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لطف اه میثمی

داریوش فرهنگ

در  میثمی  اصاحاتلطف اله  صدای 
با  اقتصاد  و  دین  موسسه  هفتگی  نشست 
تاریخی ملی شدن صنعت  بررسی  موضوع 
نفت در ایران گفت: شفافیت در رفتارهای 
مالی دکتر مصدق بسیار مهم بود به طوری 
اعضای  خارجی  سفرهای  در  وقتی  که 
... ایشان  می کردند  ارز  درخواست  کابینه 

داریوش فرهنگ مرمت نسخه قدیمی فیلم 
جشنواره  در  آن  نمایش  و  »طلسم«  سینمایی 
و  دانست  مثبت  اتفاقی  را  فجر  فیلم  جهانی 
هم... بلیت«  یک  با  فیلم  »دو  داد  پیشنهاد 

 وجود فساد سیستماتیک از همان زمانی که مطرح شد، 
انحرافات خاصی را با خود به همراه آورد یعنی از همان ابتدا، 
راه ورود به آن و برخورد های قانونی را تا حدودی بست. فساد 
سیستماتیک که از وهله اول از ضعف سازمان نشات می گیرد راه 
مقابله با خود را می بندد چرا که ما با یک سیستم و یک سازمان 
مواجه هستیم. قدرت اختیاری، قدرت انحصاری و عدم شفافیت، 
سه نکته مهم در بروز و ظهور فساد سیستماتیک می باشد یعنی با 
وجود قانون و زیر پرچم قانون، راه دور دور زدن آن نیز در اختیار 
باشد. در جایی که مسئول و سازمان مبارزه با فساد خود نیز دچار 
مشکاتی شده باشد دیگر نمی توان انتظار داشت که مبارزه با فساد 
به نحو احسن انجام شود و باید پذیرفت که اعتماد عمومی نیز به دنبال 
آن خدشه دار می گردد. سیستمی که خود باید کار حفاظت را 
انجام دهد در بی نظارتی راه های آسیب به خود را باز گذاشته است.  
فساد سیستماتیک، سازمان را غیر پویا و به دور از واقعیات نگه می 
دارد چرا که وقتی یک سازمان در مشکات اقتصادی غرق شود، 
نه تنها راه نجاتی برای خود ندارد بلکه تمام جامعه را نیز به تدریج با 
خود غرق می سازد؛ چرخه معیوبی که این روز ها به سادگی می 
توان در برخی از سازمان ها مشاهده کرد و اقبال چندانی برای از بین 
رفتن کامل آن ها وجود ندارد. اولین قدم مبارزه با فساد سیستماتیک، 
باز کردن راه های شفافیت است راهی که مدت ها است درب آن 
بسته شده و شکلی محرمانه به خود گرفته است اما مسئوان باید 
بدانند که ابعاد گسترده این عدم شفافیت ها و فساد های سیستماتیک 
راه خود را در میان افکار عمومی باز کرده و منافع کشور را نیز در 
آینده به خطر خواهد انداخت. اما مهم ترین سوالی که در این جا 
مطرح می شود این است که چرا با وجود آن که فساد سیستماتیک 
وجود دارد، جای خالی نظارت بر تخلفات بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شود؟ فساد سیستماتیک، این روز ها در کشور به 
یک بیماری مزمن تبدیل شده است و مسئوان برای برخورد 
با آن، اقدامات عملی و جدی انجام نمی دهند و رفته رفته شاهد 
این موضوع هستیم که فساد در کشور، روند اداری و سیستماتیکی 
را طی می کند و به یکی از بخش های مهم کشور حتی به طور 
ملموس نیز تبدیل شده است، بیماری مزمنی که گویا در ضعف 
مدیریتی و نظارتی مسئوان قصد جدا شدن از بدنه کشور را ندارد. 

مصدق با اقتصاد بدون نفت
 ارکان ملی را حفظ کرد

مدیران ما در تداوم یک 
رویه مثبت کوشا نیستند

تغییر ساختار قدرت 
در خانواده ایرانی

سناریوی آمریکا بازتعریف 
داعش و القاعده علیه 
ایران ،چین و روسیه 

خواهد بود

یک کارشناس و مشاور خانواده

بین الملل

فساد سیستماتیک؛ بیماری مزمن 
این روزهای کشور 
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جوانگرایی در خانه احزاب ایران
دگرگونی وتغییرات اساسی  در خانه 

احزاب نویدبخش گام دوم انقاب

ما مدعی یک نظام پاک هستیم
 پس چرا اینطور پول بیت المال را 

می برند و فرار می کنند؟
 دگرگونی در خانه احزاب!!!درابتدا سه فراکسیون انتخابات داخلی خود را انجام داده و نفرات اول تا دهم 
به ترتیب اصاح طلب ، اصولگرا و مستقل انتخاب شدند.از حواشی این مجمع می توان به حضور جوانان 
و کسب آرای باا چه در فراکسیون و چه در مجمع اشاره کرد همچنین عدم کسب رای توسط خانم ها 

در این مجمع هم قابل تامل بود....

 آیت اه لطف اه صافی گلپایگانی از مراجع تقلید با اشاره به اینکه سفر رئیس جمهوری و هیات 
جمهوری اسامی به کشور عراق دستاوردهای مسرت بخشی داشت، از این دستاوردها به خصوص بحث 
رایگان شدن ویزای سفر که موجب خوشحالی مردم و دوستداران اهل بیت)ع( شد تقدیر کرد.آیت اه 
صافی گلپایگانی، در دیدار رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: ...

در مجمع عمومی خانه احزاب صورت گرفت آیت اه لطف اه صافی گلپایگانی

صدای اصاحات /گزارش روزصدای اصاحات /گزارش روز

رسانه 
چهره مدار

 یا مردم مدار؟

پریساعبادی:  خبرنگار/   / اصاحات  صدای 
داشت  که  بدهایی  و  خوب  تمام  با  جم  جام  جشنواره 
هم  نشده  و  شده  داده  جوایز  و  آشتی  و  قهر  شد...  تمام 
مثل سال های گذشته در حاشیه این جشنواره تلویزیونی 
ترین چالش جام  اصلی  توان گفت  نمی  اما  داشت  قرار 
بود  ساز  حاشیه  های  چهره  برخی  و  جوایز  امسال،  جم 
برخی  حتی  یا  و  شده  گفته  کار  به  های  سیاست  بلکه 
سیاست هایی که جایی در رسانه نداشت مهم ترین نکته 
و  ها  چهره  برخی  حضور  هرچند  بود  امسال  جشنواره 
مدیران  ها  آشتی  و  قهر  برخی  و  انتقادات  و  ها  کنایه 
ها  ماه  که  گفت  توان   می  کشید.  چالش  به  را  سازمان 
پیش از برگزاری جشنواره جام جم، حاشیه ها و سیاست 
و حتی  بود  رسیده  موعد  از  زودتر  برنامه  در  قالب  های 
نیز  تا امروز  به این جشنواره  انتقادات  حاشیه ها و برخی 

ادامه دارد. 
دارد  که  هنری  و  فرهنگی  ابعاد  لحاظ  به  جشنواره 
بررسی  مورد  است  فرهنگ  همان  که  بعد  یک  از  باید 
دیگری جای  ابعاد  که  بینیم  می  اما  بگیرد  قرار  تحلیل  و 
حتی  و  گرفته  را  تلویزیونی  جشنواره  این  اصلی  رسالت 

3پای سیاست را هم به آن باز کرده است...

دنیای جدید جام جم با مسیر 
اشتباه تلویزیون

حداکثری  امکانات  از  دشمن  است  قرار  وقتی  گفت:  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  خطیب 
خودش علیه ایران استفاده کند باید ما هم درست فکر کنیم و عمل کنیم.

رژیم  آن  کرد:  اظهار  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های  در  کاشانی  امامی  آیت اه   
جمهوری  همین  حال  عین  در  می دهد؛  نشان  خود  از  رفتاری  آمریکا  رئیس  ناایق  مرد  آن  و 
قبول  دنیا  را  موضوع  این  است.  داده  فشار  دیوار  به  و  گرفته  را  ترامپ  همین  گلوی  اسامی 
دارد که آمریکا را ایران در عراق و سوریه به زمین زد. این کار خدا است. اما تکلیف ما در 

چیست؟ کشور  ساختن 
فرمایشات  جمله  از  داشتند  انقاب  معظم  رهبر  با  خبرگان  که  دیداری  در  داد:  ادامه  وی 
ایجاد کرده  ایران  علیه  را  فشار حداکثری خود  و همه  است  بود که دشمن مشغول  این  ایشان 

است.
امامی کاشانی گفت: قرآن به ما می گوید در عمل مان ایمان داشته باشیم. عمل مان درست 
عزیز  رهبر  دهند. همان طور که  انجام  را خوب  قضائی کار  و  اجرایی  باشد. همه دستگاه های 
گفتند مشکات باید در داخل حل شود. مشکات اقتصادی در داخل حل شود. باید در داخل 

نیافتند. به تولید توجه کرد، مواظب باشیم عده ای به گران فروشی و احتکار 
می گویم  مفسدان  همه  به  من  است؟  عزیز  قدر  چه  پول  روزگاری.  عجب  داد:  ادامه  وی 

بااخره خدای متعال خسارتش را یا به خودت یا به فرزندانت و یا به نسلت خواهد زد.
مدیریت  اخاقی،  وجدان  طرفی  از  گفت:  مسئوان  به  خطاب  ادامه  در  کاشانی  امامی 

حداکثری  امکانات  از  دشمن  است  قرار  وقتی  باشید.  داشته  امور  تمام  بر  دقیق  نظارت  عمیق، 
عمل  حق  به  باید  کنیم.  عمل  و  کنیم  فکر  درست  هم  ما  باید  کند  استفاده  ایران  علیه  خودش 

کنیم و سفارش کنیم.
است.   ۹۷ سال  آخر  نمی بینیم؟  را  خودمان  گرفتاری های  و  مشکات  چرا  افزود:  وی 

اینکه روزگارمان را بگذرانیم. نه  بر مدیریت درست بگیرید. کار کنیم  تصمیم 
خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: آخر چرا آنقدر قاچاق؟ چرا می گویم به من چه؟ 

چرا می گویم او می کند به من چه؟ خویش و قومت است، جلویش را بگیر.
رسیدند  شهادت  به  منافقین  توسط  تهران  نمازجمعه  در  که  نمازگزارانی  یاد  همچنین  وی 

را گرامی داشت.
می هراسد.  همین  از  دشمن  و  است  انسجام  و  فکر  جای  جمعه  نماز  گفت:  کاشانی  امامی 
مجروح  و  شهید  را  نفر  ده ها  و  کردند  حمله  نیوزیلند  در  مسجد  دو  به  دادند  گزارش  امروز 

پایه است. دشمن ذلیل است. کردند. این حمله نشان می دهد که نمازجمعه 
را  حرام  پول  همه  گفت:  تهران  جمعه  نماز  هفته  این  عبادی  خطبه های  در  کاشانی  امامی 
آنقدر  چرا  که  کنید  محاسبه  شب ها  گفتند  اخاق  علمای  محاسبه.  و  مراقبت  با  کنی،  حساب 
در  کنیم  می شود حساب  تمام  دارد  سال  دیگران؟  به  نمی کنم  و کمک  می کنم  انباشت  اموال 
سال ۹۷ چه قدر فرار مالیاتی داشتیم رشوه گرفتیم مالیالت های به غلط ببای کسبه نوشتیم فساد 

نباید این کار را کرد. کردیم؟ بعضی ها هستند گناه را توجیح می کنند، 

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: وقتی قرار است دشمن از امکانات 
حداکثری خودش علیه ایران استفاده کند باید ما هم درست فکر کنیم و عمل 
کنیم.

امامی کاشانی:درست فکر و عمل کنیم

عکس
خبرنگار

درخواست دیدار احزاب با رهبر 
انقاب و روسای قوه قضائیه و مجریه

در پایان روند برگزاری انتخابات، مصطفی کواکبیان گفت: دولت ایحه جامع انتخابات را 
تقدیم مجلس کرده است و آنچه در مجلس مطرح است ایحه جامع انتخابات نیست. آنچه 
این اساس  بر  ادامه داد:  انتخابات است.وی  در دستور مجلس قرار دارد طرح استانی شدن 
هرکسی که در حوزه انتخابیه ۱۹ درصد آرا را بدست آورد و در سطح استان رای بااتری 
آورد به مجلس ورود می کند.وی افزود: اگر شورای نگهبان طرح استانی شدن را تصویب 
کند سطح دموکراسی ارتقا یافته و نگاه بخشی و جزئی نماینده هم ارتقا می یابد. اگر تهران 
۳۰ نماینده می خواهد و یک حزب 4۰ درصد آرا را آورده و یک حزبی دیگر ۳۰ درصد؛ 
به تناسب ۹ و ۶ نفر ورود می کنند. کواکبیان در خصوص انتخابات خانه احزاب هم گفت: 
از دوستان احزاب هرکس رای آورد وقت بگذارد. کسی که  طبق گفته های آقای کمالی 
نوبه  به  پول  این  کنند  رصد  و  حفاظت  دوستان  نمی شود.  کاندیدا  کاش  نمی گذارد  وقت 
با رییس مجلس دیدار داشته اند؛ پس  ادامه داد: دوستان می گویند فقط  یابد.وی  تخصیص 
چرا رییس جمهور و رییس قوه قضائیه با احزاب جلسه نمی گذارند. خواهش می کنم رهبری 

وقتی برای احزاب بگذارند تا نکات را با ایشان مطرح کنیم.

جوانگرایی در خانه احزاب ایران
دگرگونی وتغییرات اساسی  در خانه احزاب نویدبخش گام دوم انقاب

اعام شد. احزاب  انتخابات چهارمین مجمع عمویم خانه  نتایج 
ملکی، حسن  مفتح، حجت  محمد مهدی  غفوری فرد،  محمود زاده، حسن  فهیمه  حسینی،  سید محمد  نیکفر،  امیر میثم  سید مهدی جوایی،  بور بور،  حبیب اه  انتخابات،  این  نتایج  براساس 

به عنوان شورای مرکزی اصولگرایان و  احمد کرمی و بهادر ولی زاده به عنوان بازرسین این جریان انتخاب شده اند.  پیرهادی، عبدالحسین روح اامینی 
همچنین شورای مرکزی اصاح طلبان را نیز مهدی علیخانی، مصطفی کواکبیان، حسین کمالی، علی صوفی، شهیندخت مواوردی، حسین کاشفی، فرج کمیجانی، احمد حکیمی پور، 

یداه طاهر نژاد،  فاطمه راکعی تشکیل داده و علی ظفرزاده و حمید بهمن زاده نیز بازرسان این جریان سیاسی در خانه احزاب خواهند بود. 
نادری،  بهنود  نیشابوری،  محمد  صفر پور،  محسن  فومنی،  زارع  محمد  میرزایی،  سیاوش  حشمتیان،  قدرت علی  ایرانی،  جمشید  پور نامدار،  مهدی  تبرائی،  محمد  گزارش  این  براساس 

بود. بازرسین مستقلین خواهند  میر عطایی و جعفر خدا قلیزاده  شهاب الدین صدر اعضای شورای مرکزی جریان مستقلین و  سید صابر 
  دگرگونی در خانه احزاب!!!

 درابتدا سه فراکسیون انتخابات داخلی خود را انجام داده و نفرات اول تا دهم به ترتیب اصاح طلب ، اصولگرا و مستقل انتخاب شدند
از حواشی این مجمع می توان به حضور جوانان و کسب آرای باا چه در فراکسیون و چه در مجمع اشاره کرد همچنین عدم کسب رای توسط خانم ها در این مجمع هم قابل تامل 

 بود
و این که نتیجه انتخابات نشان داد که تحوات عظیم و اساسی در خانه احزاب شکل خواهد گرفت.

کواکبیان 
گزارش

بعد از بحران گوشت 
حال نوبت به  بحران مرغ  رسید



سرداران  گفت:  سپاه  زمینی  نیروی  سابق  فرمانده 
این  برای  اسامی سرداران خوبی  ایران  اقتصادی 

 4۱۹ یادواره  در  اسدی  نیستند.محمدجعفر  مملکت 
این  در  حضور  افزود:  کهگیلویه  شهرستان  شهید 

و  مسیری عزت  و  راه شهداست  مجالس همان 
است. ما عطا کرده  به  است که خداوند  سربلندی 

سردار  کرد:  اظهار  سپاه  زمینی  نیروی  سابق  فرمانده 
منطقه  کل  در  توانسته  وایت  سرباز  عنوان  به  سلیمانی 
فلسطین(  لبنان،  یمن،  سوریه،  )عراق،  مسلح  نیروی   ۵

در  جنگیدن  کند.وی  مهیا  جهانی  استکبار  علیه  را 
ایران اسامی عنوان و تصریح کرد:  از  سوریه را دفاع 

جنگیدند  نمی  سوریه  در  شماها  فرزندان  امروز  اگر 
می  منفجر  ایران  در شهرهای  ها  بمب  باید آن 

ادامه داد: یک روز خط مقدم داخل کشور  شد.اسدی 
اما  می جنگیدیم  انقاب  موجودیت  برای  ما  و  بود 

نظام جمهوری  ارتقای  برای  مدیترانه  آن طرف  امروز 
ما یک  برای  می جنگیم.وی گفت: جنگ  اسامی 

ما دوست و دشمن خود را شناختیم و  بود و  نعمت 
در  المهدی)عج(  لشکر  ایستادیم.فرمانده  خود  پای  سر 

متاسفانه  کرد:  اظهار  مقدس  دفاع  دوران  سال  هشت 
انقاب  باعث شده دشمن سوار  ها  برخی  بی عرضگی 
فریب  و  باشد  اهل  انتخاب  هایمان  انتخاب  باید  شود، 

نظامی  سرداران  کرد:  بیان  نخوریم.اسدی  را  دشمن 
در جای  هایشان  خانه  و  می جنگیدند  در شلمچه  ما 

امروزه خانه و محل تحصیل  اما  بود  ایران  جای 
انگلیس  در  ما  مملکت  اقتصادی  سرداران  فرزندان 

برای  خوبی  سرداران  نمی توانند  اینها  آمریکاست،  و 
باید  ما  رای  کرد:  خاطرنشان  باشند.وی  ما  مملکت 

نازل شود. بر کشور  برکت  تا  باشد  برای رضای خدا 
ما عزت می دهد  به  اسدی تصریح کرد: آن چیزی که 

نه  جنگیدند  می  مقدم  خط  در  که  هستند  پابرهنگانی 
و  کنند  می  تحصیل  آمریکا  در  فرزندانشان  که  آنهایی 

زنند. می  بلبل حرف  مثل  را  انگلیسی  زبان  یا 

رئیس  اینکه سفر  به  اشاره  با  تقلید  مراجع  از  گلپایگانی  اه صافی  لطف  اه   آیت 
بخشی  مسرت  دستاوردهای  عراق  به کشور  اسامی  هیات جمهوری  و  جمهوری 
رایگان شدن ویزای سفر که موجب  به خصوص بحث  این دستاوردها  از  داشت، 

گلپایگانی،  اه صافی  کرد.آیت  تقدیر  شد  بیت)ع(  اهل  دوستداران  و  مردم  خوشحالی 
اینکه هیات  از  بنده  افزود:  و تجارت،  در دیدار رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن 

شدم. بسیار خوشحال  نمود  سفر  عراق  به  اسامی  جمهوری 
این شرایط و اوضاع  بود که در  بسیار موفق و ازمی  الحمده سفر  وی اضافه کرد: 

مهم عراق و  بین دو کشور  توافق هایی که  دیدارها و هم  انجام می گرفت؛ هم  باید 
پیش  از  بیش  اه  ان شاء  و  بود  بسیار خوشحال کننده و مسرت  بخش  انجام شد،  ایران 

کند. پیدا  ادامه 
اسامی  نظام جمهوری  ارتباط  لزوم  به  اشاره  با  ادامه،  در  گلپایگانی  اه صافی  آیت 

به خصوص  با جهان  ارتباط  باید  نظام،  سیاست  افزود:  منطقه،  و کشورهای  با جهان 
کند  پیدا  ادامه  این سفرها  امثال  و  باشد  نظام  مصالح  و  با حفظ عزت  منطقه  کشورهای 

عزیزمان گام  مردم  و  اسام  پیشرفت  و  نفع عزت  به  بتوانیم  و عقانیت،  تدبیر  با  تا 
برداریم.

از وضعیت تورم و گرانی   اظهار تاسف  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
این  در  بسیار شریف می باشند که  و  متدین، صالح  ایران،  مردم  بیان داشت:  در کشور، 
این اخاق و  به خاطر اسام صبر می کنند،  برای خدا و  اقتصادی،  بد  اوضاع و شرایط 
باید  مسئوان  غم  و  هم  تمام  می کند.  سنگین  بسیار  را  مسئوان  وظیفه  مردم،  بردباری 

رنج و زحمت  اسباب  بتوانند  تا  باشد  بزرگوار  و  مردم شریف  این  به  نسبت  ادای وظیفه 
ایشان را فراهم آورند. آنها را برطرف و موجبات آسایش و رفاه 

مورد  را  اقتصادی کشور  نظام  در  موجود  های  اخال  همچنین  تقلید  مرجع  این 
به اختاس ها و دزدی هایی که در  انسان راجع  اشاره قرار داد و گفت: اخباری که 

این  است.  تعجب آور  و  ناراحت کننده  بسیار  می شنود  را  می شود  کشور  اقتصادی  نظام 
و  نیست  ایران  بزرگوار  ایران و مردم  نظام جمهوری اسامی  اختاس ها اصا در شان 
این طور  بتوانند  راحتی  به  که  باشد  طوری  باید  ما  بانکی  نظام  و  اقتصادی  سیستم  چرا 

فرار کنند؟ ببرند و خودشان هم  را  المال  بیت  پول 
فراهم  و  آماده  دزدی ها  اینگونه  زمینه  و  بستر  چرا  گلپایگانی گفت:  اه صافی  آیت 
هستیم  مدعی  ما  می شود.  مردم  نارضایتی  و  ناراحتی  اسباب  که  چیزهاست  همین  است؟ 

مواردی  ما صالح هستند، پس چرا چنین  و مسئوان  است  پاک  نظام  ما یک  نظام  که 
بیت  تا  برد  بین  از  را  این دزدی ها  زمینه  قاطعانه  و  باید هر چه سریع تر  پیش می آید؟ 

برگردد. قضایی  و  اقتصادی  نظام  به  مردم  اعتماد  و  بماند  محفوظ  المال 
از سفر رئیس  این دیدار، گزارشی  ابتدای  نیز در  وزیر صمت  رضا رحمانی 

داد. ارائه  وزارتخانه  این  برنامه های  نیز  و  عالیات  عتبات  به  همراه  هیات  و  جمهوری 
در صدر  ایران  اسامی  رئیس جمهوری  روحانی  والمسلمین حسن  ااسام  حجت 
در جریان  ایشان  عراق سفر کرد.  به کشور  هفته جاری  دوشنبه  رتبه،  عالی  هیاتی 

عراق  های کشور  مقام  با  نیز  مهمی  دیدارهای  عالیات،  عتبات  زیارت  سفر ضمن  این 
داشت.

