت خداحافظی کرد. ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷هم امام 
جمعه شیراز در نامه ای به مقام معظم رهبری استعفای خود را 
اعام کرد. امام  جمعه شیراز به دلیل کسالت و بیماری چندین 
بار در بیمارستان بستری شده  بود. او در بخشی از نامه ای که 
خطاب به مقام معظم رهبری نوشته، عنوان کرده بود: »فاستقم 
کما امرت« باعث شد در این ۴0 سال ضمن احیای حوزه های 
علمیه در دو استان محل مأموریت )فارس و بوشهر( و منسجم 
نمودن امور طاب و اساتید و روحانیت معظم مناطق، تاش 
برای کسب رضای خالق، خدمت به مخلوق و عمل به تکلیف به 
چیزی حتی بیماری شدید، توجهی ننمایم؛ لیکن اینک ناخوشی و 
ضعف شدید جسمانی بر من غالب گشته و مانع از انجام فرائض 
محوله شده است، فلذا از آن رهبر معظم کسب اجازه و رّد امانت 
امام  دارم«. خرداد ۹۷ هم حجت ااسام جعفر محسن زاده، 
جمعه نظرآباد استعفا داد. مهرماه همان سال هم حجت ااسام 
محمدنقی لطفی امام جمعه ایام و نماینده ولی فقیه در استان 
طی نامه به مقام معظم رهبری استعفای خود را اعام کرد. این 
استعفا مدتی بعد از واکنش ها درباره ماشین سوار شدن این امام 

جمعه صورت گرفت. 

خطیب نماز جمعه تهران: 

برای غنی سازی ماحظه هیچ کس را نخواهیم کرد
دومینوی استعفای ائمه جمعه به بندرعباس رسید

۱۰ خداحافظی با تریبون نماز جمعه طی دو سال

بازداشت 2 افسر دیگر نفتکش ایرانی 
در  ایران  نفت  حامل  نفتکش  ناخدای  بازداشت  دنبال  به 
جبل الطارق، مقامات دولت محلی این منطقه از بازداشت دو خدمه 
دیگر این نفتکش در روز جمعه خبر دادند. به گزارش فارس، شبکه 
راشا تودی از بازداشت دو افسر دیگر تانکر نفتکش حامل نفت 
ایران در روز جمعه از سوی مقامات جبل الطارق خبر داد. پلیس 
جبل الطارق این موضوع را تایید کرده است و اعام کرده این 
دو نفر نیز از اتباع هندی هستند. خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 
گزارش داد که پلیس جبل الطارق ناخدای نفتکش و یک افسر دیگر 

این نفتکش را بازداشت کرده است.

برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در ۱4۰حوزه
برگزاری  برای  برنامه ریزی  حال  در  گفت:  کشور  وزیر 
انتخابات تمام الکترونیکی در ۱۴0 حوزه رای گیری هستیم. 
عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه محوریت انتخابات موضوع 
همایش سه روزه بود، اظهار کرد: ازم بود استانداران و فرمانداران 
نظرات و مشکات خود و هم شرایط انتخابات در شهرستان ها 
را اینجا مطرح کنند و ما هم سیاست ها و برنامه های خود را اباغ 
کنیم. آقای جهانگیری، ظریف و کدخدایی هم مطالب خوبی را 
مطرح کردند. وی ادامه داد: امیدوارم مجموعه این تاش ها به 
برگزاری انتخابات قانونی، سالم و امن و با مشارکت پرشور منجر 
شود. معتقدیم این انتخابات در راستای مقاومت است. می توانیم 
با مشارکت پرشور اراده ملی در حمایت از جمهوری اسامی را 

به اثبات برسانیم. 

»گاندو« سریال خطرناکی بود
نماینده اسام آباد غرب و دااهو از سریال گاندو انتقاد کرد و 
گفت: مخالف این هستم که اوضاع کشور امنیتی نشان داده شود و 
حس بی اعتمادی و نفوذپذیری در جامعه شکل بگیرد. حشمت ا... 
فاحت پیشه افزود: برخی اوقات شرایط جامعه بسیار بدتر از آنچه 
هست نشان داده می شود، به خصوص شرایط و فضای امنیتی 
موجود. گاهی واقعیات فدای یک داستان می شود و داستان بر 
واقعیت غلبه می کند. این سریال بیش از آنکه اثر آموزنده داشته 
باشد اثر عکس دارد و فضای بی اعتمادی را بیشتر تقویت می کند. 
به نوعی عدم اعتماد را در کشور فراگیر می کند. این نماینده مجلس 
تاکید کرد: شخصًا معتقدم مسائل امنیتی را، با توجه به شاخصه های 
خاص امنیتی ای که در ایران داریم، نمی توان در قالب فیلم گنجاند 
و من چنین داستان ها و فیلم هایی را جدی نمی گیرم و تنها آن را در 

قالب فیلم تعریف می کنم.

جلسه غیر علنی مجلس درباره برجام 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس از جلسه غیر علنی برجامی 
مجلس با حضور وزیر امور خارجه خبر داد. اسدا... عباسی با 
بیان اینکه طبق تصمیم اتخاذ شده در هیات رئیسه، قرار است 
هر هفته جلسه غیرعلنی پیرامون یکی از مباحث مهم کشور 
داشته باشیم، گفت: قرار است تا مجلس در یک جلسه غیر علنی 
آخرین وضعیت برجام و »اینستکس« سازوکار ویژه مالی ایران 
و اتحادیه اروپا را بررسی کند. وی با بیان اینکه این جلسه با 
حضور محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و معاونان وی 
برگزار می شود، افزود: با توجه به اینکه امکان برگزاری این جلسه 
در این هفته وجود ندارد، بنابراین جلسه مذکور طی 2 هفته آینده 
برگزار می شود. به گزارش تسنیم، در راستای تصمیم هیات رئیسه 
پارلمان مبنی بر بررسی موضوعات مهم در یکی از جلسات علنی 
و یا غیرعلنی مجلس، در یکی از جلسات هفته گذشته پارلمان 
موضوع بازار خودرو با حضور رضا رحمانی وزیر »صمت« 

بررسی شده است. 

توضیح درباره شایعه حذف یک خبر
پیش از ظهر پنجشنبه 20 تیر، خبری جعلی مبنی بر حذف 
یک گزارش از آرشیو سایت شورای نگهبان در فضای مجازی 
منتشر شد که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان برای تنویر 
افکار عمومی در این خصوص اطاعیه ای صادر کرد. متن کامل 
اطاعیه به این شرح است: به دنبال طراحی نسخه جدید پایگاه 
اطاع رسانی شورای نگهبان و انتقال کامل اخبار از نسخه قبلی، 
یکشنبه ۱۵تیرماه  روز  از  جدید  نسخه  آزمایشی  راه اندازی  و 
۱۳۹۸، اخباری که به آدرس های قبلی در موتورهای جست وجو 
نمایه سازی )indexing( شده و یا در سایت ها به آن ها لینک شده، 
ممکن است با مراجعه کاربران به آن خبر با پیغام خطا مواجه شده 
و به نسخه جدید هدایت شود که در این صورت کاربر می تواند 
با جست وجوی عنوان خبر در سایت جدید به خبر مورد نظر 
دسترسی پیدا کند. ازم به ذکر است خبر »گزارش تفصیلی شورای 
نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری« نیز با کد 

)۱۳22( در دسترس مخاطبان قرار داد. 

توقیف نفتکش ایرانی غیرقانونی است
سناتور ارشد روسیه توقیف نفتکش حامل نفت ایران در 
جبل الطارق را با کمک نیرو های انگلیس اقدامی غیرقانونی و 
امور  کمیته  رئیس  کساچف«  »کنستانتین  تحریک آمیز خواند. 
بین الملل شورای فدراسیون روسیه می گوید که توقیف یک تانکر 
نفتکش ایرانی در جبل الطارق، غیر قانونی و اقدامی تحریک آمیز با 
هدف آغاز یک تقابل نظامی بوده است. بنابر گزارش خبرگزاری 
»ریانووستی«، یک هفته پیش، نیرو های ویژه ارتش انگلیس با 
همکاری دولت محلی جبل الطارق به کشتی »گریس۱« که حامل 
نفت ایران است، حمله و آن را توقیف کردند. لندن مدعی شد 
که این اقدام را با هدف ممانعت از نقض تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه سوریه انجام داده است. هفته گذشته در واکنش به این 
اقدام انگلیس، وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران، سفیر 
انگلیس در تهران را احضار کرد. عاوه بر این، شایعاتی درباره 
تاش ایران برای توقیف یک نفتکش انگلیسی در خلیج فارس 
در رسانه ها منتشر شد که در واکنش به این شایعه، روابط عمومی 
منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه ایران ادعای منابع آمریکایی مبنی بر 
تاش شناور های نیروی دریایی سپاه برای توقیف نفتکش انگلیسی 

در خلیج فارس را تکذیب کرد.

توضیح درباره پرونده قبلی ریخته گران
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده قبلی بهروز ریخته گران 
که منجر به صدور حکم محکومیت برای وی در دادگاه انقاب 
شده بود، توضیحاتی را ارائه کرد. غامحسین اسماعیلی در پاسخ 
به این سؤال که آیا پرونده قبلی بهروز ریخته گران هم مشمول 
رسیدگی در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اخالگران در 
نظام اقتصادی می شود یا خیر، اظهار کرد: پرونده قبلی ریخته گران 
مربوط به قبل از تشکیل دادگاه های ویژه با استجازه از رهبر معظم 
انقاب اسامی است و بنابراین مشمول این دادگاه ها نمی شود. 
وی افزود: در آن پرونده، شعبه۱۵ دادگاه انقاب رسیدگی های ازم 
را انجام داد و مبادرت به صدور حکم محکومیت کرد که پرونده 
با اعتراض متهمان به حکم صادره به مرجع تجدیدنظر در دیوان 
عالی کشور ارسال شد و از نتیجه حاصل در دیوان عالی کشور 
اطاع ندارم. رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به این 
سؤال که آیا برای ریخته گران قرار وثیقه صادر شده است یا خیر 
تصریح کرد: ریخته گران همچنان با قرار بازداشت در زندان بسر 
می برد. ۱۱ تیر ماه جاری، بهروز ریخته گران که بنابر اعام نماینده 
دادستان تهران یکی از عناصر اصلی فساد در پرونده بانک سرمایه 
و صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می شود، به اتهام اخال در 

نظام اقتصادی کشور دستگیر و بازداشت شد. 

کــوتــاه

شنبه  22 تیر 1398 /  شماره  3929
 سـیـــــاســت

شکست آمریکا در شورای حکام نشانه انزوای بیشتر است

تخریب و هجمه به دولت 
بی انصافی است

بـاور غلطـی که معمـوا در میان تـوده جامعه وجـود دارد این اسـت که غالبا 
دولـت را بـه مثابه کل سـاختار نظام سیاسـی کشـور می گیرند و بر همین اسـاس 
تمام مسـائل و مشـکات را از چشـم دولت می بینند. این در حالی اسـت که هر 
زمـان سـخن از دولـت بـه میـان می   آید منظـور قوه مجریه اسـت. لـذا نباید تمام 
مشـکات و مسـائل کشـور را بـه دولـت و عملکـردش نسـبت داد، چـرا که قوه 
مجریه بخشـی از سـاختار سیاسـی اسـت کـه زیرمجموعه ُکلی به نـام حاکمیت 
تعریـف می شـود. از ایـن رو بـا وجـود ایـن کـه دولـت عملکـرد چنـدان موفقی 
به خصـوص در حـوزه اقتصـادی و معیشـتی جامعـه نداشـته، اما نمی تـوان تمام 
تقصیـر را بـه گـردن دولت انداخـت. به عبارت دیگر اگرچه دولت مقصر اسـت، 
اما بخش های دیگری هم در بروز چنین شـرایطی شـریک هسـتند. لذا برای رفع 
و حل این مشکات نیز در امتداد دولت سایر نهادها نیز باید مسئول و پاسخگو 
باشـند و راه حـل ارائـه کننـد. عبور از مشـکات زمانی می تواند بـه خوبی انجام 
پذیرد که کل سـاختار سیاسـی به موازات حضور و مشارکت مردمی، هماهنگ و 
یک صـدا عمـل کننـد. اینکه در این شـرایط خطیر عده ای با هر اندیشـه  و غرض 
سیاسـی، جناحی و گروهی، قوه مجریه را مسـئول دانسـته و دسـت به هجمه و 
تخریـب می زننـد، بی انصافی اسـت. چرا که همه مسـئوان و دلسـوزان نظـام در 
اداره کشـور و حل مسـائل و مشـکات مشارکت داشـته و عاقه مند و مایلند که 
جامعـه هرچـه سـریع تر از این وضعیت خارج شـود. نکته مهـم در این میان این 
اسـت کـه از ابتـدای انقـاب و در مقاطع مختلف با دشـمن مواجه بوده ایم منتها 
مشـکات به وجـود آمـده از سـوی دشـمن فـراز و فـرود داشـته اسـت. گاهی در 
قالـب جنـگ و گاهـی در قالب تحریـم بروز کـرده، اما اکنون دولـت آمریکا که از 
ابتـدا خصـم انقاب بوده فشـار زیـادی را به ایـران وارد آورده و اسـتراتژی ای را 
انتخـاب کـرده کـه مردم را از نظـام جدا کند. به عبارت دیگر آنهـا درصددند میان 
مـردم، حاکمیـت و مسـئوان تفرقه انداختـه و برخی نارسـایی ها در عرصه اجرا 
و عمـل را بـه ناکارآمـدی کلیـت نظام سیاسـی مربوط کرده و با بزرگنمایی سـعی 
می کنند نظام را ناکارآمد جلوه دهند. اکنون با جنگ تبلیغاتی که بسـیار وسـیع تر 
از جنـگ نظامـی اسـت روبه رو هسـتیم و مسـئوان باید همه ابعاد ایـن جنگ را 
مدیریـت کننـد. در بخـش مهمـی از ایـن جنـگ که تبلیغـات همه جانبـه مربوط 
می شـود، جـدای از دشـمن کـه با ترسـیم اهداف خـود به تخریب کشـور و نظام 
می پـردازد، برخـی جریانات داخلی نیز با اغـراض جناحی و جریانی به تخریب 
دولت دسـت می زنند که در راسـتای فعالیت های تبلیغاتی دشـمنان قرار می گیرد 
و ای بسـا حرکت در راه ترسـیم شـده آنها باشـد. حسـب نظر مقام معظم رهبری 
که کرارا فرموده اند کشـور نیاز به انسـجام، وحدت ملی، همدلی و همراهی دارد، 
هـر فـرد یـا جریانـی کـه در ایـن راه قدم برنـدارد و مخالف قوای سـه گانه باشـد، 
در حقیقـت آب بـه آسـیاب دشـمن ریختـه و در زمین دشـمن بازی کرده اسـت. 
با توجه به شـرایط حسـاس کشـور به شـرط همدلی و همزبانی در جامعه میان 
مردم، مسـئوان و جریانات سیاسـی، همانطور که مسـئوان و مقامات نیز تاکید 
کرده انـد، می تـوان از شـرایط بحرانـی خـارج و بـار دیگـر آمریکایی هـا را در این 

هدفشان نیز شکسـت داد. 
* عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمد هاشمی رفسنجانی   *

چرا  ظریف 
تحریم  نشد؟ 

دربـاره چرایـی تحریم نشـدن محمدجـواد ظریف توسـط آمریکایی ها دو 
دیـدگاه کلـی وجـود دارد. بـر اسـاس دیـدگاه اول، خـودداری آمریکایی هـا از 
تحریـم وزیـر امـور خارجـه جمهوری اسـامی ایـران به معنی تـاش ایاات 
متحـده بـرای بـاز گذاشـتن روزنـه دیپلماسـی اسـت. از ایـن تصمیـم آمریـکا 
می تـوان نتیجـه گرفـت که آن هـا امیدوارند در آینـده افق های تـازه ای در روابط 
تهـران و واشـنگتن گشـوده شـود و بـا مذاکـره، مشـکاتی کـه اکنـون میـان دو 
کشـور وجـود دارد حـل و فصـل گـردد. آن هـا امیدوارنـد ایـن اتفـاق از طریق 
دیپلمات هـای ایرانـی به خصوص محمدجواد ظریف حادث شـود و تاش ها 
برای از سـرگیری مذاکرات توسـط دیگر کشـورها نظیر آلمان، ژاپن و فرانسـه 
نـاکام نمانـد. دیـدگاه دوم امـا بر هـراس آمریکایی هـا از بی اعتبـاری در مجامع 
جهانـی تأکیـد دارد. بر این اسـاس دیدگاه، ایاات متحده نگران آسـیب پذیری 
وجهه و آبروی خود هسـتند؛ چرا که اگر واشـنگتن عالی ترین مقام دیپلماتیک 
یـک کشـور را تحریـم کند یعنی تمایلـی به مذاکره و دیپلماسـی نـدارد. تحریم 
وزیـر خارجـه ایـران باعـث خواهـد شـد تـا ادعاهـای ایـاات متحـده مبنی بر 
آمادگـی بـرای مذاکـره بـدون قید و شـرط بـا ایـران دروغ به نظر برسـد و افکار 
عمومـی جهـان در مقابل آمریـکا موضع بگیرند. آمریـکا تاش زیـادی دارد که 
بـه جهان نشـان دهـد، مذاکره اولویـت اول آن ها برای حل مسـأله ایران اسـت، 
امـا تحریـم ظریـف به جهـان ثابت خواهـد کرد کـه این موضوع شـعاری بیش 
نیسـت. بـه نظـر می رسـد هـر دو دیـدگاه، صحیـح و مبتنی بر حقیقت هسـتند. 
بـه خصـوص دیـدگاه دوم کـه با توجه به حساسـیت موضـوع ایـران در مجامع 
عمومـی، پیام تحریم ظریـف برای دنیا این خواهد بود که آمریکایی ها عاقه ای 
بـه حـل موضـوع از طریـق دیپلماتیـک ندارنـد. بسـتن راه مذاکـره به معنـی باز 
گذاشتن راه جنگ و تحریم است. از سوی دیگر باید دانست، تصمیم گیری در 
آمریکا بوروکراسـی خاص خود را دارد و هر کدام از دسـتگاه ها و سـازمان های 
دخیـل در موضـوع حـق اظهـار نظر دارنـد و تصمیم نهایی با در نظـر گرفتن آرا 
و نظـرات انجـام می شـود. بـه نظـر می رسـد به رغـم آن کـه آمریکا اعـام کرده 
بـود کـه وزیـر امـور خارجـه ایـران را تحریـم خواهد کـرد، دیـدگاه آن بخش از 
حاکمیت آمریکا که معتقد به دیپلماسـی و حفظ چهره بین المللی اسـت، غالب 
شـده و بـر همین اسـاس واشـنگتن فعا محمدجـواد ظریف را تحریـم نکرده 
است. شکست اخیر آمریکا در نشست شورای حکام نیز تأثیری روی موضوع 
تحریم وزیر خارجه ایران توسـط ایاات متحده نداشـت. تحریم رهبر انقاب 
اسـامی، تحریم هـای اقتصـادی و شـکایت از ایـران به شـورای حـکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز همگی در راسـتای افزایش فشـارها بر ایران هستند، 
تـا جمهـوری اسـامی بپذیـرد امتیازاتی کـه آمریکا می خواهـد به آن هـا بدهد. 
بـه طـور کلـی آمریـکا در حالی که مدام فشـارها علیـه ایـران را افزایش می دهد 
تاش دارد تا وجهه جهانی خود را از دست ندهد و از سیاستمداران آمریکایی 

تصویـری صلح طلـب و متمایل به مذاکره بسـازد. 
*  تحلیلگر مسائل بین الملل

شهادتم علیه امیرانتظام اشتباه بود
عبدالمجیـد معادیخواه گفت: خوشـحالم در آخریـن ماه های زندگی 
مرحـوم امیرانتظـام توانسـتم دیـداری بـا ایشـان داشـته باشـم که شـفاهًا 
هـم عذرخواهـی خـود را تکمیـل کنـم و از ایشـان درخواسـت کنـم که 
اگـر صحبت هـای من در سرنوشـت ایشـان تاثیری داشـته اسـت، حال 
کند. در آن جلسـه حرف هایی بین ایشـان و همسـرش زده شـد که نشـان 
از اختـاف صـد درصـدی داشـت. همسـرش بـه شـدت اصرار داشـت 
کـه ایشـان جـزو نهضـت آزادی بـود و امیرانتظـام هـم بـه شـدت اصرار 
داشـت کـه مـن عضو نهضـت آزادی نبـودم. در آن جلسـه من به ایشـان 
گفتـم، در اینکـه مـن اشـتباه کـردم و باید از شـما حالیـت بخواهم هیچ 
تردیـدی نیسـت و مطلبـی هـم در این مورد نـدارم، اما آن روزی که شـما 
در آن دادگاه محاکمـه و محکوم شـدید تقریبًا همه ایـران برای این حکم 
کـف زدند. در تایید این صحبت گفت: مهندس سـحابی تـا ماه های آخر 
زندگـی اش بـا مـن دشـمن بـود. خاطراتی گفـت: از اختافـات مهندس 

بـازرگان و مهنـدس سـحابی در مـورد خودش.

یـادداشـت 
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سـرمقـاله

نوذر شفیعی  *

آرمان: ششمین نشست مشترک هیات رئیسه مجلس 
خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی در دوره پنجم روز 
پنجشنبه برگزار شد. رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه امروز با مساله دشمنی های دیوانه وار آمریکا مواجه ایم، 
اظهار کرد: کشورهایی که خیلی کمتر از آمریکا نیستند هم با 
ما دشمنی می کنند، ولی آمریکا دشمنی خود را بیشتر نمایان 
کرده است. رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در 
برابر دشمن تاکنون پیروزی های بسیار خوبی داشته ایم، گفت: 
دشمن از این پیروزی ها ناخرسند است. همان پیروزی هایی 
یمن  در  و  سوریه  عراق،  در  را  دشمن  سیاست های  که 
خنثی کرد و در این کشورها آنها را به شکست واداشت. 
آیت ا... احمد جنتی ادامه داد: همه این پیروزی ها به خاطر 
مقاومت است، البته این راه هموار نیست و باید با همت راه 
را در پیش گرفت اما این مقاومت ها همه جا خود را نشان 
داده و هزینه هایش را هم تقبل کرده است. رئیس مجلس 
خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مشکات با مردم شوخی 
ندارد، تصریح کرد: گرانی، تورم، فسادهای اداری، فسادهای 
مالی و سایر مفاسد وجود دارد ولی مردم تحمل می کنند و 
حضورشان را در صحنه نشان می دهند که واقعا کمترین 
کاری که می توانیم بکنیم دعای شبانه روزی برای مردم در نماز 
شب و هر زمان دیگر است و اینکه هر خدمتی از دستمان 
برمی آید نباید کوتاهی کنیم. جنتی با بیان اینکه مردم سختی ها 
را تحمل می کنند، گفت: آنان اطاعت شان و عاقه شان به مقام 
معظم رهبری را نشان می دهند و این مقاومت ها سبب شده 
که ما قدرتی دشمن شکن پیدا کنیم، اما باید در تاریخ حفظ 
شود که نخست وزیر ژاپن اینجا می آید و مقام معظم رهبری 
می گویند ترامپ ارزش انتقال پیام را ندارد. این کم حرفی 
نبود که ایشان زدند و همه فهمیدند که ایشان از موضع قدرت 
برخورد و دشمن را تحقیر می کند. وی در بخش دیگری 
گفت: متاسفانه امروز بر کشوری که ۳00 میلیون جمعیت دارد 

فردی رهبری می کند که خودش نیز نمی داند چه  کار انجام 
می دهد و کارشناسان و برخی رسانه های آمریکایی می گویند 
که ترامپ مانند ببر فریاد می زند و مثل گربه می ترسد. اخیرا 
نیز نامه ای نوشته است مبنی بر اینکه ما اموال تمام کسانی که 
با ایران ارتباط دارند را مسدود می کنیم و مقام معظم رهبری 
را تحریم می کند. مگر رهبری در خارج از کشور سرمایه ای 
دارد که مسدودش کنند؟ جنتی خطاب به اعضای خبرگان 
رهبری گفت: ما باید اهداف مقام معظم رهبری را پیگیری 
کنیم. ما باید بیانیه گام دوم را به شکل گفتمان مطرح کنیم و 
نباید اجازه دهیم که این بیانیه کهنه شود؛ چرا که وظیفه ما 

خبرگان است که مفاد این بیانیه را پیگیری کنیم. 
 اقتصاد کشور در دست دولت؟ 

جنتی با طرح این پرسش که چرا بیشتر اقتصاد کشور 
این مساله برخاف  باشد، اظهار کرد:  باید دست دولت 
عقل و قانون اساسی است. باید فکری به حال بی توجهی 
به اقتصاد مقاومتی و امید بستن به دشمن شود، چرا عده ای 
نمی توانند بفهمند که دشمن در برابر ما قرار دارد. وی تصریح 
کرد: دشمن قلب ما را هدف گرفته و سایه ما را با تیر می زند. 
برخی ها باور نمی کنند که از دشمن انتظار دوستی نمی توان 
داشت. اگر دشمن روی خوش نشان می دهد چون می خواهد 
از پنجره ای وارد شود که ما از در آن بیرونش انداخته ایم. 
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: با ادامه وضعیت موجود 
مشکات ما حل نمی شود؛ امروز نیروهای جوان و آتش 
به اختیار آمادگی کامل برای فعالیت دارند. نیازی نیست 
این نیروها را در پست های باا و حساس به کارگیری کنید 
ولی ازم است که آنها را در یک مسیر تدریجی جایگزین 
نیروهای کنونی کنیم. وی با بیان اینکه مبارزه با فساد اخاقی، 
سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از اصول است که باید به آن 
توجه شود، اظهار کرد: ما می خواهیم این مطالب را به شکل 
گفتمان در آوریم و در میان طاب و حوزه های علمیه گفتمان 

رهبر انقاب را جا بیندازیم. جنتی تاکید کرد: مبارزه با فساد 
باید مردمی شود و مردم باید در این زمینه مطالبه گری کنند. 
اگر مردم به این مساله توجه نداشته باشند نتیجه مطلوب گرفته 
نمی شود. امروز باید جوان های با ایمان و جهادگر و پاکدست 

به کار گرفته شوند. 
 برجام مایه دردسر شده است

وی با تاکید بر اینکه برجام مایه دردسر شده است، 
تصریح کرد: اگر آن روزی که گفته شد، ما آن را آتش می زدیم 
امروز با این شرایط مواجه نبودیم، البته امروز هم که دولت در 
حال کاهش تعهدات برجامی است کار خوبی می کند و باید 
آن را ادامه دهد؛ چرا که از این اروپایی های منافق نیز هیچ 
انتظاری نباید داشت. جنتی ادامه داد: یکی از ارکان اروپا، 
انگلیس است که دشمنی دیرینه ای با ما دارد و امروز نیز 
دشمنی اش ادامه دارد و در راستای همین دشمنی نفتکش را 
در روزهای اخیر توقیف کرده است. رئیس مجلس خبرگان 
رهبری تاکید کرد: اینها به تعهدات خود عمل نمی کنند اما باید 
بتوانیم روی پای خود بایستیم و با مقاومت به نقطه هدفمان 
برسیم و می رسیم. جنتی در پایان گفت: از آقای رئیسی تشکر 
می کنیم که اخیرا با ۶0 قاضی متخلف برخورد کردند، چرا که 
دستگاهی که می خواهد مبارزه با فساد کند خود باید عاری 

از فساد باشد. 
 قدردانی در بیانیه پایانی 

در ششمین جلسه مشترک هیات رئیسه و کمیسیون های 
مجلس خبرگان رهبری، اعضا درباره مسائل مهم خبرگان 
و اهم مسائل جاری داخلی و بین المللی اظهار نظر و در 
 پایان این جلسه بیانیه ای صادر کردند که در آن آمده است: 

مواضع  از  قدردانی  ضمن  رهبری،  خبرگان  مجلس   .۱
شجاعانه و مبتنی بر حکمت مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی( در مقاطع مختلف انقاب به ویژه در دیدار نخست 
وزیر ژاپن با معظم له، مقاومت پایدار و بازدارندگی فعال را 

تنها راه مقابله با دشمن زیاده خواه و بی منطق می داند و بر 
آن تاکید می کند. 2. اهانت ترامپ به ساحت مرجعیت و 
اقدام سخیف وی در تحریم رهبر معظم انقاب، حضرت 
آیت ا... العظمی خامنه ای )دام ظله الشریف( ارزش پاسخ 
دادن ندارد. حقد و کینه نظام سلطه که جهانی آکنده از 
بی عدالتی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فناوری را به همراه 
داشته است نسبت به شخصیتی که هم در سیره شخصی و 
هم در عرصه جهانی پرچمدار عدالت و مبارزه با سلطه گران 
بین المللی است امری طبیعی است که پاسخ آن را قرآن کریم 
داده است که قل موتوا بغیظکم. ۳. مجلس خبرگان رهبری، 
با قدردانی از کاهش تعهدات برجامی جمهوری اسامی بر 
اساس استفاده از حق مندرج در متن برجام و حفظ منافع 
ملی تاکید نموده و بر استمرار این حرکت که قطعا نتایج 
مثبتی را به همراه خواهد داشت، تاکید نموده و از دولت 
محترم می خواهد با طرف  های اروپایی عضو برجام مبتنی 
بر رهنمود های مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، کاما 
هوشمندانه و با لحاظ عزت ملی تعامل نماید و از الگوی 
مقاومت که اخیرا در ساقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی 
به دست پاسداران غیور انقاب اسامی تبلور یافت تبعیت 
نموده و در مقابل آمریکایی ها و انگلیسی ها در توقیف 
نفتکش حامل نفت جمهوری اسامی برخورد مناسب را 
انجام دهند. ۴. مجلس خبرگان با تاکید بر تقویت گفتمان 
مطالبه گری از مسئوان ضمن تشکر از برخی اقدامات 
انجام شده، بر اهتمام هرچه بیشتر مسئوان نظام جهت رفع 
مشکات کشور به ویژه مشکات معیشتی از دولتمردان و 
مسئوان محترم می خواهد بیش از پیش در دسترس مردم 
بوده و پاسخگوی دغدغه آنان باشند. ۵. اقدامات اخیر قوه 
قضائیه در راستای تحول در این دستگاه و رفع مشکات 
قضایی مردم به ویژه مبارزه با مفسدان اقتصادی قابل تقدیر 
است. مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از رئیس 
محترم قوه قضائیه بر استمرار این اقدامات در راستای 
اجرای رهنمود های رهبر معظم انقاب در حکم انتصاب 
ایشان تاکید می نماید. ۶. در سال رونق تولید بر تقویت و 
حمایت از تولیدکنندگان که همواره مورد تاکید مقام معظم 
رهبری بوده اصرار نموده و از سران محترم قوا می خواهیم 
با هماهنگی کامل در راستای تسهیل امر تولید، تمام توان 
خود را به کار گیرند و از ابزار های ازم برای ترویج فرهنگ 

استفاده از کاای داخلی استفاده نمایند.

ویـــــژه 

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه »در اجاس اضطراری شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی در مورد پرونده 
هســته ای ایران یکبار دیگر آمریکا شکست خورد«، در اینستاگرام خود نوشت: اجاس اضطراری شورای حکام سازمان 
بین المللی انرژی اتمی به تقاضای آمریکا و به بهانه اقدامات جمهوری اسامی ایران در کاهش تعهدات اتمی اش تشکیل شده 
بود و بیانیه نمایندگی آمریکا در آژانس قبل از تشکیل این نشست که در آن ذکر شده بود راهی که ایران در پیش گرفته، انزوای 
بین المللی اش را عمیق تر می کند، نشان می داد که آمریکایی ها امید زیادی به دستاوردهای این نشست بسته اند اما ساعاتی بعد، 

برون داد جلسه نشان داد که انزوای آمریکا عمیق تر شده است. محمود واعظی در ادامه آورده است: طنز تلخ در آن 
است که آمریکا ادعا کرده است ایران بخشی از تعهدات خود را در برجام انجام نداده است، برجامی که 

رئیس جمهور آمریکا کل آن را رد کرده و از آن خارج شده است. وی با اشاره به نتایج جلسه شورای 
حکام تصریح کرد: اینکه حتی هم پیمانان آمریکا در مسائل مهم بین المللی با آن کشور همراهی نمی کنند، 

نشانه انزوایی است که آقای ترامپ و گروه »بی« بر آن کشور تحمیل کرده اند.

آرمان- حمید شجاعی: پس از حواشی و اظهار نظرات 
گوناگون پیرامون پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی 
نجفی شهردار پیشین تهران، چندی پیش اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضائیه از برگزاری نخستین جلسه دادگاه نجفی در 22 تیرماه خبر 
داد. حال همه چشم  ها منتظرند تا ببینند اولین جلسه دادگاه شهردار 
سابق با چه حواشی و ناگفته هایی همراه خواهد بود. این در حالی 
است که طی روزهای گذشته خانواده مقتول در لحظات پایانی در 
اقدامی جدید 2 وکیل برای این پرونده در نظر گرفته اند تا به هر 
نحوی که شده به گفته مادر میترا استاد حکم قطعی قصاص نجفی 
را بگیرند. با این حال باید دید که روند این پرونده در نخستین 
دادگاه به ریاست قاضی کشکولی که دادگاه هایی چون دادگاه سعید 

مرتضوی را ریاست کرده چگونه پیش خواهد رفت. 
  نخستین جلسه دادگاه

ماجرای قتل میترا استاد همسر سابق محمد علی نجفی شهردار 
پیشین تهران را می توان یکی از مهم ترین پرونده های سیاسی و 
اجتماعی طی ماه های اخیر قلمداد کرد. مساله ای که ابعاد مختلفی 
داشت و هرکسی از ظن خود به بررسی و اظهار نظر درباره قسمتی 
از این ماجرا می پرداخت. از ماجراهای درون خانوادگی که خود 
نجفی در بازپرسی و صحبت هایش درخصوص همسر مقتولش 
گفت تا شایعه پرستو بودن میترا استاد که حواشی بسیاری را طی 
هفته های گذشته ایجاد کرد. قتل میترا استاد موجب شد تا برای 
مدت زمانی به خصوص همه چیز تحت الشعاع این مساله قرار گیرد 
و جریان های سیاسی، فضای مجازی و رسانه ای هرکدام این مساله 
را به نحوی شرح دهند. پرونده ای که برخی سیاسیون و نمایندگان 
مجلس سرعت رسیدگی به آن را در مدت زمانی کم، تامل برانگیز 
توصیف کردند. حال با همه این اوصاف و تحلیل ها امروز 22 
تیرماه ۹۸ اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد به 
صورت علنی در دادگاه کیفری یک استان تهران در شعبه ۹ برگزار 

خواهد شد که مسلما آبستن مسائل و حواشی بسیاری خواهد بود. 
جالب اینکه محمدرضا محمدی کشکولی رئیس شعبه ۹ و قاضی 
دیوان عالی کشور، ریاست این جلسه را برعهده دارد. محمدرضا 
محمدی کشکولی رسیدگی به پرونده قتل بنیتا دختر دوساله، سعید 
مرتضوی دادستان اسبق تهران و چند پرونده حساس دیگر را نیز 
برعهده داشته است. این در حالی است که بسیاری همچنان متحیر 
از وقوع چنین جنایتی از سوی شخصی خوشنام چون نجفی 
هستند. لذا روزهای آینده باید منتظر روشن شدن ابعاد دیگری 

از پرونده قتل میترا استاد همسر سابق محمدعلی نجفی باشیم. 
 اقدام جدید

پدر، مادر و فرزند میترا استاد که اولیای دم پرونده هستند، 
هرچند شکایت اولیه خود را در مرحله دادسرا ارائه داده اند، اما 
تصمیم گرفتند با معرفی دو وکیل به دادگاه مراحل رسیدگی را 
از طریق وکا پیگیری کنند. چهارشنبه گذشته دو نفر از وکای 
دادگستری با ارائه برگه وکالت از سوی هر سه اولیای دم میترا 
استاد خواستار مطالعه پرونده شدند. قاضی کشکولی با دستور 
الصاق برگه وکالت آن ها به پرونده، اجازه مطالعه را صادر کرد. 
هرچند مهلت قانونی بررسی پرونده از سوی طرفین پرونده 
پایان یافته است، اما با درخواست مطالعه از سوی دو وکیل 

دادگستری موافقت شد و آن ها پرونده را مطالعه و برای دادگاه 
آماده می شوند. 

 نجفی باید فکر این روزها را می کرد
یک رابط میترا استاد، همسر مقتول شهردار پیشین تهران 
کاندیداتوری استاد در  با ماجرای  با اصاح طلبان در رابطه 
با  می گفت  من  به  او  داشت:  اظهار  انتخابات شورای شهر 
سیاسیون و دولت ارتباط دارد و می خواهد توانمندی هایش را 
در اختیار ما قرار دهد. می گفت می خواهم رشد کنم و در شورای 
شهر تهران شرکت کنم. »رویداد2۴« نوشت؛ جواد اسدپور بیان 
کرد: گفتم شما نمی توانی، چون رشد سیاسی این جوری کیلویی 
اتفاق نمی افتد و شما باید سابقه داشته باشی اما میترا استاد 
گفت از جایی می خواهم شروع کنم، ولی پول هم ندارم و از 
من درخواست کمک کرد و گفت در عوض من دوستانی دارم. 
وی درخصوص واسطه گری اش برای معرفی استاد جهت قرار 
گرفتن در فهرست انتخابات شوراها گفت: آن زمان نجفی مشاور 
رئیس جمهور بود و میترا استاد ما را به ماقات آقای نجفی برد. 
ما برای دیدن آقای نجفی به یک ساختمان خیریه در خیابان 
تخت طاووس رفتیم. همان جا بود که این خانم نشست جای 
آقای نجفی. چهره های شناخته شده ای در این نشست بودند؛ 

معروف ترین آدمی که حضور داشت مسجدجامعی بود. این 
فعال سیاسی درخصوص چگونگی آشنا شدن میترا استاد با 
نجفی اظهارکرد: فکر می کنم با محمدعلی نجفی هم در محافل 
سیاسی آشنا شده بود. ما استنباط دیگری نداشتیم. اسدپور ادامه 
داد: میترا استاد به من می گفت نجفی گفته من از تو پشتیبانی 
می کنم که در اسامشهر در لیست قرار بگیری. من خودم پیگیری 
کردم و سعی کردم ایشان را معرفی کنم و در نهایت میترا استاد 
در فهرست انتخاباتی شورای اسامشهر قرار گرفت. رابط استاد 
با اصاح طلبان در خصوص سناریوی پرستو بودن استاد اضافه 
کرد: بعید است. اینطور نیست که به هرکسی چنین فضایی بدهند. 
بعید می دانم که حتی سیستم امنیتی ما هم دست به چنین کار هایی 
بزند. شاید یک عملیات شخصی بوده باشد. اینکه یک فرد امنیتی 
به طور شخصی دست به چنین عملیاتی زده باشد. اما در مجموع 
اینکه میترا استاد مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشد و از او برای 
جاسوسی علیه نجفی استفاده کرده باشند را نمی دانم، ولی تا 
وقتی من می شناختم چنین چیزی نبود. وی اذعان کرد: اینکه 
میترا استاد که بود، پرستو بود یا کفتر بود مهم نیست، چون آن 
مرحوم، دیگر اصا وجود ندارد. کسی که ماحصل چهل سال 
مدیریتش را در این نظام باخته باید حواسش را جمع می کرد. 
کسی که خربزه خورده باید پای لرزش بنشیند. آن روزی که 
نجفی جایش را به این خانم داد و باب آشنایی باز شد، باید فکر 
اینجا را می کرد. وی درخصوص نقش خود در ماجرا و بودن 
نامش در نامه شش صفحه ای نجفی گفت: قاضی شهریاری مرا 
خواست و سوااتی کرد. من همین حرف ها را به او زدم. آقای 
نجفی کار بدی کرده و این بداخاقی خاصی بود. آقای نجفی 
مرتکب اشتباهی شده و حاا می خواهد برای خودش شریک 
جرم درست کند و بگوید برای حفظ نظام این کار را کردم. این 

درست نیست.

وارد  سرزده  به صورت  تهران  انقاب  و  عمومی  دادستان 
دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان شد و در این بازدید 
از شعب این دادسرا با مراجعه کنندگان نیز گفت وگو کرد و از 
نزدیک، در جریان خواسته های آنان قرار گرفت و دستورات ازم 
را برای حل مشکات آن ها صادر کرد. علی القاصی مهر دادستان 
تهران در ادامه بازدید های خود از نواحی دادسرای عمومی و 
انقاب تهران همچنین از دادسرای فرهنگ و رسانه بازدید و ضمن 
بررسی وضعیت شعب از تاش ها و زحمات انجام شده قضات و 
کارکنان این دادسرا تقدیر کرد. وی در نشستی که با حضور کارکنان 
قضایی و اداری برگزار شد، مسئولیت دادسرای فرهنگ و رسانه 
را از جهت ارتباط مستقیم با افکار عمومی، حساس عنوان کرد و 
افزود: پرونده های این دادسرا از اهمیت خاصی برخوردار است که 
عاوه بر ُبعد رسانه ای دارای ابعاد مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
نیز هستند و با توجه به وضعیت طرفین پرونده باید تحقیقات با 
سرعت، دقت و ظرافت قضایی انجام پذیرد. وی ادامه داد: در 
دنیای امروز دیگر مرز اطاعاتی وجود ندارد و ما باید توانمندی ها 
و ظرفیت ها خود را ارتقا ببخشیم و از آن جایی که عملکرد ما 
مورد رصد و ارزیابی فعاان عرصه های مختلف قرار می گیرد باید 
با متهمین این دادسرا بر خورد قاطع و همه جانبه صورت پذیرد. 

دادستان تهران تاکیدکرد: تدبیر و مصلحت قضایی ازمه کار قضات 
است و باید به گونه ای عمل کنیم که عاوه بر اقتدار، تصویر مثبت 
دستگاه قضایی که در اذهان مردم وجود دارد را تقویت کنیم. وی 
با اشاره به اصاح ساختار اداری و قضایی جدید دادسرای تهران 
تصریح کرد: با عنایت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه برای ۳۸ 
دادسرا ساختار جدید تهیه و به تصویب رسیده است که از این 
۳۸ دادسرا 2۱ دادسرا عمومی و بقیه تخصصی است؛ که ان شاءا... 
امیدواریم که این امر منشأ خیر برای مردم شریف تهران باشد. وی 
تاکید کرد: جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از اهداف تحولی قوه 
قضائیه است و رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا باید در زمان 
متناسب به قرار نهایی ختم شود تا مجازات های مقرر قانونی اثر 
مطلوب خود را داشته باشند که همین امر باعث کاهش جرم و به 

طریق اولی کاهش جمعیت کیفری خواهد شد. 
 تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی 

القاصی مهر همچنین در جلسه بررسی وضعیت دادسرا های 

استان تهران که با حضور ریاست دادگستری استان تهران، معاون 
نظارت و هماهنگی امور دادسرا ها و سرپرستان نواحی دادسرای 
تهران برگزار شد با اشاره به این که »ما همه عضو یک مجموعه 
قضایی هستیم و باید در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم نهایت 
تاش خود را انجام دهیم«، اظهارکرد: تصویری که مردم از قوه 
قضائیه انتظار دارند عمدتًا در دادسرا شکل می گیرد و این به نحوه 
مواجهه و رفتار مجموعه دادسرا با ارباب رجوع بر می گردد و این 
مهم، مسئولیت و وظیفه ما را سنگین تر می کند. وی در بخشی از 
صحبت های خود با اشاره به اینکه »حجم کار و افزایش ورودی 
افزود:  است«  مهم  موضوعاتی  جمله  از  دادسرا  در  پرونده ها 
اصحاب پرونده در بدو ورود با توجه به خساراتی که متحمل 
شده اند ممکن است رفتار های تندی از خود نشان دهند؛ بنابراین 
همکاران ما در دادسرا باید روحیه صبر و تحمل خود را تقویت 
کنند. وی در بخشی از صحبت های خود طوانی شدن فرایند 
رسیدگی را یکی از مشکات دادسرا عنوان کرد و گفت: ما اگر 

بخواهیم زمینه احقاق حق مردم را فراهم کنیم چاره ای نداریم که 
به مساله کمیت آمار دادسرا ها دقت کنیم. در خیلی از موارد علت 
این که کیفیت کار قضایی پایین می آید انباشت پرونده هاست که 
این خود باعث کاهش تمرکز قاضی در روند رسیدگی می شود. 
دادستان تهران از تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادسرای 
تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: دادستان ها و سرپرستان نواحی 
باید نسبت به کنترل ورودی و خروجی پرونده ها نظارت کافی را 
داشته باشند و مسیر ورودی و خروجی شعبات را رصد کنند. وی 
افزود: وقتی آمار شعبه ای در دادسرا زیاد است این پیام را دارد 
که ما پاسخگوی مطالبه و خواست مردم نیستیم. دادستان تهران 
با اشاره به پدیده های شوم کوه خواری، تعرض به اراضی ملی 
و منابع طبیعی، زمین خواری و تصرف بستر رودخانه در اطراف 
تهران خواستار ورود قاطع مدعی العموم شد و افزود: دادستان ها 
باید افراد و دستگاه هایی را که با متخلفین تبانی و زمینه تخلف را 
فراهم کرده اند شناسایی و مورد مواخذه قرار دهند. وی در ادامه 
حضور دادستان ها در شورای تامین را مهم و اثرگذار خواند و 
تصریح کرد: دادستان عضو شورای تامین است و حضور او در 
این جلسه باید معنادار باشد. نقش دادستان در این جلسات باید 

کنترلی و نظارتی باشد.

شهردار اسبق به ایستگاه آخر رسید
امروزنجفیمحاکمهمیشود

نجفیمیخواهدبرایخودششریکجرمدرستکندرابطمیترااستادبااصاحطلبان:
روزیکهنجفیجایشرابهاستاددادبایدفکرچنینروزهاییرامیکرد

دادستان تهران: 
دردنیایامروزدیگرمرزاطاعاتیوجودندارد

آیت ا... جنتی در نشست هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون  های دوره پنجم

مشکات با مردم شوخی ندارد
برجاممایهدردسرشدهاست
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در تله نیفتیم
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس با اشـاره بـه اینکه ما پـس از خـروج آمریـکا از برجام بـه انتظـار اروپایی ها 
نشسـتیم، گفـت: اروپایی هـا مـا را دعـوت بـه صبـر کردنـد و وعـده می دادند که به تعهـدات خودشـان در قالـب برجام عمل 
می کننـد؛ بـه هـر حال ما یکسـری مشـکات در اقتصـاد، روابط بانکـی و فروش نفت داشـتیم که باید برطرف می شـد اما 
اروپایی هـا هیـچ اقدامـی انجـام ندادند. غامرضا حیدری خاطرنشـان کرد: هنگامـی که ایران رفتار طرفیـن برجام را 
مشـاهده کـرد و دیـد هیـچ اقدامـی صورت نگرفته اسـت، گفت مـن هم به کم کـردن تعهدات برجامـی خویش در 

قالب آنچه این معاهده بیان کرده دسـت می زنم. ایران هنوز از برجام خارج نشـده اسـت و امیدوار هسـتم که چنین اتفاقی هم نیفتد 
زیـرا در حـال حاضـر بهانـه دسـت طرفین مقابل وجـود دارد چه برسـد زمانی که ما خارج شـویم. حیدری با بیان اینکـه اروپایی ها 
هـم بـه تعهـدات برجامـی خـود به رغـم قول هایی کـه دادند عمـل نکردند، تصریـح کرد: نمی دانـم اروپایی ها زورشـان نمی رسـد یا 
نمی خواهند مقابل آمریکا بایسـتند شـاید هم منافع شـان ایجاب می کند که با ایاات متحده وارد چالش نشـوند. در این میان چیزی 

که ما باید به آن دقت داشـته باشـیم، داشـتن تدبیر اسـت که در تله نیفتیم.

 

اسماعیل کوثری در گفت وگو با »آرمان«: 
پیرمردها و پیرزن های فرقه رجوی 
راه به جایی نخواهند برد
  گروهک منافقین حتی برای آمریکایی ها کارکردی ندارد
  هر تعرضی با ضربه سهمگین مواجه خواهد شد

آرمـان- مرتضـی رفیعـی: گروهـک تروریسـتی منافقیـن از زمانـی 
کـه بـا پیگیری هـای دولـت ایـاات متحـده آمریـکا در دوره بـاراک اوبامـا 
به خصـوص جـان کـری، بـه کمپ تیرانـا در آلبانـی منتقل شـدند، اقدامات 
جدیـدی علیـه منافـع و امنیت مردم ایـران طراحی کردند کـه مهم ترین این 
اقدامـات، هشتگ سـازی های تروریسـتی و جعلـی دربـاره شـرایط ایـران 
بـود. هشـتگ هایی کـه ذهـن و فکـر مـردم ایـران را هـدف قـرار می دهـد. 
ایـن هشـتگ ها توسـط کسـانی سـاخته می شـود کـه روزگاری در دهـه 60 
و بعـد از آن جادهـا و قاتـان بالفطـره ای بودنـد کـه هـزاران نفـر از مردان 
و زنـان بی گنـاه کوچـه و بـازار را بـه خـاک و خـون کشـیدند. اکنـون کـه به 
برکـت امنیـت ایـران، ایـن تروریسـت ها دستشـان از جسـم و جـان مـردم 
ایران کوتاه شـده، با سـاخت سـوله های متعدد در کمپ تروریسـتی خود به 
هشتگ سـازی بـرای ناامن کردن فضای مجـازی روی آورده انـد. اگر روزی 
ایـن گروهک ورشکسـته جان مردم را هدف ترورهای خـود قرار می دادند، 
امـروز بـه برکـت امنیـت ایجاد شـده در کشـور دسـت آن ها از جسـم مردم 
کوتـاه شـده، امـا همچنـان افـکار و اعتقـادات مـردم در معرض تجـاوزات 
آنهاسـت، امـا نکته مهـم ناتوانی این فرقـه در جذب اعضای جوان اسـت. 
از سـوله های تروریسـم سایبری منافقین تصاویری به دسـت آمده که در آن 
مشـتی پیرمـرد و پیـرزِن وامانـده مجبورند صبح تا شـب در فضای مجازی 
فعالیـت داشـته باشـند. روال کار آن هـا بـه ایـن شـکل اسـت کـه از ابتدای 
ساعت اداری آموزش دیده و سپس از ظهر شروع به فضاسازی در فضای 
مجـازی می کننـد. در انتهای شـب نیز بازخـورد کار روزمره خـود را مرور و 
سـوژه هایی را کـه باید برای مسـموم کـردن فضای مجـازی در روز بعد کار 
کننـد، بررسـی می کنند. به همین منظـور »آرمان« گفت وگـوی کوتاهی را با 
اسـماعیل کوثری، نماینده اسـبق مجلس شـورای اسـامی ترتیـب داده که 

در ادامـه می خوانید: 
 طـی روزهـای گذشـته تصاویری از کمـپ تیرانـا در آلبانی از 
پیرمـردان و پیرزنانـی که به منظور مسـموم کردن فضـای مجازی 
در ایران در سـوله هایی در این کشـور مشـغول به فعالیت هسـتند 
منتشـر شـد. این نیروهای ورشکسـته در وضعیت کنونی با دست 

زدن بـه چنیـن اقداماتی چـه اهدافـی را دنبال می کنند؟ 
منافقیـن در ایـن پایگاه چـون دیگر از آنها کاری بر نمی آیـد اما بااخره 
دشـمنی خودشـان را بـا مـردم ایـران بـه هـر نحـوی می خواهنـد نشـان 
دهنـد. لـذا ایـن افـراد در پـی دروغ پـردازی و دروغ افکنـی هسـتند. هزینه 
نگهـداری ایـن افـراد در آلبانـی فـراوان اسـت. به دلیـل هزینه فـراوان، این 
افـراد ورشکسـته باید به شـکلی  به کار گرفته شـوند. لـذا در این زمینه این 
افـراد بـه کار گرفتـه شـده اند. به خیـال خام خودشـان در پی آن هسـتند تا با 
جنگ به اصطاح سـایبری بر علیه کشـورمان دسـت به اقداماتی در فضای 
مجـازی زده و فضا سـازی کننـد. اما همگان می دانند آن زمانـی که این افراد 
جوان بوده و از بنیه جوانی برخوردار، هیچ غلطی نتوانستند بکنند حال که 
دیگر سـنی از آنها گذشـته و توانایی انجام هیچ کاری را ندارند. بنابراین در 
ایـن زمینـه نیز از کارایی آنچنانی برخوردار نیسـتند. این گونـه اقدامات جز 
سـیاه تر کـردن پرونده خیانت های ننگینشـان نزد مردم ایـران نتیجه  دیگری 

در بر نخواهد داشـت. 
 ایاات متحده از خارج کردن نام گروهک منافقین از لیسـت 
گروه هـای تروریسـتی چـه اهدافـی را دنبـال می کنند؟ همچنین 
ایـن گروهـک چـه منافع احتمالـی را بـرای آمریکایی هـا تامین 

خواهنـد کرد؟ 
بـه نظـر می رسـد بـا توجه بـه آنکـه آمریکایی ها بـه خوبـی می دانند که 
گروه هـای سـازمان یافتـه ای کـه در داخـل کشـور حاضر باشـند بـرای آنها 
کار کننـد وجـود نـدارد. بنابرایـن از نظـر آمریکایی هـا بهتریـن گزینـه افراد 
خودفروخته و وابسـته به بیگانه ای همچون منافقین هسـتند که می توان از 
آنها اسـتفاده کرد. لذا آمریکایی ها نام این گروهک تروریسـتی را از لیسـت 
گروه هـای تروریسـتی خودشـان خارج کردند. این مسـاله نیز نشـان دهنده 
حقوق بشـر کاذب آمریکایی اسـت. دستان این گروهک تروریستی آغشته 
بـه خـون 17هـزار نفر از مـردم کوچه و خیابان اسـت. حـال آمریکایی ها با 
خـارج کـردن نـام ایـن گروهـک از لیسـت گروه هـای تروریسـتی بـه دنبال 

اسـتفاده از آنها در چارچوب اهدافشـان هسـتند. 
 طـی روزهـای گذشـته روابط عمومی نیـروی زمینی سـپاه در 
اطاعیه ای از گلوله باران مقر تروریسـت ها در حاشـیه مرز اقلیم 
کردسـتان عـراق بـا ایران و هاکت و زخمی شـدن شـمار زیادی 
از تروریسـت ها خبر داد. بر اسـاس این اطاعیه روز چهارشـنبه 
۱۹تیـر رزمنـدگان قرارگاه نجف اشـرف نیروی زمینی سـپاه، یک 
تیـم تروریسـتی کـه قصد نفـوذ بـه کشـورمان از طریـق مرزهای 
غربی را داشـت در منطقه عمومی جوانرود منهدم و 5 تروریسـت 
بـه هاک رسـیدند. با توجه به ایـن اطاعیه هدف چنین تحرکاتی 

توسـط تروریسـت ها در غرب کشـور چیست؟ 
به نظر می رسـد آمریکایی ها و صهیونیسـت ها از تمامی ظرفیت های 
چنیـن گروه هـای تروریسـتی اسـتفاده می کننـد تـا بدیـن وسـیله بتواننـد 
موفقیتی هرچند محدود کسـب کنند. ولی بدون شـک همچنان که تاکنون 
هر تیم تروریسـتی که قصد ورود به کشـور را داشته سـرکوب شده اند، در 
حـال حاضـر نیز همین گونه خواهد بود. بدون شـک آنها با دسـت زدن به 
چنیـن اقداماتـی راه به جایی نخواهند برد. در حال حاضر نیز این گروه ها 
توانایـی آنچنانی ندارند. لذا دسـت به چنیـن اقداماتی می زنند اما همگان 
بایـد بداننـد کـه آنهـا دسـت و پا می زننـد و به هیـچ نتیجه ای نمی رسـند. 
بـه دلیـل آنکـه نیروهای دفاعی کشـورمان در هوشـیای کامل در هـوا و بر 
روی زمین آنچنان مسـلط هسـتند که حتی اجازه هیچ گونه تعرضی را در 
ورود تروریسـت ها بـه حریم جغرافیایی کشـورمان را نمی دهنـد. لذا این 
گروه هـا در درگیری ایجاد شـده تلفـات دادند. اما نکته ای که حائز اهمیت 
بـوده ایـن اسـت کـه تلفات متعرضانی که به مـردم و به این سـرزمین نظر 
سـوء داشـته باشـند بسـیار زیـاد خواهد بـود و به هیـچ عنوان حـق ورود 
نخواهنـد داشـت. در صـورت فکـر تعـرض از سـوی هر متعرضـی، آنها 
بایـد بداننـد که با ضربه سـهمگین و سـنگین نیروهای دفاعی کشـورمان 

مواجه خواهند شـد.

چرا برجام باید باقی بماند؟
 ادامـه از صفحـه اول/  ۳ - آینده انقاب: تدابیر خردمندانه و شـجاعانه 
رهبـر معظـم انقـاب در حفظ برجام -باوجود عهد شـکنی علنـی ترامپ- 
یادآور عینی تدابیر حکیمانه امام راحل در پایبندی به قطعنامه ۵۹۸ سازمان 
ملل باوجود عهد شکنی یکطرفه صدام است و همین »این همانی« تاریخی 
اسـت کـه نگارنـده را مجـاب کرده که بـه اطمینان کامل بنویسـد، جمهوری 
اسـامی ایران قطعا ضمن حفظ مثلث قدرت منطقه ای، بازدارندگی نظامی 
و مطالبـات دیپلماتیـک، در برجـام باقی می ماند تا ضمن صیانـت از افتخار 
دیپلماتیک نظام -همچون قطعنامه ۵۹۸- در صحنه جهانی، این پیام صریح 
را بـه دنیـا مخابـره کنـد کـه اگر نـو رادیکال هـای آمریکایـی، زیر میـز توافق 
می زنند و معاهدات بین المللی را به سخره می گیرند، در جمهوری اسامی 
ایـران -همانطور که آیت ا... هاشـمی پیش بینی کرده بـود- »تندروها« هرگز 
مبنـای تصمیمـات نظام قـرار نمی گیرنـد و آینده انقاب اسـامی در سـایه 
انـزوای روزافـزون افراطی هـا در شـعاع آگاهی مـردم ایـران، از آن »اعتدال« 

خواهد بود. ان شـاءا... 
 * فعال رسانه ای

گـــــپ

یادداشت روز

نـگــــره
ترکیب دانشگاه امام صادق و یاران قالیباف 

 در راه شورای نگهبان
آملی اریجانی هنوز در قوه قضائیه اثرگذار است

سیدابراهیم رئیسی، اعضای حقوقدانان شورای نگهبان را به 
مجلس معرفی کرد. علی غامی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان 
و محمدحسن صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی قاضی دادگاه 
از گزینه های پیشنهادی حجت ااسام رئیسی رئیس قوه قضائیه به 
مجلس هستند. علی غامی از نیروهای دانشگاه امام صادق است 
که ریاست گروه معارف این دانشگاه را برعهده دارد. او چهره ای 
اصولگراست که معموا در برنامه های شبکه افق به عنوان میهمان 
دعوت شده است. هادی طحان نظیف جوانی جویای نام متولد سال 
1۳61از دیگر چهره های دانشگاه امام صادق است که ریاست گروه 
حقوق دانشگاه را برعهده دارد و قبا به عنوان مشاور در شورای 
نگهبان فعالیت کرده است. محمدحسن صادقی مقدم از دانشگاه 
تربیت مدرس دکتری حقوق خصوصی خود را دریافت کرده و از 
چهره های نزدیک به فرهاد رهبر است. صادقی مقدم پیش از این 
به عنوان مشاور عالی فرهاد رهبر رئیس وقت دانشگاه تهران فعالیت 
کرده است. از میان گزینه های معرفی شده دو گزینه، گزینه دانشگاه 
امام صادق هستند؛ دانشگاهی که پس از چهار دهه ریاست آن از 
دست خانواده مهدوی کنی خارج شد و به آملی اریجانی رئیس 
سابق قوه قضائیه رسید. پیش از این »رویداد۲۴« در گزارشی نوشته 
بود با ریاست آملی اریجانی، دانشگاه امام صادقی ها در راه قوه 
قضائیه هستند. نسل تاثیرگذاری از مدیران پرورده دانشگاه امام 
صادق هستند که به گفته مسئول بسیج دانشجویی آن بیشتر مدیران 
آن جذب وزارت ارشاد، صداوسیما و وزارت امور خارجه شده اند 
و طبیعی است فارغ التحصیان دانشگاه امام صادق عاوه بر نهاد های 
اطاعاتی و وزارت خارجه و وزارت ارشاد، در قوه قضائیه و البته در 

شورای نگهبان نیز نماینده داشته باشند.
 یار قالیباف هم به شورای نگهبان می رود؟ 

در میان گزینه های معرفی شده، گزینه ای وجود دارد که انتخاب 
او، چندماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، می تواند معادات 
سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد؛ محمد دهقان نماینده طرقبه و 
چناران؛ همشهری و البته رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف. 
محمد دهقان یک دهه قبل در کنار زاکانی در فرماندهی بسیج 
دانشجویی بود و بعد از اینکه زاکانی به خاطر موفقیت هایش در 
فرماندهی بسیج دانشجویی استان تهران، به فرماندهی کل بسیج 
دانشجویی رسید، دهقان جانشین او در بسیج دانشجویی استان 
تهران شد و از آن زمان به صورت جدی وارد فرماندهی سیاسی 
جناح اصولگرا شد. علیرضا زاکانی تاش زیادی کرد تا دوستان 
همراه در بسیج دانشجویی را تبدیل به یک حزب زیرمجموعه 
برای جمعیت ایثارگران کند و سرانجام در جمعیت رهپویان این 
اتفاق افتاد و محمد دهقان و زاکانی پایه گذاران این حزب شدند. در 
حال حاضر نیز دهقان، دبیرکلی جمعیت رهپویان را بر عهده دارد. 
دهقان چهار دوره است که نماینده مجلس می شود، اما در مجلس 
دهم با قرار گرفتن در جایگاه رهبری جریان اصولگرا، بیشتر مورد 
توجه رسانه ها قرار گرفت. نامزدشدن برای نایب رئیسی مجلس 
اثرگذاری اش در مجلس  گرچه با شکست او همراه بود اما از 
نکاست. نشان دادن انگشت شست به سایر نمایندگان مجلس زمانی 
که فرجی دانا با فشار در استیضاح مجلس نهم عزل شد، ریاست 
ستاد سردار قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ۹6 و سرانجام 
تاش های این روز های او برای استیضاح زنگنه همزمان با انتشار 
اخباری از دیدار او و بابک زنجانی، نشان داده که دهقان تبدیل 
به چهره ای مهم و اثرگذار برای جریان اصولگرا شده است. قرار 
دادن چنین فردی در شورای نگهبان حتما با ناراحتی اصاح طلبان 
به دنبال  زمانی  دهقان  اینکه محمد  به خصوص  مواجه می شود، 
اعدام موسوی و کروبی بود و اعتماد سیدابراهیم رئیسی به چنین 
تفکری، هشداری جدی به جریان اصاح طلب است. جمعی از 
اصاح طلبان در خیابان بهشت در جلسه ای شرکت کرده بودند که 
گفته شد از میان ده هزار نامزد انتخابات شورایاری، حدود صد نفر 
توسط هیات نظارت رد صاحیت شده اند، اما در آن جلسه تاکید 
شد که وضعیت این صد نفر توسط هیات نظارت پیگیری شود تا 
حقی زایل نشود. این آمار را تا اسفند ۹۸ و زمان بررسی صاحیت 
نامزد های ورود به انتخابات مجلس به خاطر بسپارید؛ شاید بتوان 

آن را با رد صاحیت ها در تیم جدید شورای نگهبان مقایسه کرد.

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه 
در اطاعیه ای اعام کرد

گلوله  باران مقرهای تروریست ها در حاشیه 
مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای از گلوله باران 
مقرهای تروریست ها در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان عراق با 
ایران و هاکت و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها خبر داد. 
در پی تحرکات اخیر تروریست های تحت حمایت استکبار جهانی 
در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور ضد امنیت و آرامش ملت 
ایران، روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای اعام کرد: 
در پی اقدام تروریستی روزهای اخیر گروهک های ضد انقاب و 
تحت حمایت استکبار جهانی در مناطقی از غرب و شمال غرب 
کشور و به شهادت رساندن شهید سرافراز و داور حاصل احمدی 
و دو تن از پاسداران غیور اسام و تاش مذبوحانه در برهم زدن 
امنیت استان های آذربایجان غربی و کردستان، نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در ادامه هشدارهای قبلی کشورمان به 
اقلیم کردستان عراق مبنی بر جلوگیری از استفاده گروهک های 
تروریستی از مناطق حاشیه مرزهای مشترک با جمهوری اسامی 
ایران برای فعال کردن مقرها برای آموزش، سازماندهی و گسیل 
تیم های تروریستی در نفوذ از مرز و انجام اقدامات تروریستی و 
ضد امنیتی در میهن اسامی ما و بی توجهی و مسامحه در این 
خصوص، از روز چهارشنبه )1۹ تیرماه( مقرهای فعال و محل 
استقرار و آموزش گروهک های تروریستی ضد انقاب در این 
مناطق را هدف قرار داد. در این عملیات که توسط واحدهای 
موشکی، پهپادی و توپخانه نیروی زمینی سپاه انجام پذیرفت، مراکز 
فعال تروریست ها هدف قرار گرفت و عاوه بر انهدام آنها، شمار 
زیادی از عناصر تروریستی به هاکت رسیده و یا زخمی شده اند 
که اطاعات تکمیلی متعاقبا به آگاهی ملت شریف ایران رسانده 
خواهد شد. در اطاعیه نیروی زمینی سپاه تصریح شده است: با 
اشراف اطاعاتی و شناخت دقیق یگان های اطاعاتی و عملیاتی از 
نقاط و محل های استقرار تروریست های مزدور، اهداف موردنظر به 
دقت مورد اصابت قرار گرفته و مراحل عملیات نیز تصویربرداری 
و مستند سازی شده است. این اطاعیه در پایان با پرده برداشتن 
ازتاش تروریست ها در استفاده از روستاییان به عنوان سپر انسانی 
و درخواست مجدد از مردم شریف کردستان عراق مبنی بر فاصله 
گرفتن از محل های استقرار گروهک های تروریستی و طرد آنان 
تاکید کرده است: همانگونه که بارها تصریح شده است، امنیت ملی 
و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران به ویژه مردم عزیز و غیور 
استان های مرزی خط قرمز نیروهای مسلح کشور به ویژه نیروی 
زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی بوده و در این خصوص هیچ 
ماحظه و مرزی را نمی شناسد و تروریست ها را در هر سوراخی 
که خزیده باشند به سزای اعمال ننگین و جنایتکارانه شان خواهند 
رساند، همچنین از اقلیم کردستان عراق انتظار می رود با جدی گرفتن 
هشدارها و تذکرات جمهوری اسامی ایران، بیش از این اجازه 
ندهد سرزمین خود به پناهگاه و محل آموزش، تربیت و سازماندهی 
تروریست ها برای ارتکاب جنایات تروریستی و به مخاطره انداختن 
امنیت پایدار کشورمان تبدیل شود. گفتنی است؛ روز چهارشنبه ) 
1۹ تیر ( رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه، یک 
تیم تروریستی که قصد نفوذ به کشورمان از طریق مرزهای غربی 
را داشت در منطقه عمومی جوانرود منهدم و ۵ تروریست آن را 

به هاک رساندند.

عزم رئیسی برای برخورد با مفاسد جزم است
یـک فعـال سیاسـی اصاح طلـب در 
ارتبـاط بـا دادگاه هـای مفاسـد اقتصـادی 
اظهار کرد: این دادگاه ها تا حدی توانسـتند 
افـکار عمومـی را بـا خـود همـراه کننـد. با 
حداقلـی ای  شفاف سـازی  دادگاه هـا  ایـن 
در عرصـه فسـاد موجـود صـورت گرفـت. 
بایـد گفـت کـه عزمـی بـرای برخـورد بـا 
 ایـن مفاسـد اقتصـادی ایجاد شـده اسـت. 

علی صوفی ادامه داد: مفسدینی که اان در دادگاه ها پرونده 
دارند، مفسـدین خرده پا نیسـتند، بلکه کسانی هستند که از 
رانت نزدیکی به مسـئوان و رانت قدرت اسـتفاده کردند. 
ایـن شـاخصه برخورد قوه قضائیه با مجرمیـن را اثربخش 
و مثبت می کند. صوفی خاطرنشـان کرد: البته هنوز اعتماد 
مردم بازنگشـته اسـت. به چند دلیل مردم هنوز به برخورد 
بـا مفسـدین اطمینـان ندارند مثا اطمینـان ندارنـد که این 
برخوردهـا تـا پایـان ادامـه پیـدا کند یـا اگر حکمـی اعام 
شـد آن حکـم کامـل اجرا شـود و بـاز در اجـرای آن حکم 
کانون هـای قـدرت نفوذ و اثر نکنند و مجازات زندان برای 

مجرمیـن رفع و رجوع نشـود. وی افزود: از 
این دسـت نگرانی هـا در صحبت های مردم 
شـنیده می شـود کـه درسـت اسـت مفسـد 
اقتصـادی زندانـی می شـود امـا آخـر سـر 
آزاد شـده و بـه زندگـی و تجـارت خـود بر 
می گردد. این موضوعـات در افکار عمومی 
فضـای یـاس ایجـاد می کند، بایـد این فضا 
را مدیریـت کـرد. یعنی پرونده های مفاسـد 
چنـان شـفاف باشـد کـه افـکار عمومـی پذیرایش باشـند. 
صوفـی تصریح کـرد: رئیـس جدید قوه قضائیـه مواضعی 
را علیـه مفاسـد اعـام و صحبت هایـی از حقـوق عامـه 
کـرده اسـت، نشـان می دهـد عـزم رئیسـی جزم اسـت تا با 
مفاسـد برخـورد کنـد. وی یـادآور شـد: در ایـن برخوردها 
بایـد عدالت رعایت شـود نـه اینکه عده ای در امان باشـند 
و نـه اینکـه مثـل اختاس های بـزرگ بانکی که دیده شـده 
عـده ای فـرار کننـد. صوفی تاکید کرد: به نظر می رسـد عزم 
رئیسـی جزم است، اما هنوز نتایج تصمیمات او مشخص 

نشـده است.

تجاوزگران با پاسخ قاطع مواجه می شوند
وزیـر دفـاع گفـت: ایـران بـا حفـظ حق 
دفـاع مشـروع مبتنـی بـر آموزه هـای دیـن 
دفاعـی کشـور و  اسـام و رهنامـه  مبیـن 
همچنیـن مـاده ۵1 منشـور ملـل متحـد؛ از 
چنـان آمادگـی و اقتـدار توسـط نیروهـای 
مسـلح جمهوری اسـامی ایران برخـوردار 
اسـت کـه هر دشـمنی در هر سـطحی قصد 
تجـاوز بـه حریـم و تمامیـت ارضی کشـور 

مقـدس جمهوری اسـامی ایران را داشـته باشـد با پاسـخ 
قاطـع، دندان شـکن و پشـیمان کننـده مواجـه خواهد شـد. 
سـرتیپ امیـر حاتمـی تهدیـد اخیـر نخسـت وزیـر رژیـم 
اشـغالگر قـدس را مصـداق آشـکار و صریـح نقـض بند ۴ 
ماده ۲ منشـور سـازمان ملـل متحد درعدم تهدید و توسـل 
به زور علیه سـایر کشـور های عضو سـازمان ملل متحد از 
جمله کشورهای منطقه و جمهوری اسامی ایران دانست. 
وی با اشـاره به سخنان نخسـت وزیر رژیم اشغالگر قدس 
در پایـگاه هوایی)نواتیـم( و سـخنان گذشـته وی در محـل 
تاسیسات اتمی دیمونا در سال گذشته که یک کشور عضو 

سـازمان ملـل و عضـو ان پی تـی را بـه طـور 
مشـخص مـورد تهدیـد هسـته ای و نظامـی 
قـرار داده بـود، نهایت بی شـرمی برشـمرد و 
از وزارت امور خارجه خواسـت همان گونه 
که تاکنون پیگیری های حقوقی را نسـبت به 
رفتارهای تهدیدآمیز رژیم اشغالگر قدس از 
طریـق مراجـع بین المللی از جمله سـازمان 
ملـل متحد و شـورای امنیـت صـورت داده 
اسـت، خواسـتار پاسـخگویی جدی مجامـع بین المللی به 
این رفتارهای هنجارشـکن و مخاطره آمیز بر اساس اصول 
و موازیـن صلـح و امنیـت جهانـی باشـد تا به عنوان سـند 
رسـمی در سـازمان ملل متحد منتشـر و ثبت گردد. بنیامین 
نتانیاهـو نخسـت وزیر رژیم اشـغالگر قـدس چندی پیش 
در بازدیـد از اسـکادران جدیدتریـن جنگنده هـای نسـل 
پنجمـی اف-۳۵ ایـران را بـا این نسـل از جنگنده ها تهدید 
کـرد. اوگفتـه اسـت »ایـران باید به یاد داشـته باشـد که این 
هواپیماهـا می تواننـد در هـر نقطـه از خاورمیانـه، از جمله 

ایـران و سـوریه پـرواز کنند«.

