
چرا پاسخ های حسن روحانی نتوانست نمایندگان را قانع کند
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 آقای رئیس جمهور
 این گونه پاسخگویی دموکراسی 

نیست!

صاح الدین هرسنی      مدرس علوم سیاسی و 
روابط بین الملل 

وقتی حســن روحانــی دیروز برای پاســخ به ســواات 
نمایندگان در مجلس حاضر شــد،در ابتدای ســخنانش 
اظهار کرد که او قرار اســت در راســتای سفارشات رهبر 
معظم انقاب و با رعایت تمام مناسبات امر، وظیفه قانونی 
خود را انجام دهد. او سپس عنوان نمود که: پاسخگو بودن 
نه تنها نقطه ضعف دولت، بلکه عین دموکراســی اســت، 
چراکه پاسخ به سواات نمایندگان پاسخ به سواات مردم 
نیز است و مردم هم اساســاً در چنین نظام هایی انتظاری 

جز این ندارند.
بــرای حســن روحانی کــه یک حقــوق دان اســت و به 
پرنســیب های دموکراســی و حکومت قانون آشنایی تام 
دارد، اگر چه رعایت سفارشــات رهبری کنشــی به ســزا 
است، اما به نظر نمی رسید که این گونه سفارشات بخواهد 
او را وادار کنــد که بیــان حقایق و شــفافیت را فدای کلی 
گویی،فرافکنی و توجهیات غیر منطقــی و خارج از قاعده  
کند. حسن روحانی دیروز و به عادت مالوف خود،  به جای 
آنکه به بیان دایل عدم موفقیــت دولت در کنترل قاچاق 
کاا و ارز، اســتمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته 
دولت در خصــوص کاهش نرخ بیکاری، رکــود اقتصادی 
شدید چندین ساله و افزایش شتابان نرخ ارز های خارجی 
و کاهش شــدید ارزش پول ملی روی آورد، به گزارشــات 
کلی و تامل برانگیــز روی آورد و در اظهارت او نشــانی از 
دایل شرایطی که در کشور جاری اســت، مشاهده نشد. 
او در این اظهارات ســعی داشت نشــان دهد که دولت او 
بهترین دولت عمر تاریخ انقاب است، منتها از پس حادثه 
برخی از دشــنمان خارجی و برخی از رویکرد کار افزایانه 
جریانات داخلی مانع از آن شــدند که دولــت او نتواند به 
توفقیات مورد نظر خود دســت یابد. او هیچگاه به نقشــی 
که برخــی از جریان های همســوی او در ایجاد شــرایط 
کنونی کشور  داشته اند اشــاره نکرد و هیچگاه اشاره نکرد 
که چرا تیم اقتصادی و برخی از اعضــای هزار توی جریان 
منتسب به او عامل اصلی ایجاد این شــرایط در کشورند؟ 
طبق معمول و مثل همیشــه او بار دیگر او پای آمریکا را به 
میان آورد و حتی به صورت تلویحی پای دولت گذشــته را 
به میان آورد و تا توانســت به نوعی فرافکنی روی آورد. اما 
واقعیت چیســت؟ تا چه میزان ادله و محاجات روحانی در 
پاسخ به ســواات نمایندگان آنهم در این بزنگاه، معطوف 
به حقیقت و واقعیت بوده است؟ پاسخ بسیار روشن است. 
در یک رویکرد واقع بینانه،مســئولیت آنچه که در کشور 
جاری اســت با اوســت و او و همه اعضای کابینه اش باید 
پاسخگوی مردمی باشــند که از رهگذر سیاست های آنها 
آسیب دیده اند و به نظر نمی رســد با سیاستی که در پیش 
گرفته است،گشایشی حاصل شــود. فراموش نشود که که 
برجام او نتوانست گشــایش اقتصادی کند،فراموش نشود 
که سیاســت خارجی او نتوانســت تعامل را بجای تقابل 
نهادینه کند. فراموش نشــود که اعطای وام او به موسسات 
مالی در بحران مــال باختگی قــرار بود ایران را بهشــت 
مفسدان اقتصادی کند. و فراموش نشود که اعتدال دولت 
او جای خود را به دماکوژی داده و هم قرار نیست  زین پس 
در ریل اعتدال طی طریق کند. برای دولتی که دموکراسی  
و حقوق شــهروندی یک اصل مهم و اساســی بوده است، 
این گونه پاســخ ها و اینگونه محاجات چیزی جز به سخره 
گرفتن دموکراسی و مظاهر آن نیست. باید از چنین آدابی 
حذر کرد و آدابی را جســتجو نمود که در آن دروغ و تباهی 
مجازات می شود و حقیقت و عدالت به پاداش می رسند. به 
نظر می رســد حقیقت بازیچه رفتار سیاسی روحانی شده 

است. 

 روحانی نتوانست مجلس را 
قانع کند

 با پایان یافتن جلسه بررسی ســؤاات پنج گانه نمایندگان 
مجلــس از رئیس جمهــور و دریافت پاســخ های حســن 
روحانی، رئیس مجلس پنج ســؤال مطرح شده و پاسخ های 
رئیس جمهــور را به صــورت جداگانــه به رأی گذاشــت 
که نماینــدگان از مجمــوع پنج ســؤال، تنها یک پاســخ 
رئیس جمهور را قانع کننده تشــخیص دادند و چهار پاســخ 

دیگر را قانع کننده ندانستند.
سؤال اول نمایندگان در خصوص علت ضعف عملکرد دولت 
در کنترل پدیده قاچاق و واردات بی رویه بود که نمایندگان 
بــا ۱۲۳ رأی موافــق، ۱۳۸ رأی مخالــف و ۶ رأی ممتنع از 
مجمــوع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن، پاســخ های رئیس 

جمهور را قانع کننده تشخیص ندادند.
ســؤال دوم در خصوص علت اســتمرار تحریم های بانکی با 
وجود گذشــت بیش از دوســال از آغاز اجرای برجام بود که 
نمایندگان در این بخش با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف 
و ۳ رأی ممتنــع از مجمــوع ۲۷۱ نماینــده حاضر در صحن 

پاسخ های حسن روحانی را قانع کننده تشخیص دادند.
ســؤال ســوم نمایندگان مردم در مجلس در خصوص علت 
افزایش بیــکاری بود که در این بخش نیــز نمایندگان با ۷۴ 
رأی موافــق، ۱۹۰ رأی مخالــف و ۸ رأی ممتنع از مجموع 
۲۷۲ نماینده حاضر در صحن پاســخ های رئیس جمهور را 

قانع کننده ندانستند.
سؤال چهارم وکای ملت از رئیس جمهور در خصوص علت 
اســتمرار رکود با وجود اعام مکرر اخبار خــروج از رکود و 
وعده های مکرر بود که در این رابطــه نیز نمایندگان با ۱۱۶ 
رأی موافق، ۱۵۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ 
نماینده حاضر در صحن پاســخ های حســن روحانی را قانع 
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سخن نخست

میز خبر

ایرادات حقوقی ارجاع سوال 
ازرییس جمهوربه قوه قضاییه

بهمن کشاورز      حقوقدان 

رئیس جمهور برای پاســخ گویی به ســؤاات نمایندگان 
به مجلس شــورای اســامی رفــت تا در مورد ســؤاات 
نمایندگان پاســخ گو باشــد. نمایندگان در ۴ ســؤال از 
پاســخ های رئیس جمهور قانع نشــدند.  به نظر می رسد 
در مرحله بعد اتفــاق خاصی نخواهد افتــاد، زیرا در قانون 
اساســی و همین طور در آیین نامه داخلی مجلس در این 
مورد با توجه به اوصاف آن پیش بینی خاصی نشــده است، 
زیرا در اصاحات قانون اساسی پیش بینی  شده که اگر پس 
از رسیدگی به ســؤال از رئیس جمهور در مجلس مواردی 
مربوط به نقض قانون یا خــودداری از انجام وظایف قانونی 
به رئیس جمهور منتســب شــود ،آن گاه پرونــده به قوه 
قضاییه ارسال خواهد شــد. اما در جلسه ای که برای طرح 
ســؤال از رئیس جمهور در مجلس تشــکیل شد و ناظر آن 
بودیم مواردی از این قبیل مطرح نشــد و مقداری سؤال و 
ابهام در مورد عملکردهــا و برنامه های دولت مطرح بود که 
رئیس جمهور به آن پاسخ دادند، اما در ۴ مورد از سؤال های 
مدنظر نمایندگان مجلس پاسخ های حسن روحانی مقبول 
نمایندگان نشد. در شــرایطی که نمایندگان از پاسخ های 
رئیس جمهور قانع نشــوند اقدام خاصی صــورت نخواهد 
گرفت و صرفاً باید از ایــن  پس وزرای مربوطــه در دولت 
روشــن گری بیشــتری در جهت رفع ابهامات و اشکاات 
در قبال نماینــدگان محترم مجلس انجــام دهند. بدیهی 
است ممکن است مرحله بعدی ســؤال از رئیس جمهوری 
توســط نمایندگان احیاناً بحث و موضوع استیضاح مطرح 
شــود که مقوله دیگر با تشــریفات قانونی دیگر محسوب 
می شــود و به طرح ســؤال کنونی از رئیس جمهور مربوط 
نمی شــود. ضمانت اجرایی که در مورد سؤال از وزرا وجود 
دارد، در مورد رئیس جمهور موجود نیست، زیرا به موجب 
ماده ۱۹۵ اصاحی آیین نامــه داخلی مجلس چنان چه در 
هر دوره مجلس ۳ بــار با رأی اکثریــت نمایندگان حاضر 
سؤاات نمایندگان از هر وزیر وارد تشــخیص داده شود، 
طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون 
اساســی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار مجلس 
قرار خواهــد گرفت، حال آن که اســتیضاح رئیس جمهور 
موضوع بنــد دوم اصل ۸۹ قانون اساســی اســت و فرایند 
دیگری دارد و بــرای پذیرش آن و ترتب آثــار آن اکثریت 
دوســوم کل نمایندگان ازم اســت. برای اولین بار طرح 
ســؤال نمایندگان مجلــس از محمــود احمدی نژاد در 
ســال ۱۳۹۰ برگزار شــد. این اولین بار در تاریخ ایران بود 
که نمایندگان مجلس از رئیس جمهور ســؤال می کردند. 
مواردی کــه در مورد محمــود احمدی نــژاد در آن زمان 
مطرح بود بعضاً می توانســت بحث کیفری داشته باشد به 
همین جهت سؤال به قوه قضاییه ارســال شد. هرچند که 
با گذر زمان طرح سؤال از احمدی نژاد پیگیری نشد و تنها 
به قوه قضاییه ارجاع داده شــد، اما مواردی که در سؤال از 
آقای روحانی مطــرح بود قاعدتاً تا آنجا کــه بنده می توانم 

تشخیص دهم بحث کیفری نداشت.

یادداشت

دو رتازه تحریم های آمریکا با اقتصاد 
ایران چه می کند؟

گذری بر تحریم ها

توصیه هایی بهداشتی را جدی بگیرید

بازگشت حجاج و 
موج تازه آنفلوآنزا

 حضور پررنگ کاربران ایرانی در فضای 
مجازی از کجا نشات می گیرد؟

ایرانی های معتاد 
به اینترنت

ضیاء مصباح    ســه ماه  بعــد از اعام خــروج  ترامپ  از 
برجام نخســتین موج بازگشــت تحریم ها طبــق برنامه 

پیش بینی شده، به اجرا گذاشته شد.

نوری رضایی فر    آنفلوآنزا یک بیماری واگیردار ویروسی 
اســت که این ویروس هــا در پرنــدگان و پســتانداران اثر 
می گذارند،  این بیماری باعث عفونت حاد دســتگاه تنفسی 
می شود که با سردرد ناگهانی،  درد ماهیچه، تب و ضعف و بی 

حالی شدید نمایان می شود. 

پگاه طوسی    ایرانی ها روزانه ۷ ساعت در فضای مجازی 
حضور دارند، در حالیکه میانگین استفاده از فضای مجازی 
در دنیا چهار ســاعت در روز اســت. این جدیدترین آمار 
کاربران ایرانی در اینترنت است که به تازگی توسط معاون 

مرکز ملی فضای مجازی اعام شده است.

میز تیتر

bahardaily

گروه سیاســی    رییس جمهوری در پاسخ 
به پرســش های نمایندگان در صحن مجلس بر 
انســجام و وحدت و اعتدال در کشور تاکید کرد 
و گفت: چه شــد عده ای جــرات کردند رییس 
جمهور کشــور را تهدید به مــرگ کنند؟ چون 

حس کردند بین ما و شما فاصله است.
حســن روحانی دیروز در صحن مجلس شورای 
اسامی، پاســخگو بودن  را بااترین نقطه قوت 
مســئوان نظام دانســت و گفت: هیچ کس فکر 
نکند که پاســخگو بودن یک نقطه ضعف است . 
وی تاکید کرد: همه باید به بهترین کام و بهترین 
سخن و بهترین جمات نســبت به هم صحبت 
کنیم. این روز را روز مبارکی برای دموکراســی، 
کشــور و مردم ســااری دینی می بینم. رییس 
جمهوری افزود: همه مسئوان باید در چارچوب 
وظایف خود و قانون پاسخگو باشند. در چارچوب 
آنچه که قانون مقرر کرده است. هیچکس از مردم 
شریف ایران و دوســتان ما در جهان یا دشمنان 
فکر نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس 
اســت. این تصور کاما اشتباه اســت. مجلس و 
دولت بــار بزرگی بر دوش دارند کــه با همکاری 

یکدیگر باید به مقصد برسانند.
روحانی گفت: امیدوارم سخنان من در چارچوب 
همین آیه »یقول التی هی احســن« باشد.همه 
باید بهتریــن کام و بهترین ســخن نیکوترین 
جمات را نســبت به هم به کار ببریم و امیدوارم 
توصیه هایی کــه مقام معظم رهبری نســبت به 
همین جلســه به من فرمودند، بتوانم نکات مورد 

نظر ایشان را دقیقا مراعات کنم.
رئیــس جمهــوری افزود: مــن ایــن روز را روز 
مبارکی برای دموکراسی کشور، و مردم سااری 
دینی می بینم. هیچ کس فکر نکند که پاســخگو 
بودن به عنوان یک نقطه ضعف اســت به عنوان 
بااتریــن نقطه قوت مســئوان نظام جمهوری 
اســامی ایران اســت کــه همه مســئولین در 
چهارچوب وظایف خود و در چهارچوب قانون که 

برای همه مقرر کرده است، باید پاسخگو باشند.
روحانی تصریح کرد: هیچ کس از مردم شــریف 
ایران از دوستان ما در جهان، و یا دشمنان ما فکر 
نکنند امروز آغاز شــکافی بیــن دولت و مجلس 
اســت.کاما این تصور اشتباه اســت. مجلس و 
دولت هدف بســیار بزرگی را بر دوش دارند و این 
بار مسئولیت را با همکاری همدیگر باید به مقصد 
برسانند.  وی خاطرنشان کرد: سوال نمایندگان 
محترم علی القاعده باید از دولت دوازدهم باشــد 
و نه یازدهم ولی لحن ســواات دولت یازدهم و 
دوازدهم اســت. از نظر من هم ایــرادی ندارد با 
اینکــه دولــت دوازدهم دو شــخصیت حقوقی 

هستند. 

رئیس دولت تدبیــر و امید اضافه کــرد: همواره 
در دولت یازدهم و دوازدهم تــاش من این بود 
که بیــن دولت و مجلــس یک ارتبــاط نزدیک 
و برادرانه باشــد و بــه نظر من ایــن چنین بوده 
اســت. روحانی گفت: بســیاری از نمایندگانی 
که اان در برابرشــان ســخن می گویم در سال 
۹۶ در انتخابات حضور فعال داشــتند. در کابینه 
دولت دوازدهم نماینــدگان عزیز کمک کردند و 
در لوایح و طرحها در کنار هم بودیم.ممکن است 
گله ای شــما از دولت داشته باشــید یا ما از شما 
گله داشته باشیم اما گله ها دوســتانه و برادرانه 
اســت. رئیس جمهوری خاطرنشــان کــرد: به 
نظر من ســوال نمایندگان محترم کــه در ۵ بند 
تدوین شده و بسیاری از سواات دیگر مشابه این 
سواات، ســواات ملت ایران هم هست. نه تنها 
یک چهــارم نمایندگان امروز مجلس شــور ای 
اسامی این ســواات را دارند بلکه به اعتقاد من 
بسیاری از مردم این سواات را دارند چرا بیکاری، 
چرا وضــع بانک ایــن چنین، و چــرا قاچاق آن 
چنان، چرا رکود و رونق شرایطی را طی می کنند 
که مورد انتظار مردم نیســت و چرا رشد قیمت 
ارز. وی اضافه کرد: شــما به هر کوچه و خیابانی 
بروید باید بخشی از ســوات مردم همین گونه 
سواات باشد. رییس جمهوری گفت : مردمی که 
دردولت یازدهم و در طول چهارســال و ماههای 
اولیه دولت دوازدهم شــاهد تحــول مثبت در 
اقتصاد، فرهنگ، مســایل اجتماعی،امنیت ملی 
و درسیاســت خارجی و داخلی بــوده اند امروز 
برایشان این ســوال مهم مطرح شده که چه شده 
است که باید از آینده زندگی خود و کشور نگران 
باشند. روحانی افزود:ســوال اصلی این است که 
چرا در طول چهار سال و نیم حرکت ما به سرعت 
رو به جلو بود. در رشــد اقتصادی، تورم، اشتغال 
و تعادل قیمت ارز ورونق اقتصــادی همه آمار و 
ارقام وجود دارد وچیزی مخفی نیست اما در این 
هفت هشــت ماهه اخیر چرا ناگهان شرایط نویی 
آغاز شد، ممکن اســت بفرمائید که این شرایط از 
اشتغال، ارز و رکود و قاچاق و یا سیستم بانکی بود 
. وی ادامه داد: به نظر بنده اشــکال از تصور مردم 
و ترســیم ملت ایران نســبت به آینده ایران بود، 
ناگهان تصور مردم نســبت به آینده ایران دچار 

تغییرشد و این درد بزرگ است.
رییس جمهوری اظهارداشــت: اشــتغال بسیار 
مهم و بیکاری درد بزرگی اســت، قبــول دارم و 
نابســامانی بانکی هم مشکل اســت. قبول دارم 
مســاله رونق هم مهم و قیمت ارز هم مهم است 
اما همه اینها در برابر اعتمــاد و امید مردم ناچیز 
است . روحانی با اشــاره به اینکه چرا امید مردم 
تغییر کرده اســت، تصریح کرد: چرا نســبت به 

آینده ایران دچار تردید شــده انــد و بااتر حتی 
عده ای نســبت به عظمت نظام و قــدرت نظام و 
رشد وتوسعه آینده دچار شک شده اند و این شک 
را باید درمــان کنیم . وی افزود: مــا باید با زبانی 
درست وصحیح به گونه ای با مردم سخن بگوییم 
که مردم قانع شوند که مشکات ایران چند ماهه 
زود گذر است، کلید مســاله در همین است . ما 
باید برای مردم توضیح دهیم که از مشــکات با 
هدایت رهبری و هماهنگی قوا و نیروهای مسلح 

عبور خواهیم کرد .
رییس جمهوری گفت: باید به ملت ایران بگوییم 
ما نخواهیم گذاشــت توطئه هــای امریکا پیروز 
شــود . ملت مطمئن باشــد ما نمی گذاریم یک 
مشــت ضد ایرانی که امروز در کاخ سفید جمع 
شده اند علیه ما توطئه کنند. روحانی گفت: کاخ 
ســفید فکر نکند از پایان جلسه امروز خوشحال 
خواهد بود و بداند از پایان جلســه امروز به شدت 
اندوه بار خواهد شد چون پایان جلسه امروز اتحاد 
بااتر بین مجلس و دولــت و دو قوه و قوه قضاییه 
و بین ســه قوه و نیروهای مســلح وهر چهار نهاد 
و نظارت وراهبــری مقام معظم رهبر ی اســت. 
رییس جمهوری تصریح کرد: نه ترسی از امریکا 
داریم و نه ترسی از مشکات داریم از مشکات به 

خوبی عبور خواهیم کرد .
روحانــی افــزود: در پنــج ســئوال اول به طور 
اختصار توضیــح خواهم داد و از دســتگاههای 
مربوطه گزارش گرفته و همراهم اســت که اگر 
مجلس مایل باشد گزارشات را در زمینه قاچاق، 
اشــتغال، برجام، بانک و رکود که وزارتخانه های 
آن مسئولین اصلی در برابر این سئواات هستند 
پاســخ دادند و می توانیم در اختیــار نمایندگان 
قرار دهیم . رییس جمهــوری با بیان اینکه اولین 
ســئوال این اســت که در زمینه قاچاق کاا وارز 
چــرا دولت موفق نبوده اســت، گفــت: موضوع 
قاچاق کاا و ارز در ســال ۸۱ بــا فرمان رهبری 
مبارزه با آن شروع شــد و نمایندگان در سال ۹۲ 
قانون مربوطه را نوشــتند و اباغ کردند ودولت 
همه آیین نامه هــای آن را تدوین کــرد . رئیس 
جمهوری گفت: وقتی بــه کااها یارانه می دهیم 
قیمت کااها باا می رود . هرچه قیمت ارز پایین 
برود واردات قاچاق بیشتر می شود و برعکس هر 
چه قیمت ارز باا برود واردات قاچاق نیز کاهش 
می یابد . برای جلوگیری از قاچــاق باید از تولید 
داخلی حمایت کنیم و اگر از تولیدکنندگان دفاع 

کنیم معنی ندارد قاچاق وارد شود. 
روحانی افزود: ما چطورتوانســتیم از ۲۵ میلیارد 
دار در چهار ســال و نیم گذشــته به ۱۲ و نیم 
میلیارد دار برســیم؟ این تحــول چگونه ایجاد 
شــد؟ ســتاد مبارزه با قاچاق نهادی فرا قوه ای 

اســت و مختص دولت نیســت همه با هم داریم 
تاش می کنیم.

وی اضافه کــرد: در قاچاق خروجــی که عمدتا 
سوخت اســت اقدامات ما باعث شد ۲۵ میلیارد 
دار ســال ۹۲ تا اان به ۱۲ میلیارد دار رسیده 
است. دولت با برنامه ریزی برای کنترل پیمایش 
خودروهــا و دادن گازوییل برمبنــای پیمایش، 
قاچاق ۷.۸ میلیارد دار به نیم میلیارد در ســال 
۹۵ رســاند. رییس جمهوری اظهار داشــت: در 
زمینــه قاچاق نقش ســربازان گمنــام، نیروی 
انتظامی، نیروهای مســلح به ویژه سپاه اهمیت 
داشــت. از ۱۰ ماه پیش کنترل قاچاق در آبهای 
جنوبی در اختیار ســپاه قرار داده شد و همچنین 
در مرزهای غربی و شــرقی. همه بــه کمک هم 
توانســتیم به این عدد برســیم.  روحانی گفت: 
ما چطور توانســتیم از ۲۵ میلیــارد دار قاچاق 
برســیم به ۱۲ و نیم میلیارد دار در عرض چهار 
ســال و خرده ای. این تحول بزرگ چطور ایجاد 
شــد؟ چون شــما می دانید که ســتاد مبارزه با 
قاچــاق و کاا و ارز مخصوص قــوه اجرایی تنها 
نیســت؛ فراقوه ای اســت، ســه قوه ای اســت. 
نمایندگان محتــرم مجلس و قــوه قضائیه هم 
هستند. نیروهای مســلّح هم نماینده شان در آن 
ستاد حضور دارد. مبارزه با قاچاق تنها کار دولت 

نیست، همه با هم داریم تاش می کنیم.

برجام برای چه بود
رئیس جمهوری گفت: من از شــما می پرســم 
برجام برای چه بود؟ برجام بــرای این بود که ما 
به دنیا بگوبیم که فعالیت صلح آمیز هســته ای 
که آن ها به دروغ گفتند غیر صلح آمیز اســت، و 
بر مبنای همیــن دروغ و اتهام ناروا قطعنامه های 
فراوانی را علیه ما تصویب کردنــد و به ذهن دنیا 
این چنین رســانده اند که برنامه هسته ای ایران 
خطر برای صلح جهانی اســت ؛ لذا ما را به فصل 
هفتم منشور ســازمان ملل متحد بردند. رئیس 
قوه مجریه تاکیــد کرد: برنامه هســته ای ایران 
صلح آمیز اســت. هیچ صلح و امنیتــی را تهدید 
نمی کند. شــورای امنیت ســازمان ملل به جای 
اینکه بگوید تحریــم باید بگوید تشــویق؛ همه 
کشورها را به کمک ایران تشویق کند. ما به اینجا 
رسیدیم ؛ قطعنامه گذشته شــورای امنیت این 
اســت که ایران صلح و امنیت را تهدید می کند، 
بعد از برجام قطعنامه ۲۲۳۱شــورای امنیت این 
گونه تغییر کرد که ایران باید فعالیت هســته ای 
داشته باشــد و از دنیا هم می خواهد که در کنار 
ایران حضور داشته باشــد. این اساس یک کلمه 

می شود: برجام.
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 از بازی نرم لیدرهای اصول گرا 
تا کنایه های روحانی

فائزه عباسی    دومینوی مجلس در مقابل دولت، دیروز 
با سوال از حسن روحانی تکمیل شــد و بعد از یکسال کش 
و قوس مجلس دهمی هــا برای پرســش از رئیس جمهور 
یعنی همان اتفاقی کــه مخالفان دولت انتظــارش را می 
کشــیدند رقم خورد. خبرنــگاران که خودشــان را برای 
یک روز پرهیجان آماده کرده بودند قبل از شــروع جلســه 
پشت در بسته صحن صف کشــیده بودند. در همین حین 
بود که کتابچــه هایی با عنوان پاســخ رئیــس جمهور به 
ســواات نمایندگان میان انها توزیع شــد. درها باز شد و 
علی اریجانی زنگ آغاز جلســه را راس ساعت  8 و 5 دقیقه 
صبح به صدا درآورد. سایه سنگینی بر مجلس حاکم بود نه 
تحرک خاصی در میان نمایندگان دیده می شــد و نه سر و 

صدایی به پاشد؛ هر چه بود شبیه به آتش زیر خاکستر بود.

ردیف اول برای وزرای پاشنه ورکشیده دولت
تقریبا یک سال پیش بود که حســن روحانی برای حمایت 
از کابینه دوازدهم به ســاختمان هرمی شــکل بهارستان 
آمد و حــاا قریب به 12 مــاه از آن روز می گــذرد و  امروز 
اعضای دولت بودند که برای حمایت از رئیسشــان صندلی 
های ردیــف اول مجلس را پر کردنــد. محمدجواد ظریف، 
لعیا جنیدی، محمدجــواد آذری جهرمی و محمود علوی و 
... همان دقایق اول و پیش از ورود حسن روحانی در مجلس 
حاضر بودند. دقایقی بعد واعظی به همراه رحمانی فضلی و 
تعدادی دیگر از پاستور نشــینان وارد صحن علنی مجلس 
شدند. همینکه آنها بر صندلی هایشان جای گرفتند صدای 
دوربین عکاس ها بلند شــد؛ معنی آن آمدن رئیس جمهور 
بود. ســاعت حدود 8 و 15 دقیقه بود که حســن روحانی 
به همراه اســحاق جهانگیری و با اســتقبال علی مطهری و 
محمدرضا تابش وارد صحن شــدند. نکتــه قابل توجه این 
اســت که علی مطهری خودش یکی از امضاکنندگان طرح 

سوال از رئیس جمهور بود.

بازی نرم لیدرهای اصول گرا
نه از آن غوغاسااری های شــان خبری بود و نه لب به بگم 
بگم باز کردند. آرام و بی صدا میــان صندلی ها حرکت می 
کردند تا قاطبه نمایندگان را با خــود همراه کنند. آرامش 
راســتی های مجلس که آن همه برای رســیدن به چنین 
روزی لحظه شــماری می کردند و هیاهویــی که چندی 
پیش درباره بیــان حقایق به زبــان آورده بودند قابل درک 
نبود. نوبت به نماینددگان ســوال کننده رسید تا یکی یکی 
پش تریبون قرار بگیرند و ســوال را مطرح کنند. لیدرهای 
اصولگرایــی از محمد دهقان تا نقوی حســینی در جایگاه 
نطق حاضر شــدند. دهقان که هنوز خاطره اشــاره دست 
و ابراز شــادی اش در اســتیضاح و برکناری فرجی دانا در 
خاطره باقی مانده اســت درباره موضوع مبــارزه با قاچاق 
گفت: باید مشخص شــود برخی از دولتمردان از چه چیزی 
می ترسند؟ عدم انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی 
جای سوال دارد زیرا اگر کسی رانتی نبرده و فسادی نبوده 
است چرا در برابر خواســت قانونی مردم مقاومت می شود. 
اصولگرایان که در مجلس نهم هــم در بزنگاه ها روی نطق 
نقوی حســینی حســاب باز می کردند این بار هــم از این 
مهره استفاده کردند البته نقوی حســینی امروز گویا قرار 
نبود مانند روز فرجی دانا ظاهر شــود. آرامــش امروز او با 
5 ســال قبل قابل مقایســه نبود.  اما همه ارنج اصولگرایان 
مربوط می شــود به زمانی که ذوالنور به عنوان لیدر اصلی 
فراکســیون اصولگرایی نقش خود را ایفــا می کند هرچند 
فیلم هایی برای پخــش آماده کرده بود امــا گویا منصرف 
شــده بود و ترجیح داده بود تا به جای پخش کلیپ تنها به 
صحبت بپــردازد. او گفت: می گویید ســاعت ۹ نمی دانیم 
ســاعت 11 قیمت ارز چقدر می شود. مشــکل کجا است؟ 
مشکل خودشیفتگی است. ذوالنور با بیان اینکه کاسه کوزه 
ها همه ســر مردم خرد می شــود خطاب به روحانی گفت: 
آقای  روحانی کاخ آرزوهای برجام ساختید به امید ارتباط 
با آمریکا کــه با یک لگد ترامپ فرو ریخــت.  ذوالنور هم آن 
ذوالنوری نبــود که تا یک هفته پیش پــر حرارت مصاحبه 
می کرد از همان اول مشخص بود جریان راست از یک خط 
و نشان واقعی برای رئیس قوه مجریه خبر دارد که اینچنین 

خونسرد به پیش می رود.