آینده  سال  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین   
است. کفر  جبهه  علیه  اسام  جبهه  مبین  فتح  سال 

سپاه  کل  فرمانده  جانشین  سامی  حسین  سردار 
حمید  و  مهدی  شهیدان  بزرگداشت  مراسم  در 
شد  برگزار  کشور  وزارت  سالن  در  که  باکری 
علیه  اسام  جبهه  مبین  فتح  سال  را  جدید  سال 

گردهم  امشب  داشت:  اظهار  و  دانست  کفر  جبهه 
قهرمانی  و  جاودانه  اسطوره  یک  از  تا  آمده ایم 

آفرینش گران  که  شهیدانی  از  کنیم.  تجلیل  بزرگ 
هر  هستند.  ایران  ملت  نوین  هویت  حقیقی 

دارند  اختیار  در  بخشی  هویت  عناصر  جامعه ای 
نمایشگر  و  نماد  و  ترسیم  را  ملت  آن  شناسنامه  که 

این  شهیدان  هستند.  ملت  هویت  و  شخصیت  آن 
آن ها  را  ما  هویت  عناصر  که  دارند  را  خصوصیت 

کردند. تعیین 
را  باکری  شهیدان  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
انقاب  یک  تراز  در  انسان  فضائل  زیبای  تمثال 

باکری  مهدی  کرد:  عنوان  و  دانست  بزرگ 
فروتنی،  شجاعت،  رفیع  قله  و  فضیلت ها  بیرق دار 

دل  بودن  دریایی  گذشت،  ایثار،  نظیر،  کم  نجابت 
بود. اندیشه  بلند  افق های  در  نظر  وسعت  و 

باکری  از  وقتی  کرد:  تاکید  سامی  سردار 
طوفان های  در  که  مردی  یعنی  می گوئیم  سخن 

نقطه های  سخت ترین  همیشه  بود.  آرام  خطر 

همه  می ایستاد  که  او  می کرد.  انتخاب  را  جنگ 
راه  بزرگ  مردان  این  شهادت  با  ما  می ایستادند؛ 
آن  آموختیم.  را  دشمنان  مقابل  در  نشدن  تسلیم 

امپراتوری ها  ظاهری  شکوه  بر  توانستند  که  کسانی 
ایران  ملت  از دل  را  و هراس  ترس  و  کنند  غلبه 

به  نسبت  بشریت  جهان  از  فراتر  و  اسام  جهان  و 
فراتر  و  ببرند  بین  از  بزرگ  شیطانی  قدرت های 

باکری ها  شهید  کنند  پرواز  آن ها  قدرت  دامنه  از 
بودند.

درگیر  شرایط  سخت ترین  در  ما  گفت:  وی 
داستان  انقاب  ظهور  بودیم.  نبردها  بزرگ ترین 

منادی  که  اسام  نام  به  جدید  جهان  یک  تولد 
که  قدرتی  مقابل  در  بود  انسان  شرف  و  کرامت 

افسون  و  ملت ها  تحقیر  استکبار،  فساد،  ظلم، 
معنوی  و  مادی  ثروت های  غارت  و  نگه داشتن 

ساله   4۰ جدال  داستان  می کرد  راهبری  را  آن ها 
به  مردانی  کرد:  تاکید  سامی  ماست.سردار 

آموزاندند  را  بقا  رمز  که  بودند  باکری ها  بزرگی 
و  آورند  زمان  به  را  طیبه  حیاط  زیبای  جلوه های  و 

هیبت  چیزی  باید  شدند.  جامعه  طیبه  حیاط  منش 
را  بن بست  این  باید  ما  و  می شکست  را  استکبار 

دشمن  برابر  در  شدن  پیروز  درباره  تا  می شکستیم 
. یشیم بیند

بزرگ  قدرت های  بر  غلبه  تئوری  افزود:  وی 

راه  این  شهدا  که  نبود  ممکن  عینی  شاهدان  بدون 
دشمنان  بر  غلبه  راه  باکری  شهید  گشودند.  را 

راه  این  گشاینده  شهادت  که  داد  نشان  را  بزرگ 
نمی شدند  شهید  چنین  مردانمان  جنگ  در  اگر  بود. 

نمی رسیدیم. خودباوری  به  ما 
ما  داشت:  اظهار  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 

یا  امروز  جهان  در  که  شدیم  متوجه  و  آموختیم 
تسلیم  اینکه  یا  و  باشیم  مستقل  تا  باشیم  قوی  باید 

قرآن  منطق  از  ما  باشیم.  دشمن  تحقیر  و  ذلیل  و 
به  امر  خداوند  چراکه  بیایستیم  که  آموختیم 

است. کرده  ایستادند 
این  ما  شهیدان  هنر  کرد:  تاکید  سامی  سردار 
قلب ها  و  تفسیر  زمین  روی  را  الهی  آیات  که  بود 

باید  که  فهمیدیم  روز  آن  از  ما  کنند.  مطمئن  را 
خداوند  چراکه  کنیم  ترسیم  را  استقال  نقشه 

کرده  هدیه  ما  به  را  شدن  بزرگ  نعمت های  همه 
آرمان  و  مکتب  بزرگ،  رهبر  که  ملتی  هر  بود. 

و  امید  کرانه  و  باشد  داشته  بزرگ  ملت  و  بزرگ 
گفت:  می شود.وی  بزرگ  شود،  بزرگ  آرمانش 
از  و  نگذاشته  تنها  را  خویش  امام  هرگز  ما  ملت 

الوعد  و صادق  گرفته  اسام درس  حوادث صدر 
در  مدام  بلکه  نمی ایستد  و  نمی نشیند  ما  ملت  است. 

و  تفکر  ژرفای  و  است  آگاه  ملت  این  است.  قیام 
نبود  مقدس  دفاع  اگر  می شناسد.  را  دشمن  اندیشه 

می رسیدیم؟  دفاعی  قدرت  از  درجه  این  به  ما  آیا 
نظریات  و  می ریخت  ما  جامعه  بر  شهادت  روح  آیا 

و  امنیت  به  امروز  آیا  می آموختم؟  را  مقاومت 
کل  فرمانده  می رسیدیم؟جانشین  بازدارندگی 

قدرت  یک  جایگاه  در  ما  امروز  کرد:  تاکید  سپاه 
جهانی  قدرت  یک  آستانه  در  که  منطقه ای  بزرگ 

نظریه های  که  باکری  مانند  مردانی  نشسته ایم.  شدن 
بنای  سازندگان  آن ها  کردند،  عینی  را  مقاومت 

دشمنان  به  امروز  بودند.  ما  نوین  هویت  و  مقاومت 
هستیم  ما  این  و  می دهیم  شکست  را  شما  می گوئیم 

قدرتمند  راه  تازه  ما  باشیم.  پیروز  می خواهیم  که 
آموخته ایم.منبع:مهر،خبرآناین را  شدن 

سپاه زمینی  نیروی  سابق  فرمانده 

سرداران اقتصادی 
سرداران خوبی

 برای کشور نیستند

سردار سامی: ما تازه راه قدرتمند شدن را آموخته ایم

محمد  داد.  نشان  واکنش  مسلمانان  با  حادثه  این  ارتباط  در  آمریکایی  مقامات  برخی  اظهارات  و  نیوزیلند  تروریستی شب گذشته  حادثه  به  خارجه کشورمان  امور  وزیر 
مزدوران  که  می شود  باعث  تحجر  ارتقای  برای  غربی  دموکراسی های  در  نوشت:»مصونیت  توییتر  در  در صفحه شخصی خود  امور خارجه کشورمان  وزیر  ظریف،  جواد 

در  غرب  ریاکاری  باشند.  داشته  زنده  پخش  مسلمان   4۹ قتل عام  از  نیوزیلند  در  تروریست هایی  و  کنند  توهین  مسلمانان  به  تا  شوند  فلسطین  در  مسجدی  وارد  اسرائیلی 
یابد.« پایان  باید  بیان  آزادی  قالب  در  مسلمانان  بی اعتبار کردن  از  دفاع 

ریاکاری غرب در دفاع از بی اعتبار کردن مسلمانان پایان یابد
شنبه - 25 اسفند 1397 شماره 769

ظریف: 2 سیاست

 سال سختی پیش رو داریم

ما مدعی یک نظام پاک هستیم
 پس چرا اینطور پول بیت المال را می برند

 و فرار می کنند؟

علیرضا محجوب

در  کشور  سراسر  کارگر  خانه های  اجرایی  دبیران  سالیانه  نشست 
شد.علیرضا  برگزار  تهران  کارگر  خانه  کاربردی  علمی-  دانشگاه  محل 
اصاحات  طرح  گفت:  مراسم  این  در  کارگر(  خانه  )دبیرکل  محجوب 

وضع  که  داریم  قبول  ما  همه  است.  تقلب  سراپا  اجتماعی  تامین  پارامتریک 
کارگر  بین  نمی توان  که  بپذیریم  باید  هم  را  این  اما  است  بد  سازمان  مالی 

به  اما  باا.  را  بقیه  و  گرفت  کف  را  کارگر  یعنی  گذاشت.  تفاوت  بقیه  با 
دهند  امتیاز  کسی  به  می خواهند  اگر  که  هستیم  طرف  آدم هایی  با  نوعی 

عین  این  می کنند،  استفاده  دیگران  جیب  از  خود  جیب  از  استفاده  جای  به 
است. ناجوانمردی 

قبول  کرده اند  اجحاف  کارفرماهایشان  و  دولت  اینکه  افزود:  وی 
درست  باید  ولی  کردیم  امضا  اشتباهی  که  است  این  بنده  عرض  داریم، 

به  را  خیر  این  اینکه  بیفتد  اتفاق  خیری  که  است  این  مهم  کنیم.  عمل 
به  امید  می شد  نوشته  قانون  که  زمانی  نیست.  مهم  بگذارند  کسی  چه  حساب 
۷۳ سال رسیده  به  این موضوع  در حال حاضر  اما  بود  ۵۲ سال  تا   4۹ زندگی 

اینها  از  هرکدام  برای  بیمه پردازی(  )نظام  اکچوئری  نهضت  قطعا  است 
شود. گرفته  نظر  در  باید  که  می دهد  جداگانه  نتیجه 

داشت:  اظهار  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  مجلس  نماینده  این 

ستاد  آن  برای  باید  که  است  انتخابات  موضوع  مهم ترین  آینده  سال 
انتخابات  در  نمی توانم  بنده  تازه  قانون  براساس  دهیم.  تشکیل  انتخاباتی 

داوطلب  نمایندگی  برای  راستگو  آقای  فقط  تاکنون  و  کنم  شرکت 
کنیم  معرفی  را  گرفت  رای  آنها  برای  می توان  که  افرادی  باید  ما  شده اند. 

مهمی  موضوع  انتخابات  داد:  ادامه  باشیم.وی  آماده  انتخابات  برای  و 
به  نیاز  که  است  سخت  شدت  به  مختلف  جهات  از  آینده  انتخابات  و  بوده 

سال  یک  مجلس،  انتخابات  دوره  سه  از  بعد  اینکه  قانون  نیست.  آن  تشریح 
من  اما  است  قطعی  و  ندارد  شدن  رد  امکان  نماینده  برای  اجباری  استراحت 

سوی  از  اما  نیست.  عقایی  حرف  نظرم  به  و  هستم  آن  مخالف  شخصه  به 
کار  این  به  رای  نفر   ۲۷  ،۲۶ بودند،  مجلس  در  سال   ۲۰ که  نماینده ای  چند 

دهند. رای  موضوع  این  به  هم  بقیه  کردند  کاری  نوعی  به  و  دادند 
خانم  فقط  تهران  از  قانون  این  با  کرد:  بیان  ادامه  در  محجوب 

هستیم  متمرکز  کمالی  و  ربیعی  آقای  روی  همچنین  داریم.  را  جلودارزاده 
انتخابات  می گویم  بازهم  می شوند.  نماینده  آنها  از  کدامیک  نمی دانیم  اما 

این  به  توجه  با  و  تهران  شهر  در  به خصوص  داریم  رو  پیش  را  سختی 
دلیل  همین  به  نیز  افراد  این  شاید  و  بوده  کم  به شدت  رای  شانس  شرایط 

نشوند. داوطلب  انتخابات  برای 

کرد:  بیان  صحبت هایش  از  دیگری  بخش  در  کارگر  خانه  دبیرکل 
کردیم  سعی  مجلس  در  ما  که  بود  مهمی  موضوع  نیز  دستمزد  موضوع 

شورای  کار  که  بنویسند  یکجوری  بنویسند  فرمولی  است  قرار  اگر  بگوییم 
سه شنبه  که  بود  این  آقایان  درخواست  نشد.  اما  باشد  آسانی  کار  عالی 
جلسه  یکشنبه  روز  هرحال  به  نشود.  گرفته  تصمیم  موضوع  این  درباره 

چیزی  نگهبان  شورای  که  می دانم  بعید  و  بوده  موضوع  این  درباره  ما  قطعی 
تشخیص  برای  را  خود  طرح  هم  مجلس  قاعدتاً  و  بفرستند  مخالفت  برای 
سه  در  آنها  می دانم  بنده  که  آنجا  تا  افزود:  می فرستند.وی  نظام  مصلحت 

حقوق  و   ۱۲ تبصره  آنها  از  یکی  که  کردند  مطرح  را  موضوعاتی  مورد 
گروه  درخواست  به  همچنین  نیست.  طرح  در  شده  گفته  که  است  کارمندان 
اگر  که  بوده  این  هم  آنها  استدال  و  است  افتاده  عقب  به  این حکم  کارگر 

می شود.  گرفته  بهتری  تصمیم  شود  گرفته  تصمیم  موضوع  این  درباره  دیرتر 
آخرین  گفت:  پایان  در  باشد.محجوب  متفاوت  خیلی  نمی تواند  قاعدتاً  اما 

را  خود  پیشنهاد  نیز  کارگر  گروه  و  شده  گفته  درصد   ۲۳ کارفرما  حرف 
اگر  هستیم.  کارگر  گروه  از  پشتیبانی  به  مکلف  ما  قاعدتاً  است.  داده  ارائه 

اعتراض  موضوع  این  به  و  بدهیم  هم  دست  به  دست  باید  شد  کمتر  هم 
شود. گرفته  تصمیم  این  تا  کنیم  کمک  باید  همگی  نوعی  به  کنیم. 

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی گفت: 
توزیع عادانه کااهای اساسی، مانع از رانت خواری و 

فساد می شود.
 احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه گفت وگوی 

بخش خصوصی و دولت در سالن جلسات امام جواد)ع( 
استانداری قم عنوان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، باید 

توزیع را به بهترین نحو مدیریت کنیم تا نیازهای مردم 
تامین شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسامی افزود: 
جامعه با مشکات زیادی دست به گریبان است، امروز 
افرادی به دفتر من مراجعه می کنند که می گویند ۵ ماه 

است گوشت مصرف نکرده اند.
وی بیان کرد: توزیع عادانه کااهای اساسی، مانع از 

رانت خواری و فساد می شود، اگر توزیع نامناسب باشد 
مشکات زیادی را به بار می آورد.

امیرآبادی اظهار کرد: در سال جاری با اینکه بیش 
از سالهای قبل گوشت وارد کشور شد اما به دلیل عدم 
مدیریت ازم، در برخی از موارد شاهد رانت و ایجاد 

مشکاتی برای مردم بوده ایم.
وی گفت: در حال حاضر توزیع نامناسب ارزاق و 

کااهای اساسی گریبانگیر کشور شده و نارضایتی هایی 
را به وجود آورده است که البته بخشی از آن نیز در 

دست دولت نیست، همه ما وظیفه داریم در این وضعیت 
به کمک دولت بیائیم و این وظیفه دینی و ملی و انسانی 

ماست.
امیرآبادی گفت: ما انتظار داریم در مسیر حمایت از 
تولید، وزارت صمت دغدغه های ازم را پیگیری کند، 

مجلس نیز از برنامه ها و راهبردهای وزارت صمت در رفع 
مشکات حمایت می کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع مردم جزیره هرمز و در 
مراسم افتتاح فاز نخست طرح ساماندهی خط ساحلی جزیره 
هرمز با بیان اینکه نام هرمز بر تارک تاریخ ایران می درخشد، 

گفت: جزیره هرمز در جغرافیای دنیا جایگاه ویژه ای دارد.
وی ادامه داد: رشادت های مردم این جزیره در دوران دفاع 

مقدس نام هرمز را درخشان تر کرده است.وزیر کشور با 
تأکید بر اینکه باید تاش بیشتری برای خدمت به مردم جزیره 

هرمز صورت گیرد، اظهار داشت: دفتر مقام معظم رهبری 
و دولت به دنبال اجرای کار ویژه ای در جزیره هرمز هستند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون پروژه های 
طراحی شده برای جزیره هرمز به شکل مناسبی پیش رفته 

است اما توقع ما این است که سرعت انجام کار افزایش 
یابد.دستگاه های اجرایی باید هر نوع همکاری را که مورد 

درخواست استاندار هرمزگان است، انجام دهند و هیچ گونه 
کوتاهی در این راستا پذیرفته نیست.وی با بیان اینکه نگاه 

ویژه به جزیره هرمز مورد تاکید رئیس  جمهور و دولت است، 
تصریح کرد: از تمامی دستگاه های اجرایی که حضور پررنگ 
و موفقی در راستای اجرای طرح های این جزیره داشته باشند، 

قدردانی می شود و با دستگاه هایی که همکاری نکنند، برخورد 
قانونی خواهد شد.وزیر کشور با بیان اینکه اقدامات جهادی 
بسیار خوبی در کشور در حال انجام است، خاطرنشان کرد: 
توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته از اولویت های مورد 
تاکید مقام معظم رهبری است و در این راستا جزیره هرمز 

نیز مورد توجه ویژه قرار دارد.رحمانی فضلی افزود: در کل 
کشور نزدیک به ۳۵ شهرستان و منطقه به عنوان الگو جهت 

اجرای پروژه های مختلف انتخاب شده اند تا در آنها اقدامات 
عمرانی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناسبی صورت گیرد 
و جزیره هرمز نیز یکی از این مناطق الگو محسوب می شود. 

در نهایت باید این الگوها به تمامی شهرستان های کشور تسری 
یابد.وی یادآور ش: باید با نگاه جهادی، اقتصاد مقاومتی را به 
منصه تحقق برسانیم و به همه دنیا اعام کنیم که ایران اسامی 

با تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های خود می تواند مسیر 
سربلندی این کشور را در گام دوم انقاب اسامی طبق منشور 

مقام معظم رهبری تداوم بخشد.

مجلس: رئیسه  هیات  عضو  یک 

کشور: وزیر 

 آیت اه لطف اه صافی گلپایگانی

توزیع عادانه کااهای اساسی
مانع از رانت خواری می شود

اقتصاد مقاومتی را باید با 
نگاه جهادی محقق کنیم



را  فجر  فیلم  نمایش آن در جشنواره جهانی  و  سینمایی »طلسم«  فیلم  قدیمی  نسخه  مرمت  فرهنگ  داریوش 
اتفاقی مثبت دانست و پیشنهاد داد »دو فیلم با یک بلیت« هم مرمت شود و در دوره های بعد به نمایش درآید.
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علی اصغر حداد با اعتقاد به این که در ادبیات ترجمه تحولی ایجاد نشده، از مشکاتی که به گفته او با ادامه یافتن شان مزید بر علت شده و بازار نشر را نحیف تر کرده اند می گوید.این مترجم، درباره وضعیت ادبیات ترجمه در سال ۹۷، اظهار کرد: در سال ۹۷ هم تحول خاصی در ترجمه رخ 

نداده و وضعیت مثل سال های پیش بوده است. عام ترین و مهم ترین و آزاردهنده ترین مشکات ادبیات هم ارشاد و ممیزی آن بوده است. بعد از آن هم مشکات گرانی، که شامل حال کتاب و آثار ادبی هم بوده و مزید بر علت شده و بازار نشر کتاب را نحیف تر از آن چه بود، کرده است.
حداد همچنین در پاسخ به سوالی درباره میزان استقبال مخاطبان با توجه به وضعیت امسال نشر، گفت: استقبال مخاطبان دقیقاً یک امر اقتصادی است. کتاب گران شده و چون گران شده و مردم هم برای نان شب شان محتاج اند، سمت کتاب نمی آیند. اما این به آن معنی نیست که مردم به کتاب 
توجهی ندارند؛ بلکه توانش را ندارند.مترجم »مرده ها جوان می مانند« و »مجموعه نامرئی« همچنین درباره تأثیر وضعیت نشر بر میزان انگیزه و فعالیت مترجمان و نویسندگان بیان کرد: مترجمان و مؤلفان دو دسته اند؛ یک عده برای نان شب شان کار می کنند، در نتیجه در هر شرایطی به ناچار ادامه 

می دهند. عده ای دیگر هستند که این کار، آمال و آرزوی شان است. آن ها چه ارزان بشود و چه گران، چه ارشاد اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، کارشان را انجام می دهند.علی اصغر حداد در انتها از کتاب مورد پسندی هم که امسال خوانده است نام برد و گفت: همین حاا کتاب »ایوب« جلویم 
است. این کتاب ترجمه قاسم هاشمی نژاد است که صور مختلف داستان »ایوب« را از متون قدیمی ترجمه کرده است؛ کتاب بسیار خوبی است. آثار منوچهر بدیعی هم کتاب های خوب و خواندنی ای هستند.