سعید  با  گفتن  سخن  بی تردید  شفیعی:  مطهره  آرمان- 
حجاریان آرزوی برخی اصولگرایان است چه رسد به اینکه 
بخواهند با او مناظره کنند. سعید حجاریان چهره شناخته شده ای 
است و جماران نوشته است: »حجاریان در یک خانواده نسبتا 
مذهبی و از طبقه متوسط در محله نازی آباد تهران زندگی می کرد و 
جرقه فعالیت های سیاسی اجتماعی اش از دبیرستان الهی زده شد 
و در دوران تحصیل در دانشکده فنی دانشگاه تهران با برگزاری 
کاس های تفسیر قرآن و شریعتی خوانی و توزیع اعامیه های 
امام با بچه های همان محله به اوج خود رسید. بعد از پیروزی 
انقاب به ژاندارمری، کمیته نازی آباد و نهایتا ستاد کل ارتش رفت. 
گفته می شود در آنجا، از وقوع کودتای نوژه جلوگیری کرد. بعد از 
تشکیل دفتر نخست وزیری به تیم اطاعاتی آنجا می پیوندد. از 
وی به عنوان یکی از طراحان اصلی وزارت اطاعات جمهوری 
اسامی یاد می شود. با شروع دولت سازندگی از این نهاد امنیتی 
به مرکز استراتژیک ریاست جمهوری می پیوندد. در این دوره، 
در راستای تقویت حکومت جمهوری اسامی، در کنار توسعه 
اقتصادی؛ بحث ضرورت توسعه و نوسازی اجتماعی و سیاسی 
را مطرح می کند. در نخستین دوره از تشکیل شورای شهر تهران 
به عنوان نایب رئیس انتخاب شد«. همین نقش آفرینی و اثربخشی 
بود که سبب شد تا آنانی که دل در گرو توسعه و آرامش کشور 
نداشتند تمایلی به تداوم مسیر حجاریان نداشته باشند که به گفته 
خودش یک بار در سال 1۳60 مورد سوءقصد مجاهدین خلق 
قرار گرفت و بار دیگر سعید عسگر در سال 7۸ بود که اقدام به 
ترور حجاریان کرد؛ هر چند مغز متفکر اصاحات از این حادثه 
جان به در برد اما از آن پس تاکنون صندلی چرخدار همراه زندگی 
است. ۲0 سال که هر روزش حجاریان درد جریانی را با خود 
حمل می کند که هنوز حاضر نیستند به اشتباه بودن مسیر خودشان 
اذعان کنند. منافعی که هر روز در یک پوشش کسب می کنند و 
با انقابی نشان دادن خود هر آنچه ایق خودشان است نثار 
آنانی می کنند که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند. سعید 
حجاریان قربانی خودسرها شد اما به جای اندیشیدن به انتقام، 
مسیر آگاه سازی را انتخاب کرد تا تعداد ناآگاهانی که خودسری 
را برای نیل به اهدافشان انتخاب می کنند، افزایش نداشته باشد. 
آگاه سازی حجاریان هنوز هم از سوی برخی سیاسیون اصولگرا 
و مدعیان انقابی گری قابل تحمل نیست و به هر بهانه ای درصدد 

مسدود کردن راهی هستند که حجاریان طی می کند که در ادامه به 
برخی از آنها اشاره می شود. 

 ضلع تفرقه افکنی ناکام شد
بود که حجاریان چنین عنوان کرد: »شاید  اردیبهشت  در 
بتوان در »مشارکت مشروط«  جست؛  عقانی ترین راهبرد را 
مطرح  چنانچه شروط  ولی  کرد  استفاده  انتخابات  فرصت  از 
شده برآورده نشد، عطای انتخابات را به لقایش بخشید.« آنچه 
تئوریسین اصاحات بیان کرد تصمیم قطعی این جریان نبود 
و تنها یک راهکار بود که از سوی او بیان شد اما اصولگرایان 
راهکار نخ نما شده اختاف افکنی را انتخاب کردند که در نهایت 
ناکام شدند. چنانکه سخنی از محمدعلی نمازی عضو کارگزاران 
را پاسخ به حجاریان نشان دادند که گفته بود: »برخاف برخی 
دوستان در جریان اصاحات که معتقد به حضور مشروط در 
انتخابات هستند، حزب کارگزاران معتقد به مشارکت بدون شرط 
در انتخابات است«. عمر این تفرقه افکنی کوتاه بود و سیدحسین 
مرعشی از اعضای اصلی حزب کارگزاران تاکید کرد: »دوستانی که 
می گویند مشروط، به خاطر این است که شرایط را بهبود ببخشند. 
خیلی برایمان سخت است که ظرفیت های فراوانی داشته باشیم که 
به صحنه نیایند یا حذف شوند و ما با لیست های حداقلی حداکثر 
مسئولیت را بپذیریم«. این توضیح مرعشی سبب سکوت کامل 

طراحان پروژه تفرقه شد. 
  ضلع تحریف هم رسوا شد

علیرضا زاکانی دلواپس اصولگرا در مناظره با مصطفی تاجزاده 

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصاحات مدعی شد: »آقای 
عسگر، فردی که آقای حجاریان را ترور کرد، سال ۸۸ در ستاد 
انتخاباتی آقای موسوی بود«. این ادعای زاکانی در حالی است 
که عسگر در همان سال ۸۸ با انتشار بیانیه ای حضورش در ستاد 
نامزد اصاح طلبان را تکذیب کرده بود. او بعدها در مصاحبه ای 
حمایتش از میرحسین موسوی را نیز رد کرد. در بیانیه سعید عسگر 
در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۸۸ آمده است: این روزها مطالب روی 
سایت ها و روزنامه ها تحت عنوان »ضارب، مضروب و بازجو 
همه در جبهه حامیان موسوی«، فعالیت سعید عسگر در ستاد 
میرحسین موسوی شهرری و... مشاهده گردیده است که بنده آن را 
صریحا در روزنامه جوان و ایران تکذیب کرده ام و در سایتی نوشته 
شده است که »سعید عسگر ضارب سعید حجاریان در جریان 
آشوب های خیابانی به نفع میرحسین موسوی وارد میدان شده بود 

که این هم یک دروغ و تهمتی بیش نیست«.
 نتیجه عکس برای ضلع خدشه به محبوبیت

خود  مناظره  درخواست  سلیمی  نمین  عباس  هم  تیر   1۵
اصاحات  تئوریسین  یادداشت  نقد  بهانه  به  را  حجاریان  با 
درباره ترامپ مطرح کرد و نوشت: »دوستان شما در خارج از 
کشور همچون محسن سازگارا، اکبر گنجی، محسن مخملباف، 
محبوبه عباس قلی زاده و... به رغم رفتارهای بسیار نازل سیاسی 
همچنین عکس یادگاری گرفتن با بوش پسر نتوانستند اعتماد 
پیش پاافتاده ترین جریانات و گروه ها را جلب کنند. تجدید این 
پیوندها چه افزوده سیاسی، برای شما خواهد داشت؟ شما به جای 

دوری جستن از تندروی ها و تاش برای تفاهم با دلسوزان این 
مرزوبوم در سایر طیف های سیاسی، در مسیر انزوای بیشتر گام 
برمی دارید؛ زیرا متأثر از »فضای جهانی« و »رویکردهای موجود« 
عمل می کنید، نه بر اساس اعتقادی ثابت؛ لذا هر نامه و طوماری 
به لحاظ سیاسی وبال گردنتان می شود. آیا شما امروز می توانید از 
نامه 1۲7 نفر از دوستانتان در مجلس ششم که رهبری را در برابر 
گردن کشی های بوش پسر دعوت به تسلیم می کرد دفاع کنید؟ یادتان 
نرفته است که در آن نامه نیز جنگ و حمله آمریکا قطعی فرض 
شده بود. از این نامه حتی آقای دکتر روحانی در کتاب »امنیت ملی 
و دیپلماسی هسته ای« خود ابراز برائت می کند. چرا راه دوری 
برویم؛ آیا می توانید از نامه ماه گذشته ۲۲۵ تن از دوستانتان در یک 
مناظره دفاع کنید؟ تصور این که چنین رویکردهایی موقعیت شما 
را در انتخابات پیِش رو تقویت کند، خطاست؛ خطاهای گذشته را با 
خطا جبران نتوان کرد.« او به خوبی می دانست حجاریان اخاقمدار 
است و درخواست مناظره سلیمی نمین را بی پاسخ نمی گذارد که 
چنین هم شد. حجاریان در پاسخ به درخواست سلیمی نمین 
نوشت: »همانگونه که اطاع دارید من دو عقده در لسان دارم که با 
دعای حضرت موسی نیز قابل رفع نیست. اول آنکه اختال تکلم 
مانع از انجام هر نوع مناظره  می شود. دیگر آنکه در بسیاری از امور 
ناگزیر از خودسانسوری هستم تا مبادا خفیه نویسان دامنم را بگیرند 
و کار به جای باریک بکشد! خوشبختانه شما از این دو مشکل بری 
هستید. اوا بحمدا... طلیق اللسان هستید و ثانیا محدودیتی برای 
ابراز عقایدتان ندارید. لذا با کمال تأسف باید بگویم قادر نیستم 
دعوت شما را اجابت کنم.« پس از پاسخ حجاریان دور جدید 
بی اخاقی دلواپسان آغاز شد چنانکه حجاریان را ناتوان از مناظره 
با سلیمی نمین خواندند و مناظره ای که در درخواست ابتدایی 
نشانی از مکتوب بودن نداشت را درخواست مکتوب نامیدند که 
حجاریان نیاز به سخن گفتن در آن نداشت اما آن را رد کرد! رد 
مناظره ای که ماهیتش با آنچه به اطاع حجاریان رسید محلی از 
اعراب ندارد و تنها نیت و هدف برنامه نویسان تخریب حجاریان را 
نمایان می کند. اصولگرایان به خوبی به نقش و تاثیرگذاری حجاریان 
واقف هستند که این موضوع در واکنش های آنها به اظهارات و 
مواضع تئوریسین اصاحات مشهود است و نمی توانند آن را پنهان 
کنند که همین موضوع اخیر یعنی رد مناظره لسانی با سلیمی نمین 

گویای این حساسیت و شاید حسرت اصولگرایان است.

»آرمان« از 20 سال آگاه سازی آقای تئوریسین روایت می کند

چراغ روشن حجاریان
در تاریکخانه دلواپسان

 مثلث تفرقه، تحریف و کاستن از محبوبیت جواب عکس داد

روی خــط

آرمان- محمدحسین لطف الهی: برخی مسئوان خودسر در 
برخورد با مسائلی ساده، گاهی راه حل هایی چنان دشوار انتخاب 
می کنند که نه تنها گامی در جهت حل مشکل برداشته نمی شود 
بلکه یک مشکل ساده که به آسانی و با تدبیر قابل حل بود به 
بحرانی بدل می گردد که آثار و عواقب آن مردم و حاکمیت را آزار 
می دهد. هجدهم تیر 7۸ یکی از نمونه هایی است که نشان می دهد 
عواقب اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی افراد خودسر تا چه 
اندازه می تواند برای کشور آسیب به همراه داشته باشد. بر اساس 
گزارش شورای عالی امنیت ملی در آن زمان، دانشجویان قبل از 
1۸تیر، بیشتر از 10 تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کرده بودند و 
هیچ کدام از این تظاهرات به خشونت و درگیری منتهی نشده بود. 
با این وجود در 1۸تیر تصمیمات سردار نظری، فرمانده وقت 
انتظامی تهران بزرگ باعث خشم دانشجویان، افزایش تنش و در 
نهایت فاجعه کوی دانشگاه شد که تأثیر غیرقابل انکاری بر فضای 
سیاسی کشور داشت. محمدکاظم کوهی، مدیرکل وقت کوی 
دانشگاه تهران در گفت وگو با »امتداد«، حادثه را این گونه روایت 
می کند که ماجرای کوی و اعتراضات دانشجویان امری مرسوم 
و شناخته شده بود و بدون اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی 
برخی فرماندهان میدانی نیروی انتظامی امکان نداشت باعث ایجاد 
آشوبی بزرگ شود. او می گوید عرف بر این بود که دانشجویان 
در موارد اعتراضی، اجتماعی را تا حد فاصل جال آل احمد و 
یا مقابل در اصلی کوی تشکیل می دادند و با هماهنگی ای که ما 
با نیروی انتظامی، حراست کل و حراست وزارت علوم داشتیم، 
این تجمعات، بدون کوچکترین درگیری یا تنش به پایان می رسید. 

چنانچه او تصریح می کند در ابتدای این تجمع اعتراضی، نیروهای 
کانتری یوسف آباد طبق معمول به محل خیابان کوی آمده بودند و 
پس از صحبت با دانشجویان، با شعارهایی نظیر »نیروی انتظامی، 

تشکر، تشکر« محل را ترک کردند. 
 انعقاد نطفه درگیری

مدیرکل سابق کوی دانشگاه تهران، تفاوت اعتراضات آن 
روز با اعتراضات روزهای گذشته را تنها در ورود نیروهای ضد 
شورش و خودروهای زرهی آنها به موضوع توصیف می کند و 
تأکید دارد که با مشاهده خودروهای زرهی نیروی انتظامی که به 
فرماندهی شخصی به نام »امیراحمدی« در میدان حضور یافته 
بودند شخصا نزد او رفته و خواهش کرده نیروها را از اطراف 
کوی دور کنند تا غائله بخوابد. محمدکاظم کوهی می گوید: »در 
پاسخ به خواهشی که کردم، من را با ضربه ای به داخل جوی 
آب پرت کرده و در همین حین، دانشجویانی که شاهد ماجرا 
بودند، از این رفتار خشمگین شده و به بیرون آمدند.« او تسلط 
نیروهای لباس شخصی بر نیروی انتظامی را محسوس ارزیابی 

و تأکید می کند که نیروهای انتظامی مستقر در محل از لباس 
شخصی ها حرف شنوی داشتند و این لباس شخصی ها بودند 
که بر آتش اختاف و درگیری می دمیدند. بازخوانی وقایع ورود 
نیروهای خودسر به کوی دانشگاه در سال 7۸ که رهبر معظم 
انقاب از آن به عنوان »مساله ای که قلبشان را به درد آورد«، یاد 
کردند نشان می دهد که بر اساس گزارش شورای عالی امنیت 
ملی در آن زمان هیچ یک از اعتراضات و تجمعات دانشجویان، 
اقدامی از پیش تعیین شده و سازماندهی شده نبوده است. تبدیل 
اعتراضاتی 1۵0- ۲00 نفره در تهران به یک فاجعه ملی از آنجا 
ناشی شد که عده ای با سوءاستفاده از شرایط و برخاف قانون 
وارد کوی دانشگاه شده و با حمله به دانشجویان، بر آتش خشم 

مردم نفت پاشیدند. 
 دلواپسان و تحریف روایت

این روزها دلواپسان تاش دارند پس از ۲0سال با استفاده 
انحصاری از سیمای ملی، روایتی جدید را به مردم القا کنند. 
هفته گذشته، فرهاد نظری فرمانده انتظامی تهران بزرگ در سال 

7۸، در یکی از برنامه های سیما روایت جدیدی از 1۸تیر و 
حوادث کوی دانشگاه ارائه داد و مدعی شد که اصاح طلبان 
برخاف ظاهر در پشت صحنه به دنبال آتش افروزی و سرکوب 
دانشجویان بودند. نظری گفت که روز 16تیرماه از وزارت 
کشور به پلیس کتبا نامه می دهند که هرگونه اختالی که در محل 
به وجود آمد مسئولیت آن به عهده پلیس است و باید برخورد 
شود. او مدعی است در شب حادثه نیز آقای اری وزیر وقت 
کشور و مصطفی تاجزاده معاون سیاسی او این دستور را صادر 
کرده اند. نظری به درخواست مناظره ای زنده با مسئوان وقت 
اشاره کرد و گفت: »من دوست دارم فرصتی پیدا شود و در یک 
مناظره زنده و رودررو با مسئوان و عناصر آن زمان به گفت وگو 
بنشینم و چهره به چهره به عنوان دو برادر کنار هم شروع به مرور 
تاریخ کنیم تا برای آیندگان ما بماند.« این درخواست او با 
موافقت مصطفی تاجزاده همراه شد و او خطاب به انجمن 
اسامی علوم پزشکی شهید بهشتی که برای برگزاری این 
مناظره اعام آمادگی کرده بودند، نوشت: »تاش قبلی من برای 
انجام مناظره با فرمانده نیروهای مهاجم به کوی دانشگاه تهران 
در بیستمین سالگرد جنایت 1۸تیر7۸ ناکام ماند. سردار نظری 
پاسخگو نبود و آقای زاکانی نیز که از آمادگی فرمانده وقت 
پلیس تهران برای مناظره با من خبر می داد، جواب تلفن و 
پیامک مرا نداد و سوال های مهمی همچنان بی پاسخ ماند. اکنون 
نیز با تشکر از دعوت آن انجمن محترم آمادگی خود را برای 
شرکت در مناظره پیشنهادی آن دوستان با حضور آقای نظری 

برای روشن شدن حقایق اعام می کنم.«

گزارش »آرمان« از فاجعه کوی دانشگاه 
و روایت های مختلف از این ماجرا

هزينه هاي خودسر ها عليه نظام تمامي ندارد
 از هیچ بحران آفریدند

آرمان: بااخره یک چهره اصاح طلب به پشت تریبون نماز جمعه دعوت شد. 
سیدابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر تهران و فعال سیاسی اصاح طلب به عنوان 
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه کن در پشت تریبون قرار گرفت و درباره پنجمین 
دوره انتخابات شورایارى هاى محات تهران صحبت کرد. او در سخنرانی خود نه تنها 
به مسائل سیاسی نپرداخت بلکه همگان را به وحدت و تاش برای ساخت کشوری آباد 
فراخواند. اصاح طلبان به خوبی می دانند تریبون نماز جمعه، عمومی است و باید تبلور 
حضور همه گرایش ها باشد. بنابراین از طرح موضوعاتی که سبب نارضایتی اقشار غیر 
اصاح طلب می شود خودداری می کنند اما مشکل اصلی آنجاست که جریانی از قرار 

دادن این تریبون در اختیار اصاح طلبان هراس دارد. 
 نماز جمعه سمبل وحدت باشد

نماز جمعه مراسم عبادی سیاسی متعلق به همه اقشار جامعه است؛ تریبون نماز جمعه 
هم به طور طبیعی باید در اختیار نمایندگان همه گروه ها قرار گیرد و قابل قبول نیست یک 
جریان از حضور در پشت این تریبون محروم شود و گروهی دیگر با خیال راحت خود 
را صاحب و اختیاردار تریبونی که متعلق به همه است، بداند. اصاح طلبان سال هاست از 
حضور در پشت تریبون نماز جمعه به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه منع 
شده اند و تنها افراد با گرایش اصولگرایانه می توانند از این تریبون استفاده و صدای خود را 
به گوش مردم برسانند که این شرایط با عدالت سازگار نیست. در اختیار قرار دادن تریبون 
سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه به یک گرایش به نام اصولگرایی می تواند سبب 
کاهش حضور همه مردم با گرایش های مختلف در صفوف نماز جمعه شود. به عنوان نمونه 
کریمی قدوسی که روزی در پشت تریبون نماز جمعه مشهد حضور یافت و ادعاهایی را 
مطرح کرد که با واکنش ها و اعتراض های زیادی همراه شد. او گفته بود: »جریانی یک پرچم 
به دستش گرفت و شعاری داد که هرکه بشنود اعتراض نکند. یک پرچم گرفتند و رمز عبور 
و کلمه شان اعتدال است، اعتدال همان مخ و ریشه انحراف است. جریان اعتدال همان 
انحراف است«. یا در بخش دیگری مدعی می شود: »امروز جناب آقای ظریف به وزیر امور 
خارجه آمریکا نامه می نویسد و در نامه خود چهار درخواست می نویسد که متاسفانه کار اینها 

تکذیب کردن است، مگر بنده کارخانه تولید خبر کذب دارم؟ بنده ۴0 سال است که برای 
مردم حرف می زنم و آنها حرف مرا می شنوند« و... برخی دیگر از اصولگرایان هم بودند 
که با قرار گرفتن در پشت تریبون نماز جمعه ادعاهایی را درباره رقیب و مسئوان دولتی که 
با آنها همفکر نبودند، بیان کردند اما هیچ گاه فرصت حضور در پشت تریبون نماز جمعه به 
اصاح طلبانی داده نشد که نتایج انتخابات ها نشان داد حامیان بیشتری در کشور دارند. سال 
گذشته خبرگزاری ایرنا در گزارشی به بررسی گرایش سخنرانان پیش از خطبه نماز جمعه 
تهران پرداخت که نتیجه چنین شد: »از مجموع ۲۵ سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه 

تهران، تنها سه چهره غیراصولگرا و هم راستا با دولت و اكثریت مجلس هستند.«
 اصاح طلبان، آماده حضور 

آیت ا... هاشم هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری درباره علل بروز 
این مساله و تأثیر سپردن این تریبون به گروه های خاص می گوید: سپردن تریبون نماز 
جمعه به گروه های خاص تنها علت كاهش اقبال عمومی به نماز جمعه نیست، بلكه 
می تواند یكی از دایل آن باشد. وی با اشاره به اینكه شاید این موضوع بتواند عامل 
دافعه یا جاذبه باشد، تصریح می كند: نمازهای جمعه و مراسم های مذهبی متعلق به این 
جناح یا آن جناح نیست. امام حسین)ع( برای همه است، مراسم های مربوط به ائمه باید 
برای همه باشد. یعنی به این دو عرصه رنگ سیاسی بازی و جناحی ندهیم. هاشم زاده 
هریسی با اشاره به اینكه برخی، از تریبون نماز جمعه و مراسم های مذهبی مسائلی را 
مطرح می كنند كه عقاید دیگران را لگدكوب می كند، می افزاید: همین موضوع ممكن 
است باعث پشیمانی فرد از حضور در این مراسم ها شود. برخی شعرهای سیاسی علیه 
این جناح و آن جناح می خوانند و باعث آزردگی دیگران می شوند. در حالی كه این افراد 
برای خدا به این مراسم آمده اند. چه دلیل دارد ما آن ها را آزرده كنیم؟ وی در ادامه به 
برگزاركنندگان نماز جمعه توصیه می كند: از سخنرانان و خطیبان بخواهند این مسائل را 
رعایت كنند. بدانند نماز جمعه برای عموم است و همه در آن مشترك هستیم. وزیر اسبق 
کشور هم با بیان اینکه حداقل ۲0 سال است تریبون نمازهای جمعه در اختیار یک جناح 
است، گفت: مدت هاست نماز جمعه ما در دست یک جریان فکری خاص است و این 

مساله جدیدی نیست. حجت ااسام موسوی اری خاطرنشان کرد: اگر میدان را برای 
چهره های اصلی نظام، زجرکشیده ها و مبارزان قبل انقاب باز کنیم و از افرادی که دل در 
گرو انقاب دارند، استفاده کنیم به نفع نظام و فرهنگ غنی اسامی کشورمان است. وی 
تاکید کرد: »روندی که در چندین سال اخیردر نماز جمعه دنبال شده این است که یک 
طیف و جریان خاص این تریبون را در اختیار دارند و هر طور که بخواهند اظهارنظر و 
عمل می کنند.« چندی پیش که حجت ااسام ابوترابی فرد به عنوان امام جمعه تهران در 
این مراسم حضور پیدا کرد بااستقبال اصاح طلبان مواجه شد، چنانکه سایت های خبری 
با انتشار تصویر حجت ااسام سید محمود دعایی در نماز جمعه که چهره اصاح طلب 
است نشان دادند اصاح طلبان نه تنها به حضور در نماز جمعه تمایل دارند بلکه در 

جهت تشویق مردم به حضور در این مراسم تاش می کنند.

سیدابراهیم امینی سخنران نمازجمعه کن بود
پايان »ورود ممنوع جمعه« اصاح طلبان؟
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رفع مشکل ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی 

 گرانی نوشیدنی ها
چرا نوشیدنی هایی مثل نوشابه و ماءالشعیر که به 
بهانه گران شدن قیمت شکر، حداقل ۱۲ درصد گران 
شدن، پس از پایین آمدن قیمت شکر، قیمت مصرف 

کننده را نیاوردند پایین؟
کاملی از تهران 

بنزین سوپر
از بنزین ســوپر استفاده می کنم ، ولی کیفیت آن در 
این اواخر خیلی پایین آمده و خیلی بوی بنزن می دهد 
که باعث سردرد در داخل ماشین می شود . لطفا مسئوان 

نسبت به این موضوع رسیدگی کنند.
اکرمی از تهران

گرانی چای
گرانی ها به چای نرسیده بود که آن هم رسید. قیمت 
چای دقیقا دوبرابر شــده است و یک بسته چای نیم 
کیلویی را باید 60 هزارتومان پول بدهیم. دست دولت 

تدبیر و امید درد نکند.
یک شهروند از تهران 

صداوسیما
کســانی که در تبلیغات صداوســیما نشــان داده 
می شــوند واقعــا از زندگــی تجماتــی بســیاری 
برخوردارند. درست نیســت در این فشار اقتصادی 
که به مردم وارد می شود این تبلیغات نشان داده شود. 
صداوسیما باید به فکر مردم و خانواده هایشان باشند نه 

اینکه به فکر درآمد خودش.
یک شهروند از تهران 

ترافیک کرج
از مسئوان تقاضا داریم که نسبت به ترافیک جاده 
تهران کــرج اقدامی صورت پذیــرد در آینده خیلی 
نزدیک جاده ها و مترو گنجایش این همه رفت و آمد 
را ندارد من هرروز مدتها در ترافیک می باشم واقعا 

سرسام آور می باشد.
یک شهروند از کرج

وانت بارها
میوه فروش های وانتی در دو سمت بزرگراه یاسینی 
در منطقه ۱۳ شــهرداری موجب تصادف های شــدید 
می شوند. هر روز هم وسعت کارشان را زیادتر می کنند 
و سرقفلی جاهای غصب شده در کنار بزرگراه را واگذار 
می کنند. چرا کسی جلوی این کار را نمی گیرد تا هم از 

ترافیک و هم از تصادفات جلوگیری شود.
محبی از تهران

  جوابیه شهرداری تهران

 معاونت حمل و نقل و ترافیک
پیرو درج مطلبی در تاریخ 98/4/۱0 تحت عنوان 

»طرح آلودگی هوا« به اطاع می رساند:
۱-اگر جلوی تولید آلودگی هوا گرفته شود در واقع 
به نفع کارگران و مسافرکشــانی اســت که ساعت های 
متوالی بیشتری در شهر و در معرض آلودگی هوا هستند 
و هزینه های درمانی بیشتری را باید پرداخت کنند. هزینه 

درمان بسیار بیشتر از هزینه عوارض خودرو است.
۲-در طرح جدید استفاده از خودروهای شخصی 
کمتر و رغبت شهروندان به استفاده از وسایل حمل و 
نقل عمومی بیشتر خواهد شد و در نتیجه این مساله از 
دو جهت برای مسافرکش ها بهتر است، اوا شهروندان 
از تاکسی  بیشتر استفاده می کنند، ثانیا ترافیک و زمان 
سفر در شهر کاهش پیدا می کند در نتیجه تاکسی ها می 
توانند تعداد سرویس بیشتری در یک روز داشته باشند.

۳-برای قشــر مرفه با تمکن مالی باا زوج و فرد 
طرح بهتری بود، چرا که یک ماشــین با پاک زوج و 
یک ماشین با پاک فرد خریداری می کردند و در تمام 
ایام سال در شهر بدون مشکل تردد می کردند. از طرفی 
هم بابت ترددشان هزینه ای به شهر پرداخت نمی کردند 
که صرف بهبود وضعیت آلودگی هوا شــود. اما اان 
پولدارها باید هزینه ترددشان را به شهر بدهند و این 

هزینه صرف کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
4-طرح زوج و  فرد باعث می شــد خودرو پاک 
ارزشمند باشد. در نتیجه یک خودرو کاما فرسوده هم 
صرفا بخاطر اینکه یک پاک داشــت و در روزهایی 
از ســال می توانست تردد کند، ارزشمند بود و از رده 

خارج نمی شد و هوا را به شدت آلوده می کرد.
علی عالی
 مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل ترافیک

آرمــــان  الـــو 
ارتباط با ما  : 88545199

عضو کمیســیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: شــورای نگهبان دو ایراد را به ایحه ازدواج زن ایرانی و 
مرد خارجی وارد کرد، یکی در مورد اقامت پدر و دیگری در مورد تابعیت پدر است. به گزارش تسنیم،  ابوالفضل 
ابوترابی اظهار کرد: موضوع تابعیت به پدر خارجی می تواند خاف شرع و قانون اساسی و همچنین مغایر با مسائل 
امنیتی کشور باشد؛ همچنین در مورد اقامت پدر خارجی نیاز دیدند تمهیدات بیشتری لحاظ شود. مصوبه کمیسیون در 
این باره به صحن خواهد رفت و دوباره نمایندگان مجلس به آن رای خواهند داد و اگر رای آورد دوباره به شورای 

نگهبان می رود و اگر شــورا هم ایراداتی که در گذشــته مطرح کرده بود را برطرف شده دید، تبدیل به 
قانون خواهد شد. ابوترابی  افزود: با استعامات امنیتی؛ مقرر شد وزارت اطاعات به عنوان متولی 

این امر اســتعامات پدر خارجی را بر عهده بگیرد و طی ۳ ماه نسبت به این موضوع اعام 
نظر کند. فرزند در حال حاضر در هر سنی باشد مهم نیست و باید استعامات برای اقامت 

پدر به طور کامل انجام گیرد.

نـــکـتـــه

خبــر کوتــاه
۱۴نفر در گیان به تب کنگو مبتا شدند

آرمان: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی گیان گفت: از اواخر فروردین ماه امسال تاکنون، ۱4 نفر در این 
استان به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو مبتا شده اند. محمد 
عباســی افزود: در این مدت، ۲۳ نفر به دلیل برخورداری از عائم اولیه 
بیماری تب کریمه کنگو، مشکوک به بیماری شناسایی شدند که از این 
تعداد ۱4 نفر به این بیماری مبتا شده و تحت درمان قرار گرفتند. وی 
اظهار داشت: یک نفر نیز یک ماه گذشته به دلیل سن باا )۷0 سال(، ابتا به 
بیماری قلبی مزمن، عدم تحمل و وضعیت جسمی نامناسب براثر ابتا به 

بیماری تب کریمه کنگو در استان گیان جانش را از دست داد.

افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم
آرمان: رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: مهم ترین 
انتظار بازنشستگان دریافت مستمری مناسب و خدمات درمانی با کیفیت 
از سازمان تامین اجتماعی است. علی اصغر بیات افزود: افزایش حقوق 
بازنشستگان باید به نحوی باشد که قدرت خرید آنان با توجه به تورم حفظ 
شود و بازنشستگان بتوانند مایحتاج زندگی قابل قبول و آبرومند را از تامین 
اجتماعی دریافت کنند. بیات ادامه داد: این خواسته بازنشستگان در طول 
ســنوات متوالی و با گذشت زمان به خوبی انجام نشــده است و امروز 
خواسته بازنشستگان اجرای همسان ســازی حقوق برای جبران مافات 
سال های گذشته است تا قدرت خرید بازنشستگان تا حدودی جبران شود.

مرحله دوم وام ۲۰ میلیونی به فرزندان بازنشستگان
آرمان: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دوم 
وام ۲0 میلیون تومانی ازدواج برای فرزندان بازنشستگان کشوری تا شهریور 
امســال خبر داد و گفت: این وام ۲0 میلیون تومانی همانند وام مرحله قبل 
با ســود 8 درصد بوده و این بار به ۱۵00 نفر از بازنشســتگان کشوری که 
عقدنامه فرزند آنها در سال ۱۳9۷ و یا سه ماهه اول 98 به ثبت رسیده است، 
اعطا خواهد شد. سید میعاد صالحی افزود: بازنشستگان می توانند از روز 
یکشنبه، همزمان با میاد با سعادت امام رضا علیه السام، در سایت صندوق 
ثبت نام کنند. در مرحله اول ثبت نام، قریب به ۳0 هزار نفر از بازنشستگانی که 
فرزندانشان در سال 9۷ عقد کرده بودند، در سامانه مورد نظر ثبت نام کردند؛ 

افرادی که قبًا ثبت نام کرده اند، نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.

گزارش رسمی پاسکو به شهرداری رسید
 ایسنا: شهردار تهران با بیان اینکه پاسکو ساختمانی بود که کسی فکر 
نمی کرد به آن شکل فرو بریزد، گفت: فروریختن آن به یک فاجعه ملی 
تبدیل شد و این از ویژگی های تهران است. پیروز حناچی در ادامه خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه گزارش ملی و رسمی پاسکو به دست ما رسید. 
در چنین گزارشی ممکن است دستگاه های مسئول به راحتی نقش خود 
را نپذیرند یا این که دستگاه مخاطب اساسا نمی تواند یک گزارش بی طرف 
تدوین کند. حناچی تصریح کرد: ما در تهران با خطراتی روبرو هستیم که 
به ظاهر با یک اتفاق کوچک شروع می شوند، اما می توانند خیلی زود به 

یک فاجعه ملی تبدیل شوند. 

اداره مدارس به شیوه ۴۰ سال قبل 
فارس: عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس گفت: نباید 
مدارس را به شــیوه 40 ســال قبل اداره کرد و معلمان هم نمی توانند با 
شیوه های قدیمی کار کنند. اسداه عباسی اظهار کرد: باید شیوه های نوین 
و جدید جایگزین شیوه های سنتی شود که تحقق این امر نیاز به امکانات 
و تجهیزات آموزشــی جدید دارد در حالی که بسیاری از مدارس ما از 
موضوع تجهیز و نوسازی محروم هستند. توجه به فرهنگیان و مطالبات 
مردم از آموزش و پرورش در بحث ارتقای کیفیت به دور از شعارزدگی 
از نکاتی اســت که باید وزیر جدید آموزش و پرورش به اعتقاد داشته 
باشد. او با اشاره به اینکه سرانه دانش آموزی به اندازه کافی اختصاص 
داده نمی شود، افزود: مدارس دولتی عمدتًا دچار مشکل و معضل هستند.

استخدام ۳درصدی معلوان قطعی است
 ایسنا: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
اختصاص سهمیه ســه درصدی برای استخدام معلوان قطعی است، 
گفت: این سهمیه به هیچ عنوان با استخدام افراد غیرمعلول پر نمی شود. 
محمد نفریه با بیان اینکه از ۱۵ دستگاهی که سال گذشته دارای سهمیه 
استخدامی معلوان بودند با پیگیری سازمان بهزیستی و هماهنگی سازمان 
امور استخدامی کشور، ٣ درصد سهمیه استخدامی معلوان محقق شده 
است، افزود: در همه این دستگاه ها در صورتی که معلولی حائز شرایط 
ازم برای تصدی شغل مذکور باشد، استخدام شده یا در غیر این صورت 

سهمیه مذکور برای دور بعدی آزمون استخدامی حفظ می شود.

آغاز ثبت نام اینترنتی آزمون جذب مدرس
مهر: معاون آموزشی کانون زبان ایران از آغاز ثبت نام اینترنتی آزمون 
جذب مدرس فصل تابســتان کانون زبان از ۲۵ تیرماه خبر داد. علیرضا 
اسامی اظهار کرد: این ثبت نام تا پایان وقت اداری ۲0 مرداد ماه ادامه 
می یابد، همچنین تاریخ برگزاری آزمون سه شنبه ۲9 مردادماه خواهد بود. 
او گفت: آزمون کتبی جذب مدرس در بخش های انگلیســی )کودکان، 
نوجوانان و بزرگساان( و فرانسه، عربی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، چینی 
و ایتالیایی برگزار خواهد شد. آزمون دورۀ قبل که در فصل بهار برگزار شد 
مربوط به مراکز تازه تأسیس و افرادی بود که نیاز به مصاحبه مجدد داشتند 

اما این آزمون به صورت سراسری برگزار خواهد شد.

تراشیدن موی سر سربازان  برداشته شد 
ایسنا: رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از حذف 
الزام سربازان به تراشیدن موی ســر در دوره آموزشی و دوران خدمت 
ســربازی خبر داد. سردار موسی کمالی با بیان اینکه سربازی در گذشته 
همواره با تراشیدن موی سر همراه بوده است، افزود: این امر در سال های 
بسیار دور به منظور رعایت بهداشت فردی و ...  انجام می شد و اجباری 
بود اما در حال حاضر با توجه به ارتقاء بهداشت فردی و امکانات مناسب 
در یگان های نیروهای مسلح و همچنین در راستای خوشایند سازی و 
افزایش نشاط سربازان، الزام تراشیدن موی سر برای سربازان حذف شد.

تراز دریاچه ارومیه یک متر افزایش یافت
خانــه ملت: رئیس فراکســیون احیــا و حفاظــت از دریاچه ها و 
تااب های مجلس گفت: تســهیات ۵0 میلیارد تومانی در باا دســت 
دریاچه ها و تااب ها به عنوان طرحی در قالب حمایت از کشت های کم 
مصرف تصویب شد. سیدهادی بهادری گفت: بارش ها فرصتی شد که 
هدف فراکسیون که احیای تااب ها و دریاچه ها است، به طور اتوماتیک 
اتفاق بیفتد به عنوان مثال تااب هورالعظیم احیا شد و بسیاری از تااب ها 
مثل بختگان و هامون اوضاع بهتری دارند و تراز دریاچه ارومیه از سال 

گذشته تاکنون یک متر بااتر آمده است.

زنان به ته خط رسیده دنبال مهریه هستند
دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت 
امور زنان و خانواده گفت: زن زمانی مهریه را مطالبه 
می کند که به آخر خط زندگی زناشــویی رســیده 
باشد. به گزارش ایلنا، شهناز سجادی تصریح کرد: 
بــا توجه به اینکه زنان با جمعیت 40 میلیون نفری 
ضعیف تریــن افراد از لحاظ حقوق شــهروندی و 
حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی هستند، در حالی 
که تلقی و توجیه این است که به دلیل تحکیم خانواده 
و بقا و ادامه زندگی زناشویی باید مردانی که به دلیل 
مهریه در زندان هستند، آزاد شوند، در حالی که زنانی 
به دنبال مهریه هستند که به آخر خط رسیده اند و در 
عین حال که مهریه شرعا و عرفا در کلیه کشورهای 
اســامی در همان زمان عقد پرداخت می شود، اما 
در کشور ما بحث عندالمطالبه را جایگزین کردند 
و مهریه را عرفا در زمان عقد به زن نمی دهند. وی 
ادامه داد: تنها ســاح و حربه قانونی و شــرعی که 
زن در اختیار دارد، همین مهریه اســت. بنابراین در 
چنین شــرایطی از حربه شرعی خود برای رسیدن 
به حقوق خود که همان حق طاق، حق حضانت 
فرزند، حق سکونت، حق اشتغال و ... است، استفاده 
می کند وقتی شوهر دادخواست منع اشتغال علیه زن 
می دهد تا او را در مضیقه مالی و اقتصادی قرار دهد، 
زن نیز از حربه شــرعی خود استفاده می کند. اتفاقا 
قانون باید مردی را که با سوءمدیریت خود خانواده 

را به بن بست کشانده بازداشت کند.

۹۷ درصد دانش آموزان گرفتار اعتیاد نشده اند
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بالغ 
بر 9۷ درصد دانش آموزان به سمت اعتیاد نرفته اند 
و گرفتار آن نشــده اند، اما یک نفر هم برای ما زیاد 
است و خط قرمز ما مدرسه و دانش آموزان هستند. 
بــه گزارش فارس، ســردار منتظرالمهــدی درباره 
راهکارهای کاهش مصرف مواد مخدر در کشــور 
گفت: سودآوری مواد مخدر در سال های پیش حائز 
اهمیت بوده و در ســال های آینده نیز خواهد بود؛ 
چراکه این سودآوری آنقدر زیاد است که به راحتی 
سوداگران از آن منصرف نخواهند شد.او ادامه داد:                                                                                                                                                       
متاسفانه تنوع مواد مخدر روزبه روز افزایش می یابد 
و هر روز به یک اسم و یک شکل توزیع می شود.

سردار منتظرالمهدی خاطرنشان                                                                                                                                            کرد:                                                                                                        ما دو ایستگاه 
مهم برای پیشگیری از مواد مخدر داریم که ایستگاه 
خانواده و مدرســه اســت. ارتباط پدر با فرزندان 
بسیار مهم است، به خصوص ارتباط پدر با فرزندان 
دختر که محبت به این فرزندان باید در ســن 6 تا 

۱۲ سال بیشتر باشد و والدین با آنها صحبت کنند. 
آنها را در آغوش بگیرند و ببوســند؛ چراکه بسیار 
در رشد فرزندان تاثیر                                                                                                                                                                                                                                                          گذار است. امروز وقتی که با 
دختران ۲0 ساله ای که درگیر آسیب های اجتماعی 
هستند صحبت می کنیم، این خأ روانی، عاطفی و 
کمبود ارتباط دختر با پدر مطرح می شود.سخنگوی 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر تصریح                                                                                                                           کرد:                                                                                                                            در مدرسه 
هم آموزش ها و مهارت هــای ده گانه ای که باید به 
دانش آموزان ارائه شــود، مطرح است که مهم ترین 
آن تاب آوری است؛ یعنی باید به گونه ای عمل کنیم 
که فرزندان ما در مقابل هرگونه آســیب اجتماعی 
به خصوص مواد مخدر قدرت نه گفتن را داشــته 
باشــند و این موضوع با آموزش، اطاع رســانی و 
آگاهی انجام شود. ما ارتباط خیلی خوبی با آموزش                                                                                                                                                                                               
و پــرورش                                                 داریم و برای معلمــان و دانش آموزان 
کارگاه هــای آموزشــی می گذاریم و خــط قرمز ما 

کودکان و مدرسه در موضوع مواد مخدر است.

نگرانی از پیری جمعیت در ۳۰ سال آینده  
مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به مهم ترین 
چالش های جمعیتی کشور گفت: طی ۳0 سال آینده 
۳0 درصد از جمعیت ایران پیر خواهند شد، بنابراین 
در حال حاضــر باید برای افزایش نــرخ باروری 
ایرانیــان برنامه ریزی کنیم. به گزارش ایســنا، دکتر 
محمد اسماعیل اکبری همچنین افزود: در کشور ما 
سرعت رشد پیری نگران کننده است؛ به طوری که 
در ۲0 سال آینده ۲0 درصد جمعیت مان پیر خواهند 
بود و در ۳0 سال آینده ۳0 درصد جمعیت ایران پیر 
می شــوند. یعنی از هر سه فرد یک نفر پیر خواهد 
بــود. حال فرد پیر قاعدتا قدرت تولید ندارد و فرد 
دیگــری باید خرجش را بدهد. افــرادی که اکنون 
40 ســاله اند، ۲0 سال دیگر 60 ساله شده و به گروه 
پیرها می پیوندند. حال در کشور ما به طور متوسط 
۳8 درصد افراد پیر شــغل دارند و 60 درصدشــان 
ســواد دارند. بنابراین در گروه سالمندان 40 درصد 
بی سوادند و 60 درصد شغل ندارند و این افراد روی 

دست جوانان کشور می مانند.مشــاور عالی وزیر 
بهداشت گفت: کم تعداد شدن گروه مولد در کشور 
می تواند گرفتاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و امنیتی به بار بیاورد. میــزان ازدواج کاهش یافته 
اســت و تاخیر در ازدواج وجود دارد، حال تاخیر 
در ازدواج منجر به تاخیر در باروری نیز می شــود. 
در حال حاضر متوسط سن ازدواج در زنان ایرانی 
به ۲4 ســال و در مردان ایرانی نزدیک به ۳0 ســال 
رســیده است. از زمان ازدواج تا اولین باروری هم 
به طور متوسط 4.۵ سال فاصله است. همچنین در 
حال حاضر در کشــور ۱۳ میلیون نفر فرد در ُشرف 
ازدواج داریــم که آماده ازدواج هســتند که حدود 
6.۵ میلیون دختر و 6.۵ میلیون پســر هستند، اما اگر 
ایــن ۱۳ میلیون همین اان هم ازدواج کنند، باز هم 
اتفاقی برای جمعیت کشور نمی افتد. زیرا فرهنگ 
بی بچگی، دیربچگی و یا تک بچگی در کشور جا 

افتاده است و این فرهنگ خطرناکی است. 

آرمان- وحید اســترون: ایــن روزها در فضای مجــازی اخباری مبنی 
بــر توزیع کارت نــان در محله های جنوب تهــران از جمله منطقه خازیر 
توســط گروه جهادی الکفیل شنیده می شود، چندی پیش نیز حجت ااسام 
سید امیرعبدالملکی مسئول این گروه گفته بود: »تنها وعده  غذایی تعدادی از 
شهروندان جنوب تهران نان است و آنها حتی هزینه خرید نان را هم ندارند. 
برای هر خانواده ای با توجه به تعداد افراد، کارت نان در نظر گرفته شده است 
تا بتوانند برای خرید نــان به نانوایی های طرف قرارداد مراجعه کنند، برخی 
از خانواده ها تنها با خوردن نان زنده اند«. با این حال طرح یک ســوال جای 
تأمل دارد، چقدر از غذایی که هر روز تهیه می کنیم، یک راست به کیسه زباله 
سرریز می شود و از میان می رود؟ این پرسشی است که پاسخ اش را باید توسط 
آمارهایی داد که سازمان فائو )سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد( اعام 
کرده اســت. بر اساس این آمارها در ایران به ازای هر نفر ۳۷۵ کیلوگرم مواد 
غذایی در سال هدر می رود. آمارها نیز این امر را تایید می کند و معادل غذای 
۱۵ میلیون نفر هر سال در کیسه زباله خانه های ما دور ریخته می شود. هر چند 
درباره ماهیت این رقم باید بحث کرد، اما رقمی به شــدت نگران کننده است. 
آنچه دور ریخته می شــود، مشخصا سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی کشور 
است که مصرف می شود، تغییر شکل می دهد و روانه سطل زباله می شود. طبیعتا 
ایه های اجتماعی از نظر اقتصادی پایین تر بسیار کمتر از ایه های اجتماعی از 
نظر اقتصادی متمول تر دورریز غذا دارند، چراکه اساسا به چنین حجمی از مواد 
غذایی دسترسی ندارند که بخواهند آن را دور بریزند یا نریزند.  بر اساس برخی 
آمارها سهم مواد غذایی در ضایعات خانوار چنین است: ۳0 درصد مربوط به 
نان، ۳0 تا ۵0 درصد میوه ها و ۱0 درصد برنج. کافی است که حجم  دورریز این 
مواد را با توجه به قیمت شان محاسبه کنیم تا ببینیم که تا چه اندازه از درآمد 
خانوار به سادگی هدر می رود ، در حالی که می توان بخشی از این اقام خوراکی 

را در اختیار مردم نیازمند جامعه قرار داد. 
 فقر فرهنگی در شکاف طبقاتی

یک جامعه شناس اجتماعی در این رابطه به »آرمان« می گوید: آمار فائو و بحث 
فقر و گرسنگی و دور ریز غذا یک موضوع کاما جهانی است  و نابرابری های 
اجتماعی در همه جای دنیا وجود دارد و تنها مربوط به کشور ما نیست. در دهه  
اخیر تغییرات اقلیم و آب و هوایی در سراسر جهان باعث بروز خشکسالی های 

گســترده ای شده است و سازمان های بین المللی  توان اجرایی برای رفع فاصله 
میان کشــورهای غنی و فقیر را ندارند. منوچهر ثابتی خاطرنشان کرد: به تبع در 
کشور ما نیز با توجه به خشکسالی، تحریم ها و برخی از سیاستگذاری های غلط، 
درگیر این موضوعات بوده و امروزه شاهد افزایش فاصله میان اقشار فقیر و غنی 
جامعه هستیم. در جامعه ما طبقه متوسط در حال کمرنگ تر شدن است و همین امر 
باعث شرایط متفاوت آنها در تهیه غذا و اقام خوراکی شان می شود و این شکاف 
طبقاتی باعث شــده در بحث اقام خوراکی نیز تاثیرگذار باشد. ما در سال های 
گذشــته بر روی آموزه های دینی و اخاقی کار خاصی انجام نداده ایم و در این 
رابطه فقر فرهنگی داریم، چطور ممکن است برخی از افراد جامعه با وجود اینکه 
از ترویج خشکسالی، بیکاری و تحریم ها اطاع دارند به یک سبک زندگی روی 
بیاورد و میزان اسراف آنها در طول سال می تواند شکم  چند میلیون گرسنه را سیر 
کند. این امر نشان می دهد که ما اقدامات فرهنگی ضعیفی در این رابطه داشته ایم 
و انگار طبقات باا در این شهر زندگی نمی کنند و از مشکات مردم جنوب شهر 

خبر ندارند. 
  استان های غنی که فقیر شدند

ثابتی در پاسخ به این سوال که افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی بی قاعده تا 
چه اندازه در این امر تاثیرگذار بوده اســت، خاطر نشان کرد: امروزه مهاجرت به 
شهرهای شمالی از سمت جنوب کشور و استان های یزد و اصفهان آغاز شده و 
بسیاری از این مهاجرین بیکار هستند و در مناطق حاشیه ای مستقر می شوند. از 
سوی دیگر بسیاری از استان های غنی ما به خاطر همین تغییر اقلیم حاا وضعیت 
خوبی ندارند. به عنوان مثال یک زمان استان سیستان و بلوچستان به انبار غله ایران 
شــهرت داشت و گندمی که در این اســتان تولید می شد مصرف یک سال مردم 
ایران را تضمین می کرد، اما تغییر اقلیم و سدســازی برخی از همسایگان باعث 
شد خشکسالی زمین های این استان ها را بخشکاند و با بروز این پدید ما شاهد 
ترویج گرسنگی و معضل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ و شمالی ایران هستیم. 
در سال های اخیر مهاجرت به شهرهای بزرگ از جمله تهران افزایش پیدا کرده 
و حاا بسیاری از این مهاجران که کار و توان سیر کردن شکم زن و بچه شان را 
ندارند تنها با خوردن نان زنده هســتند، در حالی که بسیاری از مردم همین شهر 
تهران روزانه نیمی از غذای خود را روانه سطل های زباله می کنند و متاسفانه در این 

زمینه اسراف زیادی وجود دارد.  

  مگر ما دیوار مهربانی نداشتیم
این جامعه شناس در پایان صحبت هایش به راهکار موجود در این رابطه اشاره 
می کند و می افزاید: نباید تنها دولت را در این زمینه مقصر دانست، بلکه خود ما نیز 
در این امر دخیل هستیم. زمانی که می خواهیم بخشی از غذای خود را دورریز کنیم 
باید به این فکر باشیم که در جنوب شهر چند نفر با شکم گرسنه می خوابند، پس 
صرفه جویی و اهدای بخشی از غذای دست نخورده به صورت هفتگی یا هزینه آن 
به انجمن های حمایتی یکی از بهترین راهکارها در این زمینه است. رسانه ها باید در 
این زمینه ورود پیدا کنند و به آگاه سازی جامعه بپردازند. در بسیاری از کشورها شما 
وقتی به یک رستوران می روید، یک قسمتی را مشخص کرده اند و فرد وقتی غذایی 
را خریداری می کند، بخشــی از غذای خود را که توان مصرف آن را ندارد را در 
داخل ظرف می گذارد و افرادی که نیازمند هستند به آن بخش مراجعه کرده و غذای 
خود را بر می دارند. حتی در رابطه با نوشیدنی ها نیز به همین شکل است، شخص 
دو نوشیدنی می خرد و یکی از آن را در در بخشی از فروشگاه قرار می دهد تا فرد 
نیازمند آن را بردارد. خوشبختانه هر زمان ما به این موضوع ورود جدی کرده ایم 
ثمره آن را در جامعه دیده ایم. مگر دیوار مهربانی ثمره همین اطاع رسانی ها نبود 
و خیلی از مردم فقیر لباس مناسب پیدا می کردند، فقط باید وجدان افراد ثروتمند 

تحریک شود تا آنها بتوانند نگاهی به افراد پایین دست جامعه داشته باشند.

برخی از مردم جنوب تهران تنها با خوردن نان خالی زنده اند 

غذای 15 میلیون نفر در سطل زباله! 

 افزایــش چشــمگیر بزهکاری زنان در کشــور زنگ 
خطری اســت که به صدا درآمده است، اگر زمانی جرایم 
بانوان نســبت به آقایان ۱0 به 90 بود، حاا شده ۵0 به ۵0  
که این خود آمار قابل توجهی اســت. یک وکیل پایه یک 
دادگستری در این رابطه به »آرمان« می گوید: پیش از این 
جرایم زنان به اعتیاد یا بدرفتاری با فرزند خاصه می شد 
امــا امروز این معادات به هم خورده و می بینیم که هم از 
لحــاظ کمی و هم از لحاظ کیفی در زمینه وقوع جرایم از 
سوی زنان دچار تحول شــده ایم. عارف رضایی در ادامه 
می افزایــد: آمار رســمی حکایت از ایــن دارند که بخش 
عمده ای از جرایم مربوط به زنان اســت. بررسی ها نشان 
داده بار مشکات مالی و فقر در سال های اخیر گریبانگیر 
زنان شده اســت.او در ادامه خاطرنشان می کند: متاسفانه 
امروز جرایم خشن همچون زورگیری، آدم ربایی و قتل در 
میان زنان شــیوع پیدا کرده و دیگر مختص مردان نیست. 
مهمترین راهکار برای جلوگیری از رشد اینگونه جرایم و 
سیر نزولی آن، توجه به مشکات اقتصادی و فرهنگی از 

سوی دولت است.«
 عرصه ای برای حضور زنان

جرم یــک واکنش نســبت بــه شــرایط و اوضاع 
اجتماعی است، با توجه به تحوات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی، جرایم شــیوع پیدا می کنند و به همین دلیل 
بزهکاری افراد در سال های اخیر دچار تغییرات جدی 
شده اســت. حاا دیگر خبری از نردبان برای باا رفتن 
از دیوار و دیلم برای شکستن در نیست، سارقان داخل 
خانه هایشان نشسته اند و با چند کلیک میلیون ها تومان 
را در یک چشم برهم زدن سرقت می کنند. نه تنها مدل 
جرم ها فرق کرده است، جنسیت مجرمان نیز تغییر کرده 
است. حاا زنان به جای سقط جنین و خودکشی، جرایم 
ســازمانی و حرفه ای انجام می دهند. عارف رضایی در 
این رابطه می افزاید: علت تغییر شکل جرایم در زنان به 
چند عامل بستگی دارد، اول اینکه حضور زنان در زندگی 
اجتماعی بیشتر از گذشته شده و زنان دیگر درگوشه خانه 
به بچه داری و شــوهرداری اکتفا نمی کنند بلکه مشغول 
کار در خارج از خانه شده اند. نکته مهم دیگر این است 
که معموا تحصیات زنان هم ردیف با مردان اســت و 
حتی در شرایطی از لحاظ مدارج تحصیلی و قبولی در 
دانشگاه ها از مردان سبقت گرفته اند. این مسائل موجب 
می شــود که در معرض   همان مشکات روحی،  روانی، 
اقتصــادی و اجتماعی قرار گیرند که مردان با آن مواجه 
هستند. از آنجایی که تعداد ازدواج نسبت به گذشته کمتر 
و طاق بیشــتر شده ما با نوعی پدیده استقال در زنان 

مواجه هستیم، این در حالی است که بیکاری به نسبت 
گذشــته در زنان افزایش یافته و زنان بیشــتر از قبل در 

معرض آسیب های اجتماعی قرار گرفته اند.
 ورود به حوزه جرایم مردانه

نگاه جامعه نسبت به زنان هنوز فرودستانه است و زنان 
برای اثبات جایگاه شان دست به رقابت می زنند. جرایمی که 
زنان در گذشته انجام می دادند، جرایم خردی بودند که به 
واسطه فرمانبرداریشان انجام می دادند. طبق آنچه گفته شد 
می توان نتیجه گرفت، درآمد پایین، به عهده گرفتن مسئولیت 
و سرپرستی خانواده به دلیل طاق، پایین بودن سطح آموزش 
و مهارت های شــغلی، مشکات ناشی از فقدان مسکن، 
نداشــتن شغل و منبع درآمد ثابت، همگی تکه های پازلی 
هســتند که در کنار یکدیگر زمینه وقوع جرم در میان زنان 

را فراهم می کنند، بنابراین مشــکات اقتصادی و ناتوانی 
در تامین نیازهای اولیه باعث شده که برخی زنان هم وارد 
حوزه جرایمی شوند که تاکنون مردانه بوده است. اما باید 
گفت که زنان آزادانه مجرم بودن را انتخاب نمی کنند بلکه 
جامعه و عوامل مختلف اجتماعی و خانوادگی آنها را به 
سمت جرم سوق می دهد. امروزه به دلیل قرار گرفتن جامعه 
در شرایط گذار بار ارزشی بسیاری از هنجارهای اجتماعی 
کمتر شده و امکان حضور زنان در برخی از موقعیت ها که تا 

پیش از این خاص مردان بود، فراهم شده است.
 مقایسه زنان مجرم و غیرمجرم

با گشــتی در دنیای مجرمــان در ایران خواهیم دید که 
این افزایش جرم زنانه، در سایر استان ها نیز دیده می شود. 
در تحقیقی که در رابطه با همه زنان زندانی استان گلستان 

صورت گرفت، مشخص شد که در تعلقات اجتماعی بین 
زنان مجرم درمقایسه با زنان غیرمجرم اختاف معناداری 
وجود ندارد. به عبارت دیگر تعلقات اجتماعی در به زندان 
افتادن موثر نبوده است و در عواملی مانند از هم گسیختگی 
خانواده، ســن ازدواج، محیــط زندگی، پایگاه اجتماعی ، 
اقتصادی و... بین زنان مجرم در مقایسه با زنان غیرمجرم، 
اختاف معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر عوامل نام 

برده در به زندان افتادن زنان موثر بوده است.
 سوداگران مرگ

در بررسی هایی که توسط مسئوان زندان زنان خوزستان 
صورت گرفت مشخص شد بیشتر زنان این استان جرایم 
عمومی دارند و در این میان، سرقت و مواد مخدر مهم ترین 
دلیل زندانی شدن این افراد است. با توجه به جمعیت، وسعت 
و محرومیت موجود در اســتان خوزستان، نسبت جمعیت 
زندانیان زن این استان در مقایسه با دیگر استان های کشور، 
کمتر است.زنان نه تنها در قتل و سرقت پیشی گرفته اند، بلکه 
در زمینه سوداگری مرگ نیز گوی سبقت را به دست گرفته اند 
به طوری که مدیرکل زندان های استان کردستان چندی پیش 
اعام کرد: آمار مجرمان زن در زمینه مواد مخدر در استان با 
رشد ۱00 درصدی همراه بوده است. تعداد زنان مجرم حوزه 
مواد مخدر بین دو سال، از ۱8 نفر به ۳6 نفر افزایش پیدا کرده 

است که این آمار مایه نگرانی جدی است.
 مهاجرت و افزایش آمار

با بررســی های صورت گرفته مشخص شد که در 
تهران، مشــهد، کرج یا به طور کلی در کانشــهر ها و 
شــهرهایی که در معرض مهاجرت انسان ها هستند، 
آمار افزایش جرایم زنانه بیشتر دیده می شود. در عوض 
استان هایی چون یزد، سیســتان و بلوچستان، ایام و 
آذربایجان غربی و شرقی که تجانس فرهنگی مردمان آن 
حفظ شده است و کمتر در معرض تماس با مهاجران 
بوده اند، آمار افزایش جرایم زنان نیز کمتر بوده است. 
دلیل اصلی برای ایــن افزایش و کاهش، تاثیرگذاری 
فرهنگ مهاجران بر شــهر ها بوده است.این آمار برای 
زندانیان غیرعمد زن نیز حکمفرما است، به طوری که 
اســداه جوایی، مدیرعامل ســتاد دیه کشور در این 
خصوص اعام کرد: 4۷ درصد این مددجویان مربوط 
به محکومان استان های تهران، گیان و مازندران هستند 
که تهران با ۱9 محکوم استان نخست از نظر میزبانی 
از زندانیان زن اســت و زندان های آذربایجان شرقی، 
ایام، خوزســتان، زنجان و سیستان وبلوچستان حتی 
یک محکوم زن نیز ندارند و در انتهای این فهرســت 

قرار می گیرند.

آرمـان- رهـا معیـری: در چند سـال اخیر گسـترش جـرم در میان زنـان باعث افزایـش نگرانی ها میان 
مسـئوان کشـور شـده اسـت، آمارهـا از افزایـش زنـان زندانـی نیـز ایـن واقعیـت را در جامعـه اثبات 
می کند. به اعتقاد کارشناسـان، دایل اصلی افزایش آمار زندانیان زن طی سـال های گذشـته را می توان 
فروریختگـی فرهنگـی، مهاجـرت، شهرنشـینی، فعالیت هـای اقتصـادی زنـان و بـاا رفتـن هزینه های 
زندگی، طاق و اعتیاد در جامعه نام برد؛ دایلی که باعث می شـود زنان هم وارد جامعه جرایم شـوند، 
جرایمی مانند کاهبرداری، قاچاق، قتل و سرقت. از طرفی در شهرهای بزرگ، ترس از شناخته شدن 
وجـود نـدارد، زن متهمـی کـه دسـت به خـاف می زند در بین جمعیت شـهری بـه بزرگی تهـران دیده 
نمی شـود، اما در شـهرهای کوچک زمانی که شـخصی کار مجرمانه انجام بدهد همه او را می شناسـند. 

بـه همیـن دلیل ارتکاب جرم در شـهرهای کوچک کمتر اسـت.

»آرمان« گزارش می دهد

افزایش میل به جرم در میان زنان
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مقدار حجم آب مصرفی تهرانی ها در یک  روز  نــگاه

مـــکث

مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان تهران گفت:  ۲۰درصد از کل آب شرب مصرفی در کشور در تهران 
مصرف می شود که این میزان در شهر تهران معادل یک میلیارد و ۶۰میلیون مترمکعب و در استان 
تهران یک میلیارد و ۴۵۰میلیون مترمکعب است. محمدرضا بختیاری با بیان اینکه شهروندان پایتخت  
۴۰لیتر بیشتر از سرانه مصرف آب دارند، گفت: سرانه مصرف روزانه آب شرب در کشور به ازای 
هر نفر ۲۱۰ لیتر اما در تهران معادل ۲۵۰ لیتر است. به گفته وی، مردم شهر تهران در مقایسه با بقیه 

شهرهای کشور ۲۰درصد و در مقایسه با برخی شهرهای کشورهای اروپایی همتراز تهران ۳۰درصد بیشتر آب 
شرب مصرف می کنند. بختیاری با اشاره به اینکه سرانه تولید آب در تهران ۳۳۰ لیتر در روز است، گفت: هم اکنون 
مصرف آب شرب در تهران روزانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار مترمکعب است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
۲۵۰هزار مترمکعب وی اظهارکرد: ۶۰درصد مشترکان تهرانی در چارچوب الگوی مصرف آب شرب مصرف 

دارند در حالی که ۴۰درصد بیشتر از این الگوی مصرف مصرف می کنند.

 دلیل ازدواج دختران 
جوان با مردان مسن

دخترانــی که به ازدواج با افراد میانســال تمایل دارند، 
اغلب دختران باای ۳۰سال هستند که برای تامین زندگی 
نمی توانند به پسران جوان اعتماد کنند. همچنین خشونت در 
پسران جوان بسیار بااست، بنابراین دختران به سمت مردی 
می روند که رفتار محبت آمیز داشته باشد. در روزگاری زندگی 
می کنیم که آدم ها بسیار تنها هستند و در واقع برای فرار از 
این تنهایی کارهای مختلفی انجام می دهند. افراد در جامعه 
سعی می کنند، برای فرار از تنهایی شرایطی را فراهم کنند که 
این نوع از ازدواج ها نیز به همین مسأله مربوط است. مسأله 
ازدواج مردان باای ۶۰سال را می توان از زاویه های مختلف 
اجتماعی نگاه کرد، ازدواج دختران با مردان باای ۶۰سال در 
طبقات مرفه جامعه با توجه به اینکه امکانات در این طبقات 
بیشــتر اســت و این دختران نیز توقعات مالی و اقتصادی 
زیادی دارنــد، راحت تر اتفاق می افتد. اکثــر ازدواج های 
جوانــان را طاق تهدید می کنــد، از طرفی دختران با این 
مسأله رو به رو هستند که اکثر ازدواج هم سن وسال هایشان 
با شکست مواجه می شــود، پس ترجیح می دهند ازدواج 
امن تری داشته باشند. اگر امروز قرار باشد دختران با پسران 
جوان ازدواج کنند باید استقال مالی داشته باشند یا حتی در 
مواردی بخشی یا همه مخارج زندگی را تامین کنند که همه 
این موارد می تواند انگیزه ای برای ازدواج با مردهای ســن 
باا باشد. انگیزه   های عاطفی زنان برای این گونه  ازدواج ها 
کمتر است، این مسأله درباره مردان بیشتر عاطفی است و 
این مردان کمبود عاطفی شان را با دختران یا زنانی برطرف 
می کنند که تمایلی به بچه دارشدن، ندارند. متاسفانه بعضا در 
مواردی می توان نام این موضوع را یک معامله گذاشــت، 
به ویژه اینکه مردان با سن های باا دختران کم سن وسال را 
انتخاب می کنند، اما در طبقات متوسط و باا این پدیده بیشتر 
میان دختران باای ۳۰ســال وجود دارد که در اکثر آنها نیز 
دیده می شود زندگی زناشویی موفق است، زیرا زن از نظر 
مالی تامین می شود و محبت بیشتری هم نسبت به دیگران 
از شوهرش دریافت می کند. به گفته این جامعه شناس مسأله 
ازدواج مردان میانسال با دختران جوان در گذشته زیاد بوده 
است. قبح این مسأله در گذشته ریخته شده است. در گذشته 
این موضوع کاما قابل قبول بوده است، مخصوصا که میان 
زنان بیوه یا مردانی که زنان خود را از دست می دادند، رواج 
زیادی داشــته اســت، اما در حال حاضر این مسأله برای 
جامعه قبح دارد. مردان ۶۰ تا 7۵سال مردان میانسال هستند 
و می توانند فعالیت داشته باشند و شاید نمی  توان به آنها پیر 
گفت. اکثر مردانی که در این سن و سال به ازدواج تمایل پیدا 
می کنند از طبقات باای جامعه و از مردانی هستند که یا طاق 
گرفته اند یا همسرشان فوت کرده اند. این مردان برای فرار از 
تنهایی ازدواج می کنند. مسأله طاق به خصوص طاق های 
عاطفی یکی از علت های این موضوع است. وقتی دختران 
جوان شاهد طاق های زیاد یا زندگی های ناموفق هستند، 
تمایل بیشــتری به این نوع از ازدواج ها پیدا می کنند، چون 
هم از لحاظ مالی تامین خواهند بود و زندگی امن تری دارند 
و تنها هم نخواهند بود، البته این مسأله قبح دارد اما فرد به 
جایی می رسد که به نگاه منفی جامعه تن می دهد. افرادی 
که بــه این نوع ازدواج ها تمایل دارند یــا این گونه ازدواج 
می کنند در تاش  هستند تنهایی شان را پرکنند و با افرادی 
که مانند خودشان هستند این تنهایی را به اشتراک بگذارند. 
ایران جامعه موفقی از نظر ازدواج نیســت. ســن ازدواج 
باا رفته و پســران به دنبال دختران جوان هستند، بنابراین 
بسیاری از دختران باای ۳۰سال فرصت ازدواج را از دست 
داده اند شاید به مردی که مهر و محبت داشته باشد و بتواند 
هزینه های زندگی را تقبل کند حتی با سن باا تمایل نشان 
دهنــد. ما باید در جامعه فکری به حال تنهایی آدم ها کنیم، 
چون افراد برای فرار از تنهایی ممکن است تن به بسیاری از 
مسائل دهند که این گونه ازدواج ها حداقل آن است. همچنین 
پسران جوان نمی توانند هزینه ها و معیشت خانواده را تامین 
کنند حتی می توان گفت تاش زیادی هم برای این موضوع 
ندارند. دخترانی که به ازدواج با افراد میانسال تمایل دارند 
اغلب دختران باای ۳۰سال هستند که برای تامین زندگی 
نمی توانند به پسران جوان اعتماد کنند. همچنین خشونت در 
پسران جوان بسیار بااست و در جوانان بیشتر دیده می شود، 
بنابراین دختران به سمت مردی می روند که رفتار محبت آمیز 
داشته باشد. احساس مسئولیت در پسران جوان و کل جامعه 
کم رنگ شده است، این عدم احساس مسئولیت نیز باعث 
شده افراد دچار مشکات عاطفی و تنهایی شوند. متاسفانه 
ما ســواد عاطفی پایینی داریم. اگر بتوانیم سواد عاطفی را 

افزایش دهیم شاهد ازدواج های منطقی خواهیم بود.
* استاددانشگاهوجامعهشناس

دایل »نه  گفتن« به پاستیک ها
فاطمه اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی استان 
تهران به نکاتی درباره آســیب های پاستیک و چگونگی 
جایگزینی آنها اشــاره کرده است که در پی می خوانید: بر 
اساس تخمین های موجود، میزان مصرف پاستیک های 
تولیدی در کشــور ما به صورت روزانه ۵۰۰تن و ســاانه 
بیش از ۱۸۵هزار تن اســت. همچنیــن هر تهرانی روزانه 
به طور متوسط سه پاســتیک وارد چرخه محیط زیست 
می کند. باابودن سرانه مصرف روزانه ظروف پاستیکی در 
ایران باعث شده که نام کشورمان در بین ۱۰کشور نخست 
پرمصرف ظروف یکبار مصرف پاستیکی مشاهده شود. 
مواد پاســتیکی و پلیمری به علت دارابودن مواد نفتی و 
هیدروکربنــی، فرمالدئید، فنل، ترکیبات کلرینه، ترفتاات، 
افزودنی های مختلف نظیر رنگ آمیزی )رنگدانه فلزی و پایه 
رزینی(، مقاوم کننده های حراتی مانند سرب و کادمیوم و... 
تجزیه ناپذیر بوده و در خاک باقی می مانند. مواد شیمیایی 
موجود در آنها به تدریج از طریق خاک وارد آب، بدن گیاهان 
و جانوران و به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد زنجیره 
غذایی انسان و حیوان می شود. میزان بازیافت پسماندهای 
پاســتیکی کمتر از یک درصد و حداقل زمان تجزیه اینها 
در طبیعت بین ۲۰۰ تا ۴۰۰سال است. به طور کلی به جای 
اســتفاده از ظروف یکبار مصرف پاســتیکی می توان از 
ظروف شیشه ای و یا سایر ظروفی که دورانداختنی نیست، 
استفاده کرد تا در مجموع پسماند کمتری تولید شود، ولی 
در صــورت لزوم می توان از ظروف یکبار مصرف گیاهی 
اســتفاده کرد. طبق تحقیقات صورت گرفته زمان برگشت 
ظروف پاستیکی یکبار مصرف به طبیعت ۲۰۰ تا ۴۰۰سال 
است، اما این زمان برای ظروف یکبار مصرف گیاهی که از 
نشاسته ذرت اصاح شده تهیه شده، پنج تا شش ماه بدون 
هیچ آسیب زیست محیطی اســت. بر اساس برآوردهای 
صورت گرفته، همه ساله بیش از یکصد میلیون تن پاستیک 
در دنیا تولید می شود که علت آن توسعه صنایع پتروشیمی، 
نفت و تغییر در الگوهای مصرف بشر است. برای کاهش 
مصرف پاستیک در کشور همانند سایر کشورها می توان با 
وضع قوانین ممنوعیت مصرف، اتخاذ سیاست های تشویقی 
و تنبیهی نظیر معافیت های مالیاتی و وضع عوارض و جرائم 

استفاده کرد.