ایراد آیین نامه ای امیدی ها
زمان به سرعت در حال گذشــتن بود و به دقایق رای گیری 
نزدیک می شــد. محمجواد فتحی نماینده مــردم تهران 
درحالی که یک کتاب آئین نامه مجلس به دســت داشــت 
مقابل صندلی عارف رفت و کم کــم میرزایی نیکو و وکیلی 
هم به آن دو پیوستند هرچند از جایگاه خبرنگاران شنیدن 
بحث امکان پذیــر نبود اما در حاشــیه جلســه فتحی به 
خبرآناین گفت: موضوع نحوه به رای گذاشــتن سوال بود 
که به نظر ما باید قانع نشدن از پاسخ، به رای گذاشته می شد 
اما تشخیص هیات رئیسه این بود که قانع شدن باید به رای 
گذاشته شــود او درباره تفاوت این دو مورد گفت: در چنین 
شــرایطی اگر قانع نشدن به رای گذاشــته شود در شرایط 
برابر آرای ممتنع به نفع قانع نشــدن تفســیر می شود و در 
شرایطی که قانع شدن به رای گذاشته شــود آرا ممتنع به 

معنای قانع شدن مجلس تفسیر می شود.

دست موافق، رای مخالف
با پایان پاسخ های حســن روحانی طبق قانون اصاح شده 
ســال ۹1 مجلس برای هر ســوال باید رای گیری می کرد. 
پیش از آغاز رای گیــری 22 نفر از نماینــدگان مجلس در 
نامه ای از هیات رئیسه درخواست کردند تا رای گیری علنی 
و با برگه باشــد.  وقتی علی اریجانی این درخواســت را به 
رای گذشت یک صدا نمایندگان فریاد چهار چهار به معنای 
موافقت با این درخواست اعام کردند اما نتیجه رای چیزی 
متفاوت با آن چه بود که اعام شــد. در واقــع نمایندگان با 
دست با شفاف شدن آرای خود موافقت کردند اما مخفیانه 
به آن رای منفی دادند و این شــد کــه رای گیری غیرعلنی 

شد. 

سکوت روحانی و آرای نجومی
اغلب نمایندگانــی که حامی دولت بودند انتظار داشــتند 
حســن روحانی امروز طوفانی عمل کند اما به قول یکی از 
نمایندگان تهران او دلش به حال کشور و انقاب می سوزد و 
باز برای گفتن دست و دلش می لرزد وگرنه کیست که نداند 
در این میــان تنها دولت مقصر نیســت. هرچه بود روحانی 
برای نگفتن بســیاری موضوعات هزینــه داد و هزینه آن 
رای منفی بود که مجلس به پاســخ هایش داد.   نمایندگان 
مجلس شــورای اســامی تنها از پاسخ حســن روحانی، 
رئیس جمهوری به یک سوال قانع شــدند. سوالی در مورد 
چرایی تداوم تحریم ها با وجود گذشــت دو سال از تصویب 
برجام توانســت 1۳۷ نفر را قانع کند که البته با اختاف ۷ 

رای، 1۳۰ نفر هم از پاسخ به این سوال قانع نشدند. 

دست های خالی رئیس جمهور
فرهاد کیانفرید   طرح ســوال از رییس جمهور کمتر از 
یک ماه پیش با بیش از 8۰امضا اعام وصول شده بود. این 
طرح پنج محور داشــت که عبارت بــود از »عدم موفقیت 
دولت در کنتــرل قاچاق کاا و ارز، اســتمرار تحریم های 
بانکی، عدم اقدام شایســته دولت در خصوص کاهش نرخ 
بیکاری، رکود اقتصادی شــدید چندین ســاله و افزایش 
شــتابان نرخ ارز های خارجی و کاهش شدید ارزش پول 
ملی. «  بنابراین روز گذشــته حسن روحانی برای پاسخ به 
این سواات راهی بهارستان شد اما در پایان بررسی طرح 
سوال نمایندگان مجلس از پاســخ های روحانی به چهار 
سوال قانع نشــدند  و تنها توضیحات روحانی در خصوص 
اســتمرار تحریم های بانکی را قانع کننده دانستند که آن 

هم با رای بسیار ضعیف 1۳۷ به 1۳۰ رای مثبت آورد.
 بعد از این ماجرا صحبت ها در خصوص ارجاع ســواات به 
قوه قضائیه از سوی برخی رسانه ها و نمایندگان مطرح شد 
که البته فاصله زیادی با واقعیت موجود در قانون اساسی و 
آیین نامه مجلس داشت. زیرا با توجه به اینکه سواات روز 
گذشته جنبه اجرایی داشت و هیچ تخلف شخصی در آنها 

دخیل نبود، ورود قوه قضائیه موضوعیت ندارد. 
البته با این وجود همچنان صحبت هــای ضد ونقیضی از 
داخل مجلس بیرون می آید که موجب شده بخشی از افکار 
عمومی به این باور برسند که ســواات از رئیس جمهور به 
قوه قضائیه ارجاع داده می شود. زیرا برخی نمایندگان خبر 
ارسال این سواات را به رســانه های داده اند، برخی دیگر 
اعام کردند این مسئله به هیات رئیسه مجلس ارائه شده 
تا تصمیم گیری کنند و بعضی دیگر عنوان کردند که اصا 

چنین موضوعی فعا مطرح نیست. 
با این حال بنا بر گفته ایرج ندیمی نماینده ســابق مجلس 
ســوال از رئیس جمهور فرایند بعدی ندارد یعنی همین 
جلســه بود و تمام شــد. آنچه در خصوص جلسات سوال 
از رئیس جمهور بســیار مورد توجه قــرار می گیرد، صرفا 
بحث روشنگری است. وگرنه ادامه ندارد و اینگونه نیست 
که مثا این ماجرا به قوه قضائیه کشــیده شود. به هرحال 
ســوااتی مطرح بود و پرسیده شــد و رئیس جمهور هم 
پاســخ دادند که نمایندگان قانع نشــدند. او تاکید کرد: از 
نظر آئین نامه داخلی موارد ســوال، چون بُعد اجرایی دارد 
دیگر به قوه قضائیه فرستاده نمی رود. این در حالتی است 
که تخلفی صورت گرفته باشــد. سواات نمایندگان صرفا 
در خصوص سیاســت ها و تصمیمات اجرایــی دولت بود. 
یعنی تخلفی صورت نگرفته است؛ بنابراین ماجرای سوال 

از رئیس جمهور تا همین جای کار بود.
با این حال اما موضوع مهم دیگر واکنش های سیاسیون به 
ســخنرانی روحانی بود که عمدتا سرشار از نارضایتی بود. 
به عنوان مثال ســیدمصطفی تاج زاده در واکنش به عدم 
قانع نشدن نمایندگان مجلس به پاسخ های رئیس جمهور 
در توییتر خود نوشــت: »روحانی می توانســت با تبیین 
علل و عوامل اصلی مشکات کشــور گام بلندی در جهت 
رشد آگاهی های عمومی بردارد و مشــارکت ملت را برای 
حل معضات، خنثی کردن کارشکنی های دولت پنهان و 
طمع ورزی  ترامپ جلب کند. رای منفی مجلس نشان داد 

نگفتن حقایق رقیب را جری و مردم را ناامید می کند. «
همچنین محمدعلی ابطحی نیز در این باره نوشت: »آقای 
روحانی امروز بدجوری توی سیاســت رو دست خورد. به 
جای هر توضیح جدی یک منبــر - واقعا منبر- در فضیلت 
وحدت رفت. ناصح امین شــده بود. ولــی مخالفانش در 
عوض ســکوت کردند و چراغ خاموش و بدون هزینه فقط 

رای ندادند. فاعتبروا یا اولی السیاسه. «
همچنین احمد توکلی نماینده ســابق مجلس در این باره 
گفت: نمایندگان مردم قانع نشــدند کــه دولت حداکثر 
تاش خود را کرده یا سیاســت های موفقی را به کار برده 
است. این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: این رای مجلس 
باید این پیــام را به دولت که هم در سیاســت هایش دقت 
بیشتری را به کار ببندد و به انتقادها بیشتر توجه کند و هم 
اینکه دولت برای به کارگیری افراد تواناتر تاش کند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جا دارد نمایندگان 
ســوال کننده همت کنند و بــه دولت کمــک کنند تا در 
اصاحات موفق شــود. با این حال او معتقد بود که فضای 
مجلس به ســمت طرح اســتیضاح رئیس جمهور پیش 

نمی رود و احتمااً در همین حد باقی خواهد ماند. 
اما حسام الدین آشــنا مشــاور رئیس جمهور در مسائل 
فرهنگی عنوان کرد: روحانی یک بــار دیگر هزینه حفظ 
آرامش و عدم ایجاد تنش در کشور را پرداخت. او می داند 
که باید سنگ زیرین آسیاب باشد. موفقیت دولت در گرو 
اصاح مســیر و ارتقای تدبیر و تعامل فعال تر با مجلس و  

مردم است. سر خم می سامت/شکند اگر سبوئی.
در همین خصوص علی صوفی وزیر تعاون دولت اصاحات 
نیز با انتقاد به ســخنرانی حســن روحانی عنــوان کرد: 
پاســخ های روحانی کســل کننده بود. آقای روحانی به 
گونه ای صحبت می کرد که انگار شــرایط به گونه ای است 
که او نمی خواهد بنا بر مصلحت هایی چیزی را بیان کند. به 
اعتقاد وزیر تعاون دولت خاتمی: خطر بیخ گوش روحانی 
اســت. رئیس جمهور می گوید ما اصا بحــران نداریم و 
هنوز در مرحله آسیب هستیم. اگر اینگونه است پس چرا 
مسائلی که در زمان آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد را بحران 
تلقی کردند؟ بااخره باید یک معیار واحد وجود داشــته 
باشد. چرا ایشــان خودشان و دولت شــان آنچه در زمان 
احمدی نژاد اتفاق افتاده را بحرانی تلقی می کنند، اما اان 
که وضعیت بدتر شده را بحران نمی دانند و می گویند هنوز 
به تهدید هم نرسیده ایم؟ آیا رئیس جمهور اصا از مسائل 

اجتماعی اطاع دارد یا نه؟ 
بنابراین به نظر می رســد که روحانی نه تنها نمایندگان را 
قانع نکرد بلکه موجب آغاز موج جدید از انتقادها شد و گویا 
قصدی هم بــرای رفع این نارضایتی ها نــدارد و همچنان 
تاکید به ادامه روند پیــش دارد و حاا باید دید این رویکرد 
رئیس جمهــور چه تبعاتی بــرای وی به همــراه خواهد 

داشت.
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    ادامه از صفحه اول
رئیــس جمهــوری ادامــه داد: در برجــام مــا 
دستاوردهایی داشتیم که هیچگاه از بین نمی رود. 
دستاورد بین المللی، دســتاورد سیاسی، اخاقی 
و پــی ام دی را از بین بردیم. این ها دســتاورهایی 
است که وجود دارد. تحریم تسلیحاتی کشور را که 
می گفت ایران نه حق خرید و نه حق فروش ســاح 
را دارد، این تحریم را به پنج ســال تقلیل دادیم که 
دو سال و نیم آن گذشته و دو ســال و نیم دیگر آزاد 
خواهد شد، این کار برجام است و کار برجام روشن 
است. وی اضافه کرد: در زمینه اقتصادی هم برجام 
گشایش هایی را به وجود آورد. شما همه می دانید و 
اگر تا دیروز تردید بود امروز می دانید که وقتی این 
شــرکت ها از ایران می روند معلوم اســت که روزی 
آمده اند که امروز می روند. اگر گفته می شــود فان 
بانک با ما از دیروز کار نمی کند، معلوم می شود که با 
ما کار می کرده است، اگر کار نمی کرده که ادبیات و 

زبان فارسی را باید از نو بنویسیم. 
رئیس دســتگاه اجرایی تاکید کــرد: برجام آمده ، 
بخش بزرگی از مشکات اقتصادی را هم حل کرده، 
تحریم های مربوط به برنامه هسته ای بعد از امضای 
برجام و اجرایی شدن آن لغو شــد. اما تحریم های 
ما بخشی هسته ای بود، بخشــی از آن تحریم های 
اولیه آمریکا بود. بخشــی از آن مربوط به سیســتم 
بانکی است، تحواتی که سیســتم بانکی نیاز دارد 
همه این ها هســت و علیرغم این ما امروز با حدود 
28۷ بانک رابطه کارگزاری داریم و هزاران حواله و 
گشایش اعتباری از طریق بانک های خارجی انجام 

دادیم.
وی خاطرنشــان کرد: گزارشــی بانک مرکزی به 
من داده است که در این مدت از ســال ۹4 تا امروز 
چیزی حدود ۷۰ میلیارد دار پول از طریق سیستم 
بانکی تبادل شــده و بنابراین روابط اولیه در حوزه 

بانک برقرار است. 
حجت ااســام روحانی افــزود: در زمینه بانک ما 
چهار ایحه تقدیم مجلس کردیم این چهار ایحه 
نه تنها بــرای روابط بانکی که بــرای حیثیت ایران 
اساسی است، ما کشوری هســتیم ضد تروریسم و 
ضد پولشویی، بنابراین برای ما مهم است. بنابراین 
لوایح شما می تواند در زمینه روبط بانکی بسیار به ما 
کمک کند. یکی از این چهار ایحه تصویب شــده و 
سه ایحه دیگر باقی مانده اســت که من از ریاست 
محترم مجلــس و نمایندگان محترم درخواســت 
می کنم تســریع بفرمایید در تصویب این لوایح که 

می تواند در روابط بانکی ما بسیار تاثیرگذار باشد.
رییس جمهوری گفت: شما می دانید که ما سرمایه 
و فاینانس زیــادی در ایــن مدت از کشــورهای 
خارجی گرفتیم که موارد اجرا شــده آن ها بیش از 
22 میلیارد دار اســت. البته در شــرایط فعلی که 
آمریــکا تحریم ها را آغاز کرده مشــکات جدیدی 

برای ما به وجود آورده که باید از آن ها عبور کنیم.

 756هزار شغل ایجاد شده است 
رئیس جمهوری در خصوص ایجاد اشتغال و مقابله 
با بیکاری گفت: کارنامه دولــت یازدهم و دوازدهم 
بسیار درخشان اســت و جزء کارنامه هایی است که 

در کمتر کشوری می توانید بیابید. 
روحانی با اشاره به آمار اشــتغال در سال 84 تا ۹1 
خاطرنشــان کرد: اشــتغال خالص ما در آن دوران 
این قدر کم بوده است که نمی توانم بگویم، اشتغال 
خالص ما در آن زمان فقط 1۰هزار نفر بوده اســت، 
ولی امروز اشــتغال خالص کشــور در طول 5 سال 
گذشته 2میلیون و ۷۰۰هزار نفر بوده است که یک 

افتخار بزرگ برای کشور است.
رئیس جمهــوری از نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی خواســت تا با مراجعه به آمار بانک مرکزی 
و مرکز آمارهای اشــتغال و بیکاری را مقایسه کنند 
و در ادامه افزود: البته اشــتغال ســرمایه خارجی، 
امنیت داخلی و شــرایط خاص ســکون و آرامش 
سیاســی می خواهد. روحانی تاکید کرد: در زمینه 
اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، برای اولین 
بار در بهار ۹۷ بیش از آن چه که داوطلب کار بودند، 

ما کار و اشتغال ایجاد کردیم.
وی توضیــح داد: طبق آمار ۷11هــزار جویای کار 
بودند و ۷56 هزار اشــتغال ایجاد شده است، از نظر 
بیکاری کارنامه خوبی داریم، اما البته مردم ما قانع 
نیســتند و این حرف درست اســت. هنوز بیکاری 

فراوان است این هم درست است.
رئیس جمهوری در بخش دیگر از سخنانش اظهار 
داشــت:این که ما بیکاری مزمن چند ســاله داریم 
درست اســت. رقم بیکاری ما 12.1 دهم است که 
بسیار زیاد اســت و قابل قبول نیست. اما من از شما 
خواهش می کنم به یک نکته توجه داشــته باشید. 
اگــر دولت یازدهــم و دوازدهم مثــل دولت نهم و 
دهم در اشــتغال کار می کرد امروز رقم بیکاری ما 
به جــای 12 درصد 22 درصد بــود. این هنر دولت 
یازدهم و دوازدهم اســت. البته قوای دیگر مجلس 
شورای اســامی همه کمک کردند. وی اضافه کرد: 
در زمینه رکود چندین ساله ، ما بعد از جنگ اولین 
دولتی بودیم که با رشد منفی روی کار آمدیم. تنها 
دولتم بعد از جنگ هستیم که با رشد منفی ۷.۷ در 

سال ۹1 و در سال ۹2 هم رشد منفی داشتیم.
روحانی ادامه داد: با این حال در ســال ۹۳ رشــد 
مثبت داشــتیم؛ در ۹4 قیمت نفت کاهش یافت. از 
آخرین فصل ۹4 تا امروز ۹ فصل متوالی پشت هم ما 

دارای رشد اقتصادی هستیم.
رئیس دولــت تدبیــر و امیــد اضافه کرد: رشــد 
اقتصادی ســال ۹5 ما 12.5 درصد بوده که در دنیا 
کم نظیر بوده اســت. رشد متوســط ما در 5 سال 
باای 4 درصد است رشد متوسط دو دولت قبلی ما 

2.2 هست بنابراین ما در زمینه رونق تاش کردیم.
وی اظهار داشت: رکود به معنای مصطلح اقتصادی 
که دو ســه فصل رشــد اقتصادی منفی باشــد که 
بحمداه در ۹فصل متوالی نداشیم و این راه را باید 
ادامه دهیم.البته تا رونقی که مطلوب مردم اســت 

فاصله داریم.
روحانی در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره شرایط 
امروز ارز با طرح این پرسش که به چه دلیل وضعیت 
امروز این چنین شــد؛ آیا عامل اقتصــادی بود، یا 
عامل سیاســی بود، یا عامل روانی بود و یا همه اینها 

بود. من در نوبت دوم اشاره بیشــتری به این سوال 
می کنم که در زمینه ارز مســائل اجتماعی، روانی و 
مسائل سیاســت خارجی آثارش بیشتر بوده است 
تا مســائل اقتصادی. رئیس جمهوری تصریح کرد: 
این که ما در یک مقطعی تصمیم گرفتیم و تصمیم 
مان را بعدا عــوض کردیم، خیلی طبیعی اســت.
ما قبل از تحریم آمریکا یک جــور تصمیم گرفتیم 
بعد از تحریم آمریکا جــور دیگری تصمیم گرفتیم. 
رئیس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: اگر در تصمیم 
قبلی خود مانده بودیم اشکال بود. در تصمیم قبلی 
هم اجماع همه اقتصاددانان ما در آن شــرایط بود 
یعنــی 2۰ فروردین که ما باید یــک نرخ واحدی را 
اعام کردیم. وی خاطرنشــان کرد: ما می دانستیم 
اجرای آن مشــکاتی دارد اینکه می گویید چرا به 
مسافر ارز  دادید خوب وقتی به مسافر ارز ندهیم ارز 
خود را از کوچه پس کوچه ها تهیه می کند و همان 
ارز کوچه پس کوچه اســت که تبدیل به یک نرخی 
می شود که روی زندگی و کســب و کار مردم تاثیر 
می گذارد. برای کنترل بوده اســت. روحانی گفت: 
البته هر برنامه جدید سوء اســتفاده می شود انجام 
داد که برای این سوء اســتفاده ها پیش بینی های 

خوبی انجام داده ایم.

 حادثه دی ماه ترامپ را به طمع انداخت
رییس جمهوری در بخش دوم پاســخ به سئواات 
نمایندگان گفت : ازم می دانم سپاسگزاری کنم از 
نمایندگان و از همه عزیزانی که طرح سئوال را امضا 
کردند وهمه افرادی که امروز از بیاناتشــان پشت 
تریبون استفاده کردیم و نکاتی را مطرح کردند که 

باید به آنها پاسخ داده شود.
روحانی افزود: از وزرا می خواهم در زمینه همه این 
5 ســئوال و نکاتی که در ابای بحث های توضیح 

این 5 سئوال مطرح شد توضیح ازم را ارائه کنند.
وی ادامــه داد: نکتــه اساســی این اســت که چه 
شــد کشــور، کشــوری که در یک مســیر کاما 
آرامی حرکت می کــرد و حتی همیــن ترامپ هم 
ســرکار آمده بود در منطقه خلیج فــارس آمد و در 
عربستان وهمان ایام انتخابات بود که مردم حماسه 
بزرگ را آفریدنــد و ضربه محکمی را بــه ترامپ و 
کشورهای کوچکی که دور ترامپ جمع شده بودند، 

زدند، چه شد یک مرتبه جو تغییر کرد.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد : تاریخ این تغییر 
5 دی ماه ســال ۹6 اســت و هر کس تاریخ دیگری 

دهد به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است.
روحانی افزود : مردم ناگهان دیدنــد در خیابان ها 
عده ای آمدند و شــعار می دهند و شــعارها کم کم 
تبدیل شد به شعارهای هنجارشــکنانه وغیرقابل 

قبول برای همه مردم و مردم دچار حیرت شدند.
وی اضافه کرد: درســت اســت که مــردم آمدند و 
پاســخ قاطع در راهپیمایی ها دادند اما این حادثه، 
یک حادثه کم نظیری بود که در ســالهای گذشته 
نداشــتیم. رییس جمهوری گفت: حادثه دی ماه 
آقای ترامــپ را به طمع انداخت تــا اینکه در اواخر 
دی ماه اعام کند مــن در برجام نمی مانم مگر آنکه 
اروپا و دیگران بــا من راجع به بند غروب و مســاله 
موشک همراه شــوند و اگر همراه نشوند یک جانبه 
خارج می شــوم و بعد از این تهدیــد می بینیم با آن 

ناآرامی داخل و تهدیدات بیرون مردم نگران شدند.
روحانی افزود: برادران وخواهــران بدانید تخریب 
خرابی می آورد، بدانید ســیاه نمایی زندگی مردم 
را به ســمت ســیاهی می برد و کام نیست، فقط 
اجتماع نیست فقط، شــعار در گوشه و کنار نیست. 
البته اگر شعار علیه فردی مثل حسن روحانی باشد 
اهمیتی ندارد نوکری اســت مثل نوکرهای مردم و 
سربازی است از سربازها . وی گفت : دلم برای اینها 
نمی ســوزد و اگر من تهدید به ترور شوم برای من 
مهم نیســت، همه ماه رمضان ها همه خواندیم که 

آرزوی ما است که این را داشته باشیم. 

چه شد که رییس جمهور را تهدید به مرگ کردند
رییس جمهوری یادآور شــد: اما چه شد عده ای 
جرات کردند رییس جمهوری کشــور را تهدید به 
مرگ کنند؟ چون حس کردند بین ما و شما فاصله 
اســت و به غلط فکر کردند بین مجلس و دولت و 
قوه قضاییه فاصله است. روحانی تاکید کرد: ما اگر 
وحدت داشته باشــیم فیضیه مرکز انقاب تبدیل 
نمی شود به جایی که عده ای آب به آسیاب دشمن 
بریزند . باید با هم متحد شویم ودست در دست هم 
پشــت رهبری حرکت کنیم . وی اضافه کرد: شما 
می گویید چرا قیمت ارز باا رفت و می فرمانید چرا 
برجام هم جایش اجرا نشــد قبول داریم که طرف 
ما در برجام تخلفاتی انجام داده بویژه امریکایی ها 
وبارها اعام کردیم اما همه مــا منصفانه قضاوت 
کنیم اگر برجام هیچ بود پس چــه غصه ای امروز 
داریم . رئیــس جمهوری گفت : شــما می گفتید 
هیچ شرکتی نیامده ایران ، خوب نیامده؛ پس چرا 
می گویید شرکتها چرا دارند بیرون می روند؟ شما 
که گفتید نیامدند. شــما گفتید هیچ هواپیمایی 
نیامده یــا گفتیــد هواپیما کاغذی اســت حال 
می گوییــد می رونــد.  وی ادامه داد: شــما اعام 
کردید این برجام هیچ رابطه بانکی را درست نکرد 
حتی وقتی ما گفتیم ســوئیفت برقرار شده ناچار 

شــدیم خبرنگاران را در بانک مرکــزی ببریم تا با 
چشــم ببینند. می گفتند امکان نــدارد آقایی که 
متخصص این امور هم هســت نوشــته بود هرچه 

بشود سوئیفت امکان ندارد.این شد.
روحانی اضافه کرد: شما می گویید آیا به صد درصد 
اهداف رسیدید؟ نه نرســیدیم؛ در بعضی زمینه ها 
1۰۰ درصد بعضی 8۰ درصــد و بعضی 6۰ درصد. 

اما ما در بسیاری از زمینه ها به صد درصد رسیدیم.
رئیس دولــت تدبیر و امید خاطرنشــان کرد: تمام 
کارشناســان می گفتند پــی ام دی) پرونده ابعاد 
احتمالی نظامی برنامه هســته ای ایــران( چیزی 
بود که از محاات اســت بتوانید حل کنیم اما حل 
شد تمام شــد. قطعنامه ها علیه ایران برچیده شد 
تحریم نظامی بلند مدت تبدیل به 5 ســاله شد دو و 
نیم سال دیگر برداشته می شود. وی گفت: در زمینه 
اقتصادی هم خیلی قدم ها برداشــته شد بله بعضی 
قدمها برداشــته نشــد عمدتا تحلف آمریکا در این 
زمینه بود. باید چه کار کنیم. مردم باید نســبت به 

آینده خودشان آرامش داشته باشند.
روحانــی یادآورشــد: شــما می فرماییــد مردم 
زندگیشــان مطلوب نیســت و ناراحتند کاما این 
حرف درســت اســت.اما من می پرســم آیا دولت 
یازدهم برای رفــاه مردم کاری نکرد آیــا اگر تورم 
در طول چهار سال سرجمع حدود 6۰ و چند رصد 
شــد، حقوق کارمند به دو برابر افزایش نیافت اگر 
زندگی مردم سخت شــد برای مبارزه با فقر مطلق 
آیا پرداختی مســتمری بگیران را سه و چهار دهم 

برابر و در بعضی موارد به چهار برابر افزایش ندادیم.
رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر بناســت به اینها 
تکیه کنیم باید همه را بگویم.دوســتان می گویند 
عده ای هم از اشتغال خارج می شوند من می گویم 
اشتغال خالص.یعنی حساب کردیم کل آنهایی که 
وارد شدند و آنهایی که خارج شــدن منها کردیم، 
شــده اشــتغال خالص. این را مرکز آمــار و بانک 
مرکزی به عنوان مراجع رسمی آماری کشور اعام 

می کنند گفته من و یکی دیگر نیست. 
وی ادامه داد: آنچــه من قــول دادم و در انتخابات 
۹2 و ۹6 قول دادم و گفتم راه من راه اعتدال اســت. 
باز هم می گویم ملت ایران با تنــد روی ما به جایی 
نمی رســیم. تند روی از راست باشــد یا چپ باشد 
فرق نمی کند.راهی جز اعتــدال نداریم. راهی جز 

دوستی و برادری نداریم راهی جز وحدت نداریم.
روحانی تاکید کرد: اشکال ندارد شما مخالف دولت 
باشید این حق شماست اما برای منافع ملی کنار هم 
باشیم. از همه نمایندگان خواهش می کنم هم شما 
و هم ما هر کاری می خواهیم بکنیم یک بار اصل 4۰ 

قانون اساسی را بخوانیم.
رییس جمهوری با اشاره به اصل 4۰ قانون اساسی 
گفت: اصل 4۰ قانون اساسی به عنوان حقوق به من 
یا به او حقی داده است . در اجرای حق ما نمی توانیم 
به منافع ملی ضربه بزنیم. اصل منافع ملی به عنوان 
یک شرط در تمام برنامه ها محفوظ است . مجلس، 
قوه قضاییه، دولت، نیروهای مســلح وهمه باید به 

اصل 4۰ قانون اساسی توجه کنند.
دکتر روحانی با تاکیــد بر این موضــوع که دولت 
نقــص دارد حتما نقص دارد، تردیــد نکنید، ما هم 
دولتی مثل همه دولت ها هستیم ، خاطرنشان کرد: 
تاش من این بوده است که بهترین ها را جمع کنم و 
ممکن است نقص داشته باشیم و به همین دلیل هم 
شما اســتیضاح می کنید و حق شما است و اشکالی 
هم ندارد، شــما بگویید وزیری نباشــد یا وزیری 

باشد، این جزو حقوق شما است ، اینها مهم نیست.
وی ادامه داد: آنچه مهم اســت اینکه همه برای حل 
مشکل مردم دست به دســت هم دهیم. مردم از ما 
نمی خواهند که شــما از من بپرســید و من هم در 
اینجا آمار و ارقام به ارائه دهــم و جزوه ها را بخوانم. 
مردم این را نمی خواهند. مــردم درد را می دانند و 
از من و تو بهتر می دانند. مردم مشکات اقتصادی 
خود را روزمره و لحظــه ای درک می کنند، صبح با 
سوار شدن به تاکسی و اتوبوس، وارد شدن به مغازه 

و غیره می بیند.
رییس جمهوری افزود: لمس این مساله که زندگی 
مردم توام با سختی و مشکات شده است، چندان 
مهم نیست که شما به من بگویید . اگر هم من و شما 
به فکر درمان موقت باشــیم، مردم نمی پسندند و 
درمان موقتی که یک بار کار کشور را درست کنیم 

و دو مرتبه به وضع سابق برگردیم، نمی خواهند.
دکتر روحانی با تصریح این امــر که»مردم درمان 
دائــم را می خواهنــد« اظهارداشــت: درمان دائم 
چگونه درست می شود؟ با کار دولت، حتما نه. با کار 
تنها مجلس یا قوه قضاییه به تنهایی؟ حتما نه. ولی 
اگر همه با هم و کنار هم باشــیم حتما از مشکات 

عبور می کنیم. چرا از مشکات عبور نکنیم.
رییس جمهــوری در انتقــاد از کســانی که وضع 
موجود را به بحــران تعبیر می کنند، خاطرنشــان 
کرد: پشــت تریبون ها نگوییم؛ واه ما دچار بحران 
نیســتیم اول مساله اســت و بعد به آسیب و تهدید 
تبدیل می شود و ســپس بحران تبدیل می شود. ما 
در مرحله آسیب هســتیم و در بعضی موارد در لبه 

