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اروپا از آمریکا حساب می برد

اینطور نیست وقتی به لوایح چهارگانه 
بپیوندیم امکان شکستن تحریم ها و امکان 
ارتباطات بانکی ما در دنیا فراهم و دیگر 
مشکل بانکی مان حل می شود. اگر کسی 
اینطور فکر کند، فردا این اتفاق نمی افتد و 
از مردم شرمنده می شویم. بلکه معتقدم با 

تصویب این لوایح و پیوستن ما، دشمن برای اعمال فشار دچار 
محدودیت می شود ولی اگر نپیوندیم برای آمریکایی ها شرایطی 
فراهم می شود که اعمال فشارشان را تشدید کنند. چون وقتی به 
این پیمان ها نپیوندیم، اصا همکاری بانکی مان زیر سوال می رود 
و با قواعد بانکی دنیا نمی توانیم کار کنیم. در نتیجه نپیوستن ما، 
کار آمریکایی ها را در تشدید تحریم ها تسهیل می کند. پیوستن 
مــا هم تضمینی برای برقراری روابط بانکی با دنیا ندارد، چون 
امروز قواعد دنیا بر مبنای قلدرمآبی است. دونالد ترامپ آنچه 
را که در اندیشه های خیلی از سیاستمداران آمریکایی می گذرد، 
با صراحت عنوان می کند. ترامپ اصا معتقد به قواعد بین المللی 
نیســت و چون زور دارد، خیال می کند که حق اســت و چون 
قــدرت نظامی دارد هم به این خیال افتاده که حرفش درســت 
است. ترامپ مبنای زورمداری و قدرت مداری را در اداره جهان 
مطرح می کند که عواقب خطرناکی دارد. لذا اگرچه پیوستن ما به 
همکاری های بین المللی تضمینی برای حل مشکات ما نیست، 
ولی نپیوستن ما موجب می شود که دست آمریکایی ها باز باشد و 
بتوانند سیاست هایشان را برای اعمال فشار بر ما افزایش دهند. 
از طرفی ما نباید حواسمان را از ترامپ به جاهای دیگر منحرف 
کنیم بلکه باید مراقب رفتارهای ترامپ و کسانی باشیم که با او 
هم پیمان هستند؛ مثل عربستان و اسرائیل که کوشش می کنند به 
ما ضربه بزنند و اگر به FATF نپیوندیم، این ضربه را راحت تر 
می زنند. فراموش نکنیم که اروپا یک قدرت سیاسی است که قادر 
نیست از این قدرت سیاسی در عرصه بین المللی استفاده کند. 
اروپایی ها از آمریکا حساب می برند که البته خیلی روشن است. 
تصور کنید خزانه داری آمریکا یک شرکت آلمانی را 25هزار دار 
براساس هیچ قاعده، هیچ دادگاه، هیچ ایحه، هیچ دفاعیه و وکیل 
مدافعی جریمه کند، شرکت های جریمه شده مثل بچه آدم آن را 
پرداخت می کنند. حاا در چنین شرایط و وضعیتی مبنای اداره 
جهان، قانون و قانونمندی نیست. ما باید ببینیم چگونه می توانیم 
آسیب و آثار مخرب این رئیس جمهور بی ضابطه و بی قانون را 
در کشورمان کم کنیم؟ ترامپ آدمی مضر برای ماست که دائما 
سیاست های تخریبی دارد. باید ببینیم راه حل اینکه ضرر این آدم 

را برای خودمان حداقل کنیم، چیست؟
* مشاوررئیسجمهور

یادداشـــت روز

 سازمان آگهی های 

روزنامه آرمان
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ایرج خسرونيا درگفت وگوبا »آرمان«مطرح کرد 

بازي با سامت؛ 
محصوات تراریخته

در انحصار چه كساني است؟
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دفتر رئيس جمهوری با صدور اطاعيه اي با اشاره به وجود انگيزه هاي سياسي اعام کرد

تحریف و تقطيع سخنان روحاني
  انتقادها به رئیس جمهور بخاطر جماتی بوده که از زبان وی بیان نشده است

رئيس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئيس خبر داد

سوئیس آماده راه اندازی 
کانال مالی با ایران

 قيمت  بليت پروازهای داخلی ميليونی شد

جنجال چارتری
اضافه برداشت آب مدیریت نشود؛ تهران فرو می نشيند 
تهران در بي مدیریتي آب 

مسئوان در خواب
احمدی سعی دارد خود را زندانی سياسی جلوه دهد
این بار ادعای کذب شکنجه زندانی زن !
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  مشکل کشور

منهای دشمن خارجی

یادداشتیازعلیقنبری
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 تافته جدابافته 

نيستيم

یادداشتیازداریوشقنبری
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  لهستان در دام آمریکا 

و اسرائيل عليه ایران

یادداشتیازعلیبیگدلی

1

بازخواني انتقادي وقایع ٨٨ 
از سوي تاجزاده و زاكاني
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نشــریه فارین پالیسی در دهمین معرفی متفکران بزرگ جهان در 
زمینه های مختلف نام سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را در 
میان ۱۰ متفکر بزرگ امنیتی- دفاعی معرفی کرده است. فارین پالیسی 
با بیان این ادعا که »اثر انگشت سردار سلیمانی« در تمامی جاهایی که 
ایران در آن ها فعالیت می کند،»از یمن تا سوریه«، به نام سردار سلیمانی 
در بین ۱۰ متفکر برتر امنیتی-دفاعی جهان به چشم می خورد، افزوده 
است که وی همچنین به نمود جمعی پاسخ ایران به تهدیدهای دونالد 
ترامپ تبدیل شده است. فارین پالیسی به هشدار سردار قاسم سلیمانی 
به ترامپ در جوای 2۰۱۸ اشــاره کرده و به نقل از وی نوشــت؛ ما 
نزدیک به شما هستیم، جایی که تصورش را هم نمی توانید بکنید؛ ما 

آماده هســتیم. در این لیست به غیر از سردار قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران، اوسوا ون در لین 
وزیر دفاع آلمان، اولگا سانچز کوردرو وزیر امور داخلی مکزیک، ایبی 
احمد نخست وزیر اتیوپی، گوئن شات ول رئیس جمهور و مدیر ارشد 
عملیاتی شرکت هوا فضای اسپیس اکس، الکس کارپ مدیر اجرایی 
و از بنیان گزاران شرکت فناوری پاانتیر، الیوت هیگینز روزنامه نگار و 
بنیان گزار سایت بلینگکات، وادیساو سورکوف معاون وادیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه، شیخ حسینه نخست وزیر بنگادش،  سوسیی 
پوجیاستوتی وزیر ناوگان دریایی و شیات اندونزی به عنوان ۱۰ متفکر 

بزرگ دفاعی امنیتی معرفی شده اند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: تعدادی 
از نماینــدگان در حال تهیه طرحی هســتند که به موجب آن دیگر 
سازمان صدا و سیما حق تبلیغ موسسات کنکور و کمک آموزشی را 
ندارند. این قابل توجیه نیست که سازمان صدا و سیما چند میلیارد 
تومان دریافت کند تا صرفا موسسات کنکور را تبلیغ کند. میرحمایت 

میرزاده افزود: در هیچ کجای دنیا دیده نمی شــود که برای ترغیب 
فرزندان کشــور، علم را به این شیوه تبلیغ کرده تا دانش آموزان به 
فان دانشگاه بروند آن هم با این توجیه که باید در فان درس کنکور 
استفاده کرده و یا از کتاب خاص کمک آموزشی بهره گیرند. این ها 

برای گرفتن پول است.

دفتر رئيس جمهوری با صدور اطاعيه اي با اشاره به وجود انگيزه هاي سياسي اعام كرد
تحریف و تقطيع سخنان روحاني

سيدرضا صالحی اميری:

افول سرمایه اجتماعی دولت 
غيرقابل انکار است

سیدرضا صالحی امیری، رئیس فعلی کمیته ملی المپیک از 
دولت اول روحانی در زمره نزدیک ترین مشــاوران او به شــمار 
می رفت. او چند مســئولیت مهم از جمله ریاست سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی، سرپرســتی وزارت ورزش و جوانان و وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی را بر عهــده گرفت، امــا در دولت 
دوم روحانی از کابینه خارج شــد و به کمیته ملی المپیک رفت. 
صالحی امیری درباره میزان ریزش سرمایه اجتماعی روحانی به 
»انتخــاب« گفت: جامعه در فضای فعلی دچار نوعی نارضایتی 
نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی است. اگر دولت بتواند دو 
عامل انسجام در سطح ملی و کارآمدی در سطح اقتصادی را به 
اثبات برساند، اعتماد قابل بازسازی است. باید توجه داشت که 
مساله اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را به عنوان یک متغیر 
مستقل غیرقابل بازگشت تعریف نمی کنیم. اگر بخواهم صریح 
و شفاف سخن بگویم، معتقدم که افول سرمایه اجتماعی دولت 
غیرقابل انکار اســت، اما این ســرمایه اجتماعی بــا پرداختن به 
دو بحث انســجام و کارآمدی قابل بازسازی و احیاست. بر این 
باورم که آقای دکتر روحانی ظرفیت بازسازی شرایط فعلی برای 
بازگشت به شرایط مطلوب را دارد. وی در بخش دیگری گفت: 
ما نمی توانیم این واقعیت تلخ را انکار کنیم که دشــمن نه جناح 
می شناسد، نه دولت و نه ملت. بلکه دشمن همواره به دنبال تحقق 
اهداف خود است، اما در شرایط فعلی با روی کار آمدن یک چهره 
رادیکال و بی منطق در آمریکا مناسبات سیاسی جهان -از جمله 
ایران- به هم ریخت. رفتار اروپا، چین و سایر کشورهای دنیا با 
آمریکا مؤید این امر است. به طور کلی می توان گفت که آمریکای 
دوران ترامپ، غیر قابل پیش بینی، غیرقابل اعتماد و نگران کننده 
است. صالحی امیری درباره شعار»اصاح طلب، اصولگرا دیگه 
تمومه ماجرا« تصریح کرد: مطالعات و سنجش ها نشان می دهد 
که به لحاظ مشارکت در بهترین وضعیتی که در گذشته تاریخی 
داشتیم، آرای سیاسی حداکثر 3۰ درصد بوده که به طور متوسط 2۰ 
درصد آن به اصاح طلبان و ۱۰ درصد به اصولگرایان تعلق داشته 
است. این بدان معناست که هفتاد درصد رأی جامعه غیرحزبی و 

غیرتشکیاتی است.

اصاحيه 
در یادداشــت یکشنبه 3۰دی ماه آقای بهمن آرمان با عنوان 
»شــکر؛ آمار دروغ به دولت ندهید« اصاحات ذیل انجام می 
شــود. مطالعات نه توسط کارشناسان ایتالیایی بلکه کارشناسان 
ایرانی انجام شد) در متن کارشناسان ایتالیایی آمده بود که نادرست 
است( ، در سال جاری تولید شکر در کشت و صنعت هفت تپه 
به علت اعتصاب ها و سایر مسائل به کمتر از 3۰هزار تن یعنی 
یک سوم ظرفیت کارخانه می رسد ) در متن 3۰۰ هزار تن آمده 

بود که اشتباه است(.

در روز های 24 و 25 بهمن ماه جاری، قرار است در ورشو 
لهستان اجاسی با عنوان »کنفرانس صلح و امنیت خاورمیانه« 
برگزار شود که میزبان اصلی این کنفرانس ایاات متحده است. 
حال چرا لهستان به عنوان میزبان سرزمینی این اجاس انتخاب 
شده و اساسا هدف اصلی آمریکا از اجاس چه می تواند باشد؟ 
واقعیت این است که هدف اصلی آمریکا، بین المللی کردن مساله 
اســت که تاکنون هم در این باره موفقیت هایی هم داشــته اند. 
لهستان هم به این دلیل به عنوان میزبان انتخاب شده است که 
جمعیت یهودی این کشور، قابل توجه بوده و رژیم صهیونیستی 
برای این کشور اهمیت ویژه ای قائل است. لهستان کشوری بود 
که در دوران جنگ ســرد جنبش مهم اجتماعی و کارگری لخ 
والسا در آن با هدف تقابل با اتحاد جماهیر شوروی روی داد. از 
همان زمان والسا مورد حمایت ایاات متحده بود و به ریاست 
جمهوری هم رسید. از سویی لهستان هم عضو اتحادیه اروپا 
و هم عضو ناتو اســت و به طور کلی در اروپای شرقی کشور 
مهمی تلقی می شــود. به هر حال روسیه اعام کرده که در این 
اجاس شرکت نخواهد کرد. خانم موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا هم که رابطه خوبی هم با کاخ سفید ندارد، 
اعام کرده که در این اجاس شرکت نمی کند. اما علت اینکه 
آمریکا در این مقطع لهستان را انتخاب کرده، به این دلیل است 
که بتواند به طور غیرمستقیم اتحادیه اروپا را وارد چالش با ایران 
کند. اما در مورد 3 کشور مهم اروپا آلمان، انگلستان و فرانسه که 
از طرف های ایران در توافقنامه برجام هم محسوب می شوند، 
باید گفت حتما هیأتی را به ورشــو خواهند فرســتاد)تاکنون 
سطح هیأت ها مشخص نشده است(. هدف اصلی این است 
که آمریکا از طریق لهســتان، کشورهای مهم و قدرتمند اروپا 
را هم وارد بازی خود کند. احتمال حضور ســطح باای سایر 
کشــورهای اروپایی در این اجاس زیاد است. در آن صورت 

امکان توفیق آمریکا زیاد خواهد بود. از سویی رژیم صهیونیستی 
هم تاش دارد مسأله ایران را به یک مشکل جهانی بدل کرده، 
از آن بهره برداری سیاسی نماید. هدف کنفرانس »صلح و امنیت 
خاورمیانه« این اســت که نشان دهند جمهوری اسامی ایران 
موجبات تنش و اختافات در خاورمیانه را فراهم آورده است. 
آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشتر روی دو مساله موشک ها و 
توان موشکی ایران و دخالت ها در کشورهای عربی حساسیت 
دارند. این فضا کاما به نفع رژیم صهیونیستی است و آنها کاما 
تاش می کنند تا یک جو بین المللی علیه تهران ایجاد کنند تا 
تصمیمات بعدی خود را پیگیری کنند. امید است آنها در این 
امر موفق نشوند که زمینه اجماع کشورها علیه جمهوری اسامی 
ایران را فراهم آورند. اما اینکه ایران باید کاری در این زمینه برای 
شکست اهداف آمریکا در ورشو انجام دهد؛ حقیقت این است 
که کار چندانی نمی توان انجام داد. در تاریخ ما حتی روز لهستان 
هم وجود داشت زیرا ایران در بحبوحه جنگ دوم جهانی، میزبان 
تعداد زیادی آواره لهستانی بود و از این بابت آنها همواره قدردان 
ایرانی ها بوده اند و در تاریخ خود از ایران به نیکی یاد می کنند. هر 
چند که معاون وزیر امورخارجه لهستان در تهران عنوان داشته که 
این کشور اجازه فشار روی تهران را نخواهد داد زیرا توان چنین 
کاری را ندارند. بنابراین باید با رفتارهای معقوانه و دیپلماسی 
فعــال و مواضع درخور، موقعیت خود را در نزد افکار عمومی 
جهان تقویت کنیم در غیر اینصورت ایاات متحده و متحدان او 
همچنان تبلیغات منفی علیه جمهوری اسامی ایران را افزایش 
داده و تهران را تحت فشار قرار خواهند داد. دستگاه دیپلماسی 
و مسئوان ارشد باید فعال تر عمل کنند و با تدبیر امور منطقه 
را رصد کرده تا منافع ملی کشــور هرچه بیشتر تامین و اجازه 

سوءاستفاده به جبهه مقابل داده نشود.
* تحلیلگرمسائلبینالملل

علیبیگدلی*
 لهستان در دام آمریکا و اسرائيل عليه ایران

درپی برخی مطالب منتشر شــده در خصوص اظهارات 
ریاست محترم جمهوری در دیدار با مدیران وزارت ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات، روابــط عمومی دفتــر رئیس جمهور 
اطاعیه ای صادر کرد. در این اطاعیه آمده اســت: ســخنان 
حجت ااســام والمســلمین دکتر حســن روحانی در دیدار 
روز دوشــنبه اول بهمــن ۱3۹۷ با معاونان و مدیــران وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، به صورت زنده از صداوسیمای 
جمهوری اسامی ایران پخش شده و متن کامل و فیلم آن نیز 
در پایگاه اطاع رســانی ریاست جمهوری در دسترس عموم 
قــرار دارد. روابط عمومی دفتر رئیس جمهور ضمن احترام به 
آرا و نظراتی که برآمده از تعهد نسبت به حفظ و حراست از 
ارزش های دینی و احکام شــرعی است، افزود: انتظار می رود 
هرگونه روایت یا قضاوت در مورد این ســخنان با مراجعه به 
متن سخنرانی صورت پذیرد و افراد تحت تاثیر روایت های غیر 
مستقیم یا تحریف و تقطیع شده ای که گاه با انگیزه ای سیاسی و 
تخریبی از سوی برخی جریان ها صورت می گیرد، واقع نشوند. 
این اطاعیه می افزاید: رئیس جمهور در سخنرانی مذکور، در 
مورد حجاب تصریح کرد که »ما در مساله حجاب اول از زن 
شــروع می کنیم در حالی که قرآن اول از مرد شروع می کند؛ و 
قل للمومنین یغضوا من ابصارهم، از چشم شروع می کند. به 
مردهــا خطاب می کند که چشــم تان را به نامحــرم ندوزید... 
پس اســاس حجاب برای امنیت است. خداوند می گوید این 
حجاب را برای شما)زنان( مقرر کردیم تا آزار نبینید؛ فا یوذین؛ 
حجاب داشــته باشید تا همه بفهمند که زنی با عفت و دنبال 

زندگی خودتان هستید«. بنابر این ضرورت شرعی حجاب در 
سخنان ایشان مورد انکار قرار نگرفته است. در بخش دیگری 
از این اطاعیه آمده است: رئیس جمهور همچنین در سخنان 
خود در مورد فضای مجازی اظهار داشــت: »ما نمی توانیم با 
خواست عمومی مردم مبارزه کنیم؛ نه درست است و نه قانونی 
و شرعی. با خواست مردم که نمی توانیم مبارزه کنیم... دین بدون 
انتخاب امکان پذیر نیست. با تحمیل که دین درست نمی شود. 
ااکراه فی الدین. اساس دین باید با فهم، درک، پذیرش و قبول 
باشــد. بقیه مسائل هم این گونه است. طرف اگر تفهیم بشود 
و ارزش كار را بدانــد، خودش دنبال می كند و نیاز نیســت ما 
به مردم فشــار بیاوریم«. روابط عمومی دفتر رئیس جمهور در 
بخش دیگری از اطاعیه خود افزوده است: دکتر روحانی ضمن 
تاکید بر ضرورت مراعات حریم خصوصی افراد و استفاده بهینه 
از فضای مجازی تاکید کرد که ما باید با فرهنگ ســازی سواد 
رســانه ای نوجوانان و جوانان را باا ببریم و تجربه ثابت کرد 
که بعضی از اقدامات مانند برخی فیلترینگ ها که در سال های 
اخیر کرده ایم، ناموفق بوده اســت. در این اطاعیه با اشاره به 
توطئه های چند ایه دشــمنان برای ایجاد شکاف و اختاف 
میان مســئوان و مردم و ایجاد بی اعتمادی عمومی به ویژه در 
آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقاب اسامی؛ 
به بصیرت انقابی، انســجام و یکپارچگی ملی و همبستگی 
شخصیت های سیاسی و رسانه ها و نخبگان مورد اعتماد جامعه 
به عنوان ضرورتی مهم برای خنثی سازی و شکست توطئه ای 

بدخواهان نظام اسامی تاکید شده است.
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غامرضا انصاری درگفت وگو با »آرمان« مطرح کرد
80 درصد دولت در اختیار جریاني 
با 10درصد محبوبیت
 سخنان زیبا مشکات را حل نمی کند؛ 
کارآمدی ازم است

 رئيس جمهور به جهانگيری 
اختيارات ویژه بدهد

 حرف هایی که 

گفت وگو نيستند

یادداشتیازنعمتا...فاضلی

6

روحانی دارای شجاعت بيان 
برخی مباحث است

نعمتاحمدیدرگفتوگوبا»آرمان«:

3

 نمره مثبت  

تيم ملی   

یادداشتیازامیرحاجرضایی

15

اگر شاهنامه نمی بود، 
ایران کشوری ُخرد بود

دکترمیرجالالدینکزازیدرگفتوگوبا»آرمان«:
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مخالفان پیوســتن به لوایح چهارگانه گویی در دنیای کنونی 
زندگی نمی کنند و در عالم دیگری بسر می برند و منطق حاکم بر 
روابط بین الملل را هنوز درک نکرده اند. به همین دلیل هم تفکر 
و اندیشه شان در جهت تقابل است که می تواند برای منافع ملی 
هم زیانبار شود. آنچه از صحبت ها و گفته های مخالفان برمی آید، 
صرفا صحبت های سلبی است و ندیدیم یک بحث ایجابی را 
در ارتباط با نپیوســتن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان 
FATF و جایگزینی را ارائه دهند. اگر CFT و پالرمو و موارد 

دیگر از این قبیل را قبول ندارند، جایگزینی هم ارائه نمی دهند که 
ببینیم چگونه می توانیم از مجازات هایی که در صورت نپیویستن 
در نظر گرفته، رهایی پیدا کنیم. درحالی که اگر نپیوندیم با سیستم 
بانکــی جهانی کاما قطع ارتباط می کنیم. هرچند اان به لحاظ 
تحریم ها ارتباط مناسبی نداریم، اما در صورت نپیوستن با سیستم 
بانکی کشورهای دوست نظیر ترکیه، روسیه، چین و هند که به 
نوعی به مــا در دور زدن تحریم ها کمک می کنند، در ارتباطات 
بانکی دچار مشکل می شویم و نمی توانیم با اینها هم حتی ارتباط 
داشته باشــیم. درمجموع نمی دانم چرا آنچه بدیهی است، باید 
برای مخالفان چنین نیاز به توضیح داشته باشد! آیا همه چیز باید 
به شــکل سعی و خطا در کشور پیش برود؟ یعنی صبر کنیم که 
تمام باها بر ســرمان بیاید و آن وقــت به واقعیات تن دهیم و 
بپذیریم؟ چرا آنچه را که منطق روابط بین الملل اســت و به ما 
می گوید در صورت نپیوستن به این لوایح چه انتظاراتی متصور 
است، نمی پذیریم و چرا تمکین نمی کنیم؟ چرا باید همیشه با 
اجبار همه چیز را بپذیریم؟ واقعیت این اســت که ما تافته جدا 
بافته ای در جهان امروز نیســتیم وقتی همه کشورها چارچوبی 
را پذیرفته اند از ما نخواهند پذیرفت که نسبت به آن چارچوب 
بی توجهی کنیم و بتوانیم با آنها هم کار کنیم. وقتی یک کنوانسیون 
از طرف قریب به اتفاق کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و 
مورد پذیرش واقع شده، نمی توانیم نسبت به آن بی اعتنا باشیم و 
ازمه کارکردن با آن کشورها این است که چارچوب ها و قواعد 
بازی که توسط این جمع در نظر گرفته شده را در مجموع رعایت 
کنیم. بــدون رعایت قواعد بازی قطعا نمی توانیم با آنها ارتباط 
برقرار کنیم. ضمن اینکه هیچ کشوری هم نمی تواند به تنهایی تمام 
نیازهای خود را برطرف کند. حتی پیشرفته ترین کشورها امروزه 
نیازمندترین و وابسته ترین کشورها هستند و نمی توان کشوری را 

در نظر گرفت که کاما از هر لحاظ بی نیاز به دنیای خارج باشد. 
در مورد کشور ما قطعا وابستگی بیشتراست چون کشوری هستیم 
که هنوز مواد خام را می فروشیم و صادر می کنیم و به جای آن، 
مایحتاج را وارد کشور می کنیم. حساب کنید یکی، دو سال نتوانیم 
صادرات داشته باشیم، چقدر شغل در کشور از دست می رود و 
چقدر منافع مردم آسیب می بیند و چقدر فقر در کشور افزایش 
پیدا می کند؟ اینها همه تبعاتی است که باید در نظر داشته باشیم. 
مخالفانی که صرفا برخورد سلبی می کنند و اصرار بر نپذیرفتن 
این چارچوب ها دارند، برای این سواات هم پاسخی ارائه دهند 
کــه چگونه می توان با جهان خارج ارتباط برقرار کرد و چگونه 
می توان برای حل مسائل و مشکات مردم اقدامی کرد؟ چگونه 
می توان حتی مایحتاج اولیه، مواد خوراکی و دارو را وارد کشور 
کرد؟ فردا برای همین موارد هم به مشــکل برمی خوریم. یعنی 
حتی برای تامین کااهای اساسی و مورد نیاز مردم. درواقع اگر 
نپذیریم و نپیوندیم وضعیتمان در آینده خیلی مساعد نخواهد بود و 
برای تامین نیازهای اولیه هم با مشکات جدی و اساسی مواجه 
می شویم. لذا چاره ای جز پذیرفتن چارچوب ها و کنوانسیون های 
بین المللی از جمله کنوانسیون هایی که الزام آور هستند و به نوعی 
ازمه کار با ســایر کشورها و جهان خارج هستند را نداریم. به 
هر حال عدم پذیرش بعضی کنوانســیون ها امکان پذیر است و 
بعضی ها اختیاری یا اجباری انــد ولی بعضی ها را اگر نپذیرید 
نمی توانید کار کنید و در آنها یک اجبار ضمنی وجود دارد. این 
لوایح مربوط به اف ای تی اف هم به همین شکل است و نمی توانیم 
بدون توجه به چارچوب هایی که در نظر گرفته شــده، مراودات 
بانکی داشته باشیم. قطعا مجازات هایی که در نظر گرفته شده برای 
منافع ملت ایران زیانبار خواهد بود و به تعبیر رئیس جمهور خوب 
یا بد باید پذیرفت. آنچه به نظر می رســد موجب بی توجهی از 
طرف مخالفان قرار گرفته، همین است که نمی گویند درصورتی که 
نپذیریم چکار باید بکنیم و جایگزین این بحث از طرف آنها چه 
خواهد بود؟ مخالفان اگر مدل عملیاتی در نظر دارند، ارائه دهند 
البته مدلی که تکرار ســعی و خطاهای گذشته نباشد و کشور را 
برای مدت زیادی با بحران مواجه نکنند که باز هم با کشورهای 
دیگر چانه زنی کنیم تا از آن بحرانی که همین مخالفان می خواهند 

درست کنند، رهایی یابیم.
* استاددانشگاه

تافته جدابافته نيستيم
داریوشقنبری*

فارین پاليسی منتشر کرد
نام سردار سليمانی در بين 1۰ متفکر برتر امنيتی-دفاعی جهان

مجلس برای تبليغات کنکور در صداوسيما دست به کار شد

اکبرترکان*

عکس:آرمان/حجتسپهوند

بازگشت همه به  سوی اوست
با نهایت تاسف وتاثر درگذشت مادری مهربان را 
به اطاع کلیه آشنایان، بستگان و دوستان محترم 
می رساند.به همین مناسبت مراسم ختم آن بزرگوار 
امروز پنجشنبه ازساعت ۱۸:۳۰الی۲۰ در مسجد 
نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود. حضور 
شما بزرگواران دراین مراسم موجب شادی روح 

آن مرحومه وتسلی خاطر بازماندگان خواهدشد.
از طرف نعمت احمدی



توضیح درخصوص عدم موفقیت پرتاب ماهواره امید
وزیر دفاع تاکید کرد: بنا بود که ماهواره پیام در مدار ۵۰۰ کیلومتر 
کروی قرار بگیرد، اما همانطور که اعام شد مرحله پایانی پرتاب 
ماهواره موفقیت آمیز نبود. امیر سرتیپ امیر حاتمی صبح دیروز در 
پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره عدم موفقیت 
در پرتاب ماهواره پیام گفت: در زمیه تولید و پرتاب ماهواره های پیام، 
دارای چرخه ای از تولید و پرتاب هستیم که خوشبختانه حرکت رو به 
رشد و دائمی اتفاق افتاده و هم اکنون این چرخه را در اختیار داریم. 
وی با بیان اینکه پیش از این ماهواره سفیر در مدار ۲۶۰ کیلومتری قرار 
گرفته بود، اظهار داشت: بنا بود که ماهواره پیام در مدار ۵۰۰ کیلومتر 
کروی قرار بگیرد، اما همانطور که اعام شد مرحله پایانی پرتاب 
ماهواره موفقیت آمیز نبود. امیدواریم مرحله پایانی این مساله هم رفع 

شود و در اقدام بعدی، شاهد پرتاب موفقیت آمیز ماهواره پیام باشیم.

حواس مسئوان به وظایفشان باشد نه احزاب
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: حکومت داری 
از بااترین تا کوچکترین سمت، مسئولیتی سنگین است و مسئوان 
باید به جای توجه به احزاب، حواسشان به مسئولیت و وظایفشان 
باشد تا گرفتار حزب زدگی نشویم. حجت ااسام والمسلمین بهرامی 
با بیان اینکه تکه تکه کردن امت اسام حرام است، بر داشتن اسوه و 
الگوی این امت تاکید کرد و گفت: همه با یک شعار و یک صدا باشیم، 
شعار انتخاباتی و حزبی معنی ندارد، چرا که امام راحل بر جمع آوری 
حزب در جمهوری اسامی تاکید داشتند. وی، عنوان کرد: خداوند 
متعال در قرآن و حدیث دعوت به سوی خود کرده و بر اهل کتاب به 

این جهت تاکید شده است که یک شعار واحد داشته باشند. 

حمایت از مرضیه هاشمی مقابل دفتر سازمان ملل
شماری از نهادها و انجمن های رسانه ای در اعتراض به بازداشت 
مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس تی وی چهارشنبه مقابل دفتر سازمان 
ملل متحد در تهران تجمع کردند. در این تجمع جمعی از کارکنان معاونت 
برون مرزی سازمان صداوسیمای ایران، شبکه پرس تی وی و گروهی از 
خبرنگاران و نویسندگان انجمن روزنامه نگاران مسلمان، با سردادن 
شعارهایی آزادی مرضیه هاشمی را خواستار شدند. کارکنان سازمان 
صداوسیمای ایران، خبرنگاران و نویسندگان انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان در این بیانیه، مسئولیت هرگونه صدمه جسمی و روحی به مرضیه 
هاشمی را متوجه دولت، دستگاه قضایی و پلیس آمریکا دانستند. پلیس 
فدرال آمریکا مرضیه هاشمی خبرنگار، مستندساز و گوینده  آمریکایی 
ااصل شبکه پرس تی  وی را که برای دیدار با خانواده خود به آمریکا سفر 

کرده بود، 13ژانویه بدون هیچ گونه اتهامی بازداشت کرد. 

احتمال لغو نشست ضدایرانی ورشو
سران  از  حالیکه  در  نوشت:  گزارشی  در  ژورنال  وال استریت 
کشورهای اتحادیه اروپا دعوت شده تا در کنفرانس ضدایرانی ورشو 
در لهستان شرکت کنند، دیپلمات های اروپایی تصور می کنند با توجه 
به مشارکت پایین کشورها و عدم تمایل آنها برای شرکت در این 
نشست و یا حضورشان با مقام های سطح پایین، احتمال اینکه پمپئو در 
آخرین لحظات این نشست را لغو کند، زیاد است. دیپلمات ها همچنین 
خاطرنشان کردند که وزیر خارجه لهستان روز دوشنبه در نشست وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به کنفرانس ورشو هم اشاره کرده و 
به افراد حاضر در این جلسه اعام شده که لهستان از توافق هسته ای 
با ایران حمایت می کند و قصد دارد ایران را از نتایج این نشست آگاه 
کند. این در حالی است که »جاناتان کوهن« معاون نماینده آمریکا در 
سازمان ملل روز سه شنبه در شورای امنیت این سازمان گفت که هدف 
از برگزاری نشست ماه آتی در ورشو، تخریب چهره بین المللی ایران 
نبوده و تنها هدف این نشست ارتقای امنیت و ثبات در خاورمیانه است.

دستیار جدید رئیس جمهور خانم است
رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اظهارات اخیر جان بولتون که گفته 
اطاعاتی که ایران به آژانس بین  المللی انرژی اتمی می دهد اشتباه است، 
عنوان کرد: آقای بولتون چه اان و چه زمانی که سمتی هم نداشت، 
دشمنی وی با دولت، ملت و حکومت ایران علنی بوده است و اکنون نیز 
که مسئولیت گرفته می  خواهد از هر ابزاری استفاده کند. محمود واعظی  
با بیان اینکه معلوم نیست همه حرف هایی که بولتون می  گوید نظر کلیت 
دولت آمریکا باشد، گفت: او تاش کرد آمریکا از برجام خارج شود اما 
کشورهای اروپایی و بقیه کشورها مثل روسیه و چین مقابل آن ایستادند. 
امریکا هر تاشی کرده، منزوی شده  است. هم اینک هم عاقه مند هستند 
به روش  های مختلف فضاسازی کنند که به نوعی تنها نباشند اما تاشی 
که می کنند، نتیجه نخواهد داد. رئیس  دفتر رئیس  جمهور درباره انتخاب 
دستیار حقوق شهروندی هم تصریح کرد: برای دستیار حقوق شهروندی 

ان شاءا... یک خانم مناسب را انتخاب خواهیم کرد.

تغییر مدیریت موجب سستی نشود
رئیس کل دادگستری استان تهران به تغییر مدیریت دستگاه قضایی 
اشاره کرد و گفت: این امر نباید موجب سستی در کارها شود چرا که 
این نوع جابجایی ها امری کاما طبیعی است لذا باید همه همکاران 
در بخش های مختلف با جدیت تمام به رتق و فتق امور قضایی مردم 
بپردازند. غامحسین اسماعیلی افزود: در آستانه دهه مبارک فجر و 
چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی قرار داریم که نسبت به 
سال های گذشته کاما متفاوت است، چرا که دشمنان این مرز و بوم 
با طرح نقشه های شوم خود تاش گسترده ای کردند تا انقاب ما 
چهلمین سال خود را نبیند ولی این آرزو به یأس تبدیل شد و مردم 
غیور و همیشه در صحنه ایران اسامی امسال باشکوه تر در راهپیمایی 

۲۲بهمن شرکت خواهند کرد.

واکنش به لغو مجوز یک ایراین ایرانی
مجوز  لغو   : گفت  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان اقدامی شتابزده، غیر قابل 
توجیه و مغایر روح حاکم بر روابط دیرینه دو کشور است. بهرام قاسمی 
با ابراز تاسف از لغو مجوز پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان ایر به 
آلمان آن را اقدامی شتابزده و غیر قابل توجیه دانست. این دیپلمات ارشد 
کشورمان، این اقدام طرف آلمانی را مغایر با روح حاکم بر روابط دیرینه 
ملت های ایران و آلمان خواند و تاکید کرد: این رفتار حرکتی بی دلیل و 
احتماا ناشی از القای اطاعات نادرست توسط دیگرانی است که از 
روند روابط بین دو کشور ناخشنودند. وی ابراز امیدواری کرد: دولت 
آلمان با بررسی حقایق و بازنگری مجدد داده های اطاعاتی خود نسبت 
به تجدید نظر بهنگام در این تصمیم ناصواب و نامطلوب که می تواند 
ارتباطات و رفت و آمدهای مردمی را تحت تاثیر قرار داده و بی شک 

خاف مصالح و منافع روابط فی مابین است اقدام نماید.

گفتار درمانی جواب نمی دهد
رئیس بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از جزیره ای عمل کردن بخش هایی 
از ارکان کشور و با بیان اینکه مدیران و مسئوان باید با صداقت بیشتری 
با مردم رفتار کرده تا مردم در این شرایط سخت، نظام را همراهی کنند 
تاکید کرد: یکی از چالش های امروز دولت بی اعتمادی مردم است که 
مسبب آن هم دولت و هم رقبا هستند. برای حل مشکات مردم گفتار 
درمانی جواب نمی دهد باید به دنبال راهکارهای اساسی تر برای حل 
چالش های کشور بود. محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی بنیاد 
امید ایرانیان با بیان اینکه در دهه ۹۰ شاهد دستاوردهای ارزشمندی 
بودیم که هم برای اصاح طلبان و هم برای کل نظام موثر و ارزشمند 
بود گفت: حضور معنادار مردم در انتخابات ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ و رای آنها 
به اطاح طلبان مشروعیت نظام را افزایش داد. در عین حال مردم به 

گفتمان اصاح طلبی اعتماد کردند

کــوتــاه

پنجشنبه 4بهمن 1397/ شماره 3807
 سـیـــــاســت

نتیجه  حرف زدن و  عمل  نکردن، بلند شدن سروصدای مردم است

مشکل کشور
منهای دشمن خارجی

مسـئوان کشـور همـواره تاکیـد داشـته اند کـه »همه مشـکات اقتصادی 
کشـور مربوط به تحریم ها نیسـت«، این جمله از رؤسـای قوا، وزرا، معاونان 
وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشـد کشـور بیان شـده است اما مشکات 
همچنـان باقـی اسـت. زیـرا بـرای اداره کشـور برنامـه جامعـی وجـود نـدارد. 
بـرای کشـور سیاسـتگذاری های مشـخص و قابـل اجرایـی و البتـه صحیحی 
داشـت کـه ایـن سیاسـتگذاری ها باید بر اسـاس شـرایط داخلـی و خارجی و 
همچنین منابع کشـور تدوین شـود. متاسـفانه برخی عادت دارند هر مشـکلی 
را بـه خـارج از کشـور و فشـارهای خارجی نسـبت دهنـد. تحریم ها منجر به 
مشـکاتی شـده کـه آمریـکا و متحدانش علیه ایـران شـکل داده انـد در حالی 
کـه بسـیاری از مشـکات در داخـل و بـه دسـت نیروهـا و مدیـران داخلـی 
ایجـاد می شـود و نـه دشـمنان. برای مثال عدم شـفافیت و شفاف سـازی امور، 
نداشـتن برنامه و یا برنامه ریزی صحیح، عدم پیش بینی مشـکات و بحران ها، 
بی توجهـی بـه کارآمـدی و یا قابـل اجرا بودن یا نبـودن برنامه هـا و... اگر قصد 
مسـئوان این باشـد که مسـائل و مشـکات کشـور رفع شـود، باید به روشنی 
و دقت مشـخص شـود که چه مشکاتی ناشـی از سیاستگذاری ها و عملکرد 
مدیران و مسـئوان اسـت، چه مشـکاتی ناشـی از عدم شـفافیت و فساد و یا 
عـدم کارآمـدی مدیـران و ضعـف نظارتـی اسـت و در نهایـت چه بخشـی از 
مشـکات به تحریم های خارجی مربوط می شـود. این موارد باید شفاف بیان 
شـود تـا بـرای حـل آنها فکر اساسـی و دقیق کرد. مسـائل و مشـکاتی هم که 
خارج از سیسـتم به کشـور تحمیل می شـود، با پیش بینی، درایت، هماهنگی، 
اتحـاد و اتفـاق همـه مدیران، مـردم، جریان های سیاسـی قابل رفع اسـت. اگر 
مسـائل و مشـکات به دو بخش دشـمنی ها و تحریم ها و مشکات مدیریتی 
و ناکارآمـدی تقسـیم شـوند، سـاده تر می تـوان در جهـت رفـع مشـکات گام 
برداشـت و بـه شـکوفایی و رشـد اقتصادی رسـید. امـا واقعیت این اسـت که 
مخاطب بسـیاری از »باید ها«، مسـئوان و مدیران و رؤسـای قوا هسـتند. اما 
بارها و بارها شـاهد فرار به جلو مسـئوان و مدیران بوده و هسـتیم که خود را 
عـاری از نقـص و عیـب می دانند و مـدام مشـکات در حوزه های مختلف را 
بـه گـردن ایـن و آن و یا کشـورهای دیگر می اندازند. یکـی از مهم ترین عوامل 
رفع مشـکات همان شـفافیت و شفاف سـازی اسـت. می تـوان همه امـور را 
در کشـور مـورد ارزیابـی نظـارت قـرار داد و بـرای آنها چارچـوب تعیین کرد. 
بـه عنـوان مثـال مجلس بـه عنوان نهـاد قانون گـذار و ناظر، می توانـد در بحث 
پرداخت هـای نجومـی بـه مدیـران دسـتگاه ها و نهادهـای مختلـف ورود کند. 
ایـن مسـاله از آن جایـی حائـز اهمیـت اسـت کـه بحث حقـوق و دسـتمزد و 
مشـکات این حوزه به ویژه برای کارگران، در حال بدل شـدن به یک معضل 
اسـت و هـر روزه شـاهد اعتراضـات کارگـری به دلیـل عدم دریافـت چند ماه 
حقـوق و یـا ابـراز ناراحتی و اعتراض به خاطـر اندک بودن حقـوق و مزایا در 
مقایسـه با تورم هسـتیم. مجلس می تواند این شـکاف را با قانون گذاری دقیق، 
چارچوب هـا و هدف گذاری هـا را مشـخص کنـد و بـه بحث میـزان حقوق و 
پاداش هـای مدیـران ورود کنـد تـا در مقابـل تخلفات و برخی سوءاسـتفاده ها 
بایسـتد. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه بخشـی از مشـکات بـه قـوه مقننـه و 
نمایندگان باز می گردد که نتوانسـته اند با تصویب قوانین روشـن و مشـخص 
جلـوی سوءاسـتفاده ها را بگیرنـد و یـا در مقابل تخلفـات و زیاده خواهی های 
مدیران بایسـتند. اما متاسفانه مجلس دچار »شـعارزدگی« شده است و هرچه 
زمان به موعد انتخابات اسـفند سـال آینده مجلس به پیش می رود، عملگرایی 
در مجلـس کمتـر شـده و شـعارزدگی جلوه بیشـتری پیدا می کنـد و همین امر 
بحث نظارت را به حاشیه برده و مجلس نمی تواند ضوابط و قوانین عملیاتی 

بـرای نظارت بـر امور را فراهـم آورد.
* فعال سیاسی و نماینده مجلس ششم

علی قنبری  *

 
یـادداشـت

انتقاد اصولگرایان به 
سخنان روحانی و چند پرسش

آنچـه کـه رئیس جمهـور در وزارت ارتباطات بیان کرد، سـخنان درسـتی 
بـود امـا ماننـد بیان حقایـق، به مـذاق عـده ای خوش نیامـد. صداوسـیما در 
اختیـار اصولگرایـان اسـت و به ویـژه بخش هایـی از آن با حضور دلواپسـان 
اداره می شـود؛ ایـن مسـاله را همـه می داننـد. از کسـانی کـه منتقـد سـخنان 
اخیـر روحانـی شـده اند و بـه او حملـه می کننـد بایـد پرسـید کـه چهره های 
غیراصولگرا، معتدل یا اصاح طلب چه سـهمی از صداوسـیمای جمهوری 
اسـامی ایـران دارنـد؟ حتی جریـان میانه رو اصولگرا که بـا دولت همکاری 
می کنـد، آیـا ایـن طیف سـهمی از رسـانه ملـی دارد؟ پاسـخ این اسـت حتی 
مشـارکت ایـن طیـف سیاسـی هم نزدیـک به صفر اسـت. درحالـی که همه 
می دانند بودجه صداوسـیما، از بودجه عمومی کشـور یعنی همان بیت المال 
تامیـن می شـود. یعنـی آحـاد جامعـه مالیـات می دهند تا بـرای این سـازمان 
هزینـه شـود. در بودجـه سـال۹8، نزدیـک به ۴۰۰۰ میلیـارد تومان بـرای این 
سـازمان بودجـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایـن رقـم فـارغ از درآمدهـای 
تبلیغاتـی، آگهـی و جانبـی صداوسیماسـت. پرسـش ایـن اسـت کـه آیا غیر 
از یـک اقلیـت، طیف هـای دیگـر و تـوده مـردم کـه بـرای تامیـن هزینه های 
صداوسـیما مالیات می پردازند، در این سـازمان چقدر سهم دارند؟ بنابراین، 
از ایـن جهـت سـخنان رئیس جمهـوری حـق اسـت امـا پذیرفتـن آن بـرای 
دلواپسـان تلخ. البته جای سـوال و حتی گایه از آقای روحانی باقی اسـت 
کـه مـردم از آن موضوعـات و مطالبـی کـه ایشـان ابـراز داشـتند، بـا خبرنـد. 
مـردم سال هاسـت می گویند صداوسـیما در اختیار بیشـتر یک گرایـش قرار 
گرفتـه اسـت. در این باره سـخن آقـای روحانـی، تازگی ندارد امـا گایه این 
اسـت کـه آقـای روحانی ۵سـال و نیم رئیس جمهـور بـوده و در دور دوم هم 
نزدیـک بـه ۲۴میلیـون رأی از مـردم گرفتـه، بـر ایـن مبنـا بایـد یـادآوری کرد 
نخسـتین وظیفه رئیس جمهوری، حفظ و حراسـت از قانون اساسـی است. 
آیا عملکرد صداوسـیما و یا برخی دسـتگاه های همسـو با آن، حسب قانون 
اساسـی اسـت؟ آیا قانون اساسـی اجازه داده است که تنها یک اقلیت حدود 
1۰تـا ۲۰درصـدی همـه کاره در سـازمانی باشـد کـه بودجـه عمومی مصرف 
می کنـد؟ و مقابـل، اکثریـت 8۰درصـدی هیچ حق مشـخصی در آن نداشـته 
باشـد؟ بنابرایـن سـوال ایـن اسـت؛ رئیس جمهوری که نخسـتین وظیفه اش 
نظارت بر حسـن اجرای قانون اساسـی اسـت، در این باره چه اقدامی کرده 
تا اداره یخش های مختلف صداوسیما را از انحصار یک طیف خارج کند؟ 
پاسـخ این اسـت که رئیس جمهوری در این باره هیچ گامی برنداشـته است. 
لـذا همانطـور کـه بـر ایـن جریانـات اشـکال وارد اسـت، بـه آقـای روحانی 
هـم گایـه و نقـد وارد اسـت. در سـطح مطبوعـات هـم بدین شـکل اسـت 
و روزنامه هایـی ماننـد کیهـان، فرهیختگان، رسـالت، جـوان، وطـن امروز که 
همگـی بـه نوعی مسـتقیم وغیر مسـتقیم از بیت المال هـم ارتـزاق می کنند و 
بیشـتر در اختیـار جریان دلواپس قرار دارنـد، برای قانونمند کردن این طیف 
از مطبوعـات چـه کاری صـورت گرفتـه اسـت؟ مجلس کـه در این مـورد به 
روی خـود نمـی آورد! بایـد رئیس جمهـوری در چارچـوب قانـون اساسـی 
تـاش کنـد تـا در حـق مالیـات دهنـدگان به خاطر چنین مسـائلی از سـوی 
دلواپسـان و رسـانه های آنها، ظلم نشـود. اگر آقای حسـن روحانی کاری به 
کار دلواپسـان نداشـته باشـد و اجازه دهد که هر کاری دلشان خواست انجام 
دهنـد و یـا از طـرف 8۰درصد دیگر جامعه، اظهار نظر نکنند، هیچ اشـکالی 
بـه وجـود نخواهـد آمـد و همه چیز بر وفـق مراد خواهـد بود. امـا زمانی که 
پـای سـخن اکثریـت به میـان می آیـد، دولت و رئیـس آن مقصر اسـت. باید 
بـه ایـن سـوال پاسـخ روشـنی داده شـود کـه چـرا در قبـال حقـوق اکثریت، 

سـکوت می کنند؟
* استاد دانشگاه

صادق زیباکام *
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سـرمقـاله

مقام معظم رهبری در دیدار مسئوان و محققان ستاد توسعه 
علوم شناختی تاکید کردند: شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه 
ُکند یا متوقف نشود. حضرت آیت ا... خامنه ای صبح چهارشنبه 
در دیدار مسئوان و محققان ستاد توسعه علوم و فناوری های 
شناختی، وزیر علوم، رؤسا و اساتید دانشگاه های مرتبط، با اشاره 
به تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه های علمی، پزشکی، 
اجتماعی و اقتصادی بر لزوم تاش همه جانبه و شبانه روزی 
برای پیشرفت بیش از پیش در این علوم تأکید کردند و گفتند: 
شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا متوقف شود، 
بلکه این شتاب باید برای سال های طوانی و تا رسیدن به نقطه 
اوج علمی حفظ و تقویت شود. مقام معظم رهبری با قدردانی 
از زحمات و دستاوردهای علمی مسئوان و دانشمندان ستاد 
توسعه علوم شناختی افزودند: پیشرفت های علمی بشر و گشوده 

شدن دریچه های جدید برای شناخت بیشتر از نظم عجیب و 
پیچیدگی های حیرت آور عالم خلقت، مستلزم شکرگزاری است، 
زیرا انسان را به معرفت الهی نزدیک تر می کند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای خاطرنشان کردند: هریک از این دریچه های علم و 
دانش که از جانب خداوند به روی بشر باز می شود، زمینه ساز 
تحوات شگرف و جدید در زندگی انسان هاست، بنابراین هر 
ملتی که از دانش های جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب 
بماند، سرنوشتی جز عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از 
جانب قدرت ها نخواهد داشت. ایشان افزودند: علت تأکیدهای 
مکرر بر موضوع علم و پیشرفت علمی همین موضوع است، 
بنابراین دانشمندان و محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای 
ادامه پر شتاب حرکت علمی کشور به خصوص در زمینه علوم 
جدید، باید با توکل به خدا و با نیت الهی، از جان مایه بگذارند و 

شب و روز نشناسند و مسئوان کشور به  ویژه دولت نیز باید به 
این موضوع توجه جدی داشته باشند. مقام معظم رهبری حرکت 
علمی کشور در ۲۰سال اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند: 
شتاب این حرکت علمی نباید کاهش یابد بلکه این شتاب باید 
برای بیست تا سی سال آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه 
اوج برسیم. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه نباید به 
حد کنونِی پیشرفت های علمی قانع بود، افزودند: اگر اندکی از 
کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان و 
قله های علمی نخواهیم رسید، بنابراین هیچ گونه توقفی در زمینه 
حرکت علمی نباید ایجاد شود. ایشان با اشاره به مسائل مربوط 
به بودجه مراکز فرهنگی و علمی کشور و اظهارات مسئوان 
در جریان  من  گفتند:  اقتصادی،  بر مشکات  مبنی  اجرایی 
مشکات هستم اما معتقدم کشوری که همت کند، حتی می تواند 

در بحبوحه مشکات سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی 
انجام دهد. مقام معظم رهبری با اشاره به نمونه های تاریخی 
در برخی کشورها که در شرایط بسیار سخت، سنگ بناهای 
علمی بزرگی را پایه گذاری کردند، افزودند: شرایط امروز ما به 
سختِی تاطم های آن کشورها نیست، بنابراین می توانیم پایه های 
مستحکم علمی را بنا بگذاریم. حضرت آیت ا... خامنه ای در 
ادامه دو توصیه هم بیان کردند. توصیه اول اینکه، برای پیشرفت 
علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده کنید و از شاگردی 
کردن و یادگرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن 
ننگمان نمی آید بلکه از »همیشه شاگرد ماندن« ننگمان می آید. 
به  هیچ گاه  گفتند:  خود  دوم  توصیه  در  رهبری  معظم  مقام 
برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید. ایشان با تأکید بر 
اینکه همواره باید به توصیه غربی ها با سوءظن نگریسته شود، 
افزودند: کشورهای غربی که امروز بیشترین پیشرفت ها را در 
زمینه علوم جدید دارند، بیشترین جنایات را نیز در طول تاریخ 
بر ضد ملت ها مرتکب شده اند. مقام معظم رهبری، مسئوان 
ستاد توسعه علوم شناختی را به تعیین اولویت ها و هدف های 
ازم نیز توصیه کردند و گفتند: در همه عرصه های علوم شناختی، 
ابتدا باید هدف گذاری ها مشخص و سپس طرح و پروژه، 
تعریف شود و در اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد. حضرت 
آیت ا... خامنه ای، لزوم تعریف یک راهبرد بومی برای پیشبرد 
علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند و در پایان خاطرنشان 
کردند: در مسیر شناخت این علوم که با استدال و منطق سر و 
کار دارد، به گونه ای حرکت کنید که زمینه معرفت بیشتر خداوند 

حاصل شود.

آرمان: رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان تاش می کنند در دو موضوع نفت و 
صادرات و فروش آن و مسائل بانکی، ایران را در فشار قرار دهند، گفت: در ارتباط با 
مسائل نفتی خوشبختانه مسیرها و راه های مختلفی را برای فروش نفت دنبال می کنیم و 
با افتخار تحریم های آمریکا را دور می زنیم. حسن روحانی افزود: همه کشورها می دانند 
که این تحریم ظالمانه، غیرقانونی و علیه ملت ایران بوده و علیه هیچ فرد، نهاد یا دستگاه 
دولتی نیست و تنها منجر به اعمال فشار به مردم ایران خواهد شد. روحانی با بیان اینکه 
خوشحالیم طی ۴۰سال گذشته ذخایر کشف شده نفت کشور نسبت به آغاز انقاب 
حدود ۲برابر شده است، ادامه داد: میزان ذخایر امروز نفت و میعانات کشور در مقایسه با 
ابتدای انقاب، رقم باایی است و نشان می دهد که موفقیت های خوبی در کشف منابع 
جدید داشته ایم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: براساس خبر وزیر نفت در جلسه امروز 
هیأت وزیران، یک میدان جدید نفتی در حوزه آبادان کشف شده که ذخایر آن از لحاظ 
کمی و کیفی قابل ماحظه است و این بدان معناست که با قدرتی که ایران از لحاظ نفت 

و گاز در اختیار دارد، کشوری نیست که کسی بخواهد آن را از بازار انرژی حذف کند.
 لوایح چهارگانه

 روحانی با تأکید بر اینکه ایران نه تنها در بخش انرژی بلکه در دیگر زمینه ها از 
جمله تأثیرگذاری در منطقه، مسائل فرهنگی، سیاست های جهانی و موضوعات علمی 
و فناوری که امروز نقش ارزشمندی در آن ایفا می کند، حذف شدنی نیست، گفت: با 
اطمینان به مردم ایران می گوییم که همه مسئوان کشور به ویژه در وزارت نفت، تاش 

خواهند کرد تا به وظایف خود طبق قانون عمل کرده و در تولید و فروش نفت و گاز 
و میعانات همه کوشش خود را به کار بگیرند و از راه ها و مسیرهای مختلفی که در 
اختیار داریم به خوبی استفاده کنند. رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه دولت و مجلس 
با همکاری هم اقدامات خوبی راجع به لوایح ۴گانه به انجام رسانده اند و امیدواریم 
نهادهای دیگری هم که در این زمینه باید اقداماتی را در مراحل نهایی انجام دهند با 
سرعت بیشتر تاش کرده تا بتوانیم این لوایح را به تصویب رسانده و این امید آمریکا را 
ناامید و توطئه آنها را در موضوع مالی و بانکی خنثی کنیم. روحانی با بیان اینکه امروز همه 
دوستان ایران که در منطقه و جهان با آنها تعامل و همکاری می کنیم، منتظر هستند، گفت: 
همواره جمهوری اسامی ایران توطئه های آمریکا را با گام هایی حساب شده و محکم 
خنثی کرده و امیدواریم این توطئه هم توسط نهادهای مسئول و اقداماتی که باید انجام 
گیرد، خنثی شود. رئیس جمهور افزود: ما می توانیم به وضوح به دنیا این اطمینان را بدهیم 
که جمهوری اسامی ایران همواره با تروریسم مبارزه کرده و امروز هم در مسائل مالی و 

دیگر موضوعات با آنها مبارزه خواهد کرد.
 ایحه جامع انتخابات

 روحانی با اشاره به بررسی برخی لوایح در دولت که دارای ویژگی ها و اهمیت 
فوق العاده ای هستند، اظهار داشت: امروز در دولت ایحه جامع انتخابات به تصویب 
رسید و در هفته آینده تقدیم مجلس شورای اسامی خواهد شد. او با بیان اینکه انتخابات 
یکی از دستاوردهای بسیار مهم انقاب اسامی است، گفت:  بخش بزرگی از استمرار 

انقاب اسامی و تضمین نظام جمهوری اسامی ایران در سایه انتخابات و صندوق 
آرا است. رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم همواره نسبت به انتخابات امیدوار هستند 
و اگر از نهاد یا فردی گایه مند هستند، امید دارند که چند سال دیگر فردی بهتر را 
برمی گزینند، گفت: در ایحه ای که دولت تقدیم مجلس خواهد کرد، نکات بسیار مهمی 
در راستای انتخابات و چگونگی برگزاری آن لحاظ شده است. روحانی با بیان اینکه در 
این ایحه اجرا و نظارت به خوبی تفکیک شده است، اظهار داشت: یکی از مشکات 
این است که گاهی اجرا بخواهد در کار نظارت دخالت کند یا نظارت قصد دخالت در 
کار اجرا را داشته باشد که در این ایحه به خوبی پیش بینی شده است. رئیس جمهور 
افزود: در این ایحه نقش احزاب پررنگ شده است و اگر همان طور که هست به 
تصویب برسد، آنها می توانند در انتخابات حضوری چشمگیر داشته باشند و در برخی 
از مناطق مردم می توانند به لیست احزاب رأی بدهند. روحانی با بیان اینکه در این ایحه 
به خوبی مشخص شده که زمان نظارت از چه مرحله ای آغاز شده و چه زمانی به پایان 
می رسد، خاطر نشان کرد: راجع به احراز صاحیت ها نکات روشنی در این ایحه آمده 
است که می تواند به نگرانی هایی که در این زمینه وجود دارد، پایان دهد. رئیس جمهور 
افزود: در این ایحه نهادهایی که باید اطاعات ازم را به بخش نظارت ارائه کنند به 
خوبی مشخص شده که چه اطاعاتی و به چه صورت باید باشد و نیز شفافیت مسائل 
مالی در تبلیغات و نحوه تبلیغات هم برای حفظ حقوق افراد مشخص شده تا مردم 
اعتمادشان نسبت به انتخابات بیشتر شود. روحانی با بیان اینکه امروز در زمینه بودجه با 
شفافیتی که انجام شده، مردم می دانند که هر بخش چه میزان پول دریافت کرده و چه قدر 
خدمت به انجام رسانده است، گفت: بهترین ناظر برای امور کشور مردم هستند و بهترین 
راه برای مبارزه با فسادهایی که در جامعه وجود دارد، نظارت مردم است و نظارت مردم 

با شفافیت انجام می شود. 

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: 
دولتباتصويبلوايحچهارگانهآمريكارامنفعلميكند

آرمان: حدود ۶۰ درصد از صادرات سوئیس به ایران مربوط 
به دارو و تجهیزات پزشکی است و راه اندازی کانال مالی جدید 
برای تأمین داروی داخلی از اهمیت باایی برخوردار است. یک 
ماه پس از آن که وزیر تجارت سوئیس اعام کرد، این کشور 
به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران 
است، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت دارد. 
سفیر سوئیس در ایران درباره سخنان وزیر اقتصاد کشورش در 
خصوص راه اندازی کانال مالی اروپا طی یک ماه گذشته اظهار 
داشت که مفهوم سخنان وزیر اقتصاد سوئیس بر آن بود که هیچ 
تضمینی در این خصوص نداده است. سوئیس در راه اندازی 
کانال مالی با سازوکار انسان دوستانه برای کاا های پزشکی، غذا 
و دارو کاما مصمم است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و سوئیس افزود: کانال مالی سوئیس آماده راه اندازی شده و 

ویژگی های عملیاتی آن اعام شده است، اما فعا منتظر ورود 
پول ایران است. شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق 
پول به کانال مالی سوئیس گفت: در حال حاضر پولی متعلق به 
ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پول های ایران در کشورهای 
واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است. به گفته 
او در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا، کانال مالی 
سوئیس بافاصله آغاز به کار خواهد کرد. او بیان داشت: در دوره 
قبلی تحریم ها زمانی که سوئیس قصد داشت، کانال مالی مشابهی 
راه اندازی کند، به بانک هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت 

کرده بودند، ۲۴ساعت فرصت داده شد تا پول های ایران را از 
ژاپن به سوئیس منتقل کنند. نظام مافی یادآور شد که در دوره قبل 
وزارت خزانه داری آمریکا مجوز ازم را صادر کرده بود و اکنون 
نیز انتقال پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ موضوعی که طی ماه های 
گذشته محور مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا بوده است. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس در پاسخ به این 
سوال که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوئیس در 
نظر گرفته شده گفت: »هنوز زمان مشخصی اعام نشده اما همه 
چیز منتظر ورود پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است«. 

به گفته نظام مافی دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز 
به طور رسمی نام آن را اعام نکرده است. او بیان داشت: یکی 
از دو بانک هریتیج و بی سی پی وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول 
را به عهده خواهد داشت؛ به اعتقاد من احتماا بی سی پی از سوی 
دولت سوئیس برای این کار تعیین شده است«. نظام مافی با اشاره 
به نقش بانک بی سی پی در مبادات مالی گذشته میان ایران و 
سوئیس گفت: بی سی پی قبل از تحریم ها نقل و انتقال پول های 
ایران به سوئیس را انجام می داد. این بانک با بانک های ترکیه در 
ارتباط است و می تواند پولی را که ترکیه بابت خرید نفت به 
ایران بدهکار است به سوئیس منتقل کند. رئیس اتاق مشترک 
ایران و سوئیس تأکید کرد که فعالیت کانال مالی سوئیس فعا 
برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله بعد 

صادرات غله را نیز دربر خواهد گرفت.

آرمان: ظاهرا ادعای شکنجه شدن »بخشی« که مشخص 
شد با واقعیت همخوانی ندارد، سبب جو گرفتگی برخی افراد 
شده است و آنها هم فضا را برای طرح ادعای شکنجه شدن شان 
مناسب می بینند. اخیرا یکی از زنان زندانی به نام الهام احمدی 
که در غائله خیابان پاسداران بازداشت شد، مدعی شده که در 
زندان قرچک مورد شکنجه قرار گرفته است، اما رئیس دادگستری 
شهرستان قرچک)استان تهران( با اشاره به ادعای شکنجه در 
زندان استان تهران گفت: برای بررسی موضوع و ماقات با خانم 
احمدی شخصا به زندان رفتم و اعام کردم در صورتی که حقی از 
ایشان ضایع  شده باشد، قطعا بررسی، پیگیری و برخورد می شود 
که وی از ماقات با بنده سر باز زد و رسیدگی به مشکل خود 
را نپذیرفت. محمدجعفر مرتضاییان در خصوص ادعای خانم 
الهام احمدی زندانی دستگیرشده در غائله خیابان پاسداران اظهار 
داشت: بعد از اطاع از ادعای شکنجه نامبرده در زندان زنان 
قرچک شخصا جهت بررسی در زندان حضور پیدا کرده و از 

نزدیک در جریان پرونده او قرار گرفتم و موارد ازم را با رئیس 
زندان مورد بررسی قرار دادیم. وی افزود: بعد از بررسی پرونده 
مشخص شد که هیچ گونه شکنجه ای وجود نداشته و ادعای وی 
کذب محض و افترا به دستگاه قضائی است. مرتضاییان بیان 
داشت: خانم احمدی در ماجرای خیابان پاسداران به جرم اقدام 
علیه امنیت ملی به دوسال حبس محکوم شد که هم  اکنون دوران 
محکومیت را در ندامتگاه زنان استان تهران)قرچک( سپری می کند 
و در این مدت نامبرده دچار کسالت شده و پس از مراجعه به 

درمانگاه ندامتگاه، پزشک برای وی دارو تجویز می کند.
 درگیری احمدی با پزشک زندان

این مسئول با بیان اینکه پزشک زندان به دلیل توهین و ضرب 

و جرح از احمدی شکایت کرده است، ادامه داد: زندانی به جرم 
درگیری با مأموران، پزشک و پرستار، همچنین وجود شاکی 
خصوصی و برهم زدن نظم زندان و ایجاد تشنج به ۷۴ضربه 
شاق تعزیری محکوم می شود که هنوز هیچ ضربه شاقی 
نخورده و حکم اجرا نشده است. رئیس دادگستری قرچک 
در ادامه این موضوع گفت: برای بررسی موضوع و ماقات با 
خانم احمدی شخصا به زندان رفتم و اعام کردم درصورتی که 
حقی از ایشان ضایع  شده باشد، قطعا بررسی، پیگیری و برخورد 
می شود که وی از ماقات با بنده سر باز زد و رسیدگی به مشکل 
خود را نپذیرفت. مرتضاییان گفت: طبق اسناد موجود در زندان، 
خانم احمدی از ماقات با افراد و خویشاوندان خود نیز سر 

باز می زند و ماقات آنها را نمی پذیرد. وی بیان داشت: خانم 
احمدی با این روش سعی دارد خود را یک زندانی سیاسی 
جلوه دهد برای همین تقاضای جابه جایی به زندان اوین را دارد. 
وی افزود: ندامتگاه زنان استان تهران جزو سه زندان برتر و 
مورد تأیید دستگاه قضائی و امور زندان هاست. رئیس دادگستری 
قرچک در خصوص جوسازی رسانه های معاند خاطرنشان کرد: 
تماس خانم احمدی با رسانه های معاند و انتقال فایل صوتی 
از داخل زندان بوده و در صحبت هایی که انجام داده، نسبت به 
نظام و دستگاه قضائی توهین کرده است که خود جرم است، اما 
با رأفت دستگاه قضائی فعا با وی برخوردی صورت نگرفته 
است. مرتضاییان یادآور شد: بنده به عنوان رئیس دادگستری 
قرچک بعد از بازدید و مشاهده مدارک و اسناد موجود صراحتا 
شکنجه خانم الهام احمدی را در ندامتگاه زنان استان تهران رد 
می کنم و ادعای وی دروغ محض و در جهت تخریب دستگاه 

قضائی و خودنمایی است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس خبر داد
سوئیسآمادهراهاندازیکانالمالیباايران

احمدی سعی دارد خود را زندانی سیاسی جلوه دهد
اينبارادعایکذبشکنجهزندانیزن!

یک مرجع تقلید گفت: نتیجه  حرف زدن و  عمل  نکردن این اســت که ســروصدای مردم بلند شــده و کمتر 
بخش اقتصادی در کشور وجود دارد که مردم از آن رضایت داشته باشند؛ کاری کنید مردم احساس کنند نان شان 
سرسفره شان است. آیت ا... علوی گرگانی در دیداری که با اعضای هیات  رئیسه  کمیسیون اقتصادی مجلس داشت، 
ضمن انتقاد شدید از زیادی حرف  و کمبود عمل در مدیران، عنوان کرد: عده ای به دیدار ما می آیند و بسیار خوش 
برخوردند و قول هایی می دهند، اما دریغ از عمل. کاری کنید مردم احساس کنند نان  سر سفره شان است. این مرجع 

تقلید با بین اینکه وضعیت بانک ها نیز هنوز اصاح نشده  است، اظهار کرد: تذکرات علما و مراجع را 
جدی بگیرید و عملی سازید؛ زیرا از روی آگاهی و دلسوزی است؛ ما از مجلسی ها انتظار همکاری و 

عمل بیشتر داریم. وی تاکید کرد: اگرچه ما تحت فشار تحریم ها هستیم، اما در عین حال اگر خودمان کنار 
هم بنشینیم و به فکر چاره ای اساسی باشیم می توانیم مردم را راضی کنیم و شاهد پیش آمدن حاات 

خوبی در مملکت باشیم.

مقام معظم رهبری:
شتاب حرکت علمی کشور به هیچ وجه ُکند یا متوقف نشود

  نباید به حد کنونِی پیشرفت های علمی قانع بود

آرمان: نایب رئیس مجلس درباره فرمایشات مقام معظم 
رهبری درباره پرهیز عناصر سیاسی، مدیریتی و مطبوعاتی از 
سرزنش یکدیگر درباره برجام و حفظ اتحاد و انسجام ملی 
اظهار داشت: گروه های سیاسی و نهادهای کشور به جای آن 
که سیاسی و انتخاباتی فکر و عمل کنند باید نسبت به مسائل 
کشور نگاه ملی داشته باشند و مصلحت و منافع کشور را در 
نظر بگیرند ولی ما امروز گاهی عکس این مطلب را می بینیم. 
علی مطهری با بیان اینکه عده ای می گویند چرا برجام را به 
گونه ای ننوشتید که آمریکا نتواند از آن خارج شود، گفت: 
حرف هایی زده می شود که اساسا با عقل جور در نمی آید. 
این منتقدان اگر در زمان پیامبر اسام بودند، می گفتند چرا این 
صلح را به گونه ای ننوشتید که کفار یک سال بعد نتوانند آن 
را نقض کنند! این سخنان غیر منطقی است و نشان می دهد 
اینکه عقل و انصاف را ماک قضاوت  به جای  عده ای 
خود قرار دهند، به دنبال انتقام جویی و خارج کردن رقیب 
از میدان سیاست هستند. این گونه رفتارها را باید اصاح 
کنیم تا باعث ایجاد فضای دوقطبی در جامعه نشود. نایب 
رئیس مجلس درباره نیاز به انسجام ملی در دوره حاضر گفت: 
قطعا ضرورت انسجام و اتحاد ملی امروز بیشتر از گذشته 
احساس می شود. او با بیان اینکه مردم ما نشان داده اند که در 
این مواقع متحدتر می شوند، خاطرنشان کرد: مشکل در برخی 
گروه های سیاسی و نهادهای جمهوری اسامی است. این 

گروه ها از این فرصت ها برای انتقام جویی استفاده می کنند؛ 
اگر در داخل کشور اتحاد و همبستگی وجود داشته از خارج 
کاری نمی توانند انجام دهند. نماینده مردم تهران در مجلس 
به شکاف بین آمریکا و اروپا در اثر برجام اشاره کرد و گفت: 

این گونه رخدادهای مثبت از آثار برجام است.
 برجام با اذن رهبری بوده

مطهری گفت: برخی القا می کنند که برجام مخالف 
نظر مقام معظم رهبری بوده و عده ای سرخود آن را امضا 
کردند، در حالی که این گونه نبوده و امضای برجام با اذن 
رهبری انجام شده و این سخنان فریب دادن مردم است. 
نایب رئیس مجلس در این زمینه به موضوع FATF اشاره 
کرد و گفت: عده ای می گویند که تصویب ایحه الحاق به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خیانت به کشور 
است و این ایحه استعماری است در حالی که واقعیت 
چیز دیگری است. مسئوان کشور باید این موارد را برای 
مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب 
این ایحه چه مشکاتی برای بانک های ما و مردم ایجاد 
می شود. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: تصویب 
این ایحه هیچ خطری برای ما و برای گروه های مبارزی 
مانند حزب ا... و حماس ندارد. او افزود: ولی ما چون با مردم 
صحبت نمی کنیم، ممکن است عده ای تحت تاثیر تبلیغاتی 

که صورت می گیرد قرار بگیرند و نگران شوند.

آرمان- حمید شجاعی: بااخره ایحه جامع انتخابات در 
هیأت دولت به تصویب رسید. این ایحه بر مبنای سیاست های 
کلی اتنخابات اباغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی 
تجربیات پیشین در ایران و سایر کشورها و استفاده از فناوری های 
جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله 
آنها می توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام 
قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفاف سازی منابع هزینه های 
تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرست های انتخاباتی 
بصورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان 
ثبت نام داوطلبان اشاره کرد. اصاح نظام انتخاباتی از دیگر موارد 
پیش بینی شده در این ایحه است؛ از جمله این اصاحات، نقش 
احزاب در انتخابات، حضور بیشتر بانوان در مجلس شورای 
دخالت  عدم  درخصوص  دقیق تر  احکام  پیش بینی  اسامی، 
از  انتخابات، شیوه های اعمال نظارت  با  نیروهای غیرمرتبط 
سوی مراجع نظارتی، تبیین حدود وظایف مراجع مورد استعام، 
تعریف عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی، ماک قرار گرفتن خود 
اظهاری برای تشخیص تدین و وفاداری به نظام و قانون اساسی 
و برجسته کردن نقش تشکل های مردم نهاد قابل ذکر هستند. رفع 
برخی از ایرادهای اجرایی مانند زمان تمدید اخذ رأی، نقاط 
مناقشه برانگیز و اختافی و تفکیک دقیق تر صاحیت هریک از 
دستگاه های اجرایی و نظارتی نیز از جمله موارد پیش بینی شده 
در ایحه جامع انتخابات است.وزیر کشور اظهار داشت: از سال 

۹۵ ایحه جامع انتخابات کشور را وزارت کشور به دولت داده 
است. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: به این دلیل که یک بار 
سیاست های کلی از سوی مقام وعظم رهبری اباغ شد این 
ایحه مجددا به وزارت کشور بازگشت و با آن سیاست ها منطبق 
شد. در کمیسیون سیاسی و دفاعی هم بررسی های ازم صورت 
گرفت و امروز در دولت تصویب شد. وی با اشاره به مشخصات 
این ایحه افزود:  این ایحه تجمیع شده و به این دلیل که قوانین 
مختلفی داشتیم، هر انتخاباتی با یک قانون انجام می شد. در این 
قانون برای بحث احراز صاحیت ها هم تعریف دقیق تری شده 
است تا هدف دار شود و افرادی که صاحیت های کلی دارند، 
بتوانند شرکت کنند. رحمانی فضلی تاکید کرد: بحث دیگر مربوط 
تبلیغات و شفافیت مالی و نظارت است. موضوع اجرا و نقش 
وزارت کشور هم جزو مسائلی بود که دقیقا به آن پرداخته شد. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص تعریف رجل سیاسی 
و مناقشات پیرامون آن اظهار کرد: اولین موضوع این که برای این 
نامزدها در بحث رجل سیاسی، شرایط اختصاصی تعریف شده 
که تا حدودی عینی است و دیگر این که از لفظ »شخصیت« نیز 
استفاده شده که این امر موجب جلوگیری از تفسیرهای متفاوت 
در این خصوص می شود. وی تصریح کرد: در موضوع رجل 
سیاسی تا حدودی شفاف سازی صورت گرفته، معیارهای علمی 
نیز برای آن تعیین شده که امیدواریم با در نظر گرفتن این دو شرط، 

بحث رجل سیاسی دیگر مورد مناقشه قرار نگیرد.