یادداشـت

نــکته ونظر

 مقابله با سوداگران 
بازار مسكن 

ســلطان آپارتمان در ادبیات اقتصاد ایران به واژه جدیدي تبدیل 
شده كه واكنش هاي متفاوت اجتماعي را به دنبال داشته و حتي به نظر 
مي رسد به یك اتفاق غیرقابل باور به سود مردم به اتمام برسد. هیچ گاه 
در سپهر اقتصادي كشور تا این اندازه واژه هاي مربوط به بازار مسكن 
خودنمایي نمي كرد اما اكنون این اتفاق كه سرمنشا آن از مجلس دهم 
آغاز شــد ، بسیاري از معادات را برهم زده و حتي مردم را به مقابله 
با سوداگري بازار مســكن امیدوار ساخته است. وقتي طرح مالیات 
بر عایدي مســكن  در مجلس دهم اســتارت خورد و فرآیند آن طي 
شــد كه اكنون در نوبت صحن علني براي تصویب قرار دارد، شاید 
مردم همچنــان با اعتماد كامل به فرجام آن نگاه نمي كردند اما اكنون 
با شــفاف تر شدن این معضل بزرگ اقتصادي مردم بي صبرانه منتظر 
نتایج مقابله جدي  مجلس  با سوداگري بازار مسكن هستند. آنگاه كه 
برنامه »پایش« شبكه اول سیما به صورت جدي به موضوع خانه هاي 
خالي و مردم بی  سرپناه و رشد بي رویه قیمت رهن، اجاره و فروش 
ورود كرد و زهرا ســعیدي نماینده عضو كمیسیون اقتصادي و طراح 
مالیات بر عایدي مسكن از سلطان هاي آپارتمان به عنوان یك قانونگذار 
جوان پرده برداشــت ، معادله بازار مسكن وارد فاز جدیدي شد كه با 
واكنش هاي متفاوتي در بین مردم و مســئوان همراه شــد و حتي به 
صــورت جدي مردم را در فضاي مجازي به صحنه آورد تا جایي  كه 
كمپین هاي حمایتي در مقابله با سوداگري بازار مسكن به وجود آمد 
و مردم كه ایــن روزها ناامیدانه به بهبود اوضاع اقتصادي مي نگرند، 
حداقل به كاهش چشمگیر قیمت مسكن امیدوار باقي بمانند. وقتي 
در گفت وگوي ویژه برنامه »پایش« با نماینده جوان مجلس دهم ابعاد 
مختلف سوداگران بازار مســكن بررسي و مشخص شد كه مالیات 
گذاشتن بر خانه هاي خالي تا چه حد به سود مردم براي كاهش رهن 
و اجاره اســت، آنگاه پویش مردمي هم براي طرح مالیات بر عایدي 
مسكن آغاز شد و اكنون نمایندگان مجلس دهم براي تصویب قانوني 
براي مقابله با سوداگري بازار مسكن، حمایت مردم و البته انتظار آنها 
را نیز حس مي كنند.براي مجلسي كه در دوران سخت كنوني نتوانست 
براي حل بسیاري از مشكات معیشتي مردم تأثیر زیادي داشته باشد 
اما حمایت از پدیدآمدن قانوني براي مبارزه جدي با كساني كه با اماك 
فراوان خود به افزایش بي رویه قیمت مسكن دامن زدند، مي تواند به 
یك اقدام مهم مردمي و ماندگار تعبیر شود. هرچند مشكات معیشتي 
در شرایط كنوني بر كشور سایه افكنده است، اما نباید از عزم جدي 
مجلس دهم در رقم خوردن برخي اتفاقات خوب فرهنگي و اجتماعي 
هم چشم پوشي كرد؛ آنجا كه وكاي مردم قانون منع به كارگیري مجدد 
بازنشستگان را به ثمر نشاندند و موجبات تغییرات مدیریتي فراواني را 
در سطح كشور رقم زدند یا آنجا كه طرح تشدید مجازات اسیدپاشي 
بعد از پنجاه سال از محاق قوانین خاك خورده بیرون آمد تا به یك عامل 
بازدارنده قوي تبدیل شود و موقعي كه كودك همسري و كودك آزادي 
مورد توجه نمایندگان واقع شــد و مشكات تبعیت فرزندان مادران 
ایراني حل شــد، مي توان به مجلس دهم بابت تك تك این قوانین 
خداقوت جانانه گفــت و البته كه انتظارات به حق مردم را در كمك 

مجلس براي حل بحران اقتصادي مجددا یادآوري كرد.
* فعالرسانهای

 از خواستگارهای »نمایشی« 
تا ازدواج های »اینستاگرامی«

در جامعه ای که تلفن  و رسم و رسومات سنتی در سال های گذشته 
ارتباط زناشــویی میان جوانان را پیوند می داد، اکنون به نظر می رسد 
اینترنت و فضاهای مجازی تا حدودی جایگزین آن شده اند و این امر 
باعث شده نوع آشنایی جوانان برای ازدواج تغییر و خواستگاری از 
طریق فضای مجازی هم انجام شود؛ حال آنکه به گفته یک روانشناس 
اجتماعی، خواستگاری های کورکورانه ای که از طریق فضای مجازی 
منجر به ازدواج می شــود، محکوم به شکســت خواهد بود. ایسنا 
نوشت؛ مهرداد فاطونی بیان کرد: امروزه فضاهای مجازی جایگزین 
وسایل ارتباطی قدیمی شده اند و همین امر باعث شده نوع آشنایی 
جوانان برای ازدواج تغییر یابد، به طوری که پیشنهاد خواستگاری و 
ازدواج میــان جوانان از طریق فضاهــای مجازی صورت می گیرد. 
حال زمانی که موضوعی حتی نادرست و اشتباه در جامعه شایع شود 
اصولی ترین مسائل جامعه حتی به غلط رواج می یابد. بنابر اظهارات 
این روانشــناس وقتی برخی حرف ها و باورها در جامعه در مورد 
ازدواج به طور مداوم مطرح  شود، باعث می شود دختران تصور کنند 
که باید از هر موقعیتی استفاده کنند تا با جنس مخالف خود به نیت 
ازدواج ارتباط برقرار کنند و در نهایت به پیشنهادات خواستگاری و 
ازدواج در فضای مجازی تن دهند. حال آنکه بنده شخصا مراجعینی 
دارم که به طور همزمان در فضای مجازی به چند نفر پیشنهاد ازدواج 
می دهند، کسانی که در زندگی عاطفی با مشکاتی مواجه شده اند و 
قصد دارند انتقام درونی خود را از این راه از جامعه جنس مخالف 
بگیرند، دسته دیگری از این افراد نیز با نگاه ابزاری به جنس مخالف از 
این طریق احساسات آنها را به بازی می گیرند. این روانشناس افزود: 
مشکل اصلی در آشنایی های اینترنتی این است که امکان دارد یکی 
از طرفین برای معرفی خود، خانواده و شخصیت خیالی بسازد. اغلب 
افرادی که از طریق فضای مجازی به جنس مخالف خود پیشــنهاد 
ازدواج یا خواســتگاری می دهند عموما دارای شخصیت نمایشی 
هستند، آنها عکس های پروفایل و خصوصیات اخاقی که از خود 
مطرح می کنند واقعی نیست اما دوست دارند به دیگران نشان دهند که 
افراد مهم و مشهوری هستند و عموما در ابراز هیجان و معرفی خود 
غلو می کنند، این درحالی ست که زمانی که فرد مقابل در قرار اول با 
شخصیت واقعی آنها آشنا می شود نسبت به جامعه بی اعتماد خواهد 
شد، البته این گفته ها دلیل بر این نیست که افراد معمولی حق ازدواج 
ندارند ولی هم ســطح بودن طرفین نیز در ازدواج یک اصل اساسی 
محسوب می شود. به گفته این روانشناس اگر پیوند زناشویی براساس 
هیچ شناختی صورت بگیرد و فضای مجازی بستری برای شناخت 
طرفین باشد و در نهایت طرفین از روی وابستگی ولو اینکه با یکدیگر 
هم سطح نباشند و این رابطه به ازدواج ختم شود، احتماا این زندگی 
محکوم به شکست خواهد بود. اگرچه این نگاه که جوانان به قصد 
ازدواج از طریق فضای مجازی با یکدیگر آشنا شوند و پیشنهاد در 
فضای مجازی رخ دهد محکوم به شکســت خواهــد بود و لزوما 
ازدواج های سنتی ازدواج موفق هستند، قطعی نگری اشتباهی است. 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر آشنایی و خواستگاری های 
اینســتاگرامی به ازدواج ختم شوند، در نهایت این ازدواج ها چقدر 
موفــق خواهند بود، نیز این طور توضیح داد: به طور قطع شــناخت 
خصوصیات اخاقی، جســمی، مالی و... افراد پیش از ازدواج بهتر 
از شناخت بعد از ازدواج است؛ باتوجه به اینکه در ارتباط مجازی 
طرف مقابل در واقعیت دیده نمی شود و اغلب افراد براساس تعاریف 
فرد طرف مقابل در ذهن خود از یکدیگر اسطوره ای بی عیب و نقص 
می سازند که با واقعیت در تعارض است و ممکن است طرف مقابل 
در ابتدای رابطه متوجه آن نشود و بعد از ازدواج به این مسائل پی 

ببرد، لذا این ازدواج ها هم چندان ماندگار نیست.

در ایران ســاانه بیش از ۱۵۰هزار تن پاستیک 
تولید می شــود و رتبه پنجم استفاده از پاستیک را 
در جهان داراست. سعید منصوری، کارشناس ارشد 
محیط زیســت با اشــاره به نامگــذاری روز »بدون 
پاستیک در ایران« اظهار کرد: روز ۲۱تیرماه از سال 
9۱ با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم درباره زیان های 
رهاسازی و استفاده بی رویه از کیسه های پاستیکی و 
تغییر سبک زندگی، به نام روز »بدون کیسه پاستیکی« 
نامگذاری شــد. امسال نیز شعار روز بدون نایلکس 
»کمی کمتر کیسه پاستیکی مصرف کنیم« تعیین شده 
بود. البته مصرف پاستیک و تبعات محیط زیستی آن 
به موضوعی جهانی تبدیل شــده است به طوری که 
اتحادیه اروپا با توجه به اهمیت مقابله با آاینده های 
پاستیکی پیشنهاد ممنوعیت استفاده از پاستیک های 
یکبارمصــرف را ارائه کرده و خواســتار جمع آوری 
بطری های پاستیکی تا سال ۲۰۲۵ شده است. این 

کارشناس محیط زیست گفت: ساانه حدود ۱۳میلیون 
ُتن پاستیک به اقیانوس ها ریخته می شود، گفت: در 
ایران نیز ساانه بیش از ۱۵۰هزار ُتن پاستیک تولید 
می شود و رتبه پنجم استفاده از پاستیک را در جهان 
داراســت. پانا نوشت؛ وی با بیان اینکه زمان تجزیه 
کیســه های پاســتیکی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰سال است، 
گفت: کیسه های پاســتیکی به همراه باد جابه جا و 
وارد رودخانه هــا و کانال های آب می شــوند که در 
نتیجه باعث گرفتگی آبراهه ها می شوند و در بسیاری 
موارد به علت ساکن ماندن آب، موجب افزایش زاد و 
ولد انواع حشره های موذی می شوند. این کارشناس 
محیط زیست با اشــاره به قوانین سایر کشورها در 
ممنوعیت اســتفاده از کیســه های پاستیکی گفت: 
طی ســال های اخیر برای کاهش مصرف کیسه های 
پاســتیکی در تعدادی از کشورها قانون ممنوعیت 
استفاده از کیسه های پاستیکی وضع شده است. برای 

مثال در ســال ۲۰۱7 میادی، کنیا با وجود از دست 
دادن ۸۰هزار فرصت شــغلی قانون منع اســتفاده از 
کیسه های پاستیکی را وضع و اعام کرد که استفاده 
از کیســه های پاستیکی، فروش، تولید و حمل این 
کیسه ها تا ۴۰هزار دار جریمه مالی یا حکم حبس تا 
چهارسال را به همراه دارد. در سال ۲۰۱7 میادی، کنیا 
با وجود از دست دادن ۸۰هزار فرصت شغلی قانون 
منع اســتفاده از کیسه های پاستیکی را وضع اعام 
کرد. منصوری درباره وضع قوانین محدودیت استفاده 
از پاســتیک در ایران نیز گفت: سال گذشته رئیس 
ســازمان حفاظت محیط زیست اعام کرد که میزان 
اســتفاده از پاستیک و مشتقات آن در کشور بسیار 
زیاد و نگران کننده است اما تاکنون سیاستی برای کنترل 
مصرف کیســه ها و بطری های پاستیکی و ظروف 
یکبارمصرف در ســازمان محیط زیست و نهادهای 
قانون گذار کشــور در نظر گرفته نشــده است. وی با 

تأکید بر اینکه کاهش استفاده از پاستیک در کشور 
نیازمند ارائه راهکارهای کاربردی با مشارکت مردم 
است، گفت: نهادهای مربوطه باید از سرمایه گذاری در 
پاستیک های تجدیدپذیر حمایت کنند و طرح های 
تشویقی برای استفاده نکردن شهروندان از پاستیک 
در نظــر بگیرند. یکی از راهکارهای دیگر ضرورت 
فرهنگ ســازی با اســتفاده از آموزش در میان مردم 
اســت. به گفته منصوری، یکــی از کارهایی که برای 
کاهش مصرف کیسه های پاستیکی می توان انجام 
داد، اهدای کیسه های پارچه ای به شهروندان از سوی 
شهرداری هاســت و شهرداری ها می توانند در تغییر 
الگوی مصرف کیسه های پاستیکی تأثیرگذار باشند. 
این کارشناس محیط زیست تأکید کرد: با اینکه وضع 
قوانیــن در حوزه کنترل تولید و مصرف پاســتیک 
می تواند نقش بســزایی در کاهش آلودگی ناشــی از 
پاستیک ها داشته باشد، نقش هریک از شهروندان 
در ایــن موضــوع غیرقابل انکار اســت و آموزش و 
فرهنگ ساری می تواند منجر به کاهش مصرف مواد 

پاستیکی شود.

رتبه پنجم ایران در تولید زباله های 200 تا 400ساله

امیرمحمود حریرچی *

ازدواجبهبهانهدریافتمستمری
به طور کلی باید در نظر داشت که امروزه متاسفانه 
برخــی از دختــران جوان بــا افراد مســن که حقوق 
بازنشستگی دارند ازدواج می کنند تا از این طریق پس 
از مرگ او بتوانند از این حقوق تا آخر عمر اســتفاده 
کنند که این خود می تواند عاملی برای افزایش بحران 
صندوق های بازنشســتگی شــود، چراکه همان گونه 
کــه می دانیــم امــروزه صندوق های بازنشســتگی به 
دلیل سوءاســتفاده برخی از افراد و همچنین برخی از 
سوء مدیریت ها با چالش های بسیاری مواجه هستند 
که ادامه داشتن این روند خود می تواند بسیار مسأله ساز 
باشــد. بنابراین انتظار می رود قانون، تدابیر خاصی را 
برای مقابله با این گونه فرصت طلبی ها بیندیشد تا شاید 
از این وادی بتوان تا حد زیادی بحران های پیش روی 

صندوق های بازنشستگی را مرتفع کرد.
عاملاصلیازدواجبامردانمسن

 آنچه مسلم اســت بنا بر تحقیقات صورت گرفته 
می توان به این مهم دســت یافــت که مهمترین دلیل 

ازدواج برخی دختران جوان با افراد مســن تنها فقر و 
مشــکات  اقتصادی اســت. بنابراین روانشناسان بر 
این باور هستند که این گونه ازدواج ها نمی تواند آینده 
روشنی داشته باشد، چراکه افزایش فاصله سنی میان زن 
و مرد خود عامل اصلی برای بروز اختافات میان آنها 
در جامعه اســت که این موارد خود می تواند سامت 
زندگی را به خطر بیندازد. به عبارت ساده تر در بسیاری 
از ایــن ازدواج ها دختر به اجبار خانواده و به رغم میل 
باطنی خود تن به این ازدواج می دهد؛ ازدواجی که شاید 
بتوان آن را معامله با آمال ها و آرزوهای فرد عنوان کرد. 

به عبارت ساده تر افزایش مادی گرایی در جامعه خود 
می تواند یکی از مهمترین دایل ازدواج دختران جوان 
با مردان مسن باشــد. از سوی دیگر باید خاطر نشان 
کرد که ازدواج با مردان مسن می تواند دارای ریشه های 
فردی نیز باشــد، به عنوان مثال فردی که از عزت نفس 
پایینی برخوردار است به راحتی تن به این گونه ازدواج ها 
می دهد، چراکه زنانی که اعتمادبه نفس پایین برخوردار 
هســتند از توانمندی هــای ازم برای تامیــن روانی 
اقتصادی و اجتماعی خود برخوردار نیستند، از این رو به 
این گونه ازدواج ها تن می دهند که جای بسی تامل دارد.

بدیهی اســت که حاکم بودن برخی تفکرات سنتی 
نیز می تواند یکی دیگر از عوامل رواج ازدواج دختران 
جوان با مردان مســن باشــد. بر اســاس بررسی های 
صورت گرفتــه می تــوان به این مهم دســت یافت که 
این گونه ازدواج ها بعضا در خانواده هایی که تفکر سنتی 

در میان آنها رواج دارد نیز شکل می گیرد.
فرزندآوریافرادمسن

شــایان ذکر اســت که یکی دیگر از معایب ازدواج 
افراد مســن با دختران جــوان را می تــوان فرزندآوری 
آنها عنوان کرد، چراکه بنا به گفته پزشــکان این کودکان 
چه بسا با مشکاتی ژنتیکی و جسمی و یا حتی روحی 
مواجه شوند، چراکه پدر آنها بسیار مسن است و به یقین 
نمی تواند در دوران نوجوانی و جوانی همراه فرزند خود 
باشد که این شرایط خود می تواند برای کودک در آینده 
بسیار مشکل ساز باشــد. از این رو می توان این ادعا را 
داشــت که فرزندآوری در سنین باا خود تبعات منفی 
گسترده را نیز می تواند در سامت آینده جامعه نیز برجای 
بگــذارد. یکی دیگر از دایــل ازدواج دختران جوان با 
مردان مســن را می توان کاهش آمار ازدواج و همچنین 
باا رفتن سن دختران عنوان کرد، چراکه طبق بررسی های 
به عمل آمده به راحتی می توان به این مهم دســت یافت 
که بیشتر دختران باای ۳۰سال به ازدواج با مردان مسن 
رضایــت می دهند، چراکه بر این باور هســتند که دیگر 
گزینه مناســبی برای ازدواج آنها وجود ندارد بدان سبب 
که بســیاری از مردان تمایل باایی به ازدواج با دختران 
جوان تر دارند. پرواضح است که افزایش آمار طاق نیز 
می تواند یکی دیگر از دایل باا رفتن آمار ازدواج دختران 
جوان با مردان مسن باشد، چراکه امروزه شاهد افزایش 
آمار طــاق در میان زوج های جوان هســتیم. بنابراین 
بســیاری از زنان جوانی که طاق گرفتن برای دورماندن 
از پدیده لیبل زنی و همچنین تامین مخارج زندگی خود به 
ازدواج با مردان مسن تن می دهند که این خود می تواند 
در بسیاری از موارد پیامد های منفی بسیاری را برای آنها 

به دنبال داشته باشد.
شکستنقبحاینازدواجها

 ازم به ذکر است که شکستن قبح این گونه ازدواج ها 
نیز خــود می تواند عامل دیگری بــرای باارفتن آمار 
ازدواج مردان مســن با زنان جوان باشد، چرا که دیگر 
امروزه برخی با این مسأله کنار آمده اند و نسبت به آن 
واکنش چندانی نشــان نمی دهد که این خود می تواند 
تاثیر بسزایی در افزایش این گونه ازدواج ها داشته باشد. 
در خاتمه باید یادآور شد که بسیاری از روانشناسان بر 
این باور هستند که ازدواج افراد هم سن خود می تواند 
عاملی برای افزایــش امید به زندگی و کاهش ابتا به 
بسیاری از بیماری ها در میان آنها باشد، اما بهتر است 
به این نکته نیز اشــاره شود که ازدواج افراد مسن تنها 
در صورتی توصیه می شــود که آنهــا بخواهند با زنان 
مسن ازدواج کنند، چراکه در غیر این صورت این گونه 
ازدواج ها خود می تواند پیامدهای منفی بسیاری را به 

جامعه تحمیل کند .

آرمـان-گـروهاجتماعـی:طـی سـال های اخیـر شـاهد افزایـش آمـار ازدواج دختران جوان با مردان مسـن هسـتیم که ایـن خود می توانـد پیامدهای منفی 
بسـیاری را بـه دنبـال داشـته باشـد و همچنیـن بنـا بـه اظهارنظر جامعه شناسـان این گونـه ازدواج هـا خود می توانـد نشـان از افزایش آسـیب های اجتماعی و 
مشـکات اقتصادی در میان جامعه نیز داشـته باشـد. امروز در حالی شـاهد افزایش چشـمگیر فاصله سـنی میان زوجین هستیم که در بسـیاری از موارد این 
نـوع انتخاب هـا تنهـا به خاطـر مسـائل مـادی صورت می گیـرد؛ انتخاب هایی کـه خود از پایه و اسـاس مشـکل دارد، چراکـه طبق عقیده روانشناسـان فاصله 
سـنی زیاد میان زوجین خود می تواند بسـیار مسأله سـاز باشـد به گونه ای که ادامه زندگی سـالم در کنار همدیگر به یقین مشکل سـازخواهد شـد، این در حالی 
اسـت کـه در بسـیاری از مـوارد بـه دلیـل اینکه این گونه ازدواج ها تنها به خاطر مسـائل مـادی صورت می گیرد و همچنین باابودن سـن مرد ایـن ازدواج ها با 
طـاق عاطفـی و یـا محبت هـای ظاهری همراه هسـتند چراکه در بیشـتر موارد فقرعامل این گونـه ازدواج ها اسـت. بنابراین زن تنها برای تامیـن آتیه خود به 

ایـن ازدواج تـن می دهـد که این خود جای بسـی تأمـل دارد.

»آرمان«ازدایلازدواجدخترانبامردانسنبااگزارشمیدهد

دخترانی که به مردان مسن »بله« می گویند
فقرعاملاصلیازدواجبامردانمسن

علیرضا صدرایي *

مهمترین دلیل ازدواج برخی دختران جوان با افراد مسن تنها فقر و مشکات  
اقتصادی است. بنابراین روانشناسان بر این باور هستند که این گونه ازدواج ها 

نمی تواند آینده روشنی داشته باشد، چراکه افزایش فاصله سنی میان زن و مرد 
خود عامل اصلی برای بروز اختافات میان آنها در جامعه است که این موارد خود 

می تواند سامت زندگی را به خطر بیندازد

هنوز نامگذاری برخی از خیابان های تهران به نام 
برخی از هنرمندان به شهرداری تهران اباغ نشده است. 
دلیل این اتفاق حساسیت روی برخی از این اسامی 
است که باعث شده فرمانداری نسبت به آن اعتراض 
کند؛ اعتراضی که به اعتقاد یکی از اعضای شورای شهر 
مبنای قانونی ندارد. در این میان، برخی از پس گرفتن 
این مصوبه توسط شورا شهر خبر می دهند، موضوعی 
که محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران آن را رد 
می کند. نامگذاری خیابان های پایتخت به نام هنرمندان با 
مرگ یک بازیگر پیشکسوت عرصه سینما و تلویزیون 
آغاز شد. فروردین ماه بود که شورای شهر تهران پس از 
مرگ جمشید مشایخی با قید دو فوریت خیابان »ج« را 
به نام او تغییر داد. یک هفته بعد محمدجواد حق شناس، 
رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران پیشنهاد 
جنجالی را به شورای شهر داد که بر اساس آن برخی 
از خیابان های تهران به نام هنرمندانی چون محمدرضا 
شــجریان، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد تغییر داده 
شود. این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی و با ۱7رأی موافق 
به تصویب شورای شهر رسید. اگرچه برخی این اقدام 
شورای شهر را تحسین برانگیز و بی سابقه خواندند، اما 
برخی هم به مخالفت با این اقدام برخاســته و اعام 
کردند شورای شهر تهران به جای حل مشکات شهر 
و مردم، اسم فامیل بازی می کنند. گروهی هم اعتراض 

می کردند که چرا در میان اسمی از هنرمندان انقاب 
نیست؟

رئیسشوراتائیدنمیکند
اما و اگرها درباره این مصوبه جنجالی شورای شهر 
باعث شده است که این مصوبه تا به امروز و با گذشته 
نزدیک به ســه ماه از تصویب آن، هنوز به شهرداری 
تهران اباغ نشود. در این میان، حتی خبرهایی از لغو 
این مصوبه به گوش می رسد. در جدیدترین اخباری که 

در فضای مجازی منتشر شده، گفته می شود که شورای 
شــهر تهران مصوبه قطعی خــود در مورد نامگذاری 
خیابــان به نام هنرمندان را از فرمانــداری تهران پس 
گرفته است. البته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر 
تهــران در گفت وگو با »ایرناپــاس« این موضوع را 
تائید نمی کند و ادامه می دهد: »خبری از چنین اتفاقی 
در دستم نیســت و من اان نمی خواهم راجع به این 

موضوع صحبت کنم.«

حساسیترویبرخیازنامها
در این میان، حســن خلیل آبادی یکی از اعضای 
کمیســیون نامگذاری شــورای شــهر تهران هم این 
موضوع را رد می کند. به گفته او، بخشی از این مصوبه 
به شهرداری اباغ شده است و بخشی از آن هم محل 
مناقشه است. از طرفی نسبت به نامگذاری بعضی از این 
خیابان ها نظراتی وجود دارد که شورا در حال رایزنی 
برای برطرف کردن مشکات و حساسیت هاست. به 
اعتقاد او این حساسیت ها و اختاف نظرها روی برخی 

از اسامی است و با گفت وگو حل می شود.
اعتراضفرمانداریماکحقوقیندارد

او در پاسخ به این سوال که امکان دارد با حذف 
دو یا سه نام از این لیست، بقیه نامگذاری ها انجام 
شود، می گوید: امیدوارم این نظر شما تحقق پیدا کند. 
در کمیســیون اعام کردند که فرمانداری نسبت به 
بخشی از این نامگذاری ها اعتراض دارد. خلیل آبادی 
ادامــه می دهد: در واقــع هیأت انطباق به مصوبات 
شورا اعتراض می کند و این اعتراض باید طبق نص 
صریح قانون انجام شده و مشخصا اعام شود که بر 
اساس این ماده قانونی نسبت به این مصوبه مخالفت 
دارد. نامه ای که فرمانداری به شورا ارسال کرده است 
این ویژگی ها را ندارد و به هیچ بند قانونی اشــاره 
نشده است و ماک حقوقی ندارد و به صورت کلی 
اعام شده اســت که ما به این نامگذاری اعتراض 
داریم. حاا باید منتظر بود و دید که نتیجه رایزنی های 
شورای شهر چه خواهد شــد. آیا حساسیت های 
ایجاد شده باعث لغو کامل مصوبه خواهد شد یا نه، 
با حذف برخی اسامی حساسیت برانگیز اوضاع ختم 

به خیر می شود.

هاشمی:مصوبهراپسنگرفتیم
سرنوشت مصوبه شورا برای نامگذاری خیابان های پایتخت

خلیلآبادی:اعتراضفرمانداریمبنایقانونیندارد



 حمات اخیر به دولت از سریال سازی گرفته 

تا افشــای اســرار نفتی از کجا ریشه می گیرد و 
هدف از این حمات چیست؟ آیا انتخابات 98 

منظور نظر مخالفان دولت است؟ 
جریان مخالف دولت یا همان دلواپسان در سال 92 
با انتخاب راهبرد درست از سوی اصاح طلبان، دولت 
را از دســت دادند و کار هشت ساله خود در دولت های 
قبل را ناتمام دیدند. با این حال امید خود را برای تسخیر 
مجلس از دســت ندادند و تــاش کردند تا در مجلس 
دهم با شکســت اصاح طلبان اکثریت مطلــق را از آن 
خود کنند. موجی در جامعه شکل گرفت و حضور مردم 
و رأی آنها به لیســت امید ایــن آرزوی جریان دلواپس 
را ناکام گذاشــت. این شکست ها باعث شد که در سال 
96 این جریان تمام امکانات خود را بسیج کند تا بتواند 
دولت را بازپس بگیرد. رأی 15 میلیونی آقای رئیسی نیز 
موید همین بود که جریــان اصولگرایی با تمام توان به 
میدان آمد تا بتواند ادامه هشت ســال احمدی نژاد را با 
اهدافی که در زمینه های سیاســی، بین المللی، اقتصادی 
و فرهنگی داشــتند پی بگیرد. ناکامی های پی درپی این 
جریان باعث شــد، طی این ســال ها دلواپســان خیلی 
جــدی در پــی مواجهه با دولت برآینــد و اولین کانون 
جــدی تقابل با دولت در مســاله برجام شــکل گرفت. 
آنها با علم به اینکه برجــام، به عنوان یکی از بزرگترین 
افتخارات تاریخ ایران در عرصه دیپلماسی با نظر کلیت 
نظــام به اجرا درآمده به حمــات خود علیه این توافق 
بین المللی ادامه دادند. این حمات چنان جدی بود که 
حتی بسیاری از اصولگرایان معتدل را که بارها حمایت 
خــود را از برجام و لزوم اجرای چنین قراردادی اعام 
کرده بودند، تحت تاثیر قرار داد و به آنها القا کرد که برجام 
خاصیتی برای ایران نــدارد. در نتیجه گام اول حمات 
دلواپسان به دولت را باید موضوع برجام دانست. امروز 
که آمریکا از این توافق خارج شده و اروپا نتوانسته منافع 
اقتصادی ایران را تامین کند، آنها خیلی جدی تر از قبل 
علیه برجام فعالیت می کنند و می خواهند جامعه و دولت 
را به ســوی خروج از برجام بکشانند. گام دوم حمات 
این جریان، ارائه تصویری جاسوس پرور از ارکان دولت 
بود. ساخت سریال »گاندو«، به عنوان سریالی پرهزینه نیز 
در همین راستا انجام شد. آنها می خواستند کسی را که 
برجام را به دســت آورده و این دستاورد بزرگ به نام او 
ثبت شده، در جامعه خراب کنند و علیه او شبهه هایی به 
وجود آورند. این سریال سعی داشت با زبان ابتر خود و 
البته ناکام، محمدجواد ظریف را مرتبط با ساختارهای 
جاسوســی معرفی کند و از این طریق انتقام دلواپسان 
را از وزیــر امور خارجه، به عنوان امضاکننده توافق نامه 
برجام در تاریخ 40ساله، بگیرد. عکس العمل اجتماعی 
به این تخریب دولت، فارغ از واکنش های نخبگان نشان 
داد که در این مرحله نیز نتوانسته اند به آنچه در ذهنشان 
بود دست یابند. آنها می خواستند این تصویر ضعیف و 
جاســوس پرور را از دولــت در جامعه جا بیندازند و به 
مردم بگویند که وضعیت کنونی ناشی از انتخاب اشتباه 
شماست، اما به عقیده من این حمات به خصوص علیه 
محمدجواد ظریف جواب نداد و نتوانست چهره او را 
نــزد مردم خراب کند. طبیعتا حمات آنها و تخریب ها 
علیه دولت ادامه خواهد یافت و این حمات منافع ملی 
را تهدید خواهد کرد؛ نمونه آن را نیز در افشــای اسرار 
نفتی و نمایش مســیر حرکت نفتکش ایرانی به ســوی 
چین مشــاهده کردیم که با واکنش دولت مواجه شــد. 
اینها صرفا یک اتفاق ســاده و روند طبیعی امور نیست، 
بلکه طراحی هایی است که از مدت ها پیش انجام شده و 
امروز ما نتیجه آن را می بینیم. با توجه به فشارهایی که در 
این مدت به وزارت نفت وارد شده، تصور من این است 
که تمام هم و غم جریان مخالف دولت یعنی دلواپسان و 
اقتدارگرایان باز پس گرفتن منابع مالی و اقتصادی است. 
آنها در طول هشت ســال احمدی نژاد زمینه های خوبی 
برای خــود در این زمینه ها به خصوص مســاله فروش 
نفت ایجاد کردند. در باقی صنایع مهم و تاثیرگذار همین 
سیاست از سوی دلواپسان دنبال شد و آنها با انحراف از 
قانون اساسی و اصل 44 بسیاری از صنایع را در پروسه 
خصوصی سازی به صنایعی شبه دولتی تبدیل کرده و سهم 

خود را برداشتند. 
  دلیــل اصلــی مخالفــت آنها بــا برجام یا 
کنوانسیون های بین المللی نظیر FATF به همین 

مساله سود اقتصادی بازمی گردد؟ 
دقیقا همین است. شــفافیت، منافع آنها را به خطر 

می انــدازد. دلیل اینکه با FATF مخالف هســتند این 
است که شفافیت را دوست ندارند. با برجام مخالفند که 
تحریم باشد و در فضای دور زدن تحریم ها سود بیشتری 
به دســت آورند. اگر برجام ســرانجام بهتری می داشت 
و FATF تصویب می شــد، می توان گفت شــفافیت 
مالی در کشــور حاکم می شد. دیگر در آن شرایط بابک 
زنجانی تولید نمی شد و آن طور که در هشت سال دولت 
احمدی نــژاد منافع خود را تامیــن می کردند به فعالیت 
بپردازند. »گانــدو«، نمایش فــروش محرمانه نفت در 

شرایط تحریم و مستندسازی های 
دیگر همه در همین راستاست که 
در وهلــه اول کارآمدی برجام را 
هدف گرفته تا دولت مجبور شود 
خروج رسمی ایران از برجام را 
اعام کند. ایــن اتفاق اگر بیفتد 
پیروزی بزرگی برای دلواپســان 
خواهــد بود، چراکــه زمینه های 
اجتماعــی که به تغییر ســاختار 
مجلس نهم منجر شد، از مخالفت 
مردم با سیاست های رادیکالیستی 
برخی جریان ها در موضوع برجام 
ناشی می شد. امروز اگر دلواپسان 
بتوانند با خارج کــردن ایران از 
برجام، دولت را خلع ساح کنند، 

هم مطامع اقتصادی خــود را بهتر پیش می برند هم در 
کارزارهای انتخاباتی مجلس خواهند توانســت رقابت 
بهتری داشته باشند. آنها تصمیم دارند تا مشروعیت را به 
مجلس نهم که عما در برابر خواست های برجامی مردم 
قرار گرفته بود، بازگردانند. دولت نباید اســیر بازی های 
روانــی این جریان شــود و باید تمرکز خــود را روی 
سیاســت های مبتکرانه برای خروج از شرایط فعلی در 

سیاست خارجه قرار دهد. 
  دولت بــرای مقابله با ایــن تخریب ها چه 

راهبردی باید داشته باشد؟ 
دولت از همان سال 92 نه برای مقابله با تهدیدها و 
تخریب هــا و نه برای همراه کردن افکار عمومی راهبرد 
مشخصی نشــان نداد. به همین دلیل نیز خیلی در برابر 
حمات دلواپسان آسیب پذیر بود، زیرا تمام تخم مرغ های 

خود را در سبد برجام گذاشته بود و از دیگر مسائلی که 
می توانست در روزهای بحران کمک حالش باشند، غافل 
شد. دولت به جامعه این طور نشان داد که اگر برجام امضا 
شود، تمام مشــکات به خودی خود حل می شود و به 
وجود آمدن این انتظار در جامعه و بعدتر ناامیدی ناشی 
از آن آسیب بسیار جدی به سرمایه اجتماعی دولت وارد 
کرد. در آن زمان همه نخبگان هشدار می دادند که برجام 
دستاورد حداقلی اســت که برای به حداکثر رساندنش 
دولت باید کارهای جانبی انجام می داد. البته بســیاری 
نمی خواستند دستاوردهای ناشی 
از برجام به کشــور برســد. دقیقا 
در زمان تصویب برجام کارهایی 
خاف آن انجام می دادند یا دست 
به کارهایــی می زدند که برجام را 
از انتفاع ســاقط کند. برجام باید 
تکملــه ای می داشــت تــا بتواند 
اثــر واقعی خــود را روی زندگی 
مردم ایران نشــان دهد، اما دولت 
بــه این موضــوع توجــه نکرد و 
زیر فشارهایی که دلواپسان وارد 
می آوردنــد، کمر خم کــرد. باید 
تاکیــد کرد کــه در برخــی موارد 
دولت دنبال انجام کارهایی بود اما 
انعطاف ازم به دستگاه سیاست 
خارجی واگذار نشــد تا بتواند طرح های خود را به طور 
کامل پیش ببرد. عقیده من این اســت که آقای روحانی 
برای این مدت باقیمانده دولت دوازدهم، یعنی کمتر از 
دوسال اگر بتواند تحولی در نظام مدیریتی قوه اجرایی 
شکل دهد و در برابر فشارهای بیرونی بایستد، خواهد 
توانست گام هایی را در راستای بهبود وضعیت معیشت 
مردم بردارد اما اگر نتواند این کار را بکند ضربه بدی از 
سوی جریان های دلواپس به او وارد خواهد شد. هر چند 
اصاح طلبان تاکنون از آقای روحانی حمایت کرده اند و 
در برابر فشارها ایستادگی کرده اند. باید گفت انتظاراتی 
نیز از او وجود دارد که دســت کم تا امروز محقق نشده 
و بعید هم به نظر می رسد که محقق شود. دولت روحانی 
نباید منفعل عمل کند و باید برنامه ای برای بهبود وضع 
سیاست داخلی داشته باشد. با این وجود از رئیس جمهور 

می خواهیم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی تمام 
تاش خود را برای تحقق نیافتن آرزوی دلواپسان یعنی 
خــروج کامل ایران از برجام به کار بنــدد و برای آینده 
سیاسی خود نیز که شده دست روی دست نگذارد که این 

کار قطعا به فروپاشی برجام منجر خواهد شد. 
 چرا وجود برجام را تا این حد ضروری 

می دانید؟ 
بــا خروج آمریــکا از برجام، اجرای ایــن توافق با 
چالش هایی جدی همراه شد اما مردم باید این را بدانند 
که بیرون آمدن ایران از برجام شرایط را نسبت به گذشته 
وخیم تر خواهد کرد و دیگر دستیابی به چنین توافقی که 
تضمینی برای حفظ امنیت جهان باشد، بعید خواهد بود. 
هیچ کس جز منفعت طلبان از تنش و درگیری در منطقه 
ســود نخواهند برد. نباید گذاشت سرنوشت مهم ترین 
توافق سیاسی کشور بعد از انقاب بر اثر سیاست های 
دلواپسان، نابود شود. برخی سیاست ها می تواند اروپا را 
به آمریکا نزدیک تر کند که کاهش گام به گام تعهدات از آن 
جمله می تواند باشد و جمهوری اسامی باید با احتیاط 
گام بردارد. نباید گوش به حرف کسانی داد که تمام آمال 
و آرزوهایشان را در نبود برجام می بینند. دولت همان گونه 
که در ســال 93 و 94 تاش کرد تا برجام به ثمر برسد، 
باید تاش کند تا این دســتاورد حفظ شــود. وضعیت 
معیشت مردم هر روز سخت تر از گذشته می شود و آقای 
روحانی فارغ از اینکه کاری به انتخابات مجلس 98 یا 
ریاست جمهوری 1400 داشته باشد یا نداشته باشد، باید 

کاری برای معیشت مردم کند. 
  آینــده تنش های منطقــه را چگونه ارزیابی 
می کنیــد؟ با توجــه به افزایــش تنش ها امکان 

روی دادن جنگ وجود دارد؟ 
نظر شخصی من این اســت که جنگ نخواهد شد، 
زیرا هزینه های جنگ برای منطقه بسیار سنگین خواهد 
بود و در شــرایط عادی امکان وقوع جنگ وجود ندارد. 
از طرفی همان طور که با نرمش قهرمانانه مقدمات حصول 
توافق هسته ای موســوم به »برجام« فراهم شد و ایران 
با کشــورهای دیگر پای میز مذاکره نشســت تا موضوع 
را حل کنــد، این بار نیز اگر ازم باشــد و می توان از آن 
راهبرد آزموده شــده و موفق استفاده کرد، چراکه اگر این 
اتفاق نیفتد، تنش و درگیری روزبه روز افزایش می یابد و 
با افزایش عمق شــکاف سیاسی و درگیری میان ایران و 
آمریکا امکان وقوع هر اتفاقی وجود خواهد داشت. باید 
شرایط دیپلماسی را به دقت رصد و بررسی کنیم تا بتوانیم 
در موضع قدرت تصمیم مناسبی اتخاذ کنیم. ما می توانیم 
با توجه به موضع بر حــق و همراهی افکار عمومی در 
جهان با مواضع ایران، در شرایط خوبی وارد تنش زدایی 
شویم و شرایط را تغییر دهیم. اتخاذ تدابیر مناسب، مانند 
آنچه در ماجرای جیسون رضاییان برای به ثمر نشستن 
برجام اتفاق افتاد، امروز نیز می تواند راهگشای دیپلماسی 
ایران باشــد. این تدبیر در خصوص زندانیان دوتابعیتی 
نیز می تواند به کار بســته شــود. متاسفانه در کشور ما به 
فرصت هایی که ایجاد می شــود تا مساله ای را به صورت 
دیپلماتیک حل کنیم گاه توجه به موقع نمی شود، بعد تازه 
به فکر راه های دیپلماتیک می افتیم. امروز تمام کشورهای 
اروپایی قاطعانه تصریح می کنند که از جنگ پرهیز دارند 
و درگیری با ایران را عاقانه و منطقی نمی دانند، اما تجربه 
جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا به عراق نشان می دهد 
کــه آن زمان هم اروپا مخالف جنــگ بود. وقتی آمریکا 
به عراق حمله کرد، خیلی ســریع انگلستان و فرانسه با 
واشنگتن همکاری کردند و نیروهای خود را برای کمک 
به آمریکایی ها به خاورمیانه فرستادند. زمانی که تمام دنیا 
جرج بوش پسر را از حمله به عراق منع می کرد او بدون 
توجه به نصایح و توصیه های دیگــران کار خود را کرد 
و شاهد بودیم که چه فاجعه انســانی در عراق به وقوع 
پیوســت. آثار و بقایای آن حادثه هنوز در عراق مشهود 
است و با گذشت این همه سال آنها نتوانسته اند به شرایط 
پیش از جنگ بازگردند. این موضوع نشان می دهد که باید 
با مســائل واقعی برخورد کنیم و امکان وقوع هر اتفاقی 
را در نظر بگیریم. من شخصا بعید می دانم جنگی اتفاق 
بیفتد اما برخی حوادث ناگهانی می تواند باعث آغاز جنگ 
شود. جنگ لزوما از پیش برنامه ریزی نشده و امکان دارد 
به هر دلیلی اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که مسئوان 
کشــور باید تمام تاش خود را برای جلوگیری از وقوع 
جنگ بــه کار ببندند و بهترین کار آغــاز مذاکره با 5+1 
اســت. امیدوارم دولت بدون توجه به فشارهای داخلی 

برای بهبود وضعیت کشور اقدام کند. 
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یک عضو هیأت رئیسه مجلس تاکید کرد که بی نتیجه ماندن نشست شورای حکام مهر تأییدی بر شکست سناریو 
و سیاســت های ترامپ علیه ایران بود. البته که آمریکایی ها تاوان اشتباهات غلط رئیس جمهور خود را خواهند 
پرداخت. علیرضا رحیمی با اشاره به بی نتیجه ماندن نشست شورای حکام که درباره کاهش تعهدات برجامی ایران 
به درخواست آمریکا تشکیل شده بود، گفت: از همان ابتدا مشخص بود که آمریکایی ها مسیر اشتباهی را انتخاب 
کردند. چون شورای حکام از لحاظ حقوقی مرجع رسیدگی به شکایت درباره برجام نیست. البته که بعد از خروج 

آمریکا از برجام مقامات این کشور در مجامع بین المللی و مراجع رسمی اقداماتی کرده که نتیجه آن سرافکندگی 
آمریکا شده و به دنبالش مورد هجمه قرار گرفتند. وی افزود: بر خاف تصور آمریکایی ها خروج آنها از برجام 

باعث ایجاد اجتماع جهانی علیه ایران نشد که برعکس اجماع نانوشته ای را علیه آمریکا به وجود آورد 
به طوری که در مجامع و نشست های بین المللی همه کشورها خروج آمریکا را تقبیح و دولتمردان این 

کشور را سرزنش می کنند.

نشست شورای حکام مهر تاییدی بر شکست سناریوی ترامپ علیه ایران بود

دولت به جامعه این طور 
نشان داد که اگر 

برجام امضا شود، تمام 
مشکات به خودی خود 
حل می شود و به وجود 
آمدن این انتظار در 

جامعه و بعدتر، ناامیدی 
ناشی از آن آسیب 

بسیار جدی به سرمایه 
اجتماعی دولت وارد کرد 

 
رو بـــه رو

سخنگوی وزارت امور خارجه: 
انگلیس هرچه زودتر نفتکش ایران را رها کند

  جانشین موگرینی را فردی مثبت می بینیم

آرمان: سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد جانشین موگرینی بیان کرد: 
این یک انتخاب داخلی اتحادیه اروپا است که ما به آن احترام می گذاریم. 
امیدوار هستیم اقدامات مثبتی که توسط خانم موگرینی در طول این سال ها 
انجام می شد، توسط ایشان پیگیری شود و اگر نقصان و نقاط ضعفی هم 
وجود دارد، آنها را مدنظر قرار دهد. موسوی گفت: اظهارات ترامپ، پنس، 
پمپئو، بولتون و… را در این مدت کوتاه مشاهده کنید، یک سیاست واحد و 
منسجمی را نمی توان دید و معلوم هم نیست در آمریکا چه کسی تصمیم گیر 

است و چه کسی مجری. 
 نفتکش ایرانی رفع توقیف شود

سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره نامه ظریف به موگرینی اظهار 
داشت: ظریف از زمانی که برجام نهایی و اجرایی شد، نامه نگاری هایی را با 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز کرد زیرا آمریکا حتی در دولت 
قبل و در همان اوایل هم بدعهدی هایی را داشت. اولین نامه آقای ظریف 
به خانم موگرینی به عنوان مسئول هماهنگ کننده برجام در سال 2016 نوشته 
شد و تاکنون حدود 18، 19 نامه به مناسبت های مختلف نوشته شده است. 
سیدعباس موسوی با بیان اینکه در هر کدام از این نامه ها، موارد نقض برجام 
و همچنین اشــکاات و موانع اجرای آن، تشــریح شده است، گفت: این 
نامه ها جز اخبار آن، چیزی منتشر نشده اما احتمال دارد دکتر ظریف بعدها 
آنها را در قالب کتاب منتشر کنند. اگر این کار صورت بگیرد، افکارعمومی 
می بیند ایشان چگونه با صابت و اقتدار از منافع ملی کشور و برجام دفاع 
کرده اســت. وی از حضور مجدد سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور 
خارجه برای بار چهارم طی یک هفته گذشــته در جهت ارائه توضیحات 
درخصــوص توقیف نفتکش حامل نفت ایران خبــر داد و افزود: رفت و 
آمد دیپلمات ها به وزارت امور خارجه مســاله ای طبیعی اســت. توقیف 
نفتکش گریس 1 هم برای ایران موضوع مهمی اســت و طبیعی است در 
این چارچوب، برای گفت وگوها و ارائه توضیحات به وزارت امور خارجه 
بیایند. موسوی با نادرست خواندن ادعای انگلیس درباره مقصد نفتکش 
گریــس اضافه کرد: همانطور که قبًا هم گفته ام این نفتکش نمی تواند در 
بنادر سوریه پهلو بگیرد زیرا یک سوپرتانکر است. از سوی دیگر، سوال ما 
از انگلیس این است که مگر جمهوری اسامی ایران تحت تحریم اتحادیه 
اروپا قرار دارد؟ مگر اروپا ما را تحریم نفتی کرده اســت؟ به فرض آنکه 
این نفتکش به سوریه می رفته است، مگر آنها نبودند که ادعا می کردند ما 
قوانین مان فراسرزمینی نیست و علیه دیگر کشورها اعمال نخواهیم کرد؟ 
آنها همیشه منتقد این موضوع بوده اند ولی چطور شده است که اکنون خود 
به بهانه نقض تحریم های ســوریه، این کار را انجام می دهند. رئیس مرکز 
دیپلماسی عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه ادامه داد: هم اسناد و 
مدارک وهمچنین تناقضات انگلیســی ها نشان می دهد که حرف لندن به 
لحاظ حقوقی چندان قابل اعتنا و توجه نیست مگر اینکه آنها تحت تاثیر 
آمریکایی ها بخواهند وارد بازی خطرناک و ناپیدا شوند که ما توصیه نمی کنیم 
در شرایط کنونی، آنها وارد چنین بازی ای شوند. کماکان از آنها می خواهیم 
هرچه زودتر این نفتکش را رها کنند زیرا این کار به ســود همه اســت. 
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره واکنش وزارت امور خارجه اسپانیا به 
اقدام نیروی دریایی ارتش انگلیس در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در 
جبل الطارق عنوان کرد: ما وارد اختافات سرزمینی میان انگلیس و اسپانیا 
در منطقه جبل الطارق نمی شویم اما اسپانیا تاکنون موضع بدی نداشته است. 

  دنبال ناامنی همسایگان نیستیم
 موسوی درباره انتخاب جوزف بورل به عنوان نامزدی تصدی مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ابراز داشــت: این یک انتخاب داخلی 
اتحادیه اروپا است که ما به آن احترام می گذاریم. امیدوار هستیم اقدامات 
مثبتی که توسط خانم موگرینی در طول این سال ها انجام می شد، توسط 
ایشان پیگیری شــود و اگر نقصان و نقاط ضعفی هم وجود دارد، آنها را 
مدنظــر قرار دهد. وی در مــورد گفت گوی ایران با بورل از زمان تصدی 
این مسئولیت بیان کرد: آقای ظریف در یکی، دو سفری که برای شرکت در 
اجاس های مختلف داشته اند، با آقای بورل دیدار و گفت وگوهایی داشتند. 
ما در مجموع ایشان را فرد مثبتی می دانیم ولی ایشان وظایفی را خواهد 
داشــت که اتحادیه اروپا آنها را به او محول خواهد کرد. موسوی درباره 
ادعاهای مطرح شده از سوی مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی 
بر اینکه آمریکا هنوز در برابر ایران خویشتن داری کرده است، یادآور شد: در 
هیات حاکمه آمریکا به ویژه در موضوع سیاست خارجی واقعًا شاهد یک 
سردرگمی هستیم که تاکنون سابقه نداشته است. اظهارات ترامپ، پنس، 
پمپئو، بولتون و… را در این مدت کوتاه مشاهده کنید، یک سیاست واحد و 
منسجمی را نمی توان دید و معلوم هم نیست در آمریکا چه کسی تصمیم گیر 
است و چه کسی مجری. سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره روابط ایران 
با کشورهای عربی اذعان کرد: جمهوری اسامی ایران به عنوان کشوری 
که 15 همسایه دارد، مایل است با تمامی همسایگان خود روابط صمیمی، 
نزدیک، دوستانه و برادرانه داشته باشد و این تمایل را نشان داده است. ما 
پیام صلح، دوستی و برادری را در اوج تنش ها به آنها دادیم، راهکارهایی 
هم به برادرمان در کشــورهای حاشیه جنوبی خیلج فارس ارائه دادیم که 
یکی، دو مورد آن را دکتر ظریف به صورت رسمی اعام کردند که تشکیل 
مجمع گفت وگوهای منطقه ای و آمادگی برای امضای پیمان عدم تجاور 
به صورت جداگانه یا دســته جمعی از جمله آنهاست. موسوی با تاکید بر 
اینکه جمهوری اسامی ایران هیچ وقت امنیت خود را در ناامنی همسایگان 
خود نمی بیند، اظهار داشت: ایران معتقد است که امنیت، ثبات و رونق در 
همه کشورهای همسایه موجب امنیت، ثبات و رونق ایران خواهد شد و 

این تاثیر متقابل بر کشورها خواهد داشت. 
حساسیت های وزارت امور خارجه

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درخصوص پیشقدم شدن کشورهای عربی 
برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا تصریح کرد: برخی از کشورهای عربی 
مانند عراق، عمان و قطر با توجه به نگرانی های ایجاد شده سعی کردند با 
مواضع ایران آشنا شده و دیدگاه ما را درخصوص تحوات اخیر بدانند. در 
این راستا، هم در سفرهایی که ما به این کشورها داشته ایم و هم سفرهایی که 
آنها به تهران داشته اند، دیدگاه هایمان با شفافیت به آنها گفته شد. وی درباره 
واکنش کشورهای عربی به پیشنهاد ایران به امضای پیمان عدم تعرض ابراز 
داشــت: پاسخ رسمی دریافت نکردیم ولی به صورت غیررسمی از طریق 
برخی از اشخاص یا تینک تنک ها بدشان نمی آید که جزئیات این پیشنهاد را 
بدانند. ما فکر می کنیم امضای این پیمان به سود همه ما در منطقه است و به 
یک نگرانی ساختگی و جعلی امنیتی کشورهای منطقه پایان می دهد. موسوی 
درباره انتخاب سفرای جدید یادآور شد: اکنون تقریبًا فصل جابجایی سفرا 
است. در تابستان، کارشناسان و دیپلمات های ارشد بعد از پایان ماموریت 
جابجا می شــوند. حدود 20، 30 نفر از ســفرای ما تا پایان تابستان تعیین 
تکلیف می شوند. نامزدهای جایگزینی معرفی شده اند. روندهای اداری در 
حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطاع رسانی خواهیم کرد. وی ادامه 
داد: در بین سفرای معرفی شده، چند نفر از بانوان نیز برای تصدی مسئولیت 
سفارت افرادی پیشنهاد شده اند. رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجــه درباره کاربرد عنوان »منبع آگاه« در اخبار برخی از 
رسانه ها بیان کرد: وزارت امور خارجه به دلیل ماهیت ماموریت هایش در 
دستگاه های حاکمیتی و نهادی که هم در داخل و خارج از کشور به عنوان 
موضع گیری نظام محسوب می شود، محدودیت هایی را برای خود اعمال 
کرده و از مدیران ارشد خود خواسته ایم اظهارنظرها و گفت وگوهایشان با 
هماهنگی مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه باشد. 
موســوی خاطر نشان کرد: من به رســالت، صراحت و سماجت دوستان 
رســانه ای احترام می گذاریم اما از آنها می خواهیم متوجه حساسیت های 

وزارت امور خارجه باشند. 

عبدا... ناصری در گفت وگو با »آرمان« مطرح کرد

 FATF ترس دلواپسان ازشفافیت دلیل مخالفت با
  هدف دلواپسان از حمله به دولت تبلیغات انتخاباتی است               دولت راهبردی برای مقابله با تخریب ها ندارد

آرمان– محمدحسـین لطف الهی: در روزهایی که فشـارهای خارجی علیه دولت هرروز بیشـتر می شود و 
آمریکا با افزایش تحریم ها شـرایط را برای زندگی مردم بسـیار سـخت کرده اسـت، صداوسـیما با ساخت 
سـریالی پرهزینه به دنبال تخریب چهره دولت و مذاکره کنندگان کشـورمان برمی آید و تاش می کند آنها را 
افرادی سـاده لوح و جاسـوس پرور نشـان دهد، این در حالی اسـت که به عقیده اکثر کارشناسـان سیاسـی، 
نیاز به وحدت و انسـجام ملی در شـرایط کنونی بسـیار جدی اسـت و عدم توجه به این مسـاله می تواند 
آسـیب های جبران ناپذیـری را در پـی داشـته باشـد. »آرمـان« در گفت وگو با عبدا... ناصری، فعال سیاسـی 
اصاح طلـب بـه بررسـی تخریب هـای اخیـر علیـه دولـت و سیاسـت نظـام در برابـر فشـارهای خارجـی 
پرداخته اسـت. وی معتقد اسـت که هدف دلواپسـان از تخریب دولت بازپس گیری مراکز مهم اقتصادی و 
منابع مالی اسـت و آنها می خواهند با به دسـت آوردن مجدد قدرت، سیاسـت های سـال های 84 تا 92 را 
مجددا پیاده کنند. ناصری راهبرد دولت در سیاست خارجی را نیز موثر نمی داند و تاکید دارد که مسئوان 
باید همه تاششان را برای جلوگیری از افزایش تنش ها و سخت ترشدن شرایط برای مردم به کار ببندند. 
این فعال سیاسـی اصاح طلب ریشـه مخالفت برخی اصولگرایان با برجام و لوایحی نظیر FATF را در 

منافعـی می دانـد که با ایجاد شـفافیت به خطـر خواهد افتاد. ایـن گفت وگـو را در ادامه می خوانید.

محمد فاضلی*

یادداشــت

فراســـو

 ِد ُمکراسی 
یا َدمِکراسی؟

این مقاله ای برای به چالش کشیدن توأمان طرفداران و منتقدان 
سدســازی، پروژه های انتقال آب و ســازه های آبی عظیم اســت. 
دعوتی اســت به گفت وگویی عمیق تر و در چارچوب های نظری 
تــا حدی متفاوت از آنچه تاکنون در جامعه ایرانی تجربه کرده ایم. 
موافقان و مخالفان سدها طیفی از پیامدهای مثبت و منفی را برای 
آنها برمی شــمارند و هر کدام بر مواضع خود پافشــاری می کنند. 
رخدادهای اقلیمی )خشکسالی، ترسالی یا افزایش شدید بارش ها 
به صورت مقطعی(، افزایش یا کاهش منابع اقتصادی دولت ها و بروز 
پی آمدهای محیط زیستی )خشک شدن پیکره های آبی، ریزگردها، 
از میان رفتن پوشش گیاهی و بیابان زایی( بر مناقشه درباره ساخت 
سدها می دمند. طرفداران سدها تاکید می کنند که توسعه کشاورزی 
و تولیــد انــرژی برق آبی میلیون ها انســان را از خطر گرســنگی 
نجات داده و رفاه را به ارمغان می آورد و در مقابل منتقدان ســدها 
عواقب محیط زیستی سدها که سبب آسیب به پیکره های آبی شده، 
مسیرهای حرکت ماهیان را تخریب می کند، به آب های زیرزمینی 
پایین دست سدها آسیب می زند و هزینه های سنگینی نیز بر اقتصادها 
تحمیل می کنند هدف قرار داده و در مقابل بر ضرورت به کارگیری 
روش های غیرسازه ای مدیریت منابع آب تاکید می کنند. این مناقشه 
دهه هاست که ادامه دارد. یک سوی مناقشه بزرگ درباره سدسازی 
متهم است به اینکه در اصرار بر ساخت سدها منافعی عظیم دارد. 
این همان مدعایی اســت که منتقدان سدســازی مطرح می کنند. 
طرفداران سدها نیز به همین ترتیب مستنداتی برای دفاع از آنها ارائه 
می کنند. کمیسیون جهانی سدها هم که گزارش سدها و توسعه آن 
با انتقادهای طرفداران سدسازی مواجه شده، ضمن اشاره به جریان 
شدید سدسازی بین سال های 1930 تا 1970 که طی آن همه روزه 
پیمان ساخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می شد معتقد است بیش 
از 2 هزار میلیارد دار سرمایه گذاری در ساخت سدها در آن دوران، 
فایده هایی نظیر امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت ها، برق رسانی 
به روســتاها و توســعه زیربنای فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و 
مدرسه را به همراه داشته و فایده ها آشکار و روشن به نظر می رسیده 
است و با توجه به محدود شدن هزینه های ساختمانی و بهره برداری 
به ماحظات صرفا اقتصادی )و در نظر نگرفتن هزینه های اجتماعی، 
محیط زیستی و...( سدها گزینه های کاما رقابت پذیر و موجه بودند. 
مساله اما فقط این نیست که سدها خودشان ماهیتا مناقشه برانگیز 
هستند و طرفین مناقشه ادعاهایی بی پایان برای طرح دعوی دارند. 
ســدها سازه هایی آبی هســتند و از منظر فنی طیف گسترده ای از 
متخصصان هیدرولوژی، هواشناسی، طراحی سازه ها، زمین شناسی، 
محیط زیســت، اقتصاد، کشاورزی و ســایر تخصص های فنی و 
مهندســی با آن ها ســروکار دارند. بدیهی اســت که سازه هایی با 
متوسط قیمت 1/8 میلیارد دار که اثرات گسترده ای بر محیط زیست، 
اقتصاد، وضعیت مالی، سیاست و جامعه باقی می گذارند، از منظری 
میان رشــته ای بررسی شوند. من با این پیش فرض آغاز می کنم که 
پرسش توسعه و به طور خاص مساله سدها و سازه های آبی پرهزینه، 
همواره مساله مناقشه برانگیز و جدلی الطرفین باقی می ماند و هیچ گاه 
پایانی برای آن متصور نیســت، اما ســؤال این است که در چنین 
مســاله جدلی و پیچیده ای، چه رویکردهایی می توانند راهگشای 
تصمیم گیری باشند؟ آیا هر تصمیم گیری در فضای این مناقشه در 
نهایت بر اســاس بازی قدرت سامان خواهد یافت یا راه دیگری 
نیز وجود دارد؟ من در این جا چند رویکرد نظری به مساله را پیش 
خواهم کشید تا اوًا پاسخی باشد برای آن دسته که به غلط تصور 
می کنند تصمیم درباره سدها را باید به متخصصان فنی و مهندسی 
واگذار کرد، و چشــم اندازی بــرای عادانه تر کردن تصمیم گیری 
درباره ســدها ارائه کرده باشم. مقاله نشان می دهد که مساله سدها 
پیچیده تر از آن است که اغلب منتقدان و طرفداران این سازه های 
عظیم می پندارند و با مقوات پیچیده دموکراسی، اقتصاد اخاقی 
و جامعه شناسی سیاسی محیط زیســت ارتباط دارد. مناقشه ای بر 
سر: »دموکراسی یا دموکراسی«. این مقاله ممکن است طرفداران و 

منتقدان سدسازی را توأمان خرسند و ناخرسند سازد. 
* استاد دانشگاه

الهام چرخنده: 
نمی خواهند من دیده شوم

آرمان: چند سال قبل بود که الهام چرخنده، محجبه شد و پس 
از آن در هر برنامه ای که در تبلیغ حجاب اسامی برگزار می شد، 
نامی از او وجود داشــت. بازیگــری که مجری گری هم کرده بود 
امــروز با چادر، در تلویزیون ایران مجری گری می کند. او در طی 
این سال ها تاش کرده تا در فیلم ها و سریال هایی که به تبلیغ اصول 
و ارزش های اسامی می پردازند حضور پیدا کند. به رغم افزایش 
پیشنهادهای کاری به او و حتی مجری گری او در برنامه های زنده 
سیما، وی مدعی است که کسی کاری به او پیشنهاد نمی کند. الهام 
چرخنده با اعام اینکه در زمان محجبه شدنم 5 قرارداد برای بازی 
داشتم که کنســل شدند، گفت: بسیاری پس از محجبه شدن من 
تاش کردند که دیگر من دیده نشوم. او که در اجتماع مردمی عفاف 
و حجاب با حضور نماینده ولی فقیه در استان، مسئوان، فرماندهان 
و اقشار مختلف مردم در پیاده راه بوعلی سینای همدان برگزار شد 
سخن می گفت، تصریح کرد: بســیاری پس از محجبه شدن من 
تاش کردند که دیگر من دیده نشوم چرا که همکارانم از این اتفاق 
در شوک بودند و طیف مقابل نیز در شک، در حالی که این دیده 
نشــدن همانی بود که من به دنبالش بودم. این بازیگر سینما ابراز 
کرد: موضوع عفاف و حجاب مقوله ای است که دیگر کشورهای 
اسامی نیز به آن توجه می کنند اما واقعیت این است که حجاب و 
عفاف زنان ایرانی آن چیزی است که آنها به دنبال آن هستند. وی 
با دعوت از زنان جامعه برای حرکت به سمت حجاب و دوری از 
نفاق و آنچه که دشمنان به دنبال آن هستند تا به وسیله آن در جامعه 
شکاف ایجادکنند، تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف بین 
زنان محجبه و کمتر محجبه در جامعه است در حالی که ما با هم 
مشکلی نداریم بلکه معتقدیم حجاب امری الهی است که باید آن 
را اجرایی کنیم. چرخنده ابراز کرد: متاسفانه ما به افراد کم حجاب 
از موضع باا نگاه کردیم و همین موضوع ســبب شد آنها جذب 
کسانی شوند که میلیاردها دار را صرف نابودی خانواده در کشور 
ما می کنند. وی با تشریح مسیری که برای یافتن حقیقت و انتخاب 
حجاب پیموده است، تصریح کرد: من در طول این مدت به شدت 
مورد هجوم افرادی قرار گرفتم که مدعی آزادی بودند و کســانی 
کــه با صدمه زدن به من تاش کردنــد از من به جای الگو درس 
عبرتی در جامعه بسازند. این بازیگر سینما با اعام آمادگی اش برای 
پشتیبانی و دفاع از حجاب ابراز کرد: کشور من تحت رهبری فردی 
حکیم است و مردمی در آن زندگی می کنند که وضعیت اقتصادی، 
سیاسی و معیشــتی را به موضوع اسام و حجاب گره نمی زنند. 
وی با تاکید براینکه امروز نیز همچون 1400 سال پیش در اردوگاه 
امام حسین)ع( ایستاده ایم و اعام می کنیم در این مسیر می ایستیم، 
گفت: دشمن تاش می کند با استفاده از ابزار رسانه، رفتارهای غلط 
که سبب نابودی بنیان خانواده در کشور می شود را از طریق فرهنگ 
کشورهای همسایه به ما تحمیل کند. چرخنده با بیان اینکه امروز 
تعداد زیادی از هنرمندان پست های برهنه شدنشان را در فضای 
مجازی منتشر می کنند و عده ای نیز برای آنها کف می زنند در حالی 
که همین افراد به من اجازه نمی دهند درباره محجبه شدنم توضیح 
دهم، بیان کرد: دشــمن می داند اگر بنیان خانواده در ایران آسیب 
ببیند، انقاب نیز از بین می رود. وی افزود: انقاب اسامی بیش 
از هرچیز دیگری از حجاب زنان آغاز شد پس امروز نباید مساله 
حجاب را با مفاسد اقتصادی و یا مشکات سیاسی کشور مخلوط 

کرده و یا اینکه بگذاریم به آن آسیبی برسد. 

عکس:سید مسعود توفیقی

محمود صادقی می گوید: عده زیادی از اصاح طلبان در هنگام ورود 
به انتخابات مجلس فیلتر یا حذف شــده اند، در نتیجه اصاح طلبان با 
حداقل های بضاعتی به مجلس دهم رســیدند اما قضاوت می شوند که 
در مجلس کاری نکردند. خبرآناین نوشت؛ هرچه به انتخابات نزدیک 
می شویم تکاپوی جریان های سیاسی برای رسیدن به کرسی های مجلس 
یازدهم بیشتر می شــود اما در این میان تنها رقابت با حریف نیست که 
به عنوان یک معضل بر سر راه جریان های سیاسی به ویژه جناح چپ قد 
علم کرده است. بلکه مشکل مهم تر بر سر »اعتماد مردم« است اعتمادی که 
در نتیجه وعده های فراموش شده و فرصت سوزی ها، آسیب دیده است و 
هیچ بعید نیست دودش به چشم اصاح طلبان برود. محمود صادقی نماینده 
مردم تهران درباره این فرصت سوزی ها که از یک طرف منجر به اتفاقی 
مانند نجفی می شود و از ســوی دیگر اقداماتی که باعث می شود دایره 
انتقادات نسبت به این جریان بیشتر شود گفت: این مسائل باید به صورت 
همه جانبه تحلیل و ارزیابی و سهم عوامل مختلف باید سنجیده شود. در 
برخی اتفاقات مقداری چهره ها خودشان مقصر هستند. در پرونده آقای 
نجفی هم نمی توان مسائل مختلف را در نظر نگرفت چراکه ممکن است 
مساله شخصی و خانوادگی باشد. مثل هر جنایت دیگری که در جامعه رخ 

می دهد و کسی خبردار هم نمی شود. 

 نجفی و گردن گرفتن قتل
او ادامه داد: اینها به تحلیل جامعه شناسی نیاز دارد تا بفهمیم چرا جامعه 
آنقدر خشــن شده که شخصی مانند نجفی ســاح به دست می گیرد، کسی 
که نمی توانســت یک گنجشــک را بزند. صادقی تصریح کرد: آدمی که من 
می شناختم نمی توانست آدم دیگری را بکشد. مساله بسیار سنگین است. به 
همین دلیل هم هست که این احتمال می رود که قتل را به گردن گرفته باشد. اگر 
می گویم بعید است، نمی خواهم او را از این ماجرا بری کنم. اگر کاری کرده 
باشد، حتما باید برخورد قانونی بشود. آنچه اصاح طلبان به دنبالش هستند، 
بحث برابری در مقابل قانون اســت، ولی به خاطر شناختی که از این فرد در 

گذشته بوده، قضیه فرق می کند. 
 تأثیر نظارت بر عملکرد مجلس

صادقــی در مورد اختافات میان اصاح طلبــان که گاهی در حرف های 
افرادی مانند کرباسچی ظهور و بروز می کند و گاهی به کنایه های سیاسی و 
جریانی می رسد گفت: وقتی برای انتخاب یک شهردار حال می خواهد نجفی 
باشد، کرباسچی باشد یا افشانی و حناچی یا هرکس دیگری، عوامل بیرونی 
دخالت می کنند و فشــار می آورند، انتخاب ها محدود می شود و این اشکال 
وجود دارد. این موضوع را در انتخابات مجلس هم شاهد هستیم، مثا عده 
زیادی از اصاح طلبــان در هنگام ورود به انتخابات مجلس فیلتر یا حذف 

شده اند و در نتیجه اصاح طلبان با حداقل های بضاعتی به مجلس دهم رسیدند 
اما قضاوت می شوند که در مجلس کاری نکردند. گاهی این فیلترهاست که 

مانع حضور افراد می شود. 
  فرصت سوزی؟ موافقم، اما... 

او در ادامه درباره انتقاداتی که نســبت به نمایندگان اصاح طلبان مطرح 
می شــود گفت: باید این ســوال را هم بپرســیم که آیا واقعا مجلس در رأس 
امور است؟ چقدر کلیت مجلس اختیار دارد؟ در جلسه  آسیب شناسی نظام 
بانکی، خواســتند مجلس کاری کند، مجلس چه کار کند؟ چه کار می تواند 
بکند؟ نمی گویم هیچ کار نمی تواند بکند حتی با این صحبت که فرصت سوزی 
کردیم موافقم. اگر منصفانه قضاوت کنیم می بینیم با برنامه می توانستیم با همین 
بضاعت هایی که داشتیم اقدامات خوبی را انجام دهیم، بنابراین بی برنامگی ما 
هم دخیل است. نماینده تهران در مجلس شورای اسامی در ادامه تصریح کرد: 
ما برای بررسی یک موضوع باید سهم همه عوامل را بسنجیم اما به نظر من در 
این میان سهم عوامل و فشارهای بیرونی بیشتر از هر عامل دیگری بوده است. 

  روایتی از جلسات گفت وگوی ملی 
او درباره جلســات گفت وگوی ملی که با افرادی مانند اعضای شــورای 
نگهبان و شخصیت هایی مانند ابوترابی فرد برگزار شده است اظهار کرد: دو سال 
است که این جلسات برگزار می شود اما قرار نبود رسانه ای شود. صادقی در 
پایان گفت: این جلسات، جلسات هم اندیشی بود که با ابتکار انجمن اسامی 
دانشگاه شکل گرفت و اتفاقا با حضور آقای ابوترابی فرد شروع شد و از مرداد 
دو ســال پیش به صورت منظم برگزار می شــود. هدف این است که بخشی 
نیروهای دانشگاهی اصاح طلب و اصولگرا که توان دیالوگ دارند، با هم در 
مسائل مشترک گفت وگو کنند. در این راستا قرار شد اول مسائل دانشگاهی و 

به فراخور آن، مسائل روز بررسی شود. 

محمود صادقی: 

شاید نجفی قتل را به گردن گرفته
  اصاح طلبان فرصت سوزی کردند
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محمودسریع القلم*

جواد آرین منش*

مستقلین به امیدی  ها پشت کردند 
عضو فراکسیون امید مجلس درباره عملکرد فراکسیون امید گفت: بدون شک درباره عملکرد فراکسیون بحث های 
داخلی وجود دارد که این بحث ها از ابتدای تشکیل مجلس دهم مکرر بررسی شده و سعی در رفع ایرادات بوده است. 
پروانه سلحشوری تاکید کرد: از ابتدای آغاز به کار مجلس دهم برخی اعضای فراکسیون مستقلین وایی با وجود 
اینکه با لیست امید وارد مجلس شده و از پتانسیل جریان اصاحات استفاده کرده بودند اما در عمل رفتارها و 
سازمان بندی فراکسیون وایی را در پیش گرفتند. وی ادامه داد: آنها از پایگاه رای اصاح طلبان استفاده کردند 

و وارد مجلس شدند اما بعد از آن برای اینکه بتوانند در مقابل شورای نگهبان تضمین های ازم برای تائید صاحیت 
دور بعد را بگیرند به فراکسیون وایی نزدیک شدند. سلحشوری با بیان اینکه مستقلین به امیدی ها پشت کردند و به 
سمت وایی ها رو برگرداندند، گفت: امروز افرادی که در فراکسیون مستقلین با رای فراکسیون امید به مجلس آمده اند 
برای تضمین تائید صاحیت این گونه رفتار می کنند اما به طور حتم باز در زمان انتخابات به سراغ اصاح طلبان می آیند. 

اصاح طلبان رفتار فراکسیون مستقلین در مجلس دهم را برای انتخابات بعدی از یاد نمی برند. 