جشنواره جام جم با تمام خوب و بدهایی که داشت تمام شد... قهر و آشتی 
و جوایز داده شده و نشده هم مثل سال های گذشته در حاشیه این جشنواره 

تلویزیونی قرار داشت اما نمی توان گفت اصلی ترین چالش جام جم امسال، 
جوایز و برخی چهره های حاشیه ساز بود بلکه سیاست های به کار گفته شده و 
یا حتی برخی سیاست هایی که جایی در رسانه نداشت مهم ترین نکته جشنواره 

امسال بود هرچند حضور برخی چهره ها و کنایه ها و انتقادات و برخی قهر و 
آشتی ها مدیران سازمان را به چالش کشید. می توان  گفت که ماه ها پیش از 
برگزاری جشنواره جام جم، حاشیه ها و سیاست های قالب در برنامه زودتر از 

موعد رسیده بود و حتی حاشیه ها و برخی انتقادات به این جشنواره تا امروز نیز 
ادامه دارد. 

*تلویزیونی که فرهنگی است اما سیاسی اداره می شود!
جشنواره به لحاظ ابعاد فرهنگی و هنری که دارد باید از یک بعد که همان 

فرهنگ است مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد اما می بینیم که ابعاد دیگری 
جای رسالت اصلی این جشنواره تلویزیونی را گرفته و حتی پای سیاست را هم 

به آن باز کرده است. پیش از این برنامه، دستکاری در آرای مردم و غیبت عادل 
فردوسی پور و باا آمدن محمدرضا گلزار یکی از اصلی ترین محل های انتقاد 
به تلویزیون بود ولی با گذشت زمان و روشن شدن برخی واقعیات و برگزاری 

اختتامیه این جشنواره، هنوز سیاست های پشت پرده آن مورد بحث است. حاشیه 

ها بعد از جشنواره نیز ادامه داشت. قهر پژمان بازغی از تلویزیون یکی از مصادیق 
آن می باشد که بعد از پایان جشنواره، برنامه کودک شو را با هدف انتقادی از 
جام جم ترک کرد. هر چند که جوایز بین هنرمندانی که محبوب مردم بودند 

تقسیم شد اما بازی های سیاسی نقابی بر روی صورت این برنامه و بیش از همه 
تلوزیون قرار داد؛ تلویزیونی که یک پایگاه فرهنگی می باشد اما سیاسی اداره 

می شود.
*جام جم؛میدان رقابت میان مدیران نه چهره ها 

این جشنواره بیش از آن که به رقابت میان چهره ها بپردازد به میدانی برای 
رقابت مدیران و قدرت طلبی تبدیل شده است؛ هرکس که قدرت و پول بیشتری 

داشته باشد برنده است و جام جشنواره به او اهدا می شود مابقی هنرمندان هم به 
اجبار باید بگویند که اصلی ترین جایزه خود را از مردم دریافت کرده اند!  علی 

خودسیانی، نویسنده سریال های قدیمی در این خصوص گفته بود:»  جشنواره 
تلویزیونی جام جم که با این روند که برگزار می شود، نوعی عرض اندام و 

خودنمایی مدیران شبکه هاست. در واقع به جای برگزاری رقابت سالم بین عوامل 
سازنده برنامه ها به رقابت بین شبکه ها و مدیر شبکه ها تبدیل شده است. این مسئله 

باعث می شود رأی هاجابه جا شود؛ البته اتهام نمی زنم بی آنکه پرونده را ببینم و 
آرا بازشماری شود اما این شبهه در میان مردم به وجود می آید که وقتی شبی 

یک میلیون رأی جابه جا و به یک برنامه اضافه می شود، ممکن است چه اتفاقی 

افتاده باشد؟« 
*تلویزیون خود را به دست چه کسی سپرده است؟

سپردن رسانه ملی به عنوان یکی از پر طرفدارترین ها در میان مردم، به دست 
کسی که سیاست های درستی را در آن پیاده سازی نکند، همان قدر که می تواند 

سودرسان باشد آسیب رسان خواهد بود. اما با این وجود شرایط فعلی تلویزیون 
و چهره هایی که در آن حضور دارند نشان می دهد که مدیران، تلویزیون را به 

دست کسانی سپرده اند که چهره ها در آن حرف اول را می زند. شیطنتی که 
تلویزیون نیز در آن بی تاثیر نبوده و تا حدودی بر این حواشی دامن می زند. 

صحبت های گلزار و فردوسی پور بعد از دریافت جایزه در جشنواره جام جم 
ترازویی را در ذهن مردم ایجاد کرد که چندان هم مساوی نبود؛ از یک طرف 
یک چهره سینمایی معروف، تلویزیون را مدیون حضور او می داند و از طرفی 

دیگر مجری محبوب ورزشی از بی مهری های سازمان و تلویزیون گفت! دوگانه 
ای که این روز ها بیش از هر زمان دیگری از جانب تلویزیون دیده می شود که 
نتیجه و یا حتی تحلیلی هم برای آن در نظر نمی گیرد بلکه شبکه ای از عامت 

سوال ها را برای مردم و در ذهن مخاطبان ایجاد می کند. در فرهنگ عمومی 
جامعه به کمک فضای رسانه ای غالب، تاش برای مظلوم نمایی از فردوسی 

پور بسیار صورت گرفت اما دیده نشد که فردوسی پور در این سالها تمام تاش 
خود را برای انحصار فضای رسانه ای ورزشی کرده است و به گونه ای خود را 

به نمایش گذاشته است که فردوسی پور کنونی برآمده از توانایی های صرف 
اوست. در این میان فضاسازی رسانه برای او نادیده گرفته شده است. 

*رسانه و جشنواره غرق در پول!
نفوذ اسپانسر طی دوره های پیش در تلویزیون، هیچ گاه با چنین سرعتی 
پیش نرفته بود. تلویزیونی سرشار از آگهی و اسپانسر و چهره های مشهور که 

بیشتر روند پول سازی در تلوزیون را سرعت بخشیده اند نه فرهنگ سازی. این 
تغییرات در سازمان تا جایی پیش رفته که پای آن به جشنواره تلویزیونی هم 

باز شده است و متاسفانه سلبریتی ها اقتضائات خودشان را به رسانه  ملی تحمیل 
می کنند. سیاست رسانه ملی به استفاده همزمان از مجری  های سازمانی و ستاره 

 های سینمایی تغییر کرده است. ستاره هایی که در سینما و رسانه ملی هستند. 
اگر میزان مخاطب شان کم شود به رسانه ملی باز می  گردند تا دوباره جلب نظر 
کنند. اما مسئوان تلویزیونی از این موضوع غافل مانده اند که اگر چه سیاست 
های پول سازی، چه برای تلویزیون و چه برای جشنواره جام جم را به کار می 

گیرند اما دلسردی مردم از سازمان هم به مراتب ادامه داشته و رای خود را متوجه 
مردمی ترین چهره تلویزیون خواهند کرد. آن چیزی که در جشنواره جام جم 
اهمیت می یابد این موضوع است که تلویزیون و رسانه ملی نباید قدرت خود 

را در اختیار چند چهره قرار دهد و رفتن به دنیای جدید را از مسیری اشتباه طی 
کند. 

کارگردانی  و  نویسندگی  به  »طلسم«  سینمایی  فیلم 
فیلمخانه  همکاری  و  حمایت  با  فرهنگ  داریوش 

»فیلم های  بخش  در  نمایش  آماده  و  مرمت  ایران  ملی 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  شده«  مرمت  کاسیک 

اکران عمومی شد و  ۶۵ شمسی  است.»طلسم« در سال 
بهترین  رشته  سه  در  سال  همان  فجر  در جشنواره  توانست 

بهترین  و  متن  موسیقی  بهترین  مرد،  دوم  نقش  بازیگر 
شود. سیمرغ  دریافت  نامزد  تدوین 

با جذاب  »طلسم«  کارگردان  فرهنگ  داریوش 
آنهم  کاسیک  فیلم های  دوباره  شدن  دیده  خواندن 
جهانی  جشنواره  بانیان  که  این  گفت:  باا  باکیفیت 

سینمای  تاریخ  ویژه  و  تاثیرگذار  فیلم های  فجر  فیلم 
تشکر  جای  می کنند،  عرضه  نگاهی جدید  با  را  ایران 

در  ایرانی که  آثار  پیشگامان  را جزو  »طلسم«  دارد.وی 
کرد:  عنوان  و  دانست  کردند  شرکت  جهانی  جشنواره های 
۸۸ میادی )۶4-۶۵  یعنی سال  فیلم در زمان خودش  این 

توجه  مورد  جهانی  فستیوال های  معتبرترین  در  شمسی( 
فیلم  عنوان  به  لندن  فستیوال  در  آنجا که  تا  قرار گرفت 

فستیوال،  آن  در  که  خاطرم هست  شد.  برگزیده  منتخب 
عنوان  با  فیلم  مورد  در  مقاله ای  معروف  منتقدان  از  یکی 

کرد. منتشر  ایران«  سینمای  از  درخشان  فیلم  »یک 
مسکو  فستیوال  مسابقه  بخش  در  »طلسم«  وی،  گفته  به 

به جشنواره رسید. اما  دیر  بود  هم 
زندگی  اتفاق  مهم ترین  زرد«  »رز  فیلم  کارگردان 

از سال ها  اثرش پس  بودن  را زنده  فیلمساز  حرفه ای یک 
برای  اتفاق بزرگ  این یک  ارزیابی کرد و توضیح داد: 

باشد  زیاد  آنقدر  اثرش  داشته های  که  است  هنرمند  یک 
۳4 سال هنوز جان دارد و جان شیرین خوش  که پس از 

است.
تلویزیون  در  اولین کارش  اینکه  به  اشاره  با  فرهنگ 

جریان  می توانست  که  بود  شبان«  و  سلطان  »افسانه  سریال 
و  مدیران  می آید  نظر  به  متاسفانه  بیان کرد:  ساز شود، 

تداوم یک رویه  ما در  فرهنگی  مسئوان و کارگزاران 
می توانست  شبان«  و  سلطان  »افسانه  نیستند.  کوشا  مثبت 

به  و  افسانه های شرقی  تمامی  ساز  و جریان  آغازگر 
افسانه  و  داستان   ۵۰ ایرانی شود. من حداقل  خصوص 

می توانستند  که  بزنم  مثال  برایتان  می توانم  ایرانی 
از  متاسفانه  اما  کنند  سازی  افسانه  و  هویت  شخصیت، 

نشد. موضوع  این  برای  حمایتی  نوع  هیچ  مدیران  جانب 
عنوان کرد:  »طلسم«  فیلم  به جریان سازی  اشاره  با  وی 

بلکه  انگیزش  هیجان  و  ترسناک  ظاهر  دلیل  به  نه  اثر  این 
به دلیل ایه های درونی آن که درباره عشق و دربند 
بودن زن است توانست در زمان خودش جریان ساز 

شود؛ آن هم در روزگاری که نمی شد از عشق در آثار 
آورد. زبان  به  چیزی  سینمایی 

نکته  این  شاید  افزود:  کارگردان  و  نویسنده  این 
زنان  امروز  به  تا  از زمان ساخت »طلسم«  باشد که  جالب 
با من صحبت کرده و  فیلم  این  از مردان در مورد  بیشتر 

۳۰ سالگی  از  عبور  می کنند، چه جوانانی که در آستانه 
اثر  این  تماشای  به  پیش  ۳4 سال  افرادی که  هستند و چه 
زمان  در  »طلسم«  گویند  می  همه  اینکه  تر  جالب  نشستند. 
از چند  بعد  بود ولی وقتی  ما وحشت آفرین  برای  اکران 

سال برای بار دوم آن را دیدیم ایه دوم آن را که همان 
کردیم. دریافت  است  عشق 

نظر  از  فیلم حرکات جذابی  این  به گفته وی، 
افراد زیادی در  پردازی دارد و هنوز  فیلمبرداری و صحنه 

می کنند. آن صحبت  آینه  تاار  مورد 
»طلسم«  فیلم  درخشان  فیلمبرداری  بر  تاکید  با  فرهنگ 

که  پورحسینی  پرویز  گفت:  دست  زرین  علیرضا  توسط 
این  بازی های دوران هنری خود را در  بهترین  از  یکی 

به  علیرضا زرین دست هم  از سوی دیگر  داد  انجام  فیلم 
در  را  هایش  فیلمبرداری  بهترین  از  یکی  تایید خودش 
زمان  بدانید آن  است  است. جالب  داده  انجام  »طلسم« 

او به جای زرین دست، زرین چشم می گفتم. در  به  ها 
داشتند که  قرار  بگویم گروه، در یک موجی  باید  کل 

دهند. انجام  متفاوت  کار  یک  بخواهند 
نمایشنامه  از  »طلسم«  فیلم  بودن  اقتباسی  رد  با  وی 
ساخت  در  گفت:  بیضایی  بهرام  نوشته  کواک«  »قلعه 

اقتباسی صورت  اما  مشورت شد  بیضایی  آقای  با  اثر  این 
که  زمانی  بنابراین  بودم  دوست  بیضایی  با  من  نگرفت. 

بهترین  کردم  فکر  بسازم  را  سینماییم  اثر  اولین  خواستم 
بنابراین  او شوم  دستیار  فیلم  در یک  است که  این  تصمیم 

که  شدم  بیضایی  دستیار  کوچک«  غریبه  »باشو  فیلم  در 
هنری  زندگی  تمام  در  دستیاری  تجربه  آخرین  و  اولین 

فیلم  به کار ساخت  تجربه دست  این  از  بعد  بود،  من 
با  برباد«  »تکیه  سینمایی  فیلم  شدم.کارگردان  »طلسم« 

نه  را  ۷۰، کاسیک  ۶۰ و  به سینمای کاسیک دهه  اشاره 
کرد  عنوان  معنا  ماندگاری  مفهوم  به  بلکه  کهنه  مفهوم  به 
و  توازن  تعادل،  است که  فیلمی  تشریح کرد: کاسیک  و 

تا کهنسال  نوجوان  از  است که  برای همین  دارد  تناسب 
رمان  مانند  ماندگار  های  فیلم  به خود جلب می کند.  را 

و  ماندگار دوام  معماری های  ها و حتی  ها، موسیقی 
ایران را دوره  ۷۰ سینمای  ۶۰ و  ادامه دارند.فرهنگ دهه 
دانست  ها  فیلم  در  شوریدگی  و  شیفتگی  گویی،  داستان 

نبودند.  افکار و سلیقه ها دم دستی  و گفت: در آن دوره 
های  پیشرفت  دلیل  به  زیادی  مقدار  بگویم  که  متاسفم 

است.  شده  رایج  پسندی  آسان  دیجیتالی،  و  تکنولوژی 
نگاه کنید خواهید دید که  فیلم های آن دوره  به  اگر 

این موج همه  بودند و  کارگردانان در یک موج خاقه 
انجام  تر  اساسی  ماندگارتر و  را وامی داشت که یک کار 
دیگرش  فیلم  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  دهند.فرهنگ 

آینده در بخش  بلیت« هم در  با یک  فیلم  »دو  یعنی 
فیلم  جهانی  جشنواره  شده«  مرمت  کاسیک  »فیلم های 

جهانی  جشنواره  دوره  درآید.سی و هفتمین  نمایش  به  فجر 
 ۶ ۱۸ تا ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ )۲۹ فروردین تا  فیلم فجر از 
تهران  در  میرکریمی  رضا  دبیری  به   )۱۳۹۸ اردیبهشت 

می شود برگزار 

کیوان امجدیان: اکران نوروزی سینماها یک امتیاز است و 
نباید رانتی باشد.  برنامه شهر فرنگ شبکه خبر با موضوع اکران 

نوروزی سینما با حضور کیوان امجدیان و سید ضیا هاشمی 
برگزار شد.در این برنامه کیوان امجدیان گفت: سهم خواهی و 
رانت در اکران نوروزی سینماها بیداد می کند.امجدیان افزود: 

در فیلم های امسال نوروزی، چینش اکران به گونه ای است 
که فیلم های فرهنگی ما قربانی می شود.فیلم درخشانی مثل 

تختی یا حتی متری شیش و نیم و زندانیها که ممکن است 
قربانی وضعیت اکران و مافیای سینما شوند باید توسط رسانه 
ها و ازجمله صداوسیما حمایت شوند.وی گفت: جای ارائه 

فیلم های فرهنگی و هویتی نباید در اکران نوروزی خالی باشد 
و چربش نباید به سود فیلم های کمدی باشد.امجدیان افزود: 

اینکه هر دفتری یک سهم در اکران نوروزی داشته باشد، 
خوشایند است اما این سهم دور زده می شود و در پخش رابطه 

استثمار گونه ای به وجود می آید.وی گفت: سینمای ایران 
دارد تبدیل می شود به یک پخش بزرگ با اقمارهایی که به 

صورت غیرمستقیم وابسته به همان پخش بزرگ هستند. در 
نتیجه عوامل سینما باید به تمام خواسته های او گردن بگذارند.

به گفته وی ظاهرا ژن خوب در پخش هم به وجود آمده و 
دختر و پسر و برادرزاده فان و بهمان پخش کننده ها نیز وارد 
گود شده اند.وی ضمن انتقاد از چینش اکران گفت: چرا باید 
آقای سرتیپی که سخنگوی شورای عالی اکران است و روی 
کیک تولدش مینویسند پدرخوانده سینما، اینجا هم فیلمی را 

که خودش تهیه کرده بگذارد به عنوان اکران نوروز. یا چرا 
به فیلم  آقای محمدی که پدرش تهیه کننده بزرگواری است 
که یک پردیس بزرگ راه انداخته و قدرتمند است و با همان 

پخش های موجود فیلمهای پسرش را پوشش می دهد امکان 
استفاده از اکران را می دهند.امجدیان درباره مقید نبودن به 

قوانین گفت: این آیین نامه شاید دولتی ترین و غیرصنفی ترین 
آیین نامه چند سال اخیر باشد. متاسفانه با وجود تاشی که 

آقای داروغه زاده داشت حتی اجازه ندادند شورا به اصولی 
ترین قواعدی که اعام شده بود پایبند بماند.ما اینهمه میگوییم 

چرا فیلمها حاضر نیستند با حضور در جشنواره،مورد نقد قرار 
بگیرند اما از آنطرف به فیلمهایی که اصا جشنواره برایشان 

مهم نبوده یا به هردلیل در آن شرکت نکرده اند جایزه اکران 
نوروزی میدهیم؟!!ضیا هاشمی - تهیه کننده سینما در برنامه 

شهر فرنگ گفت: باید سهم خواهی و رانت را در سینما با 
تغییرات جدی، کم کنیم.وی افزود: چیدمان فیلم ها نباید 
به یکدیگر آسیب بزنند.ضیا هاشمی گفت: تصمیم گیری 
اگر صنفی باشد بهتر است و در مقابل فشارها آسیب پذیر 

نیست.وی گفت: قانون ضد انحصار نوشته شده است و اگر 
مشکاتش برطرف شود؛ می تواند بسیاری از مشکات سینما 
را حل کند.هاشمی درباره افزایش قیمت سینما گفت: افزایش 

چشمگیری نخواهیم داشت اما در برخی پردیس ها شاید با 
محاسبه ارزش افزوده به بیست هزار تومان برسد.

رهبر ارکستر فیارمونیک تهران معتقد است: دسته بندی 
ژانر موسیقی کاسیک و موسیقی های دیگر امروزه کاربردی 

ندارد و بهتر است اسم همه ژانرها را موسیقی بگذاریم.
آرش گوران گفت: وقتی می گوئیم موسیقی کاسیک، 

انگار که داریم به موسیقی از یک دوره خاص مثًا سال 
۱۷۵۰ تا ۱۸۲۰ اشاره می کنیم.

او همچنین تأکید کرد که غربی - شرقی کردن موسیقی 
نیز اساساً درست نیست؛ چون موسیقی یک زبان بین المللی 

است و هر کسی می تواند با آن ارتباط برقرار کند.
گوران درباره وضعیت فعلی موسیقی ایران گفت: اگر 

بخواهم به موسیقی نگاه منتقدانه داشته باشم، آن را در حال 
پیشرفت می بینم؛ چراکه نوازنده های جدید کار خود را 

خوب انجام می دهند و تاش خود را برای پیشرفت، می کنند 
به شرط اینکه انتخاب های درستی انجام دهند؛ چراکه 

انتخاب های درست است که هنرمند را می سازد نه تنها 
استعدادهای او.

او ادامه داد: نوازندگان و فعاان موسیقی باید تمرینات 
خود را جدی بگیرند و به روز باشند، تنها نگاه گیشه ای 
و نگاهی به عنوان منبع کسب درآمد به موسیقی نداشته 

باشند؛ چراکه اگر همه معیارمان پول باشد تعداد کسانی که 
به تماشای اجراهای موسیقی می نشینند روز به روز کمتر 

می شود.
رهبر ارکستر فیارمونیک تهران در پاسخ به پرسشی 
درباره مهم ترین اتفاقات حوزه موسیقی یا صرفاً موسیقی 
کاسیک در سال ۹۷ از منظر وی، گفت: جواب دادن به 

این پرسش کار سختی است. نمی توانم اتفاقات امسال حوزه 
موسیقی را دسته بندی کنم. چراکه ممکن است اتفاقات حوزه 

موسیقی خیلی بیشتر از حتی ۱۰ رویداد باشد. ولی برای خود 
من اینکه ارکستر فیارمونیک بعد از یک سال به روی صحنه 

رفت و توانستم دوباره همکارانم را در ارکستر ببینم و با 
مخاطبان ارکستر روبه رو شوم، یک اتفاق خیلی خوب است.