تهدید. چرا می گوییم بحران.
وی ادامه داد: ما مشکل داریم و البته مشکل داریم، 
مردم ما مشکل دارند و همه آن مواردی که شما در 

سواات خود گفتید بی مشکل نیست، ما باید همه 
دست به دســت هم دهیم و ممکن است کاری هم 
کرده باشیم که دقیق نبوده اســت، به ما بفرمایید، 

باید اصاح کنیم. ما معصوم نیستیم. 
رییــس جمهوری تصریــح کرد: من به شــما قول 
می دهم به ملت ایران قــول می دهم هیچ گاه کاری 
بدون مشورت و خرد جمعی انجام نداده ام. من تمام 
دولت، تمام کارشناسان را به شهادت می طلبم که 
هیچ وقت حتــی تصمیم قاطع صدرد صد داشــته 
اما زمانی که به جلســه ای آمده و دیــده ام که همه 
نظر مخالف دارند، نظر آنان را قبول کرده ام. اینکار 
نادرســت وخودســری و به معنای اســتبداد رای 
است. حتما ما اشتباه داشــته و داریم و باید آن را با 
هم جبران کنیم. وی افزود: در مســاله ارز آن هایی 
که ارز بــرای واردات کاا گرفتنــد و وارد نکردند، 
وزارت صمــت و بانک مرکزی موظف هســتند که 
به قوه قضاییه بدهند و ما بــا آن ها برخورد خواهیم 
کرد. قوه قضاییه ما با آن ها برخورد خواهد کرد. اگر 
کسی کاایی را کم وارد کرده است، با آن ها برخورد 
می شود. اگر کسی ارز 4هزار و 2۰۰ تومانی گرفته و 
اکنون کاای آن ها در گمرک اســت ما از آن ها ما به 

التفاوت می گیریم.  
رئیس جمهوری در تشــریح رابطه دولت و مجلس 
گفــت: اگر رابطــه مجلس و دولت ضعیف اســت، 
اگر رابطــه وزرای ما بــا مجلس کم اســت، آن را 
بیشــتر می کنیم. ما چند هفته پیش از نمایندگان 
مجلس دعوت کردیم که جلســه ای باهم داشــته 
باشــیم. رئیس مجلس زمان را مناسب ندید تاخیر 
انداختیم. بنا بود ما شــما را دعوت کنیم، شــما ما 
را دعوت کردیــد. ما حتما باید روابــط خود را قوی 
و نزدیک کنیم. برای اینکه بتوانیم مســائل خود را 
حل و فصل کنیم.  رئیــس جمهوری افزود: برادران 
عزیز، شما می فرمایید دو راه بیشتر نداریم یا باید در 
برجام بمانیم یا خارج شویم. بله در ظاهر همین دو 
راه را داریم اما راه سومی هم وجود دارد. من دیروز با 
رئیس جمهوری فرانســه صحبت می کردم و گفتم 
اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند ما شیوه جدید 
را به شــما عام می کنیم که راه سوم است. حاا اگر 
به آن مقطع رســیدیم وازم شــد همه نمایندگان 
محترم هم مطلع خواهند شــد که ما راه ســوم هم 

داریم.
حجت ااســام روحانــی در ادامه ســخنان خود 
خطــاب به ملــت ایران گفــت: مردم مشــکات 
اقتصادی و اجتماعی ما قابل حل است. ما همه توان 
خود را به کار گرفتیم تــا کااهای ضروری با قیمت 
مناسب در اختیار شــما قرار گیرد. تمام تاش مان 
را انجام دادیم که تولید بتواند به مســیر خود ادامه 
دهد. همه تاش ما بر این است محصوات داخلی با 
قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد. ما بسیاری 
از قیمت ها را در آب در برق در گاز و در ســوخت در 
بسیاری از موارد حمل و نقل آن چه مربوط به دولت 

بوده، دست نزدیم تا مردم در رفاه بیشتر باشند. 
رئیس دســتگاه اجرایی افــزود: دوران تحریم در 
اختیار من و شما و ملت ایران است. اگر متحد باشیم 
و در کنار مردم و اگر مردم با ما باشند به سرعت عبور 
می کنیم. اگر باهم نباشــیم و فاصله بگیریم، زمان 
طوانی خواهد گذشت. برادران وخواهران گرامی، 
نمایندگان محترم و ملت ایران، مســئله اول مردم 
این اســت که ما با هم اختاف نداشته باشیم مردم 
از آمریکا، تحریم و تهدیدات خارجی نمی ترســند. 
مردم از دعوای بین خودمان می ترســند، اگر همه 
گروه ها و جناح ها، تمام نمایندگان امروز دســت به 
دســت هم دهیم، برای حل معضات و مشــکات 
مردم و مــردم مطمئن شــوند ما با هم هســتیم، 
می فهمند که مشکل حل می شــود. عامتی که ما 
باید بدهیم همین است. مقام معظم رهبری دستور 
دادند شــورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور 
روسای سه قوه تشکیل شود. یکی از دایل تشکیل 
آن بود که به مردم عامت دهد که سه قوه متحدند 

و باهم تصمیم می گیرند. 
حجت ااســام روحانی تاکید کرد: مــا امروز یک 
بار دیگر می خواهیم به جامعــه و دنیا این عامت را 
بدهیم که متحد هستیم. شــما نمایندگان محترم 
ســوال کردید برای دلســوزی و من پاسخ دادم در 
چارچوب وظیفه. اگر نتیجه آن قانع شــدن عده ای 
از مردم باشد یعنی ما در کار امروز موفق شدیم. اگر 
نتیجه جلسه امروز ما این باشــد که در سال چهلم 
انقاب و بلوغ انقاب اگر اختافی به مجلس و دولت 
اســت برادرانه در کمال اخاق بــا صراحت حرف 
می زنند و جواب می شنوند، این به معنای بااترین 
هدیه در هفته دولت به ملت بزرگ ایران است. این 
به عنوان کاری است که روح شــهید رجایی، باهنر 
و شهید بهشــتی و مطهری و امام عزیز ما را راضی 
می کند. ما راهی جز وحدت و اتحاد برای رسیدن به 

اهداف خود نداریم و آن را دنبال می کنیم.
رئیس جمهــوری درباره نرخ ارز هــم گفت: تاش 
دولت بر این اســت که قیمت ارز متعادل تر شــود. 
در روزهای اخیر نســبت به هفته گذشــته قیمت 
ارز مقداری متعــادل تر شــده و در هفته های بعد 
متعادل تر خواهد شــد. همه تاش ما این است که 
مردم احســاس نگرانی نکنند. البته نکته ای را هم 
باید بگویم. ما ذخایر ارزی خــود را باا می بریم. در 
این روزها ارز ما کم نشده است، صادرات غیر نفتی 
ما افزایش یافته اســت. صادرات نفتی غیر میعانات 
گازی ســه ماهه نوزده درصد افزایــش پیدا کرده 
است. به ذخایربانک مرکزی و بانک های دنیا اضافه 
می شــود. برای ماه ها و ســال های آینده کارهای 

اقداماتی انجام می دهیم.
رییس جمهوری گفت : به رییس کل بانک مرکزی 
گفتم که از ذخائر ارز حق استفاده ندارید وهمانطور 
که شما گفتید می توانستیم مقداری طا به جامعه 
بیاوریم، اما دســت ما باز نیســت. روحانی افزود: 
طای ما به عنوان پشــتوانه اسکناس است و ما حق 
نداریم دســت بزنیم. بنابراین ما در مســیر تعادل 
هســتیم و قدم به قدم کار را پیش خواهیم برد و بی 
تردید موفق خواهیم شد و این توفیق به حول وقوه 

الهی اذان ما است.
وی درپایان ســخنان خود از ریاست مجلس،هیات 
رئیسه و نمایندگان مجلس شــورای اسامی ، وزرا 

وملت بزرگ ایران ورسانه ها تشکر کرد.

روحانی خطاب به نمایندگان مجلس:

مردم درد را بهتر از ما می دانند
گزارشگزارش

 روحانی نتوانست مجلس را 
قانع کند

   ادامه از صفحه اول
و در نهایت ســؤال پنجم در خصوص علت افزایش شتابان 
نرخ ارزهای خارجی به ویــژه دار و کاهش ارزش پول ملی 
بود که در این رابطه نیز نماینــدگان با 68 رأی موافق، 1۹6 
رأی مخالف و 8 رأی ممتنــع از مجموع 2۷2 نماینده حاضر 

در صحن، پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.
به این ترتیب و بر اساس ماده 21۳ آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسامی، گزارش ســؤاات مطرح شده و پاسخ های 
رئیس جمهور و نیز قانع نشــدن نماینــدگان به قوه قضائیه 

ارسال می شود تا در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود.

میز خبر



 طرح فروش گروه سایپا 
از هفته آینده

در راستای قطع دســت داان، تنظیم بازار و تامین 
خودروهای مــورد نیــاز هموطنان طــرح فروش 
خودروهای تولیدی گروه ســایپا هفتــه آینده آغاز 

خواهد شد.
 گــروه خودروســازی ســایپا در اطاعیــه ای از 
هموطنان خواسته اســت تا فقط از نمایندگی های 
مجاز و همچنیــن ســایت اینترنتی رســمی این 
گروه بــه نشــانی www.saipacorp.com اقدام 
به ثبت نام و خرید خودرو مورد نیــاز خود کنند و از 
پرداخت هرگونه وجه اضافی یا واریز به حساب های 
غیر شــرکت ســایپا و بااتر از قیمت هــای مصوب 

خودداری کنند.
در اطاعیه گروه سایپا تاکید شده است؛  قیمت هایی 
که در ســایت های خرید و فروش خودرو یا توســط 
داان اعام می شود قیمت واقعی نبوده و به جهت 
سودجویی توسط داان اعام شده، لذا هموطنان 
عزیز می توانند قیمت های مصوب محصوات گروه 
خودروسازی ســایپا را از طریق ســایت رسمی این 

گروه مشاهده کنند.

بازدید مدیران ارشد ایساکو از 
نمایندگی های مجاز شهر گرگان

بازدید مدیران ارشد ایساکو از نمایندگی های مجاز 
شــهر گرگان مدیرعامل و مدیران ارشــد شرکت 
خدمات پــس از فروش ایــران خودرو) ایســاکو( 
هم زمــان با تعطیــات تابســتانی شــرکت های 
خودروســازی، امروز از نمایندگی های مجاز شــهر 

گرگان بازدید کردند
به گزارش پایگاه خبری خودروپاس، مدیران ارشد 
ایساکو این بازدید از استان های مختلف را به منظور 
نظارت و بازدید از نحــوه و چگونگی ارایه خدمات به 

مشتریان در دستور کار خود قرار داده اند.
به همین منظور مدیران ایســاکو دیروز ضمن سفر 
به اســتان ایام در نمایندگی های ایران خودرو در 
شــهرهای ایام، مهران و پایانه مرزی حاضر شدند 
و ضمن بازدید از نمایندگی ها، طرح اربعین خدمات 
پس از فروش ایــران خودرو نیز مورد بررســی قرار 
گرفت. همچنین با توجه به حجم سفرهای مسافران 
به اســتان های شــمالی، امروز مدیران ایساکو  به 
گرگان سفر کرده و از نزدیک روند ارایه خدمات این 

نمایندگی در شهر گرگان را مورد بازدید قرار دادند.
در این بازدید بر ارایه خدمات مطلوب تر به مشتریان 
تاکید شــد؛ ضمن آن که نمایندگی هــای گرگان 
موضوعات و مســائل خود را مطرح کرده و مقرر شد 
تمامی موضوعات بررســی و راه کارهای ازم اتخاذ 
شــود.  مشــتریان نیز دیدگاه های خود را در مورد 

نحوه اخذ خدمات ارایه کردند.

سکه طرح قدیم ۱۲۰ هزار تومان 
گران شد

در جریان معامات دیروز بازار آزاد، قیمت هر قطعه 
ســکه تمام بهار آزاد طرح قدیم با ۱۲۰ هزار تومان 
افزایش به ســه میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رســید، 
ســکه طرح جدید هم به ۴میلیون و ۶۴ هزار تومان 

رسید.
در جریــان معامات دیروز)سه شــنبه( بــازار آزاد 
تهران، قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم بــا ۱۲۰ هزار تومــان افزایش قیمت به ســه 
میلیون و ۶۵۶ هزار تومان رســید، همچنین قیمت 
هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طــرح جدید با ۸۴ 
هزار تومان افزایش نرخ به چهــار میلیون و ۶۴ هزار 
تومان رسید. دیروز هر نیم ســکه با ۶۰ هزار تومان 
افزایش ، یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان، ربع ســکه 
با ۲۰ هزار تومان افزایش به ۹۶۳ هــزار تومان و هر 
ســکه یک گرمی ۵۱۲ هزار تومان معامله می شود. 
هر اونس طا در بازارهــای جهانی ۱۲۱۳ دار و ۳۶ 
ســنت و هر گرم طای ۱۸ عیــار ۳۰۸ هزار و ۵۵۰ 

تومان است.

تجهیزات توتال درایران می ماند
ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس گفت: تمام 
هزینه ها و تجهیزات توتــال در ایران باقی می ماند و 

تعهدی برای بازگشت آن وجود ندارد.
اسداه قره خانی با اشــاره به خروج توتال از قرارداد 
توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، اظهار کرد: وزیر نفت 
در نشست امروز کمیســیون انرژی حضور می یابد 
و  توضیحاتــی پیرامون خــروج توتــال از ایران به 

نمایندگان کمیسیون ارائه می دهد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس شــورای 
اســامی، افزود: توتال احســاس کرد که ماندن در 
فاز ۱۱ پارس جنوبی سبب ضرر و زیان سنگین این 
شرکت می شــود بنابراین قرارداد را ترک کرد، البته 
شــرکت هایی همانند زیمنس، اِنی، شــل و رنو نیز 

یکی پس از دیگری ایران را ترک کردند.
وی درباره اینکه آیا ضمانت هــای ازم برای خروج 
توتال از ایران دریافت شــده اســت یا خیــر، ادامه 
داد:یکــی از بندهای قرارداد ایــران و توتال این بود 
که اگر توتال قرارداد را ترک کند CNPC جایگزین 
این شــرکت شــود که در واقع این نوعــی ضمانت 
نامه اجرایــی بود. نماینده مردم علــی آبادکتول در 
مجلس شورای اســامی، گفت: ایران هیچ تعهدی 
به صــورت بانکی، دولتــی و خصوصی به شــرکت 
توتال نداده است که این شــرکت اظهار کند که این 
میزان در پارس جنوبی هزینه و تجهیزات وارد کرده 
و خواســتار بازگردانده شدن آن شــود. سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسامی، تصریح 
کرد: تمام هزینه ها و تجهیــزات توتال در ایران باقی 

می ماند و تعهدی برای بازگشت آن وجود ندارد.
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میز خبربانک

ضیاء مصباح    ســه ماه  بعد از اعام خروج  
ترامپ  از برجام نخســتین موج بازگشــت 
تحریم ها طبق برنامه پیش بینی شــده، به 

اجرا گذاشته شد.
 در فضــای کنونی  و بــا توجه بــه آنچه در 
درون جامعــه  جریــان دارد،  گرفتــاری 
دوبــاره تحریم ها  تنها بــه عرصه اقتصادی 
محدود نمی شــود وچگونگی تأثیرگذاری 
تحریم هــای اقتصادی و تحــوات مرتبط 
با آن می تواند جامعه را از بســیاری جهات 
)که نمونه بســیار معمولی آن لغو پروازهای 
شــرکتهای معتبر هوائی اســت ( سیاست 
و روابــط خارجــی کشــورمان  را خواهی 
نخواهی در ســطح منطقه  و جهــان  تغییر 

دهد.
 خرید و فروش  اســناد متکی بــر دار ، داد 
و ســتد طا و  فلزات گرانبهــا ، فلزات خام 
یا نیمــه تمام نظیــر آلومینیــوم ، فواد  و 
همچنیــن نرم افزارهای مورد اســتفاده در 
فرآیندهای صنعتی، گشــودن حســاب یا 
نگهــداری مبالــغ قابل ماحظــه ریال در 
بیرون از کشــور ،  داد و ســتد هواپیماهای 
تجاری و قطعات و خدمــات ، واردات فرش 
و مواد غذایی )پســته( ایرانی بــه آمریکا.
ایــن تحریم ها  عاوه بر منع هــر گونه داد و 
ستد میان شــرکت های آمریکایی و ایران، 
دست و پای شــرکت های داوطلب مبادله با 
کشــورمان  را هم می بندد وشرکت اروپایی 
یا آسیایی  مجبور خواهند شد برای گریز از 
تحریم های فرامرزی آمریکا، دست به عصا 
پیش بروند و هزینه ای بســیار سنگین را به 

مشاوره های حقوقی اختصاص دهند.
با توجه به شــمار دردســرهای گریزناپذیر 
در انجام داد و ســتد با ایران، شــرکت های 
معظم غیرآمریکایی مجبور می شوند برای 
ادامه فعالیت در بازار ایاات متحده، عطای 
معامله با کشــورمان  را به لقایش ببخشند. 
همچنان که   بعد از اعام خــروج آمریکا از 
برجام، تعداد چشــمگیری از شرکت های 
اروپایــی کــه قراردادهای مهمــی  امضا 
کرده بودنــد، از معامله  منصرف شــدند، از 
جمله  ایرباس، توتال، ام.اس.ســی، دانیلی، 
زیمنس، لویدز، انی، ان.جی، پژو، آلســتوم، 
رنو. خودداری این همه شرکت بلندآوازه از 
همکاری ، یک فاجعه واقعی اقتصادی برای 

کشور است. 

بر هم خــوردن طرح های ســرمایه گذاری 
خارجــی، ایــران را از ورود میلیاردها دار 
ارز و انبوه تکنولوژی هــای خارجی محروم 
می کند. همچنین هزاران فرصت شغلی که 
غول هایی این چنین می توانســتند به ویژه 
برای فارغ التحصیان دانشــگاهی به وجود 
آورند، از دست می رود. از طا و دیگر فلزات 

گرانبها نیز دیگر نمی توان استفاده کرد. 
همچنین بــا توجه به تحریم هــا، از اجرای 
قراردادهای پر ســر و صدایی که با ایرباس، 
بویینگ و ای تــی آرکه  امضا شــده بود، و 
بخش بسیار کوچکی تحقق یافت، ممانعت 

می نماید.
می دانیم که خودروسازی  بعد از نفت و گاز 
مهم ترین صنعــت ایران به شــمار می رود 
و شــرکت معظمی چون پژوی فرانســوی، 
ایــران،  قدیمی خودروســازی  شــریک 
بافاصله بعد از قطعی شدن خروج آمریکا از 
برجام، خود را کنار کشید و رنوی فرانسوی، 
دومین خودروســاز خارجی حاضر، به رغم 
مواضع اولیه اش در مــورد تداوم حضور  ولو 
به صورت نمادین، به احتمال قریب به یقین 

در  کشورمان نمی ماند.
خودروســازی که قرار بود با کمک شرکای 
خارجی اش بــه فتح بازارهــای خاورمیانه 
برود، با تمامی مشــکاتش تنهــا می ماند و 

جز دل بستن به شــرکت های دست سوم و 
چهارم آسیایی چشم اندازی ندارد.

۱۳ آبان ماه که در واقع مصادف با تســخیر 
سفارت آمریکا است، با موج دیگر تحریم ها 
روبه رو خواهیم شــد. فعالیت های مربوط 
به بنادر ایران، بخش هــای مرتبط با حمل 
و نقــل دریایــی و کشتی ســازی-  داد و 
ســتدهای وابســته به نفت از جمله خرید 
نفــت، فرآورده های نفتــی و فرآورده های 
پتروشــیمی وبیمه   مبادات مالی با بانک 
مرکزی و دیگــر نهادهای مالــی ایرانی از 
طریق مؤسســات مالی خارجــی  اعطای 
خدمات بیمــه ای و بیمــه اتکایــی برای 
مبادات با کشــورمان و.....نیز متاثر از این 

واقعه خواهند بود.
در حال حاضرکمتر از دو میلیون  بشکه نفت 
از طریق ایران صادر می شــود وترامپ  ازبه 
صفر رساندن  سخن می گوید. محافل نفتی 
بین المللی در مورد  ســقوط صادرات نفتی  
با توجه به ارزیابی ها نصف شــدن صادرات 
کنونی نفت را تا سطح یک میلیون  بشکه در 

روزعملی می دانند 
 ســقوط بیشــتر و در واقع غیر قابل تحمل 
ریال ، اوج گیــری  تنش هــای تورمی،  فرو 
رفتن اقتصاد در رشد منفی، باا رفتن قابل 
ماحظه نرخ بیکاری )وزیربر کنار شده  کار 

و امور اجتماعی - از احتمال اضافه شــدن 
یک میلیون نفر بر شــمار بیــکاران کنونی 
خبر داد ( گســترش جنبش های مطالباتی 
کارگــران، توســعه کم ســابقه نگرانی در 
قشــرهای متوســط و... گوشــه ای از ره 
آورد های تصمیمات کدخدای مصمم تازه 

کار دنیای پر دغدغه فعلی تواند بود.
روحانی با همه سابقه حضور در مسئولیت ها  
در این وادی حساس و نابود کننده یا اعتبار 
آفرین، فاقد اختیارات ازم وپیوسته در گیر 
با تعــدد مراکز قدرت، عــدم تمرکز ، وجود 
دولت موازی مخصوصا در سیاست گذاری 
خارجی، نبود وحدت مدیریت، اراده و  توان 
خود را بــه دلیل ماحظــه کاری غیر قابل 
توجیه  برای مدیریت کشــور از بســیاری 
جهات از همه مهمتر اقتصاد از دســت داده 
و  زیــر حمــات بی امان رقیبانــش، نقش  
آتش نشانی را دارد که نمی داند باید به کدام 

یک از شعله های بر افروخته شده بپردازد .
نمونه آخرین ایــن هجوم برکنــاری وزیر 
بالنســبه متخصص اقتصاد است که به اقرار 
نگارنده بــدون تردید البته بطور نســبی، با 
طی مراحل از متصدی امور دفتری سازمان 
صنایع ملی سال ۵۸  به تدریج طی ۴۰ سال 
با درس خواندن، مراودت و پشتکار به وزارت 
رسید و ناتوانی او در ســامان دادن اقتصاد 
برآمــده از دخالت های نهادهای سیاســی 
نظامی بوده و ایــن مهم اســتمرار خواهد 

یافت.
با این تصویر  تنها دامنه مانور  رئیس جمهور، 
مذاکره با اتحادیه اروپا و درخواســت از این 
نهاد برای اعمال فشــار بر آمریکا به منظور 
کم کردن بار ســنگین تحریم ها، اشــارات 
تلویحی  به نارسایی ها و هر چند وقت یکبار 
گفتگویی تلویزیونی  و دادن امید به بیننده 
که دوامی نــدارد و فرمایشــات معمولی در 
نشســت مجلس بــرای پاســخگویی در ۶ 

شهریور  است.  
اروپاییان نیز بــه نظر می رســد از هر گونه 
مقابله ای با مــوج اول تحریم هــای آمریکا  
ناتوان مانــده اند،  بــا این همــه »ژان ایو 
لودریان«  وزیر امور خارجه فرانســه وعده 
داده که کشــورش با اعضای اتحادیه اروپا 
خواهد کوشید، پیش از ۱۳ آبان ماه، شدت 
و گستردگی تحریم های موج دوم را کاهش 

دهد.

گروه اقتصــادی      از ســوی نماینــده دادســتان تهران، 
اسامی ۱۹ متهم به اخال در نظام توزیع ارز اعام شد.

نماینده دادســتان تهران با اشــاره به اینکه اقدام متهمان، 
اخال در نظام ارزی کشور را به همراه داشته است، گفت: این 
اقدامات مجرمانه از طریق انجام معامات صوری با استفاده از 
کارت های ملی متعدد انجام شده است که اکثر این معامات 
با همکاری های صرافی های متعدد انجام شــده تا ارز دولتی 

توزیع  شده از سوی بانک مرکزی به نیازمندان واقعی نرسد.
وی با اشاره به اســامی ۱۹ متهم اخال در بازار ارز افزود: ولی 
صدفی، فرزند علی، بازداشت از تاریخ ۹7/۵/۱، متولد ۱۳۴۶، 
متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد ســابقه کیفری و متهم به 
شرکت در اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و 
فروش ۵۰ میلیون دار به طور صوری با سوءاستفاده از کارت 

ملی افراد غیر است.
حســینی افزود: متهم بعــدی علیرضا حســین زاده، فرزند 
سعید، بازداشت از تاریخ ۹7/۵/۳، متولد ۱۳7۰، اهل ساری، 
ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم و متهم به شرکت 
در اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش 

۵۰ میلیون دار است.
نماینده دادســتان تهران به اســامی دیگر متهمان اشاره و 
تصریح کــرد: علیرضا لوئینی، فرزند حســین، بازداشــت از 
تاریخ ۹7/۵/۱۰، متولد ۱۳۴۸، ساکن تهران، متأهل، دارای 
مدرک لیســانس و متهم به شــرکت در اخال نظام ارزی به 
صورت عمده از طریق خرید و فروش ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار 
و ۴۰۵ دار است. محمد راســتگو کواکی، فرزند حیدرعلی، 
بازداشــت از تاریخ ۹7/۵/۸، متولد ۱۳۵۳، ســاکن تهران، 
متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد ســابقه کیفری و متهم به 
اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱7 

میلیون دار است.
وی ادامه داد: نوید و فرشید ترکمانی، فرزند مهدی، بازداشت 

از تاریخ ۹7/۵/7، متولد ۱۳7۱، ساکن تهران، متأهل، دارای 
مدرک کارشناســی، فاقد ســابقه کیفری، متهم به خرید و 

فروش ۱۵ میلیون دار است.
نماینــده دادســتان تهران گفــت: علیرضا پرونــده، فرزند 
محمدعلی، بازداشت از تاریخ ۹7/۵/۸، متولد ۱۳۵۴، ساکن 
تهران، متأهــل، دارای مدرک دیپلم، فاقد ســابقه کیفری و 
متهم به شرکت در اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق 
خرید و فروش ۱۵ میلیون دار است. مجتبی نوروزی، فرزند 
نعمت، بازداشــت از تاریخ ۹7/۵/۲، متولد ۱۳7۰، ســاکن 
تهران، مجرد، دارای مــدرک دیپلم، فاقد ســابقه کیفری و 
متهم به شرکت در اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق 

خرید و فروش ۱۱ میلیون دار است.
حســینی افزود: نوید زهره وند، فرزند حاج احمد، بازداشــت 
از تاریخ ۹7/۵/7، متولد ۱۳۵۰، دارای مــدرک دیپلم، فاقد 
ســابقه کیفری، متهم به شــرکت در اخال نظــام ارزی به 

صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۰ میلیون دار است.
نماینده دادســتان تهران به اسامی ســایر متهمان اشــاره و 
تصریح کرد: رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، دارای مدرک 
کارشناسی، متهم به شــرکت در اخال نظام ارزی به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش ۸ میلیــون و ۵۱۶ هزار و ۵7۵ 
دار اســت. همچنین محمد رحمتی، فرزند غام، بازداشت 
از تاریخ ۹7/۵/۱۰، متأهل، فاقد ســابقه کیفــری و متهم به 
شرکت در اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و 

فروش ۸ میلیون دار است.
وی اظهار کرد: حمید خسروی، فرزند علی مروت، بازداشت 
از تاریخ ۹7/۵/۱۰، اهل بروجرد، ســاکن تهران، فاقد سابقه 
کیفری و متهم به شــرکت در اخال نظــام ارزی به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش 7 میلیــون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ 
دار است. همچنین محمود کاظمی، فرزند حسین، متأهل، 
دارای مــدرک فوق دیپلم، فاقد ســابقه کیفــری و متهم به 

شرکت در اخال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و 
فروش یک میلیون و ۹۲۹ هزار و 7۰ دار است.

حسینی تصریح کرد: مهدی علی پور، فرزند علی، بازداشت از 
تاریخ ۹7/۵/7، متولد ۱۳۶۹، اهل تهران، فاقد سابقه کیفری 
و متهم به شــرکت در اخال نظام ارزی به صــورت عمده از 
طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۶7۰ هزار و 7۶۸ دار است. 
همچنین سعید کاظمی، فرزند حســین، بازداشت از تاریخ 
۹7/۵/۸، متولد ۱۳۶۵، اهل هشترود، ساکن تهران، متأهل، 
فاقد ســابقه کیفری و متهم به شرکت در اخال نظام ارزی به 
صورت عمده از طریق خرید و فروش ۵ میلیون و ۵۹۳ هزار و 

۱7۰ دار است.
نماینده دادســتان تهران به سایر اسامی اشــاره کرد و گفت: 
شاهین بنی جمالی، فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۹/۵/۹7 
متولد ۱۳۶۶، اهل تهران، مجــرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد 
ســابقه کیفری و متهم به شــرکت در اخال نظــام ارزی به 
صورت عمده از طریق خرید و فــروش ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار 
و ۹۰۰ دار و همچنین یک میلیون و ۹۲۹ هزار یورو اســت. 
همچنین غامرضا حقیقت پناه، اهــل تهران، متولد ۱۳۴۴، 
دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در 
اخال نظام ارزی به صورت عمــده از طریق خرید و فروش ۴ 

میلیون و ۵۰۰ هزار دار است.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: احمد طاهــری، فرزند 
مسیح، بازداشــت از تاریخ ۹7/۵/۱۰، متولد ۱۳۶۹، ساکن 
تهران، متأهل، فاقد ســابقه کیفری و متهم به شــرکت در 
اخال نظام ارزی به صورت عمــده از طریق خرید و فروش 
۴ میلیــون و ۴۲۴ هزار دار و همچنیــن نریمان آرزومند، 
فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ ۹7/۵/7، متولد ۱۳7۰، 
ساکن تهران، مجرد و متهم به شرکت در اخال نظام ارزی 
به صورت عمده از طریق خرید و فروش ســه میلیون دار 

است.