علی مطهری:
مخالفان FATF به مردم بگویید چه مشکاتی در انتظارشان است

 به جای سرزنش آمریکا، به روحانی و ظریف حمله می کنند

وزیر کشور: در احراز صاحیت ها تعریف دقیق تری شده تا هدف دار شود

تصویب ایحه جامع انتخابات در هیأت دولت
  امیری:»شخصیت« به جای »رجل سیاسی« 



سالن مرکزی موزه شهدای هفتم تیر؛ زمینی که روزی شاهد 
ترور سیاستمداران ایرانی بود، شب گذشته شاهد گفت وگوی میان 
دو سیاستمداری بود که کمتر از پنج سال پیش گفت وگو و مناظره 
میان آن دو نیز تصور نمی شد. دومین مناظره میان مصطفی تاجزاده 
و علیرضا زاکانی بر سر مسائل انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و وقایع بعد 
از آن برگزار شد. در ابتدای این مناظره مصطفی تاجزاده که طبق 
قرعه کشی آغاز کننده مناظره بود، اظهارعقیده کرد: این به مصلحت 
کشور نیست. انقاب نکردیم که اعتراف گیری باشد ما انقاب 
کردیم که مناظره باشد، شهید بهشتی رئیس قوه قضائیه بودند، اما 
در همین کشور به عنوان دبیر کل حزب با احزاب دیگر گفت وگو 
می کردند. این برای ما مهم است. ما طرفدار گفت وگو هستیم، از 
بازجویان در اوین تا کاخ سفید. در زمان انتخابات مجلس ششم 
رئیس ستاد انتخاب بودم اگر شکایت من رسیدگی می شد امروز 

این اتفاقات نبود.
 ماجرای رای صفر حدادعادل

تاجزاده در ادامه با اشاره به خاطراتش در زمان انتخابات 
مجلس شورای اسامی که وی در آن زمان معاون سیاسی وزیر 
کشور بود، گفت: آن روز یک اطاعیه از طرف آقای حداد عادل 
داده شد مبنی بر اینکه رأی من صفر خوانده و این یک تقلب 
آشکار است، من بافاصله از فرمانداری و استانداری خواستم 
رسیدگی کنند. جواب فرمانداری این بود که آرای آقای حدادعادل 
کاما طبق صورت جلسه خوانده و ثبت شده و به شورای نگهبان 
رفته است، با آقای بنی هاشمی رئیس کامپیوتری صحبت کردم 
گفتند در سامانه ما صفر نشده بود، وقتی اطاعیه داد تعجب 
کردیم. وی افزود: وقتی آمدند و بررسی کردیم مشخص شد، 
منظور ایشان صندوق سیاری بوده که ۳۰ نفر رای داده بودند و 
رای آقای حداد عادل در آن صندوق صفر بود. اما آقای حدادعادل 
گفتند که هزار نفر بودند اطاعیه هم صادر کردند. بیست سال 
دارد می گوید که در آن انتخابات تقلب شد. وی گفت: انتخابات 
مجلس ششم تنها انتخاباتی در ایران است که همزمان آراء دو بار 
شمرده می شد، بعد گفتند کلیه آرایی که به نام رجایی نوشته شده 
به نام آقای رجایی خراسانی نوشته شود. معاون اسبق سیاسی 
وزارت کشور کفت: به آقای جنتی پیغام دادم که اطاعیه پس 
گرفته شود یا من مصاحبه می کنم، پرسیدم چرا این کار را می کنید؟ 
گفتند آقای علیرضا رجایی ملی و مذهبی و خطرناک است... گفتم 
مگر شورای نگهبان تایید نکرده است. هر کسی را تایید کردید 

از رأی مردم پاسداری می کنیم. جلوتر آمدیم گفتن بازشماری 
متوقف شد، اوضاع آن قدر آرام بود که آقای جنتی رفتند مکه، اما 
وقتی بازگشتند صحبت از این شد که انتخابات باطل شود. وی 
افزود: دوماه و نیم بعداز انتخابات آقای محمدجواد اریجانی در 
روزنامه رسالت مقاله ای نوشت که بر اساس دایل زیر انتخابات 
باطل شود. در تمام طول اخذ رای روی رشته های باریک کاغذ 
نام کاندیدا نوشته بودند بین مردم پخش می کردند. وی اظهار 
کرد: بارها گفته شد انتخابات مجلس ششم یک افتضاح بزرگ 
سیاسی برای کشور بود؛  اتفاقا چند وقت بعد آقای اریجانی را 
دیدم گفتند آرا چه خبر؟ گفتم چه طور؟ گفتند من خودم می دانم 
که رای نمی آوریم، به حوزه انتخابیه رفته بودم، آقایی گفت شما 
دکتر محمدجواد اریجانی هستی؟ در انتخابات قبلی به شما و 
گروه شما رأی دادم اما راضی نیستم. همان موقع فهمیدم ما رای 
نمی آوریم. تا امروز نیز شماره صندوق های که باطل کرده نمی گوید 
چون رویش نمی شود. همان سال دادگاه من برگزار شد اگرچه من 
از تقلب تبرئه شدم اما اتهامات دیگر زدند اما به شکایت من از 

آقای جنتی رسیدگی نشد.
  دربی را پلیس برگزار کرد

در ادامه این مناظره علیرضا زاکانی گفت:  ای کاش رسانه 
ملی امکانی فراهم می کرد که این مناظره به نظر همه برسد تا سره 
از ناسره مشخص شود. وی افزود: دستگیری مرضیه هاشمی 
مشخص کرد آمریکا چگونه مدافع حقوق بشر، زنان، سیاه پوستان 
و مسلمانان است. این نکته ای است که من خوب می بینیم، آقای 
تاجزاده صریح بگوید آمریکا را دشمن می بیند یا خیر. مسئول 
اسبق بسیج دانشجویی گفت: به عنوان شاهد عینی صحبت کردم؛ 

آنچه به چشم دیده می شود اعتبارش بیش تر است. به طبع چون 
ازم است اسنادی ارائه کنم امروز پیرامون جلسه اسنادی ارائه 
می کنم. من هم سنگ پراکنی کسانی که یا دانشجو بودند یا به 
اسم دانشجو حماتی داشتند را محکوم کردم، هم ورود نیروی 
انتظامی به کوی را محکوم کردم، لذا بیانم یک طرفه نبوده است. 
در همان صحبت گذشته خطاب به جناب تاجزاده گفتم مجموعه 
دوستان ایشان بحران زیست هستند، نان شان در بحران است. 
دیکتاتور هستند، مثال زدم به ما به عنوان یک تشکل دانشجویی 
مجوز راهپیمایی ندادند. وی ادامه داد: مردم باید حق را انتخاب 
کنند، معلوم شد شما سر مردم را کاه می گذارید. به مردم حرف 
حق بدهید تا خودشان انتخاب کنند. زاکانی سپس گفت: کتاب 
برای تاریخ نوشته فرهاد نظری را بخوانید اسناد متعددی است 
که در این باره منتشر شده است. دو عضو از هفت عضو این 
شورا اعتراض دارند به ناقص بودن این گزارش. حکایت خود 
گویی و خودخندی است که توسط آقای عباد و ظریفیان نوشته 
و بعد از بیست سال تحویل مردم می دهد. طی همین گزارش که 
خوانده شده، هسته اولیه را وزارت اطاعات اعام می کند؛ آقای 
تاجزاده چرا دوستان شما در وزارت اطاعات این موضوع را 
اعام نمی کنند؟ ان شاءا... که اشتباه کرده باشند؛ نمی خواهم هی 
بگویم دروغ گویی می کنند، اما آقایانی مثل ابطحی از آقای نظری 
عذرخواهی کردند. وی ادعا کرد: کوی دانشگاه کاما سناریو 
طراحی شده بود. این کار را کردید تا موضوع قتل های زنجیره ای 
فراموش شود. رهبری دستور دادند بررسی شود چرا نشد؟ زاکانی 
با اشاره به ماجرای کوی دانشگاه گفت: شما به ما مجوز ندادید 
و مسیرخافی رفتید. شما با افتخار گفتید دربی را برگزار کردم. 

دربی را پلیس برگزار کرد. آنقدر تماشاگران بصیرت داشتندکه به 
آشوبگران نپیوستند. 

  3 جریان در کوی دانشگاه
تاجزاده در بخش دوم سخنرانی خود گفت: در کوی دانشگاه 
سه جریان بود؛ نیروی انتظامی، لباس شخصی و دانشجویان که در 
مورد لباس شخصی و نیروی انتظامی اتفاق نظر داریم. وی ابراز 
عقیده کرد: بیست سال از ماجرا گذشته و سپاه و نیروی انتظامی 
به این نتیجه نرسیده اند. هنوز کسی نمی دادند که چه کسی به آقای 
نظری دستور داده است. امروز مشخص شود که چه کسی عزت 
ابراهیم نژاد را ترور کرده است؟ اگر مشخص شود مشکات حل 
می شود. تاجزاده که در زمان حادثه کوی دانشگاه تهران معاون 
سیاسی وزیر کشور بود، گفت: به معاون اطاعات نیروی انتظامی 
دستور دادم که پیگیری شود که بعد از مدتی پرسیدم چه شد؟ گفتند 
که ما پیگیری کردیم اما ضارب محلی رفت که ما اجازه ورود 
نداشتیم. یک نکته درباره قتل های زنجیره ای بگویم، چه کسی 
گفت شفاف سازی کنیم؟ آن زمان سناریو چیدند، اما رئیس دولت 

اصاحات ایستاد که رسیدگی شود.
   قتل های زنجیره ای 

زاکانی در بخش دوم زمان خود برای مناظره اظهار کرد: گزارشی 
که گفتید مخدوش و یک طرفه است، آن گزارش می گوید که با اشیاء 
دم دستی زدند؛ با ساعت هاشون زدند؟ با سنگ زدند دیگر. وی از 
تاجزاده پرسید: نگفتید آخر قتل های زنجیره ای چه شد؟ یک جنایتی 
شد، رهبری اعام کردند تا انتها باید بروید. امروز وزارت اطاعات 
دست شماست بگویید، این افراد که خطری برای کشور نداشتند چه 
کسی سود می برد؟ این فعال سیاسی در همین راستا گفت: شما که 
می خواستید چهره نظام را خراب کنید. درباره لباس شخصی ها گفتم 
که نیروی انتظامی، مردم و دوستان شما هستند. اما در مورد ترور 
آقای حجاریان باید گفت کسی که ضارب ایشان بود سال ۸۸ هم 

خودش و هم پدرش در ستاد رقیب احمدنژاد بود.
   دوبار مجوز ندادیم

تاجزاده در بخش سوم این مناظره گفت: چرا یک انتخابات 
برای نظام است یک انتخابات نیست. چرا به مجلس ششم 
می گوید حکم حکومتی حلش کرد.... ملت اتهاماتی که در این 
مناظره به من زدند را بشمرند، بیایید قبول کنیم که ما برابر هستیم. 
وی گفت: من دوبار در زمان وزارت کشور اجازه برگزاری 
انتخابات را ندادم. نیروی انتظامی آن زمان آنقدر وضعش آشفته 
بود که هرچه اصرار کردیم مسئولیت امنیت کشور را در آن 
دوران تامین کند، قبول نکردند و با مخالفت ما تامین امنیت 

به سپاه داده شد. 
 ادامه صفحه6
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اعامدریافتیمدیرانجلویسوءاستفادهرامیگیرد
ــران باعــث ایجــاد آرامــش می شــود و جلــوی  ــی مدی رئیــس مجلــس گفــت: اعــام دریافت
سوءاســتفاده را می گیــرد. علــی اریجانــی درکمیســیون تلفیق مجلس بر ضــرورت اعــام دریافتی 
مدیــران بــر پایــگاه اطــاع رســانی تاکیــد کــرد و افــزود: این موضــوع در قانون برنامه ششــم توســعه 
ــذا  ــا کامــل نیســت. ل ــی را شــروع کــرده اســت ام ــت هــم اقدامات پیش بینــی شــده و دول
بایــد بــرای تکمیــل آن تــاش  شــود. وی تصریــح کــرد: ایــن اقــدام باعــث ایجــاد آرامــش 

ــا قــدری از نظــر بودجــه شــرایط  ــادآور شــد: م ــرد. رئیــس مجلــس ی می شــود و جلــوی سوء اســتفاده را می گی
ســختی داریــم، از ایــن رو بررســی ایحــه بودجــه9۸ کار زیــادی را می طلبــد، در ایــن راســتا بایــد بــا دقــت نظــر 
شــرایط کشــور را در بودجــه لحــاظ کنیــم. اریجانــی از اعضــای کمیســیون تلفیق به ویــژه رئیس و ســخنگوی این 
کمیســیون تشــکر کــرد کــه پیام هــای آرامش بخشــی را از مصوبــات منعکــس کردنــد، شــرایط کشــور هــم همیــن 

امــر را اقتضــا می کنــد.

 

نعمت احمدی در گفت وگو با »آرمان« :
روحانیدارایشجاعتبیان
برخیمباحثاست
 رئیس جمهورخود را مقابل منتقدان بدون علم کوچک نکند

آرمـان- راضیـه فراهانـی : رئیس جمهـور طـی سـخنانی عنـوان کردند که 
»دیـن بـا انتخـاب حاصـل می شـود، نـه با تحمیـل« ایـن موضوع باعث شـد تا 
موج انتقادات بر او روانه شـود. »آرمان« در همین راسـتا گفت وگویی با نعمت 

احمـدی فعال سیاسـی اصاح طلـب و حقوقدان داشـته کـه می خوانید.
 اخیرا بحث  ها بسیار بر سر حجاب در جامعه است.

مدت هاسـت که از سـوی جبهه اصولگرا نگاه ویژه ای به حجاب در جامعه 
مطـرح شـده اسـت. علـی مطهـری اعام کـرده که اگـر حجـاب را بـه رفراندوم 
قـرار دهیـم بیـش از نیمـی از مـردم خواهان آن هسـتند، این بیـان آقای مطهری 
نشـان دهنده آن اسـت کـه بحـث حجـاب در محافـل مطـرح اسـت. 4۰سـال از 
انقاب اسـامی گذشـته و اینگونه مباحث نشـان دهنده نگاه جدیدی به مسائل 
اسـت. بـا توجـه بـه برخـی از موضوعـات که اجبـار و الزام بـر آنها وجـود دارد 
طبیعتـا واکنش هـای منفـی به دنبال خواهد داشـت. اگـر کمـی آزادی را در مورد 
حجـاب لحـاظ کنیم طبیعتا مردم ایران که مسـلمان هسـتند دربـاره این موضوع 
انتخابـی خواهـد داشـت کـه بـا تکیه بر مذهـب و عـرف جامعه باشـد. در حال 
حاضـر میـان حجـاب و بدحجابـی یـک نـوع تقابـل بـه وجود آمـده اسـت. به 
خیابان هـا اگـر توجـه کنیـد متوجـه یک نـوع جبهه گیری برخـی افـراد در مقابل 
حجاب می شـوید. طی سـال های گذشـته تندروی های بسـیار زیادی نسـبت به 
حجـاب و نـوع آرایـش رخ داده اسـت. یـاد دارم برخـی از پسـران جوانـی کـه 
آرایش موی شـان حالت معمول نداشـت بعضا برخی موهایشـان را با ماشین و 
یـا قیچـی می زدنـد، اینگونـه برخوردها به یک تقابل رسـید، امـا در حال حاضر 
هنگامی که نسـبت به آرایش مو و لباس پسـران حساسـیت ها کاهش پیدا کرد، 
آرایـش غیرمتعـارف مـو و لبـاس آنهـا هـم از میـان رفت، اگـر در میـان خانم ها 
همانگونه که نسـبت به آرایش پسـران حساسیت ها کاهش یابد، شاهد خواهیم 
بـود کـه مـدل آرایش نامتعـارف در برخی از زنان هم از میـان خواهد رفت، چرا 
کـه حیای وجودی دختران و پسـران اجـازه نخواهد داد که بدحجابی در جامعه 
صـورت گیـرد. آیـه »ااکـراه فی الدیـن« در قـرآن آمده اسـت. خداونـد به کرات 
بـه پیامبـر)ص( فرمودند که شـما را برای رسـالت انتخاب کردیـم. هدایت مردم 

به عهده ماسـت.
 آقای روحانی در مقابل این هجمه ها چگونه برخورد کند؟ 

آقـای روحانـی به عنوان آنکه از جامعه روحانیت هسـتند و به عنوان فردی 
کـه بـه صراحـت در سـخنرانی ها و مجامـع مختلـف مطرح کردند که نخسـتین 
بـار مـن در ارتـش آمـده ام حجـاب را الزامـی کـرده ام، اان هـم بـاور خـود را 
پـس از 4۰سـال می گویـد. صحبت هـای آقای روحانـی هیچ زمانی در راسـتای 
بی حجابی نیسـت، او به عنوان فردی که سـالیان سـال است که در حساس ترین 
پسـت های امنیتی حضور داشـته، قطعا برای ایشـان بولتن ها ارسـال می شود که 
افـراد عـادی بـه آنهـا دسترسـی ندارند. آقـای روحانی تمـام این موضوعـات را 
می دانـد، بیانـات آقـای روحانـی دربـاره خروجی یک واقعیت اسـت کـه اگر ما 
انسـان ها را منع کردیم می شـود »اانسـان حریص علی ما منع«. آقای روحانی 
نظـر خـود را بـه عنـوان یـک روحانـی، به عنـوان فـردی که چنین خاسـتگاهی 
دارد بیان نمی کند بلکه به عنوان رئیس جمهوری که از پوشـیده و پنهان مسـائل 
بااطـاع اسـت و گزارش هـا به او می رسـد و واکنش هـا را می داند، اعام می کند 
اگـر سـختگیری نکنیم با توجه به فرهنـگ، تمدن و نوع نگاه مردم، قطعا پاسـخ 

مثبت تر خواهـد بود.
 سخنان اخیر آقای روحانی درباره دین را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوشـحالم کـه آقـای روحانـی پـس از 4۰سـال بـه ایـن نتیجـه رسـیده و 
شـجاعت بیان اینگونه مباحث را دارد که باید به بخش های رحمانی و رحیمی 
دسـتورات آسـمانی توجـه و »ااکـراه فی الدین« را هم در نظر گرفـت و به مردم 
اعتماد داشـت. این مردم مسـلمان هسـتند و در حال حاضر مشـاهده برخی از 
بدحجابی هـا در مقابل سـختگیری بیـش از حد به جوانان بوده اسـت. سـخنان 
آقـای روحانـی را بایـد در چنـد جبهه مـورد بررسـی قـرار داد. وی فردی معمم 
و روحانـی و دارای تحصیـات حـوزوی و همچنیـن بـه عنوان یـک حقوقدان 
دارای تحصیات دانشـگاهی و دکتری اسـت. آقای روحانی رئیس جمهور تمام 
مـردم ایران اسـت. معتقـدم او در هر یک از وجهه هایی که مورد توجه قراردهیم 
وجهه رئیس جمهوری اش غالب اسـت، دو سـال دیگر او رئیس جمهور نیست. 
اگـر ایشـان را در قالـب رئیس جمهـور در نظر می گیرند به باور من ایشـان نباید 
خود را ریز کرده و قصد پاسـخ به اینگونه انتقادات را داشـته باشـند. ایشان نباید 
وزن خـود را پاییـن بیاورنـد تا در حد پاسـخ به آقای شـریعتمداری باشـد. آقای 
شـریعتمداری به آسـمان و ریسـمان چنگ می زند تا نیمه پوشـیده و پنهان هر 
کسـی را از نگاه خود برما کند. آقای روحانی انتقادات این افراد را نباید پاسـخ 
دهـد، چـرا کـه لزومی نـدارد. آقای رئیس جمهور نماینده تمام مردم ایران اسـت 
و نبایـد وقـت خـود را صـرف پاسـخگویی بـه افـرادی کند که هیـچ زمانی قانع 

نخواهنـد شـد، چرا کـه این افـراد به طور کل قانع نمی شـوند.
 در برخــی از انتقادات به آقای روحانی آمده که ســخنان او 
خطرناک تر از واتیکانیسم است. چرا برخی از مخالفان از چنین 

کلماتی استفاده می کنند؟
افـرادی کـه از واتیکانیسـم در مقابـل صحبت هـای آقـای روحانـی سـخن 
گفته انـد، بـه نظر بایـد ابتدا معنای اصلـی آن را بخوانند. این آقایـان باید در نظر 
بگیرنـد کـه روحانـی در کجـای قانون اساسـی قـرار دارد. آیـا آقـای روحانی به 
عنـوان فـردی کـه در اصـل ۱۱۳ قانـون اساسـی تعریفـش کرده انـد قـادر اسـت 
جامعـه را بـه مرحلـه ای برسـاند کـه واتیکانیسـم را حاکـم کنـد یـا خیـر؟ آقای 
روحانـی یـک قالب به عنوان رئیس جمهور دارد. جایگاه رئیس جمهور و حدود 
اختیاراتش آنگونه نیسـت که پاسـخ هر شـخصی را بدهد خصوصا اشـخاصی 

کـه دارای یـک نـگاه منتقدانه و دور از علم هسـتند.

حکم یاشار سلطانی صادر شد
حبسومحرومیتازفعالیتسیاسیورسانهای

آرمان: یاشـار سـلطانی منتشـر کننده گزارش واگذاری اماک شـهرداری، 
اواخـر شـهریور 9۵ بازداشـت شـد. دادسـتان تهـران سه شـنبه 4 آبـان ۱۳9۵ با 
تصریـح بـه این که یاشـار سـلطانی تحقیقـات صورت گرفته توسـط سـازمان 
بازرسـی کل کشـور را انتشـار داده است، گفت: حسـب اظهارات و مکتوبات 
بازرس و هم چنین سـربازرس سـازمان بازرسی کل کشـور در دادسرای تهران 
مبنی بر این که به یاشـار سـلطانی و برخی اعضای شـورای شـهر به صراحت 
و مکرر اعام کرده و هشـدار داده بودند که گزارش سـازمان بازرسـی محرمانه 
و انتشـار آن ممنوع اسـت، سوء نیت خاص متهم محرز است. عباس جعفری 
دولت آبـادی دادسـتان تهـران ۲۲ آبـان مـاه سـال 9۵ اعـام کـرد کـه بـا تکمیل 
تحقیقات پرونده یاشـار سـلطانی، نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شده است. 
جلسـات اول و دوم رسـیدگی به پرونده یاشـار سلطانی روزهای هشتم و نهم 
مـرداد مـاه سـال 9۶ و آخریـن جلسـه رسـیدگی به ایـن پرونـده ۲۱ مـرداد ماه 
سـال 9۷ برگزار شـد. وکیل مدافع یاشـار سـلطانی از صدور حکم محکومیت 
موکلش توسـط شـعبه ۱۵ دادگاه انقاب خبر داد. سـیدصادق کاشـانی ضمن 
اعـام خبـر صـدور حکـم موکلـش، گفـت: اتهامات یاشـار سـلطانی شـامل 
»جمع آوری و انتشـار اطاعات طبقه بندی شـده مربوط به سـازمان بازرسـی 
کشـور«، »نشـر مطالب خاف واقع به قصد تشـویش اذهان عمومی«، »افترا 
نسـبت به شـرکت عمران تکار« و »تهدید نسبت به شـرکت عمران تکار« 
اسـت. وی افزود: بر اسـاس رای صادره، یاشـار سـلطانی در مورد اتهام »نشـر 
مطالـب خـاف واقـع بـه قصـد تشـویش اذهـان عمومی« بـه تحمل ۲ سـال 
حبـس، در مـورد اتهام »افترا نسـبت به شـرکت عمـران تکار« به تحمل یک 
سـال حبس و در مورد اتهام »تهدید نسـبت به شـرکت عمران تکار« به دو 
سـال حبـس محکـوم شـده اسـت. وی، افـزود: پرونـده در مورد اتهـام »جمع 
آوری و انتشـار اطاعات طبقه بندی شـده مربوط به سـازمان بازرسی کشور« 

مفتـوح اسـت و هنـوز رایی در این باره صادر نشـده اسـت.

گـــــپ فیلترکردنفضایمجازیخافمصالحملیاست
عضـو هیات رئیسـه مجلس تاکیـد کرد 
کـه فیلتـر کـردن فضـای مجـازی خـاف 
مصالـح ملـی کشـور اسـت و باید بـه جای 
محـدود کـردن بـه سـمت توسـعه فضـای 
مجـازی حرکـت کـرد. علیرضـا رحیمـی 
گفـت: فضـای مجـازی واقعیتـی غیـر قابل 
انـکار اسـت کـه بـرای مـردم اهمیـت پیـدا 
کـرده و جـزو خدمـات ضروری محسـوب 

می شـود. ایـن واقعیتـی اسـت کـه نمی تـوان آن را انـکار 
یـا سـرکوب کـرد. وی افـزود: بـر ایـن اسـاس بـه جـای 
برخـورد بـا فضـای مجـازی می تـوان از ایـن ظرفیت هـا 
در حوزه هـای اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی اسـتفاده کرد 
و بـه سـمت توسـعه ایـن فضاها رفـت. قاعدتا نگاه بسـته 
و فیلتـر کـردن ایـن فضاهـا مخالـف آزادی هـای مبنایی و 
حقـوق شـهروندی اسـت. نماینـده تهـران بـا بیـان اینکـه 
»نـگاه رهبـری به فضای مجـازی جدید نیسـت« توضیح 
داد: قبـا هـم رهبـری نگاهی توام با به رسـمیت شـناختن 
فضـای مجـازی داشـتند. لذا اینکـه به طور کلـی بخواهند 

این فضا را به رسـمیت نشـناخته و یا آن را 
انـکار کنند فـرار از واقعیت اسـت. رحیمی 
یادآور شـد: در این بین برخی که در گذشـته 
مقابـل جوانان و نیاز جامعه موضع منفی به 
فضـای مجازی می گرفتنـد بافاصله بعد از 
موضـع رهبـری تغییر جهـت دادند کـه این 
رویکرد آنها از آن جهت جای تاسـف دارد 
کـه منطـق رهبـری پیـش از این هم روشـن 
بود و نیاز نبود که آنها بعد از فرمایش ایشـان تغییر موضع 
دهنـد. وی گفـت کـه به فضای مجازی در توسـعه مسـائل 
اجتماعـی، سیاسـی، آموزشـی و به خصـوص در حـوزه 
مناسـبات بین المللـی نیاز داریـم. لذا باید به جـای محدود 
کـردن فضـای مجـازی آن را توسـعه دهیـم. اخیـرا هـم در 
برخـی از مـوارد جوانان آنچنان از فضای مجازی اسـتفاده 
کرده انـد کـه تلویزیـون تبدیـل به اولویـت آخـر خانواده ها 
شـده و عمـا کاربـرد صداوسـیمای ملـی توسـط فضـای 
مجـازی انجـام می شـود کـه مـا آن را از جنبـه ارتباطـات 

رسـانه ای و مناسـبات اجتماعـی بـه فـال نیـک می گیریم.

نمایندگانازرفتارهایپوپولیستیپرهیزکنند
فعـال سیاسـی اصولگـرا تاکیـد کـرد: مـا 
فکـر می کنیـم اگـر گروه هـای سیاسـی جمـع 
شـوند می تواننـد زمینه  سـاز انتخـاب فـردی 
شایسـته شـوند. تـا مـردم اراده نکننـد فـردی 
انتخـاب نمی شـود. متاسـفم کـه عـده ای بـه 
می کننـد  فکـر  کـه  می کننـد  گونـه ای عمـل 
انتخـاب  بـه  منجـر  می توانـد  آنـان  اراده 
 یـک فـرد بـه عنـوان رئیس جمهـور باشـد. 

امیررضا واعظ آشتیانی اظهار کرد: همانطور که رئیس جمهور 
چهـار سـال مسـئولیت کشـور را در دسـت دارد و حتـی تـا 
آخریـن دقایقـی هـم کـه مسـئولیت دارد باید بـه وظایف خود 
بـه نحـو احسـن عمـل کنـد، یـک نماینـده مجلـس هـم بایـد 
همان طـور باشـد یعنـی تا پایـان دوران چهارسـاله مسـئولیت 
خـود، فکـر و هدفـش در راسـتای خدمت به مردم باشـد. وی 
تاکید کرد: نماینده ای که بخواهد به دنبال رفتارهای پوپولیستی 
و جمـع  کـردن آرا بـرای خودش باشـد را نمی توانیم به عنوان 
یک نماینده بشناسیم. عملکرد نمایندگان در طول این  ۳سال 
و انـدی که گذشـته مشـخص اسـت. رفتار و کـردار نمایندگان 

هـم بـرای مردم منطقه خود و هـم برای افکار 
عمومی روشـن است. نماینده ای که کارآمدی 
نداشـته باشـد و بخواهـد عوام فریبی کنـد راه 
بـه جایی نخواهد برد. ایـن عضو جبهه یاران 
انقـاب اسـامی یادآور شـد: انصـاف اقتضا 
می کنـد نماینـدگان آنچـه کـه هسـتند باشـند 
یعنـی شـخصیت دوبـاره بـرای خود درسـت 
نکننـد بلکه هرآنچه کـه بودند همـان را ادامه 
دهند مگر اینکه راهی را اشـتباه رفته باشـند که بخواهند از آن 
راه اشـتباه بازگردنـد کـه این بحث دیگری اسـت و به نیت آن 
فرد و ارتباطشـان با خداوند مربوط اسـت. نمایندگان مجلس 
اگـر خدمتگـزار مردم هسـتند بایـد از رفتارهای پوپولیسـتی و 
رفتارهایـی کـه منجر بـه عوام فریبی می شـود پرهیز کننـد. وی 
دربـاره اظهـارات برخـی کـه معتقدنـد جریاناتی در کشـور در 
راسـتای اهـداف انتخاباتـی در تـاش هسـتند کـه مشـکات 
کشـور را گـردن مجلـس بیندازنـد، گفـت: مـن بـا ایـن حرف 
موافق نیسـتم. اینکه ما منتقـدان را متهم به بازی های سیاسـی 

کنیـم، این حرف منصفانه نیسـت.

روی خــط

نـــگـره
 »آرمان« از واکنش ها به

 سخنرانی اخیر رئیس جمهور روایت می کند
انتقادآیتا...مکارمشیرازیازروحانی
 رئیس جمهور کشور دموکراتیک سکوار نیستید!

 آرمان: اظهارات اخیر رئیس جمهور واکنش های مختلفی را 
به دنبال داشت و بیش از همه چند بخش اظهارات روحانی محل 
توجه و نقد قرار گرفت. نخست آن بخش که اظهار داشت: »همه 
آنچه درباره حجاب در قرآن آمده برای حمایت از زن است، اما 
به گونه ای رفتار شده که انگار باید چماقی بر سر زن باشد و این 
به خاطر آن است که مساله حجاب را درست در جامعه تبیین 
نکردیم« و بخش دیگر به مخالفت با محدودسازی ها در فضای 
مجازی مرتبط بود که رئیس جمهور در این بخش گفت: »باید 
قبول کنیم که اشتباه کردیم، فکر کردیم اگر بگوییم استفاده از فان 
امکان ممنوع بوده و فیلتر است همه به آن گوش می کنند. دیدیم 
که پس از فیلتر هر امکانی، فیلترشکن آن ایجاد شد و هرچه 
تاش کردیم به طور روزانه فیلترشکن های جدید ارائه شد و در 
نتیجه، زیان و آسیبی که به ویژه به جوانان و فرزندان ما از ناحیه 
استفاده از فیلترشکن ها وارد شد، بیشتر از زمانی است که به طور 
عادی مثًا از همان نرم افزاری که فیلترکردیم، استفاده می کردند« 
و یا: »مبارزه با خواست عموم مردم، شرعی و قانونی نیست. 
برخی فکر می کنند اختیاراتی از آسمان دارند تا بر زمینی ها هر 

فرمانی که می خواهند صادر کنند«.
 انتقاد آیت ا... مکارم شیرازی

دیروز یک مرجع تقلید به سخنان اخیر رئیس جمهور 
واکنش نشان داد و گفت: اخیرا جناب رئیس جمهور دو جمله 
درباره مساله حجاب و فضای مجازی گفتند که متأسفانه هر 
دو زننده بوده است، ان شاءا... در زمان مناسب، مفصل درباره 
این موضوع سخن خواهم گفت، اما امروز اشاره ای به آن 
خواهم داشت. آیت ا... مکارم شیرازی در درس خارج فقه در 
مسجد اعظم قم با اشاره به اینکه مساله حجاب جزو مسائل 
ضروری است، ادامه داد: رئیس جمهوری که قسم خورده است 
ارزش های اسامی را حفظ کند، باید به قسم خود پایبند باشد، 
ما اگر این همه شهید دادیم، برای ارزش های اسامی بوده 
است. این مرجع تقلید افزود: اگر به قول غربی ها در منطقه اولین 
قدرت هستیم، آن هم بر اثر اسام است، این را باید حفظ کرد، 
شما رئیس جمهوری اسامی هستید، نه رئیس جمهور کشور 
دموکراتیک سکوار. مکارم شیرازی اضافه کرد: درباره فضای 
مجازی هم ببینید که چه فسادهایی رخ داده است، ما منکر این 
فضا نیستیم، اما باید جلوی مفاسد را گرفت، بنده از برخی از 
قضات محترم دادگستری شنیده ام که می گفتند اکثر طاق هایی 
که واقع می شود مرتبط با وسوسه های فضای مجازی است و 
اکثر بدآموزی ها و انحرافات هم مربوط به این فضاست. این 
استاد برجسته حوزه بیان کرد: کسی نمی گوید فضای مجازی را 
حذف کنید، بلکه باید این فضا را اصاح کرد، رئیس جمهور 
در سخنان خود می گوید، وقتی مردم همه چیز را خواستند، 
نباید جلوی خواست آنان را گرفت، که در پاسخ باید گفت: 
اگر مردم همه چیز را می فهمند، پس در دادگستری و تعزیرات 
را هم ببندید، یقینا یک عده خطاکار در کشور وجود دارند که 
باید جلوی آنان را گرفت. مکارم شیرازی با اشاره به اینکه 
رئیس جمهور باید اشتباهات خود را اصاح کند، اظهار کرد: 
یکی از اصول سیاست این است که اگر در یک جا مساله 
بغرنجی پیدا کردید، به سراغ مسائل حاشیه ای بروید، این جزو 
مسائل سیاست است، حاا هم که این مشکات اقتصادی 
وجود دارد، مسئوان سراغ مباحث حاشیه ای می روند، سرگرم 

کردن مردم با این مسائل کار درستی نیست.
 یک مقدار برای حوزه

وی خاطرنشان ساخت: باید منبری ها، رسانه ها و مؤلف ها 
عقاید را برهانی بیان کرده تا مردم آرام آرام معتقد شوند. آیت ا... 
سبحانی با اشاره به اینکه احکام جنبه اجرایی دارد، تصریح 
کردند: حجاب از قبیل مسائل تکلیفی است، حجاب، چماقی بر 
سر زنان نیست، بلکه مرتبط با عفاف آنان است. امام سجاد)ع( 
فرموده است حق چشم این است که آن را از حرام حفظ کنید و 
اگر بخواهید کمک بگیرید، بر نامحرم نگاه نکن، اگر نگاه کردی 
دامنتان آلوده می شود. وی اظهار داشت: آقایانی که در رأس کار 
هستند، یک مقدار از مسائل را برای حوزه بگذارند، شما که عقل 
کل نیستید، اقتصاد، سیاست و... برای شما، ولی احکام شرعی 
را برای حوزه بگذارید. این مرجع تقلید ابراز داشت: حجاب 
تنها با نصیحت درست نمی شود، ۵۰درصد با نصیحت است، 
اما ۵۰ درصد دیگر اجرا می خواهد، امر به معروف می خواهد، 
نهی از منکر می خواهد. این استاد حوزه خاطرنشان ساخت: 
باید جنبه های اجرایی برای اجرای احکام حجاب در جامعه 

عاقانه باشد.
 دو نوع انتقاد

دوم بهمن ماه حسین شریعتمداری در واکنش به اظهارات 
رئیس جمهور نوشته بود:  »آقای روحانی پیش از این هم گفته 
بودند نمی توان مردم را با زور شاق به بهشت برد! که باید 
پرسید، مگر کسی یا کسانی درپی آن بوده اند مردم را با زور 
شاق به بهشت ببرند که حضرت ایشان نگران شده و قصد 
پیشگیری داشته اند؟ بله، به زور نمی توان مردم را به بهشت برد 
ولی وظیفه دولت اسامی است که با آنچه باعث گمراهی مردم 
و مانع خیر و صاح و نهایتا بهشتی شدن آنان می شود بجد 
مقابله کند و...« که پس از انتشار مواضع شریعتمداری، یک 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: صحبت های روحانی بر اساس 
آیات  قرآن است که فرموده اند »ا اکراه فی الدین « ، یعنی در 
دین اکراه نیست و حقیقت دین به گونه ای است که باید با عقل 
و تعقل و با  فطرت سازگار باشد تا خود انسان دین را قبول 
کند. آیت ا... محسن غرویان افزود: من برای حرف های آقای 
شریعتمداری زیاد ارزشی قائل نیستم.  یک نکته این است که 
صحبت های آقای دکتر روحانی بر اساس آیات قرآن است 
که فرمودند   » ا اکراه فی الدین«، یعنی در  دین اکراه نیست و 
حقیقت دین به گونه ای است که باید با عقل و تعقل و با فطرت 
سازگار باشد تا خود انسان دین را قبول کند. او افزود: دین مثل 
ریاضیات است، با ضرب چماق و فشار نمی توان آن را به 

کسی تحمیل کرد. 

2سالزندانتعلیقیبرایمتهم
پروندهمرتبطبابدحجابی

یکـی از متهمـان پرونـده موسـوم بـه »دختـران خیابـان 
انقـاب« کـه در ورودی دادگاه انقـاب بـا ماموران درگیر شـده 
بـود، دو سـال حبـس تعلیقـی و ۵۰ هـزار تومـان جـزای نقدی 
محکوم شـد. ایرنا نوشـت؛ محمدحسـین آقاسـی وکیل مدافع 
لیا میرغفاری اظهار داشت: موکلم پرونده ای در دادگاه انقاب 
داشـت کـه خـرداد امسـال موقع ورود بـه دادگاه بـا وجود اینکه 
مانتـور و شـلوار جیـن بـر تـن داشـته، از او می خواهنـد چـادر 
سـر کنـد. این وکیل دادگسـتری اضافه کرد: موکلـم نمی پذیرد و 
می گویـد حجابـش خوب اسـت و نهایتًا بـه او چـادر می دهند 
و او نیـز بـا مامـوران درگیـر و بـه یـگان حفاظـت دادگاه منتقـل 
می  شـود. آقاسـی ادامـه داد: نهایتـًا بـه خاطـر اظهـارات موکلم، 
بـرای او پرونـده  ای بـه اتهـام اهانت به رهبری، تمرد نسـبت به 
مامـوران در حیـن انجـام وظیفـه، ظاهر شـدن در انظار عمومی 
بـدون حجاب شـرعی و تشـویق مـردم به بی حجابی و فحشـا 
تشـکیل می شـود. وکیل مدافع غفاری افزود: پرونده دو قسمت 
شـد؛ یک قسـمت در صاحیت دادگاه انقاب بود که دادگاه در 
ارتبـاط بـا اتهـام اهانت به رهبـری، موکلم را به دو سـال حبس 

محکـوم کـرد کـه به مدت ۳ سـال تعلیق شـده اسـت.

آرمان: رزمایش قطع اینترنت موضوعی نبود که جامعه به سادگی پذیرای آن 
باشد و شدت اعتراضات آنچنان بود که دیروز وزیر ارتباطات از لغو آن خبر داد هر 
چند مشخص شد تفسیر اشتباهی از برنامه جدید صورت گرفته بود. چند روزی 
است که خبرها در سانه ها حاکی از »رزمایش قطع اینترنت« است. داستان اینگونه 
آغاز شد که در نامه ای منتسب به معاونت توسعه کسب و کار یک شرکت پرداخت 
اینترنتی به پذیرنده هایش عنوان شده بود: »بنا بر اعام پدافند غیرعامل کشور، به 
منظور رزمایش قطع اینترنت، کلیه سرورهای مبتنی بر کارت در تاریخ ۷بهمن ۱۳9۷ 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به مدت ۲ ساعت قطع می شود. در این فرآیند تمامی پذیرندگان 
دارای سرور خارج از کشور، از دسترس خارج خواهند شد. بدیهی است پس از 
پایان رزمایش همه سرویس ها به حالت عادی باز خواهند گشت. در آینده نزدیک 
این رزمایش به تناوب تکرار شده و درنهایت تمامی پذیرندگانی که دارای سرویس 
خارج از کشور هستند، از سرویس پرداخت خارج خواهند شد. لذا پیشنهاد می شود 
نسبت به انتقال سرور خود به داخل کشور اقدام کنند«. محمدجعفر نعناکار -مدیرکل 
حقوقی سازمان فناوری اطاعات ایران- که نامه منتشره به نقل از وی انتشار یافته 
بود، در توئیتر خود نوشت: درخصوص نامه به یکی از شرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت مبتنی بر عدم ارائه خدمت به سرورهای مستقر در خارج از 
کشور، با دستور امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطاعات- موضوع را پیگیری 
کردم. با عنایت بر اینکه مستندی دال بر انتقال اجباری سرورها یافت نشد، موضوع 
انتقال اجباری سرورها مختومه شد.« این موضوع بلوای زیادی در کشور ایجاد کرد 
و تعبیر به قطع اینترنت در سراسر کشور شد و همین واکنش ها تغییر اساسی در 
این تصمیم را رقم زد. نعناکار همچنین در بازنشر توئیت پیوست عنوان کرد: پدافند 
غیرعامل از شاپرک خواسته تا شرکت های پرداختی که سرورهای خارج از کشور 

دارند، سرورهای خود را به داخل منتقل کنند. این تنها یک توصیه بوده و نه اجبار.
 توضیح وزیر ارتباطات

در همین راستا وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت: »عبارت رزمایش قطع اینترنت 
یکی از فجیع ترین عباراتی بود که برای ضایع کردن یک موضوع بسیار مهم مثل بررسی 
تاب آوری زیرساخت های حیاتی کشور، به کار برده شد. اینگونه ناشیگری می کنیم و 
بعد فضای مجازی را مقصر می دانیم. باید بپذیریم در شناخت رسانه ضعف داریم.« این 
توئیت وزیر ارتباطات با واکنش ها و انتقادات بسیاری از سوی کاربران فضای مجازی 
رو به رو شد. با این حال تاکنون اطاعات شفافی درباره این موضوع از سازمان های 
مربوطه از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت که به نوعی متولی ارائه اینترنت به 
شمار می رود، ارائه نشده است، اما بنا بر اظهارات مطرح شده، تصور آن است که این 
رزمایش، ارتباطی با قطع شبکه اینترنت ندارد و ظاهرا اختال مورد اشاره صرفا مربوط 
به بهره برداری از سرویس پرداخت از سوی برخی سایت هاست که سرورهای آن در 

خارج از کشور قرار گرفته و ارتباطی با اتصال به اینترنت به صورت عمومی ندارد.
 ما بی گناهیم!

 پس از واکنش ها و انتقادات به قطع دوساعته اینترنت وزیر ارتباطات در توئیتی 
دوباره نوشت:»در حاشیه دولت، همه از رزمایش! پرسیدند، دیشب، گزارش کردم 

که برای چک تاب آوری زیرساخت بانکی در برابر تحریم، روش های دیگری جز 
قطع اینترنت شرکت سداد هم وجود داشت. گزارشی دریافت کردم که این برنامه 
لغو شده است. ضمنا سداد صاحیت الزام شرکت ها به انتقال سرورها به داخل 
کشور را ندارد.« وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات درباره اینکه آیا وزارت ارتباطات 
برگزارکننده مانور قطع اینترنت است و با این وزارتخانه هماهنگی صورت گرفته 
است، به ایلنا گفت: برگزارکننده این کار وزارت ارتباطات نیست، هماهنگی برگزاری 
یک چنین اقداماتی را در مرکز ملی فضای مجازی انجام می دهند. محمدجواد 
آذری جهرمی ادامه داد: همان گونه که گفتم اهمیت پایداری زیرساخت های ارتباطی 
کشور بسیار حائز اهمیت است و اگر این ارتباطات دچار مشکل شود، حتما زندگی 
مردم مختل می شود. او ادامه داد: شورای عالی فضای مجازی به مراکز حساس که 
زیرساخت های بانکی یکی از آنهاست، اعام کرد که شبکه خود را پایدار کنند که 
آنها هم این کار را انجام داده اند و در حال ارزیابی هستند. جهرمی افزود: چیزی که 
من روز گذشته مطلع شدم این است که بانک مرکزی بعد از اینکه فرآیند ارزیابی 
بانک ها تمام شده، سراغ شرکت های پرداخت رفته است که شرکت سداد یکی از 
این شرکت هاست که بنا بوده این ارزیابی را انجام دهد. او افزود: در مورد اینکه نحوه 
مکاتبه بین بانک مرکزی و شرکت سداد چگونه بوده است، چیزی مشاهده نکرده ام 
اما نحوه اطاع رسانی شرکت سداد به شدت ایجاد حساسیت کرده و مطالبی که در 
انتهای نامه نوشته شده است، متناسب با آن تصمیمات نبوده که همین امر یک ابهام 
و نگرانی در ذهن مردم ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات تاکید کرد:  فرآیند بررسی 
پایداری نیاز به قطع اینترنت نداشته و می شود با شیوهای دیگری صورت گیرد. اما در 
هر حال قطع اینترنت یک شرکت، انتصاب داده شد به قطع اینترنت کل کشور و این 

کج سلیقگی در به کار بردن کلمات، فضایی را ایجاد کرد که خوشایند نبود.

و  رسانه  اهل  به  خبررسانی  در  توئیت ها  نقش  آرمان: 
کارشناسان در جامعه بسیار تاثیرگذار است. حال این توئیت را 
چه یک فرد جناحی نوشته یا فرد اجرایی در کشور. چندی پیش 
علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس توئیتی را منتشر کرد 
که چنین بود: »تعدادی از وزیران طی نامه ای از مقام رهبری 
درخواست كرده اند برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو توسط 
مجمع تشخیص مصلحت)نظام(، ایشان تاكید مستقیم فرمایند. 
 عضو جبهه پایداری در كمیسیون امنیت ملی در تحریفی آشكار، 
این نامه مشفقانه را تعبیر به تهدید به استعفای جمعی از كابینه كرده 
است.« این توئیت طی چند روز گذشته بازتاب و واکنش های 
بسیاری را به همراه داشت. برخی خبر دادند بیژن نامدار زنگنه 
وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسامی وزیر راه و 
شهرسازی، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و فرهاد دژپسند 
وزیر اقتصاد این نامه را امضا کرده اند. برخی که چنین موضوعی 
با منافعشان سازگار نبود سعی در القای دروغ بودن خبر رحیمی 
مبنی بر ارسال نامه نمایندگان به رهبری کردند، اما روز سه شنبه، 
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقدیم نامه 
برخی از وزیران به رهبر معظم انقاب درباره لوایح مرتبط با 
FATF را تایید کرد و گفت: »مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای 

تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
است.« با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحوات بین المللی 
تصریح کرد: تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور 
در عرصه های گوناگون داشته باشد و انتقاات مالی را با مشکل 
مواجه کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این 
جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از 
حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و دولت عاقه مند است تا در 

این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد. شریعتمداری در عین 
حال گفت که او جزو امضا کنندگان این نامه نیست. نایب رئیس 
مجلس هم درباره این نامه تصریح کرد: تعیین تکلیف دو ایحه 
CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه 

وزرا بوده است از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در 
تعیین این تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم. 
علی مطهری با تاکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع 
در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات 
 CFT مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو ایحه

و پالرمو قوی تر از گذشته است.
 پاسخ رهبری به نامه وزرا

سوالی  به  پاسخ  در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  دیروز   
درخصوص نامه هشت نفر از وزرا به رهبر انقاب درخصوص 
FATF تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا 

با دفتر مقام معظم رهبری یک روال معمولی است. برخی وزرا 
در نامه  ای که دو هفته قبل به دفتر مقام معظم رهبری فرستادند، 
موضوع چهار ایحه را مطرح کردند. محمود واعظی با بیان اینکه 
در این نامه گزارشی از جمع  بندی جلسات بود که خدمت مقام 

معظم رهبری ارسال شد، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری پاسخ 
نامه را دادند و متاسفم برای رسانه ها که اختاف بین کابینه دولت 
و دفتر رهبر انقاب را مطرح کردند. مطلب رهبری رهنمودی بود 

که برای ما بسیار مفید است.
  خودتحریمی نکنیم

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه بخش قابل 
توجهی از وقت ما صرف ایحه جامع انتخابات شده است، ابراز 
داشت: ما موضوع ایحه  ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطرح است را بررسی کردیم. ما در شرایطی که در تحریم قرار 
داریم نباید با تصویب نکردن این لوایح خودتحریمی کنیم. واعظی 
به دیگر موضوعات بررسی شده در جلسه هیات دولت اشاره و 
بیان کرد: امروز وزیر کشاورزی موضوع قاچاق دام  های مختلف 
را به جلسه دولت آورد و در مورد آن بحث شد. همچنین در مورد 

اقام و گرانی  ها بحث و بررسی صورت گرفت.
 جلسه دولت و مجمع تشخیص

دیروز معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم گفت: نمایندگان 
دولت هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به  مربوط  ایحه  دو  ایرادات  و  ابهامات  رفع  درخصوص 

FATF در جلسه مشترک شرکت می کنند و بسیار امیدواریم 

که این لوایح در مجمع تایید شود. حسینعلی امیری در پاسخ به 
 FATF سوال خبرنگاری درباره سرنوشت دو ایحه مربوط به
اظهار داشت: این دو ایحه)ایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریسم)CFT( و ایحه الحاق دولت جمهوری 
اسامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرائم سازمان 
یافته پالرمو( هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام 
و در حال بررسی است. وی ادامه داد: این لوایح برای کشور از 
جهت مراودات مالی و ارتباطات بانکی با دیگر کشورها حیاتی 
است و بسیار امیدواریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام این دو ایحه را تایید کنند. امیری به جلسه هفته آینده با 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت درخصوص این لوایح اشاره 
و تصریح کرد: مقرر شده که مسئوان ذی ربط دولتی در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع 
سوالی و ابهامی در این خصوص دارند، پاسخگوی آنها باشند. 
امیری اضافه کرد: قبا نیز به اتفاق اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و 
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به سواات 
و ابهامات اعضای شورای نگهبان حضور پیدا کردیم و در مورد 
ابهامات این لوایح، به این شورا توضیح دادیم. وی به حضور 
نمایندگان دولت در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در چند هفته قبل اشاره کرد و یادآور شد: در جلسه این مجمع 
هم این آمادگی کاما برای مسئوان دولتی وجود دارد که اگر هر 
کدام از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال، ابهام یا 
ایرادی درخصوص این لوایح دارند، ما پاسخگوی سواات آنها 
خواهیم بود و خیلی امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص 

مصلحت به تایید برسند.

تاجزاده: اصولگرایان مصونیت کامل دارند     -زاکانی: شما دیکتاتور هستید
بازخواني انتقادي وقايع ٨٨ ازسوي تاجزاده و زاكاني

ویــــــژه

رئیس دفتر رئیس  جمهور خبر داد

رهبريپاسخدادند؛
تاشدولتبرايرفعابهامها

وزیر ارتباطات در واكنش به استفاده از  
عبارت»رزمایش قطع اینترنت«مطرح كرد

ناشيانه و فاجعه آميز
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اجــتـمـاعـی

پول طرح ترافیک کجا می رود 

گوشت دولتی
برای دریافت گوشــت دولتی به فروشــگاه اتکا و 
شــهروند رفتم ولــی آنقدر صــف آن طوانی بود که 
وقتی به وسط صف رسید گوشت تمام شد و بقیه که 
نزدیک به سه ساعت در صف معطل بودند گوشت به 
آنها نرسید. از مسئوان تقاضا داریم که ااقل وقتی این 
گوشت های دولتی را بین فروشگاه ها تقسیم می کنند 
طوری تقسیم بندی شود که مردم در این صف ها معطل 

نمانند و گوشت به آنها برسد.
یک شهروند از تهران 

کارت مترو
بــرای تمدید کارت متروی دانشــجویی خود به 
گیشــه های بلیت مترو رفتم که اعــام کردند که باید 
به دســتگاه هایی که برای شارژ مترو گذاشته ایم با آن 
شــارژ خود را انجام دهید چرا مانند قبل این کار را 
بــه صورت همزمان در گیشــه ها انجام نمی دهند که 
مشکات دانشجویان، منزلت، دانش آموزانی حل شود 
زیرا واقعا شارژ کردن با این دستگاه ها که بیشتر از ده 

هزارتومان شارژ ندارد سخت است.
یک دانشجو از تهران

اصول رانندگی
ازم اســت اصــول رانندگي به برخــي رانندگان 
آموزش داده شود زیرا در زماني که صداي آژیر ماشین 
آتش نشاني و آمبوانس در خیابان شنیده مي شود بعضي 
از رانندگان توجه نمي کنند و به حرکت خود ادامه مي 
دهنــد و راه را براي این خــودرو ها باز نمي کنند. در 
بعضی اوقات هم بعد از راه باز کردن برای آمبوانس و 
ماشین آتش نشانی چنان با سرعت پشت این ماشین ها 

ویراژ می دهند که عامل تصادف می شوند.
صادقی از تهران 

حق مسکن 
هر ســال به ماه های آخر سال که نزدیک می شویم 
بحث بر ســر حقوق کارگران اســت. در حال حاضر 
حق مسکن کارگران را صد هزارتومان تصویب کردند، 
در حال حاضر می خواســتم به مسئوان بگویم که آیا 
کرایه خانــه یــک کارگر صد هزارتومان اســت با این 
بحبوحه ای که در بازار مســکن به وجود آمده اســت 
واقعا این صد هزارتومان حق مســکن کارگران خنده 

دار است؟!
یک کارگر از قم

وزارت بهداشت 
برخي از فروشندگان مرغ هاي غیرقابل استفاده را 
تکه تکه و آنها را به عنوان جوجه کبابي زعفراني  کرده 
و به مشــتریان مي فروشند. بجاست بازرسان وزارت 
بهداشــت بر مرغ فروشــي ها و برخي قصابي ها که 
گوشت مرغ هم عرضه مي کنند، نظارت بیشتری داشته 
باشند و از سوءاستفاده برخي افراد جلوگیري و با آنها 

برخورد قانوني کنند.
یک شهروند از تهران

شیرپاستوریزه
مدرسه ابتدایی شهید مفتح 2  شیفت صبح شهرک 
مرتضی گرد تهران شیر به دانش آموزان خود نمی دهند 
مگر نه اینکه هر ســال باید به دانــش آموزان ابتدایی 
شیرپاســتوریزه بدهند پس چرا با گذشــت پنج ماه از 
سال هنوز هیچ اقدامی برای این موضوع نشده است. 
از مسئوان آموزش و پرورش درخواست داریم که به 

این مقوله رسیدگی کنند.
یک شهروند از مرتضی گرد

طاق 
آمار طاق در شرایط بدی قرار دارد. باید متولیان 
فرهنگی کشور آسیب شناسی کنند و جلوی فروپاشی 
خانواده ها را بگیرند. مثا وزارتخانه  های فرهنگی باید 
با طرح این گونه مسائل ریشه اصلی طاق را بررسی 
و راهــکار عملی برای کاهش آن بدهند. خانواده اگر 
متزلزل شود به جامعه ســرایت می کند و هزینه آن را 

جامعه هم می پردازد. 
اسماعیلی از اصفهان 

کااهای مرغوب 
صادرکنندگان محصوات مختلف کااهاي مرغوب 
خود را صادر مي کنند و اجناســي که از کیفیت پایین 
برخــوردار اســت را براي مصرف کننــدگان داخلي 
مي گذارند. چه فرقي بین مصرف کننده داخل کشور و 
خارج از کشور است که این روند در کشور ما رایج شده 

است و چه کسي پاسخگو است؟
اکبرزاده از تهران 

آرمــــان  الـــو 
ارتباط با ما  : 88545199

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تهران در خصوص علت کاهش درآمدهای حاصل از اجرای طرح 
ترافیک جدید گفت: به دلیل مشکات موجود در زیرساخت ها، درآمد هم نصف شده است، لذا وقتی که درآمد نصف شود، 
کارهایی که قرار بود از طریق این درآمد انجام شود، با مشکل روبه رو خواهد شد. محمد علیخانی با بیان اینکه قرار بود پول 
حاصل از طرح ترافیک در حمل و نقل عمومی هزینه شود، افزود: اینکه پول به دست آمده از طرح ترافیک در چه مسیری 
هزینه شده، هنوز مشخص نشده است. وی با اشاره به موضوع حذف طرح زوج و فرد تصریح کرد: در همه جای دنیا اجرای 

طرح زوج و فرد به صورت موقت راهگشا است و به شکل دائم جواب نمی دهد. وی با بیان اینکه ظرفیت ورود 
خودروهای مجاز به محدوده طرح ترافیک، ۶۸ هزار خودرو است، اظهارکرد: در حال حاضر دو برابر خودروهای 

مجاز، خودرو به صورت غیرمجاز و بدون پرداخت هیچ پولی به محدوده طرح ترافیک وارد می شود که علت 
این امر نقص زیرساخت ها است و اگر این زیرساخت ها تأمین شود، فقط خودروهای مجاز می توانند 

وارد این محدوده شوند.

عیدی 932 هزار تومانی کارکنان در راه است
آرمان: دولت هر سال طبق چارچوب هایی میزان عیدی کارکنان 
را تعیین و منابع آن را در بودجه ســاانه پیش بینی می کند. در زمان 
پرداخت عیدی رقم آن در هیات وزیران نهایی و تصویب شــده و 
معموا همراه با حقوق بهمن ماه واریز می شود. به تازگی نوبخت - 
رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعام کرده است که عیدی کارمندان 
و بازنشستگان همزمان با حقوق بهمن ماه واریز می شود، گرچه وی 
رقم عیدی را اعام نکرده، اما برآوردهای بودجه ای نشان می دهد که 
برای امسال حدود ۹۳2 هزار و 2۵۰ تومان به عنوان عیدی کارمندان 
دولت تخمین زده شده است. دولت برای سال جاری حدود حدود 
۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی کارکنان خود از 
جمله شاغان، بازنشسته ها و مستمری بگیران در بودجه کنار گذاشته 
و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و 2۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا 
می کند. عیدی کارکنان برای پایان ســال ۱۳۹۸ نیز حدود حدود یک 

میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش بینی شده است.

تهران آلوده تر می شود
آرمان: مدیر کل پیش بینی و هشــدار سریع سازمان هواشناسی 
با بیان اینکه طی ســه روز آینده در غالب مناطق کشــور جوی آرام 
پیش بینی می شود، گفت : پیامد این وضعیت در شهرهای صنعتی و 
پرجمعیت، افزایش غلظت آاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و 
شرایط ناسالم برای گروه های حساس خواهد بود. احد وظیفه افزود: 
براســاس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، در شمال 
خلیج فارس و دامنه های زاگرس مرکزی در اســتان های لرســتان، 
چهارمحال  و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و شمال 
خوزستان افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد. همچنین امروز 
این شرایط برای برخی نقاط استان های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، 
غرب فارس و شمال خلیج فارس پیش بینی می شود. وظیفه تاکید کرد: 
فردا در برخی نقاط شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی رشد ابر و 

بارش پراکنده و برف پیش بینی می شود.

نیم میلیون نزاع خیابانی در 9ماه
آرمان: ســازمان پزشکی قانونی اعام کرد: آمار معاینات ارجاعی 
نزاع در ۹ ماهه ســال گذشته، ۴2۸ هزار و ۳۷۰ مورد بود. همچنین از 
مجموع ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ مورد معاینه نزاع در ۹ ماهه امسال، ۳۱2 هزار 
و ۴۹ مــورد به معاینات مردان و ۱۴۶ هــزار و ۳۹۱ مورد به معاینات 
زنان اختصاص داشته است. استان تهران با ۷۶ هزار و ۳۴۵، خراسان 
رضوی با ۳۸ هزار و ۳۷۹ و اصفهان با ۳2 هزار و ۹۶۳ مورد، استان های 
دارای بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی در ۹ ماهه امسال بوده 
اند. استان های ایام با 2 هزار و ۵۹۱، خراسان جنوبی با 2 هزار و ۶۰۱ 
و بوشهر با سه هزار و ۶۰۱ مورد، به ترتیب دارای کمترین ارجاعات 
معاینات نزاع به پزشکی قانونی بوده اند. در ۹ ماه گذشته، مرداد ماه با 
۶۰ هزار و ۷۳، تیر با ۵۹ هزار و ۷۱۹ و شهریور با ۵۵ هزار ۴۶۰ مورد، 

ماه های دارای بیشترین معاینات ارجاعی نزاع بوده اند.

یزد از گرد و غبار آشفته شده
ایسنا: مجری طرح بررسی منشأ گرد و غبار در یزد گفت: به طور 
کلی منشأ یا کانون  های تولید گرد و غبار در استان یزد را می توان به سه 
دسته یا کانون اصلی شامل کانون   های نقطه ای شامل معادن و صنایع و 
نقاط دفن نخاله ها، کانون های خطی شامل جاده ها و حریم  های جاده ای 
و بستر خشک رودها و نهایتا کانون های صفحه ای شامل اراضی ملی 
فاقد کاربری و مستثنیات با کاربری کشاورزی یا بایر تقسیم بندی کرد که 
به ترتیب به دلیل میزان و شدت فعالیت و جابه جایی خاک از اهمیت 
بیشتری در تولید گرد و غبار و ریزگردها برخوردار هستند. محمدرضا 
اختصاصی تصریح کرد: جاده های خاکی استان با طول تقریبی 2۶ هزار 
و ۳۵۶ کیلومتــر و عرض میانگین چهار متر، مســاحتی در حدود ۱۰ 
هزار و ۵۰۰ هکتار را به شدت آشفته کرده که در این مطالعه به عنوان 

کانون های فوق بحرانی خطی معرفی شده است.

هزینه سنگین تشریفات سازمان ها
ایسنا: دبیرکل جمعیت هال احمرگفت: باید سعی کنیم تشریفات و 
هزینه ها را کم کنیم. صرفه جویی به معنی قفل شدن کارها نیست. تشریفات 
در ایران بسیار سنگین است و همیشه برای سازمان ها هزینه های زیادی 
به همراه دارد. محمودرضا پیروی در همایش آموزشی »وحدت رویه 
مالی« ویژه خزانه داری و عامان ذی حساب جمعیت هال احمر که 
در هتل پارس برگزار شد، اظهار کرد: در جنگ اقتصادی به سر می بریم. 
در این شرایط بد اقتصادی نیروهایی موفق هستند که ورزیده، قدرت و 
تحمل باایی داشته باشند. شرایط مبارزه را باید از خودمان شروع کنیم. 

اینکه چگونه عمل کنیم تا کارها را درست پیش ببریم.

161 ایرانی، خون شان »خیلی نادر«است
ایسنا: سخنگوی سازمان انتقال خون از وجود ۱۶۱ دارنده خون خیلی 
نادر در کشور خبر داد و گفت: در دو سال ۹۶ و ۹۷ تعداد ۱2۱ کیسه خون 
نادر یا خیلی نادر برای بیماران نیازمند، ذوب و به مراکز درمانی ارسال 
شده است. دکتر بشیر حاجی بیگی با اشاره به برنامه ملی خون های نادر و 
ایجاد آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی و انجماد خون در کشور، افزود: طبق 
تعاریف بین المللی خون نادر دارای فراوانی کمتر از یک در پنج هزار و 
یک در ۱۰ هزار نفر جمعیت است که یا دارای آنتی ژن های گروه فرعی 

خون و یا فاقد حداقل پنج آنتی ژن گروه فرعی با شیوع بااست.

5 میلیون در ایران زیر پوشش بهزیستی 
ایرنا: مدیرکل امور مشارکت های مردمی و توانمند سازی سازمان 
بهزیستی گفت که هم اکنون ۵ میلیون نفر در کشور زیر پوشش مستقیم 
این سازمان هستند. محمدعلی کوزه گر افزود: رسانه ها باید به جای 
تصاویر مسئوان، دامنه خدمات و همچنین کم کاری آنها در محرومیت 
زدایی و حوزه آسیب های اجتماعی را به تصویر بکشند چون اطمینان 
داریم چنین تصویری نه تنها موجب اعتماد مردم به نهادهای خدماتی 
همچون بهزیستی می شود، بلکه مسئوان را به کار بیشتر و خیرین و 

مردم برخوردار را برای کمک پای کار می آورد.

نجات ۴ بانوی زندانی از اعدام
ایرنا: مدیرکل ســازمان زندان های استان تهران گفت: ۱۸ بانوی 
زندانی از جمله چهار نفر محکوم به اعدام که مدت ها در زندان بودند 
با کمک نیکوکاران آزاد می شوند. مصطفی محبی زنان افزود: بانوانی 
کــه به دلیل بدهی مالی و عدم توانایــی پرداخت دیه در زندان بودند 
با کمک مسئوان قضائی شناسایی شدند و به همت خیران مقدمات 
آزادســازی ۱۸ زندانی فراهم شد. وی افزود: آزادسازی این بانوان از 
امروز آغاز می شود و امیدواریم ابتدای سال آینده همه این بانوان در 

کنار خانواده خود باشند.

خبــر کوتــاه

 ترخیص ۸5 درصد
 از واگن های مترو از گمرک

شــهردار تهــران با بیــان اینکه امســال 22 باابر 
آتش نشانی خریداری کرده ایم، گفت: برای مترو هم ۷۰ 
واگن خریداری شــده است. پیروز حناچی در حاشیه 
جلســه هیأت دولت با حضــور در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: تا پیش از حادثه پاســکو، ســازمان آتش 
نشــانی برای اطفای حریق در ســاختمان های ۴ تا ۵ 
طبقه آمادگی داشت و تجهیزات هم متناسب با همین 
شرایط بود. وی با اعام این خبر که شهرداری تهران 
در راستای تجهیز امکانات ســازمان آتش نشانی 22 
باابر خریداری کرده است، ادامه داد: تعداد زیادی از 
باابرها به سازمان آتش نشانی تحویل داده شده اند و 
مابقی تا پایان امسال و اوایل سال آینده وارد می شوند. 
شــهردار تهران تصریح کرد: برخی از این باابرها که 
طول ۵۳ و ۶۰ متــر دارند، با هزینه کمتری خریداری 
و به کشــور وارد شــدند که از همکارانمان در گمرک 
تشکر می کنم. حناچی خرید ۷۰ واگن برای مترو را از 
دیگر اقدامات مهم امسال دانست و گفت: ۸۵ درصد 
از واگن ها ترخیص شــده اند و ۱۵ درصد دیگر هم تا 

اوایل سال آینده ترخیص می شوند.

خبـــر

نکته قابل تأمل آنجاست که درباره تعداد کودکان کاری 
که از کشورهای دیگر به ایران آمدند ، مشخص نیست و 
هر ســال آمارهای مختلفی ارائه می شود چنانکه در سال 
۹2 ولی اه نصر،مدیرکل دفتر آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیســتی اظهار کرد: ۵۰ درصد کودکان خیابانی 
اتباع بیگانه و غیرایرانی هســتند که در این باره طرحی را 
برای تشکیل کمیته ملی ساماندهی این افراد با همکاری 
۱۳ دســتگاه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال 
کردند که امیدواریم به تصویب نهایی برسد.  سال ۹۳ اما 
کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد:» بر اساس تحقیقات 
به عمل آمده از سوی برخی محققان کشور پیرامون کودکان 
خیابانی در شــهر تهران مشخص شده، حدود ۶۰ درصد 
کودکان خیابان ایرانی هستند که کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال 
۴۵ درصد کل کودکان خیابانی را شامل می شوند، همچنین 
۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰ 
درصد ترک تحصیــل کردند و 2۴ درصد از بچه ها اصا 
به مدرســه نرفته اند.« مطابق این آمار ۴۰ درصد کودکان 
کار در آن سال را اتباع دیگر کشورها تشکیل می دادند اما 
تعداد کودکان کار خارجی هر روز بیشتر شد به نحوی که در 
2۱ شهریورماه  سال گذشته  معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور  تاکید کرد: » ۷۰ درصد کودکان خیابانی 
خارجی هستند« مسعودی فرید در عین حال تصریح کرده 
بود که این آمار به معنی افزایش کودکان خیابانی در تهران 
نیســت. ۱۳ مهر ۹۷ هم مدیرکل بهزیستی استان تهران از 
پذیــرش ۳ هزار و 2۴۴ کــودک کار و خیابانی در ۶ ماهه 
نخست امسال در مراکز آموزشی- حمایتی بهزیستی خبر 
داد و گفــت:» تعداد کودکان خیابانی خارجی نســبت به 

گذشته افزایش داشته است.«
 طفره بهزیستی 

ایــن تفاوت آماری ســبب انتقادات زیادی شــده 
است به عنوان مثال ۳ آبان سال جاری رئیس کمیسیون 
اجتماعی مجلس گفت: » یک نوع کودکانی هستند که 
واقعا نیازمندند و نمی شــود گفت که چرا این کودکان 
کار  می کنند. این کودکان غالبا بر اساس نیاز خانوادگی 
حضور پیدا می کنند و احتماا در همه جای دنیا هستند. 
دومین گروه، کودکان کاری هســتند که گرفتار شبکه ها 
هستند و من درصد آنها را نمی دانم.یک بخش کودکان 
کار غیرایرانی هســتند و چندین بار نیز با بهزیســتی 
مکاتبه کرده ایــم تا درصد افراد نیازمنــد، درصد اتباع 
بیگانه و درصد افرادی که گرفتار شــبکه های مافیایی 
 هستند را به ما اعام کنند، اما آماری دریافت نکردیم.« 

سلمان خدادادی افزود: » داشتن آمار زمینه از بین بردن 
بسیاری از مشکات را فراهم می کند. نداشتن آمار در 
این موضوع نقص بزرگی است. من فکر می کنم آماری 
در دستشــان نیست اگر داشــتند، چه کسی محرم تر از 
کمیســیون مجلس؟ وقتی که این آمار را نداشته باشیم 
چگونــه می خواهیم به بهزیســتی در مورد حمایت از 
کودکان نیازمند فشار بیاوریم یا نسبت به سازمان های 
امنیتی فشــار بیاوریم که باید با ســازمان های مافیایی 
برخورد کنند؟ لذا این موضوع که در این جلسات آمار 
قطعی اعام نشــده، ضعف بزرگی است. البته یکی از 
دوستان اعام کرد که ۶۰ درصد اتباع بیگانه اند که من این 

آمار را قبول نداشتم و گفتم مبنای این آمار چیست؟«

 کودکان خارجی در کدام شهرها هستند؟
نیمه سال ۹۶ بود که خبرگزاری شهری ایران نوشت؛ 
پژوهش هایــی که در مورد بررســی وضعیت کودکان 
خیابانی در ایران انجام شــده نشــان می دهد که ۳۰.۹ 
درصد کودکان خیابانی ۶ تا ۱۱ سال و ۹ درصد نیز زیر 
۶ ســال سن دارند و تعداد کودکان خیابانی غیرایرانی 
در استان های تهران، فارس، خراسان رضوی، بوشهر 
و اصفهان بیشتر از استان های دیگر است. بررسی اولیه 
وضعیت تابعیت مراجعان نشــان می دهد که کودکان 
ایرانی حدود ۷۵.۱ درصد کودکان خیابانی را تشکیل 
می دهنــد و حدود ۳۰ درصد باقیمانده از کودکان کار، 

کودکان اتباع بیگانه است.

 کدام نهاد مسئول است؟
اما مسئولیت کودکان کار غیرایرانی بر عهده چه نهادی 
است؟ این ســوالی است که پاســخ های مختلف و البته 
متناقض درباره آن ارائه شده است چنانکه  در سال ۹2 نصر 
در جایگاه  مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی چنین گفت که»طرحی را برای تشکیل کمیته ملی 
ساماندهی این افراد با همکاری ۱۳ دستگاه به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ارسال کردند که امیدواریم به تصویب 
نهایی برسد« اما در سال ۹۶ زهره صفاری فر، معاون امور 
اجتماعی بهزیستی استان تهران ادامه داد:» ازآن جایی که 
اکثریت کودکان خیابانی از اتباع خارجی هستند و سازمان 
بهزیستی مسئولیتی درجذب آنها ندارد درنتیجه هنوز شاهد 
حضور آنها در خیابان های تهران هستیم.  « 2۰ شهریور سال 
جاری دبیر مجمع نمایندگان استان تهران گفت: »طبق آمار 
مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران ۷۰ درصد کودکان کار 
اتباع خارجی هستند. تأکید نمایندگان در این جلسه آن بود 
که تفاوتی بین کودکان کار ایرانی و غیرایرانی وجود ندارد 
و بهزیستی باید آنها را تعیین تکلیف کند.« محسن علیجانی 
افزود:»این افراد به ایران پناه آورده و جمهوری اسامی نیز 
همواره میزبان خوبی بوده است. پس ازم است بهزیستی 
نسبت به جمع آوری و رسیدگی و نگهداری آنها اقدام کند یا 
اینکه خانواده های آنها را توانمند نماید. اگر کودکان بازمانده 
از تحصیل داریم باید آنها را به تحصیل برگرداند.« یک ماه 
بعد یعنی در مهر ماه  داریوش بیات نژاد، مدیرکل بهزیستی 
استان تهران بر خاف اظهارات صفاری فرد که بهزیستی را 
فاقد مسئولیت در حوزه کودکان خیابانی خارجی می دانست، 
تأکیــد  کرد:» باید در این مورد آسیب شناســی و مطالعات 
کارشناسی و علمی ازم صورت گیرد و اداره اتباع خارجی 
و نیروی انتظامی هم باید بیشــتر به این موضوع بپردازند، 
خصوصا در زمینه ورود اتباع خارجی بدون مجوز قانونی 
که در کشــور حضور دارند.« در اردیبهشت ۹۷ انوشیروان 
بند پی که آن زمان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
رئیس سازمان بهزیستی کشور بود، با بیان اینکه ۶۰ درصد 
کودکان خیابانی را اتباع خارجی تشکیل می دهند گفت : 
سازمان بهزیستی برای ساماندهی کودکان اتباع خارجی با 
قوه قضائیه و وزارت کشور مکاتبه کرده است. او در عین 
حال تصریح کرده که » سازمان بهزیستی آمادگی پذیرش، 
حمایت تحصیلی و تامین معیشت کودکان خیابانی ایرانی را 
دارد.« این اظهارات به آن معنی است که اولویت بهزیستی 
سامان دادن به وضعیت کوکان کار ایرانی و نه خارجی است 
و بودجه و امکانات کشور در درجه نخست صرف بهبود 

شرایط کودکان کار ایرانی خواهد شد و نه خارجی!

آرمـان: آواز دهـل را از دور شـنیدند. تـاش می کننـد ویزای توریسـتی یا زیارتی بگیرند ، در پشـت کامیون 
و زیـر بارهـای وارداتـی بـه کشـور مخفـی مـی شـوند و هـزار راه دیگـر را طی می کننـد به امید دسـتیابی به 
یـک لقمـه نـان در ایـران! تاسـف بار تـر آنکه برخـی اوقات طعمه شـبکه های مافیایی می شـوند و بـه ایران 
قاچاق می شـوند. قاچاق کودکان کار به ایران معضلی اسـت که مسـئوان کشـور به دنبال راهکارهایی برای 
پایان دادن به آن هسـتند. دیروز معاون اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور از اداره امور اتباع وزارت کشـور 
خواسـت» کـودکان خیابانی را شناسـایی کننـد و به آنها کد قابل رهگیری اختصـاص دهند تا هویت، نحوه 
ورودشـان بـه کشـور و شـرایط آنهـا مشـخص شـود.« ایـن درخواسـت در حالی مطرح شـده اسـت که ۱۰ 
شـهریور ماه مدیرکل دفتر امور آسـیب دیدگان اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور گفته بود:»آمار مشخصی 
از کـودکان کار نداریـم. تخمیـن هایـی زده می شـود امـا هیچ کدام قابل اثبات نیسـت. برای تهـران وجود ۱۰ 
تـا ۱۳ هـزار کـودک کار تخمیـن زده می شـود.« بـه نظر می رسـد زمانی که هنوز آمـاری از تعداد کـودکان کار 

وجود ندارد شناسـایی کودکان کار خارجی به سـادگی میسـر نباشـد.