انفجار نادانی و 
مدیریت کوتوله ها

چـه می شـود هنگامی کـه فـردی غیرمتخصص و 
بی تجربـه در مصـدر مدیریـت قـرار می گیـرد؟ با یک 
نـگاه می تـوان ایـن پیامدهـا را تصـور کـرد؛ نمایـش، 
وارونـه  بـرای  پی درپـی  دروغ هـای  و  ظاهرسـازی 
نشـان دادن واقعیت هـا، سـقوط کارآمـدی و بـه هـدر 
رفتـن منابـع، بـه حاشـیه رانـدن افـراد متخصـص و 
مجـرب و اسـتفاده زیرمجموعه بی تجربـه و ناکارآمد، 
لـذت پنهـان اسـتفاده از امکانات مالی توسـط افرادی 

ناشایسـت کـه لیاقـت جایگاهشـان را ندارند.
معمـوا افـراد توانـا کـه در چارچـوب اصولـی 
مسـتحکم کار و زندگـی می کننـد خودشـان را تبلیغ 
نمی کننـد، چـون نیـازی بـه ایـن کار ندارنـد. بـرای 
نمونه یک کارخانه موفق خودروسـازی در دنیا فقط 
شـرایط خرید اتومبیل خـود را تبلیغ می کند و دیگر 
نیازی به تبلیغ کیفیت و اسـتحکام فرآورده اش ندارد 
در حالـی کـه نمونه ناموفـق کارخانه فعـال در همان 
زمینـه بایـد تـا آخریـن روزهای عمـر خـود در حال 
دفاع کـردن از محصـول بی کیفیتـش باشـد تـا شـاید 
مورد توجه قرار گیرد. جامعه سالم و جامعه اخاقی، 
جامعه ای ست که باسـوادترین ها، متخصص ترین ها 
و بااصالت ترین هـا در آن بـر مصـدر امـور باشـند 
تـا حتـی در خلـوت نیـز اصـول و آداب اخاقـی را 
رعایـت کننـد و این گونـه بـرای جامعه الگو باشـند. 
یـک مهنـدس متبحـر، یـک نویسـنده موفـق، یـک 
صنعتگـر زبـده و یـک سیاسـتمدار باهـوش نیازمند 
هیاهـو، دروغگویـی و تخریـب دیگـران نیسـت تـا 
پایـدار باقـی بمانـد و ایـن افـراد ضعیـف و نـادان 
هسـتند که همـواره باید نمایش دهند تـا مورد توجه 
قرار گیرند و از هر آنچه در مخزن حیله های بشـری  
اسـت بـرای حفـظ خـود بهره گیرنـد که ایـن مخزن 
حیله از ظاهر تا جمات و رفتار را شـامل می شـود. 
ریشـه اصلی تشـدید بی اخاقی در سـال های اخیر، 
کنارگذاشـتن افراد متخصص و رشـد افرادی  اسـت 
کـه سـوابق روشـن تخصصـی، علمـی، اجرایـی و 
تجربـی ندارنـد. افـراد بـزرگ هرگز دنبـال کوتوله ها 
نمی رونـد و بزرگـی خـود را بـا انتخاب افـراد بزرگ 
در زیرمجموعـه خود اثبات می کنند ولی افراد درجه 
دو و ناتـوان بـه دلیـل نگرانی از دسـت دادن جایگاه 
مدیریتی شـان همـواره در پـی افـرادی ناتوان تـر از 
خـود هسـتند و نفـرات رده هـای پایین تـر نیز همین 
چرخـه باطـل را ادامه می دهند و این همان پدیده ای 
اسـت کـه اسـتیو جابـز از آن به عنوان انفجـار نادانی 
یـاد می کرد. متاسـفانه برخی از مدیران که به واسـطه 
ارتباطـات در جایـگاه خود قرار گرفته انـد، مرتب در 
حـال تبلیـغ، چاپلوسـی و تخریب دیگران هسـتند؛ 
وقتـی سـاختاری، اولویـت را بـه افـراد کم تجربـه 
و کم دانـش می دهـد به طـور طبیعـی بایـد انتظـار 
عملکردهـای ضعیـف، قضاوت های بی پایـه، دانش 
محـدود، تصمیم گیری اشـتباه، سـخنان نسـنجیده و 
پیامدهـای منفی آن را داشـته باشـد، انتصاب کسـی 
کـه در طـول عمـر خـود دو کتـاب هـم نخوانـده بـه 
حقـوق انسـان های دیگـر و مصلحت عمومی لطمه 
می زنـد و حریم های اجتماعـی را مخدوش می کند. 
تخصـص پیـدا کـردن دسـت کم نتیجـه بیست سـال 
زحمـت اسـت ولـی پنهان مانـدن در پشـت مواضع 
سیاسـی برای دسـتیابی به پول، امکانات و ریاسـت 

چنـدان انـرژی نمی خواهد. 
*  استاد دانشگاه

دایره اصولگرایی 
را تنگ نکنیم

در چنـد انتخابـات گذشـته اصولگرایـان بـرای 
را  مختلفـی  سـازوکارهای  وحـدت،  بـه  رسـیدن 
طراحـی و اجـرا کرده انـد. در هـر سـازوکار هـم 
تـاش شـده احـزاب و تشـکل های سیاسـی دارای 
مجـوز کنـار هـم قرار بگیرنـد و به سـمت ارائه یک 
لیسـت واحـدی حرکـت کننـد، امـا در اکثـر مـوارد 
وحـدت حداکثـری ذیـل ایـن سـازوکارها حاصـل 
نشـده اسـت. جریان اصولگرا متشـکل از سائق و 
دیدگاه هـای مختلفـی اسـت که طی سـال های اخیر 
این تنوع سـائق بیشـتر هم شـده اسـت. همین امر 
هـم مانعـی در رسـیدن بـه وحـدت حداکثـری بوده 
اسـت و همـواره سـازوکارهای انتخاباتـی را بـرای 
رسـیدن به لیسـت مشـترک و پیروزی در انتخابات 
با مشـکل روبـه رو کرده اسـت. البته مذاق و سـلیقه 
سیاسـی افـراد نه تنهـا در اردوگاه اصولگرایـان بلکه 
در بیـن اصاح طلبـان نیـز یکسـان نیسـت؛ لـذا در 
هنگامـه انتخابات فرمولی نوشـته می شـود تـا افراد 
را در کنـار هـم جمع کند. رونـدی که درحال حاضر 
در جریـان اصولگـرا می بینم حکایـت از آن دارد که 
در انتخابـات پیـش رو هـم نمی توان خیلـی امیدوار 
بـود کـه وحـدت کاملـی در جریان اصولگرا شـکل 
بگیـرد و بـه یـک لیسـت واحـد برسـند، مثـا در 
انتخابات گذشـته تشـکیات انتخاباتی جمنا بدون 
پشـتوانه حزبـی و سیاسـی شـکل گرفـت و بخـش 
قابـل ماحظـه ای از اصولگرایـان را نادیـده گرفت، 
بـه همین خاطر نه تنهـا کارنامه خوبـی را ارائه نکرد 
بلکـه وحـدت چندانـی بیـن جریان راسـت کشـور 
ایجـاد نکـرد. پایداری هـا، جمنـا و جبهـه پیـروان 
خـط امـام و رهبـری و دیگـر تشـکل های اصولگرا 
هـر کـدام عقایـد انتخاباتـی خـاص خـود را دارند.

حتـی هسـتند اصولگرایانی که گرایش تنـدی دارند 
شـخصیت های موجه جریان راسـت چون قالیباف 
یـا اریجانـی را اصولگـرا نمی دانند. ایـن نگاه های 
سـلیقه ای دایـره اصولگرایـی را تنـگ و محـدود 
کـرده اسـت. اتحـاد زمانـی حاصـل می شـود کـه از 
تندروتریـن تـا میانه روترین افـراد در یک مجموعه 
قـرار بگیرنـد. به نظر می رسـد ایـن هـم آوازی برای 
انتخابـات اسـفند حاصـل نشـود. پیش بینـی مـن 
از انتخابـات آینـده آن اسـت کـه نیروهـای معتـدل 
اصولگـرا و اصاح طلـب خـط سـومی را شـکل و 
طرحـی نـو دراندازند. کارنامه ضعیـف هر دو طیف 
سیاسی موجود در جامعه و نارضایتی مردم زمینه را 

بـرای ظهـور طیفـی جدید فراهـم کرده اسـت.
*  دبیرکل حزب موتلفه اسامی خراسان رضوی 

روز ریـادداشت  جســـتـا

هیـادداشت روز نـــگـــا

هادی غفاری در گفت وگو با »آرمان«: 

ائتاف براي 
اصاح طلبان»تله« بود

ــان  ــه جری ــای بدن ــه دغدغه ه ــه ب ــا توج  ب
ــان  ــرد اصاح طلب ــاره عملک ــات درب اصاح
در مجلــس و دولــت جریــان اصاحــات، این 
جریــان چگونــه توانایی اقنــاع هــواداران خود 

را بــرای انتخابــات آینــده خواهــد داشــت؟ 
ــک  ــه ی ــرد نیســت، بلک ــز در ف اصاحــات متمرک
ــر  ــال تغیی ــات به دنب ــت. اصاح ــر اس ــان و تفک گفتم
ــردم، پیشــرفت کشــور  ــه ســود م وضعیــت موجــود ب
و حرکــت در مســیر آرمان هــای انقــاب اســامی 
ــردم از آن  ــه م ــت ک ــزی نیس ــات چی ــت. اصاح اس
ــا برخــی  رویگــردان شــوند. ممکــن اســت عــده ای ب
از شــخصیت های جریــان اصاحــات مشــکل داشــته 
ــود  ــن وج ــا ای ــد، ب ــعار بدهن ــا ش ــه آنه ــند و علی باش
نفــس اصاحــات به عنــوان یــک گفتمــان و یــک تفکر 
اجتماعــی همچنــان مــورد پذیــرش قاطبه اصلــی مردم 
ــان  اســت. در شــرایط کنونــی مهمتریــن دغدغــه جری
اصاحــات عدالــت اجتماعــی و حــل مشــکات 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن دغدغ ــت. ای ــردم اس ــتی م معیش
مــردم نیــز از آن آگاه هســتند. مــردم همــواره نســبت بــه 
وضعیــت جامعــه و دغدغــه جریــان اصاحــات آگاهی 
ــح و  ــز برخــاف مصال ــل نی ــن دلی ــه همی داشــته اند. ب
منافــع خــود عمــل نمی کننــد و از جریــان اصاحــات 
رویگــردان نخواهنــد شــد. اصاح طلبــی یعنــی حفــظ 
مصالــح عامــه مردم. ممکن اســت مــردم بــه روش هایی 
کــه اصاح طلبــان در ســال های اخیــر اتخــاذ کرده انــد 
نقــد داشــته باشــند. ایــن نقــد نیــز طبیعــی و حــق مــردم 
اســت. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن زمینــه ایــن اســت 
کــه اگــر مــردم از جریــان اصاحــات رویگــردان شــوند 
ــه فضــای سیاســی وارد  ممکــن اســت آســیب هایی ب
ــوپاپ  ــوان س ــان اصاحــات به عن ــروز جری ــود. ام ش
نظــام عمــل می کنــد و اجــازه نمی دهــد برانــدازان 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــیب بزنن ــام آس ــه نظ ب
واقعیــت نشــان می دهــد کــه قاطبــه اصلــی مــردم 
ــی و  ــان اصولگرای ــه جری ــه ای نســبت ب ــر همدان نظ
عملکــرد آنهــا در ســال های اخیــر ندارنــد و انتخابــات 
متعــدد ایــن مهــم را نشــان داده کــه اصولگرایــان پایگاه 
رأی ثابتــی دارنــد کــه اگــر اتفــاق خاصــی رخ ندهــد، 
ــد. در  ــار دارن ــگاه رأی را در اختی ــان پای ــان هم همچن
چنیــن وضعیتــی اگــر شــرایط حضــور اصاح طلبــان با 
همــه تــوان در صحنــه انتخابــات فراهــم نشــود، مــردم 
نســبت به آینده کشــور ناامیــد خواهند شــد و در نتیجه 
سوءاســتفاده گران فرصــت جــوان پیــدا خواهنــد کــرد. 
ــه نســبت  ــن بی اعتمــادی نســبی ک ــا ای  آی
به خصــوص  و  سیاســی  جریان هــای  بــه 

بیــن  در  اصاح طلبــان 
ــه  ــه ب ــکل گرفت ــردم ش م
ــتباه  دلیل رویکردهای اش
ایــن جریان در ســال های 

ــت؟  ــوده اس ــر نب اخی
 بنــده معتقــدم اصاح طلبــان 
ــتباهاتی  ــر اش ــال های اخی در س
ایــن  نمی تــوان  و  داشــته اند 
کــرد.  کتمــان  را  واقعیــت 
و  اســت  جایزالخطــا  انســان 
ــان  ــاره جری ــت درب ــن وضعی ای
ــته  ــود داش ــز وج ــات نی اصاح
اســت. در مــورد آقــای روحانــی 
مــا چــاره ای جــز ایــن نداشــتیم. 
در انتخابــات گذشــته ما در مقابل 
جریاناتــی قــرار داشــتیم کــه 

تجربــه مدیریت هــای غیرعلمی شــان را دیــده بودیــم و 
بــه همیــن خاطــر از یــک نیــروی معتدل تــر حمایــت 
کرده ایــم و گمــان می کنیــم در آن مقطــع تصمیــم 
صحیحــی نیــز اتخــاذ شــده اســت. آقــای روحانــی نیــز 
خــود را اصاح طلــب معرفــی نمی کننــد و در اســاس 
ــی  ــان اصولگرای ــب نیســتند و در جری ــز اصاح طل نی
تعریــف می شــوند. امــروز اگــر می خواهیــم نظــام 
ــی  ــی و تعال ــیر ترق ــان در مس ــش همچن و ارزش های
حرکــت کنــد چــاره ای جــز حمایــت از اصاح طلبــی 
ــتباه  ــه اش ــی ک ــر جای ــل در ه ــن دلی ــه همی ــم. ب نداری
کرده ایــم بایــد بــا احتــرام از مــردم عذرخواهــی کنیــم. 
اگــر اصاح طلبــان افــرادی را به عنــوان لیســت امیــد به 

مــردم معرفــی کرده انــد و بعــد متوجــه شــده اند کــه این 
افــراد طلبــکار انقــاب و مــردم شــده اند بایــد از مــردم 
عذرخواهــی کننــد. اگــر اصاح طلبــان به صراحــت بــه 
اشــتباهات گذشــته خــود اقــرار کنند مــردم عذر آنهــا را 
خواهنــد پذیرفــت و در آینــده دوبــاره از آنهــا حمایــت 

خواهنــد کــرد. 
 مهمترین اشــتباهات جریــان اصاحات در 

ســال های اخیــر را چــه می دانیــد؟ 
ــر  ــات اخی ــان در انتخاب ــتباه اصاح طلب ــن اش اولی
ــود  ــی خ ــت های انتخابات ــه لیس ــه در ارائ ــود ک ــن ب ای
ــود کــه کســانی را  ــد. اشــتباه دیگــر ایــن ب عجلــه کردن
در لیســت امیــد خــود بــه مــردم معرفــی کردنــد کــه بــه 
آنهــا اعتمــاد نداشــتند. در نتیجــه نبایــد کســانی را کــه 
مــورد اعتمــاد نبودنــد به عنــوان افــراد مــورد اعتمــاد در 
ــن  ــه ای ــد. البت ــی می کردن ــردم معرف ــه م ــد ب لیســت امی
اتفــاق یــک دســتاورد مثبــت نیز بــه همــراه داشــت. این 
دســتاورد نیــز ایــن بــود کــه اصولگرایــان متوجه شــدند 

ــردن  ــا محدودک ــد ب ــر بخواهن اگ
اصاح طلبــان بــه اهــداف خــود 
دســت پیدا کنند موفــق نخواهند 
شــد. اصولگرایــان در انتخابــات 
ــا  ــه ب ــده اند ک ــه ش ــر متوج اخی
توجــه بــه دغدغه هــای مــردم، 
اصاح طلبــان روی هــر گزینــه 
و یــا لیســتی بــه اجمــاع برســند 
بــه صــورت قطعــی در انتخابات 
بــه پیــروزی دســت پیــدا خواهد 
بــرای  کــه  دســتاوردی  کــرد. 
آینــده کشــور نیــز بســیار حیاتــی 
ــردم  ــود. م ــد ب ــدی خواه و کلی
هنــوز هــم بــه اصاح طلبــان 

ــردم  ــد م ــوان می کنن ــی عن ــه برخ ــد. اینک ــاد دارن اعتم
ــی  ــا نوع ــد تنه ــور کرده ان ــی عب ــای سیاس از جریان ه
گمانه زنــی سیاســی اســت. بــرای اثبات ســخنانم منتظر 
روز انتخابــات باشــید تــا متوجــه شــوید مــردم چگونــه 
دوبــاره بــرای حمایــت از جریــان اصاحــات در صحنه 
حضــور پیدا می کننــد. در جلســات اخیــر اصاح طلبان 
ــب  ــخن اغل ــتم س ــور داش ــز در آن حض ــده نی ــه بن ک
اصاح طلبــان ایــن بــود کــه بــرای انتخابــات آینــده باید 
کســانی را وارد لیســت اصاح طلبــان شــوند کــه التــزام 
کامــل بــه مبانــی و اصــول جریــان اصاحــات داشــته 
باشــند. لزومــی نــدارد کســانی در لیســت اصاح طلبــان 
قــرار بگیرنــد کــه مــورد اعتمــاد نیســتند. به همیــن دلیل 
ــد  ــرار بگیرن ــان ق ــد کســانی در لیســت اصاح طلب بای
کــه مــورد اعتمــاد اصاح طلبــان 
هســتند و حرکتی برخاف منافع 
ــد.  ــان انجــام نمی دهن اصاح طلب
بنــده معتقــدم اصاح طلبــان نباید 
در انتخابــات آینــده دوبــاره در 
»تلــه« ائتــاف گرفتــار شــوند و 
نبایــد ائتــاف کننــد. اگــر چنیــن 
ــرادی وارد  ــد اف ــی رخ بده اتفاق
ــام  ــه ن ــه ب ــوند ک ــس می ش مجل
ســاخت وپاخت  اصاح طلبــی 
خــود  از  جســارتی  می کننــد، 
ــه  ــه ک ــد و آن گون ــان نمی دهن نش
ــد  ــان نمی دهن ــی نش ــد کارای بای
ــت  ــن مســائل در نهای و همــه ای
به نــام جریــان اصاحــات نوشــته 
خواهــد شــد. هنگامــی کــه ایــن 
اقدامــات از موضــع اصاح طلبــی و به نــام اصاح طلبی 
ــان  ــرافکندگی اصاح طلب ــب س ــود موج ــام می ش انج
ــز  ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــد ش ــردم خواه ــن م در بی
ــات حمایــت  ــد از کســانی در انتخاب ــان بای اصاح طلب
کننــد و کســانی را در لیســت خــود قــرار دهنــد کــه باور 
ــند و  ــته باش ــی داش ــای اصاح طلب ــه آرمان ه ــی ب قطع
ایــن آرمان هــا را بــا منافــع شــخصی معاوضــه نکننــد. 
 اگــر دوبــاره نیروهــای اصلــی و درجــه یک 
جریــان اصاحــات بــا موانــع نظارتــی مواجه 
شــدند، اصاح طلبــان بایــد چــه رویکــردی در 

پیــش بگیرند؟ 
مســئوان باید شــرایط خطیر کشــور را درک کنند 

و بــا توجــه بــه مصالــح و منافــع مــردم تصمیم گیری 
کنــد. بایــد به گونــه ای عمــل کنیــم کــه ســاختارهای 
سیاســی در بهتریــن وضعیــت کارکــردی خــود 
ــم  ــا می خواهی ــرایطی م ــه در ش ــد، وگرن قراربگیرن
بــه صــد برســیم امــا در نهایــت بــه ســی یــا چهــل 
هــم نخواهیــم رســید. توصیــه بنــده ایــن اســت کــه 
مصالــح آینــده نظــام دیــده شــود. نظــام تنهــا امــروز 
و فــردا نخواهــد بــود و بلکــه در آینــده نیــز بایــد بــا 
قــدرت ادامــه دهــد. مــا قــرار اســت ایــن نظــام را بــه 
امــام زمام)عــج( تحویــل بدهیــم. در نظارت هــا نباید 
تنگ نظــری و ســخت گیری وجــود داشــته باشــد و 
تنهــا قانــون باید مــاک عمل شــود و در مــدار قانون 
ــا  ــا »م ــرد ی ــرد. رویک ــی ک ــا را بررس صاحیت ه
یــا هیچ کــس« بایــد تغییــر کنــد. نهادهــای نظارتــی 
بایــد اجــازه دهنــد دیدگاه هــا و تفکــرات مختلــف 
بــرای مدیریــت کشــور وارد صحنــه شــوند. نبایــد از 
ورود تفکــرات جدیــد و کارآمــد بــه دایــل سیاســی 
ــران  ــردم ای ــرد. م ــری ک جلوگی
فهــم  و  دارای درک  و  فهیــم 
سیاســی عمیقــی هســتند. مردم 
ایــران هیــچ گاه در انتخابــات 
رأی  شــاراتان  افــراد  بــه 
ــن  ــر کســی چنی ــد. اگ نمی دهن
در  ســخت  می کنــد  فکــری 
اشــتباه اســت. مــردم به لیســتی 
ــی  ــه برنامه های ــد ک رأی می دهن
و  دغدغه هــا  راســتای  در 
ــا داشــته باشــند.  ــات آنه مطالب
بنــده بــه آینــده ایــن انقــاب و 
نظام خوشــبین هســتم و انشاا... 
کــه فرزنــدان ایــن انقــاب 
بــه هیــچ دلیلــی طــرد نشــوند. بــا ایــن وجــود اگــر 
ــرد و  ــه ســخت گیرانه صــورت گی ــرد و تجرب رویک
صاحیــت نیروهــای درجــه یک جریــان اصاحات 
بــه دایــل مختلف تائیــد نشــود، اصاح طلبــان نباید 
ــا کســانی  ــاره ب ــد و دوب اشــتباه خــود را تکــرار کنن
ائتــاف کننــد کــه بــه مبانــی و اصــول اصاح طلبــی 
وفــادار نباشــند. در چنیــن شــرایطی بایــد چهره های 
ــو اینکــه  ــد ول ــرار بگیرن اصاح طلــب در لیســت ق
لیســت کامــل نباشــد، یعنــی اگــر لیســت بــا تعــداد 
ــی و  ــه مبان ــه اعضــای آن ب ــری بســته شــود ک کمت
اصــول اصاح طلبــی وفــادار باشــند بــه مراتــب بهتر 
از ایــن اســت کــه یــک لیســت کامــل بســته شــود که 
عــده ای جاه طلــب و فرصت طلــب وارد آن شــوند و 

به نــام اصاح طلبــی اقداماتــی 
انجــام دهنــد کــه بــه حیثیــت 
ــد.  ــیب بزن ــان آس اصاح طلب
 اگــر اصاح طلبــان 
لیســت انتخاباتــی خــود 
ــد،  ــه نکنن ــل ارائ را کام
در  می تواننــد  چگونــه 
ــر  ــده از نظ ــس آین مجل
کمــی تأثیرگذار باشــند؟ 
 در مرحلــه نخســت مــا 
فــدای  را  حقیقــت  نبایــد 
مصلحــت کنیــم. مــا بایــد بیــن 
ــی  ــی و بدنام ــذاری کم تأثیرگ
اصاح طلبــان یکــی را انتخاب 
کنیــم. قبــا ســابقه داشــته کــه 
بدتــر«  و  »بــد  بیــن  مــردم 

انتخــاب کرده انــد. چــرا نبایــد شــرایطی در انتخابــات 
ــر«  ــوب و خوب ت ــن »خ ــردم بی ــه م ــد ک ــا باش مهی
انتخــاب کننــد؟ البتــه مــا بــه نقطــه ای رســیده ایم کــه 
بــا صراحــت ســخن بگوییــم. در انتخابات آینــده باید 
ــان اصاحــات  ــک جری ــای درجــه ی ــل نیروه حداق
مــورد تائیــد قــرار بگیرنــد. در چنیــن شــرایطی انگیزه 
مــردم بــرای حضــور در انتخابــات و حمایــت از 
اصاح طلبــان بیشــتر خواهــد شــد. در نتیجــه میــزان 
مشــارکت در انتخابــات افزایــش پیــدا می کنــد و 
مشــروعیت و مقبولیــت نظــام در بیــن مــردم بیشــتر 
می شــود. بنــده بــا شــرکت اصاح طلبــان در انتخابات 

ــق نیســتم.  ــی مواف ــه هــر قیمت ب

 اصولگرایــان بــه شــکل های مختلــف 
به دنبــال ورود نیروهــای جــوان بــه انتخابــات 
هســتند. آیــا در جریــان اصاحــات نیــز ایــن 
اتفــاق خواهــد افتــاد و جریــان اصاحــات بــا 
نیروهــای جوان تــر در انتخابــات حضــور پیدا 

خواهــد کــرد؟ 
حضــور جوانــان اصاح طلــب در انتخابــات دارای 
ــعارهایی  ــن ش ــا چنی ــی ب ــت. برخ ــی دوپهلوس مفهوم
به دنبــال حــذف ســران اصاحــات هســتند کــه اغلــب 
آنهــا پابه ســن گذاشــته اند و ســن زیــادی دارنــد. در 
ــی  ــعارهای زیبای ــا ش ــد ب ــد دارن ــده ای قص ــه ع نتیج
ماننــد جوانگرایــی ســران اصاحــات را از صحنــه کنــار 
بزننــد. البتــه هــدف همــه کســانی کــه چنیــن شــعارهایی 
مطــرح می کننــد ایــن نیســت. برخــی از ســر دلســوزی 
ــد  ــان اصاحــات دارن ــه جری ــه نســبت ب ــدی ک و تعه
ــی اگــر  ــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه در شــرایط کنون ب
جوانــان وارد صحنــه انتخابــات شــوند بــه ســود کشــور 
ــته  ــا دس ــده ب ــود. بن ــد ب ــات خواه ــان اصاح و جری
دوم موافــق هســتم و معتقــدم هرچــه نیروهــای جــوان 
متعهــد و متخصــص بیشــتر وارد عرصــه شــود بــه ســود 
کشــور و اصاح طلبــان خواهــد بــود. ایــن نکتــه را نیــز 
بایــد در نظــر گرفــت کــه در شــرایط کنونــی کشــور بــا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــه اس ــدی مواج ــای ج چالش ه
نیــز بهتــر اســت تــا آنجــا کــه امــکان دارد از نیروهــای 
کارکشــته و خبــره در انتخابــات حمایــت کــرد. بــه هــر 
ــه و  ــی حضــور نیروهــای نخب حــال در وضعیــت کنون
ــه  ــت دارد و ب ــا ارجحی ــه جوان تر ه ــه نســبت ب باتجرب
همیــن دلیــل جریــان اصاحــات بایــد همــه جوانــب را 
بــرای بســتن لیســت های انتخاباتی خــود در نظــر بگیرد. 
 آیــا عدم ائتافــی کــه شــما عنــوان می کنیــد 
ــده  ــت جمهوری آین ــات ریاس ــاره انتخاب درب

نیــز مصــداق پیــدا می کنــد؟ 
بلــه، چنیــن اســت. در شــرایط کنونــی اصاح طلبان 
ــه  ــرایط ب ــتند و ش ــاروحانی هس ــر دوران پس ــه فک ب
شــکلی نیســت که بــه آینــده فکر نکننــد. هــدف اصلی 
ــن  ــی ای ــای روحان ــت آق ــس از دول ــان پ اصاح طلب
ــب  ــد اصاح طل ــه صددرص ــک گزین ــه از ی ــت ک اس
حمایــت کننــد. در نتیجــه عــدم ائتاف و عــدم حمایت 
از گزینــه غیراصاح طلــب در دســتور کار اصاح طلبان 
قــرار دارد. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه احتمال 
در  اصاح طلــب  گزینــه  تائیــد صاحیــت  عــدم 
ــن  ــود دارد. در چنی ــت جمهوری وج ــات ریاس انتخاب
شــرایطی اصاح طلبــان بــه صــورت صریــح بــا مــردم 
ــه  ــد کــه گزین ــوان می کنن ــد گفــت و عن ســخن خواهن
ــا  ــوده ام ــرد ب ــان ف ــا ف ــی م نهای
تائیــد صاحیــت نشــد و خودتان 
تصمیــم بگیریــد کــه از چه کســی 

در انتخابــات حمایــت کنیــد. 
 در چنیــن شــرایطی احتمــال 
روی کار آمــدن فــردی ماننــد 
ــد  ــود نخواه ــژاد وج احمدی ن

ــت؟  داش
ایــن  احمدی نــژاد  ُحســن 
به نــام  آن  بدنامــی  کــه  بــود 
اصاح طلبــان تمــام نشــد. اتفاقاتی 
و  داده  رخ  اخیــر  انتخابــات  در 
افــرادی وارد لیســت اصاح طلبــان 
شــکل های  بــه  کــه  شــده اند 
مختلــف هویــت اصاح طلبــان را 
ــی  ــد. نمایندگان ــه دار کرده ان خدش
به واســطه حمایــت اصاح طلبــان در مجلــس حضــور 
پیــدا کرده انــد کــه در بزنگاه هــا و زمانــی کــه بایــد 
ماهیــت اصاح طلبــی بــه خــود می گرفتنــد از ایــن 
کار خــودداری کردنــد و رفتــاری از خــود نشــان دادنــد 
ــن  ــه همی ــود. ب ــی ب ــول اصاح طلب ــاف اص ــه برخ ک
ــد را  ــه لیســت امی ــدم کســانی ک ــده معتق ــز بن ــل نی دلی
تنظیــم کردنــد و افــراد غیراصاح طلــب را وارد لیســت 
اصاح طلبــان کردنــد بایــد بــه صــورت شــفاف از مــردم 
عذرخواهــی کننــد. لیســت اصاح طلبان باید از کســانی 
تشــکیل شــود کــه در هــر شــرایطی بــه اصــول و قواعــد 
ــود  ــه س ــا ب ــند و در بزنگاه ه ــد باش ــی پایبن اصاح طلب

ــد. ــری کنن ــردم تصمیم گی ــات و م ــان اصاح جری

آرمـان - احسـان انصـاری: جریـان اصاحـات در چشـم انداز پیـش رو بـرای انتخابـات مجلس با با سـه 
چالـش اساسـی مواجـه خواهد بود؛ نخسـت چالش ائتاف یا عدم ائتـاف با نیروهـای اعتدالگرایی که در 
انتخابـات گذشـته بـه دلیل جبری در لیسـت اصاح طلبـان قرار گرفتند امـا در بزنگاه ها رویکـردی متفاوت 
از اصاح طلبـان اتخـاذ کردنـد. بـه همین دلیل نیـز احتمال اینکه اصاح طلبـان دوباره بـه ائتاف تن بدهند 
بسـیار انـدک خواهـد بـود. دوم اینکـه عملکرد دولت حسـن روحانی و فراکسـیون امید به شـکلی نبوده که 
اصاح طلبـان بتواننـد به راحتی بدنه جریان اصاحـات را برای حمایت مجدد از اصاح طلبان اقناع کنند و 
اصاح طلبـان بایـد برای عبور از بحران بی اعتمادی چاره ای کارسـاز پیدا کنند. سـوم مبهم بودن چشـم انداز 
جریـان اصاحـات به دلیل عملکرد نهادهای نظارتی اسـت. اصاح طلبان هنـوز نمی دانند رویکرد نهادهای 
نظارتـی در مقابـل آنهـا بـه چـه صـورت خواهد بـود. آیا مانند انتخابات گذشـته نیروهـای درجه یـک و دو 
جریـان اصاحـات بـا موانـع نظارتـی مواجه خواهند بـود و در انتخابات شـرکت نخواهند کـرد و یا اینکه 
شـورای نگهبـان رویکـرد جدیـدی در پیـش خواهـد گرفـت. بـه هـر حـال این چالشـی اسـت کـه قدرت 
برنامه ریـزی را از اصاح طلبـان می گیـرد و اصاح طلبـان تـا لحظـه آخـر در یـک فضـای بی تصمیمی باقی 
می ماننـد؛ فضایـی کـه می توانـد فرصـت را به جریـان رقیب بدهد کـه با تـدارک و برنامه ریزی بیشـتری در 
صحنـه انتخابـات حضـور پیدا کند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسـی مهمترین چالش های پیش روی 
جریـان اصاحـات »آرمان« با حجت ااسـام هادی غفاری، از مبارزان شناخته شـده انقاب، نماینده چند 
دوره مجلـس شـورای اسـامی و عضـو شـورای مرکـزی نیروهای »خط امـام« گفت وگو کرده اسـت که در 

ادامـه ماحصـل این گفت وگـو را می خوانید. 

 

  FATFدر باب پیوستن به

موضـوع لوایـح چهارگانـه دولـت در خصـوص پیوسـتن بـه 
گروه اقدامات مالی از جمله FATF مخالفانی در داخل کشـور 
دارد؛ مخالفانـی کـه ممکـن اسـت در بیـان دایـل مخالفت شـان 
چیزهـای متفاوتـی بگوینـد. مثا شـنیده ام که بعضی هـا موضوع 
سـلطه پذیری را مطـرح می کننـد و معتقدنـد که پیوسـتن بـه این 
گـروه بین المللـی موجـب سـلطه بیگانگان می شـود. به شـخصه 
معتقد به چنین چیزی نیسـتم. کسـانی که پیگیر لوایح چهارگانه 
دولـت در خصـوص پیوسـتن بـه گـروه اقدامـات مالـی از جمله 
FATF هسـتند و آن را تائید کرده اند، حتما به جوانب مختلف 

ایـن موضـوع فکـر کرده انـد و می دانند که چنین چیـزی موجب 
سـلطه دیگـران بر ما نمی شـود. امروز کمتر چیـزی در دنیا وجود 
دارد که مخفی و غیرشـفاف باشـد. این طور نیسـت که فکر کنیم 
اگـر حسـاب های بانکـی مـا شـفاف و مشـخص باشـد، موجب 
سـلطه بیگانـگان بـر مـا می شـود یـا اینکـه برعکـس، آنهـا فکـر 
کننـد بـا پیوسـتن بـه گـروه اقدامـات مالی مـا تحت سـلطه قرار 
خواهیـم گرفـت. امروز دنیـا به صورت دهکـده ای درآمده اسـت 
کـه سیسـتم های ارتباطـی در آن بـه قـدری دقیق اسـت کـه تمام 
تحـرکات را تحـت نظـر دارد و مبـادات اقتصـادی و دریافت ها 
و پرداخت ها برای دنیا مشـهود اسـت. همه اینها مشـهود اسـت 
و کشـورها چـه بخواهنـد و چـه نخواهنـد، زیر ذره بین هسـتند. 
همان طـور کـه مـا خبر داریـم آمریکا و کشـورهای غربـی به چه 
کشـورهایی کمـک می کنند، طبعا آنها هم که از مـراودات مالی ما 
با کشـورهای دیگر مطلعند. بنابراین پیوسـتن به گروه بین المللی 
اقدامـات مالـی را نمی تـوان به معنـای سـلطه پذیری دانسـت، 
چـون بخـش قابل ماحظـه ای از اطاعـات مـا و همه کشـورها 
فـارغ از اینکـه بـه آن اقدامـات بپیوندیم یا نه، در دسـترس بانک 
جهانـی و مجامـع بین المللـی اسـت. بنابراین معتقدم کـه ادعای 
سلطه پذیرشـدن، ادعـای روایـی نیسـت، چـون موضـوع یـک 
معاهـده بین المللی اسـت کـه در قالب آن، هم ما از مسـائل مالی 
آنهـا مطلـع می شـویم و هـم آنهـا از مسـائل مـا. ممکن اسـت ما 
در داخـل کشـور حرفـی در رد پذیـرش الحاق به گـروه اقدامات 
مالی بزنیم که بازخورد داخلی داشـته باشـد، اما کشـورهای دیگر 
واقعیت هـا را می بیننـد و مـاک قـرار می دهند، نـه حرف های ما 
را. همان طـور کـه اگر مقامات یک کشـور چیزی خطاب به ملت 
خـود بگوینـد که خـاف واقع باشـد، ما متوجه می شـویم و باور 
نمی کنیم، آنها هم متقابا همین وضعیت را دارند. عده اندکی از 
مخالفان را کسـانی تشـکیل می دهند که از طریق رانت اعتبارات 
و اموالی را به دسـت آوردند و تصور می کنند که لوایح چهارگانه 
موجب شـفافیت و در نتیجه کشـف مسـائل مالی آنها می شـود. 
مخالفت این دسـته جنبه شـخصی دارد و می خواهند اموالشـان 
از گزنـد شـفافیت مصـون بماننـد. ضمـن اینکـه کار ایـن افـراد 
خـاف اسـت، باعـث رنجش مـردم هـم می شـود. در جامعه ای 
که مردم دچار مشـکات معیشتی هستند، اینکه متاسفانه بعضی 
از افـراد در جامعـه، کیسـه خـود را پرکنند، چیـزی جز خیانت به 
مـردم نیسـت. البتـه من شـک نـدارم که خـواه ناخواه دسـت این 
افـراد رو خواهـد شـد، مثل حقوق های نجومـی، اماک نجومی، 
اختاس هایـی کـه شـد و مسـائل دیگـری از این دسـت. ممکن 
اسـت در یـک مقطـع زمانـی کشـف نشـود امـا شـک نداشـته 
باشـیم که عامان و مسـببانی که به ملت خیانت کردند، بااخره 
شـناخته خواهنـد شـد. آنها بیهـوده نگراننـد که لوایـح چهارگانه 
در خصـوص پیوسـتن بـه گـروه اقدامات مالی دسـت آنهـا را رو 
خواهد کرد، چراکه دسـتان آنها رو اسـت و در صورت نپیوسـتن 
به گروه اقدامات مالی هم همه چیز روشـن خواهد شد. متأسفانه 
یک سـری مسـائل وجـود دارد که موجب رفتار یک بـام و دوهوا 
بـا مسـأله می شـود به طـوری که با تخلـف یک جناح خیلـی زود 
برخـورد می شـود و سـروصدا راه می اندازند و وااسـفا می گویند 
و بـا تخلف هـای آشـکار گـروه و یـا حتـی فـرد دیگـر در نهایت 
مماشـات رفتـار می شـود. ایـن به معنـای عـدم وجـود اطاعات 
کافـی در مـورد آنها نیسـت. مقامـات ذی ربـط از اطاعات کافی 
در مـورد آنهـا برخوردارند و امیدواریم دسـتگاه های اطاعاتی و 
قضائی مثل همیشـه با هرگونه پولشـویی و زراندوزی از جانب 
هـر کـس و هر مقامی، منصفانه برخورد کنند تا ایـن افراد خود را 

پشـت برخی شـعارها پنهان نکنند.  
* فعال سیاسی اصاح طلب

واکنش های درست 
به کارهای اشتباه
  

اشـتباهات حقیقـت زندگی انـد و واکنش ما نسـبت به آنها مهم 
اسـت. معتقدم بی تابی هایمان در برابر اشـتباهات برخی مدیران و 
مسـئوان کشـور طبیعی ترین عکس العمل به اتفاقات و اشتباهات 
مکرر پیرامون مان باشـد. عکس العملی که تندی آن بیشـتر در نوع 
واکنش ها به اشـتباهات و خطاهای مرتکب شده ریشه دارد. برخی 
مدیـران یـا مسـئوان بعضـا تا جایـی که در تـوان دارند مسـئولیت 
آنچـه در حـوزه خودشـان اتفـاق می افتـد بـه گـردن نمی گیرنـد. در 
بیشـتر مـوارد اشـتباهات و خطاهـای مدیریتـی به طـرز عجیبـی 
بی صاحـب می ماننـد؛ بی مسـئولیتی هایی کـه انباشـته می شـوند تا 
سـبب بـروز معضاتـی شـوند. سـه گانه شـهردار، اصحاب رسـانه 
و معـاون فرهنگی اجتماعی شـهرداری مشـهد از حیث واکنش ها 
قابل توجه اسـت: نخسـتین اشـتباه را شهردار مشـهد کرد و دومین 
اشـتباه یـا دقیق تـر خطـای مهلـک را معـاون فرهنگـی اجتماعـی 
شـهردار مرتکـب شـد. تا اینجـا اشـتباهات و خطاها اتفـاق افتاد، 
رسـانه ها  را  واکنـش  مدنی تریـن  و  طبیعی تریـن  بهنگام تریـن، 
و افـکار عمومـی نشـان دادنـد، در زمانـی کوتـاه معاون شـهردار با 
پذیرش اشـتباه، واکنشـی نسـبتا درسـت اما ناتمام و ناکافی نشـان 
داد، او می توانسـت در همـان متـن عذرخواهـی، اسـتعفا بدهد که 
بـا واکنـش بعـدی امـا دیرهنگامـش آن را تا حـدودی جبـران کرد. 
واکنـش شـهردار جـوان مشـهد بـه نظرم مسـئوانه و پخته بـود. او 
از جامعـه رسـانه ای کشـور عذرخواهـی کـرد، بـه اشـتباه خـود که 
عـدم رعایـت امـور خصوصـی بود اقـرار کرد، سـهم خـود در این 
اشـتباه را پذیرفـت، بـا اسـتعفا موافقت کـرد و دوبـاره عذرخواهی 
کرد. واکنش مطبوعات و رسـانه های خراسـان رضـوی هم پس از 
اتمـام ماجـرا بهنگام، منصفانـه و همدانه بود. ماجرای شـهرداری 
مشـهد مجموعه ای از واکنش های عاقانه و درسـت به یک اشتباه 
و خطای مشـهود بود. واکنش های درسـتی که چندوقتی اسـت به 
آرزوهایمـان تبدیـل شـده، خطـای روز سه شـنبه به جـای تبدیل به 
یـک سـرخوردگی یـا نارضایتـی به خوشـی و خرمی ختـم به خیر 
شـد. در پایـان می خواهـم بگویم که کار خوب شـامل واکنش های 

درسـت مـا بـه آن اشـتباهات هم می شـود.
* روزنامه نگار

یادداشــت

دیدگـــاه

رسول منتجب نیا*

شهاب طباطبایی*

اگر لیست با تعداد کمتری 
بسته شود که اعضای آن به 
مبانی و اصول اصاح طلبی 
وفادار باشند به مراتب بهتر 
از این است که یک لیست 
کامل بسته شود که عده ای 

جاه طلب و فرصت طلب 
وارد آن شوند و به حیثیت 

اصاح طلبان آسیب بزند

حضور جوانان اصاح طلب 
در انتخابات دارای مفهومی 
دوپهلوست. برخی با چنین 

شعارهایی دنبال حذف سران 
اصاحات هستند که اغلب 
آنها پا به سن گذاشته اند. 

عده ای قصد دارند با 
شعارهای زیبایی مانند 

جوانگرایی سران اصاحات 
را از صحنه کنار بزنند

در انتخابات گذشته 
ما در مقابل جریاناتی 
قرار داشتیم که تجربه 

مدیریت های غیرعلمی شان 
را دیده بودیم و به همین 

خاطر از یک نیروی 
معتدل تر حمایت کردیم 
و گمان می کنیم در آن 

مقطع تصمیم صحیحی نیز 
اتخاذ شده است  

   ليست ناقص اميد بهتر از ليستي است كه اصاح طلب 
نيستند؛ از مردم بايد عذرخواهي كنيد

  مردم ايران به افراد شاراتان رأی نمی دهند
  رويکرد «يا ما يا هيچ كس» بايد تغيير كند



نقدینگی در سال 1۳9۶، حدود 1529 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده بود که با توجه به جدیدترین آمار 
بانک مرکزی، رشد ۳5۳ هزار میلیارد تومانی را تجربه 
عامل  مهمترین  را  بانک ها  اقتصاددانان،  است.  کرده 
افزایش نقدینگی و خلق پول در طول سال های اخیر 
دانسته اند. اگرچه بر اساس آمار، از مجموع نقدینگی 
اعام شده بیش از 2۸5 هزار میلیارد تومان پول و حدود 
1597 هزار میلیارد تومان شبه پول است که عمدتا شامل 
سپرده های بانکی می شود، اما همین میزان نیز شرایط 
اقتصادی کشور را به سمت وخیم ترشدن پیش می برد. 
بر اساس ساده ترین تعاریف علم اقتصاد، هر چه مقدار 
پول در نزد مردم افزایش یابد، مبادات تجاری با سرعت 
بااتری انجام می شوند. همچنین باید توجه داشت که 
میزان عرضه و تقاضا در بازار کااهای مورد نیاز مردم 
باید همواره در حالت تعادل قرار گیرد تا هم سمت 
عرضه متضرر نشود و هم سمت تقاضا دچار کمبود 
نباشد. تنها در این صورت است که می توان قیمت ها 
را در وضعیت تعادلی برد-برد حفظ کرد. در صورتی که 
پول در دست مردم بر اثر افزایش نقدینگی زیاد باشد، 
کاای موجود در بازار دیگر جوابگوی نیاز جامعه ای که 

اکنون از وجه نقد اشباع شده است نخواهد بود. در چنین 
شرایطی که به دلیل وفور پول، اجتماع در حال هدایت 
به سمت مصرف گرایی است، اگر کشور در عرصه تولید 
دچار مشکل بوده یا واردکننده بسیاری از کااها و مواد 
اولیه باشد، برای تامین نیاز کاذب جامعه مجبور می شود 
واردات مضاعف انجام دهد که در این صورت هم به 
ضرر تولید خواهد بود، هم سبب هدررفت منابع ارزی 
کشور می شود. اما اگر فرض را بر محدودیت تولید 
و واردات بدانیم، در این صورت نیز، افزایش تقاضا، 
کمبود  اثر  بر  و  کرده  دچار مشکل  را  سمت عرضه 
عرضه و برهم خوردن تعادل بازار، قیمت ها به طرز 
چشمگیری افزایش خواهند یافت. به همین دلیل است 
که همواره توصیه می شود، میزان نقدینگی در اقتصاد در 
تناسب کامل با رشد اقتصادی کنترل شده و به سمت 

فعالیت های مولد هدایت شود. 
 هدایت نقدینگی به سمت تولید

اقتصاد هر کشور، جدا  نقدینگی در  میزان  کنترل 
از مهار تورم و کاهش شتاب آن، می تواند آثار مثبتی 
همچون رونق تولید را در پی داشته باشد. البته باید توجه 
داشت که این نتیجه تنها در صورتی حاصل می شود که 

سیاست گذار، راهکارهایی را برای هدایت نقدینگی به 
سمت تولید و صنعت طراحی کرده باشد. اکنون کشور با 
تناقضی عجیب دست و پنجه نرم می کند؛ در شرایطی که 
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97، منفی 4/9 درصد 
اعام شده است، اکنون آمار دیگری حکایت از رشد 
2۳/1 درصدی نقدینگی در همین سال دارد. این در حالی 
است که اقتصاددادنان بر این باورند که این دو رقم باید در 
تناسب و برابری حرکت کرده تا توسعه و رشد اقتصادی 
را رقم زنند. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی در 
سال گذشته، در گروه صنعت منفی ۶/9 درصد بوده است. 
این گونه پارادوکس ها و تناقض هاست که حل مشکات 
اقتصاد ایران را به معمایی پیچیده و اینحل تبدیل کرده 
است. اکنون حتی مدیران وزارتخانه ها نیز از این روند 
زبان به شکایت گشوده اند؛ اما برای آنکه تغییری در شیوه 
کنترل و هدایت نقدینگی حاصل شود، این تحول خواهی 
باید در میان سیاست گذاران  و تصمیم گیران ایجاد شود. 

  جراحی سیستم بانکی
میزان نقدینگی در اقتصاد ایران از 1۶ هزار میلیارد 
تومان در سال 77 به 1۸۸2 هزار میلیارد تومان در سال 
سیاست های  اقتصاددانان،  برخی  است.  رسیده   97

بانک مرکزی برای کنترل بازرهای ارز و سکه در سال 
گذشته را یکی از عوامل جهش نقدینگی دانسته اند. در 
این میان، بانک مرکزی نیز به عنوان رکن اصلی پولی و 
مالی کشور، همواره اعام کرده است که درصدد کنترل 
نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک هاست. 
دسته ای دیگر از اقتصاددانان، بر این باورند که اساسا، 
رشد نقدینگی در ایران، ریشه در ساختار بیمار نظام 
بانکی دارد و باید هرچه سریعتر، این بیماری خطرناک 
مداوا شود. روند خلق پول بدون پشتوانه و اسمی در 
بانک ها، بنگاهداری و خروج بانک ها از اصلی ترین 
وظیفه  خود یعنی واسطه گری مالی میان سپرده گذار و 
تولیدکننده و دیگر شیو ه های غلط بانکداری در ایران، 
اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از 
همین رو به نظر می رسد، زمان اجرای جدی اصاح 
نظام بانکی و خروج بانک ها از بنگاهداری فرا رسیده 
تاکید  آن  بر  نیز  مقام معظم رهبری  که  امری  است. 
این  اگرچه ممکن است  باید توجه داشت  کرده اند. 
جراحی اقتصادی دردناک و پرهزینه باشد اما می تواند 
اقتصاد ایران را برای سال های بعد بیمه کند. بازگرداندن 
بانک ها به سمت واسطه گری پولی میان سرمایه گذار و 
تولیدکننده و تغییر ماهیت کنونی آنها از انبوه سازان و 
داان بازار به سمت وظیفه اصلی حمایت از تولید، 
می تواند افق روشنی را برای رشد اقتصادی، مهار تورم 

و کنترل نقدینگی رقم زند.
 راهکار چیست؟

کارشناسان به رغم پیچیده بودن شرایط نقدینگی در 
ایران، راهکارهای متعددی را پیشنهاد می دهند. یکی از 
این راهکارها که اکنون دولت مجدانه پیگیر تصویب و 
اجرای آن است، مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد ثبات 
در بازارهای طا و ارز است. اجرای این طرح می تواند 
مختلف،  بازارهای  در  سفته بازی  انگیزه  کاهش  با 
جلوگیری  نیز  نقدینگی  گردش  سرعت  افزایش  از 
کند. همچنین به دلیل آنکه بازار ارز و قیمت ارزهای 
شاخص، به شدت در تمامی حوزه های اقتصاد کان و 
خرد ایران اثر می گذارد، راه اندازی بازار متشکل ارزی و 
ایجاد ساز و کار دقیق برای معامات ارز و دار با قیمت 
واقعی توسط کارشناسان توصیه می شود تا از این راه، 
معامله گران متفرقه و سفته بازان از بازار ارز خارج شده 
و نقدینگی موجود در دست مردم به سمت فعالیت های 
سرمایه گذاری در بازار سهام و تولید هدایت شود. از 
سوی دیگر نیز در این شرایط، فعاان اصلی بازار اعم 
از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان خواهند 
توانست در فضای مطلوب و سال اقتصادی، در مسیر 
رونق تولید و صنعت، گام بردارند. از سوی دیگر نیز، 
می توان از طریق اجرای اصاحاتی در عملکرد بانک ها 
زمینه را برای بهینه سازی کارکرد سیستم بانکی در کنترل 
نقدینگی ایجاد کرد. پیش از این نیز مرکز پژوهش های 
مجلس برای کاهش حجم نقدینگی دو راهکار پیشنهاد 
داده بود. بر این اساس گفته شده بود در صورتی که 
بانک ها اموال مازاد خود را بفروشند و از سوی دیگر، 
مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها را با سپرده های 
این بدهکاران در بانک های دیگر تسویه  کنند نه تنها 
مطالبات بانک ها وصول می شود بلکه حجم نقدینگی 
در صورت  البته  امر  این  یافت.  خواهد  کاهش  نیز 
یکپارچه سازی سیستم بانکی و دسترسی به اطاعات 

سپرده گذاران مقدور خواهد بود. 
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گـــپ

آمادگی عمان برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای چابهار  
وزیر حمل  و  نقل و ارتباطات عمان در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به 
برقراری خطوط هوایی بین دو کشور، بر لزوم فعالیت در حوزه دریایی تاکید و برای سرمایه گذاری 
در طرح های توسعه ای چابهار اعام آمادگی کرد. رضا رحمانی که ریاست کمیسیون مشترک 
همکاری های ایران و عمان را بر عهده دارد، به همراه هیاتی از مسئوان عالی نهادهای 
تجاری، صنعتی و دریایی برای سفری دو روزه و دیدار با مقامات عمانی به مسقط رفته و 

در دیدار با همتایان خود بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد. رحمانی در دیدار با »احمد بن محمد الفطیسی« با اشاره به 
روابط برادرانه و نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان، بر ضرورت تقویت و تحکیم همکاری های حمل و نقلی و زیرساختی 
و ارائه تسهیات برای توسعه حجم روابط دو کشور تاکید کرد. یکی از محورهای اصلی توسعه مناسبات ایران و عمان، 
فعال سازی موافقت نامه عشق آباد و همکاری عمان در کریدور شمال-جنوب با هدف استفاده از ظرفیت های بندری و 

ریلی دو کشور و دستیابی به بازار آسیای میانه است.

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو 
با »آرمان«:
بازار خودرو مافیا ندارد
  سود 20 تا 200 میلیون تومانی 
ثبت کنندگان پیش فروش خودرو

آرمان- امیر داداشی: بازار خودرو این روزها شرایط سینوسی را سپری 
می کند. یک روز خبر کاهش قیمت  محصوات در فضای عمومی جامعه پخش 
می شود، روز دیگر نرخ ها بار دیگر سیر صعودی را در پیش می گیرند. در این 
بین نکته مسلم، تزریق قطره چکانی تولیدات خودروسازی ها به بازار است که 
کفه تقاضا را نسبت به سمت عرضه سنگین تر می کند. در چنین شرایطی بالطبع 
فروشندگان خودرو در کف بازار که اغلب متشکل از داان و سودجویان 
هستند مجالی برای خودنمایی پیدا می  کنند و عنان بازار را در دست می گیرند. 
از این رو آنها بعید است که تا پایان عمر یک سال اخیر را فراموش کنند؛ زیرا تا 
آنجایی می توانستند تاختند و جیب خود را بیش از هر زمانی پرپول کردند. در 
این مدت با اقدامات آنها پرایدی که در محدوده قیمتی 20 میلیون تومان قرار 
داشت، در مقطعی حتی به 55 میلیون تومان هم رسید و اکنون در محدوده 50 
میلیون تومان قرار دارد. پژو GLX 405 نیز به عنوان یکی دیگر از خودروهای 
پرکاربرد جامعه اکنون با وجود کاهش قیمت 79 میلیون تومان قیمت خورده 
است. با اینکه مسئوان این قیمت ها را ناشی از حباب شکل گرفته می دانند، اما 
اقدامی هم در رابطه با ترکیدن این حباب انجام نمی دهند. البته در این بین نقش 
خودروسازان را هم در ناآرامی بازار نمی توان نادیده گرفت. دولت نیز همچنان 
گرفتار قیمت گذاری دستوری محصوات است و هر بار به جای آزادسازی 
قیمت ها، مرجع جدیدی را برای نرخ گذاری تعیین می کند. در این زمینه »آرمان« 
گفت وگویی با محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، 

انجام داده است که در ادامه می خوانید. 
 پس از التهاباتی که بازار خودرو در سال گذشته پشت سر گذاشت، 
اکنون قیمت ها وارد مدار سینوســی شــده اند و هــر روز باا و پایین 

می شوند. دلیل این نوسانات چیست؟
دلیل روند کاهشی قیمت خودرو در هفته های اخیر به حبابی بودن نرخ ها در 
بازار خودرو بازمی گردد. من پیش از این نیز بارها گفته ام که حداقل حباب ۳0 
درصدی در بازار خودرو جریان دارد و تا ترکیدن کامل این حباب روند کاهشی 
قیمت ها ادامه خواهد داشت. از این رو از مردم می خواهیم فریب قیمت های 
موجود و حباب ایجادشده را نخورند و در چنین فضایی وارد بازار خودرو نشوند. 
این پیش بینی ها اکنون به واقعیت بدل شده و شاهد ترکیدن حباب قیمت هستیم. به 
نظرم حتی قیمت های کنونی هم بتراشند بااست و قیمت خودروها در کف بازار 
باید از این هم پایین تر بیاید. درنتیجه علت اصلی روند کاهشی قیمت در هفته های 

اخیر را می توان در حباب شکل گرفته قیمت ها بررسی کرد. 
 تقریبا از اوایل سال 1397 قیمت کااهای مختلفی اعم از سکه، طا، 
ارز، مســکن، مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و خودرو با افزایش 
قیمت مواجه شده اند و مسئوان و کارشناسان هم از آن به عنوان حباب 

یاد می کنند. دلیل شکل گیری این حباب ها چیست؟
بهتر است این پرسش را در مقابل مسئوان بانک مرکزی مطرح کنید و به 
دنبال پاسخی برای آن باشید. من به عنوان کارشناس فقط می توانم بگویم که اکنون 
شرایط به گونه ای است که هر روز بین 1000 تا 1200 میلیارد تومان نقدینگی به 
اقتصاد کشور تزریق می شود. در واقع علت اصلی این حباب ها هم به همین حجم 
نقدینگی بازمی گردد. طبیعتا زمانی که حجم نقدینگی از 1۸00 هزار میلیارد تومان 
عبور کند و در کنار آن هم تولیدی صورت نگیرد، چنین شرایطی رقم می خورد. 
بر اساس فرمول های اقتصادی اگر حجم کاا را ضرب در قیمت کاا کنیم حجم 
نقدینگی به دست می آید. حال زمانی که حجم نقدینگی باا برود و تعداد و مقدار 
کاا در بازار اضافه نشود، قیمت کاا افزایش می یابد. به عبارت دیگر از آنجایی که 
در این نسبت و تناسب دولت توان افزایش حجم کاا را ندارد، در نتیجه بازار با 
باابردن قیمت اصول اقتصاد را برجا می آورد. بنابراین حجم فراوان نقدینگی وارد 

هر بازاری شود مانند سیلی بنیان َکن عمل می کند.
 در این میان با بازگشــت تحریم ها تولید خودرو در کشور کاهش 
چشمگیری را تجربه کرد. اما در مقابل سرمایه فراوانی هم به خود دید. 
حال پرسش این است که نقدینگی موجود در بازار خودرو را چگونه 

می توان مدیریت کرد که سرانجام این بازار هم به سامان برسد؟ 
ابتدا باید مشخص شود که این مقدار حجم نقدینگی چرا هر روز اضافه 
می شود؟ هرچه بانک مرکزی نقدینگی را بدون افزایش تولید اضافه کند، افزایش 
قیمت خواهیم داشت. دوم اینکه با تولید بیشتر می توان به مقابله با آن رفت. حجم 
تولید خودرو در کشور باید افزایش یابد. اکنون بیش از 150هزار دستگاه خودرو 
دارای نقص و کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان وجود دارد. اگر به آنها کمک 
شود و نقدینگی شان فراهم شود، می توانند این 150هزار خودرو را با قطعات کامل 
به بازار و مشتریان عرضه کنند. به عبارتی با افزایش تولید می توان به قیمت های 
واقعی خودرو داخلی نزدیک شد. البته این امر نیاز به برنامه ریزی و اراده دارد؛ اگر 
اراده ای برای ساماندهی بازار وجود نداشته باشد، بالطبع هر چقدر هم ما راهکار 

ارائه دهیم دردی دوا نمی شود. 
 البته در اینجا هم پرسشــی پیش می آید که آیا این میزان از خودرو 
که با کمبود قطعه مواجه شده اند صرفا به ضعف تکنولوژیک و تشدید 
تحریم ها بازمی گردد یا ریشه در وجود فعالیت مافیایی در خودرو دارد؟

خیر این چنین نیست و حرف زدن درباره مافیای خودرو صرفا فرافکنی است. 
ما وقتی نقدینگی داشته باشیم خودمان می دانیم که چه کاری کنیم، اما وقتی نباشد 

انجام و اتمام کار سخت می شود.
 با این حال عده ای از کارشناســان و تحلیلگران اعتقاد دارند که 
اکنون بازار خودرو مافیایی شده است. پس شما به حضور این مافیا 

اعتقادی ندارید؟
بله همه اینها داستان است. چطور تا چند سال قبل تا بیش از یک میلیون و ۶00 
هزار خودرو را تولید می کردند؟ همان طور که اشاره کردم، این حرف ها فرافکنی 

است تا نقص عمده بازار را که همانا نقدینگی فراوان است را اپوشانی کنند.
 همان طور که اشــاره کردید اکنون بیش از 150 هــزار خودرو در 
پارکینگ خودروسازی ها دپو شده است که این امر نارضایتی مشتریان و 
ودیعه گذاران را به همراه دارد. حال چرا گاهی خودروسازان وجود این 
مقدار خودرو دپوشده را تکذیب می کنند؟ از سوی دیگر آیا تمام این 
خودروها به دلیل نقص فنی دپو شــده اند یا قرار است باز هم افزایش 

قیمتی از سوی کارخانه ها صورت بگیرد؟ 
بله، همان طور که اشاره کردم بیش از 150 هزار خودرو دپوشده وجود دارد که 

همه آنها نقص فنی و کمبود قطعه دارند.
 آیا بهتر نیست که این تعداد خودرو زودتر تعیین تکلیف و به مشتریان 
واگذار شــود. زیرا افرادی که اقــدام به ثبت نام کرده اند نگران تحویل 

خودرو هستند. تکلیف آنها چه می شود؟ 
آنهایی که ثبت نام کرده اند ضرر نمی کنند . برای همین است که صدایشان 
درنمی آید؛ چون سود پول خود را دریافت می کنند و زمانی هم که خودرو خود را 
تحویل بگیرند بین 20 میلیون تا 200 میلیون  تومان هم سود می کنند. بنابراین همه 

آرام نشسته اند تا به سود خود برسند.
 دولت همواره حامی خودروســازان بوده است. آیا این سیاست تا 

ابد ادامه خواهد داشت؟
دولت با سیاست گذاری، نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان را تامین کند. در 
سال های قبل شورای رقابت 20 هزار میلیارد تومان به خودروسازها ضرر و زیان 

وارد کرده و مشکات زیادی برای خودروسازها به وجود آورده است.
 در این سال ها هم که دولت سیاست گذار بوده و از طرق مختلف نظیر 
پرداخت وام نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را تامین کرده است. آیا 

نمی توان قیمت گذاری را به بازار واگذار کرد؟
چرا سیاست گذاری داشت و هنوز هم دارد، اما علت العلل این ضرر و زیان ها، 
قیمت گذاری شورای رقابت است که خارج از دولت تعیین می شد. قیمت گذاری 
در بازار موضوعی است که سال ها ما هم خواهان آن هستیم و امیدواریم که یک 

روز عملی شود. 

آرمان- زینب مختاری: بانک مرکزی هفته گذشته آمار جدیدی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در پایان سال گذشته را منتشر کرد که نشان می داد حجم 
نقدینگی در سال 1۳97 با رشد 2۳/1 درصدی نسبت به پایان سال 1۳9۶، به 1۸۸2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان، به نظر می رسد آنچه از این نقدینگی 
عظیم بی نصیب مانده است، مهمترین بخش اقتصادی کشور یعنی حوزه تولید و صنعت است. از همین روست که سعید زرندی- معاون طرح و برنامه وزارت صمت- 

می گوید: کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است؛ از طرفی نقدینگی در کشور بسیار بااست و از طرفی بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می برد.

هر چند تقاضا برای خرید خودرو کاهشی قابل 
توجه را در ماه های اخیر تجربه کرده است، اما در سایه 
این رکود و نبود مشتری، قیمت ها همچنان روندی 
خبرآناین،  گزارش  به  می کند.  تجربه  را  افزایشی 
مهمترین دلیل برای تشدید تورم در بازار خودرو در 
عین نبود مشتری از سوی فعاان بازار، عدم تحویل 
به موقع خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان 
چند  هر  گزارش،  این  اساس  بر  است.  شده  اعام 
قیمت ها در خردادماه روندی کاهشی را تجربه کرد اما با 
این حال در تیرماه به دلیل عدم تغییر قواعد پیشین حاکم 
بر بازار، وضعیت با برگشت دوباره قیمت ها مواجه شد. 
به این ترتیب بوشد که در عین نبود مشتری، تاخت و 
تاز قیمت ها در بازار آغاز شد و بار دیگر بهای برخی 
خودروهای پرفروش در بازار روندی افزایشی را تجربه 
کرد . نکته مهم اینجاست که رکود شدید حاکم بر بازار 
سبب شده است که فروش خودرو به نمایشگاه داران 
با تفاوت قیمت آشکار نسبت به قیمت های اعامی 
همراه باشد. از این رو بسیاری از فروشندگان مایل 
هستند نسبت به فروش بی واسطه خودروی خود اقدام 
کنند. این مهم در آگهی های متعددی که این روزها برای 

فروش خودرو منتشر می شود قابل ردیابی است.
 تثبیت دار، انتظار برای کاهش خودرو

هر چند انتظار می رفت ریزش قیمت در بازار ارز 
و تثبیت آن در کانال 12 هزار تومان روند ریزشی حاکم 
بر قیمت خودرو را تشدید کند اما در عمل خودرو 
داد  ترجیح  و  برگزید  را  ارز  حرکتی خاف جهت 
مسیر افزایشی را تجربه کند. دلیل این افزایش نیز به 
شیوه تزریق خودرو به بازار از سوی خودروسازان باز 
می گردد. آنچه در این فضا اهمیت دارد، این است که 
خودروی صفر کیلومتر این روزها برای سرمایه گذاران 
اهمیت ویژه ای را داراست اما خودروهای دست دوم 
برای مصرف کنندگان واقعی اولویت خرید محسوب 

می شود.

 باز هم گرانی در سایه رکود
خودروهایی با قیمت هایی در محدوده 50 تا 70 
میلیون تومان روندی با ثبات را در دو ماه اخیر داشتند. 
پراید 1۳1 با تغییر یک میلیون تومانی قیمت در دو 
ماه اخیر روبه رو بود و در حال حاضر این خودرو به 
قیمت 45 میلیون تومان فروخته می شود. پراید 111 نیز 
همین وضعیت را داشته است البته تفاوت اینجاست 
که مسیر حرکت در این خودرو افزایشی بود و این 
خودرو به قیمت 51 میلیون تومان به فروش می رسد. 
تیبا نیز افزایشی یک میلیونی را در این دو ماهه تجربه 
کرده است. این وضعیت در سایر خودروهای داخلی 
در این محدوده قیمتی وجود دارد. با این حال، قیمت 
خودروهایی در محدوده 150 تا ۳00 میلیون تومانی 
بیش از اینها بود. سراتو 2000 در دو ماه اخیر 1۸ 
میلیون تومان افزایش قیمت را شاهد بود. این خودرو 
در اردیبهشت ماه 2۸2 میلیون تومان قیمت داشت اما 
در حال حاضر به ۳00 میلیون تومان رسیده است. 

قیمت ساندرو اتوماتیک نیز از 155 میلیون تومان در 
اردیبهشت به 177 میلیون تومان در حال حاضر رسیده 
است. قیمت استپ وی اتوماتیک با رشد 10 میلیون 
تومان رسیده است.  میلیون  قیمت 1۸۸  به  تومانی 
در عین حال پژو 207 اتوماتیک نیز از 147 میلیون 
تومان به 1۶۶ میلیون تومان رسیده است.  فعاان بازار 
می گویند با توجه به کاهش تولید خودرو تا زمانی که 
روند تحویل خودروهای ثبت نامی عادی نشود انتظار 

تغییر روند بازار بیهوده است. 
 قیمت خودروهای خارجی کاهش یافت

قیمت  گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
خودروهای خارجی نسبت به فصل بهار روند کاهشی 
داشته است. اگر روند ترخیص خودروهای وارداتی 
از گمرکات به سرعت از سوی دستگاه ها اجرا شود 
گزارش  به  می یابد.  کاهش  خودروها  قیمت  قطعا 
تجارت نیوز، مهدی دادفر افزود: هنوز مصوبه ترخیص 
خودروها به طور کامل از سوی دستگاه های دولتی 

به مرحله اجرا نرسیده است. چنانچه دولت مصوبه 
ترخیص خودرو را به دیگر دستگاه ها اباغ نکند و 
خودروها از گمرکات ترخیص نشود تا پایان تابستان 
قیمت تمام خودروهای وارداتی مجددا بین 20 تا ۳0 
درصد گران می شود. او به قیمت واقعی سانتافه در 
بازار اشاره و اظهار کرد: در زمان عدم اجرای مصوبه 
قیمت سانتافه در بازار به یک میلیارد و 100 میلیون 
تومان رسید اما با اجرای مصوبه و ترخیص کااها از 
گمرکات قیمت خودروها ارزان شد. در حال حاضر 

قیمت واقعی سانتافه ۸20 میلیون تومان است.
 تولید خودرو امسال باز هم کم شد

آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت نیز 
از کاهش 40/۸ درصدی تولید انواع خودرو در مقایسه 
با مدت مشابه در سال 97 خبر می دهد. همچنین این 
آمار از تولید 197 هزار و 777 دستگاه انواع خودرو 
در سه ماهه نخست سال 9۸ و کاهش 40/۸ درصدی 
آن در مقایسه با مدت مشابه در سال 97 خبر می دهد.  
1۸4 هزار و 44۳ دستگاه خودروی سواری در سه 
ماهه نخست امسال در کشور تولید شد که در مقایسه 
با تولید ۳15 هزار و 49۸ دستگاه سواری در بهار 97، 
افت 41/5 درصدی را نشان می دهد. بررسی آمار 
نشان می دهد؛ در این مدت، ۳2 دستگاه ون و 12 
از سوی خودروسازان  هزار و 12۶ دستگاه وانت 
تولید شد و این آمار در مقایسه با سه ماهه نخست 
سال گذشته به ترتیب کاهش ۸۶/9 درصدی و 1۳/5 
درصدی داشته است. ازم به ذکر است؛ در مدت 
یاد شده، تولید مینی بوس و میدل باس با افت 55/۳ 
تولید  همچنین  و  رسید  دستگاه  به 21۸  درصدی 
اتوبوس با کاهش ۶2/9 درصدی به ۸5 دستگاه رسید. 
همچنین، بررسی آمارهای وزارت صمت در بهار 9۸ 
حاکی از تولید ۸7۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده 
است که در مقایسه با بهار 97 کاهش 77/۳ درصدی 

داشته است.

  »آرمان«  سهم افزایش چشمگیر نقدینگی در تولید را بررسی می کند

  پارادوکس نقدینگی
  معمای پیچیده اقتصاد ایر ان

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعام اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده، 
گفت: پارسال در طرح پیش فروش سکه 490 نفر بیش از هزار قطعه سکه 
خریده اند که ۳۸ نفر از آنها هر کدام بیش از 5000 قطعه سکه خریده و یک 
نفر هم به تنهایی ۳۸ هزار سکه تمام بهار آزادی خریده است که از آنها مالیات 
گرفته می شود. به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا - معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی - اظهار کرد: سال گذشته بیش از پنج میلیون و ۸90 هزار قطعه سکه 
بهار آزادی فروخته شد که 102 هزار نفر در کشور این سکه ها را خریدند. به 
گفته او، 5۸ هزار نفر از این افراد کمتر از 20 قطعه سکه خریدند که طبق قانون 
مشمول مالیات نمی شوند اما 490 نفر بیش از هزار قطعه سکه خریده اند که 
۳۸ نفر هر کدام بیش از 5000 قطعه سکه خریده اند و یک نفر هم به تنهایی 
۳۸ هزار سکه بهار آزادی خریده است. پارسا گفت: قیمت سکه خریده شده 
توسط این افراد حدود یک میلیون و ۳00 هزار تومان بوده درحالی که امروز 
قیمت سکه بیش از چهار و نیم میلیون تومان است و ثروت و سود بادآورده ای 

را برای این افراد ایجاد کرده که سازمان امور مالیاتی باید از آنها مالیات دریافت 
کند در صورتی که این افراد در فضای مجازی شروع به مقابله با مالیات بر 

سکه کرده اند.
 طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دولت رفت

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: طرح مالیات بر عایدی ثروت که شامل 
اماک، خودرو، سکه و ارز می شود نیز در ایحه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نهایی شده و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است. او تاکید 
کرد: قرار نیست از کسی که ملکی برای زندگی دارد، یا کسی که تعداد زیادی 
خانه برای مردم تولید می کند مالیات آنچنانی بگیریم، بلکه کسانی که روی 
مسکن و اماک خرید و فروش سفته بازی و سوداگری انجام می دهند، باید 

مالیات بدهند.
 پرداخت 8/5 درصد از درآمد به عنوان مالیات 

به گفته پارسا، در حالی که در همه کشورهای دنیا اداره امور کشور با مالیات 

مردم انجام می شود، در کشور ما ۳7 درصد بودجه دولت از طریق مالیات و 
کمتر از 50 درصد هزینه جاری دولت از مالیات تامین می شود. در کشورهای 
پیشرفته 25 درصد کل درآمد مردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شود 
اما این رقم در ایران ۸/5 درصد درآمد مردم است که با این عدد نسبتا پایین، 
بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی دولت نیمه تمام می ماند. رئیس سازمان 
امور مالیاتی بابیان اینکه یکی از مشکات مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگ 
است، افزود: معضل دیگر معوقات مالیاتی بااست و برنامه های زیادی در 
سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع کرده ایم 
که مالیات به صورت عادانه و سالم دریافت کنیم و مانند همه کشورهای 
دنیا، سازمان مالیاتی باید ریزداده ها و تراکنش های مالی و اماک را در اختیار 
داشته باشد. او گفت: فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش های عمومی 
غیردولتی نیز وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و 
توصیه می کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می کنند و سازمان 
امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را دنبال می کند و به جای تشخیص 
علی الراس می خواهد تشخیص مبتنی بر اطاعات درست را انجام دهد و 
مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی و اطاعات مالی را برای دریافت مالیات 

عادانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می کند. 

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
خرید ۳۸ هزار سکه توسط یک نفر!

تغییر چراغ خاموش قیمت ها در بازار خودرو

رشد قیمت ها در بازار بی مشتری خودرو 

خبـــر
 اماک زنجانی فروخته می شود 

وزیر نفت از فروش اماک منتقل شده بابک زنجانی به شرکت 
نفت خبر داد. بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه 
گفته می شود وزارت نفت مانع انتقال اموال بابک زنجانی برای 
پرداخت بدهی های وی می شود،  گفت: یک مقداری از اماک 
زنجانی به وزارت نفت منتقل شده که دیگر متعلق به وی نیست 
و برای شرکت نفت است که این شرکت هم قصد فروش آنها را 
دارد. وزیر نفت درباره اینکه گفته می شود وزارتخانه متبوعش از 
رسیدگی به این پرونده جلوگیری می کند، تاکید کرد: آنها می گویند 
ما می خواهیم 7/2 میلیون یورو پرداخت کنیم، اما وزارت نفت 

حساب اعام نمی کند؛ این حرف ها یک شوخی است.