او ادامه داد: البته خود من امسال در مرداد ماه یک 
رسیتال پیانو داشتم ولی یک سالی بود که به دلیل مشکات 

مالی و نبود سالن مناسب نتوانسته بودیم با ارکستر 
فیارمونیک به روی صحنه رویم؛ البته قول می دهم که سال 

آینده تعداد کنسرت هایمان بیشتر باشد.
گوران بیان کرد: شاید به دلیل اینکه امسال خیلی اتفاقات 

عرصه موسیقی را دنبال نکرده ام از اتفاقات مهم این عرصه 
خبر ندارم ولی قطعاً در جای جای موسیقی کاسیک ایران 

اتفاقات خوبی رقم خورده است.
این هنرمند درباره اینکه امیدوار است سال آینده چه 
اتفاقات مثبتی در موسیقی رقم بخورد؟ گفت: برنامه های 
زیادی برای موسیقی ژانر کاسیک، ارکسترال و پاپ در 

سال آینده دارم که اگر مسؤوان موسیقی عاقه مند باشند 
می توانم آنها را به اشتراک بگذارم. موسیقی هایی که در 

ایران اجرا می شود، حتی موسیقی هایی که به نام پاپ اجرا 
می شود می تواند به خوبی ساماندهی شود و کمک کند سطح 

شنیداری مردم بااتر رود، هرچند که به نظر من باا است.
این رهبر ارکستر همچنین در پایان در پاسخ به اینکه چه 

آروزیی برای مردم در سال آینده دارد؟ گفت: آرزوهای 
زیادی برای مردم دارم ولی امیدوارم قبل از هر چیزی حال 

دلشان خوب باشد و از فشارهای اجتماعی و اقتصادی که 
در حال حاضر تحت تأثیر آن قرار گرفته اند بیرون بیایند. ما 

فقط با انگیزه مردم به روی صحنه می رویم و حداقل برای 
شخص من هیچ انگیزه مهم دیگری برای اجرا وجود نداشت. 
هدف ما این بود که مردم طی مدتی که به تماشای اجرای ما 

نشستند به هیچ چیز بدی فکر نکنند یا حداقل مفاهیم جدیدی 
را توسط موسیقی به آنها ارائه دهیم.

کنسرت ارکستر فیارمونیک تهران بیستم اسفند ماه در 
تاار وحدت به روی صحنه رفت.

وقتی بازار نشر نحیف تر می شود

رسانه چهره مدار یا مردم مدار؟

رانت در اکران نوروزی سینماها

به جای دسته بندی 
فقط بگوییم موسیقی!

دنیای جدید جام جم با مسیر اشتباه تلویزیون

گفت وگو با علی اصغر حداد

پریساعبادی-خبرنگار

فرهنگ3

داریوش فرهنگ:مدیران ما 
در تداوم یک رویه مثبت کوشا نیستند

کیوان امجدیان



مهم ترین عامل تعیین نرخ اجاره،  بهای ملک است که البته عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا و نرخ تورم بر تغییرات نرخ اجاره تاثیرگذار هستند. طبق گفته کارشناسان با افزایش جمعیت اجاره نشین ها و افزایش قیمت مسکن احتمال رشد دوباره نرخ اجاره در سال آینده وجود 
دارد.طبق گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار در حال حاضر ۳۵ درصد مردم اجاره نشین هستند و معموا طیف مستاجر از قشر ضعیف جامعه محسوب می شود. حال اینکه با افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته و تاخیر در خرید مسکن باعث شده است که 
تقاضا به سمت بازار اجاره افزایش پیدا کند.همین عامل افزایش تقاضا در کانشهرهایی که با کمبود عرضه مواجه هستند باعث افزایش قیمت اجاره شد. از سوی دیگر  مهم ترین عامل تعیین قیمت اجاره مسکن،  بهای ملک است و نرخ کرایه براساس قیمت خانه مشخص می شود.از 
زمستان ۹۶ تا پاییز امسال در تهران قیمت مسکن حدود ۹۰ درصد افزایش داشت بنابراین این عامل هم موجب رشد نرخ اجاره شده است. البته عواملی مانند نرخ تورم و تغییرات نرخ بهره بانکی هم بر تعیین نرخ اجاره تاثیر گذار هستند.تمام این عوامل باعث شد که در فصل اول سال 
جاری شاهد افزایش 4۰ درصدی اجاره بها در شهر تهران باشیم. البته واقعیت بازار معموا اعداد و ارقام بااتری را از میزان افزایش قیمت اجاره بها نشان می دهد.با توجه به اینکه طبق گفته کارشناسان افزایش قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی ادامه خواهد داشت 

بنابراین باید انتظار افزایش قیمت اجاره بها را در سال ۹۸ به ویژه در کان شهرهایی مانند تهران داشت که به دلیل افزایش قیمت مسکن به جمعیت اجاره نشین ها اضافه می شود.نکته مهم در بازار مسکن این است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در یک سال گذشته اغلب 
موجران تمایل به دریافت اجاره دارند و به ازای کاهش سقف رهن، نرخ کرایه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. 

ادامه افزایش اجاره بهای مسکن در سال آینده

صف مرغ؛ عیدی جدید به مردم!

دار بازی را عوض کرد؛کوپن ها برمی گردند!

۴شنبه - 25 اسفند 1397 شماره 769 اقتصاد
پایان بحران گوشت با آغاز بحران مرغ همزمان شد

مقدار  تا  ایستند  می  در صف های طوانی گوشت 
اقام  ترین  اصلی  از  یکی  عنوان  به  اندکی گوشت، 

ها ساعت  این صف  کنند... گاهی  تهیه  را  خانوار شان 
ها طول می کشید و تجمع عده زیادی از مردم را هم 

بودند که سهم  امیدوار  نهایت  اما در  به وجود می آورد 
اینترنتی  خرید  شد.  شان خواهد  نصیب  آن  از  کوچکی 
گوشت و ورود دام و گوشت های ترکیه ای و برزیلی 

تهیه گوشت در  برای  تا حدودی جو روانی  به کشور 
تا حدودی  توانست  ثبات رساند و  به  را  میان مردم 

به طور عینی  اما  بازگرداند  بازار گوشت  به  را  آرامش 
بوده و  باا  برای گوشت  تقاضا  ملموس هم چنان  و 

تهیه آۀن  برای  را  ها  از خانوار  بسیاری  توانایی  قیمت آن 
دریافت  برای  است. صف های چند ساعته  سلب کرده 

تهیه آن  برای  بود که  نظر مردم آخرین صفی  به  گوشت، 
با  که  نکشید  طولی  اما  بایستند  ها  ساعت  بودند  مجبور 

پایان صف های گوشت، و آرامش حداقلی که حاکم 
تصوری  دیگری جایگزین آن شد.  اقام خوراکی  شد، 

بعد از صف گوشت وجود نداشت  برای صف های مرغ 
به موازات گوشت و در حد  نیز  این که قیمت مرغ  با 
به جایی رسید که  اما کار  بود،  افزایش  خود در حال 

باید در صف  حاا بعد از رها شدن از صف های گوشت 
بحران گوشت  پایان  ایستاد!  است  مرغ  دیگری که صف 
مردم که تصور می  یعنی  مرغ همزمان شد  بحران  با آغاز 
به  ایستادن در صف های طوانی گوشت  کردند کابوس 

با کابوس دیگری مواجه شدند و در  پایان رسیده است 
قلم کاای خوراکی  این دو  به  نیاز  آستانه سال جدید که 
بازار در تشویش قرار گرفته است.  به اوج خود می رسد 

به سر می  نظارت هم در خواب طوانی  بازار و  تنظیم 
برند و تنها قول و وعده های وارد کردن گوشت از 

برای  تدبیر آن ها  نهایت  برزیل را می دهند و  ترکیه و 

از مردم خواهش کنند مرغ  این روزها ان است که  بازار 
به  تخلف  با دیدن  و  نکنند  باا خریداری  قیمت  با  را 

بازاری  تنظیم  مسئوان  اما  دهند!  اطاع  مربوطه  سازمان 
در  باید  و  نداشته  تشویش  از  غیر  بازار، حالتی  بدانند که 

از آن  بعد  دهند!  اطاع  تخلف  نکردن  مشاهده  صورت 
قیمت  نجومی شدن  و  وارد خرید گوشت شد  بحران  که 

آن، بسیاری از خانواده ها را از آن دور کرده و سفره 
به مرغ  از مردم  امید بسیاری  ها را از گوشت خالی کرد 
بوده و  تر  پایین  به گوشت  نسبت  قیمت آن  بود چرا که 
قلم  دومین  اما  ندارد  تهیه آن مشکل چندانی وجود  در 

اما در شرایطی که  پر کشید.  از سفره های  نیز  خوراکی 
از گوشه و  نیز  ادامه دارد قیمت های عجیبی  واردات دام 
این مسیر،  به گوش می رسد و نظارت هم در  بازار  کنار 

به نظر می  رسد در چنین  ابهامی را طی می کند  پر  راه 
برخورد  متولی  های  دستگاه   و  ناظران  تنها  نه  شرایطی 

مسئوان  بلکه  نمی کنند  گرانی  و  فروشی  گران   با  جدی 
اوضاع  نیستند.  پاسخگو  نیز  خصوصی  بخش  های  اتحادیه  
به شرایط  با توجه  توان  ادامه دارد که می  تا جایی  وخیم 

اساسی  کااهای  از  بسیاری  که  بینی کرد  پیش  موجود 
و  مانند گوشت  نیز سرنوشتی  آینده  در  مردم  نیاز  مورد 

باشند و مردم هر روز از صفی به صف دیگر  مرغ داشته 
برخاف  امسال  بروند.  نیاز خود  مورد  تهیه کاای  برای 

خرید  توان  تنها  نه  گذشته  سال  اسفند  پایانی  روزهای 
نمی  تواند  بلکه کسی  ندارد،  کافی وجود  اندازه  به 

اندازه دلخواه برای خود و خانواده اش  به  برخی اقام را 
اقام  بحران  این در حالی است که  خریداری کند. 

منتقل می  به کاای دیگر  از کاایی  خوراکی هر روز 
به حداقل رسیده و سفره خانوار ها  شود. خرید و فروش 
از هر سال دیگری، خصوصا در آخرین  این روز ها بیش 

روز های سال کوچک تر می شود. مرغ؛ دومین بحران 

باشد در حالی که صف های  بازار این روز ها می  شدید 
آوری شدندزمزمه  دیگری جمع  از  بعد  یکی  گوشت 

های بازگشت صف مرغ به گوش می رسد. در روز های 
تومان رسید   ۵۰۰ ۱۷هزار و  به  قیمت هر کیلو مرغ  اخیر  

برگشت.  انحصاری  کااهای  سبد  به  نیز  مرغ  زنجیره  و 
گرانی  توپ  نیز  مصرف  کنندگان  از  حمایت  سازمان 

استانداران  به زمین  را  ها و شکل گیری صف های مرغ 
تصمیمات  برخی  که  کرد  اعام  سازمان  این  انداخت 

گوشت  تأمین  در  مشکات  باعث  استانداران  سلیقه  ای 
این وجود،  با  استان  های دیگر شده است.  و مرغ برخی 

از گرانی  را  پای خود  نظارتی  نهاد  عما هر سازمان و 
اقدامات مردم  از  تنها چاره آن را  ها کنار کشیده و 

مردمی  های  از صف  اول  مراتبی که  می جویند؛ سلسله 
به زندگی  شروع می شود و در نهایت هم پای کوپن را 

باز می کند! مردم 

طرح دوباره کوپن های توزیع مواد غذایی بعد از سال ها این 
بار با عنوان کاابرگ های الکترونیک در مجلس به تصویب 

رسید. هرچند این طرح مانند همه طرح های دیگر مخالفان و 
موافقانی دارد اما قاطبه موافقان این طرح آن را به خاطر بستن منافذ 

فسادی که دار 4۲۰۰ تومانی باز کرده است، می پسندند اما در 
نهایت شیوه پرداخت نقدی را گزینه ای بهتر از کوپن می دانند.سال 

۱۳۹۷ از آن سال هایی بود که از همان بهارش هم معلوم بود سال 
نکویی نیست؛ دقیقاً بعد از تعطیات نوروزی و در روزهایی که 
ملت هنوز در گیج و گنگی چرخش فصل و البته اتمام روزهای 

خوب عید دیدنی بودند دار همه را غافلگیر کرد و یک شبه مرز 
۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نشان داد که روزهای 

خوب نوروزی واقعاً تمام شده است.دقیقاً چند هفته بعد همه در 
حسرت خرید همان دار ۵۰۰۰ هزار تومانی انگشت حسرت بر لب 
داشتند. حاا دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی شد و همه فهمیدند که 

وقتی می گویند کشور نباید به دار یا واردات وابسته باشد، یعنی 
چه!حتی دادن دار یارانه ای 4۲۰۰ تومانی برای واردات کااهای 
اساسی هم نتوانست جلوی تحرکات تورمی را بگیرد. تورمی که 
حاا مانند بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد آماده ریزش بر 

سر کااهای اساسی بود، کااهای اساسی که از تورم ۵۰ درصدی 
آنها خبر می دهند.دولت همه ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷ را به لیستی تحت 
عنوان کااهای اساسی دار 4۲۰۰ تومانی داد اما حاا اقام همین 

لیست تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کرده اند؛ اما علت چه می تواند 
باشد؟عبداله مشکانی پاسخ این سوال را در نقش واسطه ها در گران 

شدن کااهای اساسی ارزیابی می کند و می گوید کااهایی که با 
ارز دولتی وارد می شود با چندین برابر قیمت به مردم می رسد. برای 

مثال گوشتی که با ارز یارانه ای وارد می شود باید به قیمت حدود 
۲۵ هزار تومان یا شکر باید به قیمت ۲,۵۰۰ تومان به برسد در حالی 
که قیمت این اقام در بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان و ۷ هزار تومان 

است.این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق 
بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: 

این مخالفت ها صرفاً به دلیل تعارض منافع است، چراکه بخش 
زیادی از این واردات کااهای اساسی توسط همین اعضای اتاق 
بازرگانی انجام می شود که با اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از 

بین می رود.پیام این کژکارکردی هرچند دیر اما بااخره به سمع و 
نظر مجلسی ها هم نشست و آنها در صبح یکی از آخرین روزهای 

نه چندان سرد یازدهم اسفندماه طرحی را مصوب کردند که بر 
اساس بندی از آن دولت موظف می شود در سال آینده )۱۳۹۸( 
دادن یارانه به دار را متوقف و به جای آن از کوپن برای تأمین 

کااهای اساسی برای معیشت مردمی که حاا قدرت خریدشان 
بیشتر از هر زمان دیگری افت پیدا کرده است استفاده کند.بر اساس 
آمارهای رسمی، دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار 

کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می کند که در این بین تعداد 
کارکنان حقوق بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می رسد. از تعداد 

مجموع حقوق بگیران دریافتی های کمتر از سه میلیون تومان به 
حدود یک میلیون و 4۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق 

آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد.همچنین حدود ۹۲۶ 
هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون 
دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ 

هزار تومان می رسد.این آمارها نشان می دهد که اقشار ضعیف یا 
فقرا حاا دیگر چهره هایی پژمرده در حلبی آبادهای اطراف شهرها 
نخواهند بود بلکه حتی کارمندان دولتی نیز که برای سال ها عنوان 
قشر متوسط حقوق بگیر را به یدک می کشیدند نیز به طبقات 
ضعیف پیوسته اند و احتمااً مشمول طرح جدید کاابرگ های 

 کاابرگ های الکترونیک هم خواهند شد.طرح الکترونیک
یا همان کوپن سال های نه چندان دور، در شرایط فعلی موافقان 
بیشتری از مخالفانش دارد. علت اصلی هم امیدواری به هدفمندتر 

بودن کوپن نسبت به یارانه های ارزی است که عمدتاً نصیب 
واردکننده ها و داان می شود.

در این باره علی سرزعیم - عضو هیئت علمی دانشگاه عامه 
طباطبایی - با بیان اینکه توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی 

ایده بسیار بهتری است،  گفت: در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی 
را بابت دادن یارانه به ارز برای واردات کااهای اساسی پرداخت 

می کند که خیلی روشن است که با این گرانی ها این یارانه به مردم 
نمی رسد.این استاد دانشگاه با اینکه ایده کوپن را از دادن یارانه به 

ارز بهتر می داند اما بهترین ایده را توزیع یارانه به صورت نقدی 
ارزیابی و اظهار کرد که در این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن 
که محدود کردن قدرت انتخاب یا مسائل دیگری مانند صف های 

عریض و طویل است را هم نخواهیم داشت.با اینکه برخی 
اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن یارانه های نقدی به مردم در این 

شرایط تورمی باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید 
مردم خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که اعطای یارانه های 

نقدی در این شرایط نمی تواند تورم زا باشد، چراکه همین حاا هم 
دولت ارز خود را در بازار آزاد می فروشد و ریال جمع می کند؛ 

بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حاا به 
وجود آمده است.وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور 

درباره نحوه پرداخت یارانه های دولتی به مردم می گوید »تا همین 
حاا هم تورم اثر خود را گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف 

کاهش پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی دولت باید گزینه 
یارانه های نقدی و یا یارانه های کاایی را در دستورکار قرار دهد«.

همچنین حیدر مستخدمین حسینی که یک زمانی معاون وزارت 
اقتصاد دولت اصاحات بوده است با اشاره به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد 

تومانی یارانه های پرداختی دولت در هر ماه پیشنهاد می کند دولت 
مابه التفاوت تخصیص ۱4 میلیارد داری ارز یارانه ای را به صورت 

نقدی توزیع کند. چرا که به اعتقاد او طرح کوپن یا کاابرگ 
الکترونیکی نیز همانند دیگر طرح های یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد 
دالی و راه افتادن بازار غیر رسمی فروش کااهای یارانه ای خواهد 

شد.این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت نقدی 
یارانه ممکن است باعث افزایش تورم شود، هم معتقد است اساساً 

افزایش حجم نقدینگی باعث شده است تا تورم به وجود بیاید و 
این افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داشت. با این 

حال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آن چنان محدود است 
و آن چنان مورد نیاز مردم است که اساساً نمی تواند فشار تورمی 

دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه می توانند در بخشی از تورمی که 
ایجادشده است را از طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف 

جبران کند.قاطبه اقتصاددانان پرداخت یارانه های نقدی را بر توزیع 
کوپن ارجح می دانند؛ در این باره شهرام معینی - عضو هیئت 

علمی دانشگاه اصفهان - نیز با تاکید بر اینکه ارائه توزیع کوپن 
بسیار بهتر از دادن یارانه به کااهای اساسی است، اظهار کرد که 

نقطه ضعف توزیع کوپن این است که ما حق انتخاب را از مصرف 
کننده سلب می کنیم. و او دیگر قدرت انتخاب بین اجناس مختلف 

را ندارد. از این جهت چه بسا بهینه ای که مورد نظر مردم باشد نیز 
حاصل نمی شود.او همچنین به ماحظات ارائه کوپن توسط دولت 
نیز اشاره کرده و معتقد است اینکه کااهایی که وارد می شوند آیا 

با نیازهای مردم سازگاری دارد یا نه مسئله ای است که در طرح 
ارائه کوپن باید مورد توجه قرار بگیرد.این اقتصاددان در ادامه به 

ارائه یک راهکار برای بهتر و بهینه تر کردن توزیع کوپن ها توسط 
دولت اشاره کرد و گفت که بهتر است اگر دولت قرار است در 
سال آینده برای اقام اساسی کوپنی یا کاابرگی صادر کند آن 

را به صورت کوپن اعتباری توزیع کند. در این شرایط مردم دیگر 
مجبور نیستند الزاماً مقدار مشخص و از قبل تعیین شده ای از کاا 
را دریافت کند بلکه با اعتبار کارت خود می توانند به اندازه نیاز 

خود از اقام مختلف یارانه ای استفاده کنند.وحید شقاقی شهری 
نیز با اشاره به شیوه ی توزیع یارانه نقدی توسط دولت احمدی نژاد، 
می گوید در دولت های نهم و دهم یارانه را به جای تولیدکننده به 

صورت نقدی به مصرف کنندگان دادند. در ابتدا قرار بود آن یارانه 
نیز به خوشه های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، اما از آنجا که بانک 

اطاعاتی در این باره وجود نداشت، یارانه را به صورت مساوی 
بین مردم توزیع کردند. واقعیت این است که اگر بانک اطاعاتی 

از درآمدهای مردم وجود داشت می توانستیم یارانه بیشتری را به 
سمت طبقات پایین تر سوق دهیم.این عضو هیأت علمی دانشگاه 

خوارزمی تهران در پایان به توزیع کوپن های غذایی به 4۹ میلیون 
نفر در آمریکا به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد اشاره کرد و آن 
را نتیجه شناخت نیازمندان توسط دولت آن کشور ارزیابی کرد و 
برای شرایط فعلی کشورمان هم پیشنهاد کرد که یارانه های پنهان 
به سمت حوزه های سامت و آموزش سوق داده شود تا امکان 
زیست طبقات ضعیف تر فراهم شود.فرهاد دژپسند - وزیر امور 
اقتصادی و دارایی - نیز در اظهار نظری به تصمیم مجلس برای 

حذف یارانه های ارزی واکنش نشان داده و درباره مشکات پیش 
آمده در نحوه واگذاری ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفته که 

اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین 
شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کااهای 
اساسی، ارز 4۲۰۰ تومانی به این کااها اختصاص داد، اما این 

اقدام در عمل، آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد 
به دهک های پایین، به ویژه دهک های پنجم و ششم فشارهایی 

از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می دهد.
به گفته او، هم اکنون دولت روی برخی طرح ها مطالعه می کند و 

قطعاً روش هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار 
ضعیف جامعه شود. 

طرح  کاابرگ های الکترونیک در حالی توسط مجلس 
شورای اسامی به تصویب می رسد که تنها چند روز تا پایان سال و 
آغاز سال جدید مانده است و دولت هنوز درباره چگونگی اجرای 

این مصوبه واکنشی نشان نداده است.
نمایندگان مجلس در یازدهم اسفند ماه سال جاری در ادامه 
بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه ای با ۱۵۸ رأی موافق، 

۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر 
در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱4 میلیارد دار برای تأمین 
کااهای اساسی را تصویب کردند.در یک بند از این مصوبه 

دولت مکلف شده است تا از کاابرگ الکترونیکی برای تأمین 
کااهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت 

نقدی استفاده کند.