بهنامزیارتوگردشمیآیند؛گداییمیکنند

قاچاق کودکان کار خارجی به ایران!
   چرا آمار دقیقی از بچه های کار غیرایرانی نیست؟

وضعیت بحرانی سازمان تأمین اجتماعی
آرمان: دبیر کانون بازنشستگان استان تهران با 
اشــاره به اینکه وضعیت سازمان تامین اجتماعی 
بحرانی اســت، گفت: این بحــران به حدی جدی 
اســت که درصورتی که چاره اندیشی نشود،دولت 
توان مقابله با آن را نخواهد داشت. پرویز احمدی 
پنجکی اظهار کرد: آمارها نشــان می دهد که منابع 
نقدی سازمان تأمین اجتماعی در سال های ۸۴ تا ۹۳ 
به طور متوسط 2۷/۵ درصد رشد داشته درحالی که 
رشد هزینه های سازمان در همان مدت ۳۰ درصد 
بوده به طوری که 2/۵ درصد بیشــتر از منابع بوده 
اســت. وی تأکید کرد: در سال ۹۵ نیز منابع نقدی 
حاصــل از حق بیمه ۵۳ هزار میلیــارد تومان بوده 
درحالی که مصارف سازمان ۶2 هزار میلیارد تومان 
رقم خورده و در آن سال، سازمان با کسری ۹ هزار 
میلیارد تومانی مواجه شده است؛ بنابراین در صورت 

تداوم شرایط کنونی، میزان کسری نقدینگی تأمین 
اجتماعی در ســال ۱۴۰۴، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان 
خواهد شد. احمدی پنجکی ضمن انتقاد از اینکه 
این فاجعه بیخ گوش مملکت و نظام است، گفت: 
متأسفانه هشدارهای دلسوزان به نتیجه نرسیده است، 
به طوری که فساد در انتصابات، باندبازی و رانت، 
حقوق های نجومی و... به وضوح دیده می شــود. 
احمــدی پنجکی به بدهی دولت به این ســازمان 
اشاره و اظهار کرد: بدهی های دولت در حال حاضر 
به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد که این 
بدهی ناشــی از عدم پرداخت سه درصد حق بیمه 
سهم دولت ایجاد شده است. درحالی که به تازگی 
عنوان شــده ســود آن را در نظر نمی گیرند و فقط 
خالص بدهی را محاسبه می کنند که این ظلمی در 

حق بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان است.

بانک ها تعهد ارائه وام جوانان را نادیده گرفتند
آرمان: استاندار تهران در پنجمین جلسه ستاد 
ســاماندهی امور جوانان اســتان تهران با تأکید بر 
اینکه مسئوان موظف هستند برای ارتقا بخشیدن 
به اقدامات در حوزه ســاماندهی جوانان پیگیری 
بیشتری را انجام دهند، گفت: یکی از راهکارهای 
مفید در این زمینه ارزیابی عملکرد دســتگاه است 
که می تواند باعــث انگیزه بــرای فرمانداری ها و 
و اداره ورزش و جوانــان باشــد که کار بهتر انجام 
شود. انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه  اهمیت 
فعالیت فرهنگی و اجتماعی به گونه ای است که باید 
مصوبه و تکلیف شــود، عنوان کرد: ازم است در 
همه شهرســتان ها به صــورت دوره ای با حضور 
مســئوان و جوانان هر شهرســتان نشست هایی 
برگزار شــود و  جوانان  بتوانند با آگاهی به مسائل 
نظرات و انتقادات خود را در آن جلسه مطرح و راه 

حل علمی و پژوهشی برای آن بیان کنند. وی گفت: 
در خصوص بانک هایی کــه در زمینه وام جوانان 
نتوانسته اند تعهدشان را عملی کنند باید گزارشی 
در کمترین زمان  ارائه شود تا مشکل را بررسی  و 
در رفع آن تسریع انجام شود. محسنی بندپی با بیان 
اینکه نباید زمان را از دست داد و تکرار مسائل در 
حوزه جوانان بی فایده است اظهار داشت: باید در 
هر جلسه مصوباتی در سامانه ثبت شود و در جلسه 
بعدی آن را پیگیــری و در رابطه با آن اقدام انجام 
شده توضیح دهیم تا مشخص شود چه دستگاهی 
مصوبات خــودش را اجرایــی و عملیاتی نکرده 
است. وی با تأکید بر اینکه اعتبار اشتغال زایی از ۶ 
میلیارد به ۱۴ میلیارد رسیده است، بیان کرد: باید به 
تناسب توانمندی های جوانان کاس های آموزشی 

و مهارت آموزی برگزار کرد.

رئیــس هیأت مدیره انجمــن آب و فاضاب ایران 
گفت: اگر جلوی روند کاهش تراز آب زیرزمینی گرفته 
نشــود، فرونشست تشدید شــده و به زیرساخت های 
مهمی از جمله فرودگاه امام، راه های شوســه و ریلی و 
سازه های مهم آسیب می رسد. اگر برداشت آب مدیریت 
نشود وقتی ما متوجه فرونشست می شویم که کار از کار 
گذشته و با سانحه هولناکی روبه رو شده ایم و کاری هم از 
دستمان بر نمی آید. ایلنا نوشت؛ مسعود تابش درباره تاثیر 
احتمالی احداث شــبکه فاضاب بر فرونشست زمین 
در تهران اظهار کرد: تاکنــون فاضاب تهران از طریق 
چاه های جذبی دفع می شد که باعث می شد فاضاب به 
آب زیرزمینی اضافه شود و به نوعی سفره آب زیرزمینی 
تغذیه  شــود. اما از طرف دیگــر این امر باعث افزایش 
آلودگی آب زیرزمینــی به خصوص در نواحی جنوبی 
شهر تهران می شد. بنابراین به دلیل ماحظات بهداشتی، 
سیاســت وزارت نیرو بر این شد که شبکه جمع آوری 
فاضاب تهران احداث، چاه های جذبی از مدار خارج 
شــده و فاضاب به سمت تصفیه خانه جنوب تهران 
منتقل شود و از پساب تصفیه خانه هم در پایین دست 

استفاده شود.
 جنوب غربی تهران؛ نقطه خطر

رئیــس هیأت مدیره انجمــن آب و فاضاب ایران 
تصریح کرد: وقتی شــبکه فاضاب ایجاد شــد تغذیه 
از طریــق چاه های جذبی کم شــده و افزایش تراز آب 
زیرزمینی مثل سابق اتفاق نمی افتد، اما در زمینه احداث 
شبکه فاضاب و ارتباط آن با فرونشست باید ببینیم آیا 
فقط حذف چاه های جذبی منجر به این پدیده می شود 
یا عوامل دیگری نیز دخیل اســت؟ وی ادامه داد: اینکه 
گفته شود صرفا احداث شبکه فاضاب باعث این اتفاق 
شده قضاوت درستی نیست. طبق مطالعات انجام شده 

اینگونه جمع بندی شد که افت تراز آب زیرزمینی، تنها به 
علت احداث شبکه فاضاب نیست و عاوه بر ساختار 
زمین شناسی، عوامل دیگری نیز تاثیر دارد. یکی از این 
عوامل، چاه هایی است که شهرداری برای آبیاری فضای 
سبز و شرکت آب و فاضاب برای تامین آب شرب در 
سطح شهر حفر کرده اند. با افزایش نیاز آبی فضای سبز 
و همچنین افزایش مصرف مشترکین، برداشت بیشتری 
را از چاه ها داشته ایم و افت سطح آب زیرزمینی تشدید 
می شــود. نتیجه اینکه چندین عامل باعث کاهش تراز 
آب زیرزمینی می شود که یکی ایجاد شبکه فاضاب و 
دیگری برداشت از انواع چاه های آب است. اینها شرط 
ازم هستند ولی هیچکدام از این عوامل به تنهایی باعث 
فرونشست نمی شوند چون اگر اینگونه بود باید در تمام 
نقاط تهران که افت سطح آب زیرزمینی داریم نیز با پدیده 

فرونشست مواجه می شدیم.
 فرونشست متهم ردیف اول و دوم ندارد

تابــش یــادآور شــد: در مکان هایی از تهــران که 

فرونشست اتفاق می افتد، ساختار زمین شناسی و جنس 
خاک آن منطقه نیز نقش ایفا می کند. پس نباید برای این 
موضــوع متهم ردیف اول یا دوم قائل باشــیم. احداث 
شــبکه فاضاب از نظر بهداشتی و محیط زیستی یک 
نیاز است، ولی برداشت از چاه های آب شرب و آبیاری 
فضای سبز باید به نحوی مدیریت شود که اثرات کاهش 
آب زیرزمینی جبران یا خنثی شــود. شهرداری و آب و 
فاضاب باید میزان برداشــت را کم کنند و دیگر اینکه 
فاضاب جمع آوری شده به صورت پساب تصفیه شده 
دوبــاره از طریق تغذیه مصنوعی به داخل زمین تزریق 
شود تا افت آب زیرزمینی تهران از حالت بحرانی خارج 
شــود.وی ادامه داد: برای کاهش نیاز آبی فضای ســبز، 
شهرداری باید با حذف چمن و جایگزینی گیاهان کم 
آب بر منطبق با شرایط اقلیمی تهران، )درعین تامین سرانه 
اســتاندارد فضای سبز( مصرف فضای سبز و برداشت 
از چاه های آب خــام را به نحو موثری کاهش دهد. از 
سوی دیگر شرکت آب و فاضاب باید به جای احداث 

چاه های جدید یا برداشت بیشتر از چاه های موجود در 
زمان کمبود آب )نظیر تابستان ها(، با اجرای برنامه های 
مدیریت مصرف و تقاضا عما میزان نیاز آبی مشترکین 

را به حداقل ممکن کاهش دهد.
 اوضاع بحرانی در دشت جنوب تهران

وی تاکید کرد: اگر اقدامات پیشــگیرانه انجام نشود 
در مناطق جنوب غربی یا جنوب تهران اوضاع از کنترل 
خارج شده و فرونشست زمین تبعاتی برای زیرساخت ها 
ایجاد می کند. دشت جنوب تهران، ورامین، رباط کریم و 
شهریار به دلیل استفاده بی رویه از آب زیرزمینی دچار 
افت شده و وضعیت بحرانی تر است. اگر جلوی روند 
کاهش تراز آب زیرزمینی گرفته نشود، فرونشست تشدید 
شده و به زیرساخت های مهمی از جمله فرودگاه امام، 
راه های شوسه و ریلی و سازه های مهم آسیب می رسد. 
تابش گفت: فرونشست مثل زلزله خاموش است، ما آن 
را نمی بینیم چــون در زیِر زمین اتفاق می افتد. ولی اگر 
اضافــه برداشــت از آب زیرزمینی را متوقــف و آن را 
مدیریت نکنیم، وقتی ما متوجه فرونشست می شویم که 
کار از کار گذشــته و با سانحه هولناکی روبه رو شده ایم 
و کاری هم از دستمان بر نمی آید. وی خاطرنشان کرد: 
بنابراین باید مردم و مسئوان با عقل و درایت و تدبیر با 
این مسأله برخورد کنند. باید هر چه زودتر در برداشت 
آب زیرزمینی در کلیه نقاط تجدید نظر کنیم و با کاهش 
نیاز آبی، آب کمتری برداشت کنیم. همچنین به هر نحو 
ممکن از جمله با تغذیه مصنوعی، اضافه برداشت آب را 
جبران کرده و تعادل سفره زیرزمینی را احیا کنیم. زیرا اگر 
فرونشست اتفاق بیفتد دیگر کاری نمی توان انجام داد، 
هم خســارت های جانی و مالی اتفاق می افتد و هم به 
دلیل تغییر وضعیت زمین و افزایش تراکم خاک، برگشت 

تراز آب به سطح اولیه امکان پذیر نخواهد بود.

اضافهبرداشتآبمدیریتنشود؛تهرانفرومینشیند

تهران در بي مديريتي آب، مسئوان در خواب
   زلزله خاموش در کمین پایتخت نشینان
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سید راضی نوری*

انتقال آب قطعا آخرین گزینه است  

 آگاهی از محصوات 
تراریخته حق مردم است

چیزی که امروز درباره محصوات تراریخته مطرح است 
این است که هر مسئولی به نوعی در این مساله دخالت می کند. 
باید محصوات تراریخته وارداتی به تایید سازمان بهداشت و 
درمان، سازمان استاندارد کشور، مجموعه های جهاد کشاورزی، 
به خصوص مجموعه های مدیریــت و معاونت غذا و دارو و 
وزارت بهداشت برسد. این مجموعه ها بر محصوات تراریخته 
برچسب مخصوص تاییدیه استاندارد بزنند تا مشخص شود که 
کدام محصوات تراریخته و کدام محصوات ارگانیک است. 
این در حالی است که چنین برچسبی روی محصوات تراریخته 
ایران دیده نمی شود. نظارتی تا به حال بر محصوات تراریخته 
ندیــدم و نظارت اصلــی بر عهده کمیته غــذا و دارو وزارت 
بهداشت است. عاوه بر آن فیلتری در مجموعه جهاد کشاورزی 
داریم، اما یک برچســب مشخص که بر روی کاا زده شود و 
مشخص کند که محصول ارگانیک یا تراریخته است، کمتر دیده 
می شــود. البته نباید حق افرادی که این اســتاندارد را رعایت 
می کنند نادیده گرفت. این کار باید به صورت دقیق انجام شود 
تا در مردم اعتمادسازی شکل بگیرد تا مردم با توجه به دستوری 
که روی مواد غذایی نوشته شده است، به راحتی استفاده کنند. 
این نظارت البته همه جا به درستی رعایت نمی شود. اخیرا در 
کمیسیون کشاورزی و دستگاه های مربوطه درباره قانونی بحث 
شد که باید محصوات وارداتی مورد آزمایش قرار بگیرند که 
آیا تراریخته هســتند یا نه. بی خطر بودن برای مصرف کننده 
باید به وسیله آزمایشگاه تایید شوند تا مصرف کننده از استفاده 
محصول برای کشت یا برای مصرف دام مطمئن شود. نظارت 
بر مجموعه تولیدات داخلی بیشتر از محصواتی است که از 
خارج از کشور وارد می شود. اما آیا این نظارت از فیلترها انجام 
می شود و اینکه دستگاه نظارتی دیگری در این خصوص ورود 
می کند یا نه مساله ای است که به صورت شفاف کمتر دیده شده 
اســت. باید به گونه ای محصوات برچسب گذاری شوند که 
مصرف کننده در نخستین نگاه درباره کیفیت آن اطاعات ازم 
را کسب کند و بعد تصمیم بگیرد که از این مواد استفاده کند یا 
نکند. اینها مواردی است که باید در نظر گرفته شود تا مصرف 
کننده بتواند آن محصول را برای خود و خانواده تهیه کند. در هر 
صورت نسبت به مجموعه هایی که مسئولیت استانداردسازی 
این محصــوات را دارند، اعتمادی وجــود دارد، آنها باید به 
مســاله ورود کنند و درباره محصوات شفاف سازی کنند در 
این زمان مردم می توانند به گفته های مســئوان اعتماد کرده و 
از محصوات استفاده کنند. این مساله چندین بار در کمیسیون 
کشاورزی مطرح شد و با حضور وزیر بهداشت و درمان، معاون 
امور غذا و دارو و  مدیر کل مجموعه موضوع بررســی شــده 
است. پاسخ هایی داده شد که برخی از نمایندگان را راضی نکرد. 
درباره انباشتگی برخی مواد گزارش هایی ارائه دادند. کشورهای 
همسایه افغانستان و عراق در مرز محصوات کشاورزی ایران 
را نمی خرند. این به علت انباشتگی مواد سمی و محصوات 
تراریخته اســت و حق است که مردم درباره این موضوع آگاه 
باشند. اگر به آمار بیماران سرطانی توجه داشته باشید، می بینید که 
همواره در حال رشد است . با پیشرفت علم و تکنولوژی امید به 
زندگی باا رفته است و طبیعی است که آمار انسان های مبتا به 
سرطان باا خواهد رفت اما ما سرطان را در سنین پایین می بینیم 
که عامل سوال است و هر فردی که بخواهد در اینباره اطاعات 
بدست آورد باید با کمک دستگاه های مربوطه به این اطاعات 

برسد. این آگاهی حق مردم است.
*  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره خشکی احتمالی دریای خزر یادداشت
توضیحاتی ارائه کرد. پروین فرشچی درباره اظهارات کارشناسان و فعاان محیط زیست در خصوص 
خشک شدن احتمالی دریای خزر گفت: هیچ اتفاق جدیدی در دریای خزر نیفتاده است و در 
حال حاضر نیز با همان مشکات سال های قبل در این حوضه روبرو هستیم. همچنین در 
مورد انتقال آب دریای خزر به سمنان گفت: انتقال آب قطعا آخرین گزینه است و گزینه های 

دیگری مانند بهره وری آب، مصرف بهینه  آب، تغییر نوع کشت و ... پیش از آن قابل بحث است. مسأله انتقال آب دریای خزر 
به سمنان مسأله بسیار مهم و حساس است و اکوسیستم بسیار شکننده و حساسی دارد. به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در خصوص انتقال آب، توضیح داد: 
انتقال آب از دریای خزر شروط بسیار زیادی دارد و اگر قرار باشد این اقدام براساس شروط محیط زیست انجام شود، قطعا 

به این نتیجه خواهند رسید که از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی این طرح توجیه پذیر نیست.

ورود کم آبی به قلب زندگی
 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی نسبت به یک 
قسمت جدید و ترســناک بحران آب در ایران هشدار داده؛ 
کم آبــی  وارد قلب زندگی روزانه مردم شــده و این منجر به 
شروع ناآرامی های اجتماعی شده است. کشاورزی ۹۰درصد 
منابع آبی کشور را مصرف می کند و کاهش مصرف منابع آبی 
که اتفاقا یکی از عوامل اصلی آن خود کشاورزی است، تاثیر 
فراوانی روی زندگی کشــاورزان می گذارد. در همین رابطه 
چندی پیش عیســی کانتری رئیس سازمان محیط زیست 
گفته بود: ما به نابودی کشاورزی نزدیک می شویم تا نابودی 
سرزمین، ما می توانیم با آب های گران قیمت مثل شیرین کردن 
آب از دریا آب صنعت و شــرب شهرهایمان را تأمین کنیم 
اما بدون آب کشــاورزی نخواهیم داشت. در گزارش اخیر 
مرکز پژوهش های مجلس شورا هشدار داده که دیگر بخش 
زیادی از جمعیت شــهرها و روستاها تنش  آبی را در منابع 
آب شرب احساس می کنند و این وضعیت تا سه سال دیگر 
بسیار شدیدتر می شود. اطاعات این گزارش نشان می دهد 
که جمعیت زیادی از ایران درگیر تنش آب شــرب در ایران 
هستند. در این رابطه در گزارش»بررسی آخرین وضعیت آب 
شرب در کشور« مرکز پژوهش های مجلس آمده است:»در 
تابستان سال ۹۷  به دلیل کاهش بارش ها در سال آبی ۹۷-۹۶ 
مناطق زیادی از کشــور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. 
در این تابســتان جمعیت شهری و روســتایی بالغ بر 3۶/8 
میلیون نفر )معادل ۴۶درصد جمعیت کشــور( تحت تنش 
آب شــرب قرار گرفت. از کل جمعیت شهری ۶1/۶میلیون 
نفری کشورحدود 3۴/5 میلیون نفر آن تحت تنش آب شرب 
قرار داشته اند. از این میزان جمعیت تحت تنش متمرکز در 
حوضه آبریز فات مرکزی بســیار چشمگیر است. در این 
حوضه آبریز جمعیت شهری 1۶/۷ میلیون نفری تحت تنش 
آب شرب قرار داشته است که شامل استان های متعددی از 
کشور می شود« گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش ها اما 
وضعیت خطرناک تری هم برای آینده کشور پیش بینی می کند، 
وضعیتی که تنها با افزایشی نرمال جمعیت در آینده به وجود 
می آید. در این پیش بینی حتی مسائلی مثل کاهش بارندگی ها، 
افزایش استفاده از آب در حوزه کشاورزی و... در نظر گرفته 
نشده است. این مطالعه نشــان می دهد که تا سه سال دیگر 
جمعیتی که تحت تنش آبی هســتند 15میلیون نفر افزایش 
پیدا می کند. آن ها در این رابطه می نویسند:»با فرض ضریب 
رشــد جمعیت شهری کشور برابر با 1/32 درصد، جمعیت 
شهری تحت پوشش شبکه آب شرب به حدود ۶3/2 میلیون 
نفر در ســال 1۴۰۰ می رســد. بر این اساس و با فرض ادامه 
روند فعلی )سناریوی ادامه وضع موجود( جمعیت شهری 
چشمگیری از کشور تحت تنش آب شرب قرار می گیرد.« 
امــا این پایان ماجرا نیســت، مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارش خود توضیح داده که وضعیت به وجود آمده در کنار 
تمام پیامدهایی که برای محیط زیســت و زندگی مردم دارد، 
پیامــدی اجتماعی دارد که ممکن اســت به یک موضوعی 
امنیتی تبدیل شود. در این رابطه توضیح داده شده است: »در 
نتیجه کمبود و تنش های آب شرب یاد شده، نارضایتی هایی 
در برخی از شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، 
کازرون، بوشهر، اکثر شهرهای استان اصفهان و غیره رخ داد و 
این موضوع چالش هایی را برای مسئوان ایجاد کرد. این امر 
حاکی از آن است که تنش های ناشی از کمبود آب شرب به 
سرعت به صورت نارضایتی های اجتماعی نمود پیدا کند و به 
چالشی امنیتی تبدیل شود. عاوه بر آن تسری نارضایتی های 

مذکور و گسترش ابعاد آن نیز بسیار محتمل است.«

اشــاره

 تولید سوخت زیستی از محصوات تراریخته
عضو هیات رئیســه انجمن ارگانیک ایران درباره خطرات 
مصرف محصوات تراریخته و تاثیر آن بر ســامت انسان به 
»آرمان« می گوید: نکته مهمی که درباره محصوات دستکاری 
شــده ژنتیکی وجود دارد این است که باید رویکرد جهانی را 
در 2۰ ســالی که این محصوات تجاری و کشــت شده مورد 
رصد و بررسی قرار دهیم. عرضه 2۰ ساله  محصوات تراریخته 
جایگاه این محصوات را در بازار مشــخص کرده اســت. در 
حال حاضر بخش اعظم محصوات دســتکاری شده ژنتیکی 
برای تولید سوخت های زیستی مانند بیواتانول و بیودیزل مورد 
استفاده قرار می گیرد و باقیمانده این محصوات برای مصارف 
خوراک دام اســتفاده می شــود. همچنین پنبه تراریخته اصوا 
خوراکی نیست و سهم آن در تولید روغن های خوراکی در اروپا 
تقریبا صفر است. بنابراین درصدی از محصوات تراریخته که 
به صورت غیرمستقیم به صورت روغن های خوراکی مصرف 
می شود، سهم ناچیزی دارد و حتی کشورهای فقیر از مصرف 
آن اکراه دارند. آزاد عمرانی با بیان اینکه تجریه جهانی نشــان 
داده اســت که محصوات تراریخته بیشتر مصرف غیرانسانی 
دارد، توضیــح می دهــد: پیامــی که نوع مصــرف جهانی این 
محصوات برای ما دارد این است که دنیا مخاطرات سامتی 
مصرف این محصوات را نپذیرفته است. برای بنده به عنوان 
فردی که اخبار و حاشــیه های این موضوع را پیگیری می کنم 
عامت سوالی ایجاد می شود که وقتی محصوات تراریخته در 
دنیا عموما مصرف غیرانسانی دارد پس من هم ترجیحا با دید 
مخاطره آمیز به این محصوات می نگرم و در نوع مصرف آنها 
باید دقت داشت. این عضو اتحادیه ملی محصوات کشاورزی 
ایران  درباره احتمال انباشــت این مواد در بدن گاو و انتقال آن 
به انسان از این راه توضیح می دهد: بیشترین مخاطراتی که برای 
انباشت مواد تراریخته در بدن دام اشاره شده است، در سیستم 
گوارشی آنها است و ما بیشتر از سیستم عضانی و گوشت دام 
استفاده می کنیم. مخاطراتی که محصوات تراریخته برای سیستم 
عضانی دام دارد )که به صورت گوشــت اســتفاده می شــود( 
خیلی کمتر اســت اما اگر انسانی ذرت تراریخته را به صورت 
مســتقیم مورد مصرف قرار دهد، همان مخاطرات به صورت 
مستقیم وارد بدن انسان خواهد شد. چنانچه افشاسازی یکی 
از احکام دادگاه های آلمان نشان داده است تغذیه گاو ها با ذرت 
تراریخته در یک بازه سه ساله در یک گاوداری منجر به افزایش 
1۰ درصدی مرگ و میر دام ها و افزایش سقط جنین شده است.

 تاثیرات منفی محصوات تراریخته در درازمدت
یکــی از نگرانی های دوســتداران محیط زیســت، ظهور 
بیماری های جدید و آسیب اعضا ناشی از مصرف محصوات 
تراریخته در نسل های آینده بشر است، عمرانی درباره احتمال 
این تاثیر می گوید: تحقیقاتی در این زمینه وجود دارد که در سال 
2۰1۶ تغذیه موش ها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد 
وقتی والدین موش ها با سویای تراریخته تغذیه شدند در رفتار 
جنسی و رفتار عصبی آنها تغییراتی ایجاد شد، اما این تغییرات 
در نوزادان بســیار شــدیدتر بود. این نشان می دهد که مصرف 
محصــوات تراریخته در دراز مــدت می تواند تاثیراتی منفی 
بین نسلی داشته باشد. نکته دیگر اینکه 8۰ درصد محصوات 
تراریخته آلوده به علف کش گایفوسیت است، یعنی با مصرف 

آنها ســم گایفوســیت هم وارد بدن مصرف کننده می شــود. 
مقاات زیادی وجود دارد که نشــان می دهد وقتی این مصرف 
سم استمرار داشته باشد متابولیســم بدن دچار اخال شده و 
موجب ابتا به بیماری کبد چرب مزمن در بدن می شــود و در 

غدد درون ریز بدن اختال ایجاد می کند. نمود این مســائل در 
جامعه به شکل افزیش دیابت و کبد چرب خواهد بود. در نتیجه 
فرکانس بیماری های گوارشــی و غــدد در جامعه افزایش پیدا 
می کند و می تواند مابین نسل ها به معضل بزرگ اپیدمی بیماری ها 

تبدیل شود و شیوع بیماری ها را از نسلی به نسل بعد افزایش 
دهد. از طرفی دیگر بســیاری از محصوات تراریخته حاوی 
بسته ژنی مقاوم به آنتی بیوتیک هستند که انتقال افقی این بسته 
ژنی به باکتری های لوله گوارش می تواند منجر به ایجاد مقاومت 

آنتی بیوتیکی در مصرف کننده شود. این فاجعه در دام ها بسیار 
گزارش شده است و متخصصان این مقاومت آنتی بیوتیکی را 
به مصرف محصوات تراریخته نســبت می دهند. در این میان 
از استانداردهای محصوات تراریخته صحبت می شود. جامعه 
جهانی محدودیت هایی برای مصرف این محصوات در نظر 
گرفته اســت، عمرانی درباره رعایت این استانداردها در ایران 
توضیح می دهد: نخستین مساله این است که باید دربرخورد با 
این مساله هوشمند باشــیم.  برای مثال ۷۰ محصول تراریخته 
در اروپا اجازه مصرف دارد، باید بررســی کنیم که آیا اروپاییان 
این تراریخته های مجاز را مصرف می کنند یا نه؟ شاید در اروپا 
11 محصول از این تعداد محصول مورد استفاده قرار می گیرد. 
در نتیجه به صــرف اینکه بگوییم تراریخته ای مجــوز دارد و 
اســتانداردها را پاس کرده است کافی نیست بلکه به صورت 
مستقل باید فرایند مدیریت ریسک و ارزیابی های طوانی مدت 
را انجام دهیم. سیستم نظارتی بر تولید یا واردات محصوات 
تراریخته صرفا بر مبنای اعتماد محض بر استنادات اظهاری تولید 

کننده یا وارد کننده است.
 لزوم حفظ ایمنی سامت جامعه

به گفته عمرانی اعتماد محض به مجوزها و ارزیابی های 
موجود روشی اشتباه است. او ادامه می دهد: باید آزمایش های 
مستقل ارزیابی مخاطرات محصوات تراریخته را حتی اگر 
چند سال طول بینجامد انجام دهیم تا بتوانیم ایمنی جامعه خود 
را تضمین کنیم. تا این لحظه آزمایش های همه جانبه و طوانی 
مدتی برای بررسی تاثیرات میان مدت و بلند مدت محصوات 
تراریخته بر روی سامت مردم و محیط زیست انجام نشده 
است و تا زمانی که این آزمایش ها انجام نشود باید با رویکرد 
کاما محتاطانه به این محصوات نگریســت و مراقب بود 
که وارد سفره مردم نشوند. مصرف محصوات تراریخته در 
خوراک دام نیز باید کنترل شــده باشد و با درصد خاصی در 
جیره  غذایی دام مصرف شود. همان کاری که تمام کشورهای 
دنیا انجام می دهند. متاسفانه مساله مصرف محصوات تراریخته 
با ســهل انگاری و خوش بینی زائدالوصف و نگران کننده ای 
صورت می گیرد و در نقطه مقابل کشورهای دیگر با احتیاط 
و در نظر گرفتن ماحظات علمی، ایمنی، اقتصادی و زیست 
محیطی برخورد می کنند.  قانون ایمنی زیستی ما هم تولید و 
واردات محصــوات تراریخته را به شــرکت های غیردولتی 
واگذار کرده است. متاســفانه دولت، اعضای وزارتخانه ها و 
ســازمان محیط زیست به جای عمل به وظایف قانونی شان 
مدام محصوات تراریخته را تبلیغ می کنند. در صورتی که این 
روند درست نیست و سازمان های دولتی باید وظیفه نظارت و 
پایش محصوات تراریخته را عهده دار شوند و  شرکت های 
خصوصی وارد کننده و ذینفع این محصوات در زیر ذر ه بین 
قانون و پرسشگری افکار عمومی باشند. دولت باید برای حفظ 
محیط زیست و حفاظت از سامت انسان ها تمام ارزیابی ها 
و بررســی ها را انجام دهد و هر گونه مســامحه و تعجیل در 
صدور مجوزها عواقب زیانبار و برگشــت ناپذیری را برای 
سامت جامعه و محیط زیست به همراه خواهد داشت. مطابق 
قانون برنامه ششم، همه این مراحل صدور مجوزهای تولید 
و واردات تراریخته ها باید شــفاف باشد و مخاطرات آنها به 

اطاع مردم برسد.

آرمان- آیدین پورخامنه: جمعیت انسـان روی کره زمین در حال افزایش اسـت، حتی گفته می شـود تا سـال 2۰5۰ به بیش از ۹  میلیارد نفر خواهد رسـید. نیاز غذایی این جمعیت 
یکی از دغدغه هایی اسـت که همواره مورد بحث و بررسـی قرار می گیرد. اسـتفاده از محصوات تراریخته یکی از گزینه هایی اسـت که بتوان با آن میزان بیشـتری غذا تولید کرد در 
حالـی کـه آسـیب کمتـری بـر محیط زیسـت وارد  شـود. با این حال مصرف محصوات تراریخته بر سـامت انسـان چه تاثیـری دارد؟ آیـا عواقب مصرف این محصوات به درسـتی 
مشـخص شـده اسـت؟رئیس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت دربـاره لزوم رعایت توسـعه پایدار با بیـان اینکه در مفهوم اقتصـاد کان باید اول مباحث محیط زیسـتی مـد نظر قرار 
بگیرد، بیان کرد: ۹۰ درصد از توسـعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیسـت اسـت. عیسـی کانتری درباره محصوات تراریخته گفت: هر دانشـی که مرتبط با ما اسـت را باید به دسـت 
بیاوریـم، حتـی در حـوزه تراریختـه. بایـد دانـش را داشـته باشـیم و آن وقـت اگر بد بـود از آن اسـتفاده نکنیم. ما نمی خواهیم و نباید فناوری سـتیزی کنیم. ما بـا دایل علمی می توانیم 
جلـوی پروژه هـای مخـرب را بگیریـم یـا از پروژه های خوب و علمی حمایت کنیم. اسـتفاده از محصوات تراریخته موافقان و مخالفان سرسـختی دارد. عضو هیأت علمی دانشـگاه 
شـهید بهشـتی درباره محصوات تراریخته و مصرف آنها گفت: محصول تراریخته هیچ اثر سـویی برای انسـان و محیط زیسـت ندارد. مسـعود توحیدفر ادامه داد: سـاانه ۴۰ درصد 
از محصـوات کشـاورزی توسـط آفـات، بیمـاری و تنش هـا از بیـن مـی رود. در ایران سـاانه 5۶ درصد علف کش، 25 درصد آفت کـش و 18 درصـد قارچ کش برای تولید محصوات 
اسـتفاده می شـود و این در حالی اسـت که چالش بعدی در امنیت غذایی، کمبود آب اسـت. همچنین هر ایرانی چهار برابر آمریکایی برای مواد غذایی پول صرف می کند و سـاانه 
12 میلیارد دار  واردات مواد غذایی داریم. این مسـئول با تاکید بر اینکه برای امنیت غذایی باید از روش هایی اسـتفاده کنیم که عملکرد محصوات غذایی را افزایش دهد، ادامه داد: 
یکی از روش ها، اصاح نباتات اسـت. البته اصاح نباتات سـنتی چالش هایی دارد. مثا وقتی دنبال صفتی می گردیم ممکن اسـت در گیاه وحشـی پیدا نشـود و دو گیاه مورد تاقی 
نیـز سـازگاری جنسـی نداشـته باشـند. بـه گزارش ایسـنا، او با اشـاره به اینکـه اصاح نباتات سـنتی 3۰ تا ۴۰ درصـد مواد غذایی مورد نیاز کشـور را تامیـن می کند، افـزود: روش های 

جدیدتـری ابـداع شـده اسـت و از هـر موجـودی، صفـت مورد نظـر را جدا می کنند و به گیـاه مورد نظر منتقل می کنند. چنین گیاهی تراریخته نامیده می شـود. 

گزارش »آرمان« از امنیت مصرف محصوات تراریخته

محصوات تراریخته وارد سفره نشوند

آرمان: بحث و گفت وگو درباره محصوات تراریخته هر روز بیشتر می شود. تا 
جایی که انسان به هر چه قبا با خیالی آسوده می خورد با دیده شک نگاه می کند 
چون برخی معتقد اند که مصرف مستقیم محصوات تراریخته موجب بیماری هایی 
از جمله ســرطان می شود. یکی از مسائلی که از اهمیت زیادی برخوردار است، 
گسترش محصوات تراریخته در بازار مواد غذایی است تا جایی که محصوات 
ارگانیک بسیار محدود و با قیمت های باا به فروش می رسند. در این شرایط تعیین 
استانداردهایی برای حفظ سامت مردم اهمیت افزونی پیدا می کند. سازمان غذا 
و دارو دربــاره برخی اظهارنظرها مبنی بر مضر بودن محصوات تراریخته برای 
ســامت انسان توضیحاتی ارائه کرده است. وحید مفید در آذر ۹۷  با بیان اینکه 
در دنیا محصوات تراریخته دارای مخالفان و موافقان بســیاری است، گفت: در 
تمام دنیا موافقان و مخالفان با ارائه مستنداتی محصوات تراریخته را رد یا تایید 
می کنند. محصوات تراریخته صدها نوع هستند و هر گونه تغییری که در ژنتیک یک 
گیاه انجام می شود، باعث تراریختگی می شود. محصوات تراریخته رخدادهای 
متفاوتی دارد که برخی از این رخدادها توسط برخی مراجع بین المللی مورد ارزیابی 
قرارگرفته و ارزیابی ریسک و خطر برروی آنها انجام شده است. او ادامه داد: مبنایی 
که در وزارت بهداشت داریم و در خصوص محصوات تراریخته استفاده می کنیم، 
EFSA موسسه ارزیابی سامت غذا در اروپا است و یک سری از محصوات 

تراریخته توسط این موسسه ارزیابی شده و سامت آن تایید شده و مشکلی برای 
انسان نداشته است. مدیرکل فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 
سازمان غذا و دارو توضیح داد: محصوات تراریخته ای که وارد کشور می شوند 
نیز مورد تایید EFSA بوده و حتما باید در کشورهای صنعتی و اروپایی قابلیت 
مصرف داشته باشد. به ویژه در کشوری که تولید شده، قابلیت مصرف داشته باشد 
و بعــد ما از این محصوات نمونه برداری کــرده و آنها را آزمایش می کنیم و اگر 

رخدادهای محصوات تراریخته که وارد کشور می شود، مطابق رخدادهای پذیرفته 
باشد از سوی سازمان غذا و دارو به آن محصول مجوز داده خواهد شد. در صورتی 
که این محصوات توسط ســازمان غذا و دارو تایید شوند، حتما باید برچسب 

محصوات تراریخته و تغییر ژنتیک یافته بر روی آن محصول نصب شود.
 صدای ما به جایی نمی رسد

گفته می شود کاشت و واردات محصوات تراریخته در انحصار گروهی خاص 
است و کشاورزان به چنین بذرهایی دسترسی ندارند. رئیس انجمن ارگانیک ایران 
با بیان اینکه ما نمی توانیم با بخش هایی مقابله کنیم که از این محصول حمایت 
می کنند و در دستگاه حاکمیتی رای شان از ما خوانا تر است. سید رضا نورانی دی 
۹۷ در خصــوص اقدامات انجمن ارگانیک برای جلوگیری از ورود محصوات 
تراریخته به کشور توضیح داد: ما تمام تاش خود را در این زمینه انجام داده ایم اما 
نمی توانیم با وزارت جهاد کشاورزی که موافق این واردات است مخالفت کنیم. 
ما نقش خود را ایفا کرده ایم و نقطه نظرات خود را هم ارائه داده ایم اما از آنجایی 
که صدای ما به جایی نمی رســد عاقه ای نداریم در مقابــل ذی نفعان واردات و 
تولید تراریخته جبهه گیری کنیم. او گفت: واردات کنندگان تراریخته باید بر روی 
محصــوات خود برچســب گذاری کنند که این ضرورت از ســوی مجلس هم 
تصویب شده تا کسانی که عاقه مند به مصرف آن هستند این محصول را تهیه کنند. 
ما نمی توانیم با بخشی مقابله کنیم که از این محصول حمایت می کنند و در دستگاه 
حاکمیتی رای شان از ما خوانا تر است. رئیس انجمن ارگانیک ایران ادامه داد: ما 
نگران سامت جامعه و محیط زیست هستیم و امیدواریم حداقل مبحث ارگانیک 
نقش موثری در محیط زیست و سامت جامعه داشته باشد و با اشتغال زایی که 
در بخش تولید داریم مســیر درستی را طی کند. اصلی ترین وظیفه ما حمایت از 
صنعت ارگانیک است. ما پنجمین کشور در سطح بین الملل هستیم که دفتر ارگانیک 

در جهان را داریم و محصول ارگانیک به کشــورهای دیگر صادر می کنیم. رئیس 
انجمن ارگانیک ایران با اشاره به باا بودن قیمت محصوات ارگانیک گفت: قیمت 
باای محصوات ارگانیک به این دلیل است که نهاده های کشاورزی مرتبط با آن 
قیمت باایی دارد و تاکنون برای محصوات ارگانیک یارانه ای در نظر گرفته نشده 
است. در گذشته سموم و کودهای شیمیایی یارانه داشت اما در حال حاضر این طور 
نیســت. با تخصیص یارانه قیمت این محصوات بسیار کاهش خواهد یافت. 
محصــوات ارگانیک ارزش افزوده خوبــی دارد و در صورت تخصیص یارانه، 

کشاورزان بیشتری به کشت این نوع محصوات ترغیب می شوند.
 ساخت دارو با محصوات تراریخته

به گفته اســتاد علوم غذایی و تغذیه در دانشگاه فلوریدا از میان شمار بسیار 
محصوات تراریخته تنها دو مورد بحث آفرین شــده اند؛ ذرت های دست کاری 
شده و محصوات کشاورزی فرآوری شده. اما مردم و برخی محققان طوری رفتار 
می کنند که انگار تمام محصوات تراریخته خطرناک هستند و این مایه شرمساری 
است. بسیاری از ویتامین ها و دیگر داروهایی که انسان ها هر روزه استفاده می کنند 
از محصوات تراریخته ساخته می شود. کیث ریچارد تحقیقاتی بر امنیت و ایمنی 
مواد غذایی انجام داده است. او برنامه ای منسجم را در دانشگاه فلوریدا برای بهبود 
کیفیت و امنیت مواد غذایی، به ویژه میوه و سبزی، در دست کار دارد. در تحقیقات 
خود شوندشناسی، فاکتورهای آلوده کننده و استراتژی های مداخله در مواد غذایی 
را مدنظر قرار می دهد. ریچارد درباره فرآیند تایید سامت مواد غذایی تراریخته 
گفت: فرآیند تایید ســامت فرآورده های تراریخته بسیار گسترده و جامع است، 
بسیار جامع تر از دیگر فرآورده های غذایی. شمار زیادی از مکمل های غذایی بدون 
هیچ گونه آزمایش جامع و کامل وارد بازار می شوند. اما فرآورده های تراریخته چنین 
نیستند. ممکن است تایید سامت یک محصول تراریخته 1۰ سال هم طول بکشد. 

او درباره گزارش ها درباره خطرهای احتمالی اســتفاده از محصوات تراریخته 
گفت: مشــکات به بار آمده از سوی فرآورده های تراریخته بسیار جزئی است. 
مردم معموا درباره چیزی که از آن ســر در نمی آورند احساس نگرانی می کنند. 
علم نمی تواند ثابت کند که چه چیز پیش نمی آید، بلکه کارش اثبات این است که 
چه پیش خواهد آمد. بنابراین با وجود این که هنوز کسی با مصرف این فرآورده ها 
مریض نشده، مردم همچنان می گویند که ممکن است این محصوات خطرناک 
باشد. می دانم که بسیاری با من مخالف اند، اما تا زمانی که تحقیقات علمی نشان 
ندهد که رابطه ای مستقیم میان محصوات تراریخته و عوارضی که به آن ها نسبت 
می دهند وجود دارد من آن ها را سالم و ایمن می دانم.  او در رابطه با سیاست های 
ایاات متحده در رابطه با محصوات تراریخته گفت: ممکن است برخی شرکت ها 
از صاردات این محصوات سود کانی ببرند، اما این بدان معنا نیست که کیفیت و 
امنیت این محصوات پایین است. ریچارد در رابطه با تاثیر احتمالی محصوات 
تراریخته بر دام و فرآورده های گوشتی گفت: بسیاری از انتقادهای معمول درباره 
محصوات تراریخته، مانند تاثیری که آن ها ممکن اســت به عنوان غذای دام بر 
فرآورده های گوشتی بگذارند، زاییده ذهنیتی تخیلی است. تاکنون هیچ گزارشی 

درباره تاثیر مستقیم خطرات احتمالی این محصوات بر دام گزارش نشده است.
 محصوات تراریخته در ایران برچسب می خورد

از طرفی به گفته  مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و 
دارو محصوات تراریخته در ایران برچســب تراریخته برای آگهی مصرف 
کننده می خورند و همچنین نصب برچسب چراغ راهنمایی تغذیه ای برای 
اطاع رســانی به مصرف کنندگان نیز آغاز شده است. به گزارش ایلنا وحید 
مفید، در خصوص کشت محصوات تراریخته در ایران ادامه داد: محصوات 
تراریخته همچون سویا، کلزا، ذرت و روغن های آن به کشور وارد می شود. از 
معیارهای مهم برای واردات محصوات تراریخته تاییدیه نهاد ایمنی غذایی 
اتحادیه اروپا است و این محصوات باید قابلیت مصرف در کشورهای ژاپن، 
استرالیا، کره جنوبی و مالزی را داشته باشند. محصوات تراریخته در ایران 
برچســب تراریخته برای آگهی مصرف کننده می خورند و همچنین نصب 
برچسب چراغ راهنمایی تغذیه ای برای اطاع رسانی به مصرف کنندگان نیز 

آغاز شده است. 

»آرمان« مفید یا مضر بودن محصوات تراریخته را بررسی می کند

فقدان اتحاد نظر درباره محصوات تراریخته 

  تاثیر مصرف محصوات تراریخته از مسائلی است 
که همواره با موافقان و مخالفان زیادی همراه است به 
نظر شما مصرف محصوات تراریخته چه تاثیری بر 

سامت انسان دارد؟
این سوالی است که در تمام دنیا مطرح است، متخصصان 
در کشورهای مختلف دنیا و همچنین وزارت کشاورزی ایران 
بررسی می کنند که دستکاری ژنتیک مواد غذایی به خصوص 
گیاهان و غات مفید اســت یا نه؟ پاســخ این است که هم 
مفید است و هم ممکن است ضررهایی داشته باشد. زمانی 
که انســان گندم، جو و غات را دستکاری ژنتیک می کند، به 
نوعی آن را در برابر بعضی آفات مقاوم می کند و در نتیجه  سم 
کمتری مصرف می شود. با دستکاری ژنتیک مقدار محصول 
بیشــتری برداشــت می کنیم بنابراین با این روش می توان به 
کشورهایی که محصوات در سطح کمی تولید می کنند، مواد 
غذایی رساند. وقتی که به وسیله دستکاری ژنتیک میزان تولید 
را تغییر می دهیم در حقیقت مشکاتی برای کشاورزی بومی 
ایجاد می کنیم. مشــکاتی که با آنها کشــاورزی بومی را زیر 
سوال می بریم. در کشورهای جهان سوم که اکثر کشاورزها به 
روش بومی کشت می کنند با ضرر روبه رو می شوند چون به 
مواد اولیه تراریخته دسترسی ندارند در نتیجه مقدار محصولی 
که به دســت می آورند کمتر می توانند در بازار آزاد به فروش 
برسانند و به نوعی از روند خرید و فروش طرد می شوند. تعداد 
زیادی از کشاورزان بیکار خواهند شد. مواد اولیه برای تولید 

محصوات با دستکاری ژنتیکی یا محصوات تراریخته تحت 
انحصار افراد خاصی است. در دست همه مردم نیست و فقط 
چند شرکت اند که این فعالیت را اداره می کنند و آنها می توانند 
در هر لحظه که بخواهند مردم را تهدید کنند اما فعا بیشــتر 
در جمع کردن پــول دخالت دارند که ضرر و زیان این رفتار 
به مردم عادی و جهان ســوم بیشتر است. توصیه این است 
که به هر دو رشته کشاورزی بومی و کشاورزی تراریخته نگاه 
مثبت داشت و هر دو را تقویت کرد. مسئوان در سازمان های 
مختلف کمک کنند که هر دو به یک ســو پیش روند تا همه 
بتوانند از آن اســتفاده کنند. به هر حال پرورش محصوات 
تراریخته علم جدیدی است و تغییرات ژنتیکی پیشرفت مهمی 
است چون ممکن است موجب شود که نوع محصوات ما 
از کیفیت بهتری برخوردار باشد و نسبت به بعضی از آفت ها 
مقاومت بیشتری داشته باشد که با این روند به استفاده از سم 
کمتری نیاز خواهد بود که به معنی ورود میزان سم کمتری به 

بدن ماست. با این روش میزان مصرف سوخت های فسیلی که 
به طبیعت و ایه ازن آسیب وارد می کند کمتر خواهد شد. بنابر 

این مفید خواهد بود. 
  از طرفــی برخــی معتقدند با مشــخص نبودن 
نتایج مصرف محصــوات تراریخته، مردم تبدیل به 
نمونه هایی بــرای آزمایش تاثیر این مواد بر انســان 
خواهند بود. به نظر شما چند سال مصرف محصوات 
تراریخته می تواند تاثیرهای مثبت و منفی خود را بر 

سامت نشان دهد؟
بــه هر حال وقتی در یک ماده خوراکی تغییرات ژنتیکی 
ایجاد می کنیم ممکن است سال های سال بعد از آن اثرات سوء 
خود را نشان دهد حتی وقتی با پیشرفت علم و تکنولوژی مواد 
دارویی جدید تولید و مصرف می شود، ممکن است که بعد 
از چند ســال مجبور باشــند که این دارو را جمع آوری و از 
دسترس خارج کنند . بنابراین مصرف مواد غذایی تراریخته 

هم ممکن است در سال های آینده به دلیل خطراتی که برای 
سامتی انسان ایجاد می کند، جمع آوری شد که البته تا به حال 

این مشکل به وجود نیامده است. 
  مواد تراریخته در روغن، برنج، ذرت و ســویا به 
میزان زیادی یافت می شــود، آیا انسان ها می توانند 
سبکی از زندگی پیدا کنند که وارد چرخه استفاده از 

محصوات تراریخته نشوند؟
ایــن مــواد دســتکاری ژنتیکی شــده اند، اگــر بخواهیم 
محصوات کشــاورزی را از روش های طبیعی بدست آوریم 
میزان این مواد در دنیا بسیار کم خواهد بود با دستکاری ژنتیکی 
میزان تولید این مواد بیشتر می شود و می توان موادی مانند سویا 
را به کشورهای دیگر که مواد پروتئینی کمی دارند، صادر کرد. 
علم هر روز پیشرفت می کند و انسان ها نمی توانند با روش هایی 
که 1۰۰ ســال پیش استفاده می شد، میزان مواد اولیه مورد نیاز 
جمعیت کنونی کــره زمین را تولید کنند. جمعیت روز به روز 

افزایش می یابد در حالی که ظرفیت زمین ثابت است بنابراین 
مقدار زمین های کشاورزی ثابت است و باید کاری کرد که میزان 
محصوات بیشــتر شود تا تکافوی مردم را داشته باشد. مردم 
بسیاری از کشورهای دنیا از گرسنگی رنج می کشند. رسانه ها 
مطــرح کرده اند که برخی از کشــورها واقعا مواد اولیه غذایی 
ندارند و اگر وسیله ای برای افزایش کشت و مصرف مواد اولیه 
پیدا کنیم، به بهبود شرایط کمک خواهد کرد البته در صورتی که 

به جسم و روح و بدن انسان آسیب وارد نکند. 
  در برخی از گزارش ها عنوان شده است همانطور 
که می توان میزان محصــوات را با روش تراریخته 
افزایش داد، می توان مــواد غذایی خاص برخی از 
محصوات مانند آهن یا ویتامین هــا را هم افزایش 

دهیم. در اینباره اطاع دارید؟
زمانی که قرار است محصول کشاورزی دچار دستکاری 
ژنتیک شــود، حتما تغییراتی هم در جذب مــواد اولیه زمین 
خواهند داشت برای مثال گندم، لوبیا یا باقا که می کاریم، میزان 
موادی که از زمین جذب می کند ممکن اســت بیشتر یا کمتر 
باشــد و بتواند کمبودها را جبران کند. به هر حال اعتقاد دارم 
که دنیا رو به پیشرفت اســت باید از علم های جدید استفاده 
کرد و پیشرفت ها را تشویق کنیم و اگر بخواهیم پیشرفت ها را 
با این دلیل که ممکن اســت در آینده موجب ضرر ما شوند، 
متوقف کنیم، هیچ زمانی به دستاورد جدید و خوب نمی رسیم. 
زمانی که انسان به آسمان موشک می فرستد ممکن است با تمام 
هزینه های صورت گرفته، موشک مسیر خود را طی نکند و با 
زمین برخورد کند، اما موشک دوم را هم می فرستند تا بتوانند به 
هدف برسند. کشاورزی هم به همین صورت است می توان با 
کوشش فراوان اگر مشکلی برای سامت انسان به همراه داشت 

آن مشکات را هم حل کنیم و همراه با سامتی مردم باشیم.

ایرج خسرونیا  درگفت وگوبا »آرمان« مطرح کرد

بازي با سامت؛ محصوات تراریخته  در انحصار چه كساني است؟
آرمان- الدوز زمینی: تمام جنبه های محصوات تراریخته که به تازگی در سـفره مردم جای باز می کند، شـناخته شـده نیسـت. اضافه شـدن ژن ها به محصوات در طبیعت هزاران سـال 
طـول می کشـد امـا در محصـوات تراریختـه این مدت زمان کوتاه اسـت. معروف ترین و اصلی ترین محصوات دسـتکاری شـده که وارد بازار شـده اند ذرت، سـویا، پنبـه و کانوا )کلزا( 
اسـت.  با اینکه حجم باای تولید این محصوات می تواند موجب نجات تعداد زیادی از انسـان ها از گرسـنگی باشـد، هنوز مشـخص نیسـت که مصرف این محصوات تا چه اندازه 
برای سـامتی انسـان خطرناک یا مفید اسـت. البته باید این نکته را در نظر داشـته باشـیم که مشـکل اساسـی در تامین غذای مورد نیاز مردم نیست، بلکه مشـکل اساسی در توزیع ناعادانه 

آن اسـت. »آرمان«درباره تاثیر مواد غذایی تراریخته با ایرج خسـرونیا، رئیس جامعه پزشـکان متخصص داخلی ایران گفت وگو داشـته که در ادامه می خوانید.

 دنیا خطر مصرف محصول تراریخته را نپذیرفت
 افزایش فرکانس بیماری ها         سیستم نظارتی مبتنی بر اعتماد صرف
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دبیرکل حزب اراده ملت ایران طرح استانی شدن انتخابات را در صورتی دارای کارآمدی دانست که نظام انتخابات به سمت 
حزبی شدن حرکت کند. احمد حکیمی پور در پاسخ به این پرسش که ارزیابی اش از طرح استانی شدن برگزاری انتخابات چیست، 
اظهار کرد: اگر استانی شدن همراه با تغییر نظام انتخابات باشد به شکلی به سمت حزبی شدن انتخابات هم حرکت کنیم به نظرم 
می توان آن را طرحی کارآمد دانست وگرنه صرف استانی شدن انتخابات کمکی به بهبود شرایط فعلی نمی کند. وی تاکید کرد: اگر 
آنچه اشاره کردم رخ دهد، آنوقت هم شاهد کاهش هزینه های انتخابات خواهیم بود و هم توسعه سیاسی را تجربه می کنیم و در 

نهایت مجلس نیز در حدواندازه های ملی قرار خواهد گرفت و عمل خواهد کرد. دبیرکل حزب اراده ملت ایران با بیان اینکه 
در حال حاضر برخی از نمایندگان صرفا پیگر مسائل حوزه انتخابیه شان هستند و کاری به سایر مشکات ملی ندارند، 

گفت: وقتی نمایندگان مجلس برای انتخاب شدن و به پارلمان رفتن هر وعده ای را در ایام انتخابات بر زبان می آورند، 
آنوقت مردم نیز انتظارشان از او و کاری که می تواند انجام دهد، باا می رود و در نتیجه شاهد انجام پروژه هایی بدون 

در نظر گرفتن ابعاد کارشناسی و صرفا در جهت تحقق وعده های نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه هستیم.

یادداشتنظام انتخابات به سمت حزبی شدن حرکت کند

فــراسو

 

 مسئوان کشوری بســیار مطرح می کنند که 
باید تمام قوا، نخبگان و... مردم را نسبت به آینده 
امیدوار کنند، به نظر شما با عنایت به اینکه عملکرد 
امیدآفرینی از سوی مسئوان مشاهده نمی شود 

مردم بر چه اساسی باید به آینده امیدوار باشند؟
من معتقدم که امروز روزمره گی سم مهلکی شده 
که در حال بلعیدن نظام اداری و اجرایی کشور است. 
لذا به نظر می رســد نخســتین کاری که دولت باید در 
انتصاب مدیران مدنظر قرار دهد و تاکنون کمتر مورد 
توجه واقع شــده همین رکن شــجاعت، جسارت و 
ریسک پذیری است. نکته دوم بحث شرایط زمان و 
مکان است، زمانی است که در شرایط عادی و نرمال 
قرار داریم و این زمان یک شیوه مدیریتی را می طلبد، 
اما زمانی اســت که در شــرایط بحران قرار داریم و 
باید متناسب با آن اقدام کنیم. اکنون کشور در شرایط 
بحرانی و جنگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار 
گرفته و طبیعی است که در چنین شرایطی جسارت، 

شــجاعت، تــوان برنامه ریزی 
و باابــردن بهــره وری، امید و 
انگیزه در مدیران سطوح میانی 
و اســتفاده از حداقل امکانات 
برای بهــره گرفتن حداکثری از 
نکاتی اســت که بایــد مد نظر 
مدیران باشــد. طبیعتا مدیرانی 
که در شــرایط عادی مشــغول 
کار بودند نمی توانند در شرایط 
و  کاری  راندمــان  بحرانــی 
کارآمدی ازم را داشــته باشند. 
لذا اگر خوشبینانه به قضیه نگاه 
کنیم جنــس انتصابــات اخیر 

نیز درســطح کابینه و مدیران میانی از جنس مدیران 
دوران صلح و آرامش اســت. دولــت باید امید را با 
برنامه، انگیزه و متناســب با شــرایط موجود به مردم 
دهد و با توجه بــه امکانات درصدد حل مطالبات و 
مشــکات مردم برآید. نکته مهم دیگر اطاع رسانی 
دقیق و اصولی اســت. یکی از مســائلی که از ابتدای 
روی کارآمدن دولت آقای روحانی از سال 92 تا کنون 
همواره مورد نقد بوده و به نوعی پاشــنه آشیل دولت 
محسوب می شده عدم ارتباط ارگانیک و تنگاتنگ با 
بدنه اجتماعی و مردم بوده اســت. در چنین شرایطی 
می بینیم چند ماه اســت که دولت ســخنگو ندارد و 
سخنان ناموزونی از بخش های مختلف دولت شنیده 
می شــود. گاهی اوقات مشاهده می کنیم که در بخش 
اقتصــادی مواضع 2 مســئول 180 درجه با یکدیگر 
متفاوت است یا تصمیماتی که در بخش های اجتماعی 
و فرهنگــی و اقتصادی گرفته می شــود متناســب با 
شرایط جامعه نیست و توازن مشخصی در چارچوب 
تصمیمات و سیاســت ها ندارد. بنابراین همانطور که 
بارها پیش از این گفته شده من نیز معتقدم که با سخنان 
زیبا و گفتار درمانی قطعا نمی توان مشکات جامعه را 
حل کرد بلکه با اقدام و عمل با چاشنی امید می توان 
رضایــت مردم را باا ببریــم و کاری کنیم که بتوانیم 

رضایت نسبی مردم را جلب و جذب کنیم. 
 بعضا مطرح می شــود که دولــت دوم آقای 
روحانــی از جهت محبوبیت در میان دولت های 
پــس از انقاب حائز کمتریــن میزان محبوبیت 
است؛ به نظر شما چه عللی موجب شده تا سرمایه 

اجتماعی دولت تا این حد کاهش پیدا کند؟
دولــت در وهله اول باید پایگاه اجتماعی خود را 
تقویت می کرد و کســانی به دولت و سیاست هایش 
ایمــان و اعتقاد دارنــد در بخش های مختلف به کار 
می گرفت که این مساله در کمترین سطح خود اتفاق 
افتاده اســت. به نظر من یکی از نکاتی که شاید آقای 
روحانی کمتر بدان توجه کرد بحث فراجناحی بودن 
خود و اســتفاده حداکثری از مخالفین و منتقدین در 
بخش های مختلف اجرایــی و عملیاتی بود. طبیعی 
است کســی که اعتقادی به سیاست های اعمال شده 

یا شــعارهای داده شده دولت اعتنا ندارد در عمل نیز 
به آنچه اعتقــاد دارد اهتمام مــی ورزد نه آنچه مورد 
نظر دولت است. در این راستا گاهی اوقات می بینیم 
برخی از این رویکردها زاویه ای جدی با سیاست های 
اعامی دولت دارد. نکته دیگر اینکه ارتباط ارگانیک و 
تشکیاتی مدیران دولتی با بدنه اجتماعی بسیار پایین 
است. یعنی همان بیماری که عدم پاسخگو بودن نسبت 
به سیاست ها به صورت مستمر و ارگانیک می باشد در 
سطح کان دولت وجود داشته و دارد و در بقیه سطوح 
و دســتگاه های اجرایی نیز رسوخ پیدا کرده است. از 
طرف دیگر بحث منابع و مصارف مطرح اســت که 
با توجه به شــرایط جدید اقتصادی که برای کشور به 
وجود آمده و بخش زیادی از برنامه اعامی کشور را 
دچــار چالش کرده این برنامه ها باید جای خود را به 
برنامه های عملیاتی متناسب با شرایط بحران بدهند و 
مدیــران نیز این برنامه ها را برای خود عملیاتی کنند. 
برخورد و ارتباط صادقانه با مردم و انعکاس مشکات 
و همکاری و همگامی با جامعه 
می تواند بخــش قابل توجهی 
از مشــکات دولت را با کمک 

مردم به حداقل خود برساند. 
  برخــی معتقدنــد کــه اگر 
آقــای روحانی دولــت خود را 
فراجناحی اعام نمی کرد موفق تر 
بــود یا اینکه به ســمت جریان 
حامی می رفت یــا خود جریان 
سومی با تشکیاتی ساختار مند 
با عنوان جریان اعتدال تشکیل 
مــی داد در حالی که هیچ یک از 
اینها اتفاق نیفتاد، ارزیابی شما 

چگونه است؟
باید در نظر داشــت که جریان ســوم با شــعار و 
صحبت شــکل نمی گیرد و در عمل به وجود می آید. 
کسانی که از حیثیت، مال، آبروی خود مایه گذاشتند 
و جریانی حداقلی و چند درصدی را در ســال96 به 
حداکثر رســاندند امروز در ساختار دولت چه میزان 
ایفای نقش می کنند یا چه ســهمی به آنها داده شــده 
است؟ اگر اصاح طلبان و حامیان دولت خویشتنداری 
می کنند و دنبال سهم خواهی نبودند و تاششان بیشتر 
برای نجات کشــور از شرایط بحران بوده این وظیفه 
رئیس دولت است که بتواند از این ظرفیت گسترده و 
بالقوه ای که توانسته با اخاص و توانمندی پایه های 
دولت را تثبیت کند و اعتماد طبقات مختلف جامعه 
را نســبت به دولت ایجاد کرده استفاده کند، اما شاهد 
بودیم که متاسفانه چنین امری اتفاق نیفتاد. این استفاده 
از ظرفیت بالقوه مدافعین و طرفداران دلیل نمی شود 
که ما بقیه بخش های اجتماع را نبینیم. لذا باید متناسب 
با تــوان و پایگاه اجتماعی و درصد پایگاه اجتماعی 
تفکرات مختلف به آنها ســهم دهیم. این بی انصافی 
است که جریانی 80 درصد پایگاه اجتماعی دارد، اما 
10درصد در دولت حضور عملیاتی و اجرایی نداشته 
باشد، اما جریانی که 10 تا 15 درصد پایگاه اجتماعی 
دارد بیش از 80 درصد اختیارات اجرایی و عملیاتی 
را در اختیار داشته باشد. طبیعی است که چنین دولتی 
حتی اگر دچار بحران نیز نبوده و از شرایط ویژه تحریم 
نیز برخوردار نباشد موفق نخواهد بود. دولت موجود 
آقای روحانی نیز متاسفانه گرفتار چنین شرایطی شده 

است. 
  اخیرا برخی افــراد در جریان حامی دولت 
عنوان کرده اند که حیات سیاسی اصاح طلبان و 
اعتدالگرایان به یکدیگر گره خورده اساسا با این 
نظر موافقید و چرا این جریان حداقلی خود را با 

جریان بزرگ اصاحات مقایسه می کند؟
از روز اولــی کــه آقای روحانی بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری پا به عرصه سیاســی گذاشــت 
اصاح طلبــان هدفی کلی تــر از شــرایط موجود را 
می دیدند که آن نجات کشــور از شــرایط ایجاد شده 

در دوره حاکمیت دلواپسان دردولت نهم و دهم بود. 
تمام تاش این یود که عقانیت، اعتدال و کارآمدی در 
کشور حاکم شود. دولت اول آقای روحانی به صورت 
نسبی این واقعیت را به صورت نسبی به انجام رساند. 
چراکه کارگزاران با تجربــه، کارآمد وتوانمندی را به 
صورت نسبی در دستگاه های اجرایی مختلف به کار 
گرفت، اما هر چه به جلوتر رفتیم و خصوصا در دولت 
دوم شاهدیم که این فاصله با پایگاه اجتماعی بیشتر 
شــده و افرادی امــروز در مصادر امور در بخش های 
مختلف قــرار گرفته اند که هیچ ســنخیتی با جریان 
حداکثری و حاکم ندارند. امروز اگر ما به افکار عمومی 
مراجعه کنیم به طور قطع و یقین بخش قابل توجهی 
از ناراحتی بخش های مختلف اجتماعی صرفا منبعث 
از تحریم ها یا مضایق اقتصادی نیســت. بخش قابل 
توجهی از آن ناشــی از ناکارآمدی و بخش دیگر آن 
معطوف به قرار گرفتن در مصادری از کار هستند که به 
همین شعارهای حداقلی دولت نیز ایمان ندارند و به 

آنچه اعتقاد دارند عمل می کنند. 
 برخــی اصاح طلبــان 
معتقدند که اگر رئیس جمهور 
اصاحاتی در رویکردهای 
خود انجام دهد و از حلقه 
بســته اطرافیــان خــارج 
شــود هنوز هم می تواند به 
بازگشت سرمایه اجتماعی 
باشد؛تحلیل  امیدوار  خود 

شما چیست؟
مــن حتــی فراتــر از ایــن 
بحث را مطــرح می کنم، چراکه 
ازم نیســت آقــای روحانــی 

100درصــد پایگاه اجتماعی خود را به کار گیرد، اما 
حداقل نوعی پایش و ارزیابی از مدیران انجام دهد. 
6ســال از عمر دولت گذشته، می توان پایشی انجام 
داد کــه دولت در کدام بخش موفــق بوده و در کدام 
بخش ها موفقیتی کســب نکرده است. ما در مسائل 
اجرایی نباید رودربایستی داشته باشیم. مطلب آقای 
جهانگیری در چند روز پیش که اظهار داشــت »در 
جایی که فساد اتفاق افتاده یا ناکارآمدی به وجود آمده 
حتی اگر نزدیکان و وابستگان نیز باشند باید برخورد 
شود«، اگر عملیاتی شود بسیار خوب و مفید است. 
آقای رئیس جمهور بر اساس سوگندی که یاد کرده 
و تعهدی که نســبت به مردم و جامعــه دارد باید با 
جدیت و قاطعیت حداقــل ناکارآمدی ها را اصاح 
کنــد. امروز با توجه به زمان اندکی که از عمر دولت 
در 2 ســال باقی مانده وجود دارد و عما طی شش 
ماه آینده وارد پروسه انتخابات مجلس نیز خواهیم 
شــد و پس از آن نیز جریانات سیاســی در تدارک 
انتخابات 1400 ریاست جمهوری خواهند بود زمان 
کار از دولت گرفته می شــود، اما حداقل انتظار این 
است که کارآمدی و ارزیابی کارنامه مدیران در زمان 
باقی مانده از سوی رئیس جمهور در دستور کار قرار 
گیرد و بدون رودربایستی در جاهایی که ناکارآمدی 
به وجود آمده، حداقل از مخالفان کارآمد استفاده کند. 
ممکن است در جریان مخالف دولت و رئیس جمهور 
نیز افراد کارآمد و برنامه ریز در حوزه های اجتماعی و 
اقتصادی را به کار بگیرد تا ناکارآمدی فعلی در دستگاه 
اجرایی را از بین برده و کارآمدی را چاشنی کار خود 

در 2 سال آینده کنند. 
  در دولت یازدهم فرماندهی اقتصادی دولت 
با آقــای جهانگیری بود که به نســبت عملکرد 
موفقی از خود به نمایش گذاشت، اما در دولت 
دوم آقای روحانی شاهد نوعی ناهمگونی و عدم 
هارمونی در مدیران ارشــد دولت هستیم؛ به نظر 
شــما برای برون رفت از این شرایط و بازگشت 
نظم و کارآمدی رئیس جمهور باید چه شــیوه ای 

اتخاذ کند؟
به جرأت می توان گفت که بی شک در دولت دوم 

آقــای روحانی یکــی از کارآمدترین و با تجربه ترین 
مدیران آقای جهانگیری بوده است. در دولت یازدهم 
نیز عما با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی را در اختیار وی گذاشته بود ما کارنامه 
دولت اول آقای روحانی را بســیار بهتر از دولت دوم 
ایشان می توانیم ارزیابی کنیم. بخشی از این مساله به 
دلیل حضور جدی معاون اول یعنی آقای جهانگیری 
در نظــارت و هدایت بدنه اجرایی و مدیران میانی و 
مناطق و تســلط بر بخش اقتصادی دولت اســت که 
کارنامه اقتصادی کاما موفقی از آقای جهانگیری به 
یادگار گذاشته است. بنابراین فکر می کنم یکی از نکاتی 
را آقای روحانی می تواند انجام دهد تا در زمان باقی 
مانده ناکارآمدی دولــت در برخی حوزه ها را مرتفع 
ســازد واگذاری اختیارات ویــژه به آقای جهانگیری 
مثل دولت اول است که دولت بتواند حداقل کارنامه 

عملکردی خوبی از خود برجای بگذارد. 
 کمتر از 15 مــاه به انتخابات مجلس یازدهم 
زمان باقی است و برخی جریانات از اکنون دنبال 
برنامه ریــزی جهت حضور همــه جانبه در این 
انتخابات هستند؛ به نظر شما با وجود فیلترهای 
نظارتی شــورای نگهبان و اینکه اصاح طلبان 
نمی تواننــد با ژنرال های خــود وارد این عرصه 
شوند به ائتاف با دولت خواهند پرداخت یا طیف 

آقای اریجانی؟
ابتدا باید بگویم که تدوین سیاســت های حضور 
اصاح طلبان در انتخابات 98 در اختیار شورای عالی 
سیاستگذاری اصاح طلبان است که چگونگی حضور 
و جمع بندی حداکثری مجموعه خانواده اصاحات 
در موعد مقرر توســط رئیس یا سخنگوی این شورا 

اعام خواهد شد. 
از طــرف دیگــر مــن معتقــدم که امروز شــاهد 
ناکارآمدی برخی محدودیت ها برای انتخاب شوندگان 
در انتخابات هســتیم. ناکارآمدی که در کان مجلس 
اتفاق افتاده به گونه ای اســت کــه امروز صدای دبیر 
شــورای نگهبان را نیز در آورده است. لذا به نظر من 
نظارت باید مردمی شــود و نهادهای مدنی و احزاب 
سیاسی می توانند بهترین فیلتر نظارتی باشند. لذا باید 
قانون انتخابات با وسعت نظر بیشتری تصویب شود. 
باید این اختیار به احزاب داده شــود و چون احزاب 
اعتبار و وابستگی خود را در دراز مدت دنبال می کنند 
می توانند پشــتوانه علمی، اجرایی و تخصصی برای 
دولت و مجلس باشند. فکر می کنم بد نبود حتی اگر به 
صورت آزمایشی یک دوره شورای نگهبان و مجلس 
تجربه نظارت حزبــی را پیاده می کردند و هر جریان 
و حزبی نیز که توانســت حداکثر پایگاه اجتماعی را 
کســب کند بتواند سیاســت ها و برنامه های خود را 
در اجرای کان کشــور دنبال کند. این مساله موجب 
می شــود هم کارآمدی مجلس باا برود و هم نظارت 
انتخاب و پایش بعد از نهادهای انتخابی مبتنی بر برنامه 
اعامی احزاب باشد. با نظارت مردم و پاسخگویی به 
مردم احزاب می توانند عملکرد خود را هر چه بهتر و 
شفاف تر کرده و مردم نیز می توانند به راحتی نظرخود 
را در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی بیان 
کنند و شرایط کشور را به سمتی ببرند که بتوانیم شاهد 

کارآمدی عملی در همه ارکان باشیم. 
  از آنجایــی کــه حزب به 
معنای واقعی در کشور وجود 
ندارد و بیشتر جریانات سیاسی 
وجود دارند بهتر نیســت ابتدا 
ساختار حزبی در کشور تصحیح 
شــود، احزاب قدرتمند شکل 
گیرد و ســپس بحــث نظارت 

حزبی مطرح شود؟
من معتقــدم احزاب اکنون 
وجود دارند، اما احزاب شب 
انتخاباتــی هســتند و فقط در 
ایام انتخابات فعالیت می کنند. 
اکنون نیز اکثر شهر های بزرگ 
انتخابات لیســتی شــده و عما رای آوری افراد غیر 
ممکن شده است. لذا اگر نظارت در چارچوب قانون 
به احزاب داده شود و احزاب نسبت به منتخب مردم 
پاسخگو باشند و در شرایطی که اشکالی پیش می آید 
به جــای برخورد با فرد با جریان حامی وی برخورد 
شــود به طور طبیعی این نظارت چندجانبه می شود. 
بدیــن نحو که هم نظارت مردم بــر احزاب، نظارت 
احزاب بر منتخبین و نظارت مردم بر منتخبین به وجود 
خواهد آمد. نظارت های سیستمی نیز به صورت دولتی 
و طبیعی وجود دارند. این روند موجب خواهد شد که 
کارآمدی خود به خود بااتر رود و احزاب به جایگاه 
واقعی خود که برنامه محوری و دیدن مســائل کوتاه 
مدت، میان مدت و بلندمدت اســت برسند و هویت 

واقعی حزبی خود را دریابند. 
 در سال های گذشته در مقاطع مختلفی به لزوم 
بازگشــت به قانون و بازنگری در قانون اساسی 
اشــاره شده، به نظر شما در آستانه چهل سالگی 
انقاب باید چقدر لزوم تجدیدنظر در رویکردها 
و بازنگری در قانون اساسی جهت استفاده بهتر از 

ظرفیت های این قانون احساس می شود؟
من معتقدم در همین قانون موجود نیز ظرفیت های 
بالقوه ای وجود دارد که هنوز عملیاتی نشده است. اگر 
ما مردمی شدن نهادهای انتخابی را به صورت جدی 
در دســتور کار قرار دهیم و همین مصوبه مجلس که 
انتخایات استانی شــود و عما امکان حضور فردی 
در عرصه هــای سیاســی از بین ببریم و کســانی که 
می خواهند فعالیت سیاســی کنند مجبور به فعالیت 
تشکیاتی شوند به طور قطع و یقین کارآمدی را باا 
خواهد برد. پیشگیری از فساد امروز به صورت جدی 
تمام ارکان حاکمیت را به چالش کشیده که باید فکر 
عاجلی برای مقابله هدفمند با این معضل صورت داد. 
ما هنوز به تحقق شعار اصلی انقاب یعنی استقال 
در بخــش اقتصــادی و آزادی در مفهوم واقعی خود 
در تمامی عرصه های فرهنگی اجتماعی سیاســی و 
اقتصادی نرســیده ایم. لذا رسیدن به این ارکان اصلی 
انقاب می تواند نهاد جمهوریت نظام را در چارچوب 

قوانین ارزشمند اسامی مهیا کند. 