دو رتازه تحریم های آمریکا با اقتصاد ایران چه می کند؟

گذری بر تحریم ها

از سوی نماینده دادستان تهران

اسامی ۱۹ متهم بازار ارز اعام شد

وزیر صنعت، معــدن و تجارت در واکنش 
به گرانــی و احتکار خــودرو عنوان کرد: 
»روزی سه هزار خودرو ساخته و تحویل 
می شــود؛ با این حال اطاع دقیق دهید، 

بررسی می شود.«
 محمد شــریعتمداری در نوشــته ای در 
اینســتاگرام خود، در واکنــش به گرانی 
و احتکار خودرو نوشــت: »ایران خودرو 
و سایپا، روزانه بیش از ســه هزار خودرو 
می ســازند و طی 7 روز تحویل خریداران 

می دهند.«

وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
عنوان کرد: »با وجود نهادهای 
نظارتــی متعدد یعنــی ۱۲۴ 
میلیــون و ۱۱۰ هــزار و ۱۳۵، 
تامین پارکینــگ برای احتکار 
ایــن تعــداد )روزی ۱۸ هزار 
میلیــون( جریمــه تاخیر در 

تحویل احتکار خودرو منطقی نیست.«
روز دوشــنبه ماجــرای اتهــام احتکار 
خودرو بــا تکذیب برخی مجلســی ها 
روبه شد. ســخنگوی کمیسیون صنایع 

و معــادن مجلــس ضمــن 
رد احتــکار خودرو توســط 
خودروســازان گفت: سازمان 
بازرسی در ســه ایستگاه برای 
نظارت بر کار خودروســازان 
مستقر شده اســت و بنابراین 
در این زمینه نظارت مستقیم 
دارد. عــاوه بر ایــن با توجــه به حجم 
تولیدی خودروها این مساله در شرایط 
کنونی نه تنها نمی تواند به عنوان مشکل 
اساســی بازار خودرو مطرح شــود بلکه 

منطقی هم به نظر نمی رسد زیرا در واقع 
سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم 
اســت و همه فعالیت ها را زیر نظر دارد. 
بنابراین اتهام احتــکار خودرو منطقی 

نیست.
سعید باستانی با اشــاره به تغییر قیمت  
خودروهای داخلی گفت: تغییراتی که در 
بازار خودور اخیــرا اتفاق افتاده با افزایش 
قیمت متفاوت است. اما باا رفتن قیمت  
خودروهای داخلی بعــد از تغییر نرخ ارز 

طبیعی است.

واکنش وزیر صمت به احتکار و گرانی خودرو
خودرو

برگزاری قرعه کشی چهار جایزه 
5۰۰ میلیون ریالی نخستین دوره 

باشگاه مشتریان بانک آینده
قرعه کشــی نخســتین دوره هشــتمین باشــگاه 

مشتریان بانک آینده، برگزار شد.
در مراسم قرعه کشی مرحله نخســت این دوره که با 
حضور نماینــدگان معاونت بازاریابی و امور شــعب، 
معاونت بانکداری الکترونیکی، مدیریت امور کنترل 
داخلــی و بازرســی، مدیریت امور روابــط عمومی و 
اطاع رســانی، اداره بازارافزایی و باشگاه مشتریان، 
در روز یک شــنبه، چهــارم مردادماه ســال ۱۳۹7، 
انجام شد؛ برندگان خوش شــانس چهار جایزه ۵۰۰ 
)پانصد( میلیون ریالی این مرحله، مشــخص شدند. 
سیدعلی چاووشی، مشتری شــعبه تهران- دو راهی 
یوســف آباد )۲۵۵(، آیت حســینی، مشتری شعبه 
تهران - میرداماد )۲۲۸(، عزیزاله علی زاده مشــتری 
شــعبه تبریز- چهارراه آبرســان )۲۰۱۲( و حسین 
کشاورز مشتری شــعبه شــیراز - خیابان ماصدرا 
)۵۲۱۸(، چهار برنــده خوش شــانس جایزه ۵۰۰ 
میلیون ریالی بودند. هشتمین دوره باشگاه مشتریان 
از ۱۰ خردادمــاه ۱۳۹7 آغاز و تا پایان شــهریورماه 
ســال جاری، ادامه دارد. تمرکز این دوره از باشــگاه 
مشــتریان، بر حســاب های پس انداز قرض الحسنه، 
جاری و کیمیا در بانک آینده بود که میزان ســپرده 
و مانده آنان، امتیازآور هستند. موجودی سپرده های 
پس انداز قرض الحسنه و جاری و هم چنین، استفاده 
از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک آینده، در این 
مرحله از هشتمین باشگاه مشــتریان، حائز اهمیت 
و دارای امتیازآوری بیشــتری بوده اســت.  حداقل 
امتیاز برای شــرکت در قرعه کشی، ۴۵۰۰ امتیاز بود 
که تا پایان مردادماه ســال جاری، تعداد 7۰هزار نفر 
از باشگاه مشتریان، با کســب حداقل امتیاز، در این 

دوره، در قرعه کشی، شرکت داده شدند.

افتتاح 5 طرح صنعتی در زنجان با 
تسهیات بانک صنعت و معدن  

با تســهیات بانک صنعت و معدن در ســال ۱۳۹۶ 
تعــداد ۵ طرح صنعتي در اســتان زنجــان به بهره 

برداري رسیده و براي ۴۳۸ نفر اشتغال ایجاد شد.
به گــزارش پایــگاه اطاع رســاني بانــک صنعت و 
معدن، براي احــداث این طرحها مبلــغ ۳۱ میلیارد 
تومان تســهیات ریالي و ۳۱ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
یورو تســهیات ارزي پرداخت شده است . طرح های 
پویا ریس ابهــر، صنایــع ورقهای پوشــش دار تاراز 
چهارمحال، پروتئین ســازان، ســپید گوهر زنجان 
و ایران اگزوز از جمله شــرکت های بــه بهره برداری 
رســیده اســتان زنجان در ســال ۱۳۹۶ هستند. در 
ســال هاي اخیر تســهیات بانک صنعت و معدن به 
عنوان تنها بانــک تخصصي بخش صنعــت و معدن 
موجب احــداث طرح هاي صنعتي زیادي در کشــور 

شده است.

شعب پست بانک در سراسر کشور 
آماده انجام سپرده گذاری ارزی

 دکتر فرحــی مدیر عامل پســت بانک ایــران در 
گفتگوئی بخشــنامه ارزی جدید بانــک مرکزی را 
عامل مؤثری برای ایجاد ثبات در بازار ارز دانســت و 
گفت: شــعب این بانک در سراسر کشور آماده انجام 

سپرده گذاری ارزی است.
به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: فرحی 
در ادامــه افزود: براســاس ایــن بخشــنامه، تمام 
افــراد حقیقی و حقوقــی می تواننــد ارز را بصورت 
اســکناس در بانک هــا ســپرده گذاری کــرده و از 
سود آن برخوردار گردند. وی ســود تعیین شده در 
این بخشــنامه را برای دار ۴ درصد، یورو ۳ درصد 
و درهم نیــز ۲ اعام کرد و خاطرنشــان  ســاخت: 
مدت زمان ســپرده گذاری یکســاله تعیین شده و 
سپرده گذاران درصورت نیاز در هر زمانی می توانند 
سپرده خود را بصورت ارز دریافت کنند. مدیرعامل 
پســت بانک ایران، تضمین کتبی مبنی بر پرداخت 
اصل و سود سپرده ها توســط بانک مرکزی را بسیار 
بااهمیت دانســت و افزود: انتظار مــی رود با ایجاد 
اعتماد و اســتقبال مردم از این طرح بــازار ارز ثبات 
پیدا کند و سپرده های ارزی در راستای رونق اقتصاد 
کشور به کار گرفته شــود. فرحی در ادامه به تشریح 
عملکرد این بانک در ایجاد اشتغال پایدار درروستاها 
پرداخت و افــزود: معادل ریالی یــک و نیم میلیارد 
دار از طــرف دولت و معادل این مبلــغ نیز از منابع 
داخلی سه بانک دولتی و مؤسســه کارآفرینی امید 
برای ایجاد اشــتغال پایدار در روستاها و مناطق کم 
برخوردار کشور تعیین شــده که تاکنون ۵۰ درصد 
آن محقق شده که پست بانک ایران نیز در این راستا 
بالغ بر ۱۰ هــزار میلیارد ریال تســهیات پرداخت 
نموده که منجر به ایجاد ۶۰ هزار شــغل شده است. 
وی سقف تســهیات اشــتغالزا این بانک برای هر 
طرح را ۱۵۰ میلیارد ریــال اعام کرد و تصریح کرد: 
تمام واحدهای ستادی و اجرائی بانک برای استمرار 

برنامه های اشتغالزای دولت آمادگی کامل دارند.

طرح عیدانه صندوق سرمایه گذاری 
نگین رفاه در اپلیکیشن آپ

به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر، امکان صدور و 
ابطال واحدهای صندوق سرمایه گذاری نگین رفاه 

به صورت آناین از طریق اپلیکیشن آپ فراهم شد.
به گزارش روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران، به 
مناســبت فرا رســیدن اعیاد ســعید قربان و غدیر 
متقاضیــان می توانند بــا ورود به اپلیکیشــن آپ 
و از طریق گوشــی تلفن همراه خــود از این خدمت 
اســتفاده کنند. در این طــرح تا ۲۰ شــهریور ماه 

سالجاری هزینه صدور و ابطال دریافت نمی شود.



نه به تحریم و نه به جنگ
مادران صلــح ایران، بــا راه اندازی کمپیــن »نه به 
تحریم و نــه به جنــگ« از مردم خواســتند به این 

کمپین بپیوندند. 
متن این کمپین به شرح زیر است:

»کارزار، نه به تحریم نه به جنگ
جهانیان بدانید ؛ ما جنگ نمی خواهیم

ما خواهان صلح ، آرامش  توســعه برای سرزمینمان 
ایران و جهان هستیم .
نه به تحریم نه به جنگ
ما جنگ نمی خواهیم !

ما دشتهایمان را سرسبز و ســروها و نخل هایمان را 
سربلند و استوار می خواهیم

نه ! به زمینهای سوخته و خشک و چشمان گریان
ما آسمانمان را برای پرواز آبی و امن می خواهیم .

و کودکانمان را شاد و خندان و پر امید برای آینده ی 
سرزمینمان .

نه به جنگ ، خون ، جدایی و اندوه
ما جوانــان بروند وطــن را چونان پرچــم مقدس 

کشورمان زنده و برافراشته و در اهتزاز می خواهیم .
نه به تحریم ، نه به جنگ

ما زنان و مردان میهنمان را ، پر مهر و پر تاش برای 
توسعه کشور ، شانه به شانه یکدیگر می خواهیم .

ما با هم برای سربلندی کشورمان ایران می کوشیم 
و سرنوشــت خود را به پیش می بریم و دخالت هیچ 
بیگانه ای را نمی پذیریم و باور داریم که سرنوشت هر 

ملتی باید به دست خود تعیین گردد .
ما با پایبندی به توافقات و تعهــدات بین المللی ، بر 
تداوم گفتگو و مذاکره برای تأمین صلح و امنیت پای 
می فشاریم و باور داریم دستیابی به بسترهای توسعه 
ی پایدار جــز از طریق تعامل برابــر و گفتگوی همه 

جانبه با جهانیان میسر نمی شود.
و از شــما می خواهیم که همراه با ما بــه کارزار نه به 

تحریم و نه به جنگ: بپیوندید.«

افشانی: شهرداری را با ۵۰هزار 
میلیاردتومان بدهی تحویل گرفتم

شهردار تهران از لزوم نوسازی بافت فرسوده، توسعه 
حمل ونقل عمومی و مترو و ... خبر داد.

محمدعلــی افشــانی بــا حضــور در یــک برنامه 
تلویزیونــی با بیــان این که ترافیــک و آلودگی هوا 
از مهمتریــن چالش هــای تهران اســت، گفت: در 
همین راستا و برای پاســخ به این چالش ها، توسعه 
حمل ونقل به خصوص  مترو در اولویت است چراکه 
معتقدیم ایجاد حمل ونقــل عمومی به ایجاد عدالت 
نزدیک اســت. وی با بیان این که توسعه حمل ونقل 
عمومی به خصــوص متــرو در اولویت قــرار گرفته 
است، افزود: ان شــاءاه در همین ماه های پیش رو 
۱۰ کیلومتر از خط ۷ متــرو را افتتاح خواهیم کرد و 
تا هفته دولت سال آینده نیز ۲۰ کیلومتر دیگر از این 
خط هم به بهره برداری خواهد رسید و این اقدامات 
قطعا گام موثری در راســتای بهبــود آلودگی هوا و 

ترافیک است.
افشــانی با بیان این کــه »در بازدیــد از مترو تاکید 
کردم که هر ایســتگاهی که تمام می شــود، به مدار 
بهره برداری باید برســد و نه این که منتظر بمانیم تا 
کل خط تمام شــود بعد بهره برداری کنیم«، افزود: 
شــعار من همواره صحت و سرعت بوده، اما برای من 
اول کیفیت و بعد ســرعت و بعد کمیت مهم اســت. 
مثا ما در شــهر به طــور مداوم آســفالت می کنیم 
مدام جدول ها را تغییر می دهیــم اما اگر از اول کار با 

کیفیت باشد این دوباره کاری ها نیست.
وی با بیان این که »معتقدم که حتی اگر از پروژه ای 
یک درصد مانده باشــد نباید افتتاح شود بلکه  باید 
۱۰۰ درصد پروژه تکمیل شــده باشــد و این روش 
قطعا مبنــای کار و عمل ماســت«، افــزود: یکی از 
مهم ترین دغدغه هــای من حفظ باغــات  و فضای 
سبز است و بر همین اســاس دیگر ما باغات را تغییر 
کاربری نمی دهیــم و به همین دلیــل حفظ باغات 
موجود یا با حمایــت از  مالک یا خریداری توســط 
شــهرداری در اولویت ما اســت که به دلیل همین 
حساسیت طرح کمربند سبز شــمال تهران را اجراء 
کردیم که از شرق تا غرب در شــمال تهران نزدیک 
به یک هــزار نفر تمــام زمین های موجــود را برای 
درختکاری آماده کردند که با حمایت وزیر نیرو آب 
موردنیاز این درختان نیز از پســاب شــهری تامین 
شد. وی ادامه داد: از ٣٥٤ محله در تهران،  ۱۷ محله 
هیچ بوســتانی ندارند که تامین بوستان این مناطق 

در اولویت است.
شهردار کان شــهر تهران در مورد برنامه شهرداری 
در راســتای افزایش نشــاط اجتماعی، با اشاره به 
ویژه برنامه های برج میاد و... گفت: ایجاد نشاط در 
جامعه از برنامه های من بود که به شــورا دادم و تمام 
تاش ما این اســت که مردم نشــاط داشته باشند و 
نیروی انتظامی و شــخص اســتاندار تهران در این 
زمینــه همراهی کردند که  برای بانــوان، کودکان و 
برنامه داریم تا امکان تفریح  را متناسب با سن آن ها 

فراهم کنیم که این ها جزء برنامه های ما است.
وی با بیــان این که شفاف ســازی مهم ترین اولویت 
کاری ما اســت، گفت: بر همین اســاس کل فرآیند 
صدور پروانه باید مکانیزه  شود تا ازم نشود که افراد 
به شهرداری مراجعه کنند و کسی نگوید من آن قدر 
پول می گیرم یک طبقه بیشتر می دهم و هیچ رانت 
اطاعاتی برای کسی نباشد. وی افزود: اگر قرار است 
نیرو استخدام کنیم باید تمام شرایط استخدام روی 

سایت باشد.
وی در پایان با اعام این که »من شهرداری تهران را 
با ٥۰ هزار میلیارد تومــان بدهی تحویل گرفته ام«، 

ادامه داد: بدهی ها را به مرور پرداخت خواهیم کرد.

 درخواست ۱۰ هزار دانشجو
 برای دریافت ارز دولتی

معاون آموزشی وزارت بهداشــت از درخواست ۱۰ 
هزار دانشجو برای دریافت ارز دولتی خبر داد.

باقر اریجانی، معاون آموزشــی وزارت بهداشــت 
در نشســت خبری که به مناســبت هفتــه دولت 
برگزار شــد، گفت: وزارت بهداشت به طور مستقیم 
نمی تواند در زمینه آزمون هــای بین المللی که با ارز 
آزاد برگزار می شود تصمیم گیری کند، ما نظر خود 
را در این مورد به بانک مرکــزی منعکس کرده ایم با 
توجه به شــرایط فعلی کشــور فعًا ارز دولتی برای 

آزمون های دولتی نداریم. 
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت گفت: بر اساس 
اطاعات 8 تا ۱۰ هزار دانشــجو در خارج از کشــور 
تحصیــل می کنند و پیش بینــی می کنیم که ٤۰۰ 
تا ۲ هزار نفر برای تحصیل به داخل کشــور بیایند. 
اریجانی با اشاره به درخواست دانشجویان خارجی 
برای دریافت ارز دولتی گفــت: تاکنون ۱۰ هزار نفر 
درخواســت دریافت ارز دولتی از وزارت بهداشــت 
داشتند و از این تعداد سه هزار نفر مورد تأیید وزارت 
بهداشت برای دریافت ارز قرار نگرفتند و ۷ هزار نفر 

تایید شدند.
   

 جزییات اجرای طرح 
پلیس دوچرخه سوار

رییس پلیس راهنمایی و رانندگــی تهران بزرگ از 
افتتــاح فعالیت پلیــس دوچرخه ســوار خبر داد و 
گفت: پلیس های دوچرخه ســوار در آینده توسعه 
پیدا خواهند کرد و در دیگر مناطق شهر نیز فعالیت 

خواهند داشت.
سردار محمدرضا مهماندار در حاشیه مراسم افتتاح 
طرح پلیس دوچرخه ســوار به ایســنا گفت: پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بــزرگ با هدف ارتقای 
فرهنگ عبور و مــرور و روانســازی ترافیک ایجاد 
انضباط ترافیکی به ویژه در معابــر پرترافیک اقدام 
به راه اندازی پلیس دوچرخه ســوار کــرد و مرحله 
اول اجرای این طرح، در مناطــق 6 و ۱۲ با همکاری 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اجرا 

می شود. 
مهماندار با بیــان اینکه هدف از اجــرای این طرح 
ارتقای فرهنــگ عبور و مرور کاربــران ترافیکی در 
زمینه اســتفاده از دوچرخه، برقراری نظم و ایمنی 
ترافیک و ســهولت حرکت در معابــر و خیابان های 
منتخب مناطق 6 و ۱۲، جلوگیری از توقف وســایل 
نقلیه در محل های غیرمجاز، طــرح کنترل ناوگان 
حمل و نقل عمومی بار و مسافر، کاهش زمان حضور 
پلیس در معابــر پرترافیک و افزایــش قدرت مانور 
مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی اســت، گفت: 

این طرح در دو شیفت صبح و عصر اجرا می شود.
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کمپین

شهر

میز خبر

نوری رضایی فــر    آنفلوآنزا یــک بیماری 
واگیردار ویروسی است که این ویروس ها در 
پرندگان و پســتانداران اثر می گذارند،  این 
بیماری باعث عفونت حاد دســتگاه تنفسی 
می شود که با سردرد ناگهانی،  درد ماهیچه، 
تب و ضعف و بی حالی شدید نمایان می شود. 
با بازگشت حجاج ایرانی به کشور موج جدید 
این بیماری چون ســالیان و سنوات گذشته 
در راه اســت که باید با اقدامات بهداشــتی 
پیشگیرانه،  درســت و اصولی توسط وزارت 
بهداشــت و ســازمان دامپزشــکی کشور 
به وســیله آمــوزش دقیق و درســت اصول 

بهداشت فردی جلوی آن را گرفت.
 آنفلوآنــزای طیــور  یکــی از مهمتریــن 
بیماریهای تنفســی اســت که عفونت های 
شــدیدی را ایجاد کرده و خسارات اقتصادی 
ســنگینی را به صنعت مرغداری در سرتاسر 
دنیا وارد نموده است.  این بیماری در بسیاری 
از پرنــدگان از قبیل بوقلمــون،  طیور،  مرغ 
شــاخدار،  کبــک خاکســتری،  بلدرچین،  
غاز،  یلــوه،  قرقاول،  اردک، قــو،  حواصیل و 
همچنین از پرندگان زینتــی از جمله مینا،  
طوطی،  ســهره جدا گردیده پرندگان آلوده،  
ویروس را از طریق مجاری تنفسی،  ملتحمه 
چشــم و مدفوع دفع می نمایند.  بدین جهت 
احتمااً نحــوه انتقال ویروس بــه دو روش 
انتقال مستقیم بین پرندگان آلوده و حساس 
و نیز انتقال غیر مستقیم شامل ذرات آئروسل 
و یا وسایلی که در معرض آلودگی به ویروس 
هســتند صــورت می گیــرد. از آنجایی که 
پرنــدگان مبتا مقادیر زیــادی از ویروس را 
توســط مدفوع خود دفع می کنند بنابراین 
آلوده شــدن آب،  دان،  تجهیزات،  ســیلوی 
دان،  قفس هــا،  لباس هــا،  وســایط نقلیه و 
حشــرات با مواد دفعی باعث پخش و انتشار 
ویروس می گردد. از اینــرو انتقال ویروس ها 
به مناطق دیگر توســط افراد،  سرویس های 
تهیه و توزیع مــواد و تجهیزات به ســهولت 

انجام می گیرد.
 این ویروس واجــد ٣ تیپ A،  B،  C اســت 
که تیــپ B، C فقط در انســان و تیپ A این 
ویروس هــا در انســان،  خوک،  اســب و در 
بســیاری از گونه هــای پرنــدگان بیماریزا 

می باشد.
در ایران بیمــاری آنفلوآنزای طیور در تیر ماه 
ســال ۱٣۷۷ با تحت تیپ H9N۲ بروز نمود 
که این تحت تیپ در گروه غیر بیماریزا و یا نه 
چندان بیماریزا طبقــه بندی گردیده و برای 
انســان نیز مخاطره ای نداشته اما به هر حال 
این بیماری خســارات اقتصادی هنگفتی را 
بر صنعت طیور تحمیل نمــود و در نهایت،  با 
تاش های انجام گرفته و اقدامات پیشگیرانه 
از ســوی ســازمان دامپزشکی کشــور این 
ســازمان موفق به کنترل بیماری در ســطح 
کشــور گردید. کنترل بیماری،  نیاز به همت 
جمعی و تاش فردی برای دوری از آلودگی 
فارم و جلوگیری از انتشار بیماری در گله های 
فارم ضروری و اجتناب ناپذیر است،  که برای 

این امر رعایت نکات زیر یادآوری می شود:
۱- انتخاب محل مناســب احداث مرغداری 
اصل اولیه قرنطینه اســت. یــک مرغداری 
باید بــه دور از دیگــر فارم هــای مرغداری 
و تأسیســات وابســته مثل جوجه کشی و 
کشتارگاه و ... و مطابق ضوابط نظام دامداری 
کشور احداث گردد تا امکان حضور و انتشار 

بیماری کاهش یابد.

۲- طراحی مناســب فارم مرغداری از جمله 
نکات اصلــی در پیشــگیری و جلوگیری از 
انتشار بیماریها است و می باید دقت کرد که بر 
خاف تجهیزات، ساختمان را بعد از احداث 
نمی توان تعویض نمود،  لذا می باید با رعایت 
تمامی نکات فنی از جمله مســیر وزش باد،  
تابش آفتاب و ... و با اســتفاده از مصالح قابل 

ضدعفونی شعله دهی احداث نمود. 
٣- محصور نمــودن محوطه مرغــداری به 
جهت جلوگیــری از ورود عامــل بیماریزا به 
همراه ورود حیوانات وحشــی،  جوندگان و 
پرندگان از اهم مواردی اســت که در طراحی 
مناســب ســالن مرغداری می بایــد مدنظر 

گرفت.
٤- به جهت جلوگیری از ورود افراد متفرقه و 
حتی بازدیدکنندگان و کارگران مرغداری و 
... و احتمال ورود عوامل بیماریزا توســط آنها 
به فارم توصیه می شــود ساختمانهای اداری 
و مســکونی در مدخل فارم طراحی شــوند. 
بنابراین ضروری است که رفت و آمد اینگونه 
افراد و وسایل حمل و نقل تنها از طریق درب 

ورودی انجام پذیرد تا قابل کنترل باشد.
٥-تعبیه حوضچــه ضدعفونــی در ورودی 
فارم مرغداری و حتی در مدخل ســالنهای 
آن،  از اصول مهم قرنطینه است،  منتها نباید 
تنها به وجود آن بهــا داد بلکه ارزش وجودی 
حوضچه ضدعفونی بسته به طراحی مناسب 
آن و کارآئی ماده ضدعفونــی کننده موجود 
در آن اســت. برای طراحی مناسب حوضچه 
ضدعفونی در ورودی فارم مرغداری،  مطالب 

ذیل می باید مدنظر باشند:
الف( تمامی افــراد و هرگونه وســیله حمل 
و نقــل ناچــار از عبــور از طریــق حوضچه 

ضدعفونی باشند.
ب( تمام دور چرخ وسیله نقلیه حداقل یکبار 
به طور کامل در داخــل حوضچه ضدعفونی،  

ضدعفونی شود. 
ج( ارتفاع و عمق حوضچه، طوری باشــد که 
حداقل یک ســوم یا نصف تایــر در داخل آن 

ضدعفونی شود.
د( مــاده ضدعفونی کننــده داخل حوضچه 
مکررا تعویض گــردد تا خاصیت خــود را از 
دست ندهد و حتما از ماده ضدعفونی کننده 

مؤثری استفاده شود.
6- پنجره های ســالن مرغــداری و انباردان 
می باید به خاطر جلوگیری از ورود پرندگان و 
حشرات موذی و به غارت رفتن دان و آلودگی 
ناشــی از حضور آنها،  با تور سیمی مســدود 
گردد. همچنیــن بایــد از ورود جوندگان به 

فارم مرغداری جلوگیری کرد. 
۷-از ورود افــراد متفرقــه بــه مرغــداری 
جلوگیری شــود،  مخصوصاً دیگر مرغداران 
و کارگــران آنهــا،  ویزیتــور و کاریابان که 
با فارم های دیگر رفــت و آمد داشــته اند با 

حساسیت بیشــتری می باید ممانعت شوند، 
در حالیکه بعضاً جلســات صنفی مرغداری 
در فارم مرغداری انجام می شــود. که این امر 
انواع مختلف عوامل بیماریزا را گوشــه و کنار 

منطقه به فارم می رساند. 
افرا د مجاز مثل کارکنان امور دامپزشــکی،  
تنها بــا رعایت کامــل اصول قرنطینــه و با 
پوشــیدن لباس کار،  چکمه و... که از سوی 
مدیر مرغداری باید تهیه و در دسترس باشد،  
وارد مرغداری شــوند. بدیهی اســت که این 
لباسها نیز مانند لباسهای کارگران باید مرتباً 

ضدعفونی شوند.
8-جوجه یا مرغ می باید از منابع معتبر و فاقد 
بیماریهای شناخته شــده خریداری شود و 
مهر تأئید سازمان دامپزشکی مبنی بر انجام 
واکسیناســیون های رایج و عــاری بودن از 
بیماریهای شناخته شده برای گله مادر را به 

همراه داشته باشد.
9-دان مــرغ نیز می بایــد از منابــع معتبر 
خریــداری شــود و مناطقی کــه آلودگی و 
بیماری مســری در آن شایع نباشــد،  تهیه 
گردد. بدیهی اســت که اتخاذ شیوه صحیح 
اطاع رســانی از ســوی اتحادیه هــا و دیگر 
ارگانهــای مســئول می تواند مرغــدار را از 
وقوع بیمــاری منطقه ای و شــیوع آن آگاه 
ســازد و مرغدار با اجرای مســائل قرنطینه 
ای و بهداشــتی از خسارات ناشــی از این امر 

پیشگیری نماید.
۱۰-امــروزه در اکثر فارم های کشــورهای 
پیشــرفته، اتاق قرنطینه تعبیه شده است که 
کارگران را مجبور به استفاده از آن می نماید 
تا قبل از ورود به سالن،  لباس و کفش خود را 
تعویض و دســت و صورت خود را ضدعفونی 
نماید. حتی برای احتیاط بیشتر این اتاق را به 

دو قسمت آلوده و غیر آلوده تقسیم نموده اند. 
اختصاص دو کمد جداگانه برای لباســهای 
تمیز و لباس کار، برای هــر کارگر در اجرای 
قرنطینه کامل کمک شایانی می کند. رعایت 
بهداشــت فردی کارکنان و استحمام آنها در 
حفظ شــرایط قرنطینه ای کمک به سزائی 

خواهد نمود.
۱۱-تهیــه لبــاس کار مناســب و چکمــه 
اختصاصی برای هــر کارگــر از اصول مهم 
مدیریت بهداشــت و قرنطینه در مرغداری 
اســت. حتــی پیشــنهاد می شــود بــرای 
جلوگیری از اشــتباه و ســهل انگاری برای 
هر ســالن مرغداری یک رنگ مشــخصی را 
انتخاب و رنگ چکمه و لبــاس کار کارگران 
را با آن مطابق نمود و حتی توصیه شده است 
چکمه های اختصاصی هر ســالن در مدخل 
ورودی آشــیانه مرغداری قرار داده شــود و 
خارج از آشیانه استفاده نگردد. بدیهی است 
که لباســهای کار و چکمه هــا مرتبا می باید 

ضدعفونی شوند.
۱۲-از تردد غیر ضروری کارگران در محوطه 
مرغداری و بین ســالنها و تعویض سالن کار 
خود مخصوصاً در مزارع مرغ مــادر می باید 

جلوگیری شود.
۱٣-محوطــه بین ســالنهای یک فــارم و 
تمامی معابر عبور مرغداری از ورود تا آخرین 
مســیر تردد و حتی راهروهای بین قفس ها 
در ســالن،  اگر از محلول آهک و نمک اندود 
شــوند،  در کنترل انتشــار بیمــاری مؤثر 

خواهند بود.
۱٤-کیســه ها و ظروف مخصوص حمل دان 
معموا“ فراموش می شــوند و حتی بین دو 
دوره پرورشــی نیز ضدعفونی نمی شوند در 
حالیکه می توانند خیلی خطرناک باشــند و 

عوامل بیماریزا را حفظ و منتقل نمایند.
۱٥-هــوای خروجی ســالن کــه از طریق 
هواکشها خارج می شــود،  معموا“ در فضای 
مرغداری و توســط بــاد در منطقه منتشــر 
می شــود. این امر می تواند ســبب انتشــار 
آلودگی در منطقه گردد لذا توصیه می شــود 
هوای خروجی سالن را توسط کانالی به ظرف 

پر از محلول ضدعفونی منتقل نمود.
۱6-شیشــه ها و ظــروف تمــام واکســنها 
مخصوصا واکســنهای زنده می باید به دور از 
سالن و به طرز صحیحی ضدعفونی و معدوم 

شوند. 