لطف اله میثمی گفت: با وجود شدیدترین تحریم ها در دولت مرحوم دکتر مصدق، اقتصاد متوازن بود و صادرات بر 
واردات فزونی داشت، تولید اشتغال محور ادامه داشت، کارخانه ها سه شیفت کار می کردند و فعالیت های روستایی نیز 
ادامه داشت.

عکس
خبرنگار

مصدق با اقتصاد بدون نفت
 ارکان ملی را حفظ کرد

لطف اه میثمی:
لطف اله میثمی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع بررسی تاریخی ملی شدن صنعت نفت در ایران گفت: شفافیت در 
رفتارهای مالی دکتر مصدق بسیار مهم بود به طوری که وقتی در سفرهای خارجی اعضای کابینه درخواست ارز می کردند ایشان با آن 

مخالفت می کردند حتی هدیه هایی که ایشان به آمریکایی ها می دادند از پول خود بود. 
این شفافیت به گونه ای است که در این هفت دهه هیچ نهادی نتوانسته اعضای 

کابینه ایشان را به فساد متهم کند.
وی ادامه داد: با وجود شدیدترین تحریم ها در دولت مرحوم دکتر مصدق، اقتصاد 

متوازن بود و صادرات بر واردات فزونی داشت، تولید اشتغال محور ادامه داشت، 
کارخانه ها سه شیفت کار می کردند و فعالیت های روستایی نیز ادامه داشت.میثمی 

یادآور شد: بنده روزی از آقای بازرگان پرسیدم که شما با سبقه مذهبی که دارید چطور 
از رهبری دکتر مصدق حمایت می کنید و ایشان پاسخ دادند من در کشورهایی که بودم 

از طریق مالیات اداره می شدند، بنده در زمان مصدق دیدم که بازاریان برای پرداخت 
مالیات صف کشیدند که نشان دهنده اعتماد بین مردم و دولت است. این همبستگی 
باعث شد تا برابر آن تحریم های بی سابقه ایستادگی شود.وی در مورد علل کودتا بر 

علیه دولت ملی گفت: در این مورد نظرهای مختلفی بیان شده است عده ای باور دارند 
حمایت دکتر مصدق از سوسیالیست ها باعث کودتا شد. عده ای دیگر دعوای شمال 
و جنوب و نقش شرکت های فراملی نفت و به خطر افتادن منافع آمریکا را دلیل آن 
می دانند حتی آقای نیکسون در کتاب جنگ حقیقی نوشته است اگر حمات علیه 
آمریکا همانند یک درخت باشد ریشه آن دکتر مصدق با ملی کردن نفت بود.وی 

ادامه داد: باور دیگر این است که ابرقدرت ها و شرکت های فراملی نفتی به این نتیجه 
رسیدند که مصدق با اقتصاد بدون نفت توانسته ارکان ملی را حفظ کند در حالی که نه 
ارتش، نه دربار و نه تجار بزرگ را پشتیبان خود داشت از همین روی ترسیدند که این 
شیوه اداره الگویی برای دیگر کشورهای جهان سومی باشد.میثمی تصریح کرد: دکتر 

مصدق توانسته بود کشور را در اوج آزادی مطبوعات و عدالت و استقال نگه دارد  در 
این دوران هیچ شورشی از سوی اقوام مشاهده نشد. حتی توده های اقوام مانند قشقایی ها 

کاما همراه دکتر مصدق بودند. بنده کتابی که با عنوان اعترافات یک قاتل اقتصادی 
ترجمه کرده ام نویسنده آورده بود که باید این الگو از میان برداشته شود اما چون استالین 

در شوروی توانسته بود به بمب اتمی دست یابد آمریکا ترسید که جنگ علیه ایران 
واکنش شوروی را در پی داشته باشد بنابراین جنگ را در قالب کودتا اجرا کرد در واقع 

کودتای ۲۸ مرداد جنگ در قالب کودتا بود.
این کارشناس اقتصاد نفت با بیان اینکه بیشتر مشکات اقتصاد ما ناشی از نفت است 
گفت:  بنده در ماقاتی که با امام خمینی داشتم)ره( پیشنهاد دادم در قبال صادرات نفت 

طا یا کارخانه دریافت کنیم چون این دارهای نفتی تورم به همراه خواهد داشت و 
اگر این پیشنهاد در آن زمان اجرا می شد از سویی شاهد این اتفاقات نبودیم و از سوی 
دیگر سرمایه کشور چندین برابر شده بود باید توجه داشت که هزینه هایی که صرف 

نفت می شود بیشتر از درآمد آن است اگر ما نفت را از تنگه هرمز صادر کنیم هزینه  های 
امنیتی آن بسیار باا است اگر ما یک مثلثی در نظر بگیریم که اضاع آن نفت، جنگ 

و اسلحه است در واقع ما در  ۱۱۰ سال اخیر در زندان این مثلث بوده ایم.وی یادآور 
شد: در زمان جنگ برخی از مسئوان می گفتند که تنگه هرمز را ببندیم، بنده به سراغ 

آقای رجایی رفتم و گفتم اگر این اقدام صورت بگیرد طرف های تجاری ما وارد جنگ 
خواهند شد و خلیج فارس عما میلیتاریزه می شود. بنابراین چرا ما باید اقتصاد را به نفت 

و نفت را به جنگ گره بزنیم.
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اعام عنوان تنظیم بازار و نرخ ثابت عدم اطاع رسانی دقیق از میزان توزیع عدم نظارت بر نحوه توزیع و ناهماهنگی میان دستگاه های متولی توزیع مرغ این بار در آستانه سال نو مردم را به صف های طوانی خرید مرغ کشانده است.اعام نرخ ثابت عدم 

اطاع رسانی دقیق از میزان توزیع عدم نظارت بر نحوه توزیع و ناهماهنگی میان دستگاه های متولی توزیع مرغ این بار در آستانه سال نو مردم را به صف های طوانی خرید مرغ کشانده است.این در حالی است که تولید و توزیع مرغ این روزها به میزان چندین 
برابر مصرف واقعی استان خراسان شمالی افزایش یافته اما عدم اطاع رسانی دقیق مسئوان از این موضوع و نگرانی مردم برای تامین مایحتاج خود  صف های طوانی خرید مرغ را در مقابل واحدهای فروش ایجاد کرده است.از ابتدای هفته جاری اعام دو نرخ 

۱۱۵۰۰ تومان و سپس ۱۲۸۵۰ توامن برای مرغ  سبب شد تا فروشندگان و تولیدکنندگان به این روند اعتراض داشته و از سوی دیگر مردم نیز بیش از مصرف واقعی خوداقدام به خرید کنند.این در حالی است که مردم پیش از این با مشکاتی برای خرید گوشت 
مواجه شده و صف های طوانی آن ها برای خرید دیده می شد اما حاا این صف ها نه تنها جمع آوری نشدند بلکه به نوعی دیگر از صف ها تبدیل شدند؛ حاا شهروندان در صف مرغ دیده می شوند!

 صف هایی که حاصل »بی تدبیری« است

گرگان زیر بار خودروهای 
سنگین؛بودجه فقط
 روی کاغذ است

 رشد ۸ درصدی اقتصادی اتفاق نیفتاد

رویکردهای سودجویانه منابع حاشیه شهر مشهد را 
نابود کرده است

ایران زمین5

گزارش

وزیر تعاون

با توسعه شهر گرگان و قرار گرفتن جاده کمربندی در بافت شهری، عملیات اجرایی احداث 
نیازمند  کمربندی جدیدآغاز شد ولی با گذشت یک دهه هنوز به سرانجام نرسیده و این امر 

توجه بیشتر مسئوان است.

نیازهای اصلی هر شهر  جاده کمربندی یکی از 
است تا تردد وسایل نقلیه تسهیل شده و از ترافیک 

استان گلستان هم  درون شهری جلوگیری شود.مرکز 
دارای یک جاده کمربندی است که در مسیر محور 

مواصاتی تهران - مشهد قرار دارد اما با توسعه شهر و 
قرار گرفتن جاده کمربندی در بافت شهری این مسیر 

بنابراین احداث  یک معبر درون شهری محسوب می شود 
امر قرار گرفت. کمربندی جدید در دستورکار مسئوان 
فاز نخست کمربندی جدید که در سال ۸۸ کلنگ زنی 

ابتدای روستای  ابتدای مسیر ورودی سرخنکاته تا  شد، از 
امیرآباد واقع در اتوبان گرگان - آق قا به طول ۱۵ 

کیلومتر است که به ایه توپکای نهایی رسیده ولی هنوز 
بهره برداری نشده است و عملیات اجرایی فاز دوم به 

طول ۱۰ کیلومتر هم از ابتدای روستای امیرآباد تا اتوبان 
گرگان - ساری هنوز اجرایی نشده است.اما با توجه به 

)بزرگراه شهید  فعلی گرگان  اینکه در اطراف کمربندی 
مانند  کانتری( ساخت و ساز شهرک های مسکونی 

ویاشهر، جامی، شهریار، حافظ و غیره انجام شده و 
روزانه صدها نفر از این مسیر مجبور به تردد هستند باید 

با همت مسئوان تکمیل پروژه مذکور هر چه سریع تر 
انجام شود.نگاهی به آمار کشته شدگان در این مسیر هم 
نشان می دهد، سرهنگ محمد  را  بیشتر  پیگیری  ضرورت 
بیشترین  استان گلستان گفت:  راهور  پلیس  رئیس  طبیبی، 

کشته های درون شهری گرگان طی سال ۹۷ در کمربندی 
است و چون کمربندی اصلی نداریم و شهرک های 

زیادی در آنجا احداث شده تصادفات در این محور 
زیاد است.طبیبی ادامه داد: در سال جاری تعداد تلفات 

تصادفات درون شهری گرگان ۳۸ نفر بود که ۱۳ نفر آنها 
در کمربندی کشته شدند.

وی نقش فرهنگ سازی را در استفاده مردم از 
پل های هوایی ضروری دانست و افزود: سرعت خودروها 
در کمربندی بااست و همین امر حادثه ساز است؛ پیگیر 

هستیم که زیر پل های هوایی حداقل تا فاصله ۲۰۰ متر 
تا بخشی از مشکات حل شود.طبیبی  فنس کشی شده 

گفت: خدمات دهی در این زمینه بر عهده شهرداری 
است و قول هایی داده شده که تا پایان سال فنس کشی 

نیفتاده است.طبق گفته محمد ولی  اتفاقی  تاکنون  اما  شود 
برنامه ریزی گلستان،  روزبهان، رئیس سازمان مدیریت و 

برای تکمیل کمربندی  به استان  در سفر رئیس جمهور 
گرگان حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته 
شده است.روزبهان گفت که عاوه بر آن، اعتبارات 

توازن ملی و تملک هم برای این پروژه در نظر گرفته 
شده اما وی به رقم ریالی آن اشاره نکرد؛ به این منظور 

با مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه در 
برای تکمیل  نژاد گفت:  گلستان گفتگو کردیم، علی رفیع 

به ارزیابی و خرید تملک زمین  نیاز  کمربندی گرگان 
است.وی افزود: در فاز دوم باید حدود ۵۰ هکتار زمین 

نقدینگی است؛  نیازمند  این  کشاورزی خریداری شود که 
بار  استاندار چندین  پیگیر هستند و  امسال همه مسئوان 
نامه زده و در اسفندماه هم مکاتبه کرده است.رفیع نژاد 
با پیگیری  با توجه به سفر رئیس جمهور به استان  گفت: 

برای  مبلغی  نمایندگان مجلس  و  استانداری  مجموعه 
محور دیده شده که اگر بخشی از این رقم هم تخصیص 

و محقق شود سعی می کنیم که برای سال بعد قطعه دوم را 
به مناقصه ببریم.در سال جاری ۳۸ نفر در تصادفات درون 

شهری گرگان کشته شدند که ۱۳ نفر آنها در کمربندی 
فوت کردندوی اظهار کرد: این اعتبارات استانی بوده 

و به صورت گلوبال دیده شده است. سعی می کنیم 
اعتبار مناسبی در حد پروژه یک کمربندی گرگان در 
نظر بگیریم که عدد آن قابل ماحظه بوده اما هنوز در 

حد اباغ و کاغذ است.وی تأکید کرد: برای کمربندی 
گرگان ۵۵ میلیارد تومان درخواست کردیم و مسئوان 

هم موافقت خود را اعام کردند اما هنوز روی کاغذ 
باید به سرانجام برسد.در خصوص کمربندی  است و 

فعلی و ارائه راهکارهایی برای باا بردن ایمنی شهروندان 
عبدالرضادادبود   با شهردار گرگان گفتگو کردیم، 

ندارد  گفت: کمربندی گرگان عملکرد صرفاً شهری 
اینکه  بیان  با  بلکه عملکرد آن بین شهری هم است.وی 
طبق آمار، سالیانه بین ۱۸ الی ۲۰ میلیون خودرو از آن 

تنهایی  به  از کمربندی  نگهداری  افزود:  عبور می کنند، 
توسط شهرداری ممکن نیست و اداره راه و وزارت راه 

باید به ما کمک کند.دادبود تصریح  و شهرسازی هم 
کرد: در سفر هیئت دولت به استان از وزیر راه خواستیم 

که قیر در اختیار ما قراردهند تا شهرداری با استفاده از 
البته  اقدام کند.  به آسفالت آن  ظرفیت های خود نسبت 

ما معمواً از محل درآمدهای خود این کار را انجام 
نباید تمام هزینه های  اما موضوع ملی است و  می دهیم 
با بیان اینکه بخشی  آن را مردم گرگان بپردازند.وی 
نیازمند روشنایی است ولی عمًا  از محور کمربندی 

نیست،  به دلیل مشکات مالی ممکن  امکان هزینه کردن 
با وزارت  نمایندگان مکاتباتی  گفت: هم شهرداری هم 
بتوانیم از آنها کمک بگیریم. راه داشته و امیدواریم که 
مانند  بیشتری  امکانات  به  دادبود اضافه کرد: کمربندی 

حداقل پنج دستگاه پل عابر پیاده و فنس کشی نیاز دارد، 
برای فنس کشی دو بار هم فراخوان داده و به دلیل تغییر 
قیمت ها کسی شرکت نکرد و این امر مجدداً در دستور 
برنامه ریزی شهری هم گفت:  کار است.یک کارشناس 

بزرگراه  بلکه یک  نیست  دیگر کمربندی  فعلی  کمربندی 
درون شهری است و عمًا نمی توان انتظار کاربری و 

کارکرد کمربندی از آن را داشت.محمد کمالی افزود: 
نقلیه عبوری و سنگین  کمربندی محوری است که وسایل 

را از پیرامون شهر بای پس می کند و عمًا خودروهای 
برای  ندارند مسیری  مختلف و سنگین که قصد توقف 
آنها ایجاد شده که وارد شهر نشوند.کمالی گفت: این 

اقدام هم از نظر ایمنی مهم است زیرا بزرگراه شهید 
کانتری عمًا وسط بافت شهری گرگان است و مسائلی 

با  ناهمگونی کاربری کمربندی  مانند سرعت خودور و 
بافت مسکونی مطرح است.وی تصریح کرد: احداث 

کمربندی از سال ها قبل مطرح بود و مقرر شده بود که 
از مسیر سرخنکاته شروع و بعد از عبور از روستای 
امیرآباد از محدوده غربی شهر گرگان خارج شود و 

را تشکیل دهد.کمالی  عمًا رینگ شمالی شهر گرگان 
افزود: این پروژه ملی و سنگین است چون نصف آن در 

اراضی کشاورزی  نیازمند تملک  بخش هایی است که 
بوده و مطمئناً یکی از علل اصلی تأخیر این است که 

تملک این حجم از اراضی کار مشکلی است.وی گفت: 
احداث این جاده برای شهر گرگان حائز اهمیت است 

پرترددترین کمربندی های  از  زیرا کمربندی گرگان یکی 
منطقه و مسیر عبور مشهد است. گرگان در کریدور 

شمال شرق و شمال غرب قرار دارد و بار ترافیک عبوری 
امنیت  و  ایمنی  برای  بنابراین  است  نسبتاً سنگین  کمربندی 
این پروژه تسریع شود.کمالی اضافه  باید روند  شهروندان 

از کاربری ها مهم شهر گرگان )ترمینال  کرد: یکسری 
مرکزی و فرودگاه( هم در محدوده هایی هستند که 

با موقعیت کمربندی جدید داشته و  همخوانی ازم را 
نیاز به جابجایی ندارند.وی با اشاره به برخی از ملزومات 

تقاطع  مانند ساخت  احداث کمربندی جدید گرگان 
یا زیرگذر و سیستم روشنایی، گفت:  غیرهمسطح روگذر 

وقتی مسیری باز می شود اماک و اراضی ارزش پیدا 
برای کاربری مجاور  بنابراین مدیریت خوبی هم  می کنند 

باید وجود داشته باشد تا پدیده هایی مانند بورس بازی 
اینکه می توان در  به  با اشاره  زمین ایجاد نشود.کمالی 

افزود: در کمربندی فعلی  ایجاد کرد،  کمربندی تونل سبز 
پیاده،  مانند احداث سرعت گیر، خطوط عابر  اقداماتی 

پل های عابر پیاده، دوربرگردان و غیره انجام شده اما به 
با  دلیل تراکم جمعیت، بافت مسکونی و تردد خودرو 

سرعت باا حوادث زیادی هم پیش می آید.وی گفت: 
می توان با اولویت بندی درست و بهتری پل های عابر 

تمام مکانیزه  البته آن ها  بیشتری جانمایی کرده که  پیاده 
آنچه  پیاده -مشابه  عابر  باشند، همچنین می توان زیرگذر 

در روبروی ترمینال اتفاق افتاد- یا فنس کشی ایجاد کرد 
تا مخاطرات کاهش یابد.نزدیک به یک دهه است که 

انجامیده و خودروهای  احداث کمربندی گرگان به طول 
سبک و سنگین برای آمد و شد انتخابی جز بزرگراه 

پیگیری  بر تسریع و  بنابراین عاوه  ندارند  شهید کانتری 
باید  اعتبارات کمربندی جدید  در خصوص محقق شدن 

ایمنی کمربندی فعلی را هم باا برد تا شاهد کاهش 
حوادث در این محور باشیم.

مدیر مطالعات ساماندهی راهبردی حریم کانشهر مشهد 
گفت: رویکردهای سودجویانه منابع حاشیه شهر مشهد را نابود 

کرده است.قربانعلی عباس زاده با بیان اینکه توجه به عوامل زیست 
محیطی از بایسته های توسعه شهری است، اظهار داشت: طبق 

مطالعه های اخیر که با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام شده، 
جزایر حرارتی نه در کانون مشهد، بلکه در پیرامون شهر در حال 

تشکیل است و این مهم تمرکز بیشتر مدیران شهری به حریم شهر 
را می طلبد.مدیر مطالعات ساماندهی راهبردی حریم کانشهر 

مشهد خاطرنشان کرد: در ۵۰ سال گذشته تعداد ۸۰ روستا به شهر 
مشهد وارد شده که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مشکات 
کالبدی و ساختمان های ناایمن و عمده بافت های فرسوده ای که 

اکنون در شهر دیده می شود، ناشی از ورود همین روستاها به شهر 

بوده است.
عباس زاده عنوان کرد: برای دستیابی به توسعه پایدار نمی توان 
نسبت به حریم شهرها بی تفاوت بود، همچنین رسالت مدیریتی و 

اخاقی ما نیز ایجاب می کند نسبت به فضاهای پیرامونی بی تفاوت 
نباشیم.وی با بیان اینکه طبق آنچه مطالعات اخیر نشان می دهد 

وضعیت کنونی حاشیه شهر مشهد معلول سه عامل است، گفت: 
اول موقعیت جغرافیایی، توپولوژی، منابع خدادادی و خصوصیات 
طبیعی نقاط پیرامونی مشهد است که این عامل از اختیار ما خارج 

است.
عباس زاده ادامه داد: دومین عامل سوء مدیریت ها، رویکردهای 

سودجویانه و منفعت طلبانه است که منابع موجود در حریم شهر 
مشهد را نابود کرده اند و ما در چند سال آینده با فاجعه های انسانی 

خطرناکی روبه رو خواهیم بود و سومین عامل نیز عدم هماهنگی 
بین سازمان ها و نهادهای عمومی از یک طرف و قوانین و مقررات 
حاکم از طرف دیگر است.وی افزود: در طول سال های گذشته به 
جز شهرداری که توانسته ۳۰ هزار هکتار از حریم شهر را مدیریت 

کند، سازمانی دیگر کمتر به وظایف قانونی خود عمل کرده و همه 
آنچه از مشکاتی که ما امروز در حاشیه شهر با آن مواجه هستیم 
در ۶۶ هکتاری اتفاق افتاده که در ید مدیریت شهری نبوده است.
مدیر مطالعات ساماندهی راهبردی حریم کانشهر مشهد تصریح 
کرد: مدیران شهری در قبال مشکاتی که در حاشیه شهر وجود 

دارد سه ماموریت شامل حفاظت و نظارت بر مناطق پیرامونی شهر، 
بهبود خرابی های حاصل از آنچه به ما ارث رسیده و بهره برداری 

پایدار از منابع در سال های آینده را به عهده دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز متخصصان اقتصاد می گویند که رشد اقتصادی ما 
کمی بااتر از صفر بوده و این به معنای آن است که رشد اقتصادی هشت درصد اتفاق نیفتاده است.محمد 

شریتعمداری در شورای اداری استان اظهار داشت: استان لرستان همواره پشتیبان اصول و ارزش های انقاب 
اسامی ایران بوده و تشکیل شورای اداری استان در این زمان اهمیت فوق العاده ای دارد.وی افزود: مقام 

معظم رهبری نکاتی را در قالب یک مانیفست خیلی روشن از ارزش ها و اصول حاکم بر نظام در بیانیه گام 
دوم انقاب به ویژه خطاب به جوانان ارائه کردند که این برای ما همه یک درس است.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی عنوان کرد: مخاطب گرفتن جوانان یک درس بزرگ برای همه ماست و یک توجه و تنبه 
را ایجاد می کند که چرا در طول دوره خدمت و بعد از پیروزی انقاب اسامی و پایان جنگ توجه مان 

