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خطای
 بزرگ ظریف

کشف ۳۱ تن مرغ 
منجمد فاسددر همدان

مردم باید زمانی که به ما می رسند
 احساس آرامش کنند

موازی کاری ها لطمات جدی
 به روند پیشرفت کشور زده است

شوخی ظریف
آدرس اشتباه خصولتی ها 

صاحب کشور ملت بزرگ ایران است

رانت و فساد؛ این بار با نام خصولتی ها 
ظرف و ظروفی که سر ظریف شکست!

 دکتر حمید مظاهری راد-کارشناس امور سیاسی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان سیدحسن خمینی محمدرضا عارف

 یک ضرب المثل انگلیسی میگوید سرخ پوست خوب 
های  گروه  که  رویکردی  است.با  مرده  پوست  سرخ 
ذی نفوذ یا ذی نفع از خود نشان داده اند"یک منتقد و یا 
دیپلمات خوب، یک دیپلمات مرده است" و ما را یاد موضع 
ژنرال کاستر آمریکایی می اندازد که هنگام نسل کشی 

سرخپوستان گفت: یک سرخ پوست خوب ...

اقتصاد ایران روز های دشواری را پشت سر می گذارد و می توان گفت که تا پیش از این، اقتصاد، چنین تاطم و نابسامانی را 
تجربه نکرده بود.از افزایش قیمت گرفته تا کمبود و گرانی کااهای اساسی و فساد و رانت در بدنه اقتصادی، همه و همه دست 
به یکدیگر داده و و اصاح اقتصادی کشور را با دشواری موجه کرده است به طوری که حتی در برخی موارد، انجام اصاحات 
و یا میسر شدن آن به بن بست می رسد و تمام راه ها برای نجات حداقلی اقتصاد، به طور مطلق بسته می شوند. اما در این میان، 
نهاد ها و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی را در روند کلی اقتصاد کشور ایفا می کنند به طوری که با نادیده گرفته شدن آن ها، 
می توان شاهد رانت و فساد و از دست دادن اقتصاد کشور بود. سازمان های دولتی دیگر در شرایط فعلی نمی توانند با کارایی 

صفحه ٤سابق خود امیدی را به اقتصاد تزریق کنند اما دیدگاه های مثبت به سازمان های خصوصی کمی بیشتر...
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نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد
رهبرمعظم انقاب

حه 2
صف

حجت ااسام سید محمود علوی  در پنجمین نشست شورای اداری استان تهران افزود: کسانی که زمان انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا خدا خدا می کردند ترامپ رای بیاورد تا دولت تدبیر و امید دچار مشکل شود، امروز تاش می 

کنند دولت را ناکارآمد و ناتوان نشان و مردم و مسئوان را رودرروی هم قرار دهند.
وی تاکید کرد: این دولت پنج سال و نیم است که فعالیت دارد و تنها طی یک سال گذشته وضعیت در نتیجه تحریم ها 
و فشارهای آمریکا نابسامان شده است.علوی گفت: اگر بحث کارآمدی یا ناکارآمدی است باید به ۴.۵ سال فعالیت ابتدایی 
دولت نیز نگاه کرد؛دولت طی چهار سال و نیم قیمت ها را با ثبات نگاه داشت و تورم را یک رقمی کرد، آن زمان ناکارآمد 
نبود؟وی خطاب به تفرقه اندازان بین مردم و مسئوان تاکیدکرد: رئیس جمهوری نجابت می کند و اینها را نمی گوید.علوی 
اضافه کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید مراقب القائات نفوذی ها بود و حواسمان باشد اگر افکارعمومی و جامعه را 
طوری هدایت کردیم که با مسئوان رودرروی هم بایستند و اگر برای مردم بخشی از ساختار نظام زیر سئوال رفت دیگر 
نگاه نمی کنند دولت است، قوه قصاییه یا دیگر بخش ها، آنگاه در شعارهایشان از همه عبور خواهند کرد.وزیر اطاعات با 
بیان اینکه امروز اقتصاد و امنیت با هجمه های بی امان دشمن مواجه شده است گفت: هدف آمریکا تنها دولت نیست، بلکه 
کل نظام را هدف گرفته؛ هدف دشمن اقتصاد است تا امنیت را نیز به چالش بکشد و آرامش را از مردم بگیرد تا آنان را به 

عصیان علیه حاکمیت وادار کند.
وی تصریح کرد: با برنامه های دشمن اینک حرکت کشتی ها برای صادرات کاا و نیز واردات »مختل« شده؛ جابه 
جایی ارز و مبادات بانکی با کشورها روز به روز سخت تر و سردتر می شود؛ آیا اداره کشور در این شرایط با وضع عادی 
متفاوت است؟علوی افزود: در شرایطی که نفت را نمی توان فروخت یا پول آن را آورد، مشکات افزایش قیمت ها یا 
کمبود بعضی محصوات طبیعی است اما چکار باید کرد؟؛همه مسئوان و مردم باید دست به دست هم دهند و با هدایت 
سکاندار فقیه، شجاع و مدبر کشور از این پیچ با همدلی و هم افزایی عبور کنیم.وزیر اطاعات گفت: اشتباه است که در 
این شرایط به جان هم بیفتیم و سمت و سوی افکارعمومی را طوری رقم بزنیم که به نفع دشمن تمام شود و آنچه دشمن 
می خواهد بشود.وی تصریح کرد: روزی که این دولت در ۴.۵ سال گذشته روی کار آمد قیمت گوشت ۳۰ هزارتومان 
بود و تا چهار سال با همان قیمت پیش رفت؛ تورم تک رقمی شد، صادرات جهش پیدا کرد و نرخ ارز نیز حدود همان سه 

هزار و ۸۰۰ تا چهار هزارتومان ثابت ماند.
علوی با بیان اینکه اما آنچه در یکسال اخیر اتفاق افتاده کار این دولت نیست افزود: در افکارعمومی اگر باور مردم 
این باشد که فشارهای یکسال اخیر نتیجه فشار دشمن است در کنار مسئوان دست به دست هم کشور را از این پیچ عبور 

می دهند و به جای زانو زدن مقابل دشمن، دشمن را به زانو در می آورند.وی بیان کرد: اما اگر مردم باورشان شود که 
تحریم های آمریکا اثری ندارد و مشکات در نتیجه ناتوانی مسئوان است به خشم می آیند، در برابر مسئوان قرار می 
گیرند و با اندک چیزی، پرخاشگری می کنند و آستانه تحملشان نیز پایین می آید که نتیجه آن زمین گیر شدن و در برابر 

هم قرار گرفتن است.
علوی گفت: متاسفانه عده ای که تریبون و رسانه هم در اختیار دارند به افکارعمومی می گویند »خودتان انتخاب 

کردید و به این دولت رای دادید و حاا وضعیت را بچشید«.
وی با طرح این پرسش که اینک ترامپ دوست دارد مردم مشکات را در نتیجه فشارها و تحریم های آمریکا بدانند 

یا ناتوانی مسئوان؟ افزود: می گوییم مرگ بر آمریکا اما حرف آمریکا را تکرار می کنیم.
علوی گفت: نشریه یک نهاد اخیرا نوشته بود »اینکه فشارها نتیجه تحریم هاست، فرافکنی است«؛ آیا دولت در چهار 

سال صادرات نفت را از ۸۰۰هزار به دو میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نرساند؟
وزیر اطاعات اظهارداشت: در شرایط کنونی انتظار مقام معظم رهبری چیست؟ آیا غیر از وحدت و همدلی برای 
عبور از شرایط کنونی است؟وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اگر ایجاد امنیت با شادابی و نشاط 
در جامعه همراه باشد رشد فرهنگ، شکوفایی ایمان و توسعه جامعه را در همه بخش ها به دنبال دارد گفت: در جلسات 
خود با مسئوان حراست ها و نیز وزارت اطاعات بارها تاکید کرده ام طوری رفتار شود که آرامش را برای مردم به ارمغان 
بیاوریم و نه تنها امنیت؛ امنیت تنها، آن هم همراه با رعب، ترس و نوعی حساب بردن و ترسیدن مردم، مطلوب اسام نیست.

علوی تصریح کرد: مردم ولی نعمت ما هستند اما نه در شعار، بلکه در واقعیت و رفتارها؛ اگر مردم نبودند ما در 
جمهوری اسامی، کجا بودیم؟

وی افزود: قدر مردم را بدانیم و در کمال تواضع به آنان خدمت بی منت کنیم زیرا خدمت مسئوان، حق مردم است، 
نباید وقتی حقی کسی را می دهیم منت هم بگذاریم.

وزیر اطاعات مسئوان را به گره گشایی از مردم و مهربانی و خوش رفتاری با آنان توصیه و بیان کرد: مردم نباید از 
خدمتگزارانشان بترسند؛ در فرهنگ حکومت اسامی، تحقق امنیت با ایجاد ترس برای مردم حاصل نمی شود بلکه این 

دشمن است که باید بترسد.
وی خاطرنشان کرد: حتی امنیتی ترین نهاد نباید به گونه ای رفتار کند که مردم از آن بترسند در حالی که دشمن باید 

همواره رعب و ترس داشته باشد.

وزیر اطاعات با انتقاد از افرادی که قصد دارند دولت را ناکارآمد جلوه دهند و علت مشکات 
یکسال اخیر را به جای تحریم ها و فشارها به ناتوانی مسئوان گره بزنند، تصریح کرد: برخی مرگ بر 
آمریکا می گویند ولی خاف مصالح نظام عمل می کنند. 

اقتصاد و امنیت با هجمه های بی امان دشمن مواجه شده است

عکس
خبرنگار

موازی کاری ها لطمات جدی
 به روند پیشرفت کشور زده است

»FATF« برای تصویب
 به آرای عمومی مراجعه کنیم

محمدرضا عارف در نشست شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس شورای اسامی که با حضور سرمدی قائم 
مقام وزارت امور خارجه پیرامون استعفای ظریف برگزار شد با اشاره به سابقه آشنایی دیرینه خود با وزیر امور 
خارجه ،گفت:آقای دکتر ظریف یک چهره با تدبیر و با درایت و متعهد به آرمانهای انقاب اسامی است و به 
جرات می توانم بگویم حضور ایشان در راس دستگاه دیپلماسی کشورمان باعث ارتقا سیاست خارجی کشور 
در عرصه بین الملل شده است.وی با اظهار گایه از تاش عده ای برای تضعیف اقتدار وزیر امور خارجه ،تصریح 
کرد: کسانی که به دنبال کاهش اقتدار آقای دکتر ظریف هستند خواسته یا ناخواسته جایگاه کشورمان را در 
عرصه بین الملل تضعیف می کنند.رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه آقای دکتر ظریف مدیری امین و پرتاش و 
متخصص است ،تاکید کرد:متاسفانه از ابتدای پیروزی انقاب اسامی ایران برخی موازی کاری ها لطمات جدی 
به روند پیشرفت و توسعه کشور زده است بخصوص در عرصه سیاست خارجی که باید به جد از هرگونه اقدامی 
که تلقی موازی کاری را در اذهان ایجاد می کند پرهیز کرد.وی با تاکید بر لزوم یکپارچگی در عرصه سیاست 
خارجی ،گفت:پیش فرض ما این است که دکتر ظریف با اقتدار به فعالیت های خود در راس دستگاه دیپلماسی 
ادامه دهد و از رئیس جمهور هم می خواهیم به مانند گذشته قرص و محکم از دکتر ظریف حمایت کنند و مانع 
این شوند که سرمایه ارزنده ای به مانند آقای ظریف از دولت خارج شود.در این نشست سرمدی قائم مقام وزیر 
امور خارجه توضیحاتی درخصوص استعفای وزیر امور خارجه مطرح و با رد برخی شائبه ها در خصوص این 

استعفا تاکید کرد که استعفای دکتر طریف با هماهنگی رئیس جمهور نبوده است.

 خطای بزرگ ظریف
 یک ضرب المثل انگلیسی میگوید سرخ پوست خوب سرخ پوست مرده است.با رویکردی که گروه های ذی نفوذ یا ذی نفع از 
خود نشان داده اند"یک منتقد و یا دیپلمات خوب، یک دیپلمات مرده است" و ما را یاد موضع ژنرال کاستر آمریکایی می اندازد 
که هنگام نسل کشی سرخپوستان گفت: یک سرخ پوست خوب یک سرخ پوست مرده است! گروه  های ذی نفع یا ذی نفوذ 
مجموعه   ای از افراد هستند که برای دنبال کردن منفعت مشخصی گردهم می   آیند و با    ایجاد سازماندهی تاش    می    کنند، احتمال 
دستیابی به اهداف مورد نظر خود را افزایش دهند. گاه گروه  های ذی نفع    می    خواهند سیاست  ها و قوانینی وضع شود که به نفع آنها 
باشد. خطای جریان اصاح طلبی، اصاحات، دولت روحانی و ظریف در این مملکت آن بود که اوا واقعیات نوع حکمرانی 
کشوری که در آن سال هاست به نوعی در حاکمیتش حضور و نقش دارند را نادیده می گیرند و ثانیا گمان می کنند که اراده ی 
مردمی صرفا به حضور در پای صندوق های رای خاصه شده و می تواند در مقابل خواسته ها، امیال و آمال گروه های ذی نفع که 
در تمامی ارکان حکومتی نفوذ داشته و ظهور و بروز دارند، ایستادگی و مقاومت نمایند. این گروه ها حاضرند برای رسیدن به مطامع، 
منافع و آرزوهای خویش اعم از اقتصادی، سیاسی و یا اعتقادی خویش بر پایه ی دیدگاه های ایدئولوژیک شان، هر سدی را از میان 
برداشته و هر مقاومتی را بشکنند. البته دیگر خطای بزرگ ظریف و دولتی که در آن حضور دارد آن بود که واقعیات کشور را هنگام 
تحویل گرفتن دولت قبل با مردم در میان نگذاشتند. دولتي که با پشتوانه مردم تاش کند حتما باید به »حرف زدن« و »سخن گفتن« و 
»افکار عمومي« توجه بیشتري داشته باشد. حسن روحاني هم چند بار تلویحا دولت خود را ال اعام کرد که البته تعبیر درستي است. 
در طول زمان کمترین صحبت را دولت با مردم داشته است، و این چنین بود که دولت با از دست دادن حامیان خود سرمایه اجتماعی 
عظیمی را که پشتوانه مستحکمی بود برای مقابله با زیاده خواهان از دست داد. از این جهت باید »سخن نگفتن« دولت با مردم را ظلم 
در حق آنها دانست که در حال حاضر جریان هاي افراطي که پشتوانه اندکي در جامعه دارند صداي بلندتري هم دارند که باعث 
مي شوند صداي اکثریت مردم نادیده گرفته شود، فرسایش سرمایه اجتماعی جزو یکی از عمده ترین مسائل کشور است. سرمایه 
اجتماعی از یک سه ضلعی تشکیل مي شود؛ اعتماد، شفافیت و مشارکت. دولت با از دست دادن پشتوانه ی مردمی به ناچار سراغ 
گروه هایی را گرفت که مردم را به سبب انتخاب این دولت شماتت می کردند و در چنین شرایطی به جای اعتماد به نهادهای عمومی 
و دولت، اعتماد به طبقه و یا شخصیت های خاص مي شود؛ چیزی که اان تجلی پیدا کرده است. به جای بهره مندی از ظرفیت عظیم 
ایجاد شده در اثر حضور مردم، از توان بداندیشان متنفع گردید و بدین سبب دیوار اعتمادی که ساخته شده بود فرو ریخت. گروه 
های خود سر با کمال ناباوری در ادارات، نهادها و مراکز دولتی داخل و خارج از کشور حضور داشتند و البته ظریف به مانند دیگر 
کارگزاران دولتی بار مسئولیتی را بر دوش می کشید که تمام اختیاراتش را نداشت. باز بمانند گذشته تاکید می کنم هر چند دیر شده! 

در اوضاع جاری تنها راه نجات کشور، دل کندن از معامله گران و رجوع به مردم و منتقدان صادق می باشد.

غامرضا جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،  درباره فرصت دوباره »FATF« به ایران و 
اینکه جامعه با توجه به شرایط اقتصادی که وجود دارد تصور می کند با تصویب لوایح که در دست بررسی است 
می تواند به ثبات برسد آیا این گمانه زنی ها درست است یا خیر، بیان کرد: نمی توان گفت چنین چیزی درست 
است، همیشه هم گفتیم در مذاکرات برجام هم آن را تکرار کردیم؛  ما را در یک بن بستی گیر انداختند که در 
آن دچار مشکاتی شده ایم.نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه با عدم اتصال قراردادهای 
بین المللی فضا بر ما تنگ تر خواهد شد، گفت: این فضا انتخابی بین »بد وبدتر« است؛ اما باز هم تکرار می کنم 
که»بدتر« فاصله اش بسیار بیشتر از »بد« است.وی تصریح کرد: اختاف بین »بد و بدتر« مانند زخمی شدن و کشته 
شدن است؛ زخمی شدن بد است اما کشته شدن بدتر است. تقریبا عدم تصویب »FATF« ما را به سمت کشته 
شدن پیش می برد. نایب رئیس فراکسیون مستقلین وایی مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: تمامی کسانی 
که قصد کمک به ما را دارند هیچ راهی برایشان در صورت عدم تصویب »FATF« نمی ماند.وی تاکید کرد: 
کشورهایی هستند که ترامپ را قبول ندارند او را قلدر و زورگو می دانند و می خواهند به یک شکلی با ما مراوده 
داشته باشند اما راه ها را برایشان بسته ایم.جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه اتصال این کانال ها و قراردادها بهانه 
را از دست دشمن می گیرد، گفت: در معاهده »FATF« بند)ب( ماده ۳۲ یک اشکالی وجود دارد و ما و ۲۷ 
کشور دیگر در این خصوص تقاضای مشروط کردیم.وی تاکید کرد: معتقدم حاا که تصمیم گیری برای سران 
کشور تا این حدود سخت شده است باید برای تصویب »FATF« به آرای عمومی مراجعه کنیم .نماینده مردم 
رشت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره تصویب و یا عدم تصویب »FATF«  رفراندم برگزار کنیم، گفت: 
بله، هیچ اشکالی نخواهد داشت، امروز زمان آن رسیده است که بعداز چهل سال برای یک موضوع غیر از 

انتخابات به آرای عمومی مراجعه کنیم.

محمدرضا عارف
 دکتر حمید مظاهری راد-کارشناس امور سیاسی

جعفرزاده ایمن آبادی 

جعفرزاده ایمن آبادی
»FATF« برای تصویب

رروز به آرای عمومی مراجعه کنیم
خب

غامرضا جعفرزاده ایمن آبادی ،درباره فرصت دوباره »FATF« به ایران و اینکه جامعه با توجه به شرایط اقتصادی که وجود دارد تصور می کند با 
تصویب لوایح که در دست بررسی است می تواند به ثبات برسد آیا این گمانه زنی ها درست است یا خیر، بیان کرد: نمی توان گفت چنین چیزی درست 
است، همیشه هم گفتیم در مذاکرات برجام هم آن را تکرار کردیم؛  ما را در یک بن بستی گیر انداختند که در آن دچار مشکاتی شده ایم.نماینده مردم 
رشت در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه با عدم اتصال قراردادهای بین المللی فضا بر ما تنگ تر خواهد شد، گفت: این فضا انتخابی بین »بد وبدتر« 
است؛ اما باز هم تکرار می کنم که»بدتر« فاصله اش بسیار بیشتر از »بد« است.وی تصریح کرد: اختاف بین »بد و بدتر« مانند زخمی شدن و کشته شدن 
است؛ زخمی شدن بد است اما کشته شدن بدتر است. تقریبا عدم تصویب »FATF« ما را به سمت کشته شدن پیش می برد. نایب رئیس فراکسیون 
مستقلین وایی مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: تمامی کسانی که قصد کمک به ما را دارند هیچ راهی برایشان در صورت عدم تصویب 
»FATF« نمی ماند.وی تاکید کرد: کشورهایی هستند که ترامپ را قبول ندارند او را قلدر و زورگو می دانند و می خواهند به یک شکلی با ما مراوده 

صفحه 1داشته باشند اما راه ها را برایشان بسته ایم.جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره.....



یادگار امام گفت: حرکت جامعه به سمت سعادت، جز از مسیر 
سعادتمندی زنان و اخاق مداری مادران محقق نمی شود و تحکیم 

اخاق در جامعه و خانه جز توسط مادر و زن امکان پذیر نیست.پ به 
نقل از جماران، حجت ااسام و المسلمین سید حسن خمینی صبح 

امروز )سه شنبه(در دیدار جمعی از خانواده های شهداء، فرزندان شاهد 
و بانوان فرهنگی تهران و اسامشهر که به مناسبت جشن میاد سالروز 

وادت حضرت زهرا)س( و امام خمینی در حرم امام راحل حضور یافته 
بودند، »اخاق« را از وجوه مهم شخصیت حضرت فاطمه زهراء)س( 
عنوان کرد و گفت: در تاریخ انسان های بسیاری را می بینیم که اهل 

عبادت، زهد و شب زنده داری بودند، اما چون اخاق حسنه نداشتند، 
خداوند آنها را سعادتمند نکرده و از آن سو، بعضا افرادی بوده اند که 

اگرچه به برخی ظواهر هم عمل نکردند صرفابه خاطر اخاق نیک 
سعادت مند شدند.وی افزود: خوش اخاقی یکی از مهم ترین ویژگی 

های انسان است که ارتباط چندانی به شرایط زندگی ندارد؛ چه بسیار 
کسانی که وضع مالی خوبی دارند اما بداخاقند و چه بسیار افرادی که 
هزار مشکل دارند ولی دل شاد و روحیه خوبی دارند.یادگار امام با بیان 

اینکه اخاق یک ودیعه الهی و رمز نجات است، گفت: نکته مهم اینکه 
این اخاق را چه کسی می تواند در جامعه نهادینه کند؟ در پاسخ باید 

گفت، تنها زن است که این توانایی را دارد؛ کانون جامعه ما و هر جامعه 
دیگری خانواده است و محور اصلی هر خانواده ای هم مادر است.وی با 
اشاره به روز مادر و زن گفت: امروز روزی است که اگر زن های جامعه 

به این زیور آراسته و متخلّق شوند، آن گاه تمام جامعه دستخوش تغییر 
می شود. حرکت جامعه به سمت سعادت، جز از مسیر سعادتمندی زنان 

و اخاق مداری مادران محقق نمی شود و تحکیم اخاق در جامعه و 
خانه جز توسط مادر و زن امکان پذیر نیست.