گـــزارش
تاجزاده: اصولگرایان مصونیت کامل دارند

 زاکانی: شما دیکتاتور هستید
بازخواني انتقادي وقايع ٨٨ ازسوي تاجزاده و زاكاني

 ادامه از صفحه 3 /  معاون وزیر کشور در دوره اصاحات ادامه داد: یک بار 
به آقای زاکانی مجوز ندادیم و یک بار هم ا...کرم با نامه ای آمد گفت اگر طرفداران 
کرباسچی تظاهرات کنند ما می ریم بهم می ریزیم؛ گفتم این نامه را به من ندهید چون 
اگر این اتفاق بیفتد و تظاهراتشان را بهم بزنید قانونی دنبالش می کنم. گفتند ما وایی 
هستیم نه قانونی، گفتم زنگ می زنم دفتر رهبری. نامه را برداشت و رفت و تظاهرات 
را هم بهم نزد. تاجزاده در ادامه به خاطراتش از انتخابات 88 پرداخت و گفت: من با 
بازجویم بحث داشتم چرا اجازه تظاهرات نمی دهید؟ گفت چون اغتشاش می شود. 
گفتم برویم اتوبان تهران کرج که جایی هم تخریب نشود گفتند نه چون یک سوت 

می زنید همه می آیند.
  رمز تقلب 

زاکانی نیز در قسمت سوم وقت مناظره خود گفت: همیشه گفته اید تقلب شده 
است. مشکل ما با شما قانون شکنی است. امام گفته اند کسی که خود را برتر از قانون 
می بیند مستبد است؛ شما مستبد هستید. همیشه با رمز تقلب در انتخابات حاضر 
می شوید. زمانی که در حکومت هستید ببینید طرفدارانتان با ائمه چه کردند؟ از نظام هم 
خارج می شوید ماجرا درست می کنید. یادتان هست چه کسی از آقای خاتمی در سال 
آخرش دفاع کرد؟ زاکانی مجدد گفت: به ما مجوز ندادید و دیکتاتوری کردید. از قبل 
انتخابات سال 88 کلید تقلب را زدید و کمیته صیانت از آرا تشکیل دادید. تاجزاده در 
بخش چهارم زمان سخنرانی خود با اشاره به روند تایید صاحیت کاندیدها در مجلس 
ششم گفت: انتخابات مجلس ششم برخی از ملی مذهبی ها را هیأت اجرایی تایید 
کردند. سوالم اینجاست ما یک بار به شما اجازه تظاهرات ندادیم و شدیم دیکتاتور 
شما که صدبار ندادید چه هستید؟ این فعال سیاسی تصریح کرد: از دادگاه های سال 
88 نمی گویند حکم ما چیست؟ آقای بهزاد نبوی و عرب سرخی دستگیر شدند. 
اخیرا به آقای محمدرضا خاتمی و دکتر شکوری راد گفتند که پزشک به چه حقی 
در سیاست دخالت می کند؟ ولی آقای شریعتمداری من را آقای تقلب خطاب کرد و 
هیچ گاه دادگاهی ورود نمی کند. آن ها مصونیت کامل دارند هرچه می خواهند بگویند و 
برخورد فقط با ما صورت می گیرد.« زاکانی در بخش چهارم این مناظره گفت: ابتدا 
بگویم نقلی که در بخش پیشین صحبت هایم کردم درستش این است که آن سه نفر تیر 
خوردند و کشته نشدند. تاجزاده گفت: خوب برای اولین بار عذرخواهی کنید. زاکانی 
پاسخ داد: من مشکلی ندارم اشتباهی شد، به حافظه ام رجوع کردم، با کتاب چک کردم، 
دیدم اشتباه شده و گفتم. وی ادامه داد: من که زندان نرفتم، اول انقاب یا خودت و یا 
دوستانت بند تحویلتان بود. یا بردنتان در زندان. این فعال سیاسی افزود. پاسخ من را 
ندادید درپی چه روزی بودید. دوم امام)ره( را قبول دارید یا ندارید؟ موضع خود را 
هم در برابر آمریکا روشن کنید. وی ادامه داد: می گویید شما را به چه جرمی گرفتند؟ 
شما در سال 8۷ بیانیه دادید به انتخابات نمی شود اعتماد کرد. مانیفستی هم در حزب 
مشارکت دادید، که مانیفست براندازانه بوده است و... زاکانی به تاجزاده گفت: مسیری 
که شما و دوستانتان رفتید مسیری کاما مشخص است که نمی توانید کتمان کنید. مک 
کین از سال 1۳84 رنگتان را هم اعام کرده بود که احتماا جنبش سبز خواهد بود. 
در بخش پنجم زاکانی با نشان دادن عکسی از تاجزاده و حسین فریدون گفت: شما 
چه قدر جلوی او را گرفته اید. چه نسبتی با این ها دارید. صحبت از عدالت نکنید، 
چون گریبانگیر خودتان می شود. وی افزود: حرف بنده با شما این است که به رای 
مردم تمکین کنید. 1۳ الی 14 میلیون رای بااتر از شما آمد و تمکین نکردید. چرا شما 
مسیری می روید که دشمنان را امیدوار می کنید. قبل از انتخابات88 چند نظر سنجی از 
موسسات آمریکایی اعام کرد که رقیب شما پیروز است. به صراحت شرایط انتخابات 
را پیش بینی کرده است. چه طور شما که دستورالعمل هانتینگتون را اجرایی می کنید این 
را قبول نمی کنید. زاکانی مجدد تاکید کرد: من معتقد هستم 88 یک سناریوی از پیش 
تعیین شده بود. به ملت برگردید؛ بگویید اشتباه کردید. تاجزاده به زاکانی گفت: یادتان 
نرود فرصت مناظره با آقای حداد را فراهم کنید. زاکانی پاسخ داد: من چه کاره هستم. 
حاضران به این گفت وگو خندیدند. در این میان زاکانی بار دیگر پرینت عکس تاجزاده 

با فریدون را برای عکاس ها باا گرفت.
  آمریکایی و ضد آمریکایی

انتخابات 88 پرداخت و گفت: وزارت کشور آقای احمدی نژاد  به  تاجزاده 
پیش بینی کرده بود که انتخابات به دور دوم کشیده می شود، نظرسنجی ما هم در روز 
آخر این بود که در تهران رأی ما 5۳ درصد است. همیشه رای تهران رای کل ایران 
است. وی اظهارکرد: آمریکایی و ضد آمریکایی نکنید، اتفاقا سردار مشفق گفتند که 
کاندیدای ما تنها کسی است که اگر بیاید ما با آمریکا رابطه پیدا نخواهیم کرد زیرا همه 
می دانند ضدآمریکاست. تاجزاده در ادامه خطاب به زاکانی گفت: شما می گوید آقای 
حداد نیست و تقوا پیشه کن پشت سرش حرف نزن، آقای حداد این همه تریبون 
دارد. فقط یک بار آقای شاهرودی پیشنهاد داد که ایشان حرف بزنند. زاکانی هم در 
بخش ششم مناظره گفت: تا داغ داغ است بگویم آقای ضرغامی گفتند آقای تاجزاده 
یک طرفه می خواستند صحبت کنند. این فعال سیاسی اصاح طلب گفت: تا بحث 
مناظره است بگویم یک مناظره درباره مکتب امام)ره( با سیدحسن خمینی بگذارید. 
آقای نظری هم سال هاست می خواهند با رئیس دولت اصاحات مناظره کنند. این ها 
را فراهم کنید. زاکانی افزود: اوباما که قبل از 88 کرنش می کند درباره اتفاقات سال 88 
انگیزه و جرات پیدا کرد و گفت به دنبال برخورد با ایران است. ظریف در سال 88 
در پرس تی وی گفت آمریکا دارد در ایران کودتای مخملی را پیش می برد. در موقع 
این اتفاقات زد و بند مالی و دزدی های کان برای سال های بعدش اتفاق می افتد. 
فسادهایی ایجاد می شود. کرسنت سال 89 بسته شد. سراپا دروغ گفتید. بارها من در 
مجلس گفتم به داد کشور برسید. وی در ادامه صحبت هایش از قرارداد پتروشیمی 
باختر و شرکت بازرگانی پتروشیمی نام برد و گفت: چرا دولت چشمش را روی 
این موضوعات بسته است؟ چشم مان را باز کنیم و جلوی قدرت و فساد نامشروع 
و بیگانه پرستی را بگیریم. تاجزاده خطاب به زاکانی گفت: چرا می گویید که تحریم از 
سال 88 است اصا این گونه نبود، از سال 84 تحریم شروع شد هرچه گفتیم تحریم 
است گفتند کاغذ پاره است. تاجزاده در بخش بعدی سخنرانی خود، ابراز عقیده کرد: 
من تصورم این است که ما برای بعدها با توجه به مجموعه تجربیاتی که داریم به سمت 
اصاحاتی باید برویم. چند مرحله ای. وی در ادامه به بیان موارد این اصاحات از 
نگاه خود پرداخت و با طرح تشکیل یک کمیته حقیقت یاب درباره اتفاقات سال 88 
گفت: من شخصا هرچه آنها بگویند حتی اگر بگویند تاجزاده بیش ترین خطا را کرده، 
قبول می کنم و به آن احترام می گذارم. این فعال سیاسی با طرح پیشنهاد تجدید نظر 
اساسی در سیاست خارجی ابراز عقیده کرد: سیاست خارجی ما در راستای اهداف 
ما نبوده است. در این چهل ساله چندین کشور توانستند جهش اقتصادی داشته باشند؛ 
یکی از کارهایی که کردند سیاست تنش زدایی با دنیا بوده است. جهت دهی کوتاه مدت 
ما باید تحریم شکنی باشد مثل کاری که در برجام شده اگر به نتیجه رسیدیم الحمدا...، 
اگر نرسیدیم جامعه می پذیرد ما از مشکات جامعه فرار نکردیم. زاکانی گفت: درباره 
این که اگر دولت ها فاسد هستند چرا با فساد برخورد نمی شود؟ که دولت ها فاسد 
نبودند، فاسد در دولت ها وجود داشت، فساد از دولت آقای هاشمی شروع شد. شما 
در واگذاری ها این را مشاهده می کنید. در دوره اصاحات ادامه پیدا کرد مثل توتال و 
غیره. در دولت اول آقای احمدی نژاد با این موضوع برخود شد اما در دولت دوم رها 
شد. در دولت آقای روحانی با این موضوع برخود نمی شد، در دفتر آقای رئیس جمهور 
هر دوشنبه یک نفر از انگلیس می آمد و جلسه می گذاشت. بحث من این است که باید 
با فساد برخورد شود من خودم جایی فساد ندیدم که پشتیبانی از قدرت نداشته باشد. 
در ادامه تاجزاده در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: اان بعد از ده سال می خواهیم از 
این زخم کهنه بیاییم بیرون. چیزی که تا اان دنبالش بودند تسلیم شدن یک طرف بود؛ 
که تسلیم هم نخواهیم شد. یعنی چه یعنی یک کمیته مشترک ایجاد شود که این زخم 
کهنه را برداریم و برای انتخابات قدم برداریم. تاجزاده گفت: عکسی که در این مناظره 
از من اان نشان دادند، ماجرایش این است که من از زندان آزاد شدم و آقای فریدون 
به دیدنم آمدند. وی در واکنش به پخش صدای محمدعلی ابطحی توسط زاکانی نیز 
گفت: آقای زاکانی بد است، چیزی که در شرایط زندان اعتراف کرده درست نیست. 
اگر می خواهیم بیاییم در مناظره که باید از اعترافات رد شویم. زاکانی در بخش پایانی 
این مناظره در پاسخ به سوالی درباره فساد در شهرداری و در ستاد قالیباف که زمانی 
مسئولیت آن را بر عهده داشت گفت: من ستاد ائتاف بودم که ستاد آقای قالیباف، آقای 
توکلی بود و طبق ائتاف بنا شد هرکسی که در نظر سنجی اول بود من به ستاد او بروم؛ 
از خود آقای قالیباف بپرسید حاضر است، با فساد نباید برخورد سیاسی کرد. وی با بیان 
اینکه»من همیشه با فساد مبارزه کردم« گفت: فرقی هم نمی کند این دولت باشد و یا آن 
دولت باشد.سال 88 چهل میلیون رأی دادند که 2۳ میلیون را آقای احمدی نژاد وحدود 
1۳ میلیون را آقای موسوی به دست آوردند، یک اقلیت بزرگ می شوند و می پرسند که 

رأی ما کو؟ نظام هم باید پاسخ دهد.

غامرضا انصاری درگفت وگو با »آرمان« مطرح کرد

۸۰ درصد دولت در اختيار جرياني با ۱۰ درصد محبوبيت
  سخنان زیبا مشکات را حل نمی کند؛ کارآمدی ازم است  رئیس جمهور به جهانگیری اختیارات ویژه بدهد

  برخورد صادقانه با مردم مشکات دولت را کاهش می دهد

آرمان- حمید شـجاعی: امید درمانی، گفتار درمانی یا هرچه که نامش را بگذاریم چندی اسـت که ورد زبان برخی مقامات دولتی شـده و هرزمان لب به سـخن می گشـایند 
از لـزوم امیـدواری مـردم بـه آینـده سـخن می گویند، اما تاکنون نشـده رئیس جمهور که این مقدار نگران امید مردم به آینده اسـت یکبـار بگوید که برای امیـدواری مردم به آینده 
در عرصـه عمـل چـه اقداماتـی صـورت داده کـه جامعـه نیز بر پایه آن کاخ امیـد و آرزوی خود به آینده را بنا کند. در حوزه اقتصاد و معیشـت که وضعیت از آنچه رئیس جمهور 
احسـاس می کند بسـیار وخیم تر اسـت و مردم تنگناهای سـختی را پشـت سـر می گذارند. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز آنچه زیر پوسـت شـهر قرار دارد نشـان از آینده ای 
روشـن نمی دهد به خصوص با مشـکاتی چون فسـاد، اعتیاد، آسـیب های اجتماعی و... در حوزه های دیگر نیز در بهترین حالت شـرایط در ثباتی رخوت گونه اسـت. حال با 
این تفاسـیر آقای روحانی بگوید که مردم بر چه اساسـی به آینده تصویر شـده از سـوی وی و سـایر مردانش دلخوش باشـند؟ واقعیت این اسـت، تازمانی که رئیس جمهور از 
حلقـه بسـته اطرافیانـش خـارج نشـود، حامیـان را بهـا ندهد و به مطالبات و مشـکات مردم وقعی ننهد جامعه نه تنها به آینده امیدوار نخواهد شـد بلکه امید و اعتمـاد خود را 
نیز به دولت از دسـت خواهد داد. گرچه با این تفاسـیر باز هم کورسـوی امیدی وجود دارد که روحانی بتواند سـرمایه اجتماعی خود را بازیابد به شـرط اینکه در 2 سـال آینده 
رویکـرد خـود را پایـگاه رأی و پایـگاه حمایتـی خـود تغییر دهد. برای بررسـی علل ناکارآمدی و افت محبوبیت دولت، ارتباط با اصاح طلبان و آنچه در سـپهر سیاسـت ایران 

می گـذرد، »آرمـان« بـا غامرضـا انصاری عضو شـورای مرکزی حزب اتحاد ملت و عضو سـابق شـورای شـهر تهران به گفت وگو پرداخته اسـت که می خوانید. 

برخورد و ارتباط صادقانه 
با مردم و انعکاس 

مشکات و همکاری 
و همگامی با جامعه 
می تواند بخش قابل 
توجهی از مشکات 

دولت را با کمک مردم 
به حداقل خود برساند 

بی انصافی است که جریانی 
80 درصد پایگاه اجتماعی 
دارد، اما 10درصد هم در 
دولت حضور نداشته باشد، 
اما جریانی که 10 تا 15 

درصد پایگاه اجتماعی دارد 
بیش از 80 درصد اختیارات 

را در دست داشته باشد

 حرف هايی که 
گفت وگو نيستند

واژه گفت وگو یکی از مبهم ترین واژه هایی اســت 
که در زندگی روزمره به کار می رود. در علوم اجتماعی 
طی دو دهه اخیــر از واژه گفت وگو برای ایجاد نوعی 
وفاق، تسامح، مدارا و بهبود شرایط اجتماعی استفاده 
می  شــود اما هیچ نسبت و شــباهتی میان کاربرد این 
واژه در گفتمان سیاســت گذاری با آن چیزی که مردم 
در ذهنشــان دارند، وجود ندارد. مــردم و حتی گاهی 
مدیــران و روزنامه نگاران واژه گفت وگو را در معنایی 
به کار می برند که شــبیه مفهوم گپ زدن، مذاکره کردن، 
چانه زنی و بحث کردن است. به این معنی که گفت وگو 
یعنی عده ای در محلی با هم حرف می زنند و چیزهایی 
می گویند. این اقدامات البته صحبت کردن، چانه زدن، 
مذاکره، معامله کردن و مفاهیمی از این دست هستند، 
اما گفت وگو نیســتند. اگر از مــردم، مدیران و روزنامه 
نگاران بپرسیم گفت وگو یعنی چه بعید می دانم که پاسخ 
روشــنی برای آن داشته باشند. گفت وگو به معنایی که 
در دهه های اخیر در علوم اجتماعی، نظریه اجتماعی 
و فلســفه به کار می رود به معنای مفهوم انتقادی است 
که به منظور گسترش ارزش های جدید در زمینه مدارا، 
صلح، تسامح و سیاست چند فرهنگ گرایی و توسعه 
دموکراســی به وجــود آمده اســت. گفت وگو به مثابه 
مفهوم انتقادی به این معنی اســت که گروه هایی که با 
یکدیگر اختاف و تفاوت جــدی و معناداری دارند 
توانایی، قابلیت، فضا و امکان این را پیدا کنند که بتوانند 
تفاوت های یکدیگر را به رسمیت بشناسند و با حفظ 
تفاوت ها زندگی مسالمت آمیز و مشترک و فعالیت های 
شغلی، اجتماعی و سیاسی همراه با مدارا داشته باشند. 
گفت وگــو به معنای چانه زدن، دور هم جمع شــدن و 
حــرف زدن، مذاکره کردن، فهم کردن و تولید ســخن 
نیست. گفت وگو به معنای سخنرانی کردن، مسابقه برای 
سخنرانی بهتر، آشتی دادن افرادی که با یکدیگر قهرند یا 
سخن گفتن به جای عمل کردن هم نیست؛ گفت وگو به 
این معنا نیست که به کمک این واژه سرپوشی بگذاریم 
روی نابرابری هــا، تبعیض ها و ســتم هایی که به طور 
قانونی و حقوقی به افراد و گروه ها روا داشته می شود. 
چرا گفت وگو به معنای گپ زدن نیست بلکه به معنای 
تاش برای فهمیدن دیگری است که به طور بنیادی با 
ما تفاوت دارد و پذیرفته ایم که روی او شمشیر نکشیم، 
او را به نام قانون یا با زور محدود نسازیم و با آنکه با 
ما تفاوت دارد فرصــت دهیم تا بتواند از حق قانونی 
برابر، حقوق شهروندی، حق بشر و فرصت برای ایجاد 
اتحادیه و سندیکا استفاده کنیم. نکته کلیدی در بیان نیاز 
جامعه به گفت وگو ندانستن مفهوم دقیق واژه گفت وگو 
حتی در میان تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
اســت. در جامعه گفت وگو هست و گفت وگو نیست. 
در جامعــه ایران بیشــتر از هر جای دیگــری مردم با 
هم صحبت می کننــد و این صحبت کردن ها، تعریف 
کردن ها و نوشتن ها گفت وگو نیست. گفت وگو صرفا به 
موقعیتی گفته می شــود که چند گروه متفاوت و دارای 
ســبک زندگی، ارزش ها، زبان،  نــژاد، قومیت یا حتی 
ملیت متفاوت فرصــت این را پیدا کنند تا با یکدیگر 
بتوانند درباره تفاوت هایشان برای رسیدن به همکاری و 
ارزش های مشترک و زندگی همراه با صلح و پیشرفت، 
کار و زندگــی گفت وگــو کنند. گفت وگــو یعنی اینکه 
جامعه ظرفیت و آمادگی پذیرش و به رسمیت شناخته 
شــدن تفاوت ها را پیدا کند به نحــوی که هر گروهی 
اعم از دینی، جنســیتی، قومی، نــژادی، زبانی یا ملیتی 
بتوانند خواســته ها، نیازها، آرزوها و افق انتظاراتشان 
را به صورت رســمی و علنی از طریق نمایندگانشان 
در روزنامه ها، مجلس یا ســازمان ها ابراز کنند و برای 
پیگیری حقوق خود، حق و امنیت کافی داشــته باشد. 
گفت وگو واژه انتقادی اســت که برای پرده برداشتن یا 
افشا کردن ســکوت ها و بی صدایی های جامعه به کار 
می  رود. واژه گفت وگو واژه ای لوکس و پر زرق و برق 
نیست تا هر کسی که خود دست اندرکار اعمال تبعیض 
اســت واژه را بر زبان ببــرد اما در عمل کار تبعیض و 

سرکوب را تولید و بازتولید کند.
* عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

علی ماجدی:
 روابط بين الملل مبتنی 

بر احساسات نيست 
یک دیپلمات کشورمان، با رد اینکه اروپایی ها با ایجاد 
این چالش هــا و ادعاها می خواهند فرار به جلو داشــته 
باشند، اظهار کرد: اروپایی ها در مورد ادعاهایی که مطرح 
کرده اند اسنادی آورده اند که ما نمی توانیم آن را به راحتی 
رد کنیم. گرچه آنها نیز نمی توانند این اســناد را به راحتی 
اثبــات کنند. ما می بینیم در هنگامی کــه آقای روحانی به 
اتریش سفر می کند مســائل آلمان رخ می دهد. قبل از آن 
نیز مسائل دیگری وجود داشت. آنها با یک دوگانگی در 
سیاست ایران مواجه شده اند، آنها شواهدی برای ادعاهای 
خود دارند که می توانند روی آن دست بگذارند و در این 
جا است که من می گویم این اقدامات این احساس اعتماد 
و امنیت را دچار مشــکل می کند. روابط بین الملل مبتنی 
بر احساسات نیست بلکه مبتنی بر واقعیت است و یک 
حرکت اشتباه هر چند کوچک می تواند این احساس امنیت 
را از بیــن ببرد. ما در داخل کشــور با موضوعی همچون 
عملیات خودسرانه مواجه هستیم، آیا می توانیم منکر شویم 
که در خارج از کشــور نیز نمونــه ای از این اتفاقات رخ 
نمی دهد؟ عملیات هایی که اعتماد را دچار خدشه می کند. 
به نوشته ایران آناین، علی ماجدی درباره مذاکره با آمریکا 
در موضوع برجام گفت: به نظر من مشکلی نداشت که ما 
وارد مذاکره شویم. ما همیشه نشان داده ایم که وقتی دچار 
اجبار می شویم مذاکره می کنیم چرا باید اینگونه باشد؟ ما 
حتی نتوانستیم طی این مدت اعتماد اروپایی ها را جلب 
کنیم. اروپایی ها با ما کار می کنند ولی به ما اعتمادی ندارند. 
می بینیم که طی این چند وقت چه مســائلی بین ایران و 
اتحادیه اروپا رخ داده اســت. من نمی خواهم مســائل را 
بازگو کنم ولی این اتفاقات باعث شده که اعتماد اروپایی ها 
به ایران از بین برود. با دو، سه عمل اشتباه، اعتمادی که در 
حال ایجاد شدن بود از بین رفت. باید به کسانی که معتقدند 
بــا انجام برخــی از عملیات ها یا خودســری ها می توان 
منافع ملی کشــور را تامین کرد، به صراحت گفت  تصور 
آنها اشــتباه اســت و اقدامات آنها نه در راستای افزایش 
قدرت ایران بلکه ضد قدرت است. وی ادامه داد: روابط 
بین الملل مبتنی بر احساسات نیست بلکه مبتنی بر واقعیت 
اســت و یک حرکت اشــتباه هر چنــد کوچک می تواند 
این احســاس امنیت را از بین ببرد. ما در داخل کشور با 
موضوعی همچون عملیات خودسرانه مواجه هستیم، آیا 
می توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه ای از 

این اتفاقات رخ نمی دهد؟ 

نعمت ا... فاضلی*
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دریچـــه
راز موفقیت چیست؟

همه می دانیــم که راز و رمز موفقیــت و تحقق انواع 
اهداف یکی پس از دیگری، این است که با انگیزه بمانیم. 
البته در زندگی کارها و وظایفی هم هستند که ممکن است 
چندان باب دل مان نباشند، اما وقتی ببینیم که با انجام آنها 
به هدف بزرگ ترمان دست می یابیم، انگیزه پیدا می کنیم. ما 
در این مقاله چند ایده به شما ارائه می کنیم که می توانید در 
طول مسیر تحقق اهداف تان، انگیزه خود را حفظ کنید. با ما 

همراه باشید تا بدانیم چطور با انگیزه بمانیم.
 وقتی چیزی درست پیش نمی رود، بهتر است که چند 
لحظه صبر و رویکردی متفاوت را اتحاذ کنیم. ممکن است 
با رویکردی که در پیش گرفته اید همه چیز را به درســتی 
انجام بدهید، اما چنین رویکردی لزوما رویکرد انگیزه بخشی 
نباشد. اغلب مواقع، رویکرد کنونی تان تلنگرهایی به شما 
خواهند زد که تجربه تان را عوض خواهد کرد و پنجره های 
جدیدی را مقابل تان خواهد گشود. همیشه بیش از یک راه 
برای انجام کارها وجود دارد. اگر رویکرد خاصی برایتان 
مناسب نیست و جواب نمی دهد، رویکرد دیگری پیدا کنید 
و آنقدر تاش کنید تا رویکردی پیدا کنید که شما را با انگیزه 
نگاه می دارد و نتایج مطلوب تان را به دست خواهد آورد.

برخی از افراد فکر می کنند که اگر رویکرد دیگری امتحان 
کنند، به معنای این است که تسلیم شد ه اند. آنها به این تفکر 
خود افتخار می کنند و از امتحان کردن گزینه های دیگر برای 
رسیدن به هدف خود خودداری می کنند. شما باید بر هدف 
خود تمرکز کنید؛ نه اینکه با تنها تمرکز بر یک گزینه برای 

انجام کار گزینه هایتان را محدود کنید.
 هر کار را می توان به ســادگی به چند کار و مراحل 
کوچک تر تقســیم کرد. اغلب اهــداف را می توان به طور 
طبیعی به چند مرحله کوچک تقســیم کرد. این کار چند 
دلیل دارد و یکی از آنها رصدکردن پیشرفت است.ما به طور 
خودکار پیشــرفت اکثر فعالیت هایمان را رصد می کنیم. 
اما برای اینکه با انگیزه بمانیم باید پیشرفت را تشخیص 
دهیم نه اینکه صرفا آن را رصد کنیم.رصدکردن پیشرفت با 
تشخیص آن متفاوت است. چرا که رصدکردن صرفا یعنی 
مرحله  ردشده را در دفتر بنویسید. اما تشخیص پیشرفت 
این اســت که تصویر بزرگ تر را در ذهن داشــته باشید و 
بدانید که دقیقا در کجای مســیر قرار دارید و چقدر دیگر 
مانده است.برای نمونه اگر می خواهید کتابی را مطالعه کنید، 
همیشه به فهرست آن نگاه کنید. آشناشدن با عناوین فصل ها 
و حفظ کردن تعداد آنها به شما کمک خواهد کرد تا آسان تر 
پیشرفت خود در مطالعه آن کتاب تشخیص دهید. شمردن 
تعداد صفحات کتاب هم قبل از مطالعه ایده  خوبی است.

متوجه شــدید؟ با این روش هربار که می خواهید کتابی 
را بخوانید به طور خــودکار به تعداد صفحات و عناوین 
فهرست آن نگاه می کنید. اما بدون دانستن تعداد صفحات، 
این اطاعات معنای چندانی برایتان ندارند. ما انسان ها ذاتا 
عجول هستیم و دوست داریم همه  کارها یک دفعه اتفاق 
بیفتند. با اینکه کارهای پیچیده را به کارهای ساده تر تقسیم 
می کنیم و تازمانی که کار به طور کامل انجام نشده باشد، حس 
رضایت پیدا نخواهیم کرد. یا اینکه در بسیاری از مواقع کار 
آنقدر بزرگ اســت و به زمانی زیادی برای انجام نیاز دارد 
که چنین رویکری قبل از اینکه شانس رسیدن به هدف را 

داشته باشید، تمام انگیزه را از بین خواهد برد.
 این ترفند را همه دوست دارند، پاداش دادن به خود 
همیشه خوشایند است. همچنین خرسندم از اینکه بگویم 
کــه این کار یکی از ســاده ترین و درعین حال قوی ترین 
کارها برای با انگیزه ماندن است!آیا از انجام کاری خوشتان 
نمی آید؟ حتی فکر انجام آن کار هم شــما را دچار واهمه 
می کند؟ اصا باید به شما بگویم که تنها نیستید!از همان ابتدا 
با خودتان عهد ببندید که در ازای انجام هر کار به خودتان 
پاداش می دهید. به محض اینکه به نتایج دلخواه رسیدید به 
نوعی به خودتان جایزه بدهید. پاداش انجام برخی از کارها 
چند دقیقه استراحت است. برای انجام برخی از کارهای 
دیگر شاید بخواهید خودتان را به یک فنجان قهوه یا یک 
دسر خوشــمزه مهمان کنید. کارهای بزرگ تر و دشوارتر 
طبیعتــا پاداش های بزرگ تری هم طلب می کنند و ممکن 
است خود را به یک سفر کوتاه دعوت کنید و یا برای خود 
یک دست لباس نو بخرید.ممکن است پیشرفت شما در 
نگاه بقیه چندان سزاوار جشن گرفتن نباشد، اما مهم نیست 
شــما کارتان را بکنید! این کار و پاداش شماست بنابراین 
یافتن هر راهی برای با انگیزه ماندن خوب است. هرچه 
به خودتان برای پیشرفت حاصل کردن در کار بیشتر پاداش 
بدهید برای طی بقیه مســیر و نهایتا دست یافتن به هدف 
انگیزه  بیشتری خواهید داشت.حاا که با این روش ها برای 
با انگیزه ماندن آشنا شدید، وقت آن است که کلید همه  آنها 
را به شما بدهم: آنها را ترکیب کنید و با هم تطبیق دهید! 
یکی از این توصیه ها را در وضعیت کاری خودتان اعمال 
کنید. اگر جواب نداد یا صرفا خواستید با انگیزه تر بمانید 
توصیه  دیگری را امتحان کنید. رویکردهای متفاوت را با 
هم ترکیب کنید و آنها را برای رســیدن به بهترین نتایج با 

هم تطبیق دهید.

مکــث
به کودک مسئولیت بدهید

 باید از کودکان انتظار داشته باشید که مسئولیت هایی 
را بپذیرند و به انجام آنها پایبند باشند. وقتی کودکان تان 
خیلی کوچک هستند و حتی به سن مدرسه نرسیده اند، 
نیز باید در حدواندازه توان شان به آنها مسئولیت بدهید. 
این کار باعث می شــود، فرزندتان وظایفی را برای خود 
احســاس کند و با انجام صحیح آنها احســاس شادی 
و بهره وری داشــته باشــد.برای مثال حتی قبل از اینکه 
کودک تان به مهدکودک برود، همیشه برای انجام وظایفی 
چون تمیزکردن اتاق و... او را مســئول بدانید. می توانید 
این وظایف ســاده و بی زحمــت را روی تکه کاغذی 
بنویســید و آن را درمعرض چشم، روی درب کمد یا... 
بزنید تا احســاس جدی بــودن این کارهــا را به کودک 
القــا کنید. بعد از مدتی می بینید که کودک به آن وظایف 
پایبند اســت. هرچقدر کودک این مســئولیت پذیری را 
بهتر یاد بگیرد و انجام بدهد، بیشــتر احساس شادی و 
رضایت از خود خواهد داشــت.اما حواس تان باشد که 
کودک در هر سنی چه مسئولیت هایی را می تواند بپذیرد 
و انجام بدهد. برای مثال، کودک ۲ ســاله فقط می تواند 
اسباب بازی هایش را بردارد و جابه جا کند، کودک ۳ ساله 
می تواند لباس های کثیف خود را توی سبد رخت های 
چرک قرار بدهد، کودک ۴ ساله می تواند ظرف غذایش 
را داخل ظرف شــویی بگذارد یا کودک ۵ ساله می تواند 
سبد لباس های کثیف را خالی کند و کودکان ۶ ساله هم 
می توانند لباس های شسته شده را تا کنند.تناسب سن و 
انجام مســئولیت های مختلف بسیار مهم است. زیرا به 
عقیده روانشناسان، این اعطای مسئولیت به کودکان برای 
این انجام می شــود که کار و مسؤولیتی را بپذیرند و آن 
را درست انجام بدهند. پس اگر نتوانند از عهده این کار 

برآیند، روش تربیتی درست عمل نخواهد کرد.

ق خـا ا

تعادل بیــن کار و زندگی، یکی از چالش های افراد 
اســت. فرقی ندارد که چه تازه وارد شغلی شده باشید 
و چه در حال ادامه دادن شــغل قبلی خود هســتید، به 
هر حال دارای مسئولیت های زیادی هستید که بایستی 
آنها را انجــام دهید و گاهی حس می کنید که هیچگاه 
زمان کافی برای انجام وظایف خود ندارید و نمی توانید 
همه کارهایتان را آنطور که دوست دارید، انجام دهید. 
اما راهکارهایی هم هســت کــه می توانید بین زندگی 
شــخصی و زندگی کاری خود تعادل ایجاد کنید که در 

اینجا خواهید خواند:
 این را درک کنید که همه چیز به طرز فکر شما 
بستگی دارد: محیط کاری هر کسی با دیگران فرق دارد. 
موفقیت یک اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد، بلکه 
یک سفر است. در نتیجه نداشتن تعادل در زمانبندی بین 
کار و زندگی، برای شــما آسیب زننده است. اگر به این 
طرز فکر برسید، آغازی  خواهد بود برای برقراری تعادل 

بین زندگی شخصی و زندگی کاری.
 بــرای خودتان محدودیت های کاما شــفاف 
ایجاد کنید:  قدم  بعدی برای رسیدن به تعادل، این است 
که برای خودتان یکســری محدویت های مشخص و 
شــفاف ایجاد کنید و به قانونی که برای خودتان ایجاد 
کرده اید عمل کنید. مثا برای خودتان زمان بگذارید که تا 
ساعت ۶ کار می کنم، سپس از دفتر کارم خارج می شوم و 
اگر نیاز به اضافه کاری بود، فقط یک ساعت شب بین ۹ 
تا ۱۰ را به آن اختصاص می  دهم. در ضمن این قوانین را 
به همکاران خودتان نیز بگویید و آنها را مطلع سازید. با 
کارفرمای خود نیز صحبت کنید و او را قانع کنید که این 
قوانین برای بهبود عملکرد کاری شماست و در انتها از 
او بخواهید شما را حمایت کند. البته گاهی رویدادهای 
ناگهانی رخ می دهند که باعث به هم زدن قوانین شــما 
می شــوند اما همینکه صریحا متوجه شوید چه اتفاقی 

اورژانسی هست یا نه، خوب است.
 هدف های واضح و واقعی برای خود داشــته 
باشید: مفهوم تعادل بین زندگی و کار، به این معناست 
که هردوی اینها مهم است و هر دو اولویت دارند ولی 
در مسیرهای مختلف بایســتی انجام شوند. قدم سوم 
برای رســیدن به تعادل این است که هدفهای خودتان 
را واضح و واقعی تعریف کنید. اگر اهدافتان مشخص 
نباشند، نمی توانید تعادلی بین کار و زندگی ایجاد کنید 
و حتی ممکن است در تله بیش از حد کار کردن بیفتید. 
اگر ندانید چه زمانی قرار اســت به هدفتان برسید، کار 
کردن شما شبیه به راه رفتن روی تردمیل است. به همین 
صورت در مورد زندگی شخصی خود نیز اگر اولویت 
بندی نداشته باشید ممکن است نسبت به آن بی اهمیت 
شوید و فکر کنید نسبت به کارتان کمتر مهم است. پس 

به طور آگاهانه تصمیم بگیرید که می خواهید چطور و با 
چه کسانی زمان خود را سپری نمایید.

 حواس پرتی ها را به حداقل برسانید:  از آنجایی 
که قرار نیست هفت روز هفته و بیست و چهارساعته کار 
کنید، بایستی ساعاتی را که کار می کنید، ساعت کارآمد 
و مفیدی باشــند. هنگامی که زمان خود را آنطوری که 
باید، ســپری نکنید دچار استرس می شوید. سعی کنید 
سی دقیقه با تمرکز روی یک کاری زمان بگذارید سپس 
یک وقفه کوتاه داشته باشید و دوباره با تمرکز برگردید به 
کار. حتی در مورد کارهای شخصی یا کار در منزل نیز به 

همین صورت عمل نمایید.
 همیشه کیفیت را به کمیت ترجیح دهید: اگر قرار 
است چند روز خاطره ساز داشته باشید، واقعا در طول 
ایــن چند روز چه کارهایی خواهید کرد؟ زندگی آنقدر 

کوتاه اســت که ارزش انجام کارهایی که واقعا دوست 
نداریــم را، ندارد. مثا شــاید اولین قســمت خیلی از 
ســریال ها را ببینید و متوجه شوید آن چیزی نیست که 
دوست دارید پس نیازی نیست زمان خود را برای دیدن 
تمام قسمتها هدر دهید. در ضمن اعضای خانواده نیز 
می توانند به هم کمک کنند که اگر متوجه شدند یکی از 
آنها دارد وقتش را الکی با کلیک کردن در اینترنت هدر 
می دهد، به او تذکر دهند. پس پنجمین راه برای رسیدن به 
تعادل، این است که زمان خود را روی چیزهای باارزش 
و باکیفیت بگذارید. کمیت برای شما مهم نباشد، بلکه 

کیفیت مهم باشد.
 تا جایی که می توانید از دیگران کمک بگیرید: 
اعضای خانواده و یک دوســت، اشخاصی هستند که 
می توانند به شما کمک کنند تا نیازی نباشد همه کارها را 
خودتان به تنهایی انجام دهید. در ضمن قرار نیست در 
همه کارها عالی باشید، قبول کنید که گاهی نیاز به کمک 

دیگران دارید.
 یکی از راههای داشتن تعادل، خوب خوابیدن 
است: بــا تشخیص اینکه تمام استرس ها فقط در ذهن 
شما وجود دارد و واقعی نیستند، پس باید از ذهن خود 
به خوبی نگهــداری کنید. یکی از راههای محافظت از 
ذهن، خوابیدن به اندازه کافی است. بهتر است همیشه 
سر یک ساعت مشخص بخوابید تا صبح زود با ذهنی 
تازه از خواب بیدار شوید و برای گذران روز خود کاما 

مجهز باشید.
 به گذشته نگاه کنید: تعادل داشتن می تواند از طریق 
درس گرفتن از گذشته نیز باشد. نگارش خاطره ها، برای 
مرور در آینده، هم برای خودتان و هم برای فرزندان، مفید 
است. مرور گذشته ها می تواند برای برنامه ریزی بهتر در 
آینده، مفید باشید. این کار را با یک خاطره نویسی ساده در 

دفترچه یا وباگ خود می توانید انجام دهید.

راهکارهایی برای تعادل بین کار و زندگی

کنترل عصبا نیت

نـــکته
مهارت هایی برای زندگی خوب

همه ما همیشه در زندگی به دنبال یادگیری مسائل مختلفی بوده ایم. چیزهای 
زیادی در مدرسه و دانشگاه یاد گرفته ایم که خیلی مواقع نیز به دادمان رسیده 
است. ولی یادگرفتن بعضی مهارت  ها هست که می تواند کیفیت زندگی مان 
را به کلی تغییر دهد. یعنی مهارت هایی که در همه جا و همه وقت برای مان 
کارایی دارد و برگ برنده ماســت. این نوشته را بخوانید تا با این مهارت ها 

به خوبی آشنا شوید. شاید به نظر سخت بیاید ولی حتما ارزشش را دارد.
 احســاس بسیار خوبی است که حرف خود را به دیگران بگویید و 
اجازه بدهید آنها بدانند واقعا چه فکری می کنید، اما این احســاس خوب 
زودگذر است. کسی نمی داند روز، هفته یا سال بعد چه اتفاقی می افتد. ماهیت 
انسان به گونه ای است که همیشه می خواهد ثابت کند حق با اوست، اما این 
کار چندان سودمند نیست. بروز احساسات کنترل نشده هنگام درگیری باعث 
می شود فرد در برابر تغییر بیشتر مقاومت کند و به گونه ای مشاجره کند که 
واقعا به روابطش آسیب بزند. اگر از احساسات  خود آگاه باشید می توانید 
شیوه بحث را هوشمندانه تر انتخاب کنید و به عبارت دیگر بهتر است بیشتر 

اوقات سکوت اختیار کنید.
 یکی از مهم ترین مواردی که مانع مدیریت مؤثر زمان می شود اجبار 
برای انجام کارهای اضطراری است. به بیان دیگر، انجام کارهای کوچکی که 
باید همین اان انجام شوند در سر راه کارهای واقعا مهم قرار می گیرند. چند 
بار برایتان پیش آمده که تمام روز کار کرده  باشید اما در نهایت ببینید در انجام 
کارهای مهم  هیچ پیش نرفته اید؟ یادگیری مدیریت زمان به شکل موثر، به شما 

اجازه  می دهد هر روز بهترین عملکرد را داشته باشید.
 »نه« واژه بسیار ارزشمندی است که نباید از به کار بردن آن بترسید. 
زمانی که می خواهید بگویید نه از به کار بردن عباراتی مانند »فکر نمی کنم 
بتوانم این کار را انجام دهم« یا »مطمئن نیستم« پرهیز کنید. برای احترام 
به تعهدات کنونی تان بگویید »نه« تا بتوانید وظایف فعلی خود را به بهترین 

شکل انجام دهید.
 قطعا می دانید کیفیت خواب برای مغز اهمیت بســیار زیادی دارد و 
تحقیقی که اخیرا انجام شده نشان می دهد چرا کیفیت خواب تا این اندازه 
اهمیت دارد. در این مطالعه مشخص شد هنگام خواب، مغزتان پروتئین های 
سمی که محصول جانبی فعالیت های طبیعی نورون ها در زمان بیداری است، 
دفع می کند. نکته مهم این است که مغز تنها زمانی می تواند این پروتئین های 
سمی را دفع کند که خواب شما از کیفیت ازم برخوردار باشد. اگر خواب 
شما به اندازه کافی عمیق نباشد پروتئین های سمی در سلول های مغزی باقی 
می مانند، به مغز آسیب می رسانند و توانایی فکری را با اختال روبه رو می کنند. 
  همه ما توصیه های بسیاری درباره مثبت بودن شنیده ایم. هرچه چالش 
پیش روی شما بزرگتر باشد عمل به این توصیه ها سخت تر می شود. گاهی به 
نظر می رسد مثبت اندیشی از سر خوش بینی بی پایه و اساس است. در چنین 
مواقعی یافتن انگیزه ازم برای مثبت ماندن، بســیار دشــوار است. مغز ما به 
گونه ای تکامل یافته که روی تهدید ها تمرکز کند و این موضوع مانع اصلی بر سر 
راه مثبت بودن است. زمانی که خطر جدی و در کمین شما باشد این مکانیسم 
به خوبی از شما محافظت می کند اما زمانی که احساس خطر تنها امری ذهنی 
باشد، برای مثال اگر به این فکر کنید که پروژه   ای که بر آن کار می کنید شکست 
خواهد خورد، این سازوکار باعث می شود احساس کنید همه چیز قرار است 
برخاف میل شما پیش برود. مثبت اندیشی چالشی است که هر روز با آن دست 

به گریبان هستید و مستلزم تمرکز و توجه فراوان است.

متاسفانه افراد وقتی خشمگین هستند به تنها چیزی که فکر نمی کنند، کنترل آن است. 
این حس تنها زمانی تحت اختیار شما قرار می گیرد که آگاهانه در مورد علت خشم خود 
فکر کنید. دلیل عصبانیت شما ممکن است در یک لحظه یا طی یک دوره زمانی به وجود 
آمده باشد و در یک مرحله به اوج خود رسیده باشد. از خودتان بپرسید چه چیزی شما 

را خشمگین کرده است؟ آیا اعمال و رفتار شخصی، شما را آزرده کرده است؟ آیا به دلیل کمبودهایتان 
عصبی شده اید؟ اگر شما خاستگاه خشم خود را بدانید خیلی بهتر می توانید آنرا رفع کنید. به نوعی 
می توان گفت شما بهترین کسی هستید که می توانید علت عصبانیت تان را پیدا کنید حتی کلید حل این 

مشکل اراده و توانایی شما است.

شاید شــما هم جزء والدیني باشید که نمی دانید با 
نوجوان خود چگونــه رفتار کنید و زمانی که او دیر به 
خانه می آید، نمی توانید با او ارتباط برقرار کرده و علت 
را بــدون درگیری و چالش متوجه شــوید.با وجودي 
که ممکن اســت کنترل یک نوجوان پرخاشگر کاري 
غیرممکن به نظر برســد، گام هایي وجود دارد که شما 
مي توانید با اســتفاده از آنها فضاي خانه را آرام تر و به 
فرزندتــان کمک کنید تا مرحله انتقــال به جواني را با 
موفقیت سپري کند.زماني که نوجوانان شروع به ابراز 
اســتقال مي کنند، تغییرات رفتاري را تجربه کرده که 
ممکن است براي والدین عجیب و پیش بیني ناپذیر به 
نظر برسد.یک نوجوان پرخاشگر ممکن است به طور 
مکرر رفتارهاي پرخطر مثل پرخاشگري، فرار از مدرسه 
و یا... را از خود بروز دهد.همچنین ممکن است نوجوان 
نشــانه هایي از مشکات سامت روان مثل افسردگي 
واضطراب داشته باشــد. از آنجایي که هر رفتار منفي 
که بارها و بارها تکرار مي شود، مي تواند نشانه اي از 
یک مشکل زیربنایي باشد، بسیار اهمیت دارد که والدین 
بدانند چه رفتارهایي در طول دوران نوجواني طبیعي و 

چه رفتارهایي غیرطبیعي است.
 نوجوانان افرادي با شخصیت ها و عایق منحصر 
به فرد هستند، مهم نیست نوجوان شما چقدر از لحاظ 
عاطفي از شما دوري و یا پرخاشگری مي کند و چقدر 
مســتقل به نظر مي رســد، او همچنان نیازمند توجه و 

احساس دوست داشته شدن از سمت شما است.
 ممکن است فرزند شما قد بلند تر از شما شده باشد 
و به نظر بالغ بیاید اما در بیشتر موارد نمي تواند در مورد 
مسائل مختلف در سطح افراد بزرگسال فکر کند و این 
تغییرات بیولوژیکي مي تواند توضیحي براي رفتارهاي 
تکانشــي، پرخاشگرانه و ضعف در برخي از مهارت ها 
باشــد. آگاهي از رشــد نوجوان مي تواند به شما کمک 
کند راه هایي بــراي حفظ ارتباط با فرزندتان و غلبه بر 

مشکات این دوره پیدا کنید.
 از آنجایي که خشم دیگر هیجان ها مثل فرسودگي، 
غم، ترس یا آسیب پذیري را مي پوشاند، مي تواند براي 
بسیاري از نوجوانان چالش زا باشد. زماني که فرزند شما 
نمي تواند با این احساسات مقابله کند، ممکن است فریاد 

بزند یا در اتاق را محکم بکوبد.چالشي که والدین با آن 
روبه رو هستند کمک به نوجوانان براي مقابله با هیجانات 

و برخورد با خشم از طریق یک روش سازنده است.
 زماني که شــما و فرزندتان آرام هســتید براي او 
توضیح دهید که هیچ اشکالي ندارد احساس خشم داشته 
باشد و احساسات امري طبیعي هستند.اما روش هایي که 
او براي ابراز خشم خود به کار مي برد، غیر قابل پذیرش 
هســتند. اگر او فریاد بزند، با پیامدهایي روبه رو خواهد 
شد)مثًا محروم شدن از رفتن به مهماني(، افراد در دوره 

نوجواني بیش از هر زمان دیگري به قانون نیاز دارند.
 آیا فرزند شما غمگین یا افسرده است؟آیا نسبت 
به همساانش احساس بي کفایتي یا حقارت مي کند؟آیا 
نیاز به کسي دارد که بدون قضاوت کردن به حرف هایش 

گوش دهد؟آیا از موضوعي نگران است؟
 آیــا فرزندتان قبل از عصبانیت ســردرد دارد؟آیا 
در مدرسه کاس خاصي دارد که همیشه او را عصباني 
مي کند؟اگر نوجوان شما بتواند نشانه هاي هشدار دهنده 
اي که او را به جوش مي آورد شناســایي کند، می تواند 

قبل از آنکه خارج از کنترل شود، خشمش را کنترل کند.
 زمانــي که نوجوان عصباني اســت، به او اجازه 
دهید زماني را در اتاق خودش یا فضایي دیگر به خلوت 
بگذراند تا آرام بگیرد. مادامی که عصباني است، هرگز 
به دنبالــش نروید و از او نخواهید که عذرخواهي کند 

یا توضیح بدهد.
 اگر شما خلق و روحیه مثبت خود را از دست 
دهید، نخواهید توانست به فرزند خود کمک کنید.اگر 
چه سخت است اما شــما باید بدون تاثیر پذیري از 
عصبانیت فرزندتان، آرام بمانید.براي این کار مي توانید 
یک لیســت تهیه کنید و کارهاي آرام بخشي را درآن 
یادداشت کنید که به شما کمک مي کند موقع عصبانیت 
فرزندتان خود را آرام کنید)مثا نوشیدن یک لیوان آب، 
ارسال یک پیام کوتاه به یک دوست، تغییر دادن کانال 
تلویزیون، رفتن به یک اتاق دیگر و غیره (.به یاد داشته 
باشید اگر شما یا دیگر اعضاي خانواده فریاد بزنند یا 
چیزي را پرتاب کنند، نوجوان به طور طبیعي فرض 
خواهد کرد این روش ها راهکارهایی مناســب براي 

ابراز خشم است.

نوجوان پرخاشگر

دقت کرده اید که گاهی اوقات تا چه اندازه صف های 
طوانــی، ترافیک های آزاردهنده و انتظار برای تعطیات 
آخــر هفته، آدم را کافــه می کند؟ وقتی در موقعیت هایی 
قرار می گیریم که کنترلــی بر آنها نداریم چقدر مضطرب 
می شــویم؟ در مواجهه با همه  ایــن اتفاقات می توانیم به 
خودمان استرس وارد کنیم یا اینکه خیلی ساده، فقط کمی 
بیشتر صبور باشیم. باید یاد بگیریم در چنین موقعیت هایی 
اضطــراب  مان را کم و آرامش مــان را حفظ کنیم. با ما تا 
پایان این نوشته همراه باشید تا یاد بگیریم که چگونه صبور 
باشیم.البته اینها تقصیر دنیای پیشرفته و دیجیتالی امروزی 
هم هست. در واقع کمی بدعادت  شده ایم؛ با همه  چیزهایی 
که می خواهیم تنها به اندازه  یک کلیک فاصله داریم و یادمان 
رفته است که چگونه صبور باشیم. حتی بدتر از آن، همیشه 
ذهن مشغولی داریم و عجول هم هستیم. باید به موقع سر 
کار برویم، بچه ها را به مدرسه برسانیم و هزار کار دیگر که 
باید سر وقت انجام شــوند. این عجله تمام انرژی مان را 
تخلیه می کند. پس اگر موردی پیش بیاید و نظم کارهایمان 
را به هم بزند، خیلی هم تعجبی ندارد که عصبانی شویم. 
در ادامه نکاتی را خواهید آموخت تا بتوانید با استفاده از 
آنها، در موقعیت های کافه کننده، آرامش تان را حفظ کنید 

و صبورتر باشید:
 ممکن است یک حادثه  بد اتفاق بیفتد. اضطراب و 
استرس در مورد موقعیتی که برای تان پیش آمده چیزی را 
حل نمی کند چون در هر صورت شما به این مشکل گرفتار 
شــده اید. این مشکل، هر چقدر هم که سخت باشد، مثل 
بقیه  اتفاق های خوب و بد زندگی تان تمام می شود. زندگی 
متوقف نمی شود و هم چنان راه خودش را خواهد رفت، 

پس همیشه با خودتان تکرار کنید، این نیز بگذرد!
 دفعــه  بعد که در یــک موقعیت ُپــر از دغدغه و 
اســترس زا قرار گرفتید و خواستید باعجله کاری انجام 
بدهید، برای یک دقیقه دست نگه دارید و در عوض این 

کارها را انجام بدهید: پنج نفس عمیق بکشید؛ لبخند بزنید. 
اگر نمی توانید از ته دل بخندید اشکالی ندارد، مصنوعی 
لبخند بزنید چون وقتــی صورتتان می خندد نمی توانید 
غمگین بمانید. هر چند ســاعت یک بــار، این کارها را 
در خانه یا محل کارتان تکرار کنید. این تمرین کوچک، 
ذهن و بدنتان را آرام می کند. اثرهای آرامش بخش این کار 
می تواند از عصبانیت و پرخاش هایی که می توانند از ماندن 
در ترافیک یا مشاجره روی یک بحث ساده به وجود بیایند 

جلوگیری کند. همین کافی است!
 اگر می خواهید صبور باشید و وزن کم کنید غذایتان 
را آهسته بجوید. اگر غذایتان را خیلی سریع قورت بدهید 
بیشتر از مقدار مورد نیازتان غذا می خورید و چاق می شوید. 
آهسته غذا بخورید. غذایتان را آهسته بجوید و سعی کنید 
همه  مواد تشکیل دهنده  آن را حدس بزنید. آهسته جویدن 
غذا باعث کنترل میل شدید و کاذبی که موجب ُپرخوری 

می شود هم خواهد شد.
 تمرکز روی هدف نهایی می تواند آدم را خســته و 
کافه کند. هدف زندگی تان مهم است و زمان و صبر زیادی 
می خواهــد؟ این هدف بزرگ را به چند هدف کوچک تر 
که در راستای آن هدف بزرگ هستند تقسیم کنید. در این 
صورت دایل زیادی برای تشویق خودتان خواهید داشت.

وقتی نتیجه  مثبت کار و پیشرفتتان را می بینید یاد می گیرید که 
چطور صبور باشید، انگیزه تان را حفظ کنید و حین تاش 

برای رسیدن به اهداف تان به دنبال شادی هم بگردید.
 دفعه  بعد که دیدید دارید از دلهره دیوانه می شوید، 
یک نفس عمیق بکشــید و از خودتان بپرسید:آیا این 
قضیه هفته  آینده، ماه آینده یا ســال آینده برای من مهم 
اســت؟معموا جواب این سوال ها منفی است. بیشتر 

اتفاق هایی که امروز برایتان اضطراب آور هستند، هفته 
 بعد یا حتی چند روز بعد، دیگر نگران کننده نخواهند بود. 
به خاطر مسائلی که نمی توانید کنترل شان کنید خودتان را 

آزار ندهید.
 شما بی نقص نیستید و این هم هیچ اشکالی ندارد. 
اگر از خودتان یا هرکس دیگری انتظار داشــته باشید که 
بی نقص باشد فقط خودتان را مضطرب می کنید چون این 

کار غیرممکن است.
 بهترین کاری که می توانیم برای صبور بودن انجام 

بدهیم، تمرین کردن است. با انجام این کارهای کوچک 
می توانید هــر روز صبر را تمرین کنید و یاد بگیرید که 
چطور در مواجهه با موقعیت های ُپر از دلهره، آرام باشید: 
دفعه  بعد که به فروشــگاه مراجعه کردید، طوانی ترین 
صــف را انتخاب کنید؛ به پیاده روی طوانی در پارک یا 
جنگل بروید؛ برنامه  مورد عاقه تان را ضبط و تا آخر هفته 
برای تماشای آن صبر کنید.به مرور زمان یاد می گیرید که 
این کارها را در موقعیت های دیگر هم تکرار کنید تا کم کم 

صبرتان زیاد شود.
 قدردانی فایده های زیادی دارد. تحقیقات نشان داده 
است که سپاس گزاری، ما را شادتر و خوش بخت تر می کند 

و اضطراب مان هم کمتر می شود.

صبوری در زندگی



8

ازار
بـ

بورس
درصدتغييرعنوان شاخص

135/160/08كل
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105/110/09بازار اول
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ارز )بانک مرکزی(
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54005439پوند انگليس
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فروش خريد  سکه

د اشـتنامه ای درباره FATF امضا نکرده ام یاد 
 جلوگیری از فرار مالیاتی 
با اعتبارسنجی شرکت ها 

سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
در تمام کشــورهای دنیا به منظور رتبه بندی شرکت ها 
راه اندازی شــده است. این اعتبارسنجی ها قابل کنترل 
نیز هستند؛ یعنی وقتی فردی به خارج از کشور مراجعه 
می کند، رتبه بندی اعتباری می شود. این رتبه بندی در سایر 
کشورها شامل حال همه افراد می شود. من فکر می کنم 
سامانه اعتبارسنجی در ایران به منظور رتبه بندی شرکت ها 
راه اندازی شده که صحبت از اتاق های بازرگانی در میان 
است. این موضوع خیلی پیچیده است و خیلی از افراد 
راغب نیستند که اعتبارسنجی یا رتبه بندی شوند. چراکه 
اعتبارسنجی به این معناســت که کلیه اطاعات مالی 
فرد در یک سیســتم یکپارچه جمع آوری شود. به نظر 
نمی رسد اکثریت افراد با این طرح موافق باشند. درست 
اســت که این سامانه تخلفات را کاهش می دهد، اما به 
دلیل اینکه ممکن است پاره ای از مشکات پیش بیاید، 
خیلی از افراد تمایلی به این موضوع ندارند. اما در هر 
صورت، شرکت ها مجبورند که اعتبارسنجی شوند چه 
برای گرفتن تسهیات چه برای انجام دیگر امور. به هر 
حال این سامانه در سازمان امور مالیاتی تقویت می شود 
و از فرار مالیاتی جلوگیری می کند و به نظر می رسد این 
امر دیر یا روز اتفاق می افتد. اینکه اخیرا رئیس کمیسیون 
اقتصادی گفته اند با اجرای دقیق این ســامانه در ایران، 
صادرکنندگان ارز خود را به کشــور برمی گردانند، باید 
بگویم مســاله ارز یک بحث دیگری اســت. خیلی از 
صادرکنندگان ما اطاعات خودشان را به سازمان گمرک 
اعام می کنند و پیگیری این موضوع که چرا برخی از 
صادرکننــدگان از ورود ارز حاصل از صادراتشــان به 
کشور سرباز می زنند، موضوع بسیار پیچیده ای است و 
مشکات زیادی در این زمینه وجود دارد. دولت تمام 
تاشش را انجام داده که ارز صادرکنندگان وارد سامانه 
نیما شود، اما شاهد این هستیم که کمتر از یک سوم ارز 
از مجموع کل صادرات اعام شده، به کشور بازگردانده 
شده است. به نظر می رسد رتبه بندی شرکت ها در اتاق 
بازرگانی باید پویا باشد و نمی توان براساس رتبه ای که 
افراد کســب می کنند به آنها اجازه واردات یا صادرات 
داد یا کارت بازرگانی آنها را باطل کنیم. کارت بازرگانی 
از سوی اتاق بازرگانی به نیابت از وزارت صمت داده 
می شــود و هیچ گونه ربطی به اتاق ندارد و درواقع اتاق 
اطاعات اعضای خــودش را جمع آوری می کند و در 
اختیار وزارت مربوطه می گذارد. حال اینکه اگر وزارت 
صمــت بخواهد ایــن اطاعات را در اختیار ســامانه 
اعتباری قرار دهد، مختار است و ربطی به اتاق بازرگانی 
ندارد که برخی مسئوان دولتی گفته اند عدم همکاری 
اتاق بازرگانی باعث خلل در این سامانه شده است. به 
هر حال، صادرکنندگان ما در مورد بازگشت ارز صادراتی 
نظرات خودشــان را دارند و به نظر می رسد آنگونه که 
برخی این موضوع را ساده می پندارند، به هیچ وجه ساده 
نیست و مسائل زیادی را دربرمی گیرد. اگر مشکلی هم 
در زمینه اطاعات بازرگانان وجود دارد، این اطاعات 
کاما در اختیار وزرات صمت قرار دارد و نمی توان در 

این زمینه انتقادی به اتاق بازرگانی وارد کرد. 
*کارشناس مسائل اقتصادی

اقــــتــصــــاد

قــتــصـادی ا ه  بــاشــگــا

 چـهـره   ها
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محمد اسامی، وزير راه و شهرسازی: سود کارت 
مصالح ســاختمانی هنــوز در 
دست بررســی و مذاکره است. 
بانک مســکن محوریت آن را 
دارد و طرحــش را بــه بانــک 
مســکن دادیم که تهیه کرده و با 
بانک مرکزی در حــال رایزنی 
است و هنوز جمع بندی نشده 

است. نکته برجسته ای که در آن طرح است، این است 
که تولید مصالح ســاختمانی و تاسیســاتی را تقویت 
می کنــد و هم می تواند آنهــا را از رکود خارج کند، به 
این معنا که با سفارش انبوهی که داده  می شود تخفیف 
گرفته خواهد شــد که آن تخفیف خودش یک مزیت 
بــرای کاهش قیمت مســکن دارد. با این حال مرحله 
مربوط به تســهیات هنوز نهایی نشده است. تحریم 
ماهان توســط آلمان نیز به دلیل اتهاماتی واهی است 
که به کشور ما می زنند. کشوری که خودش تولیدکننده 
تروریست و حامی تروریست است به ما اتهام می زند 
که ما هم حامی تروریسم هستیم. به ماهان هم از همین 
اتهامات زده اند و در نامه ای که نوشــته بودند هم این 
اتهامات آمده بود و امروز هم گفتیم به صورت حقوقی 
و قاطع جواب دهند. درباره تحقیق و تفحص از مسکن 
مهر و شــرکت فرودگاهی نیز باید گفت که از بیش از 
یک ســال پیش چهار تحقیق و تفحص برای وزارت 
راه  و شهرســازی در دســتور کار نمایندگان مجلس و 
کمیسیون عمران بود و دوشنبه هفته جاری سوال سه 
مــورد از این  تحقیق و تفحص ها مطرح شــد و ما به 
همراه همکارانمان به کمیسیون رفتیم و توضیحاتی داده 

شد و هنوز هم بحثش ادامه دارد. 

محمد کشتی آرای، رئيس کميسيون تخصصی طا 
و جواهر اتاق اصناف: حباب 
ســکه در طول هفته با افزایش 
90 هزار تومانــی از 380 هزار 
تومان به 470 هزار تومان رسیده 
اســت. در مورد دایل افزایش 
نرخ ســکه و طا در هفته اخیر 
باید گفت که عامل اول مربوط به 

روزهای پایانی سال و مطرح شدن تقاضای سنتی آخر 
سال توسط بخشــی از خانواده ها و موسسات جهت 
دادن هدیه آخر ســال اســت. عامل دیگر نیز افزایش 
نرخ ارز در روزهای اخیر اســت که همبستگی مثبت 
با نرخ ســکه دارد. عامل سوم تقاضای پنهان است که 
ناشــی از ترس افزایش قیمت در روزهای آتی است 
که موجب ایجاد روند صعودی در قیمت طا می شود. 
عامل چهارم را می توان در تصمیم بانک مرکزی مبنی 
بر ماهشمارکردن ســپرده های کوتاه مدت دانست. این 
تصمیم موجب شــد تا بخشــی از نقدینگی موجود 
در بانک ها به ســمت بازار طا و ســکه سرازیر شود. 
مجموع اين چهار عامل باعث شد تا قيمت سکه با 
رشد ۲۵0 هزار تومان  و هفت درصدی نسبت به اول 

هفته همراه باشد.  

 

آرمان- سوسن يحيی پور: کارشناسان همواره طی سال های مختلف 
بر ضرورت توسعه اقتصادی با محوریت اصل 44 قانون اساسی و حرکت 
به ســمت کوچک ســازی بدنه دولت تاکید کرده  و خواستار تعجیل در 
اجرای این مهم شده اند. در همین راستا، نمایندگان مجلس دی ماه 1395 
در جریان بررســی جزئیات برنامه ششم توسعه به کوچک سازی دولت 
رأی دادند. براســاس ماده 33 این قانون، در راستای اصاح نظام اداری، 
موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی 
در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و 
غیرضرور و هزینه  زاید دنبال می شود. با این حال، حجم باای نیروهای 
دولتی سبب شده تا هر ســاله بخش عمده ای از بودجه عمومی صرف 
هزینه های جاری از جمله حقوق و دســتمزد کارکنان دولتی شــود و در 
این میان رقم بودجه عمرانی که یکی از ارقام مهم در ایحه بودجه است،  
رشد ضعیفی برای سال آینده داشته باشد. براساس اطاعات منتشر شده، 
ایحه بودجه 1398 با ســقف درآمد و هزینه  1703 هزار میلیارد تومانی 
بسته شده است. دولت در ایحه  بودجه 1398 مجموع بودجه عمومی که 
شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است را با سقف 478 هزار 
میلیارد تومان بسته است. از این رقم حدود 407 هزار میلیارد تومان مربوط 
به منابع عمومی و بیش از 70 هزار میلیارد تومان به درآمدهای اختصاصی 
تعلق دارد. منابع عمومی دولت شامل درآمدها با 208 هزار میلیارد تومان، 
واگذاری دارایی های سرمایه ای)نفت و فرآورده های آن( 148 هزار میلیارد 
تومان و واگذاری  دارایی های مالی با 51 هزار میلیارد تومان است. آنچه 
که دولت برای منابع شرکت های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت 
و آنها پیش بینی کرده بودجه ای حدود 1274 هزار میلیارد تومان است که 
با مجموع بودجه عمومی سقف بودجه کل کشور را به 1702 هزار میلیارد 
تومان می رساند. در مقابل مصارف دولت نیز شامل مصارف عمومی و 
بودجه شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها 
می شــود که در بخــش مصارف عمومی هزینه های دولــت حدود 320 
هزار میلیارد تومان، بودجه های عمرانی 62 هزار میلیارد تومان و تملک 
دارایی های مالی با 25 هزار میلیارد تومان است که مصارف عمومی را به 
407 هزار میلیارد تومان می رساند. مصارف شرکت های دولتی موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها نیز 1274 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شــده که در مجموع کل مصارف بودجه کشور را به 1703 هزار میلیارد 
تومان رســانده و کل بودجه در بخش درآمد و هزینــه در این رقم، تراز 
می شود. بنابراین با نگاهی به ارقام بودجه درمی یابیم که کماکان سند مالی 
ساانه از سوی شرکت های دولتی بلعیده می شود و دولت نتوانسته برای 

سال آینده هم از فربگی خود بکاهد. 
مســئوان بارها نســخه کاهش حجم دولت را پیچیده  و بر اجرای 
آن تاکید ورزیده اند. در همین راســتا، اســحاق جهانگیــری معاون اول 
رئیس جمهوری دی ماه سال گذشته از واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش 
غیردولتی در راستای کاهش حجم بار دولت حمایت کرد. علی اریجانی 
رئیس مجلس نیز آذرماه ســال جاری درمورد چابک سازی دولت گفت: 
یکی از سیاست های کلی کوچک کردن دولت و چابک سازی آن است، 
خیلی سال است که این یک سیاست کلی است اما دولت نه چابک و نه 

کوچک شد، چرا اینگونه است؟ او اضافه کرد: البته این کوچک سازی در 
حد اینکه افرادی بازنشسته می شوند وجود دارد. در قانون بازنشستگی هم 
عده ای جدا شدند اما این تاثیر کمی می گذارد. تا زمانی که وضع دولت 
اینقدر فربه اســت و پیکره پهنی دارد زمینه برای ترقی و سرمایه گذاری 
در کشــور باقی نمی گذارد. او عنوان کرد: مشــکل دولت این اســت که 
نمی داند با چه مکانیزمی کارمندانش را کم کند لذا باید برای آنها یک جا 
 و زمینه اقتصادی فراهم کند تا این افراد را به آنجا انتقال دهند تا دولت 

کوچک شود. 
  کاهش تعداد کارکنان دولتی 

با این وجود، گزارش ســازمان برنامه و بودجه نشــان می دهد که در 
فاصله یک  ســال گذشــته بیش از 66 هزار و 740 نفر از وزارتخانه ها و 
دســتگاه های دولتی خارج شده اند که حدود 2/4 درصد حجم دولت را 
کم کرده است. همچنین، این گزارش نشانگر این مطلب است که کاهش 
پست سازمانی و کاهش کارکنان از جمله خروجی های دستگاه های دولتی 
در یک سال اخیر را تشکیل می دهند. در همین زمینه، خبرگزاری ایسنا در 
گزارشی نوشت: »کاهش پست های سازمانی و همچنین تغییر در روند 
استخدام نیرو از جمله موارد قانونی که باید در کاهش حجم دولت اجرایی 
شود و این در حالی است که عملکرد دولت در این رابطه نشان می دهد در 
فاصله سال 1396 که اولین سال اجرای قانون برنامه ششم توسعه است تا 
سال جاری حدود 66 هزار و 740 نفر از 14 وزارتخانه و دستگاه دولتی 
خارج شــده اند. در این بین بیشترین ریزش مربوط به وزارت آموزش و 
پرورش با حدود 35 هزار و 38 نفر، وزارت نفت با 8068 نفر و بعد از آن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش حدود 7654 نفر است. البته این 
وزارتخانه ها جزو دستگاه هایی هستند که تعداد نیروهای آنها نیز قابل توجه 
است. با این حال بررسی وضعیت خروج نیرو نسبت به حجم نیروی کار 
در وزارتخانه ها از این حکایت دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
کاهش 14/5 درصدی بیشترین سهم را در خروج نیرو داشته است. اما بین 
وزارتخانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی تنها وزارتخانه ای است که 
2/81 درصد برتعداد نیروهای آن افزوده شده و از حدود 12 هزار و 353 
نفر در سال گذشته با رشد 348 نفری، نیروی کار آن به 12 هزار و 701 نفر 

در سال جاری رسیده افزایش یافته است.« 

آرمان: بازگشت ارز حاصل از صادرات در ماه های اخیر به یک چالش 
جدی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان بدل شده و بانک مرکزی به رغم 
بخشنامه هایی که در زمینه تعهد ارزی صادرکنندگان صادر و اصاح کرده 
است همچنان بر تداوم این روش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اصــرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی صادرکنندگان 
عادت کرده اند ارز را به کشور نیاورند، اظهار کرد: با تعاماتی که اخیرا با 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشتیم بسیار امیدواریم که جریان ورود ارز 
به کشور بیشتر شود؛ عبدالناصر همتی افزود: البته با همه این احوال نزدیک 
به 9/2میلیارد دار ارز صادراتی را از سمت صادرکنندگان دریافت کرده ایم 

که این رقم به نظر من کم است و می تواند بهتر شود. 
پس از التهابات بازار ارز در کشــور در بهار و تابستان سال جاری و 
شکست سیاست های بانک مرکزی در مهار این التهابات، ولی اله سیف 
جای خود را به عبدالناصر همتی- رئیس  کل سابق بیمه مرکزی و سفیر 
وقت جمهوری اسامی ایران در چین- داد تا تیم تازه نفس بانک مرکزی 
با کســب مجوزهای خاص به ساماندهی بازار ارز در آن مقطع حساس 
اقدام کند. پس از گذشت چندماه از انتصاب همتی در بانک مرکزی، اکنون 
مدتی ست به نظر می رسد فضای بازار ارز از آن تشنج ها فاصله گرفته و 
روزهای آرامی را سپری می کند. بانک مرکزی در ماه های اخیر با اقدامات 
ضربتی کارشناسی شــده در حوزه های مختلف بانکــی و ارزی، برخی 
روندهای نهادینه در سیستم پولی را متوقف کرده یا تغییر داد که کارشناسان، 
ثبات کنونی بازار ارز را نتیجه اجرای آن سیاست ها می دانند. اقدامات بانک 
مرکزی در این ایام را می توان به صورت فهرســت وار اینچنین برشمرد: 
ایجاد بازار ثانویه، تحدید سقف تراکنش مالی، اباغ دستورالعمل نحوه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات، کنترل صرافی ها در خرید و فروش ارز، 
تصویب و اباغ مقررات جدید چک های تضمینی، کاهش سود سپرده های 
بانکی و تبدیل روزشــمار به ماه شمار، آغاز عملیات حذف چهار صفر 
از پول ملی، تصویب مقررات بازار متشکل ارزی و دستورالعمل سپرده 

ریالی مبتنی بر ارز. 
  استفاده از ظرفيت ارزهای فعال در خارج از کشور

سیاست های همتی در زمینه ارز صادرات، منتقدان جدی در میان 
بازرگانان داشته است. رئیس کل بانک مرکزی در تشریح سیاست های 
این بانک با بیان اینکه به شدت مخالف واردات بدون انتقال ارز هستم، 
اظهار کرد: اگر واردات از ســمت ارز صادراتی تامین می شود ارز باید 
به کشور برگشته و بر اساس اولویت ها واردات صورت گیرد. تجارت 
بدون انتقال ارز یکی از روش های نادرســت اســت و مدیریت ما در 
سیســتم ارز را بر هم می زند. همتی تاکید کرد: موضوع واردات بدون 
انتقال ارز از دستور کمیسیون تلفیق نیز خارج شد زیرا واردات بدون 
انتقال ارز یک فشار روی منابع ارزی است که ما با آن مخالف هستیم. او 
با بیان اینکه اگر ارز صادرات به کشور بازنگردد به معنای خروج سرمایه 
است افزود: اگر مصالح ملی را در نظر بگیریم باید تمام مبادی ورود و 
خروج ارز کنترل شود؛ به همین دلیل هماهنگی های ازم با صرافی ها 
انجام شده است؛ این در شرایطی ست که صادرات ریالی نیز اگر چه کاا 
را از کشور خارج می کند اما ممکن است ارز آن به کشورهایی مثل کانادا 

برود. به گفته او در مرداد و شهریور سال جاری نیز سفته بازی از طریق 
ریــال، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داد و بانک مرکزی به همین علت، 
دستگاه های پوز را محدود کرد. همتی با بیان اینکه وضعیت خوبی در 
ذخایر اسکناس ارزی در کشور داریم گفت: برنامه ریزی های ما برای 
کوتاه مدت نیست و اگرچه در مقاطعی مشکاتی پیش آمد به نحوی که 
قطع صادرات نفت در مقطعی وقفــه ای را در دریافت ارز ایجاد کرد، 
اما امروز این موضوع حل شــده و نقل وانتقاات ارزی روان تر انجام 
می شود و اکنون ده ها میلیارد دار ارز فعال در خارج از کشور داریم که 

قابل استفاده  هستند.
  حذف صفر با جديت دنبال می شود

در ماه های اخیر و پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز، شاهد افزایش تورم 
در همه بازارها بودیم؛ در همین ارتباط همتی با بیان اینکه تورم در کشور 
ما، تورم افزایش تقاضا نیست تصریح کرد: این تورم، ناشی از شوک عرضه 
اســت که بر این اساس باید شرایط را منطقی دید. او با اطمینان بخشی 
در زمینه کنترل تورم تاکید کرد: ما بر بازار پول و بازار ارز مسلط هستیم؛ 
ذخایر اســکناس و ارز مناســبی داریم و ابرتورم نخواهیم داشت؛ ازم 
است مردم اندکی صبر و مقاومت داشته باشند. رئیس کل بانک مرکزی 
در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی نیز گفت: اولویت اصلی بانک 
مرکزی حذف صفر از پول ملی نیست اما در کنار سایر کارها، این موضوع 
را هم پیگیری خواهیم کرد. همتی اظهار کرد: اکنون مســکوکات کشور 
ارزش فلزی بااتری نسبت به ارزش مالی پول ها دارند؛ بنابراین اگر حذف 
صفرها صورت گیرد یک عملیات حسابداری انجام شده است. اما اجرای 
آن حداقل دو ســال به طول می انجامد تا اسکناس های جدید جایگزین 
اسکناس های قدیمی شوند. او افزود: ما هزینه زیادی برای چاپ اسکناس 
نخواهیم کرد؛ اکنون 500تومانی که به صورت مســکوک ضرب می شود 
400تومان برای بانک مرکزی هزینه بر است که این روند قابل ادامه نیست. 
همتی تاکید کرد: در روند اجرای این فرایند، مسائل تورمی را هم لحاظ 
خواهیم کرد اما این نافی اخذ مصوبه از مجلس نیست. همتی خاطرنشان 
کرد: هر نظر کارشناسی را در این رابطه می پذیریم؛ ما فکر می کنیم حذف 
چهار صفر، ارزش صوری ریال را در مقابل ارز های دیگر بهبود می بخشد 

و با قدرت، دقت و جدیت این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.

بیش از 66هزار نفر طی یک سال از دولت خارج شدند
کاهش حجم بار دولت 

تاکید همتی برای سال آینده: ابرتورم نخواهیم داشت
عدم بازگشت ارز صادرات، به معنای خروج سرمایه هاست 
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه شــنبه تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقاب درباره لوایح 
مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: مفاد این نامه تقاضا از ایشــان برای تســریع در رسیدگی این لوایح در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت. در این زمینه وزیر نفت گفت: من نامه ای درباره FATF امضا نکرده ام. بنابراین 
ســایر مسائلی که در این زمینه از ســوی افراد مطرح  شود، دروغ است. بیژن زنگنه روز گذشته همچنین اظهار کرد: 
حرفــی از میزان تولید و صادرات نفت ایران نمی زنم، زیرا صحبت کردن درباره این مســائل عامت دادن به آمریکا 

برای تحریم های بیشــتر اســت. او افزود: در مورد تمدید معافیت فروش نفت ایران به برخی مشتریان 
از ســوی آمریــکا باید منتظر بمانیم. زنگنه به قیمت هــای نفت در بازارهای جهانی اشــاره کرد و ادامه 

داد: اکنون هر بشــکه نفت برنت در بازار 61 دار قیمت گذاری شــده و قیمت ســبد اوپک نیز نزدیک 
این قیمت اســت. همچنین باید یادآور شــد که سه شنبه چاهی که در جزیره مینو در حال حفاری 

 بود، به نفت رســید و این نخســتین باری اســت که در این منطقه آبادان به نفت می رســیم. 