به امر جوانان و استفاده مان از آنان در مشاغل اصلی مدیریتی کشور کم شد؟ چرا نگذاشتیم آن ها در کنار 
ما رشد و نمو پیدا کنند؟وی با بیان اینکه بیش ترین تکرار در این پیام موضوع جوانان بوده، این یک درس 
برای ماست و باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم، بیان کرد: در طول ۱۳۰ روزی که در وزارت 
کار مشغول به فعالیت هستم، توفیق آن را داشتم تا تاش کنم تأکیدات درست مقام معظم رهبری را در 

برنامه ها مورد توجه قرار دهیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: انتصاب مسئوان جوانان در 
مشاغل حساس مدیریتی از اقداماتی بوده که وارد آن شده ایم ما معتقد هستیم که باید این مسیر را با قدرت 
ادامه دهیم و این به معنای بی حرمتی به کسانی که صاحب تجربه هستند نیست.در کنار استفاده از جوانان در 

عرصه عمل و اجرا  نیز باید سکان دارانی از تجربه باشند تا جوانان را از تجربیات شان برخوردار کنند، این 
دو در کنار هم انقاب اسامی را به جلو خواهد برد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جوانان 

و فرماندهان لشکرها نیز در کنار نیروهای بسیجی و کادر در خطوط مقدم جبهه ها حاضر می شدند، عنوان 
کرد: بایستی کشور را از این شرایطی که دارد خارج کنیم و با ناامیدان نابلد نمی شود کشتی امروز جمهوری 

اسامی را به مقصد رساند، باید افراد کاربلد و البته با امید بر مسئولیت های اجرایی کشور باشند تا بتوانیم به 
هدف اصلی برسیم.در شروع سال جدید بر بیانیه گام دوم انقاب تأکید و توصیه دارم، پشیمان نمی شوید 

اگر با یک صبوری مختصر حاصل کارها را در توجه به جوانان در اداره امور کشور مشاهده کنید؛ اتاق های 
فکر و اندیشه، جلسات مشاوره با بزرگان و استفاده در عمل و اجرا یک نکته مهمی است.نعمت استان لرستان 

در بهره مندی از آب  همیشه شهره آفاق بوده، شهر خرم آباد شهر آب های زیبا و این استان سراب های زیبا، 
چشمه های جوشان و مناظر طبیعی است، اگر بتوانیم از این منابع بهره گردشگری ببریم، یک استانی با مظاهر 
طبیعی ارزشمند که هنوز بخشی از آن معرفی نشده را خواهیم داشت؛ امسال ما در شرایط خوب آبی هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه  در آمریکا بعد از روی کار 
آمدن ترامپ یک برنامه ریزی جدی داشتند تا کشور را با محاصره اقتصادی شکست دهند؛ خاطرنشان کرد: 

آن ها با اطمینان می گفتند که ما چهلیمن سال پیروزی انقاب را جشن نمی گیریم و تصورات و تحلیل هایی را 
برای خودشان خلق کرده  بودند، اما همه این تصورات از هم پاشید؛ البته ملت تاحدودی آسیب دید و در این 

تردیدی نیست که کسی نمی تواند از آثار ایجاد شده بر اثر این اتفاقات که جنایات بشری است چشم پوشی 
کند.فشارها قباً به دولت ها بود و این بار با فشار به کمپانی ها و اشخاص حقیقی شروع شد و اشخاص حقیقی 

را برای همکاری با ایران نیز تهدید کردند.وی با بیان اینکه دولت مجبور شد یک هزار و 4۰۰کاا را ممنوع 
کند، افزود: عرصه پوشاک یکی از عرصه های مهم ایجاد اشتغال در کشور است که پایلوت آن در خیلی از 

استان ها اجرا شده و در استان لرستان و بروجرد نیز اجرای موفقی داشته است، در خیلی دیگر از فعالیت های 
اقتصادی با ممنوعیت هایی که دولت اعمال کرد این تهدید را به یک فرصت برای تولید داخلی و توجه 

به درون تبدیل کرد.گرانی مختصری در ایام ممنوعیت کاا اتفاق می افتد ولی همین گرانی مختصر سبب 
سرمایه گذاری بیش تر بخش خصوصی شده و کم کم با عرضه بیش تر محصول سبب تعادل در بازار می شود 

و این تهدید به یک فرصت در طی یک دوره زمانی و مشروط بر صبوری تبدیل خواهد شد.شریعتمداری با 
اشاره به رشد قابل ماحظه مراکز درمانی تأمین اجتماعی و نقش ملت ایران در اجرای تصمیمات سیاسی اظهار 
داشت: ضد انقاب در تلویزیون بی بی سی اعام می کند که امروز تصمیات سیاسی در کشور ما نه در لندن و 
واشنگتن بلکه در درون ملت و ایران انجام می شود و این برای ما افتخار است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عنوان کرد: امروز مشکل اصلی مردم اشتغال است، در جلسه شورای اداری استان اعام می کنم که اختیارات 

استاندار در استان برای اعمال بیش از رئیس جمهور در پشت میز ریاست جمهوری است، تصمیم استاندار 
ازم ااجراست.امروز مجموعه ناظر به عنوان یک مجموعه شفاف ساز بر فعالیت پرداخت وام روستایی احاطه 

دارد و باید اسامی افرادی که وام چهار درصدی دریافت کردند اعام شود؛ کسی در پشت پرده نمی تواند وام 
چهار درصدی را دریافت کند.  اگر کسی این وام را گرفت باید مردم بدانند چه کسی بوده، برای چه گرفته 

و آیا اشتغالزایی داشته یا نه؟ اگر نکرده باید وام او به ۱۸ درصد برگردد و حق استفاده از وام چهار درصد 
را ندارد.بانک هایی که به ما اعام کرده  بودند بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد و نزدیک به هفت هزار میلیارد 

تومان پرداخت  تسهیات داشته اند هزار میلیارد را مازاد اعام کرده اند، یعنی گفتند آن را داده و نداده ایم. این 
موضوع اگر ادامه پیدا کند آن را اعام می کنیم.حتماً باید استاندار پیگیری کند که اگر ادعا می شود  افرادی 
این وام چهار درصد را دریافت می کنند باید تسهیات به آنها به اشتغال بینجامد؛ تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان 

به صورت جداگانه از محل  اعتبار کارگروه ملی مازاد بر سهمیه استان لرستان در اختیار استان و در حوزه های 
سنگ، گیاهان دارویی، گردشگری و دام سبک قرار می گیرد. بنده از این اشتغال انتظارات فوق العاده دارم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: اگر ۷۷۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری می شد 
و رشد اقتصادی هشت درصد رخ می داد ۸.۰ درصد نرخ بیکاری در هر سال کاهش پیدا می کرد؛ امروز 

متخصصان اقتصاد می گویند که رشد اقتصادی ما کمی بااتر از صفر بوده و این به معنای آن است که رشد 
اقتصادی هشت درصد اتفاق نیفتاده، ما برای کاهش بیکاری باید از روش های جایگزین استفاده کنیم.وی 

افزود: من از طرح اشتغال روستایی مشروط بر اینکه به اشتغال منجر شود انتظار مهم دارم، در  این طرح نباید 
پول پاشی صورت بگیرد و ما نمی گذاریم که این پول پاشی انجام شود، سازمان  مدیریت و برنامه ریزی استان 

و سامانه های ناظر نمی گذارند این اتفاق رخ دهد و اگر  این اتفاق افتاد جلوی آن را بگیرید.وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: شرکت های بزرگ موفق در صورتی که تأمین مواد اولیه در استان ها را 

داشته باشند تسهیات بدون سقف به آنها پرداخت خواهیم کرد، اما شرط این است که شرکت های بزرگ 
با کشاورزان قرارداد رسمی و شفاف ببندند.وی بیان کرد: در ۱۰ استان الگوی جدید مشاغل خانگی را 

به صورت پایلوت اجرا کردیم که استان لرستان در مقایسه با استان های دیگر از استان های موفق این طرح 
بوده است، در سال ۹۸ در صورتی که برنامه حضور در بازارهای جهانی وجود داشته باشد از الگوی مشاغل 
خانگی حمایت کرده و نیز تقویت خواهد شد.شریعتمداری گفت: ما در زمینه برخی از مفاد مربوط به بیمه 
بیکاری، حوادث ناشی از کار، اجرای ماده ۱4۸ قانون کار و قانون مشاغل سخت و زیان آور  نیازمند یک 

بازنگری هستیم، ما کارگروهی را برای ایجاد شرایط مطلوب برای واحدهای تولیدی در شرایط تحریم 
و در رابطه با مسائل تأمین اجتماعی مشغول به کار کرده ایم.وی در بخشی دیگر از سخنان خود در رابطه با 

کلنگ زنی و افتتاح پروژه هایی در لرستان افزود: امیدواریم این طر ح ها در زمان خاص خود اجرا شود، امروز 
پروژه استیک سازی بارز در استان لرستان را آغاز کردیم. بررسی فوق العاده ای انجام شد تا بتوانیم این طرح را 

سودآور کنیم به گونه ای که در این مرکز اشتغال به وجود بیاید و زیان آور نباشد، یک مقدار هم نگاه به آینده 
داریم از این جهت که کشور واردکننده استیک سنگین اتوبوسی و کامیونی است.وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی عنوان کرد: مجتمع گردشگری حوضیان الیگودرز و سیمان دورود اشتغال خوبی خواهد داشت، 

فردا در ادامه مسیر به برخی از شهرهای منطقه شمال استان لرستان سفر خواهیم کرد.

باغ شازده ماهان

باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود ۲ کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه کوه های تیگران واقع 
شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. این باغ با مختصات جغرافیایی۳۰ درجه و ۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۷ درجه و ۱۷ دقیقه طول شرقی می باشد.

عکس
گردشگری



ساماندهی  برای  تهران  استان  بهزیستی  اقدامات  آخرین  درباره  موقر  داد.مهشید  خبر  نو  سال  آستانه  در  خیابان  و  کار  خانواده های کودکان  کلیه  برای  کاا  سبد  تدارک  از  تهران  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
عنوان دستورالعمل  و تحت  بازنگری شده  غیردولتی  و مؤسسات  و سازمان ها  اجتماعی  رفاه  و  تعاون کار  توسط وزارت  بود،   ۱۳۸4 به سال  مربوط  و خیابان که  نامه ساماندهی کودکان کار  آئین  و خیابان گفت:  کودکان کار 

از طریق  این کودکان  اظهار کرد:  تهران هستند،  استان  بهزیستی  اداره کل  نظارت  و خیابان تحت  ۲۱۲4 کودک کار  در حال حاضر  اینکه  بیان  با  است.وی  ارسال شده  ذیربط  مراجع  به  اجتماعی جهت تصویب  حمایت های 
و  آسیب  کاهش  و خدمات  می شوند  آموزی  سواد  و  آموزی  حرفه  آنها  خانواده  اعضای  همچنین  می کنند.  دریافت  تحصیلی   - آموزشی  درمانی،   - بهداشتی  روانشناسی،  مددکاری،  غیردولتی خدمات  مؤسسات  و  مراکز 

برای  مراکز  اغلب  همچنین  کرد:  تصریح  است،  خانواده ها  این  کلیه  برای  کاا  سبد  تدارک  حال  در  نو،  سال  آستانه  در  بهزیستی  اینکه  به  اشاره  با  تهران  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  می کنند.معاون  دریافت  مالی  حمایت های 
برنامه ریزی  برای  مؤسسات  و  مراکز  پیشنهادات  و  نظرات  اخذ  در حال  بهزیستی کشور  سازمان  دیدگان  آسیب  امور  دفتر  تاکید کرد:  پایان  در  فراهم کرده اند.موقر  کاا  سبد  همچنین  و  نو  لباس  خانواده هایشان  و  این کودکان 

این کودکان است. برای   ۱۳۹۸ برگزاری یک جشنواره سراسری شادی و نشاط در سال  جهت 

تهیه »سبد نوروزی کاا« برای خانواده های کودکان کار و خیابان
6شنبه - 25 اسفند 1397 شماره 769 جامعه

تغییر ساختار قدرت 
در خانواده ایرانی

پلیس دوچرخه سوار 
وارد پایتخت شد

تخصیص ارز دولتی
 به دو کاای حاشیه ساز

مسئولیت  پذیرش  در حلقه  بتوانند  باید  نیز  مردان  و  کنند  واگذار  مردان  به  را  قدرت ها  برخی  زناشویی  زندگی  در  بیاموزیم که  به دختران  باید  بحران،  این  از  برای جلوگیری  هستیم، گفت:  ایرانی  در خانواده  قدرت  در ساختار  تغییر  اخیر شاهد  اینکه طی سال های  به  اشاره  با  مشاور خانواده  و  یک کارشناس 
دوران  در  است؛  داده  رخ  تغییراتی  ایرانیان  زندگی  در  سال های گذشته  که طی  می شویم  متوجه  داده اند،  انجام  نسل  سه  روی  بر  بهشتی  شهید  دانشگاه  دانشجویان  که  مطالعاتی  براساس  می گوید:  است،  داده  انجام  باره  این  در  بهشتی  شهید  دانشگاه  که  پژوهشی  به  اشاره  با  اویار حسینی  کنند.شکوفه  عمل  موثرتر 

ادامه می دهد: در  استفاده می کردند.وی  ابزار قدرت  عنوان  به  از آن  برخی  بود که گاها  زنان  تنها قدرت  و قدرت جنسی  داشتند  احترام  با  توام  ترس  احساس  به همسران شان  نسبت  زنان  و  بود  مردان  مانند تحصیات و سرمایه در دست  اجتماعی  مولفه های  و  مادربزرگان، قدرت زندگی  و  پدربزرگان  زندگی 
رفتار  مادربزرگان  شبیه  عملکرد  در  اما  میبرند،  پیش  را  مشترکشان  زندگی  تفکر  این  با  بسازد؟  و  بسوزد  باید  چرا  باشد؟  داشته  اجتماعی  جایگاه  و  شغل  تحصیات،  نباید  زن  چرا  که  میرسند  تفکر  این  به  مادرانشان  مشاهده  با  آنها  هستند؛  امروز  نسل  مادران  همان  که  کردند  تربیت  دخترانی  مادربزرگان  بعدی،  نسل 

دخترانی  امروز  نسل  متوجه شدند،  که  یافتند  امروزی دست  نسل  در  تغییرات  بروز  به  درحالی  تحقیقات  این  پژوهشگران  می افزاید:  امروزی  نسل  در  فکری  تغییرات  نوعی  بروز  به  اشاره  با  بود.اویار حسینی  نسل گذشته  شبیه  شان  زنانه  های  نقش  و  رفتار  اما  تغییر کرد  تفکرشان  ایران  زنان  دوم  نسل  واقع  در  می کنند، 
است. متفاوت  مادربزرگانشان  نسل  با  کلی  به طور  آنها  اندیشه  و  فکر  که  یافته اند  پرورش  به گونه ای  امروزی  دختران  یعنی  آن خود کردند؛  از  را  قدرت  مولفه های  شیوه  همین  به  و  ورود کردند  اجتماعی  به شغل های  نسبت  همان  به  و  دانشگاه گرفته  تغییر کرده، صندلیهای  رفتارهای  و  تفکرات  با  که  هستند 

توانمند  همسرانشان  بودند  آنها  معتقد  نکردند،  تغییری  پسران  و  پدران  پدربزرگان،  مقابل  در  اما  گیرند،  قرار  جایگاه خوبی  در  توانستند  تحصیلی  و  اجتماعی  رشد  با  سالها  این  طی  زنان  اینکه  به  باتوجه  می گوید:  زناشویی  زندگی  در  مردان  نقش  تغییر  علت  به  اشاره  با  ادامه  در  خانواده  مشاور  کارشناس  این 
را واگذار کردند. آنها قدرت و آزادی عملکرد  به  هستند، پس 

در  تناقض  نوعی  باعث  راهی  دو  همین  بدهند.  از دست  نیز  را  مستقانه شان  عملکرد  و  آزادی  احساس  نمی خواهند  آنها  اما  دارند،  نیاز  همسرانشان  از سوی  عاطفی  به حمایت های  امروز  زنان  اگرچه  هستیم؛  ایرانی  خانواده  در  قدرت  ساختار  در  تغییراتی  شاهد  اخیر  سال های  اویار حسینی، طی  اظهارات  بنابر 
داشتن شرایط  ساله ای که علی رغم   4۰ تا   ۳۰ و تحصیل کرده  اول دختران شاغل  مراجعه خواهند کرد؛ دسته  مشاوران  به  آینده دو گروه دختر  متفاوتی طی می کند.به گفته وی در سال های  مسیر  قایقی که هرکدام  افتاده اند؛  غیرسنتی گیر  و  زندگی سنتی  قایق  دو  میان  انگار  ای که  به گونه  امروزی شده،  دختران 

و  متأهل  زنان  در دو گروه  نارضایتی ها  این  اند؛  ناراضی  تأهلشان  از  اجتماع عمل می کنند  در  تر  مؤثر  و  قوی ترند  از همسرشان  اینکه خودشان  دلیل  به  زندگی مشترک شان  اول  دهه  در  ساله ای که   4۰ تا   ۳۰ متاهل  زنان  و دسته دوم  ناراضی هستند  تجردشان  از  عاطفیشان  نیازهای  نشدن  ارضا  دلیل  به  اجتماعی خوب 
این  ببیند.  آموزش  را  پذیری  مسئولیت  حلقه  بتوانند  نیز  مردان  و  کنند  واگذار  مردان  به  را  قدرت ها  برخی  زناشویی  زندگی  در  که  بیاموزیم  دختران  به  باید  زندگی  در  جنسیتی  نقش های  تغییر  بحران  از  برای جلوگیری  کرد:  تاکید  خانواده  مشاور  کارشناس  است.این  اجتماعی  پدیده  نوعی  سنی،  این گروه  در  مجرد 

کنند. و سازش  مذاکره  یکدیگر  با  بتوانند  آزادی،  و  اجتماعی  با رشد  توام  زوجین  نسلی خواهد شد که  باعث شکل گیری  آموزشی  روند 

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تخصیص ارز دولتی به فرآورده های آرایشی و بهداشتی نظیر رژ 
لب، اک و ...، گفت: هیچگونه ارزی از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده های آرایشی و بهداشتی تخصیص پیدا نکرده است.
دکتر کیانوش جهانپور با اشاره به اظهارنظرهایی درباره تخصیص ارز دولتی به فرآورده های آرایشی- بهداشتی مانند رژلب، اک 

و...، گفت: هیچ یک از فرآورده های آرایشی و بهداشتی جزو اقامی که از ارز ترجیحی استفاده کنند، نیستند و به هیچ وجه هم چنین 
مجوزی برایشان از سوی سازمان غذا و دارو صادر نمی شود.وی با بیان اینکه صدور تخصیص ارز ترجیحی برای اقام غیردارویی، 

در حوزه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست، افزود: سازمان غذا و دارو بحث تخصیص ارز دولتی را صرفا با معرفی 
شرکت های واردکننده مواد اولیه دارویی، داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی پیش می برد. در حوزه سایر فرآورده ها و 
کااهای سامت محور اعم از فرآورده های غذایی و.... که حتی ممکن است ارز ترجیحی هم بگیرند یا اقام دیگری مانند کااهای 

آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و فرآورده های طبیعی و سنتی که محل ارتزاق شان از ارز ترجیحی نیست، به هیچ وجه سازمان غذا 
و دارو در زمینه تخصیص ارز به این حوزه ها ورود ندارد.جهانپور با تاکید بر اینکه مجوزی که برای کااهای سامت محور غیر از 

دارو و تجهیزات پزشکی ضروری، از سوی سازمان غذا و دارو صادر می شود، صرفا مربوط به سامت و ایمنی آن هاست، ادامه داد: 
نظارت سازمان غذا و دارو هم به جز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، در سایر اقام سامت محور بر ایمنی و سامت شان متمرکز 
است و ارتباطی به تخصیص ارز و موارد مشابه ندارد. بنابراین ارزی هم از طریق سازمان غذا و دارو به فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

تخصیص پیدا نکرده است. اگر هم کسی در جایی ارزی برای این کار گرفته باشد و یا به نوعی با دستکاری اسناد، کاایی از این 
دسته را با ارز دولتی وارد کرده باشد، قطعا تخلف کرده و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد.سخنگوی سازمان غذا 

و دارو با بیان اینکه به هیچ وجه در سازمان غذا و دارو چنین موردی وجود ندارد، گفت: البته به هر حال در حوزه های مختلف تخلف 
وجود دارد و در مواردی ممکن است قیمت اظهاری کااهای وارد شده در گمرک یا شرح اظهارنامه با اظهارنامه اولیه مغایرت 
داشته باشد و تخلفاتی رخ دهد. در این زمینه در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو چندین مورد تخلف وجود داشت که آن ها را 

رسانه ای کرده و با تخلفات برخورد شد.جهانپور با اشاره به تشدید نظارت ها در این حوزه، اظهار کرد: در ادامه برخورد با این تخلفات 
شدیدتر هم می شود. اصوا هر گونه موردی که در تخلفات حوزه تخصیص ارز ترجیحی باشد، جزو تخلفات ویژه اقتصادی بوده 

و دستگاه های نظارتی،  قضایی و امنیتی هم به طور ویژه در این موارد ورود می کنند. خوشبختانه در حال حاضر در زمینه تخصیص 
ارز به کااهای سامت محور حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی، وضعیت مان مطلوب بوده و به نظر می آید که 

کار روی ریل خودش قرار گرفته است. در عین حال برای سال آینده هم در تامین این کااها از مسیرهای درست و صحیح و با 
تخصیص ارز دولتی، دغدغه جدی نداریم.