سیدحسن خمینی همچنین با اشاره به اینکه همه آرامش منزل امام 
ناشی از وجود همسر امام بود، گفت: این مادر داغدار ابتدا در دوره 
حیات امام داغ یک فرزند خود را دید و فرزند رشیدش قبل از ۵۰ 

سالگی به شهادت رسید و بعدا نیز داغ فرزند دوم خود را باز هم پیش 
از از ۵۰ سالگی دید، ولی با وجود این، محوریت خانه از اخاق ایشان 
خالی نشد و توفیقات امام همه وامدار محوریتی بود که همسر ایشان به 

عنوان کانون التفات و اخاق در فضای خانه امام جاری کرده بودند.وی 
در پایان گفت:  گمشده جامعه ما که همه امور از آن جاری می شود، 

»فرهنگ« است و محور اساسی فرهنگ نیز شعار نیست، بلکه »اخاق« 
است؛ باید دلهایمان را بشوییم و خوش اخاق باشیم. نباید کینه و حسد 

داشته باشیم و باید لبخند را با دیگران شریک باشیم. مردم باید زمانی 
که به ما می رسند از ما احساس آرامش کنند؛ باید همواره خیرخواه 

همدیگر باشیم و این ها در جامعه محقق نمی شوند مگر اینکه مادران در 
جامعه کانون و محور اخاق باشند.

در سالروز وادت با سعادت ام اائمه حضرت فاطمه زهرا سام اه علیها، فضای 
بانوی بزرگ اسام بود  حسینیه امام خمینی)ره( معطر به عطر فضائل و مناقب آن 

و جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السام در حضور رهبر معظم انقاب اسامی به 
پرداختند. مدیحه سرایی 

در این مراسم، رهبر انقاب اسامی در سخنانی ضمن تبریک سالروز میاد 
حضرت فاطمه زهرا سام اه علیها، ذاکران و مدیحه سرایان حسینی را سرمایه و 

ذخیره ای برای پیشبرد اهداف اسام و انقاب خواندند و با تأکید بر اینکه از این 
باید در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف انقاب استفاده شود،  سرمایه 

پیامبران  باطل همان صف بندی های دوران  امروز صف بندی جبهه حق و  گفتند: 
بزرگ الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السام است و همانگونه که در آن زمان 

جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان 
نباید از دشمن ترسید و  انتظار جبهه مقابِل انقاب اسامی است و  سرنوشت در 

با اشاره به تأثیرگذاری باای  دچار اشتباه محاسبه شد.حضرت آیت اه خامنه ای 
با  باید قرآنی و اسامی و همراه  مضامین اشعار مدیحه سرایان، افزودند: این مضامین 
اندیشه عمیق و دیِد روشن و با استفاده از شیوه های هنری در جهت اهداف انقاب 

اسامی بکار گرفته شوند که در این صورت، تأثیر زیادی در حرکت عظیم ملت 
ایران و حتی حرکت امت اسامی خواهند داشت.ایشان با تأکید بر لزوم استفاده از 

فرصت مهیا شده کنونی برای ترویج معارف دین و انقاب خاطرنشان کردند: امروز 
همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران و مدیحه سرایان، سوق دادن مردم به سمت 

اهداف انقاب یعنی شکل گیری جامعه ای مؤمن، سالم و امن، همراه با رفاه مادی 

با یادآوری صف  و شوکت بین المللی و بهجت معنوی است.رهبر انقاب اسامی 
ائمه معصومین علیهم  الهی و  پیامبران بزرگ  الهی در مقابل  آرایی دشمنان دین 

السام، افزودند: امروز هم صف آرایی همان صف بندی است و همان سرنوشت 
نابودی در انتظار جبهه باطل است اما شرط آن، توکل به خداوند متعال و نترسیدن 

از دشمن است تا اشتباه محاسباتی رخ ندهد.حضرت آیت اه خامنه ای مصداق 
عینی این موضوع را دوران چهل ساله انقاب دانستند و گفتند: در این چهل سال، 
دشمنان با همه توان و امکانات در مقابل انقاب اسامی صف آرایی و ضرباتی را 
هم وارد کردند اما ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه 

ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده ولی جبهه دشمن ضعیف تر از 
دوره های گذشته است.رهبر انقاب اسامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت 

و جایگاه موضوع خانواده، خاطرنشان کردند: نظام خانواده، سنت الهی است اما 
المللی و صهیونیستی است تصمیم  بین  بشریت که همان جریان سرمایه داری  دشمنان 
بنابراین باید برای حفظ و تقویت ارکان  بنیان خانواده در جهان گرفته اند،  به نابودی 

نظام خانواده در جامعه، همت گماشته شود.
حضرت آیت اه خامنه ای، ازدواج های دیرهنگام و سخت، فرزندآوری کم و 
ترویج پدیده های زشتی همچون ازدواج های سفید را که سیاه ترین ازدواج است، 

به همراه تاش برای از بین بردن حیا و عفت از موارد و زمینه های در خطر قرار 
ایجاد زمینه برای طهارت و پاکیزگی  گرفتن نظام خانواده برشمردند و تأکید کردند: 

با توطئه ها و حفظ انقاب و نظام جمهوری  جوان، مؤثرترین راهکار جهت مقابله 
است. اسامی 

خمینی: سیدحسن 

مردم باید زمانی که 
به ما می رسند

 احساس آرامش کنند

رئیس قوه قضاییه گفت: مسئله خدمت رسانی در درون قوه قضاییه در جهات مختلف از ابتدا مدنظر بوده است.به نقل از قوه قضاییه، آیت اه آملی اریجانی در حاشیه بازدید از مراحل ساخت بیمارستان فوق تخصصی قوه قضاییه اظهار کرد: بنای این بیمارستان از 
حدود یک سال و نیم قبل برای خدمت رسانی به کارکنان دستگاه قضایی و البته در حد میسور برای عموم مردم عزیز البته در حدی که وسع این بیمارستان باشد، آغاز شد.وی با بیان اینکه امروز مسئله درمان برای مردم مسئله ای مهم است و جزو امور اساسی به شمار 

می رود، خاطرنشان کرد: دولت محترم در طول سالیان برای کم کردن هزینه های درمانی تاش های فراوانی کردند و انصافا هم موثر واقع شده است لذا در همین جا باید از وزرای بهداشت قبلی و فعلی برای تاش مجدانه ای که در این زمینه داشتند خصوصا آقای نمکی 
وزیر محترم بهداشت فعلی، تشکر کنم.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئله خدمت رسانی در درون قوه قضاییه در جهات مختلف از ابتدا مدنظر بوده است، گفت: اموری که برای رفع نیاز های ضروری کارکنان دستگاه قضایی است همواره مورد توجه بوده ولی 

واقعیت این است که کارکنان دستگاه قضایی مشکات معیشتی زیادی دارند و مسئله درمان هم یکی از آن بخش ها است.وی ابراز امیدواری کرد که با افتتاح این بیمارستان فوق تخصصی قدمی برای رفع نیاز های دستگاه قضایی برداشته شود.آملی اریجانی خاطرنشان 
کرد: ما هم به عنوان خادم القوم آنچه که ممکن و میسور بود را در این مسیر انجام دادیم و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ان شاءاه به زودی این بیمارستان افتتاح خواهد شد، حسب گزارش ها بیش از ۸۰ درصد از اقدامات ساختمانی 

انجام شده و تجهیزات آن آماده است که امیدواریم با محبت دوستان مخصوصا وزیر بهداشت مسئله نیروی انسانی و پرسنل این بیمارستان نیز برطرف شود تا خدمت رسانی خوبی برای کارکنان قضایی و البته در حد میسور برای مردم، صورت پذیرد.وی با قدردانی از 
مرضیه وحید دستجردی رییس مرکز سامت قوه قضاییه، مهندس طبری معاونت اجرای حوزه ریاست دستگاه قضا، مهندسانی که در ساخت بیمارستان نقش داشتند، دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت قبلی و دکتر نمکی وزیر بهداشت فعلی، معاونت های وزارت 

بهداشت و دکتر اریجانی که در زمینه فراهم کردن برخی از نیازهای بیمارستان دخیل بودند و همه کسانی که برای این خدمت بزرگ قدم برداشتند، یادآور شد: خدمت به مردم عزیز در این شرایط، خصوصا شرایط سخت فعلی با هر قدمی که برداشته شود عبادت و یک 
حسنه است، بنابراین تمام کسانی که در این مسیر گام بر می دارند مطمئن باشند که عبادت کردند و عملشان عبادی بوده است.

کارکنان دستگاه قضایی مشکات معیشتی زیادی دارند
۲چهارشنبه - 8 اسفند 1397 شماره 755 سیاست

شوخی ظریف

نباید از دشمن ترسید 
و دچار اشتباه محاسبه شد

ظرف و ظروفی که سر ظریف شکست! استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، شوک برانگیزترین خبری بود که در 
میان اخبار روتین شنیده شد. خبری که همه یا به دنبال تایید و یا به دنبال تکذیب آن بودند. هیچ 
حدس و گمانی پیش از این خبر مبنی بر استعفای ظریف وجود نداشت و حتی زمزمه هایی هم 
از آن شنیده نشده بود به همین دلیل هم انتشار یک باره آن، تعجب همه را برانگیخت. استعفای 

ظریف اما در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بازتاب گسترده تری داشت و این خبر از 
کانال های تلگرامی و اینستاگرام دست به دست می شد. موج این خبر بسیار گسترده بود به طوری 

که افکار عمومی اظهار نظرات چند روز گذشته ظریف و فشار روانی حاصل از آن را بستری 
برای این استعفا می دانستند و گمانه زنی های متفاوتی را در خصوص دایل کناره گیری او از 

ادامه حضور در دولت حسن روحانی برانگیخت.محمدجواد ظریف یکی از محبوب ترین وزرا 
در دولت حسن روحانی بوده و اقدامات او در زمینه توافق هسته ای و برجام این محبوبیت را دو 
چندان کرد. اما خبر استعفای او، بنیه قوی ظریف، در رابطه با سیاست های خارجی و داخلی را 

زیر سوال برد و هنوز هم دلیل مشخصی برای این استعفا مطرح نشده است. 
*ظریف از سیاست خسته شده بود؟

به بن بست رسیدن توافق هسته ای و پیچیده شدن مسیر برجام و روابط با آمریکا، یکی از 
محل های مناقشه و چالش در وزارت خارجه ایران در چند ماه اخیر بوده است. در این میان، 

عاوه بر فشار های خارجی و سنگ اندازی هایی که توسط آمریکا صورت می گرفت، مشکات 
داخلی و برخی تناقض ها در داخل دشواری های این مسیر را برای ظریف و تیم او مضاعف 
می کرد. برخی از گروه ها  جریان های داخلی اصل برجام را نادرست و نوعی باج دهی می 

دانستند ولی برخی دیگر، آن را مسیری روشن در روابط تیره و تار ایران و جهان و حل مشکات 
اقتصادی ایران می دیدند. وزیر امور خارجه، هم در داخل و هم از خارج، راه دشواری را در پیش 
داشت از طرفی باید مخالفان داخلی را متقاعد می کرد و از طرفی دیگر، از منافع ایران در سیاست 
خارجی دفاع می کرد. هماهنگی میان این دو مهم، ظریف را بیش از پیش به وزیری خسته تبدیل 

کرد که شرایط، همخوانی چندانی با اهداف وزارت خارجه نداشت. اسرائیل، از نخستین کشور 
هایی است که به خبر استعفای ظریف واکنش نشان داد.  وزارت خارجه این کشور توئیتی با این 

جمله در صفحه فارسی خود منتشر کرده است: »حاا کی به جای ایشان دروغ بگوید؟« 

*چرا ظریف استعفا کرد؟
برجام، توافق هسته ای و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، اصلی ترین کلید 
واژه هایی هستند که بعد از استعفای ظریف وارد گمانه زنی ها شدند. خروج احتمالی ایران از 

برجام و نپیوستن به پالرمو و مدت زمان طوانی که برای آن صرف شد، عما دست وزارت 
خارجه و تصمیم ظریف را در این موارد کوتاه کرد و از این جهت هم برخی تحلیلگران این 

موارد را با استعفای ظریف مرتبط می دانستند. بعد از انتشار خبر استعفا، متن اینستاگرامی ظریف 
به رسانه های جهان نیز کشیده شد. او در این پست نوشته بود: »با عرض تبریک به مناسبت میاد 

خجسته حضرت فاطمه زهرا سام اه علیها، روز مادر و روز زن، از بزرگواری مردم عزیز و داور 
ایران و مسئولین محترم در ۶۷ ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام 

کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می خواهم. شاد و سربلند باشید.«
*آیا حضور بشار اسد در استعفای ظریف نقش داشت؟

غایب بزرگ دیدار بشار اسد با مقام معظم رهبری و حسن روحانی، محمدجواد ظریف بود. 
تصویر او در هیچ یک از عکس های این دیدار نبود و بعد از استعفای او، این قهر سیاسی چندان 

هم عجیب به نظر نرسید به طوری که برخی تحلیلگران، عدم حضور او در این دیدار به عنوان 
وزیر امور خارجه را مرتبط با استعفا دانستند. 
*بوی کودتا از استعفای ظریف 

استعفای ظریف چندان خبرساز شد که در همان ساعات شبانه و بافاصله بعد از انتشار این 
خبر، روزنامه نگاران و فعاان سیاسی دست به قلم شده و دایل بسیاری را برای این استعفا 

برشمردند. از به نتیجه نرسیدن برجام و ناتوانی ظریف برای ادامه راه و پالرمو گرفته تا حضور 
بشار اسد غیبت او در این دیدار. اما یکی از چهره های مهمی که در دیدار اسد با رهبری و رئیس 

جمهور دیده شد، چهره سردار قاسم سلیمانی بود از طرفی غیبت ظریف، برخی تحلیلگران را 
به استفاده از واژه کودتای سپاه برانگیخت. با این که هنوز خبری شفاف مبنی بر دلیل استعفای 

ظریف مطرح نشده است اما در همان ساعات کوتاه، واژه هایی که رنگ و بوی کودتا و اختاف 
داشتند شنیده شد ولی تمام آن ها تا کنون، در محدوده حدس و گمان باقی مانده است. 

*وجهه وزیر امور خارجه در پرتگاه 

چند روز گذشته، اظهارات ظریف در مورد فلسطین و مقاومت جنجال برانگیز شد به طوری که 
حتی پای فوتبالی ها هم به آن باز شد و انتقادات گسترده ای، حتی واکنش مقام معظم رهبری را 
هم در پی داشت. ولی مدت زمان زیادی نگذشت که ظریف حرف های خود را پس گرفت و 

اعام کرد که قرار نیست همیشه مردم مقاومت کنند. دعوای سیاسی میان فوتبالی ها و مرد سیاست 
تا جایی باا گرفت که برخی زمینه سازی ورزشی را برای بیرون آمدن از عرصه سیاست حدس 

می زنند. همین حواشی برای ظریف کافی بود تا آمدن بشار اسد آن را کامل کند و در نهایت 
به استعفا بینجامد. برجام و به سرانجام نرسیدن آن نیز، کمی از دیپلماسی و قدرت و محبوبیت 

او خصوصا در میان افکار عمومی کاست. اما در نهایت، استعفا، تیر خاصی را به وجهه سیاسی 
محمدجواد ظریف زد. گرچه هنوز از سوی دولت خبری مبنی بر پذیرش این استعفا منتشر نشده 

است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در توییتی نوشت: » اخبار منتشرشده مبنی بر 
پذیرش استعفای دکتر ظریف از سوی رئیس جمهوری قویا تکذیب می شود.«اما با پذیرش یا رد 

آن، با رفتن یا ماندن ظریف در سیاست، وجهه وزیر امور خارجه در پرتگاهی قرار گرفت که 
حواشی اخیر، بزرگ ترین خدشه را به آن وارد کرد. اما در نهایت می توان این استعفا را به فال 
نیک گرفت! اگر ورزشی ها برای مسئولیت شناسی سایر مسئولین که کمتر توجهی به وضعیت 
مملکت ندارند اهتمام بورزند می توان شاهد روز هایی بهتر برای کشور بود! اما حاا، وضعیت 

دیپلمات ایران، در ابهام به سر میبرد؛ دیپلماتی که شبانه رفت و حاا تیتر تمام رسانه ها در انتظار 
بازگشت یا رفتن او می باشد. 

بازگشت  برای  تلنگری  بنده  استعفای  امیدوارم 
قانونی اش در روابط  به جایگاه  امور خارجه  وزارت 

باشد. خارجی 
محمد  دولت،  اطاع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 

استعفای جمعی  خبر  به  واکنش  در  ظریف  جواد 
امور خارجه  از دیپلمات ها و مدیران وزارت 

تصریح  اقداماتی  چنین  از  پرهیز  بر  تأکید  ضمن 
بود  افتخار  در کنار شما  بنده خدمت  برای  کرد: 
بازگشت  برای  تلنگری  بنده  استعفای  امیدوارم  و 

قانونی اش در  به جایگاه  امور خارجه  وزارت 
باشد. خارجی  روابط 

اعام خبر  از  و خبرنگاران پس  رسانه ها  برخی 
اخباری  آگاه  منابع  برخی  از  نقل  به  ظریف  استعفای 
دیپلمات های  و  مدیران  از  تعدادی  که  کردند  منتشر 

وزارت خارجه  اعام کرده اند که در صورت 
خواهند  استعفا  نیز  آنها  ظریف،  استعفای  با  موافقت 

داد.

صداین؟؟؟؟؟

صداین؟؟؟؟؟

ظریف: 

؟؟؟؟؟

انقاب رهبرمعظم 

امیدوارم استعفایم تلنگری برای 
بازگشت وزارت خارجه به 

جایگاه قانونی اش باشد

؟؟؟؟؟؟

رییس جمهور با اشاره به این که وزارت امور خارجه ، بانک 
مرکزی و وزارت نفت در خط مقدم مبارزه در برابر آمریکا هستند، 

گفت: من از هر سه وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رییس بانک 
مرکزی بابت تاش هایشان تشکر می کنم.

حجت ااسام والمسلمین حسن روحانی در جمع مدیران بانک 
مرکزی در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی این بانک سخن می گفت،  

با اشاره به این که گزارشی که امروز به من داده شد، امیدوار کننده 
بود، اظهار کرد: آمریکا تمام توان خود را در تحریم سیستم بانکی ما 

گذاشته است. امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا وزارت امور خارجه، 
بانک مرکزی و وزارت نفت است. سایر وزرای اقتصادی هم در خط 

دوم قرار دارند. اما خط اول مربوط به این سه نفر می شود.
وی افزود: از وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رییس بانک 

مرکزی به خاطر ایستادگی و توانمندی شان تشکر می کنم.ظریف ، 
همتی و زنگنه نیروهایی بودند که در خط مقدم ایستاده اند. عمدتا 

فشارها هم بر این سه بخش است.
روحانی با اشاره به این که با وجود تحمل سختی ها موفقیت های 

بسیار خوبی هم داشته ایم، خاطر نشان کرد: هم سختی ها و هم 
موفقیت ها را باید در کنار هم قرار دهیم. ما هم سختی داریم و مردم 

هم توقعات درستی از ما دارند، اما پیشرفت هایی هم داشته ایم و باید 
مردم در جریان این پیشرفت ها قرار بگیرند. اگر وزارت امور خارجه 

کاری می کند، نماینده مردم است. دولت در کل منتخب مردم است. 
همه تاش ها در واقع تاش ملت ایران است،  ولی هر کسی در حد 

مسئولیت خود بار سنگینی را بر دوش دارد.
روحانی با اشاره به توفیق دولت در حوزه واردات و صادرات 

گفت: بر اساس آمار واردات و صادرات تراز ما مثبِت یک و نیم است. 
در کااهای اساسی وارداتمان بیش تر شده است. در برخی موارد هم 

کمتر شده است.
وی با بیان اینکه “جزء مباحث امروز موفقیت های حقوقی و بانکی 

ما در برابر آمریکا بوده است” تصریح کرد: درست است که آمریکا 
بر ما فشار آورده اما سه بار در دادگاه بین المللی موفق شدیم آمریکا 

را شکست دهیم؛ یک بار برای اینکه دادگاه صاحیت خودش را در 
زمینه خروج آمریکا از برجام، تأیید کند، بود که صاحیتش تأیید شد. 
این موفقیت اولمان بود. بعد خواستیم قرار موقت صادر کند، عا رغم 

تاش آنها موفق شدیم و این قرار موقت به نفع ما صادر شد.
رئیس جمهور ادامه داد: سومی اش صاحیت دادگاه در مورد در 

حدود دو میلیاردی بود که برای مردم ایران بود. این را هم دادگاه تأیید 
کرد که برای بررسی اش صاحیت دارد. دو بار هم در همین ماه های 

اخیر در دادگاه های اروپایی موفق شدیم.
وی تاکید کرد: ما در صحنه سیاسی و صحنه بین المللی موفق 

هستیم. ما در منطقه کار بزرگی انجام دادیم. این کار بزرگ بر دوش 
همه نیروهای مخلص بوده است. بخشی از این بار را سپاه بر دوش 

داشته است. بخشی از این بار بر دوش وزارت خارجه بوده و بخشی از 

این بار را اقتصاد کشور بر دوش داشته است.
روحانی خاطرنشان کرد: دیروز رئیس جمهور سوریه، آقای بشار 

اسد از دمشق پرواز می کند و به دیدار مقام معظم رهبری می رود و ما 
هم با هم دیدار داشتیم. او گفت برای تشکر از ملت و رهبر ایران آمده 
است. اتفاقاً در بحث هایش از وزارت خارجه تشکر کرد؛ این کارها را 

همه ما با هم در منطقه انجام می دهیم.
رییس جمهور با اشاره به آمار ارائه شده در جلسه امروز )سه شنبه( 
از سوی مدیران بانک مرکزی، اظهار کرد: بر اساس آماری که اعام 
شد دیدیم که رشد نقدینگی تا ابتدای دولت یازدهم به طور متوسط 

۲۷ درصد بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تا امروز این رقم به ۲۳ 
درصد رسیده است. ما توانسته ایم نقدینگی را کنترل کنیم.