توصیه هایی بهداشتی را جدی بگیرید

بازگشت حجاج و موج تازه آنفلوآنزا

 آگهى مزايده به موجب اجرائيه شماره 95/00064 صادره از شعبه 272 مجتمع قضائى 
اجرائى  پرونده  عليه  محكوم  اله  سيف  فرزند  فراهانى  حسن  آقاى  تهران   2 خانواده 
از  ريال   660/000/000 تعداد  پرداخت  به  است  محكوم  ج110/خ2  272/95/ث 
بابت مهريه و مبلغ 20/298/645 ريال از بابت هزينه دادرسى و مبلغ 4/000/000 
ريال از بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ 30/000/000 ريال از بابت هزينه كارشناسى و 
مبلغ 650/000 ريال از بابت هزينه نشر آگهى مزايده در حق محكوم له خانم ليال بهرامى 
فرزند على اكبر با وكالت خانم ساناز حسن زاده و هچنين مبلغ 33/000/000 ريال از 
بابت نيم عشر دولتى به صندوق دولت كه در اين رابطه ششدانگ عرصه و اعيان پالك 
ثبتى شماره 91537 فرعى از 2395 اصلى واقع در بخش 10 تهران قطعه دو تفكيكى 
به نشانى: تهران- بلوار مرزداران- بلوار شهيد آريافر- خيابان معتمدى- پالك 5 طبقه 
اول متعلق به محكوم عليه كه در حال حاضر حسب اظهار وكيل خواهان در اختيار محكوم 
عليه مى باشد توقيف گرديد و پس از طى تشريفات قانونى و تكميل پرونده مراتب به 
كارشناس محترم جهت ارزيابى قيمت و موقعيت پالك ثبتى فوق ارجاع كه پس از بازديد 
به شرح ذيل اظهار نظر نموده است: ارزيابى و نظريه كارشناس: ششدانگ عرصه و اعيان 
يك دستگاه آپارتمان مسكونى به مساحت 166 مترمربع به پالك ثبتى شماره 91537 
فرعى از 2395 اصلى واقع در بخش 10 تهران قطعه دو تفكيكى به نشانى: تهران- 
بلوار شهيد آريافر- خيابان معتمدى- پالك 5 طبقه اول كه باستناد  بلوار مرزداران- 
روگرفت پايانكار مساحت عرصه برابر 300 مترمربع بدون اصالحى كه شماال 10 متر به 
قطعه مجاور و شرقا 30 متر به قطعه مجاور و جنوبا 10 متر به خيابان (گذر) 20 مترى و 
غربا 30 متر به قطعه مجاور مى باشد ساختمان مورد نظر داراى بناى قديمى و مشتمل 
مى  واحد مسكونى  يك  دوم  و  اول  طبقه  و  و همكف  تاسيسات  كاربرى  با  زيرزمين  بر 
باشد موقعيت ملك شمالى و مساحت كل بناى مفيد آن برابر 490/40 مترمربع و داراى 
انشعابات آب و برق و گاز و تلفن شهرى است با توجه به مراتب فوق و موقعيت محل و بر 
و كف ملك و جميع جهات ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز ششدانگ آپارتمان 
مورد نظر با مشاعات و مشتركات و قدرالسهم از عرصه و اعيان بدون لحاظ نمودن ديون 
ريال  مبلغ 18/950/000/000  به  حقيقى  و  حقوقى  اشخاص  به  احتمالى  تعهدات  و 
تعيين مى گردد كه مقرر  تومان)  ميليون  پنج  و  نود  و  ميليارد و هشتصد  (معادل يك 
گرديد به ميزان محكوم به و هزينه هاى مربوطه و نيم عشر پرونده (قدرالسهم) در 
تاريخ 1397/6/19 از ساعت 10 الى 11 در دفتر اجراى احكام مجتمع قضائى خانواده 
از  مزايده  از  روز قبل  ميتوانند 5  طالبين  برسد  به فروش  مزايده  از طريق  تهران   2
ساعت 10 الى 12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعالم شده بازديد و در وقت مقرر 
در جلسه مزايده شركت نمايند نحوه مزايده: 1- مزايده قدرالسهم از جمع محكوم به و 
هزينه هاى مربوطه و نيم عشر شروع و كسى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده 
مزايده خواهد شد 2- ده درصد از كل مبلغ پيشنهادى فى المجلس نقدا و يا طى چك 
بين بانكى معتبر (بانك ملى ايران) از برنده مزايده اخذ و الباقى آن ظرف مدت حداكثر 
يك ماه دريافت خواهد شد 3- در صورت انصراف برنده از مزايده ده درصد واريز شده 
به نفع دولت ضبط مى گردد 4- كليه هزينه هاى نقل و انتقال مربوطه به خريدار طبق 

تعرفه به عهده خريدار (برنده مزايده) مى باشد. 
تهران   خانواده 2  قضايى  مجتمع  احكام  اجراى  مدير                     110/60378 

آگهى احضار متهم مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست مجتمع قضايى 

پرونده كالسه  به موجب كيفرخواست شماره 800697 در  تهران  شهيد قدوسى 

8909982738300191 براى متهمان 1- سيدعليرضا ميركريمى فرزند حسين 2- 

خانم احترام السادات ميركريمى فرزند حسين به اتهام عضوگيرى در شركتهاى 

به  رسيدگى  كه  نموده  كيفر  تقاضاى  اقتصادى  نظام  در  اخالل  منظور  به  هرمى 

موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخ 1397/7/24 ساعت 9/00 

صبح تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم 

و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و 

انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 

در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
دادگاه   1029 شعبه  رئيس  الف               48369/م   
تهران قدوسى  شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى 

950097 شعبه  پرونده كالسه  اول در  نوبت  منقول-  اموال غير  آگهى مزايده   
3 داديارى دايره نظارت بر زندان تهران بزرگ به موجب دستور ضبط وثيقه 
فرهاد  آقاى  عليه  تهران  انقالب  و  عمومى  محترم  دادستان  سوى  از  صادره 
ميليارد  سه  مبلغ  به  الوثاقه  وجه  ضبط  بر  مبنى  اله  نصرت  فرزند  فر  مهدوى 
ريال مقرر گرديده ملك با شماره پالك ثبتى 2395/27038 بخش 10 تهران به 
نامبرده كه توسط كارشناس  به  55 متعلق  16 دفتر  ثبت 8855 صفحه  شماره 
رسمى دادگسترى به شرح ذيل ارزيابى گرديده است در روز سه شنبه مورخ 
1397/7/3 از ساعت 10 الى 11 صبح در محل شعبه سوم داديارى دايره نظارت 
زندان تهران بزرگ واقع در جاده قديم قم روبروى پاسگاه حسن آباد فشافويه 
جاده چرمشهر دايره نظارت دادسراى عمومى و انقالب زندان تهران بزرگ از 
طريق مزايده حضورى بفروش برسد مزايده از قيمت ارزيابى شده شروع و به 
كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد ضمنا فى المجلس 
تمركز وجوه  به حساب  اخذ و  برنده مزايده  از  پيشنهادى  قيمت  از  10 درصد 
تهران  بانك ملى شعبه گمرك جنوب  نزد  با شماره 2171299012000  سپرده 
كد761 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را 
از  شده  انجام  هاى  هزينه  بدوا  اينصورت  غير  در  نمايد  پرداخت  يكماه  ظرف 
ثبتى  مشخصات  و  نشانى  گردد  مى  ضبط  دولت  نفع  به  الباقى  و  اخذ  سپرده 
ملك: ملك مورد مزايده عبارت است از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى 
واقع در نشانى تهران- (ستارخان  خ خسرو جنوبى (صادق پور) ك 25 غربى 
در  واقع   2395/27038 ثبتى  با پالك  7 غربى  واحد   11 مهر) پ  اتابكى  (شهيد 
است  بالكن  آن  مربع  متر   2/5 كه  مربع  متر   80/17 بمساحت  طبقه سوم  غرب 
قدرالسهم  با  و  پاركينگ  فاقد  و  متر مربع   5/40 به مساحت  انبارى  انضمام  به 
از كل عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين 
 72/2/17 مورخ   48329 نامه  شماره  سند  موجب  به  كه  آن  اجرايى  هاى  نامه 
مالك  اختصاصى  سهم  در  مفروزا  مشاعى  سهم  ازا  در  تهران   371 دفترخانه 
در ضلع  است  آپارتمانى  ملك:  و شرايط  اعيانى  است  مشخصات  گرفته  قرار 
بانضمام  طبقه   4 ساختمان  يك  از  رويتى)  (چهارم  سندى  سوم  طبقه  غربى 
زير زمين با ورودى از درب حياط و تاسيسات در طبقه زير زمين قرار دارد 
تيرچه  با سقف  فلزى  اسكلت  و  بوده  25 سال  بر  بالغ  تقريبى ساختمان  قدمت 
طبق  نظر  مورد  آپارتمان  مساحت  است  سانتى   3 نماى  آجر  نماى  با  بلوك  و 
سند 80/17 متر مربع كه 2/5 متر مربع آن بالكن است آپارتمان شامل 1 اتاق 
خواب و هال پذيرايى و آشپزخانه اپن با كابينت فلزى و سرويس بهداشتى و 
حمام ميياشد داراى سرمايش با كولر آبى و گرمايش با شوفاژ تامين ميگردد 
و  سنگ  آشپزخانه  و  اتاق  كف  و  پاركت  پذيرايى  كف  دارد  تصويرى  آيفون 
پوشش ديوارها رنگ روغن و سقف ابزار خورده است داراى انشعابات آب و 
تلفن مجزى مى باشد پنجره ها پروفيل فلزى و  انشعابات برق و  گاز مشاع و 
به موارد فوق و  با عنايت  فلزى است  درب ها چوبى و درب اصلى ساختمان 
برگزارى  پايه  قيمت  جهات  جميع  گرفتن  نظر  در  با  و  مكانى  موقعيت  همچنين 
مزايده ششدانگ ملك مذكور مبلغ 4/410/000/000 ريال معادل (چهار ميليارد 
پنج  توانند  مى  متقاضيان  است  گرديده  تعيين  ريال)  ميليون  ده  و  چهارصد  و 
تا  مراجعه  مذكور  آدرس  به  داديارى  شعبه  اين  به  مزايده  موعد  از  قبل  روز 

موجبات بازديد از ملك فراهم گردد. 

 48370/م الف               داديارى شعبه سوم دايره نظارت بر زندان تهران بزرگ

آگهي مزايده پرونده مدني 970942/ج بموجب اجراييه شماره 9610420210600189 
مورخ 1396/8/10 صادره از شعبه 188 دادگاه حقوقي تهران محكوم له خانم فرشته 
مبلغ766/588/976  پرداخت  به  است  محكوم  اميدي  محمد  عليه  محكوم  و  طاوسي 
اساس  برهمين  مبلغ38/329/448ريال  به  دولتي  نيم عشر  و  به  محكوم  بابت  ريال 
متعلق  ايران55  172ج58  انتظامي  شماره  به  خودرو  اموال  له  محكوم  درخواست  با 
به محكوم عليه در قبال محكوم به و هزينه اجرايي توقيف و توسط كارشناس رسمي 
دادگستري جهت مزايده و فروش به شرح ذيل ارزيابي شده است: خودرو در پاركينگ 
عرفان به نشاني جاده مخصوص كرج خ رحماني براساس گزارش كارشناس خورو توقيفي 
با مشخصات: 1-سواري پژو پارس تيپelx به شماره پالك انتظامي172ج58 ايران55 به 
 11305630 -in شماره موتور 12684005126 رنگ خودرو مشكي به شماره شاسي
و مدل 1384 و 2-به علت فرسوده بودن باطري و روشن نشدن اتومبيل مذكور با موتور 
خاموش بازديد شد 3-اتومبيل مذكور بنا بر اعالم از تاريخ97/3/18 حدود دو ماه در 
پاركينگ متوقف است 4-اتومبيل فوق از قسمت درب عقب راست مقداري خسارت 
دارد و باطري اتومبيل مذكور فرسوده است با در نظر گرفتن وضعيت بازار و عوامل موثر 
در قيمت گذاري قيمت پايه كارشناسي به مبلغ142/000/000 ريال ارزيابي و اعالم 
ميگردد.   لذا مقرر گرديده در تاريخ 97/6/24 از ساعت 9 تا 10 صبح از طريق مزايده 
در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت اتاق مزايده بفروش برسد مزايده از 
پيشنهادي  قيمت  باالترين  به  و  شروع  142/000/000ريال  كارشناسي  پايه  قيمت 
فروخته مي شود مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقداً في المجلس از خريدار اخذ و الباقي 
ثمن مي بايست ظرف يك ماه از سوي خريدار به اين اجرا توديع گردد در صورت عدم 
پرداخت الباقي ثمن مزايده تجديد و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از كسر 
هزينه هاي اجرايي بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .   كليه عالقمندان جهت شركت 
در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از مزايده به محل اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت 

تهران مراجعه تا زمينه بازديد آنان از اموال موصوف فراهم گردد. 
 110/60834    دفتر شعبه 188 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بعثت تهران

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول نظر به اينكه  به موجب دستور فروش صادره از شعبه 
و  مفروز  شماره 30740/4476  ثبتي  پالك  فروش  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   88
له عليرضا  تهران  از اصلي مذكور واقع در بخش7  از پالك23482 فرعي  مجزي شده 
اظفرنيام عليه عليرضا اظمي فر فلذا پالك ثبتي مذكور توسط هيات پنج نفره كارشناسان 
نيروي  ارزيابي گرديده است پالك ثبتي مذكور واقع در تهران خيابان اول  بشرح زير 
هوايي نبش كوچه چرخكار پالك 2 بازديد بعمل آمده طبق تصويرنامه شماره 8114 مورخ 
90/3/3 اداره ثبت اسناد و امالك شهر تهران سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين 
و مجزي شده  از 4476 اصلي مفروز  مترمربع شماره 30740 فرعي  به مساحت240 
تهران ذيل صفحه 101 دفتر779  از اصلي مذكور در بخش7  از پالك23482 فرعي 
و  ثبت  فر  كاظمي  اكبر  علي  بنام  بشماره 397416  مالكيت  و سند  بشماره 115692 
صادر گرديده است بنابراين مالكين ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 240 مترمربع 
از  از پالك23482 فرعي  از 4476 اصلي مفروز و مجزي شده  بشماره30740 فرعي 
اصلي بخش7 تهران بنام آقايان عليرضا كاظمي فر و عليرضا اضفرنيام بالسويه منتقل 
با  طبقه  بر 2  با قدمت حدود41 ساله مشتمل  كه ساختمان قديمي ساز  گرديد است 
واقع شده  نبش گذر  باشد كه در  نيمه اسكلت و سقف طاق ضربي مي  و  سازه فلزي 
است نماي ساختمان اجر بهمني و در ضلع غربي همكف چند باب مغازه واقع كه حسب 
دارد  تعلق  سايرين  به  ديگر  هاي  مغازه  منافع  همكف  نبش  مغازه  يكباب  جز  به  اظهار 
مطابق فرم وضعيت خالف ساختمان مجموع ساخت ناخالص ساختمان414/66 مترمربع 
مجموع مساحت مسكوني موجود 2 واحد همكف و اول 272/16 مترمربع انبار مسكوني 
قيد  مترمربع  جمعا68  واحد  ر5  د  تجاريها  ومتراژ  مترمربع  بام39/50  و  زيرزمين  در 
پرونده  اوراق  به  توجه  از  و  پيشين  اوصاف  به  توجه  با  كارشناسي  نظريه  است  شده 
ملك  مزايده ششدانگ  پايه  ارزش  موثر  عوامل  كليه  گرفتن  نظر  بادر  مدارك  و ساير 
موصوف 32/000/000/000ريال برآورد گرديده است كه مقرر گرديده در روز سه 
قضايي  مجتمع  احكام  اجراي  دفتر  در  صبح   9 ساعت  مقارن  مورخ 1397/7/3  شنبه 
شهيد مدرس طبقه چهارم بنشاني تهران حكيميه تهرانپارس خ سازمان آب خيابان امام 
حسين (ع) مجتمع قضايي شهيد مدرس پالك ثبتي فوق از طريق مزايده بفروش برسد 
متقاضيان مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد نمايند و مزاديه از قيمت پايه 
كارشناسي شروع و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته مي شود و 
في المجلس ده درصد آن از برنده مزايده اخذ خواهد شد ضمنا ده درصد قبض سپرده 
واريزي توسط هريك از شركت كنندگان در مزايده براساس باالترين قيمت پيشنهادي 
آنان باشد و الباقي آن را از تاريخ مزايده ظرف يك ماه مي بايست پرداخت نمايد در غير 
اينصورت پس از كسر هزينه هاي اجرايي ده درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد 

شد و مزايده باطل مي گردد. 
 110/60645    دفتر اجراي احكام شعبه 88 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

اخطاريه دفترخانه جناب آقاي بهرام رزاق زاده اردبيليان بدينوسيله به شما ابالغ و 
بايگاني960080  و  به دادنامه9601701- 96/8/15  قانوني ميگردد عطف  اخطار 
شعبه277 دادگاه خانواده شهيد مفتح تهران و قطعيت راي مذكور همسرقانوني شما 
سركار خانم آمنه كاظمي بيجاربنه به دفترخانه مراجعه و تقاضاي ثبت طالق راداشته 
اعتراض  و  بوده  االجرا  الزم  صادره  راي  جنابعالي  حضور  عدم  صورت  در  لذا  است 
اجمالي شما مسموع نخواهد بود.    آدرس دفترخانه: تهران شهرزيبا بلوار مخابرات 
زنگ  دوم  طبقه  پالك1  پزشكان  كوچه  نبش  مفتح  شهيد  خانواده  دادگاه  به  نرسيده 

سوم  تلفن 44366151. 
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توسعه پارک عباس میرزا با افتتاح 
»یاشیل کؤرپو«

شــهردار تبریز گفت: با افتتاح پل یاشــیل کورپو، 
پارک عباس میرزا توسعه می یابد.

 ایرج شهین باهر در آیین بهره برداری از پل ارتباطی 
یاشیل کؤرپو با بیان اینکه امروز برگ زرین دیگری 
به مجموعه خدمات شــهرداری تبریز افزوده شــد، 
اظهار کرد: این پروژه در جهت ایجاد رفاه و آســایش 

مردم کانشهر افتتاح می شود.
وی افزود: در این وضعیت اقتصادی کشــور، افتتاح 
چنین پروژه ای توسط شهرداری تبریز آن هم بدون 
هیچ بدهی به پیمانکار، کار آســانی نیست که باید 
از شــهرداری منطقه ۲ تبریز و اعضای شورای شهر 
تشکر و قدردانی کرد.وی همچنین ادامه داد: امسال 
در راستای توســعه فضای سبز، پارک های محله ای 
در سطح این کانشــهر درحال احداث هستند که 
تاکنون هشــت پارک محله ای افتتــاح و ۱۲ پارک 

محله ای دیگر درحال احداث است.
شهین باهر با اشــاره به توجه شــهرداری تبریز به 
پارک های منطقــه ای نیز اذعان کرد: در گذشــته 
به غیر از ائل گلی، پارک منطقــه ای دیگری وجود 
نداشــت اما اکنون تفرجگاه عینالی به محل مطلوب 
گردشگری تبدیل شده که برنامه هایی توسعه ای در 

این پارک اجرا خواهیم کرد.

نیروگاه تجدیدپذیر برق آبی در 
تالش به بهره برداری رسید

 فــاز نخســت نیــروگاه تجدیدپذیر بــرق آبی در 
شهرستان تالش با ســرمایه گذاری چهار میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان توسط بخش خصوصی با حضور 

استاندار گیان به بهره برداری رسید.
 پیش از ظهر دیروزنیــروگاه تجدیدپذیر برق آبی و 
برق رسانی در شهرســتان تالش با سرمایه گذاری 
چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی بخش خصوصی 

با حضور استاندار گیان به بهره برداری رسید.
مصطفی سااری اســتاندار گیان در پنجمین روز 
از هفته دولت با حضور در تالش فاز نخســت نیروگاه 
تجدیدپذیر بــرق آبی بــا ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی با ظرفیت تولید ۲۵۰ کیلووات در ساعت 
در فاز اول به صورت همزمان و نمادین در روســتای 

سینوهونی شهرستان تالش افتتاح کرد.
 همزمان با افتتــاح این نیروگاه برق رســانی به ۹۰ 
خانوار در روستای چوژیه بخش اسالم، روستای گل 
بخش کرگانرود، روســتاهای لنزی و بخش حیاطی 
بخش حویق شهرســتان تالش از طریق سیســتم 

فتوولتائیک )انرژی خورشیدی( انجام شد.

 ۳۸ واحد عرضه مرغ زنده 
در روانسر پلمب شد

 سرپرست شــبکه دامپزشکی روانســر از تعطیلی 
۳۸ واحد عرضه مرغ زنده در این شهرســتان توسط 

دامپزشکی و با حکم دستگاه قضایی خبر داد.
 یاســر علیزاده با اعام این خبر گفت: عرضه مرغ به 
صورت زنده غیرقانونی و تخلف بهداشتی محسوب 
می شود و دامپزشکی براساس رســالت کاری خود 
موظف بــر برخورد با ایــن مراکز اســت. وی اظهار 
داشت: اداره دامپزشکی شهرســتان روانسر با حکم 
دستگاه قضایی و با همکاری اماکن نیروی انتظامی و 
شــهرداری روز دوشــنبه ۳۸واحد عرضه مرغ زنده 
دراین شهرســتان را تعطیل کرد. سرپرست شبکه 
دامپزشــکی روانســر با بیان اینکه عرضه کنندگان 
مرغ زنده هیچ گونه مجوزی بــرای فعالیت ندارند، 
گفت: عاوه بر اینکه عرضه مرغ زنده غیربهداشــتی 
و تخلف اســت این واحدها به دلیل نداشتن مجوز، 
تحت کنترل و نظارت هیچ اداره و سازمانی نیستند. 
علیزاده گفت: افرادی کــه مرغ زنده عرضه می کنند 
می توانند به صورت قانونــی و با اخذ مجوزهای ازم 

اقدام به عرضه مرغ کشتارگاهی کنند.

افتتاح دو بیمارستان یاسوج و باشت 
در شهریورماه

 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج گفت: دو 
بیمارستان بزرگ شــهر یاسوج و شــهر باشت ۱۸ 

شهریور با حضور وزیر بهداشت افتتاح می شود.
 اورنگ ایامی در حاشــیه برگزاری بزرگداشت روز 
پزشــک در جمع خبرنگاران افزود: نیمه دوم سال 
جاری برای حوزه سامت زمان با ارزشی است و فاز 
اول بزرگترین مرکز درمانی استان یعنی بیمارستان 

بزرگ یاسوج به بهره برداری می رسد.
ایامی با بیان اینکه ظرفیت این بیمارســتان  ۲۹۲ 
تختخوابی اســت، تصریح کــرد: در فــاز اول، این 

بیمارستان کار خود را با ۱۰۰ تخت آغاز می کند.
ایامی اظهار داشــت: با افتتاح این بیمارستانها در 
اســتان ظرفیت تختهای اســتان از ۵۳۴ تخت به 
یکهزا رو ۱۵۲ تخت افزایش می یابد و شاخص استان 
به میانگین کشوری نزدیک می شود. وی همچنین با 
اشاره به رشد بخشهای مختلف سامت و درمان در 
استان، اظهار داشت: ما از لحاظ شاخص اورژانسهای 
بین جاده ای نیز در کشــور در رده خوبی قرار داریم. 
ایامی تصریح کرد: راه اندازی سه کلینیک تخصصی 
در چند روز آینده در شــهرهای یاسوج و گچساران 
نیز به افزایش کیفیت خدمات ســامت در اســتان 

کمک شایانی خواهد کرد.

غربشمال

 طرح آبرسانی به بندرلنگه
 بهره برداری شد

 با حضور رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
هرمزگان و شــریفی نماینده مردم غرب استان در 
مجلس شورای اســامی، طرح آبرسانی شهرستان 

بندرلنگه و کنگ بهره برداری شد.
مدیرعامل آبفای هرمزگان از اجرای طرح آبرسانی 
به شهرســتان بندرلنگه خبر داد و گفت: این طرح 
شــامل اجرای دو پــروژه؛ خط انتقــال آب به طول 
۳.۵ کیلومتر و اصاح و بازســازی شبکه توزیع آب 

بندرکنگ به طول ۴ کیلومتر می باشد.
امیــن قصمی، هــدف از اجــرای ایــن پروژه ها را 
جلوگیــری از هدررفت آب و بهســـازی و بهـــره 
بـرداری بهینـــه از شبکه توزیع آب این شهرستان 
بیان کرد و گفت: این پروژه هــا در مجموع با اعتبار 

۲۵.۵ میلیارد ریال اجرا شده است.
وی در ادامــه با اشــاره بــه منابع آبی شهرســتان 
بندرلنگه و کنگ، اظهار داشــت: در حال حاضر آب 
این شهرستان از طریق دو ســایت آب شیرین کن با 
ظرفیت های ۷ هــزار و ۵۰۰ و ۱۶ هزار مترمکعب در 
شبانه روز)ظرفیت فعلی ۱۰ هزار مترمکعب( تامین 

می شود.
وی افزود: با بهره برداری از ایســتگاه پمپاژ شــماره 
۲ بندرلنگه کــه هم اکنون در مرحله اجراســت، به 
زودی آب شیرین کن ۱۶ هزار متر مکعبی بندرلنگه 
با ظرفیت کامل وارد مدار تولید می شــود و مشکل 
کمبود آب این شهرســتان نیز رفــع می گردد. در 
حال حاضــر آبفای بندرلنگه، آبرســانی به ۱۸ هزار 

مشترک را بر عهده دارد.

 ۵ طرح عمرانی در اندیمشک
 کلنگ زنی و به بهره برداری رسید

اندیمشک - فرماندار اندیمشــک با اشاره به ارتقای 
خدمات شــهری در اندیمشــک گفــت: پنج طرح 
عمرانی امروز به مناسبت هفته دولت در شهرستان 

اندیمشک کلنگ زنی و به  بهره برداری رسید.
پیمان جهانگیــری در گفتگو با مهر عنــوان کرد: با 
حضور جمعی از مسئوان محلی و استانی، چندین 
طرح عمرانی و اشــتغال زا در شهرستان کلنگ زنی 
و به بهره برداری رســید.  وی افزود: با هدف ارتقای 
خدمات شــهری و برای تحقق رضایت شــهروندان 
در اندیمشــک، طرح اصاح شــبکه فاضاب کوی 
شهدای شــهر اندیمشــک طراحی و آغاز عملیات 

اجرایی آن در اندیمشک برگزار شد.
فرماندار اندیمشک با اشاره به آغاز عملیات اجرایی 
طرح اصاح شــبکه فاضاب کوی شــهدای شهر 
اندیمشــک، اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح، 
چهار هزار و ۱۰۰ اشتراک آب در اختیار شهروندان 
کوی شهدای شهر اندیمشــک قرار گرفته و شبکه 

توزیع آب این منطقه نوسازی می شود.

جنوب

سید امیرحسین عظیمی       ۱۷ 
ترالر در دریای عمان مشغول صید 
هســتند و با وجــود نظارت های 
فراوان ســازمان شــیات باز هم 
بــه صــورت مکــرر از قوانین و 
محدویت هایی که برایشــان در 
نظر گرفته شده، تخطی می کنند.

صید ترال و حضور ترالرها در خلیج فارس و 
دریای عمان حرف یک روز و دو روز نیست؛ 
کشــتی های صید صنعتی ترال چه چینی 
باشند، چه نباشند حداقل سه  دهه است در 
دریای عمان حضور دارند و صید می کنند. 
این کشــتی های ترالر که ملــزم به رعایت 
محدویت ها و قوانین صیادی هستند در سه 
دهه حضور خود مرتبا از محدویت های صید 
تخطی  کردند و صید ترال را که می توانست 
راهی برای ارزآوری عمده برای کشور از راه 
ماهی های غیرماکول باشــد به راهی برای 
گرفتن امنیــت شــغلی و اجتماعی صیاد 

محلی تبدیل کرده اند.
ایران  هم بــرای اینکه از دیگر کشــورهای 
منطقه بــرای برداشــت ایــن ماهی های 
ارزشــمند عقب نمانــد؛ از ســال ها پیش 
برنامه هــای ویژه ای را بــرای صید صنعتی 
این ماهیان در دســتورکار قرار داده است؛ 
به گفتــه نماینده مردم چابهــار در مجلس 
شورای اســامی از ســال ۱۳۷۰؛ ۶۷ ترالر 
مامور برداشــت این ماهی هــا در آب های 

عمیق ۱۲ مایلی شدند.
نماینده مــردم چابهار در مجلس شــورای 
اســامی در گفت وگو با مهــر، گفت: صید 
صنعتی که صیــد ترال یکی از آن هاســت 
قبا با تور کف مرســوم بوده است؛ این ۶۷ 
ترالر هرچند بعدها تورشان اصاح شد و به 
تورهای میانی مجهز شدند ولی از سال ۷۰ 
تاکنون به طور مداوم در آب های عمان فعال 
بودنــد و مامور برداشــت ذخایر ماهی های 

غیرماکول برای کشور بوده اند.
عبدالغفــور ایران نــژاد تصریــح می کند: 
مجوزهای صیــد این ترالرهــا در آب های 
۸ تا ۱۲ مایــل به بعد بــوده و موظف بودند 
ماهی هــای غیرماکــول را صیــد کنند اما 
طی این مــدت مرتبــا از محدویت ها عبور 
می کردنــد و وارد محــدوه صید ســنتی 
صیادان ما می شــدند و حتی تــا آب های ۳ 

مایل نیز می آمدند.
ایران نژاد تصریح می کنــد: ترالرها به دلیل 
تخلفات مکرر در تجاوز بــه حریم صیادان 

ســنتی ما، کــم کم با شــکایت 
صیادان و پیگیری شیات از دور 
خارج شــدند و مجوزهایشان لغو 
شــد به طوری که هم اکنون فقط 
۱۷ ترالر مشــغولند که این ها هم 
تخلفات زیادی دارند و مسئوان 
شیات قول داده اند، این ۱۷ ترالر 

هم کم کم از دور خارج شوند.
اما اینکه چــرا ترالرها به صیــد در آب های 
عمیق ۱۲ مایل قانع نمی شوند و به محدوده 
صیادان بومی و ساحل وارد می شوند را یک 

صیاد بومی چابهاری توضیح می دهد.
این صیاد بومی که نســل  اندر نسلش صیاد 
بودنــد و به گفته خودش ۵۰ ســال اســت 
کارش صیــادی اســت؛ می گویــد: تجمع 
ماهی ها در آب هــای ۱۲ مایل و ســاحلی 
بیشــتر اســت و عمده این ماهی هــا این 
محدوده هم ســنتی و هم تجاری هســتند 
که از قدیم  اایام توســط صیــادان محلی 
و با قایق یا لنج صید می شــدند. عزیر هوت 
می افزایــد: ترالرهــا باوجــود آنکــه ملزم 
به رعایت محدویت هایی بودند ولی به دلیل 
آنکه تجمــع ماهی ها و به ویــژه ماهی های 
خوراکی در آب های ســاحلی بیشتر است 
متاســفانه طمع می کردند و وارد آب های 
ساحلی می شــدند. هوت تصریح می کند: 
شــیات با آن ها برخــورد می کنــد ولی 
متاسفانه آن قدر صیادی در آب های ساحلی 
برای ترالرها جذابیت و طمع دارد که مرتبا 
می آیند و ذخایر ماهی های خوراکی سنتی 
را که ســهم ما و صیاد محلی است برداشت 

می کنند.
اما نکتــه حائز اهمیت اینجاســت که صید 
صنعتی برای برداشت ماهی های غیرماکول 
عمان و در آب هــای بین المللــی که مورد 
استفاده و مشــترک در همه کشورهاست؛ 
اجتناب ناپذیر اســت و درصورتــی که ما 
برداشــت نکنیم این ماهی ها توسط دیگر 
کشــورها برداشت می شــوند؛ اما این صید 
باید با رعایــت موازین زیســت محیطی و 
محدودیت هــای مشــخص و صدالبتــه با 

نظارت دقیق باشد.
به گفته مدیران شــیات؛ ایران می خواهد 
به صید ســاانه ۳۰۰ هزارتن فانوس ماهی 
از عمان که یکی از مهم تریــن ذخایر عمده 
ماهی های غیرماکول است برسد. این مقدار 
صید حتما با روش های صید صنعتی میسر 

می شود.