شکوفه اویار حسینی

سرگرد سید مسلم موسوی، در تشریح طرح پلیس دوچرخه سوار، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هدف ارتقای فرهنگ عبور و مرور و روان سازی ترافیک و انضباط 

ترافیکی به ویژه در معابر پر ترافیک و پر تردد به صورت پایلوت اقدام به راه اندازی پلیس دوچرخه 
سوار در برخی از خیابان های مناطق ۶ و ۱۲ شهر تهران با همکاری سازمان حمل و نقل شهرداری تهران 

کرده است.وی افزود: اجرای این طرح با هدف کاهش آلودگی هوا و ایجاد بستری برای مشارکت مردم 
در استفاده از دوچرخه به خصوص در بخش های مرکزی شهر تهران که حالت کوه پایه ندارند و تردد 

دوچرخه در آن آسان است، انجام شده است.
سرگرد موسوی با اشاره به هدف پلیس از اجرای این طرح گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 

بزرگ با اجرای این طرح چند هدف داشته است، یک اینکه کاهش زمان حضور پلیس در برخی از معابر 
که خیلی ترافیک باایی دارند مانند محدوده بازار مرکزی شهر تهران؛ دومین عامل اجرای این طرح 

افزایش قدرت مانوراست، چراکه از ویژگی های دوچرخه در حوزه آئین نامه راهنمایی و رانندگی این 
است که اگر شما دوچرخه را دستت بگیری حکم عابر پیاده داری و اگر سوار بر دوچرخه باشی به مانند 

وسیله نقلیه هستید، یعنی همکاران ما )پلیس های دوچرخه سوار( در جاهایی می توانند دوچرخه را دستشان 
بگیرند و مانند عابر پیاده از بعضی از مسیرهای عبور کنند و خیابان های یکطرفه را بدون اینکه تخلفی 

انجام دهند به سمت مأموریت خود طی کنند )در برخی از خیابان های یکطرفه بلند که موتور پلیس و یا 
ماشین پلیس امکان عبور و مرور از آنجا را ندارد همکاران ما می توانند با در دست گرفتن دوچرخه خود 

آن مسیر را طی کنند و این کار بر کاهش زمان مأموریت تأثیر مستقیم دارد(.
وی ادامه داد: هدف ما هدف ما در این حوزه این است خود ما یعنی پلیس، فرهنگ استفاده از 

دوچرخه را در جامعه توسعه دهیم هرچند در بسیاری از کشورهای دیگر استفاده از پلیس دوچرخه سوار 
سابقه طوانی دارد و در تاریخچه کشورهای دیگر اگر جست وجو کنید می بینید که مأموران پلیس برای 

انجام مأموریت های شأن از دوچرخه استفاده می کنند.
سرگرد موسوی در پاسخ به این سوال که دوچرخه برای کدام مأموریت های پلیسی استفاده می شود، 

گفت: در حال حاضر از دوچرخه تنها برای انجام مأموریت های پلیس راهنمایی و رانندگی استفاده 
می شود.

وی با اشاره به مزایای خاصی که استفاده از دوچرخه برای پلیس به ویژه پلیس راهنمایی و رانندگی 
دارد گفت: استفاده از دوچرخه برای مأموران ما هم سبک است و هم در انجام مأموریت ها به سرعت 

آنها کمک می کند و همچنین دوچرخه مانند سایر وسایل نقلیه آلودگی صوتی و شیمیایی ندارد.
سرگرد موسوی تصریح کرد: الزام استفاده از تمام قوانین و مقررات آئین نامه ای برای همکاران ما 

در پلیس راهنمایی و رانندگی که قصد استفاده از دوچرخه را برای رسیدن به مأموریت های خود دارند 
الزامی است و این نیست که اگر پلیس باشند و از دوچرخه استفاده کنند می توانند برخی از نکات آئین 

نامه ای را رعایت نکنند.وی گفت: یکی از ایستگاه های پلیس دوچرخه سوار در میدان ولیعصر )عج( 
و دیگری در میدان امام خمینی )ره( قرار دارد. این دو میدان محل دپوی دوچرخه های پلیس دوچرخه 

سوار است. یعنی همکاران ما از منطقه های ۶ و ۱۲ به این دو ایستگاه رفته و سوار بر دوچرخه هایشان شده 
و به مأموریت های شأن اعزام می شوند.سرگرد موسوی بیان کرد: پلیس نسبت به مأموریت خود می تواند 
از وسایل نقلیه مختلفی استفاده کند که یکی از این وسیله ها دوچرخه است، و استفاده پلیس از دوچرخه 
به این معنی نیست که آن پلیسی که سوار دوچرخه است نمی تواند از وسایل نقلیه پلیس مانند موتور و یا 

ماشین استفاده کند.

وی با اشاره به استان های دیگری که طرح پلیس دوچرخه سوار در آن استان ها اجرا شده است، 
گفت: در استان های مازندران، گیان، کیش، اصفهان و یزد پلیس های راهنمایی و رانندگی از دوچرخه 

برای رسیدن به مأموریت های خود استفاده می کنند و یا به بیان دیگر ما در این استان ها پلیس دوچرخه 
سوار داریم.سرگرد موسوی گفت: هدف اصلی از راه اندازی پلیس دوچرخه سوار بیشتر ارتقا فرهنگ 

کاربران ترافیک است، و الزامی برای استفاده از دوچرخه برای پلیس های راهنمایی و رانندگی نیست 
مگر اینکه شرایط جوی و ترافیکی ایجاب کند پلیس راهنمایی و رانندگی برای رسیدن به مأموریت 

خود از دوچرخه استفاده کند.وی با اشاره به تعداد دوچرخه هایی که در تهران برای استفاده پلیس در 
نظر گرفته شده است، گفت: در شهر تهران در مناطق ۶ و ۱۲ تعداد ۳۰ دوچرخه دپو برای استفاده از 

پلیس دوچرخه سوار داریم.سرگرد موسوی در پایان گفت: طرح پلیس دوچرخه سوار سال آینده توسعه 
بیشتری پیدا می کند و در حال حاضر پایلوت آن در مناطق ۶ و ۱۲ است که قطعاً تعداد بسیاری از مناطق 

)حداقل چهار منطقه( به پلیس دوچرخه سوار مجهز می شوند.تجربه استفاده پلیس از دوچرخه به اواخر 
قرن نوزدهم میادی بر می گردد که پس از اختراع این وسیله نقلیه پاک، استفاده از آن در یگان های 
پلیسی کشورهای مختلف دنیا مرسوم شد و صدالبته که با توجه به مقتضیات آن زمان کاربرد فراوانی 

داشت اما بعدها با پیشرفت علم و گسترش شهرها، دوچرخه جای خود را به موتورسیکلت و خودرو داد.
در قرن حاضر نیز که با روند افزایش جمعیت، کانشهرها با مشکاتی از قبیل ترافیک، آلودگی هوا و 

معابری که از خودروهای سواری، عمومی و موتورسیکلت ها اشباع شده اند، دست و پنجه نرم می کنند؛ 
بازگشت به گذشته و استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه ای پاک می تواند حال برخی از مشکات 

در کانشهرها باشد. 

تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  اجتماعی  معاونت  همگانی  آموزش  مدیر 
بزرگ، از توسعه طرح پلیس دوچرخه سوار در بیش از چهار منطقه پایتخت از 

سال آینده خبر داد.

گزارش
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به نقل از هاآرتص، رژیم صهیونیستی در واکنش به حمله موشکی به تل آویو، مناطقی از نوار غزه را هدف قرار داد.
*جنبش حماس دست داشتن در این حمله موشکی را رد کرده و اعام کرد که این مساله را بررسی می کند.

*اسرائیل از هیات مصری که به تل آویو سفر کرده بودند خواست به کشور خود بازگردند.
*رژیم صهیونیستی مدعی شد که سر موشکی »گنبد آهنین« در زمان حمله فعال بوده و موفق شده یکی از موشک ها را منهدم کند.

*احتماا موشک دیگر به منطقه ای باز و خالی از ساختمان برخورد کرده چراکه گزارشی از تلفات ارائه نشده است.
*منابع آگاه اعام کردند نمایندگان سازمان ملل و مصر با دو طرف)حماس و اسرائیل( در تماس هستند تا شرایط از کنترل خارج نشود.

یکی از مقامات ارشد کره شمالی اظهار کرد، پیونگ یانگ در حال 
بررسی توقف مذاکرات هسته ای با آمریکا است و رهبر کره شمالی 

ممکن است درباره تعطیلی کنونی آزمایش های موشکی تجدید نظر کند.
پس از شکست مذاکرات هسته ای کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 

و دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، خبرگزاری تاس امروز، جمعه 
گزارش کرد، نماینده ارشد کره شمالی در زمینه هسته ای گفت، رهبری 

کره شمالی در حال بررسی توقف مذاکرات خلع ساح هسته ای است.
این خبرگزاری امروز، جمعه به نقل از چوئه سون هوی، معاون وزیر 

خارجه کره شمالی نوشت: ما به هیچ عنوان قصدی برای برآورده کردن 
خواسته های آمریکا که در نشست هانوی مطرح شد، نداریم و تمایلی هم 
به شرکت در مذاکراتی این چنینی نداریم.این مقام کره شمالی در نشستی 

خبری ادامه داد، قرار است کیم به زودی اعامیه رسمی ای را درباره 
موضعش در خصوص مذاکرات با آمریکا و دیگر اقدامات کره شمالی 

صادر کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، چوئه همچنین اظهار کرد، 

واشنگتن در نشست هانوی فرصتی طایی را از دست داد. وی همچنین 
هشدار داد، کیم ممکن است درباره توقف موقت پرتاب موشک های 

هسته ای تجدید نظر کند.
این اظهارات اما خاف بیانات یکی از مذاکره کنندگان طرف 

آمریکایی است که به رغم شکست مذاکرات دو طرف در دومین دیدار 
سران آمریکا و کره شمالی، این هفته در این باره ابراز خوش بینی کرده 
بود.چوئه پس از مذاکرات هانوی اظهار کرد، ممکن است کیم پس از 

مواجه شدن با عدم پذیرش لغو برخی تحریم ها از سوی آمریکا در ازای 
تخریب تاسیسات هسته ای اصلی کره شمالی، تعهد خود را به پیگیری 

روند دست یابی به توافقی با آمریکا کنار بگذارد.با این حال استفن بیگان، 
نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی این هفته در واشنگتن اظهار 

کرد، آمریکا انتظار دارد بتواند مشارکت نزدیک خود را در این مذاکرات 
ادامه دهد.بیگان روز دوشنبه گفت: دیپلماسی )در این مذاکرات( همچنان 

به طرز بسیار فعالی برقرار است.لی کچیانگ، نخست وزیر چین نیز 
امروز، جمعه در یک نشست خبری ساانه خواستار صبر و گفت وگو میان 

آمریکا و کره شمالی شد. این مقام چینی اظهار کرد: مساله شبه جزیره 
کره می تواند پیچیده و دیرینه تلقی شود و در عین حال می تواند یک شبه 

حل شود.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اعام کرد: ما بحث در مورد خرید اس4۰۰- را متوقف کردیم که بخواهیم 
یک گام به عقب برگردیم. روسیه پدافند دفاع هوایی اس4۰۰- را در ماه ژوئیه به ترکیه تحویل می دهد.وی خاطر نشان کرد 
که ترکیه آماده است پیشنهادات آمریکا برای خرید سیستم دفاع هوایی پاتریوت را نیز در نظر بگیرد، در عین معیارهای مهم 

دیگری مرتبط با تولید مشترک، انتقال تکنولوژی و قیمت این سیستم دفاع هوایی.قرارداد عرضه سیستم دفاع هوایی اس4۰۰- به 
ترکیه در سال ۲۰۱۷ امضا شد. علیه این معامله بارها و بارها در آمریکا سخن گفته شد و تهدید کردند که تحویل جنگنده های 
اف۳۵- که قبًا مبلغش توسط ترکیه پرداخت شده است، ملغی شود و خواستار این شدند که ترکیه میان روسیه و غرب یکی 
را انتخاب کند. پنتاگون پیش از این اعام کرده بود که تحویل هواپیماهای جنگنده اف ۳۵ به ترکیه مظروط به این است که 
آنکارا از خرید سامانه موشکی اس 4۰۰ منصرف شود. چارلز سامرز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( در واشنگتن 

 و در گفتگو با خبرنگاران در خصوص خرید سیستم موشکی اس 4۰۰روسیه از سوی ترکیه اعام کرده بود: این اقدام آنکارا
نتایج سنگینی در روابط نظامی دو کشور بر جای خواهد گذاشت.خبرنگاران ترکیه ای از سخنگوی پنتاگون پرسیدند: منظور از 

 نتایج سنگین معطوف به یک متحد ناتو چیست؟ وی در پاسخ گفت: منظورم این است که اگر ترکیه از روسیه اس 4۰۰ بخرد
در آن صورت نمی تواند هواپیماهای اف ۳۵ و سامانه موشکی پاتریوت را از آمریکا تحویل بگیرد.

ترامپ هم متعهد شده این تصمیم کنگره را وتو کند.به نقل از خبرگزاری رویترز، این رأی گیری در حالی صورت گرفته 
که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قول داده تا این رأی گیری را وتو کند.پس از آنکه کنگره آمریکا با ارائه پول 
مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی به ترامپ مخالفت کرد، وی با اعام وضعیت فوق العاده در مرز با مکزیک به دنبال راهی 
جایگزین برای دریافت چندین میلیارد دار با هدف ساخت دیوار مرزی با مکزیک بود.میچ مک کانل، رهبر اکثریت سنا به 
جمهوری خواهان تاکید کرده بود تا با در مقابل این رأی گیری بایستند که در فوریه توسط مجلس نمایندگان تحت رهبری 

دموکرات ها تصویب شده بود.
ترامپ در توئیت روز پنجشنبه خود اعام کرد که این رأی گیری برای قطعنامه از سوی سناتورهای جمهوری خواه یک 

رأی برای نانسی پلوسی، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان و جرم و مرز باز دموکرات هاست.جمهوری خواهان که 
به واسطه حمایت از این اقدام برای پایان دادن به وضعیت فوق العاده به نفع ترامپ رأی ندادند، نگرانند که رؤسای مجلس 
نمایندگان و سنا احتمااً قدرت کنگره را برای تأمین مالی دولت به کار بگیرند و از این تاکتیک برای تصویب برنامه های 

خودشان بهره ببرند.
مک کانل گفته که ترامپ براساس قوانین موجود عمل می کند و اگر سناتورها به اختیاراتی که براساس قانون وضعیت های 

اضطرار ملی به رئیس جمهوری داده شده، عاقه ای ندارند، باید به اصاحیه بزنند.اگر این اقدام نتواند دو سوم آرای کنگره را 
برای رهایی از وتوی ترامپ به دست بیاورد، به قانون تبدیل نمی شود.براساس اعام وضعیت فوق العاده که ترامپ در ۱۵ فوریه 

امضا کرد، وی احتمااً پول مورد نیازش برای ساخت دیوار مرزی را از سایر برنامه های فدرال به دست می آورد.مایک پنس، 
معاون ترامپ در جریان دیدارش با سناتورهای جمهوری خواه تاش کرد تا حمایت آنها را از این اقدام تغییر دهد.

وی گفته بود که ترامپ احتمااً از دومین ایحه ارائه شده از سوی سناتور جمهوری خواه مایک لی حمایت می کند 
که براساس آن، اعامیه های وضعیت فوق العاده آتی پس از ۳۰ روز پایان می یابد مگر آنکه کنگره به تمدید آنها رأی دهد.

دموکرات ها این مساله را رد کردند که در مرز با مکزیک یک وضعیت اضطراری وجود دارد و گفتند که عبور و مرور مرزی 
در چهار دهه گذشته کم بوده است.در همین حال، سناتورهای دموکرات آمریکا مقام های ارشد پنتاگون را به خاطر برنامه 

دولت ترامپ در کنار گذاشتن کنگره مورد سرزنش قرار دادند؛ براساس این برنامه، بودجه ای که قرار است برای نبردهای در 
حال انجام مورد استفاده قرار گیرد، برای تأمین مالی ساخت دیوار مرزی با مکزیک هزینه می شود.در برنامه بودجه ای که روز 

دوشنبه کنگره ارسال شد، ترامپ پیشنهاد ۱۰۰ میلیارد دار دیگر برای بودجه های نامشخص را درخواست کرده که پنتاگون 
آن را عملیات احتیاطی برون مرزی می نامد.پنتاگون قصد دارد از تأمین مالی برای این عملیات به منظور افزایش مبلغ پولی 

که در دسترس است برای جلوگیری از موانع بودجه ای که کنگره تصویب کرده استفاده کند که بر اساس آن، به جلوگیری از 
افزایش هزینه های نظامی بدون افزایش هزینه های غیر دفاعی می پردازد.ترامپ درخواست ۷۵۰ میلیارد دار برای امور دفاعی 

داده که شامل حدود ۷۱۸ میلیارد دار برای خود پنتاگون می شود. درخواست بودجه پنتاگون شامل ۱۶۵ میلیارد دار برای تأمین 
مالی عملیات احتیاطی برون مرزی است.

ابعاد  تشریح  در  آسیا  جنوب  مسائل  ارشد  تحلیلگر  مازهی«  »پیرمحمد 
اظهار کرد:  در دوحه  آمریکا  و  طالبان  مذاکرات  نرسیدن  نتیجه  به  و دایل 

از سوی دو  از موضوعات  برخی  قبول  از  مذاکره طالبان و آمریکا پس 
این  فاز جدید شده و همگان تصور می کردند که دور جدید  طرف وارد 

امر  این  دقیقاً خاف  که  داشت  مهمی خواهد  نتایج  تردید  بدون  مذاکرات 
گفت وگوهای  خبر  اخیراً  هم  طالبان  سخنگوی  که  جایی  تا  رسید.  اثبات  به 

نشان می دهد که  این  و  را تکذیب کرد  بر سر آتش بس  با آمریکا  طالبان 
به  دیگری که  مساله  دارد.  روند وجود  این  در  مهمی  اختاف های  همچنان 
مذاکره  عدم  بوده،  دخیل  اخیر  مذاکرات  نرسیدن  نتیجه  به  در  می رسد  نظر 

برای  خلیلزاد«  »زلمی  اخیراً  است.  افغانستان  ملی  وحدت  دولت  با  طالبان 
لذا  نشد؛  محقق  مهم  این  اما  شد  پیش قدم  افغانستان  دولت  و  طالبان  مذاکره 

به یکدیگر  نزدیک شدن طالبان و ارگ  موانع، عدم  این  از  نظرم یکی  به 
برقراری  دنبال  به  این است که آمریکا  اصلی  نکته  داد:  ادامه  است.وی 

این طریق طالبان  از  دارد  بنا  و  بوده  افغانستان  آتش بس سراسری در خاک 
ماجرا  این  بار  زیر  متعاقباً طالب ها هم  بدهد که  قرار  انجام شده  را در عمل 

در گام  و  آمریکایی ها هستند  اول خواهان خروج  در گام  آنها  نمی روند. 
ارائه  دوم که در مذاکرات اخیر هم مورد اشاره قرار گرفت، خواهان 

افغانستان  از  آمریکا  نظامیان  خروج  مورد  در  مشخص  زمانبندی  جدول 
افغانستان  از  که خروج  پذیرفته اند  آمریکایی ها  کار  جای  این  به  تا  بودند. 

این موضوع موجب  و  دهند  انجام  زمانبندی مشخص  اساس جدول  بر  را 
متعهد شده  طالبان  مقابل،  در  است.  این جریان شده  نفس  به  اعتماد  افزایش 

قدرت، کشورهای همسایه  در ساختار  مشارکت  و  برقراری صلح  از  که پس 
متحده  ایاات  که  معناست  بدان  این  نکند.  تهدید  را  متحده  ایاات  منافع  و 

سازمان  دارد  احتمال  افغانستان  از  از خروج  پس  که  است  معتقد  همچنان 
یا  آمریکا  علیه  تروریستی  عملیات های  اجرای  به  اقدام  القاعده  تروریستی 
طالبان  اینکه  بیان  با  شبه قاره  مسائل  ارشد  پژوهشگر  کند.این  آن  متحدان 

افغانستان  انتخابات  به  مربوط  تحوات  و  سیاسی  وقایع  دقیق  رصد  حال  در 
دقیقاً در حال  از آن است که طالبان  است، گفت: داده های سیاسی حاکی 
است.  این کشور  آتی  انتخابات  و  افغانستان  سیاسی  محیط  ارزیابی  و  رصد 

افغانستان  سیاسی  نیروهای  از  طیف  کدام  ببینند  که  هستند  این  دنبال  به  آنها 
بر اساس ساختار  تا  ار اشرف غنی و عبداه عبداه وارد ارگ می شوند  پس 
آنها  چراکه  شوند؛  افغانستان  آینده  دولتی  با  مذاکره  وارد  گفتمان جدید  و 

ایاات متحده  از سوی  نشانده  دولت وحدت ملی را یک جریان دست 
روند  بنابراین  نمی دهند.  دولت  با  مذاکره  به  تن  منظر  این  از  و  می دانند 
تا  داشت  ادامه خواهد  به همین روش  طالبان  و  آمریکا  میان  مذاکرات 

این  به  پاسخ  در  شود.مازهی  معلوم  جمهوری  ریاست  انتخابات  خروجی 
برای  تنفس  ایجاد  امکان  افغانستان  از  آمریکا  از خروج  آیا پس  پرسش که 

باید  عنوان کرد:  یا خیر،  دارد  داعش وجود  یا  القاعده  تروریستی  سازمان 
ارتباط  القاعده  با  علیه شوروی  زمان جهاد  در  آمریکا  که  باشیم  داشته  توجه 
»اسامه بن ادن« مقابل  از زمانی شروع شد که  این دو  میان  داشت و اختاف 

افغانستان  از خاک  از خروج شوروی  بن ادن پس  ایستاد.  متحده  ایاات 
با کمونیسم و دوم  دارد؛ نخست جنگ  اصلی  پایه  اعام کرد جهاد دو 

علیه شوروی  زمان جهاد  در  توجه داشت که  باید  با سرمایه داری.  برخورد 
القاعده  مادی  هزینه  عربی  چند کشور  و  امارت  همراه  به  سعودی  عربستان 

داشت.  عهده  به  را  لجستیکی  پشتیبانی  مسائل  پاکستان  و  می کردند  تامین  را 
آمریکا  توسط  با شوروی  مقابله  برای  القاعده  نیروهای  آموزش  زمان  در آن 

و  مواضع  تغییر  کردم،  اشاره  پیش تر  که  همانگونه  اما  گرفت  صورت 
پایان  در  تقابل شود.وی  وارد  القاعده  با  تا آمریکا  باعث شد  بن ادن  راهبرد 

آمریکا  که  می دهد  نشان  دقیقاً  مهم  بسیار  تاریخچه  این  کرد:  خاطرنشان 
علیه  القاعده  شود  مطمئن  تا  است  طالبان  ناحیه  از  اطمینان  حصول  دنبال  به 