دپوی 10 هزار تن شیرخشک
مهر: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه واردات کره با ارز دولتی باعث 
افت شدید قیمت خامه، شیرخشک و شیر شده است، گفت:دولت باید صادرات شیرخشک 
را آزاد کند و واردات کره را کاهش دهد. سیداحمد مقدسی از کاهش قیمت خامه تولید داخل 
خبر داد و گفت: عمده خامه تولیدی در کشور برای تولید کره مورد استفاده قرار می گیرد، اما به 
دلیل اختصاص ارز دولتی برای واردات کره و افزایش واردات این محصول، کسی تمایلی به 
خرید خامه داخلی و تبدیل آن به کره ندارد. او اضافه کرد: یک کیلوگرم خامه ٤٠ درصد چربی 
دارد، طی یک تا دو هفته اخیر قیمت هر یک درصد چربی از ٢٧٥ تومان به حدود ٢٢٠ تومان 
رسیده است و همچنان نیز روند کاهشی دارد. او افزود: قیمت شیرخشک نیز از کیلویی ١٨ هزار 
و ٩٠٠ تومان به ١٦ هزار تومان رسیده است. این امر باعث شده قیمت شیرخشک نیز کاهش 
یابد ضمن اینکه هم اکنون با حدود ١٠ هزارتن شیرخشک دپو شده در کشور مواجه هستیم. 
مقدسی دلیل دپو شدن شیرخشک را ممنوعیت صادرات این کاا عنوان و اضافه کرد: ما برای 
گرفتن مجوز صادرات این محصول اقدام کرده ایم، اما هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. 
این مقام سئول با بیان اینکه این اتفاقات باعث شده قیمت شیرخام نیز در برخی استان ها به زیر 
نرخ مصوب برسد، ادامه داد: به عنوان مثال در استان اصفهان قیمت این کاا به کمتر از ١٩٠٠ 

تومان رسیده است. 

ژاپنی ها از ایران نفت خریدند
آرمان: پاایشگاه های ژاپنی شووآ شل و فوجی اویل به طور مشترک، حدود دو میلیون بشکه 
نفت ایران را در نفتکش VLCC که اواخر روز چهارشنبه به جزیره خارک رسید، بارگیری می کنند. 
پاتس به نقل از منابع آگاه نوشت: این دو شرکت نفتی، نفت ایران را در نفتکش تسوگارو بارگیری 
خواهند کرد. طبق اطاعات پاتس، این نفتکش قرار بود روز چهارشنبه به جزیره خارک برسد. 
ســخنگوی شــرکت فوجی اویل دیروز تایید کرد که این پاایشگاه به طور مشترک با شووآ شل، 
نفت ایران را روی این نفتکش تحویل خواهد گرفت و این نفتکش قرار است اواسط ماه فوریه 
به ژاپن برسد. جدیدترین بارگیری نفت ایران چند روز پس از این صورت می گیرد که شووآ شل 
و فوجی اویل نخستین محموله نفت ایران را که پس از صدور معافیت آمریکا در پنجم ماه نوامبر 
از سوی ژاپن خریداری می شود، بارگیری کردند. طبق اطاعات پاتس، نفتکش کیسوگاوا که از 
نوع VLCC  است، روز یکشنبه، جزیره خارک را به مقصد کاواساکی در خلیج توکیو ترک کرد و 
برآورد می شود نهم فوریه به کاواساکی برسد. این دو پاایشگاه ها خریداران اصلی نفت ایران در 
ژاپن هستند. شرکت فوجی اویل که شووآ شل در آن 6/57 درصد سهم دارد، پاایشگاه سودگوارا 
با ظرفیت 143 هزار بشکه در روز را اداره می کند و شووآ شل نیز پاایشگاه کیهین به ظرفیت 70 
هزار بشکه در روز را اداره می کند. بارگیری نفت ایران توسط پاایشگاه های ژاپنی پس از چراغ سبز 

بانک های ژاپنی صورت می گیرد. 

واگذاری مسکن مهر بدون متقاضی به مددجویان 
آرمان: مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این سازمان 
با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی)ره( مسکن های مهر فاقد متقاضی 
در سراسر کشور را به مددجویان این کمیته واگذار می کند. به گزارش 

سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان در نشستی که درباره چالش ها و مشکات مسکن مهر با 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، معاون کمیته امداد امام خمینی)ره( در امور 
تامین مسکن و نمایندگان شرکت عمران شهرهای جدید داشت، اتمام پروژه های مسکن مهر 
را مهم ترین اولویت دولت دوازدهم در حوزه راه و شهرســازی عنوان کرد. معاون وزیر راه و 
شهرسازی خاطرنشان کرد: در این نشست مشترک، مشکات و چالش های پروژه های مسکن 
مهــر و انتقال واحدهای فاقد متقاضی به کمیته امداد مورد بررســی قرار گرفت و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( موظف شد فهرست پروژه های مورد نظر خود را از میان واحدهای فاقد متقاضی 
در استان های کشور به وزارت راه و شهرسازی اعام کند تا پس از آن بتوانیم قیمت هر پروژه را 
برای آنها معین کنیم. او با اشاره به اینکه پروژه های فاقد متقاضی مسکن مهر، با چالش هایی رو 
به رو هستند که برخی از آنها در سطح ملی و برخی استانی است، افزود: در این جلسه همچنین 
مقرر شد چالش های ملی این پروژه ها را در روزهای آتی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی 

برطرف کنیم. 

نیمی از خودروها بدون استاندارد می مانند
ايسنا: ســختگیری ها در صدور برچسب انرژی مصرف سوخت 
خودروها با همکاری شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت، سازمان 
ملی اســتاندارد و مجلس اخیرا تشدید شده و چندی پیش اعام شد 

خودروســازها فقط دو ســال فرصت دارند اســتانداردها را رعایت کنند، اولتیماتومی که به گفته 
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، همچنان پیگیری می شود. مدت هاست آمار مصرف 
بنزین در ایران، خط قرمز را رد کرده و به مرحله هشدار رسیده است. در این راستا، وزارت نفت که 
تنها یکی از دستگاه های مسئول در کاهش مصرف بنزین است، قدم هایش را در این حوزه محکم تر 
از گذشته برداشت تا با چیدن قطعات دستگاه های مربوطه در کنار هم، پازل بهینه سازی مصرف بنزین 
را کامل کند. به طور قطع یکی از قطعه های این پازل، وزارت صنعت است. آمارها حاکی است که 
از 16/1 میلیون خودرو سبک، 900 هزار خودرو و از یک میلیون خودرو سنگین، 300 هزار خودرو 
فرسوده هستند. عاوه بر آن، این شرکت ها موظف هستند استانداردهای مربوطه را در مورد مصرف 
انرژی رعایت کنند. در این راستا، قرار شد سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با همکاری سازمان 
ملی استاندارد، بر برچسب انرژی سختگیری های بیشتری کند و به خودروسازان دو سال فرصت 
داده شد که استانداردها را رعایت کنند. در این باره، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 

گفت: کار دشواری است، اما امیدوارم خودروسازها به این مساله بیشتر توجه کنند. 

ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت برای مشموان
آرمان: سازمان خصوصی سازی اعام کرد: مشموان از فرصت به 
وجود آمده برای ثبت شماره شبای خود در سامانه سهام عدالت استفاده 
کنند. به گزارش سازمان خصوصی سازی، از دی ماه امسال دوباره این 

امکان فراهم شده تا کلیه مشموانی که تا کنون در سامانه سهام عدالت موفق به ثبت شماره شبای 
بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir نشده اند، نسبت به ورود و 
ثبت شماره شبای معتبر بانکی خود در سامانه مذکور اقدام کنند. بر این اساس آن دسته از مشموانی 
که تا کنون موفق به ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه سهام عدالت نشده اند از فرصت به 
وجودآمده در این زمینه استفاده کنند. بدیهی است پس از راستی آزمایی شماره شبای بانکی ثبت شده 
توسط بانک های عامل، سود عملکرد سال 1395 و در مرحله بعد سود عملکرد سال 1396 این دسته 
از مشموان توسط سازمان خصوصی سازی به حساب آنان واریز می شود. این گزارش می افزاید: 
همچنین اقدامات آماده سازی جهت واریز سود سهام عدالت سال 1396 شرکت های سرمایه پذیر 
سهام عدالت ویژه گروه مشموان روستاییان و عشایر سراسر کشور در سازمان خصوصی سازی در 
حال انجام است و پس از اقدامات صورت گرفته، در آینده نزدیک سود دیگر گروه های مشموان 
نیز با اطاع رسانی قبلی از سوی این سازمان به حساب این گروه واریز می شود تا گروه دیگری نیز 

به دریافت کنندگان سود بپیوندند. 

نــــفت

مپروری دا

خــودروسازی

مـــسکنتـــعاون

 

کاهش 30 درصدی فروش لوازم خانگی 
ايلنا: ســخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: اگر 
بخواهیم وضعیت امروز را با سال گذشته مقایسه کنیم فروش ما حداقل 
30 درصد کمتر شده است و مردم دیگر کمتر سراغ به روزکردن لوازم 

منزل خود می روند. علیرضا غزنوی درباره طرح پیش فروش لوازم خانگی و آخرین وضعیت 
آن اظهــار کرد: زمانی که بازار دچار التهاب شــده بود و زمینه جنس در بازار کم بود در برخی 
کااها همچون یخچال و لباسشویی شاهد شکل گیری بازار سیاه بودیم که بر این اساس طرح 
پیش فروش اجرایی شد. اما از مهر ماه قیمت ها واقعی شد و عرضه از تقاضا پیشی گرفت. بنابراین 
اان بازار به ثبات رسیده است و دیگر التهابی نداریم. او ادامه داد: طی این مدت شرکت هایی که 
تعهد داشتند بدون مشکل خاصی کااهای خود را تحویل دادند، اما اکنون رکود تورمی گریبانگیر 
فعاان این حوزه شده است و باعث شده که قیمت ها افزایش پیدا کند، زیرا هزینه های سربار 
همواره ثابت بوده و با کاهش تولید تعداد سرشکن  شدن این هزینه ها کمتر شده است. غزنوی 
افزود: اگر وضعیت به این گونه ادامه داشته باشد ما به سمت رکود ساختاری می رویم. رکودی 
که بسیار قدرتمند است و دیرتر اصاح می شود و بنیان صنعت را از ریشه خراب می کند. این 
مقام صنفی تصریح کرد: اکنون وضعیت به گونه ای شده که دیگر هیچ گونه سرمایه گذاری و طرح 

توسعه ای در این صنعت اقتصادی نیست. 

ر بــــازا
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واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان  با حقوق بهمن 
رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته گفت: عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان با حقوق بهمن  پرداخت 
و مبلغ نهایی آن پس از قطعی شدن اعام می شود. محمدباقر نوبخت اظهار کرد: توزیع بسته حمایتی براساس 
سطح بندی و دسته بندی انجام شده است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به پرداخت جامعه 
هدف اقدام کرد. او ادامه داد: این بسته ها به کارکنان دولت، بازنشستگان تامین اجتماعی، افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی و گروه های بیمه شده تامین اجتماعی، با فرض دریافت حقوق کمتر از سه 

میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین »فارس« به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت که بسته حمایتی 
به حساب همه جامعه هدف واریز شده است، این درحالی است که دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی روز گذشته 
به »تسنیم« اعام کرد که شش میلیون کارگر فاقد بیمه بسته حمایتی نگرفتند.  به هر حال برآوردها از این حکایت دارد 
که عیدی امسال کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان می شود و سازمان برنامه و بودجه وعده واریز آن را با حقوق بهمن 

داده است که امید می رود تمامی کارفرمایان خود را نسبت به آن مکلف بدانند.  

گـــپ
 جمشید  پژویان
 در گفت وگو با »آرمان« مطرح کرد
 بروز ابرتورم
 در سایه رقابتی شدن تقاضا
 رونق تولید نیازمند تحول ساختاری سیاست های اقتصادی

آرمان- امیر داداشــی: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با 
حضور در یک گفت وگوی تلویزیونی بروز ابرتورم و رشــد نقدینگی در 
سال ۹8 را به طور تلویحی رد کرد. به دنبال کنترل نرخ ارز اظهارات او طی 
هفته های اخیر رنگ و بوی امید پیدا کرده اســت. در حالی که این روزها 
بیشتر اقتصاددانان و کارشناسان هشدارهایی را نسبت به رشد لجام گسیخته 
تورم، صعود دوباره نرخ ارز و خواب تولید کشور به دنبال رکود اقتصادی 
مطرح می کننــد. در این زمینه »آرمان« گفت وگویی با جمشــید پژویان، 

اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه می خوانید. 
 رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
بروز ابرتورم در ســال 98 را تلویحا رد کرد. تحلیل شما در این 
باره چیست؟ آیا با شرایط کنونی اقتصاد ایران کسانی که نسبت به 
بروز ابرتورم هشدار می دهند به اشتباه افتاده اند یا باید منتظر رشد 

افسارگسیخته تورم باشیم؟
آقای همتی)رئیس کل بانک مرکزی( اقتصاددانی است که در دانشگاه 
تهران فارغ التحصیل شده  و مدرک دکتری اقتصاد خود را از این دانشگاه 
دریافت کرده اســت. قطعا او هم مانند همه اقتصاددانان می داند زمانی که 
عرضه و تقاضا متوازن نباشد و به هر دلیلی اعم از سیاست های انحصاری 
برخی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در فروش کاا، احتکار، گرانفروشی 
و... تقاضا از عرضه پیشــی بگیرد انتظار تورمی ایجاد می شود. به عبارت 
دیگر هر گاه تولید و عرضه پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نباشد در آن 
زمان یک نوع رقابت بین متقاضیان به وجود می آید تا بتوانند کاا، محصول 
یــا خدمات مورد نیــاز روزانه را در اختیار خود بگیرند. این کار نتیجه ای 
جز باابردن قیمت کاا و ایجاد تورم ندارد. همانطور که برای تنظیم قیمت 
بازار هر چه رقابت بین فروشندگان بیشتر باشد متقاضیان و مشتریان نفع 
می برند، همان مقدار صاحبان کســب و کار در زمان رقابت سمت تقاضا 
در بازار منتفع می شوند. در چنین شرایطی عرضه کننده می داند متقاضیان 
برای تامین کاای مورد نیاز گاهی حاضرند مبالغ هنگفتی بپردازند، در نتیجه 
نفع عرضه کننده هم در این است که عرضه خود را محدود کند. از سوی 
دیگر در زمان کمبود کاا فروشــندگان می توانند نرخ دلخواه خود را برای 
عرضه کاا یا خدمات به مشتریان تحمیل کنند. بنابراین عده ای که درآمد 
کمتری دارند از تامین مایحتاج خود محروم می مانند و عده ای با درآمدهای 
مطلوب تامین نیاز خود را چه بسا با قیمت های گزاف ترجیح می دهند. در 
این صورت یک تورم سنگین یا همان چیزی که به »ابرتورم« معروف شده 
است، رخ می دهد. زمانی که شدت افزایش قیمت ها بسیار باا باشد، این 

پدیده رخ می دهد. 
 با توجه به اتفاقاتی که طی ماه های گذشته در حوزه های مختلف 
از جمله مواد غذایی، صنایع مصرفی، پوشــاک و... رخ داد، آیا 
می توان گفت که در حال حاضر چنین شرایطی بر بازارهای ایران 

حاکم است؟
وضعیت کشــور ما ماه هاست که نشانگر بروز یک تورم شدید است. 
تورمــی که اکنون هــم در حال رخ دادن اســت. این امر بــه این موضوع 
بازمی گردد که طرف عرضه قدرت پاســخگویی به متقاضیان را ندارد. از 
سوی دیگر به دلیل اینکه نقدینگی در دست مردم در طول هشت سال گذشته 
بسیار زیاد شده است، خود باعث بروز تورم بیشتری می شود. اگر شدت 
تحریم ها افزایش پیدا کند و ما توان واردات کااهای واســطه ای که برای 
اقتصاد، به ویژه صنایع اهمیت باایی دارد را از دســت بدهیم، تورم بیش 
از این هم افزایش می یابد. به دنبال این اتفاق بســیاری از تولیدات توقف 
پیدا می کند و ممکن است با کمبود بعضی از کااها مواجه شویم. بدیهی 
اســت که کاهش عرضه و کمبود کاا یک تورم و گرانی غیرقابل کنترل را 
به دنبال خود می آورد. بخشی از افزایش قیمت کااها به این دلیل است که 
توزیع درآمد در اقتصاد ایران به صورتی است که هر چند عده ای به سختی 
می توانند قوت روزانه خود را تامین کنند، ولی کسانی در این کشور حضور 
دارند که به هر دلیلی درآمدی باایی به دست می آورند که بحث درباره آن در 
این مقال نمی گنجد. در این شرایط که چنین شکاف درآمدی به وجودآمده، 
صرفا بخش پردرآمد جامعه موفق به تامین نیازهای خود می شود. بنابراین 
باید گفت که پیشگویی درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده وابستگی 
زیادی به مسائل سیاسی و تحریم دارد. باید دید آیا ایران و اتحادیه اروپا 
می توانند راهی برای دورزدن سیاست های دولت آمریکا پیدا کنند یا خیر؟ 
از سوی دیگر تعدادی از خریداران نفت ایران راه خود را از آمریکا جدا 
کرده انــد و تمایلی چندانی برای همراهی با ترامــپ ندارند، توانایی این 
کشورها در خرید نفت ایران نیز موضوع مهمی دیگری است که می تواند 
در ادامه وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مهمی بگذارد. اگر مسئوان ما بتوانند 
از طریق صادرات نفت و دیگر کااها منابع ارزی مورد نیاز کشور را تامین 
کنند می توان چشم انداز روشنی را متصور شد. با این حال شرایط به گونه ای 

است که انتظار می رود فشار افزایش قیمت ها باقی بماند.
 آمارها حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی کشور از 1700 
هزار میلیارد تومان هم عبور کرده اســت. با این حال عبدالناصر 
همتی در گفت وگوی اخیر خود از کنترل کامل بازار پول توسط 
بانک مرکزی خبر داد. آیا با سیاســت های کنونی امکان هدایت 

نقدینگی به سمت بازارهای مولد وجود دارد؟ 
برای تحقق این مهم، یعنی انتقال نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای 
مولد، باید تحول ســاختاری در سیاســت های اقتصادی به وجود بیاید. با 
خرده سیاست هایی که بانک مرکزی به اجرا گذاشته است نباید انتظار داشت 
یک شبه رونق به بازارهای مولد بازگردد. برای هدایت نقدینگی به سمت این 
بازارها ابتدای امر ازم است بخش تولیدی کشور بهره وری خود را افزایش 
دهد و بازدهی کم ریسکی از خود نشان دهد. حال همانطور که اشاره شد 
برای کاهش ریســک سرمایه گذاری و جذب نقدینگی به این سمت نیاز 
به تحوات ســاختاری در اجرای سیاست های اقتصادی است و در غیر 
این صورت نمی توان امید چندانی به بازگشت رونق و خروج سرمایه از 

بازارهای غیرمولد داشت. 
کـوتـــاه

 افزایش 25/5 درصدی
 تورم تولیدکننده بخش خدمات 

شــاخص کل قیمت تولیدکننده بخش های خدمــات در فصل پاییز 
١٣٩٧ نســبت به فصل مشابه سال قبل ۲5/5 درصد افزایش یافته است. 
بــه گــزارش »آرمان«، مرکز آمــار ایران اعام کرد: شــاخص کل قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات)بر مبنای 100=1۳۹0( در فصل پاییز ١٣٩٧ 
برابر است با ۳10/1 که نسبت به فصل قبل 8/8 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۲5/5 درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتنداز: »تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کااهای شخصی و خانگی«، »هتل 
و رســتوران«، »حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات«، »واسطه گری های 
مالی)بیمه(«، »مستغات، اجاره و فعالیت های کسب و کار«، »آموزش«، 
»بهداشت و مددکاری اجتماعی« و »سایر فعالیت های خدمات عمومی، 
اجتماعی و شــخصی«. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات به صورت فصلی و ســاانه منتشر می شود. همچنین مرکز آمار، 
شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک های هزینه ای دی 
١٣٩٧ را نیز منتشر کرده است که بر اساس آن، نرخ تورم کل کشور در دي 
١٣٩٧ برابر ۲0/6درصد است که در دهک هاي مختلف هزینه اي در بازه 
1۹/6 درصد براي دهک اول تا ۲۲/۳درصد براي دهک دهم نوسان دارد. 

خــبـــر
 عبور سپرده های بانک سپه 
از 100 هزار میلیارد تومان 

 مدیرعامل بانک سپه از پیوستن بانک سپه به بانک های 
دارای منابع سپرده ای بیش از 1000 هزار میلیارد ریالی خبر 
داد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی، محمدکاظم چقازردی که 
در نشســت مشترک معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد با مدیران ارشــد بانک ســپه ســخن 
می گفت ضمن اعام این خبر افزود: پیوستن نخستین بانک 
ایرانی به جمع بانک های دارای منابع باای 1000 هزار میلیارد 
ریال حاصــل برنامه ریزی و همت و تاش جهادی تمامی 
مدیران و کارکنان است. او ادامه داد: تحقق این امر مهم نقش 
بسزایی در تعادل منابع و مصارف، استحکام موقعیت مالی و 
افزایش توان اعتباردهی بانک سپه برای اجرای سیاست های 
کان اقتصادی کشــور خواهد داشــت. چقــازردی جذب 
حداکثری منابع با رعایت مقررات بانک مرکزی و تخصیص 
آن به واحدهای تولیدی را از برنامه های اولویت دار بانک سپه 
خواند و گفت: این بانک با تکیه  بر منابع خود طی چند سال 
اخیر نقش انکارناپذیری برای تسهیل اجرای سیاست های 
بانک مرکزی در بازار پولی کشور و همچنین کمک به رونق 
تولید و اشتغال داشته است. او افزود: در 10ماهه سال جاری 
اهداف تعیین شده در جذب منابع به ویژه در حوزه سپرده های 

قرض الحسنه به 100 درصد محقق شده است. 

  حوزه نظارتی قدرتمند
 بانک های طراز اول 

مدیر عامــل بانک رفاه گفــت: امــروزه بانک های طراز 
اول دنیــا از یک حوزه نظارتی قدرتمند در راســتای اهداف 
و اســتراتژی های کان خــود بهره می برنــد و برای حفظ و 
نگهداشــت مشتریان و کنترل و مدیریت ریسک، حوزه های 
نظارتی خود را به صورت مستمر تقویت می کنند. به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه کارگران، سهمانی در آیین افتتاحیه 
دوره سه روزه توانمندسازی بازرسان بانک رفاه طی سخنانی با 
تصریح اینکه تقویت حوزه های نظارتی بانک تقویت بنیه مالی 
و ســاختار سازمانی بانک را به دنبال دارد گفت: ساختارهای 
نظارتی قادر هستند در موقعیت های پاسخگویی به ذی نفعان، 
بانــک را بیمه کنند. در صورتی که بانک در شــرایط متاطم 
اقتصادی به دنبال پاســخگویی به نیازهای ذی نفعان باشــد 
حوزه های نظارتی می توانند بازوی مشــورتی قوی برای آن 
باشد. بنابراین برای ایفای تعهدات خود در مقابل سپرده گذاران 
باید ساختارهای نظارتی بانک را تقویت کنیم و توسعه دهیم. 

رشد ۷0 درصدی شاخص بورس 
شــاخص کل بورس تهران در 10 ماه امسال از رقم ۹6 
هزار به رقم 16۳ هزار واحد رســید که حاکی از رشــد ۷0 
درصدی این شــاخص دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، علی صحرایی مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران 
در نخستین نشست خبری خود با بیان این خبر گفت: ورود 
بیشتر شرکت ها به بازار بورس به شفافیت بازار سرمایه کمک 
خواهد کرد. این روز ها شاهد هزاران هزار میلیارد نقدینگی 
هستیم که بهترین مکان برای چرخیدن آن، بازار سرمایه یا 
همان بورس اســت. او افزود: هنوز به لحاظ فرهنگی مردم 
ایران دوســت دارند که از طریق مستقیم وارد بازار سرمایه 
شوند ولی ما نیاز داریم صندوق های منطقه ای داشته و منابع 

بیشتری از مردم را وارد بازار سرمایه کنیم.

ثبت شناسه در اظهارنامه گمرکی 
الزامی شد 

گمرک ایران اعام کرد که از این پس ثبت شناسه کااها 
IRC در اظهارنامه گمرکی برای کااهای ســامت محور 

الزامی اســت. گمرک ایران اعام کرد: در راســتای اجرای 
تفاهمنامه منعقد شده فی مابین وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و وزارت اقتصاد و دارایی در مورد واردات 
کااها و تجهیزات سامت محور، به اطاع می رساند کلیه 
واردکنندگان و صادرکنندگان ملزم به ثبت کد IRC در هنگام 
اظهار کااهای ســامت محور خود از اول بهمن ماه سال 
جاری در پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک هســتند و 
همچنین پیرو توافق صورت گرفته، پیش اظهاری)اظهار پیش 
از ورود فرآورده های ســامت محور به گمرکات کشور( از 
مورخ یکم فروردین ماه سال ۹8 در سامانه گمرک جمهوری 

اسامی ایران اجباری خواهد بود.

 سیاست دولت حمایت از
 صادرات غیرنفتی است

معــاون اقتصادی رئیس جمهــوری با اشــاره به اینکه 
صادرات کشور براســاس آمار شش ماهه اخیر روند رو به 
رشد مستمری داشته است، گفت: سیاست دولت حمایت از 
صادرات غیرنفتی است. به گزارش ایسنا، محمد نهاوندیان در 
حاشیه جلسه دیروز هیات دولت با تاکید بر اینکه صادرات 
کشور براساس آمار شش ماهه اخیر روند رو به رشد مستمری 
داشته اســت، اظهار کرد: سیاســت دولت درباره صادرات 
غیرنفتی این است که به سمت تسهیل تجاری حرکت کند. 

سیاست دولت حمایت از صادرات غیرنفتی است. 

تشکیل کمیسیون همکاری های معدنی 
ایران و ترکیه

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از راه اندازی 
کمیســیون همکاری هــای معدنی ایران و ترکیــه خبر داد. 
ســیدجال ابراهیمی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و ترکیه  که به عنوان رئیس کمیسیون همکاری های معدنی 
ایران و ترکیه انتخاب شــده اســت در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: این کمیســیون می تواند به شــناخت مواد اولیه 
معادنی که جنبه صادراتی داشــته کمک کرده و سبب شود 
که معدن کاران نســبت به اســتخراج و فرآوری اقدام کنند 
ضمن اینکه باید توجه کرد کــه کوتاهی در فرآوری باعث 
خام فروشی مواد معدنی می شود. او با بیان اینکه صنایع فلزی 
ترکیه نیاز به استفاده از سنگ آهن، زغالسنگ یا مواد ترکیبی 
همچون گندله، کنسانتره، مس، سرب، مولیبدن، کرومیت و 
فلورین به عنوان سخت کننده ها دارند، تصریح کرد: با توجه 
به وجود ذخایر معدنی فــراوان، ایران می تواند از این نیاز 
ترکیه بهره های ازم را برده و سریعا حجم صادرات کشور 
را به ۳0 میلیارد دار برساند. ابراهیمی ابراز امیدواری کرد که 
صاحبان معادن سنگ های ساختمانی با حضور در کمیسیون 
ســنگ نســبت به صادرات کاای معدنی خــود در قالب 
فدراسیون های صادراتی اقدام کنند تا بتوان از این ظرفیت ها 
بهره کامل را برده و درصدد پیشرفت برآمد. او افزود: در این 
راستا اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، خانه معدن ایران 
و مرکــز مطالعات ایران و ترکیه آمادگی ازم برای کمک به 
معدن داران، معدن کاران و کارشناسان صنعت معدن را داشته 
و از هیچ همکاری دریغ نخواهند کرد. البته ناگفته نماند که 
حضور دولتمردان در جلسه های کمیسیون های معدنی نیز 

می تواند بسیار کمک کننده و گره گشا باشد.

رئیس اتاق ایران و سوئیس خبر داد: 
سازوکار مالی آماده شد؛ سوئیس منتظر پول ایران

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ســوئیس 
گفت: کانال مالی ســوئیس آماده راه اندازی شــده و 
ویژگی های عملیاتی آن اعام شــده اســت اما فعا 
منتظر ورود پول ایران اســت. به گزارش »آرمان« به 
نقل از اتاق بازرگانی ایران، یک ماه پس از آنکه وزیر 
تجارت سوئیس اعام کرد این کشور به دنبال ایجاد 
یک کانال مالی مســتقل برای ادامه تجارت با ایران 
اســت، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه 
حکایت دارد. شریف نظام مافی گفت: در حال حاضر 
پولــی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشــتر 
پول های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، 
عراق، چین و کره جنوبی است. به گفته نظام مافی، در 
صورت ورود پول نفت ایران از آســیا به اروپا، کانال 
مالی ســوئیس بافاصلــه آغاز بــه کار خواهد کرد. 
او افزود: در دوره قبلی تحریم ها زمانی که ســوئیس 
قصد داشت کانال مالی مشــابهی راه اندازی کند، به 
بانک هایی که مجوز انتقال پول ایران را دریافت کرده 
بودند، ۲۴ ساعت فرصت داده شد تا پول های ایران را 
از ژاپن به سوئیس منتقل کنند. نظام مافی یادآور شد 
که در دوره قبل وزارت خزانه داری آمریکا مجوز ازم 
را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز 

آمریکاست؛ موضوعی که طی ماه های گذشته محور 
مذاکرات دولت سوئیس با دولت آمریکا بوده است. او 
در پاسخ به این سوال که آیا زمانی برای عملیاتی شدن 
سازوکار مالی سوئیس در نظر گرفته شده، گفت: هنوز 
زمان مشخصی اعام نشده اما همه چیز منتظر ورود 
پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است. به گفته 
نظام مافی دولت سوئیس بانک عامل را تعیین کرده 
اما هنوز به طور رســمی نام آن را اعام نکرده است. 
او افزود: یکی از دو بانک هریتیج و بی سی پی وظیفه 
مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داشت؛ 
به اعتقاد من احتماا بی سی پی از سوی دولت سوئیس 
برای این کار تعیین شــده است. نظام مافی با اشاره 
به نقش بانک بی سی پی در مبادات مالی گذشته میان 
ایران و سوئیس اظهار کرد: بی سی پی قبل از تحریم ها 
نقل و انتقال پول های ایران به سوئیس را انجام می داد. 
این بانک با بانک های ترکیه در ارتباط است و می تواند 
پولی که ترکیه بابت خرید نفت به ایران بدهکار است 
را به سوئیس منتقل کند. او تاکید کرد که فعالیت کانال 
مالی سوئیس فعا برای صادرات دارو به ایران استفاده 
خواهد شد و در مرحله بعد صادرات غله را نیز در بر 

خواهد گرفت.

در دستور کار جلسه دوشنبه قرار گرفت 
آغاز ماراتن مذاکرات دستمزد کارگران

با ارسال دعوتنامه های شورای عالی کار به نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی، مذاکرات دستمزد 1۳۹8 کارگران 
در دستور کار جلسه دوشنبه آینده قرار خواهد گرفت. به 
گزارش ایسنا، در جلسات قبلی به موضوعات مختلفی غیر 
از دستمزد پرداخته شد و تاش نمایندگان کارگری برای 
ترمیم مزد 1۳۹۷ کارگران به نتیجه نرسید.این در حالی بود 
که در اولین جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر کار 
و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، 
موضوع تقویت معیشت و ترمیم مزد کارگران در آن مورد 
تاکید قرار گرفت تا جایی که نمایندگان کارگری در نامه ای 
به وزیر، تشــکیل جلســه ای منحصرا با موضوع ترمیم 
دستمزد را درخواست کردند که البته هیچگاه مورد توجه 
قرار نگرفت. ســال گذشــته در جریان مذاکرات مزدی، 
گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۴80 هزار تومان برای 
تعیین رقم هزینه معیشت خانوارهای کارگری رسیدند و 
مقرر شد تا این رقم مبنای مذاکرات مزد سال های آینده 
باشد. این در حالی است که با نوسان شدید نرخ ارز که 
از ابتدای امســال خود را نشان داد، بسیاری از بازارهای 
داخلی تحت تاثیر قرار گرفتند؛ به نحوی که افزایش 1۹/5 
درصدی حداقل دستمزد امسال احساس نشد و قدرت 
خرید کارگران تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و شرایط حاکم 

بر اقتصاد به شدت کاهش یافت. به گفته مقامات کارگری، 
عقب افتادگی مزدی کارگران نسبت به رقم سبد معیشتی 
که ســال گذشته تعیین شــد به یک میلیون و 500 هزار 
تومان رسیده است. پیش از این آخرین رقم هزینه سبد 
معیشت ماهانه خانوارهای کارگری بیش از سه میلیون 
و 500 هــزار تومان اعام شــده بود. رئیس کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران با تایید افزایش فاصله دستمزد 
و سبد معیشت خانوارهای کارگری، گفت: در حال حاضر 
عقب  افتادگی مزد کارگران نسبت به سبد معیشت تنظیم 
شده پارسال و تصمیم شورای عالی کار در اسفندماه سال 
گذشــته، به یک میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. 
پیش از این در کمیته دستمزد شورای عالی کار با رجوع 
به یکســری آمار و ارقام، جداول و مستندات و مراجع 
ذی صاح، رقم ماهانه سبد هزینه خانوارهای کارگری را 
استخراج کردیم که مورد توافق همه شرکای اجتماعی، 
دولــت، کارفرمایان و کارگران قرار گرفت و مقرر شــد 
این مستندات مبنای مذاکرات مزدی ما در جلسات آتی 
شورای عالی کار باشد. اولین جلسه دستمزد شورای عالی 
کار در حالــی هفته آینده آغاز می شــود که خانوارهای 
کارگری در 10 ماه گذشــته به دلیل نوسان ارز و افزایش 

چند برابری هزینه ها به سختی گذران زندگی کردند. 

آرمان- سوسن یحیی پور: روز یکشنبه هفته جاری 
بود که خبر برکناری مدیرعامل ســایپا منتشر شد. در 
پی این تغییر، محمدرضا سروش از مدیرعاملی این 
شرکت برکنار و سیدجواد سلیمانی مدیرعامل شرکت 
ســایپا و جانشین سروش شــد. رضا رحمانی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این خبر، این 
موضوع را تایید یا تکذیب نکرد و اظهار کرد که »تغییر 
مدیرعامل را از هیات  مدیره بپرسید.« او همچنین در 
پاســخ به چرایی تغییرات مداوم در این بخش گفت: 
»اگر تغییرات در جهت اصاح و تقویت امور و انجام 
بهتر تعهدات خودروسازان باشد، مشکلی ندارد.« ولی 
ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز 
به موضوع برکناری مدیرعامل ســاپیا اشاره داشت و 
با بیان این مطلب که مدیرعامل سایپا به دلیل افزایش 
بی رویــه قیمت خودرو تغییر کــرد، گفت که »به زعم 
وزیر صمت ۹0 درصد اعتراضات مربوط به شرکت 
سایپا اســت.« حال سروش مدیرعامل پیشین ساپیا 
در گفت وگو با »تســنیم« اعام کرده اســت که »بنده 
برکنار شدم و این تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند 
و ارجاع مســاله به هیات مدیره ســایپا فرافکنی و با 
هدف فرار از مســئولیت طرح شد.« افزایش بی رویه 
قیمت خودرو که دلیل برکناری ســروش عنوان شده 
است، به دنبال التهابات ارزی نیمه اول امسال در بازار 
اتفاق افتاد. در همین راســتا، خودروسازان گرانی ارز 
را مهم ترین عامل نابســامانی بازار خودرو و درنتیجه 
افزایش افسارگســیخته قیمت ها عنــوان کردند. این 
تصمیم خودروســازان با واکنش هــای زیادی همراه 
شد. حمیدرضا فوادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت 
از تولید مجلس در همین زمینه به ایرنا گفت: »حرف 
خودروسازان در شرایط فعلی این است که با افزایش 

قیمت های مواد اولیه فلزی و غیر فلزی به دلیل افزایش 
نــرخ ارز، نمی توان با قیمت های قبلی تولید کرد.« او 
ادامه داد: »البته این موضوع باید به دقت بررسی و سهم 
ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از آن شورای 
رقابت برای خودرو های انحصاری و سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو های 
رقابتی، یک »افزایش قیمت رسمی« مشخص کنند.« 
اما به اعتقاد مدیرعامل پیشین سایپا، قیمت پراید گران 
نیســت. او در همین زمینه ادامه داد: در قیمت گذاری 
پراید، یعنی حــدود ۴/5 میلیون تومان؛ فقط از ناحیه 
خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده است که 
به دوره های قبل باز می شود و قیمت پراید را می توان 
با استفاده از مزیت های اقتصادی کشور کاهش داد، اما 

نمی توان پایین تر از نقطه سر بسر فروخت. 
 صنعت جای سیاسی کاری نیست

مدیرعامل پیشین ســایپا اظهار کرد: متاسفانه آقای 
رحمانی فردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و 
توان آن را ندارد که تصمیمات ریشه ای بگیرد، و متاسفانه 
در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است. 
درحالیکه صنعت جای سیاســی کاری نیست. او ادامه 
داد: مساله افزایش قیمت ها که مصوبه ای است که خود 
جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن 
گرفته اســت بهانه کار شد؛ بعد بحث اولتیماتوم و بقیه 
را هم که می دانید. موضوع؛ افزایش قیمت خودرو؛ که 

خواسته خود وزیر است را در بازی های سیاسی پیچیده 
و دنبال »کی بود کی بود« من نبودم هستند. به این شکل 
مهندسی سیاســی و روانی شــد که گویی محمدرضا 
ســروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حاا با 
ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده 
اســت.بنده از شــما و جناب رحمانی یک سوال ساده 
می پرســم؛ آیا قیمت پراید را قرار است به قیمت های 
قبل برگردانید؟ یقین داشته باشید چنین نخواهند کرد و 
شخص وزیر طرفدار افزایش قیمت خودروهای داخلی 
است. سروش افزود: تولید یک محصول برای ۳0 سال 
قطعا غیرکارشناسی است و باید محصوات روز را با 
منطــق هزینه - فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در 
همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد. بنده که به 
این مساله اعتقاد دارم باید برکنار شوم و کسانی که این 
وضعیــت را ایجاد کرده اند باید در آرامش باقی بمانند. 
آیا این دو گزاره نشان از این دارد که »اصاحگری« در 
صنعت خودرو به راه افتاده اســت؟ ضمن اینکه مساله 
گرانی پراید به گونه ای که فکر می کنید نیست. مدیرعامل 
پیشین ســایپا با بیان این مطلب که قیمت پراید اگر بر 
فرض مثال ۴0 میلیون تومان هم باشد، معادل ۳۷00 دار 
است. آیا کسی می تواند خودرویی در هر کجای جهان 
به بنده نشــان دهد که بتوان با ۳۷00 دار خرید؟ قطعا 
خیر، اظهار داشت: اینکه جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی 
شــدید کنونی فقیر شده و توان خرید باا ندارد تقصیر 

خودروساز نیست. این مساله به کان اقتصاد کشور باز 
می شود و باید کلیت اقتصاد به گونه ای بازخوانی شود تا 
مردم ثروتمندتر شوند و بتوانند پرداخت بیشتری برای 
خرید خودرو انجام دهند. او اضافه کرد: نمی شــود در 
بازارهای ســکه، ارز و... جهش قیمتــی تا چهار برابر 
داشــت و همزمان قیمت خودرو را سرکوب کرد. این 
کار نشدنی اســت و خودروساز را نابود می کند. به هر 
حال این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم 
کشیده می شود و حتما قبول دارید که اقتصاد یکپارچه 
است و آن را نمی توان به بخش های مجزا از هم تقسیم 
کرد. ســروش ادامه داد:  حداقل 1۲ درصد هزینه زاید؛ 
در قیمت گذاری پراید، یعنی حدود ۴/5 میلیون تومان؛ 
فقط از ناحیه خرید سهام شرکت به خریدار تحمیل شده 
است که به دوره های قبل باز می گردد، و قیمت پراید را 
می توان با استفاده از مزیت های اقتصادی کشور کاهش 
داد، اما نمی توان پایین تر از نقطه ســر بسر فروخت. او 
همچنین تصریح کرد:  بنده از ابی خودروســازان برای 
حفظ دیوار تعرفه ها اطاعی ندارم، اما اگر چنین چیزی 
صحت داشته باشد باید از مدیران ۴0 ساله خودرو سوال 
کرد که بــا 1/۳ دوره کار)۴0 ســال( در صنعت خودرو 
به دنبال مقصر معرفی کردن دیگران هستند. مدیرعامل 
پیشین ساپیا گفت: بنده که مخالف وضع موجود هستم 
را به عنوان بانی وضــع موجود معرفی می کنند. همین 
نشــان می دهد که مقصر اصلی را باید در جای دیگری 
جست و جو کرد. با سرکوب قیمتی؛ سایپا ماهانه 1000 
میلیارد تومان زیان می دهــد و در 10 ماه اخیر 10 هزار 
میلیارد تومان از جیب ایران خودرو و سایپا؛ به نام مردم؛ 
بــه جیب داان و در خوش بینانه ترین حالت به جیب 
650 هــزار نفر رفته اســت. کدام عقل ســلیمی از این 

وضعیت دفاع می کند. 

افشاگری مدیرعامل پیشین سایپا:

گرانی خودرو، خواسته وزیر صمت است

قیمت  بلیت پروازهای داخلی میلیونی شد

جنجال  چــارتری

تابســتان امسال و در بحبوحه افزایش نرخ ارز و 
التهاب بخش های مختلف اقتصادی، قیمت بلیت های 
هواپیما به شکل ناگهانی افزایش یافت. این امر سبب 
بــروز نارضاتی هایی در میام مردم و خریداران بلیت 
هواپیما و ایجاد هرج و مرج در بازار بلیت فروشــی 
ایراین ها شــد. پس از بررســی ها در قیمت گذاری 
بلیت ، انگشت اتهام کارشناسان صنعت حمل و نقل، 
آژانس های هواپیمایی چارترکننده را نشــانه رفت. 
کمترین آشــنایی با روش های خرید و فروش بلیت 
به ویژه بلیت هواپیما، کافی ا ست تا نام چارتر را شنیده 
باشــیم. در این روش، آژانس های هواپیمایی، تعداد 
مشــخصی از بلیت های یک یا چند پرواز مشخص 
را از شرکت های هواپیمایی برای مدت زمان خاصی 
خریداری می کنند تا در طول زمان به صورت فردی یا 
گروهی به فروش برسانند. در این روش چارترکننده 
معموا برای فــروش تمامی بلیت های خود، آنها را 
زیر قیمت فروش سیســتمی)نرخ مصوب سازمان 
هواپیمایی کشوری( در اختیار مشتریان قرار می دهد؛ 
در نتیجه این روش به سبب آنکه به سود مسافران تمام 
می شود، بسیار مورد استقبال قرار می گیرد. تا زمانی که 
این روند به همین ترتیب ادامه داشته باشد، مشکلی 
برای طرف تقاضا به وجود نمی آید. مشکل اصلی آنجا 
بروز می کند که در آستانه تعطیات و مناسبت هایی که 
در آن تعداد ســفرها و نیاز طرف تقاضا باا می رود، 
چارترکننده هــا اقدام به فروش بلیت ها بااتر از نرخ 

مصــوب می کنند به ویژه آنکه در ایــن روش، امکان 
کنسلی و یا تخفیف کودک نیز وجود ندارد. این زمانی 
است که به دلیل نیاز مسافران به بلیت و خرید پیش از 
موعد بلیت ها توسط چارترکنندگان، مشتری در تنگنای 
خرید بلیت قرار گرفته و نارضایتی و هرج و مرج در 

بلیت فروشی هواپیما، افزایش می یابد. 
 نمی توان چارتر را حذف کرد

در اربعین سالجاری برخی آژانس های هواپیمایی 
به بهانه افزایش نرخ ارز و هزینه های پرواز، خودسرانه 
اقــدام به افزایش نرخ بلیت کردند؛ قیمت  پروازهای 
ایران-عراق و بالعکس در همه مســیرهای پروازی، 
سر به فلک کشیده بود. سازمان هواپیمایی کشوری 
در همان زمان طی بخشــنامه ای اعام کرد: حداكثر 
نرخ بلیت باید براساس نرخ اعامي توسط ایراین ها 
باشد و توزیع كنندگان بلیت، حق هیچ گونه افزایش نرخ 
خارج از نرخ هاي اعامي شركت هاي هواپیمایي را 
ندارد. این شرایط ملتهب واکنش  های بسیاری را از 
سوی مسئوان برانگیخت تا آنجا که دادستان تهران 
خواستار لغو دائم پروازهای چارتری در حمایت از 
مسافران شد. عباس جعفری دولت آبادی در جلسه 
مشــترک با علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی 
کشــوری از او خواســته بــود در رابطــه با حذف 
تدریجی بلیت های چارتری اقدام کرده و بر رعایت 
حقوق مســافران تمرکز شود. اما پس از آن عابدزاده 
در مصاحبه ای با تاکید بر اینکه نمی توان پروازهای 

چارتر را کاما از سیســتم فروش بلیت حذف کرد، 
اظهار کرد: با توجه به نارضایتی ســازمان هواپیمایی 
و دادســتانی از نحوه چارترشدن بلیت هواپیماها در 
گذشته، با هماهنگی نزدیک با دادستانی و با همکاری 
خطوط هواپیمایی، سهم بلیت های چارتر در شبکه 
پروازی کاهش یافته اســت. او تصریح کرده بود: در 
برخی شبکه های پروازی از جمله مقاصد گردشگری 
و مناطق آزاد مانند قشم و کیش، اصوا باید پروازها 
به صورت چارتر باشــد تا محل اسکان مسافر نیز از 
قبل تعیین شده باشد؛ بنابراین حذف کامل بلیت های 
چارتری در پروازها امکان پذیر نیست و در همه جای 
دنیا نیز، تورهای گردشگری بلیت ها را چارتر می کند. 
عابدزاده افزوده بود: باید به این ســمت حرکت کنیم 
که فروش بلیــت به صورت گروهی انجام شــود تا 
ساختارهای گردشگری و تور گردانی بتوانند از این 

ابزار استفاده کنند.
  تداوم چارتر برای مقاصد گردشگری

اگرچــه پروازهــای چارتری به علــت تخلفات 
صورت گرفته، منتقدان بسیاری پیدا کرده است، اما باید 
گفت که وجود این پروازها در رونق صنعت گردشگری 
مفید تلقی می شود. امری که علی عابدزاده نیز بر آن 
صحه گذاشــته بود. پیش از این، معاون گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در آذر امســال بــا بیــان اینکه با حــذف پروازهای 
چارتــری مخالفیــم، اعام کــرده بود: درخواســت 

کرده ایم سیاست گذاری این پروازها به سازمان میراث 
فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری واگذار شود. در 
این میان اگرچه از سیاست های سازمان هواپیمایی 
این گونه بر می آید که مسئوان این سازمان نیز با چارتر 
مخالفند و آن را در نگاهی کلی، زیان بخش می دانند اما 
از سوی دیگر برخی صاحب نظران نیز بر این باورند 
که مشــکل اصلی این روش فروش بلیت در ایران، 
در بخش مدیریتی آن اســت. چه آنکه این روش در 
تمامی نقاط دنیا در حال اجراســت و بازخوردهای 
مناســبی هم دارد. علی تیموری- معاون گردشگری 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- 
می گوید: مشکل ساز شــدن این پروازها به خاطر آن 
است که مدیریتش با یک سازمان)هواپیمایی( است و 
مصرف کننده و مسئولیت آن با سازمان دیگری)میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری( است؛ درحالی که 
اگر برنامه ریزی آن را به ســازمان بسپارند می توان از 
آن به عنوان مزیت اســتفاده کرد. تیموری در توضیح 
این پیشــنهاد اظهار می کند: وقتــی مقصد جدیدی 
در گردشــگری تعریف می شود که هنوز زیرساخت 
پروازی مناســبی ندارد، این پروازهای چارتر است 
که خأ آن را پوشــش می دهد. نظر ما این است که 
برنامه ریزی و سیاست گذاری پروازهای چارتر باید 
در اختیار ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری و بخش خصوصی مرتبط با آن قرار گیرد.

 نیاز مالی شــرکت های هواپیمایی؛ دلیل 
فروش چارتری

روز گذشــته وزیر راه و شهرســازی با اشاره به 
منافع بلیت های چارتری برای شرکت های هواپیمایی 
گفت: ما باید بتوانیم ســرمایه در گردش شرکت های 
هواپیمایی را تامین کنیم که آنها مجبور نشوند برای 
تامین نقدینگی این کار را انجام دهند و از معاون اول 
بــرای این منظور یک اباغیه گرفتیم که بانک ها این 
سرمایه را به شرکت های هواپیمایی اختصاص دهند؛ 
پس در آینده دیگر نباید بهانه ای باشد که در مسیرهای 
غیرگردشــگری و غیر زیارتی و آنها که بسته سفر را 
هم ندارند بلیت چارتری فروخته شود. محمد اسامی 
تاکید کرد: ماه گذشــته بخشنامه ای را توسط سازمان 
هواپیمایی به همه شرکت ها دادیم که مکلف باشند 
تا سیستم فروش برنامه ای داشته باشند و پروازهای 
برنامــه ای را برگزار کنند که این مهلت تا یک بهمن 
ماه بوده اســت. او افزود: پرواز چارتری کا ممنوع 
است مگر با شرایطی که بسته سفر وجود داشته باشد، 
یعنی اقامت و تغذیه تامین شود و یا ترانسپورتی برای 
گردشگری و مسیرهای زیارتی انجام شود و غیر از آن 
اصا مجاز نیست. بر همین اساس سازمان هواپیمایی، 
اباغیه اخیر را صادر کرده و در آن تمامی شرکت های 
هواپیمایی را ملزم کرد از بهمن جاری در کلیه مسیرها 
فــروش خود را به صورت سیســتمی عرضه کرده و 
مقــررات تغییر و ابطال را اعمال و در هنگام فروش 
بلیت به مسافران اطاع رسانی ازم را انجام دهند. بر 
این مبنای این بخشنامه انجام پروازهای چارتری در 
قالب بسته های سفر و ترکیب هتل و پرواز، منحصرا 
در مسیرهای گردشگری با رعایت مقررات، مستلزم 

اخذ مجوز پرواز چارتری از سازمان خواهد بود.

آرمان- زینب مختاری: روز گذشته سازمان هواپیمایی کشوری به متخلفان ارائه بلیت هواپیما به صورت چارتر خارج از چارچوب بخشنامه های سازمان هواپیمایی کشوری 
هشدار داد. به نظر می رسد این امر پس از آن صورت گرفت که در آستانه تعطیات بیست ودوم بهمن، نگرانی از افزایش قیمت ها و تکرار برخی تخلفات که در اربعین سال 
جاری نیز رخ داده بود، افزایش یافت؛ برخی اخبار حاکی از آن است که تعدادی از شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت پرواز مقاصد پرتقاضا را افزایش داده اند و این مساله 
اعتراض متقاضیان را به دنبال داشته است. در همین ارتباط، رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرده است: در راستای اجرای سیاست های 
اباغی مبنی بر فروش بلیت پروازهای چارتری به صورت سیستمی و با توجه به پایش بازار و بررسی های صورت گرفته پیش از این، بعضا شاهد فروش بلیت پروازهای 

برنامه ای به صورت چارتری بوده ایم که این امر مغایر با بخشنامه های اباغی سازمان هواپیمایی کشوری است.

»آرمان« در آستانه تعطیات بهمن ماه بررسی می کند

  پراید گران نیست!
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خدا را شکر در صحت و سامت کامل هستم
عوامل سریال »شش قهرمان و نصفی« ویدئویی از اکبر عبدی منتشر کردند که در این ویدئو عبدی شرح حال خود را به شرح 
زیر بیان کرده است.اکبر عبدی در این باره گفت: »متاسفانه شایعه شد که من به بیمارستان رفته ام و حالم به شدت بد است. البته 
بیمارستان رفتم اما در حد تزریق یک پنی سیلین بود و اتفاق خاصی نیفتاد.«دوستانی در بیمارستان عکس گرفتند و به دیگران خبر 

دادند. این خبر باعث شد کمی همه چیز به هم بخورد اما خوشبختانه تا ساعت دو ظهر همان روز قضیه توسط 
آقای علی اکبری جمع شد.اگر به دلیل اتفاقات پیش آمده باعث رنجش و ناراحتی برخی شده ام از همه عذر 

می خواهم در حال حاضر در صحت و سامت کامل بوده و در خدمت پروژه هستم.«

گــزارش

ســیما

تعداد نمایش فیلم ها در جشنواره فجر 
چالش یا فرصت؟

تعداد سانس ها و نمایش های فیلم ها در جشنواره فیلم فجر همیشه محل 
چالش تهیه کنندگان و صاحبان آثار بوده است اما آیا امسال هم این چالش ادامه 
دارد؟!به گزارش ایســنا، بر اســاس جدولی که از نمایش آثار حاضر در سی و 
هفتمین جشــنواره فیلم فجر منتشر شده است، هر فیلم سینمایی روزی دو تا 
سه بار در سینماهای تهران به نمایش درمی آید و در جمع با احتساب یک بار 
نمایشــش در سینمای رسانه ها، ۲۴ بار روی پرده سینما می رود که البته برخی 
فیلم های سینمایی هم به دلیل استقبال زیاد مخاطبان و صف های طویلی که مقابل 
سینماها ایجاد می شود به سانس فوق العاده کشیده خواهند شد و در واقع به تعداد 
دفعات نمایش آنها افزوده می شود.یکی از موضوعاتی که تهیه کنندگان سینمای 
ایران و صاحبان آثار در سال های گذشته برگزاری جشنواره فیلم فجر به آن انتقاد 
داشتند، تعداد دفعات نمایش یک اثر در ایام جشنواره درسینماهای مردمی بود. 
برخی از این سینماگران معتقد هستند که اکران یک فیلم سینمایی با تعداد دفعات 
زیاد باعث می شود در زمان اکران عمومی اثر ضربه ببیند و از تعداد مخاطبان گیشه 
آن کم شــود، زیرا جمعیت زیادی در ایام جشنواره توانسته اند آن را روی پرده 
ببینند.در این میان عوامل سازنده فیلم هایی با مضمون کمدی بیشتر بر این نکته 
تاکید داشتند زیرا با هر بار نمایش یک اثر کمدی مضمون داستان و سوژه فیلم لو 
می رود و به همین ترتیب در زمان اکران عمومی به دلیل آنکه دیگر موضوعش بکر 
باقی نمانده گیشه اش کم مخاطب می شود که البته این اتفاق می تواند برای هر اثر، 
با هر ژانری صادق باشد.در عین حال می توان از زاویه دیگری هم به این موضوع 
نگاه کرد، هر بار نمایش آثار سینمایی در ایام جشنواره فجر می تواند جنبه تبلیغاتی 
هم برای آن فیلمها داشته باشد. این تبلیغات هم از طرف رسانه هایی که به بازتاب 
اتفاقات جشنواره می پردازند و هم از طرف خود مردم صورت می گیرد و همین 
امر می تواند گام مثبتی باشــد برای جذب مخاطب بیشتر برای اکران عمومی 
فیلم.اما میزان اعتراضات در این دوره کمتر شده است، درواقع در ادوار گذشته 
جشنواره فجر صاحبان آثار فقط از عایدی فروش بلیت در سانس های فوق العاده 
سهم داشتند و درآمد اصلی بلیت فروشی میان سینماداران و دبیرخانه جشنواره 
تقسیم می شد.با پیشنهاد ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
و موافقیت حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی در این دوره جشنواره 
مقرر شد ۵۰ درصد از مبلغ فروش بلیت ها در سینماهای مردمی که پیش از این 
به جشنواره تعلق می گرفت بعد از پایان جشنواره و پس از کسورات قانونی به 
صاحبان آثار پرداخت شود و ۵۰درصد دیگر نیز سهم سالن های سینما خواهد 

بود که به روال گذشته پرداخت خواهد شد.
اتفاقخوبیکهامسالرخمیدهد

محمد حسین قاسمی تهیه کننده فیلم سینمایی »شبی که ماه کامل شد« در 
مورد شرایط اکران های اثرش در جشنواره فیلم فجر گفت: دادن سهم پنجاه 
درصدی از فروش فیلم ها در جشنواره امسال به صاحبان اثر اتفاق خوبی است 
که امسال رخ داده است و حداقل نکته مثبت این اقدام این است که اگر تعداد 
نمایش فیلم در ایام جشنواره به نسبت زیاد است، سهمی از این تعداد اکران به 
فیلمساز اختصاص داده می شود.او ادامه داد: تعداد نمایش های یک اثر در ۱۰ 
روز جشنواره زیاد است و به نظرم باید مقداری کنترل شده تر این اتفاق بیفتد 
هرچند که متقاضیان تماشای فیلم در ایام جشنواره فجر زیاد باشد چون قرار 
است این فیلم ها بعد از جشنواره اکران عمومی هم داشته باشند، امکان این 
وجود دارد که این تعداد نمایش به گیشه فیلم در زمان اکران عمومی اش صدمه 
وارد کند.قاسمی افزود: البته در این میان شرایط برای فیلم های کمدی سخت تر 
خواهد بود و میزان تاثیرگذاری برای آنها در اکران عمومی شان بیشتر است زیرا 
می توان گفت وقتی فیلم کمدی به اکران می رسد موضوع آن مشخص می شود 
و به این ترتیب ممکن است از مخاطبان آن کم شود اما برای فیلم های اجتماعی 
تاثیر منفی کمتری خواهد داشت. با این وجود روی دیگر سکه آنجاست که اگر 
برای فیلم در جشنواره اتفاقات خوبی رخ دهد و مخاطبان جشنواره را جذب 
کند، شاید بتواند توسط همین مخاطبین، تبلیغ خوبی هم برای فیلم رخ دهد.این 
تهیه کننده درباره اکران آثار حاضر در جشنواره در شهرستان ها هم گفت: اکران 
در شهرستان ها اختیاری است و فیلمساز می تواند اثرش را در آنجا به نمایش 
درنیاورد با این وجود در سال های گذشته جشنواره از اکران فیلم در شهرستان ها 

سهمی هم به فیلمساز داده می داد.
همنکاتمثبتدارد،هممنفی!

مسعود ردایی تهیه کننده فیلم سینمایی »سال دوم دانشکده من« هم گفت: 
این تعداد نمایش فیلم در ایام جشنواره دو جنبه دارد، هم می تواند مثبت باشد 
و هم منفی. نکته مثبت آن اینجاست که می تواند جنبه تبلیغی برای اثر داشته 
باشد و در زمان اکران باعث شود مخاطب بیشتری به آن جذب شوند اما از 
سوی دیگر، به جای اینکه فیلمی که در جشنواره ای شرکت می کند نهایتا دو 
تا سه بار نمایش داشته باشد، به دفعات زیادی روی پرده می رود و همین امر 
ضربه قابل توجهی را در زمان اکران فیلم به گیشه اثر وارد می کند و به دیدگاه 

مخاطب جهت می دهد.
بهنفعفیلمسازانمستقلشد

علی قائم مقامی تهیه کننده فیلم ســینمایی »تیغ و ترمه« که در این دوره 
جشــنواره حضور دارد با اشــاره به اینکه  پولی که قرار است به صورت ۵۰ 
درصدی از فروش بلیت فیلم ها در ایام جشنواره به صاحبان اثر پرداخت شود 
تا حدودی می توان خسارت زمان اکران عمومی اثر را جبران کرد، گفت: این 
اقدام یکی از اتفاقات مثبت سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر است. در واقع 
به نوعی می توان گفت فیلم اکران شده و از آن سهمی به تهیه کننده تعلق گرفته 
است. این اتفاق برای تهیه کننده های مستقلی که نه به فارابی، نه موسسه اوج و 
نه حوزه هنری و جاهای دیگری وصل نیستند و با جیب خودشان کار می کند، 
اتفاق خوبی است و حضور در جشنواره برایشان عایدی ای به همراه دارد.او 
ادامه داد: تعداد دفعات نمایش فیلم ها در ایام جشنواره متعادل است و نسبت به 
دوره های قبلی تغییر چندانی نکرده بلکه به نظر می رسد شاید به صورت خیلی 
جزئی کمتر هم شده است. با این حال با تخصیص ۵۰ درصد از فروش بلیت 
جشــنواره به صاحبان آثار که با موافقت رئیس سازمان سینمایی انجام شد، 
اختافی که همیشه بر سر سانس های فوق العاده ایجاد می شد، هم می تواند بر 

طرف شود و صاحبان اثر درآمد مختصری از اکرانشان داشته باشند.

تهیه کننده »شب آفتابی« مطرح کرد
برنامه ای که از رادیو به تلویزیون رسید 
محمدجــواد طالبی درباره ویژگی هــا و روند تولید 
برنامه »شــب آفتابی« که باعث شــد پس از توفیق در 
رادیو به تلویزیون هم راه یابد سخن گفت.محمدجواد 
طالبی تهیه کننده برنامه »شــب آفتابی« در توضیح خود 
از تاریخچه این برنامه رادیویی که منجر به تولید نسخه 
تلویزیونی آن شد به مهر گفت: ما برنامه »شب آفتابی« 
را به صورت پخش هفتگی شــب های جمعه در رادیو 
اقتصاد شروع کردیم که در بازه دو ساعته برنامه حدود نیم 
ساعت هم مشاوره اقتصادی داشتیم.وی با اشاره به تعداد 
زیادی مخاطبان بخش مشاوره اقتصادی برنامه اظهار کرد: 
برنامه در مقطع زمانی اردیبهشت و خرداد ۹۶ مخاطب 
بسیاری پیدا کرد و برای خود ما عجیب بود که این همه 
افراد برنامه را می شنیدند و حتی حاضر بودند شب جمعه 
»خندوانه« را رها کرده و به رادیو گوش کنند به ویژه رادیو 
اقتصاد و برنامه ای که در شبکه ای با مخاطب خاص تر 
پخش می شد.این تهیه کننده اضافه کرد: این اتفاق برای 
خود من هم بســیار عجیب بود و وقتی دیدم این بخش 
از مشــاوره های اقتصادی، گرفت و خواهش کردم همه 
آیتم های برنامه حدف شود و فقط مشاوره های اقتصادی 
را داشته باشیم و برنامه بیشتر به صورت تعاملی پیش برود. 
البته تا زمانی که پیام های مخاطبان از ۱۶۲ منتشــر نشد 
کسی این برنامه را جدی نگرفت اما با دریافت پیام های 
مخاطبان، پخش برنامه تا ســه شــب در هفته افزایش 
یافت.وی با اشاره به رویکرد این مشاوره های اقتصادی 
توضیح داد: خاقیت شغلی، مسائل مرتبط با کشاورزی و 
دامداری، کارآفرینی و... از جمله مسائلی بود که در برنامه 
مطرح می شد و مردم نسبت به آنها واکنش نشان می دادند 
و یا پیامک می زدند و رشد پیامک ها هرروز بیشتر می شد.

این تهیه کننده رادیو افزود: ما کارآفرین هایی را به برنامه 
آوردیم که قصه زندگی شان را تعریف می کردند و چون 
ما ایرانی ها به قصه عاقه مندیم مخاطبان خود را جای 
این کارآفرین ها گذاشتند.وی تصریح کرد: خاقیت شغلی 
و مشاوره های اقتصادی محور اصلی برنامه های ما بود 
و البتــه پویش هایی را هم به راه انداختیم؛ مثا نیمه ماه 
رمضان ۹۷ پویش »ســام بر مهربانی« را راه انداختیم 
و گفتیــم هرکس به ازای ۵۰ هزار تومــان، کودکی را به 
سرپرستی کند که ضمن آن مردم بیش از ۱۰۰ کودک را 
به سرپرستی پذیرفتند. طالبی با بیان اینکه این اقدامات و 
تعامل ها با مخاطبان باعث پرشنونده شدن آن شده بود، 
اظهار کرد: اینها باعث شد برنامه به صورت تلویزیونی 
نیز به تولید برســد و از ۲ ماه پیش برنامه در شبکه سه 
سیما نیز روی آنتن رفت که شنبه شب ها از ۱۲ تا یک و 
نیم شب پخش می شود.وی با اشاره به برنامه تلویزیونی 
»شب آفتابی« نیز توضیح داد: شاهین جمشیدی مجری 
این برنامه تلویزیونی اســت و کارشناسانی که حدود 
یک سال و نیم در رادیو اقتصاد با آنها همکاری داشتم 
نیز در کنارمان بودند.طالبی گفت: »شب آفتابی« که در 
شبکه سوم سیما روی آنتن می رود ساختار برنامه های 
تلویزیونی را دارد و پیشــینه برنامه کمک کرد ما بعد از 
چند هفته رقبای خود را در شبکه های ملی و سراسری 
بگیریم.این تهیه کننده در پایان به تغییرات جدید اشاره 
و اظهــار کرد: از هفته آینده ۲ برنامه در هفته روی آنتن 
خواهیم داشت که شــامل آیتم هایی درباره صادرات، 
کارآفرینی در شهرهای مختلف، قوانین کسب و کار، آیتم 
انگیزشی و آیتمی که به کسب و کارهای زیر یک میلیون 
تومان می پردازد، خواهد شد. تاکنون هم یک همایش 
در راستای آنچه بیان می کنیم برگزار کرده ایم و ۲۷ بهمن 

قرار است همایش دوم را برگزار کنیم.

بررســی تازه ترین آمار فروش هفتگی ســینماها      
از تــداوم صدرنشــینی »قانون مورفــی« و افزایش 
مخاطبان »ُکلمبوس« نســبت به »مارموز« حکایت 
دارد.به گزارش ایرنا، هر چند »قانون مورفی« همچنان 
صدرنشینی هفتگی خود در سینماهای سراسر کشور 
را حفظ کرده است اما در پایین جدول پرفروش های 
هفته تغییراتی به وجود آمده است.اولین تغییر مربوط 
به فیلم سینمایی »ُکلمبوس« ساخته هاتف علیمردانی 
اســت که با یک پله صعــود بااتــر از مارموِز کمال 
تبریزی قرار گرفته اســت.فیلم سینمایی »تخته گاز« 
به کارگردانی محمد آهنگرانی هم خیلی زود جایش 
خود را به »بمب؛ یک عاشقانه« داد و در جایگاه پنجم 
پرفروش های هفته قرار گرفت.دو فیلم »دزد و پری ۲« 
به کارگردانی حســین قناعت و »ِدرساژ« ساخته پویا 
بادکوبه نیز در چهارمین هفته نمایش خود همچنان در 
رده های ششم و هفتم جا خوش کرده اند و با میانگین 
فروش هفتگی ۲۰۰ میلیون تومان آرام به اکران خود در 

سینماها ادامه می دهند.
قانونمورفی

اما در بررسی میزان فروش آثار این هفته، »قانون 
مورفی« با یک میلیــارد و ۵۰۴ میلیون تومان فروش 
با اختاف فاحش نســبت به فیلم دیگر آثار در صدر 
فروش هفتگی قرار گرفته است.تازه ترین ساخته رامبد 
جوان به سرگروهی سینما اســتقال با اکران در ۱۷۵ 
سالن سینما در مجموع سه هفته نمایش نیز فروش ۴ 
میلیارد و ۷3۵ میلون تومانی را تجربه کرده است.»قانون 
مورفی« یک کمدی اکشن است که قصه های متفاوتی 
را از شخصیت های فیلم روایت می کند و امیر جدیدی، 
امیر جعفری، هادی کاظمی، سروش صحت و رامبد 

جوان بازیگران آن هستند.
ُکلمبوس

فیلــم ســینمایی »ُکلمبــوس« ســاخته هاتف 

علیمردانی نیز در هفتمین هفتــه اکران خود با یک 
پله صعود در ۱۱۰ ســالن سینما، ۴8۶ میلیون تومان 
فروخته اســت تــا در مجموع فــروش 3 میلیارد و 
۱۰8 میلیون تومانی را تجربــه کند.فرهاد اصانی، 
سعیدپورصمیمی، شــبنم مقدمی و مجید صالحی 
با حضور هانیه توســلی و فریده سپاه منصور، گیتی 
قاسمی، عرفان ابراهیمی، میترا رفیع، فرنوش نیک 
اندیش، تورج الوند و نیما نیک طبع هنرمندانی هستند 

که در »ُکلمبوس« ایفای نقش کرده اند.
مارموز

اما فیلم سینمایی »مارموز« به کارگردانی کمال 

تبریــزی هر چه از زمان نمایش آن گذشــت میزان 
فروشش نیز کمتر و کمتر شد تا حاا بعد از ششمین 
هفته اکران بــه جایگاه ســومی در فروش هفتگی 
رضایت دهد.این فیلم با نمایش در ۱3۱ سالن سینما 
۴۲۶ میلیون تومان فروخت و در مجموع نیز ۵ میلیارد 
و ۷۵۴ میلیون تومان فروخته اســت.فیلم سینمایی 
»مارمــوز« با مضمونی کمدی و سیاســی روایتگر 
داستان زندگی شخصی به نام »قدرت« با بازی حامد 
بهداد است که سودای رسیدن به قدرت دارد.حامد 
بهداد، ویشکا آســایش، آزاده صمدی، رضا ناجی، 
مانی حقیقی، محمد بحرانی، عیســی یوسفی پور، 

سیاوش چراغی پور، مرتضی زارع، بهزاد قدیانلو و 
فرهان معین زاده همراه با گروه موســیقی »ُبمرانی« 

بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
بمب؛یکعاشقانه

فیلــم ســینمایی »بمــب؛ یک عاشــقانه« به 
کارگردانــی پیمان معادی نیز ایــن هفته یک پله 
صعــود کرد تا در هفتمین هفته نمایش خود 3۷۱ 
میلیون تومان فروخته باشد.این فیلم حاا با اکران 
در 8۱ ســالن ســینما در مجموع ۶ میلیارد و 8۲ 
میلیون تومانی فروخته اســت.لیا حاتمی، پیمان 
معادی، سیامک انصاری، حبیب رضایی، سیامک 
صفری، صبا گرگین پور، معصومه قاسمی پور، رامین 
پورایمان، بهادر مالکی ، شــهروز آقایی پور، ارشیا 
عبداللهی، نیوشــا جهانی، باران معادی و محمود 

کاری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
تختهگاز

فیلم تازه اکران شــده »تختــه گاز« به کارگردانی 
محمد آهنگرانی نیز در دومین هفته اکران جایگاهی 
بهتر از پنجمی پیدا نکرده اســت.این فیلم با اکران در 
8۱ سالن سینما 3۵۷ میلیون تومان فروخته تا حاا در 
مجموع دو هفته نمایش فروش ۶۲۷ میلیون تومانی را 
تجربه کند.سام درخشانی، کامبیز دیرباز، لیا اوتادی، 
الهــام حمیــدی، رز رضوی، بیژن بنفشــه خواه، نیما 
شاهرخ شاهی، پرستو صالحی، داریوش فرهنگ، نفیسه 
روشــن و امیرعلی تکیه در »تخته گاز« ایفای نقش 
می کنند. رده های ششم تا نهم پرفروش های هفته نیز 
به ترتیب به فیلم های »دزد و پری ۲« ساخته حسین 
قناعت با ۲38 میلیون تومان، »درســاژ« به کارگردانی 
پویا بادکوبه بــا ۱۵۴ میلیون تومــان، »اتاق تاریک« 
به کارگردانی روح ا... حجــازی ۱3۵ میلیون تومان و 
»پاستاریونی« ساخته سهیل موفق ۱۰۰ میلیون تومان 

اختصاص دارد.

گزارشی از فروش فیلم های در حال اکران  

»قانون مورفی« درصدر

بازیگر فیلم »تیغ و ترمه«  گفت: از نظر من »تیغ و ترمه«  به لحاظ داستانی 
نسبت به کارهای قبلی پوراحمد بسیار متفاوت است اما جنس کار از لحاظ 
کارگردانــی و فنی جنس کیومرث پوراحمــد و دارای امضای این کارگردان 
صاحب سبک است و داستان از نظر من بسیار غافلگیرکننده است.کوروش 
سلیمانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در گفت وگو با میزان، درخصوص 
فعالیت های اخیر خود در عرصه هنر گفت: واقعیت امر به تازگی در پروژه ای 
تجربه بازیگری نداشته ام و فعالیت هنری ام به کارگردانی نمایش »خرده نان« 
و اجرای عموم آن در تماشاخانه سایه مجموعه تئاتر شهر بر می گردد. در حال 
حاضــر برنامه ای برای باز اجرای این اثر نــدارم.وی درباره حضور خود در 
سریال »بهترین سال های زندگی ما« افزود: این سریال اثری بسیار پر بازیگر 
است که فیلمنامه به شدت جذابی دارد و احمد کاوری عاوه بر بازیگری در 
عرصه کارگردانی هم به خوبی و با کیفیت آن را تولید کرده اســت. در حال 
حاضر بخش عمده بازی من در سریال به پایان رسیده و تنها چند قسمت از 
آن باقی مانده که به امید خدا در باز هم جلوی دوربین خواهم رفت.بازیگر 
فیلم »اتوبوس شب« درباره زمان پخش سریال اذعان کرد: تا آنجایی که خبر 
دارم سریال بهترین سال های زندگی ما از شبکه سوم سیما روی آنتن می رود اما 

نمی دانم آیا در نوروز آتی روی آنتن می رود یا نه.وی در مورد مضمون سریال 
بهترین سال های زندگی ما اضافه کرد: این سریال یک رویداد تاریخی نیست 
بلکه در بستر تاریخ می گذرد. این اثر روایت زندگی آدم های بسیار معمولی 
اســت که طی دهه های ســال ۱3۲۰ به بعد زندگی می کنند و سریال داستان 
زندگی این شخصیت ها و خانواده هایشان را دنبال می کند که دچار اتفاقات 
گوناگون می شوند. من در این سریال نقش وکیلی را دارم که در ماجرای یک 
قتل حاضر می شوم و از متهم دفاع می کنم.بازیگر فیلم »متولد ماه مهر« درباره 
کم کار بودن خود در سینما افزود: در مورد حضور بازیگران در آثار سینمایی 
دو دیدگاه گزیده کار و کم کار بودن مطرح است. گزیده کار بودن توسط خود 
بازیگر انتخاب می شود و بخش دیگر کم کاری است که به انتخاب و خواسته 
بازیگر نیســت. متاسفانه شرایط ناعادانه ای در سینما وجود داشته که اخیرا 
بسیار بیشتر شــده و باعث کم کار و بعضا بیکاری بسیاری از بازیگران شده 
است. این در حالی است که با توجه به سابقه این بازیگران انتظار می رود هر 
روز حرکت رو به جلو داشته  باشند اما متاسفانه داستان برعکس است.وی در 
همین راستا ادامه داد: از نظر من تمامی مشکات همیشه هست و این دلیلی 
نیست تا من بازیگر از تاش دست بردارم. طی این سال ها کارهای متفاوتی 

در سینما به من پیشنهاد شده بود اما ترجیح می دادم که در آن حضور پیدا نکنم.
بازیگر فیلم دچ درباره حضور دوباره خود در جشنواره فیلم فجر تصریح کرد: 
کیومرث پوراحمد نقش مکملی را در فیلم »تیغ و ترمه«  به من پیشنهاد دادند 
و من به خاطر خاطره و تجربه همکاری های موفق با پوراحمد آن را با کمال 
میل پذیرفتم. از نظر من »تیغ و ترمه«  فیلمنامه بســیار جذاب و اجتماعی 
دارد و امیدوارم در محصول نهایی هم شاهد اثری خاقانه و عالی همچون 
اتوبوس شب و شب یلدا باشیم تا باز هم اثری به یادماندنی از پور احمد در 
خاطرمان بماند.وی در همین رابطه ادامه داد: از نظر من »تیغ و ترمه«  به لحاظ 
داستانی نسبت به کارهای قبلی پوراحمد بسیار متفاوت است اما جنس کار از 
لحاظ کارگردانی و فنی جنس کیومرث پوراحمد و دارای امضای این کارگردان 
صاحب سبک است اما داستان از نظر من بسیار غافلگیر کننده است.سلیمانی 
درباره دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر خاطرنشان کرد: واقعیت امر 
هیچ بازیگر و هنرمندی از تشویق بدش نمی آید اما در هر صورت کار باید 
دیده شود و خود من هم ببینم اثر به چه صورت در آمده و نقش من چگونه 
رقم خورده است. در هر صورت بازیگر کار خودش را انجام داده و می  رود اما 

اینکه مورد پسند داوران قرار گیرد یا نه بحث دیگری است.