روایتی از حضور 17 ترالر در دریای عمان

جای نظارت خالی است

فاطمه حســنی    سلســله نشســت های 
»کتاب خــوان مدرســه ای« بــه همــت 
کتابخانه های عمومی شهرستان رزن و اداره 
آموزش و پرورش قروه درجزیــن و با تعامل 
و همــکاری، کتابخانه دهخدا و آموزشــگاه 
شــهید غام اعتبــار قروه درجزیــن برگزار 
شــد. این طرح با هدف به اشــتراک گذاری 
کتاب های خوانده شــده، در جهت ترویج و 
تبلیغ فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی در قالب 
معرفی کتاب در طول سالتحصیلی، مطالعه 
اندیشــه ورز و ارتقای مهارت تفکر استدالی 
و اســتنباطی و همچنین تقویت مهارتهای 
گفتاری و شــنیداری در دانــش آموزان پایه 
ســوم اجرا شــد.   طرح »کتابخوان مدرسه 
ای« از دی ماه ســال تحصیلــی ۹۶-۹۷  در 
قالب نشســت هایی به صورت هفتگی همراه 
با اجرای طرح های خاقانــه با دانش آموزان 
پایه سوم برگزار شده اســت.  در هر نشست 
۵-۶ نفــر از دانش آموزان هر کــدام به مدت 
۵-۷ دقیقه بــه ارائه گزارشــی از کتابی که 
متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان 
و با محتوایی مربوط به داستان های شاهنامه، 
مذهبی، محیط زیست و... می پرداختند. در 
این نسشــت ها شــکل ارائه و معرفی کتابها؛ 
متفاوت از قالبهای مرســوم بود. در پایان هر 
نشست نیز توسط مسولین محترم آموزشگاه 
با اهدای لوح تقدیر و جوایزی از دانش آموزان 
تقدیر می گردیــد. در فروردین ماه امســال 
نیز دانش آمــوزان در راســتای اجرای طرح 
»داستان خوانی، داســتان گویی و داستان 
نویســی« به توانمندی نوشــتن داستانهای 
تخیلی دست یافتند و توانستند، داستانهایی 
به صــورت تخیلی بنویســند و بــه صورت 

نمایشگاه در محل کتابخانه ارائه دهند.
 فعالیتهایی که با هدف ترویج فرهنگ مطالعه 
و کتابخوانی اجرا شــد و در جلســه مشترک 
انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت 
مطالعه مفید شهرســتان رزن با حضور مدیر 
کل محتــرم کتابخانه های اســتان همدان، 
فرماندار محترم شهرســتان رزن، ریاســت 
محتــرم کتابخانه های عمومی رزن و ســایر 

مسولین ارائه شد، به شرح زیر است: 
۱- اجرای طــرح صبحانه با طعــم کتاب به 
مناسبت بزرگداشــت روز شــهدا و معرفی 

کتاب توســط چند نفــر از دانــش آموزان و 
برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع وطن 

۲- اجرای موفق طرح خاقانه زندگی پژوهی 
با محوریت کتــاب و کتابخوانــی با موضوع 

قضاوت صحیح 
۳- برپایی نمایشگاه کتاب در راستای اجرای 
طــرح وزارتی فعالیــت نوروزی» داســتان 
نویســی« تحت عنــوان نمایشــگاه مولفان 
کوچک در محل کتابخانه دهخــدا و بازدید 
مســولین محترم فرهنگی شهرستان رزن و 
مسولین محترم اداره آموزش و پرورش قروه 
درجزین و عموم عاقمندان از این نمایشگاه  

۴- تاش جهــت آموزش تفکــر عمیق، که 
دســت کم تفکر نقادانه، خاق را در ایشــان 

پیشرفت می دهد.
 ۵- ایجاد بســتر مناسب جهت شرکت دانش 
آموزان منطقه در نخســتین دوره جشنواره 
ملی جوانه های توســعه؛ کارشناس محترم 
توسعه جشــنواره جناب آقای دکتر محسن 
رنانی بودند، برخی از دانــش آموزان منطقه 
توانســتد در مورد توسعه کشــور ایران فکر 
کنند و آثار خود را به جشنواره ارسال نمایند؛ 
در این میــان یکی از دانش آمــوزان جزء ده 
رتبه برتر قرار گرفتنــد؛ از این دانش آموز در 
برنامه نشســت کتابخوان با حضور مسولین 

شهرستان تجلیل شد. 
۶- برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در محل 

آموزشگاه شهید غام اعتبار.

۷- برگــزاری نمایشــگاه خاصه نویســی 
کتابهای ارائه شده در نشست های کتابخوان، 
در محل آموزشگاه شهید غام اعتبار و بازدید 
دانش آموزان سایر مدارس از این نمایشگاه و 
معرفی کتاب توسط دانش آموزان آموزشگاه 

شهید غام اعتبار .
۸- برگزاری نشســت کتابخوان و جشن دهه 
مبارک فجر در محل آموزشــگاه شهید غام 
اعتبار، با حضور مسولین فرهنگی شهرستان 
رزن و اجرای ویژه برنامه های شــاد فرهنگی 
توسط مسولین محترم کتابخانه دهخدا قروه 

درجزین .
۹- برگزاری نشــت کتابخوان و مراســم روز 
ملی زمین پاک و تولید محتوای الکترونیک 
توســط دان آموزان عزیز با محوریت محیط 
زیســت پاک و ارائه برخی از دانش آموزان در 

حضور اولیا و تقدیر مسولین آموزشگاه. 
۱۰- ایجــاد کتابخانه کاســی، و اختصاص 
فضایی محدود به برخی کتابهای متناســب 

در کاس .
۱۱- برگزاری مســابقات کتابخوانی و اعام 
نفرات برتر و تجلیل از این افــراد و نصب بنر 

نفرات برتر در مدرسه. 
۱۲- بازدید از کتابخانه دهخدا و اجرای قصه 

خوانی توسط افراد توانمند.
۱۳- ترغیب دانــش آموزان بــه تحقیق در 
مورد انواع موضوعات متناســب با سن ایشان 
و همچنین نوشتن خاطرات و آرزوهای خود 

و برپایی نمایشــگاه تحقیقات دانش آموزی 
و بازدید دانش آموزان ســایر مــدارس قروه 

درجزین از این نمایشگاه.
۱۴- استفاده از مطالب مفید مجات رشد.  

۱۵- پر کــردن فاصله شــنیدن و خواندن با 
نشســت های مداوم کتابخوانی، زیــرا با این 
روش دانش آمــوزان مطالب خوانده شــده 
را می فهمند و به دیگــران انتقال می دهند و 
مهارت استنباط و اســتدال را کسب کرده و 
می تواند به ایشان در درک مطلب کمک کند.

۱۶- برگــزاری نشســت پایانی و مراســم 
اختتامیه نشســت های هفتگــی همزمان با 
هفته معلم در محل کتابخانه دهخدا همراه با 
اجرای ویژه برنامه های شاد با حضور مسولین 
فرهنگی شهرســتان رزن و مســولین اداره 
آموزش و پرورش قــروه درجزین و تجلیل از 

فعاان فرهنگی شهرستان .

اثرات اجرای این طرح بر دانش آموزان 
توسعه توانایی در خواندن نمادهای نوشتاری 
و تصویری. توانایی دریافت ارتباط معنایی در 
بخش های یک متن ساده؛ توانایی درک پیام 
اصلی متن ساده؛ توانایی بلند خوانی و صامت 
خوانی؛ توانایــی بکارگیــری کارافزارهای 
مناسب در خواندن؛ توانایی بررسی محتوای 
یک متن ساده؛ توسعه عادات و آداب مطلوب 
در خواندن ؛ گسترش دایره دید در خواندن ؛ 
آموزش تفکر نقاد و خاق؛ گسترش فرهنگ 
مطالعــه و کتابخوانی بعنــوان هدف اصلی؛ 
لذت بردن دانش آموزان از مطالعه کتب غیر 
درسی؛ تقویت مهارت خواندن، عاقمندی به 
مطالعه، تقویت و هدایت عواطف؛ احساسات؛ 
تفکر و گســترش دنیای ذهن و روان دانش 
آموزان ؛ پــرورش ذوق؛ تخیل؛ نگرش مثبت 
به زندگی و ارزشــهای دینی؛ هنری؛ ملی و 
مذهبی؛ افزایش مهارت صحیح نویسی اما 
؛ افزایش دامنه لغــات دانش آموزان ؛افزایش 
مهارت انشا نویســی دانش آموزان ؛کاهش 
اضطراب و اســترس دانش آموزان ؛افزایش 
اعتماد به نفــس در دانش آمــوزان؛ تقویت 
قدرت فــن بیان دانــش آمــوزان در حضور 
دیگران ؛آشــنایی دانش آموزان با کتابهای 
مفیــد کتابخانــه دهخــدا و عضویت دانش 

آموزان در کتابخانه. 

گزارشی از طرح خاقانه ارتباط مداوم کتابخانه و مدرسه در جزین

ارتباط مداوم کتابخانه و مدرسه



 جعفر پهلوانی به نشان نقره
 دست پیدا کرد

کاروان ورزشــی ایران در روز یازدهم از هجدهمین 
دوره بازیهای آسیایی توســط کوراش به یک مدال 

نقره دیگر دست پیدا کرد.
در پایــان روز نخســت از رقابتهــای کــوراش این 
دوره از بازیها جعفر پهلوانــی در وزن ۹۰+ کیلوگرم 
به نشــان نقره دســت یافت. وی در مبــارزه پایانی 
»خوســمیدانوف« دیگــر نماینده ازبکهــا را پیش 
رو داشــت که یک بر صفر مغلوب وی شــد. وی کار 
خود را برتری مقابل »خورکاشــف« از تاجیکستان 
آغاز کرد و ســپس »کومار پورکشیات« از پاکستان 
از پیش رو برداشت و در ادامه با برتری مقابل حریفی 
از پاکســتان و »تورالیف« از قرقیزســتان را راهی 
مرحله نیمه نهایی شــد و در این مرحله نیز در پیکار 
با »نوربــک تورائف« از ازبکســتان صاحب پیروزی 
شــد و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.  تیم ملی کوراش 
دیروز پنج نماینده در این بازیها داشــت که طاهره 
آذرپیوند، بهــزاد وحدانی و محمدرضــا ذاکری با 

شکست برابر رقبای خود حذف شدند.
 

قنبری برنز گرفت
در ادامه رقابتهای کوراش بازیهای آسیایی نماینده 
وزن ۶۰- کیلوگرم تیم ملی ایران به نشان برنز دست 

یافت.
قنبرعلی قنبــری در دیدار نیمه نهایــی رقابتهای 
کوراش هجدهمین دوره بازیهای آســیایی به دیدار 
»معروف گایبلیف« از ازبکســتان رفت و با شکست 
میدان مبارزه را ترک و از رســیدن بــه دیدار نهایی 

بازماند و به نشان برنز بسنده کرد. 
وی در وزن ۶۰- کیلوگــرم دور نخســت »عثمان 
علیف« از قرقیزســتان را با ضربه فنــی از پیش رو 
برداشــته بود، در ادامه »دوران دامین« از قزاقستان 
را شکست داد و سپس »دوداف« از تاجیکستان را از 

پیش رو برداشت به نیمه نهایی رسید.  
 

تفتیان حذف شد
حســن تفتیان، تنها نماینده ایــران در مرحل نیمه 
نهایی رقابت های دوی ۲۰۰ متر بازی های آسیایی 

از صعود به مرحله فینال این مسابقات بازماند.
 مرحله نیمه نهایی مســابقات دوومیدانی ۲۰۰ متر 
بازی های آسیایی برگزار شد و طی آن حسن تفتیان 
در گروه اول بــا نمایندگانی از چیــن تایپه، عراق، 
بحرین، کــره جنوبی، ژاپن، قطــر و فیلیپین رقابت 
کرد. البتــه در آغاز این رقابــت »اوگونده« نماینده 
قطر به دلیــل مصدومیت از مســابقه کنــار رفت. 
در ادامه تفتیان بــا رکورد ۲۱.۴۷ در بین شــرکت 
کنندگان باقیمانده مقام آخر را به دســت آورد و به 

این ترتیب شانس حضور در فینال را از دست داد.
از این گروه نمایندگان بحریــن، ژاپن و کره جنوبی 

فینالیست شدند.
 

کاناپولوی مردان به فینال نرسید
تیم ملی کانوپولوی ایران با شکســت مقابل ژاپن از 

راه یابی به فینال بازی های آسیایی بازماند.
دیــدار نیمه نهایی مســابقات کانوپولوی بازی های 
آســیایی، دیروز بین دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد. 
ملی پوشان کشــورمان در دیداری نزدیک با نتیجه 
۸ بر ۷ بازی را به چشــم بادامی ها واگذار کردند. گل 
برتری ژاپــن در ۵ ثانیه پایانی بازی به ثمر رســید. 
تیم ملی کشورمان فردا در دیدار رده بندی به مصاف 

چین تایپه می رود.
پیش از این تیم ملــی دختران کانوپولــوی ایران با 
برتری مقابل چین تایپه راهی فینال مسابقات شده 
بود. دختران ایران امروز در فینال به مصاف سنگاپور 
خواهند رفت. دختران کانوپولیســت کشورمان در 
مرحله مقدماتی، مقابل ســنگاپور بــا نتیجه ۴ بر ۳ 

متحمل شکست شده بودند. 
مســابقات کانوپولو به صــورت آزمایشــی برگزار 
می شــود و مدال آن در رده بندی جدول مدال های 

بازی های آسیایی محاسبه نمی شود.
 

چهارمی مرادی در دوی ۸۰۰ متر
امیر مرادی با وجود به جا گذاشــتن بهترین رکورد 
این فصل خود، به مدال بازیهای آســیایی دســت 

نیافت.
امیر مــرادی که به فینــال دوی ۸۰۰ متر رســیده 
بود، دیروز با رقبایی از هند، قطر، ســری انکا، ژاپن 
و بحرین به رقابت پرداخت. قطر و هند دو کشــوری 

بودند که در این مسابقه دو نماینده داشتند.
در مسابقه ۸۰۰ متر مرادی دور اول را رتبه پنجم به 
پایان رساند. در این دور نماینده قطر با زمان ۵۳.۷۵ 
ثانیه پیشتاز شد. اما در نیمه دوم مسیر شرایط تغییر 
کرد و مرادی تا رده چهارم صعود کرد. به این ترتیب 
نماینده کشــورمان با زمان ۱:۴۶:۵۵ دقیقه چهارم 
شد. در حالی که شــرایط در صدر گروه تغییر کرد و 
مانجیت سینگ هندی عنوان قهرمانی را از آن خود 

کرد. نمایندگان هند و قطر دوم و سوم شدند.
 

شیرجه رو ایران مصدوم شد
قهرمان شــیرجه ایــران ســاعاتی قبل از شــروع 
مسابقات در بازی های آسیایی از ناحیه کمر مصدوم 

شد.
امید حدیقی رییس کمیته فنی شیرجه با اعام خبر 
مصدومیت شهنام نظر پور گفت: متاسفانه ساعاتی 
قبل از آغاز مسابقات، شــهنام نظرپور از ناحیه کمر 
آسیب دید. پزشــک کاروان فعا با تزریق سعی در 
مداوای او داشته تا برای مســابقات روز آینده آماده 

شود اما هیچ چیز مشخص نیست .

جوان در آزادی
پیروزی ارزشمند الســد برابر استقال در ورزشگاه 
آزادی ستایش رسانه های قطری و عربی را به دنبال 

داشت.
در یکی از حســاس ترین بازی های دور رفت مرحله 
یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا الســد در 

ورزشگاه آزادی به مصاف تیم فوتبال استقال رفت.
تیم قطری با وجود این که با یــک گل در این دیدار 
عقب افتاد اما در نهایت توانســت با نتیجه  سه بر یک 

بازی را به سود خود به پایان رساند.
بازی زیبا و هجومی الســد باعث ستایش رسانه های 

عربی از عملکرد این تیم شد.
روزنامه میــدان ااخبار بــا تیتــر» ژاوی و بونجاح 
پیروزی ارزشمند را برای الســد رقم زدند« نوشت: 
السد با پیروزی ارزشــمند که در ورزشگاه آزادی به 
دســت آورد تا حدود زیادی صعود خود به دور بعد را 
نهایی کرد. این تیم هم در نیمه نخست و هم در نیمه 
دوم بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و هر آن 
چه که خواست انجام داد. الســد می توانست بازهم 
دروازه استقال را باز کند اما بازیکنان این تیم در از 
دست دادن فرصت ها با هم رقابت می کردند. السد با 
رهبری ژاوی در میانه میدان توانســت این پیروزی 

ارزشمند را به دست آورد.
روزنامه الخلیج نوشــت: الســد در ورزشگاه آزادی 
جوان داد و توانســت با پیروزی قاطعی که به دست 
آورد تا حدود زیادی صعودش بــه دور بعد را نهایی 
کند. الســد در این دیدار بازی هجومی را به نمایش 

گذاشت و با شایستگی توانست به پیروزی برسد.
روزنامــه العرب قطر نوشــت: الســد بــا پیروزی 
ارزشــمندی که به دســت آورد قدم در نیمه نهایی 
گذاشت. الســد با وجود این که با اشــتباه بازیکنان 
خودی دروازه اش را باز شــده دید اما  توانست با ارائه 
یک بازی خــوب و هجومی پیروزی ارزشــمند را به 
دســت آورد و تا حدود زیادی صعود خود به دور بعد 

را نهایی کند.
روزنامه الرای هم با تیتر»الســد از اســتقال عبور 
کرد و امید خود بــرای صعود را باا برد« نوشــت: 
السد پیروزی ارزشــمندی را برابر صدرنشین لیگ 
ایران به دست آورد تا امید بسیار زیادی برای صعود 
به دور بعد داشــته باشد. الســد در ورزشگاه آزادی 
جوان داد و گل به خودی را با یک پیروزی تاریخی 

جواب داد.
نکته جالب این کــه این روزنامه قطری به اشــتباه 

استقال را صدرنشین لیگ ایران دانسته است.
روزنامه اســتاد الدوحه با تیتــر »زرد طایی؛ بعد 
از  ۲۸ ســال و ۱۸ بازی« نوشــت: الســد توانست 
نخســتین پیروزی تیم های قطری در ورزشــگاه 
آزادی در لیگ قهرمانان آســیا را رقم زد. الســد به 
تاریخ ســازی خود در لیگ قهرمانان آســیا ادامه 
می دهد و توانست با وجود این که یک گل از حریف 
ایرانی عقب بود اما  با نتیجه  ســه بــر یک بازی را به 

سود خود به پایان رساند.
در ادامه این گــزارش آمده اســت: تیم های قطری 
الدحیل، الغرافه، الریان و الســد برابر حریفان ایرانی 
خود به پیروزی رســیده اند اما این نخستین بار است 
که در آزادی پیروز می شــویم. ورزشگاه آزادی یک 
طلسم برای تیم های قطری بود اما السد توانست این 
طلسم را بشــکند و پیروزی ارزشمند و قاطعانه ای را 
برابر حریف ایرانی رقم زند. الســد یک رکورد دیگر 
هم به جــای گذاشــت و آن این که نخســتین تیم 
قطری لقب گرفت که توانســت در ورزشگاه آزادی 

بیش از یک گل به ثمر رساند.
 

 باقری دیدار برگشت با السد را 
از دست داد

هافبک دفاعی اســتقالی ها دیدار برگشت با السد 
قطر را از دست داد.

 فرشــید باقری هافبک دفاعی اســتقال دقیقه ۶۰ 
دیدار با السد با کارت زرد داور مسابقه جریمه شد تا 

به این ترتیب دیدار برگشت با السد را از دست بدهد.
بــا مصدومیت علــی کریمی و محرومیــت باقری، 
استقال برابر السد در دیدار برگشت کار سختی در 
مرکز زمین خواهد داشت و شــفر امیدوار است تا در 

دیدار برگشت کریمی را در اختیار داشته باشد.
 

نقل و انتقاات تمدید نمی شود
۱۳ شــهریور ماه پنجره تابســتانی در فوتبال ایران 
بســته می شــود و بعد از این تایم جابجایی بازیکن 
امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکــه تیم جای خالی 
داشــته باشــد و بازیکن مد نظر آزاد باشد تا سهمیه 

فیفا در مورد او اعمال گردد.
فریبزر محمود زاده، مســئول نقــل و انتقاات در 
پاسخ به این سوال که آیا زمان نقل و انتقاات قابل 
تمدید اســت؟ گفت: اصا. به این دلیل که ما طبق 
قوانین فیفا می توانیــم ۸۴ روز را برای جابجایی ها 
در نظر بگیریم. نقل و انتقاات ۲۳ خرداد آغاز شده 
و حتما باید در تاریخ ۱۳ شــهریور پرونده ها بسته 

شود.
پیش از این زمان نقل و انتقــاات در فوتبال ایران 
چند روز پیش از شــروع فصل به پایان می رسید و 
اصا بعد از شــروع بازی ها تیم ها امکان جابجایی 
بازیکن را نداشتند اما اکنون همانند اروپا تیم های 
ایرانی می توانند بعد از شروع لیگ هم بازیکن جدید 
بخدمت بگیرند و این فرصت برای بازیکن مهیاست 
اگر در انتخاب تیم مرتکب اشــتباه شــده قرارداد 
خود را فسخ و تیم جدیدی برای برای بازی انتخاب 

کند.
این قانون برای تیم ها هم حســن است. به این خاطر 
که ممکن اســت تیم هم در جــذب بازیکن مرتکب 
اشتباه شــده باشــد که با این قانون می تواند اشتباه 

خود را اصاح کند.
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علی خلف    شکســت ســنگین استقال 
در دیدار رفــت مرحله یک چهــارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا برابر الســد، تکمیل 
کننده نتایج ضعیفی بود که آبی پوشــان در 
این فصــل از رقابت های لیگ برتر کســب 

کرده اند.
 در این فصــل از ابتدای کار شــفر هدایت 
اســتقال را بر عهده داشــت  و صفر تا صد 
روند نقــل و انتقاات و آماده ســازی آن بر 
عهده خودش بود و طبیعتا مسئولیت همه 
نتایج آن از خوب و بد نیز بر عهده وی خواهد 
بود. آبی پوشــان فصل خوبی را در لیگ برتر 
ســپری نمی کننــد و آغاز خوبی در آســیا 
نداشتند تا حاا امید این تیم برای راهیابی 
به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا 

کمرنگ تر از قبل باشد.
در روزهایی که آبی پوشان بدترین روزهای 
خود با شــفر را تجربه می کننــد، برخی از 
تحلیل هــا در جهتی قرار گرفتــه که برای 
ناکامی های ایــن تیم مقصــر و مقصرانی 
معرفی می شــوند. ایــن روزها بیشــتر از 
همیشــه مدیــران ســابق اســتقال در 
ناکامی های امروز  ایــن تیم مورد انتقاد قرار 

می گیرند. 
در این که در شــکل گیری ایــن روزهای 
استقال افراد زیادی تقصیر دارند تردیدی 
نیســت. اما نمی توان همــه تقصیر ها را بر 
گردن مدیر یا مدیران ســابق انداخت. آنها 
تنها به اندازه ســهم خود در این ناکامی ها 
ســهم دارند. همانطــور که وینفرد شــفر 
ســرمربی این تیم نیز به اندازه خود در این 

ناکامی ها سهم دارد. نه کمتر و نه بیشتر!
در این مطلب به طــرح برخی از اتفاقاتی که 
در رساندن تیم استقال به روزهای بحرانی 

کنونی نقش داشتند می پردازیم.

آغاز تمرینات
آبی پوشــان تمرینات آماده ســازی شان 
برای لیگ هجدهم را دیرتــر از همه تیم ها 
آغاز کردند و این اتفاق صرفا با نظر سرمربی 
این تیم افتاد و نه مدیران سابق و نه مدیران 
فعلی در تعیین زمــان آغاز تمرینات دخیل 
نبودند. در حالی که همــه تیم ها تمرینات 
شــان را از خــرداد آغــاز کردنــد و حتی 
پرســپولیس نیز از ۲۶ خــرداد تمریناتش 
را آغاز کرد، آبی پوشــان از چهــارم تیرماه 

تمرینات خود را آغاز کردند.

کارشناسی در تلویزیون سوییس
در روزهایی که همــه مربیان تیم های لیگ 
برتری در ایران تمرینات و حتی فضای نقل 
و انتقااتی تیم شان را مدیریت می کردند، 
شفر با یکی از شــبکه های تلویزیونی کشور 
سوییس به عنوان مفســر ورزشی همکاری 
می کرد تــا برنامه های ویژه جــام جهانی 

۲۰۱۸ این شبکه جذابتر باشد.
طبیعی است که اگر شفر در آن زمان شخصا 
در تهران بود و تمرکزش روی نقل و انتقاات 
و فضای آماده ســازی تیم بود شــرایط آبی 
پوشان بهتر از این می شــد. تقصیر مدیران 
ســابق اســتقال در این آیتم بــه آنجا باز 
می گردد که بــا قاطعیت با شــفر برخورد 
نکرده و این اجازه را به ســرمربی تیم شان 

دادند که در آن ایام تهران نباشد.

بدنساز آلمانی 
مدیران سابق اســتقال آندریاس فیلیپ را 
نمی شــناختند و این فرد توسط شفر برای 
بدنســازی تیم معرفی شــد. اگــر در نیمه 
دوم بازی مقابل الســد دیده می شــود بدن 
بازیکنان اســتقال توان بازی با با تیمهای 
بزرگ را ندارد مشــکل از مدیریت باشــگاه 
نبود. چرا که آنها در این مورد تنها خواســته 
شفر را تمکین کرده و بدنساز مورد اعتماد او 

را استخدام نمودند.

بازیکنان جدید
همه بازیکنان جدید استقال اعم از ایرانی 
و خارجی با نظر مستقیم جذب شده اند که 

اگر غیر از این باشد باید به طور کلی شخص 
ســرمربی را زیر ســئوال برد.  باشگاه صرفا 
وظیفه مذاکره با بازیکنان جدید را بر عهده 
داشته است. اگر کیفیت این بازیکنان کمتر 
از انتظار است مســئولیت آن صرفا متوجه 

سرمربی می شود.

سیستم و تعویض
اســتقال بدترین بازی اش با شفر را مقابل 
الســد تجربه کرد. در این بازی اشــتباهات 
زیادی متوجــه این تیم اســت. بزرگترین 
اشــتباهی که در بازی مقابل السد صورت 
گرفت و باعث شــد بازی یک بر صفر برده با 
شکســت ۳ بر یک عوض شود، تعویضی بود 

که در ابتدای نیمه دوم انجام شد.
قطعا در انجــام این تعویــض هیچ مدیری 
اعم از مدیران سابق یا فعلی نقش نداشتند 
و شفر شــخصا این تعویض کاما اشتباه را 

انجام داد.
در پایان باید خاطر نشان ســاخت اگر آبی 
پوشــان روزهای خوبی را تجربه نمی کنند، 
این اتفاق ماحصل عملکرد ضعیف مجموعه 
این باشگاه در ماه های گذشــته است و هر 
یک از اعضای این مجموعه بــه اندازه خود 
در رقم زدن این روزها سهم دارند. افتخاری 
مدیرعامل ســابق به اندازه خــود، توفیقی 
معاون ورزشــی گذشــته این تیم به اندازه 
خود، دیگران به اندازه خود و البته شفر هم 

به اندازه خود.
آنچه مســلم است قطعا سهم ســرمربی به 
عنوان ســکان دار اصلی یک تیــم فوتبال 

همانطور کــه در روزهای خــوش بیش از 
دیگران اســت، در روزهای بــد و دوره های 
ناکامی هــم بیــش از دیگران اســت. تنها 
مســئولیت پیروزی هــا تمام و کمــال با 
سرمربی نیست بلکه مســئولیت ناکامی ها 

نیز متوجه شخص سرمربی است.