وی با تاکید بر این که دولت در پایه پولی حرف های بسیار مهمی 
برای گفتن دارد، خاطرنشان کرد: پیش از دولت یازدهم بخش بزرگی 

از پایه پولی بر مبنای استقراض دولت و طلب بانک مرکزی از دولت 
بود، اما امروز اگر پایه پولی افزایش می یابد به دلیل بدهکاری بانکها 

به بانک مرکزی است نه دولت؛ امروز بانک ها باید تاش کنند که از 
این پایه پولی استفاده نکنند؛ چرا که وقتی به بانک مرکزی فشار وارد 

می شود به کل اقتصاد این فشار وارد می شود.
روحانی با اشاره به این که روند مطالبه بانک ها از بانک مرکزی 
در ماه های اخیر کاهشی بوده است، تصریح کرد: بر اساس آمار وضع 
بانک های دولتی از این نظر بهتر از بانک های خصوصی و بانک های 

اصل “۴۴” است. با این حال بانکها باید یاری کنند تا اضافه برداشت 
شان از بانک مرکزی را کنترل نمایند.

 رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود  رسیدگی 
به حل و فصل مشکات ایجاد شده در پی فعالیت موسسات اعتباری 

غیر مجاز را یکی از دیگر از موفقیت های بانک مرکزی عنوان کرد که 
با کمک دولت و قوای دیگر انجا م شده است و در این باره گفت : در 

زمانی که آقای سیف به عنوان رییس بانک مرکزی وقت به مصاف 
آمد، مشاهده کردیم که چه فشارهایی روی او وجود داشت؛ همه بر 

او فشار وارد می کردند، اما کار بزرگی انجام شد و این کار بزرگ 
هنوز هم ادامه  دارد.

وی ادامه  داد: اگر چه در این موضوع بار سنگینی بر دوش 
دولت قرار گرفته است و این موسسات غیر مجاز مقداری پایه پولی 

بانک مرکزی را باا بردند، اما این موضوع هیچ ارتباطی به دولت 
ما نداشت.رییس جمهور با اشاره به این که در جلسه شورای عالی 

هماهنگی سران سه قوه نیازهای بانک مرکزی در زمانی کوتاه حل و 
فصل می شود ، خاطر نشان کرد: در زمینه  حل و فصل نیازهای بانک 

مرکزی مصوبات خوبی در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه داشته 
ایم. آن چه که مهم است این است که بانک مرکزی نظارت خود بر 

کلیه بانکها را افزایش دهند.
روحانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته شده از سوی دولت 

در زمینه اصاح ساختار بانک ها، اضافه کرد: در حین اعمال فشارهای 

اقتصادی دشمن بر دولت، اصاح بانک ها همزمان با روندی سریع تر از 
قبل ادامه  دارد و این کار برای اقتصاد امروز و آینده کشور و همچنین 
سالم سازی بانکها بسیار اهمیت دارد و ان شاء اه به زودی چند بانک 

متعلق به نیروهای مسلح در هم ادغام خواهند شد و این اقدام به اصاح 
روند اصاحات کلی در زمینه بانکها کمک خواهد کرد.

روحانی با تاکید بر این که دولت و بانک مرکزی بار سنگینی بر 
عهده دارند، گفت : اگر عده ای بخواهند دور  کشور را دیوار بکشند، 
کار دولت را سخت می کند؛ ما از همه با هر ایده ، خط و جناحی که 

هستند خواهش می کنیم دور دولت را دیوار نکشید، چرا که این به نفع 
مردم نیست؛ بگذارید دولت کار خود را انجام دهد. یک دفعه هیاتی 
با ماشین پر سرعتی با عجله به سمت مرز می روند به مرز که می رسند 

تماس می گیرند و می گویند که این جا دیوار کشیده اند؛ مگر می شود 
ما در تهران تصمیمی بگیریم و کسی که باید آن را اجرایی کند، لب 

مرز با دیوار مواجه شود؟ نمی شود.
رییس جمهور تصریح کرد: این دیوار باید برداشته شود؛ برخی 

جاها دیوار نیست و تاکنون نیز نتوانسته اند دیوار بسازند،  ولی جاهایی 
که دیوار است باید برداشته شود.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این 

شرایط بانک ها چگونه می توانند راحت تر کار کنند، گفت: اگر شما 
بانک ها بتوانید رابطه راحت تری با دنیا داشته باشید آیا مسائل اقتصادی 

راحت تر شکل نمی گیرد. شما باید در این باره صحبت کنید.
وی ادامه داد: چرا ما در مجامع پولی و مالی دنیا شرکت می کنیم؟ 

چون می خواهیم تحوات پولی و سیستمی را دیده و با بانک های دنیا 
ارتباط مالی برقرار کنیم تا بتوانیم نفت فروخته و واردات داشته باشیم. 

با چمدان که نمی توانیم تجارت کنیم. نمی شود میلیون تن نهاده های 
دامی را با پول چمدانی جابجا کرد. بانک ها باید فعال شوند. اگر 

رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا 
با مشکل مواجه می شود. اگر یک  بانکی در حرف من تردید دارد 
حتماً مصاحبه کند و بگوید.رئیس جمهور ادامه داد: درست نیست 
که گفته می شود اگر لوایح باقیمانده تصویب شود هم هیچ تأثیری 

ندارد. ذره ای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در 
گروه مالی شرکت کرده اند. یعنی هیچ کدامشان عقل و تدبیر ندارند. 

دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است. نمی شود 
کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما 

تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است. حتماً ملت، بانک 
مرکزی و بانک های ما حرف می زنند.روحانی همچنین بیان کرد: 
در دو سه هفته گذشته در نقل و انتقال مشکلی پیش آمد و مشکل 

گوشت ایجاد شد. ۹۰ درصد گوشت ما از داخل تأمین می شود، اما 
همان ۱۰ درصد وقتی نمی آید در بازار تأثیر می گذارد. گوشت به 

گمرک رسیده بود اما سیستم بانکی نمی تواند مشکل را حل کرده و 
آن را ترخیص کند. می گویند دولت چه بی انصاف است. در حالیکه 

یک شرکت خصوصی گوشت را وارد کرده بود و مشکل مالی اش 
باید حل می شد.

روحانی با اشاره به اینکه واقعیات را به مردم نمی گویند ادامه داد: 
تا مشکلی پیش می آید می گویند مدیریت دولت. آیا مدیریت دولت 

مشکل ایجاد کرده است؟ چرا امروز فردا می کنید؟ تصمیم گیر در 
کشور یا دولت است یا مجلس یا رهبری، رهبری چندین بار به من 

گفته اند با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت هم که ایحه را 
داده، مجلس آن را تصویب کرده است. پس چه کسی مخالف است؟ 

می خواهید چه کار کنید؟
روحانی در ادامه گفت: همین قدر که من حرف می زنم، اگر 

شماها به این حرف ها معتقد هستید باید حرف بزنید و مصاحبه کنید. 
یک تحریم را آمریکا درست کرده و یک تحریم را سلیقه ما درست 

کرده است؛ این نمی شود، به نفع کشور و مردم نیست.
وی ادامه داد: اگر در داخل، خودمان خودمان را تحریم نکنیم، 

احترام خودمان را نگه داریم و بدانیم صاحب کشور مردم هستند از این 
وضعیت عبور می کنیم . تقاضای من این است که همه حرف حق را به 

گوش مردم برسانند.
رئیس جمهور خطاب به فعالین اقتصادی کشور گفت: شما 

متخصصین امور مالی و بانکی هستید، به مردم کمک کنید. نکته دیگر 
که برای ما مهم است تاش بانک مرکزی برای تولید و اشتغال است.

وی افزود: حتماً اگر فعالیت بانک ها نباشد، تولید ما می خوابد. 
وزیر صنعت و معدن برای گردش سرمایه موسساتی اعتبار بانکی 
می خواستند. ما تصویب کردیم ۴۰ هزار میلیارد برای این موارد با 

شرط برگشت سرمایه اختصاص گیرد. همه این وام ها در بخش های 
اقتصادی اشتغال ما را به حرکت می آورد. اشتغال ما در سایه تولید 

مسکن و خدمات است. ما تاکید داریم تحولی در مسکن ایجاد شود 
که مشکات اقتصادی و اشتغالی را بر طرف کند. باید بتوانیم مردم را 
خانه دار کنیم.روحانی ادامه داد: خواهش می کنم برای سال ۹۷ تاش 

بیشتری کنیم، تا تولید و اشتغال را افزایش بدهیم. ۴۰ میلیارد دار 
صادرات غیر نفتی کم است؛ می شود این رقم را افزایش داد. دولت از 

فعالیت بانک مرکزی و بخش اقتصاد در شرایط فعلی با مشکات فعلی 
راضی است. کار اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پولی مردم و ایجاد 

شرایط رشد است، روند این امور در چند ماه اخیر بهتر شده است. 
حتی تورم مصرف کننده هم بهتر شده است.رئیس جمهور با ارائه آمار 
کاهشی در حوزه تورم گفت: افتخار دولت یازدهم و دوازدهم این بود 

که سال های ۹۵ و ۹۶ تورم ما بعد از ۲۶ سال تک رقمی شد. امسال ما 
امتیاز تک رقمی را از دست دادیم. سال آینده سال مهار تورم است. 
رشدش را باید کنترل کنیم و کاهش دهیم. وظیفه بانک مرکزی این 

است که باید نظارت را افزایش دهیم. هدف اصلی ما کاهش تورم 
و رشد بیش تر است. رشد در دو سال گذشته رشد خوبی بوده است. 
رشد سال ۹۵ فوق العاده بوده است. مسئله ارز و تعادل قیمت ارز در 

بازار موضوع مهمی است، کار آقای همتی در این زمینه بسیار سخت 
است. همه ما ، بانک ها و سیاست خارجی باید کمک کنیم تا قیمت 

ارز به قیمت منطقی قابل قبولی برگردد.

حسن روحانی : صاحب کشور ملت بزرگ ایران است



بهمن نامورمطلق گفت: بخش بزرگی از هویت فرهنگی، ادبی و زبانی ما مدیون سعدی است. جنبه 
مثبت قضیه این است که ما هنوز سعدی و حافظ را خوب می فهمیم و این نشان از داشتن زبانی توانمند 

است.

محسن شیخ ااسام در نشست خبری خود با رسانه ها از آخرین وضعیت آثار تاریخی تهران سخن گفت.

چهارشنبه - 8 اسفند 1397 شماره 755
منصوب  رسانی  اطاع  و  مطبوعاتی  امور  معاونت  عنوان سرپرست  به  با حفظ سمت  را  وزارتخانه  این  وزارتی  مدیرکل حوزه  و  وزیر  مشاور  احمدی  در حکمی محمدمهدی  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

کرد.
اطاع  و  مطبوعاتی  امور  معاونت  سرپرست  عنوان  به  با حفظ سمت  این حکم  بر حسب  جنابعالی  ارزنده  تجربیات  و  سوابق  به  است:»نظر  آمده  احمدی  محمدمهدی  به  سیدعباس صالحی خطاب  در حکم 

باشید.« موید  و  موفق  محوله  وظایف  انجام  در  است  امید  می شوید.  منصوب  رسانی 
بود. فعالیت  به  مشغول  این سمت  در  مطبوعاتی  امور  معاون  عنوان  به  فر  سلطانی  محمد  این  از  پیش  بنابراین گزارش 

بیستمین برنامه تلویزیونی »شب شعر« با موضوع »تاثیرپذیری شاعران معاصر 
از سعدی« دیشب دوشنبه ۶ اسفند با اجرای محمود اکرامی فر و حضور اسماعیل 

آذر استاد دانشگاه و پژوهشگر و بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه 
ادبیات تطبیقی و رئیس دانشگاه فرشچیان از آنتن شبکه چهار سیمای جمهوری 
اسامی ایران پخش شد.سوال ابتدای این برنامه این بود: بخش بزرگی از هویت 

فرهنگی، ادبی و زبانی ما مدیون سعدی است و چرا بعد از ۷۰۰ سال هنوز بهترین 
اشعار ما اشعار حافظ و سعدی است؟که نامور مطلق در این باره گفت: بخش 

بزرگی از هویت فرهنگی، ادبی و زبانی ما مدیون سعدی است. جنبه مثبت قضیه 
این است که ما هنوز سعدی و حافظ را خوب می فهمیم و این نشان از داشتن زبانی 

توانمند است که توانسته از قرن ها عبور کند و هنوز تازگی و طراوت داشته باشد. 
جنبه منفی قضیه این است که ما قله هایی مثل حافظ و سعدی به عنوان قله هایی 

دست نیافتنی درست کرده ایم، بنابراین هیچگاه نتوانستیم از آنها عبور کنیم و این 
نگاه سبب منجمد شدن زبان ما شد و همیشه نگاهمان به قله پشت سرمان بود. 

نظر خود من به جنبه منفی نزدیک تر است. ما به خاطر اشتباهات تاریخی و زبان 
شناختی، موجب کم شدن پویایی زبانمان شدیم.آذر در رد صحبت های نامور 

مطلق مبنی بر منجمدشدن زبان فارسی گفت: زبانی، زنده است که در طول تاریخ 

تغییر نکرده باشد. اان انگلیسی ۲۰۰ سال پیش هم قابل فهم نیست. اشعار هزار 
سال پیش ما انگار امروز سروده شده است که این نشانه قدرت یک زبان است.

انجماد ما در حوزه زبان، خیانت به سعدی و حافظ و فردوسی استنامور مطلق 
درباره این مساله پاسخ داد: اگر ما بپذیریم که زبان یک عنصر اصلی و اساسی 

فرهنگ است و فرهنگ پدیده ای  است پویا که با زمان و مکان حرکت می کند، 
بنابراین باید بپذیریم که زبان هم باید تغییر کند. وقتی نیازهای ما تغییر می کند باید 
واژگان و نحو ما نیز تغییر کند. انجماد ما در حوزه زبان، نوعی خیانت به سعدی و 
حافظ و فردوسی است. این انجماد سبب شد قالب های شعری از اروپا وارد ایران 

شود. قرن ها پیش ما مولف بودیم و اان اقتباس می کنیم. یک جایی مشکل وجود 
دارد.آذر گفت: اگر ما بخواهیم این زبان را تغییر بدهیم دیگر باید سعدی را کنار 

بگذاریم. سعدی معیار زبان است.تجلیل از سعدی در تکرار او نیست در ادامه 
اوستنامور مطلق هم در ادامه بحث گفت: سعدی یک محتوا و فرم خاص خود 
دارد. محتوا جاودانه است. ما به سعدی همیشه نیاز داریم. ما میراث داران خوبی 
برای زبانمان نبوده ایم. ما آن قدر حافظ و سعدی را استفاده کرده ایم که اینها را 

دچار فرسودگی معنا کرده ایم و این دلیل استقبال از اشعار غیر ایرانی است. ما اگر 
هنوز از شعر حافظ و سعدی لذت می بریم به دلیل این است که انتخاب دیگری 

نداریم. تجلیل از سعدی در تکرار او نیست در ادامه اوست.آذر گفت: هر پویایی ای 
نمی تواند مثبت باشد. زبان فارسی مثل حرکت جوهری ماصدرا در خودش 

دائم در حال تکامل است. چرخ تفکر حافظ از عزل تا ابد حرکت می کند و این 
چرخ پویاست و نه ایستا.مساله بعدی که در این برنامه مطرح شد، این بود: سعدی، 

فقیه ترین شاعر طول تاریخ ما. منشا حرف های خوب سعدی کجاست؟آذر در 
این باره گفت: سعدی از چند منبع بهره گرفته است. یکی از این منابع غنی، قرآن 
است. فقیه ترین شاعر طول تاریخ ما سعدی است.نامور مطلق هم گفت: ما نیاز به 
سعدی امروزی داریم تا حرف های قرآن را به شیرینی سعدی اما با زبان امروزی 
برای جوان امروزی بیان کند. سعدی اولین شاعر شرقی است که در اروپا ترجمه 

شد. سعدی باعث شد یک ژانر جدید به نام حکایت های فلسفی در اروپا رایج 
شود. سعدی در پیدایش مکتب رومانتیسم در اروپا تاثیر داشته است. بنیان گذار 

رمانتیسم آلمان گوته تحت تاثیر حافظ است و بنیان گذار رمانتیسم فرانسه ویکتور 
هوگو تحت تاثیر ادبیات هند و ایران است.وی اعتدال و خردگرایی سعدی را از 

عوامل جاودانگی او دانست.
در انتهای بحث آذر، شهریار را بسیار متاثر از سعدی دانست و شاعرانی چون 

سایه و رهی معیری را نیز تحت تاثیر سعدی خواند.

 نشست خبری معاون میراث فرهنگی تهران با حضور خبرنگاران 
رسانه های مختلف در محل اداره میراث فرهنگی تهران برگزار 

شد.محسن شیخ ااسام )معاون میراث فرهنگی تهران( با اشاره به اخباری 
که در خصوص تخریب سردرهای تاریخی تهران منتشر می شود، 

گفت: این تخریب ها مربوط به امروز و دیروز نیست و سال هاست چنین 
تخریب هایی در خصوص بناهای تاریخی تهران انجام می شود چراکه 

بحث ساخت و ساز در تهران مطرح است و همواره این ساخت و سازها 
بناهای تاریخی را دربرمی گیرند البته مرسوم است که برای انجام این 

ساخت و سازها از میراث استعام شود و ما سعی می کنیم تا استعام های 
ازم را تهیه کنیم.او ادامه داد: برخی از بناهای تهران واجد ارزش 

معماری و تاریخی هستند و ممنوعیاتی برای ساخت و ساز در آ نها وجود 
دارد بخشی از حرف هایی که در این خصوص زده می شود زیر نظر 

کارشناسان و اداره کل میراث تهران است با این وجود سیستم قضایی 
کشور در مواردی می تواند حمایت قانونی بکند که اثر تاریخی در 

فهرست میراث ملی ثبت شده باشد این در حالی است که در تهران آثار 
واجد ارزشی داریم که باید در فهرست میراث ملی ثبت شوند اما تاکنون 

این اتفاق نیفتاده است.شیخ ااسام خاطرنشان کرد: پروسه ثبت میراث 
ملی طوانی و وقت گیر است و موانع قانونی دارد که اموال شخصی و 

مالکیت خصوصی را دربرمی گیرد این حوزه با دشواری های بسیار همراه 
است و عموما مالکان نسبت به ثبت بناهایشان در فهرست میراث ملی 

اعتراض دارند چراکه بحث ساخت و ساز را نمی توانیم متوقف کنیم و 
میراث فرهنگی نیز به لحاظ قانونی و حقوقی جایگاه محکمی ندارد تا 

بتواند از آثار حفاظت کند از این رو تعداد قابل توجهی از آثار تهران را 
نمی توانیم ثبت کنیم.به گفته این مقام مسئول در حوزه میراث فرهنگی، 

در تهران بالغ بر ۲۴۰۰ بنا واجد ارزش ثبت در فهرست میراث ملی هستند 
که شناسایی شده اند اما از این تعداد فقط ۴۰۰ بنا در فهرست میراث ملی 

ثبت شده اند در واقع می توان گفت تنها یک چهارم بناهای ارزشمند 
تهران ثبت شده اند.شیخ ااسام در ادامه به موضوع خانه قوام الدوله 

اشاره کرد و گفت: این بنای تاریخی که اکنون در ا ختیار ایکوموس 
قرار دارد درهایش به روی بازدیدکنندگان بسته است این در حالی است 
که مالکیت این بنا با میراث فرهنگی البته واگذاری آن از این جهت که 
ایکوموس به عنوان مجموعه فرهنگی  عمومی در آن فعالیت می کند 
و نگهداری آن به خوبی انجام می شود نیکوست اما آنها اجازه ندارند 
درها را به روی بازدیدکنندگان ببندند چراکه خانه قوام الدوله یک اثر 

ملی است و نمی تواند به عنوان فضای خصوصی دفتر کار مورد استفاده 
قرار گیرد.او ادامه داد: بنا در سامت به سر می برد و نگهداری مناسبی 
از آن انجام می شود اما باید در خصوص چگونگی انجام بازدید عموم 
جامعه و دانشجویان از این بنای تاریخی تجدیدنظر شود.او با اشاره به 