کوروش سلیمانی:

وضعیت کنونی  سینما ناعادانه است

خبــر
علیرضا علویان مطرح کرد

صداگذاری ۶ فیلم در جشنواره»فجر«
علیرضا علویان صداگذار سینما با اشاره به اینکه با ۶ فیلم در سی و هفتمین 
جشــنواره فیلم فجر حضور دارد، تاکید کرد »دیدن این فیلم جرم اســت« در 
آخرین مراحل صداگذاری قرار دارد.علیرضا علویان صداگذار در گفت و گو با 
مهر با اشاره به فیلم هایی که در سی هفتمین جشنواره فیلم فجر صداگذاری کرده 
اســت، گفت: در این دوره از جشنواره با ۶ فیلم حضور دارم، در حال حاضر 
صداگذاری »بنفشه آفریقایی« به کارگردانی به مونا زندی حقیقی، »درخونگاه« 
به کارگردانی ســیاوش اسعدی، »آشــفته گی« به کارگردانی فریدون جیرانی، 
»آخرین داستان« به کارگردانی اشکان رهگذر، »حمال طا« به کارگردانی تورج 
اصانی به پایان رسیده است.وی بیان کرد: همچنین آخرین مراحل صداگذاری 
»دیدن این فیلم جرم است« به کارگردانی رضا زهتابچیان و »مصائب شیرین۲« 
به کارگردانی علیرضا داودنژاد باقی مانده است که آخرین مراحل صداگذاری 
را پشت سر می گذارند.این صداگذار تاکید کرد: البته فیلم »مصائب شیرین۲« به 
جشنواره فیلم فجر نرسیده است.علویان در پایان گفت: »دیدن این فیلم جرم 
است« منتظر موسیقی است که به زودی کار این فیلم نیز به پایان می رسد تا در 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.علیرضا علویان در این 
دوره از جشنواره فیلم فجر به عنوان پرکارترین صداگذار شناخته شده است که 
از بین ۶ اثری که در جشنواره فیلم فجر دارد، ۲ اثر در بخش نگاه نو و به عنوان 
فیلم اول قرار دارد.وی در ســی و ششــمین جشنواره فیلم فجر برای ۲ فیلم 
»به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و »مغزهای کوچک زنگ زده« 

به کارگردانی هومن سیدی سیمرغ بلورین بهترین صداگذاری را دریافت کرد.
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ادبــیــات

برشی از »کمدی الهی« ترجمه دکتر میرجال الدین کزازی
روز چهره فرومی پوشــید و هوای تیره فام رشــته از ســودگی و ماندگِی هســتاِن زیستمند، بر پهنه خاک، 
می گســیخت. اما من، تنها در میان آنان، می بسیجیدم و آماده می شــدم، نبرد و آورد را؛ آورد و نبرد، در گذاری 
دیرباز و با آزمون هایی دردانگیز که جان را می سوخت و دل را می َخست. من این آزمون های دلشکن و جانسوز 
را، بی هیچ فزود و کاست، بدان سان در یادم مانده است، بازخواهم گفت. ای َبغُدختان هنر! ای بلندای اندیشه! 
مرا یاری برسانید! نیز تو، این هوش و یاد که آنچه را دیده ام، برمی نگاری! در اینجا است که واایی و نژادگَیت 

آشکار می باید شد. می آغازم سخن را: »ای سخنور که مرا راه می نمایی! پیش از آنکه مرا در این گذرگاه دشوار 
دراندازی، درنگر که آیا توش و توان من، این گذار دشوار و رنجبار را، بسنده خواهد بود؟ تو نوشته ای که پدر 
سیلویوس، در آن هنگام که هنوز از گوشت تباه شده تنش برخوردار بود و از توانش های حسی اش، به جهان 
جاوید آمد. اما اگر هماوردترین بدی ها برجای وی به مهر و نواخت رفتار کرد، مردمان دانادل این گزینش را 

نیک به آیین و برجایگاه دانستند...

دریــــچه
 حماسه های 
کهن ایرانی

ذهن قصه پرداز انسان ایرانی 
با قصه ســرایی در طــول قرون 
متمادی بخش مهمی از میراث 
ماندگار ایران را تشــکیل داده 
اســت. از ایــن رو، تاریــخ و 
فرهنــگ ایرانی پر اســت از 
این قصه ها و افســانه ها. نشر 
اقدامی  در  علمی و فرهنگــی 
ستایش برانگیز دست به تصحیح، ویرایش، ترجمه و 
انتشار افسانه ها و حماســه های ایرانی زده که از این 
مجموعه تاکنون ســه اثر منتشر شده است: »حماسه 
ِقران حبشی«، »بطال نامه«، و »داراب نامه«.»بطال نامه« 
حماســه جعفربن حسین ملقب به ســیدبطال غازی 
منسوب به روایت ابومخنف لوط  بن  بحیی بن سعید 
بن مخنف بن سلیم اازدی کوفی یکی از حماسه های 
پرآوازه، مهم و نســبتا کهنی است که از یک سو نه تنها 
دامنه نفــوذ و رواج آن، حدود و مرزهای جغرافیایی 
را درنوردیده، بلکه اقتضای پســند مخاطبان هر دلیل، 
تحوات و دگرگونی های بسیاری را نیز در خود راه داده 
است. از طرف دیگر با وجود اینکه اصالت گفتاری و 
آبشخور نوشتاری »طبال نامه« تازی و پرداخته راویان 
عرب اســت، همواره در پژوهش ها تحقیقات از این 
روایت به عنوان میراث مشترک ادب تازی و ترک یاد 
شــده و گزافه نخواهد بود اگر باور داشته باشیم که از 
مدت ها پیش گرمی بازار آن در میان تازیان به سردی 
گراینده شده و ادبیان ترک احیاکننده و مروج صورتی 
درخور و شایســته از »بطال نامه« باشــند. بااین همه، 
تاکنون نســخه ای از این کتاب در اختیار خوانندگان 
فارسی زبان نبوده که این امر به همت میاد جعفرپور 
مهیا شده است. اساس ایدئولوژیک »بطال نامه« متنی بر 
دفاع از مسلمانان و مقابله و رویارویی مجاهدان اسام 
با صلیبیون متجاوز در مرزهای قلمرو اسامی و تبلیغ 
شــعار اسامی است، با این حال نباید از یاد برد که از 
تاریخی  بودن رویدادها، کردارها و هویت اشــخاص 
حماسه »بطال نامه« از منظر داستانی بازآفرینی شده و 
در این جریان، پردازندگان توجه بسیاری به روایت های 
»ابومســلم نامه« و »حمزه نامــه« و نظایــر آن دارند 
تاجایی که مضمون دل انگیز و شــایع عیــاری و مرام 
جوانمردان نیز در جای جای روایت متجلی شــده و 
حتی بنابر نظر برخی محققان، با در نظرداشتن کلیت 
داستان و شخصیت سید بطال، الگوگیری از کردارهای 
رستم پهلوان ملی ایرانیان نیز در آن بسیار آشکار است.

قصه »ِقران حبشــی« روایت ابوطاهر محمد بن 
حســن بن علی بن اسماعیل بن موسی طرسوسی از 
دیگــر حماســه های پراهمیتی 
اســت که برای نخســتین بار از 
سوی نشــر علمی و فرهنگی و 
به همت میاد جعفرپور منتشر 
شــده است. ِقران حبشی َبرنام 
پهلوان عیــار و جگرآور یکی 
از حماسه های منثور فارسی 
است که توصیف شکوهمند 
کردارها و جهانگشایی های وی پرداخته روایت پرداز 
مبدع سده ششــم ابوطاهر طروسوسی است. پس از 
»سمک عیار« و »گردن کشــان نامه«، »ِقران حبشی« 
سومین حماسه منثور اســت که عنوان آن بر پایه نام 
عیار برجسته اش نامبردار شده است. شخصیت  قهرمان 
و عیار »قران حبشی«، تبلوری آرمانی و ساختگی از 
کردارهای ســلطان صاحب ِقران، غیاث الدین محمد 
غوری اســت کــه از جانب مادر »حبشــی« خوانده 
می شده است. سلطان غیاث الدین محمد، حدود چهل 
ســال حکومت کرد و از ســلطان خوشنام و مشهور 
نیمه دوم سده ششــم هجری است و مورد تمجید و 
احترام مورخان بسیاری قرار گرفته است. او سیاستمدار 
باکفایتی بوده و مملکت را با ُحســن سیاســت اداره 
می کرد و همچون عیاران کمتر به جنگ و نبرد متوسل 
می شــد. غیاث الدین شکوهمندترین سلطان دودمان 
غوری بود. در عصر خود ممالک بســیاری را گشــود 
و دربــارش مملــو از بزرگان حکمــت و ادب بود. و 
همین ها بود که موجب شد غیاث الدین محمد غوری 
در ذهن و زبان آفرینشگِر ابوطاهر طرسوسی مبدل به 
یک پادشــاه صاحب ِقران شده و عنوان ِقران ناظر بر 
کارکرد این پادشاه غوری است و انعکاس تفکر در آیینه  
شخصیت داستانی ِقران حبشی به عنوان یک پهلوان 
عیار و قهرمان آرمانی تبلور یابد و مهم تر از همه طرح 
و چارچوب این آفرینش، موافق پسند و خاطر ممدوح 
ابوطاهر بوده اســت و چون نقش آفرینی غیاث الدین 
محمد غوری)در قالب ِقران حبشی داستانی( در ارتباط 
با پادشاهان ایران پیش از اسام، یعنی قبادشاه ساسانی 
صورت گرفته و در این روایت ابوطاهر، ِقران حبشی 
را بارها بنده و پهلوان سپاه قبادشاه خطاب کرده است، 
و الحق کار را تمام کرده و پس از گذشت چندین قرن 
از کتابت نخستین روایت ِقران حبشی، هنوز شیرینی 
و شکوهمندی یک شاهکار ادبی را از آن درمی یابیم. 
»داراب نامه« یکی دیگر از متون حماسی کهنی است که 
نشر علمی فرهنگی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات ذبیح اله 
صفا منتشر کرده است. مولف کتاب آنطور که در متن 
کتاب آمده، شیخ محمد علی بن 
شیخ طاهری یا شیخ محمد بن 
شیخ احمد بن شیخ علی مشهور 
به بیغمــی. از زندگــی مولف 
کتاب اطاع چندانی در دست 
نیســت، اما می تــوان او را از 
قصه گویان مشهور قرن هشتم 
و نهم دانســت. »داراب نامه« 
داستانى قهرمانى و بسیار شیرین درباره داراب، پادشاه 
كیانى و پسر داستانى او، فیروز شاه است. این كتاب، 
از متن هاى شیوا و پرارزش نثر فارسى بر پایه روایات 
كهن ایرانى به شمار مى رود كه دو تحریر از آن وجود 
دارد. این تحریر از آن داستان سرایى شهیر به نام بیغمى 
است. داراب، پسر بهمن پسر اسفندیار، پسر گشتاسپ 
از پادشاهان پایانى سلسله داستانى كیانى است كه درباره 
او در ادبیات پهلوى و پس از آن، داستان هاى پرآوازه اى 
مانند »دارا و بت زرین« در ادب پهلوى به عربى وجود 
دارد. این داراب كه در داستان هاى ملى، فرزند بهمن و 
هماى چهرآزاد است، پدر داراى دارایان، آخرین پادشاه 
كیانى بود، اما در این داســتان، فرزند او »دارا« نیست، 
بلكه فیروز نامیده مى شود. این كتاب، داستان فارسى 
همین فیروز شاه است و از همین روى، »فیروزنامه« نیز 
خوانده می شود؛ زیرا بیشتر به سخن درباره فیروز)پسر 

داراب( مى پردازد.
* روزنامهنگار

دراواخــردهههفتاد،ترجمهشــماازچهار
اثرحماســییونان)ایلیاد،ادیسه،انهاید،تلماک(
منتشــرشدواکنونپسازدودههترجمهشمااز
»کمدیالهی«.بادرنظرگرفتناینکهپیشازاین،
ترجمههاییاز»کمدیالهی«بهقلمشجاعالدین
شفا،محسننیکبخت،فریدهمهدویدامغانیوکاوه
میرعباسی،دردستداشتهایم،چهشدکهبرآنسر
افتادیدتابرگرداندیگریاز»کمدیالهی«رابه

دستبدهید؟
در پاسخ به این پرسش، نخست، آنچه می توان گفت این 
اســت که به دست دادن برگردان هایی چند از یک شاهکار 
ادبی کاری است که در کشورهای دیگر هم پیشینه دارد؛ زیرا 
که هم توان ترجمانان یکسان نیست، هم اینکه در گذر زمان 
آگاهی هایی بیشتر درباره آن شاهکار ادبی، نویسنده یا سراینده  
آن به دست می تواند آمد. به هرروی، گمان می رود که بتوان 
برگردانی سنجیده تر، استوارتر و نغز تر از آن شاهکار به دست 
داد. دیگر، این است که من خود پروای برگردانیدن »کمدی 
الهی« به زبان پارسی را نداشتم. هم دوستان سخن سنج به 
شیوه های گوناگون از من می خواستند که این شاهکار ادب 
اروپایی را به پارســی برگردانم هم ناشــر این کتاب، آقای 
رامسری که ناشری است که هر کتابی را به چاپ نمی  رساند 
و در چاپ کتاب باریک بین است، پافشارانه از من خواست 
که به این کار دست بیازم. برهانی هم که می آ ورد در بایستگِی 
ایــن برگردان، آن بود که زبان مــن، بیش از زبانی که دیگر 
ترجمانان در برگردان »خندستان خدایی« به کار گرفته اند با 
زبان این شاهکار ادبی سازگار است. این انگیزه ای شد که 

من به این کار بپردازم.
چرابرخافبرگردانهایپیشین»کمدیالهی«
کهدرسهجلدمنتشرشــدهبود،برگردانشمابه

گونهایفشردهودریکجلدمنتشرشده؟
اگر آن برگردان های دیگر در سه پوشینه)جلد( به چاپ 
رسیده است و این برگردان در یک پوشینه، از آنجاست که آن 
برگردان ها به پانوشت های بسیار به چند دیباچه، گاه، افزایش 
یافته اند. آن افزوده ها است که کتاب را گرانسنگ و پردامنه 
کرده اســت. برگردان من تنها متن این شاهکار را دربردارد. 
هیچ بخشی از آن سترده نیامده است، مگر تنها چند جمله 
که برگردانیدن آن به پارسی شدنی نبود؛ زیرا که مایه  خشم 
خواننده  ایرانی مسلمان می شد. در برگردان های دیگر هم این 
جمله ها از متن ســترده شده است. در »خندستان خدایی« 
هم این ِسُتردگی با چند نقطه که در پی هم آمده است، نشان 
داده شده است. من تنها برگردان های ترجمان فرانسوی را 
که اندک اســت و کوتاه، پارسی کرده ام. دو سه برگردان هم 
که زمینه  ریشه شــناختی داشته است، به کار خواننده  ایرانی 
نمی آمده است، آگاهانه پارسی نکرده ام. هیچ یادداشتی هم 
خود نیفزوده ام بر کتاب؛ زیرا در آن برگردان های دیگر، این 
یادداشت ها به فراخی، حتی افزون بر نیاز، آورده شده است. 
خواننده ای که خود را به آنها نیازمند می بیند، می تواند از آن 
برگردان ها بهره ببرد. دو دیگر این است که در روزگار ما، من 
می  انگارم که یادداشت نوشتن بر کتاب ها آن بایستگی را که 
در ســالیان پیشین داشت، نمی تواند داشت؛ زیرا آگاهی در 
دسترس همگان است. شما اگر پاسخ پرسشی را بخواهید یا 
به نادانسته ای نیاز داشته باشید با افشردن دگمه ای می توانید آن 
پاسخ را به دست بیاورید و آن نیاز را از میان ببرید. از سوی 
دیگر، آنچه مرا بازمی دارد از نوشتن یادداشت بر کتاب، پروای 
روان شناختی است. هنگامی که خواننده به هنگام خواندن به 
پانوشتی می رسد، اگر به آن پانوشت بپردازد، از جهانی که در 
آن جای گرفته است، به ناچار، بیرون خواهد آمد. آن پیوندی 
را که او با متن پدید آورده است زیان می بیند و می گسلد. او 
برای اینکه دیگربار در آن حال و هنجاری خود را بیابد که 
از آن پیش داشته است، باید زمان و توانی را هزینه بکند. از 
همین روی، اگر من خود را ناچار ببینم که پانوشت هایی بر 
متنی بیافزایم، چه برگردان متنی دیگر باشد چه کتابی که خود 
می نویسم، خوش تر می دارم که این پانوشت ها را در پیوستی، 
پــس از هر بخش از کتاب یــا در پایان کتاب بیاورم که اگر 
خواننده نیاز داشت، در پایان خواندن بخش یا کتاب به آن 

یادداشت ها بنگرد.
آیادربرگردانشــمانبــودبرافزودهاییکهدیگر
مترجمانبراینکتابنوشتهاند،سببنمیشودکهاین

اثرکمترازآنچهبایستهاستفهمیدهودرکشود؟
من می انگارم که اگر شما بیش از متن کتاب هم گزارش 
و پانوشت بر آن بیافزایید، به ناچار، مایه  روشنی و آشکارگی 
متن نخواهد شــد؛ چون تاریکی یا روشنی آن باز بسته به 
دانش و آگاهی خواننده است؛ خواننده ای  به هیچ پانوشتی 
نیاز ندارد، خواننده ای دیگر دم به دم باید پانوشت را بنگرد تا 
متن را به روشنی دریابد. پیش تر هم به شما گفتم، چون این 
پانوشت ها افزوده های ترجمانان پیش در آن چاپ ها هست 
من شایسته ندیدم که آنها را در این برگردان بیاورم یا خود 
پانوشت هایی بیافزایم؛ چون بسیاری از این پانوشت ها همان 
می شــد که دیگران افزوده اند؛ این کار را بیهوده می دانستم 
که تنها بر برگ های کتاب خواهد افزود. از ســوی دیگر هم 

گفتم، در این روزگار که آگاهی در دســترس است، آنچنان 
نیازی به پانوشــت نیست وگرنه »خندستان خدایی« یکی 
از پیچیده ترین متن های ادبی اســت؛ آکنــده از نمونش و 
چشمزد)تلمیح( به رخدادهای گوناگون، به کسان بسیار. اما 
چون خواننده  کنجکاو به آســانی می تواند به آن آگاهی که 
می خواهد دست بیابد، حتی اگر در پانوشت کتاب هم آورده 
نشــده باشد، من بهتر آن دیدم که از پانوشت یکسره چشم 
بپوشم. از همین روی، کتاب در یک پوشینه چاپ شده است. 
برخوانندگانآثارتانروشناستکهشماترجمه
راامریهنریمیدانیــد؛یعنیفقطمقولهایفنی
نمیدانید.دربرگردان»خندستانخدایی«هم،همان
شیوههمیشگِیشمایعنیبرگردانبرپایهگونهایاز
سرهگرایی)البتهبیشینهسرهگرایی(بهچشممیخورد.
حالپرسشاینجاستکهبرگردانبامبناییسرهگرا

چهکارکردیدرسازوکارهنرِیترجمهشمادارد؟
من اگر بخواهم پاسخی فراگیر و گوهرگرایانه اما بسیار 
کوتاه به شــما بدهم، آن پاســخ این است: از دید من زبان 
پارســی زبانی است در سرشت و ســاختار زیبا و دلربا و 
آهنگین و گوش نواز. به زیبارویی می ماند که بی زر و زیور 
هم زیباست. اگر از زر و زیور بهره می برد، تنها از آن روست 
که آن زیبایی سرشــتین و گوهریــن، آن زیبایی مادرزادی 
و خدادادی را بیشــتر به نمود بیاورد. حتــی زر و زیور در 
فروغ زیبایی این ماهروی دلربای می ماند. به گفته  سعدی 
زر و زیور از زیبایی آن داراِم گل اندام بهره می برد. وارونه  
آن درست نیست. سعدی گفته است: »به زیورها بیارایند 
وقتی خوب رویان را/ تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها 
بیارایی« زبان پارسی سیمین تن سعدی است. نه تنها نیاز به 
زیور ندارد، اگر زیوری هم از خود بیاویزد، زیور است که از 
زیبایی او فر و فروغ می ستاند. از همین روست که بیت هایی 
مانند بیت های شاهنامه یا بســیاری از بیت های سعدی، 
بی هیچ زیور، برهنه و بی بهره از هر ترفند و شــگرد ادبی، 
شورانگیز و شررخیز اند. نه تنها در یاد شنونده و خواننده، در 
نهاد او می مانند. بیشینه  دستان ها)ضرب المثل( و زبان زدهای 
پارسی بیت های شاهنامه و پاره ای از بیت های سعدی است. 
اگر ما بتوانیم به زبان راستین و سرشتیِن پارسی در نوشتن یا 
در برگردان متنی به زبانی بیگانه دست بیابیم، آن زبان زبانی 
دل آویز و شورانگیز و اثرگذار خواهد بود. از همین روست 
که، آنچنان که گفتم، دوستان سخن سنج یا ناشر کتاب، پای 
می فشردند که »خندستان خدایی« هم به خامه  من به پارسی 
برگردانده بشود؛ زیرا می گفتند شیوه  نویسِش شما با این گونه 
شاهکارهای ادبی بیش می سازد و آنها را می برازد. شما اگر 
جمله هایی را که در این برگردان آمده است، با همتاهاشان 
در برگردان های دیگر بســنجید، من بر آنم که این جدایی 
را در میانه  شیوه های نویسش یا نگارش آشکارا خواهید 

دید. متن بی آنکه من آگاهانه خواسته باشم، متنی شده است 
آهنگین و گوش نواز. اگر متن را به آواز بلند بخوانید، این 
آهنگینی و خنیای درونِی آن، بیش بر ما آشکار خواهد شد. 

این پاسخی است که من به پرسش شما می توانم داد.
جاییدرپیشگفتار»خندســتانخدایی«اشاره
کردهایدکه»کمدیالهی«شالودهزبانوادبایتالیایی
راریختهاست.آیامیتواناهمیتکتابدانتهرابرابر

باآفریدهفردوسییعنی»شاهنامه«دانست؟
از این دید این دو شاهکار ادبی را می توان باهم سنجید؛ 
زیرا که پایه  زبان ادبی ایتالیایی همین »خندستان خدایی« 
است. از سوی دیگر، زبان پارسی را هم فردوسی با سرودن 
»شاهنامه« به زبانی توانمند که می توان شاهکارهای گوناگون 
ادبی را با آن آفرید، دگرگون کرد. از این زبان که تا آن زمان 
یکــی از زبان های بومی ایران بود، زبانی فرهنگی و فراگیر 
حتی می توان گفت جهانی پدید آورد. این درســت است 
که پیش از فردوسی کسانی دیگر در این راه کوشیده بودند، 
گام هایی برداشته بودند اما استوارترین پایه و شگرف ترین 
شالوده را فردوسی در این زبان ادبی و فرهنگی ریخت. اما 
از دیدگاه های دیگر نمی توان این دو را باهم ســنجید؛ زیرا 
می توان گفت فردوســی با سرودن »شاهنامه« نه تنها زبان 
پارســی را پایداری و اســتوارِی جاودانه بخشید، فرهنگ 
ایرانی را هم از خاموشی و فراموشی رهانید. آنچه شاهنامه 
در چیستِی ایرانی انجام داده است، من برآنم که هیچ شاهکار 
ادبی در هیچ فرهنگ و سرزمینی دیگر نتوانسته است به انجام 
برساند. من حتی برآنم که اگر شاهنامه نمی بود، ایران امروز 
اگر بر جای می ماند، کشوری ُخرد بود از گونه  کشورهایی که 

ما پیرامون خودمان می بینیم. فردوسی هنگامی که جهانشاهی 
پهناور ساسانی از هم پاشید، یکپارگی، یکپارچگی سیاسی 
در کشــور از میــان رفت. آن جهانشــاهی به ده هــا بوم یا 
استان یا کشور فروپاشید که بر هر کدام از آنها کسی فرمان 
می راند. این فرمانرانان همواره با یکدیگر در ســتیز و آویز 
بودند. می خواستند قلمرو خود را بگسترند؛ مرزهای نه تنها 
فرهنگی، حتی سیاسی و فرمانروایانه  ایران را از فروپاشی 
رهایی بخشــید. به جای آن نیروی برونــی، نیروی چیره 
فرمانرانی، به جای ارتش یا سپاه هر آنچه پایندان)ضامن( 
آن یکپارچگی بود از نیرویی شگرف تر و نهادین و بنیادین تر 
بهره گرفت تا ایران از هم نپاشد؛ از نیروی هنر و فرهنگ و 
اندیشه. درســت است که ایران پاره پاره شد اما با رشته ای 
پوادین تر این پاره ها با یکدیگر در پیوند بودند: با فرهنگ 
ایرانی و زبان پارسی که این فرهنگ را باز می تافت. ایران 
به این گونه بود که پایدار ماند. به راستی من هیچ سخنوری 
را نمی شناسم که چنین کار خردآشوبی را توانسته باشد در 

سرزمین و فرهنگ خویش به انجام برساند.
»کمدیالهی«درگونهوساختارتاچهاندازه
وامدارمتنهاییاســتکهپیشازدانتهدرایران،

یونانیارومباستانپدیدآمدهاست؟
در دیباچه ای فراخ دامان که بر این برگردان از »خندستان 
خدایی« نوشــته ام، به این زمینه پرداخته ام و آبشــخورهای 
ایرانی را نشــان داده ام که گویا دانته از آنها بهره برده اســت. 
این قید گویا از آن روســت که ما چگونگی این بهره ُبرد را 
به روشــنی نمی دانیم اما نشانه هایی هست، به ویژه در میان 
»خندســتان خدایی« با »ارتاویرازنامک« پهلوی، همچنان 
بــه ویژه در بخش »دوزخ« که هر پژوهنده ای را بر آن ســر 
می اندازد یا حتی می توان گفت ناچار می دارد که بپذیرد دانته 
با این متن کهن پهلوی آشنایی داشته است؛ اما چگونگی این 
آشنایی به درستی روشن و دانسته نیست. از سوی دیگر، آنجا 
من این گونه  ادبی را از دید ســاختار بررســیده ام. خواست 
من ســرودن سفرنامه های مینوی است یا نوشتن آنها. چند 
سفرنامه را که گزارش گشت وگذاری است در جهان نهان)در 
مینو( من آنها را یاد کرده ام. نشــان داده ام که از دید ســاختار 
در چه ویژگی هایی از یکدیگر جدایی می گیرد. سفرنامه  دانته 
سفرنامه ای به راستی مینوی نیست. بیشتر آفرینه ای پنداریه و 
ادبی است. تنها در پیکره به سفرنامه های آنسری می ماند. من 
نمی انگارم که دانته خود نیز بر این باور بوده است که آنچه در 
»خندستان خدایی« سروده است، به راستی گزارش دیده ها 
و شنیده ها و آزموده های او در جهان نهان، در دوزخ و برزخ 
و بهشت بوده است؛ زیرا آشکارا می بینیم که دانته رخدادها و 
هنجارها، آنچه را در روزگار او می گذشته است در سفرنامه 
بازتاب داده اســت. اگر کسی را خوش نمی داشته است، او 
را فریبکاری نیرنگ باز و تیره دل و بی بهره از ویژگی های واا 

می دانسته است، به دوزخ برده است. کسانی را که بر آنان کین 
می توخته است در ژرفای دوزخ جای داده است. به وارونگی 
آنان را ارج می نهاده است یا دوست می داشته است در بهشت 
پایگاهی بلند ارزانی داشته است. برای نمونه، دختری است 
به نام بئاتریس که دانته در سالیان جوانی دوست داشته و او را 
به فرازنای بهشت می برد و هم پایه  مریم می نشاند. پیدا است 
که نمی توان پذیرفت آنچه او در »خندستان خدایی« آورده 
است مانند سفرنامه هایی دیگر، همچون »ارتاویرازنامک« 
یا »سیرالعباد الی المعاد« ســنایی، دست کم از دید پدیدآور 
آن رخدادی راســتین بوده اســت. گزارش گشــت وگذاری 
است که سراینده یا نویسنده به راستی در جهان نهان داشته 
اســت. از این دید، »خندستان خدایی« را با آن آفریده  ادبی 
که سخنور نامبردار تازی بوالعای معری پدید آورده است 
با »آمرزش نامه « او یا »رساله الغفران« می توان سنجید. آن هم 

آفریده ای است، پدیده ای ادبی که پندارینه است.
آیا»خندســتانخدایی«گذشــتهازپیکرهو
ساختارمیتواندازجنبههاییبا»ارداویرافنامه«

همانندیداشتهباشد؟
در پیکره همانندی ندارنــد این دو. اما برای نمونه، در 
شیوه های رنج و شکنج دوزخیان گاهی همانندی ها نه تنها 
شــگفت انگیز، می توان گفت خردآشوب است. از همین 
روی، می انگاریم یکی از آبشخورهای دانته در »خندستان 

خدایی« این کتاب بوده است. 
کــه فرانســوی، ایرانشــناس بارتولومــه، 
»ارداویرافنامــه«رادرقرننوزدهمبهفرانســه
برگرداندهاست،ازهمانندیهای»کمدیالهی«با
»ارداویرافنامه«نوشتهاست.ازدیدشماآیااین
شباهتهاتااندازهایاستکهگمانبروددانتهاز

اینمتنالهامگرفتهاست؟
همانطور که گفتم، برهان هایی بی چندوچون در دست 
نیست که دانته با »ارتاویرازنامک« آشنایی و پیوند داشته 
بوده است اما بر پایه  آن نشانه ها و همانندی هایی که ما در 
میانه  »خندســتان خدایی« با »ارتاویراف نامک« می یابیم 
می توانیم به استواری بیانگاریم که دانته با آن آشنایی داشته 
است. پیدا است که این آشنایی آنچنان نبوده است که آن را 
در متن پهلوی خوانده باشد باید یا برگردانی از آن در دست 
بوده است یا کسی کتابی درباره آن نوشته بوده است که دانته 

توانسته است از آن بهره ببرد. 
برگردیمبهبحثترجمهوترزبانی.میدانیمکه
شماراهورسمویژهخودرادربرگردانازمتنهای
گوناگونداشتهودارید؛برآنپایهممیفشارید.
حال،وقتیکهبرگردانیبااینذهنیتپیشــنهاد
میدهیدقصدداریدبااینشیوهترجمهچهظرایف

وظرفیتهاییراازاینمتننشانبدهید؟
نیرومندتریــن انگیزه  مــن در اینکه بــاری دیگر این 
شاهکار ادب ایتالیایی به پارسی برگردانده بشود، پیکره و 
ســاختار زبانی بوده است. »خندستان خدایی« به راستی 
ســرود و َسرواد)شعر( است نه نوشتار. آهنگین است. در 
برگردان های دیگر کمتر ما این ویژگی ساختاری را می توانیم 
دید. خواســت من این نیست که همان آهنگ یا ساختار 
آوایــی را که دانته در متن ایتالیایی به کار گرفته اســت در 
کار آورم. این کار اگر ناشــدنی نباشد، بسیار دشوار است. 
حتی اگر ما بتوانیم همان ساختار آهنگین آوایی را از متنی 
بیگانه در زبان پارسی پدید بیاوریم چندان دلنشین نخواهد 
بود؛ زیرا سروده های پارسی از این دید بسیار برتر و نغزتر 
و هنری تر از ســروده های اروپایی است. آنچه من کرده ام 
این است که در برگردان پارسی متن بی بهره از ساختاری 
آهنگین نباشد. کسانی هم که آن را خوانده اند بر این ویژگی 
انگشت نهاده اند، آن را ستوده اند؛ گفته اند که از خواندن این 
برگردان کامه و بهره  هنری ستانده اند. گذشته از داستان یا 

آنچه در بخش پیام شناختی این سروده نهفته بوده است. 
چراپساز»کمدیالهی«اثریبااینعظمت

درادبایتالیاییآفریدهنشدهاست؟
اگر ما بتوانیم به این پرسش دیگر که بیش به کارمان می آید، 
پاســخ بدهیم که چرا پس از پدیدایی و پیدایی »شاهنامه« 
هیــچ رزمنامه ای که بتوان آن همتــراز و هم پایه  نامه  نامِی 
گرامی دانست، آفریده نشده است به این پرسش هم پاسخ 
داده ایم. پاسخ به هرروی این است که هر آفریده ای ادبی از 
نگاهی بسیار فراخ دو خاستگاه بنیادین می تواند داشت. یکی 
بیرونی است، همگانی است، دیگری درونی و فردی. یکی 
به هازمان)جامعه( بازمی گردد، دیگری به سراینده. فردوسی و 
دانته ای می باید دیگربار پدید می آمد با آن شکوه شگرف در 
آفرینش از سویی تا شاهنامه ای یا خندستانی دیگر خدایی 
پدیدار می شد. از دیگر سوی، هنجارهای فرهنگی و هازمانی 
و روانشناسِی همگانی ایتالیاییان و ایرانیان می بایست هماگونه 
می بود که در زمان این دو سخنور بوده است تا شاهنامه ای 
دیگر یا خندستانی دیگر خدایی پدید بتواند آمد. هیچ کدام از 

این دو پیدا است که دیگربار پدید نمی تواند آمد. 
* پژوهشگر،روزنامهنگاروشاعر
ازآثار:شدتبنفشتو

دکترمیرجالالدینکزازیدرگفتوگوبا»آرمان«:

اگر شاهنامه نمی بود، ایران کشوری ُخرد بود

آرمان-گروهادبیاتوکتاب:سـال 1335 بود که اولین بار »کمدی الهی« دانته توسـط شـجاع الدین شـفا به فارسـی ترجمه شـد، سـپس طی سـال های پس از 
انقـاب، فریـده مهدوی دامغانـی، محسـن نیکبخـت، و ایـن اواخر کاوه میرعباسـی آن را ترجمه کردند. چهار ترجمه برای یکـی از بزرگ ترین آثـار ادبی جهان. و 
حـاا دکتـر میرجال الدیـن کـزازی بـا ترجمـه ای تـازه از »کمدی الهی« به نام »خندسـتان خدایی«. کزازی پیـش از این یعنی حدود دو دهـه پیش، چهار اثر مهم 
یونـان »ایلیـاد«، »اودیسـه«، »انه ایـد«، »تلمـاک« را ترجمـه کـرده بـود که توانسـت جایزه کتـاب فصل را دریافت کنـد و تا به امـروز بیش از ده بـار تجدید چاپ 
شـود. »خندسـتان خدایی« نیز همچون دیگر ترجمه های کزازی، موافقان و مخالفانی داشـته اسـت؛ بااین حال ترجمه او از »کمدی الهی« در یک جلد)برخاف 
ترجمه هـای پیشـین کـه در سـه جلـد بـود( همچون ترجمه هـای وی از آثار حماسـی یونان، موفق بوده اسـت. آنچـه می خوانید گفت وگو با دکتـر میرجال الدین 

کزازی درباره »کمدی الهی« اثر حماسـی ایتالیایی ها اسـت با گریزی به اثر حماسـی ایرانیان: شـاهنامه فردوسـی. سامان  اصفهانی*

ما اگر با این سخن که»هر متنی شامل معنا و صورت است« مخالفتی نکنیم، 
با اندکی فکر در همین جمله  ساده، درمی یابیم که چقدر ترجمه، سخت و گران 
و پررنج اســت! اصا شاید هیچ کاری در عالم زبان -حتی سرایش شعر- به 
دشواری ترجمه  صحیح و خوب نرسد. اگر یک پله بااتر بیاییم، کسی مسلما 
در این شک نخواهد کرد که ترجمه  صورت، دشوارتر از معنا است. حداقل 
با نگاهی به تاریخ ترجمه در ایران، به این مهم دست می یابیم. اگر راه دوری 
نرویم و »مشروطه« را در نظر بگیریم، آنچه مترجمان دست اول یا دست دوم، 
از آثار دست اول یا دست دوم ترجمه کردند، غالبا »معنا« را هدف گرفتند نه 
»صورت«. حتی قاآنی که فرانسه می دانست، کتابی درباره  کشاورزی ترجمه 
کرد! از دایلی هم که باعث فراِر مترجم از صورت می شود، نخست، آشنانبودن 
کامل با ریزه کاری های زبانِی زبان مبدا است و دوم، پیدانکردِن محل فرود در 
زبان مقصد است. اگر ما برعکس به قضیه نگاه کنیم، می بینیم که از آن سو هم، 
چندان فرقی نمی کند. دیوان رشید وطواط که سرشار از صورت پردازی است، 
چندبار ترجمه شده است؟ چون »ردالعجز علی الصدر« یا »ایهام« یا »مجازهای 
خــاص زبان« را چگونه در زبان مقصد بیابد؟)به فــرض که اینها را در زبان 
مبدا دریابد( و حاا کتاب عظیم الشانی مثل »گلستان« یا »شاهنامه«، فارغ از 
اینکه در فارســی، جزو شاهکارهای زبانی است، چندبار ترجمه شده  است؟ 
معموا محتوا، عزیزتر است و ملل، محتواهای خوب را می پسندند. »بینوایان«، 
هرچقدر در فرانســه، دارای لطافت های زبانی و صوری باشد، آخرسر، معنا 
است که اسب می تازاند و شاهکار شناخته می شود. اما اینجاست که عظمت 
ترجمه  »ایلیاد«، »اودیسه«، »انه اید«، »تلماک« و »کمدی الهی« از دکتر کزازی 

روشن می شود. آنچه ترجمه  ضعیف شناخته می شود، این است 
که کاما از صورت و فرم تاریخی متن، خارج شده و فقط معنا 
شده است. حقیقتا به این هم باور داریم که ترجمه ای که هم معنا 
را کاما بپردازد و هم حفظ صورت کند، بهترین ترجمه اســت. 
فضای آرکاییِک غالب بر »ایلیاد«، بسیار دشوار است که در فارسی 
هم همانند پیدا کند و برای همین، ما با خواندن ترجمه  »ایلیاد« 
نفیسی، متوجه زمان متن نمی شــویم چون رنگ اتاق، امروزی 
است. واژگان و نحِو غالب، با اشیاء اتاق-که معنا باشند- بی ارتباط 
اســت و دیگرگون. دکتر میرجال الدین کزازی، به دلیل احاطه  
بی مانند به ساختارهای دستوری کهن و نیز واژگان ریشه دار زبان 

مقصد، نخست، خواننده را بی آنکه خودش بداند و بخواهد، وارد یک تااری 
با در و دیوار بسیار قدیمی و فریبنده می کند و موسیقی ای برایش مینوازد -خواه 
حماسی یا نه- و وقتی خواننده، سخت تحت تاثیر فضا قرار گرفت، نمایش را 
اجرا می کند و ســخن گفتن را آغاز. خواننده بی آنکه خود تاشی کند، متن را 
چندین برابر بهتر فهمیده و در ذهنش نشسته و احساس قرابت با تاریخ متن 
می کند و حوادث را در بافتی، متناسب معنا، می بیند. دکترکزازی بی آنکه توجه 
وقت گیری بر شمه  زبانِی زبان مقصد کند، خودبه خود، صورت متن را در مقصد 

رعایت می کند و با توجه به دقت ایشان در معنای متن، تقریبا عیب 
و نقصی در کار ترجمه به وجود نمــی آورد. جدا از اینکه با این 
رویکرد، ما به اصالت متن مبدا، روحا خو می گیریم، از آن طرف 
بایــد به این دقت کنیم که کتاب های دکتــر کزازی، به رویکردی 
آغشــته  است که هدفش، حفظ واژگان اصیل و بومی)نمی گویم 
ســره گرایی(  است. خود اســتاد تاکید می کند که »من با دیدگاه 
زیبایی شناســی خودم، تصمیم می گیرم چه واژه ای را برگزینم و 
تصمیمم، همیشه بر سره گرایی نیست بلکه باید سخن زیبا و آراسته 
و مفهوم باشد.« به هرروی، ما با نگاه کردن به انبوه آثار دکتر کزازی، 
بــا خزانــه ای از »نوواژه های بومی«، »واژگان فراموش شــده«، 
»دستور و صرف و نحو کهن« روبه روییم در عین اینکه معنا، قدیمی نیست 
و حرف روز است. »روزهای کاتالونیا« و »فرهنگ نامه  نظریه و نقد ادبی« و 
»دیدار با اژدها«، نوشتِن تاریخ بیهقی و سفرنامه  ناصرخسرو برای بار دوم یا به 
قول دکترشفیعی کدکنی »اختراع دوچرخه برای بار دوم« نیست. سخن امروز 
است و تحقیق و پژوهش و چیزهای نویافته. ما با معجونی طرف هستیم بس 
ارزشمند و گران سنگ که در این روزگاِر شعارهای مواج، اندیشه ای مستحکم، 
ســال ها است ایستاده و بر آماجش پافشاری می کند و زخم زبان ها را تحمل 

می کند. دلبستگی استاد کزازی به ادب حماسی، با سال ها تحقیق و پژوهش و 
آموزش شاهنامه، او را یکی از ستون های تحقیقات آکادمیِک حماسه و اسطوره 
ساخته و چشم پوشیدن در کار نیست که برای شرح شاهنامه، »نامه باستان« او، 
هنوز از منابع دست اول به شمار می رود. جز تحقیقات آکادمیک و دانشگاهی، 
کتاب های »دفتر دانایی و داد« و »فرزند ایران« که برای دیگر طبقات جامعه 
نوشته  شده ، هم اعتبار ویژه ای بین اهل ادب دارد. با آمدن به دنیای ترجمه های 
استادکزازی در می یابیم که او در تحقیق در ادب حماسی سایر ملل نیز توانمند 
بوده و با اطاع از »رویا، حماســه و اســطوره«های دیگر اقوام، ترجمه های 
متون حماسی شان را برعهده گرفته و بر غنای کارش، ده ها بار افزوده. کارهای  
ترجمه ای استاد کزازی، تا سال ها مورد بحث و پژوهش دانشگاهی های ایران، 
خــارج از ایران، توده های مردم، ترجمه پژوهان و زبان شناســان قرار خواهد  
گرفت و هرکس از این معجون، چیزی را می چشــد. تازه ترین اثر ترجمه ای 
استاد کزازی که »خندستان خدایی« نام دارد و در یک جلد)و نه سه جلد( به 
چاپ رسیده، از یک لحاظی، بسیار قابل توجه  است. »کمدی الهی« دانته، در 
حکم شاهنامه  ماست برای ایتالیایی ها؛ یعنی اسباب تحکیم زبان ملت خودش 
است و همه  گویش های ایتالیایی را زیر پرچم خود می آورد و وحدتی می سازد 
و چه اندازه برای ما آشــنا است این نوع کتاب ها و چه اندازه جالب است که 
دکتر کزازی، دست روی ترجمه  چنین اثری گذاشت.)اگرچه از فرانسه باشد 
نه ایتالیایی( و با آن توضیحاتی که پیش تر گفتیم، این چنین کتاب شایســته و 

درخوری را به جامعه  ادبی ما هدیه کردند.
* پژوهشگر

از »نامه  باستان« تا »خندستان خدایی«

نوید شاه علی*

فاطیما احمدی*
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انیم بد  بیشتر 

نـــکته

ویتامین های ضروری  برای پوست

راهکارهایی برای  کاهش  فشارخون
میلیون ها نفر در سراسر جهان به فشارخون باا مبتا هستند و 
این بیماری بدون کنترل و مدیریت مناسب می تواند با خطر بروز 
بیماری های قلبی و ســکته مغزی همراه شود.داده های مرکز کنترل 
و پیشــگیری از امراض آمریکا)CDC( نشــان می دهد که تنها در 
ایاات متحده ۷۵ میلیون بزرگسال به فشار خون باا مبتا هستند. 
به طور کلی برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ درصد از افراد باای 
۷۰ ســال در سراسر جهان به فشار خون باا مبتا هستند.انجمن 
قلب آمریکا)AHA( فشار خون باا را فشار خون سیستولیک)در 
زمــان ضربان قلــب( ۱۳۰ میلی متر جیوه یا بااتر و فشــار خون 
دیاســتولیک)در زمان استراحت قلب( ۸۰ میلی متر جیوه یا بااتر 
تعریف کرده است.این انجمن همچنین کمبود فعالیت فیزیکی، رژیم 
غذایی ناسالم و استرس را از عوامل قابل اصاح افزایش فشار خون 
اعام کرده است.فشــار خون باا اغلب هیچ عائم واضحی ندارد 
اما می تواند به آرامی موجب آســیب زایی شده و سامت فرد را به 
خطر بیندازد. همچنین موجب از کار افتادگی قلب و صدمه دیدن 
دیواره های رگ ها می شــود. در صورتی که فشار خون درمان نشود 
می تواند حتی منجر به پارگی، از هم گسیختگی یا افزایش تجمع 
پاک های خونی در قلب شود که این امر خود باعث افزایش خط 

ابتا به نارسایی قلبی و سکته قلبی و مغزی می شود.
 سبک زندگی را تغییر دهید

عاوه بر داروهایی که پزشک ممکن است برایتان تجویز کند، 
بسیاری از تغییرات در سبک زندگی شما می توانند به کاهش فشار 
خونتان کمک کنند. این تغییرات شامل مواردی چون پیروی از یک 
رژیم غذایی ســالم، حفظ تمریــن و ورزش منظم، ترک دخانیات 
است.در ادامه با راهکارهایی برای کاهش فشار خون آشنا می شوید:

  تمرکز کنید و برای تسکین سیستم عصبی و آرامش و انبساط 
عروق خونی خود نفس های آرام و عمیق بکشید. تمرینات تنفسی 
کمک می کند تا دستگاه عصبی سمپاتیک و پاسخ جنگ یا گریز شما 
آرامش یابد. این تکنیک همچنیــن باعث تقویت جریان خون به 
بافت های بدن شده و به حرکت بال و پایین دیافراگم کمک می کند 

که باعث تسهیل جریان خون به سمت قلب می شود.
   مقادیر زیادی آب و مایعات برای تامین آب مورد نیاز بدن 
و گشاد شدن رگ ها و عروق خونی خود بنوشید. در صورتی که بدن 
شما به اندازه کافی مایعات داشته باشد، کار قلب شما برای پمپاژ 

خون به سراسر رگ ها در بدن راحت تر می شود.
   از تکنیک های انعکاس درمانی در نقاط فشــاری در امتداد 
گردن، بازوها و پاها استفاده کنید. اثرات تکنیک های انعکاس درمانی 
و طب فشاری بر تنظیم فشار خون مدت هاست که مورد مطالعه قرار 

گرفته و البته این روش ها ممکن است مزایای محدود داشته باشند.
   ماهی، سبزیجات و میوه های خام بخورید. برای مثال پتاسیم 
موجود در برگ سبزیجات سبز کمک می کند بدنتان سدیم را از طریق 

اوره ادرار دفع کند و این خود باعث کاهش فشار خون می شود.
   در مقابل نور خورشید قرار بگیرید تا نیتراتی را که در زیر 
پوستتان تجمع می یابد به نیتریک اکسید تبدیل شود که به انبساط 
رگ های خونی شــما کمک می کند. تنها برای جلوگیری از ابتا به 
سرطان پوســت و سوختگی به هنگام قرار گرفتن در معرض نور 

خورشید از عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب استفاده کنید.
  نقش سیستم ایمنی در تنظیم فشارخون

در تازه ترین مطالعاتی که روی عوامل تاثیرگذار بر فشــارخون 
صورت گرفته گروهی از متخصصان دریافتند که حتی سیستم ایمنی 
بدن نیز می تواند نقشی مهم در ابتا به این بیماری ایفا کند.این مطالعه 
که با حمایت بنیاد قلب انگلیس صورت گرفته نشان می دهد نوعی 
سلول ایمنی خاص می تواند تفاوتی مهم در بروز فشار خون ایجاد 
کند. این یافته ها عوامل خطر ابتا به فشــار خون باا را روشــن تر 
ساخته و به طوری حیاتی مسیرها را برای کشف درمان های بهتر باز 
کرده است.در مطالعه اخیر متخصصان روی مدل های موش ها کار 
کرده و تمرکز خود را بر ماکروفاژها که نوعی گلبول های سفید خون 
در سیستم ایمنی بدن هستند، گذاشتند. نقش ماکروفاژها شناسایی 
و بلعیدن عوامل خارجی اســت که در عفونت ها و آسیب ها وارد 
بدن می شوند. این سلول های ایمنی بقایای سلول هایی را که دیگر 
عملکرد درست ندارند نیز می بلعند.آزمایشات جدید اما نقش دیگر 
ماکروفاژها را نشــان دادند. به نظر می رسد ماکروفاژها همچنین از 
مولکول هــای اندوتلین، هورمونی که عروق خونی را برای باریک 
شــدن تحریک می کنند، اســتفاده می نمایند. ماکروفاژها با کنترل 
سطوح اندوتلین خون می توانند از استراحت مناسب عروق خونی 
اطمینان حاصل کرده و این امر به کاهش فشار خون کمک می کند.

متخصصان برای این آزمایش ابتدا سطوح ماکروفاژ خون موش ها را 
پایین آورده و رژیم غذایی پر نمک که باعث افزایش فشار خونشان 
می شــد را به آنها دادند. نتایج نشان داد سطح فشار خون موش ها 
با مصرف این رژیم غذایی باا می رود اما به محض اینکه سطوح 
ماکروفاژ خون موش ها باا می رود، فشــار خونشــان نیز به حالت 
عادی بازمی گردد. این امر نشان دهنده اهمیت این گلبول های سفید 
خون خاص در تنظیم فشار خون است.دانشمندان به بررسی این 
وضعیت در انسان ها نیز پرداختند و دریافتند افرادی که داروهایی 
مانند سیکلوفســفامید را مصرف می کنند که ســطوح ماکروفاژها 
را کاهش می دهد به فشــار خون باا مبتا می شوند. این یافته ها به 
پزشکان در شناسایی افرادی که با بیشترین خطر ابتا به فشار خون 
روبه رو هستند، عوامل خطر، داروها و درمان های پیشرفته تر برای 
فشار خون باا کمک می کند.فشار خون باا منجر به آسیب های قلبی 
و عروقی شــده و خطر حمات قلبی و مغزی را افزایش می دهد 
اما هنوز تمامی مکانیسم هایی که به فشار خون باا منجر می شوند، 
شناخته نشده اند. این مطالعه نقش ماکروفاژها را برای نخستین بار 
در تنظیم فشار خون مشخص کرده است اما هنوز انجام آزمایش ها 
و تحقیقات بیشتری برای شناخت این نقش و استفاده از آنها برای 

تولید دارو نیاز است.

نحوه نگهداری ایمن غذاها در یخچال
نگهداری موادغذایی در یخچال می تواند به حفظ سامت 
خوراکی ها در مقابل میکروب ها و پیشــگیری از بیماری های 
ناشــی از موادغذایی کمک کند. ســازمان غذا و دارو آمریکا 
نکات زیر را برای نگهداری مواد خوراکی در یخچال توصیه 
می کند: مواد خوراکی مارینه شده را به جای نگهداری در دمای 
محیط، در یخچال نگهداری کنید. باکتری ها به سرعت در دمای 
محیط تکثیر می شوند.به طور مرتب یخچال را تمیز کنید و مواد 
ریخته شــده در یخچــال را فورا پاک کنید تا رشــد باکتری ها 
کاهش یابد.از چکه کردن آبگوشت در داخل یخچال جلوگیری 
نمایید که می تواند امکان پخش میکروب ها را به غذاها فراهم 
سازد.مواد خوراکی در یخچال را با درپوش بپوشانید. هر روز 
مواد خوراکی فاسدشدنی در یخچال را چک کنید. تخم مرغ ها 
را در ظرفــی در خود یخچال به جای درب آن نگهداری کنید، 
چراکه دما در قسمت درب یخچال بیشتر است. همواره تاریخ 
انقضــای مواد خوراکی را چــک کنید. در صورت تغییر ظاهر 
مواد خوراکی یا گذشــت تاریخ انقضای آن، ماده خوراکی را 

دور بیندازید.

خواب مورد نیاز کودکان در هر سنی چقدر است
تاش و کشــمکش کودک با خواب با افزایش جنب و جوش او در گهوار به پایان می رســد و به 
اشکال ساده تری همچون پس از گریه کردن، امتناع از پذیرش، تغذیه ساعت ۳ نیمه شب، کابوس و نیاز به 
نوشیدن آب شکل می گیرد. اینکه به چه شیوه کودکان را به واسطه گریه، جیغ و داد، بدخلقی او به خواب 
می برید و یا و نحوه پاسخگویی شما به نیازهای او در نیمه های شب، همچنین میزان خواب مفید برای 

وی، همگی به سن کودک شما بستگی دارد. به گفته محققان، میزان موردنیاز خواب برای هر کودک در 
سنین مختلف فرق می کند. نوزادان )۴ تا ۱۲ ماهگی(: ۱۲ تا ۱۶ ساعت در طول شبانه روز.کودکان نوپا 
)۱ تا ۲ سال(: ۱۱ تا ۱۴ ساعت. پیش از رفتن به مدرسه )۳ تا ۵ سال(: ۱۰ تا ۱۳ ساعت.سنین ابتدایی )۶ 

تا ۱۲ سال(: ۹ تا ۱۲ ساعت. نوجوانی)۱۳ تا ۱۸ ساعت(: ۸ تا ۱۲ ساعت.
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توصیه هایی برای رفع  افسردگی
افرادی که به افســردگی مبتا هستند ممکن است 
احساس ناراحتی، اضطراب، پوچی، ناامیدی، درماندگی، 
بی ارزشی، شرمساری یا بی قراری داشته باشند. این افراد 
ممکن اســت اشتیاق خود را در انجام فعالیت هایی که 
زمانی برایشان لذت بخش بوده از دست بدهند، نسبت 
به غذا بی میل و کم اشتها شوند، تمرکز خود را از دست 
بدهند، در به خاطر سپردن جزئیات و تصمیم گیری دچار 
مشــکل شوند، در روابط خود به مشکل برخورد کنند، 
به فکر خودکشی بیفتند، قصد انجام آن را داشته باشند 
یا حتی خودکشی کنند.افسردگی هم چنین ممکن است 
باعث بی خوابی، خواب بیش از حد، احساس خستگی 
و کوفتگی، مشکات گوارشی یا کاهش انرژی بدن شود.

دست کم یک پنجم مردم دنیا یکبار در عمرشان مبتا به 
افسردگی می شوند. متخصصان در این مطالعه معتقدند که 
سومین دوشنبه ماه ژانویه، افسرده کننده ترین روز تمامی 
سال است.به همین منظور در ادامه با راهکارهای مفید و 

طبیعی برای مقابله با افسردگی آشنا می شوید:
 تغذیه

به تغذیه تان اهمیت بدهید و از تغذیه ســالم بهره 
ببرید. سبزی ها، میوه، ماهی و روغن های سالم را بیشتر 
در برنامه غذایی تان بگنجانید. به تغذیه تان تنوع ببخشید. 
حتی در دورانی که دچار اســترس و فشار زمان هستید 
تغذیه ســالم را فراموش نکنیــد. در ضمن از مصرف 

دخانیات، شکر، آرد سفید و نشاسته خودداری کنید.
 ورزش

درست زمانی که احساس بی حوصلگی و خستگی 
می کنید، ورزش می تواند به شما حس خوبی ببخشد. 
فعالیت بدنی باعث می شــود گردش خون در مغز بهتر 
صورت بگیرد و هورمون های شادی بخش سروتونین 
و دوپامین بیشتر ترشح شوند. توصیه می شود که بدین 

منظور ۳۰ دقیقه در روز ورزش کنید.
 استشمام هوای تازه 

تا جایی که می توانیــد در هوای تازه و آزاد حرکت 
کنید. هم فعالیت  ورزشی، هم نور تأثیر مهمی در مقابله 
با افسردگی دارند. حتما نباید هوا آفتابی باشد، چون نور 
معمولی روز، حتی وقتی هوا ابری است، به قدر کافی 
دارای پرتوی فرابنفش است. افزون بر این، حرکت در 
هوای آزاد باعث تقویت سیســتم دفاعی بدن می شود. 
برای اینکه انگیزه بیشــتری پیدا کنید با دوستانتان قرار 

بگذارید.
 خواب کافی

خواب مرتب، کافی و تجدیدکننده قوا برای سامت 
جسمی و روانی مهم است. انسان به طور متوسط نیاز به 
هفت ساعت خواب دارد. البته میزان نیاز افراد به خواب 
می تواند متفاوت باشد. برای آنکه بتوانید شب به خوبی 
بخوابید و با خستگی طول روز مقابله کنید، بهتر است 
از خــواب میان روز بپرهیزید یا حداکثر ۳۰ دقیقه ظهر 

بخوابید.
 تمرین ذهن آگاهی یا حضور در لحظه

به جای درگیری با افکار منفی و گم شــدن در آنها، 
ذهن تان را بیشــتر روی همین جــا و هم اان متمرکز 
کنید و اطراف تان را با آگاهی بیشــتری دریابید. برای 
نمونه ببینید وقتی دســت هایتان را می شویید آبی که 
روی پوســتتان می ریزید چه حسی به شما می دهد. 
»ذهن آگاهی« یا »حضور در لحظه« کمک می کند تا 

آرامش بیابید.
 گیاهان ضد افسردگی

گل راعی)سرده( تنها گیاه دارویی است که تاثیر ضد 
افسردگی آن ثابت شده است. متخصصان تا مدتی پیش 
این دارو را برای درمان افســردگی خفیف یا متوســط 
تجویز می کردند. در این میان برخی از آنان به این نتیجه 
رسیده اند که این گیاه به درمان افسردگی شدید هم کمک 
می کند. اما پیش از اســتفاده از این گیاه باید با پزشک 

مشورت کرد.
 تمدد اعصاب

برای کاهش اســترس زندگی تــان از تکنیک های 
مختلفی استفاده کنید که به عنوان کاهش دهنده استرس 
شناخته شده اند. برای نمونه می توانید به طور مرتب به 
مدیتیشــن)درون پویی، مراقبه( بپردازید. این تکنیک ها 
از اســترس شــما می کاهند و نیروی حیات را به شما 

بازمی گردانند.
 صحبت با خانواده و دوستان

با روشــنی و صراحت درباره افسردگی با خانواده 
و دوستان تان حرف بزنید، در این باره که چه احساس 

می کنید. خواهید دید که تفاهم نشان می دهند. 

مواد  مصرفی شما متنوع نیستند
در هر برنامه غذایی سالم پرهیز از منابع قندها، آردها و مواد غذایی فرآوری شده توصیه شده 
است. اما این به معنای آن نیست که نمی توانید در وعده های غذایی سالم خود تنوع مواد غذایی 
داشته باشید.محدود کردن مواد غذایی مصرفی اشتباه بزرگی است که می تواند شما را از کسب 
نتایج دلخواه دور کند.همچنین، پرهیز از کربوهیدارت ها یا مواد غذایی حاوی چربی شاید انتخابی 

منطقی برای کاهش وزن باشد، اما در واقعیت، این گونه نیست. 

به اندازه کافی غذا نمی خورید
شاید فکر کنید که گرسنگی کشیدن روشی موثر برای صرفه جویی در کالری های مصرفی است، 
اما این اشتباه دیگری است که هنگام رژیم گرفتن مرتکب می شوید. در شرایطی که پرهیز از مصرف 
کالری اضافه به منظور تحقق هدف کاهش وزن ضروریست، اما رنج کشیدن از گرسنگی اقدامی 
نادرست است.این شرایط تنها به احساس قوی اضطراب و در ادامه پرخوری منجر می شود. در 
حقیقت، گرسنگی کشیدن می تواند موجب خستگی و ضعف شود زیرا مغز این گونه احساس 
می کند که هیچ انرژی ندارد.در عوض، بهتر است مواد غذایی سالم را به منظور کاهش احساس 

گرسنگی مصرف کنید، بدون اینکه آسیبی به رژیم غذایی شما وارد شود.

ساادهای  سالم انتخاب  نمی کنید
به طور معمول با شنیدن واژه »سااد«، غذایی سبک و کم کالری در ذهن ما نقش می بندد. اما 
باید توجه داشت که همواره اینگونه نیست. اگرچه دستورالعمل های مختلفی وجود دارند که به 
کاهش وزن کمک می کنند، اما برخی ساادها حاوی کالری بیش از حد و ناسالم هستند.زمانی که 
یک سااد تهیه می کنید باید از چاشنی های تجاری، پنیرهای چرب و گوشت های فرآوری شده 

مانند سوسیس پرهیز کنید. 

به اندازه کافی آب نمی نوشید
تامین آب مورد نیاز بدن جزئی اساسی از هر برنامه غذایی سالم محسوب می شود، به ویژه 
اگر کاهش وزن را هدفگذاری کرده باشید. اگر به میزان کافی آب مصرف نکنید، آهنگ سوخت و 
ساز بدن و دیگر فرآیندهای مهم کند می شود و در دفع سموم و چربی سوزی با دشواری بیشتری 
مواجه می شوید.از این رو، تامین آب مورد نیاز بدن از طریق مصرف نوشیدنی های سالم در طول 
روز توصیه شده است. البته نباید در این زمینه زیاده روی کنید و از مرز سه لیتر یا ۱۲ لیوان در روز 
عبور کنید. مصرف بیش از حد آب می تواند فشار مضاعفی به کلیه ها وارد کرده و سامت شما را 

تحت تاثیر قرار دهد.

رژیم  نامناسب را انتخاب کرده اید
انتخاب یک برنامه غذایی نامناسب که شاید یک دوست یا یکی از اعضای خانواده ما آن را 
دنبال می کند، یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که در تاش برای کاهش وزن انجام می دهیم.اگرچه 
آن فرد ممکن است به نتایج مطلوب دست یافته باشد، اما این به معنای تحقق نتایجی مشابه برای 
شما نیست. شرایط بدن هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و هر کدام نیازهای خاص خود را دارند.

اگر به نتایج مورد انتظار خود دست نمی یابید، احتماا رژیم غذایی انتخابی مناسب شما نیست. 
مراجعه به یک متخصص تغذیه بهترین کاری است که می توانید انجام دهید. وی می تواند یک برنامه 

غذایی بر اساس نیازها و با در نظر گرفتن وزن، وضعیت سامت و عادات روزانه شما تنظیم کند.

رژیم غذایی به شدت محدود را دنبال می کنید
مراقب باشید! دنبال کردن یک رژیم غذایی محدود کننده نه تنها از اشتباهاتی است که می تواند 
به افزایش وزن منجر شــود، بلکه ســامت شــما را نیز در معرض خطر قرار می دهد. این قبیل 
برنامه های کاهش وزن بسیار محدود کننده، ناسالم، و اغلب موجب اثر نوسانی ناخواسته می شوند.

اگرچه در ابتدا ممکن است گزینه ای موثر به نظر برسند، اما با گذشت زمان، وزن کاهش یافته بار 
دیگر بازگشته و حتی ممکن است با افزایش وزن بیشتر نیز مواجه شوید. افزون بر این، رژیم های 
غذایی محدود کننده موجب کمبودهای تغذیه ای می شوند که می توانند ابتا به اختاات متابولیک 

را در پی داشته باشد.

کاژن یکی از پروتئین های بافت پیوندی پوست 
است که مثل یک چسب پوست را به بدن می چسباند 
و از چروک شدن پوست جلوگیری می کند. عمل غدد 
چربی پوست را تنظیم می کند، درنتیجه از خشکی 
پوســت، چین وچــروک صورت و موخوره شــدن 

جلوگیری می کند.
A ویتامین 

 کمبود ویتامین A باعث خشکی و زبری پوست، 
چین وچروک، خشــکی مو، شوره ســر، کنده شدن 
پوست ناخن، جوش صورت و بدن و ظاهری خسته 
می شود.منابع غذایی ویتامین A عبارت اند از جگر، 
روغن کبد ماهی، شیر و لبنیات، زرده تخم مرغ، کره 
پاستوریزه، هویج، هندوانه، گوجه فرنگی و سبزیجات 

سبز برگی شکل.
B ویتامین های گروه 

این گروه از ویتامین ها برای شفافیت و درخشانی 
پوســت و حفظ شادابی آن ازم است. همچنین اثر 
اســترس را در بدن از بین می برند. استرس تاثیرات 
نامطلوبی بر ظاهر فرد دارد. کمبود ویتامین های گروه 
B باعث چرب شــدن موها، شــوره ســر، خشکی 
پوست، پوسته پوسته شدن لب ها، قرمزی و سوزش 
پوست، چین وچروک زودرس پوست، کاهش رشد 
موها، سفید شدن موها و ترک های ملتهب در گوشه 
بینی و دهان می شــود.منابع غذایــی ویتامین گروه 
B عبارتنداز: غات ســبوس دار مثل نان ســنگک، 
بیســکویت ســبوس دار، آرد ســبوس دار، آجیــل، 

سبزیجات سبز برگی شکل، گوشت قرمز، جگر.
C ویتامین 

 در ترکیــب با پروتئین، بــرای تولید کاژن ازم 
اســت. کاژن یکی از پروتئین هــای بافت پیوندی 
پوســت است که مثل یک چسب پوست را به بدن 
می چســباند و از چروک شــدن پوست جلوگیری 
می کند. عمل غدد چربی پوســت را تنظیم می کند، 
درنتیجه از خشــکی پوست، چین وچروک صورت 
و موخوره شــدن جلوگیری می کند. ویتامین c برای 

حفظ سامتی مو، چشم، دندان ها، مقاومت در برابر 
عفونت، درمان زخم ها و استحکام بافت های پوستی 
ازم است.ویتامین C در ترکیب با بیوفاوونوئیدها 
از تجمع رنگ دانه ای پوستی که در اثر تابش آفتاب 
به لکه های قهوه ای تبدیل می شوند، جلوگیری می کند. 
دیواره مویرگ های خونی را محکم می سازد، درنتیجه 
از کبودشــدن یا خونریزی جلوگیری می کند. ترشح 
چربی از غدد چربی پوست را تنظیم می کند، درنتیجه 
از خشکی پوســت جلوگیری می کند. از خونریزی 

لثه ها جلوگیری می کند.
D ویتامین 

ویتامین D به طور طبیعی توسط بدن تحت تاثیر 
نور آفتاب تولید می شــود؛ اما ویتامین D در برخی 
مواد غذایــی به ویژه ماهی های چــرب وجود دارد.

کمبود ویتامین A باعث خشــکی و زبری پوست، 
چین وچروک، خشــکی مو، شوره ســر، کنده شدن 
پوست ناخن، جوش صورت و بدن و ظاهری خسته 
می شــود.برای حفظ ســامتی دندان ها، استخوان، 
ناخن و نیز جذب کلسیم و فسفر در بدن ازم است. 
این ویتامین سامتی چشم ها، پوست و دندان ها را 

افزایش می دهد. 
E ویتامین 

 حالت عضات و بافت های بدن را حفظ می کند 
و از چین وچروک و پیری زودرس پوست جلوگیری 
می کند، از خشکی پوســت، ایجاد لکه های قهوه ای، 
ریزش مو و شوره سر جلوگیری می کند، به گردش بهتر 
خون کمک می کند و جای زخم را بهبود می بخشــد.

دریافــت مقادیر باای ویتامین E تکثیر ســلول های 
بدن را دو برابر می کند و درنتیجه فرایند پیری را کند 
می سازد و از چین وچروک زودرس جلوگیری می کند.

منابــع غذایی ویتامین E عبارتنداز: نان ســبوس دار، 
غات سبوس دار، جوانه گندم، شیر، دانه جوانه زده، کلم 
بروکلی، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، جگر، زیتون، دانه 
آفتابگردان، آجیل، روغن های مایع گیاهی مثل روغن 

جوانه گندم، سویا، بادام، گردو، فندق و ذرت.

اشتباهاتی از جنس رژیم غذایی
اینفوگرافیک: آرمان/  علی کریمی

یک رژیم غذایی سالم از ارکان اصلی دستیابی به هدف وزن سالم است. با این وجود، اشتیاق ما برای کسب بهترین نتایج، گاهی اوقات موجب می شود 
تا اشتباهاتی را مرتکب شویم که نه تنها وزن کم نکنیم، بلکه با افزایش آن نیز مواجه شویم. به واسطه رژیم های که شبیه معجزه به نظر می رسند و 
باورهایی اشتباه که درباره رژیم های غذایی وجود دارد، افراد بسیاری در مسیر کاهش وزن بارها و بارها شکست می خورند. از این رو، اگر برای کاهش 
وزن خود را برنامه ریزی می کنید، آگاهی از مواردی که باید از آنها پرهیز کنید نیز اهمیت دارد.در شرایطی که ممکن است بی ضرر و موثر به نظر برسند، 
اشتباهات رژیم غذایی با گذشت زمان می توانند اثر مخرب خود را نشان داده و بی نتیجه شدن تاش های فرد را به همراه داشته باشند. افزون بر این، 

برخی از این اشتباهات حتی می توانند سامت انسان را در معرض خطر قرار دهند زیرا بدن مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت نمی کند.
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دولتلبنانبهزودیتشکیلمیشود خــبــر
تاریک روشن اجاس ضدایرانی لهستان

ازاحتمالحضورایران
تالغواجاسورشو

آرمـان: آمریکایی هـا گمـان می کردنـد کـه بـا برگـزاری 
اجـاس ورشـو بـا محوریـت ضـد ایرانـی پیـروزی بزرگی 
به دسـت خواهنـد آورد و در بهتریـن حالـت اجماع جهانی 
را بـر علیه ایران شـکل می هند، اما واکنش های سـرد سـایر 
کشـورها بـه ایـن اجـاس زودتـر از آنچـه تصـور می شـد 
اجاس ورشـو را به شکسـت کشـاند. آمریکا و متحدانش 
کـه تاپیـش از ایـن مواضـع سـفت و سـختی علیـه ایـران 
می گرفتنـد و دم از اجمـاع علیـه ایـران می زدنـد حـال در 
شـرایطی قـرار گرفته اند که احتمـال لغو ایـن اجاس قوت 
گرفته است. پیش از این موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیـه اروپـا بـا انتقـاد از ایـن اجـاس خبر عدم شـرکت 
در ایـن اجـاس را داده بـود وپـس از آن نیز سـایر کشـورها 
نسـبت بـه آن موضع گیـری کردنـد. ایـن در حالـی اسـت که 
وزارت خارجـه روسـیه نیز روز سه شـنبه در بیانیـه ای اعام 
کـرد که مسـکو در کنفرانسـی که قرار اسـت بـا ابتکار عمل 

آمریـکا در ورشـو برگزار شـود شـرکت نخواهـد کرد.
 احتمال دعوت از ایران

رئیس جمهـوری لهسـتان از احتمـال دعـوت تهـران به 
کنفرانـس ضـد ایرانـی ورشـو خبـر داد. آنـدژی دودا گزینـه 
دعـوت از دولـت ایـران بـرای شـرکت در کنفرانـس ورشـو 
را گزینـه مفتوحـی دانسـت. نشـریه جروزالـم پسـت رژیـم 
صهیونیسـتی نیز با مخابـره این خبر نوشـت: رئیس جمهور 
لهسـتان می گوید هنوز تصمیم در خصوص دعوت کردن یا 
نکردن ایران به کنفرانس ورشـو اتخاذ نشـده اسـت. پیش تر 
وزیـر خارجه لهسـتان دعـوت از ایران را بـا این توضیح که 
صحبت های مسـئوان این کشـور ممکن اسـت رونـد آرام 

برگـزاری کنفرانـس را تهدید کند، منتفی دانسـته بود.
  احتمال لغو نشست

این احتمال زیاد شـده که وزیر خارجه آمریکا نشسـت 
ماه فوریه در لهسـتان را به دلیل اسـتقبال کم شرکت کنندگان 
لغـو کنـد. میـزان بـه نقـل از وال اسـتریت ژورنـال نوشـت، 
دیپلمات هـا گفته انـد کـه وزارت خارجـه لهسـتان از وزرای 
خارجـه کشـور های اروپایـی درخواسـت کـرده تـا در ایـن 
نشست شرکت کنند. اگرچه برخی از دیپلمات های اروپایی 
ایـن احتمال را مطرح کرده اند که مایک پمپئو ممکن اسـت 
حتـی در آخریـن دقایق به دلیل تعداد کم شـرکت کنندگان و 

یـا شـرکت مقام های سـطح پایین تـر لغو کند.

چینارتشخودرامدرنمیکند
» شی جین پینگ« رئیس جمهوری چین به دنبال مدرن 
سـازی جامـع در ارتـش، نظامیـان بخـش زمینی ارتـش را به 
نصـف کاهـش داده و در مقابـل به نیروهای هوایـی و دریایی 
ایـن کشـور افزوده اسـت. به گـزارش ایرنا به نقـل از روزنامه 
چاینـا پسـت، ارتـش آزادی بخش خلق در اقدامی بی سـابقه 
موسـوم به »تغییرات اساسـی« نیمی از نیروهای نظامی خود 
در بخـش زمینـی کاهش داده اسـت. بر اسـاس این گـزارش، 
اگرچـه ارتـش چیـن در چنـد سـال گذشـته نیروهـای غیـر 
جنگنـده خـود را به شـدت کاهـش داده اسـت امـا با داشـتن 
دو میلیـون نظامی همچنـان به عنوان بزرگتریـن ارتش جهان 
شـناخته می شـود. در حال حاضـر بیش از نیمـی از نیروهای 
دریایـی،  هوایـی،  نیـروی  بخـش  چهـار  در  چیـن  ارتـش 
موشـکی و نیـروی حمایت راهبردی متمرکز شـده اسـت که 
مسـئولیت اصلـی ایـن نیروها مقابلـه با حمـات تهاجمی و 
سـایبری اسـت. پیـش از ایـن بخـش عظیمـی از نیروهـای 
ارتـش آزادی بخـش خلـق را نیروهـای غیرجنگنده تشـکیل 
می دادنـد. به گفته مقامات نظامی چین، توسـعه بخش نیروی 
دریایـی چیـن بـا توجـه به مجهز شـدن به یک نـاو هواپیمابر 
بـا رشـد بسـیار باایی همـراه بوده اسـت. عـاوه براین، گفته 
می شـود کـه چیـن برنامـه ای بـرای تجهیـز نیـروی دریایی به 
پنچ تا شـش ناو هواپیمابر دارد. نیروهای موشـکی و حمایت 
راهبـردی نیـز بیشـتر بـر حمـات موشـکی متمرکز هسـتند. 
ارتـش آزادی بخـش خلـق در اول اوت 1927 همزمان با قیام 
نانچانـگ بـا نـام »ارتـش سـرخ کارگـران و دهقانـان چینی« 
تشـکیل شـد و در سـال 1949 با فتح سرزمین اصلی چین به 
حکومـت جمهوری چیـن بر این سـرزمین پایـان داد. ارتش 
آزادی بخـش خلـق چیـن از لحاظ تجهیـزات بعـد از ارتش 
ایـاات متحـده آمریـکا و نیروهـای مسـلح روسـیه سـومین 
ارتـش قدرتمنـد در جهـان اسـت و از لحاظ تعداد پرسـنل و 
نیروهـای نظامی در مـکان اول قـرار دارد. ارتش آزادی بخش 
خلـق از چهـار بخـش؛ نیروی زمینـی، نیروی هوایـی، نیروی 
دریایی و سـپاه پشـتیبان توپخانه، تشکیل می شود. هرچند در 
قوانیـن چیـن خدمت سـربازی اجباری اسـت امـا این قانون 
بـا توجـه به تعـداد زیاد داوطلبـان فعالیـت در ارتش هیچگاه 

اجرا نشـده اسـت. 