 سرمربی تیم فوتبال استقال
 راست می گوید یا بازیکن آلمانی؟

در حالی شــفر دلیــل تعویــض نیومایر را 
مصدومیت این بازیکــن اعام کرد که خود 

نیومایر منکر این موضوع شد.
 علی کریمی هافبک میانی آبی پوشــان 
در جریــان گرم کــردن پیــش از بازی 
آسیب دید تا شفر ناچار شود نام نیومایر 
را در بین بازیکنان اصلــی تیمش جای 
دهد. هافبــک آلمانــی آبی پوشــان در 
جریان نیمــه اول و ابتــدای نیمه دوم تا 
قبل از تعویض بازی نســبتا قابل قبولی 
ارائه می داد کــه در دقیقــه ۵۵ تابلوی 
تعویض با شــماره او باا رفت و با تصمیم 
شفر هافبک میانی آبی پوشان جای خود 

را به محمد دانشگر داد.
این تعویض سر آغاز بحران آبی ها در زمین 
مســابقه بود و بعد از این تعویض السدی ها 
توانستند شکست یک بر صفر را با پیروزی ۳ 

بر یک عوض کنند.
پس از اتمــام بــازی انتقادات زیــادی به 
تعویــض اســتقال صورت گرفت و شــفر 
نیز با پرســش های زیادی در این خصوص 
مواجه شد. ســرمربی آبی پوشان در مواجه 
شدن با این پرســش علت تعویض نیومایر 
را مصدومیت دانســت و اعام کــرد او را با 
درخواســت خودش از زمین بیرون آوردم. 
اما مارکوس نیومایــر در پایان بازی و مقابل 
دوربین خبرنگاران موضــوع مصدومیت را 
کاما رد کرد و با صراحــت گفت با تصمیم 

شفر تعویض شده است.
تناقــض در گفته های ســرمربی آلمانی و 
بازیکــن آلمانی آبی پوشــان این ســئوال 
را ایجاد می کنــد که کدام یــک واقعیت را 

می گویند. شفر یا نیومایر.
تیم فوتبال اســتقال تهران در بازی رفت 
از مرحله یک چهــارم نهایی لیگ قهرمانان 
آســیا دوشنبه شــب در ورزشــگاه آزادی 
میزبان تیم الســد قطر بود که در این بازی 

خانگی تن به شکست ۳ بر یک داد.

گروه ورزشــی     باشــگاه بلژیکی به صورت رسمی از فسخ 
قرارداد خود با ملی پوش ایرانی خبر داد.

 رامین رضائیان مدافــع ملی پوش ایرانی بعد از ســه حضور 
ثابت در ترکیــب تیم ملی در رقابت های جــام جهانی جایی 
در برنامه های تاکتیکی ســرمربی جدید اوســتنده نداشت 
تا بعد از پنج هفتــه غیبت در ترکیب این تیم عما شانســی 
برای ادامه همکاری با بلژیکی ها نداشــته باشد. در شرایطی 
که طی هفته های گذشــته و بعد از اتمام تعطیات تابستانی 
رامین به تمرینات اوستنده بازگشته بود ساعاتی قبل باشگاه 
بلژیکی در بیانیه ای رسمی از فســخ قرارداد این بازیکن خبر 
داد. در اطاعیه اوســتنده آمده است:» در نشستی که برگزار 
شد باشــگاه اوســتنده و رامین رضائیان برای فسخ قرارداد 
سال دوم خود به توافق رسیدند تا رامین از این پس به عنوان 
بازیکن آزاد شناخته شود«. رامین رضائیان فصل قبل بعد از 
جدایی از پرسپولیس در انتقالی غیرمنتظره راهی ژوپیرلیگ 
شد تا با قراردادی دو ساله پیراهن تیم شگفتی ساز اوستنده 
را برتن کند، تیمی که با ایســتادن در جایگاه سوم جدول رده 
بندی ژوپیرلیگ ســهمیه حضور در پلــی آف یورولیگ را به 
دســت آورده بود تا در این مرحله به مصاف المپیک مارسی 
برود. جاه طلبی هــای رامین با این باشــگاه بلژیکی از همان 

روزهای ابتدایی جذاب از آب درآمد چــون او در برنامه های 
تاکتیکی ســرمربی وقت اوســتنده جایگاه ویژه ای داشت 
و حتی مقابل مارســی هم یکی از بازیکنان اوســتنده لقب 
گرفت که نمایش در خورتوجهی ارائــه داد اما بعد از این آغاز 
خوب رفته رفته جایگاه او متزلزل شــد چون با اشتباهاتی که 
این مدافع داشــت مربی اوســتنده او را نیمکت نشین کرد تا 
مصدومیت ها نیز مزید برعلت شــود تا رامین جایگاهش را به 
صورت کامل از دســت بدهد. نتایــج ناامیدکننده فصل قبل 
ســران باشــگاه را به فکر تغییر در کادر مربیگری و بازیکنان 

انداخت تا جایی که با ســونامی ایجاد شــده در این تیم عما 
فضا برای ادامه همکاری رامین با اوستنده سخت شد. گمانه 
زنی های رسانه های بلژیکی نیز همگی از جدایی قطعی ستاره 
ایرانی حکایت داشت، اتفاقی که سرانجام ساعاتی قبل اتفاق 
افتاد تــا رضائیان در فاصله چند روز تا بســته شــدن پنجره 
تابســتانی نقل و انتقاات در اروپا با ابهام بزرگی در خصوص 
آینده خود روبرو شود. مدافع راست ثابت ایران در جام جهانی 
اما در بین باشگاه های داخلی مشــتریان پروپاقرص فراوانی 
دارد از جمله دو باشگاه متمول شهرستانی که از مدت ها قبل 
شرایط او را مد نظر داشــتند و پالس های بسیار خوبی برای 
همکاری با او ارســال کردند از جمله تراکتورسازان تبریزی 
که بعد از جــذب دو کاپیتان تیم ملی حاا بدشــان نمی آید 
خط دفاع خــود را نیز با یــک خرید سرشــناس دیگر از تیم 
ملی تقویت و تیمی کهکشــانی تر در لیگ هجدهم داشــته 
باشند. به این ترتیب با جدایی رســمی رضائیان از اوستنده و 
پیشــنهادات جدی که این بازیکن از یکی دو باشگاه داخلی 
از جمله تراکتورســازی تبریز در دست دارد هیچ بعید نیست 
تا یکی دو روز آینده شاهد بازگشــت یکی دیگر از لژیونرهای 
سرشــناس اروپایی به لیگ برتر باشیم، اتفاقی که می تواند بر 

جذابیت های این فصل لیگ برتر بیافزاید.

مقصران ناکامی استقال چه کسانی هستند؟

دسته گل مشترک شفر و شرکا

قرارداد رضاییان و اوستنده فسخ شد

رامین به تراکتور می آید؟

 گری نویل، مدافع سابق منچستریونایتد 
علی دایی را دشوارترین و ترسناک ترین 

حریف خود در دوران ورزشی اش خواند.
 در جریــان یک پرســش و پاســخ بین 
جیمی کرگــر و گــری نویل در شــبکه 
اســکای اســپورتس که در استوری پیج 
رسمی این شــبکه قرار گرفته است، این 
۲ مدافع ســابق لیگ برتری به ســواات 

جالبی پاسخ می دادند.

یکــی از ســواات در مــورد 
مهاجمی بود  ترین  ترســناک 
که کرگر و نویل برابــر آن قرار 
گرفته اند بود که پاســخ مدافع 
سابق لیورپول یان کولر، مهاجم 
تنومنــد و بلندقامــت اهــل 

جمهوری چک در گذشته بود.
اما گری نویل در پاســخ به این ســوال به 
گذشــته و دیدار ۲ تیم بایــرن مونیخ و 

فصــل  در  منچســتریونایتد 
مرحلــه  در   ۱۹۹۸-۱۹۹۹
گروهی رجوع کرده و علی دایی 
را ترســناک ترین رقیب خود 
خواند. در آن دیــدار علی دایی 
به عنوان بازیکــن ذخیره وارد 
میدان شــد و در نهایت بایرن 
مونیخ با گل دقایق پایانــی جیووانی البر 
موفق شد شکست را با تساوی عوض کند 

و بازی با تساوی ۲-۲ به اتمام برسد.
گری نویل در پاســخ به این سوال گفت: 
در ســال ۱۹۹۹ و در مرحلــه گروهــی 
هنگامی که در مرحله گروهــی با لباس 
منچســتریونایتد برابر بایرن مونیخ قرار 
گرفتیم، حریف در کنــار جیووانی البر از 
یک مهاجم ایرانی بهــره می برد که قامت 
بلندی داشت و از آرنج خود برای حرکت 

کردن استفاده می کرد.

کاوه رضایــی به جوی کــه برایش ایجاد 
شده، واکنش نشان داد.

 کاوه رضایی بــا مبلغ ۵ میلیــون یورو از 
شارلوا به باشــگاه بروژ منتقل شد و حاا 
توقعات به خاطر این انتقال از او زیاد است. 
کاوه رضایی وقتــی با این ســوال روبرو 

می شــود لبخنــدی می زند و 
جواب می دهد: »آیــا به نظرم 
شما ۵ میلیون یورو خیلی زیاد 
است؟ من فکر نمی کنم. امروزه 
انتقال های زیادی بــا این رقم 
می شــود. من با انتظاراتی که 

وجود دارد مشــکل دارم و فقط 
می خواهم بهترین بازی هایم را 

برای بروژ انجام دهم.« 
او در پاسخ به این سوال که چرا 
زمستان گذشته از شارلوا جدا 
نشــد می گوید: »در آن زمان 

پیشــنهاداتی برای من وجود داشت ولی 
به خاطر جام جهانــی تصمیم گرفتم در 
شــارلوا بمانم اما متاســفانه به تیم ملی 
دعوت نشدم. ممکن اســت از بروژ به تیم 
ملی دعوت شــوم ولی اولین هدفم کمک 

به باشگاه است.«

علی دایی؛ ترسناک ترین حریف برای کاپیتان منچستر!

واکنش مهاجم ایرانی به انتقال ۵۰ میلیارد تومانی اش؛ مگر زیاد است؟!

چهره

لژیونر



موسیقی اقوام ُجنگ شادی نیست

 علی مغازه ای      پژوهشگر و کارشناس موسیقی 
اقوام ایران 

موســیقی اقوام ایران در واقع امروز گرفتار نگاه های 
غیراصولی و ناکارآمدی شــده که هر کسی در نقش 
حامی و منجی آن بــه اندازه  وســع و امکانات خود 
اقداماتی را ســازماندهی می کند و بــرای ذهنیت 
و اقدامات و نقش خــود نیز جایگاهــی مصلحانه و 
دلســوزانه می تراشدموســیقی اقوام ایران در واقع 
امروز گرفتار نگاه های غیراصولی و ناکارآمدی شده 
که هر کسی در نقش حامی و منجی آن به اندازه  وسع 
و امکانات خــود اقداماتی را ســازماندهی می کند و 
برای ذهنیت و اقدامات و نقش خــود نیز جایگاهی 
مصلحانه و دلســوزانه می تراشــد و خود و جامعه را 
در این باور مســتغرق می ســازد که این موسیقی و 
این دســته از هنرمندان هویت و تاریخ مملکِت ما را 
نمایندگی می کنند و ما با این گونــه فعالیت ها باید 
هر آنچه در توان داریم برای این موســیقی مظلوم و 
این هنرمندان معصوم و )...( انجــام دهیم و از هیچ 

کوششی دریغ نکنیم.
حاصل این نگاه در طول دو دهه  اخیر، ظهور و رشــد 
قارچ گونه تعداد فراوانی از جشــنواره های بســیار 
ضعیف و ناکارآمد در سرتاسر کشــور با موضوعیت 
موســیقی قومی منطقه یا کشــور اســت که در هر 
کدام از این برنامه های فاقد وجوه سازنده و خروجی 
ملموس، صدها میلیــون تومان پول ملــی به هدر 
داده می شــود و گروهی از کارمندان ادارات دولتی 
در ســوابق و روزمه های خود، راه انــدازی و اجرای 
جشــنواره ای را به ثبت می رســانند غافــل از آنکه 
هنرمندانــی که در این جشــنواره های موســیقی 
حضور داشــتند، کمترین بهره و نصیب را از بودجه 
یــا جنبه های ظاهــراً معنــوی آن، از جمله نقش و 

تاثیرگذاری در کیفیت و اجرای جشنواره می برند.
البته این یادداشــت تنها به بخش حیف ومیل مالی 
و ســوءمدیریِت پیدا و نهاِن این برنامه ها می پردازد 
و ابعــاد تاثیرگذاری های ناروا و ســلیقه یی بر روی 
هنرمندان و جریان تحریف و تخریِب موسیقی اقوام 
خود بحثی بســیار مهم و مفصل است که از ظرفیت 

یک یادداشت کوتاه فراتر است.
قصه شکل گیری تمام این جشنواره ها همواره یکی  
اســت. رییس فان اداره یا فان نهاد به پیشــنهاد 
یکی دو تن از دوســتان یا مشاروان حق الزحمه بگیِر 
خود، بودجه ای چند صد میلیونی را در کمتر از ســه 
تا چهار روز دود هوا می کند و بــا هزینه  ای هنگفت، 
ادعای حمایت از موســیقی اقوام را کــه در کمتر از 
چند ساعت به نمایش می گذارد و این اقدام دلیرانه 
را به مســئوان رده باای ســازمان خــود گزارش 
می کند. یعنی بودجه  ســازمانی یا ملی را در یک کاِر 
ســطحی و عقیم و بی ثمر می ریزند و تمام ضعف ها 
و ناکارآمدی هــای دیگر مدیریتــی را در پِس نقاِب 
داعیه داری و طایه داری پشــتیبانی از هنرمندان 
موســیقی اقوام پنهان می کنند و دریغ و افســوس 
از وجود یــک ذره تاثیر مثبت در خود موســیقی یا 
وضعیت هنــر و هنرمند منطقه از ایــن برنامه های 
دهان پرکن.   یکی از همین جشــنواره ها که در چند 
روز گذشــته با عجله یی کم نظیر بــه جریان افتاده 
است، جشــنواره  ای در منطقه  آزاد چابهار است که 
با بودجه  ۴۰۰ میلیون تومانِی اولیه، توســط منطقه  
آزاد چابهار و همراهی رییس اداره کل ارشاد استان 

سیستان و بلوچستان طراحی شده است.
بنا بر طرح اولیه، قرار بود یک جشــنواره ی موسیقِی 
حماســی در چابهار بــا همکاری ســازمان منطقه  
آزاد و اداره کل ارشاد اســتان طراحی و هر ساله در 
اسفند ماه برگزار شــود اما اوایل یا اواسط مرداد ماه 
ناگهان کشتی بان را سیاســتی دگر آمده و یک شبه 
مقرر می شــود تاریخ نهم شــریور ماه به مناســبت 
روز تولد یکــی از هنرمندان فقیــد چابهار به عنوان 
تاریخ دائمی جشــنواره در نظر گرفته  شود. یعنی بنا 
بر تصمیم مدیران اســتان سیســتان و بلوچستان، 
مقرر می شــود که در کمتر از یک ماه، یک جشنواره  
ظاهراً بین المللــی، آماده شــود و در ۲ بخش با نام 
»کمال خان حــوت« و بــا موضوعیت موســیقی 
حماسی بلوچی و »آواها و نواها« آنهم بدون پشتوانه 

مطالعاتی به اجرا درآید.
متاســفانه این دوســتان تصورشــان از حمایت از 
موســیقی به حدی نــازل و حقیر و تقلیــل یافته 
اســت که برگزاری یک ُجنگ شــادی و اعطای لوح 
و مبلغ ناچیزی پــول به چند هنرمنــد را به عنوان 
گامی بزرگ از ســوی خود برای تقویــت فرهنگ و 
هنر موســیقی قومی منطقه ای یا ســطح کشوری 
و ملی قلمداد می کنند و تمــام هزینه  ریخت و پاش 
مالی این جشــنواره های بی مصرف و ناکارآمد را از 
ســهم یا بودجه  ملِی کار فرهنگِی کشور که متعلق 
به کل اســتان و منطقه یا حوزه  ریاســتی خودشان 
اســت، می پردازنــد. متاســفانه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامی نیز به عنوان متولی و مادرنهاِد حوزه  
فرهنگ و هنر هم به همین اقدامات سست و بی بنیاد 
بسنده می کند و نه تنها هیچ ســاز و کار نظارتی در 
کیفیت و کمیِت هزینــه و صرف بودجه های مصوِب 
ادارات کِل خــود در این بخش نــدارد، بلکه حتی از 
بررســی و ارزیابی نتایج این همه ریخت و پاش مالی 
هم غافل اســت و هیچگونه تحلیل و ارزیابی عملی 
کارشناسانه که توســط تیم کارشناسی با داده های 
علمی جامعه شــناختی و آماری به انجام رســیده 
باشــد، در تمام ۴۰ سال گذشــته از هیچ یک از این 

برنامه ها ارایه نکرده است.

 پخش قسمت جدید 
»کاه قرمزی۹۷« در روز عید غدیر

شبکه دو سیمابه مناســبت عید غدیر خم قسمتی 
جدیــد از مجموعــه »کاه قرمــزی ۹۷« را برای 
مخاطبــان تــدارک دیده اســت. قســمت جدید 
مجموعه »کاه قرمزی ۹۷« پنجشــنبه ۸ شهریور 
ســاعت ۱۵ مصادف با عید غدیر خم پخش می شود 
و تکرار آن نیز ســاعت ۲۳ همــان روز خواهد بود. 
همچنین روز جمعه ســاعت ۲۱ نیز قسمت دیگری 
از این مجموعه روانه آنتن می شود. مجموعه »کاه 
قرمزی« نوروز ۹۷ با عروسک های جدیدی از جمله 
خونه بغلی، موش، گربه و عروســک »داداش گلم« 
پخش شد و قسمت های دیگری از این مجموعه نیز 

در اعیاد و مناسبت های مختلف روانه آنتن می شود.
    

آیین پایانی بیستمین جشن سینمای 
ایران ؛ شنبه 10 شهریور

آیین پایانی بیســتمین جشن ســینمای ایران روز 
شــنبه دهم شــهریور ماه در تاار وحــدت برگزار 
می شــود.  آیین پایانی بیســتمین جشن سینمای 
ایران به منظــور اهدای تندیس های خانه ســینما 
به برگزیدگان ایــن رویداد بزرگ ســینمایی عصر 
روز شنبه دهم شــهریور ماه در تاار وحدت برگزار 
می شود. در این آیین برندگان رشته های مختلف که 
توسط داوران انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی 
برگزیده شــده اند معرفی و با اهدای لــوح تقدیر و 
تندیس های جشن سینما مورد تقدیر قرار خواهند 
گرفت. بیستمین جشن ســینمای ایران با ریاست 

علی نصیریان برگزار می شود.
    

آرش دادگر با »او« آمد
نمایش »او« به کارگردانی آرش دادگر از ۸ شهریور 
در سالن سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر به صحنه 
می رود. نمایش »او« نوشــته مهدی تاج الدین است 
که با کارگردانی آرش دادگر از ۸ تا ۲۵ شــهریور در 
۲ نوبت ۱۹ و ۲۱ در ســالن ســمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر اجرا می شــود. وحید لک مجری طرح و 
امین طباطبایی، ســوگل قاتیان، عمار عاشوری، 
نازنین نادرپور، شــهاب خاضع حق، نــدا حبیبی، 
راحله بدیعــی، شــیما جهانگیری و پرســتو علی 
نســب بازیگران »او« هســتند. حورا رســتگار نیز 
به عنوان بازیگر خردســال در ایــن نمایش حضور 
دارد. در خاصه داســتان نمایش »او« چنین آمده 
اســت: »تصویر جان دادن مقتول را همه دیدند ولی 
او را کسی ندید. ده سال گذشــت. او و اسلحه اش به 
غبار فراموشی سپرده شــدند تا اینکه یک دوربین 
مداربسته تصویری از او را شکار می کند! کارآگاهی 
از دایره جنایی باهمین سرنخ پرونده قدیمی را از سر 

می گیرد.«
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میز خبریادداشت

کامبیز حضرتــی    در روزهای گذشــته ســعید مظفری از 
فعالیت در دوباژ معلق شد!

 انجمن گویندگان و سرپرســتان گفتار فیلــم در جدیدترین 
اطاعیــه خود اعــام کرد کــه با توجــه به تکــرار تخلفات 
صنفی ســعید مظفری و توجه نکردن به مفاد اســاس نامه و 
آیین نامه های هیأت مدیره انجمن، از تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 
عضویت وی به حــال تعلیق درآمده و همکاری با او مشــمول 
آیین نامه های مربوط به تخلفات صنفی می شــود. این تخلف 
اشــاره به همکاری او بــا دوبلورهای جوانــی دارد که انجمن 
گویندگان آن ها را به رسمیت نمی شناســد و حاضر نیست با 
آن ها وارد تعامل و تفاهم شود. جوان های دوبلوری که بعضا ۱۰ 

سال سابقه کار دوبلوری دارند. 
ســعید مظفری از دوبلورها و مدیران دوباژ باســابقه اســت 
که از اوایل دهه ۴۰ وارد این حرفه شــده اســت و بسیاری از 
هنرپیشه های خارجی از کلینت ایستوود تا برد پیت به واسطه 
صدای گــرم، جوان و پرانــرژی او در ایران مطرح شــده اند. با 
این وجود چگونه می شــود از تعلیق چنیــن گوینده و دوبلور 

پیشکسوتی سخن گفت و اطاعیه داد؟

   در اطاعیــه ای که پیــش از این از طــرف انجمن 
گویندگان منتشر شد. از اعضا خواسته شد که با »افراد 
غیرحرفه ای و فاقد مجــوز« فعالیت و همکاری نکنند. 
شــما که ســابقه طوانی در دوبله و مدیریت دوباژ 
دارید. درباره این بند از اطاعیــه چه نظری دارید؟ آیا 
گویندگان به اصطــاح زیرزمینی، غیرحرفه ای و فاقد 

صاحیت در دوبله هستند؟
به نظر من این اطاعیه درست نیســت. انجمن نمی تواند جلو 
فعالیت جوانان را در دوبله بگیرد. این کار شــدنی نیست. برای 
این که این حرفه نیاز دارد تا یک با عده با صداهای بهتر و توان 
بیشــتری بیایند و جریان دوبله حفظ شــود. اگر قرار باشد که 
تمام نقش ها را من بگویم و تمام فیلم هــا را من دوبله کنم آن 
وقت چــه اتفاق تازه ای در ایــن کار وجود دارد؟ بــه مرور این 
روند جای خود را به بی تفاوتی می دهد و نه تنها کار از دســت 
جوان ها خارج شده بلکه دیگر کســی به دنبال دوبله نمی رود. 
ممکن است بعضی از دوبله های جوان ترها خوب نباشد اما باید 
آن ها از جایی شروع و رشــد کننند یا نه؟ شما جلو رشد آن ها 
را می گیرید. به من تهمت می زنید که شــما برای آن ها دوبله 
می کنید و پولی را کــه باید جذب انجمن گویندگان شــود را 
این جا نمی آورید. مگر من چه پولی می گیرم که باید این پول 

جذب انجمن شود؟ 

   این مبلغ چه اندازه است که چنین انتظاری دارند؟
من یک پول خیلــی معمولی از این جا دریافــت می کنم. این 
چه اتهامی اســت؟ من دوماه یک بار یک رلــی می گویم و پول 
مختصری هــم می گیرم. باید کســی از نظر آن مدیر ســایت 
خوب شناخته شــود تا به او رلی داده شود و در ازای آن هم یک 
دســتمزد معمولی بدهند. این طور نیست که پول آنچنانی در 
این سو خوابیده باشد و مظفری یک رل را بگوید و ۴-۵ میلیون 
پول بگیرد. اصا این طور نیست. من که نمی روم به فان سایت 
یا گروه بگویم این رل را به من بدهید. آن ها خودشان به این باور 
رسیده اند. ناصر طهماســب چرا این حرفه را رها کرد و رفت؟ 
چون هیچ چیز آن را سرجایش نیســت. دیگر کسی نمی تواند 
جای آقای طهماســب یا منوچهر والــی زاده را بگیرد. در این 
شرایط تنها کسی که ســود می کند صاحب سایت است. چون 
بااخره کســی را با مبلغ پایین تری برای راه انداختن کارشان 
پیدا می کننــد. برای جلوگیــری از این اتفاق باید دوســتان 
انجمن با جوان هایی که انجمــن گویندگان آن ها را زیرزمینی 
می خواند متحد شوند. آن وقت صاحب سایت بودجه مناسب 
می دهد چون می داند که گروه کارشــان را خیلی خوب انجام 

می دهند. 

   دستمزد انجمن گویندگان چه مقدار است؟
تلویزیون چون یک انجمن دولتی است از نظر تعرفه دستمزد 

فرق می کنــد. اما یک صاحب اســتودیو وقتــی از من دعوت 
می کند نهایتــا ۴۰۰-۵۰۰ هزارتومن به مــن می دهد. حاا 
این مبلغ را چگونه می توانید بین ۲۰۰ نفــر از اعضای انجمن 
تقســیم کنید؟ اگر من نروم یک نفر دیگر می رود. اگر همه ما 
نرویم الگوی این جوانان دوبلور چه کسی باید باشد؟ اگر واقعا 
راســت می گوید کاس بگذارید و به افراد با استعداد آموزش 
دهید. این جوان های دوبلور چه کار باید بکنند؟ ممکن اســت 

به هزار راه کشانده شوند.

   اصا خود انجمن گویندگان چه تسهیاتی برای شما 
قائل می شود؟

چیزی ندارد که تسهیاتی بدهد. ما حتی از طرف انجمن بیمه 
هم نشده ایم. انجمن می خواهد پدرخوانده من باشد و این کار 
شدنی نیست. این دوستان از طریق رفاقت و  دوستی به عنوان 
اعضای هیئــت مدیره انجمن گویندگان انتخاب می شــوند و 

حتما چیزی برای شان دارد که ۵ سال برسر کار می مانند. 

   ظاهرا قبل از آن که بیانیه انجمن گویندگان علیه شما 
منتشر شود، شما جلسه ای خصوصی با دوستان انجمن 
داشته اید اما بعد اطاعیه تعلیق همکاری شما رسانه ای 

شد.
شــما من را صدا می کنید که بیایید باهــم صحبت خصوصی 
کنیم. بعد متوجه می شــوم این حرف ها رسانه ای شده است. 
این که قرار بین ما نبود. من از این کار نمی ترســم و کسانی که 
اصل ماجرا را نمی دانستند هم حقیقت را فهمیدند. اما این چه 
طرز رفتاری است؟ شما همه را بی اعتماد می کنید. این حرفه 
وقتی درســت می شــود که این گروه ها باهمدیگر کار کنند. 
تجربه نشان داده این جدایی به ضرر حرفه دوباژ است. به مرور 
همه چیز در دوبلــه از بین می رود و دیگر خبــری از صداهای 
خوب نخواهد بود. چون افراد جای رشــد ندارند. با حذف افراد 
مختلف دیگر الگویی باقی نمی مانــد. معنای این طرز برخورد 
را نمی فهمم. آیا با این کار به دوســتان حس قهرمانی دســت 
می دهد که ما جلوی افراد مختلــف را گرفتیم تا وارد این حرفه 
نشــوند. نتیجه این ممانعت چیســت؟ من با دوستان انجمن 
۴۰ سال است که دوســتی دارم و باهم بزرگ شده ایم اما این 
طرز رفتار غلط اســت. به صرف کار نکردن من با این نسل کار 
شــما پیش می رود؟ تجربه نشــان می دهد که یک عده دیگر 
جایگزین ما وشــما می شــوند و این حرفه ماندگار و موروثی 
نیســت. ارثیه این حرفه به صــدای خوش و فرد مســتعدی 
می رســد که خوب رل می گویند. نمی شود این  عرصه را به زور 
از جوان های مســتعد گرفت. تا با این ها کار نکنید نمی توانید 
به توانایی های شان پی ببرید. با این شــکل رفتار کار به جایی 

می رسد که نباید برسد. 

   شما به عنوان یک دولور پیشکسوت چرا با این گروه 
زیرزمینی در دوبله همکاری کردید؟

من به ایــن دلیل با افــراد زیرزمینــی کار کردم کــه افرادی 
مستعدی بین این دوســتان دیدم. آن ها از من دعوت کردند و 

من هم به آن ها پیوستم. دلیل اصلی اش این است که خود آن ها 
به من گفته اند وقتی شما رلی را می گویید سایر بچه های دوبلور 
هم به تاسی از شما سعی می کنند رل خودشان را بهتر بگویند. 
در نتیجه فیلم کیفیــت بهتری پیدا می کند. شــما دنبال چه 
هســتید؟ چرا نمی آیید این آدم ها را دور خودتان جذب کنید؟ 
شــما یک آمار بگیرید و افراد ایق را داخــل انجمن خودتان 
بیاورید. شما اگر نتوانید افراد را با هم یک کاسه کنید این حرفه 
از هم می پاشــد و از بین می رود. شما بیاید با جوان های مستعد 
تعامل کنید تا این هــا بتوانند حرفه را حفــظ کنند وگرنه این 
حرفه ۱۰ سال بعد از بین می رود. چون دیگر کسی وجود ندارد. 
ما که عمری را در ایــن راه گذرانده ایم باید آن را به نســل های 
بعدی واگذار کنیم. این چه عداوتی اســت. من این حرف ها را 
به خاطر خودم نمی زنم. من کارهایم را کرده ام و پولی را که باید 
بگیرم به من می دهند. ولی دلم می ســوزد که حرفه دارد نابود 
می شــود. به زعم انجمن من حرفه را نابود می کنم اما دشمنی 
باعث عدم ماندگاری می شــود. خیلی ســخت می شــود یک 
گوینده خوب پیدا کنید. سال ها زمان می برد. بهترین سال های 
عمر یک دوبلور در اتاق های تاریک ســپری می شود و در آخر 

برای گذران زندگی دچار مشکات بزرگ می شود. 

   به نظر شما مشــکل انجمن گویندگان با دوبلورهای 
زیرزمینی مشکل قانونی است یا لجاجت های شخصی؟

تا آن جــا که من می دانم لجاجت شــخصی نیســت. لجاجت 
معنایی و ثمره ای ندارد وقتی می پرســند چرا شــما فیلمی را 
دوبله می کنید؟ فکر می کنم تلویزیون به نقطه ای رسیده است 

که باید بچه های خوب را حفظ کند و این کار درستی است. 