خانه تاریخی آی که روبروی خانه قوام الدوله قرار دارد و اکنون تبدیل 
به دفتر مرکز حفظ و احیا شده است گفت: این بنای تاریخی با وجود 

آنکه تبدیل به مرکز فعالیت های یکی از بخش های فعال در حوزه میراث 
شده اما درهایش به روی بازدیدکنندگان باز است این در حالی است 
که امکان بازدید از خانه قوام الدوله که ایکوموس در آن ساکن است 

وجود ندارد هر چند در ایکوموس بودن این خانه بهتر از واگذاری دوباره 
آن به یک بخش دیگر است اما ایجاد انحصار و در اختیار افراد خاصی 
قرار گرفتن این بنای تاریخی درست نیست. البته اگر همین اان هم این 

بنا به میراث فرهنگی باز گردانده شود باز هم ما نمی توانیم نگهداری 
خوبی از آن داشته باشیم.معاون میراث فرهنگی تهران در ادامه به موضوع 
واگذاری بناهای تاریخی تهران توسط صندوق احیا اشاره کرد و گفت: 

صندوق احیا بیشتر با نگاه اقتصادی، مزایده ها را برگزار می کند که از 
نگاه من کاما اشتباه است و باید ابعاد فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد به 

طور مثال تعریف کاربری فرهنگی  پذیرایی برای خانه امام جمعه که 
از جمله بناهای محدود به تهران است، اشتباه است چرا که اساسا تعریف 

کاربری تحت عنوان فرهنگی  پذیرایی نادرست است.معاون میراث 
فرهنگی تهران با اشاره به آنکه این احتمال وجود دارد سرنوشتی مانند 

عمارت مسعودیه در انتظار خانه امام جمعه باشد گفت: همان افرادی که 
عمارت مسعودیه را کارشناسی کرده بودند اکنون خانه امام جمعه را نیز 

کارشناسی و برای آن کاربری فرهنگی  پذیرایی تعریف کردند این 
در حالی است که این خانه از جمله نفایس کشور به حساب می آید البته 
این گونه به نظر می رسد که از نظر صندوق حفظ و احیا بناهای تاریخی 

هیچ اثر نفیسی در کشور وجود ندارد چرا که مرجعی که بخواهد کار 
را کارشناسی کند نداریم.او خاطرنشان کرد: سال هاست خانه امام جمعه 
تهران در تصرف میراث تهران است اما سند مالکیت نداریم البته بخش 
شرقی امارت محل سوال و مناقصه بین میراث و آموزش و پرورش بود 

که تاکنون به شکایت و موضوعات قضایی نرسیده با این وجود این 
گونه به نظر می رسد که در حوزه واگذاری این بنا، حفاظت و مرمت 
آ ن هیچ مسئولیتی نداریم صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی این 

مسئولیت را بر عهده دارد در واقع می تواتم بگویم در حوزه وا گذاری 

خانه امام جمعه به لحاظ فنی ایراد جدی وجود دارد.شیخ ااسامی در 
پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر شرایط کنونی کاخ گلستان و پرونده 

قضایی آن گفت: میراث فرهنگی شکایتی از مالک و شهرداری منطقه 
۱۲ به دادستانی فرهنگ و رسانه شعبه ۹ انجام داد که برای این پرونده دو 

کارشناس تعیین شد نظر کارشناس رسمی دادگستری در حوزه میراث 
فرهنگی این است که ساخت و ساز در مجاورت کاخ گلستان که از 

جمله میراث جهانی ایران است تا ارتفاع ۷.۵ متر امکان پذیر است و اجازه 
ساخت و ساز خواهد داشت این در حالی است که مجوز و پروانه صادر 

شده ۱۰.۵ متر با دو طبقه زیرزمین است که البته مالک اکنون از این 
ارتفاع نیز تخطی کرده و همچنان به کار خود ادامه می دهد.معاون میراث 

فرهنگی تهران خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی کارشناسان اکنون 
ارتفاع ستون ها ۱۱.۷۰ متر است که با توجه به ساخت سخت و شیب 

آن احتماا ۱۳ متر خواهد شد که تمام اینها تخلف از ضوابط مصوب 
است البته تا زمانی که رای دادگاه را نداشته باشیم نمی توانیم جلوی کار 

را بگیریم و این ساخت و سازها را در مجاورت میراث فرهنگی ادامه 
خواهد داشت.او در ادامه به نظر کارشناس رسمی دادگستری در حوزه 

ثبت اشاره کرد و گفت: میراث فرهنگی اعتراضاتی در خصوص تصرف 
مالکیت داشت و معتقد است که ۱۳ متر از بخشی که در آن ساخت 
و ساز انجام می شود در تملک دولت و با نمایندگی میراث فرهنگی 

)کاخ موزه گلستان( است که البته این امر از طرف کارشناس رسمی 
دادگستری رد شد که ما تقاضای تجدیدنظر دادیم.

او در ادا مه یادآور شد: بر اساس شنیده ها گفته می شود واحد 
حقوقی سازمان میراث فرهنگی از شورای فنی تهران، مدیرکل میراث 

فرهنگی و معاون میراث فرهنگی وقت شکایت کرده و آنها را مقصر این 
تخلف ها دانسته.شیخ ااسامی همچنین در ادامه این نشست به وضعیت 

بنای فرد شیشه اشاره کرد و گفت: بخشی از نمای غربی بنا به بهانه 
استحکام بخشی تخریب شد این در حالی است که این بنا ثبت اضطراری 

شده بود البته قرار است بر اساس طرح های اولیه موجود پوسته ای که 
از روی نما برداشته شده که شامل عناصر تزئینی و آجرکاری بود باید 
بازسازی شود.او که گذشته از واژه ساخت عین به عین بخش تخریب 

شده بنای فرد شیشه استفاده کرده بود با اصاح این واژه گفت: نمی توان 
این بنا را عین به عین ساخت بلکه می توان آن را بازسازی کرد. به مالک 

اعام کردیم که باید بازسازی کند و از تخریب بیشتر جلوگیری شود. در 
این میان شهرداری از ما طرح بازسازی خواست که برای این کار اعتبار 

نداریم در نهایت نیز به این نقطه می رسیم که مالک باید به دنبال کار باشد 
و پروسه تصویب طرح تحقق یابد که تاکنون چنین امری محقق نشده در 

و اقع می توان گفت عما هیچ کاری انجام نشده چرا که اعتبارات ازم 
را در اختیار نداریم.شیخ ااسام در ادامه به آغاز کار مرمت در مسجد 

قنبرعلی خان، بازارچه عوداجان و موزه رسام عرب زاده اشاره کرد و 
گفت: مرمت این بناها در هفته آینده شروع می شود البته تفاهم نامه ای 
برای ایجاد بازارچه صنایع دستی در بازار عوداجان نوشتیم تا بتواینم 

راهی برای رونق این بازارچه ایجاد کنیم قرار است فعاان صنایع دستی 
در نوروز در راسته بازارچه عوداجان بساط پهن کنند تا شاید بعد از 

گذشت سال ها این بازارچه رونق یابد.معاون میراث فرهنگی تهران در 
ادامه به فعالیت موزه فرش، موزه آبگینه و موزه نقاشی پشت شیشه اشاره 
کرد و گفت: موزه نقاشی پشت شیشه در مرحله رنگ آمیزی نهایی قرار 

دارد و درهای آن برای بازدیدکنندگان نوروزی بازخواهد بود البته از 
پیمانکار رستوران ایل بختیاری که در حیاط موزه نقاشی پشت شیشه فعال 
است خواستیم تا شکل رستوران را تغییر دهد و بحث کبابی را منتفی کند 
و تبدیل به یک کافه فرهنگی شود که البته تاکنون به تعهدات خود عمل 
نکرده.او ادامه داد: امروزه رضا عباسی نیز طبقه اول و دوم آن بازگشایی 
شده و تا پیش از تعطیات عید بخش اسامی آن نیز بازگشایی می شود 

و نمایشگاه “ای درخت” در آن برگزار خواهد شد. موزه فرش نیز در 
حوزه سیستم نور و حفاظت الکترونیک نیازمند ساماندهی است که البته با 
محدودیت اعتبار هستیم ولی امیدواریم تا پایان سال این کارها انجام شود.
شیخ ااسام خاطرنشان کرد: موزه هنرهای ملی که طی سال های گذشته 

تبدیل به مکانی فراموش شده بود و بیشتر شبیه خانه خانم هاویشام بود با 
تغییر مدیریت امیدوار هستیم تحولی در آن اتفاق بیفتد چراکه این موزه 

ازجمله نفایس شهر تهران است.

ساله ای  یازده  نوجوان  بسان  فجر  تجسمی  جشنواره   
بالغ است که  آنقدر  نه  پیش می رود،  بلوغ  به سمت  که 

بتوان آن  آنقدر کوچک است که  نه  و  باشد  اعتماد  قابل 
از  بیش  بیشتر،  برای رشد  نادیده گرفت. جشنواره ای که  را 

هنرمندان  همراهی  و  مدیران  حمایت  به  نیاز  موضوعی  هر 
دارد. و جوان  پیشکسوت 

دوره  یازدهمین  حالی  در  فجر  تجسمی  جشنواره  امسال 
به  با توجه  خود را پشت سر می گذارد که تاش کرده 
خود  کنار  در  نیز  را  پیشکسوتان  پژوهشی،  رویکردهای 

منتقدان  و  کارشناسان  از  بسیار  باور  به  اما  باشد.  داشته 
برای رسیدن  باید  این جشنواره هنوز هم جای کار دارد و 

این  هنرمندان  میان  در  چه  محکم  و  مطلوب  جایگاهی  به 
نگاهی  با  فجر،  سایر جشنواره های  میان  در  و چه  عرصه 

دهد. ادامه  را  مسیر  این  مستحکم تر  قدم های  و  تازه تر 
یازدهمین  هنری  دبیر  سقراطی،  امیر  راستا  همین  در 

این  فراگیری  میزان  درباره  فجر  تجسمی  جشنواره 
هیچ  اساساً  اینکه  بر  تاکید  با  هنرمندان  میان  در  جشنواره 

این  همه  در  گفت:  ایسنا  به  باشد،  فراگیر  نباید  جشنواره ای 
که  است  بوده  جشنواره ای  فجر  تجسمی  جشنواره  سال ها 

خالی  استادان  و جای  می کنند  ثبت نام  آن  در  هنرمندان 
استادان  از  بدیهی است که بخشی  بوده است و اصًا 

شرکت  فجر  تجسمی  جشنواره  در  هیچ وقت  حوزه  این 
بوده اند  مواجه  مشکل  همین  با  نیز  دوساانه ها  نمی کنند. 

برنامه هایشان  در  حوزه  این  استادان  و  پیشکسوتان  که 
دعوت  آنها  از  برای حضور  حتماً  باید  و  نمی کنند  شرکت 

شود.
بود که  برای پوشش همین بخش  نیز  ما  یادآور شد:  او 
جشنواره  به  بار  نخستین  برای  را  هنر«  »چارسوی  نمایشگاه 

»چارسوی  بخش  در  امسال  کردیم.  اضافه  فجر  تجسمی 
به یک هزار  نزدیک  ۵۵ گالری شرکت کردند که  هنر« 

همراه  به  با خودشان  پیشکسوت  هنرمندان  از  را  هنری  قطعه 
هنرمندان  آثار  توانست  این بخش  واقع  در  بودند.  آورده 

کند. اضافه  فجر  تجسمی  جشنواره  به  را  پیشکسوت 
شرکت کنندگان  تعداد  افزایش  به  ادامه  در  هنرمند  این 

امسال  اظهار کرد:  و  اشاره  امسال  تجسمی  در جشنواره 
همراه  رشد  درصد   ۳۰۰ با  جشنواره  شرکت کنندگان  میزان 

داشت  در سال های گذشته محدودیتی وجود  است.  بوده 
داشته  حضور  جشنواره  در  می توانستند  هنرمند   ۱۰۰ تنها  که 
جشنواره  نمایشگاه های  وارد  هنرمند   ۷۰۰ امسال  اما  باشند، 

خلق  در  هنرمندان  نگرش  تغییر  به  اشاره  با  شده اند.سقراطی 
دغدغه مند  بسیار  آثار  »امسال  اینکه  بیان  با  و  هنری  آثار 

آثار  در  کامًا  معاصر  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  و  هستند 
در جشنواره  امسال  که  اتفاقی  است«، گفت:  قابل شهود 

سیاسی،  رویکردهای  که  بود  این  افتاد  فجر  تجسمی 
دیده می شد. در  آثار  از  بسیاری  در  فرهنگی  و  اجتماعی 

دیگر  فجر  تجسمی  جشنواره  و  دوساانه ها  حاضر  حال 
برگزار  هنرمندان  بازدید  برای  صرفاً   ۷۰ دهه  همانند 

سیاست مداران،  نشانه شناسان،  جامعه شناسان،  و  نمی شود 
اجتماعی  و  فرهنگی  کارهای  که  کسانی  و  روانشناسان 

هنری  رویدادهای  این  مخاطبان  از  نیز  می دهند  انجام 
می شوند. محسوب 

سقراطی امیر 
افزود:  فجر  تجسمی  جشنواره  یازدهمین  هنری  دبیر 

تلخ، سیاه و گزنده هستند،  آثار  از  برخی  درست است که 
برای  کلی  طور  به  می کنند.  منعکس  را  جامعه  روحیه  اما 
به  جامعه ای  هر  اجتماعی  و  سیاسی  تحوات  ببینیم  آنکه 

کنیم.  آن جامعه رجوع  هنر  به  باید  می رود  پیش  چه سمتی 
اتفاقات  که  هستند  جامعه  آئینه  هنری  آثار  دوره ها  تمام  در 

در  شیرین  و  تلخ  هنری  آثار  بنابراین  می دهند.  بازتاب  را 
می دهند. نشان  را  بودن شرایط جامعه  شیرین  و  تلخ  واقع 

برگزاری  اساساً  پرسش که  این  به  پاسخ  در  او همچنین 
کشور  هنرمندان  و  هنری  فضای  به  فجر  تجسمی  جشنواره 

آیا  که  نمی دانم  اصًا  کرد:  خاطرنشان  می کند،  چه کمکی 
یا  است که چنین کاری کند  جزو وظایف یک جشنواره 

است  جامعه  فرهنگی  رخدادهای  مجموع  می کنم  فکر  خیر! 
 ۵۰ ما  اگر  بیاورد.  به وجود  را  که می تواند چنین فضایی 
در رخدادی  آنها  همه  و  باشیم  داشته  جشنواره کوچک 
جشنواره  آنگاه  شوند،  جمع  فجر  تجسمی  جشنواره  مثل 

کند. کمک  کشور  هنری  فضای  به  می تواند 
انتظار  رخداد  از یک  نباید  »ما  اینکه  بیان  با  هنرمند  این 

به  اظهار کرد:  باشیم«،  داشته  و عجیب  بزرگ  اتفاق  یک 
انتظارهای  فجر  تجسمی  جشنواره  از  می کنم  فکر  شخصه 
منتقدان و  دارد. در حالی که کارشناسان،  زیادی وجود 

با  را  طرح هایشان  و  پیشنهادها  باید  عرصه  این  پژوهشگران 
پیشرفت  به  و  بگذارند  میان  در  تجسمی  هنرهای  اداره کل 

کنند. کمک  جشنواره  این 
هنرهای  عرصه  در  را  رسانه ها  نقش  سقراطی 

تجسمی  هنرهای  گفت:  و  دانست  اهمیت  حائز  تجسمی 
است که  این در حالی  دارند.  و رسانه های کمی  منتقد 

گفتمانی  و  انتقادی  فضای  ایجاد  با  می توانند  رسانه ها 
جشنواره  اگر  کنند.  کمک  تجسمی  هنرهای  پویایی  به 

برگزار  گفتمانی  فضای  هیچ  بدون  دوساانه ها  و  فجر 
اگر  می شوند.  اداری محسوب  کار  شوند، صرفاً یک 

کند  نقد  که  نباشد  رسانه ای  و  نشود  انجام  پژوهشی  کار 
در  نمی کند.سقراطی  کمکی  هیچ  نمایشگاه ها  برگزاری 

حیطه  در  همیشه  ما  شد:  یادآور  پایانی سخنان خود  بخش 
هیچ گاه  خودمان  اما  بوده ایم،  طلبکار  دولت  از  تجسمی 

جشنواره  منتقد  گذشته  سال های  در  نیز  من  نیامده ایم.  جلو 
زمینه  این  در  را  زیادی  مقااتی  و  بودم  فجر  تجسمی 

شاید  تا  در جشنواره شرکت کردم  امسال  ولی  نوشتم، 
پیش  سمتی  به  باید خودمان  ما  بدهم.  انجام  کاری  بتوانم 
نه چنانچه  اگر  انجام دهیم،  این حوزه کار  برویم که در 

داشته  انتظار  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  از وزارت  فقط 
کارشان  آنها  چون  گرفت.  نخواهیم  نتیجه ای  هیچ  باشیم، 

هنرمندان هستند  این  و  انجام می دهند  اداری  روال  را طبق 
جایگزینی  با  می کنم  فکر  بپیوندند.  فضا  این  به  باید  که 

و  پرخاشگری  فضای  به جای  نقد  و  فضای گفت وگو 
کنند. رشد  می توانند  جشنواره ها  مچ گیری، 

سرپرست معاونت امور مطبوعاتی منصوب شد

بخش بزرگ هویت فرهنگی و 
ادبی ما مدیون سعدی است

گفتمان را جایگزین مچ گیری کنید!

در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی؛

نامورمطلق 

فرهنگ و هنر۳

فقط یک چهارم بناهای 
تاریخی تهران ثبت شده اند

آسیب شناسی 



به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سفیر ژاپن در دیدار با رییس کل این بانک تأکید کرد که علی رغم تحریم های آمریکا، شرکت های ژاپنی فعال در ایران در ماه های گذشته حضور خود را در ایران ادامه دادند وی گفت ما 
براساس منافع کشورمان به روابط اقتصادی ادامه می دهیم. میتسو گو ساتیو در این دیدار آغاز فعالیت بانکی بین دو کشور را شروع جدید فعالیت تجاری و اقتصادی دو کشور دانست. ژاپن طی دو ماه گذشته روزانه به طور میانگین حدود ۲۰۰ 
هزار بشکه نفت برداشت کرده است.همچنین در این جلسه موضوع همکاری های بانک های تجاری ژاپنی در فرایند تسویه وجوه حاصل از صادرات نفت و واردات کااها و سایر اقام بشردوستانه مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت 

و مقرر شد با هدف تسریع در نهایی کردن ترتیبات اجرایی، هیأت بانکی در کوتاه ترین زمان ممکن به کشور ژاپن اعزام شود.

فعالیت بانکی بین ایران و ژاپن آغاز می شود

آدرس اشتباه خصولتی ها 

مقصر افزایش مصرف بنزین کیست؟!

چهارشنبه - 8 اسفند 1397 شماره 755

سفیر ژاپن در تهران در دیدار با رییس کل بانک مرکزی: 4 اقتصاد

اقتصاد ایران روز های دشواری را پشت سر
 می گذارد و می توان گفت که تا پیش از این، 

بود. نکرده  تجربه  را  نابسامانی  و  تاطم  اقتصاد، چنین 

به  پیشنهادات مربوط  بنزین، طرح ها و  برای مدیریت مصرف  از پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، از چالش های مهم ماه های اخیر بوده است، بطوری که  مصرف باای سوخت در کشور و نگرانی 
نیز مطرح شده است. قیمت  افزایش  بندی و حتی  سهمیه 

از افزایش قیمت گرفته تا کمبود و گرانی کااهای اساسی و فساد 
و رانت در بدنه اقتصادی، همه و همه دست به یکدیگر داده و و اصاح 

اقتصادی کشور را با دشواری موجه کرده است به طوری که حتی در 
برخی موارد، انجام اصاحات و یا میسر شدن آن به بن بست می رسد و 
تمام راه ها برای نجات حداقلی اقتصاد، به طور مطلق بسته می شوند. اما 

در این میان، نهاد ها و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی را در روند کلی 
اقتصاد کشور ایفا می کنند به طوری که با نادیده گرفته شدن آن ها، می 
توان شاهد رانت و فساد و از دست دادن اقتصاد کشور بود. سازمان های 
دولتی دیگر در شرایط فعلی نمی توانند با کارایی سابق خود امیدی را به 

اقتصاد تزریق کنند اما دیدگاه های مثبت به سازمان های خصوصی کمی 
بیشتر از سازمان های دولتی می باشد اما شکل سوم آن، یعنی خصولتی 

ها، چرا نقش بنیادی که می توانند داشته باشند، تنها به وجود آورنده 
مشکل بوده و نتوانستند مرهمی برای وضعیت اقتصادی باشند؟خصولتی 

از ترکیب دو کلمه »خصوصی« و »دولتی« به وجود آمده پس از شروع 
روند خصوصی سازی در ایران وارد ادبیات رسانه ها شده است؛ البته این 

واژه، بیشتر میان منتقدان دولت ها استفاده می شود. خصولتی به معنی تسلط 
دولت یا سازمان های وابسته به دولت، یا نهادهای حکومتی بر شرکت ها، 

کارخانه ها و در کل بنگاه های بزرگ اقتصادی است که خصوصی سازی 
شده اند.