تشکیلکمیتهویژهتحقیقعلیه
رئیسجمهوریپیشینپاکستان

»جاوید اقبال« سـازمان بازرسی پاکستان)NAB( برای 
جمـع آوری مـدرک علیـه »آصـف علـی زرداری« رئیـس 
جمهـوری پیشـین پاکسـتان و خواهـرش »فریـال تالپـور« 
دسـتور تشـکیل کمیتـه تحقیقاتـی را صادر کـرد. به گـزارش 
ایرنـا، رسـانه های پاکسـتان روز چهارشـنبه گـزارش دادنـد، 
وظیفـه ایـن کمیته بررسـی نقـش زرداری در پرونده موسـوم 
بـه »حسـاب های جعلـی بانکـی« اسـت. این کمیتـه در نظر 
دارد 172 متهـم ایـن پرونـده را احضار کرده و نقـش زرداری 
را در این فسـاد مالی بررسـی کند.سازمان بازرسی پاکستان با 
استفاده ازا ختیارات قانونی خود به دستورات صادر شده از 
سـوی دادگاه عالی پاکستان در مورد زرداری و تالپور نظارت 
خواهـد کـرد. ایـن درحالی اسـت که دادگاه عالی پاکسـتان با 
بررسـی پرونده فسـاد مالی زرداری به دلیل نبود مدارک کافی 
در حـال حاضـر بـا آزادی وی بـه قیـد وثیقـه موافقـت کـرده 
اسـت. مشـاور رئیـس حزب مـردم، 2 مـاه فرصـت دارد تا با 
اسـتفاده از مسـتندات، بی گناهی خود را ثابت کند و در غیر 
این صورت باید منتظر سرنوشـتی مانند نواز شـریف باشـد. 
بـه گـزارش ایرنا، دادگاه عالی پاکسـتان سـوم دی ماه امسـال 
دسـتور توقیـف امـوال و انسـداد تمامی حسـاب های بانکی 
زرداری را در ارتبـاط بـا پرونـده گـروه» ُاومنـی« و »شـهرک 
بحریـه پاکسـتان« صـادر کـرد. کمیته مشـترک تحقیقاتی این 
کشـور)JIT( رئیس جمهوری پیشـین این کشـور را در یکی 
از بزرگترین پرونده های فسـاد اقتصادی کشـور شریک جرم 
دانسـت. در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه زرداری مشـاور 
کنونـی حـزب مردم پاکسـتان)PPP( بـه همراه رئیـس گروه 
اومنی به سـوء اسـتفاده از حسـاب های بانکی جعلی دسـت 
زده و در موضـوع شـهرک بحریـه شـریک جـرم به حسـاب 
 )JIT(می آید. در گزارش کمیته مشـترک تحقیقاتی پاکسـتان
آمـده اسـت کـه تمامـی هزینه هـای کاخ خانوادگـی زرداری 
مشـهور به »باول هاوس« با اسـتفاده از حساب های بانکی 
جعلـی پرداخـت شـده که بـه افراد ناشـناس تعلـق دارد. این 
کمیتـه، ممنـوع الخروجـی متهمـان ایـن پرونده را خواسـتار 
شـده و از وکیان متهمان خواسـته است که دفاعیات خود را 

بـه دادگاه تحویل دهند. 

»نبیــه بــری« رئیــس پارلمــان لبنــان پــس از دیــدار بــا ســعد حریــری نخســت وزیــر مکلــف بــه تشــکیل 
کابینــه، گفــت: حریــری بــر تشــکیل کابینــه دولــت در کمتــر از یــک هفتــه تاکیــد کــرد. بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل 
از پایــگاه خبــری الوطنیــه لبنــان، ایــن دیــدار درعیــن التینه)مقــر دوم ریاســت مجلــس لبنــان( صــورت 
گرفــت و دو طــرف دربــاره تشــکیل دولــت بحــث و گفــت وگــو کردنــد. پــس از ایــن دیــدار، بــری 
امروز)چهارشــنبه( در جمــع خبرنــگاران فضــای گفــت گــو را امیدوارانــه توصیــف کــرد و افــزود: 

حریــری در صــدد تشــکیل کابینــه بــوده و امیــدوار اســت کــه در کمتــر از یــک هفتــه ایــن اتفــاق رخ دهــد. بــری در 
پاســخ بــه ســوال خبرنــگاران گفــت: بــه طــور کلــی مشــکلی میــان مــا و حریــری بــه عنــوان اعضای فراکســیون توســعه 
و آزادی و فراکســیون وفــا وجــود نــدارد و چنانچــه ازم باشــد، نشســت دیگــری ترتیــب خواهیــم داد. وی بــا اشــاره بــه 
ضــرورت تشــکیل دولــت از همــه احــزاب خواســت درگیری هــای داخلــی خــود را کنــار گذاشــته و در جهت تشــکیل 

دولــت همــکاری کننــد.

 

دریایجنوبیحیاطخلوتفشارآمریکابرچین
آمریـکا به شـیوه های مختلـف به خصوص با کشـاندن متحدانش به 
دریـای جنوبـی می کوشـد چیـن را در حیاط خلوت خـود محاصره کند 
و از ایـن کشـور در کنـار جنـگ تجاری، امتیازات بیشـتری بگیرد نمونه 
آن برگـزاری اخیـر رزمایش مشـترک با بریتانیا در دریـای جنوبی بود. به 
گـزارش ایرنـا راهبـرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با روسـای 
جمهـوری قبلـی این کشـور از لحـاظ اینکـه صریح تر و علنی تر اسـت 
تفـاوت می کنـد و او از اینکـه کشـورهای رقیـب، نظیـر چیـن را تحـت 
فشـار بیشـتری قـرار دهـد، ابایـی نـدارد. ترامپ کـه از ابتـدای روی کار 
آمدنـش راهبـردی سرسـختانه در قبـال چیـن پیش گرفت و این کشـور 
را مـورد حملـه تجـاری قرار داد و تعرفه های سـنگین علیه پکن در نظر 
گرفـت حـاا می کوشـد تـا در دریـای جنوبـی اتحاد قـوی در برابـر این 
کشـور تشـکیل دهـد. رزمایش هایی که آمریـکا بابریتانیا، ژاپن، اسـترالیا 
و دیگـر کشـورهای غربی در منطقـه برگزار کرده اسـت و حضور ناوها، 
تجهیزات نظامی، جنگنده ها و هواپیماهای شناسـایی پیشـرفته آمریکا 
نشـان می دهـد کـه این کشـور به هیـچ وجه قصد نـدارد دریـای جنوبی 
را تـرک کنـد. آمریکا البته بهانه های زیادی هم دارد این کشـور از سـوی 
برخی کشـورهای آسیای جنوب شرقی برای حضور در منطقه حمایت 
می شـود و از سـوی دیگـر می گویـد بایـد از کشـتیرانی آزاد در دریـای 
جنوبی حراست کرد و همچنین نفوذ فزاینده نظامی چین در این منطقه 
و درگیـری هایـش بـا کشـورهایی نظیر ویتنـام و فیلیپیـن را بهانه خوبی 
بـرای ایـن حضـور قرار داده اسـت. در همین راسـتا بود که بـرای اولین 
بـار ناوهـای آمریـکا و انگلیس در مـاه جاری میـادی در دریای جنوبی 
رزمایـش برگـزار کردند طبیعی بود که آنها هدفی جز افزودن بر فشـارها 
علیـه چیـن ندارنـد. شـاید بـرای همیـن بود که شـی جین پینـگ رئیس 
جمهوری خلق چین روز سـه شـنبه این هفته در حضور مقام های ارشد 
سراسـر کشـور هشـدار داد توفان هـای بزرگتـری در راه اسـت و کشـور 
بایـد از ثبـات خـود حراسـت کنـد و همـه بایـد سـطح هوشـیاری خود 
را ارتقـا دهنـد. جانگ مینگ لیان کارشـناس دانشـگاه جی نن در شـرق 
چیـن اظهـار کـرد اگرچه آمریـکا و انگلیس می گوینـد رزمایـش آنها در 
دریـای جنوبـی، علیـه کشـور ثالثـی نیسـت اما اصـا این اظهـار نظرها 
قابـل قبـول نیسـت این دو کشـور با انجـام تمرینات بـزرگ نظامی خود 
در دریـای جنوبـی بیـن روزهـای 11 تـا 16 ژانویه، پیام روشـنی به چین 
داده انـد کـه فشـارها علیـه پکن کاهش نخواهـد یافت. او گفـت این دو 
کشـور در واقـع بـا برگـزاری رزمایـش در دریای جنوبی نشـان دادند که 
بـا حضـور چیـن در ایـن منطقـه مخالفنـد و با قـدرت نظامـی اعتراض 
خـود را ابـراز کـرده اند. این کارشـناس چینی بر این باور اسـت که پکن 
بـه اعتراضـات خـود علیـه این دو کشـور ادامـه خواهـد داد و نمی تواند 
ایـن تحـرکات خطرنـاک رزمی آنها را در منطقه خود نادیده بگیرد.  شـو 
لـی پینـگ کارشـناس آکادمی علـوم اجتماعـی چین هـم می گوید چین 
در روزهـای آینـده مواضـع خـود را بـا صراحت بیشـتری علیـه این دو 
کشـور و حضـور آنهـا در دریـای جنوبی و ایـن رزمایش اعـام خواهد 
کـرد.وی افـزود البتـه این دو کشـور به طور مسـتقیم چین را هـدف قرار 
نـداده انـد امـا آنهـا می خواهند قابلیت هـای رزمـی و نظامی خـود را به 
پکـن نشـان دهنـد. ایـن کارشناسـان می گوینـد آمریـکا و چین فقـط در 
زمینـه تجـاری درگیر نیسـتند بلکه موضـوع دریای جنوبـی و تایوان هم 
آنهـا را رودر روی یکدیگـر قـرار داده اسـت و این شـرایط را حساسـتر 
می کنـد. آمریـکا به خصـوص پـس از آنکـه در سـال 2018 چندیـن بـار 
ناوهایـش پـس از ورود بـه منطقه تحت مالکیت چیـن در جزایر دریای 
جنوبی از سـوی ناوهای چین مورد تعقیب قرار گرفتند، تصمیم گرفت 
فشـارهای بیشـتری بر چیـن وارد کنـد و برای اینکه بتواند این فشـارها 
را مضاعـف نمایـد متحـدان دیگـر را نیـز بـه ایـن عرصه دعـوت کرد و 
در تازه تریـن مـورد هـم رزمایش بی سـابقه ای با انگلسـتان برگـزار کرده 
اسـت. کشـورهای اسـترالیا و فرانسـه هـم می گوینـد در سـال گذشـته 
میادی ناوها، کشـتی ها و هواپیماهای آنها در مقاطع مختلف از سـوی 
چیـن مـورد تعقیـب قـرار گرفتـه انـد. سـال 2018 سـال رزمایش هـای 
مکـرر آمریـکا و متحدانـش در دریای جنوبی بود و سـال 2019 میادی 
را ایـن کشـور بـا یـک تمرینات نظامـی بزرگ با انگلسـتان شـروع کرده 
اسـت و ایـن پیامـی آشـکار بـرای چین اسـت مبنی بر اینکه واشـنگتن 
و کشـورهای متحـد دیگـر می خواهنـد حضـور خـود را در ایـن منطقه 
نهادینه کنند و از این پس روزهای پر تنشی در دریای جنوبی در انتظار 

پکن خواهـد بود. 

نخست وزیر بنگادش:
هندازجادهابریشمنترسد

نخسـت وزیـر بنـگادش گفـت: هند هرگـز نباید از توسـعه پـروژه 
جـاده ابریشـم چیـن هـراس داشـته باشـد بلکـه می تواند با پیوسـتن به 
ایـن پـروژه بزرگ در منافع اقتصادی دیگر کشـورها نیز سـهیم باشـد. به 
گزارش ایرنا به نقل از روزنامه دیلی اسـتار، شـیخ حسـینه نخست وزیر 
بنـگادش در مصاحبـه با شـبکه سـی ان ان گفـت، کشـور بزرگی مانند 
هند با داشـتن اقتصادی کان هرگز نباید از پیشـبرد پروژه جاده ابریشـم 
چین نگرانی داشـته باشـد، زیرا این پروژه می تواند منافع اقتصادی همه 
کشـورهای منطقـه را تأمین کند. وی افـزود، جهان تبدیل به یک دهکده 
جهانـی شـده و کشـورها بـرای توسـعه اقتصـاد نیازمند ارتباط هسـتند. 
نخسـت وزیر بنگادش یادآور شـد، کشـورهای چین، هنـد، بنگادش 
و میانمـار به تازگـی تفاهـم نامـه ای ارتباطـی تحـت عنـوان کریـدور 
ارتباطی)بنـگادش- چیـن- هند- میانمار( به امضا رسـانده اند بنابراین 
مـن فکـر نمی کنـم کـه هنـد دلیلـی بـرای نگرانـی در مـورد مسـیرهای 
ارتباطی داشـته باشـد. شـیخ حسـینه همچنین تأکید کرد که در صورت 
نگرانی، هند می تواند مشـکات خـود را از طریق مذاکـرات دوجانبه و 
چند جانبه به خوبی حل کند. نخست وزیر بنگادش همچنین در ادامه 
مصاحبـه خود با شـبکه سـی ان ان به موضـوع مهم مهاجرین روهینگیا 

در کشـور بنگادش نیـز پرداخت.

گــزارش

کـــوتــاه

تنش تازه سئول و توکیو
پروازهواپیماژاپنبرفرازکشتیکره

در حالی که تنش ناشـی از »حادثه راداری« میان کره 
جنوبی و ژاپن هنوز پایان نیافته اسـت ارتش کره جنوبی 
امـروز چهارشـنبه ادعا کرد یک هواپیمای نیـروی دریایی 
دفـاع از خـود ژاپـن در اقدامـی تحریـک آمیـز، نزدیک به 
کشـتی جنگـی کـره جنوبـی در دریای چین شـرقی پرواز 
کرده اسـت. به گزارش ایرنا از تلویزیون ژاپن، سـو ووک 
مدیر ارشـد عملیات ستاد مشترک ارتش کره جنوبی روز 
چهارشـنبه در یـک کنفرانـس خبـری گفـت: اندکـی پس 
از سـاعت 14 بعـد از ظهـر امروز، یک هواپیمای گشـتی 
نیـروی دریایـی دفـاع از خـود ژاپن در فاصلـه 540 متری 
و ارتفـاع 60 تـا 70 متـری یـک نـاو نیـروی دریایـی کـره 
جنوبـی در نزدیکی جزیره صخره ای »ایئـودو« در دریای 

چیـن شـرقی پـرواز کـرده اسـت. مـاه گذشـته نیـز یـک 
ناوشـکن کـره جنوبـی رادار کنترل آتش خود را به سـوی 
یـک هواپیمـای نیـروی دریایی دفـاع از خود ژاپن نشـانه 
گرفت کره جنوبی معتقد اسـت پـرواز هواپیماهای ژاپنی 
در ارتفـاع کـم بـه خـودی خـود یـک مشـکل محسـوب 
می شـود. »سـو« همچنیـن گفـت کـه بـا وجـود واکنـش 
مایـم کـره جنوبـی، ژاپـن در روزهـای 18 و 22 ژانویـه 
پروازهـای تحریـک آمیـزی به سـوی کشـتی های جنگی 
کـره جنوبـی انجـام داده اسـت. او یـادآور شـد کـه به رغم 
درخواسـت کـره جنوبـی از دولـت ژاپن بـرای جلوگیری 
از بـروز دوبـاره ایـن اتفاق، روز چهارشـنبه بار دیگر یک 

هواپیمـای ژاپنـی در ارتفاع پاییـن پرواز کرده اسـت.

معاون پامپئو در امور اروپا استعفا داد
ادامهسریالاستعفادرکاخسفید

معـاون وزیـر خارجـه آمریـکا در امور اروپـا و از 
دیپلمات هـای ارشـد این کشـور از سـمتش اسـتعفا 
داد. بـه گـزارش ایسـنا، به نقـل از پایگاه خبری هیل، 
اعـام ایـن خبـر از سـوی وس میچـل 41 سـاله در 
حالـی صورت گرفته که تنش میان آمریکا و اتحادیه 
اروپـا به خاطر برخی اقدامـات دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در سـطح باایی قرار دارد.وی دایل 
شـخصی و حرفـه ای را علـت اصلـی تـرک ایـن 
سـمت اعـام کـرد و گفـت تـا اواسـط فوریـه 2019 
بـه فعالیتـش ادامه می دهـد. آخریـن روزی که میچل 
در سـمت دسـتیار وزیـر خارجـه آمریـکا در امـور 
اروپایـی و اوراسـیایی فعالیـت می کنـد، 15 فوریـه 

خواهد بـود.وزارت خارجه آمریکا اسـتعفای قریب 
الوقـوع میچـل را تاییـد کـرده و وی را رهبـری موثر 
و دوسـتی خـوب بـرای متحـدان و شـرکای آمریـکا 
در اروپـا توصیـف کرده اسـت. قرار اسـت »الیزابت 
میـارد« یکـی دیگـر از مقام هـای وزارت خارجـه 
آمریـکا جـای وی میچل را بگیـرد. وی تـاش کرده 
تـا گمانه زنی هـا دربـاره اینکه اسـتعفایش در واکنش 
بـه سیاسـت گذاری هـای ترامـپ و لفاظی هایـش 
 در قبـال کشـورهای اروپایی اسـت، را کمرنـگ کنـد.

میچل در گفت وگویی با واشـنگتن پسـت گفت: من 
کامـا حامـی ترامـپ و کارهایی که انجـام می دهد و 

تیم رهبری او، هسـتم.

رهبـران ژاپـن و روسـیه اعـام کردنـد که حـل و فصل 
مناقشـات ارضـی، بسـیار دشـوار و دلهـره آور اسـت امـا با 
ایـن وجـود متعهد به ادامه مذاکرات هسـتند، ایـن در حالی 
اسـت کـه مردم روسـیه به انتقـال مالکیت جزایـر کوریل به 
ژاپـن اعتـراض دارنـد. به گـزارش ایرنـا به نقـل از روزنامه 
ژاپـن تـودی، »وادیمیـر پوتیـن« رئیس جمهوری روسـیه 
دیـروز پـس از میزبانـی و مذاکرات چند سـاعته با »شـینزو 
آبـه« نخسـت وزیـر ژاپـن در کرملیـن اعـام کرد آنهـا نیاز 

بـه مذاکـرات بیشـتر درمـورد حـل و فصـل اختافـات 
ارضـی کـه حمایـت عمـوم مـردم بـه دنبـال داشـته باشـد، 
دارنـد. پوتیـن می گویـد که برای ایجاد شـرایط مناسـب در 
راسـتای دسـتیابی بـه راه حـل دو جانبـه و قابـل قبـول، بـه 
اقدامـی درسـت و اساسـی نیـاز داریم. حل و فصلـی که از 
ایـن مذاکـرات ناشـی می شـود بایـد از جانب مردم روسـیه 
و ژاپـن پذیرفتـه شـود و در ایـن بـاره موافقت عمـوم مردم 
نیاز اسـت. وی افزود: نه روسـیه و نه ژاپن در مذاکراتی که 

در مـورد موضـوع صلح و حل مناقشـه اراضی چند دهه ای 
بین خود دارند از منافع ملی خود چشـم پوشـی نمی کنند و 
هر کسـی باید درباره دشـواری رقم زدن یک تحول بین دو 
کشـور واقع بین باشـد. نخسـت وزیر ژاپن نیز اعام کرد که 
حـل و فصـل اختافاتی که 70 سـال و پـس از پایان جنگ 
به صورت حل نشـده باقی مانده بسـیار دشـوار اسـت، اما 
کاری اسـت کـه بایـد انجـام شـود. آبـه و پوتیـن طـی چند 
سـال اخیر دیدارهای زیادی بر سـر حـل اختافات ارضی 

داشـته انـد و در مـاه نوامبـر توافـق کردند تا مذاکـرات را بر 
اسـاس پیشنهاد سـال 1956 شوروی مبنی بر بازگرداندن دو 
جزیـره بـه ژاپـن ادامه دهنـد. اوایل مـاه جاری، رهبـر ژاپن 
اعـام کرد که امیدوار اسـت سـال جـاری مذاکـرات درباره 
تغییر قریب الوقوع وضعیت جزایر با موفقیت انجام شـود، 
سخنانی که باعث تحریک کرملین شد. »سرگئی اوروف« 
وزیر امور خارجه روسـیه نیز هفته گذشـته به ژاپن هشـدار 
داد کـه بـرای آغـاز مذاکـرات بایـد هـر چهـار جزیـره را به 
عنـوان بخشـی از خـاک روسـیه بـه رسـمیت بشناسـد؛ 
تقاضایـی کـه بـه مـذاق آبـه خـوش نیامـد. مشـاور امـور 
خارجـه کرملیـن نیـز دراین بـاره گفت کـه اظهـارات اخیر 
توکیو مذاکرات میان دو کشـور را بیش از پیش دشـوار کرده 
اسـت. او اظهار داشـت در حال حاضر هیچ گزینه خاصی 
بـرای معاهـده صلـح بیـن روسـیه و ژاپـن وجود نداشـته و 
هیـچ کس به صورت رسـمی چیزی پیشـنهاد نداده اسـت. 
»دیمیتری پسـکوف« سخنگوی کرملین نیز در آستانه آغاز 
مذاکـرات میـان آبـه و پوتیـن تاکیـد کـرد کـه مذاکـرات دو 
طـرف برای حل مناقشـه میـان خـود در مراحل اولیـه قرار 
دارد و هنـوز کارهـای زیـادی بـرای انجـام دادن باقی مانده 
است.رسـانه های ژاپـن اعـام کردنـد کـه مشـتاق توافق بر 
سـر انتقال دو جزیره از چهار جزیره تحت سـلطه روسـیه 
به ژاپن هسـتند اما این چشـم انداز هنوز هم مورد به طور 
کامـل مـورد قبـول روسـیه نیسـت. ده هـا معترض روسـی، 
مقابـل سـفارت ژاپن در مسـکو گرد هم آمدند و خواسـتار 
عدم انتقال مالکیت این جزایر از روسـیه به ژاپن شـدند؛ به 
گفتـه مقامـات روسـیه 11 تن از این تظاهر کنندگان توسـط 
پلیس دسـتگیر شده اند. اتحاد جماهیر شـوروی در آخرین 
روزهـای جنـگ جهانـی دوم، چهـار جزیـره کوریـل را بـه 
تصاحـب خـود درآورد، ژاپن اما بـر دو جزیره از این جزایر 
ادعـای ارضی دارد و این اختاف مانع از امضای توافقنامه 

توسـط دو کشـور در سـال های اخیر شـده اسـت.

دیدار پوتین و آبه برای حل مناقشه ارضی

ترامپ خطاب به دموکرات ها:
تسلیم
نمیشوم

رئیـس جمهـوری آمریـکا در پیامی به دموکرات هـا درباره تعطیلی دولت 
که وارد رکورد تازه ۳2 روزه شـده، گفت: تسـلیم نمی شـوم.به گزارش ایسـنا، 
بـه نقـل از خبرگـزاری فرانسـه،  دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری آمریـکا 
بـار دیگـر درتوئیـت خـود دموکرات هـای کنگـره را مسـئول ایـن ناآرامـی و 
تعطیلـی دولـت دانسـت و تاکیـد کرد کـه تنهـا در صورتی تعطیلـی دولت را 
پایـان می دهـد کـه مبلـغ 5.7 میلیـارد دار اعتبـار برای سـاخت دیـوار مرزی 
بـا مکزیـک تامیـن شـود.وی نوشـت: بدون یـک دیوار، کشـور مـا هرگز مرز 
یـا امنیـت ملی نخواهد داشـت. بـا یک دیوار قدرتمند یا سـیم های خـاردار، 
نـرخ جرایـم و مـواد مخـدر در سراسـر آمریـکا بـه شـدت کاهـش خواهـد 
یافـت. دموکرات هـا ایـن را می داننـد امـا می خواهنـد بازی های سیاسـی راه 
بیندازند.تعطیلی بخش های فدرال آمریکا 22 دسـامبر سـال گذشـته میادی 
و بـا دسـتور ترامپ کلید خـورد و رکورد قبلی مربـوط به دولت بیل کلینتون، 
رئیـس جمهـوری پیشـین ایاات متحده را شکسـت؛ تعطیلـی دولت کنونی 
آمریـکا وارد سـی و دومیـن روز خود شـده و حـدود 800 هزار کارمند فدرال 

بـدون دریافت دسـتمزد به کار مشـغولند یـا در خانـه مانده اند. 

روز چهـره

پاکسـتان از هند خواسـته اسـت که هر چه سـریع تر توافقنامه 
راه انـدازی گـذرگاه جدیـد بین دو کشـور موسـوم بـه »کرتارپور« 
را نهایـی کند.بـه گـزارش ایرنـا، کریـدور کرتارپور به طـول چهار 
کیلومتـر، سـفر زائـران سـیک در هنـد را بـه شـهر »کرتارپـور« در 
پاکسـتان که مقدس ترین مکان این دین اسـت را تسـهیل می کند. 
بـر اسـاس توافـق اسـام آبـاد و دهلـی نو دو طـرف دو مـاه پیش 
تعهـد کردنـد کـه هـر یـک از دو کشـور در طـرف خود ایـن جاده 
را بسـازند امـا هنـوز طـرف هنـد توافقنامه سـاخت این جـاده را 
امضا نکرده اسـت.آیین آغاز عملیات سـاخت جاده گذرگاه مرزی 
کرتارپور چهارشـنبه 28 نوامبر)هفتم آذرماه( با حضور ژنرال قمر 

جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکسـتان و عمران خان نخسـت وزیر 
و جمعـی از مقامـات هندی برگزار شـد. پیش از ایـن، دولت هند 
درخواسـتی را بـرای طرف پاکسـتانی ارسـال کرده بـود تا آنها نیز 
آن سـوی مـرز سـاخت ایـن جـاده را تـا شـهر کارتارپـور و معبـد 
گـورودوارا دربـار صاحـب ادامـه دهند که تقاضـای طوانی مدت 
جامعـه سـیک برای سـاخت این جـاده بااخره مـورد موافقت دو 
کشـور قـرار گرفـت و هنـد و پاکسـتان توافـق کردنـد کـه هر یک 
از دو کشـور در طـرف خـود ایـن جـاده را بسـازند. سـخنگوی 
وزارت امـور خارجـه پاکسـتان نیـز اخیـرا اعـام کـرد کـه دولـت 
اسـام آبـاد پیـش نویس پیشـنهادی ایـن توافقنامه را به سـفارت 

هند در اسـام آباد ارسـال کرده اسـت.وی افزود: دولت پاکسـتان 
از هنـد خواسـته اسـت که بـرای نهایی کردن هر چه سـریعتر این 
توافقنامه هیاتی به پاکستان اعزام کند.  محمد فیصل گفت: دولت 
پاکسـتان خواهـان بازگشـایی ایـن گـذرگاه مـرزی در سـال 2019 
میـادی اسـت و ایـن تصمیم را طبق اصول اسـامی اتخـاذ کرده 
اسـت زیـرا اسـام به تمامـی مذاهـب و ادیـان احترام می گـذارد. 
وی افـزود: پاکسـتان بـا پیـروی از چشـم انداز محمـد علی جناح 
بنیانگـذار پاکسـتان خواهـان ایجـاد روابـط دوسـتانه بـا تمامـی 
همسـایگان خود اسـت و فعالیت های خود را برای توسعه و رفاه 
منطقه ادامه خواهد داد. وزارت امور خارجه پاکستان، دکتر فیصل 

مسـئول بخش جنوب آسـیا این وزارتخانه را به عنوان سخنگوی 
دولـت پاکسـتان در زمینـه گـذرگاه مـرزی کرتارپـور معرفـی کرده 
اسـت. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان نیز شامگاه سه شنبه در 
خبری اعام کرد که دولت هند نیز در پاسـخ به درخواسـت اسام 
آباد، از هیات این کشـور برای سـفر به دهلی نو و رفع مشـکات 
راه انـدازی ایـن گذرگاه مرزی دعوت کرده اسـت. بر اسـاس خبر 
منابع خبری، دو دیدار برای سـفر هیات پاکسـتان به هند پیشـنهاد 
شـده است و اعضای هیات پاکستانی احتماا 26 فوریه)ماه آینده 
میـادی( یـا هفتم مـاه مارس به دهلی نو سـفر می کنند. البته منابع 
دیپلماتیـک به این رسـانه گفته اند که تصمیـم نهایی در خصوص 
اعـزام اعضـای ایـن هیـات، از سـوی عمـران خان نخسـت وزیر 

پاکسـتان اتخاذ می شود.

رئیس جمهوری چین: 
مراقب »قوی سیاه« 
و »کرگدن خاکستری« باشید

رییس جمهوری خلق چین به مقام های سراسـر کشـور دسـتور داد مراقب قوی 
سـیاه)اقدامات غیرمنتظـره( و کرگـدن خاکسـتری)هر احتمال و تهدیدی کـه نادیده 
گرفتـه شـود( باشـند و افـزود: هوشـیاری خـود را کاهش ندهید و بدانیـد که چالش 
هـا، مشـکات و فراز و فرودهـای زیادی وجود دارد. به گـزارش ایرنا از خبرگزاری 
شـینهوا، شـی جین پینگ روزچهارشـنبه در جمع مقامات حزب کمونیسـت چین 
در پکـن افـزود: مراقـب هـر تحول و اقدامی که ثبات کشـور را به مخاطـره بیاندازد، 

باشـید و هوشـیاری خود را نسـبت به گذشـته افزایش دهید تا بتوانید هر خطری را 
کنترل کنید. وی تاکید کرد که مقام های سراسـر کشـور هر اقدامی را که ازم اسـت 
بایـد انجـام دهنـد و هر تدبیری کـه ازم می بینند اتخاذ کنند تا ثبات کشـور به خطر 
نیفتـد و اصاحـات بـا قـدرت بـه پیـش بـرود. رییـس جمهـوری چین گفـت: باید 
اطمینـان حاصـل کنیم رشـد اقتصادی به شـکل پایـدار ادامه می یابد و تهدیـدی در 
ایـن زمینـه کشـور را به مخاطره نمی انـدازد و اقتصاد و تجارت در شـرایط مطلوب 
و معقولـی قـرار دارد. قـرار اسـت بسـیاری از اسـتان ها کنگره هـای محلـی خـود را 
در طـول یـک سـال مـورد ارزیابـی قـرار داده و نشسـت های تـازه ای برگـزار کنند و 
بـزودی نیـز این کشـور در ماه مارس برای اجاس سـاانه کنگره ملـی آماده خواهد 
شـد انتظـار مـی رود دوره های آموزشـی ویـژه ای برای شـماری از مسـئوان در این 
وضعیـت در نظـر گرفته شـود. این هشـدارهای رئیس جمهوری چین در شـرایطی 

مطـرح می شـود کـه اوضـاع اقتصادی کشـور هم مطلوب نیسـت و رشـد اقتصادی 
بـه پایین تریـن زمـان در حدود ۳ دهه گذشـته رسـیده اسـت و چیـن و آمریکا درگیر 
منازعـات تجـاری بزرگـی هسـتند. خبرگـزاری رسـمی چیـن گـزارش کرده اسـت 
نشسـت این هفته که تا روز جمعه ادامه می یابد، برای این اسـت که هر مخاطره ای 
مـورد ارزیابـی دقیـق قـرار گرفته و مسـئوان راهکارهای خـود را برای مقابلـه با آن 
اعـام کننـد. رییـس جمهـوری چین طبـق گذشـته در این اجـاس هم بر نـوآوری 
و دسـتیابی بـه فناوری های نوین، شناسـایی مخاطـرات، پیشـبرد اصاحات، حفظ 
وحدت، تولیدات ساخت چین و ایجاد آزمایشگاه های ملی بیشتر و تسریع در این 
زمینـه تاکیـد کـرد. وی البته تصریح کرد باید از طرح های چین در خارج از کشـور و 
سـرمایه گذاری های این کشـور در کشـورهای دیگر حراسـت کرد و برای مقابله با 

توفان هـای قـوی و بیشـتری که در راه اسـت، آمـاده بود.

معـاون وزیـر امـور خارجه روسـیه امروز چهارشـنبه آب 
پاکـی را روی دسـت مقامات آلمـان و آمریکا ریخت و اعام 
کـرد که مسـکو حاضر نیسـت موشـکی کـه مورد اختـاف با 
غـرب بر سـر نقـض پیمان موشـکی اسـت را از بیـن ببرد.به 
گـزارش ایرنا از مسـکو، »هایکـو ماس« وزیـر خارجه آلمان 
جمعه هفته گذشـته با حضور در مسـکو در دیدار با سـرگئی 
اوروف همتـای روس خـود در مسـکو پیشـنهاد داده بـود که 
روس ها با نابودی تسـلیحاتی کـه از نگاه آمریکا نقض پیمان 
منع گسـترش ساح های هسـته ای کوتاه و میان برد محسوب 
می شـود، مانـع از بیـن رفتـن این پیمـان شـوند.وزیر خارجه 
آلمـان دقیقـا از روسـیه خواسـته بـود موشـک 9ام 729 را کـه 
مـورد اختـاف آمریکاسـت، نابود کنـد چرا که برلیـن نگران 
آغاز دور جدید مسـابقه تسـلیحاتی اسـت. سـرگئی اوروف 
وزیـر امـور خارجـه روسـیه اگر چه تـاش کـرد بافاصله به 
مهمـان خـود پاسـخ رد ندهـد امـا به نکتـه ای اشـاره کـرد که 

نشـان می داد روسـیه اطمینان یافته که آمریکا در هر شـرایطی 
از پیمـان موشـکی خـارج خواهـد شـد. اوروف گفـت کـه 
ایاات متحده تصمیم خود را برای خروج از پیمان موشکی 
گرفتـه اسـت و مقامـات کاخ سـفید تنهـا در اظهـار نظرهـای 
عمومـی از بـاز بودن مسـیر مذاکـره در این خصوص سـخن 
می گوینـد. امـروز امـا سـرگئی ریابکـوف معـاون وزیـر امـور 
خارجـه روسـیه در جمـع وابسـتگان نظامـی چندین کشـور 
درخواسـت آمریکا برای نابودی موشـک 9 ام 729 را غیرقابل 
قبـول خوانـد. وی اظهار داشـت: این درخواسـت غیرمنطقی 
اسـت و کوچکترین اشـتراکی با تاش منصفانه برای رسیدن 
بـه راه حـل نـدارد. معـاون وزیـر خارجـه روسـیه ایـن را هم 
گفت که مقامات کاخ سـفید پیش از مطرح کردن درخواسـت 
خـود می دانسـتند کـه پذیرش آن از سـوی روسـیه غیرممکن 

اسـت. ریابکـوف تمامی اسـتدال های آمریـکا در خصوص 
نقض پیمان موشکی توسط روسیه را جعلی خواند و افزود: 
خیلی ها نمی خواهند با بررسـی کارشناسـی، ادعاهای جعلی 
برمـا شـود چـرا کـه در ایـن صـورت ممکـن اسـت پرونده 
نقض پیمان موشـکی برای همیشـه بسـته شـود. معاون وزیر 
امـور خارجـه روسـیه درعیـن حال گفت کـه کشـورش آماده 
مذاکـره بـا آمریـکا بـه منظـور حفظ پیمـان منع موشـک های 
هسـته ای کوتاه و میان برد اسـت. گفتنی اسـت، آمریکا اعام 
کـرده کـه در مـاه فوریه)مـاه آینـده میـادی( به طـور یکجانبـه 
مشـارکت خـود در پیمـان منـع موشـک های هسـته ای کوتاه 
و میـان بـرد را بـه تعلیق در مـی آورد. پیمان منع موشـک های 
هسـته ای میان برد و کوتاه برد هشـتم ماه دسـامبر سـال 1987 
بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 

و رونالـد ریـگان رئیـس جمهـوری وقـت آمریکا امضا شـد. 
براسـاس ایـن پیمـان، توسـعه و کاربـرد تمـام موشـک های 
هسـته ای و غیـر هسـته ای کوتـاه و میـان بـرد بـه اسـتثنای 
موشـک های دریایی ممنوع شـد.این پیمان نخسـتین قرارداد 
کنترل تسـلیحات هسـته ای موشـکی راهبـردی در جهـان به 
حسـاب می آید که با توجه به اینکه در دوره جنگ سـرد بین 
دو ابرقدرت)شـوروی و آمریـکا( امضـا شـده بـود از اهمیت 
بسـیار بـاا و حیاتـی برخـوردار شـده اسـت.تا سـال 1991 
حـدود دو هـزار و 700 موشـک نابود شـدند ضمـن اینکه دو 
کشـور اجازه بازرسـی از تاسیسـات یکدیگر را داشتند.سـال 
2002 آمریـکا از پیمـان موشـک های ضد بالیسـتیکی خارج 
شـد و جـورج بـوش رئیـس جمهـوری وقت آمریکا دسـتور 
اسـتقرار سـپر موشـکی در اروپـا را صـادر کـرد و در مقابـل 
وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسـیه در سال 2007 اعام 

کـرد کـه این پیمان دیگر به سـود روسـیه نیسـت.

ارتـش روسـیه در مراسـمی اقـدام به رونمایی از موشـک 
جدیـد خـود و شـرح ویژگی هـا و جزئیـات آن کـرد بـه ایـن 
هـدف کـه ادعـای آمریـکا در خصـوص اینکـه ایـن موشـک 
ناقـض معاهـده سـاح های هسـته ای میـان بـرد اسـت را رد 
کند.بـه گزارش ایسـنا به نقل از خبرگزاری پرس اسوسیشـن، 
ارتـش روسـیه در ایـن خصـوص تاکیـد دارد که این موشـک 
تحـت عنـوان موشـک مـدل 9M729 کـه یک موشـک کروز 
پرتابـی از زمیـن اسـت در چارچـوب محدودیت هـای تعیین 
شـده از سـوی معاهـده سـاح های هسـته ای میان بـرد)آی ان 
اف( مربوط به سـال 1987 قرار می گیرد. این در حالیسـت که 
اخیـرا آمریکا تصمیمـش را برای خارج شـدن از این معاهده 
اعام کرده و مدعی شـد که این موشـک جدید روسـیه نقض 
شـرایط این معاهده اسـت. معاهده ای که به موجب آن تولید، 
آزمایش و مسـتقر کردن موشـک های بالستیک و کروز پرتابی 
از زمیـن در بـرد 500 تـا 5500 کیلومتـر ممنوع می شـود. طبق 
اعـام واشـنگتن، آمریـکا در صورتیکـه تـا تاریـخ دوم فوریه 
روسـیه پایبنـد بـه ایـن معاهـده نشـود ایـن معاهـده را معلـق 

می کند. امروز میخائیل ماتویوسـکی یک ژنرال ارتش روسـیه 
و رئیس بخش موشـکی و توپخانه ای این ارتش در نشسـتی 
بـا وابسـته های نظامی کشـورهای خارجی اظهار کـرد که این 

موشـک جدیـد حداکثـر بـردش 480 کیلومتر اسـت.او گفت: 
9M729 بـا مـدل 9M728 تفاوت هایـی دارد بیشـتر بـه ایـن 
خاطر که از یک کاهک بهینه سـازی شـده و سیسـتم هدایتی 

که قابلیت های آن را بهبود می بخشـد برخوردار اسـت. در این 
مراسـم ارتش روسـیه این سـاح را همراه با پرتابگر متحرک 
آن در مرکز نمایشگاهی در نزدیکی مسکو به نمایش گذاشت. 
ژنـرال ماتویوسـکی تاکیـد کـرد: بوسـتر این موشـک جدید و 
موتور بخش کروز آن و مخزن سوخت آن تغییر نیافته اند.وی 
افزود: این موشـک جدید در واقع به میزان 10 کیلومتر بردش 
کمتـر از مـدل قدیمی تر آن صرفا به خاطر کاهک سـنگین تر 
و سیسـتم های کنترلش اسـت. ژنرال ماتویوسکی خاطرنشان 
کرد: این موشـک جدید در شـرایط میدانی قابل بهینه سـازی 
نیسـت. این ژنرال روسـی گفت: پرتابگر متحرک بهینه سازی 
شـده این موشـک جدید بزرگتر اسـت زیرا در مدل قبلی تنها 
حامل دو موشـک بود اما در مدل جدید حامل چهار موشـک 
اسـت. وی افزود: ارتش روسـیه این مراسـم معرفی را برگزار 
کـرده صرفـا بـه این خاطر که بر افزایش شـفافیت نـزد خود و 
پایبنـدی اش بـه معاهـده ای ان اف تاکید کنـد. پیش تر کرملین 
صریحـا ادعای آمریکا در خصوص اینکه معاهدهـآی ان اف 

را نقـض کـرده رد کـرده بود.

درخواست پاکستان از هند برای تعیین تکلیف کرتارپور

روسیه پیشنهاد موشکی آلمان و آمریکا را رد کرد

مناقشهکوریلادامهمییابد

در رد ادعای واشنگتن
روسیه موشک جدیدش را به نمایش گذاشت
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حــواد ث

کــوتــاه تصادف زنجیره ای ســه خودرو در محور بم – بزمان شهرســتان ایرانشهر 3 کشته برجا گذاشت.
سرهنگ محمود سعادتی در گفت وگو با پایگاه خبری پلیس گفت: یک فقره تصادف فوتی در محور  
بم –بزمان به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعام و بافاصله تیمی از ماموران پاسگاه انتظامی سمسور 
به همراه عوامل امدادی و پلیس راه برای بررســی موضوع به محل اعزام شــدند.وی عنوان کرد: در 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد یک دستگاه پژو 405 حامل سوخت قاچاق با 2 سرنشین که 

از شهرستان بم به سمت ایرانشهر در حرکت بوده با یک دستگاه پژو 405 دیگر که از بزمان به سمت 
بم در حال تردد بوده برخورد کرده و در ادامه با یک دستگاه تریلی کفی خودرو بر حامل چهار دستگاه 
خودروی پژو پارس و یک دستگاه رانا به شدت برخورد کرده است.سرهنگ سعادتي افزود: در این 
حادثه راننده و سرنشین خودرو حامل سوخت و پژو دیگر در دم فوت و خودروها دچار آتش سوزی 

شده و به طور کامل سوختند.

3 کشته در تصادف زنجیره ای 

مجروحیت ۸ نفر براثر انفجار مواد محترقه
سخنگوی آتش نشانی تهران از انفجار موادمحترقه 
دست ساز در یک منزل قدیمی خبر داد. سید جال ملکی 
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران پویا با اعام خبر انفجار 
موادمحترقه در خیابان وحدت اسامی درباره جزئیات 
ایــن حادثه اظهار کرد: انفجــار در یک منزل قدیمی در 
خیابان وحدت اســامی، بازارچه ترخانی به ســامانه 
125 اعام شــد که به سرعت آتش نشانان سه ایستگاه 
آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران ادامه داد: با حضور 
آتش نشــانان در محل حادثه مشاهده شد یک منزل دو 
طبقه قدیمی به عنوان کارگاهی برای تولید و نگهداری 
موادمحترقه دست ساز تبدیل شده که انفجاری در آن رخ 
داد ه. بود.وی تصریح کرد: این انفجار منجر به حریق و 
شکسته شدن در و پنجره ها شده بود؛ هشت نفر شامل 
هفت خانم و یک آقا در محل حضور داشتند که همگی 
دچار مصدومیت شده و تحویل عوامل اورژانس شدند.

ملکی گفت: هم اکنون آتش خاموش شده و آتش نشانان 
در حال ایمن سازی محل حادثه هستند.

قتل پایان درگیری پدر و پسر 
جوان قائمشــهری چهارشنبه در بابل پدر خود را با 
اسلحه سرد به قتل رساند.به گزارش ایرنا، شاهدان عینی 
گفته اند این پدر و پسر قائمشهری در میدان امام حسین)ع( 
جنب بازار روز بابل ابتدا به مشــاجره و درگیری لفظی 
پرداختند و سپس پســر با حمله به سوی پدر وی را با 
ضربات چاقو به قتل رساند.سخنگوی مرکز فوریت های 
اورژانــس 115 بابل با تایید وقوع قتل به خبرنگار ایرنا 
گفت: بعد از تمــاس مردمی مبنی بر درگیری و اصابت 
چاقو به یک مرد در میدان امام حسین)ع( بابل بافاصله 
یک آمبوانس به همراه دو نفر به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی غام نیاء روشن افزود: متاسفانه فردی 52 ساله اهل 
قائمشهر بر اثر ضربات چاقو و شدت خون ریزی در دم 
جان باخت و جســد مقتول بعد از انجام اقدامات اولیه 
به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد.وی گفت: پسر 
این مرد 52 ساله بعد از اصابت چاقو به پدرش از صحنه 
حادثه متواری شد ولی ماموران نیروی انتظامی در تعقیب 

برای یافتن وی هستند.

ترور یک قاضی عالی رتبه 
 رئیس کل دادگســتری استان اصفهان گفت: رئیس 
دادگاه عمومی بخش جلگه اصفهان مورد شلیک گلوله 
یکی از طرفین پرونده ای قرار گرفت که البته آســیبی به 
وی وارد نشد.احمد خسروی وفا سه شنبه شب افزود: با 
تاش ماموران ذیربط، شخص ضارب بافاصله دستگیر 
و بازداشت شده است.به گفته وی این پرونده در دست 

بررسی است.

توقیف محموله قاچاق 
فرمانده انتظامي شهرستان مراغه از توقیف محموله 
قطعات لوازم یدکي دســتگاه هاي حفــاري به ارزش 2 
میلیارد ریال و دستگیري یک نفر در این رابطه خبر داد.

ســرهنگ رضا اصاني فر در تشریح این خبر گفت: در 
راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کاا و ارز،ماموران 
پلیس آگاهی، حین گشتزني و کنترل خودروهای عبوری 
به یک دســتگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وي ادامه داد: ماموران در بازرسي از خودروي مذکور 42 
قطعه لوازم یدکي دستگاه هاي حفاري خارجی که فاقد 
مدارک مثبته گمرکی بود را کشف کردند.این مقام انتظامی 
افزود: کارشناسان ارزش این محموله را 2 میلیارد ریال بر 
آورد کرده اند که در این رابطه یک نفر دستگیر و خودرو 
مربوطه نیز توقیف شد. فرمانده انتظامي شهرستان مراغه با 
اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان 
به صورت مستمر در دستور كار پلیس این شهرستان قرار 
دارد، ازشــهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده 
موارد مشــکوک مراتب را ســریعا به پلیس 110 اطاع 

دهند.

پایان كار سارق قطعات خودرو 
جانشین فرماندهي انتظامي گلســتان از دستگیري 
سارق لوازم و قطعات خودرو و كشف 30 فقره سرقت 
در شهرستان گرگان خبر داد.سرهنگ مسعود فروزان در 
گفت وگو با پایگاه خبري پلیس، در تشریح این خبر گفت: 
به دنبال وقوع چند فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو 
در سطح شهرستان گرگان، موضوع شناسایي و دستگیري 
عامان سرقت در دستور کار ماموران پلیس آگاهي قرار 
گرفت.وي ادامه داد: ســرانجام ماموران پس از یكسري 
كارهاي علمی و تخصصی و بررسي صحنه هاي سرقت 
در یکی از گشتزني هاي هدفمند خود موفق شدند فردی 
که در حال سرقت قطعات یک دستگاه خودرو پارک شده 
در کنار خیابان بود را شناسایی و دستگیر کنند.سرهنگ 
فروزان افزود: متهم به یگان انتظامي منتقل كه در تحقیقات 
فني و پلیســي به عمل آمده به 30 فقره سرقت لوازم و 
قطعات خودرو در سطح شهرستان گرگان اعتراف كرد.

جانشین فرماندهي انتظامي گلستان با اشاره به دستگیري 2 
مالخر در این رابطه تصریح كرد: متهمان نیز پس از تشكیل 

پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند.

انفجار تریلر حمل سوخت
برخورد یک دســتگاه تریلر حمــل گازوئیل با یک 
دستگاه کامیون بنز تک موجب انفجار و سوختن کامل دو 
خودرو و آتش گرفتن دو باب مغازه و دو منزل مسکونی 
و یک دستگاه پراید در روستای رباط پشت بادام بخش 
خرانق اردکان شــد ولی خوشــبختانه خسارت جانی 
به دنبال نداشت.»جاوید عیدانی« بخشــدار خرانق در 
گفت وگو با ایسنا افزود: خوشبختانه با تاش نیروهای 
امدادی و انتظامی، آتش سوزی تریلر حمل سوخت که 
بر اثر برخورد با یک کامیون شــب گذشــته در روستای 
رباط پشت بادام بخش خرانق اتفاق افتاد، مهار شد.وی 
با اشــاره به انتقال راننده کامیون حمل گازوئیل به مراکز 
درمانی طبس برای مداوا، گفت: خوشبختانه این حادثه 
تلفــات جانی در بر نداشــته است.بخشــدار خرانق از 
همکاری آتش نشــانی اردکان، معــدن چادرملو و رباط 
تقدیر کرد و تاش نیروهای اورژانس، هال احمر، نیروی 
انتظامی، راهداری های استان یزد و خراسان جنوبی و 
شورای روستای رباط پشت بادام را ستود.وی، علت این 
ســانحه را برخورد شدید یک کامیون حمل سوخت به 
علت نقص فنی و انحراف از جاده با یک کامیون بنز تک 
و آتش گرفتن تانکر حامل سوخت عنوان کرد و گفت: 
خوشبختانه این سانحه تلفات جانی در پی نداشته و فقط 
به تعدادی از خودروها و منازل مسکونی اطراف حادثه، 

خساراتی وارد شده است.

طی ۹ ماه
گازگرفتگی جان 3۸۸ نفر را گرفت

سازمان پزشکی قانونی کشور اعام کرد: مسمومیت با گاز منواکسیدکربن 
جان 3۸۸ نفر را طی ۹ ماه گرفت که این آمار نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۶.3 درصد کاهش داشته است.سازمان پزشکی قانونی کشور اعام 
کرد:در ۹ ماهه امسال 3۸۸ نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند 
که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، ۶.3 درصد کاهش 
را نشان می دهد که در ۹ ماهه سال گذشته 414 نفر به علت گاز CO جان 
باختند.از کل 3۸۸ فوتی ناشی از مسمومیت با گاز منواکسیدکربن، 302 نفر 
مرد و ۸۶ نفر زن بوده اند.در بین استان های کشور، به ترتیب استان تهران با 
۸5، خراســان رضوی با 3۹ و البرز با 2۸ فوتی، بیشترین میزان مرگ های 
ناشــی از مســمومیت با گاز CO را به خود اختصاص داده اند.بر اساس 
آخرین آمار ســازمان پزشکی قانونی، آذرماه با ۹0 با فوتی، پر تلفات ترین 

ماه از نظر مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کربن بوده است.
 هشدار پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور به استناد آمارهای موجود ضمن هشدار 
نسبت به افزایش تلفات مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در نیمه دوم سال 
بر رعایت نکات ایمنی در نصب و به کارگیری وسایل گرمایشی در فصل 
پاییز و زمستان تأکید و به هم میهنان توصیه می کند در فصل پاییز و زمستان 
هم میهنان در استفاده از وسایل گرمازا که عمدتا به سیستم گاز شهری متصل 
است، نهایت دقت را داشته باشند. هم میهنان ضمن استفاده بهینه از وسایل 
گرمازا،  به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از 
وسایل گرمایشی و مســیر خروجی گاز مونواکسید کربن از دودکش این 

وسایل توجه کنند.
 توصیه های پیشگیرانه

گاز مونوکسید کربن گازی بدون رنگ و بو است. عمده ترین منبع تولید 
این گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولی اصوًا در اثر احتراق هر نوع 
ماده سوختنی به خصوص در محیط های در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است 
تولید شود.استفاده از آبگرمکن یا بخاری های مستعمل یا دارای نقص فنی 
و فاقد دودکش یا دارای دودکش بدون عملکرد مناسب در منزل بیشترین 
موارد ابتا به مســمومیت را تشکیل می دهند. از آن جا که تمایل این گاز 
برای ترکیب با هموگلوبین خون ما 250 برابر بیش از اکســیژن است لذا 
با باا رفتن درصد آن در هوای اتاق، به ســرعت باعث ایجاد مسمومیت 
خواهد شــد و اکسیژن رســانی به بافت های مختلف بدن از جمله مغز و 
قلب را دچار اختال می نماید که به علت بی رنگ و بی بو بودن این گاز، 
ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد عائم مسمومیت شدید مورد 
توجه واقع نشود.عائم مسمومیت حاد با این گاز شامل سردرد، سرگیجه، 
تهوع و اســتفراغ و احتماًا درد شکمی و سپس حالت بیهوشی، تشنج و 
اغمااست. در بیماران مبتا به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید بیماری 
یک عامت هشدار دهنده باشد.از سایر عائم مسمومیت می توان به سفتی 
عضات، افزایش تعداد تنفس، کاهش فشار خون و گاه تنگی مردمک ها 

اشاره کرد. 
 چگونه از مسمومیت پیشگیری کنیم؟

1. آگاه باشید که هر وسیله گرمازای سوختنی که به نحوی با سوخت های 
فسیلی)نفت، گاز، ذغال ســنگ( کار کند به صورت بالقوه می تواند سبب 
تولید گاز مونواکسید کربن شود.2. از بخاری های مستعمل و فرسوده بدون 
دودکش یا دارای دودکش نامناسب و غیر استاندارد استفاده نکنید.3. توجه 
داشته باشید،  استفاده از بخاری های بدون دودکش به هیچ وجه از تولید گاز 
مونواکسید کربن جلوگیری نمی کند.4. هرگز در فضای بسته و محدود که 
تهویه کافی و مناسب ندارد)نظیر اتاق، گاراژ و...( آتش روشن نکنید.5. هرگز 
در فضای بسته گاراژ موتور اتومبیل را روشن نگذارید.۶. قبل از راه اندازی 
وسایل گرمایشی، از سامت مسیر دودکش ساختمان و بدون تَرک و نشتی 
بودن آن اطمینان حاصل نموده و از اتصال مناسب و صحیح لوله بخاری 
و آبگرمکن به دودکش دیواری اطمینان کنید.7. تمام دودکش ها باید وسیله 
انتهایی ضد باد)کاهک( مناسب داشته باشد.۸. در محیط های شغلی و منازل 
که در آنها از کوره و مشــعل استفاده می شود از سامت دستگاه و سیستم 
تخلیه دود اطمینان کنید.۹. هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مستقل 
و منتهی به فضای بیرون باشد و لذا به کارگیری آب گرمکن های دیواری در 
فضاهای بسته یا مکان های فاقد جریان هوا مجاز نیست.10. شیب لوله های 
افقــی در داخل واحدها باید مثبت و روبه بــاا و ارتفاع عمودی لوله در 
بیرون حداقل سه برابر طول افقی آن باشد.11. توجه به داغ بودن دودکش 
پس از روشــن کردن وسیله گرمایشی به اطمینان شما از تخلیه گاز کمک 
خواهد کرد. اگر لوله دودکش بخاری شما سرد است دلیل آن خارج نشدن 
محصوات احتراق و گازهای سمی از دودکش است در این صورت باید 
ضمن رفع نقص، به طور موقت با بازکردن قســمتی از در یا پنجره تهویه 
در محیط ایجاد کنید.12. ضمن ایجاد تهویه مناســب جهت آشپزخانه و 
حمام منزل، از نصب آبگرمکن در حمام و نیز روشن کردن شعله های اجاق 
گاز در آشپزخانه جهت گرم نگه داشتن محیط داخل خانه جداً خودداری 
نمایید.13. اگر فضای منزل خود را با شوفاژ و سیستم حرارت مرکزی گرم 
می کنید درز بندی و بستن منافذ درها و پنجره ها به منظور جلوگیری از اتاف 
حرارتی بامانع است اما درصورتی که از بخاری های گازسوز به منظور 
گرمایش محیط استفاده می کنید حتمًا مختصری تهویه از طریق در یا پنجره 
در فضا ایجاد نمایید و از درز بندی و بستن کامل منافذ خودداری کنید.14. 
در صورت احساس عائم سردرد و سرگیجه و تهوع در مکانی که احتمال 
وقوع مسمومیت وجود دارد فوراً آن مکان را ترک کرده و به فضای آزاد پناه 
ببرید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنید.15- در صورت تداوم عائم 
فوق برای چند روز متوالی احتمال مسمومیت خفیف با این گاز وجود دارد 
که بهتر است در این مورد با پزشک خود مشورت کنید.1۶- رانندگان وسایل 
نقلیه سنگین، از روشن کردن گاز پیک نیک در اتاق وسیله نقلیه خود جهت 

استراحت و خواب جدا خودداری کنند.

گـــزارش 

ویـــژه 
رد کشف گوشت سگ در یک مرکز عرضه گوشت 
مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی خبر عرضه گوشت سگ در یکی 
از مراکز عرضه گوشــت مشهد را تکذیب کرد.به گزارش ایلنا صبح چهارشنبه 
4 بهمن ماه  اخباری مبنی بر کشــف گوشــت ســگ در یک قصابی به صورت 
گسترده منتشر شد.کارشناس اتحادیه گوشت دامی در تشریح ماجرا گفت: حدود 
یک هفته ای بود فعالیت واحد متخلف را که هیچ پروانه کسبی هم ندارد زیر نظر 
گرفته بودیم. فروشنده هم که سر در مغازه بنری با عنوان »ران سردست تعاونی 
3۶ هزار تومان!« نصب کرده  بود برای تحویل گوشت ها، از قبل ثبت نام می کرد.

دو ســه روز هیچ گوشــتی در محل تخلیه نشد تا اینکه صبح سه شنبه دوباره با 
عنوان خریدار به محل مراجعه کردیم که فروشنده عنوان کرد ساعت 10 گوشت 
می رسد، پس از هماهنگی های ازم با مقدسی کارشناس مسئول معاون بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و کرباسی مسئول واحد نظارت شبکه 
دامپزشکی مشهد صورت گرفت و در محل منتظر تخلیه گوشت ماندیم.لحظاتی 
بعد پسر فروشنده که سوار بر یک وانت پیکان بود به محل آمد و گوشت ها را که 
داخل چند کیسه قرار داشت از وانت تخلیه و به داخل مغازه منتقل کرد. به محض 
رویت ماجرا وارد عمل شدیم، اما پسر فروشنده با چاقویی که در دست داشت 
به سمت ما حمله ور شد، وقتی دید تعداد کارشناسان حاضر در محل زیاد است 
از محل متواری و در همان حال که از مغازه دور می شد با کنترلی که در دست 
داشت، کرکره برقی مغازه را فعال کرد تا در مغازه بسته و مانع کشف گوشت ها 
شود که با این اقدام پدرش در محل گرفتار شد. کمی بعد هم پدر متهم مجبور 
شــد کرکره را باا ببرد که پس از ورود کارشناسان به محل چهار اشه گوشت 
کشف شد که بررسی ها مشخص کرد آنها متعلق به گوسفند نیست و برخی از 
آنها مشکوک به اشه سگ است.مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی این خبر را 
تکذیب کرد و گفت: پس از انجام آزمایش مشخص شد اشه های کشف شده 

متعلق به گوسفند و بز است و خبر کشف گوشت سگ تکذیب می شود.

معاونــت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ از 
دســتگیری سارقان مامورنما که با اســتفاده از لباس و آرم و عائم 
پلیسی و با حضور در محل سکونت اتباع افاغنه، 1۹ دستگاه تلفن 
همراه و 20 میلیون تومان پول از آنها را سرقت کرده بودند،خبر داد.

ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، در این باره اظهار کرد: نیمه 
شــب 25 آذر ماه ۹7 خبری با عنوان ســرقت مسلحانه چند سارق 
بــا لباس، آرم و عائم پلیســی از اتباع خارجی، بــه کانتری 144 
جوادیه تهرانپارس اعام شد. با حضور ماموران کانتری در محل و 
بررسی های اولیه، مشخص شد در شب حادثه، پنج مرد که 2 تن از 

آنها لباس پلیسی با درجات سرهنگی و سروانی به تن داشتند، پس 
از ورود به محل سکونت اتباع افاغنه خود را پلیس معرفی کرده و 
با تهدید ساح، گوشی های تلفن همراه و 20 میلیون تومان وجه نقد 
آنها را گرفته و به ســرعت از خانه بیرون رفته اند که در ادامه نیز با 
استفاده از 2 دستگاه خودروی مشکی رنگ و نقره ای از محل متواری 
شده اند.وی ادامه داد: پس از انجام بررسی های اولیه، پرونده تحت 
عنوان »سرقت مســلحانه تحت عنوان مامور قابی« به اداره یکم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع داده شد و تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت 

تا اینکه با اقدامات فنی صورت گرفته، یکی از اعضای این باند به نام 
»احسان« شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ گودرزی، تصریح کرد: در 
تحقیقات صورت گرفته از »احسان«، سایر اعضای این باند سرقت 
که همگی دارای نسبت فامیلی از جمله پدر، برادر، پسرخاله، دایی 
و دوست پسرخاله با وی بودند، شناسایی و در ادامه پدر و دوست 
پســرخاله »احسان« نیز، دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شدند. با 
انجــام بازجویی پدر »احســان«، در اعترافات خــود اعام کرد که 
پیشنهاد این سرقت توسط »غامرضا« دوست پسرخاله »احسان« 
به آنها داده شده. به گفته پدر »احسان«، »غامرضا« این سرقت را 
برنامه ریزی کرده و گفته است تعداد زیادی از افاغنه در خانه ای در 
خیابان جشنواره تهرانپارس زندگی می کنند و به تازگی حقوق ماهیانه 
خود را دریافت کرده اند، بنابراین می توان به عنوان مامور پلیس به آنجا 
رفت و سرقت کرد.وی افزود: این متهم همچنین در ادامه اعترافات 
خود گفت که بعد از هماهنگی های انجام شده حدود ساعت 2نیمه 
شــب با 2 دستگاه خودروی ســواری به در خانه مورد نظر رفتیم و 
در حالیکه 2 تن از ما لباس پلیس برتن داشتیم و دیگر اعضا هم با 
ادوات پلیسی از جمله کلت کمری، دستبند و اسپری اشک آور قابی 
ما را همراهی می کردند، پس از در زدن به داخل خانه رفتیم.در ادامه 
نیز با تهدید ساکنان خانه پول و گوشی های آنها را گرفتیم و به سرعت 
از آنجا متواری شدیم.معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ تصریح کرد: این در حالی بود که یکی از مالباخته ها در 
اظهارات خود به کارآگاهان گفت: ساعت حدود 2 بامداد بود که زنگ 
در بــه صدا درآمد و وقتــی در را باز کردیم، ۶ نفر که خود را مامور 
کانتری معرفی کردند با استفاده از گاز اشک آور و ساح و بی سیم 
شروع به بازجویی و جمع آوری گوشی ها و پول های ما کردند و در 
مجموع 1۹ دستگاه گوشــی و حدود 20 میلیون تومان وجه نقد از 
ما به سرقت بردند.بر اساس مرکز اطاع رسانی پلیس آگاهی تهران، 
سرهنگ ولی پور گودرزی با اشاره به اینکه پرونده این باند سرقت 
مسلحانه تحت عنوان مامور در حال حاضر در شعبه دوم بازپرسی 
ناحیه 34 تهران در حال رســیدگی است، گفت: در حال حاضر سه 
نفر از این باند ســرقت مسلحانه دستگیر شدند و سرنخ هایی برای 

دستگیری دیگر اعضای این باند نیز وجود دارد.

سرقت ماموران قابی از اتباع خارجی

رئیس  پلیس فتای کرمانشاه گفت: 3 نفر که با انتشار 
مطالــب  کذب و توهین آمیــز در کانال های تلگرامی و 
تمســخر مردم، با هدف اخاذی و ســرگرمی، موجب 
ســلب  آسایش و هتک  حیثیت آنها شده بودند، توسط 
ماموران پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ 
 علــی  کریمی در جمع اصحاب رســانه، اظهــار کرد: 
چندین نفر از دختران و پســران کرمانشاهی، اخیرا به 
پلیس  فتا مراجعه و عنوان کردند شــخصی ناشناس با 
انتشــار مطالبی از آنها در قالب صوت، تصویر و فیلم 
در شبکه های مجازی، آنها را مورد تمسخر قرار داده و 
موجب هتک حیثیتشان شده است.وی افزود:کارشناسان 

پلیس فتا پس از انجام بررسی های ازم متوجه شدند، 
شخص یا اشخاصی با راه اندازی چندین کانال تلگرامی 
اقدام به انتشار تصاویر همشهریان کرمانشاهی کرده و در 
قبال پاک کردن تصاویر اقدام به اخاذی از آنها می کنند 
و از سوی دیگر، اعضای این کانال ها نیز به سرعت در 
حال افزایش است که این موضوع می توانست باعث 
هتک حیثیت تعدادی کثیری از جوانان و نوجوانان در 
استان شود.کریمی ادامه داد: ماموران پلیس فتا با انجام 

اقدامات فنی توانســتند ادمین های کانال های موردنظر 
را که ســه نوجوان محصل بودند، شناســایی و پس از 
هماهنگــی با مقام قضائی احضــار کنند.رئیس پلیس 
فتای استان  کرمانشــاه بیان داشت: متهمان در مواجهه 
با ادلــه  موجود، ضمن اقــرار به جرم خــود، اعتراف 
کردند که مدتی اســت به جهت ســرگرمی در شــبکه 
اجتماعی تلگرام اقدام به ســاخت چند کانال کرده اند 
و مطالبی مشــترک در قالب صــوت، تصویر و فیلم از 

افراد و اقشــار مختلف مردم را در آن منتشر می کردند 
و آنها را به تمســخر می گرفتند.وی به کاربران توصیه 
کــرد: در نگهداری عکس ها و اطاعات محرمانه خود 
جدیت داشــته باشــند و از در اختیار قرار دادن آنها به 
دیگــران حتی نزدیکان خود خــودداری کنند و آنها را 
در شــبکه های اجتماعی منتشر نکنند، چرا که این امر 
زمینه را برای ســوء اســتفاده های بعدی توسط افراد 
فرصت طلب ایجــاد می کند.این مقام انتظامی تصریح 
کرد: هتک حیثیت و نشــر اکاذیب در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی، طبق ماده 17 قانون جرائم رایانه  ای 

جرم بوده و با منتشرکنندگان آن برخورد می شود .

دستگیری عامان انتشار تصاویر خصوصی 

ســرهنگ جلیل موقوفه ای از دســتگیری 10 نفر از 
جاعان اسناد ملک های بدون مالک در شمال تهران خبر 
داد. جانشین رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، اظهار 
کرد: با دریافت خبری مبنی بر جعل اســناد اماک بدون 
مالک در شمال تهران پرونده ای در این خصوص تشکیل 
و مراتب رسیدگی به آن در دستور پلیس قرار گرفت.وی 
افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد که باند جعل سند 
اماک بدون مالک متشکل از 10 نفر جاعان اسناد اماک 

در شمال تهران با شناسایی اماکی که بدون مالک هستند، 
آنها را تصاحب کرده و اقدام به سند سازی و فروش با 
قیمت کمتر به نسبت قیمت اماک در بازار به همشهریان 
کردند.سرهنگ موقوفه ای تصریح کرد: با دریافت مجوز 
قضائی مبنی بر دســتگیری متهمان، تیم عملیاتی پلیس 

پیشگیری پایتخت در یک اقدام ضربتی پس از شناسایی 
مخفیگاه متهمان وارد ســاختمان آنها شــده و موفق به 
دســتگیری 4 نفر از اعضای باند شــدند.وی افزود: در 
بازرسی از مخفیگاه متهمان، تعدادی اسناد جعلی تک 
برگ اماک، چک، شناســنامه های جعلی واســناد خام 

کشــف و ضبط شد.جانشــین رئیس پلیس پیشگیری 
پایتخت با بیان اینکه پلیس موفق به دستگیری ۶ نفر دیگر 
از اعضای این باند حین فروش اموال با استفاده از سند 
جعلی را داشتند، خاطرنشان کرد: به همشهریان توصیه 
می کنیم که در زمان خرید خانه و یا اتومبیل در صورت 
مواجه شدن با قیمت پایین تر از بازار ابتدا از اصالت سند 
مطمئن شــوند و سپس اقدام به خریداری اموال کنند تا 

بعد ها در این خصوص دچار مشکل نشوند.

انهدام باند جعل اسناد اماک 

فرمانده انتظامی استان مازندران از عملیات ضربتی پلیس و دستگیری سارق حرفه ای با 4۸ 
فقره سرقت در شهرستان قائمشهر خبر داد. سردار سید محمود میرفیضی درباره جزئیات این 
خبر، گفت: در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر سرقت یک دستگاه 
خودروی نیسان در شهرستان قائمشهر، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان 
قرار گرفت.فرمانده انتظامی اســتان مازندران، افزود، با تشــکیل تیم های اطاعاتی ماموران 
خودروی مورد نظر را حین حمل تجهیزات ساختمانی و داربست سرقتی از ساختمانی نیمه 
کاره در آن شهرستان شناسایی کردند.سردار میرفیضی، خاطر نشان کرد: متهم با مشاهده ماموران 
قصد داشت از محل متواری شود که با قرار گرفتن در محاصره ماموران پلیس آگاهی و پلیس 

امنیت عمومی قائم شهر با به جا گذاشتن خودرو و سرقت یک دستگاه خودروی سواری دیگر 
از محل متواری شد.این مقام ارشد انتظامی مازندران، تصریح کرد: در ادامه این عملیات ماموران 
سارق را حین تردد با خودروی سرقتی شناسایی و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، عنوان داشت: ماموران در بازرسی از این خودرو نیز مقادیر قابل 
توجهی تجهیزات ساختمانی سرقتی کشف کردند.وی اظهار داشت: متهم پس از دستگیری در 
تحقیقات و بازجویی های فنی پلیس، ضمن اعتراف به 40 فقره سرقت از اماکن خصوصی به 
۸ فقره سرقت خودرو نیز اقرار کرد.سردار میرفیضی با اشاره به تشکیل پرونده برای این فرد از 

معرفی و تحویل وی به مرجع قضائی خبر داد.

معاون مبارزه با سرقت وسایط نقلیه پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دســتگیری باند ۶ نفره سارقان لوازم داخل خودرو 
با بیش از یکهزار فقره ســرقت و 200 شاکی در شهر تهران 
خبر داد.سرهنگ کارآگاه ســید شمس الدین میرزکی درباره 
نحوه انجام سرقت این باند گفت: اعضای این باند سرقت، 
نیمه شــب ها تا ســاعت اولیه بامداد در نقاط مختلف شهر 
تهران از جمله، تهران نو، غرب تهران، خانی آباد، مشــیریه، 
یاخچی آباد و... سرقت هایشــان را انجــام داده و در اغلب 
مــوارد نیز با خودروهای خود اقدام به ســرقت ضبط، باند، 
ابزار، زاپاس خــودرو و لوازم داخل صندوق عقب خودرو 
ســرقت می کردند. با ارجاع این پرونده از ســوی دادسرای 
ناحیــه 34 تهران به این پلیس آگاهی، رســیدگی به موضوع 
در دســتور کار قرار گرفت و تیم های عملیاتی از کارآگاهان 
این یگان برای شناسایی و دستگیری متهمان عملیات های 
پلیســی را آغاز کردند.سرهنگ میرزکی، ادامه داد: تحقیقات 
و مراقبت های تخصصی در این زمینه ادامه داشت تا اینکه 
مخفیگاه متهمان در محدوده جنوب شرق و همچنین جنوب 
غرب تهران شناســایی شده و با هماهنگی مرجع قضائی و 

طی یک عملیات ضربتی و هماهنگ هر شــش سارق این 
پرونده دستگیر شدند. متهمان برای تحقیقات به پلیس آگاهی 
منتقل شدند و در تحقیقات از آنها مشخص شد همگی دارای 
سابقه کیفری هستند. همچنین هر بار پس از سرقت های لوازم 
خودرو، اموال مسروقه را به کمترین قیمت در محدوده های 
خازیــر و خیابان جمهوری به فروش می رســاندند.وی با 
اشــاره به اینکه این ســارقان در تحقیقات صورت گرفته به 
یکهزار فقره ســرقت لوازم داخلی خودرو در محدوده های 
مختلف شــهر تهران، اعتراف کردند، گفت: با بررســی های 
صورت گرفته از سوی مأموران پلیس آگاهی پایتخت، تا کنون 
بیش از 200 تن از شاکیان پرونده شناسایی و برای شکایت 
از سارقان به پلیس آگاهی دعوت شدند.بر اساس مرکز اطاع 
رسانی پلیس آگاهی تهران، سرهنگ میرزکی، در ادامه گفت: 
در حال حاضر با دستور دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 
تهران، هر شش متهم این پرونده پس از دستگیری با صدور 
قرار قانونی به اداره بیســتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل 
شدند تا تحقیقات تکمیلی درباره سایر جرایم این متهمان و 

همدستان دیگرشان انجام شود.

با 200 شاکی
باند سارقان هزار فقره ای منهدم شد

دستگیری سارق حرفه ای 

فرمانده قرارگاه عملیاتی ابوذر استان کرمان گفت: 
در درگیری مسلحانه ماموران یگان تکاوری راور با 
اشرار در عمق کویر شهداد 132 کیلو تریاک کشف 
شد. سرهنگ محمد مهدوی نیا در تشریح این خبر 
گفت: ماموران یگان تکاوری113 شهرســتان راور 
در راســتای مبارزه با سوداگران مرگ و پاک سازی 
کویر در منطقه گندم بریان بخش شــهداد مســتقر 
شــدند.وی با اشــاره به اینکه  اســتقرار نیروها تا 
ســاعاتی از شب در این منطقه ادامه داشت، افزود: 

حوالی نیمه شب یک دســتگاه خودرو هایلوکس 
و3 دســتگاه موتورسوار پس از مواجهه با ماموران 
به ســمت نیروها تیراندازی کردند و در مواجهه با 
آتش پرحجم ماموران با اســتفاده از تاریکی شب 
از منطقه متواری شدند.ســرهنگ مهدوی نیا بیان 
داشــت: در ادامه ماموران در پاک ســازی منطقه 2 
دستگاه موتورسیکلت تریل و 132کیلوگرم تریاک 
کشف کردند که پاکسازی منطقه به منظور دستگیری 

قاچاقچیان مسلح ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان تهران از مر گ 2 نفر از اتباع 
بیگانه بر اثر ســقوط به داخل دیگ چوبی روغن در 
کارخانه ای در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین خبر 
داد.سردار عبدالرضا ناظری در تشریح این خبر گفت: 
در پی اعام مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر 
فــوت 2 نفر از اتباع بیگانــه در کارخانه تولید چرم 
مصنوعی واقع در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین 
ماموران انتظامی پاســگاه آب باریک جهت بررسی 
موضوع ســریعا به محل اعــزام شــدند.وی افزود: 

ماموران با حضور در محل مشــاهده کردند3 نفر از 
اتباع بیگانه به داخل یک دیگ چوبی حاوی روغن 
صنعتی واقع در کارخانه تولید چرم مصنوعی سقوط 
کرده اند که 2 نفر از آنان در دم جان خود را از دست 
داده و یک زن نیز توسط عوامل امدادی جهت درمان 
به بیمارستان منتقل شده است.فرمانده انتظامی شرق 
اســتان تهران در خاتمه خاطر نشان کرد: تحقیقات 
تکمیلی پلیس در خصوص علت حادثه و شناسایی 

مقصران احتمالی ادامه دارد.