عرضه نفت در بورس کاغذی می شود 
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: ما هم باید در 
آینده به سمت استفاده از ابزارهای فیوچر و ُفروارد برویم اما باید 
ابتدا فروش فیزیکی جا بیفتد و شرایط فراهم شود که بتوانیم گام های 
بعدی را برداریم. امیرحسین تبیانیان در گفت وگو با ایلنا، اظهار کرد: 
مجوز این ابزارها در ایران گرفته شده و روی محصوات غیرنفتی 
استفاده می شود اما چون نفت خام به تازگی وارد بورس شده و 
سرمایه گذاران تازه با شاخص ها، قیمت نوسانات و موضوعات 
آشنا می شوند، تصمیم بر این است ابتدا فروش فیزیکی راه بیفتد 
که امکان تحویل وجود داشته باشد. چون قراردادهای آتی حتما 
باید منجر به تحویل شود در غیر این صورت مشکل شرعی پیش 
می آید. او افزود: ابتدا فروش فیزیکی پایه گذاری شد تا تحویل از 
طریق بورس انجام شود، سپس بر اساس راه اندازی فروش فیزیکی 
سایر ابزارها مجوز گرفته و کار کنند. باید توجه داشت که در عرضه 
بورسی نفت در پله اول هستیم، باید ابتدا فروش فیزیکی را سر و 
سامان دهیم. فعا برای معرفی ابزارهای جدید زود است. نماینده 
شرکت ملی نفت در بورس انرژی درباره روال عرصه نفت در 
بورس های بین المللی توضیح داد: در بورس های بین المللی دنیا 
به جای فروش فیزیکی از ابزارهای کاغذی استفاده می کنند، اما 
همان ابزارهای کاغذی هم منجر به تحویل فیزیکی می شود اما 
در ایران مجوزها با توجه به قوانین فقهی صادر می شود و امکان 

تحویل فیزیکی باید فراهم می شد.

ایران و برزیل به دنبال تهاتر کاا 
فرهاد طاهریان، دبیر اتاق بازرگانی ایران و برزیل، در مورد 
افزایش حجم تجارت این دو کشور گفت: کااهای صادراتی 
ایران به این کشور 10 قلم کاا را شامل می شود و سایر کااها 
دارای ارزش و حجم کمی هستند البته کل صادرات نسبت به 
واردات ما بسیار ناچیز است و باعث شده تراز تجاری منفی 
فرآورده های  ما  صادرات  کاای  اصلی ترین  باشیم.  داشته 
پتروشیمی مانند اوره، قیر و نفت است که در فروردین ماه امسال 
مطابق آمار گمرک جهش صادراتی خوبی داشتیم و فقط در این 
ماه توانستیم ۳2 میلیون دار صادرات داشته باشیم. او به ایلنا، 
اظهار کرد: اکنون بحث جدی بین مسئوان دو کشور برای تهاتر 
کاا در میان است که البته این امر بیشتر به نفع طرف برزیلی است 
زیرا کاای ما که شامل نفت و پتروشیمی است، مزیت استراتژیک 

بیشتری نسبت به کااهای آنها دارد.

بازار روسیه؛ تشنه محصوات لبنی ایران 
مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( گفت: بازار بکر 
روسیه تشنه محصوات لبنی کشور ما است، اما با سدهای داخلی 
برای توسعه تولید و صادرات روبه رو  هستیم. ابراهیم حسینی با 
بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ضعف داریم، اظهار کرد: کشور ما 
ظرفیت باایی برای تولید محصوات لبنی با قیمت مناسب دارد، 
اما مشکات زیادی در زمینه مقررات، ثبات تصمیمات و تعرفه ها 
داریم. او ادامه داد: عاوه بر عراق و افغانستان که بازارهای سنتی 
ما هستند، بازار روسیه یکی از فرصت های بزرگ برای صادرات 
محصوات لبنی کشور به شمار می رود که باید مورد توجه قرار 
گیرد. به گفته حسینی، مانع تصاحب بازار بزرگ روسیه نه مشکات 
خارجی بلکه قوانین دست و پاگیر داخلی، تغییر یک شبه قوانین در 
کشور و ضعف دیپلماسی اقتصادی برای تعیین تعرفه منطقی برای 

محصوات است. 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی اندیکا 
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اندیکا با حضور 
خوزستان،  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جوروند،  محمد 
علی  جمعه،  امام  موسوی،  سیداکبر  حجت ااسام و المسلمین 
خدری، فرماندار شهرستان و سایر اعضای شورا در محل فرمانداری 
شهرستان اندیکا برگزار شد. حجت ااسام و المسلمین سیداکبر 
موسوی، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
اندیکا، ضمن تبریک دهه کرامت و تشکر از مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسامی خوزستان به جهت حضور در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان اندیکا گفت: ظرفیت هایی فرهنگی و هنری و 
قرآنی بسیاری در شهرستان اندیکا وجود دارد، ولی متاسفانه نبود 
امکانات و تجهیزات در این منطقه محروم باعث شده است تا 
استعدادهای جوانان و نوجوانان منطقه دیده نشود. در ادامه محمد 
جوروند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان، نیز ضمن 
تقدیر از زحمات، تاش ها و پیگیری های فراوان امام جمعه و 
فرماندار و به ویژه نماینده مردم شریف مسجد سلیمان در مجلس در 
مورد برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و همچنین برگزاری 
فعالیت های فرهنگی و هنری در شهرستان گفت: این شهرستان 

دارای ظرفیت های خوبی است که باید به کار گرفته شود. 

توضیحاتی درباره  زلزله  مسجدسلیمان
میزان خسارات وارد شده به تاسیسات آب رسانی روستایی 
قابل توجه است، اما به رغم این خسارات هیچ گونه گزارشی مبنی 
بر قطعی آب روستاها داده نشده است. سرپرست شرکت آب و 
فاضاب روستایی استان خوزستان با اشاره به وقوع زلزله پیش آمده 
در شهرستان مسجدسلیمان گفت: خسارات وارد شده به تاسیسات 
آب رسانی روستایی شهرستان های مسجدسلیمان، الی، اندیکا و 
گلگیر قابل توجه است. عادل حرباوی افزود: به رغم خسارات وارد 
شده اما آب رسانی به روستاها دچار اختال نشد. او با اشاره به 
پیش بینی های ازم برای جلوگیری از قطعی آب شرب روستاها 
اظهار کرد: بافاصله پس از وقوع زلزله بیش از 10 هزار بطری 
آب معدنی در سطح روستاها و میان اهالی شریف روستایی توسط 
مجموعه آبفا روستایی خوزستان توزیع شد که این اقدام در راستای 

پیشگیری از وقوع کم آبی انجام شد.

۸ درگاه ورودی برای رسیدگی به 
درخواست ها 

 فهد خباز، سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، 
از فعال بودن هشت درگاه ورودی برای رسیدگی به درخواست ها و 
شکایات مردمی خبر داد. او گفت: با توجه به اهمیت تحقق چشم انداز 
سازمانی شرکت گاز خوزستان مبنی بر تحسین برانگیزترین شرکت 
در ارائه خدمات در سطح کشور، این شرکت حدود ۳4 خدمت را 
از طریق مراجعه  حضوری به دفاتر پیشخوان دولت و به صورت 

الکترونیکی به شهروندان استان ارائه می دهد.



نقدینگی در سال 1۳9۶، حدود 1529 هزار میلیارد 
تومان برآورد شده بود که با توجه به جدیدترین آمار 
بانک مرکزی، رشد ۳5۳ هزار میلیارد تومانی را تجربه 
عامل  مهمترین  را  بانک ها  اقتصاددانان،  است.  کرده 
افزایش نقدینگی و خلق پول در طول سال های اخیر 
دانسته اند. اگرچه بر اساس آمار، از مجموع نقدینگی 
اعام شده بیش از 2۸5 هزار میلیارد تومان پول و حدود 
1597 هزار میلیارد تومان شبه پول است که عمدتا شامل 
سپرده های بانکی می شود، اما همین میزان نیز شرایط 
اقتصادی کشور را به سمت وخیم ترشدن پیش می برد. 
بر اساس ساده ترین تعاریف علم اقتصاد، هر چه مقدار 
پول در نزد مردم افزایش یابد، مبادات تجاری با سرعت 
بااتری انجام می شوند. همچنین باید توجه داشت که 
میزان عرضه و تقاضا در بازار کااهای مورد نیاز مردم 
باید همواره در حالت تعادل قرار گیرد تا هم سمت 
عرضه متضرر نشود و هم سمت تقاضا دچار کمبود 
نباشد. تنها در این صورت است که می توان قیمت ها 
را در وضعیت تعادلی برد-برد حفظ کرد. در صورتی که 
پول در دست مردم بر اثر افزایش نقدینگی زیاد باشد، 
کاای موجود در بازار دیگر جوابگوی نیاز جامعه ای که 

اکنون از وجه نقد اشباع شده است نخواهد بود. در چنین 
شرایطی که به دلیل وفور پول، اجتماع در حال هدایت 
به سمت مصرف گرایی است، اگر کشور در عرصه تولید 
دچار مشکل بوده یا واردکننده بسیاری از کااها و مواد 
اولیه باشد، برای تامین نیاز کاذب جامعه مجبور می شود 
واردات مضاعف انجام دهد که در این صورت هم به 
ضرر تولید خواهد بود، هم سبب هدررفت منابع ارزی 
کشور می شود. اما اگر فرض را بر محدودیت تولید 
و واردات بدانیم، در این صورت نیز، افزایش تقاضا، 
کمبود  اثر  بر  و  کرده  دچار مشکل  را  سمت عرضه 
عرضه و برهم خوردن تعادل بازار، قیمت ها به طرز 
چشمگیری افزایش خواهند یافت. به همین دلیل است 
که همواره توصیه می شود، میزان نقدینگی در اقتصاد در 
تناسب کامل با رشد اقتصادی کنترل شده و به سمت 

فعالیت های مولد هدایت شود. 
 هدایت نقدینگی به سمت تولید

اقتصاد هر کشور، جدا  نقدینگی در  میزان  کنترل 
از مهار تورم و کاهش شتاب آن، می تواند آثار مثبتی 
همچون رونق تولید را در پی داشته باشد. البته باید توجه 
داشت که این نتیجه تنها در صورتی حاصل می شود که 

سیاست گذار، راهکارهایی را برای هدایت نقدینگی به 
سمت تولید و صنعت طراحی کرده باشد. اکنون کشور با 
تناقضی عجیب دست و پنجه نرم می کند؛ در شرایطی که 
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 97، منفی 4/9 درصد 
اعام شده است، اکنون آمار دیگری حکایت از رشد 
2۳/1 درصدی نقدینگی در همین سال دارد. این در حالی 
است که اقتصاددادنان بر این باورند که این دو رقم باید در 
تناسب و برابری حرکت کرده تا توسعه و رشد اقتصادی 
را رقم زنند. شایان ذکر است که نرخ رشد اقتصادی در 
سال گذشته، در گروه صنعت منفی ۶/9 درصد بوده است. 
این گونه پارادوکس ها و تناقض هاست که حل مشکات 
اقتصاد ایران را به معمایی پیچیده و اینحل تبدیل کرده 
است. اکنون حتی مدیران وزارتخانه ها نیز از این روند 
زبان به شکایت گشوده اند؛ اما برای آنکه تغییری در شیوه 
کنترل و هدایت نقدینگی حاصل شود، این تحول خواهی 
باید در میان سیاست گذاران  و تصمیم گیران ایجاد شود. 

  جراحی سیستم بانکی
میزان نقدینگی در اقتصاد ایران از 1۶ هزار میلیارد 
تومان در سال 77 به 1۸۸2 هزار میلیارد تومان در سال 
سیاست های  اقتصاددانان،  برخی  است.  رسیده   97

بانک مرکزی برای کنترل بازرهای ارز و سکه در سال 
گذشته را یکی از عوامل جهش نقدینگی دانسته اند. در 
این میان، بانک مرکزی نیز به عنوان رکن اصلی پولی و 
مالی کشور، همواره اعام کرده است که درصدد کنترل 
نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک هاست. 
دسته ای دیگر از اقتصاددانان، بر این باورند که اساسا، 
رشد نقدینگی در ایران، ریشه در ساختار بیمار نظام 
بانکی دارد و باید هرچه سریعتر، این بیماری خطرناک 
مداوا شود. روند خلق پول بدون پشتوانه و اسمی در 
بانک ها، بنگاهداری و خروج بانک ها از اصلی ترین 
وظیفه  خود یعنی واسطه گری مالی میان سپرده گذار و 
تولیدکننده و دیگر شیو ه های غلط بانکداری در ایران، 
اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از 
همین رو به نظر می رسد، زمان اجرای جدی اصاح 
نظام بانکی و خروج بانک ها از بنگاهداری فرا رسیده 
تاکید  آن  بر  نیز  مقام معظم رهبری  که  امری  است. 
این  اگرچه ممکن است  باید توجه داشت  کرده اند. 
جراحی اقتصادی دردناک و پرهزینه باشد اما می تواند 
اقتصاد ایران را برای سال های بعد بیمه کند. بازگرداندن 
بانک ها به سمت واسطه گری پولی میان سرمایه گذار و 
تولیدکننده و تغییر ماهیت کنونی آنها از انبوه سازان و 
داان بازار به سمت وظیفه اصلی حمایت از تولید، 
می تواند افق روشنی را برای رشد اقتصادی، مهار تورم 

و کنترل نقدینگی رقم زند.
 راهکار چیست؟

کارشناسان به رغم پیچیده بودن شرایط نقدینگی در 
ایران، راهکارهای متعددی را پیشنهاد می دهند. یکی از 
این راهکارها که اکنون دولت مجدانه پیگیر تصویب و 
اجرای آن است، مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد ثبات 
در بازارهای طا و ارز است. اجرای این طرح می تواند 
مختلف،  بازارهای  در  سفته بازی  انگیزه  کاهش  با 
جلوگیری  نیز  نقدینگی  گردش  سرعت  افزایش  از 
کند. همچنین به دلیل آنکه بازار ارز و قیمت ارزهای 
شاخص، به شدت در تمامی حوزه های اقتصاد کان و 
خرد ایران اثر می گذارد، راه اندازی بازار متشکل ارزی و 
ایجاد ساز و کار دقیق برای معامات ارز و دار با قیمت 
واقعی توسط کارشناسان توصیه می شود تا از این راه، 
معامله گران متفرقه و سفته بازان از بازار ارز خارج شده 
و نقدینگی موجود در دست مردم به سمت فعالیت های 
سرمایه گذاری در بازار سهام و تولید هدایت شود. از 
سوی دیگر نیز در این شرایط، فعاان اصلی بازار اعم 
از صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان خواهند 
توانست در فضای مطلوب و سال اقتصادی، در مسیر 
رونق تولید و صنعت، گام بردارند. از سوی دیگر نیز، 
می توان از طریق اجرای اصاحاتی در عملکرد بانک ها 
زمینه را برای بهینه سازی کارکرد سیستم بانکی در کنترل 
نقدینگی ایجاد کرد. پیش از این نیز مرکز پژوهش های 
مجلس برای کاهش حجم نقدینگی دو راهکار پیشنهاد 
داده بود. بر این اساس گفته شده بود در صورتی که 
بانک ها اموال مازاد خود را بفروشند و از سوی دیگر، 
مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها را با سپرده های 
این بدهکاران در بانک های دیگر تسویه  کنند نه تنها 
مطالبات بانک ها وصول می شود بلکه حجم نقدینگی 
در صورت  البته  امر  این  یافت.  خواهد  کاهش  نیز 
یکپارچه سازی سیستم بانکی و دسترسی به اطاعات 

سپرده گذاران مقدور خواهد بود. 
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گـــپ

آمادگی عمان برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای چابهار  
وزیر حمل  و  نقل و ارتباطات عمان در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به 
برقراری خطوط هوایی بین دو کشور، بر لزوم فعالیت در حوزه دریایی تاکید و برای سرمایه گذاری 
در طرح های توسعه ای چابهار اعام آمادگی کرد. رضا رحمانی که ریاست کمیسیون مشترک 
همکاری های ایران و عمان را بر عهده دارد، به همراه هیاتی از مسئوان عالی نهادهای 
تجاری، صنعتی و دریایی برای سفری دو روزه و دیدار با مقامات عمانی به مسقط رفته و 

در دیدار با همتایان خود بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرد. رحمانی در دیدار با »احمد بن محمد الفطیسی« با اشاره به 
روابط برادرانه و نزدیکی جغرافیایی ایران و عمان، بر ضرورت تقویت و تحکیم همکاری های حمل و نقلی و زیرساختی 
و ارائه تسهیات برای توسعه حجم روابط دو کشور تاکید کرد. یکی از محورهای اصلی توسعه مناسبات ایران و عمان، 
فعال سازی موافقت نامه عشق آباد و همکاری عمان در کریدور شمال-جنوب با هدف استفاده از ظرفیت های بندری و 

ریلی دو کشور و دستیابی به بازار آسیای میانه است.

محمدرضا نجفی منش در گفت وگو 
با »آرمان«:
بازار خودرو مافیا ندارد
  سود 20 تا 200 میلیون تومانی 
ثبت کنندگان پیش فروش خودرو

آرمان- امیر داداشی: بازار خودرو این روزها شرایط سینوسی را سپری 
می کند. یک روز خبر کاهش قیمت  محصوات در فضای عمومی جامعه پخش 
می شود، روز دیگر نرخ ها بار دیگر سیر صعودی را در پیش می گیرند. در این 
بین نکته مسلم، تزریق قطره چکانی تولیدات خودروسازی ها به بازار است که 
کفه تقاضا را نسبت به سمت عرضه سنگین تر می کند. در چنین شرایطی بالطبع 
فروشندگان خودرو در کف بازار که اغلب متشکل از داان و سودجویان 
هستند مجالی برای خودنمایی پیدا می  کنند و عنان بازار را در دست می گیرند. 
از این رو آنها بعید است که تا پایان عمر یک سال اخیر را فراموش کنند؛ زیرا تا 
آنجایی می توانستند تاختند و جیب خود را بیش از هر زمانی پرپول کردند. در 
این مدت با اقدامات آنها پرایدی که در محدوده قیمتی 20 میلیون تومان قرار 
داشت، در مقطعی حتی به 55 میلیون تومان هم رسید و اکنون در محدوده 50 
میلیون تومان قرار دارد. پژو GLX 405 نیز به عنوان یکی دیگر از خودروهای 
پرکاربرد جامعه اکنون با وجود کاهش قیمت 79 میلیون تومان قیمت خورده 
است. با اینکه مسئوان این قیمت ها را ناشی از حباب شکل گرفته می دانند، اما 
اقدامی هم در رابطه با ترکیدن این حباب انجام نمی دهند. البته در این بین نقش 
خودروسازان را هم در ناآرامی بازار نمی توان نادیده گرفت. دولت نیز همچنان 
گرفتار قیمت گذاری دستوری محصوات است و هر بار به جای آزادسازی 
قیمت ها، مرجع جدیدی را برای نرخ گذاری تعیین می کند. در این زمینه »آرمان« 
گفت وگویی با محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، 

انجام داده است که در ادامه می خوانید. 
 پس از التهاباتی که بازار خودرو در سال گذشته پشت سر گذاشت، 
اکنون قیمت ها وارد مدار سینوســی شــده اند و هــر روز باا و پایین 

می شوند. دلیل این نوسانات چیست؟
دلیل روند کاهشی قیمت خودرو در هفته های اخیر به حبابی بودن نرخ ها در 
بازار خودرو بازمی گردد. من پیش از این نیز بارها گفته ام که حداقل حباب ۳0 
درصدی در بازار خودرو جریان دارد و تا ترکیدن کامل این حباب روند کاهشی 
قیمت ها ادامه خواهد داشت. از این رو از مردم می خواهیم فریب قیمت های 
موجود و حباب ایجادشده را نخورند و در چنین فضایی وارد بازار خودرو نشوند. 
این پیش بینی ها اکنون به واقعیت بدل شده و شاهد ترکیدن حباب قیمت هستیم. به 
نظرم حتی قیمت های کنونی هم بتراشند بااست و قیمت خودروها در کف بازار 
باید از این هم پایین تر بیاید. درنتیجه علت اصلی روند کاهشی قیمت در هفته های 

اخیر را می توان در حباب شکل گرفته قیمت ها بررسی کرد. 
 تقریبا از اوایل سال 1397 قیمت کااهای مختلفی اعم از سکه، طا، 
ارز، مســکن، مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و خودرو با افزایش 
قیمت مواجه شده اند و مسئوان و کارشناسان هم از آن به عنوان حباب 

یاد می کنند. دلیل شکل گیری این حباب ها چیست؟
بهتر است این پرسش را در مقابل مسئوان بانک مرکزی مطرح کنید و به 
دنبال پاسخی برای آن باشید. من به عنوان کارشناس فقط می توانم بگویم که اکنون 
شرایط به گونه ای است که هر روز بین 1000 تا 1200 میلیارد تومان نقدینگی به 
اقتصاد کشور تزریق می شود. در واقع علت اصلی این حباب ها هم به همین حجم 
نقدینگی بازمی گردد. طبیعتا زمانی که حجم نقدینگی از 1۸00 هزار میلیارد تومان 
عبور کند و در کنار آن هم تولیدی صورت نگیرد، چنین شرایطی رقم می خورد. 
بر اساس فرمول های اقتصادی اگر حجم کاا را ضرب در قیمت کاا کنیم حجم 
نقدینگی به دست می آید. حال زمانی که حجم نقدینگی باا برود و تعداد و مقدار 
کاا در بازار اضافه نشود، قیمت کاا افزایش می یابد. به عبارت دیگر از آنجایی که 
در این نسبت و تناسب دولت توان افزایش حجم کاا را ندارد، در نتیجه بازار با 
باابردن قیمت اصول اقتصاد را برجا می آورد. بنابراین حجم فراوان نقدینگی وارد 

هر بازاری شود مانند سیلی بنیان َکن عمل می کند.
 در این میان با بازگشــت تحریم ها تولید خودرو در کشور کاهش 
چشمگیری را تجربه کرد. اما در مقابل سرمایه فراوانی هم به خود دید. 
حال پرسش این است که نقدینگی موجود در بازار خودرو را چگونه 

می توان مدیریت کرد که سرانجام این بازار هم به سامان برسد؟ 
ابتدا باید مشخص شود که این مقدار حجم نقدینگی چرا هر روز اضافه 
می شود؟ هرچه بانک مرکزی نقدینگی را بدون افزایش تولید اضافه کند، افزایش 
قیمت خواهیم داشت. دوم اینکه با تولید بیشتر می توان به مقابله با آن رفت. حجم 
تولید خودرو در کشور باید افزایش یابد. اکنون بیش از 150هزار دستگاه خودرو 
دارای نقص و کمبود قطعه در پارکینگ خودروسازان وجود دارد. اگر به آنها کمک 
شود و نقدینگی شان فراهم شود، می توانند این 150هزار خودرو را با قطعات کامل 
به بازار و مشتریان عرضه کنند. به عبارتی با افزایش تولید می توان به قیمت های 
واقعی خودرو داخلی نزدیک شد. البته این امر نیاز به برنامه ریزی و اراده دارد؛ اگر 
اراده ای برای ساماندهی بازار وجود نداشته باشد، بالطبع هر چقدر هم ما راهکار 

ارائه دهیم دردی دوا نمی شود. 
 البته در اینجا هم پرسشــی پیش می آید که آیا این میزان از خودرو 
که با کمبود قطعه مواجه شده اند صرفا به ضعف تکنولوژیک و تشدید 
تحریم ها بازمی گردد یا ریشه در وجود فعالیت مافیایی در خودرو دارد؟

خیر این چنین نیست و حرف زدن درباره مافیای خودرو صرفا فرافکنی است. 
ما وقتی نقدینگی داشته باشیم خودمان می دانیم که چه کاری کنیم، اما وقتی نباشد 

انجام و اتمام کار سخت می شود.
 با این حال عده ای از کارشناســان و تحلیلگران اعتقاد دارند که 
اکنون بازار خودرو مافیایی شده است. پس شما به حضور این مافیا 

اعتقادی ندارید؟
بله همه اینها داستان است. چطور تا چند سال قبل تا بیش از یک میلیون و ۶00 
هزار خودرو را تولید می کردند؟ همان طور که اشاره کردم، این حرف ها فرافکنی 

است تا نقص عمده بازار را که همانا نقدینگی فراوان است را اپوشانی کنند.
 همان طور که اشــاره کردید اکنون بیش از 150 هــزار خودرو در 
پارکینگ خودروسازی ها دپو شده است که این امر نارضایتی مشتریان و 
ودیعه گذاران را به همراه دارد. حال چرا گاهی خودروسازان وجود این 
مقدار خودرو دپوشده را تکذیب می کنند؟ از سوی دیگر آیا تمام این 
خودروها به دلیل نقص فنی دپو شــده اند یا قرار است باز هم افزایش 

قیمتی از سوی کارخانه ها صورت بگیرد؟ 
بله، همان طور که اشاره کردم بیش از 150 هزار خودرو دپوشده وجود دارد که 

همه آنها نقص فنی و کمبود قطعه دارند.
 آیا بهتر نیست که این تعداد خودرو زودتر تعیین تکلیف و به مشتریان 
واگذار شــود. زیرا افرادی که اقــدام به ثبت نام کرده اند نگران تحویل 

خودرو هستند. تکلیف آنها چه می شود؟ 
آنهایی که ثبت نام کرده اند ضرر نمی کنند . برای همین است که صدایشان 
درنمی آید؛ چون سود پول خود را دریافت می کنند و زمانی هم که خودرو خود را 
تحویل بگیرند بین 20 میلیون تا 200 میلیون  تومان هم سود می کنند. بنابراین همه 

آرام نشسته اند تا به سود خود برسند.
 دولت همواره حامی خودروســازان بوده است. آیا این سیاست تا 

ابد ادامه خواهد داشت؟
دولت با سیاست گذاری، نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان را تامین کند. در 
سال های قبل شورای رقابت 20 هزار میلیارد تومان به خودروسازها ضرر و زیان 

وارد کرده و مشکات زیادی برای خودروسازها به وجود آورده است.
 در این سال ها هم که دولت سیاست گذار بوده و از طرق مختلف نظیر 
پرداخت وام نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را تامین کرده است. آیا 

نمی توان قیمت گذاری را به بازار واگذار کرد؟
چرا سیاست گذاری داشت و هنوز هم دارد، اما علت العلل این ضرر و زیان ها، 
قیمت گذاری شورای رقابت است که خارج از دولت تعیین می شد. قیمت گذاری 
در بازار موضوعی است که سال ها ما هم خواهان آن هستیم و امیدواریم که یک 

روز عملی شود. 

آرمان- زینب مختاری: بانک مرکزی هفته گذشته آمار جدیدی از وضعیت دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی در پایان سال گذشته را منتشر کرد که نشان می داد حجم 
نقدینگی در سال 1۳97 با رشد 2۳/1 درصدی نسبت به پایان سال 1۳9۶، به 1۸۸2 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این میان، به نظر می رسد آنچه از این نقدینگی 
عظیم بی نصیب مانده است، مهمترین بخش اقتصادی کشور یعنی حوزه تولید و صنعت است. از همین روست که سعید زرندی- معاون طرح و برنامه وزارت صمت- 

می گوید: کشور دچار پارادوکس نقدینگی شده است؛ از طرفی نقدینگی در کشور بسیار بااست و از طرفی بخش تولید از کمبود شدید نقدینگی رنج می برد.

هر چند تقاضا برای خرید خودرو کاهشی قابل 
توجه را در ماه های اخیر تجربه کرده است، اما در سایه 
این رکود و نبود مشتری، قیمت ها همچنان روندی 
خبرآناین،  گزارش  به  می کند.  تجربه  را  افزایشی 
مهمترین دلیل برای تشدید تورم در بازار خودرو در 
عین نبود مشتری از سوی فعاان بازار، عدم تحویل 
به موقع خودروهای ثبت نامی از سوی خودروسازان 
چند  هر  گزارش،  این  اساس  بر  است.  شده  اعام 
قیمت ها در خردادماه روندی کاهشی را تجربه کرد اما با 
این حال در تیرماه به دلیل عدم تغییر قواعد پیشین حاکم 
بر بازار، وضعیت با برگشت دوباره قیمت ها مواجه شد. 
به این ترتیب بوشد که در عین نبود مشتری، تاخت و 
تاز قیمت ها در بازار آغاز شد و بار دیگر بهای برخی 
خودروهای پرفروش در بازار روندی افزایشی را تجربه 
کرد . نکته مهم اینجاست که رکود شدید حاکم بر بازار 
سبب شده است که فروش خودرو به نمایشگاه داران 
با تفاوت قیمت آشکار نسبت به قیمت های اعامی 
همراه باشد. از این رو بسیاری از فروشندگان مایل 
هستند نسبت به فروش بی واسطه خودروی خود اقدام 
کنند. این مهم در آگهی های متعددی که این روزها برای 

فروش خودرو منتشر می شود قابل ردیابی است.
 تثبیت دار، انتظار برای کاهش خودرو

هر چند انتظار می رفت ریزش قیمت در بازار ارز 
و تثبیت آن در کانال 12 هزار تومان روند ریزشی حاکم 
بر قیمت خودرو را تشدید کند اما در عمل خودرو 
داد  ترجیح  و  برگزید  را  ارز  حرکتی خاف جهت 
مسیر افزایشی را تجربه کند. دلیل این افزایش نیز به 
شیوه تزریق خودرو به بازار از سوی خودروسازان باز 
می گردد. آنچه در این فضا اهمیت دارد، این است که 
خودروی صفر کیلومتر این روزها برای سرمایه گذاران 
اهمیت ویژه ای را داراست اما خودروهای دست دوم 
برای مصرف کنندگان واقعی اولویت خرید محسوب 

می شود.

 باز هم گرانی در سایه رکود
خودروهایی با قیمت هایی در محدوده 50 تا 70 
میلیون تومان روندی با ثبات را در دو ماه اخیر داشتند. 
پراید 1۳1 با تغییر یک میلیون تومانی قیمت در دو 
ماه اخیر روبه رو بود و در حال حاضر این خودرو به 
قیمت 45 میلیون تومان فروخته می شود. پراید 111 نیز 
همین وضعیت را داشته است البته تفاوت اینجاست 
که مسیر حرکت در این خودرو افزایشی بود و این 
خودرو به قیمت 51 میلیون تومان به فروش می رسد. 
تیبا نیز افزایشی یک میلیونی را در این دو ماهه تجربه 
کرده است. این وضعیت در سایر خودروهای داخلی 
در این محدوده قیمتی وجود دارد. با این حال، قیمت 
خودروهایی در محدوده 150 تا ۳00 میلیون تومانی 
بیش از اینها بود. سراتو 2000 در دو ماه اخیر 1۸ 
میلیون تومان افزایش قیمت را شاهد بود. این خودرو 
در اردیبهشت ماه 2۸2 میلیون تومان قیمت داشت اما 
در حال حاضر به ۳00 میلیون تومان رسیده است. 

قیمت ساندرو اتوماتیک نیز از 155 میلیون تومان در 
اردیبهشت به 177 میلیون تومان در حال حاضر رسیده 
است. قیمت استپ وی اتوماتیک با رشد 10 میلیون 
تومان رسیده است.  میلیون  قیمت 1۸۸  به  تومانی 
در عین حال پژو 207 اتوماتیک نیز از 147 میلیون 
تومان به 1۶۶ میلیون تومان رسیده است.  فعاان بازار 
می گویند با توجه به کاهش تولید خودرو تا زمانی که 
روند تحویل خودروهای ثبت نامی عادی نشود انتظار 

تغییر روند بازار بیهوده است. 
 قیمت خودروهای خارجی کاهش یافت

قیمت  گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن  دبیر 
خودروهای خارجی نسبت به فصل بهار روند کاهشی 
داشته است. اگر روند ترخیص خودروهای وارداتی 
از گمرکات به سرعت از سوی دستگاه ها اجرا شود 
گزارش  به  می یابد.  کاهش  خودروها  قیمت  قطعا 
تجارت نیوز، مهدی دادفر افزود: هنوز مصوبه ترخیص 
خودروها به طور کامل از سوی دستگاه های دولتی 

به مرحله اجرا نرسیده است. چنانچه دولت مصوبه 
ترخیص خودرو را به دیگر دستگاه ها اباغ نکند و 
خودروها از گمرکات ترخیص نشود تا پایان تابستان 
قیمت تمام خودروهای وارداتی مجددا بین 20 تا ۳0 
درصد گران می شود. او به قیمت واقعی سانتافه در 
بازار اشاره و اظهار کرد: در زمان عدم اجرای مصوبه 
قیمت سانتافه در بازار به یک میلیارد و 100 میلیون 
تومان رسید اما با اجرای مصوبه و ترخیص کااها از 
گمرکات قیمت خودروها ارزان شد. در حال حاضر 

قیمت واقعی سانتافه ۸20 میلیون تومان است.
 تولید خودرو امسال باز هم کم شد

آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت نیز 
از کاهش 40/۸ درصدی تولید انواع خودرو در مقایسه 
با مدت مشابه در سال 97 خبر می دهد. همچنین این 
آمار از تولید 197 هزار و 777 دستگاه انواع خودرو 
در سه ماهه نخست سال 9۸ و کاهش 40/۸ درصدی 
آن در مقایسه با مدت مشابه در سال 97 خبر می دهد.  
1۸4 هزار و 44۳ دستگاه خودروی سواری در سه 
ماهه نخست امسال در کشور تولید شد که در مقایسه 
با تولید ۳15 هزار و 49۸ دستگاه سواری در بهار 97، 
افت 41/5 درصدی را نشان می دهد. بررسی آمار 
نشان می دهد؛ در این مدت، ۳2 دستگاه ون و 12 
از سوی خودروسازان  هزار و 12۶ دستگاه وانت 
تولید شد و این آمار در مقایسه با سه ماهه نخست 
سال گذشته به ترتیب کاهش ۸۶/9 درصدی و 1۳/5 
درصدی داشته است. ازم به ذکر است؛ در مدت 
یاد شده، تولید مینی بوس و میدل باس با افت 55/۳ 
تولید  همچنین  و  رسید  دستگاه  به 21۸  درصدی 
اتوبوس با کاهش ۶2/9 درصدی به ۸5 دستگاه رسید. 
همچنین، بررسی آمارهای وزارت صمت در بهار 9۸ 
حاکی از تولید ۸7۳ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده 
است که در مقایسه با بهار 97 کاهش 77/۳ درصدی 

داشته است.

  »آرمان«  سهم افزایش چشمگیر نقدینگی در تولید را بررسی می کند

  پارادوکس نقدینگی
  معمای پیچیده اقتصاد ایر ان

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اعام اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده، 
گفت: پارسال در طرح پیش فروش سکه 490 نفر بیش از هزار قطعه سکه 
خریده اند که ۳۸ نفر از آنها هر کدام بیش از 5000 قطعه سکه خریده و یک 
نفر هم به تنهایی ۳۸ هزار سکه تمام بهار آزادی خریده است که از آنها مالیات 
گرفته می شود. به گزارش ایسنا، امیدعلی پارسا - معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی - اظهار کرد: سال گذشته بیش از پنج میلیون و ۸90 هزار قطعه سکه 
بهار آزادی فروخته شد که 102 هزار نفر در کشور این سکه ها را خریدند. به 
گفته او، 5۸ هزار نفر از این افراد کمتر از 20 قطعه سکه خریدند که طبق قانون 
مشمول مالیات نمی شوند اما 490 نفر بیش از هزار قطعه سکه خریده اند که 
۳۸ نفر هر کدام بیش از 5000 قطعه سکه خریده اند و یک نفر هم به تنهایی 
۳۸ هزار سکه بهار آزادی خریده است. پارسا گفت: قیمت سکه خریده شده 
توسط این افراد حدود یک میلیون و ۳00 هزار تومان بوده درحالی که امروز 
قیمت سکه بیش از چهار و نیم میلیون تومان است و ثروت و سود بادآورده ای 

را برای این افراد ایجاد کرده که سازمان امور مالیاتی باید از آنها مالیات دریافت 
کند در صورتی که این افراد در فضای مجازی شروع به مقابله با مالیات بر 

سکه کرده اند.
 طرح مالیات بر عایدی سرمایه به دولت رفت

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: طرح مالیات بر عایدی ثروت که شامل 
اماک، خودرو، سکه و ارز می شود نیز در ایحه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نهایی شده و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است. او تاکید 
کرد: قرار نیست از کسی که ملکی برای زندگی دارد، یا کسی که تعداد زیادی 
خانه برای مردم تولید می کند مالیات آنچنانی بگیریم، بلکه کسانی که روی 
مسکن و اماک خرید و فروش سفته بازی و سوداگری انجام می دهند، باید 

مالیات بدهند.
 پرداخت 8/5 درصد از درآمد به عنوان مالیات 

به گفته پارسا، در حالی که در همه کشورهای دنیا اداره امور کشور با مالیات 

مردم انجام می شود، در کشور ما ۳7 درصد بودجه دولت از طریق مالیات و 
کمتر از 50 درصد هزینه جاری دولت از مالیات تامین می شود. در کشورهای 
پیشرفته 25 درصد کل درآمد مردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شود 
اما این رقم در ایران ۸/5 درصد درآمد مردم است که با این عدد نسبتا پایین، 
بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی دولت نیمه تمام می ماند. رئیس سازمان 
امور مالیاتی بابیان اینکه یکی از مشکات مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگ 
است، افزود: معضل دیگر معوقات مالیاتی بااست و برنامه های زیادی در 
سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع کرده ایم 
که مالیات به صورت عادانه و سالم دریافت کنیم و مانند همه کشورهای 
دنیا، سازمان مالیاتی باید ریزداده ها و تراکنش های مالی و اماک را در اختیار 
داشته باشد. او گفت: فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش های عمومی 
غیردولتی نیز وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و 
توصیه می کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می کنند و سازمان 
امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را دنبال می کند و به جای تشخیص 
علی الراس می خواهد تشخیص مبتنی بر اطاعات درست را انجام دهد و 
مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی و اطاعات مالی را برای دریافت مالیات 

عادانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می کند. 

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد
خرید ۳۸ هزار سکه توسط یک نفر!

تغییر چراغ خاموش قیمت ها در بازار خودرو

رشد قیمت ها در بازار بی مشتری خودرو 

خبـــر
 اماک زنجانی فروخته می شود 

وزیر نفت از فروش اماک منتقل شده بابک زنجانی به شرکت 
نفت خبر داد. بیژن نامدار زنگنه در گفت وگو با ایلنا، درباره اینکه 
گفته می شود وزارت نفت مانع انتقال اموال بابک زنجانی برای 
پرداخت بدهی های وی می شود،  گفت: یک مقداری از اماک 
زنجانی به وزارت نفت منتقل شده که دیگر متعلق به وی نیست 
و برای شرکت نفت است که این شرکت هم قصد فروش آنها را 
دارد. وزیر نفت درباره اینکه گفته می شود وزارتخانه متبوعش از 
رسیدگی به این پرونده جلوگیری می کند، تاکید کرد: آنها می گویند 
ما می خواهیم 7/2 میلیون یورو پرداخت کنیم، اما وزارت نفت 

حساب اعام نمی کند؛ این حرف ها یک شوخی است.

عرضه نفت در بورس کاغذی می شود 
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: ما هم باید در 
آینده به سمت استفاده از ابزارهای فیوچر و ُفروارد برویم اما باید 
ابتدا فروش فیزیکی جا بیفتد و شرایط فراهم شود که بتوانیم گام های 
بعدی را برداریم. امیرحسین تبیانیان در گفت وگو با ایلنا، اظهار کرد: 
مجوز این ابزارها در ایران گرفته شده و روی محصوات غیرنفتی 
استفاده می شود اما چون نفت خام به تازگی وارد بورس شده و 
سرمایه گذاران تازه با شاخص ها، قیمت نوسانات و موضوعات 
آشنا می شوند، تصمیم بر این است ابتدا فروش فیزیکی راه بیفتد 
که امکان تحویل وجود داشته باشد. چون قراردادهای آتی حتما 
باید منجر به تحویل شود در غیر این صورت مشکل شرعی پیش 
می آید. او افزود: ابتدا فروش فیزیکی پایه گذاری شد تا تحویل از 
طریق بورس انجام شود، سپس بر اساس راه اندازی فروش فیزیکی 
سایر ابزارها مجوز گرفته و کار کنند. باید توجه داشت که در عرضه 
بورسی نفت در پله اول هستیم، باید ابتدا فروش فیزیکی را سر و 
سامان دهیم. فعا برای معرفی ابزارهای جدید زود است. نماینده 
شرکت ملی نفت در بورس انرژی درباره روال عرصه نفت در 
بورس های بین المللی توضیح داد: در بورس های بین المللی دنیا 
به جای فروش فیزیکی از ابزارهای کاغذی استفاده می کنند، اما 
همان ابزارهای کاغذی هم منجر به تحویل فیزیکی می شود اما 
در ایران مجوزها با توجه به قوانین فقهی صادر می شود و امکان 

تحویل فیزیکی باید فراهم می شد.

ایران و برزیل به دنبال تهاتر کاا 
فرهاد طاهریان، دبیر اتاق بازرگانی ایران و برزیل، در مورد 
افزایش حجم تجارت این دو کشور گفت: کااهای صادراتی 
ایران به این کشور 10 قلم کاا را شامل می شود و سایر کااها 
دارای ارزش و حجم کمی هستند البته کل صادرات نسبت به 
واردات ما بسیار ناچیز است و باعث شده تراز تجاری منفی 
فرآورده های  ما  صادرات  کاای  اصلی ترین  باشیم.  داشته 
پتروشیمی مانند اوره، قیر و نفت است که در فروردین ماه امسال 
مطابق آمار گمرک جهش صادراتی خوبی داشتیم و فقط در این 
ماه توانستیم ۳2 میلیون دار صادرات داشته باشیم. او به ایلنا، 
اظهار کرد: اکنون بحث جدی بین مسئوان دو کشور برای تهاتر 
کاا در میان است که البته این امر بیشتر به نفع طرف برزیلی است 
زیرا کاای ما که شامل نفت و پتروشیمی است، مزیت استراتژیک 

بیشتری نسبت به کااهای آنها دارد.

بازار روسیه؛ تشنه محصوات لبنی ایران 
مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران )پگاه( گفت: بازار بکر 
روسیه تشنه محصوات لبنی کشور ما است، اما با سدهای داخلی 
برای توسعه تولید و صادرات روبه رو  هستیم. ابراهیم حسینی با 
بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ضعف داریم، اظهار کرد: کشور ما 
ظرفیت باایی برای تولید محصوات لبنی با قیمت مناسب دارد، 
اما مشکات زیادی در زمینه مقررات، ثبات تصمیمات و تعرفه ها 
داریم. او ادامه داد: عاوه بر عراق و افغانستان که بازارهای سنتی 
ما هستند، بازار روسیه یکی از فرصت های بزرگ برای صادرات 
محصوات لبنی کشور به شمار می رود که باید مورد توجه قرار 
گیرد. به گفته حسینی، مانع تصاحب بازار بزرگ روسیه نه مشکات 
خارجی بلکه قوانین دست و پاگیر داخلی، تغییر یک شبه قوانین در 
کشور و ضعف دیپلماسی اقتصادی برای تعیین تعرفه منطقی برای 

محصوات است. 

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی اندیکا 
جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اندیکا با حضور 
خوزستان،  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جوروند،  محمد 
علی  جمعه،  امام  موسوی،  سیداکبر  حجت ااسام و المسلمین 
خدری، فرماندار شهرستان و سایر اعضای شورا در محل فرمانداری 
شهرستان اندیکا برگزار شد. حجت ااسام و المسلمین سیداکبر 
موسوی، امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
اندیکا، ضمن تبریک دهه کرامت و تشکر از مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسامی خوزستان به جهت حضور در جلسه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان اندیکا گفت: ظرفیت هایی فرهنگی و هنری و 
قرآنی بسیاری در شهرستان اندیکا وجود دارد، ولی متاسفانه نبود 
امکانات و تجهیزات در این منطقه محروم باعث شده است تا 
استعدادهای جوانان و نوجوانان منطقه دیده نشود. در ادامه محمد 
جوروند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی خوزستان، نیز ضمن 
تقدیر از زحمات، تاش ها و پیگیری های فراوان امام جمعه و 
فرماندار و به ویژه نماینده مردم شریف مسجد سلیمان در مجلس در 
مورد برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی و همچنین برگزاری 
فعالیت های فرهنگی و هنری در شهرستان گفت: این شهرستان 

دارای ظرفیت های خوبی است که باید به کار گرفته شود. 

توضیحاتی درباره  زلزله  مسجدسلیمان
میزان خسارات وارد شده به تاسیسات آب رسانی روستایی 
قابل توجه است، اما به رغم این خسارات هیچ گونه گزارشی مبنی 
بر قطعی آب روستاها داده نشده است. سرپرست شرکت آب و 
فاضاب روستایی استان خوزستان با اشاره به وقوع زلزله پیش آمده 
در شهرستان مسجدسلیمان گفت: خسارات وارد شده به تاسیسات 
آب رسانی روستایی شهرستان های مسجدسلیمان، الی، اندیکا و 
گلگیر قابل توجه است. عادل حرباوی افزود: به رغم خسارات وارد 
شده اما آب رسانی به روستاها دچار اختال نشد. او با اشاره به 
پیش بینی های ازم برای جلوگیری از قطعی آب شرب روستاها 
اظهار کرد: بافاصله پس از وقوع زلزله بیش از 10 هزار بطری 
آب معدنی در سطح روستاها و میان اهالی شریف روستایی توسط 
مجموعه آبفا روستایی خوزستان توزیع شد که این اقدام در راستای 

پیشگیری از وقوع کم آبی انجام شد.

۸ درگاه ورودی برای رسیدگی به 
درخواست ها 

 فهد خباز، سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان، 
از فعال بودن هشت درگاه ورودی برای رسیدگی به درخواست ها و 
شکایات مردمی خبر داد. او گفت: با توجه به اهمیت تحقق چشم انداز 
سازمانی شرکت گاز خوزستان مبنی بر تحسین برانگیزترین شرکت 
در ارائه خدمات در سطح کشور، این شرکت حدود ۳4 خدمت را 
از طریق مراجعه  حضوری به دفاتر پیشخوان دولت و به صورت 

الکترونیکی به شهروندان استان ارائه می دهد.



10
هــــنـــــری
شنبه  22 تیر 1398 / شماره 3929

بهرام رادان تهیه کننده مستند »کاپیتان من« شد
بهرام رادان تهیه کننده مستند سینمایی »کاپیتان من« به کارگردانی سیاوش صفاریان پور شد.در آستانه آغاز فاز نهایی 
فیلمبرداری مستند سینمایی »کاپیتان من« به کارگردانی سیاوش صفاریان پور اولین پوستر از این فیلم منتشر شد.»کاپیتان 
من« نام مستندی علمی با حضور بهرام رادان است که در آن این بازیگر به ماجراجویی در سیستم پیچیده مغز انسان 
می پردازد.پس از گذشت نزدیک به یکسال مطالعه و پژوهش، فاز اول و دوم فیلمبرداری »کاپیتان من« اسفند ماه سال گذشته 
به به پایان رسید و گروه برای فیلمبرداری فاز نهایی آماده می شوند.رادان عاوه بر روایت داستان، مسئولیت تهیه کنندگی 

این اثر را هم بر عهده دارد که به احتمال زیاد اولین نمایش آن زمستان امسال خواهد بود.سوژه این مستند به کارگردانی 
سیاوش صفاریان پور در قالب مستند سینمایی به تصویر کشیده شده و در آن متخصصان و پزشکان معتبر مغز و اعصاب 

و متخصصان علوم شناختی، آخرین یافته های علمی از فرمانده بدن انسان را در اختیار عاقه مندان قرار می دهند.
کالبد شکافی از مغز طبیعی یک انسان و جست وجو در ایه های مختلف این ساختار پیچیده برای درک رمز 

و راز عملکرد آن، از مهم ترین بخش های این مستند علمی به حساب می آید.

سیــنما

خبـــر

گــزارش
مدیراجراییجشنوارهفیلمکودکونوجوان:

 جشنواره فیلم کودک
 ماموریت تولید فیلم ندارد

مدیر اجرایی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان در اصفهان گفت: جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان ماموریت تولید فیلم را ندارد، سرمایه گذار 
هم نیســت و انتظار زیادی در ایــن زمینه نباید از آن 
داشت.این جشنواره، فرصتی است تا تولیدکنندگان، 
خودشــان را در معرض انتخاب مخاطب بگذارند و 
فرصتی برای اکران کسب کنند.ایمان حجتی در نشست 
هم اندیشی مدیران سی و دومین جشنواره بین المللی 
فیلم کودک ونوجوان که با حضور نمایندگان رسانه های 
اصفهــان در کتابخانــه مرکزی اصفهان برگزار شــد، 
اظهارکرد: شهرداری اصفهان دو نگاه ویژه دارد که در 
ساختار برگزاری جشنواره به عنوان ارزش ویژه مطرح 
است.یکی از این نگاه ها به سمت کارکردهای اجتماعی 
ویژه این جشنواره با مخاطب کودک و نوجوان است.

همان طور که همه می دانیم، امروز ما به گفت وگوی بین 
نسلی با کودکان و نوجوانانمان نیاز داریم و باید بتوانیم 
پیام هایی را به خوبی به آنها منتقل کنیم.بهترین ابزار این 
انتقال، زبان هنر است و با توجه به توسعه رسانه های 
جدید، فیلم می تواند کارکرد ویژه ای در این زمینه داشته 
باشد.وی ادامه داد: دیگر نگاه ویژه شهرداری اصفهان، 
به کارکرد بین المللی این جشنواره است.امروزه شهرها 
برای بازاریابی و معرفی خودشان به دنیا تاش بسیاری 
می کنند و از روش های مختلفی بهره می برند، برگزاری 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان با درجه »A« بین المللی 
نیز می تواند برای اصفهان کارکرد ویژه ای داشته باشد.

برای اصفهان که شهر دوستدار کودک و عضو شبکه 
شــهرهای خاق یونسکو اســت و قرار است طبقه 
خاق آن با توجه به سند توسعه آمایش سرزمین، برای 
توسعه اقتصاد فرهنگش تاش کنند.مدیر اجرایی سی 
و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک ونوجوان در 
اصفهان افزود: بنابراین صنایع خاق نقش ویژه ای در 
آینده اقتصادی این شهر دارد و فیلم و سینما و هنرمندان 
می توانند نقش مهمی در رسیدن اصفهان به این اهداف 
داشته باشند.وی با اشاره به فعالیت شهرداری اصفهان 
در دوره سی و یکم جشنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان، گفت: در ایــن دوره ۹ هزار نفر از کودکان و 
نوجوانان مناطق کمتر برخوردار شهر در فرهنگسراها 
ثبت نام شدند و فیلم های جشنواره را در سینما فلسطین 
تماشا کردند.امسال نیز احتماا سینما بهمن خوراسگان 
میزبان این دوستان خواهد بود.حجتی تصریح کرد: ۳۰ 
سمن فعال در حوزه کودکان خاص کم شنوا یا کم توان 
در دوره سی و یکم، برای نخستین بار کنار جشنواره 
حضور داشــتند و با همکاری آنها اتفاق ویژه ای رخ 
داد.برای حضور کودکان معلول نیز مناسب سازی هایی 
انجام شد و شرکت کودکان کار نیز نمایشی نبود بلکه 
ساز و کار مشخصی داشت.وی توجه حاضران را به 
تناسب ابزار و کارکرد جلب کرد و گفت: از یک ابزار 
نمی توان به همه کارکردها رسید و با آن همه مشکات 
را حل کرد. جشنواره فیلم کودک و نوجوان ماموریت 
تولید فیلم را ندارد و سرمایه گذار هم نیست و انتظار 
زیادی در این زمینه نباید داشت.جشــنواره، فرصتی 
است که تولیدکنندگان خودشان را در معرض انتخاب 
مخاطب بگذارند و فرصتی برای اکران کســب کنند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین المللی شهرداری اصفهان 
ادامــه داد: برای هــزار و یک دغدغه ای که داریم باید 
دنبال ابزار مناســبی باشیم. اصفهان شــهر دوستدار 
کودک اســت و برگزاری این جشــنواره در اصفهان 
می تواند به خیلی از مباحث کمک کند، اما اینکه همه 
بار این مســئولیت را به دوش بکشد منطقی نیست و 
بقیه دستگاه ها نیز باید در بحث کودک تاش کنند.وی 
خاطرنشــان کرد: اینکه صداوسیما برای تبدیل شدن 
اصفهــان به قطب تولید فیلم کودک و نوجوان تاش 
کند، بسیار ستوده است و شهرداری اصفهان و سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی آن نیز بر حوزه کودک 
تمرکز دارند و برنامه های مختلفی را در سطح شهر با 
همین رویکرد برگزار می کنند که برنامه نوجوانی فصل 
نوجویــی، گل های کاغذی و… از جمله آنهاســت.

حجتی با تاکید بر بعد انسان سازی جشنواره بین المللی 
فیلم کــودک و نوجوان، اظهار کرد: کارکرد خوب این 
جشــنواره انسان ســازی است.بســیاری از داوران و 
خبرنگاران جوان و افرادی که در حوزه های مختلف 

مشغول به کار هستند خروجی این جشنواره هستند.

احتمالهمکاریفرخنژادوآقاخانیدرفجر
»زنبورکارگر« به ایستگاه پایانی رسید

با نزدیک شــدن به میانه های فصل تابستان، گمانه زنی ها در خصوص 
حضور کارگردانان و آثار مختلف در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
آغاز شــده و عاقه مندان به سینما مشــتاق حضور فیلمساز مورد عاقه 
خود در این رویداد ســینمایی هستند.به گزارش میزان، با نزدیک شدن به 
میانه های فصل تابستان، گمانه زنی ها در خصوص حضور کارگردانان و آثار 
مختلف در ســی و هشتمین جشنواره فیلم فجر آغاز شده و عاقه مندان 
به سینما مشتاق حضور فیلمساز مورد عاقه خود هستند.فیلم سینمایی 
»زنبورکارگــر« از جمله آثاری اســت که می تواند با توجــه به عوامل و 
بازیگران از شانس های این دوره از جشنواره فیلم فجر باشد. فیلمبرداری 
فیلم سینمایی »زنبورکارگر« به نویسندگی سعید نعمت ا... و تهیه کنندگی 
و کارگردانی افشــین صادقی چندی پیش در تهران آغاز شده و همچنان 
در حال انجام است.حمید فرخ نژاد، سعید آقاخانی، شبنم مقدمی، حسین 
مهری، علیرضا آرا، مارال فرجاد، مجید نوروزی و ستایش موسوی  گروه 
بازیگران متفاوت این درام اجتماعی را تشکیل می دهند.خشایار موحدیان 
نیز تدوین همزمان فیلم را آغاز کرده است.همکاری مشترک سعید آقاخانی 
و حمیــد فرخ نژاد یکی از نکات جذاب این فیلم برای هواداران ســینما 
اســت، عاوه بر این دو بازیگر حضور شــبنم مقدمی که به نوعی دوران 
اوج خود را ســپری می کند هم از دیگر جذابیت های اثر اســت. حسین 
مهری، ستایش موسوی و مجید نوروزی به تازگی جلوی دوربین این فیلم 
رفته اند.مهری پیش از این در سریال »زیرهشت« و نوروزی نیز در سریال 
»لبخندرخساره« از نوشته های سعید نعمت ا... بازی داشته اند.»زنبورکارگر« 
بعد از »حوالی اتوبان« و »طاووس های بی پر«، ســومین فیلم سینمایی 
سعید نعمت ا... در مقام سناریست به شمار می رود.افشین صادقی نیز دو 
فیلم سینمایی »داشتن و نداشــتن« و »مقلد شیطان« و بیش از ۳۰ فیلم 
تلویزیونــی را در جایگاه کارگردان در کارنامه خود دارد.»مقلد شــیطان« 
در زمان اکران در ســال ۸۹ نقد های مثبتی از سوی منتقدان گرفت.برخی 
از عوامل اصلی پروژه عبارتنداز: تهیه کننده و کارگردان: افشــین صادقی، 
نویسنده و مدیر هنری: ســعید نعمت ا...، سرمایه گذاران: مهرداد سلیمی 
)صنایع غذایی انجمن(، امیر حســن امامی و افشــین صادقی، مشــاور 
تهیه کننده: غامرضا گمرکی، مدیر فیلمبــرداری: روزبه رایگا، صدابردار: 
سعید احمدی، طراح صحنه: محمدرضا میرزا محمدی، طراح لباس: آزاده 
قــوام، طراح چهره پردازی: کامران خلج، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقا 
بیک، تدوین: خشایار موحدیان، جلوه های ویژه بصری: فرید ناظر فصیحی، 
دستیار نویســنده: وحید فعال، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: 
فرزاد رحمانی، دستیار برنامه ریز: پونه جروقی، منشی صحنه: ساناز هرندی، 
دستیار دوم کارگردان: احسان طرخورانی، عکاسان: تارا قنواتی زاده، اسرافیل 
قاسمی، جانشین تولید: مهرداد مهرپویان، مدیر تدارکات: رامین بهزادی، 
دستیار تولید: امیرحسین کلهر، دستیار تهیه: مجید صادقی، تصویربردار پشت 
صحنه: علی یعقوبی، مسئول هنروران: الناز عطایی و مشاور رسانه ای: هادی 

اعتمادی مجد.

نقطهقوت»مدیری«در»هیوا«
شخصیت هایی که حرف برای گفتن دارند

بازیگر سریال »هیوا« درباره اینکه این سریال در مورد برخی مسئوان 
شفاف سازی می کند، صحبت کرد.»آزیتا ترکاشوند« بازیگر سریال »هیوا« 
به کارگردانی مهران مدیری در گفت وگو با فارس، درباره حضور خود در 
این سریال و اولین همکاری اش با مهران مدیری گفت: باعث افتخارم بود 
که بتوانم با آقای مدیری کار کنم و قطعا هر بازیگری دوست دارد تا یک 
روزی با او کار کند.مخصوصا چنین نقشی که یکی از نقش های مکمل 
اصلی است و به خوبی هم دیده می شود.وی ادامه داد: زمانیکه فیلمنامه را 
خواندم حس کردم نقش خانم زحمتکش حرفی برای گفتن دارد و در این 
زمان و این مقطع بهترین کاری بود که بازی اش را قبول کردم.ترکاشوند 
درباره چالش هایی که از ابتدا با این نقش داشته است، گفت: به هر حال 
خانم »زحمتکش« تنها خانمی اســت که در هیات مدیره که همگی مرد 
هستند، فعالیت می کند و تنها دلیلی که این نقش را انتخاب کردم نیز همین 
بود که در کنار آقایان به چشم می آید و تک است.او مدیری باهوش است 
و با هوشمندی خاصی رفتار می کند که در جاهایی هم از ابزار زنانگی خود 
استفاده می کند.این بازیگر درباره محتوای این سریال و اشاره به معضات 
روز مردم جامعه ما نیز گفت: در حال حاضر متاسفانه اعتماد مردم به برخی 
از مسئوان کم شده است و شاید همه را به یک چوب می زنند.به نظرم باید 
در این زمینه شفاف سازی شود و همانطور که در سریال »گاندو« هم نشان 
داده شد. باید این را نشان دهیم که بعضی از مدیران به این شکل رفتار 
می کنند و آنچه رسالتشان در مقابل مردم بوده را انجام ندادند و امیدوارم تا 
به اینجای کار تاثیرگذار بوده باشد.بازیگر سریال »گاندو« در ادامه با بیان 
اینکه قطعا به این سریال نقدهایی وارد می شود، نیز گفت: قطعا انتقادهایی 
هم به این ســریال وارد می شود.مگر می شود کاری که حرفی برای گفتن 
داشته باشد،  مورد نقد قرار نگیرد؟ و این جزو محاات ممکن است.وی 
درباره اینکه مدیری برای کاراکترهایش شغل مشخصی را در نظر نگرفته 
است، بیان داشــت: معموا نقدهایی که به کارهای طنز وارد می شود از 
نقدهایی که به سایر سریال ها می شود، کمتر است.در »هیوا« آقای مدیری 
این هوشمندی را کرده است که شغل واضحی برای شخصیت هایی که 
در هیات مدیره و موسسه های مختلف کار می کنند؛ در نظر نگرفته است 
که یکدفعه اعتراض جمعی از مشغوان به آن شغل را در بر داشته باشد. 
خدا را شکر که تا اان اعتراضی به این سریال نشده است.درست است 
که این طنز تلخی بود، اما واقعیت هایی را می گوید که شاید برای برخی 
خوشایند نباشد.این بازیگر با اشاره به ساخت ادامه سریال »هیوا« نیز 
گفت: فکر نمی کنم و نمی دانم که این ســریال ادامه دار خواهد بود یا نه. 
تا اان که 1۹ قســمت تولید شده اســت و در حال پخش است.سریال 
»هیوا« به کارگردانی مهران مدیری و نویسندگی پیمان قاسم خانی و بازی 
فرهاد اصانی، مهران مدیری، شبنم مقدمی، محمد بحرانی، سیما  تیرانداز، 
رضا کریمی، آزیتاترکاشوند، فرزین محدث و ... در شبکه نمایش خانگی 

توزیع می شود.

نوزدهمیــن جشــن دنیــای تصویــر »حافــظ« بــا 
ــه کار  ــف ب ــای مختل ــدگان در بخش ه ــناخت برگزی ش
ــم  ــان معل ــم ایم ــن مراس ــدای ای ــان داد.در ابت ــود پای خ
فرزنــد علــی معلــم گفــت: امــروز بی آنکــه پــدرم باشــد، 
جشــن حافــظ نــوزده ســاله می شــود.من از جانــب پــدرم 
بــه شــما خوشــامد عــرض می کنــم بــه امیــد اینکــه ســال 
آینــده از دســت حافــظ نمــره بیســت را بگیریــم.در ادامــه 
رضــا یزدانــی پــس از اجــرای چنــد قطعــه موســیقی، بــا 
اشــاره بــه اینکــه زنــده یــاد علــی معلــم بــه مــن گفتــه بود 
تــو هــر ســال بایــد اینجــا باشــی و یــک شــعر از حافــظ 
بخوانــی، گفــت: خوشــحالم کــه امســال هــم ایــن افتخار 
را داشــتم کــه یــک شــعر از حافــظ را اجــرا کنم.ســپس 
رویــا نونهالــی بازیگــر ســینما و تلویزیــون روی ســن آمد 
و بــه قرائــت متنــی ادبــی پرداخــت.وی گفــت: علی معلم 
ایــن مراســم را بــه اســم حافــظ زینت بســت، او همچنان 
بعــد از فوتــش مــا اهالــی ســینما را گــرد هــم مــی آورد. 
مــا در جشــن حافــظ شــانزدهم هرگــز فکــر نمی کردیــم 
کــه آخریــن جشــن بــدون حضــور او را برگــزار می کنیــم. 
امــا حــاا ســه ســال بعــد از نبودنــش، بازهم دور هســتیم 
ــم.در  ــد دعــوت کنی ــه مهــر و لبخن ــم همــه را ب و آمده ای
ایــن احــوال ایــن کوشــش ســهل نیســت کــه نگذاریــم 
ایــن چــراغ کــم فــروغ شــود.در ادامــه امیــد معلــم؛ دبیــر 
ایــن رویــداد هنــری بیان کــرد: خرســندیم با وجــود رفتن 
ــدار  ــزار می شــود و پای ــان برگ ــن جشــن همچن ــدر ای پ
اســت. بی شــک ایــن جشــن پیــش از اینکــه متعلــق بــه 
خانــواده ســینما باشــد متعلــق به حضــرت حافظ اســت.

ســپس آذر معماریــان؛ همســر علــی معلم و دبیــر اجرایی 
ایــن جشــن گفــت: خوشــحالم مثــل همیشــه کنــار مــن 
و کنــار جشــن خودتــان هســتید و بســیار خرســندم کــه 
چهــره تــک تک شــما هنرمنــدان را می بینم.ســپس جایزه 
یــک عمــر دســتاورد هنری با حضــور نورا هاشــمی روی 
صحنــه، بــه گاب آدینــه اهــدا شــد.آدینه پــس از دریافت 
ایــن تندیــس در ســخنان کوتاهــی گفــت: از روزی کــه به 
مــن گفتنــد ایــن جایــزه بــه تــو می رســد، تمریــن کــردم 
ــر  ــه زی ــژه اینک ــود به وی ــا نمی ش ــا گوی ــم ام ــض نکن بغ
پرچــم مــرد بزرگــی مثــل علــی معلــم باشــیم.وی ادامــه 
داد: مــن هــم از همــه کســانی کــه بــه مــن کمــک کردنــد 
تشــکر می کنــم از اســتادان خــودم مهــدی هاشــمی 
نازنیــن و بانــو سوســن تســلیمی و… تشــکر می کنــم و 
اولیــن اســتادان مــن بودنــد و هرگــز نمی توانــم فرامــوش 
کنــم کــه چقــدر بــه مــن کمــک کردند.آدینــه ادامــه داد: از 
رخشــان بنی اعتمــاد هــم تشــکر می کنــم و اگــر او اصــرار 

نمی کــرد »روســری آبــی« و »زرد قنــاری« را بــازی کنــم، 
هرگــز بــه ایــن جایــگاه نمی رســیدم. اگــر مــردم نباشــند 
ــان حــرف  ــا خودم ــه بایســتیم و ب ــوی آین ــد جل ــا بای م
بزنیــم. حق شــناس هــم باشــیم.تندیس حافــظ افتخــاری 
بــه موســیقی متــن ســریال »بــازی تــاج و تخــت« رســید.

در ادامــه ایــن مراســم، تندیــس حافــظ افتخــاری بــرای 
موســیقی متــن ســریال »بــازی تــاج و تخــت« بــه رامیــن 
جــوادی آهنگســاز ایرانــی این ســریال اهدا شــد.جوادی 
در متنــی کــه در اختیــار برگزارکننــدگان ایــن جشــن قــرار 
داده بــود، عنــوان کــرد: متاســفانه امــکان حضــور در ایــن 
جشــن را نداشــتم امــا دعــوت بــه ایــن جشــن و دریافت 
ایــن جایــزه بــرای مــن افتخــار بزرگــی اســت.امید معلــم 
ســپس توضیــح داد کــه قــرار اســت طــی مراســمی جایزه 
ــه  ــا ب ــادی در اروپ ــر فره ــن جــوادی، توســط اصغ رامی
ــن  ــرای بهتری ــظ ب ــه تندیــس حاف او اهــدا شــود.در ادام
مســتند ســال بــه آزاده موســوی و کــوروش عطایــی برای 

مســتند »در جســت وجوی فریــده« اهــدا شــد و تندیــس 
حافــظ بهتریــن فیلمنامه تلویزیونــی به احســان جوانمرد 
بــرای فیلمنامــه »بانــوی عمــارت« رســید.جوانمرد پــس 
از دریافــت ایــن تندیــس گفــت: ایــن جایــزه را تقدیــم 
می کنــم بــه عــده ای از بچه هــای جامعه شناســی دانشــگاه 
تهــران کــه ایــن ســال ها هــر سه شــنبه کنــار هــم تاریــخ 
می خواندیــم. ایــن جایــزه را بــه گــروه سه شــنبه های 
تاریــخ تقدیــم می کنم.ســپس تندیــس بهتریــن دســتاورد 
ــی،  ــه محســن روزبهان ــژه ب ــرای جلوه هــای وی ــری ب هن
جــواد مطــوری، محمــد بــرادران و حســن ایــزدی بــرای 
طراحــی و اجــرای جلوه هــای ویــژه »تنگــه ابوقریــب« 
اهــدا شــد.جایزه بهتریــن تدویــن را هایــده صفی یــاری 
بــرای تدویــن فیلــم »عصبانــی نیســتم« از آن خــود کــرد.

صفی یــاری پــس از دریافــت تندیــس ایــن بخــش گفت: 
ایــن جایــزه یــادگار علــی معلــم اســت و خوشــحالم کــه 
ــم  ــم در فیل ــه همکاران ــرم از هم ــزه را می گی ــن جای عی

ــژه رضــا  ــم به وی ــم تشــکر می کن ــی نیســتم« ه »عصبان
ــرای اکــران ایــن  ــادی ب ــج زی ــم رن درمیشــیان کــه می دان
فیلــم کشــید.در ادامــه ایــن مراســم تندیــس حافظ بخش 
ــای  ــرای »مغزه ــار ب ــداد افش ــه بام ــیقی ب ــن موس بهتری
کوچــک زنــگ زده« رسید.افشــار پــس از دریافــت جایزه 
ــزه را  ــن جای ــاد و ای ــی ب ــم گرام ــی معل ــاد عل ــت: ی گف
ــه در آن دوره ای  ــم ک ــم می کن ــدران تقدی ــه اســتان مازن ب
ــی اســتفاده  ــای چوپان ــم از آواه ــن فیل ــرای ای ــا ب ــه م ک
ــه مــا کمــک کردنــد.در ادامــه نشــان  می کردیــم خیلــی ب
عبــاس کیارســتمی بــه پوریــا کاکاونــد بــرای کارگردانــی 
فیلــم »گلــدن تایــم« اهــدا شــد.کاکاوند گفــت: ایــن فیلــم 
بــه امیــر نــادری بــزرگ تقدیــم شــده و حــاا خوشــحالم 
کــه اســم بزرگــی به نــام عبــاس کیارســتمی هــم در کنــار 
ایــن فیلــم قــرار دارد.ســپس نامزدهــای بهتریــن بازیگــر 
ــش  ــن بخ ــد. در ای ــام ش ــی اع ــدی تلویزیون ــرد کم م
علیرضا خمســه و مهــران غفوریان روی صحنــه آمدند و 
تندیــس ایــن بخــش را بــه امیــن حیایــی بــرای بــازی در 
ســریال »ســاخت ایــران ۲« اهــدا کردند.حیایــی پــس از 
دریافــت جایــزه خــود اظهــار کــرد: از اینکــه ایــن جایــزه 
را می گیــرم احســاس افتخــار می کنــم. مــن همیشــه بــا 
خــودم می گفتــم یعنــی می شــود یــک بــار عکــس مــن 
روی مجلــه دنیــای تصویــر بــرود؟ اولیــن بــار هــم کــه 
عکســم روی مجله رفت یک نســخه خریدم و بــه مادرم 
ــرح  ــه ش ــر ب ــای دیگ ــای بخش ه ــان دادم.برترین ه نش
زیــر اســت: بهتریــن بازیگــر زن درام تلویزیونــی؛ پانتــه آ 
پناهی هــا بــرای »بانــوی عمارت«.بهتریــن فیلمبــرداری؛ 
هومــن بهمنش )متــری شــیش ونیم(.بهترین بازیگــر مرد 
درام تلویزیونــی؛ حســام منظــور برای »بانــوی عمارت«.