*تکلیف خصولتی ها مشخص نیست؛تنها رانت به بار می 
آورند 

شرکت های خصولتی از همان ابتدایی که آغاز به کار کردند، 
برای جامعه و حتی برای حوزه اقتصادی تا حدودی بیگانه ماندند چرا که 
کارکرد و شفافیت درستی از آن ها در اقتصاد و جامعه مطرح نشد. مسیر 
پر ابهامی که خصولتی ها در پیش گرفتند حتی صدای رئیس جمهور را 

هم درآورد و او یکی از مخالفان خصولتی ها شد. خصولتی هایی که 

گاهی بدون نظارت، تنها به وجود آورنده رانت و فساد در اقتصاد کشور 
بودند. تکلیف خصولتی ها نه با جمعه بلکه با خود نیز مشخص نیست تنها 

نام خصوصی را با پشتیبانی دولتی یدک می کشند به طوری که وجود آن 
ها خود به یک معضل جداگانه برای اقتصاد تبدیل شده است. 

*اقتصاد بیمار؛بستر فساد خصولتی ها 
استفاده از امکانات دولتی در راستای منافع خصوصی، تا جایی باید 
پیش رود که حقوق و منافع جامعه و مردم جایگاه خود را از دست ندهد 

اما خصولتی ها در ایران هنوز تعریف درستی از خود نمی شناسند. باید 
گفت که ما امروزه در ایران چیزی به نام خصوصی سازی واقعی نداریم 

و در واقع عنوان »خصولتی« نام مناسبی برای آن می باشد چرا که استفاده 
از امکانات دولتی در زیر این نام پنهان شده و هیچ کس هم نمی تواند 

اعتراضی به آن داشته باشد. 
* سرمایه مردم ایران در شرکت های خصولتی از میان 

می رود
بخش عظیمی از رانت ها در همین حوزه ایجاد می شود و سهم 

قابل توجهی از سرمایه ملی که متعلق به همه ی مردم ایران است از سوی 
مدیران این شرکت ها که عموماً وابسته به نهاد های دولتی هستند از بین 

می رود. شرکت خصولتی یعنی تسلط دولت یا سازمان های وابسته به 
دولت، یا نهاد های حکومتی بر شرکت ها، کارخانه ها و در کل بنگاه های 

بزرگ اقتصای است که خصوصی سازی شده اند اما این تعریف تا چه 
میزان در اقتصاد کشور دیده شده و رعایت و تمام حق و حقوق ها اعمال 

می شوند؟ شرکت های خصولتی این روز ها به یک شوخی اقتصادی 
تبدیل شده است. نام خصوصیدولتی بر خود گذاشته اند و شیره تمام 

سرمایه های موجود را می کشند! با این وجود، نمی توان گفت که 
شرکت واقعی و حقیقی تحت عنوان خصولتی وجود دارد، بلکه نامی 

ظاهری برای بهره برداری هرچه بیشتر برای منافع است. 

*خصوصی سازی؛ یا مرگ یا نجات
خصوصی سازی در بسیاری از موارد، اقدامی برای در کنترل گرفتن 
شرایط و مدیریت یک سازمان و شرکت رو به انحطاط بوده است اما این 
روز ها از خصوصی سازی فقط نام آن مانده است و اقتصاد ایران در پیش 

روی خصوصیدولتی شدن، تنها دو راه دارد؛ یا با آن به سرانجام می 
رسد و راه نجات می شود و یا سقوط می کند. این روز ها خصولتی ها، نه 

راه نجات هستند و نه راه مرگ! بلکه بی طرفی آن ها و درآمد های زیر 
پوستی شان بیش از پیش اقتصاد ایران با دشواری مواجه می سازد. در این 

میان، نام های عجیب و غریب، ادغام شرکت ها و تئوری های مختلف، 
نجات بخش اقتصاد ایران نیست بلکه آن را بیش از پیش به ورطه نابودی 
می کشاند. اقتصاد ایران بیمار است و نیاز جدی به یک منجی برای آغاز 
فصلی جدید می باشد. فصلی که مه در سایه خصولتی ها و رانت و فساد، 

بلکه در سایه منفعت عمومی پیش برود. 

دولت و مجلس تاکنون هیچ طرحی را برای سهمیه بندی 
بنزین تصویب نکرده و تنها اقدام جدی آنها، بسترسازی  سوخت و 

برای استفاده اجباری از کارت های سوخت بوده است.
درباره چرایی رشد مصرف سوخت در کشور از عوامل 

مختلفی نام برده می شود که از مهم ترین آنها می توان به نرخ 
ارزان، مصرف بی رویه، قاچاق و کیفیت پایین خودروها اشاره 

کرد. 
در میان این عوامل، آنچه که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده 

استانداردهای مصرف سوخت  سهم خودروهای بی کیفیتی است که 
را رعایت نکرده و بیش از استانداردهای جهانی سوخت مصرف 

کنند. می 
وضعیت خودروهای تولید داخل در مصرف سوخت به حدی 

است که در آخرین مرحله توزیع برچسب های انرژی که امسال 
یعنی  نشان کیفیت  بااترین  نتوانست  انجام شد، هیچ خودرویی 

نتوانستند  نیز  برچسب )( را دریافت کند و همچنین هشت خودرو 
اصا هیچ رتبه ای از برچسب انرژی را اخذ کنند.

** مردم نباید تاوان خودروهای بی کیفیت را 
بدهند

پژوهش های  معاون سابق مرکز  »محمدرضا محمدخانی« 
مجلس امروز )سه شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 

گفت: در بحث مصرف سوخت باید بارهایی که بر دوش مردم 
گذاشته شده است برداشته شود که از جمله آنها می توان به هزینه 

های اضافی ناشی از عرضه خودروهای پرمصرف و بی کیفیت 
داخلی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مردم در سال های گذشته گروگان 
خودروسازان بوده اند، افزود: خودروسازان باید ناچار شوند که 

تاوان خودروهای بی  نباید  استاندارد تولید کنند، مردم  خودروهای 
بدهند. را  کیفیت 

** افزایش 40 درصدی مصرف بنزین توسط 
خودروهای بی کیفیت داخلی

در این ارتباط، معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس بر 
ضرورت افزایش استاندارد و کیفیت خودروهای داخلی اشاره 

کرد و اظهار داشت: اگر امروز همه خودروهای تولید داخل را 
جمع آوری و به جای آنها خودروهای استاندارد خارجی را وارد 
کنند، به یکباره ۴۰ درصد از مصرف بنزین در کشور کاسته می 

شود.
وی تصریح کرد: این درست نیست که از یک سو مردم مجبور 

به استفاده از خودروهای بی کیفیت باشند و از سوی دیگر ناچار 
شوند که هزینه های مربوط به مصرف سوخت باای این خودروها 

بپردازند. را 
با  انتقاد از خودروسازان گفت: خودروسازان  با  محمدخانی 

وجود کیفیت پایین تولیدات خود، هر وقت که دلشان بخواهد اقدام 
افزایش قیمت خودروها می کنند. به 

** زنگنه: مشکل بنزین را باید در کارخانه های 
خودروسازی جستجو کرد

به کیفیت مصرف سوخت خودروها  بی توجهی خودروسازان 
انتقاد قرار گرفت، بیژن  نیز چندی پیش توسط وزیر نفت مورد 

بارها گفته ام مشکل  ۱۶ بهمن امسال گفت:  زنگنه در نشست خبری 
بنزین را در کارخانه های خودروسازی دنبال کنید.

بیان اینکه مصرف بنزین در کشور بااست،  با  وزیر نفت 
نیستند زیرا مردم خودرویی  باا، مردم  تصریح کرد: مشکل مصرف 

بنابراین  را که به آنها عرضه شده است را استفاده می کنند؛ 
برای ساماندهی و مدیریت مصرف وجود  نیز  روش های غیرقیمتی 

دارد.
** بی توجهی خودروسازان به استانداردهای 

مصرف سوخت
تولید و تردد خودروی غیراستاندارد، پرمصرف و آاینده 

در کشورهای دیگر، قابل پذیرش نیست و برای آنها جریمه های 
سنگینی در نظر گرفته می شود؛ هدف از وضع جریمه و عوارض 

برای خودروهای غیر استاندارد این است که تولید و استفاده از آنها 
باشد. نداشته  اقتصادی  صرفه 

اما در کشورمان به دلیل انحصارهای در نظر گرفته شده 
برای صنعت خودروسازی و حمایت های بی دریغ از این صنعت، 

به دلیل  به کیفیت تولیدات ندارند، بطوری که  خودروسازان توجهی 
فناوری پایین عاوه بر آایندگی زیاد، سوخت زیادی نیز مصرف 

کنند. می 
پیش از این، »مریم مهدی نژاد« رییس امور استاندارد و تدوین 
معیار در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به 

پایین،  دلیل کیفیت  به  بیشتر خودروهای داخلی  ایرنا گفت:  خبرنگار 
دارای آلودگی زیاد و مصرف باای سوخت هستند؛ بطوری که در 

لیتر به   ۷.۷ سال ۱۳۹۶ میانگین مصرف سوخت خودروهای کشور 

ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بود.
مهدی نژاد اضافه کرد: در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ میانگین 
مصرف سوخت ۵.۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بوده که قرار است 

در سال ۲۰۲۰ به ۴.۱ دهم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش یابد.
وی گفت: در حالی میزان صرف سوخت خودروها در کشور 

بسیار بااست که سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت به سایر 
کشورها در حد پایین قرار دارد.

مهدی نژاد یادآور شد: در ایران به ازای هر یک هزار نفر ۲۰۰ 
دستگاه خودرو وجود دارد؛ در حالی که این سرانه در آمریکا ۷۹۷ 

و در ایتالیا ۶۷۹ است.وی ادامه داد: مشکل دیگر خودروهای ما 
»پایداری پایین« آنهاست، یعنی اینکه پس از ورود به ناوگان جاده 

ای به سرعت و به راحتی مصرف سوخت آنها از حالت عادی 
خارج شده و باا می رود.

** هیچ خودروی داخلی، استاندارد کامل مصرف 
سوخت را ندارد

نیز مانند لوازم برقی و خانگی، برچسب مصرف  برای خودروها 
انرژی تعریف شده است که مرحله نخست آن در سال ۱۳۹۴ و 

مرحله دوم این طرح از اول تیر ۱۳۹۷ اجرا شد.
در مرحله جدید واگذاری برچسب های مصرف انرژی به 

نتوانست  خودروهای تولید داخل که امسال اجرا شد هیچ خودرویی 
در زمینه مصرف انرژی، برچسب )( را دریافت کند؛ در واقع 

بااترین امتیاز کسب شده توسط خودروهای داخلی نشان )( بود.
رییس امور استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل و نقل 

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در این باره گفت: رده بندی 

برچسب مصرف سوخت خودرو از )A( تا )G( است که هیچ 
انرژی  نتوانسته در مرحله جدید، برچسب  مصرف  خودرویی 

را دریافت کند.وی یادآور شد: همچنین هشت محصول از ۶ 
اند هیچ یک از  نتوانسته  کارخانه تولید کننده خودرو در کشور 

استانداردهای  تا  مصرف سوخت را کسب کنند و به طور 
اعطای  استاندارد مصرف سوخت هستند.مرحله جدید  فاقد  کلی 

برچسب های انرژی به خودروها ۲ سال دیگر انجام می شود 
بنابراین خودروسازان ۲ سال وقت دارند تا کیفیت خودروهای 

خود در مصرف سوخت را افزایش دهند.به گفته رئیس امور 
استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل و نقل، با توجه به شرایط 

بهبود کیفیت خودروهای  برای  اقدامی  فعلی اگر خودروسازان 
خود در مصرف سوخت انجام ندهند در ۲ سال آینده حدود نیمی 
از خودروهای تولیدی کشور قادر به دریافت هیچ نوع از برچسب 

بود. نخواهند  انرژی 
** افزایش قیمت خودرو و ارتقای کیفیت

نکته قابل تامل این است که با وجود غیر استاندارد بودن 
برخی از خودروها و ناتوانی آنها در اخذ برچسب انرژی، شرکت 
های خودروسازی به صورت گسترده اقدام به پیش فروش و ثبت 

نام این خودروها کرده اند.از انتقاداتی که این روزها نسبت به 
خودروسازان مطرح می شود این است که چرا آنها قیمت بهای 

تولیدات خود را به شدت افزایش داده اند اما هیچ خبری از ارتقای 
کیفیت خودروهای تولیدی نیست. به نظر می رسد از این پس 

خودروسازان باید مسوولیت خود برای کاهش مصرف سوخت را بر 
عهده گرفته و اقدام جدی در این باره انجام دهند.

پریساعبادی-خبرنگار

 گزارش- میثم طاهری-ایرنا

نظارت و کنترل  از چند روز گذشته،  بازار شب عید گفت:  بر  نظارت  وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
برگزاری  ضمن  و  است  شده  تشدید  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  و  تعزیرات  توسط 

کردند. ورود  هم  دادستانی ها  بوده  نیاز  که  جاهایی  در  مشترک،  گشتهای 

عکس
خبرنگار

رانت و فساد؛ این بار با نام خصولتی ها 

نظارت بر توزیع گوشت قرمز 
و بازار شب عید تشدید می شود وزیر صنعت

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در حاشیه جلسه ستاد 
تنظیم بازار که با حضور مقامات عالی قوه قضائیه برگزار شد، درباره اقدامات این 

ستاد گفت: جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور منظم هر هفته برگزار می شود که 
جلسه امروز با حضور مقامات عالی قضائی برگزار و گزارشاتی در حوزه کااهای 

اساسی و کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با ذخیره سازی کااهای 
اساسی انجام داده ارائه شد.او با بیان اینکه باید بین دستگاه های دولتی و سایر قوا در 

حوزه تنظیم بازار هماهنگی ایجاد شود، افزود: از چند روز گذشته، نظارت و کنترل 
توسط تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشدید شده 

است و ضمن برگزاری گشتهای مشترک، در جاهایی که نیاز بوده دادستانی ها هم 
ورود کردند.رحمانی با اشاره به اینکه نظارت؛ فرایند تولید، واردات، توزیع عمده 
و خرد را در بر می گیرد، اظهار کرد: نظارت بر کااها متفاوت است، اگر کاایی 

ارز دولتی می گیرد باید مطمئن شویم حتماً با قیمت مصوب به دست مصرف کننده 
واقعی می رسد و برای دیگر کااها نیز ضوابطی وجود دارد که بر اساس آن، کل 

زنجیره را کنترل می کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار گیرد.او با بیان اینکه 
به دلیل تفاوت نرخ ارز با کشورهای همسایه، قاچاق دام سواستفاده می شود گفت: 

باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کنیم، حتماً به دست 
مصرف کننده می رسد لذا فرایند توزیع را تغییر دادیم و از امروز این گوشت از 

طریق تعاونی ها، اتحادیه ها و غیره توزیع می شود.رحمانی درباره اقدامات دولت برای 
مدیریت بازار گوشت گفت: برای واردات گوشت با ارز نیمایی تسهیاتی فراهم شد 

و هر شرکتی می تواند گوشت وارد کند و جهاد کشاورزی مانعی ایجاد نمی کند، 
همچنین بانک مرکزی ارز واردات گوشت را با اولویت تأمین می کند و دولت نیز 
تعرفه واردات گوشت را به ۴ درصد کاهش داده است.او تاکید کرد: در طول سال 
عمده خانواده ها از گوشت توزیعی سهم دارند که توزیع از بازنشسته ها شروع شده 
است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره برخورد با داان و 

سوء استفاده گران گفت: با این موضوع برخورد می شود و مقامات قضائی نیز که در 
جلسه امروز ستاد تنظیم بازار حضور داشتند تاکید کردند که با سوءاستفاده گران 

حتماً برخورد خواهند کرد.
قوه قضائیه در کنار دولت است / هیچ بنگاه تولیدی نباید تعطیل 

شود
همچنین در این جلسه دادستان کل کشور با بیان اینکه قوه قضائیه در رابطه با 

تولید، توزیع و نظارت در کنار دولت است، گفت: قوه قضائیه تمام تاش خود را به 
کار می بندد تا هیچ بنگاه تولیدی تعطیل نشود.

حجت ااسام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در بیست و ششمین 
جلسه ستاد تنظیم بازار با تبریک وادت حضرت فاطمه )س( گفت: باید آسیب ها را 
بشناسیم و راه درمان آنها را پیدا کنیم و آسیبی که امروز در جامعه وجود دارد مسائل 
اقتصادی است که منشأ بخشی از آنها تحریم های ظالمانه دشمن است که علیه مردم 

و کشورمان به کار گرفته است.
او با بیان اینکه بخشی از آسیب ها به تصمیم گیری های داخلی مربوط می شود و 

باید شناسایی و رفع شود و مسئولین اجرایی باید این کار را انجام دهند، افزود: در این 
جلساتی که تشکیل می شود باید نقاط ضعف و ایرادات شناسایی شود و در حدی که 

در توان داریم قدم برداریم.دادستان کل کشور با بیان اینکه رفع مسائل و مشکات 
اقتصادی دغدغه مقام معظم رهبری است گفت: دولت، دستگاه قضائی و سایر 

دستگاه های مربوطه باید تاش کنند تا این مشکات رفع شود، در برخی از کااها 
شاهد مشکاتی هستیم که باید در رفع مشکات آنها تاش و همکاری شود.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه برای اینکه هیچ بنگاه تولیدی تعطیل نشود ورود 
کرده است و از هیچ کوششی دریغ نمی کند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه 

قضائیه با محوریت استانداران در استان ها هر جا گره ای در کار است دستگاه قضائی 
آمادگی دارد کمک کند و از دولت و مردم حمایت کند.او در پایان بیان کرد: در 
رابطه با مسئله تولید، توزیع و نظارت در کنار دولت هستیم و از توان خودمان برای 
رفع مشکات استفاده می کنیم و در این شرایط مردم باید کمترین مشکل را داشته 

باشند.
 هر مشکلی هم که وجود دارد صادقانه و به صراحت به مردم بگوییم.
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دشمن تاش می کند معنویت و 
فکر را از جامعه ما بگیرد

برای  محدودیتی 
رشد علمی جوانان وجود ندارد

پروژه های نیمه کاره ورزشی 
تا پایان کار دولت دوازدهم 
تکمیل می شود

گاهی تبعیض جنسیتی در بخش تولید اعمال می شود

ایران زمین5رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان

 سید ابراهیم رئیسی

وزیر علوم

وزیر ورزش و جوانان
با اشاره به ۱۲ هزار پروژه نیمه کاره موجود در کشور گفت:  یزد ـ وزیر ورزش و جوانان 
تاش می کنیم همه پروژه هایی که حداقل 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند را تا پایان دولت 

دوازدهم تکمیل کنیم.

 حجت ااسام سید ابراهیم رئیسی در اجتماع بزرگ 
بانوان با عنوان »ریحانه های انقاب فرهنگ سازان فاطمی« 

که به مناسبت میاد حضرت زهرا)س( در رواق بزرگ امام 
خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهارکرد: منظور از 
شناخت فاطمه)س( تنهات شناخت شناسنامه ای نیست. شناخت 

این بانوی واامقام نیاز به کاس درس، استاد و معرفت باا 
دارد. برای شناخت شخصیت فاطمه)س( باید از خداوند کمک 

گرفت.
وی با تاکید بر اینکه گمشده امروز عالم فاطمه اطهر)س( 

است، اظهار کرد: مردم عالم اگر امروز حضرت فاطمه)س( 
را بشناسند، دِر خانه فرد دیگری را نخواهند زد. نجات جامعه 

بشری در گرو شناخت فاطمه)س( و معارف فاطمی است.
وی عنوان کرد: با اینکه حضرت زهرا)س( عمری کوتاه 
داشتند، ولی در همین مدت کوتاه طوری زندگی کردند که 

امروز نه تنها الگویی شایسته برای زنان بلکه الگویی برای همه 
بشریت و حتی برای پیشوایان الهی نیز هستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: این نشست 
که در کنار مضجع امام رضا)ع( برگزار شده نمادی است 

از ارادت به مادر این امام بزرگوار و این ارادت باید به فکر، 
اندیشه، اخاق و عمل به سخنان فاطمه اطهر)س( و آشنا کردن 
جامعه با سخنان ایشان تبدیل شود.وی ادامه داد: امروز اخاق، 
معنویت، عقانیت و  عدالت در پرتو سخنان فاطمه اطهر)س( 
است. اما دشمن تاش می کند این فضائل اخاقی را تحریف 
کند. دشمن تاش می کند با تهدیدها، تطمیع ها و نشان دادن 

سراب های دروغین ، اخاق، معنویت و فکر را از جامعه ما 
بگیرد.رئیسی ابراز کرد: غرب امروز می خواهد با ذائقه سازی و 

دادن وعده های دروغ ذائقه جامعه ما را تغییر دهد. زنان امروز 
در جایگاه های مختلف به نحو احسن نقش آفرینی می کنند. در 

جامعه ما زنان فرهیخته بسیاری هستند که کارهای بزرگی انجام 
داده اند و می توانند در دنیا الگو شوند.