به  آمریکا  نزند.  تروریستی  اقدام  به  آن دست  متحدان  و  واشنگتن  منافع 
به زمان دوران جهاد  القاعده را  با  بتواند روابط خود  تا  دنبال آن است 

همانند  خود  دشمنان  علیه  خطرناک  و  بالقوه  تهدید  یک  از  یعنی  بازگرداند؛ 
ایاات  استفاده کند.  و روسیه  مانند چین  سایر کشورهای هدف  و  ایران 

معتقد  بلکه  نیست  زمین  از روی کره  القاعده  و  داعش  به حذف  مایل  متحده 
القاعده( وارد کانال هدایت خود کند و  )به خصوص  را  آنها  باید  است که 
این  فراهم کند. در  امر را  این  بستر  از طریق طالبان  این مسیر سعی دارد  در 

داشته  توجه  اما  می برند  به سر  یکدیگر در جنگ  با  طالبان  و  داعش  میان 
بر سر قدرت و حاکمیت است. درست است که مکتب  نزاع  این  باشید که 

میان  زیادی  تضادهای  و  است  متفاوت  طالبان  با  داعش  و  القاعده  فکری 
این دو وجود دارد ولی در برخی از نقاط اگر داعش ادعای قدرت نکند، 
پیچیده  گذشته  همانند  شرایط  لذا  داشت.  نخواهد  کاری  آنها  با  هم  طالبان 

باشیم.          افغانستان  انتخابات  نتایج  منتظر  باید  و  است 

به عربستان سعودی، دیداری  لبنان طی سفرش  نخست وزیر 
طوانی مدت با ولیعهد این کشور داشت که طی آن درباره مسائل 

لبنان اعام  به روزنامه »ااخبار«  بسیار مطلع  منابع  سیاسی سخن گفته شد. 
به عربستان سعودی،  لبنان  الحریری« نخست وزیر  کردند که سفر »سعد 

بود و شاهد دیدار دوجانبه نخست وزیر و »محمد بن سلمان«  سیاسی 
منابع خاطرنشان کردند  بود.این  بدون حضور رسانه ها  ولیعهد سعودی، 

که تماس ها میان الحریری و عربستان سعودی از مدت های طوانی 
لبنان تصمیم گرفت  بود. ولی زمانی که نخست وزیر  تقریبا قطع شده 

به همراه خانواده اش برای گذراندن تعطیات به عربستان برود و این 
موضوع را به اطاع سفارت در این کشور پادشاهی رساند، سفیر آن 

با او هستند. به الحریری خبر داد که مسئوان سعودی خواستار نشست 
از  لبنان را ۱4 ساعت بعد  به نوشته ااخبار، محمد بن سلمان نخست وزیر 

ورودش به عربستان سعودی به شب زنده داری طوانی دعوت کرد که 
بیشتر از ۷ ساعت طول کشید و این نشست تا بامداد ادامه داشت و طی 
آن، به الحریری گفت که پادشاه) سلمان بن عبدالعزیز( نیز با او دیدار 

خواهد داشت.آن گونه که گفته می شود این دیدار هفت ساعته »حرارت 
شخصی« را به روابط این دو) بن سلمان و سعد الحریری( بازگردانده 

است. این دو در این دیدار درباره تسویه وضعیت مالی و حقوقی 
»اندک دارایی« شرکت »سعودی اوجیه« رایزنی کردند.در ارتباط با 
لبنان، درباره تکمیل پروژه شورای  روابط رسمی عربستان سعودی و 
الحریری توافق  به ریاست بن سلمان و سعد  لبنان- سعودی،  مشترک 
شد، و وزرای هر دو کشور مکلف به تکمیل فهرستی از پروژه هایی 

شدند که تحت حمایت عربستان سعودی است. در خصوص »حمایت 
سعودی« از لبنان، واضح بود که به بودجه آن کمک مالی نمی کند بلکه 

بار دیگر بر  در پروژه های این کشور سرمایه گذاری می کند.بن سلمان 
موضع کشورش تاکید کرد و گفت که عربستان ایران و حزب اه را 

دشمن می داند. وی در عین حال توضیح داد که وضعیت داخلی لبنان 
را درک می کند؛ بدون اینکه این گفته به معنای آمادگی عربستان برای 

هرگونه همکاری باشد که دست حزب اه را باز می گذارد.

حمله اسرائیل به نوار غزه

احتمال لغو مذاکرات هسته ای 
و از سرگیری آزمایش های 
موشکی از سوی کره شمالی

اردوغان:
 عقب نشینی نمی کنیم

کنگره آمریکا به لغو
 وضعیت فوق العاده رای داد

سناریوی آمریکا بازتعریف داعش و القاعده علیه ایران
چین و روسیه خواهد بود

ناگفته های نشست 
هفت ساعته الحریری و 
بن سلمان در عربستان 

بین الملل7

سنای آمریکا هم پس از مجلس نمایندگان به پیشنهاد لغو وضعیت فوق العاده ای که از سوی رئیس جمهوری این کشور اعام شده بود، رای داد.

نشینی  از خرید اس۴۰۰- عقب  ندارد  آمریکا، قصد  فشارهای  ترکیه علی رغم 
کند.

عکس
خبرنگار

بعدی مذاکره کند. با دولت  بتواند  تا  است  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  اعام  دنبال  به  نظر می رسد طالبان  به  اما  است  و طالبان مشخص  آمریکا  کلیات مذاکرات 
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عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی با تاکید بر اینکه وزارت ورزش 
به عنوان پدر خانواده ورزش باید زمینه 

را برای ورود افراد ایق به انتخابات 
فدراسیون ها هموار کند، گفت: حضور 

کارمندان این وزارتخانه در انتخابات 
فدراسیون ها که بعضاً نیز پست سازمانی 
خود را ترک نمی کنند به ورزش ایران 

ضربه می زند.
دکتر محمد پورکیانی  با بیان اینکه 

رقابت میان کاندیداهای ریاست فدراسیون 
هندبال در فضایی غیر عادانه برگزار 

شد، اظهار کرد: بر اساس آئین نامه باید تا 
۱۵ روز قبل از برگزاری انتخابات اسامی 
نهایی کاندیداهای تأیید صاحیت شده 
به اعضای مجمع و کاندیداها به صورت 
مکتوب اعام شود، این در حالی است 

که ۹ روز مانده به برگزاری انتخابات ما از 
طریق رسانه ها در جریان افراد تأیید شده 

قرار گرفتیم.
کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال 

افزود: متأسفانه تعداد قابل توجهی از 
کاندیداها از جمله کارمندان وزارت 

ورزش کارهای تبلیغاتی خود را از ماه ها 
قبل آغاز کرده بودند و هیچ نظارتی بر 

نحوه عملکرد این افراد نیز نبود. متأسفانه 
وعده هایی که اکثریت آن ها نیز هیچ 

پشتوانه ای ندارند از سوی برخی کاندیداها 
مطرح شد و این امر فضا را برای شایسته 
سااری و فعالیت کارشناسان و نخبگان 

تنگ می کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 

بهشتی افزود: مثًا یکی از کاندیداها عنوان 
کرده بود در صورتی که انتخاب شود به 

هر هیأت استانی ۵۰ میلیون تومان می دهد 
یا برخی دیگر متأسفانه به هیأت ها کارت 

هدیه داده بودند تا رأی جمع کنند. این 
قبیل رفتارها و نگاه ها به هیأت های ورزشی 

به هیچ وجه شایسته ورزش ما نیست و نبود 
اراده در برخورد با این وضعیت بطور قطع 
باعث ضربه بیشتر بر ورزش ایران و بعضاً 

ورود افراد با نیات خاص خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعداد زیاد 

کاندیداهای تأیید شده باعث کاهش زمان 
سخنرانی کاندیداها در جلسه مجمع از ۱۰ 
به ۷ دقیقه شد، تصریح کرد: کاندیداها هر 

کدام با اهداف برنامه ها و روش های خاص 
خود وارد انتخابات شدند اما بعضاً ادبیات و 

رفتاری که در این مدت از برخی از آن ها 
مشاهده شد اتفاق خوبی برای ورزش ایران 

نیست و می تواند به جایگاه ورزش لطمه 
وارد کند. بهتر است کمیته ای در وزارت 

ورزش از افراد نخبه هر رشته ورزشی 
پیش از برگزاری انتخابات ایجاد شود تا 
کاندیداها قبل از تأیید نهایی، برنامه های 
خود را در این کمیته ارائه دهند و تأیید 

کاندیداها از سوی این کمیته یکی از 
مراحل تأیید نهایی کاندیداها باشد.

پورکیانی با طرح چرایی حضور 
کارمندان وزارت ورزش در انتخابات 

اکثریت فدراسیون ها، گفت: حضور 
کارکنان وزارت ورزش در انتخابات 
فدراسیون ها آسیب جدی به جایگاه 

ورزش و همچنین بدنه وزارت ورزش 
وارد می کند. این تصور که وزارت ورزش 

می تواند بخاطر وجود ارتباط باا به پایین 
با ادارات کل استانی برای برخی از افراد 

رأی جمع کند اتفاق خوبی نیست و قطعاً 
به ضرر ورزش ایران تمام خواهد شد. این 
امر شائبه های زیادی را برای کاندیداها و 

افکار عمومی بوجود می آورد و ازم است 
درباره چگونگی و امکان حضور کارمندان 

وزارت ورزش در انتخابات تجدید نظر 
اساسی صورت گیرد.

مدیرکل سابق تربیت بدنی وزارت 
علوم افزود: بعضاً افرادی که به عنوان 

کارشناس ورزش قهرمانی، همگانی، 
استعدادیابی و  در وزارت ورزش 

استخدام شده اند و حقوق می گیرند بعد 
از چند سال هوس می کنند در انتخابات 

فدراسیون ها حاضر شوند. مثًا فرض 
بگیریم اگر از طرف وزارت ورزش 

حمایت هم نشوند در نهایت اگر رئیس 
فدراسیون شوند، این افراد پست سازمانی 

خود را در وزارت ورزش ترک نمی کنند 
چرا که ریاست فدراسیون ها شغل و پست 
سازمانی محسوب نمی شود. این امر باعث 

می شود استخدام جوانان کارشناس که 
جویای کار هستند و می خواهند در وزارت 

ورزش به عنوان کارشناس فعالیت کنند، 
امکان پذیر نباشد، در حالی که این افراد 
هم حقوق سازمانی خودشان را به عنوان 
کارشناس دریافت می کنند و هم بخاطر 

حضور در رأس فدراسیون ها درآمد دارند. 
این اتفاق در فدراسیون های مختلف رخ 

داده و این کاندیداها عمًا پست سازمانی را 
همراه خود به فدراسیون ها می برند.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید 
بهشتی خاطرنشان کرد: وزارت ورزش 

نقش حاکمیتی در ورزش کشور دارد و 
پدر خانواده ورزش محسوب می شود و 
باید از ورود به اینگونه مسائل خودداری 
کند و جلوی این اتفاقات را بگیرد و در 

عوض با ایجاد راهکارهایی زمینه را برای 
ورود افراد ایق در رأس فدراسیون ها 

هموار کند. مگر سازمان هایی مثل نظام 
مهندسی، نظام پزشکی و اصل را برای 

جذب افراد بر اساس تخصص نمی گذارند؟ 
پس چگونه است که داشتن تخصص در 

انتخابات فدراسیون های ورزشی مورد 
توجه قرار نمی گیرد؟ چرا باید بعضاً ورود 

افراد ناکاربلد به فدراسیون ها عاوه بر ضربه 
به جایگاه ورزش باعث هدر رفتن بودجه 

مملکت شود؟

جای  به  وقتی  گفت:  آهن  ذوب  تیم  با  موفقیت هایش  درباره  منصوریان  علیرضا 
فشردگی  به خاطر  را عوض کنید.  تیم  تا شکل  دارید  زمان  به  جدیدی می رویدنیاز 
جوری  مجبوریم  می دهیم.  انجام  تیم ها  سایر  از  بیشتر  را  مسابقات  هفته  دو  برنامه ها، 

اینکه  از  نداریم  ترسی  افزود:  کنیم.وی  استفاده  داشته هایمان  تمام  از  که  کنیم  تمرین 
باید  که  هستیم  اعتقاد  این  بر  باشگاه  و  تیم  مجموعه  بدهیم.  میدان  جوان  بازیکنان  به 

ببیند. آسیب  ساختار  نباید  می کند  تغییر  بازیکنی  اگر  و  کنیم  حفظ  را  ساختار 
آسیا  تیم  گران ترین  عربستان  النصر  کرد:  تاکید  آهن  ذوب  فوتبال  تیم  سرمربی 

و  با حریف دست  می دانستیم  دارند.  عربستان  لیگ  در  بازیکن خارجی   ۸ آنها  است. 
سعید  از  را  اطمینان  این  خوشبختانه  کرد:  تاکید  نیستیم.منصوریان  روبرو  ای  بسته  پا 

تاریخ  در  ایشان  با خیال راحت جلو می رویم.  و  داریم  باشگاه  مدیرعامل  آذری 
حاشیه  این  زمان  در  مربیان  می ایستد.  مربیانش  پای  که  است  داده  نشان  مدیریتش 

دوستانی  از  کرد:  تصریح  بدهند.وی  انجام  تیم  نفع  به  را  تغییرات  که  داشتند  را  امنیت 
که می گویند گروه ذوب آهن آسان است گایه دارم. این حرف خنده دار است. 
میدان  فوتبال آسان است ولی در  به  نظر دادن راجع  و  پای شومینه در خانه  نشستن 

داریم. زمین  در  ما حریفان سختی  و  نیست  اینطور 
داشته  بر عهده  را هم  ایران  ملی  تیم  سابقه هدایت  بازی  برای یک  منصوریان که 

در گذشته  ملی گفت:  تیم  بعدی  سرمربی  تعیین  در خصوص ماک های  است، 
مربیان خودمان شانس  به  وقتی  زدیم.  ایرانی  مربیان  به  و ضرباتی  داد  اتفاقاتی رخ 
متهم  را  مربیان  و  بردیم  باا  را  توقع  ناخواسته سطح  دادیم  را  ملی  تیم  حضور در 
به  ناخواسته  و  بردیم  کار  به  ایرانی  مربی  علیه  را  نیستند. جوی  علمی  که  کردیم 

رفتیم. خارجی  مربی  سمت 
بود. در  مثبت  برانکو  ملی در زمان  تیم  نتایج  داد:  ادامه  سرمربی ذوب آهن 

داشتیم ولی  لحاظ حضور در جام جهانی عملکرد خوبی  به  دوران کی روش هم 
را  ایرانی  مربی  می کشد.  زیادی  بگذاریم عذاب  ایرانی  مربی  بخواهیم  اگر  اان 

پرچم  باشد  ازم  اگر  و  بدهد  نشان  انعطاف  نظمی ها  بی  به  نسبت  می کنیم  مجبور 
این  با  باید  هستید  ایرانی  می کوبیم که چون  داخلی  سرمربی  به صورت  را  کشور 

بیایید. کنار  محدودیت ها  و  شرایط 
است.  بزرگی  سوزی  سرمایه  ایرانی  سرمربی  انتخاب  شد:  یادآور  منصوریان 

را ضعیف  ایرانی  مربیان  ما خودمان  نداریم چون  را  ایرانی  مربی  انتخاب  آمادگی 
کردیم.

شناسی  آسیب  باید  بعدی گفت:  سرمربی  انتخاب  به ماک های  اشاره  با  وی 
فرهنگ  با  می توانند  مربیانی  چه  و  است  همسو  فوتبالی  چه  با  ما  فوتبال  که  کنیم 
اینچنینی  مسائل  و  پشتیبانی  حوزه  در  نظمی ها  بی  یکسری  بروند.  جلو  فوتبالمان 
بیاوریم که  ای  مربی  و  کنیم  انتخاب  را  برنامه سرمربی  و  با حوصله  باید  داریم. 

نبریم.منصوریان  بین  از  را  برایش زحمت کشید  که  ساله کی روش  ساختار هشت 
تمام مدارک تحویل کی روش  با  ۳۳.۵ سال  میانگین  با  را  تیم ملی  بنده  داد:  ادامه 
رفتیم.  تحویل گرفتیم. دو دوره جام جهانی  مربی  این  از   ۲۳.۵ میانگین  با  اما  دادم 

در گروه  بزرگی که  تیم های  لحاظ  به  روسیه  در جام جهانی  ملی  تیم  عملکرد 
معرفی  لژیونر  چندین  و  داشتیم  خوب  العاده  فوق  پیشرفت  بود.  افتخار  باعث  بودند، 

بعدی  مربی  به  است.وی  مانده  بر جای  ملی  تیم  از  است که  مثبتی  نقاط  اینها  کردیم. 
و  بزند  به هم  را  اینها  نباید  ملی  تیم  بعدی  مربی  و گفت:  توصیه ای کرد  ملی  تیم 

این  و  ملی تحمیل کنند  تیم  به  را  بازیکنی  به زور  نگیرند که  را  او  یا گروهی دور 
 ۶ کرد:  خاطرنشان  آهن  ذوب  بخورد.سرمربی  هم  به  ملی  تیم  جوانگرایی  ساختار 

انتقاد  با  فوتبال  فدراسیون  رییس 
فوتبال  پخش  حق  و  صداوسیما  از 

در  فوتبال  باشگاه های  که  گفت 
ندارند. خوبی  شرایط  ایران 

هم اندیشی  نشست  در  تاج  مهدی 
کرمان  استان  فوتبال  هیأت  اعضای 

فوتبال  هیأت های  رؤسای  و 
گفت:  کرمان  استان  شهرستان های 

حق  کرده  عادت  سیما  و  صدا 
دردسرساز  این  و  ندهد  را  پخش 

که  پولی  کنید  تصور  می شود. 
در  عربستان  فدراسیون  و  تیم ها 
ما  را  می گیرند  پخش  حق  بحث 

خوبی  اتفاقات  چه  می گرفتیم،  هم 
اما  می داد  رخ  کشور  فوتبال  در 

در  هستیم  شاهد  همواره  متأسفانه 
شناخته  حقوق  به  فوتبال  کشور 

نمی رسد. شده اش 
باشگاه ها  سهام  داد:  ادامه  وی 

و  خرند  می  میلیمتری  دنیا  در  را 

این  در  قوی  بسیار  ستدهای  و  داد 
 ۵ درآمدی  و  می شود  انجام  حوزه 

مثال  طور  به  دارند.  را  هزینه ها  برابر 
در  می کنند  جذب  رونالدو  یک 

آن،  خرید  از  برابر  چندین  که  حالی 
مقابل  طرف  در  اما  می کنند  سود 

کشور  در  را  قضیه ای  چنین  عکس 
ببینیم  باید  امروز  و  هستیم  شاهد 

استقال  و  پرسپولیس  وضعیت  که 
می توان  جرأت  به  است؟  چطور 

کافی  درآمد  باشگاه ها  هیچ!  گفت 
اصلی  گلوگاه  نتیجه  در  و  ندارند 

به  فشارش  شود،  گرفته  که  فوتبال 
شد. خواهد  وارد  فوتبال  کل 

استان  امکانات  درباره  تاج 
مس  و  گهر  گل  گفت:  نیز  کرمان 

ضمن  هستند.  واقعی  باشگاه  دو 
امکانات  با  سرچشمه  و  بم  اینکه 

ایده  بسیار  ساخت های  زیر  و 
دارند  که  فردی  به  منحصر  و  آل 

بسیاری  شایسته  میزبان  می توانند 
در  باشگاهی  و  ملی  اردوهای  از 

باشند  تابستان  و  زمستان  فصل های 
ریزی  برنامه  مسیر  این  در  اگر  که 
هزینه  قطعاً  گیرد  صورت  مناسبی 

خارج  در  اردو  برپایی  برای  تیم ها 
خواهد  تقلیل  شدت  به  کشور  از 

ادامه  فوتبال  فدراسیون  یافت.رئیس 
مدیریت  که  مدتی  طول  در  داد: 

کرمان  استان  فوتبال  هیأت  در  جدید 
فدراسیون  ارزیابی  شده،  مستقر 

و  قرایی  دکتر  عملکرِد  از  فوتبال 
است. مثبت  کرمان  استان  هیأت 
شود  سوال  اگر  افزود:  وی 

استعدادها  و  منابع  نظر  از  کرمان 
مثبت  می گوئیم  قطعاً  است،  چگونه 
استان ها  بین  در  خوبی  نمره  و  است 
در  بانوان  فوتبال  اینکه  ضمن  دارد. 

ای  فوق العاده   رشد  کرمان  استان 
است. داشته 

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با تشریح دایل موفقیت تیمش در لیگ قهرمانان آسیا، 
ماک های انتخاب جانشین کی روش را تشریح کرد و گفت: نباید به سرمربی بعدی تیم 

ملی بازیکن تحمیل شود.

منصوریان: علیرضا 
را کندیم ایرانی   باشگاه های فوتبال در ایران پوست مربی 

شرایط خوبی ندارند

ساز  حاشیه  حضور 
ورزش وزارت  کارمندان 
فدراسیون ها انتخابات  در   

 تاج

ورزش

سفر مدیران استقال و پرسپولیس به کشور سوئیس برای دادگاه CAS با حواشی زیادی همراه بوده.در ایران همه استاد تراشیدن 
هزینه های اضافی هستند. در فوتبال هم انگار این کار ساده تر اتفاق می افتد.مدیران دو باشگاه استقال و پرسپولیس و معاونین و وکای شان 

شب عیدی مسافر سوئیس شده اند. آنها برای رسیدگی به پرونده سوپرجام عازم سفرهستند. مسابقه ای نمایشی که با کلی لج بازی الکی 
برگزار نشد تا مقدار زیادی نفاق و مینه میان هواداران دو تیم ایجاد کند و حاا رقمی چند ده هزار داری و پرونده ای جهانی برای شان باز 

کند. البته خود مدیران که ضرر نمی کنند. یک مسافرت زوریخ کاری عیدانه و کلی هزینه سربار فقط به فوتبال ایران بدل شده است!

دارها و سفر شب عیدی 
مدیران استقال و پرسپولیس به سوئیس برای هیچ!

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان
 دانشگاه علوم پزشکی همدان