بهتریــن بازیگــر زن کمــدی تلویزیونــی؛ نازنیــن بیاتــی 
بــرای »گلشــیفته«.بهترین کارگــردان تلویزیونی؛ عزیــزا... 
ــن مجموعــه  ــوی عمارت«.بهتری ــرای »بان ــژاد ب حمیدن
تلویزیونــی؛ »بانوی عمارت«.بهترین چهــره تلویزیونی؛ 
عــادل فردوســی پور.بهترین فیلمنامــه ســینمایی؛ هومــن 
ــن  ــک زنگ زده«.بهتری ــای کوچ ــرای »مغزه ــیدی ب س
ــرای »چهــارراه اســتانبول«. ــی ب ــراژ؛ علیرضــا قربان تیت

بهتریــن بازیگــر مــرد ســینمای ایــران؛ پیمــان معــادی و 
ــران؛  ــینمای ای ــر زن س ــن بازیگ ــد محمدزاده.بهتری نوی
ــژه؛  ــردی وی ــری و شــبنم مقدمی.دســتاورد ف ــاران کوث ب
رضــا عطاران.بهترین کارگردان ســینما؛ ســعید روســتایی 
بــرای »متــری شــیش و نیم«.جایــزه ویــژه هیــات داوران 
بــرای حمیــد نعمــت ا... بهتریــن فیلــم ســینمای ایــران؛ 

ــیش ونیم«. ــری ش »مت

درنوزدهمینجشن»دنیایتصویر«اهداشد

جایزه یک عمر دستاورد هنری 
در دستان گاب آدینه

سـعید آقاخانـی بازیگـر و کارگـردان سـینما و تلویزیـون 
اعتقـاد دارد کـه کار کمـدی و طنز با وجود تاثیرات لحظه ای و 
فـوری، اثرگـذاری عمیق و طوانی خود را از دسـت داده زیرا 
نـگاه اکثـر مخاطبان کمدی بـه نمایش های طنـز، صرفا خنده 
و سـرگرمی اسـت.وی که این روزها به عنوان داور جشـنواره 
تئاتر لبخند اسـتان تهران در شهرسـتان پاکدشت فعالیت دارد 
در گفت وگـو بـا ایرنـا ادامـه داد: ایـن در حالـی اسـت کـه طنز 
نگاهی عمیق به مسـائل و مشـکات جامعـه دارد و می تواند 
بسـیاری از معضـات را هنرمندانـه به مخاطـب و جامعه القا 
کند.ایـن هنرمنـد تئاتر و سـینما تاکیـد دارد: موضوعـات ارائه 
شـده در زیـر ایه هـای نمایش هـای کمـدی، مسـائل تلـخ و 
ناگـوار جامعـه اسـت که شـاید به درسـتی به آنها توجه نشـده 
باشـد و گاه ممکـن اسـت مخاطـب بـه بخشـی از ایـن آثـار 
توجـه کنـد که به هیچ عنوان برای تولیدکننده اثـر، مورد توجه 
نبـوده اسـت، لـذا ضـروری اسـت ایـن آثـار بـه دفعـات و بـا 
موضوعـات مختلف وی صحنه برود تا اثرگـذاری خود را بار 

دیگـر به دسـت آورد.آقاخانـی در ادامه این گفت وگو با اشـاره 
بـه تمرکز سـالن های تئاتر در پایتخـت و عزیمت مخاطبان به 
این کانشهر برای تماشای نمایش اظهارداشت: امروز مرزی 
میان نمایش کمدی در شهر تهران و دیگر شهرستان ها وجود 
ندارد چراکه بسـیاری از بازیگران از دیگر شهرسـتان ها برای 
پیشـرفت به تهـران می آینـد و اعتقاد دارند فرصت پیشـرفتی 
کـه در تهـران وجـود دارد، در شـهرهایی ماننـد پاکدشـت و 
شهرسـتان های اطـراف دیـده نمی شـود.بازیگر و کارگـردان 
سـینما و تلویزیون و داور جشـنواره تئاتر لبخند استان تهران، 
برگزاری جشـنواره های هنری در حوزه های مختلف را عامل 
ایجاد فضای رقابتی سـالم دانسـت و گفت: جوانان در چنین 
فضـای رقابتـی سـالم، اسـتعدادها و ظرفیت هـای خـود را در 
شـکل های مختلـف هنری به نمایـش می گذارند و بـازار هنر 

را پررونق تـر از قبـل بـه جامعه جلـوه می دهند.
 توجه آموزش و پرورش به هنر

وی اظهارداشـت: در صورتـی کـه جشـنواره های هنـر در 

ارگان هایـی ماننـد آمـوزش و پـرورش کـه طیـف وسـیعی از 
جامعه جوان را در خود جای داده برگزار شـود، انگیزه جوانان 
بـرای تولیـد آثـار فاخر و ارزشـمند هنری افزایـش پیدا می کند 
و از خروجـی آن، کل جامعـه نیـز بهره مند می شـود.این بازیگر 
و کارگـردان سـینما و تلویزیـون گفت: برگزاری جشـنواره های 
طنـز در حوزه هـای مختلـف، حرکتی اثرگـذار در ایجاد نشـاط 

و تزریـق شـادابی و امیـد در جامعه به شـمار مـی رود و در اصل 
مهم ترین رسـالت هنر ایجاد انگیزه و نشـاط در جامعه اسـت.

آقاخانی تصریح کرد: برای زنده نگاه داشـتن فعالیت های هنری 
ازم اسـت در کنار توجه به فرهنگ، به مسـائل اقتصادی آن نیز 
نگاه جامع شـود تا حیات فعالیت هنری ادامه پیدا کند که یقینا 
بـا ارائـه آثار فاخـر می تـوان فعالیت های فرهنگـی و اقتصادی 
را بـه مـوازات و مکمـل یکدیگـر حرکـت داد.داور جشـنواره 
تئاتر لبخند اسـتان تهران گفت: تئاتر از گذشـته در شهرستان ها 
رایـج بـوده و ازم اسـت با برگزاری جشـنواره های اسـتانی در 
شهرسـتان ها، ظرفیت هـای موجـود در این مناطق شناسـایی و 

مـردم را بیـش از پیـش بـا هنر نمایش آشـنا کرد.

سعیدآقاخانی:

اثرگذاری عمیق کمدی از دست رفته است



 
علیرضا عباسی* 

مســیر
منفی بافی را از خود دور کنید

افسردگی یک مشکل و اختال خلقی است. این اختال 
می تواند مزمن یا حاد باشد. در افسردگی مزمن عائم و نشانه ها 
از طریق ارث منتقل می شود، ولی افسردگی حاد در اثر یک 
اتفاق، حادثه یا یک تحول ناگهانی بروز می کند؛ مثل فوت یکی 
از نزدیکان یا از دست دادن شغل. عائم و نشانه هایی وجود 
دارد که در صورت ابتا به آنها، شاید بدون اینکه بدانید، دچار 
افسردگی هستید. این عائم شامل: بی حالی، کرختی روانی، 
ناامیــدی از زندگی، افکار منفی، اختال در خواب، اختال 
خوردن )پرخوری یا کم خوری(، زودرنجی، پرخاشگری و 
افکار و احساس خودکشی و گاهی اقدام به آن، آستانه تحمل 

پایین و زود گریه کردن، تنهایی و گوشه گیری است.
 تکنیکی برای حل مشکات

شــاد زیســتن یکی از روش های خــوب زندگی کردن 
اســت. افرادی که نشــاط و رضایتمندی را در زندگی خود 
وارد می کنند، به ســامت روان خود کمک کرده اند. یکی از 
روش های شــاد زیستن، تفکر مثبت یا مثبت اندیشی است. 
فردی که در زندگی خود با افکار مثبت پیش می رود، به راحتی 
و با موفقیت بیشــتری به راه حل مشکات خود دست پیدا 
می کند. گویی این تفکر و نگاه مثبت، اهرم یا تکنیکی برای حل 
مشکات اوست. افرادی که به همه چیز مثبت نگاه می کنند، 
احتمال بیشتری دارد که بتوانند مشکات خود را حل کنند و 
آرامش را به زندگی خود برگردانند. با افراد مثبت نگر و موفق، 

بیشتر رفت وآمد کنید تا شاد و پرانرژی شوید.
  ناکامی پایان راه نیست

افراد با نگرش منفی از همان ابتدا امکان حرکت به سمت 
موفقیت )شــاد زیستن( را از خود ســلب می کنند. یکی از 
روش های داشتن تفکر مثبت این است که به توانمندی ها و 
تجربه های موفق گذشته خود توجه بیشتری داشته باشیم؛ یعنی 
به جای دیدن نکته های منفی، از نکات مثبت و توانایی هایمان 
آگاهی و شناخت بیشتری پیدا کنیم. روش دیگر، ایجاد این 
احســاس و فکر اســت که زندگی پر از فراز و نشیب های 
مختلف اســت؛ یک ناکامی یا رســیدن به یک بن بست در 

زندگی، پایان راه آدمی نیست.
  تفکر خاق، کلید قفل درماندگی

باید به جای احســاس درماندگی و تلخــی در زندگی از 
روش تفکر خاق استفاده کنیم و با خود بیندیشیم واقعا برای 
حل این مشــکل، که ذهن من ناامیدی و ناکامی را انتخاب 
کرده اســت، راه های دیگری وجود ندارد که مرا به شادکامی 
و خوشحالی برساند؟ باید راه حل های موجود را بررسی و با 
توجه به توان خود، همه آنها را بررسی کنید. چه بسا رسیدن 
به اولین موفقیت، روزنه امیدی برای شاد زیستن باشد. ناکامی 
یا تلخ کامی از نشانه ها و عوامل افسردگی است و آگاهی افراد 
از این اصل می تواند آنها را به سمت تاش برای شاد زیستن 
هدایت کند. وقتی فردی ناامیدی را از ساختار شخصیتی خود 
جدا بداند و آن را عامل بیماری تلقی کند، قطعا برای درمان 
آن بیماری می تواند قدم های مفیدی بردارد. خانواده کانون و 
محور اصلی دستیابی به شاد زیستن و داشتن سامت روان 
اســت. هرچه شخص در خانواده آرامش بیشتری را تجربه 

کند، احساس رضایتمندی بیشتری خواهد داشت.
  خانواده، محور اصلی دستیابی به شادی

خانواده کانون و محور اصلی دســتیابی به شاد زیستن و 
داشتن سامت روان است. هرچه شخص در خانواده آرامش 
بیشتری را تجربه کند، احساس رضایتمندی بیشتری خواهد 
داشــت. دوری از تنش ها و اختافات درون خانواده، ایجاد 
فضای شاد از طریق نظر پرسیدن، احترام به ارزش های افراد 
خانواده، کمک خواستن در تصمیم گیری، بزرگ جلوه ندادن 
مشکات، کمک به دیگران و مقایسه نکردن، سرزنش نکردن 
و حضور افراد خانواده در مهمانی ها و مسافرت ها و خوردن 
حداقل یک وعده غذا در کنار هم، می تواند شادی را در اساس 
و چارچوب خانواده وارد کند و باعث پرورش فرزندانی شاد 

شود و آرامش و شادی را به آنها ارزانی کند.
  به جای سرزنش، کمک کنید

اعضای خانواده باید مشــکل فردی را که شــاد نیست، 
بپذیرنــد و به جای پیام هــای کامی، تحقیر یا بــه کاربردن 
جمله هایی مانند »خسته شدم!«، او را وادار به فعالیت هایی 
کنند که با کرختی و ناشادی در تضاد است. فرد ناشاد تمایلی 
برای حضور در جمع ندارد، ولی اطرافیان باید شرایط جمع 
را طوری تغییر دهند که فرد به طور غیرمستقیم برای حضور در 
آن هدایت شود. باید چنین افرادی را به نوعی در مسیر درمان 
شادی قرار داد و آنها را متوجه موفقیت ها و آنچه دارند، کرد.

دریـــچه
عصبانی نباش

خشم یک وسیله است؛ پاسخ احساسی و عاطفی به 
نشانه هایی است که هر زمان اتفاقات برخاف تصورات و 
خواست ما پیش می رود، رخ می دهد . این حس می تواند 
در مواجهه با خطرات زندگی، شما را هدایت و حمایت 
کند. پس خشــم، یک احساس خوب و مفید محسوب 
می شــود. هــدف ما بررســی واکنش ها، نســبت به این 
موقعیت برای کسانی است که می خواهند خشم را درک 
کرده، بشناسند و نتایج خشم خارج از کنترل را نیز بدانند.

خشونت و خشم یکی نیستند و هیچ گاه در یک سطح قرار 
نمی گیرند. آخرین باری را که دعوا کردید یادتان هست؟ 
به خاطر بیاورید حرف های دیگران را که می گفتند: »تو به 
حرف هیچ کس گوش نمی دی. فکر نمی کنی شاید حق با 
اون ها باشه؟« توجه نمی کردید. می خواستید تنبیه شان کنید 
و هیچ توجهی به حرف های دوستان تان نمی کردید. یادتان 
باشد که همه ما حق داریم احساس مان را بیان کنیم. همگی 
نیاز داریم به حرف های مان گوش داده شود، احساسات مان 
شناخته شود و درک شویم، ولی اگر داد و فریاد راه بیندازیم 
چه شانسی داریم که همه چیز حل شود؟ به خودتان یادآور 
شوید که خشم هم احساسی مثل بقیه احساسات است؛ 
مثل ترس، عشــق، شوق و اندوه. باید بیاموزید که ابراز و 
اظهار خشــم تان چقدر می تواند مخرب و مضر باشد. با 
یادگیری چگونگی کنترل خشم تان، نه تنها خوش قلب و 
دوست داشتنی می مانید، بلکه به دیگران هم می آموزید که 
خشم شــان را کنترل و مدیریت کنند. همین حاا امتحان 
کنید. به آخرین کسی که از دستش عصبانی شدید فکر کنید. 
چند لحظه با خود بیندیشید که چه چیزی شما را تا این حد 
دیوانه کرد. حاا خودتان را به جای او بگذارید. چیزهایی 
را که گفت و یا کارهایی که انجام داد تا این دعوا آغاز شود 
بررسی کنید. اکنون خود را در آن موقعیت تصور کنید. اما 
این بار با خود فکر کنید که چه حرف زده شده یا کار انجام 
داده شــده ای باعث این حس خشــم شد: عصبانی بودن، 
بدون خجالت، بدون قضاوت. هیچ کس نمی تواند شما را 
عصبانی کند. این پاســخ احساسی و عاطفی شماست و 
شما می توانید بیاموزید و یاد بگیرید که در آینده چطور در 
این موقعیت ها واکنش نشان دهید. آیا بهتر نیست که بسیار 
آرام بگویید که عصبانی هستید؟ به طور مسلم شما نیرو و 
توانایی درونی ای دارید که در آینده شما را همراهی می کند. 

بااخره آن را خواهید دید. باور داشته باشید که می توانید.
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دیدگــاه

پــنجره

خوشبین باشید تا خوش زندگی کنید

خوشبینی پیش و بیش از آنکه یک امر هیجانی و احساسی باشد 
نوعی نگرش انســان است به خود و محیط. هر یک از نگرش های 
خوشبینی یا بدبینی بر خود انســان و نوع زندگی او تاثیر می گذارد. 
انسان های خوشبین از سامت جسمانی و روانی بیشتری برخوردارند، 
از زندگی رضایت بیشتری دارند، با دیگران سازگارترند، به زندگی امید 
بیشتری دارند و در رویارویی با تنش های زندگی سازگاری بیشتری از 
خود نشان می دهند. همچنین رابطه مستقیمی بین خوشبینی و سامت 
روان وجود دارد. به این معنا که خوشــبینی امنیت روانی فرد را )که 
یکی از نیازهای اساسی است( افزایش می دهد و هرچه امنیت روانی 
بیشتر شود ســامت روان تضمین شده تر است. ناگفته پیداست که 
سامت روان هم به نوبه خود منجر به سامت رفتار و بروز رفتارهای 
مناسب در مواجهه با دیگران می شود. قطعا یکی از اشتباهات بزرگ 
انسان در زندگی می تواند بدبینی باشــد. ازم است از خود بپرسیم 
که آیا به راســتی قرارگرفتن در وضعیت بدبینی حال و روز ما را از 
اینکه هستیم بهتر می کند؟ به یقین که چنین نیست. نکته دیگر اینکه 
مثبت اندیشی و خوشبینی به معنای ساده لوحی یا بی تفاوتی نسبت به 
بدی ها، نواقص، کژی ها و ناهنجاری ها نیست. خوشبینی حماقت 
نیست، بلکه خوشبینی همانا دیدن واقعیت ها، به انضمام باور و عزم 
به برنامه ریزی و اقدام مثبت و امیدوارانه برای راست کردن کژی ها و 
ترمیم کاستی ها و اصاح ناهنجاری ها است. اساسا تفاوت خوشبینی 
و بدبینی، تفاوت فعالیت و انفعال اســت. انسان خوشبین فعاانه، 
پرتاش و امیدوار مسیر زندگی را می پیماید ولی انسان بدبین منفعانه 
و شکاکانه، افسرده و بی انرژی زمان می گذراند. از آنجا که انسان بدبین، 
غیر از خود به همه بدبین است از لحاظ اخاقی گرفتار نوعی غرور 
و خودبینی هم است و همین خودبینی باعث می شود که نتواند روابط 
اجتماعی مناسبی با دیگران برقرار کند. اینکه سایر انسان ها را بدبینانه 
موجودات بدی تلقی کنیم، خودبه خود مانع رابطه ای صمیمانه با آنها 
می شــود. برخورداری از نگرش مثبت و خوشبینانه نسبت به سایر 
انسان ها و باورکردن گفته ها و رفتار هایشان، باب گفت وگو و تعامل با 
آنها را باز نگه می دارد. اگر شما نسبت به کسی نگرش بدبینانه داشته 
باشید به این معنی که او سراسر بد و اندیشه هایش همه باطل؛ طبیعی 
است که هیچ گاه مایل به گفت وگو و تعامل با وی نخواهید بود. انسان 
خوشبین نه تنها خود را ارزشمند می داند و از فروتنی برخوردار است 
بلکه دیگران را هم ارزشمند می داند و همین نگرش خوشبینانه راه 

روابط صحیح با دیگران را بازمی کند.
* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسامی

رشد اخاقی کودکان
در عصری که نظارت بر کودکان کاری بسیار ظریف و زندگی در 
آن پیچیده است،  قضیه پرورش کودکان بسیار ضروری و اضطراری 
اســت. قطعا بهترین زمان برای شکل گیری ارزش های اخاقی در 
فرد  دوران کودکی است و خانواده ها و معلمان می توانند با شناسایی 
توانایی ها و محدودیت های کودکان در سنین مختلف،  به بهترین نحو 
اقدام به رشــد ارزش های اخاقی در کودکان کنند. در اینجا ضمن 
معرفی ویژگی های رشــد اخاقی در کــودکان،  روش های موثر در 
تربیت اخاقی آنها ارائه شده است. اخاق در نتیجه تعامل عواملی 
مانند نظرهای والدین، روش های انضباطی و انتخاب ها و اختیارهای 
خود کودکان شــکل می گیرد. کودک از تجربه های اولیه خود برای 
تشخیص درست از غلط استفاده می کند، در عین حال هنگامی که 
به تربیت و پرورش نیاز دارد، والدین باید به او کمک کنند یاد بگیرد 
در زندگی مقررات را بپذیرد و ناکامی ها را تحمل کند. پس می توان 
گفت خانه بهترین مدرسه برای آموزش رفتارهای اخاقی است. در 
این نوشتار چند راهنمای ساده برای پرورش رشد اخاقی کودکان 

را بررسی می کنیم:
 معمــوا والدین بافاصله پس از مشــاهده رفتارهای مطلوب 
و اخاقــی، کــودک را تقویت می کنند و به آنها پــاداش می دهند، اما 
»تحسین کردن« رفتارهای مثبت اخاقی کودک بهتر از »پاداش دادن« به 
کودک برای آن رفتارها است. پاداش به مرور باعث می شود کودک آن 
رفتار اخاقی را به خاطر چیز دیگری انجام دهد، ولی تحسین آن را در 

نظر کودک به خودی خود ارزشمند می کند.
 معموا والدین به آثار رفتارهای کودک واکنش نشان می دهند. 
اگرچــه یکی از بهترین تمرین های ســازنده اخاق، اشــاره به اثر 
رفتار کودک بر شخص دیگر اســت، انجام این کار باعث افزایش 
رشد اخاقی کودک می شود، اما روان شناسان معتقدند تحسین کردن 
»شــخصیت « با فضیلت کودک کارســازتر از تحسین کردن خود 

»رفتار« اخاقی کودک است. 

اعتماد به نفس  در زندگی

اگر واقعا نتوانید خودتان را دوست داشته باشید، 
داشــتن یک زندگی شاد و سعادتمند برایتان بسیار 
مشــکل خواهد بود. اولین کسی که باید یاد بگیرید 
دوســتش داشته باشید خودتان هستید. هنگامی که 
بتوانید خودتان را دوســت داشــته باشــید توانایی 
شما در عشــق ورزیدن بیشتر می شود و انواع دیگر 
دوست داشتن نیز برایتان آســان تر خواهد شد. اگر 
شما احساس خوبی به خودتان داشته باشید، جذاب 
خواهید بود. برخی از افراد در مورد خودشان بیش 
از حد سخت می گیرند و قضاوتشان درباره اعمال 
و رفتارشان بسیار شدیدتر از قضاوت آنها در مورد 
اعمال و رفتار دیگران است. شما سزاوار نیستید که 
از طرف هیچ کس این چنین بی رحمانه مورد انتقاد 
قرار گیرید چه رسد به اینکه این فرد خودتان باشید. 
سعی كنید بایدها، الزام ها و اجبارها را از افكارتان 
بیــرون برانیــد و مكالمات درونــی عاقانه تری را 
جایگزین آنها كنید. بهتر است با خودتان مهربان تر 
باشید و لحن بهتری در گفت وگو با خود داشته باشید. 
هنگامی كه بایدها و الزامات زیادی برای خود قائل 
شوید زندگی برای شما سخت و ناخوشایند می شود.
همه ما كم وبیش گفت وگوی ذهنی را تجربه كرده ایم.

بارهــا پیش آمده كه برای انجــام  خطایی، خودمان 
را ســرزنش كرده ایم؛ در واقع مغزمان همیشه فعال 
اســت و بیشــترین كاری كه می كند این اســت كه 
دائم ما را قضاوت می كنــد، از ما ایراد می گیرد و با 
تندترین لحن از ما انتقاد  كرده و سرزنش مان می كند 
كه چرا نتوانسته ایم درست از پس كارهایمان برآییم؛ 
»خیلی دســت وپا چلفتی به نظر رسیدی، این چه 
جور حرف زدنی بــود؟ وای چقدر احمقانه به نظر 
می رسیدم، من همیشه حرف های نادرستی می زنم، 
چقدر زشت به نظر می رسیدم و... «.همه ما خواهان 
مهربانی كردن به دیگران هســتیم و دوســت داریم 
دیگران نیز متقابا با ما مهربان باشند ولی متاسفانه 
خودمان نســبت به خود بســیار نامهربان هستیم و 
بــا وجود اینكه بهتریــن چیزها را بــرای خودمان 
می خواهیم ولی بدترین رفتارها را با خودمان می كنیم؛ 
گاهی وقتی كه تنها هستیم اصا چیزی نمی خوریم، 
بدترین ظرف های غذا را بــرای خودمان روی میز 
می گذاریم، در خانه بدترین لباسمان را می پوشیم و 

بدتــر از همه بدترین نوع گفتار را با خودمان داریم 
و بدتریــن انتقادها را با خشــونت آمیزترین لحن 
بــه خودمان روا می داریــم. البته عكس این مطلب 
نیز صادق اســت؛ یعنی مكالمات درونی مثبت ما 
نیــز می تواند به پیامدهایی مطلوب منجر شــود و 
احساســات خوب به وجود آورد. شما می توانید با 
تغییری كوچك در نگرش خود نتیجه ای بسیار بهتر 
بگیرید و موفق تر باشــید، در واقع هنگامی كه دائم 
به خودتان بگویید شكست خواهید خورد، معموا 
بی بروبرگرد شكســت می خورید. اما اگر به اندازه 
كافی خودتان را باور داشته باشید و به توانایی هایتان 
اطمینان كنید فرصت های پیشــرفت بیشتری را نیز 
برای خود خلق خواهید كرد. اگر می خواهید واقعا 
در كاری موفق شوید خودتان را تصور كنید كه بارها 
و بارهــا با موفقیت آن كار را انجام می دهید.همه ما 
این را شنیده ایم كه قدرت ذهن بسیار زیاد است و 
می تواند موقعیت های دشــوار را تحت كنترل خود 
دربیاورد. تا به حال چندبار این جمات را شنیده اید 
یا بــا خودتان گفته اید كه »ایــن واقعا مرا عصبانی 
می كند«، »او خیلی مرا ناراحت كرد«،  »قرارگرفتن در 
این موقعیت واقعا مرا عذاب می دهد« و... . حقیقت 
این است كه در واقع این حوادث و اتفاقات نیستند 
كه هیجانات ما را تحریك می كنند بلكه این نگرش 
و طرز فكر ما درباره حوادث هستند كه احساساتمان 
را مشخص می كنند، در واقع قبول اینكه افكار روی 
هیجانات تاثیر می گذارد گام خیلی مهمی در مسیری 
است كه به زندگی شادتر و سالم تری منتهی می شود.

افــكار منفی را می توان تغییر داد و این كار كم كم به 
افكار و هیجانات مثبت تر منتهی می شوند. فراموش 
نكنید قدرت تفكر شما به حدی است كه می تواند 
بر بسیاری از تصمیمات مهم زندگی تان تاثیر بگذارد. 
تفكر در واقع حلقه ای مهم در زنجیره حوادث است 
كه موقعیت های بیرونی و پاسخ های هیجانی ما را به 
آنها پیوند می دهد. حوادث ما را عصبانی، ناراحت، 
خوشحال یا هراسان نمی كنند بلكه تعبیر و تفسیر ما از 
حوادث هستند كه ما را به سوی احساس عصبانیت، 
ناراحتی، خوشحالی یا هراسان بودن سوق می دهند. 
سعی كنید بایدها، الزام ها و اجبارها را از افكارتان 
بیــرون برانیــد و مكالمات درونــی عاقانه تری را 

جایگزین آنها كنید. بهتر است با خودتان مهربان تر 
باشید و لحن بهتری در گفت وگو با خود داشته باشید. 
هنگامی كه بایدها و الزامات زیادی برای خود قائل 
شوید زندگی برای شما سخت و ناخوشایند می شود.

 علل بروز ناراحتی ها
بسیاری از ما علل ناراحتی ها را به منابع بیرونی 
نســبت می دهیم، مثا می گوییم: »حرف هایش مرا 
ناراحت كرد«، »رفتارش خیلی به من آســیب زد«،  
»از كارش خیلی ناراحت شــدم« و... . در واقع این 
اظهارات، حرف ها و گفته ها نیستند كه باعث آسیب یا 
ناراحتی می شوند، بلكه این خود فرد است كه خود را 
برای اظهارات یا اتفاقات ناراحت می كند، وگرنه این 
اعمال به خودی خود ناراحت كننده نیستند، بنابراین 
ناراحتی ها توســط خود ما خلق می شوند. درواقع 
می توانیم بگوییم: »من خــودم را بابت حرف ها یا 
كارهــای او ناراحت كردم« و »وقتی این گونه با من 
حرف زد، خــودم را ناراحت كــردم« و... .تا وقتی 
به گونه ای نادرست منابع بیرونی را برای اشتباهاتمان 
سرزنش كنیم، نمی توانیم كار زیادی درباره آن انجام 
دهیم. به هر حال اگر مــا درك كنیم، كه خودمان را 
به واسطه آنچه برایمان رخ می دهد ناراحت می كنیم 
می توانیم برای تغییر آن كاری انجام دهیم. هنگامی 
كه تشخیص دهیم درباره حوادث چه فكری می كنیم، 
طرز احســاس خود را هم تعیین می كنیم و در این 
صورت می توانیم به جای كنترل شدن، خودمان زندگی 
را كنتــرل كنیم. فراموش نكنید هرچه توقع تان را از 
دیگران كمتر كنید، كمتر هم ناراحت و ناامید خواهید 
شــد. وقتی ســطح توقع تان را از دیگــران كم كنید، 
بدین ترتیب به ندرت احســاس آســیب، ناراحتی، 
ناامیدی یا دلسردی می كنید. بنابراین بهترین كار این 
است كه هنگام ناراحتی و به وجود آمدن دلخوری 
از دیگران از خودتان ســوال كنید كه آیا خود شما 
در خواســته ها و توقع تان غیرمعقول نبوده اید. البته 
می توانید در این مورد از دوست صمیمی خود هم 
نظرخواهی كنید و ببینید آیا معموا بیش از حد انتظار 

از دیگران توقع ندارید؟
 جبران اشتباه

در هر صــورت ما چه بخواهیــم یا نخواهیم، 
دیگران گاهی رفتاری با ما خواهند داشت كه برایمان 

بسیار ناراحت كننده خواهد بود، در این صورت چه 
می توان كرد؟ بســیاری از افراد زمانی كه ناراحت 
می شــوند توقع شــنیدن عذرخواهــی دارند. البته 
بعضی ها به طور متوالی معذرت خواهی می كنند و 
این كار هم برایشان سخت نیست، اما آیا این عده با 
این گونه معذرت  خواستن بدون اینكه سعی در تغییر 
رفتارشان داشته باشند واقعا می تواند كارساز باشد؟ 
آنها باید سعی در جبران اشتباه خود نیز داشته باشند.

  معذرت خواهی
اگر كســی را ناراحت كرده یا رفتــار بدی با او 
داشته اید، بهترین كار این است كه هم با رفتار و هم 
با كلمات خود آن را جبران كنید.عذرخواهی معموا 
شروع خوبی اســت. اما سوالی كه مطرح می شود 
این است كه قصد دارید اكنون و در آینده درباره آن 
چه كنید؟ در بسیاری موارد، اگر شخصی صادق و 
قاطع است، شاید یك عذرخواهی هم كافی باشد، 
اما فردی كه به راستی برای داشتن ارتباط بهتری در 
آینده قاطع باشد، می تواند در این هنگام بگوید: چه 
كاری می توانی انجام دهی تا مطمئن شــوم كه این 
موضوع دوباره رخ نخواهد داد؟ این عملی قاطعانه 
اســت. خیلی ساده اســت كه به كسی اجازه دهیم 
بگوید: ببخشید! اما مهم این است كه فرد اهانت كننده 
را ترغیــب كنیم كه بدرفتــاری اش را اصاح كند. 
عذرخواهی هنگامی ارزشمند است كه اشخاص 
نیز مایل باشند رفتارشان را تغییر دهند. در واقع اگر 
شما به گونه ای رفتار كرده اید كه كسی رنجیده، خوب 
است كه از او عذرخواهی كنید، اما فراموش نكنید كه 
عذرخواهی تنها شامل عذرخواهی لفظی نیست و 
تأثیر تغییر در رفتار بسیار بیشتر از بیان كلمات است. 

 انتقاد
یكی از مشــكاتی كه معموا در ارتباطات به 
وجــود می آید، نحوه انتقاد كــردن افراد از یكدیگر 
است. افراد اغلب تمایلی به شنیدن انتقاد ندارند و 
نسبت به آن حساس اند. حتی وقتی انتقاد به گونه ای 
سازنده مطرح شود، دریافت كننده آن ممكن است با 
احساس خشم، ناراحتی یا گناه پاسخ دهد، به ویژه 
هنگامی كه انتقاد به روشی نامناسب نیز مطرح شود. 
خوشبختانه روش خوبی برای انتقاد وجود دارد، به 
این صورت كه شما می توانید از طرف مقابل خود 
تغییری خاص را در آینده درخواست كنید، نه اینكه 
به نكته ای منفی در زمان حال اشــاره داشته باشید. 
به جای اینكه بگویید: »تو دوباره پول هایت را هدر 
دادی و ولخرجی كردی...«، می توانید بگویید: »ای 
كاش دیگر پول هایت را بیهوده خرج نكنی. حیف 
نیست. تو برای به دست آوردن آنها خیلی زحمت 
می كشی...« عاوه بر این، می توانید قبل از اینكه به 
موضوعی منفی اشاره كنید، آنچه را به نظرتان مثبت 
می رســد بیان كنید. مثا به جای »گزارش  تو اصا 
كامل نیســت. چرا بیشتر وقت نگذاشتی؟ به نظرم 
اصا خوب نیست.« می توانید بگویید: »تو مقدمه 
گزارش را خیلی خوب نوشــته ای اما نتوانسته ای 
نتیجه گیری خوبی از آن داشته باشی. فكر نمی كنی 
اگر كمی بیشــتر وقت بگذاری نتیجه خیلی بهتری 
بگیری؟« در واقع انتقادكردن مهارتی است كه مانند 
همه مهارت ها از طریق یادگیری و تمرین كســب 
می شود، البته همیشه قبل از اینكه انتقادی را مطرح 
كنید ببینید آیا بیان آن واقعا ضروری و سازنده است 
یا بیشتر جنبه ایرادگیری و ضربه زدن به طرف مقابل 
را دارد! گاهــی به نظر می رســد انتقادی كه مطرح 
می كنید قبل از اینكه به سود طرف مقابل باشد، او را 
ناراحت می كند. در این صورت قبل از انتقادكردن، 
بیشــتر به آن فكر كنید و فرامــوش نكنید هرگونه 
ارتباطی با دیگران مســتلزم داشتن نوعی مهارت 
اســت كه ازم اســت حتما آن را بیاموزید و به آن 

توجه داشته باشید.

افراد با اعتماد به نفس باا، همین که برای اولین بار در کارشان اشتباه کردند، آن را رها نمی کنند. 
چنین افرادی هم مشکات و هم شکست ها را نه سدی نفوذناپذیر برای موفقیت، بلکه موانعی 
می بینند که باید بر آنها غلبه کنند. با این حال، آنها نمی خواهند چیزی را بارها و بارها تکرار کنند. 

یکی از اولین کارهایی که افراد با اعتمادبه نفس در هنگام اشتباه در کاری انجام می دهند، این است که 
بفهمند کجای کارشــان مشکل داشته است و چطور می توانند دفعه  بعد مانع از به وجود آمدن چنین 

مشکلی شوند.

با خودمان مهربان تر باشیم

مهارت هایی برای زندگی شاد

مثبت اندیشی هنری است که می تواند به شما کمک کند 
بهتر زندگی تان را مدیریت کنید. برای اینکه یاد بگیرید چطور 
می توانید مثبت اندیش باشــید، راه های زیادی وجــود دارد. 
مثبت اندیشی چیزی نیست که یک روز از آسمان توی دامنتان 
بیفتد، بلکه مســتلزم تاش و یادگیــری مهارت هایی خاص 
است. با شروع به مثبت اندیشیدن، خودتان را در موقعیتی قرار 
خواهید داد که به شما اجازه می دهد نه تنها زندگی تان را بهتر 
مدیریت کنید بلکه کمکتان می کند اعتماد به نفستان را هم باا 
ببرید. ایجاد تغییر در زندگی مان فقط با کنترل کردن افکارمان 
میســر اســت، اینکه بتوانیم از منفی بافی دوری کنیم و فقط 
مثبت ها و زیبایی های زندگی مان را نشان دهیم. این قدرت فکر 
ماست! در زیر به چند روش موثر برای کمک به شروع مثبت 

اندیشیدن و استفاده عالی از قدرت ذهنمان اشاره می کنیم. 
  به موفقیت فکر کنید

یک تصویر غیرقابل ویرایش به عنوان یک شخص موفق 
از خودتان در ذهنتان ایجاد کنید. این تصویر قوی را همیشه 
همراهتان داشته باشید و اجازه ندهید هیچ وقت از ذهنتان پاک 
شود. به مرور زمان، این تصویر با شما رشد یافته و جزئیات آن 
مشخص تر می شوند. هیچ وقت نباید با واقعیت تصویر عقانی 
مبارزه کنید، چون کار بسیار خطرناکی است. ذهن شما همچنین 
سعی خواهد کرد منافذ خالی آنچه ابتدا تصویر شده بود پر کند. 
همیشــه صرف نظر از اینکه چقدر در آن لحظه ممکن است 
همه چیز بد و زشت به نظرتان برسد، موفقیت را  به یاد داشته 
باشــید. هربار یک فکر منفی در مورد قدرت و توانایی هایی 
فردیتان به ذهنتان خطور می کند، سعی کنید سریع به یک چیز 

خیلی مثبت فکر کنید.
 موانع و ترس ها را دور بزنید

تخیلتان را با موانع نسازید. در عوض سعی کنید وجود هر 
مانعی را به حداقل برســانید. مشکات باید بررسی شوند و 

به طور موثری با آنها برخورد شود تا از بین بروند، بدون اینکه 
ازم باشد نیرویی بیشتر از آنچه ازم دارند استفاده کنید. بعضی 
وقت ها ترس مشکات را چندبرابر نشان می دهد و بعد واقعی 

آنها را مخفی می کند. 
  افکارتان را به تصویر تبدیل کنید

بــه مغزتان به عنوان یک دســتگاه پخش ویدئــو نگاه کنید. 
تصاویر از افکار ما می آیند، گاهی در ذهنمان شــکل می گیرند و 
ما را می ترســانند یا اینکه به ما قدرت می دهند خاق باشــیم و 
رویاپــردازی کنیم. افکار منفی تصاویر منفی ایجاد می کنند و در 
نتیجه واکنش های ما را منفی می کنند. همین اتفاق برای افکار مثبت 
می افتد که دقیقا برعکس این عمل می کند و به سود ما هستند. برای 
شروع مثبت اندیشی باید این تصویر مثبت را در ذهنتان بسازید و 

از الهام و خاقیتی که به شما می دهد استفاده ببرید.
  به سادگی تحت تاثیر دیگران قرار نگیرید

این یکی از هوشمندانه ترین توصیه هاست. نباید این قدر 
تحت  تاثیر دیگران قرار بگیرید که بخواهید از آنها کپی کنید. 
هیچ کس نمی تواند به اندازه خود شما موثر باشد. یادتان باشد 
که با وجود اینکه یک نفر ممکن اســت بسیار فعال و موفق 
به نظر برســد، اما آنها هم ممکن است به همان اندازه کمبود 

اعتمادبه  نفس داشته باشند و به اندازه خود شما بترسند.
  خودتان را بهتر بشناسید

سعی کنید خودتان را بهتر بشناسید. ببینید چه چیزی موجب 
پایین آمدنتان یا ترس ها و ســوءظن هایتان شده است. امکان 
دارد که این احساسات منفی از کودکی تان ریشه گرفته باشد. 
ممکن است برای کمک به درک بهتر این احساسات  و رفتارها 
به یک متخصص نیاز پیدا کنید. ســعی کنید خودتان را بهتر 

بشناسید که این اولین قدم برای کنترل بهتر زندگی تان است.
  ارزیابی واقع بینانه از مهارت هایتان 

مهارت هایتان را ارزیابی کرده و بعد آن را تا 10 باا ببرید. 

این بدان معنا نیست که خودخواه خواهید شد. برعکس باید به 
قدرت ها و ابزارهایتان برای ایجاد یک اعتمادبه نفس قوی در 
خودتان اعتقاد پیدا کنید. فقط زمانی که به خودتان ایمان پیدا 

کردید می توانید مثبت فکر کنید.
  تفکر خاق داشته باشید

مثبت اندیشــی را بــه تفکــر خــاق تبدیــل کنید. 
مثبت اندیشی به تنهایی کمکتان نمی کند زندگی تان را بهتر 
اداره کنید. آنچه جدا از مثبت اندیشی بدان نیاز داریم تفکر 
خاق است. تفکر خاق یعنی بتوانید برنامه ریزی کنید، 
طرح ریزی کنید و اهدافی برای آینده تان در نظر بگیرید. از 
چیزهای خیلی کوچک روزمره شروع کنید. این می تواند 
اولین قدم برای ســازمان دادن به افکارتان در مورد نحوه 
اجرای کارهایتان است. همچنین قدرت تفکر خاق در 
کنار  فوایدی که می تواند به همراه داشته باشد، به عنوان 
تأثیری مثبت بر اطرافیانمان نیز قابل اســتفاده است. با 
استفاده از آن می توانیم دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم، 
به آنها انگیزه، انرژی و بصیرت دهیم. خاقانه فکرکردن 
چیزی است که می توانیم خودمان را برای آن آموزش و 
تمرین دهیم. ممکن است نیازمند زمان و تاش ما باشد 
اما وقتی به آن دست پیدا کنیم، می توانیم زندگی مان را به 

بهترین شکل مدیریت کنیم.
  از زمانتان به طور موثر استفاده کنید

شروع کنید افکارتان را به عمل تبدیل کنید. تاش کنید و 
راه هایی را برای ساده کردن کارهای اجباری روزانه پیدا کنید تا 

در زمانتان صرفه جویی شود.
  مشکات هر روزتان را حل کنید

برای حل بعضی از مشکات عملکردی هر روزتان تمرکز 
کنید  و بعد به قدرت مثبت اندیشــی خود برای شکل دادن به 

قدم های بعدی زندگی جهت بدهید. 

زندگی  را بهتر مدیریت کنید
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تـــغذیه

پــزشکی

انیم بد  بیشتر 

نــکتـــه

عائم  یک سندرم کلیوی

علل  بی حسی و سوزن سوزن شدن دست ها
دستان شما دارای برخی از حساس ترین گیرنده های لمسی در بدن 
شما هستند و همه گیرنده های لمسی به وسیله یک شبکه عصبی به مغز 
شما متصل می شوند. اگر حتی یکی از اعصاب دست آسیب ببیند، مغز 
شما ممکن است هیچ کدام از اطاعات حسی را از دستان شما دریافت 
نکند.شما در دست یا انگشتان دست تان احساس سوزن سوزن شدن یا 
بی حسی می کنید.دایل زیادی برای بی حسی دست ها وجود دارد. به هر 

حال شما نباید این عامت را نادیده بگیرید:
  سندرمتنیسالبویاآرنجتنیسباز

 اگر یک تنیســور یا گلف باز هســتید، یا فعالیتی می کنید که نیاز به 
چرخش تکراری دست، مچ دست یا آرنج دارید، شما در معرض خطر 
این سندرم هستید. به گفته متخصصان انجمن آمریکایی جراحی دست، 
این سندرم منجر به تضعیف تاندون های آرنج می شود. این سندرم همراه 
با درد در آرنج یا ساعد است اما نشانه های اولیه آن همراه با سوزن سوزن 

شدن و بی حسی دست ها خواهد بود.
  سندرمتونلکارپال

 یکی از شایع ترین علل بی حس شدن دست ها، سندرم تونل کارپال 
است.سندرم تونل کارپال در اثر فشرده شدن عصب مدین در مچ به وجود 
می آید که این ممکن است به دایل مختلفی رخ دهد. برای نمونه، این 
فشرده شدن ممکن است در اثر ضربه باشد مثا در اثر شکستگی انتهای 
ساعد و یا در اثر خم و راست کردن تکراری و طوانی مدت مچ دست و 
انگشتان. ابتا به این سندرم برای کسانی که مدت های طوانی با کامپیوتر 
کار می کنند، معمول اســت. معموا جراحی برای تسکین این عارضه 

توسط پزشک پیشنهاد می شود.
  اختااتتیروئید

 تیروئید شــما غده ای پروانه ای شــکل است که مســئولیت انواع 
فرایندهای بدن را بر عهده دارد. کم کاری تیروئید در این میان می تواند به 
اعصابی که اطاعات بین مغز و نخاع با سایر نقاط بدن را حمل می کند، 
آســیب برساند. اگر بی حس شدن انگشت ها را به همراه سایر عائم از 
جمله ریزش مو، افزایش وزنف احساس سردی مداوم تجربه می کنید، 

حتما با پزشکتان برای تشخیص اختاات تیروئید در تماس باشید.
  مصرفبرخیداروها

 مصرف برخی داروها همراه با عوارض جانبی از جمله بی حسی و 
ســوزن سوزن شدن دست و پا است. شایع ترین این داروها عبارتند از 
داروهای شــیمی درمانی یا داروهای اچ ای وی. اما سایر داروهای رایج 
مانند داروهای فشارخون یا درمان های پوستی و یا برخی آنتی بیوتیک ها 
نیز می توانند منجر به این عائم شوند. اگر با مصرف دارو دچار بی حسی 
در دست ها می شوید، با پزشک تان در مورد تغییر دارو یا کاهش دوز آن 

مشورت کنید.
B12کمبودویتامین  

 بدن شما از طریق گوشت، تخم مرغ و لبنیات، ویتامین B12  را برای 
جذب می کند. این ویتامین برای عملکرد اعصاب و تولید گلبول های قرمز 
خون ضروری است. کمبود این ویتامین منجر به کم خونی ناشی از فقر 
ویتامین B12  می شــود. عائم این کم خونی عبارتنداز: خستگی، عدم 
تعادل، تنگی نفس، دست و پاهای سرد، سردرد و بی حس شدن دست ها. 
اگر عائم غیر معمولی دارید و یا یک رژیم گیاهی سخت را دنبال می کنید، 
یا یک وضعیت بهداشتی دارید که جذب مواد مغذی را تحت تاثیر قرار 
می دهد، مانند بیماری سلیاک یا کرون، با پزشک خود در مورد مصرف 

B12 خود صحبت کنید.
  سندرمگیلنباره

 این ســندرم یک اختال خودایمنی است که در آن سیستم ایمنی 
بدن به اشتباه به اعصاب شما حمله می کند و باعث سوزن سوزن شدن و 
خارش دست ها می شود. محققان دقیقا مطمئن نیستند که چرا این سندرم 
ایجاد می شــود. سندرم گیلن باره در هر سنی و هر جنسی بروز می کند 
و اغلب به دلیل ابتا به بیماری های تنفسی، آنفلوآنزای معده و یا سایر 
بیماری های عفونی است.ســایر عائم این سندرم عبارتنداز: احساس 
بی قراری در انگشــتان ضعف پاها، راه رفتن غیرمتعارف، افزایش ریتم 

قلب، تضعیف کنترل مثانه و یا روده.
  دیابت

 بی حسی انگشتان دست می تواند ناشی از آسیب عصبی مرتبط 
با دیابت باشــد.در واقع دیابت یکی از شــایع ترین علل نوروپاتی 

محیطی است.

خطری به نام »سوما« در باشگاه های بدنسازی
یک کارشــناس تغذیه ورزشی با اشاره به استفاده هورمون رشد در 
برخی باشــگاه های بدنسازی، گفت: گاهی دیده می شود مربیان باشگاه 
بدنسازی به صورت غیرقانونی مصرف این دارو را به ورزشکار توصیه 
می کنند؛ این درحالی اســت که مصرف نابجای ایــن دارو عوارض و 
تبعات وحشتناکی دارد و در ردیف مکمل های ممنوعه قرار دارد و اگر 
ورزشکاری آمپول هورمون رشد استفاده کند، تست دوپینگ وی مثبت 
خواهد بود.دکتر فاطمه سلطانی، کارشناس تحقیق و توسعه معاونت غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درباره هورمون رشد گفت: 
این هورمون، هورمونی است که توسط غده هیپوفیز در مغز ترشح شده 
و در رشد دوران کودکی و متابولیسم پروتئین ها، کربوهیدرات ها و لیپیدها 
تاثیر دارد.وی ادامه داد: استفاده های تایید شده این هورمون در کشورهای 
مختلف، گوناگون اســت؛ اما معموا برای درمان کودکانی که از کمبود 
این هورمون در بدن رنج می برند، رشد نامناسب در اثر نارسایی کلیوی، 
سندروم ترنر و کودکانی که با وزن پایین به دنیا آمده اند و تا دو سالگی 
نتوانسته اند رشد مناسبی داشته باشند، استفاده می شود.سلطانی با اشاره به 
اینکه این دارو در بعضی موارد خاص و با تایید پزشک برای تحریک 
رشد قدی کودکان نیز مصرف می شود، گفت: عاوه بر این موارد مصرف، 
هورمون رشد به دلیل داشتن اثرات بیولوژیکی متعدد، در بسیاری از موارد 
پزشکی دیگر نیز مورد مصرف قرار می گیرد، مانند سوختگی ها، سیستیک 
فیبروزیس، مشکات باروری، بیماری های التهابی روده، پوکی استخوان و 
سندروم داون. استفاده از این دارو در افراد بزرگسال سالم در هیچ کشوری 
تایید نشده است.وی افزود: بسیاری از ورزشکاران توسط مربیان خود 
جهت ارتقای قدرت بدنی، تشویق به استفاده از این هورمون می شوند که 
این مساله تبعات منفی خاص خود را دارد.از جمله این تبعات می توان 
به ابتا به دیابت، فشــارخون، برخی از انواع سرطان، سندروم کارپال، 
احتباس مایعات و ورم در دست ها و پاها، دردهای مفصلی و ماهیچه ای، 
بزرگ شدن بافت سینه در مردان، خونریزی هنگام دفع، مشکل دفع ادرار، 
سختی در تنفس، ریزش مو و اختاات خلقی مانند افسردگی، اضطراب، 
پرخاشگری، خستگی دائمی و کابوس های شبانه اشاره کرد. استفاده بیش 
از حد از این دارو حتی می تواند موجب تشــنج و کما در فرد مصرف 
کننده شود.مهندس ساره جلویان؛ کارشناس تغذیه ورزشی معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد داروی هورمون رشد، 
گفت: هورمون رشــد یا سوماتروپین یک هورمون پلی پپتیدی است که 
به طور طبیعی در بدن انسان در غده هیپوفیز تولید می شود و میزان ترشح 
آن را هیپوتااموس معین می کند که تا حد زیادی به سطح سامت کلی فرد 
و سن بستگی دارد.سوماتروپین به صورت آمپول موجود است.متابولیسم  
داروی کبدی  و دفع  آن  از طریق  صفرا است.داروی سوماتروپین توسط 
فوق تخصص غدد جهت برخی بیماری ها براســاس آزمایش خون و 
تشخیص پزشک تجویز می شود و در کام عامیانه »سوما« نامیده می شود.

جلویان ادامه داد: »سوما« باعث حجیم شدن عضات و کم شدن چربی 
می شود و به همین دلیل مورد عاقه بدنسازان است.

کمبود ویتامین D عامل افزایش فشارخون در کودکان
مطالعات نشان می دهد افراد دچار کمبود ویتامین D از بدو تولد تا اوایل دوره کودکی در معرض خطر باا ابتا به 
فشارخون باا قرار دارند.محققان عنوان می کنند آن دسته از کودکانی که از بدو تولد تا اوایل کودکی دچار کمبود ویتامین 
D هستند، ۶۰درصد بیشتر با ریسک افزایش فشارخون سیستولیک بین سنین ۶ تا 1۸ سال مواجه هستند.فشارخون باا 
سیستولیک با افزایش ریسک بیماری قلبی وعروقی همراه است حتی اگر فشارخون دیالوستیک، دومین عدد در زمان 
خواندن فشارخون، تحت کنترل باشد.»گیویینگ وانگ«، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »یافته های ما نشان 

می دهد غربالگری و درمان کمبود ویتامین D با مصرف مکمل ها در طول بارداری و اوایل دوره کودکی 
ممکن است شیوه موثری در کاهش فشارخون باا در سنین بااتر باشد.«در این مطالعه، محققان ۷۷۵ 
کودک را از زمان تولد تا سن 1۸ سال مورد بررسی قرار دادند. میزان کم ویتامین D در قالب میزان کمتر 
از ng/ml 11 در خون بندناف در زمان تولد و کمتر از ng/ml 2۵ در خون کودک در اوایل دوره کودکی 

تعیین شد.ویتامین D برای جذب کلسیم برای استخوان های قوی برای بدن موردنیاز است. 

شنبه  22  تیر 1398/ شماره 3929
مـت ســا 

2644جدول کلمات متقاطع، شمارهطراح جدول: حمیدرضا محمدرضایی
عمودی افقی  

2643حل جدول کلمات متقاطع، شماره 

  1- از سلســله های حاکــم در تاریــخ ایــران- 

ظریف کاری 2- واحد پول چیــن- ضروری و ازم- 
مرطوب 3- رشته کوه مغولستان- اعضای هیات دولت- 
تخم کتان 4- سوغات گجرات- خشم و قهر- عصای 
معلوان- خانه شعری ۵- از دل پرسوز برآید- گردن 
نهادن- انه پرندگان شــکاری ۶- قسمت مخروطی 
شــکل انتهای ریشه گیاه- بانگ نماز- حرص و طمع 
۷- موافق- همداستان ویس- پیش شماره ۸- نقش ها- 
پیدا نشدنی- خنده آور 9- ساز ضربی- کم کردن- مظهر 
قنات 1۰- کشــیش- جلد و غاف- به بندگی گرفتن 
11- جوان- واحد پول سورینام- از ضمایر انگلیسی 
12- از حــروف الفبای فارســی- بیماری قرن- میان 
و وســط- قوم کهن تاریخ 13- نــام دیگر هدهد- از 
مهره های شــطرنج- ایات قبایل 14- امتحان- پیه و 
چربــی- در صبحانه می خورنــد 1۵- درهم و برهم- 

شهری در استان خوزستان

 1- متوقف کردن- کاسه ای فلزی که در وسط چرخ 
اتومبیل روی مهره ها وصل می شود 2- نفس سرزنشگر- 
پاک و منزه- قلعه و حصار 3- زیارت کننده- خورشــید 
گرفتگی- نام ایرانشهرسابق 4- شهری در آلمان- سعی و 
کوشش- آکنده و انباشته- مرزبان ۵- تازه ساخته شده- 
واحد پول کرواسی - سایه گاه ۶- مقابل زیر- لرزانک- 
پایتخت باهاما ۷- ضمیر غایب- بدون معطلى- سرقت 
۸- ساقه زیرزمینی بعضی گیا هان- معجزه الهی- انتخاب 

کــردن 9- قدرت و تــوان- مال یا چیــزی که به عنوان 
ودیعه به کسی سپارند- از چاشنی های غذا 1۰- سخنان 
ناراست- علت ها- بخار دهان 11- نفس خسته- داستان 
بلند- نوآوری 12- مقابل کیفی- درخت  زبان گنجشک 
- بزرگ- ضمیر مودبانه 13- توبه کردن- طناب صیاد- 
پایتخت لیدیه 14- نوعی نوشیدنی- سفره چرمین- صبور 

و بردبار 1۵- سوار بی همتا- شهری در استان کردستان
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احساس گرسنگی بعد از وعده  غذایی
پس از مصرف غذا احساس گرسنگی به طور موقت 
از بین می  رود.اما گاهی اوقات فرد ممکن است تمام وقت 
حس گرسنگی داشته باشد؛ و این احساس حتی پس از 
مصرف غذا هم از بین نرود.گرسنگی مداوم را شاید بتوان 
با برخی تغییرات در رژیم غذایی یا سبک زندگی کاهش 
داد چون این مشــکل ممکن است نشــانه ای از برخی 

عادات غلط باشد:
  انتخابوعدههایغذاییخیلیکوچک

 بنــا به عقیده محققان، کســانی که به طــور معمول 
3۰۰کالری یا کمتر را در وعده صبحانه دریافت می کنند، 
وزنشان بسیار بیشتر از کسانی است که این میزان کالری 
دریافتی در آنها بیش از ۵۰۰ کالری اســت. اعتقاد بر این 
است که خوردن یک وعده صبحانه مفصل، باعث تنظیم 
قند خون شــما در طول روز می شــود و کمتر احساس 
گرســنگی می کنید. به عقیده محققان، شــما باید درصد 
بیشتری از کالری روزانه خود را از طریق وعده صبحانه 

دریافت کنید.
  تشنهماندن

 بسیاری از مواقع، احساس گرسنگی واقعی نیست 
بلکه هشداری است که به شما می گوید باید آب بنوشید. 
بنابراین دفعه بعد که احســاس کردید نیــاز به دریافت 
وعده های غذایی دارید، یک لیوان آب بنوشید. سپس چند 

دقیقه صبر کنید تا ببینید واقعا گرسنه هستید یا نه.
  غذاهایکنسرویخوردهاید

 بیسفنول شیمیایی به نام BPA معموا در غذاهای 
کنســرو شــده وجود دارد و عامل مهم ابتا به چاقی و 
سایر مشکات سامتی است.به عقیده محققان، این ماده 
شیمیایی منجر به تولید بیش از حد هورمون لپتین می شود 

که اشتیاق به مصرف غذا را باا می برد.
  خیلیسریعغذامیخورید

 معمــوا 2۰ دقیقــه طول می کشــد تا معده شــما 
سیگنال های سیری را به مغز ارسال کند. بنابراین اگر سریع 
غذا بخورید، خطر ابتا به گرسنگی مجدد بعد از مصرف 
غذا وجود دارد. حداقل 2۰ تا 3۰ دقیقه برای غذا خوردن 
وقت بگذارید. تحقیقات نشــان داده که آرام غذاخوردن 

باعث اغری و تناسب اندام نیز می شود.
  فیبرنمیخورید

 سرعت هضم غذا روی احساس شما تاثیر می گذارد. 
فیبر در مقایسه با کربوهیدرات ها و قندهای ساده به مدت 
طوانی تری در شکم باقی می ماند و باعث احساس سیری 
طوانی مدت می شــود.بنابراین توصیه می شود همراه با 
غذاهای پرچرب، سبزیجات، دانه های کامل وحبوبات را 
نیز مصرف کنید تا احساس گرسنگی زودهنگام در شما 

کاهش یابد.
  دچاربرخیمسائلپزشکیهستید

 برخی شرایط پزشکی وجود دارد که باعث گرسنگی 
غیر عادی می شود مانند دیابت، بارداری، مسائل مربوط به 
روده و حتی برخی داروها. در صورت احساس گرسنگی 
زودهنگام بعد از غذا، نسبت به تشخیص هر کدام از این 

موارد، با پزشک تان در تماس باشید.

نور آبی قندخون را افزایش می دهد
مطالعات اخیر محققان نشان می دهد نگاه کردن به نور 
آبی صفحه نمایش تلفن همراه در شب، قند خون و تمایل 
به مصرف مواد شــیرین را افزایش می دهد.چندی پیش 
مطالعه ای در زمینه تاثیر نور آبی حاصل از صفحه نمایش 
تجهیزات الکترونیکی از جمله گوشی هوشمند بر افزایش 
وزن و چاقی منتشــر شد. مطالعات جدید صورت گرفته 
توسط محققان نشان می دهد نورآبی LED بر میزان گلوکز 
خون و تمایل فرد به مصرف مواد غذایی شیرین تاثیرگذار 
است.این مطالعات حیوانی نشان می دهد موش هایی که به 
مدت یک ســاعت در معرض نور LED صفحه نمایش 
بودند، نوسانات شــدیدی در تحمل گلوکز نشان دادند و 
عائم اولیه پیش دیابت در آنان دیده شــد.آزمایش به این 
صورت بود که موش ها در معرض نور LED قرار گرفتند 
و پس از آن غذای سالم، آب، آب قند و چربی در اختیار 
آنان قرار داده شد، موش ها در این حالت تمایل به مصرف 
آب قند داشتند.این مطالعه نشان می دهد نور آبی فرآوری 
قند در بدن را مختل می کند و از این طریق فرد در معرض 
ابتا به دیابت قرار می گیرد.محققان هشدار می دهند که چند 
ساعت قبل از خواب از تجهیزات الکترونیکی پرهیز شده و 

به هیچ عنوان این تجهیزات وارد اتاق خواب نشود.

ارتباط قرارگیری در معرض آفت کش ها و بروز افسردگی
یافته های تحقیقاتی نشان می دهد نوجوانانی 
که در معرض میــزان باا آفت کش ها قرار دارند 
در معرض ریسک باای ابتا به افسردگی هستند.

محققان در مطالعه اخیر خود به بررســی رشــد 
کودکان ســاکن در نزدیکی مزارع کشاورزی در 
کشــور اکوادور از سال 2۰۰۸ پرداختند. اکوادور 
ســومین کشــور صادرکننــده گل رز در جهــان 
اســت و اکثر مزارع تولیــد گل در نزدیکی منزل 
شــرکت کنندگان قرار داشت.گل ها در این مزارع 
به طور مرتب با حشــره کش های ُارگانوفسفات 
اســپری می شــوند.این حشــره کش بر سیستم 
کولینرژیــک، سیســتم اصلــی در عملکرد مغز 
و سیســتم عصبی، تاثیــر می گذارد.محققان این 
مطالعه، ۵29 نوجوان در رده سنی 11 تا 1۷ سال 

 AChE را مورد بررسی قرار دادند و میزان آنزیم
)استیل کولینستراز( را در خون آنان اندازه گیری 
کردند.آفت کش هــای نظیر ُارگانوفســفات ها و 
 AChE کاربامات هــا بــا ممانعت از فعالیــت
موجب مســمومیت می شــوند.مطالعات قبلی، 
ارتباط ممانعت کولینستراز را با رفتار اضطرابی 
و افســردگی در موش ها نشــان داده بــود و در 
مطالعات کمی به وجود این رابطه در انســان ها 
پرداخته بود.نتایج این مطالعه، این فرضیه را تایید 
 AChE کرد: نوجوانان دارای میزان فعالیت کمتر
به دلیل قرارگیری در معرض مســدودکننده های 
کولینستراز، دارای عائم بیشتر افسردگی بودند.

جالب اینکه، این ارتباط در دختران و نوجوانان 
کمتر از 14 سال قوی تر بود.

جو
 جو دارای آهن، روی، پتاسیم و ویتامین های B و 
همچنین مواد مغذی است که به رشد مغز و عملکرد 
آن بــا ظرفیت کامل کمک می کند. فیبــر موجود در 
جو به احساس سیری تا وعده بعدی کمک می کند. 
تحقیقات نشان می دهد کودکانی که در وعده صبحانه 
غذای تهیه شده با جو می خورد 2۰ درصد عملکرد 
بهتــری در آزمون هــا دارند تا کودکانــی که غات 

شکردار می خورند. 

نان  کامل
مصرف نان های همراه با ســبوس کامل و یا غات در 
وعده صبحانه، منجر به بهبود سامت قلب و بهبود جریان 
خون به مغز می شود.ثابت شده که این نان ها حاوی مقادیر 
بااتر از موادمغذی زیستی برای حفظ سامت بدن هستند.

عاوه بــر این، مصرف این نان ها همراه با نارگیل منجر به 
افزایش عملکرد مغز می شود.تری گلیسیریدهای با زنجیره 
متوســط موجود در نارگیل خاصیت تقویت عملکرد مغز 

را دارند.

دانه های  کتان
 این دانه ها سرشــار از اسیدهای چرب امگا 3 برای 
تقویت عملکرد مغز هســتند. دانه هــای کتان و مصرف 
آنها همــراه با گردو و دارچین خاصیت آنتی اکســیدانی 
آنهــا را چند برابــر می کند.فرامــوش نکنید که 
آنتی اکســیدان ها بــه خاص شــدن بدن از 
رادیکال هــای آزاد کــه منجر بــه التهاب 

می شوند، کمک می کند.

سیب
ســیب سرشــار از کوئرســتین اســت، کوئرستین یک 
آنتی اکسیدان است که از سلول های مغز محافظت می کند و 
براساس تحقیقات محققان کوئرستین از سلول های مغزی در 

مقابل حمات رادیکال های آزاد حفاظت می کند. 
مصرف یک سیب در وعده صبحانه با پوست 
حائز اهمیت است چرا که حجم باایی از 

کوئرستین سیب در پوست آن وجود دارد.

انگور
 تحقیقات نشان می دهد که مصرف انگورهای مختلف 
سبز، قرمز و سیاه نقش مهمی در بهبود دفاع آنتی اکسیدانی ما 
دارد و سامت مغز را ارتقا می دهد.در تحقیقات اولیه به نظر 
می رسید که انگورها به وسیله بی اثرکردن تنش اکسایشی و 
تورم به سامت مغز کمک کرده و یا فعالیت برخی ژن های 
خاص مرتبط با بیماری های ناشــی از کهولت سن مغز را 

هدف می گیرند.

بادام
 بــادام منبع عالی از ویتامین  E اســت و 3۷ درصد میزان 
توصیه شــده جذب روزانه این ویتامین بــا خوردن 23 عدد 
بادام تامین می شــود. تحقیقات منتشر شده نشان می دهد که 
جذب ویتامین  E به ممانعت از تحلیل شــناختی مغز به ویژه 
در سالخوردگان کمک می کند.بادام همچنین ترکیب سالمی از 
پروتئین ها، فیبرها و چربی های سالم است که سطح قندخون 
را حفظ می کند و موجب می شود که فرد در طول روز متمرکز 

و با انرژی بماند.

افزایش عملکرد مغز با مصرف  صبحانه
اینفوگرافیک: آرمان/ طا امیری

مصرف صبحانه می تواند جلوی پرخوری شما را در طول روز بگیرد، به شما در کل روز انرژی دهد و مانع ابتا به چاقی و اضافه وزن شود. به همه 
اینها اضافه کنید که مصرف صبحانه، کلید تقویت سامت مغز و افزایش تمرکز محسوب می شود ضمن اینکه مهم ترین گام برای بهبود سطح حافظه 

است.یک صبحانه خوب و کامل ترکیبی از کربوهیدرات های پیچیده و فیبر به همراه پروتئین است:

 سندرم »بارتر« شامل گروهی از بیماری های 
نادر اســت که کلیه ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

در مبتایان به ســندرم بارتر میزان زیادی نمک و 
کلسیم از بدن دفع می شود.همچنین ممکن است 
بر اثر این بیماری سطح پتاسیم کاهش پیدا کرده 
و میــزان باایی از اســید در خون وجود داشــته 
باشــد.درصورتیکه میزان هر یک از این اماح و 
ترکیب ها در بدن از تعادل خارج شود احتمال ابتا 
به مشکات جسمی متفاوت وجود دارد.دو نوع 
اصلی ســندرم بارتر وجــود دارد.یک نوع از این 
بیماری پیش از تولد آغاز می شود که بارتر نوع یک 
یا سندرم بارتر نوزادی نامیده می شود. این نوع از 
بیماری می تواند شدید باشد و حتی زندگی بیمار 
را تهدید کند.براثر این بیماری جنین رشد طبیعی 
خود را نخواهد داشت یا ممکن است نوزاد پیش 
از موقع متولد شــود.نوع دوم این بیماری معموا 
از دوران کودکی شــروع می شود و به شدت نوع 

اول آن نیست.با این وجود می تواند بر روند رشد 
کودک تاثیر گذاشــته و آن را مختل سازد.سندرم 
جیتلمن زیر شاخه سندرم بارتر است که احتمال 
ابتا به این بیماری معموا از سن ۶ سالگی وجود 
دارد.عائم این بیماری در افراد مختلف متفاوت 
اســت از جمله نشانه های رایج می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: یبوســت، تکرر ادرار، ضعف و 
گرفتگی عضانی، میل به شوری، تشنگی شدید.

احتمال تشخیص نوع نخست این بیماری پیش 
از تولــد وجود دارد. درصورتیکه کلیه ها عملکرد 
مطلوب خود را نداشــته باشــند یا میزان باایی 
از مایعات در رحم وجود داشــته باشــد احتمال 
تشــخیص این بیماری وجود دارد.نــوزادان تازه 
متولد شده که دچار این نوع از سندرم بارتر هستند 
تکرر ادرار داشته و ممکن است عائمی همچون 
تب بسیار باا، استفراغ و اسهال و ناشنوایی هنگام 

تولد در آنان مشاهده شود.



موشـکی  پدافنـد  سـامانه های  از  محمولـه   اولیـن 

اس-400 دیـروز تحویـل ترکیـه شـده و در پایـگاه هوایـی 
مرتـد مسـتقر شـد. به گـزارش فـارس، وزارت دفـاع ترکیه 
اعام کرد که اولین محموله از سامانه های پدافند موشکی 
اس-400)جمعه( وارد ترکیه شـده اسـت. بر اسـاس بیانیه 
وزارت دفاع ترکیه، اولین محموله سامانه اس-400 روسی 
در پایگاه هوایی »مرتد«)با نام پیشین آکینجی( در نزدیکی 
آنکارا مسـتقر شده است. پیشتر شبکه »خبرترک« نزدیک 
بـه دولـت ترکیـه بـا اعام خبـر تحویـل اولین محمولـه از 
سـامانه پدافنـدی اس-400، گـزارش داد کـه ایـن محموله 
یکشـنبه)هفته  روز  روس  ترابـری  هواپیماهـای  توسـط 
گذشـته( بارگیری می شـود. همچنین روزنامه »ینی شـفق« 
نزدیک به دولت آنکارا در گزارشـی به نقل از منابع نظامی 
نوشـت که سـامانه اس-400 احتماا در دو منطقه نزدیک 
بـه شـهر آنکارا)پایگاه هوایـی آکینجی یا شـهرک عایاش( 
پایتخت ترکیه مسـتقر خواهد شـد. این در حالی اسـت که 
دولت آمریکا به ریاسـت »دونالد ترامپ« پیش تر هشـدار 
داده بـود بـه محـض ورود اولین محموله از سـامانه پدافند 
موشـکی روس بـه خـاک ترکیـه، تحریم های سـختی را بر 
آنـکارا اعمـال می کند.منابعـی در وزارت خارجـه آمریـکا 
همچنیـن پیش تـر هشـدار داده بودند اگر ترکیه به پیشـبرد 
قرارداد خرید سـامانه های پدافنـدی اس-400 ادامه بدهد، 
از برنامه تولید مشـترک جنگنده های اف-35 کنار گذاشـته 
شـده و مابقـی هواپیماهـای خریداری شـده را نیز تحویل 
نمی گیـرد. دسـامبر سـال ۲0۱۷ ترکیـه اعـام کـرد قـرارداد 
خریـد دو فرونـد سـامانه اس400 از روسـیه را بـه ارزش 

دو میلیـارد دار نهایی کرده اسـت. بر اسـاس مفاد قـرارداد، 
45 درصـد هزینـه را ترکیـه بـه صـورت نقـد می پردازد)که 
بخشـی از آن را پیـش پرداخـت کـرده اسـت( و 55 درصد 
آن را روسـیه بـه صـورت وام بـه ترکیه تقبـل می کند. ترکیه 

همچنیـن طی قراردادی بـه ارزش حدود ۱۱ میلیـارد دار، 
۱00 فرونـد جنگنـده اف35 از شـرکت آمریکایی »اکهید 
مارتیـن« خریـداری کـرده اسـت و بخشـی از برنامه تولید 
ایـن جنگنده هـای مدرن اسـت. این کشـور هم اکنون مبلغ 

۹00 میلیـون دار را بـه آمریـکا پیش پرداخت کرده اسـت 
و در تاریـخ ۱ تیـر، دو فرونـد از ایـن جنگنده هـا را طـی 
مراسـمی نمادیـن در پایـگاه هوایـی »فـورت وورث« در 

تگزاس تحویـل گرفت.
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رویخــط

کاربردهای فناوری 
هسته ای در زندگی مردم

فنـاوری صلح آمیز هسـته ای کاربردهای فراوانـی در زندگی 
مـردم دارد. یکـی از افـرادی کـه خیلی تاش کرد تـا کاربردهای 
ایـن فنـاوری نوین را به مردم معرفی کند شـهید شـهریاری بود. 
شـهید شـهریاری طـراح رشـته کاربـرد پرتوهـا در کشـور بـود. 
شـهید شهریاری توانسـت دوره کارشناسی ارشـد را راه اندازی 
کند و پس از آن دوره دکتری را تازه در دانشـگاه شـهید بهشـتی 
تاسـیس کرده بود که به درجه شـهادت نائل آمد. اقداماتی آغاز 
شـد تـا چنین مسـائلی نهادینه و به مـردم معرفی شـود. فناوری 
صلح آمیـز هسـته ای کاربردهـای فراوانـی در زندگی مـردم دارد 
از جملـه در حـوزه کشـاورزی هسـته ای؛ بـرای دفـع آفـات و 
حشـرات، عقیم سـازی حشـرات بدون آنکه چرخه اکوسیستم 
طبیعـت دچـار آسـیب شـود و... مثـا یکـی از میوه هـای مهـم 
کشـورمان کـه عـاوه بـر مصـرف داخلـی صـادر هـم می شـود 
انـار اسـت. ایـن میـوه آفتی به نـام کرم گلـوگاه دارد که بـا روش 
پرتودهـی می تـوان با ایـن آفت مبـارزه کرد. همچنین مطالعاتی 
دربـاره تخـم ماهی های قزل آا صورت گرفته اسـت که می توان 
کاری کـرد کـه بیشـتر ماهی مـاده تولید شـود تا نر، چـون ماهی 
مـاده قـزل آا وزنـش بیشـتر از ماهـی نر اسـت و ایـن به معنای 
تولید گوشـت بیشـتر اسـت. در کشـت برنج می توان محصول 
را در برابـر بارندگـی مقـاوم کـرد. پرتودهـی خرمـا یکـی دیگـر 
از ایـن نمونه هاسـت. بی هسـته کـردن میوه ها همچـون نارنگی 
کـه بیـش از ۱0 سـال اسـت در کشـورمان روی آن کار شـده و 
نتایج چشـمگیری داشـته، نمونـه دیگـری اسـت. در این زمینه 
فعالیت های بسـیاری صورت گرفته که تحت عنوان کشـاورزی 
هسـته ای می توانیـم از آن نـام ببریـم. مثـا در کشـت گنـدم، در 
زمـان کوددهـی بـه زمین هـای دیـم، بـا اسـتفاده از پرتودهـی 
می تـوان چنـان خـاک را غنـی کرد که به برداشـت چنـد برابری 
دسـت یافـت. در برخـی کشـورها حتـی تـا بیـش از دو برابـر 
هـم محصـول برداشـت شـده اسـت. در از بین بـردن زباله های 
بیمارسـتانی که کاری بسیار مهم و البته دشـوار است، پرتودهی 
کاربرد دارد. در درمان حالت هایی از سـرطان پوسـت می توان با 
تابش الکترونی، بخش آسیب دیده را درمان کرد و از درد بیمار 
کاسـت. در صنعـت نیـز می تـوان بـه حوزه هـای متعـدد اشـاره 
کـرد کـه شـتاب دهنده ها یکـی از آن مـوارد اسـت. اندازه گیـری 
سـطح مخـازن نفتـی و نشـت یابی لوله هـا از دیگـر کاربردهای 
پرتوهاسـت. پیدا کردن محل دقیق نشـت سدها هم از آن جمله 
است. بنابراین فناوری صلح آمیز هسـته ای کاربردهای فراوان و 

بسـیار مهم در زندگـی مردم کشـورمان دارد. 
*رئیس سابق سازمان انرژی اتمی

مذاکرات آمریکا و روسیه در فناند 
بی نتیجه تمام شد

بـه گفته سـخنگوی وزارت امـور خارجه آمریـکا، مذاکرات 
مسکو-واشـنگتن در هلسـینکی فناند، پیشـرفتی در روابط دو 
کشـور ایجـاد نکـرد. گفت وگـوی اخیر آمریـکا و روسـیه درباره 
برخی مسـائل بین المللـی بی نتجه به پایـان رسـید. وزارت امور 
خارجـه آمریـکا طی بیانیـه ای اعام کـرد، »دیوید هیـل« معاون 
امور سیاسـی وزیـر امور خارجه آمریکا و »سـرگئی ریابکوف« 
معـاون وزیر امور خارجه روسـیه در شـهر »هلسـینکی« فناند 
روابـط مسـکو- واشـنگتن و چالش هـای موجـود در اروپـا، 
خاورمیانـه و آسـیا را مورد بحث قـرار دادند. به گـزارش »رادیو 
آزاد اروپا«، »مورگان اورتاگس« سخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریـکا، روز چهارشـنبه مدعـی شـد: »هیـل تأکید کـرد با اینکه 
آمریـکا به دنبـال کاهش اختافات و افزایش همکاری با روسـیه 
بر سـر چالش های جهانی اسـت، اقدامات منفی روسـیه مانعی 
بـرای پیشـرفت در روابط دوجانبه اسـت«. ریابکوف نیـز درباره 
ایـن مذاکـرات گفـت او و هیل در میـان موضوعاتی که به بحث 
گذاشـتند، وضعیـت ونزوئا را نیز بررسـی کردند اما نتوانسـتند 
بـه دیدگاهـی مشـترک دسـت پیـدا کننـد. او گفـت روسـیه هیچ 
نیـروی نظامی در ونزوئا نـدارد اما به طور دوره ای متخصصانی 
را بـه آنجـا می فرسـتد و نیـازی نیسـت آن را بـا واشـنگتن بـه 
بحـث بگذارد.ریابکـوف گفـت او و هیـل دربـاره پرونـده »پـل 
والـن« تبعـه آمریکایـی متهـم بـه جاسوسـی در روسـیه نیـز بـه 
تبـادل نظـر پرداختنـد. وی افـزود مسـکو برنامـه ای بـرای تبادل 
زندانیـان بـا آمریکا نـدارد. درحالی که روسـیه در ونزوئا حامی 
»نیکـواس مـادورو« رئیس جمهـور قانونـی این کشـور اسـت، 
آمریـکا از »خـوان گوایدو« رئیس جمهـور خودخوانده حمایت 
می کند. به رغم تأکید روسـیه برای حل مسـالمت آمیز اختافات 
داخلـی ونزوئـا، آمریکا تاش می کند با حملـه نظامی و اعمال 
تحریم، دولت قانونی را در »کاراکاس« سـرنگون کند.»وادیمیر 
پوتیـن« رئیس جمهـور روسـیه چنـدی پیـش در مصاحبـه ای 
تلویزیونـی گفتـه بـود روابـط کشـورش با آمریـکا درحـال بدتر 
و بدتـر شـدن اسـت. پوتیـن و »دونالـد ترامـپ« رئیس جمهور 
آمریکا، ماه گذشـته میادی، در حاشـیه اجاس سـران گروه ۲0 
در شـهر »اوزاکا« ژاپـن دیـدار کردند. یکـی از محورهای اصلی 
گفت وگـوی رهبـران دو کشـور، اختـاف بـر سـر معاهـده منـع 
گسترش سـاح های هسـته ای میان برد)INF(  بود.ترامپ اوایل 
سـال جـاری میـادی به صورت یک جانبه از این توافق که سـال 
۱۹۸۷ بیـن آمریـکا و روسـیه منعقد شـده بود خارج شـد. پوتین 
نیز در پاسـخ به این حرکت ترامپ، این معاهده را در کشـورش 

بـه حالت تعلیـق درآورد.