وی با اشاره به اینکه  فکر، اخاق، اراده و ایماِن جوانان ما 
توسط دشمن تهدید می شود؛ افزود: دشمن تاش می کند تا 

مدل زندگی غربی را به جامعه ما تحمیل کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: زنان فرهیخته 

جامعه ما دلداده به خدا هستند و با حفظ عفت و عصمت در 
همه عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارند.
رئیسی گفت: در آستان قدس رضوی در این سه سال 

که بنده توفیق خدمتگزاری داشته ام، از سال نخست شروع به 
شناسایی زنان فرهیخته در جایزه جهانی گوهرشاد کردیم، و 

در این عرصه بانوان زیادی را دیدیم که می توانند در جهان 
اسام الگو باشند و در جایزه جهانی گوهرشاد مورد تقدیر قرار 

گرفتند. در جایزه جهانی گوهرشاد رزومه بیش از ۸۰ بانوی 
فرهیخته مورد بررسی قرار گرفت که همه در جایگاه باایی 

قرار داشتند و انتخاب از میان آنان کار سختی بود.وی ادامه داد: 
زنان ما در عرصه های مختلف فعال اند و کنشگران عرصه های 
سیاسی و اجتماعی هستند و زندگی هرکدام از آن ها می تواند 

الگویی برای دیگران باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه کسانی که 

الگویشان در زندگی فاطمه زهرا)س( باشد خود برای دیگران 
الگو خواهند شد، افزود: این افراد نه فقط برای زنان بلکه برای 
همه مردم الگو خواهند بود، کما اینکه زنانی در قرآن معرفی 

شده اند مثل همسر فرعون نه فقط برای زنان بلکه برای همه 
اهل ایمان در همه قرون و اعصار الگو هستند. رئیسی ادامه داد: 

امروز زنان ایران اسامی به برکت آموزه های امام بزرگوار، 
رهبر گرانقدر و شهدای بزرگ انقاب برای جامعه الگو 

هستند. زنانی که به برکت آموخته های فاطمه زهرا)س( برای 
تمام جوامع تاریخ ساز و زمانه سازند.وی افزود: رئیس جمهور 

بی ادب آمریکا اعام کرد امسال نمی خواهیم ایران شاهد 
جشن چهل سالگی خود باشد. اما اراده پوادین مردم ما تحقق 
گرفت و در سراسر کشور نماد و نمودی از ایمان، تقوا ، اراده، 

ایستادگی، معنویت، انقابی بودن و انقابی اندیشیدن در ۲۲ 
بهمن توسط زنان و مردان ما به نمایش گذاشته شد و دشمنان را 

ناامید کرد.عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه گام 
دوم انقاب که راهبردهای آن توسط رهبری گرانقدر انقاب 

ترسیم شده بسیار نکات عمیقی در درون خود دارد و آینده 
روشنی برای کشور و نظام رقم خواهد زد، افزود: در چند ماه 

گذشته که مقام معظم رهبری حرم مطهر رضوی حضور داشتند 
جوانی به ایشان از مشکات جامعه و از فشار دشمن گفت 
و پرسید آینده را چگونه می بینید؟ رهبر معظم انقاب هم 

فرمودند: »من آینده را بسیار روشن و نورانی و امیدوار کننده 
می بینم.« رئیسی ادامه داد: ما از تمامی این تنگناها به لطف 

خدا و برکت زهرای اطهر)س( عبور می کنیم و دست توفق و 
برتری با ایران اسامی، مردم همیشه در صحنه و زنان و دختران 

فرهیخته ما خواهد بود.وی افزود: امید است زنان فرهیخته و 
بانوان فاضله و عالمه در حوزه و دانشگاه در هر عرصه که فعال 

اجتماعی هستند، به ویژه دختران گرامی تاش خود را مضاعف 
کنند و برای اجرای گام دوم انقاب و ساخت آینده ای روشن 

آماده شوند.

مسعود سلطانی فر در جلسه مشترک 
با اعضای شورای عالی ورزش استان یزد، 

هیئت های ورزشی و تشکل های مردم 
نهاد استان یزد با اشاره به هم افزایی و 

تعامل خوبی که بین مسئوان و نمایندگان 
استان یزد وجود دارد، اظهار داشت: 

این هم افزایی به طور قطع در راستای 
حل سریعتر مشکات و رفع نیازهای آن 

اثرگذار است.
وی افزود: نتایجی که ورزشکاران 
یزدی در رویدادهای مختلف ورزشی 
کسب کرده اند نیز نتایج خوب و قابل 

قبولی بوده که از مسئوان ورزش استان 
در این راستا قدردانی می کنیم.سلطانی 

فر با بیان اینکه کشور ما اکنون در شرایط 
ویژه ای است، عنوان کرد: در حالی که ما 

در اثر تحریم های ناعادانه و غیرقانونی 
آمریکا که با عهدشکنی از برجام بیرون 

رفتند، شرایط اقتصادی ویژه ای بر کشور 
تحمیل شد و عده ای درک صحیحی از 
این تحریم ها و آثار و تبعات آن دارند 

اما عده ای نیز به دنبال تسویه حساب های 
شخصی و حزبی و گروهی هستند.وزیر 

ورزش و جوانان تاکید کرد: ما امیدواریم 
با درک صحیح از مسائل، بتوانیم به 

همدلی در برابر این فشارها و تحریم های 
ناعادانه برسیم.سلطانی فر تصریح کرد: 

همه شرایط و فشارهایی که در کشور 
شاهد آن بودیم، حاصل تحریم هاست و 

اگر افرادی موارد دیگری در این زمینه 
مطرح می شود، آدرس غلط به مردم می 
دهند اما ما کاما امیدوار به آینده هستیم 
و با افتخار نسبت به گذشته همانطور که 

در بیانیه گام دوم رهبر معظم انقاب اعام 
شد، ملت ایران ملتی قهرمان است و با 
همدلی و هماهنگی این شرایط ویژه و 

خاص را پشت سر خواهد گذاشت و گلیم 
خود را از آب بیرون خواهد کشید.

وی تاکید کرد: آینده از آن ما و 
ملتی است که همواره در تصمیم گیری 
ها اثرگذار بوده اند و این حمایت ها و 

همدلی ها ما را مصمم تر از گذشته با مردم 
و در کنار مردم به سمتی می برد که این 
گردنه های پر فراز و نشیب را پشت سر 

بگذاریم.
سلطانی فرد در بخش دیگری از 

سخنان خود خاطرنشان کرد: در ۴۰ سال 
گذشته در زمینه ورزش کشور هم در 
زمینه سخت افزاری و هم نرم افزاری 
تحوات شگفت انگیزی ایجاد شده 

است و ۱۴ برابر رژیم گذشته فضاهای 
ورزشی ایجاد شده است.وی همچنین 
ادامه داد: خانه های جوان نیز گسترش 

یافته و در ورزش قهرمانی تقریبا در هر 
رشته ای هفت تا ۱۰ برابر رژیم گذشته 

افتخار آفرینی داشته ایم به عنوان نمونه، 
بزرگترین آوردگاه ورزشی جهان، 

بازیهای المپیک از است که هر چهار سال 
یکبار با حضور نخبه ترین ورزشکاران 

جهان برگزار می شود و جمهوری اسامی 
ایران که هشت دوره قبل و  هشت دوره 

بعد از انقاب در این بازیها شرکت کرده 
و در مجموع ۲۰ مدال کسب کرده که 
تنها چهار مدال آن برای قبل از انقاب 

بوده است.سلطانی فر با بیان اینکه ورزش 
بانوان نیز تحوات بسیار زیادی داشته 

است، افزود: زنان در مسابقات بین المللی 
توانسته اند ۸۵۰ برابر رژیم گذشته مدال 

کسب کنند.وی با اشاره به ۱۲ هزار پروژه 
نیمه کاره ای که در کشور وجود دارد، 

خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ما این است 
که همه پروژه هایی که حداقل ۵۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند را در دو سال و نیم 
باقیمانده از دولت تدبیر و امید تکمیل و 

بهره برداری کنیم.

مشارکت  برای  اخیر  در سال های  بانوان  اینکه  با وجود 
خوبی  به  توانسته اند  اجتماعی،  و  اقتصادی  فعالیت های  در 
قوانین  از  بسیاری  معتقدند  زنان  از  گروهی  اما  کنند  عمل 
آنها در  تولید و تجارت مردانه است و  موجود در زمینه 

ندارند. قرار  نخست  اولویت 
اوضاع کسب  از  هر چند شاخص های جهانی و داخلی 

زنان  افزایش حضور  اما شاهد  نیست  ایران اصا خوب  و کار 
زنان  فقط  هستیم.  کشور  اشتغالزایی  و  اقتصادی  عرصه  در 

از  بیش  بازرگانی کشور  های  اتاق  بازرگان  زنان  عضو کانون 
غیر  و  مستقیم  اشتغال  هزار   ۱۰۰ هستند که حدود  هزار عضو 

اند. کرده  ایجاد  مستقیم 
بخش  تشکل های  و  دولتی  نهادهای  آمار  به  بسته 

همچون  اقتصادی  عرصه های  در  زنان  حضور  خصوصی، 
 ۱۰ به  نسبت  و کشاورزی کشور  معدنی  تولیدی،  صنایع 
مثال  برای  است،  داشته  چشمگیری  افزایش  گذشته  سال 

 ۹۶ بهار  تا   ۹۲ ایران از سال  اقتصادی زنان در  نرخ مشارکت 
است. داشته  افزایش  درصد  معادل چهار 

می دهد  نشان  ایران  کار  بازار  فعلی  به وضع  نگاهی 
از  چنانکه  دارند،  مطلوب  تا وضع  زیادی  فاصله  ایرانی  زنان 

مردان  را  فّعال  نیروی  ۸۵ درصد  فعال کشور  ترکیب جمعیت 
اما این آمار  ۱۵ درصد آن را زنان تشکیل می دهند  و فقط 

است. متفاوت  پیشرفته  صنعتی  کشورهای  در 

 ۹۶ ۹۰ تا  بررسی سهم زنان در بازار کار طی سال های 
۹۲ و  به جز سال های  زنان  فعال  نشان می دهد که جمعیت 

بوده است. با روند صعودی مواجه  ۹۳ در مابقی سال ها 
زنان  کانون  رئیسه  هیئت  عضو  خلیلی،  نصیری  مریم 

در  زنان  اینکه  بیان  با  ایسنا  با  ایران در گفت وگو  بازرگان 
اظهار  دارند،  چشمگیر  حضوری  کشور  اقتصادی  های  عرصه 

 ۷۰ از  بیش  بازرگان مازندران  کرد: فقط در کانون زنان 
کنند. ایجاد  مستقیم  شغل  هزار  توانسته اند  عضو 

بازرگانی  اتاق  بازرگان عضو  زنان  فعالیت  مورد  در  وی 
بخش  در  مازندران  اقتصادی  فعال  زنان  بیان کرد:  مازندران 

معدنی،  کشاورزی،  تبدیلی،  تولیدی،  صنایع  مختلف  های 
هستند. فعالیت  به  مشغول  آموزشی  و  تجاری 

اقتصادی  در عرصه  زنان  تعدد حضور  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  است،  پیدا کرده  افزایش  قبل  های  به سال  نسبت 

بسته  اما  است  و دشوار  ایران سخت  در  تولیدی  فعالیت  کرد: 

در عرصه  زنان  فعالیت  آینده  رو،  پیش  مشکات  تمامی  به 
نظر می رسد. به  بسیار روشن  تولیدی  و  اقتصادی  های 

زنان عرصه  پیش روی  به مشکات  اشاره  با  نصیری 
تبعیض  گاهی  متاسفانه  گفت:  مازندران،  در  تولید  و  اقتصاد 

به  نسبت  زنان  و  می شود  اعمال  زنان  به  نسبت  جنسیتی 
نابرابری های  برخی  با  مواجه  دارند  قرار  شرایطی که در آن 

هستند. جنسیتی 
و  نیست  قانونی  جنسیتی  های  نابرابری  اینکه  بیان  با  وی 

هستند،  دوم  اولویت  در  زنان  همیشه  تاکید کرد:  است،  عرفی 
شان شان  توانند  نمی  مادری خود  به وجه  بسته  آنها  هر چند 
به  اهداف خویش دست  پیشبرد  برای  برده و  را زیر سئوال 

هر کاری بزنند از این رو فرصت شغل های خوب را از 
دهند. می  دست 

فعال  زنان  تعداد  مازندران،  بازرگان  زنان  کانون  رئیس 
بخش  و خاطرنشان کرد:  برشمرد  زیاد  را  استان  اقتصادی 

های  در بخش  مازندران  اقتصادی  فعال  زنان  از  توجهی  قابل 
فعالیت  به  مشغول  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  گردشگری 

ارمغان  به  استان  برای  را  اشتغال خوبی  اند  توانسته  که  هستند 
آورند.

 منصور غامی روز سه شنبه در دومین کنگره بین المللی جندی شاپور در دزفول با بیان اینکه هر کار 
علمی که در جمهوری اسامی ایران صورت می گیرد برای صاح و رفاه بشر است افزود: افرادی که متهم 

به استفاده غیرانسانی از علوم بر علیه بشر هستند با بهانه نمی توانند محدودیتی برای جوانان ما ایجاد کنند. 
وی افزود:به پیشینه علم و دانش جوانان ایران سرزمین افتخار می کنیم و می دانیم جوانان ما هر جای 

دنیا که باشند با عشق و عاقه به کشور و دانش پژوهی در خدمت بشریت خواهند بود. 
وزیر علوم با تاکید بر فراگیری علوم نافع گفت:باید برای حفظ جایگاه علمی کشورمان تاش کنیم. 

غامی در ادامه از دانشگاه جندی شاپور دزفول به عنوان برگ زرین خوزستان یاد کرد و گفت:هر جا 
که تمدنی رخ داده در کنار مراکز علمی بوده است. 

وی افزود: با وجود مراکز علمی آن زمان در جندی شاپور باستان ، دانشمندان جهان گردهم آمده و به 
بحث و تحقیق می پرداختند، شاگرد پروری می کردند و نتایج آن را در اختیار جهان قرار می دادند. 

وزیر علوم، تحقیقات وفناوری با بیان اینکه کلیه اجزای یک تمدن باید مبتنی بر محاسبات علمی باشند 
اظهار داشت: مهندسی آن دوره به حدی بود که با وجود هجوم اقوام و ویرانی هایی که انجام شده هنوز هم 

مقاومند و مایه تعجب و شگفتگی در زمان کنونی می باشند. 
وی به دانش و فناوری بکار رفته در شبکه آب و فاضاب و مسیرهای نقل و انتقال در جندی شاپور 

باستان اشاره کرد و گفت:دانشگاه جندی شاپور دزفول در دوران باستان یکی از بارزترین نمادهای علمی 
وفرهنگی است. 

غامی گفت: گذشتگان در کنار زندگی خود مراکز علمی داشتند که پایگاه جهانی بوده و در 
کشورهای مدعی دانش اثری از این مراکز علمی وجود ندارد. 

وی افزود:افرادی که ملت فرهنگ دوست ایران را تحت فشارهای گوناگون قرار داده اند باید بدانند 
مردم سالهای زیادی تحمل کرده اند و افتخاراتشان را به عنوان افتخارات بشری بیان می کنند. 

غامی گفت: جریان رشد و توسعه علمی که قبل از اسام ایجاد شده در دوران اسامی نیز مورد توجه 

قرار گرفته و موجب شکوفایی علمی در کشور شده است بطوری که اکثر دانشمندان حکیم و اسام شناس 
بودند و امروز هم به دانشمندانی چون خوارزمی و بوعلی افتخار می شود. 

وی افزود: با وجود اینکه فشارهای فراوانی تا امروز بر کشور ایران وارد شده و محدودیت هایی برای 
فراگیری دانش و استفاده از دستاوردهای علمی بر ملت ایران اعمال شده اما با گذشت ۴۰ سال از انقاب 

اسامی کشور ایران در حوزه علم و فناوری تاش بی وقفه ای داشته و توانسته به رتبه ۱۵ در تولید علم در 
جهان برسد. 

وزیر علوم در خاتمه به ایستادگی و پایداری مردم دزفول در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و 
گفت: دزفول یکی از پایگاه های مهم رشادت و ایستادگی مردم در هشت سال دفاع مقدس است. 

دومین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول با حضور اساتید و اندیشمندان خارجی روز سه شنبه آغاز 
شد و تا فردا ادامه دارد. 

۱۰میهمان از مراکز علمی جهان همراه با مسئوان کشوری و استانی در این کنگره حضور دارند. 
نخستین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول اسفندماه ۹۵ برگزار شد. 

دانشگاه جندی شاپور که اکنون تنها بقایایی از آن در اطراف شهر دزفول برجای مانده در عصر 
ساسانیان در یکهزار و ۷۵۰ سال پیش، نخستین و معتبرترین مرکز علمی جهان بود که رشته های پزشکی، 

فلسفه و نجوم در آن تدریس می شد. 
طبق مستندات تاریخی موجود در شهر باستانی جندی شاپور، نخستین نظام نامه آموزش عالی جهان در 

این دانشگاه شکل گرفته است. 
نخستین دانشگاه جهان به دستور شاپور اول ساسانی در این شهر تاسیس شد. 

شهر باستانی جندی شاپور با ۸۰۰ هکتار وسعت در ۱۲ کیلومتری شهر دزفول در مجاورت روستای 
اسام آباد واقع است. آثار برجای مانده این شهر در ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۶ در ردیف آثار ملی 

به ثبت رسید. 

روستای ابیانه

روستای ابیانه در ۴۰ کیلومتری شمال غربی نطنز از استان اصفهان در دامنه کوه کرکس روستایی بس کهن و دیدنی واقع است به نام ابیانه. روستای ابیانه را به اعتبار آثار و 
بناهای تاریخی پرتنوعش باید از زمره استثنایی  ترین روستاهای ایران به شمار آورد. شکوه معماری بومی و سرشار از زیبایی روستای ابیانه، آن را در شمار نمونه  های کم نظیرو 
از اماکن دیدنی اصفهان و از دیدنی های ایران درآورده است.

عکس
خبرنگار



محمد امامی امین روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکات صاحبان صنایع و شهرک صنعتی قرچک که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار داشت: مدیری که از خوف دستگاه نظارتی نتواند تصمیم مدیریتی بگیرد، مدیون خون شهدا است و باید استعفا داده و 
برود.وی تأکید کرد: مدیر باید سفت و محکم ایستاده و مردانه زیر پر و بال مردم را بگیرد.امامی امین اظهار داشت: مسئولیت ها برای خدمت رسانی به مردم تشکیل شده و فرد مسئول نباید خود را بااتر از مردم بداند، این که در ادارات با سرمایه گذار یا تولید کننده رفتار نامناسب 
صورت گیرد، با تندی با او برخورد شود و یا مورد تحقیر واقع گردد از هیچ مدیری پذیرفته نیست.وی تصریح کرد: برای حل مشکات اقتصادی، مسئوان اجرایی باید به دنبال سرمایه گذار دویده و خود نسبت به رفع مشکات آنان اقدام کنند، مدیر موظف است به طور مستمر با 
مدیران کارخانجات و صنایع تماس گرفته و پیگیر رفع مشکات آنان برآید نه این که سرمایه گذار در بروکراسی اداری گرفتار شده و برای گرفتن مجوز در راهروی ادارات معطل بماند.امامی امین تأکید کرد: میزها ارثیه پدری هیچ کس نیست بلکه وسیله ای برای خدمت رسانی 
به مردم است، مدیران میزها را وسیله ای برای عقده گشایی های شخصی خود قرار ندهند.معاون استاندار تهران گفت : مردم ایران ۴۰ سال است که در تحریم و بحران، زجر کشیده اند و نباید آنان را در پیچ و خم های اداری گرفتار کرد.وی افزود : مدیران دستگاه های شهرستانی 

و استانی، مشکل تولید کننده را مشکل خود بدانند و با راهکارهای جدید مسائل آنان را بطرف کنند چرا که اگر بخواهیم با همان فرمان قبل حرکت کنیم، به دیوار بن بست برخورد می کنیم.

مدیر ناتوان در تصمیم گیری استعفا دهد
6چهارشنبه - 8 اسفند 1397 شماره 755 جامعه

هر ایرانی امسال 4000 تومان 
صدقه داده است

ظریف از مصلحت و حکمت 
جمهوری اسامی دفاع کرد

 دکتر ظریف یکی از 
موفقترین دیپلمات های 
نظام محسوب می شوند

تومان در کل کشور صدقه جمع آوری  میلیارد   ۳0۱ امسال  ماه   ۱۱ به طی  اشاره  امام خمینی)ره( ضمن  امداد  معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
شده است، گفت: هر ایرانی طی این مدت حدود 4,000 تومان صدقه پرداخت کرده است. 