   به نظر می رسد با مشــکات به وجود آمده و تعلیق 
عضویت شــما از انجمــن گویندگان شــما نتوانید با 
نهادهای رســمی همکاری کنید. با این مشکل چگونه 

برخورد می کنید؟ چه انتطاراتی دارید؟
این ها نمی توانند به هیچ عنوان جلو فعالیت من را بگیرند. اگر 
من قید حضور در انجمن را بزنم از لحاظ مالی به نفع من است 
چون افراد زیــادی راغب با همکاری با من هســتند. اما هدف 
این نیســت که من با بیرون آمدن رفقای خــودم را متضرر یا 
ناراحت کنم. نهایتا انجمن می تواند ســفارش کند که در فان 
مورد از سعید مظفری اســتفاده نکنید که خیلی راه به جایی 
نمی برد. تلویزیون هم موافق این ماجرا نیســت. می دانید چرا 
انجمن یک دفعه ســراغ من آمد؟ چون فکــر کردند اگر من را 
زمین بزنند حســاب کار دســت بقیه می آید. چرا بقیه را که 
همکاری می کنند خبر نکردید؟ کســی نمی تواند من را از این 
حرفه بیرون کند. من طوری این حرفه را یاد گرفتم که می دانم 
راه ماندگاری آن چیست. مردم من را نگه داشته اند. بعد از این 
که انجمن علیه من موضع گرفت مردم در فضای مجازی از من 
حمایت کردند. فکر می کنید همه این ها فامیل و دوستان من 
هستند؟ مردم حس تشــخیص دارند و می فهمند که اشتباه 
می کنید. در نهایت این کار به ضرر حرفه تمام می شود. به ضرر 

همان افرادی که در انجمن هســتند -و با 
من یا ۵ ســال دیرتر از من به این کار روی 
آوردند- تمام می  شود. شما فکر می کنید 
من این ها را دوســت ندارم؟ این ها مانند 
برادران من هســتند و مــن هیچ وقت نه 
به حریم آن ها تعرض کردم نه پول شــان 
را خورده ام و نه به آن هــا توهین کرده ام. 
من به صرف این که مدیر دوباژ هســتم 
به کســی تحکم هم نکــردم. مادامی که 
تفاهم وجود نداشته باشد روزبه روز دوبله 
ضعیف تر می شــود. این مــچ انداختن ها 
با امثــال من چیــزی را حــل نمی کند. 
شــما باید افراد خوب را نگه دارید. شــما 
قدرت اجرایی داریــد و باید آن ها را طرف 
خودتان بخوانیــد. آن وقت می بینید چه 

شادابی و نشاطی به همه دست می دهد.

سعید مظفری از نامه تعلیق انجمن گویندگان می گوید

کسی نمی تواند من را از دوبله بیرون کند



چه کنیم وقتی یک کارمند خوب از 
تاش کردن دست می کشد

 پویش پورمحمد      روزنامه نگار 

آیا اگــر کارمندی پس از مدت ها تــاش و تعهد، به 
ســطوح عالی تخصص و مهارت دســت پیداکرده، 
حاا باید در یک جایگاه مطلوب و ساکن باقی بماند؟

بهترین مدیــران می داننــد که بــرای عاقه مند 
نگه داشــتن و حفظ مشــارکت کارمندان، باید به 
آن ها مسئولیت های چالش برانگیز محول کنند. اما 
زمانی که کارمندی را تا نقطه اوج منحنی یادگیری، 
مدیریت کرده اید و ظاهراً نباید به او فشــار بیشتری 

بیاورید، چه می کنید؟
آیا اگر کارمند شما، انگیزه ای برای تاش و پیشرفت 
بیشتر نداشته باشد، با این مسئله کنار می آیید؟ مثل 
زمانی که بادکنک های هلیومی، بــاا می روند و به 
سقف می رســند. این اوج گرفتن و باا رفتن بسیار 
زیبا اســت، ولی در مرحله ســقف متوقف می شود. 
مدیران باید با کارشناسان مجرب و مستعد خود، که 
ظاهراً به این مرحله رسیده اند، چه کنند؟ آیا باید به 

سکون در این مرحله قانع باشند؟
به عنــوان یک مدیر، شــاید از دیدن اینکــه یکی از 
افراد ارزشمند شــما از جایگاه فعلی خود خوشحال 
است، احساس آسودگی کنید. یکی از ذهنیت های 
رایج اما غلط ســازمان ها این است که وقتی بهترین 
کارمندان، به بااترین ســطح عملکــرد و تخصص 
خود دست پیدا کردند، باید آن ها را رها کرد تا از این 
موقعیت برتر )کار کردن و پــاداش گرفتن( منتفع 
شــوند. اما این روند، نهایتاً به ســقوط آن ها منجر 

می شود.
یک حوضچه راکد و بی حرکت که با جلبک پوشانده 
شده و محیط مناسبی را برای پرورش پشه ها فراهم 
آورده را با جریان زنده و پر جنب وجوش آب مقایسه 
کنید. اصل حرکــت، باعث می شــود آب رودخانه 

همیشه تازه بماند.
کارمندانی که به نقطه اوج یادگیری خود رسیده اند 
نیز نیاز به تغییر دارند. آن ها بــه یک منطقه راحتی 
می رسند و در آنجا مستقر می شوند: دیگر انگیزه ای 
برای غلبه بر چالش ها و کســب پیروزی های بیشتر 
وجود ندارد. آن ها ممکن اســت به ســرعت خسته، 
بی تفاوت و بی انگیزه شــوند. این رکود، محیطی را 
خلق می کند که در آن تفکــر خاق و نوآوری وجود 

ندارد.
این اتفاق معمواً به یکی از این دو دلیل رخ می دهد: 
نیاز به چالش جدید، یا نیاز بــه تغییر. این بینش به 
مدیران کمک می کنــد بهترین راهــکار را در برابر 

کارمندان اجر کنند.

یک مأموریت یا مسئولیت پرکشش
این همان کاری است که سامیت شتی، مدیر توسعه 
محصول SAP در کشــور هند انجــام داد. متعاقب 
سازمان دهی مجدد شرکت، او رهبری تیم جدیدی 
را به عهده گرفته بود. برخی از این افراد به روشــنی 
اعام کردند که از جایگاه خود راضی هســتند: آن ها 
واقعاً راحــت بودند و روتیــن روزانه خــود را انجام 
می دادند. اما شتی متوجه شد که آن ها قادر به انجام 

کارهای بیشتری هستند.
بــه همین دلیل شــتی بــه آن ها مســئولیت های 
طوانی و فشــرده ای را واگذار کرد. ازجمله تمرینی 
که در آن، بایــد گزارش های هیئت مدیــره را بارها 
تکرار می کردنــد. آن ها معتقد بودند گزارشــی که 
باید به هیئت مدیره ارائه شــود، نیازی بــه تکرار و 
تمرین ندارد. اولین تاش ها، علت این ناخشــنودی 
را نشــان می داد: آن ها واقعــاً در ارائــه گزارش ها 
خیلی خوب عمل نمی کردند. اما پس از ششــمین 
تمرین، ســخنرانی کارمندان به طرز چشــمگیری 
بهبودیافته بود. در پایان سال زمانی که اعضای تیم 
گزارش بازخورد خود را به مدیــر تحویل می دادند، 
این مســئولیت های طوانی و فشــرده را به عنوان 
اثرگذارترین و مفیدترین اقدام رهبر خود ذکر کرده 
بودند. شش ماه پیش، شــتی از یافتن راه حلی برای 
شکایت های دائمی آن ها، ناامید شده بود. پیدا کردن 
یک راهکار حرفه ای، ساده نبود. اما درنهایت آن ها را 

به نتایج مطلوب رساند.

شروع یک منحنی یادگیری جدید
اگر سطح مهارت های فعلی کارمندان شما، باا بوده  
اما دیگر در حال رشــد نیست، یک مأموریت، پروژه، 
مشــتری یا هر مورد دیگری را به آن ها محول کنید 
که مستلزم شروع یک منحنی یادگیری جدید است. 
هنگامی که کارمندان در یک حوزه به بااترین سطح 
مهارت می رســند، تخصص آن ها مانع از پیشرفت 

سایرین )در همین حوزه( می شود.
زمانی که با آن ها در مورد موفقیت و رشــد صحبت 
می کنید، صریح اما مهربان باشــید. آن ها به سادگی 
جایگاه خوب ســابق خود را ازدست داده اند. درواقع 
اگر مطمئن هســتید که کارمند شما در مسیر رشد 
خود متوقف شده، مکالمه سخت، اما مهمی در پیش 
دارید. بااین حال عملکرد هوشــمندانه شــما، هم 
کارمند را از رکود فعلی خــارج می کند و هم زمینه 
پیشــرفت او را فراهم می کند. بدون شک او پس از 
مدتی تاش، دوباره روی منحنی یادگیری جدید به 
باا حرکت می کند و آینــده به مراتب بهتری خواهد 

داشت.

یوتیوب تماشای بیش از حد ویدیو را 
به کاربران هشدار می دهد

شــبکه اجتماعی یوتیــوب قابلیت جدیــدی را به 
پلت فرم خــود افزوده اســت تا به کاربــران میزان 
استفاده و تماشای ویدیوهای یوتیوب را اعام کرده 

و هشدار دهد.
 در ماه مه میادی بود که شــبکه اجتماعی یوتیوب 
اعام کرد که تصمیم گرفتــه به منظور جلوگیری از 
اعتیاد و اســتفاده بیش از اندازه کاربران به اینترنت، 
فضای مجازی و آسیب های فیزیکی و روحی ناشی از 
اعتیاد به اینترنت، ساعات و میزان استفاده کاربران 
از یوتیوب را بــه آن ها اعام کنــد و درصورتی که از 
میزان مشخص و اســتاندارد روزانه خود تجاوز کرد، 
به آن ها با پدیدار شــدن یک اعان و نوتیفیکشــن 

هشدار دهد.
حــاا یوتیوب اعام کرده اســت که کاربــران قادر 
خواهند بود با تنظیم میزان ساعات استاندارد برای 
تماشــای ویدیوهای این شــبکه اجتماعی، بعنوان 
مثال 3 ســاعت و 15 دقیقه، از یوتیــوب بخواهند 
که برای آن هــا میزان مجــازی را برای تماشــای 
ویدیو تعیین کند. کاربران باید بــه منظور دریافت 
و بهره گیــری از این قابلیت جدید، نســخه جدید و 
به روزرسانی شده اپلیکیشــن یوتیوب را دریافت و 

دانلود کنند.
  

 پیوست های مشکوک ایمیل ها را 
باز نکنید

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات 
رخداد هــای رایانه ای کشــور از همه ســازمان ها 
درخواســت کرد تا نســبت به بازگشــایی هرگونه 
پیوست مشــکوک نامه های الکترونیکی خودداری 
کننــد وکاربران ســازمانی، نســبت بــه محتوای 

ایمیل های دریافتی توجه بیشتری نمایند.
 به گزارش ســایت رســمی مرکز مدیریت امداد و 
هماهنگی عملیــات رخداد های رایانه ای کشــور، 
مهاجمان در روزهای گذشته با نفوذ به  حساب نامه 
الکترونیکی )ایمیل( یکی از شرکت های خصوصی 
فعال در بخش پتروشــیمی، اقدام به انتشــارنامه 
الکترونیکی )ایمیلی( جعلی با پیوست آلوده کردند 
و این ایمیــل محتوایی مرتبط بــا موضوع تحریم ها 
داشــته و پیوســت همراه آن یک بدافزار جاسوسی 
در قالب یک فایل فشــرده )rar( با توانایی استخراج 
رمزهای عبور برنامه های مختلف ذخیره شــده در 

سیستم های عامل ویندوز قربانی بود.
موارد مشابهی نیز توســط یک شرکت تولیدکننده 
آنتی ویــروس پادویــش در هفته هــای گذشــته 
شناسایی و گزارش شد که در این ارتباط نیز ایمیل 
مورد سوء استفاده متعلق به شــرکت های فعال در 

بخش پتروشیمی بود.
این مرکز همچنین اکیدا توصیــه کرده که مدیران 
سیســتم نســبت به بررســی وضعیــت امنیتی 
ســرورهای ایمیل خود و اجبار کاربــران به انتخاب 

رمزهای عبور مناسب و سخت اقدام کنند:
  

فیسبوک  افراد ناآشنا را به کاربر 
پیشنهاد می کند

 Things فیســبوک ویژگی جدیدی را تحت عنوان 
in Common یا »نقاط مشترک« آزمایش می کند 

که افراد غیرآشنا با ســایق مشابه را به کاربر معرفی 
می کند.

 فیســبوک قصد دارد افرادی را که بــا یکدیگر نقاط 
مشــترک دارنــد، از طریق بخشــی جدیــد به نام 
Things in Common بــه کاربــران معرفی کند. 

این شــرکت روز یک شــنبه هفته جاری این خبر را 
اعام کرد و توضیح داد که ویژگی یادشده در بخش 

نظرات نمایش داده خواهد شد.
نحوه کاِر قابلیت فوق به این شکل است که به عنوان 
نمونه، هنگامی که مکالمــات عمومی افراد در بخش 
نظرات را مطالعــه می کنید، فیســبوک افرادی را 
که با شــما نقاط مشــترک دارند و در بخش نظرات 
پیامــی درج کرده اند، هایایت می کنــد؛ بنابراین 
ممکن اســت در پایین ناِم یک کاربر بــا جمله »هر 
دوی شــما در دانشــگاه تهران درس خوانده اید« یا 
»هر دوی شما در شــیراز زندگی می کنید«، مواجه 
شــوید. از دیگر مواردی که فیسبوک آن ها را در این 
بخش اطاع رسانی می کند، می توان به عضویت در 
گروه مشــترک و همکار بودن در یک شرکت اشاره 
کرد. طبق گفته مسئوان این غول اینترنتی، آن ها از 
طریق این قابلیت قصد ایجاد جرقه ای را داشــتند تا 

مکالماِت جدیدی با افراد غیرآشنا آغاز شود.
طبق گفته فیســبوک، فعًا ایــن قابلیت به صورت 
محدود تنهــا در ایــاات متحده آمریــکا آزمایش 
می شود؛ آن ها به غیر از این مورد، هیچگونه اطاعات 

اضافی درباره برنامه های آینده خود ارائه نکردند.
ســخنگوی این شــرکت طــی بیانیــه ای عنوان 
کرد:آگاهی پیدا کردن از نقاط مشترک به ارتباطات 
مردم کمک می کند. مــا در حــال آزمایش بخش 
جدیدی با نام »Things in Common« هســتیم 
که در قســمت باای کامنِت افرادی که شما با آن ها 
دوست نیســتید؛ اما احتمااً نقاِط مشترکی با آن ها 

دارید، به نمایش درمی آید.
این آزمایشات به دنبال تاش های فیسبوک، توییتر 
و یوتیوب برای اصاح و پاکسازی پلتفرم های خود از 
آزار و اذیت هایی است که این  روزها بسیار درباره آن 
می شــنویم؛ بنابراین هایایت کردِن نقاط مشترک 
می تواند جرقه شــکل گیری گفتگو های اجتماعی 

جدیدی را ایجاد کند.
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آناینکسب و کار

اگر چند سال قبل می گفتید 
راه  از  دســتگاهی  روزی 
می رســد که گفته هــای هر 
فــردی را به ســرعت به زبان 
دلخــواه او ترجمــه می کند، 
کمتر کســی چنیــن حرفی 
را بــاور می کرد. امــا امروزه 

چنین دســتگاهی از راه رسیده و یکی 
از دســتگاه ها ابزار کوچک جیبی است 
Misway Tech-  که توسط شــرکت

nolog تولید شده اســت. این دستگاه 

هوشــمند که Smark نام دارد، عاوه 
بر ترجمه لغات و اصطاحات پرکاربرد 
و مشهور در هر زبان به زبان های دیگر، 
با اتصال به اینترنــت می تواند از یکی از 
چهار سرویس ترجمه آناین پرطرفدار 
دنیــای مجــازی و از جملــه خدمات 
ترجمه گوگل برای معــادل یابی بهتر 

استفاده کند. دستگاه یادشده 
می تواند مطالب بیان شده به 
36 زبان مختلف را به یکدیگر 

ترجمه کند.
 البته کاربران برای اســتفاده 
از خدمــات این دســتگاه به 
طــور کامل یــا بایــد به یک 
شــبکه وای  فای محلی در کشور محل 
اقامت خود متصل شــوند یا یک ســیم 
کارت محلی را بــر روی Smark نصب 
کنند و هزینه هــای مخابراتی مربوطه 
را نیز پرداخت کننــد. کاربران از طریق 
نمایشــگر این دســتگاه زبــان مقصد 
ترجمــه را انتخاب می کنند و ســپس 
دکمه میکروفون را فشار داده و صحبت 
کردن را آغاز می کنند. پــس از آن نیز 
ترجمــه انجام می شــود. قیمــت این 

محصول 319 دار است.

محققــان با بررســی تصاویر 
برگرفته از نقشه های راداری 
جدید تهیــه شــده از مریخ 
موفق به شناســایی دریاچه 
ای شــده اند که در زیر خاک 
قطــب جنوب مریــخ مخفی 

شده است.
 این تصاویر که توسط سفینه اکتشافی 
Mars Express متعلــق بــه آژانس 

فضایی اروپا تهیه شــده، نشان می دهد 
که منابع آبی قابل توجهی در عمق کره 

مریخ وجود دارد.
Mars Express مجهز بــه یک رادار 

پیشرفته موســوم به MARSIS است 
کــه می تواند از ترکیباتــی که در عمق 
1.5 کیلومتــری مریــخ وجــود دارد، 
مطلع شــود. همین رادار نشــان داده 
که منطقــه ای بــه طول بیــش از 20 

کیلومتر مربــع در زیر قطب 
جنوب مریخ پر از آب اســت. 
پژوهشــگران آژانس فضایی 
اروپا با بررســی دقیق تصاویر 
راداری کــه بین ســال های 
2012 تا 2015 تهیه شــده، 
به ایــن نتیجه رســیده اند و 
هیچ تردیــدی در این زمینــه ندارند. 
آنها در حال حاضــر در تاش برای تهیه 
تصاویری دقیق تر هســتند تا وســعت 
دریاچه هــای قطبی کــره مریخ کاما 
مشخص شــود. یکی از مشکات پیش 
رو برای ایــن کار ضرورت نفــوذ امواج 
راداری به زیر آب هــای یخ زده، یخ های 
دی اکســید کربن و گرد و غبار است که 
کار ساده ای محســوب نمی شود. قرار 
اســت طی ماه های آینده بررسی های 

بیشتری در این زمینه انجام شود.

کشف دریاچه مخفی در قطب جنوب مریخبا مترجم هوشمند به ده ها زبان مسلط شوید
نجومفناوری

bahardaily

پگاه طوســی    ایرانی ها روزانه 7 ساعت 
در فضای مجازی حضــور دارند، در حالیکه 
میانگین اســتفاده از فضای مجازی در دنیا 
چهار ساعت در روز اســت. این جدیدترین 
آمار کاربــران ایرانی در اینترنت اســت که 
به تازگی توســط معاون مرکــز ملی فضای 

مجازی اعام شده است.
ایرانی ها 3 ساعت بیشتر از میانگین جهانی 
در فضای مجازی وقــت می گذرانند. دایل 
این امر را می تــوان اول از همه در توســعه 
اینترنت در جهان و ســهولت دسترسی به 
 »We Are Social« آن بررسی کرد. سایت
در گزارشــی آمارهایی از فضای دیجیتالی 
جهان در ســال 2018 منتشــر کرد که بر 
اســاس آن بیش از 4 میلیارد نفر در سراسر 
جهان از اینترنت اســتفاده می کنند و بیش 
از نیمــی از جمعیت جهان همــواره آناین 
اســت. در این گزارش گفته شده که تقریبا 
یک چهارم از یک میلیارد کاربر جدید برای 

اولین بار در سال 2017 آناین شدند.
البته بایــد گفت که بزرگترین علت رشــد 
کاربران اینترنتی در طول یک ســال اخیر 
فراگیر شــدن تلفن های هوشــمند ارزان 
قیمت است. بیش از 200 میلیون نفر اولین 
دستگاه تلفن همراه خود را در سال 2017 
به دســت آوردند و دو ســوم از 7.6 میلیارد 
نفر در جهان اکنــون تلفن همــراه دارند. 
تلفن های هوشمند بیشــترین ابزار اتصال 
بــه اینترنت اســت و همین باعث شــده تا 
مردم بتوانند در هرجایی که هستند تجربه 

استفاده از اینترنت را داشته باشند.
از ســوی دیگر آمار اســتفاده از شبکه های 
اجتماعی بــه عنوان یکــی از جذابیت های 
فضای مجازی هم بیشــتر شده است. بیش 

از 3 میلیارد نفر در سراســر دنیــا ماهانه از 
شــبکه های اجتماعی استفاده می کنند که 
از هر 10 نفر 9 نفر از طریــق موبایل به این 
شبکه های وصل می شوند. بر اساس آمارها 
تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در سال 
2018 برابر بــا 3.196 میلیارد نفر اســت 
که 13 درصد بیشتر از ســال گذشته است. 
همچنین تعــداد کاربران تلفــن همراه در 
سال 2018 به رقم 5.135 میلیارد رسیده 
است که نسبت به سال قبل 4 درصد بیشتر 

شده است.
در این میان جایگاه ایرانی ها برای حضور در 
فضای مجازی قابل توجه اســت. در حالیکه 
گفته می شــود میانگین جهانی حضور هر 
فرد در فضای مجازی روزانه 4 ساعت است، 
ایرانی ها 7 ساعت از 24 ساعت خود را در این 
شبکه جهانی سپری می کنند. اما این عاقه 
از کجا نشات می گیرد و چرا ایرانی ها تقریبا 

دو برابر میانگین جهانی بیشــتر در فضای 
مجازی وقت می گذرانند؟

امــان اه قرائــی مقدم، آســیب شــناس 
اجتماعــی در گفتگــو با دیجیاتــو دایل 
حضــور نامتعــارف ایرانی هــا را در فضای 
مجــازی در دو مورد بررســی می کند. این 
جامعه شناس دلیل اصلی این رفتار را تاخر 
فرهنگی می داند: »ما بــه وارد کردن ابزارها 
توجه داریم اما هنوز به فرهنگ اســتفاده از 
ابزارها توجهی نمی کنیــم. به همین دلیل 
بین فرهنگ معنوی یا همان شیوه استفاده 
از ابزار و فرهنگ مــادی که به معنی واردات 
ابزارهای جدید اســت، فاصله وجود دارد. 
از ســوی دیگر تغییر طرز تفکر افراد تحت 
کنتــرل تکنولوژی اســت و همیــن تاخر 
فرهنگی موجب می شــود تــا نتیجه رفتار 

افراد آنطور که باید نشود.«
دسترســی آســان و ارزان به اینترنت در 

مقایسه با سایر تفریحات موجود در کشور، 
دایلی ســت که از نظر قرائی مقدم، باعث 
جذب جوانان به اینترنت شــده اســت. به 
عقیده او نبود امکانات رفاهی در دسترس، 
ارزان و همچنین جــذاب نبودن برنامه ای 
رادیویی و تلویزیونی برای شهروندان، آنها 
را به ســمت ماهواره و اینترنت می کشاند و 
از آنجائیکه دسترســی به اینترنت در همه 
جا راحت تــر و ارزان تر اســت، مردم وقت 
گذرانی در اینترنت را به استفاده از ماهواره 
که همه جا و همیشه در دسترس نیست یا 
سفرهای تفریحی و وقت گذرانی در مراکز 
تفریحی کــه هزینه بردار اســت، ترجیح 

می دهند.
این مــوارد در کنــار تمــام جذابیت های 
اینترنتــی و نبــود محدودیت هایی که در 
جامعه حقیقی وجود دارد، زمان استفاده از 
فضای مجازی را برای کاربران ایرانی تقریبا 

دو برابر معیارهای جهانی کرده است.
به گفته قرائی مقدم تاخر فرهنگی در میان 
تمامی مــردم جهــان وجــود دارد و باعث 
بــروز رفتارهــای نامتعارف در میــان آنها 
می شــود. منتها وجود دایل و متغیرهای 
دیگر که نشات گرفته از شــرایط سیاسی، 
جغرافیایی، اقتصادی و ســایر موارد است، 

این تاخرها را کمتر یا بیشتر می کند.
از نگاه آســیب شناســان اجتماعــی تاخر 
فرهنگی و شرایط اجتماعی جامعه، گرایش 
شهروندان مخصوصا جوانان را به استفاده از 
اینترنت بیشتر کرده است و ادامه این روند 
نتایج خوبی در پی ندارد؛ برای مثال رباتیک 
شــدن نوجوانان و گمرنگ شدن تعامات 
اجتماعی آنهــا از محســوس ترین عواقب 

استفاده بیش از حد اینترنت است.

 حضور پررنگ کاربران ایرانی در فضای مجازی از کجا نشات می گیرد؟

ایرانی های معتاد به اینترنت

 اپل مراسم رونمایی از آیفون های 2018 
و اپل واچ نسل چهار را در روز چهارشنبه 

21 شهریور برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســوی اروپا 1، 
رویداد معرفی آیفون های 2018 در روز 
چهارشنبه، 12 ســپتامبر )21 شهریور( 
در سالن گردهمایی اســتیو جابز در مقر 
اپل پارک برگزار خواهد شد. به گفته این 
منبع، نطق اصلی این مراســم در ساعت 
10 صبح به وقت محلی )21:30 به وقت 

تهران( آغاز خواهد شد.
گــزارش خبرگــزاری یادشــده بــا 
دیگــر گمانه زنی هــای مطرح شــده 
هم خوانــی دارد و این منابــع به اتفاق 
تاریخ برگزاری مراســم اپل را همانند 

6 ســال گذشــته، در هفته 
دوم ســپتامبر می داننــد. از 
آنجایی که سپتامبر 2018 از 
روز شــنبه آغاز می شود و این 
تاریخ مصادف بــا روز کارگر 
در آمریــکا اســت، احتمال 
کمی وجود دارد که اپل زودتر 

اقدام به برگزاری مراســم خود کند؛ در 
نتیجه به نظر می رســد که این شرکت 
مجددا درصدد برگزاری رویداد معرفی 
آیفون های 2018 در هفته دوم ماه و به 

احتمال فراوان روز چهارشنبه است.
بــا ایــن حــال، تــا زمانــی کــه اپل 
دعوتنامه هــای رویــداد خــود را برای 
رسانه ها ارســال نکند، نمی توان تاریخ 

دقیق ایــن مراســم را تأیید 
کرد. بــا توجه بــه زمان بندی 
این  بــرای  پیش بینی شــده 
رویــداد، انتظار مــی رود که 
یادشــده  دعوت نامه هــای 
در روزهــای پیش رو ارســال 
شــوند. عــاوه بــر ایــن، در 
گزارش خبرگزاری اروپا 1 آمده اســت 
که براســاس تقویم نطق اصلی پیشین، 
عرضه محصوات معرفی شده در رویداد 
21 شهریور احتمااً بین روز پنج شنبه و 
سه شــنبه بعدی آغاز خواهد شد. برخی 
از اپراتورهــای بین المللی موبایل پیش 
از این اعام کــرده بودند که پیش فروش 
آیفون های جدید را از روز 14 ســپتامبر 

)23 شهریور( آغاز خواهند کرد.
این خبرگــزاری فرانســوی همچنین 
شــایعات مربوط به انتظارات از رویداد 
پیش روی اپــل را مجــددا تأیید کرده 
است. بر همین اساس انتظار می رود که 
اپل در 21 شهریور از ســه مدل آیفون 
بــا ظاهر آیفــون 10 با نمایشــگرهای 
OLED و LCD رونمایــی کنــد که از 

این بیــن، دو مدل بــاا رده و یک مدل 
میان رده در رنگ های گوناگون خواهند 
بود. عاوه بر این، اپــل درنظر دارد تا در 
کنار آیفون ها، نسخه ای بازطراحی شده 
از ســاعت هوشــمند اپــل واچ را بــا 
حاشیه های نازک تر و نمایشگر بزرگ تر 

معرفی کند.

 مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای 
نوین معاونــت علمی و فنــاوری با بیان 
اینکه نوآوری شــرط فعالیت اســتارت 
آپ ها و شــرکت های دانش بنیان است، 
گفت: اکنون4هــزار اســتارت آپ در 

کشور فعالیت می کنند.
حسام زند حســامی در گفتگو با مهر با 
بیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید 
از نوآوری برخوردار باشند، گفت: عما 
اگر شرکتی نوآور نباشــد دانش بنیان 

حساب نمی شود.
مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای 

نوین معاونت علمی و فناوری 
با تاکید براینکه نــوآوری در 
شــرکت های دانش بنیان صد 
در صد نفوذ پیدا کرده اســت، 
بیان داشــت: شــرکت های 
دانش بنیان می بایســت هم 
نوآور باشند و هم از پیچیدگی 

فناوری برخوردار باشند.
وی افزود: شــرکت های دانــش بنیانی 
که بعد از ســه ســال درخواست دانش 
بنیانــی دارند باید نــوآوری جدیدی را 
در محصول خود تزریق کرده باشــند تا 

موفق شــوند دوباره تاییدیه 
دانــش بنیانــی  از  معاونــت 
علمــی و فنــاوری دریافــت 
کنند؛ اما این شــامل استارت 
اپ ها نمی شــود بدان معنا که 
اســتارت آپ ها بایــد در بازار 
فعالیت کنند و بــا مدل های 
نوآورانــه ادامه دهنــد. بــه گفته زند 
حسامی، می توان گفت سالی حدود 20 
درصد از شرکت های دانش بنیان ریزش 
می کنند زیرا نتوانســته انــد نوآوری را 
در محصول خود وارد ســازند و ممیزی 

نواوری آنها را از خصلــت دانش بنیانی 
جدا می کند.

وی  با بیان اینکه طی 6 ســال گذشــته 
جهش خوبی در زمینه تولید محصوات 
دانش بنیان داشــته ایم، ادامه داد: البته 
که هنوز با اقتصاد دانــش بنیان فاصله 
داریم. زند حســامی در خصوص آخرین 
آمار استارت آپ ها گفت: در حال حاضر 
طبق آخرین آماری که ســتاد توســعه 
فنــاوری اطاعات با همــکاری وزارت 
ارتباطات بدســت آمده بالــغ بر 4هزار 

استارتاپ در کشور فعالیت می کنند. 

آیفون ۲0۱8 اپل در ۲۱ شهریور معرفی خواهد شد

نوآوری شرط زنده ماندن دانش بنیان ها

گوشی

استارتاپ
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