طرح سنای آمریکا برای ممنوعیت صدور 
ویزا برای خاندان سعودی

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تاش دارد طرحی را به 
تصویب برسـاند که طبق آن اعضای خانواده پادشـاهی سعودی 
به علت مسـائل حقوق بشـری امکان سـفر به آمریکا را نداشـته 
باشـند.جمهوری خواهان مجلـس سـنای آمریـکا در پـی تدوین 
قانونـی هسـتند که مانـع از صـدور ویزا بـرای اعضـای خانواده 
سـلطنتی سـعودی به علت مسـائل حقوق بشـری برای سـفر به 
این کشـور شـود. قانونـی که رئیس جمهور آمریـکا امکان وتوی 
آن را نداشـته باشـد. نشـریه تایم با انتشـار این خبر نوشـت که 
»جیم ریچ« رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سـنای آمریکا 
از ایالـت »آیداهـو« قصد دارد از این طرح رونمایی کند. طرحی 
کـه در صـورت تبدیـل شـدن آن به قانون می توانـد صدها نفر از 
اعضای خانواده پادشاهی سعودی را از سفر به آمریکا منع کند. 
»جیـم ریـچ« نیز در بیانیه ای اعام کرد که این قانـون تاش دارد 
تـا روابـط میان ایاات متحده آمریکا و عربسـتان سـعودی را در 
ابعاد مختلف تغییر دهد و همچنین ابراز امیدواری کرد که باقی 
اعضـای سـنا نیـز از آن حمایت کننـد.او تأکید کرد: »همـه ما در 
خصوص اینکه نیاز به چشـم اندازی برای تغییر رفتار عربسـتان 
سـعودی داریـم؛ هم نظـر هسـتیم و ایـن قانـون می توانـد تأثیـر 
واقعـی در ایـن مورد بر جـای بگذارد.« چند تـن از دموکرات ها 
از جملـه »جیـن شـاهین« از ایالـت »نیوهمپشـایر« نیـز از این 
طـرح حمایـت کرده اند و طبق برنامه ریزی کمیته روابط خارجی 
قـرار اسـت در همیـن مـاه جاری این طـرح در کنار طـرح »باب 
ِمننـدز« بـرای ممنوعیت فروش سـاح به عربسـتان سـعودی و 
اعمـال تحریم هـا علیـه ایـن کشـور در رابطـه با موضـوع جمال 

خاشـقچی، به رأی گذاشـته شود.

فریدون عباسی  دوانی*

 

در پـی اعمـال برخـی تغییـرات در قانون اساسـی کره شـمالی، کیـم جونـگ اون در اقدامی مطابق با این تغییرات رسـمًا 
رئیـس دولـت کره شـمالی و فرمانـده کل قـوا شـد. بـه گـزارش خبرگـزاری رویتـرز، برخـی ناظـران می گویند هـدف از این 
رخـداد تـدارک بـرای یـک معاهـده صلـح با آمریکا اسـت. کره شـمالی خواسـتار توافق صلح بـا آمریکا در راسـتای 
عادی سـاختن روابـط و پایـان دادن بـه وضعیت موجود در شـبه جزیره کره شـده اسـت. در قانون اساسـی جدید 
کره شـمالی که در یک پایگاه اینترنتی وابسـته به دولت این کشـور منتشـر شـد، عنوان شـده که کیم جونگ اون 

به عنوان رئیس کمیسـیون امور دولت و همچنین نماینده کل خلق کره اسـت؛ به این معنی که او اکنون رئیس دولت و فرمانده کل 
قوا محسوب می شود. در قانون اساسی قبلی کیم جونگ اون به عنوان رهبر که کلیت نیروهای نظام را فرماندهی می کند، توصیف 
شـده بود.تا پیش از این رئیس دولت به صورت رسـمی در کره شـمالی در واقع همان رئیس پارلمان این کشـور موسـوم به رئیس 
هیأت حاکمه مجمع عالی خلق کره بود. کیم دونگ یاپ، اسـتاد دانشـگاه کیونگ نام در سـئول گفت: کیم جونگ اون رؤیای تبدیل 

شـدن به رئیس دولت کره شـمالی را در سـر داشـت و اکنون عمًا این رؤیا را تحقق یافته اسـت. 

فــراســو

نــگـــاه
اتحادیهاروپاتحریمآنکارارابررسیمیکند

تنش ترکیه و قبرس
نماینـدگان کشـورهای اروپـا در بروکسـل پیـش نویـس طرحـی را تهیـه 
کرده انـد کـه از احتمـال تحریـم ترکیـه بـه دنبـال اعـزام ناوهـای حفـاری بـه 
منظـور اسـتخراج نفـت و گاز در سـواحل قبـرس حکایـت دارد.  اتحادیـه 
اروپـا تصمیـم دارد بـه دلیل اسـتخراج »غیرقانونـی« نفت و گاز در سـواحل 
قبـرس ترکیـه را تحریـم کند.بنـا بـر گـزارش خبرگـزاری »رویتـرز«، اتحادیه 
اروپـا تصمیـم گرفته تا مذاکرات سـطح بـاا با آنـکارا در خصوص توافقنامه 
ترانزیت هوایی را و همچنین کمک مالی به ترکیه را بر سر آنچه »استخراج 
غیرقانونـی نفـت و گاز« در سـواحل قبـرس خوانده، متوقف کند. بر اسـاس 
ایـن گـزارش، تصمیـم مشـترک اروپا،  کـه البته ممکن اسـت تغییر کنـد،  روز 
پنجشـنبه،  میان نمایندگان کشـورهای مختلف اروپایی در بروکسـل با هدف 
اتخـاذ تصمیم نهایـی وزرای خارجه کشـورهای اتحادیه اروپا در دیـدار روز 
دوشـنبه آینده،  به بحث وبررسـی گذاشـته می شـود. طبق این پیش نویس »به 
دلیـل فعالیت های غیرقانونـی و ادامه دار ترکیـه، اتحادیه اروپا در صدد اسـت 
تـا مذاکـرات در خصـوص موافقتنامـه جامـع حمل ونقـل هوایـی را به حال 
تعلیـق در آورد. عـاوه بـر ایـن،  کشـورهای اروپایـی در مـورد عـدم برگزاری 
مذاکـرات سـطح باا با مقامات آنـکارا، در برهه زمانی کنونی، توافـق دارند.« 
ایـن پیش نویـس می افزایـد، »شـورای اروپـا، از پیشـنهاد کمیسـیون اروپایی 
بـرای کاهـش کمک هـای ایـن اتحادیه به ترکیه پیـش از الحاق بـه این بلوک، 
بـرای سـال ۲0۲0 میـادی، حمایـت می کنـد و نیـز از بانـک سـرمایه گذاری 
اروپایـی می خواهـد تـا در وام هـای خـود بـه ترکیـه، تجدیـد نظرکنـد.« ایـن 
پیش نویـس می افزایـد کـه اتحادیـه اروپـا آمـاده اسـت تـا در صـورت ادامـه 
فعالیت هـای غیرقانونـی ترکیـه، اقدامات تنبیهی بیشـتری را علیه این کشـور 
وضـع نماید.یک دیپلمـات اروپایی حاضر در این مذاکـرات، به رویترز گفت 
کـه »ایـن اقدامـات تنبیهی اروپا، تنها افـراد و گروه هایـی را هدف می گیرد که 
در ایـن فعالیت هـای غیرقانونـی حضـور دارند. مـا در حال تدویـن دقیق این 
پیش نویـس و بیانیه هسـتیم چـرا که اروپـا نیازمند همکاری ترکیه در مسـاله 
مهاجـرت، امـور مربـوط به ضد تروریسـم و ناتواسـت.« وی افـزود: »برخی 
از کشـورهای عضو اتحادیه اروپا، به ترانزیت انرژی از ترکیه وابسـته هستند 
به همین دلیل ما می بایسـت با دقت گام برداریم. انتظار تحریم های گسـترده 
اقتصـادی علیـه ترکیـه را نداریم.« آنکارا روز چهارشـنبه انتقـاد اروپا و یونان 
مبنـی بـر اینکه ترکیه به صورت غیر قانونی در حال اسـتخراج نفـت و گاز در 
سـواحل قبـرس اسـت را رد کـرد. این دیپلمـات اروپایی می گویـد، در حالی 
کـه مقامـات قبرس به دنبال اتخاذ مواضع سـختگیرانه تر اروپـا در قبال ترکیه 
بودند، برخی از کشورهای اروپایی در خصوص توقف همه مذاکرات سطح 
بـاا با آنکارا و بسـتن همه کانال هـای ارتباطی، محتاطانه عمل می کنند. اروپا 
در زمینه کنترل مهاجرت از خاورمیانه به کشـورهای عضو اتحادیه، و نیز در 
برخـی موضوعـات امنیتی، با ترکیه همـکاری تنگانگی دارد. اما بـا این حال،  
روابط میان آنکارا و بروکسل، پس از کودتای نافرجام سال ۲0۱6 میادی در 
ترکیه و به دنبال آنچه »سـرکوب مخالفان از جانب آنکارا« خوانده شـد، تیره 
شده است.اروپا مذاکرات عضویت ترکیه در این اتحادیه را پس از تحوات 
در ترکیه به دنبال کودتای نافرجام این کشـور به حالت تعلیق درآورده اسـت. 
اتحادیـه اروپا روز دوشـنبه گذشـته پـس از ورود دومین نـاو حفاری ترکیه به 
سـواحل قبـرس اعام کـرد که طرح ترکیه برای انجام حفاری در جسـتجوی 
نفت و گاز در این آب ها موجب نگرانی بسـیار در این منطقه شـده اسـت و 

خواسـتار توقـف اقدامات آنـکارا در این زمینه شـده بود. 

بازداشت افسران نظامی به بهانه کودتا درسودان
شـورای نظامـی سـودان بامـداد جمعـه اعـام کـرد ۱۲ افسـر نظامـی را 
کـه قصـد کودتـا داشـتند دسـتگیر کرده اسـت.  شـورای نظامـی سـودان بامداد 
جمعه)بـه وقـت تهـران( مدعـی خنثی سـازی یـک کودتا در این کشـور شـد و 
اعام کرد افسـرانی که در این کودتا مشـارکت داشـته اند را دستگیر کرده است. 
خبرگـزاری فرانسـه بـه نقـل از یـک مقام ارشـد نظامی در سـودان گـزارش داد 
شـورای نظامی این کشـور ۱۲ افسـر و چهار سـرباز را به بهانه کودتا دسـتگیر 
کرده اسـت. »جمال عمر«، از مقام های شـورای نظامی سـودان در بیانیه ای که 
بـه صـورت زنـده از تلویزیون پخش شـد گفت: »افسـران و سـربازان ارتش و 
سـرویس امنیـت و اطاعـات ملـی که برخـی از آنها بازنشسـته شـده اند قصد 
کودتا داشـتند.« عمر ادعا کرد از میان ۱۲ افسـر یاد شـده 5 نفر از آنها بازنشسته 
بوده انـد و نیروهـای امنیتـی بـه دنبـال طراح اصلـی کودتا هسـتند. او نگفت که 
تـاش بـرای کودتا چه زمانی انجام شـده اسـت. »عمر البشـیر« رئیس جمهور 
سـابق سـودان ۲۲ فروردیـن در پـی گسـترش اعتراضـات مردمی به نابسـامانی 
اوضـاع اقتصـادی، بـا دخالـت ارتـش برکنـار شـد و پـس از آن یـک شـورای 
نظامـی بـه رهبـری »عبدالفتاح البرهـان« قدرت را به دسـت گرفت.این شـورا 
مـورد حمایـت عربسـتان سـعودی، امـارات و مصر قـرار گرفت. معترضـان، با 
خاطرنشـان کـردن اینکـه بـا آمـدن شـورای نظامی تغییـری در اوضـاع حاصل 
نشـده از این شـورا خواسـته اند قدرت را به یک دولت غیرنظامی تحویل دهد.

دهم خرداد، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان »البرهان« در مقام عالی ترین 
مقام این کشـور، به اجاس سـران اسـامی و سـران عرب در مکه دعوت شـد 
و با مقامات سـعودی از جمله »محمد بن سـلمان« ولیعهد سعودی دیدار کرد. 
پـس از ایـن دیـدار نیروهـای امنیتی سـودان به محل تحصـن معترضان حمله 

کـرده و شـماری از آنهـا به قتل رسـانده اند. 

وادیمیرپوتین:
روسیه یک نیروگاه هسته ای
 در بولیوی می سازد

رئیس جمهور روسـیه از تاش مسـکو برای راه اندازی یک نیروگاه هسـته ای 
در بولیـوی خبـر داد و تحریم هـای یکجانبه آمریکا علیـه ونزوئا را غیرقابل قبول 
خواند.  »وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه)پنجشنبه( در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با »اوو مورالس« رئیس جمهور بولیوی تأکید کرد، مسکو در تاش است 
تـا یک مرکز هسـته ای منحصربه فرد در بولیـوی راه اندازی کند.بنابر ایـن گزارش، 
رئیس جمهـور روسـیه گفت: »همـکاری با بولیوی ُبعد راهبردی دارد و مسـکو بر 
تقویت تبادات اقتصادی و سـرمایه گذاری با این کشـور اصرار دارد.« وی افزود: 
»در حـال حاضـر پـروژه ای بـرای ایجاد مرکزی هسـته ای در بولیوی وجـود دارد،  
طرحـی کـه در نـوع خود منحصر بـه فرد اسـت و تقویت انرژی مسـالمت آمیز را 
دنبـال می کنـد.« رئیس جمهور روسـیه ادامـه داد، »باید بر اسـاس قانون بین الملل 
بـه حاکمیـت کشـورها احترام گذاشـت و مسـکو تحریم هـای یکجانبـه را مردود 
می دانـد... مداخلـه خارجی در ونزوئا قابل قبول نیسـت.« رئیس جمهور روسـیه 
همچنیـن ابـراز امیـدواری کرد کـه مذاکرات میان نماینـدگان »نیکاس مـادورو« 
رئیس جمهور ونزوئا و مخالفان این کشـور در نروژ که قرار اسـت با میانجیگری 
ایـن کشـور اروپایـی نتیجه بخـش باشـد و به عادی سـازی اوضـاع در این کشـور 
آمریـکای اتیـن بیانجامد. مورالس نیـز در این کنفرانس خبری تأکید کرد، بولیوی 
چندین توافقنامه با روسیه در زمینه های مختلف و در راستای تقویت روابط میان 
دو کشـور امضا کرده اسـت. وی با اشـاره به اقدامات آمریکا در آمریکای اتین و 
بـه ویـژه اخیـرا در رابطه بـا ونزوئا افـزود: »ما به کارگیری زور علیه هر کشـوری 
و مداخلـه در امـور کشـورهای دیگـر را مـردود می دانیم.« بعد از امتنـاع آمریکا از 
پذیرش مشـروعیت ریاسـت جمهوری شـش سـاله نیکاس مادورو که به تازگی 
آغاز شـده، »خوان گوایدو«، رهبر مخالفان ونزوئا خود را به صورت غیرقانونی 
رئیس جمهور این کشـور خواند و با حمایت مسـتقیم آمریکا و چند کشـور دیگر 
دسـت بـه اقداماتـی از جملـه کودتا و جلب حمایـت نظامیان علیه مـادورو زد که 
همگی آنها تا کنون شکسـت خورده است. روسـیه از زمان اقدام »خوان گوایدو« 
در معرفـی خـود به عنـوان رئیس جمهور و تحرکاتش برای ایجـاد کودتای نظامی 
در ونزوئـا، از او و حامیـان آمریکایـی اش بـه دلیـل تـاش برای کنـار زدن دولت 

قانونـی »نیکاس مادورو« به شـدت انتقاد کرده اسـت. 

روز چهـره

وزیـر خارجـه چیـن در واکنـش بـه تصمیـم آمریـکا 
بـرای فـروش ۲/۲ میلیـارد دار سـاح به تایـوان تاکید کرد 
کـه ایـن اقـدام واشـنگتن بـازی بـا آتش اسـت. به گـزارش 
راشـا تـودی، »وانـگ یـی« وزیـر خارجه چیـن روز جمعه 
ضمـن هشـدار شـدید بـه آمریـکا از این کشـور خواسـت 
از قراردادهـای فـروش تسـلیحات بـه تایـوان خـودداری 
کنـد. وی تاکیـد کـرد کـه این اقدام واشـنگتن بـازی با آتش 
اسـت. وانـگ یـی که در بلغارسـتان بسـر می بـرد تاکید کرد 
کـه قـدرت خارجـی نمی تواند از اتحاد چین با اسـتان جدا 
شـده خود)تایـوان( جلوگیری کند و هیـچ نیرویی نیز نباید 
تاشـی بـرای انجـام آن کنـد. دولـت پکـن همچنین سـفر 
روز پنجشـنبه »تسـای اینگ ون« رئیس جمهور تایوان به 

نیویـورک که خشـم مقامات چینی را موجب شـده اسـت، 
را نیـز محکـوم کـرده اسـت. وزیـر خارجـه چین همچنین 
تهدید کرد که هر شـرکتی که تسـلیحات به تایوان بفروشـد 
از سـوی چیـن تحت تحریم قـرار خواهد گرفـت. وزارت 
دفاع آمریکا روز دوشـنبه گذشـته خبـر داد کـه وزارت امور 
خارجـه ایـن کشـور فـروش احتمالـی تانک هـای آبرامـز 
M1A2 و موشـک های اسـتینگر و تجهیـزات مربوطـه بـه 

ارزش ۲/۲میلیـارد دار بـه تایـوان را تاییـد کرده اسـت. این 
اقـدام آمریکا نقض سیاسـت چین واحد اسـت که تا کنون 
چندیـن بار از سـوی روسـای جمهـور آمریکا مـورد تاکید 
و موافقـت قرار گرفته اسـت. »گنگ شـوانگ« سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـه چیـن روز سه شـنبه، اقـدام وزارت 
دفـاع آمریـکا در تأییـد فروش ۲/۲  میلیارد دار تسـلیحات 
بـه تایـوان را نقـض جـدی قوانیـن بین المللـی خوانـد. 

شـوانگ گفته: »ایـن اقدام)آمریکا(، سیاسـت »یک-چین« 
)چیـن متحد( و سـه بیانیه مشـترک آمریکا-چیـن را نقض 
می کنـد. ایـن مداخلـه جـدی در امـور داخلـی چین اسـت 
کـه به حاکمیت منافع امنیتی این کشـور لطمـه وارد می کند. 
مـا اعتـراض خود را بـه اینگونـه اقدامات، ابـراز می کنیم«. 
روزنامـه چاینـا دیلـی کـه مواضـع حکومـت این کشـور را 
منتشـر می کنـد اخیـرا نوشـته بـود، بـا تنش هایـی کـه میان 
ایـن دو کشـور در زمینـه جنـگ تجـاری، حضـور ناوهـای 
آمریکایـی در دریای چین جنوبـی و اعزام دو ناو آمریکایی 
به تنگه تایوان وجود دارد، هیچ تضمینی در کار نیسـت که 
حضـور کشـتی های آمریکایی در نزدیکی چیـن به درگیری 

مسـتقیم میـان ایـن دو ارتش نینجامد. 

فرماندهـی کل سـتاد ارتـش الجزایـر از آغـاز گفـت و 
گوهای فراگیر ملی در این کشـور به رهبری شخصیت های 
مسـتقل حمایـت کرد.به گـزارش ایرنا به نقـل از خبرگزاری 
المیادیـن،  احمـد قایـد صالـح  از پیشـنهاد  عبدالقـادر بـن 
صالـح  رئیـس جمهـور موقـت ایـن کشـور مبنـی بـر آغـاز 
گفـت و گوهـای فراگیر با حضور و رهبری شـخصیت های 
مسـتقل حمایت کرد. بن صالح پیشـتر اعام کرد که گروهی 
متشـکل از شـخصیت های مسـتقل را موظـف کـرده تـا بـه 
منظـور فراهـم آوردن شـرایط برگـزاری انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری در اسـرع وقـت رهبری  کنفرانس گفـت و گوی 

ملـی  را برعهده بگیرند.رییس جمهـوری موقت الجزایر در 
سـالروز اسـتقال الجزایر در پنجم جوای گفت که اعضای 
تشـکیل دهنده شخصیتهای مسـتقل، به هیچیک از احزاب 
سیاسـی الجزایـر گرایـش ندارنـد و در صـدد ثبـت نـام در 
انتخابات نیستند، در جامعه از جایگاه معنوی قابل اعتبار بر 
خوردارنـد، بـا اختیـارات تـام گفت وگوی ملی در کشـور را 
سـازماندهی خواهند کرد و تمامی شـرایط ازم برای داشتن 
یـک انتخابـات آزاد، سـالم و قانونمند را مورد بررسـی قرار 
خواهند داد. از سـوی دیگر شـورای دستگاه قضایی الجزایر 
بـا آزادی موقـت »خضر بورقعـه« از فرماندهان ارتـش آزاد 

این کشـور علی رغم درخواست های شهروندان الجزایری 
مخالفـت کـرد. بورقعه با اتهام اهانت به سیسـتم نظامی این 
کشـور و تضعیـف روحیـه نیروهـای ارتـش روبـرو اسـت. 
هـزاران نفـر از شـهروندان الجزایـر روز 5 جـوای با حمل 
پاکاردهـا و سـردادن شـعار در خیابـان ها خواسـتار آزادی 
بورقعه و کنار رفتن سـران دولت سـابق شـدند. اعتراضات 
اعتـراض  اسـفند ۱3۹۷ در  از سـوم  الجزایـر  مردمـی در 
بـه تـاش »عبدالعزیـز بوتفلیقـه« رئییـس جمهـور مخلوع 
ایـن کشـور بـرای مانـدن در قـدرت و در آسـتانه انتخابـات 
ریاسـت جمهوری در این کشـور آغاز شـد.ادامه دار شـدن 

اعتراضات مردم الجزایر سرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا 
پـس از ۲0سـال از قدرت کناره گیـری کند.پس از کناره گیری 
بوتفلیقـه، عبدالقـادر بـن صالـح بـه صـورت موقت پسـت 
ریاسـت جمهـوری را بر عهـده گرفت اما این اتفاق خشـم 
مـردم را کـم نکـرد و تظاهـرات همچنـان در الجزایـر ادامـه 
دار بـوده و مردم خشـمگین خواسـتار برکنـاری »عبدالقادر 
بـن صالـح« رییس جمهوری موقـت و »نور الدیـن بدوی« 
نخسـت وزیـری هسـتند کـه از زمـان انقـاب الجزایـر در 
سـال ۱۹6۲ بـه نحـوی در قـدرت حضـور دارنـد. مقام های 
الجزایری همچنین انتخابات ریاسـت جمهوری این کشور 
را کـه قـرار بـود، 4 ژوئیـه ۲0۱۹ )۱3 تیرماه ۹۸( برگزار شـود 
بـه خاطـر کافـی نبـودن نامزد، بـه تاریخ نامشـخص دیگری 

کرده اند.  موکـول 

صدراعظـم آلمـان بعد از دچار شـدن به سـه بـار لرزش 
مقابل دوربین ها حین دیدارهای رسـمی، پریروز در اقدامی 
خاف پروتکل، به صورت نشسـته از نخست وزیر دانمارک 
اسـتقبال کرد. »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان روزپنجشـنبه 
در اقدامـی برخـاف پروتکل معمول، به صورت نشسـته از 
»ِمته فردریکسـن« نخسـت وزیر دانمارک در برلین استقبال 
کـرد. به نوشـته خبرگـزاری »رویتـرز« مرکل و فردریکسـن 
دیـروز در یـک روز گـرم در برلیـن، هنـگام اجـرای سـرود 
اسـتقابل و مراسـم سـان نظامی روی صندلی نشسـته بودند 
و صدراعظـم آلمـان نیز آرام به نظر می رسـید. ایـن در حالی 
اسـت کـه مـرکل روزچهارشـنبه، حیـن اسـتقبال از »آنتـی 
رینـه« نخسـت وزیر فنانـد در برلیـن، برای سـومین بـار در 

سـه هفته اخیر دچار لرزش محسوسـی شـده بود. »اشـتفان 
زایبـرت« سـخنگوی دولـت آلمـان گفته بود که حـال مرکل 

خـوب است.رسـانه ها بـرای نخسـتین بار لـرزش مـرکل را 
در مراسـم اسـتقبال از »ولودیمیر زلنسـکی« رئیس جمهور 

جدیـد اوکرایـن گـزارش کردنـد. او در توضیـح ایـن اتفـاق 
گفـت بدنـش دچـار کم آبـی شـده بـود. وی دومیـن بـار، 
هنـگام دیدار بـا »فرانـک والتر اشـتاین مایر« رئیس جمهور 
ایـن کشـور، در حـال لرزیدن مشـاهده شـده اسـت.»مایک 
فیتزپاتریـک« پزشـک عمومی سـاکن لنـدن در لـرزش بدن 
مـرکل در دیـدارش با زلینسـکی به »دیلی تلگـراف« گفت:  
»مـن ایـن ویدئـو را دیدم و به نظرم بسـیار عجیب بـود. این 
رعشـه ای بسـیار واضـح بود. این طـور نیسـت؟« وی افزود: 
»ویدئـوی دومـی هم هسـت که در آن می بینیـد او می لرزد و 
لحظاتی بعد درحالی که کامًا سـالم به نظر می رسـد شـروع 
بـه راه رفتـن می کند. این اتفاق به نظرم شـبیه بـه کاهش آب 
بـدن نیسـت. تشـنگی چنین کاری با شـما نمی کنـد«. آنگا 
مرکل که ماه آینده میادی 65سـاله می شـود، از سـال ۲005 
میـادی)۱3۸4( و بـه مـدت چهـارده سـال عهـده دار مقـام 

صدراعظمی آلمان اسـت.

آرمان: چندی پیش بود که رسانه های آمریکایی و وزارت 
خزانه داری این کشور در دور جدید تحریم های خود مقام 
معظم رهبری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در 
لیست تحریم  های خود قرار دادند. این مساله با واکنش های 
متفاوتی روبه رو گردید و بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
داخلی و بین المللی این گزاره را مطرح کردند که ترامپ 
در مقابل ایران اسلحه دیگری ندارد و تحریم های گاه و 
بیگاهش نیز ناشی از استیصال و درماندگی اوست. این در 
حالی است که تحریم وزیر امور خارجه کشورمان حتی مورد 
تمسخر و استهزای بسیاری از رسانه های داخلی و بین المللی 
نیز قرار گرفت. در این راستا با اینکه آمریکایی ها خود را در 
تحریم های جدید مصم نشان دادند، اما منابع آگاه از عقب 
نشینی دولت ترامپ از تحریم ظریف خبر داده اند که این 
مساله را نیز می توان شکستی دیگر در راستای اهداف ترامپ 

و گروه B دانست. 
عقب   نشینی

منابع آگاه بامداد جمعه از عقب نشینی دولت آمریکا از 
برنامه های قبلی برای تحریم وزیر امور خارجه ایران خبر 
داده اند. یک رسانه انگلیسی به نقل از منابع آگاه مدعی شد 
دولت آمریکا فعا محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
را تحریم نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با گزارش این 
خبر در بامداد جمعه )۲۱ تیرماه( آن را نشانه ای از تصمیم 
واشنگتن برای »باز نگاه داشتن باب دیپلماسی با ایران« 

تعبیر کرده است. استیون منوچین، وزیر امور خزانه داری 
اظهارنظری  در  تیرماه(  )سوم  ژوئن   ۲4 روز  آمریکا 
غیرمعمول گفته بود که دولت ترامپ قصد دارد ظریف 
را در فهرست تحریم ها قرار دهد. بیانیه او از آن جهت 
غیرمعمول بود که مقام های آمریکایی معموًا درباره کسانی 
که قرار است در فهرست تحریم های آمریکا قرار بگیرند 
اطاع رسانی قبلی نمی کنند، زیرا افراد مورد نظر ممکن 
است در فرصت باقی مانده تا اضافه شدن به فهرست 
تحریم ها دارایی های خود را از حوزه های تحت قلمرو 
حاکمیتی آمریکا خارج کند. البته آقای ظریف در مصاحبه  ای 
با نیویورک تایمز گفته که او و خانواده اش ملکی در خارج از 
ایران ندارند. وی در مصاحبه با این روزنامه گفت: »هرکس 
که من را می شناسد می داند که من یا خانواده ام ملکی در 
خارج از ایران نداریم. من شخصًا حتی حساب بانکی 
هم در خارج از ایران ندارم. ایران کل زندگی و تنها تعهد 
من است. بنابراین، من هیچ مشکل شخصی با تحریم های 
مذاکره کننده  دادن  قرار  نوشته  رویترز  ندارم.«  احتمالی 
اصلی ایران در فهرست تحریم از این جهت که می تواند 
تاش های دیپلماتیک برای حل اختافات با ایران بر سر 

برنامه هسته ای این کشور را مخدوش کند نیز رویدادی 
رویترز  استناد  مورد  منابع  می رود.  به شمار  غیرمعمول 
دایل خاصی برای انصراف از تصمیم به تحریم ظریف 
ارائه نکرده اند. یک منبع گفت: »صدای آدم  های مایم 
غالب شد. به این نتیجه رسیدیم که انجام این کار لزومًا 
مفید نیست«. او ادعا کرده که مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا فعًا با قرار دادن نام ظریف در فهرست تحریم ها 
مخالفت کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته واشنگتن به 
اقدام برای تحریم ظریف بسیار نزدیک شده بود، طوری که 
خزانه داری آمریکا پیش نویس بیانیه خود برای اعام قرار 
گرفتن نام وزیر خارجه ایران در فهرست تحریم ها را هم 
آماده کرده و آن را توزیع کرده بود. این رسانه نوشته انتظار 
می رود ظریف در نشست وزارتی سازمان ملل درخصوص 
اهداف توسعه پایدار که هفته آینده برگزار می شود شرکت 
کند. برای این منظور دولت آمریکا باید برای ظریف روادید 
صادر کند و این خود نشانه دیگری است که واشنگتن 
فعًا تحریم او را متوقف کرده است. دولت آمریکا بعد 
از خروج یکجانبه از برجام و از سرگرفتن تحریم ها علیه 
ایران چندین اقدام تحریک آمیز علیه ایران انجام داده است. 

به عنوان مثال، واشنگتن سپاه پاسداران انقاب اسامی را 
در فهرست سازمان های اصطاحًا »تروریستی« قرار داد. 
دولت ترامپ همچنین اعام کرد قصد دارد صادرات نفت 
ایران را به صفر برساند و در این راستا از صدور معافیت  
برای برخی از مشتری های نفتی ایران خودداری کرد. پس 
از آن، جمهوری اسامی ایران اعام کرد با توجه به خروج 
آمریکا از »برجام« و محقق نشدن وعده کشورهای اروپایی 
در جبران آثار این خروج، تعهدات خود در توافق هسته ای 
را به صورت مرحله به مرحله و طبق بندهای ۲6 و 36 
برجام کاهش خواهد داد. یک سخنگوی وزارت خزانه داری 
آمریکا در پاسخ به این سوال که چرا دولت ترامپ از تحریم 
ظریف منصرف شده، خبرنگار رویترز را به اظهارات روز 
سه شنبه یک مقام آمریکایی درباره همین موضوع ارجاع داد 
که گفته بود: »ما در حال بررسی مسیرهای مختلف برای 
اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هستیم. مشخصًا ظریف 
یکی از افراد مدنظر ماست و ما به محض دریافت اطاعات 
بیشتر شما را در جریان تازه ترین تحوات قرار خواهیم 
داد«. وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر درباره این گزارش 
خودداری کرده است. مورگان اورتگاس در کنفرانس خبری 
روز پنجشنبه ادعا کرد که واشنگتن خواستار حل و فصل 
دیپلماتیک اختافات با ایران است. او ادعای ترامپ مبنی 
بر اینکه واشنگتن خواستار مذاکره با ایران بدون پیش شرط 

است را تکرار کرد.

منابعآگاهخبردادند
عقب نشینی دولت ترامپ از تحریم ظریف

چین:

 آمریکا با آتش بازی نکند

حمایت ارتش الجزایر از آغاز گفت و گوهای فراگیر ملی

مرکل به صورت »نشسته« از نخست وزیردانمارک استقبال کرد

موافقت پارلمان مصر با تمدید وضعیت فوق العاده 
پارلمـان مصـر بـا فرمـان رئیس جمهـور این کشـور برای 
تمدیـد وضعیـت فوق العاده در کشـور به مدت سـه مـاه دیگر 
موافقـت کرد.بـه گزارش گروه فارس، پارلمان مصر در جلسـه 
روز پنجشـنبه  بـا اکثریت آرا بـه فرمان »عبدالفتاح السیسـی« 
رئیس جمهـور ایـن کشـور در خصـوص تمدیـد وضعیـت 
فوق العـاده به مدت سـه ماه دیگر رأی مثبـت داد.طبق گزارش 
وبـگاه »بوابـة اأهـرام«، پارلمـان مصـر در جلسـه ای کـه بـه 
ریاسـت »علی عبدالعال« رئیس پارلمان برگزار شـد، با فرمان 
شـماره 3۱۷ السیسـی مربـوط بـه سـال ۲0۱۹ مبنـی بر تمدید 
وضعیـت فوق العاده به مدت سـه ماه موافقـت کرد.مصر برای 

نخسـتین بـار در آوریـل سـال ۲0۱۷ پـس از وقـوع دو انفجار 
در دو کلیسـای این کشـور که به کشـته شـدن 45 نفر و زخمی 
شـدن ده ها نفر دیگر منجر شـد، وضعیت فوق العاده در کشور 
اعام کرد.این فرمان السیسی با توجه به شرایط امنیتی کشور 
صـادره شـده و بـر اسـاس آن نیروهای مسـلح و پلیس اختیار 
اتخاذ اقدامات ازم برای مقابله با خطرات تروریسـم و حفظ 
امنیت کشـور و نیز حفظ مایملک و جان شـهروندان را دارند.

ارتـش مصـر از فوریـه ۲0۱۸ عملیـات گسـترده امنیتـی برای 
تعقیـب عناصـر تروریسـتی در سـینا، مرزهای غربـی و دیگر 

مناطـق مصـر را آغاز کرده اسـت. 

داماد ترامپ به کنگره احضار شد
کمیتـه قضائـی مجلـس نماینـدگان آمریـکا بـا احضار 
شـماری از مقام هـای سـابق و کنونـی دولـت آمریـکا از 
بـرای تحقیـق دربـاره عملکـرد  جملـه »جـرد کوشـنر« 
ترامـپ، موافقـت کـرد. بـه گـزارش فـارس، کمیتـه قضائی 
مجلـس نمایندگان آمریکا روز پنجشـنبه با گسـترش دایره 
تحقیقـات درباره عملکـرد »دونالـد ترامپ« رئیس جمهور 
ایـن کشـور، موافقـت کـرد. به نوشـته پایگاه خبری شـبکه 
»سـی ان ان«، بـا موافقـت ایـن کمیتـه، بیـش از ۱0 نفـر از 
مقام هـای کنونـی و سـابق دولـت ترامـپ از جملـه »جـرد 
کوشـنر« داماد و مشـاور ارشـد رئیس جمهور آمریکا، برای 

ادای شـهادت به کنگره احضار می شـوند.در این رأی گیری، 
هـر ۲۱ عضـو دموکـرات کمیته رأی مثبت دادنـد و تمام ۱۲ 
عضـو جمهوری خـواه نیز رأی منفـی اعام کردنـد. »جف 
سشـنز« دادسـتان سـابق، »رود سوسنسـتین« معاون سابق 
دادسـتان، »جان کلی« رئیس دفتر سـابق ترامـپ و »کوری 
لواندوفسکی« مدیر ستاد انتخاباتی ترامپ، از جمله دیگر 
افـرادی هسـتند کـه بـرای ادای شـهادت، بـه کمیته قضائی 
مجلـس نماینـدگان احضار شـده اند. این کمیته قرار اسـت 
اتهاماتـی از جملـه مانع تراشـی از اجـرای عدالت و فسـاد 
را کـه علیـه ترامپ مطرح اسـت، مورد بررسـی قـرار دهد.

اولین محموله سامانه پدافندی »اس400« وارد ترکیه شد
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حــواد ث

کــوتــاه
در حادثه واژگونی یک خودروی پژو 405 در زاهدان 5 نفر کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند.ماموران مرکز پیام سازمان اورژانس کشور 
از وقوع یک حادثه باخبر شدند.براساس تماس برقرارشده با مرکز اورژانس عوامل این مرکز دریافتند یک فقره واژگونی خودروی پژوی 
405 در زاهدان رخ داده است.با حضور تکنسین های اورژانس در محل حادثه در محور خاش به سراوان مشخص شد یک فقره خودروی 

پژو 405 واژگون شده که در این حادثه متاسفانه 5 نفر کشته شدند.عوامل اورژانس 
همچنین 5 نفر از افرادی که در این حادثه مصدوم شده بودند با آمبوانس به 

نزدیک ترین بیمارستان محل وقوع حادثه منتقل کردند.

واژگونی پژو 5 کشته بر جا گذشت

رئیس کانتری پایگاه یکم پلیس آگاهی پایتخت 
از دستگیری 3 سارق منزل و یک مالخر با اعتراف 
به 54 فقره سرقت، خبر داد.سرهنگ کارآگاه قاسم 
دستخال، گفت: پرونده ای از کانتری 101 تجریش 
متهمان  شناسایی  برای  منزل  موضوع سرقت  با 
پرونده به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.وی 
بیان داشت: درادامه تحقیقات پلیسی 3 پرونده مشابه 
دیگری به ارزش 80 میلیارد ریال به این پایگاه 
ارجاع شد.تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم به طور 
ویژه شناسایی و دستگیری متهمان را در دستور کار 
قرار دادند.این مقام انتظامی عنوان کرد: با بررسی 
تصویری  میدانی،  تحقیقات  و  جرم  صحنه های 
از یکی از سارقان به دست آمد که در پایش های 
اطاعاتی، متهم شناسایی و مشخص شد که سابقه دار 
بوده و مخفیگاه وی در یکی از شهرستان های استان 
البرز است.رئیس پایگاه یکم با اشاره به اینکه متهم 
در مخفیگاهش دستگیر شد، افزود: متهم پس از 
انتقال به پایگاه یکم به جرم ارتکابی با همکاری 2 
همدست خود اعتراف کرد.سرهنگ دستخال ابراز 
داشت: مخفیگاه 2 متهم دیگر نیز در تهران شناسایی 
و هر 2 سارق در عملیات های جداگانه در 21 و 28 

تیرماه دستگیر و از مخفیگاه متهمان تعدادی مدارک 
هویتی، تلفن همراه، چک و غیره کشف شد.وی 
تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی به 54 فقره 
سرقت منزل با همکاری یکدیگر در محدوده شمال 

و شمال شرق تهران اعتراف و اظهارداشتند که اموال 
مسروقه را به مالخری در مرکز پایتخت فروخته اند.

اموال  مالخر  نهایت  افزود: در  انتظامی  مقام  این 
مسروقه نیز در دوم تیرماه در مخفیگاهش دستگیر و 

به همکاری با سارقان اعتراف کرد.سرهنگ دستخال 
با بیان اینکه تاکنون 46 نفر از مالباختگان شناسایی 
شده اند، خاطرنشان کرد: اعضای باند سارقان منزل با 

دستور مراجع قضائی روانه زندان شدند.

ویـــژه 

خبـــر 
سارق دستگیر شد

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری سارق مغازه و منزل با 21 
فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.سرهنگ  عیسی روشن قلب، با 
اعام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت مغازه و منزل در سطح 
شهرستان آستانه اشرفیه دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.این مقام انتظامی افزود: 
ماموران پلیس آگاهی با تعقیب سرنخ ها و بررسی صحنه های سرقت متهم 
را شناسایی و با هماهنگی قضائی در مخفیگاهش دستگیرکردند.سرهنگ 
روشن قلب با بیان اینکه متهم در بررسی فنی پلیس به 21 فقره سرقت 
مغاره و منزل در سطح شهرستان آستانه اشرفیه اعتراف کرد، افزود: سارق 
37 ساله پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفي شد.فرمانده انتظامي 
شهرستان آستانه اشرفیه در پایان از شهروندان خواست به هشدارهاي پلیس 
در راستاي پیشگیري از سرقت توجه كنند و در صورت مشاهده هر مورد 

مشکوک مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسي 110 اطاع دهند.

30 فقره سرقت سیم برق  
فرمانده انتظامي شهرستان برخوار از دستگیری یک سارق سیم برق و 
کشف 30 فقره سرقت خبر داد.سرهنگ غامرضا براتي گفت: پس از وقوع 
چندین مورد سرقت سیم برق در شهر »خورزوق«  شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار 
گرفت.وی افزود: ماموران گشت نامحسوس پلیس آگاهی حین گشتزنی در 
منطقه مسکونی »خورزوق« یک سارق را حین سرقت سیم برق هوایی 
مشاهده و دستگیر کردند.این مقام انتظامی بیان داشت: فرد دستگیرشده 
هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد به 30 فقره سرقت سیم برق 
اعتراف کرد.فرمانده انتظامی شهرستان برخوار از تحویل متهم به مراجع 
قضائی خبر داد و خاطرنشان کرد: تماس به موقع شهروندان با پلیس و 
اعام موضوع های مشکوک نقش موثری در کشف و خنثی سازی بسیاری 

از جرایم دارد.

70 کیلو »مرفین« کشف شد
فرمانده انتظامی استان مازندران  از دستگیری قاچاقچی موادمخدر 
سیدمحمود  داد.سردار  خبر  استان  این  در  مرفین  کیلو   70 کشف  و 
میرفیضی، گفت: در اجرای طرح های مقابله با موادمخدر و سوداگران 
مرگ، ماموران انتظامی شهرستان گلوگاه حین کنترل محورهای مواصاتی 
به یک خودروی پژو مشکوک شدند.فرمانده انتظامی استان مازندران، 
اخطارهای  به  توجه  بدون  که  را  موردنظر  خودروی  ماموران  افزود: 
پلیس از محل متواری شده بود در اقدامی عملیاتی متوقف و سرنشین 
آن را دستگیر کردند.سردارمیرفیضی تصریح کرد: ماموران در بازرسی 
از خودروی موردنظر 70 کیلو مرفین در بسته های یک کیلویی کشف 
ضمن  متهم  گرفته  صورت  بررسی های  برابر  اظهارکرد:  کردند.وی، 
خریداری مواد مکشوفه از یکی از کشورهای شرقی از طریق فضای 
مجازی و بارگیری آن از استان گلستان، قصد توزیع در استان های تهران 
و آذربایجان غربی را داشت.فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطرنشان 
کرد: متهم پس از بازجویی های انجام شده با تشکیل پرونده به مرجع 
قضائی معرفی شد.این مقام انتظامی موادمخدر را پدیده اي استعماري 
برای محو ارزش هاي اخاقي و اجتماعي و تسلط بر جوامع برشمرد 
و گفت: مبارزه با موادمخدر بیش از آنکه ماموریتى در راستاى وظایف 
مصرحه پلیس باشد، اقدامى است استراتژیک در مقابله با ابزار نظام 
سلطه جهانى که دستیابی به آن نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های 

اجرایی با نیروی انتظامی است.

کشف 92 کیلو حشیش 
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر از کشف 92 کیلو 
حشیش از یک دستگاه خودرو سواری پراید در شهرستان دیلم خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا شبانی اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
مرکز استان با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان های گناوه و دیلم 
در یک عملیات هماهنگ با انجام اقدامات اطاعاتی موفق شدند یک 
محموله حشیش را شناسایی کنند.وی با اشاره به اینکه خودرو حامل 
موادمخدر به صورت غافلگیرانه در یکی از مسیرهای مواصاتی شهرستان 
دیلم متوقف شد، افزود: در بازرسی از این خودرو، 92 کیلوگرم حشیش 
که به صورت ماهرانه ای جاساز شده بود کشف شد.سرهنگ شبانی گفت: 
در این عملیات یک سوداگر مرگ که محموله حشیش را از یکی از 
استان های همجوار تهیه کرده بود و قصد داشت به استان خوزستان انتقال 
دهد دستگیر شد.رئیس پلیس مبارزه باموادمخدر استان بوشهر خاطرنشان 
كرد: نیروي انتظامي با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر برخورد 

قاطع و قانوني خواهد كرد و اجازه جوان به آنان نخواهد داد.

انهدام باند سارقان خودرو 
فرمانده انتظامی استان قزوین از انهدام باند سارقان حرفه ای خودرو 
و محتویات داخل و کشف 25 فقره سرقت در قزوین خبر داد.سردار 
مهدی حاجیان اظهارداشت: با ارجاع یک پرونده سرقت خودرو به پلیس 
آگاهی استان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت 
ارشد  مقام  گرفت.این  قرار  پلیس  این  ماموران  کار  دستور  در  ویژه 
انتظامی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و 
گشتزنی های هدفمند، 2 سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو را شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی طی یک عملیات غافلگیرانه آنها در 
مخفیگاه شان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: متهمان 
در تحقیقات و بازجویی فنی کارآگاهان پلیس آگاهی به 5 فقره سرقت 
خودرو و 20 فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف و 5 مالخر را 
به عنوان خریدار وسایل سرقتی معرفی کردند که ماموران پلیس در یک 
عملیات ضربتی، مالخران را دستگیر کردند. متهمان پس از تکمیل پرونده 
در اختیار مقامات قضائی قرار گرفتند.سردار حاجیان در پایان با اشاره به 
اینکه اموال مسروقه کشف شده از سارقان پس از شناسایی مالباختگان 
به آنان بازگردانده شد، خاطرنشان کرد: اشیای قیمتي، اسناد و مدارک 
اتومبیل و هویتي در داخل خودرو اگر در معرض دید قرار بگیرند، براي 
سارقان وسوسه انگیز خواهند بود.سردار حاجیان از شهروندان خواست 
تا از گذاشتن هرگونه وسیله با ارزش داخل خودرو و در معرض دید 
خودداري کنند. همچنین از پارک خودروهای خود در مکان های خلوت 

اجتناب و آن را به تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

کشف نوزاد 5 ماهه در شهرک غرب
در  کالسکه ای  داخل  در  که  را  ماه  پنج  نوزاد  یک  پلیس  ماموران 
شهرک غرب تهران رها شده، پیدا کردند.چهارشنبه شب در تماس با مرکز 
فوریت های پلیسی 110 اعام شد که نوزادی پنج ماهه در یک کالسکه 
مقابل مسجدی در خیابان فرحزادی رها شده و هیچ اثری از خانواده وی 
نیست.با دریافت این گزارش ماموران کانتری شهرک غرب به محل اعزام 
شده و تحقیقات خود را آغاز کردند که در جریان آن مشخص شد، هیچ 
موردی مفقودی نوزاد به پلیس گزارش نشده است.همچنین در کنار نوزاد 
ظرف شیرخشکی نیز قرار داشت که همین موضوع احتمال رهاشدن او 
را بیشتر می کرد.مرکز اطاع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ با تایید 
این خبر اعام کرد که هماهنگی های ازم با بهزیستی استان تهران انجام 
شد و این نوزاد پسر پنج ماهه پس از انتقال به کانتری در اختیار عوامل 

بهزیستی قرار گرفت.

فوت كارگر حین حفر چاه 
كارگري 20 ساله حین حفر چاه در یكي از روستاهاي 
شهرستان خمین به دلیل ریزش دهنه آن، جان خود را 
انتظامي  فرمانده  عزیزي  عزیز  داد.سرهنگ  دست  از 
شهرستان خمین در این باره گفت:  گزارش یك حادثه 
منجر به فوت در هنگام حفر چاه در اراضي كشاورزي 
روستان پشتكوه شهرستان به مركز فوریت هاي پلیس 110 
اعام و بافاصله تیم هاي امدادي و انتظامي به محل اعزام 
شدند.وي افزود: در تحقیقات اولیه انجام شده مشخص 
شد كه دهنه چاه دچار تخریب و ریزش كرده و بر روي 
كارگري 20 ساله كه در داخل چاه در حال حفاري بوده 
است، سقوط كرده است.این مقام انتظامي اضافه كرد: 
بافاصله تیم هاي آتش نشان، اورژانس و هال احمر در 
محل حاضر شدند و جسد فرد محبوس شده در داخل 
چاه بیرون آورده شد که مشخص شد وی جان خود را 

از دست داده است.

سقوط مرگبار مینی بوس به دره
رئیس سازمان امداد و نجات هال احمر از سقوط 
یک دستگاه به مینی بوس به دره در جاده شفت استان 
گیان خبر داد.مرتضی سلیمی درباره جزئیات وقوع این 
حادثه، اظهار کرد: یک دستگاه مینی بوس با 21 سرنشین 
در محور شفت به امامزاده اسحاق استان گیان در حال 
حرکت بود که در کیلومتر 5 این محور دچار حادثه شده 
و به دره سقوط می کند.وی با بیان اینکه وقوع این حادثه 
به سرعت به نیروهای امدادی از جمله سازمان امداد و 
نجات هال احمر اعام شد، گفت: با حضور نیروهای 
مورد  مینی بوس  سرنشینان  حادثه  محل  در  امدادی 
بررسی های اولیه قرار گرفتند و مشخص شد که 20 نفر 
از این افراد مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داده 
است.به گفته وی هشت نفر از مصدومان این حادثه توسط 
جمعیت هال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.وی در 
ادامه از افزایش تعداد کشته شدگان این حادثه خبر داد و 
گفت: متاسفانه به رغم انجام عملیات پیش بیمارستانی یکی 
دیگر از حادثه دیدگان سقوط این مینی بوس به دره نیز 
جان خود را از دست داد و تعداد کشته شدگان این حادثه 
به دو نفر افزایش یافت.به گفته وی تا کنون ١٠ مصدوم 

توسط جمعیت هال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

395 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد
فرمانده انتظامی یزد، از کشف 363 کیلوگرم تریاک 
و 32 کیلوگرم حشیش در این استان خبر داد.سرتیپ 
محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی یزد، گفت: با تاش 
ماموران به دنبال بازرسی از 2 دستگاه خودرو عبوری، 
395 کیلوگرم موادمخدر شامل 363 کیلوگرم تریاک و 
32 کیلوگرم حشیش در این استان کشف شد.سرتیپ 
محمدرضا میرحیدری افزود: در این ارتباط چهار متهم 
دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.

وی ادامه داد: متهمان قصد انتقال مواد یادشده را از شرق 
کشور به یزد داشتند.

کشف دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف 6 دستگاه 
استخراج ارز دیجیتال)بیت کوین( به ارزش یک میلیارد 
ریال خبر داد.سرهنگ یدا... رستمی در تشریح این خبر 
گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق دستگاه های 
بیت کوین)تولید ارز دیجیتال( در شهرستان، ماموران یگان 
امداد حین گشتزنی و كنترل خودروهاي عبوري به یک 
دستگاه خودروی سمند مشكوك و آن رامتوقف كردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، 
6 دستگاه بیت کوین قاچاق کشف شد.سرهنگ  رستمی 
با بیان اینکه کارشناسان امر ارزش ریالی دستگاه های 
قاچاق شده را یک میلیارد برآورد کردند، افزود: در این 
رابطه یک متهم دستگیر که جهت تحقیقات بیشتر تحویل 
پلیس آگاهی شد.فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر با بیان 
اینکه پلیس، دستگیری مجرمان و برخورد با هنجارشکنان 
را همواره در دستور کار خود قرار داده از مردم عزیز 
خواست برای کمک به اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت 
بافاصله  موارد  اینگونه  از  اطاع  جامعه، در صورت 
مراتب را از طریق تماس با شماره 110 به پلیس اطاع 

دهند.

اعتراف به 24 فقره سرقت 
جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری 
سارق سابقه دار و اعتراف وی به 24 فقره انواع سرقت 
مسعود  داد.سرهنگ  خبر  گنبدکاووس  شهرستان  در 
فروزان، اظهارداشت: پس از وقوع چندین فقره سرقت در 
گنبدکاووس و با توجه به حساسیت موضوع، دستگیری 
سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار 
گرفت.وي افزود: در این راستا پس از یک سری تحقیقات 
به  موفق  ماموران  میدانی،  بررسی های  و  تخصصی 
شناسایی یک سارق سابقه دار شده و طی هماهنگی با مقام 
قضائی، وی را طی عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش 
دستگیر کردند.جانشین فرمانده انتظامی گلستان، تصریح 
کرد: متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه جرمی شد، اما 
پس از مواجهه با اسناد و مدارک غیرقابل انکار پلیس، به 
24 فقره سرقت از جمله منزل، موتورسیکلت و کابل برق 
اعتراف کرد.سرهنگ فروزان با بیان اینکه پلیس شبانه روز 
با مجرمان و هنجارشکنان مقابله کرده و برای امنیت مردم 
تاش می کند، گفت: سارق پس از تشکیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری سارقان 17میلیارد طا
از  بختیاری  و  چهارمحال  استان  انتظامي  فرمانده 
دستگیری 3 سارق حرفه ای مغازه طافروشی و کشف 
3 کیلو و662 گرم طای مسروقه در بروجن خبر داد. 
سردار غامعباس غام زاده در تشریح این خبر گفت: 
در پی سرقت از مغازه طافروشی در شهرستان بروجن، 
شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس 
آگاهی استان و همچنین این شهرستان قرار گرفت.این 
مقام ارشد انتظامی افزود: ماموران با تاش شبانه روزی و 
انجام کارهای اطاعاتی پس از هماهنگی قضائی موفق به 
شناسایی و دستگیری سارقان در یک عملیات غافلگیرانه 
شدند.سردار غامعباس غام زاده با بیان اینکه در این 
رابطه3 سارق حرفه ای طافروشی دستگیر شدند، گفت: 
در بازرسی از مخفیگاه آنها 3 کیلو و 662 گرم طا کشف 
شد.فرمانده انتظامی استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به 
معرفی سارقان به مراجع قضائی بیان داشت: کارشناسان 
ارزش طاهای مسروقه را 17 میلیارد و 578 میلیون و 

195 هزار ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از پلمب دو واحد صنفی به دلیل 
عرضه برنج نامرغوب و تقلبی خبر داد.سردار علی ذوالقدری دراین باره گفت: 
در پی شکایت شماری از شهروندان ساکن محدوده غرب تهران در خصوص 
از  تیمی  از سوی یک واحد صنفی،  تقلبی  و  نامرغوب  برنج های  فروش 
کارشناسان نظارت بر اماکن عمومی پلیس با هماهنگی سازمان تعزیرات و 
مقام قضائی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.وی با بیان اینکه تیم های 
کارشناسی پلیس به این واحد صنفی اعزام شدند و تحقیقات میدانی خود را 
آغاز کردند، گفت: در بررسی برنج های موجود در فروشگاه مشخص شد مالک 
این واحد صنفی اقدام به فروش برنج غیرایرانی تحت عنوان برنج ایرانی، کرده 
و گزارش شهروندان از اقدام خاف قانون کاما درست است.به گفته ذوالقدری 
در بررسی از این واحد صنفی بیش از 600 کیلوگرم برنج نامرغوب و تقلبی 
که در کیسه هایی با برند ایرانی بسته بندی شده بود، کشف و ضبط شد و مالک 
فروشگاه نیز برای تحقیقات بیشتر به پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ 

انتقال یافت.وی همچنین از برخورد با مورد مشابه دیگری در شرق تهران خبر 
داد و گفت: همزمان در اجرای گزارشی دیگر در شرق تهران نیز ماموران پلیس 
نظارت بر اماکن عمومی پایتخت یکی دیگر از عرضه کنندگان برنج تقلبی در 

پوشش برند ایرانی را شناسایی کردند.رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: 
در این مورد نیز با شکایت شهروندان ساکن محدوده نظام آباد، مشخص شد که 
مالک یک فروشگاه در این محله اقدام به فروش برنج ایرانی به قیمت روز کرده 
اما زمانی که مشتریان برنج ها را بررسی کرده اند، مشخص شده تنها 20درصد آن 
ایرانی و مابقی برنج پاکستانی است که با مشخص شدن این موضوع، بافاصله 
تیم عملیاتی این یگان به همراه ماموران تعزیزات حکومتی و کارشناسان اتحادیه 
بنکداران شهر تهران به محل اعزام و در بررسی های انجام شده متوجه شدند 
که مالک این واحد صنفی تحت پوشش برنج ایرانی، برنج نامرغوب و تقلبی 
به مشتریانش عرضه کرده است.ذوالقدری با بیان اینکه با تایید نظریه کارشناسان 
اتحادیه و سازمان تعزیرات، برنج های مذکور در هر دو واحد صنفی مختلف 
توقیف شد، گفت: همچنین با دستور مقام قضائی هر دو واحد صنفی به جرم 
غش در معامله، ارائه برنج تقلبی و فریب مشتریان، پلمب شده و مالکان متقلب 

آن نیز دستگیر شدند.

دستگیری 2 برنج فروش متقلب

پیشگیری  پلیس  کنترل  و  فرماندهی  مرکز  رئیس 
از دستگیری بدل انداز حرفه ای و کشف 11  پایتخت 
مجسمه بدلی خبر داد و گفت: متهم قصد داشت این 
مجسمه ها را به خریدار به مبلغ 2 میلیارد ریال بفروشد.

سرهنگ سعید آقایاری، بیان داشت: ماموران کانتری 
135 آزادی هنگام گشتزنی در محدوده کانتری با یکی 
از متهمان بدل انداز که پیش تر در کانتری پرونده ای برای 
وی تشکیل شده بود، روبه رو شدند.وی با اشاره به اینکه 
متهم ساکی همراه داشت و به محض دیدن ماموران از 

محل متواری شد، افزود: ماموران به تعقیب پرداختند و 
پس از دقایقی تعقیب و گریز را دستگیر و برای بررسی 
موضوع به کانتری منتقل کردند.این مقام انتظامی عنوان 
کرد: در بررسی از ساک این مرد جوان 11 مجسمه کشف 
و متهم در بازجویی اولیه اظهارداشت: قصد داشته 11 
به خریدار در ماقات حضوری که  بدلی را  مجسمه 
هماهنگ کرده بود به مبلغ 2 میلیارد ریال بفروشد.سرهنگ 

آقایاری ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی اظهار داشته که 
با تماس تلفنی با افراد مختلف مدعی می شدم که چاه کن 
هستم و تعداد مجسمه در زمان حفر چاه پیدا کردم. چون 
افغانستانی هستیم قادر به فروش مجسمه های طا نیستم 
و حاضرم آنها را به مبلغ 2 میلیارد ریال بفروشم.متهم در 
ادامه اظهارات خود گفت: در ماقات حضوری در مقابل 
چشمان خریدار سر مجسمه ای را که از جنس برنج بود 

با قیچی جدا می کردم و در یک لحظه با قطعه طایی که 
در دستم بود جابه جا می کردم و از خریدار می خواستم که 
قطعه را بررسی کند و پس از اطمینان از طا بودن آن 11 
مجسمه طا را از من بخرد.این متهم اعتراف کرد، قبل از 
دستگیری با یکی از خریداران قرار داشته تا مجسمه های 
بدلی را به وی نشان دهد.رئیس مرکز فرماندهی و کنترل 
پلیس پیشگیری گفت: تمام افرادی که از این طریق مورد 
کاهبرداری قرار گرفته اند برای تشکیل پرونده به کانتری 

135 آزادی مراجعه کنند.

کشف مجسمه های بدلی 2 میلیاردی

سخنگوی سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی 
شـهرداری تهران از سـقوط مرگبار زن جوان به داخل 
چاهـی ناایمـن و بـدون درپـوش خبر داد.سـیدجال  
ملکـی، دربـاره جزئیـات ایـن حادثـه گفـت: سـقوط 
فـردی بـه داخـل چـاه بـه سـامانه ١٢5 آتش نشـانی 
اعـام شـد کـه در پـی آن بافاصلـه دو ایسـتگاه بـه 
سـاکنان  گفـت:  شـدند.وی  اعـزام  موردنظـر  آدرس 
ادعـا کردنـد کـه از یـک خانم جـوان ٣5 سـاله خبری 

در دسـترس ندارنـد و احتمـال می دهنـد بـا توجـه به 
وجود دو حلقه چاه نا ایمن و بدون درپوش مناسـب 
در ایـن محـل، در یکی از آنها سـقوط کرده باشـد.وی 
ادامه داد: آتش نشـانان ایمنی سـازی های ازم را انجام 
دادنـد و یکـی از نیروهـا وارد چـاه شـد کـه در همـان 
دقایـق اولیـه بدن بی جـان ایـن زن جـوان را در اولین 
چـاه کـه حـدود ٢5 متـر عمـق داشـت، پیـدا کردند.به 
گفتـه وی، ایـن عملیـات بـا موفقیـت به پایان رسـید.

سقوط مرگبار زن جوان به چاه
سرپرسـت پلیـس راه اسـتان کرمـان گفـت: براثـر 
تانكـردار  واژگونـي یـک دسـتگاه كامیـون كشـنده 
در محـور هفت بـاغ – بـم2 نفركشـته و2 تـن دیگـر 
مجـروح شدند.سـرهنگ علي اكبر نصیري گفـت: در 
پـي اعـام مرکـز فوریت هـاي پلیسـي 110 مبنـي بر 
وقـوع یک فقره تصـادف واژگوني در محور هفت باغ 
- بم،مامـوران پلیـس راه بـه محـل اعـزام شـدند.وي 
تصریـح کـرد: در بررسـي صحنـه تصادف مشـخص 

شد، یک دستگاه كامیون كشنده تانكردار هنگام تردد 
در مسـیر  هفت باغ - بم  از مسـیر منحرف و واژگون 
شـد در ایـن حادثـه 2 نفر ازسرنشـینان آن در دم جان 
خـود را از دسـت دادنـد و2نفر دیگراز سرنشـینان آن 
مجـروح و روانه بیمارسـتان شدند.سرپرسـت پلیس 
راه شـمال اسـتان خاطرنشـان کرد: کارشناسان پلیس 
راه علت اصلي تصادف را تخطي از سرعت مطمئنه 

اعـام كردند.

واژگوني  كامیون كشنده با 2 کشته 

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ از دسـتگیری فروشـنده 
مخدر »گل« در اینسـتاگرام خبر داد.سـرهنگ محمد بخشـنده دراین باره 
گفـت: به دنبال تاکیدات سـردار فرمانده انتظامی تهران بـزرگ در برخورد 
بـا قاچاقچیـان موادمخدر در فضـای حقیقی و فضای مجـازی، ماموران 
پلیـس مبـارزه بـا موادمخدر پایتخـت در رصدهای خـود از فعالیت یک 
صفحه اینسـتاگرامی که اقدام به فروش مخدر گل کرده بود، با خبر شـده 
و رسـیدگی به موضوع را در دسـتور کار خود قرار دادند.وی با بیان اینکه 
هماهنگی های ازم با پلیس فتا نیز در این خصوص انجام شـده اسـت، 
گفـت: مامـوران با اطمینان از فعالیت این صفحـه در امر خرید و فروش 

مخـدر گل اقـدام بـه اخـذ مجـوز از مقـام قضائـی کـرده و بـا اسـتفاده از 
شـیوه های پلیسی و مهندسـی معکوس گرداننده این صفحه را شناسایی 
و در عملیاتـی دسـتگیر کردند.بخشـنده با بیان اینکـه در بازرسـی از این 
افراد پنجاه کیلو و 280گرم ماده توهم زای گل کشف و ضبط شد، افزود: 
عامل اصلی و دارنده صفحه اینستاگرامی نیز از سوی ماموران شناسایی 
و دسـتگیر شـد و بـا توجـه بـه همـکاری افـراد دیگـر بـا وی، تحقیقات 
پلیسـی برای شناسـایی دیگر اعضای ایـن باند ادامـه دارد.به گفته رئیس 
پلیـس مبـارزه با موادمخـدر تهران بـزرگ، »گل« از مشـتقات ارتقا یافته 
گیاه شـاهدانه اسـت که به طور عامیانه به نام حشـیش شـناخته می شـود، 

امـا برخـی از جوانـان و خانواده هـا تصـور می کنند که عـوارض کمتری 
دارد در حالی که اینگونه نیسـت.

دستگیری »گل« فروش در اینستاگرام

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت 2 
موبایل قاپ با 40 فقره سرقت خبر داد و گفت: تاکنون 33 تن از مالباختگان 
شناسایی شده اند.سرهنگ کارآگاه احمد نجفی گفت: همزمان با افزایش 
سرقت گوشی های تلفن همراه در محله های تهرانپارس و افسریه، تیمی 
از کاراگاهان اداره هیجدهم پلیس آگاهی پایتخت رسیدگی به پرونده را بر 
عهده گرفتند.وی توضیح داد: بررسی شکایت های مطرح شده حکایت از 
این داشت که سارقان موتورسوار همزمان با تاریک شدن هوا اقدام به قاپیدن 

گوشی تلفن همراه رهگذران می کنند.وی ضمن اشاره به اینکه مالباختگان 
توانسته بودند مشخصات ظاهری موبایل قاپ را به خاطر بسپارند، ابرازداشت: 
تصویری از متهمان و مشخصات ظاهری در اختیار تیم های تخصصی پلیس 
آگاهی قرار داده شد و در پایش های اطاعاتی مشخص شد که متهمان 
سابقه دار بود و پیش تر در پلیس آگاهی پرونده دارند.وی گفت: در تحقیقات 
پلیسی مخفیگاه متهمان که به صورت مجردی زندگی می کردند، شناسایی و 
با هماهنگی مقام قضائی هر 2 سارق در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی 

از آن محل تعدادی گوشی همراه و حافظه جانبی تلفن همراه کشف شد.این 
مقام انتظامی با بیان اینکه در ابتدا متهمان به 5 فقره سرقت اعتراف کردند، 
افزود: متهمان در ادامه تحقیقات پلیسی و با شناسایی چهره آنان توسط 
مالباختگان، چاره ای جز به اعتراف نداشتند و به 40 فقره موبایل قاپی اقرار 
کردند.معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به 
اینکه تاکنون 33نفر از مالباختگان شناسایی شده اند، گفت: با تکمیل تحقیقات 

پلیسی متهمان در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

دستگیری 2 موبایل قاپ در پایتخت

یک کارگر هنگام کار در یک پروژه ساختمانی از 
ارتفاع 12 متری سقوط کرد.حادثه سقوط یک کارگر 
از ارتفاع به سامانه 125 اطاع داده شد که در پی 
آن ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران، آتش نشانان 
به محل حادثه  را  نجات یک  گروه  و  ایستگاه 3 
واقع در خیابان هفده شهریور، خیابان آبشار، کوچه 
محمدی بیگ اعزام کرد.با حضور عوامل آتش نشانی 
در محل مشاهده شد که کارگری حدودا 25ساله در 
حال کار در یک ساختمان در حال ساخت بوده که 
ناگهان در ارتفاع 12 متری در طبقه چهارم به طبقه 
سوم سقوط کرده و در وضعیت ناایمنی گرفتار شده 

است که بافاصله اقدامات ازم برای پایین آوردن 
این کارگر انجام شد و عوامل آتش نشانی با فیکس 
کردن کارگر که از چند ناحیه دچار آسیب و شکستگی 
شده بود در برانکارد مخصوص او را به سطح زمین 
منتقل کردند.با انتقال کارگر آسیب دیده به سطح زمین، 
این فرد در اختیار عوامل اورژانس مستقر در محل 
حادثه قرار گرفت و پس از دریافت خدمات درمانی 
اضطراری برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل 
شد.آتش نشانی تهران با تایید این خبر اعام کرد 
کارشناسان  از سوی  که علت قطعی وقوع حادثه 

آتش نشانی در دست بررسی است.

سقوط کارگر ساختمانی از طبقه چهارم
فرمانده انتظامي شهرستان  شیراز از دستگیري 
یك سارق حرفه اي محتویات داخل خودرو با 20 
فقره سرقت خبر داد.سرهنگ داور القاصی مهر، در 
تشریح این خبر گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت 
داخل خودرو در شیراز، افسران تجسس دایره مبارزه 
با سرقت کانتری 23 گلدشت، شناسایي و دستگیري 
سارق یا سارقان احتمالی را در دستور كار خود قرار 
بررسي های  با  کانتری  ماموران  افزود:  دادند.وي 
میدانی و افزایش گشتزني های هدفمند در محدوده 
سرقت هاي انجام شده، موفق شدند یك نفر كه در 
ساعات پایاني شب در بین خودروهاي پارك شده 

بود را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دهند.سرهنگ 
القاصی مهر با اشاره به اینکه پس از بررسي هاي فني 
مشخص شد متهم از سارقان حرفه اي و سابقه دار 
است، تصریح کرد: فرد دستگیر شده در بازجویي هاي 
فني پلیس، به 20 فقره سرقت قطعات و محتویات 
داخل خودرو اعتراف كرد.فرمانده انتظامي شهرستان 
شیراز با بیان اینكه متهم پس از انجام تحقیقات تكمیلي 
تحویل مراجع قضائي شد، از شهروندان خواست با 
رعایت تدابیر پیشگیرانه از سرقت مانند نصب سیستم 
از قفل و تجهیزات ضدسرقت،  استفاده  دزدگیر و 

سارقان را در انجام عمل مجرمانه ناكام بگذارند.

پرونده سارق درون خودرو بسته شد

انهدام باند سارقان منزل

عکس تزیینی است
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فروش  6  بازیکن برای  خرید »پوگبا«
به گزارش  نشریه مارکای اسپانیا، این روزها اخبار 
ضدونقیضی درباره پیوستن پل پوگبا به رئال مادرید 
شنیده می شود، اما حتی در صورتی که منچستریونایتد 
با این جابه جایی موافقت کند، کار کهکشانی ها برای 
خرید او آسان نیست.تا اان هفت بازیکن رئال مادرید 
در پنجره نقل وانتقاات از این تیم جدا شــده اند که 
شامل مارکوس یورنته، تئو هرناندس، رائول دتوماس 
و متئو کواچیچ به صورت قطعی و لوکا زیدان، سرخیو 
رگیلون و مارتین اودگارد به صورت قرضی می شود.

خروج این بازیکن برای رئال مادرید 125 میلیون یورو 
درآمد به همراه داشته، اما باشگاه رئال مادرید به دنبال آن 
است که با فروش 6 بازیکن 200 میلیون یوروی دیگر 
هم از این محل تامین بودجه کند.برای تامین بودجه 
200 میلیون یورویی از فروش بازیکنانش، رئال مادرید 
چشم امید به فروش بازیکنان مانند گرث بیل و ایسکو 
دارد. هیچ یک از این دو بازیکن اما خیال رفتن ندارند.

دیگر بازیکنانی که احتمال جدایی شان وجود دارد، 
کیلور ناواس، لوکاس واسکز و ماریانو دیاس هستند.