مرگ 2 نفر براثر سقوط به داخل دیگ روغنکشف 132 کیلو تریاک 
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تیم ملی  برای قهرمانی چیزی کم ندارد
علی اصغر مدیرروستا یکی از ملی پوشان تیم ملی  
بود که در دو بازی متوالی مقابل چین به این تیم گلزنی 
کرد وی در مورد دیدار ایران و چین اظهار کرد: این تیم 
چین نسبت به سال های قبل ضعیف تر شده و توانایی 
مقابلــه با تیم ملی  ایران را نــدارد. البته نباید چین را 
دستکم گرفت به خصوص اینکه در این جام شاهدیم 
که تیم های درجه دو آســیا مقابل تیم های درجه اول 
خوب بازی کرده اند و شاید بهتر باشد بگوییم خوب 
مقاومت کردند. همانطوری که ما در جام جهانی مقابل 
بهترین تیم های دنیا خوب بــازی کردیم در این جام 
تیم های درجه دو آسیا با دفاع اتوبوسی مقابل تیم های 
درجه اول قرار گرفته اند. تیم ملی  ایران در حال حاضر 
یک تیم منسجم و هماهنگ است بازیکنان این تیم 
در داخــل و بیــرون از زمین با هم رفاقــت دارند. از 
نظر تکنیکی و فنی هم بازیکنان ایران بســیار برتر از 

بازیکنان چین هستند. ضمن اینکه بازیکنان حرفه ای ما 
می دانند که نباید حریف را دستکم بگیرند اما تیم ملی  
می تواند از دیوار چین عبور کند و اگر با همان تمرکز 
بازی های قبل بازی کنیم پیروزی دور از دســترس ما 
نخواهد بود. مدیر روســتا با اشــاره به بازی هایی که 
مقابل چین در مقدماتی جام جهانی انجام داد، گفت:  
آن تیم چین نسبت به این تیم شرایط بهتری داشت. ما 
هم ۲ بر صفر از حریف عقب افتادیم اما تیم ایران با 
بازیکنان درجه یک و ممتازی که داشت توانست بازی 
را برگرداند و پیروزی ۴ بر ۲ را رقم بزند. وی با اشاره 
به شانس قهرمانی ایران در جام ملت ها گفت: تیم ملی  
ایران شخصیت قهرمانی دارد و شاید بهتر است بگویم 
این تیم چیزی برای قهرمانی در آسیا کم ندارد و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد تیم ملی  ایران می تواند در این 

دوره قهرمان شود.

چین تیمی نیست که ایران را دچار دردسر کند 
عبدا... ویســی سرمربی پیشــین تیم های فوتبال 
سپاهان و استقال خوزستان گفت: چین تیمی نیست 
که ایران را دچار دردسر کند. عبدا... ویسی در خصوص 
عملکرد تیم ملی  در ۴ بازی گذشته جام ملت های آسیا 
۲019 گفت: برای خیلی ها قابل پیش بینی بود که خیلی 
راحت از این گروه صعود کنیم و عمان را هم در بازی 
حذفی ببریم. پیش بینی من این بود که در مرحله گروهی 
9 امتیاز می گیریم اما بازی با عراق چنگی به دل نزد. در 
بازی با عمان هم قدرت تیم ملی  بیشتر شد ولی هنوز 
آن تیم ایده آل نیستیم. از اینجا به بعد باید طوری بازی 
کنیم تا ترس را به دل حریفان بعدی بیندازیم. وی عنوان 
کرد: در مرحله گروهی تغییراتی را به خصوص در فاز 
دفاعی شاهد بودیم که این موضوع کمی مشکل ساز 
شد و فکر می کنم تغییرات زیاد چندان خوب نیست. 
در سازمان دفاعی ما گاهی اوقات ناهماهنگی هایی دیده 

می شــد و امیدوارم در بازی های بعدی شرایط برای 
تیم ملی  بهتر شود. سرمربی پیشین استقال خوزستان 
با تاکید بر اینکه چین نمی تواند برای ایران دردسرساز 
شود، اظهارکرد: شاید چین تیم زیرکی باشد و لیپی هم 
روی این تیم تاثیر بگذارد ولی آنها حریفی نیستند که 
ما را به دردسر بیندازند. تیم ما از لحاظ فنی قوی تر از 
چین است. ویسی با اشاره به تقابل احتمالی ایران و 
ژاپن در مرحله نیمه نهایی خاطرنشان کرد: ژاپن نسبت 
به جام جهانی ۲018 ضعیف تر شده و البته تغییراتی هم 
در این تیم صورت گرفته است. امیدوارم با شکست 
دادن این تیم به فینال برویم. کی روش 8 سال است که 
هدایت تیم ملی  را بر عهده دارد و مردم هم انتظار دارند 
که با این تیم قهرمان شویم. خیلی ها با نایب قهرمانی 
ایران در جام ملت ها هم راضی نمی شوند و امیدوارم 

جام قهرمانی به ایران برسد.

گـــپ

منهای فوتبال 
نمی شود عجوانه تصمیم گرفت

تسنیم: انتخابات ریاست فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی آبانماه 
سال 95 در خال برگزاری مسابقات جهانی این رشته در شهر مینسک 
باروس انجام شد که علیرضا حیدری از سوی فدراسیون کشتی ایران 
به عنوان نامزد ریاست این فدراسیون معرفی شده بود که درنهایت نیز رأی 
ازم را برای ریاســت بر این فدراسیون به دست آورد. این در حالی بود 
که نفراتی چون الدار کورتانیدزه حریف سال های نه چندان دور حیدری 
از گرجستان، فواد مسکوت رئیس کنفدراسیون کشتی آفریقا، فرانسیسکو 
لی رئیس کنفدراسیون کشتی آمریکا، تارکونگ رئیس کنفدراسیون کشتی 
قاره اقیانوســیه، پدرو گاما عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی از برزیل 
و همچنین خانم ادیت مــدرس داوری اتحادیه جهانی اعضای هیات 
رئیسه فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی را برعهده داشتند. حیدری در این 
مدت با توجه به مسئولیت بین المللی اش، در ُبعد داخلی کشتی پهلوانی 
نیز فعالیت هایی داشــت. خبری که محمدرضا داورزنی روز گذشته در 
مورد واگذاری کشــتی پهلوانی به فدراسیون زورخانه ای اعام کرد، به 
شــدت مورد اعتراض دارنده 6 مدال کشتی آزاد جهانی و المپیک قرار 
گرفته اســت. او در این  رابطه گفت: طبق چیزی که معاون وزیر اعام 
کرده، آنها کشتی پهلوانی را به فدراسیون زورخانه ای داده اند درحالیکه 
زیرساخت های ازم برای این رشته در این فدراسیون مهیا نیست. آنها 
اصا کشــتی گیر ندارند و به نظر من این یــک کار عجله ای بود و فقط 
خواستند کشتی پهلوانی را از فدراسیون کشتی بگیرند، درحالیکه بسترش 
در فدراسیون زورخانه ای اصا مهیا نیست. اگر هم می خواستند چنین 
کاری را انجام دهند باید صبر می کردند تا کارهای ازم برای این واگذاری 
صورت بگیرد، ضمن اینکه فدراسیون کشتی هم اکنون با سرپرست اداره 
می شود و او نمی تواند در خصوص چنین چیزهای مهمی تصمیم بگیرد. 
سرپرست فقط باید فدراسیون را اداره کند و نمی تواند برای رئیس بعدی 

تصمیم بگیرد. چنین تصمیمی برای حاا خیلی زود بود.

دلیل تاخیر در انتخابات والیبال را نمی فهمم!
ایســنا: محمد ترکاشوند در پاسخ به این ســوال، به نظر شما چرا 
برگزاری انتخابات فدراســیون والیبال تا کنون به تعویق افتاده است؟ 
توضیح داد: از نظر من هر چه زودتر انتخابات فدراسیون والیبال برگزار 
شــود به نفع این رشته و تیم ملی  است. تا آنجایی که من می دانم سال 
پیش رو یک ســال پر ترافیک برای والیبال اســت و باید به فکر آینده 
بازی های تیم ملی  بود. بهتر است رئیس فدراسیون انتخاب شود تا با 
ارائه برنامه ها والیبال را در مســیر درست حرکت دهد، این چند ماهی 
هم که از دست رفت کار را تا حدودی سخت کرد و من نمی فهمم چه 
دلیلی برای به تعویق انداختن این انتخابات وجود دارد! سرمربی فعلی 
تیم پیکان تهران در پاسخ به این سوال، تاخیر در انتخاب نایب رئیس و 
دبیر فدراسیون والیبال چه مشکاتی را می تواند برای والیبال ایجاد کند؟ 
توضیح داد: بحث اول تیم ملی  است که باید مشکاتش برطرف شود 
و به نظرم نبود این دو سمت باعث عقب افتادن کارها می شود. در حال 
حاضر نیز ما زمان را از دست داده ایم، اگر هم نایب رئیس و دبیر جدید 
انتخاب شــوند تا خود را با شرایط کار در والیبال وفق دهند یک سال 

دیگر را نیز از دست داده ایم که خوب نیست. 

نیما  نکیسا: 
     حضور »لیپی« هم عیار چین را
 مشخص نمی کند! 
آرمان: تیم ملی  فوتبال کشــورمان امروز به مصاف چین می رود تا 
در صورت برتری مقابل این تیم به جمع ۴ تیم برتر راه یابد. نیما نکیسا 
پیشکسوت فوتبال کشورمان در خصوص وضعیت شاگردان کی روش 

صحبت کرد. 
   درباره عملکرد تیم ملی  در جام ملت های آسیا چه نظری دارید؟

 تیم فوتبال کشورمان در این دوره از رقابت ها عملکرد قابل قبولی را به 
نمایش گذاشته است. دعوت از نفرات مختلف و تعجب برانگیز از سوی 
کی روش در حال حاضر به ثمره نشسته و باعث شده ما ۲ تیم ملی  قدرتمند 
را به جای یک تیم داشته باشیم. در زمانی که این بازیکنان از دل لیگ دعوت 
می شــدند و خط می خوردند و نفرات جدید دیگری دعوت می شــدند 
ماحصل اش خروجی برای تیم ملی  بود جایی که کنعانی زادگان، ترابی و 
وریا غفوری توانستند دوباره به تیم ملی  دعوت شوند. من منکر حواشی های 
چند سال اخیر کی روش نمی شوم، اما انصافا با توجه به اینکه ورزش در 
حال حاضر به سمت نتیجه گرایی سوق پیدا کرده است، این مربی پرتغالی 

عملکرد نسبتا خوبی در کارنامه چندساله حضورش در ایران داشته است.
   وضعیت تیم ملی  در مرحله گروهی و یک هشتم نهایی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 تیم ملــی  در این ۲ مرحله عملکرد خوبــی از خودش به نمایش 
گذاشت، آنها با ترکیب های متفاوتی در مسابقات حاضر شدند تا حریفان 
از وضیت تیم اطاع پیدا نکنند. اصلی ترین حریف ما که نسبتا ما را در 
مرحله گروهی اذیت کرد تیم فوتبال عراق بود. ما در هر صورت توانستیم 

با اقتدار از مرحله گروهی و یک هشتم عبور کنیم و به چین برسیم.
   درخصوص دیدار با چین چه نظری دارید؟

تیم چین سال ها است که در بحث باشگاهداری و خرید بازیکنان 
و مربیان نام آشنا با تیم ملی  قطر رقابت می کند و جزو تیم های متحول 
شده در قاره آسیا است. حضور لیپی در این تیم عیار فنی آنها را تا حدی 
مشخص می کند، اما تنها مربی تعیین کننده نیست و واقعیت ها در مستطیل 
ســبز متفاوت است. چین به لحاظ فنی به مراتب از تیم ملی  کشورمان 
ضعیف تر است. ما با جسارتی که از بازیکنان مان سراغ دارم می توانیم 
برنده دیدار مقابل چین باشــیم. در هفدهمین دوره جام ملت ها شانس 
شاگردان کی روش از تمام تیم ها بیشتر است و توان قهرمان شدن را داریم.

نمره مثبت  تیم ملی   
 

تیم ملــی  فوتبــال کشــورمان در مرحلــه گروهی 
رقابت های جام ملت های آسیا صدرنشین شد و بعد از 
حذف عمان به مصاف چین خواهد رفت. به اعتقاد من 
تیم ملی  در جام ملت ها نمره مثبتی گرفت و توانست از 
دور مقدماتی و گروهی صعود کند و به یک چهارم نهایی 
راه پیــدا کند. در بــازی مقابل عمان اگر بازیکنان کنترل 
بیشتری روی بازی داشتند و بیشتر تمرکز می کردند به طور 
حتم گل های بیشتری در این بازی به ثمر می رسید. البته 
به نظرم هیچ تیمی خالی از نقص نیست و مشکات فنی 
خاص خودش را دارد و تیم ملی  هم از این قاعده مستثنا 
نیســت، اما حاا وقت نقد تیم ملی  نیســت چرا که در 
روحیه بازیکنان تاثیر می گذارد. ما از تیم ملی  دور هستیم و 
نباید با گفتن این نقد بی مورد روحیه آنها را به هم بریزیم. 
البته من به تحسین یک طرفه هم اعتقادی ندارم و نباید 
نکات ضعف تیم ملی  مسکوت بماند اما بهتر است در 
شرایط فعلی سکوت کنیم و به موفقیت تیم ملی  فکر کنیم. 
به نظرم مهم تر از بازی ایران و چین، تقابل دو مربی است. 
لیپی مربی زیرک و باهوشی است که در یک بازی دفاعی 
رودرروی حریف خود قرار می گیرد. به نظرم این بازی به 
هیچ عنوان راحت نیست اما اگر به تاریخچه فوتبال ایران 
نگاه کنیم وزنه ایران از چین ســنگین تر است و همین 
موضوع دلیل خوبی برای برتری ایران در این بازی است. 
در حال حاضر تیــم ایران رنکینگ یک قاره کهن را در 
اختیار دارد و یکی از بهترین  تیم هاست. بنابراین نگاه من 
به بازی مقابل چین مثبت اســت. در خصوص دیدار با 
عمان و همانطور که گفتم اگر بازیکنان تمرکز بیشتری در 
این بازی داشتند می توانستیم به گل های بیشتری برسیم. 
سردار آزمون و طارمی در بازی مقابل عمان موقعیت های 
زیــادی را از دســت دادند و اگر در همان دقایق ابتدایی 
که عمان موفق به یک پنالتی شــد، بیرانوند با عملکرد 
قابل قبولش آن را مهار نکرده بود ممکن بود نتیجه طور 
دیگری رقم می خورد. بعد از اینکه تیم عمان دو گل خورد 
استراتژی خود را تغییر داد و از زمین خود بیرون آمد چرا 
که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت. به هر حال آن 
بازی با تمام نقاط ضعف خود به پایان رسید و باید به فکر 
بازی بعدی باشیم. از نظر من هیچ مسابقه ای آسان نیست 
و ما تا زمانی که روی نیمکت تیم ننشسته ایم نمی توانیم در 
مورد راحتی یا دشواری یک بازی صحبت کنیم. اتفاقاتی 
که در فوتبال می افتد، پیش بینی ناپذیر است و بازی ایران 
مقابل چین جنگ بین این دو تیم است و ضیافت مهمانی 
نیست که ما آن را راحت ببینیم. من امیدوارم تیم ملی  با 

نتیجه برد زمین بازی را ترک کند. 
* کارشناس فوتبال 

تنش در روابط »راموس«  با مدیران و بازیکنان »رئال«
به گزارش نشریه اسپورت اسپانیا، به نظر می رسد که مشکات موجود در باشگاه رئال مادرید روبه به افزایش 
است. سه شنبه شب برنامه »چیرینگیتو« در تلویزیون اسپانیا از وجود برخی مشکات پشت پرده در روابط میان 
راموس و مدیران باشگاه خبر داد. طبق ادعای این برنامه، درخواست راموس برای افزایش حقوقش از 10 
میلیون یوروی فعلی به 18 میلیون یورو به مذاق مسئوان باشگاه خوش نیامده است به خصوص که کاپیتان 
کهکشانی ها در حال حاضر 33 سال سن دارد و در پایان قرارداد فعلی اش یعنی سال ۲0۲1، 35 ساله خواهد 

بود. دلیل نارضایتی دیگر باشگاه از راموس که ظاهرا عملکرد ضعیف او در رهبری خط دفاعی تیم در فصل جاری بود که 
گویا نارضایتی گروهی از بازیکنان تیم را هم در پی داشته است. چیرینگیتو در پایان به تیره شدن روابط راموس با برخی دیگر 
از اعضای تیم در رختکن تیم هم پرده برداشته و مدعی شده است که حرکت خشن چندی پیش او روی هم تیمی اش رگیلون 
در یکی از جلسات تمرینی رئال مادرید، سبب شده که گروهی از بازیکنان تیم دیگر مانند گذشته برای مدافع میانی اسپانیایی 

تیم احترام قائل نباشند، از جمله ایسکو که ظاهرا با راموس صحبت هم نمی کند.

جام ملت ها
 مرتضـی پورعلی گنجـی در گفت وگـو بـا سـایت 
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسـیا)AFC(، درباره حضور 
خـود میـان تماشـاگران تیم ملـی  فوتبـال ایـران پـس از 
برتری مقابل عمان و بوسیدن دست مادر خود اظهارکرد: 
اعضـای خانـواده ام از شـهرم بابل بـه امارات آمدنـد تا از 
من حمایت کنند. من هم به میان تماشـاگران رفتم، مادرم 
را در آغوش گرفتم و دسـتش را بوسـیدم. می خواسـتم از 
او تشـکر کنم. وی ادامه داد: سـختی های زیادی کشیدم و 
به همـراه مـادر و بـرادرم، مشـکات فراوانی را پشت سـر 
گذاشـتم. می خواسـتم بـا بوسـیدن دسـت مـادرم، حـس 
درونـی ام را کـه نمی توانسـتم با چیزی عوض کنـم، برای 
او بفرسـتم و مادرم را خوشـحال کنم. می خواسـتم بعد از 
سـختی هایی که پس از فوت پدرم کشـیدم، مادرم پسرش 

را ببینـد، لذت ببرد و احسـاس غـرور کند.
 رئیس شرکت انرژی ملی ابوظبی 100 هزار درهم 
برای خرید بلیت های بازی امارات و اســترالیا هزینه کرد 
و آن را بین هواداران اماراتی توزیع کرد. به گزارش الیوم، 
تیم ملــی  امارات، روز جمعه بایــد در یک چهارم نهایی 
جام ملت های آســیا برابر استرالیا به میدان برود. مسئوان 
اماراتی که دوست ندارند ورزشگاه خالی از تماشاگر باشد 
دست به کار شدند و این بار سعید مبارک، رئیس شرکت 
انرژی ملی ابوظبی 100 هزار درهم)کمی بیش از ۲۷ هزار 
دار( برای خرید بلیت های این دیدار هزینه کرد تا آن را بین 

عاقه مندان اماراتی توزیع کند. 
 ژنگ ژی در نشســت خبری پیــش از بازی ایران 
در پاسخ به این سوال که کدام بازیکن ایران را می شناسد 
و کدام یک خطرناک هســتند، گفت: ما پارسال با این تیم 
بازی کردیم و آنها را می شناسیم. مربی آنها مشخص است 
و شخصیت آنها را می شناسیم. آنها خیلی سریع هستند و 
تاکتیک دارند. به خصوص اینکه کیفیت باایی در خط حمله 
و مهاجمانشان دارند و پنجشنبه روز سختی برای مدافعان 
تیم ملی  ما است اما سعی می کنیم که بهترین بازی خود را 
به نمایش بگذاریم. ژنگ ژی در خصوص اینکه سیستم 
VAR چقــدر می تواند به کیفیت بازی ها از این مرحله 

کمک کند، گفت: ما بازیکنان با این سیســتم آشنا هستیم 
چون در سوپر لیگ چین از این سیستم استفاده می کنیم. 
همانطــور که مربی ما گفت این سیســتم به همه تیم ها و 
به خصوص داوران کمک می کند. کاپیتان چین در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه شما 38 ســال سن دارید و یک بار 
قهرمان آسیا شدید و چگونه ممکن است همان اتفاق برای 
تیم ملی  چین رخ دهد، گفت: خیلی از مسائل باید کنار هم 
باشــد که قهرمان شویم. تیم، مربی و بازیکنان خوب باید 

کنار هم باشند. 

یادداشــت

این »جو« را در جام جهانی هم تجربه نکردم!
جرج لیکنز سرمربی جدید تراکتورسازی از شور و شوق هواداران این 
تیم در بدو ورود به تبریز ابراز شگفتی کرد. به  گزارش سایت اسپورت بلژیک، 
ســران باشگاه تراکتورســازی جرج لیکنز را به عنوان سرمربی جدید خود 
معرفی کردند. این سرمربی 69 ساله درباره کار در تیم تراکتورسازی تبریز، 
گفت : اینجا در ایران شور و شوق فوتبال بسیار زیاد است و برای هواداران، 
باشگاه همه چیز زندگی شان محسوب می شود. تراکتورسازی باشگاهی در 
شــمال غرب ایران است که در مرز ترکیه، ارمنستان و آذربایجان قرار دارد. 
آنها در حال  حاضر اردوی خودشان را در جنوب ایران نزدیک قطر)کیش( 
برپا کرده اند. سرمربی جدید تراکتورسازی گفت : قبل از اینکه ما خریدهای 
جدیدی داشته باشیم، رئیس باشگاه من را تحت تاثیر قرار داد. او انسان خیلی 
جاه طلبی است. در اردویی که بر پا کرده ایم قصد داریم با بازیکنان و تیمی 
که در اختیار دارم آشــنا شوم. سرمربی جدید تراکتورسازی در ادامه  اضافه 
کرد: وقتی وارد فرودگاه شــدم، به خوبی محبوبیت باشگاه را حس کردم. ما 
با اســکورت حرکت می کردیم و مردم به دنبال ما بودند. این جو در خیابان 
فوق العاده  بود. تراکتورسازی تیمی است که هواداران زیادی دارد. بازی آخر 
این تیم در حضور 60 هزار تماشــاگر برگزار شد. در همین رابطه سرمربی 
جدید تراکتورسازی، اظهار کرد: من با این جو آشنا هستم چون در ترابزون 
اسپور، تونس، در جام ملت های آفریقا و در جام جهانی چنین جوی را تجربه 
کرده ام. البته باید این را بگویم که آن چه که من در بدو ورودم به تراکتورسازی 

تجربه کردم کمی بااتر از آن چیزی بود که قبا آن را تجربه کرده بودم.

ویـــژه
کــوتــاه

ایسنا: جعفر کاشانی، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه 
شاهین و پرسپولیس، درباره درگذشت امیر آقاحسینی، عضو 
نخستین تیم ملی  رســمی فوتبال ایران و غیبت مسئوان 
فدراســیون در مراسم تشــییع و ختم او اظهارکرد: اینکه 
مدیران فدراسیون فوتبال باید به این مراسم می آمدند یا نه 
را باید خود فدراسیونی ها پاسخ بدهند. امیر آقاحسینی یکی 
از بزرگترین بازیکنان مملکت ما بود. او یکی از اسطوره های 
فوتبال ایران بود که نسل امروز باید بداند که افرادی همانند 
او، صرفا جهت شــادی دل هواداران و بدون چشمداشت 
مالی، تاش می کردند. او افزود: اگر ما باشگاهی داشتیم و 
باشــگاه شاهینی وجود داشت، باید یک روز در سال را به 
سرمایه های خود تخصیص می داد و از آنها تقدیر می کرد 
تا نســل فعلی، آنها را بشناسند. در باشگاه پرسپولیس هم 
همین طور اســت و صحبت من تنها در رابطه با شاهین 
نیست. متاسفانه حتی مطبوعات و رسانه ها هم از این افراد 
تقدیر نمی کنند و به سراغ آنها نمی روند. این پیشکسوت 
فوتبــال ایران در پایان گفت: در این مراســم حتی رفقا و 
هم دوره ای هایش نیامده بودند پس دیگر نمی توان از مردم 
انتظار داشت. غریب ماندن سرمایه های فوتبال که تک تک 
آجرهــای فوتبال ایران را چیده اند به خاطر این اســت که 

باشگاهی وجود ندارد که به آنها رسیدگی کند.

افت کره و استرالیا  تیم جدید 

طبق انتظار ماریو بالوتلی مهاجم ایتالیایی به تیم فوتبال 
مارسی فرانسه پیوست. وی پیش از این در تیم »نیس« 
حضور داشت.بالوتلی در مارسی پیراهن شماره 9 را بر 

تن خواهد کرد.

ســایت »sohu« چینی در گزارشی به تیم های مدعی 
جام ملت  هــا پرداخت و تیم ملی ایران را شــانس اول 
قهرمانی بیان کرد. به اعتقاد نویسنده مطلب تیم های کره و 

استرالیا افت کرده اند. ت
وش

س ن
عک

آرمان: تیم ملی  فوتبال کشورمان در مرحله یک چهارم 
نهایی جام ملت های آسیا به مصاف چین می رود. امروز 
کی روش و لیپی که سابقه هدایت تیم های بزرگ باشگاهی 

جهان را دارند در امارات مقابل هم قرار می گیرند. 
   صحبت های کی روش 

کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از دیدار با 
چین اظهار کرد: یک روز کاری دیگر را در پیش داریم 
و خوشــحالم برای این بازی آماده می شویم. وی ادامه 
داد: این بازی برای ما مهم ترین بازی است، چون دلیل 
ساده ای دارد. بازی های بعد همیشه برای ما مهم است. 
چین بازیکنان و مربی خوبی دارد و آماده است ولی ما 
هم هیجــان ازم را داریم و می خواهیم آرزوهایمان را 
برآورده کنیم. وی در پاسخ به این سوال که ۴ سال پیش 
تیم ایران در مرحله یک چهارم حذف شــد و تفاوت 
تیــم آن زمان با تیم امروز چیســت، گفت: )می خندد( 
مرســی که این موضوع را یادآوری کردید! با کمکی که 
شما کردید ما امروز هوشیار تر هستیم.فکر نمی کنم بد 
باشــد بعضی مواقع به مسائل با لبخند نگاه کنیم. هیچ 
بازی شــبیه هم نیست و بازی روز پنجشنبه یک بازی 
و داســتان متفاوت است. ما آماده ماجراجویی هستیم.

درس هایی که در ســال های گذشته گرفته و نگرفته ایم 
را می خواهیــم در بازی روز پنجشــنبه به کار بگیریم. 
کی روش در خصوص اینکه لیپی از ایران تعریف کرده 
و مدعی شده این تیم بهترین تیم آسیا است و به نظرش 
تیم ملــی  ما چقدر می تواند از این قدرت در بازی روز 
پنجشنبه استفاده کند، گفت: مطمئنا شنیدن این حرف ها 
از مربی بزرگی مثل لیپی باعث افتخار است. من افتخار 
دارم شاگرد لیپی بوده ام. تمام بازی ها برای ما حکم فینال 
دارد و گذشــته و رنکینگ و آمــار و اعداد به کمک ما 
نمی آید. اینکه بازیکنان چقدر احساسات را کنترل کنند 
مهم اســت. همین امروز هم به بازیکنانم گفتم فوتبال 

بازی ساده ای است که آنها باید تاش کنند گل بزنند و از 
دروازه خود دفاع کنند تا به موفقیت برسند. کی روش در 
خصوص اینکه با توجه به گل هایی که تیم ملی  چین به 
ثمر رسانده و آیا تیم ملی  از بعد دفاعی روی این مساله 
تمرکز کرده یا خیر گفت: وظیفه من است که همه چیز 
را آنالیز کنم. برای من بهترین بازیکن چین همبستگی 
تیمی آنها است. فلسفه تیمی من احترام به رقبا است. 
بعضی مواقع تیم خودم آنقدر برایم مهم است که توجهی 
به تیم های دیگر ندارم. وقتی افتخار دارم که دوشادوش 
بازیکنی مثل شجاعی باشم که 3 جام جهانی را تجربه 
کرده، باید قدردان زحمات آنها باشــم. من تیم خوبی 
دارم که روحیه بازگشــت دارد و من افتخار می کنم که 
در کنار چنین بازیکنانی حضور دارم. سرمربی تیم ملی  
فوتبال ایران در خصوص اینکه معموا در بازی ها تفکر 
ایــن تیم عدم دریافت گل از حریفان اســت و آیا روز 
پنجشنبه هم با این تفکر تیمش را به زمین می فرستد یا 
بازی هجومی شــاهد خواهیم بود گفت: امیدوارم روز 
پنجشنبه هم گل نخوریم. البته متوجه رابطه گل نخوردن 
با فوتبال هجومی را متوجه نمی شوم البته شاید من فقط 
این موضوع را متوجه نمی شوم! 3۷ سال تجربه فوتبال 
دارم و به بازیکنانم گفته ام هر زمان توپ داریم باید گل 
بزنیــم و هر وقت نداریم باید بجنگیم که توپ را پس 
بگیریم. کی روش در خصوص اینکه شــما بر خاف 
جام جهانی در اینجا یک مدعی برای قهرمانی هستید، 
گفت: به هیچ عنوان عاقه نداریم کت یک تیم مدعی 
را بر تن کنیم. بر عکس می خواهیم لباس تیمی را بر تن 
کنیم که به رقبا احترام بگذاریم. من فقط تاش می کنم 
هنر بردن را به بازیکنانم منتقل کنم. روی تجربه بازیکنانم 
حساب کرده ام و بهتر است آنها با آزادی عمل بازی کنند. 
این بازی هیچ وقت تکرار نمی شود و به بازیکنانم گفتم 

که از این بازی لذت ببرند.

   کاپیتان مسعود 
مســعود شجاعی در نشست خبری پیش از دیدار 
تیمش مقابــل چین گفت: در چهار بازی گذشــته ما 
موقعیت های صد درصد گل داشتیم و تیمی که دفاعی 
بازی می کند، نمی تواند به این اندازه موقعیت گل داشته 
باشــد. ما خوب حمله می کنیم و به خاطر همین گل 
نمی خوریم. او ادامه داد: تیم چین با سرمایه گذاری ای که 
انجام داده، در فوتبال چیزی فراتر از استاندارد جهانی 
کار کرده است. این نشان می دهد آنها به دنبال این هستند 
تا سطح فوتبالشان را ارتقا دهند. این مساله را می توانید 
از قراداد بســتن با مربیان و بازیکنان تراز اول فوتبال 
دنیا بفهمید و البته اینکه آنها یک لیگ قوی ساخته اند 
تا تیم ملی  خود را تقویت کنند. هافبک تیم ملی  فوتبال 
ایران افزود: از بازی آخری که دو ســال پیش با چین 
در ایران انجام دادیم، حریف مان خیلی پیشرفت کرده 
است. تیم چینی که من دیدم و آن را آنالیز کردیم، تیم به 
نسبت بهتری شده  است. همانطور که کی روش گفت، 
آنها تیم یکدست تری شده اند و مطمئنا بازی سختی 

خواهیم داشت.
   نظر لیپی

مارچلو لیپی ســرمربی تیم ملی  فوتبــال چین در 
نشســت خبری پیش از دیدار تیمش مقابل تیم ملی  
فوتبال ایران گفت: بعد از بازی برابر تایلند توانستیم 
ریکاوری خوبی داشــته باشــیم و برای مسابقه آماده 
شدیم. او افزود: همه ما برای بازی روز پنجشنبه برابر 
ایران آماده هستیم. البته یک جلسه تمرینی امروز داریم 
و بعد از آن به سراغ بازی با ایران خواهیم رفت. بعد 
از ایــن تمرین خواهد بود کــه آخرین تصمیمات را 
دربــاره ترکیب تیم و برنامه هایی که قرار اســت برابر 
ایران اجرایی کنیم خواهم گرفت. خبرنگاری از لیپی 
درباره تیم ملی  ایران پرسید که تاکنون در ۴ بازی گلی 

دریافت نکرده است و اینکه او چه برنامه ای برای باز 
کــردن دروازه ایران دارد که لیپی پاســخ داد: ایران تیم 
بسیار خوب و منظمی است که ساختار و سازماندهی 
حساب شده ای دارد. آنها همین تابستان در جام جهانی 
بازی کردند. از نظر فیزیکی ایران تیم بسیار قدرتمند و 
با سازماندهی خوب است. می دانیم که بازی دشواری 
برابر این تیم خواهیم داشت. با این حال در فوتبال شما 
چیزی را از پیش نمی دانید. ما هم توانمندی خودمان 
را داریم و برای کسب نتیجه و خلق چیزی مهم برای 
چین تمــام تاش مان را خوهیم کرد. وی ادامه داد: ما 
برابر ایران باید تاش کنیم که اشتباهی نداشته باشیم. 
اشتباه برابر ایران به منزله جریمه ای سنگین خواهد بود. 
من در تمرینات اخیر تیمم تاکید زیادی روی کارهای 
دفاعی داشتم. بعضی وقت ها اشتباهات دفاعی داشتیم. 
نباید اجازه دهیم چنین اشــتباهاتی برابر ایران تکرار 
شــود. ایران بازیکنان خــوب و فرصت طلبی دارد و 
باید کاما مراقب آنها باشیم. سرمربی چین در پاسخ 
به این پرســش که از دو سال قبل که برابر ایران بازی 
کردید تا امروز چقدر پیشرفت کرده اید، بیان کرد: از نظر 
من هم چین و هم ایران نسبت به آن بازی و آن زمان 
پیشرفت هایی داشته اند. ما خودمان از جنبه های مختلف 
نســبت به قبل پیشــرفت کرده ایم و این را در همین 
مسابقات نشــان داده ایم. ایران هم نسبت به آن زمان 
پیشرفت کرده است و در جام جهانی عملکرد خوبی 
داشــت. هر دو تیم پیشــرفت خیلی خوبی داشته اند. 
البته که توانایی های ایران بیشتر از ما است. او درباره 
تقابلش با کارلوس کی روش هم گفت: ما همه می دانیم 
که ایران تیم خیلی خوبی در آسیا است و اگر رنکینگ 
فیفا را ماک قرار دهید، گفته من را تایید می کنید. ایران 
در بین تیم های آسیایی در صدر رنکینگ است و چین 
در رده ششم. برای اینکه با چنین تیمی مقابله کنیم باید 
از نظر تاکتیکی در ســطح باایی باشیم و بازی بدون 
اشتباهی داشته باشیم و کاما تمرکزمان معطوف به بازی 
باشد. همانطور که گفتم در فوتبال هر چیزی امکان  پذیر 
است. اگر شما بازی کره جنوبی و بحرین را دیده باشید، 
می بینید که در فوتبال هــر اتفاقی می تواند رخ بدهد. 
بحرین از کره عقب افتاده بود ولی به بازی برگشت. به 
همین خاطر برای ما هم در بازی برابر ایران هرچیزی 

امکان پذیر است.
  آمار جالب

به مناســبت رویارویی ایران و چین در مرحله یک 
چهارم نهایی جام ملت های آسیا، یک روزنامه چینی به نام 
کیالونگ، این دو تیم را از نظر ارزش بازیکنانش مقایسه 
کرده است.این نشریه نوشت: تیم ایران، بسیار گران  تر از 
تیم چین است. کیالونگ افزود: ارزش بازیکنان تیم ایران، 
بالغ بر 58.15 میلیون یورو است.ضمن اینکه گران ترین 
بازیکن تیم کشورمان، علیرضا جهانبخش، بازیکن عضو 
تیم برایتون با 18 میلیون یورو است.به همین دلیل این 
بازیکن تکنیکی هم اکنون در جمع بزرگان فوتبال قاره 
است. این نشریه ادامه داد تیم کشورمان 1۲ بازیکن دیگر 
دیگــر دارد که هریک چند میلیون یــورو ارزش دارند.

کیالونــگ در ادامه نوشــت: کل ارزش تیم چین بالغ بر 
15.85 میلیون یورو است. در این حال گران ترین بازیکن 
تیم چین وو لی 3.5 میلیون یورو می ارزد.همچنین یان 
یون لینگ، دروازه بان تیم چین نیز 800 هزار یورو ارزش 
دارد. همچنین به  گزارش تیتان اسپورت، فنگ ژیائوتینگ، 
مدافع 33 ساله تیم   ملی فوتبال چین در بازی های اخیر 
تیمش با مســکن، خودش را به شرایط این تیم رساند 
تــا برای این تیم به میدان برود.مصدومیت این بازیکن 
در تمرینات تشــدید شده و خیلی بعید است که بتواند 

خودش را به بازی حساس با ایران برساند.

در مرحله یک چهارم جام ملت های آسیا

شطرنج کی روش و لیپی 

علیرضا جهانبخش بعد از پشت سر گذاشتن حدود ۲ ماه سخت با بازی 
مقابل عراق آماده شد و البته در مقابل عمان به همان ستاره همیشگی تیم ملی  
تبدیل شــد. این بازیکن در بازی با عمان گل گره گشای تیم ملی  را روی 
اشتباه حریف به ثمر رساند و حاا برای بازی با چین انگیزه های بیشتری هم 
دارد. جهانبخش بعد از بازی با عمان در خصوص دیدار با چین و روزهای 

سختی که در این مدت پشت سر گذاشت، صحبت کرد.
   در ابتدا از ســطح بازی های جام ملت های آسیا صحبت کن. 

نظرت در مورد کیفیت بازی ها چیست؟
سطح مسابقات باا است. بعد از عملکردی که در جام جهانی داشتیم در 
این مسابقات هم بازی به بازی پیش می رویم و تمام تمرکزمان این است که 
تا آخر مسابقات پله پله جلو برویم.همان طور که دیدید عمان هم تیم خوبی 
بود. ما می دانیم همه بازی ها سخت است و سطح مسابقات هم بااست به 

همین خاطر تاش می کنیم بهتر و بهتر شویم.
   بازی با چین مطمئنا سخت تر از عمان است؟

البته همان طور اســت. بازی با عمان خودش بازی سختی بود و مهار 
پنالتی توسط بیرانوند ما را در بازی به خوبی حفظ کرد. می دانیم این بازی 

هم خیلی سخت است. فرصتی برای جشن و خوشحالی نیست. در این 
چند روز برای بازی با چین هم ریکاوری کردیم و درباره این تیم فکر 
و صحبت می کنیم. ما می دانیم بازی سختی خواهد بود اما باید تاش 

کنیم این بازی را ببریم.
   البته در امارات تنها هم نیستید و مردم از تیم ملی  خوب 

حمایت کردند...
همه ما بازیکنان تاثیر حضور هواداران و حمایت آنها 

را می دانیــم. آنها هر بازی به ما کمک و ما را حمایت 
می کنند. امیدواریم که بازی بعد و تا آخر بازی ها این 

هواداران بیایند و ما را حمایت کنند.
   خانــواده ات هم حســابی در این مدت 
حمایتت کردند. بعد از گل هم ظاهرا دستت 
را به سمت آنها نشانه رفتی که روی سکوها 

بود..
بله. خانواده همیشه برای من مهم بوده و هست.

مــن حدود ۲ الی ۲ ماه و نیــم از میادین دور بودم و 

این موضوع برایم خیلی ســخت بود. خانواده و دوستان نزدیکم همه از 
من حمایت کردند و می دانســتند که من چقدر سختی می کشم به همین 
دلیــل وقتی مقابل عمــان گل زدم خیلی حس خوبی داشــتم و از اینکه 
 آنها خوشــحال شــدند خیلی خوشــحالم چون این گل را به خانواده ام 

تقدیم کردم.
   در این 2 ماهی که اشــاره کردی چند بار در آستانه برگشت به 

میادین بودی اما هر بار مشکاتی ایجاد می شد. چرا؟
هم کادر پزشــکی باشگاه من و هم کادر پزشکی تیم ملی  ما 
خیلی زحمت کشــیدند تا من به این مســابقات برسم. از این 
موضوع خوشحال هستم و امیدوارم با بازی های خوب جواب 

آنها را بدهم.
   حضور مربی مثل لیپــی روی نیمکت چین طبیعتا 
می تواند روی بازیکنان ایران بار روانی داشته باشد.

این موضوع را چطور ارزیابی می کنی؟
 درست است، اما به هر حال ما هم روی نیمکت 
کارلوس کی روش را داریم و افتخار می کنیم که با 
او کار می کنیم. در این چند ساله که ما با این مربی 
کار کردیم از لحظه به لحظه این طور کارکردن لذت 
بردیم. مطمئنا سنگینی برد بیشتر به سمت ما است و 
قطعا با این هدف که مثل بازی با عمان خوب باشیم 

وارد زمین می شویم.

علیرضا  جهانبخش:

اگر چین لیپی را دارد، ما هم کی روش را داریم

امیر حاج رضایی*
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خر آ عکس  
عکس:  سید مصلح پیر خضرانیان

کشف قرص مخدر در کارت پستال!
شــنیده شد که ماموران گمرک امانات پستی فرودگاه امام در بازرسی از محموله ها 
به کمک ایکس ری، قرص های مخدری را پیدا کردند که به شکل ماهرانه ای در داخل 
کارت پستال جاسازی شده بود. این اولین بار است که قاچاقچیان مواد مخدر به این روش 

اقدام به جاسازی موادمخدر می کنند.

پروین مدیرفنی »کشک« نشد
شنیده شد که با نظر مالک باشگاه بادران تهران علی پروین به عنوان مدیرفنی این تیم 
در رقابت های لیگ یک انتخاب شد. بادران با گذشته 17 هفته از مسابقات لیگ دسته اول 
با کسب 25امتیاز در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار دارد. پروین در حالی این سمت را 
قبول کرده که یکی از طایی ترین نقل قول های خودش در سال های گذشته این بوده که 
»مدیر فنی کشک است.« اما دیروز که زمزمه هایی مبنی بر انتخاب علی پروین به سمت 
مدیر فنی تیم فوتبال بادران تهران مطرح شد اما ایزد سیف ا... پور مدیر باشگاه بادران، این 
خبر را رد کرد. وی در این باره گفت: پروین اســطوره و بزرگ فوتبال ماست، اما قصد 

ایجاد تغییر در تیم را نداریم. 

دستگیری 2 مهاجر ایرانی در انگلیس
شنیده شد که پلیس انگلستان از دستگیری دو مهاجر غیرقانونی ایرانی خبر داد. نیروی 
پلیس یورکشایر شمالی در انگلستان صبح دیروز با انتشار پیامی در توئیتر اعام کرد که 
دو مهاجر غیرقانونی ایرانی در ایستگاه بنزین دستگیر شده اند. بر اساس گزارش پلیس 
آنها به یک ایستگاه پلیس محلی منتقل شده اند تا پس از اقدامات ازم به پلیس مهاجرت 
تحویل داده شوند. طبق آمار رسمی سازمان مهاجرت، در دو سال گذشته، درخواست 
پناهندگی شهروندان ایرانی در انگلستان به بیشترین میزان خود رسیده است. ایرانیان در 
سال 2۰17، ۹ درصد از 2۶ هزار و ۳5۰ درخواست پناهندگی را به خود اختصاص دادند 
که این آمار نشان دهنده موج جدیدی از تاش ایرانیان برای عبور از کانال فرانسه برای 

رسیدن به انگلستان است.

تغییر مدیرعامل ایران ایر صحت ندارد
شنیده شد که مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی اعام کرد که مدیرعامل 
ایران ایر تغییر نخواهد کرد. سید قاسم بی نیاز افزود: در حال حاضر هیچ برنامه ای برای 
جابه جایی یا تغییر مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر وجود ندارد و فرزانه شرف بافی 
در این سمت به کار خود ادامه خواهد داد. وی افزود: متاسفانه برخی رسانه ها اقدام به 
انتشار اخبار خاف واقع کرده اند که به هیچ عنوان صحت نداشته و وزیر راه و شهرسازی 
برنامه ای برای تغییر مدیر عامل ایران ایر ندارد. فرزانه شرف بافی مدیر عامل فعلی ایران 
ایر از سال 1۳۹۶ و با حکم عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی به این سمت 

منصوب شد. پیش از او فرهاد پرورش مسئولیت مدیریت ایران ایر را بر عهده داشت.

دستگیری عوامل درگیری طایفه ای در خوزستان
شنیده شد که سرپرست فرمانداری حمیدیه گفت: درگیری مسلحانه بین دو طایفه که 
بامداد )سوم بهمن ماه( در شهرستان حمیدیه رخ داد، منجر به زخمی شدن چهار نفر شد. 
شاهین هاشمی افزود: در پی این درگیری چهار قبضه ساح جنگی از عوامل درگیری 
کشف شده است. همچنین 55 نفر از عوامل درگیری بازداشت شدند. فرماندار پلدختر 
به انتشــار یک فیلم در فضای مجازی واکنش نشان داد. نعمت ا... دستیاری با اشاره به 
سقوط یک خودرو در کانال یکی از خیابان های شهر پلدختر، گفت: اگر ببینید آن دو نفر 
از زیر نوار هشدار رد می شوند و دور تا دور آن محدوده توسط شهرداری بسته شده بود 
و نمی دانیم خودرو چطور به آن منطقه رفته است!. وی تصریح کرد: در هر بارندگی این 
کانال پر و بافاصله ایروبی انجام می شود، اما باز هم احتمال خطر در مواقع بارندگی 

وجود دارد.

بازداشت متهم بزرگ رباخواری در ابرکوه
شنیده شد که دادستان عمومی و انقاب ابرکوه گفت: در راستای اجرای طرح برخورد 
با رباخواران،یکی از متهمان بزرگ رباخواری در ابرکوه بازداشــت شدمحمدحســین 
ابراهیمی اظهار کرد: در راستای مطالبه اکثریت مردم، همکاری مسئوان مربوطه و تاش 
مجموعه قضائی شهرستان، اقدامات مناسبی در جهت جلوگیری از جوان رباخواران در 
ابرکوه در حال انجام است تا بتوانیم این جرم و گناه بزرگ را ریشه کن کرده یا جلوی رشد 
آن را بگیریم. وی با تأکید بر این که ابرکوه تنها شهری نیست که در آن ربا انجام می شود، 
تصریح کرد: امروز ابرکوه َعَلم مبارزه با رباخواری را بلند کرده تا الگویی برای سایر مناطق 
کشور باشد و خوشبختانه تاکنون نیز طرح مذکور موفقیت هایی را نیز به همراه داشته 
است. وی همچنین از استرداد مبلغ چهار میلیارد ریال در قالب 2۰ فقره چک، توسط فرد 
رباخوار به مالک اصلی خبر داد و گفت: نامبرده پس از احراز ندامت، توبه و استغفار، مبلغ 

مذکور را به شاکی استرداد کرد.

کیفر خواست امیرساار داودی صادر شد
شنیده شد که وکیل مدافع امیرساار داودی- وکیلی که آبان امسال بازداشت شد- از 
صدور کیفرخواست پرونده موکلش و ارجاع آن به شعبه 15 دادگاه انقاب خبر داد. وحید 
مشگانی فراهانی اظهار کرد: پرونده موکلم دو روز است که با اتهامات تبلیغ علیه نظام و  
توهین به مقامات  و صدور کیفرخواست به شعبه 15 دادگاه انقاب ارجاع شده است. وی 
افزود: دستور قضائی وجود دارد که ماقات موکلم با همسرش ممنوع است ولی بااخره 
بعد از گذشت دو ماه، پدر و مادر موکلم موفق به ماقات حضوری با او شدند.   وکیل 
مدافع امیرساار داودی در خصوص پرونده همسر موکلش گفت: در خصوص پرونده 
همسر موکلم و نیز یک وکیل دیگر قرار منع تعقیب  صادر شده است. البته همسر موکلم  
تحت قرار تامین کیفری قرار نگرفته بود  بلکه در یک جلسه با بازجو و یک جلسه نیز با 
بازپرس احضار شد و اتهامش اجتماع و تبانی بود که با صدور قرار منع تعقیب، پرونده 

مختومه شد. 

کشف یک حلقه چاه نفتی جدید در آبادان
شــنیده شد که وزیر نفت از کشــف یک چاه جدید در آبادان خبر داد و گفت: این 
کشف ما را امیدوارتر کرده است و تمام سعی ما اکتشاف در آبادان است. بیژن نامدار 
زنگنه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به این سوال که میزان تولید نفت کشورمان 
و همچنین صادرات آن چقدر، اســت، افزود: قبا هم این سوال پرسیده شده است و 
گفته ام که پاسخ نمی دهم، زیرا این عامت دادن به آمریکا است. وی درباره قیمت نفت 
گفت: قیمت نفت برنت ما ۶1 دار اســت و حدود ۳ الی ۴ دار کمتر از ســبد اوپک 
است آن هم به دلیل کیفیت است. وی درباره کشف یک چاه تازه نفت در استان آبادان 
گفت: روز گذشته در عمق ۳ هزار و 777 متری پس از حفاری ها ما به نفت رسیدیم که 
امید های زیادی را به ما خواهد داد. زنگنه ادامه داد: نفت این چاه شیرین است و برآورد 
ما این است که یک مخزن عظیم است و به موقع هم در این مورد اطاع رسانی خواهیم 
کرد. وی تاکید کرد: این کشــف ما را امیدوارتر کرده است و تمام سعی ما اکتشاف در 

آبادان است.

آیین نامه اخاق حرفه ای روزنامه آرمان امروز را در سایت بخوانید
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 نانو
 سه تا هزار!

علم نانو در کشــور ما علم جدیدی نیست، اصا ما 
خودمان پایه گذار  نانو در جهان بوده ایم و وقتی خارجی ها 
اصا نمی دانستند نانو را با چه نونی می نویسند، ما نانو 
داشــتیم!ممکن است بگویید ما نانو نداشتیم، اما غافل 
هســتید که ما هــر روز در زندگی روزمره مــان از نانو 
استفاده می کنیم؛ مثا خیلی از ما هر روز صبح نان و پنیر 
می خوریم، پولدارترها نان و پنیر و گردو می خورند، اگر 
سبزی سالم پیدا شــود، نان و پنیر و سبزی می خوریم. 
اصا وقتی شــام هیچی برای خوردن نداشــته باشیم؛ 
نان و ماست می خوریم و حتی وقتی بیکار هستیم و با 
کسی کاری نداریم می گوییم:»من یه گوشه نشستم نان و 
ماستم رو می خورم، با تو چه کار دارم؟!«.حاا علم نانو 
خیلی پیشرفت کرده اما آن چیزی که برای دیگران رویا 
و آرزو اســت، برای ما خاطره است.برای همین است 
که اان وقتی ســوار اتوبوس می شوید، اگر در کانشهر 
هستید سوار  مترو یا اتوبوس بی آر تی می شوید یا وقتی 
توی پیاده رو قدم می زنید، افرادی جلوی شــما می آیند 
و می گویند:»جوراب نانو بدم خدمت تون؟!«یعنی نانو 
رسما با زندگی ما عجین شده است، منتهی و متاسفانه 
توی ســطح جوراب و زیرپیراهنی باقــی مانده ایم.در 
حالیکه علم نانو در کشــورما خیلی پیشــرفت کرده و 
خوشــبختانه در حالی که خیلی از کشورهای دنیا اصا 
نمی دانند نانو چیست، ما می دانیم که نانو چیست، اما باید 
دقیقا به مردم توضیــح دهیم که نانو فراتر از جوراب و 
اینهاست و پیشرفت کشورمان در این زمینه علمی، چه 

کمکی به ما و زندگی مان خواهد کرد.

طـنـــز

فریور خراباتی

سدزیویه-کردستان

نوای موسیقی 
سرمایه داری!

نگاه بــازاری و تجارت مآبانه به هنــر و آثار هنری 
کشــور، در کنار آن ســبب تنزل سطح کیفی آثار هنری 
شــده، توانسته ذائقه هنری مردم را نیز تغییر دهد. آنگاه 
که افراد مستعد به واسطه عدم دسترسی به افراد با نفوذ یا 
سرمایه گذاران، در انزوا مشغول تولید آثار هنری هستند و 
به سبب دیده نشدن، ریالی از هزینه های پرداختی برای 
آثارشان باز نمی گردد، گروهی با اندک استعداد و به مدد 
ایجاد روابط با ســرمایه گذاران و افراد کاربلد در حوزه 
سرمایه گذاری هنری، چنان یک شبه به شهرت می رسند 
و بلیت کنسرت هایشان در چشم بر هم زدنی به فروش 
می رسد که گویی سال هاست که در این حوزه مشغول 
به کار هســتند و تا به امروز چند بار طعم شکســت را 
چشیده اند. همان هایی که امروز، میلیون ها دنبال کننده در 
دنیای مجازی دارند و بیلبوردهای تبلیغاتی شهر در اختیار 
آنهاست تا بلیت های گران قیمت  کنسرت هایشان بهتر و 
زودتر فروش برود؛ آنچه که امروز بدان دســت یافته اند 
را مدیون صدا و سیما و  دنیای مجازی  هستند.  زمانی 
که رسانه ملی یک کشور که بخش بزرگی از هزینه های 
جاری اش را از طریق بودجه ملی و مالیات تامین می کند، 
جــز به چند نفر هنرمند امــروزی و نوخواننده تریبون 
نمی دهد و اساتید  بنام حوزه های موسیقی، با سازهای 
خود یا پشت در سازمان مانده اند یا پشت دسته ای گل 
پنهان می شوند؛ دیگر نمی توان عموم مردم را در به شهرت 
رسیدن افراد بی استعداد مقصر دانست.فضای مجازی نیز 
از طرفی، همکار و همیار این افراد شــده است. صدها 
صفحه و حســاب کاربری در اختیار آنها و در خدمت 
سرمایه  آنهاست تا با محاصره فکری و بصری کاربران 
دنیای مجازی، آن را بهتر با این افراد آشــنا کرده و پلی 
شود برای برداشت آن سرمایه های کاشته شده چند ماه 
قبل.البته نمی توان مواردی را که در آن استعداد افراد در 
چند رشته مختلف و نامرتبط مشهود است، انکار کرد؛ اما 
زمانی که فردی در غالب متخصص پزشکی یا مواردی از 
این دست راه به صدا و سیما می یابد، کم کم به شهرت 
می رسد و ناگاه به سبب اعتباری که از طریق برنامه های 
پزشکی به دست آورده، قطعه آهنگی منتشر می کند که نه 
کیفیت صدا در آن بارز است و نه ترانه و ملودی فاخری 
دارد، باید نقد را کلید زد.در این روند نقد، انگشت اتهام 
در به شهرت رســیدن این افراد، تنها به سوی یک نفر 
نشانه نمی رود. از آن برنامه پرمخاطب شبکه تلویزیون 
تا آن سرمایه گذار که فکر دروی کاشته های خود است، 
تــا آن هنرمندان منتقدی که ســکوت کرده انــد و تا ما 
مردمی که بی توجه به ترانه های ســطحی گوش خود را 
به این قطعات موسیقی می سپاریم و دست به دست هم 
می دهیم تا یک نفر، در عرض اندک زمانی به شــهرت 
برسد و پول روی پول بگذارد؛ همه و همه در این چرخه 
مقصر هستیم.نه تنها پزشک خواننده که خواننده پلی بک 
خوان یا آنهایی که برای پر کردن زمان کنسرت، اجرای 
موسیقی را با نمایش شعبده بازی مخلوط کرده اند، هیچ  
یک ماندگار نخواهند بود. آنها بر سیل تمایات لحظه ای 
و احساسی مخاطب سوار می شوند، اندکی در گوش و 
ذهن مردم جاری می مانند و بعد به واسطه آن که هنرشان 
جز برای تجارت یا کسب شهرت نبوده، به همان شیوه  
ناگهان به شــهرت رســیدن، فراموش خواهند شــد و 
شوربختانه؛ گروهی دیگر، با سطح کیفی پایین تر از اینها 

جایشان را خواهند گرفت.

درنـــــگ

نــکـتـهف
نقش رسانه ها در سلطان سازی

رســانه ها نقــش پررنگــی در 
آگاه سازی اقشار مختلف یک جامعه 
در زمینه های گوناگون را بر عهده 
دارند.از این رو رســانه ها در بسط 
یک فرهنگ نیکو یا یک کلید واژه 
خاص در یک اجتماع تاثیر بسزایی 
دارند.مدتی اســت در رســانه ها 
شــاهد کلید واژه ای مشــخص با 
مضمون »سلطان«هستیم.سلطان در 
لغتنامه دهخدا به معانی امیر ، رئیس 
، خدیو و پادشاه آمده است.درنتیجه 

مفسدین دانه درشت اجتماعی و به خصوص 
اقتصادی درکشور از سوی رسانه های کاغذی 
و مجازی به سلطان مشهور شــده اند . ازم به 
یادآوریست از دیگر اهداف رسانه ها می توان به 
ایجاد آرامش و امنیت روانی در میان دسته های 
گوناگون مردم اشــاره نمود اما با در نظر گرفتن 
بار معنایی هر واژه، انتخاب لغت سلطان برای 
آنانی که نظام اقتصادی و یا اجتماعی کشــور 
را دچار اخال و آشــوب کرده اند، عنوانی زیبا 
نیســت به طوریکه با جست وجویی ساده  در 
شبکه های اجتماعی و مجازی که در زندگی های 
امروز ما از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و 
نمی توان آنها را نادیده گرفت، می توان دریافت 
که دشواری و عدم قبول واژه سلطان برای آنان 
کــه قانون گریزان جامعه هســتند دچار آلرژی 
اکثر مردم به این لفظ شده و گویا عده ای بر اثر 

هیجــان، قهر و یا غضب برای هر 
قانون شکن در کشور لقب سلطان 
را به کار می برند  که در آخرین نمونه 
آن می تــوان به موضوع ســلطان 
ترامادول اشاره نمود که واکنش های 
متعددی نیز به همراه داشت. باید 
پذیرفــت کــه ارزش کلمــات به 
استفاده و یا عدم استفاده از آنها در 
مکان های مشخص است و لغت 
سلطان که بار معنایی بسیار سنگینی 
دارد نه تنها به صورت غیرمستقیم 
موجب فشــار افکار عمومــی بر نظام قضائی 
کشــور و همچنین متهم می شود، بلکه ممکن 
اســت در این بین حقی نیز ضایع گردد.شایان 
ذکر است با نگرش تا حدودی بدبینانه به این 
مقوله می توان گفت ادامه اصرار بر به کار بردن 
صفت ســلطان برای هر متهمی حتی موجب 
می شــود ریزه مجرمان و مفسدان اقتصادی و 
اجتماعی را به ســویی سوق دهد که  عاقمند 
شوند در پروژه هایی که پیش می برند از سوی 
رسانه به سلطان ملقب شوند.در باا اشاره شد 
هدف رسانه ها آگاه سازی و رساندن مشکات 
و مصائب مردم به مســئوان اســت.بنابراین 
نیکوســت آنهایی که با هدفی غیر، مبادرت به 
تولید القاب گوناگون برای مفسدین اقتصادی و 
اجتماعی هستند باید آگاه باشند که به رسالت و 

درستی رسانه آسیبی نزنند.

فرشید محمدی

به دنبال شــفافیت های ظاهری 
فهرســت  ســینمایی،  ســازمان 
از  ارشــاد  وزارت  حمایت هــای 
جشنواره های سینمایی نیزمنتشر شد. 
این حمایت ها در مجموع دو میلیارد 
و صد و شصت و سه میلیون تومان 
بوده است.انتشار این حمایت ها، نه 
تنها گرهی را باز نمی کند،بلکه آن را 
کورتر از پیش نیز می کند.اگر قرار بر 
شفاف ســازی است،چرا اشاره ای 
به حمایت ســازمان ســینمایی از 

بخش ملی و جهانی جشنواره فیلم فجر نشده 
است!.جشنواره فیلم کوتاه و حقیقت نیز از قلم 
افتاده اند،مگر اینکه از مابهتران از آنها حمایت 
کرده باشند!اگر چنین اســت، باید اشاره ای نیز 
به این موضوع می رفت تا اذهان عوامل ســینما 
و عاقه مندان به آن کمی روشن می شد.مطمئنا 
ردیف بودجه جشنواره های سازمان ها و ادارات 
زیرمجموعه سازمان سینمایی مشخص است،مگر 
اینکه خدای نکرده این وسط کسی دستی برده 
یا حیف و میلی صورت گرفته باشــد!چرا پول 
بیت المالی که خرج این جشــنواره ها شــده و 
می شود،اعام نشده و نمی شود؟اگر اعام نشود، 
یعنی شــفاف سازی صورت نگرفته و نخواهد 
گرفت.اینکه ســازمان ســینمایی وزارت ارشاد 
آنچه را که خود می خواهد منتشر می کند و آنچه 
نمی خواهد را کتمــان می کند،نامش غربالگری 
اســت ،نه افشــاگری!عده ای یا نهادهایی نیز به 
این لیست های به اصطاح افشاگرانه اعتراض 
دارند که هنوز پاسخی نگرفته اند.به عنوان مثال 
جشــنواره مقاومت مدعی است،حمایت ۸2۶ 

میلیون تومانی از سازمان سینمایی 
انجــام نگرفتــه و آنچــه دریافت 
کرده اند حدود ۶۰۰ میلیون تومان 
اســت!یعنی قریــب 2۰۰ میلیون 
تومان اختاف دیده می شود!ممکن 
است این مبلغ به نظر آقایان ناچیز 
بیاید،اما برای سینماگرانی که دست 
شــان به دهان نمی رســد یا به زور 
می رســد،مبلغ هنگفتی اســت که 
می توانند چند ســال بــا آن امرار 
معاش کنند.این 2۰۰ میلیون تومان 
کجاست؟حقیقت در جیب جشنواره مقاومت 
است یا سازمان سینمایی؟ اگر اشتباه یا اتفاقی 
افتاده است باید برای اذهان عمومی روشن کنند.

این حق همه است که بدانند این مبلغ کجا رفته 
یا پیش چه کسی مانده! حسابرس های قدری که 
در اســتخدام جشنواره فیلم مقاومت و سازمان 
سینمایی هستند،مطمئنا مو را از ماست کشیده و 
می کشند،اما پس از ارائه گزارش کار خود، دیگر 
با آن کاری ندارند.بعید اســت این حسابرسان 
خبره که حســاب یک ریال  را نیــز دارند،2۰۰ 
میلیون تومان را نبینند یا در محاســبه آن اشتباه 
کنند!اگر مسئوان جشنواره مقاومت یا سازمان 
سینمایی،منکر شوند که در حسابرسی اشتباهی 
صورت گرفته،حتی یک کودک دو ساله تازه زبان 
باز کرده نیز آن را نخواهد پذیرفت. لیست منتشر 
و مبلغ اعام شده است،باید افشا کنند این پول 
کجا رفته یا پیش چه کسی مانده است،اگر این کار 
را انجام ندهند و خاطی مشخص و تنبیه نشود، 

اهالی رسانه و مردم این کار را خواهند کرد!
* کارشناس و منتقد سینما

افشاگری یا غربالگری؟!
مکـــث

ســونات پاییزی ساخته اینگمار 
برگمان فیلمســاز شــهیر سوئدی و 
محصول ســال 1۹7۸ اســت که به 
بررسی روابط میان یک خانواده تقریبا 
از هم گسیخته می پردازد.برگمان در 
این شــاهکار کمتر دیده شــده اش، 
خانواده ای را به تصویر می  کشد که 
کامــا از همه نظــر از یکدیگر دور 
هستند. شــارلوت )اینگرید برگمن( 
به دعوت دخترش ایوا )لیو اولمن( 

به خانه ایوا و همسرش ویکتور می آید. شارلوت 
که یک نوازنده پیانو بسیار موفق و مشهور است، 
به تازگی دوســتش لئونــاردو را در اثر بیماری از 
دســت داده و از همین موضوع بسیار غمگین به 
نظر می رسد. آن مادر و دختر چیزی حدود هفت 
سال یکدیگر را ندیده بودند و وقتی بعد این همه 
مدت یکدیگر را می بینند، رفتار هایی از خود بروز 
می دهند که کاما نشــان از گم کردن دست و پا و 
آشفتگی می دهد تا دلتنگی. وقتی شارلوت می فهمد 
که دخترش هلنا نیز همراه ایوا زندگی می کند کاما 
بهم می ریزد. طبیعتا بــرای یک مادر اصا جالب 
نیست که از محل زندگی دخترش بی خبر باشد. 
وقتی شــارلوت به اتفاق ایوا به اتاق هلنا می رود، 
می بینیم که هلنا دچار معلولیت جســمی نســبتا 
شدیدی اســت که حرف زدن هم برایش سخت 
و کلماتش نامفهوم اند.خوشــحالی و ذوق زدگی 
ای کــه از چهره و حرکات هلنا دریافت می کنیم، 
در نوع خود کم نظیر است. برگمان در این سکانس 
نسبتا طوانی فوران احساسات خالص و پاک یک 
دختر به مادرش را به بهترین نحو ممکن به تصویر 
می کشد. این بروز زیبا و تاثیرگذار را اما از جانب 
مادر به فرزندش شاهد نیستیم.دیگر نمونه این عدم 
بروز عواطف شارلوت نسبت به دخترش، هنگامی 
است که ایوا در اتاق فرزندش نشسته و به گوشه ای 
خیره شده و پس از آمدن مادرش به اتاق، ایوا با یک 
شور و شوق مایوسانه از پسرش اریک می گوید که 
قبل از تولد چهار ســالگی اش در دریا غرق شده 
و مرده اســت. در تمام مدتی که ایوا با حرف ها و 
عواطفش، احساسات بیننده را متاثر می کند، مادرش 
ســکوت کرده و در آخر بدون ذره ای همدردی و 
توجــه به خاطرات نوه ای که هرگــز او را ندیده، 
پیشنهاد پیاده روی می دهد و می رود.هرچه داستان 
جلوتر می رود، بیشتر می فهمیم که شارلوت چقدر 
خودخواه و خودمحور اســت و چقدر اطاعات 
و شــناختش از فرزندانش کم اســت! و برعکس 
ایوا کاما به مادرش واقف اســت و حتی می داند 
صبحانه چه می خورد. نقطــه اوج فیلم، از جایی 
شروع می شود که شــارلوت در اثر یک کابوس، 
بدخواب شده و دیگر خوابش نمی برد. همین اتفاق 
ساده باعث شروع صحبتش با ایوا می شود. تمام 
ابهامات داستان در این بحث و جدل خیره کننده 
برطرف می شــود.اینجا همان لحظه ای است که 
ایوا بعد سالیان ســال لب از لب باز نکردن، تمام 
دلخوری هــا و ناراحتی هــا و نفرت عظیم و کینه 

عمیقش نســبت به مادرش را فریاد 
می زنــد و در خــال صحبت های 
ایوا با مادرش ما می فهمیم که بهای 
تمام این شــهرت و موفقیت بزرگ 
شــارلوت را، همســرش جوزف و 
دخترش ایــوا پرداخته اند. موفقیت 
و ثروت عظیم شــارلوت به قیمت 
نابود کردن زندگی شخصی اش و تباه 
شدن عمر دختر و همسرش به دست 
آمد. سفر ها و تور های کاری طوانی 
مدتی که شارلوت می رفت، باعث سنگینی سایه 
یک تنهایی بسیار وسیع بر خانه و زندگی جوزف 
و ایوا می شد. زمان هایی هم شارلوت در خانه بود 
کمترین اهمیت را به دخترش میداد و دائما مشغول 
تمرین پیانو می بود.تنها درد شانه و کمر می توانست 
شارلوت را از پیانو جدا کند.حتی مشخص می شود 
که بیماری و معلولیت هلنا هم تقصیر مادرش بوده 
است. ایوا در یک چنین محیط رعب آوری و در 
تنهایی و سرخوردگی رشد کرد و بزرگ شد و حاا 
با استناد به حرف همســرش ویکتور، او توانایی 
دوســت داشتن را نداشته و ندارد .ایوا فقط وقتی 
به زندگی عادی و طبیعی برگشــته بود که پسرش 
اریک را داشــت. انگار که ایوا می خواست کاری 
کند تا تجربیات ترسناکش به پسرش منتقل نشود و 
از این طریق خود را نیز مداوا کند. با مرگ اریک اما 
دوباره به همان روال سابق برمی گردد.تمام چیزی 
که برگمان در این فیلم به مخاطبانش می گوید، این 
است که کوچکترین نقص و کاستی در برخورد یک 
مادر با فرزند خردسالش، چگونه می تواند زندگی 
او را برای همیشه تغییر دهد.این عدم درک شدن 
فرزند توســط مادر است که باعث می شود فرزند 
در آینده همسری خنثی و حتی بی عاطفه بشود.

البته که شارلوت با اشاره ای کوتاه به کودکی سخت 
خودش، یک راه گریز بــرای خود ایجاد می کند. 
اما چیزی که فیلمســاز قصد داشته به ما بگوید، 
این است که این درک نشدن توسط خانواده بوده 
است که مسبب اصلی از بین رفتن چندین زندگی 
مختلف شده است و اساس سونات پاییزی، این 
فیلم تلخ و گزنده، ریشه ها و پایه های خانواده است.

اگر این پایه ها همچون پایه های زندگی شارلوت 
و جوزف سست باشــند، یک تراژدی را در چند 
نسل بعدی تکرار می کنند. برگمان استاد پردازش 
روابط میان افراد اســت. او به بهترین نحو ممکن 
از پس ترســیم روابط از بین رفته یک خانواده در 
ظاهر موفق برآمده است.اوج هنرنمایی برگمان در 
این زمینه، ســکانس پیانوزدن مادر و دختر است. 
نگاه های مملو از حســرت و اندوه شــارلوت به 
دخترش و در مرحله بعد نگاه های سرشار از بغض 
و نفرت ایوا به مادرش. پایان بندی فیلم عینا شبیه 
شروع فیلم است. باز هم ایوا مشغول نگارش یک 
نامه اســت خطاب به مادرش. اینبار برای طلب 
بخشش از مادرش که روز بعد از آن مجادله بزرگ 

آنجا را ترک کرده است. 
* منتقد سینما

سوناتی به دلگیری پاییز
کـــــات

مکـــثف
یادداشتیبرمجموعهداستان»حاملهوامپراتور«نوشتههومننحوی

دوازده روایت از وقایع محتمل
جهان داستان، اغلب جهان فرضیات و احتماات در 
دنیای واقعی است که با توجه به جهان بینی نویسنده و 
مهارت نوشتاری او به شکل باورپذیری در قالب داستان 
روایت می شود. نویسنده ها معموا با جابه جایی عناصری 
در طبیعت و دنیای واقعی، جهانی داستانی مورد نظر خود 
را می سازند و به آن جان می بخشند. رویکردی که در اکثر 
داستان های کتاب»حامله و امپراتور« هومن نحوی دیده 
می شود. بیشتر داستان های این مجموعه با یک دستکاری 
کوچک در طبیعت آدم ها و اشیاء شکل می گیرد و واکنش 
شخصیت ها به روند مواجه با شکل جدید موقعیت ها، 
چارچوب اصلی داستان ها را تشکیل می دهد. در داستان 
اول این مجموعه، »داستانی درباره رستوران بزرگ«، یکی 
از شخصیت های داستانی بعد از خوردن غذایی در یک 
رستوران، خزنده ای را در داخل شکمش احساس می کند 
و این مســأله ذهنیت او را تحــت تاثیر قرار می دهد. در 
داســتان»اردی« هم، اردکی در یکی از پارک های تهران 
حرف می زند و قهرمان داســتان با به دســت آوردن آن، 
متوجه تغییراتی در روابط خود با اطرافیانش می شود. البته 
قهرمان داستان به مکاشفه ای در این مسیر دست می یابد 
که نویســنده با صراحت این مسأله را بیان نمی کند و به 
برداشــت مخاطب وارگذار می کند. او با آوردن شعری 
از هوشــنگ ابتهاج؛ »نشود فاش کسی آنچه میان من و 
توست/ تا اشارات نظر نامه رسان من و توست«، رابطه 
راوی داســتان با دوســتش را به صورت غیر مستقیم به 
چالش می کشــد. همچنین در داستان»اون سه نفر« سه 
شخصیت به ظاهر مرموز به یک مکان عمومی، ترمینال 
می رونــد، کار و رفتارشــان در آن جا به صورت واضح 
توضیح داده نمی شود اما تغییر حاات و رفتارشان بعد 
از بازگشــت، خواننده را به فکــر وا می دارد تا حدس و 
گمــان خود را از این ماجرا در ذهن بپرورانند. بنابر این، 
رازآلودگــی و فراهم کردن زمینه ای برای برداشــت های 
مختلف از یک موضوع، از ویژگی های این داستان است. 
داستان بعدی، »حامله و امپراتور« که عنوان کتاب هم از 
آن برگرفته شده است، شکل تکامل یافته نگاه نویسنده 
در داســتان های قبلی اســت. این که اتفاق های عادی و 
روزمره ای مثل سقوط یک بلوک بتنی از یک چرثقیل در 
حال کار در یک پروژه ساختمانی می تواند افکار و عملکرد 
یک شخصیت داستانی را به بازی بگیرد و او به بازاندیشی 
فکر و عملکردش در مقابل دیگران بپردازد. در داستان»باغ 
قوام... آستانه«، هم مســأله مرگ همسر پیرمرد، او را به 
تصور دنیای دلخواهی که خود ساخته وا می دارد. در این 
داســتان، آنچه در عالم واقع اتفاق افتاده به حاشیه رانده 
می شود و شخصیت پیرمرد داستان، قرائت خاص خود 
از این واقعه را دارد. داستان»چرخدار، توله و ژتون ها« 

فضای متفاوتی نسبت به داستان های دیگر این مجموعه 
دارد، هم از نظر محیط داســتان کــه در بیابان و زاغه ها 
می گذرد و هم آدم هایی که به دور از جامعه مدرن شهری، 
زندگی نسبتا بدوی دارند و سایه یک غول اقتصادی که 
در داســتان از آن با نام»کمپانی« یاد می شــود باای سر 
آنها سنگینی می کند. کمپانی در این جا معنایی مترادف با 
عنصری که رویکرد استثماری دارد جلوه داده شده است. 
راوی داســتان که به محل ژتون ها در بیابان دست یافته، 
دست باا را در فروش اشیایی که از بیابان جمع می شود 
دارد، اما همین مســأله پای نمایندگان کمپانی و مقامات 
شــهر را به محل زاغه ها می کشاند و وضعیت تازه ای را 
به وجود مــی آورد. همزمان راوی داســتان دغدغه های 
شخصی خود را دارد که البته توفیقی در آن ندارد. داستان 
دیگر این مجموعه، »ریباس« به نوعی انتقاد اجتماعی 
با محوریت مسایل زیست محیطی است. داستان»زنی 
چاق با هماهنگی جناب سرهنگ« هم رویکرد انتقادی 
دارد. این بار در حوزه مسایل اجتماعی و فرهنگی. یکی 
از شخصیت های داستان، برای جمعیت زنان چاق شهر، 
طرح ها و برنامه های فرهنگی دارد، مخاطبانش استقبال 
می کنند اما همین مسأله باعث نگرانی و برخورد مقامات 
شهر می شود. داستان بعدی، »مکعب های دیشب«، نگاه 
سورئالیستی نویســنده به موضوع احساس آدمی است. 
داستان»گاومیش« هم گریزی به جهان احتماات است و 
مواجه آدمی با پدیده های نادری که معموا اتفاق نمی افتد 
اما امکان وقوعش وجود دارد:»گله گاومش های سه سال 
بود پای مسجمه زندگی می کردند و من تا وقتی که ازم 
نشده بود در مورد بودن آنها با کسی صحبت نکرده بودم. 
ازم هم نبود و کسی هم باور نمی کرد که در یک پارک 
محله ای کمتر شناخته شده، هر چند که خیلی کوچک 
هم نباشــد، یک گله گاومیش زندگــی کنند که روزها 
پیدایشان نباشد و شب ها دور مجسمه خرس ها جمع 
شوند و به نشــخوار کردن و بخار از دماغ بیرون دادن 
و جفت گیری و رتق و فتق امور گله مشــغول باشند.« 
)ص 112( ایــن رویکرد در دو داســتان پایانی کتاب، 
»هیوای قنات« و »مجتمع مسکونی رستگان+ 1« هم 
به نوعی تکرار شده است. مجموع داستان های کوتاه 
کتاب »حامله و امپراتور« نشان می دهد هومن نحوی 
ظرفیت های قالب داستان کوتاه را به خوبی می شناسند 
و نــگاه و ایده های متفاوتی هــم در این زمینه دارد که 
اگر تداوم یابد می تواند آینده درخشانی را برای او رقم 
بزند. چاپ اول)1۳۹7( کتاب »حامله و امپراتور« نوشته 
هومن نحوی در 1۳۶ صفحه با شمارگان 5۰۰ نسخه و 
قیمت 1۳5۰۰ تومان از سوی انتشارات نگاه در تهران 

چاپ و منتشر شده است.
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