علیرضا عسگریان در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه طی امسال مشکات اقتصادی زیادی داشتیم و نیازمندان با مشکات بیشتری مواجه شدند، اظهار کرد: ۲۵ درصد منابع کل سال کمیته امداد در جشن نیکوکاری تأمین می شود. همچنین از نیمه دی ماه تا کنون ۴۱ درصد نسبت به سال گذشته کمک ها در جشن 
نیکوکاری رشد داشته است.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری طی روزهای آینده ادامه داد: جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری از فعالیت های مقطعی کمیته امداد است که منابع زیادی برای ما دپو می کند.عسگریان افزود: جشن نیکوکاری فقط در اسفند ماه برگزار نمی شود بلکه 

از دی ماه فعالیت های ما در این زمینه شروع می شود. همچنین امسال ۲۰ هزار مدرسه در جشن نیکوکاری فعالیت می کنند.وی با اشاره به اینکه کل منابع و درآمد مردمی کمیته امداد از ابتدای سال ۹۷ تا کنون ۳۴ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: این رشد در صدقات سه درصد، در طرح اکرام ۳۶ درصد و در موارد مبتنی 
بر نیاز نیز ۴۷ درصد و زکات ۳۶ درصد بود.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در ادامه گفت: طرح اکرام شامل محسنین و ایتام است و در مجموع در سطح کشور ۲۹۰ هزار خانواده ایتام و محسنین داریم که شامل ۱۴۸ هزار خانواده ایتام و ۱۴۲ هزار خانواده محسنین هستند. همچنین نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان 

کمک مردمی به این خانوارها شده است.عسگریان با بیان اینکه تمام تاش کمیته امداد این است که کار خیر توسط خیریه ها و مراکز نیکوکاری انجام شود اظهار کرد: بیشتر این مراکز در مساجد هستند. ما در حال حاضر شبکه های بزرگ نیکوکاری داریم و برخی از فعالیت های مان را به این مراکز نیکوکاری واگذار کرده ایم. 
برای مثال کمک هایی که در جشن عاطفه ها جمع آوری می شود به مدارس داده شده تا آنها را هزینه کنند. همچنین در حال حاضر ۱۷۰۰ مرکز نیکوکاری در کشور داریم که امیدواریم تا پایان سال ۹۸ تعداد این مراکز به ۳۰۰۰ برسد.به گفته عسگریان، نزدیک به دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خانوار محروم تحت پوشش کمیته امداد 
هستند. سرانه پرداخت به هر یتیم ۲۳۰ هزار تومان در ماه است و کمیته امداد تاش دارد که در سال آینده این سرانه به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با اشاره به اینکه طرح اکرام شامل ایتام و محسنین می شود تصریح کرد: محسنین خانوارهایی هستند که سرپرست دارند اما سرپرست 

آنها به هر دلیلی نمی تواند آنها را سرپرستی کند. در سطح کشور ۲۹۰ هزار ایتام و محسنین داریم که از این تعداد ۱۴۸ هزار ایتام و ۱۴۲ هزار نفر شامل محسنین می شوند.
وی همچنین درباره صدقات توضیح داد: هر ایرانی طی ۱۱ ماه جاری نزدیک به ۴,۰۰۰ تومان صدقه پرداخت کرده است. امسال نیز تا کنون یک پنجم صندوق های صدقات حذف شده و روش های دیگری مانند اپلیکیشن ها و استفاده از بانک ها برای صدقات جایگزین شده است.عسگریان با اشاره به روش های مختلف 

پرداخت صدقات تصریح کرد: یکی از این روش ها ارسال عدد ۱ به ۸۸۷۷ و استفاده از تلفن نیکوکاری به شماره ۰۹۶۸۸۷۷ است. امیدواریم سال آینده کمک های مردمی غیرحضوری ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. ۳۰۱ میلیارد تومان نیز در کل کشور طی ۱۱ ماه اخیر صدقه جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته سه درصد رشد 
داشته است.به گفته وی، در حال حاضر ۹۵ درصد صدقه دریافتی از طریق صندوق های صدقات ثابت است.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد درباره خانوارهای تحت پوشش این مرکز گفت: سال گذشته ۱۵۰ هزار خانوار خودکفا شدند اما امسال دوباره ۶۰۰ هزار خانوار جدید تحت پوشش قرار دادیم و تاکنون ۲ 

میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش داریم.

ابراز  امور خارجه،  وزیر  محمد جواد ظریف  استعفای  به  بااشاره  تهران  رئیس شورای شهر 
برگردد. رئیس جمهور، ظریف  ویژه  عنایت  با  که  امیدواری کرد 

به سالروز وادت  اشاره  با  تهران  ابتدای جلسه شورای شهر  در  دیروز  محسن هاشمی صبح 
اگرچه  و  داشتند  زنان  به  مترقی  نگاه  توحیدی  مکاتب  امام خمینی)ره(، گفت:  و  زهرا)س(  حضرت 

نسبت  تری  و خصوصیت های شاخص  اهمیت  ابعاد  از  برخی  در  اما  نیستند  امامت  و  نبوت  مقام  صاحب 
اشاره کرد. فاطمه  به جایگاه حضرت  می توان  دارند که  آنها  به 

نام گذاری شده است، گفت: ارتقای  بیان این که امروز روز بزرگداشت مقام مادر و زن  با  وی 
انقاب  و  است  نیازمند عمل  باشد،  داشته  نیاز  و شعار  تبلیغات  به  از آن که  پیش  جایگاه زن در جامعه 

نمونه آن در حوزه آموزش و پرورش است که  برداشته که  این موضوع گام های مهمی  اسامی در 
هستیم. مردان  به  نسبت  زنان  افزایی  علم  و  اندوزی  دانش  گرفتن  پیشی  شاهد 

ارتقای جایگاه زنان داشت و سعی کرد صدای  به  نگاه ویژه  »امید«  این که فهرست  بیان  با  وی 
در عرصه های  به خصوص  زنان  به جایگاه  نیز  مدیریت شهری  در  بشنوند، گفت:  را  از جامعه  نیمی 

و  کلیشه ها  از  عبور  با  امیدواریم  و  هستند  اولویت ها  امروز جزو  آنها  و  توجه شده  اجتماعی  و  فرهنگی 
باشیم. جامعه  در  زنان  رشد  شاهد  اجتماعی،  مناسبات  بر  حاکم  روزمرگی های 

ظریف استعفای  به  هاشمی  واکنش 
استعفای  اینکه  بیان  با  و  اشاره کرد  محمد جواد ظریف  استعفای شب گذشته  به  ادامه  در  هاشمی 

ظریف  دکتر  گفت:  شد  افکارعمومی  نگرانی  موجب  اسامی،  جمهوری  خارجه  توانمند  وزیر  ظریف، 
ویژه  اعتماد  مورد  شوند،  می  محسوب  نظام  دیپلمات های  موفقترین  از  یکی  دهه گذشته  سه  که طی 

تقدیر  ایشان  از  اخیر  سالهای  بارها طی  نیز  انقاب  رهبرمعظم  و  داشته  قرار  رفسنجانی  هاشمی  اه  آیت 
اند. کرده 

از  مسئوان  سایر  و  رییس جمهور  ویژه  با حمایت  امیدواری کرد:  ابراز  در خاتمه  هاشمی  محسن 
ادامه  ایران  اسامی  خارجی جمهوری  سیاست  در  به خدمت  گذشته  از  قدرتمندتر  ایشان  دکترظریف، 

دهند.

علیرضا عسگریان

گرامی داشت  با  هم زمان  پایدار  امنیت  و  صلح  زن،  بین المللی  تخصصی  نشست  دومین 
شد. برگزار  اسپیناس  هتل  اجتماعات  سالن  در  اسفند(   ۷ )سه شنبه  زن  هفته 

استعفای  به  اشاره  با  خود  صحبت های  بتدای  ا در  و  نشست  این  در  بتکار  ا معصومه 
ظریف  جواد  محمد  تاش های  از  باید  گفت:  خارجه  امور  وزارت  از  ظریف  محمدجواد 

رئیس جمهور  کنیم.معاون  تشکر  بسیار  کشور  هسته ای  فعالیت  همچنین  و  برجام  مساله  در 
شجاع  خارجه  وزیر  پیرامون  که  شایعاتی  »امیدوارم  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در 
آقای  چراکه  گفت:  نباشد«  درست  آمده،  وجود  به  عرصه  این  موفق  دیپلمات  و  کشورمان 

کشورهای  دیپلماسی  توانست  و  کرده  دفاع  اسامی  جمهوری  حکمت  و  مصلحت  از  ظریف 
کند. جمع  هم  کنار  را  مختلف 

در  ویژه  به  ایران  اسامی  جمهوری  ساله  چهل  دستاوردهای  به  اشاره ای  همچنین  بتکار  ا
امیدوارم  و  بوده  ارزشمند  بسیار  سال ها  این  طول  در  دستاوردها  این  گفت:  و  کرد  زنان  حوزه 

باشد. داشته  تداوم  رشد  به  رو  روند  این 
پیشرفت های  هسته ای  فعالیت های  و  برجام  موضوع  زمان  در  »ایران  اینکه  بر  تاکید  با  او 
هرچند  کرد.  خواهد  کمک  جهان  امنیت  به  اقدامات  این  معتقدم  گفت:  است«  داشته  خوبی 

سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  بخش های  در  مختلف  پیشرفت های  کنار  در  که 
می شود. دیده  بسیار  خاورمیانه  در  ویژه  به  و  جهان  در  نیز  ناامنی  و  خشونت  جنگ،  متاسفانه 

زمینه  این  در  هرچند  شد:  یادآور  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
شاهد  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  به  تاسی  با  امیدوارم  اما  دیده ایم  زیادی  آسیب های 

باشیم. کشور  در  بیشتر  پیشرفت های 
این  در  ایران  »مردم  اینکه  بیان  با  و  کرد  تحریم ها  موضوع  از  یادی  همچنین  بتکار  ا

می خواهند  همه  گفت:  کرد«  خواهند  ایستادگی  تحریم ها  این  مقابل  سخت  بسیار  شرایط 
آینده  به  آرامش  منبع  یک  عنوان  به  منطقه  در  تا  دهند  نتقال  ا جامعه  به  را  امید  و  صلح  پیام 

باشیم. امیدوار  خودمان 
افراطی گری  با  مبارزه  سمت  به  را  ذهن ها  و  قلب ها  تمام  باید  »ما  اینکه  بر  تاکید  با  او 
و  دارد  وجود  کشور  در  اقتصادی  زیاد  فشارهای  اکنون  گفت:  کنیم«  متمرکز  تروریسم  و 
و  کردند  مقاومت  مردم  تحمیلی  جنگ  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران  در  که  همان طور 
این  در  ایران  مردم  معتقدیم  کردیم،  انقاب  تقدیم  زیادی  مجروح  و  شهید  مردان  و  زنان 

می کنند. ایستادگی  هم  تحریم ها  این  مقابل  سخت  بسیار  شرایط 
دیدار  شهید  خانواده  و  جانباز  صدها  با  مدت  این  طول  »در  اینکه  به  اشاره  با  بتکار  ا

این  مقابل  در  ما  زنان  گفت:  دارند«  مثبت  نگاه  آینده  به  نسبت  همه  که  خوشحالم  و  داشته ام 
و  داریم  دیدار  مقاوم  زنان  گروه های  با  مداوم  صورت  به  همین  برای  ایستاده اند  تهاجم ها 
مقاومت  جدید  تهاجم های  بر  برا در  و  ایستاده اند  سربلندی  و  رشادت  با  هنوز  که  می بینیم 

. می کنند
تاکنون  که  می کنیم  افتخار  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 

تاش  باشد،  برخوردار  خوبی  رشد  از  سیاست  و  سامت  آموزش،  در  زنان  نقش  آنکه  برای 

وجود  کشور  روی  پیش  اکنون  که  چالش هایی  با  نیم  بتوا کرد  امیدواری  اظهار  کرده ایم، 
کنیم. مقابله  دارد 

برای  و  داریم  زیادی  مشکات  منطقه  و  کشور  در  اکنون  کرد:  تصریح  همچنین  بتکار  ا
عقب  ما  کشور  مشکات،  این  وجود  با  خوشبختانه  است.  شده  انجام  جدی  اقدامات  آن  رفع 

در  خوبی  رشد  شاهد  مواجهیم،  آن  با  همه  کنونی  شرایط  در  که  مسائلی  به  توجه  با  و  نیفتاده 
بوده ایم. مختلف  بخش های 

داشت  ویژه  توجه  زنان  نقش  به  راحل  امام  که  همانطور  »معتقدیم  اینکه  بر  تاکید  با  او 
و  داریم  مثبت  نگاه  آینده  به  ما  گفت:  شود«  ویژه  توجه  زنان  نقش  به  باید  نیز  اکنون 

حل  نیز  را  زنان  حوزه  مشکات  از  بخشی  بتواند  بین المللی  سطح  در  همکاری  این  امیدواریم 
. کند

فکر  امنیت  و  صلح  به  همواره  برجام  »در  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رئیس  زنان  معاون 
ایرانی  زن  یک  واقعی  چهره  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  خال  در  نیم  بتوا امیدواریم  و  می کنیم 

از  نیز  زنان  و  دارند  جدی  نقش  زمینه ها  همه  در  ایران  مردم  گفت:  دهیم«  نشان  جهان  به  را 
نیستند. مستثنی  قضیه  این 

جهان  در  همگان  گوش  به  را  غزه  و  یمن  زنان  صدای  باید  »ما  اینکه  بر  تاکید  با  بتکار  ا
کودکان  و  زنان  آوارگی  بحران  علیه  و  کنیم  برخورد  چالش ها  با  باید  ما  گفت:  برسانیم« 

دهیم. انجام  مستمر  و  جدی  مبارزه  و  ایستادگی 

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: آقای ظریف از مصلحت 
و حکمت جمهوری اسامی دفاع کرد و توانست دیپلماسی کشورهای مختلف را 

کنار هم جمع کند.

 معصومه ابتکار:

محسن هاشمی
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اظهارات  ادامه  در  رفت.نتانیاهو  بهتر که  رفت، چه  نوشت: ظریف  ذوق زدگی  با  استعفا  این  به  واکنش  در  ابراز خشنودی کرد.  وی  محمد جواد ظریف  استعفای  خبر  شنیدن  از  سه شنبه  روز  صهیونیستی، 

نخواهد کرد. پیدا  به ساح های هسته ای دست  ایران  تا زمانی که من هستم  ادعا کرد:   بی اساس خود 

آمریکایی  رسانه  یک  با  مصاحبه  اولین  در  ونزوئا  رئیس جمهوری 
با  “بحران سازی”  برای  به تاش  را  متحده  ایاات  طی سال های گذشته، 

متهم کرد. جنوبی  آمریکای  در  آغاز جنگ  هدف 
با  مصاحبه  در  ونزوئا  رئیس جمهوری  مادورو،  نیکواس   

داده  انجام  متحده  ایاات  نیوز گفت: هر چیزی که دولت  ای بی سی 
بحرانی  ایجاد  برای  آنها   است بوده  به شکست  محکوم  است، 

ونزوئا  در  نظامی  مداخله  و  سیاسی  تشدید  تا  می کنند  تاش  ساختگی 
بیاورد. جنوبی  آمریکای  به  را  تا جنگ  کنند  توجیه  را 

در  لیما  گروه  اخیر  نشست  کردن  محکوم  با  همچنین  مادورو 
برای تشکیل دولت موازی در  از آن سیاست  را “بخشی  بوگوتا آن 
و  را می خواهد  ونزوئا  نفت  آمریکا  تاکید کرد:  و  دانست  ونزوئا” 

برای آن نفت وارد جنگ شود. حاضر است 
دونالد  گفت،  نیوز  ای بی سی  به  همچنین  ونزوئا  رئیس جمهوری 

ونزوئا  قبال  در  خودش  سیاست  باید  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ، 
را اصاح کند. مادورو افزود: ونزوئا حق این را دارد که در صلح 

رئیس جمهوری  عنوان  به  من،  دارد.  قانونی  نهادهای  ونزوئا  باشد. 
دو  همانند  شما،  و  شما  دولت  با  مستقیم  برای گفت وگوی  ونزوئا 

آمریکای  از  شما  و  هستیم  جنوبی  آمریکای  از  ما  آماده ام.  آمریکایی، 
راهکارهای  نه  باشید  یکم  و  بیست  قرن  راهکارهای  دنبال  به  شمالی. 

بماند. باقی  در گذشته  باید  سرد  سرد. جنگ  جنگ 
اپوزیسیون  رهبر  آنکه خوان گوآیدو،  از  ماه گذشته پس  مادورو 
کرد،  معرفی  رئیس جمهوری خودخوانده  عنوان  به  را  ونزوئا خودش 

متهم کرد.  کاراکاس  در  سازماندهی کودتا  برای  به تاش  را  واشنگتن 
از  بر حمایت  دیگر کشورها  از  و شماری  بولیوی  روسیه، چین، کوبا، 
کردند  تاکید  کشور  این  مشروع  رئیس جمهوری  تنها  عنوان  به  مادورو 

شناختند. رسمیت  به  را  متحدانش گوآیدو  از  برخی  و  آمریکا  اما 

ااخبار روز سه شنبه می نویسد که سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران 
و دیدار با مقامات ایرانی از جمله رهبری عالی انقاب اسامی پیام های متعددی داشت 

بویژه اینکه هویت مقاومت و قدرت آن تکیه بر ائتاف راهبردی سوریه و ایران دارد.
پس از گذشت مدت کوتاهی از امضای تفاهمنامه های استراتژیک میان سوریه و 

ایران در راستای روابط اقتصادی آینده بین دو کشور ، اسد وراد تهران شد و با رهبر 
انقاب ایران، مشاوران رهبری و رئیس جمهوری ایران در حالی که در این دیدارها 

»قاسم سلیمانی« فرمانده سپاه قدس حضور داشت ، دیدار کرد.
این روزنامه افزود که دیدار اسد از ایران که برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۰ 
صورت می گیرد در زمان حساسی از لحاظ منطقه ای و بین المللی صورت گرفته و 

روابط تهران با دمشق عنصری مهم در همه این چالش ها محسوب می شود. این دیدار بر 
روابط استراتژیک پایدار و طبیعت غیررسمی و خارج از پروتکل و ماهیت ائتاف بین 

آنها اشاره دارد.
ااخبار نوشت: یکی از مهم ترین مسایل در همکاری استراتژیک موضع مشترک 

طرفین در رد پروژه های جدید آمریکا در سوریه و این موضعی است که دو طرف 
آن را در بعد سیاسی و میدانی دنبال می کنند و در دیدار ، رهبرانقاب اسامی ایران، 

تاکید کرد که کلید پیروزی در سوریه و شکست آمریکا و مزدوران آن در منطقه،رئیس 
جمهوری و عزم ملت آن و مقاومت آنها است و هویت مقاومت و قدرت آن بر ائتاف 

راهبردی سوریه و ایران تکیه دارد که بخاطر آن طرح های دشمنان ناکام می ماند. 
این روزنامه لبنانی اضافه کرد که تاش های آمریکا در سوریه از اقدامات اسرائیل 

علیه این کشور در سال های گذشته جدا نبوده است به خصوص تجاوزهای مستقیمی 
که به سوریه انجام داده است و این قابل توجه است که دیدار اسد از تهران پیش از دو 

روز از دیدار به تعویق افتاده »وادیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه و »بنیامن نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی صورت می گیرد و این دیداری است که دمشق از خال 

آن بر این مساله که حضور ایران در سوریه در راس امور است، تاکید دارد و باردیگر 
تاکیدی از سوی سوریه و ایران است مبنی براینکه فشارهای اسرائیل نمی تواند ائتاف 

های قانونی و عمیق آنها را بشکند. 

ااخبار عنوان کرد که برخی کشورهای عربی به دنبال راهی برای از سرگیری 
روابط با دمشق در تاش برای خارج کردن سوریه از دامن ایران هستند و روی اینکه 
دمشق اکنون نیاز به خروج از انزوا دارد، شرط بسته اند. اما این دیدار تاکید کرد که 

سوریه حاضر نیست برای بازگشت روابط سیاسی آن با منطقه عربی امتیاز دهی کند به 
خصوص در زمینه ائتاف با کشورهای دوست همانند ایران. و فشارهای آمریکا بر دولت 
های عربی برای به تعویق انداختن از سرگیری روابط با سوریه به تقویت همکاری سوریه 

-ایران انجامید.
این روزنامه نوشت که در کنار چالش ها منطقه ای و بین المللی مشترک، ایران 

نقش اساسی در نظارت بر مسیر راه حل سیاسی در چارچوب مذاکرات آستانه و سوچی 
و سرنوشت ادلب و حومه های آن با همکاری با ترکیه و روسیه دارد. طرفین در دیدار 
دیروز بر اهمیت تداوم همکاری ها برای نابودی کامل تروریسم تاکید کردند و توافق 
کردند که هرگونه توافقی و هرگونه اقدامی در آینده باید در راستای حفظ تمامیت و 

یکپارچگی سوریه و استقال آن باشد.

 ظاهراً اتهامات مطرح شده درباره تقلب در انتخابات ونزوئا برای برنی 
سندرز کافی نیست تا مادورو را دیکتاتور بخواند.

او در برنامه ای در شبکه خبری سی ان ان گفت: غیردموکراتیک دانستن 
انتخابات ونزوئا درست به نظر می رسد اما هنوز در این کشور عملیات 
دموکراتیک انجام می شود. چیزی که من خواستار آن هستم، برگزاری 

انتخابات آزاد تحت نظارت بین المللی است.
سندرز افزود: برایم جالب است که ترامپ اینقدر نگران اتفاقات ونزوئا 
است اما تازه ترین انتخابات عربستان چطور؟! آها، در عربستان اصًا انتخاباتی 

برگزار نمی شود. با زنان همچون شهروندان درجه سه رفتار می شود. برایم 

جالب است که ترامپ به طرز گزینشی نگران دموکراسی است
این سناتور که نامزدی خود را برای انتخابات ۲۰۲۰ اعام کرده، درباره 

دومین نشست کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ گفت: به نظر 
من دیدار رو در رو با دشمنان خود خوب است. من دوست دارم رئیس جمهور 

آمریکا، ایران، عربستان، فلسطین و اسرائیل را )برای مذاکره( کنار هم بیاورد.
به گزارش پایگاه خبری یاهو، سندرز همچنین به شوخی گفت، در نظر 

دارد در مناظرات انتخاباتی سال ۲۰۲۰ به ترامپ دروغ سنج وصل کند.
او در این باره گفت: ما با خودمان یک دروغ سنج می آوریم تا هر وقت 

که دروغ گفت، دستگاه هشدار بدهد.این مقام آمریکایی همچنین تاکید 

کرد که انتقادش از ترامپ به دلیل تفاوت ایدئولوژی سیاسی نیست، بلکه به 
خاطر شخصیت “فریب کار” و “عادت او به دروغ گفتن” است.سندرز که 

خود را یک سوسیال دموکرات می داند، گفت: می خواهیم او را برای گفته ها 
و اعمالش موظف به پاسخگویی کنیم. او گفت برای همه خدمات درمانی 

ارائه می کند، اما بعد لغو خدمات درمانی ۳۲ میلیون نفر را مطرح کرد. همه 
شما به خاطر دارید که او گفت “من نوع متفاوتی از جمهوری خواهان هستم و 
نمی خواهم بیمه سالمندان و خدمات درمانی را قطع کنم” اما ایحه بودجه ای 

را ارائه کرد که به دنبال آن همین اتفاقات رخ داد. بنابراین من فکر می کنم 
موظف کرن او به پاسخگویی آغاز خوبی برای مناظره است.