منچستریونایتد بارها تاکید کرده که برای فروش پوگبا 
به رقمی زیر 150 میلیون یورو رضایت نخواهد داد 
و اگر رئال مادرید دیگر هیچ یک از بازیکنان فعلی اش 
را نفروشد، نمی تواند از پس پرداخت هزینه خرید 
هافبک فرانسوی شیاطین ســرخ برآید.ایسکو برای 

شــرکت در اردوی پیش فصل رئال مادرید به کانادا 
سفر نکرده، اما این هیچ ربطی به احتمال پیوستن او 
به تیمی دیگر نــدارد. در واقع او به دلیل تولد فرزند 
دومش از باشــگاه اجازه گرفته که در مادرید بماند، 
امــا در روزهای آتی او نیز به دیگر شــاگردان زیدان 
ملحق خواهد شــد. قیمتی که رئال روی او گذاشته 
بین 65 تا 80 میلیون یورو است.خامس رودریگز در 
آستانه دوباره ملحق شدن به سرمربی سابقش در رئال، 
کارلو آنچلوتی است و روند مذاکرات میان ناپولی و 
رئال مادرید هنوز ادامه دارد. ناپولی می خواهد برای 
فصل اول خامــس را از رئال مادرید قرض بگیرد و 
تابستان سال بعد 40 میلیون یورو بابت خرید قطعی 
او بپردازد، اما رئال مادرید فعا مخالف این پیشنهاد 
اســت.به نظر می رسید که ناواس هم تابستان امسال 
رئال مادرید را ترک می کند، اما حاا او با سایر بازیکنان 
این تیم در کانادا به ســر می برد.باشگاه هنوز در فکر 
فروش اوست، اما قیمتی که برایش تعیین شده بین 35 
تا 50 میلیون یورو است و شاید هر تیمی را ترغیب 
نکند.به نظر می رســد کــه ورود لوکا یوویچ به جمع 
شــاگردان زین الدین زیدان، تنها یک مهر تایید پای 
سند خروج ماریانو از رئال مادرید بوده است.رئال اما 
منتظر است که پیشنهادی حداقل 20 میلیون یورویی 

دریافت کند تا به او اجازه رفتن بدهد.

هیچ خبری از پیشنهاد لیورپول ندارم
ســردار آزمون بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان 
در گفت وگوی تلویزیونی با برنامه »ورزش و مردم« 
درباره شرایطش در باشگاه »زنیت« گفت: من در این 
تیــم جا افتادم و بازیکنان بزرگی که در این تیم بازی 
می کنند به من کمک کردند که با شرایط باشگاه آشنا 
شوم.من با فرهنگ روسیه آشنایی کامل پیدا کرده ام. 
لیگ روسیه لیگ سختی است و تیم های خوبی دارد. 
با روستوف توانستیم در لیگ اروپا بازی کنیم و نتایج 
خوبی بگیریم. فصل جدید لیگ روسیه هم به زودی 
آغاز می شــود. ما  تیم خوبی داریم و دو، سه بازیکن 
جدید هم خریدیم و امیدوارم در فصل جدید هم موفق 
باشیم.وی درباره صحبت هایی که در مورد حضورش 
در لیورپول مطرح می شود، عنوان کرد: نمی دانم این 
موضوع صحت دارد یا نه. باشــگاه باید بگوید و من 
هیچ خبری ندارم.رقابت در لیورپول ســخت است 
و اگر پیشنهاد لیورپول رســمی باشد باید با باشگاه 
هماهنگ کنم که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. امیدوارم 
همه چیز مثبت باشد.بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان 
درباره اینکه صحبت هایی درباره پیشنهادهای اتزیو و 
سلتیک هم مطرح شده است، گفت: از پیشنهاد سلتیک 
خبر نداشتم.اگر پیشنهادی باشد به بازیکن نمی گویند و 
به باشگاه اطاع می دهند تا با باشگاه به توافق برسند 
و بعد از آن به بازیکن می گویند.مهاجم تیم ملی درباره 

روابطش با ســماک، سرمربی زنیت خاطرنشان کرد: 
زمانی که در روبین کازان حضور داشتم سماک کاپیتان 
تیم ما بود. سماک مربی خیلی خوب و بادانشی است 
و امیدوارم همچنان موفق باشــد.آزمون درباره رفتن 
کارلوس کــی روش و حضور ویلموتس در تیم ملی 
فوتبال گفت: ببینید خیلی خوشحالم که ویلموتس آمده 
اســت.مربی خوب به جای کی روش آمده است.من 
دوست دارم احترام ها رعایت شود.هر دو مربی مربیان 
بزرگی بودند. ما باید یک مربی را با احترام بدرقه کنیم 
نه غریبانه. برای یک مهاجم خیلی خوب است که تیم 
هجومی بــازی کند.در جام جهانی برای دفاع نزدیک 
دروازه خودمان هم بازی می کردم.در تیمی که دفاعی 
بازی می کند مهاجم دیده نمی شود. اان خیلی خوب 
است که تیم هجومی بازی می کند ولی باید ببینیم اگر 
هجومی بازی کنیم و نتیجه نگیریم باز هم از شیوه تیم 
حمایت می کنیم یا نــه. امیدوارم هجومی بازی کنیم 
و نتیجــه خوبی هم بگیریم و تیم را مورد انتقاد قرار 
ندهیم. وی در پاســخ به این ســوال که با روندی که 
پیش رو دارد، می تواند به رکورد گلزنی علی دایی در 
بازی های ملی برسد؟ گفت: من دنبال رکورد نیستم. 
علی دایی یک بازیکن بزرگی است و چه از سوی من 
و چه بازیکنان دیگری مثل رونالدو رکوردش جابه جا 

شود، جایگاه خودش را خواهد داشت.

 

بررسی 2 هفته 
لیگ برتر فوتسال 

  
امسال خدا را شکر لیگ برتر خوبی را شاهد هستیم 
همه توقع داشتند که 2 تیم مس سونگون و گیتی پسند از 
همین هفته اول خود را از سایر تیم ها جدا کرده و به مانند 
فصل گذشته قهرمانی بین این 2 تیم باشد.مس سونگون 
توانست بازی های خوبی از خود به نمایش بگذارد، اما 
تیم گیتی پسند با یک تساوی که در مقابل تیم تازه صعود 
کرده به لیگ برتر یعنی هایپرشهر و یک باخت در مقابل 
تیم ملی حفاری نشان داد که گویا قرار نیست این 2 تیم 
امسال خود را از بقیه تیم ها جدا کنند.گیتی پسند در بازی 
اول خود مقابل هایپرشهر 4 مصدوم داشت و در بازی دوم 
خود در برابر تیم ملی حفاری 2 مصدوم این تیم رسیدند، 
اما باز هم عملکرد ضعیفی داشتند.به نظر من این تیم رفته 
رفته بهتر خواهد شد.گیتی پسند و مجموعه این باشگاه 
سرمایه گذاری زیادی کرده اند و اگر نتوانند در هفته های 
بعد نتایج دلخواهی را کسب کنند این تیم با خطر جدی 
روبه رو خواهد شد.در این 2 هفته ای که گذشت ما شاهد 
شگفتی هایی از برخی از تیم ها بودیم مثل سن ایچ ساوه که 
توانست مزد تمرنی های خود را بگیرد این تیم نسبت به 
سایر تیم های دیگر لیگ برتر تمرینات خود را خیلی زود 
زیر نظر سرمربی جوان خود جواد اصغری مقدم آغاز کرد 
و اان در باای جدول حضور دارد و این نشان می دهد که 
این تیم تواسنته است مزد تمرینات خود را بگیرد از دیگر 
تیم های شگفتی ساز می توانیم به تیم آذرخش بندرعباس 
اشاره کرد تیمی که خیلی دیر بسته شد؛ اما توانست با 
2 بردی که در بازی های خود به دست آورد خود را در 
باای جدول ببیند.حال باید تا هفته ششم که قبل از آغاز 
مسابقات جام باشگاه های آسیا است منتظر ماند و دید 
که تیم ها چه نتایجی را کسب خواهند کرد. در سال های 
گذشته هیات فوتبال تهران مخصوصا شخص مهدی 
عبایی زحمات زیادی را برای فوتسال در تهران کشید و 
با مسابقاتی که در جام های رمضان برگزار می کرد او با 
جوایزی که در این بازی ها گذاشته بود اکثر تیم ها را ترغیب 
می کرد که در این مسابقات شرکت کنند.حتی تیم های 
استقال و پرسپولیس بازیکنان چمنی خود را وارد این 
رقابت ها می کردند مثل علی کریمی، فرهاد مجیدی، علی 
منصوریان در این مسابقات شرکت می کردند. اما اکنون 
هیات فوتبال تهران دیگر این زحمات را نمی کشد و حتی 
تیم های استقال و پرسپولیس هم به خاطر دردسرهایی 
که تیم های چمنی این دو تیم دارند خود را وارد فوتسال 
نمی کنند.اان ما مدارس فوتبال زیادی در تهران داریم، اما 
در فوتسال جایی وجود ندارد تا خانواده ها بتوانند کودوکان 

خود را به آنجا ببرند تا فوتسال را یاد بگیرند. 
* سرمربی سابق تیم ملی  فوتسال 

استقال جزو  3 تیم  پرطرفدار آسیاست
سرمربی استقال دلیل انتخاب »سباستین لتو« به عنوان دستیارش را تشریح کرد. در هفته های اخیر، سباستین لِتو 
مهاجم پیشین کاتانیا کار در رده  جوانان تیم های رم، اینتر و ادوینزه را دارد، چالش حرفه ای جدیدی را پذیرفت و 
به عضویت کادرفنی آندره آ استراماچونی در تیم استقال تهران درآمد. استراماچونی گفت: در مورد استقال که 
یکی از مهم ترین باشگاه های آسیا و جزو سه تیم پرطرفدار این قاره است، صحبت می کنیم. آنها به دنبال بازسازی 
چرخه ای مهم پس از 6 سال ناکامی در کسب موفقیت هستند. وی در خصوص چرایی انتخاب »لتو« به عنوان 

دستیارش هم اظهارداشت: سباستین را دو فصل کنار خودم در تیم پاناتینایکوس یونان داشتم، او در زمین یک رهبر بود 
و به من کمک زیادی کرد. بعد از آن هم ما با یکدیگر در تماس بودیم.سرمربی 43 ساله استقال تصریح کرد: سباستین 
فصل گذشته به دوران بازیکنی اش پایان داد و می دانستم که مدرک مربیگری اش را هم در کاتانیا گرفته است. لِتو کمک 
زیادی به من در استقال خواهد کرد.سباستین لِتو 32 ساله که سابقه بازی در تیم های المپیاکوس، پاناتینایکوس و کاتانیا 

را دارد، بین سال های 2007 تا 2009 عضو تیم لیورپول بود.

یادداشــت

جهـــان

کوتـــاه

اعام  انگلیس  فوتبال  تیم ملی  پیشین  مهاجم   
بازنشستگی کرد.پیتر کرواچ دیروز )جمعه( به طور رسمی 
در سن 38 سالگی به دوران بازیکنی اش پایان داد و اعام 
بازنشستگی کرد. مهاجم پیشین تیم های لیورپول و تاتنهام در 
20 سال فوتبال حرفه ای اش در 11 باشگاه مختلف عضویت 
داشت. این مهاجم 2 متر و یک سانتی متری سابقه بازی در 
تیم هایی همچون کوئینزپارک رنجرز، استون ویا، ساوتهمپتون 
و استوک سیتی را هم در کارنامه اش دارد و آخرین تجربه 
بازیکنی اش هم در تیم برنلی بود که تنها 6 بازی برای این 
تیم انجام داد. کرواچ که 42 بازی ملی و 22 گل زده با پیراهن 
انگلیس در کارنامه اش به ثبت رسیده، گفت: 23 سال است 
خودم را آماده چنین لحظه ای می کنم و این پایان ماجراجویی 
است که از سن 16 سالگی در آن حضور داشتم. رویایم بازی 
تا سن 40 سالگی بود، بنابراین گفتن واژه »بازنشستگی« 
ترسناک است. از اینکه خودم را برای بازی در فصل پیش رو 
آماده نخواهم کرد، حس عجیبی دارم و احساساتی می شوم، 
اما اتفاقاتی که در چند فصل اخیر افتاد، به این نتیجه رسیدم 

که زمان مناسبی برای بازنشستگی است.
در سال 2015  اینکه  از  پیش  که  هرناندس  ژاوی   
بارسلونا را به مقصد السد قطر ترک کند، دو فصل سابقه بازی 
در کنار نیمار را در بارسا داشت، درباره احتمال بازگشت 
این ستاره برزیلی به جمع آبی واناری ها گفت: نیمار می تواند 
خرید فوق العاده ای برای بارسلونا باشد، اما صادقانه می گویم 
که عملی شدن این انتقال سخت است و بارسلونا کار خیلی 
سختی در این زمینه دارد. وی افزود: ما در فوتبال چیزهای 
زیادی دیده ایم که به شخصه فکر نمی کردم هرگز آنها را ببینم، 
مثل پرداخت رقم بند فسخ 222 میلیون یورویی قرارداد 
نیمار توسط پاری سن ژرمن، بنابراین باید منتظر بمانیم و 
ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. شکی نیست که نیمار یکی 
از بهترین بازیکنان جهان است، اما باید بینیم بارسلونا چه 
کار خواهد کرد. اسطوره باشگاه بارسلونا همچنین درباره 
مهاجم فرانسوی  اتلتیکومادرید که گفته می شود بارسلونا در 
آستانه به خدمت گرفتن او با فعال کردن بند فسخ 120 میلیون 
یورویی اش است، اظهار داشت: گریزمان بازیکنی فوق العاده 
و ستاره ای جهانی است. او در اتلتیکو و تیم ملی فرانسه 
تفاوت را رقم زد. به اعتقاد من آنتوان بازیکنی فوق العاده 
است. انتقال او به بارسا هنوز رسمی نشده، اما به نظر می رسد 
که به بارسلونا ملحق می شود. گریزمان خرید فوق العاده ای 

برای بارسا خواهد بود.

ذوب آهن  فوتبال  تیم  سرمربی  منصوریان  آرمان:   

اصفهان در مصاحبه با سایت AFC درباره آمادگی شان 
برای بازی با ااتحاد عربستان در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا گفت: اکنون تمام تمرکز ما روی آمادگی 
بدنی و تمرینات است.می دانیم که برای بازی با ااتحاد باید 
در اوج آمادگی باشیم.ما بازی های دوستانه زیادی را برای 
آمادگی در این بازی تدارک دیدیم و ما شش اردوی کوچک 
در اصفهان داریم. وی افزود: ما تیم های دیگر را به اصفهان 
دعوت کردیم تا با آنها بازی دوستانه انجام دهیم. ما یک 
اردوی تدارکاتی جنوب ایران نیز خواهیم داشت چون آب 
و هوای جنوب ایران شباهت زیادی به آب و هوای دبی و 
دوحه دارد.سرمربی تیم اصفهانی ادامه داد: من تیم ااتحاد 
را خوب آنالیز کردم و تمام بازی های فصل گذشته این تیم 
را مشاهده کردم.ما در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا تیم خوبی در اختیار داریم و اکثر بازیکنان فصل گذشته 
خود را در ترکیب نداریم.ما از لحاظ سنی کوچک ترین تیمی 
هستیم که در لیگ قهرمانان رقابت می کنیم.بازیکنان ما کم 
تجربه؛ اما آنها جنگجو هستند.بدون شک این بازی آسانی 
نخواهد بود و ااتحاد فرصت به ما نخواهد داد گفتنی است 
ذوب آهن در روزهای پنجم و سیزدهم آگوست )14 و 22 
مرداد( به مصاف ااتحاد عربستان می رود، دیدارهایی که 
سرمربی این تیم علیرضا منصوریان معتقد است مردانش 

برای شرکت در آن آماده خواهند بود.

خادم  افتخاری نمایش
مرتضی تبریزی این فصـل را با انگیزه زیادی 
آغـاز کـرده اسـت و تاش می کنـد فصل موفقی 
را پشت سـر بگـذارد؛ او در بازی هـای دوسـتانه 
اسـتقال نمایـش فـوق العـاده ای داشـته اسـت 
و به نظـر اسـتراماچونی هـم از نمایـش او کامـا 

اسـت.  راضی 

وحید امیری بازیکن تیم ملی فوتیال کشورمان  
به حرم حضرت معصومـه)س( مراجعه کرد و در 
دهه کرامت که از روز تولد ایشـان تا روز وادت 
هشـتمین اختر تابنـاک امامت و وایـت آقا علی 
بن موسـی الرضا)ع( اسـت خـادم افتخـاری حرم 

حضرت معصومه)س( شد. ت
وش

س ن
عک

گـــپ
آرش برهانی: 
 برای برخی بازیکنان 
بازوبند کاپیتانی حتی از خانواده هم مهم تر است

آرمان: آرش برهانی مهاجم و کاپیتان سال های دور استقال بعد از 
مدت ها لب به سخن گشود و حرف های جالبی در خصوص برخی اتفاقات 

در استقال انجام داد. 
 با گذشت چند ســال از رفتنت  از استقال هنوز پیرامون 

جدایی ات از این تیم صحبت هایی مطرح است؟ 
 نمی دانم چرا هنوز آقایان در این باره صحبت می کنند! یا یکسری از مسائل 
را نمی دانند یا هم آگاه هستند. اگر یادتان باشد بعد از اینکه من از استقال به 
پیکان رفتم در مصاحبه هایم گفتم که انتظارم این بود با توجه به اینکه بازیکن 
آزاد بودم مرا در لیست مازاد قرار نمی دادند. من 9 سال در این باشگاه بازی 
کردم و با تمام کم و کاستی هایش ساختم. کاش آنها مرا صدا می کردند و 
می گفتند ما می خواهیم جوانگرایی کنیم و بهتر است که با شما قطع همکاری 
شود. این کار را نکردند و در عوض آن برخورد را انجام دادند که اصا 

درست نبود. 
  علیرضا منصوریان در نامه محرمانه ای که به باشگاه استقال 
داده بود و چندی پیش توسط یکی از مسئوان سابق استقال 
نشان داده شد، نوشته بود شما و برخی دیگر از بازیکنان به دلیل 
کهولت سن و عدم کارآیی ازم و حضور نیروهای جوان، از 

تیم کنار گذاشته شده اید. 
اول اینکه چگونه این نامه با وجود محرمانه بودن دست این آقا است 
که این خودش جای سوال دارد؟ ! دوما آن زمان تا جایی که من یادم هست 
استقال بازیکن جوان نگرفت حتی آنها بازیکن 35 ساله هم گرفتند. تا جایی 
که من یادم هست جوان ترین بازیکن آنها آرش افشین بود که یا 29 و یا 30 
ساله بود.من همیشه گفته ام که نمی توانستم به جز استقال در جای دیگری 
بازی کنم. مثل بعضی از آقایان هم نبودم در بدترین شرایط تیم را رها کنم و 

به خاطر پول و بازوبند جدا شوم. 
  حتی گفته شده در پیکان هم آن کارآیی ازم را نداشتید؟ 

من در دو سه سال آخر استقال هم خیلی اذیت شدم. برخی از بازیکنان 
که به واسطه دوستانشان به استقال آمده بودند و باید بازی می کردند باعث 
شده بود که نیمکت نشین شوم.شاید باورتان نشود ولی من بیشتر از آقایانی که 
در استقال بازی می کردند گل می زدم و یا پاس گل می دادم. در آن بازی که 
دوستان می گویند من در دقایق آخر توپ را گل نکردم باید بگویم استقال در 
آن بازی در طول 120 دقیقه حتی یک موقعیت گلزنی هم نداشت. در مورد 
پنالتی هم باید بگویم که به خاطر خراب کردن آن توپ، از نظر روحی شرایط 
خوبی نداشتم. البته من مصاحبه منتظری را خواندم؛ صحبت های جالبی انجام 
داده بود و گفته بود برخی از آقایان شکست خورده اند و مجبور هستند اان 

این داستان ها را درست کنند. 
 منتظری در مصاحبه ای گفته بود در جلسه ای که در اردوی 
ترکیه تشکیل شده، خودش نخواسته بازوبند کاپیتانی استقال را 

بر بازو ببندد. نظرتان چیست؟ 
حرف ایشان درست است.در آن جلسه به غیر از من، سیاوش اکبرپور، 
امیرحسین صادقی، پژمان منتظری، خسرو حیدری و یک نفر دیگر حضور 
داشتیم؛ آقای قلعه نویی گفت من می خواهم منتظری بازوبند را ببندد، اان از 
اتاق بیرون می روم خودتان تصمیم بگیرید و به من بگویید. بعد از رفتن ایشان، 
یکی از آقایان جلسه را ترک کرد، وسایلش را جمع کرد و حتی اردو را بهم 
ریخت و همین باعث شد که پژمان بگوید این بچه بازیها چیست؟من اصا 
بازوبند را نمی خواهم. حتی یادم است در اردویی که در بندرعباس داشتیم 
مجتبی جباری در جلسه ای که داشتیم اعام کرد برای برخی بازیکنان بازوبند 
کاپیتانی حتی از خانواده هم مهم تر است و حاضرند به خاطر آن پا روی همه 

چیز بگذارند. 
 این روزها استقالی ها پژمان منتظری را هم نمی خواهند. 

نظرت در این باره چیست؟ 
به اعتقاد من، پژمان باید در استقال بماند.حتی باید به خاطر یکسری 
از حرف و حدیث ها هم که شده باید او را نگه دارند.اینگونه مسائل برای 

استقال زشت است که پشت سر یک بازیکن چین مسائلی مطرح شود. 
 به نظرت استراماچونی در استقال موفق می شود؟ 

امیدوارم این اتفاق بیفتد. امسال سال بسیار حساسی برای استقال است؛ 
سالی که اگر استقال در آن نتواند به موفق برسد 10 سال از نظر فوتبالی عقب 

می افتد به همین خاطر همه باید از تیم حمایت کنند تا قهرمان شوند. 

حسین شمس *

منهای فوتبال 

ویـــژه
 کمیته اخاق نمی تواند

 مدیران سازمان لیگ را محروم کند
اتفاقات فینال جام حذفی و محرومیت  محمد دادکان درخصوص 
مسئوان سازمان لیگ با حکم کمیته اخاق گفت: کمیته اخاق نمی تواند 
این کار را بکند.اگر این افراد مقصر باشند که نیستند، مانند یک زنجیره به 
هم پیوسته هستند. نمی پذیرم که یک جوان مانند فتاحی این کار را کرده 
باشد. اگر قرار به محرومیت است، باید از باا تا پایین را محروم کنند. وی 
با اشاره به دخالت های وزارت ورزش و جوانان در اموری که به این نهاد 
ارتباطی ندارد، گفت: وزارت ورزش در انتخاب دبیر و سرمربی تیم ملی 
اطاعیه می دهد. این مسائل به شما چه ارتباطی دارد؟ وزارت ورزش 
انتخاب سرمربی از اختیارات  باید در سطح کان تصمیم گیری کند و 
فدراسیون فوتبال است.وقتی این افراد را می آورید، باید پاسخگو هم 
باشید. »مسئوان )وزارت( ورزش در موفقیت ها سینه سپر نکنند.« دادکان 
ضمن بیان این جمله خاطرنشان کرد: اگر فدراسیون نواقصی دارد، مدیران 
وزارت ورزش به فدراسیون کمک کنند. من باید بگویم به عنوان وزارت 
ورزش چه کرده ام؟ آیا اطاعات و شناختی از ورزش دارم؟ یا اینکه چون 
یار غار هستم، با شما سر کار می آیم و منتظرم حادثه ای پیش بیاید تا 

تقصیرات را گردن دیگری بیندازم. 

یک نقره دیگر به مدال های ایران اضافه شد 
ایسنا: روز گذشته فینال مسابقات تیراندازی با کمان در بخش کامپوند تیمی 
مردان بازی های یونیورسیاد ایتالیا برگزار شد. در این دیدار تیم ایران با ترکیب 
محمدصالح پالیزبان و کیارش فرزان برابر تیم ترکیه قرار گرفت که این بازی 
حساس در نهایت به نتیجه 156 بر 156 به تساوی رسید و کار به تیر طایی 
کشیده شد که در نهایت ایران به مدال نقره رسید.بنابراین کار تیراندازی با 
کمان ایران با یک مدال نقره در این دوره از مسابقات به پایان رسید.تیراندازی 
با کمان در دوره گذشته یونیورسیاد در چین تایپه صاحب مدال نقره کامپوند 
تیمی شده بود. تعداد مدال های ایران با کسب این مدال به 5 طا، 3 نقره و 

7 برنز رسید.

گفت وگوی تلفنی سلطانی فر با »مرادی«
از  بعد  جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری  پایگاه  گزارش  به  آرمان: 
مصدومیت مجدد سهراب مرادی قهرمان وزنه برداری جهان و المپیک در 
تمرینات، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش در تماسی تلفنی پیگیر وضعیت 
درمانی وی شد. سلطانی فر گفت: در درجه اول سامتی شما مهم است و 
مطمئن باشید هر حمایتی برای درمان شما نیاز باشد، بر عهده ورزش کشور 
خواهد بود. سهراب مرادی هم با تشکر از پیگیری و توجه وزیر ورزش و 
جوانان به قهرمانان ورزشی گفت: امیدوارم با طی شدن مراحل درمان بتوانم 

به زودی به صحنه تمرین و اردوهای آماده سازی بازگردم. 

 می توان گفت که سپاهان لیگ نوزدهم؛ از اصلی ترین مدعیان قهرمانی 
است. امیر قلعه نویی پرافتخارترین مربی لیگ برتر فوتبال ایران پاسخگوی 

سواات  بود.
 سپاهان از میان چهار مدعی اصلی قهرمانی فصل گذشته تنها 
تیمی  است که ثبات داشته است و در فصل نقل وانتقاات توانست 
تیمش را با جذب بازیکنان ترمیم کند.آیا می توان گفت که سپاهان در 

حال حاضر مدعی بالقوه قهرمانی در سال آینده است؟
درباره سپاهان باید بگویم زمانی که تیم را تحویل گرفتم شرایط خوبی 
نداشت، همه دیگر می دانند که منچستریونایتد بعد از آقای فرگوسن در 
شرایطی افتاد که هنوز نتوانسته از آن خارج شود؛ می توانم به میان و اینتر هم 
اشاره کنم که زمانی قطب های فوتبال اروپا بودند اما سال ها است که در کشور 
خودشان هم نتیجه نمی گیرند.در سپاهان اما خدا به ما کمک کرد و راهی که 
باید سه چهارساله می رفتیم را یکساله طی کردیم و اگر یکسری شرایطی را 
برای ما به وجود نمی آوردند سال قبل حداقل یک جام می گرفتیم که انشاءا... 
بعدها  مشخص خواهد شد. سپاهان امسال به چند دلیل فوتبالی می تواند تیم 
بهتری باشد.یکی از دایلش این است که بچه هایی که امسال با ما هستند 
از نظر روحی و روانی شرایط و کارایی بهتری خواهند داشت؛ بازیکنانی 
مثل پیام نیازمند و محمد کریمی  و دیگران امسال باید به مراتب بااتر باشد.

در مجموع فکر می کنم تیم ما امسال از نظر روحی و روانی شرایط خیلی 
خوبی دارد. یارگیری خیلی خوبی انجام دادیم اما می خواهیم سه بازیکن 
دیگر بگیریم که اگر این مهم انجام شود می توانم بگویم شرایط خیلی خوبی 

در فصل جدید خواهیم داشت.  
 سال گذشته شرایط به گونه ای پیش رفت که سپاهان دستش از هر 
دو جام کوتاه ماند اما موضوعی که شاید جالب بود اینکه چه مدیران 
باشگاه و چه روی سکوها برخوردی که با فرودهای تیم که در مقاطعی 
از فصل به وجود آمد و همچنین نرسیدن به قهرمانی منطقی بود. چقدر 

این موضوع به خاطر حضور خود شما روی نیمکت سپاهان بود؟

یادم هست که سال اول که با سپاهان بودیم تا رده دوازدهم و سیزدهم 
هم رفتیم، اما در نهایت حمایت ها باعث شد که قهرمان شویم. فصل قبل 
هم تا قبل از بازی با پرسپولیس که سکته ای در تیم افتاد نتایج خوبی گرفته 
بودیم، اما آن بازی با پرسپولیس خیلی به ما لطمه زد و سوتی که زده شد 
باید در کتاب گینس نوشته شود.با یک سوت دو امتیاز از ما گرفته شد، یک 
امتیاز به حریفمان داد، من و تماشاچیان سپاهان  و گلزن تیم را دو جلسه 
محروم کردند. این سوت را باید در کتاب گینس نوشت. با این وجود ما 
برای برگشتن به شرایط خوب نیاز به زمان داشتیم که در بازی با تراکتور 
شرایطی به وجود آمد که به مشکل خوردیم. اما مردم اصفهان مردم خیلی 
خوبی هستند و ما را تحمل کردند؛ چه در ذوب آهن و به خصوص سپاهان 

 که خیلی بیشتر با این تیم بودم، همیشه مردم اصفهان به من لطف 

داشته و دارند.
 شما هر تیمی  را که طی سال های اخیر گرفته اید 
چه در تراکتور، چه  در ذوب آهن، چه در تراکتور 
و چــه ســپاهان. راز این موفقیــت به رغم تمام 

مخالفت هایی که با شما می شود، چیست؟  
ما که مدعی نیستیم.ما مخلص همه هستیم، ولی من تعجم از 
دوستانی است که این را می بینند ولی باز کار خودشان را می کنند.

البته به قول آقای انتظامی  خدا بیامرز شغل دوم بعضی از مردم ما 
شده بخل و حسادت. واقعا اینطوری است. تیم پارسال سپاهان 

بیشترین گل  زده را با اختاف نسبت به سایر رقبا داشته و 
همینطور بهترین پاسور لیگ را. اگر آقایان ما را ضعیف و 

یک سیستمی می دانند، خودشان خیلی ضعیف تر هستند 
ما که آن را یک مدلی  که نمی توانند مقابل سیستم 
می دانند، بازی کنند. من یک آدم سنتی و مذهبی هستم 
و همیشه هم دغدغه های مردم را گفتم و برایم مهم 
نبوده که چه اتفاقی می افتد.من حرفم را به خاطر مردم 

می زنم و اگر بیایم و بگویم که کجاها من را بردند، دیگر این حرف برای 
من نیست و تبلیغ برای خودم می شود.می خواهم بگویم رمز موفقیت من 
اول لطف خدا و اهل بیت)علیم السام( بوده است. من نه سیاسی هستم نه 
چیز دیگر. حرف دلم را می زنم. تمام دغدغه من مردم و مملکتم است. من 
مردم و کشورم را دوست دارم و از این بابت هر حرفی باشد، می زنم.مساله 
بعدی نظم و انضباط است. مهم تر از همه وقتی شما صداقت داشته باشید 
و کار را با صداقت انجام دهید خدا همه درها را به روی شما باز می کند. 
امیرقلعه نویی در مس کرمان در نیم فصل دوم، دوم شد و در مجموع دهم. 
باز آمدیم استقال و جام آوردیم.رفتیم تراکتور و برای اولین مرتبه این تیم 
آسیایی شد و برای اولین بار با امیرقلعه نویی رفت دور بعد مرحله گروهی. 
تنها مربی ایرانی هستم که الهال را با سه تیم مختلف برده ام.تنها مربی 
آسیایی هستم که با چهار تیم به مرحله بعدی رقابت های آسیایی رفته ام.شما 
ببینید ما دوم شدیم ولی تا ساعت 3صبح در اصفهان جشن بود.حذفی را 
باختیم ولی مردم آمدند جلوی هتل و اشک ما را درآوردند. خدا به ما جام 

نداد،  ولی عزت داد.
 حکم انضباطی ای که برای شما صادر شده، برای بازی برگشت 

لیگ برتر مقابل پرسپولیس بود و شما را محروم کردند؟ 
از  برای من عجیب است؛  نمی دانم، ولی خیلی  را   آن  من 
کمیته انضباطی و کمیته اخاق سوال دارم که چطور این رأی 
نیز  آزادی  ورزشگاه  حراست  بچه های  کردند؛  صادر  را 
می توانند شهادت دهند که پیش از مسابقه برگشت برابر 
پرسپولیس، در رختکن با بازیکنان صحبت 
کردم؛ آنها به من گفتند که جو سکوها 
خیلی خراب است؛ 6-5 نفر از دوستان 
و  آمدند  رختکن  به  هم  حراست 
مشخص بود مضطرب هستند؛ گفتند 
درگیری شدیدی پیش آمده و شما 
به یک شکلی جو سکوها را آرام 
کنید؛ به جای اینکه از ما تقدیر کنند، 
چنین رأی ای می دهند؛ متاسفانه  در 
عدالتی  می کنند،  صادر  که  آرایی 

وجود ندارد. 

    با برتری 3 بر یک مقابل ایران 

لهستان شگفتی آفرید و صعود کرد

امیر قلعه  نویی:
خدا به ما جام نداد، ولی عزت  داد

آرمان: تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در دور 
نهایی لیگ ملت های والیبال به مصاف یکدیگر رفتند که 
در نهایت لهستان با برتری 3 بر یک مقابل ایران صعود 

خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. 
  ست نخست  

بازی با سرویس لهستانی ها آغاز شد، اما امتیاز اول 
بازی  ایران  آمد.بازیکنان  به دست  ایران  تیم ملی  برای 
پیاپی  اشتباه  با دو  انگیزه شروع کردند و  با  بسیار  را 
لهستانی ها، خیلی راحت 3 بر صفر  پیش افتادند. اشتباه 
عجیب مدفعان ایران در دریافت و پاس لهستان را به 
دو امتیاز رساند.کواکوویچ از همان نخستین درخواست 
ویدئوچک را زمانی داد که لهستان امتیاز 3 را پس از 
یک رالی به دست آورد، بازبینی این ویدئوچک فایده ای 
نداشت و امتیاز به لهستان رسید، اما در نهایت این ایران 

بود که در پایان یک رالی قدرتی به امتیاز 8 رسید.بازی 
فوق العاده عالی یاران معروف پس از وقت استراحت 
نخست لهستان را با مشکل روبه رو کرد.دریافت های 
خوب، ضربات سرعتی و بازی مناسب در قسمت های 
مختلف زمین باعث شد تا ایران بافاصله اختاف را به 
4 امتیاز برساند. لهستان در ادامه به خود آمد و 3 امتیاز 
گرفت، اما این کافی نبود و سروقامتان ایرانی با نمایش 
خیره کننده شان در حالی امتیاز 16 را گرفتند که اختاف 
در  ایران  تیم ملی  ادامه  رسید.در  امتیاز  به 10  تیم  دو 
حالی به امتیاز 20 رسیدکه لهستانی ها در یک رالی زیبا 
با زدن چند ضربه محکم تا کسب امتیاز هم پیش رفتند، 
اما دفاع خوب معروف باری ایران امتیاز در پی داشت.

بازی در لحظات پایانی و نزدیک دنبال می شد و دو تیم 
در برخی لحظات پر اشتباه ظاهر شدند همچنین نمایش 

لهستانی ها هم بهتر شد و تقریبا پایاپای جلو آمدند آنها 
اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و در نهایت 25 - 21 

شکست خوردند.
 ست دوم

نخستین امتیاز ست دوم هم همانند ست اول برای 
ایران به دست آمد.دفاع خوب لهستان، اما بازی را به 
تساوی کشاند.بازیکنان دو تیم بازی نزدیکی را به نمایش 
گذاشتند و حتی در صحنه ای که یک رالی زیبا به وجود 
آمد ضربه خوب موسوی، پاویچیچ را وادار به تسلیم کرد.

درخواست ویدئوچک برای لهستان آن هم هنگامی که دو 
تیم 4 -4 بودند باعث شد تا لهستان پیش بیفتد و در پایان 
هم نخستین تیمی باشد که به امتیاز 8 می رسد.نخستین 
امتیاز پس از وقت استراحت دوم قانوی هم برای لهستان 
بود تا سرانجام دفاع خوب ایران امتیاز 14 را به همراه 

داشت.یکی از نکات بازی در این ست عکس العمل های 
جالب و عجیب سرمربی لهستان بود که بار صحنه های 
جالبی را رقم زد.اشتباه در دریافت ها و ضربات سروریس 
برای ایران در این ست امتیاز های زیادی را از دست داد 
تا حریف اروپایی به آسانی از شاگردان کواکوویچ فاصله 

بگیرد و در نهایت ههم 25 - 18 به پیروزی برسد.  
 ست سوم  

نخستین امتیاز این ست برای لهستان رقم خورد.
بازیکنان در این ست نمایش سریعتری داشتند و مربیان دو 
تیم هم با دقت بیشتری به بازی نگاه می کردند، همچنین هر 
دو تیم بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند و برابر تا زمان 
نخست وقت استراحت قانونی پیش رفتند.توقف جریان 
بازی در این ست بازهم اتفاق افتاد، بازیکنان ایران بازهم 
در برخی صحنه های بی دقت بودند و امتیاز از دست دادند. 
دفاع روی تور بدبازیکنان ایران، دریافت های نامناسب و 
همچنین خستگی که از چهره بازیکنان مشخص بود، 
باعث شد تا لهستان نمایش بهتری داشته  باشد و شرایط 
سختی را برای تیم ملی ایران رقم بزند.تیم ملی والیبال 

لهستان در نهایت با نتیجه 25 - 20 برنده این ست شد. 
 ست چهارم  

تیم ملی ایران این ست را بهتر آغاز کرد. شاگردان 
کواکوویچ با نمایش خوب خود در لحظاتی از دقایق 
نخست این ست لهستان را با چالش جدی رو به رو 
کردند، اما لهستانی ها که قصد تسلیم نداشتند با پاس های 
خوب و ضربات دقیق بازی را پایاپای جلو می بردند 
همین مساله باعث شد تا بازی زیبایی دراین ست رقم 
بخورد.لهستان در ادامه و در حالی که دو تیم در امتیاز 10 
برابر بودند روی یک رالی جذاب و زیبا امتیاز گرفت و 
بازیکنان این تیم خوشحالی زیادی انجام دادند. ضربات 
غفور چندین مرتبه با دفاع روبه رو شد، اما بازهم اختاف 
دو تیم ناچیز بود و لهستان تنها یک امتیاز جلو بود.تیم 
ایران بازهم با لهستان اختاف امتیاز پیدا کرد، اما بازیکنان 
ایرانی که نمی خواستند به راحتی بازی را واگذار کنند بازی 
خوبی را به نمایش گذاشتند و بازی را به تساوی کشیدند.

لهستان، اما سرانجام مزد دفاع و سرویس های خوبش را 
گرفت و در نهایت با نتیجه 25 - 22 در این ست به برتری 
رسید تا در مجموع 3 بر یک برنده بازی باشد و نخستین 
تیم راه یافته به نیمه نهایی شود.بدین ترتیب بازی تیم های 
ملی والیبال ایران و برزیل بسیار حساس است و برنده آن 

شانس بقا و صعود به نیمه نهایی را دارد.  



 

شـنـیدهها

خر آ عکس
 عکس: هادی آبیار

توزیع ساندیس سمی در بهشت زهرا
شـنیده شده که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از دستگیری فرد توزیع کننده 
سـاندیس های سـمی در بهشـت زهرا)س( خبر داد. سـعید خال اظهار کرد: پنجشـنبه 
۲۰ تیرماه فردی میانسـال، روبه روی خانه شـهید مسـتقر در سازمان بهشت زهرا)س( 
بنـا داشـت تعـدادی سـاندیس آلـوده و سـمی را در بین افـراد حاضر در بهشـت زهرا 
توزیع کند که به محض اطاع سـازمان بهشـت زهرا و با همکاری و همراهی دژبان 
مسـتقر در سـازمان و همکاران مان در خانه شـهید و نیروی انتظامی، فرد اشـاره شـده 
دسـتگیر شـد. وی توضیـح داد: ایـن فرد، تعدادی سـاندیس را به سـم آلوده کـرده بود 
کـه بـا ورود بهنـگام نیـروی انتظامـی، دژبـان مسـتقر در سـازمان و همـکاران در بنیاد 
شـهید مسـتقر در خانه شهید دسـتگیر و روانه بازداشتگاه شـد، ضمن اینکه بر اساس 

گزاراشـات میدانی صورت گرفته کسـی از این سـاندیس ها مصرف نکرده اسـت. 
 

محکومیت بدوی متهمان پرونده سد لفور
شـنیده شـده که متهمان پرونده سد لفور به اتهام جریحه دارکردن عفت عمومی از 
سـوی دادگاه به تحمل ۷۴ضربه شـاق تعزیری محکوم شدند. مصطفی ترک همدانی 
اظهارکـرد: در پرونـده سـد لفـور سـوادکوه، موکانـم به اتهـام جریحه دارکـردن عفت 
عمومـی از سـوی دادگاه کیفـری دو شهرسـتان سـوادکوه بـه تحمـل ۷۴ضربـه شـاق 
محکـوم شـدند، ضمـن اینکـه دادگاه متهمـان زن پرونـده را بـه پرداخـت ۵۰هـزار 
تومـان جـزای نقـدی بـه اتهـام بی حجابی نیز محکـوم کرده اسـت. به گفتـه این وکیل 
دادگسـتری، حکـم صادره غیرقطعی و قابـل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
اسـتان مازنـدران اسـت و اسـتدال خوبـی بـرای تجدیدنظـر در دسـت داریـم که در 

مهلت قانونـی ارائه می شـود. 
 

صید ماهی با برق فشار قوی
شـنیده شـده که رئیس هیات مدیره اتحادیه شـرکت های تعاونی صیادی گیان با 
بیان اینکه ۱۰برابر صید صیادان مجاز، غیرمجازها ماهی صید می کنند، گفت: حتی در 
سـال های اخیـر ما بـا پدیده هایی روبه رو هسـتیم که واقعا نگران کننده اسـت. صدمتر 
کابـل می آورنـد بـه برق فشـار قوی وصل می کننـد و می اندازنـد تـوی رودخانه ای که 
زایشـگاه ماهی هاسـت. این طور باعث می شـوند ماهی هـای بزرگ یـک و دو کیلویی 
بیهـوش شـوند و صیـادان آنهـا را صیـد کنند. وقتی چنیـن اتفاقی می افتـد باید بدانیم 
کـه هـزاران بچه ماهی که دیده نمی شـوند، می میرند. متاسـفانه برخورد مناسـبی با این 
تخلفـات نمی شـود. رحمت محمـدی ادامه داد: از ۲۰ اسـفند تا ۱۵ اردیبهشـت زمان 
تخم ریـزی ماهی هاسـت. ماهی هـا در ایـن ایـام بـه رودخانه هـا می آینـد و نباید صید 
شـوند، امـا صیادان غیرمجـاز از موقعیت سوءاسـتفاده می کننـد، دهانـه رودخانه ها را 

می بندنـد و به صیـد بی رویـه می پردازند. 
 

گوشت خوک اشتباه چاپی بود! 
شـنیده شـده که مدیـر نظارت بـر مـواد غذایی، آشـامیدنی و بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی شـهید صدوقـی یـزد با اشـاره به انتشـار خبـری در برخی شـبکه های 
اجتماعـی و فضـای مجـازی اسـتان مبنی بر تولید سـااد با گوشـت خوک گفـت: در 
این محصول از گوشـت مورد اشـاره اسـتفاده نشـده بلکه این موضوع ناشی از اشتباه 
چاپـی اسـت. رضا مورکیـان افزود: تبلیغات بر روی این محصول به عربی درج شـده 
که مفهوم آن گوشـت خوک اسـت که ناشـی از اشـتباه چاپی اسـت. وی اظهار داشت: 
تعـدادی از کاغدهـای چاپ هـا توقیـف و مابقـی آن هم بـه چاپخانه مربوطـه عودت 
داده شـد. وی خاطرنشـان کـرد: حـدود یک هزار مـورد این محصول روانه بازار شـده 
کـه فراخـوان جمـع آوری آنها صادر شـده اسـت. مورکیان با بیان اینکه از سـااد مورد 
نظـر نمونه بـرداری و بـرای آزمایـش به تهران ارسـال و نتیجه در حال بررسـی اسـت، 
تصریـح کـرد: این اطمینـان وجود دارد که در تولید سـااد مورد نظر از گوشـت خوک 
اسـتفاده نشـده بلکه اشتباه چاپی بوده اسـت. این محصول توسط کارخانه های معتبر 
اسـتان تولیـد می شـود کـه مـواد اولیه آن کالبـاس، با ۶۰درصد گوشـت اسـت و دارای 

پروانه بهداشـتی است. 
 

کشف ۵۴۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال
شـنیده شـده که فرمانده انتظامی اسـتان کرمان از کشـف ۵۴۶ دسـتگاه اسـتخراج 
ارز دیجیتـال در عملیـات پلیس شهرسـتان رفسـنجان خبـر داد. پایـگاه خبری پلیس 
نوشـت؛ سـردار عبدالرضا ناظری در تشـریح این خبر اظهار داشـت: ماموران پلیس 
شهرسـتان رفسـنجان از طریـق کار اطاعاتـی از دپـوی تعـداد زیـادی دسـتگاه ماینر 
)دسـتگاه اسـتخراج ارز دیجیتال( در یک مکان مشـخص در این شـهر مطلع شـدند. 
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمان افزود: در ایـن رابطه ماموران پس از تکمیل تحقیقات 
و هماهنگی قضائی از یک کارخانه متروکه ۵۴۶ دستگاه ماینر ساخت کشور چین را 
که به صورت پلمب شـده در این محل دپو شـده بودند، کشـف کردند. وی با اشـاره به 
ارزش ۷۰۰ میلیارد ریالی این اقام غیرمجاز بیان داشـت: در بررسـی های میدانی نیز 
مشـخص شـد افرادی در این محل قصد نصب و راه اندازی این دسـتگاه ها با اتصال 

به شـبکه اینترنت را داشـته اند که در این رابطه دو نفر دسـتگیر شـدند. 
 

تاخیر ۵ ساعته پرواز مشهد- ساری
شـنیده شـده کـه پـرواز مشـهد به سـاری متعلق بـه شـرکت هواپیمایـی وارش با 
حدود پنج سـاعت تاخیر انجام شـد. مدیر روابط عمومی فرودگاه شـهید هاشـمی نژاد 
مشـهد در این خصوص گفت: این پرواز به شـماره ۵۸۰۲ قرار بود سـاعت ۱۵ و ۱۵ 
دقیقـه انجام شـود. حسـن جعفری افزود: به دلیل تاخیـر در ورود، این پـرواز با حدود 
پنج سـاعت تاخیـر آمـاده مسـافرگیری شـد. وی ادامـه داد: طی این مدت مسـافران به 
سـالن سـی.آی.پی فرودگاه منتقل شـدند. فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد 
پـس از فـرودگاه مهرآبـاد تهـران دومیـن فـرودگاه پرترافیـک کشـور اسـت کـه به طور 
میانگین روزانه ۱۸۰پرواز و در زمان اوج مسافرت ها تا ۲۵۰پرواز ورودی و خروجی 

در آن انجام می شـود. 
 

جریمه ۵هزار یورویی دختر پادشاه سعودی
شـنیده شده که یک شـاهزاده عربستان سعودی به اتهام رفتار خشن و توهین آمیز 
نسـبت بـه یـک کارگـر لوله کـش در آپارتمانـش در پاریس محکوم به شـش ماه حبس 
قابـل بازخریـد و پرداخـت ۵هـزار یـورو شـد. محمـد بن سـلمان، بـرادر او حاضر به 
دخالت در ماجرا نشـده اسـت. حصه بنت سـلمان بن عبدالعزیز، شـاهزاده عربسـتان 
سـعودی و خواهـر محمـد بن سـلمان بـه اتهـام رفتار خشـن و توهین آمیز نسـبت به 
یـک کارگـر لوله کـش در آپارتمانـش در پاریـس محکـوم بـه شـش ماه حبـس قابـل 
بازخرید شـده اسـت. محمد بن سـلمان، برادر او نسـبت به این حکم واکنشـی نشـان 
نـداده اسـت. دادسـتان دادگاهـی در فرانسـه خواسـتار اجـرای حکـم شـش ماه زندان 
قابـل بازخریـد بـرای حصه بنت سـلمان، از شـاهزدگان دربار عربسـتان شـده اسـت. 
او همچنیـن محکـوم بـه پرداخت پنج هزار یورو شـده اسـت. دادسـتان بـرای محافظ 
شـاهزاده سـعودی نیـز مجازات هشـت ماه زنـدان و پنج هزار یـورو درخواسـت کرده 
اسـت. مجازات صادرشـده برای شـاهزاده ۴۲سـاله سـعودی که حکم جلب او نیز او 

صـادر شـده، قرار اسـت روز ۱۲سـپتامبر به اجـرا درآید. 

آیین نامه اخاق حرفه ای روزنامه آرمان امروز را در سایت بخوانید
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خانه دوست و قایق 
سهراب کجاست؟!

همین اان اگر غم در چشمان یک نفر خانه کند، باید 
پنجاه میلیون پیش و ماهی دومیلیون تومان اجاره بدهد. خانه 
دوستی هم که سهراب از آن می گفت، اان مدت هاست با 
شراکت دوست و یک بساز و بفروش تبدیل به آپارتمان 
شده است و از دل آن، دوازده واحد ساخته اند. این روزها 
و در فصل تابستان، طبق سنت هر سال شاهد اسباب کشی 
و جابه جایی هستیم و به علت گرانی های سرسام آور از 
جایی که هستیم، دور و دورتر می شویم. آنهایی که شمال 
شهرها )جای گران شهر( هستند که سرجای شان مانده اند 
و خانه های شان را در جاهای دیگر شهر به قیمت شیر مرغ 
اجاره می دهند.آنهایی که در غرب و شرق و مرکز شهرها 
هستند به پایین شهر کوچ می کنند، آنهایی که در پایین شهر 
هستند، به شهرهای کوچک اطراف  کوچ می کنند و آنهایی 
که در شهرهای کوچک هستند، کانکس و چادر می خرند. 
زیبا نیست؟! چقدر این مسئوان عزیز بخش مسکن 
زحمت کشیدند تا زندگی انسان مدرن را به زندگی کبوتر 
و پرنده مهاجر تبدیل کنند؟ تشویق ازم ندارند؟! پس بزنید 

آن دست قشنگ ها را!
وضعیت مسکن به قدری آشفته است که حتی بازار 
ارز با دیدن این آشفته بازار لبش را گاز می گیرد و می گوید: 
»ای بابا! این جوری نمی شه که!« هزینه های درمانی هم 
که افزایش داشته، قیمت قبر هم که سر به فلک کشیده 
و... خب  چه کار کنیم؟! وضعیت یک جوری شده که بنده 
)خودم را می گویم دور از جان  شما!( نه می توانم بمیرم نه 
می توانم زندگی  کنم. اقام معیشتی را نه می توانم بخرم نه 
می توانم نخرم. نه می توانم خانه اجاره کنم نه نمی توانم 
یک سقف نداشته باشم که زیرش زندگی کنم. جوان ها نه 
می توانند به دانشگاه بروند، نه نمی توانند که نروند. جسارتا 
مسئوان خدوم، گرامی، زحمتکش و تودل برو بفرمایند با 
این همه »نتوانستن« ما باید چه کار کنیم؟ قایق سهراب 

را پیدا کنیم، سوار آن شده و به دوردست ها فرار کنیم؟!

همین اان یهویی!

از  و  استادیوم  بودم  رفته  یک بار  شصت  دهه 
روی سکوها داشتم با گوشی سلفی می گرفتم، مامور 
ورزشگاه گفت که حق سلفی گرفتن نداری و گوشیت 
را به من بده تا استوری ها را بازبینی نمایم! )چون 
می دانست بعدا می خواهم در روزنامه مطرح کنم خیلی 
رسمی و کتابی دستور داد.( من هم گفتم اصا اان 
هنوز دهه شصت است و گوشی اختراع نشده، گوشی 
را بده به من! از آن روز تا سال ها بعد که گوشی در 
دسترس عموم قرار گرفت و فضای مجازی و عکس 
و سلفی و استوری حرف و دغدغه روز شد، سال ها 
گذشت و خیلی چیزها عوض شد. ادبیات ما تغییر 
کرد، تفریحات ما عوض شد و لذت های مان تعریف 
دیگری گرفت. زمانی طعم و بو و رنگ غذا اشتها 
می ساخت و لذت غذاخوردن را چندبرابر می کرد اما 
اان اینها استوری می شود تا ایک بسازد و در همین 
حین غذا سرد می شود و کل لذت غذا فدای عطش 
پاسخ ها به استوریت می شود که: »وای چه رنگی، چه 
سری و چه دمی یا اصا کدبانوی کی بودی تو؟« یا یاد 
استوری هفته قبل خودم افتادم که آن هم خیلی مورد 
توجه قرار گرفت و از این حرف ها و داستان ها! یا 
مثا بلیت چندصد هزار تومانی کنسرت می خرند تا 
این بار آهنگ مورد عاقه را نه از صفحات فلزی بلکه 
به طور زنده روی صحنه توسط خواننده اثر بشنوند و 
غرق لذت بشوند و بعد می بینی از لحظه ارائه بلیت و 
ورود به سالن تا استراحت بین دو سانس کنسرت و 
تک تک آهنگ ها و تشویق ها و صحبت های بین دو 
آهنگ خواننده دارد به صورت ایو با کپشن: »من و 
فان خواننده امشب در شبی فراموش نشدنی!« به طور 
همزمان از بیش از ده فضای مجازی مجاز و فیلترشده 
پخش می شود و کلی پاسخ جای من خالی و سری بعد 
کی کنسرت دارد و امشب عروسی خواهرزاده ام بود 
نتوانستم بیایم و خوش به حالت و خوش به سعادتت 
و این جور چیزها را در پی دارد. یا زحمت طی مسیر تا 
استادیوم و گرما و آفتاب و بلیت و انتظار شروع فوتبال 
را به جان می خری بعد کل بازی مشغول سلفی گرفتن 
با چمن و نیمکت و توپ جمع کن ذخیره و خط 
نگهدار و احیانا بازیکنان ذخیره و مربی و توپ فوتبال 
می شوی و ناگهان چشم بازمی کنی و می بینی همین طور 
که در حال پاسخ دادن به واکنش های مخاطبانت بودی 
که یا برایت آرزوی خوشبختی می کردند و یا برای 
از تک روی هایت  یا  تیمت دعا می کردند و  باخت 
گله می کردند، بازی تمام شده و باید از اطرافیانت 
نتیجه را سوال کنی! ایضا مسافرت ها و دورهمی ها 
کنار دریا رفتن ها و کوه رفتن ها و  و صله رحم ها و 
جنگل رفتن ها و در رستوران غذاخوردن ها و تازگی ها 
دیگر مراسم ختم اقوام درجه یک با زیرنویس: پدرم 
دیده به سویت نگران است هنوز، غم نادیدن تو بار 
گران است هنوز! من و پدرم سه ساعت پس از آخرین 
مکالمه در مسیر گورستان بزرگ شهر همین اان یهویی!
*  طنزپرداز
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جرات داری دکمه رو بزن!
افزایش استفاده از کولر گاه با حساسیت هایی 

از سوی والدین همراه است.
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 ادامـه از صفحـه اول/   قطعـا دولت هـای 
اروپایـی در خیلـی موارد بـا آمریکا همراهی دارند 
امـا در خصـوص برجـام نمی خواهنـد ایـن امتیار 
بـزرگ را بـه آمریـکا بدهنـد و می داننـد کـه برجام 
یـک دسـتاورد بـزرگ در چارچـوب منـع اشـاره 
سـاح های هسته ای برای آنهاسـت. از این جهت 
سـعی می کنند در زمین آمریکا درخصوص برجام 
بـازی نکننـد اما به این معنی نیسـت کـه بخواهند 
از اهـرم برجـام بـرای تحـت کنتـرل و مدیریـت 
برنامه هـای هسـته ای جمهـوری اسـامی ایـران 
بگذرنـد چراکـه ایـن توافقنامـه را در چارچـوب 
توافقنامـه ای  خودشـان  منطقـه ای  سیاسـت های 
موفـق می داننـد امـا در خصـوص سیاسـت های 
منطقـه ای و تـوان دفاعـی موشـکی ایـران قطعا با 
آمریـکا همراهـی دارنـد و ائتافی کـه می خواهند 
تشـکیل دهند، تاش می کنند در چارچوب مقابله 
بـا نفـوذ منطقه ای ایـران و توان دفاعی و موشـکی 
ایران باشـد. اروپایی ها چندمنظـوره بازی می کنند 
و هم به یک نوعی به دنبال حفظ برجام هسـتند و 
هـم در عین می خواهند روابط سیاسـی، اقتصادی 
و نظامـی کـه بـا اسـرائیل و برخـی دولت هـای 
عربی منطقه به دلیل امکاناتی دارند، آسـیبی نبیند. 
مکانیـزم ماشـه بـه گونه ای اسـت که اگر ایـران کل 
توافقنامـه برجـام را برهـم بزنـد و تمـام تعهـدات 
خـود را تعلیـق کند، کل تحریم های قبـل از برجام 
برمی گـردد امـا بـا توجه به اینکه شـرایط سیاسـی 
و نظامـی و اقتصـادی جهـان متفـاوت از شـرایط 
قبـل از سـال 9۲ اسـت، بعیـد بـه نظـر می رسـد 
دولت هـای اروپایی بخواهند در شـرایط کنونی به 
مکانیزم ماشـه متوسـل شـوند، چراکه قطعا توسل 
به این مکانیزم شـرایط منطقه را بسـیار بی ثبات و 
ناامـن خواهـد کـرد و با توجه به تبعاتی کـه دارد و 
متوجـه دولت هـای اروپایی به خصوص گسـترش 

تروریسـم و موج پناهجویان به راه می افتد، آنها به 
هیچ وجـه نمی خواهند تحت شـرایط جدیـد وارد 
یـک عرصه درگیری و بحرانی شـوند کـه آینده آن 
غیرقابـل پیش بینـی و غیرقابـل کنتـرل و مدیریت 
بـرای آنهـا باشـد. درحقیقـت شـرایط غیرقابـل 
پیش بینی شـده و بعید به نظر می رسـد دولت های 
اروپایـی بتوانند اراده جدی داشـته باشـند که تمام 
مطالبـات ایران در چارچوب برجام را تامین کنند. 
از سـوی دیگر جمهوری اسامی تمامی اقداماتی 
کـه دارد انجـام می دهد در چارچوب برجام اسـت 
و می داند اگرچه نتوانسـته بسـیاری از خواسـته ها 
و مطالبـات ایـران درخصـوص مسـائل اقتصادی 
را تامیـن کنـد امـا از جهـت دیگـر بـدون برجـام 
نیـز شـرایط غیرقابـل پیش بینـی خواهیم داشـت. 
بـه نطـر می رسـد در آینـده نزدیـک یـا میان مـدت 
قطعـا ایـران و اروپـا احتمـال دارد بـه گام هایـی 
هرچنـد کوچک ولـی موفق در زمینه تحقق برخی 
خواسـته های ایران دسـت پیـدا کنند. ما شـاهدیم 
کـه وقتی وزیـر اروپایی اعام کرد کشـورهای غیر 
اروپایی نیز می توانند به اینستکس بپیوندند، هفت 
کشـور اروپایـی نیز اعـام کردند که به اینسـتکس 
می پیوندنـد. شـاید ایـن شـرایط باعـث شـود کـه 
ایران بتواند از طریق اینستکس، مطالبات خودش 
را بیشـتر تامیـن کند. بـه هر حال اگر نفـت ایران و 
درآمدهایش از طریق نفت وارد اینسـتکس شـود، 
می تـوان تا حـدودی ایـران را از تنـگای اقتصادی 
کـه تحریم هـای آمریـکا ایجـاد کرده انـد، خـارج 
کنـد،  ولـی بـا توجه بـه سیاسـت های چندمنظوره 
اروپایی هـا و اراده ای که آمریکایی ها برای تشـدید 
فشـارها دارنـد، دورنمـا آنچنـان شـفاف و گویـا 
نیسـت کـه بتـوان تحلیـل همـراه بـا واقع بینـی و 
روشـنی از وقایـع آینـده و اوضاع منطقه ارائـه داد. 
* کارشناس روابط بین الملل

قدرت و سیاست زور به جای منطق بین الملل 

پیشــخوان

همــایـــش

زندگـي  مـا  كـه  جهانـي  در 
مي كنیـم، همه چیـز بر محـور قانون 
مي چرخـد. آسـمان قانـون خـود را 
دارد و زمیـن نیز تابع قوانین خاص 
خویش اسـت. چرخه حیات آدمي 
هم قانوني دارد كه آغاز و انتها دارد. 
بشـر كـه خـود تابـع قانـون طبیعت 
اسـت، براي زندگي بهتر و كم كردن 
خطـر، قوانیني را براي اداره اجتماع 
خـود وضع كرده اسـت، قوانیني كه 

رعایت نكـردن آن جـرم محسـوب مي شـود. هـر 
پدیـده اي در جهـان قانون مخصوص بـه خود را 
داشـته، دارد و خواهد داشـت، زیـرا اگر این گونه 

نباشـد همه چیـز از هم خواهد پاشـید.
در كشـور مـا نیـز قانـون حاكـم اسـت و هـر 
سـازمان و اداره  اي قانـون مصـوب خـود را دارد. 
مـردم نیـز باید در چارچـوپ قانون حركت كنند. 
هنـر، بـا اینكـه تجلـي ذات انسـان اسـت، بـراي 
تولیـد و ارائه باید تابع قانوني باشـد. قانونمندي 
به معنـاي حذف ذوق هنري نیسـت، زیرا كشـف 
و شـهود هنـر وابسـته بـه ذات انسان هاسـت. 
آنچـه مـد نظـر اسـت، تصویـب قانـون بـراي 
رعایـت و حرمت گذاشـتن بـه حـق هنرمنـدان و 
مخاطبان هنر اسـت. سـینما، به عنوان هنر هفتم، 
تأثیرگذارتریـن و محبوب تریـن هنـر در جهـان 
محسـوب مي شـود. براي همین باید بـراي ارائه 
آن بـه مخاطـب از قانـون خاصـي پیـروي كنـد. 
تمام كشـورهاي صاحب سینما كه پیشرفت هاي 
روزافزون داشـته و دارند، مدیون قانوني مدون و 
مصوب براي تولید و ارائه آن هسـتند. صدسـال 
از حضـور سـینما در ایـران مي گـذرد، امـا هنـوز 
قانونـي مـدون و مصوب بـراي آن وجود نـدارد. 
در طـول سـالیان دراز هركـس و هـر گروهـي بنا 
بـر سـلیقه خـود قصد داشـته جهت سـینما را به 
سمت وسـویي كـه خـود خواسـته ببـرد و بـرده 

اسـت. وجـود برخـی نابسـامانی ها 
کـه در حـال حاضـر در سـینماي 
ایـران وجود دارد، به خاطر نداشـتن 
قانون اسـت، قانونـي كه به تصویب 
آن  از  تخلـف  و  برسـد  مجلـس 
جرم محسـوب شـود. اگـر قانون بر 
سـینما حاكم باشـد، بسـاط برخورد 
سـلیقه اي مطمئنـا از سـینما رخـت 

برخواهد بسـت.
بـا  داشـته  وجـود  قانـون  اگـر 
شـد، هـر گروهـي بـه خـود اجـازه نخواهـد داد 
تـا مجمعـي از افـراد مـورد وثـوق خود تشـكیل 
داده، بندهایـي را بعضـا به نفـع خـودي تصویـب 
كـرده و بخواهـد آن را بـه جامعـه سـینمایي و 
عاقه منـدان آن تحمیـل كنـد. اگـر سـینما قانون 
داشـته باشـد، هیچ مدیر دولتي نخواهد توانست، 
زیرمجموعه اي را كه به دسـت او امانت داده اند، 

بـه سـلیقه خـود تغییـر و اداره كنـد. 
برخوردهـاي سـلیقه اي كـه در تمـام سـطوح 
سـینما دیده مي شـود به خاطـر نبود قانون اسـت. 
همـه از خط قرمزها در سـینما صحبت مي كنند، 
امـا هیچ كـس چارچوبي بـراي این خـط قرمزها 
ترسـیم نكـرده اسـت. بـراي همیـن همه چیـز بر 
مـدار سـلیقه ها مي چرخـد. سـینما بایـد داراي 
قانـون باشـد، قانونـي كه مجلس تصویـب كند و 
تخلـف از آن جـرم محسـوب شـود. بي قانونـي 
سـینماي مـا را بـه هرج ومـرج خواهـد كشـاند. 
نماینـدگان محترم مجلس، بـراي بهبود وضعیت 
سینما كه در حال حاضر مهمترین ابزار تبلیغات 
یـك دولـت محسـوب مي شـود، هرچـه زودتـر 
قانونـي را مصوب كنند تا سـینماي ایران شـكل 
واقعـي خـود را پیـدا كنـد. تصویـب ایـن قانـون 
توسـط آنـان، گوهر تابناكي اسـت كه بر پیشـاني 
تاریخ سـینماي ایـران همواره خواهد درخشـید.
* کارشناس سینما

نابسامانی ها در سینما

رضا اورنگ*

کوروش سلیمانی*

اولیــن محل خدمت ســربازى 
من پایگاه دهم شــكارى، در فاصله 
بین دو شهر كنارك و چابهار بود. به 
كنارك نزدیك تر و از چابهار دورتر. 
روزهاى یكنواخت خدمت من این 
شكلى بود كه صبح تا عصر باید به 
جهت اینكه آن زمان با تحصیات 
علوم آزمایشگاهى به خدمت رفته 
بودم در آزمایشگاه بیمارستان پایگاه 
كار مى كردم و عصرها در آسایشگاه 

و همراه هم خدمتى ها)كه یادشان به خیر( مشغول 
استراحت و كتاب و خور و خواب و خاطره گویى 
و خاطره سازى و... بودیم. گاهى البته براى خرید 
به كنارك و یا براى تهیه مجات سینمایى به شهر 
چابهار هم مى رفتم تا از كتابفروشى نزدیك بازار 
محلى آنجا كه هنوز بوى عطرهاى هندى اش را 
حس مى كنم و سرشــار از رنگ بود، آنها را تهیه 
كنم. خوب یادم هســت كه كنارك و چابهار چه 
مردمان ساكت و مهربان و سخت كوشى داشتند. 
تنها جایى كه به جز این دو شهر دم دست داشتیم 
و مى شــد رفت ســاحل دریا بود. ما بیشتر براى 
شــنا به آنجا مى رفتیم. خاطرم هست یك بار هم 
قصد ماهیگیرى كردم. با قاب و نخ ماهیگیرى 
چیزى مثا براى صید ماهى سرهم كردم اما نهایتا 

قاب به پایه هاى آهنى اسكله گیر 
كرد، درهم پیچیــد و همان جا رها 
شــد. چندین بار شــنیده بــودم كه 
هم خدمتى ها مى گفتند یك ساعت 
كه از پاژ پایگاه به سمت چپ قدم 
بزنى به ساحل صدف ها مى رسى. 
بااخــره روزى من هم قصد آنجا 
كــردم. هوا آفتابى نبــود. صبح بود 
یا عصر نمى دانــم تنها مى دانم من 
بودم، پاهایى كه جلــو مى رفتند و 
ساحل نرم و خیس دریاى عمان! فقط راه مى رفتم 
و راه مى رفتــم. خلوتى عجیب و عمیق همراه با 
صــداى دریا كه هنوز آرزوى تكــرارش را دارم. 
رسیدم، كیسه نایلونى را از شگفتی های دریایى 
)صدف( پركردم كه براى بچه ها سوغات بیاورم. 
ســوغات ســرباز همین جور چیزهاست دیگر! 
بیست وچندســال گذشــته این صدف ها یادگار 
آن روز هســتند. هنوز هستند. اخیرا از كرمانشاه 
آوردمشــان. امروز با مهرآفرین آنها را شستیم و 
با آنها بــازى كردیم. از روزهاى پرتاطم زندگى 
ما گاهى همین چیزهــاى كوچك باقى مى ماند. 
چیزهاى كوچك اما به غایت ارزشمند، ارزشمند 

به خاطر یادهایى كه با خود دارند.
*  بازیگر و کارگردان تئاتر

آنچه از روزهای پرتاطم به یادگار می ماند

یادداشـت

ســکــو

مریم وثوقی فر*

گرمای هوا برای من طاقت فرسا 
شده بود و من هنوز درک نمی کردم 
هم  آن  غذا،  یک  برای  باید  چرا 
به  دلچسب  نه چندان  آبگوشت 
آخر  و  بیاییم  شهر  از  نقطه  این 
هم آن کسی که مشتاق آبگوشت 
بوده است خود را مهمان بداند و 
شود.  غذا  پول  پرداخت  بی خیال 
باید  چرا  که  نمی فهمیدم  هنوز 
این قدر بخوریم که مجبور باشیم 

یک مسافت طوانی در این گرمای سوزان راه 
برویم تا غذا هضم شود و چربی خونمان آن قدر 
باا نرود که آخرین غذایمان شود. آن قدر به این 
معادله دومجهولی فکر کردم و آن قدر در حال 
راه رفتن زیر لبی غر زدم تا کمی احساس سبکی 
کنم و حرفی نزنم تا بعدا پشیمان شوم. دیگر به 
نزدیکی های ماشین رسیده بودم و چشم انتظار 
کولر ماشین که خوراکی های جلوی یک مغازه 
توجه ام را جلب کرد. به خاکشیرها نگاه کردم و 
با همان دیدن هم احساس خنکی کردم. بدون 
لحظه ای درنگ و انتظار برای بقیه، وارد مغازه 
خوراکی ها  مورد  در  سوال  به  شروع  و  شدم 
کردم. در همین حین، یک خانواده سه نفری هم 
به قصد خریدی که گویا از قبل مشخص بود وارد 

شدند، اما فکر می کنم مشخص بودن 
دایره خرید، فقط برای پدر و مادر 
خانواده بود، چراکه کودک عصبانی و 
با پافشاری بسیار، بلندبلند می گفت: 
من پسته می خواهم، از اول هم گفتم 

که من پسته می خواهم.
در آن چنــد لحظــه، حــدود 
پنجاه باری، این درخواست که البته 
بیشتر شبیه دستور بود اعام شد و 
پدر خانواده نیز شــصت بار گفت: 
عزیزم ما با هم صحبت کردیم. از کودک اصرار 
و از پدر انکار. آخر ســر هم پدر با نگاهی مملو 
از خجالــت، رو به خانم فروشــنده کرد و کمی 
هم زیرچشــمی به من نگاهی انداخت و گفت: 
»متاسفانه حرف حساب سرش نمی شود، لطفا 
کمی پسته به ما بدهید.« بعد از این ماجرا و انجام 
خریدم، به بیرون آمدم و با خودم فکر کردم واقعا 
کدام یک حرف حساب سرش نمی شود؛ پدری 
که پول کافی نداشــت تا از پس پســته به ظاهر 
خندان اما به شدت گریان برآید یا کودکی که دلش 
کمی پسته می خواســت و نمی توانست نداری 
پدری و گرانی های وقت و بی وقت را درک کند. 
به راستی کدام یک زبان یکدیگر را نمی فهمیدند؟
* داستان نویس

پسته های خندان و چشم های گریان

آرمان: معاون اول رئیس جمهوری صبح پنجشنبه 
طی سخنانی در همایش فرمانداران با اشاره به برگزاری 
انتخابات مجلس در اسفند سال جاری گفت: برگزاری 
انتخابات آزاد، ســالم، رقابتی، قانونمند و مشــارکتی 
می تواند ضمن فعال و با نشــاط نگه داشتن جامعه و 
کشور، دشمنان را مأیوس و وادار به عقب نشینی کند. 
اسحاق جهانگیری با دعوت مدیران به دوری از انفعال 
در مواجهه با شرایط پیچیده و حساس کنونی کشور، 
گفت: »نمی توان با اتکا به راهکارهای سنتی و نخ نما 
از این مرحله حساس عبور کرد، بلکه دولت باید بتواند 
از ظرفیت های درونی اعم از توان مردمی و نهادهای 
مدنی کشور برای عبور از این وضعیت استفاده کند.« 
وی با بیان اینکه »امروز گفت وگو فقط یک فضیلت 
نیست بلکه ضرورت جامعه است و قطعًا باطل السحر 
مقابله با همه تهدیدهای خارجی و داخلی، همبستگی 
و انسجام ملی است« به انتخابات پیش رو پرداخت و 

گفت: »انتخابات مجلس در هر شرایطی مهم است و 
امروز که در شرایط خاص هستیم، می تواند به نقطه ای 
برای عبور از مشکات پیش رو تبدیل شود. برگزاری 
انتخابات آزاد، ســالم، رقابتی، قانونمند و مشــارکتی 
می تواند، جامعه و کشور را فعال، زنده و بانشاط نگه 
دارد.« جهانگیری از نمایندگان دولت در اســتان ها و 
شهرستان ها خواست تا به وظایف قانونی خود بدون 
هیچ تنازلی در جهت صیانت از رأی و حق الناس عمل 
کرده و زمینه را برای برگزاری انتخاباتی با مشــارکت 
باا و معنادار در اسفند 9۸ فراهم کنند. وی تأکید کرد: 
»پیش نیاز انتخاباتی با مشارکت حداکثری، این است 
که همه مردم احساس کنند، کسی را در میان کاندیداها 
دارنــد تا بــرای رأی دادن به او پــای صندوق بیایند. 
همچنین باید به مردم اطمینان دهیم که انتخابات کامًا 
قانونمند برگزار شده و از آرای آنها به عنوان حق الناس 

حراست می شود.

معاون اول رئیس جمهوری در همایش فرمانداران تأکید کرد
زمینه سازی برای مشارکت باا و معنادار مردم