وی در این مطلب که روز سه شنبه در روزنامه اینترنیتی »رای الیوم« منتشر 
شد، نوشت که رئیس جمهوری سوریه شخصا برای تبریک گفتن به رهبری 

عالی ایران به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقاب اسامی، وارد تهران شد 
که این دیدار بی سابقه به چند دلیل مهم تلقی می شود:

نخست: این اولین باری است که اسد پس از هشت سال به جز مسکو از 
دمشق وارد پایتخت کشور دیگری می شود که نشان دهنده وجود حالتی از 

اطمینان و اقدامات امنیتی دقیق و بهبود وضعیت سوریه در همه زمینه ها است.
دوم: انتخاب تهران به عنوان مقصد اول سفر اسد نشان دهنده عمق روابط 

راهبردی میان دو کشور و ایستادن در یک جبهه برای مقابله با تروریسم و 
پروژه غربی - آمریکایی در منطقه و فرستادن یک پیام مهم به واشنگتن و تل 

آویو است، مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی در سوریه باقی خواهند ماند.
سوم: این دیدار تنها با هدف تبریک گفتن نبود، بلکه برای هماهنگی 

درباره چگونگی برخورد با تهدیدات اسرائیلی- آمریکایی و تبیین استراتژی به 
منظور مواجهه با آن است.

چهارم: دیدار اسد از تهران پاسخی عملی به همه ادعاها رسانه های ضد 
سوری بود، مبنی بر اینکه وی در کاخ خود محاصره شده و نمی تواند آن را به 

جز برای رفتن به مسکو ترک کند.
عطوان اضافه کرد که اسد در این سفر کوتاه با »حسن روحانی« رئیس 

جمهوری ایران دیدار و وی، اسد را در جریان فحوای نشست سه جانبه؛ ایران، 
ترکیه و روسیه در سوچی قرار داد. این نشست از نشست های دیگر اهمیت 

بیشتری داشت و رخدادهای پس از آن این مساله را تایید می کند، بخصوص 
حمله سختی و بی سابقه ای که رئیس جمهوری سوریه به »رجب طیب 

اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه داشت و بی شک از مهم ترین اختاف ها 
درباره منطقه امن در شمال سوریه و آینده ادلب بود.

این تحلیلگر نوشت: اینکه اسد خود رو در رو توسط روحانی در جریان 
نشست سوچی قرار گرفت، بطور کلی با فرستادن پیام ها شفاهی یا کتبی فرق 

اساسی دارد و به همین دلیل نیز این دیدار از اهمیتی باایی برخوردار است.
عطوان افزود: نقطه دیگری که قابل توجه است، همزمانی این سفر با 

سخنان »علی شمخانی« دبیر کل شورای امنیت ملی ایران است، مبنی براینکه 
پاسخ ایران به حمات جدید اسرائیل در آینده متفاوت خواهد بود و محور 

مقاومت در سوریه به ۹۰ درصد از اهداف خود دست یافته است. 
وی اضافه کرد: این سخنان شمخانی با رونمایی ایران از زیردریایی خود 
با توان حمل موشک های بالستیک، همچنین موشک جدید این کشور با برد 

یک هزار و ۳۰۰ کیلومتری مجهز به کاهک هوشمند و اجرای رزمایش های 
دریایی در تنگه هرمز ، دریای عمان و اقیانوس هند به مدت سه روز همزمان 

بود.
وی نوشت که پرواز اسد به تهران در حالی که آسمان سوریه مملو از 

جنگنده های آمریکایی و غربی و ماهواره های جاسوسی است که حرکت هر 
جنبده ای را رصد می کنند و بازگشت وی به دمشق به سامت، نشان دهنده 

سرعت بهبودی سوریه به لحاظ سیاسی و نظامی و مقدمه سازی برای انجام 
سفرهای دیگر به پایتخت های عربی و بین المللی در آینده نزدیک است. 

باید دید آیا دمشق در نشست آینده اتحادیه عرب در تونس شرکت می کند. 
احتمال این امر ضعیف به نظر می رسد، چرا که اسد منتظر دیدار سران عرب با 

وی در دمشق است.

 نتانیاهو: »ظریف رفت، چه بهتر که رفت«

مادورو: 
آمریکا برای توجیه جنگ، 

بحران سازی می کند

انتخاب کرد را  ااخبار: بشار اسد اول متحدان 

ترامپ دروغ سنج وصل شود به  انتخاباتی  باید در مناظرات 

عطوان:
 سفر اسد به تهران پیام مهمی 
برای آمریکا و اسرائیل داشت

بین الملل7ذوق زدگی اسرائیل از استعفای ظریف

روزنامه لبنانی ااخبار در مطلبی درباره سفر بشار اسد به ایران نوشت که دیدار رئیس جمهوری سوریه با مقامات ایرانی در تهران حامل پیام مهم منطقه ای 
و بین المللی به خصوص درباره مرحله آینده بوده و این پیام را داد که او متحدان خود را در وهله اول ترجیح خواهد داد.

شهروندان  همچون  زنان  با  نمی شود.  برگزار  انتخاباتی  اصًا  عربستان  در  آها،  عربستان چطور؟!  انتخابات  تازه ترین  اما  است  ونزوئا  اتفاقات  نگران  اینقدر  ترامپ  که  است  جالب  برایم   
است دموکراسی  نگران  به طرز گزینشی  ترامپ  است که  برایم جالب  می شود.  رفتار  درجه سه 

عکس
خبرنگار

برایم جالب  با عربستان دوست؟ گفت:  اما  نگران ونزوئاست  این سوال که چرا رئیس جمهور  با طرح  و  به چالش کشید  را  برای دموکراسی  ترامپ  نگرانی  برنی سندرز  سناتور 
نگران دموکراسی است. به طرز گزینشی  ترامپ  است که 



 صاحب امتیاز: 
حزب مردمی اصاحات ایران اسامی 

 حجت ااسام محمد زارع فومنیمدیرمسئول روزنامه:

 آدرس: تهران - میدان فلسطین 
 خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر

 پاک 339  ساختمان123
طبقه 1 واحد2 و 3

 شماره تلفکس و روابط عمومی:
66463926-09369302479

آدرس وب سایت:
www.eslahat.news

اینستاگرام/ آدرس تلگرام:
@hzbeslahat / @sedaye_eslahat

چاپ: امید نشر چاپ ایرانیان

که  داد  نشان  پژوهش  یک  نتایج 
خون،  فشار  گیله”،  “سیاه  گیاهی  برگ 
دیابت  به  مبتا  افراد  خون  قند  و  چربی 
کاهش  جانبی،  عارضه   بدون  را   ۲ نوع 

می دهد.
 Vaccinium یا  “سیاه گیله”   

از  یکی   arctostaphylos
ایران  سنتی  طب  در  که  است  گیاهانی 

قرار  استفاده  مورد  دارو  عنوان  به 
جنگل های  در  گیاه  این  می گیرد. 

و  اردبیل  شرقی،  آذربایجان  ارسباران 
کاردشت  همچنین  و  گیان  ارتفاعات 

می شود. یافت 
صورت  به  سیاه گیله  بوته 

گل های  و  است  متراکم  درختچه ای 
سفید،  رنگ های  به  و  خوشه ای  آن 

میوه  هستند.  روشن  ارغوانی  و  صورتی 
به رنگ  و  و شیرین، گرد  آن ترش 
سفید  غبار  و  است  سیاه  تا  ارغوانی 

گیاه  می پوشاند.  را  آن  روی  نیز  رنگی 
سیاه گیله  اروپایی  خویشاوند  »بلوبری« 
زیادی  شباهت  ظاهری  نظر  از  و  است 

برخی  در  همچنین  دارد.  آن  به 
نیز  قره قات  نام  با  را  سیاه گیله  منابع 

. سند می شنا
برگ ها  از  ایرانی،  سنتی  طب  در 

عنوان  به  سیاه گیله  میوه های  و 
دیابت  ضد  و  خون  فشار  کاهش دهنده 

چربی  خون،  فشار  می شود.  استفاده 
هستند  عواملی  از   ۲ نوع  دیابت  و  خون 

را  عروقی  قلبی  بیماری های  خطر  که 
قلبی  بیماری های  می دهند.  افزایش 
در  مرگ  دلیل  اصلی ترین  عروقی 

هستند. جهان 
در  هم  هنوز  گیاهان  که  آن جا  از 

دارند،  مهمی  نقش  داروها  اکتشاف 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران 
گیاهان  پژوهشکده  و  )عج(  اه  بقیه 
بررسی  به  دانشگاهی  جهاد  دارویی 

و  خون  فشار  بر  سیاه گیله  گیاه  تأثیرات 
نوع  دیابت  به  مبتا  بیماران  خون  چربی 

پرداختند.  ۲
استادیار  محتشمی؛  رضا  دکتر 
علوم  دانشگاه  داخلی  بیماری های 

حسن  دکتر  )عج(،  اه  بقیه  پزشکی 
فارماکولوژی  دانشیار  حسینی؛  فاح 

و  دارویی  گیاهان  پژوهشکده 
مشارکت  پژوهش  این  در  همکارانشان 

اردیبهشت  از  پژوهش  داشتند.این 
کلینیک  در   ۱۳۹۶ خرداد  تا   ۱۳۹۲

دانشگاه  متابولیک  بیماری های 
شد.  انجام  تهران  پزشکی  علوم 

 ۱۰۰ پژوهش،  در  شرکت کنندگان 
بودند   ۲ نوع  دیابت  به  مبتا  بیمار 

و  داشتند  باا  چربی  و  فشار خون  که 
این  بود.  ۸۰ سال  تا   ۴۰ بین  سن آن ها 

دو  در  تصادفی  صورت  به  بیماران 
گرفتند. قرار  دارونما  و  آزمایش  گروه 

آزمایش  در گروه  که  افرادی 
بار  سه  و  ماه  دو  به مدت  داشتند  قرار 
برگ  عصاره  حاوی  کپسول  روز  در 

داروهایشان  دیگر  کنار  در  را  سیاه گیله 
دارونما  گروه  افراد  و  کردند  استفاده 

تست  نان  پودر  حاوی  کپسول  از 
محتوای  از  بیماران  کردند.  مصرف 

تأثیر  از  تا  نداشتند  اطاعی  کپسول ها 

شود. جلوگیری  آن ها  روی  بر  دارونما 
و  آزمایش  این  از شروع  پیش 

بیماران  خون  فشار  اتمام،  از  پس  ماه 
آن ها  چربی خون  و  قند  و  شد  گرفته 

مورد  خون  آزمایش  طریق  از  نیز 
برای  همچنین  گرفت.  قرار  بررسی 

گیاه،  این  بودن  ایمن  از  اطمینان 
کراتینین  میزان  و  کبدی  آنزیم های 

پژوهشگران  و  شد  بررسی  نیز  بیماران 
مشکلی  هرگونه  تا  خواستند  بیماران  از 

کنند. گزارش  را 
داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 

گیاه  برگ  هیدروالکلی  عصاره  که 
خون  فشار  ضد  اثرات  دارای  سیاه گیله، 

را  دیابتی  بیماران  خون  چربی  و  بود 
کلیوی  و  کبدی  جانبی  عارضه  بدون 

داد. کاهش 
نتایج  خصوص  در  پژوهشگران 

»عصاره  کردند:  بیان  آمده،  دست  به 
Vaccinium arc�  برگ گیاه
بدون  عامل  یک   tostaphylos

فشار خون،  درمان  در  مؤثر  و  خطر 
بیماران  در  باا  خون  چربی  و  قند خون 
گیاه  این  و  است   ۲ نوع  دیابت  به  مبتا 

عروقی  قلبی  مشکات  از  می تواند 
کند«. جلوگیری  دیابت  از  ناشی 
زمستان  پژوهش،  این  نتایج 

مجله ی  شماره  آخرین  در   ۲۰۱۹
دارویی  »گیاهان  پژوهشی  علمی 

این  است.  رسیده  چاپ  به  سینا«  ابن 
علوم  دانشگاه  توسط  بین المللی  مجله 

انگلیسی  زبان  به  و  مشهد  پزشکی 
می شود. منتشر 

به نقل از ساینس دیلی، سگ ها همواره در طول زندگی بشر یکی از جذاب ترین و وفادارترین 
حیوانات بوده اند و سال های بی شماری در کنار انسان ها زیسته اند.

تحقیق جدید محققان دانشگاه میشیگان وجه شخصیتی این حیوانات را بیش از پیش روشن 
کرده است و نشان داده که شخصیت سگ ها ممکن است عمیق تر از آنچه باشد که ما فکر می کنیم 

و رابطه صاحب سگ با آن روی شخصیت این حیوان تأثیر می گذارد.
این تحقیق توسط “ویلیام چوپیک” استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی میشیگان و همکارانش 

انجام گرفت و دریافتند که شخصیت سگ ها توسط محیط و صاحبانشان شکل می گیرد.
سگ ها دارای حاات و ویژگی های شخصیتی خاص خود هستند که در طول عمرشان 

شکل می گیرد و می آموزند که در موقعیت های مشخص چگونه واکنش نشان دهند. این صفات 
شخصیتی درست مثل انسان می تواند در طول زمان تغییر کند.اما یافته های این مطالعه در اینجا به 

پایان نمی رسد. چوپیک و همکارانش معتقدند که درک درست از شخصیت یک سگ در طول 
زمان می تواند نتایج مختلفی به همراه داشته باشد که مثاً هرگونه رفتار یا عادت بد را در آنها نشان 

دهد یا میزان احساس نزدیکی سگ به صاحبش و حتی بیماری های مزمن را تشخیص داد.طبق 
گفته های چوپیک، هنگامی که انسان ها تغییرات بزرگی را در زندگی خود تجربه می کنند، برخی 
صفات شخصیتی شان تغییر می کند. ما متوجه شدیم که این موضوع در سگ ها نیز به طور شگفت 

انگیزی در مقیاس وسیع اتفاق می افتد.وی گفت: ما انتظار داشتیم شخصیت سگ ها نسبتاً پایدار 
باشد زیرا برخاف انسان ها تغییر شیوه زندگی چشمگیری ندارند، اما آنها واقعاً زیاد تغییر می کنند. 
ما شباهت های سگ ها را با صاحبانشان، زمان بهینه برای آموزش آنها و حتی زمانی را که می توانند 
به دیگر حیوانات حمله کنند و حالت تهاجمی بگیرند کشف کردیم.چوپیک بیش از ۱۶۰۰ سگ 
از جمله ۵۰ نژاد مختلف از گروه های سنی مختلف و از هر دو جنس نر و ماده را مورد مطالعه قرار 

داد. در این مطالعه سوااتی درباره سابقه رفتاری سگ ها و شخصیت های صاحبانشان شد.به طور 
خاصه، این مطالعه وجود یک همبستگی قوی بین صاحب سگ و سگ را نشان داد. شخصیت 

صاحب سگ در سگ منعکس می شود و ویژگی های شخصیتی مشابه را می گیرد.صاحبان 
برون گرا سگ های خود را باهیجان، دلپذیر و فعال توصیف کردند، در حالی که صاحبان برون گرا 
سگ های خود را کمی غمگین، بی حال و کم تحرک توصیف کردند.ویژگی های شخصیتی ما بر 

روی سگ ها تأثیر می گذارد و می تواند توضیح چگونگی تغییر یک سگ در طول زمان و اینکه 
چگونه به آموزش پاسخ می دهد باشد.این مطالعه نشان داد صاحبانی که شادترین رابطه را با سگ 

خود دارند، سگ های فرمانبردارتری دارند و مانند پرورش یک کودک، یک محیط مثبت و شاد 
Research in Person�بهترین چیز برای پرورش یک سگ است.این مطالعه در مجله 

ality منتشر شده است.
از  نقل  به  و  افسی  سپیدرود   

علی  رشت  سپیدرود  باشگاه  رسمی 
اول  روز  »از  داشت:  اظهار  کریمی 
پیش  در  سختی  کار  که  می دانستم 
بحث  از  جدا  دلیل  همین  به  داریم. 
و  توان  حد  در  را  تاشم  همه  مالی 

سخت  امکانات  تامین  برای  بضاعتم 
برگزاری  جهت  مناسب  افزاری 

همه  که  دادم  انجام  اردوها  و  تمرین 
و  دانم  می  وظایفم  جزو  را  ها  آن 

نیست.« کسی  بر  منتی 
را  هایش  صحبت  کریمی 

می  زمانی  داد:»اما  ادامه  اینطور 
تاش  کنید  می  احساس  که  رسد 

نتیجه  تان  فنی  های  داشته  و  ها 
ماندن  از  بهتر  رفتن  پس  دهد  نمی 

تفکرات  با  جدید  شخص  تا  است 
بهبود  را  تیم  شرایط  و  بیاید  جدید 

با  بازی  از  قبل  دلیل  همین  به  بخشد. 
هجدهم  هفته  در  تبریز  سازی  ماشین 
محترم  مدیریت  بخشی  خانم  سرکار 

استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
اداره  این  معاونت  صادقی  آقای  و 
دادم.  قرار  تصمیمم  جریان  در  را 
بافاصله  هم  پدیده  با  بازی  بعداز 
در  عزیزان  این  با  باشگاه  مدیریت 

کرد.« صحبت  مورد  همین 
روز  چند  افزود:»طی  کریمی 

جلساتی  باشگاه  وکیل  هم  گذشته 
و  اداره کل ورزش  با مسووان  را 
کرد  برگزار  گیان  استان  جوانان 

بخشی  خانم  سرکار  با  هم  خودم  و 

مراحل  تا  کردم  صحبت  تلفنی 
به  تیم  امور  اداره  و  اختیار  تفویض 

شود.« انجام  اداره  این 
گفت:»در  پایان  در  کریمی 

و  گیان  استان  مردم  از  هم  پایان 
و  تشکر  نهایت  سپیدرود  هواداران 
مورد  مرا  همیشه  که  دارم  را  سپاس 

دادند.  قرار  شان  لطف  و  حمایت 
تیم  این  برای  نتایج  بهترین  امیدوارم 

می  ها  آن  از  و  بخورد  رقم  مردمی 
ضمن  همچنین  کنند.  حالم  خواهم 

مجموعه  و  تیم  بازیکنان  از  تشکر 
انتظار  شان  زحمات  خاطر  به  باشگاه 
موفقیت  برای  را  تاششان  همه  دارم 

کار  به  جدید  کادر  و  مالک  با  تیم 
» . ند گیر

پیچیده تر  ما تصور می کنیم  از چیزی که  ما دارای شخصیت خاص خود هستند و حتی  مانند  نیز  سگ ها 
می کند. تغییر  صاحبانشان  شخصیت  تغییر  از  متأثر  شخصیت شان  و  هستند 

شخصیت سگ ها هم 
انسان ها تغییر می کند هواداران سپیدرودمانند 

 حالم کنند

"سیاه گیله" گیاهی برای 

درمان عوارض دیابت نوع ۲

علی کریمی

یافته های یک پژوهش داخلی نشان داد

پایان کار جادوگر در شهر نقره ای

بازیکن تیم فوتسال بانوان ملی حفاری گفت: اگر رسانه ها بیشتر حمایت کنند، انگیزه ما بازیکنان بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه ورود آقایان و خانواده ها به سالن نیز 
باعث باا رفتن انگیزه بازیکنان و افزایش کیفیت لیگ خواهد شد.سحر پاپی  در خصوص جایگاه سومی تیمش در چهاردهمین دوره لیگ برتر فوتسال بانوان، اظهار 

کرد: بازی رده بندی بازی سختی بود ولی خدا را شکر به مقام سوم دست پیدا کردیم.وی ادامه داد: البته تیم ما امسال برای رده بندی بسته نشده بود ولی قسمت این چنین بود 
تا به مقام سوم دست پیدا کنیم.بازیکن تیم فوتسال بانوان ملی حفاری گفت: در بازی رده بندی با دیگر بازیکنان هم قسم شده بودیم جبران به فینال نرفتنمان را انجام دهیم و 

حداقل مقام سوم را به دست آوریم.وی در خصوص کیفیت لیگ امسال، تصریح کرد: از بین یک تا ده می توانم به لیگ امسال پنج را بدهم. در برخی موضوعات رشد 
و پیشرفت داشتیم، اما هنوز هم در مواردی تغییری شاهد نبودیم و مشکل داشتیم که با رفع آن به مراتب لیگ باکیفیت تری خواهیم داشت.پاپی پیرامون پوشش رسانه ها 

از این فصل لیگ، اظهار کرد: اگر رسانه ها بیشتر حمایت کنند انگیزه ما بازیکنان بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه ورود آقایان و خانواده ها به سالن نیز باعث باا رفتن انگیزه 
بازیکنان و افزایش کیفیت لیگ خواهد شد.

وی درباره ورود اسپانسرها به ورزش بانوان گفت: اسپانسرها همیشه کم کاری می کنند و اکثر تیم ها انصراف می دهند، اما اگر حمایت اسپانسرها نیز بیشتر شود تاش 
و انگیزه بازیکنان نیز بیشتر و تیم داری ها افزایش پیدا خواهد کرد.

بازیکن فوتسال بانوان: 

ورود آقایان و خانواده ها به سالن کیفیت لیگ را باا می برد


